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چکید ه   
هنـر و ادبیـات، همـواره رابطـه نزدیکـی داشـته اند و بازتـاب ایـن نزدیکـی و الهام بخشـی، در آثـار ادبـی و هنـری 
بسـیاری مشـهود اسـت. گاهـی هـم ترجمـه، عنصر مهمـی تلقی گردیـده که سـبب نزدیکی نقـاش و نویسـنده از 
دو فرهنـگ مختلـف شده اسـت؛ ترجمـه، به مثابـه  پلـی اسـت کـه ارتباطـی فرامـرزی میان ایـن دو حوزه را شـکل 
داد ه اسـت. در پژوهـش حاضـر، تأثیرپذیـری رنـه مگریت، نقاش سورئالیسـت از نوشـته های ادگار آلن پو، نویسـنده 
آمریکایـی کـه بـه لطـف شـارل بودلـر، ترجمـه و چـاپ شـده بودنـد، واکاوی شده اسـت. ایـن پژوهـش، به شـیوه 
توصیفـی- تحلیلـی، ایـن اثربخشـی را در قالـب دو نمونـه ادبـی کـه بـه صـورت هدف منـد انتخـاب شـده اند مورد 
بررسـی قـرار داده و شـارل بودلـر، دلیـل اصلـی ایـن تأثیرپذیـری درنظـر گرفته شده اسـت. هدف از ایـن پژوهش، 
ارائـه درکـی عمیق تـر از تأثیرپذیـری نقاشـی از ادبیـات بـه میانجی ترجمه اسـت و پرسشـی که مقاله سـعی دارد 
بـه آن پاسـخ دهـد، ایـن اسـت که بـا درنظر گرفتـن نقش میانجـِی مترجم )بودلـر(، آثار آلـن پو چـه تأثیری روی 

آثـار مگریـت گذاشـتند و ایـن امـکان، چگونـه فراهـم گردیده کـه نقاش بـه این الهام پذیری رسـیده اسـت.
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هنگامی کـه اثـری ادبـی یا هنـری خلق می شـود، مدتی زمـان می برد 
کـه آن اثـر، توسـط منتقدیـن، نویسـندگان، هنرمنـدان یـا مخاطبان 
دیگـر، شـناخته و درک شـود؛ کوششـی نیـاز اسـت کـه متـن، بـه 
زبان هـای دیگر ترجمه شـود، در دسـترس دیگر فرهنگ هـا قرار گیرد 
و به شـناخت جهانی برسـد یا اگر تابلوی نقاشـی اسـت، در موزه ها و 
گالری های کشـورهای دیگر به نمایش گذاشـته شـود تا مورد مطالعه 
قـرار گیـرد و بسـتری بـرای خلـق و ابـداع هنـری و ادبـی بیش تـر را 
فراهـم آورد. این اثر، گاهی به چنان شـهرتی می رسـد کـه مردم نقاط 
مختلـف جهـان را بـا هر فرهنـگ و زبانی، تحـت  تأثیر قـرار می دهد و 
هریـک بـه نوبه خود، از آن اثر برداشـتی می کننـد. آفریننده اثر هنری 
ممکـن اسـت مـردم زمانه خویش را درنظر گیرد، اما هسـتِی راسـتین 
اثـر او، همـان چیـزی اسـت کـه می توانـد آن را بگوید و این هسـتی، 
اساسـاً فراسـوی هرگونـه مرزبندی تاریخـی گام برمـی دارد. اثر هنری، 
بدیـن معنـا یک اکنـوِن بی زمـان را در اختیـار دارد تا در هـر دوره ای، 
برداشـت از آن مقـدور باشـد. طـی دو قرن، سـه شـخصیت پیشـروِی 
تاریخـی کـه هرکـدام نوآور سـبکی در حرفه خود هسـتند، نمونه  های 
مطلوبـی بـرای بررسـی ایـن بی مـرزی و بی زمانـی به شـمار می آیند. 
معمـوالً وقتـی کـه از هنرمنـد مؤلـف صحبـت می شـود، نـوآوری و 
خالقیـت فـردی وی مورد توجه قـرار می گیرد. حـال آن که هنرمندان 
مؤلـف بـزرگ نیز تحت تأثیـر عوامل و افـراد گوناگونی قـرار گرفته اند. 
ایـن پژوهش در نظر دارد به سـه شـخصیت شناخته شـده بپـردازد که 
چون زنجیره ای به هم متصل هسـتند:  ادگار آلن پو1، پیشـگام ادبیات 
پلیسـی و داسـتان های کوتـاه که آثارش بـه همت بلند شـارل بودلر2، 
شـاعر سمبولیست و پدر مدرنیسـم ادبی، به زبان فرانسـه برگردانده و 
شـناخته شـد و دسترسـی به این ترجمه ها، الهام بخـِش رنه مگریت3، 
نقـاش سورئالیسـت گردیـد. ارتبـاط نزدیکـی که شـارل بودلـر با این 
نویسـنده و نوشـته هایش احساس می کرد، سبب شـد که ترجمه های 
درخشـانی از ادگار آلـن پـو را بـه چاپ برسـاند و مردم فرانسـوی زبان 
را بـا وی آشـنا کنـد. هیـچ گاه نمی تـوان شـهرتی کـه پـو در فرانسـه 
و اروپـا بـه دسـت آورد را بـا شـهرت وی در زادگاهـش مقایسـه کـرد. 
این نفوذ به قدری عمیق بود که نویسـندگان، نقاشـان، موسـیقی دانان 
و نمایشنامه نویسـان بسـیاری از وی الهـام گرفتنـد و وی را پیشـگام 
سـبک ادبیات پلیسـی دانسـته اند؛ ازجمله کسـانی که تأثیـر عمیقی از 
وی گرفتنـد، رنه مگریت نقاش سورئالیسـت بلژیکی اسـت. مگریت با 
خوانـدن ترجمه هـای جاودانه آثـار پو توسـط بودلـر، در دورانی که در 
سـبک خود نیـز صاحب نـام بـود، آرای فراواقع گرایانـه و رمزآلـودی را 
اسـتخراج کرد و توانسـت »جناس تصویری« را که به آن شـهره است، 
عمیق تر کند. مگریت، نقاشـی های بسـیاری تحت تأثیر این نویسـنده 
خلـق کـرد. با تحلیـل دقیق این نقاشـی ها، می توان عناصـری را یافت 

کـه یادآور داسـتان های گوتیک پو هسـتند. این توهـم و خیال پردازِی 
حاصـل از آثـار مگریـت را می توان در داسـتان های کوتـاه پو نیز یافت.

مگریـت، داسـتان های پـو را بـه زبان مادری خـود، بارها خوانـده بود و 
بـا ایـن آثار، احسـاس نزدیکی بسـیاری می کـرد؛ به طور مشـخص، دو 
اثـر از آلـن پـو را می تـوان نام برد کـه تأثیر عمیقی بر وی گذاشـته اند. 
مگریـت از اثـر  قلمـرو آرنهایم4، مجموعـه آثاری را خلق کـرد و عنوان 
مشـابهی را بـرای ایـن مجموعـه برگزید. اثر دیگـری از آلن پـو که آن 
را بسـیار ارج می نهـاد، رمـان ماجراجویی های آرتور گـوردون پیم5 بود 
کـه خـوِد کتـاب را به صـورت مسـتقیم، در یکـی از نقاشـی هایش بـه 
تصویر کشـید. پرسشـی کـه مقاله سـعی دارد بـه آن پاسـخ دهد این 
اسـت کـه با درنظـر گرفتن نقش میانجـِی مترجم )بودلر(، این مسـیر 
چگونـه برای مگریت مهیا شـد تا به این سـطح از تأثیرپذیـری و ابداع 

برسد؟ هنری 

پیشینه پژوهش
در بـاب هنـر و زبـان، پـل ریکـور6 پرسـش مهمـی را مطـرح می کند 
کـه »آیـا می توانیـم در میـان هسـتندگانی کـه زبـان ندارنـد، به هنر 
فکـر کنیـم؟ زبـان هنر به معنـای افزونگی معنایی اسـت کـه در خود 
اثـر هنـری حاضـر اسـت. پایان ناپذیـری ای کـه زبـان هنـر را از هـر 
ترجمـه ای بـه مفاهیـم متمایـز می کند، بـر ایـن افزونگی معنـا تکیه 
دارد.« هرمنوتیـک، بـه مثابه هنـِر انتقال گفته ای از یـک زبان خارجی 
بـه فهم شـخص دیگر، بی دلیـل از نام هرمس7، تأویل گـر پیام خدایان 
به انسـان، ریشـه نگرفته اسـت. با سرچشـمه نام هرمنوتیک، روشـن 
می شـود کـه مـا بـا رویـدادی زبانی طرف هسـتیم، بـا یـک ترجمه از 
زبانـی بـه زبـان دیگـر، و ازینرو با رابطـه دو زبـان. اما تا جایـی که کار 
مـا فقـط ترجمه از زبانـی به زبان دیگر باشـد، یعنی فهمیـدن معنای 
آنچـه گفتـه می شـود و ارائه آن در زبـان میانجی دیگر، چنیـن رویداد 
زبانـی ای، فهـم را پیش فرض خواهد کرد )گادامر8 و ریکـور، 1388، 7(.

بـر این اسـاس، در خصوص چارچوب نظـری پژوهش حاضر باید گفت 
ایـن پژوهـش بـا رویکردی زبان شناسـانه، بـه تأثیرپذیـری مگریت که 
مبـدع جناس تصویری اسـت از نوشـته های ادگار آلن پـو که همواره با 
رویا و خیال پردازی همراه هسـتند، می پـردازد و نقش مترجم به مثابه 
میانجـی در ایـن اقتباس نیز مورد تأکید اسـت. پژوهش های بسـیاری 
بـا موضـوع الهام گیـری مگریـت از آلـن پـو ازجملـه  مقالـه »اختـالط 
بیگانـه« (Richard Matteson, 2009) و هم چنیـن جهت دهـی آثـار 
پـو بـه زندگی شـخصی و حرفـه ای بودلر ازجملـه مقاله»تأثیـر آلن پو 
بر روی شـارل بودلـر« (Ada Pierina Chiabrandi, 1930)  به نگارش 
درآمده انـد، امـا نقـش مترجم، همـواره کم رنگ تر از این دو شـخصیت 
اصلی بوده اسـت. اطالعـات و داده های گردآوری شـده در این پژوهش، 

مقدمه

13



چالشی در باب هنرمند مؤلف: ارتباط بین آثار رنه مگریت با نوشته های ادگار آلن  پو و ترجمه شارل بودلر

بـه منظـور تمرکز بیش تر بر نقـش کلیدی مترجم، با ارائـه دو نمونه از 
ترجمه هـای جاودانه بودلر به زبان فرانسـه اسـت.

دو داسـتانی کـه در ایـن تحقیق به صـورت هدفمند انتخاب شـده اند، 
نمونـه ای از تأثیرپذیـری ادبیـات و ترجمـه را بیـان می کنند. با تحلیل 
عناصـر  ایـن دو اثر در قالب داسـتان و نقاشـی، عناصر مشـترک آن ها 
را می تـوان واکاوی کـرد. پژوهـش پیش رو بـه روش توصیفی-تحلیلی 
بـه ایـن ارتباط پرداخته اسـت. آنچه در پژوهش حاضـر صورت گرفته، 
واکاوی دو اثـر از رنـه مگریـت اسـت کـه همـت بلند بودلـر در ترجمه  

آثـار ادگارالـن پـو، امکان خلق آن هـا را فراهم آورده اسـت.

