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 پیش گفتار
 

 
 

 
 "ما هرگز خودمان را نخواهیم شناخت اگر فقط خودمان را بشناسیم"

 (1906-1849فردیناند برونتیه ) 
 
 

 littérature در فرانسه شکل گرفت و با اصطالح  19ادبیات تطبیقی علمی است اساسأ فرانسوی که در اوایل قرن 

comparée .متمرکز بر ادبیات  20این رشته از بدو پیدایش تا اواسط قرن  در زبان فرانسه به جهانیان شناسانده شد

و تح.والت  اما ماهیت بین رشته ای خود را به زودی باز می یابدمی گردد. ملی و قومی تطبیقی در زمان های مختلف 

ای  هبدین ترتیب از تخصص گرایی افراطی و تمرکز بر یک رشته خاص تبدیل به رشت عمده ای در آن روی می نماید.

این علوم را بر سایر شاخه های  ،گردد که ضمن حفظ نقش رابط خود میان دانش های دیگر انسانی میان رشته ای می

 علمی مرتبط می نماید.

ادبیات تطبیقی، علیرغم سابقه تقریبا دو قرنی در اروپا سابقه ی چندانی در ایران ندارد و از طرف نهاد های دانشگاهی 

( به عنوان اولین شخصی که ادبیات تطبیقی را به 1329-1281شاید بتوان از فاطمه سیاح ) حمایت کافی نشده است.

. اما عمر کوتاه وی نام برد عنوان یک کرسی وارد دانشگاه های ایران کرد و مقاالتی چند در این باب به نگارش درآورد

بود که با آثار و مقاالت مشهد نشگاه فردوسی ( استاد دا1381-1311به او نداد و این جواد حدیدی ) زیادیاجازه فعالیت 

پژوهشی آن جای داد و نام نیکی از خود  نظامخود، ضمن ادامه راه این بانو، ادبیات تطبیقی را در دانشگاه های ایران و 

 به یادگار گذارد.

ه در جامعه ( سعی در بستر سازی مناسب این رشت1394-1308پس از ایشان بزرگان دیگری همچون ابوالحسن نجفی )

محققین و عالقمندان این رشته در انتظار حضور کسب کردند و اما هریک توفیقات نسبی  ؛دانشگاهی ایران را داشتند

پررنگ آن به عنوان یک رشته ی مجزای دانشگاهی در کنار دیگر رشته ها می باشند تا از وابستگی به رشته های دیگری 

ی، عربی، انگلیسی، فرانسه، روسی، آلمانی و ... خالصی یابد. استقالل این رشته زبان و ادبیات فارس گرایشی درمانند به 

 می تواند ضامن بقای آن باشد.

الزم به ذکر است که تالش های درخوری نیز در همین زمینه به ثبت رسیده است: از جمله تبدیل گرایش ادبیات تطبیقی 

 - به ادبیات تطبیقی، انتشار چندین مجله تخصصی علمی فارسی در زیر مجموعه رشته زبان و ادبیات فارسی-عربی

 ... پژوهشی ادبیات تطبیقی در برخی دانشگاه ها مثل تربیت مدرس، شهید باهنر کرمان، رازی کرمانشاه، آزاد جیرفت، و

 ،یقیبانتشار چندین جلد کتاب به صورت تألیف یا ترجمه توسط اساتید بنام ادبیات تط ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 برگزاری همایش های علمی در دانشگاه های بزرگ ایران از جمله تهران، شهید بهشتی، فردوسی و... .
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ر فارسی د-همایش حاضر نیز حاصل اندیشه ای شخصی بود که پس از برگزاری دومین همایش ادبیات تطبیقی عربی

به ذهن اینجانب خطور کرد و پس از  ول،قبدانشگاه فردوسی مشهد توسط دوست و همکار فاضلم جناب آقای دکتر 

که با چند تن از  1393محاسبات فراوان و بررسی راه کارهای اجرایی آن، باالخره در جلسه ی کوچکی در زمستان 

همان سال در همایش بین المللی در پاریس شرکت  اسفند ماهاجرایش قطعی شد. خوشبختانه  بر دانشجویانم داشتیم تصمیم

ین دانشگاه های فرانسه در بهترسوربن نوول که از  3داد تا با برخی از همکاران دانشگاه پاریس  نمودم و فرصتی دست

می باشند مذاکراتی داشته باشم و به نتایجی برسیم و بدین ترتیب قرار شد این گردهمایی  علوم انسانیدنیا و در زمینه 

 برگزار گردد. 3پاریس  و سوربن نوولعلمی به صورت دو ساالنه و به تناوب توسط دانشگاه های فردوسی 

در بازگشت، پیشنهاد به صورت مکتوب به دانشگاه ارائه گردید که مورد استقبال ریاست محترم و هیئت رئیسه محترم 

به مشهد و  3پاریس  دانشگاه و اعضای گروه زبان و ادبیات فرانسه قرار گرفت. سفر معاون بین الملل سوربن نوول

بر عزم ما افزود تا این همایش را که اولین همایش علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی امضای تفاهم نامه 

 برگزار نماییم. فتخارات آنهامشهد، با یاد و خاطره اساتید گرانقدر و بازنشسته یا مرحوم گروه و به پاس زحمات و ا

ه فرانسه در ایران می باشد: چرا ک-ادبیات تطبیقی فارسیاز دیگر سو، این همایش در نوع خود اولین همایش بین المللی 

مایش دیگر ه را مانندادبیات تطبیقی  ه است و کلیاتعلی رغم این که در این همایش بر روی موضوعی ویژه تمرکز نشد

ویژه  تفرانسه، به صور - ادبیات تطبیقی فارسی قید اما شاخص ویژه ای از آن انتخاب شد و با، ها به بررسی می نشیند

به  شده پذیرفتهفقط به این دو زبان پرداخته شد. زبان همایش نیز بر همین اساس فارسی و فرانسه انتخاب شد و مقاالت 

 این دو زبان ارائه می شود.

چکیده هایی که در این مجموعه به چاپ رسیده اند، الجرم به صورت ارائه شفاهی در زمان همایش ارائه نخواهند شد و 

 که به دبیر خانه همایش رسیده است. از مجموع دویست و بیست و پنج پیشنهاد واصل شده،  نیست یشنهاد هایینیزهمه ی پ

 30مقاله برای ارائه شفاهی و  60شد و از این مجموعه، تعداد  پذیرفته چاپ در مجموعه چکیده هامقاالت حاضر برای 

تمام نویسندگان و اساتیدی که با ارسال  زائه خواهند شد. امقاله برای ارائه دیواری )پوستر( در طول دو روز همایش ار

 آثار ارزشمند خود بر غنای همایش افزودند تشکر و تقدیر می نمایم.

ا دکتر محمد کافی، که ب آقای ض می نمایم که تشکر ویژه ای داشته باشم از ریاست محترم دانشگاه، جنابراما بر خود ف

همیشه ابراز عالقه و پشتیبانی و محبت  ،شنیدند و در طول این راه پر پیچ و خمدقت و حوصله عرایض اولیه بنده را 

نمودند. همچنین هئیت رئیسه محترم دانشگاه و به خصوص مدیریت محترم روابط بین الملل، جناب آقای دکتر واحدیان که 

اختند. ارتقای علم و پژوهش و پردمی خود به رفع مسئله  خاصآمد، عالمانه و با درایت و تدبیرمی هرگاه مشکلی پیش 

 جایگاه آن در این دانشگاه، به خصوص در حیطه بین الملل، بدون توجه این بزرگان امکان پذیر نخواهد بود.

ین همیشه با شوق و اشتیاق از ا پیشنهاد، از هئیت رئیسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی نیز سپاس گزارم که از روز اول

تنها با  نه مدتکه در این  پیشقدم ه ویژه استاد بزرگوار و دوست گرانقدرم جناب آقای دکتر رضاب ؛برنامه حمایت کردند

 که درس های بی شماری از ایشان آموختم. فتخرمتمام توان به یاری همایش پرداختند بلکه م
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 گروه، جناب آقای همچنین سپاس خود را از گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد به خصوص مدیر محترم

آذری ازغندی و سرکار خانم ها دکتر خامنه باقری و دکتر مزاری، آقای دکتر زنده بودی به خاطر حمایتشان ابراز می 

دارم. خانم دکتر خامنه باقری بسیار بر همایش لطف داشتند و عالوه بر حضور دائم در جلسات و ارائه پیشنهاد های 

 نهادند.ایش منت ارزنده در ابعاد دیگر نیز بر هم

از اساتید بزرگ و بزرگوار کمیته علمی همایش تقدیر و قدردانی می کنم که این همایش بدون حضور و پشتیبانی علمی و 

زنده و پاینده باشند و در همایش های دیگر نیز دست ما را بگیرند و رهنمون  :راهنمایی های ایشان امکان پذیر نمی نمود

 فرمایند.

در کالس و حیاط و دفتر و تریا و حتی در شبکه های  ،بزرگترین حامی من بودند. وقت و بی وقت عزیزم ویاندانشج

می کردند و من به عشق ایشان و در جهت باال بردن کیفیت ن دریغاجتماعی از صحبت و پیشنهاد و حمایت و همکاری 

ر تشک از همه ی ایشان قلبا یریت کردم.ایشان این همایش را مد در میانپژوهشی گروه و نیز ایجاد شور و نشاط علمی 

مدت یک سال قبل، هیچ گاه از تعهد و حمایتش دست  ازو بود یک نفر از میان این جمع دائم در کنار همایش  امامی کنم.

بر نداشت و نه از روی اغراق، که واقعا بدون کمک ها و دستیاری های او سختی ها و پیچ و خم های مسیر برگزاری 

گروه و دانشکده به هر زبان  یاز خانم زهرا سعادت نژاد دانشجوی ارزنده و برگزیده پژوهش :نمود دان میهمایش دو چن

 کنم و آرزوی پیشرفت های فراوان علمی و پژوهشی برایش دارم. تشکر می

زی و در پایان الزم می دانم از خانواده عزیزم که درطول یک سال و نیم گذشته که بیشتر وقت من برای برنامه ری

 تشکر کنم و از صبر و بردباری همیشگی ایشان تقدیر نمایم. ،گذشت مقابل رایانه در دفترم یا اجرای همایش

 

 

 فرانسه-دبیر علمی اولین همایش ادبیات تطبیقی فارسی

 دکتر محمد رضا فارسیان

 1395 ماهمهر
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Résumé 

Le XXème siècle se caractérise par de multiples conflits décisifs dans le destin des pays. Parfois 

les tentatives qui précèdent une guerre trouvent plus d’importance que celle-ci. Ainsi, de 

nombreuses œuvres littéraires se proposent pour la trame l’histoire des ardents révolutionnaires 

qui se tiennent dans la coulisse. L’Ile de l’errance de Simine Dânechvar et La Condition 

Humaine de Malraux en constituent des exemples.  

Simine Dânechvar, en tant qu’une des plus grandes romancières contemporaines iraniennes, 

manifeste dans L’Ile de l’errance le contexte politico-social de l’Iran avant la Révolution. Chez 

elle, le social s’est caché derrière le symbolique des mots ; L’Ile de l’errance est, en effet, 

l’incarnation de l’ère de l’errance dans laquelle vivaient les Iraniens à l’époque de Pahlavi. 

Cette œuvre entre, en quelques sortes, dans la lignée des romans politiques comme La Condition 

humaine de Malraux. Les tableaux proposés par ces deux ouvrages mettent en scène l’intensité 

de la guerre à travers les divers procédés stylistiques. 

Cet article propose une étude sur le microcosme sociopolitique que représentent les deux 

œuvres en question. Dans un premier temps, nous tenterons d’en expliciter les contextes 

sociohistorique et sociopolitique; ensuite, en nous appuyant sur les approches sociologiques, 

nous analyserons leur structure afin d’en extraire les codes à travers lesquels sont articulés les 

faits sociaux. Aux travers cette étude, nous visons à mettre en rapport les plans lexical, formel 

et sémantique des deux textes pour y découvrir les traces d’un «déjà-là idéologique» commun. 

Mots-clés: le roman, la littérature comparée, le contexte politico-social, la sociocritique. 

Introduction 

La sociologie de la littérature s’enracine dans les idées matérialistes de Marx. Du point de vue 

littéraire, le marxisme considère la littérature comme un phénomène de «superstructure» et 

l’œuvre littéraire doit être étudiée dans les «infrastructures» de la société (politique, religion, 

esthétique…). Georges Lukacs, philosophe marxiste, a découvert le lien entre les structures 

d’une œuvre littéraire et les structures de la société.  

Par la suite des travaux de Lukacs, Lucien Goldmann a élaboré une analyse socio-textuelle  en 

proposant la théorie du «structuralisme génétique» qui observe dans l’œuvre la structure de la 

société. Ainsi, «il établit clairement une relation entre une forme romanesque et la structure 

sociale où elle se développe» (Bouzar, 2006, p. 125). Goldmann a introduit ensuite la notion de 
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«la vision du monde» déjà présentée par Lukacs. Le critique cherche l’essentiel de l’œuvre non 

pas dans le «projet conscient de l’auteur» (Ibid.), mais dans la structure profonde de l’œuvre. Il 

faut examiner les personnages, les événements, l’intrigue de l’œuvre afin de dégager la vision 

du monde du groupe social auquel elle appartient.   

Les approches sociologiques s’intéressaient jusqu’au milieu du XXème siècle à l’étude du 

social  au niveau sémantique. Ce n’est qu’après les années 60 que la nécessité d’une lecture du 

social au niveau sémiotique est pressentie par la critique et a donné lieu à la naissance d’une 

nouvelle approche : la «sociocritique» qui analyse l’œuvre d’après ses procédures de mise en 

forme. Edmond Cros, en tant que l’un des principaux théoriciens de cette approche, croit que 

«Chacun d’entre nous appartient, à un moment déterminé de sa vie, à une série de sujets 

collectifs (génération, famille, origine géographique, profession...). […] Ces différents sujets 

collectifs nous proposent, au moment où nous les traversons, leurs valeurs et leurs visions du 

monde à travers la matérialisation des expressions sémiotiques, gestuelles ou verbales, qui les 

caractérisent» (Cros, 2003, p. 122). La sociocritique vise donc à établir «une poétique de la 

socialité, inséparable d’une lecture de l’idéologique dans sa spécificité textuelle» (Duchet, 

1976, Introduction : socio-criticism. Consulté le 6/4/2016, sur Sociocritique.com/fr: 

www.sociocritique.com/fr/). 

La socialité s’exhale le plus commodément dans les textes qui reflètent une période intense de 

l’Histoire humaine. Le XXème siècle en constitue un exemple puisqu’il était le lit de crises 

nombreuses qui ont touché les domaines historique, politique, social et religieux. André 

Malraux en France et Simine Dânechvar en Iran ont consacré une majeure partie de leur œuvre 

à des évolutions sociopolitiques de leur temps pour avoir un rôle dans la transformation de ces 

conditions-là en faveur d’un peuple opprimé.  

La lutte antifasciste de Malraux en Occident a dépassé les bords nationaux et s’est étendue 

jusqu’à l’Extrême Orient. La Condition humaine qui constitue l’œuvre la plus majeure du cycle 

oriental de Malraux évoque les expériences de l’auteur pendant son séjour en Chine. Il met un 

terme à la trilogie asiatique de Malraux qui était déjà commencé par Les Conquérants et La 

Voie royale. Cet ouvrage envisage non seulement la vie de certains individus au sein de la Chine 

des années 30, mais il renferme également la destinée d’un groupe révolutionnaire dans un 

cadre plutôt historique. Simine Dânechvar, elle aussi, en tant que première femme écrivain de 

l’Iran, a rédigé des ouvrages politico-historiques comme Savuchun, et L’Ile de l’errance et s’est 

mise ainsi dans le rang des écrivains engagés. L’Ile de l’errance, écrit après la Révolution 

Islamique, est portée sur les événements et les conditions qui ont abouti à la Révolution. Au 

milieu des errances et des hésitations sociopolitiques, Dânechvar est à la recherche d’un tableau 

qui pourrait mieux transmettre la vérité de cette époque-là.  

Dans les deux ouvrages en question, la violence de la guerre se révèle, à la fois, sur le plan 

thématique et linguistique; elle est aussi transmise à travers l’espace du roman. En tant que 

lecteur, nous visons à étudier les procédures que Malraux et Dânechvar emploient afin de 

reproduire l’atmosphère conflictuelle de leur époque. 

La sociopolitique au niveau sémantique 

La Condition humaine 
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La Condition humaine met en scène l’actualité politique de l’époque de son auteur. Il s’agit 

d’un contexte historique réel dans lequel Malraux a inséré les personnages imaginaires qui sont 

eux-mêmes inspirés des personnalités réelles. Pour ce faire, Malraux doit être, à la fois, auteur 

et historien ; puisque son ouvrage est consacrée à la peinture de la guerre d’une civilisation. 

Depuis le milieu du 17e siècle, la Chine était soumise à un régime impérialiste qui avait dénié 

tous les droits fondamentaux des colonisés ; ceux-ci étaient involontairement au service de la 

production et de l’économie. Ce pouvoir capitaliste était impliqué en même temps par les 

nations étrangères comme la France et l’Angleterre et par les ennemis intérieurs comme les 

dirigeants du pouvoir et les chefs féodaux. André Malraux en tant que témoin engagé de son 

époque, s’était déjà lancé dans toutes les formes de révolutions et de revendications politiques 

et se proclamait toujours en faveur des opprimés et des sous-privilégiés. Même s’il était issu 

d’une famille bourgeoise, il avait une sympathie intarissable pour la masse ouvrière. 

Parallèlement, la condition humaine dont il parle est définie sur la base de l’idéologie marxiste 

qui réfute la soumission de l’homme au système économique contrôlé par une classe oppressive. 

Dans La Condition humaine, il présente sa définition de marxisme par la bouche du professeur 

Gisors: 

« Le marxisme n’est pas une doctrine, c’est une volonté, c’est, pour le prolétariat et les siens – 

vous - la volonté de se connaître, de se sentir comme tels, de vaincre comme tels ; vous ne devez 

pas être marxistes pour avoir raison, mais pour vaincre sans vous trahir» (Malraux, 1968, p. 56) 

S. ADE OJO tente de lier le socialisme de Malraux au réalisme socialiste cher à Gorki1 qui 

«implique l'accord fondamental de l'écrivain ou de l'artiste avec les objectifs de la classe 

ouvrière et du monde socialiste naissant» (Ade Ojo, 1992, p. 120). Le roman met en scène le 

développement de la Révolution Chinoise de 1911 qui a abouti à la substitution du régime 

impérial millénaire par la République de Chine. Une telle insurrection, soit dans son cadre 

historique réel soit dans la fiction historique de Malraux, implique la participation de plusieurs 

classes sociales comme celle des bourgeois, des ouvriers, des communistes, etc.  

« Chacun de ses personnages incarne une attitude devant la vie et l'action. Mais tous assument 

leur condition humaine dans ce qu'elle a à la fois de vil et de sublime, c'est-à-dire de 

contradictoire. Tous vivent ce que l'auteur a appelé lui-même «une aventure tragique» et qui 

pourrait définir l'ensemble de son œuvre» (La Condition humaine d’André Malraux. Consulté 

le 4 11, 2016, sur Alalettre.com:http://www.alalettre.com/malraux-oeuvres-condition-

humaine.php).  

L’attitude que Tchen prend devant la vie est le mystique du suicide puisqu’il est en quête de 

l’absolu; celle de Ferral est le symbolique du pouvoir politico-économique et ainsi de suite. 

Malraux met le portrait de l’homme d’action au centre de toute son œuvre. Shanghaï où s’éclate 

la révolte des communistes internationaux est le lieu du croisement de l’Orient et de l’Occident 

(Joozdani & Kianidust, 2010, p. 48). Les personnages de La Condition humaine sont en effet 

contre l’occidentalisation du présent régime qui a préparé le domaine pour la colonisation de la 

                                                           
1. Maxime Gorki, parfois orthographié Gorky est un écrivain russe né le 28 mars (16 mars) 1868 à Nijni 

Novgorod et mort le 18 juin 19361 à Moscou. Il est considéré comme un des fondateurs du réalisme socialiste en 

littérature et un homme engagé politiquement et intellectuellement aux côtés des révolutionnaires bolcheviks. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_de_Chine_(1912-1949)
https://fr.wikipedia.org/wiki/28_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1868
https://fr.wikipedia.org/wiki/1868
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nijni_Novgorod
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nijni_Novgorod
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1936
https://fr.wikipedia.org/wiki/1936
https://fr.wikipedia.org/wiki/1936
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moscou
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alisme_socialiste_sovi%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bolcheviks
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Chine par les Occidentaux. Voici le problème fondamental qu’obsède le personnage de 

Malraux : 

« Cette ville illuminée resterait-elle possédée comme un champ par son dictateur militaire, louée 

à mort, comme un troupeau, aux chefs de guerre et aux commerces d’Occident ?» (Malraux, 

1968, p. 11). 

La rencontre décisive de l’Occident et de l’Orient qui constitue l’origine de la guerre civile 

chinoise trouve son incarnation notamment dans le personnage de Gisors. Kyo Gisors, dirigeant 

de l’insurrection communiste, incarne la figure centrale du récit. En tant qu’un idéaliste 

d’idéologie marxiste, il incarne le mieux «l’homme d’action» dont parle Malraux. D’un père 

français et d’une mère japonaise, c’est contre sa situation originaire qu’il se révolte et cela afin 

de ramener la société à la grandeur et à la dignité. D’ailleurs, les personnages du roman 

s’efforcent d’avoir soit une vie significative, soit une mort honorable, un sacrifice pour sauver 

la communauté humaine. Même le suicide se fait dans le but de la victoire de la communauté 

révolutionnaire. C’est là qu’intervient la notion de «fraternité» tellement cher à Malraux. 

L’isolement est le prix que les personnages de Malraux doivent payer pour leur tendance, même 

si parfois hésitante, pour créer la meilleure société. Ainsi, la solitude de l’homme constitue l’un 

des thèmes principaux de La Condition humaine. Les divers passages du roman suggèrent l’idée 

de l’isolement que les personnages doivent subir en raison de leur choix ; dans les premières 

pages où Tchen décide, après un moment d’hésitation, à tuer le trafiqueur, il est nettement 

confronté au changement de sa condition d’homme : 

« Il n’y avait que le silence et une ivresse écrasante où il sombrait, séparé du monde des vivants, 

accroché à son arme […] il était seul avec la mort, seul dans un lieu sans hommes … » (Ibid., 

p. 10). 

« C’était là des millions de vies, et toutes maintenant rejetaient la sienne » (Ibid., p. 11). 

Comme nous le constatons, c’est surtout l’idée de la fatalité chère à Pascal qui pèse sur les 

personnages du roman. Malraux avoue lui-même à Gaëtan Picon :  

« Le cadre n’est naturellement pas fondamental. L’essentiel est évidemment ce que vous 

appelez l’élément pascalien» (Jeannelle, 2005).  

Les personnages de La Condition humaine sont exigés de se soumettre aux jougs de leur 

destinée, de leur condition d’homme. La plupart des exigences qui leur sont imposées sont de 

nature sociale ou politique. Contre celles-ci ils ne peuvent rien que se révolter dans l’intention 

de servir l’humanité. D’après les théories de Lucien Goldmann, chez Malraux il n’existe pas du 

héros individuel mais du personnage collectif. Ce contre quoi se dresse le héros collectif, c’est 

le colonialisme, c’est le régime impérial qui prive la communauté humaine de ses droits 

inaliénables.  

L’Ile de l’errance 

L’Ile de l’errance est un roman réaliste qui met en scène les avantages et les désavantages des 

diverses classes sociales avant la Révolution. Hasti en tant que personnage principal du roman 

est une jeune fille intellectuelle autour de laquelle se tourne tout le récit. Dans le roman, elle est 
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l’une des disciples de Dânechvar et joue parfois le rôle de son porte-parole. Hasti, est partagée 

entre deux mondes opposés : le monde de sa famille paternelle teinté de tendances 

révolutionnaires et religieuses et celui de sa famille maternelle projetant un esprit conservateur 

et opportuniste. Alors, l’errance idéologique que subit Hasti est une errance originaire qui 

provient de son contexte familial.  

A côté du personnage indécis de Hasti, l’auteur nous présente d’autres qui sont plus résolus 

dans les décisions qu’ils prennent ; «Morâd Pakdel» un ancien ami de Hasti et «Salim Farrokhi» 

son futur époux, en constituent les exemples. D’ailleurs, Morâd par son esprit combattant 

constitue le foyer de quelques soulèvements politiques, quelques émeutes de la faim 

déclenchées par une population tyrannisée qui se soulève contre le pouvoir en place. Parmi des 

personnages fictifs, Dânechvar fait entrer les personnages historiques comme Jalal Ale Ahmad 

et Dr. Ali Chari’ati afin d’y présenter les différents courants de pensée et par conséquent de 

faire entrer ses personnages dans d’incessibles débats politiques, sociaux et religieux. La 

présence de multiples visions du monde donne également au roman une sorte de dynamisme. 

Idéologiquement parlant, nous pouvons classer les personnages du roman en quatre catégories : 

1) les misérables et les opprimés qui se révoltent contre leur société dans le but de revendiquer 

leur droits de l’homme : Morâd ; 2) les combattants religieux qui y luttent clandestinement et 

ont pour guide l’approche idéologique des grands philosophes comme Ali Chari’ati et qui 

croient que, pour établir la démocratie, il faut éviter la lutte armée: Salim, la famille paternelle 

de Hasti; 3) les intellectuels laïques qui s’y opposent ouvertement : Professeur Mani, le guide 

intellectuel de Hasti et de Morâd 4) les conservateurs qui prennent le parti du gouvernement à 

cause de leurs propres intérêts : la famille maternelle de Hasti. 

Dans ces débats entre les voix, aucune voix n’est privilégiée contre l’autre, aucune idée n’est 

réprimée au profit de l’autre. Au contraire, tout le monde a le droit de parler. Au lieu de juger 

les conceptions et les aperçus de ses personnages, Dânechvar les laisse couler pendant son 

roman. Non seulement elle fait parler ses personnages mais elle les fait aussi écouter diverses 

philosophies et hypothèses comme celles de Sartre, de Nietzsche et d’Hegel (Salimi Kouchi & 

Sokout Jahromi, 1391). Ainsi, Dânechvar arrive à présenter les divers courants idéologiques et 

à opposer les multiples visions du monde qui régnaient sur un Iran avant-révolutionnaire dans 

le but de dégager ceux qui ont basé les fondements de la Révolution islamique. 

Le social sur le plan langagier 

La Condition humaine 

Le titre du roman constitue la notion conflictuelle chère à la sociocritique ; c’est autour de cette 

notion que tourne toute œuvre de Malraux. En effet, chez Malraux, l’homme se confronte 

toujours à des conditions qui se produisent à contrecourant de son vouloir ; le personnage de 

La Condition humaine est un homme conditionné qui est piégé dans un monde uniquement 

matériel et qui fait tous ses efforts pour dépasser les différentes exigences politiques, sociales, 

économiques, etc. L’intensité des conditions imposées à l’homme est transmise, chez Malraux, 

à travers un style condensé. La Condition humaine représente les différents épisodes qui se 

succèdent hâtivement dans un petit nombre de pages. Malraux vise en effet à réduire hiatus 

entre la pensée, l’action et le mot. A cette fin, l’auteur emploie les procédures 



 

6 
 

cinématographique qui transmet le sens du présent et du maintenant au lecteur afin d’intensifier 

pour le lecteur l’expérience immédiate des personnages du moment présent. Le jeu des 

contrastes, de l’ombre et de lumière, du jour et de la nuit, etc. montre encore l’aspect 

cinématographique de son œuvre et renforce l’impression visuelle que propose le roman. 

(Batchelor, 1977) Voici la scène de la première entrée de Tchen dans le magasin où se 

rassemblaient ses compagnons de révolte : 

«La porte refermée fit osciller la lampe : les visages disparurent, reparurent» (Malraux, 1968, 

p. 13). 

Sous l’impact des scènes cinématographiques, Malraux porte sa caméra n’importe où il désire. 

C’est ainsi qu’il peut renouveler le point de vue dominant sur les événements et emmener le 

lecteur à voir et à toucher le monde chaque fois à travers la perspective d’un personnage 

évoqué : celle de Tchen, celle de Kyo et ainsi de suite. L’intensité des événements est aussi 

mise en relief par la perturbation de la syntaxe. Les exemples où l’auteur a substitué 

étonnamment une phrase par un mot sont nombreux : 

« Où crois-tu que soit allé Tchen ? demanda-t-il. Il a dit qu’il n’irait chez mon père que vers 

quatre heures. Dormir ?» (Malraux, 1968, p. 21) 

Il est évident que la phrase interrogative « Il est endormi ?» est substitué par le verbe 

«Dormir ?». L’auteur attribue ainsi un aspect de la langue orale à son texte afin de lui donner 

une sorte d’actualité et de vivacité. Il arrive aussi que Malraux déplace le lieu grammatical des 

adverbes ou des adjectifs pour mettre en relief tel ou tel aspect d’un événement ou la manière 

d’agir des personnages. L’emploi des noms triples dans La Condition humaine sans utiliser la 

conjonction «et», la répétition constante des mêmes prépositions et la suppression constante des 

conjonctions (le style elliptique de Malraux) condense une fois de plus le texte et précipite le 

sentiment intense chez le lecteur (Batchelor, 1977): 

« […] découvrant alors la rue comme elle paraissait su regard – longue, noire, indifférente -, 

Kyo la retrouva comme un passé» (Malraux, 1968, p. 20). 

Pour bien démontrer ses vues idéologiques, Malraux se résolut à associer ses idées à des notions 

concrètes. A cette fin, aucun procédé ne paraît aussi convenable que la tournure métaphorique. 

Mieux que les autres figures de style, elle permet de condenser les images. Les métaphores qu’il 

emploie sont surtout de type des métaphores propositionnelles dont la valeur est parfois 

accentuée par la tournure restrictive de «ne…que» (Batchelor, 1977): 

« [Kyo] n’était plus qu’inquiétude et attente» (Malraux, 1968, p. 38) 

« [Tchen] n’était plus que souffrance » (Ibid., p. 191) 

Les personnages de La Condition humaine vivent dans une confrontation incessible avec le 

monde. La métaphore la plus chère à Malraux est, d’après Batchelor, la « métaphore 

anthropomorphique » puisque dans La Condition humaine la mentalité et l’état d’âme des 

personnages se reflètent dans les éléments spatiaux :  

« Secouée par son angoisse, la nuit bouillonnait comme une énorme fumée noire pleine 

d’étincelles » (Ibid., p. 10) 
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Le langage de Malraux est tout à fait compatible avec l'hostilité de l’espace dans lequel il situe 

ses personnages. Les champs lexicaux de « l’angoisse », de «l’obsession» et de «la souffrance», 

par exemple, étalent les similitudes entre les événements textuels et l’atmosphère inquiétante 

de l’ouvrage. Cette interdépendance entre le personnage et son environnement est une autre 

stratégie utilisée par Malraux afin d’accroître l’impact émotionnel du roman et le garder le plus 

proche de la réalité effrayante de la guerre. 

L’Ile de l’errance 

Dans le roman de Dânechvar, l’errance idéologique qui a marqué la jeune génération des années 

cinquante (1350 de l’Hégire selon le calendrier solaire iranien) constitue l’élément central du 

récit. Par conséquent, la démarche que choisit l’auteur est une démarche inductive qui part de 

multiples observations pour arriver enfin à une conclusion idéologique. Pendant la lecture du 

roman, nous sommes constamment confrontés à une induction guidée par la réflexion socio-

idéologique de l’auteur. L'observation attentive des faits sociaux passés aux travers de cribles 

de plus en plus fins amène le lecteur à dégager petit à petit les structures des systèmes sociaux.  

Le contexte sociohistorique est décrit à travers le regard de Hasti. Cependant cela n’empêche 

pas l’auteur de présenter les points de vue d’autres personnages qui se dialoguent. Ce 

dialogisme chez Dânechvar montre son impartialité sur les différentes visions du monde et son 

refus de proclamer la supériorité d’une idéologie sur l’autre. De temps en temps, l’auteur 

intervient dans son histoire en y intégrant ses propres idées ou en commentant tel ou tel point 

de vue. Dânechvar suggère sa vision du monde à travers des images vivantes qu’elle présente 

sous forme métaphorique et symbolique et cela afin de prêter au lecteur l’occasion de vivre les 

expériences de son héros en s’attardant un moment sur chaque événement. Par exemple, pour 

exposer la vie que menaient les misérables dans les slums de Téhéran, l’auteur met en scène les 

divers tableaux concernant le manque d’eau et les violentes tentatives des malheureux pour y 

accéder.  

Le chaos qui domine la société humaine s’étend dans l’imagination du personnage principal 

à la vie animale et végétale. Dans un passage du roman, l’auteur manifeste l’image d’un oiseau 

qui est piégé entre les textures d’un tapis : l’oiseau incarne l’esprit libre de Hasti, qui souffre 

d’un dépaysement mystique et qui est incapable de s’envoler. En effet, la figure la plus 

fréquente dans le roman de Dânechvar est celle de la personnification. C’est surtout la 

personnification des éléments naturels, qui permet à l’auteur de restaurer l’atmosphère de la vie 

des personnages au sein de la nature. Dans une ère du malheur et de l’errance, même la nature 

est évocatrice de l’atmosphère pesante du pays : 

«Les nuages malveillantes ont couvert le visage du soleil»2 (Dânechvar, 1372, p. 154) 

La couleur dominante du roman est le bleu qui constitue également la couleur des yeux de 

Salim. Dans A theory of everything , Ken Wilber (2000) affirme qu’il y a une vision de monde 

qui s’associe à chaque couleur ; à la couleur bleu, il associe une vision privilégiant l'ordre et le 

fondamentalisme religieux. C’est la conclusion à laquelle arrivera Hasti à la fin du roman. 

Certaines métaphores et comparaisons comme « le corridor de la mort» ou «le train de la mort» 

                                                           
 «.دنديد را پوشانيخورش يکردند و رو يابرها بدجنس. »2 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ken_Wilber
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constituent les leitmotivs du roman. Ces images reflètent d’une part l’esprit stoïque du 

personnage principal, Hasti, et d’autre part la constance du malheur humain. (Khalili Jahan 

Tigh, 1386, p. 137). 

Une étude comparée des deux textes 

La Condition humaine et L’Ile de l’errance renferment, tous les deux, un mélange de 

l’expérience personnelle et de la fiction politique de leur auteur. Ils présentent plusieurs notions 

fondamentales à la vie de l’homme comme celle de la vertu de l’âme, de la dévotion, de la 

fraternité et de la passion amoureuse. Pourtant, c’est le thème de la guerre et de la révolution 

qui se trouve au centre des deux textes. Malraux et Dânechvar s’y proclament en faveur des 

droits de l’homme et contre l'oppression des masses publiques.  Malgré les différences 

culturelles qui caractérisent le contexte référentiel de l'univers littéraire de chacun des deux 

écrivains, le prolétaire y est doté de mêmes marques d'identification :  

« [Ils] avaient pour problème essentiel et permanent de ne pas mourir de faim, que la misère les 

privait de toute dignité, et que leur engagement dans la révolution avait donc un sens immédiat 

et concret ». (Rieuneau, 2000, p. 334). 

Contrairement à La Condition humaine où l’insurrection est stratégiquement organisée, dans 

L’Ile de l’errance les rébellions antigouvernementales restent au niveau de quelques émeutes. 

Les révolutionnaires y sont divisés en deux partis plus ou moins opposés : dans La Condition 

humaine, les révolutionnaires sont répartis entre le parti Kuomintang sous la direction de 

Chang-Haï-Shek qui réclamait la mise au pouvoir de la bourgeoisie et le parti communiste-

ouvrier qui est dirigé par Kyo Gisors. Le père de Kyo, professeur Gisors, constitue la figure 

intellectuelle dans le roman.  Quant à Gisors, nous lisons dans La Condition humaine : 

«D’instinct, quand il s’agissait d’être compris, Tchen se dirigeait vers Gisors» (Malraux, 1968, 

p. 15). Celui-ci partage des ressemblances avec le directeur intellectuel du roman de Dânechvar, 

c’est-à-dire, professeur Mani à qui tous viennent se confier. Comme Gisors, professeur Mani 

croit : «Il est possible que ce que tu enseignes [à tes étudiants] bouleverse et effondre leur 

monde interne»3 (Dânechvar, 1372, p. 72). 

La focalisation qui domine sur les deux textes est interne et polyvalente et cela afin de mieux 

rendre au lecteur le sentiment de l’immédiateté des événements et de le garder le plus proche 

de la réalité effrayante de la guerre. C’est dans le même objectif que les deux écrivains 

s’intéressent à la figure stylistique de la métaphore. Néanmoins, l’enchevêtrement des éléments 

de la fiction textuelle et de l’histoire réelle dans L’Ile de l’errance est plus facilement décodable 

que ceux de La Condition humaine ; cette dernière constitue une œuvre  

« touffu à l’excès, rebutant à force de richesse et presque incompréhensible à force de 

complexité » (Nauroy, 2016).  

Cette complexité s’accroît par la mise en scène de multiple voix et idées. Comme La Condition 

humaine qui est basée sur les approches sociologiques des grands théoriciens marxistes, l’œuvre 

                                                           
 «.فروبریزدآموزي، چیزي را در درون آنها بشکند و شاید آنچه مي. »3 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_%C3%A0_l%27oppression


 

9 
 

de Dânechvar fait allusion aux grands idéologues politiques, écrivains et philosophes comme 

Mosadegue, Jalâl Al Ahmad, Sartre, Kafka, Hegel, etc. 

Contrairement au monde sans Dieu de Malraux où la révolte est faite dans le seul but de 

proclamer les droits des citoyens, l’univers de Dânechvar comporte des individus qui visent à 

renverser les normes sociales établies, au nom d’une idéologie religieuse. Ils vivent non 

seulement un conflit externe mais aussi interne ; cet état de belligérance auquel s’intéresse la 

sociocritique apparaît dans les deux textes à travers des notions conflictuelles comme le 

conservatisme/la révolte, l’individualité/la société, patriotisme/occidentalisme. D’ailleurs, 

l’esprit du chaos qui s’empare des personnages principaux des deux romans, Hasti et Tchen, est 

en compatibilité avec l’atmosphère fiévreuse de la guerre. 

Conclusion 

Dans La Condition humaine et L’Ile de l’errance, tout se rapporte au social et à l’historique. La 

guerre ou plutôt les tentatives révolutionnaires qui le déclenchent en constituent un élément 

structurel important. La recherche constante de l'expérience intense et de l'expression intense 

est en rapport direct avec l’obsession sans faille de leurs personnages pour les notions 

fondamentalement extrêmes comme l’idéologie, la révolution ou la mort. Même s’ils 

s’aperçoivent de l’impossibilité de vaincre les conditions opposantes, ils affirment leur 

supériorité en se lançant dans l’action comme c’était le cas de Tchen et de Morâd. 

La corrélation entre le personnage et l’espace joue un rôle important dans l’incarnation de l’état 

d’esclavage dans lequel est tombé le pays. Dotées d’une écriture symbolique et métaphorique, 

l’œuvre de Malraux et celle de Danehvar réclament vigoureusement une évaluation critique. 

C’est pourquoi il faudrait en faire, à la fois, une étude horizontale et une analyse verticale. Les 

plans thématique et structurel des deux textes dépendent du contexte politico-social de l’époque 

où sont situés leurs écrivains et reflètent leur vision du monde. L’objectif de Malraux et de 

Dânechvar est de contribuer dans les réformes politiques et sociales du pays, de dépasser la 

condition humaine et le dépaysement idéologique afin d’accéder à un état de liberté et de 

stabilité.  

Ces deux textes polyphoniques fournissent également de diverses occasions pour une lecture 

intertextuelle que, faute de temps et d’espace, nous allons confier aux futurs lecteurs. 
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Résumé 

 

Cet article a pour but de retracer le niveau d’influence des aspects littéraires et scéniques du 

théâtre de l’absurde (lancé par Beckett, Ionesco,…) sur le style théâtrale de Gholam Hossein 

Saedi, dramaturge et figure majeure du théâtre contemporain iranien qui a utilisé certains 

éléments essentiels du Nouveau Théâtre dans son mode d’expression. Nous allons montrer à 

travers cette recherche comment Saedi a reflété des notions de ce courant dramatique dans son 

œuvre, Les Matraqueurs du Varazil en parliculier, en retrouvant les influences, directes ainsi 

qu’indirectes, de ce mouvement sur son théâtre. Par la mise en question des catégories 

dramaturgiques traditionnelles comme l’action, le personnage, l’espace, le temps,  et en relayant 

le langage traditionnel par un langage soumis à une subversion radicale, donnant à voir des 

situations incohérentes voire déconcertantes, Saedi a constitué une mutation dans l’art 

dramatique iranien. Miroir des anxiétés de son temps, le théâtre de Saedi exprime une vision 

pessimiste de l’existence et reflète les angoisses d’une génération qui, après les tempêtes de la 

Seconde guerre mondiale, se trouve face aux déchirements de l’occupation – ou plutôt de la 

colonisation – et ne se reconnait aucun droit, pas même celui d’espérer. Cependant, refusant un 

discours idéologique et orienté comme dans le théâtre engagé (dans le sens sartrien), Saedi 

produit sur scène des images absurdes de la condition humaine et crée un théâtre où se lisent 

l’effroi suscité par le non-sens de l’existence et l’incohérence d’un monde vidé de son esprit 

humain, le monde des « sangliers ». 

Mots-clés: Gholam Hossein Saedi, théâtre de l’absurde, langage dramatique, l’espace-temps, 

personnages, action, Ionesco, Beckett. 

 

Introduction 

Si l’on considère aujourd’hui le drame, dans son sens général, comme un genre littéraire 

qui inclut toute œuvre écrite pour la scène, au XVIIe siècle, l’adjectif dramatique s’utilisait pour 

qualifier le drame bourgeois, genre sérieux qui se distinguait de la dyade tragédie / comédie. 

Plus tard, au cours du XIXe siècle, Victor Hugo, se réclamant du drame shakespearien, fut le 

chevalier combattant les règles et les unités (sauf celle d’action), celui qui proférait de toutes 

ses forces, dans sa Préface de Cromwell, un drame « qui fond sous un même souffle le grotesque 
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et le sublime, le terrible et le bouffon, la tragédie et la comédie ». Ainsi, le grec drama signifiant 

action verra à partir du XIXe siècle d’autres nomenclatures comme le drame naturaliste, le 

drame poétique, lyrique ou le drame symboliste.  

A l’orée du XXe siècle, la dramaturgie occidentale subit des influences décisives du 

théâtre oriental :  

« les costumes et les gestes sont codifiés, le dialogue occupe peu, voire pas de place. 

L’action dramatique intègre le chant, la danse, le combat. Le rôle du corps dans ce jeu 

stylisé, chorégraphié, le héros décentré par rapport à l’action, ont inspiré Claudel, 

Brecht, Artaud. » (Bonnabel et Milhaud, 2002, p. 85)  

Dépassant les normes du théâtre traditionnel, l’écriture dramaturgique subit les impacts de la 

modernité et l’on fut témoin d’une révolution esthétique théâtrale lancée par des tenants de la 

modernité comme Alfred Jarry, G. Apollinaire, Roger Vitrac, Antonin Artaud. A cette lignée 

de dramaturges succède alors celle des prétendants du théâtre de l’absurde : Beckett, Ionesco, 

Adamov, Genet, Vauthier et bien d’autres s’inscrivent tous dans une esthétique du refus : la 

mise en cause du langage dramatique, du nœud, du dénouement, de la réalité, le brouillage du 

temps et de l’espace, sont les éléments constituants de cette nouveauté dramaturgique. 

Né au lendemain de la seconde guerre mondiale, le théâtre de l’absurde cherche à faire sentir la 

déréliction de la condition humaine et accorde une importance primordiale aux angoisses de 

l’époque. Pour y parvenir, les dramaturges de l’absurde, prenant leur distance avec les systèmes 

établis, créent une rupture avec les formes traditionnelles et refusent toute cohérence immédiate. 

Le concept de l’absurde étant à la mode, on peut considérer le développement du théâtre de 

l’absurde en Orient. Parmi d’autres, figure l’œuvre théâtrale de Gholam Hossein Saedi (1936-

1985), romancier, nouvelliste, dramaturge, scénariste et psychiatre iranien, qui publia plus de 

quarante ouvrages dont chacun ouvre un nouvel horizon dans la littérature persane 

contemporaine. L’univers de Saedi est très déconcertant : il s’intéresse à des personnages 

minables envahis par l’angoisse de l’existence, la folie, la détresse, ou bien voués à une 

déchéance mortelle, des paysans détachés de leur terre, des intellectuels désorientés et 

réticents : bref, un monde envahi autant par la pauvreté que le vide spirituel et culturel. 

S’inspirant du Nouveau Théâtre, Saedi cherche donc, à sa façon, d’exprimer la difficulté de 

l’homme moderne à vivre dans un monde « difficile, très difficile » si l’on reprend les termes 

d’Arthur Adamov (1981, p. 118). 
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Cet article est donc une tentative pour mettre en évidence la manière dont ce dramaturge iranien, 

fruit d’une génération révoltée, cherche à réaliser son désir de surprendre et de choquer le public 

dans son théâtre, inspiré du théâtre de l’absurde, en évacuant les catégories dramaturgiques 

traditionnelles comme l’action, le personnage, l’espace, le temps, relayant le langage 

traditionnel par un langage soumis à une subversion radicale, donnant à voir des situations 

incohérentes voire déconcertantes. 

 

I - Un langage désorganisé 

Entouré et influencé par des écrivains renommés et modernes des lettres persanes 

comme Jalal Alé Ahmad, Shamlou, Behazine, Sirous Tahbaz, Mim Azad, et les autres, Saedi, 

dans son œuvre, décrit une société qui a perdu ses repères : « à l’image du monde »4 (Ionesco, 

1991, p.309), son écriture devient agressive et provocante. Ainsi, son œuvre marque une rupture 

dans la littérature persane. Cette rupture, on l’avait déjà constatée dans la littérature française 

des années 50, lorsque les nouveaux dramaturges s’amusent à « démolir le langage à coups de 

répétitions, d’énumérations, de chaînes de mots, d’automatismes, de proverbes truqués, de jeux 

de sonorités, d’enchaînements absurdes de calembours. » (De Jomaron, 1992, p. 923) N’est-ce 

pas l’époque de la crise de la pensée où Ionesco trouve l’explication du comportement de ses 

personnages : « Ils ne savent plus parler [écrit-il] parce qu’ils ne savent plus penser » (Ibid). 

Pourtant, l’échange des mots, si plats, si neutres, si pauvres soient-ils, s’avère indispensable et 

remplace l’exigence de signifier. 

Cette même désorganisation du langage, le dramaturge iranien le montre dans son refus 

de faire une description idéale du monde car la trouvant inadéquate à la réalité ; il s’oppose aux 

formes héritées du passé, aux modèles académiques et bien faits. Plus que tout autre domaine, 

le théâtre de Saedi fut touché par ce refus. Il affirme sa modernité par l’écart ainsi produit avec 

le passé. Son plus grand succès, les Matraqueurs de Varazil publiés en 1965 sous le 

pseudonyme de Gohar Morade prouve que le théâtre de l’absurde s’allie plus clairement à la 

réflexion politique. La pièce prend parti contre les colonisateurs, symbolisés par des hommes 

qui se métamorphosent en sangliers et envahissent les terres des paysans. Or, si dans le 

Rhinocéros (1960) de Ionesco, Béranger, son héros hésitant, résiste et ne se laisse pas assimiler, 

                                                           
4 « L’œuvre d’art n’est pas le reflet, l’image du monde ; mais elle est à l’image du monde ». 
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en revanche les résistants de Varazil hésitent et leur monde serait envahi par les chasseurs-

sangliers. 

Ce langage symbolique engage plutôt la signification globale tout en gardant le niveau concret 

de l’œuvre. En effet, le « symbolisme et la littéralité sont à aborder du même pas : l’image fait 

sens » (De Jomaron, 1992, p. 926). Semblable au Rhinocéros de Ionesco où les rhinocéros 

symbolisent la « massification » ; semblable aussi à l’œuvre de Beckett, En attendant Godot, 

où la nourriture devient symbole de la dépendance et du lien sacré du sauveur avec les hommes, 

dans les Matraqueurs de Varazil de Saedi tout est symbolique : dès la première page où l’auteur 

décrit Varazil, ce village imaginaire, qui est assailli par des sangliers, à la phrase mise en 

intrigue au début de la pièce, jusqu’aux paysans indécis et hésitants qui ne savent comment 

lutter contre le fléau et qui se tournent vers un certain « Monsieur », un étranger qui leur procure 

des chasseurs qui se métamorphosent finalement en sangliers. 

En conséquence, les personnages, hors du temps et dans un espace rétréci, s’agitent à la 

fin sans aucun espoir parce que l’événement a déjà eu lieu, juste au début de la pièce où une 

phrase attire l’attention : "الجن یتشکل باشکال مختلفه حتی الکلب و الخنزیر" 

ce qui signifie que « le djinn de par sa nature créée du Feu peut se transformer en toute forme, 

y compris en forme de chien ou de porc. » (Saedi, 1971, p. 7) Cette phrase-seuil attire non 

seulement la curiosité du spectateur par l'imprévisibilité de la pièce, mais le confronte à une 

entrée emblématique voire fantastique dans l'intrigue. Une peur superstitieuse et fantastique 

effraie le spectateur : peur de l’inconnu où l’homme, privé de vision, est en proie au surnaturel, 

aux bêtes sauvages, ou pire, aux djinns qui rôdent dans la société. C’est une peur primaire de 

l’inconnu qui, demeurée mystérieuse, stimule l’imaginaire et lorsqu’elle s’allie à la littérature 

donne naissance au fantastique. En insérant délibérément une inquiétante étrangeté dans 

l’incipit de sa pièce, Saedi nous livre à la superstition. La peur s’immisce au travers d’éléments 

normalement familiers, (le chien ou le porc et dans la pièce, les sangliers), mais ces derniers 

perdent immédiatement leur caractère ordinaire au profit d’une nouvelle dimension 

déstabilisante qui mène à l’incompréhension totale du monde, à l’absurdité. 

En transformant la réalité à sa guise au moyen d’une superstition, le dramaturge remet 

en question le monde tel qu’il est perçu. Ainsi, les personnages perdent le pouvoir de maîtriser 

la crise : ils sont complétement paralysés par cette étrange angoisse, par la superstition mêlée à 

la réalité. Or, dans la plupart de ses œuvres, Saedi nous dirige, grâce aux paraboles et aux 
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symboles, vers la profondeur d’un catastrophe provenant de la pauvreté et de l’ignorance morale 

et matérielle des humains. De la sorte, dans Les Matraqueurs de Varazil, les paysans prisonniers 

de leur ignorance totale ne sont plus maîtres de leurs biens. Leur discours condamné à la 

répétition n’aboutit qu’à une déperdition du sens. Pareils aux héros de Beckett, dans l’attente 

d’un secours qui ne viendra pas, ils s’inventent des histoires afin de tromper l’angoisse et le 

vide qui dominent leur existence. Souvent, à travers des dialogues minimaux et rapides des 

paysans, le dramaturge montre la condition humaine absurde de l’être entre vie et mort. Le 

langage usé devient alors un langage du vide et de la mort. Au terme de la pièce, les paysans de 

Varazil finissent par perdre leur parole qui se transforme d’abord en un vacarme, puis un 

gémissement et enfin à un fort rugissement. « Un gémissement qui provient de la gorge d’un 

condamné à mort uniquement lorsqu’il se rapproche de la corde de pendu » (Saedi, 1971, p. 

117) explique la dernière didascalie de la pièce. 

 

II - L’espace : royaume de l’agitation vaine 

Dans « Contribution à l’analyse de l’espace scénique dans le théâtre contemporain », 

Michel Corvin explique le projet des auteurs de l’absurde : « Aux temps classiques, on joue 

dans un espace, on construit l’action dramatique sur l’espace : aujourd’hui, on joue avec 

l’espace, on construit l’action dramatique avec de l’espace » (1976, p. 63). Autrement dit, alors 

que « dans le théâtre classique, l’espace n’était que le contenant d’une action dramatique [,] les 

auteurs de l’absurde en font une fin théâtrale [selon les termes de Michel Pruner…]. L’une des 

caractéristiques des dramaturgies de l’absurde est le foisonnement des emplois de l’espace, sa 

richesse et sa variété. » (2005, pp. 99-100) De la sorte, Pruner accorde deux modes de 

fonctionnement à l’espace : d’une part, il « est un support de jeu » et d’autre part, il « présente 

une valeur symbolique déterminée par les mécanismes métaphoriques et métonymiques qu’il 

provoque. Il est producteur d’un sens qui reste le plus souvent à décoder. » (Ibid., p. 100) Ainsi, 

Les matraqueurs de Varazil de Saedi s’ouvrent sur une courte notice placée en tête de la pièce 

décrivant l’espace scénique : 

« Lieu de l’événement : Varazil, un village imaginaire » (Saedi, 1971, p. 6), nulle part 

apparemment mais surtout un espace à la fois ludique et symbolique. De nombreuses 

informations et didascalies permettent de distinguer les lieux de l’action : tout en sillonnant 
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l’espace dans tous les sens, Saédi construit l’aire de jeu dans laquelle va se dérouler l’étrange 

sort des matraqueurs de Varazil : « Le petit rond-point d’un village nommé Varazil. En face se 

trouve la mosquée du village avec un porche et un préau dressé sur deux colonnes. La porte de 

la mosquée se trouve au milieu du porche, garnie de gros clous de décoration et de deux chaînes 

en forme de deux arcs qui sont cloutés du haut vers les deux côtés de la porte, fixées pour faire 

des nœuds de ficelles afin d’obtenir des vœux. Les deux côtés de la mosquée se débouchent sur 

deux rues. Le mur de la rue située sur le côté droit est florissant et le mur d’en face placé dans 

la rue située sur le côté gauche est démoli et derrière celui-ci se trouve une ruine étendue. Collée 

au porche, se trouve une estrade rectangulaire pour crier les nouvelles. Chaque fois que le héraut 

monte sur l’estrade, sa tête s’élève au-dessus de la toiture de la mosquée. Sur les deux côtés du 

petit rond-point se trouvent deux bâtiments symétriques dont les portes et fenêtres sont au-

dessus du niveau du sol. Chaque bâtiment a deux petites fenêtres et une porte au milieu des 

deux. Des deux côtés, deux rampes d’escaliers débouchent sur chacune des portes. Chaque 

fenêtre se trouve en haut d’une rampe. Les bâtiments sont vides, les portes fermées et couvertes 

de poussière. Du premier plan, c’est-à-dire des deux côtés des bâtiments, deux autres rues 

aboutissent au petit rond-point qui se transforme en un carrefour. » (Ibid, p. 9) Ainsi, tout se 

joue autour de ce petit rond-point planté au milieu d’un décor dissymétrique qui module une 

aire de jeu délibérément déséquilibrée : à droite, tout est florissant, à gauche tout est ruine. Tour 

à tour, chaque personnage qui perd ses terres se trouve dans les ruines ou se déplace dans le 

côté gauche de la rue. Les lieux et les fonctions varient selon les conditions. A la fin, une fois 

les sangliers chassés, tout doit paraître réglé. Or, les événements qui s’en suivent laissent 

entendre qu’aucune des interrogations que soulève la pièce n’est résolue. 

En plus de son statut considéré comme un support du jeu, l’espace possède dans le 

théâtre de l’absurde son propre dynamique. Dans Les Matraqueurs du Varazil, l’espace 

scénique ne se limite pas à contenir une action dramatique. Il reflète l’angoisse des personnages. 

L’installation de Moharram (Ibid, pp.10-11) ou de Nemat (Ibid, p.44) dans les ruines est ainsi 

la projection d’une aventure intérieure, c’est-à-dire le déchirement provoqué par la destruction 

de leurs terres par les sangliers ; comme si leur extrême désolation se confondait avec le 

délabrement de l’espace pour concrétiser l’angoisse. 

Devenant un véritable protagoniste, l’espace scénique se rétrécit pour les habitants de 

ce petit village, qui sont apparemment tous des paysans. Aussi, Varazil pourrait-il être considéré 
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comme une combinaison de deux mots : varzi qui signifie en persan paysan, celui qui vit de la 

culture du sol, et Il signifiant tribu ? Ce qui peut représenter la tribu, le groupe ou la couche des 

paysans. Au fur et à mesure que le poids et le nombre des chasseurs s’accroissent, l’espace où 

vivent les paysans se réduit : « Que dites-vous si l’on quitte Varazil et qu’on s’en aille ? Il ne 

nous reste plus rien aujourd’hui. Ni de récolte, ni de nourriture… » (Ibid, p.99) dit le kadkhoda 

(chef du village) à son entourage. La pièce s’achève devant la porte de la mosquée où les 

paysans sont visés par les chasseurs. On dirait que la progression de l’épidémie de 

« sanglierite », dans le sens où les chasseurs se métamorphosent en sanglier et dont les deux 

bâtiments ne leur suffissent pas, aboutit à un resserrement spatial. De la sorte, la progression 

dramatique est fondée sur la prolifération des objets dans l’espace comme la multiplication des 

récipients vides (Ibid, p. 98) entassés devant les acteurs et qui envahissent la scène de plus en 

plus avec l’invasion des sangliers-chasseurs qui prolifèrent comme des virus. L’espace devient 

alors porteur de menace, d’où la proposition du Kadkhoda aux villageois: « Il vaut mieux 

emmener notre famille et partir vivre ailleurs avant l’arrivée de l’hiver ? » (Ibid, p. 99). 

 

III - Le temps destructeur 

A côté de l’espace dramatique, le temps, ce « monstre bicéphale de la damnation et du 

salut » (1990, p. 21) selon Beckett, ne cherche pas à mettre de l’ordre ou à créer une harmonie 

dans la progression de l’action dramatique. L’action se passe en dehors du temps de l’Histoire. 

L’absence de connotation historique ne permet de replacer la pièce dans un contexte particulier, 

comme si les personnages n’avaient même pas d’histoire, comme s’ils menaient une vie en 

dehors du temps. S’il est vrai qu’une pièce comme Les Matraqueurs de Varazil peut se lire 

comme une satire de toutes les tyrannies imposées aux paysans après l’échec de la révolution 

constitutionnel d’Iran, Saedi n’entend pas donner à sa pièce une signification référencée. Sa 

dramaturgie de l’absurde se situe donc en marge du temps historique. Ce rejet de références 

précises s’explique sans doute par une certaine méfiance à l’égard du système monarchique de 

l’époque. 

Cette intemporalité ou disons plutôt cette absence de temps référentielle n’est 

admissible que si on désigne par là le retrait du temps de l’histoire, de toute politique 

identifiable. Dans le temps d’après l’invasion des sangliers où se situent ces personnages, le 
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temps n’a pas disparu. A l’angoisse installée dans le village s’agrègent des éléments dont la 

progression dérive vers la dégradation : l’anxiété et l’angoisse se propagent avec le temps et 

l’attente des personnages pour connaître un dénouement qui ne se réalise jamais. L’analyse de 

l’expérience temporelle montre que tout ce qui se passe se détache sur un fond où les 

personnages sont périodiquement ramenés à un temps qui ronge, où la dégradation s’accuse 

lentement. Dès le début de la pièce, Moharram qui est la première victime de l’attaque des 

sangliers dit à Machd Gholam « Attends encore ». Faisant allusion à l’arrivée récente des 

sangliers dans ce village, il ajoute : « Viendra aussi ce soir, il y a encore demain soir… et les 

sangliers ne vont pas lâcher la prise si facilement […] il y a des terres tout autour de ce village… 

les terres de Assadollah, celles de Kadkhoda… celle de Machd Sattar… et celles des autres… 

J’étais tout petit lorsque les sangliers ont mis le pied à Kokhalou, et ses habitants sont depuis 

aux prises avec eux. Aujourd’hui même, ils n’ont pas encore trouvé d’issue… chacun à son 

tour… » (Saedi, 1971, p. 13) Dans l’acte 3 de la pièce, Moharram reprend la même question, 

celle du temps qui détruit : « avant-hier soir c’était mon tour… hier soir le tien… demain soir 

on ne sait pas… » (Ibid, p. 30) Les conséquences de cette dévastation se font montrer dans 

l’acte 9 où Machdali dit : « Moi, je suis complètement désemparé. Il ne me reste plus rien. » Et 

Abdollah qui montre sa détresse en disant : « je ne sais plus où donner de la tête. » (Ibid, p.81) 

En effet, la tension ne se dénoue pas jusqu’à la fin de la pièce. Dès le début de la pièce, ce qui 

domine c’est le temps de l’attente : tout le monde attend la fin de la crise. Mais rien à faire pour 

s’en débarrasser. Les varaziliens, qui voulaient faire quelque chose pour se dépêtrer des 

sangliers, organisent une multitude de démarches dénuées de sens, ritualisées et figées, et qui à 

l’insu du temps qui passe, à la fin cela ne change rien. Autrement dit, le répétitif des actes annule 

le temps. Le monde fictionnel présenté par Saedi se soumet à une lente démarche vers la 

destruction, vers cette expression qui se répète : « il n’y a plus de », d’où le temps du spectacle 

qui se montre dramatisé. 

 

Dans le théâtre réaliste, le temps situait chronologiquement les événements. En 

revanche, dans le théâtre de Saedi, le temps se singularise par son dérèglement systématique. 

Alors qu’au début de la pièce, Moharram insiste sur le fait que « l’entrée des sangliers dans le 

village date de peu » (Ibid, p.13), qu’il s’agit d’un départ, quatre pages plus loin, Machdali 
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regrette les quatre ans passés depuis le temps où les sangliers ont mis leurs pattes dans ce village 

(Ibid, p.17). Autrement dit, les personnages vivent une temporalité incertaine. 

 

IV - Des personnages fantoches 

Dans Le Personnage théâtral contemporain : décomposition, recomposition, les auteurs 

Jean-Pierre Ryngaert et Julie Sermon  expliquent comment « au carrefour des rouages de la 

forme dramatique (parole, action, incarnation), le personnage est, par voie de conséquence, le 

point névralgique de toutes leurs perturbations » (2006, p. 7). Cet « être théâtral », comme ils 

le nomment, concède depuis le tournant du XXe siècle à un dérèglement de ses fonctionnements 

convenus et attendus : « Loin d’être mortifère, [soulignent-ils], la "mise en crise" du personnage 

est ainsi devenue, dans les écritures modernes et contemporaines, l’un des signes de sa vitalité. » 

(Ibid) Le paradoxe entre « crise du personnage » et sa « vitalité », ils l’expliquent dans cette 

réalité que « le fait d’écrire des personnages, c’est entrer dans une forme théâtrale canonique, 

dans des dramaturgies qui passent pour figées. C’est aussi se trouver dans l’obligation de passer 

par des intermédiaires supposés permanents, monolithiques, moins souples et provisoires que 

ne le seraient les acteurs et leur pouvoir d’invention (ceux-là, ces intermittents, le théâtre peut 

difficilement s’en passer) et, sans doute, en forçant un peu le trait, avoir la crainte que ce petit 

peuple de personnages et de relais ne finisse par l’emporter sur l’ensemble du texte, sur le poète 

et le grain de sa voix. » (Ibid, p. 8) 

Kadkhoda, Assadollah, Moharam, Nemat, Abdollah, Mashdali, Mashd Gholam, Mashd 

Jafar, Mashd Sattar, Monsieur, et les quatre chasseurs sont les personnages des Matraqueurs 

du Varazil de Saedi : des personnages sans identité, « amenés au degré zéro de la personnalité » 

(Abirached, 2012, p. 393). Comme dans le théâtre de l’absurde où le personnage perd son nom 

et garde une simple étiquette conventionnelle qui ne confère à nulle identité (comme dans les 

pièces de Ionesco ou Beckett par exemple), les personnages de Saedi sont désignés par leur 

fonction comme les chasseurs ou kadkhoda, par leur substantif comme Monsieur, ou encore par 

un chiffre comme 1er chasseur, 2e chasseur, …. Enfin, parfois ils sont réduits à un prénom si 

passe-partout, tels Assadollah, Moharam, Nemat, Abdollah, Mashdali, Mashd Gholam, Mashd 

Jafar, Mashd Sattar. De telles désignations ne nous informent guère sur le personnage absurde. 

Rien de particulier au sujet de leur vie, de leur famille ; donc, il serait « vain de prétendre [leur] 

reconstituer une personnalité ou une biographie. » (Ibid, p. 394). En effet, nous nous trouvons 
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face à « une dramaturgie qui s’éloigne de la mimésis, le statut change et les manifestations 

s’écartent de l’approche traditionnelle. » (Pruner, 2005, p. 111) Loin des héros exemplaires du 

théâtre traditionnel, le théâtre de Saedi décrit des personnages médiocres, des anti-héros, 

coincés dans la banalité de situations qui les dépassent. En d’autres termes, « le principe 

d’identité est aboli : le même est l’autre, le rire est l’arme ; le temps n’est plus senti comme 

homogène, uniforme, mais la durée étant liée à la subjectivité d’une conscience déchirée ; 

présent et passé se confondent dans l’immobilité de l’instant. D’où le sentiment d’une dérision, 

d’une duperie. L’homme ne connait plus qu’une parodie d’existence. » (Corvin, 1980, p.9) 

Ces personnages plongent dans les contradictions. Ils sont « sans ancrage social, ni 

politique. » (De Jomaron, 1992, p.930) On ne peut pas prendre d’eux une connaissance externe 

et globale. Ils sont enfermés dans leur subjectivité. Personnages silhouettes, ils sont proches des 

marionnettes. Ce que Ionesco appelle des « fantoches », des « êtres sans visage. Plutôt cadres 

vides auxquels les acteurs peuvent prêter leur propre visage, leur personne, âme, chair et os. » 

(1991, p. 255). 

Ces personnages fantoches ne sont pas seulement privés des éléments d’identification, ils sont 

aussi voués à l’insignifiance. Condamnés dans leur immobilisme, ils sont les icônes d’une 

humanité abandonnée. Leur existence est fantomatique. Contrairement au héros tragique, ils ne 

cherchent pas à s’engager dans un combat, même si en apparence, ils se montrent occupés des 

malheurs arrivés. Or, il ne se passe rien de particulier. L’occupation des terres par les sangliers 

ne cesse de détruire et aliéner les personnages.  

Aussi, l’émergence des objets, des colis ou des tambours, des matraques ou des bâtons, 

d’énormes bols en cuivre, des pots ou des plats, de grands seaux, des fournaises, des récipients, 

des gourdins et des carabines de chasse, bref des objets qui ont le plus souvent une partie liée 

avec le corps, la physique et non pas la métaphysique, renvoient à un abandon de la psychologie 

classique, celle des sentiments et des problèmes du moi et de la conscience dans le théâtre de 

Saedi. Autrement dit, au lendemain de la seconde guerre mondiale et l’occupation du 

patrimoine iranien par les étrangers, la prolifération des objets dans la pièce de Saedi dénonce 

le mensonge idéaliste qui masque la réalité sordide de l’homme et l’effrayante absurdité de son 

existence. Le règne des objets dans ce théâtre, qui est d’une certaine manière engagé 

politiquement, manifeste comme une critique de l’homme moderne, enfermé dans les 

superstitions et aliéné aux séductions des éléments étrangers. Dans ce village où les habitants 
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de Varazil vivaient en paix, des récipients emplis de nourritures entrent progressivement sur la 

scène pour être consommés par les chasseurs qui croissent en nombre et en poids et encerclent 

finalement les paysans. 

Si le théâtre de Saedi critique la naïveté des paysans de son époque, il n’en échappe pas 

pour autant à l’emprise des occupants étrangers et de leur violence. Alors qu’ils nourrissent 

l’illusion d’avoir une prise sur les sangliers, fascinés par les exploits d’un certain « Monsieur », 

sa voiture, ses chasseurs, ses carabines, les paysans de Varazil vont jusqu’à accorder tout leur 

bien contre la disparition des sangliers. Saedi insiste sur le fait que les relations humaines sont 

placées dans son théâtre sous le signe de l’échange commercial. D’où la mise en valeur de la 

faiblesse de l’homme à travers les pensées réifiées et déshumanisées. Le dramaturge montre, 

en effet, « le tragique quotidien » de ses personnages (l’expression utilisée pour la première fois 

dans Le Figaro en 1894). Donc, les personnages ne sont pas présentés dans un moment 

exceptionnel et passionnel de leur existence, mais c’est l’existence elle-même qui est mise en 

scène.  

 

V- Un théâtre sans action 

Selon Ryngaert et Sermon, « le personnage est d’ordinaire un agent de l’action, c’est-à-

dire qu’il est impliqué dans la poursuite d’un projet dont l’issue, quelle qu’elle soit, se dessine 

à mesure que la pièce progresse. » (2006, p. 20) Or, ils prévoient également une place pour les 

« personnages de l’inaction », comme « les personnages beckettiens. Ou ceux qui, faute 

d’action, se définissent entièrement par leur propension au commentaire. » (Ibid, p.21) Ainsi, 

la démolition des conventions théâtrales chez les dramaturges des années 50 donne naissance à 

« un théâtre sans action, répétitif et circulaire, sans progression ni concentration, sans conflit 

identifiable, sans articulation de ses éléments. » (De Jomaron, 1992, p.932)  

Morcellement, fragmentation et discontinuité deviennent donc des mots définissant 

l’action scénique de ce mouvement théâtral. L’action est décentrée. C’est « une suite sans suite. 

» (Ibid,, p.932) Nous remarquons chez Beckett par exemple, le refus de tout temps et une 

immobilité affichée. Les personnages n’ont rien à faire et rien à dire ou disent qu’ils n’ont rien 

à faire. C’est aussi le cas de la pièce de Saedi où la forme équivaut au contenu : la disjonction 

des dialogues annonce la situation des rapports humains, la circularité et la monotonie de 
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l’action disent que l’humanité ne peut plus progresser. Dans le premier acte, là où les paysans 

de Varazil devaient apparemment trouver une solution pour lutter contre les sangliers, règne un 

dialogue selon le mode de la répétition qui dévoile la crise de l’action :  

Kadkhoda : Probablement, personne n’a pu trouver de solution. 

MashdGholam : Comment ça, Kadkhoda… tu veux dire que depuis ce matin personne n’a pu trouver 

une solution ? 

Kadkhoda : Ces choses-là ne peuvent se résoudre par une seule personne… faut que tout le monde y 

réfléchisse ensemble… bon, dis-moi Mashd Gholam, quelle est ton idée ? 

Mashd Gholam : Qui moi ?... bon, je… à vrai dire, rien. 

Kadkhoda : Comment rien ? Tu as oublié qu’on avait décidé de trouver une solution ? 

Mashd Gholam : Je ne sais pas Kadkhoda… Je ne comprends rien de rien… Ne crois pas que… en fait, 

j’y ai beaucoup réfléchi, mais c’est toi le Kadkhoda, c’est toi qui dois savoir… Ce n’est pas pour rien 

que tu es Kadkhoda. (Saedi, 1971, pp. 14-15) 

[Ce dialogue continue jusqu’au moment où les autres personnages arrivent et Kadkhoda leur pose la 

même question : s’ils ont trouvé une solution ? C’est alors que tout le monde se tourne vers Assadollah] 

Assadollah : Qu’y a-t-il ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? Mais répondez à Kadkhoda. 

Khadkhoda : Tu sais Assadollah, par la volonté de Dieu et mille fois par la volonté de Dieu, ta sagesse 

et tes vertus sont au-dessus des nôtres… C’est pour ça que… 

Assadollah : Oh je vous en prie Kadkhoda… Puisque Mashd Abdollah, Mashd Sattar et les autres sont 

là, qu’ai-je à faire ici ! 

Mashd Sattar : Eh bien, qu’ai-je à dire moi… je ne comprends rien de tout ça. [il sourit] Moi. Je suis 

prêt à accepter de tout mon cœur ce que vous déciderez. (Ibid, pp. 15-16) 

Ces questions réponses se répètent en effet jusqu’à la fin de la pièce à l’image d’une 

existence répétitive telle qu’elle est dans le monde extérieur : ce qui produit certes une 

composition théâtrale elle-même répétitive.  

En effet, Les Matraqueurs de Varazil constituent une histoire monotone et sans 

agitation, comme une ligne droite. Puisqu’elle n’a pas de paroxysme, la fin reste inefficace 

malgré son intérêt. Aucune aventure exceptionnelle n’est mise en scène pour montrer le combat 

du mal et du bien, de la passion et du devoir. Autrement dit, l’action qui jouait le rôle primordial 

et privilégié depuis Aristote se trouve périmée dans l’œuvre de Saedi : ce qui se passe également 

chez Beckett ou Ionesco. On pourrait dire tout de même que Les Matraqueurs de Varazil est 

proche du drame de Maeterlinck par le fait qu’« au drame d’action se substitue le drame de 

« situation ». Sa singularité, c’est qu’il relève d’une simple prise de conscience : la totale 
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impuissance, la passivité de l’homme devant la fatalité. Il incombe au théâtre de confronter le 

spectateur à cet état de fait inhérent à la condition humaine, dans un drame qui n’évolue pas, 

mais stagne contrairement à la désignation du mot ». (Gorceix, 2006, p. 162) Ce drame de 

situation se montre alors par des arguments insignifiants, par une intrigue lacunaire et peu 

vraisemblable, l’expression d’une motivation des crises qui est incertaine. Et comme dans les 

pièces de Maeterlinck, ce qui est présenté « c’est un monde fonctionnant telle une image de la 

mort au monde […] un théâtre en perspective pétrifiée et comme voué à une narcose 

silencieuse. » (Berg, 2012, p. 26) 

 

Conclusion 

Le théâtre de Saedi, Les Matraqueurs de Varazil en particulier, cherche à renouveler en 

profondeur les catégories dramatiques pour exprimer une condition humaine dont il éprouve le 

caractère dérisoire. Or ce qui est mise en scène, ce n’est pas uniquement la peinture d’un monde 

absurde mais des personnages abandonnés qui cherchent en vain d’y échapper. Le résultat de 

leur effort se manifeste dans une pièce où le tragique et le comique s’entremêlent sans lois ni 

régularité. « L’humour, l’illogisme et la dérision viennent briser l’émotion chaque fois qu’elle 

paraît sur le point de naître à la vue des images d’une condition humaine désespérée. » 

(Maulpoix, 1991, p.115). En effet, il représente la misère de l’homme sous une forme grotesque 

mais aussi ironique au moyen des dialogues simples et répétitifs, loin de toute plaisanterie. Une 

situation ironique naît à travers l’ensemble des dialogues et des gestes. Tous les éléments 

s’articulent pour mettre en scène une composition drôle des rapports humains. C’est un monde 

renversé dans lequel suspendent les rapports absurdes et vains, les contradictions étranges et les 

banalités évidentes et secrètes. Cette image désolée de la condition humaine contient tous les 

thèmes qui caractérisent leurs personnages fonctionnant comme des sémaphores du désespoir : 

solitude, échec, souffrance, angoisse, culpabilité sans cause, persécution, menace… Et la mort 

est son bout. 

Or, plus que tout autre, le thème dominant de l’œuvre de Saedi est l’absence sous toutes 

ses formes. Les Matraqueurs de Varazil est l’apogée de la misère et de l’ignorance des 

villageois. Là, règnent la souffrance, les problèmes économiques, la détresse, les corruptions 

sociales, les atteintes psychologiques, la perte identitaire, les idéologies inadéquates, l’étrangeté 
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de l’humanité et la démolition de l’humanisme, le suicide et les angoisses, tous les thèmes déjà 

abordés par les dramaturges de l’absurdité des années 50 en France. Fouillant dans les nouvelles 

ressources théâtrales des dramaturges du théâtre de l’absurde comme Ionesco, Beckett, Genet 

et Adamov, énonciateur d’un nouveau souffle dans le théâtre d’Iran, Saedi montre une écriture 

moderne dans son œuvre au moyen de nouvelles techniques tout en préservant la couleur locale, 

l’identité et l’originalité iraniennes  
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Résumé 

 

Denis Diderot, l'un des maîtres du siècle des Lumières dont les œuvres manifestent le souci de 

définir la vraie nature de l'homme et sa place dans le monde, propose une morale  universelle 

fondée  sur le pur  sentiment, et non point sur le calcul des intérêts. Il a été, à cet égard, influencé 

par l'anglais Hutcheson et son idée  d'un  lien entre la vertu et la beauté  que révélerait ou 

suggérerait immédiatement le spectacle de la nature. 

Chez Diderot, La beauté, sous l'expression de belle peinture, de beau modèle, de beau spectacle 

de la nature, est aussi vaste et subtile que la vertu. Elles se ressemblent et s'identifient. 

Djalal éd-Dîne Muhammad Balkhî, connu sous le nom de Mawlânâ, est un poète mystique 

persan qui a profondément influencé le soufisme. Il a été reconnu de son vivant comme un 

grand spirituel. 

Mawlânâ, par son art et sa vertu, touche notre âme, la réveille tout en la conduisant sur une 

beauté beaucoup plus personnelle et conforme à ce que le lecteur cherche. Nous devons à 

Mawlânâ l'apport à la spiritualité de la notion de beauté, d'art et de l'amour. Nous retrouvons 

chez lui une attitude qui lui fait choisir la voie poétique pour aller aux sources de la beauté et 

de la vertu à savoir la divinité. 

Les deux auteurs ont ceci de commun tout en annonçant une dignité de l'Esthétique que l'on 

peut qualifier de morale. Alors ils se rejoignent dans le domaine de la morale attribuée à l'art, 

de l'esthétique comme facteur de la beauté et de la vertu et aussi de la moralité en particulier.  

 Mots-clés : Mawlânâ, Diderot, esthétique, vertu, beauté. 

Introduction 

  L'esprit esthétique de Denis Diderot se prolonge tout au long de sa vie, en allant vers un 

chemin plus concret qu'abstrait. Au milieu du siècle, il participe à la polémique sur l'origine et 

le contenu du sentiment du beau. Dans la Lettre sur les sourds et muets (1751), il donne au 

langage une nature émotionnelle, ni rationnelle ni analytique.  

Dans ses Salons et ses deux traités théoriques, Diderot inventera une forme de critique d’art où 

la sensibilité et l'enthousiasme jouent un rôle primordial. Les romantiques le connaissent 

comme le père de la critique d’art. (Bury, 1876) Le regard artistique du philosophe et 

notamment son style poétique exerceront une influence remarquable, par exemple sur Stendhal 

et Théophile Gautier. (May, 1957) 
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Dans l'explication de ses Salons, Diderot, qui est un cœur sensible à tous les charmes, n'a pas 

l'intention de procéder comme les autres critiques d'art. Il identifie l'esthétique à l’émotion, 

comme les ailes de l'âme qui la portent vers le Bien, aurait écrit Platon. Sa méthode consiste, 

en totale liberté, à reproduire l'effet de la peinture pour le lecteur qui n’a pu se rendre au Salon, 

sans se limiter à la sècheresse d'un compte-rendu. 

 La sensibilité et l'émotion dominent et règlent, chez lui, tout jugement. Baudelaire, lui faisant 

écho, écrit à cet égard :  

"Je crois sincèrement que la meilleure critique est celle qui est amusante et poétique, et non celle qui, 

froide et algébrique, sous prétexte de tout nous expliquer, n’introduit ni haines ni amours et se dépouille 

volontairement de toute espèce de tempérament". (May, 1957)  

La meilleure théologie, pour Mawlana, ne sera-t-elle pas, comme nous allons voir, celle que 

transporte la parole poétique ? 

La beauté chez Diderot engendre une sorte de vertu définie comme une sympathie, un rapport 

à autrui et une sorte de relation de l'homme à l'idéal qu'il se forme de lui, dans un dialogue 

intérieur constant. Dans les deux cas, la relation à l'idée de beauté et à celle de vertu est directe. 

A partir de cette vertu qui apprécie la beauté, le philosophe se penche dans les dernières années 

de sa vie sur la logique et l’argumentation qui doivent mener ou conduire une réflexion sur la 

morale. 

Ces préoccupations donnent à toutes les œuvres de Diderot une direction singulière. Elles sont 

composées de telle manière que Diderot suivait sa propre méthodologie par des expériences 

qu'il gagnait de la vie de ses personnages, afin d'explorer la nature et la qualité de la vertu. Dans 

la première partie de notre travail, nous allons étudier Diderot en tant que critique d'art pour 

vérifier la notion du Beau chez lui, ensuite dans la deuxième partie, nous allons passer à son 

livre " Le neveu de Rameau" pour voir comment le lien entre la vertu et la beauté pourrait être 

réciproque. 

Sur ce plan de la comparaison entre vertu et Beauté, nous allons étudier, dans le même 

sens, comme en parallèle, Djalal éd-Dîne Muhammad Balkhî, l'un des monuments de la 

littérature et de la philosophie ou métaphysique persane. 

Connu sous le nom de Rûmî en Occident ou de Mawlânâ en Orient, il est l'un des rares auteurs 

à avoir exercé une influence durable à travers le temps et l'espace, tout en s'adressant 

directement aux cœurs. 

Masnavî-i ma'navî, son chef d'œuvre, a été considéré, et encore, par les spirituels persans et 

turcs comme le « Coran du soufisme ». Il offre à chaque lecteur ce qu'il explore, ce qu'il 

cherche, comme un sens, à savoir un sens nouveau. L'œuvre de Mawlânâ est, de ce point de 

vue, didactique, car les mécanismes de la représentation effectués par  de l'art de ses récits et la 

beauté de sa poésie nous instruisent, nous forment et nous suggèrent ce à quoi nous nous 

attendons. 
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Ce grand homme, ce spirituel, décrit un monde sacré où tout célèbre les éloges de Dieu dont la 

beauté est l'un des plus grands signes, et chacun de nous, au reste, serait un miroir reflétant Sa 

Beauté. 

Les vertus auxquelles le poète persan donne le plus d'importance, sont celles qui permettent aux 

hommes de s'élever moralement, comme la justice, la bonté, l'honnêteté, le sacrifice et tout ce 

qui engendre la quiétude pour l'homme et son entourage. Chez Mawlânâ, ces vertus reposent 

sur une dimension d'intériorité qui aboutira à une connaissance de soi-même et c'est à partir de 

cette connaissance que l'homme éprouvera les secrets divins dans la création de belles choses. 

Nos deux auteurs persan et français, qui ont la philosophie en commun, ont pareil cheminement. 

Diderot, qui n'était pas ignorant de l'existence du soufisme, mouvement spirituel cultivant le 

sens interne, notion chère à Diderot, et Mawlânâ s'interrogent tous deux, en effet,  sur la 

question de la beauté et de la vertu, mais chacun à leur manière. 

Qu'est-ce que le beau? 

Le concept de "beau" qui nous impressionne, qui caresse notre âme, notre goût, qui nous change 

spirituellement et qui nous excite d'une manière inexprimable et charmante ne laisse pas 

d'intriguer les hommes spirituels. C'est la science de l'esthétique qui se propose d'éclairer ce 

mystère du beau et du sublime, et  nombreux sont les auteurs, dans des civilisations différentes, 

qui ont essayé de l'interpréter. Ainsi en est-il, pour y faire brièvement allusion, de Kant, en 

Allemagne, dans sa Critique du Jugement (1790), pour lequel, selon une formule devenue 

classique, la Beauté est le symbole de la moralité. (Kant). Mawlânâ aurait-il refusé pareille 

appréciation? Et Diderot n'y aurait-il pas souscrit? 

Si l’on demande quelle est l'origine du "beau", sa nature, sa définition exacte, comment est-il 

possible que presque tous soient d’accord qu’il y ait un beau là où il est, mais qu'ils ne sachent 

pas exactement ce que c’est ? 

Pour résoudre pareilles difficultés, Diderot dans son article, "Beau", de l'Encyclopédie, passe 

en revue les différents sentiments des auteurs qui ont écrit le mieux sur le sujet, de Platon à 

Hutcheson.  

" M. Hutcheson entend par beau, ce qui est fait pour être saisi par le sens interne du beau: Cela 

posé, j’appelle, dit M. Hutcheson, du nom de sens interne, ces déterminations de l’âme à se 

plaire ou à se déplaire à certaines formes ou à certaines idées". (Diderot) 

Diderot, après Hutcheson, essaie de reprendre cette notion du sens interne dans ses critiques 

des Salons :  

" Pour décrire un Salon à mon gré et au vôtre, savez-vous, mon ami, ce qu'il faudrait avoir? 

Toutes les sortes de goûts, un cœur sensible à tous les charmes, une âme susceptible d'une 

infinité d'enthousiasmes différents, une variété de styles qui répondît à la variété des pinceaux." 

(Diderot, Salons, 1763)  

Dans les Salons de 1761 jusqu'à 1785, Greuze est le  peintre favori de Diderot. Et ce dernier 

dans ses critiques prend en considération des valeurs importantes, en subordonnant le jugement 

esthétique au  jugement moral, ce que les critiques modernes qualifient de sentimentalisme. 
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Selon lui, la valeur importante d'une œuvre réside dans le fait qu'elle doive éveiller les sens et 

permette au lecteur d'être émotionnellement touché. Au contraire des autres critiques de 

l'époque, Diderot n'use pas de beaucoup d'expressions techniques d'atelier dans ses descriptions 

des Salons, car il aime que son texte destiné à un lecteur amateur soit clair et compréhensible. 

Dans la Piété filiale, de Greuze, il utilise seulement cinq mots techniques, ce qui prouve la 

douce simplicité de l'auteur. 

Pour savoir la façon dont il décrit une œuvre d'art, ouvrons Les Pensées détachées sur la 

peinture :  

"Dans la description d'un tableau, j'indique d'abord le sujet ; je passe au principal personnage, 

de là aux personnages subordonnés dans le même groupe ; aux groupes liés avec le premier, me 

laissant conduire par leur enchaînement ; aux expressions, aux caractères, aux draperies, au 

coloris, à la distribution des ombres et des lumières, aux accessoires, enfin à l'impression de 

l'ensemble." (Diderot, Les Pensées détachées sur la peinture, 1772) 

Dans ses Salons, la beauté se présente sous forme de la simplicité, tel est le critère du beau, et 

un sens interne comme une poétique du cœur qui touche les spectateurs et quelquefois les fait 

pleurer. Mais cet art et cette esthétique doivent être liés à la morale, et faire partie du bien et de 

la vertu :  

"Quoi donc, le pinceau n’a-t-il pas été assez et trop longtemps consacré à la débauche et au vice 

? Ne devons-nous pas être satisfaits de le voir concourir enfin avec la poésie dramatique à nous 

toucher, à nous instruire, à nous corriger et à nous inviter à la vertu ?". (Bes Hoghton) 

Mawlânâ, quant à lui, présente, avec la même simplicité,  la beauté en termes de cœur, d'amour 

et de foi. Selon l'auteur spirituel persan, la beauté ainsi que tout ce qui est beau renvoie à Dieu. 

C'est  pourquoi il dit que les beaux visages sont les miroirs reflétant la beauté de Dieu: 

 خوبرویان آینه ی خوبی او

 عشق ایشان عکس مطلوبی او

 (3181)دفتر ششم 

Puisque toute beauté est le témoignage de la beauté de Dieu, l'impression que l'on éprouve face 

à un beau concret sera plutôt vers les plus Beaux qui ont donné cette beauté à ce visage, les 

originaux. 

 جمله ی تصویرات،عکس آب جوست

 چون بمالی چشم خود،خود جمله اوست

 (3183)دفتر ششم 

Dans le Divan-e-Shams aussi, il réclame cette beauté: "nous les soufis, nous sommes venus dans 

le voisinage, pour ton amour gratifie-nous d'une partie de la beauté". 

 يم آمده در کوی توصوفيان

 شیء هلل از جمال روی تو
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 (2230)غزل شماره  

La beauté nous débarrasse  donc, dans cette perspective soufie et inspirée de la tradition de 

Platon cultivée par Diderot, de notre prison qu'est le corps et nous rapproche d'un autre 

royaume, de Dieu. C'est pour cette raison qu'il a dit aux amoureux de Dieu que là où vous vous 

tournez, vous verrez son visage et sa beauté. 

 وارود آن حسن، سوی اصل خود

 جسم ماند گنده و رسوا و بد

 نور مه راجع شود هم سوی ماه

 وارود عکسش ز دیوار سياه

 (975-974)دفتر ششم 

D’après Mawlânâ, l'art sublime est celui qui reflète  la beauté. Les gens dont les yeux de cœur 

sont ouverts voient l'Art, la Puissance et la Beauté de Dieu dans toute chose, dans chaque atome 

qui est le témoin de sa beauté. 

 از برای لطف عالم را بساخت

 فتاب او نواختذره ها را آ

 (2632)دفتر دوم 

Cette beauté dont Mawlânâ parle, entraîne un sentiment amoureux vers la source de cette 

beauté, d'une manière que les disciples de l'amour, fortement séduits par la beauté de Dieu 

tournent autour de leur Aimé en essayant de toujours mieux l'admirer et apprécier. C'est cet 

amour céleste et divin qui donne un souffle aux morts et transforme l'obscurité en clarté et 

passe à un état de bonheur éternel. (Alavi, 2006) 

 دممرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده ش

 ولت عشق آمد و من دولت پاینده شدمد

 (1393)غزل شماره 

Cet amoureux qui est émerveillé par le pouvoir de Dieu dans la création de belles choses 

parvient à connaître des secrets divins reflétés dans son cœur et c'est là qu'il comprend le but 

de la création en tant que représentant de Dieu sur la terre.  

Dans une lettre à Madame de Maux, en octobre 1769, Diderot écrit pareillement que la nature, 

par sa présence, empêche le méchant de se livrer à son vice : elle n'est non pas froide, mais 

institutrice de la vertu par ce qui émane de son seul spectacle! Elle enseigne la patience. 

Ensemble Diderot et Mawlâna  appellent à voir et à contempler cette nature! Leur relation à elle 

et à ces objets est analogue.  

Tout est utile, tout sert, tout concourt   tout est bon, on n'est rien sans y tâcher. Est bien mal né, 

est bien méchant, est bien profondément pervers, celui qui médite le mal au milieu des champs. 

Il lutte contre l'impulsion de la nature entière qui lui répète à voix basse et sans cesse, qui lui 
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murmure à l'oreille : demeure en repos, demeure en repos, reste comme tout ce qui t'environne, 

dure comme tout ce qui t'environne, jouis doucement comme tout ce qui t'environne, laisse aller 

les heures, les journées, les années, comme tout ce qui t'environne, et passe comme tout ce qui 

t'environne. Voilà la leçon continue de la nature. (Diderot, Correspondance, 1957, pp. 186-261) 

Cette loi de sympathie universelle est commune aux deux auteurs persans et français. 

La vertu comme une peinture morale 

A la moitié du 18ème siècle, les abus de la société aristocratique poussent des autorités et 

notamment les penseurs et critiques d'art, comme Etienne La Font et Denis Diderot, à inciter 

fermement au retour à une vie plus vertueuse. C'est pourquoi dans presque tous ses écrits, les 

personnages de Diderot sont tirés de personnes et d'événements de la vie réelle, ce qui  démontre 

qu'il a l'intention de mettre sa théorie morale à l'épreuve de la vie réelle. 

Prenons comme exemple "Le Neveu de Rameau", ce dialogue, qui est presque un roman, 

Diderot l'a rédigé à l'apogée de son art lorsqu'il a eu 60 ans. Ce dialogue, dans lequel l'auteur a 

mis  toute sa vie,  son cœur et son esprit est un dialogue entre Moi et Lui, une forme qui permet 

d'évaluer les idées et de contester des vérités. Cette discussion est focalisée sur le thème de la 

morale qui est important chez Diderot, et où il  mêle les sujets les plus divers. 

Lui est Jean-François Rameau, neveu du célèbre compositeur Jean-Philippe Rameau. Par ses 

attitudes et son caractère, Lui représente le rejet des conventions. Son caractère qui n'accepte 

aucune alliance, a été composé de hauteur et de bassesse, de bon sens et de déraison. Il présente 

particulièrement une vision matérialiste et effrontée de la vie et qui conteste les valeurs morales 

imposées par la société, telles que vertu et amitié. Au cours de leur conversation, les deux 

hommes se demandent à quelle personne il faut ressembler pour devenir l'homme idéal. D'après 

Lui pour pouvoir réussir et atteindre le but, il faut être immoral. Le philosophe essaie de le 

convaincre que l'honnêteté seule peut rendre heureux. 

Mais, tant s'en faut, car l'auteur est sûr que tout cela dépend des hommes d'être mauvais ou bons 

et nous le montre avec les éloges et le mépris que nous distribuons aux actions humaines. 

L'éloge tient à la vertu ; le mépris tient au vice. Mais aucun d'entre eux ne pourrait se livrer à 

des actes involontaires, alors à ce point de vue encore, il dépend de nous de faire le bien ou le 

mal. 

"(….) et des siècles innombrables se passeront sans qu'on sache si la nature humaine est bonne 

ou méchante, ce qui fait notre bonheur est notre malheur. Mais il faudrait bien du courage pour 

ne rien celer. On s'accuserait peut-être plus aisément du projet d'un grand crime, que d'un petit 

sentiment obscur, vil et bas…" (Diderot, Correspondance: "lettre à Sophie Volland", 1762) 

De l'autre côté, le personnage de Moi, confirme, pour sa part, le rôle de la nature de l'homme 

pour faire du bien ou du mal : 

"…Il eût été mieux sans doute qu’il eût reçu de la nature les vertus d’un homme de bien" 

(Diderot, Le Neveu de Rameau, 1950, p. 24) 
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Cette franchise qui existe chez Diderot, cette sincérité avec soi-même que l'auteur aimait à 

atteindre se présente dans le personnage du Neveu de Rameau avec toute sa concrétisation 

littéraire.  

"Il y avait dans cela beaucoup de ces choses qu'on pense d'après les quelles on se conduit, mais 

qu'on ne dit pas. Voilà, en vérité la différence la plus marquée entre mon homme et la plupart 

de nos entours. Il avouait les vices qu'il avait, que les autres ont mais il n'était pas hypocrite. Il 

n'était ni plus ni moins abominable qu'eux; il était seulement plus franc et plus conséquent; et 

quelque fois profond dans sa dépravation" (Diderot, Le Neveu de Rameau, 1950, p. 39) 

Ce registre exalté de la franchise de celui qui tient le rôle du Lui fait partie d'une pensée 

esthétique plus large qui relève du sublime. Dans la plupart des œuvres de Diderot, le mot 

sublime est lié au sentiment esthétique et souvent ce sublime esthétique précède même la 

morale: 

"C'est que presque toujours ce qui nuit à la beauté morale redouble la beauté poétique. On ne 

fait guère que des tableaux tranquilles et froids avec la vertu, c'est la passion et le vice qui 

animent les compositions du peintre, du poète et du musicien." (Diderot, Correspondance: 

"lettre à Sophie Volland", 1762, p. 56)  

Au cours du dialogue avec le philosophe, le neveu fait preuve d'un courage singulier : 

"Car jusqu'à présent, j'avais cru qu'on se les (les vices) cachait à soi-même, ou qu'on les 

méprisait dans les autres." (Diderot, Le Neveu de Rameau, 1950) 

Cette attirance que montre le neveu pour dire des vices va rejoindre un problème d'ordre moral 

que seulement l'aspect esthétique d'une œuvre peut résoudre ce problème, c’est-à-dire c'est juste 

dans le domaine esthétique que Diderot peut créer le personnage du Moi tout en lui offrant ses 

idées esthétiques, par exemple la beauté du sublime pour présenter le mal. Parce qu'en tant que 

moraliste, Diderot n'accepte pas l'envie de cette sincérité pour dire des vices. Le fondement de 

l'esthétique de Neveu de Rameau  est donc la franchise directe et exagérée des énergies 

naturelles de l'homme. 

Le personnage de Moi se considère comme le porte-parole de Diderot. Pareil à son auteur, Moi 

jouit d'une liberté purement intellectuelle. Moi, regarde beaucoup, parle peu et ses propres 

inquiétudes intellectuelles semblent l'avoir éloigné de la société et du contact humain. Dans ce 

monde où toute chose est rationnellement à sa place, Moi chante la puissance et l'importance 

des vertus, lorsqu'il dit au neveu : 

" Vous ne serez jamais heureux si le pour et le contre vous afflige également. Il faudrait prendre 

son parti et y demeurer attaché." (Diderot, Le Neveu de Rameau, 1950, p. 17) 

Le beau dans le dialogue entre Lui et Moi est donc le résultat de ce mariage entre le bon et le 

méchant : "Inévitablement ce qui est beau est utile et nécessaire, ce qui est utile et nécessaire 

est beau. Alors même le méchant est beau parce qu'il réalise une fonction purificatrice et 

catalytique dans la société". (Richoz, 1970) 

Diderot établit une véritable esthétique des impressions avec une dialectique entre Lui et Moi, 

mais existe-t-il pareille dialectique du Moi et du Lui chez le spirituel persan Mawlânâ? 
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Le point de vue de Mawlânâ à propos de l'homme est l'un des plus riches et plus complets qui 

existent. Il veut en réalité, tout comme Diderot,  dire que la puissance du vice et de la vertu sont 

dans l'homme. Mawlânâ examine la nature de la psyché, de l'âme humaine, et en usant de la 

morale individuelle et sociale, nous montre comment il faut être pour atteindre les  meilleurs 

degrés de l'humanité, conformément à  l'essence humaine qui est de vouloir et de contempler. 

(Zamani, 1382, p. 197) Selon lui, l'être humain est comme un résumé de l'univers, c'est un 

microcosme qui reçoit les dons de Dieu. 

 پس به صورت، عالم اصغر تویی

 پس به معنی،عالم اکبر تویی

 (521)دفتر چهارم 

 وز درونشان عالمی بی منتها

 در ميان خرگهی چندین فضا

 (3510)دفتر ششم 

Alors notre aspect extérieur ressemble à un petit monde, mais notre essence intérieure est 

devenue la maîtresse des cieux. C’est pourquoi, en apparence nous sommes le microcosme, 

mais en réalité on est le macrocosme. 

 Les points de convergence et de divergence chez les deux auteurs : 

1. Diderot: vue directe de la nature en général, qui révèle une âme 2. Mawlâna: fusion directe 

en Dieu dont la nature est le miroir, en qui Dieu n'est plus  une essence, mais une existence. Le 

point commun: aucune séparation du sensible et de l'abstrait. 

La définition de Mawlânâ c'est comme le point de rencontre de la sublimité et de la bassesse, 

de la raison et de la passion. La vraie beauté de l'homme apparaît à la surface par ses sentiments 

et sa spiritualité. Pour l'homme, la meilleure voie par laquelle il peut atteindre cette beauté 

consiste à nettoyer le miroir du cœur avec le repentir et à le faire briller et embellir avec 

l'évocation de Dieu. Le mot repentir signifie retour et chez les soufis, il s'agit d'une sorte de 

révolution et de changement du dedans qui va éveiller l'âme plongée dans l'ignorance. (Zamani, 

1382, p. 144) 

 گر سيه کردی تو نامه ی عمر خویش

 توبه کن آنها که کردستی تو پيش

 (2221)دفتر پنجم 

Puisque Dieu a créé notre nature et notre morale selon les siennes, alors nos caractéristiques 

sont un modèle des Siens: 

 انسان مظهر قدرت خداست

 آدم اصطرالب اوصاف علوست

 ر آیات اوستوصف آدم،مظه
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 هر چه در وی می نماید،عکس اوست

 (3138-3139)دفتر ششم  

Pour cette raison, tout l'effort de Mawlânâ est de souligner le fait qu'en attirant, en vrai 

soufi,  l'attention sur la relation entre Dieu et l'humanité, la plus grande vertu de l'humanité sera 

d'atteindre le modèle de l'être humain parfait. Diderot voit la vertu aussi dans un mouvement et 

l'atteinte d'un calme, selon le modèle qu'offre la nature. Il n'y a pas de contradiction dans leurs 

approches spirituelles. 

 آیينه ات دانی چرا غماز نيست؟

 که زنگار از رخش ممتاز نيستزان

 رو تو زنگار از رخ خود پاک کن

 بعد از آن آن نور را ادراک کن

 هر کسی ز اندازه ی روشن دلی

 غيب را بيند به قدر صيقلی

 هرکه صيقل بيش کرد او بيش دید

 بيشتر آمد بر او صورت پدید

Le miroir dont Mawlânâ parle est un outil qui nous a été offert non seulement pour parer notre 

moi mais aussi pour embellir notre âme en nous fondant sur les principes divins, enseignés ou 

rappelés par le noble Coran et parfaitement appliqués par le prophète Mohammad. 

Mais comment et par quel moyen peut-on arriver à ce degré de la vertu que tout est en harmonie 

avec les principes divins ? ?? 

Mawlânâ croit que l'homme a un nœud principal et s'il parvient à l'ouvrir, il atteint à la prospérité 

et au bonheur ; il s'agit, touchant ce nœud, d'une connaissance de soi-même. (Zamani, 1382, p. 

231). 

 بهر آن پيغمبر این را شرح ساخت

 هر که خود بشناخت،یزدان را شناخت

 (2114)دفتر پنجم 

Comme a déjà dit notre prophète " celui qui se connaît, connaîtra Dieu". 

A partir de cette connaissance, on peut connaître aussi les autres et la façon par laquelle on peut 

agir correctement. Chez Mawlânâ, nous sommes témoins de la naissance d'un cœur attentionné 

et d'une âme contemplative. Un cœur qui s'inquiète des malheurs d'autrui, un cœur assez 

généreux pour partager le petit bonheur de la vie avec les autres afin de parvenir au sommet du 

contentement. Nous devons savoir ce qui est juste, c’est-à-dire avoir la conscience de ce qui est 

bien dans la vie. Par son livre, Mawlânâ nous guide et nous apprend à découvrir et à démasquer 
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l'hypocrisie, à éviter la flatterie, à être raisonnables avec notre langue, à vaincre l'envie et 

finalement à nous libérer de l'asservissement à notre moi inférieur.  

 هين روش بگزین و ترک ریش کن

 ترک این ما و من و تشویش کن

 تا شوی چون بوی گل با عاشقان

 پيشوا و رهنمای گلستان

 (3349-3348)دفتر پنجم 

Tout au long de Masnavî-i ma'navî, Mawlânâ n'hésite pas à nous encourager à aller vers une 

vie où la justice et la vertu dominent comme les moyens pour rejoindre le royaume de Dieu et 

aussi un moyen d'atteindre le meilleur degré de la création et ça c'est la vraie beauté de la vertu 

vers laquelle l'humanité se penche depuis des siècles. 

 

           Chez les deux auteurs, conclurons-nous, il y a une voie de simplicité liée à l'élévation, 

ce qui revient, selon ce que nous avons appris par une communication personnelle, à cette idée 

antique de Platon que l'âme est simple, dont échappe à la dégradation. Cette simplicité est 

cultivée poétiquement par Mawlânâ et esthétiquement par Diderot, mais la beauté devient 

l'expression, chez les deux auteurs, d'une vertu plus qu'humaine, formant un degré supérieur de 

l'intelligence.  

 

Conclusion 

Notre comparaison peut sembler paradoxale, puisque l'un des auteurs est d’un esprit libre, 

dégagé de toute théologie particulière, l’autre, religieux, soufi, et dans un temps très éloigné du 

Siècle des Lumières. Mais, à le dire brièvement, les deux sont dialecticiens: Mawlâna, en 

célébrant son ami intime et guide, dans ses poèmes, ne s'écarte pas de ce que Diderot fera en 

opposant Moi et Lui dans le rapport de Jacques le fataliste à son maître, et cette même 

opposition convertie en fusion, se fait jour dans le rapport de la nature et du beau à  la puissance 

et à la vertu! Les deux sont inspirés, et éloignés de l'égoïsme et de la vanité. 

Diderot, qui est l’un des philosophes les plus fortement engagés dans la défense de la beauté et 

de la vertu, plaide pour une sorte de liberté individuelle, mais tout en affirmant qu'il vaut mieux 

être honnête que méchant. Ses œuvres peuvent être lues d'une manière simplificatrice et 

éducatrice où il prône l'esthétique de la morale.  

De l'autre côté, nous avons vu que Mawlânâ a créé un monde où l'on aboutira à la fusion de 

l'âme en Dieu par la voie de la purification du cœur et par une connaissance de soi-même. Celle 

qui est chargée de la ramener vers la source de beauté et de restaurer son unité originelle. Alors 

c’est en l’homme que Dieu se révèle dans sa totalité, avec tous Ses attributs et ce monde créé 

sera le miroir dans lequel se reflète Dieu. 
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En lisant Mawlânâ et Diderot, nous en tirons la conclusion que si la beauté est un effet produit, 

la sympathie est la condition pour la saisir directement, et ce parallèle vaut avec la vertu qui 

repose sur le sentiment de la liaison, de l'unité et de la tendance des phénomènes et des actions, 

malgré leurs défauts, à se parfaire. 

Nous avons constaté aussi que Diderot et Mawlânâ ont des carrières différentes, l'un matérialiste 

et l'autre spirituel, mais leur chemin, chaque étape de ce cheminement est la même : apprécier 

la beauté et les mœurs dans les relations entre les hommes et sauver l'humanité de l'ignorance. 

Chez les deux auteurs, la vertu comme le beau est ce qui plaît immédiatement, et procurent une 

sympathie, un mouvement d'identification avec les êtres car le beau comme vertueux unit les 

hommes. 

Cette absorption soufie en Dieu est la sympathie cosmique dont parlaient les Anciens et que 

lisait en eux Diderot, mais la compassion, base de la morale est une intuition directe de la vie 

et la découverte que la matière même pense, et à cet égard le matérialisme de Diderot se révèle 

devoir être un spiritualisme car pour lui l'esprit anime la matière et que la matière pense, comme 

la nature enseigne à l'homme la patience. Les deux penseurs persans - français, comme tous 

ceux touchés par la spiritualité,  se rejoignent sur les hauteurs. 
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La Chouette aveugle  appartient à la catégorie des œuvres dites « noires » de Sadegh Hedayat. 

Malgré l’influence indéniable du mouvement surréaliste dans la création de cette œuvre 

énigmatique, aucune étude ne traite ce sujet de façon systématique. Hedayat se trouvait à Paris 

à l’époque où le surréalisme était un mouvement d’avant-garde. Il semble avoir longuement 

médité sur l’apport des idées de Freud retenues par André Breton qui y voit un moyen 

d’explorer le monde intérieur. Du mouvement surréaliste, Hedayat retient quelques idées 

caractéristiques qu’il développe d’une manière personnelle. Il écrit un récit onirique qui évoque 

des rencontres fortuites, l’équivalent de ce qu’André Breton appellera le « hasard objectif » et 

une certaine vision de la femme, inspiratrice et initiatique. Hedayat fait de son narrateur un 

fumeur d’opium et ainsi il paraît se dissocier des positions des surréalistes sur les effets de 

l’opium dans la création.  

Dans cette étude, nous essaierons d’approfondir l’aspect surréaliste de La Chouette aveugle en 

la comparant avec Nadja d’André Breton. Nous étudierons notamment le pouvoir de fascination 

et d’envoûtement attribué au regard de la femme, la place des errances nocturnes, la découverte 

de l’inconscient et en mot l’atmosphère surréelle de la nouvelle. 

Mots-clés: Sadegh Hedayat, La Chouette aveugle, surréalisme, inconscient. 

 

 

Introduction 

La Chouette aveugle, le roman le plus célèbre de l’écrivain iranien Sadegh Hedayat, fut publié 

pour la première fois à Bombay en 1936, puis en 1941, à Téhéran, aux éditions Amir-Kabir. 

Cette nouvelle qui est traduite en français en 1953 par Roger Lescot, présente les hallucinations 

d’un narrateur anonyme qui réside en marge de la société. Lors de sa parution en France, le 

roman fut salué par André Breton comme « l’un des classiques du surréalisme » (Breton, 1953). 

C’était un grand hommage de la part du « pape du Surréalisme » (Breton, 1953). Avait-il été 

surpris par le caractère surréaliste de cette histoire et par des ressemblances entre Nadja et La 

Chouette aveugle? Les deux récits sont construits sur le même principe : ce sont deux 

monologues intérieurs. Ils recourent à une même méthode, la relation d’anecdotes, 
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d’impressions, d’apparitions. D’étranges personnages apparaissent également dans les deux 

textes qui, tous deux, baignent dans une atmosphère surréelle. 

Ce qui est certain, c’est que Sadegh Hedayat se trouvait à Paris, entre 1926 et 1930, à l’époque 

où les surréalistes y multipliaient les manifestations. Dans La Chouette aveugle, ce que Hedayat 

a retenu du surréalisme paraît très personnel. Il a pu avoir été frappé par une réflexion de Breton 

dans Le Surréalisme et la peinture où celui-ci déclarait : « il n’est impossible de considérer un 

tableau autrement que comme une fenêtre dont mon premier souci est de savoir sur quoi elle 

donne… » (Breton, 1953). Il a lu le premier Manifeste du Surréalisme, dont certaines 

observations ont pu avoir stimulé son imagination. Il paraît avoir aussi conservé une certaine 

distance. Il semble avoir longuement médité sur l’apport des idées de Sigmund Freud. Breton 

déclare son projet d’explorer le monde intérieur et mettre en conscience des forces occultes qui 

gouvernent l’être humain. Le surréalisme s’inscrit dans une longue tradition littéraire qui a été 

attentive à l’aspect nocturne et irrationnel de l’existence humaine. Depuis Nerval jusqu’à 

Apollinaire, en passant par Rimbaud, de nombreux écrivains ont exploré les profondeurs de 

l’être par le biais du rêve. Breton s’intéresse aux idées de Freud sur l’inconscient et le rêve. 

Pour lui, les rêves seraient l’émanation des désirs refoulés dans l’inconscient. Les surréalistes, 

voulant faire jaillir ces forces cachées, trouvent en le rêve le moyen le plus approprié qui « laisse 

à l’homme tous ses droits à la liberté » (Breton, 1924). Le caractère onirique de La Chouette 

aveugle prolongerait cette aspiration. 

André Breton déclare aussi dans ce manifeste son espoir d’opérer la conjonction entre la réalité 

du jour et celle de la nuit car s’en tenir seulement à l’aspect extérieur de l’homme ne serait 

qu’une imposture. Cette volonté semble tirer son origine de la théorie de Freud sur 

l’inconscient. Selon ce dernier, il existerait une force psychique qui échapperait à la pensée 

consciente et qui entrerait en jeu dans nos actes et nos désirs. Fait de pulsions inconscientes, 

d’identifications et de représentations, l’inconscient est le propre de l’homme au même titre que 

la conscience. Pour André Breton, la vérité essentielle de l’être humain est enfouie dans 

l’inconscient et qu’il faut la libérer.  

Dans cet article, notre objectif est d’étudier, d’une façon comparative, les traces du Surréalisme 

dans la nouvelle de Sadegh Hedayat; une notion qui n’est jusqu’alors pas traitée. En une 

première étape, nous étudierons des plongées vertigineuses qui se manifestent dans le regard, 

dans la nuit et dans le surréel ; en deuxième étape, nous analyserons la découverte de 

l’inconscient par le narrateur, et enfin, nous approfondirons d’autres traits surréalistes dans la 

nouvelle.   

 

I. Une plongée vertigineuse 

Le narrateur de La Chouette aveugle déclare dès le début du récit son désir de « gagn[er] ces 

lieux dont la nature échappe à notre entendement » (Hedayat, 1953 : 24). Il veut se livrer à une 

plongée vertigineuse qu’il pressent dans son for intérieur. Un certain nombre d’images 

récurrentes fournissent des indices. Ce sont les mots « yeux », le terme le plus fréquent (113 

occurrences), puis les verbes « voir » (35 occurrences) et « regarder » (16 occurrences) avec 

son corrélat « miroir » (12 occurrences), mais aussi les termes de « nuits » (41 occurrences) et 
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d’« opium » (14 occurrences). Tous ces vocables s’inscrivent dans les catégories surréalistes 

qui décrivent la puissance du rêve comme instrument d’exploration. Cette « illumination 

systématique de lieux cachés » (Ibid.), reprise par Hedayat, se réalise en grande partie durant 

les rêveries qui sont très élaborées sur un plan littéraire. L’écriture de Sadegh Hedayat est très 

réfléchie et soucieuse de ses effets: « chaque phrase est intentionnelle…rien d’un délire 

d’opiomane » (Farzaneh, 1993 : 157-158). L’auteur raconte une série de plongées vertigineuses, 

d’abord, dans un regard, ensuite, dans la nuit, enfin, dans un inconscient surréel, fantastique. 

 

I.1. Dans un regard 

Un regard, découvert par l’intermédiaire d’une lucarne, déclenche ce processus. C’est celui de 

la mystérieuse jeune femme éthérée que le narrateur rencontre au début de la nouvelle. Les yeux 

de cette femme sont comparés à un « miroir » qui recèle en narrateur un univers qui « échappe 

à l’intelligence » (Hedayat, 1953 : 35). La lucarne était déjà une ouverture sur l’imaginaire. Le 

regard de cette mystérieuse femme en devient un autre. Cette démarche est une sorte 

d’illustration de la réflexion de Breton dans Le Surréalisme et la peinture quand il expliquait 

que, pour lui, une peinture ou une description devait s’ouvrir sur un autre univers. Ce monde, 

le narrateur le décrit ainsi: « Dans […] ses yeux noirs, je trouvai l’éternelle et profonde nuit 

… » (Ibid. : 44). Ce sont les « mystères terrifiants » (Ibid. : 32) que sa propre âme recèle. Le 

seul moyen de préserver ce regard sera d’en figer son « âme, sur le papier » (Ibid. : 55). Ce 

pouvoir de fascination du regard associé au fonctionnement des rêves aurait été exprimé pour 

la première fois par les surréalistes. Breton affirmait: « ce qu’il aime dans l’œil de cette femme 

n’est pas précisément ce qui le rattache à son rêve, l’entraîne à des données que par sa faute il 

a perdues? » (Breton, 1988 : 318). Cette perception aurait le pouvoir d’emporter le rêveur vers 

un ailleurs merveilleux. 

Dans La Chouette aveugle, c’est à travers le regard de la femme mystérieuse que le narrateur 

se sent entraîné en un monde autre, « surréel ». C’est aussi toujours plus loin, dans les ténèbres, 

que le narrateur sera emporté. 

I. 2. Dans la nuit  

Le récit de La Chouette aveugle se déroule en une seule nuit, celle du meurtre final et de la 

confession. Cette nuit en appelle d’autres, antérieures, remémorées à l’occasion de retours en 

arrière et à l’occasion de différentes hallucinations. Le narrateur fait ainsi part de son habitude 

de faire des promenades nocturnes. La nuit, emblème du mystère dans ce récit, devient un 

monde à explorer. Inconscient, le narrateur chemine « dans l’obscurité opaque » (Hedayat, 

1953 : 66). La nuit lui procure le sentiment d’entrevoir un absolu: « je marchais au sein […] 

d’une nuit profonde qui submerge toute ma vie. » (Ibid.). La nuit, c’est l’absence de lumière, 

c’est le mystère. C’est aussi, en beaucoup de religions, le moment d’une intuition. C’est aussi 

un symbole de chaos intérieur, et une image des ténèbres de l’inconscient.  

Les sentiments que la nuit inspire dans La Chouette aveugle sont ambivalents. Tantôt le 

narrateur exprime sa répulsion, tantôt son attirance : « j’avais plaisir à rester dans l’obscurité. 
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[…] C’était dans l’obscurité que se ranimaient mes pensées perdues … » (Ibid.: 140). Cette 

plongée est aussi une transgression, une expérience sacrée, dominée par l’horreur.  

Les surréalistes accordaient une grande place à la nuit et aux errances nocturnes. C’est le cas 

dans Nadja, par exemple, chez Breton, ce qui dut attirer l’attention de Sadegh Hedayat. On peut 

citer un exemple, tiré de Nadja, quand le narrateur, l’auteur, rencontre Nadja en se promenant 

en fin d’un après-midi. Les rencontres suivantes se feront toujours le soir. Durant une 

promenade, Nadja a des visions. Un soir, après avoir traversé la Seine, elle remarquera: « cette 

main sur la Seine, pourquoi cette main qui flambe sur l’eau? C’est vrai que le feu et l’eau sont 

la même chose. Mais que veut dire cette main? » (Bretton, 1988: 697-698). Cette nuit, Breton 

eut le sentiment que le surréalisme s’incarnait en la personne de Nadja. La nuit, dans Nadja, 

devient un moment où « l’invisible est alors ce que l’on ne peut cesser de voir » (Blanchot, 

1988 : 213-214). C’est la nuit qui rend visible la face cachée du monde. 

Il existe toutefois une différence entre la démarche d’André Breton et celle de Sadegh Hedayat. 

Dans Nadja, Breton parvient à discerner ses pensées et à découvrir ainsi son inconscient au 

cours d’une expérience nocturne et par l’intercession de Nadja. Il prend une distance pour 

intégrer le monde extérieur à l’intérieur de lui-même. À l’inverse, Sadegh Hedayat conçoit la 

nuit comme un pont menant à l’inconscient, un lien entre son monde intérieur et l’univers 

extérieur.  

I.3. Dans le surréel 

C’est aussi une plongée dans le surréel, dans un monde invisible, dans les profondeurs de l’être 

humain, qui est racontée dans La Chouette aveugle. Mais cette action est provoquée. La drogue 

procure au narrateur un grand soulagement dans un premier temps. Dans un deuxième moment, 

elle lui permet de franchir le monde réel et d’atteindre une forme de « surréalité ». Le narrateur 

raconte ainsi sa première expérience: « je fumai tout ce qui me restait d’opium, peu à peu je 

sombrai dans la torpeur et dans l’inconscience … » (Hedayat, 1953 : 76-78). Les perceptions et 

la sensibilité sont modifiées. Les frontières de la conscience sont abolies. Son voyage dans le 

surréel, au cœur de lui-même, par ce biais, se réalise dans une sorte d’extrême tranquillité.  

La maladie accentue ce mouvement d’immersion en soi. Il le décrit ainsi: « la maladie a 

provoqué en moi la naissance […] d’un monde inconnu et trouble, plein de formes et de 

couleurs et dans lequel on obéit à des penchants dont les gens en bonne santé n’ont aucune 

intuition. » (Ibid, : 106-107). C’est une sensation de liberté intérieure indicible qui est éprouvée. 

Ce monde surréel, à la différence du monde, « vide » et « sombre » de l’existence ordinaire, est 

coloré. Il est peuplé de souvenirs d’enfance. Ces tentatives de descente dans son for intérieur, 

répétées dans le récit, réitérées à la faveur de cette maladie et par un recours croissant à l’opium, 

entretiennent une relation permanente entre le conscient et l’inconscient du narrateur.  

Bien que le premier Manifeste du Surréalisme ait proclamé que « le surréalisme [doit] agir sur 

l’esprit à la manière des stupéfiants » (Breton, 1988 : 337), cette technique d’exploration de 

l’inconscient par le biais de produits psychotropes, n’a pas été très pratiquée par les auteurs 

surréalistes. La préface de Paul Eluard, Roger Vitrac et Jacques-André Boiffard, après avoir 

proclamé que le surréalisme est « le carrefour des enchantements », précise: « mais il est aussi 

le briseur de chaîne, nous ne dormons pas, nous ne buvons pas, nous ne fumons pas, nous ne 
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prisons pas, nous ne piquons pas et nous rêvons… » (Ibid. : 20). André Breton était notoirement 

opposé aux drogues. Si Nadja lui avoue qu’elle aurait été jadis plus au moins mêlée 

volontairement à un trafic de cocaïne et qu’elle en aurait eu un peu consommé, elle lui jure que 

« depuis longtemps c’est fini » (Bretton, 1988 : 702). Le surréalisme d’André Breton n’était pas 

conçu comme une évasion hors du réel, mais comme un dépassement de celui-ci. Il s’agissait 

de découvrir des images inattendues, telles qu’aucun stupéfiant ne saurait en produire.  

À cet égard, en faisant de son personnage de narrateur un fumeur d’opium dans La Chouette 

aveugle, Sadegh Hedayat paraît se dissocier manifestement des positions des surréalistes sur 

les effets de l’opium dans la création. Dans La Chouette aveugle, il essaie de montrer ou de 

faire croire que la consommation d’opium serait une manière de parvenir en des espaces 

profonds de l’âme humaine. Mais cette exploration de l’inconscient est également possible 

autrement. 

II. Découverte de l’inconscient 

L’exploration de l’inconscient est décrite dans La Chouette aveugle comme une plongée dans 

un gouffre, sans fond. Le narrateur en donne une description impressionnante :  

« Je repliai les jambes, fermai les yeux et continuai à rêvasser. Fils composant ma destinée 

sombre, triste, terrible et délicieuse – lieux où la vie se mêle à la mort et où naissent des images 

déformées, lieu où d’antiques refoulements, des désirs confus, réprimés, ressuscitent en criant 

vengeance. Je me trouvai coupé de la nature et du monde sensible, prêt à me perdre dans le 

courant de l’éternité. » (Hedayat, 1953 : 124) 

Il s’agit d’une descente vers le plus intime, le plus secret de l’être, au sein de ce que le 

personnage appelle « le plus profond de moi » (Ibid. : 73). Il en raconte le détail :  

« dès que mes paupières se fermaient, un monde flou prenait forme devant moi. Un monde dont 

j’étais le créateur et qui s’harmonisait avec mes idées et mes visions. En tout cas, il était bien 

plus réel et bien plus naturel que celui qui m’entourait quand j’étais éveillé. Le temps et l’espace 

devenaient alors inopérants, comme si mon imagination s’était trouvée soudain affranchie de 

toute contrainte. Toute une sensualité refoulée, conséquence de mes secrets besoins, provoquait, 

en se libérant dans mes rêves, l’apparition de formes et d’accidents invraisemblables, naturels 

pourtant. » (Ibid. : 143) 

C’est une descente. C’est une régression. C’est une découverte de désirs secrets, refoulés, 

censurés.  

Ces sensations d’une plongée vertigineuse, d’une descente dans un regard, dans une nuit 

intérieure, dans un univers surréel étrange, en l’inconscient du narrateur dans La Chouette 

aveugle, semblent « rendre grâce aux découvertes de Freud » (Bretton, 1988 : 316), telles 

qu’André Breton les résume dans son premier manifeste, en 1924. Le personnage inventé par 

Sadegh Hedayat paraît obéir, comme le préconise le manifeste, « des suggestions qui lui 

viennent de cette nuit profonde » (Ibid. : 702). L’auteur semble céder à ces recommandations. 

Les errances nocturnes, l’obscurité de la nuit s’assimilent à l’exploration des ténèbres de 

l’inconscient. Plus on avance dans le récit, plus ces tentatives se multiplient et s’enchaînent, en 
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devenant de plus en plus inquiétantes. Ce sont des fantasmes, des productions de l’imagination 

très troubles qui se manifestent alors. 

III. D’autres traits surréalistes 

L’inspiration générale de ce récit possède en effet un caractère surréaliste. Du premier 

Manifeste du Surréalisme, Sadegh Hedayat retient dans La Chouette aveugle trois particularités 

au moins: l’aspect onirique, la rencontre inattendue avec une inspiratrice mystérieuse, la 

suggestion, enfin, d’une « surréalité » étrange, aux frontières du sommeil et du rêve. 

C’est d’abord un récit onirique. Le premier souci du narrateur est d’expliquer pourquoi il a 

décidé d’écrire. Faut-il en déduire que tout le récit serait le résultat d’une activité onirique? Les 

rêves nocturnes et diurnes ainsi que les rêveries provoquées par l’opium et l’alcool constituent 

la matière de cette confession. Il existe une osmose entre le rêve et le réel qui rend l’atmosphère 

étrange. C’est surtout dans la deuxième partie du roman que la fantasmagorie semble prévaloir. 

Cette suppression des distinctions entre le monde de la réalité et celui du rêve est l’objectif 

essentiel des surréalistes. Des rêveries donnent au narrateur le sentiment d’avoir accès au monde 

intime de son être, de son inconscient. Il est un « rêveur définitif », pour employer une 

expression utilisée par André Breton dès le début de son premier Manifeste.  

Cet onirisme se fonde aussi sur une fusion du merveilleux et du fantastique, sur un mélange de 

beauté et des descriptions morbides. Dans La Chouette aveugle, l’apparition de la femme 

éthérée, les rencontres avec les doubles, le conducteur de corbillard, le vieux brocanteur, le 

boucher, l’épouse, le beau-frère, la métamorphose finale sont autant d’éléments merveilleux. 

Le premier Manifeste du Surréalisme proclame : « le merveilleux est toujours beau ». Dans La 

Chouette aveugle, Sadegh Hedayat semble vouloir aller beaucoup plus loin que Breton.  

Une rencontre fortuite occupe une place centrale dans la première partie du roman de La 

Chouette aveugle. C’est la venue inattendue de l’oncle prétendu du narrateur. Elle déclenche 

toute une série d’événements étranges et dramatiques qui mènent le narrateur à sombrer dans 

un état dépressif. Lors de cette visite, il aperçoit tout à coup, à travers une lucarne, « une jeune 

fille, ou plutôt un ange du ciel ». Fasciné, il est pris par une impulsion mystérieuse, il désirera 

les rencontres ultérieures. 

La scène d’une rencontre fortuite avec une femme aimée qui se transforme en un mystère existe 

dans le récit Nadja d’André Breton. Pour les surréalistes, la rencontre est une manifestation 

« du hasard objectif ». Il s’agit d’une série de coïncidences et d’accidents qui détermine la vie 

avec toute la force du destin. Ce ne sont pas des faits aléatoires comme on pourrait penser mais 

des épisodes de notre vie qui seraient dictés par une puissance supérieure. Cette puissance du 

destin, le narrateur de La Chouette aveugle en fait part : « je respirais un autre air […] comme 

pour […] changer ma destinée. » (Hedayat, 1953 : 110). Ce n’est toutefois qu’en 1937, alors 

que La Chouette aveugle avait déjà été achevée, qu’André Breton donne une définition du 

« hasard objectif » dans L’Amour fou. Hedayat semble en avoir eu néanmoins l’intuition, peut-

être en lisant Nadja où l’idée se trouve partout présente. 

Une inspiratrice mystérieuse se manifeste enfin. Dans la première partie du récit de La Chouette 

aveugle, la vision d’une femme extraordinaire qui surgit des rêveries du fumeur d’opium 
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l’enchante. Son charme éblouit le narrateur. Le sentiment qu’il ressent à son égard oscille entre 

le désir charnel et un amour platonique. Il aspire fortement à s’unir avec cet ange: « Elle faisait 

en moi cette ardeur amoureuse que dispense la mandragore » (Ibid. : 33), une plante répétée 

magique, considérée comme l’onguent des sorcières en Europe.  

Pour les surréalistes, la femme « est l’incarnation d’un être surnaturel capable de voler dans les 

airs, de personnifier le désir irréalisable » (Outerling-Saidi, 2001: 249). Dans La Chouette 

aveugle, la mystérieuse inconnue, qui, au début du récit, est la source d’un enchantement, 

devient au fur et à mesure de plus en plus maladive et finit par offrir au narrateur un corps glacé 

comme un cadavre. Un aveu montre cette ambivalence : « elle était pour moi comme un bouquet 

de fleurs fraîches abandonné sur des ordures. » (Hedayat, 1953 : 41). Cette créature représente 

d’une manière symbolique le caractère merveilleux de l’épanouissement de l’inspiration. Son 

dépérissement traduit la disparition de cette même inspiration.  

Cette Muse désespérante apparaît aussi comme une initiatrice. Ses yeux semblaient contempler 

des mystères terrifiants dont nul n’aurait pu supporter impunément. Son regard lui ouvre les 

régions obscures de son for intérieur. En ce sens, cette inconnue l’initie à la découverte des 

mystères de son être. En la tuant, le narrateur cherche peut-être à se dérober à cette expérience. 

Sadegh Hedayat reprend la figure surréaliste de la femme initiatrice qui guide l’homme dans le 

cheminement de la quête de soi. Mais il prend encore une distance avec les surréalistes. André 

Breton croit que la femme incarne ou apporte une promesse de salut. Pour Sadegh Hedayat, la 

femme est une source de souffrance et de malheur.  

 

Conclusion 

La Chouette aveugle, dont la plupart des admirateurs se trouvent parmi les surréalistes, reprend 

la démarche des prédécesseurs du surréalisme pour dépasser les limites du rêve et de la réalité 

afin d’atteindre les zones les plus cachées de l’être humain. Considéré comme un récit étrange, 

il dessine les hallucinations d’un fumeur d’opium qui vit un monde onirique plein de la folie et 

du malheur. 

Sadegh Hedayat, qui prend l’idée de créer un récit merveilleux et fantastique de la lecture du 

premier Manifeste du Surréalisme, s’inspire très librement des conceptions d’André Breton. 

Pour les surréalistes, le « merveilleux » moderne surgit de la vie quotidienne. Ce qui est surréel 

existe déjà dans le réel. L’atmosphère surréelle de La Chouette aveugle aussi trouve son origine 

au sein de la vie ordinaire du narrateur. La rencontre d’une femme, les promenades nocturnes 

et tous les autres aspects de la vie quotidienne du narrateur font intégrer ce dernier à l’intérieur 

d’un monde surréel. Cette perception, cette émotion aurait le pouvoir d’emporter l’homme, le 

rêveur vers un ailleurs plus merveilleux que le monde réel, de lui en faire découvrir des aspects 

insoupçonnés. Ainsi l’observateur éprouve la sensation d’être hypnotisé, comme si sa volonté 

avait été obnubilée. Une fois les frontières du réel et du rêve brouillées, la perception semble 

s’inverser. Le rêve prend progressivement un aspect beaucoup plus réel que le réel. Il devient 

un élément intime du narrateur qui ne parvient plus à faire la part du vrai et du fictif. Cette 

suppression des distinctions entre le monde de la réalité et celui du rêve est l’objectif essentiel 

des surréalistes. 
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La découverte du monde onirique où les frontières entre le rêve et le réel sont effacées fait du 

narrateur un homme sans volonté qui veut se replier sur soi. Cherchant à capter les forces 

étranges qui existent en lui, le narrateur descend au fond de son inconscient. À cet égard, les 

révélations entrevues et découvertes par des « sommeils » semblent être plus frappantes après 

la consommation de l’opium. Ainsi, le narrateur de La Couette aveugle, traverse un monde 

étrange et surréel où il se trouve environné des personnages et des expériences extraordinaires 

qui le poussent progressivement vers la folie. 

Il est vrai que La Chouette aveugle de Sadegh Hedayat se fonde sur une inspiration surréaliste, 

mais il se démarque du surréalisme par ses caractéristiques spécifiques. De la lecture du premier 

manifeste de ce mouvement, Sadegh Hedayat paraît en avoir retiré ce qui pouvait correspondre 

à ses propres intuitions, d’une manière très sélective et personnelle. Il en retient quelques traits 

caractéristiques, l’idée d’écrire un récit onirique, d’évoquer des rencontres fortuites et 

l’équivalent de ce qu’André Breton appellera le « hasard objectif » et une certaine vision de la 

femme, inspiratrice et initiatique. Ce qu’il retient toutefois du merveilleux surréaliste paraît 

avoir pour but, dans La Chouette aveugle, d’en mettre en relief ce qui en serait l’inverse, un 

fantastique macabre, lugubre, désespéré. C’est un surréalisme très inquiétant qui se manifeste 

à travers son récit.  
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Résumé 

 

L'auteur d'À La Recherche du temps perdu construit son univers littéraire en s'inspirant de fines 

images artistiques. Le temps et l'espace, l'orient et l'occident sont présents dans ce tableau coloré 

dans lequel nous retrouvons l'auteur et le narrateur. Nous pouvons rappeler au passage quelques 

- uns des grands noms cités dans le texte comme ceux des couples Schéhérazade/ Schahriar et 

Xerxès/ Esther auxquels Proust identifie ses propres parents. 

Le chef-d’œuvre contient des figures imaginaires persanes et le romancier est aussi un 

orientaliste, qui en passant d'un moi à un autre apprend à s'écrire et à créer le chef-d’œuvre. 

Nous pouvons ainsi observer cette présence du couple impérial Xerxès/ Esther et sa rencontre 

avec le héros dans La Prisonnière et examiner les sentiments du narrateur par rapport à celui-

ci. Puis nous étudierons les sensations et le réveil "métaphorique" qu'ils provoquent chez le 

protagoniste du roman. 

Nous pouvons ainsi observer la formation d'une poétique proustienne par cette transition 

effectuée entre deux âges, deux espaces et consciences : la jeunesse et la maturité, l'orient et 

l'occident.  

Mots-clés: Albertine, Xerxès, Esther, Orient, narrateur 

 

Introduction 

Le créateur de La Recherche se sert des images fortes venant des horizons les plus divers. 

L’orient et l’occident se mélangeant ainsi, forment un nouvel univers dans lequel la littérature 

s’inspire de fines poésies. Les Mille et Une Nuits, les princes et les princesses sont présents dans 

ce tableau coloré dans lequel se projettent à la fois l’auteur et le narrateur. Nous pouvons 

rappeler au passage quelques-uns des plus grands noms cités dans le texte comme Schéhérazade 

et le couple Xerxès/Esther auquel Proust identifie ses propres parents. 

Le chef-d’œuvre est ainsi rempli d’inspirations persanes et Proust est aussi un orientaliste qui 

en passant d’un moi à un autre (Jacques Chabot, L’autre et le moi chez Proust, 1999 : 14, 388) 

apprend à créer le texte artistique. L’auteur commence par écrire et finit par s’écrire. Par ce 

détour oriental, il désire en effet sortir d’un cadre familial et provincial en ressuscitant ce 

moment lumineux, mort à jamais, perdu : l’enfance. La poétique proustienne s’édifie par cette 

transition effectuée entre deux âges et consciences : la jeunesse et la maturité. L’auteur 

préfigure cependant ce passage en utilisant les images des couples orientaux et en particulier 

celui de l’empereur Xerxès et de la reine Esther. En changeant de noms, les personnages réels 

deviennent autres et délaissent leurs identités pour celle littéraire. 
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Nous pourrons ainsi observer le parcours artistique proustien à travers le couple imaginaire 

Xerxès/ Esther et sa rencontre avec le héros dans La Prisonnière et examiner les sensations et 

le réveil « métaphorique » qu’ils provoquent chez le protagoniste du roman. À cette fin, nous 

pouvons d’abord examiner les émotions éprouvées par le narrateur par rapport à la figure de 

Xerxès et sa perception chez celui-ci. Nous observerons ensuite les émotions ressenties par 

rapport au couple Xerxès/ Esther et l’image d’Esther/ Albertine et l’enthousiasme et l’éveil de 

l’auteur dans le texte. 

 

Assuérus ou Xerxès 

La lecture de l’œuvre proustienne se laisse parfois sans repères. Celle-ci peut toutefois 

commencer par le Contre Sainte-Beuve, cet ensemble d’articles posthumes « préfigure » La 

Recherche et permet d’observer un univers s’organisant à partir de l’art, du souvenir et 

s’incrustant dans le temps jusqu’en prendre la forme. L’auteur « désire écrire » (M. R. Fallah 

Nejad, 2015 : 25-42) et s’écrire élevant ainsi une tombe à la mémoire des siens. Le chef-

d’œuvre proustien s’érige au même niveau que celui artistique, nous avons avec lui une autre 

vision des choses se basant sur l’esthétique et parfois un monde imaginaire lointain. C’est en 

effet à travers une autre (M. Proust, Contre Sainte-Beuve, 2002) culture, géographie ou groupe 

social que nous nous découvrons en retrouvant notre véritable voie artistique. 

Tel est aussi le cas proustien évoquant sans cesse les vers du dramaturge favori de sa mère : 

Jean Racine. Il est certain que c’est Phèdre qui guide le romancier sur le chemin de la création, 

mais nous devons aussi parler de la vie de l’écrivain proclamant lui-même que la littérature 

retrouve ses sources dans une expérience vécue. Cette invention doit cependant être 

« “interprétée par l’intelligence” (R. T. P5., IV, 479-80) […] “ pensée sous une forme générale.” 

(R. T. P., IV, 484) » 

C’est là que nous pouvons rappeler un détail autobiographique reflété dans La Recherche. Dans 

la salle à manger de la famille du docteur Adrien Proust, nous voyons un tableau original et 

« inquiétant » d’un petit maître flamand, Francken le Jeune surveillant chaque repas de la 

famille : Les Noces d’Esther.6 Cette dernière s’identifie à la figure maternelle proustienne : 

« Deux tapisseries de haute lice représentaient le couronnement d’Esther (la tradition voulait qu’on eût 

donné à Assuérus les traits d’un roi de France et à Esther ceux d’une dame de Guermantes dont il était 

amoureux) auxquelles leurs couleurs, en fondant, avait ajouté une expression, un relief, un éclairage : 

un peu de rose flottait aux lèvres d’Esther au-delà du dessin de leur contour, le jaune de sa robe s’étalait 

si onctueusement, si grassement, qu’elle en prenait une sorte de consistance et s’enlevait vivement sur 

l’atmosphère reculée ; et la verdure des arbres restée vive dans les parties basses du panneau de soie et 

de laine » (R. T. P., I : 60). 

                                                           
5 L’édition de la Pléiade d’À la Recherche du temps perdu (R. T. P.) utilisée dans cet article est celle de 2002-3. 
6 Le tombeau de cette reine juive perse, épousée en secondes noces par l’empereur Xerxès (Assuérus), existe 

toujours et se trouve au cœur de la ville d’Hamédan à l’ouest de l’Iran, des inscriptions en hébreux sont visibles 

sur sa tombe. Elle est enterrée avec son oncle Mordkhaï ou Mardochée. Cette tombe impériale de l’antiquité perse 

connue à nos jours est unique en son genre et existe toujours. 
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La reine perse est de la sorte présente dans le texte et fournit un modèle au romancier y voyant 

la réincarnation de ses parents. (A. Schulte Nordholt, 2002, 115) Proust réunit le présent et le 

passé et revit sa propre histoire familiale en décrivant cette toile. Aussi ne faut-il pas voir dans 

la référence à l’Ancien Testament une image, celle « du père en Abraham » (A. Schulte 

Nordholt, 2002 : 113). Ce tableau est commenté de la sorte dans le Dictionnaire amoureux de 

Marcel Proust : 

« On y voit conformément à la légende biblique, la jeune promise juive s’avançant vers le terrible 

Assuérus, roi des Perses, tandis que le grand corps rouge d’Aman, le conseiller félon, observe la 

cérémonie qui va sceller sa défaite. » (J. - P. et R. Enthoven, 2013 : 224) 

Comme toutes les références à l’orient proustien, celui au Couronnement d’Esther est aussi 

« l’expression d’une illusion » pour reprendre les mots de Jean Rousset (D. Jullien, 1989 : 124) 

engendrant un univers imaginaire. Décidément, Proust se passionne pour le motif du « despote 

amoureux » que nous retrouvons certes dans le récit de Schéhérazade et de Schahriar, mais 

également dans les tragédies d’Esther et de Bejazet de Racine (Ibid. : 196). Ce tableau 

« paternel » se compare aussi à d’autres offerts par Swann au narrateur : 

« Je restai sans oser faire un mouvement ; il était encore devant nous, grand, dans sa robe de nuit blanche 

sous le cachemire de l’Inde violet et rose qu’il nouait autour de sa tête depuis qu’il avait des névralgies, 

avec le geste d’Abraham dans la gravure de Benozzo Gozzoli que m’avait donnée M. Swann, disant à 

Sarah qu’elle a à se départir du côté d’Isaac. » (R. T. P., I : 36) 

L’image paternelle se décrit ainsi grâce à celle empruntée à l’orient biblique. Proust a cependant 

l’habitude d’effacer ses sources, car cette : « “présence réelle” qui ne se livre pas et qui doit être 

découverte par le lecteur » (E. Bizub, 1991 : 133) et ressemble à « une peinture effacée qu’on 

dégage …. » (R. T. P., IV : 826). Ces allusions à la Bible reflètent aussi une autre signification 

cette fois-ci morale : « le retour au foyer, à la foi originelle. » (E. Bizub, 1991 : 133) Ce père 

érigé en Abraham évoque désormais la nostalgie proustienne des siens morts et disparus à 

jamais. Mais nous retrouvons aussi à côté de ce dernier une autre scène avec Swann étant 

comparée cette fois-ci « au portrait de Mahomet II par Bellini. Oh ! C’est frappant, il a les 

mêmes pommettes saillantes. Quand il aura une barbiche ce sera la même personne. » (R. T. P., 

I : 96) 

Nous avons ainsi deux peintures se superposant les unes aux autres. Et pourtant sur ces deux 

toiles à thèmes orientaux, nous avons l’impression de voir la même figure paternelle : « Swann 

joue le rôle du “père selon l’esprit” opposé au “père réel,” ou encore à l’oncle maternel qui dans 

les mythes joue un rôle compensatoire par rapport au Père réel. » (David Mendelson, « Le 

voyage à Balbec ……et en Orient », 2005 : 56) 

Chez Proust, comme nous le constatons, le cadre est biblique et se réfère à l’antiquité. Mais 

comme nous l’avons affirmé, l’orient proustien traduit une illusion et la « Bible [est une] 

métaphore des Mille et Une Nuits […et le] paradigme Orient biblique/ Mille et Une Nuits se 

cristallise en dernière instance dans l’intertexte racinien. » (D. Jullien, 1989 : 196) Pour le 

narrateur, Xerxès s’associe aux réveils « tardifs » et aux « lois draconiennes et persanes 

d’Assuérus » racinien. (R. T. P., III : 633) Il est aussi le « prince persan » auquel le narrateur 

compare la tante Léonie. (R. T. P, I : 50) Le fils de Darius vaincu par les Grecs à Salamine et 
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voyant sa flotte détruite par la tempête dans l’Hellespont, va jusqu’à punir la nature en fouettant 

de « verges la mer qui avait englouti ses vaisseaux. » (R. T. P., III : 556) Ce geste étant qualifié 

de « poétique », le personnage impérial se transforme en artiste. 

Que signifie d’ailleurs cette « mer » : ne s’agit-il pas du temps et de l’espace qui engloutissent 

nos existences ? Un détail que l’auteur lui-même signale quelques pages plus loin en essayant 

de décrire notre effort désespéré qui, tout comme Xerxès, tentons de « la punir de ce qu’elle a 

englouti. » (R. T. P., III : 612). J. -Y. Tadié déclare à ce propos que l’histoire lui « permet 

d’illustrer quelques traits de son esthétique romanesque. Il souligne ainsi son intérêt pour les 

lois générales du moraliste, son goût pour les allégories, l’absence de distinction entre ce qui 

est du domaine poétique ou du domaine le plus prosaïque. » (J. –Y. Tadié, Proust et le roman, 

Gallimard, 1971, chap. XIV, « Du roman des lois au roman poétique », in R. T. P. III : 1710-

11). 

Proust paraît cependant obéir à la loi de Lavoisier, car chez ce dernier rien ne se perd et tout se 

transforme et se transpose même. Il ne cesse ainsi de traduire mot, souvenir et point de vue 

culturel. N’affirmait-il déjà dans Le Temps retrouvé : 

« Je m’apercevais que ce livre essentiel, le seul livre vrai, un grand écrivain n’a pas, dans le 

sens courant, à l’inventer puisqu’il existe déjà en chacun de nous, mais à le traduire. Le devoir 

et la tâche d’un écrivain sont ceux d’un traducteur. » (R. T. P., IV : 469) 

C’est ce que fait Proust lui-même en transposant l’univers oriental dans son œuvre. Il ira même 

jusqu’à la transfiguration des personnages à l’intérieur de son roman. Nous voyons par exemple 

que le narrateur est d’abord comparé à Assuérus (R. T. P., III : 528) puis quelques pages plus 

loin à un calife des Mille et Une Nuits : « Haroun Al Raschid en quête d’aventures dans les 

quartiers perdus de Bagdad. » (R. T. P., IV : 388) L’univers de La Recherche devient celui de 

la traduction et même de la mutation. Les Mille et Une Nuits sont comparées aux Mémoires de 

Saint-Simon. (R. T. P. IV : 621) Nous voyons aussi que « la métamorphose joue un rôle majeur 

rejoint celle de la Recherche (qu’on pense à l’“ homme-oiseau,” à l’“homme-insecte” de Proust 

(R. T. P., III : 8)). » (A. Simon, 2007 : 17). 

L’écriture proustienne est ainsi faite de traductions et Proust écrit une autre langue que celle 

des siens. Il est en effet à la recherche de son propre langage et paraît aussi encore plongé dans 

ses traductions anglaises de sa jeunesse sur Ruskin, mais « Proust se prendra lui-même pour 

“texte-source.” Après avoir écrit son œuvre, Proust tente de traduire sa propre âme. » (E. Bizub, 

1991 : 110). D’après J. Y. Tadié, c’est ces travaux de traduction qui permettent la « découverte 

d’un “ je” proustien. » (E. Bizub, 1991 : 11). 

À travers ces traductions, nous voyons un retour à la relation avec la mère, à l’enfance. Les 

mots Xerxès et Assuérus ressemblent d’ailleurs au mot « assyrien » et durant cette période de 

la fin dix-neuvième et du début du vingtième siècle, celui-ci a une signification particulière: 

« Voici le paradigme auquel l’Assyrie imaginaire de Proust semble appartenir : Assyrie, Assur, Ashur, 

Assur- ou Ashurbanipal, Assuérus (Xerxès), Ahasuerus. Tous ces noms forment une nébuleuse orientale. 

Or le dernier cité pourrait bien être le signifiant manquant, ou l’image dans le tapis : Ahasuerus, c’est 

en effet le nom sous lequel le Juif errant fut le mieux connu au XIXe siècle. Le Juif errant, dans toute 
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l’ambivalence de cette image depuis le romantisme jusqu’à la fin du siècle, était en somme un 

Assyrien. » (A. Compagnon, 1997 : 7-8) 

Chez Proust, tout exprime une « illusion » et le romancier mélange la Perse, l’Assyrie 

retrouvant enfin le monde judéo-chrétien de ses origines. Assuérus (Xerxès) rappelle la Perse 

et non pas le « profil assyrien ». L’empereur est ainsi d’abord dessiné en « père Abraham », 

puis il se transforme en calife des Mille et Une Nuits. La traduction formant la base de l’univers 

proustien ne se fait pas ainsi seulement par l’utilisation des modèles réels, mais également par 

des transpositions à l’intérieur du roman. C’est ce que nous pourrons également voir dans une 

autre partie à travers l’épouse de Xerxès : Esther. 

Esther 

Proust fut un grand lecteur des Mille et Une Nuits qui ont servi de modèle au chef-d’œuvre. 

L’enfance du narrateur de la Recherche est ainsi habitée d’images, d’évocations orientales. 

C’est Antoine Galland et ses Nuits qui font de Combray un monde enchanté, où le dessert est 

servi dans des assiettes décorées de motifs orientaux. Christophe Balaÿ déclare au sujet de ces 

contes : 

« L’histoire des manuscrits de Mille et Une Nuits illustre parfaitement l’insertion de la prose persane 

dans la grande tradition narrative de l’Orient. » (Europe, n° 997 : 34) 

L’auteur utilise les domaines variés tels que : les lettres, la musique et la peinture et réinvente 

son univers imaginaire en un autre romanesque évoquant et rêvant aussi l’Orient. Proust se 

réfère aux Mille et Une Nuits dont les textes tels que le Portefaix et les trois dames sont présents 

dans La Recherche. (M. R. Fallah Nejad, 2014 : 57-66) Il veut en effet écrire les « Contes 

arabes » d’une autre époque ; nous pourrons ainsi étudier avec lui la formation de son chef-

d’œuvre à partir des noms et figures persanes. (M. R. Fallah Nejad, 2013 : 41-54) Nous 

examinerons comment Proust utilise les références imaginaires et en particulier les noms afin 

de constituer son univers littéraire : celui-ci n’étant la plupart du temps la métamorphose d’un 

autre espace culturel fictif. 

Nous avons vu dans la partie précédente que la scène du Couronnement d’Esther se référant à 

l’antiquité perse est présente dans le livre. Dans Du côté de chez Swann I, II, nous voyons aussi 

que l’auteur veut parler de « la comtesse de Guermantes, dans le “Couronnement d’Esther.” » 

(R. T. P., I : 169) Nous pouvons examiner aussi un autre tableau se trouvant cette fois dans La 

Prisonnière où les liens entre les différents personnages sont mis en évidence. Le narrateur 

décrit aussi Albertine jouant du « Rameau ou du Borodine, s’étendre tantôt [sur] une tapisserie 

du XVIIIe siècle semée d’Amours sur un fond de roses, tantôt la steppe orientale où les sonorités 

s’étouffent dans l’illimité des distances et le feutrage de la neige. » (R. T. P., III : 883-4) 

Quelques pages plus loin, le héros compare la même Albertine à « un tableau de Giorgione […] 

comme un ange musicien merveilleusement patiné et que je me félicitais de posséder. » (R. T. 

P., III, 885) 

Mise à part le chef-d’œuvre, la scène de la rencontre entre Esther et Assuérus est encore 

rappelée par Albertine par ces vers de Racine. Elle compare alors le narrateur à l’empereur 

perse : 
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« [Et] la mort est le prix de tout audacieux 

Qui sans être appelé se présente à ses yeux. 

Rien ne met à l’abri de cet ordre fatal, 

[…] 

Je suis à cette loi comme une autre soumise, 

Et sans le prévenir il faut pour lui parler 

Qu’il me cherche ou du moins qu’il me fasse appeler » (R. T. P., III : 528). 

 

Nous pouvons citer aussi ces autres vers d’Esther décrivant l’air terrible du narrateur : 

  Jugez combien ce front irrité contre moi 

               Dans mon âme troublée a dû jeter d’émoi…. 

               Hélas ! Sans frissonner quel cœur audacieux 

 Soutiendrait les éclairs qui partent de vos yeux ? (Esther, Acte II, scène 7, in R. T. P, III : 896). 

  

La passion du narrateur pour Albertine se situe aussi dans le cadre de la « mythologie grecque » 

(R. de Chantal, 1967 : 398). Le mot Esther accompagne l’évocation des mystérieux « temple 

de Jérusalem ou la salle du trône de Suse » (Ibid.), il connote sans cesse l’orient. Elle est 

d’ailleurs cette « jeune créature mi-humaine, mi-ailée, ange ou péri, poursuivant son voyage. » 

(R. T. P., III : 678) La présence d’Esther dans la Recherche s’accompagne la plupart du temps 

des évocations de lieux et des thèmes lointains que l’écrivain décrit de la sorte : 

« Admirable puissance de la race […], demeurée en somme toute pareille à celle des scribes assyriens 

peints en costume de cérémonie qui à la frise d’un monument de Suse défend les portes du palais de 

Darius […]. Mais au reste, parler de la permanence de races rend inexactement l’impression que nous 

recevons des Juifs, des Grecs, des Persans, de tous ces peuples auxquels il vaut mieux laisser leur 

variété. » (R. T. P., II : 488) 

 

La présence de ces vers raciniens montre que le romancier est profondément amoureux de la 

poésie et s’en inspire. Ce sentiment, cet « amour des vers », Proust le doit à sa mère (R. de 

Chantal, 1967 : 380). Tandis que des auteurs comme Corneille restent relativement absents de 

la « critique proustienne », d’autres comme J. Racine sont présents et nous le voyons dans ses 

textes (Ibid., 390). Leurs personnages fictifs d’inspiration bibliques sont aussi associés à ceux 

de La Recherche : 

« Françoise en voulait surtout à Albertine d’être commandée par autre que nous, et d’un surcroît de 

travail de ménage, d’une fatigue qui altérant la santé de notre vieille servante (laquelle ne voulait pas 

malgré cela d’être aidée dans son travail, n’étant pas une “ propre à rien ”) eût suffi à expliquer cet 
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énervement, ces colères haineuses. Certes, elle eût voulu qu’Albertine-Esther fût bannie. C’était le vœu 

de Françoise. » (R. T. P., III : 606) 

Le personnage biblique est ainsi poursuivi par l’hostilité de Françoise dont le patois 

incompréhensible est comparé au persan (R. T. P., III : 661). Elle tient ici le rôle d’Aman 

s’opposant au couple Xerxès/Esther, tandis que le narrateur est comparé à Assuérus. (R. T. P., 

1722 : III) C’est à croire que dans l’esprit de Proust, Albertine et Esther finissent par constituer 

un seul et même personnage et que l’image maternelle du Couronnement d’Esther rejoint 

l’héroïne romanesque. Cette dernière (Albertine) est aussi comparée à Shéhérazade et même si 

l’ingénieuse « conteuse persane retardait sa mort, je hâtais la mienne. » (R. T. P., III : 638). 

Dans le texte, nous avons d’ailleurs une autre Esther étant la cousine de Bloch. (R. T. P., III : 

845). Et les lettres « t, e, r » du mot « Esther » sont reprises dans le mot Albertine. Dans les 

esquisses de La Recherche, nous voyons également une ressemblance temporelle entre La 

Prisonnière qui dure pour sa « partie événementielle, trente-six heures », tout comme l’Esther 

de Racine. (R. T. P., III : 1681) 

En ce début du vingtième siècle, la tragédie de Racine a un très grand succès et nous avons droit 

à plusieurs mises en scène se référant toutes plus ou moins à l’orient biblique. Nous pouvons 

ainsi voir deux représentations d’Esther de Racine. L’une de ces pièces de théâtre est 

versaillaise, c’est celle de Sarah Bernhardt et l’autre étant une « parodie orientale de l’Odéon » 

(Compagnon, 1989 : 87). L’originalité de Proust consiste dans la relation qu’il établit entre un 

orient imaginaire et l’autre réel : 

« Saint-Victor, qui fut l’un des premier à insister sur le côté oriental d’Esther, allant jusqu’à voir en 

Assuérus un calife des Mille et Une Nuits (Paul de Saint-Victor, Les Deux Masques, t. III, Les Modernes, 

Paris, Calmann-Lévy, 1884 : 393). […]. Tout l’orientalisme d’Esther est résumé dans l’association de 

Racine et des Mille et Une Nuits, si chères elles aussi à Proust. Le héros les relit à Balbec, et compare 

les traductions de Galland et de Madrus, quelques pages avant que le plaisir de Nissim Bernard dans les 

couloirs du Grand-Hôtel inclue une allusion implicite au sérail de Bejazet (R.T.P., III : 230, in A. 

Compagnon, 1989 : 88-9). 

Conclusion 

Comme nous l’avons constaté, les héroïnes de Racine, en particulier Esther, préfigurent 

Albertine dans La Prisonnière. Tous ces protagonistes raciniens sont aussi reliés à l’antiquité 

biblique : 

« En fait, Proust déjoue l’opposition des classiques et des romantiques et admire le “romantisme des 

classiques” comme le “classicisme des romantiques” : son Racine est baudelairien, violent, excessif, 

immoral, pervers, et son Baudelaire est racinien, […]. » (Compagnon, 2009 : 42) 

Tout est d’abord à rechercher dans la biographie de Proust lui-même et l’image parentale, le 

tableau représentant le couple Assuérus/Esther se transformant peu à peu en d’autres figures 

comme Albertine-Esther ou Albertine tout court. Toute cette poétique proustienne de la 

préfiguration consiste à refaire des mondes en les transposant. Cela signifie également que 

Proust désire établir une transition entre le présent et le passé, l’enfance et l’adolescence, le 

judaïsme et le christianisme : l’ancien et le nouveau testament. Écrire, c’est redonner vie à ce 
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qui est mort, disparu et aux êtres les plus chers, car telle est la définition du roman : « parler de 

ce qu’on aime ». 

L’orient proustien s’ancre dans le texte étant une éternelle source d’inspiration. Les noms 

persans permettent de préparer celui romanesque et de suivre sa formation. C’est par la 

transposition de ceux-ci que Proust peut établir des liens entre les cultures et former son roman. 

Les personnages proustiens sont ainsi d’abord des mirages orientaux, puis ils se transforment 

au fur et à mesure du récit en d’autres littéraires. Proust passe de la sorte d’un moi à un autre 

devenant artiste. C’est l’écriture de l’image et sa transformation en nom dans le texte puis dans 

le roman qui permet de voir l’organisation du cycle romanesque et la conquête de ce nouvel 

univers traduit la transposition de l’inconscient ou du « gisement profond du sol mental » (R. 

T. P., I : 182) de l’auteur. La Prisonnière introduit de la sorte le Temps retrouvé et les noms 

orientaux en annoncent d’autres dans le texte. Nous pouvons ainsi parler d’une poétique de la 

préfiguration à travers les noms persans dans La Recherche. En mélangeant le réel et le fictif, 

Proust ressemble alors à Balzac et tente ainsi tout en redonnant vie aux Mille et Une Nuits de 

faire naître un nouveau texte mythique : À la Recherche du temps perdu. 
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Résumé 

 

La littérature, comme tout phénomène culturel, nous peint les structures essentielles de la 

société dans laquelle elle s’inscrit. En tant qu’observateurs de leur temps,  les romanciers 

reflètent donc les réalités sociales, politiques et économiques dans leurs œuvres.  Les évolutions 

sociales qui touchent fortement la société sont ainsi racontées d’une façon impeccable par les 

écrivains ayant pour but non seulement la création artistique, mais également un engagement 

civique.  

La présente communication envisage d’aborder les ouvrages autobiographiques d’Antoine de 

Saint-Exupéry et de Nader Ebrahimi dans une perspective comparatiste. Nous relèverons, par 

une lecture parallèle, les valeurs fondamentales pour chacun d’eux. Il est important de 

mentionner qu’étant donnée les différences culturelles existant entre les sociétés française et 

persane, tout au long de notre recherche nous allons faire apparaître des désaccords et des 

accords.  

Notre étude se fondera sur la méthode sociocritique mise au point par Claude Duchet. Cette 

méthode éclairera la façon dont les deux écrivains ont présenté leur philosophie sociale et leur 

conception des valeurs humaines. 

Mots-clés: sociocritique, littérature comparée, Nader Ebrahimi, Antoine de Saint-Exupéry, 

valeurs humains,  société de référent, société textuelle.  

Introduction 

La littérature, en tant qu’un ensemble complexe ayant ses propres éléments, est considérée 

comme une institution sociale, puisque ses créateurs font partie de la société et que son contenu 

n’est pas sans rapport avec les notions de cette dernière. De toute façon, des liens étroits entre 

la littérature et la société engendrent la nécessité d’une dépendance réciproque entre ces deux 

pôles de la création artistiques. Cela nous mène à comprendre l’apparition de nouveaux termes 

dans le domaine des théories littéraires.  Au milieu du XXe siècle, "la littérature engagée" de 

Sartre attire de plus en plus l’intérêt des écrivains à être sensibles face aux problèmes sociaux. 

De son côté, la sociologie de la littérature étudie l’influence des éléments externes sur la 

formation et la métamorphose des œuvres littéraires. Comme l’affirme Régine Robin à ce 

propos,  
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« analysant les idéologies, les représentations, elle a cherché à mettre  en rapport l’ensemble 

des transformations esthétiques et des pratiques artistiques avec les contextes sociaux, les 

formes symboliques avec les formes sociales » (1988 : 99). 

De ce point de vue, les faits sociaux et les événements culturels, ainsi que les relations entre 

différentes couches sociales qui se manifestent le plus souvent dans les courants politiques, se 

reflètent à travers le miroir de la littérature. En raison de leur familiarité profonde avec la vie 

des hommes, les créations artistiques présentent le mieux les signes externes des communautés 

humaines dont l’analyse nous apporte des éclaircissements sur les réalités inaccessibles de notre 

existence. L’idéologie de l’auteur et ses convictions qui définissent les réalités de la vie 

prennent leur élan dans l’œuvre littéraire et reflètent ainsi les discours sociaux entre les 

différents groupes. Goldman définit ainsi cette influence de l’idéologie « la pensée est une 

partie intégrante de la vie sociale. Sa propagande selon son importance et son usage transforme 

cette vie » (Pouyandeh, 1998 : 224).  Il est donc évident que les idées sont des déclencheurs des 

évolutions sociales et que l’auteur procède à la création en adoptant des efforts visés et organisés 

dans le but d’apporter des changements au sein de la société. Dans cet article, en nous inspirant 

de la méthode duchetienne, nous envisageons d’entreprendre une lecture sociocritique des 

œuvres autobiographiques de Nâder Ebrahimi et celle d'Antoine de Saint-Exupéry. La question 

est de savoir comment ces deux auteurs reflètent leurs visions du monde en mettant l'accent sur 

les valeurs humaines chères dans leurs sociétés.   

De la sociologie de la littérature à la sociocritique  

La sociocritique, selon l'expression forgée à la fin des années 60 par Claude Duchet, a pour 

objet la prise en charge du discours social par le texte. « Elle appréhende les œuvres comme 

des objets sociaux, à la fois produits du système global dans lequel elles naissent et machines à 

faire circuler des images, des idées, des phrases, des stéréotypes, bref à produire du social » 

(1973 : 107). 

 Cependant si l'œuvre noue un rapport étroit avec son dehors, la réalité ne s'y reflète pas 

directement. Le programme sociocritique saisit le social dans les multiples discours qui 

circulent dans la société.  

Quand, dans la science du langage, la langue cède la place au discours, ce sont les énoncés que 

les spécialistes analysent dans les situations d’énonciation. Ils parviennent alors à « tenir 

compte des cadres sociaux et institutionnels de la parole, de l'espace culturel où elle se déploie, 

des genres de discours, de l'identité sociale des participants de l'échange » (Amossy, 2005 : 3). 

Dans cet espace global, appelé par Amossy « la linguistique du discours », on insiste sur la 

dimension sociale du langage. C’est ainsi que Dominique Maingueneau définit ce terme  

« La perspective sociocritique ne pouvait que converger avec l'analyse du discours qui 

appréhende les énoncés à travers l'activité sociale qui les porte, rapportant les paroles à des 

lieux, distribuant le discours en une multiplicité de genres dont il faut analyser les conditions 

de possibilité, les rituels et les effets » (2004 : 29).  

La sociocritique constitue donc un espace diversifié de recherches distincte d'une sociologie 

externe qui s'intéresse prioritairement aux effets d'institutions, à la constitution et aux rôles et 
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fonctions des instances de légitimation et de consécration des œuvres, à leurs modes de 

production, de diffusion et de consommation. « La sociocritique se donne le texte littéraire lui-

même comme objet d'étude. Son projet est de rejoindre la socialité du texte, elle cherche donc 

à voir comment un texte littéraire compose et dialogue avec les énoncés, les discours, les images 

par lesquels une société se représente à elle-même, les façons dont elle lit son passé, dont elle 

dispose de ce qu'elle croit être, dont elle se projette dans l'avenir » (Popovic, 1994 : 84). 

C’est ici que la sociocritique se distingue de la sociologie de la littérature puisqu’elle cherche 

la présence du social dans le texte.  

La définition générale de la notion est donnée par Angenot: « tout ce qui se dit et s’écrit dans 

un état de société ; tout ce qui s’imprime, tout ce qui se parle publiquement ou se représente 

aujourd’hui dans les média électroniques. Tout ce qui narre et argumente, si l’on pose que 

narrer et argumenter sont les deux grands modes de mise en discours » (1989 : 1). Avant 

d’entreprendre cette méthode et entrer dans le texte, nous avons jugé propice de présenter 

brièvement les auteurs en question.  

 Nâder Ebrahimi et Antoine de Saint-Exupéry: une réflexion sur la condition humaine 

En ce vingtième siècle qui a été, dans sa seule moitié, le témoin des conflits mondiaux ayant 

connu de nombreux bouleversements sociaux, suite aux répercussions des guerres, les écrivains 

se sont surtout intéressés à l'étude de l'homme. L'ampleur et la gravité de la question les ont 

poussés à s'interroger encore une fois de plus sur la condition humaine et de resituer l'être dans 

le monde. Certains ont dénoncé l'absurdité de la condition humaine et d'autres ont voulu 

redonner un sens à la destinée de l'homme. 

Parmi ces auteurs penseurs, qui ont tenté de combattre le désespoir et qui ont essayé de 

construire un fondement solide de la réalité humaine, figurent Saint-Exupéry et Nâder 

Ebrahimi. Ils sont parmi les écrivains qui ont le mieux pensé leurs époques. Cette profonde 

méditation sur une période particulièrement troublée est clairement reflétée dans les œuvres de 

Saint-Exupéry. Comme l'affirme d'ailleurs Réal Ouellet : « toute l'œuvre de Saint-Exupéry 

s'ordonne autour de quelques thèmes qui ont pour centre le problème de la condition humaine» 

(Ouellet, 1971: 11). Conscient du rôle éducatif de la littérature et convaincu de la portée sociale 

de sa fonction d'écrivain, il se met à se battre pour les valeurs humanitaires. Il écrit à ce propos 

: « Rien n'a de sens si je n'y ai mêlé mon corps et mon esprit » (Saint-Exupéry, 1948 : 115).  

Pour lui, la littérature ne pouvait être réduite à un exercice de style. Mais elle devait être enrichie 

par la méditation d'une conscience féconde et puissante. Cela lui offrait la possibilité de pénétrer 

d'amblée au sein de l'univers pour nous transmettre l'expérience et la sagesse. Son ouverture 

d'esprit et sa capacité de méditation n'étaient sûrement pas sans lien avec son métier de pilote 

comme il dit lui-même qu'il cherchait «sa vérité dans les étoiles » (Saint-Exupéry, 1939, 26). 

Pour lui, l'action représente la seule façon efficace de combattre les forces contrariantes de la 

vie. C'est justement dans l'action qu'il cherche le salut de l'homme et sa libération. Selon lui, ce 

qui garantit la survie des hommes, c'est le désir d'agir et mettre à défi l'obsession de l'existence 

éphémère. Le personnage de Rivière, tragique et sublime à la fois, démontre cette pensée de 

Saint-Exupéry que le but de l'existence humaine est de dominer consciemment la vie. Sa 
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conviction est qu'en dépit de tout sacrifice, l'homme doit surpasser l'action afin de sauver ce 

qu'il y a de plus précieux pour lui : le fait d'appartenir à l'humanité tout entier.     

C'est exactement ce que nous constatons chez Nâder Ebrahimi qui a transmis ses idées et ses 

observations sur la société dans le cadre d'une ambiance pleine d'amour et d'amitié dans ses 

ouvrages autobiographiques et ses nombreuses lettres dédiées à sa femme. Il est un romancier 

et nouvelliste contemporain qui a également travaillé dans le domaine de traduction, de chanson 

et de journalisme. Après avoir commencé ses études en droit, il change de discipline pour finir 

ses études en traduction. Dès l'âge de 13 ans, il a rejoint une organisation politique et fut par la 

suite emprisonné et interrogé à plusieurs reprises.  

Tout au long de sa vie professionnelle, il a entrepris différents métiers dont il parle dans deux 

de ses livres intitulés " le père des métiers". Il est donc évident que vivre en plein milieu de la 

société en exerçant différentes professions initie l'auteur aux problèmes sociaux et culturels.  Il 

a commencé à écrire dès l'âge de 15 ans et il ne l'a jamais abandonné depuis. Pendant sa carrière 

d'écrivain, il a créé des centaines d'essais critiques et des livres comprenant des romans, des 

nouvelles et des pièces de théâtre. D'ailleurs, quelques-uns de ses livres furent traduits en 

différentes langues étrangères. Il a également emporté des prix littéraires et fut élu le romancier 

par excellence après la révolution iranienne pour son œuvre nommée Le feu sans fumé, 

présentée en sept volumes. Dans son livre écrit pour sa femme il dit:   «ne crois pas que la vie 

sans l'homme ou sans un créateur qui n'a pas le pouvoir de penser et de choisir est encore une 

vie» (Ebrahimi, 1989 : 56). Cela concerne sûrement la conviction de cet auteur à donner une 

importance capitale à la réflexion et à son rôle dans la vie autant sur le plan social que sur le 

plan individuel.  

En ce qui concerne l'importance de l'action et le rôle qu'elle joue dans le déroulement de la vie 

quotidienne des hommes, Ebrahimi est de même avis que Saint-Exupéry. Dans son roman 

intitulé Le Père des métiers, il dit: «je crois qu'une des plus belles parties de la vie est de rêver 

pour l'avenir et de plonger dans la mer agitée et flottant des rêves. A condition de ne pas couper 

les liens entre le réel et le rêve, entre l'action et la pensée » (Ebrahimi, 1986 : 38).  

La découverte de la société de référent (référence?) à travers la société textuelle  

Dans notre travail, nous allons nous baser sur les catégories analytiques de Duchet, s’agissant, 

d’une part, du discours social incluant la société textuelle, la société de référence et le hors-

texte ; et d’autre part, de l’idéologie et du sociogramme. D’après l’affirmation de Sima Eyi, « la 

flexibilité de la sociocritique permet, dans une démarche analytique, de viser la perspective 

externe ou interne du texte. C'est ce qui a amené Duchet, dans la construction de ses catégories 

d'analyse sociocritique, à considérer aussi bien la dynamique interne du texte telle que la société 

du roman ou société textuelle que la dynamique externe que sont la société de référence et le 

hors-texte ». (Eyi, 1997 : 36). La société historique et la société de référence nous facilitent la 

tâche dans la compréhension de la société du roman en nous conduisant vers les éléments 

textuels qui renvoient au hors-texte tout en accordant la possibilité de lire le social dans le texte.  

Dans le cas de notre étude, nous nous sommes concentrés sur les valeurs humaines relevées par 

les écrivains à travers leurs œuvres afin de construire une société utopique. Il existe dans chaque 

société, selon ses normes et ses lois institutionnelles, des valeurs respectées par le peuple. Ces 
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dernières constituent l'ensemble des croyances et des habitudes de ceux qui s'engagent à fonder 

leur vie personnelle et sociale sur une base bien définie.  

En ce qui concerne la société du référent, nous devons dire qu'il s'agit dans les deux cas d'un 

temps où les bouleversements politiques et sociaux ont largement contribué à l'émergence d'un 

homme moderne qui réfléchit à sa condition par rapport à un monde que l'on a pu qualifier 

d'absurde. Saint-Exupéry, lui-même a participé grandement à bâtir sa communauté :  

« Guerrier, pilote, écrivain, philosophe, héros qui allait avoir la fin favorable du héros, celle qui 

prolonge son mystère, il était avant tout un séducteur ». (G. D’Angélis et M. Mithois, 1963 : 

105).                

Il est donc important de prendre en considération les valeurs évoquées dans les textes des deux 

auteurs qui ont eu pour but d'avertir la société des lacunes ressenties à travers l'existence et le 

désarroi de l'homme dans un monde en voie de dégradation. Ils mettent tous les deux l'accent 

sur l'importance des relations humaines dans leurs travaux afin de mieux situer l'homme dans 

une société souhaitée.  

Nous savons bien que Saint-Exupéry a vécu la guerre et la période qui est venue après. Il s'est 

donné généreusement en exerçant son métier de pilote et en ayant toujours le souci permanent 

de donner un sens à la vie des hommes dans ses activités créatrices : « étudier le problème des 

relations humaines, c'est de s'interroger sur l'homme, c'est se demander quelle sera sa fonction 

au sein de la société » (Ouellet, 1971, 15). Il écrit dans son carnet : « Elles (les relations 

humaines) sont bien ce qu'il y a de plus important sur terre » (carnet, 119). Il souhaite établir 

les rapports entre les hommes au sein d'une collectivité modèle : « Saint-Exupéry les envisage 

sur le plan d'une vaste collaboration à une action communautaire qu'il nomme la civilisation » 

(Ouellet, 1971 : 13).  

C'est également ce que affirme Ebrahimi : « pour un individu, le bonheur est limité, puisqu'il 

vit dans son individualité bornée dans le temps et que ses souhaits se forment dans ce cadre 

précis. Tandis que, dans une communauté, les hommes vivent dans l'infini et peuvent devenir 

les créateurs des idéaux de plus en plus nouveaux » (1989 : 131).  

Les années pendant et après la guerre s'avèrent être une période tourmentée et bouleversante 

due aux conflits causés par la guerre. Cette dernière prend ses victimes et laisse de nombreux 

dégâts dans la société. Nos deux auteurs accordent donc leur centre d'intérêt à une collectivité 

dynamique et vaillante qui conduirait l'homme à son épanouissement voulu. Pour Ebrahimi, la 

création est un moyen d'avertir les gens sur leur destin. La plupart de ses récits commencent 

avec un manque ou une perte tout en étant renforcés par des forces opposantes pour enfin 

aboutir à un dénouement. Ses œuvres ont sans doute été influencées par la société de son temps 

puisqu'il est celui qui a été le plus touché par les chagrins de son peuple :  

« Nous sommes allés marcher er réfléchir un peu dans l'air libre de notre patrie détenue, dans 

les montagnes, les plaines, les routes et les villages abandonnés atteints de maladie et de chagrin 

» (Ebrahimi, 1986 : 16).  

