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ـ افق جد ان،يارزشمند پساساختارگرا ياز دستاوردها يكيعنوان  به تينامتنيب رديكرو در نقـد متـون    يدي
اصـطالح   ن،يآراء و آثـار بـاخت   يبـا بررسـ   سـتوا، يرك ايـ بـار ژول  نيگشـوده اسـت. نخسـت    يمتون ادب ژهيو به
 ي. افـراد سـت ين نيشـ يپ يهـا  تأثر از مـتن  يمستقل و ب يمتن چيه رديكرو نيرد. طبق اكرا مطرح  »تينامتنيب«

ـ   رديكـ رو نيبه گسترش و بسط ا زين يژن و فاتريچون ژنت، بارت، ر نظـر آنـان،    پرداختنـد. از  يدر نقـد ادب
 يگفتگـو  نديفرا ةما به مطالع جستار، نيا شود. در يدر متون م تر قيعم يمعنا ديموجب تول ينامتنيارتباطات ب

 يوگـو  پرداخـت. گفـت   ميآراگـون خـواه   ييلـو  اثـر السا  مجنوندر  تينامتنيب رديكرو يبر مبنا ينافرهنگيب
. شـود  يعصر حاضر و انسان معاصر محسـوب مـ   يها از ضرورت يكي يارتباطات جهان ليبه دل ينافرهنگيب
ـ  تيـ نامتنيب رديكـ از رو يريگ بهره باالسا  مجنوندر  زين يمعاصر فرانسو سندهيآراگون شاعر و نو ييلو  يدرپ

 يجمعـ  ةحافظـ  در هـا  ييشف همگراك در يسع ينامتنياز روابط ب يريگ . او با بهرهديآ يمهم برم نيا يبرقرار
 نـار ك تواننـد در  يمـ ه  كـ  نـد يب يمـ  ييزهـا يتماهر ملت را همچون  يشناخت يها يژگي؛ و واست داشته جهان

 نـد يفرا يچگونگ شفك دنبال به ما ،ينامتنيب روابط يمبنا بر جستار، نيا در. بسازند يجهان يفرهنگ گريديك
 .ميهست نيتبا نيع در يهمبستگ مفهوم انتقال در يادب ركتف تياهم نيهمچن و يگفتگومند

 مجنون، السا. آراگون، ييلو ،السا مجنون ،يگفتگومند ت،ينامتنيب هاي كليدي: واژه
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 مقدمه -1
خـود    ةنوب  به زين اتيادب نه،يزم نيبوده و در ا زيبرانگ بحث »يگريد«نون مفهوم كتا ربازياز د

ـ در رابطـه بـا ا   شـان  يشـگ يهم يبـدگمان  انيـ ببه  يا بوده است. عده مفهوم نيمكان تبلور ا  ني
 گرانيمفهوم به دنبال گستردن روابط با د نيا ار بردنك بهاز  گر،يد يا عده اند و موضوع پرداخته

از  يگـر يبرخـورد بـا د   زيـ ن حاضر عصر دراند.  دوباره بوده يشناخت و شناخت نديفرا يبر مبنا
 يآن دسته آثـار  از زينآراگون  يياثر لو لساا مجنون. شود يمسائل مهم انسان معاصر محسوب م

ـ در ا مـا .  اسـت  شـده  پرداختـه  شتنيخو با آن ارتباط و »يگريد«مفهوم  بهه در آن ك است  ني
 السـا  مجنـونِ آراگـون،   ييدر اثـر معـروف لـو    ينـافرهنگ يب يگفتگو نديفرا يپژوهش به بررس

 يميمفـاه  ةدربردارنـد  اسـت،  هشـد  نگاشته ريالجزا جنگ اوج دوراندر  هكاثر  نيا .ميپرداز يم
آراگون . استنوع بشر  يهمبستگ نيبشر و همچن ةنديگذشته و آ رامون،يپ يايچون شناخت دن

از شـعر   يقيه تلفكن اثر را ي، ايشاعر بزرگ پارس يعبدالرحمان جام و مجنونِ يليلد از يبه تقل
 نياز ا ديبود به تقل يرقش شمندياند نيا فتهيه شكاو  نهاده است. يو رمان است، از خود بر جا

 يجهـان  يهـا  يژگـ يبـا و  يبه خلق اثر يليل يجا  السا، الهه شعر خود، به ينيگزيبا جا سندهينو
ه او را مجنـون  كـ اسـت   سيبـه نـام قـ    يداسـتان فـرد   انگريب آراگون يالسا مجنون. پردازد يم
شـهر   يوارهـا يبـر د معشوق خود، نام السا را بر زبان دارد و  يدر جستجو وستهي. او، پنامند يم

ـ ا هكـ  است تياهم حائز جهت ن يا او از معشوقش از يي. جداندك يم كهمواره نام او را ح  ني
 مطرح است. مجنون زيدر بعد فرهنگ ن يه در بعد زمان و حتكان بلكفقط در بعد م نه نيتبا بار

جـامي (قـرن    مجنـون چهار قرن بعد از  ،السا دلبسته استتصويري از ليلي به نام به كه  آراگون
 سـتم مـيالدي  يالسا متعلق به قـرن ب شخصيت . شانزدهم ميالدي) پا به عرصه وجود نهاده است

 نيآندلس است. آراگون در ا يس متعلق به تمدن اسالميقشخصيت  در روايت، هكآن است حال
ـ آ يفرهنگ شرق و غرب برمـ  يدستاوردها ونديبه دنبال پ ييجدا ـ . در ادي جسـتار مـا ابتـدا     ني
آراگـون   يو اجتمـاع  ياسيتعهدات س انيداشت سپس به ب ميخواه تينامتنياز ب يوتاهك يمعرف

 يرا از دو منظـر مضـمون و سـاختار بررسـ     ينـافرهنگ يب يگفتگو ندي؛ و در آخر فراميپرداز يم
را در مضـمون   تيـ نامتنيب نـد يفرا ،ينـافرهنگ يب يگفتگومنـد  يمنظور بررس به ابتدارد؛ ك ميخواه

 هكـ  ينامتنيب ارتباط يبررس به يرامتنيدر روابط پ گريقرار داده؛ سپس بار د يسبرر داستان مورد
. و در آخر هدف مـا پاسـخ بـه    پرداخت ميخواه شد، منجر خواهد ينافرهنگيب يگفتگو نيا به
 يتا السا بتواند موجب برقرار شود يموجب م نامتنيه چگونه بكخواهد بود  يپرسش اساس نيا

 بـه  تـا  رديـ گ يم كمكجهان  يادب ةچگونه شاعر از حافظ نيو همچنشود  ينافرهنگيب يگفتگو
 .ابدي دست مقصود نيا
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 قيتحق ةنيشيپ -2
تب، رساله ها كن ادعا نشر يهمواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. شاهد ا مجنون السا
تـا   ياز سـعد بـه   تـوان  يمـ ان يـ ن مياست. از ا ين اثر ادبياش اكنكدر باب  ياريو مقاالت بس

ات يـ ادب يقـ يتطب ةن اثر  بـه مطالعـ  يرد. در اكاشاره  يديتر جواد حدكد ة) نوشت1373( اگونآر
ات يـ بـر ادب  يات فارسـ يـ ق ادبيـ عم ريتأثن يو همچن يخيدر ادوار مختلف تار يفرانسه و پارس

 يجام و مجنون يليلاز  يو تاب به آراگون و اقتباسكن ياز ا يفرانسه پرداخته شده است. بخش
ماهرالمجند است.  ةرسالعنوان  زي) ن2005( »يآندلس -يآراگون و فرهنگ عرب«. اختصاص دارد

، يخي، تـار يفرهنگـ  راتيتـأث و  يقيتطب ة، به مطالعاسالمجنون مجموعه اشعار  در ن پژوهش،يا
ان يـ ب ين چگـونگ يهمچنـ  ؛ وزنـد  يمه كيبر نوشتار آراگون ت يآندلسفرهنگ  يو عرفان يفلسف
احساس  ينيبازآفر«ن رساله ي. و همچنندك يم يبررس يرا در اشعار و يم عاشقانه و عرفانيمفاه
 ريتـأث انـدن  ينما منظـور  بهاوش در آثار آراگون كف  به مطالعه و ينس يمار ةنوشت(2002)»يعرب
 يدر اشـعار و  اررفتهك بهم ين مفاهيل، چه محتوا و همچنكش نظر از، چه يفرانسو ةسندين نويا
 يين سـنا ينـاج  ةنوشـت (2000)»يات فارسـ يآراگون و ادب« ه رسالهب توان يمن ي. همچنپردازد يم

