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 چکیده

 ادبیــات،. اســ  هبــود اجتمــاعی و سیاســی عظــی  تحولــات و تغییــر آبســت  بیســت  قــرن

 در خصـو بـه اروپـا، در. انـدبوده جامعـه بـر حـام  وضـعی  از متـثرر نیـ  علـ  و هنر

ــه، ــندنان فرانس ــیار  نویس ــه بس ــا چ ــان ب ــه و آرارش ــا چ ــ  ب ــاننیر موض  در هایش

 آن از لــری  میشـ  ژولـی . انـدمرده ربـ  تــاری  در را خـود نـام نونـانون، ها عرصـه

ــدود ــندنانی مع ــ نویس ــه س ــه م ــور دلی ب ــ حض ــو  در نامستمرش ــرن، ط ــا  ق  ردپ

 جایگــاهی تعیــی  بــرا  معمولــاً منتقــدان. اســ  شــتهانذ جــا بــه خــود از محونشــدنی

ــرا  ــرای  را یمشخصــ و رابــ  موقعیــ  و شــوندیم مشــک  دچــار او ب  اندنتوانســته ب

 توانسـ  مـه داننـدیم متبحـر شـاعر  و نـوی حـا شـر  را او ا عـده. بگیرند نظر در

ــول ــی  یتح ــاه در عظ ــود» نگ ــتداده و «خ ــان، از اس ــاد زب ــد ایج ــده. من ــر ا ع ــ ، دیگ  نی

ــطة به ــاتواس ــترده تحقیق ــر اشنس ــان، رو  ب ــوم و آداب زب ــوام رس ــایی اق  را او آفریق

 لـری  نـ د قلمـرو دو ایـ  مـه مـرد ادعـا تـوانینم آیـا یل. ونامندیم شایسته نگار قوم

ــه ــایرتی تنهان ــا مغ ــدیگر ب ــد یک ــه ،ندارن ــایی بلک ــر از ردپ ــدام ه ــر  در م ــ  دیگ  یاف

 مکمـ  ،نویـدمی ورژبـو میشـ  مـه طـورآن شـعر،قـوم و شـعر، آیـا عبـارتیبه ؟شودیم

 ستند؟نی جداناپذیر یکدیگر و

 نگار قوم ،ادبیات لری ، میش  :هاکلیدواژه
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 مقدمه. ۱

مـه نویسـنده در آن  ا اجتمـاعیسیاسـی ةداریـ  بـا توجـه بـه زمینـ یسـعدر ای  نوشتار 

بـا اسـتداده ، بپـردازی . اه نویسـنده و آرـار  مـه خلـو نمـودهبه تحلیـ  جایگـ مردیم یزندن

ــاراتوپی ــوم پ ــه د 6از مده ــووم ــم مگن ــ 2مینی ــان  ةدر نظری ــ  ندتم ــتحلی ــره  یادب از آن به

ــ ــردیم ــعی  ،ب ــم وض ــنده 9پاراتوپی ــدات  را نویس ــه تولی ــه ب ــا توج ــرب ــ اش هن  یبررس

 اسـ دومسـی امکـانی پار نقطـه یـا پـاراتوپیدومینیـم مگنـو،  ةبـر اسـان نظریـ . ینمـا یم

ــان مکــان ییجــادر مــه  ــرار  6مکــاناو ن 4می ــق ــنیم ــو از اصــطلا  ردی ــرا  پارازیــ  . مگن ب

ــار ــتداده  توپیاتوصــیپ پ ــاس ــنمایم ــهب .دی ــاراتوپی ب ــان، پ ــان و مک ــه زم ــته ب ها  شــک س

ــاهر  ــانون ه ــنون ــودیم ــاراتوپی از  .ش ــی پ ــ  وضــعی  پارادومس ــیوای ــایژن ــا    ه خ

 ةنگـار بـا قـرار نـرفت  در حـوزیـا قـوم یادبـ ةنویسـند .شـودیمـ یناشـندتمان مـورد نظـر 

ــا  ــات ی ــار قومادبی ــیواز  نگ ــ یژن ــ  چــه اســ توپی برخــوردار اراپ ــد شــده نی ــار تولی . آر

 1پاراتوپیـم ،نظریـه ایـ  اسـان بـر نگـار قوم ةها  مربـو  بـه حـوزچه مت  یادبها  مت 

  .به یم حوزه تعلو ندارند صرفاًمه  شوندیممحسوب 

نونی آرـارش و معـدود نویسـندنانی اسـ  مـه بـا توجـه بـه نونـا ةزمـر درمیش  لری   

 قــرار پاراتوپیــم موقعیــ  در مختلــپ هــا مکان و زمــان ش دروضــعی  منحصــر بــه فــرد

ــ ــنیم ــانون در  .ردی ــا  نون ــو  در ژانره ــار  متن ــت  آر ــا نوش ــری  ب ــ  ل ــرمیش  ةزم

 ژانــر یــا مکتـ  و را منحصـر بــه یــماتــوان سـختی میمـه بــه ردیــنیمـنویسـندنانی قــرار 

هـاهر  یادبـنوی  حا شـر عنـوان لـری  بـه یـا قـانون بـاز  و مردانگـی رمـان در .دانس 

و   L’Afrique fantôme های  همچـــونمـــه در دیگــر نوشـــته یحـــالدر  شـــودیمــ

ــندهینو ــ  اس ــودیم ــ   ش ــدم  عل ــار قومدر خ ــو  .نگ ــ  موض ــه ای ــتار ب ــ  نوش  در ای

ــردازی می ــنده پ ــه نویس ــری  ب ــ  ل ــه میش ــه چگون ــها  م ــطلا  ب ــدی  وپاراتاص ــم تب پی

                                                           
1. paratopie 

 .پردازدیمتوپی انظریه پارطر  به  ادبیندتمان دومینیم مگنو، نظریه پرداز و زبان شنان معاصر فرانسو  در متاب 2. 

3. paratopique 

4. lieu 

5. non-lieu 

6. paratopique 
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و نویسـنده  یزنـدنعی عصـر اجتمـاسیاسـی ةحاضـر، زمینـ جسـتار ة. طبـو فرضـیشـودمیم

ــی  ــد مــت  در ایــ  راســتا  همچن ــری   نــذار هســتندتثریرتولی  پاراتوپیــم  اســندهینوو از ل

ــه را خــود منــدمیهنگــامی مــه لــری  ســدر آفریقــایی خــود را آ ــاز  .ســازندیمــ  عنــوانب

 ةحــوز در ییاروپــامحققــان هــا  فعالی . دهــدیمــ قــرار پاراتوپیــم موقعیــ  در نویســنده

زمینـه را بـرا  خلـو آرـار در ایـ  زمینـه  ینـوعبـه نیـ  بیسـت  قـرن او  نیمـة در نگار قوم

ــاده  ــآم ــاراتوپیکی ســازدیم ــور پ ــت   6و موت ــد م ــرا  تولی ــب ــام .باشــدیم ــا  فعالی  یتم ه

