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چکیده
قــرن بیســت آبســت تغییــر و تحولــات عظــی سیاســی و اجتمــاعی بــوده اسـ  .ادبیــات،
هنر و علـ نیـ متـثرر از وضـعی

در

حـام بـر جامعـه بودهانـد .در اروپـا ،بـهخصـو

فرانســه ،نویســندنان بســیار چــه بــا آرارشــان و چــه بــا موضــ نیر هایشــان در
عرصـهها نونـانون ،نـام خـود را در تــاری ربـ
معــدود نویســندنانیســ

مردهانـد .ژولـی میشـ لــری

از آن

مــه بــهدلی حضــور مستمرشــان در طــو قــرن ،ردپــا

محونشــدنی از خــود بــهجــا نذاشــته اس ـ  .منتقــدان معمول ـاً بــرا تعیــی جایگــاهی
و مشخص ـی را بــرای

نتوانســتهاند

بــرا او دچــار مشــک میشــوند و موقعی ـ

راب ـ

در نظر بگیرند .عـدها او را شـر حـا نـوی

و شـاعر متبحـر میداننـد مـه توانسـ

تحــولی عظــی در نگــاه «خــود» و اســتداده از زبــان ،ایجــاد منــد .عــدها دیگــر نیــ ،
بهواســطة تحقیقــات نســتردهاش بــر رو زبــان ،آداب و رســوم اقــوام آفریقــایی او را
قومنگار شایسته مینامند .ولی آیـا نمیتـوان ادعـا مـرد مـه ایـ دو قلمـرو نـ د لـری
نــهتنها مغــایرتی بــا یکــدیگر ندارنــد ،بلکــه ردپــایی از هــر مــدام در دیگــر یافــ
میشود؟ بهعبـارتی ،آیـا شـعر و قـومشـعر ،آنطـور مـه میشـ بـوژور مینویـد ،مکمـ
یکدیگر و جداناپذیر نیستند؟
کلیدواژهها :میش لری  ،ادبیات ،قومنگار

____________________________
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 .۱مقدمه

در ای نوشتار سـعی داریـ بـا توجـه بـه زمینـة سیاسـیاجتمـاعیا مـه نویسـنده در آن
زندنی میمرد به تحلیـ جایگـاه نویسـنده و آرـار مـه خلـو نمـوده ،بپـردازی  .بـا اسـتداده
از مدهــوم پــاراتوپی 6مــه دومینیــم مگنــو 2در نظریــة تحلیــ ندتمــان ادبــی از آن بهــره
مــیبــرد ،وضــعی

پاراتوپیــم 9نویســنده را بــا توجــه بــه تولیــدات هنــر اش بررســی

مینمـا ی  .بـر اسـان نظریـة دومینیـم مگنـو ،پـاراتوپی نقطـه یـا مکـانی پارادومسـی اسـ

مــه در جــایی میــان مکــان 4و نامکــان 6قــرار م ـینی ـرد .مگنــو از اصــطلا پارازی ـ

بــرا

توصــیپ پــاراتوپی اســتداده مــینمایــد .بســته بــه زمــان و مکــان ،پــاراتوپی بــهشــک ها
نونــانون هــاهر مــیشــود .ایــ وضــعی

پارادومســی پــاراتوپی از ویژنــیهــا خــا

ندتمان مـورد نظـر ناشـی مـیشـود .نویسـندة ادبـی یـا قـومنگـار بـا قـرار نـرفت در حـوزة
ادبیــات یــا قومنگــار از ویژنــی پــاراتوپی برخــوردار اســ  .آرــار تولیــد شــده نیــ چــه
مت ها ادبی چه مت ها مربـو بـه حـوزة قومنگـار بـر اسـان ایـ نظریـه ،پاراتوپیـم

1

محسوب میشوند مه صرفاً به یم حوزه تعلو ندارند.
میش لری
وضــعی

در زمـرة معـدود نویسـندنانی اسـ

مـه بـا توجـه بـه نونـانونی آرـارش و

منحصــر بــه فــردش در زمــان و مکانهــا مختلــپ در موقعیـ

مــینیــرد .میشــ لــری

پاراتوپیــم قــرار

بــا نوشــت آرــار متنــو در ژانرهــا نونــانون در زمــرة

نویسـندنانی قــرار مـینیـرد مـه بــهسـختی میتــوان او را منحصـر بــه یــم مکتـ

یــا ژانــر

دانس  .در رمـان مردانگـی و یـا قـانون بـاز لـری

بـهعنـوان شـر حا نوی

مــیشـــود در حـــالی مـــه در دیگــر نوشـــتههای

همچـــون  L’Afrique fantômeو

نویســندها مــیشــود در خــدم

ادبـی هـاهر

علــ قومنگــار  .در ایــ نوشــتار بــه ایــ موضــو

میپــردازی مــه چگونــه میشــ لــری

بــه نویســندها بــهاصــطلا پاراتوپیــم تبــدی

1. paratopie
 .2دومینیم مگنو ،نظریه پرداز و زبان شنان معاصر فرانسو در متاب ندتمان ادبی به طر نظریه پاراتوپی میپردازد.
3. paratopique
4. lieu
5. non-lieu
6. paratopique

سا پنجاه
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میشـودم .طبـو فرضـیة جسـتار حاضـر ،زمینـة سیاسـیاجتمـاعی عصـر زنـدنی نویسـنده و
همچنــی تولیــد مــت در ای ـ راســتا تثریرنــذار هســتند و از لــری
م ـیســازند .هنگــامی مــه لــری
نویســنده در موقعیـ

نویســندها پاراتوپیــم

ســدر آفریقــایی خــود را آ ــاز میمنــد خــود را بــهعنــوان

پاراتوپیــم قــرار مـیدهــد .فعالی هــا محققــان اروپــایی در حــوزة

قومنگار در نیمـة او قـرن بیسـت نیـ بـهنـوعی زمینـه را بـرا خلـو آرـار در ایـ زمینـه
آمــاده مــیســازد و موتــور پــاراتوپیکی 6بــرا تولیــد مــت مــیباشــد .تمــامی فعالی هــا
نویســـنده در جامعـــه ،حضـــورش در حلقـــهها ادبـــی نونـــانون ،رفـــ
و ســدرهای  ،نوشــتههای

