
 

 
 

  
  

  
  
  

  آثار و آراي لطفعلي صورتگر در باب ادبيات تطبيقي
   استاديار گروه زبان روسي دانشگاه تربيت مدرس)( 1آبتين گلكار

  
  
  

  چكيده
ها و از طريق استاداني كه در  ادبيات تطبيقي در ايران دانشي نسبتاً نوپاست كه عمدتاً در دانشگاه

هـاي   اند وارد فضاي آكادميايي ما شده است ولي دانسته تخصص داشته ادبيات كشورهاي ديگر
ما دربارة پيشگامان اين رشته در ايران و آراي آنان در اين زمينه گاه بسيار اندك است. يكـي از  
كساني كه در پا گرفتن اين رشته در ايران، چه از طريق تـدريس در دانشـگاه و چـه از طريـق     

ي، نقش مهمي بـازي كـرده لطفعلـي صـورتگر اسـت. ايـن مقالـه        هاي علمي و مطبوعات نوشته
تمامي در حوزة  هاي صورتگر، از جمله رسالة دكتري او كه به كوششي است تا با بررسي نوشته

ادبيات تطبيقي است و تـا كنـون بـراي خواننـدگان ايرانـي ناشـناخته مانـده، و نيـز مقـاالت و          
هـاي او   چندان هم پررنگ بـه نظـر نرسـد، ديـدگاه    هايي از او كه شايد سوية تطبيقي آنها  كتاب

دربارة مسئلة تأثير و تأثر در ادبيات ملل مختلف و اهميت ايـن مسـئله در پيشـرفت و افـزايش     
  غناي ادبيات بومي استخراج و تبيين شود.
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  تگرزندگي و آثار صور
 خ) 1279( 1318)، شاعر، مترجم، استاد دانشگاه. در رمضان 1348ـ1279لطفعلي صورتگر (

را از » علوم ادبيه و عربيـه «در شيراز متولد شد. مدتي در مدرسة شعاعيه تحصيل كرد و 
). در 151» تصــوير اعضــاي انجمــن ادبــي شــيراز(«الدولــة شــيرازي آموخــت  فرصــت
)، او در مدرسـة  30د. به گفتة محمد صدر هاشـمي ( سالگي به هندوستان سفر كر بيست
رساند كه چندان درست بـه نظـر    گروير بمبئي تحصيالت متوسطة خود را به اتمام  سنت
نمايـد كـه او در آنجـا     تـر مـي   درسـت  ارمغـان رسـد و مطلـب منـدرج در نشـرية      نمي

، »رازتصوير اعضاي انجمن ادبـي شـي  («دريافت كرده است » نامة زبان انگليسي تصديق«
شـد و در همـان    مالية فارس مشـغول خـدمت     ). پس از بازگشت به ايران در ادارة151

را در شيراز منتشر كرد (همان) كه انتشـار آن حـدود دو سـال     دم سپيدهدوره مجلة ادبي 
» خـط مشـي مـا   «با عنـوان   دم سپيده). در سرمقالة نخستين شمارة 50ادامه يافت (اتحاد 

دانـيم و در صـدديم    ترقي ايران را جز از راه علم و عمل نمـي  ما سعادت و«آمده است: 
كه از اين طريق بر زمين پدران خود تا آنجا كه در مقدرات ماست خـدمت كـرده و در   

پـاك شـروع     بندي كنـيم و بـا ايـن عقيـدة     بناي قصر سعادت ملت در اين زمينه شالوده
ي اجتمـاعي اطالـة مقـال    حـال  كنيم در پرورش احساسات و تشويق جوانان و رفع بي مي

). از جمله مطالب مشهوري كه در اين مجلـه بـه   29ـ28(به نقل از: صدرهاشمي » دهيم
است كه ايرج ميرزا موضـوع منظومـة    ونوس و ادونيسچاپ رسيد ترجمة صورتگر از 

وكيـف ايـن    خود را از آن اقتباس كرده است (براي بررسي مفصـل كـم   زهره و منوچهر
  ).315ـ289زاده  ي نك. طبيباقتباس و تأثيرپذير

) از طرف دولت براي ادامة تحصيل در 1307(در برخي از منابع،  1306صورتگر در 
رشتة ادبيات و زبان انگليسي عازم لندن شد و از دانشگاه آنجا مدرك ليسـانس گرفـت.   
پس از بازگشت به ايران، در دانشسراي عالي تهران دبير زبان و ادبيات انگليسي شد. در 

) به همراه همسر انگليسي خود دوباره بـه لنـدن رفـت    1317(در برخي از منابع،  1316
در دانشگاه لنـدن از رسـالة    1318) و در بهار 582؛ افشار 130؛ مشار 30(صدر هاشمي 

  دكتري خود دفاع كرد و به ايران بازگشت.
 آمـوزش و پـرورش  پس از بازگشت به ايران، از طرف وزارت فرهنگ مدير مجلـة  

و مدتي نيز در ادارة انطباعات آن وزارتخانه مشغول به كار بـود (همـان). از اسـفند    شد 
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مدير دبيرستان البـرز بـود و خـود در آنجـا زبـان انگليسـي درس        1323تا مرداد  1321
اهللا صفا، پرويـز ناتـل خـانلري، محمـود صـناعي، نصـراهللا        داد و اساتيدي چون ذبيح مي

يـز بـه تـدريس در آنجـا كشـانده بـود (محجـوب        فلسفي، عبدالحسين بـن الـدين را ن  
هاي خارجي شد. مـدتي   ). به استادي دانشگاه تهران رسيد و رئيس گروه زبان149ـ148

نيز رياست دانشكدة ادبيات دانشگاه شيراز و رياست اين دانشگاه را بـر عهـده گرفـت.    
هايي بـه  ). صورتگر سفر583ـ582عضو فرهنگستان و شوراي فرهنگي سلطنتي بود (افشار 

كشورهاي روسيه، امريكا و پاكستان كرد و به مدت يـك سـال در دانشـگاه كلمبيـا سـمت      
تـاريخ  توان از آثار زيـر يـاد كـرد:     هاي او مي ). در ميان كتاب61 اثرآفريناناستادي داشت (
سخناني چند دربارة نويسندگان ؛ سنجي سخن؛ اصول علم اقتصاد(دو جلد)؛  ادبيات انگليس

تجليات عرفان در ادبيات ؛ ادبيات توصيفي ايران(مجموعة اشعار)؛  هاي پراكنده برگ؛ باختر
كريسـتوفر مـارلو،    دكتـر فاسـتوس  ؛ و ترجمة آثاري ماننـد  هاي غنايي ايران منظومه؛ فارسي

  مان. استيون رانس نفوذ ايران در تمدن اروپا در قرون وسطيآلكساندر دوما،  عشاق ناپل
پـس از مـرگش بـه كوشـش خـواهر كـوچكش، كوكـب        مجموعة اشعار و مقاالت او 

) 1368( نامة صـورتگر اي دو جلدي با عنوان  صورتگر (صفاري)، گردآوري و در مجموعه
  ).150گيرد (محجوب،  رسد باز تمام آثار او را در بر نمي منتشر شد كه البته به نظر مي

  
  رسالة دكتري

هـاي تـأثير    نشانه«ود با عنوان در دانشگاه لندن از رسالة دكتري خ 1939صورتگر در مة 
دفـاع كـرد. ايـن    » 1هاي پانزدهم و شـانزدهم مـيالدي   ايراني بر ادبيات انگليسي در سده

تـوان   صـفحه دارد مـي   360هـا)   هـا و پيوسـت   رساله را كه بدنة اصلي آن (جز فهرست
ترين اثر صورتگر در حوزة ادبيات تطبيقي به شمار آورد و عجيب است كه خود او  مهم
  هايي از آن به فارسي نيفتاد. گاه به صرافت ترجمة حتي بخش چهي