Son regard envers la société est un regard réaliste visant à dévoiler les points obscurs de la vie 

et les événements de la société. C'est peut-être là sa différence avec Saint-Exupéry qui a souvent 
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fait accompagner ses textes d'une fiction imaginaire. Bien que Ebrahimi emploie parfois des 

allégories pour décrire les situations existantes, mais il ne considère l'acte de création que dans 

le surgissement des moments réels de la vie. En racontant ses histoires, il nous montre les 

changements survenus au sein de la société et les caractéristiques socio-politiques de son 

époque tout en insistant sur la portée éducative de ses œuvres. Nous remarquons souvent à 

travers ses œuvres des conseils concernant les questions capitales comme la bonté, la sincérité, 

l'engagement et le bonheur : « dégager le pouvoir du cœur de la faiblesse, la foi du fond de 

laïcité et la sérénité du plus profond de l'angoisse, c'est cela la tâche de l'homme de notre époque 

» (Ibid. : 68). Ainsi, les deux écrivains croient fortement à la mission révélatrice de l'écrivain 

sur le plan individuel et social. 

  Dans une lettre à un ami, Saint-Exupéry écrit : «je ne veux pas parler à la radio, c'est 

indécent si l'on n'a pas une bible à offrir aux hommes » (Saint-Exupéry, 1940, 2). Dans une 

autre lettre il confie également à sa mère : «je déteste ces gens qui écrivent pour s'amuser, qui 

cherchent des effets. Il faut avoir des choses à dire » (Exupéry, 1955 : 140). Pour lui, la création 

est un moyen qui permet à l'homme de s'accomplir. Toute son œuvre transmet un message de 

fraternité humaine, un effort pour briser les murs de la solitude qui retiennent les êtres 

prisonniers d'eux-mêmes, les empêchant de communiquer entre eux. Il affirme dans Terre des 

hommes : «la grandeur d'un métier est peut-être avant tout, d'unir les hommes » (Saint-Exupéry, 

1939 : 40).   

Homme, être responsable 

La question importante que se posent nos deux auteurs à travers leurs œuvres, concerne 

sûrement le rôle de l'homme et son destin dans un monde où les menaces abîment de plus en 

plus la civilisation. Chez Saint-Exupéry, du Courrier Sud à Citadelle, les préoccupations restent 

les mêmes. L'angoisse de l'homme devant son destin : où va-t-il ? Qui est-il ? Les soucis de 

l'être jeté dans un univers où tout est démesuré et dévastateur surtout après la guerre. Cela n'est 

sans doute pas sans lien avec son métier de pilote. Car, « Saint-Exupéry avait cru découvrir, 

dans l'observation des conditions de vie qui étaient imposées aux pilotes à l'intérieur du cadre 

professionnel où s'exerçait leur action, une certaine image de l'homme et de la vie » (Ouellet, 

1971 : 12). Ainsi, on constate la recherche d'un cadre social susceptible de promouvoir le 

développement d'un certain type d'homme qui s'affirme dans Citadelle.  Cette conception de 

communauté où on constate un attachement réciproque entre ses membres, repose sans doute 

sur un principe d'échange qui invite les êtres à offrir le meilleur de soi-même. Ainsi, l'œuvre de 

l'écrivain-pilote évoque, chez les lecteurs, le sens de responsabilité et la tentation de se battre 

contre l'impression d'absurdité et le désespoir qu'elle engendre. Cette volonté d'engagement est 

si fort chez Saint-Exupéry qu'il dit : «pesa sur mon cœur le poids du monde comme si j'en avais 

la charge » (Exupéry, 1948 : 141). Ainsi, il élève la notion de responsabilité au premier rang 

des valeurs de son humanisme.  

Nâder Ebrahimi, pour sa part, poursuit les mêmes idéaux en ce qui concerne les valeurs 

humaines destinées à donner un vrai sens à la vie. Sa vocation est de dépasser la vie détournée 

de sa route et noyée dans l'absurdité par un entraînement progressif et continu de la nature 

humaine. Sa volonté de surmonter les obstacles se fortifie au contact des entraves et le mène à 

se battre pour retrouver l'équilibre souhaitée. Tout au long de sa vie, il a connu des problèmes 
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surtout sur le plan financier, qui ont influencé sa vie professionnelle et personnelle comme il 

l'affirme dans ses lettres à sa femme :   

« Ce temps-ci, nos problèmes sont nombreux, et apparemment ils s’augmentent de plus en 

plus…» (Ebrahimi, 1368 : 73). 

Il blâme souvent la vie encombrante d'aujourd'hui qui néglige les valeurs traditionnelles: «la 

vie luxueuse de nos jours nous empêche d'être corrects» (Ibid. : 94). «De nos jours, beaucoup 

de gens cultivés sont dans le déséquilibre, ils crient, ils insultent, ils accusent et mentent et 

négligent des valeurs morales» (Ibid. : 48). Il accorde une importance cruciale à l'engagement 

et au sens de responsabilité pour devenir un des écrivains combattants de sa génération. Bien 

souvent, nous trouvons ses propres aventures transposées dans ses récits et inspirés par 

l'atmosphère et les événements de la société. Ainsi, il explique dans une lettre que la vie prend 

son sens en présence continue de l'homme qui a les capacités de penser et d'agir :  

« la vie est le produit incontestable de l'homme… construire le monde dans lequel les êtres 

puissent vivres en toute tranquillité, est la seule responsabilité d l'homme » (Ibid. : 57). 

Nous remarquons donc comment ces deux écrivains en tant que les hommes d'action et de 

pensée révèlent aux lecteurs les obligations de leur engagement et les possibilités 

d'épanouissement personnel que l'action commune peut offrir.   

Conclusion 

Parmi les écrivains, ceux qui ont pour souci de refléter le contexte social dans leurs œuvres, 

sont préoccupés plutôt des évolutions sociales de leurs personnages que de l’état intérieur de 

ces derniers. Afin de décrire les situations bouleversantes de l’extérieur, ils dessinent un tableau 

des éléments réels ayant des traits sociaux et politiques. On pourrait comparer les œuvres 

littéraires à des citadelles auxquelles chaque critique pourrait accéder selon ses propres outils 

et ses divers moyens d'interprétation. Cela signifie que ces œuvres ne sont pas 

unidimensionnelles et stéréotypées et reçoivent sans doute différentes réceptions 

dépendamment des époques et des lecteurs à travers les siècles.  

Antoine de Saint-Exupéry et Nâder Ebrahimi sont des auteurs engagés de leur temps qui 

écrivent pour réveiller leurs générations d'un long sommeil profond dans lequel ils se sont noyés 

pour fuir la réalité douloureuse de la vie en cours. L'homme accablé par les dégâts dévastateurs 

causés par la guerre cherchait désespérément un refuge pour soulager ses chagrins. Il est donc 

normal que des écrivains engagés tentent de trouver des solutions pour un monde déchiré et 

profondément bouleversé qui s'orientait tantôt vers la révolte et le refus d'une condition humaine 

considérée comme injuste, tantôt vers une sublimation de cette condition. L'homme exupérien 

est en lutte constante pour s'affirmer et chanter la conquête de l'univers ainsi que pour établir 

l'harmonie entre le monde extérieur et le monde intérieur. Ainsi, l'humanisme, chez ces auteurs 

tente de répondre à cette double question : comment l'homme découvrant la précarité de sa 

condition, va-t-il vaincre l'angoisse qui l'entoure et donne un sens à sa vie ? 

Responsable en tant qu'individu et en tant qu'un membre de la collectivité, l'homme est 

considéré comme représentant de sa génération.           
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Résumé 
 

Ferdowsi est un des rares poètes iraniens qui aient largement exploité les codes épiques dans 

son Livre des rois. Les héros doivent être considérés avec leur pouvoir et leur faiblesse ainsi 

que dans les conditions où ils doivent accomplir leur tâche héroïque. Bijan fait partie de ces 

héros. L’histoire de son amour pour Manijeh est conçue plutôt comme un récit d’amour où la 

confrontation du héros avec les problèmes dessine un tableau de ces potentialités et de ses 

manques.  

 

Les Misérables de Victor Hugo fait partie des œuvres magistrales de la littérature française où 

Jean Valjean, ses décisions et ses prises de position ont un rôle déterminant. Chaque fois qu’il 

décide de faire quelque chose, cette décision change le cour de l’histoire et influence la vie et 

l’avenir de Cosette.   

 

Nous étudierons les comportements des héros, du point de vue sémiotique et en considérant les 

modalités qui influencent directement le cours de l’histoire. Selon J. Courtès, toute action est 

déterminée et même modifiée sous l’influence de quatre éléments principaux : vouloir, savoir, 

pouvoir et devoir. Chacune de ces quatre modalités modifie d’une manière ou d’autre le 

déroulement d’un acte et leur interaction montre le chemin que le personnage va prendre, 

détermine les décisions de ces derniers et les justifie. Nous entendons montrer, dans cet article, 

comment ces modalités agissent pour former les héros et comment ces derniers changent leur 

comportement en raison de ces modalités.    

Mots-clés: Livre des rois, Misérables, sémiotique, modalités, littérature    comparée. 

 

Introduction 

    Le héros dans une histoire a toujours un rôle essentiel à jouer ; il est pourtant parfois pris 

par des éléments qui l’empêche d’accomplir sa mission ou ralentissent son allure. Les 

sémioticiens comme Greimas et Courtès qui ont travaillé sur le schéma narratif et le schéma 

actantiel, considèrent une position remarquable pour les compétences du sujet de faire. Selon 

eux, ce dernier doit être doté de facteurs qui déterminent la réalisation d’une action. Or, non 

seulement la performance mais aussi la compétence aussi est très importante. Quand on parle 

de compétences, on doit parler de quatre modalités dont chacune nuance la réalisation de 
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l’action. Il s’agit alors de vouloir, devoir, savoir et pouvoir faire. L’interaction entre ces 

quatre modalités détermine finalement le mode du déroulement de l’action qui est le résultat 

des modalités positives. La présence des compétences positives, leur alternance avec les 

compétences positives et les liens qui les unissent l’une à l’autre constituent la base de la 

personnalité du héros.  

        Ayant basé notre travail sur les notions mentionnées brièvement ci-dessus, nous allons 

étudier comment les deux héros de ces deux histoires réagissent face aux obstacles. 

Nombreux sont en effet les travaux scientifiques ayant comme base la sémiotique, mais 

l’analyse et la comparaison entre ces deux histoires peut nous familiariser avec les traits de 

leur personnalités. Pour mener à bien cette étude, nous allons nous concentrer sur l’histoire 

de Bijan et Manijeh et ensuite nous allons étudier les caractéristiques de Jean Valjean. 

 

Le savoir VS le non-savoir chez Bijan 

    L’histoire de Bijan et Manijeh dessine explicitement l’importance du savoir et ceux qui en 

sont dépourvus doivent subir des difficultés et ils tombent parfois dans les pièges tendus par 

les ennemis ou les jaloux. Bijan est l’incarnation de cette naïveté ; dès le début de l’histoire 

où le roi veut choisir une personne pour attaquer les animaux qui ont envahi la ville d’Erman, 

c’est Bijan qui annonce sa candidature, mais cette décision est fortement contestée par son 

père Guiv : 

Quand Bijan dit cela, Guiv le regarda de loin et sa décision lui parut très insensée. Il salua 

d’abord le roi et ensuite donna des conseils à Bijan : Pourquoi tu as pris cette décision non 

murie ? lui demanda-t-il. Qu’est-ce que tu t’imagines de tes pouvoirs ? Même s’il y a un jeune 

sage et puissant, il ne doit rien faire sans expérience.  Il faut examiner les bons et les mauvais 

côtés de toute chose, il faut tester toutes les difficultés. Ne prends jamais un chemin que tu 

n’as pas déjà parcouru ! Ne me déshonore pas ainsi chez le roi !7  

    Cette décision, insensée selon Guiv, est la première d’une série d’actions où Bijan se 

montre inconscient et cet état du non-savoir lui crée de nombreux problèmes. Effectivement 

si Bijan voulait être sage et s’il n’acceptait pas cette mission, il n’y aurait pas d’intrigue, car 

elle se forme depuis ce moment-là et pendant toute la mission. L’histoire des aventures de 

Bijan commence par un manque de sagacité et cette absence de finesse d’esprit constitue la 

base de ces épreuves. 

    Dans presque toutes les scènes de cette histoire, nous voyons une opposition entre le savoir 

et le non-savoir et dans chaque cas le poète nous dessine les situations nécessaires et les 

moyens qui favorisent l’acquisition au savoir. Parmi ces conditions, il faut faire allusion à la 

volonté du sujet qui essaie de se retirer d’un état d’ignorance. En effet, le sujet essaie de se 

faire une position active et la description des scènes nous montre le vouloir-savoir chez le 

sujet.  

                                                           
7 Faute d’accès à une traduction juste et fiable de cette histoire, nous avons traduit les poèmes.   
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Raconte-moi une histoire pour augmenter ma sagesse, dis-je. […] car personne n’est 

conscient des vicissitudes et de leurs solutions dans cet univers dont personne ne connaît les 

règles.  

    L’objectif sublime de l’acte passe par l’augmentation du savoir et, dans ce droit fil, 

l’activité du sujet a une importance primordiale. Plus précisément, le sujet est conscient de 

l’importance primordiale du savoir avant passer à l’acte.  

    Tout ce que nous avons vu jusqu’ici dessine un état qui montre le sujet dans une situation 

de non-pouvoir et de non-savoir. La transformation est caractérisée ici par le passage d’une 

étape à l’autre : de l’ignorance au savoir. Pourtant pour pouvoir passer ce niveau, le vouloir 

du sujet est nécessaire. En d’autres termes, le vouloir précède le pouvoir qui, lui-même, ne 

peut entrer dans les faits que par le biais de l’aide d’un adjuvant qui est ici la narratrice. On 

peut ainsi tout résumer dans le schéma suivant : 

                                         sujet U savoir                           sujet ∩ savoir  

                                                          

                                                  (Le vouloir du sujet + l’aide d’un adjuvant) 

    Le schéma précédent montre le procès de l’acquisition du savoir chez le sujet. Pour que le 

sujet ignorant devienne un sujet conscient, il faut qu’il soit d’abord conscient de son 

ignorance, sans quoi la volonté ne peut pas prendre forme. Dès que le sujet ignorant veut 

devenir un sujet conscient, il a besoin d’un outil pour dissiper son ignorance et pour cela il 

lui faut un adjuvant qui lui facilite le travail : la personne qui va lui raconter l’histoire.  

        Le savoir semble être l’un des facteurs importants et primordiaux parmi les différentes 

modalités présentes dans cette histoire. Non seulement les héros sont en quête du savoir pour 

faire face aux problèmes et pour survoler les obstacles mais le savoir est quasiment le 

fondement de tout le récit. Le narrateur extradiégétique – pour employer les termes de 

Genette – affirme d’une manière explicite le but final de l’acte de la narration qui consiste à 

faire savoir et à augmenter la sagesse. 

    Dans un autre passage, quand Bijan veut partir pour tuer les animaux qui ont attaqué la 

ville d’Erman, le roi est conscient de l’importance du savoir et c’est pourquoi il décide de 

choisir un adjuvant pour faciliter la mission et aussi fournir des conseils utiles à Bijan.  

Bijan ne sait pas comment parvenir à Touran, dit-il enfin à Gorgine, tu vas l’accompagner 

jusqu’au barrage ; tu lui fourniras aides et conseils.    

    Dans ce petit passage de l’histoire, nous trouvons une très forte présence des quatre 

modalités dont chacune a une place et une fonction qui lui est propre. Tout d’abord, il faut 

faire allusion à la situation du roi qui est conscient des situations de Bijan et qui sait que ce 

dernier ne connaît pas la route et le chemin. Le savoir chez le roi à propos du non-savoir chez 

Bijan constitue la base d’une série d’autres modalités. S’il s’adresse à Gorgine, c’est à cause 

du savoir chez ce dernier. Plus précisément, il sait que, contrairement à Gorgine, Bijan ne sait 
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pas faire ; or, le savoir du roi l’exhorte à augmenter le savoir chez Bijan par le biais de 

Gorgine.  

(Le roi ∩ le savoir)                    (Bijan ∩ le savoir) 

 

Le savoir de Gorgine est une condition nécessaire pour la réalisation de l’action 

 

    Il est vrai que le savoir est un facteur important chez Gorgine, mais le roi est conscient des 

capacités de celui-ci. Or, on peut trouver ces deux modalités chez Gorgine, auxquelles le roi 

fait allusion juste sous forme d’une phrase impérative. Dans un autre point de vue, cette forme 

impérative, exprimée par le présent et le futur simple du verbe, crée la modalité du devoir 

pour Gorgine. Or, il dispose de trois modalités importantes, mais le poète ne dit rien à propos 

du vouloir chez lui. Pourtant, il faut rappeler que cette dernière modalité est si importante 

qu’elle change même le courant de l’histoire, car c’est finalement Gorgine qui, sous 

l’influence de la jalousie et parce qu’il avait accompli sa mission à contre cœur, tend un piège 

à Bijan pour ternir la face de celui-ci et pour se présenter comme le héros tueur des sangliers. 

Or quand Bijan lui demande de contourner les sangliers pour les attaquer, il riposte :  

Nous n’avions pas un tel compromis avec le roi, dit Gorgine à Bijan, car c’est toi qui as pris 

les bijoux et c’est toi qui as commencé cette bataille.  

    Le savoir est un facteur très important dans cette histoire, parce qu’il change très souvent 

le destin du héros Bijan; plus loin, dans un passage où Gorgine propose à Bijan d’aller vers 

un champ où il y a une fête, Bijan est toujours un sujet inconscient, car « Après avoir terminé 

la bataille, ils s’assirent à côté d’une rivière et commencèrent à boire du vin ; il n’était pas 

conscient de ce qu’il [Gorgine] voulait vraiment faire et il le prit pour véridique »8.  

    Dans la suite de ce passage, le poète nous dessine un passage très intéressant qui montre 

le rôle du savoir et son importance surtout dans la formation de l’intrigue. Gorgine, ex-

adjuvant et opposant jaloux actuel, essaie de dresser des complots contre Bijan ; celui-ci, dans 

toutes les scènes décisives de l’histoire, paraît être ignorant des intentions de son entourage 

surtout de Gorgine. Cette ignorance, ce manque de savoir sur les réalités des choses et des 

personnes constitue la base de ses problèmes. Bijan a, apparemment, besoin d’être approuvé 

et pour cela il demande ce que Gorgine pense de cette bataille avec les sangliers. Ce dernier 

lui répond avec ces mots :  

Je n’ai jamais vu dans le monde un guerrier comme toi, personne ne peut te rivaliser ni en 

Iran ni au Touran et cette mission n’est pas difficile pour toi. Ces propos ravirent Bijan qui 

s’en réjouit énormément.    

                                                           
8  

تنگه رود و می ساختندنشس               چو از جنگ و کشتن بپرداختند  

همی راست پنداشت گفتار اوی         نبد بیژن آگه ز کردار اوی              
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     Le jaloux essaie de lancer une vague passionnelle pour pouvoir s’emparer 

psychologiquement de son adversaire. Pour atteindre cet objectif, il énumère les mérites de 

Biajn et celui-ci qui est un jeune inexpérimenté et même naïf le croit très facilement. Le 

jaloux profite au maximum de l’ignorance du sujet et pour atteindre son objectif, il profite 

des vérités mêlées de mensonges. Une autre fois la crédulité de Bijan devient un piège où il 

tombe très facilement. En outre, il faut ajouter également les explications de Gorgine sur la 

fête qui se tient non loin d’eux et sur les cérémonies et les filles qui y sont présentes.  

Tu vois partout de très jolies filles qui s’amusent, par groupe, dans le champ et dans la 

montagne. Manijeh, la fille d’Afrasiab, aussi est là et brille dans le jardin comme le soleil 

[…] Si l’on s’approche d’elles et si l’on en prend quelques-unes, le roi Khosro sera très 

content de nous.  

    Bijan, sujet inconscient, doit parfois payer très cher pour son manque de savoir ; Le 

passage précédent est le prélude des problèmes et des embarras qui ont tourmenté Bijan 

pendant sa mission. De telles situations sont très nombreuses, mais par manque de place, nous 

profitons de la grille suivante :  

Situation Réaction de Bijan Conséquences 

Le moment de choisir 

un héros 

Il se présente comme candidat Afrasiab réagit et demande à 

son fils d’être sage 

Le moment où 

Gorginee l’exhorte et 

l’invite d’aller 

découvrir la fête tenue 

en présence des filles de 

Touran  

Il accepte naïvement sans sans 

connaître les arrière-pensées 

Gorginee abandonne Bijan 

et celui-ci reste seul 

Le moment où il est 

avec Manijeh 

Manijeh lui donne une boisson 

somnifère 

On le transfère malgré lui au 

château de Manijeh  

Pendant sa présence 

dans le château 

Au lieu de quitter le château, il 

y reste pour s’amuser avec les 

filles 

Il est incarcéré par les 

soldats d’Afrasiab  

 

Jean Valjean, un héros soumis au devoir  

     Victor Hugo, dans son chef-d’œuvre, Les Misérables, dessine un monde imprégné de 

contraste. Comme si dans cet univers l’existence des personnages n’avait aucun autre sens 

que de vivre les situations contraignantes. Le beau VS le laid, la richesse VS la pauvreté, le 

pouvoir VS l’impuissance, le bonheur VS la misère, ce sont les éléments qu’on peut trouver 

très facilement dans presque tous les chapitres de ce roman. Le héros Jean Valjean aussi se 

trouve toujours face aux dilemmes différents et sa prise de position détermine certainement 

non seulement son propre destin mais aussi celui des autres.  

    Dans de nombreuses situations, Jean Valjean doit faire un choix stratégique qui lui 

coûterait parfois très cher. Un fuyard qu’est Jean Valjean ne peut pas oublier ses origines 

d’autant plus qu’il se voit toujours face à une obligation à l’égard des autres. Pour montrer 

bien ces situations délicates, pour exprimer la difficulté de choisir entre ce qu’on veut et ce 
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qu’on doit faire et pour aborder  la constante confrontation entre le mal et le bien, Hugo met 

son héros dans une situation critique où une décision brave montre comment celui-ci est 

capable de gérer les situations et de s’en retirer sain et sauf.  

    Pour analyser ces sentiments, la sémiotique nous donne le moyen nécessaire ; or, en 

analysant les modalités qui influent sur les actions, nous pouvons comprendre comment Jean 

Valjean surpasse son moi et ses désirs afin de rendre service aux autres. En d’autres termes, 

le combat intérieur dont le héros est l’objet le conduit vers un choix où le rôle de deux 

modalités de vouloir et devoir devient incontestable. En effet, l’interaction entre ces deux 

modalités est la base de la formation de cette histoire. Or, nous allons voir comment ces deux 

modalités entrent dans une confrontation constante et comment elles agissent sur les actions 

de l’histoire du roman.  

    Pour étudier ces deux modalités, nous allons nous concentrer sur quelques scènes de base 

qui sont déterminantes dans le cours de l’histoire. Pour choisir ces scènes, nous avons décidé 

d’analyser celles qui modifient le cours de l’histoire et dans lesquelles si le héros prenait une 

autre décision, l’histoire aurait un dénouement différent.  

    L’histoire de Javert et de Jean Valjean est un des points essentiels de ce roman, et Jean 

Valjean, après la révélation de son identité, essayait toujours d’esquiver le commissaire. 

Pourtant les scènes où ils se rencontrent sont toujours problématiques et significatives. 

Depuis le moment où Javert décide de veiller M. Madeleine, il cherche toujours des épreuves 

pour découvrir sa véritable identité. L’accident de la voiture de Fauchelevant lui fournit une 

bonne occasion à saisir. Le moment où M. Madelein voit le vieil homme gémir sous le poids 

de sa voiture, un mouvement passionnel commence à le bouleverser. En effet, il ne peut pas 

ignorer les autres et cela est le caractère saillant de sa personnalité. Cet accident serait alors 

la source de tous les problèmes qui tourmentent la vie de Jean Valjean. Plus précisément, le 

sentiment du devoir est tellement fort dans cette scène que Madeleine, pour sauver la vie à 

un vieil homme, doit négliger la présence de Javert qui le surveille de loin. Le ne pas vouloir 

faire (-vf) chez le héros se trouve alors dans une position négative de ce point de vue qu’elle 

ne peut pas suffisamment stimuler le héros. D’autre part, le devoir faire (df) domine l’autre 

modalité et se transforme en une modalité positive parce qu’elle provoque l’action.    

    Outre la question et la modalité de devoir, nous pouvons analyser cette scène d’un autre 

regard. Le savoir chez Javert à propos de Jean Valjean est tellement fort qu’il conduit ce 

dernier vers un acte. S’il agit contre Jean Valjean, c’est parce qu’il a obtenu le savoir 

nécessaire sur son propre travail ; autrement dit, il sait comment accomplir sa mission vu 

qu’il avait déjà révélé la véritable identité de Jean Valjean. 

     D’autre part, Jean Valjean aussi est capable de dissimuler sa propre identité, car il l’a déjà 

fait pendant des années. Lui aussi, il sait comment se cacher ; cette capacité lui fournit le 

moyen nécessaire pour découvrir la véritable intention de Javert, car il est conscient que ce 

dernier le surveille. Or, nous avons ici la modalité de savoir chez deux personnes : l’une sait 

comment cacher son identité et l’autre sait comment découvrir cette identité; ces deux 

modalités de savoir entrent dans une interaction et le héros doit en subir le poids.  
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    Comme nous l’avons dit précédemment, Jean Valjean est fortement sous l’influence d’un 

sentiment de responsabilité à l’égard de Fauchelevant. Que faire alors ? Ce devoir est 

tellement fort qu’il conduit le héros à prendre une mesure pour se sauver : il demande aux 

autres de secourir Fauchelevant. Personne n’ose le faire. Jean Valjean est déchiré entre le 

vouloir de cacher son identité et le devoir d’aider les autres. Pourtant ce dernier facteur pèse 

si lourdement qu’il est incapable d’y faire face. Or, s’il agit en faveur de Fachelevant, c’est 

parce qu’il agit contre sa propre volonté. Dans cette situation, si seul l’une de ces modalités 

manquait, il n’entrerait pas dans l’action. Si Javert ne le connaissait pas, si Jean Valjean ne 

savait que Javert le surveillait ou s’il pouvait juste maîtriser son sentiment du devoir, il 

pourrait cacher sa propre identité, et dans ce cas, l’histoire du roman aurait un autre 

dénouement.  

 

     Javert  ∩  le savoir     VS    Jean Valjean  ∩  le savoir    VS    Jean Valjean  ∩  le sentiment 

du devoir 

 

 

 

Transformation d’état chez Jean Valjean 

    Dans le schéma ci-dessus, le changement d’état de Jean Valjean est le résultat de 

l’interaction et de la simultanéité de trois modalités qui jouissent d’une importance 

particulière dans cette équation. En effet, la jonction entre le sujet et les modalités favorise la 

réalisation de l’action. En outre, il faut également faire allusion à une relation de jonction qui 

se forme dans une étape supérieure. Pour que Jean Valjean entre en acte, il faut qu’il y ait une 

simultanéité entre le savoir de Javert et le devoir chez Jean Valjean. Celui-ci sait que Javert 

est présent dans la scène. Ce savoir n’entre pas en jeu dans le changement de son état, mais 

il prend une valeur passionnelle. Si Jean Valjean ne savait pas que Javert était présent, il 

aurait moins de stress et pourrait plus facilement décider. Ce savoir est un facteur destructif 

qui pèse très lourdement sur le héros.   

    C’est ainsi que la modalité positive de pouvoir faire (pf) se transforme en modalité négative 

ne pas pouvoir faire (-pf). Mais cette situation ne dure pas longtemps, car la modalité 

virtualisante /devoir faire/ change la situation et nous assistons à un changement rapide dans 

la situation de ces modalités qui favorisent l’action et le changement d’état du héros. Donc 

une modalité négative, sous l’influence d’une autre modalité, s’est promue au rang des 

modalités positives.  

La compétence d'un sujet peut être soit positive soit négative: d'où la possibilité d'une 

transformation d'une compétence modale positive en compétence négative, ou vice versa. On 

peut prévoir tout de suite des PN de compétence qui joueront soit positivement par acquisition 

du /v/, du /d/, du /p/ et/ou du /s/, soit négativement par privation desdites modalités.                                                                                                           

(Courtès, 1991 : 59) 
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    Dans les Misérables, le héros est toujours soumis à son sens de responsabilité et de devoir 

à l’égard des autres de sorte qu’on pourra même dire que sa vie dépend directement de ce 

facteur. Une autre scène où ce sens est très remarquable est la rencontre entre Jevert et Jean 

Valjean où Javert lui annonce l’arrestation d’un homme que la police prenait pour le vrai Jean 

Valjean. Il faut juste préciser que ce dernier avait l’intention de partir pour trouver Cosette, 

mais une fois averti, il change de décision. La volonté de partir, déjà influencée directement 

par le fort devoir d’aider Cosette, est cette fois-ci maîtrisée par un autre devoir. Il doit aller 

sauver le vieil homme. Or, le vouloir chez le héros est soumis à un double devoir : devoir 

aller sauver le vieil homme et devoir sauver Cosette.   

    En effet, le sujet est soumis à une double modalisation : la modalité virtualisante  /vouloir 

faire/ chez Jean Valjean, sous l’effet de la modalité /devoir faire/, se transforme en 

modalité /vouloir ne pas faire/.   

       Dans un autre passage, où il comprend que Javert a trouvé son appartement et décide de 

fuir, quand il se trouve dans la maison des religieuses, il a besoin de se cacher car il ne sait 

pas où il se trouve. Pourtant quand il voit les situations de Cosette qu’il doit réchauffer pour 

lui sauver la vie, il est obligé de quitter son abri pour pouvoir la mettre dans un lieu chaud. 

Dans ce passage aussi le /vouloir se cacher/ est dominé par le /devoir sauver Cosette/ et c’est 

pourquoi le héros se sacrifie pour accomplir sa responsabilité.  

    Or, dans toutes les situations délicates dont nous avons donné quelques exemples, Jean 

Valjean se trouve toujours face à un dilemme ; il doit toujours choisir entre le calme de la vie 

ordinaire et ses obligations. En d’autres termes, s’il devient un héros c’est parce qu’il choisit 

les intérêts des autres et les préfère aux siens. Le héros qu’il est, néglige toujours son vouloir 

au profit des autres. Le vouloir est, chez lui, toujours dominé par le devoir.  

 

Conclusion 

Comme nous l’avons vu, dans les deux romans en question, il existe des modalités majeures 

qui déterminent le cours de l’histoire. Si Bijan est un héros qui manque souvent de savoir et 

de sagesse nécessaires, d’autre part, Jean Valjean est doté de savoir et de sagesse. L’histoire 

de Bijan et Manijeh est basée en vérité sur cette absence de savoir chez le héros dont le facteur 

de pouvoir domine celui de savoir. Si le héros n’était pas si puissant, peut-être il essaierait de 

consulter ceux qui connaissaient mieux que lui les situations, et il éviterait ainsi les pièges. 

C’est pourquoi, on peut dire qu’il y a un héros puissant mais inconscient. Tandis que Jean 

Valjean est un héros conscient mais impuissant, parce qu’il est obligé d’obéir à ses 

responsabilités morales envers les autres. Si on compare ce sens de responsabilité avec 

l’orgueil de Bijan, on peut plus facilement découvrir leur différence. Le point commun entre 

ces deux héros est le fait qu’ils sont tous les deux face à une confrontation des modalités 

différentes. En effet, cette confrontation détermine les actions, les décisions et les 

changements d’état des héros dans ces deux histoires.  
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Résumé 

La culture est un ensemble de valeurs, normes, coutumes et traditions transmises de génération 

en génération et communes à un groupe d'individus. Elle s'acquiert par l'apprentissage et 

façonne la perception du monde d'une communauté. Élément important des cultures orientales 

et occidentales,la littérature est l’un des moyens privilégiés culturels pour former les peuples. 

Les œuvres littéraires et leurs messages implicites ou explicites font de la littérature un puissant 

vecteur de la diplomatie des idées. Par les procédés qu'elle utilise pour mettre en lumière des 

spécificités ou pour rendre imperceptibles des contrastes, elle présente diverses approches du 

monde. En manifestant les dissimilitudes culturelles ou en insistant sur les points de divergence, 

la littérature comparée confronte des visions différentes du monde et peut véhiculer des 

messages de tolérance, d'amour ou de rejet de l'autre. Nous avons choisi d'illustrer ces points 

par l'étude de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Cette pièce d'Éric-Emmanuel Schmitt 

montre les différences et contradictions entre des cultures sans basculer dans la stigmatisation 

de l'une ou de l'autre.  

Après avoir présenté le cadre théorique de l'étude, nous montrerons ce qui lie la littérature 

comparée et la culture. Ensuite, nous nous interrogerons sur la manière par laquelle cette œuvre 

pourrait accomplir son rôle dans le domaine de la littérature comparée. 

Mots-clés : littérature comparée, culture, Schmitt, Mr Ibrahim et les fleurs du Coran. 

 

 

Introduction 

La culture englobe l’ensemble des valeurs, normes, techniques, coutumes, traditions et éléments 

distinguant une société d’une autre. Influencés par les divers éléments sociologiques, ces signes 

caractéristiques des comportements des individus différencient des personnes à d’autres 

civilisations. Quant aux signes culturels, on peut distinguer la littérature comme une grande 

forme de manifestation de la culture. Le rôle que joue la littérature dans la construction d’une 

culture est primordial. C'est par la littérature qu'on construit les modes de pensée d'une 

population et qu'on éduque un peuple. La littérature comparée, plus spécifiquement, a une 

mission délicate de construire des bases des relations d’amitiés entre les peuples et d’ouvrir de 
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nouveaux horizons pour connaître les autres civilisations. Grâce aux études comparées, une 

œuvre littéraire pourrait être comprise et interprétée de différentes manières selon notre héritage 

culturel. Un message véhiculé par un livre peut alors être perçu de diverses façons par des 

peuples de cultures différentes. 

En choisissant d'étudier le livre Mr Ibrahim et les fleurs du Coran dans le cadre du Premier 

Colloque International de Littérature Comparée, nous souhaitions montrer qu'il est possible de 

communiquer des messages qui seraient compris de la même manière par tous si on adoptait 

une approche d'universalité ou d'interculturalité. Dans cet ouvrage, Éric-Emmanuel Schmitt 

montre avec son art comment il est possible de relever les contradictions ou des divergences 

entre des religions sans basculer dans la stigmatisation de l'une ou de l'autre. En lisant ce livre, 

on se laisserait à penser que la littérature pourrait rapprocher simplement des personnes de 

cultures différentes.  

Une fois le cadre et les définitions théoriques posés, ce travail traitera la relation entre littérature 

comparée et culture. Ensuite, on montrera comment une comparaison littéraire dans ce livre 

aboutit à parsemer l'amitié entre les gens du monde. Le but étant d'essayer de répondre aux 

interrogations qui suivent : comment la littérature comparée nous confronte-t-elle à l'altérité 

dans cette œuvre ? Par quels mécanismes ces écrits transmettent ses messages ? Ces 

questionnements aideront à répondre à la problématique suivante : dans quelle(s) mesure(s) un 

texte littéraire qui adopte une approche interculturelle et qui promeut une culture de la paix 

pourrait être qualifié de littérature comparée et quelle pourrait-être l'influence de ce texte sur ce 

qui conditionnerait notre façon de penser ? 

 

Culture et mondialisation 

La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, 

spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. 

Elle englobe outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être 

humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances (Mexico, 1982). Autrement dit, 

la culture est l'ensemble des connaissances, des savoir-faire, des traditions, des coutumes, 

propres à un groupe humain, à une civilisation. Elle se transmet socialement de génération en 

génération et non par l'héritage génétique, façonne la perception du monde et conditionne en 

grande partie les comportements individuels.  

La culture à laquelle nous appartenons conditionnerait notre appréhension des choses et d'autrui 

; elle détermine le style avec lequel nous communiquons nos ressentis ; elle influence notre 

interprétation des signaux ou des messages que nous recevons des autres. La culture joue un 

rôle dans la construction de nos idées, dans notre perception et interprétation du monde. Selon 

notre appartenance culturelle, en fonction de l'environnement dans lequel nous évoluons ou de 

tous les codes et normes que nous aurions reçus en héritage, nous aurons un avis, une perception 

et une interprétation différente de notre voisin.  

Avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication, le monde a basculé 

dans une ère de mondialisation, une globalisation qui a transformé la planète en un grand village 
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où il n'existerait plus de frontières. En permettant la libre expansion des flux financiers ou des 

marchandises et en facilitant dans une certaine mesure la circulation des personnes, la 

mondialisation a créé un système planétaire presque uniforme. Ce système international montre 

tout de même ses limites, car des disparités économiques, sociales et culturelles restent et 

persisteront encore. En ce sens, on ne peut pas parler de l'existence d'une culture mondiale, car 

même les connaissances communes à la plupart des pays, qu'elles soient scientifiques ou autres, 

ne permettent pas de définir ou de démontrer l'existence d'une culture mondiale.  

À l'image de la diversité du monde dans lequel nous vivons, il existe plusieurs cultures 

construites sur des référentiels différents, ainsi, elles sont de fait incomparables. Aucune de ces 

cultures n'est supérieure à l'autre, mais certaines ont un rayonnement plus important. Le 

rayonnement d'une culture, c'est l'influence marquée qu'elle a sur les autres. Cette influence se 

fait par les arts, les médias audiovisuels, la presse écrite ou la littérature. Alors, il est intéressant 

d'observer que face à la réalité implacable du pluralisme culturel du monde, l'ouverture prônée 

par une mondialisation uniformisante a des limites. Certes, le monde est globalisé mais de 

multiples cultures continuent de coexister et des millions de personnes ne pourront pas se 

débarrasser de leurs héritages culturels pour vivre selon une seule et unique culture. Toutefois, 

il est possible de faire de nos différences des points d'ancrage en faveur de la construction de 

ponts entre des cultures parfois antagonistes. 

 

Littérature comparée 

Selon le Dictionnaire du Littéraire, « la littérature joue un rôle essentiel d'intégration culturelle 

: en effet, elle contribue à l'assimilation de la langue, et elle donne des modèles de représentation 

et interprétation du monde » (Amossy, 2002 : 129).  

La littérature nous confronte à l'altérité, elle nous fait découvrir autrui, d'autres cultures, d'autres 

perceptions du monde. Elle sert à éduquer les populations, car les œuvres littéraires contiennent 

tous des messages implicites ou explicites qui font de la littérature un puissant vecteur de la 

diplomatie des idées et cette diplomatie des idées construit des ponts, des consciences, des 

théories et même des propagandes. 

La littérature comparée pourrait être défini comme un type de littérature qui a une approche 

plus sociologique et qui se propose d’étudier les productions humaines signalées comme œuvres 

littéraires, sans que soit défini au préalable quelque frontière que ce soit. Elle n’est pas 

spécifique de notre ère. « Le mot de la littérature comparée n'est pas nouveau : il est une création 

du XIXe siècle » (Brunel & Pichois & Rousseau, 1983 : 7). 

En littérature comparée,  

« il s'agit en réalité d'interroger la littérature en plaçant chaque œuvre, ou chaque texte, dans 

des séries élaborées par le chercheur. Le rôle du chercheur dans cette tâche est de montrer la 

singularité relative de l’œuvre. Les comparatistes construisent ainsi des espaces où ils se 

heurtent volontairement à des œuvres venues de pratiques et de cultures « autres » : l’étranger 

est leur pierre de touché » (Chevrel, 2016 : 7). 
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Il convient de noter que, quand l'objet de la comparaison est constitué par deux ou plusieurs 

littératures nationales, prises en bloc, il est toujours très risqué d'affirmer la supériorité d'une 

littérature sur une autre. Chacune d'elles a sa valeur propre, forcément incomparable. On ne 

peut hiérarchiser les littératures en inférieures et supérieures. Mais on peut, naturellement, 

examiner les causes historiques qui ont permis à telle ou telle littérature d'aboutir à de grandes 

créations, et, en conséquence d'une plus grande circulation, apprécier leur capacité de 

rayonnement et d'influence, expliquer les causes du retard des unes et du progrès des autres 

(Marino, 1974 : 249). Du fait d'une plus grande circulation des œuvres de ce courant littéraire 

ou des productions littéraires d'un pays, on peut apprécier leurs rayonnements, leurs influences. 

Il est intéressant de voir par quels mécanismes la littérature comparée transmet des messages et 

en quoi consisterait une approche interculturelle d'un texte littéraire. Les procédés stylistiques 

souvent utilisés en littérature comparée mettent en lumière des spécificités ou atténuent les 

différences culturelles afin de les rendre presque imperceptibles. La littérature permet 

d'enseigner une langue et de diffuser une culture tandis que la littérature comparée apporte un 

plus : elle met en relief tous les points culturels d'un texte, elle rend toutes les références 

culturelles bien visibles. En insistant sur des points de divergences culturelles, la littérature 

comparée confronte des visions différentes du monde. En effleurant des différences, elle invite 

à une prise de distance. Ces procédés bien utiles de la littérature comparée servent à disséminer 

des messages de tolérance, d'amour ou de rejet de l'autre. Les textes étudiés lors de 

l'apprentissage d'une nouvelle langue nous donnent une certaine idée de la culture du pays et de 

la langue que nous apprenons. Ils ouvrent d'autres perspectives et fait découvrir d'autres repères 

et référentiels d'études. Naturellement les apprenants confronteront ces nouvelles acquisitions 

du savoir aux repères qu'ils ont hérités de leurs cultures d'origine et une comparaison fera 

probablement bouger leurs conceptions et représentations du monde. 

 

Culture et littérature comparée 

Nous avons admis que la littérature est un vecteur de culture et que la culture à laquelle nous 

appartenons nous éduque à penser d'une certaine manière via les codes, les us et coutumes qui 

nous ont été transmis par diverses moyens éducatifs à l'instar de la littérature. 

La littérature est un moyen privilégié pour nous instruire. C'est par la littérature que sont 

répandus des messages qui peuvent être un appel à la tolérance, au partage, à l'amour ou à la 

haine d'autrui différent de nous par ses origines, ses traditions ou sa langue.  

L'autre, dans son altérité, a une perception du monde différente de la nôtre. Elle est héritée de 

son éducation, de sa culture ou de ses expériences. C'est à partir de ces éléments que nous 

construisons tous une image du monde, rejetons ou acceptons les autres avec leurs croyances et 

cultures. C'est à partir de cette perception qu'on pourra représenter les autres avec leurs cultures 

et leurs croyances. La littérature nous permet de nous confronter à d'autres cultures, à d'autres 

perceptions du monde.  
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Peut-on parler d'une culture à laquelle on n'appartient pas avec toute la distance et la tolérance 

nécessaire ? Cela reviendrait-il à nous débarrasser de nos héritages culturels qui détermineraient 

nos manières de penser ? Jusqu'où peut-on prendre la distance nécessaire pour faire passer un 

message qui ne stigmatise ni les uns, ni les autres ?  

L'étude du livre Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran nous apporte quelques éléments de 

réponses. 

  

Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran 

L'auteur de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Éric-Emmanuel Schmitt est un 

dramaturge, nouvelliste, romancier et réalisateur franco-belge né en 1960. C'est un des auteurs 

francophones très lu dans le monde. L’œuvre Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran est la 

biographie romancée de son ami Bruno Abraham-Kremer, comédien. Dans cette œuvre, l'auteur 

montre les différences culturelles, les contradictions et le décalage entre ce qui se peut se passer 

dans la vie et nos préjugés. Avec talent, il oppose un juif et un musulman sans jamais dire ou 

sous-entendre que la culture de l'un serait supérieure à celle d'autre. L'histoire est racontée sous 

un angle qui invite à une découverte des uns et des autres. Elle favorise de manière égale la 

découverte réciproque de cultures différentes, la rencontre et la confrontation de cultures qui 

semblent divergentes mais qui finissent par avoir des points d'ancrage communs. Dans ce livre, 

il est question de rencontre entre le Judaïsme et l'Islam à travers la rencontre d'un jeune garçon 

juif et d'un vieil homme musulman qui joue le rôle d'un sage. La confrontation de ces deux 

personnages dans un espace culturel loin de leurs origines est une transposition d'une rencontre 

improbable en raison des préjugés pouvant exister entre les musulmans et les juifs. Cette 

rencontre empreinte de respect et de découverte est un pied-de-nez aux préjugés. Les 

divergences apparentes et souvent entretenues par les préjugés entre deux cultures sont parfois 

en réalité des points d'ancrage des deux. 

L’histoire se passe à Paris, dans les années soixante. Les deux personnages 

principaux sont Momo, un jeune garçon de 13 ans d'un quartier Juif de Paris et 

Monsieur Ibrahim, un homme arabe qui tient une épicerie dans la rue Bleue, une rue fréquentée 

par les péripatéticiennes. Ce quartier populaire de Paris est le théâtre de scènes de vie 

chaotiques. Momo vit avec un père dépressif, il est seul et abandonné. Sa vie est faite de chaos 

et il lui est arrivé de voler dans l'épicerie de Monsieur Ibrahim afin de se nourrir. L'épicier ne 

semble pas lui en tenir rigueur et une solide amitié se noue entre cet enfant et ce vieil homme. 

Monsieur Ibrahim devient le seul véritable ami sur lequel il peut compter. En Monsieur Ibrahim, 

Momo a trouvé un père de substitution, un mentor et même un guide spirituel. Monsieur 

Ibrahim va faire l'éducation de Momo. L'apprentissage de Momo se fera par de longues 

conversations, des échanges de questions et réponses mais aussi des sauts dans les souvenirs de 

Mr Ibrahim. Il lui révèle des moyens de faire des économies de nourriture, le rôle de l’argent 

dans le commerce, la force de dissuasion qu’est le sourire et les grandes religions monothéistes.  

Monsieur Ibrahim se décrit comme un musulman soufi adepte des derviches. Il dit ne pas savoir 

grande chose excepté le Coran. Pourtant, à la lecture du livre, Monsieur Ibrahim est sans aucun 

doute un grand sage. Il est très humble et a un regard juste sur la vie. Momo est devenu au fil 
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du livre, le fils adoptif de Monsieur Ibrahim qui le fait avancer dans la vie avec bienveillance. 

À ce fils adoptif, Monsieur Ibrahim léguera un héritage et un testament spirituel. La figure du 

retour de Monsieur Ibrahim dans son pays d'origine marque la dernière étape dans sa mission 

de vie sur terre et il proclame son testament spirituel : « Je ne meurs pas, Momo, je vais rejoindre 

l’immense » (Schmitt, 2001). Il lui lègue son argent, son épicerie et son Coran comme un 

passage de témoin afin que le cycle de la vie continue. C’est ainsi que Momo revient dans la 

rue de son enfance et sera « Momo, celui qui tient l’épicerie de la rue Bleue ». 

 

6. Perspective religieuse de l’Islam et le Judaïsme 

Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran est le deuxième volet de la Trilogie de l'invisible dont 

chaque volet est consacré à une religion. La rencontre entre Monsieur Ibrahim l'arabe de la rue 

Juive et Momo le juif, leurs échanges, l'adoption mutuelle qui a lieu entre les deux personnages, 

Momo comme le fils de Monsieur Ibrahim ou celui-ci comme le père de substitution pour 

Momo, est une ode à l'altérité source de richesse, un hymne à l'amour et à la tolérance. Cette 

rencontre leur apprend à s'aimer : un amour père-fils beau et pur. La puissance de l'amitié et de 

la bienveillance qui lient nos deux protagonistes montre qu’aucune place n'est laissée au 

racisme, aux préjugés. Aucune barrière n'oppose les deux hommes, ni la religion, ni la 

nationalité. Les deux personnages qui n'avaient rien en commun s'attachent sans tenir compte 

de leurs religions et leurs âges.  

«- Qu'est-ce que ça veut dire, pour toi, Momo, être juif ? 

Ben, j'en sais rien. Pour mon père, c'est être déprimé toute la journée. Pour moi … c'est juste 

un truc qui m'empêche d'être autre chose » (Schmitt, 2001 : 43). 

La confrontation de leurs différences est source de richesse. Ils ont tant de choses à se dire, ils 

s’enrichissent mutuellement et comblent les manques de l'un et de l'autre avec respect et amour. 

Cette figure est très forte et résonne de manière tonitruante dans une période où la xénophobie 

et toutes les formes d'intolérance gagnent du terrain. A l'heure où le monde vibre plus que jamais 

des fanatismes de tous bords, où la religion prend les armes de la conquête, voici un magnifique 

spectacle en forme de conte qui réconcilie les religions et recommande la tolérance, un spectacle 

à recommander à tous ceux qui croient que l'Islam est une religion hystérique.  

Éric-Emmanuel Schmitt traite avec légèreté et humour les thèmes de religions et leurs racines 

communes, la diversité culturelle, l'amitié, l'amour. Les sujets graves y sont abordés sans 

tabous, avec justesse et avec beaucoup d'humanité. On y parle de la traite des enfants, de 

l'enfance en danger, de la sexualité d'un préadolescent, de racisme, de suicide. Tout cela est dit 

sans discours moralisateurs, avec une distance suffisante qui malgré la gravité des thèmes nous 

rappelle que la vie vaut la peine d'être vécue, que la vie peut être belle ou embellie malgré les 

difficultés, les obstacles ou les drames. En choisissant de sauver un jeune garçon juif de 13 ans 

des dangers d'une vie chaotique qui le guette, Monsieur Ibrahim nous donne une importante 

leçon de vie : être présent pour des personnes dans les difficultés, car nos actions peuvent 

changer le cours de leur existence ou apporter de la lumière dans une vie assombrie par des 

coups, par des difficultés et pas des souffrances. 
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7. La littérature comparée au carrefour des religions 

Il faut une bonne dose de tolérance et une certaine curiosité de l'esprit pour 

découvrir les autres dans leurs réalités et en vérité. Même face à des situations 

conflictuelles, nous pouvons sortir de nos considérations pour faire un pas vers la différence. 

Sortir de nos héritages culturels ne signifie pas renier ce que nous 

sommes, c'est tout simplement faire l'effort de comprendre que le monde est divers et que ce 

qui nous semble normal pourrait être farfelu pour d'autres. Cela ne signifie pas qu'ils détiennent 

la vérité ou que c'est nous qui la détenions car après tout, existe-t-il une vérité absolue ? Ces 

autres ont d'autres repères, d'autres héritages et ont le droit de penser différemment de nous, 

mais peu importe que nous pensions différemment, il est important de respecter la différence 

des autres et de leur accorder aussi le droit à l'indifférence s'ils ne souhaitent pas que l'on pointe 

du doigt leurs différences. 

La littérature comparée nous aide à voir d'autres réalités. Dans le cas de ce livre, elle nous 

montre que rien ne peut empêcher de tous les hommes de vivre ensemble, de construire 

ensemble et d'avancer main dans la main si cela est fait avec bienveillance, respect, amour et 

tolérance. On peut transformer nos différences en points d'ancrage pour la promotion d'une 

culture de la paix, ode au rapprochement des peuples, ce livre est une illustration d'une 

littérature qui rassemble au lieu de diviser. 

On ne connaît pas la religion de l'auteur de ce livre. En effet, Schmitt n'est ni musulman, ni juif. 

Il parle de l'Islam à travers le personnage de Monsieur Ibrahim qui donne l'image d'un islam 

tolérant, bienveillant, plein d'amour et qui accueille tout le monde surtout ceux qui sont 

fragilisés par les aléas de la vie. Quant au personnage de Momo, il nous apprend des choses sur 

des aspects culturels juifs. Aucun de ces deux personnages ne nous permet de dire de quelle 

religion est l'auteur et cela nous importe peu, car finalement il est possible de parler de cultures 

différentes avec une connaissance certaine et de se mettre dans la peau des uns et des autres. En 

confrontant des personnages de diverses religions et de races, même de l’âge dans cette fiction, 

l'écrivain arrive du début à la fin de l'histoire à nous montrer que nos différences ne sont que 

des détails ; la nationalité, la couleur de la peau, l'âge, la religion ne sont que des accessoires, 

des alibis, des excuses que l'Homme utilise pour justifier des hostilités et qu'après tout l'amour 

et la tolérance sont une volonté des Hommes. Si un Homme est capable d'apprendre à haïr son 

prochain, il est aussi capable d'apprendre à aimer ce prochain, peu importe ce qui les différencie.  

Discuter avec les autres et accepter qu'ils puissent être différents de nous, que l'on adhère ou 

pas à ces différences est un gage de paix. La littérature comparée est une forme de discussion 

entre des cultures différentes et la traduction permet de renforcer sa mission. En effet, en 

traduisant des textes littéraires en plusieurs langues, il est possible de transmettre leurs messages 

à des cultures diverses. En Iran, influencé par des études littéraires comparatives, est témoin de 

la création des romans et des films qui présentent les relations humaines hors des limites 

religieuses. Le film de « kétabé- ghanoon (livre de loi) » est un exemple. 

Enfin, rappelons que sans curiosité positive, sans tolérance, aucune harmonie n'est possible 

entre les peuples. La tolérance ne signifie pas occulter la vérité, la tolérance c'est parler et 
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accepter les autres avec leurs différences qu'on adhère ou pas à ces différences. Dans ce 

domaine, la littérature comparée atténue les différences culturelles et éduque à la tolérance. 

Moyen de promouvoir la culture de la paix, elle fait rapprocher des peuples. Monsieur Ibrahim 

et les fleurs du Coran est un bon exemple littéraire qui parsème l’amitié entre les hommes de 

diverses religions et de nationalités. 

Conclusion 

En confrontant deux cultures religieuses, le roman d'Éric-Emmanuel Schmitt : 

Mr Ibrahim et les fleurs du Coran, a su relever les différences culturelles sans jamais opposer 

les unes aux autres, sans jamais stigmatiser l'une et l'autre. L'histoire entre Mr Ibrahim, le vieil 

homme arabe, et Momo, le garçon juif de 13 ans, contredit certaines légendes urbaines qui 

véhiculent l'idée que des échanges enrichissants, empreints d'amour, de bienveillance seraient 

impossibles entre des hommes de différentes religions, de différentes nationalités ou même de 

différents âges. Cette histoire est un clin d’œil à la richesse des échanges intergénérationnels 

entre les anciens et les plus jeunes. Véritable hymne à la tolérance, ode à la bonté et à l'humanité, 

Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran est un livre facile à lire ; il est écrit dans un style 

simple. Il nous présente la vie sous le prisme de la tolérance des religions monothéistes 

d’Abraham. Il regorge des valeurs morales solides qui seraient inspirées des préceptes des 

religions monothéistes.  

Schmitt profite de l’aspect culturel de la littérature comparée dont le but principal consiste sur 

une comparaison des œuvres différentes du point de vue temporel ou géographique. Notre 

écrivain fait une invention et compare les religions et les nationalités dans son œuvre. Son livre 

présente une comparaison qui nous permet de nous confronter à d'autres cultures, à d'autres 

perceptions du monde. Monsieur Ibrahim possède sa propre vision de l'Islam et du Coran, des 

idées qu'il partage avec Momo, sans prosélytisme, simplement pour que ce dernier s'épanouisse 

à la vie. Symbole de sagesse, de compréhension et d'amitié entre des personnes de différentes 

croyances, ce livre très court nous apporte une magnifique leçon de respect de l'autre et 

d'acceptation de la différence dans le monde où le racisme de toutes sortes, l'intolérance à la 

religion et le non-respect envers autrui banalisent inlassablement notre quotidien.  

Schmitt conclut que rien n’est important dans les relations humaines : race, nationalité, religion, 

âge, et les autres paramètres qui séparent les hommes, tous sont des prétextes pour nous faire 

éloigner d’autres ; il nous invite à l'acceptation des différences en nous rappelant que nos 

différences culturelles sont certes importantes mais restent des détails face à la capacité d'amour 

et de tolérance que chacun de nous peut avoir. 
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Résumé 

Au XIXe siècle le monde était masculin, l’Histoire appartenait aux hommes et évidemment, ils 

avaient confisqué tous les droits au détriment des femmes. Retenues à l’écart de toute activité 

économique et sociopolitique, négligées et humiliées de tous, les femmes ont pris finalement 

conscience de leur condition. Deux femmes écrivains George Sand et Bibi Kanom Astarabadi 

commencent à s’affirmer par leurs pensées, leurs opinions et leurs écrits. Sand réclame les 

revendications féminines de la société française dans Lélia et Indiana et Bibi Khanom 

Astarabadi dans Imperfections des hommes.Sand surgit à l’époque romantique et ses romans 

sont une sorte de confession de son état d’âme. Pour elle, le romantisme est un moyen de révéler 

ses sentiments, de se libérer du poids des contraintes et de lutter par la force de sa plume, contre 

la condition féminine de ses semblables. D’autre part, Bibi Khanom, consciente de la situation 

douloureuse du peuple, surtout les femmes et les enfants, se donne la tâche de prendre leur 

cause. Influencée par la satire, le style courant de son époque, elle la pratique parfaitement dans 

ses écrits afin d’être compréhensible par la majorité des lecteurs. Dans cette recherche nous 

abordons les idées de ces femmes écrivains et les revendications féminines au XIXe siècle. Nous 

avons mis en évidence les caractéristiques littéraires de George Sand et de Bibi Khanom et nous 

avons dégagé leurs points de divergences et de convergences ainsi que l’influence culturelle 

réciproque des deux pays.  

Mots-clés: revendication féminine, humiliation, homme, souffrance, conditions féminines. 

  

 

 Œuvres et techniques littéraires 

George Sand émerge et s’affirme à l’époque romantique où les représentants et les écrivains 

célèbres tels Victor Hugo, Musset, Stendhal et Balzac, sont déjà reconnus en tant que maîtres 

incontestés de la littérature française.   

Sand est une femme exceptionnelle qui exerce une grande influence sur la société de son temps, 

en particulier en raison de ses engagements sociopolitiques. Elle transgresse les lois de la 

société de son temps et elle n’en accepte pas l’hypocrisie. Indiana est considéré comme une 
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œuvre autobiographique qui relate la vie de Sand et surtout ses idées féministes. Lélia est un 

roman qui révèle son idéalisme, les idées sociopolitiques, religieuses et humanistes. 

Les deux romans de Georg Sand,  Indiana et Lélia, dont l’intrigue est sentimentale et pleine des 

événements brutaux, relatent la vie et les sentiments de l’écrivain: «l’histoire d’une jeune 

femme mal mariée». (Raimond, 1981 : 67) Dans un cadre romanesque, Sand met l’accent sur 

la confidence. Ils ont en même temps les thèmes du roman romantique et la poésie lyrique.  

Lélia a plutôt les caractéristiques d’un poème philosophique qu’un roman. Il n’a pas la rigueur 

et les structures solides des romans de son temps. S’inspirant de La Nouvelle Héloïse de 

Rousseau, Indiana et Lélia relatent le dilemme entre bonheur et vertu, entre passion et sagesse.  

George Sand évolue du romantisme sentimental au romantisme social. Ses romans sont l’écho 

de leur temps. Pour elle, le roman est une suite d’épisodes narratifs, de leurs développements 

philosophiques ou lyriques, à travers lesquels elle traite le problème social de façon légère et 

romanesque. Elle est comme Chateaubriand à la recherche de la vérité idéale, celle qui est bien 

relatée dans Lélia. Le sentiment et l’amour sont sa mission et son idéal.  

« Il lui semble que ce n’est pas par un engagement politique que l’écrivain peut accomplir sa 

mission. Il lui faut penser, non pas en années, mais en décennies et même en siècles. L’idéalisme 

de George Sand est une évasion dans le futur. L’idéal, pour elle, c’est la rêverie d’aujourd’hui, 

mais c’est le réel de plus tard.» (Raimond, 1981 : 71) 

Suivant les périodes de sa vie, Sand fait témoin dans les trois préfaces qu’elle écrit chaque fois 

à dix ans d’intervalle. Elle insiste d’abord sur sa conception du roman «miroir» de la réalité. 

Effectivement, Indiana est toute une représentation de la situation économique et politique de 

la France au début du XIXe siècle. 

Le thème de la condition de la femme est aussi central dans Lélia, dans lequel l’auteur a 

l’intention de représenter toute une autre catégorie sociale que celle à laquelle appartenait 

Indiana: celles des artisans. Ce livre est chargé de symboles, de scènes romanesques rares et 

d’abondances de discours. Chaque personnage représente un fragment de l’intelligence 

philosophique.  

Les paysages laissent de fortes impressions sur le lecteur. George Sand influencée par la lecture 

de Rousseau, Chateaubriand et Senancour, donne comme ceux-ci une importance considérable 

à la description des paysages. Elle est capable de décrire et de peindre deux tableaux différents 

d’un même lieu.  

 Bibi Khanom Astarabadi, l’auteur des Imperfections des hommes, décrit les mœurs et les 

pensées dominantes de son époque qui oppriment les femmes comme une riposte devant 

Châtiment de femmes, un pamphlet d’un auteur inconnu dans lequel il a bien abordé  les 

préjugés rétrogrades des hommes prisonniers de leur ignorance et leur manque de culture. Les 

Imperfections est le miroir fidèle de l’époque où vit Bibi Khanom. À travers cet essai, nous 

pouvons saisir les habitudes et les mœurs du peuple illettré et la situation misérable des femmes 

d’alors. En effet, Bibi Khanom ne se contente pas de critiquer et de relever les défauts, elle 

donne en même temps des conseils pratiques aux hommes afin qu’ils puissent corriger leur 

manière de vivre. Les messages moraux et réformateurs de Bibi Khanom puisent leur source 
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dans le Coran ou de la poésie des poètes célèbres, mais elle les reformule et les rend piquants 

par l’ironie.  

Par contre, un des traits caractéristiques de l’essai de Bibi Khanom est l’emploi de la satire et 

de l’humour. À l’époque de Bibi Khanom, la satire était en vogue.  

« Azerbaïdjan et la Russie et à moindre degré l’Azerbaïdjan iranien bénéficient d’une 

remarquable renaissance littéraire et en particulier dans le journalisme satirique. Différents 

journaux ont été publiés à des fins de propagande et pour inviter les gens à rejoindre les 

différents partis et groupes réunis principalement sous la bannière du social-démocrate 

Russe.» (Afkhami Nia, 1388 : 3)  

La période entre 1905 et 1920 a été « l’âge d’or de journaux humoristique». En partant de ce 

point de vue, Bibi Khanom est une des pionniers de ce style. 

Bibi Khanom influencée par ces journaux, pratique ce style pour gagner la faveur de différentes 

classes sociales parce que cette humour et la satire avait une grande popularité et  un grand 

succès chez les iraniens. Il ne faut pas oublier que les aspects symboliques et humoristiques de 

cet essai sont liés aux stéréotypes propres aux assemblées privées des hommes. Cela facilite la 

transmission rapide et favorable de son message humoristique qui est à vrai dire une réalité 

quotidienne de la société. Bibi Khanom a une grande connaissance des associations privées des 

hommes et ses explications détaillées en sont des preuves. La justification de ce fait est difficile, 

sauf que cette femme osait s’introduire clandestinement dans ces lieux «en vêtement d’homme» 

(Salahi, 1382 : 52).  

Sur le plan  linguistique, le mélange du registre argot et l’emploi des mots obscènes avec un 

style soutenu et recherché des historiettes mettent en valeur les caractéristiques remarquables 

des écrits de Bibi Khanom. Cette amalgame permet aux gens du peuple de comprendre 

facilement ces textes et aux instruits d’apprécier son talent et sa compétence littéraire. Les 

lecteurs de Bibi Khanom sont d’un niveau faible lettrés et illettrés, c’est en se basant sur ce fait 

qu’elle a fait connaître facilement ses idées adressées en apparences aux femmes mais en réalité 

à l’ensemble de la société, en l’occurrence les hommes. À l’époque d’Astarabadi, les 

historiettes, les poésies, les récits religieux étaient fréquents et en les utilisant comme une arme, 

elle avance vers un champ de bataille où les femmes sont considérées comme mineures.  

L’une des caractéristiques importante de l’essai de Bibi Khanom est sa profonde connaissance 

de l’environnement, de l’histoire, des traditions et de la culture de ses lecteurs. Les hommes des 

historiettes de cet essai servaient pour Bibi Khanom des modèles qui reflétaient les réalités 

amères de la situation tragique des iraniens à cette époque. Après une enquête minutieuse sur 

les coutumes et les traditions iraniennes et ayant acquis l’expérience considérable, elle présente 

des historiettes dans lesquelles elle critique pleinement les situations sociales de l’Iran. 

Sur le point humoristique, Bibi Khanom pratique un style différent que ses  contemporaines. 

S’inspirant de sa vaste connaissance de la littérature et de la culture iranienne, elle invente un 

nouveau style dans le domaine de la revendication féminine. A l’époque de Bibi Khanom, les 

femmes étaient obligées de se montrer polies et conservatrices pour gagner la partie des 

hommes. Mais Bibi Khanom n’a pas besoin des hommes. Elle dénonce ses idées sans gêne! 
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Outre son originalité par thème et par sujet, sa langue poétique est bien adaptée aux thèmes 

qu’elle choisit: là où elle loue le roi Nasser-ed-Dîn Shâh ou qu’elle parle de Dieu et de Prophète, 

les mots choisis sont respectueux et gracieux. Les sujets qu’elle choisit comprennent un large 

éventail de questions: les réformes nécessaires pour améliorer la vie sociale et la relation 

conjugale. La critique de la société, mariage traditionnel, la pauvreté, l’analphabétisme.  

Il convient enfin de souligner l’originalité de ses thèmes, sa polyvalence en utilisant une grande 

variété de formes poétiques dans sa satire, l’adaptation de conversation et une langue 

remarquable pleine d’esprit et de grande vivacité, qui lui ont garanti son grand privilège, à cet 

égard, sur ses prédécesseurs. Bibi Khanom a le sentiment d’une certaine responsabilité  sociale 

pour réveiller la conscience du peuple. Sa langue s’approche de la langue du peuple et des gens 

de la rue.  

 

Ressemblances idéologiques 

Tout en refusant les idéologies largement dominantes de la supériorité des hommes, les deux 

écrivains laissent entendre leurs idées novatrices qui, par rapport au consensus courant, 

représentent un progrès important. Grâce à l’étendue de leurs connaissances, elles décrivent 

d’une manière détaillée la situation de la femme. Leur savoir est basé sur une connaissance 

enrichie de la psychologie des êtres vivants. Cette observation était à l’époque très libératrice 

et c’est par le biais de cette constatation qu’elles rompent avec les préjugés courants qui 

attribuaient à la femme une nature préétablie et passive.   

Imperfection des hommes cristallise l’esprit de toute une génération. Bibi Khanom est une 

pionnière qui aborde des sujets encore recouverts de silence et de tabous pour la grande majorité 

des femmes, et même pour les féministes de l’époque. Certes les deux écrivains vivaient les 

années tumultueuses de la lutte sociale. L’une pendant la révolution française et l’autre pendant 

les événements sociopolitique d’avant la révolution constitutionnelle. 

Bibi Khanom et Sand, toutes deux, sont créatrices des œuvres qui attribuent une large place aux 

réalités sociales de leur temps. Toutes deux vivent les maux et les douleurs de leur nation. 

L’ensemble des crises et des combats fait de leur vie un tissu de souffrance et de peine et la vie 

de chacune d’elles suit un trajet sinueux. 

 Ecrire leur donne l’occasion de s’exprimer et d’assurer leur liberté. Astarabadi continue sa lutte 

jusqu’à la fin de sa vie par les articles anonymes, mais pour George Sand la littérature devient 

un amour par laquelle elle peut atteindre son idéal. 

Elles cherchent leur dignité de femme. Les deux écrivains donnent un rôle important 

à  l’économie; c’est la source de la misère de femme. Les deux conseillent à l’indépendance 

économique, car elle leur donne courage et l’indépendance de l’autre dimension.  

George Sand pense toujours à la nécessité du travail pour la femme. Elle conseille aux femmes 

de s’élever par le travail. Elle accepte les différences entre l’homme et la femme sur le plan 

physiologique, sur le plan du cœur et sur le plan du travail. «Pour nier la supériorité de 

l'homme, il eût suffi de lui confier les attributions domestiques de la femme...» (Sand, 1869 : 
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229) Mais cela ne justifie pas l’inégalité entre les sexes. A cause de ces différences, elle apprécie 

beaucoup les travaux de couture auxquels elle ne souffre pas de leur monotonie. Elle préconise 

de réserver le rôle de consolatrice à la femme. 

Mais la manière d’Astarabadi est une autre chose. Selon Bibi Khanom, l’abondance d’activités 

de mère, d’épouse et de citoyenne fait de la femme une actrice de développement dans la société 

où on néglige même les premiers droits des femmes. Elle démontre que l’Islam est pour les 

femmes et les femmes sont les propriétaires de tout ce qu’elles gagnent. 

Le thème principal d’Indiana est la dévalorisation de la femme qui n’a qu’une seule solution: 

la mort ou le suicide. Le thème de suicide représente le suicide féminin à la fin du dix-neuvième 

siècle. George met en scène une femme mal mariée qui la mène à la mélancolie et enfin vers le 

suicide. Bibi Khanom, elle aussi, préfère la mort à la vie douloureuse et sans amour. 

Pour les deux écrivains, le suicide est un instrument pour obtenir une cause sociale. À l’époque 

et dans les pays des deux écrivains, la société ne reconnaissait pas aux femmes leur identité et 

les rejetait. Elles préféraient la mort pour ne plus être méprisées et mettre fin à une situation 

douloureuse, ainsi condamnent-elles la société. 

Selon Sand, le suicide est pour les femmes passionnées le prix à payer pour échapper aux lois 

sociales qui normalisent la relation amoureuse. Mais pour Astarabadi, les femmes iraniennes 

ont été négligées même comme un être humain. Elle n’est pas seulement à la recherche de 

l’amour mais plutôt à la recherche de dignité.  

L’obsession de l’esclavage règne dans les deux livres. Indiana est une femme passive.  Elle est 

comme une esclave et soumise au vouloir de son mari. Dans Indiana, l’image de l’esclavage 

est un foyer pour montrer l’opposition des sexes et la femme qui est niée comme un être humain. 

Selon Sand, la femme est coincée dans l’univers étroit de la vie quotidienne; elle est 

immobilisée entre l’infinie du rêve et la pauvreté de son existence de femme esclave. Elle 

éveille la conscience endormie des femmes affaiblies par leurs mœurs d’esclave. 

Les deux femmes qui existent dans Indiana sont les femmes sans ruse et sans défense. Elles 

sont les esclaves d’un homme et leurs destins sont déterminés par la société patriarcale. Elles 

sont prédisposées à ce rôle avec leur faiblesse et elles sont comme une proie à la crédulité 

humaine. 

Bibi Khanom insiste sur la captivité de la femme: «la femme est la captive de l’homme, elle ne 

connait personne que son mari.» (Astarabadi, 1993 : 58) La femme est soumise aux devoirs 

qu’on lui a confiés comme le ménage et la garde d’enfants. La vie d’une femme s’écroule dans 

une pluie de désespoir et de misère dans la mesure où elle demeure incomprise de ses 

semblables. En d’autres termes, la femme est rejetée par l’homme et coincée dans une passivité 

habituelle. 

Ici, Bibi Khanom met en alliance le rapport entre la captivité et le suicide. Elle aborde une fois 

de plus le sujet de suicide une fois qu’elle a expliqué la situation de la femme comme esclave. 

Celle-ci est le porteur d’un message désespérant: elle pense que la maladie de la société est 

inguérissable. 
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Selon les deux écrivains, l’alliance conjugale a besoin de l’amitié et partage des devoirs. Mallet 

cite l’idée de Sand sur ce thème :  

« Le mariage doit être indissoluble que possible, pour assurer la sécurité d’une famille (...) ce 

n’est pas trop d’un homme et d’une femme, un père et une mère se partagent la tâche selon sa 

capacité.» (Mallet, 1976 : 73)  

L’usage abondant de ce thème se manifeste sous la plume de deux auteurs lorsqu’il s’agit de 

définir la place de la femme dans la société qui serait le déclenchement de la révolution 

culturelle et sociale. 

      La religion a beaucoup d’importance pour George Sand. La politique et l’art sont comme 

une religion pour elle. Elle construit une nouvelle religion qu’il s’agit de retrouver les sources 

de la religion chrétienne, défigurée peu à peu par l’église.  

« Ma religion trop passionnée serait une hérésie, et si on m’ôtait l’exaltation, il ne me resterait 

plus rien.» (Sand,  1987 : 225) 

En ce qui concerne le thème religieux, celui-ci est bien abordé dans Lélia. Le protagoniste de 

ce roman est Lélia qui est bloqué dans un dilemme entre la religion et l’athéisme. Un autre 

personnage qui s’appelle Sténio lui répond :  

« Ce n’est point avec la logique que l’on peut trouver Dieu, on croit en lui parce qu’un céleste 

instinct le relève.» (Sand, 1981 : 138)  

Le pays de Bibi Khanom Astarabadi est un pays strictement religieux et pour justifier ses 

paroles, elle doit s’appuyer sur Coran et les traditions. L’auteur de Châtiment s’attache aussi au 

Coran, aux traditions et aux poèmes. Cela irrite Bibi Khanom. Elle qui les accepte là où elle 

trouve une circonstance favorable, elle défend de droit de la femme. 

           Elle commence son essai avec l’éloge de Dieu et l’apologie du prophète,  des Califes et 

douze Imams. C’est avec la grâce des versets coraniques, la littérature religieuse, les propos du 

prophète et la Voix de l’Eloquence d’Imam Ali qu’elle pourrait construire un monde où 

l’humour et la réalité se mêlent. Quand elle les trouve contre les femmes, elle les renverse par 

la conjonction de coordination « mais ». 

« Dieu qu’il soit béni et exalté vous créa pour les hommes… mais, mes sœurs religieuses! 

Acceptez ces conseils pourvu que le mari soit pieux et vertueux. » (Astarabadi, 1993 : 49)  

 

  Elle nous donne une interprétation différente et elle supprime les interprétations viriles en 

proposant une relecture féministe de ces textes: 

« Selon les versets coraniques quoique le rang des hommes est plus que les femmes, mais ni 

chaque hommes n’est mieux qu’une femme et ni chaque femme n’est mieux qu’un homme. 

Mariam et Zahra (que la paix soit sur elles), Asie et Khadija sont femmes; Pharaon, Hamann, 

Shamir et Sanaan sont hommes…tous les affaires de ce monde ici-bas sont relatifs. » (Ibid. : 

54) 
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Influence réciproque 

Nâsser-ed-Dîn Shâh, le roi de dynastie Qâjâr, est le premier monarque iranien à se rendre en 

Europe. A cette époque-là, la traduction des œuvres littéraires françaises en persan comme 

Comte de Monte-Cristo et les Trois Mousquetaires de Dumas ainsi que Télémaque de Fénelon, 

ont contribué davantage  aux relations culturelles entre les deux pays. 

Sous Fath ’Alî Shâh, on parlait français à la cour, l’armée était formée par des officiers venus 

de France. Abbâs Mîrzâ, fils de Fath Alî Shâh, gouverneur de la province de Tabrîz, grand 

admirateur de Napoléon, a développé la pratique de la langue française. C’est le premier qui a 

envoyé de jeunes iraniens boursiers de l’Etat étudier en France. 

Amir Kabir, le grand ministre de Nâsser-ed-Dîn Shâh, a créé l’école Dar-ol-fonûn en vue 

d’améliorer le niveau scientifique de l’Iran. Cette institution devait être le symbole de l’ordre, 

de la loi et de l’éducation en Iran.  

 Cependant, des poètes et des écrivains français et iraniens ont contribué à la propagation 

de la littérature des deux pays. Avant et après l’émergence du romantisme, la traduction des 

chefs-d’œuvre de l’Iran comme Mille et une nuit, Jardin des roses de Saadi et Les Odes de 

Hafez étaient disponibles en France. Victor Hugo, le maître du romantisme et contemporain de 

George Sand, est l’un des écrivains français dont Les Orientales et Légende des Siècles, 

témoignent de l’influence de Ferdowsi.  

« Qui pourrait dissiper tes chagrins nébuleux ?                                                            Est-ce 

d’avoir ce lis, bleu comme tes yeux bleus,                                                        Qui d’Iran borde 

le puits sombre ?                                                                   Ou le fruit du tuba, de cet arbre si 

grand                                                                Qu’un cheval au galop met toujours en courant                                                   

cent ans à sortir de son ombre ?» (Hugo, 1829 : 91) 

Les européens écœurés des guerres de leur temps, tel Victor Hugo et Goethe, les romantiques 

intellectuels, vont vers l’Orient qu’ils avaient découvert dans les chefs d’œuvre iraniens. Ce 

n’est donc pas l’Orient réel, mais un Orient idéal, dont ils commencent à rêver.  

  La Révolution Constitutionnelle iranienne de 1906 est aussi imprégnée des idées 

révolutionnaires françaises. Le contact avec l’Occident favorise la propagation des idées 

nouvelles et les intellectuels iraniens tel Bibi Khanom Astarabadi cherchent à réveiller la 

conscience collective contre la condition déplorable du pays. Nous ne pouvons pas nier 

l’influence de la presse et les associations occidentales sur le réveil des Iraniens.  

D’ailleurs, les associations et les cercles littéraires et intellectuels étaient nombreux et des 

personnages illustres comme Bibi Khanom et Etesam-ol-Molk avaient les leurs. Bibi Khanom 

Astarabadi dirigeait un cénacle littéraire dans lequel participaient uniquement des femmes et 

Imperfections des hommes est écrit, comme le souligne elle-même, d’après l’«insistance» et la 

«persistance» des associées.   

L’utopie de Bibi Khanom est «Farang», qui vient étymologiquement du mot français «France». 

Pour elle, ce mot signifie le progrès et la modernité qui sont les seuls moyens possibles de 
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libérer d’une part, le pays de l’injustice des arriérés, des ignorants et des sots et d’autre part, 

d’émanciper les femmes et les enfants aussi bien que les hommes eux-mêmes de tous les fléaux 

sociaux. Les habitudes et les mœurs des Européens lui sont connues et cela est évident d’après 

les descriptions détaillées qu’elle présente de ceux-ci.  

Sans doute, les œuvres traduites de son époque, la présence des diplomates et des fonctionnaires 

étrangers surtout les Français ont contribué à élargir son point de vue et à approfondir sa 

connaissance de l’état déplorable des Iraniens à l’époque. Étant donnée que son mari était 

militaire et que sa mère était compagnonne de Shokouh-o-Saltaneh, mère de Mozafar-ed- Dîn 

Shâh, elle avait fréquenté la cour et avait constaté elle-même le décalage qui séparait les iraniens 

des étrangers. Certes, elle n’était pas éprise de leurs apparences, mais fascinée par le progrès 

industriel et technique, l’organisation administrative, l’ordre et la responsabilité et le respect de 

l’autrui.   

 

Conclusion 

L’analyse que nous avons faite du contenu socioculturel des œuvres de George Sand et de Bibi 

Khanom Astarabadi nous a permis de dégager les thèmes essentiels abordés par ces deux 

écrivains engagés. La condition de la femme en général et la revendication féminine au XIXe 

siècle préoccupent leur pensée.   

George Sand et Bibi Khanom Astarabadi, deux avant-gardistes et deux féministes progressistes, 

dépassent les limites imposées aux femmes au XIXe siècle. Elles se révoltent contre la situation 

déplorable qui pèse sur le peuple, surtout les couches inférieures. Le pseudonyme masculin 

d’Aurore Dupin et l’essai clandestin de Bibi Khanom en sont des preuves. Elles affirment que 

la participation des femmes à la vie sociopolitique est possible à condition qu’elles effectuent 

des changements profonds dans les structures de la société.  Donc elles soumettent à la 

discussion et la réhabilitation de la femme et de la société comme une relation de cause à effet.  

Sand et Astarabadi sont les créateurs des œuvres qui attribuent une large place aux réalités 

sociales de leur temps. Ayant elles-mêmes expérimenté les souffrances et les humiliations, elles 

ont dépeint la réalité avec justesse et objectivité. Pourtant, si elles se révoltent contre l’inégalité 

et l’injustice, elles proposent aussi des remèdes et des solutions, elles  conseillent 

l’indépendance économique et la liberté politique.  

D’autre part, elles croient au rôle clé de l’amour dans la vie conjugale. George Sand met en 

scène une femme mal mariée qui mène une vie mélancolique et qui enfin commet le suicide. 

Bibi Khanom, elle aussi, préfère la mort à la vie douloureuse et sans amour. Pour elles, la mort 

est un élan vers l’émancipation. C’est une sorte de révolte contre les cruautés de la société.  

L’obsession de l’esclavagisme est le thème dominant chez ces deux écrivains. Dans Indiana, 

Sand décrit la vie d’une femme passive. À vrai dire, elle est une esclave, soumise à la volonté 

de son mari. Indiana est l’incarnation de l’esclavagisme des femmes qui sont battues et torturées 

physiquement, humiliées et méprisées  psychiquement. Ce roman éveille la conscience 

endormie des femmes affaiblies par la domination de leur époux. D’autre part, Bibi Khanom, 

dans Imperfection des hommes, dénonce la captivité de la femme iranienne, prisonnière des 
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superstitions, de l’analphabétisme et de l’ignorance, ce qui signifie une vie dénudée de sens et 

faite de souffrance.  

  De plus, la religion constitue un autre thème important. L’héroïne de Lélia se pose des 

questions sur la croyance religieuse et la foi de cette œuvre. Bibi Khanom dénonce dans 

Imperfections des hommes les interprétations masculines des versets de Coran, des propos du 

Prophète et Voix de l’Eloquence d’Imam Ali. Elle pense que les hommes ont interprété les lois 

Islamiques à leur guise et  pour leur propre intérêt. Elle met en cause toutes ces  interprétations 

viriles en proposant une relecture féministe de ces textes. 

Finalement, les points communs entre ces deux écrivains sont considérables, car toutes les deux 

avouent que leurs textes sont écrits d’après leur propre vie. Leur objectif est de rétablir la dignité 

féminine en donnant une grande importance au rôle de mère et d’épouse. Pour elles, l’instinct 

maternel  a une grande part dans la construction de la paix sociale  et politique. En exaltant la 

compassion humaine face aux contradictions qui pèsent sur la communauté humaine, Sand et 

Astarabadi défendent par leur plume l’indépendance de l’esprit et l’affranchissement du genre 

humain de l’inégalité et de l’injustice afin de créer un monde plus libre et plus juste. 
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Résumé 

Parmi les recherches comparées, élaborées ces dernières années dans le domaine artistique, la 

géocritique occupe sans doute une place à part. Cette situation est due avant tout au nouveau 

regard que ladite approche porte aux espaces humains. La théorie de la géocritique, telle que 

nous l’entendons dans cet article, est le fruit des recherches de Bertrand Westphal. Parmi les 

éléments de la géocritique, une caractéristique nous intéresse davantage: sa nouvelle position 

envers la notion du stéréotype. Cette position n’a rien à voir avec ce que l’approche 

imagologique pense de cette notion. C’est pour cette même raison que l’on définit la géocritique 

westphalienne par la distance radicale qu’elle prend avec l’imagologie sur ce point. Dans la 

géocritique westphalienne, on n’a plus affaire, comme dans une approche imagologique, à deux 

cultures différentes. La théorie, quant aux objectifs recherchés, semble assez nouvelle. Dans cet 

article, on vise à étudier la situation des stéréotypes dans la géocritique westphalienne.  

Mots-clés: stéréotype, imagologie, géocritique, multifocalité, interdisciplinarité, stratigraphie. 

 

Introduction 

Dans le fleurissement récent des études interdisciplinaires dans le domaine de la littérature 

comparée, la géocritique attire de plus en plus l’attention. La théorie de la géocritique telle que 

nous l’entendons dans cet article, est le fruit des recherches de Bertrand Westphal. Ses 

tendances à marier la littérature avec la géographie, à faire sortir la littérature de ses limites 

textuelles et à la confronter à la vie réelle, sont sans doute quelques-unes des plus originales. 

Un autre point intéressant de cette approche, c’est sa volonté à se débarrasser des stéréotypes. 

Ainsi, par sa propre démarche, la géocritique westphalienne prend ses distances avec d’autres 

approches littéraires comparées en général et l’imagologie en particulier.  

 Ce que nous allons faire dans cet article, c’est de savoir comment la géocritique se 

propose d’ignorer l’étude des stéréotypes et clichés (dont il faudrait quand même parler de la 

différence). Ensuite nous allons voir si cette approche a vraiment réussi à le faire. A la fin, a-t-

on toujours à ignorer les stéréotypes ? Pour ce faire, d’abord, nous parlerons tout sommairement 

de la définition du stéréotype et de ses diverses acceptions. Ensuite, nous ferons un raccourci à 

l’imagologie, l’approche qui fait la plus grande place à cette notion. En troisième lieu, nous 

mailto:f_karimian@sbu.ac.ir
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toucherons du plus près la géocritique westphalienne et la façon qu’elle a choisie pour ne pas 

aborder les stéréotypes. Pour ce faire, nous n’avons qu’à expliquer les éléments de base de cette 

approche et la relation que chacun d’eux entretient avec le rejet du stéréotype. Ces éléments 

sont la multifocalité, l’interdisciplinarité, la plursensorialité et la stratigraphie. Finalement, nous 

allons essayer de répondre à nos questions. 

 

La définition du stéréotype 

Les stéréotypes. On a coulé beaucoup d’encre à ce sujet. En parler semble donc une tâche 

difficile parce qu’il comporte sans doute le risque des propos répétitifs. Ce dont nous n’avons 

pas l’intention. Et pourtant, s’impose une petite esquisse rapide. A commencer par l’origine 

grecque de ce terme, composé de stereos et du tupos, qui voulait dire littéralement empreinte 

solide. Par la suite, on a donné à cette notion un champ d’application dans le domaine de 

l’imprimerie, en tant que  plaque de métal, qui de fait de sa solidité, annulait toute tentative de 

changement. C’est cet aspect de durcissement et d’inflexibilité qui se voit encore dans le sens 

figuré que l’on a attribué aujourd’hui au stéréotype.  

D’un point de vue plus moderne, le terme a été inventé par Walter Lippmann, écrivain et 

journaliste américain, qui en parle dans son ouvrage intitulé Opinion publique, écrit en 1922.  

Là encore, il s’agit des images intérieures dans la tête des hommes qui les poussent à avoir telle 

ou telle manière de se comporter avec les autres. Ces stéréotypes trompent les gens dans leur 

échange avec le monde extérieur. (cf. Vincent Stohler, 2009) 

Par extension, le Larousse français définit le stéréotype comme ceci, y comptant trois 

acceptions :   

«- Cliché obtenu par stéréotypie. 

Expression ou opinion toute faite, sans aucune originalité, cliché. 

Caractérisation symbolique et schématique d'un groupe qui s'appuie sur des attentes et des 

jugements de routine.» 

D’un autre point de vue, on considère le stéréotype comme un terme assez général pour pouvoir 

englober d’autres, plus particuliers. À savoir, le poncif, le cliché, le lieu commun et l’idée reçue. 

Vincent Stohler fait le bilan des travaux déjà réalisés dans ce domaine. Il s’appuie à ce sujet sur 

les recherches de Ruth Amossy, ainsi qu’à Anne Herschberg-Pierrot, Claude Boucher et Jean-

Louis Dufays à ce sujet. Dans son article «Du type au stéréotype» (2009), Stohler déduit que 

poncif se réfère à un thème littéraire et poétique tandis que le cliché se définit comme une figure 

de style usée.  Quant au lieu commun, il emprunte, selon Stohler, l’aspect vulgarisé du 

stéréotype et devient pour ainsi dire «une opinion partagée» par tout le monde. Et finalement, 

l’idée reçue touche plutôt l’aspect idéologique du stéréotype et implique ainsi un jugement de 

valeur. (Stohler, 2009 : On pourrait donner à titre d’exemple du thème de la nostalgie comme 

poncif. Son aspect cliché pourrait se faire jour dans des énoncés tels que les beaux jours passés 

par exemple. Et l’idée que le passé était meilleur que maintenant est un lieu commun ou idée 

reçue parmi la majorité des gens.  

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/st%C3%A9r%C3%A9otypie/74657
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Cette répartition, bien qu’elle ne touche pas de près notre objet d’étude, fait preuve de l’état 

vague dont le stéréotype se revêt aux yeux des théoriciens.  

Le stéréotype est un concept qui touche un domaine très vaste et varié. Du point de vue 

disciplinaire, cette notion touche la sociologie et l’ethnologie mais aussi, comme on vient de le 

dire, le langage de tous les jours. C’est peut-être cet aspect vulgarisé du terme qui en rend la 

définition complexe. C’est ce qu’en pense Mahamed Dorai (Dorai, 1988 : 46). Selon le 

chercheur, la simplicité évidente du terme fait un grand obstacle pour une définition exacte de 

la notion. Ainsi, la plupart d’entre nous, sans que nous le voulions, nous faisons une idée figée 

dans la tête qui se fait avant tout jour dans les attributs tels que : les races, nationalités, 

professions, classes et groupes et finalement des « personnes en tant que symboles d’une 

idéologie.» (Ibid.). 

 Les travaux déjà faits dans le domaine de la sociologie sont fort intéressants (cf. Ibid. : 

47-53). Mais, c’est tout évident que l’image que l’on fait des autres peut tout aisément entrer 

dans le domaine de l’art et de la littérature en tant que productions de l’imaginaire humain et 

collectif. Dans un roman par exemple, l’écrivain ne pourrait se libérer complètement de la 

charge des stéréotypes qui touchent un certain groupe social. Cela est par exemple visible dans 

les romans français psychologiques du XIX e siècle où l’appartenance du personnage à un 

groupe social décide, aux yeux de l’auteur et du lecteur, de son caractère et partant de son 

comportement futur. On pourrait parler du cas de Bouvard et Pécuchet. Les deux personnages 

se parlent tellement qu’il semble parfois au lecteur qu’ils n’ont rien dit en réalité ; tellement 

leur conversation est tachée du déjà-dit. (Stohler, 2009 : 5) 

 D’autre part, une grande partie des stéréotypes concernent ceux qu’on se fait des nations 

différentes. Dans le domaine littéraire, c’est la littérature comparée qui s’occupera, plus que 

toute autre démarche, de la représentation de ces images et plus précisément, l’imagologie. Elle 

se concentre sur la relation entre deux cultures au niveau des productions littéraires. L’une 

regardante, à laquelle appartient l’auteur et l’autre regardée. Cette dernière peut être celle d’un 

pays ou de plusieurs pays étrangers. Cette relation entre le Moi et l’Autre, en tant qu’étranger 

repose principalement sur les stéréotypes. En plus, le regard est toujours porté à un sens unique : 

des regardants vers les regardés, du Moi vers l’Autre. Et ces Autres et ce qu’ils pensent de nous, 

sont normalement négligés dans une telle approche.  

C’est ce qui fait l’aspect problématique de l’imagologie. Bien que le stéréotype soit l’une des 

bases nécessaires pour connaître l’autre, n’y a-t-il aucune façon pour y échapper ? Une nouvelle 

approche de l’étude littéraire et artistique s’efforce au moins de contourner les stéréotypes : la 

géocritique.  

La géocritique de Bertrand Westphal 

Le terme de la géocritique est dû principalement à l’initiative de Bertrand Westphal ; les 

premiers articles la concernant, sont issus d’un colloque intitulé La géocritique mode d’emploi, 

(2000) tenu sous la direction de Westphal. Il a formulé la plupart de ses points de vue théoriques 

à ce sujet dans un ouvrage qui s’appelle La géocritique, réel, fiction, espace (2007), considéré 

comme une sorte de manifeste de la géocritique. Cette nouvelle approche proposée pour la 

lecture des ouvrages littéraires et artistiques s’intéresse aux mondes possibles produits par 
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l’imagination littéraire et artistique et essaie d’en dresser la carte, une carte plurielle et 

paradoxale qui prétend rendre compte de l’espace dans sa totalité (Ibid. : 123).  

 S’intéressant aux espaces humains, Westphal fait une combinaison entre l’espace et le 

lieu (Ibid. : 17). Il affirme quand même que cette approche donne sa prédilection à l’aspect 

culturel du lieu (Ibid.). Ces espaces ne s’étudient que dans les arts mimétiques. Nous avons 

donc ici affaire, comme corpus de recherche, aux textes et images que ces arts ont véhiculés 

mais aussi et surtout aux interactions que ces domaines littéraire et artistique ont entre eux quant 

à la représentation des espaces humains (Ibid.). C’est là que la géocritique et les études 

imagologiques se croisent. Bien qu’elle se centre sur l’espace géographique, l’aspect humain et 

culturel de la contrée l’intéresse aussi. Cette approche n’a donc qu’à prendre une position nette 

envers les stéréotypes. 

 En effet, la géocritique se dispense ainsi d’étudier les stéréotypes. Bertrand Westphal 

l’affirme dans son ouvrage « La conception monolithique de l'espace et de ses habitants est le 

terreau du stéréotype, dont toutes les définitions s'accordent à dire qu'il est un schème collectif 

figé» (Ibid. : 234). Dans les pages qui suivent, nous allons présenter les composantes théoriques 

de cette approche afin de trouver comment le théoricien a essayé d’annuler les stéréotypes dans 

l’étude des espaces humains.  

 

Une approche géocentrée à travers sa multifocalité 

La géocritique est une approche géocentrée, et non pas égocentrée comme c’est le cas de 

l’imagologie qui se propose d’étudier le point de vue particulier d’un auteur (ou plusieurs de 

même nationalité) envers un espace, ce qui donne la prédilection à ce(s) sujet(s) regardant(s). 

En revanche, la géocritique westphalienne vise à insérer ces points de vue individuels dans un 

ensemble plus vaste des représentations littéraires et même artistiques faites de cet espace. Et 

cela, en vue d’accéder à la somme descriptive et concrète de l’espace décrit. Ici, le chercheur 

n’a plus affaire à deux cultures différentes l’une de l’autre ; il n’y a plus une nette distinction 

entre elles, mais une interaction où sont engagées ces cultures. 

 Dans cette étude multifocale, trois types de points de vue sont à envisager : l’endogène 

ou celui de l’autochtone, l’exogène du voyageur ou l’allogène de l’immigré qui, venant de 

s’installer dans un lieu, n’est pas encore familiarisé avec celui-ci. De tous les trois, bien que 

tous très importants d’après Westphal, le dernier l’attire le plus : il joue un rôle primordial dans 

ce qu’il appelle «le tiers espace» ou l’entre-deux, un lieu dynamique et instable qui est le fruit 

du croisement des différentes cultures dans un espace géographique. Ces regards de toute sorte 

s’enrichissent, se complètent et se corrigent, fournissant au critique une vue beaucoup plus 

globale de l’espace ainsi pluriel et en quelque sorte hétérogène. 

Mais ladite multifocalité ne s’acquiert complètement que si le corpus comprend des ouvrages 

interdisciplinaires. D’où le deuxième élément de la géocritique. 

L’interdisciplinarité 
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Dans une étude que l’on veuille la plus multifocale possible, On ne pourrait pas se limiter au 

champ des représentations littéraires faites d’un lieu. Les ouvrages visuels peuvent tout aussi 

en faire partie. On pourrait donc parler d’une sorte d’approche comparée dans ce domaine. 

 Le caractère interdisciplinaire et comparé de cette approche se fait jour, selon Westphal 

sur deux pistes bien distinctes :  

Premièrement, dans son étude sur les représentations spatiales, le critique ne devrait jamais 

négliger d’autres arts mimétiques. Le cinéma qui est selon Westphal le plus compatible au 

contexte mouvant postmoderne, mais aussi la photographie et la peinture. Dans tous ces cas, 

c’est une recherche sur les représentations esthétiques que la géocritique s’efforce de faire.  

La deuxième piste est plus précisément en relation avec les sources méthodologiques. C’est là 

que la géocritique se sert des études littéraires comparées. Dans ce deuxième cas, la sociologie, 

la psychologie et l’anthropologie, l’architecture et l’urbanisme trouvent, grâce à la géocritique, 

des affinités avec la littérature. On peut même citer la philosophie à chaque fois qu’elle aborde 

le monde comme une perspective mouvante et mobile et multifacette. Et bien sûr, c’est le cas 

de géographie culturelle et humaine dont la méthodologie est chère à la géocritique plus que 

toute autre discipline. Ce caractère interdisciplinaire, la géocritique le doit sans doute au 

contexte mouvant postmoderne où les frontières entre les différents discours sont devenues de 

plus en plus ténues et même vagues (Ibid. : 197-198). 

Mais en ce qui concerne plus précisément le corpus, la question est de savoir si la géocritique 

peut surpasser l’étude esthétique de la textualité de l’espace et l’étendre à un corpus non-

esthétique tel que l’étude des brochures touristiques ou la rhétorique publicitaire ? Selon 

Westphal, même si cette éventualité existe, il est à noter que de tels domaines, dénués plus ou 

moins de la littérarité, sont plutôt réservés à la sémiotique.  

Mais ce n’est sans doute pas la multifocalité et l’interdisciplinarité qui distinguent la géocritique 

des autres approches s’intéressant à l’espace. Une autre caractéristique de cette approche est ce 

que Westphal appelle la polysensorialité :  

 

La polysensorialité 

Selon Westphal, l’ère moderne était ancrée par ce qu’il appelle «la suprématie du regard » 

(Ibid. : 213). Ce phénomène est aussi sensible dans des expressions langagières telles que I see  

(je vois) dans le sens de je comprends (Ibid. : 214). Comme l’affirme Merleau-Ponty, 

l’expérience sensible ne se traduit seulement pas avec la vue ; d’autres sens y collaborent. Tout 

phénomène réel s’appréhende donc avec tous les sens sinon il ne s’agit que d’un fantôme 

(Merleau-Ponty, 1945 : 367-368). 

 Cette importance de plus en plus considérable qu’ont prise les autres sens chez les 

géographes, a certes soulevé des débats autour de leur classification : pour certains d’entre eux, 

la vue et l’ouïe sont les sens plus distants et cérébraux ; tandis que l’odorat, le toucher et le goût 

en sont, à leurs yeux, plus intimes, corporels et passifs (Ibid. : 215).  
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 Tout contact que l’individu prend avec le monde de son entourage ne s’effectuant qu’à 

l’aide de ses sens, ces derniers ont ceci de bon de lui fournir des informations nécessaires pour 

s’orienter dans l’espace. C’est pourquoi retracer le paysage sensoriel que parcourt le personnage 

dans un espace géographique mêlé à la fiction, constituerait un autre but de la géocritique 

westphalienne. Ainsi, en puisant dans l’expérience qu’éprouve le personnage du monde 

sensible de fiction, le critique pourrait analyser, chez les auteurs donnés, le plus de qualités 

représentationnelles de cet espace.  

 Pour effectuer la carte de ce que Westphal et d’autres encore appellent «une géographie 

sensorielles» (Ibid.), deux démarches seraient envisagées ; elles varient selon le cas : soit on se 

concentre sur un même sens qui domine dans un paysage artistique : par exemple faire une 

étude sur le paysage olfactif, visuel, auditif, haptique ou même gustatif dans un espace de 

fiction. Soit, on s’intéresse à une étude holistique, mettant plutôt en valeur une combinaison des 

sens. Ce que Paul Rodaway reformule ainsi : 

 La coopération entre les sens qui prend une tournure synesthésique;  

«la hiérarchie entre les sens; les séquences sensorielles, qui, au sein d'une même culture, varient 

avec l'âge (toucher-ouïe- vue pour un enfant; vue-ouïe-toucher pour un adolescent) ou, d'une 

culture à l'autre, en raison des différences dans la perception de l'environnement ; les seuils 

sensoriels, qui sont définis par des niveaux de stimulation; la réciprocité entre le sujet et 

l'environnement sensoriel» (Rodaway,1994 : 36-37 cité par Westphal 2007 : 217) 

 De surcroît, étant donné que les sens ne sont pas seulement au service de l’orientation 

de l’espace qui les provoque et que le temps aussi se voit touché par une perception sensorielle, 

une étude sensorielle pourrait impliquer tout aussi bien le temps. C’est le cas par exemple des 

sens éprouvés au passé et qui se vivifient lors d’une visite ; ce que l’on peut appeler une 

mémoire sensorielle. 

Ainsi la multifocalité et la polysensorialité collaborent pour rendre compte de l’hétérogénéité 

de toute œuvre d’art. Mais il manque jusque-là un autre aspect de la géocritique, voire son 

rapport avec le temps. 

 

La stratigraphie 

Le temps et l’espace fortement liés dans une perspective postmoderne, Westphal dégage le 

quatrième élément de sa géocritique, son aspect stratigraphique. Il constate que ce que l’on voit 

comme présent urbain, n’est que l’accumulation des instants passés qui se sont cristallisés dans 

l’état actuel de la ville ; c’est donc un sédiment du temps que l’espace est chargé de représenter. 

Cet espace n’est plus l’un dans l’instant, il n’est pas synchrone avec lui-même mais entre dans 

une relation diachronique avec chacun de ces moments qui ont assisté à son existence. C’est 

pour cette même raison que la géocritique ne se contente pas seulement d’une étude 

synchronique de l’espace mais elle essaiera de rendre compte de l’hétérogénéité du présent 

spatial, fait de rythmes asynchrones et montrer à quel point cet aspect rend complexe la 

représentation (Westphal, 2007 : 226). Le texte de fiction a, selon Westphal, ceci de bon de 
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servir à sortir les différentes strates spatiales qui risquent de s’oublier ; de surcroît, il nous donne 

des schèmes possibles pour l’avenir de cet espace. 

Après avoir exposé les points structurants de la géocritique, on n’a qu’à revenir à la question 

posée au départ ? Westphal, a-t-il pu, en pratique, contourner les stéréotypes ? 

Selon ce que nous venons d’exposer, on voit clairement que tous les éléments de la géocritique 

sont mis, par l’auteur, au service de la suppression des stéréotypes :  

Premièrement, dans une approche géocentrée, les stéréotypes sont délibérément oubliés : il n’y 

a plus la question d’un moi, mais d’une multitude de regards dont aucun ne l’emporte sur 

l’autre. Les regards endogène, exogène et allogène se croisent dans un seul espace humain.  

 Deuxièmement, dans une approche interdisciplinaire et comparée, les stéréotypes 

touchant les disciplines pourraient être dépassés. Lorsque dans l’étude des représentations d’un 

lieu, on ne limite plus le corpus à une seule discipline, on aura une plus grande chance d’opter 

une vue plus libre et moins figée. Si dans la littérature par exemple, la vision qu’offrent les 

ouvrages littéraires de la ville de Téhéran par exemple, tombe dans la désuétude des stéréotypes, 

on pourrait insérer dans le corpus d’autres types d’œuvres artistiques et cela pourrait donner un 

nouveau souffle quant à l’originalité des points de vue.  

 Troisièmement, dans une approche plurisensorielle, on n’a plus affaire aux images 

figées de la vue. L’image, par sa définition même, comporte une charge sémantique visuelle. 

Or, en étendant son étude aux domaines pas bien explorés des autres sens, on est encore plus à 

l’abri d’une étude stéréotypique.  

 Et quatrièmement, dans une étude stratigraphique, on est capable de prendre du champ 

sur le plan temporel. Le présent de l’espace n’est plus seulement ce que nous voyons. Il dépasse 

en quelque sorte la vogue de l’actualité et les idées reçues qui y sont liées. Le passé entre de 

nouveau en jeu et c’est par ce moyen que les stéréotypes sont encore négligés. 

 

Conclusion 

On voit que la base première de la géocritique westphalienne est le rejet des stéréotypes, de 

même la raison d’être de l’imagologie est l’acceptation de ce terme. Donc, ces deux approches, 

bien qu’elles se concentrent toutes les deux, sur la part humaine de l’espace, sont tout à fait 

divergentes l’une de l’autre.   

Le stéréotype, par sa définition même, fait de l’espace une entité purement ethnique ; or l’aspect 

humain de l’espace importe le plus pour Westphal. Pour un seul espace, l’humain n’est certes 

pas composé d’une seule ethnie, c’est pour cela que tous les sens de tous les temps peuvent 

contribuer à la représentation littéraire et artistique de cet espace donné. Il nous semble que 

Westphal a fait son mieux dans cette tentative de supprimer les effets néfastes des stéréotypes. 

Mais à notre avis, ce n’est pas pratiquement possible de se passer des stéréotypes. D’abord 

parce que la connaissance se fonctionne par l’idée préalable que l’on a de l’autrui. Ensuite, 

parce que même si Westphal cherche à explorer toutes les pistes possibles, ce n’est pas facile 

de combiner les aspects opposés d’une telle étude. En l’occurrence, comment est-il possible 
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pratiquement que l’on fasse un bilan commun de trois types différents ou parfois opposés de 

points de vue ? Comment par exemple marier les inconciliables ? Téhéran est vu tel par les 

étrangers et tel par les autochtones et finalement tel par les immigrés. Dans ce cas, a-t-on 

vraiment affaire à un espace unique ? Nous pensons qu’une telle étude aura ainsi l’air d’une 

suite de petites études dont chacune garde en soi quelque chose de stéréotypique. Les 

stéréotypes avec tout ce qu’ils comportent comme composants (poncif, cliché, point commun 

ou idée reçue), bien que parfois trop sclérosants, sont inévitables et même nécessaires pour 

l’appréhension que l’on veut avoir de l’Autre. Ce que l’on peut faire au maximum c’est de les 

modérer, de les faire passer au crible des points de vue multiples et variés afin d’en éviter les 

effets néfastes et non pas complètements les mettre de côté. 
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Résumé 

Le comte Joseph-Arthur de Gobineau surtout connu comme théoricien des idées raciales au 

dix-neuvième siècle, publie, après sa première mission diplomatique en Iran, qui a eu lieu entre 

1855 et 1858, le récit de ce voyage intitulé Trois Ans en Asie.  Eugène Flandin, peintre 

orientaliste, a effectué son voyage en Iran, un peu plus tôt, entre 1840 et 1841. Il a visité, entre 

autres, les vestiges de Persépolis et en a établi le premier plan détaillé. Le point commun de ces 

deux récits réside dans les images qu'ils donnent de la société iranienne de l'époque, son 

fonctionnement et la mentalité des gens, images véridiques nonobstant la vision globalisatrice, 

exagérée et sans nuances propre aux voyageurs européens que l'on connaît, et dont ne sont pas 

dépourvus, par endroits, ces deux récits de voyage. Là est, à notre sens, l'intérêt principal de ces 

deux récits de voyage qui se distinguent des autres récits de voyage des Français en Iran au dix-

neuvième siècle. En effet, exempts des rêveries poétiques et romantiques de certains voyageurs  

contemporains, ils se montrent beaucoup plus attentifs la situation socio-culturelle de l'Iran à 

cette époque et font apparaître des réalités  qui persistent encore.  

Notre étude tâchera de démontre  que dans l'image de l'Iran qui ressort de  ces deux ouvrages  se 

rencontrent la pensée et  la sensibilité d'individus appartenant à une certaine culture et  une 

culture "autre".  

Mots-clés: Gobineau, Flandin, Iran, situation socio-culturelle, réalité socio-culturelle. 

 

 

Introduction 

   Les objets de notre étude sont les récits de voyage de deux Français, Eugène Flandin et Arthur 

de Gobineau, au XIXème siècle, à l'époque Qâdjâr, en Iran. Coïncidence avec l'époque du 

développement de l'orientalisme moderne : celui-ci, comme le souligne bien E. Saïd (E. Saïd : 

46), se développe à l'époque du progrès de l'Occident, et, curieusement, l'époque Qâdjâr marque 

la décadence de notre pays sur presque tous les plans. Le premier voyage (celui de Flandin) eut 

lieu de 1840 à 1841à l'époque de Mohammad Schâh et le deuxième de 1853 à 1856 pendant le 

règne de Nâssereddin-Shcâh.  

    Il s'agit, par conséquent, de contacts et de connaissances directs avec une réalité étrangère: 

mimésis donc et non pas intertextualité qui indigne tellement Edward Saïd (E. Saïd : 204 et 

222). Il y en a qui attribuent la rareté des récits de voyage à partir du XXème siècle aux 

"idéologies" d'Edward Saïd exprimées dans son célèbre ouvrage, l'Orientalisme (Dar miyân é 

Iranian : 10). Il n'en reste pas moins que les récits de voyage constituent des témoignages 
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importants sur les aspects divers des pays Autres, surtout sur les pays orientaux, à cause des 

tentatives d'analyse et de compréhension de la part des Occidentaux. Il n'est point question, tout 

de même, de tout de suite croire à tout ce que ces voyageurs relatent. Nous n'attendons, en effet, 

pas qu'il leur soit toujours facile de nous comprendre à juste titre (Dar Miyân é Iranian : 18 et 

19).  Notre attention, néanmoins, sera portée à ce qu'ils exposent en commun dans leurs textes 

et qui semblent refléter ce qui a causé, pendant cette période historique, de dysfonctionnement 

dans notre société et qui a nui à son progrès. Nous essayons de constater les problèmes qui se 

réfléchissent dans ces miroirs que nous tend l'Autre, même si l'on n'ignore pas que ces miroirs-

là sont, par endroits, brisés d'exagérations, de généralisations et même de négligence. On est, 

en tant qu'Iraniens, déjà au courant de presque tout ce qui est relaté dans ces récits, mais l'intérêt 

principal de ces récits, c'est le regard extérieur d'un auteur européen qui nous sensibilise de 

nouveau à des réalités que nous risquons de négliger à cause de notre proximité avec celles-ci. 

Depuis l'époque de Schâh-Abbas Safavide, les récits de voyage occupent une place importante 

d'une part dans des réflexions historiques et sociales et, d'autre part, en ce qui concerne l'entrée 

des idées modernistes. (Dar miyân é Iranian : 9et10). Malgré l'aspiration aux lois par l'élite 

iranienne due à un regard profond porté sur la cause profonde du progrès de l'Occident surtout 

à l'époque de Nâssereddin-Schâh, on assiste, depuis l'établissement des rapports entre l'Orient 

et l'Occident, à l'expression des regards éblouis qui demeurent forcément à la surface des choses 

occidentales: les récits de voyage des Iraniens en Occident (Dar Miyân é Iranian : 9) sont 

appelés heyrat-nâmeh (récits d'étonnement); D.-H. Pageaux nomme cette attitude envers une 

réalité étrangère "manie" (D.-H. Pageaux : 71). Et lorsqu'on lit un texte, il faut le lire selon le 

système de valeur du texte même, c'est-à-dire le système de valeur auquel le texte appartient, 

sinon on forcerait le texte à dire ce qu'il ne veut pas dire: au lieu de nous rétrécir dans une 

attitude défensive et justificatrice, donc forcément infructueuse d'un côté, et de l'autre, nous 

maintenir dans une admiration sans bornes de la réalité occidentale, essayons, avec une nouvelle 

lecture, de nous tenir à l'écoute de ces textes et de ce qu'ils peuvent susciter en nous de réflexions 

sur nous-mêmes. Essayons donc de les considérer de la manière la plus impartiale ; ceci 

constituerait le seul moyen actif de nous sortir d'une posture passivement victimaire. La société, 

les hommes et les rapports humains se transforment beaucoup plus lentement que certains ne 

l'affirment, et les problèmes culturels persistent et tardent à se modifier ayant mis longtemps à 

se concrétiser. Afin de les modifier en meilleurs, essayons de mieux en mieux les cerner, par la 

voie des recherches de plus en plus objectives. Et par "objectivité", nous n'entendons 

évidemment pas le recours immédiat à des critères occidentaux, inadéquats parfois et donc 

inapplicables en Orient à cause de la différence des références culturelles et sociales. Nous nous 

abstenons de prétendre opter comme un Karl Marx pour le changement du monde, mais pour 

une interprétation et une compréhension meilleure qui mèneraient à des changements positifs. 

 

Méthode et antécédent de recherche 

   Les études sur le fameux Essai… de Gobineau sont nombreuses et son Trois Ans en Asie n'est 

pas dépourvu des considérations raciales. Et Flandin a réalisé le premier plan détaillé du 

Persépolis ainsi que plusieurs gravures et dessins de l'Iran de l'époque Qâdjâr qui illustrent son 

Voyage en Perse. Néanmoins, leurs récits de voyage en Iran possèdent en commun une 
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particularité qui n'a pas encore été exploitée et qui est la précision des observations sur les 

conditions sociale et politique de l'époque.  

1. Situation économique et gouvernement 

   Flandin, qui s'intéresse surtout aux monuments historiques compare la splendeur des temps 

anciens et l'état déplorable du pays à l'époque. La splendeur, en Orient, appartient au passé, 

comme E. Saïd le souligne (E. Saïd : 49); ce fait se révèle avec plus d'évidence à cette époque, 

et l'état affreux des routes que les voyageurs connaissent en est un exemple:  

" C'était un exemple de plus de l'insouciance coupable du gouvernement de la Perse, qui ne fait 

rien, ne répare rien, et ne se préoccupe que de lever les impôts sur les populations 

misérables..(Flandin, vol. 2 : 215)  

Et puisque Gobineau n'est pas ignorant du passé du pays non plus, il se donne à une longue 

comparaison de l'état industrieux et économique actuel avec celui des temps passés : les Iraniens 

d'antan étaient plus industrieux et plus travailleurs que ceux de l'époque de Gobineau; les 

industries de textile, de tapis, et de chaudronnerie, etc. étaient florissantes dans de nombreuses 

villes. (Gobineau : 280) De tout cela, il ne reste que très peu, et le peu d'industrie, justement, 

entraîne les gens à "embrasser une profession qui est le refuge ordinaire de tous les aventuriers 

sans le sou, de tous les domestiques sans place [...], c'est le courtage. "(Ibid) Mais il tombe 

ensuite dans des exagérations sans fondement d'après lesquelles il juge ce métier de Dellâl 

"admirablement adapté à l'esprit persan" (Gobineau : 280-284). 

  Flandin fait un rapport positif de l'accueil des gens, sur sa route vers la capitale, Téhéran, 

et décrit également le bon état de l'agriculture sur tous les champs qui bordent sa route; mais, 

les agriculteurs ne peuvent pas se contenter de leur activité principale:  

" Les agriculteurs s'occupent bien de leurs travaux mais afin de pouvoir payer les commissions 

secrètes, faisant partie intégrante de la vie économique, ils exercent, au noir, un autre métier 

également. L'Iran est un des meilleurs pays orientaux mais l'état lamentable de son 

gouvernement lui en a fait un des plus misérables."(Flandin, Voyage en Perse, [traduction en 

persan] : 98)  

Et, Gobineau remarque qu'en dehors de la capitale, 

" Le gouverneur tient, à la vérité, sa nomination du roi d'accord avec le premier ministre ; mais 

tant qu'il est en charge, il fait chez lui ce qu'il lui plaît." (Gobineau : 275)  

Montesquieu déclare que la différence fondamentale entre les systèmes politiques et 

gouvernementaux des pays européens et asiatiques est que ces derniers souffrent du despotisme 

séculaire, qui équivaut au non- respect des lois (Montesquieu : 165-221).   

  A Schirâz, le prince-gouverneur de Fârs invite Flandin dans sa demeure. À part les 

descriptions détaillées que le voyageur nous laisse de cette demeure, il relate également son 

entretien avec le Prince qui se montre curieux de se renseigner sur tout ce qui se rapporte à 

l'Europe, surtout au système gouvernemental, qui lui semble difficile de concevoir car trop 

éloigné de ce qu'il connaissait : 
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 "Lorsque je lui parlait de l'assemblée nationale, le pouvoir des députés et le fait que toute loi 

doit être votée par celle-là, il m'écoutait avec grand étonnement. Il s'étonnait en fait de ce que 

plusieurs personnes s'occupent des affaires dont seul le roi puisse en être responsable." (Flandin, 

[traduction], page 330) É. Saïd souligne l'absence du self-government (É. Saïd : 47) 

L'absence de contribution politique du peuple va de pair avec l'absence de contribution 

économique des gens due au manque d'un système efficace de l'imposition qui ne puisse pas 

exister sans un État de droit, et Gobineau en fait état longuement dans son récit:  

"Comme l'impôt ne se perçoit en outre que sur les produits de la terre et d'après les cadastres 

anciens, mal faits et souvent très au-dessous de l'état réel des cultures, cet impôt est en somme 

fort médiocre, et ne constitue rien de gênant ni d'oppressif pour la population, qui d'ailleurs ne 

paye ni pour l'exercice des professions, ni pour la propriété des maisons ou bâtiments, ni pour 

le bétail, ni pour la capitation, et qui ne connaît pas même de nom les contributions 

indirectes[…]."(Gobineau : 288-289)  

  Même au niveau de la perception des rémunérations des fonctionnaires, la corruption 

du système économique est perceptible pour Gobineau :  

"Jamais, au grand jamais, à moins d'événements extraordinaires, le soldat persan ne touche la 

solde que l'État est censé lui allouer. En entrant du trésor, elle passe par les mains du général 

commandant la division, du général commandant la brigade, du colonel, du capitaine, du 

lieutenant, du sergent, et ce qui en arrive à destination est infiniment peu de chose." (Gobineau : 

285)  

Ce qui équivaut au service rendu :  

"Mais le soldat, d'autre part, n'est pas astreint à beaucoup de fatigues. Il ne va guère à l'exercice, 

l'été parce qu'il fait trop chaud, l'hiver parce qu'il fait trop froid."(Ibid) 

 Flandin souligne (Flandin, vil. 1 : 268) l'influence néfaste de la présence de certains pays 

étrangers dans les affaires-surtout économiques- du pays. La faiblesse des rois Qâdjâr avait en 

effet permis cette influence. Les Anglais avaient tenté de pénétrer dans le commerce du pays 

pour la première fois à l'époque des Zends, au XVIIIème siècle, mais à l'époque, les souverains 

étaient assez vigilants, c'est en fait, au XIXème siècle que ces étrangers ont répandu leur 

influence dans presque tous les domaines, y compris économique, faute de surveillance et de 

protection des productions nationales. Par la voie des traités de commerce obtenus par des 

agents diplomatiques, ils avaient pu diffuser leurs produits dans presque tous les bazars, et ainsi, 

frapper au coeur une industrie née bien avant la leur. Mais Flandin, qui désapprouve la forte 

présence britannique en Iran, regrette également l'absence économique de son propre pays sur 

le marché iranien due à l'inexistence prolongée de relations diplomatiques entre l'Iran et la 

France, surtout entre 1809 et 1839. (Flandin [traduction] : 83) Et, de surcroît, il révèle que ce 

qui l'intéresse en Iran, à part les descriptions détaillées des villes et des bâtiments, c'est de 

rapporter des "objets" qu'il trouve pendant des études archéologiques: des statues et les parties 

des monuments qu'il avait moulées. (Flandin, vol.2 : 391) Le fait que les étrangers puissent 

fouiller et ensuite emporter avec eux dans leurs pays les richesses culturelles du pays, sans que 

Flandin en révèle directement la cause dans son récit, est évidemment relié au manque d'un 
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système de surveillance de l'héritage culturel à cette époque, dû lui-même à un manque d'intérêt 

de la part du gouvernement.  

  Le manque séculaire du respect des lois a entraîné le manque, bien enraciné dans la 

culture, de discipline et de l'ordre à des niveaux considérables comme parmi les forces de 

l'ordre. Flandin décrit l'entrée de la délégation française dont il fait partie à Qazvine ; ils sont 

accueillis par une foule considérable des gens partageant volontiers l'accueil des étrangers avec 

le gouverneur, mais de l'autre côté, le voyageur remarque, à juste titre, le manque de discipline 

au sein des forces armées venues au-devant de la délégation française de la part du gouverneur. 

(Flandin [traduction] : 101) Édouard Saïd considère, une des différences majeures dans l'esprit 

des Orientaux par rapport à celui des Occidentaux, non pas "une crédulité dont ils témoignent 

à l'égard des choses invisibles, mais une impuissance à construire un système en ce qui concerne 

les choses visibles" (É. Saïd : 309). 

 

2. Violence et ses racines 

  Flandin, à Zandjân, vit une expérience malheureuse d'affrontement avec quelques 

voyous. (Flandin [traduction] : 94-95). L'ambassadeur de la France porte plainte auprès du 

gouverneur de la ville qui décrète qu'on coupe le nez ou une oreille des agresseurs arrêtés le 

lendemain. Mais le ministre plénipotentiaire, trouvant cette pratique trop violente pour le goût 

européen, demande que chacun des deux agresseurs reçoive cinq cent coups de fouet. Le 

gouverneur voulait opter pour une punition sévère pour que celle-ci serve d'exemple aux autres. 

Donner des leçons, par l'intermédiaire de l'infliction des châtiments en public, tient lieu des 

instructions civiles qui ne faisaient pas partie de l'instruction générale. Max Weber (G. Reitrez : 

35) distingue deux systèmes d'autorité afin de voir la raison pour laquelle les gens obéissent à 

des ordres reçus. Il établit une nette distinction entre la violence et le libre arbitre basé sur la 

raison : dans un système autoritaire, les subordonnés reconnaissent les ordres émanant de leurs 

supérieurs pour la simple raison justement qu'ils en émanent. Mais il croyait que dans l'Occident 

comme partout dans le monde, on allait vers des systèmes basés sur les lois votées d'après les 

droits fondamentaux et la raison. 

 

3. La traîtrise et le manque de sagesse nationale 

  À l'époque Qâdjâr, les conseillers militaires russes et britanniques étaient engagés au 

sein de l'armée iranienne et peu de temps avant le voyage de Flandin, les Français, après la 

reprise des relations diplomatiques entre les deux pays, s'étaient fait aussi embaucher dans 

l'armée iranienne. Flandin, en bon Français, loue la probité et les efforts de ses compatriotes 

pour redresser l'armée, mais souligne également le manque de sagesse et de clairvoyance parmi 

les responsables militaires iraniens qui étaient seulement occupés par leurs profits personnels 

pour voir que les conseillers militaires russes et britanniques n'étaient qu'au service des intérêts 

du moment de leurs États respectifs. (Flandin [traduction] : 78 et 79) 

  Flandin raconte un autre exemple de la négligence et du manque de sagesse sociale 

(Flandin [traduction] : 268) : en Iran, comme un peu partout en Orient, afin d'obtenir du 
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charbon, les habitants brûlent une grande superficie boisée, et il regrette ce qu'éventuellement 

de grandes forêts aient été détruites ainsi suite à cette pratique stupide. Et plus grave encore, 

c'est que campant à côté des ruines de Persépolis- et l'on sait qu'il avait établi, lors de son voyage 

avec Pierre Coste, le plan de Persépolis- il désirait entrer en contact avec les passants curieux 

de ses activités qui s'arrêtaient pour voir ce qu'ils entreprenaient. Il voulait se renseigner, en 

effet, auprès de ces gens-là sur le passé historique de leur pays et sur les monuments (Flandin 

[traduction] : 307), mais à sa grande déception, il constate que presque personne n'est au courant 

de l'histoire de son pays et de ses héritages. Pas étonnant donc de constater-comme nous l’avons 

noté plus haut- que les voyageurs étrangers, bien plus avertis que les ressortissants du pays, 

connaissaient beaucoup mieux les valeurs des objets antiques et qu'ils les pillaient sans 

résistance de la part de vrais propriétaires de ces richesses culturelles. 

  Peu après son entrée à Ispahan, Flandin (Flandin [traduction] : 134) est témoin d'une 

insurrection perpétuelle de la part de quelques voyous (Louti) de la ville. Les habitants avaient 

porté plainte à plusieurs reprises auprès de la personne du roi qui s'était même déplacé jusqu'à 

Ispahan sans rien pouvoir faire pour rétablir l'ordre. Il avait abandonné, et les habitants aussi, 

et l'insécurité demeurait dans la ville. Flandin attribue la non-solution de ce problème dans une 

grande ville à l'inefficacité du gouvernement d'une part et à la nonchalance des Orientaux de 

l'autre. Ferrel Heady (F. Heady : 447) écrit que le système gouvernemental sous le despotisme 

autoritaire d'un roi ou d'un prince est l'exécutant de la volonté royale. Par conséquent, là où 

cette autorité suprême est inefficace, le système le reste également.  

   Flandin rapporte, par ailleurs, le fatalisme de Mohammad-Schâh:  

" Quoique dès son enfance il connaît la manière européenne de penser, il ne peut pas oublier 

son instinct asiatique. Il disait lui-même que ses efforts vont, de toute manière, rester vains et 

que seulement Dieu pourra l'aider à faire quoi que ce soit".  (Flandin [traduction] : 143) 

 

4. Un nationalisme décadent 

   Dans cette période de décadence due à l'inefficacité du pouvoir central, le manque de la 

contribution du peuple dans les affaires du pays dû au manque d'un système démocratique, et 

le mécontentement général, par conséquent, des Iraniens, Gobineau et Flandin rapportent la 

décadence du sentiment national. À la menace d'une attaque de la part de la Grande-Bretagne, 

Gobineau souligne l'indifférence générale des Iraniens, et bien plus encore, ils invoquent 

l'intervention des étrangers, ce que Gobineau appelle "une disposition d'esprit séculaire":  

"On va prêcher la guerre sainte? Pour quoi faire? Pour empêcher les Anglais de venir ici? 

Pourquoi ne viendraient-ils pas? En quoi sommes-nous intéressés à cela ? Ils ont de l'argent, ils 

feront de la dépense, ils payeront comptant; où est le mal? Que ceux qui ne veulent pas d'eux 

aillent se battre." (Gobineau : 209)  

Et Flandin, de sa part, se flatte en racontant que les Iraniens souhaitent l'influence de la France, 

comme pays puissant, dans leur pays :  
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" Dans leurs instants d'épanchement, des Persans moins corrompus, achetés moins chers peut-

être, nous disaient avec un ton de regret : "Pourquoi la France est-elle si loin ?" Tout est là: le 

voisinage, les vedettes au port d'arme, et l'or, surtout l'or." (Flandin, vol. 1 : 364) 

Ces deux voyageurs, dans leurs analyses, attribuent en fin de compte, à cause de la décadence 

généralisée du pays d'une part et de leur propre orgueil national de l'autre, la supériorité morale 

à eux-mêmes, les Européens :  

"On pourrait presque dire qu'il n'y a pas un Persan inintelligent, comme il n'y en a pas de 

complètement illettré. Ils ont l'esprit vif, très animé et d'une mobilité surprenante...On a dit 

d'eux que c'étaient les Français de l'Orient. S'ils se rapprochent de nous par quelques-unes de 

leurs qualités, il faut cependant convenir que nous ne leur sommes pas semblables par leurs 

défauts et leurs vices."(Flandin, vol. 2 : 414) 

Gobineau souligne, lui aussi, le désintérêt des Iraniens vis-à-vis de leur gouvernement, quoique, 

tout de même, un certain sentiment national persiste :  

" L'État ? Comment pourrait-il être, lorsque personne n'en prend aucun souci? La population 

méprise ses gouvernants quels qu'ils soient, bons ou mauvais. Incapable de fidélité politique et 

de dévouement, pleine d'adoration pour le pays en lui-même, elle ne croit à aucun moyen de le 

conduire." (Gobineau : 298)   

   Un des compagnons de voyage de Flandin a dû rester un peu plus à Schirâz afin de se faire 

rembourser une créance qu'il avait auprès d'un notable de cette ville. Il rejoint les Français avec 

un peu de retard, donc, tout frustré :  

"J'ai honte devant vous que mon pays se trouve dans une situation pareille. Si jamais je n'avais 

pas femme et enfants, je vous demanderais de m'emmener avec vous en France." (Flandin 

[traduction] : 409) 

  L'attitude des Occidentaux envers l'Orient peut parfois être méprisante avec des préjugés 

négatifs, mais on se trouve, nous aussi, figés dans une attitude défensive qui dissimule en même 

temps une attitude dite de "manie" (D.-H. Pageaux : 71) vis-à-vis d'eux. On voit donc, pour la 

plupart, la réalité de l'Occident selon ce que l'on a structuré socialement de la réalité occidentale, 

selon nos préjugés propres et non pas suite à ce qui cause la supériorité véritable de l'Occident. 

Et nos préjugés sont établis pour la plupart de l'observation superficielle des us et coutumes 

ainsi que du progrès technique, tandis que dans des récits de voyage des Occidentaux, on trouve 

pour le moins des tentatives de la compréhension des traditions et des comportements 

politiques. C'est en effet ce manque de tentative d'analyse et de compréhension qui nous mène 

à une attitude de manie gratuite.  

   Flandin montre, tout au long de son récit, beaucoup d'intérêt et d'admiration pour l'Iran et 

s'adresse aux Iraniens, leur donnant des conseils :  

" L'Iran et son peuple ont été très heureux par le passé, et très fiers de ce qu'ils possédaient. 

Mais à cause de l'incapacité du gouvernement actuel, ils vivent une désastreuse période de 

décadence. Ils pourront, grâce aux qualités que je leur reconnais, retrouver leur patriotisme et 
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aller à l'encontre du despotisme, au lieu de laisser leurs ennemis les dominer de plus en plus." 

(Flandin [traduction] : 420) 

 

Conclusion 

  On assiste, sous le règne de Nâssereddin-Schâh, le roi Qâdjâr qu'A. de Gobineau a 

connu, et qui succède à Mohammad-Schâh, sous le règne duquel E. Flandin avait voyagé en 

Iran, à des tentatives de la correction du système politique et économique de l'Iran, mais celles-

là n'ont eu aucun succès dans un système corrompu à même ses racines plusieurs fois séculaires. 

Ces tentatives consistaient à l'établissement du règne de la Loi comme garante de la sécurité 

personnelle et sociale, ainsi que celle de la propriété et de la vie privées des ressortissants du 

pays. On avait déjà, à cette époque, bien diagnostiqué l'origine des problèmes. L'époque de 

Nâsséreddine-Schâh marque donc l'aspiration à l'existence et à l'obéissance aux lois, ce qui 

constitue la base même de l'idée de la Constitution. Mais la résistance des gens du pouvoir, 

ainsi que l'influence néfaste de certains pays  étrangers s'exerçaient elles aussi contre ce progrès 

tant souhaité par l'élite iranienne. On constate une dualité dans la vision politique de 

Nâssereddine-Schâh (Mehr-nâmeh : 134) : d'une part, il aspirait à l'instauration et au 

gouvernement des lois, mais de l'autre, il demeurait, en tant que souverain absolu, attaché au 

despotisme plusieurs fois séculaire dont il était l'héritier.  Selon les historiens et les sociologues 

(Mehr-nâme : 38), pourtant, la genèse de la société civile en Iran remonte au début de la dynastie 

des safavides, au début du 16ème siècle, date de la fondation d'un État national que l'Iran n'avait 

pas connu depuis l'arrivée de l'islam. Presque à la même époque, dans la plupart des pays 

d'Europe, la société civile prend sa forme moderne, mais ce qui a causé d'obstacle au progrès 

de la société civile en Iran, c'est le renversement de la dynastie Safavide et l'avènement de deux 

autres dynasties jusqu'à l'époque Quâdjâr au début du 19ème siècle. La société civile iranienne 

était assez puissante au début du XXème siècle pour que la révolution constitutionnelle puisse 

avoir lieu, mais non pas assez forte pour le maintien immédiat des acquis de celle-ci. Ainsi, tous 

les produits de l'activité des hommes finissent par vivre d'une vie autonome qui s'impose à ces 

derniers : les lois, les institutions, les tendances historiques et les structures économiques sont, 

pour un Zola (Itinéraires littéraires, XIXème siècle : 505), des forces autonomes et aussi 

incontrôlables que les hérédités et les appétits. Le fait de connaître ces causes constitue la 

première étape dans le processus d'agir contre la fatalité. Sensibiliser les mentalités, donc, ayant 

recours à tous les moyens possibles, serait un moteur important du progrès sur ce plan. 

   Les efforts des Iraniens pour atteindre la liberté et le gouvernement de droit, entamés il 

y a plus de cent-cinquante ans, n'ont donné fruit que bien plus tard, avec la victoire de la 

révolution islamique. N'oublions donc pas, l'état lamentable dans lequel notre pays se trouvait 

socialement et politiquement et soyons vigilants que les forces régressives ne nous tirent pas en 

arrière et qu'elles n'anéantissent pas les efforts historiques si chèrement coûté à notre pays. 
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Résumé 

Titulaire d'un doctorat de littérature persane, Danechvar, avec ses deux derniers romans, L'île 

de l'errance (Djazierh sargardani) et Le Chamelier errant (Sarban Sargardan), marque un 

tournant dans sa carrière aussi bien que dans l'histoire littéraire persane. Son écriture mêlant les 

techniques de narration occidentale et les histoires iraniennes contemporaines de l'auteure 

comme fond, offre des possibilités de combiner la tradition et la modernité.  

    Ces deux textes   s'inscrivent dans les marges de l'autobiographie canonique, ils manifestent  

une volonté de recherche de la vérité chez Danechvar. Mais cette relecture de son passé, du 

moment où elle souhaite la partager avec d'autres, constitue aussi un autodévoilement volontaire 

qui implique l'existence de lecteurs, ceux précisément à qui Danechvar souhaite faire entendre 

sa voix. 

    A part la démarche autobiographique entreprise pour la première fois par cette romancière, 

c'est par l'invention d'une structure narrative  que Danechvar a réussi à renouveler sa poétique 

du récit. L'étude présente propose une analyse des différentes techniques narratives mises en 

œuvre dans ces deux romans. 

Mots-clés: Autobiographie, Vérité, Ecriture, Structure narrative, Lecteurs. 

 

Introduction 

    Simine Danechvar, née le 28 avril 1921 à Chiraz – morte le 8 mars 2012 à Téhéran, est une 

universitaire, femme de lettres, nouvelliste, traductrice d'œuvres littéraires et la première 

romancière iranienne. 

    Simine Danechvar a grandi à Chiraz dans une famille noble. En 1942, elle s’installe à 

Téhéran, où elle étudie la littérature persane à l’Université de Téhéran. Elle passe brillamment 

en 1949 sa thèse de doctorat, La Beauté dans la littérature persane, sous la direction du 

professeur Badiozzaman Forouzanfar. En 1950, Danechvar se marie avec Djalal Al-Ahmad, 

grand intellectuel et écrivain engagé iranien. En 1952, elle voyage aux Etats-Unis grâce à une 

bourse Fulbright pour obtenir son doctorat. Son domaine de recherche était l’écriture créative à 

l’Université Stanford. Elle y continue ses études en esthétique et psychologie de l’art. En outre, 

elle participe aux cours du Dr. Walce Stagner, chef du centre de "l’écriture créative" (creative 

writing). Elle apprend beaucoup dans ces cours qui influencent son écriture. Quand elle rentre 

des Etats-Unis, elle écrit Une Ville comme le paradis. Aux Etats-Unis, elle apprend la technique, 

la création de l’ambiance, le temps et l’espace romanesques et elle  découvre les méthodes 

narratives les plus modernes. Lorsqu’elle retourne en Iran, elle rejoint la faculté des sciences 

humaines de l’Université de Téhéran où elle enseigne l’esthétique et l’histoire de l’art. 
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    En 1969, elle publie son chef-d'œuvre, Souvachoun et en 1980, elle publie un recueil de 

nouvelles intitulé A qui puis-je dire bonjour ?, l'œuvre qui la fait connaître en tant que 

nouvelliste de renom. En 1993, elle publie un autre roman, L’Ile de l’errance (Djazierh 

sargardani), qui devrait être le premier volume d’une trilogie. Cet ouvrage est un mélange de 

chronique historique et de fiction romanesque ; les personnages romanesques aussi bien que les 

figures historiques comme Khalil Maleki, Al-Ahmad et Simine Danechvar elle-même y jouant 

des rôles. En 2001, la suite de L’Ile d’errance est publiée sous le titre de Chamelier errant 

(Sarban Sargardan). Ce roman aussi est en partie autobiographique.  

    Connaissant parfaitement les chefs-d'œuvre de la littérature étrangère, aussi bien que les 

théories de critique littéraire, Danechvar est bien consciente des problèmes inhérents à l'acte 

d'écrire. Avec ses deux derniers romans, L'île de l'errance et Le chamelier errant, elle marque 

ainsi un tournant dans sa carrière aussi bien que dans l'histoire littéraire persane. Cette étude se 

donne comme objectif de rechercher les manifestations du modernisme dans l'écriture de 

Danechvar. Les interventions de l'auteure dans le texte, dans le but d'exposer ses réflexions sur 

sa vie intime, la représentation de la réalité par l'écriture, imprégnée inévitablement 

d'interprétation subjective, le rôle du lecteur, la narration comme moyen de redécouverte du 

"Moi", sont parmi les caractéristiques les plus frappantes de cette écriture que nous analyserons 

dans la présente étude. 

     

L'auteure dans le texte  

    Selon la définition proposée par Philippe Lejeune dans Le pacte autobiographique, sont 

appelés "romans autobiographiques" tous les textes de fictions dans lesquels le lecteur  peut 

avoir des raisons de soupçonner, à partir des ressemblances qu'il croit deviner, qu'il y a "identité 

de l'auteur et du personnage". Ces deux œuvres peuvent être incluses dans le champ 

autobiographique dans la mesure où il y existe un personnage appelé Simine qui révèle parfois 

sa vie de couple avec Al-Ahmad, dans ce qu'elle a de plus intime, une modalité adoptée par 

l'autobiographe pour réinventer à sa manière le "pacte autobiographique" (Lejeune, 1975: 14).  

     L'évolution de Danechvar, du roman au roman autobiographique dans L'île de l'errance est 

due surtout à la présence d'un personnage appelé Simine, distinct de la narratrice. Le livre se 

compose en fait d’un monde réel et d’un monde fictif et deux histoires entrelacées, dont l’une 

raconte le récit de la vie de l’auteure et l’autre est une création de son imagination.  

     La partie imaginaire du texte relate la vie des personnages imaginaires comme Hasti (l’élève 

d’hier et l’amie d’aujourd’hui de Simine) et un décalage d’environ vingt ans la distingue de 

celle réelle concernant la vie de l’auteure et les jours où Al-Ahmad, Maleki et Chariati sont 

encore vivants. Dans la partie réelle, la Simine de la narration fait des réflexions sur le livre et 

l'écriture et des fois sur l'art en général : 

L’un de ceux qui attendent le déjeuner s’approche, salue Mme Simine et lui fait des         

compliments sur son interview publiée dans le journal ‘‘Keyhan’’ affirmant qu’il a entendu   

dire que sa Majesté aussi l’a lue […]. […]. Le quatrième dit qu’il a lu Souvachoun et lui en 

demande la signification. Simine répond : ‘‘Si vous l’aviez lu vous auriez su le sens donné dans 
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le livre même’’. Le type affirme : ‘‘Je vous jure que je l’ai lu trois fois’’. Simine ajoute : « La 

quatrième fois, vous le saurez’’. […]. Et Simine s’adressant à Hasti dit : ‘‘C’est ce qu’on dit à 

tous les écrivains alors qu’ils n’ont même pas lu une ligne du livre (Danechvar, 2001 : 50).  

    Mais la dualité de la présence de l’auteure dans Le chamelier errant est d’une autre nature: 

Ce jour-là, dans la maison de Simine, on avait arrosé la cour. Les briques répandaient une odeur 

sans pareille. Nous nous sommes assises sur une banquette … J’ai [Hasti] dit : ‘‘Je suis triste’’. 

Simine a demandé : ‘‘Qui ne l’est pas ? J'ai dit : ‘‘Vous’’. Elle a ri … Je lui ai demandé : ‘‘Avez-

vous jamais eu du chagrin ?’’. Elle a répondu : ‘‘Beaucoup’’ et a continué : ‘‘Toute une 

semaine, j’inventais des tas d’histoires pour convaincre Djalal de prendre un enfant 

d’orphelinat. Je brûlais du désir d’être mère. Les lundis, il allait chez ses parents et moi, comme 

j’avais deux cours dans l’après-midi, j’allais déjeuner chez M. Maleki. La nuit, quand Djalal 

rentrait, je me rendais compte que j’avais fait de vains efforts. Il y avait des coups de téléphone 

l’un après l’autre et ses proches reprenaient leurs conseils…’’. Simine les singeait tous et riait 

aux éclats. Mais la lumière passée sous l’arbre se reflétait sur ses larmes. Elle prétendait qu’à 

force de rire, elle avait des larmes aux yeux. Elle a repris : ‘‘Et moi, forcément, je me suis 

attachée aux enfants des autres et à ceux de mes proches…’’. (Danechvar, 2001: 219) 

    C’est la Simine décrite du point de vue de Hasti. Mais Hasti elle-même, est une invention de 

Simine, l’écrivaine, et décrite par la narratrice. A part la mise en abîme intéressante et 

stupéfiante du récit, la Simine de la narration s’avère être une personne réelle et concrète  tout 

comme Djalal Al-Ahmad et Khalil Maleki. Ce que raconte la Simine de la narration sur Djalal 

et leur stérilité relève du domaine d’une réalité extérieure. C’est un rapport fait sur un passé réel 

qui nie l’histoire et dépasse toute imagination ; c’est la négation de l’acte même de la narration. 

Mais l’histoire racontée par Hasti relève de la pure fantaisie de l’auteure niant la réalité et qui 

permet au personnage [Hasti] de revivre ses souvenirs à chaque fois qu’elle retrouve Simine, 

en chair et en os. Ce cercle vicieux continue jusqu’à ce que Simine de la narration fasse allusion, 

par moments, à la rédaction d’un livre. 

     Ailleurs, Danechvar écrit-elle : 

Simine avait dit : ‘‘Viens me voir plus souvent’’. Djalal était parti en Europe. Ses compagnons 

de voyage avaient écrit à Simine qu’il fréquentait une hollandaise avec qui il vivait aussi. Ce 

jour-là Simine a dit : ‘‘Enfin, j’ai écrit à Djalal lui-même. Il m’a répondu : ‘‘De peur de froid 

et dans l’espoir d’avoir un enfant j’ai eu une liaison avec cette femme. Elle est d’ailleurs très 

gentille. […] Simine a continué : ‘‘Et moi, j’ai écrit : tu ne pourras avoir d'enfant d’aucune 

femme si gentille soit-elle. Et supposons que tu aies un enfant, ne reviens plus’’. J’ai dit [Hasti] : 

‘‘Pour moi, M. Al-Ahmad était un saint’’. Elle a répondu : ‘‘Même la plupart des saints sont 

capricieux mais ils ne s’attendent pas à ce que leurs femmes fassent un faux pas (Ibid. : 220). 

    Et Simine Danechvar, en tant que la première femme iranienne qui ait introduit sa vraie 

personnalité, dans toute sa complexité et avec son vrai nom dans les cadres du roman, fait 

preuve d’un courage exceptionnel. 

 

II. La remise en question de l'objectivité du monde de récit 
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    Un processus de remise en question de l'objectivité peut être tracé dans ces deux œuvres qui 

présentent l'existence de versions alternatives des faits et des évènements. Dans L'île de 

l'errance, les interprétations des personnages des évènements s'opposent donc d'une manière 

remarquable. 

     La mort du père de Hasti donne un bon exemple de ce genre d’incertitudes. Avec la fin du 

deuxième volume du roman, le lecteur ne peut encore s’assurer de la réalité de la mort de 

Hossein Nourian, le père de Hasti. D’une part, l’interprétation d'Echrat (la mère de Hasti) de 

cette mort est suggérée au lecteur. D’après cette interprétation, le père de Hasti a été tué, tout à 

fait par accident, à cause de sa présence involontaire dans les bagarres de rue entre les partisans 

et les opposants de Mossadegh, par une balle qui ne le visait pas. Touran (la grand-mère de 

Hasti) en donne une autre version. Selon cette dernière lecture : 

Mossadegh sortant du parlement a dit à haute voix : ‘‘Là-bas, il n’y a que des voleurs, le peuple 

est ici’’. Hossein Nourian s’est penché … Mossadegh s’est tenu debout sur son dos, a fait un 

discours jusqu’à ce qu’on ait apporté un tabouret. Hossein a vu un soldat viser Mossadegh, 

Hossein lui a crié gare : ‘‘Monsieur, couchez-vous par terre’’. Et il a exposé lui-même sa 

poitrine au feu en disant : ‘’ Tire lâche !’’ Et le type a tiré (L'île de l'errance, 2001 : 148). 

      Jusqu’à la fin du roman Hasti « n’a enfin pas compris s’il était un héros ou s’il a été tué par 

accident » (Ibid. : 275). Le lecteur éprouve le même sentiment de confusion devant un texte qui 

résiste à livrer la version définitive des faits et des événements. 

      Outre le caractère indéfini des faits, Danechvar tourne en ridicule toute distance entre le 

texte littéraire et le monde extérieur. Dans L’île de l’errance, là où Hasti, la créature de 

l’auteure, la traite avec une sorte de supériorité ironique, en donne un bon exemple : 

Hasti s’assoit et dit : ‘‘ Tous ceux qui vous fréquentent  s’aperçoivent de vous naïveté’’. 

-Tu veux dire qu’on lit la bêtise sur mon front. 

-Et vous les laissez vous exploiter. 

-C’est-à-dire que je me laisse abuser.  

Simine ajoute tout en riant : ‘‘Je t’ai créée moi-même et tu me traites en gamine ?’’ 

Hasti se calmant, répond : « Ce sont mes parents dont j’étais privée qui n’ont créée. » 

Simine remarque : ‘‘Je voulais dire autre chose’’ (Ibid. : 57) 

       Ce dialogue entre Hasti et Simine (fictif ou réel ?) informe non seulement le lecteur du 

caractère fictif du personnage mais le rend confus. En lisant ces quelques lignes, il se 

demanderait sans doute : comment serait-il possible qu’un personnage juge son créateur ? Et si 

la « Simine » mise au jugement ici, diffère de celle, l’auteure du roman, pourquoi est-ce qu’elle 

prétend avoir créé Hasti et même s’émerveiller en voyant sa créature se moquer d’elle ? De la 

sorte, un personnage qui a été créé par l’auteure met sa création en question pour provoquer 

chez le lecteur un sentiment de confusion ou d’indétermination auquel nous avons déjà fait 

allusion. 
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      Les autres personnages aussi, de temps en temps, insultent l’auteure ou se moquent      d’elle. 

Touran, la grand-mère de Hasti, par exemple, dont les relations ne sont pas en bon terme avec 

« Simine », l’appelle sans cesse « cette femme »: 

 

Touran a perdu patience : ‘‘C’est cette femme qui t’a mis tous ces ragots dans la tête. Je la 

déteste’’. Hasti a tapé du poing sur les bras du fauteuil en distant : ‘‘N’appelez pas Simine cette 

femme’’ (Ibid. : 36). 

 

     Ailleurs la narratrice remarque : « Simine était bavarde et l’est toujours » (Ibid. : 175). Ou 

Farkhondeh, l’élève de Simine à l’université, lui dit : « Votre modestie, votre bonté et même 

votre accessibilité cachent votre orgueil’’. Simine répond : ‘‘C’est possible’’» (Ibid. : 266). 

Dans ces deux romans, Danechvar balaie toute frontière entre la réalité et la fiction non 

seulement en semant le doute sur la réalité de la personne de « Simine » mais aussi en 

introduisant des personnages politiques ou littéraires réels de l’histoire contemporaine de L’Iran 

à côté des personnages fictifs, des personnages tels que Khalil Maleki, Hamid Enayat, docteur 

Chariati et Badiozzaman Forouzanfar. Toutefois, ces personnages commettent des actes qui ne 

sont pas conformes aux réalités connues dans leur vie.   

Dans le même objectif, Danechvar développe des thèmes tels que la nature de la littérature ou 

de l’art au sein de ses deux romans. Dans le quinzième chapitre de L’île de l’errance par 

exemple, nous voyons « Simine » faire cours sur les aspects allégoriques de l’art indien et en 

débattre l’étude critique, selon les méthodes psychanalytiques de Freud et de ses disciples, avec 

ses étudiants. Mais peut-être, la conversation entre Hasti et son demi-frère, Bijan, en serait un 

meilleur exemple : 

Bijan se mit à parler : ‘‘Hasti, je suis contre ce genre de littérature récemment à la mode en Iran. 

La poésie est tellement vague qu’on n’y comprend rien et la prose … est pleine de pus, de sang 

et de vase. Comme on écrit bien sur les pauvres et les gueux ! 

Hasti dit : ‘‘Si la littérature est allégorique, c’est à cause de la censure et si l’on écrit à propos 

des misérables, c’est parce que personne ne pense à eux. Malheureusement, ils n’ont ni savoir, 

ni argent, ni connaissances politiques et sociales (Ibid. : 168). 

      Comme il résulte du discours rapporté ci-dessus, Danechvar tourne la question de l’art en 

sujet de discussion des personnages. De la sorte, son roman traite, plus que de la réalité 

extérieure, de sa propre essence et démontre chez elle la primauté de l’art sur la réalité.  

        

III. L'errance narrative, idéologique, sentimentale et affective  

Dans ces deux romans, L’île de l’errance et Le chamelier errant, la vie de tous les personnages 

et surtout celle du personnage principal sont dépourvues de toute certitude. Côté relation 

amoureuse-affective, Hasti hésite entre Morad et Salim et côté relation consanguinité-parenté, 

elle oscille entre Maman Echi et la grand-mère Touran. De gauche, elle se laisse tenter par 
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Morad Pakdel et de droite par Salim Farokhi. D’un côté, maman Echi qui l’a mise au monde 

veut l’avoir, qu’elle soit à elle, qu’elle lui appartienne et la séduit par ses fêtes, par le sauna, le 

bowling, les salons de coiffure, les maisons de couture, bref par sa vie aisée. De l’autre, la chère 

Touran qui l’a élevée et qui lui doit le droit de mère la fait venir à elle. Elle hésite entre les 

opinions et les croyances de Simine qu’elle prend pour modèle et celles du maître Mani. Elle 

imite sans avoir une idée indépendante ; elle imite ceux qui prétendent guider le peuple, ceux 

qui croient pouvoir montrer le chemin mais qui se sont eux-mêmes égarés.  

   

L’hésitation de Hasti entre Morad et Salim présente une métaphore de la perplexité d’une 

génération qui, dans les années cinquante, se trouve face au marxisme et au mysticisme 

islamique, en tant que deux idéologies dominantes. Préférer Salim à Morad à la fin de L’île de 

l’errance, signe du choix de l’islam face au marxisme, amène apparemment Hasti à la 

conviction. Toutefois, Le chamelier errant en suggère l’inverse. Car le mariage avec Salim la 

jetant de plus en plus dans la perplexité, elle retourne à son premier amour, Morad, le 

révolutionnaire gauchiste. Dans les deux volumes du roman, l’errance, dans toute acceptation 

du terme, constitue un motif de plainte. Dans l’île de l’errance, Hasti ne sachant plus quel parti 

prendre, elle dit : 

Je suis confuse. Parfois, je crois être un humaniste gauchiste et partisan de Khalil Maleki et 

parfois, je crois à la force du mouvement religieux et à Djalal Ah Ahmad, ou selon vous, au 

dynamisme religieux. Et parfois, je pense à ne m’adonner qu’à l’art tout en ayant une juste 

croyance politique et sociale, mais quelle croyance est juste ? Je n’en sais rien (2001: 87). 

      Danechvar représente admirablement cette ignorance dans une autre scène, là où Hasti 

indique le chemin à Bijan qui conduit la voiture et ils sont perdus : 

       Bijan guidé par Hasti, prit une rue secondaire parallèle à la colline. Il monta, il descendit, 

il alla en arrière, en avant, à droite, à gauche, tout droit, un tour, un détour, une pente, une 

montée et finalement il s’arrêta. Posant la main sur le volant, il dit : ‘‘Maintenant, on est tout à 

fait perdus’’ (Ibid. : 173). 

  Les métaphores de ‘‘gauche’’ et de ‘‘droite’’ sont plus évidentes pour qu’il y ait besoin 

d’explications.  

Dans Le chamelier errant, cette errance existentielle persiste malgré tout. Se sentant de plus en 

plus perdue dans un abîme d’irrésolution, Hasti se dit : « Peut-être en donnant un ordre à toutes 

les connaissances que j’ai acquises, je trouverai mon chemin » (2001: 173). Ailleurs, elle se 

demande : « Est-ce qu’il est possible de changer ma nature errante ?» (Ibid. : 114). 

A part ses incertitudes idéologiques, Hasti oscille entre les frivolités de sa mère et les prières et 

la foi de sa grand-mère. La perplexité affective de Hasti envers sa mère et sa grand-mère est en 

fait une allusion à celle plus grande que l’on éprouve devant deux manières d’être, deux cultures 

et deux classes sociales et évoque une grande faille socioculturelle dans l’ensemble de la 

société : 
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Hasti ne savait pas pourquoi elle cédait aux tentations et aux desseins de sa mère, pourquoi son 

frère, Chahine, et elles étaient tellement attachées à maman Echi. Est-ce que son charme les 

séduisait? Est-ce que Hasti, au fond du cœur, préférait l’univers où vivait sa mère? Est-ce que 

l’univers de sa mère lui ouvrait les perspectives d’un monde qu’elle ne soupçonnait pas, auquel 

il ne lui était pas possible d’avoir accès dans la vie avec la grand-mère? Mais Hasti ne concevait-

elle pas ce monde vide de sens et ses gens, un groupe de bourgeois consommateurs vide 

d’esprit?  Morad  lui avait dit à plusieurs reprises: ‘‘si tu cherches la noblesse, tu dois tourner 

le dos à ta mère et quitter cette classe idiote’’. Morad, lui-même, avait l’intention de partir de 

la maison paternelle (L'île de l'errance, 2001 : 17). 

      D’ailleurs, pour reproduire cette errance, Danechvar fait recours à différentes stratégies 

narratives. Les chapitres du roman ne suivent pas en fait l’ordre de succession des événements. 

Dans le chamelier errant, le troisième chapitre est antérieur au premier ; quant au huitième, il 

s’est produit avant, selon l’ordre logique. Dans un roman où le personnage principal se trouve 

perplexe face à la réalité de son existence, le lecteur aussi se trouve confus dans la 

compréhension du texte, l’expérience de la lecture du roman étant exactement comme 

l’expérience de la vie acquise, au cours du roman, par les personnages. D’autre part, pour 

raconter son histoire, Danechvar, comme l’on vient de le voir, se sert de différentes voix 

narratives, les discours contradictoires étant le principal agent du véhicule  du doute et par là 

même de la conscience de différentes versions possibles.  

 

IV. Le lecteur, le centre d'intérêt de l'auteure 

      Le grand avantage de L’île de l’errance, «ne se trouve pas placé dans la personne de Simine, 

de la narratrice ou de Djalal ». Dans L’île de l’errance, « le centre d’intérêt » s’est déplacé du 

personnage au « lecteur », «celui qui lit le livre et qui se pose des questions» (Bahrami, 2005: 

161-162) ; l’avantage de  L’île de l’errance, c’est d’éveiller l’esprit critique du lecteur aux idées 

dominantes des quelques dernières décennies ; celles dont la pensée de Al-Ahmad constitue 

l’un des principes fondateurs.  

      L’île de l’errance fournit en fait l’occasion de poser des questions qui, de longues années, 

ont préoccupé Danechvar, des questions qui passent par la tête et l’esprit errant de Hasti et 

naturellement celle du lecteur. Des questions sur les doutes politiques et idéologiques d'Al-

Ahmad, sur le communisme, le socialisme, le marxisme, l’impérialisme, la lutte politique et 

l’islam révolutionnaire. Des questions sur le martyre posées à Al-Ahmad qui, d’après le texte, 

est persuadé que «la croyance en martyre aide à affronter toute incertitude » (2001: 264). Des 

questions auxquelles Danechvar expose le lecteur, en créant un univers fictif dans lequel les 

pensées d'Al-Ahmad se sont réalisées. En créant des personnages comme Hasti, Salim et Morad 

(qui reflètent les pensées errantes d'Al-Ahmad) et en les abandonnant dans les chemins indiqués 

par lui pour reproduire au lecteur les impasses effrayantes que présentent ces chemins. 

Le livre, comme on vient de le dire, se compose d’un monde réel et d’un monde fictif et deux 

histoires entrelacées, dont l’une raconte le récit de la vie de l’auteure et l’autre est une création 

de son imagination.  
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La partie imaginaire du texte se passe dans les années d’avant la révolution et en pleines luttes 

politiques et idéologiques de cette époque et relate la vie des personnages imaginaires comme 

Hasti, Salim et Morad, et un décalage d’environ vingt ans la distingue de celle réelle concernant 

la vie de l’auteure et les jours où Al-Ahmad, Maleki et Chariati sont encore vivants. Dans la 

partie réelle, les noms et les pensées sont tous familiers au lecteur, et les personnages sont dotés 

des connaissances du jour et s’inquiètent de l’avenir de « tant d’agneaux errants sans berger» 

(Ibid. : 59). 

 Quant aux personnages imaginaires, ils n’agissent que selon les écrits et les pensées de Al-

Ahmad, de Chariati, de Maleki et leurs semblables et ne suivent que leur chemin: Hasti qui 

«aimait beaucoup et qui aime encore Djalal Al-Ahmad» (Ibid. : 32), Salim qui «préférait Al-

Ahmad (aux autres)» (Ibid. : 76), et Morad qui a dit à Djalal Al-Ahmad: «M. Al-Ahmad, 

pourquoi est-ce que vous ne passez pas à l’acte pour qu’on vous suive?» (Ibid. : 59). Et bien 

qu’à part Al-Ahmad, Chariati et Maleki (et leurs semblables), ils connaissent les pensées et les 

écrits de Sartre, de Marx, de Hegel, de Sohrewardi, de Molavi et de Khayam, ils sont 

complètement déroutés. Comme en témoignent les événements du livre, les chemins que 

l’auteure leur fait prendre et les paroles qu’elle leur fait dire sont là pour attester l’inexactitude 

de ces pensées et de ces écrits.  

Ainsi, L’île de l’errance s’avère être le récit de la fin de l’idéalisme de l’auteure et naturellement 

de ceux qui ont pris comme guide des maîtres eux-mêmes indécis, le récit de la fin de l’époque 

des héros tels que Youssef, l’alter-ego de Al-Ahmad. Dans L’île de l’errance, on passe des 

héros braves, bien décidés et inébranlables de Souvachoun, à un monde dépourvu de héros. En 

témoigne l’un des personnages qui faisant allusion à Al-Ahmad, dit à Simine : «Simine, ton 

héros ne demeure pas toujours un héros» (Ibid. : 28).  

Selon Danechvar, Djalal était un homme avec une grande force attractive sur son public, « un 

homme […], comment dire, entouré d’un halo … » (Ibid. : 32) et d’après H. Golchiri, « (C’était) 

un cheik entouré d’adeptes » (2005 : 9). Une attraction qui en imposait non seulement à Simine 

mais à toute une génération. Et l’image de Al-Ahmad dans Le déclin de Djalal aussi bien que 

son double fictif, Youssef, dans Souvachoun (une figure semi-mythique, semi-humaine) sont 

le produit de l’idéalisme de Danechvar, et nés d’un sentiment de foi en un homme d’une si forte 

personnalité.  

Zari, dans Souvachoun est à la fois dominée et séduite par Youssef. Elle est tellement éprise de 

son mari que sa personnalité s’éclipse derrière celle de Youssef. Pour elle, Youssef n’est pas 

un homme ordinaire, mais un super homme inlassable, un héros audacieux, un père exemplaire 

et un combattant inépuisable. Du moment où nous le voyons en scène, il domine l’être et la 

pensée de Zari, comme s’il l’avait occupée. C’est peut-être  pour cette même raison que, malgré 

tout amour et toute affection qu’ils éprouvent l’un envers l’autre, ce n’est qu’après la mort de 

Youssef que Zari retrouve son individualité:  

« Zari ressemblait à une poule libérée de sa cage. […]. Non pas une étoile, mais des milliers 

d’étoiles s’étaient éclairées dans sa pensée. Elle savait que désormais, elle n’aurait plus peur de 

personne ni de rien » (Danechvar, Souvachoun, 2001: 288). 
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La narratrice du Déclin de Djalal, tout comme Zari, est éprise de son mari. Néanmoins, Djalal 

lui laisse si peu de places qu’un livre qui dans sa première page se déclare «une autobiographie» 

(Danechvar, 1981: 10), se transforme en mémoires. Dans ce petit livre de moins de cinquante 

pages, le nom de « Djalal » est mentionné plus d’une centaine de fois, alors que dans son 

autobiographie intitulée  Une pierre sur une tombe, Al-Ahmad ne mentionne le nom de Simine 

qu’une seule fois et cela dans les premiers mots du début du livre: «Nous n’avons pas d’enfants, 

Simine et moi» (Djalal Al-Ahmad, 1982: 10). Il emploie ensuite, jusqu’à la fin, « ma femme » 

pour désigner Simine.  

Quant à Danechvar, après la mort de Al-Ahmad, en presque un quart de siècle et dans la 

solitude, a eu l’occasion de revoir le passé (et cela, non pas des yeux de Al-Ahmad) ; et d’ouvrir 

les yeux et ceux de son lecteur sur les défauts de la pensée de celui avec qui elle a vécu des 

années. Et de dire à son lecteur que «L’Occidentalisation  est un livre important, mais […] cela 

m’empêche qu’on n’y trouve des propos superflus» (Le chamelier errant, 2001: 67), que 

«combien Djalal, pendant sa vie si courte, a changé de peau» (Danechvar, L'île  de l’errance, 

2001: 76), qu’« on n’accepte ses croyances au complet, même de son amant» (Ibid. : 32), qu’il 

faut «voir le monde avec sagesse et de ses propres yeux», qu’«il ne faut pas dépendre, jusqu’à 

la fin de sa vie, de ceux qui vous ont appris quelque chose, les répéter comme un perroquet. 

Doute de ce que tu entends, de ce que tu apprends, de ce que tu lis. Je serais un jour une vieille 

fossile ; il est possible que mes semblables se soient trompés» (Ibid. : 61). 

      De ce point de vue, L’île de l’errance s’avère être le tribunal de l’Histoire, un tribunal où 

les idées politiques et idéologiques de Al-Ahmad et d’autres personnages historiques, insérées 

dans la trame narrative, sont mises au jugement, pour en démontrer les défauts et les erreurs. 

En créant la foule errante que constituent Hasti, Salim, Morad et les autres qui reflètent l’esprit 

et les idées de Al-Ahmad et de ses semblables, en créant un monde trouble où les idées de Al-

Ahmad se sont réalisées, Danechvar fait un grand pas vers l’invitation de ses lecteurs à la 

critique des pensées politico-sociales de l’époque.  

 

Conclusion 

L'écriture de Danechvar, utilisant à la fois les techniques de narration occidentale et les histoires 

iraniennes contemporaines de l'auteure comme fond, offre des possibilités de combiner tradition 

et modernité. Elle est très clairement une réflexion sur le roman, qui s'inscrit au cœur de la 

narration, notamment dans les dialogues entre les personnages.             

L'arbitraire du monde de récit, l'incertitude des événements, l'imprécision des événements ou 

les interprétations multiples de ces événements, sont autant de traits marquants d'une écriture 

postmoderne. Ce qui se manifeste d'ailleurs clairement dans la structure narrative binaire du 

roman composée de deux histoires, deux manières de penser, deux atmosphères.     Cette 

écriture, en bouleversant la logique du récit traditionnel, témoigne sur une époque de transition 

et remet en question l'ordre et l'idéologie sur lesquels a reposé notre civilisation tout en invitant 

le lecteur à suivre l'auteure dans sa quête de la vérité.  
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C'est par l'introduction de sa vraie personne dans la trame narrative du récit qu'on peut affirmer 

que Danechvar a réussi en grande partie l'exemple d'un genre novateur. La démarche 

autobiographique permet d'ailleurs à Danechvar de revendiquer son droit à la parole et de 

retrouver son unité. L’écriture chez Danechvar se présente alors comme une entreprise de 

défoulement d’un sentiment  pesant dont il lui a fallu se débarrasser. L’œuvre achevée sera ainsi 

l’apaisement de tous les contraires. 
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Rrésumé 

Patrick Navaï est un écrivain français, dont le père est né en Iran. L'image poétisée de ce pays 

que livre sa poésie nous permet de répondre à la question de la géographie culturelle, artistique 

et littéraire de l'Iran. La présente étude opte pour l'espace géographique de l'Iran afin d'y 

explorer la culture iranienne dans son rapport avec l'espace. La recherche identitaire de Navaï, 

lui permet de sortir de sa sphère privée et donc de percevoir l’Autre, en transgressant des 

frontières, soit réellement ou imaginairement. Cela donne sens à la notion de la transgressivité 

parmi la triple articulation de la méthode de la géocritique. Il perturbe en outre les repères 

mimétiques habituels, en certains cas. Cela nous donne la possibilité de mettre en évidence la 

question de la référentialité pour représenter le rapport qui existe entre le monde fictionnel 

du poète et le réel de son expérience. Abordant en outre la superposition de plusieurs couches 

temporelles dans un espace-temps particulier, des stratifications intertextuelles, historiques ou 

mythiques sédimentées en cet espace-temps, se représentent dans cette étude. 

 Mots-clés: Patrick Navaï, géocritique, Iran, mythe, intertextualité. 

 

Introduction 

             Ayant une culture riche et belle, l'Iran, l'ancienne Perse où la littérature se taille une 

grande part, nous a légué un héritage culturel et artistique, extrêmement riche et universellement 

apprécié. Nous laissant un grand honneur, cet héritage a été estimé et apprécié bien au-delà des 

frontières de son pays d'origine jusqu'à l’Occident. Le rayonnement de cette culture dans la 

poésie de Patrick Navaϊ, le poète contemporain français, né d'un père natif d'Iran a attiré notre 

attention, nous amenant à étudier l'image poétisée de l'Iran dans sa poésie, ainsi que la 

reconstruction de l'Iran par sa poésie. Cela précisera évidemment l'apport de notre pays des 

points de vue culturel, artistique et littéraire à l'œuvre d'un poète français qui joue à son tour un 

rôle bien important dans la recréation de notre pays.  

       Dans un premier temps, l'Iran est considéré comme un objet perçu par Navaï qui, en tant 

que sujet percevant, joue un rôle essentiel dans les processus sociaux et culturels en établissant 

des interactions avec l'espace humain. Afin de présenter un travail bien méthodique, nous 

appelons à l'aide une méthode d'analyse propre à l'espace, la géocritique, dont le fondateur est 

Bertrand Westphal. Car la géocritique est, comme le dit Westphal, une  

"poétique dont l'objet serait non pas l'examen des représentations de l'espace en littérature, mais 

plutôt celui des interactions entre espace humain et littérature, et l’un des enjeux majeurs d’une 

contribution à la détermination/indétermination des identités culturelles" (Westphal, 2000 : 17).  
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        Il est d'ailleurs à noter que la géocritique est la jumelle de l'imagologie. En ce qui concerne 

les différences, dans une étude imagologique, c'est une culture regardante et une culture 

regardée, plus ou moins stéréotypée qui est en jeu. Tandis que Westphal évite, par la 

géocritique, les risques du stéréotype, en s'appuyant sur le référent:  

"Il semble acquis, dans le contexte retenu, que le référent et sa représentation sont 

interdépendants, voire interactifs" (Westphal, 2000 : 29).  

Si l'imagologie étudie la représentation de l'Autre dans une œuvre, c'est autour des interactions 

entre espace humain et littérature que la géocritique tourne. En effet, selon Westphal "les 

espaces humains ne deviennent pas imaginaires en intégrant la littérature; c'est la littérature qui 

leur octroie une dimension imaginaire, ou mieux: qui traduit leur dimension imaginaire 

intrinsèque en les introduisant dans un réseau intertextuel. La géocritique, en effet, se propose 

d'étudier non pas seulement une relation unilatérale (espace-littérature), mais une véritable 

dialectique (espace-littérature-espace) qui implique que l'espace se transforme à son tour en 

fonction du texte qui, antérieurement, l'avait assimilé" (Ibid. : 21). D'ailleurs, selon une étude 

imagologique, la culture regardante est subsumée sous la personne de l'auteur et  le Moi 

écrivant, et dans la géocritique c'est l'espace qui joue le rôle du premier plan; et ainsi "l’objet 

premier de l’analyse n’est pas l’auteur ni le texte mais le lieu" (Doudet, 2008). Ensuite, 

l'imagologie est centrée sur la vision de l'étranger, en étudiant la représentation de l'Autre et la 

géocritique est multifocale, selon laquelle l'espace est regardé par plusieurs cultures, mettant en 

scène les points de vue autochtone, exogène et allogène.  

       Abordant des interactions entre l'espace de l'Iran et la poésie de Navaï, le présent article a 

alors, l'intention de considérer les bases de la géocritique, puisqu'à notre connaissance, la poésie 

de Navaï n'a jamais été étudiée du point de vue géocritique jusqu'aujourd'hui. Pour ce faire, 

nous avons en vue de mettre en lumière la géographie culturelle, artistique et littéraire de l'Iran 

chez Navaï, en nous appuyant sur les enjeux de la géocritique: géocentrisme, multifocalisation, 

polysensorialité, stratigraphie et intertextualité. 

La géographie culturelle de l'Iran 

         Tout fait culturel naît dans un moule social et se base sur des rapports sociaux et spatiaux. 

Considérant que "la culture est selon Paul Claval, "l’ensemble de ce que les hommes reçoivent en 

héritage, ou qu’ils inventent […] l’ensemble des représentations sur lesquelles repose la transmission 

des sensibilités, des idées et des normes d’une génération à une autre, ou entre partenaires du même âge" 

(Claval, 1995 : 384), la géographie culturelle est l'espace des échanges culturels ou plutôt l'espace des 

rapports de l'homme avec l'Autre. Navaï, en tant que poète du monde, celui qui transgresse des frontières, 

soit réellement ou imaginairement, opte pour l'espace géographique de l'Iran afin d'y explorer la culture 

iranienne dans son rapport à l'espace. Il ne faut pas perdre de vue que c'est la recherche identitaire qui 

lui permet de sortir de sa sphère privée et donc de percevoir l’Autre. Parce que "la transgression est, 

d’après Westphal, émancipatrice, mais aussi centrifuge: on fuit le cœur du système, l’espace de 

référence" (Westphal, 2004 : 78). Nous prenons l'exemple de l'une des villes de l'Iran, "Nichapour" qui 

apparaît dans le poème de Navaϊ dans une expression sentimentale. Glorifiant le sol de cette ville, Navaï 

exalte le sentiment patriotique de tel ou tel lecteur persan: "Ô Nichapour/Ville qui t'as vu naître/J'irai 

baiser ton sol… Ô Nichapour/À la mémoire pourpre/Je serai le soufi/De ton sanctuaire " (Navaï, 2006 : 

64). Nous voyons que c'est avec l'aspect religieux et spirituel de cette ville que le poète a établi des 

relations intimes et la religion est, en fait, représentative de l'identité culturelle d'une société. La passion 
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du poète pour Nichapour est telle que par le souvenir de cette ville, il se sépare de sa matière et rejoint 

la spiritualité. En outre, la couleur pourpre de Nichapour chez Navaï montre que la langue poétique du 

poète n'est que le résultat de l'évolution de sa subjectivité sur l’espace qui relève de sa non-neutralité 

représentant une certaine véhémence sentie par lui à Nichapour. Cette ville a été alors recréée par le 

poète. D'ailleurs, étant donné que Nichapour a un référent réel, nous y trouvons ainsi une réalité 

référentielle, portée par une subjectivité qui la subsume. Cela donne forme à une "troisième spatialité", 

de Gullentops (1998), laquelle "se présente […] comme une structuration conceptuelle en devenir 

permanent… Cette troisième spatialité, dont avait déjà parlé Merleau-Ponty et qui se rapproche de 

l’espace-tiers de Soja, naît par et dans le texte" (Cité par: Lahai, 2011). Il est intéressant de noter que 

Nichapour est également le sujet des poèmes persans dans lesquels cette ville a un aspect mystique, 

surtout grâces à des poètes mystiques originaires de Nichapour. Mohammad-Reza Shafii Kadkani en est 

un exemple: "Maintenant, l'ascendance de la vigne du vieux jardin de Chadyakh/ dont du vin, est cultivé 

des chansons de Khayyam"  (Chafii Kadkani, 1388: 61). Cette vision endogène représente évidemment 

la place de l'intertextualité dans la poésie de notre poète étudié. 

       Un autre point à noter est que l'historicité est un ingrédient indissociable de la 

représentation littéraire de l'espace. Elle se révèle donc indispensable pour permettre 

l'élaboration d'une mythification. Car, chez  Navaï, l’étude des mythes met l'espace culturel et 

social de l'Iran en relation avec le temps, en nous représentant l'espace de Perse. D'ailleurs, "Le 

contexte culturel exerce à grande échelle des influences sur le choix des modèles mythiques. 

Ces contextes culturels déterminent plus particulièrement les attentes des lecteurs" (Abbasi, 

1390 : 65). Alors, "le mythe est un type de représentation culturelle du réel qui transforme la 

réalité (les objets sociaux, etc.) en catégories symboliques et qui lui donne sens" (Diaz, 2013). 

      Certains appels des mythes persans par Navaï nous présentent l'Iran comme le pays de 

lumière, de bonheur, de pureté, et d'harmonie. Par exemple, symbolisant la perfection et 

l'harmonie, Mitra, le dieu de la lumière dans la mythologie iranienne, vient dans la poésie de 

Patrick avant l'aube et l'apparition du soleil avec une flûte traversière pour aider son fils, Shams 

en lui faisant déchiffrer la partition, ainsi que son but: unir le monde (Navaï, 2008a : 28). Shams 

prend alors de la lumière de Mitra, par laquelle il dirige les hommes par ses chants mystiques. 

