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 چکیده
دبیات اادبیات تطبیقی از منظر پیر برونل و همکارانش در کتاب  در این مقاله با در نظر آوردن تعریف

عریف تتواند ذیل به چگونگی مطالعۀ یک اثر پرداخته شده است. چنین مطالعاتی می تطبیقی چیست؟

برونل و همکارانش قرار بگیرد؛ با فرض این نکته که تعدد مرزهای فرهنگی در یک اثر واحد، بستری 

ثر ای میان تصویر نوشتار و تصویر اقطبی، مقابلهآورد. این پژوهش تکوجود میخوان با این تعریف بههم

های ژوهشگران متعلق به فرهنگیک متن واحد ادبی، از دیدگاه پژوهشگر است. در این شیوه، به تعداد پ

 متن العۀمط گونه است که باشود. فرایند این پژوهش بدینای از اثر نمایان میمتفاوت، تصویرهای بالقوه

 گیرد.صورت می رمزگشایی آن از تحلیل، و توصیف در روند شود ومی نشان اثر شکلی تغییرات ادبی،

 رموردنظ معناهای ضرورتاً که شوددر قالب تصاویر می اثر معناهای آشکارگی به منجر رمزگشایی این

ترتیب، های متعدد فرهنگی متکثر است. بدیناست که تصاویر اثر در آشکارگی نیست. بدیهی نویسنده

 یابد.تصویر اثر در مقام معنای آن، به تعداد پژوهشگران و خوانندگان مترقی و مجرب ادبیات، توسعه می

 طرحاست، به واحد یاثرای در مطالعات ادبیات تطبیقی که معطوف به هبرای پروراندن چنین شیو

های کافکا پرداخته شده است. این شیوة پژوهش که مطالعه در های کوتاه و طرحهایی از داستاننمونه

ک ای برای مطالعات ادبیات تطبیقی مبتنی بر نگرشی از تعریف کالسینفس ادبی یک اثر است، ظرفیت تازه

 دهد؛ نگرشی با در نظر آوردن خاستگاه نظری ادبیات تطبیقی. دست مینل و همکارانش بهپیر برو

 : ادبیات تطبیقی، ادبیات، فرانتس کافکا، اثر ادبی، پیر برونل.یدیکل یهاواژه

                                                                                                                   
 :                                                         E-mail : letafati@modares.ac.ir    * نویسندة مسئول
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 مقدمه

 خود درون از را خود رود هم درمانمی کندی به رو که هنگام آن و جاری استای پدیده ادبیات

 ادبیات معدن درون از گاهبهگاه قیمتی، هایسنگ مانندبه ادبی، هایجریان یابد.میجوید و می

ه ای که معطوف بکند. بنابراین، دنبال کردن شیوهشود و ما را مبهوت حضور خود میمی کشف

هایش را موردتحلیل قرار دهد، برای فهمیدن بهتر ادبیات ضروری رازهای ادبیات باشد و یافته

های این گنجینۀ متخیل انسانی، خود گنجی است که نشان از توانایی چراکه دانستن رازاست؛ 

 انسان دارد.

، ادبیات عبارت دیگرمسئلۀ ادبیات تطبیقی است. بهرابطۀ مطالعات ادبی با فرهنگ، صورت

وامع های فرهنگی جتطبیقی فهم کارکرد فرهنگ از مسیر ادبیات است، با این ذهنیت که هویت

فراد، درون مرز خالقۀ ادبیات نهفته است. بنابراین، الزم است که به نقش پژوهشگر ادبیات و ا

 فرهنگی روزافزون آمیختگی تر داده شود. ازدیادتطبیقی، در مقام فردی بینافرهنگی، اهمیتی فزون

 دخو زادگاه از دورتر اریبس یمیاقل در را یشهروند تیهو که مهاجرانی حضور و مرزها از فراتر

 ایستا، مبتنی بر مرزهای موجود، برای مقولۀ فرهنگ تعریفی نتوان دیگر که شودمی سبب اند،افتهی

ابعاد  در یتسیز یفضا دردر نظر آورد. پژوهشگران هم از چنین تأثیراتی، مستقیم و غیرمستقیم، 