خـورد آن   اي كه در سراسر اين اثر تحقيقي به چشم مـي  توجه و آموزنده نكتة جالب
است كه صورتگر در پي يافتن موارد تأثير يك يا چند نويسنده يا شاعر ايراني بر اديبان 

ر داشـته اسـت. از ديـد صـورتگر،     تـر را در نظـ   انگليسي نبوده و همواره تصويري كلي
بينـي،   نماي خصوصيات كلي هر ملت است و گويـاترين جلـوة جهـان    ادبيات آينة تمام«
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Traces of the Persian Influence upon English Literature during the XV and XVI Centuries 
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: 1939(صـورتگر،  » آيد هاي آن ملت به شمار مي قواعد اخالقي، آداب و رسوم و آرمان
) و از اين رو، حتي هنگامي كه صحبت از تأثيرگذاري يك شاعر ايراني بر يك اديـب  2

بينـي ايرانـي بـر     آيد، در حقيقت پاي تأثيرگذاري فرهنـگ و جهـان   يسي به ميان ميانگل
بيني انگليسي در ميان است. از سوي ديگر، همان گونه كه در ادامه نيـز   فرهنگ و جهان

خواهيم ديد، صورتگر به هيچ وجه براي تأثيرگذاري يا تأثيرپذيري ارزش مثبت يا منفي 
هـاي   ها و داشته ذيري را، در تلفيق با تالش براي حفظ سنتشود و چه بسا تأثيرپ قائل نمي

  كند. اي مثبت و ماية غناي فرهنگ و ادبيات تأثيرپذيرنده تلقي مي خودي، پديده
هاي  صورتگر، در فصل نخست رساله، پس از شرح كوتاهي دربارة جغرافياي ايران و راه

خ ادبيات ايران در دو دورة پـيش  هاي ديگر، به توصيف تاري ارتباطي و بازرگاني آن با تمدن
هاي  پردازد و البته در همه جا بنيان كار خود را بر معرفي جريان از اسالم و دورة اسالمي مي

گذارد. بـراي مثـال،    هاي ديگر مي كلي تأثير و تأثر ادبي ميان ادبيات ايران و ادبيات سرزمين
دارمسـتتر، بـه تـأثيرات يونـاني،      هنگام صحبت از ادبيات ايران پيش از اسالم، با استناد بـه 

داند (همان  ايرانيان مي» 1رواداري ادبي«كند و آن را نشانة  اشاره مي اوستايهودي و هندي بر 
سوم هجري و تغيير خط فارسي،  دهد كه تا سدة  هايي نشان مي ). سپس با ذكر دليل21- 20

است و هنـوز وجـود   گنجينة عظيمي از ادبيات مكتوب پهلوي به خط پهلوي وجود داشته  
هاي بيشتر است تا هم تصويري كه ما از ادبيات ايران پيش از اسالم  دارد كه نيازمند بررسي

و  نامـه  ارداويـراف تر شود. به شـباهت   هاي آن با ادبيات ساير ملل روشن داريم و هم تعامل
بـه نـام    كنندة آنها با اثري از ادبيـات سـدة سـوم مـيالدي     دانته و نيز به شباهت خيره دوزخ

كند كه به باور او، نمودار ريشة زرتشتيِ ايـن داسـتان    اشاره مي ماجراي ربي يوشع بن لوي
حمايت آنـان    ). آشنايي شاهان ساساني با آثار فيلسوفان يوناني،25- 24  يهودي است (همان

 بهزار و يك شكه مبناي  هزار افسانهاز اديبان و فالسفه و دانشمندان، و وجود كتابي مانند 
است، از ديد صورتگر، همه و همه نمايانگر تعامالت گستردة ادبيات فارسي پيش از اسالم 

  هاي ديگر است. ها و تمدن با فرهنگ
مغـول را در بـر     در توصيف ادبيات فارسي دورة اسالمي، كه تا دورة پيش از حملـة 

سـالمي  توجهي مانند نقش ايرانيـان در حكومـت ا   گيرد، نيز دربارة موضوعات جالب مي
صدر اسالم، رابطة زبان و ادبيـات فارسـي و عربـي در دورة خلفـاي امـوي و عباسـي،       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Literary tolerance 
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هاي مربوط بـه آن و نيـز تـأثير فلسـفه و      هاي فكري و نظريه گيري صوفيه و زمينه شكل
  شود. علم بر ادبيات زمانه بحث مي

اش بـه دسـت    توان نتايجي را كه صـورتگر در فصـل نخسـت رسـاله     در مجموع، مي
  ورد و از حيث ادبيات تطبيقي نيز واجد ارزش و اهميت هستند به اين شكل بيان كرد:آ مي

ها، از اسكندر تا اسالم، با هـر بـار تهـاجم     نخست آنكه ادبيات فارسي در همة دوره
بيگانگان دچار تغيير شد و ميراثي از آنان را در انديشة فلسفي، مذهبي، ادبي و اجتماعي 

ن ادبيات فارسي پابرجا مانـد و هـيچ تـأثيري را كوركورانـه     خود پذيرفت ولي بنياد كه
گوني موجـود در ادبيـات دورة اسـالمي را از     پذيرا نشد. صورتگر شور و حيات و گونه

هـاي   دانـد و در انديشـة مـذهبي فيلسـوفان سـده      ها مي نامه خدايو  ها يشتهمان سنخ 
بينـد و ايـن    ني مـي هاي مشترك و مشابهي بـا مـزدك و مـا    چهارم و پنجم هجري ريشه

  ).117كند (همان  شباهت را برآمده از حال و هواي مشترك ملي معرفي مي
دوم، حملة اعراب به ايران براي زبان فارسـي نتـايج سـودمندي نيـز در بـر داشـت.       
فارسي از قيدوبندهاي دستوريِ دشوار زبان پهلوي پيراسته و به زباني مناسب براي عامة 

  شاعران بزرگ به اوج رسيد.مردم تبديل شد و در دست 
مانند آن شد. از ديد  هاي علم و دانش موجب غناي بي سوم، پيوند شعر با ساير زمينه

العاده و موقعيت جغرافيايي ايران نتـايج   به لطف رواداري فوق«صورتگر، شاعران ايراني 
ا اي از جهان را بـا روي گشـاده پـذير    تجربيات و تأمالت دانشمندان و عقالي هر گوشه

شدند. فلسفة يونانيان، مذهب اعراب، تأمالت بودا و انديشمندان هنـدي بـه يكسـان     مي
ها را ابزاري براي نزديك شدن به حقيقت  پذيرش بود، زيرا همة اين دانسته برايشان قابل
). خواهيم ديد كه در آينده نيز اين پيوند ميان علـم روز و  119(همان » كردند قلمداد مي

  اره در كانون توجه صورتگر قرار دارد.شعر و ادبيات همو
بـه  » انديشـة ايرانـي در جهـان بيـرون از ايـران     «فصل دوم رسالة صورتگر با عنوان 

هاي انتشار فرهنگ، فلسـفه و ادبيـات فارسـي در خـارج از ايـران در قـرون        بررسي راه
هاي ديگر آن روزگار اختصـاص يافتـه اسـت. او در بخـش      وسطي و تعامل آن با تمدن

پـردازد كـه    هاي تعامل ايرانيان با اقوام ديگر در جهان اسالم مي ت اين فصل، به راهنخس
ترين آنها سفر يا مهاجرت عالمـان ايرانـي بـه مصـر، مـراكش يـا اسـپانيا و         يكي از مهم
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هـاي   حمايت حاكمان محلي آنجا از آنان بود. راه دوم اين تعامل سفر حج بود كه نمونه
و سعدي است و عامـل سـوم، بـه بـاور صـورتگر،       چشمگيرش سفر حج ناصر خسرو