ـــها  نویســـنده در جامعـــه، حضـــورش در حلقـــه ـــانون، رفـــ  یادب ـــدهاو  نون   یآم

ــدرها و خلــو محســوب  فرآینــدی از و ج  ــ دنــدهیمــهای  را شــک  نوشــته ، یس

در آرــار  یادبــ ها ارایــه و شــعر زبــان از اســتداده بــانوســینده دیگــر  یطرفــاز  .شــوندیمــ

. لـری  هـ  دهـدیمـپیـم خـود نشـان وپارات ا چهـره خـود از چـه بیشـترهر اشنگار قوم

عینــی در  یعلمــهــا  مــه از روش نگــار قومو هــ   شــودیمــمحســوب  یادبــا  نویســنده

ــته ــب اشنوش ــ رهه ــردیم ــدی  ب ــ و ب ــه در ترتی ــان ا نقط ــان می ــان نا و مک ــا مک ــانی ی مک

 و نـه آرـار  صـرفاً شـودیمـمحسـوب  یادبـزمینـة  ماملـاًمـه نـه  ردیـنیمجا   2  یرممک

 مـت  درون بـه پاراتوپیـم و وضـعی  هدونانـتعلـو  ایـ  طبیعتـاً .نگـار قوم ةدر حوز یعلم

و تمـام مـت  را در  شـودیمـ 4و دیگـر  9مـ  هم مـان راو طـور  مـه بـه منـدیم ندوذ نی 

  .نورددیم

 عصر نویسنده یماعتاجیاسیس ةزمین. ۲

ــی  ــری  میشــ  ژول ــ  2۲ در ل ــورژوا  اخــانواده در 63۲6 آوری ــاری  در ب ــده پ ــه دی  ب

ــان ــود جه ــدرش. نش ــد  پ ــولی مارمن ــود معم ــه ب ــ د م ــدر ن ــون پ ــ ، ریم ــاعر روس  ش

ــان ــوی رم ــیقی و ن ــامی دانموس ــان ن ــود، زم ــار خ ــردیم م ــادرش. م ــی م ــد زن  از معتق

 .مردینم مار ولی داش  عالیه تحصیلات مه بود رروتمند نسبتث  اخانواده

                                                           
1. Moteur paratopique 

2. Un impossible lieu 

3. Moi 

4. Lui 
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 مانــدنار  تــثریر  روســ  ةخــانواد بــا مــدام آمــدها  و رفــ  و لــری  ةارتبــا  خــانواد

 موســیقی، انــوا  بــا آشــنایی. نــذردمی ذهــن  پــرورش و موچــم میشــ  ةحافظــ رو  بــر

ــدن ــاتر ها نامــهنمــای  و ملاســیم اپراهــا  در شــرم  آواز، خوان  دوران یادنارهــا  از تئ

 حــا   ة. دیگــر نکتــســازدها  مختلــپ مینویســندهمتــثرر از را  لــری  ةآینــد مــه مودمیسـ 

 مشـاهده بـه میـ  مـه باشـدمی اشخـانواده بـا میشـ  متعـدد سـدرها  دوران ای  در اهمی 

 در مدهــومی نــریعتــدا انداز چشــ  هــر مــه  طوربــه، دهــدیمرا در و  پــرورش  تثمــ  و

 .شودیم منعک  نی  آرارش در مه شودیم لری  ذه 

 ،دهـدیم سـو  رشـته ایـ  در تحصـی  و یمیشـ بـه را او میمیـانر  بـه شـدیدش ةعلاق

 نـرفت  از پـ  و دهـدیم نشـان ادبیـات بـه را خـود تمایـ  مـه مشـدینم طـو  چنـد  اما

 ســورب  دانشــگاه در ادبیــات، یعنــی اشعلاقــه مــورد ةرشــت در تحصــی  بــه یمیشــ لیســان 

 .شودیم مشغو 

 مـه ییهـادرن بـا ژامـوب. منـدیم علاقمنـد شـعر بـه را او ،6ژامـوب مکـ  با معاشرت

ــه ــری  ب ــه ورود ةآمــاد را او دهــدیم ل  نشــان تمــایلی هــی  خــود مــه منــدیم  اعرصــه ب

 و   مشـو اولـی  مـه اسـ  فرانسـو  ینـام نقـاش ماسـون، آنـدره ای  ی نها در .دهدینم

 آتلیـه و منـ   مـرد، هنـر  محافـ  وارد رسـماً را لـری  مـه مکـانی .2شـودیم نوشت  برا 

 هنرمنـدانی آمـاده و رفـ  بـه تبـدی  مـه بـود بلومـه خیابـان در واقـ  ماسـون آندره یشخص

 ایـ  اهمیـ . دادنـد شـک  را لـری  فکـر  خطـو  حـد  تـا البتـه و نـوعیبه مه بود شده

ــان ــد  در مک ــود ح ــه ب ــری  م ــته در ل ــوان تحــ  ا نوش ــان عن ــه خیاب ــ  بلوم ــی  ای  چن

ــدیم ــو از» :نوی ــدره طری ــه ماســون آن ــان ــا تنه ــرو ب ــا بلکــه ژوان می ــر  نویســندنان ب  دیگ

 اوان  ریـ  عجیـ  عرشـا همچنـی  و سـلکرو آرمـان لمبـور، جـر  آرتـو، آنتـون  همچون

ــیپم  ــنا ش ــدم آش ــو  در]...[  ش ــ  ع ــ  ای ــودم م ــه ب ــا  ژرژ م ــه را بات ــروه ب ــ ن  یمعرف

 (.63،  . 6354)لری ،  «...مردم

                                                           
 دیا سورر الیس  و سمبولیس به عنوان پیوند دهنده  اوا  مه از شاعر نقاش و نویسنده( 6344-6551مک  ژاموب ) 6. 

 برا  نوشت  بود. لری  اصلیو از مربیان  شودمی

 .ها  آندره ماسون بودبه چاپ رسید م یّ  به لیتونرافی 6326مه در سا   لری  Simulacre مجموعه 2. 
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 2۲ ةدهـ. نـرددیم بـر مکـان همـی  بـه هاسورر الیسـ  بـا لـری  آشـنایی آ ازی  ةنقط

 مــردیم چــاپ دی بــ آرــار  و بــود شــهرت او  در سورر الیســ  مکتــ  مــه بــود ییهاســا 

 انقلــاب در نیــ  لــری  .نرفــ یم قــرار پایــانیبــ نقــد و بحــ  مــورد یادبــ محافــ  در مــه

ــدمی شــرم  سورر الیســتی ــایی و من ــد ردپ ــ مــ  هرچن ــر خــود از رن . نــذاردیم جــا  ب

 Le point خـود سورر الیسـ  ارـر اولـی  پیونـددیم ممونیسـ  حـ ب بـه مـه یسـال همان

cardinal ــه را ــاپ ب ــاندمی چ ــان. رس ــر Aurora رم ــر دیگ ــ  ار ــا  در و  سورر الیس  س