شخصیت اول، نقاش
رنـه مگریـت، یکـی از پیچیده تریـن نقاشـان سورئالیسـت اسـت. آثار 
وی را می تـوان بـه گونـه ای فراواقع گرایانـه، نمادیـن و روایـی تعبیـر 
کـرد. اشـیای معمولـی در محیطـی که مگریـت خلق می کنـد، دیگر 
معمولی نیسـتند. نقاشـی های مگریت، سـد زمان را درهم می شـکنند 
و در آن هـا، زمـان حـال، واقعی تـر از یادبود گذشـته نیسـت و امید که 
تنهـا مفهـوم ما از آینـده اسـت، رنگ درخشـان تری می گیـرد چراکه 
همـه ابعـاد زمـان در نقاشـی های مگریت درهـم می ریزد؛ آسـمان در 
نیمه های شـب، هم چنان روشـن اسـت. درنتیجه، وضع ثابت اشـیاء و 
خـود واقعیـت، مـورد سـوال واقع می شـود و تنهـا یک تجربه گـذرا به 
نظـر می رسـد. رنـه مگریت، نقاِش فیلسـوفی بـود که بعـد از گذراندن 
یک دوره امپرسیونیسـم9 و فوویسـم10، به سمت سورئالیسـم11رفت.12 
»کار نقاشـی برای او وسـیله رسـیدن به دانش بیشتری از زندگی بود و 
در عین حال می خواسـت اشـیا را از نقش های مأنوسـی کـه در زندگی 
روزمـره پذیرفته انـد آزاد کنـد. بـا همیـن آزادسـازی می توانسـت بـه 
اسـرار نهفته آن هـا راه یابد. نقاشـی های مگریت همیشـه دریچه هایی 
هسـتند گشـوده بـه روی زندگی، امـا منطق زمان و مکان را به یکسـو 
می نهنـد تـا طبیعِت درون اشـیا را آشـکار کننـد« )نوئـل13، 1362، 
10(. مگریـت، آرای خـود را یادداشـت می کـرد و فلسـفه آثـار خود را 
بارهـا بیان کرده اسـت. وی درباره نقاشـی هایش می گوید: »احساسـی 
کـه در اثنـای نـگاه کـردن بـه یک نقاشـی داریم نبایـد از نقاشـی و از 
خـود ما، مجزا شـود. احسـاس، نقاشـی و خود مـا مجـددا در راز و رمز 
مـا وحـدت می یابند« )همـان(. همـکاری و هم قدمی مگریـت با دیگر 
سورئالیسـت ها، خصوصـاً آنـدره برتـون14 و سـالوادور دالـی15، وی را 
یکـی از چهره هـای اصلـی این مکتب کرد. ماکس ارنسـت16، هنرمند 
سورئالیسـت و هم عصـر مگریـت، دربـاره ی وی می گویـد: »مگریـت 
نمی خوابـد، بیـدار هـم نمی ماند، بلکـه به طـور جـدی و در چارچوب 
اصولـی مشـخص پـا را از حـدود جاری فراتر گذاشـته و می درخشـد« 

 .)12 )همان، 

1( جناس تصویری
طبـق اسـناد، مگریـت در سـال های دهـه ی 1960، کتـاب »واژه هـا و 
چیز هـا«ی فوکـو17 را خوانـد، این کتـاب، توجه نقـاش را به خود جلب 
کـرد و نمایشـگاهی بـا همیـن عنوان در شـهر نیویـورک برگـزار کرد. 
جایـگاه پیکـره و جایـگاه متن در آثار مگریـت، همـواره از نوعی فقداِن 
مناسـبت میـان تصویر اشـیاء و عنـوان تابلو برخـوردار اسـت. مگریت، 
مفاهیـم شـاعرانه و ادبی اش را در قالـب تصویرهایی عکس مانند عرضه 
می داشـت ولـی اسـلوب واقع نمایـی را به قصـد بازنمایی جنبـه ی قابل 
رؤیـت چیزهـا بـه کار نمی گرفـت بلکـه بدیـن وسـیله، بـر حضـور یـا 
عمـل رمزآمیـز و ناشـناخته ی آن هـا تأکیـد می کـرد. از همیـن رو، در 
شـیوه ی سورئالیسـم او نـام رئالیسـم را نیـز قـرار دادنـد. معمولی بودن 

)پیش پاافتادگـی( عنصـر مشـترکی میان چیزهـا، راز و رمز اسـت. 
جیمـز هارکنـس18 بـا توجـه بـه نظـرات فوکـو، دربـاره ی شـیوه ی 

می گویـد:  مگریـت  نقاشـی های 
بسـیاری از نقاشـی های مگریـت به یکی انگاشـتن عرفانـی و افالطونی 
واژه هـا بـا سرشـت چیزها بـه سـختی می تازنـد. همان طور کـه واژه ها 
در زبان شناسـی سوسوری19 به چیزها اشـاره نمی کنند، در سورئالیسِم 
مگریـت نیـز تصاویـر پرداختـه ی نقـاش بـه راسـتی بـا چیزی کـه در 
حضـور حاکمـش بـه آن سـویه ی الگو یـا سرچشـمه ای را اعطـا کند، 
همگـون نیسـتند. هنگامی که می گوییـم چیزی هم گـون چیز دیگری 
اسـت، کنایـه بـه این نکتـه داریم کـه دومی، به هـر ترتیـب از دیدگاه 
هستی شـناختی برتـر یـا واقعی تـر از اولـی اسـت، رونوشـت، در مقـام 
رونوشـت، هسـتی خود را محمـول بر چیزی قرار می دهـد که خادمانه 
از آن تقلید کرده اسـت. مکتب های اصلی اندیشـه ی غرب توان تفکیک 
قاطعانه ی زبان از ابژه هایش را نداشـتند. همچنین نقاشـی کالسـیک- 
با به کارگیری شـیوه هایی چون ژرف نگاری و شبیه سـازی- کوشـید تا 
صحنه هـا یـا تصاویر را با الگوهایشـان یکی کند. امـا همانطور که فوکو 
خاطرنشـان می کنـد، ایـن نظریه ی بازنمایـی، تایید سـخنورانه را باری 
دیگـر بـه درون فضایـی وارد کـرد کـه بنا بـود از آن رانده شـده باشـد. 
عنصـری رمزآمیـز )که به گونـه ای گریزناپذیر زبان شناسـانه اسـت( به 
درون نقاشـی )کـه دسـت کـم از دیـدگاه نظـری بنا اسـت فـراورده ای 
یکسـر دیداری باشـد( می خزد: »ایـن تصویر نقاشی شـده ی همان چیز 

.)Harkness, 2008, 18) 20»اسـت
کار مگریـت، میـان ایـن دو کرانـه، بـازی واژه هـا و تصاویـر را بـه کار 
می گیـرد. عناویـن کـه اغلب پس از پایان کار و به دسـت کسـان دیگر 
سـاخته می شـوند، پیکره ها را تسـخیر می کننـد، جایی که اشـغال آن 
از پیـش، دسـت کـم مجـاز شـناخته شـده اسـت و در اینجا بـه ایفای 
نقـش مبهـم می پردازنـد. »آثار مگریـت گرچه زیبا و خوش سـاخت به 
نظـر می رسـند؛ امـا همزمان به گونـه ی ناسـازه واری، ماهیـت گزنده و 
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تکان دهنـده ای دارند که ذهن را پریشـان می سـازد. او عناصری غریب 
بـه اثـر می افزاید تـا نظم درونی تصویر را آشـفته سـازد و ذهن بیننده 

را بـه چالش بکشـد« )طاهـری، 1397، 10(. 
مگریـت نشـانه های گفتـاری و عناصـر تجسـمی را درهم می بافـد، اما 
بدون اسـتناد به یک برابری پیشـین. او از زیربنای سـخن تاییدکننده 
کـه همگونـی با آسـودگی بر آن آرمیـده می پرهیـزد؛ و درون بی ثباتی 
حجمی سرگشـته و فضایی مسـاحی نشـده، هم سـانی هایی پالـوده و 
گزاره هـای گفتـاری تاییدناکننـده ای را بـه بـازی وامـی دارد )فوکـو، 

.)15 ،1375
2( آرای مگریـت در نامـه ای بـه میشـل فوکـو در 23 

1966 مه 
آقای عزیز،

امیـدوارم ایـن چنـد نکتـه، کـه بـه مطالعـه ی کتـاب شـما، واژه هـا و 
چیزهـا، مربـوط می شـوند، توجه تـان را جلـب کنـد...

واژه هـای هم گونـی و هم سـانی بـه شـما اجـازه می دهند تا بـا توانایی، 
حضـورِ یکسـر بیگانـه ی جهـان و خود مـا را القا کنیـد. با وجـود این، 
ایـن دو واژه، از دیـد مـن مطلقا از یکدیگر متمایز نشـده اند، واژه نامه ها 
بـه هیـچ رو پرده از آنچه یکـی را از دیگری تمیز می دهـد، برنمی دارند.

بـرای نمونـه، بـه گمـان مـن، نخودسـبزها در میـان خـود مناسـبتی 
هم سـانانه دارنـد، هم زمـان مرئی )رنگ شـان، شکل شـان، اندازه شـان( 
و نامرئـی )طبیعت شـان، مزه شـان، وزن شـان(. این در مورد نادرسـتی 
و اصالـت و غیـره نیـز صـادق اسـت. »چیزهـا« هم گـون نیسـتند؛ یـا 

هم سـاننده یـا نه.
تنهـا اندیشـه هم گون اسـت. اندیشـه بـا یکی بـودن با آنچـه می بیند، 
می شـنود یا می شناسـد، هم گون می شـود؛ اندیشـه به چیـزی تبدیل 

می شـود کـه جهان بـه آن ارائـه می کند.
اندیشـه، بـه انـدازه ی لـذت یـا درد، یکسـره نامرئی اسـت. اما نقاشـی 
مسـئله ای را بـه میـان می کشـد: اندیشـه ای هسـت کـه می بینـد و 
می توانـد به گونـه ای دیـداری توصیف شـود. ندیمه هـا21 تصویر مرئی 
اندیشـه ی نامرئـِی والسـکز اسـت. پـس آیـا امـر نامرئی گهـگاه مرئی 
اسـت؟ بـه ایـن شـرط کـه اندیشـه منحصـرا از تصاویـر مرئی شـکل 

باشـد. گرفته 
در ایـن مـورد آشـکار اسـت کـه تصویـری نقاشـی شـده-که طبیعتـا 
لمس ناشـدنی اسـت- چیـزی را پنهـان نمی کنـد، در حالی کـه امـر 
ملمـوِس مرئـی، امـر مرئـی دیگـری را ناگزیر پنهـان می کنـد- اگر به 

تجربه مـان ایمان داشـته باشـیم.
رنه مگریت )همان، 60(.