و  و مجنون يليل ژهيو به ياز اشعار فارس يريرگيآثار منثور آراگون را از منظر تأث يرد. وكاشاره 
 وجود  باو پژوهش قرار داده است.  نقد مورد ياق شاعر به جستجو در ادب فارسين اشتيهمچن

آراگـون و   ةانـداز  يبو انس  يدر دوست ينوع بهه كبل يريرگيظر تأثتنها از من نهش ين گراين، ايا
ـ تعر يات فارسيان شاعر و ادبيم ياق معنوين اشتيهمچن ـ نظر. شـود  يمـ ف ي در  يشـعر  يهـا  هي

و  يگـردآور آن  سـموت در ياروه ب يهـا  ه پـژوهش كاست  يتابكعنوان  زين(2004)مجنون السا
مجموعه مجنون السا  ةو ساختار چندگان ها يژگيوان يسنده به بين اثر نوياست. در ا شده منتشر

ان يـ ، بيخيت تاري، شعر و نثر، رواايرؤت و يخ، واقعيات و تاريان ادبيه مك ي. ساختارپردازد يم
 در نوسان است.  يشين متن نمايو همچن يغنائ

  يبحث و بررس -3
 تينامتنيند بيفرا -3-1

در آراء  ي. اگرچـه قبـل از و  ردكـ مطرح  2ستوايرك ايژول را 1تينامتنيب اصطالح بار نينخست
 در متـون اشـاره   5ييو چندصدا 4يگفتگومند يبه نوع 3نيباخت ليخائيچون م شمندانياند گريد
 __________________________________________________________________________  

١. Intertextuality 
٢. Julia Kristeva 
٣. Mikhaïl Mikhailovich Bakhtine 
٤. Dialogism 
٥. Polyphony 
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ـ  يو منتقـد روس بـرا   سـنده ينو نيآراء ا ةه با مطالعكبود  ستوايرك نيا اماشده بود؛   بـار   نياول
ه كبود  نيدر ا نيو باخت ستوايركفاوت رد. تكرا به واژگان نقد معاصر اضافه  تينامتنياصطالح ب

ـ  يبه گفتگومند ستوايركه كآن اشاره داشت حال در متن يگفتگومند يبه نوع نيباخت متـون   نيب
ـ   يافق روشـن  نينو رديكرو نيا .)8 ،2010مندن، ي(سنظر داشته است   گشـود بـه   يدر نقـد ادب

 .شد شيپ از هدفمندتر و يساختار اريبس متون نقد هك ينحو 
دارد (ژنـت،   اشـاره  گـر يد يهـا  مـتن  ايمتن در متن و  يكبه حضور مؤثر  تينامتنيب ل،كدر
 تيـ نامتنيب ندي. فراستيخود ن نيشيپ يها از متن ريتأث يب يمتن چيه ستوايركاز نظر  ).12 ،1982

 زين 1بارت كند. جلو آن را تضمين مي به رو حركت شود و يم اتيادب يندگيو زا ييايموجب پو
بارت بـه  ( پندارد يم »متن ييايپو« عامل را يژگيو نيا وستهيپ و ند دا يم نامتنيب كي را يمتن هر

 ).193 ،1390مطلق،  ناموراز  نقل 
پندارنـد   ين ميباخت يمفهوم گفتگومند ةت را ترجمينامتنيرابو، ب يچون سوف يهر چند برخ

ثابت و  يمعنا يكاز شود تا آن متن  يها موجب م گر متنيارتباط متن با د«، ي)، ول54، 2004(
ـ ها بـه و  متن يةل نظركله، مشين وسيگوناگون شود و بد يمعناها يابد و داراي ييبسته رها ژه ي

گـر،  يد يها شود. منظور از متن يهستند، برطرف م يگوناگون يمعناها يه داراك ينينو يها متن
ـ ار، زخ مربـوط بـه نوشـت   ين است و هم جامعـه و تـار  يشيمعاصر و پ ينوشتار يها هم متن را ي

نوشت و  يسنده در آنها و با آنها ميه نوكپنداشت  يز همچون متن ميخ را نين جامعه و تاريباخت
(نـامور   »شد يخ و روزگار او برقرار ميسنده و جامعه و تاريان متن نويم يل ارتباطين دليبه هم

رنـده  يگ سـنده) و يان فرسـتنده (نو يـ سـتوا هـم بـه گفتگـو م    يركن، يا ). بنابر131، 1390مطلق، 
، همانن و معاصر (يشيپ يها ن متن با متنيدهد و هم به ارتباط و گفتگو ب يت مي(مخاطب) اهم

ادغـام و   يند، هر متنك يجاد ميها ا قول از نقل يكي، موزائيهر متن«ستوا معتقد است: يرك). 132
، 1969( »رديـ گ يرار مت قينامتنيت، مفهوم بيناذهنيمفهوم ب ياست. به جا يگريمتن د يدگرگون

85 ( 
 چـون  يمنتقدان اما برداشت، ديجد رديكرو نيا به پرداخت در را گام نياول ستوايرك اگرچه

 آن و بستند ارك به متون ليرا در نقد و تحل رديكرو نيه اكبودند  4و ژنت 3فاترير ،2يژِن بارت،

 __________________________________________________________________________  

١. Barthes 
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٣. Riffaterre 

٤. Genette 
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 يحـدودتر م ماتيرا در تقسـ  ينـامتن يشاندند. ژنت روابط بك يعمل ةبه حوز يتئور ةاز حوز را
ـ ا از يك هر يبرا و ندك يم يبررس ـ جد اصـطالح  ينـامتن يب روابـط  ني و  نـد ك ياطـالق مـ   يدي
ـ جد يدر اصطالح  رمجموعهيصورت ز روابط را به نيا ةهم تيدرنها  »تيـ ترامتن«بـا عنـوان    دي
ـ  ت،ينامتنيب از 1تيترامتن او نزد. در ابدي زيتما ستوايرك تينامتنيتا از ب دهد يقرار م  ،2تيـ متن شيب

ـ  تينامتنيب ن،يب ن يا است. در شده ل يكتش 5تيو فرامتن 4تيسرمتن ،3تيرامتنيپ بـه   تيـ متن شيو ب
 پـردازد  يمـ  »هـا  مـتن  متن با شـبه  نيب ةرابط«به  زين تياقسام ترامتن ريو سا»  دو متن نيب ةرابط«

 رامتنيـ پ زد؛پردا يخود م رامتنيمتن و پ نيب ييمعنا ةبه رابط تيرامتني). پ83 ،1386(نامورمطلق، 
 ياصـل  مـتن  يا هيحاشـ  يهـا  مـتن  يلكطـور  عنوان و بـه  ها، هيعموماً شامل مقدمه، مؤخره، حاش

ه بعـد از آن  كـ  ييهـا  متن و متن يك نيبه ارتباط ب تيفرامتن). 761 ،1983آماند،  شود (سنت يم
ـ  و ريتفسـ  شـامل  توانـد  يارتباط مـ  نيا پردازد؛ ياند م نگاشته شده شـد  با نيشـ يپ متـون  نقـد  اي

ه به آن تعلـق  ك يا با گونه يارتباط طول« يكمتن را در  تيو در آخر، سرمتن ).11 ،1982،ژنت(
 اتيـ ه ادبك شود يموجب م نامتنيب ،يلكطور به ).93 ،1986نامورمطلق، (د ينما يم يبررس» دارد
ر از آثـا  ياريبس ني. همچنزديگذشته بپره يرار دستاوردهاكجلو داشته باشد و از ت روبه يتكحر
در بطـن خـود    گـر ياس متـون د كـ تر داشته باشند به انع گسترده ييه بتواند داللت معناكآن يبرا
 . پردازند يم

 ياسيس ،يمبارز با تعهدات اجتماع يآراگون: شاعر ييلو -3-2
 بـه دسـت  دوران اشغال فرانسه  يخود ط يو اجتماع ياسيمبارزات س ليآراگون به دل ييلو
اسـت.   شـده    در فرانسـه شـناخته   يآزاد وعنوان شاعر مقاومت  بهدوم  يها در جنگ جهان آلمان