و آمـــدهای

را شــک مــیدهنــد و ج ــی از فرآینــد خلــو محســوب

م ـیشــوند .از طرف ـی دیگــر نوســینده بــا اســتداده از زبــان شــعر و ارایــهها ادب ـی در آرــار
قومنگار اش هرچـه بیشـتر از خـود چهـرها پاراتوپیـم خـود نشـان مـیدهـد .لـری

هـ

نویســندها ادب ـی محســوب م ـیشــود و ه ـ قومنگــار مــه از روشهــا علم ـی عینــی در
نوشــتهاش بهــره مــیبــرد و بــدی ترتیــ

در نقطــها میــان مکــان و نامکــان یــا مکــانی

یرممک  2جا مینیـرد مـه نـه ماملـاً زمینـة ادبـی محسـوب مـیشـود و نـه آرـار صـرفاً
علمی در حوزة قومنگـار  .طبیعتـاً ایـ تعلـو دونانـه و وضـعی
نی ندوذ میمنـد بـهطـور مـه راو هم مـان مـ  9و دیگـر

4

پاراتوپیـم بـه درون مـت
مـیشـود و تمـام مـت را در

مینوردد.
 .۲زمینة سیاسیاجتماعی عصر نویسنده

ژولــی میش ـ لــری

در  2۲آوری ـ  63۲6در خــانوادها بــورژوا در پــاری

دیــده بــه

جهــان نشــود .پــدرش مارمنــد معمــولی بــود مــه نــ د پــدر ریمــون روســ  ،شــاعر
رمــاننــوی

و موســیقیدان نــامی زمــان خــود ،مــار میمــرد .مــادرش زنــی معتقــد از

خانوادها نسبتث رروتمند بود مه تحصیلات عالیه داش

ولی مار نمیمرد.

1. Moteur paratopique
2. Un impossible lieu
3. Moi
4. Lui
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و رف ـ

ارتبــا خــانوادة لــری

و آمــدها مــدام بــا خــانوادة روس ـ

بــر رو حافظ ـة میش ـ موچــم و پــرورش ذهــن
خوانــدن آواز ،شــرم
مودمیسـ
اهمی

شمارة چهارم

تــثریر مانــدنار

مینــذرد .آشــنایی بــا انــوا موســیقی،

در اپراهــا ملاســیم و نمــای نامــهها تئــاتر از یادنارهــا دوران

مــه آینــدة لــری

را متــثرر از نویســندهها مختلــپ میســازد .دیگــر نکتـة حــا

در ای دوران سـدرها متعـدد میشـ بـا خـانوادهاش میباشـد مـه میـ بـه مشـاهده

و تثمـ را در و پــرورش میدهــد ،بــهطور مــه هــر چشـ انداز تــداعینــر مدهــومی در
ذه لری

میشود مه در آرارش نی منعک

میشود.

علاقة شـدیدش بـه میمیـانر او را بـه شـیمی و تحصـی در ایـ رشـته سـو میدهـد،
اما چنـد طـو نمیمشـد مـه تمایـ خـود را بـه ادبیـات نشـان میدهـد و پـ
لیســان

از نـرفت

شـیمی بــه تحصــی در رشــتة مــورد علاقــهاش یعنــی ادبیــات ،در دانشــگاه ســورب

مشغو میشود.
ژامـوب ،6او را بـه شـعر علاقمنـد میمنـد .ژامـوب بـا درنهـایی مـه

معاشرت با مکـ
بــه لــری

میدهــد او را آمــادة ورود بــه عرصــها میمنــد مــه خــود هــی تمــایلی نشــان

نمیدهد .در نهای

ای آنـدره ماسـون ،نقـاش نـامی فرانسـو اسـ

برا نوشت میشـود .2مکـانی مـه لـری

را رسـماً وارد محافـ هنـر مـرد ،منـ

شخصی آندره ماسـون واقـ در خیابـان بلومـه بـود مـه تبـدی بـه رفـ
شده بود مه بهنـوعی و البتـه تـا حـد خطـو فکـر لـری
مکــان در حــد بــود مــه لــری

مـه اولـی مشـو و

در نوشــتها تحــ

و آتلیـه

و آمـاده هنرمنـدانی

را شـک دادنـد .اهمیـ

ایـ

عنــوان خیابــان بلومــه ایــ چنــی

مینویــد« :از طریــو آنــدره ماســون نــهتنهــا بــا میــرو ژوان بلکــه بــا نویســندنان دیگــر
همچون آنتـون آرتـو ،جـر لمبـور ،آرمـان سـلکرو و همچنـی شـاعر عجیـ
شــیپم آشــنا شــدم [ ]...در عــو
مردم( »...لری ،6354 ،
 .6مک

ریـ

اوان

ایــ مــ بــودم مــه ژرژ باتــا را بــه نــروه معرفــی

.)63 .

ژاموب ( )6344-6551شاعر نقاش و نویسندها مه از او به عنوان پیوند دهنده سمبولیس و سورر الیس یاد

میشود و از مربیان اصلی لری
 .2مجموعه  Simulacreلری

برا نوشت بود.
مه در سا  6326به چاپ رسید م یّ به لیتونرافیها آندره ماسون بود.

سا پنجاه
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نقطة آ ازی آشـنایی لـری
ســا هایی بــود مــه مکتـ

بـا سورر الیسـ ها بـه همـی مکـان بـر مینـردد .دهـة 2۲

سورر الیسـ در او شــهرت بــود و آرــار بـدی چــاپ میمــرد

مــه در محافـ ادبـی مــورد بحـ
سورر الیســتی شــرم

63

و نقــد ب ـیپایــان قــرار مینرفـ  .لــری

میمنــد و ردپــایی هرچنــد م ـ رن ـ

همان سـالی مـه بـه حـ ب ممونیسـ

نیـ در انقلــاب

از خــود بــر جــا مینــذارد.