 بیهـوده بـا .رسـدمی پاچـ بـه 6341 سـا  در یعنـی دعـب دهـه دو مـه بود چاپ ةآماد 6325

 و نرایـدیم سـرد بـه هـاآن بـا لـری  روابـ  تـدری بـه هاسورر الیس  ها فعالی دانست  

 6اسـناد مجلـة بـا همکـار  بـه بلافاصـله. شـودیم جـدا سورر الیسـ  از رسماً 6323 سا  در

 محـ  بـه تبـدی  تـدری  بـه مجلـه ایـ . منـدیم باتـا  ژرژ اشیمیصـم دوس  سردبیر  به

 .شودیم سورر الیس  مخالدان آمدن نرد

 یزنـدن مسـیر و شـودیم آشـنا ینـام شـنانقـوم 2نریـو  مارسـ  با مه جاس همان در

ــه و یشخصــ ــرا  اش احرف ــر همیشــه ب ــدیم تغیی ــ. من ــ  حــا   ةنکت ــ  در اینکــه اهمی  ای

 و دانشــمندان پــی  از بــی  توجــه مــورد فرانســه ةمســتعمر هــا ســرزمی  و آفریقــا زمــان

. بــود نرفتــه قــرار ا اســطوره مکــان عنــوانبــه فرانســو خصــو  به و ییاروپــا گراننقــوم

 ا نسـترده تحقیقـات بـه دسـ  دولتـی ةجـدبو بـا و نبـود مسـتننی قاعـده ای  از نی  نریو 

ــه ایــ  در ــدیم زمین ــه. زن ــری  میشــ  نریــو ، مارســ  پیشــنهاد ب ــه ل  مســئو یمنشعنوان ب

 ایــ  .آیــدیم در اســتخدام بــه یشــناختقــوم امتشــافی ســدرها  ب رنتــری  از یکــی در اســناد

 و اشجامعـه بـر حـام  ماپیتالیسـتی سیسـت  از تـا لـری  بـرا  بـود فرصـتی سدر و پیشنهاد

 ایـ  در آموزشـی و تعلـی  هـی  مـه حالیسـ  در ایـ  بگیـرد، فاصـله بـورژوا محدود محی 

 .بود ندیده زمینه

                                                           
1. Documents 

ونون، ها  دماسم. تعداد  از ارر نریو  عبارتند از: شودمیدر فرانسه محسوب  شناسیعل  قوممارس  نریو  پایه نذار  2.
 ها  دونون، هنر محلی آفریقا  سیاهباز 
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ــه ســا  دو شــودیم یــاد جیبــوتی-دامــار یــ مثمورعنوان بــه آن از مــه یــ مثمور ایــ   ب

ــا آتلانتیــم اقیــانون از آفریقــا ةقــار و انجامــدیم طــو  ــر در را ســر  دریــا  ت . نیــردیم ب

 در مـه پـردازدمی هـادونون زبـان ةمطالعـ بـه لـری  منـونی، مـالی سانگا، در استقرار از پ 

هــا از اقــوام دونون .شــودیم چــاپ 6345 در هــادونــون ســر  زبــان عنــوان تحــ  یمتــاب

ها و آداب و رسومشــان همــواره مــورد  نســســام  در  ــرب آفریقــا هســتند مــه  آفریقــایی

 اسـ  بـه یمتـاب آفریقـا بـه لـری  سـدر سـو ات امـا .ان قـرار نرفتـه اسـ شناسـقومتوجـه 

L’Afrique fantôme6 چـــاپ بـــه نالیمـــار نشـــر توســـ  6394 ســـا  در مـــه باشـــدیم 

 اسـتقبا  مـورد تنهانـه متـاب ایـ  چـاپ .منـدیم تقـدی  نریـو  مارسـ  به آنرا مه ،رسدیم

 تحقیقـات ةادامـ بـرا  مـانعی آنـرا نیـ  نریـو  مارسـ  بلکـه نگرفـ  قرار نگار قوم منتقدان

 مـاه چنـد تنهـا متـاب چـاپ ترتیـ بـدی  مـرد، یـاد مسـتعمره ها سـرزمی  در یشناختقوم

 .شد متوقپ بازار به ورودشاز  پ 

 از ا مقالـه خوانـدن بـا .شناسـندیم نوشـته مـه ییهـاحا شـر خود بـا را لری  بسیار 

 مـه فرویـد خـود از آرـار  سـپ  و فرویـد ةدربـار مـارنردان، ونوی  رمـان ی ،ااپشـت جان

ــه( 6322) ســا  همــان در ــری  ،شــوندیم چــاپ فرانســه ب ــه ل ــثریر تحــ  شــدتب ــرار ت  ق

 رشانگـ و منـدیم خـاطرات  دفتـر نوشـت  بـه شـرو  مـه اسـ  سـا  همـان در و نیردیم

 ســر مــه اســ  آن در هانوشــته ایــ  اهمیــ  .منــدیم پیــدا ادامــه ســا  هشــ  و شصــ  آن

 از مـــهاســـ   l’Age d’homme 2همچـــون لـــری  اتوبیونرافیـــم شـــاهکارها  منشـــث

ــار تری برجســته ــهو  شــودیم محســوب او آر ــوعیب ــات ن  ســطو  تمــام در نویســنده اعتراف

 شـده متحـو  ماملـاً و جدیـد سـبم خـود، مـار ایـ  بـا لـری . نیردیم بر در را اشزندنی

 بـر ارـر، دو یکـی اسـتننا بـه شـاید زمـان آن تـا مـه دهـدیم ارا ـه نویسـی احـشر خود از

 بـا لـری  منتقـدان یبرخـ اعتقـادبـه .بـود شـده بنـانوی  حا شـر  خـود ها  دلاور رو 

 .شودیم ادبیات ةحوز وارد رسماً ارر ای 

                                                           
ظر ندر خود به معنیدلی  در بر نرفت  چندی  به ولیا  از ای  تیتر باشد ترجمه تواندمی آفریقا توه   یا آفریقا شبح. 6

 د.نمو  یدر مقاله حاضر از تیتر فرانسه استداده خواه .باشد آن مدهوم تمام منندةا  بتواند منتق ترجمه رسدنمی

 چند معنایی اس . لری ها  دیگر ترجمه مرد مه همانند متاب مردانگیشاید بتوان عنوان ای  متاب را . 2
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. منـدیم را آ ـاز بـاز  قـانون ،خـود یادبـ ارـر تـری عظی  نوشـت  لـری  634۲ سا  در

 علـاوه. انجامیـد طـو  بـه سـا  پـن  و یسـ اسـ ، جلـد چهار از متشک  مه ارر ای  نگارش

 نقـ یبـ شـاهدعنوان بـه ارـر ایـ  در لـری  ملاسـیم، اتوبیـونرافی هـا ویژنی داشـت  بر

 .شودیم هاهر خود دوران

ــیو ــا  یژن ــری  خ ــا ل ــا  ام ــ  ارتب ــا و  تنگاتن ــدان ب ــام هنرمن ــرن ین ــت ق  در  بیس