Ainsi, Mitra devient-il dans la poésie de Navaϊ le dieu de la musique possédant une composition, 

ainsi qu'une flûte traversière à la main qui apporte par sa musique, une harmonie, une lumière 

particulière, une juste communication et un accord réconciliant. Sa loi appliquée est le bonheur 

en conformité parfaite avec la vérité. Car l'essentiel de cette harmonie et de cette nature parfaite 

est fondé sur la vérité et la science divine. Nous voyons alors que Mitra inspire le poète et lui 

sert de la source d'une actualisation du mythe. Il est donc à noter que ayant la compétence 

d'entrer au monde du discours, le poète laisse la place à la saisie poétique ou mythique, en 

dépassant de la perception référentielle à la perception sémantique par une saisie impressive 

qui met l'homme sensible en rapport avec le monde, et qui donne naissance aux diverses valeurs 

sociale, culturelle et littéraire. Il convient de rappeler ici que la stratigraphie comme l'un des 

enjeux de la géocritique joue un rôle primordial dans la reconstruction d'un espace persan par 

le poète. Comme le dit Doudet "il est nécessaire d’examiner l’impact du temps et de ses 

différentes strates superposées et réactivables à tout moment sur la perception d’un espace" 

(Doudet, 2008).  

La géographie littéraire de l'Iran 
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            La Géographie et la littérature apparaissent dans un rapport d’inclusion réciproque. "La 

géographie littéraire se fonde sur ce très général postulat : qu’il existe nécessairement des 

relations entre toute œuvre humaine et le milieu terrestre où elle se localise, et que même dans 

ses aspects les plus spirituels et les plus rares, l’activité des hommes ne peut pas ne pas exprimer 

des relations de cette nature" (Ferré, 1946 : 10). La géographie littéraire peut en outre établir 

une relation avec la géopoétique. Michel Collot dit à ce propos: "Une géocritique sensible à la 

dimension proprement littéraire des représentations de l’espace doit chercher à établir une 

correspondance entre «page» et «paysage». C’est dire qu’elle débouche sur une géopoétique 

qui désigne à la fois une poétique: une étude des formes littéraires qui façonnent l’image des 

lieux, et une poïétique: une réflexion sur les liens qui unissent la création littéraire à l’espace" 

(Collot, 2011).  

       De même que le recours de Navaï au mythe littéraire persan, Simorgh, met en scène un 

pays plumeux qui symbolise la perfection et l'ascension. Simorgh, apporté deux fois dans la 

poésie de Navaï, vient en passant dans le ciel et en transmettant au poète le mystère de la 

délivrance, lorsqu'il sent le danger et réduit à l'impuissance. C'est à proprement parler que 

Simorgh lui enseigne qu'il faut réconcilier et unir le monde, faisant "la moisson des cœurs" 

(Navaï, 2008b, 8) et reformant "les éléments du puzzle éclaté dans l'univers" (Ibid.). De plus, 

quand le poète a une blessure qui ne se cicatrise jamais, Simorgh vient et le guérit par son baume 

magique, de sorte qu'il n'ait plus qu'une infime cicatrice et qu'il possède "cinq jambes et cinq 

bras habiles" (Navaï, 2008a : 78). Cet oiseau mythique joue alors le rôle de Simorgh de 

Ferdowsi, en guérissant la blessure et à la fois celui de Simorgh de Attar, en assemblant cinq 

continents du monde dans les jambes et les bras du poète, en symbolisant alors le symbole de 

l'unicité de l'existence, car cela est exactement en conformité avec trente oiseaux d'Attar qui se 

transforment enfin en un Simorgh qui possède trente ailes, en devenant un être unique.  Grâce 

à Simorgh, le poète symbolise alors "le poète de cinq continents" qui s'adressera plus tard au 

monde, en affirmant: "je bois vos souffrances/et suis l'écho de votre monde/mes joies sont les 

vôtres et pourtant ma voix est unique/car je suis vous et moi à la fois" (Navaï, 2008a : 84). Il 

est donc à noter que l'intertextualité se taille une grande part dans la reconstruction de l'espace 

mythique persan par le poète. Comme l'écrit Doudet: "la perception de l’espace ne peut qu’être 

médiatisée par d’autres textes, d’autres œuvres" (Doudet, 2008).   

        S'imaginant lui-même comme un messager de la part des jardins des soufis, Navaϊ prétend 

que "Shams de Tabriz", le poète persan lui a révélé le secret de la naissance de son fils, Yvan 

et a mis celui-ci sur la voie mystique en tendant les cordes de sa cithare. Grâce à ce mouvement 

symbolique et imaginaire, le poète fait l'expérience d'une ascension mystique par la 

reproduction de la voix de cithare. C'est ainsi qu'il pose son fils à côté de Shams de Tabriz, en 

lui donnant le pseudonyme de "Shams de Paris". Grâce à Shams de Tabriz, l'Iran est donc connu 

chez le poète dans toute sa spiritualité. Ainsi, c'est ici la littérature qui reconstruit l'espace, en y 

conférant l'aspect mystique. C'est ainsi que l’espace n'est pas considéré comme une donnée du 

réel qui préexiste au texte; en revanche c’est le texte qui donne naissance à l’espace. N'oublions 

pas en outre que cet espace spirituel exerce à son tour des influences sur le poème de Navaï. 

Par ailleurs, Navaï souligne que les gens plus âgés qui ont vécu plus longtemps avec les poèmes 

de Hafiz et de Rûmi et qui les connaissent alors bien, appellent leurs poèmes à l'aide pour bien 

goûter du mysticisme en vue d'idéaliser leur vie, s'adonnant aux poèmes et aux chants de Hafez 
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et de Rûmi: "Sentant venir proche ta fin/Tu t'adonnas au chant de Hafez/Tu te désaltéras à la 

fontaine de Rûmi/…/Depuis tes yeux éclairent mes yeux/Ta voix éclaire ma voie/Ton cœur 

brûle mon cœur" (Navaï, 2006 : 11). Nous prenons alors en considération le discours social et 

culturel de l'Iran dans sa poésie, ainsi que le rôle de l'intertextualité, car Hafiz et Rûmi et Chams 

de Tabriz font leurs pas dans les différentes œuvres persanes ou étrangères. Par ailleurs, grâce 

aux poètes persans, différents points de vue exogènes et endogènes connaissent l'Iran comme 

un espace mystique. Le point de vue endogène de Chahriar, le poète persan et celui de Nicholas 

Bouvier, l'auteur et le poète français, en sont de bons exemples; la poésie en Iran surtout celle 

de Hafiz sert à Bouvier de "sauvegarde dans des coins du pays où l'on n'a guère sujet d'aimer 

l'étranger" (Bouvier, 2004, 261). Chahriar à son tour rend hommage à Hafiz, en écrivant: 

"Jusqu'au moment où le monde et la tradition de la tendresse existent/ La poésie de Hafiz sera 

partout le leitmotiv/ Celui qui ne boit pas de l'eau de vie de la taverne/ Il sera l'automne, même 

s'il est la fleur du jardin de paradis// Ô Hafiz, la fontaine de ton éclairage est l'éternité/ L'eau de 

cette fontaine coulera pour toujours" (Chahriar, 1366 : 191). Nous pouvons ainsi discerner la 

plurifocalisationnalité de notre approche: la géocritique.  

La géographie artistique de l'Iran 

          La géographie artistique est une approche de l'histoire de l'art qui selon Halbertsma 

(1992) "part de l'identité ou d'un lien causal entre l'art, le paysage et le peuple; le peuple pouvant 

être remplacé par ethnie, nation ou culture" (Cité par: Kott, 2006 : 135).  

       Grâce à la musique et la danse persanes, l'Iran prend chez Navaï une image spirituelle. Le 

santûr, instrument de musique iranienne fait son pas sur la poésie de Navaϊ, en vue de présenter 

un Iran musical. Le poète poétise alors la géographie artistique de l'Iran, en décrivant son 

sentiment patriotique revivifié dans son cœur par son jeu et en comparant sa voix produite à 

une des plus belles langues de l'Iran: "Ton petit fils Yvan/Frappe/De ses fines baguettes/Le 

santûr/Il parcourt le champ des soixante-douze cordes/Le bois de mûrier lui répond/…/Chaque 

soir grâce à lui/L'Iran t'ouvre ses bras" (Navaï, 2006 : 19). Nous avons donc ici affaire à une 

activité polysensorielle, par le dynamisme de l'audition. Parce que "la suprématie du regard sur 

les autres formes de perception sensorielle n’est pas culturellement universelle, et que tous les 

sens sont importants et présents dans la perception de l’espace" (Doudet, 2008). Or, si le poète 

entend par l'activité auditive la voix de l'instrument de musique iranienne et s'en réjouit, ce 

dernier à son tour, a un certain dynamisme, en s'offrant au poète et en conférant ainsi des valeurs 

à l'Iran. Comme le dit Sha'iri "Les plus importantes caractéristiques sémiotiques de l'action 

auditive sont sa réciprocité, sa simultanéité, son unité, et sa cohérence" (Shairi, 1385 : 116-

134). Là où le poète emploie exactement le mot persan de "dastgah" sans le traduisant en 

français, et représente son fils dans une expression métaphorique comme celui qui "explore les 

contrées des dastgahs" au lieu d'écrire par exemple les contrées des modes ou celles des 

systèmes modaux, prouve ce propos (Navaï, 2006 : 19). Ainsi, le goût raffiné de son fils qu'il 

n'obtient que par la musique persane et réciproquement l'influence de son fils sur la musique 

persane, se mettent ici en relief. Il ne faut pas oublier en outre l’aspect interdisciplinaire de la 

géocritique par lequel le poète sort du domaine purement littéraire et se connecte à l'art musical, 

s’intéressant bien entendu à la question de l’espace.  
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       La danse persane lui procure également un espace bien mystique, dans la mesure où il se 

met à chercher le chorégraphe de sa poupée danseuse de Samarkand "aux longues tresses, qui 

a elle-même trois filles, ne cessant jour et nuit de danser" (Navaï, 2008a : 49). Cette poupée est 

selon lui "aussi brillant que Rûmi" (Ibid.). La juxtaposition des mots "longues tresses" (exprimé 

à plusieurs reprises dans les poèmes mystiques persans par lesquels le soufi arrive à l'infini), 

"Rûmi" (le poète mystique), "Samarkand" (l'une des villes de l'Iran) nous fait comprendre que 

cette danse est une danse symbolique qui a le sens de la danse extatique de jubilation. 

Considérant la multifocalisationnalité de la géocritique, selon laquelle "la géocritique est 

impensable sur une seule œuvre et se doit donc de s’appuyer sur un corpus divers, constitué 

d’œuvres dont le point de vue peut être soit endogène, soit exogène, soit allogène" (Doudet, 

2008), notre attention se tourne vers la place de la danse mystique de Rûmi du point de vue 

endogène comme un complémentaire pour la vision exogène de Navaï. Eghbal Lahouri, poète 

contemporain persan critique ainsi la conception de certains à travers l'image de la danse chez 

Rûmi:  

"Prends Rûmi en amitié/pour que Dieu te donne une âme brûlante//Rûmi voit le cerveau par un 

coup d'œil sur le peau/car il prend Dieu en amitié//ils l'ont mal interprété et personne ne l'a 

vu son sens nous a échappé comme la gazelle//ils ont appris la danse du corps de ses paroles/ils 

ont fermé les yeux sur la danse de l'âme//la danse du corps change la terre/la danse de l'âme 

change les firmaments//par la danse de l'âme, on gagne la science et la sagesse/on  gagne la 

terre et le ciel" (Lahouri, 1361 : 450). 

 

La géographie esthétique de l'Iran 

            Dans son livre Andishehaye now dar falsafeye Joghrafia, Hossein Shekoui écrit: "Dans 

les perceptions géographique du paysage, l'homogénéité climatique, la géomorphologie, la 

végétation, et la vie des animaux, mettent en scène l'esthétique du paysage" (Shekoui, 1382 : 

147). Navaï a donc l'art d'esthétiser l’espace selon un angle inattendu et apporter une nouvelle 

lecture de l'espace par une expression de liberté. Il offre ainsi une proposition nouvelle, en 

posant un regard différent sur l'espace. Nous trouvons en outre au-delà de son esthétique, une 

quête d’identité où le public se reconnaît également dans l’intervention. Comme par exemple, 

il met en évidence la beauté du "visage de Nichapour dans l'eau de ses bassins" (Navaï, 2006 : 

64), en le comparant à "l'éclat de jeune fille, planté dans le cœur". L'espace de Nichapour se 

définit donc chez lui dans l'éclatement, la jeunesse, la liquidité. Quant au point de vue 

l'autochtone sur la dimension esthétique de Nichapour, nous pouvons citer le poème de Abdi 

qui tout comme Navaï assimile la beauté de cette ville à une fille: "Je ne demanderai pas de son 

sol: ce qui serait à l'intérieur/ Ses fleurs et sa prairie sont privilégiées/ Il a pris dans ses bras, 

une montagne ayant des nœuds/ Comme des cheveux sinueux, tombant sur ses épaules" (Abdi, 

1370 : 16-17). C'est ainsi que le brouillage hétérotopique de Bertrand Westphal, là où la relation 

entre le référent et la fiction est perturbée, trouve son propre sens, car nous avons ici par la mise 

en scène de la question de la référentialité, un espace géographique appartenant à l'imaginaire 

du poète qui en fait un système sémiotique dans sa poésie. L’espace prend, en ce cas par la 

fiction, les attributs qu’il n’a pas dans la réalité. Nous avons également affaire à "secondspace" 

et à "thirdspace" au sens de Soja (2007); le premier pour la représentation du lieu; et le 
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deuxième pour s'opérer une sorte de va-et-vient entre les deux "perceptions" réel et fictif du 

même lieu (Cité par: Lahaie, 2011).  

 

Conclusion 

            L'étude de l'image poétisée de l'Iran du point de vue géocritique dans la poésie de Patrick 

Navaï a précisé l'apport de notre pays des points de vue culturel, artistique, et littéraire à l'œuvre 

d'un poète français. Ainsi, le rôle essentiel que joue le poète dans les processus sociaux et 

culturels en établissant des interactions avec l'espace humain, est-il mis en évidence. Prenant 

alors en considération des interactions entre l'espace de l'Iran et la poésie de Navaï à travers les 

enjeux de la géocritique, notre travail s'est orienté vers la question de la géographie culturelle, 

artistique et littéraire de l'Iran chez le poète. C'est ainsi que l'étude de la superposition de 

plusieurs couches temporelles dans un espace-temps particulier nous a représenté des 

stratifications intertextuelles, historiques ou mythiques sédimentées en cet espace-temps. 

       Par ailleurs, étant donné que Navaï s'affranchit de sa sphère privée, en voyageant réellement 

ou imaginairement en Iran, la notion de la transgressivité parmi la triple articulation de la 

méthode de la géocritique a trouvé un sens particulier. Nous avons découvert alors chez le poète 

une dialectique entre Je/ Autre d'une part et Ici/ Ailleurs d'autre part. D'ailleurs, la perturbation 

des repères mimétiques habituels en certains cas par Navaï a mis en scène la question de la 

référentialité, et ainsi le rapport qui existe entre le monde fictionnel du poète et le réel de son 

expérience. 
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 چکیده

از ابتدای قرن هفدهم که مطالعات ادبیات فارسی در فرانسه آغاز شد، 

ر فلسفی و عرفانی شناس فرانسوی به ترجمه آثابسیاری از محققان شرق

ایران پرداختند که تحلیل و مطالعات جدی از قرن نوزدهم به اوج خود 

( از اساتید حال حاضر دانشگاه pierre lorryرسید. پروفسور پییر لوری )

های رود، سالسوربن که از شاگردان برجستۀ هانری کربن به شمار می

د بررسی قرار متمادی است که مطالعات ادبیات عرفانی ایران را مور

است . او بر خالف اساتید متقدم خود روشی نوین را در ادبیات داده

 –است. پییر لوری با ورود به عرفان اسالمی عرفانی ایران دنبال نموده

های عرفانی عارفان و ادبیات ایرانی روح معنوی اسالم را منشاء دریافت

( که تالش louis gardetداند. با این روش او دالیل لویی گارده )عرفانی می

نمود تا منشاء عرفان را در فلسفۀ نو افالطونی و مسیحیت جستجو کند، 

کند صرفا از جنبۀ عرفانی جریان نماید. از یک طرف او سعی میرد می

( را که henry corbin( و هانری کربن )Louis massignonفکری لوئی ماسینیون )

از بیرون، به شکلی دقیق تر به  است نهعرفان از بطن اسالم منشاء گرفته

های علمی خود همانند ماسینیون و اثبات برساند و از طرفی در تحلیل

 هانری کربن وارد مباحث حکمت اشراق و فلسفی نمی شود.

 

 واژه های کلیدی: عرفان اسالمی، ادبیات عرفانی ایران، پییر لوری

 

 مقدمه 

تحصیالت  1970سال  در پاریس بدنیا آمد در 1952پییر لوری در سال 

متوسطه خود را در بروکسل به پایان برد و موفق به اخذ دیپلم از مدرسه 

او زبان و ادبیات عربی را در انستیتوی ملی  اروپائی بروکسل گردید.

عنوان استادی زبان  1977در سال زبان ها و تمدن های شرقی گذراند. 

بان و ادبیات عربی عربی را بدست آورد. پس از مطالعات علوم سیاسی و ز

، اسالم شناسی و عرفان اسالمی 3در موسسه ملی زبان های شرقی در پاریس 

 1976( فرا گرفت.و در سال Roger Arnaldezرا از استادش روژه آرنالده )

به عنوان یکی از متخصصین عرفان شناخته شد. رساله ائی را زیر نظر 

( Mohammed Arkounون)( و محمد آرکJean Jolivetپروفسور ژان ژولیوه )
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با بورس دوره تحقیقات آکادمی خود را  1978-1979گذراند. در سال های 

استادش هانری کربن سپری  با حمایتدر آکادمی فلسفه در ایران تحصیلی 

از  1981در سال که بر روی تز کیمیاگری در اسالم کار نمود.  نمود

اه سوربن / پاریس دکترای سیکل سوم خود تحت عنوان تمدن عرب در دانشگ

دفاع نمود. عنوان رساله دکترای وی کیمیاگری در زبان عرب ) جابربن  3

در آکادمی مطالعات  1987-1988حیان(،بود. مدتی را در بین سال های 

 Marcکه پیش از او مارک برگ ) به مطالعات عرفان پرداختعربی در دمشق 

Bergé ترای دولتی خود در از تز دک 1990( در آنجا اقامت داشت. در سال

" مطالعات اسالمی" دفاع نمود که تحت عنوان زبان، زمان و فضا در باطن 

استادیار کنفرانس در دانشگاه  1981گرائی اسالمی نگارش یافت. در سال 

به عنوان مدیر مطالعات عالی در دانشگاه سوربن)  1991بردو شد. در سال 

EPHEبه عنوان  2011تا سال و  ( و استاد کرسی علوم دینی معرفی گردید

مدیر دپارتمان مطالعات عربی در انستیتوی فرانسه در دمشق گردید. در 

 la revue)حال حاضر وی عضو کمیته هیات تحریریه " مجله تاریخ ادیان"،

de l'histoire des religions) "ژورنال تاریخ تصوف "(journal of the history of sufism) 

و  (bulletin critique des annales islamologiques) شناسی" و" نقد سالنامه اسالم

دبیر انجمن دوستداران هانری کربن واستال کربن می باشد. اساسا مطالعات 

پییر لوری بر روی موضوعات عرفان و باطن گرائی اسالم دور می زند. کتب 

وی به زبان های مختلف فارسی، اسپانیائی و ترکی و عربی ترجمه شده 

  است.

امروزه آثار پییر لوری در ابعاد گوناگون اسالم و عرفان اسالمی منتشر 

موفق به  9کتاب "رویا و تفاسیر آن در اسالم" 1383شده است. در سال 

وی عالوه بر مقاالت دریافت جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی گردید. 

ای متعدد در زمینه ادبیات عرفانی و شناخت عرفان بر پایه نگرش ه

قرانی، دهها دیباچه و مقدمه بر آثار محققان فرانسوی در زمینه ادبیات 

اگر چه تا كنون در ارتباط با ادبیات عرفانی عرفانی نگاشته است.

مقاالتي متعدد چه در ایران و فرانسه نگارش یافته است اما پییر لوری 

 در ادبیات عرفانی به مباحثی نو و تحلیل های بکر پرداخته است.

 بحث

پییر لوری اسالم را در کسوت عرفان جستجو می کند و تالش دارد تا با 

دوری از هرگونه اظهار نظر سطحی، عرفان اسالمی را با بن مایه های خود 

عرفان اسالمی تفسیر کند زیرا معتقد است که ادبیات عرفانی باید با 

ار توجه به دیدگاهی که خود عرفاء از آن دارند مورد بررسی و تحقیق قر

گیرد در غیر این صورت محقق به سوء تعبیر دچار خواهد شد. او همانند 

 داندهانری کربن و پل نویا نگرش و تعالیم عارفان را خیالپردازی نمی

(Nwyia,1991:1) و همانند لوئی ماسینیون و آنه ماری شیمل زبان عرفان را

تبیین  بهحساسیت و دقت نظر محققانه در بطن قران جستجو می کند و با 

 زبان عارفان از نگاه خود آنها می پردازد.

                                                           
9 Le rêve et ses interprétations en Islam 

این کتاب توسط نگارندۀ این مقاله ترجمه شده و مراحل نهائی ویرایش را سپری می 

 کند.
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پییر لوری در تحلیل مباحث خود به جنبه های فلسفی و استداللی اهمیت 

چندانی نمی دهد و در بررسی متون عرفانی، از متدولوژی هانری کربن 

کمتر پیروی می کند. در مقدمه مقاله "عقل، حکمت و جنون در تصوف شبلی" 

ونه آغاز می کند که هانری کربن در مطالعات خود در عبارت خود را اینگ

باره تصوف یا حکت اشراق عمدتا به شیوه فیلسوف عمل کرده است و به 

تجارب عرفا همانند نگرشی فکری نگریسته است. منظور او بررسی و توصیف 

تجربه های غیر عقالنی و یا فرا عقالنی با توجه به مفاهیم و اصول 

اینکه چقدر از این تجربه ها برای دریافت معرفت اعتقادی بوده است و 

است. مطالعات کربن در باره مباحث صوفیان، در زمینه ارتباط بین تاویل 

( قابل anthropologie cotemporaineمتن و روح بیشتر در انسان شناسی معاصر )

. در جائی دیگر اضافه می کند که هانری کربن (Lory, 1995,1 )چشمگیر است.

یه و تحلیل آثار از بعد نظری و عقیدتی پرداخته است چنانکه در به تجز

زمینه مطالعات سهروردی و یا ابن عربی )بنیان گذار عرفان نظری( او 

توانست بطور چشمگیری محل تالقی بین شیوه فیلسوفانه و حکمت اشراق را 

برجسته نماید. اما از نظر من، دستاوردها و گفتمان های کربن هنگامی 

 سمت محوریت خاص صوفی و عرفان می رود بسیار اهمیت دارد که به

(Lory,1995 :1) . پییر لوری در مباحثی که به سمت عرفان گرایش محض دارد

شیوه کربن را دنبال می کند وی در مقدمه کتاب تاویالت دوباره به روش 

هانری کربن اشاره می کند و می گوید من سعی می کنم تا طرح های هانری 

ا در بررسی تفاسیر عرفا مسلمان دنبال کنم و رویکرد تفسیری کربن ر

آنها را جدی بگیرم و رویکردی که می تواند در شناخت ما از بخشی از 

اندیشه اسالمی را ایفاء کند بررسی نمایم. با چنین نگرشی در مقدمه 

چاپ دوم کتاب تفاسیر باطنی قران از نظر عبدالرزاق کاشانی به محققین 

نتقاد می کند که نه تنها رسانه های جمعی بلکه عواملی چون اروپائی ا

خلط در رویکردها، استفاده از مفاهیم مبهم، جنبه های خودسرانه بین 

رویدادهای سیاسی و دینی موجب عدم فهم و اغتشاشاتی در اطالعات دقیق 

  ) (Lory,1980: 7از اسالم شده است. 

در ایران دو جریان را در  پییر لوری با ورود به عرصه اسالم و عرفان

غرب به هم پیوند داد اوال اینکه او با نشر آثار به معرفی تمدن و 

فرهنگ عرفانی در ایران پرداخته و سنت محققین پیشین فرانسه را در 

عصر جدید به شکلی در فضائی مملو از معنویت دنبال نموده است. و ثانیا 

قین در باره تمدن و فرهنگ او با رد ادعاهای ناصواب و غیر معقول مستشر

معنوی اسالم، زمینه های پیوند ناگسستنی اسالم و ایران را به عالی 

ترین شکل تقریر نموده است. پییر لوری گنجینۀ عرفانی ایران را گشود 

تا بتوان آن را به غربیان بیاموزد.و باید گفت شور و تمایل لوری به 

منحصر به فرد اوست و این  تفسیر عرفان ایرانی _ اسالمی از ویژگی های

در آثار و نوشته های او متبلور است.اگر کربن در ایران به سلوک 

اشراقی پرداخته است پییر لوری به سلوک عرفانی تمایل پیدا نموده است 

و در جستجوی رگه هائی عرفانی است که بتواند جریان پنهان عرفان را 

رود که بن مایه های شفافتر نماید حتی گاهی به سراغ فالسفه ای می 

عرفانی در آثارشان یافت می شود ابن سینا از آن جمله است که پییر 

لوری در مقاله"ابن سینا و تصوف، سخنی در باره رسالۀ نیریزیه" 

(Avicenne et le soufisme, à propos de la Risâla Nayruziyya به تحلیل نگرش های)



 

129 
 

سه بخش به بررسی معانی عرفانی وصوفیانه این اثر می پردازد و در 

 ( 17: 1392باطنی حروف مقطعه می پردازد.)آبساالن،

پییر لوری تمدن اسالمی را دنیای ناشناخته ائی معرفی می کند که دارای 

غنای شگفت انگیزی است که عرفان در بستر این تمدن از مهمترین مباحث 

د ادامه او را به حق بای ) (Lory,1980:8درک معنوی و باطنی قران است 

دهنده راه هانری کربن به شمار آورد که روش استاد خود را در بعد 

عرفانی به اوج رسانده است و پرتالش تر از پل نویا )شرق شناس فرانسوی 

او با رویکردهای که در عرفان اسالمی قلم می زد( گام برداشته است. 

گرایی،  سحر و جادو، رمزگرایی و باطنزمینۀ علم حروف، عرفانی به سراغ 

مفهوم خدا، ممنوعیت تصویرگری در اسالم ، علوم خفیه، شیطان، معراج، 

که گرایش فکری و معنوی او شطحیات، رقص و سماع، فرشتگان، اجنه و... 

را در زمینه های عرفانی به خوبی نشان می دهد، می رود و سعی دارد تا 

و ادبیات  همانند استادش هانری کربن حقایق را آنگونه که در بطن متون

عرفانی وجود دارند فهم کند و به خواننده منتقل نماید. او در تحلیل 

های علمی و موشکافانه خود، در مقاالت، آثار و سخنرانی هایش به نتایجی 

می رسد که در بطن نگرش ها و تعالیم باطنی عرفاء وجود دارد و از 

ن اینکه لوری برای بیانظریات ناصواب و بی پایه خود داری می کند. 

بتواند تعالیم، آموزه ها و تفاسیر عارفان را با ظرافت معنوی به 

خوبی تحلیل نماید، به تفسیر مسئلۀ هرمنوتیک می پردازد و پس از اینکه 

قرائت های فرهنگ ها را بیان می کند، افتادن در دام ذهنیت و اعمال 

به  شخصی را از موانع فهم دقیق یک متن می داند. سپس با این مقدمه

کتاب مقدس قران اشاره دارد که فهم قران تالش و مراقبت ویژه ای را می 

طلبد و اینکه یک محقق، اندیشمند دانشگاهی باید با معرفتی باطنی و 

 ascèseواقعی در پی کشف پیام قران باشد که آن را "پارسائی فکری")

intellectuelleمی نامد و از رجوع به اعمال سلیقه خود داری کند ) . 

لوری بر این باور است که مومنین، در قران، کالم خداوند و حتی حضور 

او را احساس می کنند و با تمام وجود و احساس باطنی در آن مایه می 

. او برای مدخل بحث های خود در کتاب (3-4: 1383 ،لورى)گذارند. 

تفاسیر باطنی قران از نظر عبدالرزاق کاشانی به توصیف قران اینگونه 

پردازد : الزم به ذکر است که قران برای هر مسلمان اساس ایمان،  می

اعمال عبادی و انسانی می باشد. قران عالوه بر اینکه کالم الهی است 

شیوۀ تجلی متعالی خداوند در این دنیاست و اولین منبع مطلق در دنیای 

 سپس پییر لوری به سراغ متن ) (Lory,1980: 9شخصی هر انسان مومنی است. 

می نویسد هر آیه، هر کلمه و هر حرف وحیانی یک ویژگی قران می رود و 

قدسی برای مومنین دارد و جای تعجبی نیست که برخی به رمزگشائی اسرار 

او همانند لوئی ماسینیون و آنه ماری  (Lory, 1996:192)آنها می پردازند. 

ان گرفته شیمل که معتقدند تصوف بن مایه های خود را از بطن اسالم و قر

است، به تاکید این عبارت می پردازد که تصوف اساسا با جنبه های 

بالقوه معنویت اسالمی که تعمیق آن به تجربه های معنوی برخی از ابعاد 

و در ادامه ,(Lory, 1980:18) ایمان که در بطن قران نهفته است، برمی گردد.

معنوی صوفی می افزاید که کشف معانی باطنی یک آیه قرانی با تجربه 

دارای پیوندی محکم و ناگسستنی هستند که این دو جنبه سطح بسیار عالی 

سراغ هنگامی که پییر لوری به   (Lory, 1980:16) از معرفت را نشان می دهد.
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تفسیر موضوعی قرانی می رود به آثار شخصیت های برجسته عرفان چون 

الدین  روزبهان بقلی، ابوالقاسم قشیری، کاشانی، سلمی، رشید

میبدی،و...می رود و در جنب آن به کتبی چون اللمع فی الصوف ابونصر 

سراج، التعرف کالبادی، قوت القلوب ابوطالب مکی، کشف المحجوب هجویری، 

احیاء علوم الدین غزالی، تذکره االولیاء عطار و دیگر عرفاء بهره می 

 برد.جهت اطالع بیشتر مراجعه کنید به: 

Lory Pierre(2001), .Jésus, Marie et Jean le Baptiste dans les commentaires mystiques du Coran 

Lory Pierre(2000), .La figure d'Abraham dans les commentaires mystiques du CoranJésus,  

پییر لوری در برخی از مباحث عرفانی خود عالوه بر اشارات به آیات 

نبع ثانوی قران مورد تاکید قرار می قران، احادیث را نیز به عنوان م

دهد چنانکه در کتاب " رویاء و تفاسیر آن در اسالم" نه تنها آیات را 

مورد بررسی قرار می دهد بلکه با استناد به روایات متعدد به اثبات 

وی در آثار و سخنرانی ها ی خود به بررسی نظریات خود می پردازد. 

ی و باطنی توجه دارد و اشاره می متون عرفانی عارفان به دو بعد ظاهر

کند که هر مفهوم ظاهری برای شخص عارف و صوفی در متون عرفانی یک یا 

چند معنای باطنی دارد که در سبک سمبلیک بیان شده است که معنای باطنی 

و در جائی دیگر می (Lory, 1980:14) به مراتب فراسوی معنای ظاهری آن است.

ان بر پایه دو اصل نهاده شده است که نویسد که تفسیر صوفیه از قر

آنها همانند عرفای شیعه تفسیر معنوی خود را بر مبنای ظاهر و باطن 

نهاده اند و به این حدیث مشهور اشاره می کند که قران دارای بعد 

 باطنی می باشد که باطن آن تا هفت باطن ادامه دارد. ظاهری و بعد

(Lory, 1980: 14)اغ متون عرفانی و تفاسیر عرفانی با این مقدمات، به سر

می رود و طرحی نو ارائه می دهد، ارزیابی مجدد تفاسیر صوفیانه را 

 دنبال می کند 

پییر لوری نیز بر روش های نظامند و علمی هانری کربن صحه می گذارد 

و می گوید: قرائت قران همچون انتقال صرف یک معرفت عقیدتی نیست، 

قعا یک پدیده انفسی است. بنابراین، معانی قرائت قران در نزد عرفا وا

نمادینی که آنان در قران با آن مواجه می گردند، تا به آن حد که 

حقیقتا به وسیله طالبان حق تجربه شده است، برای آنها صورت حقیقت به 

خود می گیرد. تفسیر آنان جایگزینی برای قرائت عینی قران، یعنی 

ست. با این حال این نوع تفسیر هیچ تفسیرهای مبتنی بر زبانشناسی نی

گونه قرابتی با خیال پردازی و بازی فکری بی پایه ندارد بلکه نقش یک 

 خیال متعالی است که شواهد منسجمی را برای روح بشری آشکار می سازد.

سپس برای اثبات نظریات خود به سراغ تفاسیر و متون ادب عرفانی می 

سهل تستری، بایزید بسطامی، ن شیوه های عرفای بزرگی چورود و از 

ابوالقاسم قشیری، روزبهان بقلی شیرازی، و ابن عربی نام می برد و بر 

سنت مشترک این عرفاء تاکید می کند که در نزد همۀ این نویسندگان 

( به نحوی هماهنگ با بیان intuition imaginale) عارف، شهود خیالی)مثال(

)لورى,  کالمی همنوا می گردند.شواهد سنتی)احادیث( با استدالل های 

و هیچگاه صوفی مترادف با خیالپردازی نبوده است. به همین  (6-5: 1383

منظور پییر لوری با رد این مدعا تالش نموده است تا سخنان جنجال 

را  هابرانگیز عرفاء را نیز تعدیل ببخشد و بر اساس متون خودشان آن
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ید را نوعی "عروج ساکن" تحلیل نماید چنانکه پارادوکس معراج بایز

(ascension immobile می ) به این معنا که او نه عروج جسماني داشته نامد

است و نه عروج روحاني بلکه همانگونه که جنید در تفسیر خود به آن 

گوید داند و ميپردازد آن را نشاني ازحقیقت وجد به میزان شان او ميمي

ه نحو امکان به جایي نزدیک است اینگونه سخنان به این معنا نیست که ب

و ادامه می دهد که .(Lory, 1996: 233 ) جا باشد.و حتمًا باید بالفعل درآن

بایزید طرفدار تجربه رادیکالی اتحاد با خدا از طریق کنار نهادن 

واسطه ها بود. از جمله بایزید آئین های پارساگونه و اعمال زاهدانه 

بارقه های ناگهانی و غیر منتظره.طی  معنوی را با مخفی نمودنیک مسیر 

بنابراین تعلیمات بایزید نمی تواند خروج  (Lory, 2003: 218-219) می نمود 

 -1از شریعت باشد زیرا سه ویژگی را می توان در تعالیم بایزید یافت: 

که در این مقال فرصت بحث و  پارادوکس اعلی -3 تجربه معنوی -2 شریعت

 تحلیل آن نخواهد بود.

و در مقدمه کتاب عرفانی ر جائی دیگر به عین القضات اشاره می کند د

( به فرانسه Christiane Tortelتمهیدات عین القضات که توسط کریستین تورتل )

ترجمه شده است می نویسد که سخنان عین القضات طغیانی بر علیه شریعت 

م دینی نمی باشد بلکه امتناع از پیروی جهل و بزدلی است که در نر

حیات اجتماعی حاکم بوده است. در حالی که تجربه های عرفانی او اساسا 

  ,(Tortel, 1992:8) دارای بن مایه های دینی می باشد.

وحدت ذاتی شریعت، طریقت و این نگرش ها را لوری بر اساس اعتقاد به 

که مبنای روش های عملی و نظری صوفیه و عرفا حقیقت مطرح می کند 

. چنانکه وی در مقاله های متعدد سعی نموده است تا ایرانی بوده است

و در باره شریعت به دو نقش ارتباط ذاتی این سه مفهوم را حفظ کند. 

اساسی آن می پردازد و می گوید: اوال شریعت نقش تجرید قلب از تمام 

نفسانیات را دارد که مقدمه سلوک معنوی است و دوم نقش عملی دارد که 

 ,Lory)ظاهری برای سلوک باطنی صوفی بکار می رود.  به عنوان تکیه گاهی

1980: 111-112) 

از بررسی مجموعه سخنان، مقاالت و کتب پییر لوری می توان ویژگی های 

 شخصی او را اینگونه برشمرد:

: پییر لوری با دقت نظری که در انتقال صداقت و تعهد باطنی در متن-1

نموده است تا از اظهار مفاهیم و معانی ادبیات عرفانی دارد سعی 

نظرهای غیر علمی و غیر آکادمی خودداری نماید و وفاداری به متن و 

صدق در بیان را الزمۀ محقق دانشگاهی می داند. به نحوی می توان گفت 

 پییر لوری نگاهی پدیدارشناسانه به متن دارد.

: وی در مجموعه پرداختن به جنبه های مبهم و جنجال برانگیزعرفانی-2

االت و سخنرانی ها و حتی کتاب های خود به موضوعاتی توجه نموده است مق

که در تاریخ عرفان و تصوف موجب اختالف نظر و فهم نادرست از ابعاد 

عرفان اسالمی بوده است.چنانکه نظریات او در باره عین القضات و بایزید 

 بسطامی و شبلی بسیار علمی و عالمانه است.

: مجموعه آثار در قران، روایات و متون عرفانیکشف الیه های عرفانی -3

نشان می دهد که او نه تنها در صدد احیاء آثار و نظریات عرفائی است 
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که در بستر تاریخ مهجور مانده اند، بلکه در متدولوژی علمی خود چه 

در مقاالت و چه در سخنرانی ها و تدریس در دانشگاه سوربن به الیه های 

 و متون می پردازد.پنهانی آیات، روایات 

:عرفان به لحاظ بن مایه های مشترک انسانی و پیام عرفان جهان شمولی-4

های فطری موجب گردیده تا پییر لوری معنویت عامه را در ظرافت های 

نگارش های خود نشان دهد. او عرفان را شیوه ای برای زیستن در صلح و 

 آرامش معرفی می کند.

. رگه های انسجام و اتحاد این سه حقیقتوحدت ذاتی شریعت، طریقت و -5

اصل اعتقادی را می توان در آثار و مقاالت او به خوبی جستجو نمود وآن 

سه را سیر معنوی عرفان می داند که عرفاء در تاریخ عرفان آن را دنبال 

پییر لوری با اعتقاد به این موضوع که در جهان ایرانی  نموده اند.

یقت و حقیقت بیانگرنوعی التزام به دیانت شیعی پیوند ذاتی شریعت، طر

نبوی است و عرفان ایران در بستر این دیانت تکوین یافته است. همان 

نگرشی را تفسیر می کند که هانری کربن بطور مبسوط در تاریخ فلسفه 

 (.48-38: 1361اسالمی بدان پرداخته است )کربن، 

 تب و مقاالت پییر لوری:کنگاهی به برخی از 

  کتب

توسط از دیدگاه عبدالرزاق کاشانی، ترجمه به فارسی،  اویالت القرآن-1

 دکتر زینب پودینه آقائی

پس  1996. رساله از جابربن حیان در باره کیمیا 10ارائه متن عربی -2

 از بازبینی مجددا در پاریس به چاپ رسیده است.

ت رساله از جابربن حیان پیرامون اکسیر اعظم اس 14ارائه و تصحیح -3

که در دمشق از سوی انتشارات مرکز مطالعات عربی فرانسه به چاپ رسیده 

 است.

توسط دکتر زینب پودینه  1388کیمیا و عرفان در سرزمین اسالم، در سال -4

 دکتر رضا کوهکن به فارسی ترجمه شد.آقائی و 

رویاء و تفاسیر آن در اسالم، که توسط نگارنده این مقاله ترجمه و -5

 رایش نهائی جهت چاپ می باشد.در مراحل وی

 اسالم، دین، فرهنگ و هویت، محمد علی امیرمعزی و پییر لوری.-6

 تاریخ مختصر اسالم، محمد علی امیرمعزی و پییر لوری.-7

 علم حروف در اسالم-8

 شرق:هزار سال شعر و نقاشی-9

 مقاالت 

 علم حروف در اسالم-1

 تفسیر سوره فاتحه توسط عبدالرزاق-2
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 دین در آثار محی الدین بونی جادو و-3

 به سوی دل سنگ، در جستجوی کیمیای عرب-4

 زمان مطلق، زمان وقایع نگاری تاریخی در باطن گرائی اسالمی-5

 در باره مفهوم خدا در دین اعراب پیش از اسالم-6

 فرشتگان و کلمات در معنویت اسالمی-7

 کالم قرانی و جادو در اسالم-8

 اوحدین کرمانی-9

 های جذبه آور در اسالم رقص-10

 حرکت و رقص در عرفان اسالمی-11

 تصوف و علوم خفیه-12

 عرفان حروف در جهان اسالم-13

 ابن سینا و تصوف-14

 سفیران اسالم عرفانی-15

 معراج بایزید-16

 فرشتگان، اجنه و شیاطین در سحر و جادوی مسلمانان-17

 اتحاد شخصی با خدا در اسالم-18

 ه گروش در عرفان اسالمیروایات مربوط ب-19

 تراژدی شیطان در عرفان اسالمی-20

 مسیرهای صوفیانه-21

 رمزگرائی حروف و زبان در آثار ابن عربی-22

 عشق و عرفان-23

 رقص و معنویت در فضای اسالمی-24

 جذبه در سلسله های عرفانی اسالم-25

 برای دیدن صدای خدا-26

 قلب در عرفان صوفیانه-28

 موسی کلیم هللا-29

 شطحیات عرفانی -30

 شطح در عرفان-31

 کنفرانس ها
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 فلسفه زبان در نزد اخوان الصفاء-1

 فلسفه حروف در نزد اخوان الصفاء-2

 علم حروف در سنت قرون وسطی-3

 تاریخ فلسفه در اسالم-4

 جنون و دالیل از نظر تفکر مسلمان قرون وسطی-5

 قرون وسطیرویاء به عنوان راهی جهت معرفت در تفکر مسلمان -6

 چهره حضرت ابراهیم در تفاسیر عرفانی قران-7

 عیسی، مریم و یحیی در تفاسیر عرفانی قران-8

 موسی و هارون در تفاسیر عرفانی قران-9

 نتیجه 

پییر لوری به عنوان یکی از مفسرین ادبیات عرفانی ایران در فرانسه، 

خت و با با بررسی و تحقیق عالمانه به کشف و فهم متون عرفانی پردا

پیروی از اساتید برجسته فرانسوی که به ابعاد متنوع تمدن ایرانی 

پرداخته بودند، او تمدن ایران را از دریچه عرفان جستجو نمود و 

توانست بسیاری از رگه های مبهم و نامفهوم ادبیات عرفانی را تحلیل 

. و بررسی نماید. جریانی که کمتر کسی آن را در اروپا دنبال نموده

تقاد او از محققان سطحی نگر فرانسه نشان می دهد که او به عمق ان

عظمت معنوی و عرفانی قران و ادبیات عرفانی پی برده است و تالش دارد 

با روش پدیدارشناسانه به عمق نگرش های عارفان در این متون برسد. 

بنابراین تحقیقات گستردۀ او در باره بن مایه های عرفانی در قران و 

و تمایل عمیق او به ادبیات عرفانی ایران موجب گردیده است تا اسالم 

ادامه دهندۀ روشنگری هانری کربن و لوئی ماسینیون در اروپا باشد اما 

به روشی کامال متفاوت یعنی عرفان که به تعبیر او می تواند صلح جهانی 

 را به دنبال داشته باشد.
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 تهران: امیر کبیر. 

  .تأویالت القرآن از دیدگاه عبدالرزاق كاشاني(. 1383لوری، پییر. )
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 منطق الطیر عطار و افسانه ي قرون ویکتور هوگو

 

 سهیال صالحی مقدم محمد رحیم احمدی

 دانشیار دانشگاه الزهرا دانشیار دانشگاه الزهرا

m.rahim@alzahra.ac.ir ssmoghaddam@yahoo.com 

                                                                                                                                               

 چکیده

فریدالدین محمد عطار از عارفان و شاعران و نویسندگان ایران در قرن 

است و آثار مهمی همچون منطق الطیر از م.(  13و  12ششم و هفتم ه.ق) 

او به جای مانده است . او از عرفایی است که مانند موالنا و ابن عربی 

قائل به وحدت وجود است در داستان منطق الطیر وحدت ، آرزوی مرغان و 

انتخاب هدهد به عنوان پیر و راهنما حاکی از پای گذاشتن از مرحله ی 

هوگو ، شاعر ونویسنده ی فرانسوی در قرن  ویکتور .شریعت به طریقت است

نوزدهم م.  است . او پیشوای مکتب رمانتیسم محسوب می شود . در این 

مقاله که در حوزه ی ادبیات تطبیقی است از تاثیر منطق الطیر بر 

 La legend de ) ویکتور هوگو هنگام  سرایش منظومه ی بلند افسانه ی قرون

Siecles)  نتیجه ی تحقیق اینکه ، همچنانکه عطار از سخن گفته شده است .

پرواز " سی مرغ " به سوی " سسیمرغ "  می گوید تا به حقیقت هستی 

برسند ، ویکتور هوگو نیز در این منظومه سفر انسان را به سه بخش 

که دریای مادی و  (Pleine Mer ) تقسیم می کند : بخش اول ، میان دریا 

و بخش سوم ، صور (Pleine Ciel) ن  آسمان  تاریکی است . بخش دوم  ، میا

ویکتور  ( La Trompette du Jgement )اسرافیل )ع( یا شیپور قضاوت الهی است .

( که بعد از افسانه ی قرون سروده شده ، از Diueهوگو در کتاب خدا  )

 پرندگانی می گوید که همچون پرندگان منطق الطیر نمادین هستند .

الطیر، عطار، افسانه ی قرون، ویکتور هوگو، منطق :  کلیدی واژگان

 ادبیات تطبیقی.

 

 مقدمه:

های هفده و هجده میالدی شروع شد. در حقیقت با شناخت شرق از سده 

گر شد. یکی از این ادیبان پا گرفتن رومانتیسم این تالش بطوری جّدی جلوه

نسه ویکتور هوگو پیشوای مکتب رمانتیسم شاعر و نویسندة قرن نوزده فرا

 است.

های جهانی او ضمن داشتن جایگاه علمی و فرهنگی خاص، ریاست کنگره 

 (3: 1373ادبیات تطبیقی پاریس را به عهده داشت )حدیدی، 

او در کتاب شرقیات خود نیز به این اشاره دارد که باید خاورشناس  

شود که افکار و تخیالت او را آثار ادیبان ایرانی بود و متذکر می

( او به آئین زرشت و بودیسم نیز عالقه 1972ه است. )هوگو، دربرگرفت
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گوتة آلمانی نیز همچون ویکتور هوگو به شناخت ادبیات ایران داشت. )

 (.بویژه حافظ هّمت گماشت

هوگو از طریق ترجمة ژول مول با شاهنامة فردوسی آشنا شد و این  

ور هوگو در اثر جاودانة فارسی تبدیل به بهترین منبع الهام برای ویکت

 سرودن افسانه قرون گردید.

کهن الگوی دوبینی با نگاه به خیر و شر در حماسة فردوسی و آئین  

گیـــرد. حتی هوریس بارس زرتشت در ذهن ویکتور هـــوگـــــــو شکل می

 (268داند.)حدیدی، نویس فرانسوی هوگو را یک مانوی هم میرمان

 

 عطار:

شاعر و نویسندة بزرگ ایران در قرن فریدالدین محمد عطار عارف،  

ششم و هفتم هجری قمری )قرن دوازدهم و سیزدهم میالدی( در روستای کدکن 

. ق  ه 618نیشابور به دنیا آمد و به احتمال زیاد در حملة مغول در 

اند. به دست مغوالن به شهادت رسید. شغل عطار را به او پدرش نسبت داده

ی سرسلسة کبرویه بود. از او چندین اثر الدین کبردر تصوف شاگرد نجم

ها ترین و مشهورترین آنجای مانده است که مهممهم در ادبیات فارسی به

های معروف دیگر او الهی نامه، الطیـــر است. مثنویمثنوی منطق

( و دیوان مجموعة رباعیاتاسرارنامه و مصیبت نامه و مختار نامه )

 االولیاء را نوشته است. ةب تذکرغزلیات و قصاید است. در نثر، کتا

 

 :(Victor Hogo)ویکتور هوگو

 1802فوریه  26ویکتور هوگو شاعر و نویسندة بزرگ فرانسه در  

در پاریس دار فانی را  1885می  22میالدی در بیزانس به دنیا آمد و در 

 وداع گفت.

کردند و پدرش که او با مادر و برادر بزرگترش در پاریس زندگی می 

سالگی نبوغ شعری  15برد. هوگو در ژنرال بود در ایتالیا بسر مییک 

شـــود. خود را نشان داد. او از بنیانگذار مکتب رومانتیسم محسوب می

البته مادام دوستال این واژه را در اصطالح ادبی بکار برد. از آثار 

 ها اشاره کرد:توان به این کتابویکتور هوگو می

( و در چکــــامة بـــــاالد" )odes et ballades" 1826در ســــال  

( و در همیـن سـال گوژپشت نتــــــردام" )Notre Dam de Paris" 1831سال 

 1835( و در سال های پائیزیبرگ" )les Fevilles dáutomneمجموعة شعری به نام"

( را چاپ  هاشفق سروده" )chants du crepusculeای به نام "غزلیات عاشقانه

جنگ هایی هم نـوشته است ماننـــــد "رد. ویکتور هوگو نمایشنامهک

" که در مقدمة آنها مرامنامة مکتب رمانتیسم است.  کرمول" و " هرنانی

با همین مقدمه مکتب رومانتیسم بطور جدی آغاز شد و به همین دلیل 

 آورند.هوگو را پیشوای این مکتب به شمار می
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" Les voix intér ieuresدرش نوشت به نام "کتابی به یاد پ 1837در سال  

" را نوشت که Les Rayons et lesobersکتاب " 1840( ور در نداهای درونی)

احساسات درونی او در آن منعکس است بعد از این خانوادة ویکتور هوگو 

" خانه را ترک کرد آدلبا چند حادثة ناگوار از هم پاشید. دختر اول "

انجام افتاد و دچار بیماری روانی شد. دختر سرو در دام یک عشق بی

با همسرش در  1843" که تازه ازدواج کرده بود در لئو پولدیندیگرش "

رود سن غرق شدند. پسرش چارلز دچار ناراحتی روحی شد و همسرش او را 

م. دست  1856(. به این دلیل هوگو تا درگذشت 1868و در سال ترک کرد )

داستان " )Les contes platoniquesین سال کتاب "به قلم نبرد تا اینکه در ا

 ( را نوشت. که دیدگاه فلسفی خود را در آن گنجانده است.افالطونی

 La lé gende desمنظومة بزرگ ادبیات فرانسه به نام " 1859در سال  

siecles "( را سرود. ویکتور هوگو بعضی از آثار ادبیات )افسانة قرون

ترجمه شده بود را مطالعه کرد و سخت مفتون  فارسی که به زبان فرانسه

 الطیر عطار.مضامین آن شد. از آن جمله شاهنامة فردوسی و منطق

شایستة بیان اینکه آن حوادث ناگوار و تبعید طوالنی ویکتور هوگو،  

 او را به سمت نوعی عرفان و سیر در درون و روح، کشاند.

اپ کرد. و شرقیات را با ( را چبینوایان" )les Misérables" 1862در  

م. در پاریس  1885الهام از آثار شرقی نوشت. ویکتور هوگو در سال 

 درگذشت.

 

 اصول رمانتیسم:

 سیسم.مخالفت با چهار چوب بسته و محدود کالسی

 آزادی هنر.

 های آن.ها و تمنّیات روح و شرح رنجبیان خواهش

 بیان هیجان و احساسات.

 (.ن به حقیقت عالم و موجد خالقیّتای برای رسیدواسطهتخّیل )

 (.سیر در آفاق و انفسسفر و سیاحت )

 کشف و شهود.

 نگاه خاص به طبیعت و شرق.

 نگاه ویژه به قرون وسطی.

 

 

 الطیر:منطق
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الطیر ابن سینا به ةاولین نماد از پرنده و پرواز، با رسالـ 

رسیم می الطیر اوةزبان عربی شروع شد تا اینکه به احمد غزالی و رسالـ

های تمثیلی از تر است. عطار با طرح حکایتالطیر عطار نزدیککه به منطق

تر " که نماد انسان کامل و راهبر است، داستان را جذاب هدهدزبان " 

" به الحقمنکرده است. هدهد، واصل شده است و بار دیگر از سفر "

 نمادی دارد." رسیده است. سهروردی نیز در صفیر سیمرغ چنین الخلقالی"

دهد تر ارائه میعطار بعد از غزالی و شیخ اشراق کاری بسیار کامل 

گذارد که آن مهم از "میالطیرمنطقالطیر، "ةو نامش را به جای رسالـ

 است. 16آیة قرآن سورة نمل آیه 

و سلیمان)ع( از داود)ع( میراث بــــرد و گفت ای مردم ما را ) 

" یک حماسة عرفانی مقامات طیور" یا "یرالطمنطق( "سخن مرغان آموختند

 است و در شمار بهترین کتب ادبی جهان قرار دارد.

 الطیر و مقامات طیورمنطق ختم شد بر تو چو بر خورشید نور

 بیت دارد. 4600این کتاب در َبر رمل است و  

تشبیه جان آدمی به پرنده و کالبد او به قفس و آرزوی پرواز از  

در عرفان وجود داشته است. عطار در این کتاب تجربة تنگنای این قفس 

دیدار روح با نفس ناطقه را با نفس مطمئنه و نفخة الهی وجود انسان 

کند.  این داستان مصداق این حدیث است: یا تصویر آسمانی خویش بیان می

(. هر که خود را شناخت خدا را شناخته است" )من عرف نفسه فقد عرف ربه"

وق ازلی را در خود یافتن. نفس مطمئنه یا جان الهی، یعنی جلوة معش

" در یکی از صور تجلی حقنوری از خدا در وجود آدمی است که همان "

شرط ظهور این چهرة زیبا یا طباع تام یا ربّ فردی، رنج و ریاضت اوست. "

کشیدن و پاک شدن از تعلقات و اخالق ذمیمه و در نتیجه ارتقاء نفس از 

". )نقل به مضمون از دکتر پور ه مطمئنه استمرتبة اّماره ب

شود نامداریان...( یعنی تخّلف به اخالق الهی، پس انسان الهی موفق می

 گنج باطن خود را آشکا و متجّلی کند.

سفر ارتباط چهـــار مثنـوی عطار در همین نکته است. یعنی " 

مصیبت الطیر، الهی نامه، اسرارنامه و " در منطقعرفانی به عالم خود

الطیر آشکارتر بیان شده نامه مقصود اصلی عطار است که البته در منطق

 است.

 (Natural memory)به فرانسه نهایت این راه، که سفری از خود طبیعی 

رسیدن به معشوق ازلی و ابدی است. شوق  (Divine Humanity)به خود الهی است 

 این سفر نتیجة نظر عنایت خداوند است.

 دری بگشایدت در سینة دل ی آئینة دلاگر روشن کن

 الطیر بطور خالصه چنین است:داستان منطق 

همة مرغان جهان انجمن کردند و گفتند هیچ شهری از شهریار خالی  

آید و ارتباط نیست، ما هم در جستجوی پادشاهی برآئیم. هدهد جلو می

گوید میشود و قدرت تشخیص خود را باز خود را با سلیمان)ع( یادآور می
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کند. در اولین مرحله و آمادگی خود را برای راهنمای مرغان اعالم می

 گوید سیمرغ و جایگاه او پشت کوه قاف است.نام او را می

" سی مرغعطار به زیبایی از سیمرغ که در اوستایی نه به معنی " 

به معنی پرنــــده قدرتمند  sẚena mereϒaبلکه به معنی پرندة شکاری است )

 زند.رسند، میمرغی که در انتها به بارگاه او می 30( نقبی به ریشکا

های گوناگون باالخره سی مرغ رنجور با توجه به سختی راه و وادی 

رسند. لطف معشوق یا سیمرغ شامل حال شکسته به درگاه سیمرغ میو دل

ها شود. واسطهگشاید جهان ملکوت آشکار می" در میحاجب لطفشود. "آنها می

گذارند، مرغان بعد ای در جلوی آنها میرود رقعهها از میان میو حجاب

شود و در این فنا، های هستی آنها محو میاز خواندن آن آخرین نشانه

کند، حواس لطیف لطف حق که همان فرشتة آنان است، از ایشان دستگیری می

" غ جانسیمرشود و به دیدار "و روحانی با تعطیل حواس زمینی، گشوده می

" و سیمرغ" را "سی مرغشوند. مرغان در این تجربة عرفانی، "نائل می

 بینند." میسی مرغ" را "سیمرغ"

 شک این سی مرغ آن سیمرغ بودبی مرغ زودچون نگه کردند آن سی

حضرت سیمرغ آیینه است و سرانجام مرغان خودشان را در آیینه  

الب است. بنابر این سیمرغ بینند. طالب همان مطلوب و مطلوب همان طمی

حق مطلق نیست بلکه رّب شخصی مرغان است. تجلی نفس برتر و آسمانی و 

 مطمئنة آنان است.

 زفان کردند از آن حضرت سـؤالبی چـون ندانستند هیچ از هیچ حال

حـــــــّل مایی و تویی  کشف ایـن سّر قوی در خواستند

 درخواستند

 کاینه است این حضرت چون آفتاب زفان آمد از آن حضرت خطاببی

جـان وتن هم جان و تن بیند در  هر که آیـــد خویشتن بیند در او

 او

ســی در ایــــن آیینه پیدا  چون شمـــا سی مرغ اینجا آمدید

 آمدیدی

 چشم مــــــوری بر ثریا کی رسد؟ هیچ کس را دیده بر ما کی رسد؟

توان با نی فّعال شد، میوقتی چشم دل باز شد و حواس لطیف روحا 

" رها از قیود نفس اّماره و جسم جان آسمانی" یا "من برتر و متعالی"

 دیدار کرد.

 

 افسانة قرون

 Pleine Mer( 1الطیر عطار قابل مقایسه است سه بخش آنچه با منطق 

صور ) La Trompette du Jugement( 3( و میان آسمان) Pleine Ciel(2( میان دریا)

است. ویکتور هوگو با معرفت خــــاصی کـــــه بــــه دست  (رستاخیز

الطیر عطار، از منطق Garcin de Tassyآورد بعد از این با خواندن ترجمة می
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  Dieu( و پایان شیطان) La Fin de Satanشود و دو بخش با این کتاب آشنا می

گش افزاید که البته این را در ایامی قبل از مر( را بر آن میخدا)

ای از آن را بعد از مرگش یافتند. او قصد ادامة سروده است و دست نوشته

دهد. مرحوم دکتر حدیدی در کتاب منظومه را داشته که اجل مهلت نمی

ارزشمند از سعدی تا آراگون در فصل پرواز به سوی سیمرغ پرندگان و 

در  الطیر و افسانة قرون بطور مختصر بررسی کرده کهنماد آنها در منطق

 بخش پایانی افسانة قرون پرداخته شده است. 5این مقاله به 

تشابه زندگی ویکتور هوگو در تبعید با زندگی حی بن یقظان ابن  

طفیل هم قابل توجه است که ویکتور هوگو هنگامی که به این جزیره تبعید 

کند که البته هم شود در آن تنهایی و عزلت، به حقایقی دست پیدا میمی

هایی به این نام دارند و رابینسون کروزة نا و هم سهروردی رسالهابن سی

 کند.دانیل دیفو به صورت نمادین در افسانة قرون مطرح می

ترین آن، پیروزی نهایی حق بر باطل است و فائق آمدن نور بر اصلی 

در تاریکی و رسیدن به وحدت را بطور بسیار خالصه هم حی بن یقظان )

 ( چنین است:ارمعنی زنده پسر بید

شد که او را شوهر سلطان هند خواهری صاحب جمال داشت و راضی نمی 

کند و پسری دهد، باالخره این دختر با یکی از نزدیکان شاه ازدواج می

آید که از ترس سلطان، او را در صندوقی نهاده به دریا به دنیا می

د و دایة او کنای آهویی طفل را پیدا میاندازند. کنار ساحل جزیرهمی

شود که نام او حی بن یقظان است. که در این جزیره به تنهایی بزرگ می

شود ولی کسی یابد. و اسراری بر او فاش میشود و به مکاشفاتی دست میمی

 تاب شنیدن این حقایق را ندارد.

 Pleinشود بخش اول قسمت انتهایی افسانة قرون به سه بخش تقسیم می 

mer (در میان دریا)  بخش دومPlein ciel (و بخش سومدر میان آسمان ) La 

Trompette du Jugément  (است. اما بعدًا ویکتور صور یا شیپور رستاخیز )

الطیر کند با الهام از منطقهوگو با معرفت خاصی که به آن دست پیدا می

پایان  La fin de Satanکند یکی عطار دو بخش را به افسانة قرون اضافه می

های او بعد یعنی خداست که این دو را در دست نوشته Dieuان و دیگر شیط

خواسته باز هم ادامه دهد رسد هوگو میاز مرگ پیدا کردند و به نظر می

 دهد.که اجل مهلت نمی

مرحوم دکتر حدیدی در کتاب ارزشمند از سعدی تا آراگون در فصل  

ی را ویکتور هوگو را آورده که پرندگان Dieuپرواز به سوی سیمرغ بخش 

ذکر کرده شباهت به سی مرغ عطار دارد. بخصوص که هر یک از این پرندگان 

نماد یک شخصیت هستند که دربارة آن توضح داده خواهد شد. این تحقیق 

 انگیز است.نتیجة مشترک عطار و ویکتور هوگو شگفت

 

 plein merبخش اول 

و تباهی شیطانی  این دریا، دریای سیاهی و تاریکی و نماد تیرگی 

است، همان دریایی که ویلیام بلیک به تصویر کشیده و شعر سروده است 
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Vrizen in the sea of the Materialism شود، این بخش با توصیف این دریا شروع می

گرداب وحشتناک، وزش باد، طوفانی که همه جا را فرا گرفته، دریا مثل 

 قبر و موج مثل کفن رویش را پوشانده.

انگیز که ( هـــراسی حزننماد وسیلة نجاتدون حضور کشتی نوح )ب 

کران در شبی تیره و آورد. دریای تیره و بیمنگی و کوری پدید می

کند. در این دریا چیزی کریه انتها. در این گردابها، هوا هق هق میبی

ای شود. چیزی مثل یک عنبر ماهی بزرگ مرده با الشهو بزرگ دیده مــی

ای است که در این دریای سیاه این جسم بد شکل بـــزرگ کشتیآهنی. 

آید و نامش نمودار کند. وقتی در امواج سهمگین باال میوحشتناک حرکت می

نام غول دریایی وحشتناک ) LEVIATHANشود که جلوی کشتی نوشته شده: می

( این دریای سیاه و کشتی وحشتناک، بلعیدو بزرگی که دریانوردان را می

 ماد این جهان مادی و شیطان است.ن

گوید و از آتیال، نگرد. از نمرود میدر بخشی از شعر به تاریخ می 

ای پر از جنگ و درندگی و اینکه این کشتی شوم آدمیان را در این گذشته

 کار کمک کرده است.

هیچ وحدتی نیست، جدایی و اسارت و بعد برای دشمنی و دوری  

جنگند آورد: آدم اسالوی و آلمانی با هم میال میها به این گونه مثانسان

یک نفر در فرانسه، یکی دیگر در آمریکا، دیگری در لندن و یک نفر هم 

اند. جاندارانی انباشته از جهالت و ها با هم غریبهدر روم. انسان

 شرارت. خرافات و تعصبات. 

 یابد.انگیز پایان میقسمت اول در این حالت تاریک و غم 

الطیر که پرندگان به شود به این قسمت از منطقمت دوم شبیه میقس 

 Plein ceilشوند: در میان آسمان سیمرغ و نور وحدت نزدیک می

گوید: آن دورها در اعماق آسمان، خارج از شبها، خارج از هوگو می 

های سهمگین، در باالی دریاها. یک نقطه در فضا در حرکت است، یک موج

انگیز در حرکت است. مثل عقاب یک کشتی در فلک شگفت سفینة عجیب مثل

عقاب حکم آن سی تا مرغ را  -کوهی که بال گشوده و به پرواز درآمده

 رود.دارد که به سوی نور حقیقت باال می

آسمان نماد ملکوت و کشتی که به عقاب تشبیه شده به سوی نور و  

نماد تیرگی ماده  در حالیکه در بخش اول دریاوحدت در حال پرواز است )

 نماد وحشت و درندگی( Leviathan)و کشتی غول دریایی به نام لویتان 

 گستراند.(. در میان آسمان آن پرندة بزرگ در اعماق بهشت بال میبود

Il monte, il monte, il monte encore (p.) 

 رود.رود و باز هم باال میرود، باال میباال می

 گستراند، در تجلی و ظهور پر ابهت خورشیدمیدر بلندای آسودگی بال 

Il plane à la hauteur de la serénite () 

Vers l’appation tervible des soleils(ibid.) 
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آخر االمـــــــر از میان آن 

 سپاه

 کم کسی ره بـرد تـــا آن پیشگاه

 بــرتر از ادراک و عقـل و معرفت وصف و صفتحضرتی دیدند بی

 سایه در خورشید گم شد والسالم ــو او کشتند آخـر بر دواممحـــ

کند و بادبانهایش را این کشتی عقاب مانند جهت خود را پیدا می 

 گشاید:می

il s’oriente, ouvrant ses violes () 

این عقاب که به سوی نور حقیقت در حرکت است دیگر جهان ماّدی و  

 .شماردتعّلقات زودگذر را حقیر می

Dedaigne l’ocean, le viel infini mort () 

بخش مؤمن و این کشتی را ویکتور هوگو همانند کشتی نوح نجات 

داند. تشبه این کشتی عالوه بر عقاب به موزه لوور هم خداشناسان می

 جالب است.

Ce navire est un Louvre errant avec son faste 

تمام شکوه و جاللش، کشتی آلمانی  این کشتی یک موزه لوور متحرک است با

رود. این کشتی باشکوه به سوی حق و منطق و سوی مقصدی الهی و پاک می

رود بدون نقاب و ریاکاری. به برادری و وحدت، به سوی حقیقت مقدس می

سمت عشق، عدالت، بزرگی، خوبی و زیبایی، این کشتی انسان را به دیدار 

 برد.می خویش و روح را به دیدار روح الهی

Il va ce glorieux navire 

Av droit, à la raison, à la fraternité 

A la religieuse et sainte vèritè 

Sans impostures et sans voiles 

a l’mamour, sur les coeurs serrant son doux lien 

Au juste au grand, au bon, au beau… vous voyez bein 

Qu’en effet il monte aux étoiles! 

Il porte L’homme à L’homme, et l’esprit à l’esprit. 

 روداین کشتی باشکوه می

 راهی راست به سوی منطق و برادری

 به سمت مذهب، حقیقت مقدس

 پوشیبدون ریاکاری و شیادی و پرده

 هایی مالیم و شیرینهای تپنده، عشقبه سمت عشق در قلب
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 بینید به درستیبی و زیبایی و میخو به سمت عدالت و بزرگی و

 رودها میکه به دوستی به سوی ستاره

( با خودش انسان را به سوی انسانّیت حقیقی و روح را آسمانیآن کشتی )

 بردبه سوی حقیقت روح که نفخة الهی است، می

 ]شودعصارة سخن عطار در این بخش از افسانة قرون دیده می[

Que l’immense oiseau plane au fond d’un paradis 

 گستراند تا عمق یک بهشتدر حالی که این پرندة بزرگ بال می

را هم دارد که پیروزی کامل  la Tmompet dū zūžmānویکتور هوگو قسمت سومی 

(. la trompette du Jugementخیر بر شر است و دمیده شدن در صور قیامت است )

عقاب مانند، روح آدمی است که گیرد. این کشتی میکشتی سفر مقدسش را پی

شود و بعد مهلت رسد و پروازی به سوی نور و در نور غرق میبه خدا می

 رسد.این دنیای کهن هم به پایان می

 دمد پایان جهان که خداوند مقّدر کرده است.حضرت اسرافیل در صور می

کند و در اینجا ارواح مردگان را که از هوگو روز قیامت را توصیف می

کند قو، عقاب، قرقی، کبوتر اند به پرندگان تشبیه میور بیرون آمدهگ

هایی وحشتناک، زشت، ... و باالخره شیطان در عمق و توصیف جهنم با دخمه

 شود.انگیز محبوس میها با تار عنکبوت نفرتتاریکی

 رسد.به این ترتیب با پیروزی حق افسانة قرون به پایان می

 زبان گفتنســـّر کونین بی تنعاشقی چیست ترک خان گف

 قصّة خود یکان یکان گفتن به زبانی که اشک خونین راست

 حال پیدای خود نهان گفتن همجو پروانـه پیش آتش عشق

 چنـد از افسانة جهان گفتن جان به جانانِ خـود ده ای عطار

رسیم بـــــه قسمت دیو یا خدا که بعدا از افسانة و اّما حاال می 

کشد و مرحوم دکتر حدیدی آن قسمت را به ویکتور هوگو به نظم می قرون،

الطیر در کتاب از سعدی تا آراگون مقایسه کرده است: ویکتور هوگو منطق

 سراید:در بخش خدا چنین می

ای بر فراز سوم آشکار شد به سوی آن در عالم رؤیا دیدم که نقطه 

ی از غیب جلوی مرا گرفت پر کشیدم و باال و باالتر رفتم که ناگهان دست

پایان همه بال و چشم و دهان، و گفت بایست ایستادم دیدم موجودی بی

توانی پرسیدم کیستی. گفت برای تو که از دنیای علت و معلول فراتر نمی

توانی ببینی چه بگویم که من روح ای از هستی را میروی و تنها گوشه

 الطیر است.ش عزت در منطقهستم. این روح همان فرشتة حاجب لطف و چاوو

 چــاووش عّزت برآمد ناگهی آخر از پیشانِ عــــالی در گهی،

 در چنین منزلگه از بهر چه اید گفت هان ای قوم از شهر که اید

 ایپرسد برای چه اینجا آمدهآن روح از شاعر می 
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 خواهم( را میخداگوید او )شاعر می 

کند اطناب کتور هوگو بازگو میدر این قسمت صداهای گوناگونی را وی 

ای که در جست و جوی توشهگوید: بدا به حال رهرو بیمثالً صدای چهارم می

هللا بل ادراک مطلق برآید زیرا که به محاالت رو آورده: ال تفّکروا فی

 تفکروا فی آالء هللا

 هیچ بینایی جمـــــال او ندید هیچ دانـــــــایی کمال او ندید

-صدا بازتابش تمام شد، پرندگانی به پرواز درمی 6نکه بعد از ای 

سراید: عقاب در هوای پرتوی از توست و گنجشک آیند. هوگو چنین می

 گردیم.ای. ما همه به سوی نور روان هستیم و در نور غرق میبارقه

شوند. در این سیر و تر میحاال این مرغان به مرغان عطار نزدیک 

مانند یا به چاه انکار گوناگون از راه باز میسفر پرندگانی به دالیل 

ها سمبل چیزی هستند. هوگو با این افتند. ضمنًا هر یک از این پرندهمی

 کند.ها بسیار گفتگو میپرنده

                                                      le chauve-sauris(l’athéismeسمبل الحاد،خفاش )

سمبل کالغ)                                                le Hibou(le seopticismeیقینی،سمبل شک و بیجغد )

کرکس و الشخور                                               le manicheisme)le corbeauپرستی،دوگانه

سمبل توحید عقاب )                                 le vautour( le polythéismeسمبل چند خدایی،)

سمبل تثلیث باز شکاری )                                        le monotheisme)l’aigleو یکتاپرستی

                                le christicinisme)le Griffonدر مسیحیت،

 کنیم: نمادهای عطار را هم مختصر مرور می 

 ر و سلوکبلد راه سی –هدهد نماد راهنما 

 های اسیر صورت و ظاهربلبل نماد انسان

هایی که طالب عمر ابدی هستند تا همیشه در این دنیا طوطی نماد انسان

 بمانند

 طاووس نماد زاهدانی که فقط طمع بهشت دارند

 بط نماد مردم وسواسی و کم تحمل

 های زرپرست و مادیکبک نماد انسان

 های مغرور و متکبرُهما نماد انسان

 طلبهای قدرتباز نماد انسانی

 بوتیمار نماد مردم غمگین و خودخور و همیشه نگران و دلواپس

 گزین و عاشق ماّدیاتجغد نماد مردم عزلت

شان ضعف و ناتوانی است و هایی که بهانه( نماد انسانگنجشکصعوه )

 ایست برای اینکه از تالش و طلب باز ایستندبهانه
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به شاعر  (l’Ange)دیو آن فرشته یا حاجب لطف  در انتهای بخش چنین آمده

ای بیش نیست و آن نور است نامش نیز یکی است و گوید: خدا را چهرهمی

خواهی نادیدنی و ناشنیدنی و حقیقت مطلق را درک کنی. آن عشق است. می

پوشاند، و فرشتة لطف حق گوید بلی: ناگهان نور همه جا را میشاعر می

سپارد و کند و شاعر محو آن همه عظمت جان میمی پیشانی شاعر را لمس

 گردد.ای به بحر کل باز میهمچون قطره

 هـر نفس صد پردة دیگر گشاد حاجب لطف آمد و در برگشاد

 پس ز نورالنور در پیوست، کار حجابی آشکارشـــد جهان بی

 بــر سریر عّزت و هیبت نشاند جمله را در مسند قـربت نشاند

الطیر را در حوزه ادبیات تطبیقی است چون هوگو منطقاین بحث  

 خوانده بوده و تأثیر گرفته بوده است.

به این ترتیب با پیروزی حق، افسانة قرون یا بقول عطار افسانة  

 رسد.جهان به پایان می

 زبان گفتنســـّر کونین بی عاشقی چیست ترک جان گفتن

 ان یکان گفتنقصّة خود یک به زبانی کـه اشک خونین است

 حال پیدای خود نهان گفتن همچون پـروانه پیش آتش عشق

 چند از افسـانة جهان گفتن جان به جانانِ خـود ده ای عطار
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 چکیده

بررسی صورتهای مختلف گفته پردازی در متون پل والری، نویسنده و    

و ید هللا رویایی شاعر معاصر فارسی زبان این امر  20شاعر فرانسوی قرن 

را روشن می سازد که از یک سو با خصوصیت ویژه گفتمانهای این دو شاعر 

ه و از سویی دیگر با مواجه مي شویم که بیشتر با کنشگر "من" بیان شد

ویژگیهای ادراکی و احساسی در گفته پردازی که بر خواننده تحمیل می 

گردد. پیکره مورد مطالعه اشعار نارسیس والری و اشعار دفتر شعری 

"من، گذشته، امضا" از یدهللا رویایی می باشد. تحلیل استراژیهای مختلف 

معنا  -های نشانه بینش و ادراک در آثار این دو، با روشنگری نظریه

شناسی، فرضیه ای را مطرح می کند که ما آن را "تنش چند صدایی در 

گفته پردازي" می نامیم و وابسته به نظریه اتصاالت و انفصاالت در 

گفتمان می باشد. هدف از این مقاله آن است که نشان دهیم تمام گتمان 

است و رقابت  تحت کنترل "من" می باشد. "من" شاعر در هر دو دچار تکثر

بین صورتهای مختلف گفته پردازی وجود دارد که در جستجوی یک موضوع 

ارزشی که همان " هویت " است، می باشند. "خود" در حال تغییر و تحول 

و شدن است و برای رسیدن به "هویت " صورتهای مختلف گفته پردازی با 

ه این امر هم در گیر می شوند و تنش در گفتمان به وجود می آید. البت

 در گفتمان والری پیچیده تر از گفتمان یدهللا رویایی می باشد. 

 

 : گفته پردازی، ضمیر من، تکثر، اتصاالت، انفصاالت گفتمانیواژگان کلیدی

 مقدمه

مسئله پیچیده اي  و یدهللا رویایی سئله من در آثار پل والريم         

و  تولید معنا مي كنداصلي است كه سوژه به عبارت دیگر "من" آن  ،است

تفكر مبتني این این دو شاعر می باشد. بسته گفتمان  دنیاياصلي مركز 

مي ظاهر و در اشعارش  والري مجموعه دفتر اندیشه هایدر بر "من" ، 

" به صورت ضمیر مفعولي تاكیدي به طرق مندر آنها ضمیر "كه گردد، 

گاهي به توان و   Moi با ام بزرگ گوناگون به كار گرفته مي شود، گاهي

و اشکال  Moi purو دیگر اعداد، گاهي "من ناب"  moi 2 دوتوان ، 1moiیك 
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بنابراین ابهامي در تعاریف ارائه شده از ضمیر "من" توسط والري  .دیگر

همواره وجود دارد، زیرا نشانه هایي كه براي "من" به كار گرفته شده 

به م و متنوع است. گاهي تعریف ثابتي ندارد و گاهي تعاریف نامفهو

الزم به ذكر است  همین علت براي تحلیل "من" با معضل مواجه مي گردیم.

هم  Jeكه با به كار گیري این ضمیر مفعولي، نویسنده از ضمیر فاعلي 

غرق در رویا » مي نویسد:  دفتر اندیشه هایشغافل نیست. براي مثال در 

گفتمان، در این « ن  م چه كسي نظاره گر بود؟ ؟دیدم .من شدم. چه كسي؟

"من" فاعلي و "من" مفعولي چه كسي هستند و چه نقشي در اندیشه والري 

ایفا مي نمایند و چرا با تاكید این دو را از هم جدا مي كند؟ والري 

براي توضیح این دو ضمیر، به علوم دیگر و فلسفه متوسل میشود تا شاید 

سعي  تر اندیشه هایشدفبتواند توضیح دقیقي براي این دو بیابد. در 

دارد كه معناها و نشانه هاي مختلفي از آن ارائه دهد. بدین ترتیب 

باید اذعان داشت همه چیز در آثار والري حول محور "من" مي گردد كه 

مدام و بي وقفه تغییر مي كند. هنگامي كه مي نویسد "من مي اندیشم" 

(Je pense) هم ثابت گردم".ادامه مي دهد: "من تغییر مي كنم و میخوا  

ید هللا رویایی نیز در اثر خود "من گذشته امضا" با این مسئله مواجه  

است. :" پس آنچه برای من امضا افشا می کند، عالئمی از من است که در 

لحظه امضا از من سر می روند ونه خود من، محصول آشنایی من با چیزی 

ی غیر منتظر میکند است که در باالست، ولی در پایین مرا آشنا با چیز

که در من بوده است و عالمتی از من بوده است. معرفتی تازه به چیزی در 

 ( 25من، و مثل من در هم. " )

تحلیل ضمیر "من" و اتصاالت و انفصاالت گفتمانی در گفتمان هردو شاعر  

به روش نشانه شناسی مکتب پاریس انجام می گیرد. هدف از ارائه این 

نشان دهیم این ارجاع به "من" كه براي انسان ضروري مقاله آن است که 

به نظر میرسد، تمام ذهن این دو نویسنده را درگیر كرده و سعي دارند 

این میل به خودجویي را در خود ارضا نمایند، به همین دلیل گفتمان 

 دارای تنش می گردد. 

ا این مقاله از دو قسمت تشكیل شده است. در ابتدا سعي بر آن داریم ت

مسئله اتصاالت و انفصاالت گفتماني را در نمونه ای از اشعار بررسي 

نماییم، كه در واقع نقش "من" در گفته پردازي شاعران مشخص مي گردد 

و اینكه چگونه نویسنده از یك بینش بیروني با انفصال در گقتمان به 

یك بینش دروني و یا اتصال گفتماني میرسد، پس از آن به مسئله "من و 

 كثر من" پرداخته می پردازیم.ت

 پیشینه تحقیق

تا کنون در مورد اشعار رویایی از منظر نشانه شناسی تحلیلی صورت 

نگرفته است. ولی مقاالتی در مورد اشعار رویایی نگاشته شده است. 

یاد ،در کتاب « وقتی که بیراهه برای گام آرام است» بهبهانی، سیمین 

« شعر در زبان تاریک». جودکی، آرش  1386، تهران، نگاه، بعضی نفرات

. ناصری، فریاد، 15-24، ص 1386آذر -، تهران، نوشتا، سال اول، آبان

آبان -تهران، نوشتا، سال دوم، مهر« رویایی: شاعر مدرن و سنت گرا» 

بررسی » . غالمحسین زاده، غالمحسین، طاهری، قدرت هللا، کریمی، فرزاد، 1387

روایت شناسی اشعار ید هللا رویایی، پژوهش انتقادی شعر حجم بر مبنای 
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. در مورد تحلیل 181-206، ص 21، شماره 90زبان و ادب فارسی، تابستان 

نشانه شناسی اشعار پل والری می توان به چند مقاله ای که مولف در 

، «تصویر نارسیس در آثار پل والري»این زمینه نگاشته است اشاره کرد : 

، انجمن ایراني زبان و ادبیات فرانسه، سال ژوهشي قلمنشریه علمي پ

گفته پردازي و بازگشت »، به زبان فرانسه. 25-49، 1386،  3دوم، شماره 

، نشریه علمي پژوهشي «من نویسنده در تجربه و دریافت متني پل والري

 ، به زبان فرانسه.5-29 ص، 1388، زمستان 10قلم، سال پنجم، شماره 

دیگری در گفتمان پل والری، "دیگری در تحلیل نشانه شناسی من و »

، شماره 20پژوهشی ادبیات معاصر جهان، دوره –، دو فصلنامه علمی «خویش"

. اینک به تحلیل جایگاه "من" در 181-198، ص 1394، پاییز و زمستان 2

 اثر هر دو نویسنده می پردازیم. 

 

  گفتمانیاتصاالت و انفصاالت نقش ضمیر "من" و 

اذعان داشت كه گفته پردازي عمل به کارگیری زبان در در ابتدا باید 

موقعیت و بیان گفته ها می باشد. در واقع مي توان گفت هر گفته اي 

مستلزم امر گفته پردازي است و هر گفتماني همواره یك فاعل دارد كه 

به طور ضمني نقش گفته پرداز و گفته یاب را همزمان ایفا مي كند. در 

ر آثار این دو شاعر باید گفت كه تمام گفتمان تحت مورد گفته پردازي د

كنترل "من" مي باشد. من فاعل در هر دو موقعیت انفصال و اتصال 

گفتماني شركت دارد و نقطه اوج اتصال گفتماني و بینش دروني در شعر 

والری "نارسیس" مي باشد. به عنوان نمونه در اشعار مربوط به نارسیس، 

شگران دیگر را به سخن وادارد، حوریان، اكو گفته پرداز سعي دارد كن

ژواك( و غیره. در این مورد بیشتر بعد عاطفي و احساسي گفتمان )اله پ

است كه حضور كنشگران دیگر را باعث مي گردد و همچنین گاهي به صورت 

 منادا در اشعار مي آید. براي مثال:

 

O frères ! tristes lys, je languis de beauté 

Pour m’être désiré dans votre nudité, 

Et vers vous, Nymphe, nymphe, ô nymphe des fontaines, 

Je viens au pur silence offrir mes larmes vaines (Narcisse parle : 1-4) 

 اي همقدمان، اي سوسنهاي غمین، من از زیبایي رنجورم

 تا در عریاني شما تمناي خود بیابم

 زیبارویان، اي مهرویان، اي پري رویان سیمینه رودان و به طرف شما، اي 

من مي آیم، در سكوتي ناب، اشكهاي بیهوده ام را نثارتان كنم. )نارسیس 

 (4-1مي گوید، ابیات 

گفته پرداز در آغاز دنیایي عیني و ملموس را كشف میكند، دنیایي جداي 

یك اسم از خود، و ظاهرا دنیایي بدون من. مناداي اول این شعر، با 
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عام آمده، گویي حضور یك غایب است، حضور نمودهاي گوناگون در درون و 

دل گفته پرداز. مي توان گفت عبارت "اي هم قدمان" در آغاز شعر، ظاهرا 

از فاعل گفته پرداز انفصال پیدا كرده است كه مي توان آن را "انفصال 

ي كشد. در نامید، كه دنیاي "او" را در داستان به تصویر م 10گفتماني"

عین حال، منادا در گفته پردازي نیز دخیل است. در كتاب " دستور زبان 

منادا به گفته پردازي وابسته است. » روشمند فرانسه " مي خوانیم كه 

در واقع منادا اشاره به شخصي یا چیزي دارد كه مخاطب به او خطاب مي 

« ي كندكند. مخاطب به وضوح در گفتمانش گیرنده پیام را انتخاب م

ترتیب، منادا در اتصال با  بدین(.  464 :1994 )مارتن ریگل و دیگران،

گفته پردازي است، زیرا حالت ندایي "اي" نشان از ظهور من/تو دارد و 

بنا به گفته ژ. فونتني حضور همزمان )من و تو( نوعي اتصال در گفته 

فتماني پردازي را نشان مي دهد. بدین ترتیب همزمان دو حالت انفصال گ

و اتصال در گفته پردازي وجود دارد. و در نهایت دوباره "من" ظاهر 

میگرددكه نشان از اتصال دارد چه در گفته پردازي چه در گفتمان. در 

واقع این انفصال گفتماني در حالت اتصال در گفته پردازي به وجود مي 

ي اید. به دلیل این اتصال در گفته پردازي شاهد احساسات و عواطف م

باشیم كه در گفتمان بروز میكند. عبارت "اي سوسنهاي غمین" شاهدي بر 

این موضوع است و همچنین فعل "رنجور بودن" در عبارت "من از زیبایي 

رنجورم". ارتباط میان دو دنیاي درون و بیرون در این ابیات كامال 

محسوس مي باشد. از طرفي "عریان بودن زیبارویان" و از جانب دیگر، 

ین بودن گفته پرداز". رنج و ضعف گفته پرداز كه در بندهاي قبل با "غم

 بیان شده بود دوباره در بند سوم ظاهر مي گردد.  languirفعل 

Et moi ! De tout mon cœur dans ces roseaux jeté, 

Je languis, ô saphir, par ma triste beauté ! (Narcisse parle, v. 10-11) 

 لبم در میان این ني ها افتاده امومن! با تمامي ق

رنجورم از غمین زیباییم اي كبودین یاقوت ! )نارسیس مي گوید، ابیات 

10-11) 

در مورد اشعار رویایی باید اذعان داشت که ایشان نیز طبیعت را به 

عنوان کنشگری به کار میبرد که او را نظاره گر است، گفتار درباره 

 نفصال قرار میدهد:طبیعت گفته پرداز را در حالت ا

این متن ها طبیعت من هستند. این متن ها طبیعت هستند. و در امضای » 

من پرنده ای هست که هر صبح، اینجا، به طور عجیبی می خواند، و من به 

طور عجیبی عادت کرده ام که هر صبح از خواب برخیزم و پنجره را باز 

ت ارتباط بر قرار کنم، در این لحظه به طور عجیبی می خواهم با طبیع

کنم و طبیعت از ارتباط با من به طور عجیبی بر قرار نمی کند. پنجره 

را می بندم بدون آنکه مایوس شوم، و بدون آنکه طبیعت را مجبور کنم 

برای این کارش دلیلی ارائه کند. چون به دوردست اگر نگاه کنم طبیعت 

یست در آواز پرنده دم دست را از دست میدهم، و طبیعت دم دست هم حاضر ن

، دورتر از آنچه هست برود و ایا اصال آواز پرنده را دور دست کند. 

                                                           
10  Débrayage énoncif 
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برای اینکه به دورتر نگاه کنم نزدیک تر را از میان بر می دارم، و 

این به نظر عادالنه نمیرسد که طبیعت نزدیک را فدای طبیعت دور کنم. 

بانی طبیعت نزدیک گر چه این کار را هم که نکنم، در عمل طبیعت دور قر

می شود. پس ، واقعا نمی دانم چکار کنم، پنجره را میبندم و پرنده به 

 ( 28 : )رویایی« طور عجیبی تنها می ماند.

 

گفتار در باب طبیعت در واقع انفصال از خود است در آغاز گفته پرداز 

در حالت انفصال از خود قرار میگیرد و سعی دارد با طبیعت چه نزدیک 

ارتباط برقرار کند. پس از آن سعی میکند در حالت اتصال قرار  چه دور

بگیرد زیرا در نهایت "تنها" می ماند. مسئله "انفصال" در گفته پردازی 

در تکه دیگری نیز بیان شده است که در آن شاعر فاصله از خود را به 

تصویر می کشد. در این فاصله و انفصال در واقع شاعر به نوعی خود را 

دیده و درک کرده و سعی دارد خود را تحلیل نماید. جدایی گفته بهتر 

پرداز با دو کلمه "من" و "خود" بیان شده است. در این باره اذعان می 

 دارد:

و گاهی که امضای من بی من می رود، یعنی فقط اسم مرا، و یا مقداری »

، از اسم من را، با خود به کناری می کشد و همان جا زنجیری اش می کند

عزلتی بی من که به من اجازه می دهد تا خودم را از فاصله صدا کنم. 

آن قدر که حاال دیگر یاد گرفته ام برای اینکه خودم را به نام صدا 

کنم، باید اول خودم را کنار بکشم. وگرنه ، چیزی را صدا نمی زنم. 

نام من منهای من چطور می تواند وجود پیدا کند. )...( اسمی که من می 

واهم به خودم بدهم، نه آنکه دیگری می خواهد به من بدهد، و مشکل خ

اینجاست. چون، دیگری وقتی می خواهد نامی به من بدهد، من را در مقابل 

خود دارد و آن نام را روی من می گذارد، اما من که خودم را کنار 

 .(33) «کشیده ام، چه چیزی در مقابل خود دارم؟ 

 

ردازی دوباره "من" به عنوان کنشگر گفتمان پس از انفصال در گفته پ

نقش خود را ایفا می نماید زیرا شاعر در پایان قطعه در می یابد که 

من و خود از هم جدا ناپذیرند. در جای دیگر در این مورد اظهار می 

 دارد: 

در دست من که می افتد، از تن بیرون می  -امضا-" همیشه تکه ای از تن

نشیند، چون که بیرون از متن می نشیند. و هر آیدو بیرون از من می 

روز بیرون تر می شود. چیزی از خود در خود دارد، و بعد هر دو خود را 

در خود دارد، هم "خودم" را و هم "خودش" را، وقتی که اولی را برهنه 

می کند از "م" و دومی را از "ش"، نقاب از چیزی بر می دارد و بر 

ه در کشف چیزی، چیزی است که پنهان می شود. چیزی نقاب می گذارد. همیش

و آن چیزی را که پنهان می کند، هیچ وقت نمی داند که در آن پنهان چه 

چیزی را آشکار می کند. همیشه تکه ای از تن، بیرون متن، متن بدون 

میم است: صورت امضا که دست تهی را، اگرنه از خال، دست کم از دست پر 

 (74خواهد کرد. )
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من" به خوبي نمایانگر اتصال در گفتمان مي باشد. بنابر نظر ژ. حضور "

"من" در نشانه شناسي به ضمیر "من" در » فونتني و ك. زیلبربرگ: 

زبانشناسي محدود نمي گردد، "من" در نشانه شناسي یك "من" حساس، متاثر 

و غالبا مبهوت است، یعني تحت تاثیر جذبه هایي است كه براي او به 

ید، "من" بیشتر در نوسان است تا اینكه رفتار یكساني داشته وجود مي آ

"من" نشانه  در واقع( 94:1998)ژ. فونتني، ك. زیلبربرگ، «. باشد.

شناسانه یك فضاي تنشي در متن به وجود مي آورد. حضور "من" فرو رفتن 

و غرق شدن در خود است كه تصویري نامحسوس از خود ارائه مي دهد. در 

 فتمان هر دو شاعر واقع ما در گ

با دو ضمیر مواجهیم، من فاعلي كه كنشگر جستجو گر است و من مفعولي 

كه شيء ارزشي مي باشد. "من" در ابتدا در حالت انفصال با خود قرار 

میگیرد و سپس دوباره به خود متصل مي گردد. در واقع وجودي است كه دو 

ر متون رویایی این پاره و دو قسمت شده است. در یادداشتهاي والري و د

"من" تكثر پیدا مي كند و دلیل این تكثر را مي توان اتصال گفتماني 

دانست كه در نیمه راه منقطع شده است همانطور كه فونتني اظهار مي 

اگر اتصال گفتماني در نیمه راه قطع گردد شخص تجزیه و تفكیك » دارد 

این صورت ضمیر  شده و به صورت متكثر یا دو تایي ظاهر مي گردد كه در

: 1999)فونتنی، « "تو" مي تواند یكي از نمودهاي گفته پردازي باشد.

95 ) 

تکثیر یا تکثر؟ در این خراب » رویایی در این باره اذعان می دارد: 

می کنیم، و در آن می سازیم. آن که به تکثیر راه می برد راه به تکرار 

کنشگر همواره به  ( و این گفته نشان از آن دارد که67« )نمی برد.

دنبال معنا و مفهوم خود می گردد زیرا تکرار موجب عادت است و در 

عادت "جنبه تکراری" فعالیتی است که کنشگر مرتب انجام می دهد، »واقع 

به عنوان مثال، کسی که مرتب به کافه ای می رود، می گوییم بدانجا 

باعث می شود عادت کرده است، یا بر عکس تکرار، چیزی و یا مسئله ای 

که کنشگر بدان عادت کند و در نهایت او را وادار میکند که آن کار را 

انجام دهد و بدان تن دهد. در مورد اول اختیار در آن دخیل است، ولی 

در مورد دوم اختیاری ندارد و به صورت اجبار پذیرفته است. ) الندوسکی، 

و اراده خود را  ( عادت باعث می شود نه تنها فاعل استقالل152: 2004

از دست دهد بلکه دیگر شناختی به آن مسئله یا مورد نخواهد داشت. 

هر قدر کسی سیگار بکشد، » مثالی که الندوسکی ذکر می کند این است: 

 (.152: 2004الندوسکی، .« ) کمتر مزه تنباکو را حس می کند 

ه نیست بلكه سوژ 11ژه حالتيدر هر دو شاعر می بینیم گفته پرداز سو

و مرتب در حال تغییر است، به نوعي خود را مدام سازمان می  12كنشي

دهد. این دو نظامي را به تصویر مي كشند كه مي تواند و قادر است خود 

را بسازد و سازماندهي كند و تمام قواي پتانسیل خود را به مرحله 

اجرا و كنش بگذارد. این شیوه حضور تنها مربوط به یك فاعل روایي 

لكه فاعل شناختي و معرفتي نیز مي باشد. در ساز و كار این نیست ب

                                                           
11 Sujet d’état 
12 Sujet de faire 
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نظام كه تنوع اندیشه را هم به دنبال دارد، قوه ادراك و نیروي تعقل 

 را در جایگاه ثابتي قرار مي دهند. 

 من و تكثر من

کمی از من                 زیر نگاه من عالمتی از من می شود                        

 یعنی

گذشته در چیزی                         و ان کمی که از من اول                           چیزی

 در دومی گذشته

یک من سوم را عالمتی از من می کند                               تا 

 ثبت یک گذشته                        در ربط با من

رویا شود )رویایی، ص    شکل در هم امضا شود                       

70) 

 

در شعر رویایی من تکثیر میشود "من" سوم یا جدیدی خلق می گردد که 

در جایی دیگر می گوید: " معنایی از گذشته با خود به همراه دارد. 

تعجب میکنم که خودم را تکثیر می کنم. چه چیزی در تعجب من اتفاق می 

اینکه از نگاه به خود  افتد جز اینکه یکبار به خودم نگاه کنم، نه

دچار تعحب شوم، بلکه در تعجب است که دچار نگاهی می شوم که به خود 

می کنم، من در نگاه به خود دو برابر می شوم، و هر روز در برابر خود 

(. منی که بی نهایت "من" تکثیر می شود تا خود را 29،30هزار برابر" )

 کشف کند و بشناسد. 

علوم و فلسفه هاي گوناگون سعي دارد به این  با مراجعه بهنیز والري 

را  خود، ضمیر "من" در یادداشت هاياو . پاسخ دهد: "من كیست؟"سوال 

ست كه ادهد. الزم به ذكر مي هاي مختلف توضیح  با معاني و نشانه

یادداشتها همانند پازلي هستند كه باید آنها را كنار هم چید تا بتوان 

، مي اندیشم"من افت. با جمالتي همانند "به مفهومي دست یدرین باره 

سپهري از  و یا به عبارتي اگواسفر "من مي نویسم"، ،"من تغییر میكنم"

گاهي " منبه جستجوي این "خود مي سازد كه خواننده نیز ملزم مي شود 

در حال  بهتر است بگوییم "من"در واقع بپردازد. آشكار و گاهي نهان 

و تعریف  دارد كه هویت خود را بسازدقصد  شاعرشناسایي خود است و 

جوهري است تكه تكه مدام متوجه مي شود ، ولي مشخصي از آن ارائه دهد

. این موقتي بودن و تغییر دائمي هویت 13در حال تغییر، در حال شدن

مدام است كه  همان "خودي" "من". سازد را دشوار مي "من"تعریف  ،خود

. به همین علت تعریف مي باشد تو موضوع همه تغییرابوده در حال حركت 

خاصي را تیپها و مدلهاي سوژه هم براي او دشوار مي گردد. زیرا سوژه 

 مدامو هر كدام از آنها  مي طلبد كه توضیح هر یك از آنها دشوار است

 هستند.  و دگرگوني در حال تحول

"من" اگر از دیدگاه نشانه شناسي مكتب پاریس بررسي كنیم، در واقع 

که محل بروز تولیدات مختلفي مي باشد كه یا فته پردازي است كنشگر گ

                                                           
13 devenir 
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در جدال با هم قرار مي گیرند و یا با هم در صلح هستند و این مسئله 

از قاعده مشخصي پیروي نمي نماید و آغاز و پایاني ندارد. در واقع 

خود نگارنده )اگواسكیریپتور در یادداشتها برای والری و با تحلیل 

ان رویایی( به خود ارجاع مي دهد و خود را مي سازد. این امضا در گفتم

ساختار گفتماني مرتب در حال تغییر و تحول است و به خود بازگشت مي 

 كند. 

گاهي در یادداشتهاي والری مالحظه مي نماییم بسیار دشوار است كه "من" 

را تعریف كند مگر به صورت "نفي چیزي". این نفي هرازگاهي به صورت 

نیز ظاهر مي گردد. كه در واقع هیچ صفتي به خود  Moi purب" "من نا

نشان داده مي شود. M نمیگیرد وتغییر نمیكند و همواره با حرف بزرگ 

در تمام یادداشتها همین "من" نامهاي گوناگوني دارد. "لحظه"، 

"اكنون"، "جهاني"، "غیرشخصي"،"آغازین"، "ازلي"، "اولیه"، "نوراني"، 

، 20، 8یادداشتهاي ل"، "من منها" "من مطلق" و غیره. )"من برتر و كام

. والري تعریف ثابت و دقیقي براي آن ندارد و در برخي (5، 22، 18، 23

جاها اذعان مي دارد كه در هر لحظه یك "من ناب " وجود دارد و در عین 

 حال مي توان تكثر "من" را در ساز و كار زندگي مالحظه كرد. 

انی والری و رویایی نظامی پویا و دینامیک است. بنابراین نظام گفتم

داریم  ا"منه"از  مجموعه ای این دو شاعر،در نظام بازنمایي پویاي و 

به یك صورت ظاهر مي گردد، و در هر موقعیت یك كه یكي نیست هر لحظه 

نشانه یا نمایه است، بهمین دلیل نمیتوان جایگاه ثابت و تعریف مشخصي 

ر این دو در نظر گرفت. ولي اگر بخواهیم با روش از ضمیر "من" در آثا

در عین  "مننشانه شناسي مكتب پاریس تحلیل كنیم مي توانیم بگوییم "

هم احساسي. سوژه  و هست هم شناختي)کنشی( حال هم سوژه پراگماتیك 

خود  ، دنیا را دیدن،دیدن استعمل كنشي زیرا عملي انجام مي دهد و آن 

یك سوژه در حال "شدن" و تغییر. تغییر دیدن.  را دیدن، خود را در حال

در این تغییر دو فعل مودال "خواستن" و "توانستن" نقش اساسي را ایفا 

مي نمایند. و پیوند این دو فعل ساختار اساسي سوژه اي را تضمین میكند 

سوژه كه آگاه نسبت به كنشهاي خودش و نسبت به محیط اطراف مي باشد. 

فرهنگي را انتقال مي دهد در جستجوي هویت و ش شناختي است زیرا دان

خود است كه مرتب تغییر مي كند، سوژه احساسي است زیرا لذت، درد، رنج 

 را اظهار مي كند. 

در حال . زماني كه جداستهم در گفتمان هست هم از گفتمان سوژه اي كه 

شده و به شكلهاي مختلفي ظاهر مي گردد منبسط انفصال قرار مي گیرد، 

، درونش را از "خود" نیز مي گویدر حالیكه گفته پردازي مي كند دو 

باز مي كند و مرتب تغییر مي كند، براي همین جستجویش یك جستجوي 

در پي شناخت خود هر دو شاعر مدام "خود" را مي بینند و معرفتي است. 

 هستند. و در گفتمانشان تنش چند صدایی به وجود می آید. . 

 نتیجه گیری

ل جایگاه "من" نزد دو شاعر والری و رویایی به این مهم دست با تحلی

یافتیم كه "من" هرگز ثابت و ایستا نبوده بلكه در نظامي پویا مرتب 

در حال تغییر و تحول است. کنشگر از "خود" بیرون مي آید و رها مي 

شود و به عنوان "دیگري" خود را نظاره مي كند. در نتیجه رابطه اي 
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"من" به وجود مي آورد. هچنین باید خاطر نشان كرد تبادل میان "خود" و 

"من" و "خود" به خصوص در گفتمان رویایی در تبادل نگاهها نیست و درك 

"من" در یك رابطه بین االذهاني تعریف نمیشود، بلكه " من" را به مثابه 

"آیینه" اي است كه تصویر "خود" را در آن مي بیند، و خود را باز 

ین ادراك انعكاسي مي باشد. در واقع هر دو شاعردر من كه میشناسد، ا

غیري" را كشف مي كند و این ارتباط -هماني" است در هر لحظه "خود-"خود

با فعل دیدن آغاز مي گردد. در واقع من با انعكاسي از خودش، خود را 

مي شناسد و با کشف آن وجه دیگر به خود معنا میدهد. سوژه به دنبال 

با به عینیت در آوردن "خود"، توانایي آن را دارد كه  هویت "خود"،

 "خود" را نظاره كند و "من" انعكاسي از "خود" گردد. 
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با تکیه بر   بازنمایی نقش زن در ادبیات پایداری تطبیقی

 «فرانسرز»و « دا»های رمان

 سمیه آقاجانی کلخوران

 دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی

 دانشگاه عالمه طباطبایی

Aghajani.2008@yahoo.com 

 

 هچکید

ای غیرقابل اغماض در ادبیات پایداری مبارزه و ایثار زنان، مؤلفه   

جهان است. پژوهش حاضر برای پاسخ به این پرسش صورت گرفته است که نقش 

های جنگ چه بازنمودی دارد زنان در ادبیات داستانی پایداری در رمان

چگونه  های مختلفهای این بازنمایی با توجه به جنگها و شباهتو تفاوت

گنجد، دو رمان ها در این مجال نمیاست؟ از آنجا که بررسی تمام رمان

بر اساس خاطرات سیده زهرا حسینی از ایران مرتبط با جنگ ایران « دا»

نوشتۀ ژان الفیت از فرانسه در ارتباط با جنگ « رز فرانس»و عراق و 

اصلی و  گیرند. در هر دو داستان، شخصیتجهانی دوم مورد توجه قرار می

در شهر خرمشهر و در همان روزهای « دا»مبارز زنان هستند. وقایع رمان 

در شهر بردو و « رز فرانس»دهد در حالی که داستان ابتدایی جنگ رخ می

افتد که در اشغال ارتش آلمان است. برای پاسخ به حوالی آن اتفاق می

خراج پرسش پژوهش نمودهای حضور زنان را در دو رمان یاد شده است

های حضور مستقیم در مبارزه، توان به مؤلفهنمودیم. این حضور را می

تالش برای گذران زندگی در زمان جنگ و حضور غیرمستقیم در مبارزه )شامل 

-بندی نمود. مقایسۀ مؤلفهکمک به مجروحان و تهیه مایحتاج آنها( دسته

زنان و دختران هایی که رغم مشقتدهد بههای یاد شده در دو رمان نشان می

واسطه اینکه روایت رمان فرانسوی ایران در مناطق جنگی متحمل شدند به

دهد حضور زنان جلوۀ بیشتری دارد. در رمان ای اشغالی رخ میدر منطقه

ایرانی، زنان بیشتر حضور غیرمستقیم در جنگ دارند در حالی که در 

بالطبع در  های کلیدی را در نهضت مقاومت ورمان فرانسوی زنان نقش

 مبارزه مستقیم دارند.

 ادبیات پایداری، رمان، دا، رز فرانس، نقش زنان.    : ژگان کلیدی او

  

 مقدمه

دهند اما های خاص رخ میها و مکانها در طول تاریخ در زمانجنگ      

این اختالف در زمان، مکان، علت جنگ و تکنولوژی به کار رفته در آنها 

ها در های مشترک نیست. یکی از وجوه اشتراک جنگمانع از ایجاد مؤلفه

کنند. تمام تاریخ، حضور افرادی است که نیروی اصلی جنگ را فراهم می

حضور افراد تنها خاص مردان نیست. در این میان زنان از چند جهت 

کنند العاده تأثیرگذار هستند؛ به عنوان مادر مبارزان را تربیت میفوق

حضور خود در صفوف جنگ روحیه مردان را قوت  دهند، باو پرورش می
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کنند مانند های مختلف در پشت جبهه فعالیت میبخشند، در موقعیتمی

پرستاری از مجروحان و فراهم آوردن مایحتاج مبارزان. آنها در غیاب 

نمایند. مردان با کسب درآمد برای خانواده، بقای آن را تضمین می

هایی در تاریخ بشر، سبب شده است تا تفاوتها های یاد شده در جنگتفاوت

هایی که با فاصله در بازنمود حضور زنان وجود داشته باشد. حتی در جنگ

اند، وجهه فرهنگی کشورها مانند حضور یا عدم حضور زمانی اندک رخ داده

ها تنها در شهرهای زنان به عنوان سرباز در جنگ همچنین رخ داد جنگ

حت اشغال بودن منطقه سبب شده است حضور آنها مرزی یا تمام کشور و ت

 متفاوت باشد.

ادبیات داستانی و خاصه رمان، گسترۀ مناسبی برای به نمایش گذاشتن 

-ادبیات مقاومت جهان ریشه در گذشته»حوادث جنگ و بازخوردهای آن است. 

های دور دارد تاریخچه آن در حقیقت همان تاریخ ادبیات جهان است. چرا 

و نویسندگان متعهد از همان آغاز در کنار مردم مبارز و  که شاعران

اند و در طول زمان با سرودن عدالت جو و خواهان آزادی و برابری بوده

ها ضمن تشویق و ترغیب مردم به ها و خطابهها و نوشتن چامهچکامه

های ها و از خود گذشتگیپایداری و مبارزه در راه حق و حقیقت، دلیری

)ترابی، « اند.و حقیقت را در آثار خود به ثبت رساندهمبارزان حق 

ها هستند. ( زنان و حضور آنها یکی از وجوه ناگزیر جنگ7: 1389

رسد که پژوهشی در بنابراین دور از ذهن نیست و منصفانه نیز به نظر می

حوزۀ چگونگی نشان دادن این حضور در عرصه ادبیات داستانی انجام 

 پذیرد. 

قی به معنای نقد و بررسی ادبیات ملی و قومی و رابطۀ ادبیات تطبی»

تاریخی آن با ادبیات بیگانگانی است که ادبیات آنها از مرز زبان 

حال  (27: 1373هالل، )غنیمی« قومی و مکتوب به آن فراتر رفته باشد.

تواند با وجود وجه مشترک یعنی ادبیاتی که در حوزۀ پایداری باشد می

ایداری، در خارج از مرزها با یکدیگر مقایسه گردد انتساب به جنگ و پ

گیری این نقاط را دانست. در این تا بتوان نقاط قوت و ضعف و دلیل شکل

های یاد شده در فرهنگ کشور پژوهش برآن هستیم نشان دهیم چگونه تفاوت

درگیر جنگ و مکان رخداد جنگ سبب تفاوت در حضور زنان و بازنمود چنین 

هایی بررسی شدند که در حیطۀ ت. برای این منظور رمانحضوری گشته اس

ادبیات پایداری باشند، شخصیت اصلی داستان زنان باشند و حوادث داستان 

در دو جغرافیا و فرهنگ متفاوت رخ داده باشد. حوزۀ تعریف داستان جنگ 

هر داستانی که جنگ در فضای »و مقاومت را گسترده در نظر گرفتیم: 

اشته باشد، یا حتی داستانی که درونمایۀ آن جنگ باشد اصلی آن قرار د

ها و حوادث آن از جنگ تأثیر و تحت تأثیر جنگ نوشته شده باشد و شخصیت

 ( 34: 1388)حنیف، « گیرد.پذیرفته باشد، لزوما داستان جنگی نام می

های خوانده شده، در دو اثر موارد فوق متناسب با ز میان رمانا

خاطرات سیده زهرا حسینی در ارتباط « دا»د؛ کتاب معیارهای پژوهش بو

نوشته ژان الفیت مربوط به جنگ « رز فرانس»با جنگ ایران و عراق و 

های ها مؤلفهجهانی دوم و اشغال فرانسه. پس از چندین بار خواندن رمان

حضور زنان به شکل زیر به دست آمد: حضور مستقیم در مبارزه )به دست 

وش مردان مبارزه نمودن(، حضور غیرمستقیم در مبارزه گرفتن سالح و دوشاد

)پرستاری مجروحان و تهیه مایحتاج مبارزان( و تالش برای تأمین مالی 
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شود تا با مقایسه ها در هر دو رمان بررسی میخانواده. بسامد این مؤلفه

 بپردازیم. ها آنها به علت تفاوت در کیفیت و کمیت این مؤلفه

 

 لیل انتخاب این دو رماندپیشینه تحقیق و 

هایی های متعددی نوشته شده و رسالهمقاله« دا»دربارۀ رمان        

در زبان « رز فرانس»نیز اخذ شده و به انجام رسیده است. دربارۀ رمان 

های ژان الفیت؟، فارسی اطلالعات بسیار اندکی وجود دارد و دیگر رمان

شهرت « اندآنها که زنده»و  « گردیم گل نسرین بچینیمبرمی»مانند 

« دا»ای تطبیقی میان دو رمان بیشتری دارند لیکن تا به اکنون مقایسه

 صورت نگرفته است. « رزفرانس»و 

از « خاموشی دریا»داستانهای فرانسوی مرنبط با جنگ جهانی دوم مانند 

شود. ورکور )سرباز آلمانی که وارد خانه برادرزاده و عمویی می

گوید. این نوجوانی است که با سرباز آلمانی سخن نمیبرادرزاده دختر 

تواند نوعی مقاومت منفی باشد اما( نقش بارز زنان را نشان حرکت او می

ها از آنتوان دوسنت اگزوپری )که روابط، شجاعت« خلبان جنگ»دهد، در نمی

دهد و( نیز نقش زنان را های اسکادران ارتش فرانسه را نشان میو دالوری

های نوشته ژان مایر شخصیت« سقوط برلین»وان مشهود جست. در داستان تنمی

اصلی و کنش در برابر مهاجمان توسط مردان است. به این ترتیب در این 

های توان مشاهده کرد. در میان رمانکتاب نیز نقش زنان مبارز را نمی

 270سفر به گرای »هایی با موضوع جنگ فراوان است مانند ایرانی داستان

نوشته قاسمعلی فراست، « سرهای بینخل»نوشتۀ احمد دهقان، « درجه

نوشته « دمپیش از سپیده»نوشته حبیب احمدزاده، « های شهر جنگیداستان»

از محمدرضا بایرامی و .... . با « عقابهای تپه شصت»فرهاد شیرزادی، 

و « دا»های متعدد در حوزۀ ادبیات داستانی پایداری، کتاب وجود رمان

اند که در هر دو کتاب، زنان شخصیت به این دلیل انتخاب شده« رز فرانس»

اصلی و فعال داستان هستند. این حضور پررنگ در عنوان داستان نیز 

های ایرانی و چه فرانسوی، ها، چه رمانبازتاب داشته است. در سایر رمان

همسر، اگر در برخی موارد نیز زنان شخصیت اصلی داستان باشند )مادر، 

 خواهر یا دختر شهید هستند( به شکل فعال در مبارزه حضور ندارند.  

خاطره است: یک رمان« دا»رو اندک تفاوتی وجود دارد. های پیشدر رمان

ها، موضوعات عام و فراگیری است که به گروه زیادی خاطرهمایۀ رماندرون»

هدف یا ور و بیهای کها، جنگگردد؛ موضوعاتی مثل انقالباز مردم برمی

هایی که بعدها در ها و کشف سرزمینبخش و میهنی، کاوشهای آزادیجنگ

سرنوشت مردم مؤثر بوده است، مثل کشف قطب شمال یا جنوب و ... موضوع 

از آن روی  (249: 1386)فتاحی، « ها است.خاطرهمحوری بسیاری از رمان

های ای بازنمود جنبههر دو رمان هستند و رمان بهترین قالب مناسب برکه 

در میان انواع »توان مقایسه مورد نظر را انجام داد: متفاوت جنگ، می

رسان باشند، توانند پیامهای هنری و ادبی، نقاشی، عکس و شعر هم میقالب

توان به سایر اما تأثیر رمان از همه بیشتر است چرا که آن را می

بیشتری دارد و کلیات و  ها بیان کرد. این آثار مکتوب ماندگاریزبان

تواند کند. رمان میحتی جزئیات را با بیشترین دقت و ظرافت منتقل می

تر، های سینمایی شود و از همه مهممنشأ آثار هنری دیگری مانند فیلم
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ترین گونه ادبی به زندگی روزمره اند، رمان نزدیکگونه که گفتههمان

تواند موضوعی ن است به ندرت مینویس که موضوع اثرش انسابشری است. رمان

هایش را در آن قرار تر از جنگ بیابد تا شخصیتبزرگ و موقعیتی عظیم

  (  131: 1388)رحمان دوست، « های عظیم بپردازد.دهد و به خلق رمان

 

 ها و بازنمود حضور زنان داستان

 «دا» رمانخالصه 

ادرهایش در سیده زهرا حسینی همراه پدر، مادر و خواهر و بر      

فروشی کنند. پدرش پس از رها کردن کار در آسیاب و گونیبصره زندگی می

آید و مدتی شود، کمتر به خانه میهای سیاسی میدر بازار وارد فعالیت

گردد. دا، مادر زهرا که نامش به جرم جاسوسی برای ایران دستگیر می

کند. با میپسند است با بافتن لیف در تأمین مخارج خانه کمک شاه

استخدام پدر در شهرداری خرمشهر، آنها در این شهر و نزدیک خانواده 

های انقالبی حضور پیدا شوند. سیده زهرا در فعالیتپدری دا ساکن می

کند. با شروع جنگ تحمیلی در کنار برادرش علی که به سپاه پیوسته می

اید. در کند تا به هر شکل ممکن به میهن خود خدمت نماست، تالش می

آباد )محل خاکسپارس درگذشتگان( همراه چندین خانم دیگر، شهدای زن جنت

پیوندد کنند. پدر سیده زهرا به رزمندگان میدهند و کفن میرا غسل می

رسد. او با شجاعت تمام، خود پدرش را در و در همان اوایل به شهادت می

هد. در حمل و نقل دویژه مادر را دلداری میگذارد و خانواده بهقبر می

کند. تنها چند روز بعد، برادر خود علی مجروحان و شهدا نیز همکاری می

رغم دلبستگی فراوان به برادر، صبر پیشه دهد. بهرا نیز از دست می

 دهد. کند و خبر شهادت برادر را به دا نمیمی

 رود، به سرعتآباد، به درمانگاه میپس از کاهش تعداد شهدای زن در جنت

گردد. پس آموزد و به عنوان امدادگر مشغول به کار مینکات الزم را می

کنند، اند و مبارزه را هدایت میاز مدتی مسئوالنی که در شهر مانده

ها از شهر، دختران که گیرند تا در کنار خارج کردن خانوادهتصمیم می

و کردند از شهر خارج شوند اما سیده زهرا در کارهای مختلف کمک می

مانند. زمانی که برای کمک پذیرند و در شهر میتعدادی از دوستانش نمی

بیمارستان ماهشهر  درگردد. رود خود مجروح میبه مجروحان به خط مقدم می

گردد. پس از بهبودی و سپس برای مدتی در منزل یکی از دوستان میهمان می

امه درمان به رود. برای اداش مینسبی به کمپ آوارگان و کنار خانواده

شود و با خبر سقوط خرمشهر و شهادت بسیاری از مردم به شیراز اعزام می

کند. دهی اوضاع کمپ آوارگان تالش بسیار میگردد و در سامانماهشهر بازمی

برای مداوای ترکشی که در دست داشته به بیمارستانی در تهران منتقل 

شوند. زده ساکن میای جنگهاش نیز در ساختمانی مخصوص خانوادهو خانواده

کند. مدتی در با یکی از رزمندگان خرمشهر به نام حبیب ازدواج می

ماند و پس از چندین بار رفت و آمد بین تهران و خرمشهر در خرمشهر می

گردد و از طرف بنیاد کند. او صاحب چندین فرزند میتهران سکونت می

دتی پس از خاتمه جنگ و شود. حبیب نیز مای به دا داده میشهید خانه

-آید. اکنون خانوادۀ دا در تهران زندگیآرام شدن اوضاع به تهران می

 کنند. می
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حضور مستقیم در مبارزه )به دست گرفتن سالح و دوشادوش مردان مبارزه 

 نمودن(

مکان رخداد حوادث این داستان در شهر مرزی ایران، خرمشهر است و زمان 

مسائل فرهنگی و دینی در ایران دختران به  واسطهآن ابتدای جنگ. به

توان انتظار داشت کسانی که در رویارویی روند بنابراین نمیسربازی نمی

مستقیم با دشمن هستند از طیف بانوان نیز باشند اما از آن روی که 

اند جنگ ناگهان آغاز شده است و هنوز نیروهای کافی به خرمشهر نرسیده

زده هنوز تعدادی ها از این شهر جنگزنان و بچه رغم خارج کردن بیشتربه

کنند. اند که در کنار مردان مستقیم و غیرمستقیم مبارزه میباقی مانده

ای از حوادث داستان همراه چندین بانوی دیگر تفنگ سیده زهرا در برهه

کوشند در بخشی از شهر مقاومت کنند. گیرد. در کنار مردان میبه دست می

و سالح به دست گرفتن این بانوان که همه نوجوان هستند و باقی ماندن 

رسند، مصداق کامل مبارزه فعال و مستقیم بسیاری از آنها به شهادت می

 است.

 

 حضور غیرمستقیم در مبارزه )پرستاری مجروحان و تهیه مایحتاج مبارزان(

 اند.زده انتخاب کردهمسجد را محلی برای نگهداری مجروحان و افراد جنگ

کنند و در اختیار این افراد قرار توانند غذایی تهیه میکسانی که می

های بدن شخصی را که بر اثر بمباران تکه تکه دهند. سیده زهرا پارهمی

کند جسد را انتقال دهند. در کند و کمک میشده بود، با شجاعت جمع می

دا را کند و برخی از مجروحان و شهبیمارستان نیز به پرستاران کمک می

 کنند.جا میبا وانت جابه

رغم اینکه دختر نوجوانی است، در غسالخانه سیده زهرا به ،شخصیت اصلی

من برای کمک اومدم. هرکاری دارین »دهد شود و شهدا را شستشو میحاضر می

خوابند و خورند، می(. او و دیگر زنان غسالخانه کمتر می85« )بگین

کنند تا آنها را با شهدا مرتب کار میبرای آواره نماندن و احترم به 

غسل به خاک بسپارند. زنان و دخترانی که عزیزان خود را از دست 

پردازند و اند همچنان به اقامت در شهر و کمک به بازماندگان میداده

 ترسی از دشمن ندارند. 

 

 تالش برای تأمین مالی خانواده   

. دا هم برای کمک خرج، از شدخانه تأمین میبیشتر مخارجمان از اجاره»

بافتند و ریسید و لیف میخرید و ... آنها را میبازار الیاف گونی می

« کرد.دا برای کمک خرج خانه خرما پاک می»( و یا 19« )فروختند.می

های سیاسی چندین بار زندانی (  پدر سیده زهرا به دلیل فعالیت45)

فیان مسئولیت اصلی بر دوش رغم کمک اطراشود و در تمام این مدت بهمی

 دا، مادر خانه است. 
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زنان »بلقیس سلیمانی معتقد است نسل نویسندگان دفاع مقدس به 

های اجتماعی و سیاسی بوده و تحصیلکرده و زنانی است که دارای دیدگاه

اما در آثاری »توجه خاصی ننمودند « دارای مشاغل فرهنگی و هنری هستند

ای با گوشه چشمی به مسائل جنگ، نفکر و حرفهکه از جانب نویسندگان روش

اند که در هنگامه به نگارش درآمد، زنان روشنفکری به تصویر کشیده شده

« اند.های متفاوتی از خود بروز دادهالعملخون، ترس و وحشت جنگ، عکس

های جنگ به تصویر کشده ( سپس زنانی که در داستان68: 1380)سلیمانی، 

دهد: خانواده شهدا )همسران، مادران، ها قرار میگروه اند را در اینشده

دختران(، زنان مهاجر، زنان روشنفکر، زنان پرستار، زنان مرزنشین و 

شود که در میان این زنان، زنان پشت جبهه،. به این ترتیب مشاهده می

 جای گروهی از زنان که مبارزه کردند و اسیر و شهید شدند، خالی است.

 حضور زنانی مبارز است.« دا»رمان نکته مثبت در 

 

 «رزفرانس» رمانخالصه 

دبیر به عنوان بهداستان دربارۀ ماری ورنن یا رز فرانس است. او 

رز فرانس که عضو نهضت مقاومت است به  شود.ای در بردو منتقل میمدرسه

شود به این توصیۀ نهضت و به این دلیل که به محل زندگی پدرش نزدیک می

است. رابط رز در این شهر سوزان است که او را نزد مارسو شهر آمده 

برد و دستور این است که رز جای سوزان را بگیرد و مقام باالتر می

شود او تا مشخص می مارسو از رز سؤاالت بامستقیم با مارسو کار کند. 

سرا را تمام کرده است، مادرش مرده و پدرش، ارنست ورنن، در دانش 1983

نوازد. به دلیل نداشتن پول کافی از ادامه تحصیل در ک میتئاتر موزی

ماند. او با پدرش در همین شهر اما در دو جای مختلف رشتة دبیری بازمی

های کمونیستی او مخالف و کنند زیرا پدرش با کارها و فعالیتزندگی می

نگران جان اوست. رز به مبارزة مسلحانه اعتقاد دارد. مارسو از او 

 تا روابطش با رفقای گروه را محدود کند تا امنیت بیشتر شود خواهدمی

کند از این پس به جای ماری ورنن، به او رز فرانس پیشنهاد میو 

 بگویند. 

رود. در این رز به نشانۀ اعتراض، در روز یازده نوامبر به مدرسه نمی

 شود دیگر نتواندکنند و همین امر سبب میروز مردم به نوعی اعتصاب می

ها از مدیر مدرسه و همسرش که دوست رز به مدرسه بازگردد زیرا آلمان

 رهای کارگران بندپرسند. رز پس از مدتی وارد گروههستند سواالتی می

-تواند با آنها ارتباط برقرار کند اما با راهنماییشود. ابتدا نمیمی

ها که شود. او با ورود به زندگی فقیرانۀ این کارگرهای مارسو موفق می

شوند انگشت خود را قطع کنند تا با گرفتن پول بیمه، حتی مجبور می

 کند. شان پولی فراهم کنند بسیار به آنها اعتقاد پیدا میبرای خانواده

. پدر رز نگران او کندجستجو میآنجا را و رود پلیس به خانه پدر رز می

قرارها، مارسل کند رز را از خطر آگاه کند. در یکی از شود و سعی میمی

د. برنارد کالما شوآید و رز نگران میژیرو رابط دانشجویان سر قرار نمی

کند و از در شهر با مارسو برخورد می است،کسی که به بردو منتقل شده 

کند اما کالما خواهد که به گروه بپیوندد. مارسو کمی احتیاط میاو می

ه او بدهد. سوزان را در خواهد مسئولیت قبلی رز را بشناسد و میرا می
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خواهد که بیشتر احتیاط کند اند و مارسو از رز میاش دستگیر کردهخانه

 و دیگر به خانه پدرش نرود. 

مارت کاله ع هبه خانه پدرش برود با سخاوت پدرش ب دتوانرز که دیگر نمی

دهد کند. رز، محل زندگی و نام خود را تغییر میفرنگی او دست پیدا می

کند. مارسل ژیرو در قسمت دانشجویی بسیار فّعال ها را محدود میاتو مالق

است. در این میان زنان و مردان دیگری نیز هستند که بسیار فعالیت 

افتد. سالنژ و های بسیاری در بین دانشجویان اتفاق میکنند. دستگیریمی

 ژرارد خواهر و برادری هستند که در مبارزه شرکت دارند. 

کنند. در این رز و برنارد کالما با یکدیگر ازدواج می پس از مدتی

شود. بعد از های متعدد و مختلفی با موفقیت سپری میمیان مأموریت

رسد که جاسوسی  میان اعضاء ها از مقامات نهضت خبر میافزایش دستگیری

شود. با انجام وجود دارد. در همین زمان، برنارد، همسر رز، ناپدید می

شود، مارسل ژیرو، همان کسی که به رز ابراز عالقه شخص میتحقیقاتی م

ای که رز طعمۀ آن کرده بود، در ازای پول خیانت کرده است. با نقشه

اندازند گیرند، ژیرو را به دام میشود از عالقۀ ژیرو به رز بهره میمی

 کشند.و می

ن دارد. اطمینا های متعدد، رز همچنان به زنده بودن برناردرغم اعدامبه

کند. روزی رود که تنها زندگی میاو به شهری دیگر نزد مادر همسرش می

حکم زیرا آورد که از رز خداحافظی کرده است پدرش نامه برنارد را می

اعدام او صادر شده است. رز به شهر نانت که برنارد در آنجا زندانی 

ر زمانی که تواند کاری انجام دهد و به این ترتیب درود اما نمیاست می

ای شود که برنارد و عدهگردد و متوجه میبه مارسو قول داده بود بازمی

 اند.دیگر را دو روز قبل اعدام کرده

در حالی که رز هنوز نزد مادر  .پیونددمینهضت مقاومت  پدر رز به

دهند که در نامه خود به برنارد است، خبر دستگیری پدرش را به او می

گردد. د. رز برای بازگشت به مبارزه به بردو بازمیکندخترش افتخار می

شود که خانم مدیر مدرسه و برتن یکی از آموزگاران در آنجا متوجه می

رود و متوجه اند. به سراغ همسر لرو مینیز به نهضت مقاومت پیوسته

شود او و فرزندانش در غیبت لرو که در زندان است از ماشین چاپ می

گویند که برای کنند. پس از مدتی به رز میمک میاستفاده و به نهضت ک

ای دیگر برود. ابتدا مسئولیتی مهم باید بردو را ترک کند و به منطقه

خواهد ببیند از جمله پدرش اما کند زیرا افراد بسیاری را میتردید می

گویند مارسو اصرار داشته او این مسئولیت را به عهده وقتی به او می

های نوپا در رود که گروهای میسرانجام او به منطقه .پذیردبگیرد، می

گیری هستند و نیاز به برقراری ارتباط با نهضت مقاومت و حضور حال شکل

 رهبر دارند. 

 

حضور مستقیم در مبارزه )به دست گرفتن سالح و دوشادوش مردان مبارزه 

 نمودن(

نیروهای  شود که فرانسه به اشغالحوادث داستان در زمانی روایت می

آلمانی درآمده است. به این ترتیب مقابله با نیروهای دشمن در سطح 
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شود گیرد. این امر سبب میشهر، روستا و محل زندگی مردم انجام می

تری از مردم در مبارزه شرکت داشته باشند. از های بیشتر و متنوعگروه

وان مبارز عنسوی دیگر زنان و کودکان گروهی هستند که ممکن است کمتر به

جلب توجه کنند و به همین دلیل برای کمک به اجرای عملیات نهضت مقاومت 

بسیار مناسب هستند. رز فرانس، یکی از رهبران نهضت مقاومت است. 

همچنین زنان و دختران ترسیم شده در این داستان، دوشادوش مردان 

برای مبارزه، ایثار و از خود گذشتگی دارند و چه بسا بیشتر از مردان 

  دهند.استقالل در کنار حفظ خانواده یاری می

داران را تشکیل داده است. سوزان خود همسر برونتون، پولت، کمیته خانه

ها مسئولیت داشته، اکنون دستگیر شده است و مارسو به او ایمان مدت

خصوص های افراد حزب بهدارد که کسی را لو نخواهد داد. یکی از ویژگی

را به عهده داند، زندگی در خفاست. همین امر سبب  کسانی که رهبری

های عادی خود را از دست بدهند. شود تا بسیاری از ارتباطات و فعالیتمی

بیند و در حالی که پدرش از این رز تنها یکبار در هفته پدر خود را می

توانند وضع ناراحت است و معتقد که اگر رز مبارزه را رها کند، می

دهند، وقتی مردم جان می»ن زندگی کنند. رز معتقد است تر از ایراحت

بیند پلیس به ( هنگامی که می172تا: )الفیت، بی« چنین چیزی ممکن نیست.

تواند به حزب و گروه آسیب برساند، بدون دنبال اوست و دستگیری او می

 پردازد.کند و به زندگی مخفی خود میتردید آموزگاری را رها می

، رز نیز که در این مبارزه در جایگاه خاصی قرار دارد به همین شیوه

آورد که حتی پس نه تنها در تمام مدت و با تمام مشکالت خم به ابرو نمی

های برنارد از مرگ برنارد، همسرش، در حالی که پس از رسیدن بسته لباس

باید با از خود گذشتگی جنگید. »اندیشد که آرزوی مرگ دارد با خود می

اند توانست همه چیز را در راه پیروزی ل کسانی که جان سپردهباید مث

( 247تا: )الفیت، بی« کار را خواهم کرد.طور است. این فدا نمود این

ها همراه سالنژ که کم سن و سال است همراه برادر خود و نیز در مأموریت

 شود.رز دیده می

اند، ر کشیده شدههای مبارزانی که در این داستان به تصوییکی از ویژگی

وابستگی، دلبستگی و اعتماد نسبت به حزب و فرمانبرداری از آن است. 

های خود و گزارش آنها به رز خوشبختی را در انجام کارها و مبارزه

هرگز به این حد به شدت زندگی که در اثر اجرای عملی »بیند. مارسو می

س یک پیروزی بدهد، ردیف مبارزه باشد و در هر لحظه به انسان احساکه هم

دانست و حزب در وقوف نیافته بود. تمام این را از مارسو و از حزب می

 (111تا: )الفیت، بی« چشمش یعنی مارسو.

ای قوی است که پولت دهد به اندازهاعتقاد به حزب و کاری که انجام می

در همان زمان که خبر دستگیری همسرش را شنیده است و با پیشنهاد 

پذیرد. شود، با کمال میل میزرگتری در قبال حزب روبرو میمسئولیت ب

گوید که هر کاری رهبری نهضت زنان به او پیشنهاد شده است، به رز می

 دهد.از او بخواهد انجام می

 

 حضور غیرمستقیم در مبارزه )پرستاری مجروحان و تهیه مایحتاج مبارزان(
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سرایدار بوده است و  ایمادام بوته خانمی است که بیست سال در خانه

پسرش در آلمان زندانی است. او به اصرار مارسو به خانه جدید گروه 

ها را آید تا در آنجا کار کند و پول نیز بگیرد. او در گذشته تراکتمی

کرده است و اکنون های بزرگ بین اجناس با مهارت جاسازی میدر فروشگاه

اند چنین کارهایی برای نیز میل دارد عالوه بر کارهای این خانه بتو

حزب انجام دهد. خانم ریشارد، همسر مدیر مدرسه که پسرشان نیز زندانی 

شان هایی که برای پرس و جو دربارۀ رز به خانهاست، در برابر پلیس

کند و در اواخر کنند و از رز و کارهایش دفاع میآیند تند برخورد میمی

 .پیونددداستان او نیز به نهضت مقاومت می

 

 تالش برای تأمین مالی خانواده    

رغم فقر، تعدد زنانی که در کنار و رابط کارگران بارانداز هستند به

فرزندان و نبود مردها در خانه بسیار فعال هستند. همسر لرو که با 

داشتن چهار فرزند نه تنها در غیاب لرو که در زندان است خانه را 

ل کار است تا خرج خانواده را تأمین کند بلکه در کارخانه مشغواداره می

کند، با دستگاه چاپ، تراکت و روزنامه چاپ و دختر کوچک او آنها را 

کند. حزب نیز به اهمیت این نیروی ارزشمند آگاه است و یکی از پخش می

هایش استفاده هرچه بیشتر از این نیروست. برای منسجم ساختن دغدغه

 کند. زنان بسیار تالش می

ها در جنگ جهانی دوم و در کشورهای تحت اشغال، تا ت پیروزیدر حقیق

هایی مانند اندازه بسیاری مدیون نیروهای مردمی است که در قالب تشکل

نیروی مقاومت اختالفات »نهضت مقاومت به راندن مهاجمان کمک کردند: 

های آورد: کمونیستهای شیفته را گردهم میسازد و جانعمیق را زایل می

های فردی و استقالل مبارزه سیاسی میهن، مسیحیان نگران آزادی درگیر

هایی که حقوق بشر را در برابر نظامی که آن را به مسخره ملی، دموکرات

نهند و انقالبیونی که نیروی مقاومت در نظرشان فقط نخستین گیرد، میمی

ا از مقاومت ت»دهد: مرحلۀ انقالب است و روزنامۀ ُکمبای کامو شعار می

 (77: 1376)بوادفر، «. انقالب

 گیرینتیجه

توان به های فوق در حوزۀ ادبیات پایداری تطبیقی میبا بررسی رمان

 موارد زیر دست یافت

حضور زنان در ادبیات داستانی پایداری قطعی و ضروری است. این حضور 

به واسطۀ فرهنگ و اعتقادات مردم کشور در حال جنگ و موقعیتی که جنگ 

ها حادث شده است متفاوت است به این معنی که در برخی جنگدر آن 

های جنگ در مناطقی است که محل اسکان مردم نیست و به این ترتیب صحنه

کسانی که جزئی از ارتش و نظام مبارزاتی آن کشور هستند در صحنه ها 

شوند اما در جایی که محل جنگ و درگیری، محل سکونت مردم است دیده می

های مردم در جنگ حضور دارند. به طق اشغال شده، تمام گروهمانند منا

حضور پررنگ زنان نمود دارد زیرا « دا»این ترتیب، در داستانی مانند 

ای است که ناخواسته زنان نیز گونهداستان در زمان هجوم دشمن و به

شود های بعدی جنگ به ندرت دیده میای که در سالدرگیر جنگ هستند، مسئله
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که در سرزمین اشغال شده است زنان هرلحظه به « رز فرانس»داستان و در 

 های مختلف دوشادوش مردان حضور دارند.شکل

های متفاوتی دارد؛ گاهی به شکل مستقیم حضور زنان در مبارزات جلوه

گیرند در عملیات جاسوسی و قتل و تعقیب و است. زنان سالح به دست می

غیرمستقیم با کمک به مجروحان، تهیه گریز شرکت دارند. گاهی به شکل 

مایحتاج مبارزان مانند آب و غذا و دفن کردن کشتگان حضور دارند و در 

ها و رسیدگی به کودکان که باید شکل سوم، در کنار تمام این مسئولیت

کنند و خانواده را پس از جنگ کشور را از نو بسازند، درآمدی کسب می

هر سه شکل این حضور را در این دو  نمایند.به لحاظ مالی تأمین می

 توان با بسامد متفاوت مشاهده کرد. رمان می

هایی است که به خوبی نقش مستقیم و از جمله رمان «رزفرانس»رمان 

سالح دهد؛ زنانی که با سالح و بیبرجسته زنان را در مبارزه نشان می

شوند اما کنند، دستگیر و شکنجه میکنند، اعالمیه پخش میمبارزه می

در شوند. فروشند و در نهایت در راه وطن کشته میهمرزمان خود را نمی

نیز شخصیت اصلی داستان که دختر نوجوانی است حضور پررنگ « دا»رمان 

مستقیم در مبارزه دارد؛ گاه با شستن پیکرهای شهدا و بیشتر غیر اما

 گاه با درمان و انتقال مجروحان.

ن در داستان نمود بیشتری داشته باشد فضای هر اندازه حضور مستقیم زنا

داستان از روحیۀ دالوری و حماسۀ بیشتری برخوردار خواهد بود. همان 

دهد. آنچه خود را بیشتر در فضایی که در هر دو داستان خود را نشان می

با بسامد کمتری « دا»خاطره دهد و در رماننشان می« رز فرانس»رمان 

 شود.دیده می
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. تهران، ایران: سه پدیده در آیینه رمان(.  1388رحماندوست، مجتبی. )

 هر.سوره م

 . تهران، ایران: روزگار.تفنگ و ترازو(. 1380سلیمانی، بلقیس. )

. ترجمه و تحشیه و تعلیق از ادبیات تطبیقی (.1373هالل، محمد. )غنیمی

 زاده شیرازی، تهران، ایران: امیرکبیر.هللاسید مرتضی آیت
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تهران، ایران: بنیاد حفظ  .داستان، گام به گام(. 1386فتاحی، حسین. )

 های دفاع مقدس. و نشر ارزشآثار 

 . تهران، ایران: انتشارات فرخی.رز فرانستا(. الفیت، ژان. )بی

شناسی باختین: گفتگوی کرونوتوپی خوِد فرانسوی ادبیات تطبیقی و روایت

 و غیر فرانسوی در فیلم گذشته اثر فرهادی
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کرونوتوپی  شناسی باختین: گفتگویادبیات تطبیقی و روایت

 خوِد فرانسوی و غیر فرانسوی در فیلم گذشته اثر فرهادی

 َعذرا قندهاریون فروغ بارانی

استادیار، زبان و ادبیات 

 انگلیسی

استادیار، زبان و ادبیات 

 انگلیسی

 دانشگاه فردوسی مشهد واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی

foroughBarani@mshdiau.ac.ir ghandeharioon@um.ac.ir 

 

 چکیده

در حوزة ادبیات تطبیقي، مطالعة متون غیر  هاي پژوهشیكي از بخش 

ای نوشتاری مانند فیلم است. ادبیات و هنر تطبیقی با رویکردی بینارشته

پردازد و حقیقت ناپایانِ انسانی می دیگریو  خودبه تحلیل ارتباط سیال 

ی، محمل مناسبی ادبیات تطبیق کند.در روابط بینافردی را واکاوی می

( اثر فرهادی 2014) گذشتهشناسانه به فیلم سینمایی جهت رویکردی روایت

گر تقالی سوبژه انسانی در ادبیات روایی و باالخص سینما، تجّلی .است

 کرونوتوپِ کارگیری مفهوم یافتن باوری از خویشتن خویش است. با به

بررسی قرار می ی خود به سمت دیگری را مورد یباختینی، حرکت گفتگو

ی میان متن هنری و بافت فرهنگی آن را دهیم. بر آنیم تا امکان مکالمه

در بستر ادبیات تطبیقی، مورد بررسی قرار دهیم. بدین منظور، روایت 

، «سفر»های کرونوتوپهویت غیرفرانسوی در   یتتصویر فرانسه و سّیال

را « آستانه»و « بحران»، «ی آشفتهخانه»، «دیدار»، «2014-پاریس»

ها به یک زبان و گفتگوی شخصیت خودها از روایتدنبال خواهیم کرد. 

رغم ناتوانی در برقراری رابطه و درک متقابل در واحد )فرانسوی( علی

سوی مضامین طول فیلم، مصداق بارزی از عبور روایت از مباحث زبانی به

 شمول احساسی است. جهان

کرونوتوپ، میخاییل باختین، اصغر : ادبیات تطبیقی،  واژگان کلیدی

 .شناسی، روایتگذشتهفرهادی، فیلم 

 

 مقدمه

هاي اخیر، ادبیات تطبیقي تعریف بسیار گسترده و جامعي را از در سال

دهد: متن، فقط به متن نوشتاري و ادبیات، فقط به ادبیات ارائه مي 14متن

ات خود را به گرایان، حیطة مطالعشود و تطبیقمعیار و معتبر محدود نمي

پسند، نقاشي و تاریخ هاي جمعي، ادبیات عامهسینما، تلویزیون، رسانه

(. هدف از تألیف این 15 :1389 ،گسترانند )انوشیروانيهنر نیز مي

 یاصغر فرهاد یساخته( 2013) گذشته یلممقاله، بررسي خوانشي جدید از ف

کرونوتوپ در  باختینیو مفهوم  تطبیقی یاتگرفتن از اصول ادببا وام

 زندگی یشیوه نمایانگر فرهادی، آثار در ایران تجلی. است شناسیروایت

                                                           
14 Text 
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 فرانسه چون کشوری از او بینیجهان و تجربه. است ایران از او درک و

 .است مقاله این اهداف از دیگر یکی گذشته فیلم در آن بازنمود و

 و زمانی واحدهای ارائه و داستان روایی جهان بررسی به حاضر مقاله 

. پردازدمی فیلم این در باختینی کرونوتوپ مفهوم در پویا مکانی

 داستان مکانی فضای در زمانی ابعاد درک برای محملی باختینی کرونوتوپ

 در بنیادینی نقش مکانی-زمانی محور باختین، گفته به حقیقت در. است

 جهت هب. کندمی ایفا هنری متن یپیکره به حیات اعطای و سازیهماهنگ

 هایواحد بین مسافرت/حرکت به قادر افراد زمان، ادراکی و ذهنی ماهیت

 زمانی پیوستگی هم به کرونوتوپ، که است معتقد باختین. هستند زمانی

 مقاله این اهمیت  .است شده داده نمایش هنری آثار در که است مکانی و

 یپروسه رد آن تفسیر و فرهنگی کرونوتوپ نام به جدیدی باب کردن باز در

 خودِ  و فرانسوی خودِ  بین تقابل از هاکرونوتوپ این. است فیلم روایی

 معرفی به پژوهش این در. شوندمی ساخته( مهاجر) فرانسوی غیر

 «بحران» ،«آشفته یخانه»، «دیدار» ،«2014-پاریس» ،«سفر» هایکرونوتوپ

 .پردازیممی «آستانه» و

 او داشت؛ بسیاری توجه تاریخی تواقعی و متن پیرامون جهان به باختین

 بیرون جهان و هنری اثر در بازنموده جهان میان تا بود باور این بر

 ادبی نظریات به ورود دروازه واقع، در. سازد برقرار نسبتی آن، از

 تحلیل در ما. است همین نیز، رمان ادبی نوع به او بینیجهان و باختین

 فرهادی داستانی شخصیتهای هایوگدیال و متن مثابه به را فیلم رو، پیش

 تا آنیمبر. ایمگرفته نظر در باختینی پویای مداریِ گفتگو از طرحی را

 ادبیات بستر در را، آن فرهنگی بافت و هنری متن میان مکالمه امکان

 .دهیم قرار بررسی مورد تطبیقی

 بر آنها تأثر و تأثیر و هنری بافت و متن واکنش و کنش در درست

 تطبیقی ادبیات گفتمان در فرهنگیبینا تعامالت و هافرهنگ موضوع یکدیگر،

 تالقی نقطه فرانسه، کشور ،گذشته فیلم در. شودمی پیش از کارآمدتر

 است آرژانتینی خودِ  و ایالجزیره خودِ  فرانسوی، خودِ  ایرانی، خودِ  روایت

 و زمانبی که انسانی. است امروزی انسان زندگی یپردهبی حکایت که

 انسانی خودِ  این مکانی، و زمانی صفر نقطه در. رسدمی نظر به مکانبی

 .پردازدمی هایشعقده بازگشایی به هاملیت از فراتر که است

 

  قیتحق نهیشیپ و ینظر چارچوب

 لمیف مطالعات و یقیتطب اتیادب

 سایر و ادبیات میان هایمرزبندی که دانشی عنوانبه تطبیقی ادبیات 

 محققان توجه مورد بسیار اخیر هایسال در شکند،می درهم را هنری هایرشته

 و پیوند ایجاد تطبیقی، ادبیات از هدف. است قرارگرفته انسانی علوم

 همین به. باشدمی گوناگون هنرهای از مختلف هایگرایش بین هماهنگی

 یکلمه. دارد بسزایی اهمیت دنیا سراسر در رشته این امروزه دلیل،

 این درواقع. است توجهقابل بسیار تطبیقی ادبیات عبارت در «تطبیق»

 از دقیق شناخت به آن کمک به تا شودمی گرفته نظر در کار اساس کلمه،

 کمبودهای و مزایا نظری، مطالعۀ یک سایۀ در و برسیم هنرها بین رابطۀ



 

169 
 

 متون یمطالعه اهمیت به که اینجاست. بشناسیم را دیگری به نسب یکی

 .  بریممی پی فیلم، همچون شتارینو غیر

 ینظر یهابحث قیطر از بلکه ستین قیتطب دنبال به صرفاً  یقیتطب اتیادب

 یقیتطب اتیادب ،(1960) ِرماک ۀدیعق به. است ارتباط یبرقرار دنبال به

 نیبد تا دارد، ازین «اختالف و ارتباط» نیب جابه و حیصح تعادل به

 منسجم و یعلم یمطالعه کی ضمن هنر، ختلفم یهاشاخه انیم ارتباط بیترت

 بیترک که باشدیم مندنظام یمطالعه کی حاصل تعادل، نیا. کند یبررس را

 نیا در(. 160  ،ص) است  یهنر-یعلم مختلف یهاشاخه یختهیآمدرهم و

 قیدق ۀمطالع. اندشده ختهیآم باهم یشناستیروا و لمیف مطالعات مقاله،

 ازمندین و نبوده خاص ۀحوز کی به محدود هرگز هنر، انواع جامع و

 .است هنر و دانش یهانهیزم ریسا از یمندبهره

 و فیلم مطالعات و تطبیقی ادبیات ارتباط بر بسیاری مطالعات  

 کن، جشنواره در موفقیت از پس. 15گذارد می صحه هنری اثر یک پذیرش

 بردشاو. تداش خارجی منتقدین میان ایگسترده بازتاب گذشته فیلم

 اصغر فیلم خود، نقد در ،گاردین روزنامه سینمایی منتقد ،(2014)

. داندمی «تصنعی کمی» البته و «کنندهمیخکوب» ،«پرجاذبه» را فرهادی

 ایگذشته با مبارزه گذاشتن نمایش به در گذشته، فیلم که است معتقد او

 موفق امالً ک زندگی غلط هایتصمیم کردن خنثی برای تالش و رفتهدست از

 و استادانه لحظات بیشتر در و ظریف درامی» را فیلم بردشاو. استبوده

 بر ،(2015) َاندرو .کندمی توصیف «هوشمندانه و شدهکنترل هایبازی با

 و( 2011)سیمین از نادر جدایی همانند ،گذشته فیلم که است باور این

. دارد تمرکز خالقیا و روانشناختی هایکاریریزه بر ،(2009) الی درباره

 ،(2013) چانگ. بیندمی ترنزدیک تئاتر به را هاشخصیت گفتمان و فیلم او

 وطن اینکه با فرهادی اصغر که است باور این بر ،ورایتی نشریه منتقد

 بسازد، بژو برنیس بازی با پاریس در فیلمی تا کرده ترک را ایران خود

 فرشی» گذشته، فیلم او، ددی از .استداشته خانه به عمیق، بسیار حسی

  .استشده طراحی دقت به که است «هازمان و هاهویت رازگشاییِ  از تافته

 

  مکان و زمان ینهیآ در ینیباخت کرونوتوپ

 بندیطبقه یک در که است الزم حاضر، مقاله نظری چارچوب از بهتری درک جهت

 «یداریشن-دیداری» و «شنیداری» ،«دیداری» نوع سه به را هنر کلی،

 صورت مکانی-زمانی یزنجیره یک اساس بر بندیطبقه این. کنیم تقسیم

 دیداری هنرهای اساس، این بر(. 10 ص ،1390 خوانلو، امیر) استگرفته

 یزمره در سازیمجسمه و معماری نقاشی، مانند دارند وکارسر چشم با که

 شنیداری هایهنر و آیندمی شمار به «16مکانی» اصطالحاً  یا ایستا هنرهای

 شوند،می جاری زمان در و موسیقی مانند است درگیر آن با سامعه حس که

                                                           
جهت اطالعات بیشتر در مورد ارتباط ادبیات تطبیقی و مطالعات فیلم، به  15

 شیشه ايِ  وحش باغ نمایشنامة: ادبي اقتباس و نو تطبیقي ادبیات»مقاله 

رجوع کنید.« توكلي منِ  بدون اینجا فیلم و ویلیامز  
16 spatial 
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 ادبیات چون هنرهایی میان، این در. شوندمی نامیده «17زمانی» اصطالحاً 

 مکان و زمان که هستند «شنیداری-دیداری» هایهنر اقسام از سینما و

 هایانگاره. »ستنده هم با تنگاتنگ ارتباطی در و هاآن پیکره اصلیِ  جزء

 تصاویر با سینما در و کالم با ادبیات در که 18هاییایماژ همان یا «ادبی

 جاری کلمات در که آهنگی و مکانی صورت شوند، می ساخته هادیالوگ و

 .هستند اثر زمانی وجه است،

 جهانی که کندمی کمک ادبی خالق به مکان و زمان بین ارتباطی چنین 

 واقعی، جهان همانند ادبی، اثر دنیای. بیافریند ونبیر جهان از متمایز

. است مجسم آن در مکان و جاری آن در زمان که است حقیقتی بر مبتنی

 آن در مؤلف هنرمندِ  و است ذاتبهقائم و مستقل ساختگی، جهان این اگرچه

 پردازد،می خود نظر مورد نظام و قواعد مختصات، با جهانی تبیین به

 زندگی آن در مؤلف خودِ  که جهانی با هنری جهان بین میمستقی رابطه اما

 نمایانگر فرهادی، آثار در ایران تجلی بنابراین،. دارد وجود کندمی

 کشوری از او بینیجهان و تجربه. است ایران از او درک و زندگی یشیوه

 مقاله این اهداف از یکی گذشته فیلم در آن بازنمود و فرانسه چون

 انسانِ  و جهانی کلّیت از او بینش تر،وسیع سطحی در یگر،د سویی از. است

 متن میان ارتباط همان این و. استشده کشیده تصویر به فیلم در جهانی

 پویا ایمکالمه بر باختین اعتقاد به که ارتباطی است؛ بافت و هنری

 .است استوار

 نباختی. دارد انیشتین نسبیت نظریه در ریشه باختینی کرونوتوپ مفهوم

 ایگونه به که داندمی فضایی و زمانی روابط ذاتی پیوستگی را کرونوتوپ

 به باختین البته(. 84 :1981) شودمی بیان ادبیات در هنرمندانه

 کارکرد انیشتین، ینظریه روحِ  بلکه. پردازدنمی مکان و زمان رمزگشایی

 اختینب که آنچه. دهدمی قرار نظر َمد را آن یچندگانه ماهیت و نسبیت

. است مکان از زمان جداناپذیری کند،می انیشتین نسبیت تئوری مجذوب را

 قطعیت عدم و جداناپذیری این از داستانی، ادبیات و فیلم در هنرمندان،

. (2013بیفزایند )هیچکاک،  اثر عمق بر تا اندبرده را بهره کمال

 هایانگرنش ادبی،-هنری کرونوتوپ در» که داردمی اذعان (1981باختین )

. اندشده تنیده هم در سنجیده، و منسجم کلّیت یک در مکانی و زمانی

 قابل هنرمندانه ایگونه به و گیردمی تن به گوشت کند، می رشد زمان

 زمان، حرکات با و شده پربار شیوه، همین به نیز مکان. شودمی روئیت

 استجایی پکرونوتو واقع در(. 84) «شودمی همگام تاریخ و داستان پیرنگ

 زمان ها،آن مفهومی پیوستگی و خورندمی گره هم به روایی هایرشته که

 . کندمی دهیسازمان را هنری اثر مکان و

 نشانگر مختلف، مرزهای در گذشته فیلم داستانی هایشخصیت سفرِ  واقع، در

 زعمها بهآن مکانی و زمانی سفر. است متعدد زمانی هایکرونوتوپ بین سفر

 و زمانی اتصال نمایانگر متفاوت، فرهنگیِ  و تاریخی مرزهای از عبور

 پیرنگ اتصال نقطه فرانسه،. است مللیبینا و بینافردی سطح در مکانی

 به ایران از حرکت: است یکدیگر از هاشخصیت جدایی فصل و داستان

 زمان سنگین سایه و فرانسه، به الجزیره فرانسه، به آرژانتین فرانسه،

                                                           
17 temporal 
18 images 
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 ،گذشته فیلم.  سازدمی را متحدی اما تنیده، درهم روایی الفک گذشته،

 و دارد داستانی پیرنگ در متعدد هایکرونوتوپ آمیختنهم در از حکایت

. سازدمی مواجه 19کرونوتوپی-چند روایت یک با را خواننده نتیجه در

 «بحران» ،«آشفته یخانه» ،«دیدار»، «2014-پاریس» ،«سفر» هایکرونوتوپ

 و گیرندمی جان متفاوت هایروایت چگونه که دهدمی نشان «تانهآس» و

 .شوندمی ناپدید

 زندگی ماجراجویی رمان» ،«یونانی رمانس» از هاییمثال ذکر با باختین

 ،«ایشوالیه رمانس» و «باستان نامهخودزندگی و نامهزندگی» ،«روزمره

 چگونه که دهدمی اننش او. 20پردازدمی کرونوتوپ درک و ِاعمال چگونگی به

 چارچوبی، چنین در. است پیرنگ الینفک جزء تکنیکی، لحاظ از کرونوتوپ

 سیر یک در که دارد داللت مکان و زمان از ایویژه ترکیبات به کرونوتوپ

 را کرونوتوپ سطح، این در. اندشده ظاهر روایی هایفرم در تاریخی

 با که محور-متن یمشخصه نوعی کرد؛ تصور «21مایهبن» شبیه چیزی توانمی

 این. سازدمی متمایز متون، دیگر از را متن یک مختلف، متون در تکرار

 تشخیص قابل همواره اثر، آمدن وجود به زمانِ  و مکان از فارغ تمایز،

 (. 110 :2002 هولکوئیست،) بود خواهد

 جهانی َتعدد خود، هدفِ  به رسیدن جهت که داندمی ملزم را خود هنرمند

 بین پلی که پردازدمی روایتی آفرینش به او منظور، این به. کند خلق

 است دلیل همین به درست. باشد فردیبینا یپیچیده روابط و واقعی دنیای

 به را کنیممی زندگی آن در که دنیایی و واقعیت مفهوم کرونوتوپ که

 منظور به کرونوتوپ مفهوم از مؤلف باختینی، بینش در. گیردمی کار

 تمام یشالوده که کندمی استفاده زمانی-مکانی ماتریس دادن نشان

 باختین(. 84: 1981 باختین،) است داستانیغیر و داستانی هایروایت

 هنر و ادبیات ساختاری عناصر از یکی صوری لحاظ به را کرونوتوپ مشخصاً 

 صحه کرونوتوپ 22فرهنگیِ فرا ماهیت بر طریق این به و( 84 :همان) داندمی

 که دهدمی نشان واقعی، دنیای و هاکرونوتوپ تنگاتنگ ارتباط. گذاردمی

 امر این تبیین در باختین. است فرهنگی هایمحیط ها،کرونوتوپ خاستگاه

 بطن از ،(متن) هنری اثر در شدهمنعکس هایکرونوتوپ: »افزایدمی

 «دشون می پدیدار( است بازنمایی منبع که) ما دنیای واقعی هایکرونوتوپ

(1981: 253.) 

 و( بافت) متن پیرامون جهان بین است رابطی مقام در کرونوتوپ اگرچه

 ایآیینه یمثابه به را هنری اثر باختین ،(هنری آثار) متن درون جهان

 اندیشانهساده رئالیسمی دچار و پنداردنمی طبیعت برابر در عیار تمام

 که دارد باور اما شودمی قائل ارتباطی بافت و متن میان او. شودنمی

 تصویر به جهانِ  و است بازنمایی منبع که واقعی جهان بین مشخص مرزی

 آمیختگی هم در از مانع مرز این اگرچه. دارد وجود اثر، در شدهکشیده

 نشده منقطع هرگز دو آن بین ارتباط» اما شود،می یکدیگر با جهان دو

                                                           
19 Poly-chronotopic  
برای مطالعه بیشتر در ارتباط با اقسام کرونوتوپ باختینی به مقاله  20

باختین  یامکالمه یلتخّ در مجموعه « اقسام زمان و کرونوتوپ در رمان»

  .یدرجوع کن( 1981)
21 motif 
22 transcultural 
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 پایدار و جانبه دو تعاملی و استوار پیوندی هم با جهان دو این و

 (.254 :همان) «دارند

 

 دیگری و خود از فرهادی کرونوتوپی-چند روایت

 مرزها از شکند،می هم در را مکانی-زمانی خطوط ،گذشته فیلم در فرهادی

 فراروی آینده از مبهمی تصویر و آمیزدمی حال در را گذشته کند،می عبور

 آمد و رفت خود، هنری اثر در فرهادی روایتِ . دهدمی قرار خود مخاطبین

 شدهگم حقیقتی جستجوی دیدار یکدیگر و گذشته، به داستان هایشخصیت ذهنی

 کرونوتوپ در که آنچه. کندمی بازگو را تکرارنشدنی اتفاقات البالی در

 بافت به و شده خارج متن از تواندمی شود،می داده نشان متن درون

 در دیگری فرهنگ به کردنپیدا تعلق امکان. شود داده نسبت فرهنگی

 روایت یعمده هایچالش از ست،ا روانشناختی و فرهنگی فرایندی که مهاجرت

 رمان» در باختینی« سفر» کرونوتوپ بازتاب چالش، این. است داستان

 هایشکست با ارتباط در فرهادی فیلم. است «روزمره زندگی ماجراجویی

 نهاده بنا ایویژه اجتماعی-یفرهنگ یزمینهپس در جدایی، و عاطفی

 در بقا یدغدغه که کند می روایت مهاجری را یجامعه داستان او. استشده

 سمیر، و ایرانی، احمد آژانتین، اهل ماری. دارد را بیگانه کشوری

 خاطربه که است سمیر همسر داستان، فرانسوی شخصیت تنها. است الجزایری

 . بردمی سر به کما در خودکشی، به اقدام

 در و ملّیتیفرا ُبعدی مهاجر، خودِ  تصویرِ  بازنمایی با ،«سفر» کرونوتوپ

-زمانی محور ها،شخصیت بنابراین. شودمی یادآور را فرازبانی نتیجه

 با. شوندمی متصور جدیدی مکان و فضا در را خود و کرده طی را مکانی

 شودمی مشاهده پیچیده، روایتی خالل در داستان متعدد هایالیه رفتن کنار

. هستند خویش یگذشته اسیر هولناک، گردابی در کدام هر هاشخصیت که

 فرهنگی، گوناگونی رغم علی هاشخصیت که است این در فرهادی آثار اهمیت

 پیوندهای. نیستند..(  و فرانسوی ایرانی،) ملّیت یک از استریوتیپ

 ،(فرانسوی) رکمشت زبان وجود رغم به فرهنگی گردهمایی این در انسانی

 شکل فرانسوی زبان در هاروایت دلیل، همین به. است ناپایدار و گسسته

 هاییشخصیت. شوندمی ناپدید فرانسوی،-غیر خودِ  با مواجه در ولی گرفته

 زندگی هم با دور چنداننه ایگذشته در هستند، هم کنار در اکنون که

 زیرا است کمین در معلومنا ایآینده که دانندمی خوب هاآن. اندکردهمی

 آن مسبب را خود نخست وحله در که کشندمی دوش به را قصوری و گناه بارِ 

 . دارند فرافکنی بر سعی کاریپنهان با اما دانسته

 حقیقتِ  از هاشخصیت روایت و دریافت ،«سفر» کرونوتوپ در اصلی محور

 نوستالژیک بازگشت و پیشین هایخرابه در هاشخصیت کندوکاو. است گذشته

 آثاری غالبِ  تصویر. استشده تنیده فیلم روایت در مکان، و زمان به هاآن

 روایت اما است، محور-قهرمان پردازند،می شرق و غرب روایت به که

 ها،شخصیت از یک هر. است تناقض در استریوتیپ پروریِ قهرمان با فرهادی،

 مخاطب احساسی، هایخیزآب خلق با و هستند خود داستانی روایت قهرمانِ 

 فرهادی .انگیزندبرمی را او همزادپنداری و همدردی کرده، غرق خود در را

 ارائه را عشق و جدایی حقیقت، از چندپهلو روایتی الی، درباره فیلم در

 و من بین تقابل در را مایهبن همین سیمین، از نادر جدایی در و داد
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 آخرین در اکنون. کرد بهتجر ایرانی مکان و زمان در ایرانی، دیگریِ 

 ایرانی هایمن مرزِ  از فراتر را پا خواهدمی فرهادی گویی گانه،سه یحلقه

 طرفانه،بی منظری از او. برسد فراملی و بینافرهنگی منِ  به و گذاشته

 بر را هاآن عملکرد بر قضاوت و کشیده تصویر به را هاشخصیت تعامل

 و است فراگیر و مشابه تأثیر، نای اتفاقاً . گذاردمی بیننده یعهده

 حقیقت، چندپارگی و جدایی عشق، از متعدد، هایفرهنگ با هاشخصیت روایت

 .است واحدی کلّیت دارای

 هایدیدار شخصیت و مکانی-زمانی تالقی مسیر ،«2014-پاریس» کرونوتوپ

. هستند متفاوتی هایملیت و مذاهب طبقاتی، سطح از که گوناگونیست کامالً 

باشد، خط  نیز دیگری شهر هر توانستمی اتفاقاً  که فرهادی اریسِ پ در

 توازن که آنجایی. زمانی یک سال جلوتر از زمان ساخت فیلم است

 فرانسوی، ایرانی، منِ  و خوردمی همبه فرهنگی و اجتماعی هایفاصله

 در انسانی تالقی چهارسوی از ایگوشه یک هر الجزایری، و آرژانتینی

 تواندمی واحد آنِ  در ،«2014-پاریس» کرونوتوپ واقع در. دشونمی فیلم

. باشد داستانی روایت در جدید حوادثی بروز برای دوباره شروعی نقطه

. اندازدمی جریان به را آن و آمیزدمی هم در مکان با زمان که اینجاست

 این در شاهراه یک عنوان به« 2014-پاریس» تصویر از غنی ایاستعاره

 پاریس،. خوردمی رقم متفاوتی در آن هایاست که سرنوشت نهفته کرونوتوپ

 . است جدید تاریخ یک شروع و جدید، مسیر یک زندگی، یک آغاز

 آن فرهنگیفرا و شمولجهان ُبعد ،«2014-پاریس» کرونوتوپ در قّوت نقطه

 الجزیره یا و آیرسبوئنوس تهران، تواندمی فرهادی اصغر پاریسِ . است

 استریوتیپ تصاویر و پاریس یگانگی از فیلم در نمایی هیچ ما. باشد

 فرهنگی تقابل این در را پاریس و تهران که آنچه. نداریم ایفل برج مثل

 پذیریموقعیت و زمانی ُکند آهنگِ ضرب زند،می پیوند همبه جغرافیایی و

ای در مصاحبه فرهادی. است مکانی-زمانی ماتریس این بطن در هاشخصیت

 زندگی ریتم زندگی، سبک هایتفاوت و مکانی هایفاصله رغمعلی که یدگومی

 از فرهادی منظر از پاریس. (2013است )ماسند،  مشابه مکان دو هر در

 اغوای آنکهبی او. است زنده آن در گذشته که است شهرهایی جمله

 را خود داستان ایران، در ،خانه در گویی شود، پاریس هایافسونگری

 رویکردِ  فرانسه، به ایران از فیلمبرداری مکان تغییر. کند یم روایت

 او. استنکرده تغییر دستخوش را فرهادی داستانی یمایهبن و سینمایی

 طرزبه بار این که را انسانی روابط بحرانِ  و خانوادگی روابط از تصویری

می ارائه شده، مطرح مختلف هایملّیت از جهان مردم بین ایهوشمندانه

 .دهد

. است نهفته «آشفته یخانه» کرونوتوپ ،«2014-پاریس» کرونوتوپ بطن در

 بازسازی حال در و آشفته یخانه یک به محدود نماها بیشتر پاریس، در

 چون عام کامالً  هاییمکان. است هاشخصیت کار محل و شهر یحومه در

. انددرآمده نمایش به عام، رهگذران با رستوران و اتوشویی داروخانه،

 یکی افتد،می اتفاق آن در هادیالوگ عمده که «آشفته یخانه» کرونوتوپ

 شاهد نیز او سوریچهارشنبه فیلم در ما. است فرهادی رایج هایلکیشن از

 حاکی بیرونی، فضای ریختگی همبه و آشفتگی درواقع،. بودیم فضایی چنین
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 «آشفته یخانه» کرونوتوپ. 23دارد داستان زن شخصیت آشفتگی و اضطراب از

گذشته بازسازی و تعمیر از حکایت گذشته، فیلم در بازسازی حال در و

 زن ماری،. دارد متفاوت ایآینده سوی به حرکت و رفتهدست از ای

 سطحی حلِ  به وافر میلی و دهدمی وقایع به آنی و صریح پاسخی خانواده،

 احمد و خود بین زیادی یفاصله که آنجایی از. دهدمی نشان مشکالت

. بندمی سمیردل به جدایی، خالء پرکردن برای. شودمی جدا او از بیند،می

 در حتی گیردمی سمیر با ازدواج به تصمیم هنگام،نابه بارداری خاطر به

 کردن متقاعد در دیگر، سویی از. کماست در او همسر هنوز که زمانی

 هرج از نشان تان،داس روایت. است ناتوان ازدواج، این به لوسی دخترش

 .دارد او هایگیریها و تصمیمدر انتخاب مرج و

 حکایت ،کارهنیمه آمیزیِ رنگ و منزل اثاثیه و اسباب در موجود مرج و هرج

 دگرگونی و تغییر آستانه در که دارد ایصاحبخانه نابسامان اوضاع از

 آمیزدمی هم در مکان و زمان هنرمندانه ایشیوه به نیز اینجا در. است

 کرونوتوپ در روایی، و ساختاری لحاظ از. کندمی کمک روایت حرکت به و

 که است نهفته نیز تعمیر حال در یخانه مفهوم ،«آشفته یخانه»

 اتفاق آن در احمد و ماری فوآد، و ماری لوسی، و ماری مستمر هایمشاجره

 حتراما و عشق از نشانی نیز سمیر و ماری هایبرخورد در حتی. افتدمی

 بیننده. برندمی سر به عمیق سوءتفاهمی در هاشخصیت تمامی گویی و نیست

 بعضاً  و کالمی هایواکنش و هاکنش برخوردها، از پیچیده ایشبکه شاهد

 . است فیزیکی

 رغمعلی( فرانسوی) واحد زبان یک به هاشخصیت گفتگوی و خود از هاروایت

 بارزی مصداق فیلم، طول در لمتقاب درک و رابطه برقراری در ناتوانی

. است احساسی شمولجهان مضامین سویبه زبانی مباحث از روایت عبور از

 بین ارتباطی حلقه و پذیریمسئولّیت مختلف، هایفرهنگ در عشق یکسان طعم

 نشدهحل مسائل و ماجرا، یک حقیقت بهراجع  پیچیده هایقضاوت ها،انسان

 و اجتماعی فرهنگی، واکنش و کنش صادیقم جمله از همگی ها،شخصیت بین

 حال در و «آشفته یخانه» کرونوتوپ. است فیلم روایت در روانشناختی

 در که است مکانی را دارد،« دیدار»بازسازی که در بطن خود کرونوتوپ 

 ظاهر روحیبی و سرد هایدیالوگ مقام در هاشخصیت احساسات و هاایده آن

 در باختینی تفکر اصلی جزء مکالمه،. بردینم جایی به راه که شودمی

. است خویش خویشتنِ  از باوری یافتن در «دیگری» سوی به «من» حرکت

 فصل و حل بر سعی کالمی، شدهای و آمد در فیلم هایشخصیت بنابراین،

 ناکارآمدی بر فرهادی، های منقطعدیالوگ. دارند خویش یگذشته هایخرابه

 . گذاردمی صحه مکالمه

 آشفته یخانه فرهادی، چون رئالیستی کارگردان و نویسفیلمنامه برای  

 ببیند را زمان خالقانه آن در تواندمی که است هاییمکان از یکی تنها

 تصویر حقیقت در «آشفته یخانه»کرونوتوپ . بکشد تصویر به و

 پیوستار. است آن در ساکن هایشخصیت زندگی تاریخ از ایالعادهخارق

 در. است متعدد زمانی هایبازه از هاشخصیت عبور از حکایت زمانی-مکانی

                                                           
 جهت اطالعات بیشتر در مورد عملکرد جنسیت در مباحث کرونوتوپ باختینی  23

 Historical Poetics: Revisiting Gender in Isabella Bird’s Poly-chronotopic Account ofبه مقاله 

Malaya   .یدرجوع  کن 
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 به رو تاریخی حرکت زمان و ندارد وجود زمانی سکون ای،خانه چنین

 زوال آمیزیکنایه صورت به مکانی،-زمانی پیشرفت این. دارد پیشرفتی

 هایدیالوگ و پیدرپی دیدارهای. کشدمی تصویر به را هارابطه بین

 مکانی چنین در زمان. گیرندمی شکل هاکرونوتوپ بستر در انگیزبرچالش

 . است سیال و پویا نتیجه در و نیست واقعه بدون

 تالقی و 25«دیدار» کرونوتوپ با نزدیک تقابل در که 24«آستانه»کرونوتوپ 

کرونوتوپ  باختین، گفته به. است احساس و تأثیر از سرشار است،

(. 248) است زندگی در شکست و 26«بحران» کرونوتوپ با متقارن «آستانه»

 فرهادی آثار اصلی هایمایهبن از «بحران»  و «آستانه»های کرونوتوپ

 در تغییر و بحران سازسرنوشت یلحظه همان روایت، اوج ینقطه زیرا است

 مهم و حساس هایگیریتصمیم یآستانه در را ایشان که است افراد زندگی

 استعاری دری یآستانه در مردد داستانی خصیتش که گویی. دهدمی قرار

 تواندمی خود این که نه؛ یا کند عبور آن از که داندنمی ایستاده،

 . باشد گذشته زمانِ  از عبور

 همیشه «آستانه»کرونوتوپ  داستان، روایت در که است معتقد باختین

 باز فضای به درونی و بسته فضای گسترشِ (. 248: 1981) است نمادین

 و ماری درگیری در. است «آستانه»کرونوتوپ  استعاری بیانِ  رونی،بی

 بر و بیرون باز فضای به قوطی یبسته فضای از هارنگ که بینیممی فوآد

ی در ورودی به وقوع و این اتفاق درست در آستانه ریزندمی زمین روی

 مشترک فصل که پنجره آستانه در ماری مدام کشیدن سیگار. پیونددمی

 آخر صحنه در. گذارد می صحه امر این بر نیز است بیرونی و درونی ایفض

 عالقه مورد که را خودش یمردانه عطر و گرددمی باز در از سمیر فیلم،

 در زمان،. بردمی اتاق درون به او هوشیاری تست برای بوده، همسرش

 در زمان باختین قول به گویی. است ایلحظه و آنی «آستانه» کرونوتوپ

 از روزمره، زندگی از روایت در زمان. ندارد کشسانی هیچ فضاهایی نینچ

 (.248 :همان) شودمی ساقط خود طبیعی روند

 هاشخصیت موطن ترک با پیش هامدت از فرهادی فیلم در «سفر»کرونوتوپ 

 مکانی-زمانی پیوستار یمیانه در اینقطه در فقط بیننده و بودشده آغاز

 فضا در احمد که یابددرمی بعدها بیننده. پیونددیم به روایت داستان،

 انتخاب را( ایران) وطن به بازگشت و نگنجیده( فرانسه) بیگانه مکان و

 یرابطه اتمام بر سعی فرانسه به نمادین رجعتی در احمد. است کرده

 عاطفی جدایی. استمانده تعلیق در است سال چهار که دارد تمامی نیمه

  یرابطه در را ناخوشایندی پایان دادگاه، در رسمی طالق آن از بعد و

 مکانی-زمانی سفر. نیست ماجرا پایان این اما. زندمی رقم او و ماری

 تالقی نقطه در تمامش نیمه یگذشته با او دوباره «دیدار» و احمد

 ماجرای بطن در او جدید پذیریموقعیت به منتهی ،«2014-پاریس» کرونوتوپ

 ماری زودهنگام ازدواج: ندارد آن از آگاهیپیش هیچ هک شودمی ایتازه

 .سمیر و

                                                           
24 Threshold  
25 encounter 
26 crisis 



 

176 
 

 با ،«آشفته یخانه»کرونوتوپ  ،«2014-پاریس» کرونوتوپ بطن در

 هایگیریتصمیم یآستانه در که آن ساکنین عاطفی شدید هایبحران

کرونوتوپ  در فیلمنامه هایشخصیت. استشده واقع هستند، سازیسرنوشت

 از عبور و خویش گذشته هایانتخاب مسئولیت پذیرش یلحظه در ،«آستانه»

 و« آستانه»کرونوتوپ  تنگاتنگ ارتباط. اندگرفته قرار آن عواقب

 عمق در جایی هنوز ماری. خوردمی چشم به روایت جایجای در «بحران»

 کالمی ارتباط لوسی دخترش با نتوانسته او اندیشد؛می احمد به وجودش،

 ماری. شود جویا سمیر حضور با را مخالفتش علت تا ندک برقرار منطقی

 این مسئول حدی تا را خود و اندیشدمی سمیر همسر خودکشی واقعیت به

 او، از نابهنگام بارداری و سمیر با اشرابطه بالتکلیفی. داندمی فاجعه

 به را هایشچشم آیا: است مردد و آشفته ماری. افزایدمی بحران شدت بر

 با و ببندد حقیقت از گوناگون هایروایت و کنونی موقعیت یپیچیدگ روی

  کند؟ ازدواج سمیر

 یرابطه کردنبرمال و سمیر و ماری عاشقانه هایپیام ارسال دلیل به لوسی

 اقدام همین. داندمی مقصر سمیر  همسر خودکشی در را خود ها،آن پنهانی

 با ارتباط از یرسم نادرست قضاوت بارز هایمصداق از نیز خودکشی به

 همسر و او رابطه حقیقت از سمیر روایتِ  انتهای تا. است همسرش

 و محبت هیچگونه همسرش که کندمی فکر بیننده همانند سمیر اش،فرانسوی

 از جدیدی روایت طرح با. ندارد او مشکوک رفتار به نسبت العملیعکس

 بار. شودمی آشکار او برای پنهانی حقیقت اتوشویی، در کارگرش طرف

 سنگینی او زندگی بر فوآد، پسرش و اشفرانسوی همسر به وجدانعذاب سنگین

 در و بیمارستان در همسرش تخت کنار او فیلم، پایانی صحنه در. کندمی

 . اوست هوشیاری انتظار

 داستان انتهای در ندارد، اتفاقات این در نقشی هیچ ظاهر در که احمد

 توجیه یا و توضیح برای فرصتی هیچ اینکه از متأسف و شکسته چمدانی با

 اگر شاید که تفکر این با نیافته، پیش سال چهار در ایران به رفتنش

 کرونوتوپ آمد،نمی پیش مشکالت این از یک هیچ کردنمی ترک را ماری

 . کند می ترک تهران مقصد به را« 2014-پاریس» بحرانی

 

  یکرونوتوپ گفتمان ناتمام انیپا و سخن انیپا

 حامل آنها. بخشندمی روایت به که است غنایی در هاکرونوتوپ اهمّیت

 روایت که است جایی کرونوتوپ. دهدمی شکل روایت به که هستند معنایی

 وقایع سازماندهی مراکز هاآن. شودمی گشاییگره و خوردمی گره آن در

 ویدادر به تواندمی رخداد یک کرونوتوپ. هستند هاداستان در روایی

 زمان از دیگری راوی و درآمده اطالعات صورت به یا شود، منتقل دیگری

 یکدیگر یبرگیرنده در ذاتاً  هاکرونوتوپ. براند سخن آن دقیق مکانِ  و

 هم کنار در ها،شخصیت روابط و گفتگوها در پیچیده ایشبکه در و هستند

 . دارند متقابل همزیستی هم، درون در گاه و

 ،«2014-پاریس» ،«سفر» های کرونوتوپ تحلیل و معرفی با پژوهش این

 رسید که نتیجه این به« آستانه» و «بحران» ،«دیدار»، «آشفته یخانه»

 در. هستیم مواجه کرونوتوپی-چند فیلنامه یک با ما فرهادی، روایت در
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 یکدیگر با هاآن صریح گفتمان و هاکرونوتوپ از طیفی شاهد فیلم، این

 پذیرامکان را پیرنگ روند ها،کرونوتوپ این منطقیِ  و عّلی یرابطه. هستیم

 درک به که سازدمی را منسجمی کلّیت ها،آن توالی و ارتباط. سازندمی

 متن، در شده آفریده جهان و متن متقابل یرابطه. کندمی کمک متن بهتر

 جهانِ . سازد غنی را آن و شود واقعی جهان وارد داستان متنِ  شودمی باعث

 حکایت روایت، بندیپایان و پردازیشخصیت فرهادی، آثار در شدهخلق روایی

 متحدی روایت فرهادی، آثار در .دارد واحد 27ابرروایت وجود یک عدم از

 بنگرد، هاآن داستان و هاشخصیت به خداگونه و ماورایی دیدی به که

 در رایج هایکرونوتوپ بررسی به تواندمی آتی مطالعات. ندارد وجود

 در جنسیت بحث و زن هایشخصیت نمایش بر تمرکز بویژه فرهادی آثار

 .بپردازد آن فرهنگی تأثیرات و کرونوتوپ
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 ادبیات. ایران در تطبیقي ادبیات ضرورت(. 1389. )ع انوشیرواني،

(: 1389 بهار) اول شمارة اول، دورة. فرهنگستان نامة نامةویژه: تطبیقي

6-38. 