میپیونـدد اولـی ارـر سورر الیسـ

خـود Le point

 cardinalرا بــه چــاپ میرســاند .رمــان  Auroraدیگــر ارــر سورر الیســ

و در ســا

 6325آمادة چاپ بود مـه دو دهـه بعـد یعنـی در سـا  6341بـه چـاپ میرسـد .بـا بیهـوده
دانست فعالی ها سورر الیس ها بـهتـدری روابـ لـری

بـا آنهـا بـهسـرد مینرایـد و

در سا  6323رسماً از سورر الیسـ جـدا میشـود .بلافاصـله بـه همکـار بـا مجلـة اسـناد
به سردبیر دوس

6

صـمیمیاش ژرژ باتـا میمنـد .ایـ مجلـه بـه تـدری تبـدی بـه محـ

نرد آمدن مخالدان سورر الیس میشود.
در همانجاس

مه با مارسـ نریـو  2قـومشـنان نـامی آشـنا میشـود و مسـیر زنـدنی

شخص ـی و حرفــها اش بــرا همیشــه تغییــر میمنــد .نکت ـة حــا اهمی ـ
زمــان آفریقــا و ســرزمی هــا مســتعمرة فرانســه مــورد توجــه بــی
قــومنگران اروپــایی و بهخصــو

از پــی

اینکــه در ایــ
دانشــمندان و

فرانســو بــهعنــوان مکــان اســطورها قــرار نرفتــه بــود.

نریو نی از ای قاعـده مسـتننی نبـود و بـا بودجـة دولتـی دسـ
در ای ـ زمینــه میزنــد .بــه پیشــنهاد مارس ـ نریــو  ،میش ـ لــری

بـه تحقیقـات نسـتردها
بــهعنوان منشیمســئو

اســناد در یکــی از ب رنتــری ســدرها امتشــافی قــومشــناختی بــه اســتخدام در میآیــد .ایـ
پیشنهاد و سدر فرصـتی بـود بـرا لـری

تـا از سیسـت ماپیتالیسـتی حـام بـر جامعـهاش و

محی محدود بـورژوا فاصـله بگیـرد ،ایـ در حالیسـ

مـه هـی تعلـی و آموزشـی در ایـ

زمینه ندیده بود.

1. Documents

 .2مارس نریو پایه نذار عل قومشناسی در فرانسه محسوب میشود .تعداد از ارر نریو عبارتند از :ماسمها دونون،
باز ها دونون ،هنر محلی آفریقا سیاه
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مــه از آن بــهعنوان مثموری ـ

ای ـ مثموری ـ

شمارة چهارم

دامــار-جیبــوتی یــاد میشــود دو ســا بــه

طــو میانجامــد و قــارة آفریقــا از اقیــانون آتلانتیــم تــا دریــا ســر را در بــر مینیــرد.
پ

از استقرار در سانگا ،مـالی منـونی ،لـری

بـه مطالعـة زبـان دونونهـا میپـردازد مـه در

عنــوان زبــان ســر دونــونهــا در  6345چــاپ میشــود .دونونهــا از اقــوام

متــابی تح ـ

آفریقــایی ســام در ــرب آفریقــا هســتند مــه س ـن ها و آداب و رسومشــان همــواره مــورد
بـه آفریقـا متـابی بـه اسـ

توجـه قومشناسـان قـرار نرفتـه اسـ  .امـا سـو ات سـدر لـری

 6L’Afrique fantômeمیباشـــد مـــه در ســـا  6394توســـ نشـــر نالیمـــار بـــه چـــاپ
میرسد ،مه آنرا به مارسـ نریـو تقـدی میمنـد .چـاپ ایـ متـاب نـهتنها مـورد اسـتقبا
بلکـه مارسـ نریـو نیـ آنـرا مـانعی بـرا ادامـة تحقیقـات

منتقدان قوم نگار قرار نگرفـ

قومشناختی در سـرزمی ها مسـتعمره یـاد مـرد ،بـدی ترتیـ
پ

چـاپ متـاب تنهـا چنـد مـاه

از ورودش به بازار متوقپ شد.
بسیار لری

را بـا خودشـر حا هـایی مـه نوشـته میشناسـند .بـا خوانـدن مقالـها از

جان اپشـتای  ،رمـاننوی

و مـارنردان ،دربـارة فرویـد و سـپ

در همــان ســا ( )6322بــه فرانســه چــاپ میشــوند ،لــری
مینیرد و در همـان سـا اسـ
آن شصـ

و هشـ

آرـار از خـود فرویـد مـه
بــهشــدت تح ـ

مـه شـرو بـه نوشـت دفتـر خـاطرات

ســا ادامــه پیــدا میمنــد .اهمیـ

منشـــث شـــاهکارها اتوبیونرافیـــم لـــری

تــثریر قــرار

میمنـد و نگـارش

ای ـ نوشــتهها در آن اسـ

همچـــون l’Age d’homme 2اســـ

مــه ســر
مـــه از

برجســتهتری آرــار او محســوب میشــود و بــهنــوعی اعترافــات نویســنده در تمــام ســطو
زندنیاش را در بر مینیرد .لـری

بـا ایـ مـار خـود ،سـبم جدیـد و ماملـاً متحـو شـده

از خودشر حـا نویسـی ارا ـه میدهـد مـه تـا آن زمـان شـاید بـهاسـتننا یکـی دو ارـر ،بـر
رو دلاور ها خـود شـر حا نوی

بنـا شـده بـود .بـهاعتقـاد برخـی منتقـدان لـری

بـا

ای ارر رسماً وارد حوزة ادبیات میشود.
 .6آفریقا شبح یا آفریقا توه میتواند ترجمها از ای تیتر باشد ولی بهدلی در بر نرفت چندی معنی در خود بهنظر
نمیرسد ترجمها بتواند منتق منندة تمام مدهوم آن باشد .در مقاله حاضر از تیتر فرانسه استداده خواهی نمود.
 .2شاید بتوان عنوان ای متاب را مردانگی ترجمه مرد مه همانند متابها دیگر لری

چند معنایی اس .