در نقاشـی مگریت، اندیشـه، بیش تر از منظره در معرض خطر اسـت، 
اندیشـه ای کـه مـا معمـوالً آن  را بـه گفته شـده و شنیده شـده ارتباط 
می دهیـم، اندیشـه ای که در اینجا، کمرویی شـدیدی برای عیان کردن 
خـود دارد و می خواهـد هم چنان خاموش بمانـد. هیچ چیزی مخفی تر 

از دیده شـدنی نیسـت، و شـاید بتـوان گفـت که هیچ ماسـکی بهتر از 
آشـکاری نیسـت. و امـا سـکوت، چه کسـی بـه آن گـوش می دهـد؟ و 
تـازه، چـه سـکوتی اسـت کـه در کار مگریـت، بـه وسـیله ی آدم هایی 
کـه پشـت بـه ما دارند، تنها هسـتند. آن هـا هم با همان چیـزی روبرو 
هسـتند کـه ما: توهـم تصویر. اما آن هـا امـکان رو برگردانـدن از آن  را 
ندارند. و پرداختن به توهم مسـتلزم سـکوت اسـت و سکوت تنهایی را 
نشـان می دهـد. مگریت یک شـی را طوری قرنطینـه می کند که خود 
خودش باشـد و در عین حال کامال از خودش دور شـده باشـد. مگریت 
به طرزی عینی و بدون احساسـاتی گری نقاشـی می کند، و یک شـی 
را طـوری بـه کار نمی گیـرد کـه از آن تابلوئـی بـه وجود بیـاورد، بلکه 
آن را بـه جهانـی وارد می کنـد که در آن اشـیا برای خود چشـم دارند. 
راز و رمـز افسـون می کنـد و نومیـد می سـازد، زیـرا وعـده می دهد اما 
آن منظـره ای کـه می تواند مـا را از پریشـانی در بیـاورد، نمی زداید. راز 
و رمـز به همان اندازه ی تشـنگی اسـت، هریـک از تصویرهای مگریت 
یـک دیدگاه اسـت بـه طرزی نامحـدود، تنها بـه خـود راه می دهد. به 
ایـن ترتیـب راه به راه ختم می شـود نه به هدف« )نوئـل، 1362، 18(.

شخصیت دوم، نویسنده
ادگار آلـن پـو نویسـنده ای نبـود کـه بتـوان وی و شـیوه ی متفـاوت 
نگارشـش را به راحتـی شـناخت. هیـچ نویسـنده ای بـه انـدازه ی ادگار 
آلـن پـو، ادبیـات و هنر آمریکا را تحـت  تأثیر خود قرار نداده اسـت، اما 
بـا ایـن وجود، پس از مرگش در سـال 1849، تأثیر عمیق نوشـته های 
وی چـه در نثـر و داسـتان های خیالـی و چـه در نقـد، بـه هیچ وجـه 
مقبـول واقـع نشـد. در سـال های آخـر زندگـی اش در ایالـت متحـده، 
آلن پو عموماً با عنوان نویسـنده ی »کالغ« شـناخته می شـد. تعدادی 
از داسـتان های کوتـاه وی در اواخـر 1840 بـه زبان هـای فرانسـوی و 
روسـی ترجمـه شـده بودنـد، بـا این وجـود، یک دهـه به درازا کشـید 
تـا اروپـا، آثار و نبوغ وی را کشـف کند. بی شـک، شـارل بودلر بیش از 
بقیه  به شناسـاندن پو و انتشـار آثـارش کمک کرد. بودلر، پـو را هم زاد 
خود می دانسـت؛ پو همان کسـی بود که ایده های نانوشـته ی بودلر را 
زودتـر از خـود وی در متـن متجلی کـرده بود. این اقبـال خوب پو بود 
کـه قهرمـان یکی از برترین نویسـندگان فرانسـوی شـود. ترجمه های 
بودلـر، نه تنها باعث شـد که پـو جایگاهی به مثابه ی یک نویسـنده ی 
ملـی در جامعه ی فرانسـوی پیدا کند، بلکه مسـیری را فراهم آورد که 

متـون پـو، طـی دهه ها در سراسـر اروپـا ترجمه و چاپ شـوند. 
 ایـن نویسـنده، رمان نویـس، شـاعر و منتقـد ادبـی، مدت مدیـدی با 
دنیـای متمـدن در افتـاد و جنگید. فقر و بدبختی جـز الینفک حیات 
کوتـاه او شـد و بـرای فـرار از تمـدن، تمـدن ماشـینی و تمـدن فاقـد 
احساسـات به شـراب خوارگی افتاد. افرادی که از رمان، داسـتان کوتاه 
و شـعر انتظـار نتیجـه ی اخالقـی دارنـد، نمی تواننـد ادگار پـو را درک 
کننـد. بـا یک آمریکایـی از پو صحبت کنید، ممکن اسـت بـه نبوغ او 
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نیـز دوسـتی نزدیکـی داشـت، وی پرتـره ای از ماالرمـه کـه کالغی بر 
دوش دارد را بـه تصویـر آورده اسـت. خوانـدن ترجمه هـای بودلر از پو، 
گوگـن را حتـی هنگامی کـه به جنوب اقیانوس آرام رفت نیز مشـغول 
خـود کـرد. او تحت  تأثیـر پارادوکس داسـتان لیژیا25 قـرار گرفته بود، 
ایـده ای کـه زیبایـی را با عجیب بودن همـراه کرد. گوگن، پیـرو اثر زن 
همـراه گل26 کـه در تاهیتـی بـه تصویـر آورد، اشـاره کرد که پیشـانی 
این زن با »یادآوری عظمت سـطرهای باشـکوه  داسـتان پو« کشـیده 
شـده، گوگـن در ایـن تحسـین از پـو تنهـا نبـود؛ اوژن دالکـروا27 نیز 
ترجمـه ی بودلـر از لیژیا را خوانده بود و قسـمتی از متن را در خاطرات 

خـود کلمـه بـه کلمه کپی کـرده بود )شـکل 1(.
سورئالیسـت ها نیـز پـو را هم ذات خود می دانسـتند، ماکس ارنسـت28 
نیـز از ترجمه هـای بودلـر لذت بسـیاری بـرده بـود، هیچ  اثـری مانند 
»برنیـس«29 بـر او تـا ایـن انـدازه تأثیرگـذار نبـوده به طوری کـه تأثیر 
آن را در کالژهـا، نقاشـی ها و نقدهـای ارنسـت می بینیـم. شـیوه ی 
اتوماسـیون ارنسـت، بـا وسواسـی همراه اسـت که یـادآور رفتـار راوی 
داسـتاِن برنیـس اسـت. تأثیرگـذاری پـو از جنبـش سورئالیسـم هـم 
فراتـر رفت. نمونـه ی دیگر آن، رابـرت مادرول30 اسـت که مجموعه ای 
ازکالژهایی در سـبک اکسپرسونیست انتزاعی تحت تأثیر داستان های 

پو خلـق کرد.

اعتـراف کند، چه بسـا از ایـن نبوغ به خود ببالد؛ امـا با لحنی، آمیخته 
بـه نیشـخند، هرچنـد با حالتـی که انـگار می خواهـد خوبی شـاعر را 
بگویـد، از زندگـی نابسـامان او سـخن خواهـد گفـت؛ از بـوی دهانش 
کـه اگر شـمعی را نزدیـک آن می کـردی، آتش می گرفـت؛ از عادتش 
بـه ولگـردی و ایـن کـه همیشـه در سـفر بـود و عجیـب  می نمـود و 
سـیاره ای بـود کـه دور هیـچ سـتاره ای نمی گشـت؛ از بالتیمـور بـه 
نیویورک و از نیویورک به فیالدلفیا، از فیالدلفیا به بوسـتن، از بوسـتن 
بـه بالتیمـور و از بالتیمـور بـه ریچمونـد در سـفر بـود. ادگار آلـن پـو 
از پذیـرش واقعیت هـای سـخت و شـکننده ی دنیـای خـارج امتنـاع 
می کنـد و بـه دنیای دیگـری پناه می برد کـه زاییده ی تصـورات بدیع 
و نیـروی خالقـه ی اوسـت؛ دنیایی کـه زیبا و در عین حال، شـگفت آور 

و ترسـناک اسـت و یقین در رویاسـت )بودلـر، 1392، 13(.
تصـور، رویـا، خـواب و خیـال، کلیدواژه هـای آشـنایی هسـتند که در 
آثـار پـو می تـوان آن هـا را یافـت و شـاید بی ربـط نباشـد کـه از میان 
نقاشـان قـرن نوزدهـم و بیسـتم، رنـه مگریتـی کـه به دنبـال همین 
دنیـای خیال انگیـز و فراواقع گرایانه اسـت، به آلن پو احسـاس نزدیکی 
بیش تـری کنـد. »عجیـب، شـگفت انگیز و غیرعـادی«، سـه ویژگـی 
مشـترکی اسـت که منتقـدان این حـوزه به آثـار پو و مگریت نسـبت 
می دهند؛ هم چون خواب، اسـرارآمیز و در عین حال وحشـتناک اسـت. 
ایـن آثـار با وجـود لطافت و ظرافت شـاعرانه، مرمـوز و کابوس وارند. پو 
در مقدمـه ی یکـی از آثـارش می نویسـد: »ایـن کتـاب را بـه افـرادی 
تقدیـم می کنـم که بـه خـواب و رویا، همچـون واقعیت مطلـق ایمان 
دارنـد«. شـاید این کتـاب را به نقاش در یک قـرن بعد تقدیم می کند. 
اگـر مقـام پـو، قـدری باالتـر درنظـر گرفتـه شـود، می تـوان گفت که 
او تقریبـاً عقیـده ی هنـر برای هنـر را بیان داشـت، در واقـع او بیش تر 
بـه مافوق الطبیعـه معتقد بـود. پو در سـخنرانی ها و نوشـته های خود، 

جایـگاه هنـر و زیبایی شناسـی را بسـیار ارج می نهاد.
»داسـتان های کوتـاه پو دارای همان خصوصیات اشـعار اوسـت. یعنی 
داسـتان از همان جایی شـروع می شـود که باید خاتمه یابد. این شـکل 
دایره ای نه تنها در سـاختمان داسـتان بله در حوادث ضمن آن نیز به 
چشـم می خـورد. بـه عقیـده ی او نجات یا رسـتگاری نبایـد از گردش 
معمولـی طبیعـت خـارج حاصل شـود. در هـر حادثـه ای، در واقع هم 
علـت و هم معلـول رابطه ای کامال دایره وار نسـبت به هـم دارند، چون 
جنایـت، مجازات روحی مخصوص خود را به وجـود می آورد و مجازات 
هم ممکن اسـت سـبب جنایت بوده باشـد و یا در داسـتان آن را تولید 
کنـد، رابطـه ی بین جنایت و مکافات بعدها توسـط داستایوفسـکی به 

طور گسـترده، تجزیه و تحلیل گشـت« )همان، 12(.
تأثیرگـذاری پـو بـر هنـر، از مـرز ادبیـات نیـز فراتـر رفـت. ماالرمـه22 
عالقـه ی خـود بـه پو را با  ادوارد مانه23 نیز در میان گذاشـت، در سـال 
1875، بـرای خلـق تصویرِی »کالغ« که ترجمـه ی ماالرمه از کالغ پو 
بـود، ادوارد مانـه وارد جریـان شـد. ماالرمـه هم چنیـن با پـل گوگن24 
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تأثیـر پـو در جهـان ادبیـات، تـا قـرن بیسـتم نیـز بـه طـول انجامید. 
عبـارات فرانتس کافـکا31 از آزار و ازخودبیگانگی، یـادآور رموز و تخیل 
آثـار آلن پوسـت. والتر بنیامیـن32 نیز پس از خواندن مرد شـلوغی33 و 
فلسـفه ی اشـیاء34 به درک بهتری از مدرنیسـم رسـید. نوشته های پو، 
هم چنیـن نویسـندگان برجسـته ی آمریـکای التین را نیـز متأثر کرد؛ 
خورخـه لوئیـس برخـس35، قـدرت خیال پـردازی پـو، تالشـش برای 
اصالـت و توانایـی اش بـرای آفرینش آثاری که واالتـر از زمان خود بوده 
را تحسـین کـرده اسـت. پو، همـواره منبع الهامـی بـرای هنرمندان و 
نویسـندگان پـس از خود بوده اسـت، عـده ای باور دارند کـه اگر بودلر، 
شـانزده سـال از عمـر خـود را صـرف ترجمـه و نقـد آثار پـو نمی کرد، 

این مسـیر هموار نمی گشـت.