 تنــو  بــه اتدــا  همــی . بــود ســاز مجســمه و نقاشــی شــعر، همچــون مختلــپ ها عرصــه

ــوا لحــا  از چــه و ســبکی لحــا  از چــه آرــارش ــری   .اســ  مــرده شــایانی ممــم محت ل

 را متـونی و دهـدیم ادامـه نگـارقـومعنوان بـه خـود فعالیـ  بـه اشیادبـ راآرـ نوشت  ضم 

ــ در ــد ةزمین ــر  نق ــه هن ــدان. رســاندیم چــاپ ب ــدره همچــون مشــهور  هنرمن  ماســون، آن

 .اندشده مشیده نقد به لری  قل  با بک  فرانسی  و جامومتی، آلبرتو میرو، ژوان

 یادب ۀنویسند ،لریس. ۳

ها  هنــر  باعــ  شــده از و مشــمک  یادبــمکاتــ   ةدر حاشــی لــری حضــور میشــ  

ــ ــوان  یطرف ــ   اونت ــد و از اننج یخاصــرا در مکت ــن ــده یطرف ــهدیگــر ع ــطا  ب  ةواس

را  اونویسـی، حـا شـر هـا  مختلـپ هنـر  و توسـ  و  بـه خـودهای  در عرصهفعالی 

منـد، خلـاا ایـ  امـر را رابـ  از زبـان می لـری مـه   ااسـتدادهاما  دانند؛ن یادب ا یسندهنو

 .شودیم محسوب نوشتار یاصل هدا آن مارنیر هب نحوة و زبان واق  در .مندیم

 ژامـوب، مکـ  بـا آشـنایی شـد، اشـاره آن بـه پـی  رو مقالـه ةمقدمـ در مـه طـورهمان

 چنــد هــر بــرا  هــا،سورر الیســ  بــه پیوســتن  یپــ در. دهــدیم ســو  شــعر بــه را لــری 

 متمـای  ماملـاً را آن زبـانی هریـپ هـا باز  مـه زنـدیم آرـار  خلـو به دس  موتاه، یمدت

 .سازدیم

 ةمجلـ در سـارتر خصـو بـه هاان یستانسیالیسـ  بـا لـری  هـا،یسـ سورر ال بـا علاوه

Les temps modernes  ــار ــدیم همک ــ. من ــر یول ــاا ب ــت خل ــانیهس ــه نرای ــان از م  زب

 ملمــات لــری  بــرا  ،مننــدیم اســتداده خــود عقایــد بیــان بــرا  مــاربرد  ابــ ار عنوان بــه

 در را یانسـان ةحافظـ مـه هسـتند زبـانی هـا چـال  ملمـات ؛ندارنـد پیام انتقا  نق  صرفاً

 .نذارندیم نمای  به یزندن مختلپ مقاط 
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 از همگــان تصــور مــه باشــد لــری  حــا شــر خــود معروفتــری  شــاید 6مردانگــی رمــان

ــر ایــ  ــر را ژان ــد نســبتاً ســبکی و زد هــ  ب ــا جدی ــه فرانســه ادبیــات در جدیــد قــوانینی ب  ب

 و مــودمی از یشــناختجامعــه و انــهروانکاو پرتــرة مردانگــی رمــان .نذاشــ  نمــای 

 صـراح  و ریشـخند. رسـدیم بلـو  بـه متـاب انتهـا  در مـه دهـدیم ارا ه لری  نوجوانی

ــه در لهجــه ــرفت  ســخره ب ــده خــود، ن ــرو شــو  در را خوانن ــردیم ف ــری . ب ــ ل  تاطراخ

ــودمی دوران ــوان و م ــاا در را اشینوج ــات، لد ــخنران اعتراف ــ یس ــردهیب ــا و پ  مردنبرمل

 زدن هـ  بـر در یسـع زبـانی پتانسـی  بـر تکیـه بـا و منـدیمـ نابیـ ت اعـاد تری خصوصی

 متمـای  ماملـاً را لـری  ارـر هـایژنیو همـی . دارد خـار   واقعیـ و هنـر دنیـا  میان دیوار

 .منندیم برجسته و

 قـانون مـرد، جلـ  خـود بـه را یادبـ منتقـدان توجـهخصوصـاً  مـه لـری  مه  ارر دیگر
 پـن  و یسـ حـدود اتوبیـونرافی ایـ  نوشـت . رسـید چـاپ بـه جلد چهار در مه اس  باز 

ــه ســا  ــا  ینــیبری  و آن عظمــ  از حکایــ  مــه انجامیــد طــو  ب ــمن . دارد نویســنده یزدن

 آن از اســتداده چگــونگی و زبــان اهمیــ  بــه او  جلــد ابتــدا  همــان از ،یقبلــ ارــر هماننــد

ــه را مــودمی نویســنده ،جلــد ایــ  در. بــری یم یپــ  در لــری  شــخ ) مشــدیم تصــویر ب

 ارتبـا  خـار  دنیـا  بـا اشـتباهات ، بـه بـردنیپـ و زبـان یـادنیر  بـا هم مان مه( مودمی

ــرار ــدیم برق ــدی . من ــ ،ب ــان نقــ  ترتی ــ  در زب ــی  خــاطرات  روای ــی  از ب  برجســته پ

 .نیرندیم قرار متقاب  وابستگی در مه  طوربه ،شودیم

 ،ننــر چــه و نظـ  چــه ،شــعر  سـاختار وجــود مــرد، اشـاره بــدان بایــد مـه یمهمــ ةنکتـ

 ژانـر  را حـا شـر  مـه یمنتقـدان. آیـدیم در حرمـ  بـه مجموعـه ایـ   مـ در مـه اس 

 و ملیــدشـاه شـعر مــه انـدنبوده مهـ  امــر ایـ  بـه واقــپ ،داننـدینم والـا ادبیــات بـه متعلـو

 توضــیح ارتبــا  ایــ  در یمســ هــر از بهتــر خــودش. اســ  لــری  ارــر ایــ  یاصــل ســتون

 بــود یکــدیگر در رفتــه فــرو اخلاقیــاتی و شــعر  یقــا طبو ســاخت  مــ  خواســ »: دهــدیم

 .(246  . ،9 ،  2۲۲9 ،لری ) «باشد هاحوزه تمام به م  هدای  به قادر مه

                                                           
1. L’Age d’homme 
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ــا ــ ام ــبم یبرخ ــتار  س ــری  نوش ــه را، ل ــو ب ــو خص ــ ةنح ــارنیر هب ــان م ــا زب  ب

  اسـوژه خلـو بـه دسـ  تقلیـد جـا بـه زبـان ،واقـ  در. مننـدیم مقایسـه نـو نویسانرمان

 محــو شــاهد مــه اســ  ترتیــ بــدی  و اســ  نداشــته یخــارج وجــود قبــ  از مــه منــدیم

 خیـا  و  واقعیـ میـان تنهانـه نـامر ی خطـو  ایـ . شـوی یم خیـا  و  واقعی میان خطو 