 دور نیستند.  ،جهان

ه تطبیقی آن، معطوف ب ست که شاخۀ ادبیاتای امطالعات نقد ادبی گسترة پژوهش بالنده

ی، دیگر تنها های فرهنگاست؛ اگرچه این تبادالت با توجه به آمیختگی مقولۀ تبادالت بینافرهنگی

افتد و مطالعات مرتبط نیز، تنها در انحصار مقابلۀ دو یا چند اثر نیست. در دو سوی مرز اتفاق نمی

وی سوی مرز نیست؛ چراکه در یک س ارتباطات، تبادالت فرهنگی ضرورتاً تبادل در دو توسعۀ با

 تواند بستر این تبادالت باشد.شود که میمرز هم مرزهای کوچکی یافت می
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ای برای مطالعات تطبیقی پیشنهاد شده است که بر بستر یک متن ادبی در این مقاله شیوه

ونی رای در مرزهای دگیرد. پژوهشگر ادبیات تطبیقی با تأمل در اثر، مکاشفهواحد صورت می

 آن خواهد کرد تا به تصویری منطبق بر دیدگاهش از اثر دست یابد.  

های کافکاست. های کوتاه و طرحشود شامل داستانهایی که در این مقاله مطرح مینمونه

شده را داراست. در این مسیر، از شیوة مطرحها مواد الزم برای پژوهش بهها و طرحاین داستان

ندة های بنیامین دربرداراستفادة بیشتری شده است؛ نقد و تحلیل 8ر بنیامیننقد و تحلیل بدیع والت

در قلب هرچیز عناصر ناخوانا با » فردی در باب آثار کافکاست.روشنگری نقادانۀ منحصربه

: پشت 8611 ن،یامیبن)« آمیز بنیامین: کشف ناسازگارییکدیگر را یافتن. این است راز روش نبوغ

 (.جلد

أکید های متن تهای کوتاه کافکا بر همین ناسازگاریرمزگشایی از داستان در نوالتر بنیامی

ها کالمی را برای خود بسازد. این ناسازگاریگیرد تا جهان بیدارد. کافکا از کلمات کمک می

 جهند که جهیدنی از میان جهان منطق متن است:باره از درون متن مییک

 رفت؟ یخواه کجا: گفتند. جهان آن از: گفت ؟ییآیم کجا از گفتند»: میبشنو رابعه زبان از

 چگونه؟: گفتند. دارمیم افسوس: گفت ؟یکنیم چه جهان نیبد: گفتند. جهان بدان: گفت

 (.10: 8631 ،یاحمد) کنمیم جهان آن کار و خورمیم جهان نیا نان: گفت

 نظربه ،مجازی فضای در گرفتهوجوی صورتدربارة پیشینۀ موضوع مقاله با توجه به جست

 نشده طرحم ترموردنظر بوده، پیش تطبیقی ادبیات مطالعات ذیل مقاله، این که در ایآید شیوهمی

مطروحه در  وةیش با جنسکه متمرکز در متن است و هم گرید نوع از پژوهشباب  در اما. است

که توسط انتشارات  ــ 2یقیتطب اتیتازه در ادب یهاافق مقاالت در کتاب ۀمجموعبه  دیمقاله، با نیا

Honore Champion   میالدی در پاریس منتشر شده است ــ اشاره کرد.  2008در سال 
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  چیست؟ تطبیقی ادبیات

 اند،داده ارائه 0چیست؟ تطبیقی ادبیات کتاب در همکارانش و 6برونل پیر که کالسیکی تعریف در

 زبان. دو یا فرهنگ دو حضور ضرورت: آورده شده است مطالعات نوع این انجام برای شرطی

 و یبتنس روابط مشابه، روابط در قیتحق قیطر از که است روشمند یهنر یقیتطب اتیادب

 ای انیب یهاطهیح گرید به اتیادب کردن کینزد یبرا قیتحق. شودیم فیتعر یریتأث روابط

 به هاآن تعلق شرطبه یمکان و یزمان فاصلۀ با گر،یکدی با یادب متون و مستندات ای شناخت

