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چکیده
فردریش اشالیر ماخر ،نخستین پژوهشگری بود که نظریه عام تفسیر را مطرح نمود .ازنظـر
او هرمنوتیک بر اساس دو شاخص موازنه و تنزیل استوار است ،موازنه به قیاس مفاهیم و
کلمات میپردازد و تنزیل به معنای تجسم جسمانی هر چیز در عـالم مکـان مـیباشـد .در
حقیقت ،تنزیل تجسم عینی آن چیزی است که در عالم معنا تجلـی دارد .در هـردو مفهـوم
نوعی نونگری به مفاهیم و تعینات گذشته مشهود است .بـهعبـارتدیگـر ،ایـن شـیوههـای
جدید نگریستن به عالم طبیعت و اشیاء راه را برای مشاهدات و دریافتهای تازهای هموار
میسازد که اگرچه بهسرعت تحقق نمییابند ،لیک خوانندگان را بر آن میدارد تـا بـا تلمـل
بیشتر در مفاهیم جدید به درک بهتر آنها نائل آیند .از این حیث ،درنـ

و تعلـل در درک

مفاهیم جدید از ویژگیهای اصلی نظریه تفاوط ژاک دریدا بهحساب میآید .لذا این مقالـه
میکوشد تا نشان دهد هرمنوتیک  ،کنش کالمی و تفاوط بـه چـه شـیوههـایی بـا یکـدیگر

ارتباط دارند و چگونه در اشعار کیتس نمایان شدهاند؟
کلیدواژهها :کیتس ،تفاوط ،تضاد ،بودن ،وجود داشتن.
مقدمه

فردریش اشالیر ماخر ،اولین پژوهشگری بود که درصدد ساختن نظریه عام تفسیر برآمد ،او
معتقد بود که هرمنوتیک به دو شکل وجـود دارد :یکـی هرمنوتیـک دسـتوری کـه بـه زبـان و
معناشناسی خود متن میپردازد و دیگری هرمنوتیک فنی که از زبـان فراتـر مـیرود و ذهنیـت
1 Hermeneutics
2 Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher
3 John Keats

____________________________
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شمارة اول

نویسنده را بررسی میکند ،او در آثار بعدیاش تلکید را بر هرمنوتیک فنی یا منش پیشگویانـه
هرمنوتیکی میگذارد( .فردریش اشالیر ماخر.)97:4333،
همانطور که گفته شد هرمنوتیک با تفسیر زبان ،کنش یا دستاوردهای انسانی سـروکار دارد
و از این لحاظ با علم زبانشناسی و کنش کالم 4نیز در ارتباط است ،زیرا کـالم چـه بـه هنگـام
تولید و چه به هنگام بیان و چه پس از ارائه شدن کنشهایی را در مخاطب به وجود میآورد تا
پیام نهفته در کالم یا متن است را آشکار سازد  .اینگونه به نظر میرسد که این دیدگاه پسا نو
گرا در اشعار کیتس ،شاعر انگلیسی رمانتیک قرن  43نمود دارد؛ لذا این مقاله بـر آن اسـت تـا
به بررسی ارتباط بین هرمنوتیک و نظریه تفاوط ژاک دریدا در اشعار جان کیتس برآیـد ونشـان
دهد که هرمنوتیک ،کنش کالمی و تفاوط به چه شیوههایی با یکدیگر ارتباط دارند و چگونـه
در اشعار کیتس نمایان شدهاند؟
 .2پیشینه تحقیق

ازآنجاکه زبان با تجربه عرفانی همراه بوده است« ،سخن عرفانی نیز از عناصر زبـانی شـکل
گرفته و ما جز یک راه برای درک ادعاهـای آن نـداریم و آن آگـاهی زبـانی اسـت» (احمـدی،
 .)73 :4937این آگاهی زبانی در علم هرمنوتیک 2نمایان میشود .همانطور کـه وجـود انسـان
شامل جسم و روح یا صورت و معنی اوست ،وجود کالم یا کلمه یا سخن نیـز شـامل لفـ و
معنی یا صورت و معنی آن است (محمدی.)99 :4933 ،
در اینجا شایسته است متذکر شویم که وقتی گفتهای بر زبان جاری مـیشـود یـا نوشـتهای
روی چیزی درج میشود ،بهطور همزمان سه کنش مرتبط با هم انجام میپذیرند کـه بـه شـرح
زیر میباشند:
الف -کنش بیانی 9که بهمثابه کنش بنیادی هر پارهگفتار است ،همان تولید عبارت به لحـاظ
واژگانی ،ترتیب واژگانی ،نحوی و آوایی (جرج یول)13:2444 ،
1 Speech act
2 Hermeneutics
3 Lectionary act
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بررسی هرمنوتیک اشالیر ماخر در ...

ب -گوینده با بیان هر پارهگفتار یا جمله عالوه بر کنش بیـانی ،معمـو ه هـد

و منظـور و

قصد خاصی را دنبال مـیکنـد کـه االبـ ها بـا کـنش بیـانی منطبـق نیسـت و فراتـر از صـورت
زبانشناختی است؛ در واقع پیام نهفته در متن است که متن ،تنها سر نخ و نقطه آااز بینی بـرای
رسیدن به آن معنای منظور شناختی است .به چنین کـنش کالمـی ،کـنش منظـور شـناختی یـا
کاربردی شناختی 4میگویند (همان).
ج -عالوه بر مقصد و منظور مورد نظر گوینده یا نویسنده ،کنش سومی نیز وجود دارد کـه
کنش تلثیری 2است .در این نوع کنش گفتار ،تولیدکننده متن عالوه بر دو کـنش بـا بـه دنبـال
راهبردهای بالای یا دستوری یا روانشناختی و ایره است تا بتواند به شکلی کالم مورد نظر را
بیان کند که بر مخاطب تلثیر بگذارد؛ یعنی بیشترین تلثیرگـذاری را داشـته باشـد (همـان) ایـن
کنش همان است که فرکال

از آن بهعنوان بلک یا ژانر چگونگی بیان یاد میکنـد( .فـرکال ،

)37 :2444
اینگونه به نظر میرسد که کنش کالمی با نظریه تفاوط ژاک دریدا قابل قیاس اسـت ،ایـن
نظریه به دو معنای کلمه فرانسوی  Différanceرجوع مـیکنـد کـه هـم بـه معنـای "تفـاوت
داشتن" و هم به معنای "به تعویق انداختن" است .آشناییزدایی به استفاده از زبان معمولی بـه
شیوهای برمیگردد که باعث میشود خواننده بهسرعت آن را درک نکند (برسـلر.)427 :2443 ،
از این حیث شکلوفسکی نیز معتقد است که "آشناییزدایی هم به معنای تفاوت داشتن است و
هم به تعویق انداختن ،چون استفاده از این تکنیک منجر به تغییر مفاهیم قبلی یک فـرد شـده و
درک مفاهیم جدید هم با تلخیر رخ میدهد" ( .)4343:243بنابراین خواننده مجبور میشود تـا
در مورد مفهوم جدید به شکل متفاوتی بیندیشد .این گرایش ،مسیر را بـرای مفـاهیم جدیـدی
هموار خواهد کرد که با تلخیر متولّد میشوند .این مفاهیم جدیـد بـا مفـاهیم قـدیمی متفـاوت
هستند ،درنتیجه در فرایند و تالش جهت درک این تفاوتها خواننده یا ناظر به چالش میافتـد
تا این مفاهیم را درک کند ،او در این مسیر موفق میشـود و پـس از مجـالی بـه درک مفـاهیم
1 Illocutionary act
2 Perloctionary act
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شمارة اول

جدید نائل میآید ،از این حیث آشـناییزدایـی ،کـنش کالمـی و تفـاوط در یـک راسـتا قـرار
میگیرند .ازاینرو این تحقیق بر آن است تا نشان دهد که جان کیتس چگونه از ایـن فنـون در
اشعارش استفاده کرده است .با توجه به این مباحث بلک برن میگوید:
نهضت دریدا هم به مباحث سوسر با تلکید بر معنا ،بهعنـوان عملکـرد تفـاوت و تضـاد در
شبکه اصطالحات و هم به تعویق انداختن نامتناهی یک موضوع نهایی ،برتـر و ثابـت گـرایش
دارد ،و اینها به معنای روابط فراـ زبانشناسی در دنیاست)444: 2447( .
فلسفه کیتس قرار دادن عقاید و کلمات متفاوت و نامتجانس در کنار هم تجلی پیدا میکند،
تا خواننده به چالش کشیده شود ،او از این حیث مانند هایدگر عمل میکند ،هایدگر بر آن بـود
تا به درک آن چیزی نائل آید که او آن را  ،sein sfrageیا "پرسش در مورد هستی و وجود"
مینامید .یعنی بررسی آنچه که وجود دارد ،و در هسـتی دیگـر موجـودات نیـز سـهیم اسـت.
پرسش در مورد وجود ،این سؤال را به وجود میآورد که چطور موجودات به وجود مـیآینـد،
یا وجود پیدا میکنند .این پرسش در اصطالح حضور ،و حاضر بودن نهفته است .اگر موجودی
وجود داشته باشد ،برای ما هم وجود دارد ،این هستی چگونه به وجود میآید؟ به نظر میرسد
که کار هایدگر مسئلهای ایرممکن است که به تکرار برمیگردد ،یـا زمـانی کـه او بـه بررسـی
استعارههای شعری میپردازد ،که در این حیث به زبان هم اشارهای کرد.
دیدگاه اشالیر ماخر ( )4373-4391در قبال تفکرات مربوط به هرمنوتیک طوری است که
گوئی همه جریانهای قبلی اسال
متفاوت اخال

در او جمع میشود و از او در طر

مختلف و شـیوههـای

امتداد پیدا میکند .بدین ترتیب ،هم اصحاب جریانهای هرمنوتیک مبتنـی بـر

فقه اللّغه و تاریخ قرن نوزدهم و هم اصحاب هرمنوتیک فلسفی قرن بیستم ،مرهون تفکرات او
هستند) ریخته گران )31 :4933،تصویری از اشالیر ماخر به دست داده که او را طرفدار نظریـه
هم احساس شدن 4با مؤلف یک اثر نشان میدهد .بدین بیان که مفسر در تفسیر میکوشد تـا از
وجهه علمالنفس و شناخت روان ،احساسات صاحب اثر را در خود زنده کند و به این شیوه به
شخصیت خالقه او راه یابد( .همان)
1 empathy
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دریدا به این نکته اشاره میکند " ،که آیا عالمت خارج از حیطه مفهوم و معنا قرار دارد یـا
خیر . . . ،ولی حیطههای بدون مرکز و کمال وجود پیدا میکنند"( ،)97 :4334مفهوم دریدا این
است که ما بایستی از کلیگرایی اجتناب کرده ،و بپذیریم کـه هـر مفهـوم کلـی مـوقتی اسـت،
بنابراین ابهام در کلیت و ثبات ،عدم ثباتی را میآفریند که بستر مناسب تفاوط است ،زیـرا هـر
ثباتی که به وجود میآید ضرورت دارد چون باعث میشود جانب دیگر به کار بیفتـد .در ایـن
شرایط اگر زبان کاماله ثابت باشد ،و واژگان معنی خالص ،یا ثابتی داشته باشند ،واژگان عادی و
طبیعی نخواهند بود ،و انعطا پذیری خود را از دست خواهند داد ،و در حیطههای مختلفی بـه
کار خواهند آمد .این عملکرد قابل انعطا

معنا مبحث اصلی این تحقیق است.

 .3بحث و بررسی

اینگونه به نظر میرسد که کیتس با استفاده از ساختارها و الگوهای آشنای تجارب پیشـین
خود به فهم ،تفسیر تعابیر جدیدی رسیده است و رایجترین اصطالح بـرای ایـنگونـه الگوهـا
انگاره ذهنی یا طرحواره ذهنی یا انگارههای ذهنی است .این انگارههای ذهنـی کـه بـهصـورت
ثابت و یا پویا در ذهن وجود دارند ،نوعی انگاره معرفتی هستند کـه از پـیش در ذهـن انسـان
وجود دارند .تفکر اشالیر ماخر در باب هرمنوتیک ،بخشی از نهضت رمانتیک اولیه بـود کـه از
 4337تا  ،4344کل حیات عقالنی اروپای مرکزی را با تغییرات اساسی روبرو ساخت .مباحـث
مربوط به زیباییشناسی و شعر و شاعری که فیلسوفانی چون فیخته و شـلین

و یـا منتقـدینی

چون فردریش شـلگل 4و اوگوسـت ویلهلـم شـلگل 2و شـاعرانی چـون نـوالیس 9و تیـک 1و
واکنرادر 7فراهم آوردند ،ابواب جدیدی را به روی تفکر هرمنوتیک گشود و تکالیف جدیـدی
نیز برای آن ایجاد کرد( .ریخته گران)33 :4933،

1 Fredrich Schlegel
2 August Wilhelm Schlegel
3 Novalis
4 Tieck
5 Wachenroder
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دریدا نیز تلکید دارد که اصل رؤیا و ابهامات متافیزیک در این است که خود معنـا مفهـومی
است که در مدلول استعالیی بـه آن رجـوع شـده ،تـا فـیالبداهـه درک شـود ،و ایـن حضـور
فیالبداهه واقعیت فرا زبانشناسی را میطلبد .معنای هر چیز خارج از زبـان ،واژه ،درون اشـیاء،
افکار ،ذهن ،عقاید یا تصورات ذهنی نیست ،بلکه در عملکـرد سیسـتم عالئـم در خـود زبـان
است .عالمت بهعنوان ساختاری بهحساب میآید که ساختارش به جایگاه ثابتی اشـاره دارد تـا
آزادیاش محدود شده ،و حضورش مغشوش نگردد .حضور هر جزء همیشه در حال مشخص
شدن است ،و مرجع جانشین شده در سیستم تفاوتها و حرکات زنجیرهای مفهوم پیدا میکند.
بنابراین ،حضور و ایبت همیشه با هم بازی میکنند ،با تکرار آنها ،اشـتروس 4بـه ایـن نتیجـه
رسیده "که آنها به سمت حضور ،یا منشل ایبت ،یا عدم وجود گـرایش دارنـد ،ایـن موضـوع
ساختاری منفی ،امانگیز ،و حسرت بارگی بهحساب میآید" ( .)73 : 4373بااینحـال ،دریـدا
زبان را به تجربهای مبدل میکند که عالئمش عاری از مدلول هستند .ازنظر دریدا ،این تفـاوت
به برتری تسریع حضور بر تفاوت ،تعویق و حضور د لت دارد.
پیشازاین ،انقالب کپرنیکی 2کانت (مقایسه انقالب کانـت در فلسـفه بـا انقـالب نجـومی
کپرنیکی که گفته بود زمین مرکز جهان نیست) در حوزه تفکر ،کاربرد جدید و متفـاوتی بـرای
اصطالح تفهّم فراهم آورده بود .در کتاب نقد عقل محض ،تفهّم 9قوهای بود که فکر و تجربه بر
آن قیام داشت و فعل فهمیدن ، 1که در همه تفکـرات و تجـارب وجـود داشـت ،جلـوهای 7از
عقالنیت آدمی تلقّی شده بود .فیخته با رسوخ در این نظریـه کـانتی در کتـاب تعلیمـات علـم
کوشید تا کل نظام معرفت بشری را از صر

7

فعالیت خود ذهن اسـتنتاج کنـد .اشـالیرماخر بـا

متابعت از فیخته کوشید تا هرمنوتیک را بر مبنای «تفهّم» 3استوار سازد .از آن زمان به بعـد ایـن
معنا رکن اصلی مباحث در حوزه هرمنوتیک بوده است .در نظر اشالیرماخر تفهّم دیگر صـر
1 Struss
3 Copernican
3 Verstand
4 Verstehen
5 Expression
6 Doctrine of Science
7 Uunderstanding
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رمزگشایی و پردهبرگیری از معنایی مفروض و یا گشودن راه دستیابی به فهـم کامـل از طریـق
رفع موانع و دشواریها نبود ،بلکه بیش از هر چیز شرایطی را کـه امکـان تفهّـم و رسـیدن بـه
تفسیر در گرو آن بود ،روشن میکـرد .اشـالیرماخر در برابـر قـولی کـه پـیش از او در حـوزه
هرمنوتیک مطرح شده بود ،یعنی قول به اینکه خواننده ،مادام که با تناقض و یا قطعات بیمعنی
ال متفـاوتی اختیـار کـرد).ریختـه
مواجه نشده ،مطلب را در ست فهمیـده اسـت ،موقعیـت کـام ه
گران)34 :4933،
با توجه به مفاهیم فوقالذکر ،بعضـی از اشـعار کیـتس واجـد نمونـههـای بسـیاری از فـن
هرمنوتیک میباشد از این جمله میتوان به "نغمهای برای بلبل" اشاره کرد .در این شعر زمانی
که کیتس در تاریکی صدای مرگ را میشنود ،به یاد روزهای زیادی مـی افتـد کـه در زنـدگی
آرزوی مرگ کرده تا او را از این بار رنج و ام برهاند ،او در این شعر بیشازپیش آرزوی مرگ
کرده است ،دوست دارد بمیرد ،بنابراین مـیگویـد "در نیمـهشـبی همـهچیـز بـدون درد پایـان
میپذیرد"( .)37 : 4317در این شعر صدای بلبل نغمهای خلسهآور دارد و او را به مرگ دعوت
میکند .کینز میگوید "در گذشته او بسیار مجذوب مرگ شده بود تا مشکالتش به پایان برسد،
و آرامش و راحتی برایش به ارمغان آید" (همان) .بنابراین کیتس در شعرش با عنوان "بصیرتی
از روز قیامت به شعر و نثر" 4میگوید:
بسیار شنیدهام
و مرگی راحت را در نیمه راه عشق پیمودهام
و او را با نغمهای آهنگین و مالیم فراخواندهام
تا نفس آرام مرا در هوا بپراکند
حال بیشازپیش نفسم مملو از مرگ است
در این خلسه هنوز هم میخوانی
گوشهایم دیگر پوچ شدهاند (کیتز)33 ،

2 Vision of the last Judgment in Poetry and Prose
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در خط دوم ،شاعر مرگ را در خیال انسانی میانگارد کـه عاشـقش گشـته  ،خـط سـوم و
چهارم نیز مجاز دارد ،چون نفس و دم در ازای روح و جان قرارگرفته ،و این نشان میدهد کـه
مرگ نزدیک است .در قسمت بعدی شهر نفس آدمی سرشار از مرگ شده ،این مرگ ،ورود به
حیات تازهای را نشان میدهد .در حقیقت شاعر در این ابیات مرگ خودش را تداعی میکنـد،
و میگوید" گوشهایم دیگر پوچ شدهاند" در اینجا شاعر از صنعت مجاورت 4بهره میگیرد ،
چون گوش در ازای روحی قرارگرفته است که هیچچیـز را حـس نمـیکنـد ،در اینجـا کیـتس
آشناییزدایی کرده است ،و برخال

باور همگان که مرگ را ترسناک و پلید میپندارند و از آن

هراس دارند به مرگ جان بخشیده و حتی عاشقش شده است ،او به این شـکل آشـناییزدایـی
کرده و مفهوم جدیدی از مرگ آفریده است که درخور تلمل و تعبیـر اسـت پـس بـهنـوعی از
هرمنوتیک نیز استفاده کرده است.
میتوانیم بگوییم که نظریه اشالیرماخر درباره تلویل (هرمنوتیک) بر نوعی معرفـتشناسـی
محتاطانه در این شعر نمود دارد .هرگونه معرفت در امر فردی ،همواره بـیانتهاسـت ،بنـابراین
نهتنها تصوّر اینکه بتوان در معرفت راجع به انسان همهچیز را به اثبات رسانید ،تصوّری واهـی
است؛ بهراحتی هم ممکن است به مدد این روش اقامه شود ،که هیچگاه قطعی نخواهد بود .تـا
وقتی که تلویل (هرمنوتیک) از راه مقایسه و مقابله عمل میکند ،فهم ،پیوسته بهصورت حـدس
و گمان باقی خواهد ماند.
یکی از ویژگیهای بارز جان کیتس بهعنوان شاعر حساسیت او نسبت بـه موضـوع زیبـایی
است ،او اصول زیبایی را سر آااز همه چیز میپندارد .او زیبایی را به خاطر زیبایی میسـتاید،
بدون در نظر گرفتن مقاصد اخالقی که دیگر شاعران به آن میاندیشیدند ،برای همین است کـه
میگوید «هر چیز زیبایی شادی شعف دارد که همیشگی است» و در پایان «قصـیدهای در بـاب
گلدان یونانی» ،2او عنوان میکند که زیبایی با حقیقت عجین است و سعی میکند تا این مدح و
ستایش را منطقی نشان دهد ،او از زیبایی به هیجان میآید و در سازمانی زیباشناسانه بـه دنبـال
1 Metonymy
2 Ode to the Grecian Urn
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ظرافت و قدرتی است که باعث سرایش شعر در او میشود و حساسیت او ،قدرتی جادویی به
او میدهد که باعث میشود خواننده نیز در شادی او سهیم شود .خلوص رن هـایی کـه او بـه
کار میبرد ،ما را به یاد نقاشان میاندازد .اشعار او انای خاصی دارد که پر از تـازگی و انـرژی
میباشد ،او لغات کهنه را احیا میکند تـا لغـات جدیـد را سـکه بزنـد و روشهـای جدیـدی
بیافریند .شعر ایندمیون 4او هزار توی ازگلهاست که مقصد خاصی ندارد .نامـههـای او مملـو
است از حس همدردی 2گوشهنشینی ،الیان زندگی و بصیرت واضح او از جنبـههـای تاریـک
زندگی که نمودی است از واقعیت .در اینجا شاید بتوان گفت که فقط سرایش شعر مـیتوانـد
به دردهای شاعر التیام ببخشد چون آنها را در آسایش میسراید و امیـدوار اسـت کـه بتوانـد
لختی بیارامد و با روحی سالم به این اشعار جانی بدهد.
در «قصیدهای در باب روان» ،9روح به شکل الههای نمـود پیـدا مـیکنـد کـه قبـل از زمـان
افالطون زیسته است ،او کسی است که آفرویت 1به او حسادت میکند ،بخاطر اینکه به یکتایی
زیبایی او پی میبرد وفرزند ونوس 7الههای زیبایی یعنی کیوپید 7عاشق روان میشـود او را بـه
درهای زیبا میبرد ،و با وی پیمان وی بندد که فقط باید کیوپید را در تاریکی مشـاهده کنـد .در
نهایت ،برای اینکه کیوپید را ببیند ،روان با کنجکاوی شمعی روشن میکند و کیوپید ،الهه عشق
را که در خواب است میبیند اما انقریب قطرهای از شمع بر شانه کوپید میافتد و باعث خشـم
او در بیداری و شکستن پیمان آن دو میشود .پس از آن روان توسط آفرودیت اسیر میشـود و
برای تنبیه او را مجبور به انجام کارهای سخت میکنـد کـه روان آن آزمـایشهـا را بـا کمـک
پرندگان و مورچهها انجام میدهد و این وضعیت باعث میشود که قلب آفرودیت با او مهربان
شود و روان را ببخشد و اجازه دهد که او با کیوپید ازدواج کنـد و حاصـل ایـن ازدواج باعـث
جاودانگی روان میشود .این داستان تلخ در اسطوره شناسـی نمـاد پاکسـازی روح انسـان از
1 Endymion
2 Sympathy
4 Ode To Psyche
5 Aphorit
6 Venus
7 Cupid
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هیجانها ،دردها و رنجها است اما در فرجـام باعـث شـادی و جـاودانگی روان مـیشـود .در
حقیقت جان کیتس میل پنهان خود را برای جاودانگی در قالـب ازدواج کیوپیـد و روان نشـان
میدهد که باعث جاودانگی آنها مـیشـود  .میـل بـه جـاودانگی در شـعر دیگـر او بـا عنـوان
"قصیدهای برای بلبل" نمود دارد ،شعر «قصیدهای برای بلبـل» موضـوع جـالبی دارد و در ایـن
شعر زیبا کیتز سعی کرده تا به تفاوت واقعیت و خیال بپردازد و درد و شادی را تداعی کنـد .از
طرفی «قصیدهای در باب خیال» 4به درک زیبایی و زودگذر بودن آن میپردازد ،زیبایی که مثـل
شادی ،شعف گذر است (هر کدام از اشعار جان کیتس خصلتهای متفاوت و مجزایی دارند).
او در این شعر به ویژگیهای ارزشمندی از بلبل میپردازد که بدون از دست دادن واقعیت حال
حاضر ثابت هستند .شعر با بی حسی و خلسـه شـاعر شـروع مـیشـود و در نهایـت رونـدی
تاریخی را سیر میکند ،تا به دنیای بیزبان اساطیر بپیوندد ،دنیای که به کهن الگوهـا و اسـاطیر
زمان افالطون برمیگردد .این شعر ،سند و تجربهای خیـالی اسـت از سـفر ادراک و تشـخیص
حقایق .خلقت یک پرنده بهعنوان نمادی گسترده با تداعیهایی همراه است و شعر در محیطـی
مبهم به تحقق میپیوندد .پرنده رها از امها آواز میسراید و تخلیل شاعر را به چالش میکشـد
که ابتدای سرایش شعر است ،این وضعیت تداعیهای بسیاری مـیآفرینـد .عبـارت "آوازهـای
گلو" در شعر به خلسه دو دنیای بدوی ،مدینه فاضله اشاره دارد که مملـو از حقیقـت اسـت و
«میل به گرمای جنوب» به شاعران قرون وسطی و کالسیک مرتبط است کـه بـه شـاعر امکـان
میدهد که به دنیای پرنده در جنگلها بر گردد و با او یکی شود ،آنقدر که دیگر نمیخواهد بـا
دانش محدود انسان مواجه شود و به دنیای خیال میپیوندد ،برای همـین اسـت کـه شـاعر بـه
پرنده میگوید« ،دور شو! دور شو! من به سمت تو پرواز میکنم)479(».
این خیال با ام ،بیماری ،گذشت عمر و در نهایت مرگ سروکار دارد ،بار این ام شـاعر را
بر آن میدارد تا خود را به «بالهای ناپیدای شعر» بسپارد.
در دنیای سایه و روشن شعر ،کنترل جریان تداعیهایی میسر میشود که بـه پرنـده مـرتبط
است ،فرایندی که به شبیهسازی خیال بستگی دارد و شعر سرانجام به مرگ منتهـی مـیشـود و
1 Ode to Fancy
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دنیای خیالی و گذرای پرنده را القا میکند و سرانجام میگوید «ای پرنده! تو برای مرگ به دنیا
نیامدهای و هیچ نسل گرسنهای تو را تهدید نمیکند» (  .)471در اینجا پرنده بجای اتحاد دنیای
زمینی و دنیای خیالی ،فاصله بین این دو را نشان میدهد و پرنده بهعنوان یک نمـاد جـدای از
دنیای شعر نیست که شایان تلمل است .این بازی تداعی شدنهـا پرنـده را بـه دنیـای واقعیـت
سوق میدهد و به او ارزش و هویت میبخشد و پرنده نمادی از دسـتیابیهـا و موفقیـتهـا و
محدودیتها میشود ،تشخیص این وضعیت فیالبداهه بروز نمیکند و در او نهان است .یکـی
شدن شاعر با پرنده و خیال او بهآرامی و بهتدریج میانجامد و این صـدا توسـط همگـان قابـل
شنیدن است ،چه پادشاه و چه گدا و باز هم در آینده شنیده خواهد شد .تنـوع تجـارب باعـث
گسترش خیال میشود و نشان میدهد که دنیای بدون آگاهی همیشه جاودانه میماند.
در "قصیده پاییز" شاعر میگوید:
کدامین است که تو را در قلمروات طبیعت ندیده باشد؟
هر انسانی که در جستجوی تو پا به طبیعت گذارد،
شاید تو را در انبار الهات بیابد که بیتوجه به اطرا

نشستهای

و باد پریشان ،موهای نرم تو را افشان کرده است.
بدان هنگام که چنگک تو ،در میان شیارهایی که تا نیمه درو شده است
دستههای چیده شده ،علفها و گلهای بههمپیچیده را کنار میزند،
تو را مییابد که در آرامش کامل آرمیدهای
و با عطر خشخاشها به خواب شیرین فرورفتهای.
و گاهی بسان خوشهچینان ،سر گرانبار خود را
سخت بر فراز جویبار مینهی
و ساعتها ،طبیعت را که چون چرخشت
آخرین شیرهها را چکه چکه فرو میریزد
با نگاهی صبورانه تماشا میکنی (کیتز) 73،
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خزان چادر رنگینش را گسترده است و انسانها حاصل دسـت رنـج خـویش را از طبیعـت
میستانند .در این قسمت شاعر شرححال طبیعت را به توصیف میکشد و جانی تـازه و فعـال
به آن بخشیده است ،او به وصف انسانهایی میپردازد که دانههای گندم را از بنـد خوشـههـا
رهایی میدهند ،یا آنهایی که شهد میوهها را میگیرند تا آنها را برای روزهـای سـرد ذخیـره
کنند ،او این اعمال را نه به انسانها بلکه به پاییز خطاب میکند ،که پاییز اسـت کـه تمـام ایـن
کارها را انجام میدهد ،و به جای اینکه بگوید مردم در پاییز این کارها را انجام میدهند ،پـاییز
را انسانی میپندارد که در جایی مشغول دانه کردن خوشههای گنـدم اسـت و در جـای دیگـر
روی علفها خوابیده است ،یا در جایی خوشهچینی میکند ،و یا صـبورانه چکـه چکـه شـهد
میوهها را مینگرد ،کیتس در این اشعار به دیدی متفاوت رسیده است که نظریه مـاخر را نشـان
میدهد .در حقیقت کیتس خواننده را دعوت میکند که اگر میخواهید پاییز را لمس کنیـد بـه
طبیعت بروید و این تصاویر را ببینید .گویی کیتس خواننده را مانند بچهای میپنـدارد کـه اگـر
میخواهد مادر گمشده خود را پیدا کند ،باید به دامن طبیعت رفته و از کهنالگـوی ایـن مـادر
بهره بجوید
شعر دیگر کیتس که جای بحث دارد اندیمیون 4میباشد ،در این شـعر الهـهای بـه خـواب
اندیمیون آمده و وقتیکه بیدار میشود در دنیای واقعی به دنبال او مـیگـردد ،کیـتس در شـعر
بسیار زیبا میگوید:
پایانی برای زیباییاش نیست و همیشه ستودنی باقی میماند،
پر از رؤیاهای شیرین و سالم که همیشه در حال نفس کشیدن است.
هر امی بندی گلگون دارد که ما را به خاک میچسباند،
خاکی ناسالم از روزهای امگین و راههای همیشه تاریک،
ولی زیبایی ،ما را از تاریکیها میرهاند.
داستان و آهن

موسیقی ایندیمیون

باعث وجود من شده ،هر صحنه دلپذیرش در نظرت جلوه یافته
1 Endymion
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مثل دیوارهای سبز درهها،
بنابراین ازاینپس پستیهای شهر در نظرم جلوه ندارند،
برای اینکه من در معرض رن
و رن

تازگی قرار دارم،

جوانی بر جنگلهای قدیمی و نیزارها نشسته است

و تو در کاخ جاودانهات اقامت داشتی
کاخی که سایههای وسیعی داشت و
نجواهای جاودانگی ،شکفتن ،تولد ،حیات و مرگ گلهای ناپیدا
در آرامشی مطلق نمو داشت( .کیتز)37 ،
یکی از ویژگیهای بارز جان کیتس بهعنوان شاعر ،حساسیت او نسبت به زیبایی است ،او
همهچیز را در اصول زیباییها میپندارد .او زیبایی را به خاطر زیبایی میستاید ،بدون در نظـر
گرفتن مقاصد اخالقی که دیگر شاعران در پی آن بودهاند.
در این شعر دلنشین آمده است که اندیمیون بعـد از دیـدن الهـه در خـواب ،بـا مشـکالت
بسیاری مواجه میشود ،و سرانجام در عالم واقع ،یک بانوی شـرقی را مـیبینـد کـه در سـوگ
عشق از دست رفتهاش میگرید ،عاشق او میشود ،و الهه را فراموش میکند ،ولی سـرانجام در
آخر شعر متوجّه میشود که الههای که در خواب دیده است همان بانوی شرقی است (همان).
در این شعر واقعیت به شکلی به تعویق انداخته شده است که در آن هستی و نیستی در هم
آمیخته و نابود میشود و پرسشی را برمیانگیزد که آیا بانویی که به خواب اندیمیون آمد همـان
بانوی شرقی است که به سوگ عشقش نشسته یا خیر ،یا اینکه این دو کاماله جدای از هم قـرار
دارند و پرسشهایی از این قبیل را برمیانگیزد که خواننده را به ژر اندیشی وا میدارد.
باور یون

بر این است که هر انسانی نهانزادی دارد با واجد جنسیتی متفاوت ،نهانزاد یـک

مرد آنیما ،و نهانزاد یک زن آنیموس نامیده میشود .آنیما ،کهنالگو یا اسـطورهای اسـت کـه از
ناخودآگاه جمعی نشلت میگیرد .یون

عنوان میکند" ،ناخودآگاه جمعـی بیـان آن اسـت کـه

روان قابل درک نیست و من این روان را سایکود 4مـینـامم"(  .)197 : 4333ازایـنرو ،آنیمـا،
1 Psychic
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جاودانه و ماندگار است ،و این نشان میدهد که انسان از مدتها پیش به دنبال جاودانـه شـدن
بوده است .شعرایی مثل کیتس هم به دنبال جاودانگی هستند ،بـه همـین دلیـل ایـن آرزو را در
قالب شعری بیان میکنند ،مثاله کیتس داستان اندیمیون را توصیف میکنـد کـه بـه دنبـال الهـه
رؤیاهایش است ،بهعبارتدیگر میتوان گفت که الهه رؤیاها و بـانوی شـرقی شـعر انـدیمیون
همان آنیمای کیتس است ،و او به این شیوه میل به جاودانه شدن را در قالـب جسـتجوی الهـه
رؤیاها بیان میکند ،بهعنوانمثال کیتس در بخشی از شعر اندیمیون چنین میگوید:
جایی خلوت که صدای هیچ انسان فانی نمیآمد
حال ،اگر عشقی زمینی این قدرت را داشته باشد
تا انسان فانی را جاودانه کند ،و جاهطلبی را از حافظهاش بزداید
خرده تالشی کرده است و به شهرتی میرسد،
و کسی که بر مرکب مراد نشسته است
عشقی جاودانه دارد ،و خودش هم جاودانه میشود (.)33
کیتس نیستی خویش را در هستی معشوق خیالی تجلی میدهد ،و بـا موجـودی جاودانـه،
جاودانه میشود .ازاینرو میبینیم در هیچ جای شعر اسمی از آنیما نیامده ،درنتیجـه مـیتـوان
گفت که شاعر در این شعر از کنش کالمی بهـره جسـته و ایـن امـر خواننـده را بـه تعمـق وا
میدارد که قصد و هد

ادبیات پویا است.