. مــرد خــواهی  اشــاره آن بــه آینــده صــدحات در مــه مننــدیم ندــوذ نیــ  انرهــاژ میــان بلکــه

ــ  ــتاد ،(6359) 6هیوی ــد و اس ــتة منتق ــ برجس ــا، در یادب ــه در آمریک ــ  ا مقال ــوان تح  عن

 نویسـنده مهـ  ارـر دو از «لـری  میشـ  اتوبیونرفیـم عمـ : نوشـتار و زنـدنی در اتداقات»

 خواهـد آن بـر مـ  یسـع»: نویـدیم چنـی  ایـ  و منـدیم یـاد 2اتوبیونرفیـم عم  عنوانبه

 نشــان تـا دهنـدیمـ شــک  را حـا شـر  نوشـت  عمـ  مــه مـن  تحلیـ  را اتداقـاتی آن بـود

ــ  ــه ده ــو  چگون ــد خط ــابی  ةجدامنن ــدن م ــتار و یزن ــو نوش ــ مح ــوندیم ــ ،  «ش )هیوی

 از را او مــه چیــ  همــان بــود، نوشــت  از لــری  یاصــل هــدا همــان واقــ  در ایــ  .(6359

 .مرد متمای  خود دوران دیگر نویسندنان

 نگارقوم لریس. ۴

عنوان بــه رســماً آن از مــه آرــار  اولــی . نــدارد چنــدانی قــدم  هــاهراً نگــار قــوم علــ 

 و نورتکـوت تومـان. نـرددیمـ بـر بیسـ  قـرن اوایـ  بـه شودیم یاد نگاشتیقوم تحقیقات

 در یقــاتیتحق مــه بوایــه میشــ  آلــ اعتقاد بــه امــا ؛بودنــد آرــار ایــ  نویســندنان اســپای .  

ــزم ــا  ةین ــان ارتب ــات می ــقوم و ادبی ــدرنامه ،داده انجــام یشناس ــه س ــانیعنوان ب ــک  ندتم  ش

ــردیم ــه نی ــا  م ــه زای ــه آنچ ــه آن از م ــقومعنوان ب ــاد یشناس ــدیم ی ــودیم ،منن ــه،  ش )بوای

ــا . (2۲۲6 ــارمو ماره ــو م ــرن در پول ــه باتیســ -انژ و دوازده ق ــرن در تاورنی ــان ده ق  از ش

 .شوندیم محسوب هاسدرنامه اولی 

-نگــارقــومعنوان بــه پــی  از بــی  لــری  از ،نگلوسامســونآ محافــ  در امــروزه

 بـا روابطـ  تیرنـی بـا یشناسـقـوم علـ  سـو بـه  شـدنهـدای . مننـدیم یاد شنانمردم

 دراشــتغا   و سورر الیسـ  ازیی جـدا یرســم اعلـام بـا لـری . شــد همـراه هـاسورر الیسـ 

                                                           
1. Hewitt 

2. Autobiographical act 
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ــ ــه «اســناد» ةمجل ــه م ــوعیب ــدی  ن ــه تب ــ  ب ــرا  پناهگــاهی و محد ــان ب  سورر الیســ  مخالد

 در عطدـی ةنقطـ بـه تبـدی  ملاقـات ایـ . شـودیم آشـنا نریـو  مارسـ  بـا بود، شده تبدی 

 لـری  ةعلاقـ البتـه. دهـدیم سـو  سـیاه قـارة بـه را و  مـه شـودیم لری  ا حرفه یزندن

ــه ــا ب ــه آفریق ــپ ب ــیقی مش ــاز موس ــه در ج ــاری  ها ماف ــر و پ ــا هن ــثتر  در آفریق ــرتئ  ب

 6.نرددیم

عنـوان بـه و پیونـددیم آفریقـا امتشـافی سـدر نـروه بـه لـری  نریـو ، مارس  دعوت به

 مشـهور جیبـوتی-دامـار یـ مثمور بـه مـه یـ مثمور ایـ . شـودیم اسـتخدام آرشـیو سئو م

ــانون از اســ  ــا آتلانتیــم اقی ــا  ت ــر در را ســر  دری  شــرو  از پــ  بلافاصــله. نیــردیم ب

ــدر ــری  ،س ــدام ل ــه اق ــت  ب ــایییادداشــ  نوش ــدیم ه ــه من ــه م ــه مخدیان ــ  همســرش ب  نی

 .مندیم یادداش  را سدر یاتج   و اتداقات مشاهدات، تمام. فرستدیم

 یجـالب نتـای  بـه و منـدمی مطالعـه را هـادونـون زبـان لـری  ،(منـونی مـالی) سانگا در

 ةعلاقــ رســدیم نظــربــه .رســدیم پاچــ بــههــا دونون ســر  زبــان متــاب در مــه رســدیم

 هنـر بـا بسـیار  هـا شـباه  زیـرا ؛نباشـد دلیـ یب دونـون هنـر بـه فرانسـو  نگـارانقوم

   .یاف  توانمی آن در سورر الیستی

ــدار در ــوپی) نون ــ( اتی ــدبررســی می را زار  هــاجــ  هــا ی آی  یاصــل موضــو  مــه من

. اســ  2رنونــدا هـا اتیوپیایی نــ د آن تئـثتر  ها جنبــه و زدنـیجــ  عنـوان تحــ  یمتـاب

 .شد چاپ 6365 در ای  ارر

 تـا دامـار از: آفریقـا بـه سـدر» بـه را سـدرش هـا یادداشـ  آفریقـا، از بازنشـ  از پ 

ــه مــه بــردیم نالیمــار نشــر در مــالرو آنــدره نــ د «جیبــوتی ــه را آن تیتــر مــالرو ةیتوصــ ب  ب
9L’Afrique fantôme مجلــات در لــری  ها اشــ دیاد از ییهــابخ . دهــدیم تغییــر 

 توجـه مـورد چنـدان مـارش ،او فـراوان هـا تلاش ر  علـی. رسـدیم چـاپ به ه  مختلپ

                                                           
  و تاریر  زیاد بیندمیدر نوجوانی آن را  لری اس  مه  هایینمایشنامه، ارر ریمون روس ، از (636۲) از آفریقا احساساتی .6

 .نذاردمیبر جه  دادن خ  فکر  و  

2. Leiris, Michel, La possession et ses aspects théâtraux chez les Ethiopiens de Gondar, 

L’Homme, nouvelle série, rééd. Plon, 1958 

3. Leiris, Michel, L’Afrique fantôme, Gallimard, 1934 



 16                                لری  میش : ادبیات و نگار قوم میان                                 سا  پنجاه  

 

 ا ضـربه لـری  مـار ایـ  نریـو ، اعتقـادبـه. نگرفـ  قـرار نریـو  مارسـ  حتی و منتقدان

ــه ــار از مــه هــایییاف در امــا. مــرد وارد مســتعمره هــا ســرزمی  در یشناســقــوم مــار ب  آر