شخصیت سوم، مترجم
»آیـا شـما پـو را می شناسـید؟«، پرسشـی  اسـت کـه شـارل بودلـر 
از هم نسـالن هنرمنـد و ادیـب خـود به کـرات می پرسـید و بـا پاسـخ 
منفـی مواجـه می شـد و سـپس بـه سـراغ داسـتان معـروف »گربـه 
سـیاه« می رفـت و آن را بـا اشـتیاق تعریف می کرد. گاهـی این قضیه، 
بودلـر را بسـیار ناراحـت و عصبـی می کـرد کـه می گفـت: »آه هیچ از 
پـو نمی دانـد و از او نخوانـده!«. آمریکایی هـای مقیـم فرانسـه هـم بـا 
اینکـه پـو را می شـناختند، به علت زندگـی نامتعارف وی، نبـوغ وی را 
دسـت کم می شـمردند؛ تصور آنان از پو، شـاعری ولگرد و مسـت بود. 
تصـورش را کنیـد که ایـن عکس العمل ها چـه تأثیری بـر بودلر جوان 
گذاشته اسـت. بودلـر در تالش بـود که زبان و ادبیات انگلیسـی خود را 

تقویـت بخشـد تـا بتواند بیش تـر پو بخوانـد و لـذت ببرد. 
وی بعـد از خوانـدن پـو، مسـرور می گشـت و ادعا داشـت کـه »دقیقا 
مـن هـم همیـن را می خواسـتم بگویم و بنویسـم!«. شـباهت عجیبی 
کـه بیـن خـودش و نویسـنده ی آمریکایـی یافتـه بـود، او را شـانزده 
سـال گرفتـار ترجمه هـای آثـار پـو کـرد. او دشـواری های ادبیـات پـو 
و اتهاماتـی کـه بـه وی از جهـت سـرقت ادبـی می شـد را بـه جـان 
خریـد و بـه جایی رسـید که امـروز همـه او را به عنوان پوی فرانسـوی 
می شناسـند. بـا گذشـت زمـان و بـه مـرور، آلن پـو هویـت آمریکایی 
خـود را از دسـت داد و یـک محصـول نـاب فرانسـوی شـد و بودلـر به 
ایـن خواسـته ی خود رسـید. اروپا در نخسـتین عکس العمل های خود 
نسـبت بـه موفقیت هـای دموکراسـی احسـاس کـرد که زندگـی آلن 
پـو می توانـد مثـال خوبی از رفتـار یک سیسـتم دموکراسـی نمونه ی 
جهان با مردی نابغه باشـد، خوانندگان فرانسـوی، سـال های سـال آثار 
ترجمه شـده ی پـو را خواندند و پو در ادبیات فرانسـه، هویتی مسـتقل 

.(Chiabrandi, 1930 , 11) یافـت
شـارل بودلـر، خـود بـا شـعر گل های شـر در جهـان ادبیات شـناخته 
شـده اسـت، وی شـاعر سمبولیسـت و منتقد ادبی صاحب نامی است. 
بودلـر در تاریـخ ادبیـات فرانسـه، همـواره جایگاهی بلندمرتبه داشـته 
اسـت که برخـی وی را پدر مدرنیسـم ادبی می خواننـد؛ پژوهش هایی 

کـه در بـاب وی انجـام شـده، مربـوط به جایـگاه رفیـع وی در ادبیات 
و شـعر اسـت و نـام او همیشـه در کنـار نام  اسـتفان ماالرمـه و آرتور 
رمبـو36 قرار گرفته اسـت. هرجـا صحبت از مدرنیته می شـود، نام بودلر 
را می بینیـم. جایگاهـی که وی در شـعر نوی فرانسـه دارد، قابل قیاس 

بـا جایگاه نیما یوشـیج در ادبیات فارسـی اسـت. 
کار ادبـی بودلـر بـا یک اثر نقادی شـروع می شـود، سـال 1845، بودلر 
بـه هیـچ رو در پـی گسسـتی ناگهانـی و تکان دهنـده با گذشـته نبود. 
کاری کـه او می کـرد ایـن بـود کـه یـک رشـته ایده هـای مرده یـا در 
حـال مـرگ را می گرفـت و زندگـی تـازه ای در آن هـا می دمیـد؛ بودلر 
دنیـا را ماالمـال از عالئم، اشـارات و حقایقی پنهان می دیـد او با قدرت 
ادراک خـود، ایـن احساسـات را تفسـیر می کـرد و الزمـه ی بیـان این 
تخیـالت، شـعری بود همـراه بـا زمزمـه ی آرام و مبهـم. کاربرد منظم 
وزن و آهنـگ و نثـر شـاعرانه، از ویژگی هـای اثـر اوسـت و بـه همیـن 
دلیـل، در آثـار وی همـواره می تـوان نـوآوری در سـبک اصطالحاتـی 
همچـون مدرنیته، زندگی مـدرن و هنر مدرن را مشـاهده کرد )بودلر، 

.)11 ،1392
بی شـک، بودلـر را می تـوان پـدر شـعر مـدرن نامیـد. جایـگاه وی بـه 
عنـوان مترجـم هم به همیـن ارجمندی اسـت. وقتی صحبـت از آلن 
پو می شـود، برای بودلر، این شـخصیت بیش از یک نویسـنده ی مبدأ 
بـرای ترجمـه ی متـون به زبان فرانسـه اسـت. بیـن سـال های 1846 
و 1847 بـود کـه بودلـر بـا پـو آشـنا شـد. او بـه زندگـی و آثـار پو در 
مقدمـه ی کتاب داسـتان های شـگفت انگیز، بـا عنوان پـو و زندگی اش 
پرداخـت. عـالوه بـر خـود بودلـر، منتقـدان بسـیاری به شـباهت بین 

بودلـر و پـو اشـاره کرده اند.
عـالوه بـر آرای آن هـا، »ظاهـر و زندگـی آن هـا هـم خیلی از هـم دور 
نبـوده اسـت، با نگاه کـردن به تصویـر هـردوی آن ها، می تـوان متوجه 
شـباهت های فیزیکـی آن هـا شـد، هـردو قدبلنـد هسـتند و موهـای 
مشـکی دارند، چشـمان هردو احسـاس وحشـتی به ما می دهد. هردو 
ذاتـا آریسـتوکرات بودنـد و بـه ظاهر خود اهمیـت می دادند. هـردو در 
رفـاه بـزرگ شـدند و بعدتـر در فقـِر تمـام زندگـی می کردنـد و هردو 
معتقـد بودنـد کـه ادبیات، تنهـا حرفه ی آن هاسـت. هردو عاشـق زنی 
بودنـد کـه مادرشـان نبـود امـا او را مـادر می نامیدنـد. هـردو کفالـت 
پدرشـان را رد کردنـد. هـردو عاشـق همسرانشـان بودنـد و هـردو در 
 .(Chiabrandi, 1930, 32) »جامعـه، احمق درنظـر گرفتـه می شـدند
خواننـدگان فرامـرزی پـو، نگـرش بسـیار متفاوتـی از پو را گسـترش 
دادنـد، هرچنـد که این نگـرش هم از همان مبنا سرچشـمه می گیرد. 
داسـتان های پراکنـده ای کـه بودلر در اواخـر 1840 با آن مواجه شـد، 
در وی کششـی را بـه سـمت پـو ایجاد کـرد و با خواندن نقد جـان. ام. 
دنیـل37، وی شـخصیت پو را بی نهایت جذاب برداشـت کرد. شـیوه ای 
کـه دنیـل، پـو را در آن بـه تصویر کشـیده بود، مانند تصویـری بود که 
بودلـر از خـود، در ذهنـش داشـت. در نـگاه بودلـر، تصویر دنیـل از پو 
قابـل تمجیـد بـود نه نکوهـش. دنیل، بـر ویژگی های منفـی پو تأکید 
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کـرد. علی رغـم اینکـه دنیـل، اصالـت ادبـی پـو را تحسـین می کـرد، 
او را »جانـوری غیراخالقـی و بی مالحظـه« توصیـف کرده بـود. طبـق 
گفته هـای دنیـل، پو هرچه را که دوسـت داشـته بـر زبان مـی آورده و 
یـا انجام می داده اسـت. پو، نه می توانسـت مصرف الکلـش و نه نظرات 
انتقـادی اش را کنتـرل کند. او الـکل را وارد دهانش می کرد و عقایدش 
را از دهانـش قـی می کـرد، بـدون هیـچ  توجـه ای به نظـر دیگـران. او، 
موجـودی دورافتـاده از جامعـه، انسـانی بـود که برخالف مسـیری که 
بقیـه می رفتنـد حرکـت می کـرد. پو، شایسـته ی ایـن عنوان »شـاعر 

مطـرود«38 بـود. ادگار آلـن پو، پسـر بد ادبیات آمریکاسـت.
در سـال 1852، بودلـر مقالـه ای انتقـادی دربـاب زندگی نامـه و آثار پو 
بـه چاپ رسـاند. با وجـود اینکه بودلر این ادعا را نداشـت، اما دو سـوم 
ایـن مقالـه ، ترجمـه ی کلمـه به کلمـه ی مقالـه ی دنیـل در روزنامه ی 
»پیام رسـان ادبـی جنـوب« بـود. بودلر، شـمار زیـادی از داسـتان  های 
کوتـاه پـو و مقـاالت انتقـادی اش را ترجمـه کـرد. پیـش از مرگش در 
سـال 1867، پنـج جلـد از ترجمه هـای آثار پو را منتشـر کـرد. به طور 
شـگفتی، بودلـر اشـعار پـو را ترجمـه نکرد و آن را به شـاعر فرانسـوی 
دیگری واگذار کرد. در سـال 1889، اسـتفان ماالرمـه39 مجموعه ای از 
اشـعار پو را به فرانسـوی منتشـر کرد. این ترجمه، به پیشـرفت شـعر 

سـمبولیک در اروپا سـرعت بخشید.
ترجمـه ی بودلـر از داسـتان کوتاه هـای تخیلـی، تأثیـر به سـزایی در 
پذیرش پو در فرانسـه و سراسـر اروپا داشـت. گی دو موپاسان40 از آنچه 
در آثـار پـو خوانده و آموخته بـود، برای ارتقای داسـتان های خود بهره 
بـرد و همین الهام بخشـی، بـه وی جایگاه بهترین داسـتان کوتاه نویس 
فرانسـوی را اعطا کرد. نخسـتین داسـتان های علمی-تخیلی پو، تأثیر 
بسـیاری بر ژول ورن41 گذاشـت که مجذوب سـفرهای تخیلی پو بود. 
ژول  ورن، کتـاب  ابوالهول قطبـی42، ماجراجویی ای تخیلی در قطب را 
پیـرو رمـان پو، ماجراجویی های آرتـور گوردون پیم43 خلق کـرد. ورن، 

هم چنیـن ایـن کتـاب را به پو تقدیـم کرد.
اغلـب  اروپایـی،  زبان هـای  دیگـر  بـه  بودلـر  ترجمه هـای  برگـردان 
به صـورت نسـخه ی دسـت  دوم بـود و بـه جـای ترجمـه از نسـخه ی 
می شـدند.  برگردانـده  بودلـر  فرانسـوی  نسـخه ی  از  پـو،  انگلیسـی 
مترجمـان لهسـتانی بیـان کردنـد کـه از متـن بودلـر بهـره بردنـد، 
هم چنانکه نویسـنده ی برجسته ی روسی کنسـتانین بالمونت44 که در 
سـال 1895 داسـتان های پـو را ترجمه کـرد نیز از همیـن منبع بهره 
برده بـود. بالمونـت هم چنیـن اشـعار پـو را به روسـی ترجمـه کرد که 
الهامی از آثاری در دیگر اشـکال هنری و شـاعران سمبولیسـت روسی 
نیـز بود. سـمفونی کـورال راخمانینف45 به نـام زنگ ها46 نیز براسـاس 

ترجمـه ای از بالمونـت از یکـی از شـعرهای مشـابه پـو بود.