پس میشود گفت که کنکاش اندیمیون ،کنکاش روح شاعرانه به خاطر ارتباط با موجـودی
روحانی (آنیما) است ،و تفاوتهای بانوی شرقی و الهه ،و یکی شدن آن دو ،دال بـر هـارمونی
زیباییهای حقیقی این دنیا و زیباییهای ایده آل است .کیتس اـزلهـای خـویش را در دهـان
بانوی شرقی میگذارد تا از این طریق داستانش را بیان کند .در جـای دیگـر کیـتس از صـنعت
تشخیص استفاده میکند ،و بانوی شرقی را که در سوگ عشـقش نشسـته اسـت ،اـم خطـاب
میکند ،تا به اشعارش زیبایی بیشتری القا کند ،پس میگوید:
ای اندوه دلفریب و شیرین!
چون کودکی تو را شیر میدهم:
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بر آنم که مرا رها خواهی کرد
پس تو را با فریب نگه میدارم ،
آه اکنون ،بیش از هر واژهای دوستت دارم (همان).
شاعر با ارابت سازی اندوه را کودکی میانگارد و از تضاد بهره میجویـد ،او انـدوه را بـه
شکلی تناقض نما "ام شیرین" خطاب میکند تا دو حس متفاوت را در هـم آمیـزد .ایـن دو
سویگی فروپاشی متافیزیکی یک نشانه در جهت نیل به نشانه مقابل است .ازایـنرو مـیشـود
گفت که در بیشتر اشعار کیتس کنش کالمی وجود دارد ،بهعنوانمثال "نغمهای در بـاب بلبـل"
بر اساس تضادهای بین یک بلبل جاودانه (که با نغمه نمادین میشود) ،و انسان فانی قرار دارد.
بهعالوه ،در این شعر تضاد بین شادی پرنده ،و رنج و محنتهای انسان فانی نیز دیده میشـود،
سپس اذعان میکند که زیبایی و عشق همه و همه گذرا هستند پس میگوید:
ای پرنده شاد ناپدید شو در دوردستها ،دور و از دیده پنهان و فراموش شو،
در میان برگهای سبز جنگل ،ای پرنده سرزنده و خوشحال،
تو هرگز خستگیها و سرگشتگیهای انسانها را تجربه نکردهای،
ای پرنده جاودانه؛ تو برای مرگ متولد نشدهای!
در اینجا انسانها مینشینند و آه و ناله یکدیگر را میشنوند؛
افلیج پیر و امگین دوران زندگی با بیحرکتی سفید میکنند،
در اینجا جوانی رن

میبازد و رخت بر میبندد و مرگ را فرا میخواند

و سرانجام جوانی کم کم رخت بر میبندد و مرگ فرا میرسد (.)33
پارههای دیگر این شعر حاکی از این دوگانگی است" :حال بیشازپیش نفسم مملو از مرگ
است" این عبارت به نوعی نابودی و زوال و ورود به دنیای جدیدتری را رقم مـیزنـد .بیشـتر
دوگانگیهای شعر کیتس به تنشهای بین مرگ و زنـدگی برمـیگـردد ،مـثاله در جـای دیگـر
میگوید "آیا بیدار شوم یا بخوابم؟" همه اینها نمونههـایی از یکـی شـدن تضادهاسـت ،پـس
میتوان گفت که کیتس در اینجا هم از فن کـنش کالمـی بهـره جسـته اسـت ،حتـی در شـعر
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"نغمهای در مورد گلدان یونانی "4این اصل کاماله مشهود است ،در بخشی از این شعر همیشـه
سبز و پر از شور زندگی شاعر میگوید:
نغمههای شنیدنی شیریناند ،ولی نغمههای ناشنیدنی
شیرینترند؛ بنابراین ،ای نی بنواز؛
نه برای گوش سر ،بلکه برای آنچه که عزیزتر است،
پس بدون نغمه برای روح مقدس بنواز:
ای جوانانی که زیر درختید نمیتوانید
از خواندن باز بمانید ،و این درختان نیز هیچ وقت لخت و عریان نخواهند شد؛
آن عاشق جسور هیچ وقت نمیتواند معشوقش را ببوسد
یا حتی به هدفش نزدیک شود ،پس شکوه نکن؛
او هیچ وقت پیر نمیشود ،و تو هم همچنان مشتاق باقی خواهی ماند،
و همیشه عشق خواهی ورزید ،و او هم جوان و زیبا خواهد ماند!
مانند درختانی که هیچوقت خزانشان شروع نمیشود و
همیشه سرسبز و شاد و سرحال در حال سر کردن بهار هستند (.)433-33
شعر مذکور بستر مناسبی را برای بروز پرسشهـایی آمـاده مـیسـازد :چگونـه نغمـههـای
ناشیدنی شیرینتر میشوند؟ و اینکه چگونه موسیقی را نمیتوان شنید؟ چطور شاخههای یـک
درخت با پاییز برگ ریز مواجه نخواهند شد؟ چگونه تصاویر روی گلدان برای همیشه جـوان
خواهند ماند؟ چرا عاشق جسور نمیتواند به وصال معشوقش برسد؟ چرا نمـیتوانـد بـر لبـان
معشوقش بوسه بزند ؟ چرا برای همیشه عشقشان پا بر جاست؟ و چرا بهار شعر همیشه سـبز
است؟ تمامی این قسمتها مفاهیم متفاوتی را در ذهن خواننده خلق میکند ،که یکی از اجـزاء
فنون کنش کالمی و تفاوط بهحساب میآید ،جزء دیگر این فنون در تعلل و درنگی اسـت کـه
بر تصاویر روی گلدان حاکم است .مثاله عاشقی که در بوسیدن معشـوقش درنـ

مـیکنـد .در

تشبیهات کیتس ،همیشه عمق احساس و خبردادن از چیزی ژر تر از سطح و پوست به چشم
1 Ode on Grecian Urn
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میخورد و دید خاص او نسبت به اشیاء سبب شده است که روابط شگفتی بین اشـیاء و امـور
بیابد ،روابطی که از چشم دیگران معمو ه پنهان است .در این خصوص بدوی طبانه مـیگویـد:
شاعر کسی است که به جوهر و ذات اشیاء پی ببرد نه کسی که آنهـا را برشـمرد و اشـکال و
رن ها و تعدادش را تعیین کند .فضیلت شاعر در این نیست که بگوید این شیئی به چـه چیـز
ماننده است بلکه برتری او در ایـن اسـت کـه بگویـد ایـن شـیئی چیسـت و از درون آن و از
ارتباطش با زندگی سخن بگوید (بدوی طبانه.)73 :4373 ،
شالیرماخر نیز عقیده راسخ داشت که تفکّر فرد و در حقیقت کلّ وجود او اساساه از طریق
زبان معیّن میشـود و در زبـان اسـت کـه او فهمـی از خـودش و جهـان بـه دسـت مـیآورد.
شالیرماخر تنها در مواجهه با تناقضی مستقیم با موضوع نظاممند و بزرگ از ایـن بصـیرت ،بـه
زیان طرح خودش رسید .و این نقطه شروع تازه و پرثمری بود که در تفکّر اوّلیه او بـه وجـود
آمد.
 .4نتیجهگیری

شالیرماخر وظیفه خودش را در وساطت میان درونی بودن فلسفه نظری استعالیی و بیرونی
بودن علم تجربی و تحصّلی مییابد .پیشفرض او آن بود که میان ذات درونی و ایدهآل و نمود
بیرونی تفاوتی وجود دارد .لذا متن نمیتوانست تجلّی مستقیم عمل ذهنی درونی انگاشته شـود
بلکه چیزی محسوب میشد که تسلیم مقتضیات تجربی زبـان مـیشـود و خواننـده را دعـوت
میکند تا آزادانه در درک و تشخیص مفاهیم بکوشد ،تا به مفهومی جدید و متفاوت دست یابد
و این همان بازی آزادانه زبان است کـه بـر متافیزیـک حضـور اشـاره دارد و مفهـومی کـه بـا
آشناییزدایی جای خود را به مفهوم دیگری میدهد ،و منجر به ایجاد مفهوم جدیدی میشـود.
پس میتوان گفت که آشناییزدایی زمینهای را برای خلق مفاهیم متفاوت و جدید میآفریند ،و
این تفاوتها" ،تفاوط" میآفرینند و خواننده را وا میدارند تا تلمل کند ،پس درن

میکنـد تـا

به درک مفهوم نو و متفاوت نائل شود .مقصود علم هرمنوتیـک بازسـازی عمـل ذهنـی مؤلـف
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 زیرا متن فقط با رجوع به نوعی عمل ذهنی درونیِ مـبهم، امّا این فرض تردیدپذیر است.است
.درک نمیشود بلکه با رجوع به موضوع و دستمایهای که به آن متن بازمیگردد فهمیده میشود
کتابنامه
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. نشر سخن: تهران. هرمنوتیک و نماد پردازی در ازلیات شمس.)4933( . علی،محمدی آسیابادی
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چکیده
تحقیق حاضر درصدد است با بررسی برنامه درسی رشته مترجمی زبان انگلیسی در مقطـ
کارشناسی و با تمرکز بر نیازهای بازار ترجمه در ایران از دیـداا افـرادی کـه بـهصـورت
مستقیم یا غیرمستقیم با این برنامه سروکار دارند ،یک برنامـه کارآمـد و متناسـب بـا بـازار
ترجمه در ایران پیشنهاد دهد .به این منظور با بخشی از فعاالن بازار ترجمه شامل :ناشـران،
دارالترجمهها ،بانکها ،آژانسهای مسافرتی و افرادی همچون اساتید دانشگا و دانشجویان
این رشته که بهصورت مستقیم با برنامه درسـی در ارتاـاه هسـتند ،مصـاحاه حضـوری و
اروهی صورت ارفت .بدین ترتیب با تحلیل نظرات ایـن اشـخا

و بـا در نظـر اـرفتن

برنامه درسی برخی از دانشگا های خارج از کشور ،پیشنهادهـایی بـهمنظـور بـروز رسـانی
برنامه حاضر که سالهاست بدون تغییر باقیماند است ،صورت میایرد.
کلیدواژهها :مترجمی زبان انگلیسی ،مقط کارشناسی ،بازار ترجمه ،برنامه درسی ،ایران.
 .1مقدمه

با پیشرفت علم و فنآوری ،جهان امروز بهسرعت در حال تغییر است .بدین ترتیب بازار و
نیازهای مربوه به آن نیز تغییر میکند .نیازها مدام در حال تغییرند ،امـا برنامـه درسـی کنـونی
مربوه به سه دهه قال است؛ یعنی زمانی که نه اینترنت و نه هیچیک از امکانات امـروز وجـود
نداشته است .ما در جهان متحولی زندای میکنیم که همهچیز در حال تغییر است ،بنابراین باید
 4این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسند میباشد.

____________________________
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مترجمان را با توجه به نیازهای روز تربیت کرد تا بتواننـد ایـن نیازهـا را بـرآورد کننـد .الاتـه
ازآنجاکه نیازها متفاوت و در حال تغییرند این مساله عملی نیست کـه متـرجم را بـا توجـه بـه
نیازهای بازار روز آموزش داد ولی میتوان آنها را بهاونـهای تربیـت کـرد کـه توانـایی کلـی
ترجمه آنها باال باشد و بدانند که در موقعیتهای مختلف چگونه باید عمل کنند .تربیت آنهـا
باید بهاونهای باشد که خودشان بتوانند نیازها را مرتف کننـد و خودشـان را بـا ایـن نیازهـای
متفاوت وفق دهند.
 .2پیشینه تحقیق
با توجه به نیاز استرد به پرورش مترجمان کتای و شفاهی حرفـهای ،آمـوزش متـرجم در
اواسط قرن بیستم آغاز شد .الاته آموزش مترجم به صـورتهـای متفـاوتی شـامل آمـوزش در
سطح لیسانس و یا دور های تحصیالت تکمیلی ،دور های دانشگاهی و غیرآکادمیـک (توسـط
برخی از مؤسسات غیردانشگاهی) صورت میایرد .به همین ترتیب اهداف مـورد نظـر برنامـه
درسی نیز متفاوت است ،اا هدف برنامه درسی تربیت مترجم متون عمومی است و اا هدف
آن پرورش مترجم برای متون تخصصی (مثالً ادبـی ،حقـوقی ،فنـی و غیـر ) اسـت (امایـر و
دورسلر،0242،

 .) 78یکی از مسائلی که در مورد آموزش مترجم مطرح است ،درسنامه یـا

برنامهای است که در دانشگا ها به دانشجویان تدریس میشود .این مساله هموار مـورد توجـه
بسیاری از محققان ازجمله :کیرالی ( ،)4331ااـر ( )0224و کلـی ( )0221بـود اسـت .نونـان
(،4377

 )413برنامه درسی را بهصورت محتوای آموزشی و ترتیـب تـدریس ایـن محتـوا

تعریف میکند .به نظر کانون و نیوبل ( ،0222صص  ،)410 -419آنچه کـه در رراحـی برنامـه
درسی اهمیت دارد این است که یک رابطه منطقی بـین اهـداف مـورد نظـر ،محتـوای درو ،
شیو های تدریس و یادایری و ارزیابی دانشجویان با در نظر ارفتن ویژایهـای آنهـا وجـود
داشته باشد.
در رراحی هر برنامه درسی آنچه الزم است روشن باشد این است که از رـرح ایـن برنامـه
قصد داریم به چه اهدافی برسیم .عوامل زیادی بر این اهداف تأثیر میاذارند ازجمله :نیازهای
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اجتماعی ،استانداردهای حرفهای ،نیازهای صنعت ،سیاست مؤسسات (سیاسـت شـرکتهـا در
بخش خصوصی) ،محدودیتهای نهادی (مقررات ملی یا قانونگذاری؛ مناب آموزشی موجود و
غیر ) ،مالحظات رشتهای (تحقیق موجود و ادبیـات؛ تمـرین در هـای مشـابه در کشـورهای
دیگر) و شرح وضعیت دانشجو (کلی ،0221 ،صص  .)04-09در رراحی درسنامه عموماً توجه
به سه مساله اهمیت دارد -4 :درسنامه چیست -0 ،برای چـه کسـانی رراحـی مـیشـود و -9
درسنامه به چه شکل باید باشد (استرن ،4371 ،صص )42-44؛ بهعاارتدیگر ،در رراحی هـر
درسنامه باید اامهای زیر ری شود (نیشن و ماکالیستر،0242 ،

:)44

 .4بررسی محیط
 .0ارزیابی نیازها
 .9تعیین اصول
 .1تعیین اهداف و توالی و ترتیب محتوا
 .1رراحی شکل درو
 .6در نظر ارفتن فرآیندهایی بهمنظور ارزیابی دانشجویان
 .8ارزیابی درو
برخی از محققان بر این باورند که دانشگا هـا بایـد در تـدوین درسـنامه خـود بـه بـازار و
نیازهای مربوه به آن نیز توجه داشته باشند (امایر و دورسلر ،0242،صص  .) 77-73در واق
توجه به این مساله ضروری است که بازار ترجمه و دنیای تکنولوژی بهسرعت در حـال تغییـر
است ،بنابراین درسنامه دانشگا ها باید بهاونهای باشد که پاسخگوی این تغییـرات باشـد (لـی،
،0224

.)073

در ایران نیز افرادی همچون خزاعیفرید ( ،)4972مالنظر ( ،)4970خزاعی فریـد و خـوش
سلیقه ( ،)0242میرعمـادی ( ،)4970حیـدریان ( ،)4970ضیاءحسـینی ( )4970و میرزاابـراهیم
تهرانی ( ،)4970در حوز آموزش مترجم و تحلیل و بررسی برنامه درسی مقار کارشناسـی و
کارشناسی ارشد دانشگا ها و محتوای آن ،از جهات اونااون صحات کرد اند.
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خزاعیفرید ( )4972به نقد برنامه درسی دور کارشناسی ارشـد رشـته مترجمـی پرداختـه
است .وی معتقد است که برنامه پیشنهاد شد نیازمند تجدیدنظرهای جدی اسـت .از نظـر وی
در تدوین برنامه درسی باید به نیازهای دانشجویان و بازار نیز توجه کرد و با مقایسه بـا برنامـه
سایر کشورها برنامه موجود را بروز کرد.
میرعمادی ( )4970به بیان صفات مترجم خوب پرداخته و یـک برنامـه پیشـنهادی بـرای دور
کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مترجمی ارائه داد است .به عقید وی فن ترجمه بهخـوبی بـه
دانشجویان آموخته نمیشود و آنها در رشته مترجمی بیشتر با زبان آشنا میشوند تا عمل ترجمه.
از نظر وی مساله دیگر این است که به زبان فارسی خیلی اهمیت داد نمیشود و همه این مسـائل
باعث شد تا دانشگا ها مترجم بارز و ارزند ای به جامعه تحویل ندهند.
رزمجو ( )4972نیز به بیان راهکارهایی برای تدوین برنامه درسی دور کارشناسی پرداختـه
است .وی معتقد است که سالهاست که درسنامه دور کارشناسی دانشـگا هـا ثابـت و بـدون
تغییر ماند است .او از رریق مصاحاه با سی نفر از کارشناسان رشته زبانشناسی و ترجمـه بـه
بیان راهکارهایی پرداخته است.
حیدریان ( )4970نیز در تحقیقی به رـرح و تحلیـل برخـی از مشـکالت دور کارشناسـی
ارشد رشته مترجمـی زبـان انگلیسـی و مشـکالت و کاسـتیهـای آن پرداختـه اسـت .وی بـه
کاستیهایی از قایل :ناهماهنگی میان نام و سرفصل برخی درو  ،موضوعیت نداشـتن برخـی
مناب و ارایش به محفوظات و قدیمی بودن برخی مناب  ،اشار میکند.
ضیاءحسینی ( )4970هم با بیان اینکه بهمنظور رراحی درو

و سرفصل آنهـا الزم اسـت

میزان دانش مترجم را بررسی کنیم به بیان مسائلی جهت آموزش مترجم پرداخته است .از دیـد
وی ،برنامه تربیت مترجم با دو مشکل اساسی روبروست .4 :ازینش دانشجو  .0تربیت مترجم.
به نظر او دانشجویان باید قال از پذیرش در دانشگا به زبان خارجی تسلط کامل داشته باشـند.
همچنین برنامه تربیت مترجم باید شامل آموزش زبان تکمیلی و آموزش فن ترجمه بهصـورت
همزمان باشد .میرزاابراهیم تهرانی ( )4970نیز به بیان برخی از کاستیهای آمـوزش ترجمـه در
ایران اشار میکند ازجمله:
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 )4همزمان شدن آموزش زبان با آموزش ترجمه
 )0وجود در های ترجمه از فارسی به زبان خارجی
 )9عدم تخصص مدرسان ترجمه
 )1نامشخص بودن موضوعات درسی و برخورد اتفاقی مشکالت در متن
 )1انتخاب متون بر حسب سلیقه
 )6کم اهمیت شمردن نقش زبان فارسی در ترجمه
 )8ناهماهنگی بین شیو های ترجمهای که استادان تجویز میکنند
 )7فقدان رابطه بین مترجمان حرفهای و استادان.
خزاعی فرید و خوش سلیقه ( EMT4)0242را در آموزش مترجم مورد بررسی قـرار مـیدهنـد.
ایشان معتقدند که برنامه موجود متمایل به رشته زبانشناسی و ادبیات است و دانشجویان را بهخـوبی
پرورش نمیدهد .آنها همچنین توصیههایی را برای ارتقای برنامه موجود ارائه دادند.
خوشسلیقه ( )4939نیز معتقد است که سرفصل درو

ترجمه سـالهاسـت کـه ثابـت و

بدون تغییر باقیماند است .در واق بروز ناودن این برنامـه موجـب شـد تـا مسـاله آمـوزش
مترجم در ایران با موفقیت زیادی همرا نااشد؛ بنابراین ،بهمنظور بهروزرسانی سرفصل موجود،
وی با برخی از اساتید دور کارشناسی رشته مترجمی مصاحاه حضوری انجام و بـا اسـتفاد از
نظریه داد بنیاد به تحلیل داد ها پرداخته است .اظهارات این اشخا
و یا عدم تغییر برخی درو

حاکی از کاهش ،افـزایش

بود .برای مثال :برخی از ایشـان معتقـد بـه اضـافه کـردن درو

آشنایی با نرمافزارهای کمکمترجم و یا کاهش درو

آشنایی با زبان دوم و سوم بودند.

برنامه درسی سایر کشورها
در این تحقیق همچنین برنامه درسی مقط کارشناسی رشته مترجمی پنج دانشگا خـارجی
( شــامل :دانشــگا ســاری ،0دانشــگا ایــالتی کنــت ،9دانشــگا اســتون ،1دانشــگا هریــت
1 European Master’s in Translation
2 Surrey University
3 Kent State University
4 Aston University
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وات 4و دانشگا یورک )0مورد بررسی قرار ارفت .رول دور لیسانس در همه این دانشگا هـا
چهار سال است .برنامه درسی هر یک از این دانشگا ها بهصورت خالصه در ادامـه ککـر شـد
است:
دانشگاه هریت وات (اسکاتلند)
در دانشگا هریت وات ( )0241رشته مترجمی زبان آلمانی -فرانسه ارائه میشود .این دور
شامل چهار سطح است؛ .4سطح اول :در این سطح دانشجویان باید دروسـی را بـا موضـوعات
(ترجمه ،کال های افتاری /اشار ای ،درک شنیداری و نگارش در زبان خارجی) ،در
مدرن و فرهنگ ،در

زبانشناسی و دو در

سطح دانشجویان باید در

تاریخ

اختیاری دیگر بگذرانند .0 .سـطح دوم :در ایـن

مطالعات زبان که شامل (ترجمه کتای ،ترجمـه شـفاهی) جامعـه و

نهادها در اروپای معاصر ،زبانشناسی و یک در

اختیاری را در رول سال بگذرانند .9 .سطح

سوم :در این سطح دانشجویان دو دور پنجماهه کاریابی در کشورهایی که زبان خارجی مـورد
نظر در آنها صحات میشـود (شـامل :فرانسـه ،آلمـان ،بلژیـک ،اتـریش ،سـوئیس ،اسـوانیا و
مکزیک) در دپارتمانهای ترجمـه شـفاهی و کتاـی دانشـگا مـیاذراننـد .1 .سـطح چهـارم:
دانشجویان در این سطح دروسی را در زبـانشناسـی کـاربردی و یکوارچـهسـازی اقتصـادی و
سیاسی اروپایی و همچنین درو

دیگری شامل :تمرین ترجمه ،تمرین افتار ،تئوری ترجمه و

مطالعات اروپا میاذرانند.
دانشگاه استون (انگلستان)
برنامه درسی دانشگا استون ( )0241شامل یادایری یک یا دو زبان از زبانهای فرانسـوی،
اسوانیایی و یا آلمانی همرا با جناههای نظری و حرفهای ترجمه است .ایـن برنامـه بـهاونـهای
رراحی شد است تا افراد را برای کار در زمینه ترجمه و سایر مشاغل مرتاط آماد کند .انتظـار
میرود دانشجویان در پایان این دور به زبان خارجی بسیار مسلط باشند و مهـارت بـاالیی در

1 Heriot Watt University
2 York University
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ارتاارات بین فرهنگی و ترجمه به دست آورند .تمرکز برنامه درسـی ایـن دانشـگا بـر زبـان،
فرهنگ و جامعه اسوانیا ،فرانسه و آلمان است .در هـر سـال تحصـیلی ،موضـوعات مـرتاط بـا
ترجمه در برنامه انجاند میشوند .در سال سوم ،دانشجویان بـهمنظـور کاریـابی بـه خـارج از
کشور فرستاد میشوند .در این دور آنها میتوانند در کموانیهای ترجمـه ،در دانشـگا و یـا
بهعنوان دستیار اساتید مشغول به کار شوند .دانشجویان در سال آخـر مـیتواننـد مهـارتهـای
ترجمه شفاهی و کتای خود را در حیطه تخصصی مورد عالقه خود استرش دهند.
دانشگاه یورک (کانادا)
در کالج الندون دانشگا یـورک ( )0241رشـتههـایی چـون مترجمـی زبـان انگلیسـی بـه
فرانسوی ،فرانسوی به انگلیسـی ،انگل یسـی بـه اسـوانیایی و اسـوانیایی بـه انگلیسـی در مقطـ
کارشناسی ارائه میشود .برنامه درسی این دانشگا شامل دروسـی ماننـد :اسـناد ،اصـطالحات،
نگارش پیشرفته و فنی و یک دور کارآموزی اختیاری است .دانشجویان بایـد بیسـت در
در این دور بگذرانند که د در
به تقویت زبان دوم ،درو

آن اجااری است .این درو

اجااری شامل :درو

زبانشناسی که در ترجمه کاربرد دارند ،درو

را

مربـوه

سـاکشناسـی کـه

دانشجویان را با ساکهای متفاوت نگارش در زبان مادری و زبان دوم آشنا میکنند ،کال های
اسناد و اصطالحات بهمنظور تقویت شیو های تحقیق و سـمینار ترجمـه عملـی اسـت .درو
اختیاری را دانشجویان با مشورت مشاور خود بـا در نظـر اـرفتن اسـتعداد و عالقـهشخصـی
انتخاب میکنند .این برنامه همچنین شامل درو

زیر است :درو

عمـومی ترجمـه کـه پایـه

ترجمه تخصصی (ترجمه اقتصادی ،حقوقی و پزشکی) محسوب میشوند؛ تکنولوژی ترجمـه،
بخشهای آموزشی آنالین ،ترجمه اروهی ،آمـوزش مـدیریت پـروژ بـهمنظـور آمـاد سـازی
دانشجویان برای کار در محیطهای حرفهای ،بخش عملی که برای ورود تدریجی به بـازار کـار
ضروریست و در

ترجمه و ابزارهای بومیسـازی( 4در ایـن در

دانشـجویان بـا ابزارهـا و

محصوالت چندرسانهای و نرمافزارهایی که ترجمه را تسهیل میکنند ،آشنا میشوند .پیش نیـاز
1 Localization
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اذراندن دو سال اول برنامه است ).کارآموزی حرفهای هم درسی انتخابی اسـت کـه

دانشجویان باید چهار هفته (معموالً در بهار) ری ساعات کاری در کموانیهـای ترجمـه تحـت
نظارت مترجمان حرفهای کار کنند.
دانشگاه ایالتی کنت (آمریکا)
در دانشگا ایالتی کنت ( )0241رشتههایی همچون مترجمی زبان فرانسوی و مترجمی زبان
اسوانیایی وجود دارد که دور لیسانس آن چهار سال اسـت و دانشـجویان بایـد درو

زیـر را

بگذرانند:
سال اول ،ترم اول :زبان انگلیسی ( )4سـه واحـد ،آشـنایی بـا دانشـگا سـه واحـد ،علـوم
اجتماعی ( )4سه واحد ،علوم پایه ( )4سه واحد ،علوم انسانی و هنرهای زیاـا ( )4سـه واحـد،
سطح متوسط فرانسـوی ،اسـوانیایی ( )4سـه واحـد( .درمجمـو  46سـاعت) تـرم دوم :زبـان
انگلیسی ( ،)0علوم اجتماعی ( ،)0علوم پایـه ( ،)0علـوم انسـانی و هنرهـای زیاـا ( ،)0سـطح
متوسط فرانسوی ،اسوانیایی (( )0درمجمو  41ساعت).
سال دوم ،ترم اول :سطح ابتدایی (زبان دوم) ( ،)4علوم اجتماعی ( ،)9علوم پایه ( ،)9علوم
انسانی و هنرهای زیاـا ( ،)9نگـارش و مکالمـه فرانسـوی ،اسـوانیایی (( )4درمجمـو 41-46
ساعت) .ترم دوم :جار ،سطح ابتدایی (زبـان دوم)( )0یـا موضـو تخصصـی ،علـوم انسـانی و
هنرهای زیاا ( ،)1نگارش و مکالمه فرانسوی ،اسوانیایی (( .)0درمجمو  46-48ساعت).
سال سوم ،ترم اول :دانش رایانه (اختیاری) ،آواشناسی فرانسوی ،اسوانیایی ،سـطح متوسـط
(()4زبان دوم) یا موضو تخصصی ،تمدن ( )4یا تمـدن اسـوانیا ،شـیو هـای ترجمـه ،تمـرین
ترجمه فرانسوی ،اسوانیایی( .درمجمو  46ساعت) .ترم دوم :سطح متوسط (()0زبـان دوم) یـا
موضو تخصصی ،تمدن ( )0فرانسوی یا اسوانیایی تمدن آمریکای التین (سه ساعت) ،ادبیـات
اسوانیایی یا فرانسوی (اختیاری) ،نگارش تجاری یا نگارش فنی (به زبان انگلیسی)( .درمجمو
 41ساعت).
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سال چهارم ،ترم اول :نگارش و مکالمـه (()4زبـان دوم) یـا موضـو تخصصـی ،نگـارش
پیشرفته فرانسوی ،اسوانیایی ،متون خا

و تجاری فرانسـوی ،اسـوانیایی ،موضـو تخصصـی،

موضو تخصصی ،موضو تخصصی( .درمجمو  47ساعت) .ترم دوم :تمرین ترجمه پیشرفته
فرانسوی ،اسوانیایی ،مطالعات فرهنگی و زبان خارجی ،موضو تخصصی ،موضو تخصصـی،
موضو تخصصی ،موضو تخصصی( .درمجمو  46-47ساعت) .الزم به ککر است که علـوم
پایه شامل مااحثی از زیستشناسی ،زمینشناسی و شیمی است و موضو تخصصی هم شـامل
دروسی از رشتههای دیگر است که توسط دانشکد تصویب میشود.
دانشگاه ساری (انگلستان)
تمرکز برنامه درسی دانشگا ساری ( )0241بر ترجمه به زبـان فرانسـوی یـا ترجمـه بـه زبـان
اسوانیایی است .برنامه بهاونهای رراحی شد است کـه بـر کـار عملـی ترجمـه تأکیـد مـیکنـد و
جناههای اونااون ترجمه شفاهی و کتای شامل زیرنویس و ترجمه ماشینی را آموزش میدهـد .در
سال اول تمرکز برنامه بر یادایری مهارتهای زبانی و فرهنگی در یک محیط حرفهای و بینالمللی
است و دانشجویان با دروسی همچون مقدمهای بر مطالعات ترجمه کتای و شـفاهی ،مهـارتهـای
ترجمه شفاهی و کتای و ترجمه کاربردی به زبان انگلیسی آشنا میشوند .دانشجویان در سـال دوم
بر مانای آنچه که در سال اول یاد ارفتهاند مهارتهای زبانی خود را باال مـیبرنـد و درک خـود را
نسات به فرهنگ ،نظام سیاسی و اقتصادی کشور مقصد افزایش میدهند .دانشجویان در ایـن سـال
همچنین با دروسی مانند آشنایی با ابزارهای کمک مترجم ( ،4)CATدرآمدی بر ترجمه سمعی و
بصری ( )Audiovisualو ابزارهای سنجش کیفیت ترجمه آشنا میشوند .دانشجویان معموالً سال
سوم خود را در یک کشور خارجی یعنی کشور زبان مقصد میاذرانند و بدین اونه از نزدیـک بـا
فرهنگ و محیط بومی آن زبان آشنا میشوند .مدت این دور  16هفته است .این دانشـگا افـراد را
برای این دور به مؤسسات و شرکتهای بینالمللی ماننـد شـرکت اروپـایی مـزدا موتـور ،اـرو
هتلهای هیلتون ،یورو اسورت و غیر مـیفرسـتد .درصـورتیکـه افـراد بخواهنـد ایـن دور را در
)1 Computer-Assisted Translation(CAT
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دانشگا ها بگذرانند نیز این امکان برای آنها وجود دارد که بـه دانشـگا هـای دیگـری در پـاریس
فرستاد شوند .به این دور  ،کارآموزی یا کاریابی ( )Placementمیاوینـد .در سـال آخـر افـراد
موضوعی را انتخاب میکنند و پایاننامهای به زبان مقصد مینویسند .این موضو میتواند در حیطه
هنر ،زبانشناسی اجتماعی و ارتاارات حرفهای باشد .در این سال همچنین دروسی ماننـد :مفـاهیم
انتقادی و تئوریهای ترجمه ،ترجمه شفاهی ،ترجمـه کـاربردی (سـطح پیشـرفته) ،ترجمـه متـون
تالیغاتی به دانشجویان ارائه میشود.
 .3روش تحقیق
تحقیق حاضر از نو کیفی است .بهمنظور جم آوری داد ها از روش مصاحاه استفاد شد است.
برای انجام مصاحاه افرادی از فعاالن بازار ترجمه و کسانی که بهاونهای با ترجمه در ارتاـاه هسـتند
انتخاب شدند .در این تحقیق از نمونهای هدفمند( 4الننارگ و اربـی،0227 ،

 )481شـامل شـش

ارو از فعاالن بازار ترجمه استفاد شد .این شش اـرو شـامل :مـدیران شـش دارالترجمـه رسـمی،
کارمندان شعاه بینالملل (ارزی) شش بانک ،ناشران سه انتشاراتی فعال ،سه آژانس مسافرتی ،پنج نفـر
از اعضای هیئتعلمی رشته مطالعات ترجمه سه دانشگا دولتی و یک دانشگا غیرانتفاعی در ایران و
حدود چهل نفر از دانشجویان مقار کارشناسی و کارشناسی ارشد این رشـته بـهعنـوان نمونـهای از
فعاالن حوز ترجمه در ایران استفاد شد .بهمنظور مصاحاه با دانشجویان از مصاحاه اروهی 0استفاد
شد .داد ها از پایتخت و دو مرکز استان (شهرهای مشهد و کرمان) جم آوری شدند .در تحلیل داد ها
نیز از نظریه داد بنیاد( 9دورنیه،0228 ،

 )018استفاد شد است.

 .4نیازهای بازار ترجمه از دیدگاه فعاالن این حوزه
1.4دفاتر رسمی ترجمه
اکثر متونی که مشتریان به دارالترجمههای رسمی میآورند شـامل مـدارک و اسـناد رسـمی
است .الاته دارالترجمهها ااهی در کنار اسناد رسمی ترجمه نامههای اداری و مقاالت علمـی را
1 Purposive Sampling
2 Focus Group
3 Grounded Theory
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نیز قاول میکنند .برخی دارالترجمهها ترجمه متون متفرقه مثل متونی را کـه اسـتادان بـهعنـوان
تکلیف درسی به دانشجویان داد را نیز قاول میکنند .ازآنجاکه این مؤسسـات دسـتمزد بـاالیی
مطالاه میکنند ،دانشجویان ترجیح میدهند متـون خـود را بـه مترجمـان غیررسـمی و آمـاتور
بدهند.
در دارالترجمه دو دسته مترجم کار میکنند :یک دسته به اصطالح مترجم «فـرمزن» هسـتند
که ارالعات الزم را در فرمهای معینی وارد میکنند .در این موارد الزم نیست مترجم خالقیت،
سواد و یا دانش باالیی داشته باشد .دسته دوم مترجمانی هستند که متونی را ترجمه میکنند که
یا فرم مشخصی دارد اما ترجمه آن با تغییرات زیادی همرا است و یا اینکه اساساً فـرم معینـی
ندارد ،مثل نامههای اداری .دسته دوم مترجمانی هستند که انتظار میرود دانش باالیی کموبـیش
در سطح مترجم رسمی داشته باشند .این دسته از مترجمان کار را بـرای متـرجم رسـمی آمـاد
میکنند و مترجم رسمی پس از یک بررسی اولیه ترجمه را امضا میکند.
دارالترجمهها به دلیل کماود وقت و هزینه نمیتواننـد تـکتـک ترجمـههـای مترجمـان را
ویرایش کنند ،به همین ساب ترجیح میدهند فردی را استخدام کنند که بـه ترجمـهاش اعتمـاد
کامل داشته باشند؛ بنابراین زمانی که فردی که داورلب کار است به آنها مراجعه میکند از وی
رزومه کاری رلب میکنند و متنی را بهعنوان نمونه به او میدهنـد تـا ترجمـه کنـد تـا سـطح
مهارت او را بسنجند .زمانی که فرد در دارالترجمه استخدام میشود ،یـک دور کـارآموزی بـه
مدت دو هفته تا یک ما برای او میاذارند و در این دور او را با تمامی فرمتها و روال کـار
در دارالترجمه آشنا میکنند .بدیهی است هرچه توانایی فـرد بـاالتر باشـد بـه دور کـارآموزی
کوتا تری نیاز دارد.
یکی از ضعفهایی که دانشجویان هنگام مراجعه بـه دارالترجمـههـا دارنـد و بـه سـاب آن
مجاور میشوند دور کارآموزی روالنیتری بگذرانند ،عدم تسلط به کار با رایانـه اسـت .اکثـر
دانشجویان به کار با نرمافزارهای مختلف ،چگونگی جستجوی معنی کلمات و اصـطالحات در
اینترنت ،تایپ و دیگر موارد آشنایی الزم را ندارند؛ اما دارالترجمهها انتظار دارند که فرد با این
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موارد آشنایی کامل داشته باشد و بهخصو

شمارة اول

بتواند حین عمل ترجمه با سرعت بـاالیی تایـپ

کند.
یکی دیگر از نقاه ضعف دانشجویان ،عدم آشنایی با فرهنگ کشورهای بیگانه است که این
ناآشنایی اا موجب میشود تا آنها در ترجمه متونی (مثالً متونی که دانشـگا هـا و داداـا هـا
صادر میکنند) ،با مشکل روبرو شوند .برخی مدیران دارالترجمه معتقدند فارغالتحصیالن رشته
مترجمی در درک متون حقوقی فارسی هم مشکل دارند .به اعتقاد آنها ایـن افـراد بسـیاری از
مفاهیم حقوقی را که اصطالحاتی عربی هستند نمیدانند و بهرورکلی در تفسیر نامههای اداری
ضعف دارند .آنها همچنین معتقدند فارغالتحصیالن ترجمه بـا ماـانی علـوم آشـنایی چنـدانی
ندارند درنتیجه در درک متون تخصصی علوم مثل متون تخصصی رشتههای پزشکی ،مهندسی،
الهیات و غیر با مشکل روبرو هستند.
اکثر متونی که مشتریان به دارالترجمهها میآورند متـون فارسـی اسـت کـه قـرار اسـت بـه
انگلیسی ترجمه شود .فارغالتحصیالن ترجمه در دانشگا بیشتر در زمینه ترجمه به زبان فارسی
تمرین میکنند و نه بر عکس؛ بنابراین رایعی است کـه در ایـن قسـمت ضـعیف باشـند .الاتـه
دانشجویان در نگارش به زبان مادری خود هم ضعف دارند و معمـوالً سـطح نگـارش فارسـی
آنها غیرحرفهای است.
زمان و سرعت ،دو مساله مهم در دارالترجمهها هستند .مشتریان اکثراً متن خود را در مدت
زمان مشخصی میخواهند و بیشتر از آن زمان نمیتوانند صار کننـد؛ بنـابراین مترجمـان بایـد
بهاونهای مسلط باشند که بتوانند در زمان کوتاهی کار ترجمه را انجام دهند.
برخی از دارالترجمهها ترجیح میدهند افرادی را که فـارغالتحصـیل رشـته مترجمـی زبـان
انگلیسی هستند استخدام نکنند چون این افراد با توجه به مدرکی که دارند تصور میکننـد نیـاز
به دور روالنی کارآموزی نیست و خودشان مستقالً میتوانند متنی را ترجمه کنند .این فکر که
دانشجو میتواند متنی را مستقالً ترجمه کند شاید از اینجا ناشی میشود که بـرای دانشـجو در
رول دوران تحصیل فرصتی پیش نمیآید که استاد یا مترجمی حرفهای کارش را ارزیابی کند و
اشکاالتش را به او اوشزد کند .درنتیجه دانشجو دچار این توهم میشود که چون نمر خـوبی
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ارفته پس البد ترجمهاش خوب است .ایـن دسـته از فـارغالتحصـیالن نسـات بـه آمـوزش و
کارآموزی تحمل کمی دارند؛ حال آنکه فردی که آموزش رسمی مترجمی ندید عالقه بیشتری
برای یادایری از خود نشان میدهد .در ادامه چکید ای از مهارتهای الزم از دید دارالترجمهها
در شکل شمار یک قابل مشاهد است.
شکل  .1مهارتهای الزم از دید دارالترجمهها

2.4دانشجویان
در تحلیل برنامه درسی از دید دانشجویان (شکل  ،)0آنها میاویند که دروسی مانند افت
و شنود ،ترجمه شفاهی ،ترجمه نوار و فیلم ،و ترجمه متون ادبی و مطاوعاتی را دوست دارند.
آنها بر این باورند که درو

عملی ترجمه خیلی جذابتر و کاربردیتر است .دانشـجویان از

اینکه با اذراندن درسی مانند ترجمه متون مطاوعاتی قادر به ترجمه اخاـار روز و شـاکههـای
خاری میشوند نیز لذت میبرند.
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اکثر دانشجویان درو
باورند که این درو

شمارة اول

آواشناسی و کلیات زبانشناسـی را دوسـت ندارنـد .آنهـا بـر ایـن

مربوه به ارایش زبانشناسی است و در ترجمـه کـارایی زیـادی نـدارد.

الاته برخی از آنها اکعان دارند که آواشناسی بیشتر به درد ترجمـه شـفاهی مـیخـورد .الاتـه
برخی از دانشجویان معتقدند که برخی از مااحث کلیـات زبـانشناسـی ماننـد واژ شناسـی در
ترجمه ،بهخصو
قالب دو در

ترجمه لغات تخصصی کاربرد زیادی دارد امـا پـرداختن بـه ایـن در

در

دو واحدی زیاد است و اذراندن یکی از آنها کافی است .از دید ایشان ،درسی

مانند آزمونسازی هم بیشتر مربوه بـه اـرایش آمـوزش زبـان اسـت و دردی از ترجمـه دوا
نمیکند .همچنین اکثر دانشجویان معتقدند که محتوای در
در

درآمدی بر ادبیات که در قالب دو

دو واحدی ارائه میشود ،کارایی زیادی برای آنها ندارد .از دید آنها بهتر بود این در

با درسی عوض شود که در آن ترجمه فارسی رمانهای نویسنداان بزرگ جهان با اصـل آنهـا
مقایسه شود.
برخی از دانشجویان درو

سالهای سوم و چهـارم را بـیشتـر کـاربردی مـیداننـد زیـرا

تخصصیتر هستند و این فرصت را به آنها میدهد تا ترجمه را بهصورت عملی تجربـه کننـد.
در

ترجمه مکاتاات و اسناد را درسی جذاب میدانند که آنها را برای بازار کار آینـد آمـاد

میکند  .از دید این دانشجویان ،تخصـیص دو واحـد بـه در

مهمـی همچـون ترجمـه ادبـی،

جوابگوی نیاز آنها به یادایری این مهارت نیست .ایشان معتقدنـد کـه ترجمـه انفـرادی هـیچ
فرقی با ترجمههای عملی ترمهای ماقال آن ندارد بهخصو

اینکـه بـرای ایـن در

کـال

حضوری در نظر ارفته نمیشود و عمالً در پایان ترم هیچ پیشرفتی حاصل نمیشود .همچنـین
به افته آنها هراز با اذراندن شش واحد در
انجاندن این در

ترجمه شفاهی نمیتوان مترجم شفاهی شد و

در برنامه فقط باعث میشود وقت و تمرکز کـمتـری صـرف سـایر درو

مهمتر شود .ترجمه شفاهی ،توانایی و مهارتهای اونااونی الزم دارد و باید از ترجمـه کتاـی
جدا شود.
از دید ایشان ،یکی دیگر از نقاه ضعف این برنامه ،عدم توجه بـه تمـرین ترجمـه از زبـان
فارسی به انگلیسی است .آنها معتقدند که اکثر قریب به اتفاق ایشان در این نو ترجمه ضعف
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دارند .عد ای از دانشجویان معتقدند که باید یک دور کارآموزی در دارالترجمهها بـرای آنهـا
در نظر ارفته شود تا از نزدیک با شرایط عملی ترجمه آشنا شوند .به نظـر آنهـا ،تئـوریهـای
ترجمه باید همرا با عمل ترجمه تدریس شـود تـا بـا کـاربرد ایـن تئـوریهـا در عمـل آشـنا
شوند.
اکثر دانشجویان بر این باورند که در برخی مهارتهای زبانی ماننـد :ارامـر و مکالمـه ضـعیف
هستند و علت این ضعف تمرکز و تأکید کم برنامه درسی بر این مهارتها اسـت ،بهتـر اسـت دو
سال اول به تقویت مهارتهای زبانی پرداخته شود و دو سال آخر ،درو

تخصصی ترجمه ارائـه

شوند .دانشجویان یکی از مشکالت را ناشی از مدت زمان کوتا هر ترم میدانند کـه اکثـراً هـم بـا
چند روز تعطیل همرا است و تا آنها با اصول یک در
زمانی برای تمرین و تکرار آن در

آشنا میشوند ترم به پایـان مـیرسـد و

باقی نمیماند.