 بهتر را هاآن بتوان تا باشند؛ داشته سنت کی در شهیر اگر یحت فرهنگ، چند و زبان چند

 (.20: 8611 ،یمعظمو  یلطافت) برد لذت هاآن از بهتر و کرد درک بهتر کرد، فیتوص

 عنوانهب را فرهنگی و زبانی هایتقابل قید مطالعات، نوع این تعریف در همکارانش و برونل

موردنظر  است، فرهنگی مرز همان که تطبیقی را ادبیات سرشت و آورده تغییرغیرقابل تأکیدی

 ،«همشاب روابط»در ضمن عبارات  فرهنگی مرزی حضور همکاران، و برونل تعریف در. اندداشته

 ،رتیبتبدین شود.می دریافت« فرهنگ چند» و «زبان چند» ،«یریتأث روابط» ،«ینسبت روابط»

 حائل میان دو که مرزی ست؛مرز فرهنگی ا تعریف، این بستر مطالعات در که گفت توانمی

اند. آمیزش تعدیل و بازنگری نیازمند زمان گذر است که تعاریف در بدیهی فرهنگ است.

وری آها که ارتباطات از هر نوع دچار توسعۀ سرسامها و تنوع فرهنگی، خاصه در این سالفرهنگ

 کند. آمیزشناپذیر میشده است، ضرورت بازنگری در تعریف ادبیات تطبیقی را اجتناب

ی که در تها موجب تنوع فرهنگی در گویشوران یک زبان واحد شده است. بنابراین، ادبیافرهنگ

تواند گسترة یک فرهنگ باشد. این گسترة زبانی، دربردارندة شود، دیگر نمیزبانی آفریده می

توان گفت که مرزهای کوچکی درون یک مرز بزرگ نهفته نوعی دیگر میست؛ بهتعدد فرهنگی ا

 ست. شده که بینافرهنگی ا
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 ار چارچوب این در تأمل و کرده گذر نیوتنی دانش از فیزیک علم که گونه همان گمانبی

 ادبیات از برونل تعریف کردن منعطف و تعدیل باب در که است الزم کرده است، رها دیگر

 تطبیقی اتادبی ذیل در و ادبیات در را ترژرف تأمالتی و برداشت جلوبه بیشتر گامی تطبیقی،

 است، ادبیات مانند زنده جریان یک به مرتبط که پژوهشی هر نهاد در چراکه کرد؛ برقرار

 .شودمی بالغ دیگر سخن،شده و به نو زمان طی در آن به قدیمی رویکردهای

 نسبت به تعاریف قدیمی از ادبیات تطبیقی، گامی همکارانش و برونل تعریف برتری

عنوان یکی از اهداف این مطالعات، نشان ادبیات، به از «بردن لذت» عبارت  جلوست. بیانروبه

 جنینی تگاهخاس بر منطبق قدیمی، تطبیقی بر نفس متن ادبی دارد؛ اما تعاریفاز تمرکز ادبیات 

 دند.آورمی نظر درها فرهنگ جاییجابه امور در محققانه که آن را نظارتی است تطبیقی ادبیات

ریف و تعنقد ادبی در کتاب  کوببرای روشن شدن این مطلب، به تعریف عبدالحسین زرین

 اثر نفس . در هر دو تعریف،ودشیم انداخته ینگاهآراگون،  تا سعدی از جواد حدیدی در کتاب

 در مطالعات ادبیات تطبیقی، در نظر آورده نشده است: ادبی

 و ملل اتیادب نیب مناسبات و روابط باب در قیتحق از ستا عبارت واقع در یقیتطب ادب

 که است آن مثل دارد، اشتغال رشته نیا در قیتحق به که یاپژوهنده و جهان مختلف اقوام

 را یادب و یفکر معامالت و مبادالت تمام تا ندینشیم نیکمبه یقوم زبان قلمرو سرحد در

 مراقبت و نظارت تحت دهدیم یرو گرید کینزد و دور اقوام و قوم آن نیب سرحد آن از که

 نقاد و حققم موردنظر آنچه یقیتطب ادب در که گفت بتوان دیشا نیبنابرا]...[  ردیبگ شیخو