الهاماِت نقاش و تحلیل آثار
مگریـت نقـاش در طـول فعالیـت هنـری اش، از منابـع بسـیاری الهام 
گرفتـه اسـت کـه مهم تریـن آن هـا، تأثیرپذیـری وی از نویسـنده ی 

آمریکایـی، ادگار آلـن پو اسـت. در زندگی نامه ای 47 از وی، همسـر نقاش 
اشـاره کـرده اسـت کـه مگریـت، آثـار وی را بارهـا و بارهـا می خوانده و 
بسـیار شـیفته ی سـبک و آثـار پو خصوصـاً داسـتان های شـگفت انگیز 
بـوده اسـت. در سـال 1965، هنگامـی  کـه مگریـت بـه نیویورک سـفر 
کـرد، بسـیار مشـتاق بـود کلبـه ای را ببیند که پو همراه همسـر بسـیار 
جوانـش، در آن، فقیرانـه و عاشـقانه زندگـی می کـرد. بی شـک آثـار رنه 
مگریـت را نمی تـوان بـدون ایـن الهام بخشـی بررسـی کـرد. بسـیاری از 
نمادهـا و تصاویـر وی، مشـتق از داسـتان های کوتـاه پو هسـتند، گویی 
یـک رابطـه ی عاطفی و حرفه ای بیـن این دو برقرار بوده اسـت. به یقین 
نمی تـوان گفـت که مگریت، مریـد تمام و کمال پو بوده اسـت، چراکه در 
طـی ایـن دوره ی حرفـه ای و پربار، مگریـت از افراد بسـیاری الهام گرفته 
بـود. ازجملـه ی شـباهت ها در آثـار هـردو می تـوان به حضور »شـب در 
روز« و »روز در شـب« اشـاره کـرد کـه منطقی بـرای آن نمی توان یافت. 
به عنـوان نمونـه، هـم نقـاش و هـم نویسـنده، توانایی فـرا انسـانی را در 
شـخصیت های خـود ایجـاد کرده اند کـه در واقـع، دیدن از طریق اشـیاء 

کـدر اسـت؛ بـه این معنا کـه این جامـدات، رسـانای دیدن هسـتند.

1( اولین الهام
 در اثـری بـه نـام قلمرو آرنهایم از مجموعه داسـتان های شـگفت انگیز 
پـو، داسـتاِن مـردی به نام الیسـون روایت می شـود که در جسـتجوی 
آرمان شـهر خـود در قلعـه ای بـه نـام آرنهایـم اسـت؛ راوی به صـورت 
ایده آل گرایانـه ای ایـن قلعـه را توصیـف می کنـد و رنه مگریـت هم در 
مجموعـه ای از آثـار خـود بـه همین نـام، کوهی را به تصویر می کشـد 
کـه عقـاب عظیم الجثـه ای به صـورت خیال پردازانـه ای در وجـود خود 
کـوه بـه تصویر آمده اسـت. بهترین نمونه ی این مجموعه، اثری اسـت 
کـه در آن، النـه  ی پرنـده ای را همراه تخم هایی به تصویر کشـیده، این 
تخم هـا، تخـم عقـاب یا هر پرنـده ی دیگری که ممکن اسـت باشـند، 
ایـن منظـره را بـارور کرده اند و این بـاروری و حاصل خیـزی، محصول 

همین الهام گیری اسـت )شـکل 2(.   
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شکل 2. رنه مگریت، قلمرو آرنهایم، 35×27 سانتی متر، 1962، رنگ روغن روی 
بوم، موزه ی هنرهای زیبای بلژیک.
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در آسـمان، مـاه دیـده می شـود که عنصـری نوظهـور برای ایـن رموز 
اسـت. نکتـه ی قابـل توجـه این اسـت که در اثـر مکتوب پـو با همین 
عنـوان، مـا بـا عقاب و تخم هـای آن مواجه نمی شـویم اما کلیـدواژه ی 
ایـن تأثیرپذیری، واژه ی »آرنهایم« اسـت کـه در زبان آلمانی به معنای 
»النـه ی عقاب« اسـت و مگریـت، هنرمندانه عالوه بـر ارجاع تصویری، 
از ارجـاع زبانـی هم اسـتفاده کرده اسـت، همان طور کـه در نمونه های 
دیگـری، ازجملـه آثـار ایـن یـک پیپ نیسـت و کلیـد رویاهـا، همین 
ارجاع زبانی را به کار بسـته اسـت. نویسـنده و نقاش، هردو این مفهوم 
را می رسـانند که با اشـاره به عقاب و زایش آن، جسـارتی را به تصویر 
اضافـه کرده انـد کـه انـگار مالک پرنـدگان هسـتند. آرنهایـِم مگریت، 
تأکیـد بر سـفری به برتـری و واالیی اسـت و آرنهایِم نویسـنده، عالوه 
بـر توصیـف این سـفر، بر رسـیدن به مقصد غایـی که همـان آرنهایم 
اسـت، تأکیـد دارد. مگریـت در اثر دیگرش با عنـوان »پارناس«، به این 

مقصد می رسـد. 
بخشـی از متـن آلـن پـو در داسـتان قلمـرو آرنهایـم، بـه ایـن ترتیب 
اسـت: »هیـچ ترکیبـی بدین شـکل در طبیعت وجود نـدارد که نقاش 
نابغـه ای بتوانـد آن را بـه تصویـر دربیـاورد، هیـچ بهشـتی را این گونه 
در واقعیـت نمی تـوان یافـت کـه کلـود )لـورن(48 آن را قبـال روی بوم 
آفریـده اسـت. در دلرباتریـن مناظـر هـم گاهـی یـک کمبـود یـا یک 
افـراط مشـاهده می شـود، گاهـی بیش از یـک کمبود یا بیـش از یک 
افـراط. هنگامـی کـه اجزای آن ممکن اسـت شـروع به دفاع کـردن از 
خـود کننـد، به طور مسـتقل، برترین مهارت یـک هنرمند، هماهنگی 
این اعضا در مسـیر پیشـرفت اسـت. به طور خالصه، هیچ جایگاهی در 
چنیـن سـطح عظیمی از زمیِن طبیعـی به موفقیت نمی رسـد، با دید 
هنرمندانـه و حتـی نگاه کردن پیوسـته به آن هم نمی تـوان به چنین 
ترکیب بنـدی ای در منظـره  دسـت یافـت. و این چقدر ناهوشـمندانه 
اسـت! در باقـی مـوارد ما به نگاه کـردن به طبیعت به عنـوان عنصری 
واال آمـوزش داده شـدیم امـا بـا جزئیاتش مـا از این رقابت خـودداری 
می کنیـم. چـه کسـی ادعـا می کنـد که رنـگ اللـه را می توانـد تقلید 
کنـد یا چه کسـی می تواند تناسـب زنبق وحشـی در یـک دره را ارتقا 

دهد؟
قلمـرو آرنهایـم، شـاید بهتریـن اثـر آلن پو باشـد، خـود پو هـم ارزش 
بسـیاری برای این داسـتان قائل بود. وی گفته اسـت: »قلمرو آرنهایم، 
 .(Matteson, 2009, 2) »بخـش عظیمـی از روح مـن را بیـان می کنـد
دامنـه ی آرنهایـم رنـه مگریت نیز منظـره ی ایده آلی که پـو بیان کرده 
را نمایـش می دهـد. مگریت، هم چنین از یک عقـاب گرانیتی در نوک 
کـوه اسـتفاده کرده کـه در آثار دیگـر، عناوین مختلفـی دارند. تصویر 
کـوه، شـبیه یـک عقاب اسـت که زودتـر از موعـد در تصویـر دامنه ی 
آرنهایـم وجـود داشـته اسـت و در تابلوی »پیشـرو« در سـال 1936 و 
کارهـای بیـن سـال های 1933-1934 هم نشـان داده شده اسـت. در 
حقیقـت، اولیـن تصویـر کوه/عقـاب در سـال 1926 در »بازمانده های 

سـایه« نشـان داده شـد. در اثر دیگری با همین عنوان قلمرو آرنهایم، 
مگریت، تصویری از آلپ وسـیع و سـردی را از پنجره ی اتاق49 پذیرایی 
یـک بورژوا به بیننـده عرضه مـی دارد با خرده شیشـه هایی روی زمین 
کـه هنـوز هـم تصویری از این واالیـی و تصویر کوه و عقـاب را در خود 
دارنـد. این هنرمند، با تکیه بر داسـتان چندصفحـه ای پو، مجموعه  ای 
غنـی  خلـق کرده اسـت؛ چنـد نمونـه ی شـاخص از ایـن مجموعـه در 

شـکل های )3-5( ارائه شـده اسـت. 
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شکل3. رنه مگریت، قلمرو آرنهایم، 73×100 سانتی متر، 1938، رنگ روغن 
روی بوم، مجموعه ی خصوصی.

شکل 4. رنه مگریت، قله ها، 54×65 سانتی متر، 1943، رنگ روغن روی بوم، 
موزه ی مگریت، بروکسل.
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2( دومین الهام
از دیگـر تأثیرپذیری هـای مگریت، اثری با عنوان غیرقابل تکثیر اسـت 
کـه در آن، تصویـر ادوارد جیمـز50، حامـی و سـفارش دهنده ی ایـن 
اثـر، بـه تصویـر کشـیده شده اسـت. وی روبـروی آینـه ایسـتاده با این 
تفـاوت کـه تصویر وی در آینه منعکس نشـده و درسـت همان تصویِر 
پشـت سـر وی در آینـه دیـده می شـود. رمزآلودگـی و غیرواقعی بودن 
از ویژگی هـای نقاشـی  وی اسـت امـا نکتـه ی دیگـری در ایـن عکس 
توجه برانگیـز اسـت؛ روی طاقچـه ای زیـر آینه، کتابـی را می بینیم که 
تصویـر آن کامـاًل طبیعـی در آینه بازتـاب داده شده اسـت. کتاب، تنها 
رمـان آلـن پـو بـه نـام »ماجراجویی هـای آرتـور گـوردون پیـم« و به 
زبـان فرانسـه اسـت. اینکـه ادوارد جیمـز و کتـاب، هـردو مقابـل یک 
آینه هسـتند ولـی خاصیت آینه فقط بـر یکی از آن ها تأثیر گذاشـته، 

پرسـش برانگیز است )شـکل 6(.
بـا دقـت بیش تـر به کتـاب، می توان متوجه  نام مترجم شـد که شـاعر 
بلندآوازه و سمبولیسـت فرانسـوی یعنی شـارل بودلر اسـت و مگریت 
همین نسـخه ی ترجمه شـده را دارد. پیش تر اشـاره شـد کـه مگریت، 
آثـار پـو را خوانـده و بازخوانـده اسـت. اما ایـن نقاش بلژیکـی، چگونه 
بـا ادبیـات و زبان نویسـنده هم ذات پنـداری کـرده در حالی که بـا زبان 
و فرهنـگ نویسـنده بیگانـه بوده اسـت؟ چگونگـی ایـن الهام گیری و 

تأثیرپذیـری را بایـد بـه لطـف و همت بلنـد بودلر در ترجمـه ی دقیق 
ایـن آثار مرتبط دانسـت.