سا پنجاه

میان قومنگار و ادبیات :میش لری

در سا  634۲لـری
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نوشـت عظی تـری ارـر ادبـی خـود ،قـانون بـاز را آ ـاز میمنـد.

نگارش ای ارر مه متشک از چهار جلـد اسـ  ،سـی و پـن سـا بـه طـو انجامیـد .علـاوه
در ایـ ارـر بـهعنوان شـاهد بـینقـ

بر داشـت ویژنیهـا اتوبیـونرافی ملاسـیم ،لـری
دوران خود هاهر میشود.
ویژنــی خــا

لــری

و بــا هنرمنــدان نــامی قــرن بیســت در

امــا ارتبــا تنگاتنــ

عرصــهها مختلــپ همچــون شــعر ،نقاشــی و مجســمهســاز بــود .همــی اتدــا بــه تنــو
آرــارش چــه از لحــا ســبکی و چــه از لحــا محتــوا ممــم شــایانی مــرده اس ـ  .لــری
ضم نوشت آرـار ادبـیاش بـه فعالیـ

خـود بـهعنوان قـومنگـار ادامـه میدهـد و متـونی را

در زمین ـة نقــد هنــر بــه چــاپ میرســاند .هنرمنــدان مشــهور همچــون آنــدره ماســون،
ژوان میرو ،آلبرتو جامومتی ،و فرانسی

بک با قل لری

به نقد مشیده شدهاند.

 .۳لریس ،نویسندۀ ادبی

حضــور میش ـ لــری

در حاشــیة مکات ـ

طرفــی نتــوان او را در مکتــ
فعالی های

خاصــی ننجانــد و از طرفــی دیگــر عــدها بــهواســطة

در عرصههـا مختلـپ هنـر و توسـ و بـه خـودشـر حـا نویسـی ،او را

نویسندها ادبی ندانند؛ اما اسـتدادها مـه لـری
میمند .در واق زبان و نحوة بهمارنیر
همانطـور مـه در مقدمـة مقالـه پـی
لــری

ادبـی و مشــمک ها هنــر باع ـ

شــده از

از زبـان میمنـد ،خلـاا ایـ امـر را رابـ

آن هدا اصلی نوشتار محسوب میشود.

رو بـه آن اشـاره شـد ،آشـنایی بـا مکـ

را بــه شــعر ســو میدهــد .در پـی پیوســتن

مدتی موتاه ،دس

ژامـوب،

بــه سورر الیسـ هــا ،بــرا هــر چنــد

به خلـو آرـار میزنـد مـه باز هـا هریـپ زبـانی آن را ماملـاً متمـای

میسازد.
علاوه بـا سورر الیسـ هـا ،لـری

بـا ان یستانسیالیسـ ها بـهخصـو

سـارتر در مجلـة

 Les temps modernesهمکــار میمنــد .ولــی بــر خلــاا هســتینرایــان مــه از زبــان
بــهعنوان ابـ ار مــاربرد بــرا بیــان عقایــد خــود اســتداده میمننــد ،بــرا لــری
صرفاً نق

ملمــات

انتقا پیام ندارنـد؛ ملمـات چـال هـا زبـانی هسـتند مـه حافظـة انسـانی را در

مقاط مختلپ زندنی به نمای

مینذارند.
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رمــان مردانگــی 6شــاید معروفتــری خــودشــر حــا لــری

شمارة چهارم

باشــد مــه تصــور همگــان از

ای ـ ژانــر را بــر ه ـ زد و ســبکی نســبتاً جدیــد بــا قــوانینی جدیــد در ادبیــات فرانســه بــه
نذاشــ  .رمــان مردانگــی پرتــرة روانکاوانــه و جامعــهشــناختی از مــودمی و

نمــای

نوجوانی لری

ارا ه میدهـد مـه در انتهـا متـاب بـه بلـو میرسـد .ریشـخند و صـراح

لهجــه در بــه ســخره نــرفت خــود ،خواننــده را در شــو فــرو میبــرد .لــری

خــاطرات

دوران مــودمی و نوجــوانیاش را در لدــاا اعترافــات ،ســخنرانی بــیپــرده و برملــامردن
خصوصیتری عـادات

بیـان مـیمنـد و بـا تکیـه بـر پتانسـی زبـانی سـعی در بـر هـ زدن

دیوار میان دنیـا هنـر و واقعیـ

را ماملـاً متمـای

خـار دارد .همـی ویژنیهـا ارـر لـری

و برجسته میمنند.
دیگر ارر مه لـری
باز اس

مـه خصوصـاً توجـه منتقـدان ادبـی را بـه خـود جلـ

مـرد ،قـانون

مه در چهار جلد بـه چـاپ رسـید .نوشـت ایـ اتوبیـونرافی حـدود سـی و پـن

ســا بــه طــو انجامیــد مــه حکای ـ

از عظم ـ

آن و ری بینــی منــا زدن ـی نویســنده دارد.
زبــان و چگــونگی اســتداده از آن

هماننــد ارــر قبل ـی ،از همــان ابتــدا جلــد او بــه اهمی ـ

پ ـی میبــری  .در ای ـ جلــد ،نویســنده مــودمی را بــه تصــویر میمشــد (شــخ

لــری

در

مودمی) مه هم مان بـا یـادنیر زبـان و پـیبـردن بـه اشـتباهات  ،بـا دنیـا خـار ارتبـا
برقــرار میمنــد .بــدی ترتی ـ  ،نق ـ