 اقتباس و نو تطبیقي(. ادبیات 1393) .ع انوشیرواني،و  ع قندهاریون،

 منِ  بدون اینجا فیلم و ویلیامز ايِ  شیشه وحش باغ نمایشنامة: ادبي

 .38-6(: 1393 بهار) اول شمارة چهارم، دورة .ادبیات تطبیقي. توكلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

179 
 

 

 

 

گی دو "  پیرو"صادق هدایت و " سگ ولگرد"فتیشیسم کاال در 
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 قریخاطره با

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان وادبیات انگلیسی

 دانشگاه سمنان
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 چکیده

فتیشیسم عبارتی است که توسط کارل مارکس برای توصیف مادی گرایی و 

کاالوارگی انسان در عصرصنعت بکار برده شد، طبق این تعریف اشیا فقط 

در جامعه تولید می شوند نه  برای به منظور ارزش تجاری و دادوستد 

استفاده انسان، سپس مارکس جامعه را هم وارد این تعریف نموده و انسان 

را کاالیی می داند که دیگر افراد جامعه از او استفاده می کنند که  

سنخیتی با تعریف جامعه شناختی و مذهبی از انسان ندارد. دراین 

همه موجودات عالم هدف غایی خود ایدئولوژی نه فقط اشیا و انسان بلکه 

را از دست می دهند و فقط به عتوان کاالیی برای رفاه زندگی  انسان و 

( داستان کوتاهی 1321داد و ستد اقتصادی تعریف می شوند. .سگ ولگرد )

از صادق هدایت نویسنده ایرانی است درباره  یک سگ اصیل اسکاتلندی به 

ها مورد آزار و د از سوی انساننام پات که پس از گم کردن صاحب خو

( داستانی از انری رنه آلبر گی دو 1882گیرد.  پیرو )اذیت قرار می

موپاسان نویسنده فرانسوی است که در آن سگی را صاحبش به حال خود رها 

کرده است تا از گرسنگی تلف شود.. در این مقاله نویسنده سعی دارد تا 

رتو این نگاه مارکسیستی بررسی دو جامعه متفاوت در دو عصر را در پ

کند و زوایای پنهان و اشکار این بت وارگی  و انسانیت زدایی را نشان 

 دهد. 

: فتیشیسم کاال، صادق هدایت، انری رنه آلبر گی دو  گان کلیدیواژ

  .موپاسان ، سگ ولگرد، پیرو

 

 

 مقدمه

غییر امروزه نگرش انسان نسبت به فضا دستخوش دگرگونی شده است. این ت 

توان جنگ نگرش ابتدا در غرب صورت گرفت و یکی  از عوامل آن را می

جهانی دوم دانست که باعث تغییر نقشه سیاسی گردید. تغییر و تحول 

توان از دیگر عوامل این تغییرنگرش گیری شهرها را میها و شکلمکان
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این تغییرات باعث پدیدار شدن عوامل جدیدی در حوزه نقد ادبی  دانست.

به خصوص در دوره پست مدرن گردید که یادآور این نکته است که مرز 

ها دیگر مانند گذشته نبوده و گفتمانی میان آنان در جریان میان رشته

است. یکی از این عوامل، فضا و جغرافیاست که در اوایل قرن بیست و 

یکم بسیار مورد توجه قرار گرفته است. امروزه نقش مکان و جغرافیا را 

دانند زیرا تمامی متون، متأثر تولید اثر ادبی بیش از نقش زمان میدر 

از جغرافیای محل زندگی و یا مکانی که اثر در آن شکل گرفته هستند و 

مارسل شود. یابد نادیده گرفته نمیحتی اینکه اثر در چه مکانی نشر می

ایی ، در مقدمه29، فیلسوف و مورخ  فرانسوی و سردبیر مجله مباحثه28ُگِشه

گوید" امروزه بر جغرافیای نوین به چاپ رسیده در همین مجله، چنین می

هستیم که به تمامی علوم راه یافته است. منظور »  جغرافیایی شاهد تحولی

تنها تحول صورت گرفته از بیرون نیست بلکه تحولی که از درون سرچشمه 

های دهگیرد، و آنهم به دلیل توجه رو به افزایش ُبعد فضایی پدیمی

 (42: 1996اجتماعی است." )ُگِشه، 

گوید: ای است همانطور که وستفال خود میماهیت نقد جغرافیایی بینارشته

هایی با برخی از وجوه فلسفه، "نقد جغرافیایی از آن جهت که شباهت

روانکاوی، جغرافیای انسانی، مردم شناسی، جامعه شناسی و علوم سیاسی 

آید" ای به حساب میارد، رویکردی بینارشتهبه ویژه جغرافیای سیاسی د

از این روی امروزه شاهد ارتباط جغرافیا با (. b2000 :18)وستفال،

ها به ویژه با علوم انسانی هستیم که نه تنها بر آنها تأثیر سایر رشته

 ایی جدیدی مانندهای بینارشتهگذارده بلکه باعث به وجود آمدن شاخه

-، جغرافیا32ادبیات-جغرافیا ،31فیلولوژی-، جغرافیا30فلسفه-جغرافیا

گردیده است. مفاهیم جدیدی مانند بوطیقای جغرافیایی، نقد  33توریسم

جغرافیایی و نقد زیست محیطی نشان از گرایش رو به افزایش برای نشان 

ها در متون ادبی و ادبیات در مکان است و حتی امروزه صحبت دادن مکان

 شود. از مباحث در نقد جغرافیایی می از بوطیقای شهری به عنوان یکی

 

 نقد جغرافیایی پیشینه

مقولۀ فضا در آثار فرهنگی و هنری امر چندان جدیدی نیست و پیشتر 

اند. پیشینیه افرادی مانند گاستون باشالر و موریس بالنشو به آن پرداخته

نقد جغرافیایی و مطالعه جایگاه جغرافیا در حوزه ادبیات و اهمیت و 

شروع شد که وی  35فضا بوطیقایدر کتاب  34آن توسط گاستون باشالر ضرورت

به رابطۀ فضاهای انسانی و تعامالت فرهنگی پرداخت،  پس از او نظریه

 36های دیگری شکل گرفتند از جمله فضای ادبی مطرح شده توسط موریس بالنشو

                                                           
28 Marcel Gauchet 
29 Le Débat 
30 Géophilosophie 
31 Géophilologie 
32 Géolittérature 
33 Géoturisme 
34 Gaston Bachelard 
35 Poétique de l’espace 1940 
36 Maurice Blanchot    
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و نیز  39فضای درونیدر کتاب  38و یا هانری میشو 37فضای ادبیدر کتاب 

که به مطالعه فضاهای شهری  41بوطیقای شهردر کتاب  40ی پییر سانسوهنظری

پردازد . اما نقد جغرافیایی به عنوان یک رویکرد در نقد آثار ادبی می

نام و هنری اولین بار در اوایل قرن بیست و یک و توسط یک فرانسوی به 

نقد شود که وی در کتاب خود به نام  مطرح می  42برتران وستفال

به مسئله جغرافیا  و فضا در حوزه نقد  43فیایی، واقع، خیال و فضاجغرا

ای تحت عنوان پردازد.  وی قبل از نگارش این کتاب، در کنگرهادبی می

در شهر لیموژ فرانسه  2000"نقد جغرافیایی، طرز استفاده" که در سال 

 ایی با عنوان " درباره رویکرد جغرافیاییبرگزار گردید با ارائه مقاله

کند که بعدها به متون" نظریه خود را در خصوص نقد جغرافیای بیان می

 عنوان بیانیه این نقد در نظر گرفته شد.

های باشالر به ویژه در واقع نقد جغرافیایی، ریشه در تحقیقات و نظریه

ی او دارد.  وی در این کتاب به مبحث فضا با بوطیقای فضادر کتاب 

ردازد و برای این امر به فضا به عنوان" پرویکردی پدیدارشناسانه می

کند و صور ( اشاره می17: 1957تجربه تمامی جزئیات تخیل" )باشالر، 

 دهد.مورد بررسی قرار می خیال را در ادبیات و شعر 

اما هدف وستفال از ارائه این نوع نقد، تالش برای برطرف ساختن نقایصی 

از او مطرح شده بود زیرا پردازان پیش بود که در نظریات سایر نظریه

که آنان بیشتر به نقش "من" پرداخته بودند تا نقش "دیگری". وستفال 

ی نقد جغرافیاییِ خود و نوع نگاه متفاوتش به فضا و جغرافیا با ارائه

و با تکیه بر رویکرد تصویرشناسی، "دیگری" را پررنگ تر از "من" مطرح 

 ،تعاملی که در آن افراد رد. "کند و بر تعامل میان این دو تاکید دامی

الجزایری به هم پیوسته بر هم تاثیر گذاشته و از هم متاثر چونان مجمع

آمیختگی شوند. امری که خود از تاثیر عواملی نظیر پیچیدگی و درهممی

ترتیب، وستفال بهره نیست. بدینروابط انسانی و جغرافیا و فرهنگ بی

« دیگری محور»ی استای نگاه نقادانهرا در ر« خودمحور»ی نگاه نقادانه

کنش میان این دو نگاه به اهمیت نقد دهد و از برآیند و برهمقرار می

که حاصل تعامالت میان انسان، جامعه و فضاهای پیرامون « اجتماع محور» 

  (1395.")شاکری، کندچون خانه و شهر است، اشاره می

مکان دخیل است که در وستفال خاطر نشان میشود که ادبیات در ساختن 

نهایت به عنوان یک متن خوانده می شود. اما به این نکته نیز اذعان 

( 39: 2007دارد که ادبیات "به راحتی برای فضاهای خیالی" )وستفال، 

قابل اجرا نیست و "مختص مطالعه تنها یک متن ویا تنها یک نویسنده" 

یامحور" باشد در )همان( نیست. وی نقد جغرافیایی را که باید "جغراف

مقابل نقدهایی قرار میدهد که "خودمحور" هستند. بنابراین، اهمیت 
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یا متکی بر  فضای ادبی در ساختن یک فضای تخیلی متکی بر یک سوژه و

 . 44ساختن یک متن نیست

 

 های نقد جغرافیاییجریان

دو جریان مهم وجود دارد؛ یکی  جغرافیایی در آثار ادبینقد رویکرد در 

 .«وستفال»جریان  و دیگری «45وُلومیشل کُ »جریان 

این رابطه از تفکرات گاستون باشالر سرچشمه  در میشل کولواندیشه 

را بسیار نزدیک نقد جغرافیایی با نقد مضمونی  رابطه بین گیرد. ویمی

کند. مطرح میرابطه بین مکان و انواع ادبی را  46«ژئوپوئتیک» و داندمی

شود. بنابراین کان توسط نوشتار ساخته میوی بر این عقیده است که م

تر است. آنچه که نقشه جغرافیای ذهنی مؤلف از نقشه جغرافیای اصلی مهم

های واقعی نیست بلکه سازد توصیف مکانجغرافیای اثر ادبی را می

جغرافیای متصور در ذهن و تخیل نویسنده است که حائز اهمیت است. وی 

ایی نظاره گیرد که محل یا منظرهمی معتقد است که نوشتار وقتی شکل

شود. "ویژگی نقد جغرافیایی میشل کولو در این است که خاستگاه مکان 

کند و به قوة تخیل و دنیای را محدود به مرجع واقعی و بیرونی آن نمی

بخشد. در خیال نویسندة خالق در به تصویر کشیدن مکان اهمیت خاصی می

نویسنده است. به همین « غرافیاییِ ذهنینقشة ج»واقع آنچه مد نظر اوست 

به عاریت گرفته است،  جهت او از مفهوم منظره که از ژان پیر ریشارد

گیرد که به معنای منظرة درونی و ذهنی نویسنده است که از بهره می

شود. به همین جهت نگرش او زاویة دیدی خاص و با منظوری خاص نظاره می

ل تفاوت دارد. پیکرة مطالعات او بیشتر با نقد جغرافیایی برتران وستفا

های شاعرانه قرار دارد. بدیهی است که در قلمرو شعر مدرن یا داستان

تأثیر  47ی نقد جغرافیایی میشل کولو از همان رویکرد ساختار افقشیوه

پذیرفته است و این موضوع مبین این است که چگونه مسیر ذهنی او از 

 (1391)خطاط،  رایش پیدا کرده است."نقد مضمونی به نقد جغرافیایی گ

ایی با عنوان "درباره نقد جریان وستفال با ارائه تئوری وی در مقاله

ها" پایه و اساس تئوری جغرافیایی" آغاز گردید. بررسی "نوع نگاه

وستفال است که بیانگر این مسئله است که هر نویسنده با نگاه خاص خود  

نگرد. علت شکل ها میری باشد به مکانتواند متفاوت از نگاه دیگکه می

گیری این رویکرد جدید توسط وستفال، اهمیت یافتن موضوع جغرافیا در 

توان آن را "بازگشت واقعیت به ادبیات معاصر می باشد که به نوعی می

ادبیات" بعد از یک دوره فرمالیستی  در نظر گرفت؛ اما اهمیت رو به 

که   49و گاتاری 48ه توسط ِدلوزافزایش نقش فضا در فلسفه به ویژ

( را مطرح کردند در 82-108: 1991"جغرافیای فلسفی" )دلوز، گاتاری،

این شکل گیری حائز اهمیت می باشد. وستفال از بحث این دو در رابطه 

                                                           
 در این خصوص می توان به کتاب بوطیقای فضای  )1957( گاستون باشالر مراجعه کرد 44
45 Michel Collot 
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الهام گرفت تا  "ارتباط میان فضاهای   50با قلمروسازی و قلمروزدایی

طرح کند و از ادبیات به ( را م17: 2007انسانی و ادبیات" )وستفال، 

او به  اثر متقابل میان  عنوان بهترین امکان برای کشف فضا یاد کند .

پردازد: ارجاع فضای یک متن، تا حدودی فضای واقعی و تصاویر فضا می

حاوی  ارجاعات ادبی است. این امر باعث گردید تا وی به "فضاهای 

های نی که آنها با مکان( و روابط متعدد و ممکa2001 :7تخیلی" )وستفال، 

واقعی دارند، بپردازد. در واقع وستفال معتقد است که " در ادبیات 

خاص و حضوری شود مفهومیمعاصر فضای بیرون و توصیفاتی که از آن می

ممتد دارد و نشانگر نوعی بازگشت واقعیت به ادبیات است" )کهنمویی 

کولو به نقد  در حالیکه منتقدین دیگری مانند "میشل (1391پور، 

اند. در حقیقت هر دو نفر به تعامل بین جغرافیایی در آثار پرداخته

پردازند؛ یعنی فضای بیرونی واقعی و توصیف این فضا در آثار ادبی می

دهند ولی پژوهشی که تخیل و واقعیت را در توصیفات مقابل هم قرار می

گیرد ار میدهد بیشتر در چارچوب ادبیات تطبیقی قروستفال انجام می

دهند، توجه زیرا به تصاویری که نویسندگان مختلف از یک فضای واحد می

ترتیب توصیف ایندهد. بهدارد و آنها را در مقایسه با یکدیگر قرار می

دهد که نگاهی ویژه آن طبیعت جای خود را به توصیف تصویری از طبیعت می

نویسنده، هنرمند یا تواند نگاه کشد. حال این نگاه میرا به تصویر می

  (1391گری ساده باشد". )کهنمویی پور، نظاره

 

 نظریه وستفال

به ارائه نظریه نقد جغرافیایی، واقع، خیال و فضا  وستفال در کتاب 

خود می پردازد. وی در این کتاب به سه اصل اساسی که در خصوص نظریه 

قلمروزدایی ( 2 ،  51مندیزمان-مکان( 1: کند که عبارتند ازخود اشاره می

 .53ارجاعیت( 3و  52یا مرزشکنی

کند که بعد او در فصل اول کتاب خود از "تحول فضا و مکان" صحبت می 

از جنگ جهانی دوم مورد توجه قرار گرفت و به این نکته اشاره دارد که 

بعد از جنگ، مطالعه زمان و مکان دستخوش تغییرات گردید و نگاه 

مکان صورت گرفت. مکان جایگزین زمان که ایی به این دو به ویژه تازه

تا آن موقع بیشتر توجهات به سوی آن معطوف بود، شد و هدف تحقیقات 

ایی مانند جغرافیا، معماری، شهرسازی و ادبیات گردید. اصل بین رشته

اول وستفال در زمینه ادبیات، مبتنی بر این امر است که تحلیل یک اثر 

های مکانی مانند سرگذشت نویسنده، بر داده های زمانیادبی عالوه بر داده

وجغرافیای مکان نویسنده نیزاستوار است و این دو از یکدیگر جدا 

 نیستند. 

در فصل دوم کتابش نقد جغرافیایی، واقع، خیال و فضا نویسنده کتاب 

اصل قلمروزدایی را مطرح می کند و به ضرورت درک فضا در ابعاد ناهمگن 

عدم امنیت دوره پست مدرن است، اشاره دارد.  آن که ناشی از احساس
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وستفال برای نشان دادن این ضرورت، به مفاهیم ارائه شده توسط سایر 

کند مانند آنچه ِدلوز و گاتاری به عنوان فضای پردازان اشاره مینظریه

کنند و یا مطرح می 55، قلمروزدایی/ بازقلمروسازی54دارمسطح/ فضای شکاف

و   59توسط لوتمن 58نشانه-، مفهوم فضا57توسط ِاِون ُزَهر 56سیستمیمفهوم چند

که همگی تالش دارند فضا را به  61توسط هومی بابا 60مفهوم فضای سوم

اصل دوم از شکسته شدن بنابراین،  عنوان مفهومی پایدار ارائه دهند.

کند. وستفال به مرزها و جغرافیای انسانی در ادبیات پست مدرن صحبت می

گاتاری، ادبیات را بهترین ابزار برای کشف حقیقت فضا تأسی از دلوز و 

داند زیرا ادبیات با در اختیار قرار دادن امکانات متعدد، شرایط می

سازد تا بتواند فضا را به شکلی دیگر بازنمایی را برای انسان فراهم می

کند و همواره تصویرفضا توسط ادبیات و تصویر ادبیات توسط فضا دستخوش 

 ود.شتغییر می

پردازد که در فصل سوم کتاب، وستفال به سومین اصل از نظریه خود می

پردازد مانند "چه نامد و به طرح سواالتی میآنرا اصل ارجاعیت می

ارتباطی میان جهان تخیلی و جهان واقعیت وجود دارد؟ آیا این ارتباط 

ناهمگن است و از چند جهان دیگر تشکیل شده است؟ آیا فضای مطرح شده 

در ادبیات از آنچه در بیرون است جداست و یا با آن در تعامل است؟" 

( بنابراین، اصل سوم که برای وستفال بسیار حائز 162: 2007)وستفال، 

ای بین جهان داستان و جهان واقعیت دهد که چه رابطهاهمیت است  نشان می

ر برقرار است. او معتقد است که باید به فضای بیرونی و فضایی که اث

بنابراین، نقد جغرافیایی پیوند  در آن شکل گرفته است نیز توجه کرد.

درونی با جغرافیا دارد و از برخی مفاهیم فلسفی مانند قلمروزدایی 

 برد.بهره می

در نقد وستفالی عالوه بر نگاه درونی، نگاه بیرونی یا نگاه دیگری  

پاریس را در  نیز دارای اهمیت است. به عنوان مثال اگر قرار باشد شهر

های یک نویسنده خاص بررسی کنیم این بررسی، نقد وستفالی محسوب رمان

شود و در صورتی  نقد وستفالی به حساب خواهد آمد که این شهر در نمی

آثار یک نویسنده غیر فرانسوی و حتی غیر پاریسی هم مورد بررسی قرار 

 گیرد.

دهد ررسی قرار میمورد ب ،آنچه را که وستفال با ارائه این نظریه 

، به گوناگونی 62نگاه مدیترانهمسئله حقیقت شهرها است. وی در کتاب 

ایی مانند های نویسندگان مختلف در آثار متفاوت به شهری مدیترانهنگاه

توان کند که آیا به راستی میکند و این سوال را مطرح میبیروت اشاره می

یسندگان چیزی نیست جز به حقیقت این شهر دست یافت و یا توصیفات نو

 تخیالت آنان. 
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برخالف ادبیات پیش از پست مدرن که  فقط "منِ"  که معتقد استفال وست 

نویسنده مطرح بوده ادبیات پست مدرن به مقوله "دیگری" که معموال "شهر" 

« من»وستفال بر تعامل میان  ،. در این نوع از ادبیاتپردازداست، می

د. و این همان چیزی است که در رویکرد تاکید دار« نگاه دیگری»و 

شود.  از این نظر، نقد جغرافیایی وارد تصویرشناسی به آن پرداخته می

ای به فضا و جغرافیا، گردد زیرا ضمن نگاه ویژهحیطه ادبیات تطبیقی می

آورد که در آن افراد "دیگری" را در رابطه و تعامل با "من" به شمار می

ترتیب، وستفال بدینشوند. "ه و از هم متأثر میبر یکدیگر تأثیر گذارد

« دیگری محور»ی را در راستای نگاه نقادانه« خودمحور»ی نگاه نقادانه

کنش میان این دو نگاه به اهمیت نقد دهد و از برآیند و برهمقرار می

که حاصل تعامالت میان انسان، جامعه و فضاهای پیرامون « اجتماع محور» 

 (1395."  )شاکری، کنداست، اشاره می چون خانه و شهر

مسافر -در تصویرشناسی فقط دیدگاه بیرونی مانند دیدگاه یک نویسنده

گیرد در حالیکه نقد جغرافیایی این دیدگاه را در مورد مطالعه قرار می

کنار دیدگاه بیرونی و هم چنین دیدگاه بومی که میان این دو است، 

جغرافیایی، ما  یک دیدگاه جمعی  دهد. "با استفاده از نقدقرار می

: 2007های مختلف است ." )وستفال، کنیم که تلفیقی از دیدگاهانتخاب می

194) 

چهار اصل نقد جغرافیایی، واقع، خیال و فضا به چهارمین فصل کتاب  

رویکرد نقد جغرافیایی وستفال اختصاص دارد و با تکیه بر این مسئله 

ایی وصیت جغرافیا محوری و بینارشتهکه نقد جغرافیایی دارای دو خص

پردازد. خصوصیت جغرافیا محوری باعث باشد به ارائه متدلوژی خود میمی

گردد که در آن مسئله ارجاع تمایز نقد جغرافیایی از تصویرشناسی می

ایی این امکان مطرح نیست و فقط فضا مورد نظر است. خصوصیت بینارشته

یایی از حوزه ادبیات خارج شده و به سازد که نقد جغرافرا فراهم می

ها مرتبط شود که مبحث فضا در آنها اهمیت دارد مانند سایر رشته

 جغرافیا، فلسفه، معماری و ...

در این فصل، وستفال چهار اصل اساسی نقد خود را ارائه میدهد که 

 66و بینامتنیت 65، چینه نگاری 64، چندحسی 63عبارتند از چندکانونی

 ( .200 :2007)وستفال، 

پست مدرنیسم باعث گردید تا نگاه تک ُبعدی از میان رفته و تکثرگرایی 

رواج یابد و وستفال به مدد این نگاه جدید، رویکرد چندکانونی یا 

دهد زیرا معتقد است که برای ایجاد ارتباط چنددیدی خود را ارائه می

در اصِل  گیرد.های مختلف، اولین قدم از طریق نگاه صورت میمیان فرهنگ

چندکانونی، وستفال به این نکته اشاره دارد که بررسی نقد جغرافیایی 

تنها در مورد یک اثر معنایی ندارد و باید بر روی چند اثر متفاوت 

های متقابل صورت گیرد که زاویه دید در آنها به منظور یافتن واکنش

                                                           
63 la multifocalisation 
64 la polysensorialité 
65 la stratigraphie 
66 l’intertextualité 
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مسافر،  )مربوط به سفر و 68)محلی و بومی( ، یا بیرونی 67تواند درونیمی

)مربوط به فردی که در محلی استقرار  69اقتباس از بیگانه( و یا بومی

یابد که برایش نه آشنا است و نه بیگانه مانند فردی که به تازگی می

کند( باشد. برای وستفال نگاه مهاجر از سایر به یک مکان مهاجرت می

که فضایی شود تر است زیرا باعث بوجود آمدن "فضای سوم" میها مهمنگاه

است ناشی از برخورد چند فرهنگ متفاوت در یک مکان جغرافیایی خاص. 

تر و های متفاوت مکمل یکدیگر هستند و امکان دریافت جامعاین نگاه

 سازند.بهتری از فضا را فراهم می

که مختص تمامی فضاهای انسانی است سعی دارد  وستفال در اصِل چند حسی 

ه حس دیداری خارج نماید و اینطور بیان که ادبیات و هنر را از سلط

های کند که برای درک از فضا و مکان نه تنها حس دیداری بلکه سایر حسمی

این وظیفه "بر عهده منتقد جغرافیایی است دیگر مهم و دخیل هستند و 

تا به تمامی ارتعاشات حسی موجود در متن  ]...[ نگاهی نو داشته و با 

( 199: 2007ال این موارد باشد." )وستفال، گوشی حساس، بادقت به دنب

وی به این نکته اشاره دارد که برای درک صحیح از یک محیط، تمامی 

حواس دخیل بوده و نقش آنها حائز اهمیت است. بنابراین، در نقد 

کننده در برخورد با یک مکان، مورد جغرافیایی، تمامی حواس شخص مشاهده

   گیرد.  مطالعه و بررسی قرار می

بیند بلکه به وی فضا و مکان را یک الیه سطحی نمی نگاری،در اصِل چینه

های مختلف تشکیل یافته و آن نگاه عمقی دارد و معتقد است که از الیه

ها که در طی در نقد جغرافیایی برای درک یک فضا باید تمامی این الیه

یط را برای نگاری شراچینهاند مورد بررسی قرار گیرند. زمان شکل گرفته

های باستان شناسی و تاریخی مختص هر مکاِن مورد مطالعه، بررسی الیه

های مختلف زمانی در طرح یک مکان، حتی تحقیق برروی تفحص در مورد الیه

های متفاوت جوامع فرهنگی از زمان شکل گرفته شده را فراهم برداشت

های رویی ه الیهایی است که برای مطالعها رابطهسازد. میان این الیهمی

 باشد. های زیرین مینیاز به مطالعه الیه

کند که معتقد است که برای درک از بینامتنیتت را از آن جهت مطرح می

ها نیز باید مورد بررسی شود و بینامتنفضا تنها به متن اکتفا نمی

گیرند. چنانکه برای مطالعه و درک یک فضا مانند شهر پاریس به قرار 

ها، مرتبط با آن باید توجه کرد و در این مطالعه، سفرنامههمه متون 

 هاقدر از اهمیت برخوردار هستند که روایتها همانها وحتی نقشهنقاشی

 ها.و فیلم

 

 نتیجه 

ای در نظر گرفته نقد جغرافیایی که امروزه به عنوان موضوعی بینارشته

است که برتران شود یکی از مباحث بحث برانگیز در ادبیات تطبیقی می

کند و به وستفال با ارائه آن، نقش فضا و مکان را در ادبیات مطرح می

                                                           
67 endogène 
68 exogène 
69 allogène 
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پردازد و ادبیات را از دنیای صرفا تخیلی خود مطالعه فضا و تخیل می

دهد. این خارج و آن را در تعامل با دنیای واقعی مورد بررسی قرار می

اه یافته، ها رروش نوین نقد توانسته در بسیاری از دیگر رشته

ها ایجاد کند های جدیدی برای مطالعه در این رشتهتاثیرگذار شده و روش

مانند جغرافیای روانشناختی، جغرافیای زبانشناسی، جغرافیای جامعه 

شناسی، جغرافیای سیاسی، جغرافیای حقوق و ... الزم به ذکر است که این 

رای دست یافتن نقد تالش دارد تا به واقعیت ادبیات و فضا پی ببرد و ب

سازد. در واقع های گفتگو را میان آنان فراهم میبه این مهم، زمینه

دهد به عنوان رویکردی نوین در نقد نقد جغرافیایی که وستفال ارائه می

آید که به تعامل فضاهای ادبی به ویژه در ادبیات تطبیقی به حساب می

 ردازد.پانسانی وادبی و نیز به اهمیت متن درخلق فضاها می

در این گفتار، جغرافیای ادبی و نظریه وستفال و روشی که توسط وی در 

نقد جغرافیایی ارائه شده مورد بررسی قرار گرفت. این روش نقد در 

ایران هنوز به درستی مورد استفاده قرار نگرفته و نیاز به تحقیقات 

 و مطالعات در این خصوص کامال محسوس است. 
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 چکیده

 

این مقاله به داستانهایی می پردازد که در نظام روایی شان، مضمونی    

کرار در ادبیات جهان شکلی واحد دیده می شود؛ داستانهایی که به سبب ت

گیری به صورت نمادین یافته و به مرزهای اسطوره نزدیک شده اند. نمونه

های شیخ صنعان، برصیصای عابد، جریج، فاوست، موردی بر روی داستان

گیرد. مسألة این پژوهش نخست بررسی آنتوان قدیس و تائیس انجام می

ا یکدیگر است؛ سپس ساختار داستانها و کشف مشابهت و تفاوتشان ب

هایی بر مبنای اقتباس در قلمرو بازآفرینی و پردازش چنین داستان

تصویرسازی از جمله سینما، تئاتر و نقاشی مورد بررسی قرار می گیرد. 

کشف نظام حرکتی و دگردیسی شخصیتها حاصل مسألة نخست و کشف تأثیر 

گیری ایشان ایدئولوژی کارگردان، نقاش و فیلمنامه نویس و نیز بهره 

از عناصر این داستانها بر بنیاد نیاز زمان و مخاطبان بر فرایند 

 اقتباس نتیجة مسألة دوم این پژوهش است.  

 : ادبیات تطبیقی، اقتباس، داستان، تصویر، نقاشی.ژگان کلیدی او

 

 مقدمه. 1

های انسان مدرن ایجاد ارتباط اجتماعی و به تبع همواره یکی از دغدغه

ط فرهنگی است. نظریة ادبیات تطبیقی به عنوان ابزاری کارآمد، آن ارتبا

در راستای برقراری ارتباط میان ادبیات یک سرزمین با ادبیات سایر 

 Pierreکند. پژوهشگر ادبیات تطبیقی به گفتة پیر برونل)ها تالش میسرزمین
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Brunel به صداهای دیگر گوش فرا »( استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه پاریس

های موجود بین ادبیات کوشد تا گذشته از بررسی شباهتو  می« دهدمی

کشورهای مختلف، تعاملی گفتگو محور بین آثار و نوشته های متعلق به 

 های گوناگون ایجاد کند. یک ملت با ملت

و منطق گفتگویی میخاییل ( Intertextualityنظریة بینامتنیت)از سوی دیگر 

هیچ اثري به تنهایي وجود ندارد و هر اثري باختین تأکید می کند که 

از آثار پیش از خود تأثیر گرفته و در حال گفتگوی مداوم است)تودورف، 

1391.) 

این مقاله گذشته از قلمرو ادبیات تطبیقی، با نگاهی بینامتنی میان 

ادبیات به مثابة گفتار و نوشتار و سینما، تئاتر و نقاشی به مثابة 

با هدف کشف ارتباط در حوزه های پیش گفته به  تصویر پلی می زند و

 تحقیق و تفحص می پردازد. 

فرضیة بنیادین مقاله این است که: جامعه، نگرش اجتماعی، ابزارها، 

موقعیت و فضای ایدئولوژیک نویسنده، شاعر، کارگردان و نقاش در 

 چگونگی پردازش داستان و نحوة پایان یافتن آن مؤثر است.
 ها پاسخ داده می شود:رضیه به این پرسشبر بنیان این ف

 شود؟ها دیده میچه وجوه اشتراک و اختالفی در ساختار داستان -

ها با وجود پیرنگ مشترک، شاکله و پایانی چرا این داستان -

 متفاوت دارند؟

در قلمرو اقتباس تصویری چه دگرگونی هایی در این داستان ها  -

 دیده می شود؟

 تحقیق. پیشینه 2

(. نشانه شناسی گناه در ادبیات ایران 1386وزجانی، م. )نصیری ج -

و جهان)بررسی موردی برصیصای عابد سعدی و فاوست گوته(. رسالة 

 دکتری دانشگاه تربیت مدرس؛ 

از کعبه تا روم: بررسی تطبیقی داستان شیخ (. »1389تقوی، م.) -

پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی. سال «. صنعان و فاوست گوته

 . 6. پیاپی 2جدید(. شمارة  )دورة46

الزم به ذکر است مسألة این دو پژوهش پردازش نظام حرکتی و دگردیسی 

 شخصیت در این داستانها و اقتباس تصویری نبوده است.

 . بحث و بررسی3

 . ساختار روایی و دگردیسیها 1.3

داستان یا حکایتی دارای بستری روایی است که در آن فرستنده)راوی هر 

نی یا درون متنی( پیامی را به سوی گیرنده ارسال می کند. برون مت

راوی در این فرایند به کدها و عناصری نیاز دارد تا پیام مورد نظر 

را به درستی به مخاطب منتقل کند. این عناصر در بسیاری از داستان ها 

دیده می شود؛ عناصری مانند قهرمان و ضد قهرمان؛ گروه یاریگر مثبت 

مل انگیزشی برای انجام عمل و عکس العمل؛ کنش و و منفی؛ عوا

برای درک درست  ن و نظام حرکتی روایت.ماز و نمكاری(؛ خویشكاواکنش)

از داستان های مورد بررسی این پژوهش و رسیدن به نقاط مشابه و متفاوت 

 آنها به طور موجز شخصیتها و رخدادهای هر یک تصویر می شود:

 

 

  

 شیخ صنعان
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پذیرش اسالم و  ترک ← ←عشق دختر ترسا  ←ومسفر به رترک موقعیت و 

ترک مقام معنوی، زنار بر کمر بستن و قرآن سوزی،    ← تمسیحی

بازگشت به  ←توبه به کمک امدادهای غیبی ←خواری و خوک چرانیشراب

حرکت  ←دگردیسی دختر ترسا و اسالم آوردن ←و حرکت به سمت کعبهاسالم 

 70مسلمانی مرگ دختر ترسا در حال ←به سمت کعبه 

 

 

 

  

زنا  ←طبابت برصیصا ←بیماری دختر شاه ←معتکف دیر و صاحب کرامات

خبردادن ابلیس به  ←کشتن دختر به قصد کتمان ←شیطان به اغوای

 بر دار کشیدن برصیصا در مال عام. ←برادران دختر

 

 

 

 ←اغوا به سجدة ابلیس ←خدای زمین  و ابلیس به صورت پیری نورانیورود 
 .71(424-6 سورآبادی، مجید، قرآن قصصر دوزخ )افتادن د

 

 

 

 

نفرین مادر و درخواست مادر برای آزمایش الهی  ←بی اعتنایی به مادر

و  ورود عامل دسیسه)زن خوب روی( ←دسیسة بنی اسرائیل برای امتحان ←

انگشتان پارسایی جریج و سوزاندن  ←پناه بردن به جریج در شب بارانی

 .دمتا سرزدن سپیده

 

 

                                                           
 در .دارد هاییزمینه ها در ادبیات، پیشاین داستان مانند بسیاری از برساخته - 70

 مردم رابطة و شهرها بسط و بغداد و شام در ثروت تراکم و عباسیان و امویان زمان

 به پنهانی نوشیباده برای شادخواران و ثروتمندان... دیگران و مسیحی اقوام با

 دین از دست و شده دختری ترسا عاشق ایشان از بعضی حتی و رفتندمی مسیحیان هایدیر

 شاعر شیبانی، عباده علی بن مدرک وراق، سعید یا سعد از زمینه این در .شستندمی خود

هایی که بر پیرنگ شیخ صنعان زنجیرۀ داستانشده است. به عالوه  برده نام السقا ابن و

شفیعی )عطار ادامه داشته است چهارم تا روزگاری نزدیک به شکل گرفته از حدود قرن

)دستغیب، و...  ولیّ خانقاه سمرقند ؛راِقُدالّلیلقصة  مانند یداستان های (.1383کدکنی،

1388) . 
که پس از عمری  استمقصود از انسان کافر برصیصا  سوره حشر 16 ةدر تفسیر آی - 71

راه  انگلستاندر قرن هجدهم این افسانه به همچنین خورد. را میعبادت، فریب شیطان 

 (1911، آلیسون فیلیپس)گردید گرگوری لویساثر  راهب رمان ةمایو دست یافت

 برصیصا

 رای برصیصا درادامة ماج

 تفاسیر اسالمی

 ُجَریج راهب

فاوست در 

ایشنامة گوتهنم  
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1
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جوان شدن فاوست برای بهره بردن  ←اغوای فاوست توسط ابلیس بخش اول:

خیانت فاوست به مارگارت  ←مارگارت عشق فاوست به ←از لذت های دنیا 

 به فاوست  نجات یافتن دختر به سبب عشق پاکش ←و سقوط و مرگ دختر

بازگشت  ←آزمودن تمام قدرت های دنیوی و معنوی توسط فاوست   بخش دوم:

 انجام کارهای مردم  ←به کهنسالی 

 ←خوشحالي عمیق و حقیقي یافتن ←                            
 ناامیدی ابلیس از وی

 

 

 

کتاب و بی خبر از دنیای شورانگیز  خواندن و زهد سرگرم معتکف، پیری

پیمان بستن آگاهانة  ←آگاهی ابلیس از درد بی خبری وی ←عشق

دیدن پیکرة عریان هلن به اغوای  ←مفاوستوس برای رسیدن به کا

 افتادن در دام گناه و پیروی از ابلیس ←شیطان

 

 

 

نمایش  ←اغوای شیطان ← نشینیقصد عزلت به طیبهبه صحرای راهب  سفر

ناتوانی آنتوان قدیس در  ←تمامی گناهان کبیره با وجهه ای انسانی

ت مسیح و یاری گری حضر ←یاری خواستن از پروردگار ←برابر وسوسه ها

 72رستگاری وی

  

 

 

تائیس  نام به ایدر تالش برای بازداشتن رّقاصه ←نوسپافه نام به راهبی

 ←دل بستن به دختر← مالقات تائیس و پافه نوس ←اسکندریه  از گناه در

تائیس تحت توبة  ←از معاصی دخترموعظه و منع  ةبه بهان هم صحبتی

به  و رفتنبه نیازمندان  اییداربخشیدن  ←و ترک گناه تأثیر کالم راهب

 حال رستگاری در تائیسمرگ  ←عشق هوسناک راهب به دختر ← هصومع

 زشتی ابلیس به راهب چهرةدگردیسی ←

 : سیر روایی داستانها1جدول شمارة 

                                                           
فلوبر در این اثر به طور چشمگیری به اسطوره های مشرق زمین توجه دارد)برای  - 72
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وس فاوستدکتر 

 مارلو

آنتوان قدیس 

 فلوبر

پافه نوس در 

 رمان تائیس
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بر  

توان یک فرمول واحد تا قسمت بنیاد جدول باال از نظر ساختار روایی می

پایانی داستان ها ترسیم کرد. آن چه به طور خاص سبب تفاوت برخی از 

این داستانها با یکدیگر شده، سرنوشت قهرمان و در برخی موارد سرنوشت 

دختر جوان به عنوان عامل کنشی شیطان است؛ رخدادی که به  دیگرگون 

نوعی مفهوم دگردیسی را به ذهن متبادر می کند. این مسأله در غالب 

روایت های نوشتاری، شفاهی و تصویری دیده می شود و شخصیت یا 

شخصیتهایی در طول عمل روایی دچار دگرگونی می شوند. نمودار شمارة یک 

یی این داستان ها با یکدیگر، تفاوت پایان ضمن نشان دادن همسو

 داستانها را نیز آشکار می کند:

داست

 ان
قهرم

 ان
ضدقهر

 مان
ابزار 

 وسوسه
 

 

خط 

 قرمزها
سرنوشت  

قهرمان و  

 پایان داستان

شیخ 

صنعا

 ن

 دختر شیطان زاهد

 جوان
عشق به  

 نامسلمان
رستگاری شیخ. 

مسلمانی دختر 

 ترسا 

برصی

 صا
دختر  شیطان زاهد

 جوان
تجاوز به  

 عنف
 کشته شدن

دختر  شیطان زاهد جریج

 جوان
 به عشق 

 نامحرم
رستگاری)به 

روایتی کشته 

 شدن(.
فاوس

 ت
دختر  شیطان راهب

 جوان
تجاوز به  

 عنف
رستگاری در 

 لحظة آخر 

دکتر 

فاست

 وس

دختر  شیطان تردک

 جوان
تجاوز به  

 عنف
فاستوس مردن 

بدون امید به 

 توبه

آنتو

نی 

 قدیس

دختر  شیطان راهب

 جوان
تجاوز به  

 عنف
یاری خواستن 

از پروردگار و 

رسیدن به 

 رستگاری
تائی

 س
دختر  شیطان راهب

 جوان
 

 
عشق به 

 نامحرم
پشیمانی و 

توبة دخترجوان 

تحت تأثیر کالم 

راهب و مرگ در 

ستگاری.  حال ر

زشتی چهرة 

 راهب.
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 : تفاوت و شباهت پایان داستانها1نمودار شمارة 

 

در داستان شیخ صنعان، شیخ در پی خوابی که می بیند راهی روم       

می شود و پس از گذراندن آزمونهای الهی و ترک اسالم و پذیرش مسیحیت 

ادی اسالم رهنمون می گردد. از سوی دیگر دختر ترسا متحول دوباره به و

می شود و اسالم می آورد. بدین گونه هم شخصیت اول و قهرمان داستان و 

هم عامل وسوسه سر به راه می شوند. در ماجرای جریج راهب، قهرمان از 

آزمونی دشوار سربلند بیون می آید.  فاوست گوته در لحظة آخر رستگار 

نتونی قدیس از سختی آزمونها به ستوه می آید و از پروردگار می شود. آ

می خواهد تا او را هدایت کند و مسیح)ع( برای یاری اش می شتابد. 

ظریف آن که در داستان تائیس قهرمان)پافه نوس( گمراه می شود؛ اما 

رّقاصة اسکندریه)تائیس( توبه می کند و پایان کارش مرگ توأم با 

 رستگاری است.

از سوی دیگر شخصیتهای برصیصا، دکتر فاستوس و نیز پافه نوس در       

داستان تائیس دچار کفر و گمراهی می شوند. ذکر این توضیح دربارة 

مسألة دگردیسی در شخصیتها الزم است که در گروه نخست شخصیتهای مذکور 

دو مرتبه تحول یافته اند. در مرحلة اول از رستگاری به کفر و در 

م از کفر به رستگاری دگرگون شده اند. شخصیتهای گروه دوم مرحلة دو

تنها یکبار دگردیسی داشته اند؛ به این معنا که در وهلة نخست رستگار 

 بوده و سپس به جانب کفر منحرف شده اند و دیگر بازگشتی نداشته اند:

 

شیخ 

 صنعان

 جریج

 فاوست

آنتونی 

 قدیس

دختر 

 ترسا

 تائیس

 برصیصا

دکتر 

 فاستوس

پافه 

 نوس

 

رستگ

اری 

و 

کفر 

و 

گمرا

 هی

صحنة 

آغازین: 

رستگاری 

 قهرمان

 

وسوسة 

شیطان و 

پا 

نهادن 

بر خط 
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 گمراهی                                   

 

 

رستگاری                                                 رستگاری                  

 رستگاری                                           گمراهی

 

 : دگردیسیها2نمودار شمارة 

 

 

 . تصویرگری و اقتباس از داستانهای مذکور2.3

نکتة دیگری که در این مقاله بدان پرداخته می شود ارتباط تصویر       

خصوص ادبیات کهن در هر  دبیات و بهستانهای مورد نظر است. ابا دا

گیری درام بوده های شکلترین بسترها و زمینهای همواره از مهمجامعه 

های دراماتیک، ساختار و بیان و اقتباس از آن عالوه بر افزایش ظرفیت

مضمون  ةر حکایت های کهن فارسی، غلبد نمایشی را هم تقویت کرده است. 

موضوع موجب شده است تا همان قدر که بر غنای مفهومی آن افزوده می  بر

شود، از ارزش های روایی داستان کاسته شود. با وجود این، برداشت های 

متعدد و اقتباس های فراوانی که تاکنون از بخشی از این آثار انجام 

یافته است، نشان می دهد که این نقص به عنوان مانعی پیش روی اقتباس 

ننده نبوده است و چه بسا چالش با متن, گاه از اقتباس گر, یک راوی ک

  .مؤلف ساخته که از دیدگاهی شخصی متن را روایت کرده است
 -شعر یا نثر -اما چند ویژگی اجازه می دهد که از اثری ادبی      

در ماهیت فعلی  نخستین اثر اقتباس صورت گیرد. نخست آن که قابلیتهای

آیا نقطه عطف ها و بزنگاه ی قرار گیرد؛ دیگر آن که مورد بررسخود 

می توانند به تصویر هایی که در اثر ادبی جذابیت ایجاد کرده اند 

ذهنی کشیده شوند؛ به تعبیر دیگر عینی اند یا از مقوالت انتزاعی و 

 و نوینی و باید سنجید که چه مفهوم و معنای امروزی به عالوههستند؟ 

ر مزبور مد نظر بوده که اثآدگاه متفاوتی از چه برداشت فکری و دی

روشن است که هر بار بازگشت به یک ؟ ندرفته ا هابه سراغ آنتصویرگران 

اثر ادبی بر بنیان رویکردهای ایدئولوژیک کارگردان، فیلمنامه نویس 

 پیش روی بیننده می گذارد. تفسیر و تاویل جدیدی را و نقاش، 

و اندی سال  هنرها است و در این صد رسایسینما وامدار همیشگی       

نمایشی همواره هنر هفتم  به ویژه ادبیات گذرد، ادبیاتکه از عمرش می

 عنوان به هنر و یك عنوان به نیز سینما»در حقیقت  ست.ا را تغذیه کرده

 سازيمجسمه و معماري تئاتر، شعر، موسیقي، رقص، نقاشي، هنرهاي از آمیزه اي
 از مقدار آن منظور همین باشد. به داشته هنرها دیگر از جدا راهي تواندنمي

 و شد گرفته عاریت به هنرها جمیع از بود سینما هنر حیات الزمة كه كار مصالح
 شد ايوسیله ادبیات از اقتباس و آمد در سینما خدمت به داستان نیز ادبیات از

خیری، «)نماسی حركتي و تصویري بیان با آن كردن هماهنگ و سوژه یافتن براي

1368 :26.)  

های بسیاری دیده می شود که یک قصه یا در سینمای جهان نمونه       

از آنجا که محتوای   اثری داستانی منشأ تصویرپردازی شده اند.

های گوناگون اهمیت های عامیانه و نیز آثار ادبی در قلمرو فرهنگافسانه

وزش و تعلیم نیز بیاید؛ های مختلف به کار آمتواند در عرصهدارد و می

روه گ

 نخست

 گروه دوم
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احساسات و اعتقادات نویسندگان  های مذکور شاهد برون ریزیدر داستان

و شاعرانی هستیم که با تکیه بر ناخودآگاه جمعی بشر اقدام به 

اند که یک سره بر مضمونی واحد هایی نمودهبازآفرینی و پردازش داستان

های گوناگون. ان در شکلافشارند؛ مخاصمة دائمی نفس انسان و شیطپای می

همین دوگانگی در شخصیت های مثبت و منفی قابلیت های نمایشی این آثار 

را برجسته می کند. واضح است که نقل چنین مواردی تنها در قالب 

گیرد؛ بلکه روایت برخی از این های نوشتاری صرف صورت نمیروایت

چه سبب پیوند  ها از طریق تصویر نیز تأثیرگذار است. اما آنداستان

این آثار با برخی از فیلم ها، سریال ها و تئاترها در عرصة تصویر می 

شود نحوة بهره گیری کارگردان از شخصیت ها و روند روایی ماجراهای 

درون داستانی است. بازبینی و بررسی دست بردهایی که در چهارچوب 

ئولوژی و ادبیات تطبیقی جای می گیرد، خود تأکید دیگری بر مسألة اید

سلطة غالب جامعه دارد. بر این اساس در بسیاری موارد اقتباس از 

ساختار داستان به طور کامل صورت نمی گیرد. آن چه مدار گزینش محسوب 

می شود نخست طرز تفکر کارگردان آن ها و سپس کشف نیاز جامعه و عالیق 

« اییرسو»سینمایی محتوای فیلمنامة مخاطبان است. برای نمونه طرح و 

به نوعی یک اکران شد. این فیلم  1391که در سال  ده نمکیاثر مسعود 

و شیخ  برصیصای عابد بازپرداخت نو و نگرشی معاصر و امروزی به داستان

است. درحقیقت این فیلمنامه اقتباس از نوع آزاد است و به گفتة  صنعان

و  استروایی عرفانی و منبعث از متون « رسوایی»های دیالوگکارگردان 

حاج هدف اصلی این است که سربلندی  .داردرا در پی اخالقی  یقصه مضمون

و ابتالی الهی از امتحان که در فرایند روایی فیلم دچار  هسال 70یوسف 

شود، نمودار گردد و در پایان همچون شیخ صنعان پیروز نوع مدرن آن می

ازسازی چهره، شود. شخصیت ها، نوع پوشش، نوع گریم و باز آزمون خارج می

مکان و زمان اجرا و سایر عناصر تصویری کامالً امروزی است؛ اما تنها 

چیزی که در طول روایت به نحوی ناپیدا دنبال می شود همان مضمون مشترک 

شیخ صنعان و برصیصای عابد است که برای نویسندة فیلمنامه مضمون ساز 

 شده است.

تئاتری است های ذکر شده، نهای اقتباس از داستااز دیگر جلوه       

و  شهرو خردمند و ایرج انور یکارگردان به «برصیصای عابد»با عنوان 

 تئاترکه بارها به نمایش درآمده است و نیز  صدرالدین زاهدبازیگری 

فیورتزا  توسط استلیو به زبان ایتالیائیکه « بزرگة برصیصا افسان»

ی صحنه رفته است)دسترسی به رو شهرو خردمند نوشته شده و به کارگردانی

. هر یک از این تئاترها سعی در احیای فضای (http://fa.shahrvand.comدر: 

نمایشنامة اصلی دارند و غیر از اقتباس وفادار از اقتباس لفظ به 

نیز تا حد توان بهره برده اند. در حقیقت نوع پوشش شخصیت ها و  73لفظ

به محدودیت های محیطی و  بازسازی فضای داستان در روی صحنه با توجه

نیز فضای فکری جامعة ایرانی دست خوش تغییراتی قرار گرفته اند. با 

نگاهی به این تئاتر که در بازة اکران نمایش طرفداران بسیاری را نیز 

به خود اختصاص داده بود، دریافته می شود که غرض کارگردان از اکران 

اسی مشهود است که اقتباس این نمایش چه بوده است. در تمام آثار اقتب

کننده بر به کارگیری بخشی از داستان و یا حتی برجسته سازی برخی از 

شخصیت ها و یا به تعبیر دیگر برخی از ویژگی های شخصیت بسنده می 

کند. بر این اساس است که غرض کارگردان و تولید کنندة اثر روشن می 

ان( به مراتب پر رنگ شود. در هر دوی این تئاترها نقش ضد قهرمان)شیط

                                                           
 .ناقتباس ادبی در سینمای ایرابرای آگاهی از تعریف و انواع اقتباس ر.ک:  - 73
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تر از قهرمان به نمایش در می آید و در پی آن وسوسه های شیطانی منجر 

به گناه شخصیت می شود؛ در حقیقت تقدیرباوری در مدار روایت از سوی 

کالن راوی داستان به چشم می خورد و برصیصا تسلیم تقدیر می گردد و 

 شیطان دشمن بالمنازع انسان است.
تنهایی »دیگری از تصاویر اقتباسی سریالی تلویزیونی نمونة         

ساخته و از شبکة سوم سیما پخش شد. در این  1393است که در سال « لیال

سریال جوانی به نام محمد خادم و معتکف امامزاده است. در جریان 

ها شود که موثق و معتمد همگان است. در یکی از پالنداستان مشخص می

کند که راه خویش را گم کرده و در شبی را مالقات میدختری به نام لیال 

جوید. محمد به ناچار در امامزاده که سرد و تاریک از محمد پناه می

دهد. در پی آن برای نیفتادن در دام مأمن گمشدگان است، به او جای می

شیطان و مرتکب گناه نشدن، شب تا به صبح یک به یک انگشتان دستش را 

ادثه از رخدادهای مذکور در داستان جُریج راهب است و سوزاند. این حمی

فیلمنامه نویس به حسب نیاز سریال از آن بهره گرفته است. نویسنده 

تالش کرده تا بر بنیان اقتباس آزاد، ضمن بهره گیری از کنش جریج راهب 

در افسانه های دورة اسالمی بر محتوای رخداد داستانی نیز پای بند 

محمد در طول فیلم به نوعی نقش یک قدیس پاکدامن را  باشد. زیرا شخصیت

ایفا می کند اما در اواسط فیلمنامه با ازدواج با شخصیت اصلی زن  که 

از نگاه مردمی چندان شخصیت موجهی ندارد و زنی از فرنگ برگشته است 

ناگهان نگاه اتهام آمیز همگان به سمت وی روانه می شود و در پایان 

ری می میرد و ماجرا اینجا خاتمه نمی یابد و رخدادهای فیلم بر اثر بیما

دیگری که بیانگر تغییرات درونی شخصیت اصلی زن است، در طول روایت رخ 

می دهد و در اثنای این ماجرا مخاطب آشنا با محتوای داستان های مذکور 

در می یابد که زن رفته رفته با دگردیسی درونی به راه مرد متولی 

( نزدیک می شود و در مسکن مألوف وی در آن جا سکنی می امامزاده)محمد

گزیند. برای رسیدن به این هدف دست از همه چیز می شوید و در برهه ای 

از ماجرا تمامی اتهاماتی که به شخصیت مرد وارد شده بود به وی نیز 

 تعلق می گیرد. 

حمیدرضا نعیمی برداشتی معاصر از اثر ة نوشت« فاوست»نمایش        

در  وی کارگردانی. این نمایش به آلمانی است ةگوته نویسند ةشناخته شد

به روی صحنه رفت و با اقبال بسیار مواجه شد. این در حالی  1390سال 

کریستوفر مارلو  است که خود گوته فاوست را با اقتباس از دکتر فاوستوس

ت و اشتراکا نوشته است دویست سال پس از آن انگلیسی نمایشنامه نویس

 . بسیاری با اثر مارلو دارد

)اقتباس وفادار( نعیمی در این اجرا با حفظ اصل داستان »       

برداشتی امروزی و معاصر از این اثر ارائه داده است. در واقع داستان 

خدا، انسان و شیطان در ماجرایی شورانگیز و  ةنعیمی به رابط« فاوست»

در حقیقت بخشی از محتوای  دازدپرعاشقانه بین دکتر فاوست و مارگریت می

 داستان با نگاهی رمانتیک بدان به نمایش در آمده است. 

الزم به ذکر است تأثیر پذیری از این آثار در قلمرو موسیقی نیز نمایان 

شده است. غیر از آلمان و فرانسه و برخی از کشورهای اروپایی دیگر، 

گروه مشترک ُکر و  توسط« فاوست»موسیقی نمایش  ةاجرای زنددر ایران 

 دسترسی در: «)ه استشدسو( اجرا ارکستر ایران و اتریش )آی

www.mehrnews.com). 

های دیگری که پیوند اقتباس سینما از ادبیات را نشان از نمونه       

های مورنائو و سوکوروف مقتبس از تراژدی فاوست توان به فیلمدهد میمی

وف هم مانند مورنائو تنها بخشی از این اثر عظیم را اشاره کرد. سوکور

و  م. ساخته شد1926فیلم صامت مورنائو در تبدیل به فیلم کرده است. 
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م. به تصویر کشید. فیلم سوکوروف 2011سوکوروف بخش اول کتاب را در سال 

پردازد و در همین حین اصل داستان، تنها به ماجرای فاوست و مارگریت می

دهد را نشان ه فاوست روحش را در اختیار مفیستوفلس قرار میکیعنی جایی

خورد. مثل ورود چشم میدهد. در فیلم سوکوروف اتفاق دوم بیشتر بهمی

آالیش مفیستو به زندگی فاوست و حرکت آرام و عمیق داستان از ساده و بی

مال و همچنین سمت یک درام با روایتی به نسبت مینییک تراژدی پیچیده به

ای که در پایان کشته شدن برادر مارگریت به دست فاوست و اتفاق عمده

افتد قضیة کشته شدن مفیستو توسط فاوست در آن فضای کوهستانی فیلم می

میرد اما آلود است. حال آن که در فاوست گوته این فاوست است که میوهم

 .کنددر عروجی که به آسمان دارد روحش از دست ابلیس نجات پیدا می

فاوست از نگاه سوکوروف مردی ست که حتی در تشریح و »

قطعه قطعه کردن اجساد مردگان هم رحم و مروتی ندارد 

)سکانس ابتدایی فیلم و آویزان کردن جسد تکه، تکه 

 که موضوعی –شده ی یک انسان برای ترسیم آناتومی بدن

آناتومی انسان را به یاد  از داوینچی، معروف نقاشی

وستی که سوکوروف با کمک ِاِلمان های فا. می آورد(

به تصویر  سینمایی خودش و با استفاده از اتاق رویا،

می کشد،آگاهانه دگرگون می شود یا به عبارتی، 

آگاهانه خود را می فروشد،)او یک قهرمان سر تا پا 

آلمانی ست همچون قهرمان کتاب توماس مان که با نازی 

منکر ظاهر می  یک ةها عهد می بندد(.مفیستو در چهر

مطلق و این به او وجه ای  شود و نه شیطان و اهریمنی

همچون ؛ ملموس تر، انسانی تر و واقعی تر می بخشد

... نمایش قدرت مخرب و منفی سیاستمداران روز دنیا

در نماهای پایانی تیرگیِ محیط و به قدرت رسیدن شیطان 

که حاال گویا برای همه شرط تعیین می کند و 

انه هر جا که می رود فاوست را همچون برده پیروزمند

 آن پیوند اثیری به دنبال خود می کشاند و همچنین  ای

عناصری به شدت تاثیر گذار در صحنه  به محیط سرمای با

ها بدل می شوند، اما به زودی جای دو شخصیت عوض می 

شود و این انسان زیاده خواه است که با از میان 

ز او هم عبور می کند، و برداشتن شیطان در واقع ا

دیگر نیازی به قدرت او ندارد، او مرز میان واقعیت 

... و خیال را می شکند و پا به دنیای واقعی می گذارد

این جابجایی را می توان با تغییر نگاه دوربین به 

خوبی لمس کرد، دوربینی که حاال دیگر فقط فاوست پیروز 

شیطان را هم را در کادر دارد)فاوستی که پیش از این 

دفن کرد(، اما با همان سردی محیط و بی هیچ نمای 

: ستایش آمیزی، فاوستی که با این پرسش مواجه می شود

دورتر و ": و در پاسخ می گوید "کجا می خواهی بروی؟"

 (10: 1391)شفقی، «."دورتر

 نامةنمایشگوته، به روی صحنه آوردن عظمت كار  دلیلبه گفتنی است 

 ی را می طلبد.سان نیست زحمات و هزینه هاي بسیارفاوست چندان آ

م. افسانة فاوست را در فضایی قرن بیستمی، 1947توماس مان در       

با استناد به زندگی خیالی آهنگسازی آلمانی به نام آدرین لورکن روایت 

 .کندمی

فاوست و مارگریتا »، در نقاشی م.1846در  آری شفرنقاش فرانسوی       

است از آن جا که در عرصة نامه بوده،  تحت تاثیر این نمایش«در باغ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%81%D8%B1
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نقاشی با محدودیت فضا و روایت کلی روبه رو هستیم نظام نشانه شناسی 

مخاطب را به سوی چندین  بسیار با اهمیت است. یک دال می تواند ذهن

م. توسط بوگل کرپس و فنتوم 2006مدلول سوق دهد. نقاشی دیگری در 

عنوان فاوست را بر خود داشت و برداشت آزادی از این افسانه  74دروم

 .محسوب می شد

نقاش  75بوش هیرونیموس اثر «قدیس آنتوني وسوسة»همچنین نقاشی       

 در مذهبي و اجتماعي فرهنگي، التم. با توجه به تحو15قرن اواخر آلمانی
كاتولیك  دورانی باشد که كیش روح بازتاب چگونگي دهندة نشان تواندمي اروپا

 قدرت مخالف هاي زمزمه برد و مي سر به خود اقتدار دوران در  اروپا در هنوز
 بوش (. هیرونیموس2به گوش می رسید)نقاشی:  كنار و گوشه از كلیسا مطلقة

 بوش، شهرت ژروم اند،نامیده را او ها اسپانیایي و نسویانفرا كه آنگونه یا
 و بشري تعارضات و هاكشمكش بصري خلق در خویش مهارت و خالقیت را مدیون خود

 حضور این آدمي است.  زندگي در شیطان جهانيآن و تاریك حضور كشیدن تصویر به
 مداوم نبردي به تبدیل را وي زندگي آدمي، جان و ذهن وسوسة طریق از تاریك،
 و زمین بر شیطان حضور تجسم و نادیدني نبرد این است. شر كرده و خیر میان
 كرد. آنتونيتغذیه مي آن از بوش تخیل كه بود بخشي الهام منبع دیگر جهان

 پدران زندگي»هاي روایت داستان به كه بود  هرمسي راهبان و حكما از قدیس
 و گذرانده مصر هاي بیابان در را دخو عمر بیشتر 77«طالیي افسانه»و  76«مقدس

 كه جایي تا بود داده قرار شیطان خاص توجه مورد را وي اشالعاده فوق تقواي

 به بوش فرد به منحصر رویكرد كرد. حمله او به سپاهیانش با شیطان بار چندین
در این تابلو قابل توجه  مراقبة عرفانی در قدیس بازنمایي و مضمون این

 .(5-3است)نقاشی: 

اي هنرمندان نقاش از داستان شیخ صنعان آثار ارزندههمچنین        

آفریده اند که غالب آن ها با مرکزیت و درشت نمایی دختر ترسا و در 

نمایی کوچکتر شیخ صنعان به همراه مریدان شیخ در اطراف ترسیم شده 

ها متعلق به دورة تیموری در مکتب هرات در اند. قدیمی ترین این نقاشی

هائي از این (. هم اكنون نمونه60: 1374ه.ق است)شریف زاده،  908

از جمله تابلوهایی از علی  .تابلوها در موزة هنرهاي ملي موجود است

 (. 33: 1343کریمی، ابوطالب مقیمی و حسین مصورالملکی)تیمایی، 

در نقاشی زیر، سعی شده است شش صحنة محوری داستان در قاب        

. 3. رویای صادقة شیخ؛ 2. علم مدرسی شیخ صنعان؛ 1گردد: تصویر متجلی 

. بدرود 5. مالقات با دختر ترسا؛ 4حرکت به سمت روم با همراهی مریدان؛ 

 . مرگ دختر ترسا.5اسالم و قرآن سوزی پیر؛ 

در این میان نقاش در خلق یک نقاشی اقتباسی مواردی را به سبب        

. مواردی از قبیل بازگشت مریدان از محدودیت فضا نادیده انگاشته است

روم و ترک شیخ؛ چند شرط دیگر دختر ترسا برای ازدواج با شیخ؛ بیداری 

شیخ صنعان و بازگشت به مکه؛ تحول دختر ترسا و حرکت به سوی شیخ؛ 

 بازگشت شیخ در پی شنیدن خبر دگردیسی دختر ترسا. 

                                                           
74- Phantom Regiment Drum and Bugle Corps 
75-  Jerom Bosch (Hieronymus Bosch) 
76 - Lives of The Fathers 
77 - Golden Legend 

https://en.wikipedia.org/wiki/en:Phantom_Regiment_Drum_and_Bugle_Corps
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Phantom_Regiment_Drum_and_Bugle_Corps
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 . نتیجه4

را طی قرنها ماندگار کرده،  مسأله ای که این داستانها و افسانه ها

گذشته از نظام تقابلی شخصیتها، مضمون آنهاست. مدار اصلی داستانها 

 سمبل است و قابلیت پردازشهای هنری گوناگون را به مخاطبان داده است. 

ها به نوعی با آموزه های دینی ارتباط دارد و پردازشگران همة داستان

چگونگی دگردیسی شخصیت ها را  آنها با هدف نشان دادن راه از بیراهه

یعنی حرکت از نور به سمت ظلمت و در مواردی بازگشت از ظلمت به سمت 

 نور به تصویر کشیده اند. 

هستة اصلی همة داستانها را شکل می دهد؛ در همة نمونه  میل به گناه

ها به جز دکتر فاستوس این امر ناآگاهانه صورت می گیرد. این شخصیت 

روند  1مطابق جدول و نمودار شمارة شیطان می شود. آگاهانه تسلیم 

داستانها تا ستون پایانی یکسان است و در نهایت به دو شاخة حرکتی 

 رستگاری و گمراهی تقسیم می شود. 

با بررسی برخی آثار مقتبس از داستانهای مورد نظر از قبیل فیلم 

در نحوة  سینمایی، تئاتر و نقاشی روشن شد که هر یک از بازآفرینی ها

بهره گیری از کارکردهای روایی، شخصیت پردازی، فضاسازی و ... با 

دیگری تفاوت دارد. به بیان دیگر بسته به نگاه و طرز تفکر سازندگان 

اجتماعی آنها و البته توجه  -هر یک از این آثار و نیز اغراض سیاسی

سویی به میل مخاطب قسمتهایی از این آثار که با ایدئولوژی ایشان هم 

داشته، مورد استفاده واقع شده است. در حقیقت تصویرگران با درشت 

نمایی بعضی از قسمتها و کوچک نمایی قسمتهای دیگر، مطابق نیازهایی 

که ذکر شد، ضمن پای بند بودن به مضمون روایتها، به آفرینش تصاویر 

 اقتباسی اقدام نموده اند. 
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 . منابع5

 

 . ذیل جَُریج. 6510. مقالة شمارة 17ج  .دانشنامة بزرگ اسالمی

مجموعه مقاالت از  (. مرغان را زبانی دیگر است.1391دست غیب، ع. )

 تهران، ایران: خانة کتاب. (.2584 -2561) 4دفتردریچة نقد. 

اصغر حلبی. . ترجمة علیبرصیصا. دانشنامة جهان اسالم(. 1375آبل، آ. )

 . 3ج 

 .(3) 1، آلمان، ، مونیخ. کاوهو سرنوشت ننبرد انسا(. 1342ا. )مهران، 

. ترجمة قاسم غنی سبزواری. تهران، ایران: تائیس(. 1330فرانس، آ. )

 باقر زاده.

(. اسطوره های ایرانی در ادبیات فرانسه، بررسی 1384حسین زاده، آ. )

. تهران، ایران: سمت. اسطوره و ادبیاتوسوسة آنتوان قدیس اثر فلوبر. 

66-75 . 

. ترجمة لطفعلی صورتگر. تهران، ایران: دکتر فاستوس(. 1359رلو، ک)ما

  بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

 . 37-33(، 25) 3(. شیخ صنعان. تصویر، 1343تیمائي، ف. )

(، 120، )کیهان فرهنگی(. شیخ صنعان و نگارگران. 1374شریف زاده، ع. )

59-62. 

 صدا انتشارات ن، ایران:تهرا نامه. فیلم براي اقتباس (.1368م. ) خیري،

 .سیما و

. سوکوروف نقد و بررسی فیلم فاوست اثر آلکساندر(. 1391شفقی، و. )

 .1391،10خرداد  9به تاریخ  (2407، )اعتماد ةروزنام

داریوش  ةترجم. منطق گفتگویی میخاییل باختین(. 1391تودورف، ت. )

 . : نشر مرکز، ایرانهران. چاپ دوم تیمیکر

http://www.britannica.com/topic/Barsisa 

Cary Welch, Stuart. Persian Painting. George Braziller: New York. P 55. 

  

 

 

 

 

http://ferabadi.blogfa.com/post/29
http://www.britannica.com/topic/Barsisa
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 چکیده

ویژه از طریق  یادبیات تطبیقی در پی شناخت است و رسیدن به هویت    

این شناخت. پیدایش ادبیات تطبیقی مباحث جدیدی چون ادبیات 

هایی را چالش( و Welt literature( ادبیات جهانی )General literatureهمگانی)

ها و های شناختی به ارمغان آورد و موجب ایجاد گرایشدرحوزه دانش

ای مانند مطالعات فرهنگی، ترجمه، بینامتنیت، های تازهرشته

 هایی در ادبیات تطبیقی گردید. ساختارگرایی و ... و پیداش مکتب

نو در ادبیات نیز اصطالحی  (paratextuality) ها/ پیرامتنیتparatext(s)) پیرامتن

تطبیقی است که بر عامل یا عوامل تأثیرگذار و سازنده بیرون از متن 

د و نداللت دارد. پیرامتن ها مخاطب را به دنیای درون متن دعوت می کن

فرهنگی -او را با زوایای پنهان زندگی، شخصیت، محیط و فضای فکری

های گمشده کنند. از این منظر، پیرامتن)ها( از حلقهنویسنده آشنا می

ادبیات تطبیقی هستند که توجه به آنها بسیاری از نقاط تاریک و پنهان 

ها و ابهاماتی که احیانا پیرامونِ اثر و یا خالق در جهان متن یا پرسش

  .کندآن وجود دارد، روشن می

نوشته حاضر ضمِن ارائه تعریفی روشن از پیرامتن در صدد بیان ارتباط 

آمده و به بررسی رابطه میان جهان بیرون و آن با ادبیات تطبیقی بر

پردازد، آنگاه با مطالعه موردی )بوستان سعدی( و ذکر یک درون متن می

دهد که عامل یا عوامل )اگر مجال مقاله دست دهد( چند نمونه، نشان می

بیرون از متن تا چه اندازه می توانند در شکل گیری اثر ادبی نقش 

« اهدا /تقدیمِ »ل،مسأله داشته باشند. به عنوان مثا

(dedication/presentation اثر به یکی از اشخاص معتبر و ذی نفوذ در حوزه )

علم، سیاست، تاریخو فرهنگ و ... در بوستان سعدی تا چه میزان 

 است.تأثیرگذار بوده

: ادبیات تطبیقی،اهداء / تقدیم، پیرامتن، سعدی نامه،  کلیدی واژگان

 .نقد ادبی
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 ه. مقدم1

هر اثری معلول یک سلسله علل و عواملی است که خود چندان تأثیر و 

ندارد و اشکال مختلف حیات فردی و اجتماعی انسان معلول  نفوذی بر آن

 اسباب و عللی است که از اختیار انسان بیرون است.

دانیم که سعدی به همان اندازه که بر نویسندگان پس از خود اثر می

تأثیر بی هم خود و پیش از خود دگان و مسائل عصرگذاشته است از نویسن

ما با توجه به اقتضای مقاله تنها به بیان یک نمونه از ه است؛ نبود

هایی که به احتمال بسیار قوی سعدی را مصمم کرده تا به نگارش پیرامتن

بررسی تأثیر و تأثر مبتنی بر روابط این اثر اقدام نماید می پردازیم. 

 و ویدر مکتب فرانس ((binary-studiesر مطالعات زوجیتاریخی و تکیه ب

 ( در مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی،intertextuality)بینامتنی مطالعات 

مطالعات ترجمه، مطالعات چون  هاییو دانشمفاهیم اصطالحات،  عالوه بر

موجب شد و امروزه بینامتنیت و ... را در ادبیات تطبیقی فرهنگی، 

زگشایی و درک بهتر متون، پژوهشگران و مخاطبان را تواند در رممی

تقدیم/ »راهنما و یاری رسان باشد.پژوهش حاضر از این منظر به پیرامتنِ 

 نگرد.در بوستان  سعدی می« اهدا

هایی وجوددارد که هنوز هم پاسخ در احوال سعدی، حسب و نسب او پرسش

عی او چیست؟ نسبش درستِ آنها نامعلوم است. اول از همه این که نام واق

هایی که همه کتاب» تخلص شعری اوست.« سعدی»دانیم کهکدام است؟ همه می

اند. حتی اند نام و نسب سعدی را با اختالف بسیار آوردهاز او نوشته

تاریخ »اند مانند حمدهللا مستوفی در کسانی که به زمان او نزدیک بوده

قریب ( عبدالعظیم45: 1316 )نفیسی،« انددر این باب اشتباه کرده« گزیده

اند همه آراء متضاد را سعدی نگاشته ای که بر کتاب گلستاندر مقدمه

)ر.ک: گلستان، به کوشش عبدالعظیم قریب( شاید بررسی  اندنقل کرده

 ها را روشن کندپیرامتن ها در آینده پاسخ بعضی از این پرسش

 سوال و مسأله پژوهش

است، و سؤال آن، این که « کارکرد آنپیرامتن و » نوشته حاضرمسأله 

گیری یک اثر، پاسخ به پاره توانند در بیان علت شکلها میآیا پیرامتن

 ها و تفهیم پهتر متون، مفید واقع شوند؟چگونه؟ای ابهام

 . پیشینه تحقیق2

این مقاله از پنجره پیرامتن بوستان سعدی را در ادبیات تطبیقی بررسی 

( که نمونه مورد سعدی نامهه تنها در مورد)کند. در این خصوص نمی

ها و ادبیات مطالعه ماست بلکه حتی در مورد بررسی ارتباط میان پیرامتن

 تطبیقی هم در ادب فارسی پژوهش مستقلی انجام نگرفته است. 

 . روش تحقیق3    

توصیفی و مبتنی بر پژوهش کتابخانه ای  -مقاله حاضر، به روش تحلیلی

با استفاده از خود کتاب بوستان سعدی ) دیباچه آن( انجام یافته و 

 مسائل پیرامتنی مورد تحلیل قرار گرفته است. 
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 .  نتایج و بحث4

 : ، ساختارگرایی باز ، ساختارگرایی بسته ساختارگرایی  1: 4

ها و اصطالحات ها، مکتبادبیات تطبیقی و مباحث مربوط به آن از دل نظریه

نتیسم، فرمالیسم ، ساختارگرایی و .... برآمد. ادبی نظیر کالسیسم ، رما

ای به متن کردند و سابقهساختارگرایان به دنبال صورتگرایان توجه بی

های ساختارگرایانه تحلیل متن را وضع ی آن روشتوانستند برای مطالعه

برای نخستین  ،بدون دخالت مؤلفان و شرایط خلق، هاییکنند؛ با چنین روش

فتن سخن گشروع به دخالت عناصر دیگر واسطه و بیبیها بار خود متن

،  ی آرای سوسور استوار گردیدساختارگرایی بسته که بر پایه کردند.

ها بر روی یک پیکره ی آنتوسط برخی از پیروان گسترش پیدا کرد؛ مطالعه

 .استوار بود

ی تاریخ خود یعنی ساختارگرایی وارد دومین مرحله ،با چنین مباحثی

عنوان یک واحد بسته و در این دوره متن نه به »ارگرایی باز شدساخت

ها معرفی عنوان واحدی باز و گشوده به روی دیگر متنکامالً مستقل بلکه به

گیری از ولیا کریستوا با بهرهژویژه پردازان بهگردید. برخی از نظریه

ی نظریه ،مکاتب اروپای شرقی و اندیشمندان آن به خصوص باختین

متنی تأکید دارد. اصل بر وابستگی میان کهنامتنیت را طرح کردند بی

.« گیردمتن شکل نمیاساسی بینامتنیت این است که هیچ متنی بدون پیش

 (223-4: 1390)نامورمطلق، 

 فردوسی ونظامی سعدی ،  . 2: 4

می، مفاهیم و مضامین حک کتابی است منظوم، با «بوستان» یا« سعدی نامه»

قالب ادبی آن مثنوی در دستورهای زندگی.  تربیت اخالق و دروعرفانی 

بحر متقارب. بیان نکات اخالقی و تربیتی در سنت شعر فارسی در قالب 

مثنوی متداول بوده است. اما بحر متقارب که پیش از سعدی، فردوسی در 

اند از مدت سرودن شاهنامه و نظامی در اسکندر نامه از آن بهره گرفته

شد؛ پیش دی وزِن مناسبی برای تقریر نکات اخالقی تلقی میها قبل از سع

 است.ها هم مورد توجه و استفاده بودهاز آن

ی یک دیباچه در بندی در ده باب، باضافهبوستان به لحاظ ساختار و باب

حمد ، و نعت رسول خدا ، در بیان سبب نظم کتاب و در مدح ابوبکر بن 

بندی پیش از سعدی مرسوم و معمول بسعد زنگی تدوین شده، این شیوه با

مخزن » خود را در هشت باب و نظامی « حدیقه»بوده است چنان که سنایی 

اند. بوستان از جهت وزن و قالب را در بیست باب درآورده« االسرار 

ناظر به تتبع در اخالقیات شاهنامه به نظر می آید و از حیث محتوا 

(. در 72: 1379)ر.ک: زرین کوب، یادآور نظامی و مخزن االسرار اوست. 

های دهگانه بوستان، بنا به ماهیت اثر و شخصیت شاعر، سعدی سعی باب

دارد مخاطب را که مستعد تربیت استکمالی است از آنچه در بیان ارباب 

وعظ و زهد ) مثالً غزالی در کیمیای سعادت و احیاء علوم الدین( منجیات 

و بدان ترغیب نماید. در واقع و مهلکات تعبیر می شود آگاه سازد 

ای که مخاطبان سعدی خوانندگان کتاب او هستند در هر مقام و مرتبه

هدف بوستان، تربیت روان و تصفیه قوای نفس و تقویت قوه خیال باشند. 
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و پرورش شور و اشتیاق و راهنمایی همه نوع عواطف و نیروهایی است که 

  یاریگر باشد. باید در راه سعادت و سالمت افراد جامعه 

 ( paratext / paratextuality/ پیرامتنیت ) پیرامتن. 3: 4

با متن های دیگر چند نوع رابطه  هر متنیبراساس نظریه ژرار ژنت 

 باشد: رابطه بینامتنی، ترامتنی، پیرامتنی، سرمتنی، وتواند داشتهمی

ز است ا نیتمتنی. از آنجا که مباحث ما مربوط به پیرامتبیش رابطه

به اصل مسأله یعنی  ،پرداختن به مباحث و اصطالحات دیگر خودداری نموده

پیرامتن متمرکز می شویم. پیرامتنیت به رابطه میان یک متن و پیرامتن 

های ها، متنهایی اطالق می شود که پیرامون آن متن قرار دارند. پیرامتن

ای تانگیآستانه ای یا متن های تبلیغی هستند که براساس کارکرد و آس

که دارند مخاطب را وارد دنیای پیرامون متن نموده، وی را با جهان 

ناشناخته یا مغفول مانده آشنا می کنند. یک متن هیچگاه به طور 

ناگهانی و بی مقدمه و مستقیم به مخاطب عرضه نمی شود بلکه همواره 

مقدمات و پیرامتن هایی وجود دارد که در خلق یا ابداع متن اثرگذار 

ها می وده اند و به گونه ای متن را دربر می گیرند. این پیرامتنب

توانند به دو دسته کلی تقسیم شوند: پیرامتن های پیوسته یا درون 

متنی مثال در مورد کتاب، عنوان کتاب، نام مؤلف، ناشر طرح روی جلد، 

شیرازه کتاب، کیفیت جلد کتاب، شناسنامه کتاب و... پیرامتن های 

شود که اطالق می مسائلیند؛ اما پیرامتن های ناپیوسته به پیوسته هست

کارکرد این » بیرون از متن و به عبارت دیگر پیرامون متن قرار دارند

نموده به  رغیبت وپیرامتن های ناپیوسته این است که مخاطب را تحریک 

-را به دنیای درون متن جلب می ویکشند و توجه دنیای درون متن می

ما همیشه از  (http://cgie.org.ir/popup/fa/system/contentprint :مطلقکنند.)نامور 

کنیم. در ها با دنیای درون متن ارتباط برقرار میطریق این پیرامتن

، فضای فکری مورد همان مثال کتاب، محیط جغرافیایی، محیط خانوادگی 

ه و فرهنگی نویسنده، عوامل و عناصر فرهنگی ، محیط آموزشی و ... هرچ

 که بیرون متن هستند پیرامتن های ناپیوسته به حساب می آیند. 

 : در بوستان سعدی عناصر درون متنی 4:  4

پژوهش در مورد سعدی و آثارش بر مبنای هر دو مکتب فرانسه          

و آمریکا امکانپذیر و بسیار هم مناسب است و به خاطر همین ویژگی و 

زه بخصوص بر اساس مکتب فرانسه از ظرفیت آثار او ، پژوهش در این حو

سالها پیش آغاز شده و پژوهش های ارزشمندی هم به انجام رسیده است. 

های فکری در اینجا ما به میزان لزوم به ذکر شواهدی اندک از سرچشمه

کنیم سعدی از آثار و اشعار دیگر شاعران به ویژه شاعران عرب بسنده می

ی مقاله یعنی پیرامتن در اثر سعدی و بیشتر توجه خود را بر محور اصل

 کنیم. متمرکز می

بیتِ دیباچه(  67با بررسی و اندک تأملی در همان ابیات آغازین بوستان )

شویم که کمتر بیتی هست در آن اشارتی به قران و حدیث نشده متوجه می

یا از کتب مقدس ، روایات و احادیث قدسی و نبوی تأثیری نگرفته باشد؛ 

ابیات بوستان به عینه ترجمه آیه قران یا  اقتباس از آن بسیاری از 

و حدیث،روایتی از معصوم، مثل سایر و یا از مضامین شاعران معروف عرب 

از جمله متنبی. از همان بیت اول بوستان که برگرفته از آیات اول 
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سوره الرحمن است تا تا بیت پایانی آن، یا نص صریح کالم وحی است یا 

های فراوانی یا اقتباس از مضمون دیگران. شواهد و نمونه تلمیح به آن و

استخراج شده بود اما محدودیت مقاله نگارنده را به ذکر شواهد اندک 

 ناگزیر کرد:

یکی را به سر برنهد تاج بخت              یکی                    

 را به تخت اندر آرد ز تخت  

گروهی بــر آتش برد زآب  گلستان کند آتشی بر خلیل              

 (34: هماننیـــل )

سوره انبیا  69سوره آل عمران و بیت دوم به آیه  26بیت نخست به آیه 

 سوره اسری اشاره دارد. 103سوره اعراف و آیه  136و آیه 

بر او علم یک ذره پوشیده نیست                         که پیدا و 

 (34:  همانپنهان به نزدش یکی است )

سوره آل  5سوره یونس؛ آیه  61سوره سبا ؛ آیه  3ناظر است به آیه 

 سوره اعلی.  7عمران و آیه 

اگر بد کنی چشم نیکی مدار                    که هرگز نیارد گز 

 (733بیت: 63انگور بار)

 ، نیز ر.ک:2ج:  ،271نَب ) مجمع االمثال میدانی ص وک ِ العِ ن الش  مِ  جنِ التَ 

 ( 147 :دیالمتنبی و سع

کار            مدارای دشمن به از  تدبیرهمی تا برآید به         

 (1114بیت:  78( )نیز 994؛ بیت :  73کـــارزار)

هم االول َو هیَ المحل                    انِ    جعَ الش   ةِ جاعَ قبَل شَ  الرأیُ 

 الثانی

ص:  4ج: )، بیروتشرح عبدالرحمن البرقوقی دیوان متنبی، مضمون در 

آمده است و سعدی در زمان تحصیل در نظامیه بغداد به احتمال  (307

 قریب به یقین با اشعار متنبی آشنا بوده است.

عیان کرد اشکش به دیباچه » شکسته دل آمد بر خواجه باز             

 یاد آور بیت متنبی است:  1313بیت : « راز 

َو صاحُب الدمِع ال َتخَفی »         َهِتٌک   نالبین مُ  یومَ  الحُبِّ  مُ وکاتِ 

  هُ سَــراِئرُ 

قصیده  115این مضمون در دیوان متنبی بشرح العکبری جلد دوم صفحه 

تردید سعدی این مضمون را در شعر این شاعر آمده است و بی 103شماره 

 پرآوازه عرب دیده و به نیکوترین وجهی اقتباس کرده است .

 مه:.   پیرامتن و سعدی نا 5:  4

 . سعدی و زمانه او1:  5: 4

ای بدتر از سال هایی که ی تاریخیبنا بر شواهد تاریخی ایران دوره

ها به ایران در است. هجوم مغولزیسته از سر نگذرانیدهسعدی در آن می
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افتاد بسیاری از شهرها ویران، کتابخانه ها به آتش این دوره اتفاق 

چنگیز خود را عذاب خدا »ند. کشیده و مردم گروه گروه قتل عام شد

ابن سعد ( 81: 1370)عطاملک جوینی،« استدانست که بر مردم نازل شدهمی

را که کند و مغول ها نیز حدود سی سال در مقام اتابکی فرمانروایی می

کند او متقاعد میدر آن زمان در حال ویران کردنِ ایران و عراق بودند 

در همین عصر، اتابک ابوبکر  ذارند.شیراز را در آرامشی نسبی باقی گو 

ای پرآشوب ( توانست در زمانه658تا  623سال ) 34بن سعد زنگی  بیش از 

، محیطی امن فراهم آورد که سعدی در مقدمه گلستان با اشاره بدان 

 گوید:     می

اقلیم پارس را غم از آسیب دهر نیست            تا بر سرش بود چو 

 (7: 1385، تویی سایه خدا  )سعدی

گردد زمان فرمانروایی این هـ به شیراز بازمی 650او که حدود سال 

پادشاه است اتابک با پرداخت خراج سالیانه سی هزار دینار، فارس را 

( در بوستا ن به این 58: 1374از فتنه مغول در امان داشته است)موحد، 

 کند :    امر اشاره می

نه رویین چو دیوار           تو را سد یأجوج کفر از زر است    

 (311: 1385اسکندر است )سعدی، 

 .  سعدی و تخلص او  2:   5: 4

مشرف « » مصلح الدین» سعدی نام شعری و تخلص اوست؛ گاه او را : 

هم می خواندند اما « مشّرف ، مصلح و شاید بر سبیل مزاح عبدهللا« الدین

آوردند؛ بر زبان میاین نام ها را دوستان و آشنایان و اهل شیراز 

هایش جوانان برای دیگران او فقط سعدی بود. در نظامیه بغداد که غزل

 شناختند. را به وجد و شور می آورد، او را به نام سعدی می

سعدی تخلص خود را براساس منابع و به زعم بسیاری از سعدی پژوهان ، 

 -د بن زنگیسع –یا از پدر بزرگ او  -سعدبن ابوبکر –از پسر فرمانروا 

حاکم و به احترام او گرفته که وارث  هاز نو دیگر و به احتمال گرفته

، سعدی تخلص خود را از نام اتابک شیراز  احتمالی پدربزرگ بوده است.

 , 808-9است)گرفته« سعدبن ابوبکرسعد زنگی»یا « ابوبکر بن سعد زنگی»

1977 : Encyclopediaسافرت در بالد عرب ( وی بعد از سالها غربت، تحصیل و م

گردد؛ ظاهرا از های قرن هفتم به شیراز برمیهای دیگر در نیمهو سرزمین

شود همان اوایل ورود به شیراز مورد حمایت و عالقه اتابک شیراز واقع می

یابد؛ اتابک از دانش و صحبت و و به صحبت سعدبن ابوبکر اختصاص می

ساله و  55ب میان سعدِی گردد. اما ظاهرا تناسمعارف شیخ مستفید می

نماید. آور و سؤال برانگیز میاتابک حدودا بیست و چند ساله را تعجب

( شاهد دیگر این که از حکایِت شانزده باب 65-66: 1379)زرین کوب، 

در سالی که محمد خوارزمشاه با ختا بنا بر مصلحتی صلح » پنجم گلستان

شخصی که از مقدمه  کرد در یکی از سفر هایش به کاشغر  در مخالطتِ 

« از سخنان سعدی چه داری ؟» خواند از وی می پرسد زمخشری، علم نحو می

گفته بودندش که فالن » کندخواَند و چون آنجا را ترک میچند بیتی می

سعدی است. دوان دوان آمد و تلطف کرد و تأسف خورد که چندین مدت چرا 

سعدی، «)مت ببستمی...نگفتی منم تا شکر قدوم بزرگان را میان به خد
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وتخلص معروف ها پیش سعدی به این نامآید که سال( برمی13-212، 1385

کرده بوده است؛ چنان که در بخش قدیمیات غزلیاتش هم سعدی تخلص می

 است. 

از میان اقوال و احتمال های گوناگون این مورد که سعدی تخلص خود را  

بلکه از نام خاندان او که  نه از شخص سعد زنگی یا ابوبکر ابن سعد ،

پدر سعدی نیز از نزدیکان سعد و دربار او بوده است، گرفته باشد 

 نماید.تر میمعقول

 

  سعدی و ممدوحان او.   3:  5:   4

سعدی و کسانی وی آثارش را به آنان و ممدوحان در بررسی هویت حامیان 

، شخصیت و ترین اطالعات راجع به زندگی، آثارتقدیم کرده است، موثق

شخصیت تاریخی وجود دست کم بیست و پنج آید. فضای زندگی او به دست می

آنها پرداخته یا آثار خود را به  و نصیحت ستایشبه دارد که سعدی 

آثار سعدی غالبا شامل توصیه های اخالقی است .  کرده است اهداءآنان 

فقر عامل به صراحت اقرار می کند که  یدر جای او خودتا مدح و ستایش. 

بعضی پژوهشگران با اذعان به قدرت  هرچند ؛استمدیحه سرایی وی شده

اند اما د گرفتهاسعدی در سخنوری به خوی ستایشگری و مدایح او ایر

شود این دست از اشعار از نظر انتقادهایی که بر مدایح او می باوجود

بیاتی ا ازجملهبسیار فاخر هستند.  ،ادبی و هنر کالمی و زیبایی شناسی

   جوینی اهدا شده: ،که به صاحب دیوان دربار مغول

کدام باغ به دیدار دوستان ماند                 کسی             

 (954: 1385سعدی، بهشت نگوید به بوستان ماند)

      . سعدی و سفرهای او       4: 5: 4

حج  سفر بسیار کرده، اقالیم گشته و بارها به سفر»اند که سعدیگفته 

( کافی است تصور کنیم اگر سعدی پای از 598: 1375جامی، «)پیاده رفته

خرید آیا نهاد و آن همه سفرهای پرخطر را به جان نمیشیراز بیرون نمی

امروزه این آثار ارزشمند و در کل هنرمندی به نام سعدی در در ادب 

 داشت؟ایران و صحیفه هستی وجود می

_ که تاریخ آن معلوم نست _ به سفر  سعدی پس از اتمام دوره تحصیل

گردد. دو کتاب او حاصل همین سفرها و رود و در اقصای عالم میمی

دیدگی اوست. در این سفرها با بسیاری از اشخاص که بعضا در احوال جهان

و زندگی سعدی سخت تأثیرگذار هم بوده اند مالقات کرد و همسفر گردید. 

وجه در مورد سعدی و اثر مورد مطالعه های قابل تاین مطلب از پیرامتن

ماست. این که از مشایخ، کبار بسیار را دیده از جمله به صحبت شیخ 

اند که است؛ و گفتهشهاب الدین رسیده ، با وی در یک کشتی همسفر شده

داد تا به کرده، آب یه مردم میدر بیت المقدس و بالد شام، مدتی سقایی

ر وی را از زالل انعام و افضال خود سیراب رسید، خض -السالمعلیه –خضر 

گیری اثر ارجمند ( از نکته مهم در شکل598 -99: 1375)جامی، « گردانید.

 است«بوستان»او 

 . تمهید:  در سبب نظم کتاب 5. 5. 4
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هر آفرینشِ هنری هدفی دارد، غایتی و علتی؛ با نگاهی اجمالی به آثار 

ها یکی بینیم در غالب آننهم می علمی ایران از قرن سوم تا قرنادبی_

در بیان علت و »از مباحثی که در ساختار آن جای ثابتی دارد عنواِن 

اثر است از شاهنامه فردوسی و اثار نظامی و گلشن راز « تاریِخ تألیف

شبستری گرفته تا آثار جامی در قرن نهم می بینیم این روند تداوم 

« سبب نظم کتاب»ضمن بیان  دارد ؛ سعدی هم به رسم پیشینیان رفته،

کند. با این کار، خواننده را زمینه را برای بروز قصد مؤلف آماده می

در » کند. در حقیقت عنوانبا خود همراه و همنوا و وارد دنیای متن می

تمهید و مقدمه ای است برای بروز قصد « بیان سبب نظم و تألیف اثر

ابیات ضمن تمهید این او در این «. اهداء/تقدیم»اصلی مؤلف یعنی 

 مقدمه، زمینه را برای پیاده کردن نیت خود آماده می کند: 

 در اقصای عالم بگشتم بــسی            بسر بردم ایام با هـــرکسی

 زهر خرمنی خوشه ای یافتم       تمتع به هر گوشه ای یافتم      

 اک بادچو پاکان شیراز، خاکی نهاد            ندیدم که رحمت برآن خ

 برانگیختم خاطر از شام و روم                توالی مردان این پاک بوم     

 تهیدست رفتن سوی دوستان           دریغ آمدم زان همه بوستان  

 برِ دوســــتان ، ارمغانی برند         ه دل گفتم از مصر قندآورند    ب

ین تر از قند هست سخن های شیر  ر تهی بود از آن قند دست       مرا گ

... 

بر او ده در از تربیت ساختم        این کاخ معنی بپرداختم       چو

... 

 (37-8:  1369)سعدی الف، 

خود عصر فرمانروای  سیاسیِ  هایطرح و نقشهسعدی روند اشعار خود را با 

رو آماج آمد از این؛ به تأسی از آنها از در سازش در میکردهماهنگ می

های پیچیده و خطرناک سیاسی اشاره به بیعت است.تند هم بودهانتقادهای 

شود. از مدایح وی استنباط می موضوعی است که از اشعار اهدایی بخصوص

کند مخاطبان خود را در جهانی فوق العاده فاجعه همواره سعی میاو 

 ترغیببه پایداری و غلبه بر مشکالت  ،خطرخیز و جناح بندی شده ،آمیز

 -1469ین منظر بعضی نویسندگان و منتقدان او را با ماکیاولی)کند. از ا

ماسه، اند.)دادهلقب  «ماکیاولی ثانی»( مقایسه کرده، به سعدی1527

نویسد که خودش ماکیاولی برای فردی می»( با این تفاوت که6-195: 1369

سعدی کسانی هستند  انهای سیاسی نقش دارد اما مخاطبگیر و دار آشوب در

انتظار دارد که این  و انداتفاقات و مسایل مهم به دور بودهکه از 

 . نجاتبخش خود باشند.و بخت خود بتوانند  هوشیاریی افراد به واسطه

)R.  (Davis; in Encyclopedia of Islamic Persian Literature, Sa’di) 

آنجا که سعدی به گریز و حفظ جان _ به شیوه ماکیاولی دلمشغول است 

توصیه به مدارا  ؛کندبا قشر ضعیف و آسیب پذیر جامعه همدردی می شدیداٌ 

شود ظاهرا نتیجه سفرهای و تساهل که در آثار او به تکرار دیده می
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بنی آدم اعضای یک پیکرند » اوست که مشهورترین نمونه آن شعر معروف

 باشد.( می31: 1385)سعدی، ... « 

ز فراز و نشیب تقدیر، مقام، آگاهی ا ان قدرت وسازش با صاحب    

احتیاط از دشمنان سیاسی و شخصی، ناگزیر بودن به کتمان احساسات 

جاذبه  و دور از مراکز قدرت و واقعی، نصایح حاکی از زیستن در فقر

؛ توجه گیردهای آن، از مواردی است که مورد توجه و تأکید سعدی قرارمی

جتماعی عصر شاعر به این مسائل، به درک فضای فکری_فرهنگی و سیاسی_ا

 کند.میرا بهتر کمک

  (dedication/presentation. اهداء کتاب)6. 5. 4

تقریبا از قرن چهارم به بعد مرسوم بوده که شاعران و نویسندگان به 

کردند و در مقابل دالیلی اثر خود را به پادشاهی یا امیری پیشکش می

فظ از نابودی و یا گرفتند. غالب آثار به منظور حای و پاداشی میصله

است. فردوسی، نظامی، خاقانی، شدهدر قبال صله، تقدیم سالطن و امرا می

 و ... این امر را به سنت تبدیل کرده بودند. 

نهد، در پی تعلیم سعدی از روزگار جوانی که پا از خاک شیراز بیرون می

می رود؛ در سفر به سرزمین های مختلف با اشخاص عاو تهذیب و تزکیه می

کند؛ بعضی از آنها در تربیت و رشد سعدی مؤثر و نامی زیادی دیدار می

ای، محمد قزوینی از بیست و پنج شخص اند. بنا به گزارش عالمانهبوده

برد که سعدی با آنان دیدارکرده و میبا شواهدی از سخن خود شیخ، نام

( 40-37: 1316است. )قزوینی، در وصف و مدح برخی از آنها شعرها گفته

ای نظر نفر را نام می برد که به گونه 15سعدی در بوستان خود تقریبا 

نماید که طبعش میل به مدح مدح نسبت به آنها دارد؛ گرچه خود اقرار می

 (206: 1369ندارد.)سعدی ب، 

 سر مدحت پادشاهان نبود  طبع از این گونه خواهان نبود    مرا » 

 مگر باز گوینــد صاحبدالن      نظم کردم به نام فــــالن  ولی   

 «  که سعدی که گوی بالغت ربود           در ایام بوبکر بن سعد بود   

عد از سفرهای بم( 1257هـ/  655)با تاریخ مشخص شیخنخستین اثر  بوستان

سعدی این اثر را است. ل شدهیکمتنظیم و تبه شیراز  شای و بازگشتدوره

و یک سال بعد، اثر  دسعد زنگی، تقدیم کربه اتابک سلجوقی، ابوبکر بن 

و آن را به پسر حاکم عصر خود  را به نگارش در آوردگلستان  ،دیگر خود

 . اهدا کرد زنگی سعدبن ابی بکر ابن سعد یعنی

اهداء اثر، سنت مرسومی بوده صاحبان اثر بنا به دالیلی که اشاره شد 

کردند. این مسأله میآثار خود را به نام شخصی معتبر و ذی نفوذ تقدیم 

 از منظر پژوهش های تطبیقی می تواند رمزگشا باشد.

-سال فرمانروایی بر اقلیم فارس درمی 34پس از حدود ابو بکر اتابک 

گذرد. پسر جوان او هم دوازده روز پس از مرگ پدر در راه باز گشت 

گذرد و سعدی  دو دوست و شود و درمیی امور، بیمار میبرای اداره

 بان خود را از دست می دهد: پشتی
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که دست جور فلک داغ دیگرش  بود  هنوز داغ نخستین درست ناشده

 (761: 1369بنهاد)سعدی، 

( ادامه داشته، 1264هـ/  662آنها تا سال) دانلیکن فرمانروایی در خان

)سعدی، است. سعدی نیز به مدیحه سرایی اعضای خانواده آنها ادامه داده

 (38 -9الف: 

 گیرییجه. نت5

یک متن هیچگاه بی مقدمه و مستقیم و بطور ناگهانی به مخاطب عرضه 

شود بلکه همواره مقدمات و ملزوماتی دارد که در خلق یا ابداع آن نمی

های ورود به جهان متن هستند.این مقدمات ای پنجرهمؤثر بوده و به گونه

-د؛ از نمونهها هستنو ملزوات در حوزه ادبیات تطبیقی بخشی از پیرامتن

است که « تقدیم/ اهدا» های برجسته از این پیرامتن ها در ادب فارسی 

 در ساختار متون ادبی_هنری کارایی دارد.

فرهنگی عصر و آفریننده اثر که خواننده -ها نمایشگر فضای فکریپیرامتن

برند؛ با زوایای پیدا و پنهان نویسنده آشنا را به جهان درون متن می

ای ابهامات، شوند. کمک به رفع پارهوجب فهم بهتر متن میمی کنند و م

هایی در مورد اثر و نویسنده آن، نیز شناخت نویسنده، پاسخ به پرسش

 برجسته نمودن پاره ای عناصر فرهنگی از کارکردهای آن است.

اثر، اندیشه و دانش خود را ضمن مقاصدی « تقدیم/ اهداء»نویسنده، با 

های کند؛ از منظر پژوهشنظر عرضه و القا میکه دارد به شخص مورد 

تواند موجب فهم درست متن و شناخت بهتر (میpresentationتطبیقی، تقدیم)

 گردد.صاحب اثر 

 منابع.

، شرح عبدارحمن البرقوقی دیوانهـ(.  1418/ 1998المتنبی، ابی الطیب. )

 ، لبنان، بیروت : دارالکتاب العربی .

، بشرح  دیوان  ابی الطیب المتنبی )بی تا(ــــــــــــــــــــ  

 دارالمعرفه . :ابی القاء العکبری ، لبنان، بیروت 

، نفحات االنس من حضرات القدس(. 1375جامی، نورالدین عبدالرحمن. )

مقدمه و تصحیح و تعلیقات : محمود عابدی ، چ : سوم ، ایران ، تهران 

 : اطالعات .

تاریخ جهانگشای (. 1370لدین محمد.)جوینی، عطاملک عالء الدین شمس ا

 ، تصحیح و توضیحات: محمد قزوینی، ایران ، تهران: ارغوان.جوینی

 جاویدان.ایران ، تهران:  ،شرح بوستان. (1353).خزائلی، محمد
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به قلم  نانابه قلم صادق چوبک و سنگ صبور بررسی تطبیقی 

 زوال

 

 رویا عباس زاده زهره تائبی نقندری

 استادیار زبان و ادبیات انگلیسی

 دانشگاه فردوسی مشهد

دانشجوی کارشناسی ارشد زیان و ادبیات 

 انگلیسی

 ی مشهددانشگاه فردوس

taebi@um.ac.ir r.abbaszadeh92@yahoo.com 

 

 چکیده 

ادبیات تطبیقی در ایران حدود پنجاه سال است که رواج پیدا کرده   

است. در سده اخیر، بسیاری از نویسندگان ایرانی تحت تاثیر نویسندگان 

ناتورالیست فرانسوی قرار گرفته اند که صادق چوبک یکی از مشهورترین 

( 1345) سنگ صبورد است. در این مقاله، به بررسی تطبیقی این افرا

بر  (1902-1840)( نوشته زوال 1259) نانا( و 1377-1295نوشته چوبک )

پردازیم. شباهت ها و تفاوت های این دو اساس ویژگی های ناتورالیسم می

رساند. با اثر ما را به درک درستی از شرایط زمانه هر دو نویسنده می

چوبک که بر اساس  سنگ صبوریابیم که میق تر این دو اثر دربررسی عمی

اصول ناتورالیستی نوشته شده، در پایان به شدت از مسیر این مکتب 

یابد. منحرف شده و با پناه بردن به موضوعات ماوراء طبیعه پایان می

طلبد. چنین تناقضی در پایان داستان، ضرورت بررسی موشکافانه تری را می

با تکیه بر نقد خواننده محور و به ویژه نظریه استنلی فیش  بنابراین

به عنوان عامل موثر، به دالیل این  “اجتماع تحلیلی”و تاکید او بر 

رسیم. بر اساس این نظریه، تحلیل انحراف در روند داستان نویسی چوبک می

های ما برگرفته و حاصل تاثیر دخالت های عوامل مختلف جامعه ما هستند. 

ایت، می توان به این نتیجه رسید که به هنگام تحریر این رمان، درنه

جامعه چوبک هنوز پذیرای چنان تلخ کامی مطلق ناتورالیستی نبوده و 

 نویسنده برای ذائقه مخاطب عصر خود، آن را این چنین تغییر داده است.  

کلید واژگان: بررسی تطبیقی، ناتورالیسم، نقد خواننده محور، اجتماع 

 لیتحلی

 

 مقدمه

ادبیات تطبیقی در قرن نوزده و در کشور فرانسه به عرصه نقد و ادبیات 

وقتی عده ای از اساتید فرانسه پی به تاثیر ادبیات فرانسه  ؛پای گذاشت

ر ادبیات سایر ملل و بالعکس بردند. در ایران، ادبیات تطبیقی در ب

در دهه .شد گذاریتوسط فاطمه سیاح در دانشگاه تهران بنیان 1317سال 

ادبیات تطبیقی در ایران از اهمیت و محبوبیت بیشتری  ،های اخیر
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که مقاالت آکادمیک نسبتا زیادی درباره تاثیر است چنانبرخوردار شده

 .اندچاپ رسیدهمتقابل ادبیات ایران و سایر ملل به 

ادبیات ایران نیز دستخوش تاثیر ادبیات سایر ملل بوده است که تاثیر 

. صادق چوبک از جمله نویسندگانی ها استترین آناز معروفگوته  حافظ بر

مستقیم تحت تاثیر ناتورالیسم نویسندگانی چون زوال است که به صورت غیر

اند. علی اکبر معصوم بیگی، مترجم آثار زوال، ( قرار گرفته1840-1902)

ه به این تاثیرپذیری چوبک از زوال در مصاحبه ای با روزنامه شرق اشار

اتورالیسم نتحت تاثیر  ( و در جایی دیگر او را1394کند )قزوینی، می

 (.70 :1380، )دهباشی داندمیموپاسان و زوال 

رود. از مهم ترین به شمار می نویسیرمانامیل زوال چهره شاخصی در عرصه 

 78سری کاراکترهای موسوم به روگن ماکارتوان به میدستاوردهای زوال، 

شرایط اجتماعی فرانسه ، مجموعه متشکل از بیست رمان. این اشاره کرد

زوال همچنین . کندرا تحت حکومت امپراطوری دوم )ناپلئون سوم( ترسیم می

شود و اعتقادش بر استفاده از شخصیتبنیان گذار ناتورالیسم محسوب می

های اند، یکی از اولین پایهدهای علمی خلق شدهوهایی که بر اساس مت

از  ی. یک(Schellinger, 1998: 915) دهدیسم را تشکیل میمکتب ناتورال

 زوال بوده، صادق چوبک است.سبک نویسندگان ایرانی که تحت تاثیر 

به بیماری ماالریا مبتال شده و او را به شیراز  کودکی،صادق چوبک در 

نزد پدرش که در آن زمان همسر دیگری اختیار کرده بود فرستادند. در 

تابخانه بزرگ خانه عمویش، او تحت تاثیر کتابهای آنجا به واسطه ک

از آمریکایی و غیره قرار گرفت.  ،فرانسه ،مختلف اعم از فارسی عربی

اشاره  انتری که لوطیش مرده بود و خیمه شب بازیتوان به آثار او می

؛ این میمونی به نام مخمل همدم او بوده ،در کودکی و نوجوانیکرد. 

 (.21-11 :1380، یابد )دهباشیتاب حضور میبعدها در این کتصویر، 

 

 مکتب ناتورالیسم: اصول و مفاهیم

این عقیده که هر اثر هنری باید تقلیدی از طبیعت باشد، پایه و اساس 

است. چنین آثاری بر مطالعه ذات و طبیعت انسان تاکید ناتورالیسم 

مختلف دارند؛ زوال معتقد است که نویسنده باید شخصیت ها را در شرایط 

به بوته آزمایش بگذارد. تقدیر چنین شخصیت هایی از قبل و با توجه به 

به عقیده  .Milne, 2009: 206))وراثت و محیط پیرامون شان تعیین شده است 

کوشد می”شود که ویکتور هوگو، ناتورالیسم به آثار نویسنده ای اطالق می

لوم طبیعی با با مسائل اجتماعی همان رفتاری را بکند که دانشمند ع

پیشرفت  ،(. درواقع394-393: 1366، )سید حسینی“ کندجانور شناسی می

زوال را به سوی این  ،به ویژه دو علم زمین شناسی و فیزیولوژی ،علوم

وی اصول ناتورالیسم را برگرفته از عقاید . تفکر انقالبی سوق داد

ده آلیسم ای”در تضاد با  واست “ علم گرایی”می داند که نماد  79دیدرو

؛ دیدرو خود نویسنده و فیلسوف عصر روشنگری قرار می گیرد“ احساسی روسو

نویسندگان پیرو این مکتب غالبا دنیای بشری را تابع در فرانسه بود. 

                                                           
78 Rougon-Macquart 
79 Denis Diderot 
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(. زوال به عنوان پایه 403-406هستند )جبرگرا جبر می دانند و به نوعی 

و ( 1264) الژرمینگذار ناتورالیسم به ویژه با دو اثرش به نام های 

( معروف است. در این مقاله، بر آنیم تاثیر ناتورالیسم 1259) نانا

 .مورد بررسی قرار دهیم( 1345)سنگ صبور  روند رمان ربزوال را 

 

      هامعرفی رمان

 ی امیل زوال.    نانا1. 2. 1

توان ادامه رمان ژرمینال دانست. امیل زوال را می ، رمان مشهورنانا

شوی در داستان ژرمینال  ی و زنی رختلمردی الکاصل ازدواج دختری که ح

ست که به دلیل زیبایی ا ای. نانا فاحشهاست، شخصیت اصلی رمان نانا است

اش افراد و برای رفع نیازهای مالیشده ظاهریش تبدیل به ستاره تئاتر 

د. پس از مدتی نانا دهمیقرار ثروتمند و اشراف شهر را طعمه خویش 

بسته است ازدواج  و با جوانی که به او دل ردهگیرد توبه کتصمیم می

های دیگر ناناست چراکه زندگی او با آن جوان  کند. این آغاز دشواری

ازای مبلغ  درگیرد رسد. بنابراین او دوباره تصمیم میبست میبه بن

 ثروتمندان شود.معشوقه  ،معینی در ماه

 صادق چوبک سنگ صبور.   2. 2. 1

و با  آغاز های ناشی از آنو خرابی شیراز شهر زلزلۀ توصیف با رسنگ صبو 

 گوهر، احمدآقا، اصلی، شخصیت های دشومی روایت اصلی یهاشخصیت درونی گوییتک

 از یک هر د.هستن شیخ محمود و سیف القلم ،یبلقیس، کاکل زر جهان سلطان،

 غیر .پردازدمی نیز هاشخصیت به معرفی سایر خود معرفی ها ضمنشخصیت این

شود، صدایی با وجود اینکه شخصیت اصلی این رمان محسوب می که از گوهر

گویی های درونی دیگر در داستان ندارد و ما گوهر را از طریق این تک

شناسیم. در ابتدای داستان، گوهر مفقود شده است و هر کدام ها میشخصیت

 پردازند.می گویی به شرح ماوقع داستانها به صورت تکاز شخصیت

 

 پیشینه تحقیق

است. در در زمینه ادبیات تطبیقی در ایران مقاالت اندکی به چاپ رسیده

اند که واقع، تنها دو مقاله تطبیقی پیرامون این دو اثر به چاپ رسیده

مقاله اول به مقایسه عناصر ناتورالیستی مجموعه آثار این دو نویسنده 

 ناتورالیستی دیدگاه های بررسي” پرداخته است. این مقاله تحت عنوان

ای از آثار این دو به بررسی سطحی این عناصر در مجموعه “چوبك و زوال

ناتورالیستی از سه جنبه: عناصر در این مقاله نویسنده پرداخته است. 

سبک ”و “ داستانی هایدرونمایه و عناصر”، “ناتورالیستی پرسناژهای”

 ند. شوبررسی می “نوشتار و فضای داستان

( آسوموارهایی مانند ژروز ماکار )قهرمان رمان در قسمت اول، شخصیت

شوند. نویسنده، این شخصیت را به دلیل نمایش نقش وراثت و تحلیل می

داند. محیط به عنوان یکی از عناصر ناتورالیستی برای خواننده مهم می

نست. توان حاصل این دو مولفه دا، دختر ژروز، را میناناقهرمان رمان 
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. در قسمت دوم به توصیف (83-85: 1390،)فهیم کالم، محسنی و هاشمی

شود. های نا زیبا و پرداختن به موضوعات و مسائل اجتماعی اشاره میمکان

در آثار هر دو نویسنده، نوعی اعتراض وجود دارد که به شکل عصیان 

دارد. کند. بخش سوم این مقاله به سبک دو نویسنده اختصاص نمود پیدا می

هر دو نویسنده از زبان محاوره و عامیانه برای واقعیت پذیرتر شدن 

)فهیم گیرند های درونی برای پیش بردن روایت بهره میگویینوشته و تک

 . (1390 ،کالم، محسنی و هاشمی

ست با موضوع ا ایپایان نامه ،دیگر مطالعه تطبیقی این دو اثر

ده این دو اثر را از دیدگاه داروینیسم ادبی. در این تحقیق، نویسن

کند. این داروینیسم ادبی و با تکیه بر عقاید جوزف کارول تحلیل می

طبق مدل طبیعت انسان، زوال و چوبک صورت  بر”دهد که تحلیل نشان می

“ اندای از طبیعت انسان را در دو اثر مذکور ترسیم کردهتحریف شده

با خوانشی خواننده محور  . در این مقاله، بر آنیم تا(2139همتیان، )

در روند داستان نویسی چوبک با  “اجتماع تحلیلی”از طریق بررسی نقش 

تکیه بر نظریه استنلی فیش به پاسخ این سواالت برسیم: آیا صادق چوبک 

توان یک ناتورالیست کامل به حساب آورد؟، آیا او از مسیر را می

این انحراف از نویسندگان ناتورالیست منحرف شده است؟ و چگونه 

 توان به جامعه چوبک مربوط دانست؟ ناتورالیسم را می

 

 روش تحقیق

   80. نقد ادبی خواننده محور1. 3

همان طور که از اسم آن پیداست، نقد خواننده محور به بازخوردهای ”

اعتقاد این نوع نقد بر آن است  “خوانندگان از متون ادبی تاکید دارد.

دهد جدا د از آنچه که در جامعه انجام میکه آنچه یک متن در بردار

میالدی مورد استقبال چندانی قرار نگرفت.  1970نیست. این نقد تا سال 

، سبک شناسی 81نقد خواننده محور انواع مختلفی دارد: نقد تبادلی

. تفاوت بین هر کدام 85، و اجتماعی84، روان شناسانه83، ذهنی82تاثیری

د هر یک بر متن و خواننده است از این روش های نقد در میزان تاکی

Tyson, 2006, pp. 169-185).)  در این مقاله، برآنیم با استفاده از آخرین

نوع این نقد، یعنی نقد خواننده محور اجتماعی، به بررسی علل و چگونگی 

تغییر مسیر داستان نویسی صادق چوبک از مکتب ناتورالیست در پایان 

که به طور معمول، نام او به همراه  پی ببریم. منتقدی سنگ صبوررمان 

است. فیش معتقد  86نقد خواننده محور اجتماعی برده می شود، استنلی فیش

است که آنچه که ما نقد شخصی و ذهنی خود می پنداریم در واقع، محصول 

                                                           
80 Reader-Response Criticism 
81 Transactional Reader-response Criticism 
82 Affective Stylistics 
83 Subjective Reader-response Criticism 
84 Psychological Reader-response Criticism 
85 Social Reader-response Criticism 
86 Stanley Fish (1938) 
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است که به آن تعلق داریم. بر اساس این نظریه، جامعه  87اجتماع تحلیلی

شود. منظور فیش از ر ادبی قائل میحدود و مرزهایی برای متن و اث

اجتماع تحلیلی این است که افراد یک جامعه اغلب به دلیل اهداف و 

دیگر توافق های مختلف با یکمناسبات اجتماعی نسبتا مشترک، در زمینه

ها و نظرات دارند در حالیکه افراد از جوامع مختلف ممکن است برداشت

 .)Goodheart, 1983: 217-(220ه باشند متفاوتی در رابطه با یک موضوع داشت

 

 نتایج و بحث

 ها: حرکت بر مسیر مکتب ناتورالیسمشباهت

کنند که برای تامین معاش هر دو رمان داستان زنانی تنها را روایت می

آورند. در واقع، این تصمیمی نیست که آن ها با فروشی روی میخود به تن

ها را به سمت معه و نقش وراثت آنکنند بلکه شرایط جاکمال میل اخذ می

دهد. این دو رمان، به عنوان دو اثر و سوی چنین راهی سوق می

پردازند. رمان صادق های جوامع بشری میناتورالیستی به توصیف زشتی

نوشته زوال دارد؛ اشتراکاتی که ناشی از  ناناچوبک اشتراکات زیادی با 

 .تاثیرپذیری چوبک از ناتورالیسم زوال است

 تنهایی و انزوا: پناه بردن انسان ها به حیوانات

ها در برقراری ها و عدم موفقیت آندر این دو رمان ایده تنهایی انسان

ها در خورد. در چنین آثاری انسانارتباط با یکدیگر به شدت به چشم می

رفته و یا برای رفع تنهایی خود حیوانات را به عنوان کنج عزلت فرو

گزینند. این قضیه حتی تا ی همتایان انسانی خود برمیجایگزینی برا

رسد. برابری انسان و حیوان و گاهی اوقات برتری حیوان بر انسان نیز می

توان در فرزندان نانا و گوهر پناه آوردن انسان ها به حیوانات را می

ها متوسل مشاهده کرد وقتی فرزند نانا به گربه و کاکل زری به ماهی

 سنگ صبورتوان به خوبی در تری حیوانات بر انسان ها را میشوند. برمی

مشاهده کرد وقتی که عنکبوت )آسید ملوچ( از برتری خود نسبت به احمد 

 گوید: آقا می

دو تا شاخ وحشتناک و کوتاه تو مغز سرم دارم که هر وقت بخوام میتونم 

لی . . . من آمپول زهرو تو تن شکارم خا درازشون کنم و کششون بدم

میکنم و بعد تار پیچ ش میکنم. واسیه اینکه دلت بسوزه میگم وجود من 

 (8: 1352از مال تو کامل تره. )چوبک، 

خورند و با غلبه بر ذره میها جسم جهان سلطان را ذرهیا زمانی که کرم

 کنند:جسم او اعالم برتری می

و با من اینجا بودم اما اسباب کشی کردم رفتم. حاال برگشتم کرمام ر

خودم ببرم، اما بام نمیان. شما را بخدا که آجان دولتین بیاین باین 

 (198: 1352کرما بگین با من بیان بریم. )چوبک، 
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است، ما را اینکه چرا از بین حشرات و جانوران، عنکبوت همدم احمد شده

کند. جایی دیگر در به سمت دیگر ویژگی ناتورالیستی این اثر هدایت می

دهد که چگونه عنکبوت ماده پس از جفت سید ملوچ توضیح میهمین رمان آ

ناتورالیست ها بر شهوت و کشد. تاکید گیری با عنکبوت نر او را می

 (Milne, 2009: 534)ها غریزه به عنوان محرک تمام حرکات و تصمیمات انسان

قرار دهد که پروده نگرش  شود چوبک این حیوان را همدم شخصیتیباعث می

ی بوده و به عیش و نوش خود در راس همه امور اهمیت ورالیستنات های

 دهد:می

این الشه عنکبوتی که از جنس خود منه میدونی چرا اینجا گوشه کار تو 

نک م افتاده؟ . . . این نر بود. من ماده ام. تو بغل گوهر میخوابی، 

منم بغل اون خوابیدم. . . گذوشتم عیش ش که کرد بعد نعل ش کردم. 

 (8: 1352ک، )چوب

نیز غالب است و نانا به خاطر شرایط بد مالی  نانااین نگرش، در رمان 

متوسل  “صیغه روی”که گوهر به است، همانطوراش به فاحشگی روی آورده

شود. فقر به عنوان یکی از عوامل فشار جامعه در فساد و تباهی می

 ها در دنیای آثار ناتورالیستی نقش به سزایی دارد:شخصیت

او سه ماه بود که مال االجاره را نپرداخته و صاحبخانه تهدید کرده 

بود که اثاثیه خانه او را توقیف خواهد کرد. نانا باز طلبکاران زیادی 

 (23: 1387داشت مانند لباس دوز، نانوا، عطار و غیره. )زوال، 

 خونیه مام مال میز اسدهللا ان. میز اسدهللا و خانم کبری میان خونیه ما و

واسیه چی چی »از احمدآقا و ننم و بلقیس پول میسونن. به ننم میگم 

ای پول کرایه ای »میگه  «پول میدی به خانم کبری که چی چی ازش بخری؟

 (76: 1352)چوبک،  «اتاقیه که توش میشینیم.

تنهایی نیز در آثار ناتورالیستی یکی از نتایج ناتوانی انسان ها در 

ها با کدیگر است. در چنین آثاری یا شخصیتبرقراری ارتباط موثر با ی

کنند. در داستان گویند یا سخنان یکدیگر را به خوبی درک نمیهم سخن نمی

برند. رمان ها به نوعی از تنهایی رنج می، هر کدام از شخصیتسنگ صبور

ها به ندرت با یکدیگر سخن شود و شخصیتگویی روایت میاغلب به صورت تک

این موارد نادر، زمانیست که آن ها برای رفع نیاز  گویند یکی ازمی

 آورند: جنسی به یکدیگر روی می

در اتاقش رو زور دادم دیدم نشسه از رو یه کتابی می خونه و چشاش پر 

اشکه. . . تا منو دید کتاب رو گذوشت زمین و روش برگردوند. مثل اینکه 

مثل اینکه کاکل  بدش اومده بود که رفته بودم پیشش. من سی کردم دیدم

 (74زری اونجا نیس. دلم خوش شد. )

کند. او گرچه عمه ای دارد که می تواند همین قضیه برای نانا هم صدق می

کند که عمه نانا تنها با دریافت کمک حال او باشد ولی نویسنده فاش می

توانیم به راحتی مبلغی مقرری حاضر است از فرزند او مراقبت کند، می

گوی نیاز معنوی او تواند جوابحتی چنین رابطه فامیلی نمیدریابیم که 

 باشد:
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نانا این اواخر . . . تصمیم گرفت طفل را از آن زن باز گرفته و 

پرستاری او را به عهده عمه خود لیرا . . . بگذارد . . . نانا همه 

اش منتظر این بود که عمه اش بیاید تا آن سیصد فرانک را گرفته و 

 (24: 1387را بیاورد . . . )زوال،  برود طفل او

 انفعال در شخصیت های ناتورالیستی   

ها وجود دارد. احمد آقا در در هر دو رمان نوعی حالت منفعل در شخصیت

گوید در خیاالتش داستان اش به نویسندگی میابتدای داستان از عالقه

او  آورد.نویسد ولی هیچ وقت واقعا آن را به رشته تحریر درنمیمی

همچنین قصد دارد گوهر را از منجالب فساد بیرون کشیده و با به همسری 

گرفتن او باعث نجات وی شود اما در نهایت این تصمیم او نیز محقق 

گیرد توبه آلودش، تصمیم میشود. نانا نیز، خسته از زندگی گناهنمی

د، کرده و با کسی که دوستش دارد زندگی کند ولی این زندگی دوامی ندار

 گیرد:او توبه خود را می شکند و زندگی قبلی اش را از سر می

از اول زندگیت هی گفتی میخوام نویسنده شم. اما هیچ غلطی نکردی. همش 

 (3 :1352، حرف خالی همش خودتو گول میزنی. )چوبک

هرگز... آیا گمان می کنی ”نانا از روی نفرت و بیزاری فریاد برآورد: 

یشتن را برای پرداخت دیون خود بفروشم؟! هرگز شوم خوکه من حاضر می

)زوال،  “... هرگز ... من مرگ را بر خیانت به فونتان برتری میدهم.

1387 :84) 

 نقض دین و ارزش های اخالقی

حتی هر نوع ”ناتورالیست ها به شدت علیه خرافات بودند تا جایی که 

 “کردندمیسنت و ارزش اخالقی را با این اتهام که خرافه است مذمت 

(. این ایده در هر دوی این رمان ها وجود دارد 194: 2000)ثروت، 

بینی که نانا بر اساس خرافات، سرنوشت شومی را برای خویش پیشطوریبه

 است:کند و گوهر نیز قربانی خرافات شدهمی

اون روز خودم با گوهر تو حرم بودم که دماغ کاکل زری خون افتاد. 

 (85: 1352)چوبک، 

تینر . . . خواست دست خود را دراز کند ولی فوری آن را عقب کشید س

زیرا یکی از سنجاق هایی که ژرژ در لباس نانا گذاشته بود در دستش 

فرو رفت. . . . یک قطره از آن خون بر جامه سفید نانا فرو ریخت. 

این قطره خون که بر روی لباسم ریخت پیش بینی »نانا فریاد برآورد: 

 (54: 1387. )زوال، « کند!واری را میواقعه ناگ

بینیم. شدت فقر و راه های در هر دو رمان، مادرهایی واقعی نمی  

رسد که بر عواطف مادری این زنان غلبه اجباری مقابله با آن به حدی می

ای ثروتمند برای کسب ثروت کند. نانا که مدام درگیر یافتن معشوقهمی

سپارد. گوهر نیز گرچه فرزندش را نزد می اشاست تنها فرزندش را به عمه

دارد، اما آن طور که باید به او توجه نکرده و در نهایت خود نگاه می

مکرر مادر خود است، به جای درک درستی  “صیغه روی”کاکل زری که شاهد 

 شود:از مفاهیم مادر و پدر، به انحراف کشیده می
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ریس نگران نمی ساخت. این گرفتاری ها نانا را بقدر فرزند کوچکش لو

 (24-23: 1387)زوال، 

 باش هم مردو . . .بود  اتاق تو ننم. تو اومد زد در محمود شیخ» 

. .  .بود  گرفته سف روش ننم . ..  ننم اتاق تو رفن تاشون دو. بود

 اما. خوند نماز محمود شیخ اووخ . .. کرد واز رو روش نشس ننم اووخ

. رف شد پا محمود شیخ اووخ. بشه راس و دوال که نشد پا بود نشسه همش

  (129: 1352چوبک، )

 تفاوت ها: انحراف از مسیر ناتورالیستی

است رمانی ناتورالیستی بنویسد چراکه ظاهرا صادق چوبک به خوبی توانسته

داستان خود را پیرامون مصائب طبقه پایین جامعه و آثار فقر بر انسان 

ای سیاه جامعه نگاشته است. داستان ها با بزرگنمایی زشتی ها و جنبه ه

گیرد که تنها هدفشان رفع نیازهای حول شخصیت هایی منفعل شکل می

باشد. استفاده از الفاظ رکیک و بی پرده سخن گفتن او از شان میغریزی

مسائل ممنوعه شاید یکی از راه هاییست که چوبک برای بزرگنمایی این 

حال، وقتی خواننده به پایان این برد. با این ها از آن بهره میزشتی

شود. چوبک که تا این رسد، از مسیر ناتورالیستی رمان دور میرمان می

لحظه از داستان چه از نظر شخصیت پردازی و چه از نظر مفاهیم و مضامین 

نویسد، از به اصول ناتورالیسم پایبند بوده و داستانی ناتورالیستی می

بعدی که از مسیر  ؛کشاندبعدی دیگر می این لحظه به بعد داستان را به

 شود.ناتورالیسم خارج شده و با عناصر ضد ناتورالیستی تلفیق می

 جهان پس از مرگ

این عناصر ضد ناتورالیستی از زمان مرگ جهان سلطان تا پایان داستان 

کند کنند. جهان سلطان در بستر مرگ تصاویری را توصیف میحضور پیدا می

زند که بیشتر خاص اعتقادات اسالمی مردم ایران است ف میو از عقایدی حر

زند تا نویسندگان مکتب ناتورالیسم. او از انتظار بهشت و جهنم حرف می

آید. حال آنکه اعتقاد به و رهایی که پس از مرگ به سراغ انسان می

بهشت و جهنم و دنیایی ورای این جهان بر خالف اصول اساسی ناتورالیسم 

اساس کتب هر گونه عناصر ماوراء طبیعه را نقض کرده و بیاست. این م

 :(Clarke, 2009: 128)داند می

نه خودم میدونم که دیگه پا نمی گیرم. خودم مالئکه های تو آسمون رو 

 (131: 1352دیدم. بهشتم دیدم. از باغ دلگشام قشنگ تر بود. )چوبک، 

شوند. توصیفاتی یعقاید قرآنی در توصیف جهان سلطان از بهشت متجلی م

هایی است که در کتاب کند همانکه او از آن ها برای بهشت استفاده می

 است:قرآن آمده

پر از مالئکه و کنیز و غلوم بود. معجومه های فراشی پر از شکر پلو 

قیمه و شربت آبلیمو واسه ادما میاوردن. چقده حوری بهشتی اونجا بود. 

یر درخت بهشتی که میوه های قشنگ من و گوهر نشسه بودیم زیر درخت ز

ازش اوزیده بود. شکرپلو و قیمه آوردن خوردیم و دسامون با آفتابه 

 (131: 1352لگن طالیی جواهر نشون شسیم. )چوبک، 
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موز كه  اندرخت جای می گیرند. زیر خاردر ]زیر[ درختان ُكنار بى« 

 در کنار و؛ همواره گستردهاى سایه . زیراستشده هم چیده آنها بر میوه

پایان نه ، که اى فراوانه میوهپیوسته روان؛ و در میان و  آبى ریزان

 (33تا  28)واقعه/«. عی پیدا می کندنه منمی پذیرد و 

البته شایان توجه است که جهان سلطان گوهر، یعنی یک زن فاحشه، را به 

کند. در طی داستان، جهان سلطان به دفعات همراه خود در بهشت تصور می

کرار به جریان خون افتادن دماغ کاکل زری در شاه چراغ و حرام زاده 

تواند بیانگر نگرش کند. این قضیه میخواندن او توسط مردم اشاره می

گوهر  “صیغه روی”جهان سلطان باشد. وقتی او به جای اشاره مستقیم به 

 گوید که عاملو اظهار نظر پیرامون آن، مدام از خرافه پرستی مردمی می

توان استنباط کرد که او جامعه را مقصر وضع کنونی گوهر هستند، می

تواند بهشت داند نه شخص گوهر و امثال او را. پس جای چنین شخصی میمی

 باشد. 

مهم تر از تصورات لحظه احتضار جهان سلطان، تصاویریست که چوبک از 

رواح را کند. او زندگی ازندگی پس از مرگ گوهر و جهان سلطان بازگو می

دهد که چگونه ارواح با دنیای زندگان کشد و حتی نشان میبه تصویر می

ارتباط دارند. چنین حدی از توصیف ماوراءالطبیعه باعث انحراف داستان 

اجتماع ”ناتورالیستی چوبک از مسیر خود شده و آن را بیشتر باب طبع 

 کند:زمان چوبک می “تحلیلی

م. تا سرم بلند کردم که از قبر برم شناسمن نمردم من صداتون رو می

بیرون، پیشونیم خورد به سنگ لحد و بیهوش از باالخونه افتادم و دیدم 

: 1352کرما هفت قلم آرایش کردن و میرن تو حجله پیش حجی . . . )چوبک، 

143) 

که روح جهان سلطان قصد دارد احمد آقا را از موقعیت گوهر یا زمانی

 آگاه کند:

ا تعرض(: احمد آقا گول این آجانو رو نخوری ها. گوهر جهان سلطون )ب

 (199: 1352اومده خونیه من مهمون من شده. )چوبک، 

توسط زوال در فرانسه، صادق  ناناپس از گذشت حدودا یک قرن از انتشار 

است. گر چه ممکن چوبک دست به نوشتن کاری مشابه به آن در ایران زده

ای دو نویسنده باشند های سلیقهتفاوتهای این دو اثر حاصل است تفاوت

ولی بر اساس نظریه استنلی فیش هرگونه تحلیلی متاثر از اجتماع تحلیلی 

ای داستانی با این شدت است که به آن تعلق داریم. پس وقتی نویسنده

نویسد که در انتهای اثر خود بی هیچ پیش زمینه ای، به ناتورالیستی می

توان نتیجه گرفت رود، میو ضدناتورلیستی میسراغ عناصر ماوراءالطبیعه 

که جامعه آن زمان ایران هنوز پذیرای دید کامال منفی آثار ناتورالیستی 

رسد چوبک با نسبت به زندگی و جامعه نبوده است. بنابراین، به نظر می

استفاده از عناصر حیات پس از مرگ، تلخی چنین اثری را با شیرینی 

 است. گ تقلیل کردهامید به حیات پس از مر

 مسکوت ماندن شخصیت اصلی
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توان به سراغ دیگر تفاوت اصلی دو شخصیت نانا و با چنین توصیفی می

های نقش اول که هر دو، شخصیتحالیگوهر در این دو اثر ماندگار رفت: در

باشند، با این حال، نانا نقش پررنگی در داستان زوال های خود میداستان

شود ولی گوهر در این رمان هم از نام او گرفته میدارد و حتی نام 

صدایی ندارد و نقش پررنگی در ماجراهای این رمان ایفا  سنگ صبوررمان 

های سایر گوییکند. نویسنده، گوهر و سرگذشتش را تنها از طریق تکنمی

شناساند. چوبک با نوشتن رمانی با محوریت زنی ها به خواننده میشخصیت

است و باز با مسکوت باقی گذاشتن این ان تابوشکنی کردهفاحشه در ایر

شخصیت و به حاشیه راندن او تا حدودی توانسته شدت این تابو شکنی را 

تقلیل بخشد. حتی چوبک حتی در پایان قصه و پس از برمال شدن قتل گوهر، 

روح او را به همراه فرزندش به شکل تابلوی حضرت مریم و عیسی مسیح 

 :کندتوصیف می

گوهر به شکل و لباس تابلوی مریم و عیسی کار رافائل کاکل زری را در 

 (215: 1352بغل گرفته با شتاب وارد می شود. )چوبک، 

گرچه چوبک به همراه جالل آل احمد و صادق هدایت جزو پیشتازان زمان 

های متفاوتی را از خویش در عرصه ادبیات بودند اما رمان های او واکنش

است. به عنوان مثال: در مقاله ای، چوبک و نبال داشتهمنتقدین به د

چوبک، همت روشن فکرانه ”شوند: گونه به بوته نقد گذاشته میآثارش این

آل احمد را ندارد. گرچه قصه هایش لبریز از وضع اجتماعی زمان است، 

 “ولی در او حس رهبری روشنفکری، به معنای واقعی کلمه نیست . . . 

 (. 135: 1385ر بابا ساالر، )نقل قول شده د

  

 نتیجه گیری

سنگ صادق چوبک، یکی از پیشتازان عرصه ناتورالیست در ایران با نگارش 

گامی بلند به سوی تابوشکنی برداشته و داستانی مشابه آثار  صبور

نویسندگان ناتورالیستی چون زوال نوشته است. داستانی که درباره طبقه 

هایی منفعل داشت که تنها انگیزه و خصیتپایین جامعه عصر او بود و ش

کنند اما هر ها در کنار هم زندگی میشان است. این شخصیتشان غریزهمحرک

برند و سعی دارند تنهایی خود را با کدام به نوعی از تنهایی رنج می

حیواناتی از جمله عنکبوت، ماهی و کرم، پر کنند. ولی در پایان رمان، 

جهانی کامال ناتورالیستی به عقاید ماورائی و تغییر ناگهانی او از 

غیرناتورالیستی، بدون هیچ پیش زمینه ای از آغاز داستان، خواننده را 

توان با کمک نظریه خواننده کند که پاسخ آن را میبا پرسشی مواجه می

یافت. بر اساس این نگرش  “اجتماع تحلیلی”محور و تاکید آن بر تاثیر 

اید جامعه چوبک هنوز پذیرای چنان تلخ کامی مطلق توان دریافت که شمی

ناتورالیستی نبوده و نویسنده برای ذائقه مخاطب عصر خود، آن را این 

 است.  چنین تغییر داده
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تحلیل پدیدارشناختی فمینیسم بر پایه اندیشه های هایدگر 

 در ادبیات معاصر ایران و فرانسه

 (تطبیق دو رمان زویا پیرزاد و آنا گاوالدا) 

                      

 ایران لک یاحمد تمیم دار

عضو هیأت علوم دانشگاه عالمه 

 طباطبایی

دانش آموخته دکترای ادبیات 

 تطبیقی آکادمی ایروان

a_tamimdari@yahoo.com Iranlak1359@gmail.com 

 

                                            چکیده                                                                                                                        

ادبیات فمینیستی بر پایه نظریه پدیدارشناختی هایدگر به بررسی  

رفتارها، تجارب و زندگی درونی زن در خانه و اجتماع پرداخته تا از 

این طریق توانایی او را به باالترین حد شکوفایی رسانند. هایدگر در 

سه  نظریه پدیدارشناختی برای پردازش آدمی به عنوان هستی در جهان، به

شاخصه اصلی وجود، فضا و روزمرگی و به جنبه معنایی پدیدارشناختی که 

، تنهایی و زبان اشاره می کند. شخصیت های اصلی «من و دیگران»شامل: 

مرکز « دیگران»آنها دچار اختالل شده و « وجود و من»زن در دو رمان

توجه هستند. فضای تکراری خانه و محل کار موجب روز مرگی شده است. 

زبان در وجود این دو زن پنهان شده و مانع گشایش هستی او به دیگران 

توصیفی مبتنی بر نظریه  -است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی

پدیدارشناختی هایدگر به تطبیق دو رمان ذکر شده با اشاره به رویکرد 

پدیدارشناختی آثار داستانی زنان پرداخته است. در این پژوهش با بیان 

هایی درباره آثار ادبیات زنانه در ایران و فرانسه، کوشش می دیدگاه 

شود به تطبیق مقوله گفتمان و زاویه دید نیز پرداخت و به یافته هایی 

.عامل داستانی این دو رمان با سه شاخصه اصلی نظریه هایدگر 1همچون :

. ادبیات داستانی به ویژه 2در زمینه پدیدارشناختی شکل می گیرد؛ 

.  پاسخ به این پرسش که در 3اب دهنده واقعیات اجتماع است؛رمان بازت

آثار این نویسندگان چه تحولی در حوزه محتوا و عناصر داستانی رخ 

 داده است، دست یافت.  

                                                                                                                                

پدیدارشناختی، فمینیسم، هایدگر، زویا پیرزاد، آنا  واژگان کلیدی:

 گاوالدا.      

                                                                    

  مقدمه -1

ادبیات فمنیستی،  به چگونگی موقعیت زنان در جامعه می پردازد.   

ان تعریف می شود و اینک، زنان با موقعیتی که پیش از این توسط مرد

طرح مشکالت، تبعیض ها و تبدیل شدن آنها به موجوداتی که گرفتار 

از « من»روزمرگی شده و احساس تنهایی در فضای خانه می کنند. مفهوم 

اهمیت داده اند. لذا ادبیات فمنیستی بر « دیگران»دست رفته و به 
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نمودن مفاهیمی چون : وجود پایه نظریه پدیدار شناختی هایدگر با مطرح 

) من (، فضا ) مکان زندگی یا محل کار ( و روزمرگی ) تکرار مفاهیمی 

بی معنی ( سعی در بیدار کردن ناخود آگاه زنان نسبت به بی اعتنایی 

مردان، حقوق از دست رفته آنها و نقد جامعه مرد ساالری که از بن و 

رانه ساخته است. محقق در پایه سنت های جامعه را همین دیدگاه مرد ساال

چراغ ها ، آناگاوا لدا و دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشددو رمان 

زویا پیرزاد به معرفی نوینسدگان دو داستان، شرح  را من خاموش می کنم

مختصری از داستان های این دو نویسنده و اهمیت ادبیات فمنیستی در 

دو اثر بر پایه نظریه  ادبیات معاصر ایران و فرانسه و تطبیق و نقد

های پدیدار شناختی هایدگر و تحلیل عناصر داستانی چون گفتمان و زاویه 

دید، می پردازد. این  دو نویسنده به گواهی رمان هایشان یکی از 

 ادبی فمینیسم هستند. –مبلغان جریان فکری 

 

 روش و پیشنیه ی تحقیق 1-1

برای تطبیق و نقد آثار نقد تطبیقی در این مقاله به عنوان وسیله ای 

ارمنی  –دو  نویسنده فرانسوی ) آناگاوالدا ( و زویا پیرزاد ) ایرانی 

( به کار گرفته شده است. نقد تطبیقی نوعی از جهان بینی تطبیقی است 

که از مرز های ملی، زبانی و جغرافیایی فراتر می رود و ادبیات را به 

انسانی آن در کلیه فرهنگ  عنوان یک پدیده جهانی می انگارد که جوهره

(. ادبیات تطبیقی عبارت است از 37:  1387ها یکسان است ) یوست ؛ 

مطالعه ی تاریخ روابط ادبی بین المللی و وظیفه اش مطالعه در عناصر 

(. در ادبیات  81:  1386مشترک ادبیات های مختلف است ) رادفر ؛ 

شه بشری پی برد که تطبیقی بیش از هر چیز می توان به نقاط وحدت اندی

چگونه اندیشه ای در نقطه ای از جهان توسط ادیبی و یا نویسنده ای 

مطرح می گردد و در نقطه ای دیگر همان اندیشه به گونه ای دیگر مجال 

(. مقاله هایی که با  53:  1387می یابد ) اکبری بیرق و الیاسی ؛ 

ث پرداخته و نگاهی نقد گرایانه به تحلیل آثار دو نویسنده مورد بح

 نظریه هایی را ارائه داده اند شامل :

روند تکوین سبک زنانه در آثار پیرزاد » ناصر نیکو بخت و همکاران  -1

پژوهشی  –تحلیلی بر پایه سبک شناسی فمنیستی ( فصل نامه علمی « ) 

 .152 – 119؛ صص  1391. تابستان 18. ش 5، س نقد ادبی

یشه های فمنیسم در آثار زویا پیرزاد بررسی اند» محمد خسروی شکیب.  -2

س، سال چهارم. ش  تطبیقی مطالعات ادبیاتفصلنامه « و مارگریت دوراس 

 .81 – 95؛ صص  15

رویکرد پدیدار شناختی در آثار آنا » علی اکبر سام خانیانی.  -3

. سال یازدهم، ش بیستم. بهار و پژوهش نامه ادب غنایی«. گاوالدا 

 .121-142؛ صص  1392تابستان 

 

 بحث و بررسی -2
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 . فمنیسم در ادبیات داستانی ایران و فرانسه 2-1

داستان را حت ترین شکل نوشتن برای زنان بود و هنوز هم است. در اوایل 

سده نوزدهم رمان های زنانه بیشتر خود زندگی نامه بود. زنان بسیاری  

شان آفرینش به خلق آثار ادبی روی آورده اند، بی آنکه مشغله ذهنی همه 

 (. فمینیسم 1111:  1380ادبیات فمنیستی بوده باشد ) میر عابدینی، 

به معنای زن اخذ شده  Feminaو از ریشه التین در اصل واژه ای فرانسوی 

« جنبش آزادی زنان » ، «طرفداری از حقوق زن » است. در زبان فارسی 

ند. اولین و... معادل هایی هستند که برای واژه فمنیسم ارائه شده ا

در غرب روی داد. دومین  1920موج جریان فمینیسم در ادبیات در سال 

در جامعه ادبی ملل غربی و پس از آن  1970حرکت عمده تاریخ به تاریخ 

پا به عرصه ادبیات  1990سومین نسل نویسندگان ادبیات فمنیسم در تاریخ 

مونی که گذاشتند.  در میان غالب آثار داستانی فمنیسم، بیشترین مض

مورد توجه است، اختالف میان زنان و مردان، از جنبه جنسیتی است ) 

(. اگر نویسندگان زن در ادبیات کالسیک ایران 31:  1382پارسی نژاد، 

و فرانسه، شخصیت زن را در داستان خود با شیوه های مختلف روانی تحت 

اه سلطه مرد دانسته اند،  به این دلیل بوده که زبان، فرهنگ و نگ

آنها به کلی مردانه بوده است. اما وقتی ادبیات به سمت و سوی معاصر 

نزدیک شد رویکرد آنها به سوی بازتاب نگرانی ها و عدم اعتماد به نفس 

زنان در خانه و یا محیط کار تغییر کرد. در ادبیات معاصر فرانسه 

تی نویسنده ای که در تمام آثارش نگاه عمیق زنانه داشت نگاه روان شناخ

است که نها به دست می دهد، سیمون دوبوار باریک بینانه ای از روحیه ز

از الگو های مورد تایید زنان تحول خواه ایران که به نوعی با جامعه 

فرانسه پیوند داشتند و به الهام بخش ترین زن فمنیست غیر ایرانی در 

ان جنبش زنان ایران ارتقا یافت. او تنها راه مبارزه برای رهایی زن

را اهمیت و ضرورت اشتغال زنان و خارج شدن از روزمرگی و کم اهمیتی 

به دیگران و دست یابی به فردیت و استقالل وجود میدانست. سیمون نخستین 

کسی بود که رویکرد پدیدارشناختی را به طور جدی در فرانسه پی گرفت 

عه و اندیشه های او توسط رمان نویس فرانسوی، آنا گاوالدا، در مجمو

، مورد استقبال قرار گرفت. دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشدداستان 

در کشور ما ایران، جریانی به نام فمینیسم، که از جریان مدرنیته جدا 

باشد وجود نداشت. آنچه وجود داشت نگرش انتقادی به سنت بود که در 

 زمان دهخدا، عشقی و ایرج میرزا و... به انتقاد از قوانین مدنی از

جمله حجاب دست زد ؛ در واقع نوعی خود آکاهی مدرن در حال پیدایش بود 

که به تدریج فمینیست را فراهم کرد.  ادبیات داستانی معاصر ایران، 

ادبیات نسبتا زنانه ای است. اغلب آثار داستانی در ابتدای پیدایش 

 داستان نویسی معاصر به جایگاه اجتماعی زنان می پردازد )زیبایی نژاد،

(. علت گرایش فمنیست های معاصر ایرانی به ادبیات فمنیستی 58:  1388

فرانسه، به این نکته باز می گردد که در تاریخ معاصر ایران، متفکران 

، بیش از متفکران جوامع دیگر «حامالن اندیشه های انقالبی » به عنوان 

که تولید کننده اندیشه بودند، به فضای فکری و سیاسی ایران راه 

 افتادند. 

 

 مفاهیم پدیدار شناختی هایدگر  -2-2
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فلسفی پدیدار شناسی است. مارتین  –از جمله جریان های مدرن فکری 

معرفی کرد. از نظر او پدیدار شناسی  88هایدگر آن را روش پدیدار شناختی

روشی بود برای شک آوری و شرکت در امری که هرگز خود را به طور کامل 

در زبان آلمانی « دازاین » (. اصطالح 181:  1390 نمی نمایاند ) احمدی،

به معنی وجود است. هایدگر معتقد است انسان ها شرکت کنندگان در هستنی 

اند و  دازاین ذاتا مرتبط با دیگران است. ارتباط ما با دیگران مبنی 

برتعلق مشترک و درگیری وظایف مشترک است. وجود، فضا و روزمرگی از 

» رشناختی هایدگر است. او در این باره می گوید: مفاهیم روش پدیدا

اگر از خودمان گذر کنیم به فهم دیگری چگونه می توان نزدیک شد؟ اهمیت 

خانه از منظر افراد مختلف متفاوت است. شاید یک زن کارمند به فضای 

خانه به عنوان یک خوابگاه نگاه کند که شب آنجا می خوابد و صبح ترکش 

خانه دار تمام جهان است. در حالی که برای دیگران می کند. برای زن 

جهان ترکیبی از فضا های مختلف است برای. او تنها متنی که می تواند 

حس کند، در و دیوار خانه است و به این فضا انس می یابد. اگر کسی 

بخواهد دنیای این زن را بفهمد، می تواند در کنار او با این فضا 

حرف زدن درباره خانه برای یک زن همانند حرف  ارتباط بر قرار کند. پس

زدن درباره خود و توجه به فضای خانه توجه به وجود یک زن خانه دار 

است. به نظر هایدگر فضا می تواند ابزار و نشانه باشد. ابزار مورد 

استفاده قرار می گیرد و نشانه قابل کشف است. خصوصیت دنیای  معاصر 

و حتی ابزاری شدن بدن برای زندگی است. همه ابزاری کردن من و دیگران 

برنامه هایی که در زندگی داریم گاه گاه انسان را زنده می کند واال 

یک ریز شدن روزمرگی، روزمرگی است و موجب افسردگی. از دیدگاه پدیدار 

شناختی هایدگر، ارتباط انسان با محیط ارتباطی غیر قابل تفکیک است. 

دن در یک مکان است و این نوع بودن بیش از هر وجود داشتن به معنای بو

چیز نیازمند شناخت است. جهان محیطی که در آن هستندگان با مجموعه ای 

،وجود، می یابند. ساختی که «دازاین » از مناسبات معنای خود را برای 

به دازاین امکان می دهد تا فهم خود را از محیط و خودش بیان کند، 

ر معنای اصیل خود سبب گشودگی  دازاین به جهانی زبان نام دارد. زبان د

می شود که به آن تعلق دارد. در نتیجه کسی که در استفاده از این 

)ورنو « ساخت دچار ضعف باشد هستی او به دیگران و جهانش گشوده نمی شود

 (.157-155: 1391و همکاران، 

 

 گفتمان و زاویه دید -3

محیطی نظیر رویداد ها، اشیاء  در این بخش، زبان بیانگر پدیده های 

موجودات، کنش ها، کیفیت ها، حالت ها و رابطه هاست. راجر فاولر معتقد 

است در این سطح از تحلیل که داستان را در حکم گفتمان بررسی می کند، 

حضور نویسنده و تاثیرنگرش او خیلی مهم است و باید زبان را به صورت 

کرد و به بازتاب ساختار های  زبانی کنش مند و ایدئولوژیک تحلیل

:  1390اجتماعی در داستان با تحلیل عناصر داستان پرداخت ) پاینده، 

( در این سطح از تحلیل دیدگاه های نویسنده، هم خوان با عناصر  201

داستان بررسی و تحلیل می شود. گفتمان با دیدگاه رابطه تنگاتنگی 

                                                           
88 - Intentionality 
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لف ( زاویه دید ؛ یعنی دارد. دیدگاه در این بخش دو معنا دارد : ا

زاویه ای که ابژه باز نمود از آن دیده می شود ؛ ب ( معنای دوم 

دیدگاه نگرش موجود نویسنده به موضوع بازنمود است. در این بخش صدای 

روایت گر و نویسنده، یکی است. فاولر معتقد است اگر زاویه دید به 

انداز بیرونی صورت اول شخص باشد و به عبارتی، زاویه دید از چشم 

باشد، بین راوی و نویسنده رابطه ی مستقیم است ؛ در حالی که اگر 

روایت از چشم انداز بیرونی و سوم شخص باشد، تجربه دیگران را تصدیق 

 (.  129و  124، 104: همانمی کند )

 نقد تطبیقی دو رمان  -4

  چراغ ها را من خاموش می کنمطرح روایت رمان  4-1

یی زندگی عادی شده یک زن خانه دار و روزمرگی آن را این داستان فضا 

ارمنی است. قهرمان  –به تصویر می کشد و ماجرای خانواده ای ایرانی 

و راوی زن داستان، کالریس، که با همسرش و دو فرزند دختر و یک پسر نو 

جوان درخانه های شرکت نفت آبادان زندگی می کند. همسرش آرتوش مردی 

ل مسائل اجتماعی و سیاسی کشور که کالریس را در این سیاست مدار و اه

مسئله کمتر دخالت می دهد و این باعث سر خوردگی او می شود. آشنایی 

کالریس با خانواده امیل سیمونیان در زندگی اش تحولی ایجاد می کند. 

او همیشه فکر می کرد زندگی خانوادگی و اشتغال گه گاه به کار خواسته 

ه می کند، اکنون به آرزو ها دست نیافته ای می اندیشد هایش را بر آورد

که با ازدواج برای همیشه به فراموشی سپرده شده اند. او بازتاب 

زندگیش را در گذشته خانم سیمونیان می بیند. توجهش به اجتماع و محیط 

بیرون جذب می شود و می بیند که چقدر متفاوت است. در سفر به داخل 

ر منشی همسرش می رود و از فعالیت های او برای شهر آبادان به دیدا

حقوق زنان آگاه می شود. او در این دیدار از حباب زندگی شخصی اش 

بیرون کشیده می شود، به آشوب های درونی خود پی می برد و به امیال 

پنهانش اعتراف می کند. گریه کالریس هم نشان خشم و ناچاری و هم نمودار 

اهی برای ارضاع روح بی قرار است. هر شب قبل جست و جویی در یافتن ر

چراغ ها را چه » از خواب همسرش با لحنی توقع آمیز از او می پرسد : 

و کالریس هر باز با اطمینان به او می گوید که « کسی خاموش می کند ؟ 

بازتاب زندگی کالریس در مقام مادر «. چراغ ها را من خاموش می کنم » 

:  1386همین یک جمله می توان دید ) پیرزاد، و زن خانه دار را در 

205  ) 

 

  دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشدطرح روایت رمان  4-2

آنا گاوالدا نویسنده معروف فرانسوی، مجموعه تجربه ها و یافته هایش 

را ذخیره و ثبت می کند تا بعد ها آن ها را دوباره فراخوانی کند و 

تا اندازه ای غیر معمولش را بپروراند.  به مددشان داستان های جذاب و

داشتم کسی جایی منتظرم  دوست» سالگی با مجموعه داستان  29در سن 

توانست به موفقیت بزرگی دست یابد. مجموعه دوازده داستان «  باشد

کوتاه دارد که مشخصه اصلی داستان ها عشق و اثر آن بر روان آدم هاست 

پدیده و خصوصا نیاز آنها به دوست  و همین طور مواجهه آدم ها با این
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داشتن و دوست داشته شدن. البته خواننده ایرانی تفاوت فرهنگی خود با 

محله «  در حال و هوای سن ژرمن» داستان را حس می کند. داستان اول 

ای در پاریس است. ماجرای آشنایی زن و مردی که در خیابان اتفاقی بهم 

م در شوران دعوت می کند و بعد از می رسند و مرد، زن را به صرف شا

شام از هم جدا می شوند. او به مرد می گوید که درباره هم چیزی نمی 

دانیم و توجه زن به تلفن همراهی که دست مرد است. زن داستان عشق را 

عشق »نه در گرفتن آدرس یا شماره تلفن یا دیدار بعدی، بلکه در خود 

از نگاه بدبینانه نویسنده «  خصیمر« می داند. داستان دوم «  در لحظه

به مرد داستان است که مرد، زن را ترک می کند و زن ها نمی توانند به 

شوهرانشان اعتماد کنند. این فضای درد آور و رنج بی پناهی زن غربی 

راوی آن مردی است که از «  ها سال» را نشان می دهد. در داستان سوم 

دوازده سال به زنی فکر می کد که  زندگی خود می گوید، او بعد از گذشت

در جوانی دوستش داشته و آن زن ترکش کرده و قلبش را شکست. او با 

همسر فعلی اش که دوستش دارد نمی تواند زندگی کند. نویسنده معتقد 

است گذشته اصالت دارد و زندگی حال با همسر قانونی هر چند با آرامش 

ه و عشق فراموش شده دارد. در و عشق باشد، باز هم ایشان نیاز به گذشت

هم باز نویسنده به مقوله عشق پرداخته و بیشتر از «  آمبر» داستان 

 زبان شخصیت های مرد داستان را بازگو می کند. 

هم به مقوله عشق میان مادر و فرزند می پردازد. «  سقط جنین» داستان 

ند با او حسرت مادر برای از دست دادن فرزندش و اینکه خواننده می توا

هم ذات پنداری داشته باشد. نویسنده در آن به تمامی خودش بوده و 

نویسنده «  سر انجام» نماینده و زبان حال کشورش. در داستان آخر 

ماجرای زندگی خود و شرح سپردن نوشته ها به ناشور و واکنش همسرش به 

 (. 59 – 57:  1390کارش که چندان خوشایند نیست )دارچینیان، 

 

 تطبیق محتوایی و عناصر داستانی دو رمان -5

 بررسی محتوایی 5-1

فضای زندگی عادی شده یک زن  چراغ ها را من خاموش می کنمدر رمان 

خانه دار که فضای تکراری خانه برای او کسل کننده شده است.  زن 

داستان زندگی اش دچار نوعی پریشانی یا آگاهی شده است. او جود خود 

می کند و هیچ آیینه ای برای دیدن خود در دست نمی  را درخانه فراموش

گیرد. وجود خود را کنارگذاشته و هم چون یک ذهن نا معلوم موجودیت 

یافته است. او زنی است که بدون توجه به امکانات زندگی و فارغ از 

معانی وجود خود زندگی می کند و به چیز های مهم توجه ندارد. یکی از 

او از ورای فضایی است که باید خود را حس کند. این چیز ها، موجودیت 

زنی است که آزادانه می تواند در فعالیت های اجتماعی شرکت « کالریس »

کند، اما بدون توجه به چیزی، به فضای خانه عادتی عمیق پیدا کرده 

است. به قول دیوید هیوم، عادت ماندن درخانه برایش خوی او شده و 

(. 89: 1390ت اوست )نیکوبخت و همکاران،خانه یا اتاق بخشی از سرش

همانطور که دازاین مدنظر هایدگر وجودی درهم تنیده با جهان است، دو 

شاخصه که شامل وجود و فضاست، بعد زمانی دازاین که همان روزمرگی 

اوست، به خوبی در این داستان جلوه گر و موضوعی است که به شدت شخص 
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خود ساخته و عامل داستانی این رمان  اول داستان یعنی کالریس را درگیر

با این سه شاخصه شکل گرفته است. او دارای آشپز خانه ای برای خود 

است. انگار به گفته گاستون باشالر آشپز خانه اتاق عادی شده و آگاهی 

اوست و سایر بخش های خانه و بیرون آن تبدیل به نا خود آگاه شده 

است. به نظر می رسد این بیانیه  است. او دچار ناتوانی برای درک فضا

نوعی خود آگاهی است که در زبان داستان نهفته است که به کیستی زن 

سال پیش اشاره می کند که این الگو امروز تکرار نمی شود. کم  40مدرن 

توجهی همسرش باعث بیزاری او از زندگی یکنواخت و تکراری شده و به 

شخصی و نیاز های درونی اش توجهی این حقیقت رسیده که هیچ گاه به عالیق 

(. »  99:  1391نداشته و فقط در خدمت دیگران بوده است ) دادفرمای، 

:  1386پیرزاد، « ) بس که هر کاری را بخاطر دیگران کردم خسته شدم 

202 .) 

در جایی دیگر هم از اینکه به فکر خود و فردیت خودش نبوده ناراحت 

« ی چه کاری را فقط برای خودم کردم خودم در سی و هشت سالگ» است : 

(. درگیری او آنقدر زیاد است که دوست دارد با من و وجود 179:  همان)

 خود تنها باشد :

فقط گاهی که خانه خلوت بوده دوست داشتم بنشینم تو راحتی چرم سبز، » 

سر را تکیه بدهم به پشتی، سیگار بکشم و فکر کنم. در این لحظه نادر 

می کردم به مسائل روزمره قبل شام شب و درس نخواندن تنهایی، سعی 

 (  64: همانآرمن و خونسردی و فراموش کاری آرتوش فکر نکنم )

اثر آناگاوالدا کلمات  دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشددر رمان 

جادویی در آن با نثری ساده، روان، زنانه کناره هم جمالتی را ساختند 

 ظار ما را نشان می دهند : که توانایی هایی ورای انت

فکر می کنم راهی وجود دارد تا بتوان از واقعیات تلخ و نا خوشایند » 

به آرامی سخن گفت، به هر حال بهترین راه برای بیرون رفتن از کسادی 

 (  105:  1390بازار و روزمرگی همین است  ) گاوالدا، 

می گذرد می او نویسنده ای است که به سادگی از آنچه دور و برمان 

نویسد، بی حذف و اضافه. داستان های وی به راحتی هر چه تمام تر 

احساسات آدم های داستانش را نشان می دهند. آنها در عین سادگی الیه 

دار و عمیق هستند. روزمرگی و ریز ترین تفکرات ذهنی یک انسان ذره 

. در بین اندیشه او قرار گرفته اند، تالش نمی کند شگفت زده مان کند

بودنشان است. داستان « آن » این داستان ها، همین بی « آن » واقع 

هایی خارق العاده و گزنده و در عین حال غم انگیز. به قول خود 

«. واقعیات نا خوشایند که به آرامی از آنها سخن رفته است » گاوالدا 

محتوای اصل داستان ها در این مجموعه رمان عشق، دوست داشتن و دوست 

شته شدن است. خواندن داستان های آناگاوالدا قطعا راه روشن و ساده دا

ای را برای نویسنده جوان ایرانی هم باز می کند تا بتواند در داستانی 

بومی و ایران با الهام از سبک نویسنده، آدم های جامعه را با مهارت 

به شخصیت های داستانی تبدیل کند. سبک نوشتن او ساده و گاهی بریده 

بریده است و هم چنین بی پرده به مسائل پرداخته است. گاوالدا به 

عنوان نویسنده زن صاحب تجربه نوشتن از موقعیت ها و تجربه های زنانه 

خویش است. در بحث شخصیت پردازی شخصیت های اصلی داستان ها، تنها 
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بازی کنندگان در صفحه شطرنج منطبق بر تداعی اند. روایت روان این 

ها به خواننده فرصت تفکر در متن را عطا می کند. او با انتخاب داستان 

دو شخصیت موازی در داستان، شکاف جنسیتی را هم زمان در مرد و زن 

داستان دنبال می کند. در این مجموعه داستان نویسنده خودش دچار شکست 

عاطفی شده و با دو فرزندش زندگی می کرد.او خود را از محیط خانه و 

اری می رهاند و برای حفظ خانواده به محیط اجتماع و کار می فضای تکر

رود. او توانسته به من و وجود خویش دست یابد و از توجه به دیگران 

که باعث اختالل در زندگی شخصی او می شوند دوری می کرد. زاویه دید در 

این رمان هوشمندانه انتخاب شده است و از زبان اول شخص که خود 

اشد. حجم  بسیار زیادی از داستان به دیالوگ اختصاص نویسنده می ب

داده شده است و تلفیق نرم و لغزان این در خدمت هضم داستان است و 

خواننده به راحتی تصویر زن در تعامل با موقعیت اجتماعی اش را در 

داستان ببیند. زبان در این مجموعه داستان بی مرز است و خواننده پس 

سفر در خالل یک گفتمان را تجربه می کند و این  از خواندن داستان یک

به قدری نرم و روان اتفاق می افتد که کمتر احساس خواندن می کنیم و 

بیشتر احساس دیدن و این البته به استفاده از تکنیک نشان دادن به 

جای گفتن نیز بر می گردد که نویسنده به خوبی از آن بهره برده است 

 (.175: 1389) دارچینیان، 

دیگران » ، کالریس، دچارا ختالل و فراموشی شده و «من » در رمان پیرزاد 

مرکز توجه اند. او به عنوان مادر فداکار همه زندگی اعضای خانواده 

تحت تاثیر رفتار اوست. کالریس در جمع سقوط کرده و منتظر است که جامعه 

یطی بر برای این وضع وجودی تصمیم  بگیرد. واحد اصالت در چنین شرا

خالف رمان گاوالدا جمع و خانواده است. بدون گفت و گو امکان تصمیم 

گیری برای راوی داستان سخت است. اما او باید بتواند با گفتگو با 

می شود که بگوید و « من » دیگران به خود اصالت دهد. فرد هنگامی 

بشنود. او باید بر ابزار بودگی خود غلبه و خود را برای دیگران 

(. زاویه  15:  1390شاید و راه آنی گشودگی زبان است ) داد فرمای، واگ

دید در رمان پیرزاد نیز اول شخص است و نویسنده در هر دو رمان مورد 

بحث حضور پر رنگی دارد. کاربرد ضمیر اول شخص در آثار زنان بدان 

معناست که زن به گوینده مستقلی تبدیل شده است و نیز به آن معناست 

یر اول شخص مفرد، مؤنث و زنانه شده است. اهمیت گزینش این زاویه که ضم

دید ها زمانی آشکار تر می شود که به تناسب نظرگاه روایی ؛ یعنی 

نسبت موقعیت راوی به داستان از نظر مکان و زمان در داستان با 

نویسنده راوی و زاویه دید توجه داشته باشیم. با توجه به حول معنایی 

در رمان پیرزاد و گاوالدا بین صدای نویسنده و صدای راوی و دیدگاهی 

) کالریس و آنا ( همسانی نزدیک هست. از نظر گفتمانی، شخصیت زن در 

آنها در افعال، دیالوگ ها و ویژگی های زنانه متحول شده اند و در 

فضای زندگی خانوادگی یا محیط کار درگیر با مسائل روزمرگی اند. آدم 

برد روایت ها را بر عهده دارند، از طریق ذهن راوی  ها که نقش پیش

روایت می شوند. کنش ها و تک گویی های ذهنی شان چهره واقعی آنها را 

روشن می کند. در این دو رمان شخصیت های زن همگی به طرزی نا همگون 

با هم می اندیشند و هر کدام نمادی از زنان جامعه  شرقی و غربی اند. 

رمان پیرزاد به آشپزخانه ختم می شود و زندگی شخصیت  زندگی کالریس در

ها داستان گاوالدا به محیط بیرون ختم می شود. در هر دو رمان فضا و 
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صحنه زندگی شخصیت های داستانی ازخانه تا عرصه فعالیت های اجتماعی 

دگرگون شده است و متناسب با آن، شخصیت های داستان از انفعال خارج 

عال در موقعیت های اجتماعی تبدیل شده اند، از نظر شده و به عنصری ف

ساختار روایی داستان  سبکی میان عناصر داستانی و زبان همسانی در

 نمایان است

 پایان سخن

ادبیات فمنیستی، ادبیاتی است که بر اساس چگونگی موقعیت زنان در 

جامعه مطرح می شود.  زنان با مطرح کردن مشکالت، تبعیض ها و احساسات 

خود نسبت به مردان زبان به اعتراض گشودند. زنانی که به لحاظ جایگاه 

در خانواده و محیط اجتماعی به نوعی روزمرگی و سرخوردگی دچار شدند 

و فضای خانه و محیط کار آنها را از خود و فردیت دور کرده است. رمان 

هر دو نویسنده چون مانیفیست صریح و بی پرده  نشان دهنده افکار و 

عهدات فمنیستی و زن گرایانه است، هر چند بافت فرهنگی و مخاطبان و ت

زبان نوشتار دو نویسنده متفاوت باشد. در داستان دو نویسنده کلماتی 

وجود دارد که با مفاهیم بنیادین پدیدار شناختی هایدگر مانند حفظ 

فردیت ) من (، تنهایی، ادراک پدیده های انتزاعی، فضا و فهم دیگران 

پیوند با هم به کار رفته و در شبکه نشانه شناختی قرار می گیرند. در 

به نظر هایدگر فضا می تواند ابزار و نشانه باشد. هویت انسان با 

فضایی که در آن زندگی می کند در هم آمیخته است و زمانی انسان با 

محیط خود انس می گیرد که به شناخت کامل از آن رسیده باشد. زبان یکی 

هیم بنیادین پدیدار شناختی است که زن با آن به عنوان وسیله از مفا

ارتباطی با دیگران، می تواند از حق خود دفاع کند و وجود ) دازاین 

هایدگر ( خود را به دیگران ثابت کند. همه این مفاهیم در زندگی 

چراغ ها را من ،  دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشدراویان داستان 

دیگران » به فراموشی سپرده و « من » چار اختالل شده و د کنم خاموش می

مرکز توجه هستند. نگرش و زاویه دید مخاطبان داستان از خالل مطالعه « 

سر گذشت راویان و گفت و گو های آن ها با خودشان، آنها را به این 

نتیجه می رساند که : ادبیات فمنیستی در ایران و فرانسه بعد از 

هر دو کشور دچار تحولی شگرف شد و رمان های بسیاری  رنسانس فرهنگی در

بعد از این دو رمان در ادبیات داستانی ایران توسط نویسندگان زن و 

تحت تأثیر ادبیات فمینیستی در فرانسه به نگارش در آمد. آنها با 

مطالعه کتاب های سیمون دوبوار به عنوان پیشگام این نوع ادبی در 

در ادبیات آمریکا زبان به اعتراض گشودند و  فرانسه و ویرجینیا وولف

 از حق زنانه خود دفاع کردند.
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 چکیده

فضا  ،یکی از عناصر مهم و بسیار تأثیرگذار در آفرینش اثر ادبی

در یکی دو دهه اخیر . بعد از جنگ جهانی دوم و به ویژه و جغرافیا است

ها در تعداد قابل توجهی از تحقیقات در حوزه ادبیات به بررسی مکان

متون ادبی پرداخته است. بررسی مکان در آثار ادبی در این دوران به 

خصوص در دوره پست مدرن مورد اهمیت بیشتری قرار گرفت و جایگزین زمان 

یکی از  ود.گردید که از توجه بیشتری تا آن دوران برخوردار ب

باشد که رویکردهای نوین در حوزه ادبیات و هنر، نقد جغرافیایی می

بسیار بحث برانگیز بوده و یکی از رویکردهای نوپا در ادبیات تطبیقی 

باشد. این نقد که در اوایل قرن بیستم و یکم و در در قرن حاضر می

د نق در ایران چندان به آن پرداخته نشده است.فرانسه شکل گرفت 

جغرافیایی بیانگر توجه دوباره به رابطه ادبیات و فضا است که بعد از 

سالهای نود، نه تنها در حوزه مطالعات ادبی بلکه در حوزه جغرافیا 

مسئله تاکید دارد که ادبیات تنها بازنمایی  بر این ظهور یافته و

 گیری آن نیز سهم بسزائی دارد. دنیای پیرامون انسان نیست بلکه در شکل

 روشنقد جغرافیایی به عنوان یک هدف از نگارش مقاله حاضر، معرفی 

چگونگی  تعریف این مبحث، عالوه بر که در آن، نقد ادبی و هنری است نوین

گیرد و به ارائه نظریات متفاوت گیری آن مورد بررسی قرار میو علت شکل

 در این زمینه پرداخته خواهد شد.