در اثـر غیرقابـل تکثیـر، رنـه مگریـت، بـاز ارائـه ای از موضـوع خـود 
خلـق کـرده کـه تصویـر ادوارد جیمـز، روشـنفکر ثروتمند انگلیسـی، 
شـاعر سورئالیسـت را بـه تصویـر کشـیده و تابلـو، سفارشـی از طرف 
خود جیمز اسـت. مگریت، اسـتاد قراردادن اشـیای آشـنا و روزمره در 
محتوای نامعقول اسـت، وی اسـتفاده ی بسـیاری از آینه و شیشـه در 
کارهـای خـود کرده اسـت. درواقع، با قابلیـت آن هـا در پنهان کردن از 
طریـق بازتـاب، بـازی کرده اسـت. در این نقاشـی، موضوع را از پشـت 
بـه بیننده نشـان می دهد. بازتـاب آینه، بی احترامی بـه قانون طبیعت 
اسـت کـه همـان تصویر پشـت را بازتـاب می دهد. مـا از شـانه ی مرد 
نـگاه می کنیم و انتظـار داریم صورتش را ببینیم، خصوصاً هویت وی را 
بشناسـیم ولـی در عوض، همان چیـزی را در آینه می بینیم که در دید 
چشـمان ماسـت. ما این شـخص و هویتش را می شناسـیم، اما نقاش، 
مـا را از ایـن شـناخت محروم کرده اسـت تا شـاید به هویـت دیگری، 

هویـت خودمـان، توجه کنیم.
بـرای گیج کـردن بیش تر مـا، مگریت کتـاب »ماجراجویی هـای آرتور 
گوردون پیم« اثر آلن پو را نزدیک جیمز روی طاقچه گذاشـته اسـت، 
کنـار هـم با بازتاب صحیـح از آینه، مگریـت این نقاشـی را با حقیقت 
دوگانـه و تصـوری متنـاوب خلـق کـرده اسـت. خود کتاب هم سـرنخ 

کوچکـی به نیت مگریت اسـت.
مگریت، دوسـتدار حقیقـی پو بود. او از تمایل آلن پـو به ادغام واقعیت 
و مصنـوع لـذت می بـرد، »ماجراجویی هـای آرتـور گوردن پیـم«، تنها 

شکل 5. رنه مگریت، نقطه ای روی نقشه، 20×28 سانتی متر، 1955، رنگ روغن 
روی بوم، موزه ی رنه مگریت.

شکل 6. رنه مگریت، غیرقابل تکثیر، 81.3×65 سانتی متر، 1937، موزه ی 
بویمانس وان بنینگن.
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رمان پو، درواقع داسـتانی غیرتخیلی از یک سـفر دریایی شـگفت انگیز 
به سـرزمین سـیمزونیا )جنوب اقیانوس آرام( اسـت. در طی این مسیر، 
راوی، ایـن روایـت را غیرقابل اعتماد، فریب آمیز و بسـیار پیچیده پیش 
می بـرد. در نهایـت، خـود داسـتان، ایـن تصویـر خیال انگیـز را فـاش 
می کنـد؛ تخیلـی کـه یک تخیـل دیگـر را در لفافـه می گویـد. عده ای 
معتقدنـد کـه ایـن کتـاب، ناتمـام مانـده و توضیحـی که خـود پو هم 
در قسـمت فرضیـات می دهـد این شـبهه را ایجاد می کند که دو، سـه 

فصلـی از کتـاب نانوشـته باقی مانـده یا از بین رفته اسـت.
موضـوع کتـاب، داسـتانی ماجراجویانـه اسـت کـه مثـل بسـیاری از 
داسـتان های کوتـاه پـو، در عیـن حـال کـه از منطـق و اسـتدالل 
تحلیل گرایانـه  محکمـی برخـوردار اسـت، در ظاهـر، چیزی جز شـرح 
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ماجرایی هیجان آور نیسـت. شـگرد پو در این اسـت که سـعی می کند 
در قالـب واقعیت هـای عینـی کـه گاه عجیـب و غریـب و گاه دور از 
ذهن هسـتند، واقعیت هـای ذهنی را که مقصود و غایت اصلی اوسـت 

دنبـال کند.
سـفر بـه سـیمزونیا سـفری اسـت بـه درون زمیـن، سـفری کـه در 
حقیقـت، ضـد اکتشـاف اسـت. سـفری کـه پوچـی را می یابـد. مانند 
تمامـی داسـتان های آرمان شـهرگونه، ایـن سـفر هـم اضطرابـی دارد. 
آرمان شـهر، خـوب اسـت و وجـود نـدارد. سـفر بـه درون زمین، سـفر 
نهایـی اسـت و درواقع غیرممکن اسـت. در این داسـتان  خیال پردازانه 
سـفر به درون اعماق ذهن اسـت، که حاصل آن گشـایش عمیق ترین 

.(Matteson, 2009, 3) راز انسـانیت اسـت

نتیجه  گیری
تاریـخ هنـر و ادبیات، سرشـار از روابـط بینامتنی و ارتبـاط آثار هنری 
و ادبـی اسـت. در این میـان، وقتی صحبت از هنرمند مؤلف می شـود، 
بـه ایـن تأثیـر و تأثر کمتر پرداخته می شـود. حـال آنکه او نیـز از این 
قاعـده مسـتثنی نیسـت. واقعیت این اسـت کـه وقتی هنـر در ادبیات 
یـا ادبیـات در هنـر بازتاب داده می شـود، آثار بسـیاری خلق می شـوند 
کـه نقـوش و واژگان را پربارتـر می کننـد، مخاطب را درگیـر ارجاعات 
و الهامـات کـرده و بـه اکتشـاف دعـوت می کننـد. بـا ارجاع بـه تاریخ 
هنـر، بـه نمونه های متعددی می توان اشـاره کرد که دنیای سـاختگی 
نویسـنده در قالب نقاشـی به تصویر درآمده اسـت یا نقاشـی هایی که 
سـبب نـگارش آثار مکتوب بسـیاری شـده اند. در ایـن پژوهش، عنصر 
سـومی هـم مطـرح اسـت کـه دو فرهنـگ و زبـان بیگانـه را بـه هـم 
متصـل می کند. نمونه  ای از این اثرپذیری، تابلوهـای فراواقع گرایانه  رنه 
مگریـت اسـت که حاصل شـیفتگی وی بـه نثر سنت شـکن ادگار آلن 
پـو اسـت. این تأثیرپذیـری از ترجمه هایی اسـت که شـارل بودلر طی 
شـانزده سـال تالش از آثار آلن پو به زبان فرانسـه صورت داده اسـت و 
معضـل تفاوت زبـان را برای مگریـِت بلژیکی رفع نمود. شـاید اگر این 

درایـت و کوشـش  بودلـر نبود، هیـچ گاه مگریت به این انـدازه به ارجاع 
زبانـی و جنـاس تصویـری که بـه لطف پو آن را منسـجم کرد، دسـت 
نمی یافـت. مترجـم، تنهـا برگـردان یـک متن بـه زبان دیگر نیسـت؛ 
مترجـم از مـرزی فراتر می رود، دریچه هایی را می گشـاید و دو فرهنگ 
را بـه هـم نزدیک تـر می کند، گاهـی شـاهکارهایی خلق می شـود که 
مترجـم، زنجیره  آن را شـکل داده اسـت. دو شـاهکار پو کـه مگریت از 
نگاه خود بازآفرینی کرد، دو داسـتان اسـت؛ اولی، رمانی نیمه رهاشـده 
و دیگری داسـتانی کوتاه. از همین داسـتان کوتاه، مگریت، مجموعه ای 
خالق، مرموز و نمادین آفرید. از رمان، نقاشـی تأثیرگذار و متفکرانه ای 
را خلـق کـرد کـه مخاطـب را درگیـر پرسـش هایی عمیـق می کنـد، 
نقـاش، کتـاب را نیـز بـه تصویر کشـیده امـا به زبـان فرانسـوی که با 
دقـت بسـیار می تـوان نـام بودلـر را روی جلـد کتـاب خوانـد که همه 
نشـان از ایـن دارد کـه مگریـت، پـو را بـه گونه ای می شـناخته اسـت 
کـه بودلـر، آن را در دنیـای فرانسـه زبان بازتولید کـرده و با تالش های 
بسـیار، باعث شـهرت و محبوبیت وی در جامعه  اروپایی شـده اسـت. 

بـی راه نیسـت که امـروزه، بودلـر را »پوی فرانسـوی« می نامند.
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پی نوشت

 1. Edgar Allan Poe
ادگار آلــن پــو )1809-1849(، نویســنده، شــاعر و منتقــد آمریکایــی اســت و 
ــتان های  ــود. داس ــوب می ش ــکا محس ــک آمری ــش رمانتی ــذاران جنب از پایه گ
وی بــه رازآلودگــی و ترســناک بودنشــان شــهرت دارنــد. وی هم چنیــن مبــدع 
داســتان های کارآگاهــی اســت و بــرای نخســتین بار، از ژانــر علمــی تخیلــی در 
ادبیــات اســتفاده کــرده اســت. آثــار تخیلــی وی را می تــوان داســتان گوتیــک 
نامیــد. نویســندگان و شــاعران بســیاری از جملــه والــت ویتمــن، ویلیــام فاکنــر، 
ــس از وی  ــس بورخ ــه لوئی ــکی و خورخ ــودور داستایوفس ــل، فئ ــان ملوی هرم
ــار وی  ــری، آث ــن تأثیرپذی ــر ای ــالوه ب ــم ع ــر ه ــارل بودل ــد. ش ــر گرفته ان تأثی
را بــه فرانســه ترجمــه کــرده اســت کــه باعــث شــهرت پــو در اروپــا گردیــد. 
ــب رازگــو،  ــی، قل ــه ســیاه، سوســک طالی ــه گرب ــوان ب ــو می ت ــار پ ــه آث ازجمل

زنــده بــه گــور و برنیــس اشــاره کــرد.
2. Charles Baudelaire

شــارل بودلــر )1821-1867(، شــاعر و نویســنده فرانســوی اســت. وی از 
ــن کســی  ــب سمبولیســم محســوب می شــود و اولی ــان مکت ــن ادیب مطرح تری
اســت کــه واژه  مدرنیتــه را در مقــاالت خــود بــه کار بــرد. وی در ســال 1848، 
بعضــی از آثــار ادگار آلــن پــو را بــه زبــان فرانســه ترجمــه کــرد و ایــن رویــداد، 
مســیر ادبــی وی را تغییــر داد. ازجملــه معروف تریــن آثــار وی، دیــوان گل هــای 

شــر و مجموعــه مقالــه نقــاش زندگــی مــدرن اســت.
3. René Magritte

رنــه مگریــت )1898-1967(، یکــی از برجســته ترین نماینــدگان مکتــب 
سورئالیســم و ابداع کننــده ی جنــاس تصویــری اســت. وی از پرکارتریــن 
ــگل،  ــفی ه ــا آرای فلس ــوان ب ــار وی را می ت ــت، آث ــتم اس ــرن بیس ــان ق نقاش
ــا در  ــو خصوص ــه آرای فوک ــق داد. آرای وی ب ــو تطبی ــارتر و فوک ــر، س هایدگ
کتــاب »الفــاظ و اشــیاء« نزدیکنــد، وی عــالوه بــر فوکــو، از ادگار آلــن پــو نیــز 
تأثیــر بســیاری گرفــت. آثــار مگریــت، مــدام در حــال تغییــر بودنــد و در برخــی  
ــن  ــه مهم تری ــتند. ازجمل ــت هایی داش ــود بازگش ــی خ ــار قبل ــه آث ــا، ب دوره ه
ــه پســر انســان، بازگشــت، اســرار افــق و پرنســس پاییــز  ــوان ب ــار وی می ت آث