شکل  .2تحلیل برنامه درسی از دید دانشجویان
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یکی دیگر از مشکالت این است که محتوای درو
هم شایه است و این درو

شمارة اول

ترجمه مطاوعاتی ،سیاسی و اقتصادی خیلی بـه

باید زیرمجموعه یک در

باشند .به عقید ایشان ،یکی از دروسـی کـه

جایش در برنامه درسی خالی است ،آشنایی بـا رایانـه و نـرمافزارهـای ترجمـه اسـت کـه در دنیـای
تکنولوژی امروز اهمیت باالیی دارد .آنها به این مساله اکعان دارند که در مهارتهـایی چـون تایـپ
بسیار ضعف دارند .اکثر آنها معتقدند که تقسیم درو

به انوا ادبی ،سیاسی ،اقتصادی و غیر اشتاا

است و کافی است ترجمه را خوب یاد بگیرند ،آنگا از عهد ترجمه هر متنی برمیآیند .به نظر ایشان
تا فرد نویسند خوبی نااشد مترجم خوبی هم نمیشـود و بـرای اینکـه نویسـند خـوبی بـودن بایـد
خوانند خوبی باشد .بدین ترتیب باید در دانشگا مهارت مطالعه در دانشجویان تقویت شود.
یکی دیگر از مشکالت از دید دانشجویان ترجمه نحو پـذیرش دانشـجویان در دور کارشناسـی
است .دانشجویان با پاسخ دادن به سؤاالت درو

عمومی در رشته مترجمی پذیرفته میشوند ،و لـذا

افرادی با سطح سواد زبانی متفاوت در یک کال

حضور پیدا میکنند .ازآنجاکه ترجمه کردن مستلزم

توانایی نوشتن است و نوشتن بیشتر به استعداد افراد بستگی دارد و از جـنس هنـر اسـت الزم اسـت
کنکور کمی تخصصیتر شود تا بتواند تواناییهای زبانی افراد را بهتر ارزیابی کند.
 3.4آژانسهای مسافرتی
الزمه کار کردن بهعنوان راهنمای تور در آژانسهای مسافرتی ،داشتن کارت راهنمـای تـور
است .این کارت را سازمان میراث فرهنگی و اردشگری بعد از اذراندن یک دور آموزشی به
افراد میدهد .این دور آموزشی که شش ما است شـامل آمـوزشهـایی ماننـد :زبـان ،تـاریخ،
جغرافیای ایرانگردی و جهانگردی ،ایرانشناسی ،روحیات ملل ،موز شناسـی ،آشـنایی بـا آثـار
باستانی و مکانهای اردشگری و غیر است .بـرای ورود بـه ایـن دور یـک امتحـان زبـان از
متقاضیان میایرند .در صورتی مجوز ورود به این دور به آنها داد میشـود کـه یـک دانـش
پایهای از زبان انگلیسی داشته باشند.
در این دور تأکید زیادی بر زبان انگلیسی نیست ،زیرا افراد را بـا ایـن پـیش فـرض قاـول
میکنند که تا حدی با زبان آشنایی دارند .راهنمایان تور اکثـراً زبـان انگلیسـی را در مؤسسـات
زبان میآموزند ،الاته برخی از آنها هم فارغالتحصیل یکی از ارایشهای رشته زبان انگلیسـی،
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اغلب ارایش مترجمی ،هستند .الاته راهنمای تور نیاز به اصطالحات تخصصی علمی ندارد چون با
افراد عادی سروکار دارد و فقط باید با اصطالحات تخصصی تاریخی و اردشگری آشـنایی داشـته
باشد .مدیران آژانسهای مسافرتی میاوینـد کـه بـرای آنهـا اهمیتـی نـدارد کـه راهنمـای تـور،
فارغالتحصیل رشته زبان انگلیسی باشد یا زبان را در جای دیگری یاد ارفته باشد ،همین که تسـلط
داشته باشد ،برای آنها کفایت میکند .الاته از دید آنهـا ،صـرف تسـلط بـه زبـان انگلیسـی بـرای
راهنمای تور بودن کافی نیست .راهنمای تور باید تجربه ،ارالعات عمـومی بـاال ،روابـط عمـومی
خوب ،توانایی مدیریت ،صار و حوصله و ظاهری مناسب داشته باشد .راهنمایان تور معتقدنـد کـه
روی این شغل بهعنوان شغل دائم نمیتوان حساب کرد زیرا از یک ررف ایران سیاست معینی برای
جذب توریست ندارد و از ررف دیگر به دلیل ارانی ارز ،تحریم و سایر مسائل سیاسـی ،از تعـداد
توریستهایی که از ایران بازدید میکنند بسیار کاسـته شـد اسـت .در شـکل شـمار  9برخـی از
مهارتهای الزم از دید این آژانسها قابل مشاهد است.
شکل  .3مهارتهای الزم برای راهنمایان تور از دید آژانسهای مسافرتی

4.4بانکها
بانکها معموالً شعاهای به نام شعاه بینالملل یا ارزی دارند که عمد وظایف آنها بـه ایـن
قرار است :رسیدای و نظارت بر امور جاری شعب و واحدهای ارزی داخل و خارج از کشور،
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نظارت بر عملکرد و صورتهای مالی شعب خارج از کشور ،مدیریت منـاب ارزی تخصـیص
شد و استفاد از آن جهت ارائه تسهیالت ارزی در قالب منـاب ارزی .در ایـن شـعب معمـوالً
فارغالتحصیالن رشتههایی مثل کامویوتر ،حسابداری ،مدیریت ،اقتصاد ،حقوق و زبان انگلیسـی
را استخدام میکنند .الاته ترجیح میدهند که بیشتر از بین فارغالتحصیالن رشته زبان انگلیسـی
استخدام کنند چون به علت روابطی که با بانکهای خـارج از کشـور دارنـد ،نیازمنـد افـرادی
هستند که به زبان انگلیسی مسلط باشند.
در اسناد و مقررات بانکی ،اعتاارنامه و اشایش اعتاار ،مکاتاات بینالمللی ،ارفتن یا فرستادن حوالـه،
تالیغات سایتهای اینترنتی و امور قراردادها نیاز به زبان انگلیسی وجود دارد .فردی که برای کار به ایـن
شعاه میآید حتماً باید دور آموزشی بایند وارنه با اصطالحات تخصصی بانکـداری آشـنایی نـدارد .از
دید بانک ،این کارمندان نیازمند مهارتهای زیادی هستند (شکل  )1مثالً فرد بایـد بـه اسـناد و مقـررات
بانکی ،زبان تخصصی بانک ،اصطالحات تخصصی رشته اقتصاد و مجموعه قـوانین بـینالمللـی بـانکی
( )UCPکه کتابی به زبان انگلیسی است ،مسلط باشد .بانکها معموالً مشتریانی خارجی دارند کـه ایـن
افراد باید توانایی مکالمه با آنها را داشته باشند.
افرادی که تسلط بیشتری دارند ،در عقد قراردادها کمک میکنند .این افراد بایـد توانـایی افتـاری و
نوشتاری خوبی داشته باشند زیرا کوچکترین اشتااهی منجر به ضرر مالی جارانناپـذیری مـیشـود .در
اشایش اعتاار ااهی چندین اصالحیه وجود دارد که اینجا هم فرد نیاز به تسلط باالیی دارد .یکی دیگـر
از جاهایی که نیازمند آشنایی با زبان انگلیسی است ،در ترجمه نامههای خارجی است ،الاته الزم بـه ککـر
است که این نامهها دامنه لغاتشان محدود است .سایر متون رایج بانکی فرمت ثابت و کلیشـهای دارنـد و
دانش زبانی خاصی نمیخواهند .کافی است فرد یک بار این متون را بایند ،آنگا بهراحتی از پس ترجمـه
آنها برمیآید.
برخی بانکها مانند بانک ملی در اذشته قاـل از تحـریم ،در کشـورهای انگلـیس و آمریکـا شـعاه
داشتند .این بانکها حتی کارمندان را به مدت شش ما برای کارآموزی به این کشورها میفرسـتادند؛ امـا
امروز به دلیل تحریم کارمندان را برای یک دور یک ماهه به کشورهایی چون امارات میفرستند تـا بـا
بانکهای کشورهای خارجی تاادل ارالعات کنند و با سیستم و خدماتشان آشنا شوند.
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شکل  .4مهارتهای الزم برای کارمندان شعبه بینالملل از دید بانکها

4.4اساتید دانشگاه
معموالً در دانشگا ها مسئولیت تدریس درو

تخصصی ترجمه را به مدرسانی میدهند کـه رشـته

تحصیلی آنها مترجمی زبان انگلیسی است .این مدرسان یکی از مشکالت موجود در نظام آموزشـی را
برنامه درسی حاضر میدانند .از دیـد ایشـان ،برنامـه درسـی حاضـر نقـاه قـوت ،ضـعف و همچنـین
کاستیهایی دارد (شکل  .)1به عقید آنها ،دانشجویان معموالً بـه خـارر دالیلـی ماننـد مـدرکارایـی،
باورهای غلط خانواد ها ،پایه ضعیف علمی ،در نظر نگرفتن اسـتعداد و توانـایی خـود ،نحـو نادرسـت
پذیرش دانشگا ها وارد دانشگا میشوند؛ مسائلی از این قایل باعث میشود که دانشجویان با شـناخت و
انگیز کافی این رشته را انتخاب نکنند .الاته در این میان افرادی نیز بـا عالقـه و انگیـز وارد ایـن رشـته
میشوند ،اما متأسفانه بعد از ورود به دانشگا  ،هنگام مواجهه با برنامه درسـی موجـود کـامالً سـرخورد
میشوند و حس میکنند که این برنامه جوابگوی نیازهای آنان نیست و با انتظارات آنها فاصله دارد.
اساتید میاویند :دانشجویان اغلب به دروسی مانند :آواشناسـی ،کلیـات زبـانشناسـی ،درآمـدی بـر
ادبیات و بررسی آثار ترجمه شد اسالمی عالقهای ندارند و بر این باورند که ایـن درو

ربـط چنـدانی

به رشته ترجمه ندارد و به درد آنها نمیخورد ،ولی دروسی مانند :ترجمه نوار و فیلم ،ترجمـه شـفاهی،
ترجمه متون ادبی و مطاوعاتی را با عالقه زیادی دناال میکنند.
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اساتید رشته ترجمه معتقدند که درسی مثل ترجمه شفاهی باید کالً از ترجمه مکتوب جدا شـود زیـرا
ترجمه مکتوب و شفاهی دو رشته کامالً مجزا با مقتضیات و مهارتهای خا

خود هستند که در برنامـه

فعلی با هم ترکیب شد اند و دانشجویان هیچاا با اذراندن شش واحد ترجمه شفاهی نمیتوانند بهعنوان
مترجم شفاهی مشغول به کار شوند .از دید ایشان ،درسی مانند ترجمه ادبـی بـرای دانشـجویان ضـروری
است و در دو واحد ری شانزد جلسه نمیتوان این در

را بهخوبی تدریس کرد.

از نظر این اساتید ،به دروسی همچون بررسی آثار ترجمه شد اسالمی ،ترجمـه انفـرادی و پیشـرفته
هرکدام دو واحد اختصا

داد شود ،کافی است و بیش از این میزان به آنها پرداختن ،باعث مـیشـود

تا وقت و انرژی کمتری صرف درو

مهمتر شود.

برخی از اساتید معتقدند که ترجمه سیاسی و اقتصادی بهاونهای زیرمجموعه ترجمه مطاوعاتیانـد و
دانشجویان در این درو

با ماحث جدیدی آشنا نمیشوند .ایشان ،یکی دیگر از مشکالت برنامه فعلـی

را در تمرکز بر تک سویگی ترجمه از زبان انگلیسی به فارسی میدانند ،درحالیکه بازار بیشتـر نیازمنـد
ترجمه از زبان فارسی به انگلیسی است.
شکل  .4تحلیل برنامه درسی از دید اساتید دانشگاه
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از نظر ایشان ،ترجمه متون ساد و پیشرفته نیز با یکدیگر همووشانی دارند ،زیرا اصالً تعریفی
برای سادای و پیشرفته بودن نو متن نشد است .برخی از اساتید معتقدند که همه درو
فعلی مفیدند اما مساله این است که درو

مهمتری وجود دارد که جای آنها در برنامه خالی

است و باید با کمتر کردن برخی از درو

تکراری برنامه را تعدیل کنیم تا جا برای درو

مهمتر باز شود .برای مثال اختصا

چهار واحد به در

کلیات زبانشناسی زیاد است و

دروسی مانند روش تدریس زبان انگلیسی و آزمونسازی هم به رشته ترجمه مرتاط نیستند.
از دید این اساتید ،باید دانشجویان قال از ورود به دور کارشناسی زبـان را بـهخـوبی بلـد
باشند و در دانشگا فقط درو

تخصصی ترجمه را بخوانند .این باعـث مـیشـود کـه بخـش

اعظم وقت دانشـجویان صـرف یـادایری مهـارتهـای زبـانی نشـود .در واقـ  ،فرآینـد ورود
دانشجویان به دانشگا مشکل دارد .داورلاان با پاسخ دادن به سؤاالت عمومی بهراحتـی رشـته
مترجمی قاول میشوند که این مساله باعث میشود افراد پایه زبانی ضعیفی در دانشگا داشـته
باشند .به همین علت دو سال اول دور کارشناسی معموالً به تقویت مهارتهای پایـهای زبـان
میاذرد؛ بنابراین ،نحو پذیرش دانشجویان ،کنکور و ضرایب درو

نیز باید اصالح شود.

نیازهای بازار ترجمه شامل :دارالترجمهها ،وزارت خارجه ،انتشاراتیها ،مطاوعات ،سینما و
سایر موارد است .دانشجویان باید در دانشگا با این حوز های متفاوت آشنا شوند.
دروسی هستند که جای آنها در این برنامه خالی است .برای مثال دانشجویان بـا فـنآوری
روز که شامل ترجمه ماشینی ،آشنایی با ابزارهای کمک مترجم ،کار با رایانه ،پیکر های زبـانی،
نرمافزارهای ترجمه و دیگر موارد است آشنایی ندارند .این مساله در دنیـای تکنولـوژی امـروز
نقص بزرای در سیستم آموزشی محسوب میشود.
از دید ایشان ،یک در

با عنوان ویراستاری نیز باید اضافه شود زیرا یادایری این مهـارت

اهمیت باالیی برای دانشجویان دارد .این اساتید معتقدند که نیازها نسات به اذشته تغییر کـرد
پس برنامه هم باید تغییر کند .باید از این حالت کلیت درآید و روی حوز های خاصی متمرکـز
بشود؛ بهعاارتدیگر این برنامه مدرکارا است و به درد بازار کار نمیخورد.
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 4.4ناشران

مساله رابطه میان مترجم ،بخصو

مترجم تاز کار ،و ناشر در ایران مسالهای نیازمنـد بررسـی

استرد است .با توجه به اینکه ایران تاب قانون کویرایت نیست هر فرد مـیتوانـد هـر کتـابی را
ترجمه کند و هر ناشری هم میتواند هر ترجمهای را چـا

کنـد .ایـن مطلـب باعـث شـد کـه

هرکس بهویژ فارغالتحصیالن رشته ترجمه عالقهمند به ترجمه حرفهای اعـم از ترجمـه ادبـی و
غیر ادبی باشند .این مساله از دیرباز در فضای فرهنگی و انتشاراتی ایران بسـیار بـارز بـود و بـه
سوء تفاهمات بسیاری میان مترجم و ناشر انجامید و حاصل آن روابط نادرسـت اقتصـادی میـان
ناشر و مترجم و اناوهی ترجمه بیکیفیت است .حقیقت ایـن اسـت کـه بسـیاری از کسـانی کـه
مایلاند ترجمههایشان را چا

کنند تصور درستی از ترجمه حرفهای ندارند .اینها در رول دور

تحصیل مطالای را ترجمه کرد اند و خود را در حد مترجم حرفـهای مـیداننـد و سـراغ ترجمـه
کتاب میروند و در بسیاری از موارد با کمک مالی به ناشر و تنظیم قراردادهای غیرمنصفانه کتاب
خود را به دست ناشر میسوارند .ترجمه کتاب و نشر آن در سطح حرفهای کـار بسـیار دشـواری
است که پس از سالهـا مهـارت و تجربـه حاصـل مـیشـود .اارچـه در بـین فـارغالتحصـیالن
دانشگا های ترجمه استثنائاتی هستند اما این فارغالتحصیالن نوعاً قادر نیسـتند پـس از فراغـت از
تحصیل کتابی را بخصو

در زمینه ادبیات در سطح حرفهای و استاندارد ترجمه کنند.

اکثر اوقات مترجمان خود کتابی را انتخاب میکنند و بعد از ترجمه آن را برای چا
میدهند .ناشر ترجمه را ارزیابی میکند و اار آن را مناسب تشـخیص داد چـا

به ناشـر

مـیکنـد .ولـی

معموالً ناشران وقت و امکانات الزم را ندارند که تک تک ترجمهها را بخوانند و اصـالح کننـد و
اصالً این کار را در حیطه وظایف خود نمیدانند ،به همین علت ترجیح میدهند کار ترجمـه را از
مترجمان زبد ای قاول کنند که نسات به ترجمه آنها ارمینان کامل داشته باشـند .در ایـن حالـت
تنها کاری که ناشر انجام میدهد ،ویراستاری است؛ اما اار قرار باشد کـار هـر مترجمـی را قاـول
کنند ،بهترین ویرایش فارسی هم کاری از پیش نمیبرد و ترجمه معیوب را اصالح نمـیکنـد .در
شکل  6به خالصهای از مهارتهای الزم مترجم از دید ناشران اشار شد است.
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به عقید ناشران ،مترجمانی که از دانشگا ها فارغالتحصیل میشوند نوعاً در نوشتن به زبـان
مادری خود ضعیفاند .آنها این ضعف را به نحـو آمـوزش ترجمـه در دانشـگا هـا مربـوه
میدانند .ناشری میافت چرا دانشگا ها از وجود مترجمان خار برای آموزش ترجمه اسـتفاد
نمیکنند .به اعتقاد این ناشر بسیاری از ترجمههایی که دانشجویان جهت چـا

بـه انتشـارات

میدهند از سطح حرفهای مورد نیاز بازار بسـیار فاصـله دارد .ااـر آمـوزش توسـط مترجمـان
حرفهای صورت بگیرد این فاصله از بین میرود و مترجمان با تعریفی دیگـر از روش ترجمـه
آشنا میشوند که در واق بیانگر سطح مورد نیاز بازار حرفهای است.
به عقید برخی ناشران ،دانشـجویان تعـداد زیـادی از درو

خـود را بـهصـورت تکلیـف

میاذرانند ولی اار امکان داشت که دانشجو حق انتخاب داشته باشد میتوانست دروسی را که
خود تشخیص میداد برای آیند کارش الزم است انتخاب کرد و با عالقـه بیشـتر بخوانـد .از
نظر این افراد ،ترجمه نوعی هنر است که نیازمند کوق و قریحه است و در واق مترجمان بایـد
قدرت نویسندای داشته باشند .آنها معتقدند دانشجویان باید رمانهای معروف و متون کهن را
نیز بخوانند .این مساله باعث میشود که کهنـی سرشـار از کلمـات داشـته باشـند و در هنگـام
ترجمه کلمه و تعایر کم نیاورند.
شکل  .4مهارتهای الزم مترجمان از دید ناشران
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از دید ایشان ،مشکل نظام آموزشی این است که این نظام بر واحـد ماتنـی اسـت .دانشـجو دو
واحد در

ترجمه ادبی انتخاب میکند اما بی آنکه مهارت را بیاموزد در

تمام مـیشـود .در

وقتی تمام میشود که مهارت آموخته شود و این فقط در کاراا های ترجمـه ممکـن اسـت .اینـان
کاراا را بر کال

ترجیح میدهند و میاویند مهارتهایی مثل ترجمه را فقط در کاراا میتـوان

آموخت و نه در کال

در  .از نظر اینان مهارت ترجمه را باید کسانی تدریس کنند که خود اهل

ترجمه هستند و نه کسانی که خودشان تجربه ترجمه کردن ندارند و فقط اصول و ماانی نظـری را
میدانند.
به عقید ناشران ،دانشجوی ترجمه باید با نویسنداان و بازار نشر در خـارج از کشـور آشـنایی
داشته باشد .این آشنایی به او کمک میکند تا بهترین و مناسبترین کتاب را برای ترجمـه انتخـاب
کند .دانشجویان ترجمه با فضای فرهنگی کشور اکثراً بیگانهاند .نه خار دارند کـه چـه کتـابهـایی
چا شد  ،نه مترجمان را میشناسند و نـه مجـالت فرهنگـی و ادبـی را مـیخواننـد؛ و درنتیجـه
نمیدانند که انتظارات حرفهای از مترجم در چه سطحی است .از این اذشـته ،هـر فـارغالتحصـیل
ترجمه باید جدا از دانش علمی کلی به یک رشته خا

عالقه داشته باشد و بیشتر در همان رشـته

ترجمه کند .برای مثال ترجمه کتابی دربار فلسفه بدون داشتن ارالعات زمینه دربـار فلسـفه کـار
بسیار اشتااهی است.
 .4بحث

با توجه به افتههای افراد شـرکت کننـد در مصـاحاه و مقایسـه برنامـه موجـود بـا برخـی از
دانشگا های خارجی درمیابیم که دانشجویان باید در دور تحصیل خود در دانشگا با انـوا سـند،
مدرک و متون حقوقی در زبان فارسی و معادل مناسب آنها در زبان انگلیسی آشنا شوند .این متون
شامل اسناد مختلف مانند :شناسنامه ،کارت ملی ،سـند ازدواج و رـالق ،مـدارک تحصـیلی و ریـز
نمرات ،اواهینامه رانندای و غیر است .دانشجویان دور کارشناسی ری چهـار واحـد درسـی بـا
ترجمه مکاتاات و اسناد آشنا میشوند .معموالً این در

در ترمهای آخر ارائـه مـیشـود .در اکثـر

دانشگا های کشور کتاب پیام نور به آنها تـدریس مـیشـود .مدرسـان معمـوالً دانشـجویان را در
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ترجمه مکاتاات و اسناد ( )4با ترجمه اسنادی مانند شناسنامه ،کارت ملی ،مدارک تحصـیلی ،سـند
ازدواج و رالق ،و سوس در ترجمه مکاتاات و اسناد ( )0با ترجمه اسناد پیچید تر مانند اجار نامـه،
اساسنامه شرکتها و غیر آشنا میکنند.
بااینوجود ،زمانی که دانشجویان به دارالترجمهها برای کار رجو میکننـد ،متوجـه مـیشـوند
دانش و تسلط کافی برای ترجمه متون حقوقی را که بخش اعظـم متـون درخواسـتی مشـتریان را
تشکیل میدهد ،ندارند .شاید بهاینعلت که در رول یک ترم کوتا و ری چند جلسه که معموالً هم
با تعطیالت نوروز و یا دیگر تعطیالت رسمی کشور همرا است ،نمیتوان درسی این چنین دشوار
و حجیم را به دانشجویان آناونه که بتوانند نیازهای بازار را برآورد کنند ،تدریس کـرد .یـادایری
این در

منوه به تمرین و ممارست فراوان است کـه ایـن محـدودیت زمـانی مـان از ایـن امـر

میشود .محدود کردن دانشجویان به خواندن کتب پیام نور آنها را از این کتب زد میکند و دامنه
تمرین و یادایریشان را پایین میآورد.
معموالً تعداد دانشجویان حاضر در این کال ها آنقدر زیاد است کـه مـدر
کافی برای رسیدای به تک تک آنها را ندارد و در هر جلسه از کال

وقـت و انـرژی

تنها بـه عـد محـدودی از

دانشجویان این فرصت داد میشود تا ترجمههای خود را بخوانند و اشکاالت خود را سؤال کننـد.
با این توصیفات ،اختصا

واحدهای بیشتری به این در

آیند شغلیشان مهم به نظر میرسد .مدرسان این در
جذابتری استفاد کنند که دانشجویان به این در

بهمنظور آماد سازی دانشجویان برای

نیز بهتـر اسـت از کتـب و منـاب بـروز و

عالقهمند شوند و از تمرین آن لذت بارند.

یکی از نواقص دیگر برنامه موجود ،فشرد بودن آن است .تعداد درو
واحدهای کمی را به هر در

اختصا

بسیار زیاد است ولـی

میدهد؛ به عاـارتی دانشـجویان بـا اقیانوسـی از مطالـب

علمی آشنا میشوند که عمق کمی دارد و تمرکز و تکیه زیادی بر آنها نمیشود.
در دنیای امروز ،تکنولوژی نقش بسیار مهمی دارد و بالطا افرادی موفقترنـد کـه پـا بـه پـای
تکنولوژی روز پیش بروند و از پیشرفتهای روز آااهی داشته باشند .متأسفانه دانشجویان در دور
کارشناسی ،درسی بهمنظور آشنایی با رایانه و کار با نرمافزارهای متفاوت ندارند ،درحالیکه بـه هـر
جایی که برای استخدام مراجعه میکنند ،یکی از تواناییهای مهمی که از آنها رلب میشود ،تسلط
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به کار با رایانه است .حداقل مهارتی که از آنها انتظار دارند توانایی تایپ با سـرعت باالسـت کـه
بهخصو

برای کار در دارالترجمهها و بانکها برای افراد یک پـیش نیـاز اسـت .همـانرـور کـه

پیشتر هم اشار شد در برنامه درسی اکثر کشورهای خارجی درسی به این منظور یعنی آشنایی بـا
رایانه و ترجمه ماشینی وجود دارد ،بدین ترتیب انجاندن این در

در برنامه دانشگا های ایران نیز

بسیار ضروری است.
یکی از نقاه ضعف دانشجویان ،عدم آشنایی آنها با فرهنگ سایر کشورهاست که این ناآشنایی
باعث میشود در ترجمه متونی که در ارتااه با فرهنگ و باورهای سایر کشورهاست ،دچار مشکل
شوند .پیشتر نیز افته شد که دانشگا های خارجی ماننـد :هریـت وات ،اسـتون ،یـورک و سـاری
دانشجویان خود را به کشور زبان مقصد میفرستند تا مدتی در آن محیط زندای کنند و از نزدیـک
با فرهنگ و زبان آن افراد آشنا شوند ،در ایران نیز اار میزان پذیرش دانشجویان کمتر و بـا در نظـر
ارفتن معیارهای مناسبتر صورت بگیرد ،امکان عملی کردن ایـن شـرایط وجـود دارد .همچنـین
میتوان دانشجویان را ری درسی با عنوان ترجمه و فرهنـگ ،بـا برخـی از اصـول فرهنگـی سـایر
کشورها آشنا کرد؛ مسلماً مسائل فرهنگی بسیار استرد تر از آن است که بتوان در قالـب دو واحـد
همه مسائل فرهنگی را به دانشجویان تدریس کرد؛ اما بههرحال میتوان در رول این مدت آنها را
با غذا ،پوشاک ،نمادها ،باورهای مذهای و فرهنگی ،سنتها و سـایر مسـائل مربـوه بـه برخـی از
کشورهای بزرگ آشنا کرد.
امروز یکی از نیازهای اساسی بازار ترجمه ،ترجمـه از زبـان فارسـی بـه انگلیسـی اسـت امـا
متأسفانه در برنامه درسی موجود ،تأکیدی بر این نو ترجمه نشد اسـت و اکثـر قریـب بـه اتفـاق
دانشجویان در این نو ترجمه بسیار ضعیف هستند؛ بنابراین بهتر است تأکید بیشتـری روی ایـن
نو ترجمه باشد و همزمان با ترجمه از زبان انگلیسی به فارسی ،حالت عکـس آن نیـز تـدریس و
تمرین شود.
یکی از نقاه چالشبرانگیز برای دانشجویان در ترجمه ،ترجمه متون علمی و تخصصی اسـت.
این متون که بخش اعظم بازار ترجمه را تشکیل میدهند ،مملو از واژاان و اصطالحات تخصصی
هستند و دانشجویان اغلب در ترجمه آنها با مشکل رو به رو میشوند .افزودن چند واحد ترجمـه
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دانشجویان با ترجمه برخی از متـون

علمی ،ساختار و واژاان تخصصی آنها از نزدیک آشنا میشوند .بـرای مثـال دو یـا سـه نمونـه از
ترجمه متون مربوه به رشتههـای فنـی و مهندسـی ،پزشـکی ،علـوم انسـانی ،کـامویوتر و غیـر را
میتوانند از نزدیک با اصطالحاتش آشنا شوند و در عمل ترجمه کنند.
اکثر افرادی که بهاونهای با این برنامه سروکار دارند معتقدنـد کـه دروسـی مثـل آواشناسـی و
آزمونسازی جناه زبان شناختی و آمـوزش دارنـد و در اـرایش ترجمـه کـارایی زیـادی ندارنـد.
انجاندن این درو

در برنامه موجود ساب شد است تا جایی برای پرداختن بـه درو

باقی نماند .یکی از درو

مهـمتـر

مهمی که در برنامه زیاد به آن پرداخته نمیشود ترجمه ادبـی اسـت کـه

بخشی از بازار کار را نیز تشکیل میدهد .دانشجویان در تمام رول تحصیل خود فقط در دو واحـد
با این در

مهم آشنا میشوند .الزمه یادایری این در

آشنایی با انوا قالبهای ادبی ،متون کهن

و جدید ،نویسنداان و شعرای مشهور ایران و جهان ،ساک و آثار آنهاست اما در برنامـه موجـود
دانشجویان بدون هیچ پیشزمینهای وارد این در

مـیشـوند و رـی چنـدین جلسـه مجاـور بـه

یادایری این مهارت استرد هستند.
از صحاتهای افراد این چنین برمیآید که هیچاا با اختصا

دادن شـش واحـد بـه ترجمـه

شفاهی و دو واحد به ترجمه نوار و فیلم نمیتوان مترجم شفاهی تربیت کرد ،زیرا ترجمه شـفاهی
توانایی و مهارتهای خاصی الزم دارد که با اذراندن چند واحد ،دانشجو نمیتواند این مهارتهـا
را کسب کند و انجاندن این هشت واحد فقط باعث میشـود وقـت و انـرژی دانشـجویان بـرای
پرداختن به درو

مهمتر کم شود؛ بنابراین بهتر بود که ترجمه شفاهی و کتای بـهعنـوان دو رشـته

مجزا کامالً از هم جدا شوند.
دانشجویان در رول تحصیل خود بیشتر با تئـوری سـروکار دارنـد و در دو سـال آخـر دور
کارشناسی با عمل ترجمه آشنا میشوند ،اما آنچه که مترجمان در دنیای بیـرون از دانشـگا  ،یعنـی
بازار با آن سروکار دارند ،با دنیای غیرعملی دانشـگا فاصـله زیـادی دارد .ااـر دانشـجویان رشـته
ترجمه هم مانند دانشجویان سایر رشتهها مجاور بـه اذرانـدن یـک دور کـارآموزی بودنـد ،ایـن
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فرصت را پیدا میکردند تا از نزدیک با عمل ترجمه و مشکالت و مسائل بازار ترجمه آشنا شوند و
تجربه کسب کنند و بعدازاینکه فارغالتحصیل شدند بهراحتی وارد بازار کار شوند.
هماناونه که دانشجویان رشته پزشکی در بیمارستانها دور کارآموزی میاذرانند ،دانشجویان
ترجمه هم میتوانند در دارالترجمهها یک دور کارآموزی چند ماهه بگذراننـد ،ایـن مسـاله باعـث
میشود تا دانشجویان عمل ترجمه را پا به پای تئوری بیاموزند .این شیو در دانشگا های خـارجی
مثل :ساری ،استون ،هریت و اتو یورکنیز به کار ارفته میشود .این دانشگا ها دانشـجویان خـود را
در سال سوم به کشور زبان مقصد مـیفرسـتند تـا در آنجـا ایـن فرصـت را داشـته باشـند کـه در
شرکتهای ترجمه کار و در عمل تجربه کسب کنند.
محتوای درو

ترجمه مطاوعاتی ،سیاسی و اقتصادی خیلی به هم شایه است و همه آنهـا بـه

نظر زیر مجموعه یک در

هستند زیرا کلیت این درو

با هم خیلی متفاوت نیست و کافی است

که دانشجو عمل ترجمه را خوب بیاموزد آنگا نو متن خیلی تفاوتی ایجاد نمیکند.
مساله دیگر این است که در واق باید ابتدا یک تعریف مشخص برای ساد و یا پیشرفته بـودن
نو متن صورت بگیرد و بر این اسا
درو

بین دو در

ترجمه متون ساد و پیشرفته و محتـوای ایـن

تفاوت و تمایز قائل شد .جای خالی درسی با عنوان ترجمه اردشگری و توریستی نیـز در

برنامه احسا

میشود .در این در

به دانشجویان این فرصت داد میشود تا با تاریخ ،جغرافیای

ایرانگردی و جهانگردی ،ایرانشناسی ،روحیـات ملـل ،مـوز شناسـی ،آشـنایی بـا آثـار باسـتانی و
مکانهای اردشگری آشنا شوند تا اار قصد دارند در آیند بهعنوان راهنمای تور مشـغول بـه کـار
شوند ،توانایی و مهارتهای الزم جهت انجام این کار را کسب کرد باشند.
اختصا

چهار واحد به درو

کلیات زبانشناسی و روش تدریس زبان انگلیسی که خیلی به

رشته ترجمه مرتاط نیستند ،باعث میشود تا زمان زیادی برای ارائه درو
برخی از مااحث در

مهمتر باقی نماند .الاتـه

کلیات زبانشناسی مثل واژ شناسی در ترجمه کاربرد زیادی دارند اما بیشتر

شرکتکننداان در مصاحاه عقید داشتند اختصا

چهار واحد به این درو

زیاد است.

یکی از نواقص دیگر برنامه موجود این است که بخش اعظـم وقـت دانشـجویان صـرف یـادایری
مهارتهای زبانی شامل :افتار ،شنیدار ،درک مطلب و ارامر میشود و این مساله باعث میشـود وقـت
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تخصصی رشته ترجمه باقی نماند .در واق فرآینـد ورود دانشـجویان بـه

دانشگا مشکل دارد .داورلاان با پاسخ دادن به سؤاالت عمـومی یعنـی دروسـی مثـل :ادبیـات فارسـی،
معارف ،عربی و زبان انگلیسی عمومی بهراحتی رشته مترجمی قاول مـیشـوند کـه ایـن مسـاله باعـث
میشود افرادی با پایه زبانی ضعیف وارد دانشگا بشوند و نیاز به تقویت مهارتهای اولیه زبـانی داشـته
باشند؛ بنابراین ،نحو پذیرش دانشجویان نیز باید اصالح شود که الاته ایـن مسـاله خـارج از چـارچوب
موضو مورد بحث ماست .بهرورکلی آنچه که در این تحقیق مورد بررسی قـرار ارفـت ،بـه دو دسـته
تقسیم میشود .4 :دروسی که در برنامه درسی سایر کشورها ارائه میشود و در برنامه دانشگا های ایـران
جای آنها خالی است .0 ،دروسی که با توجه به نیازهای بازار ترجمه در ایـران فقـدان آنهـا احسـا
میشود (جدول .)4
جدول  .1فقدان برخی دروس در برنامه با توجه به دانشگاههای خارجی و بازار ترجمه
دروس دانشگاههای خارج از کشور

دروس الزم از دید بازار ترجمه

تاریخ مدرن و فرهنگ
جامعه و نهادها
یکوارچهسازی اقتصادی و سیاسی
مطالعات اروپا
دور کارآموزی یا کاریابی
ساکشناسی
ترجمه پزشکی
تکنولوژی ترجمه
ترجمه اروهی
آموزش مدیریت پروژ
علوم اجتماعی
ترجمه و ابزارهای بومیسازی
علوم پایه
علوم انسانی و هنرهای زیاا
جار
موضو تخصصی
دانش رایانه
تمدن
ترجمه متون تالیغاتی

آشنایی با رایانه
آشنایی با متون فرهنگی
آشنایی با متون تخصصی علوم
ترجمه فارسی به انگلیسی
نگارش پیشرفته فارسی
آشنایی با شاهکارهای ادبی
دور کارآموزی
آشنایی با متون حقوقی در فارسی
ترجمه توریستی و اردشگری
آشنایی با ابزارهای کمک مترجم
ویراستاری
تقویت مهارت مطالعه
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نتیجهگیری

برنامه درسی رشته مترجمی سالهای سال است که بدون توجه به تحوالت دنیای تکنولوژی و
پیشرفتهای روز ،ثابت و بدون تغییر ماند است .تدوین این برنامه به زمانی برمیاردد که اینترنت
و هیچیک از امکانات متداول امروز وجود نداشته است؛ بنابراین با توجه به این تغییـرات اساسـی،
الزم است تا برنامه درسی نیز متناسب با تغییرات روز و متعاقااً بازار کار رراحی شود تا پاسخگوی
نیازهای روز باشد .در این تحقیق ،با شش ارو از فعاالن بازار ترجمـه و افـرادی کـه بـهصـورت
مستقیم یا غیرمستقیم با ترجمه در ارتااه هسـتند ،شـامل :دارالترجمـههـا ،بانـکهـا ،آژانـسهـای
مسافرتی ،ناشران ،دانشجویان و اساتید دانشگاهی این رشته مصاحاههای فردی و اروهی صـورت
ارفت و در پایان با توجه به افتههای افراد پیشنهادهایی جهـت ارتقـای برنامـه موجـود صـورت
ارفت.
بهاینترتیب اهمیت دروسی مانند :نگارش فارسـی ،ترجمـه ادبـی ،ترجمـه اسـناد و مکاتاـات،
واژ شناسی بیشتر بارز میشود؛ بنابراین با اختصا

دادن واحدهای بیشتری به این درو

بایـد

دانش و مهارت دانشجویان را در این حوز ها تقویت کرد تا بتوانند بعد از اتمام دور تحصیلی خود
بهراحتی وارد بازار کار شوند و نیازهای بازار را برآورد سازند .بهاینترتیب جـای خـالی دروسـی
مانند :ترجمه متون تخصصی (پزشکی ،فنی ،علوم انسانی و غیر ) ،آشنایی با فرهنگ سایر کشورها،
دور کارآموزی ترجمه ،ویراستاری ،ترجمه اردشگری و توریستی ،آشنایی با رایانه و نرمافزارهای
کمک مترجم و ترجمه از زبان فارسی به انگلیسی بیشتر حس میشود.
از سوی دیگر ،پرداختن به برخی از درو
کمتری برای تقویت درو

در این برنامه ساب شد است تـا وقـت و انـرژی

مهمتر باقی بماند؛ بهعاارتدیگر ،دروسی مانند :آزمونسـازی ،کلیـات

زبانشناسی ،روش تدریس زبان انگلیسی بیشتر جناه زبان شناختی و آمـوزش دارنـد تـا ترجمـه.
انجاندن این قایل درو

شاید بهصورت غیرمستقیم به تقویت ترجمه کمک کنـد؛ امـا بـا وجـود

برنامهای به این فشردای پرداختن به اینها ،جز سردرام کردن دانشجویان و از دسـت دادن زمـان
برای پرداختن به درو

ضروری رشته ترجمه نتیجه دیگری نخواهد داشت.
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از سوی دیگر اکثریت افراد شرکت کنند در این تحقیق معتقد بودند که بهتر اسـت در هـای
مربوه به ترجمه شفاهی و نوار و فیلم در قالب رشته مجزایی تدریس شوند؛ زیرا ترجمـه شـفاهی
خود رشتهای مجزا با نیازها و مقتضیات متفاوت است و نااید با رشته ترجمه کتای ترکیب شود زیرا
هیچ دانشجویی با اذراندن شش واحد در

ترجمه شفاهی که معموالً هم به تقویت مهارتهـای

افت و شنود میاذرد ،یک مترجم شفاهی زبد نخواهد شد.
با نگاهی به برنامه درسی دانشگا های خارجی مشاهد میکنیم که محوریت برنامه درسی اکثـر
این دانشگا ها بر آشنایی با فرهنگ ،جامعه و مسائل روز دنیا است .آنها تمرکز برنامه را بـر عمـل
ترجمه پا به پای تئوری و ماانی نظری قرار داد اند .سعی میکنند تا همرا با تکنولـوژی روز پـیش
بروند و آشنایی با رایانه و ابزارهای بومیسازی ترجمه را هموار در برنامه خود بگنجنـد .یکـی از
اولویتهای آنها تخصصی کردن ترجمه در حیطه موضوعی تخصصی (پزشکی ،فنی و مهندسـی،
علوم انسانی و غیر ) است .آنها همچنـین بـا در نظـر اـرفتن یـک دور کـارآموزی یـا کاریـابی
دانشجویان را از ابتدا با شرایط عملی و موقعیتهای شغلی آیند آشنا میکنند .متأسفانه جای خالی
همه این درو

در برنامه درسی دانشگا های ایران قابل مشاهد است.