ارگر جامعه كطبقات  ياسيو س يعدالت اجتماع يدر پ ،آثارش چه به نظم چه به نثر آراگون در
 سيپـار  زارعِ ) و1958( مقدس هفته )،1926(انياورل رينظ شيها رمان در رو،  نيا بوده است. از

. ميبرابـر هسـت   ياجتماع طيشرا يجستجو يو تالش برا يالتعد يب هيشاهد مبارزه عل)، 1944(
 اشـعار  عمق در هك يطور به شود؛ يم ليفرانسه تبد از يبه نماد زيهمسرش السا ن ،يدر اشعار و

 هـا  ينـاز  هيو دعوت به مقاومت و مبارزه عل يپرست هنيچون م يميمفاه تبلوراو شاهد  عاشقانه
 __________________________________________________________________________  

١. Transtextuality 

٢. Hypertextuality 
٣. Paratextuality 
٤. Architextuality 
٥. Metatextuality 
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مختلـف جامعـه    يو انسجام قشـرها  يجز در همبستگمهم را  نيتحقق ا ة. آراگون الزمميهست
ـ عقا يدارا هك -ياسيس احزابو  ها يكاتولكاو » كگل سرخ و اسپر«. در شعر نديب ينم سريم  دي
 اتحـاد  و هـا  اخـتالف  گذاشـتن  نـار ك بـه فرانسـه،   يمنظـور آزاد  را به -هستند يمتضاد ياسيس

 ).26 ،1943خواند (آراگون،  يفرام
 يانكـ م ر جسـتجوي دهمـواره  تا در آثار خـود   شود يم سببآراگون  انهيجو مبارزه يةروح

 ابـد، ي يان را نمـ كـ م نيا ،ما چون هرگز در عالم واقعا محقق شود، بشر سعادته در آن ك باشد
ـ ه از دكـ  چنـان شود؛  يست در آثارش متبلور مكن شياز ا ياندوه ناش را  يعشـق  چياو هـ  دگاهي

  ).433 ،1963(آراگون،  اشدب دهيه طعم سعادت را چشك افتي توان ينم
مصـادف   يبا دو جنگ بـزرگ جهـان   ياپيه پكشاعر  يدوران زندگ نيو همچن خيتار ةتجرب
مـردم   يهـا مقاومـت و رهبـر    از سـال  پـس  ني. همچندارد دانهينوم نگاه نيا از نشان شده بود،

را ه رسـالت خـود   كـ  يا در لحظـه  شـورش، ك يآزادبعـد از   هـا،  يال نازغفرانسه در دوران اش
 ابـد ي يم انياشغالگر ةبه مثابشور خود را ك ر،يبا استعمار الجزا داند، يم افتهي انيعنوان شاعر پا به
 خيتار به نسبت شاعر ديد يا ن تجربهيچن. كرده بودمبارزه با آنان  وقفخود را  ةه تمام گذشتك

 سـتم،  و جنـگ  از پـر  يايدن نيا در او، نظر در هك ينحو به دهد؛ ير قرار ميرا تحت تأث يبشر
ـ ا رغميـ عل ).31 ،1946اسـت (آراگـون،    يامكـ نا بـه  ومكـ مح عاشقان تمام سرنوشت نگـاه   ني

 ياصـل  يهـا  يژگيهمچنان از و ديام شود و يم دهيدر آثار او د دياز ام ييها هنوز بارقه دانه،ينوم
ـ ااز  افتهي أتنش ديام ني. اشود يم محسوبالسا  مجنونخصوص  آثار او به ه كـ اسـت   بـاور  ني

ـ   نـده  يآ يبشر،  انسان هنـوز دارا  خيتلخ تار يها تجربه نيبرخالف تمام ا  دانـا،  سياسـت (رئ
 هيـ خـود عل  ةبـه مبـارز   شيهـا  ه هنوز به واسطه نوشتهكاست  ديام نيهم سبب به). 29 ،1386
در «ه كن نگاه است يهم  دهد، و به سبب يم ادامه ياجتماع ،ياسيرات غلط سكو تف ها ينابرابر

و  يه بـه تشـنگان آزاد  كـ بـود   يين، لطافت اشعار او همچـون آب گـوارا  يخون ةارزگرماگرم مب
 ).224، 1385، ياثي(غ »ديبخش يتازه م يمبارزان جان
السا  ةبه واسط نيبنابرا ند؛يب يم يجهان يرا در انسجام و همبستگ ندهيروشن آ ةنقط آراگون

مختلـف   اقشـار  اتحادخود در  موفق ةتا تجرب ديآ يبرم يمهم در صحنه جهان نيتحقق ا يدر پ
ـ  كرار كـ ت يجهان ةبار در عرص نيرا ا ،ياسيمتضاد س ديفرانسه، با عقا ـ ا ينـد. در پ مقصـود،   ني

 ةاوش جـوهر كـ بـه دنبـال    ابـد، ي ينم د،يجو يه مكآنچه را  ،انكه نه در زمان و نه در مك اكنون
 يهـا  نو به تفاوت ينگاه و در آنجا با رود يم گانهيب ملل يفلسف و يادب ةحافظ دررات ملل كتف

 داراسـت  را آن تيقابل يكه هر ك نگرد يم يفرد منحصربه يها مشخصه ديبه د ،جهان يفرهنگ
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ـ خـود دسـت بـه خلـق ا     نيباشـد؛ بنـابرا   يجهان يپازل فرهنگ يكاز  يئجز هك وحـدت و   ني
 يتگهمبس جاديو درصدد ا ابدي يم يجهان ةجنب يرسالت و نجاي. در ازند ينوشتار م در يرنگيك

 .ديآ يبرم ينافرهنگيب يو گفتگو

 سيق ال،يل السا،الگوها:  هنك -3-3
 يو مجنون جـام  اليان و زمان داستان لكم قيآراگون در هنر او در تطب يها ياز نوآور يكي
 انگريـ خـود ب  يه در نظـام فرهنگـ  كـ هسـتند   ييالگوها هنك يليالسا و ل س،يق. شود يخالصه م

به انتقال معنا  يانيشا كمك ييمعنا ةنيشيپ نيردم خود هستند. ام كمشتر يها شهيها و اند آرمان
 يها يژگيو انيبه ب ديابتدا با ديجد يمعنا ديتول يمنظور بررس نموده است. به السا مجنوندر اثر 
 .پرداخت اشخاص نيا از يكهر نينماد
از  يرفـان ع يهـا  آموزه انيب يدارد. عرفا عموماً برا يا حضور گسترده يصوف اتيدر ادب اليل

در قالب داستان به مـردم عرضـه    ميمفاه نياز ا ياريبس هك يطور به بردند يقالب داستان بهره م
ـ از ا يكـي  زيـ ن الي. لپرداختند يم تيبه خلق شخص يعرفان يها آموزه انيب ي. آنان براشد يم  ني

عبارت  نيا). 135 ،2009، ي(غزال است »اهللا اال اله ال« عبارت ةشد خالصه هك هاست تيشخص
ـ ا اتينظر ريتحت تأث اريبس يدارد. جام يابن عرب» وحدت وجود« يةاشاره به نظر  لسـوف يف ني
 ،1343(مبلغ،  دارد يعرب ابن يفلسف ميمفاه به اشاره او يها نوشته شتريب هك يطور بوده است به

 .هسـتند  وجـود  نيا يپرتو گريد موجودات و خداستوجود تنها از آن  ده،يعق نيا طبق ).12
بعد از عشـق بـه    سيه قكوحدت وجود است چرا نيهم انگريب زين يليل يسو مجنون به ششك
خطـاب   يلـ يل مجنونِافته و يت يال هوين پس او با ليدهد. از ا يخود را از دست م تيهو يليل
 . ابدي يم تيو با او هو يكي شده يليل ادر عشق ب ي. به عبارتشود يم

 يالهـ  يهـا  يژگـ ياز و ياس برخكانع ليدل به ينيمز يها دهياز پد يدر عرفان برخ نيهمچن
 ،ييبـا يز يژگـ يو ليـ دل بـه  زن رو، نيا وجود خداوند هستند. از انگرينما گريد زياز هر چ شيب
ـ « ندك يمجنون ادعا م هك يهنگام نيبنابرا؛ است خداوند جمال صفت ادآوري او » هسـتم  اليمن ل
ـ نما اليل ييبايا در زه خود رك شود يم» چشم خداوند« ايو » خداوند نهيآ« ربن، كـ ( نـد ك يمـ  اني