اشــاره کــرد.
4. The Domain of Arnheim

ــه   »داســتان های شــگفت انگیز«  ــی از مجموع ــم، داســتان کوتاه ــرو آرنهای قلم
ــا  ــو ادع ــن پ ــید. آل ــاپ رس ــه چ ــال 1846 ب ــه در س ــو اســت ک ــن پ ادگار آل
کــرده اســت کــه ایــن اثــر، بــرای خــوِد او هــم بســیار ارزشــمند بــوده اســت 
چــرا کــه داســتان روح خــودش اســت. داســتان مکالمــه   انســان ثروتمنــدی بــه 
نــام الیســون بــا طبیعــت اســت کــه پرســش هایی دربــاب طبیعــت و سرشــت 
انســان مطــرح می کنــد. متــن اثــر، بســیار هنرمندانــه و شــاعرانه اســت. ایــن 

داســتان، تاکنــون بــه زبــان فارســی ترجمــه نشــده اســت.
5. The Adventures of Arthur Gordon Pym

ــم،  ــوردون پی ــور گ ــت آرت ــا سرنوش ــم ی ــوردون پی ــور گ ــای آرت ماجراجویی ه
نــام تنهــا رمــان ادگار آلــن پــو اســت کــه در ســال 1838 بــه چــاپ رســیده 
ــک  ــه وارد ی ــورت مخفیان ــه به ص ــت ک ــردی اس ــی ف ــتان زندگ ــت. داس اس
کشــتی شــکار نهنــگ می شــود و در ایــن بیــن، ماجراهــای مختلفــی را تجربــه 
ــود، در  ــه ب ــتانی واقع گرایان ــه داس ــش ارائ ــه هدف ــو ک ــن پ ــد. ادگار آل می کن
نوشــتن ایــن رمــان از تجــارب واقعــی خــود در ســفرهای دریایــی و از اشــخاص 
گوناگــون در ایــن ســفرها، الهــام بســیاری گرفتــه اســت. ایــن داســتان بــه طــور 
ضمنــی، بــه نمادگرایــی و نژادپرســتی اشــاره دارد. عــده ای معتقدنــد کــه ایــن 

رمــان، نصفــه نوشــته شــده و پــو آن را بــه پایــان نرســانده اســت.
6. Paul Ricœur

پــل ریکــور )1913-2005(، فیلســوف و ادیــب فرانســوی اســت کــه بــا ترکیب 
شــرح های پدیدارشــناختی بــا تفاســیر هرمنوتیــک شــناخته شده اســت. 
ــان  ــته ترین متخصص ــوان برجس ــر، به عن ــورگ گادام ــار هانس-گئ وی در کن

هرمنوتیــک در قــرن معاصــر شــناخته می شــوند. ازجملــه مهم تریــن آثــار وی 
ــخ و حقیقــت اشــاره کــرد. ــه فلســفه اراده و تاری ــوان ب می ت

7. Hermes
هرمــس در اســاطیر یونــان، خــدای ســرعت و پیام رســان المپ نشــینان، 
پســر زئــوس و همســرش مایــا بــوده اســت. علــم هرمنوتیــک کــه بــه معنــای 
ــی  ــک، نوع ــت. هرمنوتی ــه اس ــس هم ریش ــا واژه هرم ــت ب ــیرکردن اس تفس
روش شناســی تفســیر اســت کــه تــالش می کنــد تفســیر تمــاِم افعــال معنــادار 
انســان و محصــوالت ایــن رفتارهــای معنــادار به خصــوص زمانــی کــه بــه  شــکل 

ــد. ــد کن ــد را روش من ــروز می کن ــن ب مت
8. Hans-Georg Gadamer

هانس-گئــورگ گادامــر )1900-2002(، فیلســوف برجســته آلمانــی اســت. وی 
ــود کــه هرمنوتیــک را  ــع او ب از پیشــگامان هرمنوتیــک فلســفی اســت. درواق

فلســفی کــرد و آن را بــه کمــال رســاند و از نظریــه ادبــی جــدا ســاخت.
9. Impressionism

ــه دوم  ــان در نیم ــری نقاش ــش هن ــام جنب ــری، ن ــا دریافت گ امپرسیونیســم ی
ســده نوزدهــم میــالدی اســت کــه در فرانســه ظهــور کــرد و جهانگیــر شــد. 

ــرد. ــاره ک ــوار اش ــه و رن ــه، مان ــه مون ــوان ب ــت ها می ت ــه امپرسیونیس ازجمل
10. Fauvism

ــا  ــال های 1898 ت ــن س ــوی بی ــان فرانس ــی از نقاش ــب گروه ــم، مکت فوویس
ــد  ــای تن ــت و رنگ ه ــای زمخ ــود، دورگیری ه ــار خ ــه در آث ــت ک 1908 اس
و نامتعــارف و شــکل های زمخــت بــه کار می بردنــد و از ســه بعدنمایی و 
سایه روشــن کاری پرهیــز می کردنــد. از جملــه فوویســت ها می تــوان بــه 

ــرد. ــری ماتیــس اشــاره ک آن
  11. Surrealism
ــتم  ــرن بیس ــری ق ــای هن ــی از جنبش ه ــی، یک ــا فراواقع گرای ــم ی سورئالیس
اســت و بــه معنــای گرایــش بــه مــاورای واقعیــت یــا واقعیــت برتــر اســت. بعــد 
از فروپاشــی مکتــب دادائیســم، پیــروان آن بــه دور آنــدره برتــون کــه خــود نیــز 
زمانــی از دادائیســت ها بــود، گردآمدنــد و طــرح مکتــب جدیــدی را پی ریــزی 
کردنــد. ایــن مکتــب، به طــور رســمی از فرانســه آغــاز شــد. از برتریــن نقاشــان 

ایــن جنبــش، می تــوان رنــه مگریــت و ســالوادور دالــی را نــام بــرد.
ــر »آواز عشــق« دکریکــو کــه  ــا اث ــت ب ــی مگری 12. بعــد از مواجه شــدن اتفاق
ــو  ــت. دکریک ــو برداش ــه جل ــی ب ــده بود، وی قدم ــیده ش ــال 1914 کش در س
ــت  ــد و دوس ــاعر، منتق ــط ش ــا توس ــه بعده ــرد ک ــی می ک ــبکی نقاش در س
مگریــت، آنــدره برتــون، »سورئالیســم« نــام گرفــت. دکریکــو و سورئالیســت ها 
ــا  ــد ت ــالش می کردن ــد، ت ــه بودن ــرار گرفت ــد ق ــکار فروی ــر اف ــت  تأثی ــه تح ک
ــری  ــل  دیــدن نیســتند، نقاشــی کننــد. تصاوی ــا چشــم قاب ــری را کــه ب تصاوی
کــه از ناخودآگاهشــان نشــأت می گرفــت. آن هــا تــالش کردنــد تــا از چیزهــای 
معــوج و اشــیای تخیلــی بــرای بازنمایــی چیزهــای واقعــی در جهــان اســتفاده 
کننــد. بنابرایــن، آثــار فراواقع گرایانــه، سرشــار از نمادهایــی هســتند کــه قصــد 
رســاندن پیامــی بــه بیننده شــان را دارنــد. آثــار هنــری ســالوادور دالی، دوســت 
و هــم دوره مگریــت، نمونــه ای از ایــن مکتــب هنــری اســت. دالــی، چیــزی کــه 
واقعــی بــود را دگرشــکل می کــرد تــا یــک ســرزمین رویــا یــا یــک تصویــر و 

درد ناخــودآگاه از جهــان نقاشــی کنــد.
13. Bernard Noël

از  اســت.  فرانســوی  منتقــد  و  نویســنده، شــاعر   )-1930( نوئــل  برنــار 
ــن  ــر س ــدن، قص ــای ب ــعر عصاره ه ــه ش ــوان ب ــار وی می ت ــان ترین آث درخش

ــرد. ــاره ک ــت اش ــه مگری ــار رن ــا آث ــنایی ب و آش
14. André Breton

آنــدره برتــون )1896-1966(، پیشــگام و نظریه پــرداز سورئالیســت فرانســوی 
اســت.

15. Salvador Dali
ســالوادور دالــی )1904-1989(، نقــاش سورئالیســت اســپانیایی کــه شــهرت 
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ــی،  ــا ی عکاس ــی، در حوزه ه ــر نقاش ــالوه ب ــر دارد و ع ــان هن ــژه ای در جه وی
ــت. ــت داش ــز فعالی ــازی نی ــازی و فیلم س مجسمه س

 16. Max Ernst
جنبش هــای  در  کــه  آلمانــی  نقــاش   ،)1976-1891( ارنســت  ماکــس 
دادائیســم و سورئالیســم نیــز فعالیــت داشــت. ارنســت بیــن ســال های 1909-

ــید. ــف کش ــبک های مختل ــا س ــادی ب ــای زی 1919، تابلوه
 17. Les mots et les choses
کتــاب واژه هــا و چیزهــا، اثــر معــروف میشــل فوکــو اســت کــه در ســال 1966 
ــوم انســانی  ــاره سرجشــمه عل ــه ای درب ــاب، مقدم ــن کت ــید. ای ــاپ رس ــه چ ب
اســت. میشــل فوکــو )1926-1984(، نخســتین کســی اســت کــه از فرضیــه 
روشــنگری دربــاره عینی بــودن شــناخت، خلــع یــد کــرده اســت. فوکــو عنــوان 
ــه  ــی از تجرب ــد بلکــه بازتاب ــان نمی کن ــان را بی ــان، حقیقــت جه ــه زب کــرد ک
ــه  ــاب، ب ــن کت ــتن ای ــش از نوش ــو پی ــته های فوک ــت. نوش ــرد اس ــخصِی ف ش
نحــوی بــه درون مایه هــای محدودیــت و عــدم تعالــی مربــوط می شــدند 
ــان  ــانی نش ــت انس ــدرت و ذهنی ــش، ق ــر دان ــا را ب ــن درون مایه ه ــر ای و تأثی
می دادنــد. وی در ایــن کتــاب، بــه بررســی رابطــه ایــن درون مایه هــا بــا تاریــِخ 

ــردازد. ــودش می پ ــان از خ ــش انس دان
 18. James Harkness
جیمــز هارکنــس، منتقــد و مترجــم کتــاب »ایــن یــک پیــپ نیســت« از فوکــو 

. ست ا
 19. Ferdinand de Saussure
ــی  ــناس سوئیس ــناس و نشانه ش ــور )1857-1913(، زبان ش ــان دو سوس فردین
ــه  ــید ک ــرون کش ــی بی ــود نکته های ــای خ ــالل پژوهش ه ــور از خ ــود. سوس ب
ــه  ــرش ب ــا نگ ــرد. وی ب ــل ک ــا تبدی ــه علم ه ــم هم ــه عل ــی را ب زبان شناس
ــه عنــوان اصــل بنیادیــن در زبان شناســی، آن را شــاخه ای از  ــان ب ســاختار زب
ــان  ــر زب ــش عمومــی نشانه شناســی دانســت. او آشــکارا ســاختارگرایی را ب دان
ــه از درون آن  ــد ک ــدل ش ــری ب ــه ای نظ ــه نحل ــه ب ــا ک ــا آنج ــرد ت ــاری ک ج
شــاخه هایی ســر برکشــید کــه بســیاری از رشــته های علــوم انســانی را تحــت  
تأثیــر قــرار داد. زبان شناســی پیــش از سوســور، مدعــی بــود واژ ه هــا در زبــان 
و ارتبــاط میــان دال و مدلــول دلبخواهــی نیســتند، بلکــه بــر مبنــای عقالتــی 
ــس از  ــا پ ــد ام ــمول می یابن ــی جهان ش ــن، کیفیت ــتوارند و بنابرای ــت اس و ثاب
سوســور، دیگــر زبــان بــر پایــه عقالنیتــی کــه ارائــه مــی داد، اســتوار نبــود بلکــه 
ــاص  ــن خ ــت قوانی ــت مالکی ــه تح ــد ک ــی می ش ــی تلق ــی از صورت های نظام