 نقد ادبی، وستفال، فضا، مکان:  نقد جغرافیایی، کلمات کلیدی
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 مقدمه

امروزه نگرش انسان نسبت به فضا دستخوش دگرگونی شده است. این  

توان تغییر نگرش ابتدا در غرب صورت گرفت و یکی  از عوامل آن را می

جنگ جهانی دوم دانست که باعث تغییر نقشه سیاسی گردید. تغییر و تحول 

ان از دیگر عوامل این تغییرنگرش توگیری شهرها را میها و شکلمکان

تغییرات باعث پدیدار شدن عوامل جدیدی در حوزه نقد ادبی این  دانست.

به خصوص در دوره پست مدرن گردید که یادآور این نکته است که مرز 

ها دیگر مانند گذشته نبوده و گفتمانی میان آنان در جریان میان رشته

است که در اوایل قرن بیست و است. یکی از این عوامل، فضا و جغرافی

یکم بسیار مورد توجه قرار گرفته است. امروزه نقش مکان و جغرافیا را 

دانند زیرا تمامی متون، متأثر در تولید اثر ادبی بیش از نقش زمان می

از جغرافیای محل زندگی و یا مکانی که اثر در آن شکل گرفته هستند و 

مارسل شود. ابد نادیده گرفته نمییحتی اینکه اثر در چه مکانی نشر می

ایی ، در مقدمه1، فیلسوف و مورخ  فرانسوی و سردبیر مجله مباحثه1ُگِشه

گوید" امروزه بر جغرافیای نوین به چاپ رسیده در همین مجله، چنین می

هستیم که به تمامی علوم راه یافته است. منظور »  جغرافیایی شاهد تحولی

یرون نیست بلکه تحولی که از درون سرچشمه تنها تحول صورت گرفته از ب

های گیرد، و آنهم به دلیل توجه رو به افزایش ُبعد فضایی پدیدهمی

 (42: 1996اجتماعی است." )ُگِشه، 

ای است همانطور که وستفال خود ماهیت نقد جغرافیایی بینارشته

هایی با برخی از وجوه گوید: "نقد جغرافیایی از آن جهت که شباهتمی

فلسفه، روانکاوی، جغرافیای انسانی، مردم شناسی، جامعه شناسی و علوم 

ای به حساب سیاسی به ویژه جغرافیای سیاسی دارد، رویکردی بینارشته

از این روی امروزه شاهد ارتباط جغرافیا (. b2000 :18آید" )وستفال،می

ا ویژه با علوم انسانی هستیم که نه تنها بر آنهها به با سایر رشته

ایی جدیدی های بینارشتهتأثیر گذارده بلکه باعث به وجود آمدن شاخه

، 1ادبیات-جغرافیا ،1فیلولوژی-، جغرافیا1فلسفه-جغرافیا مانند

مفاهیم جدیدی مانند بوطیقای جغرافیایی،  گردیده است. 1توریسم-جغرافیا

نقد جغرافیایی و نقد زیست محیطی نشان از گرایش رو به افزایش برای 

ها در متون ادبی و ادبیات در مکان است و حتی امروزه ن دادن مکاننشا

صحبت از بوطیقای شهری به عنوان یکی از مباحث در نقد جغرافیایی 

 شود. می
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 نقد جغرافیایی پیشینه

مقولۀ فضا در آثار فرهنگی و هنری امر چندان جدیدی نیست و پیشتر 

اند. پیشینیه به آن پرداختهافرادی مانند گاستون باشالر و موریس بالنشو 

نقد جغرافیایی و مطالعه جایگاه جغرافیا در حوزه ادبیات و اهمیت و 

شروع شد که وی  1فضا بوطیقایدر کتاب  1ضرورت آن توسط گاستون باشالر

به رابطۀ فضاهای انسانی و تعامالت فرهنگی پرداخت،  پس از او نظریه

 1مطرح شده توسط موریس بالنشو های دیگری شکل گرفتند از جمله فضای ادبی

و نیز  1فضای درونیدر کتاب  1و یا هانری میشو 1فضای ادبیدر کتاب 

که به مطالعه فضاهای شهری  1بوطیقای شهردر کتاب  1ی پییر سانسونظریه

پردازد . اما نقد جغرافیایی به عنوان یک رویکرد در نقد آثار ادبی می

نام ت و یک و توسط یک فرانسوی به و هنری اولین بار در اوایل قرن بیس

نقد جغرافیایی، شود که وی در کتاب خود به نام  مطرح می  1برتران وستفال

به مسئله جغرافیا  و فضا در حوزه نقد ادبی می 1واقع، خیال و فضا

ای تحت عنوان "نقد پردازد.  وی قبل از نگارش این کتاب، در کنگره

در شهر لیموژ فرانسه برگزار  2000سال جغرافیایی، طرز استفاده" که در 

ایی با عنوان " درباره رویکرد جغرافیایی متون" گردید با ارائه مقاله

کند که بعدها به عنوان نظریه خود را در خصوص نقد جغرافیای بیان می

 بیانیه این نقد در نظر گرفته شد.

به های باشالر در واقع نقد جغرافیایی، ریشه در تحقیقات و نظریه

ی او دارد.  وی در این کتاب به مبحث فضا بوطیقای فضاویژه در کتاب 

پردازد و برای این امر به فضا به عنوان" با رویکردی پدیدارشناسانه می

کند و صور ( اشاره می17: 1957تجربه تمامی جزئیات تخیل" )باشالر، 

 دهد.مورد بررسی قرار می خیال را در ادبیات و شعر 

فال از ارائه این نوع نقد، تالش برای برطرف ساختن اما هدف وست

پردازان پیش از او مطرح شده بود نقایصی بود که در نظریات سایر نظریه

زیرا که آنان بیشتر به نقش "من" پرداخته بودند تا نقش "دیگری". 

ی نقد جغرافیاییِ خود و نوع نگاه متفاوتش به فضا و وستفال با ارائه

ه بر رویکرد تصویرشناسی، "دیگری" را پررنگ تر از جغرافیا و با تکی

تعاملی که  کند و بر تعامل میان این دو تاکید دارد. ""من" مطرح می

الجزایری به هم پیوسته بر هم تاثیر گذاشته چونان مجمع ،در آن افراد

شوند. امری که خود از تاثیر عواملی نظیر پیچیدگی و از هم متاثر می
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بهره نیست. وابط انسانی و جغرافیا و فرهنگ بیآمیختگی رو درهم

را در راستای نگاه « خودمحور»ی ترتیب، وستفال نگاه نقادانهبدین

کنش میان این دهد و از برآیند و برهمقرار می« دیگری محور»ی نقادانه

که حاصل تعامالت میان انسان، « اجتماع محور» دو نگاه به اهمیت نقد 

.")شاکری، کندمون چون خانه و شهر است، اشاره میجامعه و فضاهای پیرا

1395)  

وستفال خاطر نشان میشود که ادبیات در ساختن مکان دخیل است که 

در نهایت به عنوان یک متن خوانده می شود. اما به این نکته نیز اذعان 

( 39: 2007دارد که ادبیات "به راحتی برای فضاهای خیالی" )وستفال، 

و "مختص مطالعه تنها یک متن ویا تنها یک نویسنده" قابل اجرا نیست 

)همان( نیست. وی نقد جغرافیایی را که باید "جغرافیامحور" باشد در 

مقابل نقدهایی قرار میدهد که "خودمحور" هستند. بنابراین، اهمیت 

یا متکی بر  فضای ادبی در ساختن یک فضای تخیلی متکی بر یک سوژه و

 . 1ساختن یک متن نیست

 

 های نقد جغرافیاییجریان

دو جریان مهم وجود دارد؛  جغرافیایی در آثار ادبینقد رویکرد در 

 .«وستفال»جریان  و دیگری «1وُلومیشل کُ »یکی جریان 

این رابطه از تفکرات گاستون باشالر سرچشمه  در میشل کولواندیشه 

دیک را بسیار نزنقد جغرافیایی با نقد مضمونی  رابطه بین گیرد. ویمی

کند. مطرح میرابطه بین مکان و انواع ادبی را  1«ژئوپوئتیک» و داندمی

شود. بنابراین وی بر این عقیده است که مکان توسط نوشتار ساخته می

تر است. آنچه که نقشه جغرافیای ذهنی مؤلف از نقشه جغرافیای اصلی مهم

لکه های واقعی نیست بسازد توصیف مکانجغرافیای اثر ادبی را می

جغرافیای متصور در ذهن و تخیل نویسنده است که حائز اهمیت است. وی 

ایی نظاره گیرد که محل یا منظرهمعتقد است که نوشتار وقتی شکل می

شود. "ویژگی نقد جغرافیایی میشل کولو در این است که خاستگاه مکان 

ی کند و به قوة تخیل و دنیارا محدود به مرجع واقعی و بیرونی آن نمی

بخشد. در خیال نویسندة خالق در به تصویر کشیدن مکان اهمیت خاصی می

نویسنده است. به همین « نقشة جغرافیاییِ ذهنی»واقع آنچه مد نظر اوست 

به عاریت گرفته است،  جهت او از مفهوم منظره که از ژان پیر ریشارد

 گیرد که به معنای منظرة درونی و ذهنی نویسنده است که ازبهره می
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شود. به همین جهت نگرش او زاویة دیدی خاص و با منظوری خاص نظاره می

با نقد جغرافیایی برتران وستفال تفاوت دارد. پیکرة مطالعات او بیشتر 

های شاعرانه قرار دارد. بدیهی است که در قلمرو شعر مدرن یا داستان

ثیر تأ 1ی نقد جغرافیایی میشل کولو از همان رویکرد ساختار افقشیوه

پذیرفته است و این موضوع مبین این است که چگونه مسیر ذهنی او از 

 (1391)خطاط،  نقد مضمونی به نقد جغرافیایی گرایش پیدا کرده است."

ایی با عنوان "درباره جریان وستفال با ارائه تئوری وی در مقاله

ها" پایه و اساس تئوری نقد جغرافیایی" آغاز گردید. بررسی "نوع نگاه

ستفال است که بیانگر این مسئله است که هر نویسنده با نگاه خاص خود  و

نگرد. علت شکل ها میتواند متفاوت از نگاه دیگری باشد به مکانکه می

گیری این رویکرد جدید توسط وستفال، اهمیت یافتن موضوع جغرافیا در 

ه توان آن را "بازگشت واقعیت بادبیات معاصر می باشد که به نوعی می

ادبیات" بعد از یک دوره فرمالیستی  در نظر گرفت؛ اما اهمیت رو به 

که  "جغرافیای  1و گاتاری 1افزایش نقش فضا در فلسفه به ویژه توسط ِدلوز

( را مطرح کردند در این شکل گیری 82-108: 1991فلسفی" )دلوز، گاتاری،

سازی حائز اهمیت می باشد. وستفال از بحث این دو در رابطه با قلمرو

الهام گرفت تا  "ارتباط میان فضاهای انسانی و ادبیات"   1و قلمروزدایی

( را مطرح کند و از ادبیات به عنوان بهترین امکان 17: 2007)وستفال، 

او به  اثر متقابل میان فضای واقعی و تصاویر  برای کشف فضا یاد کند .

عات ادبی پردازد: ارجاع فضای یک متن، تا حدودی حاوی  ارجافضا می

: a2001است. این امر باعث گردید تا وی به "فضاهای تخیلی" )وستفال، 

های واقعی دارند، بپردازد. ( و روابط متعدد و ممکنی که آنها با مکان7

در واقع وستفال معتقد است که " در ادبیات معاصر فضای بیرون و 

شانگر خاص و حضوری ممتد دارد و نشود مفهومیتوصیفاتی که از آن می

در حالیکه  (1391نوعی بازگشت واقعیت به ادبیات است" )کهنمویی پور، 

منتقدین دیگری مانند "میشل کولو به نقد جغرافیایی در آثار 

اند. در حقیقت هر دو نفر به تعامل بین فضای بیرونی واقعی و پرداخته

پردازند؛ یعنی تخیل و واقعیت را در توصیف این فضا در آثار ادبی می

دهد دهند ولی پژوهشی که وستفال انجام میوصیفات مقابل هم قرار میت

گیرد زیرا به تصاویری که بیشتر در چارچوب ادبیات تطبیقی قرار می

دهند، توجه دارد و آنها را در نویسندگان مختلف از یک فضای واحد می

ترتیب توصیف طبیعت جای خود را ایندهد. بهمقایسه با یکدیگر قرار می
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دهد که نگاهی ویژه آن را به تصویر ه توصیف تصویری از طبیعت میب

گری تواند نگاه نویسنده، هنرمند یا نظارهکشد. حال این نگاه میمی

  (1391ساده باشد". )کهنمویی پور، 

 

 نظریه وستفال

به ارائه نقد جغرافیایی، واقع، خیال و فضا  وستفال در کتاب 

ین کتاب به سه اصل اساسی که در خصوص نظریه خود می پردازد. وی در ا

( 2 ،  1مندیزمان-مکان( 1: کند که عبارتند ازنظریه خود اشاره می

 .1ارجاعیت( 3و  1قلمروزدایی یا مرزشکنی

کند که او در فصل اول کتاب خود از "تحول فضا و مکان" صحبت می 

 بعد از جنگ جهانی دوم مورد توجه قرار گرفت و به این نکته اشاره

دارد که بعد از جنگ، مطالعه زمان و مکان دستخوش تغییرات گردید و 

ایی به این دو به ویژه مکان صورت گرفت. مکان جایگزین زمان نگاه تازه

که تا آن موقع بیشتر توجهات به سوی آن معطوف بود، شد و هدف تحقیقات 

ل ایی مانند جغرافیا، معماری، شهرسازی و ادبیات گردید. اصبین رشته

اول وستفال در زمینه ادبیات، مبتنی بر این امر است که تحلیل یک اثر 

های مکانی های زمانی مانند سرگذشت نویسنده، بر دادهادبی عالوه بر داده

وجغرافیای مکان نویسنده نیزاستوار است و این دو از یکدیگر جدا 

 نیستند. 

دوم کتابش  در فصلنقد جغرافیایی، واقع، خیال و فضا نویسنده کتاب 

اصل قلمروزدایی را مطرح می کند و به ضرورت درک فضا در ابعاد ناهمگن 

آن که ناشی از احساس عدم امنیت دوره پست مدرن است، اشاره دارد. 

وستفال برای نشان دادن این ضرورت، به مفاهیم ارائه شده توسط سایر 

عنوان فضای کند مانند آنچه ِدلوز و گاتاری به پردازان اشاره مینظریه

کنند و یا مطرح می 1، قلمروزدایی/ بازقلمروسازی1دارمسطح/ فضای شکاف

و   1توسط لوتمن 1نشانه-، مفهوم فضا1توسط ِاِون ُزَهر 1سیستمیمفهوم چند

که همگی تالش دارند فضا را به عنوان  1توسط هومی بابا 1مفهوم فضای سوم

از شکسته شدن مرزها  اصل دومبنابراین،  مفهومی پایدار ارائه دهند.

کند. وستفال به تأسی و جغرافیای انسانی در ادبیات پست مدرن صحبت می

از دلوز و گاتاری، ادبیات را بهترین ابزار برای کشف حقیقت فضا 

داند زیرا ادبیات با در اختیار قرار دادن امکانات متعدد، شرایط می

شکلی دیگر بازنمایی  سازد تا بتواند فضا را بهرا برای انسان فراهم می
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کند و همواره تصویرفضا توسط ادبیات و تصویر ادبیات توسط فضا دستخوش 

 شود.تغییر می

پردازد در فصل سوم کتاب، وستفال به سومین اصل از نظریه خود می

پردازد مانند "چه نامد و به طرح سواالتی میکه آنرا اصل ارجاعیت می

اقعیت وجود دارد؟ آیا این ارتباط ارتباطی میان جهان تخیلی و جهان و

ناهمگن است و از چند جهان دیگر تشکیل شده است؟ آیا فضای مطرح شده 

در ادبیات از آنچه در بیرون است جداست و یا با آن در تعامل است؟" 

( بنابراین، اصل سوم که برای وستفال بسیار حائز 162: 2007)وستفال، 

ای بین جهان داستان و جهان واقعیت دهد که چه رابطهاهمیت است  نشان می

برقرار است. او معتقد است که باید به فضای بیرونی و فضایی که اثر 

بنابراین، نقد جغرافیایی پیوند  در آن شکل گرفته است نیز توجه کرد.

درونی با جغرافیا دارد و از برخی مفاهیم فلسفی مانند قلمروزدایی 

 برد.بهره می

ه بر نگاه درونی، نگاه بیرونی یا نگاه دیگری در نقد وستفالی عالو 

نیز دارای اهمیت است. به عنوان مثال اگر قرار باشد شهر پاریس را در 

های یک نویسنده خاص بررسی کنیم این بررسی، نقد وستفالی محسوب رمان

شود و در صورتی  نقد وستفالی به حساب خواهد آمد که این شهر در نمی

فرانسوی و حتی غیر پاریسی هم مورد بررسی قرار آثار یک نویسنده غیر 

 گیرد.

دهد مورد بررسی قرار می ،آنچه را که وستفال با ارائه این نظریه 

، به گوناگونی 1نگاه مدیترانهمسئله حقیقت شهرها است. وی در کتاب 

ایی مانند های نویسندگان مختلف در آثار متفاوت به شهری مدیترانهنگاه

توان کند که آیا به راستی میکند و این سوال را مطرح میبیروت اشاره می

به حقیقت این شهر دست یافت و یا توصیفات نویسندگان چیزی نیست جز 

 تخیالت آنان. 

برخالف ادبیات پیش از پست مدرن که  فقط  که معتقد استفال وست 

 "منِ" نویسنده مطرح بوده ادبیات پست مدرن به مقوله "دیگری" که معموال

وستفال بر تعامل میان  ،. در این نوع از ادبیاتپردازد"شهر" است، می

تاکید دارد. و این همان چیزی است که در رویکرد « نگاه دیگری»و « من»

شود.  از این نظر، نقد جغرافیایی وارد تصویرشناسی به آن پرداخته می

رافیا، ای به فضا و جغگردد زیرا ضمن نگاه ویژهحیطه ادبیات تطبیقی می

آورد که در آن افراد "دیگری" را در رابطه و تعامل با "من" به شمار می
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ترتیب، وستفال بدینشوند. "بر یکدیگر تأثیر گذارده و از هم متأثر می

« دیگری محور»ی را در راستای نگاه نقادانه« خودمحور»ی نگاه نقادانه

ه به اهمیت نقد کنش میان این دو نگادهد و از برآیند و برهمقرار می

که حاصل تعامالت میان انسان، جامعه و فضاهای پیرامون « اجتماع محور» 

 (1395."  )شاکری، کندچون خانه و شهر است، اشاره می

-در تصویرشناسی فقط دیدگاه بیرونی مانند دیدگاه یک نویسنده

گیرد در حالیکه نقد جغرافیایی این دیدگاه مسافر مورد مطالعه قرار می

در کنار دیدگاه بیرونی و هم چنین دیدگاه بومی که میان این دو را 

دهد. "با استفاده از نقد جغرافیایی، ما  یک دیدگاه است، قرار می

های مختلف است ." )وستفال، کنیم که تلفیقی از دیدگاهجمعی انتخاب می

2007 :194) 

چهار نقد جغرافیایی، واقع، خیال و فضا به چهارمین فصل کتاب  

اصل رویکرد نقد جغرافیایی وستفال اختصاص دارد و با تکیه بر این 

مسئله که نقد جغرافیایی دارای دو خصوصیت جغرافیا محوری و 

پردازد. خصوصیت جغرافیا باشد به ارائه متدلوژی خود میایی میبینارشته

گردد که در آن محوری باعث تمایز نقد جغرافیایی از تصویرشناسی می

ایی ع مطرح نیست و فقط فضا مورد نظر است. خصوصیت بینارشتهمسئله ارجا

سازد که نقد جغرافیایی از حوزه ادبیات خارج این امکان را فراهم می

ها مرتبط شود که مبحث فضا در آنها اهمیت دارد شده و به سایر رشته

 مانند جغرافیا، فلسفه، معماری و ...

خود را ارائه میدهد که در این فصل، وستفال چهار اصل اساسی نقد 

 1و بینامتنیت 1، چینه نگاری 1، چندحسی 1عبارتند از چندکانونی

 ( .200: 2007)وستفال، 

پست مدرنیسم باعث گردید تا نگاه تک ُبعدی از میان رفته و 

تکثرگرایی رواج یابد و وستفال به مدد این نگاه جدید، رویکرد 

زیرا معتقد است که برای  دهدچندکانونی یا چنددیدی خود را ارائه می

های مختلف، اولین قدم از طریق نگاه صورت ایجاد ارتباط میان فرهنگ

گیرد. در اصلِ چندکانونی، وستفال به این نکته اشاره دارد که بررسی می

نقد جغرافیایی تنها در مورد یک اثر معنایی ندارد و باید بر روی چند 

های آنها به منظور یافتن واکنشاثر متفاوت صورت گیرد که زاویه دید در 

)مربوط به سفر و  1)محلی و بومی( ، یا بیرونی 1تواند درونیمتقابل می

)مربوط به فردی که در محلی  1مسافر، اقتباس از بیگانه( و یا بومی
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یابد که برایش نه آشنا است و نه بیگانه مانند فردی که به استقرار می

باشد. برای وستفال نگاه مهاجر از کند( تازگی به یک مکان مهاجرت می

شود که تر است زیرا باعث بوجود آمدن "فضای سوم" میها مهمسایر نگاه

فضایی است ناشی از برخورد چند فرهنگ متفاوت در یک مکان جغرافیایی 

تر های متفاوت مکمل یکدیگر هستند و امکان دریافت جامعخاص. این نگاه

 زند.ساو بهتری از فضا را فراهم می

که مختص تمامی فضاهای انسانی است سعی  وستفال در اصِل چند حسی 

دارد که ادبیات و هنر را از سلطه حس دیداری خارج نماید و اینطور 

کند که برای درک از فضا و مکان نه تنها حس دیداری بلکه سایر بیان می

یی این وظیفه "بر عهده منتقد جغرافیاهای دیگر مهم و دخیل هستند و حس

است تا به تمامی ارتعاشات حسی موجود در متن  ]...[ نگاهی نو داشته 

: 2007و با گوشی حساس، بادقت به دنبال این موارد باشد." )وستفال، 

( وی به این نکته اشاره دارد که برای درک صحیح از یک محیط، تمامی 199

حواس دخیل بوده و نقش آنها حائز اهمیت است. بنابراین، در نقد 

کننده در برخورد با یک مکان، مورد غرافیایی، تمامی حواس شخص مشاهدهج

 گیرد.    مطالعه و بررسی قرار می

بیند بلکه وی فضا و مکان را یک الیه سطحی نمی نگاری،در اصِل چینه

های مختلف تشکیل یافته به آن نگاه عمقی دارد و معتقد است که از الیه

ها که در طی یک فضا باید تمامی این الیهو در نقد جغرافیایی برای درک 

نگاری شرایط را برای چینهاند مورد بررسی قرار گیرند. زمان شکل گرفته

های باستان شناسی و تاریخی مختص هر مکاِن مورد مطالعه، بررسی الیه

های مختلف زمانی در طرح یک مکان، حتی تحقیق برروی تفحص در مورد الیه

امع فرهنگی از زمان شکل گرفته شده را فراهم های متفاوت جوبرداشت

های رویی ایی است که برای مطالعه الیهها رابطهسازد. میان این الیهمی

 باشد. های زیرین مینیاز به مطالعه الیه

کند که معتقد است که برای درک بینامتنیتت را از آن جهت مطرح می

ا نیز باید مورد بررسی هشود و بینامتناز فضا تنها به متن اکتفا نمی

گیرند. چنانکه برای مطالعه و درک یک فضا مانند شهر پاریس به قرار 

ها، همه متون مرتبط با آن باید توجه کرد و در این مطالعه، سفرنامه

 هاقدر از اهمیت برخوردار هستند که روایتها همانها وحتی نقشهنقاشی

 ها.و فیلم
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 نتیجه 

ای در نظر روزه به عنوان موضوعی بینارشتهنقد جغرافیایی که ام

شود یکی از مباحث بحث برانگیز در ادبیات تطبیقی است که گرفته می

کند برتران وستفال با ارائه آن، نقش فضا و مکان را در ادبیات مطرح می

پردازد و ادبیات را از دنیای صرفا تخیلی و به مطالعه فضا و تخیل می

دهد. امل با دنیای واقعی مورد بررسی قرار میخود خارج و آن را در تع

ها راه یافته، این روش نوین نقد توانسته در بسیاری از دیگر رشته

ها ایجاد کند های جدیدی برای مطالعه در این رشتهتاثیرگذار شده و روش

مانند جغرافیای روانشناختی، جغرافیای زبانشناسی، جغرافیای جامعه 

جغرافیای حقوق و ... الزم به ذکر است که این  شناسی، جغرافیای سیاسی،

نقد تالش دارد تا به واقعیت ادبیات و فضا پی ببرد و برای دست یافتن 

سازد. در واقع های گفتگو را میان آنان فراهم میبه این مهم، زمینه

دهد به عنوان رویکردی نوین در نقد نقد جغرافیایی که وستفال ارائه می

آید که به تعامل فضاهای دبیات تطبیقی به حساب میادبی به ویژه در ا

 پردازد.انسانی وادبی و نیز به اهمیت متن درخلق فضاها می

در این گفتار، جغرافیای ادبی و نظریه وستفال و روشی که توسط وی 

در نقد جغرافیایی ارائه شده مورد بررسی قرار گرفت. این روش نقد در 

اده قرار نگرفته و نیاز به تحقیقات ایران هنوز به درستی مورد استف

 و مطالعات در این خصوص کامال محسوس است. 

 

 منابع 

 

Bachelard, Gaston. (1957). La Poétique de l’espace. Paris, France: Presses universitaires de 

France. 

Blanchot, Maurice. (1955). L’Espace.  Paris, France: Gallimard. 

ce que la -Qu’est», dans  Géophilosophie 1991). «. (Félix , Guattari,Gilles Deleuze,

philosophie?. Paris: Éditions de Minuit. 

Doudet, Caroline. « Géocritique : théorie, méthodologie, pratique », Acta fabula, vol. 9, n° 5, 

Mai 2008, URL : http://www.fabula.org/revue/document4136.php, page consultée le 23 

avril 2016. 

Gauchet, Marcel. (1996). Introduction au dossier « Nouvelles géographies », Le Débat, n° 92, 

nov.-déc. 

http://www.leseditionsdeminuit.fr/f/index.php?sp=livAut&auteur_id=1521
http://www.leseditionsdeminuit.fr/f/index.php?sp=livAut&auteur_id=1381


 

244 
 

Michaux, Henri. (1944). L'Espace du dedans. Paris, France: Gallimard. 

Sansot, Pierre. (1973). Poétique de la ville. Klincksieck. Réédition Petite Bibliothèque Payot 

(2004). 

Westphal Bertrand (dir.). (2001a).  Le Rivage des mythes. Une géocritique méditerranéenne. 

Le lieu et son mythe, France : Presses universitaires de Limoges. 

Westphal, Bertrand. (2001b). Géocritique mode d’emploi. Limoges, France: Pulim. 

Westphal, Bertrand. (2005). L’Œil de la Méditerranée. La Tour d’Aigues, France: Éditions de 

l’Aube. 

Westphal, Bertrand. (2005). Pour une approche géocritique des textes. SFLGC, Vox Poetica. 

Westphal, Bertrand. (2007). La Géocritique. Réel, fiction, espace. Paris, France: Éditions de 

Minuit. 

 

نقد  (. نقد جغرافیایی از نگاه میشل کولو. مجله1391) .خطاط، نسـرین 

 . نقد جغرافیایی هنر.4. شماره نامه هنر

انسان شناسی و  ]وب سایت شاکری، احمد. درآمدی بر نقد زیست محیطی.

از   9513اردیبهشت  4 بازیابی شده در.  [فرهنگ

http://www.anthropology.ir/node/18031 

مجله نقد (. ادبیات، هنر و نقد جغرافیایی. 1391). پور، ژالهکهنمویی

 . نقد جغرافیایی هنر. 4. شماره نامه هنر

در دانشکده  . )سخنرانیدرآمدی بر نقد جغرافیایینامورمطلق، بهمن. 

 10ده دربازیابی ش( معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

 namvarmotlagh-http://chaharrah.tv/bahman-1392-02-01از  1395اردیبهشت 

 

 

 

 

 

http://www.vox-poetica.net/sflgc/biblio/gcr.html
http://www.anthropology.ir/node/18031
http://chaharrah.tv/bahman-namvarmotlagh-1392-02-01/


 

245 
 

 بررسی تطبیقی رویدادهای ایران از منظر سیاحان فرانسوی
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 چکیده

باشند. زمین اسناد مهمی میها، در بررسی تاریخ و فرهنگ مشرقسفرنامه

ها برخی از روابط مهتوان به کمک ادبیات تطبیقی از طریق سفرنارو، میازاین

های مختلف را بررسی کرد و آن دسته از عوامل اجتماعی و ادبی بین فرهنگ

نگارنده  که بسترساز تأثرات و تشابهات ادبی هستند، مشخص نمود. تاریخی را

در پژوهش حاضر برآن است تا برخی از رویدادهای اوایل قرن بیستم در ایران 

مقایسه کند؛ زیرا هریک ایران امروز و  رانیاوراق ای را از طریق دو سفرنامة

تردید، در این اند. بدونای متفاوت ایران و ایرانی را ترسیم کردهاز دریچه

اوبن با َاِنه و اوژنپژوهش پاسخ دادن به سؤاالتی زیر ضروری خواهد بود. کلود

ان اطالعات هرکدام از آناند؟ نگری و موضوعی به سراغ تألیف خود رفتهچه جهان

از دیدگاه این دو سیاح فرانسوی  منبعی بوده است؟دربارۀ ایران از چه راه و 

آیا انقالب مشروطه و دورۀ گذار جامعه ایران از سنت به مدرنیته تغییری در 

اعتقادات مذهبی مردم ایران به وجود آورده است؟ در این صورت، سازگاری یا 

 گرفته است؟.انجام عدم سازگاری مردم با چنین تحوالتی به چه نحوی

 اوبن، کلودَاِنه.بررسی تطبیقی، قرن بیستم، اوژن سفرنامه،:  واژگان کلیدی

 

 درآمد (1

ــرق می ــفرنامه دربارة ش ــندگانی که درقالب س ــند، عهدهنویس دار نویس

انتقال تجربیات شـخصـی خویش در سـفر به شـرق هسـتند. در این میان، 

ــاحب ــندگان ص ــعید، آنویس نان را از خلق اثر یا نامی همچون ادوارد س

صی برحذر می شخ صًا  سفرنامهدارد و متذکر میسندی خال سان شود که  نوی

ست شتهباید د شند ونو صورت اظهاریه  های خویش را قالبی معتبر بخ از 

تا آیندگان بتوانند از  درآورده و به اظهاریه رسمی بدل کنندشخصی به
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نای اینآن عدی را برمب ثار ب تألیف ها بهره برده و آ یات  نه تجرب گو

 (235: 1391کنند. )سعید،

به مک برخی از حوزهحال،  یات تطبیقی ک عاتی نظیر ادب طال های م

توان با مقایسة آثار نویسندگان جایگاه و شیوۀ آنان را مشخص کرد. می

ها در اوایل قرن درحقیقت ادبیات تطبیقی دانشــی اســت که فرانســوی

شته سایر ر سال های تطبنوزدهم در کنار    1953یقیِ نوپا پدیدآوردند. در

های ملی مانند، های متفاوت از ادبیات تطبیقی باعث شـد گرایشبرداشـت

سویگرایش» بوجود آید، که « های آمریکایی، آلمانی، ایتالیایی و فران

هایی دانستند؛ زیرا چنین گرایشآن را مغایر با بشردوستی این حوزه می

د که با انگیزة برابری و مسـاوات به برخالف بشـردوسـتی تطبیقگران بو

( به عبارتی 24و22: 1383نگریسـتند.)سـاجدی،های دور و نزدیک میفرهنگ

توان روابط ادبی بین باید گفت، از طریق ادبیات تطبیقی اســت که  می

های مختلف را بررسی کرد و عوامل فرهنگی و اجتماعی و تاریخی و فرهنگ

ساز تأثرات و  ستر سی را که  ب شخص کرد. سیا ستند، م شابهات ادبی ه ت

دهد محققانی همچون جوادحدیدی که تاریخ ادبیات تطبیقی نشــان میچنان

و  جهانگردان فرانســـوی در ایرانتالش نمودند در آثار خویش از جمله 

را بررسـی  شـاردنو تاورنیه  هایسـفرنامهایران در ادبیات فرانسـه، 

مثبت از ایرانیان و تمدن  کنند و نقش این منابع را در ایجاد تصویری

واقع با چنین اقداماتی، ترجمۀ ایرانی در فرانسـه نمایان سـازند. به

رو شدند و مضامین و آثار ادب فارسی به زبان فرانسه با استقبال روبه

صیت سه راه شخ سی از این طریق به ادبیات فران ستانی ادب فار های دا

 یافتند. 

ایران و  اوراق ایرانی نامةنگارنده قصــد دارد، از طریق دو ســفر

ای و با اتکاء به با رهاشـدن از عناوین ظاهری علوم بینارشـته امروز

سـخن فوق, برخی از رویدادهای اوایل قرن بیسـتم در ایران را با روش 

اوبن از آن جهت برای مقایسـه ای بررسـی کند. کلودَاِنه و اوژنمقایسـه

ـــده ـــمتاند که دیرزمانی هر یک به مثابانتخاب ش هایی که برعهده ۀ س

 اند.داشتند تصویر ایران و ایرانی را با نگاهی متفاوت ترسیم کرده

 بحث و بررسی (2
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ها از روش تحلیل محتوا بهره گرفته  آوری دادهبرای جمعدر این پژوهش 

ای رویدادهای ایران با استناد به دو و هدف نگارنده بررسی مقایسه

در دو سطح است که  1910ایرانی  اوراق و 1906امروز ایران سفرنامۀ 

هدف نگارنده در پژوهش حاضر یافتن پاسخ  باشد.میتوصیفی و تبیینی 

 مناسب برای سؤاالت زیر است: 

نگری و موضوعی به سراغ تألیف خود دو سیاح با چه جهان .1

 اند؟رفته

اطالعات هرکدام از سیاحان مذکور دربارۀ ایران از چه راه   .2

 ی آنان چه بوده است؟منابع و تجهیزات فنو 

جامعه  گذار ۀدوراز دیدگاه َاِنه و اوبن آیا انقالب مشروطه و  .3

ایران از سنت به مدرنیته تغییری در اعتقادات مذهبی مردم 

صورت، سازگاری یا عدم سازگاری  نیدر اآورده؟  به وجودایران 

 ته است؟گرفانجاممردم با چنین تحوالتی به چه نحوی 

 تحقیق  پیشینة .4

چاپ کنون از َاِنه و اوبن مقاالتی در آرشیو مجموعه مقاالت داخلی بهتا

کریمی توسط محمدحسین «َاِنهاوراق ایرانی نوشتۀ کلود»رسیده است. مقالۀ 

چاپ به دانشگاه اصفهان یعلوم انسانودانشکده ادبیات در مجلۀ 1352سال 

آن را نگارنده به معرفی فصول کتاب بسنده کرده و محتوای رسیده که 

« های سرخ اصفهانگل»صورت گذرا شرح داده است. مقالۀ دوم باعنوان به

منتشر شد که صرفَا  وحید به همت دکتر علی افقه در مجله 1353در سال 

. تنها پژوهش کامل و جامعی که درباره ترجمۀ مقدمه این سفرنامه است

ناسی در شهای ایرانداده»عنوان ای باگرفته رسالهکلودَاِنه انجام

از نگارندۀ مقالة حاضر است که در آرشیو « های کلودَاِنهسفرنامه

باشد. دربارۀ اوبن نیز تاکنون مقاالت کتابخانه دانشگاه تهران موجود می

با موضوع محوری دوره  ایران امروزشماری، از مباحث مطرح شده در بی

وزیر مختار  ایران از زبان»ترین آنها مقالۀ اندکه مهمقاجار بهره برده

در سال  تاریخ روابط خارجیجاوید در مجله عالییاست که طاهره« فرانسه

تطبیقی رویدادهای ایران از دیدگاه دو بررسیمنتشر کرد و اما  1386

 گیرد.سیاح یاد شده، موضوعی است که برای نخستین بار انجام می
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 زمینسیاحان و مشرق (1

 ما هرگز خودمان را نخواهیم شناخت

 .فقط خودمان را بشناسیم اگر

 

شناسی در ایران باعث شد در دوره قاجار های باستانشروع مطالعات و کاوش

ویژه فرانسویان شاه، اروپاییان بهخصوص از روزگار سلطنت مظفرالدینبه

شناسی با دولت ایران ترغیب ها و مطالعات باستانبرای انجام حفاری

شناسان ترین مرکز نهضت باستانمهمعنوان پاریس به  کهطوریشوند. به

اروپایی شناخته شد و توانست اذهان را به سوی خویش جلب کند. اقداماتی 

نظیر انعقاد قراردادهایی بین دو دولت فرانسه و ایران این کشور را 

ها و و گزارش شناسان فرانسوی در ایران کردهای باستاندار حفاریمیدان

 (212: 1380)اشپولر،د. لیف شدنهایی تأرفتها در پی چنین آمدوسفرنامه

با آغاز قرن نوزدهم و برقراری روابط دیپلماتیک رسمی بین ایران 

شتری  شتاب بی سرزمین  و ممالک جهان، ورود غربیان و فرنگیان به این 

هایی که سـیاحان در ها و گزارشاروپایی از طریق یادداشـتیافت و دول 

شا سفر خویش برای دولت متبوع ستادند کیفیت نفوذ خود را در ن میطی  فر

 (49: 1363ویلس،؛ جِیمز 211: همان)کردند. دســـتگاه قاجار تعیین می

 در تحول و تغییر از جدیدی عرصـــۀ وارد قرن این در اروپا رو،ازاین

 تغییر نیز انسـان و جهان به اروپاییان نگاه نوع و شـد هاحوزه تمام

 شرق ماندگیعقب تبیین برای غرب التتحو همۀزمان به بعد،  از این کرد.

صالت شکل یافت. ا شد و در پی آن گفتمان غالب به   ،اروپا محوری مطرح 

ــوب مرجع الگوی غرب ــفرنامه میان،دراین گردید. محس  به هم پی در هاس

 اساسی نقش تحوالت و تغییر این در بقیه از بیش و رسیدندمی ظهور منصۀ

 زاویه دو از یافتند تألیف سـیاسـی افاهد با که هاییآن کردند. ایفا

شم کهآن یکی بودند، اهمیت حائز سی برای جدیدی اندازچ  ماندگیعقب برر

ـــاببه ایران ـــدة غالب گفتمان از تأثیرپذیر دیگری، و آمدندمی حس  س

ــاوت معیار را اروپا که بودند میالدی نوزدهم ــایر دربارة قض  جوامع س

ست.می  ایران انحطاط علل ترینعمده ان،سیاح از گروه این نگاه در دان

 اگر زیرا بود؛ قاجار شاهان داریحکومت شیوۀ آن، رأس در و سیاسی علل
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 و باستان ایران عظمت احیای برای بزرگ گامی یافتمی تغییر آنان شیوۀ

 (106 :1391)رحمانیان، شد.می برداشته صفوی عهد

در خلق منابع و تجهیزات ســـیاحان و نگری جهان نوع تردیدبدون

شان اهمیت به شتآثار ستم درکتاب . هالتسزایی دا سندة قرن بی کار نوی

نویسـد، در خلق یک اثر، تلقی ما از واقعیات گذشـته می تاریخ چیسـت؟

کرد باید آن را واقعیت چیسـت؟ آیا هرچه از دیدگان نویسـنده عبور می

سخ میتاریخی می سپس خود پا شت؟ الی هدهد، تا زمانی که مورخ در البانگا

واقعیات ســرک نکشــد و آنان را بیرون نیاورد واقعیات لب به ســخن 

یک از واقعیات کدامگیرد بهنخواهند گشود و این مورخ است که تصمیم می

( 14: 1378کار،هالت).دهدای اجازه صــحبت چه ترتیب یا در چه زمینهبه

ــتند؛ اما می ــندگان این پژوهش، مورخ نیس ــیاح بهنویس  توان گفت هر س

ای و انگیزه و چه کند که جایگاه حرفهگونه نگاه میواقعیات شــرق، آن

 کند.اش اقتضا میبسا میزان اطالعات شخصی

مشروطه با نگاهی  َاِنه و اوبن، در جریان رخداد بزرگ و مهم انقالب

قل کرده به ها را ن یداد کدیگر رو فاوت از ی تب مت به مرا ند.  عنوان ا

وقایع مات و سیاستمداری برجسته بیش از َاِنه بهمثال اوبن درمقام دیپل

شاه و مراسم مجلس ترحیم مظفرالدینسیاسی پرداخته و اطالعات موثقی از 

یا تاریخچة تشیع و اوضاع مذهبی ایران در  شاهیمحمدعلگذاری رسمی تاج

َمت مهم ایشـان در عالوهاختیار خواننده قرار داده اسـت. همچنین  بر سـِ

شـخصـی به نام محمدجعفرمیرزا، نوة شـاهزاده مشـایعت دولت فرانسـه، 

به عنوان مترجم  -حاکم مشـهد و قزوین -الدوله فرزند فتحعلی شـاهرکن

ست ا به شنایی وی در که بهطوریانتخاب مهمی برای اوبن ا سیاح آ گفتة 

ضوعات ایرانی، مرهون راهنمایی ضی از مو شان میبع شد. های مکرر ای با

نگاری اســت که با صــویر ایران از نگاه روزنامهت ایرانیاوراقحال، 

سرشار از  امروزایراناش برعکس نگاریشخصیت چندُبعدی روزنامهتوجه به 

صداق ست. الزم م ضاع اجتماعی و زندگی روزمره مردم عادی ا های بارز او

ای یهودی اســت که در مدرســة آلیانس به ذکر اســت مترجم َاِنه پســربچه

توانست این پسربچه نمی فرانسه دیده و همراهی با ها آموزش زبانیهودی

 اطالعات چندانی در اختیار سیاح بگذارد.
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صادف با تالقی  سیاح در ایران م ضور هر دو  دو دنیای قدیم زمان ح

مشـروطیت اسـت. بر اثر چنین رخداد بزرگی، ایرانی و جدیدغربی و جنبش

از طریق  های فرهنگی تغییر یافت و باعث شــــدها و زمینهاندیشــــه

های آن، فرهنگ و اندیشـــة ایرانی دچار تحول عظیم شـــود. زمینهپیش

های اجتماعی و ســیاســی  و فرهنگی و چنانچه دیگر جریانات و واقعیت

ستند با معیارها و آموخته صادی نتوان شین ارزیابی و تحلیل اقت های پی

  شوند.

 نقش روحانیان در رویدادهای سیاسی (2

ز جانب یونان، عرب، مغول و تاتار به ایران درمیان چهار تهاجمی که ا

و فرهنگ ایرانیان گذاشتند؛  رسید، اعراب بیشترین تأثیر را بر سرنوشت

نتیجۀ تر از حملة نظامی بهآسان مراتب بهزیرا همواره تهاجم عقیدتی 

توان از این اصل چشم پوشید که اگر رویدادهای رسید. اما نمیمطلوب می

با داشتن حس ناسیونالیستی،  هادخیل نبودند، ایرانی تاریخی در این امر

تنها اسالم را ، نه اروپایی هند و زبان و باستان دینهای تاریخی، ریشه

 شدند.)ها نمیکردند، بلکه اعراب نیز موفق به تسخیر روح آنقبول نمی

129 &134:  ,1984Naderpour) 

وة شاهان در امر بر دالیل سیاسی و شیدر اوایل قرن بیستم افزون

حکومت، عامل مهم روحانیت نیز عنصری تأثیرگذار در ایران بود. 

عنوان فعاالن سیاسی در این زمان وارد عرصۀ سیاست شدند روحانیان به 

ای به اقتدار سیاسی حکومت دادند. در قرن نوزدهم تفاوت و شکل تازه

قتدار علما دهندة اعقیدۀ علما در ماهیت روابط خودشان با دولت، نشان

در مقابل قاجارها نسبت به تشیع صفوی بود که خود را متولیان مشروع 

 ( Martin, 1989: 18دانستند. )و دین غالب در زمین می

قرن نوزدهم آغاز یک فرایند تغییر در ایران بود. در این قرن، 

ایران از یک جامعة سنتی فئودالی به دولتی مدرن و متمرکز تبدیل شد. 

رآمده از تأثیر غرب دراوایل قرن بیستم چنان سرعتی داشت که تغییرات ب

بر سیاست و اقتصاد و  تحوالت سازمانی و ایدئولوژیکی جدیدی که اروپا

ایدئولوژی ایرانیان ایجاد کرده بود، توانست انقالب مشروطه را رقم 

تضاد و شکافی را که از اوایل قرن بیستم در ایران  (Martin, 1989 : 4 زند.)
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برآمده از مذهب  ن علما و دولت ایجاد شده بود نتیجۀ توجیهات منطقیبی

کرده و علما برای برای از تشیع بود که دین را به منبعی مخالف تبدیل

رفتن چنین تضادهایی در رخداد مشروطه تالش کردند میان اسالم و بین

ان واقع درجریهای تشیع سازگاری برقرار کنند. بهمشروطه برمبنای نظریه

انقالبی  احساسات بیدارکردن برای قدرتمند راهیاین انقالب، مذهب شیعه، 

-اولین آمد؛ برایشمار میانقالب به اساسی علل از تنهابود که نه  مردم

 ,Mousaviکرد. )ایران می سیاسی نظام ساختار روحانیان را وارد بار

1999 :347) 

فتار مردم نسبت به از دیدگاه َاِنه فضای فکری روحانیان در نحوۀ ر

سزایی داشت. روحانیانی که باسوادتر بودند غیرمسلمانان تأثیر به

کردند. پذیرتر رفتار میمانند روحانیان اصفهان، در این مقوله انعطاف

های نجف در درجة اول طورمثال مدرسه علوم دینی اصفهان بعد از مدرسهبه

به ایران در سال  هَانِ قرار داشت و روحانی این شهر در نخستین سفر 

رغم فضای سنگین و تعصب شدید جامعه نسبت به بازدید ، علی1905

غیرمسلمانان از بقاع متبرکه، با بازدید َاِنه و دوستانش از این اماکن 

ای بود که حاکم شهر برای گونهزمان شرایط بهاما درآن؛ موافقت کرد

ود، با این اقدام آنکه با بقیة روحانیان، مالها و مردم شهر درگیر نش

ها آن موافقت نکرد؛ زیرا احتمال داشت سربازانی که برای حفظ جان

گماشته بودند، خودشان از اولین کسانی باشند که به اروپاییان 

 (266 :1370،َاِنهکردند. )تیراندازی می

های پیشین تغییر و رفتار مردم ایران پس از مشروطه نسبت به سال

کردند. از تعصبات ردم با نرمی و و مالیمت رفتار میتحوالت بسیاری کرد. م

الدین که از صفیگفتۀ اوبن بقعة شیخپیشین تا حد زیادی کاسته شد و به

میان هشتادوچهار مسجد اردبیل جایگاه ویژه داشت از ورود وی به داخل 

( اما 163 :1391اوبن، کرد. )مسجد در روزهای پس از انقالب ممانعت نمی

دارس مذهبی مانند مدرسۀ چهارباغ اصفهان همچنان درش به روی برخی از م

، از انقالب به این طرف نوعی از تفکر َاِنهاروپاییان بسته بود. از نظر 

گرایی و بر این مدرسۀ مذهبی و مقدس حاکم شده بود که روحیه ملی

رو، اروپاییان به گریزی اروپاییان را تشدید کرده بود؛ ازاینبیگانه

کردند. رکنسول روس از قدم گذاشتن به صحن این مدرسه امتناع میسفارش س

 (195 : 1368،َاِنه)



 

252 
 

 رفت.می پیش نوگرایی سمت به فراز و فرودهاي بسیار، رغمعلی ایران

، باید میان رفتار غالب و متدوال برای مطالعه و بررسي علمي این دوره

ر نهادهاي مؤثر جامعه در قبال نوگرایي با رفتار حاكمیت و رفتار دیگ

باره سؤال نگارنده دراین همچون روحانیان، روشنفكران تفکیک قائل شد.

این است که، از دیدگاه َاِنه و اوبن، آیا سیاست داخلي در برابر 

یك رفتار فعال و با ارادۀ قبلي بود یا رفتاری منفعالنه و  مدرنیته،

ای چنین پدیده توان گفت ورودآیا میتأثیر عوامل داخلي و خارجي؟ تحت

 به جامعۀ ایران برای پاسخ دادن به نیازهای داخلی مردم بود؟

 سنت و مدرنیته  (3

های مدرنیته و از نگاه َاِنه در این دوره تناقضــاتی بین پذیرش پدیده

شاهده می شدن رّد آن در رفتار روحانیان م شود. روحانیان برای نزدیک 

ضادهای درونی بودند گویی به ابزار مدرنی همچون دوربین عکاسی دچار ت

اندیشیدند که آیا خطا نیست اجازه دهند در ذهن خویش به این مسئله می

یک اروپایی با قراردادن دوربین در یک مدرسه مقدس آن را ناپاک کند؟ 

زدن به چیزی درگیرودار چنین عذاب وجدانی که مجتهد نباید با دســــت

سرانجام خود ضی کرده با متعلق به خارجی، خود را نجس کند  شان را  را

ــویر نگاه می ــۀ تص ــیش ــیاهی بر دوربین به ش کنند. انداختن پارچۀ س

 (197: همان)

در رفتار مردم عادی نیز از این قبیل امور، پس از مشـــروطه به  

ــاهده می ــود. مردم که تا پیش وفور مش زدن در ازاین، حتی اجازه قدمش

سلمانان نمی سیت داحوالی اماکن مقدس را به غیر م سا دند اکنون دیگر ح

کردند و راحتی از یک اروپایی پذیرایی نمینداشتند؛ اگرچه هنوز هم به

ها وجود نداشـت؛ هنوز هم در مشـهد جایی برای غیرمسـلمان در خانه آن

کردند و اروپاییان طرف یک اروپایی مسیحی سنگ پرتاپ نمی اما دیگر به

 بزنند.توانستند قدم می« َبست»جز جا بهدر همه

ــالَاِنه از انعطاف  ــبت به س ــخن پذیری بازاریان نس ــین س های پیش

ــتانۀ دکانمی ــان با او به گفتگو میگوید. مردم در آس ــینند و هایش نش

 (.161 : همانکنند)های دســـتنویس قدیمی را تورقی میگاهی هم کتابگاه

ار وها را صـلیبکه دسـتبیند، درحالیدر بازار تبریز عابرانی می اوبن

کنند و اند و تعظیم میطور سـاده روی زانو گذاشـتهروی سـینه و یا به

ــالم می ــتاییان نیز 1391:161دهند. )اوبن،س ــاتی به روس ( چنین تناقض
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سـرایت کرده اسـت. مردم ایران در جدال باورهای سـنتی خویش و پذیرش 

 آوران مدرنیته دست به گریبان بودند. عنوان پیاماروپاییان به

ــ در ــوال این به خپاس ــتای در مدرنیته آیا کهس  نیازهای رفع راس

 و مذهب و سنت مهم مولفۀ دو رسدمی نظر به آمد، پدید ایرانیان داخلی

ــفی -انتزاعی برخورد ــیار ایرانیان میان در مفهوم دو این با فلس  بس

 هر نداشتنارزش و گرابودنواپس و زشت تفکر دوره، این در دارد. اهمیت

ــنتی چیز ــد غالب مدرنیته به متعلق پدیده هر مقابل در س  کهتاجایی ش

ـــانه ـــاهده ایران در نیز تاکنون آن هاینش ـــود.می مش  مفهوم آنچه ش

 و تعریف کرد،می متمایز یکدیگر از شـــرق و غرب نگاه در را مدرنیته

ــتی ــبت ها،آن از هریک که بود برداش ــلی هایمؤلفه به نس  مدرنیته اص

شتند. شمه را تعقالنی ایرانیان، دا ستندمی غربی تمدن ستون و سرچ  دان

 و ایمان داروام غربی تمدن کهآن حال گشـت،بازمی یونان فالسـفه به که

ـــه النهرینبین تمدن و فرهنگ در که بود مذهبی باورهای ـــت. ریش  داش

 (53 :3138)برقعی،

بیستم، نقش روحانیان و تصمیم آنان برای نظر َاِنه در اوایل قرنبه

سلمًا با قدمچگونگی مو سلمان که م نهادن به این اجهه با خارجیان غیرم

ـــرزمین حامل پدیده ـــی مدرنیته امری مهم س های جدید بودند، در بررس

ــلمانان مربوط میمی ــد به داند؛ زیرا پذیرش هرآنچه به غرب و غیرمس ش

العمل علما و قشــرروحانیت وابســته بود. اگر دلیل شــرعی برای عکس

یلۀ مدرن وجود داشت، انگ نجاست از روی آن زدوده استفاده از فالن وس

 بسا ثواب اخروی  نیز برای مسلمانان به همراه داشت.و چه 

سیاح، تهران به شاهان قاجار، بیش از به گزارش دو  عنوان پایتخت 

سایر نقاط ایران مظهر مدرنیته بود. این شهر سعی داشت خود را مدرن 

داشــت نه مدرن بود و نه تاریخی. جلوه دهد؛ اما هرچه در آنجا وجود 

های توانســـت نشـــانهراحتی مییک اروپایی در بدو ورود به تهران به

های اطراف درها و کند. کاشـــیکاریزدگی هنر بومی را مشـــاهده واپس

ایرانی را برای اســتفاده از  ســازان وصــاحبکارانها عالقۀ کاشــیرواق

داد و درنگاه نخست، ان میهای فرنگی تولید کشورهایی نظیر وین نشکاشی

 . کردسلیقگی معمار جلوه میذوقی و بیبی
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دوران پادشاهی  گرایی ایرانیان بهاعتقاد اوبن، آغاز غرببه 

گردد. این مدارس شاه قاجار و تأسیس مدرسة دارالفنون برمیناصرالدین

کشیشان های آموزش اروپایی تبدیل شدند. با گذشت زمان، به کانون روش

حی با تأسیس مدارس در ایران درصدد رواج مسیحیت برآمدند و در مسی

 فنون جدید هم در مدارس دخترانه و پسرانهوکنار این کار به ترویج علوم

وبن، در شهرهای بزرگ ازجمله تهران، تبریز و اصفهان مبادرت کردند. )ا

1391: 247) 

ن معمول وتربیت اروپایى در ایراشاه طرز تعلیممظفرالدین دوران

ها و مدرسه میسیون مدارس آلیانس فرانسه، الزاریست روزگردید و روزبه

در آمریكایى پروتستان از سرامدان آموزش اروپاییان شناخته شدند. 

ی آلیانس اسرائیلی جهانی به ایران باز شد و پا 1898حقیقت، درسال 

صفهان، هایی را در شهرهای تهران، همدان، اتدریج مدرسه این مؤسسه به

جا که مؤسسۀ مزبور در سنندج، شیراز و کرمانشاه تأسیس کرد تا بدان

 شاگرد 2225اوایل قرن بیستم در ایران، دارای یازده مدرسه با مجموع 

 ،روسى های فرانسه،با اخذ مبلغی ماهیانه از یكصد شاگرد، زبانو 

ش ، فارسى و دروسی همچون تاریخ و ریاضی را به شاگردان آموزانگلیسى

در بعضی از شهرها دامنۀ فعالیت، اغلب جوابگوی  برآن،داد. عالوهمی

شدند تنها به تعلیم نیاز عمومی نبود و گاهی نیز متولیان مجبور می

در مدارس اصفهان وفن بسنده کنندحرفه تعدادی کارگاه هم وجود  مثال ً

ن که بتوانند معاش خود را تأمیداشت که در آنجا شاگردان یهودی کاری

دادند زیرا روحانیان هرگز به مسلمانان اجازه نمی؛ گرفتندکنند، فرا می

 (365 :همان)ای بیاموزد.به یک یهودی، حرفه

درابتدا هدف از تأسیس مدارس آلیانس، تربیت اطفال یهودی بود و 

جایی رسید که اما درعمل کار به  نام نداشتند؛اطفال مسلمان حق ثبت

اکثر  مذهبی و نفرتی که از یهودیان وجود داشت های شدیدممانعتبرخالف 

های مسلمان و بهترین خانواده شاگردان این مدارس، اطفال مسلمان شدند

های خود را برای آموختن زبان فرانسه به مدرسه آلیانس شهر، بچه

 َاِنهندادند. )های مالیان از این بابت ترتیب اثر فرستاده و به جنجال

باشی ش اوبن، دو سال پیش از سفر او به ایران منشیگزاربه (234 :1368،

مدرسه باقریه را دایر کرده بود و مدیر مدرسه آلیانس یهودیان جهت 
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آمد. بار به آنجا میای سه هفته آموزش زبان فرانسه به شاگردان

 (347 : 1391)اوبن،

 سیاست خارجی شاه قاجار (4

ۀ نفوذ روس و انگلیس در شدن ایران به دو منطقاعتقاد اوبن تقسیمبه 

، حقیقت انکارناپذیری بود که برای ایرانیان 1907شمال و جنوب در سال 

موجب این سازش، پرست سخت تلخ و ناگوار آمد؛ زیرا به حساس و میهن

های دریای سیاه تا افغانستان، قفقاز و سواحل دریای خزر سهم کرانه

های خشک شرق ایران رس و راهفاهای دریای خلیج انگلستان راه وروسیه شد 

تا از طریق این راه  کاالی  در سیستان و بلوچستان را در اختیار گرفت

 (179 :1370َاِنه،خود را به ایران صادر کند. )

روس و انگلیس که در سرتاسر قرن اخیر مشغول توسعه و پیشروی در 

بهم های کور و مها، کشمکشآسیا بودند با اقداماتی نظیر ایجاد شلوغی

ها توانستند اوضاع داخلی ایران ها و ایلانداختن مداوم دستههمو به جان

نظر اوبن، آشفته کنند و سبب افول و انحطاط دربار قاجار شوند. به را

و سازش انگلیس و روس برسر ایاالت،  درپی رخداد بزرگ انقالب مشروطه

های اندیشه شد نفوذکرد و باعثایران را به سیاست عمومی اروپا الحاق

های تکامل یافته و پختۀ ایرانیان مهر اروپایی بر افکار و اندیشه

 (241و  231: 1391پایان زند. )اوبن،

نوزدهم برای بهبود موقعیت خود در اقدامات روسیه در سرتاسر قرن 

شان ها در سیاست خارجیایران، سهم بیشتری را نصیب آن کرد؛ زیرا روس

کردند و جهت بسط میل مهم صبر و تأمل پیروی در قبال ایران از یک اص

طور خالصه  (. به1370:185کردند )َاِنه،نفوذ خود در این کشور شتاب نمی

: دورۀ شودمی های آنان در ایران به سه دوره تقسیمباید گفت فعالیت

اقتصادی  -نظامی یا دوره نفوذ نظامی )قرن نوزدهم(، دورۀ سیاسیسیاسی

ها در اوایل قرن بیستم( و دورۀ سوم تصرف نظامی روس) یاقتصادیا نفوذ 

 .(Afshar 1921:15ایران )

کشورهای روس و انگلیس برای رسیدن به اهداف خویش از هیچ قدرت  

پرسد، و زورآزمایی فروگذاری نکردند. اینجاست که آدمی از خویشتن می

که این یک تماشاگر داشتند؟زمانی آیا مردان سیاسی ایران نقشی بیش از

کردند سهم بیشتری را از آِن خود خواهی خویش تالش میدو کشور با زیاده
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کنند، سیاستمداران قاجاری عنصر سومی را نیز به جمع دو همسایۀ دیگر 

ها راه دادند و مسئولیت تمام و کمال پست و تلگراف را به بلژیکی

کاره این مهکه با گذشت چند صباحی دولت بلژیک در ایران هسپردند، چنان

های ایران را از کشور خویش وارد امور شد و تمام مواد اولیه سکه

پرسد، چرا در میان تمامی کرد. َاِنه با مشاهده چنین وضعیتی از خود میمی

کاله مانده است؟ کسی سر کشور خویش بی هاجوییها و غنیمتاین شلوغی

که فرانسه شد؛ درحالیای نصیب فرانسه نمیان بهرهداند که چرا درایننمی

وپا کرده ها قبل در ایران، موقعیت تجارتی خوبی برای خویش دستاز سال

 بود.

دربارۀ اقتصاد داخلی ایران با  دو سیاحدر ُبعد اقتصادی، دیدگاه 

وعلف آبیکدیگر متفاوت است. ازنظر َاِنه، سه چهارم خاک ایران کویر بی

اورزی دراین سرزمین تنها به العبوری بود که کشهای صعبیا کوهستان

ها رسید. صادرات محصوالت كشاورزي تقریبًا صفر و ایرانیمصرف داخلی می

جز مقداری تریاک هیچ نوع صادرات کشاورزی دیگری نداشتند و درعرصۀ 

اما  (182 :1370نکردند. )َاِنه،صنعت نیز جز در قالیبافی پیشرفت خاصی 

دوره، حاکی از میزان بیشتر دراینگزارش اوبن آمار واردات وصادرات به 

واردات نسبت به صادرات است. متأسفانه درتولید محصولی همچون چغندر 

آمد و مرغوبیت آن زبانزد همگان عمل میدر خراسان بهبراین، که سابق

رسید؛ زیرا حکومت براساس منافع شخصی، بود، حتی به مصرف داخلی هم نمی

در اثر چنین تدبیر ناکارآمدی صنعت کرد و قند را از روسیه وارد می

قندسازى ایران كه قبالَ رونق و شهرتى داشت، دچار ورشکستگی شده و تمام 

 (1391:270هاى قندریزى سابق ازكار تعلیق شدند. )اوبن،كارخانه

سال همچنین عوامل دیگری نظیر، شک سالخ های اواخر قرن نوزدهم و ی 

سترش سنگی، گ ستم، قحطی و گر های واگیردار باعث بیماری اوایل قرن بی

شـد بازار داخلی وضـعی نامسـاعد پیدا کرده و سـقوط اقتصـادی ایران 

زد؛ ی، رفتار شاه قاجار نیز به این مسائل دامن میازطرفتسریع یابد. 

زیرا ایشان میان رقابت کشورهای سلطنتی انگلیس و روس، سود شخصی خود 

از حد مالی یش بتیاجات را بر منافع مملکت در اولویت قرار داده و اح

ساس بعدها که دو قدرت ها برطرف میخود را از طریق آن کرد. بر همین ا

خارجی با یکدیگر کنار آمدند و ایران را با توجه به تمایالت خویش در 
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بین خود تقسیم کردند، شاه متوجه اشتباه و خطری شد که خود مسبب آن 

 (670 :1351بود. )کوبیچکووا،

مقایسه با  ی دوم، در مقامجنگ جهانهای پیش از ایران در سال 

روزگار پیشین، استقالل سیاسی خود را تا حدی بازیافت؛ اما همچنان از 

لحاظ اقتصادی آزاد و مستقل نبود و مناصب حساس مملکتی را گاه خود 

گرفتند. یار میاخت درها و زمانی نیز طرفداران آنان انگلیسی

  (1362:712)میراحمدی،

خارجی و گرفتن امتیازهای مختلف در ورکلی، مساعی فراوان دولطبه

برداری ها، بهرهونقل، بانکهای دریایی و زمینی، وسایل حملزمینة راه

های مالی، سرازیرشدن سیل مستشاران نظامی از معادن، گمرکات، بدهی

ومالی و نیز افزایش وابستگی اقتصادی در قرن بیستم باعث شد کشور 

صورت سرزمینی نیمه مستعمره درآید و دولتی که این دوره به ایران در

سران آن فاقد هرگونه آزادی عمل سیاسی بودند ازلحاظ سیاسی و اقتصادی 

کشور را بسیار ناتوان کنند و بازارهای شمال و جنوب مملو از کاالهای 

  دو کشور روس وانگلیس شود.

 

 نتیجه 

ستان سویبا آغاز مطالعات با سی فران صوص از ها در دورة قاجار بهشنا خ

سلطنت مظفرالدین سه و شاه و روزگار  انعقاد قراردادهای دو دولت فران

روی اروپاییان باز شـد و در پی چنین های این کشـور بهدروازه ایران،

های اروپایی یکی پس از دیگری ها و ســـفرنامهرفت و آمدهایی، گزارش

سـاختار جامعة  دهد،مینشـانتطبیقی پژوهش حاضـر  پدید آمدند. بررسـی

ستم  ستوار ایران در اوایل قرن بی صل روحانیت و تودۀ مردم ا بر دو ا

فضـای زمان، مشـروطه دراینانقالبخواهی های آزادیاندیشـهبوده اسـت و 

ــتقیم مردم در ترکیب حکومت فراهم کرد.  ــارکت مس ــبی را جهت مش مناس

شه گذار جامعة ایران از روند هایی، همچنین به دنبال نفوذ چنین اندی

ــرعت یافته و  ــنت به مدرنیته س  مقابل نقطۀ درآغاز، مدرنیتهاگرچه س

ــنت ــتار که افرادی و گرفت قرار مذهب و س  بودند، ایپدیده چنین خواس

ــنتی پدیدة هر و دین با جدال درمقام ــرانجام برآمدند؛ س ر اولین د س

دربرابر  های مواجهۀ جدی با دو همســایه ناگهانی دربار قاجارصــحنه
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تغییرات خود را سازگار کردند. متأسفانه سیاست ناکارآمد شاه ایران 

صحنة جوالن شد ایران به  شود و دولدهی در این زمان باعث  خارجی تبدیل 

ـــتند از  ـــتند، توانس هریک از آنان با امتیازهایی که دراختیار داض

شوری نیمه شمال و جنوب را مایران ک سازند و بازارهای  ستعمره ب ملو م

 از کاالهای دو کشور روس وانگلیس کنند.
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  چکیده

ای میان فرم و زبان شعر غرب و شعر و زبان گونهشعر شاملو سنتز

پذیری گذر کرد و در روند تکامل شعر ست شعری که از مرز تاثیرفارسی

مه شعر غربی، برای شاملو  گذاری شعر سپید انجامید. ترجنیمایی به بنیان

اندازهای دیگری را هم ببیند، و هرچه را که ای بود که از آن چشمپنجره

دیده بود در ذهن فارسی خود تغییر دهد و چیزی تازه و بدیع از آن در 

شعر ارائه کند. از آن جهت که شاملو شاعر شعر اجتماعی ایران بر 

ست. این پژوهش برآن است تا پس الوار اقرار داشته ااش از پذیریتاثیر

شناسی تخیل ژیلبر دوران، با ی ساختار انساناز معرفی مختصر نظریه

رویکرد خاص به آن، اشعار شاملو و پل الوار را بررسی نموده تصاویر 

الگوهای شعر دو شاعر را به عنوان تولیدات تخیلی هنری، نمادها وکهن

یه زمان و ترس از گذر زمان( ی روزانه) تصاویر شورش علدر دو منظومه

بندی کند و سپس ی شبانه) تصاویر مربوط به کنترل زمان( طبقهو منظومه

با بررسی رابطه این دو منظومه به ساختار تخیل شاعر دست یافته نشان 

دهد که نظام تخیلی شاملو تا چه اندازه به پل الوار نزدیک است و آیا 

یا نه؟! این نوشتار تطبیقی محدود  استدر این بعد متاثر از الوار بوده

 .است شاملو یترجمهبه دفتر هوای تازه و اشعار الوار به 

 الوار پل شبانه، و روزانه منظومه تخیل، شاملو،: کلیدی واژگان

 مقدمه 

اساس دانش »تخیل در لغت به معني صورت بستن و در خیال آوردن است. 

ن با نیروي تصویرهاي (. انسا40:  1390)عباسي، « مقدم بر عقل است

كند. تخیل ذهني و بازیابي و جابجایي و تغییر در آنها تخیل مي

بازنمایي جهان را به كمك تأثیر دوگانه از محیط و امیال تعیین »

اهمیت زمان را در تخیل انسان  1(. ژیلبر دیوران76)همان : « كندمي

اش به ندگيیابد كه زدهد، به اعتقاد او آدمي با تخیل در مينشان مي

است و باز نیست  انسان از نیستي به هستي رسیده»شود. زمان محدود مي

« ي  یك دم معتنم استشود، اما در میان این دو عدم زندگي به منزلهمي

اي دارد. شاعر و (. این دم در ادبیات جایگاه ویژه216:  1377)دشتي، 

mailto:Razavi52mr@gmail.com


 

261 
 

اتأسف گذر سریع یا ب»ي حیاتي انسان نویسنده درمواجهه به این مسئله

گر زمان را افشا كند و یا آگاهانه خصوصیت تخریبآن را مشاهده مي

 (. 74: 1390)عباسي، « كندمي

الوار و شاملو از شاعراني هستند كه در جریان زندگي، لحظات و زمان پل

اند بلكه سعي گر نبودهتوجهي و اهمال، نظارهزندگي خود را با بي

ها و لحظاتي هنر خود كه همانا شاعریست زماناند با استفاده از كرده

را كه به سوي مرگ در حركتند به ابدیت و جاودانگي پیوند دهند، و 

 .تخیالت خود را در قالب تصاویر منعكس كنند

این پژوهش  بر آن است تا ساختار تخیل دو شاعر را در اشعارشان  

 به جهان  پردازشانیلتخ ییشهنگاه و اندبررسي نماید و با بررسی 

و است  یکشاملو تا چه اندازه به پل الوار نزد یلینظام تخدریابد كه 

 ساختار تخیل و بافت تصاویرش را از او وام گرفته است یا نه؟ 

و اشعار )انتخاب اتفاقی(تازه  یمحدود به دفتر هوا یقینوشتار تطب این 

ي كوچههمچون »ي آثار او، به نام شاملو در مجموعه یالوار به ترجمه

 .است« انتهابي

 

 پیشینه تحقیق

به چاپ  شاملوکه دربارة سخن و آثار  ییها و کتابهاعالوه بر پژوهش

 ینهدر زم یعباس یبه طور خاص در پژوهش حاضر از آثار دکتر عل یدهرس

بردوران لساختارهاي نظام تخیل ازمنظر ژیویژه کتاب}به یشناس یلنقد تخ

تهران، شركت انتشارات ،(1390پ اول )شناسي تخیل( چاو روش )كاركرد

 .استستفاده شده{ اعلمي و فرهنگي

 

  نظري مباني

ي تخیل و اسطوره ژیلبر دوران یكي از مشهورترین پژوهشگران در حوزه

و  1، هاتري كربن1شناسي است. وي با الهام از كار كوستاویونگ

ا بر ارزش نقد ادبي خود ر 1ي گاستون باشالرهاي پدیدار شناسانهاندیشه

ریزي كرد. دوران بر این باور است گذاري دوباره شناختي اسطوره پایه

كه اسطوره و تخیل نقطه آغاز و پایان هر تحقیق علمي و هنري است یعني 

همچون چهارراهي كه در آنجا مسایل تاریخي، اجتماعي و فلسفي با 

  (2:  1380كنند )عباسي، هاي روانشناسي با هم تداخل ميانگیزه

به باور ژیلبر دیوران، شورش علیه مرگ و كنترل زمان، دو نوع واكنش 

 ( 75دفاعي نیروهاي تخیل انسان علیه زمان و مرگ هستند )همان: 

ها العملبندي كردن تصاویر به بررسي عكساوري قوانین دستهدوران در جمع

پردازد و بر اساس علم هاي غالب در برابر ترس از مرگ ميو واكنش

كند و آنها را در دو العمل شناسي سه عكس العمل را متمایز ميسعك

 دهد. منظومه شبانه و روزانه قرار مي

  تخیل روزانه منظومه

در این منظومه دو گروه بزرگ از تصاویر در مقابل یكدیگر قرار   

گیرند. تصاویر گروه اول به معناي ترس زیاد از زمان است )ارزش مي
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یر گروه دوم كه آرزوي پیروزي و غلبه بر اضطراب گذاري منفي( و تصاو

از زمان و میل باال رفتن و گذر كردن از شرایط انساني )ارزش گذاري 

 مثبت( است. 

 

 

 

  تخیل شبانه منظومه

كنند هاي زمان یعني تصاویري كه تولید ترس ميدر این منظومه تمام شكل  

یف و از ترس خالي شوند ولي همه چیز تلطدر منظومه شبانه تكرار مي

 شود. مي

 

 

 

ژیلبر دوران بر اساس دومنظومه شبانه و روزانه دوازده ساختار مربوط  

سازد و آنها را در سه گروه چهارتایي، به تخیل را از یكدیگر جدا مي

 ( 97-79: 1390كند )عباسي، هاي اصلي مرتب ميالعملبر اساس عكس
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هاي العملوزانه و شبانه بر اساس عكسهاي رسه گروه زیر مجموعه منظومه

 شوند. كنند، مرتب ميها تعیین مياصلي كه این گروه

ساختار ریخت پریشي با قهرماني كه نبردي را علیه زمان و مرگ به  .1

 گیرد. گذارند این ساختار در منظومه روزانه قرار مينمایش مي

نتي )دو ساختار مهم منظومه شبانه( ساختار اسرار آمیز یا آ .2

 كند. نفي مي 1فرازیك كه زمان را به شكل شكل تناقض
 

  الوار پل

الوار از جمله اولین كساني است كه از مزایاي شعر ناهشیارانه و 

تفاوت آن با اشعار هشیارانه سخن گفت و شعر را ناشي از حالت خودكار 

(. اوهمراه 912-921:  1384،)سیدحسینيمغز آمیخته با اوهام تخیل دانست.

بودند و در دو جریان  1)اندره برتون( از بنیانگذاران سوررئالیسم با

نقش فعال و حیاتي داشته است. « و سوررئالیسم 1دادائیسم»ادبي یعني 

در فرانسه از پیروان « ي ادبیاتمجله»او ابتدا با ملحق شدن به گروه 

( و سپس با پایان دادائیسم در سال 756: 1382،شاملودادائیسم شد )

هاي مهم این مكتب و از ها پیوست و از شخصیت( به سوررئالیسم1921)

 . (785)همان:گذاران آن بودبنیان

  تازه هواي
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ي انتشار داد. در مجموعه 1335را در سال « هواي تازه»ي شاملو مجموعه

محور اصلي تمام این اشعار عواطف اجتماع مردم است كمتر  هواي تازه،

ري از دردهاي مردم و فضاي مسلط بر جامعه خوانیم كه اثشعري از وي مي

و در این تالش و كوشش  (19: 1381،)پورنامداریان« را در آن  نبینیم

كند و زندگي و شعر، شاملو امید به بهبودي و پیروزي را هرگز رها نمي

هاي امید و هیجان و شادي دارد شعرهاي زیباي او هر گاه شعر او مایه

. در شعرهاي بخش ششم هواي تازه كه همگي  (115شود )همان: آفریده مي

آینده و اتحاد و شادي اند، شاعر به )هـ. ش( سروده شده 1334در سال 

(. این 116و پیروزي كه در آینده خواهد آمد امیدوار است )همان : 

)هـ.ش( است كه فضاي  1332مرداد  28هاي بعد از كودتاي ها، سالسال

ور پر از خفقان و سیاهي و سانسور است، اجتماعي و فرهنگي و سیاسي كش

و این موضوع همان بحث ما در این تحقیق است كه ترس از زمان و كنترل 

سراید جایي كه شاعر با امید و آرزو شعر ميگیرد. آنزمان را در بر مي

تصاویر خلق شده در شعر نیز روشن و امیدوار كننده است و در آن جا كه 

هاي ت تصاویر سیاه و ترسناک است. و رژیمشاعر نا امید و مأیوس اس

او با نمادهایي از این دو گونه تصویر، در   1ي دورانشبانه و روزانه

 گردد. شعر شاعر نمایان مي

كنم و من به زمان فكر مي»اندیشد. شاملو به گذر زمان و مرگ، می   

رگ خیلي هم نسبت به این مسأله حساس هستم. از تمام ستون زندگي و از م

قدمي است كه باید برداشت.... بسیار « كامو»مطلقًا وحشتي ندارم به قول 

« ایم و ناگهان، در را مي كوبندها هست كه انجام ندادهوظیفه

ها را در ي این امیدها و آرزوها و افسوس( و همه146)پورنامداریان، 

 توان جست و یافت. ي هواي تازه ميمجموعه

است )همان،  1335تا  1326هاي ملو بین سالهواي تازه محصول كار شا

ي اشعار شاعران اروپایي ( كه در آن اشعار با تجاربي كه از مطالعه389

 یهوا» كرده است و آنالوار و دیگران داشت اقدام به سرودن از جمله، پل

هم از  « تازه یهوا»کرده است. عنوان  یشعر فارس یهرا وارد ر یا«تازه

را ترجمه آن" راه هنر  " دردر مجله شاملو ت که از الوار اس یشعر

 (. 510: 1390شفیعی کدکنی، کرد) منتشر

 

  الوارپل با او ارتباط و شاملو

الخصوص فرانسه و تأثیري كه اقتباس و الگو برداري از شعر غرب و علي

الوار در تغییر نگرش شاملو به شعر داشته است، انكار ناپذیر است پل

شدم در اگر با شعر غرب و الوار آشنا نمي»گوید: د ميو همانطور كه خو

اگر شاملو با شعر (« 95 :1387شدم)صاحب اختیاری،شعر نیما متحجر مي

آور و غم انگیز گرفتار شد شاید در تكراري ماللفرانسه و الوار آشنا نمي

ي آن شاید عدم آشنایي امروز ما با شخصیتي تأثیر گذار شد كه نتیجهمي

 در شعر معاصر، به نام شاملو بود.  و حیاتي

 

  تازه هواي در دوران ژیلبر ينظریه اساس بر تصاویر_ 1

 ( 87عنوان: بهار خاموش )

 ي ...بر آن آیینه
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ي مثبت است اما آیینه زنگار بسته: آیینه ریخت تماشایي و رژیم روزانه

تاریكي  نماد ریختي زنگار بسته با ُافت معناي روشنایي به تاریكي،آیینه

 است ـ رژیم روزانه منفي 

 گهواره: نماد خلوتگاه دروني با ساختار اسرار آمیز ـ رژیم  شبانه 

 گیرد. اي و با ساختار دراماتیك در رژیم شبانه قرار ميبهار: نماد چرخه

  

 

 (94عنوان:  رانده )

 چون فرو مرده ...

وش است پس در چراغي خامچراغ: خودمناي ریخت تماشایي است و چراغ مرده،

 ي منفي ریخت تاریكي قرا مي گیرد ـ رژیم روزانه

در: نماد ورود به جایي است از جمله خانه و چون در خانه آرامش وجود 

دارد. شاعر با نماد خلونگاه دروني با ساختاري اسرار آمیز به دنبال 

 آرامش و آگاهي است ـ رژیم شبانه 

زنده در تابوت خوابیدن  تابوت: تصویري ترسناك از مرگ دارد  اما

 اي آرامش است و نماد خلوتگاه دروني ـ رژیم شبانه ي گونهنشانه

 

 (96-97*شعر: بیمار )

 حوصله كردم...

 كومه: نماد خلوتگاه دروني با ساختار اسرار آمیز ـ رژیم شبانه 

 كومه: نماد خلوتگاه دروني با ساختار اسرار آمیز ـ رژیم شبانه 

ب:  نماد تالش و كوشش و امید به زندگي با ریخت پتك، میخ، اره، چو

 تماشایي ـ روزانه مثبت

 

 پنجره...

پنجره و دریا: كنترل مرگ و امید به زندگي ریخت تماشایي ـ رژیم 

 روزانه مثبت

 سحر: ریخت تماشایي ـ رژیم روزانه متبت 

 مرغ: ریخت عروج دارد ـ رژیم روزانه متبت 

 

 

 (100*شعر: شعر گم شده )

 ن...اكنو
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مغاك و تابوت: نماد خلوتگاه دروني با ساختار اسرار آمیز ـ رژیم 

 شبانه 

موجي شكسته: نماد آب متراكم است و آب متراكم تاریكي را به یاد 

آورد. پس موج نماد وحشت و گم گشتگي با ریخت تاریكي است ـ رژیم مي

 ي منفي روزانه

 

 (101*شعر: رنج دیگر )

 خنجر ...

 ي مثبت كننده ـ رژیم رزوانهخنجر: ریخت جدا

 ي منفي خون: ریخت تاریكي ـ رژیم روزانه

 

 

 (103و  104*شعر: شعر ناتمام  )

 سالم...

ي غلطك سان: با توجه به معناي شعر ریخت سقوطي دارد ـ رژیم روزانه

 منفي 

آسمان: نماد تماشایي و عروج است و با توجه به آنكه هنور پایین 

 گیرد. ي مثبت قرار ميزانهنیامده است ـ رژیم رو

 

 من كه ام ...

یي كه در اینجا نیامده است، ریخت هادر تمامي ابیات و سایر بیت

 روشنایي و تاریكي به صورت متضاد نمایان است. 

 آب و آتش ـ جسم و جان ـ خندان و اشك ریز ـ زشت و زیبا و ... 

 ي مثبت آب ـ جان ـ خندان ـ زیبا: رژیم روزانه

 ي منفي جسم ـ اشك ریز ـ زشت: رژیم روزانهآتش ـ 

 (109*شعر: سفر )

 در راه ...

راه: نماد رسیدن و حركت است، اما راِه پرغبار، راهي تاریك و نامعلوم 

 ي آن مشخص نیست. است كه آینده

ي منفي دارد كه شاعر با خلوت پرغبار: ریخت تاریكي ـ رژیم روزانه راه

ي گي را تشدید كرده است. ـ رژیم روزانهعبوس این تاریكي و گم گشتن

 منفي 

 

 (308و  309: پشت دیوار )*شعر
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 كوتاه ...

ي تصاویر ست كه در )مرداب: ریخت سقوط( ته نشین شود. همهشب مانند لجني

ریخت تاریكي و سقوط هستند كه با تصویري دیگر، تاریكي آنها شدت یافته 

 است پس: 

 ي منفي روزانهشب و لجن: ریخت تاریكي ـ رژیم 

 مرداب: ریخت سقوط ـ رژیم روزانه منفي 

 ي منفي روزانه يِ مرگ: ریخت تاریكي ـ رژیمعمله

دار با بافت تركیبي رژیم ناقوس مرگ:  ناقوس به تنهایي نماد ریتم

 شبانه است 

اما ناقوس مرگ با میل خود به سوي مرگ رفتن و نترسیدن از آن را تداعي 

 وني و ساخت اسرار آمیز ـ رژیم شبانه كند. نماد واژگمي

 

 (306و  307:  تنها )*شعر

 ي ...من پرومته

 ي منفي كالغ: ریخت تاریكي ـ رژیم روزانه

 ي منفي منقار كركس: ریخت تاریكي ـ رژیم روزانه

 ي منفي ي نامراد: نماد یأس و تاریكي ـ رژیم روزانهپرومته

 

 (296ود )ر: سرود مردي كه تنها به راه مي*شعر

 ي ...از پنجره

 سپیدار خشك: نماد خلوتگاه دروني با ساختار اسرار آمیز ـ رژیم شبانه 

 مرغي سیاه:  ریخت تاریكي ـ رژیم روزانه منفي 

 حصار بد:  نماد خلوتگاه دروني با ساختار اسرار آمیز ـ رژیم شبانه  

 

 (295ـ  293: چشمان تاریك )*شعر

 ي ...هزاران پوزه

 ي منفيچشم: ریخت تاریكي ـ رژیم روزانه ماران یك

 ي منفي امواج دیرگذر: ریخت تاریكي ـ رژیم روزانه

 ي منفي قفل پوالد و ماران جادویي: ریخت تاریكي ـ رژیم روزانه

 

 (250 – 251: با سماجت یك الماس )*شعر

 و نازِ ...
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 ي مثبت خنجر: ریخت جداكننده ـ رژیم روزانه

 روني با ساختار اسرار آمیز ـ رژیم شبانه جام: نماد خلوتگاه د

 (242 – 243: سمفوني تاریك )*شعر

 عشق، ...

ي منفي اما در كل تصویر عشق:  رژیم شبانه است و مرگ رژیم روزانه

شومي و مرگ عشق منظور شاعر است. پس در رژیم روزانه منفي قرار 

 گیرد. مي

تازه تازه در دِل من ي عشق و آرزوها را كه امشب بوي تلخ سروها شعله

 كند ... كشد خاموش ميزبانه مي

بوي تلخ سروها: نماد خلوتگاه دروني با ساختار اسرار آمیز ـ رژیم 

 شبانه 

 

 (241تان زندگي است ): براي شما كه عشق*شعر

  و هر مرد ...

گیرد به عشق زنجیر به تنهایي نماد سقوط است اما وقتي صفت زرین مي

 شود. ایش تعدیل ميمنصوب و تلخي معن

 زنجیر زرینِ عشق: ساختار تركیبي ـ رژیم شبانه 

 

 

 (237:  پیوند )*شعر

 اي سرود ...

ساحل خشمناك سكوت: نماد خلوتگاه دروني با ساختار اسرار آمیز ـ رژیم 

 شبانه 

 ي مثبت ي ترانه: با ریخت تماشایي ـ رژیم روزانهستاره

 ي منفي ژیم روزانهبهت مفموم خونِ من: ریخت تاریكي ـ ر

 

 (227: به تو بگویم )*شعر

 در صحرایي ...

 ریخت تاریكي ـ رژیم روزانه منفي← پرنده سایه و بيصحرایي بي

 ي منفيدر مصرع دوم كل تصویر با ریخت تاریكي ـ رژیم روزانه

 

 (225: بهار دیگر )*شعر

 در غروب نازا، 



 

269 
 

  ي مثبتغروب نازا: ریخت تماشایي ـ رژیم روازنه

 كنم: ریخت تماشایي ـ رژیم روزانه  مثبت ها را چراغان ميترین شبلزج

ست اما چراغان كردن شب معنا را تعدیل كرده اگر چه شب ریخت تاریكي

 است. 

 

 (134: نازلي )*شعر

 نازلي ...

 داد: زمستان شكست و رفت  مژده

 بنفشه و زمستان: ساختار دراماتیك و چرخشي ـ رژیم شبانه 

 ستاره بود  نازلي

 یك دم درین ظالم درخشید و َجست و رفت 

 ستاره درخشیدن در ظالم: ریخت تماشایي ـ رژیم روزانه مثبت 

 

 (128*عنوان: احساس )

 سه دختر ...

 سیب سرخ: نماد عشق با ساختار دراماتیك ـ رژیم شبانه 

 ي منفي فریاد زدن كالغ در مهتاب: ریخت تاریكي ـ رژیم روزانه

 

 (173بودن ): *شعر 

 گر بدین سان ...

فانوس عمر را به كاج خشك آویختن:  نشانه و نماد رسوایي است و ریخت 

 ي منفي تاریكي دارد ـ رژیم روزانه

 

 174*عنوان: شبانه: 

 من آن ...

ي ي عصیان دارد: ریخت تماشایي ـ رژیم روزانهخاكستر سردي كه شعله

 مثبت 

ـ رژیم روزانه دریاي آرام كه پر از فریاد توفان ي است ـ ریخت تماشایي 

 مثبت 

ي مرداب تاریكي كه پر از آتش ایمان است: ریخت تماشایي ـ رژیم روزانه

 مثبت 
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 الوار ي ژیلبردوران در اشعار پل_تصاویر بر اساس نظریه2

یي باید حقیقت كار آیند باشد )همچون كوچه*عنوان شعر: هدف شعر مي

 (424و  423انتها: بي

 شمار ... به

 ي مثبت بلور روزي باراني:  ریخت تماشایي ـ رژیم روزانه

شاخساران بسترم: نماد خلوتگاه دروني با ساختار اسرار آمیز ـ رژیم 

 شبانه 

 

 دروني با ساختاري اسرار آمیز ـ شبانه  كلید: نماد خلوتگاه

 سپیده دمان و نور ـ نماد تماشایي و عروج ـ روزانه مثبت 

 

 ( 425 – 426كامل )همان:  *شعر: داد

 این است قانون ..

 َرز:  نماد واژگوني باساختار اسرار آمیز ـ شبانه 

 ي مثبت آب و نور: ریخت تماشایي ـ روزانه

 رؤیا: نماد خلوتگاه دروني ـ رژیم شبانه 

 سه مصراع آخر: ریخت عروج ـ رژیم روزانه مثبت 

 

 ( 427*شعر:  ماد و ... )همان: 

 .…ستما دو، دستاد

 خانه و درخت:  نماد خلوتگاه دروني با ساختار اسرار آمیز ـ شبانه 

 عشق: نماد پیشرفت با ساختار دراماتیك ـ رژیم شبانه 

 ي مثبت آشكار مطلق: ریخت تماشایي ـ روزانه

 ( 428*شعر : هواي تازه   )همان:  

 تابستان ...

 بانه اي با ساختار تركیبي ـ شتابستان و زمستان: نماد چرخه

 آغوش و رؤیا: نماد خلوتگاه دروني ـ شبانه 

 

 ( 429دارم. )همان: *شعر: تورا دوست مي

 تو را به ...

 در بند اول: زن و عطر و ... نماد دراماتیك ـ رژیم شبانه 
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 هاي خویش: نماد خلوتگاه دروني ـ رژیم شبانه جدار آیه

یخت تماشایي و شكوفه بر آوردن ـ پشت به غروب كردن ـ سپیده دمان ـ ر

 روزانه مثبت 

 

 ( 431-433*شعر: سمندر )همان: 

 من آخرین ...

 بند اول: تمام تصویر ریخت عروج ـ روزانه مثبت 

شكوفه بر آوردن ـ پشت به غروب كردن ـ سپیده دمان: ریخت تماشایي و 

 ي مثبت  روزانه

 ( 436*شعر: تنهانیستم    )همان: 

 هایي ...پر از میوه

 : نماد خلوتگاه دروني ـ رژیم شبانه باغ و خواب

 

 ( 437*شعر: غم، سالم    )همان : 

 بدرود غم! سالم غم!

 …در خطوط 

 نام تصویر: ریخت تماشایي ـ  روزانه مثبت 

 

 ( 438* شعر: یك لبخند   )همان: 

 …شب هیچ گاه 

 ي روشن:  ریخت تماشایي ـ روزانه مثبت ي باز و پنجرهپنجره

 

 ( 441تا  447شقانه در جنگ )همان: *شعر: هفت شعر عا

  …كشید تاباز انتظار مي

 مرگي: ساختار دراماتیك ـ رژیم شبانه عشق و بي

 فاتحان زمان، ریخت تماشایي ـ رژیم روزانه مثبت

 هایش را باز چیده: ریخت تماشایي ـ  روزانه مثبت چراغ و شب كه بال

 ي مثبت روشنایي: ریخت تماشایي ـ روزانه

گناهي تهي ـ ریخت سقوط ـ نكردن پرنده و هوا از گریه و از بيزندگي 

 روزانه منفي 

 شرمساري: ریخت سقوط ـ رژیم روزانه منفي 
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 (449تا452هاي گور   )همان: *شعر: سنگنبشته

 …من شادي و 

 ي مثبت آسمان پاك: ریخت تماشایي ـ روزانه

 تصویر در این دو مصراع ـ نماد واژگوني ـ رژیم شبانه 

 جنگل:  نماد خلوتگاه دروني ـ رژیم شبانه 

 ي مثبت آتش: ریخت تماشایي ـ رژیم روزانه

 

 ( 453*شعر: بزرگ راهي به خواب دیدم )همان: 

 در جنگل ...

 ي مثبت سپیده : ریخت تماشایي ـ روزانه

 

 ( 455*شعر: براي مثال  )همان: 

 من ...

 رژیم شبانه  برخود گوش دادن و انزوا: نماد خلوتگاه دروني ـ

 باید به سان آینه بود 

 ي مثبت آیینه:  ریخت تماشایي ـ روزانه

 

 

 

 ( 456*شعر:  چشم اندازه عریان   )همان: 

 هایي ...بیشه

 بیشه: نماد خلوتگاه دروني با ساختار اسرار آمیز ـ رژیم شبانه 

  ي مثبت ابر: ریخت تماشایي ـ روزانهپیشاني بي

 33الوار: : كل تصاویر پل 1جدول 

 3ي منفي: روازنه

 16روازنه مثبت: 

 14شبانه: 
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 48: كل تصاویر هواي تازه: 2جدول

 20ي منفي: روازنه

 14روازنه مثبت: 

 14شبانه: 

 

  گیرينتیجه

ي دوران و زمان زندگي خود هستند انكار این واقعیت كه شاعران زاده

زیستند جامعه مي ناپذیر است. شاعران به عنوان هنرمنداني كه در بطن

حوادث و اتفاقات پیرامون خود را همانند آهن ربایي در دل و روح خود 

گذراند تا شعري بسرایند گاه كه قلم بر كاغذ مينمایند و آنجذب مي

همان حوادث و رویدادهاي زندگي روزمره گریبان قلم آنها راگرفته و آن 

ر از این قاعده مستثنا الواراند، شاملو و پلرا به هر جا كه بخواهد مي

 نبوده و این واقعیت دامنگیر آنها نیز بوده است. 
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در بررسي ساختار تخیل و تصاویر استخراج شده از شعر این دو شاعر 

 شود. نتایج زیر حاصل مي

تصاویري كه كنترل زمان در  الوار،ـ در بررسي تصاویر در اشعار پل1

نگاهي مثبت به جهان و زندگي آنها نمایان است و شاعر امیدوارانه و با

 نگرد، بیشتر است. مي

الوار مورد در این جا باید این نكته را یادآور شویم كه اشعار پل

ها هاي جنگ جهاني دوم که كشور فرانسه در اشغال نازيبررسي ما در سال

است. در این دوران تمام ملت فرانسه با اتحاد و بوده است سروده شده

یر در تالش براي پیروزي و بیرون راندن دشمن از میهن همبستگي وصف ناپذ

الوار سرشار اند. و همین امر باعث شده است كه نگاه و شعر پلخود بوده

گان هموطنانش از امید و آرزو و ترسیم كردن افقي روشن مقابل دیده

ست كه الوار باشد. امید به پیروزي و بیرون راندن دشمن از میهن، افقي

ي دهد. لذا تصاویري كه در منظومهگانش ارائه ميخوانندهدر شعرش به 

گیرد فضاي بیشتري از ساختار تخیل ي مثبت و یا شبانه قرار ميروزانه

الوار ار فرا گرفته است. در مقابل تصاویر با ساختار نا امیدي و پل

گیرد در شعر او ي منفي قرار ميي روزانهیأس و ترس از مرگ كه در منظوه

 تر است. كمرنگ

 

 

ـ در بررسي تصاویر اشعار هواي تازه )شاملو( تصاویري كه یأس و 2

ناامیدي و ترس از زمان است بیشتر از سایر تصاویر نمایان است. این 

 امر شاید به دو دلیل زیر بوده است. 

هایي سروده است كه تشنج و ناآرامي الف( شاملو هواي تازه را در سال

را فراگرفته بوده است. در زماني كه   كودتاي  و نابساماني كشور ایران

اتفاق افتاد و پس از آن كه فضاي سیاسي اجتماعي كشور  1332مرداد  28

مرداد  28ترین دوران خود قرار گرفته است. بعد از كودتاي در نابسامان

كه ترس و دلهره، فضاي اجتماع را آكنده بود و نویسندگان و 

تنگناي نوشتن و ایستا بودن گرفتار نگاران و شاعران در روزنامه

اند، شاملو تحت تأثیر حوادث و اتفاقاتي كه در كشورش جریان داشته بوده

است شعرهاي هواي تازه را سروده و یأس و ناامیدي و ترس را كه در 

 زندگي روزمره جریان داشته است در اشعارش منعكس نموده است. 

به بعد تحت تأثیر شدید  1326ب( طبق سخنان خود شاملو، او از سال 

الوار قرار داشته است، و در راه ادبیات اروپا و بخصوص فرانسه و پل

ي گام برداشتن در مسیري تازه در شعر بوده است. هواي تازه اولین تجربه

هاي او شعري او پس از مطالعات او در ادبیات اروپایي است و اولین گام

شعري او حتي الگو برداري درستي هاي براي آفرینش شعر سپید. لذا تجریه

ها در سلسله نقدهاي خود از اروپاییان، نیست. این را اخوان در آن سال

ي او گاه وزن و فاقیهشعرهاي بي»به اشعار هواي تازه گفته بود كه: 

آید كند، در ميهایي كه خاص خودش از این و آن ميآنقدر شبیه بعضي ترجمه

 ( 398: 1384)لنگرودی،« خوانیمي دیگري را ميكه گوئي ترجمه

ـ آنچه هدف این تحقیق بود، این مهم بود كه آیا شاملو در ساختار 3

مایه گرفته است و تصاویر شعریش را از او الگو  الوارتخیل نیز از پل

 برداري كرده است؟ 
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باید این حقیقت را مورد توجه قرار دهیم كه زماني كه شاملو  در 

ي شعري خود براي آفرینش شعر به تجربه 1335ا ت 1326هاي مابین سال

آخر عمر خود را يالوار دههپردزاد، دوراني بوده است كه پلسپید مي

گذرانده و به اوج بلوغ و پختگي در اشعار خود رسیده است و اشعاري مي

به  1940هاي كه شاملو از او ترجمه كرده است بیشترشان مربوط به سال

الوار در آن دوران شاعري بوده است كه اگر از د، پلباشالوار ميبعد پل

زند عشقي انساني و همگاني را مد نظر را داشته است نه عشق عشق حرف مي

شخصي و مختص خود و همینطور است در مورد درد و رنج و سایر مواردي كه 

ي ي بیشتر شاعران است و شاید همین مورد است كه شاملو را شیفتهدغدغه

ي هواي تازه منتشر ت. اما شاملو در اشعاري كه در مجموعهاو كرده اس

است كه در انحصار « مني»او، عشقي شخصي و « عشق»او، و « من»كرده است 

شاعرانه و همگاني نرسیده است. همانطور « من»خودش است و هنوز به آن 

زندگي عمومي آن انسان كه دراین  كتاب است به »كه اخوان گفته است: 

أسفانه یك زندگي عمومي نیست، برعكس، خصوصي است و خصوصي تر متنظر من،

 (392)همان: « شده است

من در این كتاب یك انسان ناشیكبا و تنگ حوصله دیدم كه گاه »و یا 

زند ي اینها هم متصل حرف ميحساسي است و دردمند .... وي بیشتر از همه

ي جاي یك قطع نامه گوید تا آنجا كه گاه بهو غالبًا هم از خودش سخن مي

 (391)همان: «. داردعرضه مي« من نامه»بشري یك 

ي خود با مشكالت به همین دلیل شاعري كه در زندگي خصوصي و روزمره

وي حتي در امور »اي مواجه است و همانطور كه اخوان گفته است عدیده

( و د 390)همان:« عادي و ساده زندگي و خانواده نیز ُكمتیش لنگ است

اي جدید در شعر هایش را براي آفرینش سبك و شیوهر این، اولین تالشركنا

دهد، و هنوز به آن پختگي نشان مي« هواي تازه»فارسي )شعر سپید( در 

ها و دردها بینیم نرسیده است، رنجهاي دیگر او ميو صالبتي كه در مجموعه

شعر خود و سیاهي را كه در زندگي واقعي با آنها رو در رو شده است در 

سازد كه ژرف ساخت ساختار تخیل در آنها ترس كند و تصاویري ميمنعكس مي

او آن « آیداي»از زمان و تاریكي و شومي است. در هواي تازه هنور 

ي همگان و جهانیان منعكس و متبلور نشده است كه در آینه« آیدایي»

كند به يهایی كه بعد از هواي تازه منتشر مشود، در حالي كه در مجموعه

سراید، بینیم كه همگان سُراست و براي بشریت شعر ميمرور شاعري را مي

اما با این وصف تصویرهاي شعري شاملو تصاویري هستند بكر و جدید كه 

: 1381از دل اجتماع و محیط زندگي او آفریده شده است )پورنامداریان،

اد وامیدوار ( و همین تصاویر و ساختار آنهاست كه گاه منفي و گاه ش189

كنند و مثبت هستند. در واقع شاملو كنترل زمان و غلبه بر ترس و 

اش منعكس احساسات ناشي از فشار اجتماع را در تصاویر و تخیالت شاعرانه

نماید و انواع تخیالت شاد و سرزنده، و غمگین و خالي از امید را در مي

 دهد. اشعار خود انعكاس مي

نفي شاملو بیشتر از تصاویر شبانه و گویی صرف اینكه، تصاویر م

توان به این نتیجه رسید كه چون تصاویر منفي اي مثبت اوست نميروزانه

الوار نیست، الوار كمتر است پس شاملو در ساختار تخیل خود پیرو پلپل

ي خود است در بلكه شاملو از این نظر كه زبان گویا و قلم روان جامعه

الوار و نهایت به آن جایي برسد كه پل راه آزمون و خطاییست كه در

اند، شاعري مردمي كه از مردم و عواطف و احساسات آنها سخن نیما رسیده

 گوید و پیرو راستین استادان خود است.مي
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  منابع
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 یراندر ا یقیتطب یاتبحران روش در ادب

 

 

یسه سار زادهیسمانه شمس یاکبر حسن   بیرق  

 یاتزبان و ادب یدکتر یدانشجو

رسیفا  
یفارس یاتزبان و ادب یاردانش  

 دانشگاه سمنان دانشگاه سمنان

s.shamsizade@yahoo.com 

h.akbaribairagh@gmail.com 

 

  چکیده

 یقیتطب یاتادب یهایهگذشته، توجه به نظر یدهه یرانا یدانشگاه یدر فضا

 یگرد یبا متون ادب یمتون ادب فارس ییسهمقا یآن برا از گیریهرهو ب

 یگرفته و حت یفزون یو عرب یفرانسو یسی،انگل یژهوهب یا،دن یهازبان

آغاز به کار  یز مطالعات ادبشاخه ا ینا یبرا یتخصص ییهنشر ینچند

 است. کرده

در  یقیتطب یهادانش یژهوهب یعلوم ادب یامر موجب گسترش مرزها ینا    

یهکه در نشر یبه مجموعه مقاالت یقدق یاما با نگاه ،شده است یرانا

کننده و نگران یدو نکته اساس اندحوزه منتشر شده یندر ا یتخصص یها

 یهاحوزه از گروه ینا یساننوان و مقالهمحقق یشترکه باین: اول است

ینهزم یقی،تطب یاتادب یو نظر یفلسف یاز مبان اند و طبعاً محض یاتادب

یمل رویکردهای ینو همچن یروانشناخت یحت یا یشناختمعرفت یخی،تار یها

 ینا کارگیریبهدر  ینکهخبرند. دوم ایب یهنظر ینخاستگاه ا در یانهگرا

اند که محصول عدم شده ینگریدچار سطح یتون ادبم یلتحل یبرا یهنظر

 دانش است.  این شناسیروشبا  یقشانعم ییآشنا

 یادب هاییهشده در نشرمنتشر یصد مقالهیکحدود  یمقاله با بررس ینا 

را در  یصهنق ینا یهایشهکوشد ریم یقیتطب یاتادب یدر حوزه یو دانشگاه

رفع آن  یو برا کند یلو تحل یینتب را هاآن بکاود، یرانا یعلم یفضا

 . دهد ئهارا پیشنهادهایی
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ها روشمند آن است که اغلب پژوهش یاستقرا ینا یهایافته ینترعمده   

 یا یلفظ یهاشباهت ییمعطوف به کشف و بازنما صرفاً  ینه،زم یندر ا

دهد پژوهشگران و یشده است که نشان م یمتون ادب ینب ییمحتوا

عدم تسلط به زبان  یلبه دل اندنوشته رامقاالت  ینکه ا یسندگانینو

در موضوع مورد مطالعه یعلم و تحوالت فرهنگ یخاز تار یاطالعمقصد و کم

 اند.یافتهن یچندان یقشان، توف

 

 یران،در ا یادب یقیمطالعات تطب یقی،تطب یاتادب ییهنظر ها:یدواژهکل

 یراندر ا یقیتطب یاتدر ادب یمندبحران روش

 

 

 مهمقد .1

 یلدر ذ یقیتطب یاتادب یشگرا ینصد و پنجاه سال از تکویکحدود    

رب غکه در  یعلم هاییدهپد یهگذشته است. همچون هم یادب یهادانش

 یرانوارد ا یادنسبتاً ز یریتأخ با یزن تطبیقی یکرد، روگیردمی شکل

  یهدو ده یکیدر  یژهوبه ،پژوهان قرار گرفتشد و مورد توجه ادب

و استادان زبان  یلیتکم یالتتحص یهادوره یاناقبال دانشجو با، یرخا

و همچون  شد مواجهو...  ویفرانس یسی،انگل ی،عرب ی،فارس یاتو ادب

 کار بهسوخ نو گاه م یوبمع یغرب به نحو از یواردات یهادانش یگرد

 یارشد و دکتر یکارشناس یهانامهیانبه حجم قابل توجه پا ی. نگاهرفت

 و آمده بیرونها از دل آن که یو مقاالت دانشگاه یادب یهادر رشته

 یشموضوع را از پ یتاهم اندیافته یرخأ یهادر سال دارییمعن یشافزا

 . کندیروشن م

فکرنشده  یرپذیریحاصل تأث یآشفتگ این یم،گفت تریشگونه که پهمان    

را گرفته  یو روشنفکر یدامن محافل دانشگاه اغلباست که  یاز دانش غرب

و  ی. منتقدان ادباست شده یزسرر یعموم یهبه عرص نیزو از آنجا 

 یفرنگ یبا سنت نقد ادب ییکه همواره مشتاق آشنا یرانیا یاندانشگاه

 هاییهنظر از یردقیقغ گاهیو  یختهجسته گر یهاترجمه یقند، از طراهبود

 کتاب و لهمقا موضوع این یدرباره یقی،تطب یاتادب یگوناگون در حوزه

 ینرا از ا یسندگانشاعران و نو یآثاربرخ اند کرده تالش واند  نوشته

و بر  اند نبوده یابراه کام ینکنند اما در ا یاسق یگردیکمنظر با 
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 یاتی، بلکه با خلق ادباند یفزودهن یراندر ا یمطالعات ادب یینهگنج

 هنهاد را کج یقیتطب یاتادب هایخشت نخستین تهییانفربه و البته م

 . اند

 

 تحقیق پیشینۀ .2

 یر،خأ یهادر سال یقیتطب اتنام مطالعکه به  ییهاانبوه نوشته   

 گفتهکه  یلیمنتشر شده به دال یرانا یدر مجالت معتبر دانشگاه یحت

و دوم،  یبی: نخست، خودفرنداد تلخیامدو پ أکم منش، دستشد خواهد

جستارها باورشان  ینا لحاظ که مؤلفانِ  یناز ا یبی. خودفریگرفریبید

 یِ علم یو فضا یدانشگاه یهبه جامع یقیورود ادب تطب یهشده که واسط

بخش  یفهمکج باعثمنظر که  ینهم از ا یگرفریبیاند و دخود بوده

دوستان و ادب یاننوشتارها و دانشجو یناز مخاطبان ا یاعمده

ن چندان کال ینچنینا یها در سطحخسارت یلقب ینچند ا هر. اندشده

یگشته را از بکاروان گم ینتا ا یدکوش یدبا یست،ن یمقابل ترم

مقصود الزم است نخست به ساز و  ینبد یلن یراهه به راه آورد. برا

 یدارشناسانهپد یلیبرد و آن را تحل یپ یشناختمعرفت یخطا ینکار ا

روست  یننهاد. از ا یشاصالح آن پ یبرا یعمل یسپس راهکارها ،کرد

مهم از مطالعات  یاربس یابه جنبه یمکوشیمقاله م ینا در اکه م

از همه در  یشکه ب یماست بپرداز «یقروش تحق»که همانا  یقیتطب

 تعبیردچار سوء یاگرفته شده و  یدهناد یفارس یمقاالت و نوشتارها

گام،  یناست که در نخست یستهو با یستهشا ینگشته است. بنابرا

 . ییمنما یینتب یعلوم انسان یژهوو بهرا در علم  «روش» یگاهجا

، موضوع ی، هر دانشقدیم یو فالسفه و حکما منطقیونبنا بر قول    

هر شاخه از معرفت  ثغور وسه مقوله حدود  یندارد؛ ا یتیغاو  روش

. در شودیمعارف م یگرآن از د یزکرده و موجب تما یینرا تب یبشر

گانه مقوالت سه یناز اهر کدام  یتاهم ،علم یخاز تار ییهادوره

از علوم به  ییارسطو بندییممثالً در تقس ؛استو کم شده یشخوش بدست

دانش مدنظر بود اما در سراسر قرون وسطا به  «یتِ غا» ی،و عمل ینظر

 یکدیگربود که اصناف مختلف علوم را از  « موضوع» ینغالب، ا ینحو

. نبود خورداربر چندانی اهمیت از «یتغا»و « روش»و  کردیجدا م

 یارجمندتر یگاهجا« روش» یجسو به تدر ینبه ا 1رنسانس دورۀ از اما
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 یببر صدر نشست و تا قر ی،علم یقاتدر تحق1دکارتو از زمان  یافت

 یستمکرد و تنها در قرن ب یدادوام پ یکردرو ینبه چهار صد سال ا

در علم  روش ۀبر مسأل یافراط یدبا تأک 1یدگره ینمارتبود که 

قرن  ۀعلِم بلند آواز یلسوف( و ف5: 1375 یدگر،فت کرد)همخال

متد  یت، اهم«بر ضد روش»با نگارش کتاب  1یرابندپاول فا یستمی،ب

 سؤال برد. یررا به شدت ز یعلم

 

 تحقیق روش .3

که  یبا وجود قدمت کم ادبی آثار تبیین و تحلیل و بررسی ونقد       

چون هر دانش هم ودارد.  یلمکامالً ع یشأن واست  یمعرفت بشر یدارد نوع

روشن  «یتغا»و «روش» ،«موضوع» ۀرا با سه مقول یشمرزها توانیم یگرید

حد  یدبا یادب ۀدور یک یا واثر  یک یلنقد و تحل هنگامکرد. در واقع 

 یستچ مانو مسأله که موضوع بحث یمو بدان یمآن را روشن کن یو مرزها

 مانییو هدف نها یریمگببهره  یحل آن مسأله از چه راه و روش یو برا

 یآثار ادب ۀکه اظهار نظر دربار یمنبر یاداز  یست؟چ یتالش علم یناز ا

ادبا  یمعطوف به ذوق شخص ید،جد یخدر طول تار یهنر هایینشو توسعاً آفر

 یهمواره در پا«  روش»رو  ینمخاطبان بوده و از ا یاقبال جمع یاو 

 ییدهاگر به د یزن یرانیو ادب ااست. در فرهنگ شده قربانی «یتغا»

 با ییجستارها یو برخ یسندگانشعرا و نو یهاعموم تذکره یمبنگر یقتحق

 یمعنیروشمند و گاه ب یرغ یهایداور یناز چن یات،ادب یخعنوان تار

 مملواند.

 یتالق ینو همچن یمکاتب ادب رۀو بحث دربا یدبا ظهور نقد جد      

 یزبان شناخت ی،فلسف یهایهاز نظر ینقد ادب یریگو بهره یاتفلسفه و ادب

تر شد و همچون سامانب یو هنر یو جامعه شناسانه، مطالعه در آثار ادب

 یکواتفاق ن ین. ایافتخاص خود را  یروش پژوهش یگر،د یمعرفت ۀهر شاخ

در دوران پس از  یو روش علم ییگراعلم یطرۀزمان و بلکه ُمستمّد از سهم

صبغه و  یشترکه ب ییهایپرداز یهآن بود که نظر رنسانس بود. پس از

داشتند به  یو روانشناخت یو گاه جامعه شناخت یزبانشناخت ی،فلسف ۀجنب

 یلچون تحل ییراهگشا یهایشتافتند و از دل آن تئور  ینقدادب یاری

 یمتون ادب یلتحل ۀو... در عرص ی، نقد روانشناخت1یکگفتمان، هرمنوت

ها به ینا ۀ. همیافتراه  یزدر متون مقدس ن یبه کار گرفته شد و حت
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در دوران پسااستعمار  یژهغرب به و یایدن یو اجتماع یاسیوضع س ۀاضاف

 یهایجوئیطرهشدن و س یجهان یندو بعدها فرا یدجد 1یونالیسمو ظهور ناس

بودند، باعث شد  یلو فرهنگ خود قا یختار یبرا یکه اصالت یممالک

اروپا و »یبِ و از دل دو فرهنگ رق یابدُنضج  تیادر ادب یقیمطالعات تطب

 یسر برآورد و سرانجام به تکو« یکامتحده امر یاالتا

و  یفرانسو یکردختم گردد. رو یقیتطب یاتعمده در ادب یۀن دو نظر

ینگرش به تشابهات معن یوۀدو ش یقی،تطب یاتدر ادب یکاییامر یافتره

 یاتادب ۀمحقق حوز یککه با روش خاص خود است   یادب یهامتن یندار ب

. در واقع صرف نظر از یستن یزیمختلف را از آن گر یهاو فرهنگ زبان

در  یقیتطب یاتدر ادب« روش» یادب یقیبه مطالعات تطب یآلمان یکردرو

یاست و نم یکاییآمر یا یفرانسو یۀاز دو نظر یکیحال حاضر معطوف به 

 ۀدر مقول یقتطب یطۀوارد حدو روش،  یناز ا یکیاز  یریگتوان بدون بهره

 شد. یادب

 

 بحث و نتایج .4

 مقاله سی به انتقادی نگاهی 

تر و ملموس یریتصو دانیمیالزم م یک،مباحث تئور ینپس از ا      

 یراندر ا یقیتطب یاتادب یکآکادم یهاکوشش یانچه در ماز آن یانضمام

 سی سیبرر و تصادفی انتخاب به منظور بدین. یماست به دست ده یجار

 یاتدر نشر یدیخورش 1393تا  1387 یهاسال بین که پرداختیم فارسی مقاله

 لهمقا یس یندر ا یقچاپ و منتشر شده است. تدق یرانا یمعتبر دانشگاه

 یاتوضع نامناسب ادب ۀدربار یاست بر آنچه به نحو کل أییدیمهر ت

 .یمکرد یانب یراندر ا یقیتطب

و روش ینظر ۀمقاله فاقد پشتوان یس یناز ا یمیحدود ن :اول      

البته  ؛است یقیتطب یاتبه مکاتب مختلف ادب یااشاره یحت یاو  یشناس

، یکتئور یبه لحاظ روش و مبان دیگر یهاکه مقاله یستبدان معنا ن ینا

 یماست که در ن ینا مانهستند؛ بلکه منظور یو نقص اساس یباز هرع یعار

اذعان و از  یکاییمرآ یا یفرانسومقاالت دست کم به وجود مکتب  یگرد

مقاالت  یندر ا یمنداست. فقدان روش شده استفادهدو روش  یناز ا یکی

 یتگر حاکمنشان ،کند یسندگانشرا متوجه نو یو نقص یباز آن که ع یشب
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و  یرشدر پذ یرانسردب یو سهل انگار یریهت تحریأبر ه یعلم یرغ ییفضا

که چرا مجالت  یافتدر توانیجا م ینگونه مقاالت است. از هم ینچاپ ا

مورد  یزن کشور داخلدر  بلکهنه تنها در خارج از کشور  مانیدانشگاه

 .نمیگیرد قراراقبال 

به عبارت  ند؛داریمعن یمقاالت فاقد عنوان ینپنج مورد از ا :دوم    

حداقل  یزن مقالهدر انتخاب عنوان  ، یهکم ما یفارغ از محتوا یگر،د

 یذهن ینظمیخود منبعث از ب یناست که انشده یترعا یعلم ینمواز

و نگارش است. آن  یقمفرط از قواعد تحق یاطالعیها و بان آنیسندگنو

 ند:اقرار یناز ا ینعناو

 یقیتطب اتیابن بطوطه از منظر ادب ۀسفرنام یبررس .1

 یفارس شعر نیمضام بر اسالم از شیپ یعرب شعر ریتأث .2

 داریپد یکردهایرو در تیترب و میتعل ۀفلسف یقیتطب ۀمطالع .3

 .فروم کیار و یسپهر سهراب یشناخت

  یو عرب یفارس ییدر شعر عاشورا یشعر یربرداریتصو .4

 نیباخت یها شهیاند هیپا بر رانیا و ونانی ریاساط سهیمقا .5

 

 یقدق یبه معنا یاثر ادب یکابن بطوطه  ۀواضح است که نه سفرنام پر

آن  یقو بدون تطب ییرا به تنها یاثر ادب یچتوان هیکلمه است و نه م

قرار داد.  یمورد بررس یقیتطب یاتمعمول ادب یهابا روش یگر،با اثر د

هم گذشته از آن که  یشعر فارس یناز اسالم بر مضام یشپ یشعر عرب یرثأت

و  یهیبد یاست، اشاره به امر یعلم یرمعنا و غیبودن ب یاز فرط کل

با  یبه نام سهراب سپهر یرانیعر اشا یک یسۀتر مقایبدارد. عج یعیطب

است. نسبت  یتو ترب یمتعل ۀفلسف ۀآن هم در حوز یآلمان یشناسروان

است که فقط  ییهاهم از آن اتقاق پهریبه س یدارشناختیپد یکرددادن رو

 ییدر شعر عاشورا ی،شعر یربرداریامکان وقوع دارد! تصو یرانیدر مجالت ا

است. به  یموضوعات کل ییمعنایحکم ب محکوم به همان یزن یو عرب یفارس

به  یبقر یدر دو زبان با قدمت ییشعر عاشورا یقو تطب یگمان ما بررس

 جلد چندین باید ،دار باشدیمکن و معنمهزار و چهارصد سال اگر هم 

و  یونان یراساط یسۀمقا مورد. درمقاله یک نه داد اختصاص آن به کتاب

که اگر هم  یستن یقیتطب یاتادب اب مرتبطالبته چندان هم  که یرانا

 .نوشت هاکتاب درموردش باید و نیست کافیمقاله  یکد  وب
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 کامالً  ی،معتبر! دانشگاه یاتمقاالت چاپ شده در نشر ینسه مورد از ا

 بودند: یقیتطب یاتادب ۀبدور از هرگونه ارتباط با مقول

 یارستمیک ینمایس و یسپهر شعر در خالق لیتخ و عتیطب .1

 یبحتر شعر در یساسان رانیا یخیتار یایجغراف .2

 یبندار ۀداستان فرود از شاهنامه و ترجم یقو تطب یسهمقا .3

سه مقاله  ینو ناشر ا یسندهنو یبا چه منطق  یستن مشخص یدرست هب

 ینا یهستند نمونه از خروارها موضوعات یکه البته مشت-را 

 یسهمقا یااند. آهداد یجا یقیتطب یهاعنوان پژوهش یلذ -ینیچن

 ییمحتوا یبررس یاو  یگرد یزبان بهمتن واحد با ترجمه خودش  یک

روش یرغ یسۀمقا یادر آن و  یاییغرافجاشارات  یافتنشعر و  یک

زبان و فرهنگ  یکآن هم از  یمتن ادب یکبا  ینماییاثر س یکمند 

 به شمار آورد؟   یاتدر ادب یقیتطب یهاپژوهشتوان در زمره یرا م

  

مکتب  دواز  یکی یشانمقاالت که بر اساس ادعا یگرد نیمه در :سوم

 بنیادینی اشکاالت ،کارشان قرار دادند یرا الگو یفرانسو و آمریکایی

 از جمله: رسد؛می نظر به

 

 زبان مسألۀ( الف

 به پژوهشگر کافی تسلط تطبیقی، پژوهش هر ضروری و الزم مقدمات از یکی

 به. اندبرخاسته آن از قتحقی موضوع متن دو که است فرهنگی و زبان

 و فارسی ادبی اثر دو مندروش مقایسه صدد در محققی اگرعنوان مثال 

 فارسی زبان دو دانستن باشد آن واجد باید که شرطی حداقل است، آلمانی

 هایخاستگاه با کافی آشنایی و ادبی متون از استفاده حدّ  در آلمانی و

از زبان  یبخواهد حت یشگر. اگر پژوهاست اثر دو آن تمدنی و فرهنگی

قابل اعتنا  یجیبه نتا قطعاً  کند استفاده نیز خوب هایواسطه و ترجمه

 از سطحی هایاستنباط حداکثرو یدنخواهد رس یقیتطب یاتادب ۀدر حوز

متون فاخر  که اصوالً  ین. صرف نظر از اداد خواهد دست به متن دو تطبیق

 یاریترجمه بس ینددر فرا ایو  یستندن یزبان یچقابل ترجمه به ه یادب
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تطبیق یک نهایی داوری تواندمی که دهندمی دست از را خود هاییژگیاز و

 . دهد قرار منفی تأثیر تحترا  گر

 انگاشتن مفروض با ایمکرده بررسی جستار این در که ایمقاله سی در

 عربی ادبیات و زبان به کافی آشنایی فارسی ادب استادان غالب اینکه

 نیز فرض این خودِ  که) یستندخبر ن بی نیز انگلیسی زبان از و دارند

 نویسندگان است مسلم که خوریمیبرم یاست(، به مقاالت یجد مناقشۀ قابل

 با و نداشته مطالعه مورد متن فرهنگ و زبان با آشنایی کمترین هاآن

 به هست، یدترد هاآن صحت و اصالت در که هاییترجمه از صرف گیریبهره

. چهار استبه زبان  یتسلط کاف محتاج عمیقاً  که اندپرداخته هاییبیقتط

 :ادعایند این از هایینمونه یر،ز ینمقاله با عناو

 ویشنو و گیرکمان آرش .1

 کریشنایی عشق و مولوی عشق شناسیسنخ .2

 نمایشنامۀ و نظامی مجنون و لیلی منظومۀ تطبیقی مقایسۀ .3

 ژنت ژرار تنیتم پیش منظر از روستان سیرانودوبرژراک

 با احمد آل جالل تار سه و هدایت گور به زنده تطبیقی بررسی .4

 گوگول نیکوالی شنل و دیوانه یک هاییادداشت

 آیا: آیدمی پیش اساسی سؤال یک عناوینی چنین با برخورد از بعد

 پیچیدگی چنین این با ادبی هایپژوهش حوزۀ این به ورود برای

 آشنا روسی و فرانسه یا و هندی ایهزبان با محققان نیست الزم

 و ادبی منابع از مستقیم استفادۀ حد در آشنایی هم آن باشند

 علمی؟

 بنیاد فرانسوی مکتب که است شده ادعا مقاالت این از مورد سه در 

 اصوالً  هانویسنده که معناست بدان این. است بوده پژوهش کار نظریِ 

 این خالقان که کنند بتثا باید مندروش تحقیقی و بسیار تتبع با

 دو که فرهنگی دو کم دست یا و پذیرفته تأثیر دیگری آن از آثار

 تبیین و اثبات قابل ارتباطی یکدیگر با گرفته نشأت آن از اثر

 ادعای نه مقاله چهار این از کدام هیچ نویسندگان. اندداشته

 از اثری منابعشان در نه و اند داشته را هازبان آن با آشنایی

 مورد متن از جمله یک حتی نه و شودمی دیده اصلی متن به رجاعا

 قانع را منتقدان که استشده درج مقاله در اصلی، زبان به نظر

 تحقیق موضوع فرهنگ و زبان به آشنایی اندک مزبور محققان کند
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 زبان ارشد کارشناسی دانشجوی یک نام گنجاندن البته. اندداشته

 که است آن نشانگر مقاله، نویسندۀ سه از یکی زمرۀ در فرانسه

 نوعی به باید که اند دریافته را نکته این دیگر پژوهشگر دو

 کار این که! اندداشته نگاهی نیم نیز اصلی متن به دهند نشان

 .نیست کافی تحقیق به بخشیدن اعتبار برای

 

 یینتب شیوۀ( ب

 پردازیلفظ و مجاز و استعاره انواع از توانمی ادبی، آفرینش مقام در

 باید متن تفسیر و ادبی نقد مقام در اما کرد استفاده انگیزیخیال و

 یاتخصوص ادبو به ادبی، نقد چراکه جست؛ دوری زواید حشو و لفاظی از

 از عاری و روشن االمکان حتی زبانی باید دیگر هایهمچون دانش یقیتطب

 علمی مقاالت در که هاییگزاره سخن، دیگر به. باشد داشته مجاز و کنایه

 حرکت مدعا و مطلب تبیین جهت درهر کدام  یدبا شودمی گرفته کار به

 یمقاالت مورد بررس بیشتر اما. کنند ایفا موضوع ایضاح در نقشی و کرده

صفحه بیست ایمقاله شدمی موارد اغلب در واند  هبود علمی زبان فاقد

. که تنها همان حداکثر دو صفحه خالصه کرد یا و جمله چند در را ای

مقاالت مورد  یناز ا یکینمونه به  یمختصر تمام حرف مقاله است. برا

 شده چاپ ایران دانشگاهی/ یعلم یاتنشر یناز معتبرتر یکیبحث که در 

 ایلیاابوماضی شعر در بینیخوش مقاله عنوان. اندازیمیکوتاه م نظری است

 روشن برای پژوهشی/ علمی مقالۀ این طوالنی ۀمقدم آوردن. است شهریار و

 :است ضروری مطلب شدن

 مقّدمه

 یادب یهادانشگاه اصفهان کتاب یخارج یهادر کتابخانه دانشکده زبان

شاعر عشق و  یابوماض» یباعبارت ز ینگرفت ایمورد مطالعه قرار م

که در  یگرید یهاکتاب جمله از. نمود جلب خود به را توجه «ینیخوشب

شاعر  یابوماض یلیاا»بود با عنوان  یابمطالعه شد، کت ینهزم ینا

 یلخل»( نوشته یباییشاعر سؤال و ز یابوماض یلیا)ا« السؤال و الجمال

 یقکه پژوهشگر را به تحق یدآشکار گرد یقتیکتاب، حق ین. در ا«یبرهوم

 ینشاعر را به خاطر خوشب ینا یاعّده یرادارد؛ زیوا م یشترب یو جستجو

بودن، سرزنش.  ینبه خاطر بدب یگرد یوهکنند و گریم یشبودن، ستا

 یرو، پس از مطالعه ینابهام زدوده شود. از ا ینشد ا یسع ین،بنابرا
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در  یگرد یشاعر و شاعر ینا ینب یقیتطب یبررس یک یدمقرر گرد یاد،ز

 گروه محترم استادان با خاطر، همین به. یردصورت گ یفارس یاتادب

. گرفت صورت نظر تبادل و گفتگو اصفهان دانشگاه فارسی ادبیات

 سهراب شهریار، حسین محّمد»: معاصر شاعر پنج معّرفی با بزرگوارانی

ویژگی توضیح به «بهبهانی سیمین مشیری، فریدون ابتهاج، هوشنگ سپهری،

بود که اصرار  یدر حال ینشاعران پرداختند. ا یناز ا یکهر  یشعر یها

 یارشعر شهر ینهدر آ یراز ؛داشتند یارو شهر یابوماض ییسهبه مقا یادیز

 ینانه،بدب یاتاب یشود و هم بعضیمشاهده م ینانهخوشب یاتاب یاهم پاره

کاماًل مشهود است. پس از  یزن یشعر ابوماض یینهها در آیشگرا ینکه ا

از آغاز تا  یارو شهر یابوماض یواناستادان بزرگوار، د ینمشاوره با ا

 ینانهخوشب  یاتقرار گرفت و اب یبررس با دّقت تمام مطالعه و مورد یانپا

 بررسی عدم از آگاهی از پس. یدهر دو شاعر استخراج گرد یینانهو بدب

 و بیشتر موضوع این به شدن وارد برای عالقه دیگران، توسط موضوع این

 .شد بیشتر

گفت: در مدت سه  یدبا یاربا شهر یابوماض ییسهمقا یلاما در مورد دال

 این حاصل. یدگرد یکند، جمع آوریفهم موضوع کمک مکه به  یماه منابع

 یقیتطب یاتگونه شرح نمود: در ادب ینتوان بدمی را مالحظات و مطالعات

مکاتب، مکتب  ینا ینوجود دارد. مشهورتر یگوناگون یایسهمکاتب مقا

و تأثر  یررا، وجود موارد تأث یقیتطب یبررس یاست که شرط اصل یفرانسو

را  یمکتب فرانسو ی،با به عبارت بهتر نقد یکاییب آمرداند. اما مکتیم

و  یاموازنه یهایدهد و معتقد به بررسیاساسًا مورد انتقاد قرار م

چهارچوب تنگ محصور  یکرا در  یقیتطب یاتمکتب، ادب یناست. ا یایسهمقا

 دیگر، مکتب. یدگشایادب م ینرا در برابر ا یعیوس یهاکند، بلکه افقینم

داند می جامعه روبنایی امور از را ادبیات مکتب این. است رکسما مکتب

 یاتکه ادب یستدرست ن ین،کند. بنابرایم یشرفتجامعه پ یشرفتکه با پ

 یفنّ  ییراتتغ یستن یستهشود. همانطور که شا یجامعه بررس یبدون بررس

شود. از منظر  یبررس یاجتماع ییراتبدون توّجه به تغ یاتادب یو فکر

 ینمشابه هستند و از آنجا که ا ییراتتغ یجوامع دارا یب، تماممکت ینا

که در  ییهستند، در امور روبنا یربناییجزء امور ز یاجتماع ییراتتغ

 یاتدر ادب یجه،گذارد؛ در نتیم یرمتبلور است، تأث یاتفرهنگ و ادب

وجود دارد. با تّوجه به مالحظات ذکر شده،  یادیجوامع اشتراکات ز یهمه

و استناد  یهبا تک یارو شهر یدر شعر ابوماض ینیخوشب یشد که بررسروشن 
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 یشکه در گرا یاست. اما نقاط مشترک یرامکان پذ یکاییبه مکتب آمر

 است: یرشود، به شرح زیدو شاعر مشاهده م ینا یینانهخوشب

 است، یدهکه خداوند پاک و مّنزه آن را آفر یباز یعتاز طب یمندبهره -1

 برابر قضا و قدر،در  یمتسل -2

 محّبت. -3

داند و باب نظر و انتقاد را یخود را از لغزش مصون نم ینگارنده مقاله

 گذارد. اما بنا بر گفته شاعر: یاهل پژوهش باز م یرو یشپ

 یدچش یدبا یهم به قدر تشنگ یدرا اگر نتوان کش یاآب در

*** 

پردازیلفظ چنین از باالتر علمی مقاالت شأن که نیست پوشیده نظر اهل بر

در  ییمورد استثنا یک ینخاطر نشان ساخت که ا ید. بااست علمی غیر های

 دارییبلکه بسامد آن به نحو معن یستن یمقاالت منتشر شده فارس یانم

 علم اعتبار و بوده برانگیز أملت هم مورد یک وجود حتی چندهر  باالست؛

 .بردمی سؤال زیر ایران دانشگاهی فضای در را دانش و

 تطبیقی ادبیات ایرشته بین ویژگی از غفلت( ج

 یاتادب ۀحوز پژوهشگرانِ  تطبیقیِ  یقاتِ تحق ۀعمد هاینقص از دیگر یکی   

است.  یقیتطب یاتادب ایرشته بین ماهیت به آنان توجهعدم  یران،در ا

 یافتن صرفِ شدند،  ادبی مطالعات حوزۀ ایناز سر تفنن وارد  که یاریبس

 مقاله شکل در آن گزارش و ادبی اثر دو بین معنوی یا لفظی هایمشابهت

 مسأله که حالی درانجام دادند؛  یقیتطب مطالعۀ کنندیگمان م کتاب یا

 موقعیت فراخور به باید ادبی متون گریقتطب یک. هاستاین از فراتر

 ایاحاطه ادبی، هایدانش انواع بر عالوه دارد سروکار آن با که متونی

و  یو جامعه شناس یخاعم از تار یچند شاخه از معارف انسان به ینسب

 اینپژوهشگر  یکدر  یژگیو ینو... داشته باشد. فقدان ا یروانشناس

 و خود بلکه سازدمی معنابی و ثمربی را او هاینه تنها کوشش  حوزۀ

 رهایی است ممکن که جهلی افکند؛یجهل مرکب م ورطۀ به را او مخاطبان

 توانیم بحران، این بهتر درک برای. باشد داشته الزم زمان اهدهه آن از

خوش آن محوری موضوع که کرد اشاره رفت آن ذکر پیشتر که ایمقاله به

( ینی)خوشبمحوری موضوع تعریف یمقاله برا ینا یسندگان. نواست بینی

 یافتن برای هم آن شدند متوسل «العرب لسان» عربی لغت فرهنگ به تنها

باشد.  ینیمعادل خوشب یقاً که دق یستکه معلوم هم ن« فال» کلمۀ معنی
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 یفاست و تعر یو روان یاز انفعاالت روح یکی «خوشبینی»که  ینغافل از ا

واجد  ابعاد جامعه  یدارد و حت یدر دانش روانشناس یو مشخص یقدق

محل نزاع و  یرتحر یبرا یدبا مقاله ضرورتاً  نویسندۀ. هست یزن یشناخت

 . کردمی رجوع منابع اینبحث به  موضوع یقتدق

*** 

 عرفان با مسیحی عرفان تطبیق ،«درون دژ تا قاف سیمرغ از» مقالۀ در

 این دوی هر فکری مبانی با بالواسطه و ژرف آگاهی مستلزم ایرانی اسالمی

از  یمقاله و نه در فهرست منابع آن اثر ینکه نه در متن ا است مذاهب

 .شودنمی دیدهمهم  ینبه ا یسندگاننو ۀاحاط ینا

 راهبرد فقدان( ج 

بدان معنا  ینبود؛ اما ا نتیجه بند در صرفاً  نباید علمی تحقیقات در  

. در علوم یمنداشته باش هدفیبرنامه و  یعلم هایپژوهش یکه برا یستن

که  یدر علوم کاربرد ینبود؛ ول نتیجه دنبال به چندان توانیمحض م

در  یباعث پراکندگ ینبود استراتژ هاست،از آن یکی یزن یقیتطب یاتادب

 در که جا. از آن شودمی حاصلیبی یتنها دردر روش و  یموضوع، آشفتگ

 ادبیات، هایشاخه از کدام هیچ تقریباً  ،ما  دانشگاهی/ ادبی هایمحیط

 علمی هایانجمن و ندارد کلمه واقعی معنای به کرسی صاحب و رسمی متولی

 مختلف علوم ورزند،نمی اهتمام امر این به وجود فرض به نیز مستقلی

 این از دانیمیما نم واقع دربه حال خود رها شدند.   یباً تقر یادب

 اغلب موضوعات با مقاله و کتاب و رساله همه این و خواهیممی چه دانش

 کند؟میما دوا  یو نقد ادب یاتاز ادب یچه درد پراکنده،

 

 کیری نتیجه .5

 جهان معنوی و مادی میراث برابر در یرانهمتح موارد اغلب در ما  

 علمی هایمؤلفه گیریشکل بسترهای به آنکهبی یعنی. ایمکرده عمل غرب

 و برگرفته را آن از ایپوسته باشیم، داشته وقوف تمدن آن فرهنگی و

 یاتادب ۀ. دربار یما کرده حرکت ُبرمیان راه از خود تاریخی مسیر در

 .است منوال همین به وضع یزن یقیتطب
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 موضوعات در باید باره، این در توفیق عدم واکاوی برای بنابراین

 :کنیم بازاندیشی زیر

در قرن نوزدهم، بستر  ،ملل یادب مواریث به تطبیقی رویکردهای -1

فرانسه شکل گرفت که بدون تعمق در  یژهودر غرب و به یخاص یخیتار

تنها آن نه ییربه کارگ یتاً و زمانه هرگونه فهم و نها ینهآن زم

 باید. داشت خواهدبه دنبال  یانباریممکن است بلکه اثرات ز یرغ

 صرف دستورالعمل یا و تکنیک یک تطبیقی ادبیات که داشت توجه

. برسیم دلخواه نتیجۀ به مختلف متون بر آن ِاعمال با که نیست

 ادبیات در چه و فلسفه در چه تطبیقی تحقیقات که پذیرفت باید

 راهگشا تواندمی هاآن درست بندیصورت که است هاییفرضپیش بر مبتنی

 نه موالنا با هگل و مالصدرا با هایدگر مقایسۀ که گونههمان. باشد

 غیر هایمقایسه داشت، خواهد اینتیجه نه و مطلوب نه و است ممکن

 صرف به ایرانی، غیر با ایرانی نویسندگان و شعرا بین روشمند

 .بود خواهد فایدهبی امری ظاهری، هایمشابهت وجود

 برابر در مشابه هایالعملعکس وجود هاانسان یگانۀ کمابیش سرشت -2

 ندارد تعجبی بنابراین دهد؛می جلوه طبیعی و موجه را هستی عوارض

 بنیادین هایپرسش مقابل در نژادی و جغرافیا هر از آدمیان اگر

 و دوستی و شهوت و خشم و مرگ و عشق و زندگی جمله از هستی جهان

 معنوی آثار نتیجه در و داده نشان مشابهی هایواکنش... و نفرت

 همواره نباید گرتطبیق یک رو این از. کنند خلق را همسانی کمابیش

 بلکه کند، بسنده ادبی آثار در هامشابهت مقایسه و یافتن به

 هاآن تحلیل و تعلیل به هاهمسانی این گزارش بر عالوه باید

 هادیگرسانی دربارۀ و رود فراتر نیز موضوع این زا و پرداخته

 برابر در آدمیان موارد برخی در چرا دریابد تا بیندیشد ژرف نیز

 .دهندمی نشان خود از متفاوت هایواکنش واحد، هایمحرک

 که دارد قواعدی و اصول دیگری دانش هر همانند تطبیقی ادبیات -3

 گرتطبیق یک بر. است لتأم و ممارست هاسال مستلزم هابدان وقوف

 قدرت و سرشار هوش و نظر مورد پژوهش زبان به مسلط که است واجب

 .ببیند را ظاهری هایهمسانی ورای و باشد تشخیص

اقتضا  ینچن یمهمچنان که گفت تطبیقی ادبیات ایرشته بین ماهیت -4

علوم  یلمسا ترینیبه اساس یکاف یااحاطه گریقتطب یککه  کندیم

با  ییصرف آشنا ینداشته باشد؛ بنابرا یاتهنر و ادب و یانسان
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بلکه  یستن یحوزه کاف ینورود در ا یبرا یو فنون نقد ادب یاتادب

 یشناسو جامعه یشناسو روان یشناسچون زبان ییهابا دانش ییآشنا

 است. یقیتطب یاتادب ۀمحقق حوز یک یبرا یضو... از اهم فرا

کرد که آنچه در  یداور ین براحتتوا یبا توجه به آنچه رفت حال م

 یکاتوریتنها کار یردپذ یانجام م یقیتطب یاتادب ینهدر زم یرانا

و پنجاه ساله دارد.  یکصد یا یخچهاست از آنچه در غرب از تار

 یندر ا یفراوان پا یاطو تامل و احت یبا تان یدروست که با یناز

 یطراح ییهابه مقصود ن یلن یبرا یانمدتیم ینهاد و استراتژ یواد

 کج. یواررود د یم یانمود وگرنه تا ثر یمو ترس
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 حس آمیزي، آرایه ي همواره پیدا از بیدل تا بودلر

 

 ماریه کریمی

ارشد زبان و  دانشجوی کارشناسی

 ادبیات فرانسه

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 

 مرکز

Mariakarimi88@gmail.com 

 آرشیا شیوا

 استادیار زبان و ادبیات فرانسه

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 

 مرکز

_shiva@yahoo.comarshia 

 چکیده:

هنر به کار گیری همزمان دو یا چند حس از حواس پنج  1حس آمیزی 

گانه است. چشمان تحیر انسان بدوی به کمک همین حواس پاسخ سواالت خویش 

کرد. در این مقاله با بررسی دیدگاه را یکی پس از دیگری کشف می

یم پرداخت. بودلر پدیدارشناسی به اهمیت و جایگاه حواس در شعر خواه

داند که در طبیعت را معبدی پر از رمز و راز می 1ها "در شعر "پیوستگی

آن عطرها، رنگها و صداها پاسخگوی یکدیگرند. بیدل دهلوی نیز دست به 

گوید: " به هر نقشی که چشمت زند، چنانکه میخلق اشعاری حس آمیخته می

این است تا به این سوال  وا شود رنگ صدا بنگر". در این مقاله تالش بر

پاسخ داده شود که : با توجه به وجه مشترک شعر بیدل و اشعار سمبولیستی 

ای میان کالِم حس توان رابطهی حس آمیزی، چگونه میفرانسه، یعنی آرایه

ی بشر یعنی کشف راز زندگی پیدا کرد. ی دیرینهی شاعر و دغدغهآمیخته

تا با تاکید بر اهمیت کشف  آن است نگارنده ضمن پاسخ به این سوال بر

های راز آلود شعر سمبولیسم و شهود در اشعار فارسی و همچنین وجود جلوه

 ی حس آمیزی نزد این شاعران ارائه دهد.دلیلی برای وفور آرایه

: حس آمیزی، پدیدارشناسی، بیدل دهلوی، شارل بودلر، کشف ها کلید واژه

 و شهود

 

 

 مقدمه
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 در انجمن حواس دریافته ای اس دریافته ایگر عین و گر اقتب

 ای حق را به همین لباس دریافته بر دامن جسم چاک تحقیر مدوز

 (585: 1385 دهلوی بیدل)

ی جهان است که تصویری حس آمیزی ) سینستزیا ( روش متفاوِت نظاره

ای است که در آن مرز بین ی خارق العادهدهد. تجربهمی ناب از آن به ما

دهد می تواند زمانیکه به موسیقی گوشمی شود آنگاه فردمی کستهحواس ش

ها  طعمی قائل شود و یا عطر آنها را حس رنگها را ببیند یا برای نت

 کند.

تواند با بهره می حس آمیزی الفبای کتاب هستی است، از این رو فرد

ه که اش برسد و سپس به آنچجستن از آن ابتدا به درکی از جهان پیرامون

فرای این جهان است دست یابد. همانگونه که انسان بدوی احتیاجات و 

ی سایر مسائل فکری و فلسفی داد گرهمی سواالت خود را به کمک حواس پاسخ

ها  به نحوی از شود. تمام انسانمی بشری نیز به دست همین پنج حس باز

زندگی انسان  این قابلیت بهره مند هستند چرا که از دیرباز تا کنون با

توان این ادعا را داشت که به همان اندازه که خوردن می در آمیخته و

و آشامیدن و نفس کشیدن برای بشر ضروری است برخورداری از این خصوصیت 

 ی زندگی ماست.نیز الزمه

 

 ی تحقیق:حوزه

ی مختلف از جمله موسیقی دانان، هادر این بین هنرمندان عرصه

ی بیشتری از این ان با توجه به ذهن خالق خود بهرهنویسندگان و شاعر

اند که نگارنده از میان شاعران پارسی زبان، شعر موهبت جسته

"ابوالمعانی میرزا عبدالقادر ابن عبدالخالق ارالس" متخلص به " بیدل 

" و " شارل بودلر "  از پیشگامان مکتب سمبولیسم فرانسه را به عنوان 

ی ادبی انتخاب کرده است. در این د این آرایهی بازر کاربرهانمونه

ی این شاعران تحقیق بر آنیم تا به بررسی و تحلیل اشعاِر حس آمیخته

 بپردازیم.

 

 بافت و بستر پژوهش:
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ی ظریف در کنار تشخیص هاهمانگونه که انتشار مضامین باریک و اندیشه

است،  -بیدل دهلوی –و حس آمیزی از خصوصیات بارز شاعر سبک هندی 

شاعران سمبولیست از جمله بودلر نیز همواره به بیان عواطف و احساسات 

اند و آنها را در قالب اشعار حس آمیخته ارائه ناب خود اهمیت داده

اند تا با استفاده از حواس بینایی، شنوایی، دیداری و یا حتی داده

افت بویایی و چشایی دست به رمزگشایی راز زندگی بزنند. از این رو ب

 و بستر این پژوهش در قالب شعر و ادبیات تطبیقی مهیا شده است.

 

 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

اهمیت این پژوهش در آن است که با نگاهی متفاوت به موضوع اصلی، 

ای به خود میگیرد و موضوعی دیدگاهمان نسبت به "حس آمیزی" ابعاد تازه

توجه قرار گرفته را با سایر ی ادبیات مورد بررسی و که غالبا در حوزه

زند. همچنین با کنار هم قرار دادن دو شاعر از می ی علمی پیوندهاشاخه

ی بارز شاعرانِ حس آمیخته به هادو زمان و مکان متفاوت به عنوان مثال

یابیم که می بریم، چرا که درمی ی ادبی پیضرورتِ پرداختن به این پدیده

ی ادبیات پا فراتر دی تاریخ دارد و از حوزهاین موضوع قدمتی به بلن

 نهاده و با زندگی انسان عجین شده است.

 

 هدف تحقیق:

ی پیش رو بر این است تا پاسخی باشد برای در همین راستا مقاله

ی همیشگی سواالتی از قبیل اینکه این شاعران چگونه از حواس پنجگانه

ی حس آمیزی در از استفاده آفرینند و اصوال مقصودشانمی انسان، حسی نو

اشعار چیست. هدف نگارنده از تحقیق پیش رو این است تا با بررسی نکات 

ی ادبی پاسخ و نگرشی اساسی و مربوط به این خصوصیت انسانی و آرایه

نوین در این باره به خواننده ارائه دهد. از این رو با پرداختن به 

مورد ادراک و تاثیرات شان  در 1ی کارل یونگآرا و نظرات روانشناسانه

ی پدیدارشناسی افرادی از هابر خودآگاهی و همچنین پرداختن به اندیشه

قصد دارد جایگاه این پدیده بین علوم فلسفی و  1جمله موریس مرلوپونتی

روانشناختی را تبیین کند سپس کاربرد و روش استفاده از سینستزیا را 

 آورد. ی تحریر درنزد شاعران منتخب به رشته
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 ی تحقیق:پیشینه

بررسی جایگاه حس آمیزی نزد شاعران سمبولیست فرانسه از جمله 

 ، نشان 1در کنار شارل بودلر 1و آرتور رمبو 1، پل ورلن 1استفان ماالرمه

ی حس آمیزی نه تنها به عنوان یکی از صنایع ادبی بلکه دهد که آرایهمی

شاعران رخنه کرده است.  به عنوان امری الزم و واجب در زندگی این 

که در اشعارشان حضور دارد به  1ی هرمتیسمیی فلسفههمچنین با مطالعه

 باور آنان در رابطه با جهانی فراتر از جهان حاضر و حقیقتی پنهان پی

ای که بین بریم که الفبای آن نمادهای راز آلودند.از این رو رابطهمی

علی و معلولی است که در آن برای ای شود رابطهمی این دو بررسی ایجاد

شود.آنان عقیده دارند یک اثر هنری می شناخت حقیقت از حواس استفاده

ی حواس درگیر باشند از این رو موضوع تمام عیار اثری است که در آن همه

 به معنی آگاهی از اطالعات حسی و فهم آنها اهمیت  perception)ادراک)

 یابد.می

ی دکتر کارل گوستاو یونگ هانیز آرا و اندیشهاز نظر روانشناختی 

باشد. بزرگانی چون می نزدیکترین نظریات نسبت به موضوع مورد نظر

دادند. وی حتی در می نظریات وی را به فرویدیسم ترجیح 1گاستون باشالر

ی خود همانند آنچه که در پدیدار شناسی اهمیت داشت روش روانشناسانه

ها ، هر موردی را به ها  و پیش داوریپیش فرضبا صرف نظر از تمام 

 کرد.می ی موردی جدید قلمدادمنزله

و اما پدیدارشناسی از مهمترین جریانات فلسفی شکل گرفته در اوایل 

ی پدیدار شناسی افرادی چون هاقرن بیستم میالدی است. بررسی فلسفه

کی از اهمیت همه حا 1، موریس مرلوپونتی ، کارل یاسپرس1ادموند هوسرل

فاهمه و شهود تجربی انسان است. در این بین مرلوپونتی به عنوان کسی 

که نام وی با پدیدار شناسی گره خورده است و در همین راستا به شهرت 

رسیده برایمان اهمیت بیشتری دارد. موضوع بازگشت و آشتی با جهان 

طبق نظر شود. می ی زیسته " احساسپیرامون است که از راه " تجربه

بسیاری از فالسفه از جمله مرلوپونتی، پدیدارشناسی روِش بازگشت به 

اصلی  1یتوان به ذات و جوهرهمی جهان اطراف است به طوری که از طریق آن

 آن رسید.
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ی شهود و ادراک هم از دیرباز در اشعار فارسی مورد توجه مسئله 

لم ریشه در وحدت قرار گرفته است. بیدل معتقد است که تمام کثرات عا

داند و این می دارند و راه رسیدن به وحدت وجود را عبور از کثرات

 سراید:می ی وحدت حواس، همچنان که موالنامیسر نخواهد گشت مگر به قوه

 زانکه این هر پنج ز اصلی رسته اند پنج حس با همدگر پیوسته اند

 مابقی را هر یکی ساقی شود قوت یک ،قوت باقی شود

 (93لوی، مثنوی معنوی، دفتر دوم بخش )مو

 

 روش تحقیق

 طرح تحقیق:

ی حس آمیزی نزد دو شاعر بزرگ این تحقیق طی سه بخش اصلی ، آرایه

را به ترتیب از سه  -بیدل دهلوی و شارل بودلر –پارسی و فرانسوی 

کند تا پاسخی می منظر روانشناختی، پدیدارشناسی و ادبی بررسی و تحلیل

سوالی که پیش از این مطرح کردیم و دیدگاه جدیدی نسبت به  بیابد برای

 موضوع بدست آوریم.

 شیوه و ابزار تحقیق:

 تحلیلی به روش -ی پیش رو در چهارچوب تحقیقی ادبیمقاله

 ای شکل گرفته است. ی کتابخانهمطالعه

 ی آماری و ابزار استفاده شده در این تحقیق منابع و جامعه

 اینترنتی بوده است.  ای ومراجع کتابخانه

 ی تحلیل داده:هاروش

  تحلیلی با رویکرد تطبیقی–روش توصیفی 

 

 

 بخش اول 

 و درک روح پنهان اشیا:مفهوم انسان بیدار و بینا 
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 (کارل گوستاو یونگد )توانند سخن مرا دریابنتنها شاعران می

پای احساس که در میان باشد مرز بین جهان علمی و جهانی فراتر از 

ن پدیدار خواهد شد. اما این جهاِن فراتر از واقعیت برای هر چشمی آ

توان بسیاری از قابِل رویت نیست، همانگونه که با چشمی غیر مسلح نمی

اموِر آسمانها و زمین را دریافت، فرد برای درک حقیقت هستی نیز باید 

 چشِم دل باز کند.

اما مبو عکس گل نظاره کن  صورت بی معنی هستی ندارد امتحان

 آیینه را

 )میرزا عبدالقادر دهلوی، غزلیات، برگ نخست(

گوید: " است که می 1ی فرانتس مارکاین شعر بیدل مصداق بارز گفته

آیا هنوز نیاموخته ایم که هر چه بیشتر و آیینه وارتر به ظاهر اشیاء 

   گویند؟ ظاهر همواره بی روح است..."می توجه کنیم کمتر با ما سخن

 (403او یونگ، انسان و سمبولهایش : )گوست

دکتر یونگ هم جزو کسانی بود که همچون بسیاری از نویسندگان و 

شاعران سمبولیسم و سورئالیسم مخالف علم شیفتگی و خرد زدگی بود. این 

دسته از افراد حد و مرزی برای خرد و منطق انسان قائل اند. وی معتقد 

ی آن بیشتر درها ست  که به وسیلهبود که علم بهترین ابزار ذهن غربی ا

شود اما شرق به ما چیزی وسیع تر، عمیق تر و مهم تر آموخته که می باز

، و این تجربه به دو  ی زندگیی تجربهعبارتست از درک حقایق بوسیله

گیرد: یکی از طریق هوش و دیگر از طریق حواس. از نظر یونگ می روش شکل

رمزهای فوق طبیعی و به کارگیری درست توجه به ناخودآگاه و راز و 

 حواس چیزی است که جای آن در زندگی انسان متمدن خالی است. 

 "  استفاده1شاعر فرانسوی از اصظالح "خرد شور انگیز 1گیوم آپولینر

 کند، خردی که علم ورزیِ مطلق نیست.می

 1ی تصادف اجباریتوسط یونگ و مسئله 1ی همزمانیپس از طرِح مقوله

ی فرانسه بود که موضوع پیوند روح و ماده  و تاثیر هاسط سورئالیستتو

متقابل عینیت و ذهنیت به میان آمد. هر دوِی این اصطالحات تقریبا به 

 ای اشاره دارند و آن اینکه بر اثر شور و شوقِ شدید، انسانموضوعِ مشابه

غیر معمول  ی موجود اتفاقی غیره منتظره وهاتواند در اشیاء و پدیدهمی

تواند به عینیت می ی ذهن و تخیل فرد خالقبه وجود آورد. به عبارتی قوه
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ها  جهان تبدیل گردد. گویی که ناخودآگاه انسان در جنگل نشانه

ذهنی  -بیند طی جریان و ترکیب عینیارتباطات پنهانی را که عقل نمی

است. همانند سازد و این بینایی مختص اندیشمندان خالق می خاصی آشکار

بیند و این بینش میسر نیست مگر می را 1ها "شارل بودلر که " همبستگی

 ی تخیل و حواس .به کمک قوه

گرایی شکل گرفت که ی پوزیتیویسم یا تحصلسمبولیسم در مقابل فلسفه

ی تجارب حسی و تالش او علم بشر را بر پایه 1بنا به تعالیم آگوست کنت

داند. شاعران این مکتب حقیقت را در پشت می یاءبرای کشف روابط بین اش

کنند، همچنان که بیدل نیز اشعار می رازآلودگی و به کمک حس آمیزی بیان

 کند.می ای از ابهام و راز آلودگی به مخاطب ارائهها لهخود را در

نمادگرایان بر این باور بودند که اثر هنری باید از بیان مستقیم 

بپرهیزد و با ارج نهادن به ذهنیت و به کار گیری واقعیت و مفاهیم 

ها  ابراز تفکر خالق مخاطب تفکرات خود را در قالبی از نمادها و نشانه

خورد هر فرد باید می کنند و همانگونه که در اشعار تصوف پارسی به چشم

 با به کار گیری حواس خویش به کشف این راِز سر به مهر بپردازد.

ها یش" با اشاره به غارهای کتاب " انسان و سمبولدر   1آنیال یافه

 گوید:می کشف شده از دوران بسیار قدیم

ی تنگ را پشت سر ها" در بسیاری از این غارها بیننده باید گذرگاه

ها  بدین بگذارد تا به یکباره به تاالرهای نقاشی شده برسد. شاید بدوی

یات غارها و اجرای مراسم ساختند تا محتومی ها  را دشوارسبب ورودی

ها  پنهان بمانند . روشن است که اسرار آمیز جلوه کنند و از دیده

ی تاریک و دشوار هاها  پس از گذر از راهمواجه شدن ناگهانی با نقاشی

 گذاشته."می تاثیر شگرفی بر انسان بدوی

گشت، وی باور داشت که می بودلر نیز به دنبال همان واقعیت پنهان

ها  و تمثیل ها ، نشانهزی فرای واقعیت موجود در پشت اشیا، سمبلچی

ها  بر خالف ی شاعر رمز گشایی آنهاست. سمبولیستنهفته است که وظیفه

کنند هنرمندان مکتب پارناس، موضوعات را به روش صریح و واضح بیان نمی

جه کردند که معنا را در خود داشت، در نتیمی بلکه از نمادها استفاده

 زدند.می اشیا حرف
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یونگ نیز طالب خرد دل است. خردی که صرفا ظاهری و علمی نیست. 

 گوید:می چنانکه

" اگر درست بیندیشیم بی درنگ متوجه خواهیم شد که انسان هرگز هیچ 

تواند ببیند، بشنود، لمس کند می کند. اوچیزی را به طور کامل درک نمی

راه بینایی، شنوایی، بساوایی و چشایی ها یی که از و بچشد، اما داده

)انسان   شود بستگی به تعداد و کیفیت حواسش دارد..."می به وی منتقل

 (19و سمبولهایش: 

 

 بخش دوم  

 :پدیدار شناسی و ادراک حسی از نظر مرلوپونتی در راستای شناسایی هستی

یده به معنی پد Phenomenی از دو واژه 1پدیدار شناسی یا فنومنولوژی

ی شناختی به معنی شناخت تشکیل شده.تعریف و تبیین این حوزه Logieو 

 ی بسیاری از افراد از جمله هوسرل، اعضای مکتب نقادان ژنو،دغدغه

ی پدیدارشناسان از توان گفت همهمی و بسیاری دیگر بوده است و 1هایدگر

و مهمترین  کنند. باید در نظر داشت که نخستینمی نوعی شهود گرایی صحبت

 راه ارتباطی ما با هستی ادراک حسی ما هستند.

در روش پدیدار شناسی مرلوپونتی، ادراک حسی سر آغاِز هستی شناسی 

ی وی از طریق آن و بدون توجه و نیاز یا شناختِ هستی است و به عقیده

ی اصیِل حقیقت توان به تجربهمی به هرگونه پیش فرض یا توصیفات علمی

ک انسان از جهان پیرامون مجموعی از اطالعات حسی و فهِم رسید. ادرا

 درست آنهاست.

دست دست توست بشکن  زندگی در قید و بند رسم و عادت مردن است

  این طلسم ننگ را

 (96)بیدل دهلوی، غزلیات، غزل شماره 

در کتاب پدیدار شناسی نزد مرلوپونتی اینگونه آمده که: " آشتی با 

شود. که به جای نگاه می ی زیسته احساسق تجربهچیزها و عالم از طری

ها  گوش فرا ی آزمایشگاهی به زبان پدیدههادگماتیک و مفهومی و تجربه

ها  کنار ها  را از روی پدیدهی معرفتی عمیق پردههادهد و با انجام گام
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 رزند و خود یا ذات پیچیده را مورد دیدار قرار دهد" . از این منظر د

 م که نگاه پدیدار شناسانه بر نوعی یادگیری متفاوت تاکید دارد.یابیمی

 ریخت عالم رنگ که خون قدر آن                    ریخت آدم خاک مشت از عشق 

 لـوالک مـعنی فــهم آن یـعنـــی                 چیـست آدم؟ تــجـّلـی ادراک

 او دم عــــلـّت ــادهافــت الــف            احــدّیـت بـنـای مـحـکـم او

 تمام است وحـدت حـدّ  او در که     دال او مــغــز اول و انـجــام

 آدم معنی و لـــفظ بـــود ایـــن            مـیـم آن ختـم خلقت عـــالم

 اوست حقیقت بیـــتابی جــوش            قلزم کاینات و هر چه در اوست  

 (3،1ج: 1344بیدل،)

است که هر چه ادراک حسی فرد قوی تر باشد، هچنانکه ی مهم اینجنکته

ی ذهنی و حسی نیز فعال هادر شاعران و نویسندگان همینگونه است، کنش

ی عمیق گردند. این گونه افراد از تفکر و اندیشهمی تر و خاص تر

مانند که معنا را از دِل طبیعت می برخوردارند لذا غالبا به کاشفانی

 کشند.یم و هستی بیرون

ها  ی روشی شناختی است که سر به ناشناختهشعر برای بودلر به منزله

 ها ، جهانی را به تصویری پیوستگیطبق نظریه وی گذارد.می و بی نهایت

برای بودلر طبیعت دنیای پنهانی است د. شومی کشد که توسط حواس درکمی

جوهره و باطن آن  ها یش بگذرد تا بهبایست از ظاهر پدیدهمی که شعر

 بایست رمز گشای جهان باشد.می برسد.شعر

خواستند طبیعت را با قوانین علمی تشریح کنند می ها ناتورالیسم

ها  نبود، پس به این ها  تصویر زندگی به این سادگیاما برای سمبولیست

شد و یک می کردند. هنر نزد بودلر دوباره بازسازیقوانین اکتفا نمی

 .کردمی یوستگی بین حواس و طبیعت ایجادبازی پ

برای دیدن جهان و فهم معماگونگی آن باید عادات آشنای خود در 

ی پذیرش جهان را کنار بگذاریم و نگاهی از سر تحیر بر تجارب زیسته

 خود بیاندازیم.
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گوید:" رمز وسیله است برای بیان اشراق و شهود شاعر." شعر می یونگ

دلر سرشار از مضامین رازآلود و نمادین است. بیدل بیدل نیز همچون بو

کند که بودلر قصدش را داشت. شعر او نیز می نیز با شعر همان کاری را

 از دسترس عوام خارج است و برای درک آن باید سراپا گوش بود.

 هر چیز که کونی و الهی دارد  از گوش سمیع خواه و از چشم بصیر

 (276: 1385 دهلوی بیدل)

 سوم بخش 

 :سینستزیا و جهان معانی

چشم وا کردن زمین و  ای در کار نیستهوش اگر باشد کتاب و نسخه

 آسمان فهمیدن است

درست است که سینستریا یا همان حس آمیزی از صنایع ادبی رایج است 

بخشد اما چیزی که ما از این آرایه در اشعار می که به شعر زیبایی

ها ست، این شاعران بسیار بیشتر از این کنیممی بیدل و بودلر دریافت

دانند که آن را راه رسیدن به می جایگاه حس آمیزی را آنقدر باال

 دانند.می بزرگترین تمنای آدمی یعنی کشف حقیقت زندگی

دانست، زیرا تجربه ایست که می ای  انضمامیفلسفه را تجربه 1دونان

ی اصلی نزد این د. فلسفهشومی در خود زندگی و با خوِد زندگی حاصل

 شاعران نیز، علم روح به صمیم ذات خویش است.

ها  شعر نزد شاعرانی چون بیدل و بودلر تنها در آراستن کالم به آرایه

و وزن و قافیه نیست، بودلر اندیشمندی پر از احساس است و بیدل عارف 

ز و حکیمی ژرف. هم از این روست که کالمشان با مضامین و مفاهیم را

 ای درآمیخته است. آلود، مبهم و استعاره

داند و سخن از درک اضداد و وحدت می بیدل جهان هستی را تجلی حق

 آورد:می وجود به میان

هر سنگ که آید به نظر، طور  ذرا ت جهان، چشمه انوار تجلی است

 ببیند 

 (241)بیدل دهلوی، غزلیات، غزل 
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این کثرات عالم ریشه در  " به1بودلر نیز در شعر "انسان و دریا

 کند:می وحدت دارند اشاره

 " ای انسان

 تو همواره دریا را گرامی خواهی داشت،

 ی توست.دریا آیینه

 درون امواج بی پایان آن روان خود را بنگر ..."

 و یا در شعر " زیبایی"  آنجا که خود را با طبیعت و پرندگان یکی

ها  ها یی که رمزخویش اشاره دارد، چشم ی درشتِ بینایهاداند و به چشممی

 خوانند:می ها  راو نشانه

 ی آسمان جای گزیده امای مرموز در سینه" همانند پروانه

 دلم چون برف سرد و پیکرم چون پر قو سپید است

.... 

 رسدمی دو آیینه دارم که هر چیز در آنها زیبا به نظر

 من انداین دو دیدگان من اند... دیدگان درشت 

 درخشد."می که در آنها نور ابدی

مانند آنچه که در شعر باال دیدیم ابیات بیدل نیز پر از عناصر 

 دهند.می آیینه و بازتاب و نور است که خبر از بینش و شهود

چو شبنم حیرتی گل  درین گلشن نه بویی دیدم  و نی رنگ فهمیدم

 کردم و آیینه خندیدم 

 (298ش هفتم، غزل )بیدل دهلوی، غزلیات، بخ

درست است که این شاعران در خلق آثار خود به دنیایی از رازها و  

کنند و جهان شاعرانه یشان از جهان واقعی جداست اما می ابهامات کوچ

کنند تا همچون پیامبران بتوانند انسان می همزمان  راهکاری نیز ارائه

 س است .ی وحدت حوارا به سوی حقیقت بکشانند، و آن معجزه

 همچون خیاالت از شخص تنها  کثرت نشد محو از ساز وحدت

 (14)بیدل دهلوی، غزلیات، بخش اول، غزل 
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 برای خود خیال شخص تنها گفتگو دارد  ی کثرتاثرهای کمال وحدت است افسانه

 (285)بیدل دهلوی، غزلیات، بخش پنجم، غزل 

 ای بیرون آب ست تا استادهعکس در آب ا وحدت از خودداری ما تهمت آلود دویی است

 (24)بیدل دهلوی، غزلیات، بخش دوم، غزل 

 اند ها  آیینه دار شوخی یک دانهخوشه عالم کثرت طلسم اعتبار وحدت است

 (148)بیدل دهلوی، غزلیات، بخش چهارم، غزل 

 اینجا روز و شب و مه و مال یکی است ای سر خوش دهر یاس و آمال یکی است

 چون آیینه رفت، شخص و تمثال یکی است  ـــابوحــدت دریـبیدل شو و کیفیت 

 (79)بیدل دهلوی، غزلیات، بخش دوم، غزل 

ی مهم دیگر در کنار وحدت همانگونه که از این شعر پیداست نکته

وجود ، مفهوم بیدل شدن و بیدل بودن است . همین کلمه "بیدل"  نماِد 

ا یکی بودن با جهان تحیر، درک و همدلی است. همدلی به معنای سراپ

 هستی و فرای آن.

همان همدلی است.این همدلی زبان خودش را دارد و  1یا آگاهی قلبی 

آن زبان نمادهاست، چیزی که در اشعار این دو شاعر به وفور دیده میشود 

 کشاند.می ی جسمانی و مادی خودمانهاو ما را آنسوی محدودیت

گیرد، و می قلبی سرچشمهشناخت واقعی از شناخت  1از نظر شواله

گذارد. مانند نسبت بین ماه و می ی دومعملکرد عقل و منطق را در وهله

خورشید که ماه چیزی جز انعکاس پرتو خورشید نیست، به همان صورت تفکر 

 منطقی نیز چیزی جز بازتاب شهود نیست. 

ت دهد که با عشق با هستی و طبیعمی این رویکرد به ما این امکان را 

 سراید:می یکی شویم . همانگونه که بودلر در شعر "فراز"

 هاها ، بر باالی درهبرفراز مرداب

 ها ، ابرها، دریاهاها ، جنگلکوه

 هابر فراز خورشید، بر باالی اثیر

 ماوراء حدود کرات پر ستاره

 ای روح سبکبال و چابک
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 افتدمی چونان شناگری که بیحال در آغوش امواج فرو

 ذتی وصف ناپذیربا ل

 فضای بی پایان و عمیق را شیار کن

 پر باز کن و دور از بخارهای عفن و دردزا

 خود را در هوای بلندیهای آسمان شستشو ده

 و آتش فروزانی را که در فضاهای شفاف جای گرفته،

 به سان شرابی پاک و ملکوتی در کام ریز

 در ورای غم و اندوه که

 آسمان هستی را مه آلود کرده

 کندمی خوشبخت روانی که بالهای قوی خود را باز

 سازدمی و خود را در فضای روشن و پر نور رها

 ی او مانند چکاوکیسعادتمند کسی که اندیشه

 شتابدمی ها سحرگاهان بسوی آسمان

 گستردمی ی خود را بر روی زندگیهاو بال

 کند.می و زبان گلها و هر چه را که گنگ است درک

رود که می و اما اوج حس آمیزی نزد این شاعران تا بدان جا پیش

اند از جمله ی حواس مربوطعالوه بر  استفاده از کلماتی که به حوزه

عناصر رنگ، بو و صدا و یا افعال دیدن و شنیدن و بوییدن، دست به خلق 

ی توان به آوامی زنند که از آن جملهمی و گنجاندن ترکیبات کالمی جدید

رنگ آمیخته ، تصویره آوایی یا بوی شنیداری اشاره کرد. هم از این 

تواند برای می جهت است که حواس در عین کثرت با هم یکی شده و فرد

 نویسد :می مثال رنگِ بو را بشنود! همچنان که بودلر 

 " عطر او مثل پوست کودکان تازه

 .."ی نی مالیم و مانند چمن زار سبز است.به سان نغمه

 سراید:می و یا بیدل
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خاک راهی باش و از هر  رنگ بو نامحرم فیض بهار نیستی است

 نقش پا بردار گل

 (79)بیدل دهلوی، غزلیات، بخش هفتم، غزل  

ی آواز مردمک شد ز ازل سرمه ی ساز نگاهتا به شوخی نکشد زمزمه

 نگاه 

 (138)بیدل دهلوی، غزلیات، بخش نهم، غزل 

 شش جهت غیر از مزار نبود  دلینشنیدم بوی زنده 

 (177)بیدل دهلوی، غزلیات، بخش چهارم، غزل 

 نتیجه گیری:

اال الفی دارد و باقی همه   جز وحدت صرف نیست در غیب و شهود

 ال

 رضوی( طلحه داکتر ، بیدل کالم در شهود و وجود )وحدت

سازند، حسی باطنی می این شاعران از ترکیب حواس پنج گانه حسی نو

توان آن را به حس ششمی تشبیه کرد که می فرای حواس ظاهری است و که

مختِص درکِ جهان نا آشکار و ناخودآگاهمان است و یا حتی آن را چشم سوم 

بنامیم که راه درک جهانِ معنی است. بنابر این  1یا اصطالحا چشم شهودی

از  دهد و مقصود شاعرانمی وحدت حواس )سینستریا( اهمیت خود را نشان

 گردد.می تاکید بر به کارگیری آن نمایان

ها یی جدا از هم دل بینیم که دو شاعر در زمان و مکانمی از جهتی

ی ی حسی در حیطههامشغولی یکسانی داشته اند، چرا که سینستزیا و تجربه

 اند و حد و مرز ندارند. تخیل واقع شده

داند و می زندگیمرلوپونتی ادراک حسی را یک اصل و قاعده برای 

بینیم به این دلیل است که تجارب علمی جای عقیده دارد اگر آن را نمی

اند و ما از دیدن، شنیدن و در کل احساس کردن تجارب حسی را گرفته

 گوید: می ناتوان مانده ایم. درست مانند یونگ که

"من همیشه از اینکه تعداد قابل توجهی از افراد در صورت امکان 

گیرند و گروه بیشمار دیگری از آن به گونه از هوش خود بهره نمیهرگز 

گیرند یکه خورده ام. همچنین از اینکه بسیاری از می یی احمقانه بهره
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کنند که گویی می افراد هوشمند دارای ذهنیتی بیدار، آنچنان زندگی

اند چگونه حواس خود را بکار گیرند شگفت زده شده ام. هرگز نیاموخته

دیدند و کلماتی را ا چیزهایی که در برابر چشمانشان قرار داشت نمیآنه

شنیدند و متوجه چیزهایی که در انداخت نمیمی ها یشان طنینکه در گوش

)انسان و سمبولهایش  شدند..."چشیدند نمیمی کردند یامی دست خود لمس

 :79) 

ه انسان توان نتیجه گرفت که به همان اندازه کمی از این سخنان

بدوی با پیروی از غرایض و حواس  توانست راه خویش را به آگاهی و 

ها  غلبه کند تمدن باز کند و به ترس ناشی از مواجهه با ناشناخته

انسان متمدن امروز نیز به دوباره باز کردن جایی برای  احساس کردن 

که به معنای واقعی کلمه نیاز دارد. هر فرد صرف نظر از زمان و مکانی 

در آن واقع است در کنار تجارب عقالنی خود به تجارب حسی نیز نیازمند 

 ها  و عادات به خود بگیرد. است تا زندگی رنگ و بویی فرای روزمرگی

ای دانست که در مواجهه با توان قهرمان قصهمی این شاعران را 

ها  و کشف رموز زندگی پافشاری نموده و راه کاری را ارائه ناشناخته

 داده اند. 