ـ اتصال ا ةاز خداوند در عالم ماده و رشت يا نشانه اليل نيبنابرا ).140: 1963 عـالم بـه عـالم     ني
 ني؛ و بـه همـ  اسـت  شـناخت  و خرد چون ياله يها يژگيو ةدربردارند نيهمچن اليمعناست. ل

بـه شـناخت و    دنيو به سمت رس رديگ يعشق همچون راهنما قرار م ريه او در مسكاست  ليدل
 ).131 ،2009، يند (غزالك يت مكخرد حر
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است. غالبـاً بـه او صـفت جنـون      يصوف اتيادب شده تيتثب يها تياز شخص يكي زين سيق
 يحـالت  انگريـ ه بكـ بل ،داللت نداشـته  يظاهر يوانگيجنون به د نيا اما؛ شود ياختصاص داده م

). 623 ،1386 ،يبجنـورد  يموسـ ق همـراه اسـت (  عش ةه عموماً با غلبكخاص در عرفان است 
متفاوت بـا   يكشعور و ادرا يه داراك شود ياطالق م يسكلفظ به  نيا يعرفان اتيعموماً در ادب

 بيـ و غ تيو افالطون جنون را مرتبط با عالم الوه يچون ابن عرب يا داشته باشد. عده گرانيد
 گـر يد از). 168 ،1386 ان،يـ وهك اهيسـ (  نـد ا ردهكـ  سهيمقا امبرانيپ يآن را با وح يدانسته و حت

). 1389 ،يبجنـورد  ي(موسـ  ردكـ  اشـاره  نـده يآ ينيب شيپ ييبه توانا توان يجنون م يها يژگيو
. نـد يب يرا م ندهيبه بعد زمان اشراف دارد و آ سيق ميه در داستان آراگون شاهد هستكطور  همان

(افالطـون،   است قدس عالم به بازگشت هب انسان روح يتمنا انگريب جنون ز،ينظر افالطون ن از
1386، 1238.( 

شـاهد   زين رود يآن به شمار م ةبرجست يها از چهره يكيه آراگون ك سميرئالرتب سوكدر م
شـش و عالقـه   ك يعرفان اتي). در ادب56 ،1385، يوري(دوس ميباب هست نيدر ا فراوان تياهم
بـه عـالم    بازگشت يبرا روح يتمنا نيهم انگريب زين مينك يمشاهده م الينسبت به ل سيه در قك

 شـخص  هك شود يتمنا موجب م نيا يوجود ابن عرب وحدت يةنظرطبق  نيقدس است. همچن
 ريـ . در عرفان، غندك  معطوف »ريغ«و همتش را به  توجهتمام  و كپا ينيو خودب يخودپرست از

ـ  سيق اقياشت و،ر نياست. ازا افتهي تبلور اليدر ل ليصورت تمث ه بهكهمان خداوند است   اليبه ل
 و غافل بمانـد  شتنيخو به توجه از شود يه موجب مكاو به ذات پروردگار است  اقياشت انگريب

 و شـناخت  ريمس انگريب مجنون و يليل داستان نيبنابرا؛ دينما او به معطوف را خود همت تمام
ـ ه مكم ينيب يز ميدر داستان آراگون ن .است معشوق به دنيرس و انسان مالك وقفـه نـام    يجنون ب

 ند.ك يم كشهر ح يها واريالسا را بر زبان دارد و نام او را بر د
 انگريب ،شده  ه در آن خلقك يدر نظام فرهنگ ،يعرفان اتيادب يالگو هنكهمانند دو  ز،ين السا

شـامل  از آثار نظم آراگـون را   يميعظ ةاست. اشعار مختص به السا مجموع نينماد يها يژگيو
 )،1945( فرانسه انِيد )،1959( السا )،1942( السا چشمانِبه  توان يها م آن ةجملز ه اك شود يم

شـدت اشـعار    بـه  ولهيبا السا تر يينام برد. آشنا )1963( السا مجنونِو  )1959( السا من، سِيپار
و هم در  يادب ةرا هم در عرص ميعظ ريتأث نيخود قرار داده است. ا ريآراگون را تحت تأث ييلو

آراگون نوشـتار   يركتحول ف رفته، هم ي. روميآراگون شاهد ياجتماع ،ياسيس يها يريگ موضع
 و شـده  سـروده  السـا  بـا  شـاعر  ييآشنا از قبل هك ياشعار ند؛ك يم ميمهم تقس ةاو را به دو دور

مو، يسياست (آدره و آن شده نگاشته روس ةسندينو نيا ريتأث تحت و ييآشنا از بعد هك ياشعار
1976، 93 .( 
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 شـود  يمـ  يا ه او واسـطه كـ ندارد. بل يقيحق يتيداللت بر شخص گريشعر آراگون، السا د در
در امان  يبرا اش خواهانه يآزاد ديعقا انيب يبرا يپوشش نيشاعر و همچن يها دغدغه انيب يبرا

شور فرانسـه  كاز  يآراگون از السا نماد ها، يماندن از سانسور در زمان اشغال فرانسه توسط ناز
به  مجنون السادر  او ).11 ،2012، يفرخ كيزاده و  ند (گندميآفر يم تيو بشر يق به آزادو عش

 :ندك يته اشاره مكن نيا

 ).445 ،1963(آراگون،  »نكت كو حر زيردم برخكالسا خلق  ةالسا، تو را از جوهر«

 نيو مقاومت شده است. بد يابتدا در شعر آراگون، شاعر مقاومت، نماد آزاد تيشخص نيا
 هكـ  يطور . بهشود يم ها يخود در مقابل اشغال ناز نيمردم سرزم ةوند دهنديه او عنصر پكگونه 

مو، يسـ ي(آدره و آن ابـد ي يشـهرت مـ   »شـب  مهين ديخورش«به  ها ياشعار او در دوران اشغال ناز
شـاعر در   يعنـوان راهنمـا   به يگاه يفرانسوشاعر  هنياو گاه در نقش م ياز طرف). 93 ،1976

ـ هنـر) و گـاه بـه صـورت معشـوق پد      ةا الهيزدبانو (موز، يگاه به صورت اخود، شناخت  دار ي
 شود.  يم

 مجنـون . حضور السـا در  شود يشاعر و مردمانش م هنِياز م گونالهه يالسا تجسم ن،يبنابرا
نيز هست زيرا معشوق در ادبيات قـرن بيسـتم، بـه لحـاظ      يپرست هنيم ميمفاه ةدربردارند ،السا

هاي سياسي و اجتماعي نيـز   ني اول و دوم، بين نويسندگان و شعرايي كه ديدگاههاي جها جنگ
شود و در مفاهيم ديگري همچـون وطـن، هموطنـان و     اند، به تصوير انساني محدود نمي داشته

ـ  آراگـون  شـود. در واقـع،   انسانيت در مفهوم عـام آن نيـز متجلّـي مـي     ه از كـ آن اسـت   يدر پ
ـ گستردن دا يبرا ،يادب ةا در حافظالس ةشد   تيتثب يها يژگيو ـ ا يرگـذار يتأث ةري  تيشخصـ  ني

در  هنيتنهـا بـا عشـق بـه مـ      نه »يگريد« ةدوبار شناخت به دعوت رو، نيا . ازرديگ بهره نينماد
 ز، بـه يه السا نكني، ضمن ادوانده است شهيه ركعشق است  نيهمبستر ه در كبل ست،يتناقض ن

 است. خداوند جمال صفت ادآوري زن، يك ييبايز يها يژگيدارا بودن و ليدل

 محتوا در ها فرهنگ يگفتگو -4
مـتن،   ين اجزايل خلق ارتباط بينه تنها به دلشاعر  ،ها فرهنگ نيارتباط ب يمنظور برقرار به

، ير گفتـار (بـاقر  يزنج يگر بر روينار هم دكده در ياجزاء منتخب و برگز ةو قرار دادن با قاعد
د (السـا بـه   يجد ينش جزئيه با عمل گزكزند، بل يز ميگر 1ينينشمه نديفرا )، به50-49، 1390

 __________________________________________________________________________  
١. Syntagmatic 
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ام (همان، يب در پيگر غايام با اجزاء دين اجزاء حاضر در پيال) و برقرار نمودن ارتباط بيل يجا
 سيقـ  همـان  داسـتان  ياصـل  تي. شخصـ نـد ك ياستفاده مـ در داستان  1ينيگزيجاند ي)، از فرا50