هــا و  اختــراع كاغــذ و ورود آن از چــين بــه ايــران اســت كــه باعــث رونــق كتابخانــه 
هـاي متعـدد فيلسـوفان و     ها در ايران و ساير نقاط جهان اسالم شـد. ارجـاع    كتابفروشي

مستقيم و اشـاره  عالمان اسپانيايي به آثار ادبي و فلسفي ايرانيان، كه گاه حتي با نقل قول 
به شمارة صفحة موردنظر همراه بود، نشانگر آن است كه اين آثار، به صورت مكتـوب،  

  ).133اند (همان  رسيده به آنجا مي
صورتگر در بخش دوم از فصل دوم، با اين فرض كه ايران، هم به عنوان بخشـي از  

سياسي، بـراي   جهان اسالم و هم به عنوان سرزميني با هويت مستقل از لحاظ تجاري و
)، به معرفي نقاط تماس جهان اسالم و مسـيحيت  135شده بود (همان  مسيحيان شناخته

هاي مذهبي پاپ كه  هاي صليبي، هيئت پردازد و ضمن برشمردن مواردي مانند جنگ مي
دارد  گذشتند، يا تاجران ايتاليايي، اظهار مـي  در سفر به چين و سرزمين مغول از ايران مي

الشـعاع مقاصـد تجـاري قـرار      هاي ارتباطي مسائل علمـي و ادبـي تحـت    هكه در اين را
  كند: هاي اصلي تماس علمي و ادبي ايران و اروپا معرفي مي گرفت. او سه نقطه را راه مي

اول، اسپانيا، و پيش از همه شهر تولدو، كه چهار قرن در دست حاكمان مسلمان بود 
و بسياري از آثار ارسطو، ابن سينا، فارابي، غزالي  اي كه در آنجا به راه افتاد و نهضت ترجمه

  و... ترجمه شدند و از اسپانيا به ساير نقاط اروپا، و به ويژه به دانشگاه پاريس، رسيدند؛
ويژه بـه لطـف فردريـك، شـاه سيسـيل و        دوم، جنوب ايتاليا و جزيرة سيسيل، كه به

المي در اروپا بسيار مؤثر بود، امپراتور روم مقدس، در رواج تمدن و انديشة شرقي و اس
) براي معرفي علوم عربـي بـه غربيـان. در    1224از جمله با تأسيس دانشگاهي در ناپل (

هاي فراواني از زبان عربي به التين و عبـري انجـام گرفـت و از     اين دانشگاه نيز ترجمه
  هاي بولونيا و پاريس راه يافت؛ اينجا به دانشگاه

تماس دو امپراتوري ايران و روم بود. بسـياري از آثـار    سوم، سرزمين شام، كه نقطة
فيلسوفان، پزشكان و دانشمندان يونان در اينجا به عربي ترجمه شد و فلسفه و پزشـكي  

  و كيمياگري شرق نيز از طريق شام به غرب معرفي شد.
صورتگر با اين دو فصل به نوعي پيشينة تاريخي الزم براي پـژوهش خـود را ارائـه    

  ا در سه فصل بعدي روي موضوع اصلي متمركز شود.دهد ت مي
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دهـد   اختصاص دارد. صـورتگر نشـان مـي   » كيمياگري«فصل سوم رساله به موضوع 
چگونه كيمياگري، به مثابة دانشي كه از شرق به غرب رفتـه، بـر انديشـمندان و اديبـان     

ألهاني مانند اروپايي تأثير گذاشته و اصطالحات و مفاهيم فلسفي آن در آثار فالسفه و مت
اي رازآلود مورد  توماس آكويناس و آلبرتوس ماگنوس مطرح شده است و همانند پديده

نويساني مانند جان گاوئر، جفري چاسر، سـر جـورج ريپلـي يـا      توجه شاعران و داستان
دهد كـه چگونـه    هايي نشان مي تامس نورتن نيز قرار گرفته است. نويسنده با ارائة نمونه

ري و مفاهيم و استعارات مربوط به آن در آثار اديبـان شـرقي و غربـي    نگرش به كيمياگ
شان از پرداختن بـه   كند؛ از جمله، اشاره به كيمياگراني كه انگيزة اصلي همانندي پيدا مي

اي بـراي فريـب ديگـران قـرار      اين علم حرص و آز است يا آنـان كـه كيميـا را وسـيله    
غـرب  در نااهالن، كـه هـم در شـرق و هـم      دهند يا لزوم پوشاندن سرّ كيمياگري از مي

باعث دست يازيدن نويسندگان به زباني تمثيلي و پيچيده شده اسـت. اشـاره بـه رابطـة     
است و نزد ما بـيش   بلوهر و يوداسفحكايت كهن شرقي، كه يكي از حكايات داستان 

قصة آن مرغ گرفته كي وصيت كرد كي بر گذشـته پشـيماني مخـور تـدارك     «از همه با 
مولـوي شـناخته شـده     مثنويدر كتاب چهارم » انديش و روزگار مبر در پشيماني وقت

(كه به احتمال قوي در سدة پانزدهم مـيالدي در انگلـيس    1مرغ هرمساست، با منظومة 
توجه ايـن فصـل اسـت و نشـان      هاي موردي جالب سروده شده است) در زمرة بررسي

حكايت نسبتاً سادة شـرقي را بـا وام   دهد چگونه شاعر ناشناس منظومة انگليسي اين  مي
اي در باب حجر الفالسفه  گرفتن اصطالحات و تعبيرات كيمياگران به اثر تمثيلي پيچيده

تبديل كرده است. به گفتة صورتگر، از اواخر سدة شانزدهم و نيمـة اول سـدة هفـدهم    
ميالدي، به واسطة پيشرفت علم شيمي و آشكار شـدن خـواص مـواد مختلـف، توجـه      

تر شد و اين واژه و مفاهيم مـرتبط بـا آن    مان و اديبان انگليسي به كيمياگري كمرنگعال
  رفته بار معنايي منفي به خود گرفت. رفته

را بـر خـود   » جادو، تنجيم و ساير علوم غريبـه «صورتگر در فصل چهارم كه عنوان 
ار دهد كه براي جهان مسيحي قرون وسطي، جادو در معنـاي بسـي   دارد نخست نشان مي

شد و عواملي مانند نقش زرتشت در مقـام   اي شرقي پنداشته مي گستردة آن اغلب پديده
هاي مـرتبط بـا اسـكندر و     هاي منسوب به ارسطو، افسانه نخستين مغ و جادوگر، نوشته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hermes Bird 
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داند. نكتة مهم آنجاست كـه   گيري اين پنداره مؤثر مي لشكركشي او به شرق را در شكل
و مشغوليت فكري صـاحبان انديشـه   » علم«را همچون » بهعلوم غري«صورتگر كلية اين 

ويژه در مورد تنجيم  گيرد، به در آن روزگار، و از جمله نويسندگان و شاعران، در نظر مي
 كتاب المدخل الكبير الي علم احكام النجومبيني كه به واسطة ترجمة آثاري مانند  و طالع

جوامـع علـم النجـوم و    رزمي يـا  ابو معشر بلخي يـا جـداول نجـومي خـوا     القراناتيا 
به قلم ابن كثير فرغاني در اروپا بسيار رواج يافته بـود. صـورتگر بـا     الحركات السماويه

شناسـي   ميزان آشنايي نويسندگاني مانند گاوئر و چاسر با دانش ستاره ،متعدد ذكر موارد
اني ماننـد  دهد و كاربرد انواع جادو و علوم غريبـه در آثـار نويسـندگ    شرقي را نشان مي

كريستوفر مارلو، شكسپير، ادموند اسپنسر، فرانسيس بيكن و بسـياري ديگـر را بررسـي    
شـود و از جملـه    هاي شرقي را يادآور مي كند و موارد شباهت و تفاوت آنها با نمونه مي