ی وسیعی دارد که نزد بسیاری از موضوعی چون حس آمیزی دامنه

نویسندگان و شاعران جهان مورد توجه قرار گرفته، که در این مقاله 

ی بیشتر های کوچکی از آن داشتیم. بررسی و تحلیلسعی بر نشان دادن گوشه

 ها  و مقاالت دیگری است.در این زمینه نیازمند و طالب پژوهش

 منابع:

. ترجمه مرتضی شمس. قطعه هایی از گلهای رنج(. 1335بودلر شارل. )

 تهران: گوتنبرگ. 

. ویرایش: محمد دیوان بیدل: غزلیات(. 1386بیدل دهلوی، عبدالقادر. )

 سرور موالیی. تهران: علم.

(. زندگی و آثار، 1391پریست، استفن. و موریس مرلوپونتی. )خرداد 

 .57. شماره هنامه کتاب و فلسفهماترجمه مصطفی امیری. 

 پرسش.: آبادان .مرلوپونتی نزد پدیدارشناسی(. 1389پیراوی، مرضیه. )
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(. بررسی 1394روحانی، مسعود.، سیاوش حق جو و علی اکبر شوبکالیی. )

وحدت وجود در رباعیات بیدل دهلوی. فصلنامه عرفانی و اسطوره 

 .164 – 127شناختی دانشگاه آزاد اسالمی. 

جابراالنصار.  فرزاد ترجمه .جهان ادارک(. 1391وپونتی، موریس. )مرل

 تهران: ققنوس.

. ترجمه علیمراد داودی. تهران: شناسایی و هستی(. 1372مینار، لئون. )

 خوارزمی.

های نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه(. 1372ورنو، روژه و ژان وال. )

 . ترجمه بحیی مهدوی. تهران: خوارزمی.هست بودن

. ترجمه دکتر محمود سلطانیه. انسان و سمبولهایش(. 1372یونگ، کارل. )

 تهران: خوارزمی.

Blin (G.). Baudelaire. N.R.F 1939 

Austion, Lioyd. (1956). L’ univers poetique de Baudelaire. Mercure de France. 
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نقش تعامل ادبیات تطبیقی فارسی و فرانسه برهمگرایی 

 گیفرهن

 

 جمشید عباسی شنبه بازاری

 دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات پایداری

 دانشگاه محقق اردبیلی

Darichehjam@gmail.com 

 چکیده

 ادبی مطالعات در که دارد روشی بر  داللت تطبیقی ادبیات اصطالح       

 دنبال به و داشته پلورالیستی رود، ماهیتیمی کار به خود کلی مفهوم در

 انسانی علوم های شاخه دیگر با ارتباط ایجاد نو، فکری افقهای ترسیم

 التزام در آنرا پایایی پویایی، ویژگی. هاست فرهنگ بین مفاهمه ی و

 را خود است قادر مزیت این می کند و با تضمین خود زمان فکری تحوالت

 بر( 1828)ویلمن  .کند همراه و سازگار ادبی نقد جدید های نظریه با

 داشته اذعان فرانسه ادبیات بر ایتالیایی و انگلیسی بیاتتأثیراد

 بین فرهنگی های تعامل اثبات پی در بیشتر ادبیات در ها فرانسوی .است

 تبیین دقت به را تطبیقی ادبیات هایپژوهش مرزهای اساس این بر و هستند

 باید شناسی زیبا و هنر ادبیات،( 1958) ی ولک عقیده کرده اند. به

 قابل های شباهت چون گیرد قرار توجه مورد تاریخی ادله ی از بیشتر

 ایرشتهبین رویکرد .انسانهاست مشترک روح از ناشی ادبی آثار در مشاهده

 فرهنگی مطالعات آنجا که از .شد پررنگتر ،1950 سال از تطبیقی، ادبیات

 رفتارهای و هنجارها یا عامیانه فرهنگ به ندارد گرانخبه ماهیتی

 ساختارهای به آن تحلیل با بتواند تا پردازدمی خاص ایجامعه روزمره

 ناخودآگاه های پدیده است، معتقد (1382)یونگ .یابد دست فرهنگی کالن

 ذات در اینها بلکه بدانیم بشر اختراع نباید را انسانی تخیل منشأ با

آرتور  چون اساطیری دور زمانهای در که همانطور یعنی. دارند وجود بشر

 اند داشته وجود شرق در سهراب و سیمرغ رستم، و غرب ومته درو پر

 سیمای دهنده ی بازتاب" صنعان شیخ" و "فاوست" چون اساطیری نیز امروزه

 متأخرین در را ها اسطوره این باززایی. شوند می مدرن انسان درونی

 کرده تن بر ای تازه لباس است ممکن اما کرد ردیابی توان می براحتی
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 قومی و ملی مرزهای از پای بتوانیم ادبی های پژوهش در گاههر .باشند

 ی حوزه به نبینیم، پراکنده اجزایی در را ادبیات و بگذاریم فراتر

 نقش سیاحان و تجار نویسان، سفرنامه. ایم گذاشته قدم تطبیقی ادبیات

 ایفا فرانسه و ایران بین ادبی جدید اندازهای چشم ایجاد در مهمی

 به آن ترجمه به فارسی غنی ادبیات کشف گیری زبان وبا یاد و کردند

 عقیده ی صالحی، به .پرداختند فرانسه زبان ویژه به اروپائی های زبان

 با تاریخ طول در که است آن پذیریانعطاف ایرانی فرهنگ ماندگار راز

این تعامل، انعطاف و غنی سازی را  .است آمده کنار گوناگون هایفرهنگ

باستان  های یابی بر مبنای شاخص هایی چون: یافتهمی توان با ارز

 طبیعی، حوادث بشری، عواطف دینی، اعتقادات اجتماعی، حرکت های شناسی،

ها،  نامه سفر و ها، سفرها افسانه و ها باورداشت تاریخی، رخدادهای

 ها و... به شکلی نظام مند تبییین نمود. اسطوره نیز پیمایش جهان

 پلورالیستی، پرومته، نقدادبینخبه گرا،  کلید واژه:

 

 مقدمه -1

 دو هرچند برخی به اشتباه ادبیات تطبیقی را سنجش مقایسه ای         

 داللت  مختلف می دانند اما این اصطالح  هایفرهنگ از ادبی اثر چند یا

و   رودمی خود به کار در مفهوم کلی ادبی مطالعات در که روشی دارد بر

ندارد.  ادبیات تطبیقی ماهیتی پلورالیستی صرفا" اختصاص به ادبیات 

داشته و نه تنها محدود به مرزهای زبانی، قومی و سیاسی نیست بلکه به 

دنبال ترسیم افقهای فکری نو، ایجاد ارتباط با دیگر شاخه های علوم 

انسانی و مفاهمه ی بین فرهنگ هاست. ویژگی پویایی ادبیات تطبیقی 

ت فکری زمان خود تضمین می کند. این ویژگی پایایی آنرا در التزام تحوال

را در ادبیات ملی و قومی کمتر می توان دید چرا که با این مزیت قادر 

است خود را با نظریه های جدید نقد ادبی سازگار و همراه کند.  شاید 

( بود 1828نخستین کسی که از ادبیات تطبیقی سخن به میان آورد ویلمن)

سی و ایتالیایی بر ادبیات فرانسه اذعان که بر تأثیرادبیات انگلی

داشته است. بعدها مکتب ادبیات تطبیقی فرانسه نامهایی چون ماریوس 

فرانسوا گویار، ژان ماره کاره، رنه اتیامبل و پل ون تیگم را  به  

 ادبیات جهان معرفی نمود.



 

310 
 

 اثبات شواهد تاریخی در پی  به استدالل بیشتر فرانسوی ها در ادبیات 

 ادبیات هایپژوهش مرزهای ل های بین فرهنگی هستند  و بر این اساستعام

نه مرزی می کشند و  آمریکایی مکتب تبیین کرده اما دقت به را تطبیقی

( ادبیت، هنر و زیبا 1958نه محدودیتی را می پذیرند. به عقیده ولک )

شناسی  باید بیشتر از ادله تاریخی مورد توجه قرار گیرد چرا که شباهت 

 های قابل مشاهده در آثار ادبی ناشی از روح مشترک انسانها است.

در این پژوهش برآنیم تا محور های زیر را تبییین و پرسش های خاص 

 منبعث از تعامل دو فرهنگ متفاوت را به پاسخ بنشینیم:

در چه زمینه هایی از فرهنگهای ایرانی و فرانسوی مشترکات در  -1

 خور اعتنایی داریم؟

ثیر گذاری مشترکات فرهنگی، اجتماعی و تاریخی در روابط میزان تأ -2

 بین ملت ها چه میزان است؟

آیا نتیجه تعامل بین فرهنگی می تواند منجر به همگرایی فرهنگی  -3

 گردد؟

 

 پیشینه تحقیق -2

  به نسبت 1950 سال از تطبیقی، ادبیات ایرشتهبین رویکرد        

 زیبا هنرهای بین روابط بر تربیش یعنی. شد پررنگتر المللیبین ماهیت

 ادبیات  1960 اواسط از خصوصبه. داشت نظر انسانی علوم هایرشته سایر و

 اصول راستا این در. داشت ای ویژه  توجه اجتماعی علوم به تطبیقی

 بین مطالعات ماهیت ای، رشته بین مطالعات بر مبتنی تطبیقی ادبیات

 ادبی، هاینظریه شناسی،عهجام از ترکیبی خود  که کرد پیدا فرهنگی

 شناسیانسان هنر، تاریخ عمومی، هایرسانه مطالعات شناسی،فرهنگ

 .است هافرهنگخرده به توجه و عامه ادبیات و موسیقی فرهنگی،

 چگونه که هستند واقعیت این تبیین پی در تطبیقی ادبیات پژوهشگران

 ایدئولوژی و عیاجتما ی طبقه جنسیت، قوم، نژاد،  به خاص، هایپدیده

 گرانخبه ماهیتی  فرهنگی مطالعات  که آنجائی از. یابندمی ارتباط

 خاص ایجامعه روزمره رفتارهای و هنجارها یا عامیانه فرهنگ به ندارد

 جامعه در فرهنگی کالن ساختارهای به آن تحلیل با  بتواند تا  پردازدمی

 .یابد دست



 

311 
 

 نتایج و بحث -3

 جهان اسطوره ها -3-1

اسطوره به تعبیری تاریخ مجازی است. یعنی بازتاب دهنده ی          

روحیات جامعه خود و پیوندهای ملموس شان با موجودیت و ماهیت تاریخی 

آن جامعه است.  حتی شخصیتهای فرهنگی، ورزشی، علمی و هنری بدلیل 

اسوه و الگو بودنشان و الهام بخشی و حضور شگرف و تأثیر گذارشان در 

های اجتماع خود، پیوستگی تامی با اسطوره پیدا می کنند و گاهی  الیه

با فاصله گرفتن از زمان حدوث شان تا مرتبه جایگزین اسطوره ها پیش 

 می روند.

( معتقد است، پدیده های روحی و ناخودآگاه با منشأ تخیل 3:1382یونگ)

 انسانی را نباید اختراع بشر بدانیم بلکه اینها در ذات بشر وجود

دارند و بدون اینکه ازجایی سرایت کرده یا منتقل شده باشند، بخاطر 

ذات روح انسان در هر زمان و مکانی یافت می شوند. یعنی همانطور که 

در زمانهای دور اساطیری چون آرتور )فرانسه(، پرومته، آشیل، هلن  و 

... در غرب و رستم و زال و سیمرغ، اسفندیار و سهراب و... در شرق 

د داشته اند امروزه نیز اساطیری چون  "فاوست" گوته و "شیخ صنعان" وجو

عطار نیشابوری بازتاب دهنده ی سیمای درونی انسان مدرن در غرب و شرق 

می شوند. باززایی این اسطوره ها را در متأخرین براحتی می توان 

ردیابی کرد اما ممکن است لباس تازه ای بر تن کرده باشند. در توجیه 

 زبان سو، یک ه بازایی اسطوره در شعر اعتقاد بر این است که ازپدید

 و است اسطوره بازآفرینی یا خلق براي مناسبی جایگاه رمزگونه ی شعر،

: 1378 )دیکور، است رمزي منطق کنش بیانگر ابزار دیگراسطوره، سوي از

 ، ی شعر زمینه در تازه کوشش هاي میگوید: زمینه این در 1دایچز(.  30

 زبان در رمز و درباره ی مجاز تحقیق و جستوجو به طبیعی منجر وربه ط

می  اسطوره باب طبیعت در اي تازه وجوي جست به نیز و می شود شعر

 (.236 :1370کدکنی، انجامد )شفیعی

اسطوره ها چون از درون و وجدان آدمی بر می آیند می توانند ذهن و 

ا تغییر و سمت و سوی روان و دل انسان را مسخر کرده و نوع نگاهش ر

دیدگاه آدمی را با خود همراه نمایند. این ویژگی ها قدرت فراوانی به 

اسطوره های ملل می دهد تا مشترکات صوری به حسی عمیقتر که همان 

همگرایی فرهنگی است منجر شود. اما باید همیشه این مالحظه را مد نظر 
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شمشیری دولبه اند.  داشت که بسیاری از این اسطوره ها و کارکردهایشان

 به نحوی که مثال" وقتی "فاوست" می گوید:

 با من را شما! آور مالل الهیات نیز تو و طب حقوق، فلسفه،! افسوس 

 بینوا دیوانة اینجا منم اكنون و ام آموخته اكمل حد به و شكیبایي شور

 خوب... ام بوده پیشتر برخوردارم كه قدر همان فرزانگي و خرد از كه

 كار دیگري پس این از... نیستیم چیز هیچ شناخت به قادر ما كه ممي بین

 .(17: 1382 گوته،)بیاورم رو جادو به كه آن جز نمانده برایم

 كه حکایت از آن دارد که دنیا در نگاه او مرده است و آرزوی فاوست را

 یابد مي جوانب هستی دست تمام بر و شود آگاه چیز همه از خواهد مي

او که ویژگی شخصیتی او شده است،  قدرت تمناي عقدة ناشی از توان

بنابر این  .است در غرب مدرن نیهیلیسم از این ویژگی وجهي دانست. 

تأکید بر این جنبه از شخصیت اسطوره ای خاص در مشرق زمینی که معتقد 

 به ابدیت و جاودانگی است حاصلی جز واگرایی فرهنگی نخواهد داشت.

 ی مایه ُبن و موتیف عنوان به بارها نونک تا قدیمی های داستان

 "؛ کن ها پاک " رمان. شده اند گرفته کار به امروزی های داستان

 مایه ُبن که یه گری ُرب ، آلن فرانسه ادبیات نوگرای ی نویسنده اثر

 .  هست ُادیپ مشهور ای اسطوره داستان ، ی اش

 داستان ضیبع در الگو کهن یک صورت به هم صنعان شیخ داستان مضمون

 : اند جمله آن از. شده است تکرار ها

که  1مکالو کالین از خارزار ی پرنده  و 1هاثورن ناتانیل اثر 1ننگ داغ

حتی .  شود می توصیف مآب مقدس فردی ی ممنوعه عشق داستان دو هر در

نیز می توان در این  را  اسمرالدا به نوتردام گوژپشت رمان کشیش عشق

 .زمره به حساب آورد

 هفتگانه مراحل دوم از به مرحله الطیر، منطق صنعان منظومه داستان شیخ

 و عشق دشواري بر است تمثیلي می پردازد و عشق مرحله یعني سلوك ؛

برای کسی که با جذوه ای از بیدار  تحلیل روانکاوانه ی مراحل سلوک 

 از، است نمادي شخصیت این دارد؛ قرار لغزش خطر در حال عین شده، در

 عنوان به امروز تا صنعان بدین دلیل شیخ رندي. شخصیت و مالمت و عشق

 .ایراني ایفای نقش می کند ادبیات عرصه در نمادی

 سفرها و سفر نامه ها 3-3
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قرن هفدهم را پربارترین دوران جهانگردان فرانسوی در ایران          

اسی می دانند که شاخص ترین شان ژان شاردن است که بنیانگذار ایرانشن

در اروپاست. حوزه کاری او بیشتر، تاریخ، فرهنگ، آموزش و ادبیات 

بود. از دیگر چهره ها می توان به ژان باتیست تاوارنیه که دلبسته ی 

ادبیات بود و پیر لوتی که نگاه ویژهاش زندگی اجتماعی ایرانیان بود 

نام برد. اوژن ناپلئون فالندن نیز تمام هم خود را بر شناسایی و 

 اساندن شهرهای ایران گذاشت.شن

 و ادبی ای،منطقه مذهبی، قومی، اجتماعی، مباحث امروزه         

 شده ترجمه نیز فارسی به اغلب که فرانسوی، هایسفرنامه این تاریخی

 شناسیِ تصویر گرایش که این ویژه به کرده، پیدا مضاعفی ارزش است،

 برد،می نام خود کمکی یار عنوان به ها،سفرنامه از تطبیقی، ادبیات

 از سیاحان که است تصاویری بر متکی اساساً  هابررسی و هاتحلیل چون

 .کنندمی ارائه ایرانی و ایران

 زبان نوزدهم قرن در علمی خاورشناسی دستاورد بزرگترین که همانطور

 آن تبع به و تطبیقی ادبیات دستاورد بزرگترین ، بوده نوین شناسی

 در هاسفرنامه کردن کاربردی/ بیستم، قرن در تصویرشناسی، گرایش

 مبنای بر است توانسته تطبیقی تاریخ حتی و است بوده دانشگاهی مطالعات

 باتیست ژان همچون سیاحانی هم نظر این از و گیرد شکل تطبیقی مطالعات

. دارند قرار تتبعات این رأس در ِتِونو دو ژان و شاردن ژان تاورینه،

 و است شناسی ایران دایرهالمعارف که او، رنامهسف و شاردن نقش اما

/ دارد، بر در را شناسیایران و صفویه عهد مهم اسناد از کلی امروزه

 ماتیو لویی توسط آن دقیق چاپ اولین و. است برخوردار خاصی جایگاه از

 مدرسه در فارسی زبان استاد اولین که فرانسوی، شناس ایران النگِلس،

 .است گردیده ارائه بود، مه شرقی زنده زبانهای

 هجدهم قرن که هفدهم قرن فقط نه شاردن المعارفۃدایر که این کالم خالصه

 و ُقرب امروز به تا آن عدیده تتبعات و داد قرار تأثیر تحت نیز را

 که بودند نویسان نامه سفر ابتدا در .است کرده حفظ را خود منزلت

 ، هفدهم قرن در زیرا کردند آشنا فارسی ادبیات با را ها فرانسوی

 نویسان نامه سفر .داشتند نویسی نامه سفر به وافری عالقه ها فرانسوی

 بین ادبی جدید اندازهای چشم ایجاد در مهمی نقش سیاحان ، تجار ،
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 کشف به زبان گیری یاد طریق از آنان و کردند ایفا فرانسه و ایران

 های زبان به آن ترجمه  به مبادرت و  شدند نایل فارسی غنی ادبیات

 صالحی رضا سید به عقده دکتر .کردند فرانسه زبان ویژه به اروپائی

ملی راز ماندگار فرهنگ ایرانی  کتابخانه و اسناد امیری، ریاست

 گوناگون هایفرهنگ با تاریخ طول در که است ایرانی فرهنگ پذیریانعطاف

 است.  آمده کنار

 رخدادهای تاریخی -3-4

 آثار و نویسندگان بین تعامل ماهیت و چگونگی ی مطالعه          

 ادبیات پژوهشگر .است تطبیقی وظیفه اصلی ادبیات هازبان و هاملت ادبی

ها را کشف و بازتاب ملت بین ادبی مبادالت و موظف است تا روابط تطبیقی

روابط  کیفیت اثبات هاملت ادبیات سنجش تالش برای عبارتی به. دهد

 آورد که میان به تاثیر از سخن توان می وقتی .استآنه میان تاریخی

 اثر تاکنون هیچ شناسایی و مورد تحلیل قرار گیرد. چراکه روابط این

متأثر  بیگانه یا و خود قومی ادبی آثار از نحوی به که نشده خلق ادبی

 پای بتوانیم ادبی های پژوهش در هرگاه که گفت اینطور تواننباشد. می

 را ادبیات روشنتر، بیانی به و بگذاریم فراتر قومی و ملی مرزهای از

 گذاشته قدم تطبیقی ادبیات ی حوزه به نبینیم، پراکنده اجزایی در

 از ای پاره نه ایم گرفته  نظر زیر را ادبیات کلیت صورت دراین. ایم

 تری جامع تحلیل گوته تعبیر به وطنی جهان نگاه و تمامیت این. را آن

 .دهد می دست به را

خدادها در سرگذشت ملل اگرچه مستقل از هم و گاهی دور از هم اتفاق ر

افتاده اند اما اغلب ماهیتی مشترک یا مشترکاتی در خور اعتنا دارند. 

جنگ های صلیبی، جنگ های جهانی، انتفاضه، پایداری، اعتصاب غذا در 

ایرلند و استقالل طلبی ها، آدمهایی چون بورخس، بابی ساندز، لورکا و 

.را به جهان معرفی کرد. اما شاخص ترین اتفاق تاریخی در روند ..

تکاملی جامعه ی به شدت طبقاتی ایران و فرانسه رخ می دهد، یعنی انقالب 

فرانسه و انقالب اسالمی ایران. این دو اتفاق مهم در محور های زیر با 

 هم مشترک بودند:

یه سلطنت هیچکدام انقالب حزبی نبودند بلکه انقالب مردم بر عل -1

 بودند.

 انگیزه قیام مردم تضاد طبقاتی شدید بوجود آمده بود. -2
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 هر دو حرکت انقالب آرمانگرا بودند. -3

از آنجاکه تحوالت اجتماعی بر تطور و تکامل ادبیات و هنر یک سرزمین 

تأثیر می گذارد، این اشتراکات می تواند خواستگاه مضمونها ی همگرا 

نوع ایدئولوژی آلترناتیو با هم تفاوت و مشترک قرار گیرد حتی اگر در 

داشته باشند. اگر نگاهی به رمان بینوایان داشته باشیم می بینم که 

ریشه استقبال اقشار مردم در ایران از رمان بینوایان، در همذات 

پنداری با شخصیت هایی است که شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مشابهی 

شخصیت ها و اعتراض به فاصله  را تحمل می کردند. بزداشت آزاد از

طبقاتی را در آثار ایرانی نیز می توانیم ببینیم حتی در رمان شبهای 

تهران نیز رویکردی امروزی و آغشته به دغدغه های بومی را می توان 

خاستگاه طبقاتی با  آدمهاییبه شرح حاالت درونی رمان این  سراغ گرفت.

ن یک مرد و دو زن هستند. . قهرمانان داستامی پردازدخرده مالکان 

مالک مآبانه می ه آنها در درون خود و درگیر با خود با رفتارهای خرد

 .کوشند هر کدام به گونه ای خویشتن را بیابند

 حوادث طبیعی -4-5

بسیاری از پدیده های طبیعی منجر به زایش و شکل گیری باورداشتها، 

و رفتارهای مدنی در رفتارهای اجتماعی، معماری، آداب و سوم، آئین ها 

ملل مختلف می گردند. همانند آنچه که پس از زلزله طبس رخ داد و سبک 

معماری خشتی آن را دگرگون کرد. آنچه که امروزه در شهر سازی این 

نواحی به چشم می خورد دیگر قرابتی با بافت باستانی با دیوارهای 

ا ی بکار رفته بلند خشتی و کوچه های باریک و تو در تو ندارد. سازه ه

در پیکره ی ساختمانها نشانی از شناسنامه بومی نداشته و فقط در چشم 

 اندازهای سازمان نیافته گریزی به المانهای بومی خود می زنند.

در بسیاری از آثار ادبی به عوارض و حوادث و رخدادهای طبیعی اشاره  

حتی ماه شده و حتی به بسیاری از آن ها صورتی ماورائی بخشیده اند. 

گرفتگی، زلزله و آتشفشان نیز در فرهنگهای مختلف منشأ الهامات و 

آفرینشهای بسیاری بوده و هست. رد این الهامات را می توان در شعر، 

داستان، ادبیات نمایشی، نیایش واره ها و آئین هایی از این دست 

 مشاهده کرد.
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ی رخ لومترکی 2ژرفای اگر چه در فرانسه  1909ژوئن  11ی لرزه زمین

داد، اما کسی نمی داند تا چه عمقی بر روح و جان آدمی تأثیر گذاشته 

است، درست مانند دقایق تلخی که در بم، رودبار، طبس و ... رقم خورد 

و منجر به خلق آثار بصری و نوشتاری بسیاری شد. اشاره به اندوه، 

تی در تقابل زندگی و مرگ، گذشت و جوانمردی، نوعدوستی و حس وطن پرس

کنار اشاره های تلویحی به ایستادگی در مقابل مرگ را در ادبیات و 

هنر می توان دید. پای  تصویر پیرزنی کنار خانه ی مخروبه اش شعری 

دیدم که نوشته بود: اینجا که من نشسته ام/ دیروز خانه ام ایستاده 

 بود. 

یدگان براستی اگر حسی می تواند وادارمان کند آب و آذوقه به آسیب د

زلزله و سیل و آتشفشان، در نقطه ای از دنیا برسانیم نمی تواند 

 مجابمان کند که این را در شکل ادبی اش مبادله کنیم.

 عواطف بشری -6 -4

عشق ها، شکست ها، کامیابی ها و ناکامی وحتی ناتوانی های ذاتی  با 

اصلی تأثرات عمیقی که بر جای می گذارند، بطور غیر قابل انکاری عامل 

 بسیاری از شاهکارهای ادبی ملل بوده است.

بعد از ازدواج با یكي از آشناهایشان  ائلین ژوزفیندر تاریخ فرانسه، 

ناپلئون بناپارت ازدواج كرد و به دنبال آن ژنرال  با و پس از فوت او

دو یكي از عشق  روابط عاشقانه آنسال طالق داد و  13نیز او را پس از 

عشاق رمان تاریخی از برناردن ، پل و ویرژینیت. ي اسو عاشقي هاي تاریخ

دوسن پیر فرانسوي است و بر خالف اكثر داستانهاي عاشقانه كه از طبقه 

به نحوی  رقم می زنندطبقه محروم حوادث آن را  استمرفه و شاهزادگان 

پل و ویرژیني در یك  .عشق و عاشقي را مردمي و عامي جلوه مي دهدکه 

كنند و به گونه اي عاشق و دلباخته هم مي شوند  ي ميجزیره كوچك زندگ

و ویرژیني به دعوت عمه ي پیر و ثروتمند خود عازم فرانسه مي شود تا 

خود و خانواده ي خود را بر خالف نظر پل از فقر و تنگدستي نجات دهد 

ولي در راه برگشت در دریا غرق مي شود و پل نیز بعد از دو ماه به 

 .راق ویرژیني تسلیم مرگ مي شوددلیل غم و غصه و ف

 اعتقادات دینی -7 -4



 

317 
 

حس پرستش همزاد بشر است و بسته به نوع نگرش جوامع در مراحل         

بلوغ فکری انسانها تقویت و یا کمرنگ می گردد. در جوامع دینی یا 

جوامع مبتنی بر گرایشات بدوی فطری بلوغ دینی روند تکاملی و بلوغ 

عی خود  طی می کند حتی با مدد جویی از عالم معنا خود را به روال طبی

با نگرش مبتنی بر علوم تجربی فراز و فرودها و غلیان  جوامع اما در

مربوط به آن محسوستر است. گاه این تأثرات منجر به فجایع انسانی و 

گاه تبدیل به نوعی تراژدی گردیده است. کوره های آدم سوزی هیتلری و 

محاکمه گالیله،اشکالی از این افراط و تفریط های جنگهای صلیبی و نیز 

وابسته دین یا ناشی از دین گریزی اند. اگرچه همزمانی تاریخی اتفاقات 

در این مورد به چشم نمی خورد اما دوره هایی نیز در تاریخ ایران 

وجود دارد که ای سرزمین مورد تهاجم و تسخیر و تعدی قرار می گیرد؛ 

هنرمندانش، حبس یا متواری می شوند و یا تا  دانشمندان و شاعران و

آخر بر سر اعتقاد خود جان می بازند. با این وجود نمود چنین رخدادهایی 

در آثار مختومقلی، فرخی، گل سرخی و...می بینیم همانطور که در نوع 

ادبی فرانسوی اش نیز می توان آنرا رسد کرد. شاید مابه ازای آن را 

 أت ژاندارک دید.در تاریخ فرانسه در هی

معماری  جلوه ی قرون وسطی دوره ی ایمان آتشین به آئین مسیحیت است که 

 سران و تابعین، عرصه جنگاوری. در بازتاب داردبا کلیساهای عظیم آن 

 راه می اندازند سرزمین مقدس جنگهای صلیبی رسیدن بهمغرب زمین برای 

 التینی مراثی و راشعا مانند آثار شگفت انگیزیدر بعد روحانی اما .

اشعار عرفانی فارسی برابری می کند. و لی  متعالیکه با روح  پدیدآمد

در این دوره زبان فرانسه هنوز فقیر و مردد بوده و از عهده ی ادای 

 .بر نمی آمد احساسات و هیجان های دامنه دارو بیان  اندیشه های واال

خست فرانسه ای ؛ندو دوره تقسیم می شود برای فرانسه به قرون وسطی

از آغاز قرن یازدهم تا پایان قرن سیزدهم در راه ایمان  توانمنداست که

معماری رومان  ،هنر در قالب بازتاب تعامالت وتأثرات،. قدم بر می دارد

قرون اما در .ادبیاتی ظریف و موزون بیان می شود نیز به زبانو  1یکوکوت

ایمان اولیه  هممی شود سوزی  جنگهای خانمان رگیرچهاردهم و پانزدهم د

 .می رود تحلیلو شده مغشوش  آن ادبیات درخشانو هم 

شاید این سرگردانی و تشویش در  سراسر اروپا تسری یافته بود که 

 كمدى سرودهاى در فرانسه ازآن بی نصیب نمانده بود. چنانکه دانته
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 با انسان كه  كشیده، تصویر به ما براى اى شیوه به را جهان"دوزخ"

: 1930 ناوار،) است سرگردان همچنان بد، و نیك اعمال به آگاهى دوجو

67-66) 

  یافته های باستانشناسی -9 -4

نقب زدن در تاریخ گذشته و جستجو در مدنیت دوران باستان ما         

 اسمی، را به مشترکاتی می رساند که شگفت انگیزند. عالوه بر شباهت های

ی توان در رفتار اجتماعی، باورداشت را نیز م بسیاري فرهنگي تشابهات

گالش  مردم ها و مناسبات قومی مشاهده کرد.یکی از این موارد که بین

 وجود( فرانسه) گولها سرزمین در( Gaulish) گولیش مردم و شمال ایران

 گویاي تواندمي است كه شناسيباستان هايیافته مبتنی بر  تشابهات دارد،

 باشد، مردمان این معماري و هنر شیوه و يمذهب فرهنگي، عمیق اشتراكات

 ِمنهیر سنگ افراشته ها یا عنوان با فرانسه جنوب در كه این آثار

(Statue Menhirs )كمبوس باستاني روستاي مروفند، در (Cambous )به نزدیك 

 و نیز در معبد شهر یری در فرانسه جنوب در( Montpellier) مون پلیه شهر

 كیلومتري مشکین شهر استان اردبیل كشف 31 در پیرازمان روستاي حوالی

 نیست سنگین خیلي كه"  توف" سنگ جنس از هایی افراشته شده است.  سنگ

 و زنان تصاویر از تركیبي ها سنگ تخته این روي شده حجاري نقوش و

اما پرسش اینجاست که این تشابهات صوری  .مردانی است که دهان ندارند

 توانند کمک نمایند؟ چقدر به استناد فرهنگی می

در نگاه اول شاید نوع پررنگی از توارد  تاریخی باشد اما وقتی 

بخواهیم احتمال مهاجرت خالقان این آثار را بدهیم می توانیم ادعا 

کنیم که یقینا" چنین سازه هایی می توانسته پس زمینه ی اعتقادی و 

 تخصصین امردواجتماعی قدرتمندی را با خود همراه داشته باشد. م-فرهنگی

 در این سنگ افراشته ها ارائه داده اند.  دهان حذف مورد در فرضیه

 قرار خدا پیشگاه در نذر اداي عنوان به ها ساخته دست این نخست اینکه

اما . مورد پرستش بوده اند معبود خود بعنوان   دیگر اینکه. گرفت می

بکار گیری  .دانسته اند سكوت معناي به دهان را حذف فرضیه دو هر در

این آموزه فرهنگی در هر کدام از متون فرانسوی یا ایرانی می تواند 

ما را به درک فرهنگی روشنتری از دو ملیت ظاهرا" دور افتاده از هم 

رهنمون شود. نکته قابل تأمل ضرورت مطالعه همه جانبه در موضوع 

 اشتراکات فرهنگی است کما اینکه اگر باستان شناسی، مردم شناسی و
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زبان شناسی در این زمینه دخیل نبود تصویر واضحی از یک ارتباط دیرین 

بدست نمی داد. بدیهی است همانطور که در مقدمه اشاره شد تطبیق ادبی 

 دو ای مقایسه ضرورتا" باید همه جانبه باشد و صرفا" نباید به سنجش

 تمختلف بپردازد. بعبارتی باید موجودی هایفرهنگ از ادبی اثر چند یا

تاریخی و تحلیل چند وجهی از مناسبات انسانی را مد نظر قرار  ماهیت و

 دهد.

 ادبیات و هنرو حماسه -10 -4

ادبیات و هنر بدون روح حماسی دچار رخوت می شود. این انفعال         

 برای جامعه ای که دنبال ایدهآل های خود است بسان 

 طریق از که تاریخی عوقای از است منظومی داستان سم مهلک است. حماسه

 در دهم قرن طی در ادبیاتی چنین. باشد گرفته بخود الایده رنگ افسانه

 شانسون فرانسوی هایحماسه معتبرترین و گشت. مشهورترین پدیدار فرانسه

 رشته به سیالبی ده شعر با عموماً  وسطی قرون هایباشد. حماسهمی دوروالن

ه ذکر شود خواننده آگاه به یاد حال بدون آینک .است شده درآورده نظم

فردوسی می افتد که رد فضای حماسی فردوسی را بدون مشقت در ادبیات 

 دنیا می توان گرفت.

 نویسنده 1کولت گابریل اگر بخواهیم از شعر بگوییم، سیدونی         

 دو ی ه پرورد دست چه ،اگر ایرانی شاعر فرخزاد فروغ و ی فرانسوی

 رویکرد از که اند مضامینی پرداخته خلق به ّماا هستند متفاوت فرهنگ

 داشتن لحاظ به نویسنده دو باشد. این می مقایسه قابل مضمونی  نقد

 در مشترک مضامین مشترکی دارند. از تّفکرات مشابه، فکری های دغدغه

 مرگ، عشق،: چون هایی درونمایه به توان می نویسنده دو آثار این

کرد  اشاره خود از وگریز زنانه تسلط شادابی، حسرت، جوانی، اندوه،

 .(1391)اشرفی و همکاران، 

 نتیجه گیری -5

با همه تفاوتهای فرهنگی، اجتماعی، نژادی و قومی، مشترکات         

زیادی می تواند زمینه های نوعی گفتمان دو سویه را فراهم نماید. این 

جهت گفتگوی  مشترکات هر وقت مورد توجه و تدقیق قرار گرفته توانسته در

تمدنها مؤثر باشد. هر اندازه که به حوزه مشترکات فرهنگی اهتمام 
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ورزیم رسیدن به سطحی از همگرایی که مطبوع و مقبول طبع اهل ادب و 

 هنر باشدممکن خواهد بود.

 منابع:

 چند اثری مضمونی (. نقد1391) فرناز ارفعی زاده. و اشرفی، فرانک. 

 ادبیات مطالعات فصلنامهزاد. فرخ فروغ از آثاری و کولت از

 .11 صص ، 1391 پاییز ، 23 شماره ششم، سال ،تطبیقی

: تهران. فارسی شعر در خیال صور.  (1370). محمدرضا شفیعی کدکنی،

 .آگاه

 ترجمۀ. اسطوره شناسی جهان. (1378). البالنتین فرانسوا و ماري. دیکور،

 .مرکز: تهران. ستاري جالل

 روحاني، ترجمه دین، و روانشناسي(.  1382) . او گورست كارل یونگ،

 .اساطیر: تهران

: تهران آذین، به. ا.م ترجمه ،گوته(.  1382. ) ولفانگ یوهان گوته،

 .نیلوفر

 نویسنده درباره

 فومن فروردین 1348بازاری/  متولد  شنبه عباسی جمشید

 ادبیات ارشد کارشناسی دانشجوی و هرز علفهای علوم ارشد کارشناسی

 داریپای

 :ای حرفه سوابق

 1391-اسالمی الملل بین مقاومت کنگره سومین در مقاله برگزیده -

 کرمانشاه

  تهران 1392-اسالمی الملل بین مقاومت شعر کنگره چهارمین برگزیده -

 گیالن هنرمندان بسیج داستانی ادبیات انجمن مسئول -

 حفظ بنیاد ادبی انجمن شهرستانهای امور و عمومی روابط مسئول -

 85 گیالن مقدس دفاع آثار

 تا آن ومسئولیت 1372 درسال فومن شهرستان شعروادب انجمن تأسیس -

 85 سال

 73 تا72 هاتف وهنرنشریه ادب گروه مسئولیت -

 1372 در ازآغازتشکیل گیالن هنری شعرحوزه وحضوردرانجمن عضویت -
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 1372 وهنررادیوگیالن ادب برنامه نویسندگی -

 «مهربانی رسول»شعر کشوری جشنواره نداورا عضوهیأت -

 گیالن 86 شعرفجر جشنواره داوران عضوهیأت -

 شعرگیالن ی خانه مؤسس عضوهیأت -

 نقطه »پایداری کوتاه داستان اینترنتی جشنواره اولین دبیرعلمی -

 89 «چین

 1385 بسیج داستانی ادبیات سراسری جشنواره آموزش کمیته مسئول -

 83 سال-مهر کوتاه داستان استانی جشنواره ندومی داوران عضوهیئت -

 گیالن بسیج داستانی ادبیات جشنواره داورهشتمین -

 و...

  : شده منتشر آثار

 « سرب صدای با گل:     » شعر مجموعه • 

 شهید جایزه نامزد« ) آخر سکانس» -1:       های داستان مجموعه •

 (مقدس دفاع سال کتاب پور/ غنی

 « بی بی»  -2                                              

 از تقدیر جشنواره برگزیده) چهارم شهر پل:    خاطره مجموعه •

 ( 1392مقدس دفاع مؤلفان

 1393 ستون هفت -1:   مقدس دفاع شفاهی تاریخ   •

 سرخ ایمان -2                                             

 :چاپ در دست

 شمشیر  لهجه هب عشق: شعر مجموعه -1
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 چکیده

آثارش به دفعات از واژه در معاصر فرانسوی  ۀآنتونن آرتو نویسند

استفاده کرده است و سهراب سپهری شاعر معاصر ایرانی  « خأل» و مفهوم 

که در این  ،نیز در برخی سروده های خود به مفاهیم مشابهی اشاره دارد

پهری که تعبیر شاعرانۀ خود س « هیچستان» مقاله از آنها با عنوان 

یا هیچستان برای این دو نویسندۀ  ألر که خباشد یاد می کنیم. این تصوّ 

باشد بیش از حد ساده انگارانه و کامال خالف  «ینیست»دیده ور به معنای 

مورد نظر آنها المکان و الزمانی است پر از  واقع است. در حقیقت خأل

امکانِ  »به  جای خود را«  قطعیتِ موجود »فضایی که در آن ، امکان هستی

پدیدارشناسی پس از عمل اپوخه  ۀهمان فضایی که در فلسف می دهد.«  وجود

مکانی  -به دست می آید، عملی که مطلقًا هر قضاوتی دربارۀ وجود زمانی

را به حالت تعلیق در می آورد تا امکان رویارویی اصیل ذهن با پدیده 

ن نژندی رنج برد. از روا شاما آرتو در تمام عمر. فراهم آید ی جهانها

که به اعتقاد لکان نظام و ساختار ذهنی هر  «نام پدر»دال بنیادین 

سوژه بر آن استوار است، در ذهن آرتو به وجود نیامده و جای خود را 

محکوم به تجربۀ  ،به نوعی ویبه خألی پر رمز و راز داده است. پس 

و تجربه ختیار ت ادرحالیکه سپهری هیچستان را با قصدیّ  ؛ناگزیر خأل است

 . می کند

 

: خأل، پدیدارشناسی، روانشناسی، آنتونن آرتو، سهراب کلمات کلیدی

 سپهری
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 . مقدمه: 1

این مقاله تالش دارد با تکیه بر نظریه های فلسفۀ پدیدارشناسی 

میان مضمون تباین معنایی احتمالی  ( یا) و روانشناسی لکانی، تشابه و 

نزد « هیچستان » و  معاصر فرانسوی ۀندنویس آنتونن آرتونزد  «خأل  »

. پس قبل از هر چیز می بررسی کندرا  شاعر معاصر ایرانی سهراب سپهری

بایست فصل مشترک حوزه های مورِد تحقیق یعنی : پدیدارشناسی، روان 

 نژندی و ادبیات را تعیین و تعریف کرد. 
» ماهّیت این دنیا را در وحلۀ اول پدیدارشناسی بر آن است تا 

کند. یعنی به دنبال توضیح پدیده های این دنیا نیست، «  1شفاف سازی

هر آنچه پیش قضاوت و تعاریف از پیش ساخته «  1تعلیق» بلکه صرفًا با 

و پرداخته است، می کوشد امکان رویارویی اصیل ذهن با پدیده ها را 

فراهم آورد. ذهن پاالیش یافته ای بیآفریند که گویی برای اولین بار 

 آنها را مسئلۀ خود می داند.« چیستی » با پدیده ها مالقات می کند و 

نطفۀ جنون و روان پریشی نیز به اعتقاد لکان، در مرز گذر از دنیای 

و ورودش به دنیای واژگان و تعاریف «  1پیش از فردیت یافتگی سوژه» 

موجود بسته می شود. روان پریش همان سوژه ای است که نتوانسته حقیقتِ 

محض وجودِی خود را در قالب ساختارهای از پیش تعریف شده بگنجاند تا 

 «وجوِد ناموجود » به دیگر سخن، مسئلۀ  فردیتش موجود آید و محقق شود.

منشأ َقلق و بیماری روان نژندی است. بی شک آفرینش هنری نیز چه تابلوی 

ی نقاشی باشد، چه قطعه ای موسیقی و چه متن ادبی، محصول ارتباط ب

واسطۀ ذهن خالق هنرمند است با جهان پیرامونش. خلق یک اثر، هنرمند را 

وادار می کند مرحلۀ گذر از پیش فردیت و پیشاصورت یافتگی را برای 

 رسیدن به قالب و تصویری بدیع و بی بدیل از نو تجربه کند.  

و اما ضرورت انتخاب و به کارگیری دو حوزۀ پدیدارشناسی و 

» و  «خأل  »ن مطالعه از آنجا دو چندان می شود که روانشناسی در ای

تعبیری شاعرانه اند از حالت تعلیق و پیش فردیت و به نظر « هیچستان 

پیشاصورت یافتگی که آرتو و سپهری، همچون هر هنرمند راستین دیگری 

تجربه کرده اند، و هر یک البته به شیوۀ منحصر به فرد خویش به تصویر 

ثبات چنین ادعایی به بررسی دقیق تر و عمیق تر این کشیده اند. برای ا

 دو مضمون نزد آفرینندگانشان می پردازیم.
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 . پیشینه و روش تحقیق :2

خوانش فلسفه شناختی، روان شناختی و یا جامعه شناختی از متون 

ادبی پیشینه و جایگاه ویژه ای میان آن دسته از منتقدان ادبی دارد 

و ارتباط تنگاتنگ میان این حوزه ها و حوزۀ  که به وجود تأثیر متقابل

ادبیات باور دارند. الزمۀ چنین خوانش هایی از متون ادبی بی شک تسلط 

کافی بر این حوزه ها و درک عمیق و درست محتوای متون مورد مطالعه 

است؛ و گرنه منتقد همواره در معرض این خطر بزرگ است که متن را 

 ز خواستش نبوده است.وادارد چیزی را بگوید که هرگ

پس در تحقیق پیش رو با استناد مستقیم و مستمر به نظریه های 

( و  1388ع. رشیدیان،  : هوسرل در متن آثارشپدیدار شناسی هوسرل ) 

 ,Écrits : J. Lacan ) همچنین نظریه های لکان در مورد اختالالت روان نژندی 

آثار آنتونن آرتو و ، یک به یک به مطالعۀ دقیق و موشکافانۀ ( 1966

سهراب سپهری می پردازیم تا رابطۀ میان مضمون خأل و یا هیچستان را با 

این دو حوزه در بوتۀ نقد بیآزماییم؛ و البته که در این میان از 

نظرات دیگر منتقدان حاذق که پیشتر، از جوانب مختلف، آثار این دو 

 هنرمند را بررسی کرده اند نیز بهره خواهیم جست.

 اپوخه یا بازگشت به خلوص : .3

پدیدارشناسی به مطالعۀ ماهّیت و جوهرۀ پدیده ها می پردازد و 

» یا «  1اپوخه» نخستین و مهمترین گام برای نزدیک شدن به ماهّیت را 

می داند : تعلیِق رویکرد طبیعی و عادتی ما نسبت به دنیایی « تعلیق 

د جای داده و وجودش را ، دنیایی که ما را در خو« 1آنجا -همیشه» از 

بی هیچ شائبه ای آنچنان که هست پذیرفته ایم. شایان ذکر است که تعلیق 

از هیچ روی به معنای انکار، رد و یا شکِ در وجود این چنینی دنیا نمی 

باشد، بلکه صرفًا به معنای معلق گذاشتن و به بازی نگرفتن باورهای 

ا آنچنان که تا امروز همیشگی مان دربارۀ دنیا است. گویی دنیا ر

قرار دهیم و از این طریق از آن خارج «  1بین الهاللین» شناخته ایم 

شده، فاصله بگیریم تا امکان پرسشگری دربارۀ چیستی اش مهیا شود. 

بدین ترتیب از پس از تعلیق، شناخت مِن نوعی از دنیا،  به ادراک و 

پیش قضاوتی دربارۀ می یابد، بری از هر «  1تقلیل» آگاهی من در دنیا 
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چیستی آن. پس اپوخه بازگشت به نقطۀ آغازین است؛ بازآفرینی فضای 

نخستین ادراک و آگاهی از حقیقت محض وجودی پدیده ها است. تعلیق 

بازگشت به اصالت چیزها است و قبل از هر چیز بازگشت به اصالت وجودی 

، پایه گذار خوِد من و زیستۀ آگاهی من در دنیا.  اپوخه از نظر هوسرل

 این فلسفه، دو امر اساسی را تحقق می بخشد :

اوالً جهان را در خلوص ماهوی آن به دست می آورد؛ ثانیًا » 

به مثابه من، جهان را به مثابه متضایف و همبسته با آگاهی 

و یگانه معنای حقیقی وجود  –وجود دارد  برای منجهانی که 

: 1384یدیان، )رش« کشف می کند.  –جهان نیز همین است 

 ( 176و175

این بازگشت به خلوص ماهوی و کشف جهان به مثابه متضایف و همبسته 

با آگاهی من، دقیقاً همان دغدغه ایست که آرتو و سپهری را به تعابیری 

 نظیر خأل و هیچستان در آثارشان نزدیک می کند.

 آرتو و سفر به بدوّیت ذهن :  - 3.1

ه ترین چهره های عصیانگر ادبیات آنتونن آرتو یکی از شناخته شد

فرانسه می باشد که در تمام طول عمر و در تمامی آثارش همواره بر 

«  1عقلگرای» علیه دستاوردهای تمدن غرب شورید. به اعتقاد وی تمدن 

غرب، ذهن را در حصر ساختارهای از پیش تعیین شده درآورده و از 

ظام های فکری و کتاب ها رویارویی با حقیقت چیزها بازش می دارد. او ن

 را مایه زوال فکر می داند و خواستار نابودی آنها است.

من نمی گویم که نظامهای فلسفی می بایست چیزهایی باشند » 

که مستقیمًا و بالفاصله به کار آیند، ولی از این دو یکی 

 باید باشند:

یا اینکه این نظام ها درون ما هستند و ما به حدی تحت 

ستیم که با آنها زندگی می کنیم، که در این تأثیرشان ه

صورت چه نیازی به کتاب ها هست؟ یا اینکه تحت تأثیرشان 

نیستیم یعنی که به درد زندگی نمی خوردند؛ پس در هر حال 

آرتو، « ) نابودی شان چه اهمیتی می تواند داشته باشد؟ 

1964 :12 ) 
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ده آل خود را (، تئاتر ای1964) تئاتر و همزادشاو حتی در کتاب  

به مثابه طاعونی معرفی می کند که با شیوع اش بر صحنه، ارزش ها بی 

ارزش شده و ساختارها همه در هم می شکنند و بدین ترتیب پس از ترک 

سالن تئاتر، همچون نجات یافته ای از طاعون که ُدَمل های چرکین اش سر 

از فسادِ فرهنگی بازکرده تا از عفونتِ جسم خالی شوند، ذهن تماشاگر نیز 

 ( 44: 1964) آرتو،  که در آن رشد یافته خالی شده است.

این انزجار از فرهنگ غرب سرانجام آرتو را راهی مکزیک می کند 

به اعتقاد او همچنان  تا در آنجا از نزدیک با قبایل بدوی این کشور، که

ارتباط جادویی خود را با دنیا قطع نکرده و به حقیقت چیزها دسترسی 

می رود، برای مدتی با  1دارند، مالقات کند. پس به صحرای تاراهومارا

سرخپوستان این منطقه زندگی و سرانجام راز این ارتباط دیگرگونه را 

کشف می کند. او بعد ها در کتابی دربارۀ سفرش به مکزیک از قول کاهن 

 قبیلۀ تاراهومارا می نویسد :

ز دنیا کامالً واقعی هستی بسیار سالخورده شده است. در آغا» 

بود، دنیا در قلب انسان و همراه او می تپید. اکنون قلب 

و روح انسان از دنیا جدا افتاده اند. ]...[ و تنها راه 

رسیدن به آغاز، به آنچه از دست داده ایم و زمان ما را از 

  Ciguriآن دورتر و دورتر می کند، یکی شدن با روح مقدس 

 ( 1688:  2004آرتو،« ) است. 

یکی می شود،  Ciguriآرتو با بلعیدن ریشۀ این گیاه مقدس با روح 

:  2004رسیده ) آرتو، « 1ادراک بی نهایت» و همان جا است که گویی به 

(، راز آفرینش دنیا بر او فاش می شود. این تجربه به او نشان می 1681

و  چطور چیزها در خأل هستند، خأل ای که ازلی و ابدی است؛» دهد که 

 2004آرتو،« ) چطور چیزها از خأل به وجود درمی آیند و واقعیت می گیرند 

(. وی که درست قبل از سفر به صحرای تاراهومارا در یکی از  1685: 

 سخنرانی هایش در دانشگاه مکزیکو گفته بود : 

من در خأل شروع به فکر کردن می کنم و از خأل به سوی » 

ه انبساط می رسم می توانم انبساط می روم؛ و هنگامی که ب

افتم.   ( 697:  2004آرتو، « ) به خأل باز ُ
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از پس این تجربه به راستی خأل را به مثابۀ الزمۀ تفکرِ وجودشناسی  

و نوآفرینی جهانی متضایف با آگاهی خودش درک می کند. و آیا رسیدن به 

برای ادراک اصیل پدیده ها و « آغاز فکر » یا همان « خأل ذهن » 

مبستگی با دنیا، رسیدن به همان چیزی نیست که پیروان هوسرل همچون ه

یاد می کنند؟ ) «  1بدوّیت ذهن »دریدا و مرلوپونتی از آن به عنوان 

( پس می توان چنین برداشت کرد که آرتو به  175و 174: 2004باربارا،

بدوّیت و خأل ذهن خود دسترسی داشت و به جای تکرار موجود، همواره در 

  نوآفرینی وجود بود. پی

به راستی دغدغۀ ذهن پویای این هنرمند است و بسامد این « خأل » 

« نیستی » واژه در آثارش بس چشمگیر. خأل ای که از هیچ روی به معنای 

نمی باشد، حتی اگر به اعتقاد وی الزمه اش نابودی تمام هست ها باشد. 

جایی که قطعیتِ بر عکس خأل، فضایی است پر از امکان هستی، همان 

ساختارهای موجود در هم میشکند و جای خود را به امکانِ وجودِ ساختارهای 

تازه می بخشد، به امکان آفرینش ناموجود. خأل پر از هیاهو و تکاپوی 

زندگی است، سرشار از آرزو و امید، آکنده از ادراکاتِ محض؛ خأل مساوی 

یی که ذهن آزادانه در (، جا110: 1964)آرتو، « 1انبساط ذهن» است با 

 هوای تازۀ دنیا دم می زند و با آن همسو و همراه می شود.

اما آیا مقصود سهراب سپهری، شاعر ایرانی نیز از تمثیل بی مثال 

، رسیدن به وارستگی ذهن و ادراک محض وجود است یا تفاوتی «هیچستان » 

وال به میان این هیچستان و آن خأل وجود دارد؟ برای پاسخ به این سئ

برای اولین بار در « هیچ » سراغ هشت کتاب سپهری می رویم. مفهوم 

کتاب ششم ( به چشم می خورد و بسامد آن البته در « ) مسافر » منظومۀ 

رفته رفته « ما هیچ، ما نگاه » و « حجم سبز » دو منظومۀ آخر یعنی   

 فزونی گرفته و مضمون غالب اشعار سپهری می شود.  

 و سفر به کودکی ذهن : سپهری - 3.2

سهراب سپهری که یکی از شناخته شده ترین چهره های شعر نو پارسی 

است، هر چند شاعری معترض نیست اما همچون آرتو خواستار بیرون شدن از 

حصر کتاب ها است تا ذهن آزادانه در فضای بیکران هستی به پرواز 

ناسایی راز گل ش» درآید، با افسون پدیده ها رویاروی شود و به جای 

 شناور باشد.« افسون گل سرخ » در « سرخ 
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 کتاب را باید بست.» 

 باید بلند شد

 در امتداد وقت قدم زد،

 گل را نگاه کرد،

 ( 428:  1363سپهری، « ) ابهام را شنید.  

شعر سپهری همچون نوشته ها و تئاتر آرتو، رویکردی تهذیبی دارد 

بر آن به هیئت عادت و قرارداد  و به دنبال پاک کردن ذهن از هر آنچه

نقش بسته است، می باشد. او خوانندۀ شعرش را دعوت می کند تا خرقۀ 

پوسیدۀ عادتی خود را از تن به در آورد، مفاهیم را از جلد تعریفی 

خود خارج کند و با ذهنی برهنه و عریان جهان را بازبنگرد، و با همه 

 چیز بی حجاب واژه ها برخورد کند. 

 ها را باید شست، جور دیگر باید دید. چشم» 

 واژه ها را باید شست.

سپهری، « ) واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد. 

 (192و291: 1363

باید روش شناختِ عادتی » پس سپهری نیز مانند آرتو معتقد است که 

را کنار گذاشت و جهان را از راه مکاشفۀ زندگی و نه از راه کتاب کشف 

شیفته شد. احساس و ادراک بی واسطه، برهنه « ندانستگی » د و به اصل کر

(. سروده های سپهری نیز پر از حسرت  46: 1393حقوقی،« ) و عریان 

دورانی است که به قول کاهن قبیلۀ تاراهومارا، دنیا در دل انسان می 

 تپید، دورانی که :

 دانش لب آب زندگی می کرد،» 

 انسان

 ک مرتعدر تنبلی لطیف ی 

 با فلسفه های الجوردی خوش بود.    

 در سمت پرنده فکر می کرد.

 با نبض درخت نبض او می زد.

]...[ 

 در متن عناصر  

 ( 424:  1363سپهری، « ) می خوابید.    
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او از دانش انسان آن دوران سخن می گوید ولی این دانش به گفتۀ 

ای است و نه از  دانشی است که نه از سنخ معرفت گزاره» سروش دباغ 

است؛ یک نوع مواجهۀ  1جنس معرفت مهارتی، بلکه دانشی پیشامفهومی

(.  32:  1394دباغ، « ) با عالم  1پیشاتصدیقی و غیرصورت بندی شده

از دیگر « نگاه » و « ادراک » بدین ترتیب بیراه نیست که دو واژۀ 

عر مشتاق واژگان بسامدی سپهری به شمار می آیند. چنین می نماید که شا

درک حقیقت هستی است از طریق شهود آنچه از عین به ذهن می تابد؛ و 

نگاه دریچۀ گشوده ذهن است به روی ادراکات عینی دنیا، مفهومی که نزد 

پدیدارشناسان نیز از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. پس سپهری 

دایی از نیز مانند هوسرل و دیگر پدیدارشناسان، به دنبال آشنایی ز

ذهن و رسیدن به اصالت ادراک است، به دنبال بازگشت به کودکی ذهن، به 

 آغاز حضور ذهن و ادراک در این دنیا.

 !ای حضور پریروز بدوی» 

 ای که با یک پرش از سر شاخه تا خاک

 حرمت زندگی را 

 ( 432و 431:  1363سپهری، « )  !طرح می ریزی

ی و معصومیت ذهن دورتر و هر چه از این حضور بدوی یعنی کودک

دور شده و از « بهشت پریشانی پاک پیش از تناسب » رویم همانقدر از 

 وزن ادراکمان کاسته می شود :

 کودک آمد میان هیاهوی ارقام.» 

 !) ای بهشت پریشانی پاک پیش از تناسب

 خیس حسرت، پی رخت آن روزها می شتابم. (

 کودک از پله های خطا باال رفت.

 ه سطح فراغت دوید.ارتعاشی ب

 ( 446: 1363سپهری، « ) وزن لبخند ادراک کم شد. 

خلوص » سفر کرد و در « زمان پیش از طلوع هجاها » پس باید به 

» ، «دست و رو در تماشای اشکال شست » فرو رفت؛ باید « ساکت نباتی 

« نبض در میان عناصر » کرد تا که « خون خود را میزبان رقیق فضا 

 ( 437و436: 1363. ) سپهری، شناور گردد
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و هیچستان همان جایی است که سپهری برای رسیدن به چنین خلوص و 

نزدیک » نزدیکی با ماهیت چیزها بر می گزیند، فضایی پر از خالی، جایی 

(، جایی  428:  1383سپهری،« ) انبساط / جایی میان بیخودی و کشف 

 درست شبیه اتاق آبی دوران کودکیش :

ی خالی بود مثل روان تائویست. می شد در آن به اتاق آب» 

رسید. ]...[ گاه میان بازی اتاق آبی « آرامش در تهی » 

صدایم می زد. از هم بازی ها جدا می شدم تا میان اتاق آبی 

از من  سپیده دم چیزهابمانم و گوش بدهم. ]...[ جریانی از 

خالی می گذشت و در من به من می خورد. چشمم چیزی نمی دید؛ 

درونم نگاه می کرد. و چیز ها می دید. به سبکی پر می 

رسیدم. و حضوری کم کم جای مرا می گرفت. ]...[ وقتی که 

این حالت ترد و نازک مثل یک چینی ترک می خورد، از اطاق 

می پریدم بیرون. می دویدم میان شلوغی اشکال. جایی که هر 

 ( 22و  21:  1383سپهری،« ) چیز اسمی دارد. 

پسِ پشت جهان پیرامون است و با » هیچستان به اعتقاد سروش دباغ، 

سوختن و از میان رخت بربستن کثرات و تعددها و تضادهای این جهانی، 

در می رسد؛ هیچستانی که ارتباط وجودشناختی وثیقی با این جهان دارد 

( به عبارت دیگر،  67:  1393دباغ، « ) و از آن منسلخ و جدا نیست. 

ان همان فضای تعلیق پدیدارشناسانه است. سپهری دنیا را آنطور هیچست

که هست به اختیار بین الهاللین قرار می دهد تا بدین ترتیب از کثرت 

اشکال و اسامی موجود عبور کند و سرمنشأ وجود را درون آگاهی محض خود 

 باز یابد.

پس برای رفتن به سراغ سهراب باید راه رسیدن به هیچستان را 

 نیم :بدا

:  1383سپهری،« ) به سراغ من اگر می آیید /  پشت هیچستانم. » 

361 ) 

در ادامۀ این بحث اما، خواهیم دید که اگر سپهری به اختیار به 

سراغ هیچستانش می رود، آرتو گویی محکوم به تجربۀ ناگزیر خأل است؛ و 

، اگر سپهری در هیچستان به آرامش در تهی می رسد، دغدغۀ خأل بر عکس

 منشأ تشویش خاطر و اضطراب آرتو است.
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 . تجربۀ ناگزیر خأل نزد آرتو :4

آنتونن آرتو سالهای متمادی از عمر خود را در آسایشگاه های  

روانی به سر برد. او که از بیماری روان نژندی رنج می برد، تنها راه 

غلبه بر بیماریش را نوشتن می دانست، نوشتن آنچه او را، در حصر 

ای آسایشگاه های روانی، از بقیۀ همنوعان خود جدا می کرد : دیواره

 نوشتن خأل ذهنش.

به گفته لکان روانشناس فرانسوی، ساختار ذهنی هر سوژه بر دال 

که  -استوار است. او اسطورۀ ُادیپ فروید را «  1پدر -نامِ » بنیادین 

واقعه ای از جنس  –شاهراه رسیدن به هوّیت و موجودّیت روانی است 

سمبولیک می داند و بر این اعتقاد است که فرزند، نه با شمشیر بلکه 

با نامیدن پدر، او را به قتل می رساند؛ چراکه در ساز و کار روان، 

(. پس  121و113:  1997) لومر،  نامیدن چیزها مساویست با مرگ آنها

 نامیدن یعنی از یک سو احتضار وجود، و از سوی دیگر تولد موجودّیت. 

نژند اما سوژه ای است که در عنفوان کودکی نخستین دال یا  روان

و بدین ترتیب خشت  1را به درون خود راه نداده« پدر  -نامِ » همان 

:  1966بنیادین ساختمان ذهن اش چیزی نیست جز یک جای خالی) لکان، 

او که هرگز کشتن وجود «.  1حقیقتِ محِض وجود» (، حفره ای به فراخی  575

دن موجود را نیاموخته، نه تنها درگیر مسئلۀ هوّیت خویش ، برای نامی

بلکه همواره گرفتار خأل ای هولناک است. خأل ای پر از وجود، وجودی که 

 نامیده نمی شود و موجودّیت نمی گیرد.  

گرفتار بود، و همچون ماهی شعر « بیکراِن وجود » پس آرتو به 

 مسافر سپهری تنها : 

 هاست وفکر کن که چه تن -» 

سپهری، « ) اگر که ماهی کوچک، دچار آبی دریای بیکران باشد. 

1383  :307 ) 

او در دنیای موجوداتی که جز سنگ قبری بر مزاِر وجود خویش  

نیستند، تنها بود. و تنها به دنبال واژه ای بود که خوِد وجود باشد 

هنر  و نه احتضارش؛ واژه ای که خوِد باد، که خوِد باران باشد. پس از

که یگانه خواستگاه و مأوای ناگفتنی هاست، زورقی ساخت بر پهنۀ بیکران 

 وجود و از قلم خود پارو. آرتو تمام عمر در وجود قلم زد.
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 . نتیجه گیری :5

همانطور که بررسی شد و دیدیم، مضامین خأل و هیچستان همپوشانی  

که در آن  وسیعی با فضای پس از عمل اپوخۀ پدیدارشناسی دارند، فضایی

واقعیت ها به حالت تعلیق در می آیند تا افسون پدیده ها از نو رخ 

بنماید. هیچستان المکان ظهور آگاهی معصومانه و ادراکات محض است و خأل 

 فرصت الزمان نوآفرینی حقیقتِ وجود.

فراموش اما نباید کرد که هیچستان اتاق آرامش و عزلت خودخواستۀ 

 برای آرتو میدان نبردی بود طاقت فرسا برای سپهری بود، در حالیکه خأل

فائق آمدن بر تشویش خاطری بنیادین و رهایی از بند آسایشگاه های 

روانی. سهراب سپهری اهل سلوک خوانده شد و آنتونن آرتو از اهالی 

 وادی جنون.

مجال اندک این تحقیق به پایان رسید اما گفتنی ها از مقایسۀ  

زبان بی » اقی است. از همه مهمتر مقولۀ     این دو هنرمند همچنان ب

نزد هردوی آنها که هر چند اشاراتی بدان رفت ولی بی شک مستعد « واژه 

مطالعۀ عمیق و بررسی دقیق بوده و می تواند در قالب یک طرح پژوهشی 

 توجه عالقه مندان و پژوهشگران ادبیات تطبیقی را به خود جلب نماید.

 منابع فارسی :

 . تهران، ایران : نشر نی.هوسرل در متن آثارش(. 1388ع. ) رشیدیان،

 .تهران، ایران : کتابخانۀ طهوری. هشت کتاب(. 1363سپهری. س. )

 . تهران، ایران : انتشارات سروش. اطاق آبی(. 1383سپهری. س. )

. تهران، ایران : سهراب سپهری، شعر زمان ما(. 1393حقوقی. م. )

 و یکم انتشارات نگاه، چاپ بیست 

 . تهران، ایران : نشر نگاه معاصر. در سپهر سپهری(. 1393دباغ. س. )

. تهران، ایران : انتشارات فلسفۀ الجوردی سپهری(. 1394دباغ. س. )
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های مکتب سوررئالیسم در شعر معاصر ایران و تطبیق جلوه

 فرانسه

 آراگون()بررسی موردی: اشعار یدهللا رؤیایی و لویی

    

      

 پروین خلیلی مالک عبدی

استادیار گروه زبان و 

 ادبیات عرب
 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب

یالمدانشگاه ا     دانشگاه ایالم  

malekabdi@yahoo.com           parvinkhalili93@gmail.com 

 چکیده

 و اول هايجنگ فاصله در است كه" ادبي و هنري"مكتبي سوررئالیسم  

بود.  انسه"فر"كشور مكتب این زادگاه. گرفت شكل "اروپا"در جهاني دوم

دیدگاه این به وجود آمد.  ري در ادامه"مكتب دادائیسم"این جریان فك

بر عقایدی چون واقعیت و رؤیا، نگارش اتوماتیک، پوچی، تحریک  مکتب

( از 1982-1897آراگون)طلبی و... استوار است. لوییمردم، هرج و مرج

إلوار و م. همراه پل1924های فرانسه در سالمشهورترین سوررئالیست

کارشان در ی سوررئالیست و همگانهاز بانیان سهآندره برتون، یکی 

های مهِم ی"انقالب سوررئالیستی" شد. در ایران نیز از جریانانتشار مجله

ی شعر حجم رسمیت م. با انتشار بیانه1348گرایی"است که در سالشعری،"حجم

یافت. یدهللا رؤیایی در شمار سردمداران این گرایش شعر فارسی، تمرکز 

بر شکل و فرم شعر داشته و محتوا در شعرش چندان جایگاهی ای ویژه

ندارد. این پژوهش در صدد است تا با روش تحلیلی و براساس چارچوب 

های سوررئالیسم در شعر مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی به بررسی جلوه

ها نشان داده که هر دو شاعر با دو شاعر مورد نظر بپردازد و یافته

ق از این مکتب به بیان اوضاع محیط خود و جامعه در تأثیر پذیری عمی

های زبانی چون انعکاس تصاویر پارادوکسی، پیوند آزاد، قالب مؤلفه

گویی، گرایش به زبان نثر و... زدایی و هنجارگریزی نحوی، هذیانآشنایی

پرداخته و درد و احساس خود را در این قالب شعری و زبان آشفته فرو 

 اند.ریخته

آراگون، سوررئالیسم، شعر معاصر فرانسه و ایران،  ها:اژهکلیدو

 رؤیایی، ادبیات تطبیقی.
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 مقدمه -1

به معنی فراواقعی، مکتبی ذاتًا فرانسوی است  1اصطالح"سوررئالیسم" 

که این روش را بنیان نهادند، فرانسویانی چون آندره و نخستین افرادی

گیری ند. این مکتب پیشرفت چشمو... بود 1آراگون، لویی1إلوار، پل1برتون

نامه، سینما، اش از شعر به داستان، تئاتر، نمایشکرد و نیز دامنه

(. فروید کاشف عالم رؤیا و 230: 1385نقاشی و... کشیده شد)ثروت، 

ها هم به خیال، به جهان واقعی فراتر از واقع دست یافت. سوررئالیست

دادند و این رهاوردی ادی میرؤیا و عالم خواب و هم به خیال اهمّیت زی

از نتایج فرویدیسم بود که تخّیل و رؤیا را نیز واقعی تلقی کرد. 

هایی چون نگارش خودکار، جنون و دیوانگی، رهایی از ذهن بیدار تکنیک

های سوررئالیسم برای بیان واقعیت درون ترین تکنیکو... از صریح

در جریان جنگ و  (. در اروپا، با شکست تمدن علمی295: هماناست)

فکران های عقلی بر روشنها و نیز پیامدهای وخیم آن، پوچی بنیانناآرامی

ی نظامات ثابت شد. سوررئالیسم با نیروی تمام، خود را به گسستن همه

معقول و منطقی ملزوم کرد. هنر سوررئالیستی هم که محصول اعماق ذهن 

های ها و ارزشسنتهنرمندان بود، قیدو بندهای هنری را شکست و از 

(. در ایران 97: 1383معمولی اجتماعی در زندگی و هنر دور شد)کوثری، 

ی منطقی آن نیز "شعر حجم" شکلی دیگر از جریان "شعر موج نو" و ادامه

گذار که به عنوان بنیاناست. یدهللا رؤیایی از این دست شاعران، پیش از آن

کند تا شاعران است. او سعی می گرایی معرفی شود، مجذوب موج نو بودهحجم

هـ ش. 1348موج نو را زیر پرچمی واحد گردآورد تا سرانجام در سال

ی"شعر حجم" صادر شد که شاعران و نویسندگانی چون نخستین بیانیه

آتابای، هوشنگ چالنگی و... نقش ور، سیروسرؤیایی، هوشنگ آزادی

گرایی در شعر حجم که(. با توجه به این167: 1382پور، داشتند)حسین

کوشد تا با روی است، این پژوهش میمسیر شعر سوررئالیسم در حال پیش

به بررسی 1روش تحلیلی و براساس چارچوب مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی

آراگون و یدهللا رؤیایی بپردازد های مکتب سوررئالیسم در اشعار لوییجلوه

 و به این سؤاالت پاسخ گوید:

 کتب سوررئالیسم در اشعار دو شاعر موردنظر کدام است؟های مجلوه -1

با توجه به ادبیات تطبیقی و مکتب سورردالیسم، وجوه اشتراک و  -2

 های سوررئالیستی در شعر دو شاعر چگونه است؟افتراق مؤلفه
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 گراییسوررئالیسم و حجم -2

ها بر روی شعر بود تا نثر؛ چرا که آنان بیشتر فعالیت سوررئالیست

هایی که برای آفرینش ادبی داشتند، نثر تاب تحمل آن را گاهتکیه با

تواند شعر رکن اساسی زندگی است و می»ها: ی سوررئالیستنداشت. به عقیده

(. بازی با الفاظ، 458: 1387سّید حسینی، «)مشکل حیات را حل کند

ها که به نوعی ها و ایهامها، کنایهتراشیدن معانی جدید، استعاره

گر فردیت شاعر بوده و جامعیتی فراگیر ادهای درون است، تنها نمایشنم

ندارد. حال اگر شعر با معیارهای سوررئالیستی ساخته شود، به تداخل 

های رؤیا، خلسه، توهم و... فهِم آن حتی از دسترس خواص نیز خارج ویژگی

شود. در چنین حالتی فهم چنین ی انگشت شماری میشده، منحصر به عده

طلبد که این نقض غرض پزشک، شاعر را میچون روانگری کسی همشعری واسطه

(. در ایران 277: 1385ها است)ثروت، بخشی مورد ادعای سوررئالیستآزادی

گرایی در مسیر سوررئالیسم گام خواستند که حجمشاعران  شعر حجم می

دکاری گرایی نه خوکه حجم»گرایی گفته شده:ی حجمبردارد. در بیانیه

اش از ای مجذوب است. جذبههایی ارادی یا ارادهاست، نه اختیاری. جذبه

اش از شور و شعور، از توقع فرم و از دل بستن شناسی است، ارادهزیبایی

های قشنگ نیست، شعر کمال است، به سرنوشت شعر است و شعر حجم شعر حرف

: 1357ایی، رؤی«)کنددر کمالش وحشی است و در کشف زیبایی خشونت می

چه گرایی و سوررئالیسم در مسیری واحد در حرکتند. چنان(. پس شعر حجم37

دانند که شعر رؤیایی هر دو ماجراجویی در زبان را جزء اهداف خود می

 های زبانی مستثنی نبوده است. نیز از این ماجراجویی

 

 پژوهشپیشینه -3

و فرانسه، به ی ادبیات فارسی در باب حضور سوررئالیسم در حوزه

ی طورکلی مقاالت متعددی در نشریات مختلف منتشر شده است که از جمله

عرفان و سوررئالیسم از »ی ادبیات فارسی عبارتند از:آنها در حوزه

چی، مهر و ویدا دستمالتوسط رحمان مشتاق« های اجتماعیمنظر زمینه

ران از تأثیرپذیری جریان موج نو ای»؛ 1389، 12مطالعات عرفانی، ش

توسط رضا قنبری عبدالملکی، پژوهش ادبیات « سوررئالیسم فرانسه

ی ادبیات فرانسه و شعر هـ ش؛ و نیز در حوزه1393، 2، ش2یتطبیقی، دوره

-زن ورانگی در بستر جنگ در آثار لویی»ای به عنوانآراگون مقالهلویی

گ و ی زن در فرهنتوسط محمد تقی غیاثی و نادری مقام، مجله« آراگون
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چنین در مورد اشعار رؤیایی مقاالتی هـ ش؛ و هم1390، 1، ش3یهنر، دوره

توسط عباس « زدایی در اشعار یدهللا رؤیاییآشنایی»نگارش یافته چون:

زدایی در شعر آشنایی»هـ ش؛1383، 5های ادبی، شخائفی، فصلنامه پژوهش

تطبیقی، توسط نجفی ایوکی و دیگران، نشریه ادبیات « ادونیس و رؤیایی

شناسی بررسی انتقادی شعر حجم بر مبنای روایت»هـ ش؛ 1394، 12، ش7سال

پژوهشی، زاده و دیگران، فصلنامه علمیحسینتوسط غالم« اشعار یدهللا رؤیایی

؛ اما تاکنون پژوهش مستقلی در باب اشعار دو شاعر مذکور در 1390، 21ش

نگرفته که این پژوهش ی سوررئالیسم براساس ادبیات تطبیقی انجام زمینه

 پردازد.به این مهم می

 

 گذری بر زندگی دو شاعر مذکور -4

(. در 1982-1897سرا، خطیب قرن بیستم)آراگون شاعر، داستانلویی

م. به 1918پاریس است که پس از اتمام تحصیالت پزشکی چند ماهی به سال

ادائیسم" ی جنگ خدمت کرد. او عضو جنبش ادبی "دیار در جبههعنوان پزشک

م. به 1924کار إلوار بود. پس از آن در سالی"ادبیات" همو در مجله

گانه سوررئالیسم و همراه آندره برتون و پل إلوآر، یکی از بانیان سه

های اشغال ی"انقالب سوررئالیستی"شد. در سالکارشان در انتشار مجلههم

، به نهضت فرانسه دستگیر و مدتی زندانی  شد پس از رهایی از زندان

ی ی دفترهای شعری او عبارتند از"شعلهمقاومت فرانسه پیوست. مجموعه

و... اشعار او در 1،"دیان فرانسوی"1ون"ی گره، "ناکامی"، "موزه1شادی"

امان ی بیی جنگ و اشغال فرانسه سروده شده است. که از مبارزهبحبوحه

خواه شهیدان میهن داد سپاه دشمن، ستایشگری نازی، بیمردم علیه اشغال

خواند)ر.ک. سخن گفته و مردم را به مقاومت در برابر بیگانه فرا می

هـ ش. در 1311(؛ و نیز یدهللا رؤیایی متولد سال 225-223: 1385غیاثی، 

ترین شاعران ایرانی است که در گرایش به نوآوری شعری دامغان از بزرگ

ترین حجم فارسی و بزرگدارای سبک است و در شمار سردمداران گرایش شعر 

 1332در سال  (. او667: 1387آید)زرقانی، پرداز آن به حساب میتئوری

دامغان، چندی به زندگی مخفی، و  و فرار از مرداد 28کودتای  به دنبال

ترک و گریز گذرانید و سرانجام در اسفند ماه همان سال دستگیر شده و 

زیرزمین مخوف پلیس  رطاقیزی باغشاه، هایزندانو در  به زندان افتاد

زرهی  2زندان لشکر  ،1336زندان موقت، و یک بار دیگر در سال  تهران،

، زندانی شد. او پس از خروج از زندان، با مجموعه آبادسلطنت
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ای بر شکل و به شهرت رسید که تمرکز ویژه 1344ها"به سال شعر"دریایی

عرش جایگاهی نداشته فرم شعر دارد و همین امر سبب شده تا "محتوا"در ش

حقوق  زمان به تحصیالت خود در رشتهو هما (.332: 1382پور، باشد)حسین

حقوق  تا اخذ درجه دکترای حقوق دانشگاه تهران یدانشکده در سیاسی

 کند.. وی اکنون در پاریس زندگی میعمومی ادامه داد المللبین

 

 های مکتب سوررئالیسم در اشعار دو شاعرجلوه -5

 و هنجارگریزی نحوی 1زداییآشنایی -5-1

ی نگارش مبتنی بر تداعی آزاد است و شاعر در این زدایی نتیجهآشنایی

کند، چه از عواطف و احساسات گوناگونی که به ذهنش خطور میتکنیک هر آن

راند و این عوامل، افکار نامرتبتی هستند که ربط منطقی به بر زبان می

شناسی برای ما به سبب از مسائل زیباییبسیاری »هم ندارند. چرا که

کثرت استعمال عادی شده، اما با غریب سازی که امروز جای خود را به 

شمیسا، «)ها استفاده کردتوان دوباره از آنزدایی داده، میآشنایی

کارگیری تشبیهات نامأنوس است. (. از جمله این عوامل به158: 1383

همه چیز قابل تشبیه به همه چیز است. »گوید: إلوار در این زمینه میپل

همه چیز طنین خود، دلیل خود، تشابه خود، تضاد خود و صیرورت خود را 

: 2، ج1387سید حسینی، «)یابد و این صیرورت ال یتناهی استدر همه جا می

شناسم"در بیان مقصود ی"من این آدمی را نمی(. آراگون در ترانه823

 برد:ه کار میخود، تشبیهات نامأنوسی را ب

هایی هایی باید جست که چون آفتاب/ خواب در چشم بشکند/ واژهواژه»

هایی باید یافت که به رنگ هر باید یافت نیرومند چون دیوانگی،/ واژه

رقصند/ ندامت سنگین سکوت،/ در چه سکوت ها بر گورها میروز باشد/ شعله

ی فریب ها/ به دیوارهای بود در بیداری شبسنگینی افتاد!/ و دلت دریچه

هایی درخورد باد،/ با ههایی همانند دیدگان باز، با واژزد/ با واژهمی

(. شاعر در اشعارش 227-226، 1385غیاثی، «)هایی ساده چون جهانواژه

مشبه را به هر چیزی که به ذهنش خطور کند، بدون همانند بودن و جایز 

ای ءدر ادامه آن را به شیکند بودن نوع تشبیه و ادات آن، تشبیه می

دهد او حتی مشبهات نامأنوسی را چنان ادامه میدیگر تشبیه کرده و هم

 دهد.رواج می

ی تیرانداز" باز در خطابش به وطن، واژگان مبهم ی"ترانهشاعر در سروده

دهد و نیز ادات استفهام را در غیر و نامأنوسی را در کنار هم قرار می
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سؤالی را های بیجواب و نیز جواببرد و سؤاالت بیمعنای خود به کار می

 کند: مطرح می

ای وطن!/ سیالبی از سربازان دشمن،/ و شراب گلرنگت به جامشان،/ و »

دلیرانت خوار،/ بس نبود؟/ بازوی مردان و دل پاک کودکان،/ بامدادان 

چلیپای شکسته،/ و روزهای خفقان/ الزم داشتند؟/ مگر ما جانور بارُبر 

ی سربازان نیروی دریایی زار نشّته/ جامهاریم؟/ گل گندم در آب گندمد

(. این عبارت شبیه دیالوگی منقطع 228همان: «)به رنگ رگ درآمده است.

گویی از جنس کلمات و وار  و مملو از استفهام است و نیز تکو ابهام

ب های به هم ریخته است که حاصل سیر ضمیر ناخودآگاه شاعر و انقالجمله

 افکار اوست.

زدایی در تکرار واژگانی، موسیقی و نحوی در شعر رؤیایی نیز آشنایی

زدایی بیشتر از نوع ترکیبی حضوری چشمگیر دارد که این آشنایی

های زبان عادی و گریز از شاعر با گریز از قواعد ساخت واژه»است.

ری، گیرد این فراهنجاهنجار، واژه را در ساخت فراهنجاری به کار می

صرفًا گریختن از هنجار نیست، بلکه کارکردهای زیبایی شناختی و عناصر 

(. رؤیایی در شعر"از 84: 1381مقدم، یابد)علویادبی نمودی کامالً عینی می

زداییِ نحوی، چنین گیری از این هنرآفرینی آشناییدوستت دارم"با بهره

 سراید:می

ه تو گفتن/ از تو سخن، از تو سخن، از به آرامی/ از تو سخن، از ب» 

گویم/ گویم/ از عاشق/ از عارفانه میاز به آزادی/ وقتی سخن از تو می

از دوستت دارم/ از خواهم داشت/ از فکر عبور در به تنهایی/ من با 

کردم/ من با سفر سیاه چشم تو زیباست/ خواهم زیست/ گذر از دل تو می

از تو/ خواهم خواند/ من من با به تمّنای تو/ خواهم ماند/ من با سخن 

ای از به آرامی/ من دوست دارم/ دوست دارم از تو بگویم را/ ای جلوه

از تو شنیدن را/ تو لّذت نادر شنیدن باش/ از به شباهت، از به زیبایی،/ 

(. در این عبارت 172: 1379رؤیایی، «)ام تو دیدن باش...ی تشنهبر دیده

کردم"به جای از دل از دل تو می های دو جزئی مانند"گذرجدا کردن فعل

کردم، حذف حرف ربط "که"در جمله"من با سفر سیاه چشم تو تو گذر می

زیباست"، به کارگیری دو حرف اضافه در کنار هم و احتمالً حذف متمم در 

نمونه "من با به تمنای تو" و یا "از به تو گفتن" و تغییر در به کار 

ت "من دوست دارم از تو بگویم را" گرفتن یک فعل به جای مصدر در عبار
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به جای" از تو گفتن را" همگی از باب غرق عادت و هنجارگریزی نحوی و 

 زبانی است که سبب برجستگی کالم شاعر گشته است.

گیرد در برخی موارد شاعر عنصری را به جای عنصری دیگر به کار می

نای کالم که عنصر جدید همان نقش را داراست و در ساخت و معطوریبه

-هرگز نمی»گوید: ای میشود. مثاًل رؤیایی در سرودهتغییری ایجاد نمی

ی توانمت از یاد برد/ تا صبح روشن آورمت باز ارمغان/ بار دگر پرنده

(. کاربرد 194: 1379رؤیایی، «)من را به من رسان/ دریا به من رسان

م تو را از توانتوانمت از یاد برد و آورمت" به جای "نمیکلمات "نمی

یاد ببرم و تو را آورم" به شاعر کمک کرده تا توجه مخاطب را جلب کند 

 و با خروج از سّنت و عادت، قواعد زبان سخنش را برجسته نماید. 

 

 سراییِ سوررئالیستی عاشقانه -5-2

ای ادبی است که از روزگاران دیرین در ادبیات سرایی شیوهعاشقانه

ارسی و فرانسه نیز شاعران و نویسندگان ظهور داشته و در ادبیات ف

یادماندنی سر ی زیبا و بههای عاشقانهبسیاری برای معشوق خود سروده

ستا، در ی راه و رسم این شاعران زناند. آراگون نیز در ادامهداده

های قرن بیستم را با ستایش معشوق و همسرش "الزا" زیباترین عاشقانه

ار خود سروده است. او با زبانی آشفته و زبانی سوررئالیستی برای دلد

نامفهوم عشق سوررئالیستی خود را چنین به معشوقش در شعر"مدخل" ابراز 

 دارد:می

گرداندش رهاند/ به من باز میآید او را از غیبت میروزی که به نظر می»

انگیز و بسیار زیبا/ از سایه، رایحه و جوهر را نگه داشته است/ هیجان

گرداند خود ون رؤیایی از معانی است/ روز که او را باز میچاو که هم

افکنیم/ زندگی نیز های روزانه میچون چنگی که در بوتههنوز شب است/ هم

ای/ هرگز سیر نشدم از این چشمانی که آلودهگذرد چونان هوای تبمی

های عاشقانه را (. آراگون ترانه56: 1393آراگون، «)سازند ام میگرسنه

ی های عاشقانهآمیزد و این مضمونی جنگ، با میهن خود درهم میبحبوحهدر 

ی زن مایهشعری، یادآور اشعار ویکتورهوگو شاعر محبوب آراگون و درون

در گرماگرم نبرد »گوید: ی شوق به زندگی شاد و سرشار است. او مینشانه

د به ی عاشقی سر دادم تا عشق را به عنوان مظهر امید و اعتماترانه

(. از طرفی این عشق در شعر آراگون 223: 1385غیاثی، «)میهن خود بنمایم

زند تا از مرگ و عشقی زمینی و انسانی است و آراگون به آن چنگ می
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ها، مانع نیستی نجات یابد. به اعتقاد او عشق در دنیای جنگ و آشفتگی

 از سرخوردگی و تسلیم شدن در برابر نومیدی است.

های مالل" چنین با زبانی سوررئالیستی با ی "میوهسروده رؤیایی نیز در

خطاب به معشوق خود، از او سخن گفته و چنین مانند دیالوگی درونی با 

گریزی لیک/ غم گریز گریزی و با من نمیتو می»نشیند: او به گفتگو می

کنم با مکن/ نگاه سبز تو شکند/ چو از نیامدنت بیم میتو بال شکیب می

ها و ی شبماند/ خیال خستهگریزی اما دریغ! میشکند/ تو مییب مینقش فر

 (.28: 1379رؤیایی، «)های مالل...میوه

عشق در شعر رؤیایی برخالف آراگون، بیشتر پایبند احساسات و تخّیالت  

شاعر سوررئالیستی است تا پیوند دادن مفهومی جدید به عشق. او در 

آمیخته تا به نین عشق و خیال را به همها چریختهای دیگر از لبسروده

 رسد:فراواقعی می

رود/ تا باد/ رود/ و میایست/ که از درخت باال میبا تو بهار دیوانه»

افتم/ بعد از تو باز/ یک توِی دیگر/ که با باد/ من از درخت/ باال می

چنین رؤیایی در (. هم42- 41: 1371رؤیایی، «)پیشِ تو/ پیش از تو بود

گونه که در باال بیان شد، قواعد ی "از دوستت دارم" همانعاشقانهشعر 

ها، ریزد و با بازی دادن واژهدستوری و زبانیِ زبان عادی را درهم می

 آمیزد.طرحی نو از قواعد زبانی را درهم می

 

 گویی، زبان مبهم و پیچیدههذیان -5-3

مند چرا که عالقهاند گویی در شعر را تمجید کردهها هذیانسوررئالیست

معنایی و جا که مرز معنا با بیها هستند آناختیار متناقضبه شورش بی

ی دیوانگی برتون در توجه به مسئلهشود. آندرهزبانی یکی میزبان با بی

دیوانگان تا حد زیادی قربانی تخّیل خویش هستند »گوید: گویی میو هذیان

رعایت برخی از مقررات رهبری به این معنی که تخّیل آنان را به عدم 

گیرند. آنان در تخّیل خویش از ها هدف قرار میکند که با خروج از آنمی

برند و آرامش زیادی برخوردارند و از هذیان خویش به قدر کافی لذت می

سید «)کنند که این هذیان فقط برای خودشان ارزش داشته باشدتحمل می

 (.480: 2، ج1387حسینی، 

که سوررئالیسم به معنی گرایش به ماورای واقعیت یا ه اینبا توجه ب 

های روانی بود، مکتب آراگون که پزشک بیماریواقعیت برتر است، لویی

ی فعالیت ضمیر ناخودآگاه بنا نهاد. او در جدید خود را بر پایه
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زبانی و نامفهوم برخواسته از ضمیر شعر"صورت فلکی"چنین با زباِن بی

ای عظیم و دیوانه نیست اگر برای هیچ واژه»راید که: سناخودآگاه می

پوشانم/ فرشتگان دار میاوست/ او را به رؤیا با دامنی از ابرهای چین

ها هایش رشک خواهند برد و پرستوها بر گوهرهایش/ روی زمین،گلبر بال

پسند خواهم خود را تبعیدی حس خواهند کرد/ شعرهایم را از شیشه و شاه

ی پریان/ و چون بیابمش باد ها را خواهم بافت چونان پیشههتنید/ قافی

 (.58: 1393آراگون، «)را، نیستی را با او خواهم آمیخت

زاده را آدمی»سراید: ی"عشق شاد وجود ندارد" چنین میآراگون در ترانه

نسیبی نیست،/ نه از توانش،/ نه از ناتوانی، و نه از دل،/ و چون 

ی یک چلیپا است،/ و چون اش سایهگشاید،/ سایهپندارد که بازو میمی

کند/ دو کشد،/ آن را خفه میپندارد که همای سعادت را در آغوش میمی

ی"زندگی من"را بگویید،/ و از ریزش اشک خودداری کنید/ عشق شاد واژه

 (.234: 1385غیاثی، «)وجود ندارد

سته و در این های شعری خود را "بافت زبانی" دانرؤیایی نیز از ویژگی

کنید، من وقتی شما از بافت زبانی در شعر من سؤال می»گوید: باره می

کنم ام فکر میها و ورزهای زبانیها، به آن زحمتها و تمرینبه آن تجربه

ام تا آن عوامل آشکار و پنهان ها و روزها در باب آن تأمل کردهکه شب

ها ای به آنتازه زبان را بهتر بشناسم و بتوانم در شعرم تظاهر

(. این بافت زبانی در شعر رؤیایی با 18: 1371رؤیایی، «)بدم

های زیبایی برگرفته از شعر حجم و مکتب سوررئالیستی همراه ساختارشکنی

داند های نه تازه" میاست که خوِد رؤیایی آن را "رفتاری تازه با لغت

های م از نظامام تا بتوانچه بسا در شعرهایم خطر کرده»گوید: و می

صوتی و عناصر آوایی، در ساختمان دستوری زبان رخنه کنم و با این 

هایی نه ام. رفتاری تازه با لغتهای کوچک گستاخانه عاشقی کردهرخنه

ها هایم برای آنها و مصرعتازه که نقشی دیگر و مسکنی دیگر در عبارت

 (.18: همان) «ساختمی

گونی را کنار هم قرار ها" کلمات ناهمریختهی شعری"لباو در مجموعه

هایی/ بر مانم و ساعتهای غلتیدن برخیزم/ میتا از سِر بوته»دهد: می

جسِم درازِ من افقِ رعناست/ سوی صدای تو در سپیده دِم مرغ/ دشت را دانشِ 

رؤیایی، «)آهو/ ترکیبِ قدم/ و غباِر روی بال/ ثقِل حضور دنیا/ در هوا

1371 :23-24.) 
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 1تصاویر پارادوکسی -5-4

شناسی اصل تناقض به دلیل حرمت آن در اندیشه منطقی از دیدگاه روان

ای برخوردار است. برای ویران کردن هر و خودآگاه ما از اهمیت ویژه

نظامی از اندیشه، کافی است نشان داده شود که اندیشه دارای تناقضات 

ای که رؤیا در یوهش»نویسد: منطقی است. فروید در تفسیر رؤیاها می

ها را بیان بیان مقوالت تضاد و تناقض دارد، واقعًا جالب است زیرا این

کند تو گویی از وجود کلمه "نه"آگاه نیست بلکه در این ماهر است نمی

که چیزی متناقض را یک جا جمع کند و به صورت یک چیز واحد نشان 

 (.31: 1377مهرگان، «)دهد

ر"چنین تصاویری پارادوکسی و متناقض به کار ی"فن شاعآراگون در سروده

ی زندگان که نان به قافیه گو صالبت سرشک بر سالح گیرد/ و همه»گیرد: می

شان را، به خاطر شهداء،/ با خورند،/ گو سالح سپید ندامتنرخ روز می

هایی که صدای کشیده/ و قافیههای ستمها، واژهشعر من تیزتر کنند/ واژه

های شعر من/ صدای خیزد/ در اعماق این فاجعه/ قافیهبرمیجنایت از آن 

مکرر آب پاروها است،/ به سادگی بارانند،/ همانند آبگینه درخشانند،/ 

پژمرد/ کودکی است که با ای میای برگذرگاهند/ یا گلی که بر سینهآینه

 (.244-243، 1385غیاثی، «)کندچنبر بازی می

میان الله صدها صدا »ی در شعر رؤیایی: هایی از تصاویر پارادوکسنمونه

طاقت بود/ صدای تندر خیس/ و نور، ها/ پرنده بیپریشان بود/ بر آب

ای ساخت /که قاب روشنی از شعله دریا داشت/ نورتِر آذرخش/ در آب آینه

(. در این 58: 1344رؤیایی، «)نسیم بوسه و پلک تو/ و پرنده باد...

شود، ه پریشان است، تندری که خیس میهایی چون: صدایی کابیات جمله

خیزد و ترکیب تراود، دریایی که شعله از آن برمیآذرخشی که نوِر تر می

هایی است که هنر رؤیایی را به نسیم بوسه و پرنده باد همه ناسازواره

 نماید.زدایی سوق داده و کالم او را برای مخاطب برجسته میسمت آشنایی

انسان و برف و فصل روزانه/ سوی مرتِع »ؤیایی: ای دیگر از شعر رنمونه

های فوق (در نمونه268: 1379رؤیایی، «)گیردگرد/ بوی بهارهای آبی می

های دریا" زیبایی پارادوکسِی "مرتع گرد" با "نورتر آذرخش" و "شعله

 ای به متن افزوده است.زیبایی سوررئالیستی ویژه

 

 اشیاء کشف روابط و مناسبات تجریدی میان -5-5
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ها و زدایی بین کلمهرؤیایی در کاربرد معیارهای زبانی آشنایی

گوید: های تشبیهی و استعاری و... میاشیاء چون صنعت تشخیص، اضافه

ها که واقعیتباید تصاویر شعر را از ایستایی نجات داد. به جای این»

و را به صورت یک اضافه تشبیهی یا اضافه استعاری یعنی به صورت مضاف 

ها را از کنار هم عبور دهیم مضاف الیه در کنار هم بنشانیم، باید آن

رؤیایی، «)ها را در ضلعی بنشانیم که غایت خویش را دریابند...و آن

ها و اشیاء در شعر آراگون نیز هم ریختگِی کلمه(. این به27: 1379

 سراید:استعمال زیادی دارد. آراگون در شعر "والس الزا"می

اش را ی شیشه/ کولی سرنوشت نوای ویولوندگی چرخید روی پاشنهسپس زن» 

انداخت/ عوض کرد/ در جهانی جدی در حال سفر بودیم/ که سر را به دّوار می

: 1393آراگون، «)آمیختها به هم میها با نوای تصنیفی گریهصدای خفه

ها ی خشم/ آذرخشسپس زندگی چرخید روی پاشنه»گوید: (. در ادامه می67

توان شنید/ ی اسبان ابرها را میی نئون/ صدای شیههگذشتند از لولهمی

نوایی طبل کشیدند/ صدای جازی در همهای رگبار را به دنبال میکه ارابه

(. در این اشعار به ترکیبات و 68همان: «)خواستو آکاردئون برمی

، کولی ی شیشهخوریم چون: چرخیدن زندگی، پاشنهتصاویری نامأنوس برمی

ی نئون، شیهه اسبان ابر، ها از لولهی خشم، گذشتن آذرخشسرنوشت، پاشنه

هایی از این دست که نوایی طبل و آکاردئون و نمونهی رگبار، همارابه

 ها روابط منطقی برقرار نیست.بین کلمه

-ی پرچم نازی است، شاعر در سرودهم. که تحت سیطره1942در فرانسه سال

داشت پرچم ملت خود با تصویری م"برای حفظ و پاسی"شش فرش ناتما

سازد که پرچم سوررئالیستی سه رنگ پرچم ملتش را به ذهن متبادر می

ی این سه رنگ هویت یافته و برفراز گردون به سرزمین به واسطهملی

های من/ اشک و های رنجخاک و هوا و آب و آتش،/ فرش»آید: اعتزاز درمی

من/ چهار عنصر، چهار باد و چهار گل/ و حال  ترانه، عشق من و میهن

پسندید/ بس است/ رنگ آسمان و برف و خون/ که شما می 1که سه رنگ مراآن

 (. 230: 1385غیاثی، «)آهنگ شعرم آهنگ خشم است

رؤیایی نیز در شعر "پاییز سبز" برای اشیاء و حوادث روابط و مناسباتی 

ی پاییز ار را/ به باد خستهزمین فصاحت برگ چن»کند: تجریدی ذکر می

گرفت/ غروب سپرد/ هوا ترنم سودایی شکفتن را/ ز نبض بی تپش خاک میمی

ی حرف خودش را/ به گوش جنگل خاموش گفته بود/ و شیروانی الل/ میان دوده

رؤیایی، «)ی سبز/ نشستشد/ میان درهم هذیان من دو شعلهافشان شب شبح می



 

345 
 

هایی چون: فصاحت برگ چنار، گونی واژههم(. در این شعر نیز نا3: 1379

باد خسته، حرف غروب، گوش جنگل، شیروان الل، شبح شیروانی، هذیان درهم، 

 کنند.شعله سبز و... تصاویری غریب و تجریدی ایجاد می

درِد آب/ »سراید: ها"چنین میریختهی"لبچنین در اشعاری از مجموعهاو هم

ن و استراحت موج/ آن سوهای آب را/ قابِ که بین آسماقابِ درد.../ وقتی

تصویر است/ و مرِغ آن سوتر را/ تصویر دعوت/ درِد آب/ داروی رؤیا/ بی

های خشک/ بر آب زخم های آبی وقتی/ رؤیاِی راه خشک است/ و دستدر راه

(. 114-113: 1371رؤیایی، «)ترکدقدر/ که تاولِ سفر از درد/ میزند آنمی

ی ذهن شاعر است. چرا که ت غریب و ناآشنا برخواستهکه همه حاصل عبارا

چرخاند و از انواع ترکیبات ی خود، میاو ذهن را آزاد در فضای ساخته

کند، استقبال کرده و همه های غریبی که به ذهنش خطور میزبانی و واژه

 ریزد.اش فرو میرا در قالب شعری

 

 گیرینتیجه -6

توان نتیجه گرفت که گفته شد، میچه در این پژوهش با توجه به آن

های های جنگسوررئالیسم، عصیانی در برابر تمدن غرب بود که طی سال

گرایی نیز، از جهانی در فرانسه و اروپا زاده شد. شعر نو و حجم

های شعر معاصر ایران، تأثیر فراوانی از مکتب سوررئالیسم فرانسه جریان

نی و موسیقایی شعر حجم تمامًا در های تصویری، زباگرفته و تمامی ویژگی

آراگون و ی تطبیقی اشعار لوییگردد. مقایسهشعر سوررئالیسم مشاهده می

دهد که اشعار این دو شاعر اشتراکات زیادی با هم رؤیایی، نشان می

-دارند. هر دو با زبانی سوررئالیستی و پارادوکسی به سرودن عاشقانه

ا زبانی سوررئالیستی عشق به معشوق هایی برای معشوق خود پرداختند و ب

ی جنگ دارند با این تفاوت که آراگون در بحبوحهخود را ابراز می

دهد تا عشق را به عنوان مظهر امید و اعتماد های عشق را سر میسروده

زدایی و هنجارگریزی نحوی که ی آشناییبه میهن خود بنمایاند. در زمینه

زاد است، هر دو شاعر عواطف و احساسات ی نگارش مبتنی بر تداعی آنتیجه

رانند هر چند این کند را بر زبان میگوناگونی که به ذهنشان خطور می

افکار نامرتب و تشبیهات نامأنوس و واژگان نحوی مبهم، ربط منطقی با 

گیرد. ها را به کار میهم ندارند، شاعر در انعکاس افکار درون خود آن

های زبان عادی و گریز از عد ساخت واژههر دو شاعر با گریز از قوا

گیرند که کارکرِد ها را در ساخت فراهنجاری به کار میهنجار، واژه
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دهد. هر دو شاعر در اشعارشان شناسِی عناصر ادبی را گسترش میزیبایی

ها هستند اختیار متناقضمند به شورش بیگویی را تمجید کرده، عالقههذیان

معنایی و زبان با دو شاعر، مرز  معنا با بیکه در شعر هر تا جائی

شود. آراگون و رؤیایی در اشعارشان از وزن و موسیقی زبانی یکی میبی

اند. رؤیایی حتی از موسیقِی شعرِی شعر سپید ی شعر دوری کردهو قافیه

جوید. از نظر هر دو شاعر وزن را باید قربانی کلمات ایران بیزاری می

هایشان چشمگیر ی دو شاعر در سرودهاشعار نثرگونهکرد. به همین دلیل 

فراوانی دارد. آنان روابط و مناسبات تجریدی میان اشیاء را کشف کرده، 

ها برای رسیدن به مقصود خود در چارچوب ریختگی اشیاء و کلمهاز به هم

 کنند.گرایی استقبال میمکتب سوررئالیسم و حجم
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، «گرایی معاصر فارسیشعر موج نو و شعر حجم(.»1382پور، ع. )حسین

-157، صص188ی ادبیات و علوم انسانی، تبریز، شدهی دانشکمجله

180. 

 گرگان: آژینه. ،هفتاد سنگ قبر(. 1379رؤیایی، ی. )

 ، تهران: مروارید.گزیده اشعار(. 1379ــــــــــــــ)

به اهتمام حبیب هللا رؤیایی، چاپ  ؛از سکوی سرخ(. 1357ــــــــــــــ)

 اول، تهران: مروارید.

، چاپ دوم، تهران: نسخه هاریختهلب(. 1371ـــــــــــــــ)

 الکترونیک.

رضا ، گردآوری: غالمهالک عقل به وقت اندیشیدن(. 1357ـــــــــــــــ)

 زاد، تهران: مروارید.هم

 ، تهران: مروارید.هادریایی(. 1344ــــــــــــــــ)

، چاپ سوم، تهران: چشم انداز شعر معاصر ایران(. 1387زرقانی، م. )

 لث.ثا

 ، چاپ پانزدهم، تهران: نگاه2، جهای ادبیمکتب(. 1387سّید حسینی، ر. )

 چاپ جهارم، تهران: فردوس. ،نقد ادبی(. 1383شمیسا، س.)
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، چاپ دوم، تهران: های نقد ادبی معاصرنظریه(. 1381علوی مقدم، م. )

 سمت.

 تهران: ناهید. ی بیستم،شعر فرانسه در سده(. 1385غیاثی، م. )

چاپ  (،سرگذشت سوررئالیسم)مصاحبه با آندره برتون(. 1383، ع. )کوثری

 دهم، تهران: نی.

 ، چاپ اول، تهران: فردا.دیالکتیک نمادها(. 1377مهرگان، آ. )
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 و شوق می آموزم ناتانائل من به تو شور

 و تاثیر پذیری او از ادبیات فارسی آندره ژید

 

 
 طرقبهرجبعلی عسکرزاده 

 گروه زبان و ادبیات انگلیسی

 دانشگاه فردوسی مشهد

asgar@um.ac.ir 

 

 چکیده

در ادبیات فرانسه نام آندره ژید از شهرت بسزایی برخوردار است. این 

هم هست،  نویسنویس و نمایشنامهنویس، مقالهرمانشخصیت بزرگ ادبی که 

دبیات غنی فارسی خود تحت تاثیر ا بزرگ در پدید آوردن برخی از آثار

ژید ابتدا از طریق گوته شاعر بزرگ آلمانی با ادبیات  آندره بوده است.

جهت آشنایی  به و سعدی آشنا می شود و سپس ، خیامفارسی و به خصوص حافظ

بیشتر با ادبیات فارسی به ترجمه هایی دیگر از زبان های انگلیسی، 

 غنی را بیشتر آلمانی و فرانسه روی می آورد تا این دنیای ژرف و

نویسنده این مقاله ابتدا به بررسی زندگی آندره ژید و تاثیر  بشناسد. 

شگرف او و نوشته هایش در سالهای بعد از جنگ جهانی می پردازد سپس به 

تاثیر پذیری آندره ژید از ادبیات فارسی پرداخته و نگاه تیز بین او 

تطبیقی زوایای  را نسبت به ادبیات فارسی بررسی می کند و با نگاهی

که شوق و ذوق  مائده های زمینیموجود در آن را آشکار می سازد. کتاب 

به زندگی را ستایش می کند و لحظه های زیبای زندگی را می ستاید از 

کتاب مقدس، نوشته ها و یادداشت های  شاعر و فیلسوف بزرگ آلمانی 

است. نویسنده نیچه و همچنین ادبیات فارسی و مشرق زمین تاثیر پذیرفته 

مقاله در پایان، نتایج این بررسی تطبیقی را نشان می دهد و تاثیر 

پذیری آندره ژید از ادبیات فارسی را نمایان می سازد. از آن جمله می 

و ادبیات فارسی به  مائده های زمینیتوان به واژگان بسیاری که در 

"مستی"، خصوص اشعار حافظ مشترک است، اشاره کرد؛ واژه هایی مانند 

 "شور" و "شوق".  ،"عشق" 

آندره  ادبیات فارسی، ادبیات فرانسه،  :  ادبیات تطبیقی،واژگان کلیدی

  ژید، ایران و فرانسه
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 مقدمه

آندره ژید که بدون شک یکی از بزرگترین نویسندگان اواخر قرن نوزده 

و اوایل قرن بیستم فرانسه است، تأثیر بسیار عمیقی در میان نویسندگان 

ادبیات فرانسه و همچنین مخاطبان خود در این دوره داشته است. نوشته 

های او و تأثیر این نوشته ها خصوصًا در سالهای بعد از جنگ جهانی 

 کامالً روشن است.

نویسنده بزرگ معاصر فرانسه، با وجود بیش از بیست وپنج اثر، در این 

شود و بویژه مي شناخته هاي زمینيمائدهدنیاي ادبیات به عنوان خالق 

جسته محسوب خصوص براي ایرانیان اثري براین اثر او براي شرقیان و به

اي است بین شرق و غرب که پیوند ادبیات تفاهمنامه شود و به نوعيمي

گوته که  دیوان شرقي دهد و پس ازخوبي نشان ميایران و فرانسه را به

 هاي زمینيمائده تم،اي است از شاعران ایراني، در قرن بیسستایشنامه

آندره ژید مهمترین اثري است که قدرت تاثیر و نفوذ ادبیات فارسي بر 

دهد و بسیاري از منتقدین و خاورشناسان آن را ادبیات غرب را نشان مي

 )فخری( .دانندمي" پذیري ادبیات فارسي در غربمیراث تاثیر"

 

خانواده ای مذهبی در پاریس به دنیا آمد و در  1869آندره ژید در سال  

و پروتستان رشد کرد. پدرش استاد حقوق بود و مادر سختگیر اما هنر 

دوستش که پس از مرگ پدر تربیت او را به عهده داشت، از خانواده ای 

ثروتمند و بورژوا بود. مادر آندره ژید سبب آشنایی این نویسنده با 

سندگان و موسیقی، ادبیات، نقاشی و همچنین ارتباطی صمیمی با نوی

هنرمندان شد. ژید به دلیل بیماری نتوانست تحصیل در مدرسه را به طور 

رسمی ادامه دهد، اّما معلمان خصوصی او این کار را در خانه به انجام 

 رساندند.

آندره ژید که در خانواده ای مرفه رشد یافته بود، توانست از سال 

به عالقۀ اصلی خود یعنی در سن بیست و دو سالگی با خاطری آسوده  1891

یعنی نویسندگی روی آورد. اتفاق جالبی که در این دوره در زندگی آندره 

ژید افتاد، این بود که با سمبولیست ها و نمادگرایان فرانسه آشنا 

شد. از این میان می توان به استفان ماالرمه و پل والری اشاره کرد. 

در او گذاشت. در  دوستی آندره ژید با اسکار وایلد نیز تاثیر عمیقی

همین دوره بود که آثار متعددی پدید آورد که از آن میان می توان 

رسالۀ (، 1893)سفر اروین(، 1891)یادداشت های روزانۀ آندره والتر

 ( را نام برد.1892)شعرهای آندره والتر( و 1891) نرگس
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آندره ژید پس از مدتی از سمبولیست ها جدا شد و به سمت دیگری که 

زندگی انسان و شناخت ویژگی های انسانی بود جذب شد. او در این  همانا

دوره، همواره به تجزیه و تحلیل ویژگی های عاطفی و مسائل روانی انسان  

می پرداخت و همواره سعی بر این داشت تا بتواند روح انسان را بشناسد 

 و زوایای پنهان موجود در آن را آشکار سازد. نوشته ها و افکار آندره

ژید در این دوره بسیار شبیه به نوشته های ژان ژاک روسو و استاندال 

 دو نویسنده دیگر فرانسوی است.

آندره ژید در سفری که به قارۀ آفریقا و کشور تونس داشت، توانست با 

موضوعات جدیدی رو به رو شود و همین سفر بود که تغییرات بزرگی در 

سبت به جامعه و مردم تغییر روح وجسم او پدید آورد و نگاه او را ن

داد. جدایی آندره ژید از قید و بندهای جسمی، روحی و روانی، حاصل 

سفر به کشور تونس بود. همین رهایی باعث شد آثار تازه ای پدید آورد 

که با آثار قبلی او بسیار متفاوت بود؛ تجربیات جدید او هم در این 

این دوره پدید آورد می آثار خودنمایی می کرد. از آثاری که ژید در 

( و 1902) ضد اخالق(، 1897) مائده های زمینی(، 1909) در تنگتوان به 

 اشاره کرد. دخمه های واتیکان

باعث موفقیت او شد و شهرتی فراوان برای ژید  دخمه های واتیکانکتاب 

به ارمغان آورد؛ این کتاب لحن تند و جسورانه ای دارد. از طرف دیگر 

، دربارۀ شور و شوق به زندگی و غنیمت دانستن ی زمینیمائده هاکتاب 

لحظات زندگی و در ستایش شادی و شادمانی است. آندره ژید در این کتاب، 

فلسفه ای پر شور را بنیان می نهد و آن گونه توضیح می دهد که خداوند 

در همۀ موجودات تجلی می یابد. در همین کتاب است که آندره ژید به 

رزد و عشق به خداوند را همان عشق به جهان هستی می هستی عشق می و

گفته است که این کتاب ستایش  مائده های زمینیداند. خود او در کتاب 

وارستگی است. این کتاب اگرچه در آغاز انتشار مورد استقبال واقع 

نشد، اّما به درستی می توان گفت که همۀ فلسفۀ آندره ژید را در خود 

ای بعدی آندره ژید نیز به نوعی ادامۀ نگرش ها جای می دهد. نوشته ه

و تفکراتی است که آنها را در این کتاب آورده است و این همان شور و 

 شوق به زندگی و ستایش شادی و شادمانی است.

اگرچه آندره ژید مدت مدیدی الگوی پیشروان ادبیات فرانسه بوده است 

واقع شده است. خود او اما در این میان، مورد اتهام های فراوانی نیز 

در این باره هیچ نگرانی نداشت چرا که می گفت سقراط نیز از چنین 
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اتهام هایی دور نبوده است و دغدغه ای درباره این اتهامات نداشت. 

 درباره این اتهام هامی خوانیم:

ای به حزب کمونیست متمایل شده و به اتحاد جماهیر شوروی او در دوره 

شد به فرانسه ای که از آن صحبت میفتن مدینه فاضلهرود اما با نیامی

کند و به دلیل همین کار نیز گیری میگردد و از حزب کنارهباز می

ای بود و نظرات شنود. ژید انسان شوریدهناسزاهای زیادی از دیگران می

د که جالل آل احمد آن را نکبیان می بازگشت از شورویخود را در کتاب 

 صالحی مقدم() کرده است به فارسی ترجمه

 

در حالیکه برندۀ جایزۀ ادبی نوبل شده بود  1947آندره ژید در سال 

گفت که الهۀ تقدیر در گوشم زمزمه می کند که چیز زیادی از عمرم  می

 سالگی وفات یافت. 82در سن 1951باقی نمانده است و سرانجام در سال 

 بحث و بررسی

مائده های های آندره ژید در کتاب آن طور که پیش تر ذکر شد، اندیشه 

بیان شده است تا شکوه و عظمت و شور و شوق زندگی و زیبایی های  زمینی

جهان هستی را به تصویر بکشد و در جهانی ژرف و بی منتها سیر و سلوک 

کند. خود او در باب عظمت می گوید: "ای کاش عظمت در نگاه تو باشد نه 

و در جایی دیگر دربارۀ اینکه انسان در آن چیزی که به آن می نگری." 

خردمند با نگاه به جهان هستی به شگفتی و عظمت آن پی می برد، می 

گوید: خردمند کسی است که از هر چیزی به شگفت در آید. او نه تنها 

اسیر شگفتی های آفرینش می شود، بلکه معتقد است هر آن چیزی که در 

دن به کمال مورد استفاده اختیار انسان است، می تواند در جهت رسی

 قرار بگیرد.

آندره ژید معتقد است که امیال انسانی و هر آن چیزی که به صورت 

طبیعی، انسان به آن گرایش دارد، مفید و سودمند است و به انسان سالمتی 

و تندرستی می بخشد، پس می توان از این امیال در راه رسیدن به کمال 

شوق آن را درک کرد و از آن استفاده  و بهره برد و لطف زندگی و شور

 کرد.

ریشه در انجیل و اندیشه های آن دارد، اما  مائده های زمینیکتاب 

هرگاه این کتاب به درستی بررسی شود، می توان رد پای ادبیات مشرق 

زمین را نیز در آن یافت و به خوبی نشانه هایی از ادبیات فارسی و 

نند حافظ، خیام و سعدی را در آن تأثیر شاعران  بزرگ فارسی زبان ما

شاعران بزرگ ایران چون خیام، " می گوید: ژیدآنگونه که خود  دید.

حافظ، سعدي، مولوي، فردوسي، منوچهري و عطار از چشمه الهام بخش هستي 
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اند و اند و از این چشمه خود و دیگراني چون من را سیراب کردهنوشیده

 " )فخری(. امفتهمن بسیار از آنان تاثیر و الهام گر

 :نویسدمي هاي زمینيمائدهاي درباره در مقالهاو سپس 

پسندم و از میان شاعران ایراني حافظ و خیام را بیش از دیگران مي

ام و خودم به تاثیر رباعیات خیام بیشترین الهام را از این دو گرفته

هاي یشههاي زمیني آگاه هستم و منکر بازتاب اندو غزلیات حافظ بر مائده

پذیري من از آنان شوم و این تاثیرحافظ و خیام در خود و آثارم نمي

شاید به دلیل نزدیکي افکار و عقایدمان باشد. من در خالل دیوان شرقي 

منطق »گوته حافظ را شناختم و از طریق ترجمه انگلیسي فیتز جرالد با 

دنیاي  جامي و با رباعیات خیام و« سالمان و ابسال»عطار و « الطیر

ذهني و روحي او آشنا شدم و از خیام آموختم که دم را غنیمت شمرم و 

 )همان( .ها را از یاد نبرمقدر لحظه
 

به خوبی نشان داده است که از  مائده های زمینی آندره ژید در کتاب 

طریق شاعران بزرگ مغرب زمین خصوصًا گوته با ادبیات فارسی و از آن 

دیگر بزرگان ادب فارسی آشنا شده است. همین  خیام، حافظ، سعدی و میان،

آشنایی باعث شد که او از طریق خواندن ترجمه، به سراغ این ادبیات 

این نویسنده غنی برود و با حافظ و سعدی بیشتر و بیشتر آشنا شود.  

  بزرگ، آنگونه که فخری می گوید:

به کنایه کند و تشبیه مي« هزار و یک شب»ادبیات فارسي را به کاخ زرین 

در این کاخ چهل در وجود دارد که در اول به باغي پر از گل  :نویسدمي

شود )کنایه از گلستان سعدي(، در دوم به باغي پر از میوه گشوده باز مي

مي شود )کنایه از بوستان سعدي(، در سوم این کاخ رو به سوي قفسي از 

طار( و چهارمین کنایه از منطق الطیر عد )شوالحان باز ميپرندگان خوش

شود )کنایه از پنج در این کاخ، به سوي اتاقي پر از جواهرات گشوده مي

آندره ژید همیشه از اینکه زبان فارسي را  ...گنج نظامي یا خمسه( و

خورد و مجبور بود از آثار فارسي که به آلماني دانست، افسوس مينمي

شود تمامي ظرافت ث ميگوید این مساله باعشد، استفاده کند و ميترجمه مي

و لطافت اشعار فارسي حس و درک نشود، ولي با وجود این به قدري اشعار 

هاي ویژه غزلیات حافظ نافذ و قدرتمند هستند که حتي ترجمهفارسي به

 .آلماني آنها براي من فرانسوي زبان تاثیر گذار و شاهکار هستند

 

 و تأثیرپذیری اش از حافظ آندره ژید

ندره ژید گفته است، به توسط گوته، با دنیای شعر حافظ آنگونه که آ

آشنا شده است. ترجمه های گوته از شعر حافظ در حقیقت انگیزه ای برای 

شاعر  ،حافظ درباره خودشآندره ژید بود تا اورا به تفکر وا دارد. 

 :دنویسمي بزرگ ایران زمین

وش و زیرک حافظ عالوه بر اینکه شاعري توانمندي است، بسیار هم باه

است. چون با توان شاعرانه و هنرمندانه خود، موضوعات و مضامین معنوي 

 هر چنانکه آمیزد،مي هم در مردم روز احساسي  و عرفاني را با مسائل
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 از متفاوت برداشتي خود، عامي یا عرفاني درک و فهم براساس خواننده

گار است که هاي آثار ادبي بزرگ و ماندکند و این یکي از ویژگيمي آن

 ). )فخریقابلیت پذیرش تفسیرهاي گوناگون و معناهاي چند گانه را دارند
 

او پس از خواندن ترجمه های گوته به سراغ دیگر ترجمه ها رفت و از  

زبان های آلمانی، فرانسوی و انگلیسی دربارۀ شاعران بزرگ ایران زمین 

سد: من همواره به خصوص سعدی و حافظ مطالب بیشتری آموخت. ژید می نوی

خوشبختی خود را از راه همگانی ساختن امور به دست آوردم به نحوی که 

آنچه را در تملک من بود مانند ساغری که به حافظ مستی می بخشید 

 (.1349، 121انتقال پذیر ساختم )هنرمندی، ص

و اولین کتاب از کتاب های متعدد آن، مصراعی  مائده های زمینیدر آغاز 

 آمده است که می گوید: از شعر حافظ

 بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر         زانکه زد بر دیده آبی روی رخشان شما

آندره ژید به یکی از دوستان خود دربارۀ ترجمۀ هامر از حافظ می گوید: 

"دربارۀ حافظ اگر نمی خواهید ترجمۀ بسیار کمیاب روزنویگ را فراهم 

شرق  1812د. همین ترجمه است که به سال کنید، ترجمۀ هامر را بخوانی

را به گوتۀ بزرگ شناساند. در سالنامۀ وی ببینید با چه ستایشی از آن 

(. براساس آنچه در این گفته ژید 1349، 49سخن می گوید" )هنرمندی، ص

دیده می شود، به خوبی می توان ردپای حافظ را در نوشته هایش دید و 

عر بزرگ غزل سرای ایران منبع الهامی بر این نکته تاکید داشت که شا

(. 1387، 293)اسماعیل آذر، ص:  هاي زمینيمائدهبوده است در نگارش 

 صالحی مقدم می نویسد:

به شیوه حافظ با ناتانائل یا ساقی صحبت  های زمینیمائدهژید در کتاب 

کند. ناتانائل برگرفته شده از نام یکی از یاران حضرت مسیح و می

بار با ساقی سخن گفته و ژید با ناتانائل  129ده است. حافظ حواریون بو

زند. ناتانائل همزاد و همراه ژید است و همواره با او حرف حرف می

  "رسد.کند و به لذت واقعی میزند. بندها را پاره میمی
در قسمتی دیگر غزلی از حافظ می آورد و می نویسد: "به جای آنکه من 

ا از آن ]دیوان حافظ[ سخن بگویم، بگذارید یکی نیز به نوبۀ خود با شم

 از غزل های کوتاه حافظ را برای شما بنویسم:

 ساقی بیا که شد قدح الله پر ز می         طامات تا به چند و خرافات تا به کی

 بگذر ز کبر و ناز که دیدست روزگار       چین قبای قیصر و طرف کاله کی

 ان        بیدار شو که خواب عدم در پی است هیهشیار شو که مرغ چمن مست گشت ه

 خوش نازکانه می چمی ای شاخ نو بهار      کاشفتگی مبادت از آشوب باد ِدی

 بر مهر چرخ و شیوۀ او اعتماد نیست       ای وای بر کسی که شد ایمن ز مکر وی

 فردا شراب کوثر و حور از برای ماست      وامروز نیز ساقی مه روی و جام می
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 حشمت مبین و سلطنت گل به که بسپرد       فّراش باد هر ورقش را به زیر پی

 جان دارویی که غم ببرد در ده ای صُبی   باد صبا ز عهد صبی یاد می دهد         

 زان می که داد حسن و لطافت به ارغوان    بیرون فکند لطف مزاج از رخش به خوی

 استاده است سرو و کمر بسته است نی      مسند به باغ بر که به خدمت چو بندگان 

 حافظ حدیث سحر خوشت رسید           تا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری

و پس از آن می گوید:" مسلمًا بسیار مضحک است، ترجمه ای را ترجمه 

کردن؛ اّما وقتی شما آلمانی نمی دانید و یا من فارسی نمی دانم ]چه 

 (.1387، 293آذر، ص: باید کرد[؟" )اسماعیل 

 آنگونه که صالحی مقدم می نویسد:

که از حافظ  های زمینی در جهان درخشید چراآندره ژید با کتاب مائده

و سعدی در آن تأثیر گرفته است و به گفته خودش کل این کتاب بر اساس 

ساقی بیا که شد قدح الله پر ز می/ طامات تا به »این غزل حافظ است: 

توان به طامات از نکات مهم در این شعر می ...تا به کی چند و خرافات 

و خرافات، بیداری، دوری از کبر و ناز، به فکر دنیا و آخرت با هم 

بودن، نداشتن تکبر، اطمینان نداشتن به دنیا و به یاد مرگ بودن اشاره 

  .کرد
 

آندره ژید بارها ناراحتی خود را از این که زبان فارسی نمی داند 

اشته است اما ضمن اقرار به این موضوع خود را راضی کرده که ابراز د

برای افرادی می نویسد که زبان فارسی را کمتر از او می دانند: " 

...بر من ببخشایید که جرأت می کنم از ادبیاتی که با وجود همۀ عشقم 

نسبت به آن، آن را کم می شناسم چنین سخن بگویم. من این ادبیات را 

اما آن را دوست می دارم. و کاش این نکته عذر خواه من کم می شناسم 

باشد. وانگهی من برای کسی می نویسم که آن را باز هم کمتر از من می 

 (1349، 78شناسد ... ")هنرمندی، ص

 آندره ژید در باره تاثیر پذیری اش از ادبیات فارسی و حافظ می نویسد:

د حافظ با کمترین الفاظ ام ماننهاي زمیني سعي کردهمن در کتاب مائده

هاي زمیني به عشق الهي بیشترین معنا را برسانم و مانند حافظ از عشق

 نظران کوته از برخي ولي کنم، پیدا دست روحاني و وارستگي  و عالم

 دیدند. )فخری( آن در را زمیني هايعشق و غرایز تنها

 
ثیر پذیری (،  می نویسد، درباره تأ79آندره ژید آنگونه که هنرمندی )ص

گوته از حافظ می گوید: " به نظر می رسد که زندگی نامۀ گوته سرگذشت 

تأثیرپذیری های او باشد ... در پایان زندگی نیز تأثیر شرقی از خالل 

ایران حافظ که هامر به تازگی ترجمه کرده بود در گوته محسوس است. 

می آموزد تأثیری چنان نیرومند که گوته در سنی بیش از هفتاد، فارسی 

 (.1387، 294و خود دیوانی می نگارد )نقل از اسماعیل آذر، ص: 
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حافظ از مستی سخن می گوید و از شور و شوق به زندگی حرف می زند. او 

همواره از این مستی، پاک بودن در زندگی و زندگی بهتر را طلب می 

 کند. خواجه شیراز می گوید: 

 بر آرم ز عشرت سری زین مغاک می ام ده مگر گردم از عیب پاک        *

 بیا ساقی آن می که حال آورد          کرامت فزاید کمال آورد*

به من ده که بس بیدل افتاده ام          وز این هر دو بی حاصل *

 افتاده ام

آندره ژید نیز در استفاده از واژه مستی همواره به دنبال پاکی و 

 ل می گوید: زندگی بهتر است، تا آنجا که به ناتانائ

به مستي بدل گردد تا از دام  ناتانائل، باید که عشق به هر چیز در تو

در مستي به دنبال افزایش عشق و شور زندگي باشي،  .غم و اندوه رها شوي

خواهم که من را بهتر، بزرگتر، نه کاهش دادن آن. من آن مستي را مي

 )فخری( .بشناساندتر به خودم و دیگران تر و صادقاحترام انگیزتر، غني
 

خواجه شیراز در اشعار خود همواره از گناه نالیده است. گاهی در فاصلۀ 

بین لذت و گناه گرفتار می شود ولی به هر روی سعی دارد که پیوندی 

 منطقی ایجاد کند:

 سهو و خطای بنده گرش اعتبار هست         معنی عفو و رحمت پروردگار چیست*

 ر ما حافظ         تو در طریق ادب باش و گو گناه من استگناه اگر چه نبود اختیا*

 که مستحق کرامت گناه کارانند        نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو       *

 عفو خدا بیشتر از جرم ماست               نکتۀ سربسته چو گویی؟ خموش*

 اهل رحمتم تا آشنای عشق شدم ز         هر چند غرق بحر گناهم ز شش جهت     *

 بهشت اگرچه جای گناهکاران نیست          بیار باده که مستظهرم به همت او *

آندره ژید در این باره می نویسد: "من از گناه کردن مطمئن نمی شدم 

مگر اینکه هیچ کاری نمی کردم." و در جای دیگر می نویسد که: "ناتانائل 

(. هنرمندی 1349، 103-104من دیگر به گناه اعتقاد ندارم" )هنرمندی، صص

 سپس ادامه می دهد:

امروز هنوز این بحث بیهوده در میان است که بدانیم آیا حافظ شاعری 

کام طلب بوده یا عارفی که اندیشۀ خود را در پس هزاران پردۀ موج دار 

شهوانی فرو پیچیده است و هیچ کس توجه ندارد که در ذهن یک شاعر واقعی 

جه متناقض نیست و هر دو در یک حالت، که همان این دو تمایل به هیچ و

شور باشد، حل می گردد. به نویسندۀ مائده های زمینی همان خواهد رسید 

که به گویندۀ دیوان رسیده است، زیرا هر دو از یک خانوادۀ روحی 

 (1387، 294-295هستند. )نقل از اسماعیل آذر، صص: 

 

آندره ژید بوده است.  بیداری و فعالیت در زندگی همواره مورد نظر

  صالحی مقدم می نویسد:
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های دهد و در کتاب مائدهژید به انرژی و فعالیت و بیداری اهمیت می

و از « من به تو شوق زندگی خواهم آموخت.»گوید: زمینی به ناتانائل می

خواهد کند. او میهای منفعل دوران کودکی یاد کرده و انتقاد میآموزش

به مردم زمان خود و آیندگان انتقال دهد. همچون  انرژی و اشتیاق را

د: گویمی  حافظ، زمان برای ژید بسیار با اهمیت است و در این باره

های و از نعمت« پسندیدم.من هیچ استراحتی را به جز خواب مرگ نمی»

  کندالهی همچون انرژی و سالمتی بهترین استفاده را می
 
 

ق سخن گفته است، در دیوان حافظ و آن گونه که فرانسیس از شور و شو

 همچنین مائده های زمینی فراوان به "شور و شوق" توجه شده است:

 قول و غزل به ساز و نوا می فرستمت    تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند           *

 توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد            بیان شوق چه حاجت که سوز آتش دل        *

 زار شوق گرم شد آن سرو قد کجاست           تا جان خود بر آتش رویش کنم سپندبا*

 کامکارا نظری کن سوی ناکامی چند    حافظ از شوق رخ مهر فروغ تو بسوخت        *

 چشمم آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد       تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود*

 سرزنش ها گر کند خار مغیالن غم مخور زد قدم      به شوق کعبه خواهیدر بیابان گر *

 ز لعل باده فروشت چه عشوه ها که خریدم       به شوق چشمۀ نوشت چه قطره ها که فشردم  *

 ز شوق در دل آن تنگنا کفن بدرم      به خاک حافظ اگر یار بگذرد چون باد   *

و شوق زیاد  آندره ژید هم در کتاب مائده های زمینی از واژه های شور

استفاده کرده است، و آنجا که می نویسد "ناتانائل، من به تو شور می 

 (.1387، 295آموزم، یکی از همین نمودها است. )اسماعیل آذر، ص: 

را از مضامین « مائده ها» گفته شده است که آندره ژید نام کتاب خود 

بقره به قرآن مجید برگرفته است. مفهوم مائده در آیه بیست ودو سوره 

این مضمون آمده است که: "آن کس که زمین را بستر شما و آسمان را 

همچون سقفی باالی سر شما قرارداد و از آسمان آبی فرو فرستاد و بوسیله 

آن میوه ها را پرورش داد تا روزی شما باشد. بنابراین برای خدا 

ژید  (.4همتایاتی قرار ندهید در حالی که میدانید" )مکارم شیرازی، ص 

 مفهوم کلی همین آیه را گرفته و در کتاب مائده های زمینی آورده است.

کند و ژید با تأثیر از حافظ به تجلی خداوند در هستی اشاره می"

« ناتانائل نخواه که خداوند را در هیچ جا جز همه جا ببینی.»گوید: می

تجلی در ازل پرتو حسنت ز  ،حافظ در این ارتباط در این بیت آورده است

 ) صالحی مقدم“ (عالم زد دم زد/ عشق پیدا شد و آتش به همه

مائده های واژۀ "مستی" از جمله واژه هایی است که در دیوان حافظ و 

 آندره ژید آمده است. هنرمندی می نویسد: زمینی

شراب سنگین مسافرخانه ها را شناخته ام که طعمی چون گل بنفشه دارد  

اهم می کند. مستی شامگاه را نشناخته ام. و خواب سنگین نیمروز را فر
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آنگاه که گویی سراسر زمین در زیر فشار اندیشۀ  نیرومند آدمی می 

لرزد... ناتانائل، با تو از مستی سخن خواهم گفت: ناتانائل، غالبًا 

ساده ترین رضا مندی خاطر برای من همچون مستی بوده است، از بس که 

مست بوده ام، و آنچه در جاده ها می پیش از آن رضامندی از هوس آن سر

 (.1349، 95جستم آنقدر که گرسنگی ام بود، مسافرخانه نبود )ص

 آنگونه که حافظ می گوید: 

 بیا ساقی آن آب اندیشه سوز            که گر شیر نوشد شود بیشه سوز *

نقل از  (بده ساقی آن می که شاهی دهد            به پاکی او دل گواهی دهد *

 (  1387،296سماعیل آذر، ص: ا

کامال مشخص است که زتدگی مورد نظر این دو ادیب بزرگ آنگونه زندگی 

 صالحی مقدم می نویسد: است که در آن انسانیت است.

 های زمینیمائدهدر کتاب  ،که ژید از حافظ الهام گرفته را نکته مهمی

و خودت را از ها را به دور بریز ناتانائل کتاب»کند: این طور بیان می

های منفعل و بیهوده شرش رها کن. من را ترک کن و مزاحم من نشو. کتاب

حافظ هم « خورد را باید به کناری بگذاری.هایی که به درد ما نمیو حرف

 درباره همین مطلب این طور سروده است: 

 شدکه علم عشق در دفتر نبا                         بشوی اوراق اگر همدرس مایی *

 کرد غمخواری شمشاد بلندت پستم             رتبت دانش حافظ به فلک برشده بود *

 چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم          نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست *

 کز ساکنان درگه پیر مغان شدم         آن روز بر دلم در معنی گشوده شد *

 محصول دعا در ره جانانه نهادیم       ما درس سحر در ره میخانه نهادیم  * 

زند آتش این داغ که ما بر دل دیوانه                  در خرمن صد زاهد عاقل *

 نهادیم 

ها ن داورییبیا ! کا     بافـدالفـد ، یکی طامات مییکی از عقل می *

  را به پیش داور انـدازیـم

 )نقل از صالحی مقدم( 

 

است که مستی بایستی شور و عشق و عالقه به  آنچه مسلم است این نکته

 زندگی را زیادتر کند و زندگی بهتری را برای انسان به ارمغان بیاورد.

 

 آندره ژید و تاثیرپذیری اش از سعدی      

سعدی بسیار عالقه مند بود و  بوستانو  گلستانآندره ژید به دو کتاب 

قتباس از گلستان سعدی را با امائده های زمینی گفته شده است که کتاب 

را همانند گلستان سعدی که در هشت مائده های زمینی نوشته است. او 

می  باب تنظیم شده است، در هشت فصل می نویسد. صالحی مقدم در این باره

فصل نوشته شده است. فصل اول شعری از حافظ،  هشتاین کتاب در نویسد: "

ویژن و فصل هشتم بیتی  فصل ششم عبارتی از گوته، فصل هفتم عبارتی از

  "از سعدی آورده شده است.

 )صالحی مقدم(
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آنگونه که اسماعیل آذر می نویسد، در زمان آندره ژید، سعدی در اروپا 

و خصوصا در فرانسه شهرت داشت. با اینکه ژید در حوزۀ مفاهیم بیشتر 

به حافظ توجه داشت، اما از سعدی هم بی بهره نبوده است. از سوی دیگر، 

دره ژید چندان با وعظ و نصیحت روی خوش ندارد؛ و این در حالی است آن

 (. 1387، 364که نمود هایی از گلستان را می توان در کتاب او دید )ص

او مانند سعدی در گلستان، کتاب خود را با نام خدا آغاز می کند و 

سخن بسیار شاعرانه ای بر زبان می آورد که: "ناتائل، آرزو مکن که 

(. آندره 1349، 73جز همه جا، در جای دیگر بیابی" )هنرمندی، ص خدا را

 می گوید: مائده هاژید در 

"هر آفریده نشانی از پروردگار دارد، اما هیچ یک راز او را باز نمی 

 (.1349، 73نماید )هنرمندی، ص

سعدی مانند هر کسی به سفر عالقه مند بوده و به سرزمین هایی مانند 

ده است. او بسیاری از حکایت های خود را از اقوام عراق و شام سفر کر

گذشته گرفته، با انسانهای زیادی معاشرت داشته آندره ژید نیز مانند 

سعدی به سفر اشاره می کند و چنین است که تحت تأثیر سعدی بوده است 

 (. 1387،365اسماعیل آذر، ص: (

ه سفر عالقه آندره ژید بر خالف حافظ، و از طرفی همانند سعدی بسیار ب

از سرزمینهای بسیاری که به آنها سفر کرده است مائده ها داشت و در 

مانند تونس، اسپانیا، رم و ناپل نام می برد. " من سه سال در سفر به 

سر بردم تا به عکس آنچه را که آموخته بودم، از سر بیرون کنم. این 

که مردمان  کار آهسته و دشوار انجام می یافت اما از هر گونه آموزشی

 (.1387،366اسماعیل آذر، ص:  (به من قبوالنده بودند، سودمندتر بود

آندره ژید در کتابهای بزرگان ادبیات مشرق زمین خصوصا خیام، حافظ و 

سعدی دیده و خوانده است که این بزرگان از گل و باغ و عطر و گل بسیار 

 نویسد:ميسخن رانده اند، به همین دلیل است که 

هاي تازه، گویي تاثیري خاص در تحریک هاي پرگل و عطر گل سرخباغتماشاي 

هاي زمیني خطاب به نیروي تخیل شرقیان دارد، و در بخشي از کتاب مائده

ها خواهم گفت. ناتانائل، با تو از زیباترین باغ»گوید: ناتانائل مي

هاي ایران را هایي که مانند عجایب ایران است. من با آنکه باغباغ

هاي دهم، چون عطر گل سرخام، اما آن را به هر چیز دیگري ترجیح ميدیدهن

اي مانند حافظ، سعدي، گلستان ایران را در البه الي اشعار شاعران ایراني

ام. ستایش هاي آن مست شدهام و بارها از عطر گلخیام و ... حس کرده

یراز هر کسي هاي شهاي نیشابور توسط عمر خیام و وصف حافظ از باغباغ

 نخواهم را آنجا هرگز که  کند، اما افسوسرا به دیدار آنها وسوسه مي

 دید. )فخری(
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شباهتهای بسیاری با گلستان سعدی می بینیم.  مائده های زمینیدر کتاب 

این شباهت ها در حوزۀ مفهوم و فرم خود را نشان می دهند. در گلستان 

، خدا، توکل و... استفاده سعدی از عناصری مثل: باغ، صحرا، کاروان

شده است که عینًا در آثار آندره ژید هم یافت می شود. در برخی از 

قسمتها نیز نام سعدی به صورت مشخصی در شعرهای آندره ژید دیده می 

 (1387، 368شود. ) اسماعیل آذر.ص: 

 نتیجه گیری

ن تحت تاثیر متون مذهبی، انجیل و اندیشه های آ مائده های زمینیکتاب 

قرار دارد. این کتاب هنگامی که به دقت بررسی می شود، رد پای ادبیات 

مشرق زمین را نیز در خود آشکار می سازد. تأثیر شاعران بزرگ فارسی 

زبان مانند خیام، حافظ و سعدی و نشانه های بسیاری از ادبیات فارسی 

در آن دیده می شود. آندره ژید که از طریق شاعران بزرگ مغرب زمین 

خصوصًا گوته با ادبیات فارسی، خیام، حافظ و سعدی آشنا شده است، 

بسیاری از مفاهیم این ادبیات غنی، خصوصا تفکرات خیام، سعدی و حافظ 

را در آثارش عرضه کرده است و این مفاهیم به آثار او وارد شده اند. 

این مفاهیم، تفکرات و شباهت ها هم در حوزه فرم و قالب و هم در حوزۀ 

 هوم خود را به خوبی نشان می دهند.مف

از  مائده های زمینیآندره ژید در بسیاری از آثارش به خصوص کتاب  

واژه های بسیاری چون "شور"، "مستی"، "عشق" و "شوق" استفاده کرده 

است که این واژه ها با واژگانی که شعرای بزرگ ادبیات فارسی به خصوص 

 ناتانائلک است. آندره ژید به حافظ در اشعارشان ذکر کرده اند مشتر

من دیگر به گناه اعتقاد ندارم، چون من عشق را  ناتانائل می گوید: "

و  "ناتانائل من به تو شورمی شناسم." و یا در جایی دیگر می گوید: 

بدل  به مستي ناتانائل، باید که عشق به هر چیز در تو شوق می آموزم،

« مستي»حافظ در غزلیاتش بر  ."گردد تا از دام غم و اندوه رها شوي

شود و انسان ها و افزوني عشق ميکند که باعث فراموشي غممعنوي تاکید مي

کند و در این مورد ژید نیز به وجودش و کمال نزدیکتر مي« من»را به 

خیزد و خطاب به ناتانائل به مستي بي مي و صدایي با حافظ برمي هم

 (.ttebyan.ne" )فخری، کندباده سفارش مي

در کتابهای بزرگان ادب فارسی به خصوص گلستان سعدی از واژگانی مانند 

"باغ،" "خدا،" "جوانی،" "صحرا،" "کاروان،"  و بسیاری دیگر از این 
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واژگان استفاده شده است که همین عبارات در آثار آندره ژید به خصوص 

از با توجه به اینکه حافظ هم یافت می شود. " مائده های زمینیکتاب 

کند، ژید هم تحت تاثیر او در بسیار در اشعارش یاد مي« گل و بلبل»

گوید و حتي یک بار هم هاي زمیني چندین بار از بلبل ميکتاب مائده

درخت  ،ته باغ»برد: کلمه بلبل را عینا با لفظ فارسي آن به کار مي

ني داناتانائل، هیچ مي» .اندبدان دوخته« بلبلي»تنومندي است که گویي 

خواند؟! البته نه از روي حسرت، بلکه از که بلبل نابینا بهتر آواز مي

 )فخری(. سراشتیاق

آنچه مسلم است این که آندره ژید از ادبیات غنی ایران زمین بهره 

برده است، از بسیاری مفاهیم و تفکرات شاعران و بزرگان ادب فارسی 

ادبی و عرفانی استفاده کرده است و تحت تاثیر این دنیای بی نظیر 

 قرار داشته است.
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 روزنامه ایران .لیدا، فخري

 Retrievedfromhttp://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=66685  

 پیوست

مهستی  که به توسط خانم مائده های زمینی کتاب از قسمتهائی منتخب 

 بحرینی ترجمه شده است:

 .ناتانائیل، با تو از مستی سخن خواهم گفت

من با شراب مرد افکن مسافرخانه ها که طعم بنفشه دارد و خواب سنگین 

نیمروز را بر می انگیزد، آشنا بوده ام. با مستی شبانگاه، آن دم که 

 گویی سراسر زمین تنها در زیر بار اندیشه ی نیرومندتان به لرزه

 .درآمده است، آشنا بوده ام

ناتانائیل، اغلب کمترین ارضاء شدنی برایم در حکم مستی بود، از بس 

که پیشاپیش هوسها مست بودم. و آنچه در جاده ها جست و جو می کردم، 

 .بیش از آن که مسافرخانه ای باشد، گرسنگی ام بود

ه ایم و مستی ها، مستی از روزه، آنگاه که از سپیده ی صبح راه پیمود

گرسنگی دیگر اشتها نه که سرگیجه ای است. مستی از عطش، آنگاه که تا 

 .غروب راه پیموده ایم

در آن هنگام، هر خوراک سبکی در نظرم همچون سورچرانی افراط آمیز می 

نمود. و من، شوریده حال، احساس تند هستی را تجربه می کردم. آنگاه 

زی، گویی آن را برایم به مساعدت لذت بخش حواسم در تماس با هرچی

 .خوشبختی ملموسی بدل می کرد

من آن مستی را شناخته ام که شکل اندیشه ها را اندکی دیگرگون می 

کند. روزی را به خاطر دارم که اندیشه هایم همچون لوله های دوربین 

کوچک و باریک می شدند. آن که یکی مانده به آخر بود، همیشه ظریف تر 

د. سپس از همان اندیشه، باز هم اندیشه ای هر چه از همه جلوه می کر

  .ظریف تر به در می آمد

روزی را به یاد می آورم که اندیشه هایم چنان گرد بودند که به راستی 

چاره ای نبود جز آن که رهایشان کنم تا بر زمین بغلتند. روزی را به 

ل یاد می آورم که چنان انعطاف پذیر بودند که هر یک پی در پی شک

دیگران را به خود می گرفت. دفعات دیگر، دو اندیشه بودند که گویی می 

 .خواستند به موازات هم، تا اعماق ابدیت نشو و نما کنند

آن مستی را شناخته ام که آدمی را وا می دارد تا خود را بهتر، بزرگ 

  .تر ، محترم تر، پرهیزگارتر، توانگرتر، ... از آنچه هست بپندارد
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 های ادبیات تطبیقیها در پژوهشرنامهجایگاه سف

 (پژوهشی در ادبیات تطبیقی ایران)نقدی بر سفرنامه
   

 فرزانه علوی زاده   

 پست دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گوتینگن آلمان

.alavizadeh@gmail.comf 

 

ها ها، تأکیدها و خلق انگارهواكاوي روایات سیاحان و تأمل در كلیشه

بانی مهم فهم ما از فرهنگ و ادبیات یک جامعه، بازسازی ذهنیت یک یکی از م

ملت در یك مقطع تاریخي مشخص نسبت به ملت دیگر و درک زوایای پیچیده و پنهان 

چنین ها همهاست. معرفت برآمده از سفرنامهنقل و انتقاالت ادبی میان ملت

ها را به ابط میان ملتهاي نادرست و درك ناقص از روانگاريتواند امكان پیشمی

ها از منظر مطالعات تصویرشناسی و درک وجود آورد. از این رو، بررسی سفرنامه

های ادبی برای یک و دریافت عمیق از ساختارهای مشابه و یا متفاوت نظام

شناختی مطالعات های روشگرِ ادبیات تطبیقی ضرورت قابل توجهی دارد. کاستیپژوهش

ها را در ها از موانعی است که گاه آنطبیقی در سفرنامهگران ادبیات تپژوهش

نگری کند که مانع هرگونه ژرفهایی گرفتار مینگریآور و سطحیهای ماللورطة تکرار

 های جدید، ارزشمند و کاربردی در مطالعات ادبی است.و رسیدن به تحلیل

پژوهش در  هایپژوهی و شیوههدف مقالة حاضر ضمن اشاره به اهمیت سفرنامه

ها در مطالعات ادبیات تطبیقی در ایران و ها، بررسی جایگاه سفرنامهسفرنامه

های رایج در آن است. نگارنده با طرح نظریة تصویرشناسی، انتقادات بدفهمی

شناسی این نوع مطالعات در ادبیات تطبیقی ایران را مشخص و وارده بر روش

 کند.  بررسی می

 

 شناسی.تطبیقی، تصویرشناسی، سفرنامه، روش : ادبیاتواژگان کلیدی
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 تصویرشناسی

ادبیات تطبیقی در سیر تاریخی خود از یک تعریف محدود که تنها در 

های مختلف باشد، به برگیرندة رابطة تأثیر و تأثر میان ادبیات ملت

ها برای گیری دست یافته است. مبحث تصویرشناسی از جملة تالشگسترش چشم

هاي حوزهتصویرشناسي یكي از شود. وضوعی ادبیات تطبیقی محسوب میگسترش م

هاي ادبیات تطبیقي است كه در قرن نوزدهم در فرانسه، تحت تأثیر نظریه

 به وجود آمد. 1و هیپولیت تن 1متفكراني چون مادام دواستال

به اعتقاد تن در بررسی یک متن ادبی باید سه معیار را در نظر گرفت: 

و برهة زمانی. منظور از برهة زمانی، تنها یک تاریخ یا  نژاد، محیط

گاهشناسی نیست بلکه مقصود بیشتر در نظرگرفتن روح زمان در مفهوم 

کند و نیز متأثر هلگی آن است. هر متنی از روح زمان خود استنشاق می

شود. منظور های فکری است که جزء مشخصات زمان محسوب میاز محیط و گرایش

هایی از ها و نشانهوقعیت و شرایطی است که هر متنی مشخصهاز محیط، م

شد مثل های اقلیمی میآن را با خود دارد. در ابتدا محیط شامل مشخصه

های معتدل یا های عاری از احساسات، ادبیاتهای سرد یا ادبیاتادبیات

های گرم یا شورانگیز و پر احساس. سپس این مفهوم در رو و ادبیاتمیانه

ها و خلق و خوهای هایی شد که از تفاوتمعنایی خود شامل کلیشه بسط

های شد. منظور از نژاد نیز آن است که ویژگیفرهنگی مختلف ناشی می

های نژادی نویسندة آن به یکدیگر مرتبط است؛ در ادبی یک متن و خصلت

های فرض را به دنبال دارد که مشخصهها آشکارا این پیشواقع، ماهیت متن

های فرهنگی و اخالقی به خصوصی را در ژادی و فیزیکی نویسندگان، خصیصهن

 (. 19: 2007، 1گذارند )لیرسنهر متن به میراث می

های مختلف، نزد پیشگامان مکتب فرانسه با موضوع بررسی تصویر ملت

یار ، بررسی آغاز شد. به باور گی« بررسی توهم یک ملت از ملتی دیگر»

های مختلف نسبت به یکدیگر از مساعی جدی قادات ملتپیدایش و رواج اعت

ها ها از منابع مهم برای درک توهم ملتادبیات تطبیقی است و سفرنامه

یار، گرفتن این توهمات هستند )گینسبت به یکدیگر و اساسًا طریق شکل

ها بر این مدار استوار است گر در بررسی سفرنامه(. تالش تطبیق32: 1969

 های زیر بیابد: پاسخی برای پرسشکه بتواند 

ها به کشوری اطالعات الزم دربارة یک کشور چگونه از رهگذر سفرنامه

است یا  دیگر راه یافته است؟ آیا جهانگرد خود، کشور دیگر را دیده

های شنیده شده یا های دیگری مثل روایتآشنایی وی بر مبنای واسطه
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و ادبیات کشورهای دیگر در آثار ها بوده است؟ کدام بخش از فرهنگ کتاب

های آثارشان چه رفتاری سیاحان و به چه اندازه منعکس شده است؟ شخصیت

یار متذکر این نکته هم اند و چرا؟ گیرا به خود نسبت داده از آن ملت

-ها و سادهداوریشود که بسیار مهم است دریابیم سیاح خود چه پیشمی

ا دربارة ملت دیگر کشف کرده است. هایی داشته و چه چیزهایی رنگری

گویند تا چه اندازه محصول عالئق چه سیاحان میتأمل در این نکته که آن

های بیرونی است، هم گرفته از واقعیتها و تا چه اندازه وامشخصی آن

گونه یك خارجي آن»یار در كتاب خود فصلي را با عنوان ضرورت دارد. گی

كوشد تا نشان دهد چگونه با دهد و ميمي اختصاص« ؟1رسدکه به نظر مي

توان عالوه بر شناخت شناسایي تأثیرپذیري یك نویسنده از یك ملت مي

او، تا حدودي خود او را نیز شناخت. در واقع، ادبیات « الهامات خارجي»

تواند دو کشور را یاری کند تا نوعی روانشناسی ملی نسبت به تطبیقي می

 .1(25: 1969یار، یکدیگر داشته باشند )گی

داند که ددیان این موضوع را یکی از نقاط قوت ادبیات تطبیقی می 

تواند معلوم سازد میزان اشتباه یا حقیقتی که در تصویر و تصّور هر می

نویسنده از سایر کشورها وجود دارد، تا چه اندازه بوده است؟ )نک. به 

. شورل نیز بر این 1(4: 1357، به نقل از صفاری )مترجم(، 1959ددیان، 

کند که نباید نقش واسطة محول شده به آثاری که در نکته تأکید می

گیرند را فراموش شناسی قرار میها یا مطالعات قومبندی سفرنامهطبقه

برای  1سفرهای مارکوپولوکرد. کافی است معنا و مفهومی را که کتاب 

ولتر و یا  1فلسفی هایهای انگلیسی یا نامهنامهچه را که اروپا و آن

مادام دواستال برای فرانسه داشته، یادآوری کرد )شورل،  1دربارة آلمان

1386 :94.) 

بحث دربارة تصویرشناسی به دلیل اهمیت آن در حوزة مطالعات ادبیات   

 1تطبیقی روند گسترش و کمال را طی کرد و محققانی چون ژان مارك مورا

هدف تصویرشناسی اي بدان پرداختند. به طور گسترده 1و دانیل هانري پاژو

های متنی از یک در مفهوم جدید خود، درک بازنمودها و بررسی استعاره

خوانش متن در پرتو تصویرشناسي، در واقع تالش براي كنار جامعه است. 

ها ها و چرایي این تحریفها، دیگرسازيزدن یك الیه از متن، درك تحریف

گاه قتًا در فهم اثر ادبي، به منزلة جلوههاي خاص است كه حقیو دریافت

 هاي ذهني او تأثیري بسزا دارد.هاي نویسنده و انگارهاندیشه
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و « من»شناسانه میان تصویرشناسي بر مبناي تضاد و تفاوتي شناخت 

گیرد. پاژو این تمایز را نه فقط بین دو هویت بلكه شكل مي« دیگري»

و « من»ود؛ یعني تقابل میان یك شمیان دو بافت موقعیتي نیز قائل مي

در  (.135و  60: 1995)پاژو، « جاآن»و « جااین»و میان « دیگري»یك 

ها در دو سطح مشخص كردن نظام تقابل« دیگري»و « من»بررسي رابطة بین 

توان به زباني و به تبع آن در دو سطح فكري و ایدئولوژیكي را نیز مي

جا، استفاده از در واقع در این عنوان یك راهبرد كلي در نظر گرفت.

 زبان صرفاً براي توصیف وقایع نیست بلكه گاه براي تجویز تفكر یا ایده

 –هاي فكريزمینهواقعیتي است كه حاصل ذهنیت نویسنده و پیش و یا خلق

هاي ذهني او نیز هست. باید متذكر شد كه چنین فرهنگي و تقابل

گرفتن در نظام فرهنگي كالن و در كاربردهاي زباني خاص از رهگذر قرار 

هاي فرهنگي و مناسبات سیاسي و اجتماعي است كه پیوند با سایر پدیده

 شود. معنادار مي

هاست. مثاًل به ما تصویرشناسی معطوف به بررسی تصویرها و بازنمایی

های ملت )ب( را به همراه دارد ای از خصلتگوید که ملت )آ( مجموعهمی

گذاشتن یا رد کردن اعتبار و درستی ق تصویرشناسی، صحهاما برای یک محق

این ارجاعات باید با در نظر گرفتن چهارچوب متنی یا فرامتنی باشد. 

محقق باید در بررسی تصویرها، با در نظر گرفتن یک رابطة بینامتنی 

ها، افزایش ها، پیشینة این استعارهتصویرهای یک ملت به مثابة استعاره

ها را بررسی کند و بررسی و نیز ارتباطات تاریخی میان آن هایا کاهش آن

(. 27: 2007ها باید در بافت متنی صورت گیرد )لیرسن، این استعاره

خواهیم بررسي ادبیات را از بررسي گوید ما نميپاژو در این خصوص مي

هاي ارزشي كه برهة هاي فرهنگي و نظامسایر ساختارهاي ذهني، عقلي، مدل

لیرسن (. 136: 1995كند، جدا كنیم )پاژو، شخصی آن را ایجاد ميتاریخي م

در اشاره به روش تحلیل و مطالعة تصویرشناسي و اهمیت توجه به نظام 

-انداز غایي مطالعات تصویرشناسي، شناخت كلیشهنویسد: چشممتني میبرون

هاي فرهنگي و ملي. تصویرشناسي داراي هاي فرهنگي و ملي است نه هویت

یت نمایشگري و به مثابة یك استراتژي متني و یك گفتمان است كه به خاص

هاي تجربي است. البته تأیید یا طور ضمني به دنبال ارجاع به واقعیت

متني تصدیق این ارجاعات، مستلزم در نظر گرفتن بافت متني و بافت برون

چنین، نباید فراموش کرد که یك پدیده هم(. 27: 2007است )لیرسن، 

كه ملت دیگر تواند معنا و مفهومي براي یك ملت داشته باشد درحاليمي
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هایي كه محصول همان را به طور متفاوت و یا حتي متقابل درك كند، تقابل

هاي فردي كه باید تفاوتفرهنگي است. ضمن آن –تعلق به دو نظام فكري 

ژو پاو اقتضاءات تاریخي و ایدئولوژیكي هر دوره را نیز در نظر گرفت. 

نگارد و چه که نویسنده ميبه یك شكاف بزرگ و عمیق میان حقیقت و آن

كند. به اعتقاد او این شكاف بیشتر در میان واقعیت و تخیل اشاره مي

 (.85: 2006بردارندة مفهوم تضاد است )پاژو، 

تصویرشناسی تنها اختصاص به بررسی چنین باید اشاره کرد که هم    

با  1با اشاره به مقالة فردریك جیمسون 1فرانكوها ندارد. سفرنامه

، اشكال مختلف ادبي چون رمان، مقاله و شعر را به «1تمثیل ملي»عنوان 

گیري ملي و مسائل مرتبط با آن هاي شكلطور ضمني در بردارندة جریان

كنندة معاني غایبي داند. این اشكال نمایانچون هویت ملي و فرهنگي ميهم

ث ملت ارتباط دارند. در واقع در متن ادبي نویسنده، هستند كه با بح

پروراند كند كه رویاي آن را در سر ميملتي را جانشین ملت خود مي

 (.  204: 1989)فرانکو، 

 های فرهنگیها و اشاعة کلیشهسفرنامه -1

-ها به لحاظ اشاعه و گسترش کلیشههای ادبی به ویژه سفرنامهمتن    

هاي جهانگردان ها و روایتسفرنامهاهمیت هستند. های فرهنگی بسیار مورد 

هاي پیرامون او و برداشت وي تركیبي است از عقاید شخصي مؤلف، واقعیت

نویسان و دریافت هاي سفرنامهها. تحقیق و پژوهش در نوشتهاز این واقعیت

توان رّد پاي دهد كه از رهگذر آن ميها، معیاري به دست ميهاي آنزیرمتن

نویس و فراتر از آن افكار و هاي فرهنگي سفرنامهوژي و انگارهایدئول

هاي یك مّلت را دریافت و ذهنیت مردمي را در یك مقطع تاریخي خاص ایده

هاي خاصي نسبت به ملتي دیگر بازسازي كرد. به ویژه توجه كردن به برش

ها سخن نویس كه مایل است بیشتر از آنهاي پیرامون سفرنامهاز واقعیت

نویس و چگونگی بگوید، راهگشا خواهد بود. درک نحوة بینش سفرنامه

تواند در تبیین نوع تأثیرپذیری و تأثیرگذاری ادبیات انتقال وی می

های ساختاری، معنایی و گیریها و در نهایت خلق آثار ادبی با جهتملت

ر گای که تطبیقکننده داشته باشد؛ مسئلهایدئولوژیکی مشخص، نقشی تعیین

هایشان ناگزیر به پرداختن به در تحلیل انواع تأثیر و تأثر و ویژگی

ها معطوف گر در مواجهه با سفرنامهیار، تالش تطبیقبه گفتة گی هاست.آن

به بررسی دو جنبه است: اّول، اثبات این مسئله که در یک دوره ملتی، 
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ن در که سیاحاملت دیگر را به واسطة سیاحانش شناخته است و دوم آن

-ها و کشفیاتی داشتهانگاریها، سادهداوریبرخورد با ملت دیگر چه پیش

اند، ها را توصیف کردهاند: دانستن این موضوع که سیاحان چگونه خارجی

این نکته را باید  (.32: 1969یار، مربوط به ادبیات تطبیقی است )گی

جا سفر اناضافه كنیم که افرادی بودند که حتی كشوري را ندیده یا بد

نوشتند و خصوصیاتی هایی را مینکرده بودند اما به طور خیالی سفرنامه

چنین افرادی که متعصبانه نسبت به دادند. همرا به آن ملت نسبت می

دادند و تصاویر منتقل شده توسط این گروه موجب تلّقی ملتی دیگر نظر می

یری تصویرهای شده است. بنابراین باورپذخاص یک ملت از ملت دیگر می

که چه کسانی از ملت خودی یا بیگانه ها بسته به اینارائه شده از ملت

 .  1ها باشند، متفاوت و قابل تغییر استکنندة آنمنتقل

ها و اقتباس سازیمسئلة دیگر، توجه به قهرمانان ملی هر کشور، تیپ  

ت گاه ها در بین یک ملیک ملت از قهرمانان ملتی دیگر است كه نفوذ آن

شد تا ملت دوم برای ابراز وجود خود به معارضه نسبت به نمونة موجب می

خارجی بپردازد. نباید فراموش کرد که تا چه حد یک یا چند شخصیت ادبی 

ها نسبت به آن مؤثر باشند. توانند در تصویرسازی سایر ملتیک ملت می

شخصیت ادبی در واقع گاه ملتی، ملت دیگر را صرفًا از طریق یک یا چند 

کند. در این موارد چه بسا اند، تصویرسازی میکه نمایندگان آن ملت

های ادبی، شخصیتی، فکری و ایدئولوژی آن نماینده، به کل ملت ویژگی

 شود.تعمیم داده می

كوشد تا با ذكر شواهدي از سوزان باسنت در فصلي از كتاب خود مي

را ترسیم كند. او نشان  اشنویسان، ابعاد نظریة تازهآثار سفرنامه

كنند نه صرفًا ها ارائه ميچه آنهاي موجود، آندهد كه به رغم تفاوتمي

هاست. به ها و تخیالت آنتوصیف محض واقعیت بلكه گاه برساختة ذهنیت

-نویسان براساس روشهاي سفرنامههاي معاصر از گزارشاعتقاد وي، خوانش

ت، مطالعات فرهنگي و نظریة پست هاي مأخوذ از مطالعات مربوط به جنسی

نویسان را هاي پنهان در پشت روایت سفرنامهمدرن، قادر است زیرمتن

هایي نویسان فرهنگیابیم چگونه سفرنامهجاست كه ما در میكند. اینافشا 

توانیم ردپاي حضور چنین ميساختند. همكردند، برميرا كه تجربه مي

نویس وجود را كه در فرهنگ خود سفرنامه هاي فرهنگيها و انگارهكلیشه

(. برای درک اهمیت این 93-95: 1993داشته است، پیدا كنیم )باسنت، 

ها از جمله خود و موضوع الزم است تا به برخی از مفاهیم در سفرنامه
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و قیاس که نمایانگر تلقی و نگرش  پذیری، خلق انگارهدیگری، سازش

 ه کنیم: جهانگرد از ملت دیگر است، اشار

ها باید به تفاوت میان دو مفهوم های فرهنگی میان ملتدر درک تقابل 

هاي مفهومي است با مشخصه« دیگري»توجه کرد. « دیگری»و « خود»

 قیاس یك راهشود. شناخته مي« خود»متمایزكننده كه در پرتوي آن، هویت 

هاي شاخص از چهره 1است. فردیناند برونتیر« خود»سودمند براي درك هویت 

مكتب فرانسوي ادبیات تطبیقي، در باب تشخیص هویت فرانسوي به واسطة 

ها، معتقد است كه ما خویشتن را تنها در تقابل با قیاس با سایر هویت

شویم كه با دیگران مقایسه سازیم، ما تنها هنگامي تعریف ميدیگران مي

رسیم خویشتن نميشناسیم، به دركي از شویم و تا زماني كه فقط خود را مي

کوشد تا فاصلة . سیاح با قرار گرفتن در این تقابل، گاه می(24)همان: 

-ها، مسئلة سازشرا کم کند. از جملة این تالش« دیگري»و « خود»میان 

ناگزیر باید « دیگري»پذیري جهانگرد و الزاماتي است كه وي در میان 

كه به سرتاسر اروپا جهانگردي  1هاي موریسونها تن دهد. یادداشتبه آن

یك جهانگرد گاهي باید پول خود »باره است: ای در اینسفر كرد، نمونه

را مخفي كند، عادت خود را تغییر دهد، نام كشورش را بر زبان نیاورد 

پذیري یا همراه با تمایل (. سازش98)همان: « و مذهبش را پنهان كند

است و یا « دیگري»یت با هو« خود»انگاري جهانگرد به سازگاري و یكسان

گیرد كه در این صورت به شكلي انزجارآمیز و توأم با به اجبار صورت مي

یابد اما در هر صورت، ها نمود ميهاي آنآزردگي در روایتنفرت و دل

 کنندة یک تصویر از ملت بیگانه به ملت خود است.سازنده و منتقل

سازي و است. كلیشه ها در روایت سیاحاتموضوع دیگر، توجه به کلیشه 

پذیرد: از هاي وي تأثیر ميفرضنویس از پیشهاي ذهني سفرنامهانگاره

گیرد، الگوهاي قالبي یك ها یك الگوي قالبي شكل مياي از كلیشهمجموعه

ها، داورياي از پیشآورند و در نهایت از مجموعهداوري را به وجود ميپیش

(. 112: 1390به نقل از نانكت،  431 :2007شود )بلر، یك تصویر حاصل مي

جویانه و در نظر گرفتن یك تمایز بزرگ مثالً تقابل بین شرق نگاه برتري

ها را به شود، آنها ميگاه كه معیار قضاوت دربارة سایر ملتو غرب آن

قرار دارد، به تصویر « من»تر از كه در جایگاهي پایین« دیگري»مثابة 

نسوی، که در دورة صفوی به ایران سفر کرد، در سیاح فرا 1كشد. شاردنمي

در آغاز من ایرانیان را بربر و جاهل »های خود نوشت: یادداشت

تعدیل « دیگري»در جریان مواجهة مستقیم وي با  این انگاره«. پنداشتم
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هاي ذهني در جریان فرضهاي دیگري جایگزین آن شد. چراكه پیشو انگاره

شوند یا ضمن تأیید بدون تغییر باقي صالح ميها یا امواجهه با واقعیت

اي شوند. نباید فراموش کرد كه بیان هر گفتهمانند و یا تشدید ميمي

نویس، متضمن ها در ذهنیت سفرنامهها و خلق آندربارة معناي انگاره

قرار دادن متن در زمینة متني آن، درك اشارات ضمني و نیز شناسایي 

در واقع، دریافت متن در پرتو تصویرشناسي هاست. عوامل دخیل در آن

تر صورت گیرد و چرایي مستلزم آن است كه شناخت متن در بافتي وسیع

هاي مؤلف كه به طرزي خودآگاه یا ناخودآگاه در متن راه یافته، انگاره

 تبیین گردد. 

 پژوهی در ادبیات تطبیقی ایرانسفرنامه  -2

در مطالعات ادبیات تطبیقی ها در این بخش به بررسی جایگاه سفرنامه

پردازیم. به دلیل اهمیت نقش های رایج در آن میدر ایران و بدفهمی

ها در مطالعات ادبیات تطبیقی به مثابة ابزارهای سازنده و سفرنامه

دهندة هویت یک ملت و نیز با توجه به توسعة فعالیت نهادهای شکل

مة آثار نظری جدید دانشگاهی و پژوهشی در حوزة ادبیات تطبیقی و ترج

های ها و بدفهمیجا، عالوه بر اشاره به کاستیو علمی در این حوزه، در این

پژوهی به نقاط قوت این حوزه در مطالعات ادبیات روشی در حوزة سفرنامه

 کنیم. مند نیز اشاره میهای علمی و روشتطبیقی ایران و نمونه

 هااشاره مروری به سفرنامه -3-1

ها را نباید به مثابة پژوهش در حوزة به سفرنامه صرف اشارة مروری

های که این بدفهمی در بیشتر پژوهشادبیات تطبیقی در نظر گرفت در حالی

از  ادبیات تطبیقی در ایران راه یافته و مبنایی برای درک سطحی

پژوهی در حوزة مطالعات ادبیات تطبیقی گشته است. این تصّور که سفرنامه

-جایی ضرورت دارد که نشان بدهد آثار یا جریانها تا هتوجه به سفرنام

های بیگانه و یا بالعکس انتقال های ادبی از ادبیات فارسی به ادبیات

یافته، امروزه به چالش کشیده شده است. با این حال، در آغاز برخی از 

های حوزة عملی ادبیات تطبیقی در ایران برای اثبات رابطة پژوهش

ها و یا احیانًا معرفی ها در حد ذکر نام آنه سفرنامهتاریخی، توجه ب

 کنیم: ها اشاره میهایی از آنسیاحان است که به نمونه
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 -سعدی و گوته، نگاهی به دیوان غربی»شاهدی بر این موضوع، مقالة 

است که در آن، اشارة نویسنده به « 1شرقی و تأثیر کالم سعدی بر گوته

ها و است و نه تنها به ویژگی این سفرنامه ای مروریها، اشارهسفرنامه

سیاحان توجهی نشده بلکه این اشارة کلی برای اثبات تأثیرپذیری گوته 

 گلستاناز  1نیز کافی و مستدل نیست. وی با اشاره به ترجمه اولئاریوس

نویسد: از چاپ این اثر سعدی به همراه سفرنامة اولئاریوس سعدی می

های ة اهمیت این سفرنامه همین بس که در سدهاستقبال فروانی شد. دربار

هفدهم و هجدهم میالدی مهمترین منبع برای شناخت و آگاهی از ایران عهد 

صفوی بوده و یازده بار در فرانسه تجدید چاپ شده و حتی اهمیت بیشتری 

(. اما علت این استقبال و 78داشته است ) 1از سفرنامة پیترودالواله

توجه به شرایط سیاسی و فرهنگی آن دوره و کیفیت  تجدید چاپ به ویژه با

نویس به ایران و ادبیات و سفرنامه و نیز نوع نگرش و توجه سفرنامه

 فرهنگ ایرانی بررسی نشده است. 

بررسی سفرنامة ابن بطوطه از منظر »ای دیگر با عنوان در مقاله

در  ها، اگرچه نویسنده در آغاز به اهمیت سفرنامه«1ادبیات تطبیقی

مطالعات ادبیات تطبیقی و بررسی تصویر ملتی نزد ملت دیگر در مکتب 

فرانسه اشاره کرده و به این ترتیب بنیان نظری پژوهش خود را مشخص 

کند که اگرچه این پژوهش از جهت کرده است اما بررسی مقاله مشخص می

 های تاریخیآوری و اشاره به اطالعات عامیانه و فولکلور در بررسیجمع

های ها درخور اهمیت است اما به دلیل غلبة توصیف بر تحلیل، در بخشملت

نویس از مسائلی چون عادات غذایی، مختلف تنها به توصیفات سفرنامه

وضعیت زنان، رسوم عزاداری و ... به تفصیل اشاره شده و نکاتی چون 

 های پیرامون،های خاصی از واقعیتنویس از توصیف برشانگیزة سفرنامه

های وی در ها و تأثیر ذهنیات و ایدئولوژی جهانگرد و داوریسازیکلیشه

اند. اشاره کردیم که تأکید توصیف ملتی دیگر نادیده انگاشته شده

درک چگونگی ها، پردازان مکتب فرانسه در این دسته از پژوهشنظریه

 ها و اکتشافاتداوریها، پیشهای دیگر، دیدگاهبرخورد سیاحان با ملت

ها است و این مسئله، مستلزم تحلیل چرایی توصیفات با توجه به آن

های فرهنگی، تأّثرات شخصی و تأثیر های موقعیتی، به ویژه تفاوتتفاوت

های سیاسی و ایدئولوژیک است. برخی عوامل خارجی از جمله محدودیت

ها استفاده نکردن از منابع اصلی و دستیابی به نظریه از رهگذر ترجمه

تواند از مشکالت دسترسی با واسطه به نظریه، در ز موضوعی است که نمینی
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امان بماند. اگرچه بخش پیشنهادهای مقاله حاوی پیشنهادهای ارزشمندی 

ها در ادبیات تطبیقی است، اما با توجه به در حوزة بررسی سفرنامه

اظهارات نویسنده مبنی بر انجام پژوهشی بر اساس مکتب فرانسه، انتظار 

تری های عمیقرفت تا این بررسی تنها محدود به توصیف نباشد و تحلیلمی

 را در بر بگیرد. 

براساس « 1ایران از نگاه ابن حوقل»ای با عنوان شاهد دیگر، مقاله

ابن حوقل است که حاصل مشاهدات وی در سفر طوالنی  االرض ةصوربررسی کتاب 

غاز با تأکید بر اهمیت های اسالمی است. نویسنده در آاو به سرزمین

-ادبها در ادبیات تطبیقی و با ارجاع به سه کتاب مطالعة سفرنامه

پژوهش خود را مشخص  الدین، غنیمی هالل و طه ندا، روشاز جمال المقارن

های مربوط کند. رویکرد غالب مقاله، توصیف هنر بافندگی و فراوردهمی

ه نویسنده خود اذعان به آن در ایران از نگاه ابن حوقل است. اگرچ

دارد که سیاحان در برخورد با ایران هر یک به فراخور هدف خود بر می

(، اما در این 158اند )ای از مسائل مربوط به ایران تمرکز کردهپاره

پژوهش، تحلیل چرایی توجه ابن حوقل به این جنبه از هنر ایرانی به 

ادبیات معاصر »عنوان در پژوهشی دیگر با دست فراموشی سپرده شده است. 