 اتيـ ادب يهـا  يژگـ يبـا تمـام و   مجنون السا. او در ماند يم ياقب يعرفان اتيدر ادب افتهي  پرورش
جنـون بـه    نيا ياوست؛ اما همچون آثار عرفان ياصل ة. جنون مشخصشود يشناسانده م يصوف
 مسـائل  عمق افتيدر ييتواناچون  يشاخص ييها يژگياز شناخت اشاره دارد. او و ييباال ةمرتب
 . سازد يم زيافراد جامعه متما گريده او را از ك داراست را ندهيآ ينيب  شيپ و

اتصـال دو فرهنـگ    ةشرق و غرب موجب حلقـ  يدر دو نظام فرهنگ سيق كمشتر حضور
ـ جد عنصر كي ازمندين نو ميمفاه تبلور يبرا اما. شود يم  نـد يفرا در هكـ  ميهسـت  داسـتان  در دي

در  ،ه شعر آراگوناله السا، اما ستين يخبر الي. در اثر آراگون اگرچه از لدهد يم رخ ينيگزيجا
 ابدي يم نمودمسائل عصر حاضر شاعر  يامر در بررس نيا تي. اهمرديگ يقرا م اليل ييبافت معنا

انسان و شـناخت خـود و خداونـد     يتعال قيعم ميمفاه هدربردارند شتريب يصوف اتيه ادبكچرا
در  ريـ يتغ ازمنـد ين ،يجمعـ  ميبـه مفـاه   دنيو رسـ  يشناخت درون ميعبور از مفاه يماست. برا

 يو السـا  رديـ گ يم كمك اليل ييشاعر از بافت معنا ،منظور ني. به اميهست يعناصر داستان جام
داستان را از گذشته بـه   بيترت  نيا  ؛ و بهدهد يقرار م مقرن چهارده ياليل يجا را به مستيقرن ب

شـاعر در   ياه دغدغه انگريو هم ب يصوف اتيادب  ميمفاه ةتا هم دربردارند ،دهد يم ونديپ ندهيآ
 قرن معاصر باشد.

ـ ه هركـ چراسـتند؛  ين هـا  فرهنـگ  يگفتگوقادر به  ييتنها به كي چيه السا و اليل از آنـان   كي
 نيهسـتند؛ بنـابرا   انـد  افتـه ي ه در آن پـرورش كـ  يا يفرهنگـ  بافتمرتبط با  يميمفاه ةدربردارند

بـر آن داللـت    هكـ  يميفـاه ه مكـ چرا ؛ارتباط باشند نيننده اكبرقرار توانند ينم ييتنها به كي چيه
 ،باشـند  داشـته  خود درون در را يژگيو نيا هم اگر اياست و  يبوم ييرنگ و بو يحاو ،دارند

. ننـد ك فـا يا سـته يبه نحو شا رانقش  نيا توانند ينمديگري،  فرهنگ يافك شناخت عدم ليدل به
 تيبـا دو شخصـ   ياناو داسـت  هكـ نيا يجا به نيامر آگاه بوده است بنابرا نيبه ا يخوب به آراگون

نـام   دو نيا يريقرارگ تي. اهمندك يم اليل نيگزيدرآورد، السا را جا ريتحر ةبه رشت اليو ل سيق
و  يجمعـ  ةدو فرهنگ و دو حافظـ  يرينار هم قرارگكاز  نشانو السا،  سينار هم، قك در گانهيب

نـار  ك موجـب  س،يقـ  نام نارك در السا نام يريقرارگ هك ينحو  به ؛آن دو است ونديپ يتالش برا
 ارتبـاط  ني. اشود يم يفرهنگ انيم يگفتگو وقوع و يو فرهنگ ياسيس ،ييايجغراف يزدن مرزها

 __________________________________________________________________________  

١. Paradigmatic 
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ـ ه اكـ . چرارديـ گ يل مكش يادب يالگوها هنك قياز طر و  ميمفـاه  بـه  ليتبـد  تيسـه شخصـ   ني
 يمجنـون السـا  ه كـ  شود يامر موجب م نيا. اند ملل خود شده يجمع ةزنده در حافظ يينمادها
تنها در ارتباط با  را نه تينامتنيب ةديپد. ديآ شمار بهخود  نيشيپ يها در امتداد متن يون اثرآراگ
خود معنـا   نيشيپ يها با توجه به متن زيالسا ن تيشخصه خود كبل م؛يهست شاهد يصوف اتيادب
 گـر يد م،ينـ كسـلب   يآراگـون را از و  نيشـ يآثار پن ينماد يها يژگياگر و هك يطور  به ابدي يم

ـ    ياتصال و ةه حلقكچرا ،بود مينخواه يگفتگومند نيهد اشا خواهـد   نيبا فرهنـگ غـرب از ب
ـ  كـ الگوها دانست، چرا هنكدر  توان يرا م يگفتگومند نيا تياهم ن،يبنابرارفت.  و  اليه السـا، ل

مخاطـب خـود نقـش     يجمعـ  ةه در حافظـ كاند  شده يقيعم ميبه مفاه ليتبد نياز ا  شيپ سيق
 اند.  بسته

هم مبارز و داراي ايدئولوژي سياسي بوده اسـت و هـم عاشـق السـا تريولـه  و در       آراگون
هاي آراگون، تصوير السا و عشق بـه او مصـداق عشـق بـه وطـن و       واقع، در بسياري از نوشته

هايي كه بر آراگون نوشته شده گـواه   انسانيت است. نه تنها محتواي آثار آراگون بلكه تمامي نقد
بـار بـا    نيدوباره از السا، اما ا ةآراگون با استفاد ،ها تيمل دادن ونديمنظور پ به بر اين امر هستند.

خـود را دارد بـه    هنيمـ  يه رنـگ و بـو  كـ شعر خود را  ةاله ال،يل ييقرار گرفتن در ظرف معنا
ه ك ،شود يم ليتبد يجهان يها جنبه با يتيشخص به السا ن،ي. بنابراندك يم ليتبد يجهان يمفهوم

از  يه نمـاد كـ السا  بيترت نيدهد. بد ونديپ گريدكيرا به  شرق و غرب دو فرهنگ هر تواند يم
نش بـر  كو  يها را به همبستگ بار ملت نيها بود، ا اشغال آلمان يفرانسه در ط يمقاومت و آزاد
 . خواند يم فرا يجهان ةصحن در يعدالت يضد جنگ و ب
ـ  هينظرو  سندگانيه اشاره شد، آراگون از دسته نوك همان گونه ه در آثـار  كـ اسـت   يپردازان

 يريگ جهت ريگ  چشم حضورِ نيه اك يا گونه پرداخته است. به تهياس مدرنكبه انع وقفه يخود ب
روح  يبه تعـال  ازين تهيمدرن نينار اكاما در  د؛ينما يرا بازگو م شرفت و توسعهيپشاعر به سمت 

از  يكـي عنـوان    بـه  نـده ي. آنـد ك يمجلوه  ريچشمگ اندازه يب يانسان لياص ميو بازگشت به مفاه
ـ شده است. امـا ا  اندهيتاب بازنماك نيدر ا سندهينو ياصل يها دغدغه  يادار نـده ينگـاه بـه آ   ني

 ابـد ي يبا گذشته معنا مـ  ندهيه آكمعنا  نيبد خالف جهت زمان و رو به گذشته است. يسميانكم
ه همان زمان حال و زمـان  ك ندهي). آ97 ،1391 ،يرقاسمياماست ( »زهايچ يگذشته چرا«ه كچرا

در  رو، نيا غرب است. از ينيالسا در جهان ماش يرو شيپ ةندينگران آ وقفه يب سيالسا است. ق
ـ و شرق به ةآراء فالسف ونديدو نام، لزوم پ نيا ونديپ اقياشت تمـدن آنـدلس بـا     شـمندان ياند ژهي

جنون نمـود   ،شرق ةففلسدر ه ك . چراميشاهد هست زيتمدن غرب را ن شرفتيتوسعه و پ ةفلسف