از باور به وجود جادوي خوب و بد، يا مجاز و غيرمجاز، در هر دو ذهن شرقي و غربي 
گيري پايان فصل او در خصوص علم نجوم در پايان قرون وسطي  جهگويد. نتي سخن مي

  توجه است: جالب
اين چنين بود جايگاه علم نجوم در طليعة عصر جديد كشفيات علمي. دانشي كه عالمان ايراني 
مفصل به آن پرداختند و در غرب نيز محبوبيت فراوان يافت در آغاز سدة هفدهم هنوز اهميت 

شناسيِ جديد بر نظريات مغلق منجمـان قـديمي خـط بطـالن      بود. ستاره خود را از دست نداده
دار انسان به تـأثير اجـرام آسـماني بـر      كشيد ولي نتوانست و هنوز هم نتوانسته است باور ريشه

نايـافتني   زندگي او را از ميدان به در كند. تا زماني كه طاق آسمان با ستارگان درخشان و دسـت 
  ).279ز برانگيختن خيال بشر دست نخواهد كشيد (همان خود بدرخشد، دانش نجوم ا

ها و ارجاعات ادبي به ايـران در آثـار    مايه فصل پنجم و پاياني رساله به بررسي نقش
اي  پردازد. صورتگر هر اشاره هاي پانزدهم و شانزدهم مي ادبي نويسندگان انگليسي سده

اي و چه سرزميني واقعي  يني افسانهدر آثار ادبي اين دوره به ايران را، چه به مثابة سرزم
شـمرد و بـا    و تاريخي كه پيوسته با يونان و روم در جنگ يا تعامـل بـوده اسـت، برمـي    

هاي اروپايي و ميـزان   هاي آثار ايرانيان به زبان هاي قبلي از ترجمه اي كه در فصل پيشينه
هـاي   كوشـد زمينـه   هـا بـا علـم و ادب فارسـي گـرد آورده اسـت مـي        آشنايي انگليسي

تأثيرگذاري ادبيات فارسي بـر ادبيـات انگليسـي در دورة موردبحـث را، كـه از طريـق       
هاي يوناني و رومي صورت پذيرفته است، تعيين كند. دو مسـئلة اصـلي در ايـن     واسطه
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مايـه يـا موضـوع     نخست بايد مشخص كرد يك نقش«روند، از ديد صورتگر، چنين است: 
چگونه و از طريق چه گـذرهايي در ادبيـات انگليسـي    ادبي كه ريشه و ساختار شرقي دارد 

ها يا مضـامين انگليسـي خاسـتگاه     پديدار شده است. دوم، با اين فرض كه برخي از داستان
كـم   توان ثابت كرد كه آنها عمدتاً و اساساً ايراني هسـتند يـا دسـت    شرقي دارند چگونه مي

). نكتـة  294(همان » تعلق نيستندساختار و بازسازي ايراني دارند و به ملت شرقي ديگري م
ويژه از اين جهت اهميت دارد كه بسـياري از ايـن مضـامين در آثـار نويسـندگان و       دوم به

خورند و اثبات ايراني بودن آنها نياز به ادلة كافي  انديشمندان عرب و هندي نيز به چشم مي
در غـرب رواج   دارد. صورتگر براي اين منظور چهار مجموعه داستان مشهور شرقي را كـه 

گزينـد و بـا اسـتفاده از     ) برمـي هزار و يك شب، پنجه تنتره، سندبادنامه، هزار افسانهداشته (
كوشـد اصـالت ايرانـي ايـن آثـار يـا        منابع گوناگون، از جملة ترجمة سرياني اين متون، مي

ر هايي از آنها را اثبات كند. در بخش ديگري از اين فصل، صورتگر با اسـتناد بـه آثـا    بخش
نورمن مزلي پِنزِر، تئودور بِنفي و تئـودور نولدكـه بـه بررسـي       پژوهشگراني مانند كلوستن،

يك از پژوهشـگران غربـي بـه آن توجـه      هاي هيچ تر در نوشته پردازد كه پيش  موضوعي مي
معـروف  » 1عشـق نجبـا  «نشده بود. اين موضوع عشقي است كه در متون تحقيقي غربي بـه  

همتاي عشق صوفيانه در ادبيات فارسي دانست. صورتگر بـراي ايـن    توان آن را است و مي
شمرد كه هم در ادبيات انگليسي و هـم در ادبيـات فارسـي     عشق اجزايي به شرح زير برمي

  توجهي دارند: هاي جالب مشابهت
 شوند ها عاشق مي نخست چشم .1

  عشق جنون است .2
   عشاق خواب ندارند .3
  يدگو عاشق به مرگ خوشامد مي .4
  عاشق پندپذير نيست .5
  نامة عاشقانه .6
  عشق احتضار است .7
  سازد رفتار عاشق راز او را فاش مي. 8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Courtly love 
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  كند عاشق براي معشوق عشقي پردرد طلب مي .9
  وگوي عاشق و معشوق گفت .10
  گله از خداوند بابت آفريدن زيبايي .11
  سرگشتگي عاشق .12
  هر گلي براي عاشق يادآور عشق اوست .13
  وصال عشاق .14
  دو عاشق يكي هستند .15
  ميرد عاشق هر لحظه مي .16
  تشبيه عشاق به پرگار .17

توانـد بـراي    شناسـي مـي   در مجموع رسـالة دكتـري صـورتگر هـم از لحـاظ روش     
توجهي دربـارة تعـامالت ادبـي     گران ما مفيد باشد و هم از لحاظ اطالعات جالب تطبيق

اي كه اطالعـات مـا از چنـين تعـامالتي در آن      دورهويژه انگليس، در  ايران با اروپا و به
هـاي پـانزدهم و    بسيار اندك است. صورتگر هرچند تمركز اصلي خود را بر متون سـده 

هـاي   شانزدهم ميالدي گذاشته است، معموالً در هر فصـل بـه سـابقة موضـوع در سـده     
  هاي پسين نيز به قدر كافي اشاره كرده است. پيشين و ادامة آن در سده

  
  هاي فارسي وشتهن

هـاي خـود بـه     صورتگر، پس از دفاع از رساله و بازگشت به ايران، در مقاالت و كتـاب 
شود و بيشتر رويكرد نقد ادبي و تـاريخ   صورت خاص روي ادبيات تطبيقي متمركز نمي

كند اما در اين گونه آثار نيز از تطبيق ادبيات فارسي بـا ادبيـات ملـل     ادبيات را دنبال مي
هاي آثار ادبـي در   ماند و هر جا الزم باشد به تأثير و تأثرها يا به شباهت ل نميديگر غاف
هـايي از اشـارة صـورتگر بـه      ) نمونـه 445كيهـاني (  كنـد.   هاي مختلف اشاره مي فرهنگ

او را ذكر  تاريخ ادبيات انگليسيمضامين مشابه ميان ادبيات انگليسي و فارسي در كتاب 
هاي ادبـي را، حتـي در    ن است كه صورتگر اين دادوستدتوجه آ كرده است. نكتة جالب
دانـد بلكـه آن را مايـة غنـاي ادبيـات       اي منفـي نمـي   تنهـا پديـده   حالت تأثيرپذيري، نـه 

    كند. تأثيرپذيرنده و عامل راهيابي صور و معاني نو به آن قلمداد مي
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وسـي  هاي فارسيِ خود جريـان معك  شايد بر پاية همين نگرش است كه او در نوشته
هـاي تـأثير هنـر و     گيرد و در پي كشف و تشـريح جلـوه   هايش پي مي گري را در تطبيق

هـا را   آيد، چرا كه اين كار و اين تأثيرپـذيري  فرهنگ غربي بر ادبيات معاصر ايران برمي
دانـد و نـه عامـل ضـعف و انحطـاط آن. او حتـي كتـاب         ماية غنـاي ادبيـات فارسـي مـي    