زبــان در روای ـ

خــاطرات

بــی

از پــی

برجســته

میشود ،بهطور مه در وابستگی متقاب قرار مینیرند.
نکتـة مهمـی مـه بایــد بــدان اشـاره مــرد ،وجــود سـاختار شــعر  ،چــه نظـ و چــه ننــر،
اس

مـه در مـ ایـ مجموعـه بـه حرمـ

در میآیـد .منتقـدانی مـه شـر حـا را ژانـر

متعلـو بـه ادبیــات والـا نمیداننـد ،واقــپ بـه ایـ امــر مهـ نبودهانـد مــه شـعر شـاهملیــد و
ســتون اصــلی ای ـ ارــر لــری
میدهــد« :خواسـ
مه قادر به هدای

اس ـ  .خــودش بهتــر از هــر مس ـی در ای ـ ارتبــا توضــیح

مـ ســاخت بوطیقــا شــعر و اخلاقیــاتی فــرو رفتــه در یکــدیگر بــود
م به تمام حوزهها باشد» (لری ،2۲۲9 ،

،9

.)246 .

1. L’Age d’homme
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امــا برخــی ســبم نوشــتار لــری

را ،بــهخصــو
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نحــوة بــهمــارنیر زبــان بــا

رماننویسان نـو مقایسـه میمننـد .در واقـ  ،زبـان بـهجـا تقلیـد دسـ
میمنــد مــه از قب ـ وجــود خــارجی نداشــته اس ـ
خطو میان واقعی

و بــدی ترتی ـ

اس ـ

بـه خلـو سـوژها
مــه شــاهد محــو
و خیـا

و خیـا میشـوی  .ایـ خطـو نـامر ی نـهتنها میـان واقعیـ

بلکــه میــان ژانرهــا نی ـ ندــوذ میمننــد مــه در صــدحات آینــده بــه آن اشــاره خــواهی مــرد.
هیویــ  ،)6359( 6اســتاد و منتقــد برجســتة ادبــی در آمریکــا ،در مقالــها تحــ

عنــوان

«اتداقات در زنـدنی و نوشـتار :عمـ اتوبیونرفیـم میشـ لـری » از دو ارـر مهـ نویسـنده
بهعنوان عم اتوبیونرفیـم 2یـاد میمنـد و ایـ چنـی مینویـد« :سـعی مـ بـر آن خواهـد
بـود آن اتداقـاتی را تحلیـ مـن مــه عمـ نوشـت شـر حـا را شــک مـیدهنـد تـا نشــان
دهــ چگونــه خطــو جدامننــدة مــابی زنــدنی و نوشــتار محــو مــیشــوند» (هیویــ ،
 .)6359ایـ در واقـ همــان هــدا اصــلی لــری

از نوشــت بــود ،همــانچیـ

مــه او را از

نویسندنان دیگر دوران خود متمای مرد.
 .۴لریس قومنگار

علـ قــومنگــار هــاهراً قــدم

چنــدانی نــدارد .اولــی آرــار مــه از آن رســماً بــهعنوان

تحقیقات قومنگاشتی یاد میشود بـه اوایـ قـرن بیسـ
 .اســپای

بـر مـینـردد .تومـان نورتکـوت و

نویســندنان ای ـ آرــار بودنــد؛ امــا بــهاعتقاد آل ـ میشـ بوایــه مــه تحقیقــاتی در

زمینــة ارتبــا میــان ادبیــات و قومشناســی انجــام داده ،ســدرنامه بــهعنوان ندتمــانی شــک
مینیــرد مــه زایــا آنچــه مــه از آن بــهعنوان قومشناســی یــاد میمننــد ،میشــود (بوایــه،
 .)2۲۲6مارهــا مــارمو پولــو در قــرن دوازده و ژان-باتیســ

تاورنیــه در قــرن شــان ده از

اولی سدرنامهها محسوب میشوند.
امــروزه در محافــ آنگلوسامســون ،از لــری
مردمشنان یاد میمننـد .هـدای شـدن
سورر الیسـ هـا همـراه شــد .لـری

بــی

از پــی

بــهعنوان قــومنگــار-

بـهسـو علـ قـومشناسـی بـا تیرنـی روابطـ

بـا

بـا اعلـام رســمی جـدایی از سورر الیسـ و اشــتغا در
1. Hewitt
2. Autobiographical act
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شمارة چهارم

مجل ـة «اســناد» مــه بــهنــوعی تبــدی بــه محد ـ و پناهگــاهی بــرا مخالدــان سورر الیس ـ
تبدی شده بود ،بـا مارسـ نریـو آشـنا میشـود .ایـ ملاقـات تبـدی بـه نقطـة عطدـی در
زندنی حرفها لری

میشـود مـه و را بـه قـارة سـیاه سـو میدهـد .البتـه علاقـة لـری

بــه آفریقــا بــه مشــپ موســیقی جــاز در مافــهها پــاری
مینردد.

6

به دعوت مارس نریـو  ،لـری

بـه نـروه سـدر امتشـافی آفریقـا میپیونـدد و بـهعنـوان

مسئو آرشـیو اسـتخدام میشـود .ایـ مثموریـ
اس ـ

و هنــر آفریقــا در تئــثتر بــر

مـه بـه مثموریـ

دامـار-جیبـوتی مشـهور

از اقیــانون آتلانتیــم تــا دریــا ســر را در بــر مینیــرد .بلافاصــله پ ـ

ســدر ،لــری

از شــرو

اقــدام بــه نوشــت یادداشــ هــایی میمنــد مــه مخدیانــه بــه همســرش نیــ

میفرستد .تمام مشاهدات ،اتداقات و ج یات سدر را یادداش
در سانگا (مـالی منـونی) ،لـری

میمند.