 1397 ، بهار و تابستان1 هشمار، 23، دوره انپژوهش ادبيات معاصر جه 208

). 161 ،1386 ان،يـ وهك(هـاتف   رديگ يه از شناخت و خرد نشأت مكاست  »يقيفهم حق« ينوع
 ديـ كتأ زيـ ن يشـناخت  ةجهان غرب، آراگون به لـزوم توسـع   شرفتينار توسعه و پكدر  رو نيا از
 .ندك يم
 

 معنا ليمكدر ت تيرامتنيقش پن -5
شـامل   بيـ ه بـه ترت كـ اسـت   شـده  ل يكشـ آراگون از شـش بخـش ت   يياثر لو ،مجنون السا

 روز« ،»1491« ،»1490« ،»كعبدالمال عبدالقاسم يفرض نامه يزندگ« ،»مجنون ثيحد« ،»گروناد«
  است. »خندق« و »گروناد تصرفقبل از 
. شود يجهان شروع م ينيد ايو  يمنتخب  از آثار ادب ييها ه متنكها با ت بخش نياز ا يكهر

در  ي. حتـ شـود  ياز ملـل گونـاگون همـراه مـ     ييها متكر فصل با حه شروع هك بيترت نيا  به
بـا زبـان    گانـه يبسا ناشـناخته و ب  و چه نداده نشانها  آن ةبه ترجم يبتغاز موارد شاعر ر اي پاره

ـ  يسـ سؤال اسا يك نجاي. در ااند شده نگاشته فرانسه  ـ آيمـ  شيپ  آن مقصـود ه كـ  ياثـر چـرا   دي
ـ   نينخسـت  ،خود در قدم اول ،هاست فرهنگ يگفتگو مخاطـب خـود قـرار     يرو شيمـانع را پ

در  هك ينحو به مانند يم يملل ترجمه نشده باق اتيجمالت منصوب به ادب هكني. مگر نه ادهد يم
 . شود يبا تضاد مواجه م مخاطب ،ها ورود به فصل هآستان
ه خود كنا مع ني. به ارديگ يواقع و اجتماع را هدف م ياينشانه، دن ياي، از دناثر نيا رامتنيپ

ـ بسـا ا  . چـه سـازد  يو انحصار مواجه مـ  يگانگيبا زبان، خواننده را در ابتدا با ب يگانگيب نيا  ني
رده و در قدم اول از ك جاديرا امتن و مخاطب  نيگفتگو ب جاديمانع در ا نياول ،در ابتدا عبارات

 يـك ه بـا  هـ ه در مواجك يا هيدرست همان رو ،انعت به عمل آوردمگفتگو با متن م يريگلكش
ـ ا ييها شـاعر بـه رمزگشـا   از فصل يك. اما با ورود به هرافتد ياتفاق م گانهيب  يهـا مـت كح ني
مردمان خود و گاه آنـان را   ةشيبا فرهنگ و اند ونديپردازد. گاه آنان را در پيظاهر ناشناخته م به
 . اندينما يخود بازم ةشيگر اندليمكت

شده و بـا   اثر دانته آغاز ياله يمدكاز  منتخب يعبارتبا » مجنون ثيحد«بخش  ،مثال يبرا
دوم  ةنگاشته شده و جملـ  ييايتالياول به زبان ا ة. جملابدي يمتاب قرآن ادامه كاز  گر،يد يعبارت

 :است ياما به زبان عرب ،نگاشته شده نياگرچه با حروف الت
 نيشـاعر  در آخـر   يراهنما س،ياشاره دارد. بئاتر ،»سيبئاتر« ،شعر دانته ةبه اله اول عبارت

ـ  كـ كند  نزد دانته ايفا ميرا  ياست. او همان نقش سيپرد يسو مرحله از سفرش به  اليه السـا و ل
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ـ ا ة. هر سبر عهده دارند قت،يحق يسو به يمعنو ريدر بازشناساندن مس ،ينزد آراگون و جام  ني
 يقگـذر شـاعر از عشـ    ةواسط تيهر سه شخص ؛هستند كمشتر يژگيو يك يالهگان شعر دارا

 دارد تيحيه اشـاره بـه مسـ   كـ  سـت ينماد سي. بئـاتر شـوند  يم يمتعال يميبه سمت مفاه يماد
اسـت و  » ال اهللا اال اهللا«عبارت  ةشداشاره شد، خالصه هكطور  همان ال،يل). 461 ،1961برتو، ي(گ

از  ينمـاد به عنـوان   زي). السا ن12 ،1343اشاره دارد (مبلغ،  »يابن عرب«وحدت وجود  يةبه نظر
 . در خاطر مردم فرانسه ثبت شده استت مو مقاو يشق به آزادع

 عـدم  ،ابتـدا  در ،هكـ دارد. چرا يخود اشاره به گفتگومند عبارات، نيا ةترجم عدم ن،يبنابرا
 يزبـان  يهـا  ه در سـطح نشـانه  ك شود يمواجه م يبا متون خوانندهه ك شود يمعنا موجب م كدر
وارد مـتن   هكـ  يهنگـام  امـا  ؛ننـد كخاص داللت  يمفهوم هنزد خواننده ب دره كآنيب مانده،  يباق
ه در ابتـدا  كـ شـود. باآن يو السـا مطـرح مـ    سيقـ  داستاندر قالب  ميهمان مفاه ميشو يتاب مك

 شاهد ، اما عمالًماند يعاجز م ،هابخش ةرشده در آستانكدر جمالت ذ ،معنا افتياز در خواننده
رار و بسط داده ك، در طول متن تبود ماندهشناخته نادر ابتدا ه ك ييه همان معناك ميامر هست نيا
 .شود يم

. بـه  شـود  يمـ  ميمتفاوت در متن ترس يهازبانبا  ،ييايمرز جغراف نيا ز،يها ندر جهان نشانه
ه از كـ  يمانع نيه همچون جهان واقع، اولكمطلب است  نيمتن به دنبال نشان دادن ا ،سبب نيا

معنـا   افـت يفرد از در ،موجب آن ه بهك ،زبان است ي، سطح ظاهرندك يم يريجلوگ يگفتگومند
مشـابه در زبـان    ميشـاهد تبلـور مفـاه    ،نار زده شـود ك يسطح ظاهر نياما اگر ا ماند؛ يعاجز م

مشـابه   ،شـود يمـ  افـت يره از متن دانتـه د ك ييه نشان داده شد، معناكطور  . همانميمقصد هست
 ود. شيم افتيدر سيالسا و ق داستانه از كهمان معناست 

بـا   غالبـاً  ياسـالم  ينـ يد آثـار  هكـ   بقره است . ازآنجـا  ةاول سور يةآ ازمنتخب  دوم عبارت
را » بقـره « ةسـور  تـوان  يمـ  ينوع به حمد، ةسوربعد از  نيبنابرا شود، يخداوند شروع م شيستا
. عبـارت  شود يشروع م رمزگون عبارت يبا نوع زين قرآندر نظر گرفت. پس  قرآن ةسور نياول
ـ و خداونـد اشـاره دارد. ا   امبريپ انيم يه به رمزكل از چند حروف مقطعه است كمتش» الم«  ني

در  يشده است. سـطح دوم گفتگومنـد   ريتعب رياز قلب بص يها به نشانه مجنون الساعبارت در 
از  يا هيوردن آآ. با ميهست يگانگياز ب گريد يه شاهد سطحكصورت  نيا به ابد،ي  يمنمود  نجايا

ـ ه اكچرا ؛است يگانگيدر خودب يگانگيب نيتر اقيه سطح عمك دهد يشان من متن ،قرآن ـ آ ني  هي
 نجايابهام قرار دارد. در ا از يا در هاله زيزبانان عرب نهم يه براكبلو مردمش شاعر  يتنها برا نه

 گانـه يه زبان بكقدر  ه همانكآن است  انگرياشاره دارد و ب تر عمق يسطح به يمفهوم گفتگومند
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  كزبـان مشـتر   شـتر، يب يو حتـ  زانيبه همان م ندك يدور م »يگريد«گفتگو با  جاديرا از اانسان 
عدم  در تر قيسطح دوم و عم ن،يشود. بنابرا محسوب يگفتگومند يبرقرارتواند تنها عامل ينم

شـاعر   ،تضـادها  يباز نيا قي. از طرابدييتحقق م ينظام گفتار يكبا  يمردم انيم ،يگفتگومند
 يده عـدم تشـابه در زبـان مـانع گفتگومنـ     ك زانيم همان بهه كاست   قتيحق نيا انيببه دنبال 