در پایان با توجه به افتههای افراد صاحبنظر و مقایسه برنامه موجود با دانشـگا هـای مطـرح
خارج از کشور چنین استنااه میشود که برنامه موجود پاسخگوی نیازهای امـروز نیسـت و بایـد
تغییرات قابلمالحظهای روی آن صورت بگیرد تا بتوان مترجمان زبـد و مطرحـی در دانشـگا هـا
تربیت کرد.
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در ترجمه "سفرنامه یک سال در میان ایرانیان"
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چکیده
پژوهش حاضر ،جستاری است در جهت یافتن رد پای گفتمـان پسااسـتعماری در ترجمـه
سفرنامهها ،همراه با مورد پژوهی ترجمه سفرنامه یک سال در میان ایرانیان بـه للـا ادوارد
برون .یکی از مهاترین ویژگیهای سفرنامه نویسـی مشـروعیت بیشـیدن بـه ارز هـای
فرهنگی غرب و برتر شمردن آرا و ارز های غربی در مقایسه با باورها و اعتقادات شرلی
است .در این مقاله ،با تکیه بر تئوریهای منتقدین پسااستعماری همچـون فـرانتف فـانون،
هومی بابا و بهویژه ادوارد سعید ،متن اصلی سفرنامهای که ادوارد براون در فاصله سالهای
( 4888-4881مقارن با دوران حکومت لاجار در تاریخ ایران) نوشت ،مـورد مطالعـه لـرار
گرفته است .در این سفرنامه شرایط اجتماعی و فرهنگی ایرانیان که بر اساس برداشت یـک
اروپایی و ارز های نظام سلطهگرانه غربی ارائه شده است ،بیش از چهل مـورد فرهنگـی
دال بر نگر

غربی (خود) به شرلی (دیگری) مورد بررسی و تحلیل لرار گرفتند .بررسـی

ما نشان داد که ادوارد براون با شناختی سطحی از فرهنگ ایرانیـان و بـا یـک چهـارچوب
فکری از پیش آماده شدة سلطهگرانه به بررسی شرایط اجتماعی و فرهنگی ایـران آن دوران
پرداخته است .واکاوی ترجمه این کتاب ها مؤید این باور ماسـت کـه نمودهـای گفتمـان
پسااستعماری ،مورد توجه مترجا نیز لرار گرفته است و در متن ترجمه انتقال نیافتهاند و یا
تا حدامکان از بار معنایی منفی برخی الفاظ کاسته شده است تا بدین ترتیب نگـاه عمـودی
غرب به شرق تا حدی کاسته شود.
کلیدواژهها :سفرنامه نویسی ،گفتمان پسااستعماری ،غرب (خود) ،شرق (دیگری).
____________________________
تاريخ دريافت 1131/5/16 :تاريخ پذيرش1131/1/17 :
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 -1مقدمه

بیشک از دیرباز که دامنه ارتباطات بشر به گستردگی امروز نبود ،سفرنامه نویسی و مطالعه
سفرنامهها یکی از عمدهترین راههای آشنایی با آداب و فرهنگ و رسوم ،جغرافیا و اللیا ملت-
های میتلف و شناساندن آن به دیگران بود .ایران نیز بالطبع از این اصل مستثنی نبوده اسـت و
مورد مطالعه بسیاری از مستشرلین لرار گرفته است .در بررسی سیر سفرنامه نویسی در ایـران
میتوان گفت ،همزمان با دوران صفویه بود که ارتباط غربیها با ایران و ایرانیان افزایش یافت؛
و «سفرنامه نویسی به معنای خاص خود در لرن نوزدها با نهضت شرقشناسـی بـه او خـود
رسید» (رستمی ،4931 ،ص.)34.
با اینکه سفرنامهها را حـاوی اطععـات ارزشـمندی دربـاره اوضـا واحـوال روزگـار یـک
سرزمین ،کشور یا تمدن دانستهاند ،و آن را ازجمله مستندترین انوا کتابهایی دانستهانـد کـه
میتوان برای شناخت هر سرزمین یا مردمان آن سرزمین به کار گرفت (دانشپژوه ،)4914،نباید
همواره بر این باور بود که هدف غایی تمام سفرنامهها فقط و فقـط ارائـه اطععـات مسـتند در
جهت آشنایی با یک تمدن است .در این میان نادیده گرفتن فضای حاکا بر دوران سیاسی یک
کشور و نگاه خاص ابرلدرتها به مولعیت آن کشور نیز گاهی در سفرنامه نویسی دخیل مـی-
شده و خود سفرنامه ابزاری برای مطالعه استراتژیک و هدفمند یک سرزمین و یک لـوم والـع
میشود .سرزمینی همچون ایران که همواره مورد هجوم و دستبرد اهالی سلطه و زور و لـدرت
بوده است نیز از این اصل مستثنی نبودهاست و چه بسیار سفرنامههایی کـه بـا اهـدافی کـامعا
متفاوت از هدف اصلی یک سفرنامه نگاشته شدهاند .خاطرات و سفرنامههای اروپائیان معمـو ا
مبتنی بر دلت و کنجکاوی ،و اجتناب از گزافهگویی میباشـند؛ امـا سـفرنامه نویسـی مـنموران
سیاسی زیرک آنها فقط بیان شرححال رجال سیاسی ایران و تشریح حا ت و روحیـات آنهـا
است (افشار.)4931 ،
از این منظر ،بررسی ورود غربیان به ایران را باید با حرکتهای اسـتعمارگرانه آنـان همسـو
دانست .اگرچه که کشور ایران همـواره در طـول تـاریخ مـورد دسـتبرد التصـادی بسـیاری از
ابرلدرتها بوده اما عمعا مستعمره هیچ لدرتی نبودهاست ولی همین ورود غربیان به ایـران در
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لالب حرکـتهـای غیرمسـتقیا در دوران پسـااسـتعماری نظیـر گردشـگران خـارجی ،تجـار،
مستشرلین و جاسوسها موجی از سفرنامه نویسی درباره ایران را در پی داشت .این حرکتهـا
که بهوسیله دولتهای غربی هدایت میشد شامل محورهایی همچون بررسی شرایط اللیمـی،
فرصتها و تهدیدهای نظامی ،تجاری ،التصادی ،فرهنگی ،خلـ وخـوی منفـی ،ترسـیا دلیـ
جغرافیای انسانی و فرهنگی مناط بود کـه در اکثـر مـوارد ،سفارشـی و در بعضـی مـوارد بـا
حمایت از آثار داوطلبانه به نشر رسیده صورت میگرفت .این آثار ععوه بر جهـت دادن نگـاه
انسان غربی به جوامع "غیر خود" ،و جهتدهی سیاستگذاریها بهگونهای تنظیا شـد کـه بـر
ذهن نیبگان و برداشت مردم این جوامع ،بر اساس چارچوبی خاص تنثیر گذاشته و آنها را از
نظر فکری به سمت و سوی مورد نظرشان هدایت میکند.
ادبیات پسااستعماری و چهرههای اصلی آن در علوم اجتماعی نظیر ادوارد سعید با آگاهی و
علا بر متون استعماری معتقدند که متون چیزهای بیمعنـایی نیسـتند ،بلکـه آنهـا وابسـته بـه
اوضا واحوال سیاستهای کوچک و بزرگ هستند؛ او میگوید مها نیست که یک اثر ادبی تـا
چه اندازه زیبایی شناسانه یا سرگرمکننده باشد ،بلکه باید دلـت کـرد آنهـا منـافع ،لـدرتهـا،
عواطف و شادیهای خود را تحمیل میکنند ( ،4981ص .)111.از جملـة یـک چنـین متـونی،
سفرنامهها هستند که حامل یک پیام ساده دربارة منطقة استعمار شدهاند تا برچسبهـایی نظیـر
عقبمانده ،بدوی ،فئودالی ،لرونوسطا ،درحالتوسعه ،پیشاصنعتی را به آن اطعق کنند .در این
متون ،مردم استعمار شده ،در وضعیت انفعالی لرار داده میشوند نه در وضعیت سوژهای فعـال.
در این نگاه ،شرق در چارچوب غرب پرداخته شده است و در چارچوب این کلـیسـازیهـا،
مردم استعمارشده عاری از هرگونه شنن و هویت انسانی ارائه میشوند.
هدف از این تحقی با تکیه بر موردپژوهی سفرنامه ادوارد براون ،نگاهی انتقادی به گفتمـان
پسااستعماری ادوارد براون است که در آن سعی در معرفی ایران و ایرانی بهعنوان "دیگری" به
جامعه غربی "خود" دارد .مواردی که در آن شرق از چهارچوب نگاه غرب نگریسته میشود.
بنابراین با در نظر گرفتن اهداف یاد شده در با  ،دو سؤال در این تحقی مطرح است:
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 -4آیا در سفرنامه یک سال در میان ایرانیان ،اثـر ادوارد بـراون ،شـواهدی دال بـر گفتمـان
پسااستعماری براون نسبت به جامعه ایران وجود دارد؟  -1آیا نمودهای گفتمان پسااسـتعماری
مورد توجه مترجا فقید این کتاب (ذبیحاهلل منصوری) لرار گرفته و در ترجمه انتقال یافتهاند؟
 -2پیشینۀ تحقیق

مطالعات پسـااسـتعماری را مـیتـوان یکـی از حـوزههـای مـرتبط بـا مسـائل کشـورهای
درحالتوسعه بهویژه در پایان دوره حاکمیت استعماری غرب دانست .این رویکرد نظری همراه
با نگرشی انتقادی و با تنکید بر پیامـدهای اسـتعمار ،بـه تحلیـل گفتمـان اسـتعماری از طریـ
بازاندیشی و تحلیل انتقادی آن میپردازد (شیرزاد .)4988،زمینه اصلی بحث در ایـن مطالعـات،
موضوعات و مسائل فرهنگی است و فرض بر این است که لدرت استعمارگر (خود) در شکل
دادن به هویت و ساختارهای فرهنگی مردم استعمارشده (دیگری) در سراسر دنیا تـنثیر مهمـی
دارد.
پف از به پایان رسیدن دوران استعمار فیزیکی کشورها ،غربیسازی از شکل استعماریا
خار شد و نگر

غربیان به استعمار فیزیکی شکلی ساختارشکنانه بـه خـود گرفـت و آنهـا

الدام به تنثیرگذاری فرهنگی و سیاسی بر روی جوامع مسـتعمره کردنـد و وفیفـة حاکمـان آن
بررسی مداوم عوامل نفوذ و تداوم نفوذ استعمار در این جوامع بود .در مطالعات پسااسـتعماری
باید به نقش دو گروه عمده حاکا اشاره شـود :یکـی جوامـع اسـتعمار زده و دیگـری جوامـع
استعمارگر (اروپا-آمریکا) که دراینبین گفتمان "خودی" و "دیگری" ،یا برتر وضعیت مطـرح
میشود بهطوریکه لدرت برتر در پی القاء ذهنیتی خاص و مشروعیت بیشیدن به ارز هـای
اروپایی و فرهنگهایی است که با خود

(غرب) تناسب دارد.

از نظر سعید ،گفتمان استعماری بر این مبتنی است که در جهان غربیها بر شرلیها مسـلط
هستند و شرلی باید تحت سلطه باشد دانش و آگاهی دربارة ملل مشرق زمینـی عـاملی بـرای
اداره امور آنان است ( ،4983ص)14.؛ بنـابراین ،در پسااسـتعمار افـزایش دانـش عـاملی بـرای
افزایش لدرت و درنتیجه افزایش سلطة استعمارگر بر استعمار شـونده اسـت (رسـتمی،4934 ،
ص.)31-39.
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حاکمان پسااستعمار با به دست گرفتن افسار سلطة خود بر شرق سعی مـیکننـد تـا اهـالی
مشرق زمین را غیرمنطقی ،فاسد ،در انحطاط و "دیگرگونه" جلوه دهند .فـانون ( ،4919ص)8.
به بررسی روانکاوانة ایجاد دوگانگی میان سفید و سیاه از سوی حکام پسااستعمار میپـردازد و
آن را عامل ایجاد تفاوت غامض میان "خود" و "دیگری" میداند .فانون میگوید «اسـتعمارگر
در مرحلة اول تسلط خود را توجیه میکند و حتی دست به استد لهای علمی میزنـد تـا بـه
آنجا که نژاد پست (استعمارشونده) پستی خود را باور میکنـد( »...همـان ،ص .)34-31هـومی
بابا نیز معتقد است هویت و شیصیت فرد در بافتهای استعماری بهشدت متنثر از ناخودآگـاه
اوست ،ناخودآگاهی که حاصل تعامل با فرهنگ غالب استعماری و برساختة دست اوست (بابا،
 ،4331ص.)39.
بنابراین میتوان به ویژگیهای غالب پسااستعمارگرایی بدین ترتیب اشاره کرد:
 -4حاکمان پسااستعماری (غرب) در پی الداماتی همهجانبه بـرای اعمـال سـلطه و کنتـرل
جوامع زیردست (غیر غربی) هستند.
 -1پسااستعمارگرایی به دنبال توجه به ساختارهای فرهنگی و تنثیرگذاری بر آن است.
 -9پسااستعمارگرایی در پی ترویج اروپا -محوری و مفـاهیمی همچـون آزادی ،برابـری و
عدالت است.
 -1پسااستعمارگرایی دائماا نگاهی انتقادی به جهان سوم دارد و در پی ایجاد گفتمان برتری
غرب ( (selfو عقبماندگی شرق ( )otherاست.
 2.1نظریه پسااستعماری و ادبیات

منتقدان پسااستعماری در هر زمینهای از مباحث مربوط به پسااسـتعمار کـه فعالیـت داشـته
باشند ،بههرحال با ادبیات پسااستعماری و شماری از مضامین آن در ارتباط میشوند .از جملـة
این مضامین عبارتاند از "ورود استعمارگر به سرزمین استعماری و برها زدن فرهنگ بـومی،
سفر بیگانهای اروپایی از میان برهوتی ناشناخته به همراه بلدی محلی ،دیگـری سـازی و سـتا
استعماری در تمام اشکال آن ،تقلیـدگری اسـتعمارزده از اسـتعمارگر ،تبعیـد اسـتعمار شـونده،
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مبارزه برای هویت فردی و جمعی ،نشئة پف از استقعل و سـرخوردگی متعالـب آن ،ذهنیـت
دوپاره و هویت تلفیقی و نیاز برای تداوم گذشتهای پیشااستعماری" (تایسن ،1113 ،ص.)113.
افزون بر این ،اکثر منتقدان پسااستعماری به بررسی مواردی میپردازند که باعـث مـیشـود
یک متن ادبی با هر مضمونی ،استعماری یا ضداستعماری به شمار آید؛ یعنی مواردی کـه مـتن
ایدئولوژی سـتمگرانة اسـتعماری را لـوت مـیبیشـد و یـا بـه میالفـت بـا آن برمـیخیـزد؛
بهعبارتدیگر یک متن لادر اسـت از طریـ توصـیف مثبـت اسـتعمارگران و توصـیف منفـی
استعمارشدگان ،ایدئولوژی استعماری را تقویت کند .هومی بابا ( )4331با ارائه رو

جدیـدی

برای تحلیل ادبیات جهان ،نمونه جدیدی از نقد پسااستعماری ادبیـات را مطـرح مـیکنـد .بـر
اساس این رو

ادبیات جهان بر مبنای مضامین پسااستعماری مورد بررسی لرار میگیرند .مثعا

لطمههایی از لبیل بردگی ،انقعب ،جنگ داخلی ،لتل عام سیاسی ،رژیاهای جبار نظامی ،فقدان
هویت فرهنگی در متون بررسی میشوند .ادوارد سـعید ( )4983نیـز نشـان مـیدهـد کـه نقـد
پسااستعماری یک اثر ادبی برترانگاشته شده چگونه غالباا "حواشی" اثر (مـثعا ،شیصـیتهـا و
اماکن جغرافیایی فرعی) را به کانون توجه خواننده منتقل مـیکنـد .بـهبیـاندیگـر ،ایـدئولوژی
استعماری را که در جامعه نهادینه شده است ،مبنای متن ادبی لرار میدهند و خوانندگان ،بدون
آن که نسبت به آن ولوف داشته باشند ،آن را جذب میکنند.
نفوذ فرهنگی لدرت غرب به شرق ،منجر به پیدایش شمار زیادی از متون شرقشناسانه شد
(سعید .)4983 ،متونی که در آن رلیب در پی حاکمیت بر "دیگری" است و دانش هرچه بیشتر
از این "دیگران" ها حاکمیت بر آنان را تسهیل میکند و ها راه لدرت هر چه بیشتر را بر آنان
میگشاید.
ازجمله این متون شرقشناسانه غربیها همین سفرنامهها هستند که در حکا شـرح و بسـط
اطععات جغرافیایی ،التصادی و سیاسی و حتی ععلهها و منافع جامعه استعمارشـونده اسـت.
متونی که بیشتر در آن سعی میشود تا با برجستهسازی نکات منفی "دیگری" ،او را عقبمانده
و متحجر جلوهگر سازند و در مقابل با تنکید بر نکات مثبت "خود" فکـر تغییـر در مسـلک و
مرام را در ذهن خواننده به وجود آورند.
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 2.2نظریات پسااستعماری ادوارد سعید

برای بررسی اندیشههای روشنگرانه ادوارد سعید درباره ماهیت پسااستعمار و چگونگی بـه
تصویر کشیده شدن شرق در انظـار غربیـان ،نگـاهی گـذرا امـا عمیـ بـه نظریـات او دربـاره
شرقشناسی و اهداف آن میپردازیا:
از دیدگاه سعید ( ،4934ص ،)1.ولتی سین از شرق به میان میآیـد سـه مفهـوم بـه ذهـن
متبادر میشود مفهوم جغرافیایی (همان آسیا) ،مفهـوم ایـدئولوژیکی (شـرق مسـلمان در برابـر
غرب مسیحی) ،و مفهوم سیاسی (خطر شرق و اسعم برای دنیای سرمایهداری غرب)؛ و مفهوم
شرقشناسی ععوه بر رشتهای علمی و آموزنده درباره شناسـایی وضـع و حـال یـک لـوم ،در
مفهومی گستردهتر ارائه سبک تفکری ویژهای است که شرق را از غرب بهطور بنیادی تفکیـک
میکند که هدف از آن تسلط غرب به شرق و تحمیل عقاید غربی بر شرلی است.
او درباره عملکرد شرقشناسی میگوید " :جوهر شرقشناسی بـر پایـه تفکیـک و تبعـیض
شرق از غرب است ،تمایزی که آلایی و برتـری غـرب بـر شـرق را تثبیـت مـیکنـد و متـون
شرقشناسانه زمینه مساعدی را برای تجاوز غربیان به شرق فراها مـیآورنـد( ".سـعید،4934 ،
ص )49.اهــدافی کــه شــرقشناس ـی مــیبایســت آنهــا را بــرآورده ســازد ،اهــداف سیاســی،
ایدئولوژیکی ،التصادی و اجتماعی است؛ یعنی ارائه تصویری از شرق که جوابگوی خواسـته-
های حکومتها و جوامع استعمارگر غربی باشد در غیر این صورت شرقشناسانی کـه از ایـن
چارچوب حاکا بر شرقشناسی تبعیت نمیکردند عوالب وخیمی در انتظارشان بود برای مثـال
اخرا "ویلیام ویستون" استاد دانشگاه کمبریج در سال  4113به علـت تمایـل و شـیفتگی وی
به ارز های اسـعمی و آزار و اذیـت اسـتادان و متیصصـانی همچـون "ژاکـوب رایسـکه"،
"شولتف" و "میکائلیف" به علت تغییر اعتقاداتشان به سمت اسعم و ارز های اخعلی.
سید معتقد است متون چیزهای بیثباتی نیستند .او میگوید خواندن و نوشتن متـون خنثـی
نیستند ،مها نیست که یک اثر تا چه اندازه زیبایی شناسانه یا سرگرم کننـده باشـد بلکـه بایـد
دلت کرد آنها منافع ،لدرتها ،عواطف و شادیهای خود را تحمیل مـیکننـد (سـعید،4981 ،
ص .)111 .او در کتاب شرقشناسی :شرلی که آفریده غرب است ،بهصراحت اذعان میکند که
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فیلاها و عکفها و روزنامههای غربی همواره شرلی را بهصورت جمعیت انبوهی نشـان مـی-
دهد که فالد فردیت و بدون ویژگی خاصی است .این تصاویر نشاندهنـده خشـا ،و تعطـا و
فقر توده و حرکات غیرمنطقی آنهاست که آنها را ذاتاا حامل ژن خشـونت و تقلـب بـر مـی-
شمارد.
سعید ( ،4934ص )98.در افشای سیاست روابط فرهنگی غربیان و آمریکاییها آن را یکـی
از جنبههای سیاست برمیشمارد که در آن ،هدف از تحصیل یک زبان بیگانه از سـوی غربیـان،
دستمایه یک حمله ماهرانه علیه ساکنان آن منطقه اسـت .بـااینحـال ،ایـن طـرح بایـد فـاهر
آزادمنشی خود را حفظ کند و به همین علت این منموریت معمو ا به عالمانی سپرده مـیشـود
که انسانهایی مشهور به حسن نیت و پرشـور و شـیفتة آن زبـان مـیباشـند؛ و بنـابراین بـرای
آشنایی با افکار و اندیشههای مردم مشرق زمین با تشـکیل انسـتیتوهای زبانشناسـی شـرو بـه
جمعآوری همة آثار برجسته ادبی و فکری آن سرزمین میکنند تا بتوانند هر چه بهتر نیروهـایی
را که در حال رلابت با افکار آمریکاییها هستند شناخته و درک کنند".
سعید بر این باور است که این عالمان مشهور سعی میکنند در غالب مشاهدهگری بیطرف
بالی بمانند ولی سبک نگار

آنها درباره تصویری که از دین ارائه میدهند خـالی از اشـکال

نیست .آنها دین را عاری آفرینندگی و غیرعلمی و مستبد معرفی میکنند ،دینی که نه لـادر بـه
رشد انسان است و نه عینی و منصفانه ( ،4934ص .)18.سعید میگوید "در حقیقت این اسعم
شرقشناسانه حاوی یک اندیشه سیاسی است که حتی با حسن تعبیر و خو بینی نیز نمیتوان
این اندیشه را یک طرز تفکر بیطرفانه دانست( ".ص.)19.
در جایی دیگر او به ما خاطرنشان مـیکنـد کـه شـرقشناسـان تاحـد زیـادی بـرای مـردم
خاورمیانه مسئول ارزیابی دلیقی از آنها هستند ،چراکه آنها (شرقشناسان) چیزهایی میداننـد
که شرلیان از درک آن عاجزند و در والع شرقشناسی با آنتیتز رشـد و توسـعة شـرق همـراه
است .ازاینروی ،شرقشناس به شرلی یک نقش غیرفعال و فالـد جـوهر و کیفیـت انسـانی را
نسبت میدهد و به خود
 ،4934ص.)31.

لدرت مشاهده ،لدرت مطالعه ،و تجزیهوتحلیل را میدهد (سـعید،
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 2.2دربارۀ ادوارد گرانویل برون

بــراون در هفــتا فوریــه  4831در شــهر گعسترشــر انگلــیف ،در خــانوادهای سرشــناس و
دانشدوست متولد شد .در دبیرستان وارد رشتة مهندسی شد اما لبل از شانزدهسالگی آن رشـته
را به علت بیععلگی رها کرد .پدر

او را برای تحصیل در رشته پزشکی به دانشگاه کمبریج

فرستاد اما در اثنای تحصیعتش در کمبریج در سال  4818بـا درگـرفتن جنـگ بـین عثمـانی و
روسیه ،ولتی لدرت و ایستادگی سربازان ترکیه را در برابر عظمت و لدرت روسیه تزاری دیـد
به آنها ععلهمند شد و در پی فراگیری زبان ترکی برآمد و حتی به آنجـا سـفر کـرد .در حـین
فراگیری زبان ترکی متوجه شد زم است تا برای یادگیری هرچه بهتر زبان ترکـی ،زبـانهـای
فارسی و عربی را ها بیاموزد .در همان ترکیه بود که عاش ادبیات و شعر نثر ایـران شـد و در
سال  4881موف به اخذ دکترای پزشکی شد ،امـا بـا اینکـه لـرار بـود جـراح بیمارسـتانی در
انگلستان شود ،شغل کارمندی در کالج «پمبروک» را برگزید و همچنان به آمـوختن زبـانهـای
شرلی مشغول بود .در همان سال به لصد سفر به ترکیه وطنش را ترک کرد و از راه ترکیه وارد
ایران شد .مقصد سفر او تبریز ،تهران ،اصفهان ،شیراز ،و یزد و کرمان بود؛ و این دوران مقـارن
با سلطنت ناصرالدینشاه لاجار و او تبلیغات و مبارزات سیاسی ایرانیان علیه حکومت بود .او
در این سفر ،ععوه بر مشاهدات دلیقی که از شهرهای بزرگ ایران به عمل میآورد و آنهـا را
در سفرنامها

مینگارد ،اعتماد بابیها را به خود

درباره آنان انجام داد .او در سال  4888به کشور

جلب کرد و پـژوهشهـای گسـتردهای را
بازگشت و تا پایان عمر در کمبریج استاد و

رئیف گروه زبانهای شرلی آن دانشگاه بود .او در ادامه پـژوهشهـایش در شـرقشناسـی بـه
تونف ،مصر ،لبرس و لسطنطنیه نیز سفر کرد.
 2.2.1دگرگونیهای فکری براون و دیدگاههای صاحبنظران دربارۀ وی

دورههای فکری براون در توضیح سیر دگرگونی ععی او به چند مرحله تقسیا میشود .او
ابتدا به تحصیل در رشته پزشکی میپردازد ،سپف به زبانهای شرلی ععلـهمنـد شـد .بعـد بـه
عرفان و مسائل عقیدتی بزرگان ادب ایـران رو آورد و درنهایـت وارد سیاسـت شـد ،و بعـدها
متوجه تاریخ ادبیات ایران شد.
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دیدگاههای صاحبنظران دربارة براون همواره با افهارات ضدونقیضی همراه بوده است .او
در دورهای از زندگی خود توجه زیادی به مسائل سیاسی ایران نشان داده است و به تحقیقـات
گسترده در باب فرلههای میتلف ازجمله بابیه ،اسماعیلیه و شیییه و همچنین انقعب و تاریخ
ایران میپردازد ،بنابراین عدهای او را منمور سیاسی دانستهاند .عدهای دیگر بر ایـن باورنـد کـه
هرچند او جهانگرد ،محق و شرقشناس و ععلهمند به ادبیات بوده است اما در بـاطن مـنمور
استعمار شرق بوده و با اهداف زیانبار به شرق سفر کرده است .در سال  4311با پـیش آمـدن
لضیه انقعب مشروطیت ،براون چند سالی متوجه عالا سیاست میشود .عدهای از انساندوستی
او در راه حفظ استقعل ایران و حمایت او از مردم داد سین دادهاند و عدهای ها او را مـنمور
خارجی استعمار میدانند .برخی او را متها به ایجاد انحراف در نهضت مشروطیت میکننـد و
را از فراماسونهای مشهور انگلیسی میدانند که بهعنـوان مستشـرق وارد ایـران شـد و مـدعی
هستند که او نقشی اساسی در ایجاد خطوط انحرافی در نهضت مشروطه داشته است.
 -2روش تحقیق

در این تحقی برای یافتن شواهدی از گفتمان "خود" و"دیگری" ،ابتدا مـتن اصـلی کتـاب
سفرنامه ادوارد براون با نام A YEAR AMONGST THE PERSIANSمورد مطالعه دلی
لرار گرفت (براون)4839 ،؛ و با نگاهی انتقادی در هر کجای متن که نویسنده طبـ معیارهـای
پسااستعمار نگرانة سعید ( )4934به معرفی و توصیف ویژگیهای فرهنگی ،اخعلـی و مـذهبی
ایرانیان در لالب "دیگری" میپردازد ،آن موارد بهعنوان مورد پژوهشی انتیاب شدهاند و سپف
با متن ترجمه آن با عنوان یکسال در میان ایرانیان که توسط ذبیحاهلل منصوری انجام شده اسـت
(منصوری ،)4991 ،مقایسه میشوند.
اهــداف اصــلی ایــن مقایســه و مقابلــه ،در درجــه اول ،یـافتن نمودهــایی دال بــر گفتمــان
پسااستعماری ادوارد براون (گفتمان خود و دیگری) میباشد ،سپف بررسی توجهی اسـت کـه
"ذبیح اله منصوری" در ترجمه این موارد در سفرنامه به خر داده اسـت .بـه ایـن منظـور ،در
بیش بررسی مقابلهای به بیشهایی که منصوری دست به افزایش یـا کـاهش در ترجمـه زده
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است اشاره میشود؛ و همچنین در زیر هر مورد با توجه بـه مـتن اصـلی انگلیسـی ،بـه شـاهد
پسااستعماری آن (ویژگی  otherاز نظر  )selfنیز اشاره خواهدشد.
 .4بررسی انتقادی گفتمان پسااستعماری ادوارد براون

در بررسی نمودهای گفتمان پسااستعماری در این بیش ،اگر چه که به ذکـر مثـالهـایی در
لالب یک جمله بسنده میکنیا ،خواندن کامل متن اصـلی بـه خواننـدگان افـ دیـد بهتـری از
دریافت گفتمان پسااستعماری دخیل در آن مثال میدهد؛ بنـابراین اسـتفاده از ارجاعـات درون
متنی راهگشای نیاز پژوهشگران نکته سنج خواهد بود .همچنین ،زم به ذکـر اسـت کـه بـرای
اجتناب از درازگویی ،از میان انبوه موارد شاهد بر این گفتمان به طبقه بندی آنها در چند مقوله
بسنده کردهایا و به ذکر نمونههای مشابه در پاورلی بسنده کردهایا.
الف -عدم وجود ریشههای اخعق و ادب در میان عامه مردم
1- He was totally indifferent to his own temporal interests; cared nothing for
)money, personal comfort, or the favor of the powerful. (Browne, 1893, p. 13

این مرد به زندگی مادی بی ععله بود ،و بتحصیل ثروت و جاه ومقام ععله نداشـت و در
حالیکه سایر ایرانیها میکوشند خود را به مراجع لدرت نزدیک کنند او از نزدیکـی بـه مراکـز
لدرت پرهیز میکرد( ....براون)91 :4913 ،
(ویژگی  otherاز نظر  :)selfایرانی ععلهمند به جاه و ثروت ،چاپلوس و ریاکـار اسـت و
برای رسیدن به لدرت تع

میکند.

4

 4مواردی مشابه با این مضمون را میتوان در ذیل یافت:
-Europeans travelling in Persia have sometimes complained of what they regard as the
meanness of the Persians in offering presents in return for which they expect money. It
appears to me that this complaint arises from a failure to understand the fact that such an
offer from a man of distinctly lower rank than oneself is merely tantamount to a declaration
)that he is willing to sell or exchange the article in question. (p. 67
(ویژگی  otherاز نظر  :)selfدور خارجی گرد آمدن ،عدم رعایت ادب ،همواره در پی اخاذی.
- The Persians take the greatest delight in their gardens, and show more pride in exhibiting
)them to the stranger than in pointing out to him their finest buildings. (p.87
(ویژگی  otherاز نظر  :)selfاهل لذت از کارهای نمایشی ،فیر فروشی و ولت گذرانی با انجام کارهای بیفایده.
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 تمایز برجسته فرهنگ و ادب میان الوام ایرانی-ب
2- But now this period, too, was drawing to a close, and my dreams of
visiting Persia, even when their accomplishment seemed most unlikely,
were rapidly approaching fulfillment. (p. 16)

 ععله من نسبت به دیدار آن مملکت زیادتر مـیشـد و بـا خره بـه،با مطالعه کتب بزرگان ایران
جایی رسید که بر خود فرض کردم که هر طور شده سفری به ایران بکنا و مملکتی را که دارای ایـن
:)self  از نظرother ) (ویژگی91 . (ص.همه متفکرین و عرفای بزرگ و ادبای عالی مقام است ببینا
1

.مشرق زمین دارای متفکرین و بزرگانی است که که تنها امتیاز آن سرزمینها به حساب میآیند
 مشرق زمین مکانی بیگانه و ناشناخته-پ

3- Yet, as the time for my departure approached, a strange shrinking
from this journey which I had so much desired—a shrinking to which I look
back with shame and wonder, and for which I can in no wise account—took
possession of me. (p.17)

: مواردی مشابه با این مضمون را میتوان در ذیل یافت4
-Here, indeed, a marked change was observable in the people, who appeared much brighter,
more intelligent, and more amiable than the natives of Azarbaijan. (p.77)
 تفاوتهای رابطه اجتماعی در، هو و زکاوت میان الوام ایرانی، اختعف در سطح فرهنگ:)self  از نظرother (ویژگی
.میان الوام
-The bazaars were much like those which we had already seen at Khuy, Tabriz, and Zanjan;
but as regards the people, the advantage was decidedly in favor of the Kazvinis, who are
more pleasing in countenance, more gentle in manners, and rather darker in complexion
than the Azarbaijans . (p.78)
 تفاوتهای رابطه، هو و زکاوت میان الوام ایرانی، و باز ها اختعف در سطح فرهنگ:)self  از نظرother (ویژگی
.اجتماعی در میان الوام
-…in anecdotes illustrative of Turkish stupidity and dullness of wit, of which I shall have
occasion to give one in a subsequent chapter. (p.100)
 تفاوتهای رابطه، هو و زکاوت میان الوام ایرانی، و باز ها اختعف در سطح فرهنگ:)self  از نظرother (ویژگی
.اجتماعی در میان الوام
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)98 . (ص.در ترجمه فارسی وارد نشده است
 رعـب آور و، سفر به سرزمینی ناشناخته، سفر به مشرق زمین:)self  از نظرother (ویژگی
4

.غیر لابل پیش بینی است

 عدم باور به مکتب آسمانی اسعم و مذهب شیعه-ت
4- The old Turk's real name was 'Omar; but, having regard to the detestation in
which this name is held in Persia (for he whom Sunnite Muhammadans account the
second Caliph, or successor of the Prophet, is regarded by the sect of the Shi'a as
the worst of evil-doers and
usurpers), it was decided that he should henceforth bear the more auspicious
name of 'Ali, the darling hero of the Persian Shi'ites. (p.21)

این مرد تقریباا سالیورده بود و به نام عمر خوانده میشد ولی چون ایرانیها شیعی مـذهب
هستند و نام عمر در نظرشان خوشایند نیست من اسا نوکرمان را عوض کردم و اسـا علـی را
)14 . (ص.که در نظر ایرانیها اسا مقدس و محترمی است روی او گذاشتا
 دیـن او از، حضرت محمـد (ص) پیـامبری آسـمانی نیسـت:)self  از نظرother (ویژگی
1

. مسلمانان سطحی نگر و نسبت به پیشوایانشان متعصب هستند،جانب خداوند نیست
: مواردی مشابه با این مضمون را میتوان در ذیل یافت4

-"We have a horror for uncouth monsters; but, upon experience, all these bugs grow
familiar and easy to us."—L'Estrange. (p.65)
 با ویژگیهای عجیب و غریب مردمان آن، رعب آور، مشرق زمین مکانی است توسعه نیافته:)self  از نظرother (ویژگی
.که در نهایت ناشی از عقب ماندگی آنها از غرب است
: مواردی مشابه با این مضمون را میتوان در ذیل یافت1
- By the side of the road lay the bleeding carcass of a sheep, whose throat had just been cut to do
honor to the approaching dignitary. This not very graceful custom is common in Persia, and Mr.
Abbott, the British Consul at Tabriz, informed me that he had great difficulty in preventing its
performance whenever he returned to Persia after an absence in Europe. (p.80)
. پایبندی به آداب شرعی، آیینهای اسعمی ناپسند، آداب و سنن عجیب و غریب:)self  از نظرother (ویژگی
- It is generally very difficult to visit the interior of mosques in Persia; for in this respect
the Shi'ite Muhammadans are much more strict than the Sunnis, and a non-Muslim can, as
a rule, only enter them in disguise. (p.97)
. اختعف بین شیعه وسنی، عقاید خشک شیعی، پایبندی به آداب شرعی:)self  از نظرother (ویژگی

- …and tall, active women with resolute faces, not devoid of a comeliness which no veil
concealed. (P.237)
. پایبندی متفاوت به آداب شرعی و حجاب میان الوام میتلف ایرانی، انجام کار مردها به وسیله زنها:)self  از نظرother (ویژگی
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 خصلتهایی دال بر توسعه نیافتگی فرهنگی ساکنان ایران زمین-ث
5- The account which he gave of that country and its inhabitants was far
from encouraging. "
I have travelled in many lands," he said," and have discovered some good
qualities in every people, with the exception of the Persians, in whom I have
failed to find a single admirable characteristic. Their very language bears
witness against them and expresses the sordidness of their minds. (p.22)

صحبتهایی که راجع به ایران میکرد تولید دلسردی مینمود و ازجمله میگفت کـه مـن
کردهام و در هر ملت معایبی یافتا ولی ملتی وجود نداشت که در

در بسیاری از ممالک گرد

)14  (ص.لبال معایب دارای محاسنی نباشد لیکن در ملت ایران هیچ صفت نیکوئی ندیدم
، انسـان،  هـانـو، بیتوجهی به مسـافر، سستی روابط متقابل:)self  از نظرother (ویژگی
4