زبـان دونـونهـا را مطالعـه میمنـد و بـه نتـای جـالبی

میرســد مــه در متــاب زبــان ســر دونونهــا بــه چ ـاپ میرســد .بــهنظــر میرســد علاق ـة
قومنگـاران فرانسـو بـه هنـر دونـون بیدلیـ نباشـد؛ زیـرا شـباه هـا بسـیار بـا هنـر
سورر الیستی در آن میتوان یاف .
در نونــدار (اتیــوپی) آی ـی هــا ج ـ هــا زار را بررســی میمنــد مــه موضــو اصــلی
متـابی تحـ

عنـوان جـ زدنـی و جنبــهها تئـثتر آن نـ د اتیوپیاییهـا نونــدار 2اسـ .

ای ارر در  6365چاپ شد.
پ

از بازنشـ

از آفریقـا ،یادداشـ هـا سـدرش را بـه «سـدر بـه آفریقـا :از دامـار تـا

جیبــوتی» ن ـ د آنــدره مــالرو در نشــر نالیمــار میبــرد مــه بــه توص ـیة مــالرو تیتــر آن را بــه
 L’Afrique fantôme9تغییــر میدهــد .بخ هــایی از یادداشــ ها لــری
مختلپ ه به چـاپ میرسـد .علـیر

تلاشهـا فـراوان او ،مـارش چنـدان مـورد توجـه

 .6احساساتی از آفریقا ( ،)636۲ارر ریمون روس  ،از نمایشنامههایی اس
بر جه

در مجلــات

مه لری

در نوجوانی آن را میبیند و تاریر زیاد

دادن خ فکر و مینذارد.

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
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منتقدان و حتی مارسـ نریـو قـرار نگرفـ  .بـهاعتقـاد نریـو  ،ایـ مـار لـری

ضـربها

بــه مــار قــومشناس ـی در ســرزمی هــا مســتعمره وارد مــرد .امــا دریاف هــایی مــه از آرــار
قومشناسی لری

در آینده میشود ،ماملاً خلاا ای امر را راب

میمنند.

متـــاب  L’Afrique fantômeمه تـــری رهـــاورد ســـدر آفریقـــایی لـــری

محســـوب

میشــود مــه نــهتنها توجــه منتقــدان قومشــنان بلکــه منتقــدان ادبـی را هـ بــه خــود جلـ
مــرده اس ـ  .در همــان ابتــدا صــدحة او  ،نویســنده جملــها را از اتوبیــونرافی معــروا
ژانژا روسو ،اعترافات ،نق میمند« :فق م  .قلب را ح

میمن » ...

از طرفی مشـاهده مـیمنی مـه در ایـ ارـر قومشناسـی لـری
شــبحی ،باف ـ

نیـ سـایة شـعر همچـون

متنــی را رهــا نمیمنــد؛ نوشــتها مــه بــر حس ـ

نیــاز بایــد دارا عینی ـ

علم ـی باشــد .نــویی ف ـ شــعر تبــدی بــه اب ـ ار بــرا بــی خــود ،شــناخ
بالطب  ،شناخ

دیگــر و

خود میشود.

بــهاعتقاد لــری  ،مارهــا قومنگــار مــه تــا آن زمــان در اروپــا چــه توس ـ فرانســویان
چــه بریتانیاییهــا صــورت نرفــ

نــهتنها ممــم چنــدانی بــه شــناخ

فرهنــ

و آداب و

رسوم دیگر (آفریقایی) نکـرده بـود ،بلکـه همانـا رابطـه دونانـة اربـاب-بـرده در مطالعـات
قومشناختی حدظ میشـد .لـری
تخیلی اس

در صـدد از بـی بـردن و بـر هـ زدن تصـویر نادرسـ

مه از آفریقـا و هنـر آفریقـایی در ذهـ اروپـایی سدیدپوسـ

نقـ

و

بسـته بـود.

و بــا نوشــتار خــود و نــو نگــاهی مــه بــه آفریقــا و آفریقــایی دارد ،ســعی در محــو ای ـ
تقاب دونانها دارد مه بـر تدکـر ـرب حکـ اسـ  .یـم سـو ایـ تضـاد ،مـه بـهاعتقاد
لــری

مدهــومی ســاختگی بــی

نیســ  ،اروپــامحور (خــود) و ســویة دیگــر آن همانــا

آفریقا و آفریقا بدو (دیگر ) اس .
ن د لـری  ،نوشـت بـهمعنـا د د ـة خـاطر بـرا دیگـر اسـ

مـه بـا میـ پیوسـت

خود به دیگـر همـراه میشـود .مضـمون یـر و دیگـر  ،نـهتنها در ارـر قومشناسـی لـری
بلکـه در شــر حا هـا و نیـ بـهچشـ میخــورد .در قـانون بــاز  ،روشـ تر از هــر ارــر
دیگر خواننـده شـاهد آن اسـ
خود میرسد.

مـه راو از طریـو ملحـو شـدن بـه دیگـر بـه شـناخ

11
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معتقــد بــود مــه تیم ـی مــه بــه ســرنروهی

نریــو مــار میمــرد دو هــدا اصــلی را دنبــا میمــرد .6 :ایجــاد رعــ

و وحشــ ؛ .2

دزدیـــدن 6.از طرفـــی ،ملیدـــورد نیـــرت  ،مـــردمشـــنان آمریکـــایی و ژان ژامـــ ،
قومشــنانمــردمشــنان معاصــر فرانســو  ،بــه جم ـ آور اشــیا قیمتــی بــرا موزههــا
فرانسو بهخصـو

مـوزة قومشناسـی اشـاره میمننـد .ریـویر و ریـوه دو تـ از همکـاران

نریـــو در ایـــ مثموریـــ

مســـئو آن بودنـــد .موضـــو دزد در اپیـــ ود از متـــاب

 ،L’Afrique fantômeبهشکلی استعار به نگارش در میآید:
مرد مه آبارنامـات نامیـده میشـد بـا دوسـتان
نــردن
پــای

سـدر میمـرد .نـوار قرمـ رنـ

چســبیده بــود و همــراه خــود لحــافی قرم ـ رن ـ
میبس ـ

دور

و خــر داش ـ  .خــرش را بــه

و ملافــهاش را بــرا خوابیــدن پهــ میمــرد .یــم روز در حــالی مــه بــه

خــواب رفتــه بــود ،یکــی از دوســتان

بلنــد شــد ،نــوار را از دور نــردن

خود چسباند ،بهآرامی آبارنامـات را از جـای

منــد و بــه نــردن

بلنـد مـرد تـا ملافـة قرمـ را بیـرون بکشـد و

خر را به پا خود بس  .هنگامی مـه آبارمانـات بیـدار شـد و مـرد را دیـد مـه نـوار قرمـ
به نردن دارد و خر را بـه پـای
ای مرد آبارنامات اس

بسـته و بـر رو ملافـه قرمـ خوابیـده ،ایـ چنـی ندـ :

و م چه مسی هست ؟ و نریان از جای

بلند شد.