ـ . مـتن ا ستين معنا افتيدرمتضمن  كمشتر ينظام زبان زين زانيبه همان م ست،ين تنـازع در   ني
 دهد: يوضوح نشان م به نانيشهرنش با نانينش هيباد اسيزبان را به مدد ق

ه كـ آنان  نيب يكزبان مشتر گري. ددنديفهم يرا نم نانينش هيزبان  باد گريد نانيشهرنش«
 ).292 ،1963، آراگون» (وجود نداشت نند،ك يلم مكزبان ت يكبه  بردند يگمان م

با اشـاره   ،اما  متن رسد، يبه معنا نامقدور به نظر م يابيدست »دال«، اگرچه در سطح رو نيازا
را در  يگفتگومنـد  ةگمشد ديلك ،متن هك ينحو . بهديآ يمعنا برم ييدرصدد رمزگشا ،»مدلول«به 

مفهـوم مسـتخرج از    زين گريد ييدرجا .داند يم كمدلول مشتر يكبه  دنيدال و رس ييرمزگشا
 در مـتن . شـود  يداده مـ  ليدر طول متن بسط و تفص سيانگل اتياز ادب يا ه عبارت ترجمه نشد

 ةنـ يگنجه كـ  يـي رو ؛ندك يم سكرا منع جهان گريد يكتار يرو ،يروشن از هست افتيدر نارك
 سقوط در ينگران نيا زي. در طول متن ناست به آن اشاره داشته وقفه يب زين ادب و فرهنگ ملل

 ابد:ي يم تبلور آندلس

«I’ll sing you a song about a Southern Town where the Devil had his 

rule»١ Phil Ochs٢, The Ballad of Oxford, Misissipi ( 123: همان ). 

از  يتـاب بـا بخشـ   كسـوم   بخـش دارد.  ندهيخش سوم و چهارم اشاره به مفهوم زمان و آب
ـ  بيـ بخش اشاره به علم به غ ني. اشود يآغاز م 3يآندلس بيابن حد اناتيب و  نـده يآ ينـ يب شيپ

 :دارد ش رويحوادث پ

بعد از خروج از مسجد به سمت غرب اشـاره نمـود. علـت     السالم هيعل امبريپ يروز«
ـ از او جو ار راكـ  نيا از ملـت مـن در    يا عـده  نـده يشـدند. و او در پاسـخ فرمـود: در آ    اي

 __________________________________________________________________________  

 طان بر آن سلطه دارد.يه شك ييخواهم خواند از شهر جنوب، جا يتان آوازيبرا. 1

 است  بود.يبه س يانتقاد يآثارش نگاه ياصل ةه مشخصك يالديم 40 ةده ييايكآمر ي سرا خواننده و ترانه. 2
 رد.كمردم آندلس اشاره  يبرا ييها متكدر باب جهاد و ح يه آثارك) 1329آندلس ( يلسوف ناميف. 3
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ـ . در آنجـا د ديخواهند گز انكسبه نام آندلس  ينار رودكدر  نيزم مغرب  ييوفاكبـه شـ   ني
شـدگان آن   شـته كه كـ  ييچند برابـر دارد جـا   يآن پاداش يخواهد رسد. حفاظت از مرزها

 .)151: همان( يآندلس بيحد ابن از: نقل به سعبا ابن» اند. و زندگان آن در امان ديشه

شـده اسـت.    بسـط داده   سيرات قـ كمفهوم در قالب گفتگوها و تف نيا به زيدر طول متن ن
 آنـان  اسـت،  بيغ عالم به علم يصوف اتيجنون در ادب يها يژگياز و ،ه اشاره شدكطور  همان
ـ آ شـاهد  زيـ نمـتن   در. دارند اشراف زمان و بيغ به امبرانيپ چون و  نـده يبـه آ  سيه  قـ كـ  مين

ه بـه  كـ  ،يآندلسـ  بيعبارت از ابن حـد  نيآگاه است. در مقابل ا ستميسرنوشت السا در قرن ب
 ةنـد يآ بـه  مجنونخواهد اشاره داشت،  ندهيدر آو در آندلس  (ص)، اسالم امبرياز پ يوجود ملت
 يمعنـو  يها توانهبدون پش يماد شرفتيپ  هكهمواره نگران السا است چرا  اودارد.  يالسا آگاه
و  يمـاد  شـرفت يپ يسو آن). 429 ،1963د (آراگون، السا صدمه خواهد ز »روح«به   يو عقالن

 دخواه ديدهالسا خواهد قرار گرفت و روح او را ت يرو شيآنچه پ ةدغدغ سي، قيرفاه اجتماع
شـرق   ةفلسـف  يو بررسـ  سيقـ  يرات فلسـف كبخش، شاهد تف نيسبب در ا نيرد، را دارد. بدك

شـناخت درون و   ةنـ يدر زم يفلسـف  يهابه انباشته زياز هر چ شيه تمدن آندلس بك. چراميهست
و  ميخواستار بازگشت بـه مفـاه   ستميقرن ب ةتينار مدرنكشاعر در  رو نيا . ازپردازد يم دگاريآفر

ه كـ بوده  يآراگون ازجمله شاعران ميدانيه مكطور  تمدن آندلس است. همان يشناخت يهاآموزه
و چه بـه نظـم    شآثار شتريب در او هك يطور بوده است به ياسيو س ياجتماع يهادغدغه يدارا

 شود يموجب م يژگيو نيا نيبنابرا بوده است. ياسيو س ياجتماع شرفتيپ خواستارچه به نثر 
ـ ا ). از172 ،1976مو، يسـ ي(آدره و آن محسـوب شـود   تـه ياز شـاعران مدرن  يكيتا او  رو، از  ني
، سـازد  يمـ  زياو را متمـا  ياجتمـاع  شـرفت يه آنچه مفهوم پكگرفت  جهينت نتوا يم سيق ينگران

 است.  يماد شرفتينار پكدر  يو شناخت يعقالن شرفتيپ ةه مطالبكبل ستين يماد شرفتيپ
ـ  دنيما شاهد به اوج رس» خندق«با عنوان  يبخش بعد در  نـده ياز آ سيقـ  ةو دلهـر  ينگران

ـ ر اكذ. ميهست نندهك نييتع يا عنوان مرحله به از آن  سيه قـ كـ  يانـده يه آكـ تـه الزم اسـت   كن ني
ـ ا نيشـود. بنـابرا  يه السا در آن حضور دارد مك ياند شامل زمان حال در دورهكيصحبت م  ني

بخـش   نيو نسبت به السا معرف زمان حال است. در ا شود يم ريتعب ندهيآ سيزمان نسبت به ق
شاعر بـا   .سازد يم را ستنيز ليو دل ديام انيبنه كمعنا  نيبه ا ميهست ندهيزمان آ تيما شاهد اهم
 ند:ك يرا دوباره خاطرنشان م مهم نيا يفرانسو ةسندينو يكاز  دهيبرگز ياشاره به متن
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 )تيسولجن باچهيد ،1سكد ريي(پ  »بود رو شيپ ةنديآ نبود همانا چيسويدن وانيا جهنم«
  ).387 ،1963(آراگون،  )تيسولجن

آراگون  ،يالديم هفدهم قرن سينو شنامهيو نما شاعر ،2ونياشعار جان در يبا تداع نيهمچن
منتخب از  اتي. اباست جهان يرات متن حاضر با اشعار ادبكدر تف ييدرصدد نشان دادن همگرا

 ند:ك يم يبشر معرف ةنديسرنوشت و آ ةنندك نييرا تع يگريعشق به د زين، ونيجان در

«For I could part with life, with anything 

But only you. O let me dye but with you! 