. کینه، ترس، نگاه تند،غیبت

:مواردی مشابه با این مضمون را میتوان در ذیل یافت4
-To the foreigner, however, it is hardly less difficult of acquisition than the Persian manner
of sitting on the heels ; and if, on this our first attempt, we did not meet with the ridicule of our
entertainers, it was rather from their politeness than from any dexterity. (p.48)
. ذاتاا اهل لودگی و استهزاء، بی توجهی به التضای شرایط مهمان غربی، بی توجهی بسعمت بدن:)self  از نظرother (ویژگی
-I was convinced, both by conversation with the Syrian doctor, and by observation of his
practice, that he was at least as competent as myself to advise them. (p.55)
. در مواجهه با بیمار ناتواناند، شرلیها کاصبر و تحمل:)self  از نظرother (ویژگی
- Having completed our inspection, we offered a small sum of money to the old Seyyid who had
accompanied us; but he made us give whatever we wished to his son, a little boy, who had also
followed us. I accordingly gave him two karans, which appeared to me a sufficient recompense
for the amount of trouble we had given, but the Seyyid seemed to be of a different opinion,
remarking that it was " a very trivial sum for people of distinction." I asked him what reason he
had for supposing that we were " people of distinction," to which he only replied that we were "
mukhtar"—free to do as we pleased. (pp.75-76)
 اصرار و، سادهلوحی، توجه به مسائل بیاهمیت، خل و خوی بچهگانه، عدم تربیت صحیح:)self  از نظرother (ویژگی
.پافشاری بر حرف خود
-The latter, with their scowling faces and furtive gray eyes, are not popular amongst the
Persians, whose opinion about the inhabitants of their metropolis, Tabriz, is expressed in the
Following rhyme:—
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 توسعه نیافتگی و عقب ماندگی علمی"Zi Tabriz bi-juz hizi na-bini:
Haman bihtar ki Tabrzi na-bini.''
"From a Tabrizi thou wilt see naught but rascality: Even this is best, that thou shouldst not see a
Tabrizi." (p.77)
، تکلف، ارتباط گیری و حقوق دیگران، انسان،  هانو، بیتوجهی به مسافر، سستی روابط متقابل:)self  از نظرother (ویژگی
. رفتار ساختگی، روابط پنهانی، بی اعتمادی، گوشه نشینی، مردمگریزی، غرور، بداخعلی، نگاه تند،زورگویی
- But these advantages are, to my mind, far more than counterbalanced by the exorbitance of the
charges and the insolence of the servants, which contrasted painfully with the ready hospitality,
genial courtesy, and slight demands of the villagers in whose humble but cleanly homes we had
hitherto generally found a resting-place at the end of our day's journey. (p.79)
 عدم، بی توجهی به مهمان، بی خیالی، ماستمالی، رها کردن کارها، جوّ عاطل و باطل، اهمال کاری:)self  از نظرother (ویژگی
.وجود نظا در امور
- We have hardly started, after a considerable delay to allow of the baggage-animals coming up,
when a man runs after us and informs us that there is room. No explanation or apology is offered
for the previous statement. (p.79)
. رفتار عجیب در مقابل خارجیها، عدم تربیت صحیح، بی برنامگی:)self  از نظرother (ویژگی
-Here I must speak a few words in favor of the much maligned charvaddr. As far as my
experience goes, he is, as a rule, one of the best fellows living. During the period which elapses
between the conclusion of the agreement and the actual start, he is, indeed, troublesome and
vexatious beyond measure. He will invent endless excuses for making extra charges; he will put
forward a dozen reasons against starting on the proposed day, or following the proposed route,
or halting at the places where one desires to halt. (p. 157)
. اهمال کاری، رفتار عجیب در مقابل خارجیها، افراط، ورّاجی، با هیجان در مورد ولایع سین گفتن:)self  از نظرother (ویژگی
- Mr. Lyne's fame as a "mulla" is great, not only in Kum, but throughout Persia, and I heard his
erudition warmly praised even at distant Kirman. Perhaps it was owing to this that I met with
such courtesy and good nature from the people of Kum, of whom I had heard the worst possible
accounts. (p.169)
. غرور، بداخعلی، نگاه تند، زورگویی، دوگانگی بین سنت و مدرنیته، دوگانگی رفتاری:)self  از نظرother (ویژگی
- …to receive their evening meal from the hands of their drivers… (ADDITION OF A NEW
PARAGRAPH) While I was on the roof I was joined by a muleteer called
Khuda-bakhsh…. (p.172)
. و مداخله گری، سرک کشیدن در امور نامربوط، فضولی:)self  از نظرother (ویژگی
-One is amazed at the ready repartees; brilliant sallies of wit, bon-mots, and "chaff" which fly
about on all sides in a convivial gathering of Persian literary men, (p.283)
. حرافی و هیجان زدگی مردم تحصیل کرده، پرچانگی، حاضر جوابی:)self  از نظرother (ویژگی
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6- In consequence of the difficulty of getting fairly under way, to which I
have already alluded, it is usual to make the first stage a very short one. (p.36)

 روز اول به نقطهای والـع،بهمین جهت ایرانیها هرولت که میخواهند از شهری سفر کنند

شده

در نزدیک شهر نقل مکان میکنند و فایده این نقل مکان این است که اگر چیزی فرامو
)19 . (ص.یا جا مانده باشد میتوانند مراجعت کنند و آن را بردارند

 انجـام، بـار اضـافه حمـل کـردن، تار و پود احمقانهی امـور:)self  از نظرother (ویژگی
4

. رفتار و زندگی بدوی،کارهای بیفایده

 نداشتن تعریفی صحیح از طبیعت و شناخت هنر-چ
7- So far as we could see, however, the change was distinctly for the
better; the square houses, built of unbaked clay, were clean and
commodious, while a goodly array of poplar trees gave to the place an
appearance of verdure which contrasted pleasantly with our too vivid
recollections of the hideous waste of Diyadin. (p.47)

با این که هنگام ورود بقریه (اواجیک) هوا تاریک شده بود و درسـت لریـه را نمـیدیـدیا
فهمیدیا که با لراء ترک فرق دارد زیرا خانهها تمیزتر و بزرگتر بود و در لریه اشـجار زیـاد و
: مواردی مشابه با این مضمون را میتوان در ذیل یافت4
- The great drawback to Zanjan is the enormous number of beggars who throng its streets
and importune the traveler for alms with cries of "Allah nejat versin! Allah nejat versin! "
(" May God give you salvation!") In this respect it is unrivalled, so far as I have seen, by
any town in Persia, with the exception of Kirman; and even there, though the poverty of the
mendicant classes is probably greater, their importunity is far less. (p.73)
. تنبلی، توسعهی نامتوازن، وجود گدا، چندگانگی طبقاتی:)self  از نظرother (ویژگی
-That the friends of this man, whose death was brought about solely by his own folly and
rashness, acted unreasonably in revenging themselves on the railway I do not for a moment
wish to deny. (p.90)
 رفتار و، استفاده ناصحیح از ابزار، عدم توجه به مالکیت، تکنولوژی پایین، توسعه نیافتگی:)self  از نظرother (ویژگی
. رفتار لرون وسطایی، چندگانگی طبقاتی،زندگی بدوی
- Judge me not harshly, o thou who hast never known sickness—ay, and for a while partial
blindness—in a strange land, if in my pain and my wakefulness… (p. 435)
. کمبود امکانات، عقب مانده علمی، بدون امکانات پزشکی، مملکت بدوی:)self  از نظرother (ویژگی
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میصوصاا درختهای تبریزی دیده میشد و منظره آن با ضیاء الدین که شهری خشـک و غـا
)31 . (ص.انگیز بود خیلی فرق داشت
، بـدی معمـاری و شهرسـازی، بـیتـوجهی بـه طبیعـت، کثیفـی:)self  از نظرother (ویژگی
4

.ویرانی

 بی توجهی به تاریخ و میراث باستانی-ح
8- While marveling at this enduring triumph of the engineering skill of
ancient Persia, a vision arose in my mind's eye of gorgeously appareled
horsemen spurring in hot haste with messages to or from the "Great King"
through the Rock-cutting. (P.243)

،زهی بر چیره دستی و لیالت مهندسین و استادکارهای ایرانی که در هزاران سال لبل از این
.چنین راهی را در وسط سنگ بوجود آوردهاند
:مواردی مشابه با این مضمون را میتوان در ذیل یافت4
-While on the washing-stand a single ragged tooth-brush is ostentatiously displayed by the
side of a clothes-brush, which would seem to be intended to serve as a hair-brush as well.
(p.79)
. اهمال کار و کثیف، عدم رعایت اصول بهداشتی در مسافرخانهها، عدم توجه به بهداشت فردی:)self  از نظرother (ویژگی
-But in the eyes of the Persian, accustomed to the naked stony plains which constitute so
large a portion of his country, they appear as veritable gardens of Eden, and he will never
be happier than when seated under the shade of a poplar by the side of the stream, sipping
his tea and smoking his 33alian. (p.87)
. نداشتن تعریف صحیح از طبیعت، هیجان و سرگرمی پوچ، انجام کارهای بیفایده، رفتار بدوی:)self  از نظرother (ویژگی
- From the little I have seen of the interiors of Persian mosques, I should say that they were
decidedly less beautiful than those of Constantinople or Cairo. (p.97)
 عدم، عدم توانمندی رلابت هنر ایرانی با دیگری، ناتوانی معماران ایرانی، بدی معماری:)self  از نظرother (ویژگی
. بیتوجّهی به هنر،نوآوری هنری
-Is there one who dares to maintain that the East has lost its wonder, its charm, or its terror?
Then he knows it not; or only knows that outer crust of commonplace which, under the chill
influence of Western utilitarianism and practical sense, has skimmed its surface. (p.433)
 استفادة، عدم توجه به مالکیت، تکنولوژی پایین، توسعه نیافتگی، بیتوجهی به طبیعت:)self  از نظرother (ویژگی
. چندگانگی طبقاتی، رفتار و زندگی بدوی،ناصحیح از ابزار
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هنگامیکه مشغول تماشای سنگبر بودم به نیروی خیال چند هزار سال عقب رفتا و اینطـور
 بر پشت اسبی راهوار و بادپیما سوار شده با سـرعت،به نظرم رسید که یک سوار با فر وشکوه
)111 . (ص.ازین راه میگذرد که پیامی را از پاسارگاد به بارگاه شاهنشاه در پرسپولیف برساند
 بیتـوجّهی بـه هنـر، عدم نوآوری هنری، بیروح شدن هنر:)self  از نظرother (ویژگی
4

.نسبت به اعصار باستان

 فرهنگ ضعیف اجتماعی-خ
9- We are apt to think of the Persians as an entirely sedate, grave, and
almost melancholy people; philosophers, often pessimist, seldom mirthful
(p.282)

که عمر آنهـا

ما تصور میکنیا که ایرانیها مردمی هستند ساکت و گوشه نشین و خمو

)113 . (ص.با فلسفه و تفکر میگذرد و نسبت به همه چیز در زندگی بدبین میباشند
1

. بی توجهی به مسائل مها زندگی، بی خیالی، خمودگی:)self  از نظرother (ویژگی
: مواردی مشابه با این مضمون را میتوان در ذیل یافت4

- Here and there excavations have laid bare long-buried chambers. Some of these
excavations were undertaken by the command of Ferhad Mirza, the Shah's uncle—less, I
fear, from a disinterested love of antiquarian research than from a hope of finding treasure,
which, according to the universal belief of the Persians (based, perhaps, on traditions
embodied in Firdawsi's Book of Kings), is concealed in the neighbourhood. (p.254)
 بیتوجهی به حفظ، بی توجهی به آثار و میراث و سابقه تارییی، بیتوجهی به تاریخ و آینده:)self  از نظرother (ویژگی
. و در پی سودای ثروت باد آورده، آینده ننگری،بنا
: مواردی مشابه با این مضمون را میتوان در ذیل یافت1
- … I had plenty of opportunity of observing their characteristics. In several ways they
appeared to me to differ very widely from any type of Persian which I had hitherto seen,
notably in this, that they manifested not the least curiosity about my business, nationality,
or religion. Sullen, independent, quarrelsome, and totally devoid of that polished manner
which characterizes most of their countrymen, they talked for the most part with one
another, and appeared to take little interest in anything except sport, horses, fire-arms,
spirits, and opium. (p.350)
 صحبت دربارهی مطالب کا، بلندصحبت کردن، نگاه خیره، عدم توجه به فرهنگ شهروندی:)self  از نظرother (ویژگی
. ععله به غربیها،اهمیت
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 -4بحث ونتیجه گیری

راوی سفرنامة یک سال در میان ایرانیان (ادوارد براون) ،اگرچه که یک متیصص علا طب
میباشد اما خصوصیات یک شرقشناس را با ععلـه وافـری کـه خـود
میصوصاا ایرانیان دارد ،چه در مقدمه کتابش و چه در طول سفر

بـه مشـرق زمـین و

به ایران نشان میدهـد .در

خصوص جنبههای مرتبط با هویت این نویسنده غربی زمان لاجار ،با توجه به موارد مقابلـهای
ذکر شده در مبحث معرفی فرهنگ ایرانیان ،میتوان در اکثر موارد مذکور به لحـن کـامعا پسـا-
استعماری او اذعان کرد؛ زیرا او در این موارد ایدههای فرهنگی و نهادینه شده موجود در ذهـن
خود را با کمبودهای فرهنگی ایرانیان مقایسه و به رشته تحریر در میآورد ،هرچند کـه ممکـن
است خود از آن آگاه نبوده باشد .او با برتری روشنفکرانه خود (غرب) و تحمیل نظـراتش کـه
گاه تحقیرکننده ها هستند ،تا حدودی غرب را با سنتهای ایرانی مورد مقایسه لرار مـیدهـد؛
اما همین ایده برتری گرایی "خود" و خل خودآگاه یا ناخودآگاهانه "دیگـری" باعـث ایجـاد
شکلگیری حالوهوایی پسااستعماری در بیشهایی از این کتاب میشود .با اینکه این مقاله در
این مجال کوتاه فقط به جنبههایی میپردازد که در آنها "بـراون" بـه خصوصـیات فرهنگـی و
اخعلی ایرانیان پرداخته است ،اما در بیشهای عمدهای از همین کتاب (مثعا بیشهـای سـفر

- Hitherto I had always been more or less dependent on the hospitality of friends, whose
feelings I was obliged to consult in choosing my acquaintances; here in Kirman the garden
where I dwelt was open to all comers, and I was able without let or hindrance to pursue that
object which, since my arrival in Persia, had been ever before me, namely, to familiarize
myself with all, even the most eccentric and antinomian, developments of the protean
)Persian genius. (p. 434
(ویژگی  otherاز نظر  :)selfنافرمانی ،شکستن ارادهی مهمان ،بی توجهی به خواست و نیاز مهمان غربی.
- Seven months had lapsed since I quitted Teheran for the south, and during this time I had
been growing steadily more and more Persian in thought and speech alike. The sudden
plunge, back into European life came upon me as a shock which was not mitigated even by
the charm of novelty, and it took several days to reconcile me at all to my surroundings, my
whole wish being at first to get away from the degenerate capital at the earliest possible
)date. (p.550
(ویژگی  otherاز نظر  :)selfژنده پوشی ،بی برنامگی ،کهنگی ،بی توجهی به محیط بد ،بیتوجهی به خود.
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به یزد و کرمان و شیراز) او بیشتر متوجه فضای سیاسی حاکا بر ایران ،شکلگیـری و آشـنایی
کامل با فرله باب و رهبران آن میباشد و همچنین توجه زیادی به حاکمان ایران در دوره لاجار
نشان میدهد ،که خود این مطلب موید نظرات سعید مبنی بر فتح مصر توسط ناپلئون است ،او
مینویسد که اگر بواسطه سفر نامهنگاری دانشمندان در رشتههای میتلف نبود مصر هرگز فـتح
نمیگشت (سعید.)4934 ،
هرچند که خود براون ،نشانهای مستقیا دال بر اهداف پسااستعماری نـدارد و در مقدمـهای
که "سردنیف وس" – یکی دیگر از مستشرلین و دوست صمیمی براون – بر کتابش نوشته ،او
را فردی بسیار ععلهمند به ایران و فرهنگ و غنای ادبی ایران معرفی میکنـد (بـراون،)4918 ،
اما رسماا میتوان با ارائه شواهدی به این ععلهمندی او از منظر ایدههـای پسااسـتعماری فنـین
شد.
سعید ،گستر

شرقشناسی را همراه با گستر

استعمار اروپاییان میداند و اعتقاد دارد که

همراه با مطالعه زبان ،انسانشناسی ،تاریخ ،جغرافیا و سیاسـت و تمـامی جلـوههـای گونـاگون
مشرقزمین ،شبکهای از دانش را تشکیل میدهنـد کـه شـرلی را بـه ذهـن غربـی بـهصـورت
تصفیهشده نشان میدهـد و بعـد از عبـور از صـافی دانـش و لـدرت ذهـن غربـی ،بـا شـرق
شکلگرفته توسط لدرت ،شناخته میشود (سعید.)4934 ،

درباره چرایی عدم ترجمة یا تغییر محتوای ترجمهای بیشهایی غالب ازین مـوارد مـذکور
توسط مترجا کتاب (منصوری) ،با اندکی فراست میتوان به این نتیجـه رسـید کـه او در اکثـر
مواردی که لحن کعم راوی سفرنامه بار پسااستعماری به خود میگیرد وممکن است خوشـایند
خواننده ایرانی نباشد دست به تعدیل و تطبی متن ترجمه به کمک افزایش و کـاهش مـیزنـد
گرچه که ممکن است این افزایش و کاهشهای او طب نظریات زبانشناسـی ترجمـه (خزاعـی
فر )4984 ،ناشی از محدودیت زبانی نباشد .این انطباقها غالباا برای آن است تا نه فقـط از بـار
منفی موجود در متن اصلی سفرنامه بکاهد بلکه آن را گاهی به کل تحریف یا حذف میکند و
به شکلی مطبو تر به خواننده فارسی زبان ارائه میکند .گوئی این مترجا فقیـد و چیـرهدسـت
ایرانی که همواره به صفت میاطب-محوری و عدم وفاداری به متن اصلی معروف بوده اسـت
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(جمشیدی ،)4911 ،سعی میکند با این افزایش و کاهشها موجبات آزردگـی خـاطر خواننـده
فهیا ایرانی را در هیچ دورهای از زمان به بار نیاورد.
بنابراین میتوان در یک جمع بندی کلی این اثر را با توجه بـه آراء سـعید ( )4934و دیگـر
منتقدین پسااستعمار ،همسو با دیگر آثار پسااستعماری دانسـت کـه در آن اسـتعمارگر نگـاهی
عمودی به استعمارشونده دارد واین نگاه پسااستعماری بالطبع در ترجمه آن نیز نمود پیـداکرده
است.
این تحقی مؤید این نکته است که ما هنوز به مـردمنگـار والعـی بـرای ایـران و ایرانـی و
ارز های وا ی دینی نیازمندیا؛ چراکه هنوز زنـدگی مـردم ایـران در سـیطره روشـنفکـری
بهصورت والعی و عینی بازتولید نشدهاست .همچنین باید نهادهایی متولی تحقیقاتی ایـنگونـه
درباره سفرنامهها باشند .ما احتیا به بررسـیهـای تـارییی ،مـردمشـناختی ،جامعـهشـناختی،
التصادی و زبانشناختی در مورد این سفرنامهها داریا .مهاتـر از همـه زم اسـت تـا متوجـه
حرکت و نفوذ پسااستعمار در هر جریان فکری در لالب سفرنامه ،داستان ،فیلا ،رمان و کارتون
و غیره باشیا؛ حرکتهایی که به دنبال زوال اندیشة فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی ایران و ایرانی
هستند.
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چکیده
این مقاله به موتیف یا بنمایه رویینتنی در افسانههای یونانی ،ایرانی و ژرمنی در سـه اثـر

ادبی برجسته جهان ،ایلیاد اثر هومر ،شاهنامه شـاهکار كکـیت تـو

و منظومـه نیبلـونگن

میپردازد .شخصیتهـای اصـلی افسـانههـای اسـايیری خـدایان افسـانهای ،اسـطور هـا،
موجودات فرايبیعی و كیوانات شگفتآور هستند .اسطور ها نمـادی از نـاتوانی انسـان در
مقابل ضـعفهـا و آرزوهـای بشـر هسـتند؛ آرزوهـایی هموـون نـامیرایی و رویـینتنـی.
افسانههای اسايیری روایت گر اعمال پهلوانانی با قدرتهـای جـادویی و جلـو گـر آرا و
عقاید یك ملت و در كقیقت نمادی از گذشته و تاریخ فرهنگ هر ملـت هسـتند .موتیـف
رویینتنی یکی از بارزترین بنمایهها در افسانهها به شمار میرود .رویینتنی را میتـوان از
سویی نیاز و آرزوی همیشگی و غیر قابل تحقق انسان ،برای مقابله بـا پدیـدة ناشـناخته و
وهتانگیز مرگ دانست و یا از سویی دیگر كس برتریجویی نسبت بـه سـایر پهلوانـان و
دستیابی به قدرت و شکستناپذیری در برابر كریفان قلمداد كـرد .ازایـن رو ایـن آرزو در
افسانهها سر بـر مـیآورد .اگرچـه هریـك از پهلوانـان رویـینتـن افسـانههـای اسـايیری
نقطهضعفی دارند كه درنهایت به مرگ آنها میانجامد .این مقاله سعی دارد در چهـارچو
ادبیات تطبیقی به چگونگی پیدایش و سیر تحول رویینتنی و نیز تأثیر و تأثر و شباهتهای
این بنمایه در آثار كماسی جاودان بپردازد.
کلیدواژهها :بنمایه ،رویینتنی ،ادبیات تطبیقی ،اثر كماسی.

____________________________
تاريخ دريافت 3131/2/8 :تاريخ پذيرش3131/3/31 :
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 -1مقدمه

اسطور ها و افسانهها پشتوانه تاریخ ملتهای كهنانـد و در كقیقـت باورهـا و سرگذشـت
آنان ریشه دارند ،این افسانهها از زمانهای دور بهصورت شفاهی از دل ملتها برآمد  ،نسل به
نسل منتقل شد اند و ملتی بازگو كنندة آن هستند .افسانهها سرشـار از تمـدن و مظـاهر روو و
فکر مردم یك كشور محدودة بیزمانی كیات آنان است( .صفا.)62 :4931 ،
ادبیات كالسیك مشتمل بر آثاری است كه در آن عناصر اسطور ای و افسانهای برگرفتـه از
تاریخ ملت مرجع وجود دارند .پژوهش در افسانه هـا ی یونـانی ،ایرانـی و ژرمنـی
بدون بررسی سه گنجینه عظیت ایلیاد ،شـاهنامه و منظومـه نیبلـونگن میسـر
نیست .ایلیاد اولین اثر مکتو

اروپا و یکی از مهتترین آثار ادبی مغر

زمین است ،شاهنامه

نیز به باور كزازی ( )411 :4936برترین و گرانسنگترین نامـة پهلـوانی و كماسـة سـرود در
اد

جهانی است .گوته در مقاالت و دستنوشتههای خود و بخصوص در دیوان غربی شرقی

خویش فردوسی شاعر بزرگ پارسی را تحسین میكند .او شاهنامه را یك اثر جهانی كماسی _
تاریخی میشمارد .پالتن و روكرت هریك تنها بخشی از شاهنامه را بـه زبـان آلمـانی ترجمـه
كرد اند و منظومه نیبلونگن نیز اثری فاخر برای نسل امـروز آلمـان یادگـاری از دوران ژرمـن
میباشد .آلمانیها در توصیف منظومه نیبلونگن ،آن را اثری همسان شاهنامه برای خود بهعنوان
بخشی از اقوام ژرمنی قلمداد میكنند.
زبانهای یونانی ،ایرانی و ژرمنی بـر اسـا

ترـوری خویشـاوندی زبـانهـا زیرمجموعـه

زبانهای هند و اروپایی هستند ،یعنـی از یـك تـاریخ و فرهنـگ مشـترو برخـوردار هسـتند،
ازاینرو عناصر مشابه بسیارِی در زبان و ادبیات این ملل وجـود دارد كـه بـا انـدو مقایسـهای
پدیدار میگردد.
این مقاله پس از ارائه ايالعاتی موجز در با هر سه كماسه و قهرمـانهـای رویـینتـن آن
میكوشد تا نخست موتیف رویینتنی را در این آثار بررسی و تحلیل كرد و با دیدی موشکافانه
شباهتهای این بنمایه را در هر سه پهلوان رویینتن آشیل ،اسفندیار و زیگفریـد بیـان نمایـد و
سپس پیدایش و سیر تحول این بنمایه و نیز ارتباط و تأثیرپذیری كماسهها را از یکدیگر بررسی
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نماید و در آخر به پرسشهای زیر پاسخ دهد :چه شباهتهایی بین موتیف رویینتنی در این سـه
اثر وجود دارد؟ پیدایش و سیر تحول این بنمایه و نیز ارتباط آنها در این سه اثر چگونه است؟
این پژوهش در چارچو

ادبیات تطبیقی آلمانی صورت میگیرد .در ادبیات تطبیقی آلمـان

دو نــوم مقایســه تکــوینی 4و مقایســه گونــه شــناختی 6از هــت تمیــز داد م ـیشــود (تســوم
نر/هولتر .)4::6:49،در مقایسه تکوینی تأثیر و تأثر و روابـ و مبـادالت ادبـی ملـل مختلـف
مطالعه میشود بهعبارتدیگر به تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیت یا غیرمسـتقیت بـین شـعرا و
نویسندگان و آثار ادبی ادبیاتهای مختلف بهمنظور كشف و اثبات نوعی پیونـد و ارتبـاط بـین
ادبیاتهای مختلف و تبیین این تعامالت مـیپـردازد .در مقایسـه گونـه شـناختی یـا مقابلـهای
شباهات پدید های ادبی در ادبیاتهای مختلف جهان فارغ از تأثیر و تأثر و رواب آنها مطالعه
میشود .در این نوم پژوهش تطبیقی ،شعرا و نویسندگان آثار ادبی ،جریانات ادبی و انوام ادبی،
عناصر داستان هموون سوژ ها ،درونمایهها ،بنمایهها ،صور خیال و دیگر صناعات ادبی با هت
مقایسه میشوند و شباهتها و تفاوتهای آنها مطالعه میشود .هدف از این پژوهشها كشف
و اثبات اشتراكات ادبی و فرهنگی و شناخت تفاوتها در راستای آشنایی با ادبیـات و فرهنـگ
دیگران ،شناخت و اكترام به ارزشهای دیگران و نیز تفاهت ،دوستی و مدارا بین ملل مختلـف
میباشد .این دیدگا به تعبیری تماشا و نقد داشتههای ادبی و فرهنگی خود در آینـه ادبیـات و
فرهنگ دیگران است.
 .2نگاهی به ایلیاد ،شاهنامه و منظومه نیبلونگن

تاكنون مقاالت زیادی به هریك از آثار كماسی وزین ایلیاد ،شـاهنامه و منظومـه نیبلـونگن
پرداختهاند ولی متأسفانه این كماسهها كمتر با یکدیگر مقایسه شد اند .به باور ما ،این سـه اثـر
از جنبههای بسیاری قابل مقایسه میباشند.
ایلیاد ،شاهنامه و منظومه نیبلونگن معروفترین آثار كماسی ادبیات یونـان ،ایـران و آلمـان
هستند .هر سه اثر را میتوان در زمر آثار ادبیات جهانی قـرار داد .ایلیـاد توسـ هـومر شـاعر
1 der genetische Vergleich
2 der typologische Vergleich
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شهیر یونانی در كدود قرن هشتت پیش از میالد مسیح سرود شد است .این اثر در  61سـرود
و كدود  42هزار بیت به روزهای پایانی جنگ یونانیها علیه تروآ مـیپـردازد .در افسـانههـای
یونانی جنگ تروآ كدود د سال به يول میانجامد ولی هومر با كالم سحرانگیز خـود در ایـن
اثر ،تنها پنجا روز آخر جنگ را به تصویر میكشد.
در ایلیاد هومر ،آشیل یا آخیلو

قهرمانی است رویینتن ،كه در كنار یونانیها علیـه تـروآ

میجنگد .علت بروز این نبرد خونین ،ربودن هلـن ،همسـر زیبـای پادشـا اسـپارت از سـوی
پاریس یکی از شاهزادگان تروآ میباشد .یونانیهـا بـه رهبـری یکـی از شـاهان خـود بـه نـام
آگاممنون برای انتقام و باز پس گرفتن هلن با هزار كشتی به تروآ هجوم مـیبرنـد .ایـن جنـگ
د ساله سرانجام با غلبه آشیل بر هکتور شاهزاد و سردار ارتش تروآ به پایان میرسد.
شاهنامه توس فردوسی به زبان پارسی سـرود شـد اسـت .شـاهنامه بـه بیـان چگـونگی
پیدایش جهان هستی و پیشرفت تمدن ایرانی مـیپـردازد .شـاهنامه بـهيـوركلی از سـه بخـش
تشکیل شد است :داستانهای اسايیری ،داستانهای پهلوانی و نیز روایـات تـاریخی .شـاهنامه
با  2:هزار بیت ،كدود چهار مرتبه يوالنیتر از ایلیاد و كدود هفت مرتبه يوالنیتر از منظومه
نیبلونگن است .سرایش این شاهکار هنری سرانجام در سال 911خورشیدی به پایان رسید.
در شاهنامه فردوسی ،اسفندیار بهعنوان تنها پهلوان رویینتن به تصویر كشید شد است .او
پهلوانی متعهد ،میهنپرست ،كاردان و فرمانبردار و پسر شا گشتاسب اسـت .اسـفندیار از پـدر
تاجوتخت را يلب میكند اما ازآنجاكه پدرش فردی قدرتيلب است به كنار گیری از تخـت
راضی نمیشود و به همین دلیل او را به جنگهای پیدرپی میفرستد .اسفندیار به تمـامی ایـن
اوامر گردن مینهد ولی گشتاسب هموار از پیمان خود سر باز مـیزنـد و تـاج و تخـت را بـه
اسفندیارنمی دهد و بار آخر او را با بهانهای به جنگ رستت میفرستد تـا بـرای بدسـت آوردن
تاج وتخت ،رستت را دست بسته به نزد شا آورد.
اسفندیار فریفته فرمانروایی ،اندرز مادرش كتایون برای منصـرف كـردن اواز جنگرسـتت را
نمیپذیرد و با سپاهیان خود به زابل میرود .رستت وقتـی خبـر آمـدن اسـفندیار و قصـد او را
میفهمد با شگفتی به دیدارش میرود .اسفندیاراز دیدن برو بازوی وسـیمای مهربـان وسـخنان
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خردمندانه رستت در شگفت میشود  .رسـتت پهلـوان بـزرگ و جـوانمرد شـاهنامه جنگیـدن بـا
اسفندیار و تسلیت شدن در برابر او را ،بد میداند و بر سر دوراهی قرار مـیگیـرد ،امـا از روی
ناچاری نبرد با اسفندیار را میپذیرد .سرانجام جنگی نابرابر بین دو پهلـوان صـورت مـیگیـرد
زیرا رستت آسیب پذیر است وتیری از گز بسازد و بـر چشـمان اسـفندیار فـرو آورد اسـفندیار
رویینتن ،در آغاز جنگ رستت از اسفندیار زختهای بسیار برمـی دارد ،امـا سـیمرغ بـه یـاری
رستت میآید و با بهبود زختهای رستت به رستت یادآوری میكند كه چشتهای اسفندیار آسـیب
پذیر است و تیری از گز بسازد و بر چشمان اسـفندیار فـرو آورد ،رسـتت اینونـین مـیكنـد و
اسفندیار با چشمانی خونبار بر زمین میافتد و اولین شخصی كه بر بالینش زاری میكنـد خـود
رستت است .اسفندیار فرزندش بهمن را برای آموزش دیدن بـه رسـتت مـیسـپارد .ایرانیـان در
سوگ اسفندیار زاری بسیار میكنند و همه گشتاسب را باعث كشتن اسفندیار میدانند" .نه تنها
اسفندیار ،كتایون ،پشوتن ،زال و رسـتت بلکـه همـه ،گشتاسـب را كشـند فرزنـد مـیداننـد".
(مسکو )41-43 :4913،
منظومه نیبلونگن نیز مانند شاهنامه روایتی كهن است .این اثر كهن برای مردم آلمـان كکـت
یك كماسه ملی را داراست .این كماسه تركیبی از داستانهـای پهلـوانی ژرمـنهـا و روایـات
شوالیه گری نجیب زادگان است .این منظومه شامل دو بخش 93 ،قسمت و كـدود  61::بنـد
چهار بیتی است (بوریس .)412-421 :4334 ،این منظومه به دو بخش تقریبـا مسـاوی تقسـیت
شد است :داستان زیگفرید 4و داستان كریمهیلد .6این اثر شامل تعدادی وقـایع اصـلی اسـت و
این وقایع چنان از نظر محتوایی به یکدیگر وابسته هستند كه نمیتوان از هیچ یك چشت پوشی
كرد
در منظومه نیبلونگن زیگفرید پهلوانی رویینتن ،قوی و شکست ناپذیر است .او پسر زیگـه
لیند 9و شا زیگموند 1است و در زانتن 1رشد كرد است .والدینش او را به عنوان یـك شـوالیه
1 Siegfried
2 Krimhild
3 Siegelind
4 Siegmund
5 Xanten
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با وجدان و مسرولیت پذیر و البته یك جوان شجام و مبارز تربیت كـرد انـد .او پـس از اینکـه
تصمیت میگیرد تا عشق افسانهای خود را بدست آورد به رغت مخالفت والدین بـه دربـار شـا
گونتر 4میرود .او تنها را نزدیکی به كریمهیلد را نزدیك شدن به برادر او یعنی پادشا میبیند،
از این رو دالورانه در جنگها به كمك گونتر میشتابد .كتی به گونتر برای رسیدن به شـاهزاد
خانت برونهیلد 6یاری میرساند .سـالهـا بعـد كریمهیلـد ،در پاسـخ مـالزم دانسـتن همسـرش
زیگفرید و پادشا خواندن گونتر از سوی برونهیلد ،برای اثبات جنگاوری و دالوری همسـرش
زیگفرید ،پرد از راز مخفی زیگفرید و گونتر بر میدارد .او برای اثبات ادعـای خـود كلقـه و
كمربند برونهیلد را شاهد میآورد و بدین صورت مشخص میشود كه زیگفرید در لوای شـنل
نامرئی كنند در مبارزاتی كه برونهیلد برای خواستگاران خود ترتیب میداد  ،بر او غلبـه كـرد
است و نه گونتر .ازاینرو هـاگن ، 9یکـی از سـرداران شـجام برونهیلـد ،زیگفریـد را بـه قتـل
میرساند و انتقام او را میگیرد (نیبلونگن لید.)4323 ،
 .3رویینتنی

در این آثار رویینتنی یك بنمایة مهت و رازآلـود اسـت .رویـینتنـی ،یعنـی داشـتن بـدنی
نیرومند و محکت كه ضربت اسلحه بر آن كارگر نباشد .مفهوم دیگر رویینتنی آن است كه یکی
بتواند برتر از دیگران قرار گیرد .آدمیان تا زمانی كه بتوانند همدیگر را زخت بزنند و از پـای در
بیاورند ،با هت برابرند .اگر در میان آنان كسی پیدا شود كه ضـربه هـالو بـر او كـارگر نیفتـد،
برتری از آن اوست و بدینگونه موصوف به صفت قهرمان بیهمتامیشود كه تجست آن یکی از
آرزوهای روانی بشر بود است.
اندیشه رویینتنی كه ریشهای كهن دارد ،كنایـه از آرزوی بشـر بـه آسـیبناپـذیر مانـدن و
بی مرگی و عمر جاوید داشتن بـود .درد جـاودانگی ،دردی بـود كـه همـوار انسـان را در پـی

1 Gunter
2 Brünhild
3 Hagen
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چار جویی در برابر مرگ میانداخت .ابدیت واالترین آرزوی بشـر ،انسـان را بـه دامـان خلـق
افسانههای زندگی جاوید كشاند (یاكقی.)643 :4931،
این چنین بود كه بشر به كمك افسانههایش و پهلوانان ساخته ذهـن خـود بـه ایـن آرزوی
دیرین دست یافت  ".آدمی همیشه در آرزوی توانایی و بقای تنی است كه شاید در برابـر هـر
ناخوشی و یا هر بازی ناشناخته و نامنتظر زمانه از پا در آید .انسان خیال پرداز ایـن آرزو را در
وجود پهلوانانی چون اسفندیار تجست میبخشد(" .مسکو )61 :4913 ،
كسی كه به منبع كیـات دسترسـی دارد ،نامیراسـت .پهلـوان رویـین تـن زخـت ناپـذیر و
نامیراست .او همیشه جوان میماند و پیری بدون درنظر گرفتن زمان و شرای و تجـار

در

او تأثیر نمیگذارد  .از سوی دیگر در تقدیر اوسـت كـه در نهایـت نـابود شـود و بـا مرگـی
قهرمان انه كیات را بدرود گوید .اندیشه رویینتنی اساسـا اندیشـه دسـت یـافتن بـه انسـانی
فناناپذیر است .انسان می دانست كه فناپذیر است ولی با خلق این قهرمانان در افسانهها مـی-
خواست در برابر فنا مقاومت كند و داستان قهرمانان رویین تن در كقیقت تمنّـای بـیمرگـی
است؛ اما چون انسان دریافت كه به بی مرگـی تـن او در ایـن جهـان امیـدی نیسـت ،دل بـه
جاودانگی نام قهرمانان رویین تن خود بست و با نام ماندگار ایـن قهرمانـان عطـش جاودانـه
زیستن خود را فرو نشاند.
این رویینتنی و نامیرایی رویای دیرینة بشر اسـت .مـا را از مـرگ گریـزی نیسـت .ایـن
كقیقت انکارناپذیر وجود بشر است .زخت خوردن و زخت پذیر بودن خصلتی انسانی اسـت.
از آنجاییکه رویین تن ی همیشه بحـث برانگیـز و قابـل تأمـل بـود اسـت ،در جهـان ادبیـات
شخصیت هایی می یابیت كه ایـن چنـین امتیـازی را دارا هسـتند ،اشخاصـی چـون :آشـیل در
افسانههای یونانی ،اسفندیار درافسانههای ایرانی و زیگفرید در افسانههـای ژرمنـی .در عـین
كال همیشه قسمتی از بدن وجود دارد كه به دالیلی زخت پذیر است .اسلحه مرگبار میتواند
در این قسمت از بدن نفوذ نماید ،همانطور كـه مسـکو

( )63 :4913بیـان مـیدارد ،هـیچ

رویینتن ی را گریز از این سرنوشت ن یسـت ،نـه اسـفندیار و نـه آخیلـو
رویینتنان دیگر.