خــود بــود و الگوهــای صــوری خودمختــاری داشــت.
20. خــود مگریــت یادداشــتی دارد کــه: »مناســبت زبــان بــا نقاشــی مناســبتی 
ــی  ــا در رویاروی ــص ی ــا ناق ــه واژه ه ــت ک ــن نیس ــئله ای ــت. مس ــرات اس بی ک
ــوان  ــک را نمی ت ــد. هیچ ی ــر ناتوان ان ــوی چاره ناپذی ــه نح ــی ب ــان مرئ ــا جه ب
ــه  ــت؛ آنچ ــوده اس ــم، بیه ــه می بینی ــن آنچ ــت: بازگفت ــری فروکاس ــه دیگ ب
می بینیــم هرگــز در گفته هایمــان ســکنی نــدارد. و بیهــوده اســت کــه 
می  گوییــم  آنچــه  تشــبیه ها،  و  اســتعاره ها  و  تصاویــر  راه  از  می کوشــیم 
ــه در  ــند ن ــکوه می رس ــه ش ــا در آن ب ــه گفته ه ــی ک ــم؛ مکان ــان دهی را نش
چشــم هایمان، کــه در عناصــر متوالــی نحــو جــا دارنــد. و نــام خــاص، در ایــن 
زمینــه، ترفنــدی بیــش نیســت: بــه مــا انگشــتی می دهــد بــرای اشــاره کردن، 
ــی کــه در آن حــرف می زنیــم  ــی از فضای ــرای گــذری پنهان ــی ب ــه عبارت ــا ب ی
بــه فضایــی کــه در آن نــگاه می کنیــم؛ بــه بیــان دیگــر، بــرای تــا زدِن یکــی 

ــگار کــه هــم ارز یکدیگــر باشــد.« ــر ســطح دیگــری، ان ب
ــو  ــی های دیه گ ــده ترین نقاش ــاس، از شناخته ش ــا الس منین ــا ی 21. ندیمه ه
ــرادو  ــوزه دل پ ــه در م ــت ک ــده 17 در اسپانیاس ــزرگ س ــاش ب ــکز، نق والس
ــی های  ــن نقاش ــی از مهم تری ــاز یک ــو، از دیرب ــن تابل ــود. ای ــداری می ش نگه
تاریــخ هنــر غــرب و عصــر طالیــی اســپانیا بــوده اســت و بحث هــا و 
ــا  ــی ی ــخصیت ها و واقع ــان، ش ــا، زم ــون فض ــیاری را پیرام ــای بس تحلیل ه
ــش  ــو، پژوه ــت. فوک ــرده اس ــاد ک ــر، ایج ــر تصوی ــودن عناص ــی ب غیرواقع

ــت. ــته اس ــاره نوش ــن ب ــترده ای در ای گس
22. Stéphane Mallarmé

23. Édouard Manet
24. Paul Gaugin
 25. Ligeia
26.Woman with a Flower
27. Eugène Delacroix
28. Max Ernst
29. Berenice
30. Robert Motherwell
31. Franz Kafka
32. Walter Benjamin
33. The Man of the Crowd
 34. The Philosophy of Furniture
35. Jorge Luis Borges
 36. Arthur Rimbaud
ــان اســت و او  ــن شــاعران فرانســوی زب ــو )1854-1891(، از برتری ــور رمب آرت
ــا پــل ورلــن، رابطــه دوســتانه  را بنیان گــذار شــعر مــدرن برمی شــمارند. وی ب
ــت،  ــه زورق مس ــوان ب ــهور وی می ت ــار مش ــت. از آث ــی داش ــق و عجیب عمی

ــرد. ــاره ک ــراق ها اش ــی در دوزخ و اش فصل
37. John M.Daniel
38. poète maudit
 39. Stéphane Mallarmé
40. Guy de Maupassant
41. Jules Verne
42. The Sphinx of Icefields
43. The Narrative of Arthur Gordon Pym
44. Konstantin Balmont
 45. Rakhmaninov
46. The Bells

47. ســوزی گابلیــک، مگریــت )نیویــورک: تامــس و هودســون، 1988(،. 
ــای  ــی وی حرف ه ــاره زندگ ــکوتنایر، درب ــت، اس ــی مگری ــت دوران زندگ دوس
ــت،  ــادر مگری ــرگ م ــوع م ــه موض ــت، ازجمل ــرده اس ــان ک ــمندی را بی ارزش
ــه را  ــوده خان ــا بیه ــود: »آن ه ــه ب ــه وی گفت ــاش ب ــود نق ــه خ ــور ک همانط
گشــتند، بعــد متوجــه ردپایــی در بیــرون و در پیــاده رو شــدند. آن هــا ردپــا را 
دنبــال کردنــد تــا بــه پلــی روی رودخانــه ســامبر رســیدند، رودخانــه ای کــه از 
درون شــهر می گذشــت. مــادر نقــاش خــودش را در آب انداختــه بــود و وقتــی 
ــود.  ــده ب ــش پیچی ــب او، دور صورت ــاس ش ــد، لب ــدا کردن ــد را پی ــا جس آن ه
هیچ وقــت معلــوم نشــد کــه او خــودش چشــمانش را بســته بــود تــا مرگــی را 
کــه انتخــاب کــرده بــود، نبینــد یــا بــا جریــان گــردش آب آن طــور پوشــیده 
شــده بــود.« ایــن پارچــه و چشــمان بســته، منبــع الهامــی بــرای مگریــت شــد 

ــت. ــوان یاف ــاق می ت ــر عش ــه آن را در اث ــه نمون ک
48. Claude Lorrain

ــر  ــود کــه بیش ت ــورن، هنرمنــد نقــاش و طــراح گرافیــک فرانســوی ب ــود ل کل
عمــر خــود را در ایتالیــا بــه ســر بــرد. وی منظره هــای درخشــانی بــا شــیوه ای 
متمایــز پدیــد آورد کــه بــر پســند هنــری اواخــر قــرن 17 و قــرن 18 تأثیــر 
ــام  ــه ن ــا ب ــم، تنه ــو در داســتان قلمــرو آرنهای ــن پ عمیقــی گذاشــت. ادگار آل
ــوده و شــارل  »کلــود« اشــاره کــرده کــه مناظــر وی برایــش منبــع الهامــی ب
بودلــر در ترجمــه ایــن داســتان بــه زبــان فرانســه، نــام »لــورن« را در پرانتــز 

آورده اســت.
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49. پنجــره، یکــی از موتیف هــای مهــم نقاشــی های مگریــت اســت. مــا 
ــه  ــه متوج ــدون آنک ــویم ب ــا رد می ش ــار آن ه ــم و از کن ــا را می بینی پنجره ه
شــویم کــه در آن مــکان وجــود دارنــد. پنجره هــا، دریچــه ای از اتاقــی بــه اتــاق 
ــدرت  ــا به ن ــد. م ــای دیگرن ــدن دنیاه ــرای دی ــی ب ــا راه ــا دقیق ــد. آن ه دیگرن
ــا  ــم. ب ــگاه می کنی ــا ن ــق پنجره ه ــرا از طری ــه اکث ــم چراک ــا را می بینی آن ه
ــت.  ــدود اس ــل و مح ــد، ناکام ــه می کنن ــا عرض ــه آن ه ــدی ک ــه، دی ــن هم ای
ــر نیســت. پنجره هــا،  ــودن در بیــرون براب ــا ب ــه بیــرون پنجــره، ب نگاه کــردن ب
ــا  ــی؛ پنجره ه ــد: حــس بویای ــک حــس محــدود می کنن ــه ی ــط ب ادراک را فق
ــده 98  ــت عذاب دهن ــا و رطوب ــاده، گرم ــین های ج ــدای ماش ــوه، ص ــوی قه ب
ــا بــودن  درصــدی را پــس می زننــد. نگاه کــردن از پنجــره به طــرز معنــاداری ب
در آن متفــاوت اســت. هم چنیــن، پنجره هــا همیشــه بســته هســتند و مــا بایــد 
از شیشــه نــگاه کنیــم. پنجــره بــه خــودی خــود می توانــد دیــد مــا از دنیــای 
ــم را محــدود  ــا می بینی ــه م ــی ک ــا، چیزهای ــد. پنجره ه ــف کن ــرون را تحری بی
ــی را هــم  ــد، بینای می ســازند و تنهــا احساســی کــه پنجره هــا فراهــم می آورن
ــند و  ــته باش ــی داش ــِت کارای ــر حال ــل و در حداکث ــورت کام ــد به ص نمی توانن

محــدود هســتند.
مگریــت، هــم از مزایــا هــم از محدودیت هــای پنجــره آگاه بــود. در هــر 
ــان و  ــش انس ــت دان ــادی از محدودی ــان نم ــا و محدودیتش ــورت، پنجره ه ص
ــد  ــر می رس ــت. به نظ ــی اس ــت نهای ــان و واقعی ــدن جه ــی اش در فهمی توانای
ــا،  ــون م ــی اکن ــود فیزیک ــروِن وج ــه در بی ــده ک ــد ش ــت متقاع ــه مگری ک
ــم، لمــس  ــا می بینی ــرای آنچــه م ــی اســت ف ــه جهان ــی وجــود دارد ک واقعیت
ــه ورای  ــد ک ــم می آورن ــی را فراه ــا، موقعیت ــم. پنجره ه ــم و می بویی می کنی
ایــن وجــود، وجــودی بزرگ تــر یــا واقعیــت حقیقــی را ببینیــم. در عیــن حــال 
کــه می توانیــم تــالش کنیــم کــه آن فضــای بزرگ تــر را درک کنیــم. مگریــت 
ــدود و  ــا، مح ــه آن تالش ه ــد ک ــد کن ــا تأکی ــد ت ــتفاده می کن ــا اس از پنجره ه
شــاید گمراه کننــده هســتند. مگریــت توضیــح می دهــد: »ایــن طریقــی  اســت 
ــن  ــم. در عی ــان می بینی ــارج از خودم ــم. آن را خ ــان را می بینی ــا جه ــه م ک
حــال، مــا فقــط بازنمایــی ای از آن را در خــود داریــم. بــه همین صــورت، بعضی 
اوقــات مــا در گذشــته ای قــرار می گیریــم کــه اکنــون در حــال روی دادن اســت. 
بنابرایــن، زمــان و فضــا معنــای عوامانه شــان را از دســت می دهنــد و در حــد 

ــد.« ــا می یابن ــه معن ــارب روزان تج
 50. Edward James
ادوارد جیمــز )1907-1984(، معمــار اهــل بریتانیــا بــود. وی از ثروتمنــدان آن 
ــت  ــه مگری ــی و رن ــار ســالوادور دال ــی آث دوره محســوب می شــد و حامــی مال

ــد. ــوان دی ــت می ت ــه مگری ــر وی را در تابلوهــای سفارشــی وی ب ــود، تصوی ب
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