، نویسنده، کشیشان، سیاحان، «1فارسی در ترازوی ادبیات تطبیقی

شناسان را از جمله عوامل واسطه در نقل و انتقاالت سوداگران و شرق

وار وی به این عوامل مؤثر در (. اما اشارات فهرست84داند )ادبی می

و نقش  ة کیفیتپیدایش و گسترش ادبیات تطبیقی، فاقد جنبة تحلیل دربار

 .1ها در انتقال ادبیات و فرهنگ یک ملت به ملت دیگر استآن

در این میان موضوعی که باید مورد توجه قرار بگیرد آن است که از 

یک منظر پرداختن به روابط مبتنی بر تأثیر و تأثر میان ادبیات ملل، 

رات در حقیقت، به معنای ردیابی میراث ادبی پیشین و سپس پیگیری تأثی

های ادبی آیندگان است. این نگاه مستلزم درک ادبیات به بعدی در سنت

ای است های ادبی، حلقهعنوان یک نظام کلی است که در آن هر یک از سنت

شود. مند ادبیات جهانی ایجاد میها، زنجیرة نظامکه از به هم پیوستن آن

های عمیق افتدرک این مسئله اگر به درستی صورت بگیرد، محقق را به دری

شود. با این تلقی، ابزارهای نقل و انتقاالت ادبی و منسجمی رهنمون می

های صرف بلکه ها، نه صرفاً به عنوان واسطهها از جمله سفرنامهمیان ملت

شوند. دهندة هویت یک ملت محسوب میبه مثابة ابزارهای سازنده و شکل

ها، تأمل در كلیشهگر با واكاوي روایات سیاحان و از رهگذر تطبیق
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تواند ذهنیت اروپایي در یك مقطع تاریخي ها، میتأکیدها و خلق انگاره

مشخص نسبت به شرق و شرقیان یا بالعکس را بازسازی کند و علل وجودی 

تواند در بررسی تطبیقی متونی که در رابطة چنین میرا دریابد. هم آن

ها و فهم چرایی تفاوت اند، بهها نگاشته شدهتأثیر و تأثر میان ملت

ها و نپذیرفتن برخی دیگر و چگونگی دریافت ها، اخذ برخی از مؤلفهشباهت

های مختلف نسبت به یکدیگر نائل شود. و تلقی شاعران و نویسندگان ملت

های ها را در ورطة تکرارها، گاه آنگران از این روشناآگاهی تطبیق

نگری و رسیدن کند که مانع هرگونه ژرفهایی گرفتار مینگریآور و سطحیمالل

های جدید، ارزشمند و کاربردی در مطالعات ادبی است. مثالً در به تحلیل

های تاریخی از اروپا در شعر فارسی بازتاب آگاهی»با عنوان یک پژوهش 

، نویسنده به بحث دربارة واژة «1)از قرن ششم تا قرن دوازدهم هجری(

شاعران ایرانی پرداخته و تالش نموده است تا در شعر « فرنگی»و « فرنگ»

ای از تصورات مثبت و منفی شاعران ایرانی نسبت به اروپاییان مجموعه

هجری را بررسی کند. تمرکز اصلی این تحقیق بر واژة  12تا  6از قرن 

های های مختلف نگارش آن است. نویسنده در باب تفاوتو صورت« فرنگ»

کند که در آغاز، مفهوم فرنگ و فرنگی در معنایی این واژه اشاره می

های صلیبی را در این مقابل مسلمان و به معنای کافر بوده است و جنگ

پردازد که در دورة (، سپس به این مسئله می69-71داند )زمینه مؤثر می

صفوی تماس فراوان با اروپاییان و داد و ستدهای تجاری، نگاه به فرنگی 

 آورد که به محصوالت فرنگی و ناماتی را شاهد میدهد و ابیرا تغییر می

کند هایی که برای ایرانیان آن دوره ناآشنا بود، اشاره میکاالها و متاع

(77-73 .) 

اشارات نویسنده حاوی نکات مثبتی است اما الزم است بر مبنای یک 

بنیان نظری مثالً از بعد تصویرشناسی و در نظر گرفتن تقابل هویتی میان 

متنی، این تفاوت نگاه در ادوار ان و غرب و با توجه به بافت برونایر

مختلف تاریخی ایران بررسی و ارزیابی شود. در این صورت این طرح 

تواند مقدمات پیدایش نظریات تازه در این زمینه را فراهم تحقیقی می

های متغیر، بررسی تلقی ملتی نسبت به چنین به دلیل موقعیتآورد. هم

افزاید. یگر در یک مقطع زمانی مشخص و محدود، بر دقت تحقیق میملتی د

هایی از این قبیل که به بحث دربارة درک باید گفت این تحقیق و پژوهش

ها و دریافت ایرانیان نسبت به ملل بیگانه و وجوه فرهنگی و ادبی آن

اند، در واقع همان بحث ادبیات تطبیقی با موضوع تلقی یک ملت پرداخته
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ای از ادبیات تطبیقی در غرب بر ملتی دیگر است که به عنوان شاخهاز 

نظری،  مبنای نظریة آن قابل بررسی است. اگرچه این تحقیق بدون بنیان

های آن از جهت پرداختن و بررسی مروری واژة فرنگ و تعابیر و تداعی

قابل توجه است اما پرداختن به آن با توجه به رویکرد نوین تصویرشناسی 

ها بر های ادبی و تأثیر آنها یا سایر واسطهو توجه به نقش سفرنامه

هایی از اروپاییان در ایران، نتایج درخوری را چنین درک و دریافت

 همراه خواهد داشت. 

ها بلکه بررسی تصویر ملتی نزد ملتی دیگر نه صرفاً از رهگذر سفرنامه

تصویر »یرد: مقالة گگاه از خالل آثار یک نویسنده یا شاعر صورت می

شاهدی برای این موضوع است. « 1ایرانیان در آثار ابوحیان توحیدی

نویسنده دیدگاه ابوحیان را دربارة حاکمان و قدرتمندان و دانشمندان 

های فرهنگی میان ایرانیان و و خردورزان ایرانی و نیز پدیدة کشمکش

ابوحیان در قضاوت گیرد که دهد و نتیجه میاعراب را مورد بررسی قرار می

طرفانه داشته های فرهنگی ایرانیان نگاهی بیخود نسبت به این جنبه

است. وی توجه خود را به تأثیر اتفاقات و پیشامدهای زندگی ابوحیان 

دارد که درنگرش منفی و مثبت وی به ابعاد فرهنگ ایرانیان معطوف می

اده از روش شود. استفاین مسئله از نقاط قوت این پژوهش محسوب می

ها های مطرح در آن در این دسته از پژوهشتصویرشناسی و بررسی مقوله

 تری در تحقیق را در اختیار محققان قرار دهد. تواند ابعاد مشخصنیز می

 ها بررسی انتقادی سفرنامه -3-2

های عملی ادبیات تطبیقی در ایران، رویکرد اگرچه در اغلب پژوهش

ها به عنوان متون ها، صرف توجه به آننامهگران در پرداخت به سفرتطبیق

میانجی و واسطه و تنها برای اثبات رابطة تأثیر و تأثر میان موضوعات 

مورد بررسی است که اغلب در آغاز پژوهش تطبیقی و نه در ذیل یک عنوان 

ها البته شود، با این حال، توجه به سفرنامهها اشاره میجداگانه، به آن

یشگامان ادبیات تطبیقی ایران پنهان نمانده است. در از دید برخی از پ

های ارزشمند دکتر حدیدی دربارة روایات این رابطه باید به پژوهش

ها اشاره سیاحان و جهانگردانی که به ایران آمدند و چگونگی روایات آن

، «جهانگردان فرانسوی در ایراناز جمله »خود حدیدى در آثار کرد. 

هاى سفرنامهبه نقش از سعدی تا آراگون و نسه ایران در ادبیات فرا

به تمدن ایرانى ملت و تصویر انتقال شاردن در و تاورنیه سیاحانی چون 
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روایت این چگونه پردازد که به این نکته میكند و فرانسه اشاره مى

است.  شدهمایة خلق آثاری ملهم از فرهنگ و ادبیات ایران میسیاحان دست

دهد: علت پرسش کلیدی را در محور توجه خود قرار میحدیدی پاسخ به دو 

مهاجرت و توجه جهانگردان فرانسوی در آن دوره به ایران چه بود؟ چرا 

ها با نگاهی مثبت به ایران مورد توجه این جهانگردان قرار گرفت و آن

 تحسین و ستایش ایران و ایرانی پرداختند؟

نویسد: کتابش اردن میاو دربارة استقبال اروپاییان از سفرنامة ش

های که در همان سالنظیر اروپاییان قرار گرفت چنانمورد استقبال بی

اول و دوم انتشار، چهار بار به چاپ رسید و به سه زبان انگلیسی، 

ای چنین آلمانی و فالماندی ترجمه شد. تا آن زمان از هیچ سفرنامه

ن حد توجه اروپاییان استقبالی به عمل نیامده بود و هیچ کتابی تا به ای

کند (. حدیدی تصریح می313: 1344را به ایران جلب نکرده بود )حدیدی، 

ها به ها و کسب شهرت از رهگذر چاپ و انتشار آنکه استقبال از سفرنامه

های خیالی ساختند نامهحدی بود که گروهی از نویسندگان فرانسوی، سیاحت

کردند ها ادعا میبیان داشتند. آنها افکار و عقاید خود را و از خالل آن

و غیره را به دست  های ایرانینامهای از ای خطی یا مجموعهکه نسخه

های اند. صاحبان نسخهها نگاشتهآورده و سفرنامة خود را بر اساس آن

ها هم یا در دریا غرق شده یا در طول راه مرده بودند و یا خطی و نامه

ا نویسندة سفرنامه در میان گذاشته از روی دوستی، خاطراتشان را ب

 (. 46: 1373بودند )همان، 

هایی که ها به ویژه در پژوهشرویکرد حدیدی در تحقیق دربارة سفرنامه

های گیریوی به طور مستقل به این بحث پرداخته، شامل مباحث مهم و جهت

های های نوین در این حوزه نزدیکیتحقیقی سودمندی است که با دریافت

یک  (1344حدیدی، « )جهانگردان فرانسوی در ایران»دی دارد. مقالة زیا

رود. این مقاله حاوی دو نکتة کوشش موفق در این زمینه به شمار می

قابل توجه است: اول بررسی علل مهاجرت سیاحان فرانسوی در یک دورة 

باره نویسنده به بسط و توضیح دو علت تجارت و مقاصد مشخص که در این

پردازد و دوم توجه به این و دالیل مذهبی و ایدئولوژیک می اقتصادی

ها ایران پرسش که چرا ایران مورد توجه این سیاحان واقع شد و چرا آن

را با توصیفات مثبت مورد ستایش قرار دادند. وی در پاسخ به این سوال 

دینی آن دوره به به بحث دربارة تدابیر سیاسی شاهان صفوی و آزادی 

شود که رویکرد جا مشخص میای سیاحان غربی پرداخته است. از اینویژه بر
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ها به عنوان واسطة دادوستدهای ادبی حدیدی صرفاً اشارة صرف به سفرنامه

های سیاحان در سطح كالن و با نیست بلکه او کوشیده تا به بررسی روایت

الت در نظر گفتن تأثیرات تاریخي، فرهنگي، سیاسي و ایدئولوژیكي یا تمای

چنین ارائة همجویانة اروپاییان در یك مقطع تاریخي مشخص بپردازد. سلطه

های جهانگردان فرانسوی به ایران از دیگر نموداری از تعداد سفرنامه

 . 1رودامتیازات مقاله به شمار می

ها و نویسد: گاه مشخصهچنین دربارة اهمیت وسائط ادبی میحدیدی هم

از رهگذر روایات سیاحان و سایر عوامل میانجی  شدههای ادبی منتقلجریان

های ها و یا مشخصهها، سبکها، موجب ایجاد جریاندر روابط میان ادبیات

شده است؛ به عنوان نمونه سبک ادبی همسو با آن، در ادبیات ملت دوم 

در فرانسه که مشخصة بارز آن استفادة مفرط از استعاره، ابهام،  1تصنعی

دیگر صنایع لفظی است، تحت تأثیر سبک هندی در ادبیات  کنایه، اطناب و

فارسی ایجاد شد. این سبک تصنعی نزدیک به یک قرن، از نیمة دوم قرن 

شانزدهم تا نیمة دوم قرن هفدهم در ادبیات اروپا چیره بود )حدیدی، 

1379 :6)1. 

جا به چند پژوهش قابل توجه در بحث تصویرشناسی و چنین در اینهم

کنیم: ها اشاره میها نسبت به یکدیگر از خالل سفرنامههنیت ملتبررسی ذ

های فرانسوی مربوط به ایران بر ذهنیت تأثیر سفرنامه»در مقالة 

کوشد تا با اشاره به سیمای ، نویسنده می«1خوانندگان در قرن هجدهم

ایران و ایرانی در ذهن و اندیشة غربی در طول تاریخ به تأثیر 

گیری و اصالح تصویرهای ذهنی غرب نسبت به احان در شکلهای سیسفرنامه

شرق و حتی در آغاز مطالعات خاورشناسی فرانسویان بپردازد. تأکید 

و سو گرفتن  نویسنده بر زمینة متنی و تأثیر عوامل بیرونی در سمت

روایات سیاحان و نیز تأثیر این روایات در خلق آثاری ملهم از فرهنگ 

سفر و »ل توجه مقاله است. بحث محوری مقالة ایرانی از نکات قاب

، آن است که «1پندارهای قالبی دربارة شرق در آثار رمانتیک فرانسه

چگونه تصاویر منتقل شده از فرهنگ غیر خودی در مقابل فرهنگ خودی از 

ها در قرن نوزدهم رهگذر سفرهای غربیان و تمایالت استعمارجویانة آن

لبی گاه غیر واقعی و مضحک از شرق و شرقیان منجر به ارائة پندارهای قا

که در قرن بیستم، به دلیل افزایش سفرها به شرق و شده است در حالیمی

های شرقی از سوی نویسندگان غربی، پندارهای قالبی و تجلیل ارزش

 یابد.های جدی میتصویرسازی نسبت به شرق تفاوت
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در ادبیات تطبیقی هم  شناسی تصویرشناسیهای نظری و روشدر زمینة بحث

درآمدی بر »باید به مقالة ارزشمند بهمن نامور مطلق با عنوان 

که  1«تصویرشناسی، معرفی یک روش نقد ادبی و هنری در ادبیات تطبیقی

های موافقان و مخالفان آن است، بحث دربارة تصویرشناسی و نظرگاه

« 1ایرانی تصویر یک شهر غربی در آثار سه نویسندة»تحقیقی با عنوان 

که در آن حضور شهر پاریس از منظر تصویرشناسی در آثار سه نویسندة 

ایرانی بررسی شده است تا از این طریق مشترکات میان نگاه این 

آفرین نویسندگان نویسندگان و نزدیکی یا دوری آن با نگاه انگاره

تصویر ایران و ایرانی در »فرانسوی زبان نمایان شود و نیز مقالة 

ها در ذهنیت امة ژان شاردن، تأملی در انگاره آفرینی و کلیشهسفرن

 شوند. ها در این حوزه محسوب میاز جمله تالش« 1نویسسفرنامه

 گیرینتیجه

ها از منظر مطالعات تصویرشناسی و درک و دریافت عمیق بررسی سفرنامه

گِر های ادبی برای یک پژوهشاز ساختارهای مشابه و یا متفاوت نظام

دبیات تطبیقی ضرورت قابل توجهی دارد. در بررسی ادبیات به عنوان یک ا

ای است که از به هم پیوستن های ادبی، حلقهنظام کلی، هر یک از سنت

شود. درک درست مسئله، مند ادبیات جهانی ایجاد میها، زنجیرة نظامآن

، شود. با این تلقیهای عمیق و منسجمی رهنمون میمحقق را به دریافت

ها، نه ها از جمله سفرنامهابزارهای نقل و انتقاالت ادبی میان ملت

-های صرف بلکه به مثابة ابزارهای سازنده و شکلصرفًا به عنوان واسطه

گر با واكاوي روایات سیاحان شوند. تطبیقدهندة هویت یک ملت محسوب می

اند ذهنیت توها، میها، تأکیدها و خلق انگارهو از رهگذر تأمل در كلیشه

اروپایي در یك مقطع تاریخي مشخص نسبت به شرق و شرقیان یا بالعکس را 

ها را دریابد بنابراین، بررسی سفرنامه بازسازی کند و علل وجودی آن

از منظر مطالعات تصویرشناسی و توجه به ساختارهای زبانی و نحوی، 

-رای یک پژوهشها بهای آنشناسی و استعارهمعانی ضمنی، ابزارهای زیبایی

-که بدون چنین پژوهشگرِ ادبیات تطبیقی ضرورت قابل توجهی دارد به طوری

هایی چه بسا نتواند به درک و دریافت عمیق از ساختارهای مشابه و یا 

ها های ادبی دست یابد. از این رو، اشارة مروری به سفرنامهمتفاوت نظام

قی در نظر گرفت در را نباید به عنوان پژوهشی در حوزة ادبیات تطبی

های ادبیات تطبیقی در ایران مبنایی که این بدفهمی در بیشتر پژوهشحالی
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پژوهی در حوزة مطالعات ادبیات تطبیقی گشته از سفرنامه برای درک سطحی

ها ها تنها در حد ذکر نام آنها، توجه به سفرنامهاست. در اغلب پژوهش

ها به جهت اثبات رابطة ژوهشو یا احیانًا معرفی سیاحان در آغاز پ

گران از رویکردهای جدیدی هاست.  ناآگاهی تطبیقتاریخی میان ادبیات

-نگریآور و سطحیهای ماللها را در ورطة تکرارچون تصویرشناسی، گاه آن

های نگری و رسیدن به تحلیلکند که مانع هرگونه ژرفهایی گرفتار می

پژوهی بر مبنای ت. سفرنامهجدید و کاربردی در مطالعات ادبی اس

ای، زمینه را برای رشتهرویکردهای نوین تصویرشناسی و مطالعات میان

های تحقیقی تازه در حوزة ادبیات های علمی و زمینهیافتن به دیدگاهدست

کند. امروزه با رشد فعالیت نهادهای مختلف دانشگاهی تطبیقی فراهم می

شناسی تازه رجمة آثار نظری و روشو پژوهشی در حوزة ادبیات تطبیقی، ت

گران ایرانی با نظریات و رویکردهای و علمی، زمینه برای آشنایی تطبیق

ی و ها و مطالعات علمنوین ادبیات تطبیقی فراهم گشته و شاهد پژوهش

 ارزشمندی در این حوزه هستیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

378 
 

« دیر تلم» ای ادبیات و معماری از خاللتحلیل تطبیقی و بینا رشته

 فاضلهمدینه 

 

 نسرین اسماعیلی صفیه اصیلي فارسیان رضا محمد

 گروه دانشیار

 فرانسه

كارشناس ارشد 

زبان و ادبیات 

 فرانسه

دانشجوی کارشناسی ارشد 

 مترجمی زبان فرانسه

دانشگاه فردوسي  فردوسی دانشگاه

 مشهد

 دانشگاه فردوسي مشهد

farsian@um.ac.ir Ionesco20@gmail.com N.esmaeili20@gmail.com 

 چکیده

ای یکی از مباحثی است که اخیرا مورد توجه مطالعات بینا رشته

ای از .. اثری ادبی مجموعهمحققین ادبیات تطبیقی قرار گرفته است

عباراتی است که گاه در نظر خواننده معمولی خالی از معناست. اما 

حضور عقایدی است که سازد های روزمره متمایز میآنچه آن را از متون

گردد. اثری ها به ذهن خواننده متبادر میپنهان و آشکارا از خالل واژه

ی گوناگون است که انتخاب نوع مواد، خطوط معماری  نیز متشکل از عناصر

باشد. هر چند از جنبه بصری، و اشکال هندسی بیانگر بینش خالقش می

ر دو مخلوق تفکر و خالقیت  است اما ه اثری ادبی با اثری معماری متفاوت

ها هایی بین آنتوان شباهتها، میانسان هستند و علی رغم وجود تفاوت

شمار هستیم یافت. بعالوه همانطور که در ادبیات شاهد ظهور مکاتبی بی

های متعددی وجود دارد که گاه تحت تاثیر تولد مکتبی در معماری نیز سبک

به ترسیم معماری دیر  گارگانتوا در ادبیات است. رابله در رمان خود

تلم با بیان جزئیات می پردازد. قصد ما در این پژوهش بررسی معماری 

هایی چون: شکل، فضا، نوع وکمیت تزیینات و فضاهای دیر تلم از جنبه

طراحی شده برای ساکنین دیر تلم است. سپس از خالل توصیف دیر تلم به 

های رنسانس عنوان یکی از اومانیستهای اصلی تفکر رابله به معرفی مولفه

خواهیم پرداخت. در آخر با استفاده از مکتب آمریکایی به این سوال 

پاسخ خواهیم داد: عقاید اومانیستی رابله بر روی معماری دیر تلم 
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هایی در معماری تاثیر گزار بوده است یا خیر؟ این تاثیرات به چه شکل

 اند؟دیر تلم ظهور پیدا کرده

ژه: ادبیات تطبیقی، اومانیسم در ادبیات، اومانیسم در کلید وا

 دیر تلم. رابله، معماری،

 

 .مقدمه 1

با سبک معماری با نام رنسانس روبه رو هستیم که از  16. در قرن 

رابله است..  یونان باستان و رومنوزایی عناصر فرهنگی ویژگیهای آن 

و متعلق به مکتب اومانیسم در دوره رنسانس در  16نویسنده معروف قرن 

دیر تلم با بیان جزئیات می  به ترسیم معماری گارگانتوارمان خود 

های پردازد. قصد ما در این پژوهش نخست  بررسی معماری دیر تلم از جنبه

مختلف چون: شکل، فضا، نوع وکمیت تزیینات و فضاهای طراحی شده برای 

های ساکنین دیر تلم است. سپس از خالل توصیف دیر تلم به معرفی مولفه

مانیستهای رنسانس خواهیم پرداخت. اصلی تفکر رابله به عنوان یکی از او

ودر آخر با استفاده از مکتب امریکایی در حوزه ادبیات تطبیقی به این 

سوال پاسخ خواهیم داد: آیا عقاید اومانیستی رابله بر روی معماری 

دیر تلم تاثیر گزار بوده است یا خیر؟ و این تاثیرات به چه شکلهایی 

 اند؟در معماری دیر تلم ظهور پیدا کرده

ادبیات تطبیقی یعنی مطالعه ادبیات در آن سوی مرزهای یک کشور خاص و 

ها ) مطالعه رابطه ادبیات با دیگر حوزه های دانش بشـــری چون هنر

نقاشی، پیکی تراشی،معماری و موسیقی(  فلسفه، تاریخ، علوم اجتماعی 

و علوم ادیان و... و به اختصار می توان گفت که ادبیات تطبیقی یعنی 

مقایســه ادبیات یک کشــور با ادبیات یک یا چند کشــور دیگر و نیز 

ــانی )الخطیب، ــه ادبیات با دیگر حوزه های دانش انس ( 50: 1999مقایس

ن دامروزه ادبیات تطبیقی رهیافتی نوین اســــت که با محور قرار دا

سی  شته های مختلف را مورد برر ادبیات می توان رابطه بین ادبیات و ر

ن میان رابطه بین ادبیات و معماری از جذابیت فوق قرار داد. در ای

العاده ای برخوردار است. درقرن شانزدهم  با سبک معماری  خاصی بنام 

رنسـانس روبه رو هسـتیم  که از ویژگی های آن نوزایی عناصـر فرهنگی  

شتر جنبه معماری  سه بی سانس فران ست . دوره رن ستان ا روم و یونان با

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


 

380 
 

عصـر غیر مذهبی و شـهریسـت. در این برهه از  دارد و اکثر بناهای آن

سه  ساختند و میان آثار مذکور به زحمت نام  صر چیزی نمی  تاریخ جز ق

وضع ساخت بنای آن عهد به یک سبک نیست زیرا  کلیسا را می توان یافت.

که هنرمندان مملکت یعنی حجاران و معماران را دو چیز موثر افتاد و 

دند، گروهی دنباله کارهای معماران و ایشـان پیرو دو گونه اسـلوب بو

حجاران قرون وســـطی را گرفتند و جمعی به صـــنایع قدیم و هنرهای 

ــانزدهم اختالف  ــدند و به همین علت در آثار قرن ش ایتالیایی متوجه ش

سب و  صر تنا ضع کلی بنای این ع ست. و سیار ا شکل و منظر ب روش و تنوع 

سپس بی نظیر مانده است.  ظرافتی ساده و بی پیرایه دارد که تا امروز

باروک درقرن  تاثیر خود قرار می 17جنبش  حت  هد. هر دو حوزه را ت د

همانگونه که در معماری باروک مفاهیم حرکت و تغییر  به شکل تجمالت و 

کند، در ادبیات نیز استفاده از تصاویری چون تزیینات افراطی جلوه می

ست. ها نتیجه تاثیر پذیری اباد، آب روان و ابر دبیات از این جنبش ا

شکنی دریدا نه تنها ادبیات بلکه  ساختار  صر نیز نظریه  در دوره معا

دهد و دراین حوزه تبدیل به یک معماری را نیز تحت تاثیر خود قرار می

 . سبک پست مدرن میگردد

سه  با الهام از  سانس فران سنده بزرگ رن سوا رابله ادیب و نوی فران

رمان شـهری  در ادبیات فرانسـه بنام  دیر توماس مور، دسـت به خلق آ

اســــت که به « تلما»زند. این کلمه برگرفته از کلمه یونانی تلم می

ــد )معنای اراده الهی می ــی  (.Rabelais, 1873 :189باش دیر تلم معماری خاص

شش طبقه که در این دیر اختالط  شکل از  ست مت ضلعی ا شش  دارد و بنایی 

توانند از ساکن در ان هر وقت بخواهند می ها مجاز بوده و افرادجنسیت

ــتند و در کمال آزادی زندگی می ــوندو همه ثروتمند هس کنند آن خارج ش

(Rabelais, 1995 :269.)  شه شد اندی ست که با ر شهرمفهومی دیرینه ا آرمان 

ــت همواره  ــته و از آنجا که با فطرت آدمی آمیخته اس ــری همزاد گش بش

ان شهر رابله ویژگی های خاصی دارد وی مورد توجه بشر بوده است. آرم

شدعاری از جنگ، متمدن و مذهبی.  صویر می ک جامعه ای ایده آل را به ت

این جامعه فاقد ویژگی های قرون وسطی بوده و ساکنانش  افرادی دارای 

ستند.  صی ه صدد آن   در این پژوهشقوه تفکر و ویژگی های اخالقی خا در 

های مختلف چون: شـکل، از جنبهرا م نخسـت  معماری دیر تل هسـتیم که 

ش مورد فضـا، نوع وکمیت تزیینات و فضـاهای طراحی شـده برای سـاکنین

ــی قرار دهیم. ــیف دیر تلم به معرفی مولفه بررس ــپس از خالل توص های س
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اصــلی تفکر رابله به عنوان یکی از اومانیســتهای رنســانس خواهیم 

در حوزه ادبیات  پرداخت. ودر آخر با اســـتفاده از مکتب امریکایی

ستی رابله  سخ خواهیم داد: آیا عقاید اومانی سوال پا تطبیقی به این 

بر روی معماری دیر تلم تاثیر گزار بوده است یا خیر؟ و این تاثیرات 

 اند؟به چه شکلهایی در معماری دیر تلم ظهور پیدا کرده

 .معنی و مفهوم اومانیسم2

ریت انسان در خلق سرنوشت عبارت است از محو اومانیسم در معنای عام

ها و تمایالت انسانی به جای اصول دینی و خویش و جایگزین شدن ارزش

الهی. ظهور اومانیسم  از رنسانس تا به امروز تحوالت عظیمی را در 

های غربی و تولد ادبیات و فلسفه ایجاد کرده است که حاصل آن دستاورد

 ،1ر جورجو وازاریباشد. واژه رنسانس را نخستین بامدرنیسم  می

ی بنیادگزار تاریخ هنر دوران مدرن، برای توصیف جریان هنری سده

را  humanism( از نظر لغت 9: 1391یر ماری، )پی پانزدهم به کار برد.

 humanانسان گروی یا انسان گرایی ترجمه کرده اند. این کلمه مشتق از 

 humanitarianنی( و ) وجود/ موجود انسا human beingوبا کلماتی از قبیل 

، 1373) انسان دوست/ انسان دوستانه( قرابت خانوادگی دارد.) باطنی، 

-گرایی، انسانهایی مانند انسان(. این اصطالح را در فارسی با واژه477

مداری، مکتب اصالت انسان و انسان دوستی و مانند آن معادل قرار 

معطوف  ام توجه خود رای که تما(. شیوه اندیشه38:1381)بیات،  دهندمی

کند و سعی بر بازگرداندن کرامت های انسانی میبه استعدادها و ظرفیت

» به عبارتی در این نگرش جدید که در رنسانس نضج گرفت   .دارد انسانی

سخن بر سر ستایش ارجمندی و کرامت سرشت انسانی است تا انسان کامل را 

شناسد ونه حدو نه مانعی میاش به تحقق رساند، که بالندگی آزاد معنوی

مرزی. بدین سان، سخن بر سر تزی فلسفی است درباره گوهر انسان و 

لغت اومانیسم را در یك فرهنگ ( 18: 1391یر ماری، )پی« ارجمندی انسان.

ها، خصایص و نظام فكری مبتنی بر ارزش»یابید: لغت ساده چنین می

ه قدرت ماوراء الطبیعی، شود فارق از هر گوناخالقیاتی كه پنداشته می

 .1«درون انسان وجود داشته باشند.

انسان عصر رنسانس که اسیر اسکوالستیک قرون وسطی وقوانین سخت کلیسا 

بود به دنبال مأمنی بود تا به او حس اعتماد به نفس و آزادی را بدهد. 
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های نوگرای او قرار گرفت تا مطالعه آثار یونان باستان سرلوحه اندیشه

بالندگی برساند. فردینالد شویل می گوید: " اومانیسم، و  به رشد او را

ها، جنبشی در ذهن بشر بود و زمانی آغاز شد که به دنبال ظهور شهر

روشنفکران شهری کم کم به ارزش های طبیعت و انسان، که بی واسطه قابل 

( بنابراین 82-81 :1378)برونوسکی و مازلیش،  ادراک بود، روی آوردند.

های ان ضعیف قرون وسطی در رنسانس قدرت یافت تا در برابر اندیشهانس

فسرده واالهیات جزمی و خشک کلیسا بایستد و باور کند که او موجودی 

  او هایش راهبر است.ها و انتخابگیریاست صاحب خرد که او را در تصمیم

در جستجوی دینی بود تا او را به تفکر تشویق کند نه اینکه از او 

کشیشان، راهی نبود که او  ظار تقلید کورکورانه داشته باشد. دینانت

خواهی به دنبال در زیر سپر دین و دین اهرا به هدایت برساند زیرا آن

های رابله و مارگریت دو تجمل و لذت و عشرت خویش بودند. در نوشته

خورد که سست عنصری هایی به چشم میها و داستانناوار، همه جا لطیفه

بایست به پیروان خود نمودی از رفتار گزارد که مینی را به نمایش میکسا

 .(124: 1391یر ماری، ناپذیر را نشان دهند. )پیسرزنش

دانست و « انسان را میزان همه چیز»پروتاگوراس، فیلسوف یونانی،  

اومانیسم دوره رنسانس به انسان جایگاه واالیی بخشیدو کوشید تا انسان 

شی قابل احترام در کانون اندیشه سیاسی و سازمان اقتصادی را همچون ارز

البته اومانیسم   (11: 1391یر ماری، های اجتماعی نشاند. )پیو پویش

رنسانس تضادی با افکار دینی نداشت و دست به اصالح  آن زد. اومانیسم 

ای کامال ضد مسیحیت است و نه مستقل از آن. اومانیسم پدیده»نه  این دوره

عیب و کند و طرفدار مسیحیتی بیمتن مسیحیت قرن شانزدهم پیشرفت میدر 

اما به تدریج که به عصر جدید نزدیک  .(Vignes, 1997 :15)«   متعادل است.

محوری به جای خدا محوری هستیم. کرلیس شویم شاهد جایگزینی انسانمی

نویسد: می فلسفه اومانیسمالمنتاز سخن پرداز برجسته اومانیسم در کتاب 

ساخته شده، كه ماده  ،اومانیسم معتقد است كه طبیعت سراسر از حقیقت»

و انرژی اساس جهان است و ماوراء الطبیعه وجود ندارد. غیرواقعی بودن 

ها دارای ماوراء الطبیعه به این معناست كه اوالً در سطح بشری، انسان

لم صاحب روح غیرمادی و جاودان نیستند، و ثانیًا در سطح جهانی، عا

 :Lamont, The Philosophy of Humanism, 1977)خدای غیرمادی و فناناپذیر نیست )

116. 
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منصفانه نیست اومانیسم دوره رنسانس را معادل  اومانیسم دوره جدید 

بدانیم. اومانیسم رنسانس طرفدار دین است در حالیکه انسان دوره جدید 

وشت خویش معرفی کند و کوشد تا تنها و تنها خود را حاکم بر سرنمی

او معتقد است که تفکرات  هرگونه حقیقت ماوراء الطبیعی را رد نماید.

و مکاتب مذهبی مانعی بر سر راه رشدو بالندگی اوست و او را از خرد 

کند. کوششی که در نهایت نام دین به خود گرفت و عنوان ورزی دور می

لوسین فور، تاریخ ( 52: 1381نیز پیدا کرد. )بیات، « دین انسانیت»

مسئله بی اعتقادی در سده  نگار فرانسوی، در کتاب نامدار خود،

های دوره خواست اومانیستخیزد که می، به انکار دریافتی برمیشانزدهم

شان از اعتقادهای دینی مشغولیدینانی نشان دهد که دلرنسانس را بی

ی دید، سدهی شک و تری شانزدم را سدهاین که بخواهند سده» بود: 

ای خردباور بنمایند و آن را اینگونه بستایند،بد ترین آزادکامی و سده

هاست. برعکس، بر طبق نظر بهترین پردازیها و بدترین خیالاشتباه

ای وحی باور بود که نخست در همه چیز ی شانزدهم، سدهنمایندگانش، سده

 ( 124: 1391یر ماری، جست. )پیبازتابی از امر االهی می

 .اومانیسم در ادبیات3

 . ویژگیهای اومانیسم در رنسانس3.1

مفاهیمی چون سرنوشت انسان و آزادی اندیشه قبل از اینکه در دوره 

رنسانس در غالب اومانیسم مطرح شود قبال در آثار یونانی  ظهور پیدا 

کرده بود. رجوع به فرهنگ و متون باستان باعث احیای این عقاید در 

های گشت.  اصالح دین،  آرمانی دیگر بود که اومانیستدوره رنسانس 

ای که های این دوره از هر ایدهرنسانس را گرد هم آورده بود. اومانیست

کرد زاد میآن آگرفت و انسان را از قیمومیت در مقابل کلیسا قرار می

کردند. طرفداران مکتب  اومانیسم در  دوره رنسانس باور استقبال می

ظام سیاسی و حتی دینی جز با احترام به اختیار و آزادی داشتند که ن

کند. انسان با کمک خرد و تفکر خویش قادر است انسان معنی پیدا نمی

مسیر سرنوشت خویش را تغییر دهد و از بدبختی به خوشبختی و از ظلم به 

برخي از آراء و رفتارهاي ضد انساني كلیسا كه همواره  عدالت برسد.

موجودي گنهكار است.  انسان ذاتاً »   اند از :مي شد عبارتتاكید و ترویج 

انسان هیچ اختیاري از خود ندارد. عقل و علم انساني مغایر دین و هر 

 شیطاني در امور عالم و ضد عبودیت است.دین و دنیا،  كار علمي دخالت



 

384 
 

لذایذ روحاني و جسماني همواره مخالف و مغایر هم و غیر قابل جمع 

دم نسبت به عقاید و افكار خود اختیاري در برابر كلیسا مر .هستند

فروش اراضي بهشت از اختیارات  بخشش گناهان، ندارند. مالكیت آسمان،

این افراط و تفریط اعمال شده از سوی  .(1378، )صانع پور« كلیساست.

کلیسا عاملی اساسی برا ی تحریک متفکران دوره رنسانس برا ی بازیافتن 

کرامت از دست رفته انسان شد. با توجه به مطالب ذکر شده آزادی  و 

های اومانیسم رنسانس را به شش شاخه زیر تقسیم نمود: توان ویژگیمی

، ترویج مطالعه، تفکر و ژرفا نگری، اصالح دین، احترام به کرامت انسان

تولد ر. نوگرایی در هن،تشکیل حکومت متمرکز، پاالیش زبان فرانسه

طلبی و تساهل در جهانی خوش بینی، عقل گرایی، حقیقت اومانیسم تولد

بود که گرفتار بدبینی و تعصبات کورکورانه شده بود. جنبش اومانیستی 

هرچند در پایان قرن شانزدهم میالدی رو به اضمحالل گذاشت اما تاثیرات 

چشمگیر و غیر قابل انکاری در فرهنگ و تمدن غرب تا به امروز گذاشته 

 است.

 گیهای اومانیسم رابلهویژ 3.2

سازد ویژگی اش متمایز میدورهآنچه آثار رابله از دیگر نویسندگان هم

های جدی را فکاهی و طنز آثار اوست. او همواره در صدد است تا موقعیت

مولیری قبل از »توان ادعا کرد که اوتبدیل به موقعیت طنز نماید و می

شهرت او به عنوان نویسنده با چاپ   .(Maurois, 1958:185)است « آمدن مولیر 

گردد. آغاز می 1534و1532های در سال گارگانتوا و پانتاگروئلهای رمان

است، در   1و ارسموس 1او که تحت تاثیر عقاید اومانیستی گیوم بوده

آثارش به نقد جامعه آن زمان و کلیسای دوره قرون وسطی  از دیدگاه یک 

 پردازد.اومانیست می

 :Thuasne, 1904)است  نیستی رابله بسیار شبیه به عقاید ارسموسعقاید اوما

خواست کلیسا را اصالح کند اراسموس که در واقع مبشر عقل بود، می .(29

 (. 47: 1381و آن را تکیه گاه عقالنی، اخالقی و طبیعی قرار دهد )بیات، 

ان مثل او رابله معتقد به خوبی ذات انسان است و باور دارد که اگر انس

گزارد. به همین تعلیمات درست و صحیحی دریافت نکند رو به اضمحالل می

 گارگانتوا در دهد. دلیل پایه اساسی افکار رابله را  تعلیم تشکیل می

 6و  5های روزانه ساکنین تلم تحصیل علم است. آنان به یکی از فعالیت

ر و ند. تحصیل علم در نزد او دارای دو ویژگی است: تفکزبان مسلط
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دو منبع حکمت ادبیات »مداری. او هم مانند ارسم معتقد است که دین

. به همین دلیل ادعا دارد که  (Lagarde, 1970: 8)«باستان و تورات هستند

گردد. حجت بر این مدعا هم تربیت انسان بدون پرستش خداوند کامل نمی

-می نویسد و در آن اذعانای آمده که پدربه گارگانتوا  میدر نامه

و او را تشویق « علم بدون وجدان چیزی جز نابودی روح نیست»کند:

 :Rabelais, 1873)کندمی« خدمت به خدا، دوست داشتن او و ترسیدن از او»به

. اما در کنار این تکامل روحی و معنوی اهتما م به سالمتی بدن نیز (262

رسد مل میباید در نظر گرفته شود. و اینگونه است که انسان به تکامل کا

 زیرا که  سالمتی یک بدن نشانه روح و جان سالم فرد است.

 .اومانیسم در معماری4

با دستاوردهای خود در زمینه های ادبیات،   رنسانس همواره پیوند نزدیکی

بازگشت به  زیبایی شناسی یونانی و رومی در هنر و موسیقی داشته است. 

اری را تحت تاثیر خود قرار های متعددی از جمله معمدوره نوزایی، حوزه

هنرمنِد آزاد انسان را جزیی از طبیعت دانست واو را در کانون »داد و 

در ایتالیا، نمونه های ( 10: 1391یر ماری، )پی«. توجه خود نشاند

از مجسمه سازی و معماری کالسیک رم همواره زنده و حاضر بوده   بازمانده

پایه هایی برای الهامات جدید   ناند و دوره ی کالسیک گذشته به هنرمندا

 .داده استمی

رنسانس هنری از ایتالیا آغاز شد، بدین ترتیب که هنرمندان ایتالیایی 

بر خالف دیگر کشورهای اروپایی حاضر نشده بودند به سبک گوتیک درمعماری 

تن دهند و حتی این مفهوم را به صورت طعن و استهزا برای این سبک به 

میالدی  16و  15های ماری رنسانس به معماری اروپا درسدهمع. بردندکارمی

های آن، نوزایی عناصر فرهنگی روم و یونان شود که از مشخصهاطالق می

بار در چهره فیلیپو برونلسکی این پویایی نوین نخستینباستان بود. 

ی رنسانس معمار دوره-م.( تجسم یافت، همان نخستین مهندس1446-م.1377)

هایش های بنیادین عقالنیت باستانی را کشف کرد و تکنیککلکه از نو ش

م. تا سال 1420امکان ساخت گنبد کلیسای جامع فلورانس را )از سال 

 (31: 1391یر ماری، م.( فراهم آورد. )پی1472

هنرمند رنسانس طبیعت مادی را می شناسد و به آن عمل می کند. در واقع 

نسان و طبیعت ، به اتکا یا به در دوره رنسانس تطبیق معماری با ا
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وسیله دانش ریاضی و تعبیر هایش دوباره مطرح می شود  تا جایی که 

 .تناسبات و اندازه های  فضای معماری تابع یک هارمونی کیهانی شدند

م.( به دریافتِ علمی در هنر برتری 1434-م.1404لئون باتیستا آلبرتی )

پردازی تراز اول شمرده نظریهمایه، اومانیست و بخشیدو آرشیتکتی گران

یر سازی نگاشت )پیشد که سه جستار درباره معماری، نقاشی و پیکرهمی

 (32: 1391ماری، 

گفت  توانمیدر رابطه با معماری رنسانس ایتالیا و اروپا به شکل مختصر

معماری  از دیدگاه معماران رنسانس نکته ای  متعددگونه های وجود که 

. در شد.جایگزین می شیوه واحدی در آفرینش معماری باو باید  منفی بود

این دوران کمک گرفتن از هندسه به عنوان وسیله ای که در روان تر 

کردن ترکیبهای حجمی فرعی کاربرد فراوان داشت و به طراح کمک می کرد 

هایی که از پیش درارتباط و در تناسب بایکدیگر که به کمک اندازه

مشکل روبرو نگردند  ایین عناصر فرعی معماری بسنجیده می شوند در تع

و دست به خلق فضایی بزنند که در آن حساب و نظم حاکم است که مبین 

از ابزاری نو  استداللی کردن وعقالنی کردن معماری است. معماری رنسانس

خصیصه هایی با فضا خلقبرای مفاهیم خود بهره می برد که مهمترین آن 

دوران معماران چه در داخل و چه در خارج بنا در این  بود.پرسپکتیوی 

های سبک معماری در عصر به دنبال یک وحدت شکلی بودند.  از ویژگی

های ذیل اشاره نمود: احیای معماری توان به مولفهرنسانس آغازین، می

روم و یونان و احیای معماری پانتئون و پارتنون. الگوهای معماری 

ر آشكارا فردگرا و صریح، متشكل ازچند رنسانس در اصل تابع یك ساختا

فرم هندسی كامال" مشخص است. شكل های دایره، مربع و مستطیل طرح كلی 

نقشه كف ساختمان، و احجام كره، نیمكره، مكعب، مكعب مستطیل و استوانه 

حجم كلی ساختمان را شكل می دهند. در رنسانس این فرم های اصلی با 

 كیب شد. های كالسیك باستان ترنقشمایه

 ادبیات و معماری در رمان رابله.فصل مشترک بین 5

رسد رمان او به اوج خود می 52رابله در فصل  های فلسفیتمام ایده

نه »ای است که زندگی تمام ساکنین آنکه در صدد بنا کردن صومعهزمانی

شود. با قانون نه با مقررات بلکه با اراده  و اختیار خودشان اداره می

به عنوان قانون بر آنها حاکم بود این عبارت بود: انجام بده  آنچه که
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.  فصل مشترک  (204-203: 1873)رابله،  «کنی.آنچه را که اراده می

 کنیم:اومانیسم و معماری تلم را به شکل زیر عنوان می

کرامت انسانی: همانگونه که اومانیسم کانون توجه خود را انسان و 5.1

دهد، این ویژگی در طراحی دیر تلم به وضوح دیده کرامت انسانی قرار می

بستری مناسب برای رشد و ای طراحی شده که محیط تلم به گونه شود.می

کند. ویژگی که دیرهای قرون وسطی نداشتند و به تکامل انسان ایجاد می

دیری بنا خواهم »گوید: همین دلیل برادر ژان خطاب به گارگانتوا می

های ( برخالف دیر 189: 1873)رابله، «. یه باشدکرد که متفاوت با بق

قرون وسطی اطراف تلم هیچ دیوار مستحکمی وجود ندارد. این ویژگی ظاهری 

مطابق با شرایطی است که در درون تلم حاکم است. اجباری بر اهالی تلم 

حکم فرما نیست بلکه آنها آزادند هر زمان که اراده کردند از تلم 

حق ازدواج دارند اهل تلم که خواستند برگردند.  خارج شوند و هر زمان

 و همگی با هم برابرند؛ آنچه که در گذشته وجود نداشت. 

 نوگرایی و روی آوردن به دوره یونان باستان 5.2

شود. آثار تبعیت از معماری یونان و رم دیده می رنسانس در معماری

نیز تغییرات  همانطور که در ادبیات شاهد تحوالت هستیم در معماری تلم

کند. به شکل مخالفت با شیوه معماری دوره قرون وسطی ظهور پیدا می

گارگانتوا گفت که برای شروع، الزم نیست دور تا دور را دژ بسازیم. »

راهب در پاسخ گفت: درست است و بدون تاثیر هم نیست، هر جا دیواری 

های متقابل های پنهانی، حسادت و دسیسهباشد در جلو و عقب، ناگزیر حرف

در طراحی ساختمان تلم رابله از معماری  1(267: 1995)دمرسون،« نیز هست

در هر پاگرد، طاق زیبا بود که به شیوه یونانی »برد.یونانی بهره می

ساخته شده بود  و اجازه عبور نور را می داد و به اجازه دسترسی به 

ک عمارت کاله بالکن را می داد. این پلکان تا پشت بام می رفت و به ی

فرنگی ختم می شد. از طریق این پلکان به اطراف ساختمان، به سالنی 

 (267 :1995)دمرسون،«. بزرگ و به آپارتمانها می توان دسترسی داشت

نماید، شکل شش ضلعی دیر است. آنچه که توجه خواننده را جلب می

گرد ساختمان به شکل شش ضلعی است که در هر زاویه ان برجی مستحکم و »

( شکل 267 :1995)دمرسون،«. رسدپا می 60ساخته شده که قطر هر کدام به 

 هندسی معمول در قرون وسطی چهار ضلعی بوده است.
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دهد رابله از معماری یونان الهام های که نشان مییکی دیگر از جنبه

گرفته تاکید بر بعد زیبا شناسی بنای تلم است. دیر تلم ساختمانی شش 

ها و تاالرهامزین به نقاشی هایی است که حاکی از فتح تاقطبقه است که ا

های کاریها و کندهکاریها از گچباشد و در آنباستان می یونان های

سربی که نمایانگر  بام ان پوشیده از آردواز »ده شده است. امتنوعی استف

تصاویر کوچک و تصاویر حیوانات که طالیی رنگ است و هماهنگ است. 

رسند که به رودخانه هایی میاز طال و فیروزه اند و به کانال هاناودان

( در توصیف زیبایی این بنا به این جمله 267 :1995)دمرسون،«. ریزدمی

 Bonnivet ،Chambordاین بنا صدبرابر با شکوه تر از »کنیم: اکتفا می

 آپارتمان است که هر کدام اتاق پشتی دارد9332است زیرا شامل  Chantillyو

«. و دارای محراب ، کمد لباس و ورودی است که مشرف به سالن بزرگی است

 (267 :1995)دمرسون،

 .کمال انسان با مطالعه و گسترش دانش 5.3

اهی انسان داشتند و با تاسیس گها تاکید بسیاری بر افزایش آاومانیست

های مطالعه سعی بر برانگیختن حس علم طلبی مردم کتابخانه و محل

رابله نیز  پایه رشد و کمال انسانی را در تربیت و تحصیالت  داشتند.

داند. و در معماری تلم بخشی از ساختمان را به این موضوع اختصاص او می

کتابخانه های با کتابهایی  1تا برج گالسیال 1از برج آرکتیک»داده است. 

به زبان یونانی، التین، عبری، فرانسوی، ایتالیایی، و اسپانیایی بود 

 (267 :1995)دمرسون،«. که بر اساس زبانها چیده شده بودند

 نتیجه

افتد. یکی از عناصر هر داستانی مکانی است که قصه در آن اتفاق می

برای بسیاری از نویسندگان معموال جریان داستان آنقدر مهم است که 

عنوان عنصر درجه دوم یا سوم نگاه کنند؛ اما دهند به مکان بهترجیح می

مکان همیشه برای نویسندگان عنصری درجه دوم نیست. در بعضی عنصر 

شاهکارهای ادبی، مکان آنقدر اهمیت دارد که نویسنده ناگزیر است 

در رمان  .داستان را در ذیل آن و بعد از وصف کامل فضا روایت کند

توان عنصر مکان را از متن داستان جدا کرد. ارتباطی رابله نیز نمی

ر و معماری بنا وجود دارد.  رابله تنها به متن تنگاتنگ بین نوشتا

بسنده نکرده و عقاید و تفکرات خود را در غالب اشکال و مکانی که 
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کند. جستجوی عوامل یای آرمانی خویش در نظر گرفته بیان مینبرای د

مشترک  بین هنر نگارش  و معماری  خود یکی از روشهایی است که میتواند 

آگاهانه افزایش دهد و ابتکارات تازه دیگر را تأثیرپذیری هنرها از یک

 ای سبب شود.   

رابله متن را وسیله ای برای بیان مفاهیم مختلف اومانیسم به کار 

گرفته است اما در این بین از معماری نیز غافل نمانده و در عین حال 

های اومانیستی اش را در بنای تلم به نمایش گذاشته است، سعی که ایده

نوع معماری گوتیک را نیز زیر سوال ببرد. او با دقت نظر خاص  کرده تا

خویش فضا و مکان را متناسب با آرمان شهر خود تصویر کرده تا نظرات 

های اومانیسم در ادبیات خود را به خواننده متقل کند. با مقایسه ویژگی

و معماری به این نتیجه رسیدیم که  نوع به کارگیری  فضا، اشکال هندسی 

مطالعه تزیینات همه هم راستا با نوع نگرش خالق دیر تلم بوده است. و 

های دیر تلم نشان داد های مورد تاکید اومانیسم و بررسی ویژگیمولفه

توان به که رابطه  تنگاتنگی میان ادبیات و معماری وجود دارد و می

مفاهیم ذهنی عینیت بخشید. امید است که این پژوهش چشم اندازی نوین 

هتی بیشتری ای پژوهشگران حوزه ادبیات تطبیقی باشد تا شاهد پژوهشبر

 در این عرصه باشیم.
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ای های رایانهبررسی چگونگی اقتباس از آثار ادبی در بازی

  با تأکید بر

 اثر فلوبر ساالمبوای برگرفته از رمان بازی رایانه

 

 آزاده فسنقری انمحمد رضا فارسی

دانشیار زبان و ادبیات 

 فرانسه

 ات فرانسهمربی زبان و ادبی

 دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه فردوسی مشهد

                farsian_mr@yahoo.fr               a.fesanghari@hsu.ac.ir 

 

 چکیده

ای های رایانهامروزه شاهد نمود و حضور پررنگ آثار ادبی در  بازی

ی نقش و هستیم؛ با این وجود، مطالعات و تحقیقات چندانی در زمنیه

جایگاه آثار ادبی در این رسانه تصویری صورت نگرفته است. در پژوهش 

های حاضر سعی خواهیم کرد تا به تبیین و واکاوی ارتباط بین بازی

ای و آثار ادبی بپردازیم. رابطه و تعامل بین آثار ادبی و رایانه

ی ای به منزلهای، ارتباطی دوسویه است: بازی رایانههای رایانهبازی

شود؛ اثر ادبی ابزاری برای تجدید حیات و بازآفرینی اثر ادبی تلقی می

بخشد. در جریان خلق بازی ای مشروعیت و اعتبار مینیز به بازی رایانه

به ای برمبنای اثر ادبی نویسندگان بازی به منظور وفادر ماندن رایانه

گیرند؛ روایت نویسنده روایت را بر مبنای داستان اثر ادبی، پیش می

تردید با تغییر قالب بیانی ناگزیر روایت اولیه دستخوش تغییر و بی

شود. بر این اساس پژوهش تطبیقی حاضر به دنبال پاسخگویی دگرگونی می

به این سؤال اصلی است که تغییر و دگرگونی اثر ادبی و عناصر آن در 

ای و اجتناب ناپذیر است یا نوعی تحریف روند اقتباس، تبدیلی بین رسانه

و عدم وفاداری به متن اصلی. به همین منظور با تأکید بر دیدگاه روایت 

ها و ابداعات اعمال شده در شناختی ماندی به بررسی تغییرات، دگرگونی

( اثر 1862)ساالمبو( برگرفته از رمان 2003ای ساالمبو )بازی رایانه

ها در بازی بیانگر فلوبر خواهیم پرداخت. بررسی این تغییرات و دگرگونی

اند، بلکه ها خیلی دگرگون نشدهاین است که خط اصلی داستان و شخصیت

کند: ای داستان ساالمبو را در قالبی متفاوت بازگو میخالق بازی رایانه
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دو رسانه ناشی  های ذاتیها از تفاوتبنابراین این تغییرات و دگرگونی

 شوند.می

ای، ادبیات تطبیقی، اثر ادبی، بازی : اقتباس بین رسانههای کلیدیواژه

 ساالمبو.ای، رایانه

 

 . مقدمه 1

ای های رایانهامروزه شاهد نمود و حضور پررنگ آثار ادبی در بازی

گردد. برمی 1970های ی جوان به اوایل سالهستیم؛ ظهور و تولد این رسانه

ای از همان بدو ظهور و شکل گیری مسیر تغییر و های رایانهته بازیالب

اند. نمایش ی عظیم فرهنگی بدل گشتهتکامل را پیموده و امروزه به رسانه

ای( در ی بازی رایانهی این رسانه )رسانهساله 40ی و معرفی تاریخچه

تباربخشی سهم مهمی در اع 2011ژانویه  9ای در های رایانهنمایشگاه بازی

ای به عنوان نوعی بیان هنری داشت. با این وجود های رایانهبه بازی

ی نقش و جایگاه آثار ادبی در این مطالعات و تحقیقات چندانی در زمینه

-رسانه تصویری صورت نگرفته است. جستجو در منابع دانشگاهی و کتابخانه

با وجود این، ها حاکی از نبود مطالعات و تحقیقات در این زمینه است. 

شود. اش افزوده میای است که همه روزه بر محبوبیتای رسانهبازی رایانه

های ای به عنوان موضوع تحقیق و پژوهش به سالتوجه به بازی رایانه

گردد؛ البته در این دوره دیدگاه مثبتی نسبت به بازی برمی 1980

بدبینی نسبت  ای وجود نداشت و نظرات بیشتر حاکی از انتقاد ورایانه

ی بازی ها در زمینهپژوهش 2000به این قالب بیانی بود. اما از سال 

ای بسط و توسعه یافت و این رسانه و مطالعات مرتبط به آن رفته رایانه

های های دانشگاهی بازیافت: مجالت، رسالهرفته  جایگاهش را در محیط

ه و بررسی این ها و سمینارهایی به مطالعها، کنفرانسدکتری، همایش

ای رفته رفته  وارد قلمرو تحقیقات و موضوع پرداختند و بازی رایانه

های دانشگاهی شد. خوشبختانه مطالعات و تحقیقات در خور توجهی پژوهش

ی این موضوع تحقیقاتی نسبتا بکر آغاز شده است؛ این پژوهش در زمینه

ای های رایانهینیز فرصتی است برای پرداختن به موضوع ارتباط بین باز

و آثار ادبی. در پژوهش حاضر سعی خواهیم کرد تا به تبیین و واکاوی 

ای و آثار ادبی بپردازیم. رابطه و تعامل های رایانهارتباط بین بازی

ای، ارتباطی دوسویه و متقابل است: های رایانهبین آثار ادبی و بازی
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تجدید حیات  و  ی ابزاری برایای به منزلهاز سویی، بازی رایانه

ای شود؛ اثر ادبی نیز به بازی رایانهبازآفرینی اثر ادبی تلقی می

ای برمبنای اثر تردید خلق بازی رایانهبخشد. بیمشروعیت و اعتبار می

ای نیست: از سویی، نویسندگان بازی به منظور ادبی کار چندان ساده

خط داستان،  -نویسنده اثر ادبی -وفادار ماندن به روایت اولین راوی

ی نوشتاری طراحی ها... را بر مبنای فضای داستان رسانهها، شخصیتدیالوگ

کنند تا بر مبنای داستان اثر ادبی، روایت را پیش گیرند؛ از و تالش می

ی ی نوشتاری صرف به گونهسوی دیگر، با تغییر قالب بیانی از رسانه

شنیداری، -بانی تصویریای و ورود عناصر فرازای بازی رایانهچندرسانه

شود. بر این اساس ناگزیر روایت اولیه دستخوش تغییر و دگرگونی می

پژوهش تطبیقی حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال اصلی است که تغییر 

ای و دگرگونی اثر ادبی و عناصر آن در زمان اقتباس، تبدیلی بین رسانه

فاداری به متن اصلی. به و اجتناب ناپذیر است یا نوعی تحریف و عدم و

ی اقتباس اثری ادبی منظور وضوح بخشیدن به بحث، به بررسی و مطالعه

( 2003ای به همین نام )ی فلوبر در بازی رایانه( نوشته1862) ساالمبو

های ی بین بازیی رابطهخواهیم پرداخت: ابتدا به بررسی و مطالعه

پردازیم؛ پس تصصان امر میای و آثار ادبی با تأکید بر نظرات مخرایانه

ی این دو رسانه، رمان و بازی از طرح و تببین نظرات متفاوت درباره

کنیم. در ادامه با تأکید بر را به اختصار معرفی می ساالمبوای رایانه

ها و ابداعات دیدگاه روایت شناختی ماندی به بررسی تغییرات، دگرگونی

 از رمان فلوبر خواهیم پرداخت.ای برگرفته اعمال شده در بازی رایانه

 

 ای و اثر ادبی ی بازی رایانه. رابطه2

ای و های رایانهی بین بازیی رابطهپیش از پرداختن به مسئله

رسد، نظر میای ضروری بهی تعریفی برای بازی رایانهآثارادبی ارائه

ه ای نه یک فیلم است، نای نیست. بازی رایانههرچند این امر کار ساده

ها چیزی را کتاب، نه بازی سنتی؛ با این حال از هر یک از این رسانه

ای ترکیبی از دیگر به امانت گرفته است. به بیان دیگر، بازی رایانه

 1های نوشتاری است. ژانه مورایهای تصویری و رسانهها نظیر رسانهرسانه

ای ای رسانهپردازد: بازی رایانهای میهای رایانهاز بازی به این جنبه

های دنیای است متشکل از تصاویر ثابت و متحرک، متن، صدا و مکانیسم
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ای تلفیقی است ای، رسانه. بنابراین بازی رایانه(Murray : 2004 ; 2)مجازی

های بیانی ی دیگر قالبکارهای خالقانهوای سازهای رایانهو طراحان بازی

گیرند. هانری ا به عاریت مینظیر سینما، ادبیات، موسیقی، فیلم و... ر

نامد: از نظر وی، خالق ها را معماران روایت میطراحان بازی 1جانکنز

کند، بلکه دنیای ای تنها به روایت و نقل داستان اکتفا نمیبازی رایانه

. (Jenkins : 2004 ; 121)سازد ها را میکند و فضاها و مکانداستان را تصور می

ی سرگرمی عامه مردم تلقی عنوان وسیلهتنها به ایامروزه بازی رایانه

هایی که از ای از روی داستانهای رایانهشود، بلکه بسیاری از بازینمی

با تأکید بر این امر  از  1اند. ژنواند، اقتباس شدهقبل وجود داشته

ی به کارگیری کند و به مسئلهای صحبت میها  و تبادالت بین رسانهاقتباس

ای دیگر ینی محتوای ایجاد شده در یک رسانه در قالب رسانهو بازآفر

 . (Genvo: 2005; 103-112)پردازدمی

ای از اثری ادبی همواره عملی دشوار و پیچیده خلق یک بازی رایانه

ای است: داستان اثر ادبی نقش پس زمینه یا نقشی تزئینی در بازی رایانه

ای متن ادبی و بازی رایانهی تکمیلی بین کند، بلکه رابطهایفا نمی

ای اعتبار ایجاد شده است. دستاورد اقتباس از اثر ادبی در بازی رایانه

ای متقابل دو رسانه است: اقتباس از اثر ادبی کالسیک به بازی رایانه

ی منبع نوآوری و ای به منزلهبخشد؛ از طرف دیگر بازی رایانهرسمیت می

در این زمینه از نقش تکمیلی و  1نزمدرنیته برای اثر ادبی است. جانک

کند: ای صحبت میها در جریان تبدیل و تغییر رسانهی رسانهکامل کننده

ی دیگر به زعم وی، در حین تغییر قالب و گذر از یک رسانه به رسانه

سان یک داستان شود. بدینهای گویا و معناداری میداستان دستخوش دگرگونی

ی تلویزیونی، رمان یا داستان تصویری ر برنامهشود، ددر یک فیلم خلق می

 .(Jenkins : 2006 ; 97-98)یابدمجدد پردازش شده و گسترش می

ای نیز بسیار حائز اهمیت ی بازی رایانهجایگاه خواننده در رسانه

های جدید خوانش، خواننده را ی مکانیسمای با ارائهاست: بازی رایانه

بازیکن در -کند و با مشارکت فعال خوانندهبه زندگی در تصویر ترغیب می

خواننده نقش  -کند: بینندهبازی او را به دنیای تعاملی بازی دعوت می

 کند بنابراین در جریان خوانش منفعل نیست.بازیکن را ایفا می

ای بنابر آنچه گفته شد، تغییر قالب بیانی رمان به بازی رایانه

های تصویری، نوشتاری ی مکانیزمسطهای نیست: رمان به واکار چندان ساده
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ای شود و خالق اثر بازی رایانهای، بازنمایی مییا صوتی در بازی رایانه

ی روایتی پیشین در یک بیش از آنکه اولین راوی اثر باشد، بازگو کننده

قالب متفاوت است. در بخش بعدی سعی خواهیم کرد چگونگی اقتباس از 

 ای مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم. یانهرا در بازی را ساالمبورمان 

 ای . گذر از رمان به بازی رایانه3

  ساالمبوای . معرفی رمان و بازی رایانه1-3

گوستاو فلوبر با الهام از حوادث تاریخی بعد از جنگ کارتاژ، در 

اثری جذاب با درون مایه شرق شناسی خلق  ساالمبوبا نگارش  1862سال 

انتشار با استقبال و موفقیت چشمگیری مواجه شد.  کرد.  رمان به محض

های طوالنی اشخاص و مملو از توصیف ساالمبورمان غیر بومی و شرقی 

های عینی و ملموس تابلوهای هاست: منشأ و منبع الهام این توصیفمکان

و دیگر هنرمندانی است  1نقاشانی نظیر دکامپ، گینه، شاسریو، دالکروا

ی تردید انتشار نسخهدر آثارشان پرداخته بودند. بیکه به بازنمایی شرق 

کرد. با مصور رمان کمک زیادی به مردمی شدن و محبوبیت بیشتر اثر می

این حال فلوبر تا زمان مرگش با استناد به دالیل زیباشناختی با مصور 

 شدن رمان مخالفت کرد.

اکی، در قالب تابلو، حک ساالمبوپس از مرگ رمان نویس، تصویرگری   

ها، فیلم، اپرا صورت گرفت و  نقاشان و حکاکان و هنرمندان پرتره شخصیت

بسیاری از این رمان در خلق آثارشان الهام گرفتند. پس از گذشت بیش 

با الهام از  1فیلیپ درویه 1978از یک قرن از انتشار رمان، در سال 

نیای اثر فلوبر داستان تصویری این رمان را در سه جلد طراحی و به د

به  ساالمبوای بازی رایانه 2003های مصور و تخیلی عرضه کرد. در کتاب

ای این جمله درج شده است: "بر ی بازی رایانهبازار عرضه شد. روی جعبه

تردید اساس رمان گوستاو فلوبر و داستان تصویری فیلیپ درویه". بی

دشواری  اقتباس از اثر فلوبر کار ساده ای نبوده است و فلوبر نیز بر

و حتی ناممکن بودن تصویرگری اثر اصرار داشته است. با این حال اثر 

شود ای میهای تصویری و بازی رایانهادبی کالسیک وارد دنیای مدرن داستان

ها" هم رمان فلوبر را کند و حتی "پسربچهو مخاطبان جدیدی پیدا می

 گیرد.ل میای رمان فلوبر شکسان آینده بین رسانهشناسند. بدینمی
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هر یک دارای زبان و چارچوب مخصوص  ساالمبوای رمان و بازی رایانه

ای این اثر در نوع خود جالب و جذاب به خود است و روند تغییر رسانه

ی ای از رسانهشک تغییراتی در روند تغییر قالب رسانهرسد: بینظر میبه

ای ایجاد ی رایانهی بازی تعاملی و چندگونهنوشتاری اثر ادبی به رسانه

شده است که در بخش بعدی به تبیین و واکاوی این تغییرات الزم و اجتناب 

 پردازیم.ناپذیر می

 ای ای بازی رایانه. بازنویسی رمان در قالب رسانه2-3

ی جدید بازی های اثر را در قالب رسانهدر این بخش تغییر و دگرگونی

بررسی خواهیم کرد. تغییرات و های رمان ای از خالل برخی بخشرایانه

توان به چهار ای را میهای ایجادشده در این تبدیل بین رسانهدگرگونی

ی اصلی تقیسم کرد. عناصر و اجزای رمان که بدون تغییر در بازی دسته

 اند:به تصویر کشیده شده

 بازی، چارچوب مکانی و جغرافیایی مکانی مشابه: -چارچوب زمانی

کشد. به بیانی دیگر، طراحان بازی به تصویر مییکسان با رمان را 

-ای، مکان جغرافیایی و زمان رمان را مجدد به تصویر کشیدهرایانه

ای تغییرات جزئی در بازسازی زمان و اند. البته در بازی رایانه

مکانی مشابه -شود. با این حال چارچوب زمانیمکان رمان دیده می

 متن فلوبر است.

ای مکانی، در فرایند تبدیل بین رسانه-مانیعالوه بر چارچوب ز

ای از رمان گاهی ماجراها و حوادث نیز عینًا و به طور وفادارانه

 ساالمبوشوند. رمان ای به کار گرفته میاقتباس و در بازی رایانه

سرشار از حوادث و ماجراهای مهم و به یادماندنی است، نظیر موانعی 

ای شوند. طراحان بازی رایانهجه میها مواهای اصلی با آنکه شخصیت

نیز به این حوادث و وقایع غیرمنتظره عالقمند هستند. پس طبیعی است 

ای که حوادث رمان را بی کم و کاست و بدون تغییر در بازی رایانه

 گنجانده اند. در ادامه به ذکر چند نمونه خواهیم پرداخت.

 ی :اهای اصلی یکسان در رمان و بازی رایانهشخصیت 

گیری ضیافتی به افتخار شورشیان بربر در در فصل اول رمان شکل 

شود. در کارتاژ  به تفصیل بازگو می 1های قصر ژنرال هیلکارباغ

شوند: های اصلی رمان به ترتیب ظاهر میحین ضیافت شخصیت
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برده آزاد شده توسط شورشیان، ساالمبو که برای مرگ  1اسپاندیوس

گرید و از فتوحات خدای رشیان مست میهای مقدس توسط شوماهی

ی ساالمبو که مجذوب و شیفته 1و ماتو 1سراید. نارهاواسمی 1ملکارت

شوند. ماتو تنها در فکر و خیال شوند و با هم درگیر میمی

ای دوباره ظاهر ها در بازی رایانهساالمبوست. تمام این شخصیت

ای اصلی هستند، هشوند.  ساالمبو و ماتو در بازی نیز شخصیتمی

ی بازی تصویر زنی خوش پیکر خواننده ابتدا روی جعبه -بازیکن 

ی شخصیت زن این بازی و ماتو همراه با توضیح مختصری درباره

ی ی بازی، ساالمبو فقط دلباختهی روی جعبهبیند. طبق نوشتهمی

ی رئیس شورشی ها، ی بازی، ساالمبو معشوقهماتوست؛ ولی در کتابچه

ای، ی سنی مخاطبان بازی رایانهاست. البته با توجه به رده ماتو،

تر جوانان و نوجوانان، قهرمان زن به نسبت داستان تصویری پوشیده

نظر می رسد. در مورد اسپاندیوس، بازیکن حین بازی به اهمیت به

برد: اسپاندیوس به قهرمان واقعی بدل می این شخصیت برده پی

اند که بازیکن نقش اسپاندیوس را جیج دادهشود. طراحان بازی ترمی

ایفا کند. ساالمبو و ماتو در خلق بازی و مسیر داستان نقش مهمی 

ی بازی برای بازیکن انتخاب و طراحی عنوان گزینهدارند، ولی به

 اند. نشده

فلوبر اسپاندیوس را شخصیتی جاه طلب، باهوش و چندزبانه معرفی 

ی یابد. او واسطهبه مقام سردار جنگی دست میای که کند: بردهو توصیف می

ها و منافع متنوع و متعارض آنهاست. در بازی نیز آرمانی بین شخصیت

یابد. این شخصیت از اسپاندیوس سربازی ست که به جایگاه قهرمان دست می

-ها توسط نگهبانان شالق میابتدای بازی حضور دارد: در سکانسی برده

کند: ن داستان را حین نمایش این سکانس معرفی میخورند؛ راوی، زن قهرما

های "اکنون داستان اسپاندیوس بازمانده، او بسیار سفر کرده و به حرفه

زیادی پرداخته است. سرنوشت اش روزی تغییر کرد که کارتاژها اسیرش 

 شان آوردند".عنوان برده به شهر بزرگکردند و به

د : محرم راز، مشاور، پیام پذیرهای مختلفی را میاسپاندیوس نقش

رساند. دیگر رسان، جنگجو و سردار جنگی. پیغام ساالمبو را به ماتو می

کند تا به ماتو بپیوندند. خالف اهداف متقاعد می سرداران جنگی را

کند ها را حل میکند. در طول بازی معماها و پازلنارهاواس فعالیت می
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گیرد. شکل پذیری شخصیت اسپاندیوس یکار مهای جنگی را بهو با مهارت سالح

دهد. اسپاندیوس به قهرمان های متعددی را میبه بازیکن امکان ایفای نقش

ی انتخاب اشتباه بازیکن واسطهشود و هر لحظه بهواقعی داستان بدل می

شود تا نقش شخصیت در معرض خطر نابودی است. از بازیکن دعوت می

ای در شهر سپاندیوس هستید، بردهاسپاندیوس را بازی کند: "شما ا

باستانی کارتاژ. ساالمبو زیباترین دختر شهر شما را حین فرار غافلگیر 

پذیرد به شما کمک کند تا فرار جای خبردادن به نگهبان میکند. بهمی

اش ماتو، رئیس ارتش شورشیان که در کنید به شرطی که پیغامی به معشوق

رسانید". ماجرای جدیدی در کمترین بیرون دیوارهای شهر اردو زده ب

 گیرد: تغییر از جایگاه فراری به سردارجنگی. زمان شکل می

 :سکانس اول بازی و دکور آن،  همانندی فصل اول و سکانس اول بازی

ماجرای داستان، مکان و زمان فصل اول رمان "ضیافت" را به صورت 

 کند.خالصه بازنمایی می

  مأموریت اولیه  ای:و بازی رایانهتشابه بخش سیاه چال در رمان

اسپاندیوس در بازی، خروج از سیاه چالی مملو از استخوان با 

کشتن یک نگهبان است. این بخش مشابه و معادل بخش سیاه چال در 

برده را از سیاه چال بیرون  20فصل اول رمان است. شورشیان حدود 

 آورند، اسپاندیوس جزو این بردگان است.می

 باغی که اسپاندیوس در بازی از طریق آن به  ف باغ:تشابه توصی

 کند، مطابق توصیف ارائه شده به قلم فلوبر است.کارتاژ نفوذ می

 :در رمان،  تشابه در مدیریت و ساماندهی جنگ توسط اسپاندیوس

های جنگی را برای محاصره اسپاندیوس آرایش و چیدمان نظامی ماشین

این عمل اسپاندیوس در بازی  کند. معادلکارتاژ برنامه ریزی می

شود : اسپاندیوس سوار بر ماشین جنگی آن را هدایت نیز دیده می

 کند.ی کارتاژ پرتاپ میکند و تیری آتشین به سمت پرچم دروازهمی

که در  ساالمبوند از اجزا و عناصر موجود در رمان ی دوم عبارتدسته

های رمان تغییر برخی جنبهای گاهی اند: در بازی رایانهبازی تغییر کرده

کرده است؛ البته در این بخش صحبت از تغییرات یا به عبارت دیگر 

بازنویسی و بازآفرینی عناصر و اجزایی است که در رمان وجود داشته 

 اند، از جمله:
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 :در رمان اتحاد ماتو و اسپاندیوس زودتر و زمان  ترتیب رویدادها

د. در بازی این مالقات دیرتر افتآزادی برده از سیاه چال اتفاق می

گیرد: اسپاندیوس به عنوان قاصد ساالمبو وارد اردوی صورت می

کند: "اسپاندیوس شود، به نگهبانی خودش را معرفی میشورشیان می

ام، برای دیدن رئیس شما ماتو هستم از زندان کارتاژ گریخته

ایت ام."ترتیب رویدادها با رمان متفاوت است، بنابراین روآمده

 گیرد.متفاوتی شکل می

 در بازی شاهد نفوذ تک  ی اسپاندیوس به کارتاژ:نفوذ تک نفره

شود ی اسپاندیوس به کارتاژ هستیم: اسپاندیوس وارد باغی مینفره

رود. در رمان فلوبر ماتو نیز کند و پیش میو معماها را حل می

 کند.اسپاندیوس را همراهی می

 در بازی حین نفوذ به کارتاژ،  :1ی تانیتربودن پوشش الهه

رباید. در اسپاندیوس پوشش مقدس تانیت را که روی تندیسی ست می

رمان، ماتو به عنوان قهرمان حقیقی پوشش را برداشته و به دور 

کند و از سوی پیچد: پوشش مقدس از سویی از ماتو محافظت میخود می

هستند،  اشهایی که در تعقیبدیگر، باعث ترس و وحشت کارتاژی

آید: باید گریخت؛ بدون شود. در بازی زنگ خطر به صدا در میمی

هایشان اسپاندیوس )بازیکن( را پوشش تانیت، فوج سربازان با نیزه

کنند. اسپاندیوس باید پوشش تانیت را بردارد و بپوشد مجروح می

 و به معبد برود تا ساالمبو را مالقات کند.

 :مان، قهرمان شبانگاه سنگی را از در ر تدبیر برای تخریب آبگذر

شود سان آب جاری میکند تا شکافی در آبگذر ایجاد کند؛ بدینجا می

گیرد. در بازی، تدبیر اسپاندیوس چشمگیر و و دشت را فرا می

آورد را در می 1ای است: در معبدی متروک، چشم تندیس ماالکافسانه

چشم ماالک را در  ی زیرزمینی آبگذر کارتاژ،و بعد از کشف آبراهه

اش شود. آبگذر از منبعافکند و انفجاری ویرانگر ایجاد میآب می

کند. اسپاندیوس های کارتاژ آبرسانی نمیشود و دیگر به چشمهجدا می

 رساند.اش را با موفقیت به انجام میمأموریت

شوند که در بازی وارد ای سوم، عناصر و اجزای جدیدی را شامل میدسته

ها و ماجراهای جدید ابداع اند: طراحان بازی داستانرمان شدهدنیای 

اند؛ منظور از ابداع اضافه کردن عناصر اجزای جدید به داستان کرده

ها و ابداعات ها در بازی است. البته این نوآوریرمان و گنجاندن آن
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دهد بلکه با حفظ انسجام داستان اصلی داستان اصلی را تغییر نمی

 کند، نظیر: ایجاد می تغییراتی را

 :در بازی،  انتخاب اسپاندیوس به عنوان قاصد ساالمبو از سوی تانیت

کند و ساالمبو از او اسپاندیوس حین فرار ساالمبو را مالقات می

اند. کند: "بیرون شهر ارتش شورشیان اردو زدهتقاضای کمک می

 بزرگترین سردار آنها ماتو نام دارد. با خدمت به کارتاژ در

نبرد با روم به افتخارات زیادی دست پیدا کرده است. در ضیافتی 

ام نگاهش را فراموش کنم: ام و هنوز نتوانستهاو را مالقات کرده

ی آنچه گفتم را برای او ش دارم. برو و او را پیدا کن و همهدوست

بازگو کن. به او بگو مرا از پدرم خواستگاری کند. گواه عشق من 

 من است؛ آن را به او تحویل بده". این شمایل کوچک

کند: در خواب و رؤیا ساالمبو رؤیایش را برای اسپاندیوس بازگو می 

الهه تانیت فرمان داده تا به این مکان بیاید. این دیدار توسط الهه 

به آن دو الهام شده است. الهه اسپاندیوس برده را به عنوان پیغام 

وجود ندارد و به بازی اضافه شده رسان برگزیده است. این بخش در رمان 

 است.

 :دقیقه وقت  9ای از بازی، اسپاندیوس در مرحله حضور الشخورها

دارد تا از تنگه خارج شود و از جان سپردن در اثر گرسنگی و ضعف 

نجات یابد: بدین منظور باید الشخوری را بکشد، قوای از دست 

ادامه الشخور را اش را با نوشیدن آب یک کاکتوس بازیابد. در رفته

بدهد و در عوض دو لوح را تحویل بگیرد تا با  1به رئیس پاریاس

 قرار دادن آنها در جای مناسب دری مخفی برایش باز شود.

 ای چهارم، حذف برخی اجزا و عناصر رمان است: دسته

 :ماجرای اولین  حذف بخش مربوط به اولین مالقات ساالمبو و ماتو

اهدای جام طالیی به ماتو توسط ساالمبو در  مالقات ساالمبو و ماتو و

شود: البته این ماجرا در بازی حذف شده فصل  اول رمان روایت می

 است.

 :در رمان بعد از تخریب آبگذر، اهالی  حذف آیین قربانی کودکان

های آبی مواجه شده و از روی یأس و ناامیدی به آموزهکارتاژ با بی

های خونین اورهای قدیمی و آیینکنند و به بالهه تانیت پشت می
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آورند: برای آرام کردن خشم موالک و درخواست تقدیس موالک رو می

کنند حتی هامیلکار باران، اهالی کارتاژ کودکانشان را قربانی می

کند. در زمان چاپ کتاب، از را قربانی می 1نیز فرزندش هانیس بال

ای این بخش حذف این بخش رمان بسیار انتقاد شد. در بازی رایانه

شود: در آنجا شده است. البته بازیکن وارد سالن آیین قربانی می

شود؛ بازیکن باید دست نویس پاپیروسی را تندیسی از موالک دیده می

ای شکل قربانگاه قرار دهد تا بتواند به متن روی محور استوانه

 آداب قربانی دسترسی پیدا کند. ولی شاهد هیچ عمل قربانی یا جسد

ای از بیرحمی و سنگدلی قربانی نخواهد بود. طراحان بازی رایانه

گیرند. حذف و کمرنگ کردن خشونت متن فلوبر متن فلوبر فاصله می

شود: بازیکن اجساد جنگجویانی که در جای دیگر بازی نیز دیده می

بیند، ولی ی اش میاند در تنگهبر اثر تشنگی و گرسنگی جان باخته

 شوند.ای محو میصخره اجساد در دکوری

یکی دیگر از تغییرات مهم، وجود دو پایان در بازی است: پایانی 

مشابه پایان غم انگیز توصیف شده توسط فلوبر و پایانی شاد که دستاورد 

 مهارت بازیکن است.

 :رمان با شکنجه و عذاب ماتو در حضور همگان و  پایان غم انگیز

پذیرد. هانی ساالمبو پایان میمرگ او و نیز مرگ اسرار آمیز و ناگ

شود. در بازی دو پایان متناسب با مهارت اسپاندیوس نیز مصلوب می

بازیکن )اسپاندیوس( در نظر گرفته شده است. چنانچه طی آخرین 

خوبی و در جای مناسب نبرد بازیکن )اسپاندیوس( سربازانش را به

کنند و یشوند: کارتاژ را تصرف ممستقر کند، شورشیان پیروز می

کنند. برعکس، چنانچه نبرد ماتو و ساالمبو با همدیگر ازدواج می

ی رایانه عبارت "بازی تمام شد" ظاهر به شکست منجر شود، در صفحه

شود. به همین ترتیب، اگر دستیار ماتو )اسپاندیوس( گفتگوی می

دهد اش به هامیلکار میی نارهاواس را که خبر از پیوستنرسواکننده

، بازی با پایانی مشابه سرانجام غم انگیز توصیف شده توسط بشنود

شود و او را با قایقی یابد: اسپاندیوس مغلوب میفلوبر خاتمه می

اش توسط برند. در زندان از شکست ماتو و محاصرهبه کارتاژ می

شود. نارهاواس در ازای مطلع می 1ارتش کارتاژ و سواره نظام نامید

کند و حین برگزاری جشن عروسی احب میخیانتش ساالمبو را تص
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شود و اسپاندیوس نارهاواس و ساالمبو، ماتو به دست مردم سپرده می

 شود. قربانی موالک می

 :ی نارهاواس ی سابق، اسپاندیوس، توطئهدر عوض اگر برده پایان شاد

را نقش بر آب کند و ماتو را در جریان خیانت قرار دهد: ماتو و 

یاند و فرصت مبارزه و شکست آخرین نیروهای یهمراهانش نجات م

کنند. اسپاندیوس با تدبیر نظامی، نیروهایش هامیلکار را پیدا می

شود. بازی دهد و پیروز میرا در مقابل نیروهای کارتاژ قرار می

روی تصویری از رئیس بربرها )ماتو( که دختر هامیلکار، ساالمبو، 

گونه پایان داستان اوی زن اینیابد. ررا در آغوش گرفته پایان می

های دوردست، در شهری کند: در جای دیگری در سرزمینرا روایت می

یابند. درود بر غارت شده، ماتو و ساالمبو همدیگر را باز می

 تانیت، الهام بخش و نگهبان عشاق. 

دهند تا در بازیکن اجازه می -بدین ترتیب طراحان بازی به مخاطب 

ای فعال داستان را پیش ن داستان شرکت کند و به گونهایجاد و خلق پایا

ای است که به ی اول رسانهای در وهلهببرد. در واقع، بازی رایانه

های بازیکن کند؛ البته تصمیم گیری و انتخابخواننده نقشی فعال اعطا می

-خواننده مطلق و بدون محدودیت نیست بلکه محدود به مسیرها و انتخاب -

سان خواننده و برنامه ریزی شده توسط طراحان بازی است. بدینهای طراحی 

رود و حتی نقش نویسنده و از ایفای نقش شخصیت داستان نیز فراتر می

گیرد؛ برای خواننده امکان انتخاب و همکار نویسنده را به عهده می

هایش به شود و با اعمال و انتخابتغییر روند داستان فراهم می

برد. بنابراین خواننده زند و داستان را پیش مین میسازوکارهایی دام

های متفاوتی برخوردار است: ای از جایگاه و نقشدر بازی رایانه

تنوع  1خواننده، بازیکن، شخصیت داستان و نویسنده. مارکو اسکلنین

ای با عنوان"پیش به سوی انجام مطالعاتی های بازیکن را در مقالهنقش

حین خوانش اثر ادبی یا  کند:" جمع بندی می1ایانههای رایپیرامون بازی

ای های رایانهکه در بازیتماشای فیلم خواننده نقش فعالی ندارد، حال آن

عنوان بازیکن در بازی مشارکت نقشی فعال و پویا به عهده دارد و به

 . (Eskelinen : 2004 ; 38)کند. می

اند تا در حد کرده ای ساالمبو سعیدر واقع، طراحان بازی رایانه

امکان برخی اجزا و عناصر داستان رمان فلوبر را بدون تغییر بازسازی 
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شود. ها میها و حتی دیالوگها شامل حوادث، توصیفکنند. این بازسازی

ها الزم به ذکر است که متن فلوبر به صورت کلمه البته در مورد دیالوگ

متن کهن و اصیل نیست،  به کلمه در بازی نقل نشده است و متن همانند

 ها در جمالت، تشابهات بسیار زیاد است. اما علی رغم وجود برخی تفاوت

حال با در نظر گرفتن تشابهات و تغییرات در داستان رمان سعی 

خواهیم کرد به سؤال اصلی پژوهش پاسخ دهیم: تغییر و جابجایی دنیای 

ری صورت گرفته است ای با وفادای رایانهخلق شده توسط فلوبر در رسانه

 ی تخریب دنیای فلوبر است؟یا برعکس در واقع این تغییر به منزله

 . بحث و نتیجه گیری 4

ادبیات زبانی بیانی است که بر کالم و واژه استوار است و ابزارش 

ای هم ای خاص عنصر کالم و نوشته است؛ بازی رایانهبرای بیان اندیشه

ر و نشان دادن استوار است. بدین سان نوعی زبان بیانی است که بر تصوی

ی نوشتاری صرف ای مانند قالب ادبی رمان تنها یک رسانهبازی رایانه

ی نوشتاری، تصویری و صوتی است. بنابراین نیست، بلکه در آن واحد رسانه

ی ترجمه یا تغییر و تبدیل تحت الفظی اقتباس از اثر ادبی، عملیات ساده

ای ر بخش بررسی و مطالعه تغییر قالب رسانهنیست؛ بلکه همانطور که د

ای، ای دیدیم، در روند تبدیل بین رسانهبه بازی رایانه ساالمبورمان 

 ها اجتناب ناپذیرند.تغییرات، تبدیالت و نوآوری

( به دلیل 57-71؛ 1391بر اساس دیدگاه ماندی)احمدگلی و همکار: 

اهداف و مخاطبان، رخ ی ماهیت، کارکرد، های دو رسانه از جنبهتفاوت

دادن تغییرات و تبدیالت در سطح خرد ساختار امری اجتناب ناپذیراست. 

ها از نظر منتقدان سنتی عدم وفاداری البته وجود این تغییرات و تفاوت

ای وفاداری به متن که در تبدیل و ترجمه بین رسانهشود. حال آنتلقی می

حتی وجود تغییرات بیشتر  1رنتویشود: پوای دیگر تعبیر میگونهاولیه به

ای را معادل انتقال بهتر مفهوم متن اصلی قلمداد در تبدیل بین رسانه

. با استناد به نظرات ماندی نمی توان از تحریف رمان (24-23 ; 1991)کندمی

ای صحبت کرد، بلکه می توان به تغییر و دگرگونی فلوبر در بازی رایانه

دن اجزاء و عناصر جدید به رمان در قالب عناصر و اجزای رمان و افزو

ابداع و نوآوری اشاره کرد: در هر دو حالت متن فلوبر اصل و اساس 

دهد؛ در حالت اول اثر ادبی و اجزای آن با اعمال اقتباس را تشکیل می
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شوند، درحالت دوم اجزاء و عناصری کار گرفته میبرخی تغییرات مجدد به

 شوند.ر ادبی، افزوده میبه مبنا و اساس کار، متن اث

ها در بازی بیانگر این است که خط بررسی این تغییرات و دگرگونی

-اند، بلکه خالق بازی رایانهها خیلی دگرگون نشدهاصلی داستان و شخصیت

کند: براساس دیدگاه ای داستان ساالمبو را در قالبی متفاوت بازگو می

عدم وفاداری اقتباس بین ها دلیلی بر ماندی این تغییرات و دگرگونی

های ذاتی دو رسانه )متن ادبی و بازی ای نیست، بلکه از تفاوترسانه

 شوند. ای( ناشی میرایانه

با در نظر گرفتن تغییرات، تبدیالت و ابداعات اعمال شده در تبدیل 

توان نتیجه گرفت و با تأکید بر دیدگاه ماندی می ساالمبوای بین رسانه

ای ی جدید بازی رایانهباس دنیای رمان نویس در رسانهکه در روند اقت

بازنمایی شده است و نه تحریف: اقتباس کننده اثر را با نگرشی صالحمند 

 ای دیگر مهیا ساخته است.گیری در قالب رسانهبرای جای

ای رمان البته پژوهش حاضر تنها به معرفی و بررسی تغییر رسانه

ه به اندک بودن شمار تحقیقات در زمینه شک با توجپرداخت؛ بی ساالمبو

ای، انجام مطالعات و ی اثر ادبی و بازی رایانهی بین دو رسانهرابطه

ای نوین و بدیعی های رایانهی خلق و اقتباس بازیهای بیشتر زمینهپژوهش

ای با سازد: بدین سان آثار اقتباسی بازی رایانهاز آثار ادبی میسر می

ی آثار ادبی، چشم اندازهای نوینی را ی دنیای رسانهحیات بخشی و نوآور

 .نمایاندبرای معرفی  این آثار به مخاطبان جدید فراهم می

1 . Janet Murray 

1 . Henry Jenkins 

1 . Genvo 

1 . Jenkins 

. Decamps, Guignet, Chassériau, Delacroix 1 

1 . Philippe Dreuillet 

.  Hamilcar 1 

1 . Spendius 

1 . Melkarth 

1 . Narr’Havas 

1 . Mâtho 
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1 . La déesse Tanit 

1 .  Moloch 

1 . Parias 

1 . Hannissbal 

1 . Numides 

1 .  Markku Eskelinen 

1 . Towards computer Game studies 

1 .  Portony 

 منابع:

 ( ،ترجمه، اقتباس 1391گلی کامران، ا.، ف.، فراهانی مقدم" ،)

ه متن: بررسی موردی وفاداری به متن در اقتباس فیلم و وفاداری ب

های فیلمی آلیس در سرزمین عجایب از دیدگاه روایت شناسانه 

 .57-71، 37، ش 10، دوره مطالعات ترجمهماندی"، 

 Barnabé, F., B-O, Dozo (2014), « Livre et Jeu vidéo », Mémoires du livre  / Studies in 

Book Culture, vol. 5, n◦2, disponible en ligne : 

https://www.erudit.org/revue/memoires/2014/v5/n2/1024772ar.html 

 Eskelinen, M., (2004), « Towards Computer Games Studies », First Person, New Media 

as Story, Performance and Game, Cambridge,The MIT Press. 

 Flaubert, G., (2009), Salammbo, Paris, Gallimard. 

 Genvo, S., (2005), « Transmédialité de la narration vidéoludique : quels outils d’analyse 

? », Comparaison, Peter Lang, 2002, 2, p. 103-112, disponible en ligne : 

http://www.ludologique.com/publis/articles_en_ligne.html 

 Jenkins, H., (2004), « Game Design as Narrative Architecture », First Person, New 

Media as Story, Performance, and Game, Cambridge, The MIT Press. 

 ___________  , (2006), Convergence Culture, New York, New York University Press. 

 Murray, J., (2004), « From game-story to cyberdrama », First Person, New Media as 

Story, Performance and Game, Cambridge, The MIT Press. 

 Pimenta Gonçalves, L., (2014), « Salammbô, les déambulations d’une œuvre entre 

littérature et jeu vidéo », Mémoires du livre  / Studies in Book Culture, vol. 5, n◦2, 

disponible en ligne : 

https://www.erudit.org/revue/memoires/2014/v5/n2/1024780ar.htmls 

https://www.erudit.org/revue/memoires/2014/v5/n2/1024780ar.htmls
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 Portnoy, K., (1991), Screen Adaptation : A Scripting Handbook, Bonston/ London, 

Focall Press. 

 http://www.theisozone.com/downloads/pc/windows-games/salammbo-battle-for-

carthage/ 
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 تأثیر شعر مولوی بر اشعار ارمان رنو فرانسوی

 

 

 محمد بهنام فر علی قبادی کیا

کارشناس ارشد زبان وادبیات 

 فارسی

دانشگاه بیرجند   

دبیات فارسیدانشیار زبان وا  

 دانشگاه بیرجند

keyghobad51@gmail.com mbehnamfar@birjand.ac.ir 

 

 چکیده

ــعرای  ــانی در آثار ش ــترک جامعة انس ــامین و مفاهیم مش وجود مض

ست که این  شده ا سبب  سنایی، عطار، مولوی و حافظ،  ایرانی از قبیل 

سن شعرا و نوی شة  دگان آثار از دیر باز تأثیرات  قابل توجهی بر اندی

یکی از شــعرای قرن نوزدهم فرانســه و  ارمان رنوغربی باقی گذارد. 

متعلق به مکتب ادبی پارناس است که توانست با الهام از این تأثیرات 

بسراید. این پژوهش، که « شبهای ایرانی»مجموعه اشعاری را تحت عنوان 

ای و مبتنی بر مقایسـه و تحلیل محتوا صـورت به روش تحقیق کتابخانه 

شعار  سی  ا ست تا با برر سه و تطبیق   ارمان رنوگرفته،  برآن و مقای

سوی تا چه حد و از  شاعر فران شان دهد که این  شعر مولوی، ن آنها با 

 چه جهاتی متأثر از اشعار مولوی بوده است. نتایج بررسی ها نشان می

ـــعر،  رنو دهد که ـــتانوارگی ش در بیان مفاهیم جهان وطنی ادبی، داس

ستی، وادی ستایش و ع شوق عرفانی، حیرت، فنا و نی شور و  شق به خدا، 

وصال، تأکید بر مضون و پیام اشعار، موسیقی، قافیه و وزن شعر، تحت 

 تأثیر شعر مولوی قرار داشته است. 

 

ادبیات تطبیقی، ادبیات فرانسه، مولوی، ارمان رنو،  ها: کلیدواژه

 شبهای ایرانی 
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 .مقدمه1

ــعه طلبانة ــرق در قرن هجدهم میالدی، به  نگاه توس اروپاییان به ش

سی، باعث گردید  سیاحان غربی و ترجمه متون فار سفر های متعدد  همراه 

جهان »تا زمینة تأثیر و نفوذ تفکر و ادب ایرانی بر مبنای اندیشــة 

پذیری الفونتن از « وطنی ادبی تأثیر  عة غربی فراهم گردد.  جام در 

ون و  امرسون از سعدی، گوته از حافظ داستان های کلیله و دمنه، آراگ

و هوگو و فرانسـوا کوپه از فردوسـی، به مدد ترجمه هایی بوده که از 

ست. )ممتحن و لک،  شته ا شعرای ایرانی وجود دا (. این 137: 1392آثار 

شد و پس از آن بود  شکل گیری ادبیات تطبیقی  رویکرد، بعدها منجر به 

( Lecomte de Lisleهای لوکنت دولیل)که مکتب پارناس تحت تأثیر  دیدگاه 

(. بر اســاس 476-475: 1376م شــکل گرفت. )ســّیدحســینی، 1866در ســال 

شد و دلیل روی  شته با شعر نباید جنبة ذهنی دا سین  ها  دیدگاه پارنا

ــته بودند در آثار  ــعرای ایرانی، این بود که توانس آوردن آنها به ش

ضامین ساختاری، م شعرا عالوه بر زیبایی  سب با این  ی بیابند که متنا

 های بشری باشد.  آرمان

ست با ارمان رنو  ست که توان سه ا شعرای قرن نوزدهم فران یکی از 

الهام از این مکتب و تحت تأثیر شاعران بزرگ ایرانی، مجموعه اشعاری 

سراید. وی با وجود Les Nuits Persanes«)شبهای ایرانی»را تحت عنوان  (  ب

تب تعلق فکری به مک گاه رهبران این  اش  ید ناس و علی رغم د پار ادبی 

خواستند، با تأسی از عطار، خیام، مکتب، که هنر را فقط برای هنر می 

بود. لذا این تحقیق در « هنر متعهد»حافظ و مولوی به نوعی معتقد به 

شعر مولوی در  سوی چگونه از  شاعر فران شان دهد که این  ست تا ن پی آن

فته و تا چه حد و از چه جهاتی متأثر از سـرودن اشـعار خود تأثیر گر

 اشعار مولوی بوده است؟

  

 . پیشینة تحقیق2

خاور زمین در »در زمینة آشنایی فرانسویان با شرقیان کتاب  مارتینو

(. 6: 1373را نگاشته است)حدیدی، « ادبیات فرانسة قرون هفدهم و هجدهم

ثیر شعر فارسی شرحی مبسوط در تأ« از سعدی تا آراگون»حدیدی در کتاب 

-455: همان)در ادبیات فرانسه، به ویژه اشعار ارمان رنو ارائه داده 

را در زمینة بررسی ادبیات « برخورد اندیشه ها»و همو مقالة ( 465

را در اثر پذیری « شبهای ایران»( و مقالة 329-285: 1384تطبیقی فارسی)
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ألیف کرده شعر ارمان رنو از اشعار شعرای فارسی، به ویژه حافظ، ت

حضور آثار موالنا در  »نامور مطلق در مقالة (. 382-352: 1354است)

حضور آثار و شخصیت موالنا را در نزد ، سعی دارد «ادبیات فرانسه زبان

حاج سید جوادی  .(6-1: 1389)نماید  طبقه بندی و تحلیل صالح استتیه،

« سایرمللتاثیر زبان وادبیات فارسي برروي زبان وادبیات  »در مقالة 

به بررسی تأثیر گذاری اجمالی متون ادب فارسی بر ادبیات فرانسه، 

 . (9-1: 1349)آلمان، انگلستان و... پرداخته است

  

 . روش تحقیق3

ـــه و این پژوهش، که به روش تحقیق کتابخانه  ای و مبتنی بر مقایس

تحلیل محتوا صـورت گرفته،  برآنسـت تا به بررسـی اثر پذیری اشـعار 

از شــعر مولوی و نیز مقایســه و تطبیق آنها با یکدیگر   رنو ارمان

 بپردازد.

 

 . نتایج و بحث)تأثیر شعر مولوی بر اشعار ارمان رنو( 4

مان رنو ) بای ( Armand Renaud( )1895-1836ار های »در اثر زی شـــب

، از شــــاعران نام آور ایران، حافظ، عطار، خیام و مولوی «ایرانی

گل »دارای بخش های مختلفی است از جمله:  تاباین کالهام گرفته است. 

زیبای »، «شــوق و شــهوت»، «نســیم»، «آهنگها»و « غزلیات»و « و بلبل

ــال»و « تنها ــراب»و « گلهای خونین»، «وص ، «رؤیای افیون»، «گلهای ش

ــته» ــکس ــاعر می «بال های ش ، و... . با توجه به اینکه در این اثر ش

ستی مطلق بر شق حقیقی و ه شاید بتوان گفت که کل این خواهد به ع سد، 

 مجموعه به نوعی متأثر از این ابیات موالنا باشد:

مادی    از    و    مردم  ج

 شدم  نامی

     و   حیوانی  از    مردم

 شدم  آدم 

   بمیرم      دیگره ای   حمل

 بشر   از

لک   از  یدم   هم   م   با

 جستن ز جو

  ملک   از   دیگر   بار  

 شوم   پران

   ز حیوان   نما مردم وز 

 زدم     سر

چه  کی ز   ترســـم  پس 

 مردن کم شدم

  مالیک  از  آرم    بر   تا

 پر   و   بال

    هالکٌ      شـــ ء     کل

 وجهه     اال

     ناید    وهم   در   آنچه

 شوم   آن
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عدم چون   گردم  عدم   سپ

 ارغنون

یدم  نا    که   گو       ا

 راجعون    الیه

 (511 :1377، بلخی)

ــند جلوه می    ــیار دلپس ــتان، آنچه که از نظر رنو بس در این داس

ـــعر ایرانی و مکتب  ـــة نهفته در ش ـــت که بین اندیش کند، قرابتی اس

شق برتر»پارناس؛ یعنی پرداختن به  شف می«ع کند. آنجایی که یاران ، ک

سوخته گرد او می  شق دل ست که »آیند و پندش می دهند که عا مگر نه آن

یدهد یار روی نگ بســـ گار های رن گل  یک از دیگری ر چمن  که هر  ند  ا

 گوید:(. و حافظ نیز می 359: 1354)حدیدی، « زیباترند؟

ــل     ــا   گ ــن  ب ــرغ  چم ــبحدم  م ص

 نوخاسته   گفت  

نــاز کــم  کــن   کــه در ایــن 

 باغ بسی چون توشکفت       

 

 (80، غزل.1388)حافظ،

)شــاعر خیالپرداز( « مرغ مینو»توان مرغانی را که ســعی دارند می 

را از مقید بودن به عشـق گل باز دارند، رهبران مکتب پارناس دانسـت 

که معتقدند شــاعر باید خود را از قیود اجتماعیِ مد نظر رمانتیســم 

صول ثابتی که مد نظر مکاتب ادبی بود،  سر باز زدن از ا برهاند و با 

مچنان که مرغ چمن دســــت یازد. لذا ه« بی مکتبی»در حقیقت به نوعی 

سایر گل های  صی نکند و با  ستن به گل خا صرف دل ب باید عمر خود را 

شاعر نیز در اقتباس از  شق ببازد، هنرمند و  رنگارنگ و زیباتر نرد ع

هر منبعی، به شــرط آنکه به آفرینش اثری زیبا و برتر منتهی شــود، 

 آزاد است. 

بیشتری به غزلیات شباهت « شبهای ایرانی»پوشیده نیست که قالب غزل

ــتانی ندارند  ــاختار داس حافظ دارد؛ با این تفاوت که غزلیات حافظ س

اند و آن بسـیار  اما  اشـعار رنو با سـاختاری داسـتانی شـکل گرفته

سعی می کند همچون مولوی  سیاق مثنوی و وی  سبک و  ست به  نزدیک تر ا

انی مخاطب را از هرداســتان متوجه یک پیام عاشــقانه، اخالقی یا عرف

شـــبهای »از مجموعة 1«نســـیم»کند. نمونة چنین شـــباهتی را در قطعة 

 توان مشاهده کرد. می « ایرانی

هرچند بیشــتر ابیات آن به تأثیر از حافظ، « گلهای شــراب»در بخش 

در وصـف می و میخانه و هجوم به تعویذ و ریب و ریا اسـت، به یکباره 
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ــة مولوی روی می آورد و می گوید:  ــق از  دلی»به اندیش که در راه عش

( که یاد آور این بیت 371: 1354حدیدی، «) رســـوایی نهراســــد...

 موالناست:

چــه  بــاک  دارد  عاشــق   ز 

 ننگ  و   بد  نامی 

ــت و  ــلطنت  اس ــق س ــه عش ک

 کمال و خود کامی 

 

 (3059، غزل. 1376)مولوی رومی،

ضمون چند بیت از چند »، وی «صدقه»یا در برخی موارد مانند قطعة  م

صورت  سط داده که  ستان ریخته و آن را چندان ب غزل را در قالب یک دا

ست. شده ا صلی آن دگرگون  (. با توجه به تفاوت 370: 1354)حدیدی، « ا

سامد معنایی  سعی  می کند ب سه، رنو  شعر فران سی با  شعر فار ساختار 

ابیات را باال ببرد و از دل یک بیت، مضمونی همسو و در عین حال تازه 

ند تا آنجا که ممکن اســت یک بیت فارســی را  به اندازة چندین بیافری

 بیت فرانسوی گسترش دهد.

ــه یا هر زبان بیگانه ــی به فرانس ــعار فارس ای معموالً در ترجمة اش

سی  سخن، که مختص زبان فار صر زیبایی  سیاری از عنا ست ب دیگر ممکن ا

نتظار اســت، در زبان دوم نامفهوم و فاقد زیبایی به نظر آید. لذا ا

نمی رود که برای تک تک اشعار رنو به دنبال معادل های فارسی بگردیم 

 و حتی خود رنو هم، چنین قصدی نداشته است. 

، آنجا که از زبان عاشـــق، گل را به عشـــق «برگ گل»رنو در قطعة 

 گوید:  کند، میورزی ترغیب می 

زنــدگی   بــی    عشــق   

 مرگ   است

تپـد و دل تـو دل من مـی

 است مرده  

 

 (359: 1354)حدیدی، 

بعید نیست با توجه به مطالعاتی که در مثنوی و غزلیات شمس در 

 مفهوم عشق داشته، به ابیاتی از این قبیل نظر داشته است:

 

 ز  گریزانی خاری  یک   به تو  

 عشق
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 ز دانی  چه می نامی  تو به جز 

 عشق

 (1163، دفتر پنجم،بیت. 1377 ،بلخی)

و نازكـان  عشق كـار خفتگـان

 نرم نیست 

ــــردالن و  ــــار پ ــــق ك عش

  پهلوانست اي پسر

 

 (1082، غزل. 1376)مولوی رومی،

سوم و چهارم کتاب را تحت عناوین  شوق »و « آهنگ ها»رنو بخش های 

، به الهام از خیام سروده است و همچون او پس از آنکه پاسخی «و شهوت

کند زندگی تجویز می یابد، لحظات خوش بودن را در برای سؤاالت خود نمی

رسد، اما اینکه توانسته به چنین سؤاالتی و سرانجام به عشق حقیقی می 

از عالم عرش به عالم خاکی « هبوط انســان»اســاســی مربوط به فلســفة 

شدن  شة موالنا در قبال مواجه  ست که از اندی شان از تأثیری ا سد، ن بر

 ها گرفته است: با این سنخ پرسش 

  ایـن اسـت و  مـن  فكـر  روزها

 همه شب سخنم

ــا  از  ــده ام  كج ــدنم   آم     آم

 بود     چه     بهر

  احـوال  غافـل از  چـرا  كه

  خویشتنم  دل

  آخــر روم ؟ مــي  كجــا  بــه 

   وطنم   ننمایی

 (1068، غزل. 1387)بلخی، 

شوق به هم می  شق و مع ست از در جایی دیگر که عا سرم شاعر  سند و  ر

از تمام فرمانروایان عالم، همچون تیمور، می  بادة عشق، خود را برتر

ست که او را یارای برابری با او تواند؟/ تیمور،  داند، می گوید: کی

ای  ای خداوندگار روی زمین!/ آیا همة گنج ها و دفینه هایت به لحظه

 (.367: 1354ارزید؟ )حدیدی،  عشق می

ــمس و متأثر از  ــعار به نوعی الهام از غزلیات ش ــة  این اش اندیش

 گوید: موالنا است، که می 

ــار    از ــادر  چ ــرم    م    برت

  هم   نیز  آبا  هفت   وز

کـاین   بـدم کـانی  من گوهر

  جا به دیدار آمدم

 (494، غزل. 1387)بلخی، 

ــراب» ــتایش می و «گلهای ش ــت که رنو آن را در س ــتمین بخش اس ، هش

شاعر می ست. اینکه  سروده ا شهرت و آب میخانه  روی خود را در خواهد 
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راه باده پرستی فدا کند، مطمئنًا برگرفته از نگاه موالنا ست که حاضر 

ستی خود را فدای آن هدف واال  ستی مطلق  تمام ه ستن به ه ست در پیو ا

 کند و در این راه هیچ ابایی ندارد: 

خنک آن قماربـازی کـه بباخـت 

 هرچه بودش

بنمانـــــد   هـــــیچش   اال    

 هوس   قمار   دیگر 

 

 (1085، غزل. 1376)مولوی رومی،

چه  بـاک دارد  عاشـق  زننـگ   

 و    بد    نامی

که عشق سـلطنت  اسـت و کمـال 

 و خود  کامی 

 

 (3059، غزل. 1376)مولوی رومی،

ــگفت»در قطعة  ــق «گلهای خونین»و در پایان بخش« نبرد ش ، مرد عاش

نة میدان یابد، رواپیشه، پس از آنکه دلبرش در بستر مرگ آرام     می

که از خون دل  شـود. در صـحرا گلهای خونین بسـیاری روییدهکارزار می

 گوید:اند. مولوی نیز می  عاشقان جان باخته سیراب  شده

 مـدد  از هر گل سرخی کـه هسـت

 ماست خون

ــته  ــت ُرس ــه هس ــل زردی ک ــر گ ه

  ماست زصفرای

 

 

 (460، غزل.1376)مولوی رومی،

برد را به تقلید از شاهنامه فردوسی های نهرچند رنو توصیف  صحنه 

شیوة  شایان را به  شور گ شاهان و ک سف خود از فقدان  و نیز تأثر و تأ

حافظ بیان کرده است، اما اینکه شاعر، خود « شهریاران را چه شد»غزل 

در صحنه های نبرد حضور دارد و شاهد کشته شدن دالوران و همرزمان در 

وی در سرایش این بخش به تأسی از  میدان کارزار است، نشان می دهد که

ست؛ زیرا  شته ا شهید بودن این مبارزان نظر دا شاهد و  مولوی به مقام 

شایان از بین رفته و اکنون در میان ما  شور گ شاهان وک صرف اینکه پاد

شهادت ندارد و رنو به دلیل  شهید و  ستند ارتباط چندانی با مقام  نی

ایران و فرانســه، مقام آنها فاصــلة فرهنگی و ایدئولوژی بین دو ملت 

ست. لذا به نظر می سته ا شناختی که  را هم ردیف دان سد با توجه به  ر
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شمس تبریزی پیدا کرده، ابیات مربوط به این بخش را با  وی از غزلیات 

 توجه به این غزل مولوی سروده باشد: 

ـــد ـــهیدان ای    کجایی    ش

 خدایی

   دشـــت    جویـــان  بـــال

  کربالیی

 

. 

 (966، غزل. 1387)بلخی، 

گدای »تأثیر شعر عطار و به ویژه مولوی بر اشعار رنو پس از قطعة 

شتری دارد. وی گاه در انتخاب  وزن « خانقه ها هم ها و آهنگ نمود بی

صحبتی  ست که این تأثیر نتیجة هم  ست. بعید نی از آنان پیروی کرده ا

ــعار عطار و مولوی را برای ا ــد که اش و خوانده وی با ایرانیانی باش

ای از باشـند؛ زیرا برخی از اشـعار او از نظر وزن نیز مشـابه پاره 

ست. مانند قطعة  شاعران نامدار ا ستی فروزان»غزلیات این  که از « م

ــده  ــاخته ش ــمس با مطلع زیر س روی یکی از غزلیات مولوی، در دیوان ش

 (:373: 1354است)حدیدی، 

گر شمس و قمـر خـواهی، نـک شـمس 

 و قمر، باری 

ر صبح و سـحر خـواهی، نـک صـبح و

 و سحر، باری ....

 

 (2593، غزل.1376)مولوی رومی،

ـــوی قطعة  ـــتی فروزان»متن فرانس ـــعار زبان «مس ، مانند دیگر اش

فرانسـه، بر خالف شـعر فارسـی، تابع اوزان هجایی اسـت و نه عروضـی. 

صراع  سه تقریبًا معادل یک م شعر فران البته با توجه به اینکه هربیت 

رسی است، از لحاظ وزن تقریبًا تشابهاتی خواهیم یافت.)حدیدی، شعر فا

ــفیعی کدکنی 374: 1354 ــمس عبارت « چند آوایی»( . ش را در  غزلیات ش

داند از: موسیقی بیرونی؛ موسیقی کناری؛ موسیقی درونی؛ و موسیقی می

شترین   2معنوی. شمس، بی شعار رنو با غزلیات  سیقیایی ا سة مو در مقای

ــت و از انواع دیگر تأثیر در ای ــیقی کناری اس ن زمینه مربوط به موس

ست. لذا رنو در قطعة  سیقی کمتر تأثیر پذیرفته ا ستی فروزان»مو ،  «م

سـعی کرده اسـت ریتم این قطعه را تا حد ممکن و با توجه به موسـیقی 

 کناری، با غزل مولوی هماهنگ کند: 

 ای! باز هم نوای چنگ! شعله بر افروز!بازهم جرعه 
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: 1354ازهم در جام، برقصان و برقصان! ستارگانی زیبا!... )حدیدی، ب

373) 

شــبهای »از چاپ دوم  165رنو در یادداشــتی که در زیر نویس صــفحة 

را از « مستی فروزان»گوید که شعر قطعة آورده به صراحت می « ایرانی

ست. )حدیدی،  ساخته ا سندة 373-372: 1354روی همان غزل مولوی  (. نوی

سعدی تا آراگون»کتاب  ست که به جز رابطة وزن وآهنگ و « از  معتقد ا

ای بین مضامین غزل مولوی تاحد امکان برخی قواعد دستوری، هیچ رابطه 

ستی فروزان»و قطعة  ست. « م سازگارتر ا وجود ندارد و  با افکار خیام 

 (.373: همان)

مل دارد. آری! می تأ جای  تة وی  ته این گف تأثیر تفکر  الب توان 

شی»خیامی و  شبا او را در این قطعه پذیرفت و یا اینکه گفت « حالی خو

ــتقیمی با غزل مذکور از غزلیات  ــمون ارتباط مس این ابیات از نظر مض

ـــان می ـــمس ندارند، اما دقت در آن نش دهد که ابیات این قطعه با  ش

ــت؛ زیرا پرداختن به مقوله های رقص و  ــة مولوی بی ارتباط نیس اندیش

از مؤلفه های تفکرات صــوفیانة موالناســت که از رقص و  چنگ و چغانه

ستی  ستن به ه سماع و پایکوبی گرفته تا راه یافتن به عالم نور و پیو

مطلق، غالبًا در اشعار او متبلور است و برخی از این نشانه ها را در 

 توان مشاهده کرد.  می « مستی فروزان»قطعة 

پس از کش و قوس های ، شــــاعر «میراث مردی ســــالخورده»در قطعة 

شـــود، ناگهان روزی از خواب، که در فراوانی که در زندگی متحمل می 

شود و با مرور گذشتة خود، واقع همان خواب غفلت بوده است، بیدار می 

ها و خوشـی ها را گذرا و موقت، پوچ و بر باد تمام عشـق ها، ناکامی 

 :آوردبیند و روی به درگاه هستی مطلق می رفته می 

 ... امروز شعر و شور وشوق، همه چیز را 

 جویم. در عشق به پروردگار می

 بادة عشق او شراب ناب من است

 (377: 1354و لطف بیکرانش شمشیر برانم ... )حدیدی، 

سیری از این «خانة خدا»قطعة  ست که کل ابیات آن تف ، نهمین بخش ا

 غزل موالناست: 

قوم به حـج رفتـه    ای

 کجایید کجایید

ـــین ـــوق هم ـــت   معش جاس

 بیایید   بیایید
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معشــوق تــو همســایه و  

        دیوار به دیوار

ــما  ــته ش ــه سرگش در بادی

  در چه هوایید

 (235، غزل.1387)بلخی،

البته رنو به شـــیوة عطار در منطق الطیر و یا موالنا در مثنوی، 

نخست اصل موضوع را وصف کرده سپس داستان هایی برای توجیه آن آورده 

ست.  سوی ا فرا « خانة دل»شاعر در این قطعه زائران خانة خدا را به 

خواند و می گوید آنچه در پیشگاه پروردگار ارزشمند است، عشق به  می

او و آفریدگان اوســت. همان عشــقی که آدم خاکی را از ملک برتر می 

 (. 377: 1354نشاند. )حدیدی، دارد و او را بر عرش کبریایی می 

 مولوی گوید:

ید    بر    راه    ام

 قیام    کن    باال

اشــــک می بار و همی 

 طلب  سوز از

ند از   فرو   لب ب

 شراب  طعام و از

آسمان   بر  دم  به  دم

 می دار امید

 

ـــمعی پیش محراب ای  هم چو ش

 غالم

هم چو شمعی سر بریده جمله  

 شب

سمانی   خوان  سوی   کن    آ

 شتاب

 رقصــان   آســمان  هوای   در

 چو بید

 (1731-1728، دفتر پنجم، ابیات. 1377بلخی، )

پس از این قطعه است که رنو در بیان عشق به خداوند و جانبازی در 

« شبهای ایرانی»را  در بخش نهم کتاب  3«سالگرد»راه او، قطعة معروف 

ــعر مولوی،  ــراید. اگرچه در ش ــین)ع( و یارانش می س در رثای امام حس

ه صورت مستقیم دیده نمی شود، اما با ابیاتی در رثای امام حسین)ع( ب

ای که رنو در اشعار مولوی داشته ، این احتمال وجود دارد که مطالعه 

وی به اشــعاری از غزلیات شــمس و مثنوی، که موالنا در بیان مفاهیم 

جانبازی و مقام شهید سروده، نظر داشته است. نیز با توجه به اینکه 

ــبهای ایرانی را پ ــته، ارمان رنو کتاب ش ــت از جبهه نوش س از بازگش

کجایید »را با تأثیر از شعر « سالگرد»بسیار محتمل است که وی قطعة 

شهیدان خدایی شدة « ای  شته  سربازان ک سب حال و هوای  مولوی، که متنا

ست که  شد. حتی بعید نی سروده با صف کربال  ست، در و سوی در جبهه ا فران
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ت بار مغوالن به خاک خود مولوی هم این شــعر را متأثر از حملة دهشــ

 اش سروده باشد:مادری 

ـــد ـــهیدان ای    کجایی    ش

 خدایی

   دشـــت    جویـــان  بـــال

  کربالیی

 

. 

 (966، غزل. 1387)بلخی، 

 گوید:و در جایی دیگر می 

 کــاو   ن آ  خنــک  ای 

 می کند   جهادی

  جهانی      نآ   رنج ز    تا

 رهد     وا

بدن زجری و می   دادی  بر 

 کند

خود این رنج عبــادت می  بر

 نهد

 (2474-2473، دفتر دوم، ابیات. 1362بلخی، )

 گوید:یا آنجا که در نثار جان در راه خدا و بیان مقام شهید می 

صدق جـان دادن بــود 

 هین سابقوا

ــي  از   برخــوان  ُنب

  صدقوا رجال 

 

 (3820، دفتر پنجم، بیت. 1362بلخی، )

 نیز: 

ــود؟ ــه ب ــان چ ــتر ازج  خوش

 رود باک مدارجان ب

غــم رفــتن چــه خوری؟چــون  

  آن می آید به از

 (806، غزل. 1376)مولوی رومی، 

 همچنین: 

خون شهیدان را زآب 

 اولی تر است

ملت عشق از همه ملت 

                ها جداست

این خطا از صد صواب 

 اولی تر است

   مذهب  ملت و عاشقان را 

 خداست

 (1770و  1767، دفتر دوم، ابیات. 1362بلخی، )
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    ةبهـر   کـز ای  زهره

  بردرد   حق 

از   چــــون شــــهیدان

     خورد  دوعالم بر

 

 

 (2607، دفتر چهارم، بیت. 1362بلخی، )

شق به خدا،  شان دان مفهوم ع ست برای ن سته ا لذا اینکه رنو توان

صداق جانبازی در راه حق،  صله حادثة کربال را به عنوان برترین م بالفا

ن الگوی ایرانیان و تشـیع نیز هسـت، مثال بزند، نشـان از که واالتری

 تأثیر او از اندیشة مولوی در این زمینه است: 

ید ، درین  ید ، بمیر بمیر

 بمیرید  عشق

 همه   مردید چو  درین عشــق

 . . .  پذیرید  روح

 (636، غزل. 1376)مولوی رومی،

ر شب و به ، مرگ، شاعر خداشناس را د«فرشتگان فریب خورده»در قطعة 

گیرد اما فرشتگان مرگ که او هنگام راز و نیاز با پروردگار، فرا می 

رؤیاهای »گیرند. بخش یابند، هراسان، راه گریز در پیش می را زنده می 

ای است که بر اثر ، دهمین بخش کتاب، سراسر در وصف حالت خلسه«افیون

ن متضاد و مبهم دهد. فروید معتقد است که، زبا افیون به شاعر دست می

و رؤیایی حاصل فشار نیروهای ناخودآگاه در زمان رؤیاست که در یاد 

-57: 1372مانده و بعد از اعماق ذهن بیرون آمده است. )استیوارت، 

( این زبان در اکثر انسان 6: 1389، به نقل از علیزاده و دستمالچی، 58

روی مشاهده  های جامعة بشری می تواند مشترک یا مشابه باشد. از این

کنند. شود که ارمان رنو و مولوی از زبان رؤیایی مشابهی استفاده می می

هرچند کلمات استعاری رنو در این بخش کمتر از اشعار مولوی است اما 

نوشد و می در این بخش باور وی، همچون مولوی، این است که هرچه می 

یابد و به ایی می خورد، نوشیدن ِمی و خوردن افیون است و از خویشتن ره

 پیوندد:معشوق می 

ما را مبین چـو مسـتان، هرچـه 

 خورم ِمی است آن

افیون   شـود   مـرا   نـان،    

 مخموری   دو   دیده 

 

 

 (2393، غزل. 1376)مولوی رومی،

 شود:دیده می  4«قطعة پایکوبی»نمود این شور و حال در 
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 رقصم،درجنگل انبوه می 

 ...رقصم، بر روی امواج می 

 رقصم ...رقصم و می  رقصم و میمی

 فرماید:مولوی می 

   سـر   بـر رقص جـوالن 

 کنند   میدان

چــون رهنــد از دســت 

  خود دستی زنند

ـــود ـــون خ ـــدر خ ـــص ان    رق

 کنند  مردان 

ــود ــص خ ــد از نق ــون جهن  چ

 رقصی کنند

 (97و 96، دفتر سوم، ابیات. 1362بلخی، )

ــص  ــان رق ــه ج ــت ك ــه سماعس چ

 كنان مي گردد

ــال  ــه دل ب ــت ك ــفیر اس ــه ص چ

  مي گردد؟   زنان

 (806، غزل. 1376)مولوی رومی،

عة  تاب و در قط یازدهم ک ما در بخش  لدار»ا یدی،«)د ، ص. 1354حد

(، شاعر خداشناس با آنکه به وجد و شور و حال دست یافته است، در 380

شود و مردد است که اصوالً  اثر آنات ناشی از سکرات معنوی دچار شک می

سر می  به ست یا در توهم به  شق راه یافته ا ضر ع برد؟! از این رو مح

ــعار هم زیبایی زن را دارد و هم نیرو و توان  ــوق او در برخی اش معش

مرد؛ اما در برخی اشــعار دیگر نه زن اســت و نه مرد، بلکه زیبایی 

 (.381: 1354مطلق و کماِل مطلوب است. )حدیدی، 

عه؛ یعنی بخ  عة آخرین بخش این مجمو بیرون از »ش دوازدهم، در قط

، شــاعر همچنان در وادی طلب ســرگشــته و حیران اســت تا آنکه «زندگی

سوی خویش می  شوق نقاب از رخ بر گرفته او را به  شراب مع خواند و از 

کند. اما انگشت بر لب و خاموش گویان، تا مبادا عاشِق عشق سیراب می 

ن گفتن روا نیسـت؛ زیرا بیدل اسـرار مگو را فاش کند. آنجا دیگر سـخ

ست؛ زیرا در مرگ نیز « بیرون از زندگی»آنجا وادی ست. وادی مرگ نی ا

زندگی نهفته اسـت و در زندگی درد و رنج. آنجا وادیِ فناسـت. فنا در 

شدن در  ستی مطلق و گم  سایه «. بحر کل»ه شاعر، همچون  ای که در پس 

ــود، و یا قطره ــید محو ش ران پیوندد، به ای که به اقیانوس بیک خورش

صل خویش باز می  ست می ا ستی ابدی گردد: نی ستی ه شود ولی در این نی

 یابد:باز  می 
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 نه آب، نه هوا، نه آتش،

 نه علت، نه معلول،

 ( 248: 1354خلوت، شب، هیچ و همه چیز، خدا ... )حدیدی، 

ای است که مولوی بارها در اشعار رسد این، همان اندیشه و به نظر می 

ــت که « فناء فی هللا»از آن به  خود جان در بذل تعبیر کرده و معتقد اس

ــیدن به مرتبة راه خدا و  ــت، پس  «فی هللا ءفنا»رس ــدق و کمال اس عین ص

سانی که  سیدن به کمال از یکدیگر ک مقّربانی  گیرند سبقت میدر راه ر

ــتند که ــمول آی هس ــدقوا» همش ــوره احزاب، « من المؤمنین رجاٌل ص )س

   اند: دیده(گر23آیه.

 هـین  بـود    دادن   صدق جـان 

 سابقوا

     رجـال  خـوان    ُنبـی بـر   از

  صدقوا

 (3820، دفتر پنجم: 1362بلخی، ) 

 

 . نتیجه گیری5

شــعر رنو برخالف برخی از عقاید  دهد که نتایج بررســی ها نشــان می

شعارش « شعر متعهد»، به نوعی «مکتب پارناس» سعی دارد در ا ست زیرا  ا

همچون مولوی مراحل رسیدن به خدا را آنچنان که شناخت پیدا کرده است 

یابد که در مکتب پارناس  طی کند. وی در شـــعر ایرانی آنچه را می

ست  سبت به اثری ا شاعر ن سبت به آن وجود ندارد و آن، تعهد  اقبالی ن

شد. از که خلق می  شته با سئولیتی که باید در قبال جامعه دا کند و م

ــیم خطوط فکری مکتب پارناس را به هم می  این جهت ریزد و تفکراتش تقس

سم؛ از نظر می  سیزم؛ ازجهت نگرش به واقعیت، و رمانتی سی  شود بین کال

نگرش به تعهد اخالقی شـــاعر در قبال جامعه، و پارناســـیزم؛ از جنبة 

ــعر  ــعر و رعایت وزن و قافیه. وی در اقتباس از ش گرایش به زیبایی ش

است و سعی « نوزایی و آفرینش ادبی»و « مضمون یابی»ال فارسی به دنب

سامد معنایی ابیات را باال ببرد و همچون مولوی مخاطب را از  می کند ب

 رنوهرداستان متوجه یک پیام عاشقانه، اخالقی یا عرفانی کند. همچنین 

شق به  ستایش و ع شعر،  ستانوارگی  در بیان مفاهیم جهان وطنی ادبی، دا

شور و  صال، تأکید بر خدا،  ستی، وادی و شوق عرفانی، حیرت، فنا و نی



 

421 
 

شعر مولوی  شعر، تحت تأثیر  شعار، عروض، قافیه و وزن  ضون و پیام ا م

 قرار داشته است.

ـــنایی ایرانیان با ادبیات غرب و به  با توجه به اینکه از عمر آش

شــود: برگزاری گذرد، پیشــنهاد می ویژه فرانســه بیش از چند دهه نمی 

های مرتبط با ها در زمینة ادبیات تطبیقی بیشــتر گردد؛ رشــته  همایش

ادبیات تطبیقی مورد توجه بیشتری قرار گیرد؛ از استادان برجستة بین 

سخنرانی در همایش  شعرای ایرانی المللی جهت  ستفاده گردد؛ آثار  ها ا

از قبیل مولوی، که شــناختشــان در فرانســه و دیگر کشــورها با تأخیر 

ستردهصورت گرفت شکلی گ ست، به  سطح بین المللی ترجمه و  ه ا تر در 

 منتشر شود.
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. به سعی و اهتمام و تصحیح رینولد مثنوی معنوی(. 1362. )           

 نیُکلسون، دورة کامل، تهران، ایران: انتشارات امیرکبیر.

. بر اساس نسخة تصحیح شدة رینولد مثنوی معنوی(. 1377. )           

 نیُکلسون، دوره سه جلدی. تهران، ایران: انتشارات ققنوس.

یات فارسي برروي زبان (. تاثیر زبان وادب1349سیدجوادي، ح. )حاج

  .2-9 ، آذر، 98، ش9، دورهمجله هنر و مردموادبیات سایرملل. 

. به کوشش ناهید فرشاد مهر، دیوان حافظ شیرازی(. 1388حافظ، ش. )

 چاپ هشتم، تهران، ایران: انتشارات گنجینه.

از سعدی تا آراگون )تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات (. 1373حدیدی، ج. )

 تهران، ایران: مرکز نشر دانشگاهی. فرانسه(.

برخورد اندیشه ها )هشت گفتار در ادبیات تطبیقی (. 1536حدیدی، ج. )

 تهران، ایران: انتشارات توس.  ادب پارسی(.

. پاییز، شماره جستارهای ادبی(. برخورد اندیشه ها. 1384حدیدی، ج.)
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، پاییز، 43. شمارهیجستارهای ادب(. شبهای ایران. 1354حدیدی، ج.)
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. دوره دوجلدی، جلد اول، مکتبهای ادبی(. 1376سّید حسینی، ر. )

 تهران، ایران: مؤسسه انتشارات نگاه.

. چاپ سیزدهم، تهران، ایران: موسیقی شعر(. 1391شفیعی کدکنی، م. )

 نشر آگه.

 فصلنامة(. جیمز جویس و موالنا. 1389علیزاده، ن و دستمالچی، و. )

 .1-19.سال چهارم. شمارة نهم، پاییز و زمستان، تخصصی مولوی پژوهی

. به انضمام شرح حال کلیات شمس تبریزی(. 1376مولوی رومی، م. )

الزمان فروزانفر، چاپ چهاردهم، تهران، ایران: مولوی، به قلم بدیع 
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 چکیده

 فرهنگی، تعامالت بر عالوه اخیر هایسال در مهاجرت افزایش 

 از یکی. است داشته همراه به را فرهنگی اختالفات جمله از پیامدهایی

 هر در شده نهادینه عقاید و باورها اختالفات، این یهاریشه ترینعمده

 ساتراپی مرجان. نیست درست همیشه لزوماً  که است" دیگری" از جامعه

 را فرهنگی اختالفات این فرانسه، ساکنِ  تبار نیایرا یهنویسند ،(1969)

 به( 2000-2003) پرسپولیس یچهارگانه خود، گرافیکی رمان مشهورترین در

 ایشاخه  عنوان به تصویرشناسی ادبی، نقد مباحث در. است کشیده تصویر

 مختلف هایگرایش در را" دیگری" تصویرِ  که شودمی مطرح تطبیقی ادبیات از

 مقاله این محوریت که آنجایی از. دهدمی قرار بررسی و نقد مورد هنر،

 غرب و شرق در خود هویت با تضاد در" دیگری" هویت از متقابل دیدگاهِ 

 شناسیتصویر مطالعات برای مناسبی محمل پسااستعماری، چهارچوب است،

 برای را راه شناسی،شرق و تصویرشناسی میان ارتباط بنابراین. باشدمی

 در بحث مورد مسائل ترینعمده از. سازدمی هموار" دیگری" فهومم تفسیر

 بررسی ضمن ایکلیشه تصویرهای و غلط باورهای با رویارویی اثر، این

 هویت درک واقع، در. شودمی عنوان غرب و شرق میان فرهنگی اختالفات

" دیگری" و" خود" میان اختالفات و اشتراکات با مواجه از ،"خود" مستقلِ 

 در گرافیکی هایشخصیت ترسیم با ساتراپی است، ذکر شایان. گیردمی شکل

 و نژاد هر برای که دهدمی ارائه فراگیر ایچهره خویش، مصور داستان

 تحلیلی مقاله، این تدوین از هدف. است درک قابل جهان سراسر در زبان

 زدنهمبر یا و بخشیدن استحکام ینحوه در هافرهنگ میان رقابت از

 .است غرب و شرق تقابل در" دیگری" و" خود" از شده نهادینه رهایباو
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 مطالعات ،پرسپولیس شناسی،تصویر ساتراپی، مرجان: واژگان کلید

 "دیگری" و" خود" پسااستعماری،

 مقدمه.1

 باشد،می فرانسوی زبان به 1گرافیکی رمانی که 1پرسپولیس یچهارگانه

. درآمد نگارش به  2003 تا 2000 هایسال طی در ساتراپی مرجان توسط

 به را آن جلد، چهار در  1َلسوسَیسیون فرانسوی انتشارات بار، اولین

 در بوک پنثون انتشارات که بود زیاد آنچنان عمومی اقبال. رساند چاپ

 2004 و 2003 هایسال در ،1انگلستان در کیپ جاناتان و شمالی آمریکای

 در بود،گرفته صورت نویسنده دِ خو نظارت با که را آن انگلیسی یترجمه

 با زمانهم 1باسآمنی انتشارات ،2007 سال در. رساندند چاپ به جلد، دو

 رونمایی اثر انگلیسی و فرانسوی ویرایش از ،پرسپولیس پویانمایی اکران

 سال در اثر بهترین دریافت نامزد نیز،  پرسپولیس پویانمایی. کرد

 توجه منتقدان که شد باعث اثر نای شهرت بازتاب و پذیرش. شد  2007

 تمایز وجه که دارد می اذعان( 2007) 1میلر. دارند مبذول آن به ایویژه

 ابعاد بین پرسپولیس که است توازنی ساتراپی، آثار دیگر با رمان این

 و بیست قرن برای جمعی یا و سیاسی شخصی، زندگی در  متمایز و مختلف

 (.16) کندمی ایجاد یکم

 لیکن است،شده منتشر پرسپولیس با ارتباط در زیادی هایوهشپژ چند هر

 توجه اثر نگارش خصوص در ساتراپی اصلی هدفِ  به هاآن از محدودی تعداد

 ایران نمایش ینحوه به انتقاد با خود هایمصاحبه در ساتراپی. اندداشته

 برخی چگونه که دارد اشاره نکته این به فرانسه تلویزیون در ایرانی و

. کندمی پیدا نمود ها رسانه در ورزانه غرض و شده نهادینه عقاید از

 متفاوت تصویری کندمی تالش ایرانی اینویسنده عنوان به او بنابراین،

 که گیردمی شکل زمانی تصویر، این. بگذارد نمایش به را ملیتش از

. کندمی تجربه بیگانه کشوری در" دیگری" عنوان به را،" خود" ساتراپی

 ساتراپی امیدوارانه تالش نمایانگر پرسپولیس که است معتقد فردعابدینی

 خصوص به ها،ایرانی غیر برای ایرانیان از مثبت تصویری ساختن برای

 آمیز موفق راه این در او تالش خوشبختانه(. 83: 2015) است هاغربی

 بر پرسپولیس تآثیر به اشاره با( 2012) 1نانکت که ایگونه به است بوده

 ایران از فرانسه مردم درک و تصویر پرسپولیس" نویسدمی فرانسه مردم

 (.86" )است داده تغییر را

  1خودی تصویر و  1دیگری تصویر نمایش مقاله، این تدوین از هدف بنابراین

 مرجان زندگی از مهمی یدوره بر تمرکز با پرسپولیس گرافیکی رمان در

 1لیرسین. بردمی بسر خود زادگاه از دور بیگانه، کشوری در که است

  شخصیت و ملیت یک هستی و ذات ادراک به مربوط مسئله"  که است معتقد

 به مربوط هایاستروتیپ و قومی نژادی، تصاویر تآثیر تحت کامل طور به

 با ،1تصویرشناسی کمک به توانمی ترتیببدین(. 19: 2007" ) است کشور

 عقاید این تآثیر از ،پرسپولیس در غرب محور-خود تصویرهای بر تمرکز

 سخن غربی یجامعه در هویتش از او درک و مرجان پذیرش در شده نهادینه

 را غرب محور-خود تصویر از متمایز خوانشی متفاوت، ملیتی با او. گفت

 مفهوم به ها،کلیشه و هااستروتیپ کشیدن چالش به با و کشدمی تصویر به

 مقاله این محوریت آنکه به توجه با. رسدمی ایرانی خودِ  از جدیدی
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 غرب و شرق در خود هویتِ  با تضاد در" دیگری" هویت از متقابل دیدگاه

 اهمیت حائز نیز 1شناسیشرق و تصویرشناسی میان ارتباط بنابراین است،

 مطالعات ،دیگری و خودی مفهوم بهتر درک برای دلیل، همین به. باشدمی

.  کندمی پرسپولیس تفسیر در تصویرشناسی به را شایانی کمک 1پسااستعماری

 شناسی شرق کنار در را تصویرشناسی کلی مفهوم ابتدا روی، همین از

 و شده نهادینه عقاید از هایینمونه ادامه، در و قرارداده بحث مورد

 .کرد خواهیم بررسی را پرسپولیس در دیگری و خود  نمود

 تحقیق یپیشینه. 2

 شناسیشرق کنار در تصویرشناسی که مقاله این ثبح مورد موضوع خصوص در

 هرچند است؛ نگرفته صورت مستقلی تحقیق کنون تا است، پرسپولیس

 رویکردهای کمک به را اثر این مختلف هایجنبه زیادی هایپژوهش

 مطالعات و پسااستعماری ،1گراییتاریخ ،1ساختارگرایی ،1فمینیستی

 دیگری و خود هویت یمسئله. اندادهد قرار بررسی و مطالعه مورد 1فرهنگی

 مختلف هایمقاله در است، پسااستعماری مطالعات در مهم موضوعات از که

 بنابراین،...(. و فردعابدینی نانکت، به شود مراجعه) استشده بحث

 در شناسیشرق و تصویرشناسی میان پیوند مقاله، این نوآوری و اهمیت

 .است پرسپولیس از جدیدی تفسیر

 نظری چهارچوب سوی به .3

  تصویرشناسی. 3.1

 جامعی تعریف است مناسب شناسی، تصویر مفهوم ساختن روشن برای ابتدا در

 فرهنگی، مطالعات کنار در تطبیقی ادبیات ظهور از پس .شود ارائه آن از

 مرزها از فراتر هنری آثار تا شد موجب متفاوت فرهنگی و ملی هایگرایش

 نام به جدیدی یشاخه ترتیب بدین و شود تفسیر  هاملیت بین روابط و

 عنوان به تصویرشناسی بنابراین. شد پدیدار ایبینارشته مطالعات

 هاملیت بین مرزهای از فراتر ای،رشته میان و تطبیقی ادبیات از ایشاخه

 و کندمی ارائه تصویرشناسی از جامعی تعریف نانکت. است هافرهنگ و

 در بیگانه تصویر-1 :کندمی تعریف متفاوت یجنبه هس از را تصویر معنای

 احساس از تصویری -3 و جامعه یا ملت یک از تصویری-2 خود، مقابل

 دو فرهنگ، دو بین گفتگو پیامدهای از حاکی تصاویر این پس. نویسنده

 (.2012 نانکت،) هستند مختلف متن دو و ادبیات

 قرن در تصویرشناسی هحوز در محققان تآثیرگزارترین از یکی لیرسین،

 بازتاب واقع در هااستروتیپ که دارد اشاره نکته این به ،1یکم و بیست

 کشیده تصویر به ادبیات در نمادین صورت به که هستند ملت یک هایشخصیت

 و" دیگری" و" خود" میان تفاوت به آگاهی حس از تصاویر این. شوندمی

 دوطرفه ایرابطه که طوری هب آیند،می وجود به" آنجا" و" اینجا" بین

 به وابسته و عامدانه تصاویر این. گیردمی شکل تصویرش و موضوع بین

 بدیهی، موارد برخی در و هستند تصویرساز شخص خودِ  تجربیات و احساسات

 تصاویر روی، همین از. رسندمی نظر به مبتذل حتی و پاافتادهپیش

 شود،می تصّور آنچه که چرا دباش ملت یک هویت و شخصیت بیانگر توانندنمی

 ساخته را هاآن لیرسین ترتیب، بدین. بود نخواهد بیرونی حقیقتی بازتابِ 

 کندمی توجیه اینگونه را خود ادعای و گیردمی نظر در ذهن پرداخته و
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 بررسی مورد را هاویژگی و هاتوصیف از خاصی یمجموعه تصویرشناسی" که

 قرار تصویرشناسی یحوزه از خارج نآ صحت که تصاویری: دهدمی قرار

 حقیقتی شناسی تصویر داشت توجه باید بنابراین(. 27: 2007" )گیردمی

 تصویرهای آن، تحقیق یحوزه که چرا کرد نخواهد تأیید یا و نقض را

 مطلقنامور. است شخص تجربیات و مشاهدات نمود و شده پرداخته و ساخته

 تصویرى هیچ: "گویدمی چنین هاروتیپاست پیدایش در موثر عوامل مورد در

 هیچ یعنی. . .  شود نمى پرداخته و ساخته دیگر تصاویر دخالت بدون

 به برسد چه نیست، دریافت قابل اصالً  پیشین تصاویر دخالت بدون تصویرى

 اشاره بینامتنى تأثیرات به توان مى اینجا در آن؛ پرداخت یا ساخت

" ) كنند مى دخالت نوین متن گیرى شكل در ها متن پیش همچون كه كرد

2009 :126  .) 

 زمان از مجزا تواندنمی ادبی متن که یابیمدرمی شد، گفته آنچه به نظر

 ترینضروری از اجتماعی و تاریخی هایزمینهپیش و شود تفسیر آن مکان و

 هایاستروتیپ که معتقدند تصویرشناسان. است مطالعات این در هاویژگی

 تاریخی شرایط مدیون را خود تآثیر و مقبولیت انتشار، ساختار، ملی،

 باشندمی درک قابل خود خاصِ  تاریخیِ  درشرایط فقط ها،کلیشه این و اند

 هایبحث محور دهد،می تشکیل را ادبی متن یک" ملیت" آنچه(. 2006 چیو،)

 به مربوط مندنظام هایمدل البته،. است اثر تصویرشناسی ُبعد در اساسی

 تقدم جایگزینِ  گاههیچ استروتیپ، ساخت در فرهنگی ارتباطات و هانهاد

 ملیت هر در رفتاری الگوهای. شد نخواهند شناسیزبان و زبان هایتفاوت

 در و آمده وجود به افراد تجربیات و زندگی شرایط به توجه با خاص،

 مرزهای تصویرشناسی، بنابراین،. دهدمی نشان را ملت یک هویت حقیقت

 یگفته به. نوردددرمی را اجتماعی روانشناسی  و شناسیمردم ات،ادبی

 در. است شناسیمردم ِعلم از بخشی فرهنگی، اختالفات و ملی هویت لیرسین،

 برای ایاندازه تا استروتیپ که معتقدند اجتماعی روانشناسان واقع

 که آنجا از بنابراین،. است ضروری و الزم  پیچیده واقعیت سازیساده

 و" خود" بین تفاوت هستند، احساسات به وابسته شده بندیطبقه هایستهد

 .گیردمی قرار مورتوجه بیشتر و بوده آمیزاغراق" دیگری"

 

 شناسیشرق. 3.2

 به ورزانهغرض نگاه مفهوم به که شناسیشرق در" دیگری" به نگرش نوع

 ادوارد. شودمی تلقی حوزه این در مسائل ترینمهم از یکی است، زمینمشرق

 یرابطه بر مبتنی شناسیشرق" دارد تاکید شناسیشرق کتاب در 1سعید

 به را زمینمشرق شناس،شرق محقق است؛ خودش از بیرون محیط با زمینمشرق

 عیان غرب جهان برای و کندمی توصیف را آن دارد،می وا گفتن سخن

 فرهنگی وابگویج نخست شناسیشرق ترتیب، بدین(. 46-45: 1977" )سازدمی

 .است کرده تولید را آن که است

 شناسیشرق مقابل در تواننمی را 1شناسیغرب مفهوم بدانیم است جالب

 شناسیشرق مقابل در شناسیغرب دادن قرار است معتقد نانکت. کرد تعریف

(. 2015) است دانش و قدرت بین یرابطه از کردن پوشیچشم واقع در

 برخالف. گرفت نظر در یکطرفه یرابطه یک توانمی را شناسیشرق بنابراین،

 سبک به را" دیگری" فرهنگ ایرانی، نویسندگان بیشتر غربی، نویسندگان
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 توکلی.  شمرندنمی خوار را آن و کشندنمی چالش به خود، فرنگی همتایان

 مقابل در را غرب ،1(2001) ایران بازشناسی کتاب در کندمی تالش ترقی

 فرهنگ از آگاهی عدم چگونه که دهدمی توضیح او. بکشد تصویر به شرق

 تفاهم سوء به غرب، یدرباره رایج هایاستروتیپ یپایه بر اروپایی

 غیرمتمدن غرب، تمدن با مواجهه در ایرانی تصویر، این پی در. انجامدمی

 .رسدمی نظر به

 در یعطف ینقطه کردن پیدا حاضر پژوهش اصلی هدف شد، گفته که همانطور

 هایاستروتیپ از دور به تصویری کشیدن بیرون برای گرافیکی رمان این

 در سواالتی طرح با تواندمی شناسیشرق کنار در تصویرشناسی. است رایج

 تآثیر از و رفته متن از فراتر ایران، یدرباره رایج هایاستروتیپ خصوص

 در حاضر یمقاله بنابراین،. آورد میان به سخن نیز پرسپولیس تأثر و

 ایران از که تصویری با پرسپولیس چگونه: است سوال این به پاسخ پی

 بین از را غرب در شده نهادینه هایاستروتیپ تواندمی دهد،می نشان

 دارد؟ مختلف جوامع در بازتابی چه تصاویر این نهایت در ببرد؟

 تحقیق روش. 4

 از ایشاخه نعنوا به فرانسه در بیستم قرن اواسط در تصویرشناسی،

 بررسی و نقد مورد را مردم و کشورها تصویر که آمد پدید تطبیقی ادبیات

" خود" از" دیگری" تصویر کردن جدا مطالعات، این در. دهدمی قرار

 از خود" متقابل تصویر و معنا شودمی تالش بنابراین و بوده غیرممکن

 نیز شناسیشرق عالوه،به. کند پیدا بازتاب ،"خود از دیگری" و" دیگری

 که است استوار ایده این بر دیگری، مقابل در خود هویت بر تاکید با

 قرار غرب به نسبت تریپست جایگاه در" دیگری" عنوان به شرق همواره

  و تصویرشناسی تلفیق از است گفتگویی و بحث حاضر یمقاله. استگرفته

 با مواجه با که پرسپولیس داستان اصلی شخصیت یمطالعه برای شناسیشرق

 .شودمی کشیده چالش به هویتش دیگری، و خود تصویر

 تصویرشناسی و پرسپولیس. 5

 و بینافرهنگی بستری در پرسپولیس، گرافیکی رمان در ساتراپی مرجان

 مهاجرت و بیستم قرن اواخر در ایران فرهنگی و تاریخی حوادث چندملیتی،
 حال در کشوری از مهاجر عنوان به او. کندمی روایت را غرب به خود

 دنبال به که مشکالتی خصوص در خود تجربیات و کندمی سفر وین به توسعه،

. دهدمی شرح را شودمی رو روبه آن با"  دیگری" عنوان به او پذیرش

 اثری عنوان به ساتراپی بینافرهنگی و گرافیکی رمان بازتاب  و پذیرش

 با اثر این ویانماییپ و رمان. بود آنی و مشهود فرهنگی، و ادبی

 نویسی حال شرح از استفاده با او. شد مواجه منتقدان تحسین و استقبال

 حقایق گویی  که چرا کند آگاه کشورش به نسبت را خواننده کندمی تالش

 تصاویر دقیق مطالعات. استخورده گره کشورش تاریخ با وی زندگی داستان

 به" دیگری" کشیدن تصویر هب در را کلیشه و استروتیپ فراگیری متقابل،

 کردن جدا با خود، بینافرهنگی منظر از ساتراپی. دهدمی نمایش وضوح

 به نسبت غرب عمومی و مرسوم هایکلیشه و هابرداشت مدرنیته، از سنت

 با را سیاسی تاریخ پرسپولیس. هدمی قرار بررسی و نقد مورد را ایران

 قرن یمیانه در کشور اخلید حوادث که طوری به کند،می ترکیب خاطرات
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 خردسال، کودکی عنوان به مرجان و ساتراپی خانواده داستان با بیستم،

 .آمیزدمی هم در

. است نوشتاری متن و تصویری متن مرزِ  شکستن در پرسپولیس جذابیت

 خود، یتصویرشناسانه روایت در گرافیکی تصویرهای یارائه با نویسنده

 این. کندمی استفاده نیز بصری مفهوم از ،ذهن انتزاعی حالت بر عالوه

 آن از لیرسین که استروتیپ ذهنی مفهوم از واقع در تصویرشناسی مدل

 وابسته و بصری بیشتر را آن توانمی اما. نیست دور خیلی کندمی صحبت

 اینجا. دانست فیزیکی دنیای در شده تصویرسازی واقعیِ  ایماژهای به

 بر تآکید با او. کرد استفاده( 2000) 1سیمونز نظریات از توانمی

 عالئم  به ایدئولوژي که تحولی مورد در آن، بصری معنای به تصویرشناسی

 تمرکز جاییجابه واقع در. کندمی بحث شود،می تبدیل 1محور-شعار  تصویریِ 

 محور آن، تصویری شکل به ایدئولوژی سیستماتیکِ  شکل و صریح کالم از

 در منتقدین از بعضی گرچه. است یکم و بیست قرن در تصویرشناسی اصلی

 کنند،می استفاده منفی بار با «تنزل» کلمه از جایی،جابه این توصیف

. نیستند روایی و تصویری شکل از جدا کالمی معانی که هستند معتقد همگی

 در نیز را کالم و شودنمی محسوب روایی و دیداری صرفاً  تصویر، بنابراین

 تصویرشناسی یجنبه دو هر از توانمی را پرسپولیس یب،ترت بدین. دارد بر

 در موجود هایواستروتیپ ایکلیشه تصویرهای -1: داد قرار بررسی مورد

 متفاوت یجنبه -2 است؛ نوشتاری و سیستماتیک ایدئولوژی همان که اثر

 . است محور-شعار  تصویریِ  عالئم همان که بصری شکل به ایدئولوژی از

 سختی هایآزمون ایران، از مهاجرت از پس داستان، اصلی شخصیت مرجان،

 ،"دیگری" مقام در او. گذراندمی سر از نژادی تبعیض با مواجه در را

 بازگو را اتریش-ایران بینافرهنگیِ  بافت در شدن راندهحاشیهبه تجربیات

 ایران از غرب استروتیپ تغییر در او تقالی نشانگر مرجان، روایت. کندمی

 عزیمت و خانواده از او جدایی: است نهفته داستان جایجای در که اشدبمی

. فرانسه مقصد به کشورش دوباره ترک و ایران، به بازگشت اتریش، به

 سست را روابط که اندازه همان به زیرا دارد مختلفی هایبازتاب جدایی،

 و سیر غرب، به او سفر. دارد فعالی نقش نیز هاآن بازسازی در کند،می

 او. است گرفته نام"  دیگری" غرب، در اکنون که است" خود" شناخت سلوک

 تجربه را نوجوان دختر یک رسیدن بلوغ به معنای کندمی سعی تنها نه

 فرهنگ دو بین ثباتبی هویت و تنهایی، فردی، مشکالت با باید بلکه کند،

 هاینینگرا از یکی(. 2007 میلر،) کند نرم پنجه و دست نیز تمدن دو و

 و هویت یمسئله است، رو روبه آن با داستان ابتدای از که مرجان اصلی

. شودمی مطرح مادربزرگ عطر به اشاره با رفتنش از قبل که است اصالت

 هایبحران حل برای ماندگار نمادهای به بزرگ، مادر تصویر و عطر این

  سفر، از بلق بخشِ  آخرین ،"جهیزیه" فصل در. شوندمی تبدیل مرجان هویتی

" خود" تمامیت مفهوم از جداناپذیر بخش دو مادربزرگ، آغوش و گل بوی

 نمادی دو آن بزرگتر، مقیاسی در(. 1 تصویر) باشندمی" دیگری" مقابل در

 را هاآن کشوری، هر در مرجان که هستند ایران فرهنگ و اصالت هویت، از

 آمیخته غربی فرهنگ با هویتش تنها نه او اینکه رغمعلی دارد؛ همراه به

 .بردمی سوال زیر را خود اصلی هویت شرایطی، در  بلکه شودمی

 تصویری با وی که شودمی برجسته زمانی اصلی، شخصیت ملیت و هویت اهمیت

 در که است شرایطی در این. شودمی روروبه" دیگری" عنوان به" خود" از
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 آزار و تمسخر مورد رههموا و است شده راندهحاشیهبه اقلیتی او جامعه،

 یپایه بر ایرانی، اقلیت از تصویر این. گیردمی قرار دیگران اذیت و

 را  شرقی" دیگریِ " که گرفته شکل هااستروتیپ و شده نهادینه اعتقادات

 تصاویر این داستان، در آنکه حال. کندمی توصیف غربی" خودِ " با تضاد در

 بحث شناسیشرق در آنچه اساس بر که بوده متعصبانه و مغرضانه همواره

 فرهنگی، اختالفات تمام واقع، در. دارد شرق به تحقیرانه نگاهی شد،

 که است تصویری در تفاوت بازتاب مرجان، نوجوانی در عقیدتی و سیاسی

 باز ایرانی،" خودِ " غرب، در اکنون و داشته ایرانی" خودِ " از قبالً  او

 .شودمی تعریف

 نامد،می فرهنگبی را او که ایراهبه با واجهم در مرجان بار نخستین

 همانند تلویزیون تماشای هنگام به که او. گیردمی قرار تمسخر مورد

 و سیاه فضای. شودمی بازخواست خورد،می اسپاگتی غربی، ساکنان دیگر

: است ایران از غرب استروتیپ نمایانگر راهبه، عبوس یچهره و سنگین

 تصویر" )هستند ماندهعقب و  نزاکتبی هاایرانی گویندمی که است درست"

 دیگران از هایششنیده مبنای بر مرجان، رفتار مورد در راهبه قضاوت(. 2

 را استروتیپ جسور، و جویانه انتقام رفتاری در مرجان،. حقیقت نه است

 ها،راهبه پیشین زندگی گویندمی که است درست: "دهدمی پاسخ استروتیپ با

 قربانی دو هر راهبه، و مرجان(. 2 تصویر" )است بوده عفتیبی از پر

 .هستند"  دیگری" و" خود" ایکلیشه تصویرِ 

 بر دیگران با را خود که گیردمی شکل زمانی" خود" از مرجان تصویر

 والدین یرابطه در تمایزها این. کندمی مقایسه فرهنگی، هایتفاوت مبنای

 نمود...  و مخالف جنس با ارتباط یفتعر پایکوبی، و مهمانی فرزند، و

 نشان ایران فرهنگ از مرجان که تصویری موارد، بیشتر در. کندمی پیدا

 تا شودمی مجاب غربی یخواننده و دارد ارجحیت اروپایی فرهنگ بر دهدمی

 از یکی یخانه در. کند شک ،داشته ذهن در ایران از که هایاستروتیپ به

 فرهنگ با ایرانی فرهنگ فاحش هایتفاوت متوجه جولی، نام به دوستانش

 جایگاه بیند،می مادرش با را جولی زشت رفتار که زمانی. شودمی غرب

 جایگاه مادر و پدر من فرهنگ در: "ستایدمی خود فرهنگ در را مادر

 است درست(. 3 تصویر" )است آورشرم مادر با رفتاری چنین. دارند مقدسی

 وفق غرب فرهنگ با را خود ها،مهمانی در شرکت با کندمی تالش مرجان که

 کشند،می سیگار و دادهلم کاناپه روی همه که جایی در حضور اما دهد،

 غربی، یشبانه هایبزم مقابل ینقطه در ساتراپی. است ناخوشایند او برای

 این تمام به او بنابراین،. دهدمی قرار را ایرانی اصیل هایمهمانی

 که کندمی اعتراف و داشته آگاهی فرهنگی هایاسازگارین و هاتفاوت

 وی ایرانی سنت و هویت ارزشمندی دلیل به غربی، رسوم با او بیگانگی

  .است

 از قبل یرابطه داشتن ایران، مانند مذهبی کشورهای در این، بر عالوه

 مالء در عالقه ابراز ازدواج، از بعد حتی. شودمی قلمداد ناپسند ازدواج

 کشیدن تصویر به با ساتراپی دیگر، سوی از. است زننده و زشت م،عا

 جنس با رابطه داشتن سکوالر، کشورهای در که دهدمی نشان غربی استروتیپ

 شرقی هم و غربی استروتیپ هم او البته. ندارد محدودیتی هیچ مخالف،

 را هاکلیشه این او. کشدمی چالش به مخالف جنس با ارتباط پیرامون را

 والدین هرچند. کندنمی پیروی هاآن از یک هیچ از ولی کشدمی تصویر هب
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 شنیدن با او بودند،نکرده تحمیل او بر را محدودیتی هیچ مرجان روشنفکر

 مرجان. شودمی شوکه داشته، مراوده متفاوت مرد 18 با جولی دوستش اینکه

 ازدواج از قبل مراودات از ایران مردم تلقیِ  مقابل در را تصویر این

 زندگی در تجربه از او دوستان که سواالتی که اینجاست جالب. دهدمی قرار

 همان. غرب تمدن و پیشرفت نه است موضوع همین حول هم پرسندمی غرب

 خورد،می گره بدوی و نزاکتبی استروتیپ با غرب برای ایران که گونه

 بندوبار،بی و والدین مقابل در گستاخ یکلیشه به ایران برای نیز غرب

 دو با او یمراوده یتجربه اش،ایرانی دوستان و مرجان برای. شودمی بدل

 برای. شودمی تلقی غربی فرهنگ به شدن جذب در پیشرفتی عنوان به مرد،

 کندمی تالش بسیار نوجوانی دوران در او غربی، یجامعه در شدن پذیرفته

 متن در بعدها لبتها. دهد نشان اروپایی زنی صورت به را خودش تا

. است بوده بزرگ خطایی ایرانی، هویت انکار که کندمی اعتراف داستان،

 زمانی کند، مخفی را خود ملیت و هویت کندمی سعی مرجان آنکه وجود با

 خود، کردار از و کرده دفاع آن از شود،می توهین هویتش و کشور به که

 مرجان مادربزرگ هایحتنصی که اینجاست(. 4 تصویر) کندمی غرور احساس

 گویدمی مادربزرگ. دارد اشایرانی" خودِ " از او تصویر در کلیدی نقشی

 با اگر: "اوست ملی هویت پذیرش و صداقت در انسان منزلت و شأن حفظ که

 (. 4 تصویر" )کرد نخواهم راحتی احساس وقتهیچ نباشم روراست خودم

 ایرانیِ  تصویر کشد،یم چالش به را آن ساتراپی که دیگری استروتیپ

 شرق بر غرب پسااستعماری، مطالعات در که آنجایی از. است طلبفرصت

 سر در را غرب در ماندن آرزوی اروپا، ساکن ایرانیان دارد، برتری

 تالش خود، موقعیت از استفاده سوء جهت در هم ایرانی زنان. پروانندمی

 مرجان وقتی. شوند ااروپ شهروند تا ربوده، را غربی مردان دل کنندمی

 رفتاری با مادر شود،می روروبه مرجان، صمیمی دوست مارکوس، مادر با

. داندمی" اتریشی پاسپورت قاپیدن" را مارکوس با دوستی هدف آمیز،توهین

 را او مارکوس، به مرجان عمیق احساسات گرفتن نادیده با نیز صاحبخانه

 دختری با هرگز اتریشی، اصیل مرد" است معتقد چون نامد، می" هرزه زنی"

 به توهین و رفتار این ساتراپی(. 5 تصویر" )ندارد مراوده مرجان مثل

 نشان نویسنده. داندمی خود ملی و شخصی حریم به تجاوز نوعی را هویتش

 ریشه مرجان، عادی رفتارهای مقابل در آمیزتبعیض هایواکنش که دهدمی

 . فرهنگی هایتفاوت هن دارد نژادپرستانه هایاستروتیپ در

 "خود" و" دیگری" تقابل ناتمام پایان و سخن پایانِ . 6

 را بینافرهنگی مطالعات از جدیدی باب خود، مصور خاطرات در ساتراپی

 تآثیر این. است بوده گذارتآثیر هاملت بین یرابطه خلق در که گشایدمی

 فرانسه یا انگلیسی زبان به ناآشنا خوانندگان که رفته پیش جایی تا

 ورای را او و کنندمی همدردی اصلی، شخصیت با مختلف، هایملیت با

 نیز، اثر اقتباس و ترجمه متعدد، هایچاپ. یابندمی غالب هایاستروتیپ

 تجاری موفقیت در فقط ساتراپی، تالش ینتیجه. است ادعا این بر شاهدی

 توسط که فرهنگی و سیاسی مرزهای بلکه، نیست؛ پرسپولیس رمان

 تالشی حاضر یمقاله. است شده کمرنگ نیز، اند گرفته شکل هااستروتیپ

" دیگری" تصویر که ایجامعه در بینافرهنگی روابط کردن روشن برای بود

 تصویر، این. گیردمی شکل هاورزیغرض و هااستروتیپ با" خودی" مقابل در

 باورهای و هانیدهش ها،گفته اساس بر صرفاً  و است ذهن یپرداخته و ساخته
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 اصلی شخصیت هویت ترتیب،بدین. آیدمی وجودبه" دیگری" از شدهنهادینه

 به و آمده وجود به آمیزتبعیض هایقضاوت با تصاویر، این پس در داستان

 .شودمی کشیده چالش

 ارتباط گنجد،می نامهخودزندگی ادبیِ  نوع در اثر این که آنجایی از

 ساتراپی. دارد وجود داستان حوادث و نویسنده یشخص زندگی بین مستقیمی

 ها،فرهنگ بینابین در زندگی یتجربه با ،اثر ینویسنده و راوی مقام در

 حال در کشوری عنوان به ایران یدرباره رایج هایاستروتیپ تنهانه

 دائما مرجان. کندمی مطرح نیز، را غرب از ایران هایکلیشه بلکه توسعه،

 تآثیر تحت اروپا، در او پذیرش که ایگونه به گیردمی قرار قضاوت مورد

 یعالقه بنابراین. گیردمی قرار غرب فرهنگ برتری و استعماری باورهای

 که غرب در رایج هایکلیشه شد موجب کشورش فرهنگ و تاریخ به ساتراپی

 در او. کند پیدا تغییر حدودی تا است، ایرانی و ایران تصویر راجب

 رایج و ایکلیشه تصاویر از انتقاد و نمایش با است کرده تالش سپرسپولی

 تصویری داند،می خود فرهنگ از ترپایین را آن که شرق با ارتباط در غرب

 جغرافیایی فرهنگی، اختالفات تمام با که دهد ارائه را ملتی از فراگیر

 سقم و صحت هرچند. است کرده درک را انسانیت مشترک معنای سیاسی، و

 بازتاب گیرد،نمی قرار تصویرشناسی مطالعات یحوزه در تصاویر

 از یکی ،"خودی" کنار در" دیگری" پذیرش و جامعه در  هااستروتیپ

 ایرانی اینویسنده خاطرات بنابراین،. است ساتراپی هایدغدغه مهمترین

 تصویرِ  بود ممکن آن از پیش که گیردمی جا فرهنگی و جامعه دل در تبار

 خلق از کامالً  ساتراپی البته. باشند داشته ایران از متفاوتی کامالً 

 و" پرسپولیس" هایفصل در و نبوده مصون استروتیپ قالب در هاشخصیت

 و تعامل کرد تاکید باید پایان در. شودمی کلیشه اسیر ،"قهرمانان"

 برقراری و هاورزیغرض کنارگذاشتن با تنها یکدیگر، با هافرهنگ گفتگوی

 ،"خود" کنار در" دیگری" هویت و اختالفات پذیرش یپایه بر ایرابطه

 مفهوم با را هافرهنگ رویارویی که کرد تالش ساتراپی. است پذیر امکان

 .برساند اثبات به و داده توضیح غرب و شرق تقابل در" دیگری" و" خود"
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 اي شعر ژاك پرور و احمد شاملوبررسي مقایسه

 

 پرستو کریمی

 استادیار زبان و ادبیات فارسی

 دانشگاه شهرکرد

Parastou_karimi@yahoo.com 

 چکیده

دشته شعر فارسی از ادبیات غرب و بویژه شعر فرانسه در سده گ   

هایی که تأثیر ادبیات غرب بر شعرش تأثیر پذیرفته است. یکی از چهره

بسیار بوده، احمد شاملو است که با آن که بر زبان فرانسه تسلط چندانی 

است، اشعاری از شاعران چون الوار،آراگون و پرور ترجمه نداشته

با شعر این شاعران بر سبک شاعریش تأثیر  است. آشنایی ویکرده

است. تأثیرپذیری وی از الوار و آراگون بیشتر مطرح شده و مورد گذاشته

که مقایسه اشعار پرور و شاملو نشان توجه قرار گرفته است. حال آن

دهد این دو شاعر وجوه مشترک بسیاری دارند. از لحاظ تنوع شکلی می

رود در بعضی از موارد اند و احتمال میاشعار با یکدیگر قابل مقایسه

همچون کاربرد شگردهای سینمایی در شعر شاملو از پرور تأثیر پذیرفته 

باشد. از لحاظ زبان شعر هردو شاعر با ترکیب زبان عامیانه و ادبی به 

اند. و از نظر فکری عشق، مرگ،  فقر و لزوم زبان شعری خاص دست یافته

هایند اگرچه درباره مرگ در راه وجه هردو آنهمبستگی از مضامین مورد ت

گیرد، در بیشتر موارد با یکدیگر هایشان ازهم فاصله میآرمان اندیشه

طبعانه اند. تفاوت عمده این دو شاعر در بیان طنزآمیز و شوخعقیدههم

ای، پرور است که اصال در شعر شاملو نمودی ندارد. شیوه پژوهش کتابخانه

ای و براساس مطالعه آثار دو شاعر و نقدهایی درباره  اسنادی و مقایسه

آثار آنان به دو زبان فارسی و فرانسه، بررسی آثار از دیدگاه سبک 

 های گوناگون است.ها از جنبهشناسی و مقایسه آن

اي، سبك : احمد شاملو، ژاك پرور، بررسي مقایسهواژگان كلیدي

 شعري،ادبیات تطبیقی
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 :مقدمه

هایي كه میان ادبیات ایران با ایران گذشته از اشتراكشعر معاصر     

هاي گوناگون از ادبیات طور طبیعي وجود دارد، از راهها بهدیگر جاي

غرب و بویژه در سده گذشته از ادبیات فرانسه تأثیر پذیرفته است. 

احمد شاملو از شاعراني است كه تأثیر ادبیات اروپایي بر شعرش بسیار 

تواند در كنار شعرهاي اگر شعر امروز فارسي مي”جا که بوده است. تا آن

رایج در ادبیات معاصر جهان از حضور خود شرمگین نباشد به بركت 

هاي خالق نسل شاملو و شخص شاملو از شعر فرنگي تأثیرپذیري

( وی به ترجمه اشعاری از شاعران غربی نیز 1390:512کدکنی،شفیعی“)است.

وزن مخصوصا شعرهای بی» است. ان تأثیر پذیرفتهو از  همان شاعر پرداخته

هایی که خاصه خودش از این و آن قدر شبیه بعض ترجمهو قافیه او گاه آن

)و بویژه الوار و توجه و عالقه شاعر به وی چندان است که نام هوای 

کند، در تازه را هم ...از یک شعر الوار به همین نام گرفته است( می

ای که جمه دیگری را خوانیم. او اصال در شعرهای تازهآید که گویی ترمی

ثالث به نقل از اخوان«) اختیارمی خواند سریع التأثیر است و بی

( ازمیان شاعران غربی تأثیر گذاری الوار و 398: 2ج 1378لنگرودی،شمس

آراگون بر شاملو بیشتر شهرت دارد. شاعران خارجی تأثیرگذار بر شعر 

انداز اگر از لحن و اسلوب هیوز در این چشم»اند:مردهشاملو را چنین برش

نظر کنیم، مایاکوفسکی و الوار و آراگون و لورکا به ترتیب تاریخی صرف

(  یکی از 517: 1390کدکنی،)شفیعی« سازندگان فضای شعری او خواهند بود

شاعرانی که شاملو اشعاری از وی را ترجمه کرده  ژاک پرور است. با 

هایی صورت طور جداگانه پژوهشه هریک از این دو شاعر بهکه دربارآن

است، شعر این دو باهم مقایسه نشده و تأثیرپذیری شاملو از پرور گرفته

ای و مورد توجه قرار نگرفته است.  در این پژوهش با شیوه کتابخانه

های  ای اشعار هر دو شاعر مورد مطالعه قرار گرفته و از جنبهمقایسه

هر شاعر ” که بی و فکری بررسی شده است. سپس با توجه به اینزبانی، اد

تا مناسبتي در شعر خویش با شاعر دیگري كشف نكند، مطلقاَ از او تأثیر 

های مشترک بیشتر ها و ویژگی( شباهت29:1390)حقوقی،“ نخواهد پذیرفت

 های اصلی نیز نادیده نمانده است. مورد توجه قرار گرفته و تفاوت

 کال شعرتنوع اش -1
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هایي نیز در زمینه تئاتر، سینما و كالژ پرور كه عالوه بر شعر تجربه

هایي از این هنرها را در شعرش بازتاب داده و تنوعي داشته است، جنبه

اي كه این پنج شكل را در میان در اشعارش پدید آورده است به گونه

-اتر، شعرتئ-فابل، شعر-رمان، شعر-اند: شعراشعارش قابل تشخیص دانسته

اشکال را در شعر  ( نمونه هایی از این8:2004كالژ.)پرور، -سینما و شعر

 توان یافت. اینک مقایسه این موارد در شعر دو شاعر :شاملو نیز می

 رمان:-شعر -1-1

كار پرور با استفاده از بافت زباني متناسب با داستان مانند به

داي آن روز، یك بردن افعال استمراري و قیدهاي زماني چون روزي، فر

آورد كه پردازي شعري پدید ميشب و ناگهان و...، توصیف و شخصیت

 دهد:گونه قرار ميمخاطب را در فضایي داستان

شدیم. به این ترتیب هر رفتیم بخوابیم، فرداي آن روز بیدار ميمي»

 (  28: 1975)پرور،« بستندهم صف ميروز، روزها پشت

توان یافت.مثال در ي روایي مشابهی ميدر اشعار شاملو نیز گاه فضا

 :رهگذرانشعر 

 آمدندسر در زیر از شاهراه متروك پیش مي»

 پوش بهاريهاي گلو تپه

 برددر نظرگاه ایشان انتظاري بیهده مي

 كه به من درنگرندآنكندي از برابر من گذشتند بيبه

 (429: 1391شاملو،«)چرا كه از جانب پدارانشان پیغامي با من بود

غزل در « گرم بعد از ظهر یك تابستاندر آفتاب»چنین قید زمان هم

وار ( بیان را داستان205)سرگذشتها در شخصیت ( و توصیف281) بزرگ

قصه دختران ( و 195)پریاهایي چون سازد. لحن داستاني در منظومهمي

 ( نیز مشهود است.399)دریا ننه

 تئاتر:-شعر -1-2

در تئاتر فعالیت داشته و بعضي از اشعارش پرور پیش از سرودن گفتارها 

را به شكل نمایش سروده است. حتي بعضي منتقدان جنبه نمایشي را به 
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توان همچون رمان هر چند گفتارها را مي” اند:همه گفتارها تعمیم داده

ها مانند نمایشنامه رو كنند كه باید با آنخواند، بسیاري احساس مي

هایي روي فضاي صحنه اجرا كرد... هرسال گروههاي آن را رو شد و متنبه

  “)آورنداز بازیگران تئاتر اشعار یا متون نثر پرور را روي صحنه مي

(Gasilglia- Laster,1993: 110 مثالaccent grave  شعري است در قالب گفتگو همراه با

 اي:توضیحات صحنه

 آموز هملت!دبیر: دانش

 پرد(مي كه از جاآموز هملت) در حاليدانش

 هان... چي؟...ببخشید... چه اتفاقي افتاده؟... چي شده؟... چیه؟ -

 دبیر) با نارضایتي(

 (57: 1975)پرور، ؟«حاضر»توانید مثل همه جواب بدهیدنمي -

شاملو نیز راوي، میزبان، مدعیان، دلقك و دیگران به  ضیافت در شعر

 است:ا آمدهاي در البالي بندهآیند و توضیحات صحنهنوبت به صحنه مي

 مداح)سنگین و حماسي(

 اش كنید.باطنین سرودي خوش بدرقه

 كه شیطان

 اي برتر بودفرشته

 (758: 1391مجاور و همدم)شاملو، 

 فابل-شعر -1-3

شخصیت در بعضي از اشعار پرور حیوان یا پرنده است. غالبا      

هاي كنند و هم نماد انسانها هم نقش خود را ایفا ميگونه شخصیتاین

هاي كهن در این است كه پیام تمدیده اند. تفاوت این اشعار با فابلس

شود و خواننده باید طور مستقیم بیان نميداستان در این اشعار به

او  صید نهنگو  استان اسبآن را دریابد. براي نمونه در دو شعر د

 دهد.گریزد و جان خود را نجات ميشخصیت حیواني از موقعیت خطر مي

شاملو قناري، ماهي، كركس و كوسه هریك  قناري گفتعر در ش     

 حكایت ( در شعر982: 1391اند.)شاملو،نماینده برداشتي از جهان
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(. 678شود اما جنبه نمادین ندارد )آهوبره همچون شخصیتي توصیف مي

یابند گرچه كنش داستاني چنداني دو قمري جنبه نماد ميرستگاران در  

 ندارند:

 ره سرددو قمري بر كنگ

 گذارند دانه در دهان یكدیگر مي

 و عشق برگرد ایشان

 (700:همانحصاري دیگرست)

 سینما-شعر  -1-4

نویس با كارگرداناني چون مارسل كارنه و عنوان فیلمنامهپرور به     

كار است. وي شگردهاي سینما را در شعر نیز بهژان رنوار همكاري داشته

توان هاي گوناگون را ميها و پالنكانسس  la grasse matineeبرد. در شعرمي

 تشخیص داد:

 دهد.پالن كلي: دیدي كلي از دكور و شخصیت مي

 كمي دورتر بیسترو

 اي، پیراشكي داغقهوه خامه

 دهد.پالن نزدیك: كمر و سینه شخصیت را نشان مي

 اش بسیار احترام داشتمردي را كه در محله

 وسط روز سر بریده بودند

 دهد.راپاي شخص را نشان ميپالن متوسط: س

 خوردمرد تلو مي

 اشو درون اندیشه

 مهي از واژگان

 دهد.پالن بزرگ: سر و شانه یا بخشي از شخصیت یا شيء را نشان مي

 وقتي ساعت شش صبح خود را

 نگرددر آیینه فروشگاه بزرگ مي
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 رنگ خاكسري به

 دهد.پالن خیلي بزرگ: یك جزء را نمایش مي

 سایدهم ميرا بههایش و دندان

 (Prevert: 82گیرند)چون مردم او را به مسخره مي

در  zoomو “ كمي دورتر بیسترو”در  travellingهمچنین حركات دوربین چون 

مشهود است. در شعر صبحانه وي كه شاملو آن را ترجمه “ رنگ خاكسري به”

یي چون ها با شگردهاي سینماهاي شخصیت( احساس3292: 1382كرده )شاملو، 

صبحانه ”شود.القاء ميslow motionها و حركات دوربین  وتكنیك ها پالنسكانس

هم و كند حركات هر روزي را نشان با گرفتن تصویرهایي پي

 .Keyfarokhi, 2007: 21)“)دهدمي

( بند اول وصف كلي میدان و مردم با پالن 587-578در شعر لوح شاملو)

 شود:پالن متوسط نموده ميكلي است. در بند دوم شخصیت در 

 من از پلكان تاریك 

 به زیر آمدم

 با لوح غبارآلوده بركف

 و بر پاگرد كوچك 

 ایستادم

 كه نیم نیزه به میدان سر بود

 شود:سپس در پالن نزدیك نیم تنه شخصیت دیده مي

 پس لوح گلین را بلند

 برسر دست گرفتم

 :zoomدر ادامه پالن خیلي بزرگ و حالت 

 كهنه لوحي است

 بسوده

 كه اینك!
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 (581-578: 1391بنگرید )شاملو،

در بند نخست سوار در زمینه سربي صبح در پالن  ترانه تاریكهمچنین در 

كلي نموده شده و در بند سوم دختر در پالن متوسط ایستاده است سپس با 

تكان خوردن دامنش در باد با پالن خیلي بزرگ نمود zoom  حالت

 (735و734:همانیابد.)مي

 كالژ-شعر -1-5

به شیوه سوررئالیستها با هدف ویران كردن براي ساختن  1943پرور از 

چیزي نو به كالژ تصاویر پرداخت و همین شگرد را در شعرش نیز به كار 

» برد.رنه برتوله دریافت که روش پرور در کالژ و نوشتارش یکی است:

 است از ای که عبارت پرور با دنبال کردن همان بازی... یعنی بازی

دهد تا طلبد وتغییر میمداخله در نظمی مستقر آن را به مبارزه می

های وضوح به ما سرانجام واقعیتی جدید اما پذیرفتنی با همه توانایی

 ( مثالَ:Gasiglia-Laster, 1997: 27«)ارائه کند

 پیرمردي از طال با ساعتي عزادار

دهد و ثروتمند نشان ميدل شاعر با درهم ریختن نظم زبان پبرمرد را سخت

دهد. و ساعت عزادار ناامیدي و اتالف عمر و مفاهیمي دیگر را انتقال مي

 آیند:هم ميواژگان بدون ارتباط منطقي پي  سیاهه در شعر

 یك سنگ

 دو خانه

 سه ویرانه 

 (pervert, 1975: 205چهار گوركن )

شاملو  وايآخرین غزل انزهم ریختن كلمات و ساختن تركیبي نو را در به

 توان دید:می

 هاسایه

 كودكان

 هاآتش
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 زنان

 (269: 1391هاي زن )شاملو،هاي كودك و آتشسایه

اند . شاملو بردگان با نیرو غلتك را حركت دادهصله مدایح بيهمچنین در 

 شكننده بخشیده است:جایي دو كلمه به غلتك نیرویي درهمبا جابه

 پیچاین غلتك كج

 اكنون

 استبردگاني شده درهم شكننده

 كه روزي

 با چشمان بربسته

 به حركت

 (899: هماناند )نیرویش داده

های هنری پرور عالوه بر پنج شکل یاد شده که الهام گرفته از تجربه

گیرد. از اند، تنوع شکلی اشعار وی ساختارهای دیگری را نیز در بر می

 جمله:

 (flashطرح ) -1-6

ند بیت که ممکن است با عنوان شعری کوتاه تشکیل یافته از یک یا چ

تواند انتقادی یا خوانی نداشته باشد. این گونه شعر میشعر هم

 پرور: چرخ دستیتغزلی باشد. مانند شعر 

 نزدیک سنگ تراش

 که به او برخوردم

 دادهایش را میاندازه

 (pervert, 1975: 160برای آیندگان )

 از همین نوع است شعر زیر از شاملو:

 سالخی

 ریستگمی

 به قناری کوچکی

 (890: 1391دل باخته بود )شاملو،

 (Listeسیاهه)  -1-7
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تواند متأثر از زمینه سینمایی باشد. این گونه شعر پرور نیز می

شود که ای از سکانس ارائه میاشیاء و موجودات به صورت مجموعه

اند تصاویر و حرکاتی که به سادگی در کنار پیوندی با هم نداشته

 اند:ههم قرار گرفت

 های سفید در یک کمدمالفه

 های سرخ در یک تختمالفه

 طفلی در مادرش

 مادرش در درد

 پدر در راهرو

 خانه در شهر

 شهر در شب

 مرگ در یک فریاد

 (pervert, 1975: 186و طفل در زندگی)

 شاملو ساختاری مشابه دارد: جانطبیعت بیشعر 

 دسته کاغذ 

 بر میز

 کتابی مبهم و

 شده کنار فنجان چای از یاد رفته سیگاری خاکستر

 بحثی ممنوع 

 (970: 1391در ذهن)شاملو،

 

 زبان شعر  -2

از وجوه اشتراك دو شاعر درآمیختن زبان ادبي و عامیانه       

حتي وقتي ” است.عنوان گفتارها نشان توجه پرور به زبان شفاهي است.