و زیگفریـد و نـه
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 .4شباهتها در بنمایه رویینتنی

در این قسمت بنمایة رویینتنی در آشیل ،اسفندیار و زیگفرید ،شخصـیتهـای آثارایلیـاد،
شاهنامه و منظومه نیبلونگن از سه منظر :سرچشمه رویینتنی قهرمانان ،نقطـه ضـعف ایشـان و
عامل مرگ رویینتنان بررسی میشود.
آشیل رویینتن در اسايیر یونان باستان میباشد .در افسانههای یونان ،خدای دریاها تتیس،4
مادر آشیل ،او را با شسـتن بـدنش در آ

مقـد

رودخانـه زیرزمینـی سـتیکس ،6رویـینتـن

میسازد ،اما پاشنه پای آشیل كه در كین غسل توس مادر پوشـاند شـد بـود ،آسـیب پـذیر
میماند .در مورد آشیل و نحو رویینتن شدن او داستان دیگری نیز وجود دارد .از آنجاكه مادر
آشیل در افسانههای یونان یك خدابانوی نامیراست قصد دارد پسرش آشیل را نیز نامیرا نمایـد.
از این رو شب هنگام دور از چشت پـدر ،او را در رـرف آ
مقد

جـوش و یـا مسـتقیت در آتشـی

وارد میكند و روزها زخت های او را مداوا میكند (شوا .)61::4331 ،
زیگفرید ،پهلوان ژرمنی ،هت رویینتن است اما نه بواسطه آ

مقد

و یا آتش بلکـه بواسـطه

خون اژدهایی كه به قتل میرساند .او بدن خود را در خون اژدها میشـوید و بـدین ترتیـب زخـت
ناپذیر میشود و تنها یك نقطه میان دو كتف او كه در كین شستشـوی بـدنش توسـ یـك بـرگ
زیفرون پوشید شد است و خون اژدها به آن نمیرسـد ،آسـیب پـذیر بـاقی مـیمانـد (بـوریس،
.)431:4334
در افسانههای ایرانی نقطه ضعف اسفندیار چشمان اوست؛ زیرا در كین غسـل در آ مقـد
آنها را بسته نگا داشته است .بر اسا
چاهی با آ

مقد

یك افسانه كهن ،زرتشت پیامبر ،اسفندیار را به استحمام در

كکت میكند و بدین ترتیب او رویینتن میشود و تنها چشمانش آسیب پذیر

باقی میماند.
جنبه مشتركی كه در رویینتنی هر سه پهلـوان دیـد مـیشـود ،منشـأ رویـینتنـی آنـان یعنـی
"يبیعت" است كه به شکل نمادین خود را در یکی از عناصر اربعه یعنی آ و در یـك مـورد بـه
1 Thetis
2 Styx
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روایتی آتش جلو میكند .زرتشت پیامبر ،اسفندیار را در آ مقد
نیز فرزند خود آشیل را در آ مقد
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شست و شو میدهـد .تتـیس

رودخانه ستیکس و یا به روایتی در آ جـوش و یـا آتـش

فرو میبرد .زیگفرید نیز با شستشوی بدنش در خون اژدها زخـت ناپـذیر مـیشـود .همـانيوركـه
مالكظه میشود سرچشمه رویینتنی آنان يبیعت است ،یعنی آنان رویینتنـی خـود را از يبیعـت
فناناپذیر دریافت میكنند.
جنبه مشترو دیگر این پهلوانهای رویینتن در این است كه رویینتنی در آنان نسـبی اسـت و
كامل نیست ،همگی به رغت رویینتنی ،آسیب پذیرند و همین زخت پذیری در نهایت به مرگ آنـان
میانجامد در واقع مرگپذیری رویینتن سمبولی از نقاط ضعف انسان است .پاشنة آشـیل یونـانی،
چشت اسفندیار ایرانی وكتف زیگفرید ژرمنی ،تجست مشتركی است از ضعف بشر در برابـر مـرگ.
همانگونه كه رویینتن بودنشان تجسمی است مشـترو از آرزوی آسـیبناپـذیر بـودن در مقابـل
يبیعت.
جنبه مشترو دیگر بنمایه رویینتنی در سه رویینتن یونانی ،ایرانی و ژرمنی در این اسـت كـه
برای هر سه آنان مرگ را تمدن به ارمغان میآورد ،كه در این آثار به شکل نمادین در سالو ساخته
شد به دست انسان تظاهر مییابد .آشیل و اسفندیار با تیر و كمان و زیگفرید با نیز ساخت دست
بشر از پای در میآیند.
رستت توس سیمرغ ،پرند افسانهای از راز زخت پذیری اسفندیار آگا مـیشـود .هنگـامی كـه
اسفندیار بدنش را در آ

مقد

شستشو میدهد ،چشتهایش را میبنـدد .بـدین ترتیـب پهلـوان

جوان با تیری ساخته شد از گز كه از چله كمان رستت رها میشود و به چشت او اصابت میكند به
كام مرگ میرود .زیگفرید با یك برگ زیفرون زخت پذیر میشود .در كـین شستشـوی بـدنش در
خون اژدها یك برگ زیفرون یك نقطه در میان كتفهای زیگفرید را میپوشاند و در این نقطـه او
زخت پذیر میشود و هاگن با نیرنگ از این موضوم ايالم پیدا میكند و با نیز ای كـه بـه آن نقطـه
پرتا میكشد ،او را میكشد .آشیل نیز كه به دلیل پوشاند ماندن پاشنه پایش زخت پذیر است ،بـا
تیری كه پاریس به سوی او پرتا میكند ،از پـای در مـیآیـد .بـدین ترتیـب مـیتـوان دریافـت
رویینتنی از عنصر يبیعی هموون آ وچشت فرو بستن چنین قهرمانان رویینتنی بر جهان هستی،
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با تیر یا نیز ساخته شد به دست انسان را مبین كیات بخشی يبیعت برای انسان و ارمغان مرگ از
سوی تمدن قلمداد كرد.
 .5حماسه تأثیر گذار

نقطه كسا

و دشوار این مقایسه و تحلیل تنها یافتن اشتراكات میان بنمایه رویینتنی در ایـن

دو یا سه اثركماسی نیست بلکه بررسی تاریخ پیدایش و چگونگی تحول ایـن بـنمایـه و اكتمـاال
یافتن ادبیات تاثیرگذار است؛ یعنی كدامیك از این سه ادبیات در قالب رویینتنی بر دیگـری تـأثیر
گذاشته است .آیا بنمایه رویینتنی ،با توجه به شباهتهای آن در این ادبیاتهای مختلف ،ابتدا در
ادبیات شفاهی ملتی بود و سپس ادبیاتهای دیگر از این بنمایه اقتبا

كرد اند،

اكتماال زمان سرودن این آثار كماسی ،ایلیاد ،شاهنامه و منظومه نیبلونگن ،اولین معیاری اسـت،
كه به ذهن میرسد تا باتوجه به تقدم زمانی آنها به منبع كقیقی و الهام بخشی پـی بـرد .ایلیـاد در
سال  31:پیش از میالد كضرت مسیح توس هومر شاعر بلنـد آواز یونـان باسـتان سـرود شـد
است ،شاهنامه در سال  31:پس از میالد توس فردوسی شاعر بزرگ ایران زمین به نظـت درآمـد
است و منظومه نیبلونگن در كدود سال  46::پس از میالد كضرت مسیح توسـ یـك نویسـند
ناشنا

سرود شد است؛ امـا از آنجاكـه محتـوای ایـن آثـار كماسـی نـه كاصـل تخیـل ذهـن

سرایند های آنها ،بلکه همانطور كه در تعریف اسطور و افسانه گفته میشود ،برگرفته از اتفاقـات
واقعی است (دودن ،)31 :6::6 ،زمان سرودن آنها معیار درستی برای این بررسی نمیباشد .خالق
ایلیاد ،شاهنامه و نیبلونگن تنها افسانههایی را به نظت در آورد اند كه از قبل در ادبیـات شـفاهی آن
ملتها وجود داشته و از نسلی به نسل دیگر سینه به سینه انتقال یافتهاند.
بنابراین نکته قابل استناد پیشینه كقیقی این آثار و نه زمان سرودن آنهاست .به بیان دیگر زمـان
صحیح وقوم كوادث كقیقی در روزگاران پیشین ،كه در نهایت منجر به تولد چنـین منظومـههـای
گرانبهایی شد اند بیش از زمان سرودن آنها كائز اهمیت و قابل استناد است .این موضوم در همـه
آثار افسانهای بزرگ به چشت میخورد به این معنا كه در آغاز و شاید برای مدتی مدید افسانهها در
میان مردم دهان به دهان از نسلی به نسلی منتقـل مـیگـردد تـا آنكـه شـاعری توانـا و بـا ذو و
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قریحهپدیدارشود و اثری بزرگ از روی آنها بیافریند .البته این اكتمال نیز وجـود دارد كـه برخـی
ملل سعی كنند كه با خلق اسطور و افسانه برای خود گذشته و تاریخ دست و پا كنند.
در كقیقت میان تاریخ و اسطور و افسانه مرز مشخصی نیست و این خـود نشـانه ای از میـل
آدمی به پذیرش وقایعی است كه با قو ادراو قادر به اثبات آنها نیست .نیمی از روان انسان آگا و
واقع گراست و با معیار تجربه و منطق ،در پی یافتن كقیقت است و آن را در تاریخ مییابـد و نـیت
دیگر جان انسان ناآگا و وهت گراست و مایل است با تکیه بر پندار و رؤیا بعضی وقایع را توجیـه
نماید .بدین ترتیب شاید با پیگیری سرنخهایی از شخصیتهـای اصـلی هـر یـك از داسـتانهـای
اسايیری در تاریخ كقیقی روزگاران پیشین ،بتوان سرچشمه و زمان به وقوم پیوستن كقیقت واقعه
ای را یافت كه منجر به پیدایش این افسانه در اعصار بعدی شد است.
از آنجا كه افسانهها بر اسا

وقایع و شخصیتهای كقیقی- ،اگرچه با اغرا  -خلق شـد انـد،

شاید برای تطبیق زمانی مناسب ،بررسی و مقایسه كوادث و شخصیتهای افسانهای این آثار روش
صحیحتری باشد ،اگرچه كه در زمان كیات رویینتن و تاریخ وقوم كوادث مرتب با آنان نیز شك
و تردید وجود دارد.
آشیل قهرمان افسانهای ایلیاد است ،این اثر به جنگ د ساله یونانیها علیه تروآ مـیپـردازد .در
كفاریهای صورت گرفته در شمال تركیه ،خرابههایی كشف شد است كه وجـود شـهر تـروآ را،
همانگونه كه هومر در ایلیاد خود توصیف كرد است ،تأیید میكند .علیرغت تحقیقات انجـام شـد
هنوز زمان دقیق وقوم جنگ تروآ روشن نیست ،ولی گفته میشود كه اكتماال این جنـگ در 46::
سال پیش از میالد مسیح اتفا افتاد است.
اسفندیار هت عصر رستت ،چهر افسانهای شاهنامه است .رستت فرزند زال و رودابه است و تبـار
پدری رستت به گرشاسپ و از يریق او به جمشید میرسد؛ و تبار مـادری او بـه مهـرا كـابلی و
ضحاو میرسد .زند یاد دكترمهرداد بهار ( )912 :4931دلیل منطقی نبودن داسـتانهـای پیرامـون
رستت در متنهای اوستایی را مقدم بودن عصر اوستا بر عصر تدوین داستانهای رستت میدانـد .در
كالی كه تدوین یشتهای اوستا در اواس عصر هخامنشیان به انجام رسـید اسـت ،داسـتانهـای
پیرامون رستت باید در كوالی میالد مسیح شروم به شکل گرفته باشد.
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منظومه نیبلونگن از لحاظ زمانی به كوادث دوران مهاجرت اقوام ژرمنی در سد هـای چهـار و
پنج پس از میالد میپردازد .كریمهیلد پس از هفت سال عزاداری برای همسرش زیگفرید بهمنظـور
انتقامجویی از قاتالن او با اتزل 4پادشا هونها ازدواج میكند تا بدین ترتیب قدرتمند شود و تـوان
برابری در مقابل قاتالن زیگفرید را داشته باشد .اگرچه قاتالن یگانه عشق ابدی كریمهیلد ،بـرادران
خود او و سایر سردمداران پادشاهی بورگوندها هستند اما قدرت كینه و آتش انتقامی كـه در قلـب
كریمهیلد زبانه میكشد ،او را كه اكنون ملکه قدرتمند هونهاست ،به ایـن كـار وا مـیدارد .تعـداد
زیادی از محققان شخصیت اتزل را برگرفته از فرمانروای قوم هـون در قـرن پـنجت بعـد از مـیالد
مسیح ،آتیال میدانند .او در زمان كیاتش بزرگترین امپراتـوری را در اروپـا داشـت و بـا شـاهزادة
بورگوندها ،ایلدیکو 6ازدواج كرد ،گافریك ( )94 :6:49بیان میدارد كه موتیف ها و شخصیتهای
مذكور در این اثر به دور مهاجرت اقوام ژرمنی بر میگردنـد .ووشـرفنیش ( )9 :6::9نیـز ارهـار
میدارد كه شخصیتهای این كماسه به دور امپراتوری بورگوندها و مرگ آتیال بـر مـیگـردد .از
سوی دیگر در منظومه نیبلونگن محل فرمانروایی اتزل سرزمین اتزلبورگ معرفی شد است ،یعنـی
همان سرزمینی كه آتیال بر آن كکمرانی میكرد.
بدین ترتیب با در نظر گرفتن پیشینه تاریخی شخصیتها و كـوادث پیرامـون آنـان در ایـن سـه
كماسه در تاریخ اعصار پیشین ،میتوان بنا را بر مقدم بودن این بنمایه در ایلیاد هومر گذاشت و ایـن
اثر بزرگ ادبی جهان را الگویی برای منظومههای كماسی دیگر یعنی شاهنامه و نیبلونگن دانست؛ امـا
باز كرفها و ادعاهایی وجود دارند كه این تاریخ پیدایش بنمایه را دچار تردیـد مـیكننـد از جملـه
اینکه گفته میشود كه هومر در اثر خود ایلیاد نه به مرگ غت انگیز آشیل و نه بـه پاشـنه آشـیل اشـار
داشته است و مرگ آشیل و موتیف رویینتنی بعدها به این اثر اضافه شد است .بهعنـوان مثـال گفتـه
میشود كه بنمایه رویینتنی آشیل و پاشنه آشیل برای اولین بـار در اثـر ناتمـام آشـیل از اسـتاتیو

9

شاعر رومی سد یکت میالدی دید شد است .برخی نیز اشارات بسیاری را كه در این آثـار بـه زر و
جوشن قهرمانهای رویینتن میشود ،دلیل عدم رویینتنی این قهرمانان میدانند.
1 Etze
2 Ildikó
3 Statius
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نکاتی كه در سیر تحول این بنمایه به چشت میخورد ،به شرو زیر میباشند .رویینتن هموار
از قدرت مافو يبیعی برخودار بود وتوان خود را هموار در دفام از خوبیها و جنگ با بدیهـا
بکار گرفته است.
رویینتنهای قدیت مانند آشیل ،اسفندیار و زیگفرید همگی مطابق با نظام پدرساالری كاكت بـر
این جوامع از جنس مذكر میباشند.
رویینتنی از يبقات باال آغاز و همرا با تحول جوامع به يبقات پایین تر مـیرسـد .در افسـانههـا
خدایگان نامیرا هستند ،پس رویینتنی نزد آنان به كار نمیآید .آشیل رویینتن هزار دوم پیش از میالد
یك نیمه خداست ،مادر او خدا و نامیرا و پدر او انسان و میراست .اسفندیار رویینتن پیرامـون هـزار
اول و زیگفزید رویینتن هزار دوم پس از میالد مسیح شاهزاد و از يبقه اشراف میباشند.
اسفندیار در نبرد با رستت همانيور كه پیش از این گفته شد با تیری كه بـه چشـمانش اصـابت
میكند ،كشته میشود ،آشیل نیز در جنگ تروآ با تیری كه به پاشنه پایش مینشیند ،كشته مـیشـود
ولی زیگفرید در هنگام نوشیدن آ از چشمه با نیز ای كه بر پشت او فرود میآید ،كشته میشـود.
هاگن نیز قبال با فریب محل زخت پذیری زیگفرید را از همسر او پرسید بود .آشیل و اسفندیار هر
دو در میدان جنگ و نبرد و از روبرو یا از كنار ولی زیگفرید خـارج از میـدان جنـگ و نبـرد و از
پشت ضربه میخورد و از پای در میآید .مرگ زیگفرید اكتماال اشار به پایـان دوران صـداقت و
مردانگی دارد ،دورانی كه از دروغ و نیرنگ برای رسیدن به هدف استفاد نمیشد.
نکته آخر اینکه رویینتنهای پیشین هموون آشیل ،اسفندیار و زیگفرید در پایان به شکل غـت
انگیزی از پای در میآیند و مرگ برای آرمانهای بزرگ را شجاعانه پذیرا میشوند.
 .6نتیجهگیری

به نظر میرسد كه یافتههای این مطالعه در خصوص شباهتهای بین موتیـف رویـینتنـی -در
این سه اثر  -و نیز پیدایش و سیر تحول این بنمایه در آثار كماسی ،پاسخی واضح ارائه داد است.
به همین دلیل ما تنها به نتیجهای كه از پس تمام تحلیلهای منطقی بدان میرسیت بسند كرد ایت.
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همانيور كه گفته شد با توجه به سوابق تاریخی اسطور های خلق شد در ایلیـاد ،شـاهنامه و
سرود نیبلونگن میتوان اكتمال داد كه آشیل قهرمان كه توس هومر در ایلیاد از او یاد شد است و
هومر آرزوی نامیرایی را در وجود این رویینتن افسانهای تجست بخشید است منبع و مرجع الهـام
فردوسی و یا شاعر گمنام سرود نیبلونگن است.
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چکیده
در این مقاله سعی خواهیم کرد رمان ضداخالق آندره ژیـد ،نویسـنده نامـدار قـرن بیسـ

فرانسه را مورد مطالعه قرار دهیم .همچنین به مطالعة تصاویر عنصـر خـا در ضـداخالق
ژید خواهیم پرداخ

که به فراوانی در رؤیاپردازیهـای شخصـی

اصـلی ایـن اثـر دیـده

میشوند .به دلیل اینکه خا  ،عنصر برگزیدة تخیل ژید در این اثر اس  ،هـد

بررسـی و

تحلیل نگاه و تخیل نویسنده در رؤیاپردازیهای تابع ایـن عنصـر مـیباشـد .ایـن تصـاویر
بیانگر روحیات درونی شخصی

اصلی داستان اس  .به نظر میرسد تصاویری که تابع این

عنصر هستند ،شاهدی بر دوگانگی بینش ژید میباشند .این مقاله بـه بررسـی تخیـل ژیـد،
تح

تأثیر رؤیاپردازیهای او بر روی این عنصر میپردازد .برای دستیابی به این هـد  ،از

روش نقد باشالر بهره خواهیم برد .بر ایـن اسـات تصـاویر ادبـی بـر روی عنصـر خـا
راهگشای شناخ

تخیل ژید خواهند بود.

کلیدواژهها :ژید ،باشالر ،رؤیاپردازی ،خا  ،سختی ،خمیر ،نرمی.
 -1مقدمه

آندره ژید ،نویسنده نامدار قرن بیستم فرانسه ،در تحول سبک رماننویسی نقش بـه سـزایی
ایفا کرده اس  .رمان ضداخالق او تح

تأثیر التهابات روحـی ناشـی از بیمـاری نویسـنده بـه

تصویر کشیده شده اس .

____________________________
تاريخ دريافت 4931/5/5 :تاريخ پذيرش4931/3/5 :
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در این تحقیق ،قصد داریم از طریق تحلیـل تصـاویر بـه وجـود آمـده از خیـالاردازیهـای

شخصی های داستان بر روی عنصر خا به مطالعه تخیل نویسنده اثـر باـردازیم .کتـا ضـد
اخالق آندره ژید به سال  4939توسط علی پا بین به نام رذل ترجمه شده اس  .رذل داسـتان
به نام "میشل" که بدون عشق و تنها به خاطر دلخوشی پدرش که در بستر مـر

مردی اس

اس  ،با دختری به نام "مارسلین" ازدواج میکند .آنها پس از ازدواج تقریباً تمام مدت زندگی
مشترکشان را در سفر میگذرانند .در حین سفر "میشل" دچار بیماری سل میشود و همسرش
تا جایی که در توان دارد از او نگهداری میکند" .میشل" که درمان دارویی را بینتیجه میبیند،
سعی میکند خودش با بیماری مبارزه کند و سرانجام موفق میشود .او در حین بهبودی تـالش
میکند روح و جسم خود را رها کند .حاصل این تالشها دستیابی به آزادی اس

و ازاینپـس

لذتجوییهای افراطی رکن اصلی زندگی او میشود و در این میان کمتر به "مارسلین" توجـه
مینماید و تمامی تالش خود را صر

میکند تا به تنهایی این راه را طی کند.

با توجه به موضوع داستان ،بهوضوح هرات از مر  ،حضوری فراگیـر و ویـژه در تصـاویر
این اثر دارد ،چراکه این داستان با بیماری پدر آغاز میشود ،با بیماری میشـل ادامـه مـییابـد و
درنهای

بیماری و مر

مارسلین پایان داستان را رقم میزند .ما قصد داریم با تحلیل تصـاویر

و خوانشی دقیقتر از زندگی پر دغدغه میشل به این پرسش پاسخ دهیم که آیا شخصی

اصلی

داستان با رؤیاپردازیهایش بر روی عنصر خا میتواند بـر هـرات و نگرانـی خـود از مـر
تسلط یابد؟
در پژوهش حاضر از روش نقد تخیلی گاستون باشـالر اسـتفاده خـواهیم کـرد ،ایـن روش
تحقیق بر چهار عنصر اصلی طبیع  :آ  ،خا  ،هوا و آتش پایهگذاری شده اس  .بـا بررسـی
اولیه تصاویر اصلی در این داستان به این نتیجه رسیدیم که از این چهـار عنصـر ،عنصـری کـه
نقش اصلی را در تخیل نویسنده ایفا میکند ،عنصر خا میباشـد .از نظـر باشـالر تخیـل هـر
نویسنده بر پایه یکی از عناصر اصلی طبیع

شکل میگیرد .تخیل بـرای خلـق اثـر ادبـی بایـد

عنصر و ماده دلخواه و برگزیده خویش را بیابد .بهعنوانمثال عنصر خا در تخیل نویسـندهای
که آتش به خیالپردازیهای او بال و پر میدهد ،جایگاه ویژهای نمیتواند داشته باشد .شاعری
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که به زمزمه جویبار گوش فرا میدهد بـا نویسـندهای کـه آهنـر رقـ

شـعلههـای آتـش را

میشنود ،همزبان نیس (BACHELARD, 1960:1) .

در مقاله حاضر از روش باشالر ،برای مطالعه تصاویر خلق شـده بـر اثـر رؤیـاپردازی روی
عنصر خا بهره خواهیم برد.
 -2پیشینه تحقیق

مطالعاتی در حوزه تصاویر در آثار آندره ژید به انجام رسیدهاند که در میان آنهـا مـیتـوان بـه
پژوهشی اشاره کرد که تصاویر طبیع

را در تخیل ژید مورد مطالعه قرار داده اس  ،ولـی محققـان

در این تحقیق به تأثیر تصاویر طبیع

به روی روحیات و خلق نویسـنده اکتفـا کـردهانـد .در ایـن

پژوهش " :بررسی تصاویر طبیع

در اثر ضد اخالق"( )DORITY, OUELLET,1969کوشش

نیروهای زنده طبیع

در رهایی قهرمان داستان از قیدوبندهای قراردادهـای اجتمـاعی

شده ،اهمی

مورد مطالعه قرار گیرد.
در پـــژوهش دیگـــری بـــا عنـــوان" :ضـــد اخـــالق :اثـــر یـــک آزادیطلـــ
( (HAFEZ-ERGAUT ,2010 :129-137جنبههای غیراخالقـی شخصـی
ژید ،میشل مورد بررسی قرار گرفته و عل

"

اصـلی داسـتان

این انحرافـات مـورد تجزیـهوتحلیـل قـرار گرفتـه

اس .
محقق دیگری به دنبال آن اس

که نشان دهد زندگی فردی ژید در شکلگیری اثـر او ضـد

اخالق نقش مهمی ایفا میکند .این پژوهشگر در تحقیق خود با عنوان "نقش نویسنده و داستان
تخیلی" (MALKA, 2013)،از حضور واقعی و ملموت ژید در داسـتان ضـد اخـالق پـرده
برمیدارد و نشان میدهد زندگی شخصی ژید :سفرها ،بیماریها ،نحوه آموزش سـخ گیرانـه
مادرش ،در واقع حس حال نویسنده با تخیل او همراه شده و باعث خلق این اثر شده اس .
کمابیش میتوانیم ادعا کنیم که پژوهشهایی که بر روی ضد اخالق ژید انجام شده اسـ ،
تأکید بر بررسی جنبه اخالقی شخصی های اثر داشتهاند ،اما هیچکدام از این پژوهشهـا تـأثیر
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عنصر خا بر تخیل نویسنده را مورد تحلیل و بررسی قرار ندادهاند .نکته قابل توجه این اس
که هیچیک از این تحقیقها به فارسی ارائه نشده اس .
 -3تصاویر خاک در اثر ضداخالق ژید

در این تحقیق تخیل ژید ،نویسنده اثر ضداخالق را مورد بررسی قرار میدهیم .این مطالعـه
با تحلیل رؤیاپردازیهایش او بر روی عنصر خا

انجام خواهد شد .با توجـه بـه دسـتهبنـدی

روش نقد باشالر ابتدا در این پژوهش به مطالعه و تحلیل رؤیـاپردازیهـای ژیـد بـا تکیـه بـر
خیزگاه تصویر در ذهن آفریننده اثر میپردازیم؛ یعنـی تصـاویر ادبـی بـه وجـود آمـده در اثـر
خیالاردازی نویسنده بر روی مواد سخ
خیالی خمیر خواهیم پرداخ
خمیر مناس

خا را مورد مطالعه قرار میدهیم و ساس بـه صـور

که ترکیبی از دو عنصر آ

و خا اس

و ایـن ترکیـ

گـاهی

و ایدهآلی میسازد و گاهی هم خمیر نامناسبی از آن حاصل میشود که ما در این

تحقیق رؤیاپردازی بر حال های گوناگون خمیر را بررسی میکنیم .در پایان تخیل آندره ژید را
از طریق رؤیاپردازیهایش بر روی مواد نرم مورد بررسی قرار میدهیم .از نظر باشـالر تصـویر
ارتباطی بین خالق آن و مادهای که آن را برمیانگیزد ایجاد میکند .در حقیق
یک تجربه مادی اس

تصـویر فعالیـ

که انعکات آن در اعماق روح ما تبلور مییابد .باشالر در دو اثر خا و

رؤیاپردازیهای ارادی و آ

و رؤیا بر نقش عناصر در رؤیاپردازیها و خلـق تصـاویر در نـزد

شاعر اشاره میکند(ROBERT, 2015 :1).

همانگونه که ذکر شد روش نقد باشالر بر اسات چهار عنصر اصلی پایهگذاری شده اس ،
با توجه به عنصر برگزیده تخیل ژید که عنصر خا
اثر ضداخالق میپردازیم .آندره ژید به سب

میباشد ،به مطالعة تصاویر این عنصـر در

پیچیـدگی فلسـفی در آثـارش و تفکـر عمـیقش،

تاکنون عکسالعملهای متنوعی را در بین منتقدین برانگیخته اس  .علـیرغـم ،جسـارت ژیـد
برای دریاف

واقعی ها ،حتی آنهایی که تابو به حسا

فرانسه و کل دنیا حفظ شده اس
)(MALRAUX, 1951:12

میآیند ،مرتبـه و منزلـ

و او را بهعنوان یک نویسـنده بـزر

ادبـی او در

معاصـر مـیشناسـند.
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در اثر ضداخالق محوری

اصلی داستان بر فردگرایی شخصی

نویسنده بین شخصی ها تضاد برقرار میکند ولی اهمی
داستان اس  .ژید روح نگران شخصی

اصلی نهـاده شـده اسـ .

داستان حول محور شخصی

اصـلی

اصلی داستان را برجسته مـیکنـد و التهابـات روحـی

دوران جوانی او را به تصویر میکشد.
آیا رؤیاپردازی روی عنصر خا تصاویر مثبتی را به ذهن رؤیاپرداز این شخصـی  ،متبـادر
میکند؟ انحرافات اخالقی ،اضطرا

و نگرانی ناشی از بیماری ،منجر به تصاویر هراتانگیـزی

در رؤیاپردازیهای میشل ،قهرمان اصلی داستان میشود .در این پژوهش سعی داریم تا تصاویر
مانند آهن ،سنر و چو

مربوط به رؤیاپردازیهای او را بر روی مواد سخ
رؤیاپردازی روی این مواد به تصاویر و تفکری مثب

تحلیل کنیم .آیـا

مـیانجامـد؟ آیـا ایـن تصـاویر نشـان از

پویایی و نشاط رؤیاپرداز دارد؟ آیا به او کمک میکند تا هرات و اضطرا

خود را کنترل کنـد

یا کاهش دهد؟
میشل ،بعد از تجربه سخ

بیماری و اقام

در خا آفریقا ،ذهن خود را از محـر هـای

خارجی مانند احسات گنـاه پـا مـیکنـد و بـدینگونـه روشـی بـرای آزاد زیسـتن و ت ییـر
احساسات ناخوشایند ه میآورد .میتوان گف  ،سفر به آفریقا و درمان بیمـاریاش تبـدیل بـه
نقطه عطفی در زندگی میشل میشود .برای نشان دادن تحول روحی و تولـد دوبـاره میشـل در
خا

آفریقا بهتر اس

از تصاویر گش وگذارهای او در پار

جنگلی استمداد بگیریم .میشـل

در اولین گردش در پار جنگلی همراه با مارسـلین از زیبـاییهـای طبیعـ

لـذت نمـیبـرد،

درصورتیکه در دومین بازدیدش از این پار جنگلی که به تنهایی انجام مـیدهـد ،از حضـور
کودکان عر

و لمس بدنهای عریان آنها مسرور اس  .او بهتدریج ذهن خود را از احسـات

گناه پا میکند که این امر باعـث مـیشـود احسـات خوشـایند انسـان آزاد را داشـته باشـد.
ازاینپس بهراحتی انحرافات اخالقی در روح میشل رشد میکند؛ اما در سومین گردشش که باز
هم به تنهایی صورت میگیرد ،حضور کودکان و نگریستن به طبیع

پار او را بیش از بـیش

به تفکر وا میدارد و ازاینپس او شروع به رؤیاپردازی میکند .اهمی

این مناظر در نزد میشل،

همانند اهمی

خرابههای تیااسا در نگاه آلبرکامو جوان میباشد .در سومین گردش ،خرابهها به
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شکل آثار باستانی پـر ارزشـی در نظـر میشـل جلـوه مـیکننـد(DORITY, OUELLET, .
)1969:313

با تحلیل تصاویر حاصل از رؤیاپردازیهای شخصی های داستان ،مـیتـوانیم بـه واقعیـ
درونی آنها دس یابیم ،تصاویر این رؤیاپردازیها به ما کمک میکند تا رفتار شخصـی هـای
داستان را در کنیم و نویسنده را در پس این شخصی ها بهتر بشناسیم .تصاویر به وجود آمده
از رؤیاپردازی بر روی مواد سخ
شخصی

خا  ،نشان از ایـن دارد کـه در زمـان خلـق ایـن تصـاویر

داستان جنبه خشن روحیة خود را بروز میدهد و این تصـاویر شـاهدی بـر قـدرت

رؤیاپرداز میباشد؛ بنابراین نویسنده از رؤیاپردازی روی سختی عناصر خا در طبیعـ
شخصی

جسته تا دنیای خشمگین و پر اضطرا

داستان را مدیری

سـود

کند.

 1-1تصاویر حاصل از ماده سخت

برای یافتن تصاویر ادبی از مواد خا

باید به اشکال رؤیاپردازی روی ماده سخ

براسات

روش باشالر توجه کنیم :رؤیاپردازی ارادی با زمزمه کلماتی برانگیخته میشـود کـه سـختی را
الهام میکند .بیان کلماتی که نماینده سختی و زمختی هستند ،در حقیق

قدرت شخصی هـای

رمان را برای خواننده آشکار میکنند ،زیرا کلماتی که سختی را متبادر میکند ،بـر اسـات نظـر
باشالر ،فعالی

و پویایی را القا میکنند .هنگامیکه نویسنده قدرت یک شیء را نشان میدهـد،

در واقع او در تخیلش ویژگیهایی را برای آن شخصی
پذیرفته اس  .ساس حقیق
سخ

آشکار میشود .درنهای

قائل میشود کـه از ایـن شـیء تـأثیر

درونی شخصی ها به کمک عکسالعملهایشـان در برابـر اشـیاء
تفکر و تخیل درونی نویسنده به کمک فعالی ها و ویژگیهای

شخصی های داستان آشکار میگردد.
در رمان ضد اخالق ژید اهمی
ژید در عمق زیباییهای طبیع

تصاویر طبیع

فراتر از نقش شخصی هـا اسـ  .قهرمـان

فرو میرود ولی متوجه تأثیرگذاری عوامـل بیرونـی بـر خـود

نمیشود .در ج رافیای داستانهای ژید آفریقای شمالی و جنوبی مناطقی اس

کـه مـذه

در

آن جایی ندارد؛ درحالیکه مناطق نرماندی و سوئیس را بهعنوان مکان شکوفایی دین مسیحی
می شناسد و تح

تأثیر همین طبیع

آفریقا اس

که میشـل شخصـی

داسـتان ضـداخالق را

سال چهل و هشتم

35

تخیلپردازی روی عنصر خا در...

میآفریند ،شخصیتی که به دنبال آزادی و رهایی اس

و علیرغم نشانههای انحـرا

اخالقـی

او در داســـتان ،نویســـنده رهـــایی او از قیدوبنـــدها را تولـــدی دوبـــاره مـــیخوانـــد.
)(DORITY, OUELLET, 1969 :313

قهرمان داستان ضداخالق را بهعنوان یک فرد اپیکورین میشناسـند .اپیکـورینهـا در واقـع
افراد عیاش و خوشگذرانی هستند که تصور میکنند باید از تمام لذتهای دنیوی در هر لحظه
زندگی بهرهمند شوند .میشل در طی اقامتش در بیسکرا ،منطقهای در آفریقا ،توانس

روحیـات

بیماری در این منطقه ،در طی ش

دچار بـی

درونی خود را با طبیع

هماهنر سازد .به عل

خوابی میشد و هنگام بیخوابیهایش به بازخوانی کتا

مقدت میپرداخ  .ایـن امـر باعـث

شد که عقایدی متفاوت در مورد مفهوم آزادی پیدا کند .این تفکرات شبانه نهایتاً منجر بـه ایـن
شدند که به درون خویش رجوع کند ،درون خود را بهتر بشناسد و نگاه جدیدی دربـاره آزادی
فردی بیابد .پس از بازخوانی کتا

مقدت ،او به این نتیجه رسـید کـه مـذه

عامـل محـدود

کننده اس  ،بنابر این مانع خوشبختی میشود .او ازایـنپـس هماننـد اپیکوریـانهـا سـعی دارد
ازتمام لحظات زندگی به هر صورتی لذت ببرد .پیری و مر
حسا

را تهدیدی برای زنـدگیاش بـه

میآورد و ترت خود را آشکارا نشان میدهد ،ازاینپس زمان نقش تعیین کننـدهای در

تخیل او پیدا میکند.
همانگونه که قبالً ذکر شد ،با تحلیـل رؤیـاپردازیهـای میشـل ،شخصـی
ضداخالق ،روحیات درونی او را در
ضداخالقبر حس
تنها قادر نیس

اصـلی داسـتان

خواهیم کرد .درطـی بیمـاری ،میشـل قهرمـان داسـتان

آ وهوای هر منطقه ،رفتار متفاوت روحی از خود بروز مـیدهـد .میشـلنه

سرمای زمستان را تحمل کند ،توانایی تحمل باد خنک بهار و گرمای تابستان را

نیزندارد .حاالت نامتوازن روحی میشل ،تح

تأثیر شیء سخ

روی حالـ

درونـی او قابـل

بررسی اس :
«هر روز یا زیاد گرمم میشد و یا زیاد از سرما معذ

بودم ،بیاندازه خودم را میپوشیدم و

برای اینکه عرق نکنم دوباره باالپوش خود را کم میکردم .اعضایم با اینکه خیس عرق بودنـد،
مانند مرمر سرد شده بودند .هیچ وسیلهای نمیتوانس

آنها را گرم کند(».ژید)93 :4933،
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نویسنده برای مشخ

کردن احسات سرما از کلمه «مرمر» استفاده کـرده اسـ  .سـرما در

بدن بیمار میشل نفوذ می یابد و آن را مانند مرمر سخ
بدنش بیحرک

شمارة اول

میکند و او به عل

تـأثیر سـرما روی

میماند« .مرمر» یک نوع سنر زمینی اس  ،بیان ایـن کلمـه و تـأثیر سـختی

سنر باعث بی حرکتی اعضاء بدن میشل میشود و بـه همـین دلیـل ژیـد در تخـیلش هنگـام
داستان سرایی برای نشان دادن تأثیر سرما از سنر مرمر استفاده کرده اس  .باالفاصله مشـاهده
میکنیم که نویسنده پیچیدگی احساسات را در ذهن قهرمان داستان نمایان مـیسـازد .رفتـار او
زیر فشار بیماری تح

تاثیراین جسم سخ

قرار میگیرد .تعادل روحی و احساسی او از بـیم

میرود تا حدی که میشل با وجود گرما بهخاطر عرق بدنش به خود میلرزد.
بعد از استمداد از سنر مرمر برای مطالعه تأثیر جسم سخ
به نظر باشالر از درخ
یا خشم در درون شخ
اشیاء سخ

بهعنوان شیء سخ
باشد .باشالر درخ

بر تخیل نویسنده ،با توجـه

دیگری نام میبریم که میتواند نمایـانگر قـدرت
خرما یا بلوط را بهعنوان گیـاه زمینـی در دسـته

روانکاوی میکند .او تأکید دارد که درخ

بلوط یا درخ

خرما برای خارج شدن

از خا به دور خود گره میخورد تا بر ریشه و تنه پرگره خود تکیه کند .بـرای ادامـه زنـدگی
درخ

خرما و بلوط هیجانات لطیف و لذت بخش خود را سرکو

درخ

خرما برای تعالی یافتن ،مبارزه سختی در برابر امیال خود را میپـذیرد ،بـهایـن ترتیـ

می توانیم درخ

خرما یا درخ

مـیکننـد .بلـوط پیـر یـا

بلوط را به انسانی شبیه بدانیم که با امیال درون خـود مبـارزه

کرده اس  .این مبارزه باعث تعالی میشود .مبارزه ریشه به هم گره خورده درخـ
خا برای خروج از آن در حقیق
چو  ،موج

راهی برای رسیدن به تعالی اسـ  .در واقـع ،ذات گـره در

تضاد در ذهن رؤیاپرداز میشود .باتوجه به ویژگیهای خاص درخ

باشالر و همچنین روانشناسی سـختی درخـ
رؤیاپردازی روی درخ

بـا سـختی
در نظریه

کـه خوشـبختی را القـا مـیکنـد ،قصـد داریـم

را نزد میشل ،قهرمان داستان ضـداخالقبررسـی کنـیم .بـدین منظـور

سعی داریم تحلیلی از تأثیر درخ

روی بدن میشل داشته باشیم:

«میخواستم خودم را با کوچکترین صدایی سرگرم کنم و به آنگوشفـرا دهـم .بیـاد دارم
چوبی که پوستش را کنده بودند قدری دورتر از من روی زمین افتاده بـود ،مـن از جـای بلنـد

سال چهل و هشتم

39

تخیلپردازی روی عنصر خا در...