 .منندیم راب  را امر ای  خلاا ماملاً ،شودیم آینده در لری  یشناسقوم

 محســـوب لـــری  آفریقـــایی ســـدر رهـــاورد ی تـــرمه  L’Afrique fantômeمتـــاب 

 جلــ  خــود بــه هــ  را یادبــ منتقــدان بلکــه شــنانقوم منتقــدان توجــه تنهانــه مــه شــودیم

ــدا  همــان در. اســ  مــرده ــه نویســنده او ، ةصــدح ابت ــونرافی از را ا جمل  معــروا اتوبی

 « ... من یم ح  را قلب . م  فق »: مندیم نق  ،اعترافات، روسو ا ژانژ

 همچـون شـعر یةسـا نیـ  لـری  یشناسـقوم ارـر ایـ  در مـه منی یمـ مشـاهده یطرف از

ــ  ،شــبحی ــی باف ــا را متن ــدینم ره ــه ا نوشــته ؛من ــر م ــاز حســ  ب ــد نی ــ  دارا  بای  عینی

 و دیگــر  شــناخ  خــود، بــی  بــرا  ابــ ار  بــه تبــدی  شــعر  فــ  نــویی .باشــد یعلمــ

 .شودیم خود شناخ ، طب الب

 فرانســویان توســ  چــه اروپــا در زمــان آن تــا مــه نگــار قوم مارهــا  ،لــری اعتقاد بــه

ــابریتانیایی چــه ــ  صــورت ه ــه نرف ــدانی ممــم تنهان ــه چن ــناخ  ب ــ  ش  و آداب و فرهن

 مطالعـات در بـرده-اربـاب ةدونانـ رابطـه همانـا بلکـه ،بـود نکـرده( آفریقایی) دیگر  رسوم

 و نادرسـ  تصـویر زدن هـ  بـر و بـردن بـی  از صـدد در لـری . شـدیم حدظ یشناختقوم

 بسـته بـود. نقـ  سدیدپوسـ  ییاروپـا ذهـ  در آفریقـایی هنـر و آفریقـا از مه اس  یلیتخ

ــه مــه ینگــاه نــو  و خــود نوشــتار بــا و   ایــ  محــو در یســع دارد، آفریقــایی و آفریقــا ب

اعتقاد بـه مـه، تضـاد ایـ  سـو  یـم. اسـ  حکـ   ـرب تدکـر بـر مه دارد ا دونانه تقاب 

ــری  ــومی ل ــی  ســاختگی مده ــام ،نیســ  ب ــا آن دیگــر ةیســو  و( خــود) ور حاروپ  همان

 .اس ( دیگر ) بدو  آفریقا  و آفریقا

 پیوسـت  میـ  بـا مـه اسـ  دیگـر  بـرا  خـاطر ةد د ـ معنـا بـه نوشـت  ،لـری  ن د

 لـری  یشناسـقوم ارـر در تنهانـه  یـر و دیگـر ، مضـمون. شـودیم همـراه دیگـر  به خود

 ارــر هــر از ترروشـ  ،بــاز  قـانون در. خــوردیم چشــ بـه نیــ  و  هـا حا شــر  در بلکـه

 شـناخ  بـه دیگـر  بـه شـدن ملحـو طریـو از راو  مـه اسـ  آن شـاهد خواننـده دیگر 

 .رسدیم خود
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ــا منتقــد لارســون، روت ــه ییاروپ ــود معتقــد صــراح ب ــه ی مــهتیمــ مــه ب  ســرنروهی ب

ــو  ــار می نری ــردم ــدا دو م ــل ه ــا  را یاص ــردیم دنب ــاد. 6: م ــ  ایج . 2 ؛وحشــ  و رع

، ژامـــ  ژان و یکـــاییآمر شـــنانمـــردم ، نیـــرت ملیدـــورد، یطرفـــ از 6.دزدیـــدن

 هــا موزه بــرا  قیمتــی اشــیا  آور جمــ  بــه ،فرانســو  معاصــر شــنانمــردمشــنانقوم

 همکـاران از تـ  دو ریـوه و رریـوی .مننـدیم اشـاره یشناسـقوم ةمـوز خصـو به فرانسو 

 متـــاب از اپیـــ ود  در دزد  موضـــو . بودنـــد آن مســـئو  یـــ مثمور ایـــ  در نریـــو 
L’Afrique fantôme، آیدیم در رشانگ به استعار  یشکلبه: 

 دور رنـ  قرمـ  نـوار . مـردیم سـدر دوسـتان  بـا شـدیم نامیـده آبارنامـات مه مرد 

ــه را خــرش. داشــ  خــر  و رنــ  قرمــ  لحــافی خــود همــراه و بــود چســبیده نــردن   ب

ــای  ــه و بســ یم پ ــرا  را اشملاف ــدن ب ــ  خوابی ــم. مــردیم په ــه یحــال در روز ی ــه م  ب

 نــردن بــه و منــد نــردن  دور از را نــوار شــد، بلنــد دوســتان  از یکــی بــود، رفتــه خــواب

 و بکشـد بیـرون را قرمـ  ةملافـ تـا مـرد بلنـد جـای  از را آبارنامـات آرامیبه چسباند، خود

 قرمـ  نـوار مـه دیـد را مـرد  و شـد بیـدار آبارمانـات مـه هنگامی. بس  خود پا  به را خر

: ندـ  چنـی  ایـ  خوابیـده، قرمـ  ملافـه رو  بـر و بسـته پـای  بـه را خر و دارد نردن به

 2.شد بلند جای  از نریان و هست ؟ یمس چه م  و اس  آبارنامات مرد ای 

ــه ــدن، لارســون،اعتقاد ب ــ از دزدی ــی یشناســقوم ةیویتســوبژمت ةافســان یطرف ــدتث را  رب  یی

 فاصـله خـود اسـتعمارنر هویـ  از مـار ایـ  بـا مـه دهـدیم اجـازه آن به یطرف از و مندیم

 ننـاه بـا رویـارویی بـرا  اروپاییـان روش وارپـارادوم  صـورتبـه دزدیـدن شـاید. بگیرند

 9.اس  استعمار از یناش

 هویـ  اروپـایی یملـ طوربـه و لـری  آیـا مـه اسـ  ایـ  مـرد مطر  توانیم مه الیسؤ

 هویـ  بـا تقابـ  در نـه خـود  هویـ  مـه رسـدیم نظـربـه ؟نیـردینم دیگـر  از را خود

 بــا لــری  میشــ . شـودیم دیگــر  همــان و شـده یکــی آن بــا بلکـه نیــردیم قــرار دیگـر 

                                                           
1. Ethnography, Thievery, and cultural identity : A rereading of Michel Leiris’s L’Afrique 

fantôme 

2. Ibid. p. 233 

3. Ibid. p. 235 
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 اسـتعمارنر نگـاه و اسـتعمار  سیاسـ  نقـد بـه خـود نگـار قـوم مارهـا  در ینگاه چنی 