اي از آراي غربيان در باب ادبيات و فلسـفة   آن را تاريخچهتوان  خود را، كه مي سنجي سخن
  آن و نقد آن دانست، نيز با همين هدف غنا بخشيدن به ادبيات فارسي نگاشته است:

از يك سوي گوهرهاي گرانبهايي كه در گنجينة ادبيات ماست بار ديگر بـا ترازويـي تـازه وزن    
ي با محكي جديد به مقام آزمايش درآيد و زبان فارس سرايان شيرين گردد و زر ناب گفتار سخن

خود اين تازگي بر لطف و صفا و ارج و منزلت ايـن آثـار بيفزايـد و از سـوي ديگـر در طـرز       
هـاي   اقتضـاي زمـان و نيازمنـدي    نگارش آثار ادبي مانند نمايش و افسانه به طرز جديد كـه بـه  

ي كه نويسـندگان جديـد را   روزگار در كشور عزيز ما پديد آمده است دستورهاي سودمند و كل
  : الف).1348(صورتگر، » كار آيد فراهم گردد به

كند  افتادگي و خمودگي در ادبيات معاصر فارسي گله مي صورتگر به كرّات از نوعي عقب
داند و راه حـل آن را   و علت اصلي آن را پرهيز از نوآوري و پايبندي بيش از حد به سنّت مي

  نويسد: مي» سبك جديد در ادبيات«ن؛ از جمله در مقالة درس گرفتن ايرانيان از غربيا
ادبيات ايران [...] از ادبيات ساير ممالك راقيه عقب افتاده است و علت اين تأخر اين است كـه  

هاي قـديمي   قبولي به اساليب و سبك گويندگان ما يك نوع عالقه و دلبستگي عجيب و غيرقابل
انـد و ايـن    ا در اين مورد با بشاشت خاطر تلقي نكـرده پيدا كرده و هيچ گونه تجدد و ابداعي ر

نكته سبب شده است كه اشعار و آثار طبع گويندگان قرن اخير ايران آن كمال و تماميتي را كـه  
شايستة آثار جاوداني است نـدارد و بهتـرين كارهـاي ادبـي آن از عيـب يـك نـوع ناتمـامي و         

  ). 164 نامة صورتگرناپختگي بركنار نيست (

هاي نو در ادبيات جهان را نيز با تقليد صرف يكي  بته پيداست كه تأثيرپذيري از سخنو ال
  كند: با پسند و انديشة ايرانيان تأكيد مي ها گرفتهداند و همواره بر لزوم سازگار كردن  نمي

هر دستور مسلمي كه بزرگان فن [در غرب] داده باشـند قابـل پيـروي و اطاعـت نيسـت زيـرا       
  : الف).1348(صورتگر،  مزاج و ذوق ايرانيان شرط استسازگاري آن با 

محققان مختلفي به تأثير آشنايي عميق با ادبيات غربي بر شـعرهاي خـود صـورتگر    
). خود صورتگر نيز مثالً در مقدمة مجموعة شعرش بـا  444كيهاني  اند (نك.  اشاره كرده
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نتخاب الفـاظ و قوالـب   هايش، از نظر ا گفته است كه در سروده هاي پراكنده برگعنوان 
هر كـس شـاعري را   «كند كه گفته  ادبي و سبك بيان، از دستور تي.اس.اليوت پيروي مي

داند بايد روزي چند ساعت در دفتـر خـويش بـه مطالعـه و تمـرين و       حرفة خويش مي
انتخاب الفاظ بپردازد تا روزي كه ذوق از موضوعي الهام گرفت اسـباب كـارش كنـد و    

» ات و تعبيرات بدون دشـواري از سـر كلكـش جريـان پيـدا كنـد      شكسته نباشد و كلم
  : ط).1335(صورتگر، 

صورتگر تأثيرپذيري اديبان معاصر ايران از ادبيات اروپايي را با متأثر بـودن شـاعران   
) و البتـه  139: 1347داند (صـورتگر،   هاي كهن از زبان و ادبيات عرب همسان مي دوره

ي از اعصار پيشين تا عصر كنـوني بـه تقليـد صـرف و     ذوق ايران«كند كه  باز تصريح مي
رنگ ايراني و گرفت به آن آب وتمام از آثار بيگانه رغبت نداشت و هر چه مي اقتباس تام

پسـند و   بوم و ذوق جمال وها و زندگاني مردم اين مرز وهوا و سنت داد و آن را با آب مي
زمينه پيرو گفتة مـولير اسـت كـه:     (همان). او در اين» كرد هاي ايراني سازگار مي انديشه

تمام مضامين موجود در جهان جزو دارايي من است كه هر جا به چنگ آورم برخواهم «
). 140: 1347(صـورتگر،  » داشت زيرا حق آن مضمون را بهتر از ديگران ادا توانم كـرد 

دارد كـه از حيـث نگـاهش بـه       »از روي سرمشق استاد«صورتگر از جمله شعري به نام 
). در ايـن شـعر،   11-9: 1335ضوع تأثير و تـأثر ادبـي بسـيار گوياسـت (صـورتگر،      مو

گيرد كه چرا داستان  بر او خرده مي» مايه مرد سخنوري گران«كند كه چگونه  حكايت مي
  زبان را اقتباس و روايت كرده است:  مردي فرنگي

 گـوي نيسـتكه ايـن راه مـرد سـخن
 ها گرچه بس دلكشست خود اين گفته

  

 ن گفته از پارسي بوي نيستدري 
 ابر گـوش ايرانيـان ناخوشسـت   

  

  :1پسندد دهد كه تكرار شعر به شيوة قدما را نمي اما راوي، يا خود صورتگر، پاسخ مي
 به يزدان چنين بود پيمان مـن

  

 سان سـخن  كه هرگز نگويم بدان 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـاي قـديم را مـانع از بـروز اصـالتي       كوب، برعكس، پايبندي صـورتگر بـه سـنت    توجه است كه زرين . جالب1

  ).444كيهاني  دانست كه در فكر او وجود داشت (به نقل از:  مي
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 و اين تكرار و تكية صرف بر ادبيات ملي را موجـب كـاهش غنـاي شـعر، و بـرعكس،     
  كند: تر شدن شعر خودي معرفي مي تأثيرپذيري از هنر و ادب بيگانه را موجب غني

ــر ــد واالگه ــه فرزن ــر ك  دو ديگ
ــر آن   ــد ب ــو فزاي ــوهر ن ــي گ  بس

  

ــدر    ــنج پ ــدارد ز گ ــر برن  گه
 ببخشد به رامشـگران رايگـان  

  

خورد؛  روزگارش نيز به چشم مي هاي او در باب شاعران هم همين ديدگاه در داوري
  ربارة ايرج ميرزا نوشته است: از جمله د

ايرج ميرزا [...] از آن گويندگان است كه به مناسبت دانستن زبان فرانسـه بـه ادبيـات اروپـايي     
آشنايي بسيار داشته و اغلب حكايات يا مضاميني از اشـعار اروپـايي در اشـعار وي بـه چشـم      

ذوق سـليم و سـليقة   گمارد و در هـر حـال،    خورد و گاهي همت به ترجمة اثري فرنگي مي مي
ايراني او كه از مطالعة فراوان در ادبيات كهن ما مايه و توشة فراوان برگرفته همه چيـز را آب و  

  سازد. دهد و كاالهاي بيگانه را متناسب بازار كشور خويش مي رنگ ايراني مي

  يا دربارة رشيد ياسمي:
ي حيـات وي را تحـت تـأثير    هـا  اگر فكرهاي بيگانه و طرز برخورد بيگانگان فرنگي با پديـده 