شدم تا ببینم که چیس ؟ آن را برداشته مانند اینکه چیزی را نوازش کنند ،آن را لمس کردم ،از
این کار لذت عجیبی میبردم .درس

یادم اس

با خودم میگفتم ...آیا ممکن اس

امروز صبح

اولین روز زندگی من باشد؟» (آندره ژید)14 :4933 ،
ویژگی خاص پوس

درخ  ،یعنی تنه پر گره و چو

میکشاند .بوی خاص این چو
درخ

سخ

که درفضا ساطع شده نیز بر روی او تأثیر دارد .گویی پوس

به میشل القا میکرد تا صبح زود برای لمس آن از خوا

حاصل درختی اس

آن میشل را به سم

برخیزد .در واقع ایـن چـو

که پیش از این تمام رنجها را متحمل شده اس

تا بتواند بر ریشـه و تنـة

پر گرهاش تکیه کند و حاال به میشل انرژی و لذت را منتقل میکنـد .شخصـی
می دهد که به لطف همین درخ
دس

خـود

داسـتان نشـان

از نو متولد میشود و راه آزادی و درمـان بیمـاریاش را بـه

میآورد .ژید در تمام آثارش تنه درختان را به خاطر قـدرت و نشـاط

جوان شبیه میداند 4.عریانی بدن در حقیق

نماد طبیع

قابل دسترت اس

ه جسـم پسـران

که با لمس آن میتوان

با آن ارتباط مستقیم برقرار کرد .ژید در کتا مائدههای زمینی مینویسد« :هرگز مدر زیبـایی در
این دنیا نیافتم بدون اینکه بتوانم با تمام احسات آن را لمس کنم» )GIDE, 1869 :22( .این نیاز به
تمات فیزیکی ،این میل موجود زنده که میخواهد شبیه طبیع
جدید اس

یا نشانه حقیق

شود ،گواه مطالبات یک موجـود

تولد دوباره اس « :آیا ممکن استامروز صبح اولین روز زنـدگی مـن

باشد؟»(ژید)14 :4933 ،
 1-2تصاویر حاصل از رؤیاپردازی از شکل خمیر

به نظر ضروری میرسد تا برای ادامه بررسی رؤیاپردازی روی خـا  ،تخیـلپـردازی روی
خمیر را نیز در نزد نویسنده مورد مطالعه قرار دهیم .در حقیق  ،باشالر خمیر را ترکیبـی از دو
عنصر آ

و خا

می داند و اذعان دارد که رؤیاپردازی روی تصویر آ

و خا ارتباط متقابل

 2 -4آوریل  ،4341در یادداش روزانهاش (ج ،4ص  ،)449از تنه درختان جوان اینطور یاد میکند« :صا و همـوار ،درخشـان ،بـه
رنر مالیم ،دراولین نگاه لذت بخش جلوه میکند» ،ژید مینویسد« :همانطور که بدن قهرمانان زیبا اس  ،روغن مالیده ،پرقـدرت ،بـا

بازوهای سف » 21 .ژوئن ( 4314یادداش

روزانه ،ج  ،4ص  ،)38در متنی روشنتر هنوز« :چنین شبی اس که میل دارم گلها را در

آغوش بگیرم ،پوس درختان را نوازش کنم ،هر جسم جوان و پرشوری را فشار دهم ،یا به دنبال آن تا صبحگاه پرسه بزنم».
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بین دو عنصر آ

شمارة اول

و خـا را نشـان مـیدهـد .ایـن تخیـلپـردازی روی خمیـر باعـث ایجـاد

رؤیاپردازی با تصاویر متضاد نزد ژید میشود .در این قسم

ما تصـاویر خمیـر را در داسـتان

ضداخالق مطالعه می کنیم .از طریق بررسی مفهوم پنهان و آشکار تصاویر خمیر کـه از عناصـر
ترکیبی ساخته شده اس

میتوانیم جه گیری تخیل ژید را بررسی کنیم.
و خا در تخیل نویسـنده مـیتوانـد باعـث

از نظر باشالر رؤیاپردازی روی دو عنصر آ

ایجاد تصاویری شود که مبنی بر شکل خمیر میباشد .این تصاویر میتواند حاصل یـک خمیـر
ایده آل باشد و یا تصاویری متضاد باشند که حاصل یک خمیـر نـاق
برای جستجو رؤیای دوگانه خمیر ،یعنی رؤیایی بین آ

و غیرهمگـون اسـ .

و خا میتوانیم به وجود همـاهنگی

بین دو عنصر در تخیل نویسنده پی ببریم .این تصاویر میتوانند متضاد باشند ،براسـات اینکـه
آ
نیس

زمین را نرم میکند یا اینکه خا برای آ
که این دو عنصر را ترکی

از قبلی تبعی

پایداری ایجاد مـیکنـد .در تخیـل مـادی الزم

کنیم ،چرا که یکی همواره عنصری فعال اس

میکند.

باشالر به نقش تکمیلی آ

و خا

در رؤیاپردازی بر روی شکل خمیـر اشـاره مـیکنـد،

ساس تصریح میدارد که ذات متضاد این دو عنصر در واقع مانعی اس
که بتوانند همزمان ارتباط متعالی این دو عنصر آ
رابطه بین مواد متضادی مثل آ
از طرفی آ

و عنصر دیگر

و خا در حقیق

قدرت حاللپذیری دارد و از طر

مبارزه بین دو عنصر آ

و خا

برای تشکیل تصاویری

را منعکس کنند .بـه تعبیـر باشـالر

مبارزه بین این دو عنصر را آشکار میکند.
دیگر خا قدرت جذبدارد.

و خا  ،همچنین ترکی

متعادل این دو عنصـر تصـاویر مـادی و

پویایی را خلق میکند که رفتار خـودآزار 4و دگـرآزار 2تحـ

تـأثیر ایـن دو عنصـر را نمایـان

میسازد .این ارتباط در مطالعه روانشناسی تخیل ژیـد قابـل بحـث و تحقیـق اسـ  .مالحظـه
میکنیم که قلممو و اسفنج نماد روانکاوی برای انسانهای خـودآزار و دگـرآزار اسـ  .ظهـور
رفتارهای خودآزاری و دگرآزاری ،بر اسات رابطه ای اس
 4بیماری روانی که در آن شخ

که در ذهن رؤیاپرداز بین دو عنصر

از رنج کشیدن و آزار رساندن خود لذت میبرد.

 2نوع بیماری روانی که در آن فرد از آزار رساندن دیگران لذت میبرد.
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و خا برقرار میشود؛ یعنی اسفنج یک ماده خود آزار میشود و جوهر قلم مو را جـذ

میکند و یا قلممو دگرآزار اس

و اسفنج مملوء از جوهرش میکند.
و خا  ،مـا خمیـر نهـادین نویسـنده را نیـز بررسـی

در این رؤیاپردازی بین دو عنصر آ

میکنیم .این خمیر ارزش یک نوع خمیر ایدهآل را به خود میگیـرد و گـاهی هـم ارزش یـک
خمیر سخ

و ناق

را دارد .باشالر نشان میدهد که رؤیاها وسیع هستند و از نمادها و دالیل

منطقی فراتر میروند .هنگامی که نویسنده به آ
تخلیش عالم آ

و خا

قدرتی جهانی میدهد ،رؤیـاپرداز بـا

و خا را در نظر میگیرد .برای بیشتر روشن شدن این مسئله مـیتـوانیم بـه

تعبیر سارتر از این موضوع اشاره کنیم :گم شدن در دنیا یعنی« :جذ
جوهری که با کاغذ خشک کن جذ

شدن توسط اشیاء ماننـد

میشود»(SARTRE, 1943 : 317).

هرگونه تصویر برگرفته از تخیلپردازی روی ترکی

دو عنصر آّ

و خـا

دوگـانگی را

نمایان میسازد و این دوگانگی هرچند در نگاه اول به ماده قابل مشاهده نیس  ،اما در بررسـی
عمیق تر به آن دس

خواهیم یاف  .قابل به ذکر اس

که این دوگانگی در تصاویر آشـکارتر از

تضاد بین ایدههاس (BACHELARD, 1948 : 75) .

در داستان ضداخالق ایـن خصوصـی

خـودآزاری و دگـرآزاری را در تصـویری مشـاهده

میکنیم که رابطه بین دو عنصر در دستمال آغشته به خون را نشان میدهد .آن چنـان دسـتمال
م لو

قدرت دگرآزار خون میشود که هر چقدر میشل سعی در پنهان آن از دیدرت مارسلین

دارد ،موفق نمیشود.
«پارچه حریری که من در دس

داشتم ،برنر تیره و گرفتهای در آمده بود که اصالً بـه روز

اولش شباهتی نداش  ،ولی هنگامی که دستمالم را بیرون آوردم با حیـرت مشـاهده کـردم کـه
غرق خون اس  .اولین فکری که به م زم خطور کرد مخفی داشتن خونهـا از مارسـلین بـود،
ولی چگونه؟ ...همه جایم خون آلود شده بود ،بهخصوص انگشتانم ،باالخره راهی پیدا کردم که
اگر مارسلین پرسید ،به او بگویم خون دماغ شدهام»( .ژید)24 :4933 ،
مبارزه خون و «پارچه حریر» نزد میشل در این تصویر مشخ

اس  .او قدرت فاتح خـون

را در برابر پارچه و خودش بهوضوح میبیند .در رؤیاپردازیاش به دنبال توجیهی مناس

برای
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مخفی کردن نشانههای بیماریاش اس
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ولی قـدرت پیروزمندانـة خـون راهـی مناسـ

پـیش

رویش نمیگذارد .دستمال پر از خون همانطور که میشـل را غـافلگیر کـرد ،مـیتوانـد باعـث
نگرانی و تعج

مارسلین نیز بشود .با توجه به تضاد موجود در این دو ماده ،مبارزه آنها را نیز

منطقی میدانیم .در ادامه داستان ،ما شاهد عکسالعمل بیتفـاوت مارسـلین نسـب
عالیم بیماری نزد میشل هستیم ،در حقیق

بـه وجـود

مارسلین درنگاه اول علـیرقـم دسـتمال خـونی و

صورت آلوده به خون میشل ،متوجه هیچ یک نشد .میشل هم بیهوده نگـران واکـنش مارسـلین
بود.
در تصویر دیگری مجدداً میتوانیم تخیلپردازی روی دو عنصر آ

و خا را در این رمان

مشاهده کنیم و همچنین تضاد بین این دو ماده و مبارزه آنها را بررسی کنیم:
«دیوارها که از خا رت ساخته شده بودند ،نمایی قرمز رنر یا خاکستری روشن داشـتند،
فرورفتگیهایی بر اثر جریان آ

و روی ماسههای رسی بر اثر تابش سـوزان خورشـید ،قطعـه

قطعه شده و رگبارها شیارهایی ایجاد نموده و آثار پاهای برهنهیی روی گـلهـای چسـبندة آن
شده بودند»( .ژید) 11 :4933،

ثب

ژید در این تصویر تأثیر آفتا
وآ

آفتا

را روی خا نشان میدهد و بهنوعی رفتـار دگـرآزار

وآ

را نمایان میکند .ما میبینیم که آ

میکنـد و در

در برابر مبارزه با خا مقاوم

این نبرد پیروز میشود و خا را نرم و ضعیف میکند .رؤیاپردازی روی عنصر آ
نشان دهنده روحیة احساساتی اوس

که تح

روح درونی نویسنده باشد که او را تح
دهندة آگاهی و ناخودآگاهی نویسنده نسب
عالوه بر وجود تضاد بین دو عنصر آ
ترکی

سلطه بیم و نگرانی قرار دارد .آ

تأثیر قرار داده اس

میتواند نماد

و همچنین این رؤیاپردازی نشان

به عوامل و عناصر طبیع
و خـا الزم اسـ

نـزد ژیـد

و اطرا

اوس .

بـه بررسـی خمیـر حاصـل از

این دو عنصر باردازیم .برای رؤیاپردازی روی شکل خمیر ،باشالر متذکر مـیشـود کـه

نرمی خمیر میتواند دس

سازنده آن را فرا بگیرد و از ماده به دس

یک خمیر کامل و نرم را لمس میکند در دس

منتقل شود .وقتـی دسـ

احسات شادی و نشاط پدیدار میشود .سـاس

باشالر اضافه میکند که نرمی و آرامش از ماده به دس

و انگشتان منعکس میشود .چنـان کـه
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گویی انگشتان با لمس ماده نرم شکل میگیرند و در این زمان نقش رؤیا و آگـاهی انگشـتان را
مطرح میکند .به این ترتی
تصاویری پر از لطاف

انگشتان دسـ  ،تصـاویر را خلـق مـیکننـد .در حقیقـ  ،چنـین

هستند.

طبق نظریه رؤیاپردازی بر حال

خمیر ،مـواد نـرم کـه نهایـ

میکنند ،میتوانند منبع انـرژی و سـالم

انعطـا

پـذیری را آشـکار

روحـی بشـر شـوند و حتـی ایـن مـواد مـیتواننـد

عصبانی ها را کاهش دهند و انسان را آرام کنند ،در این صورت رؤیاپردازی روی شکل خمیر
کامل و همگون خواهد بود ،چرا که تخیل با تأثیر مواد نرم شکل گرفته ،بنابراین نرمی موجـ
انسان میشود(BACHELARD, 1948:80) .

عاطفه و افزایش محب
ارزشهای بزر

انسانی به کمک نرمی این خمیر کامل وبدون نق

مادی و پویا روی خمیر نرم ،شادی را از دس

به قل

هدای

نمایان میشود .تخیـل

میکند .رؤیاپردازی روی خمیر

ایدهآل و همگون خصوصیات فرد را آشـکار مـیکنـد ،بـا مطالعـه ایـن رؤیاهـا مـیتـوانیم بـه
یابیم ،همانند کفبینی که میتوانـد سرنوشـ

خصوصیات فرد دس

انسانها را تبیین کند .بهشرطی که دس

و ویژگـیهـای رفتـاری

در تعادل درستی قرار گرفته باشـد و همـراه شـود بـا

انگشتانی که آماده فشردن ،شکل دادن و ساخ

خمیرهستند .رؤیـاپردازی روی خمیـر ایـدهآل

را تلطیف میکند و موج

بخشندگی و سخاوت میشود.

خساس

و خشون

ما این نوع خمیر کامل و بی نق

کس

خصل

را در روح و روان میشـل ،هنگـامی کـه در پـار قـدم

میزند مطالعه میکنیم ،میشل ذات خا سرخ را میبیند که با آ

ترکی

شده اس  .او تعـادل

روحیاش را باز مییابد و دردهایش را فراموش میکند ،زیرا او خمیر روح خود را با نگـاه بـه
این منظره طبیع  ،تلطیف میکند.
«دیوارها که از خا

رت ساخته شـده بودنـد ،نمـایی قرمـز رنـر یـا خاکسـتری روشـن

داشتند ...،خستگی و کسال

خود را فراموش کرده بودم ،درحال خلسـه راه مـیرفـتم ،شـادی

نشاطانگیز و تحریکات حسّی و شهوانی در من ایجاد شده بود»( .ژید)14 :4933 ،
میشل در طبیع
لطاف

تعادل واقعی را باز مییابد و قدرت یک شخ

این مناظر با لمس از دس

به قل

سالم را حـس مـیکنـد.

او منتقل میشود .تـأثیر ایـن منظـره حتـی در درون
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روح میشل هم قابل لمس اس  .همانطور که میشل تأکید مـیکنـد ،او خوشـبختی را بدسـ
میآورد و خستگی را فراموش میکند .در این رمان تصـاویر نماینـده مسـتقیم روان شخصـی
داستان اس  .بهعالوه فرایندهای ساختاری این رمان مطابق بر روانشناسی میشل اس  .حالـ
روحی میشل رفتارش را تح
قل

کنترل قرار میدهد؛ بنابراین ،به کمک تخیلش ارتباط آشکار بین

و چشم را نیز تجربه میکند.
در راستای بررسی تخیل روی خمیر نرم و ایدهآل ،در این تحقیق به مطالعه تخیـل بـر روی

گردی نانی که آتش دیده اس
حقیق

میپردازیم .وقتی باشالر رویه نان را با طال مقایسه میکنـد ،در

رؤیاپردازیروی هرچه بزر

و متورم اس  ،را با تخیل روی خمیر برابـر مـیشناسـد.

ساس مراحل تهیه نان را شامل خمیری معرفی میکند که به واسطه سه عنصر :خا  ،آ
ورز مییابد .ساس خمیر منتظر آتش اس
الزم به ذکر اس

و درنهای

و هوا

به یک منبع غذایی کامل تبدیل میشـود.

که در تهیه این منبع غذایی نیاز به فرص

زمانی اس

تا بخارهای حاصـل از

خمیر مایه ازآن خارج شود؛ بنابراین رؤیاپردازی در مورد نان که یک منبع غذایی کامـل اسـ
دوگانگی ایجاد میکند؛ یعنی تضادی را نشان میدهد که بین جاذبهبوی خوش نان داغ و تنفراز
بخارهای ناشی از خمیر نان وجود دارد ،چنانچه این بخارها در محلـی کوچـک و بسـته از آن
ساطع شود باعث خفگی فردی میشود که در آن محل قرار دارد.
در داستان ضداخالق ،دوگانگی که در رابطه بین میشل با منالک وجود دارد ،شبیه اس

بـه

آنچه در مورد نان توضیح دادیم .از طرفی میشل تمایـل دارد توصـیههـای منالـک را در مـورد
روش زندگی آزادانه باذیرد و از طر

دیگر میشل شادی و نشاط منالک را شادی پیشپاافتـاده

و شوم میبیند.
«در خود حزن و اندوه فاحشی حس میکردم ،از لذات و خوشگذارنیهایی وقیح و زننـده-
ای که منالک از آنها صحب

کرده بود گرفته و متنفر شده بودم میخواستم آنها را ساختگی و

مصنوع تصور کنم و کوشش داشتم آنها را تکذی
بودم خشمگین بودم .در جوا

نمایم .از اینکه هیچگونه جوابی به او نداده

او چیزهایی گفته بودم که او را در مورد عشق و لذات من نیـز

مردد میساخ »( .ژید)484 :4933 ،
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از نظر منالک ،انسان میتواند به شادی روحی برسد درصورتیکه به هیچ شخ

یا شـیای

وابسته نباشد ،میشل به دنبال فرصتی بود تا ارزشهای پنهانی روحـش را بازیابـد تـا بتوانـد از
نگرانی و از وابستگی نسب

به مارسلین رها شـود .در ایـن تصـویر نشـانههـایی از پیچیـدگی

درونی روح او پیداس  .منالک آن شخصـی اسـ
انحرا

هدای

میکند و خالق میشل منحر

کـه میشـل را بـه سـم

راه غیراخالقـی و

میشود  .بـه همـین دلیـل اسـ

کـه منالـک بـه

دوستش چنین میگوید:
«بایستی انتخا
را انتخا

که شخ

بداند چه میخواهد که آن

کرد ،موضوع واجد اهمی

این اس

کند-...اشخاص خیال میکنند کـه مقصـود را بـه دسـ

آوردهانـد ،ولـی نـه ،گـول

خوردهاند!» (ژید)484،482 :4933 ،
میشل روی گفتار منالک تردید میکرد و آنها را مضحک و طنزآمیز مییاف  ،با این وجـود
طنین خوش گفتار منالک ،مطابق با مطالبات روح و خلق و خوی جدیدش بود؛ اما مسـئولیتش
در برابر مارسلین نیز مانعی برای تسلیم شدن در برابر گفتار منالک میشد.
 1-3تصاویر مواد نرم

بعد از بررسی رؤیاپردازی رویعنصر خا
خمیر که ترکیبی از دو عنصر آ

و مطالعه تخیـل روی مـواد سـخ

و خا اس ؛ در این قسم

تخیلپردازی در مورد موادی که حس خشون

و همچنـین

به نظر ضروری اسـ

تـا روی

و سختی را برمیانگیزد ،تأمل کنـیم .ایـن مـواد

باعث میشوند ،رؤیاپرداز احسات خوشبختی را از دس

بدهد.

روش باشالر که از منظری میتوان آن را روانکاوی براسات تصویر مواد به حسـا
به مطالعه تصویر سقوطدر اثر کشش غرایز به سم

آورد،

مواد نفرتزا میپردازد؛ امـا او خاطرنشـان

میکنـد کـه مـیتـوان از مـواد چسـبنا و نفـرت زا بـه احسـات تعـالی نیـز دسـ
( )BACHELARD, 1948 : 99درحالیکه روانشناسی کالسیک در تحقیقاتش خـال

یـابیم.
ایـن

تعالی را آشکار می کند .برای روشن کردن موضوع در روانشناسی بایستی مبدأ این غرایز کثیف
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انسان را که از نظر هگل همان دفع غذا اس  ،بررسی کنیم .هگل مدعی اس
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کـه ایـن غریـزه

ارضای میل به فرم دادن مادة نرم نزد انسان یا حیوان تعریف میشود:
«حیوان موادی از خود دفع می کند تا به کمک این مواد اشکالی بسازد که قابل ت ییر اس ؛
و عل

دفع این مواد نفرت نیس  ،بلکه مدفوع هنگامی که از حیوان خارج میشود با تشـکیل

اشکالی توسط او نیازهایش [نیازهای جسمی او] را ارضاء میکند)HEGEL, 1866 :389( ».
در این اثر نیز تأثیر تصویر استفراغ را که به نوعی عمل دفع را نزد قهرمان داستان مشـخ
میکند ،بررسی خواهیم کرد .ژید ،جزئیات تقریبی حاالت میشل را ارائه میدهد و با پیشـروی
در داستان میتوانیم مراحل مختلف بیماری میشل را بههمراه نویسنده دنبـال کنـیم .عمـل تـف
کردن آ

دهان بدبو و متعفن از نشانههای بیماری سل نزد میشل اس  .با مطالعة حال

عالئمی را مشاهده میکنیم که نشاندهندة ویژگیهای رفتـاری خـاص او نیسـ

میشل،

و تنهـا بـرای

مدتی در اثر بیماری این نشانهها را در او مییابیم« :با بیحـالی نفـس عمیقـی کشـیدم ،ناگهـان
دهانم پر شد ،ولی این مرتبه برخال

دفعه اول خون رقیقی نبود ،بلکه قطعه بزرگی خون بسته

شده بود که با تنفر آنرا روی زمین انداختم( ».ژید)94-91 :4933،
ابتدا در این تصویر ،ما تأثیر مواد کثیف و نفرتانگیز را نزد قهرمان داستان میبینیم؛ اما ایـن
رفتار یک فعل طبیعی ،نزد فرد مبتال به بیماری سل ،محسو

میشود .میشـل بـرای رهـایی از

سرفه و عوارض آن بایستی لخته خون را روی زمین بریزد و از بـدن خـود خـارج کنـد .ایـن
خون شاید حتی در صورت تداوم منجر به مر

این قهرمان شود ،بنابراین نگرانـی خواننـده و

خود قهرمان را برمیانگیزد .این رفتار برای یک فرد بیمار کامالً طبیعی اس ؛ امـا گویـا هـد
ژید از بهکارگیری کلمه «همراه با نفرت» این اس

که انزجار و بـدبینی خواننـده را نسـب

بـه

اعمال و رفتار میشل برانگیزد.
باشالر با تحلیل غرایز نفرت انگیزنزد روکانتن ،شخصـی

اصـلی رمـان تهـوع بـه مطالعـة

«خمیر غمگین» میپردازد )BACHRELARD, 1948 :104( .روکانتن شخصـیتی همـراه بـا
تضاد و دوگانگی در ذات روحش اس  .با بررسی اجمالی داستان تهوع به نظـر مـیرسـد کـه
قهرمان این رمان «پایداری» مدنظر روانشناسی باشالر در مورد تخیل مـادی را بدسـ

نیـاورده
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اس  )BACHELARD, 1948 :105( .به عالوه ،در طـی داسـتان متوجـه رفتـار تردیـدآمیز
روکانتن میشویم .او حتی نمیتواند ارتباط ساده بین مواد تشکیلدهنده اشیاء اطـرافش را پیـدا
کند و در درونش نوعی دوگانگی نسب

به جنس اشیاء احسات میکند .در ادامه داستان متوجه

میشویم که روکانتن ازفکر لمس ماسههای دریا دچار اضـطرا
پیشروی در رمان میبینیم که او احسات متفاوتی بهدس

مـیشـود ،درصـورتی کـه بـا

میآورد و متمایل به لمـس ماسـههـا

میشود .دوگانگی احساسی در مورد جنس اشیاء مشخصة ویژگـی دوگـانگی و تضـاد درونـی
قهرمان داستان اس  .سارتر در این داستان نهتنها ت ییر ظاهری رفتار روکانتن را نشان مـیدهـد
بلکه دوگانگی روحی شخصی

رمان را برای خواننده آشکار میکند.

بنابراین مشاهده شد که در بررسی روانشناسانة خمیری کـه نماینـدة یـک فـرد نـاموفق در
اعمالش اس  ،ما نهایتاً به منشأ این احساسات یعنی خمیر غمگین ) (la pâte tristeمیرسـیم.
برای بررسی تأثیر این خمیر غمگین میتوانیم تأثیر دس
دستی که در ساخ

خمیر کامل ،ضعیف عمل میکند .هنگامی که دسـ

لمس میکند ،در این ارتباط احسات دوگانگی نسب
حال

ضعیف را برآن مطالعـه کنـیم؛ یعنـی

تهوع را روی این دس

یـک شـیء معـین را

به جنس این شیء پیدا میکند .میتـوانیم

بررسی کنیم؛ مانند وضعیتی که قهرمان سارتر در داسـتان تهـوع

دچار آن شد .با تعمیم این نظریه میتوانیم بررسـی کنـیم کـه خمیـر همـواره نـرم و غیرقابـل
شکلپذیر در حقیق

نماینده پوچی مادی اس )BACHELARD, 1948 :106( .

در داستان ضداخالق نیز ما شاهد خمیر وجودیشارل هسـتیم کـه خمیـری نـرم و غیرقابـل
شکلپذیر اس  ،از نظر میشل این انسان ناموفق اس
ترکی
کت

ابتدایی هر انسانی از دو عنصر آ

چرا که نماینده خمیری ناموفق اس .

و خا تشکیل شـده اسـ  ،در انجیـل و سـایر

آسمانی نیز به این مسئله اشاره شده اس  .شاهد بر این موضـوع آیـه  14سـوره االسـراء

میباشد« :وَإِذْقُلْنَا لِلْمَالَئِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِالَّ إِبْلِیسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْخَلَقْ َطِیناً» ترجمـه
این آیه به اینصورت اس (« :به یاد آورید) زمانی را که به فرشتگان گفتیم« :بـرای آدم سـجده
کنید!» آنها همگی سجده کردند ،جز ابلیس که گف « :آیا برای کسی سـجده کـنم کـه او را از
خا آفریدهای؟!» در حقیق

معنای «خَلَقْ َ طِیناً» :یعنی او را از گِل آفریدهای.
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بنابراین میتوانیم برای شخصی های داستان ضداخالق نیز به خمیر وجـودی آنهـا اشـاره
کنیم؛ اما در مورد قهرمان داستان و احسات تضاد درونیاش بایستی در تصویر زیر بـه بررسـی
دوگانگی روحی میشل نسب

به مواد اطرافش باردازیم .میشل از طرفی در بخشی از داسـتان از

حضور شارل در سال گذشته احسات شادمانی و قدرت میکند .ولی در سال جـاری میشـل از
حضور شارل که همان خمیر وجودی سال گذشته را دارد ،رنج میبرد .در این تصویر میتوانیم
به عدم پایداری درونی این شخصی

و حتی ماهی

ذاتی خمیر او اشاره کنیم.

« چگونه شرح دهم که پس از یک دوستی پرهیجـان نسـب

بـه او جـز یـک انـدوه بـدون

کنجکاوی در خودم احسات نمیکردم ،چه علتی ممکن بود داشته باشد؟ از این جهات بود که
احساسات و سلیقة من نسب

به سال گذشته فرق کرده بود ،اعترا

مـیکـنم کـه مـزارع مـن

بهاندازة کارگرانی که در آن کار میکردند مورد عالقة من نبودند و برای معاشرت با آنها وجود
شارل ناراح کننده بود .او خیلی مـدد

و معقـول بـود .بـاوجود احساسـات شـدیدی کـه از

خاطرات سال گذشته در من زنده شده بودند ،از بازگش

او میترسیدم( ».ژید)449 :4933 ،

برای توضیح این احسات دوگانه در وجود قهرمان داستان باید به نکـاتی توجـه کنـیم .اول
اینکه میشل تمایل داش
توصیههایی برای دق
مالکی

از بار مسئولی

مزرعه خود را خالص کند ،درحالیکـه شـارل بـه او

بیشتر در حفظ مزرعه میکرد .زمین نرمانـدی در نـزد میشـل احسـات

را بیدار میکرد .بعد از مدتی این احسـات نسـب

بـه خـا همـان منطقـه در وجـود

قهرمان ت ییر کرد و میشل دیگر هیچ تعلقی را نمیپذیرف  .با این وجود همین حالـ
نزد او پایدار نبود .در ادامه داستان هنگامی که به خا پاریس بازگش
مواجه شد و به دنبال آن احساسات قبلی یعنی عشق به مالکی
داد .ساس میشل هنگامی که به سوئیس برگش
نامشروع تمایل داش

و احساسش نسب

هـم در

بـا مشـکالت بسـیاری

و تعلقپـذیریاش را از دسـ

دیگر اربا

مزرعهاش نبود بلکه به لذتهـای

به گیاهان و خا

و آنجا را دیگر

مزرعه ت ییر یاف

محلی آرام و حاصلخیز نمیدید .بهنظر میرسد که با به وجود آمـدن ت ییـرات روحـی ،میشـل
دیگرنمی توانس

پایداری درونیاش را حفظ کند ،همزمـان ت ییراتـی نیـز در افکـارش ایجـاد

شدهبود .بهطور مثال وقتی بعد از مـدتی بـاالخره "مرنیـر" را بـه همـراه مارسـلین بـه مقصـد

سال چهل و هشتم
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"سوئیس" تر کرد ،دوباره به عل
حرک
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آ وهوای خشک و سرد ایـن منطقـه بـه سـم

جنـو

کرد)CANCALON, 1970 : 59( .

در تصویر دیگری در این رمان ،باز هم شاهد دوگانگی احساسی میشل نسب

بـه جزئیـات

چهرهاش هستیم .اوحتی برای هوی یابی خودش دچـار دوگـانگی و تضـاد اسـ  .میشـل بـا
آوردن سالمتی ،بعضی تمایالت درونی خود را به صورتی متفـاوت احسـات مـیکنـد.

بدس

پیش از این همواره ریشهایش را نمیتراشید ،اما حاال میل دارد ریشهایش را از ته بتراشد.
«وقتی که ریشم را قیچی کردم ،درس

مثل این بود که ماسکی از صـورتم برداشـته باشـم.

احساساتی که پس از برداشتن این ماسک در من پدید آمـد خوشـحالی نبـود ،بلکـه یـک نـوع
وحش

بود و وحش

من نه از این جه

را گذاشتم بلند شوند .بهاین ترتی

بود که چهرهام زش

باشد ...برعکس موهای سـرم

وجود من به کلی ت ییر کرده و نو شده بـود .ولـی بـاز هـم

بی کار بودم و در جستجوی چیز دیگری بودم ...ولی چندی بعد با خودم گفتم ،وقتی که بهتر و
کاملتر شود بهتر خواهد شد .چون مجبور به ادامه زندگی بودم ماننـد دکـارت یـک وضـعی
زندگی موقتی برای خودم درس
این حال
اس

کردم( ».ژید)12 :4933 ،

جدید میشل نمی تواند نمایانگر پایداری شخصیتی او باشد چراکه خودش معتقد

که این وضع هم موقتی اس

برای خالصی از وضعی

و خودش را مانند دکارت در یک زندگی مـوقتی مـیبینـد.

ظاهرش به آمالفی میرود و در یک سلمانی کثیف و نفرتانگیز اقدام

به تراشیدن ریشهایش میکند .و از آن ماسک قدیمی ظاهرش بهطور موق
این ت ییر میشل دچار اضطرا

رها مـیشـود .بـا

میشود .از این میترسد که مارسلین متوجه دگرگونی ظاهریش

بشود و شاید او را سرزنش کند؛ اما میشل آخرین ماسک مـزاحم را بـر مـیدارد تـا بتوانـد بـه
آزادی مورد نظرش دس یابد.
عالوه بر بررسی حس دوگانه قهرمان داسـتان نسـب
میتوانیم در این قسم

بـه جـنس اشـیاء و افـراد اطـرافش،

که مرتبط با تخیلپردازی روی مواد نرم و چسبنا اس  ،ایـدئولوژی

تسلط مواد چسبنا را مطالعه کنیم .بهاین منظور باشالر موادی را ذکر مـیکنـد کـه مـیتوانـد
باعث ثبات این چسبندگی شود .به تعبیر باشالر «سـم  ،آدامـس عربـی» ( BACHELARD,
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میکند؛ اما مواد سخ
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مثل فوالد در برابـر سـم

مقاوم هستند .در تصاویر بعدی به بررسی قدرت و یا ضعف تخیل در تسلط روی چنـین مـواد
چسبناکی میاندیشیم .هر تصویر در حقیق

نوعی ماده چسبنا در درون خود دارد و بـه ایـن

دلیل میتوانیم پیچیدگیهای تخیل روی مواد چسبنده را با مطالعه بر روی تصاویر آشکار کنیم.
رؤیاپرداز به کمک تخیلش میتواند روی چنین موادی مسلط شود.
در داستان ضداخالق نیز میشل بهدنبال منطقهای اس

که در آن بتواند مواد الزم برای تسلط

روی ماده چسبنا تخیل خود را فراهم آورد .وقتی آن مواد نفرت انگیـز بـه علـ
بدنش خارج میشود برای تسلط یافتن روی آنهـا نیـز بایسـتی مـادهای مناسـ
شایسته بیابد .میشل آ وهوایی را جستجومیکند که در آنجا قدرت و سالم

بیمـاری از
در منطقـهای

را بدس

آورد.

او بیشتر بـه منـاطق معتـدل و گـرم مثـل "راولـو" عالقـه دارد .چراکـه "راولـو" در موقعیـ
ج رافیایی مدیترانهای همراه با آ وهوایی معتدل واقع شده اس  .ایـن منطقـه دارای خـا و
هوایی معتدل اس  ،بنابراین منطقهای مناس
مواد نرم موجود در خا
ترتی

برای درمان میشل خواهد بود .ژید در مورد تأثیر

این منطقه روی خمیر وجودی میشل تخیلپردازی مـیکنـد .بـهایـن

تأثیر آ وهوا روی جسم نـرم و ضـعیف میشـل باعـث قـدرت و تسـلط روی روح و

روانش و درنهای

زندگی شخصیاش میشود .میشل در برخورد با عناصر خـا ایـن منطقـه

پایداری را بدس

میآورد.

«این کمال مجهول که تصورات مرا بهطور مبهم بهخود مش ول داشته و ارادهام را با هیجـان
شدیدی برای بدس

آوردن آن به کوشش وادار میکرد .با تمام قوا ارادهام را برای تقوی

و گندمگون ساختن آنبهکارمیبردم .تقریباً نرسیده به «سالرن» از ساحل منحر
رفتم ،هوای نشاطآور آنجا جذبه صخرههایی که بر اثر جریان آ
درّههای ژر  ،نیرو و خوشحالی مرا تقوی

صا

بدن

شده به «راولو»

و صیقلی شـدهبودنـد،

نموده و از هیجانات قلبم میکاستند(».ژید:4933 ،

)43-44
آ

و هوای این منطقه گرم و معتدل ،به قهرمان داستان ضداخالق شور و هیجان میبخشید

و تأثیر این آ

و هوا روی بدن میشل باعث قدرت و شادمانی او میشود .میشل در این منطقه

سال چهل و هشتم
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تخیلپردازی روی عنصر خا در...

با انجام غسل تعمید آ

و آفتا

کامالً احسات آرامش و اطمینان به دس

خمیر درونیاش را به کمک این عناصر تثبی

میآورد و به نوعی

میکند.

باغهای پلکانی "راولو" و همچنین جنگلهای انبوه "بیسکرا" و غارهای پر درخ
منطقه برای میشل پناهگاه رمزگونهای ساخ

و در آنجا با دنیـای جدیـدی آشـنا شـد .در ایـن

منطقه میشل کامالً تنها بود نه همسر و نه پسرهای جوان عر
این انزوا میتوانس

با غسل تعمید آفتا

در ایـن

و آ  ،حقیق

او را همراهی نمـیکردنـد و در

درونی و خـود واقعـیاش را کشـف

کند.
اما بعد از شناخ
انحرا

عوامل تثبی

اخالقی اشاره کنیم و عل

شخصی

درونـی میشـل مـیتـوانیم بـه فـرو رفـتن او در

آن را به کمک تخیل پـردازی روی مـواد نـرم و چسـبنا

تحقیق کنیم .یکی از انگیزههای موجود زنده که دوگـانگی را نشـان مـیدهـد ،ارادة او در فـرو
رفتن در گل و الی و غرق شدن در مـواد کثیـف خـارج شـده از بـدن خـودش اسـ  ،دقیقـاً
میتوانیم رفتار خو را بهعنوانمثال ذکر کنیم .خو حیوانی اس

که در مـدفوع خویشـ وطه

میخورد ،او در گل و الیی که از مواد بیارزش و هرآنچه که شکل خود را ازدسـ

داده ،فـرو

میرود.
برای تخیلپردازی ،باید ابتدا در مورد ارزش مواد تردید کنیم .هوش بشر مبتنی بر ارزشهـا
و رفتارهای انسانی میباشد که از تأثیر مواد بهدس
در تخیل مادی بهتر اس

آمده اس  .برای نشان دادن ریتم ارزشهـا

مثالی از کیمیاگری بزنیم .بـرای کیمیـاگری بایـد ابتـدا نقـره ثابـ

و

محکم را به گَل نرم ت ییر دهیم و ساس کیمیاگر میتواند روی ارزشدهی بـه ایـن گـل نـرم و
تبدیل آن به طال تخیلپردازی کند .در مورد انسان نیز او با کس
با گل و الی و خا میتواند سالم

خود را بهدس

ارزشهای متعالی در ارتبـاط

آورد.

حمام گلو الی برای سالمتی ضروری اس  ،هنگامی که ما دلیل درمان جسم بشـر توسـط
گل نرم را بررسی میکنیم .متوجه میشویم که این گل و الی در واقع گلهای شکوفای بهاری
بودند که به مرور زمان تبدیل به گل نرم شدند و در درمان مناس

هسـتند؛ بنـابراین گـل نـرم

موجود در خیابان نیز منشاء وجود ابتدایی گیاهان سرسبز به خصوص گلها و درختان هسـ .
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در این مطل

می توانیم خا
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زمین را جسمی بدانیم که با بدن انسـان ارتبـاط مسـتقیم برقـرار

میکند.
بهاین ترتی

ارزشهای متضاد تصاویر و تجربه درونی انسان و همچنین رؤیاهای سرکو

شدة او در گلو الی و خا نرم و سیاه جای دارد .درحالیکه زمین سخ  ،در حقیقـ

بـازی

ارزشهای مفقود شده را نمایان میسازد .همین تصاویر میتوانند باعث تعالی شوند.
میشل قهرمان داستان ضداخالق ژید درون خـود را بـه کمـک غسـل تعمیـد در گـل نـرم
جستجو میکند .او قدرت و تعادل را با حمام در باتالق گلآلود "راولو" بازمییابد؛ بین کشف
دنیای احساسات میشل در جنگلهای "بیسکرا" و دو غسـل تعمیـدش نقطـه اشـتراکی وجـود
دارد .چرا که در هر واقعه در زندگیاش با طبیع

ارتباط برقرار میکند و احسات شور فیزکی

در روحش بیدار میشود:
«آن ها به بازسازی استخر بزر

که شکسته شده و آبش هرز میرف

دس

زده و مشـ ول

سمن کاری آن بودند ...چقدر میل داشتم وسط آ ها پریده و از صید ماهی که این دفعه با کار
و جن

و جوش زراعتی توأم بود برخوردار شوم ...درآّ های گلآلود بچهها ماهیهای ریـز و

کوچک را گرفته و در سطلهای آ

صا

میانداختند( ».ژید)44 :4933 ،

باتالق گلآلود میتواند تخیل میشل را غنی کند .خا گلآلود باعث مـیشـد کـه او شـور
آورد و بـه همـین سـب

درونیاش را در برخورد با طبیع

به دسـ

گلآلوده او را برای شنا در این آ

و صید ماهی ترغی

اسـ

کـه نگـاه بـه آ

میکند و حتی این گل نـرم مـیتوانـد

سالمتی میشل را بازگرداند .در واقع ،این باتالق گلآلود ،تبدیل به دارویی اساسی برای درمـان
بیماری میشل میشود .گل نرم شامل بازماندههای گلهـا و گیاهـان سرسـبز اسـ
شکوفایی خود را از دس

دادهاند ،اما تأثیر مثب

کـه اکنـون

خود را حفظ کردهاند .زندگی پر از احسات

میشل با غسل تعمید خا نرم و گلآلود آغاز میشود.