ــه ــده ب ــ استعمارش ــردازدیم ــر و پ ــةبرتر  تدک ــام  جویان ــر ح ــده ب ــرب فلس ــ  در را    ه

 چــون انگیــ دیم بــر را نریــو  مارســ  خشــ  مــه اســ  دلیــ  همــی  بــه شــاید 6.شــکندیم

 نقـد بـا لـری . اسـ  هبـود نـر اسـتعمار بـه متوسـ  خـود توسـعة برا  همواره نگار قوم

ــا همــدرد  و اســتعمارنرانه ها سیاســ  ــ  ب ــانعی ،مســتعمره مل ــرا  م ــ ب  ســدرها  ةادام

 .شودیم سیاه ةقار به اروپایی انشناسقوم ةیانماجراجو

ــه  امســئله ــارة در م ــری  نگــار قوم مارهــا ب ــ  شــودیم مطــر  ل ــه اســ  ای ــا م  آی

  ادعاهـا امـر ایـ  و دانسـ ؟ خـود شـناخ  بـرا  یراهـ را نگـار قوم بـه رجـو  توانیم

 ؟بردینم سؤا  زیر را نگار قوم نراییعل 

ــان از ــدا  هم ــاب ابت ــده ،L’Afrique fantôme مت ــاهد خوانن ــ  راو  ش ــهایس ــا م  ب

ــ  ــاه» و ذهنی ــ ناخودان ــود 2«یفرهنگ ــی  خ ــراا مح ــاهده، را اط ــ مش ــاوت و یبررس  قض

ــو از و منــدیم ــاط طری ــا مــه یارتب ــرد و زن ب ــرار ییاآفریقــ م  حــذا در یســع منــدیم برق

عنوان بـه چـه و مـردعنوان بـه چـه) خـود از نـو یشـناخت بـه و مـرده موجـود یفرض شکاا

 رو  و رنــ  ،شــعر و یادبــ دعــب تردیــد،یبــ. یابــدیم دســ ( اروپــایی سدیدپوســ  انســان

 .بخشدیم نویسنده ماوش ای  به نایی 

 گیرینتیجهبحث و . ۵

ــروزه ــام ام ــری  ن ــا را ل ــا جریان ب ــاد  ه ــد زی ــدیم پیون ــ . دهن ــدها و رف ــا او  آم  ب

ــندنان ــاعرا و نویس ــ ر  نش ــر ب ــود، عص ــا فعالی  خ ــ ه ــی و یادب ــ  در او سیاس  مکت

ــ ، ــورش سورر الیس ــار در حض ــ  من ــه) هاان یستانسیالیس ــو ب ــ  ژان خص ــارتر پ  و س

ــیمون ــووار س ــات ،(دوب ــری  تعامل ــا ل ــندنان ب ــان نویس ــو رم ــباه  و ن ــه ها ش ــی  م  ب

                                                           
سخ  رانده  زیبایی به شر  دنیا  از  رب تصور، درباره شناسیادوارد سعید، منتقد فلسطینی، در متاب خود در باب شر   .6

 اس .

2. Albers, Irène, Mimesis and Alterity : Michel Leiris’s ethnography and poetics of spirit 

possession, French Studies, Vol. LXII, No. 3, p. 273 
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 از شــوندمی باعــ  مــه هســتند عــواملی یهمگــ ،شــودیم دیــده نــو رمــان و و  ها نوشــته

 .شود یاد ب ر  ا یسندهنوعنوان به او

ــه ــ نرچ ــدا یبرخ ــ نمنتق ــار ،یادب ــه را او آر ــة ب ــتی دفترچ ــبیه یادداش ــدیم تش ــه منن  م

 خـــود لـــری  واقـــ  در و اســـ ، شـــتهانذ جـــابـــه را آن در خـــود روزانـــة خـــاطرات

 بـه مـه ر، بسـیار  نکـات منتقـدان ایـ  مـرد اذعـان بایـد امـا نیسـ ، بی  نویسیحا شر 

 در زبــان از ماهرانــه ةاســتدادنیرنــد. یم نادیــده شــده، اشــاره حاضــر نوشــتار در آن از یبرخــ

 اتداقـــات بـــه و  اشـــارات اســـ ، جریـــان در نذشـــته و حـــا  میـــان مـــه 6دیـــالونی

ــی ــاعیسیاس ــود دوران اجتم ــون) خ ــ  همچ ــا جن ــان ه ــد و( دوم و او  یجه ــ  پیون  ای

 از یهمگـ ،دمـدیم ملمـات تـمتـم در مـه یادبـ رو  بـا خـود، یشخصـ تجارب با وقای 

ــری  ازشــود باعــ  می مــه هســتند عــواملی ــه ل ــه تنهان  بلکــهنوی  حا شــر خــودعنوان ب

ــ شورشــییــم  ــدی یب ــاد ب ــ  وردهاادســت و هــانوآور  بطــ  در مــه شــود ی ــ  یفراوان  ای

 .اس  حوزه

 مــه باشــد ایــ  منــدیم متمــای  نویســندنان دیگــر از را لــری  مــه ا یژنــیوآن  شــاید

 جـا بـه دنیـا و انسـان آن ممـمبـه مـه اسـ  هـدا هـ  و وسـیله هـ ، او بـرا  یادب هنر

ــ  ــدیگر، تخری ــر  در یک ــه ار ــه م ــان اشوهید ــ ،آن دادن نش ــدیگر هاس ــپ را یک  مش

 .(633۲)پاولمه،  منندیم

ــو  از ــر، س ــده دیگ ــری  از ا ع ــه ل ــومعنوان ب ــارق ــردم-نگ ــنانم ــاد ش ــدیم ی  و منن

ــا  ــزم در  را او ماره ــقوم ةین ــی  یشناس ــر از ب ــ  ه ــر  چی ــ  دیگ ــدمرده تحلی ــری . ان  ل

ــی  ــندنو اول ــو  ةیس ــوب فرانس ــودیم محس ــه ش ــکارا م ــتعمارنر از  آش ــ  ها اس  دول

ــان ،نگــار قــوم زمینــه در مطالعــه پــن  همچــون آرــار . رانــد ســخ  آفریقــا در فرانســه  زب
 یهاینوشــته جملــه از’Afrique fantôme  L و  تمــدن و نــژاد ســانگا، هــا دونــون یمخدــ

 عیـار تمـام نگـار قوم بـه تبـدی  را او ،نویسـنده یزدنـ امنـ یعلمـ عینیـ  آن در مه هستند

 ها سیاســـ  یعلمـــ ها یادداشـــ  و یشخصـــ ةتجربـــ مشـــاهده، بـــا لـــری . منـــدیم

                                                           
ی میان شر  حا  دیالکتیکی هستند مه در آن دیالون لری تری  نویسندنان رمان نو، آرار به اعتقاد میش  بوتور، از برجسته .6

 .در نذشته و حا  در جریان اس  لری 
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ــا نرانةاســتعمار ــا خواســته مــه آنجاســ  از و منــدمی نقــدشــدیداً  را اروپ  وارد ناخواســته ی