وبهاي  داد، عشق و عالقة شديد وي به زادوبوم خويش و ميراث بزرگ و پرارج خودش قرار مي
داشت؛ از همين جهت هر انديشه كه بـه   ها آزاد نگاه مي ادبيات فارسي او را از تقليد از آن رويه

...] (صـورتگر،  گرفـت [  آمد رنـگ و نگـار ايرانـي مـي     گذشت و به قالب شعر درمي ذهنش مي
  ).153ـ152: 1347

صورتگر همواره بر لزوم درس گرفتن ادبيات ايران از ادبيات كشورهاي ديگر تأكيد 
دانسـت. او بـه    هاي ادبي تازه نيز مـؤثر مـي   كرد و از جمله اين كار را در يافتن قالب مي

فسانه و ، از دو قالب ادراميا در كتاب  سنجي سخنهاي مختلف، مثالً در مقدمة  مناسبت
گويد و از جملـه   اند سخن مي هايي كه ايرانيان از بيگانگان وام گرفته درام به عنوان قالب

  كند: توجهي ابراز مي توجهي ايرانيان به هنر درام و نمايش عقيدة جالب دربارة دليل بي
ليـل  گري نكرده [...]. شايد د هاي پيشين جلوه در كشور ما اين قسمت از ادبيات [درام] در دوره

اين نقص همان اشتياق و عالقة ايرانيان به ابداع و ابتكار باشد زيرا ايراني همواره مرهـون ذوق  
و قريحة لطيف خويش بوده و كمتر خواسته است كه آثار اين قريحه و ذوق را از زبان ديگران 

ايرانـي  كه شاعر و نويسنده و نقاش  تر آن ادا كند و بر آن لباس اشخاص گوناگون بپوشاند. ساده
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وقـت بـه انصـراف خـاطر زبـان       در آثار خويش هويت و شخصيت خود را رها نكرده و هـيچ 
  ).212 نامة صورتگرگوياي خويش را به ديگري وام نداده است (

شايد بتوان همين استدالل را در مورد افسانه (به معنـايي كـه مـورد نظـر صـورتگر      
هـاي متعـدد اسـت، نيـز      شخصـيت است، يعني داستان زاييدة خيال)، كه معموالً داراي 

نگاري اروپايي نيـز گـاهي، مـثالً در     دهد كه افسانه معتبر دانست. البته صورتگر نشان مي
سرچشمة فيـاض شـرقي و   «سبكي كه با خلق و ايجاد هول و وحشت سروكار دارد، از 

هـاي   افسانة هزار و يك شب (الف ليله) و بـازي «سيراب شده است؛ براي مثال، » ايراني
گر است  و افسون و طلسم كه با آن همه لطف و زيبايي در اين كتاب بزرگ جلوه سحر

هاي ولتر آن را تقويت نمود تـا آنجـا    و افسانه گالندذوق را به جنبش درآورد و ترجمة 
تأليف بكفورد [يا] يهودي سرگردان به وجود آمد كـه   واثقهايي نظير داستان  كه داستان

ه است و خانم شـلي داسـتان معـروف فرانكنشـتاين را     فكر شرقي و غربي در آن آميخت
) ولـي از زمـاني   153 نامـة صـورتگر  » (تحت تأثير همين افكار به رشتة تحريـر درآورد 

دنياي مغرب سر در پي بيان حقايق تاريخي و اجتماعي در لباس افسانه نهاد و كاري را «
ه كرده بود از نـو شـروع   كه ادبيات ايران در ادوار پيشين با آن همه لطف و دلربايي عهد

كم كار را به جايي رسانيد كه  كرد و تجربه و آزمايش طوالني كه مالزم كار نيكوست كم
ها در اين هنرمندي پيش افتاد و ادبيات ما كه بيهوشانه به مبادي و  ادبيات فرنگي مرحله

). صورتگر در 147(همان » اصول كهنه چسبيده بود قدمي مهم در اين قسمت برنداشت
دانـد و   نويسي نيز سرمشق گرفتن از اساتيد غربي را سودمند مـي  پردازي و داستان افسانه

طرز كار و كيفيت هنرمندي بزرگان فن معلوم گـردد تـا ذوق سرشـار    «معتقد است بايد 
ايراني به جنبش درآيد و آثاري كه با شاهكارهاي ديگران سـزاوار همسـنگي باشـند در    

) ولي تقليد صرف و كوركورانه از كار آنان را نيز 148مان (ه» ادبيات كشور ما پديد آيد
گاهي سرمشق استادان اين فن مانند كارهاي الكساندر دومـا يـا والتـر    «داند:  آور مي زيان

اي [پيرنگي] كه از كتـب افسـانة ارزان فرنگـي بـه عاريـه       اسكات و ديكنز، زماني نقشه
گيـري   ترجمـه اقتبـاس ايـن وام   گرفته شده و ناشناسي نويسنده و محفوظ نبـودن حـق   

كـرد [...]   كار كمك و مسـاعدت مـي   ناپسنديده را تقويت نموده بود [و] به نويسندة تازه
توانسـت بـا كارهـاي     فقـط نمـي   نويسي در ايران رواج يافت كه نه طبعاً يك سنخ افسانه
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 اروپايي برابري كند بلكه خط مشي غلطي كه اختيار كرده بود هرگونه ترقي و پيشـرفت 
  ).147(همان » كرد بزرگ را جلوگيري مي

كند كه در اروپا نيز نويسندگان و شاعران در عصر  صورتگر در جايي ديگر اشاره مي
هاي كهـنِ غالـب توانسـتند خـود را بـا       ها و اسلوب رمانتيسم با رها كردن خود از قالب

نـوگرايي   شان همرنگ سازند. او شعر فارسي را نيز نيازمند چنـين  تحوالت فكري زمانه
قطعات رشيد ياسمي (كـه  هاي موفق به م و به عنوان نمونه داند ها و اسلوب مي در قالب

كنـد كـه    خودش اشاره مي زير آسمان باختر منظومةدر آنها قافيه امكان تغيير داشت) يا 
هاي دوم  هاي اول و سوم با هم و مصراع هايي است كه در آنها مصراع متشكل از دوبيتي

  ).166قافيه هستند (همان  م همو چهارم با ه
اي بـه رابطـة    صورتگر، همچنان كه در رسالة دكتري او ديديم، همواره توجـه ويـژه  

دانست تا  هاي روزگار داشت و معموالً بيشتر ادبيات را متأثر از دانش مي ادبيات با دانش
يكـي   مؤثر بر آن. او هنگام بحث از تأثيرپذيري شعر معاصر فارسي از فرهنگ غربي نيز

هاي علمي كشورهاي غربـي   هاي اين رابطه را آشنايي شاعران ايراني با پيشرفت از جلوه
هـايي   گـاه در آراي او تنـاقض  » دانـش «كند. البته به سبب وسعت معناي واژة  معرفي مي
  شود كه جا دارد با دقت بيشتري به آنها پرداخته شود. ديده مي

بينـي اهـل علـم را بـا ذوق      خـرده ، دقـت و  »خيـال و حقيقـت  «صورتگر، در مقالـة  
  پرست بشر در ستيزه دانسته و نوشته است: خيال

بين شاعر و دانشمند از ديرباز مشاجره و گفتگو بوده است و اين مناظره تا آنجا كه به صلح و توافق 
د ان پايان نيافته است به نفع بشر عادي تمام شده و هر جا اين دو عقيده با يكديگر از در وفاق درآمده

كند روز  انسان معمولي ضرر بسيار برده است. [...] روزي كه ادبيات با علم و ماديات آميزش پيدا مي
تأثير علمي وقتي رنگ و نگار شعري گرفـت نـه آن    حيراني بشر است زيرا حقايق خشك و غيرقابل