2

بــهاعتقاد لارســون ،دزدیــدن ،از طرف ـی افســانة ســوبژمتیویتة قومشناس ـی ربــی را تثییــد
میمند و از طرفی به آن اجـازه میدهـد مـه بـا ایـ مـار از هویـ

اسـتعمارنر خـود فاصـله

بگیرند .شـاید دزدیـدن بـهصـورت پـارادوم وار روش اروپاییـان بـرا رویـارویی بـا ننـاه
ناشی از استعمار اس .

9

مـه آیـا لـری

و بـهطور ملـی اروپـایی هویـ

سؤالی مه میتوان مطر مـرد ایـ اسـ

خود را از دیگـر نمینیـرد؟ بـهنظـر میرسـد مـه هویـ

خـود نـه در تقابـ بـا هویـ

دیگـر قــرار مینیــرد بلکـه بــا آن یکــی شـده و همــان دیگــر میشـود .میشـ لــری

بــا

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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اسـتعمار و نگـاه اسـتعمارنر

بــه استعمارشــده مــیپــردازد و تدکــر برتر جویانــة حــام بــر فلســده ــرب را در هــ
میشــکند 6.شــاید بــه همــی دلیـ اسـ

مــه خشـ مارسـ نریــو را بــر میانگیـ د چــون

قومنگار همواره برا توسـعة خـود متوسـ بـه اسـتعمارنـر بـوده اسـ  .لـری
سیاس ـ ها اســتعمارنرانه و همــدرد بــا مل ـ

بـا نقـد

مســتعمره ،مــانعی بــرا ادام ـة ســدرها

ماجراجویانة قومشناسان اروپایی به قارة سیاه میشود.
مســئلها مــه دربــارة مارهــا قومنگــار لــری
میتوان رجـو بـه قومنگـار را راهـی بـرا شـناخ

مطــر میشــود ای ـ اس ـ

مــه آیــا

خـود دانسـ ؟ و ایـ امـر ادعاهـا

عل نرایی قومنگار را زیر سؤا نمیبرد؟
از همــان ابتــدا متــاب  ،L’Afrique fantômeخواننــده شــاهد راو ایســ
ذهنیــ

مــه بــا

و «ناخودانــاه فرهنگــی» 2خــود محــی اطــراا را مشــاهده ،بررســی و قضــاوت

میمنــد و از طریــو ارتبــاطی مــه بــا زن و مــرد آفریق ـایی برقــرار میمنــد ســعی در حــذا
شکاا فرضی موجـود مـرده و بـه شـناختی نـو از خـود (چـه بـهعنوان مـرد و چـه بـهعنوان
انســان سدیدپوس ـ

اروپــایی) دس ـ

مییابــد .ب ـیتردیــد ،بع ـد ادب ـی و شــعر ،رن ـ

و رو

نایی به ای ماوش نویسنده میبخشد.
 .۵بحث و نتیجهگیری

امــروزه نــام لــری

را بــا جریانهــا زیــاد پیونــد میدهنــد .رفــ

نویســندنان و شــاعران بــ ر

و آمــدها او بــا

عصــر خــود ،فعالی هــا ادبــی و سیاســی او در مکتــ

سورر الیســ  ،حضــورش در منــار ان یستانسیالیســ ها (بــهخصــو
ســیمون دوبــووار) ،تعاملــات لــری

ژان پــ ســارتر و

بــا نویســندنان رمــان نــو و شــباه ها مــه بــی

 .6ادوارد سعید ،منتقد فلسطینی ،در متاب خود در باب شر شناسی ،درباره تصور رب از دنیا شر به زیبایی سخ رانده
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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نوشــتهها و و رمــان نــو دیــده میشــود ،همگـی عــواملی هســتند مــه باعـ
او بهعنوان نویسندها ب ر

شمارة چهارم

میشــوند از

یاد شود.

نرچــه برخــی منتقــدان ادبــی ،آرــار او را بــه دفترچــة یادداشــتی تشــبیه میمننــد مــه
خـــاطرات روزانـــة خـــود در آن را بـــهجـــا نذاشـــته اســـ  ،و در واقـــ لـــری
شر حا نویسی بی

خـــود

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

برخـی از آن در نوشــتار حاضــر اشــاره شــده ،نادیــده مینیرنــد .اســتدادة ماهرانــه از زبــان در
دیـــالونی 6مـــه میـــان حـــا و نذشـــته در جریـــان اســـ  ،اشـــارات و بـــه اتداقـــات
سیاســیاجتمــاعی دوران خــود (همچــون جنــ هــا جهــانی او و دوم) و پیونــد ایــ
وقای با تجارب شخصـی خـود ،بـا رو ادبـی مـه در تـمتـم ملمـات میدمـد ،همگـی از
عــواملی هســتند مــه باع ـ

میشــود از لــری

نــهتنها بــهعنوان خــودشــر حا نوی

بلکــه

یــم شورشــی ب ـیبــدی یــاد شــود مــه در بط ـ نوآور هــا و دســتاوردها فراوان ـی ای ـ
حوزه اس .
شــاید آن ویژنــیا مــه لــری