 .شودیم دور خال  نگار قوم از و شودیم اید ولوژیم مباح 

 منــدیم متمــای  دیگــران از را لــری  نگــار قوم مارهــا  مــه دیگــر  بحــ  قابــ  ةنکتــ

 یمتـاب. مننـدیم اشـغا  را یخاصـ جایگـاه یشناسـزبـان و ادبیـات شـعر ، ف  مه اس  ای 

 مـه انـدازه همـان بـه ،پـردازدیم هـادونون سـر  زبـان آنـالی  و یبررسـ به آن در لری  مه

 مـه یادبـ منتقـد ،6ورژبـو میشـ . بـردمی بهـره هـ  شـعر  فـ  از ،اسـ  متثرر نگار قوم از

ــر رو  ــری  ار ــات ل ــترده تحقیق ــام  انس ــ ، داده انج ــ  از اس ــ  ای ــری  عم ــه ل عنوان ب

ــوم ــیق ــاد شعرشناس ــدیم ی ــدد در و من ــ ص ــاط یبررس ــ ا یارتب ــه س ــان م  و شــعر می

 .(633۲)بوژور، نیردیم شک  شعرشناسیقوم

 نگـار قوم  مارهـا بـر هـ  و منظـوم آرـار بـر هـ  شـعر ،منی یمـ مشاهده مه طورهمان

منـد و ندـوذ می نوشـتار ها لایـه در مـه عنصـر عنوان بـه آن حضـور و افکنـده سایه لری 

 .شودیم احسان شود،ماندنار می

ــرن فرانســو  فیلســوا ،روســو ا ژ انژ ــاد ، هجــده  ق ــار در میل ــ  نظــر  اهه  جال

ــاب  در ــار  ارســالهمت ــابرابر  منشــث ةدرب ــان ن ــا  از ،هاانســان می ــان ارتب ــ می  و نرافیواتوبی

ــردم ــ ســخ  یشناســقوم-یشناســ م ــه. اســ  هندت ــ  رســدیم نظــرب ــونرافی) دو ای  و اتوبی

ــردم ــم ــه( یشناس ــاب طوب ــذیراجتن ــ  ناپ ــدیکدیگر مکم ــرا  و ن ــراز ب ــرو وارد خــود اب  قلم

 آورند. وجود میبه وضعی  پاراتوپیمو  شوندیم یکدیگر

 اتوبیـونرافی یعنـی حـوزه دو هـر توجـه مـانون در دیگـر  بـا آن ارتبـا  و خـود بح 

ــرار یشناســقوم و ــ ق ــردیم ــونرافی، در. نی ــه «خــود» اتوبی ــرار نوشــتار بطــ  در وضــو ب  ق

 «خــود» شااتوبیــونرافی آرــار در لــری . شــودیم محــور  موضــوعی بــه تبــدی  و نیــردیم

ــات و ســاختار و دهــدیم قــرار یبررســ مــورد یزنــدن مختلــپ هــا دوره در را را  آن تحول

 بـا نـوعیبـه نیـ  لـری  هـا نگار قوم مـه آنکـه جالـ . منـدیم مطالعـه مختلپ مقاط  در

 بــدو  متدـاوت، دیگــر، ا مجموعـهعنوان بــه همـواره آفریقــا. شـوندیم شــرو  «خـود» نقـد

ــافتنیدســ  و ــرا  نی ــا نگار قوم در. شــودیم محســوب سدیدپوســ  انســان ب ــری  ه  ،ل

                                                           
1. Michel Beaujour 
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 در. نیـردیم بـدو  «دیگـر » از را هـویت  «خـود» چگونـه مـه منی یمـ مشـاهده وضو به

 .س ا آفریقایی اهمان او خود و شودیم او برا  ا آینه همچون آفریقایی واق 

ــازرا  مرزهــا ت لــ   ةدربــارناتمــام  ییهــابح  پــی  رو نوشــتار  تــوانیمآیــا . منــدیم ب

ــروژ تمــام مــه مــرد ادعــا ــری   ةپ  روانکــاو ، شــعر، جملــه از مختلــپ یکردهــا رو مــهل

ــر  نقــد و نگــار قوم ــدیم اد ــام را هن ــه ،من ــوعیب  خلاصــه نویســیحــا شــر خــود در ن

ــودیم ــ  و ؟ش ــونرافی ای ــه اتوبی ــب ــود ةنوب ــه خ ــار قوم ب ــود» نگ ــر » و «خ ــ «دیگ  یمنته

 و بحـ  شـوی . یقینـاًیم انرهـاژ میـان مـرز شـدن محـو شـاهد شـرایطی چنـی  در ؟شودیم

 یکــ ، و بیســ  قــرن در منتقــدان و نــدارد پایــانی لــری  میشــ  ها نوشــتهبــارة در یبررســ

 .دارند او آرار ةنشد نقد و تاریم زوایا  مشپ به تمای  پی  از بی 

 کتابنامه

Albers, I. (2008). Mimesis and alterity: Michel Leiris’s ethnography and poetics of 

spirit possession. French Studies, 62(3), 271-289. 

Beaujour, M. (1990).  Leiris : Poétique et ethnopoétique [Leiris : Poetics and 

ethnopoetics]. MLN, 105(4), 646-655. 

Boyer, A. M. (2001). Littérature et ethnologie [Literature and ethnology]. 

Klincksieck (revue de littérature comparée), 298, 295-303. 

Hewitt, L. (1983). Events in life and writing: The “autobiographical act” of Michel 

Leiris. Romantic Review, 74, 485-493. 

Larson, R. (1997). Ethnography, thievery, and cultural identity: A rereading of 

Michel Leiris’s L’Afrique fantôme. PMLA, 112(2), 229-242. 

Leiris, M. (1934). L’Afrique fantôme [Phantom Africa]. Paris: Gallimard. 

Leiris, M. (1939). L’Age d’homme [Manhood]. Paris: Gallimard.  

Leiris, M. (1948). La langue secrète des Dogons de Sanga [The secret language of 

Dogons of Songa]. Paris: Travaux et mémoires de l’Institut d’Ethnologie de 

l’Université de Paris. 

Leiris, M. (1948). La règle du jeu [Rule of the game]. Paris: Gallimard. 

Leiris, M. (1958). La possession et ses aspects théâtraux chez les Ethiopiens de 

Gondar [The possession and its theatrical aspects]. Paris: Plon. 

Leiris, M. (1982). 45 rue Blomet [45, Blomet street]. Revue de Musicologie, 68(1/2), 

57-63. 

Maingueneau, D. (2004). Discours littéraire; Paratopie et scène d’énonciation 

[Literary discourse; Paratopie and the scene of enunciation]. Paris: Armand 

Colin. 

Paulme, D. (1990). Michel Leiris, 1901-1990. Cahiers d’Etudes Africaines, 30(117), 

5-6. 



 56                                لری  میش : ادبیات و نگار قوم میان                                 سا  پنجاه  

 
Said, E. (1985). Orientalism: Western conceptions of the orient. London: Penguin. 
 

 

 