ي ادبـي  سود و فايدة كتب سادة علمي را خواهد داشت و نه آن لطف و دلربايي و زيبايي شاهكارها
بازي با چراغ الكتريك و ماشين بخار يا دامن از دست دادن در برابر اتومبيـل   راستي كه عشق را، و به

و جرثقيل اگر ظريف و خوشايند نباشد موجب زيان و آزار خواهد بود. امـا آن روز كـه ادبيـات از    
زيرا ذوق انسـاني   آيد. رمق و فرومايه از آن به دست نمي علوم مادي كمك بگيرد چيزي جز شعر بي

بلندپرواز است و لطف ذوق در همان وسعت ميـدان جـوالن اوسـت و اگـر وي را در چهـارديوار      
كنـد و   اند كه هم روح را شكنجه مـي  حقايق زنداني كنند به مشتاقان آثار ادبي نوالة ناگواري بخشيده

  ).176ـ175 نامة صورتگر» (فرسايد هم جسم را مي
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كند كه با همين گفتـة او در تضـاد    ديگرش آرائي مطرح مي هاي ولي در برخي از نوشته
هاي ظـاهري بازتـاب مسـائل علمـي در ادبيـات و شـعر معاصـر         است. او گاه به جلوه

الشعرا بهار را در وصف شب و آسمان پرسـتاره بـا    پردازد و از جمله دو قصيدة ملك مي
اديـم / مسـند از    روز بگذشت و شب تيـره بگسـترد  «كند، يكي به مطلع  هم مقايسه مي

هاي نخست شاعري به اقتفـاي   كه بهار آن را در سال» نديم حجره به ايوان فكن اي نيك
با مه نو زهره تابان شد ز «اي از فرخي سيستاني سروده است، و ديگري به مطلع  قصيده

در ايـن  «كه، به باور صـورتگر،  » چرخ چنبري / چون نگين داني جدا از حلقة انگشتري
هايي كه جهان دانـش وسـايل آن را فـراهم     انديشي طالعات نوين و ژرفوصف جديد ا

(صـورتگر،  » ساخته منزلتي بزرگ دارد و كالمش از معـاني و افكـار بلنـد لبريـز اسـت     
  ) و احتماالً مرادش ابياتي از اين سنخ است:131-132: 1347

 هست كيهان پيكري هشيار و ذرات ويند
 اي از پيكر كيهـان بـود جـرم زمـين     ذره

 ايـم  جرم غبرا ذره و مـا و تـو ذرات وي  
ــو ذرات د   ــا و ت ــر م ــدر پيك ــاز ان ــرب  گ

[...]  
 ساقي آتشپاره بد و آتش به ساغر درفكنـد 

 فـروغ  اختران جستند اندر اين فضاي بي
 آن يكي نپتون شد آن ديگر ارانوس آن زحل
 وان مجره گشت تابان بر كمرگـاه سـپهر  
 عامل اينها همه عشق است و جز او هيچ نيسـت 

  

 همه اختر كه بيني بـر سـپهر چنبـري   اين 
 بــا همــه زورآزمــايي بــا همــه پهنــاوري

 پـروري  كرده يزدانمـان پديـد از راه ذره  
 هست و هريك كرده ذرات دگر را پيكـري 

  
 در نخستين دور سرها خيره ماند از داوري

 پارگــان در دكــة آهنگــري همچــو آتــش
 وان دگر بهرام و آن يك تير و آن يك مشتري

 غي پرگهر پيش بساط گـوهري همچو تي
 عشق پيدا كن و گر پيدا نكردي خون گري

  

  )133(همان 
ها و اختراعات تازة كشورهاي غرب در آثار شاعران  يا در جايي ديگر، اشاره به پيشرفت

كند كـه   الممالك فراهاني ياد مي معاصر را ستوده و از جمله با تحسين از اين شعر اديب
دوربـين عكاسـي كـه تـازه در     «ي دوربين عكاسي اسـت:  حاوي اصطالحات و نام اجزا

هاي مختلف آن دستگاه ايرانيان باذوق كلمات پارسي يا  ايران رواج يافته و براي قسمت
آورد و اين اختراع و  اند طبع گويندة بزرگ را به جنبش درمي تازي مأنوس انتخاب كرده

  ):123: 1347(صورتگر، » دهد اصطالحات را چنين شرح مي
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 عقــل دوربــين تــو در اولــين ظهــوراي 
 ات خانــة زمــي از عكــس چهــره تاريــك

 دانــي هميشــه باشــد عقــل تــو دوربــين
 گشت از چراغ چهـرة گلگـون تـو دلـم    

 ام چو شيشه حسـاس كانـدر او   شد سينه
ــور جمالــت درون دل  ــده تافــت ن  از دي
 عكس رخت به جام مي افتاد و شيخ گفت

  

 بر كرسـي ثبـوت حقـايق فكنـده نـور      
 كه صبح بهشت از جمال حور روشن چنان

 غرور عشق تو با طهارت و حسن تو بي
 كه ديدة موسي ز نخل طور روشن چنان

 عشق تو جا گرفته چو مهر تو در صدور
 ها كند عبور چون پرتوي كه از عدسي

 اين است خلد و چهرة حور و مي طهور
  

پزشـكي  «اش با عنـوان   هاي ديگر، از جمله در متن سخنراني صورتگر به مناسبت
هاي روز پرداخته اسـت   ، نيز به مسئلة رابطة ادبيات و ديگر دانش»در ادبيات فارسي

ولي از يك سو، اين گونه كاربردهاي ظاهري اصطالحات و مقوالت علمي در شـعر  
پديدة نوظهوري نيست و همواره در شعر فارسـي سـابقه داشـته اسـت، و از سـوي      

اي  هاي ظاهري تـا انـدازه   اين گونه نمونه ديگر، محدود كردن رابطة علم و ادبيات به
تري كه صورتگر، هـم در رسـالة دكتـري و     رسد. مفهوم مهم نگري به نظر مي سطحي

هـايي   هايش، از تأثير دانش بر ادبيات در ذهن دارد دگرگـوني  هم در مقاالت و كتاب
تبع آيد و به  بيني بشر پديد مي است كه در اثر پيشرفت دانش در شيوة تفكر و جهان

هـا نيـز پيـدايش     هاي ايـن دگرگـوني   ترين جلوه يابد. مهم آن در هنر و شعر بروز مي
مكاتب مختلف هنري و ادبي است كه هر يك با تـأثر از اوضـاع و شـرايط تـاريخي     

هـاي   آيند و ابزارها و قالب بيني انسان معاصر خود پديد مي زمانه و هماهنگ با جهان
رتگر كه در ادبيات ذوق و پسندي كامالً رمانتيـك  آفرينند. صو متناسب با خود را مي

داشت، بارها مكتب رمانتيسم را گـامي نوآورانـه در جهـت زدودن و تعـديل كـردن      
هـاي   وپاگير كالسيسيسـم برشـمرد و آن را مكتبـي برآمـده از پيشـرفت      قوانين دست

  كرد: علمي زمانه معرفي 
در برابـر زيبـايي، دانشـمندان بـه      هـاي روح آدمـي و تـأثرات او    در غرائز و عواطف و طغيـان 

اند. گويندگان نيز [به] اين عالمي كه از همه سـوي آنهـا را    هاي بسيار گرانبها پرداخته موشكافي
اند تا راز حيات را حل كننـد و چيـزي بگوينـد و اثـري بـه       تر نگريسته احاطه كرده است ژرف

همـه موضـوع يـا     د كه بار اينوجود آورند كه با اين تحول هماهنگي كند و سبكي به وجود آي
  ).129ـ128: 1347هاي مادي و تأثرات معنوي را بتواند كشيد (صورتگر،  پديده
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بـه گمـان    .دانـد  هاي مختلـف مـي   و ورود اين مكتب ادبي به ايران را ماية نوآوريا
كلبـة  شـاتوبريان،   عشـق و عفـت  يا  سراج آخرين بنيهايي مانند  صورتگر، ترجمة كتاب