Is that a hard request?» John Dryden, All for love3
 .(همان) 

بشر  ةنديزن آ«عبارت  انينوبه خود با ب به زيآراگون ن ،ميه در متن شاهد آن هستكگونه  همان
در  .)196 ،1963ند (آراگون، ك يم يبشر معرف ةنديرا متضمن آ يگريعشق به د قتي، طر»است

 يهـا  فرهنـگ  يو گفتگـو  يهمبستگ ،يدوست ميمفاه انيب يبرا يا السا واسطه مجموعه آثار او،
 .دارد سعادتمند يا ندهيآ ديامر خود نو نيا تحقق هكشود  يمختلف م

ـ ا حضـور  ينـوع  توان بـه يآورد. ميمنتخب را به زبان مبدأ م ياتيابآراگون  زين نجايدر ا  ني
عبارات به همـان   نيه اكچرا ،دانست زيمقصد ن فرهنگ و زبانتبار به عبارات به زبان مبدأ را اع

 ي. از طرفـ ابندي يم ياند در متن آراگون تجل شده  مردم خود ثبت يجمع ةه در حافظكصورت 
ـ از طر يگفتگومنـد  يه شاعر به دنبـال برقـرار  ك افتيامر  نيتوان در ايرا م رامتنيپ تياهم ق ي

ـ آيمتفاوت برم يهافرهنگ يو فلسف يادب يدستاوردها ـ ا تيـ . اهمدي ه كـ امـر در آن اسـت    ني
اشاره  زيخود ملل ن يناخودآگاه بر گفتگومند ،يو فلسف يمتون ادب در يگفتگومند نيا يبرقرار
 اند. از نهاده ملل خود را بنا ينيبها و جهانر، آرمانكتف زياز هر چ شيت باعبار نيه اكچرا ؛دارد

 يهـا و در برهـه  داده لكيتشـ را  يجمعـ  ةه حافظـ ك يمتون ادب نيب يگفتگومند نياگر ا رو نيا
خود ملـل   ينشان از گفتگومند ناخودآگاهشود،  ربرقرا اند، شده  يبر زبان مردم خود جار يزمان

 دارد.   زين

 __________________________________________________________________________  

١. Pierre Daix 
٢. John Drion 

است؟  يبزرگ ين تقاضايبا تو. ا يرم وليبگذار بم ،يگريز دينم نه با چك كرا تر يتوانم زندگ يمن فقط با تو م. 3
 .عشق يز برايهمه چدن، يجان درا
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. ابتدا هر افتيعبارات منتخب  نيبه ا يلك يدر نگاه توان يم زيرا ن گريد تياهم حائز ةتكن
طـور   ند. همانكيمتنوع جلوه م اريو بس گريديكاه اول بدون ارتباط با عبارات در نگ نياز ا يك
لحـاظ   متفـاوت از  اريگوناگون و بسـ  يها از حضور ملت نشانعبارات  نيا م،يردكه مشاهده ك

ـ  دردارد. آراگـون ابتـدا    السـا  مجنوندر  ينيب جهان ـ  يپ ـ  ةدر حافظـ  كنقـاط اشـترا   افتني  يادب
ها برسد.  انسان نيب كبه اشترا ،يادب ةحافظات در كاشترا نيا ه ازك ندك يم يهاست. او سع ملت

ه  كـ  رسـد  ياز چشم آراگون دور نمانده است. در ابتـدا بـه نظـر مـ     زيها نتفاوت ن،يعالوه بر ا
جهـان را قـرار    اتيـ جدا و منتخب از ادب يهاهكشروع هر بخش  فقط ت ةدر آستان السا مجنون

منتخـب از   السا، مجنون يركف يبنا ،هكاست  نيوع در اموض نيا تياهم هك يداده است. درحال
آراگون است.    بر  ييمجموعه اشعار لو يانيو اثر پا نندهك ليمكت ،يات بوميو ادب جهان اتيادب

ـ از ا يـك هر ،هكـ  ، چراالهام شاعر است كمحر ،السا ر،كن تفياساس ا ـ كـ تف عبـارات  ني  ير ادب
و انسـان را دربـردارد و خـود اثـر آراگـون،       يهست ازجدا از شناخت و معرفت  ياهكت ،جهان

خود  ينيب رات، جهانكتف نيو بسط ا يرينار هم قرارگكه از كاست  ي، همچون پازلمجنون السا
يمشاهده مـ  حاًيتلو تيرامتنيدر پ زين  يجهان يمفهوم انسجام و همبستگ ن،ي. بنابرانهد يرا بنا م

ر ملـل جهـان   كـ ه از تفكـ اسـت   يجهان يركتف يبه دنبال بنا يرو نيا از يشود. شاعر فرانسو
ه آن را نسـبت بـه   كـ  ييهـا يژگـ يمتفاوت به چشـم و  يهايژگيو نيباشد. او به ا شده ل يكتش
ه كـ  ييهـا  شـه يعنـوان اند  اتصال آنان به هم به يدر پ قي. و از طرنگرد يم ندك يم زيمتما يگريد
نـزد آراگـون شـاهد      دره كرد كادعا  توان يم ينوع به ني. بنابرانگرد يم سازد يرا م ير جهانكتف

 .ميهست نيتبا نيدر ع يهمبستگمفهوم  تبلور

  جهينت -6
از ارتباطـات   يفرهنگـ  انيـ م يگفتگـو  يمنظور برقـرار  آراگون به ييلو م،يديده كطور  همان

 يجهـان  يبـافت  ةدربردارند سندهينو نيا نيشياثر برخالف آثار پ نيرده است. اكاستفاده  ينامتنيب
 نمانـد. از  يبـاق  هيسـو  يـك  ، اثـر  يتا بافت فرهنگـ  شود يامر خود موجب م نيتحقق ااست و 

 يگفتگومنـد  نيا در شاعر ظرافت. ندك يم فاياثر ا نيپررنگ در ا ينقش »يگريد«حضور  رو نيا
ه به كصورت گرفته است بل نديفرا نيتنها از خالل خود اثر ا ه نهكچرا ؛است تياهم حائز اريبس
 ينـافرهنگ يب يوگفتگ وستنيما شاهد به وقوع پ زياثر ن يساختار چارچوبدر  تيرامتنيپ كمك

. ننـد ك يت مـ كشـر  يگفتگومنـد  نيدر ا گوناگون يها فرهنگ يادب ةحافظه ك ينحو  به م؛يهست
، بـه  آنـان  يادب ةحافظ ها بپردازد، به مددفرهنگ نيب يبه گفتگومند ماًيه مستقكآن يجا شاعر به
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ـ ه اكـ امـر در آن اسـت    نيا ةژيو تي. اهمديآ يبرم يو فلسف يار ادبدر آث يدنبال گفتگومند  ني
 انتقـال ها  ملت يجمع ةصورت دانش به حافظ به ناخودآگاه، ،يفرهنگ انيمو ارتباط  يگفتگومند

ـ  كمشـتر  يهـا  شـه يو اند ينـ يب ها، جهان را آرمان يجمع ةظحاف هكچرا ابد؛ي يم ملـت   يـك  نيب
هـا و  شـه ياند نيا ةخود سازند يو حت ندك يثبت م اتيت را ادباكاشترا نيتبع آن ا و به سازد يم

ـ  يهـا  در اندوختـه  كاشـترا نظر آراگـون،   از نياست. بنابرا ينيب  نجها  از نشـان  يفلسـف  و يادب
آن  ونديپ رد،يگ يم قرار السا نارك در سيقه ك يهنگام. است ها انسان نشيب و شهياند در كاشترا

ـ  ةانه و دو اندوختـ گيدو فرهنگ ب ونديدو نشان از پ شـش و توجـه بـه    كاز  آراگـون دارد.  يادب
بهره  يو گفتگومند يگريارتباط با د ميانتقال مفاه يدر راستا ندهيو آ بيعلم به عالم غ يگريد
 انيـ شاهد ب گفتگوها نيا در گاه. ميهست  گسترده يسطح در گفتگو شاهد زين رامتنيپ در. برد يم

ـ مختلـف ا  يهـا  جنبـه  گـر  ليـ مكت خـود  هـا  تفاوت زين گاه و ميهست كمشتر آراءنظرات و   ني
ه كـ بل شـوند  ينمـ  يگـر ينـار گذاشـتن د  كتنها موجب   ها نه تفاوت رو ن يا ها هستند. از فرهنگ
 .  نديبرآ حاضر عصر التكمشدنبال حل  بهنار هم كه در ك گردد يمموجب 
ان يـ م ارتباط يبرقرار در توانند يم ليقب نيا از يآثار هك ته الزم  استكن نير اكذ ان،يپا در

اثـر از   ني. اگرچه ابست دل بشر ندهيآ به بتوان هك ينحو به شوند؛ واقع سودمند اريبس يفرهنگ  
ـ افـق جد  توانـد  يم زين ينافرهنگيب رديكرو ةاما مطالع ؛شد يبررس ينامتنيمنظر روابط ب در  يدي

 .ديبگشا يگفتگومند نديفرا
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