سال چهل و هشتم
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 -1-4نتیجهگیری

این تحقیق سعی داش

تخیل پردازی بـر روی خـا را بـه کمـک تحلیـل تصـاویر رمـان

ضداخالق ژید مطالعه کند .در تصاویری که سـختی موادخـا را نشـان مـیدهنـد دو تصـویر
متضاد را مورد بررسی قراردادیم که موجبات بروزخشم و ناراحتی میشـل را فـراهم مـیکـرد.
تصویر ایجاد شده در ذهن رؤیاپرداز در مواجه با جسمی مثل مرمرو تصویر حاصل در تمـات
با هوای سرد و یا گرم مورد بررسی قرارگرف  .مشاهده شد کـه تمـات رؤیـاپرداز بـا پوسـ
درخ

خرما که پر از گره و بسیار سخ

اس  ،باعث شدت و فوران احساسات او مـیشـود؛

بنابراین تمات بدن عریان قهرمان داستان با پوسـ

درخـ

قـدرت و سـالمتی را بـه بـدن او

بازگرداند.
ساس در مطالعه تصاویر خمیر ،پنج تصویر متفاوت در داستان را بررسی کردیم .در یکی از
این تصاویر رفتار خودآزار و دگرآزار دستمال حریر و خون ناشی از بیماری سـل نشـاندهنـدة
نگرانی و اضطرا

در تصاویر بود .دیدیم که این قسم

بیماری نزد قهرمان ،از اهمی

داستان به عل

ظهـور اولـین عالئـم

ویژهای برخوردار اس  .با این تصویر نویسـنده توانسـ

حتـی

نگرانی خواننده را برانگیزد و خود ذات مبارزه بین این دو ماده و دلمش ولیهای میشل منجـر
به بروز ترت و نگرانی در نزد او شد .در ادامه تحلیل تصاویر مربوط به مبارزه بـین دو عنصـر،
شاهد تصویر دیگری بودیم که رفتار دگرآزار آ
تصویر اگر روح نویسنده را همان آ
بههمین دلیل اس
سالم

بدانیم ،میبینیم که زیر سـلطه تـرت و نگرانـی اسـ

که خا رت را م لو

شدیم که لمس طبیع

روح میشل را نیز تح

و قدرت خود را به دس

و آفتا

را روی خا نشان مـیداد .در ایـن
و

نشان مـیدهـد .در بررسـی تصـاویر خمیرمتوجـه
تـأثیر قـرار مـیدهـد و در ایـن تمـات گـویی

میآورد.

مشاهده شد که گرچه میشل به ظاهر سالمتی خود را بازیافته اس  ،اما هنوز در احساساتش
دوگانگی وجود دارد .ما در تحلیل تصاویر این دوگانگی احساسی را در برخورد با منالک نشان
دادیم .همان طور که در مورد نان کامل توضیح دادیـم و حـس دوگانـه دوری جسـتن از بـوی
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این غذای کامل را بیان کردیم مشاهده شد که حضور منالـک

و سخنان وسوسه انگیزش نزد میشل نیز احساسی دوگانه را برمیانگیخ .
برای تکمیل پژوهش حاضر و همچنین نشان دادن تخیل بارز ژید در این اثر ناچـار بـودیم
که پس از بررسی تصاویر مواد سخ

خا و تصاویر خمیر به تحلیل تصـاویر مـواد نـرم نیـز

باردازیم .پنج تصویر متفاوت را در موقعی های خاص بررسی کردیم .در تحلیل تصویر عمـل
دفع لخته خون مشاهده شد هر چند این تصویر موج
ولی این رفتار به عل

به وجود آمدن احسات نفرت میشود،

بیماری میشل ،طبق نظریه باشالر رفتاری کامالً طبیعی اس  .در تحلیـل

تصاویر مواد نرم خا متوجه وجود دوگانگی در احسات میشل به شارل شدیم و از آن نتیجـه
گرفتیم که به دلیل اینکه خمیر وجودی شارل نرم و غیرقابل شکلپذیری اس  ،به همین سـب
میشل حس دوستانهاش نسب

به او به انزجار تبدیل میشود .این دوگانگی احساسی ،در جـای

جای داستان قابل بررسی اس  .حتی میشل در مورد ظاهر خـودش دچـار دوگـانگی و تضـاد
اس

و نمیتواند تصمیم قاطع بگیرد و ما تصویری را بهعنوان نمونه بررسی کـردیم کـه نشـان

میداد میشل با ت ییر ظاهرش با تراشیدن ریش خود ،احسات وحشـ

و تضـادی در درونـش

احسات میکند؛ تا جایی این تردید ادامه مییابد که میشل زندگیاش را موقتی میداند.
شخصی

ناپایدار داستان ضداخالق در تمات با طبیع

"راولو" که طبیعتی گرم و معتـدل

اس  ،دارویی برای رفع تضاد و دوگانگی شخصتش پیدا مـیکنـد .او پایـداری و ثبـات را در
رابطه مستقیم با طبیع

بدس

معتـدل "راولـو"بـهعنـوان

میآورد .یادآور میشویم که طبیع

سم ی برای پایداری روح سرشار از تضاد میشل عمل میکند .نتیجه این پایداری ،توجه میشـل
به تأثیر گل نرم جه

درمانش اس  ،دیدیم که او بسیار تمایل داش

تا در باتالق گلآلود شنا

کند و ماهی بگیرد؛ چرا که همین گل نرم بازمانده گلها و گیاهان دارویی بودند.
در این داستان نویسنده با ترسیم قهرمان داستان که در اثر بیماری و ضعف جسمانی همواره
تشنه قدرت و سالمتی اس  ،نشان میدهد که در روح و زندگی این شخصی
دوگانگی وجود دارد ،اما به امید بدس آوردن سالمتی در طبیع

همواره تضاد و

مورد عالقـهاش بـاالخره بـه

449

...تخیلپردازی روی عنصر خا در

سال چهل و هشتم

پایداری روحی نزدیک میشود؛ با اینکه در هرصورت تا پایان داستان شاهد تردیـدهای مکـرر
.قهرمان در تصمیمگیریهایش هستیم
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ناتانیل هاثورن :روایتگر علم و اخالق اجتماعی
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چکیده
ناتانیل هاثورن بهعنوان یکی از مشهورترین و تأثیرگذارترین نویسندگان اخالقگـرا قـرن
نوزدهم ادبیات آمریکا همواره از زاویهها متفاوت مـورد بررسـی و تحقیـق قـرار گرفتـه
است .آنچه این مقاله سعی بر آن دارد این است که به رابطه بین علـم و اخـالق از دیـدگاه
این نویسنده از فاصله نزدیکتر بنگرد .مباحث زیاد در ارتباط با اینکـه آیـا هـاثورن در
داستانهایش اخالق فرد از قبیل رابطه انسان با خدا ،توبه و بازگشت بـه مـن معنـو را
بیشتر مد نظر داشته یا اینکه در یک سطح وسیعتـر ریشـه مشـکالت جامعـه بشـر را در
رعایت یا عدم رعایت اخالق اجتماعی جستجو میکرده ،صورت گرفته است .بررسیهـا
زیاد نشان میدهند که هاثورن از مطرح کردن آنچه منتقدین آثار ادبی موارد اخـالق فـرد
مینامند ،به تصویر کشیدن اهمیت اخالق اجتماعی را در نظر داشته است .این مقاله سـعی
بر آن دارد که از میان موارد متعدد که هاثورن در ارتباط با اخـالق اجتمـاعی در آثـار
مطرح نموده است ،به رابطه بین علم و اخالق اجتماعی بپردازد .این مقاله علم و اسـتفاده
نا صحیح از آن را در سه داستان کوتاه " نشـان مـادر زاد" " ،دختـر راپـا ینی" و " اتـان
برند" بهعنوان بخش مکملی از سبک ناتانیـل هـاثورن بـه تصـویر مـیکشـد و ایـن انتقـاد
اجتماعی را از دیدگاه نویسنده مطرح میسازد.
کلیدواژهها :ادبیات قرن نوزدهم آمریکا ،اخالق اجتماعی ،دانشمند ،علم .ناتانیل هاثورن.
مقدمه

در طول شصت سال عمر خود در نیمه اول قرن نوزدهم ،هاثورن شاهد تغییـرات سـریع و
عظیم سیاسی ،اقتصاد  ،اجتماعی ،و علمی بود که هرکدام از این تغییرات بهطـور مسـتقیم یـا
غیرمستقیم بر آنچه او از آنها هراس داشت و دغدغهها خـود را از آنهـا در آثـار
____________________________
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کرده است ،مؤثر بوده است .قرن نوزدهم آمریکا با رشـد علـم و اقبـال عمـوم دانشـمندان بـه
پیشبرد علوم روز مصادف و همگام شد .توجه ناگهانی بیشازپیش به علوم تجربی و تمایل بـه
کمرنگ قلمداد کردن علوم انسانی و حتی علـم اخـالق ،زنـگ خطـر را بـرا آن دسـته از
اخالقگرایان که رسیدن به رؤیا آمریکایی را از مسیر اخالقیات میدانستند به صـدا در آورد.
ناتانیل هاثورن نیز بهعنوان یکی از پر مداران تلفیق ادبیات و اخالق ،از داشتن این دغدغه که
روز به روز بیشتر گریبان جامعه را میفشرد مستثنی نبود .و در بیشتر آثار  ،انـوا متفـاوتی
از علم را به تصویر کشید که توسط دانشمندان غیر معمولی و عجیب به آنها پرداخته میشد.
این به تصویر کشیدنهـا غیـر معمـول از دانشـمندانی کـه نقـشهـا کلیـد در برخـی از
داستانهایش باز میکنند ،بهشدت تحت تأثیر شرایط اجتماعی فرهنگی زمان خود بوده است
(بلوم .)4331 ،او بهعنوان یک اخالقگرا اجتماعی ،از بهترین حربه جهت ارائه انتقاداتش بـه
روند لجامگسیختها که میرفت تا اخالقیات را به دست فراموشی بسپارد ،استفاده کرده است.
مسئله بزرگتر اینجاست که دانشمندان قرن نوزدهم آمریکا بـه شـاخههـایی از علـم رو آورده
بودند که امروزه علم نوین از آنها با عنوان شبه علم یاد میکند .این شاخههـا شـبه علـم در
فرایند تکاملی خود راه را برا تولد اقسام دیگر از دانـش یـا جنـبشهـا اصـالحطلبانـها
گشــودند کــه امــروزه از آنهــا بــا عنــاوین علــوم اجتمــاعی ،جمجمــهشناسـی ،روان نگــار ،
آسیبشناسی در آب ،دسـتخطشناسـی ،آسـیبشناسـی متجـان

( ،)homoeopathyتسـاو

حقوق زن و مرد ،الغا بردهدار  ،و جنبش ضد مصرف الکل یـاد مـیشـود ( اشـتور.)4391 ،
تمایل آمریکا قرن نوزدهم به این شاخهها شبه علم شدید بود و مردم از آنهـا بـرا درک
طبیعت ،زندگی و طبیعت انسانی استفاده میکردند .انتشار کتاب طبیعت یکی از نشانهها ایـن
عالقه و عملکرد بود.
هاثورن بهعنوان یکی از بانفوذترین ادبا

قرن نوزدهم ادبیات امریکا بـه ایـن شـاخههـا

شبه علم عالقهمند بود .عضویت و ارتباطش با انجمن مزرعه بروک در بـین سـالهـا -4114
 4119از این عالقه پرده بر میدارد .و

ندین ماه در ایـن مزرعـه زنـدگی کـرد .تجربیـات

حاصل شده از این زندگی ،زیر بنا الهامی شد که او را بـه سـمت نگـار

رمـان "بالیثـدل

سال چهل و هشتم

001

ناتانیل هاثورن :روایتگر علم و...

رومن " هدایت نمود .رمانی که دران ،او از خواب مصنوعی بهعنوان یک شبه علم به شـکل
یک تم داستانی حاکم بر کل اثر استفاده کرده است .آنگونه که از این اثر بر مـیآیـد هـاثورن
عالقه خاصی به پدیده خـواب مصـنوعی داشـته ،و بـه آن بارهـا در آثـار دیگـر

ازجملـه

داستانها کوتاهی مانند " نشان مادر زاد" " ،دختر راپا ینی" ،و " اتـان برنـد" اشـاره کـرده
است کرده است.
ساموئل ی

کول در کتابش " خواب مصنوعی و هاثورن" معتقـد اسـت کـه هـاثورن از

پدیده خواب مصنوعی بهعنوان یک موضو  ،یک تم و حتی ابزار برا تمـایز بخشـیدن بـه
آثار

استفاده کرده است .فرایندها و تکنیکها نگار

که هاثورن در خلق داستانهـایش از

آنها مدد جسته است به عملکردها و شیوهها مرسوم در خـواب مصـنوعی شـباهت زیـاد
دارند ( کول.)1009،
این مقاله تأثیر پدیده خواب مصنوعی بهعنوان بخش مکملی از سبک نگار

هاثورن را بـر

سه داستان کوتاه و را مورد بررسی قرار میدهد .همچنین تأثیر فرهنگ حـاکم قـرن نـوزدهم
جامعه آمریکا بر این سه اثر مورد تحلیل قرار خواهد گرفـت .بـهطـور خالصـه ایـن مقالـه ،از
جنبهها جامعهشناختی و سبک شناسانه سه داستان کوتاه از آثار هاثورن که از نظر اسـتفاده از
عناصر همچون علم ،خواب مصنوعی ،و فرهنگ قرن نوزدهم آمریکا مشهور هستند را مـورد
مطالعه قرار میدهد.
خواب مصنوعی و آمریکای قرن نوزدهم

عبارت "خواب مصنوعی" در اواخر قرن هیجدهم توسط پزشک اتریشی فرانت
فرضیها به نام "مغناطی

مزمـر در

حیوانی" مطرح شد .خواب مصنوعی با دیگر انوا تجارب روحی

ازجمله درمان از طریق هیپنوتیزم ارتباط عملی دارد .در فرضیه

مزمر بـر وجـود سـیالی در

بدن انسان تأکید شده است که مطابق با قانون مغناطی

عمل مـیکنـد .ایـن سـیال در بـدن

انسان میتواند بهوسیله هر شیء مغناطیسی و یا با آموز

توسط خود فرد فعـال شـود .مزمـر
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ندین رو
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درمانی برا

به تعادل رساندن حرکت این سیال در بدن انسان را ابدا و پیشنهاد نمود ( .کین)4331 ،

تئور خواب مصنوعی مدتها از تولد هاثورن به آمریکا وارد شد .شهرت پدیده خـواب
مصنوعی در قرن نوزدهم در آمریکا ،با اشتیاق برا علم و فنآور همزمان شد .این پدیده در
آمریکا نسبت به اروپا از اقبال بیشتر برخوردار شد .بسیار از اصالحگرایـان ،نویسـندگان ،و
متفکرین ازجمله ویلیام لویید گر سون ،جریان روحگرایی را جد گرفته و برخـی خـود بـه
مشاهده مستقیم و یا حتی حضور شخصی در جلسات تقویت روح و یـا حتـی احضـار ارواح
پرداختند ( .کین)4331 ،

برا آمریکاییها در آن زمان خواب مصنوعی فقط یک نو روحگرایی نبـود بلکـه روشـی
برا تفریح و تجارت نیز محسوب میگردید .بسیار از متبحرین فن خواب مصنوعی نه تنها
از آن بهعنوان روشی برا درمان بیمار ها ،بلکه در جهت ایجاد سرگرمی و جلب مشتر نیـز
استفاده میکردند .آرام آرام عدها به صحت و درستی این رو

شـک کردنـد و هـاثورن هـم

یکی از این افراد بود .و به امور علم و شبه علم ،و خواب مصنوعی عالقـهمنـد شـد و ایـن
عالقه او را به شک نسبت به این مسائل رهنمون شد .آنچه و را نسبت به ایـن امـور بـدبین
ساخته بود به دست گرفتن اراده و اختیار انسان توسط انسانی دیگر بود کـه از نظـر او رابطـه
برده و ارباب را در ذهن متجلی میساخت)4331( .
تحلیل

هاثورن مکرر با به تصویر کشیدن پایانی غمانگیز بـرا دانشـمندانی کـه در علـوم جدیـد
تبحر داشتند ،نسبت بهدرستی این علوم ابراز شـک و تردیـد مـیکنـد .ایـن دانشـمندان کـه از
احساسات انسانی عار هستند ،در پایان کار خود با شکست و تباهی روبرو مـیشـوند .بـرا
مثال در سه داستان کوتاهی که در ذیل مطرح میشوند نمونههایی از شکسـت و ناکـامی ازیـن
بهوضوح دیده میشوند:

سال چهل و هشتم
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 -1نشان مادر زاد

داستان نشان مادر زاد برا اولین بار در سال  4119در مجله پایونیر به اپ رسید.

او آنچنان در زمینه اکتشاف قدرتها عنصر مواد به تبحر رسیده بود کـه تحسـین تمـام
انجمنها علمی اروپا را برانگیخته بود .این دانشمند فیلسوف با رنگی پریده پ

از اکتشـاف

رموز ابرها آسمان و اعماق معادن به آرامی در آزمایشگاهش مینشست .و از کشف اسرار
شعلهور ماندن آتشفشان ها ،جوشش شـمههـا ،وز

بادهـا ،و گـونگی خـوا

آبهـا

آبها ،ه زالل و شفاف و ه سرشار از مواد داروئی و پزشکی از سینه تاریک زمین خرسـند
و راضی به نظر میرسید .مدتها قبل ،و تمامی اسرار شگفتانگیز بدن انسان را مطالعه کرده
بود و فرایند که از طریق آن طبیعت تمامی تأثیرات با ارز

را از زمـین و هـوا شـبه سـاز

میکند تا شاهکار بنام انسان را خلق نماید را بررسی کرده بود ( .هاثورن)4391 ،
دانشی که آیملر از آن برخوردار بود از نو شبه علم محسوب میشد مخصوصـا در کیمیـا
گر که و به دنبال کشف حاللی بود تا به کمک آن مواد پایه را طال تبدیل کنـد .بـه تصـویر
کشیدن آیملر بهعنوان یک دانشمند و فیلسوف ،در همان راسـتا نشـان دادن پیشـگامان علـم
است که زمانی مردم ایشان را جادوگر میدانستند .از این میان میتوان بـه آلبرتـوس مگنـوس،
کرنلیوس آگریپا ،و راجر بیکن نام برد .این شخصیتها نیز مانند آیلمر بخاطر نوشتهها مرموز
و کار با ابزارها جادویی در نزد مردم از شـهرت زیـاد برخـوردار بودنـد ( برادلـی)4311 :
آیلمر از جنبهها علمی از شهرتی خا
ترک و زندگی جدید را با همسر تازها

بر خوردار بود اما تمایل داشت تـا آزمایشـگاهش را
مانند یک شوهر فدا کار آغاز کند .با ایـن وجـود،

راو از همان ابتدا داستان قصد آیملر برا ترک علم را زیر سئوال برده بود.

قدرت باال تعقل ،تخیل ،روح ،و حتی احساس ،رضـایتمند معنـو خـود را در تعـالی
مرحله به مرحله هوشمندانه میجوید .این سیر صعود تا آنجایی پیش میرود که فیلسوف بـه
تمامی اسرار و رموز خلقت دست پیدا کند و حتی خود در این زمینه صـاحب نظـر شـود .مـا
بدرستی نمیدانیم که آیا آیملر تا این حد به توانایی بشر در کنترل طبیعت ایمان داشت یا خیر؛
اما این مطلب کامال آشکار است که لذت بی پایان او از سر شمهها علم و معرفت مـانع از
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هرگونه جدایی و

شمارة اول

از علوم میشد .عالقه و عشق و به همسر جوانش بسیاز قو مـینمـود

اما این عشق با عالقه زیاد

به علم در هم آمیخته بود ( هاثورن)4391 :

جورجیانا ،همسر جوان و زیبا آیلمر ،که تنها دلیل دانشمند برا رها کـردن فعالیـتهـا
علمی است ،تبدیل به عاملی برا جذب بیشتر و به دانش و ادامه تال

در جهـت رسـیدن

به اهداف بیشتر علمی میشود .جورجیانا زن بسیار زیبا است که زیبایش برا آیلمر در حـد
کمال ستودنی است اما نکتها بسیار کو ک دربـاره ایـن زیبـایی ذهـن دانشـمند را بـه خـود
مشغول کرده است .زن جوان بر رو گونه پ نشان مادر زاد کو کی به شـکل یـک دسـت
دارد .این نشان آنقدر کو ک است که گاهی اوقات حتی به درستی دیده نمیشود .آیلمـر قبـل
از ازدواج توجه زیاد به این نشان مادر زاد نداشت اما رفته رفته این توجه بیشتر و بیشتر شد.
کار بدانجایی رسید که هر بار بدان نشان مینگریست وحشت سراپا وجود

را میگرفت و

همراه با این نگاه وحشت ،کم کم به جورجیانا هم منتقل شد و هر بار نگـاه آیلمـر ذهـن زن
جوان رابیشتر بهم میریخت .نشان مادر زاد رو گونه جورجیانا ،روز و شب ،ذهن دانشمند را
به خود مشغول داشت .آنچه در ذهن آیلمر میگذشت او را به پرورانـدن رؤیـایی در ذهـنش
ترغیب کرد .دانشمند روز به روز به انجام یک عمل جراحی ترسناک بر رو گونه همسـر
برا برداشتن نشان به کمک دستیار

آمینادب متمایل تر میگشت .در کابوس مـیدیـد کـه

نشان مادر زاد تا اعماق قلب همسر

ادامه دارد ،اما او با توان بسیار آن را از جورجیانـا جـدا

میکند و این رؤیایی بود که در خـاطر دانشـمند بگونـه ا واضـح و شـفاف مانـدگار بـود.
نگاهها محاسبه گرانه و بررسیها نشان مادر زاد جورجیانا او را از خود بیخود میساخت و
و را روز به روز به انجام عمل بیشتر ترغیب مینمود.
برا آیلمر آن نشان مادر زادِ ،یک " نقص کشـنده انسـانی" و " عالمـت احتمـال سـقوط
همسر

به گناه ،غم ،فساد و مرگ " بود .این نشـان ،نقصـی در زیبـایی همسـر

بحسـاب

میآمد .تمام این موضو  ،جورجیانا را آزار میداد اما و خود با رضایت ،آمـاده انجـام عمـل
جراحی شد تا به کمال زیبایی برسد .آیلمر از شنیدن این آمادگی ضمن ابراز خورسند  ،به
همسر

قول داد که تمام تالشش را در جهت هر ه بهتـر و کامـل تـر برگـزار شـدن عمـل

سال چهل و هشتم
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جراحی بکار بندد زیرا او اعتقاد داشت که این عمل بسیار ساده است و از طرف دیگرنیز خـود
را دارا تمامی توان و دانش و تجربه الزم برا انجام آن میدانست.

وقتی که آنها وارد آزمایشگاه شدند ،جورجیانا احساس سرما و لـرز

داشـت .آیلمـر بـا

دقت به صورت و نگریست ،میخواست او را اطمینان دهد اما با دیدن نشان مادر زاد ،آنچـه
را در ذهن داشت از یاد برد .در همین حال جورجیانا از حال رفت ( .هاثورن)4391 ،
از همین قمست داستان مشخص میشود که هاثورن با توجه به نقشها جنسـیتی تقسـیم
بند دقیقی از فضاها موجود در داستان ارائه مـیدهـد .آیلمـر بـا اطمینـان همسـر

را بـه

آزمایشگاه هدایت میکند و این در حالی است که جورجیانـا در تـرس و اظطـراب غوطـه ور
است و سرانجام از هو

میرود .او به این فضا تعلق ندارد و این در حالی است کـه آیلمـر از

تمان توان و مهارتش برا ایجاد یک فضا جادویی و اسرار آمیـز و علمـی بـرا آرام کـردن
اضطراب همسر

استفاده میکند.

دانشمند در کنار تخت همسر

زانو زد و با جدیت بـه او خیـره شـد .او بـه دانـش خـود

اطمینان داشت و میدانست که میتواند با دانش و توان علمی خود بـدور او دایـره جـادویی
ترسیم کند که هیچ بد نتواند از آن بگذرد ...این صحنه و زندگی واقعی بـهطـور کمـال بـه
تصویر کشیده شد اما با آن جادو ،تصاویر غیر قابل توصیفی که همیشه صحنهها را مـیسـازد
سایه ا جذاب تر از واقعیت ایجاد شد .وقتی از تماشا این صحنه خسـته شـد ،آیلمـر از او
خواست تا نگاهش را متوجه ظرفی که حاو مقدار خاک بود سازد ( .هاثورن)4399 ،
هاثورن با دقت زیاد عمل به شبه علم را از طریق آنچه آیلمر با هیپنوتیزم ،خواب مصنوعی،
تأثیرات اسرار آمیز بر رو روح و روان انسان ،و اسـتفاده از ابـزار اسـرار آمیـز را بـه تصـویر
میکشد .پرداختن به علم توسط آیلمر نه تنها موضو اصلی این داستان کوتاه است ،بلکه خود
بخش مکملی از شیوه نگار

هاثورن بهحساب میآید تـا شخصـیت آیلمـر را آشـکار سـازد،

نحوه شکل گیر داستان را روشن ،و فضا داستان را مشخص مـیکنـد .در اصـرار

بـرا

انجام عمل جراحی بر گونه جورجیانا ،آیلمر خود را کور کورانه گرفتار غرور معرفی میکنـد
که از دانش و افزون خواهی هر ه بیشتر علمی ناشی شده است .او آنقدر در این پیش میرود
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شمارة اول

را به نیازها و شرایط جورجیانا از دست میدهد .آیلمر با پرداختن بـه نشـان

مادر زاد گونه پ جورجیانا و آرزویش برا برداشتن آن از طریق استفاده از علم ،شخصـیت
و ماهیت واقعیا

را آشکار میسازد .او بیشتر از آنکه یک شوهر وفادار و عاشق پیشـه باشـد

علی رغم قول و تعهد

برا کنار گذاشتن کارها علمی ،یک دانشمند معتقد به اصالت علم

است .سرانجام نتیجه کشنده کار خود را نشان میدهد و جورجیانـا بخـاطر پـو ی و خطـا
شوهر جان خود را از دست میدهد:

دانشمند فریاد کشید :آیلمر بیچاره ...فقیر؟ نه .ثروتمند ،شاد و سر بلند .مشـهور .تـو موفـق
شد  .تو بی عیب و نقصی ( .هاثورن)4391,
آیلمر آنقدر مغرور و شاد از انجام موفقیت آمیز عمل صورت جورجیاناست که همسـر
را نادیده می گیردو غرور بی جایش داستان را تا سر انجام غـم انگیـز مـرگ جورجیانـا پـیش
میبرد .فضا رؤیایی و خیالی داستان با شـاد و شـعف آیلمـر در هـم مـیآمیـزد و جـو
متناقض از شاد و غم توأم را برا خواننده ایجاد میکند .این داستان کوتاه در حالی به پایان
میرسد که راو از عدم توانایی آیلمر برا رسـیدن بـه درکـی کامـل از علـم کـه بـه مـرگ
جورجیانا ،میانجامد پرده بر میدارد .در این داستان هاثورن اسـتفاده از علـم بـدون توجـه بـه
ارز ها انسانی و اخالقی را محکوم میکند .دیگر اینکه هاثورن بر این نکته تأکید میکند که
علم نه تنها باید در جهت درمان دردها فیزیکی ،بلکه بایـد در راسـتا کـاهش آالم اخالقـی
جامعه نیز برآید.
عالوه بر آنچه از هاثورن در مورد علم می دانیم ،و بهطور غیرمستقیم در مورد اصالحات
اجتماعی مخصوصا در باره زنان نیز صاحب نظر است .بهطور آشکار بنظر میرسد که هـاثورن
نسبت به جورجیانا احساس همدرد دارد و این ح

را به خواننده نیز منتقل مـیکنـد .بـرا

هاثورن ،جورجیانا همسر مطیع ،مهربان و دوست داشتنی بود که با مرگ غم انگیز
اعتراض بر علیه ظلم به زنان را به گو

صـدا

مخاطب خود رساند .بهعنوان یک مرد نویسنده قـرن

نوزدهم آمریکا ،هاثورن تا حد زیاد محصول شرایط زمان و مکان خـود بـود و نظـراتش در
باره نقش زنان در جامعه همواره تحت تـأثیر ارز هـا و باورهـا اجتمـاعی آن روز آمریکـا
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شکل میگرفت .هاثورن در قالب یک نویسنده متفکر و صاحب نظر ،به بسیار از این نظرات
و نقشها اجتماعی معترض بود .و با توجه بـه تجـارب شخصـی و ارز هـا اجتمـاعی
فرهنگی جامعه و زمان خود ،از احساس قو همدرد  ،حمایت و همدلی نسبت به زنـان و
نقش ایشان در جامعه رو به تغییر آن زمان برخوردار بود .این داستان کوتاه بخوبی تردیـد و
نسبت به آنچه جامعه آن روز آمریکا بهعنوان بدیهی مسلم میدانست را بیان میکند.
 -2دختر راپاچینی

داستان کوتاه دختر راپا ینی برا اولین بـار در دسـامبر  4111منتشـر شـد .درسـت ماننـد
داستان نشان مادر زاد ،هاثورن دو باره یک دانشمند برجسته را بـه تصـویر مـیکشـد .در ایـن
داستان ،خواننده با دکتر راپا ینی که دانشمند به مراتب برجسته تر و بلند پرواز تر است آشنا
میشود .درست مانند آیلمر ،دکتر راپا ینی خود را کامال وقف علم کرده است امـا بـر خـالف
آیملر که از علمش در جهات شخصی و احساسی استفاده میکنـد ،راپـا ینی اهـداف جهـانی
تر دارد .او میخواهد به کمک علمش به فرمولی دست یابد که که انسان را در مقابل بیمار
و مرگ بیمه کند .آرزو او خلق نسلی ،فوق بشر است و برا رسـیدن بـه ایـن آرزو حاضـر
است از همه یز بگذردو در این راه حتی دختر خویش را فدا میکند .و دختر

را از خرد

سالی در میان گیاهان سمی بزرگ کرده است و به همین دلیل این دختر که در مقابل بسیار از
بیمار ها مصون است ،نیزتبدیل به موجود سمی و خطرناک برا دیگران شده است ( کول،
.)1009
زندگی بئاتریش زمانی که مرد جوانی به نام جیووانی پ

از دیدار کوتاه دل در گرو مهـر

او میبندد ،د ار تغییر میشود .جیووانی در مکانی نزدیک به منزل راپا ینی زنـدگی مـیکنـد.
و به باغی که در آن دکتر راپـا ینی گیاهـانش را پـرور

مـیدهـد و آزمایشـاتش را انجـام

میدهد بسیار عالقه مند است و هر از پنجره اتاقش با نگاهی تحسین بر انگیز به باغ مـینگـرد.
در یک روز خوب آفتابی ،جیووانی از پنجره نظاره گر باغ و دختـر زیباییسـت کـه بـه گـلهـا
رسیدگی میکند و این آغاز عشقی عمیق بـرا هـر دو آنـان اسـت .هنگـامی کـه جیـووانی از
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حقیقت وجود سمی بئاتری

شمارة اول

آگاه میشـود ،بسـیار ناراحـت و پریشـان مـیگـردد و تصـمیم

میگیرد تا به کمک دوست دانشمند  ،دکتر پی یترو بگلیونی که خود رقیب علمی راپـا ینی
است ،شرایط معمول زندگی را به او باز گرداند .با ایـن حـال بئـاتری

دختـر آرام و مطیـع

است ،آزمایشات علمی پدر برا او رنج فراوان و گوشه گیر به ارمغان آورده است.

یک سرنوشت شوم بر زندگیام سایه افکنده است و آن عشق کشنده پدرم به علم است که
مرا از تمام همنوعانم جدا کرده است ( .هاثورن) 4391 ،
او دخترایست که به پدر و آزمایشات او وفادار است اما آنچه بـرایش تـازگی جـذابی دارد
عشقی عمیق به جیووانی است .بئاتری

از تنهایی و ح

درماندگی رنج میبرد؛ اما برا پدر،

موفقیتها علمی و پیروز در مطالعات و اکتشافات علمـیا
است .بئاتری

از هر یـز دیگـر مهـم تـر

آماده است تا با نوشیدن دارویی که جیووانی و بگلیونی برایش آمـاده کـردهانـد

خود را از این تنهایی نجات دهد؛ اما نمیداند که این دارو زندگیا
که بئاتری

پ

را خواهد گرفت .با ایـن

از نوشیدن دارو بگلیونی جان خود را از دست داد ،اما و دکتر راپا ینی را

مقصر اصلی میداند .در پایان ،مانند جورجیانـا ،بئـاتری

هـم قربـانی زیـاده خـواهی و بلنـد

پرواز ها مردانی میشود که تنهابه تکامل علمی میاندیشند ( فورد.)4331،
داستان دختر راپا ینی اگر ه در ایتالیا اتفاق میافتد ،اما در واقع منعک

کننده طمع قـرن

نوزدهمی آمریکا به شبه علم و پرداختن به آن اسـت .درسـت ماننـد داسـتان نشـان مـادر زاد،
هاثورن از علم وخواب مصنوعی نه فقط بهعنوان موضو بلکه در قالـب مکملـی بـرا سـبک
نگار

خود استفاده میکند .هاثورن با بـه تصـویر کشـیدن مکـان داسـتان و مخصوصـا بـاغ

راپا ینی ،سعی در مجسم کردن فرایند خواب مصـنوعی دارد .زیبـایی بـاغ ،بسـیار جـادویی و
اسرار آمیز و درست مانند باغ بهشت برا خواننده مجسم میشود.

در وسط باغ ،درست کنار شمه آب ،درختچه گل بسیار زیبایی قرار دارد که بـا گـلهـا
بنفش که تمام دور تا دور آن را فرا گرفته است زیر نور آفتاب خود نمایی میکند .نـور آفتـاب
که تا اعماق حوضچه آب میتابد با انعکاسـی زیبـا ،لطافـت و درخشـندگی دو نـدانی را بـه
تماشا ی خود بر میگرداند ( هاثورن.)4399 ،
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زیبا بـه تـاثیرات خیـره کننـده و مـدهو

میافزاید .همین تأثیر خیره کننده ،جیووانی را به سو عشـق بئـاتری

کننـده بـاغ

و آزمایشـات پـدر

میکشاند .هاثورن با به تصویر کشیدن دو دانشمند زیاده خواه ،راپا ینی و بگلیونی در داستان،
که فقط به دنبال تکمیل علم خود هستند و انسانیت را قربانی مطامع خود میکنند ،در حقیقـت
نسبت به طمع ورز ها علمی قرن نوزدهم آمریکا که به نـابود زنـدگی طبیعـی و اخـالق
اجتماعی میانجامد انتقاد میکند.
 -3اتان برند

داستان اتان برند برا اولین بار در سال  4110اپ شد؛ مانند دو داستان قبلی ،نشان مـادر
زاد و دختر راپا ینی ،هاثورن روایت گر طمع غیر منطقی بـه علـم و دانسـتن بـیش از حـد در
داستان اتان برند است؛ اما بر خالف آیملر ،راپا ینی و بلگیونی ،اتان نو دیگر از علـم را در
اختیار دارد؛ علمی که به او اجازه میدهد تا بوسیکه آن بتواند ذهـن انسـان را مـورد مطالعـه و
تغییر قرار دهد .او سر انجام تصمیم میگیرد تا در مورد پلید مطلق و گناه غیر قابـل بخشـش
تحقیق کند (الیوت .)4334 ،اتان که از دانش سرآمد خود نسبت به دیگر همنوعـان ،سرمسـت
غرور است و احساس برتر دارد ،میخواهد از دیگران جدا باشد تا بتواند از ایشان بـهعنـوان
موجودات آزمایشگاهیش استفاده کند و اذهان و روانشان را مورد مطالعه قرار دهد.

او زنجیره ارتباطات انسانی را از دست داده است .و دیگر برا همنوعانش برادر که از
رو همدرد درها زندان غم را میگشاید تا در لذت آزاد ایشان سهیم باشـد نیسـت .او
اکنون فقط یک تماشا ی خونسرد است که بـه انسـانهـا بـه شـم موجـودات آزمایشـگاهی
مینگرد .برا او مردان و زنان به عروسکهایی مانند هستند که او میتواند نخهایشان را بکشد
و ایشان را بسته به میزان تقاضـا علمـی مطالعـاتش بـه درجـات مختلـف جـرم وا مـیدارد.
(هاثورن)4391 ،
شبیه به آزمایشاتی که آیلمر در نشان مادر زاد انجام داد و منجر بـه مـرگ همسـر
تال ها علمی راپا ینی و بگلیونی که بئاتری

شـدو

را تا حد موجـود بـرا انجـام آزمایشـات
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علمی تنزل دادند ،تحقیقات اتان نیز نتیجه ا جز مرگ و نیستی بـرا دختـر بنـام اسـتر بـه
همراه نداشت.

آن دختر که و از او به یک سالم کو ک بسیار راغب بود ،استر داستان ما بود .این همـان
دختر بود که اتان با خونسرد کامل و را به یک موجود آزمایشگاهی تبدیل کرده بود و در
طی فرایندها علمیا

از روح و روان ساقط کرده بود (هاثورن)4391 ،

اتان برند استر را تبدیل به ابزار برا آزمایشاتش کرده بود تا بتواند از این طریـق ذهـن و
روحش را مطالعه کند .این دختر در اثر آزمایشات علمی و مطالعات اتان جان خود را از دست
میدهد .اتان برا استر اهمیتی قائل نیست؛ او فقط به نتیجه کارهایش میاندیشد .او میخواهد
با پلید بیامیزد وبه گناه غیر قابل بخشش برسد و در پایان خود کشی میکند تـا بـه آرزویـش
برسد (گرون.)1001 ،
نتیجهگیری

هاثورن در سه داستان کوتاه "نشان مادر زاد" " ،دختر راپا ینی" ،و " اتان برند" رنج و مشقتی
را که دانشمندان بی اخالق بر سر همنوعانشان میآورند به تصویر میکشد .آنچه و در ذهن دارد
این است که علم زمانی که عار از اهداف انسانی و اخالقی است ،مخرب و کشنده است .هاثورن
از علم و خواب مصنوعی بهعنوان موضو و شیوها برا تکمیل سبک نگارشش استفاده میکند تا
نه تنها زمان ،مکان و داستان را مشخص کند بلکه درون شخصیتها را نیز بـرا خواننـده آشـکار
سازد .او از تکنیکها خواب مصنوعی ،همچون نگاهها پیوسته و ثابت ،عطش شدید به دانستن
و بلند پرواز ها غیر انسانی استفاده میکند تا قربانیها

انسانی را به خواننـده بشناسـاند .تمـام

این موارد در نزد هاثورن ابزار هستند تا و بتواند صدا اعتـراض خـود را نسـبت بـه فضـا
اجتماعی فرهنگی قرن نوزذهم آمریکا به گو

همه برساند .برا او نقش جدید زنـان در جامعـه،

پرداختن به شبه علم ،و زیر پا نهادن اخالق برا رسیدن به دانش از موارد بسیار مهمـی اسـت کـه
میبایستی در آن باره قلم فرسایی میکرد.
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