شيللر، و آثار المارتين، آلفرد دوويني، ويكتور هوگو، بـايرون و   و عشقخدعه يا  هندي
هاي  طرز توجه به جزئيات مناظر و امتزاج محسوسات و پديده«شلي منجر به آن شد كه 
انگيـزد   آورد و احساسات گويندگان را برمي ها در ذهن به وجود مي حيات با آنچه آن پديده

  ).129(همان » اي بخشيد ك تازگي و درخشندگي تازهدر شعر فارسي رخنه كرد و به آن ي
وحـدت  «نتيجة ديگر ورود مكتب رمانتيسم بـه ايـران، بـه بـاور صـورتگر، مسـئلة       

  »:موضوع قطعات ادبي بود
ها از ذكر مسـائل مختلـف و    گويندگان بزرگ كشور ما در قرون پيش در هنگام توصيف پديده

اطي قطعي نداشت ولي ذوق را در هنگـام انشـاد   اي مخصوص ارتب توجه به مطالبي كه با پديده
هاي كوچك مانند گلي كه  كردند. از طرف ديگر، پديده شعر به هيجان آورده بود خودداري نمي

اي روييده و چند روزي خودنمـايي دارد و پـس از آن پژمـرده گشـته و از ميـان       تنها بر صخره
كردنـد   رباي صنع را اگر هم وصـف مـي  گشاد و اين گونه آثار دل رود [...] خاطرشان را نمي مي

  دادند. اي را به آن اختصاص نمي بيش از يك بيت از قصيده
سرايان اين دوره [اواخر سدة سيزدهم خورشيدي به اين سو] ذوق را به اين آثـار   اما سخن

انگيز بود متوجه سـاختند و ادبيـات    كوچك ولي ناچيز كه در عين خردي دلپذير و زيبا و نشاط
  ).130ـ129را در اين دوران نيز غني و پرمايه كردند (همان كشور ما 

مندي به نوآوري و  توجه در اين ميان آن است كه صورتگر در عين عالقه نكتة جالب
وپاگير كهن، چندان روي خوشي به مكتب رئاليسم نشـان   گريختن از قيدوبندهاي دست

هاي او از رابرت براونينگ،  فشارد. اين گرايش در ترجمه دهد و بر رمانتيسم پاي مي نمي
جان كيتز و چارلز لمب (به جاي فرضـاً ديكنـز رئاليسـت) نيـز آشـكار اسـت و حتـي        

گويـد و   هنگامي كه از لزوم توجه به مردم ساده و طبقـات محـروم اجتمـاع سـخن مـي     
در آن، شـبانان و كشـاورزان و مـردم    «داند كه  را اين مي» ترين بدبختي كشور ما بزرگ«

)، بـاز توجـه او توجـه رمانتيـك بـه      344 نامـة صـورتگر  » (امي بيش نيستندروستا جز ن
زندگي روستايي در تقابل با زنـدگي شـهري اسـت و نـه توجـه رئاليسـتي بـه طبقـات         

شود كـه آن را   برانگيزتر مي فرودست و شرايط اجتماعي آنان. اين گرايش هنگامي توجه
مقايسه كنيم كه همواره رئاليسـم را   گر متقدم بر صورتگر، با ديدگاه فاطمه سياح، تطبيق
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كرد كه بايد در ادبيات ترويج شود و قوام يابـد (سـياح    به عنوان سبك نويني معرفي مي
تنهـا در   انـد نـه   كشورهايي كه تا حدي از قافلة تمدن عقب مانده«) و اعتقاد داشت: 368

ان اسـتفاده  هاي ديگـر  مورد ادبيات بلكه در كلية شئون فرهنگي از آخرين نتايج زحمت
هـاي اول نردبـان ترقـي را زيـر پـا گذاشـته خـود را بـه بـاال           برند و به اصطالح پله مي
). 318ــ 317(همان » روند اند پيش مي دوش آنهايي كه زودتر رسيده به رسانند و دوش مي

پندارد براي نوآوري و قد علم كـردن در   به عبارت ديگر، سياح، بر خالف صورتگر، مي
حدودكنندة قديمي نيازي نيست حتماً از كالسيسيسم به رمانتيسم روي هاي م برابر سنت

تـوان از   هاي علمي و ادبي جهان مـي  آورد، بلكه به اقتضاي زمانه و با توجه به پيشرفت
  آخرين دستاوردهاي ادبيات جهان، يعني رئاليسم، سود برد.

ه بـا ديگـر   كرد كه پسـند ادبـي او، در مقايسـ    البته خود صورتگر ظاهراً احساس مي
ويژه در نسل  ها، از اقبال الزم در ميان خوانندگان، به هاي ادبي و هنري در آن سال جريان

اش بـر مجموعـة اشـعار     جوان، برخوردار نيست و از همين روست كه در پايان مقدمـه 
  هايي از حسرت و تأسف نوشت: با رگه هاي پراكنده برگ

اند سخني  نظومات خويش مناسب تشخيص دادهدر باب موضوعاتي كه امروز جوانان ما براي م
ندارم زيرا من ديگر جوان نيستم و شايد در دل جوانان امروز از زن و مـرد آرزوهـاي سـفيد و    
سياه و فريادهاي زرد و بنفش حكايت از تأثراتي كند كه پيش پيران نـامعلوم اسـت. روزي كـه    

  : ط).1335و دورودراز بود (صورتگر،  انگيز و آرزوها شيرين من جوان بودم فريادها جانسوز و غم
   

  پايان سخن
رغـم   ميراثي كه از لطفعلي صورتگر در عرصة ادبيات تطبيقـي بـه جـا مانـده اسـت، بـه      

توانـد سـودمند و آموزنـده باشـد. نگـاه او بـه        قرن از آن، هنوز مـي  گذشت بيش از نيم
ودي هنـوز كـه هنـوز    تأثيرپذيري ادبي به مثابة عاملي غنادهنده و باروركنندة ادبيات خـ 

پندارند اذعان به تأثيرپذيري جنبـه   است همگاني نشده و همچنان هستند بسياري كه مي
يا جزئي از ادبيات فارسي از فالن ادبيات بيگانـه در حكـم تـوهين و تخفيـف ادبيـات      
خودي است. بينش ژرف صورتگر به كنه و ذات اين تأثيرپـذيري، كـه امـروزه چنـدان     

گذارد،  هاي ادبي را در سطح و ظاهر باقي مي ود و بسياري از تطبيقش توجهي به آن نمي
گران امروزي باشـد. تلقـي او از رابطـة ميـان علـم و       تواند الگوي خوبي براي تطبيق مي
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هاي مختلف هنري  ها و مشرب گيري مكتب هاي زمانه با ادبيات، كه باعث شكل پيشرفت
براي ادبيـات معاصـر بسـيار راهگشـا     شود، اگر خوب شكافته و ترويج شود  و ادبي مي

هاي روز ادبيات جهان به چه شـكل   روي از مكتب خواهد شد و نشان خواهد داد دنباله
هـاي   توجه به زمينـه  بايد انجام شود تا به دام تقليد نيفتد و ابزار و شگردهاي مكاتب، بي

س، بـا ذوق و  گيري آنها، مورد استفادة ظاهري و قالبي قرار نگيرد و برعك تر شكل عميق
پسند ايراني و شرايط خاص جامعة ما وفق داده شود. رسالة دكتـري لطفعلـي صـورتگر    

اي در باب تعـامالت   نيز، در صورت ترجمه شدن به فارسي، هم نكات و اطالعات تازه
گران ايراني خواهد گذاشت و هم از  هاي دور در اختيار تطبيق ادبي ايران و اروپا در سده
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