از آید نه زند. وی از کوچه و خیابان مینویسد، گویی حرف میمي

است:"مردم زبان را تغییر گفته Pozner( وی به Martin, 1997: 27ادبیات")

کنند.تقریبا همه چیز را مدیون دهند. بزرگان جهان آن را تدوین میمی

( وی در بسیاری از اشعارش از واژگان و Folio, 1982: 153زبان مردمیم")ّ 

میزد. ترکیب آجوید و آن را با زبان ادبی میاصطالحات گفتاری سود می

این دو شیوه ویژگی شاملو نیز هست:"نهایت اقتدار او را ...باید در 

استفاده از زبان معمول و تلفیق آن با زبان کالسیک 
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هایی ادبی و ( مصراع789)سمیرمی  ( شعر1390:21دانست".)حقوقی،

عباراتی  درخت و...از  4شبانههایی عامیانه دارد. همچنین درمصراع

 است.بندها جای گرفته الیساده البه

 سپیده ارزان ابتذال و سقوط نیست

 هاستمبدأ بسیاری خاطره

 ]هیفده روز بعدش بود 

 که دفعه اول

 (518: 1391تورو دیدم، عشق من[ )شاملو،

درمورد پرور، دست یافتن به چنین زبانی حاصل تجربه اوست. وی از کودکی 

کرده وبعدها همراهی میاست پدرش را که مسئول بازدید وضع فقیران بوده

است. مادرش از مردم گشته و با زبان مردمی آشنا شدهخود در پاریس 

توان فهمید چرا اسلوب گونه میبدین»مند به مطالعه بود عادی اما عالقه

-Gasiglia-Laster, 1993: 29)«)ای از ساختارهای عامیانه و ادبی است.وی آمیزه

 است:ن شعر دست یافتهگونه به زباشاملو نیز  همین 30

 ها راوزن و لغات و قایه

 همیشه من

 امدر کوچه جسته

 (1391،143آحاد شعر من همه افراد مردمند)شاملو،

عالقگی استفاده پرور از زبان مردمی باعث شد وی را از مسئوالن بی

او باعث شد این تصور پیش آید که » خوانندگان فرانسوی به شعر بدانند.

پردازان را به این ترادف آسانی باشد و بسیاری از قافیهتواند مشعر می

ای ردیف کنند تا باور واداشت که کافی است عاشق باشند و چند کلمه

جاست که بسیاری به شعری شود. اما سادگی پرور فقط ظاهری است. این

لحنی که »( درباره شاملو نیز Delvaille, 1997: 28« )انداشتباه افتاده

به زبان شاملو هویت بخشید، به زبان شاملویی معروف شد،  مرور زمانبه

مسیر شعر نو را از زبان موزون نیمایی و اخوانی عوض کرد و به حیطه 

نثر درآورد و خیل عظیمی از شعرخوانان را به توهم شاعری در پی خود 

( زبان منثور و سادگی گفتار 328: 4، ج1378کشید.) شمس لنگرودی، 
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ادبی مشترک -کاهد. از جمله وجوه زبانیدبی آثار نمیعامیانه از ارزش ا

 در شعر پرور و شاملو موارد زیراند:

 دقیق بودن در گزینش واژگان، ساختار كلي اثر و ضرباهنگ شعر -

مجاورت، هاي ادبي چون انواع جناس و جادوياستفاده از آرایه -

 طرد و) anaphoreها)هاي لفظي، تكرار، تكرار در آغاز مصراعبازي

 (.chiasmeعكس)

 طرد و عكس:

 كنیمپرور: یكدیگر را دوست داریم و زندگي مي

 (pervert, 1975: 180كنیم و یكدیگر را دوست داریم)زندگي مي        

 شاملو: اگر سپیدار من بشكفد مرغ سیا پرواز خواهد كرد

: 1391اگر مرغ سیا بگذرد سپیدار من خواهد شكفت)شاملو،        

296) 

 تكرار:

 دانیم زندگي چیستپرور: و نمي

 دانیم روز چیستو نمي       

 (pervert, 1975: 180دانیم عشق چیست)و نمي       

 سان ابركه با توفانشاملو:به

 سان علف كه با صحرابه       

 (215: 1391سان باران كه با دریا....)شاملو،به       

 هاهاي لفظي:ماهیهاي مرده در حفاظ قوطيبازي

 هاها در حفاظ شیشهقوطي

 هاها در حفاظ پلیسشیشه

 (Prevert, 1975: 83ها در حفاظ هراس)پلیس

 شاملو: من باهارم تو زمین

 من زمینم تو درخت

 (455: 1391من درختم تو باهار)شاملو،

 اشارات فراوان تاریخي و اساطیري -

(، 65و64مانند اشاره به مسیح، هیتلر، رضاخان)

( و....در 149(، کاپه )432هابیل، قابیل، آدم)(398و394ناپلئون)

 ( در شعر پرور.174( و هیتلر) 182)14شعر شاملو و لویی
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اي ابتكاري از تأثیرپذیري از سوررئالیسم: پرور را خالق شاخه -

من علوم ”گوید:( خود وي ميPervert, 1992: 11اند )سوررئالیسم دانسته

( و 1998،23Gasiglia-Laster،“)امانساني را در سوررئالیسم خوانده

پذیرفته همچون هاي انعطافبه فضاي شعر سوررئالیست”شاملو نیز

 (27حقوقي: “)الوار و آراگون دل مي بندد

 

 مضامین شعری -3

مایه و مضمون های لفظی و ساختاری، از لحاظ درونگذشته از جنبه      

ن نیز اشعار پرور و شاملو اشتراکاتی دارند. گاه شباهتهایی میا

هایشان به یکدیگر ها وجود دارد و گاه اندیشهتعبیرات و مضامین آن

های هر دو شود. از جمله سه موضوع عشق، مرگ و فقر از دغدغهنزدیک می

 گیرند:شاعرند که اینک مورد بررسی قرار می

 عشق: -3-1

خاطرات عشق از مضامین مورد توجه هر دو شاعر است. پرور در شعر      

ای مبتذل بدن زنی را لمس گونهرد احمقی را که بهرفتار م خانوادگی

( همین دیدگاه را در شعر Laster, 1989: 37-38نگرد.)کند به دیده تحقیر میمی

های گوناگون توان یافت. عشق در شعرهردو شکلشاملو می برای خون و ماتیک

پرور  یکشنبهگیرد. از جمله، گاه رویایی است. در شعر به خود می

شاملو شاعر  تردید ( در شعرPervert, 1975: 198بوسد)شاعر را می ایمجسمه

( و و در 126بیند)میمعشوق را در رویای گنگ بخارآلود شامگاهی دور 

 ای رویایی است. ( رکسانا معشوقه120یادها)

گاهی دیگر معشوق از عشق گریزان است. پرور با تصویر پرنده گریز      

 هد:دمعشوق را از عشق نشان می

 ای که ناگهان می ترسدپرنده

خواهد زندپرنده ای که میای که ناگهان خود را به در و دیوار میپرنده

 فرار کند

 خواهد زندگی کندای که میپرنده

 انگیز قلب توست که چنین غم
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 (Pervert, 1975: 153زند)در سینه سفید تو بال می

 گوید:و شاملو می 

 ترسیز زندگی میتو ا -به تو بگویم -ترسیمی

 از مرگ بیش از زندگی

 (229: 1390ترسی)شاملو،تر از هردو میاز عشق بیش

گاه عشق رو به زوال است. به پایان نزدیک شدن عشق در شعر پرور با 

 شود:هم القاء میتصاویر پی

 افتداسبی میان راهي فرو مي

 ریزندها بر او فروميبرگ

 لرزدعشق ما مي

 (Pervert, 1975: 200خورشید هم )

 شود:شاملو توضیح داده می بدرودودر شعر  

 خدایان نجاتم نمی دادند

 پیوند ترد تو نیز

 نجاتم نداد... 

 اي نبودكنار من قلبت آینه

 (231: 1391کنار من قلبت بشری نبود)شاملو،

 عشق كامیاب نیز در شعر هردو شاعر:

 ما خود تمام روزهاییم دوست من

 تمامی عشق منایم بهما خود زندگی

 كنیمیكدیگر را دوست داریم و زندگي مي

 (Pervert, 1975: 130كنیم و یگدیگر را دوست داریم)زندگي مي

 همین نوع عشق ساده کامیاب در شعر شاملو نیز حضور دارد:
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 ای آرام وخانه

 انتظار پر اشتیاق تو تا نخستین خواننده هر سرود نو باشی

 ای که در ان سعادتخانه

 اش اعتماد استپاد

 ها و نسیمو چشمه

 روینددر آن می

 (468: 1391بامش بوسه و سایه است )شاملو،

-471(، چهار سرود برای آیدا )467: همانكس كه از كوچه...)سرود آن 

های عشق کامیاب در ( و..... نمونه223(، سرچشمه)476(، سرود پنجم)475

 شعر شاملواند. 

دیگر از عشق است که در شعر هردو شاعر ای در برابر، عشق ناکام چهره

ای است است، نمونهپرور که شاملو ترجمه کرده صبحانهشود. شعر دیده می

اعتنایی معشوق و تنهایی شاعر. مضامینی از توصیف زنده عشقی ناکام، بی

 است: تر بیان شدهکه درشعر زیر مستقیم

 حاال همه چیز تغییر یافته، آیا اوست که دیگر

 ست ندارد؟....مرا دو

 امحاال روی کاه نمناک عشق دراز کشیده

 تنهای تنها، با همه دیگران تنهای تنها، ناامید

 ( Pervert, 1975: 149دختر آهن، دختر زنگ زده...)

 دهد:هایش چنین نشان میشاملو نیز عشق فرسوده را در یکی از شبانه

 مردی و زنی خفته

 و در انتظار تکرار و حدوث

 عشقی

 (364: 1391)شاملو،خسته
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یک با همه اهمیتی که عشق نزد پرور و شاملو دارد، این دو شاعر هیچ

بریده از اجتماع نیستند تا عالم شعر را در زیبایی معشوق خالصه کنند. 

ترین شعرهای من یک عقیده اجتماعی پیدا در عاشقانه» گوید:شاملو می

ام ام. من همراه جامعههکه من دور نیستم از جامعکنید.چرا؟ برای اینمی

به این « کنم و این اصال تخته پرش من است.ام را حس میهستم. من جامعه

عنوان جا فقر بهشود. در اینها مطرح میترتیب مضامین اجتماعی در شعر آن

 شود:ترین این مضامین  بررسی مییکی از مهم

 فقر -3-2

براي ندارها  پرور» یكي از موضوعات مورد توجه پرور فقر است.     

جاي آنان. کارگران نیاز به خواندن ها بلكه بهزند نه خطاب به آنحرف مي

دارند این امری است پذیرفته اما بیش از هرچیز نیاز دارند حرف دلشان 

را بزنند. ژاک پرور نخستین کسی است که برای آنان که نمی دانند چه 

 (.Martin, 1997: 27)« گویدبگویند سخن می

 درخشدد براي همه ميخورشی

 درخشدها نميدر زندان

 كنند نمي درخشدبراي آنان كه در معدن كار مي

 کنندآنان که پولک ماهی می 

 کنندسر درست میآنان که سنجاق

 خورندیدمند که دیگران پر مای میهای خالیآنان که در بطری

 گذرانندها میرخانهآنان که تعطیالتشان را در کا

 دانند چه باید گفتآنان که نمی

 (Pervert, 1975: 17خورند )دوشند اما شیرش را نمیآنان که گاوها را می

 گوید:و شاملو مي

 دیرگاهی است که من سراینده خورشیدم

ام که از عطش نور های سرگردانی نوشتهو شعرم را بر مدار مغموم شهاب

 اندشدن خاکستر شده
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 نویسمبراي روسبیان و برهنگان ميمن 

 براي مسلولین و 

 خاكسترنشینان 

 ها که بر خاک سرد برای آن

 امیدوارند

 (1391:248و برای آنان که دیگر به آسمان امید ندارند )شاملو،

گرسنگي كشیدن دردناك سه روزه مردي را توصیف  la grasse matineeپرور در 

شد تا با دزدیدن دو فرانك ازاو كکند. در پایان مرد كسي را ميمي

 اش را برطرف كند. در كیفر شاملو نیز:گرسنگي

از این مردان یكي در ظهر تابستان سوزان نان فرزندان خود را برسر 

 (333: 1391است)شاملو،گرد آغشتهفروش سخت دندانبرزن به خون نان

 evenementیابد. در توجه به فقر در شعر پرور با لزوم همبستگي پیوند مي

 گوید:دهد و ميهایش نشان ميپرستویی گرسنگان را به جوجه

 نگاه كنید

 اینان هزارانند.....

 اگر خوب باهم متحد بمانند

 غذا خواهند خورد

 میرنداما اگر از هم جدا شوند مي

 باهم بمانید مردم فقیر

 زنند ها فریاد ميجوجه

 متحد بمانید

 مردم فقیر باهم بمانید

 Pervert, 1975: 57)د.)متحد بمانی

 شود:اتحادي كه در شعر شاملو نیز برآن تأكید مي
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 هركس قطره خردي است در این رود عظیم

 خاصیت استمعني و بيكه به تنهایي بي

 و فشار آب است

 آن ناچاري

 بخش حقیقي استكه جهت

 ابلهان

 بگذار

 اسمش را

 تقدیر کنند

 حرف من این است:

 ها باید آگاه شوندقطره

 كوشيكه به هم 

 شكبي

 (859: 1391توان بر جهت تقدیري فایق شد)شاملو،مي

یابد و گاه با موضوع دیگر كه گاه با مضامین اجتماعي پیوند مي    

( و در آثار هردو شاعر بسامد 650: همانیابد)عشق پیوند خواهري مي

 باالیي دارد مرگ است.

 مرگ: -3-3

اند. مرگ همانند عشق در تهشاملو و پرور هردو از مرگ بسیار گف     

ها همان نسبت از سوي آنیابد. بههای گوناگون جلوه ميشكل آثارشان به

 گردد.هاي متفاوتي همراه ميبا واكنش

 شود:مرگ گاه غم انگیز توصیف مي

 كننده است كه آدم مرده باشدناراحت

 (Pervert, 1975: 49شویم)كامال سرد مي
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 كند:د ميمیل به زندگي مرگ را مردو

 شوم بمیرمناراحت مي

 ها دارم بزنمخیلي حرف

 خواهد بخندمكه دلم ميدیگر این

 (  Laster, 1989: 34خواهد آواز بخوانم)دلم مي

 در شعر شاملو :

 خواهیمگفتند: نمي

 خواهیمنمي

 (  617: 1391كه بمیریم)شاملو،

 هاي مرغ حزین شببا ناله

 (25: مانهاین رقص مرگ وحشي و جان فرساست)

 شاملو پیداست: دیگر تنها نیستمشوق زندگي در شعر 

 استجواب نماندههیچ كجا، هیچ زمان فریاد زندگي بي

 دهنددهم از دور به صداي من گوش ميبه صداهاي دور گوش مي

 اممن زنده

 (220:همانجواب نیست، قلب خوب تو جواب فریاد من است)فریاد من بي

راحتي حتي از زندگي تواند بهسرشار است نميوقتي از عشق آیدا ”شاملو

( با این حال در بیشتر 1394،86پور،نبوي،حسیني،حسام“)بیهوده دل بكند

جا كه جنبه اجتماعي شعر بر جنبه غنایي و فردي غلبه دارد، اشعارش، آن

شود. یعني در شعر شاملو مرگ ستوده مرگي است خالف این دیدگاه دیده مي

تر دیدگاه گوید، بیشجا كه از مرگ نحس و فجیع ميآن”ها. در راه آرمان

شخصي اوست و منظورش مرگ طبیعي است. قهرمانان مبارزه او كساني غیر 

 (83: همان“)ها زیباست.از خود اویند و مرگ آن

 ها كه رویاروي از آن

 با چشمان گشاده در مرگ نگریستند



 

453 
 

 (461: 1391از برادران سربلند...)شاملو، 

شود. جا ميگونه مرگ گویي مفهوم مرگ و زندگي باهم جابهر ایندر براب

 شود:زندگي مرگي تدریجي و دردناك مي

 اممن مرگ را زیسته

 با آوازي غمناك

 غمناك

 (534: 1391و به عمري سخت دراز و فرساینده)شاملو،

 در برابر، مرگ هجرتي دلپذیر است: 

 مرگ من سفري نیست

 هجرتي است

 داشتموست نمياز سرزمیني كه د

 (544: همانخاطر نامردمان)به

در اینجا وجه افتراق شاملو با پرور درباره مرگ قهرمانانه رخ 

 نماید. مرگي كه شاملو مي ستاید:مي

 انداینان مرگ را سرودي كرده

 اینان مرگ را

 اندمند و بلند آواز دادهچندان شكوه

 كه بهار

 چون آواريچنان

 (462: مانهاست)بر رگ دوزخ خزیده

 گیرد:مورد اهانت پرور قرار مي

 كه پسر در جنگ كشته شده باشداین

 دانندپدر و مادر این را طبیعي مي
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شود. جایي اگر چه در همین زمینه نیز اندیشه آنان به یكدیگر نزدیك مي

 اند:هاي بیهوده قرباني عداوتي ابلهانه شدهكه كشتگان جنگ

 شماراندیدم آنان را بي

 هاي عداوتشان چندان ابلهانه بودزهو انگی

 كه مردگان عرصه جنگ را 

 از خنده

 (488: 1391كرد)شاملو،تاب ميبي

ها رحم، نژادپرستان و میلیتاریستپرور نیز در برابر بورژواهاي بي

اي خشونت، خشونت ضعیفان را كه در انقالب فرانسه بازتاب یافته گونه

کند (. وی بارها از انقالب فرانسه یاد میLaser, 1989: 33-34« )كندتوجیه مي

ها آن را ریزیجای تأسف خوردن بر کشتارها و خونو برخالف معمول به

از جشنی سخن  Noces et banquetsشمارد.در شعر ای ممتاز از تاریخ میلحظه

 گوید:می

 مناسبت ازدواج بهشت و دوزخبه

 به افتخار انقالب فرانسه

 (Pervert, 1975: 234ویی شانزدهم)و حتی به افتخار مرگ ل

دهد وی آگاهانه و خالف معمول از مرگ کسی شادمانی کلمه حتی نشان می

کند. اما باور دارد که اگر الزم باشد بازهم سر کسی چون او را باید می

مردی سر لویی شانزدهم را در سبدی روی TDDبرید. به همین دلیل در شعر

 (.Pervert, 1975: 12) رای ستمگرانگذارد تا هشداری باشد بمیز می

جاست که شاملو هم از اعدام لویی شانزدهم برای جالب توجه این

 کند:تصویرسازی مهتابی زیبا استفاده می

 رقص مهتاب مهرگان زیباست

 سرد و سرسنگینبا دمش نیم

 همچو بر گردن ستبر کاپه

 (149: 1391بوسه سرخ تیغه گیوتین)شاملو،
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شاعر در نگرش به مرگ بسامد باالي آن است كه در هر  وجه مشترك دیگر دو

تواند سربرآورد و در بسیار جاها نه براي جا از خالل اشعارشان مي

دریافتن فلسفه مرگ است، نه اعتراض و نه ستایش. دو شاعر مرگ را 

بینند. در اشعار اند و حضور آن را درهر جا ميعنوان حقیقتي پذیرفتهبه

 ترانه دو حلزونرنگ مي بازد و فرو مي افتد)(، در پرور ناگهان پدري 

كند) رهگذري كه به هنگام خریدن گل مقابل گل فروشي تمام مي

profil<33ای بیند که در گوشهای زن مقتولی را می(.پرستویی از پشت پنجره

مرگ براي پرور موضوعي (. ” 49گید باز هم مرده )است.با خود میافتاده

تي دلیلي براي نگراني نیست. بخشي از وضعیت ماست. براي اندیشیدن و ح

و در شعر شاملو نیز مردگان  Laster, 1989: 32)دهد.)او هیچ معنایي بدان نمي

 و عزاداران همه جا حضور دارند:

 پدران از گورستان بازگشتند

 و زنان گرسنه بربوریاها خفته بودند

 كبوتري از برج كهنه به آسمان ناپیدا پركشید

: 1391زاد را بر درگاه تاریك نهاد)شاملو،ي جنازه كودكي مردهو مرد

383) 

در شعر من از مرگ سخن گفتم به شکل » به این ترتیب است که شاملو نیز 

هیچ اعتراض آن را  نشیند وبیشخصی و خصوصی مرگ طبیعی را به نظاره می

 (84پور و دیگران: حسام«)پذیرد.عنوان یکی از قوانین طبیعت میبه

 بینیم:همچنان که پذیرش ساده مرگ را در شعر پرور می

 یک دور کوچک دنیا

 یک دور کوچک در دنیا

 یک دور کوچک و می رویم

 برویم، برویم

 (Pervert, 1975: 222عجله کنیم، عجله کنیم)

رحمانه نزدیکان هم در شعر هردو نمونه دارد. در شعر پرور با قتل بی

شویی رختبا بیان خشمآلود. پرور در شعر  نگاه طنزآمیزش و در شعر شاملو
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کند که برای حفظ آبرو دخترشان را زیر لگدهای پدر و مادری را توصیف می

 کشند:خود می

 پاهای سرپرست خانواده سرخ است

 اندها خوب واکس خوردهاما کفش

 بهتر است حسرت برانگیزیم تا ترحم

 گوید:می کیفر شاملو در

ای نش را در تب تاریک بهتانی به ضرب دشنهاز این زنجیریان یک تن ز

 (333: 1391است.)شاملو،کشته

  

 گیری:نتیجه

های ها بااشعار شاملو در زمینهبا بررسی اشعار پرور و مقایسه آن     

توان یافت. از لحاظ فکری، این دو شاعر هردو جنبه گوناگونی شباهت می

اند. از این جهت نزدیک اجتماعی دارند. و از نظر زمانی نیز به یکدیگر

ای چون فقر با یکدیگر اشتراک داشته های جهانیطبیعی است که در زمینه

باشند و یا ضرورت همبستگی را در شعر یادآور شوند. مضمونی که در شعر 

هردو بسامد باالیی دارد. درباره مرگ با وجود اشتراک داشتن در پذیرش 

شعاری دیگر، یک تفاوت اساسی مرگ در بعضی اشعار و میل به زندگی در ا

هاست که در در اندیشه دو شاعر وجود دارد و آن فدا شدن در راه آرمان

مند است و از دید پرور ابلهانه. با این حال، هردو نظر شاملو شکوه

اند. درباره درباره انقالب و حتی ضرورت کشته شدن ستمگران همداستان

 کمابیش مشابه است.   های عشق در شعر هردوعشق نیز تنوع چهره

از لحاظ اشکال شعری مطابقتی میان تنوع شعر پرور با شاملو      

های هنری پرور بویژه در زمینه سینما توان یافت و با توجه به فعالیتمی

گونه موارد شاملو و آشنایی وی با شگردهای سینمایی شاید بتوان در این

 را متأثر از وی دانست. 

ای اند که آمیزهنیز هر دو شاعر زبانی برگزیده از لحاظ زبانی     

است از زبان ادبی و عامیانه و در برخی از اشعار صرفا از زبان 

ها آواییعامیانه استفاده کرده اند. جنبه آهنگین شعر هردو از طریق هم
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شود.اما تفاوتشان در لحن طنز آمیز و ها و... تقویت میو جناس

 دارد و با لحن جدی شاملو نسبتی ندارد.   ای است که پرورطبعانهشوخ

 فهرست منابع:

اندیشی در اشعار (. مرگ و مرگ1394پور، س؛ نبوی،س؛ حسینی،ا.)حسام

-77(،24)پژوهشنامه ادب غناییاخوان ثالث،شاملو و فروغ فرخزاد. 
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کیمیای »مطالعة تطبیقی اندیشه های تربیتی غزالی در 

 با ژان ژاک روسو« سعادت 

 فرشته محجوب

 استادیار زبان و ادبیات فارسی

 دانشگاه پیام نور

F.Mahjoub1354@yahoo.com 

 یدهچک

غزالي در شمار برجسته ترین  فالسفه و اندیشمندان عالم اسالم است  

ــته ترین متكلمین  ــه هایش با افكار برجس ــیاری از اندیش که پایة بس

وروان شناسان شرق وغرب پهلو می زند. او چون ناصرخسرو و سنایي، در 

سایة  سپس در  شود و  شور خویش جدا مي  شتة پر سني خود ازگذ دورة كمال 

در زمره برجسته « كیمیاي سعادت »وتاه به یقیني ثابت  مي رسد. شكي ك

صل این  ست و حا شه هاي اخالقي ا شحون از اندی ست كه م ترین آثار او ا

 دوران پر از تردید است.

غزالي در این اثرمعتقد است خودشناسي اولین ركن شناخت طبیعت و 

و تالش شكل  حقیقت است وخمیر مایة گوهر وجود انسان جز در پرتو تربیت

سامان دهي این امر بي تاثیر  نمي پذیرد. در عین حال اجتماع نیز در 

نیست. سپس عوامل تاثیر گذار اخالقي را در كیمیاي سعادت  به اصول و 

 فروع متعدد تقسیم مي كند و برای هریک حدیث و شاهد مثال می آورد.

ــعادت با تفکرات اخال ــه های  تربیتي غزالي در كیمیاي س قي اندیش

سو  ست. رو شابه ا سیاري موارد م سوی، در ب سو، متفكر فران ژان ژاك رو

نیز انســان را با فطرتي پاک معرفي مي كند و اخالق را براي داشــتن 

جامعه اي كه افراد به حقوق یكدیگر احترام مي گذارند ضـــروري مي 

شه داند. سو های اندی سی، ادبی و تربیتی، تأثیر در زمینهرو سیا های 

ها در پاریس عمر سپری معاصران گذاشت. نقش فکری او که سالبزرگی بر 

شایان آرمانکرد، به عنوان یکی از راه سههای گ قابل  انقالب کبیر فران

ست.  سوانکار نی ست که مفهوم  رو شنگرانی ا ستین رو شراز نخ را  حقوق ب

از  صـرف نظر کردن انسـاناو برای ه اسـت. طور مشـخص به کار گرفته ب

آزادی، به معنی صرف نظر کردن از خصلت انسانی و حق بشری است. روسو 

 .نوعی هماهنگی میان آزادی فردی و جمعی ایجاد نماید کندتالش می

mailto:F.Mahjoub1354@yahoo.com
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1
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پژوهش حاضر بر آن است كه با تطبیق آراي این دو اندیشمند بزرگ  

شیوه هاي تربیتي  ستنباط از علم اخالق و پرداختن به  در باب چگونگي ا

ز تأثیر اجتماع در شکل گیری شخصیت انسانی وجوه تشابه وتفاریق و نی

ــو را از  ــی کند و میزان تأثر روس ــمند را بررس تفکرات این دو اندیش

 غزالی بازنماید.

 غزالی ، ژان ژاک روسو، کیمیای سعادت، اخالق، تربیت کلید واژه :

 

 مقدمه

تعریف  کودک عضوی از جامعه» بر اساس یک باور گسترده و رایج    

می شود که هنوز به دلیل عدم تجهیز به مهارت های اجتماعی مورد نیاز 

ـــازمان اجتماعی ندارد. این تعریف اگرچه  ـــی مؤثر در س نقش ها، نقش

تعریفی سنتی است هنوز هم مهم ترین تعریف در این زمینه است. برداشت 

ه امروزی ما از مفهوم کودک و دوران کودکی به مثابة یک مقطع زمانی ک

آدمی طی می کند تا از کودکی بیولوژیک به عضـوی اجتماعی تبدیل شـود 

برداشـتی مدرن اسـت در واقع دوران مدرن حاصـل تحوالتی بود که مفهوم 

شی را در خانواده مورد تجدید نظر قرار داد و  نقش ها و قالب های نق

ـــاحب  ـــیاری از ص تعاریف جدیدی از نقش های مورد نظر ارائه کرد. بس

ــالی نظران پی ــنعت چاپ را پایان دوران کودکی و یا حتی بزرگس دایش ص

صویری در زوال دوران  سانه های ت ستمن، نقش ر بیولوژیک می دانند ) پ

 ( 54کودکی: 

ــریحی و برخی مدل      ــی از مدل های تربیت کودک  نظری و تش بخش

ــت: کودک به  ــم اس ــت. این مدل ها به چهار گروه منقس های انتقالی اس

سازة ا  tribal child( کودک قبیله ای )socially constructed childجتماعی ) عنوان 

( ، کودک ســـاختار اجتماعی )  group child minority(، کودک گروه اقلیت ) 

socially structural child این چهار مدل چهار تم تئوریکی دو قطبی به وجود )

ــــ ویژه می آورند که عبارتند از: عاملیت ــــ ساختار، عام گرایی 

گرایی، محلی ــــ جهانی، ثبات و تغییر. در این تحقیق به بررسی مدل 

های رفتاری موجود پرداخته خواهد شـد زیرا شـناخت تئوری های تربیتی 

 جدید سیر تطبیقی مطالعات را در دوران مختلف آسان تر خواهد کرد.
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 پیشینة تحقیق

سو و  سه نظریات تربیتی رو شته درباب مقای غزالی، پیش از این نو

مقاله ای از حســین ســیدی با عنوان بررســی تطبیقی اعترافات روســو، 

ــینا،  ــی تطبیقی دیدگاه های فارابی،  ابن س ــتین، بررس غزالی و آگوس

غزالی، جان الک و روســـو در مورد تعلیم و تربیت از لیدا کاکیان و 

درقالب پایان نامه و نیز بررسی تطبیقی دیدگاه های فارابی، غزالی و 

ر موردارکان تربیت از رضا بالغت و به شکل پایان نامه به رشتة روسود

 تحریر درآمده است. از منظر مقالة مذکور مورد مشابهی یافت نشد.

 

 روش تحقیق

روش تحقیق به شکل اسنادی و کتابخانه ای و سپس فیش برداری و پس 

 از آن تطبیق نظریات این دو دانشمند در قالب یک مقالة پژوهشی است. 

 

 . محّمد غزالی و کیمیای سعادت 1

کیمیای ازمهم ترین آثار غزالی فیلســـوف، متکلم و فقیه ایرانی 

و  احیاء علوم الدینای است از کتاب بزرگ چکیدهاست. این کتاب سعادت 

ستی غزالی شتهبا افزون و کا ست. هایی آن را با همان نظم و ترتیب نو ا

سی شنا سی، دنیا شنا سی، خدا شنا و آخرت  مقدمه کتاب در چهار عنوان خود

به چهار رکن علوم الدین احیاء نیز همچون . متن تنظیم شده است شناسی

شده و ت، ُمهلکات، و ُمنجیاتعبادات، معامال سیم  صول  تق سالمدرباره ا   ا

  ت.نوشته شده اس فارسیبه  قرن پنجم در 

 

 . ژان ژاک روسو و تفکرات تربیتی2

میالدی و صاحب آثاری همچون رساله  سدة هجدهمروسو متفکر سوئیسی 

دربارة علم و هنر، گفتار دربارة منشــأ نابرابری میان انســان ها، 

ات، قرارداد اجتماعی و امیل است. او در اوج نامه های اخالقی، اعتراف

شنگریدورة  ست و در اروپا می  رو شهزی سی، در زمینه شهایاندی سیا های 

ـــت. نقش ـــران گذاش فکری او که  ادبی و تربیتی تأثیر بزرگی بر معاص

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C
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های گشایان آرمانها در پاریس عمر سپری کرد، به عنوان یکی از راهسال

ــهانقالب کب ــت.  یر فرانس ــو، برایقابل انکار نیس ــرف روس  کردن نظر ص

 «بشری حق» و انسانی خصلت از کردن نظر صرف معنی به آزادی، از انسان

ست سو. ا کند، نوعی هماهنگی میان آزادی فردی و جمعی ایجاد تالش می رو

سال  قرارداد اجتماعینماید. وی این کار را در اثر معروف خود  که در 

ــد، انجام می 1762 ــته ش او به عنوان پیام آور آزادی دهد. میالدی نوش

اد متولد شده انسان آز» فردی کتاب مذکور را با این جمله آغاز کرد: 

ولی همه جا در غل و زنجیر اســت. شــخص تصــور می کند که او ارباب 

روسو کتاب «. دیگران است در حالی که چیزی جز یک بردة بزرگ تر نیست.

ـــروع کرد: « امیل »  ـــبیه این ش » خود را نیز با نظر و جمله ای ش

 خداوند همه چیز را خوب آفریده است. انسان در آن ها دخالت می کند و

 (. 5: 1349روسو، « ) آن ها پست و شرور می شوند.

 

 وجوه مشترک اندیشه های تربیتی غزالی و روسو

از نظر میشل لونه مفاهیم تربیتی کتاب امیل که اثر اخالقی روسو 

 محسوب می شود به پنج کتاب قابل تقسیم است: 

: در شیرخوارگی کودک است. یک شاگرد خیالی هم به نام کتاب اول

 ر این میان هست. امیل د

سالگی کودک را شامل می  12تا  2پنج بخش است و از سن  کتاب دوم:

شود. بخش نخست به پرورش حواس، دوم پرورش معنوی، سوم پرورش فکری، 

 چهارم پرورش جسم و پنجم به پرورش حس ها اختصاص یافته است.

سالگی و به دو بخش تقسیم می شود. نخست  15تا  12از کتاب سوم: 

 ورش فکری، دوم آموزش و پرورش اجتماعیپر

ــات پرداخته و از کتاب چهارم:   ــاس ــن عقل و احس  20تا  15به س

شود. اول پرورش  سیم می  سه بخش تق شخص را در برمی گیرد و به  سالگی 

 شخص اخالقی و سپس آموزش و پرورش مذهبی طفل.

ست. امیل در این بخش با  کتاب پنجم: سن ازدواج و عقل امیل ا در 

 تری فرضی به نام سوفی آشنا می شود. دخ

 کودک بی گناه، تئوری مدل رفتاری ژان ژاک روسو

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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ــناختی دربارة دوران کودکی  ــوم دومین مدل پیش جامعه ش کودک معص

ــرور قرار  ــت. در اثر انتقادی کنوی این مدل در مقابل مدل کودک ش اس

ما  داده شده است. منبع استانداردهای عمومی برای نوع رفتار و سلوک

نسبت به کودکان و نسبت به انتظارات سیاسی ما و نوع آماده سازی خود 

صورات رمانتیک  وردت » و « بلیک » در قبال آن ها را می توانیم در ت

ستند و « ورث  شته خو ه سا دارای قلبی فر سا پیدا کنیم. این کودکان ا

 هنوز توسط دنیایی که به آن پا گذاشته اند تباه نشده اند. این ایده

به عنوان بخشــی از ســیر اجتماعی تمدن گرایی همانند تمام اقدامات 

مهمی که در جهت متمدن کردن انسان برداشته شده است به شخص ژان ژاک 

 روسو برمی گردد. 

در زمینه تربیت  امیلهای مهم روســـو به نام یکی دیگر از کتاب

ست سالی می .کودکان ا سو عالم کودکی را متفاوت از بزرگ داند. همین رو

امر سـبب شـده اسـت تا او را پیشـرو روان شـناسـی کودک بدانند. او 

شرح داده و  شد را به دقت  صایص هر مرحله از ر ست که خ سی ا ستین ک نخ

ست.  سته ا در کتاب امیل دوران کودکی را متمایز از دوره نوجوانی دان

کودک به موقعیت اجتماعی یک شخص و فرد دارای نیازها و تمایالت و حتی 

او برای اولین بار » حقوق ارتقاء داده شده است. رابرتسون می گوید: 

در طول تاریخ باعث شــد که گروه بزرگی از انســان ها باور کنند که 

ساالن را دارد و با شمندانه بزرگ شد که دوران کودکی ارزش توجه هو عث 

سـمت توجهات بیشـتر به طرف فرایند رشـد معطوف شـود نه فرآوردة آن. 

شد بود که  آموزش و پرورش کودکان به عنوان حوزه ای از عالیق رو به ر

در روند های عقالنی آن زمان به طور برجســته ای به چشــم می خورد ) 

 ( 42: 1385جیمز و دیگران، 

 

 غزالی بر روسو  تأثیر اندیشه های

یشــه های روســو در مباحث اخالقی به ویژه در کتاب امیل که به اند

ــیار  ــت  به آراء غزالی بس ــول اخالقی پرداخته اس تربیت کودکان و اص

نزدیک است. وجود این شباهت به اندازه ای است که وجود این فرضیه را 

ساس تعالیم اخالقی خود را از غزالی  سو ا به ذهن متبادر می کند که رو

 ن مشابهات به قرار زیر است:گرفته است ای

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84
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 . بصیرت و آگاهی نسبت به طبیعت شخص1

نخستین فصل از کیمیای سعادت به شناخت نفس اختصاص یافته است که 

شــامل هجده فصــل اســت. در فصــل دوازدهم از این گفتار غزالی تمامی 

انســان ها با فطرتی پاک زاده می داند که عواملی همچون حرص دنیا و 

شهوا صی و  شاند: معا سان بر فطرت او زنگار می ن گمان مبر که » ت ان

این به پیامبران مخصوص است که گوهر همة آدمیان در اصل فطرت شایستة 

این است. چنانکه هیچ آهنی نیست که به اصل فطرت شایستة آن نیست که 

از وی آیینه برآید که صـــورت عالم را حکایت کند مگرآنکه زنگار در 

ند و و یا و جوهر وی غوص ک ند. همچنین هر دل که حرص دن باه ک ی را ت

سد و به  شود و در وی متمکن گردد بدین نر صی بر وی غالب  شهوت و معا

: 1352غزالی، « ) درجة رین و طبع رسد و این شایستگی از وی باطل شود

24) 

روسو نیز نخستین احساسات کودک را واکنش هایی عاطفی می داند که 

شد یابد:  ست ر سات کودک مطلقا جنبة عاطفی دارد اول» می بای سا ین اح

ساس می کنند چون قادر به به راه رفتن و  آن ها فقط لذت و درد را اح

شیاء  ستند به دقت زیادی احتیاج دارند تا حس های خود را با ا درک نی

ــات عاطفی کم کم آن ها را  ــاس ــنا کنند ولی در این مدت احس خارجی آش

سو،  سازد ) رو ( . در ئئوری او کودک باید از 62: 1349مطیع عادت می 

سطة آن ها زجر  شد ولی نباید به وا ساس با ضعف هایش آگاهی یابد و ح

ــش کردن را  ــتگی را یاد بگیرد ولی مطیع بار نیاید. پرس ــد. وابس بکش

طبیعت به کودکان قبل از » بیاموزد ولی نباید فرمانروایی نماید. 

)براون و « ک می نگرد.اینکه به عنوان بزرگسال بنگرد، به چشم یک کود

صوص 42: 1972ادواردز،  ست که کودک طبیعت مخ سو معتقد ا (. در واقع رو

از حالت کودکی »به خود را دارد و مینیاتور افراد بزرگســال نیســت 

شـکایت می کنند. نمی بینند اگر انسـان زندگی خود را با کودکی آغاز 

 (191: 1355)شاتو، « نمی کرد. نژاد بشری منقرض می شد

 

 .  رابطة متقابل فرد و اجتماع2
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با آنکه روسو معتقد به فساد اجتماع بود و سعی داشت تا امیل را 

تباهی های جامعه دور نگهدارد غزالی حشـر و نشـر با افراد جامعه را 

ـــل پنجم از رکن دوم  ـــرایطی خاص مجاز می داند.او در اص با رعایت ش

سعادت به نام  صحبت خلق» کیمیای  ست« حق  سی : » آورده ا بدانکه هرک

دوستی و صحبت را نشاید بلکه باید که صحبت با کسی داری که در وی سه 

خصــلت بود: عاقل بودن، داشــتن خلق نیکو، و داشــتن صــالحیت اخالقی و 

سرزمینی تنها 314: 1352غزالی، «.) پرهیز از بزه سو امیل را در  ( رو

ــت 12و فقط با مربیش تا  ــالگی نگه می دارد او معتقد اس که طبیعت  س

ست  شریر تربیت نموده ا سان را نیک پدید آورده، ولی جامعه او را  ان

( امیل باید از زندگی خانوادگی در دوران طفولیت 48: 1351)شاوارده، 

ـــیله کنش و  ـــود و درس خود را فقط از طبیعت فراگیرد و به وس جدا ش

به واکنش متقابل و تجربیات فردی و نه از طریق تجربیات جمع شده بشر 

ـــت آورد او  تا  ـــورت کتاب و یا معلومات دیگر، اطالعاتی به دس  12ص

 سالگی خواندن کتاب را برای امیل ممنوع کرده بود .

 

 لزوم انتخاب شغل .3

ست.  سابی او ا شغل برای امیل جزو الینفک مهارت های اکت » انتخاب 

باید حرفه هایی را که مورد استعمال ان ها بیشتر جنبة عمومی دارد و 

شاورزی، ب ست : ک شت. از این قبیل ا ست مقدم دا رای آدمیان الزم تر ا

 ( 246: 1349آهنگری ، نجاری و غیره ) روسو، 

ــاره کرده:  احتیاط دوم آنکه بداند که وی » غزالی نیز دقیقا اش

یک روز زندگانی نتواند کردن تا کمترین هزار کس از آدمیان هر یک به 

شد چون نانبا و زر شغول نبا گر و جوالهه و آهنگر و حالج و دیگر شغلی م

ــه ها ) غزالی،  ــاعر یا 283: 1352پیش ــت امیل ش ــو مایل نیس (. روس

ستی را مقبول تر  شنایی با یک حرفة د شود بلکه آ سنده یا هنرمند  نوی

( غزالی نیز فراگیری علم تجارت را از 275: 1349می داند) روســـو، 

ل کردن فریضه است که و علم بیع حاص« ضروری ترین کارها دانسته است:

 (257: 1352غزالی، « ) هیچ کس را از این چاره نباشد

 

 . زمان مناسب برای فراگیری علوم4
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ــل دوم که به طلب علم  ــعادت و در اص غزالی در رکن اول کیمیای س

اختصاص یافته فراگیری بعضی از علوم را واجب می داند. وی با استناد 

سلم طّّلب ا» به حدیث پیامبر که فرمود  ضه علی کل م معتقد « لعلم فری

ـــت آموختن علم زمان خاص خود را می طلبد  ـــتگاه مثال » اس هرکه چاش

مسلمان شود یا بالغ شود این همه علم ها بر وی آموختن واجب نگردد و 

» ( روسو نیز عقیده ای مشابه دارد. 115: 1352غزالی، « ) لکن در وقت

ــب ــاعت و زمان مناس ــن معینی برای یادگیری هر مطلب س ی وجود دارد. س

برای تحصـیل علوم، سـن خاصـی برای درک آداب و رسـوم اجتماعی، موقع 

خاصی )جوانی( برای داستان ها و قصه ها و زمان معینی برای رسیدن به 

مفهوم خداوند و درک خالق و دوره ای نیز برای فرمانروایی از طریق 

: 1355. )شـاتو، اسـتدالل و دوره دیگری برای فرمانروایی از راه رغبت

ست. 204و  198 صول اخالقی غزالی نیز چنین ا سودمند آن بود » (. ا علم 

که وی را حقارت دنیا معلوم کند. اما این علم ها که در این روزگار 

می خوانند چون خالف مذهب و کالم و قصــص و طامات و این معلمان که در 

ساخته اند مخا شان روزگارند که از علم های خویش دام دنیا  لطت با ای

غزالی، « ) و تحصـــیل علم از ایشـــان مرد را از راه دنیا بنگرداند

ست و لکن آن علم ( »  119: 1352 ستغنی نی ستن علم م سلمان از ج هیچ م

ــت بلکه به احوال و اوقات  ــی برابر نیس ــت و در حق هرکس یک جنس نیس

 (117: همان« )بگردد

 

 . حدود تنبیهات روحی و جسمی5

ــت  ــو معتقد اس ــاالن نیازی به روس ــان هرگز در تربیت خردس که انس

جازات طبیعی وجود دارد مثالً اگر  ندارد. زیرا برای هر عملی م یه  تنب

سرما برخود بلرزد تا بر کرده  ست از  شند بهتر ا شه پنجره را بک شی

نامطلوب خود واقف گردد. غزالی نیز مانند روســودر رکن دوم و اصــل 

» قوق فرزندان اختصـاص داده اسـت پنجم کیمیای سـعادت مبحثی را به ح

« ) یکی از حقوق فرزند آن است که ورا به بدخویی خویش در عقوق نداری

رسول گفت هرکه بر فرزند رحمت نکند بر وی رحمت ( » 339: 1352غزالی، 

ند مان« )نکن مذکور 339: ه باب  یات تربیتی روســـو در  به نظر  )

ــینه آیا کودک را بر علیه » انتقادهایی وارد آمده:  بیماری ها واکس
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نکنیم چرا که طبیعت خود او را از خطر محافظت خواهد کرد؟ )شـــاتو، 

1355 :203) 

 

 .  نظریه آزادی تنظیم شده و نگاه داشتن اعتدال روح6

ــخص از روی عقل  ــو یعنی اطاعت از قانونی که ش آزادی از نظر روس

ـــتن را به رعایت آن ملزم می داند ـــفاهی به» خویش  هیچ نوع آموزش ش

کودکان ندهید. بگذارید از طریق تجربه به آن دســـت یابند.آن ها را 

آزاد بگذارید تا به دلخواه در بازی ها شــرکت کنند و انرژی خود را 

 (200: 1355در این راه مصروف دارند.)شاتو، 

غزالی آموختن آداب را در اصــل اول از رکن دوم به بخش هایی چون 

یگران، طعام نهادن و آداب دعوت و آداب آب خوردن، طعام خوردن با د» 

ست : « اجابت  سان نی سیم کرده و قائل به آزادی بیش از حد ان و » تق

سگی و خوکی و دیوی و  ست  ست آدمی چهارچیز ا به حقیقت گویی که در پو

فرشته ای... و آدمی را فرموده اند که به نور عقل که از آثار انوار 

شف می شیطان ک ست تلبیس و مکر  شتگان ا شود و هیچ  فر سوا  کند تا وی ر

ستی که در (. » 18: 1352)غزالی، « فتنه نتواند انگیختن. و چون بدان

سکنات خویش را تا از  ست مراقب باش حرکات و  باطن این چهار کارفرمای

این چهار اندر این جهان در طاعت کدامی و به حقیقت بشـناس که از هر 

همان: « ) ن در تو بماندحرکتی که بکنی صفتی در دل تو حاصل شود که آ

شود 19 سپس اهمیت مداومت بر تهذیب نفس را متذکر می  و دل همچون » ( 

آیینة روشن است و این اخالق زشت چون دودی و ظلمتی است که به وی همی 

ـــرت الهیت نبیند ـــد و وی را تاریک همی گرداند تا فراراه حض « ) رس

ست که از وی آیینة دل آدمی در ابتدای آفرینش چون آهن ا( » 19همان: 

روشـــن بیاید که همه عالم در وی بیاید. اگر وی را چنان که باید 

شود که نیز از وی آیینه  نگهدارند و گرنه جمله زنگار بخورد و چنان 

 (20: همان« )ای نیاید.

ــپارت بوده  ــو که دلباخته تعلیم و تربیت اس عده ای معتقدند روس

تی اجتناب کند. طرفداران وی سعی می کند از معایب چنین تعلیم و تربی

ــمی و ورود در اجتماع  ــکل دادن از طریق آموزش رس ــتر به ش بعدها بیش

شند. این تغییر عقیده  سته تر می اندی خانواده و گروه های اجتماعی ب
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محیط منتخب برای آموزش امیل و محاط کردن او به نام آزادی امیل را 

جامعه رشد یابد و با  از همردیفانش دور می دارد. زیرا کودک باید در

  (. 217آزادی های اجتماعی خوبگیرد. )شاتو: 

 

 . شیوه های تربیت اخالقی7

روسو بزرگ ترین مانع بر سر راه سعادت انسانی را تضادهای درونی 

مهم نیست کودک در آینده چه شغلی دارد اما می بایست می داند.  انسان

ما آن کسی که بتواند  در میان» در مسیر زندگی انسانی گام بردارد.: 

به بهترین وجهی خوبی ها و بدی های این زندگی را تحمل نماید بهتر 

 (.25: 1349روسو، « ) از سایرین پرورش یافته است

بدان که آدمی » غزالی نیز آفرینش انسان را هدفمند دانسته است: 

را به هرزه نیافریده اند بلکه کاری عظیم اســــت و خطری بزرگ... و 

اگرچه در ابتدا آمیخته و آویخته به صـفات بهیمی و سـبعی و  گوهر وی

شـــیطانی اســـت چون در بوتة مجاهدت نهی از این آمیزش و آالیش پاک 

شود. چون گوهر آدمی در اول آفرینش  ضرت ربوبیت  ستة ح شای گردد... و 

ــان به درجة کمال  ــت ممکن نگردد وی را از این نقص ــیس اس ناقص و خس

 (. 2: 1352غزالی، « ) رساندن اال به مجاهدت 

ـــت این نظریه  ـــتر بر دل و روح اس تأکید غزالی برای تربیت بیش

سو نیز در زمینه  ست. رو شبیه ا سو در پرورش کودک  سیار به نظریه رو ب

استفاده از استدالل در تربیت  كودكان با نظریات جان الك مخالف است و 

مام قواي مي گوید نیروي عقل كه تركیبي از ســایر نیروها اســت از ت

روحي بشـر مشـكل تر رشـد مي یابد ولي مردم به غلط این قوه را براي 

 قواي دیگر به كار مي برند.   رشد

 

 . نقش مربي 8

سته ترین فرد برای حفاظت از فرزند را مادر و  شای سو اولین و  رو

شکیل ده. » والدین می داند:  خیلی زود حفاظی در اطراف روح فرزندت ت

ر آن را تعیین کند ولی این تو هســتی که باید دیگری ممکن اســت مدا

صب کنی سو، « ) نرده های حفاظ را ن مربي اطفال باید ( » 18: 1349رو
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جوان باشد زیرا بین بزرگساالن و كودكان اشتراك عقیدتي وجود ندارد و 

به شـرط دارا بودن عقل ، مربي هرچه جوان تر بهتر و بهتر اسـت کودک 

ه او باید راهنمایي كند باید از دســتور خود انتخابش نماید. آنجا ك

دادن بپرهیزد و كاري كند كه خود طفل به كشــف امور بپردازد. غزالی 

سان نیاز به مراقبت دارد تا نفس او پالوده گردد:  ست ان نیز معتقد ا

سی »  شنا ست چون خود را ن در جمله هیچ چیز به تو از تو نزدیک تر نی

 (9: 1352غزالی، « ) دیگری را چون شناسی

 

 . آداب ازدواج9

روســـو در کتاب پنجم به بحث پیرامون ازدواج امیل با ســـوفی می 

ست و زن برای  ستگی مرد در نیرومندی او ا شای ست  پردازد. او معتقد ا

خوشـایند مرد به وجود آمده اسـت و زن بیش از مرد موظف اسـت نجیب و 

ش دهیم به عفیف بماند. اگر تالش کنیم خصلت های مردانه را در زن پرور

ضرر او کار کرده ایم. صفت صبر و بردباری را الزمة یک زن می داند به 

ــت تحمل کند اما دخترها تنها  ــر را می بایس ــتم همس حدی که ظلم و س

وســیله ای که در زندگی با مرد در اختیار دارند ظرافت و زیبایی آن 

ست:  ست یا زن؟ » ها ا من سوال می کنند برای دخترها مربی مرد بهتر ا

نمی دانم لیکن عقیده دارم که دختران نباید به هیچگونه معلم احتیاج 

شته  ست دا شان آزادانه هر آنچه که دو ست خود شند و بهتر ا شته با دا

(. ســوفی نژادی پاک و 450: 1349روســو: « ) باشــند را یاد بگیرند. 

شد و از روی  ست عاقالنه با سوفی بای فطرتی نیک دارد. ازدواج امیل و 

سا سا سو امیل را از پاریس به حومه می اح صورت نگیرد. رو ت کورکننده 

ــوفی می گردد. پس از مدتی امیل  ــنایی امیل با س ــبب آش برد. و این س

دلباختة سوفی می شود و به مرور کفایت و تعهدات اخالقی خود را بر او 

 آشکار می کند. 

غزالی در اصل دوم از رکن دوم کیمیای سعادت مبحثی را به ازدواج 

سمت هایی همچون فواید  ست. او این بخش را به ق صاص داده ا و نکاح اخت

و آفات نکاح، در آداب عقد نکاح و در آداب معیشــت و زندگانی پس از 

 نکاح تقسیم کرده است.
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ــو یکی در  ــبب ازدواج و روس ــابهت های میان عقاید غزالی در س مش

ست:  ست آنجا که غزالی آورده ا سیمات ا سوم تق شد به انس ب» فایدة  ا

( و 241: 1352غزالی، « ) دیدار زنان و راحتی که دل را حاصـــل آید

آن بود که زن تیمار خانه بدارد و کار رفتن و پختن و » دیگر آنکه 

شستن کفایت کند که اگر مرد به دین مشغول شود از علم و عمل و عبادت 

 ( از دیدغزالی صفات زن242همان: « ) بازماند و بدین سبب زن یار بود

شیزه  سبک، دو سایی، خلق نیک، جمال، مهریه  ست پار ست: نخ شت ویژگی ا ه

بودن، اصــالت ، عقیم نبودن، فامیل نبودن. غزالی نیز مانند روســو 

به مجرد جمال نباید خواست » معتقد است جمال زن بایست میانه باشد: 

ــت ــت که جمال نیز نباید نگاه داش : همان« ) بی دیانت و معنی آن نیس

246) 

ی در آداب معاشـــرت مرد با زن دوازده ادب را الزم می داند غزال

ست :  سو معتقد ا ست بر » اما او نیز مانند رو اما حق مرد عظیم تر ا

ــت که در  ــت ... حق مرد بر زن آن اس زن که وی به حقیقت بندة مرد اس

خانه بنشیند و بی دستوری وی بیرون نشود... از شوی خویش جز نیکویی 

 (255: همان« ) ا شوی به جمال خویش فخر نکند... سخن نگوید... و ب

 

 .  آداب سفر10

ــفر می رود:  برای جوانی که می » در بخش پایانی کتاب امیل به س

خواهد تربیت شـود مسـافرت الزم اسـت و آن کس که فقط یک ملت را دیده 

است آدمیان را نمی شناسد... این همه کتاب باعث شده است ما دیگر به 

سو، « وجه نکنیمکتاب دنیا ت سو او را وامی دارد تا 554: 1349)رو (رو

در آداب و اخالق ســــایر ملت ها مطالعه کند و در این راه با انواع 

حکومت ها همچون اشرافی، سلطنتی، دموکرات و... آشنا شود. غزالی نیز 

انگیزة سفر را به پنج دسته تقسیم می کند. نخست آنکه فرد طالب علم 

ر کندتا خود و اخالق خود را بهتر بشناسد.و به عالج شرع باشد. دوم سف

صفات مذموم خود مشغول شود. سوم تا عجایب صنع خدا رابهتر بشناسد. 

 چهارم برای تجارت سفر کند. پنجم دلیل آن تماشا و تفرج باشد. 

غزالی مانند روســو داشــتن همســفر را در ســفر الزم و بایســته می 

شای» داند:  ست آورد که در دین یار او ادب دوم آنکه رفیقی  سته به د
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سفر تنها ست از  سول نهی کرده ا در ( » 362: 1352غزالی، « ) بود و ر

 (.554: 1349)روسو، « هر حال من و امیل به مسافرت می رویم

 

 نتیجه گیری

شه. 1 سوف بزرگ های اندی سو فیل سی، در زمینهژان ژاک رو سیا های 

از نخسـتین  اوگذاشـت. وی ان ادبی و تربیتی، تأثیر بزرگی بر معاصـر

ست که مفهوم  شنگرانی ا شررو شخص به کار گرفته را ب حقوق ب  ه وطور م

 .نوعی هماهنگی میان آزادی فردی و جمعی ایجاد نماید کندتالش می

اندیشه های  تربیتي غزالي در كیمیاي سعادت با تفکرات اخالقي . 2

ست موارد  شابه ا سیاري موارد م سوی، در ب سو، متفكر فران ژان ژاك رو

مشابه میان عقاید این دو در چگونگی پیدایش صفات خوب و بد در آدمی، 

ــغل ــب ، کیفیت روابط متقابل فرد و اجتماع، لزوم انتخاب ش زمان مناس

سمی، علوم برای فراگیری شتن اعتدال ، حدود تنبیهات روحی و ج نگاه دا

ستین مربي ، شیوه های تربیت اخالقی، روح نقش پدر و مادر به عنوان نخ

  آداب سفر است.و  آداب ازدواج، 

ـــیار، این نکته را به ذهن 3 ـــابهات بس . تحلبل موارد فوق و تش

صول اخالقی که در کتاب  سیاری از ا شرح متبادر می کند که منبع ب امیل 

ــت. این  ــت از عقاید غزالی مأخوذ اس ــده و به آن پرداخته اس داده ش

ــغل هایی که یک فرد الزاما می  ــابه حتی در موارد جزئی چون نوع ش تش

 بایست فراگیرد و یا قضاوت دربارة جنس زن نیز به چشم می خورد.
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 چکیده

های ناشی از اصول نمایشی تئاتر قرن بیست غرب تحت تاثیر آشفتگی

جنگ جهانی اول و دوم دستخوش تحوالتی شد. این تغییرات در سبک نوشتاری، 

کشیدن انسان تصویرا هدف بهگشایی مرسوم در نمایش بپردازی و گرهشخصیت

دربند در دنیای پوچ دنبال شد. در ایران تئاتر معناباخته تحت تاثیر 

" اثر معروف ساموئل در انتظار گودوتئاتر ابزورد غرب شکل گرفت. "

بکت، پدر تئاتر ابزورد، به بررسی مضمون انتظار واهی دو شخصیت 

اهیمی با نگارش مجموعه پردازد. از میان نویسندگان ایرانی، نادر ابرمی

"، مضمون انتظار عبث را به وسعت معنای انتظارای با عنوان "نمایشنامه

طور مشترک اسیر گذارد. قهرمانان تئاتر معناباخته معموال بهنمایش می

ناامیدی، تنهایی و بحران هویت هستند. اما معنای انتظار به طبع در 

ن پژوهش در پی آن است تا ی مختلف یکسان نیست. ابدو فرهنگ و جامعه

پوچی و بیهودگی لحظه انتظار را در دو اثر غربی و شرقی نشان دهد و 

از خالل بررسی مفهوم انتظار سیر تحول این مضمون را در تئاتر 

معناباختگی ایران بارز نماید. پژوهش حاضر در نظر دارد تا با کنکاش 

ا رویکردی بینامتنی و واکاوی مضمون انتظار در دو اثر مورد مطالعه و ب

سازی این سبک جدید نوشتاری نشان دهد که چگونه ابراهیمی در پی بومی

سازی شدن این تئاتر در ایران باعث تغییرات اساسی در است. آیا بومی

است؟ آیا وجه تمایز تئاتر است و به تکثر معنایی منجر شدهاین ژانر شده

های منحصر به ه از ویژگیمعناباختگی ایران با تئاتر پوچی غرب برگرفت

 باشد؟ فرد فرهنگی و نمایشی ایران می

 سازی، تفاوت فرهنگی: بینامتنیت، پوچی، بومیکلیدی واژگان
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 مقدمه  .1

عواقب جنگ جهانی دوم منجر به ظهور نسلی از نویسندگان شد که از 

گفتند. این فضا تاثیر بسزایی بر انزوا، بیهودگی یا انتظار سخن می

نویسان اروپایی گذاشت،  تئاتر پس از جنگ، با زیر سوال نمایشنامه

کشیدن ساختار تئاتر سنتی سعی در به تصویر کشیدن شرایط انسانی داشت، 

انسانی که دچار دلواپسی متافیزیکی است. بن مایه های اصلی این سبک 

نمایشی سکوت و مرگ، گذشت زمان، عدم تفاهم و خشونت در رابطه فرد با 

ین تئاتر در حقیقت بازتاب هرج و مرج  حاکم بر جامعه پس دیگری است. ا

از جنگ است. این سبک نمایشی، در تقابل با طرح کالسیک )نقطه آغاز، 

 اوج، پایان(، ساختار مرسوم در نمایش را دگرگون ساخت. هدف آن

گذاشتن دنیایی است که معنای زندگی در آن رنگ باخته و بازتاب نمایشبه

نویسان این سبک در پی ها است. نمایشنامهزمرگی انسانزندگی پوچ و رو

روابط علت و معلولی نیستند و خود را از بند عناصر سنتی مثل انسجام، 

اند. تئاترهای بوجود آمده با گشایی و غیره رها کردهپردازی، گرهشخصیت

کشد که در پی بازیابی هویت خویش تصویر میهایی را بهاین سبک شخصیت

 ند جایگاه خود را در دنیا بیابند.سعی دار

نویسان این سبک ادبی نامهآورترین نمایششک از نامساموئل بکت بی

های بکت با درهم شکستن قوانین کالسیک، سعی رود. نمایشنامهشمار میبه

ها دارد. در ایران نویسندگان زیادی در نمایش پوچی و فالکت زندگی انسان

بهمن فرسی، بهرام بیضایی، اکبر رادی،  از جمله : غالمحسین ساعدی،

ها و نیازهای فردی بیژن مفید و ... متاثر از غرب و به سبب دلنگرانی

نویسنده و وضعیت نابسامان جامعه به این سبک روی آوردند. از آن میان 

هایش را نادر ابراهیمی کوشیده است تا در قالبی نوین نمایشنامه

تئاتر معناباختگی در ایران محسوب  بنگارد، او از نویسندگان پیشرو

 شود. می

وسعت معنای " و مجموعه "در انتظار گودوآثار منتخب این پژوهش، "

اند. اما "، هر دو به مضمون پوچی در زندگی انسان پرداختهانتظار

تصویر هرنویسنده این مفهوم را به سبک خود و مطابق با فرهنگ خویش به

باشند و روز و شب ون در انتظار منجی میاست. والدیمیر و استراگکشیده

های مجموعه سه برند. همچنین شخصیتسر میخود را با این امید واهی به
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داستان نادر ابراهیمی در انتظار بچه هستند و این انتظار در هر سه 

کند، انتظار و امیدی پوچ که بی حاصل ای مشابه جلوه میداستان به گونه

مشترک چگونه در دو فرهنگ متفاوت غرب و شرق  باشد. اما این مفهوممی

طور کامل دنباله رو تئاتر پوچی کند؟ آیا نادر ابراهیمی بهجلوه می

 غرب است یا موفق شده تا این مضمون را با فرهنگ خود تطبیق دهد؟

نویسان این سبک با توجه به اینکه ساموئل بکت در صدر نمایشنامه

است. با توجه ایران از وی تاثیر گرفتهشک تئاتر ابزورد قرار دارد، بی

توانیم به اینکه مضامین اصلی دو اثر منتخب این پژوهش مشابه هستند، می

ی با رویکرد بینامتنی به مطالعه این تاثیر و تاثر بپردازیم. به گفته

های پیشین است. پس اثر بارت، هر متنی بافت جدیدی از نوشته و گفته

از تئاتر بکت باشد. اما ابراهیمی به ناچار  تواند متاثرابراهیمی می

سازی کرده است چرا که نقش خواننده پررنگ است این سبک ادبی را بومی

بایست شود. بنابراین او میو دریافت معنا از طریق خواننده انجام می

عالوه بر پیروی از سبک نوشتار غرب، مفهوم انتظار را مطابق با فرهنگ 

ترین بگذارد. این مقاله مضمون انتظار، برجسته خواننده خود به نمایش

دهد و به تغییر و تحوالت مضمون دو اثر ذکر شده را مورد بررسی قرار می

 پردازد.این سبک در ایران می

 

 پیشینه تحقیق .1

های قابل جا که بکت از نویسندگان مشهور جهانی است، پژوهشاز آن

 در انتظار گودواشد. اثر بآثار او بسیار گسترده می دسترس در زمینه

های بسیاری به کنون پژوهششود و تاادبی محسوب می وی از آثار برجسته

است. اما مطالعاتی که نزدیک های مختلف در مورد آن انجام گرفتهزبان

باشند، بررسی مفهوم انتظار را از زوایای مختلف مد به پژوهش حاضر می

ای به زبان فرانسه با عنوان هنظر دارند. احمد کامیابی مسک در مقال

( 2012مسک، " )کامیابیدر انتظار گودو"انتظار در تئاتر ساموئل بکت، 

پردازد و در نهایت این انتظار را مشابه با به بررسی مفهوم انتظار می

که دلیل اینکند که بهگیرد و بیان میانتظار منجی برای همگان در نظر می

عبث است، در نتیجه این انتظار برای زندگی از دیدگاه بکت پوچ و 

ای دیگر ابوالقاسم پرتویی و انسانیت انتظاری واهی است. در مقاله

 گودو انتظار در نمایشنامة دو پیرامون مروارید رهبری، با عنوان "پژوهشي
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( به بررسی مفاهیم پوچی در این دو 1388" )پرتوی و رهبری،بازي پایان و

 اکاوی جهان پرابهام بکت دارند.اند و سعی در واثر پرداخته

در مورد نادر ابراهیمی، اثری که بیشتر مورد توجه قرار 

باشد. نگارندگان در جستجوهای می چهل نامه کوتاه به همسرماست، گرفته

اثر منتخب این پژوهش  وسعت معنای انتظار،خود، پژوهشی در مورد 

است، از گرفته نیافتند. اما مطالعاتی در مورد آثار ابراهیمی انجام

های آثار ابراهیمی توان به مقاالتی در باب تحلیل شخصیتآن جمله می

 ”مقدم و سوسن پورشهرام در مقاله " کاربرداشاره کرد.  مهیار علوی

های داستانی نادر گِرماس در نقد و تحلیل شخصیت “الگوی کنشگر

در سه ها ( به تحلیل شخصیت1387ابراهیمی")علوی مقدم و پورشهرام، 

 پردازند.داستان کوتاه وی بر طبق شش کنشگر گرماس می

وجه تمایز پژوهش حاضر با مطالعات قبلی از یک سو تطبیق مضمون 

و سبک در تئاتر معناباختگی ایران با تئاتر پوچی غرب است و از سوی 

باشد. با این عنوان روش مطالعه میدیگر انتخاب رویکرد بینامتنیت به

یرپذیری ابراهیمی از فرهنگ و ادبیات غرب را که باعث روش تحقیق، تاث

است، مورد مطالعه تغییراتی نوین و بنیادی در عرصه تئاتر ایران گردیده

داد. در حقیقت آن چه در سبک و مضامین تئاتر ابراهیمی قرار خواهیم

بینیم در نتیجه تحقیق و تفحص او در تئاتر پوچی غرب، برای وی حاصل می

ا توجه به اینکه هر دو نویسنده مورد پژوهش در این مقاله شده است. ب

های ارتباطی این اند، حلقهمضمون مشترکی را برای آثارشان انتخاب کرده

متفاوت  دو اثر مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. در این پژوهش جلوه

 کرد.این مضمون مشترک در دو اثر منتخب را نیز بررسی خواهیم

 ی رویکرد بینامتن  .2

تاثیرپذیری نویسندگان ملل متفاوت از یکدیگر و سنجش و مقایسه 

های ادبی در ادبیات دو کشور متفاوت، برای یافتن ها و چهرهها، جنبشسبک

های اتصال دو فرهنگ مختلف، تحت عنوان ادبیات تطبیقی قابل مطالعه ریشه

و و دنبال جستجاست. تاثیر ادبیات اروپا بر ایران و بالعکس نیز به

های فکری تاثیرگذار بر دو فرهنگ های مشترک دو ملت و جریاندرک ریشه

گیرد. ادبیات تطبیقی نخستین بار در فرانسه پا گرفت، این انجام می

پردازد های فکری تاثیرگذار میبررسی جریانگونه که ذکر شد بهگستره همان
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ه فرهنگ ها از یک فرهنگ بتا نشان دهد چگونه با انتقال این جریان

دیگر،  این جریانها خود را با شرایط تاریخی، جغرافیایی و فرهنگ و 

شوند و با احساسات سان بومی میسازند و بدینتمدن کشور جدید هماهنگ می

یابند. به کمک ادبیات تطبیقی ملتی که پذیرای آنها هستند، پیوند می

همانطور که توانیم برای فهم اصالت یک سبک یا یک اثر تالش کنیم. می

کند: "هیچ جنبش هنری اصیلی نیست که در حدیدی در مقاله خود بیان می

گوشه ای از جهان پدید آید و بی درنگ به دورترین کشورها راه نیابد. 

های شوند و بر ادبیات ملتهای ادبی، همچون مدهای رنگارنگ، رائج میمکتب

های دیگر کتبافکنند و سپس جای خود را به مدور و نزدیک سایه می

توانیم در ادبیات تطبیقی (. از این منظر می699: 1351دهند" )حدیدی، می

به محور بینامتنیت نزدیک شویم، چرا که بینامتنیت نیز به بررسی متون 

پردازد. پس از جنگ جهانی های آن بر متن جدید میگذشته و تاثیر و شباهت

وارد ایران شد. با منتقل تئاتر ابزورد در اروپا پا گرفت و رفته رفته 

سازی آن برآمدند. در این مجال شدن این سبک نویسندگان در پی بومی

نگارندگان سعی دارند تحول این سبک را به کمک رویکرد بینامتنت 

 دریابند. 

بینامتنیت نخستین بار توسط کریستوا مطرح شد. ژولیا کریستوا با 

سازگاری متن ادبی تاکید  اصطالح بینامتنیت در عرصه نقد ادبی بر جنبه

داند که مخاطب نیز در خلق آن دارد و بارت هر متن را بافت جدیدی می

تاثیر جدی دارد. "بر پایه اصل اساسی بینامتنیت، هیچ متنی بدون پیش

شوند. همچنین، های گذشته بنا میها همواره بر پایه متنمتن نیست و متن

شود، بلکه بدون گذشته خلق نمی ای اتفاقی وهیچ متن، جریان یا اندیشه

است. انسان از هیچ نمیهمیشه از پیش چیزی یا چیزهایی وجود داشته

تواند چیزی بسازد، بلکه باید تصویری )خالی یا واقعی( از متن وجود 

گون )با داشته باشد تا ماده اولیه ذهن او شد و او بتواند آن را همان

همچنین   (.24: 1394نامور مطلق، تقلید( بسازد یا آن را دگرگون کند" )

ای با عنوان از" بینامتنیت تا بیناگفتمانی"، در نامور مطلق در مقاله

شود دهد که موجب شکستن مرز دوگانگی میمورد پیشوند "بینا" توضیح می

ها و ایجاد پیوستگی و ارتباط است و کاربرد بینا برای رهایی از تقابل

 (. 77: 1388)نامور مطلق، 

پژوهش حاضر با استفاده از نظریه بینامتنیت، به بررسی وجوه در 

مطالعه این پژوهش  اشتراک، میزان اختالف و نوع تاثیرپذیری دو اثر مورد
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های موجود بین دو اثر ها و پیوستگیپردازیم. ما برآنیم تا شباهتمی

بکت و ابراهیمی را دریابیم و نشان دهیم که چگونه تغییرات دو متن در 

کند و باعث گشودن های  نوآوری را فراهم میب ادبی مشترک زمینهقال

 شود. مفاهیمی جدید در تئاتر معناباختگی ایران می

 

 با رویکرد بینامتنی وسعت معنای انتظارو  در انتظار گودو .1

تئاتر ابزورد بر خالف تئاتر کالسیک، عاری از هرگونه چارچوب مشخص 

شیوه روایی نمایشی به دنبال روش  باشد. این نوع تئاتر با شکستنمی

شده در قرن بیستم را نوینی است تا بتواند مرزهای واقعیات شناخته

اش قرار کردن زبان از مفاهیمی که حمل آن بر عهدهوسعت ببخشد. با خالی

شود و نقش تماشاگر و داشت، گفتار در نمایشنامه حامل تصاویر می

تواند معنای ین نمایشنامه میشود. هر تماشاگر اخواننده برجسته می

جدیدی دریافت کند. در نتیجه در این سبک ادبی چند معنایی وجود دارد 

مسک و مانند آثار کالسیک تک بعدی و تک معنایی نیستند. دکتر کامیابی

 به دلیل را جهان نگارد: " نویسندگان،در مورد تئاتر ابزور اینگونه می

 نبود و سردرگمی احساس و کردندمی تلقی پوچ مرموز و غیرقابل تفسیرش، ذات

 از و معنابی تکراری، هایدیالوگ نیز آن هاینشانه .ساختندمی القا را چیزی

است"  کمدی عناصر با شخصیت همراه غیرقابل درک رفتار و گسیختههم

 (.69: 1376مسک، )کامیابی

تئاترنو با زبان جدید تبدیل به تئاتری شد که عدم ارتباط 

گانه ابژه، سوژه و زبان از کشید. بحران سهنها را به تصویر میانسا

توانیم ها را میاین پس در این قالب نمایشی بازتاب یافت. این بحران

به وضوح در آثار منتخب این پژوهش بیابیم. ساموئل بکت در نمایشنامه 

پردازد. این به بررسی جهان پوچ پیش روی انسان می در انتظار گودو 

کشد. انسانی تصویر میبه صورت تراژیک سرگردانی انسان امروزی را بهاثر 

کشد و همواره که در عین ناامیدی و خستگی دست از امیدهای واهی نمی

منتظر منجی است. استراگون و والدیمیر دو شخصیت اصلی و مکمل این 

گذرانند. نمایشنامه، هردو در انتظار  شخصی به نام گودو روز و شب می

آید که این شوند موقعیتی پیش میبار که از آمدن گودو ناامید میهر 

انتظار پوچ را ادامه دهند. عالوه بر استراگون و وبالدیمیر، سه شخصیت 
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ای که دیگر در این داستان حضور دارند: پوتزا و نوکرش الکی و پسر بچه

 دهد.در پایان قصه خبر آمدن گودو را می

 

کالم، سکون جای حرکت و عدم جای "در تئاتر بکت، سکوت جای 

سازد که منطقی را میگیرد. تئاتر پوچ بکت جهان بیحضور را می

های انسان منجر به ساخت دنیایی پوچ و عبث در آن نگرانی

گردد. دنیایی که در آن راهی برای لذت بردن امیال نیست می

شود. تئاتر بکت، و نیز جوابی برای سواالت ذهن بشر یافت نمی

بیان گوناگون حقایق ناخوشایند زندگ و موقعیت انسان را  به

 (.7: 1388کشد" ) پرتوی و رهبری، تصویر میبه

 

که  وسعت معنای انتظارنادر ابراهیمی نیز در مجموعه نمایشنامه 

" نفس انتظار"، "این سوی پرچین، آن سوی پرچینسه نمایشنامه  " شامل

پردازد. همانگونه که از ظار می"  می باشد به مضمون انتانتظار کورو "

عنوان اثر پیداست، در این نمایشنامه ها انتظار مضمون مشترک است، 

دهد. هر سه اما ابراهیمی مفاهیم متفاوتی از این مضمون ارائه می

نمایشنامه روایت زن و شوهری است که در انتظار هستند. در  نمایشنامه 

خواهند ک و ناباروری  هنوز نمیاول زن و شوهر بعد از سی سال زندگی مشتر

واقعیت را قبول کنند که انتظار برای اینکه صاحب فرزندی شوند، 

انتظاری واهی است و در نهایت به کمک زوج ناباروری که همسایه آنهاست، 

 شوند.اند، متوجه این انتظار واهی میاما سرپرستی کودکی را قبول کرده

ست که روز و شب را در نمایشنامه دوم، روایت زن و شوهری ا 

برند و هر لحظه منتظرند تا  شاید دیگری از در وارد سر میانتظار به

شود. تا اینکه روزی پسری به سبب باران شدید به خانه آن دو پناه 

برد و او خود نیز منتظر معشوقش است. پس از رسیدن آن دو و گفتگویی می

سوء تفاهمی بیش نبوده شوند انتظارشان بین آنها، زن و مرد متوجه می

ای وارد خانه کشیدند. سپس پسر بچهو بیست و دو سال انتظار بیهوده می

 اند.ها منتظر همین چند نفر بودهکند که شاید آنشود و اعالم میمی

شود. ای دیگر نمایان میو در آخرین نمایشنامه این انتظار به گونه

پندارد کند و میول نمیشود اما مرد این واقعیت را قبزن بازدار می

شود اما آید و بزرگ میدنیا میباروری او خیالی بیش نیست. حتی بچه به

 مرد پذیرای این واقعیت نیست.
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حال که اندکی با دو اثر منتخب این پژوهش آشنا شدیم، ابتدا به 

های این مجموعه را با اثر پردازیم و در ادامه بینامتننظریه ژنت می

 دهیم.ی قرار میبکت مورد بررس

بارت به موزاییکی بودن متون معتقد است و همواره به دنبال رابطه 

باشد. این منتقد ادبی نقش نویسنده را کمرنگ متن با متون دیگر می

گیرد چرا که هر متن تحت کند و دیگر او را خالق اثر ادبی درنظر نمیمی

ژنت از  (.1382آید )بارت، تاثیر و در رابطه با دیگر متون بوجود می

شود معناهای گذاران نگرش بینامتنی است و عواملی که باعث میدیگر بنیان

متفاوتی از یک متن دریافت شود را به پنج دسته بینامتنی، فرامتنی، 

 (. Genette, 1982 : 110-111کند )متنی تقسیم میپیرامتنی، سرمتنی و پیش

های بندیت دستهنگارندگان این پژوهش، روش ترامتنی را به عل

تر بر دیگر رویکردها ارجح نهادند و از دو رویکرد بینامتنی و کامل

 واقع در و داشته شباهت متنیبیش با اند. "بینامتنیمتنی آن سود جستهبیش

 اساس بر متنیبیش که روست آن از دسته دو این در یکدیگرند. تفاوت موجود مکمل

 وجوديهم و حضوريهم پایۀ بر بینامتنی کهدرحالی شده بنا اثر دو برگرفتگی

 (.48: 1391گیرد" )حق روستا و وحید زاده، می شکل

 که شودمی دیده هاییمتنها و بیشبینامتن اثر، دو دقیق مطالعۀ با

 موضوعی، شخصیتی وموقعیتی مشترك پارامترهاي قالب در را هاآن توانمی

 .کرد بنديتقسیم

 

 : موضوعی4-1

باشد. والدیمیر و استراگون ضمون دو اثر، انتظار میترین مبرجسته

برند. سر میو سایر ضدقهرمانهای نمایشنامه بکت همه در انتظار به

است. این انسانها با امیدی انتظاری که فرصت هرچیزی را از آنها گرفته

 شناسند وارد شود.راه هستند تا کسی که حتی او را نمیواهی چشم به

ای دیگر در مجموعه داستان ابراهیمی اتفاق نههمین اتفاق به گو

گردد. تمایل به ها حول محور باروری میافتد. در این مجموعه، داستانمی

دهد که زاویه دید قهرمانان منعطف باروری و رویش نیز در حقیقت نشان می

به جستجوی هویت و چیستی خود می باشد. اما در واقع بچه، ثمره و میوه 

توانند به جاودانگی دست ها با داشتن بچه میاست و آنزندگی هر زوج 
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دهند. یابند. چرا که پس از مرگ از طریق این فرزند به زندگی ادامه می

یتوانند این جاودانگی را ازآن خود کدام نمهای این مجموعه هیچاما زوج

ها این کنند و باعث بقای نسل خود شوند. در نتیجه در همه این داستان

 به نحوی وجود دارد.بحران 

شود و چه تغییراتی درآن که انتظار چگونه در دو اثر نمایان میاما این

باشد. هر دو نوع انتظار از شود موضوع اصلی این پژوهش میمشاهده می

گر ترس از مرگ و گذر زمان زاویه دید نویسندگان غربی و شرقی نمایان

بکت، به صورت امیدی واهی باشد. این انتظار در غرب و در نمایشنامه می

ای کند است نامه به اندازهدهد. روایت نمایشبرای منجی خود را نشان می

قدر سرگردان و خسته هستند ها آنکه القا کنند مرگ تدریجی است. شخصیت

خوبی این حس پوچی روزمرگی را به خواننده که نویسنده توانسته است به

 منتقل کند. 

در فرهنگ ایران متفاوت است. ابراهیمی برای اما نمود این حس پوچی 

ترین نقطه ضعف وجودی انسان خوبی این حس را منتقل کند، بزرگکه بهاین

سازی و عینیت بخشیدن به این مفهوم انتزاعی کند و در بومیرا انتخاب می

 کشد.تصویر میخوبی بهشود. زندگی بدون بچه پوچی را به)انتظار( موفق می

طول انجامیده ، انتظار سی سال بهپرچین، آن سوی پرچین این سویدر 

سازد که انتظارش واهی است. اما در نهایت مرد همسایه او را آگاه می

آلی که برای همسایه بخشد. ایدهبوده و به ظاهر به انتظارش پایان می

ها این انتظار برد که آندر نظر گرفته بود یک امید واهی بوده و پی می

اند و راه رسیدن به هدف را کوتاه ای به پایان رساندهگونههعبث را ب

گیرد تا به انتظارش اند. پس راه حل در مقابل فرد منتظر قرار میکرده

 پایان دهد. 

،  مفهوم انتظار به مفهوم غربی آن شباهت پیدا نفس انتظاردر 

 نشینند. این انتظارکند. این زوج سالیان دراز به انتظار بچه میمی

های بکت زندگی خود را صرفا وقف طور که شخصیتفایده و عبث است. همانبی

اند، این زن و مرد هم بدون هیچ تالشی فقط در انتظار انتظار گودو کرده

 منجی خود هستند تا زندگی خود را نجات بخشند.

ای متفاوت نمایان اما در داستان آخر ، این انتظار به گونه

است که بارور نشدن قدر این انتظار طوالنی شدهآن شود. در این داستانمی

تواند آن را قبول زن برای همسرش امری قطعی است و به هیج عنوان نمی

شود تا بین واقعیت درونی و واقعیت کند. در حقیقت این انتظار باعث می
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بیرونی فاصله ایجاد شود و حال که همسرش بچه را به دنیا آورده، مرد 

شود، کند و حاضر به پذیرفتن آن نمیواقعیت را نفی می ترینحتی ملموس

طور که همسرش چرا که از واقعیت ذهنی و درونی او به دور است. و همان

نامد او "بیمار بی نوای انتظار" است. او در نهایت بدون او را می

میرد. با بسط مفهوم انتظار فاصله بین ذهن و پذیرفتن این واقعیت می

شود و کمتر به شود بنابراین جسم به تدریج مکانیکی میجسم بیشتر می

آید. لذا شاهد آنیم که ذهن به شکلی فزاینده منزوی انقیاد ذهن در می

 انجامد.شود و به انزوای شخص میمی

ها دست دهند. انسانهر دو اثر، واقعیت زندگی انسان را نشان می

ای که در د. مسئلهروی دست گذاشته و بدون هیچ عملی منتظر منجی هستن

دهد، عدم قطعیت ها به خوبی خواننده را تحت شعاع قرار میهمه داستان

کند است. عدم قطعیتی که خواننده را با خود در طول داستان همراه می

که پسرک خبر دهد. پس از آنو در نهایت هیچ تضمینی از آمدن منجی نمی

آیا آن فردا مانند  شوددهد، اما باز هم مشخص نمیآمدن گودو را می

این راستی گودو خواهد آمد؟ در داستان اول فرداهای دیگر است یا به

داند که آن زوج در نهایت تسلیم خواننده نمی سوی پرچین، آن سوی پرچین

شوند؟ یا همچنان به این انتظار شوند و حاضر به نگهداری بچه میمی

دارد که شاید آن زن یبیان م نفس انتظاردهند؟ پسرک در واهی ادامه می

اند، اما با سو تفاهمی که و مرد منتظر همان دختر و پسر جوان بوده

اند خواننده سردرگم کس نبودهها منتظر هیچکند در واقع آنآشکار می

شود که آیا منجی را قبول کند یا به کل آن را فراموش کند و داستان می

ی مجموعه، مرد این آرزو ای برای خود بسازد؟ و در داستان پایانتازه

خواهد با ذهنش در برد زیرا هرگز نمیو انتظار را با خود به گور می

گوید آن بچه را خواهد همسر خود را باور کند و میبیافتد. او حتی نمی

 خواند. پزشک در ساک خود پنهان کرده و با نمایش دروغین او را بچه من می

 

جود منجی است، منجی که بینامتنی که در اینجا مشهود است، و

گاه حضور آن دیده همواره و در سرتاسر داستان وجود دارد اما هیچ

طور شود. اما با توجه به فرهنگ ایرانی، ابراهیمی این منجی را بهنمی

تر باشد. در گنجاند تا برای خواننده قابل قبولتر در اثرش میملموس

باشد. گودو بودن منجی می متن کلی این دو اثر در عینی و ذهنیواقع بیش

شخصیتی است که هیچ اطالعاتی از وی موجود نیست. گودو کیست؟ دلبل 
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افتاد؟ اما این انتطار برای او چیست؟ پس از آمدن او چه اتفاقی خواهد

یابد. در حقیقت "بچه" منجی در مجموعه داستان ابراهیمی عینیت می

ها سیر تحول این انتظار متنهای داستان است. ببیشبخش زندگی زوجنجات

 شد.از غرب به شرق هستند که در قسمت باال توضیح داده

 

 

 : شخصیتی 4-2

های های داستان نادر ابراهیمی شباهت بسیاری به شخصیتشخصیت

داستان بکت دارند. در قسمت قبل ذکر کردیم که همگی منتظر منجی هستند. 

. وجود منجی، همواره بنابراین نقش منجی در هر دو داستان پررنگ است

بودن زندگی و لحظات، به شود در عین عبثدهد و باعث میها امید میبه آن

و در مجموعه  درانتظار گودوانتظار او بنشینند. این منجی در 

یابد. "کاراکتر های ابراهیمی گاه حضور نمیهای ابراهیمی هیچنامهنمایش

 توان نه و خواهندنه می هانآ اند. بهت زده عمیقا بکت همچون کاراکترهای

 و بهت این نمایش به تنها و دارند را جهان پیرامونشان و خود وجودی درک

(. ضدقهرمانها می دانند 77: 1393پردازند" )میربابا، سرگردانی می

 خواهند این واقعیت را قبول کنند. خبری از گودو یا بچه نیست، اما نمی

 

هایی شوند. جفتروی صحنه ظاهر میههای بکت به صورت جفت جفت بشخصیت

اند و در حقیقت مکمل یکدیگرند. هایشان یکی شدهکه به سبب تفاوت

استراگون و والدیمیر به حضور یکدیگر نیازمندند، پوتزو ارباب و الکی 

برده اوست. این مسئله بیانگر نیاز انسان به دیگری است و انسان 

امر گویای این مطلب است: یکی همواره تابع دوگانگی وجودش است.  این 

ها از موقعیت چهارگوش بهره بودن همانا نبودن است. در نتیجه شخصیت

برند که جفت جفت در کناز یکدیگر حضور دارند. اما مرکز هندسی آن می

( 15: 1388کند. )پرتوی و رهبری، آور جایگزین میرا بکت با شخصیت پیام

است. زن و مرد کار گرفته شدهبه همین قالب شخصیتی برای ابراهیمی نیز

که در هر سه داستان به حضور یکدیگر نیازمندند. در داستان اول 

آور محسوب ابراهیمی زن و مرد همسایه جفت دیگر و بچه همسایه پیام

شود. در داستان دوم پسر جوان که منتظر دختر جوان است و آن دو نیز می

آور و ای که پیامیز پسر بچهمکمل یکدیگرند و در نهایت هسته مرکزی ن

پذیرد. چرا کننده است. در داستان پایانی اما این قالب تغییر میهدایت
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کند و بدون قبول این که مرد به طریق دیگری با این انتظار برخورد می

میرد، اما باز هم حضور زن و مرد و پسر و عروس آنها مشاهده واقعیت می

 می شود.

های جفت جفت و هسته مرکزی متن حضور شخصیتبنابراین در اینجا بینا

ی دیگری است. مسئلهآور است که به خوبی در دو اثر نشان داده شدهپیام

های داستان است. این تقص که گویای بینامتنی است وجود نقص در شخصیت

دهد و در در اثر بکت با لکنت زبان وکور و الل بودن خود را نشان می

یابد و آن نقص باروری است. نمود بیشتری میاثر ابراهیمی این نقص 

 برند.ها از این تقص رنج میی شخصیتهمه

 

  موقعیتی: 4-3

در تئاتر نو صحنه و عناصر موجود در صحنه حائز اهمیت است. "در 

طوری آمیزد. بهآرایی درهم میتاریخ تئاتر، قرن بیستم با عصر طالیی صحنه

به کمک متن آمده و به آن ارزش که در تئاتر نو صحنه و عناصر آن 

شود" صحنه خود کالم می جا که زبان قادر به سخن گفتن نیستآن […]بخشد. می

رسند. (. عناصر این دو نمایشنامه به ظاهر ساده به نظر می8)همان: 

برگی وجود جاده روستایی است و تنها درخت بی در انتظار گودوصحنه 

 د. کندارد که در طول داستان رشد می

های ابراهیمی، موقعیت داستان اول محدود به نامهدر مجموعه نمایش

شود، اما نویسنده توصیف زیادی از صحنه در اختیار فضای کوچکی نمی

ها در ییالق هستند. مرد یک بار تالش کرد دهد. شخصیتخواننده قرار نمی

جازه فضا را برای خود محدود کند تا بچه همسایه را نبیند، اما به او ا

توانیم با تصمیم به دار این کار را ندادند. این اقدام او را می

شدن استراگون و والدیمیر مورد مقایسه قرار دهیم. آن دو برای آویخته

فرار از این انتظار حاضر به خودکشی شدند، اما نبود طناب دار این 

 ها سلب کرد. مرد داستان ابراهیمی برای فرار از اینامکان را از آن

ترس، تصمیم گرفت دیوار پرچین را باال ببرد تا بچه همسایه را نبیند، 

 اما در ییالق این امکان وجود نداشت.  

طبقه دوم یک ساختمان قدیمی و زن و مردی که  نفس انتظارصحنه  

اند. تغییری که روی دو صندلی و بدون هیچ حرکتی رو به پنجره نشستهبه

یرد رشد چند برگ درخت در نمایشنامه پذدر طول داستان بکت انجام می

 تغییر زاویه صندلی است.  نفس انتظاربکت و در پایان داستان 
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شود. ی داستان قبل تکرار می، همان صحنهانتظار کوردر داستان 

العملی به روی صندلی روبروی پنجره نشسته است و هیج عکسمردی به

صحنه، پرت کردن صندلی دهد. تنها پویایی این اتفاقات اطرافش نشان نمی

دارد که آن صندلی مخصوص کسی است ک که اظهار میدلیل آنهمسرش است به

پذیرد و نه کسی که توهم است و واقعیت بدون بچه را می منتظر واقعی

 بچه دارد.

 

 گیری:نتیجه  .1

در این پژوهش سعی شد به کمک نظریه بینامتنیت و با بررسی 

و موقعیتی به تغییر مفهوم انتظار از های موضوعی، شخصیتی بینامتن

نمایشنامه ابزورد بکت به نمایشنامه معناباختگی ابراهیمی بپردازیم. 

های موجود و همانگونه که قبال ذکر شد، بینامتنیت به بررسی شباهت

های خودآگاه یا ناخودآگاه نویسنده از اثری دیگر تاثیرپذیری

مشترک و بینامتن اصلی دو اثر پردازد. مشاهده شد که انتظار، مضمون می

مورد پژوهش می باشد. در این فرصت، نگارندگان به سیر تحول مفهوم 

 انتظار از غرب به شرق در تئاتر ابزورد پرداختند. 

ها به این نتیجه دست یافتیم که انتظار در تئاتر از خالل این بررسی

ده قرار بکت هنوز امیدبخش است. نویسنده هیچ جوابی در اختیار خوانن

دارد، با این حال بکت سعی دهد و این چالش را در ذهن نگه مینمی

ثمر و گذشت زمان، انتظار واهی و امید است با تکرار فرداهای بیکرده

حاصل را به ذهن خواننده متبادر کند. اما چون این انتظار عینیت بی

ردر گم تواند پاسخ واضحی برای آن بیابد و سندارد خواننده همچنان نمی

ماند. اما در اثر ابراهیمی شاهد تحول مضمون انتظار هستیم و باقی می

نماید. انتظاری در هر داستان این انتظار به نحوی متفاوت جلوه می

ها نویسنده شود اما در هریک از داستانعینی که در نهایت محقق نمی

اندازهای گذارد، معبرهای متعددی را به چشمها میحلی پیش پای انسانراه

گشاید، در نتیجه خواننده برای سواالت ذهنش تفسیرهایی از جدید می

آمیزی کند. با این وجود هر دو اثر بازتاب طعنهزوایای مختلف باز می

 معنای زندگی است.ها در عالم بیاز زندگی انسان

 

 منابع

 . تهران:  ایران کتاب.وسعت معنای انتظار(. 1355ابراهیمی، ن. )
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 . ترجمه پیام یزدانجو. تهران: مرکز.لذت نوشتار(. 1382ر. )بارت، 

. ترجمه علی اکبر علیزاد. تهران: در انتظار گودو(. 1385بکت، س. )

 نشر ماگان.

 انتظار در نمایشنامة دو پیرامون (. پژوهشي1388پرتویی، ا؛ رهبری، م. )

 .16-5، 51. شماره پژوهش زبان های خارجی. بازي پایان و گودو

دانشکده (. ادبیات تطبیقی، پیدایش و گسترش آن. 1351دی، ج. )حدی

شماره  ،سال هشتم .ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

31 ،685-706. 

 تأثیر بینامتنی -تطبیقی (. بررسی1391حق روستا، م؛ وحیدزاده، ا. )

 مقایسۀ بر تأکید با داستانی فارسی ادبیات بر مارکز گارسیا گابریل

. جهان معاصر ادبیات پژوهشمهتا.  بالون و تنهایی صدسال اثر دو

 .56-41، 2 شماره ، 17 دوره

گِرماس در  “الگوی کنشگر ”(. کاربرد1387علوی مقدم، م؛ پورشهرام، س. )

. سال گوهر گویاابراهیمی. نقد و تحلیل شخصیت های داستانی نادر 

 .130-107، 8دوم، شماره 

 .75-68، 1. شماره نمایش(. تئاتر موقعیت. 1376کامیابی مسک، ا. )

ماهنامه (. نقدی بر اجرای نمایش در انتظار گودو. 1393میربابا، م. )
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رسی تطبیقی پیکرگردانی پریان در شاهنامه و داستان های بر

 شارل پرو فرانسوی

 )بحثی در اسطوره شناسی تطبیقی(

 

 

 ازهره رهنم نزهت نوحی

 استادیار

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

 مربی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

noohi_nozhat@yahoo.com ziro.zara@ymail.com 

 چکیده

در قلمرو وسیع و پهناور اسطوره ها که پا می نهیم، پیکرگردانی 

پریان را پدیده یی می یابیم که در آن شخص یا ش  به مدد قدرتی 

با تغییر در حالت و صورت ظاهری خود، پیکری تازه و نو می ماورایی 

یابد. از این رو در پیکرگردانی های اساطیری شاهد دگرگونی محیط زندگی 

انسان هایی هستیم که به همراه تغییرات پیچیده هستی مادی و معنوی 

خود، اسطوره هایی خلق می کنند تا خانه زاد دیرین و کهن الگوی فرهنگ 

د. گاهی نیز اسطوره تار و پودی فانتزی یافته و ما را تا انسانی شو

دنیای آرمانی رویاهایمان پیش می برد که قلم شارل پرو فرانسوی خالق 

چنین آثاری است. پرو پریانی را در قصه هایش به تصویر می کشد که 

پیکرگردانی هایی با هدف یاری رساندن به قهرمان داستان و برآوردن 

ان نیروی خیر و از پا درآوردن رقبای قهرمان به عنوان آرزوهایش به عنو

نیروی شر انجام می دهند. در حالی که در شاهنامه، پریان اهریمنانی 

نموده می شوند در مقابل خدایان که می خواهند پادشاهان و الهگان را 

نابود کنند و خود صاحب قدرت شوند تا دنیای آرمانی انسان ها را نابود 

 -ن گفتار، نگارنده با روش سندکاوی و به شیوه ی تحلیلیسازند. در ای

داستان های شارل و  شاهنامه فردوسیتوصیفی به بررسی تطبیقی دو اثر 

می پردازد تا تفاوت های پیکرگردانی پریان و انواع و  پرو فرانسوی

اشکال آن را در دو اثر فوق بیان نماید و منطق اسطوره های پیکرگردانی 

 را نشان دهد. 

 پیکرگردانی، اسطوره، پریان، شاهنامه، شارل پرو.        کلید واژه ها:
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 مقدمه-1

تالش های انسان آغازین و اسطوره ای در مسیر شناخت خود و جهان و 

می « اسطوره»گزارش های آن، جهانشناختی را پدید آورده که ما آن را 

ن و جهان خوانیم. جهان بینی یی که در لوای آن به ابرشناختی از انسا

نائل خواهیم شد. ارتباط انسان           و اسطوره ارتباطی درونی و 

عصر »دیرینه است که با روح و جانش آمیخته  و او را به نمایه های 

می رساند. از این رو او جهان داستان را پایدارترین بنیاد « افسانه

م دور نمود از ه»یکسانند و تنها در « بود»اسطوره یی می یابد که در 

و جدا افتاده اند؛ یعنی سوی و رویی از انسانِ جهان است و روی و سویی 

( اسطوره همت اعظم جامعه است که از 38:1393)کزازی،«. از جهانِ انسان

جرأت و ثبات بی بهره اند و تنها به مدد نیروی تخیل، خیالی دلپسبند 

یش خالص را جایگزین واقعیتی دلشکن می کنند تا از بند حقارت نفس خو

چنین  است اصل و منشا روانی تمام ادبیات تخیلی، قصه ها، »یابند. 

« حماسه ها، رمان ها، روایات افسانه ای اساطیر ارباب انواع

 .(44: 1364)دالشو،

  

 پریان در اساطیر -2

یست، ن یخوب و آرمان ینمود کارها یشههم یردر اساط یپراز آن جا که 

از مظاهر شّر از دام های اهریمنی  در آیین مزدیسنا  نیز پری یکی

انگاشته شده و بازتاب این انگاره در ادبیات زردشتی چنان است که از 

شکل گرفتن دین اهورایی »پری همیشه به زشتی یاد رفته است. پس از 

ایران و تمایل قطعی گاهان زرتشت و یکتاپرستی، سبب شد که روایات 

ستانه اهورایی آن نداشته اساطیر ایران دیگر جایی در تفکر یکتاپر

باشد و محبوبیت این اسطوره ها در اذهان عمومی آن را از حیطه ی دین 

خارج کرده و ادبیات حماسی ما را پدیدار سازد و ایزدان به حد شاهان 

 (401: 1376و پهلوان درآیند. )بهار، 

این امر خود تغییر پذیر بودن موجودات اساطیری را در گذر زمان یادآور 

شود که می توانند در صورت فراموشی درگذر زمان دوباره در قالب می 

 ایزادان دیگر نمود پیدا کنند و ارزش ها را دوباره احیا نمایند.

 

 ویژگی های پریان-3
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با توجه به قصه های پریانی که در ادب و انگاره های عامیانه وجود 

ه )پراپ، دارد، تقریبا همه ی قصه های پریان از جهت ساختمان یکی بود

 ( و ویژگی یکسانی دارند:506: 1368

 زیبایی و مهربانی؛  1-3

 بخشیدن خصایل نیک یا بد به نوزادان؛  2-3

 پیشگویی و دریافتن اندیشه ها را با حدس و گمان؛   3-3

پدید کردن آدم ها، کاخ ها، خوان های گسترده ی رنگین و اشخاص و  4-3

 ؛اشیا را به صورت های گوناگون درآوردن

 بخشیدن گنج و خواسته؛  5-3

 رقص و آوازخوانی؛ 6-3

 عمر طوالنی؛ 7-3

 صنعت گری)نخ ریسی و بافندگی(. 8-3

تمام موارد فوق در جهت پیکرگردانی های خیر و شر موثر بوده و نشان 

از ریشه ی اساطیری این موجودات دارد که در داستان های و شاهنامه 

 نمود می یابند. 

 

 پیکرگردانی-4

 فرنگ یاتدر ادب «Transformationو Metamorphoses» یکرگردانىد از پمرا

با استفاده از  یزىچ یاشخص اساسی شکل ظاهرى و  ییرو معناى آن تغ است

مانند یابد. تازه و نو مى یکرىپکه  است یعىماوراءالطب یروىن

 یکربه پ یااش یاء شى یا یاهگ حیوان، به انسان، یانخدا یکرگردانىپ

 (43: 1383)رستگار فسایی،  .و انسان یوانح یاه،گ

 

 هدف پیکرگردانی:-5

انسان در هر پیکرگردانی با هدف تحقق آرزوهایی که در طول اعصار 

داشته، توانمندی وقاد خود را در خلقت های تازه   نشان می دهد و می 

کوشد در این قالب ها ضعف و نقص های مخلوقات طبیعت را نداشته باشد. 

نظیر طوالنی کردن عمر، پرواز به آسمان، طی کردن مسافت های آرزوهایی 

 (46: همانبسیار طوالنی در زمانی اندک و بسیاری دیگر.)

 

 منطق پیکرگردانی اسطوره ها -6
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شاید ظهور پیکرگردانی های اساطیری ناشی از باور انسان به ذی شعور 

و انسان بودن هستی باشدکه به همه چیز روح و شخصیتی انسانی می دهد 

باید واقعیت های نهان و آشکار آن را بشناسد و در مسیر آرزوهای 

 (71-70: همانخویشتن به خدمت گیرد.            )

پیکرگردانی با خلقت های متنوع و گوناگون می تواند مبین تمام 

آفرینندگی های شگفت ذهن آدمی باشد که طبعًا با از هم گسیختگی های 

دارد، زیرا این چنین خلقت های اساطیری  آرزومندانه فردی تفاوت

بالفاصله در داستان ها و قصه های مقدس به خود مردم و انسان ها عرضه 

خلقت می شوند و با باورمندی جامعه روبرو می گردند و مردم نیز بر 

صحه می نهند و اسطوره به نتیجه ی مورد نظر آفرینندگان  «آن چنان»های 

 خود دست می یابد.

 

 ردانی پریانپیکرگ-7

تغییر شکل های پریان در قالب جادو و جادوگری، قصه نویسندگان را 

زینت بخشیده تا شنونده، خسته از باید و نبایدها، پیروزمندانه تمام 

شارل پرو با نظر به داستان هایی  چنانکه نیافته هایش را آنجا بیابد.

هدف کمک  که ریشه در اسطوره های ملل دارند پریانی پیکره گردان، با

به قهرمان داستان خلق می کند. سیندرال و زیبای خفته و ... از این 

در همه زمان ها  و مکان »جمله اند. قصه پریان و رنگ و بوی اساطیریش 

( تا شکل و ترکیبی 57: 1366دالشو،«)ها مجردات ازلی را به تپش می کشند

همانند  متأثر از باورهای قومی و قبیله ای آن مرز و بوم بیابند.

حضور باورهای پریان در شاهنامه که با حضور شاه پریان در داستان های 

 شارل  متفاوت می نمایاند.

اهریمنی، پریان، »در ادامه، مبحث پیکرگردانی در چهار زیر شاخه 

در اثر فارسی و فرانسه با ذکر شواهد، طبقه بندی « جادوگران و ایزدان

 د گرفت.شده و بیشتر مورد واکاوی قرار خواه

 

 پیکرگردانی موجودات اهریمنی: 1-7

در متون زرتشتی، اهریمن جزو گروه دیوان، پریان و اژدهایان و 

خرفستران، خشم و خشکسالی و هدفش تخریب جهان است. اهریمن می تواند 

صورت ظاهریش را عوض کند و به شکل چلپاسه و مار یا مردی جوان و 

 (12: 1362پیرمردی دانا و... ظاهر شود.)بهار، 
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 دیوان در داستان کیومرث 1-1-7

به جای اهریمن بکار می رود. دیوان « دیو»در شاهنامه گاهی واژه ی  

با تاریکی غار، اندیشه های بد و دشمنانه ارتباط دارند. دیوان نخستین 

بار در لشکر اهریمن با کیومرث می جنگند. خزروان دیو پسر اهریمن، 

هوشنگ به کین خواهی برخاست و خزوان را سیامک پسر کیومرث را کشت و 

  سر بریده، لگد کوب کرد.

 بزد چنگ وارونه دیو سیـــاه     دو تــا انــدر آورد بــاالی شـاه

 به چنگال کردش جگرگاه چــاکاده به خاک      فکند آن تن شاهز

 تبه گشت و ماند انجمن بی خدیوسیامک به دست خزروان دیـو       

 (37-36-35/ب8:ص1387)حمیدیان،

 دیوان در داستان تهمورث 2-1-7

در شاهنامه تهمورث اهریمن را به افسون اسیر می کند و دیوان بر او 

شورش  می کنند، ولی شکست می خورند و آنان که زنده می مانند به جان 

زینهار می خواهند و سی گونه خط به تهمورث می آموزند و تخت جمشید را 

 را چون تخت سلیمان به اطراف می برند.بر دوش می کشند و آن 

 دیو در داستان رستم)اکوان دیو(  3-1-7

که »در اوستا است  1«اکه منه»، دیو چند چهره ی شاهنامه، همان اکوان

 «. دل مردمان را از کار و کرده ی نیک سرد  می کند

)صد بند بند و هش( کیخسرو با گزارش چوپانی که به گمانش گوری به  

ه، پی می برد که آن جانور اکوان دیو است و رستم را از گله اش زد

زابلستان فرا می خواند که آن را نابود نماید. رستم سه روز به دنبال 

او می گردد همین که قصد گرفتنش را می کند، دیو ناپدید می شود و 

 رستم یقین می کند که:

  جز اکوان دیو، این نشاید ُبدن    ببایستش از باد تیغی زدن  

 ( 46/ب430)همان:ص

سرانجام اکوان دیو هنگامی که رستم را با صخره ای که بر آن خفته 

بود، برگرفت و به آسمان برد و از رستم پرسید که او را به کوه 

بیندازد یا به آب. رستم که واژگونگی کار دیو را می دانست از او 

و رستم  خواست تا وی را به کوه بنیدازد. دیو رستم را به دریا اندخت

به ساحل رسید و اکوان را کشت. به گفته ی کویاجی سرچشمه ی داستان 

در اساطیر چینی « دیو باد»اکوان دیو از چین است. او اکوان را همان 

 (. 116الف:  1379؛ رستگار فسائی، 6-9: 1378می نامد. )کویاجی، 



 

491 
 

 دیو در داستان کاووس  4-1-7

س را به رفتن به آسمان برمی دیوی به صورت رامشگری مازندرانی کاوو

انگیزد. کاووس بر خالف رأی بزرگان به جنگ دیوان مازندران می رود. 

شب هنگام به صورت ابر درآمده و به سپاه کاووس حمله  دیو سپیدسپاه 

می کند و خیمه ای از دود و قیر بر همه جا می گسترد و کاووس دو سوم 

 از همراهان او را کور می کند.

شب آمد، یکی ابر شد با سپاه                                            

 جهان کرد چون روی زنگی سیاه

 سر                   چشم یرهلشکر دو بهره شده ت ز

 شمـــر ز خــداران ازو پـنام

 (202-197/ب134: ص1387)حمیدیان،  

دند در شاهنامه دیوان تا دوره ی کاووس، تغییر چهره نمی دهند. هنرمن

و دانا و فرهنگی قوی دارند، اما وقتی شکست                 می 

 خورند، به تاریکی پناه می برند و به پیکرگردانی نیازمند می شوند. 

 دیو در داستان رستم و اسفندیار 5-1-7

دیوان شاهنامه شکل و هیأت متفاوت از انسان دارند. دیوی که در  

یی بزرگ است همانند توفون در اساطیر داستان سام او را می اوژند، هیوال

 یونان:

 تنش بر زمین و سرش به آسمان ـان        و دیگر یکی دیو ٌبد بدگم

 ز تابــیدن خور زیــانـش بــدیه دریای چین تا میانش بدی       ک

 (656-655/ب: 730)همان:ص

 دیو در داستان بهرام چوبین 6-1-7

ری به کاخی جادویی می رسد و بهرام چوبین به هنگام شکار در پی گو 

ماده دیوی او را وسوسه می کند که بهرام نیز باید تاج و تختی برای 

 (569: 1383خود داشته باشد. )سرامی، 

نیز یکی از پسرهای بند انگشتی کشاورز که بسیار « شَسَتک»در داستان 

باهوش است در میان جنگل خانه یی می بیند که زنی مهربان با غولی در 

و هفت برادرش شبانه از خانه ی غول « شَسَتک»زندگی می کند. وقتی آن 

فرار می کنند، غول از زنش می خواهد تا چکمه ی سحرآمیز هفت فرسنگیش 

را بیاورد. وجود کفش های سحرآمیز و صدای مهیب و ترسناک غول، نشان 

از تصویر غیر انسانی و اهریمنی آن موجود دارد که شارل هم در این 

 ا شاهنامه هم داستان است. مورد ب
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 دیو در داستان رستم 7-1-7

مازندران به شکل لختی کوه در می آید. رستم او را بر می  دیو -شاه 

گیرد و می ترساند که اگر خود را نشان ندهد، سنگ را با گرز گران خرد 

 خواهد کرد. او آشکار شده و به فرمان رستم کشته می شود.

 از ایران بر او بر نظاره گروه کوه   شد از جادویی تنش یک لخت 

 بگردی ازین تنبل و جادوی گفت از ایدونـک پیـــدا شوی   بدو

 (838-834/ب152:ص1387)حمیدیان،

این نوع پیکرگردانی نوعی ابراز وجود مابین دیوها است که در داستان 

شارل هم نمود می یابد. گربه وارد قصر غول شده و با « گربه چکمه پوش»

بانی با غول گفتگو می کند. غول هم بسیار مؤدبانه از گربه دعوت چرب ز

قربان من شنیده ام که می توانید »می کند که بنشیند. گربه می گوید: 

البته »غول می گوید: « خود را به هر شکلی درآورید، مثال فیل یا شیر!

 (38: 1350)پرو، « که         می توانم، همین االن نشانت می دهم.

 از شیر بسیار می ترسد. ولی این بار می گوید:گربه 

شنیده ام شما می توانید خود را به راحتی به کوچکترین حیوان بدل »

کنید. مثال موش! اما من که اصال نمی توانم باور              کنم 

« یعنی می گویی غیر ممکنست؟ خوب نگاه کن.»غول جواب داد: « ...؟

د را به شکل موش کوچکی در می آورد و (با این حرف، غول خو38)همان، 

 گربه نیز موش را می بلعد. 

 

 پیکره گردانی پریان 2-7

پریانِ شاهنامه چون دیو و جن و شیاطین، موجودات اهریمنی هستند در 

برابر نیروی خیر، که با آبستنی و زایش سروکار دارند و برای بدست 

ند؛ ولی اوستا آن آوردن آنکه دوستش دارند فراوان تغییر چهره می ده

را خوش نمی انگارد و در نتیجه آمیزش پهلوانان و قهرمانان با پری 

 خرس و بوزینه و ددان دیگر زاده می شود. 

 پری در داستان بیژن و منیژه 1-2-7

در شاهنامه، در داستان بیژن، پری به جادو، شهوت و هوس را در بیژن 

ن این داستان را چنین بیدار می کند و به بزم منیژه می کشاند و بیژ

 باز می گوید:

 ابـدارد مرا ز آفت یهاـه تا ســک     وابـــتم بخـسرو رف یکی یرزب
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ه ـــدر آورد خفتــرا انــم رــترد پـــــبگس یامدب در پری

 رــبب

 ورــواران تــز هر سو گرفته س             د ز دورـــبرآم یچتر هند یکی

رش ــب ـــیناده ببالـنه             یــکریته بت پـاندرون خف بدو

 یرتـافس

 ادـو بـد چــواران درآمـس یانم             یـادز اهرمن کرد  یکب یک پری

 بخواند یبران خوب چهره فسون       نشاند یهان در عمارــناگ مــرا

 رده پر آبـم کـو من چش یدنجنب       وابـز خ یامدن یوانتا اندر ا که

وده ــکار آل یتـنبد یژهمن        ـــیستبوده ن ینرمرا اند گناهی

 یــستن

 (317-307/ب441: ص1387)حمیدیان،

 

 پری در داستان کیومرث 2-2-7

در شاهنامه پریان چون دیوان قدرت تغییر چهره دارند و برای ضرر 

رساندن به قهرمان به جادو متوسل می شوند. به جز موردی که سروش در 

ش ظاهر می شود و نام های اهریمن را به کیومرث قالب پری پلنگینه پو

پری »می گوید تا خزروان دیو پسراهریمن را شکست دهد. در موارد دیگر، 

در حال انجام افعال اهریمنی و ویرانگری است. در حالی که « شاهنامه

 مواجه می شویم.« بدفعل»در آثار شارل به ندرت با پری های 

 داستان زیبای خفته 3-2-7

در تمام داستان های شارل در پیکرگردانی های « های یاری رسان پری» 

به شکل جادوگر اهریمنی « پری های بدجنس»گوناگون حضور دارند، ولی 

، پری «زیبای خفته»ظاهر می شوند تا اوضاع را بر هم زنند. در 

که به مهمانی تولد نوزاد پادشاه دعوت نشده برای انتقام، «بدجنس»

سالگیش با لمس دوک نخریسی به  15کند تا در جشن کودک را نفرین می 

خواب عمیقی فرو رود و تنها  با بوسه کسی که دوستش دارد، از خواب 

 مرگ نجات یابد.

تمرکز دراز مدت و آرام برای شناخت خود تاکید »دراین داستان که بر

پری »مقابل « پری مادر خوانده»( جادوی 282: 1381)تبلهایم، « دارد

 آخرین لحظه یاریگر قهرمان است.تا « بدجنس

 داستان ریکه کاکلی 4-2-7

می توان دید که « ریکه کاکلی»از این نوع پری های مادرخوانده در 

به نوزاد هدیه ای چون زیبایی و زکاوت می بخشند. ریکه کاکلی نوزاد 

زشتی است و مادرش از این مساله غمگین است. پری مادر خوانده به او 
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درتی که بتواند هر که را که دوست دارد با هوش کند. هوش می بخشد و ق

ملکه کشور همسایه نیز دو دختر دوقلو به دنیا می آورد. یکی زشت و 

باهوش و دیگری زیبا و احمق. پری برای رفع اندوه مادر به نوزاد زیبا 

 قدرتی می دهد که هر کسی را دوست بدارد زیبا کند. 

 :دو خواهر و یک پری 5-2-7

داستان  از دو خواهر یکی زشت و بد سیرت و دیگری زیبا و در این 

خوش سیرت است. دختر زیباروی برای آوردن آب کنار چشمه می رود. پیرزنی 

مهربان از او آب می خواهد و او آب می دهد. هدیه پیرزن یا پری به 

 دختر این است که وقت سخن گفتن از دهانش گل و جواهر بیرون بریزد.

وقتی آن هدیه را می بیند، دختر زشت را به چشمه می نامادری دختر 

فرستد. دختر زنی زیبا را می بیند، از او آب می خواهد، دختر خودخواه 

به او آب نمی دهد. زن زیبا یا پری به او هدیه ای می دهد که وقت سخن 

 گفتن از دهانش مار و قورباغه بیرون بجهد. 

ود تا شاهزاده با دختر زیبا هدیه ی سحرآمیز پری یاریگر قهرمان می ش

ازدواج کند، ولی این هدیه ضد قهرمان را در گرفتاری های خود بیشتر 

 فرو می برد.

 سیندرال 6-2-7

هم در هیأت انسان ظاهر شده، قهرمان را یاری می کند « سیندرال»پری 

تا در شب مهمانی انتخاب همسر شاهزاده، با لباس سفید زیبایی در 

می « تو کیستی؟»وقتی سیندرال از او می پرسد که مهمانی حاضر شود. 

پری در مقام زن « مادرخواندگی»ویژگی « پری مادرخوانده هستم.» گوید: 

در پری های قصه های شارل به خوبی نمایان « ایزد فراوانی و باروری»

است. پریان پیش از منفور شدن در رده ی ایزدان و الهگان جای داشتند. 

اندیشه شارل رنگ و بوی کهن خود را هنوز از دست این الهگی گویا در 

نداده است. پرو پریان قصه هایش را در حد خدایان باال می برد و تمام 

قدرت ها را به آن ها می بخشد تا برای برآوردن آرزوها با قدرت 

 ماورائی خود گیاه را به جماد، حیوان را به انسان و... بدل کنند. 

 

 پیکرگردانی جادوگران 3-7

جادو تعبیر ماهیت و صورت واقعی اشیا به امری غیر حقیقی است. و 

کسی را که بر این گونه امور توانا است، جادوگر، ساحر و جادو می 

 «(.سحره»نامند )دایرة المعارف فارسی، ذیل 
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در حقیقت جادوگر همان کاری را در دگرگون کردن چهره ی هستی می کند 

ی دهند. با این تفاوت که جادوگر که خدایان به نوعی دیگر انجام م

زمینی و دستیافتنی و خدایان، آسمانی و دست نیافتنی هستند. )رستگار 

 (279: 1383فسائی،

در شاهنامه هیچ موجودی از قدرت و توانایی خدایان برخوردار نیست. 

اگر چه خدایان یونانی، سروش و اهریمن به صورت انسان در می آیند، 

تبه ی ایزدان نمی رسد. فقط فّره به بعضی از اما هرگز انسان به مر

پهلوانان و شاهان رخصت فراتر رفتن از مقام انسانی می دهد، ولی 

 جادوگران از این قاعده مستثنی هستند.

 جادوگر در داستان فریدون 1-3-7

فریدون اولین جادوگری است که به جایگاه ایزدپرستان رسید. سروش بر 

 باطل کردن جادو آموخت.او فرود آمد و افسونگری و 

بار برادرانش کیانوش و برمایه خواستند تا در خواب فریدون  اولین

را هالک کنند. بنابراین، سنگی بزرگ به سوی           خوابگاه فریدون 

سرازیر کردند، اما به فرمان خداوند، فریدون بیدار شد و به افسون 

 سنگ را در جای خود نگاه داشت.                 

بار چون به کاخ ضحاک درآمد، طلسمی را که ضحاک ساخته و با  دومین

 آن به قدرت رسیده بود، باطل کرد و دیوان جادوگر را هالک ساخت.

بار در جنگ با دیوان مازندران آنان را به یک سوی ناحیه  سومین

 کوهستانی راند و دو باد بسیار گرم و سرد دمید و پیروز شد.

ن که فرزندانش را بیازماید، خود را اژدهایی برای آ»بار  چهارمین

آتش دم و خروشان کرد.  مهتر پسر گریخت، دومین پسر کمان برکشید تا 

بجنگد و سومین فرزند بانگ زد که دور شود وگرنه خواهد جنگید، فریدون 

اژدهافش دور شد و جشنی آراست. پسر اولین را سلم و دومین را تور و 

 ( 721-719: 1379)رستگار فسائی، سومین را ایرج نام نهاد.

بار ناوبانی را به صورت کرکسی درآورد که سه شبانه روز میان  پنجمین

(                  سرانجام 88: همانآسمان و زمین در پرواز بود. )

گذر فریدون از اروند اگر چه ناشی از فر اوست، اما می تواند جادویی 

 باشد.

 جادوگر در داستان رستم 2-3-7

در هفت خان مازندران، رستم به می خوردن و رود نواختن پرداخت و زن 

جادوگر خود را به سیمای میگساری جوان در آورد و به نزد رستم آمد. 
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اما چون رستم از خدای نیکی دهش یاد کرد، سیمای زن دگرگون گشت. رستم 

دانست که او جادوگر است، از او خواست تا چهره ی خود را بنماید. زن 

ز بیم به صورت همان ژنده پیر زشت نمایان گشت و رستم میانش را به ا

 خنجر دو نیم کرد. 

 جادوگر در داستان هفتخوان اسفندیار 3-3-7

اسفندیار در خان چهارم  بیشه ای سبز و خرم می بیند. در کنار چشمه 

بزمی برپاست، خواست تا از خستگی فارغ شود، آرزوی زیبارویی کرد. زن 

ندیار را که شنید خود را به صورتی دلفریب آراست و برابر آرزوی اسف

 چشمان اسفندیار ظاهر گشت:

 یرخ از مشک مو ینیچ یباید ی             چوترک شد خوب رو یکی بسان

 (210/ب694: 1387)حمیدیان، 

جادوگر با او به میگساری پرداخت، اما چون کام برآورده شد زن رنگ 

نجیرکشید. زن برای دفاع، پیکرگردانی کرد باخت واسفندیار او را به ز

 و به شیری بدل شد. ولی آخر چهره واقعی خود را نشان داد:

 زن جادو از خویشتن شیر کرد                 جهانجوی آهنگ شمشیر کرد

 (221/ب694: همان)

 جادوگر در داستان ضحاک 4-3-7

می کند تا ضحاک از جادو به قدرت و پادشاهی رسیده به هندوستان سفر 

 بندهای جادوان را بیاموزد. 

  جادوگران تورانی 5-3-7

، جادوگر تورانی )غیر ایرانی( شاهنامه، در نبرد هماون برف «بازور»

 و سرما و باد دمان بر سپاه ایران فرستاد تا تورانیان 

توانستند بسیاری از آنان را بکشند. تا آن که ایرانی خردمندی، بازور 

 داد و رهام او را شکست داد.را به رهام نشان 

 جادوگر در داستان افراسیاب  6-3-7

افراسیاب یعنی به هراس افکنده، و بنا به قولی، رب النوع جنگ 

دیگرجادوگر غیر ایرانی شاهنامه است که هنگام  افراسیابتورانیان است. 

 نبرد، قارن را به جادو کور می کند:

 چشم روشن نماند آب و رنگ یکی جادوی ساخت با من به جنگ      که با

شب آمد جهان سر به سر تیره گشت      مـرا بازو از کوفتـن خیــره 

 گشـت

 (214-213/ب107: همان)
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در شاهنامه، افراسیاب از هوم می گریزد و به جادو در دریا پنهان می 

 شود:

 بپیچید ز او خویشتن در کشیــد              به دریا درون جست و شد ناپـــدید

اما هوم با چاره جویی، گرسیوز را به ناله می کشاند و افراسیاب از 

 آب سر بر می آورد و گرفتار می شود:

 به خشکی کشیدش ز دریای آب              بشد توش و هوش از در افراســیاب

در میان مردم آفریقا افسونگری و جادوگری دو مفهوم جدا دارند. آن 

« افسونگر»ست برای کمک به مردم و ها معتقدند که افسون رفتاری ا

مکار بوده و هدفش تنها « جادوگر»انسانی است نیکوکار. در حالی که 

 منافع خویش است.  این دو مفهوم در شاهنامه نیز هست:

. جادویی که سروش آن را می آموزاند و ایزدی است. مانند جادوگری 1

 های فریدون که در تعبیر مثبت افسون و افسونگری است.

. جادویی که اهریمن می آموزد و نارواست. مانند جادو های ضحاک، 2

افراسیاب و زنان زشت و پیرکه زیبا و جوان بر رستم و اسفندیار ظاهر 

 می شوند.

 :جادوگران داستان شارل -7-3-7

جادوگران شارل نیز گروهی یاری رسان چون افسونگران و دیگری همانند 

هریمنی هستند. جادوگر خّیر )افسوگر( جادوگران آفریقا، آسیب رسان و ا

 حضور دارد.« پوست خرسی»و « تام بند انگشتی»در دو قصه 

 جادوگر خیّر)افسونگر( تام بندانگشتی -8-3-7

است که برای اطالع « آرتور»از مشاورین دربار شاه « مرلیِن جادوگر»  

. از وضعیت زندگی مردم راهی روستا می شود و به خانه کشاورزی می رسد

از صحبت های آن ها « مرلین»آن ها او را برای شام نگه می دارند. 

متوجه می شود که نداشتن فرزند اندوه آنهاست و داشتن فرزندی حتی به 

با قدرت جادویی « مرلین»خشنودشان خواهد کرد. « بند انگشت»قدر یک 

 خود این آرزو را محقق می سازد.

 «پوست خرسی»جادوگر داستان  -9-3-7

روبرو می شود و به خاطر « جادوگر جنگل»ز هنگام شکار کبوتر با سربا

شکار، جادوگر پوستِ خرسی را بر تنش می کند که از او جدا نشود تا ظلم 

انسان های دیگر را در حق خود دیده و درد آن کبوتر مظلوم را احساس 

« موجودات را دوست بدارد.» کند و یاد بگیرد که خودخواه نباشد و

 ( 26: 1350)پرو،
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در هر دو داستان، جادوگر قدرت جادو را برای یاری دادن قهرمان به 

کار می گیرد. پری و جادوگر گاهی در داستان های شارل با هم ادغام می 

قرار می گیرد و « پری مادرخوانده»در مقابل « پری بدجنس»شوند. گاهی 

درحد  کارهای جادوگر اهریمنی را انجام می دهد. گاهی نیز جادوگر را

دلسوز می پروراند. گویا از نظر او نیز همانند « پری مادرخوانده»

هر دو به عالم پریان تعلق دارند و در « جادوگر»و « پری»شاهنامه 

 هردو گونه آنها خیر و شر یافت می شود.

 

 پیکرگردانی ایزدان به انسان: -4-7

ندگی در اساطیر مصر در ابتدای آفرینش، خدایان و انسان ها با هم ز

می کردند، اما خدایان به آسمان ها رفتند و جهان کنونی به وجود آمد. 

خدایان در اساطیر یونان و روم نه تنها پیکرگردانی های فراوان دارند، 

 بلکه مخلوقات را بنا بر مقاصد خود تغییر شکل می دهند. 

 در شاهنامه-1-4-7

صورت پیرمردی این نوع پیکرگردانی در ایزد هوم دیده می شود که به  

عابد و زاهد و روحانی در می آید. اهریمن در شاهنامه بارها به شکل 

انسان بر ضحاک ظاهر می شود. ابتدا او را گمراه می کند تا پدرش مرداس 

را کشته و خود جانشین او شود و بار دیگر به صورت جوانی خردمند و 

 خوالیگری )آشپزی( توانا بر ضحاک آشکار می شود.

 :پرو« سه آرزو»داستان  -2-4-7

پیکرگردانی ژوپیتر )خدای رعد و برق( به انسان، نمونه ی پیکرگردانی  

ای کاش »خیر و یاری رسان ایزدان به انسان است. هیزم شکن آرزوکرد 

: 1350)پرو،« پری مهربان می آمد و هر چه آرزو داشتیم برآورده می کرد.

موجودی عجیب ظاهر شد. آسمان برقی زد و »( صبح روز بعد در جنگل 43

فریاد زد: من ژوپیتر خدای رعد و برق هستم، شکوه های تو را شنیدم 

)همان(. هیزم شکن گفت کاش یک پری  می آمد و حال خدای رعد « آمدم...

و برق ظاهر شده، گویا برخالف باورهای کهن یونان یا اقوام دیگر در 

اند شاید هم پری اندیشه شارل خدایان و ایزدان با پری در یک رتبه 

 همان خدا و ایزد شمرده می شود.

 

 پایان سخن-5-7
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دشمن آدمی و پیکرگردان است. در دیو در هر دو اثر فارسی و فرانسه  -1

، فرزندان اهریمن و دشمن انسان و «پریان، دیوان و جادوگران»شاهنامه

خدا هستند تا پهلوان را نابود کنند. پهلوانان با قدرت های خارق 

ه خدایان به جنگ با این نیروهای شرور می پردازند؛ ولی در قصه العاد

اهریمنی بوده و مقابل پریان « جادوگر»وگاهی« غول»، «دیو»های شارل 

که موجوداتی اهورایی و یاری رسانند، قرار می گیرند. قهرمانان داستان 

های شارل انسان های معمولی هستند که هیچ قدرت ماورایی ندارند و با 

 پری مسیر پیروزی بر نیروی شر را می پیمایند. کمک 

جادوگران شارل چون پریان، ایزدانی مهربان و یاریگرند و  -2

پیکرگردانی هایشان بیشتر نمود انسان داشته و گاهی در غالب حیوانات 

سخنگو نیز ظاهر می شوند. ولی در شاهنامه خیر و یاریگری از پری و 

شود و پیکرگردانی آن ها در جهت گمراه جادوگر برای قهرمان مشاهده نمی 

 ساختن پهلوان و غلبه بر اوست.

عالوه بر این در قصه های شارل اتفاقات سحر آمیز و خارق العاده توسط  

 پری و جادوگر رخ می دهد و هیچگاه خدا و ایزدی واسطه قرار ندارد.

 

 منابع:
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 چشمه.

)چاپ اول(.  پژوهشی در اساطیر ایران(. 1362.................) -2

 تهران: توس.

. ترجمه: فریدون شناسی قصه های پریانریخت(. 1368پراپ، والدیمیر.) -3

 بدره ای، تهران: انتشارات توس.

)ریکه کاکلی،گربه چکمه چهار قصه ازشارل پرو(. 1350پرو، شارل.) -4
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 کتاب دو به نگاهی با اجتماعی یهااندیشه بر گذری

 و اسکندر بن کیکاووس اثرعنصرالمعالی« نامهقابوس»

 فنلون دوسالینیاک فرانسوا اثر« تلماک»

 

 لیال هاشمیان

استادیار زبان وادیبات فارسی 

 سینای همداندانشگاه بوعلی

d_Hashemian@basu.ac.ir 

 مهتاب افشاری 

کارشناس ارشد زبان وادبیات 

سینای فارسی دانشگاه بوعلی

 همدان

afsharmahtab94@gmail.com 

 

 چکیده

ها در مجموعۀ پربار برجای مانده از آثار مختلف بیان افکار و اندیشه

ای از کتب در اندیشمندان، ادبا و نویسندگان از گذشته تا به امروز، گنجینه

ها در بسیاری از مسائل مادی و معنوی است. در گشای انساناهر علوم مختلف و

میان آثار فراوان ملل مختلف جهان با آداب و رسوم، دین، فرهنگ و زبان 

متفاوت مشترکات خاصّی وجود دارد که این امر بسیاری از پژوهشگران را بر آن 

ساس در است تا به نقد و بررسی این وجوه مشترک بپردازند. بر همین اداشته

اثر عنصرالمعالی کیکاووس « نامهقابوس»این نوشتار سعی بر آن است که دو کتاب 

نوشتۀ فرانسوا دوسالینیاک فنلون، بررسی و نظری بر « تلماک»بن اسکندر و 

های اجتماعی موجود در این دو اثر افکنده شود. هدف از انجام این اندیشه

ته، یافتن اشتراکات این دو اثر گرفتحلیلی صورت -پژوهش که به شیوۀ توصیفی

در زمینۀ اجتماعی و اخالقی است. فرض نگارندگان بر آن است که در این دو اثر 

گفتن، دوستی و آیین اشتراکات فراوان اجتماعی و اخالقی همچون آداب سخن

پادشاهی وجود دارد. نتایج بررسی نشان داد هر کدام از نویسندگان این دو 

اند ماندگار خود به نصیحت و راهنمایی جوانی پرداخته کتاب ارزشمند در اثر

« نامهقابوس»اند. همچنین دادههایی برای سعادت و تعالی فرا روی وی قرار و راه

که اثر دو نویسنده با مّلیت، دین و آیینِ متفاوتند، اشتراکات با آن« تلماک»و 

جمله: آداب دوستی،  های واالی اخالقی و اجتماعی دارند، ازبسیاری در اندیشه

 آداب سخن گفتن، مهمانی و آیین پادشاهی.

 

نامه، تلماک، عنصرالمعالی، های اجتماعی، قابوساندیشه : واژگان کلیدی

 .فنلون

 مقّدمه-1
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 شدن اجتماعی به کمک اجتماعی، و نظرات هااندیشه هدف از بیان

 دگیزن دوران طول در انسان است. جامعه اصلی رکن عنوان به انسان

 و زندگی همنوعان با رسوم، ارتباط و شدن، آداب اجتماعی فرایند براساس

 آنجا از .سازدمی هماهنگ با آن را خود آموزد ومی را اجتماع و در جمع

 سرشته او در فطرت فرآیند این و است اجتماعی موجودی طبعاً  انسان که

 از که گردیده سبب امر همین است، همراه او با توّلد بدو و از شده

 و فیلسوفان، ادبا اندیشمندان، تاکنون او زندگی گذشتة یهادوره

 یابیدست پی و در پرداخته مهم امر این بررسی به اجتماعی، متفّکران

 در و کنند هاتالش و کشیده هارنج اوست مقام شایسته که جایگاهی به بشر

 نظرّیات»ها، آن ۀمجموع به که دهند ارائه ییهادیدگاه و نظرّیات بارهاین

 .گویندمی «اجتماعی یهااندیشه

 کتاب دو در اجتماعی را یهااندیشه تا است آن بر حاضر نوشتۀ

 نوشتۀ «تلماک» و اسکندر بن کیکاووس عنصرالمعالی اثر «نامهقابوس»

 اجتماعی مشترک یهااندیشه و بررسی کرده فنلون، دوسالینیاک فرانسوا

 اینقطه در ایممکن است اندیشه که شود معلوم تا را بیابد هاآن در را

 به اندیشه همان دیگر، اینقطه در و ای مطرحتوسط نویسنده جهان از

ترین پرسش پژوهش حاضر این اساسی بنابراین شود.بیان می دیگر ایگونه

 کدام است؟ نامه و تلماکقابوس اجتماعی مشترک مضامین ترینبرجسته :است

مؤّثر است در زمینۀ معرفی کتاب تلماک  هش تطبیقی تالشیانجام این پژو

های موجود در های اجتماعی و نیز شناساندن شباهتاثر فنلون، و اندیشه

تطبیقی و به شیوۀ  رویکرد با پژوهش، ادب فارسی و فرانسوی. این

ی مورد استفاده در این هاانجام گرفته است و داده توصیفی -تحلیلی

 باشد.د شده میپژوهش دو کتاب یا

 

 تحقیق پیشینۀ. 2

نامه تحقیقات بسیاری ی اجتماعی و قابوسهاتاکنون در زمینۀ اندیشه

 دیهاسید نوشتۀ «پروین اجتماعی یهااندیشه» است از جمله:صورت گرفته

 خمینی امام حضرت اجتماعی یهااندیشه بررسی» آشنا؛ در مجّلۀ1371حائری،

 امام دانشگاه) انسانی علوم در مجّلۀ 1378،زکی نوشتۀ محمدعلی ،(«ره)

در  1389، السّادات اسعدي، به قلم مریم«نامهقابوس در خانواده»؛ (حسین

نگارش « تعلیمي ادبیات قلمرو در نامهقابوس جایگاه» ;شعرپژوهي نشریۀ
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تعلیمي. اما در زمینۀ تلماک  ادبیات پژوهشنامه در 1391فاطمه الهامی،

 است. پژوهشی انجام نشده

 

 تحقیق روش. 3

 روش و توصیفی-تحلیلی صورت به پژوهش این در تحقیق روش نوع

 آمده دستبه اطالعات همچنین. است ایکتابخانه صورت به اطالعات گردآوری

 . استشده بررسی و بندیبرداری، دستهفیش روش از استفاده با

 

 معرفی نویسندگان-4

 نامهقابوسگذری بر سیمای عنصرالمعالی و -4-1

عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر از امرا و 

 گنجه در سال چند»دانشمندان نامی ایران از خاندان آل زیار است. وی 

 مّدتی و برد سربه شدادی پادشاه فضل، ابن شاوور ابوالسوار امیر نزد

 اشتغاالت از آنکه بر دلیل همه هااین و گذرانید، حج سفر در نیز را

قابوسنامه از (. 139: 1384صفا،.« )بود فارغ داریمملکت و سلطنتی

رود ی ادبیات تعلیمی در تاریخ ادبیات ایران به شمار میهابهترین نمونه

ست. مرحوم ملک و مؤّلف آن، دانشمند و دارای اطالعات وسیع علمی بوده ا

ند که نویسنده داشعرای بهار این کتاب را اولین نمونه نثر فارسی می

 است. به بیان اصطالحات و تعبیرات و آوردن شعر در میان نثر توجّه داشته

 

 گذری بر سیمای فراسوا فنلون و تلماک -4-2

فرانسوا دوسالینیک دوالموت، نویسندة خوش ذوق فرانسوی در ششم اوت 

نام به دنیا آمد. ای فقیر اّما خوشدر ایالت گالسکونی در خانواده1651

وی سبب تشویق پدر برای فرستادن فرزند  معنوی واالی روحّیات و شاد طبع

به مدرسه دینی شد. مّدتی بعد به عّلت ارتقای علمی و کاری به آموزگاری 

چنان در حال نوادۀ لویی چهاردهم انتخاب شد. او هم« دوک دوبور گونی»

ا که در پی رخ دادی به دستور لویی چهاردهم انزوپیشرفت بود تا این

برگزید؛ اّما در این دوران پیوسته مورد عنایت وی قرارداشت. فنلون در 

تلماک داستانی بلند است که به »میالدی چشم از جهان فروبست. 1715سال 

آوران دلیر، است. ماجراهای گوناگون، جنگشیوۀ زمان، نوشته شده

ر آن ای ددهند؛ هیچ نکتهآلودی که در پی هم رخ میرویدادهای تلخ و مرگ
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(. شیوۀ نگارش او استوار، سهل 10: 1393)فنلون،« است.فرو نهاده نشده

 (. 12:همانممتنع و آهنگ و موزونی سخن او دلنشین است )

 

 بحث -5

ای همراه دارد. یکی از این زندگی بشر ابعاد فراوان و پیچیده

است پیوند ای به خود مشغول داشتهگونهابعاد که ذهن همگان را به

طور کلی همه چیز در عالم هستی به»باشد. ها در کنار یکدیگر میانسان

کند. کردگار یکتا سهمی از هوش و درایت خود را در مقصودی را دنبال می

تمام موجودات عالم هستی دمیده و معنا و مقصودی برای همه چیز قائل 

های رسیدن (. پیامبران با ارسال پیام وحی راه21: 1388)دایر، « است.

اند، که قطعًا یکی از این کمال و تعالی را به انسان نشان داده به

باشد. تا جایی که دین مقّدس اسالم ی الهی زندگی اجتماعی میهابرنامه

بنای دعوت خود را بر اجتماع و کلیۀ مسائل و شئون مربوط به آن بنا 

های زندگی اجتماعی شدن فرایندی است که به انسان، راه»است. نهاده

های او را در جهت دهد و ظرفیتآموزد، شخصّیت میدن در جامعه را میکر

)کوئن، « بخشد.انجام وظایف فردی و به عنوان عضو جامعه، توسعه می

اجتماعی شدن فرایندی است که به وسیلة »(. از دیدگاهی دیگر: 101: 1391

 تدریج به انسانیآن، از طریق تماس با انسانهای دیگر،کودک ناتوان به

ی رفتار ویژة فرهنگ و محیط معینی تبدیل هاآگاه، دانا و ماهر در شیوه

(. اجتماعی شدن اهدافی را به دنبال دارد 114: 1392)گیدنز، « شود.می

های ضروری را که برای بصورت خالصه عباتند از: شخص باید مهارت»که 

ّثری زندگی در جامعه ضروری است فراگیرد؛ شخص باید بتواند به صورت مو

گفتن با دیگران ارتباط برقرارکند و توانایی نوشتن، خواندن و سخن

چون قضای حاجت را پیدا کند؛ فرد باید بتواند نیازهای بدنی خود، هم

ها و اعتقادات ی قابل قبول جامعه برآورد؛ فرد باید ارزشهابه شیوه

. (104-103: 1391)کوئن، « اساسی جامعه را در ذهن خود متمرکز کند.

ی اجتماعی هاها و نظرّیات مربوط به اندیشهبحث پیرامون مباحث، دیدگاه

ی مختلف این دسته هاباشد، و تاکنون تعاریف مختلفی در زمینهگسترده می

بندی دیدگاه گروهی از است. بنابر جمعارائه شده هااز اندیشه

تفّکرات که  ی اجتماعی عبارتند از: کلیۀ تأّمالت وهانظران، اندیشهصاحب

به وسیلۀ موّرخان، اندیشمندان و فالسفه در مورد زندگی اجتماعی و 

انسان »ی اجتماعی به صورت تعّلقی و نظری انجام گرفته است. هاپدیده
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ی متعّدد و گوناگون و موجودی دو بعدی است که یک بعد او هادارای ویژگی

لطبیعه پیوند با طبیعت و عالم ماّده و بعد دیگر، به عالم ماوراءا

خورده و مسیر رشد و تکامل او رسیدن از بعد طبیعی به ماورءالطبیعه 

 و داستانی ادبی، هایکتاب در دّقت کمی (. با21: 1381)میرسندسی،« است

و  شعرا که دریافت توانمی نیز جهان سراسر شاعران اشعار مجموعۀ حّتی

 خود رآثا در مهم مبحث این به نیز نویسندگان متون داستانی

  .اندپرداخته

 

 «نامهقابوس»در  اجتماعی یهااندیشه -5-1

 شناسی مردم 

ی مختلفی از اقشار مردم هارانی است که با گروهعنصرالمعالی حکم

ی هاو مالقات هادر عصر و دورۀ خود معاشرت داشته و به عّلت همین معاشرت

بسیاری اندوخته که ی مختلف، تجارب هامتعّدد مربوط به امور و مناسبت

، شناخت نتیجۀ آن برای امیر زیاری آشنایی با آداب و رسوم گوناگون

ی اقوام مختلف هارفتارها متداول در جامعه آن روز، آشنایی با فرهنگ

وری از آداب و شئونات اجتماعی روزگار خویش از طبقات و خالصۀ بهره

ی مختلف هاش با گروهنامه به جهت آشنایی فرزندمختلف است. مؤّلف قابوس

در جای جای کتابش پرداخته و  هاجامعه به شرح و توضیح این گروه

با  کاهد. ویحکیمانه تلخی نصیحت را با شیرینی حکایات و روایات می

را  جامعه های مختلفگروه این رفتار و نافذ دقیق و با نگاهی شناخت

 بیان و در خالل کندمی بیان را آنها و محاسن و معایب کرده موشکافی

نیز  را رفتاریشان نبایدهای آنها از و مورد انتظار مثبت رفتارهای

 جوان که مباش پژمرده» :است جوانان با سخنش روی گاهی .سازدنمودار می

 وقت در»با پیران:  (؛ و گاهی56: 1390)عنصرالمعالی، «بود نیکو شاطر

 .«باشد زدنبوق هزیمت در کند جُوانی که پیری... نزیبد جوانی پیری

ی مختلف جامعه های گروهها(. عنصرالمعالی با شرح و بسط ویژگی59: همان)

مانند توانگران، طبیبان، منجّمان، دوستان، دشمنان، درویشان، امرا، 

ها را برای فرزندش شرح ی آنهاوزرا، نویسندگان و... نه تنها شاخصه

ی مختلف مردم هات گروهدهد که با تصویرآفرینی شگرفی اوصاف و صفامی

ای چه را از دیگر بزرگان شنیده است، چونان آیینهزمان خویش و هرآن

(. او یک 159و  64:همانشفاف فراروی ما نیز قرار داده است )ر.ک 

ی هااش در شرح روحّیات و ویژگیشناس بزرگ است که توضیحات ارزندهجامعه



 

506 
 

وی است، نویسنده گاهی با  شناسیمردم مهر تأییدی بر جنبه باالی مردم

بیان برخی معایب و عادات غلط رایج در روزگار خویش عالوه بر بیان  

ها نیز برخی معضالت رفتاری مردم با بیان حکایاتی شیرین نظری به حلّ آن

نامه باید مردم را شناخت و راه داشته است. از دیدگاه نویسنده قابوس

 ت.    درست زیستن و برخورد با آنها را آموخ

 

 گفتن سخن آداب  

 درقرآن خود بندگان به خطاب گفتن، سخن اهّمّیت در مّنان خداوند

 هللااولیاء که نیست دلیلبی و( 4 الرحمن/)«َالَبیانَ  عل َمهُ » :فرمایندمی کریم

 فرا گرفتن به را هاانسان پیوسته نیز و ادب علم بزرگان چنینهم و

 از کم یکی عنوان به گفتن سخن» د.انخوانده فرا مهم این صحیح آداب

گردد؛ می تلّقی مؤونهو بی آسان نظر بسیار در بدو گرچه امور ترینهزینه

است،  انسان امتیازات از بدیل بی نعمت این به کارگیری :گفت باید اّما

 گردد؛نمی حاصل الزم بهرة تنها نه آن بدون که دارد موازینی و آداب

 بار خواهد به ناپذیر نیزجبران ضایعات و لح غیرقابل مشکالت گاه بلکه

 نظر مورد اجتماعی یهاافق از . یکی(102: 1392عبدالّلهی،.« )آمد

 راستا این در قطعاً  که است گفتن سخن خاص آداب و چگونگی عنصرالمعالی

 است داشته نظر نیز دین بزرگان و کالم اسالم مبین دین دستورات به

و پرهیز  گوییراست اهّمّیت بر هفتم باب در .(28: 1390ر.ک.عنصرالمعالی،)

 بسیاری کالمی غیر اشارات اگرچه. »(41 :همانر.ک.) کندمی از دروغ تأکید

 معنی دریافت در و خودمان رفتار در معمول مطابق ما دارند که وجود

 متقابل کنش از زیادی میزان دهیم،می قرار استفاده مورد دیگران رفتار

 همواره شناسانجامعه. شودمی انجام گفتگو ای صحبت طریق از ما

گیدنز، .« )دارد اساسی اهّمّیت اجتماعی زندگی برای زبان که اندپذیرفته

 سخن برای درخور و اعتباری ارزش نیز نامهقابوس نویسندۀ .(122: 1392

 . دّقت(45: 1390ر.ک.عنصرالمعالی،)داند می الهی ودیعۀ آن را است قائل

 برای واالیی ارزش مؤلف که داردمی معلوم روشنی به فتمه باب جمالت در

 را آن و است قائل...و گفتن، راستگویی، سخن موقع گفتن، به سخن صحیح

 داندمی افراد و تعّقل تفّکر سطح حّتی و اجتماعی منزلت و قدر از نشانی

گفت  سخن باید او و درک فهم اندازۀ در با هر کسی که کندمی و بیان

 و حرکات افعال بعضی از ما را دلسوزانه و ساده . ایشان(49 :همانر.ک.)

و  قدر یعنی هاآن از حذر است معتقد چراکه داردمی باز گفتن سخن در
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 را گفتن سخن در و عجله شتاب زیاری دانشمند نویسندة. بیشتر منزلت

 و آرام متین باید سخنانش بیان درآدمی  است داند و معتقدمی ناشایست

  بپرهیزد. عجله و شتاب ازو  بوده

 

 گرفتن و دوست دوستی آداب  

 آسمانی کتب اکمل که قرآن جایدر جای تعالییبار حضرت که طورهمان

 خاص نظمی و هدف براساس آفرینش شگفتی سراسر اند نظامفرموده ذکر است

 برتر دیگر موجودات از انسان جایگاه میان این و در است شده آفریده

. باشدمی الهی پرتو هدایت در تکامل به رسیدن شخلقت از و هدف

دارد  وجود و نقصانی کمال موجودی هر برای گردد کهمی معلوم بنابراین»

 که راهی همان به اگر آفریده خداوند که را چیزی هر معنی این به

 متوّقع او از چهآن دیگر عبارت به برود کرده تعیین برایش پروردگار

 مانده باز کمال از وگرنه رسدمی خود الئق کمال هب دهد بروز و ظهور است

 به رسیدن یها. راه(70: 1382رشیدپور،) .«افتدمی در و نقصان نقص به

 با و دوستی یابیدوست ،آیین هاراه این از و یکی بسیار است کمال

 :فرمایندمی موضوع این در اهّمّیت (ع) جعفر صادق امام.است دیگران

 دوستی و است، خویشاوندی ماههیک دوستی است؛ و ندپیو یکروزه دوستی»

 بگیرد نادیده راآن هر کس( است رحم و همزاد) پایدار خویشاوندی یکساله

 . عنصرالمعالی(167: تاهمدانی، بی رحمانی) «برید خواهد را او خداوند

 و هشتم بیست در باب تنها و نه پرداخته مهم این پیرامون بحث نیز به

 را سخن حقّ  موضوع این در است بوده جابه و الزم جا هر هک نامهقابوس

 ای بدان» :گویدمی زندگی در دوست جایگاه اهّمّیت و در است کرده ادا

 اگر مردم که دوست باشد از باشند ناگزیر زنده تا مردمان پسر که

 . نویسندۀ(139: 1390عنصرالمعالی،) «دوستبی که به باشد برادربی

 او کالم و از است علمی باالی اطالعات و دارای دانشمند مردی نامهقابوس

 تحقیق دینی علوم و کتب جمله از مختلف و کتب علوم در گردد کهمی معلوم

 منابع این از الهام و با اساس و بر همین است داشته و مطالعه و تفحّص

 پرداخته است. مسئله این به مختلف زوایای از و سنجیده سخته علوم و

 . او(139 :همانر.ک.) داندبزرگ می گنجی نیک معالی دوستی راعنصرال

 روزگار بسیار و گرم سرد کتاب نگارش هنگام که است فکریروشن امیر

 را به تجربّیات این حاصل پردهبی و فصیح بیانی با و است چشیده و دیده

 که است رسیده نتیجه این . او به(142: همانر.ک.) دارد.می بیان نیکی
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نیست و باید از دوستی که دوست انسان را دشمن  دوستی شایسته هرکسی

 .(140: همانر.ک.) دارد تأکید خردانبی دارد ترسید و بر عدم دوستی با

 حقوق کهآن مگر نیست دوست دوست،» :فرمایندمی بارهاین در امیرمؤمنان

 که هنگام آن گرفتاری، روز در :باشد نگهبان جایگاه سه را در برادرش

. (470: 1377 علی بن ابیطالب،) «مرگ. از پس و ندارد، ورحض

 کندمی را بیان دوستان از قدردانی اهّمّیت خاص ظرافتی با عنصرالمعالی

 . (141: 1390ر.ک.عنصرالمعالی،)

 

 شدن مهمان و رفتن مهمانی آداب  

 کردن مهمان سّنت بشری جوامع همة در پسندیده اجتماعی از آداب یکی

 خود خاصّ  روش و شیوه خاکی کرة این جای هر در که است رفتن و مهمانی

 برخوردارست، واالیي شأن از مهمان اسالم مكتب هايآموزه در .دارد را

حتی از پیش  ایرانیان. اسـت اخالق مكارم از مهمان پذیرایی و بزرگداشت

 .هستند و بوده جهانیان زبانزد نوازیمهمان در از اسالم نیز

 آیین این بیان در بسیاری بزرگان و شعرا ادبا، ن،عالما اندیشمندان،

 سنگگران کتاب در نراقی احمد مالّ . اندگفته نغز سخنان اهورایی

 مهمان که کسی»که  است مروی( ص)رسول  حضرت از :نویسدمی السّعادهمعراج

 نامه. نویسندة قابوس(361: 1390نراقی،) «نیست او در خیر نکند هیچ

 آموزو پند زیبا حکایاتی با بیان را پسندیده ماعیاجت رفتار این نیز

 کهکند چنانمی تفسیر و را شرح آن بایدها و نبایدهای و کرده توصیف

 ورسوم آداب از برخی روشن تصویری گرفتن درس برعالوه نامهقابوس خوانندة

 مجسم نظر در را نیز نویسنده زمان کردن مهمان و شدن مهمان به مربوط

 دوازدهم باب از قسمتی (. وی در72: 139صرالمعالی ،عن)کند. می

. ر.ک)اشاره می کند  آن و آداب شدن مهمان به نامه، نویسندهقابوس

 پند و شیرینی به و آمیخته استوارکالمی  با چنین وی. هم(75 :همان

 سنت این زمینة در و مذموم ناپسند رفتارهای برخی خیرخواهانه اندرز

 .(72 :همانر.ک.) ندکمی بیان را و آیین

 

  آیین پادشاهی 

 القوانین منتسکیو در باب پادشاهی آمده است: شاهدر کتاب روح

 آن، بر گواه بهترین و است ایزدی نیروهای از سرشار موجودی ایران

 قدوسّیت. است آمدهمی عمل به وی از مرگ از پس که است ستایشی یا پرستش
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 داشتبزرگ و حفظ قصد به که ماتاحترا و هامحدودّیت همه از ایران شاه

. رسدمی اثبات به شد،می آورده جای به او، طبیعی فوق نیروهای

جا که عنصرالمعالی مّدتی از عمرش را از آن (.72-73: 1347ادی،.ک)

ران در دستگاه پادشاهان گذرانده است قطعاً به آداب عنوان حاکم وحکمبه

نا بوده و از رهاورد تجربّیاتش و آیین این گروه تأثیرگذار بر جامعه آش

چه را بایستۀ و نبایستۀ این است، به فرزندش گیالنشاه گفته است. هر آن

داند پادشاه نیک سیرت را پارسایی می ترین ویژگیوی مهم

(. او فرزند را به پیروی از خرد در انجام 227: 1390)ر.ک.عنصرالمعالی،

(. با مطالعۀ تاریخ 227 :مانهنویسد: )ر.ک. همۀ کارها دعوت کرده و می

گردد که در دستگاه حکومتی و دولتی همۀ این نتیجه بر همگان آشکار می

کشورها وجود وزیرانی الیق در کنار پادشاه باعث سرافرازی و پیشرفت 

کشور و فرخندگی و بلندمرتبگی مردم آن سرزمین بوده و برعکس وجود 

خرابی ملک بوده است. وزیرانی ناالیق سبب رنج و ناراحتی مردم و 

که خود روزگاری جامۀ حاکمان بر تن داشته است و  نامهنویسندۀ قابوس

گویا به درستی دریافته که هوشیاری و کیاست پادشاه در رفتار با وزرا 

(. او چه 238و  229 :هماندر پیشرفت حکمرانیش تأثیری بسزا دارد )ر.ک.

لپذیر کرده که سراسر همه نیکو نصیحت تلخ را با کالم ساده و استوارش د

رسد.او حتی به مجازات عامالن ناامنی بوی خیرخواهی از آن به مشام می

در جامعه تأکید دارد و اجرای آن را باعث ثبات حکومت و آسایش مردم 

 (. 229 :همانداند. )ر.ک.می

 

 «تلماک» در اجتماعی یهااندیشه -5-2

 شناسی مردم 

عتقد است که باید مردمان را شناخت فنلون هم مانند عنصرالمعالی م

برای »و برای رسیدن به این منظور باید با آنان در ارتباط بود. 

باید آنان را وارسید و پژوهید؛ و برای شناختن آنان، شناختن مردمان می

: 1393)فنلون،« شان دید و با آنان گفت و شنود داشت.گاهباید گهمی

ها و خلق و خوی برای آموختن ویژگی (. نویسندۀ تلماک بر آن است که465

مردم باید از آگاهان این دانش و فرزانگان کمک و یاری گرفت 

توان با ها میکند که با خواندن کتاب( و نیز سفارش می265:همان)ر.ک.

(. 465:همانشاعران و موسیقیدانان و رامشگران و ... آشنا شد )ر.ک.

برخی از اقشار جامعه چون  یهافنلون در تلماک آداب و رسوم و خصلت
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کشد. انگیز به تصویر میپیران، جوانان، کاهنان و... را با کالمی شگفت

در تلماک هرجا سخن از پیران به میان آمده است، گروهی مهربان، 

اند. پیران دار و راهنما و مرشد معرفی شدهاندیشمند، با تدبیر، خویشتن

اندیش آرزوی رسیدن به کماالت کاین داستان چنان ارجمندند که جوانان نی

آنها را دارند. جوانان داستانش را چون دیگر جوانان در سراسر گیتی، 

کند ناپذیر، فریفته به نیروی جوانی و پیرو هواهای نفسانی معرفی میپند

شناسی بزرگ است که . فنلون نه تنها نویسنده که مردم(18و44:همانر.ک.)

ی مردم ملل مختلف آشناست. او به توصیف هاو خوی و خصلت هابا آیین

های کاهنان جزیره شیپر شبانان مصری، توانمندی فینیقیان و ویژگی

. او سادگی را از خصائل نیک مردمان پردازد( می86و 60و40:همان)ر.ک.

داند و به وجود این خصلت در میان مردمان جزیره کرت اشاره می کند می

به شیوۀ داستان نوشته شده است اّما (. اگر چه تلماک 100:همان)ر.ک.

ی مختلف مردم هانویسنده در خالل بیان ماجراهای داستان، قشرها و گروه

کند. چون نویسندة دانشمند داستانش را با تمام جزئیات توصیف می

نامه معتقد است که باید مردم را شناخت و راه درست زندگی با قابوس

 آنها را آموخت. 

 

 

 

 آداب سخن گفتن  

عیسی مسیح )ع( که بر نفوذ کالم تأکید داشت، در مورد سخن گفتن 

 از سخنان خود عادل شمرده خواهی : »فرمایدمی

آمده مسیحیان مقّدس در کتاب «. شد و از سخنان تو بر تو حکم خواهد شد

(. 105: 1386)اسکاول شین، « و مرگ در قدرت زبان است زندگی»است: 

کسی که از نفوذ کالم »گوید: سخن آگاه است و میفنلون نیز به اهّمّیت 

: 1393فنلون،)« دهد.باخبر است، به هنگام گفتگو دّقت بسیاری به خرج می

وی از همان ابتدای داستان به تأثیر، اهّمّیت و جاذبۀ سخن توّجه  (.20

داند. او در فصل اّول داشته و آن را نیرویی عظیم در وجود انسان می

تأثیر سخنان تلماک بر کالیپسو به این معجزۀ خداداد کتاب در توصیف 

اشاره دارد و معتقد است که نیکو سخن گفتن، همگان چه خاص و چه عام 

(. با کمی دّقت در داستان تلماک 18 :همانسازد. )ر.ک. را دگرگون می

بر مهم دانستن فنّ سخنوری، رعایت آداب توان دریافت که نویسنده عالوهمی
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نیز بسیار ارج نهاده و هر جا مجالی یافته از تأثیرگذاری  سخن گفتن را

گویی و اهّمّیت آن سخن گفته است. او بر کوتاه سخن گفتن و پرهیز از درازه

گویی را از زنی و دروغ(. فنلون الف109و  80و44 :همانتأکید دارد )ر.ک.

 به دارد و بارهاداند، همگان را از آن برحذر میمعایب سخن گفتن می

 (.239و  190:هماناست )ر.ک. کرده دعوت گوییراست و راستی

 

  آداب دوستی و دوست گرفتن 

دوستی حقیقی »ذوالفقاری دوستی را به نهال تشبیه کرده می گوید: 

ی خود را هاکه ریشهمانند نهالی است که در کوهستان بروید به مجّرد این

سخت و بادهای تند قادر های های صخرۀ کوه مّتصل کرد، دیگر طوفانبه سنگ

(. یکی از خصایص 363: 1391)ذوالفقاری، « بکندن آن نخواهند بود.

مندی از نعمت دوستی ها پیوندشان در کنار یکدیگر و بهرهبرجستۀ انسان

اند. باره سخن گفته و به ستایش آن پرداختهاست. بزرگان بسیاری در این

آرزوئی دارند. یکی مال  مردم هر کدام»باره معتقد است سقراط در این

خواهد. و یکی جمال، دیگری افتخار؛ ولی به عقیده من دوست خوب از می

 (. 369 :همان« )ها بهتر است.تمام این

ستاید و در هر موقعّیتی فنلون در سراسر کتاب تلماک دوستی را می

کند. گوید و به آن دعوت میگذری بر این آیین خدایی دارد. از محاسنش می

این کتاب دیده می شود.  123،162،165،183، 120های آن در صفحات نهنمو

دامنی باشد و بر پایۀ پرهیز و ستاید که اساسش پاکای را میاو دوستی

پارسایی بنیاد گرفته و پایدار باشد. نویسندۀ تلماک با سخنانی 

حکیمانه و آمیخته با مهر و دلسوزی ما را به پرهیز از برخی رفتارهای 

کند. دوستی مردم را یمان دعوت میهاند دربارۀ دوستی و دوستیناپس

داند که دوست داشتن نه تنها داند. او میبهترین پشتوانه برای شاه می

 از ویژگی بشر که خدایی است. نویسندة توانای تلماک به زیبایی، پرده

را با کلمات ها دارد و چهرة آنبرمی دوستان از متفاوت گروه دو چهرة

 گذارد. آموز به نمایش میده و در عین حال عبرتسا

 

  آداب و رسوم مهمانی 

 همۀ توّجه مورد پیوسته آن و آداب شدن، دادن، مهمان مهمانی اهّمّیت

 . باشدمی تعلیمی و اندرزی آثار نویسندگانِ  خصوصبه و اندیشمندان
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فنلون در داستان تلماک با زبانی شیوا دربارۀ مهمانی و آداب آن 

گوید. در فصل اّول داستان در صحنة پذیرایی پریان دریایی ز سخن مینی

از تلماک برخی از آداب و رسوم این سّنت الهی را به زیبایی به رشته 

 ها،آیین یا هاجشن همۀ (.  در21و 20: 1393آورد. )ر.ک.فنلون، سخن درمی

 هاگرميسر از بخـشي آشـامیدن و خـوردن متمّدن، و ابتدایي هايجامعه در

او به  (.94: 1381االمیني،روح) دهد مي تشكیل را جمع هايمشغولیت و

(. فنلون 16: همان)ر.ک.  پردازدداری فنیقیان میتوصیف آیین مهمان

داند نوازی بهترین میبرخی از مردمان داستانش )کرتیان( را در مهمان

و دوری  ها(. فنلون در ستایش از آداب نیک در مهمانی106: همان)ر.ک. 

 نیک، (؛ زیرا آداب248از اسراف و تجّمالت تأکید می ورزد)ر.ک.همان: 

 .است پسندیده همگان سوی از و جاهمه و همیشه

 

 آیین پادشاهی 

تر اشاره شد در داستان تلماک زوایای بسیاری مورد طور که پیشهمان

 ها آیین توجّه نویسنده بوده است که یکی از آن

ها، و گویا با ذکر رفتارهای شایسته و ناشایست آن و منش پادشاهان است

کند.  فنلون رفتار و روش سزوستریس قضاوت را به خواننده واگذار می

: 1393)ر.ک.فنلون،کشد پادشاه مصر و نحوۀ باردادن وی را به  تصویر می

 مفسدان شود، فروبسته مردم کارهای پادشاه باریتنگ از»(؛ زیرا 38

 .(216:1377،شعار« )گردند دلیر

تلماک یکی از صفات نیک شاهان را گوش سپردن به  39فنلون در صفحه 

داند. نویسنده در مقابل پادشاهان سخن اندیشمندان و فرزانگان می

آیین، رفتار پادشاهانی ددمنش چون پالیگمون را نیز با  صفاتی چون نیک

)ر.ک. کشد دلی به تصویر میسنگین و جویی، بدگمانیافزون آزمندی،

(. فنلون در جای جای داستانش رفتار ناپسند شاهان را 61: 1393فنلون،

کند. از دیدگاه نویسنده زشتی و ی داستان نکوهش میهااز زبان شخصّیت

چه را که نادرستی رفتار، ناپسند و از پادشاهان ناپسندتر است. او آن

داستان به همگان ی هاداند از زبان شخصّیتباره درست و پسندیده میدر این

(. نویسندۀ تلماک همانند عنصرالمعالی 101: هماننمایاند)ر.ک.باز می

داند داشتن وزیرانی کاردان و شایسته را در دستگاه حکومت بایسته می

(. وی در بخشی از کتاب ارزشمند خود به اهّمّیت دوستان 240: همان)ر.ک.

 (235: همانک.کند )ر.ناصح و اندرزگران نیز برای شاه اشاره می
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قابوس» های اجتماعی مشترک درجدول اندیشه «تلماک» و «نامه  

 

 

 نتیجه 

و مشترک  یهااندیشه گرفت، قرار توجّه مورد مقاله این در كه چهآن 

است. اهّمّیت این پژوهش در  «تلماک» و «نامهقابوس» کتاب دو در اجتماعی

به مضامین مشترک  بردنشناخت دو نویسنده و دو اثر یاد شده و پی

جهان است. محدودّیت کار در فقدان  از اجتماعی دو نویسنده در دو نقطه

 زیر صورت به بررسی این از حاصل پژوهش در زمینۀ تلماک است. نتایج

 :است

آشنایی با اصول و آداب زندگی اجتماعی از چنان اهمّیتی برخوردار -

را ونویسندگان متون است که عالوه بر فالسفه و متفّکران اجتماعی، شع

اند که با خلق داستانی نیز به این مهم توجّهی خاص داشته و کوشیده

دار جادة پر پیچ و خم زندگی انسان باشند. کتاب آثار ارزشمند، مشعل

نامه و تلماک اثر دو نویسنده با مّلیت، دین و آیین متفاوت، که قابوس

اجتماعی هستند. هر کدام ی واالی اخالقی و هاهر دو کتاب دارای اندیشه

از نویسندگان این دو کتاب ارزشمند در اثر ماندگار خود به نصیحت و 

یی هااند که مانند جان دوستش دارند و راهراهنمایی جوانی پرداخته

 دهند.برای سعادت و تعالی فرا روی او قرار می

 سخن آداب:  مضامین مشترک اجتماعی در این دو اثر عبارتند از-

شدن و  مهمان و رفتن مهمانی گرفتن؛ آداب دوست و دوستی ؛ آدابگفتن

 پادشاهی. آیین

شناسی توانا، که با روحّیات بیشتر شناس و مردمعنصرالمعالی جامعه-

مردم جامعه عصر خویش آشنا بوده است. وی به دلیل داشتن اطالعات باالی 

ها ابط انسانعلمی و شناختی عمیق که از مسائل مهّم اجتماع و تأثیر رو

«تلماک»و « نامهقابوس»ی اجتماعی مشترک در هااندیشه

آداب سخن گفتن   

آداب دوستی و دوست گرفتن 

آداب مهمانی رفتن و مهمان شدن 

آیین پادشاهی
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شناسی، آداب سخن، خانواده و شان، مسائلی مانند مردمبر خود و جامعه

... را ابتدا به شیوة پند و اندرز و بیان صریح بایدها ونبایدها 

بیان کرده، سپس تلخی نصیحت را با آوردن حکایاتی چند رنگی دلپذیر 

سالمی را درک توان تأثیر تعلیمات اآسانی مینموده است. در این کتاب به

 کرد.

انگیزش به پند و ی هیجانهاتلماک داستانی بلند که تمامی صحنه-

اندرز آمیخته است. فرانسوا فنلون فرانسوی، در این داستان زیبا مسائل 

ی داستانش به خوانندگان هامختلف زندگی را از زبان و رفتار شخصّیت

و مبحث مهم در این ی بلند اجتماعی دهاکند. اخالق و اندیشهعرضه می

ی بدیع هاجای داستانش با تصویرآفرینیکتاب هستند که نویسنده در جای

 دارد.خواننده را به شگفتی وا می
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