را از دیگــر نویســندنان متمــای میمنــد ای ـ باشــد مــه

هنر ادبی بـرا او ،هـ وسـیله و هـ هـدا اسـ
تخریــ

مـه بـهممـم آن انسـان و دنیـا بـهجـا

یکــدیگر ،در ارــر مــه وهیدــهاش نشــان دادن آنهاســ  ،یکــدیگر را مشــپ

میمنند (پاولمه.)633۲ ،
از ســو دیگــر ،عــدها از لــری

بــهعنوان قــومنگــار-مــردمشــنان یــاد میمننــد و

مارهــا او را در زمینــة قومشناســی بــی

از هــر چیــ دیگــر تحلیــ مردهانــد .لــری

اولــی نویســندة فرانســو محســوب میشــود مــه آشــکارا از اســتعمارنر ها دولــ

فرانســه در آفریقــا ســخ رانــد .آرــار همچــون پــن مطالعــه در زمینــه قــومنگــار  ،زبــان
مخد ـی دونــونهــا ســانگا ،نــژاد و تمــدن و  L’ Afrique fantômeاز جملــه نوشــتههایی
هستند مه در آن عینیـ
میمنـــد .لـــری

علمـی منـا زدنـی نویسـنده ،او را تبـدی بـه قومنگـار تمـام عیـار

بـــا مشـــاهده ،تجربـــة شخصـــی و یادداشـــ ها علمـــی سیاســـ ها

 .6به اعتقاد میش بوتور ،از برجستهتری نویسندنان رمان نو ،آرار لری
لری

در نذشته و حا در جریان اس .

شر حا دیالکتیکی هستند مه در آن دیالونی میان

سا پنجاه

میان قومنگار و ادبیات :میش لری

اســتعمارنرانة اروپــا را شــدیداً نقــد میمنــد و از آنجاس ـ
مباح

اید ولوژیم میشود و از قومنگار خال

نکتـة قابـ بحـ
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مــه خواســته یــا ناخواســته وارد

دور میشود.

دیگــر مــه مارهــا قومنگــار لــری

را از دیگــران متمــای میمنــد

ای اس

مه ف شـعر  ،ادبیـات و زبـانشناسـی جایگـاه خاصـی را اشـغا میمننـد .متـابی

مه لری

در آن به بررسـی و آنـالی زبـان سـر دونونهـا میپـردازد ،بـه همـان انـدازه مـه

از قومنگار متثرر اسـ  ،از فـ شـعر هـ بهـره میبـرد .میشـ بـوژور ،6منتقـد ادبـی مـه
رو ارــر لــری

تحقیقــات نســتردها انجــام داده اســ  ،از ایــ عمــ لــری

قــومشعرشناســی یــاد میمنــد و در صــدد بررســی ارتبــاطی اســ

بــهعنوان

مــه میــان شــعر و

قومشعرشناسی شک مینیرد(بوژور.)633۲ ،
همانطور مه مشاهده مـیمنی  ،شـعر هـ بـر آرـار منظـوم و هـ بـر مارهـا قومنگـار
سایه افکنـده و حضـور آن بـهعنوان عنصـر مـه در لایـهها نوشـتار ندـوذ میمنـد و

لری

ماندنار میشود ،احسان میشود.

ژان ژا روســو ،فیلســوا فرانســو قــرن هجــده میلــاد  ،در اههــار نظــر جالــ
در متــاب رســالها دربــارة منشــث نــابرابر میــان انســانها ،از ارتبــا میــان اتوبی ـونرافی و
مــردم شناس ـی-قومشناســی ســخ ندتــه اس ـ  .بــهنظــر میرســد ای ـ دو (اتوبیــونرافی و
مــردمشناســی) بــهطو اجتنــابناپــذیر مکمــ یکدیگرنــد و بــرا ابــراز خــود وارد قلمــرو
یکدیگر میشوند و وضعی
بح

پاراتوپیم بهوجود میآورند.

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

و قومشناس ـی قــرار م ـینیــرد .در اتوبیــونرافی« ،خــود» بــهوضــو در بط ـ نوشــتار قــرار
مینیــرد و تبــدی بــه موضــوعی محــور میشــود .لــری

در آرــار اتوبیــونرافیاش «خــود»

را در دورههــا مختلــپ زنــدنی مــورد بررس ـی قــرار میدهــد و ســاختار و تحولــات آن را
در مقاط مختلپ مطالعـه میمنـد .جالـ

آنکـه مـه قومنگار هـا لـری

نیـ بـهنـوعی بـا

نقـد «خـود» شــرو میشـوند .آفریقــا همـواره بــهعنوان مجموعـها دیگــر ،متدـاوت ،بــدو
و دســ نیــافتنی بــرا انســان سدیدپوســ

محســوب میشــود .در قومنگار هــا لــری ،
1. Michel Beaujour

شمارة چهارم
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بهوضو مشـاهده مـیمنی مـه چگونـه «خـود» هـویت

. واق آفریقایی همچون آینها برا او میشود و خود او همانا آفریقایی اس
 آیــا میتــوان.مرزهــا را بــاز میمنــد

رو بح هــایی ناتمــام دربــارة ت ل ـ

،  روانکــاو،مــه رویکردهــا مختلــپ از جملــه شــعر

نوشــتار پــی

ادعــا مــرد مــه تمــام پــروژة لــری

 بــهنــوعی در خــودشــر حــا نویســی خلاصــه،قومنگــار و نقــد هنــر را اد ــام میمنــد
میشــود؟ و ایــ اتوبیــونرافی بــهنوبــة خــود بــه قومنگــار «خــود» و «دیگــر » منتهــی
و

 یقینـاً بحـ. میشود؟ در چنـی شـرایطی شـاهد محـو شـدن مـرز میـان ژانرهـا میشـوی

، و یکـ

پایــانی نــدارد و منتقــدان در قــرن بیسـ

بررسـی دربــارة نوشــتهها میشـ لــری

.تمای به مشپ زوایا تاریم و نقد نشدة آرار او دارند

از پی

بی
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