 (.821: 8612 کوب،نیزر) ستین یادب اثر نفس است،

 یادادوستده و ندینشیم کشور دو مرز در که است یکس همچون یقیتطب اتیادب پژوهشگر»

 (.2: 8636 ،یدیحد) «کندیم یبررس و ثبت را ملت دو انیم یفرهنگ

 گرایشی بر یمبتنای شیوه است؛ تطبیقی ادبیات در دیگر ایشیوه بردن کاربه دربارة مقاله این

 افتنی و اثر کی تنها مطالعۀ بستر، وه،یش نیا در. تطبیقی ادبیات برونل و همکارانش از تعریف از
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 مجازی مرزی از گذشتن با ادبی، متن در ایپژوهشگرانه رفتار چنین. است اثر یمعنا ای ریتصو

 آید.تعریف درمیبه پژوهشگر، فرهنگی ساحت به توجه با آن، معناهای به ورود و اثر در

 شکل در اقعیتو تغییرات تحلیل و توصیف مسیر از تطبیقی ادبیات پژوهشگر شیوه، این در

 معنای تواندمی تصاویر این پژوهشگرانۀ کشف. دهدمی ارائه را اثر به منتسب واقعیت تصویر اثر،

 پژوهش هر رد اثر معناهای گونه،بدین. نیست اثر نویسندة نیت ضرورتاً معنا، این و شود تلقی اثر

 .دهدمی ادامه خود بالندة حیات به اشآفریننده از فراتر ادبیات، و یابدمی توسعه

 رهنگف یک منظر از تنها تواندنمی او. است بینافرهنگی اساساً انسانی امروزین، پژوهشگر

 گفت که باید شود، نگاه مهم این به پدیدارشناسی دید زاویۀ از اگر. دهد سامان را دیدگاهش

 متن در که هنگام آن ،هافرهنگ آمیزة با دیدگاهی از پژوهشگر، - خواننده مقام در پژوهشگر

 .  است در حال مکاشفه متن، درون کوچک مرزهای میان در کند،می پژوهش اییکه ادبیِ

 تصویر نوشتار، تصویر اثر

یک متن ادبی دربردارندة نوشتاری برساخته از کلمات است که برای فهمیدنش دو مرحله را باید 

است که فهم نخستین و  دالهویت از بی یریوتص مدلولها؛ کمک مدلولطی کرد. نخست، به

و  «کلمۀ میز»، مفاهیمی قراردادی و آشناست. با نگاه به مدلولشود؛ چراکه عمومی را سبب می

اش ست و گوناگونیشود که فهمی عمومی اسرعت حاصل میبه مدلول میز، فهم میز به با رجوع

های فرهنگی متفاوت، اهمیت چندانی ندارد، چون معنایی جز تجسم آن حاصل از دیدگاه

 شود. مرحلۀ دوم، مرحلۀ معناسازی تصویر نوشتار از مسیر شکل اثر است.نمی

سوی شکل یا فرم است. این شکل، خوانندگان اثر را بهکه دارای  نوشتاری است هر اثر ادبی،

شود؛ آن هنگام که نویسنده در کند. شکل اثر از خواست کلمات پدیدار میمعنای اثر هدایت می

 شکلی که است کلمات گروه خواست و زایدمی را دیگری یکی، حال خلق اثر است، خواست
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رمزی برای  بتواند است تا امن ایخانه در آمدن گرد کلمات، خواستار چراکه کند؛می طلب را

 رد»دارد:  چنیناین منشی هم نقاشی در هاشکل و هارنگ کشف تصاویر نهان اثر در خود سازد.

 به فقط. داندنمی را چرایش. شده تمام تابلویش دیگر داندمی نقاش که استای لحظه نقاشی

 از هم نقاش وقتی و تابلو. کندمی اعتراف تابلو در تغییر هرگونه ایجاد در اشناگهانی ناتوانی

 .(10-16 :8631 بوبن،) «کنندنمی کمکی همبه دیگر شوند کهمی جدا

شکل یک اثر ادبی از کیفیتی یکه برخوردار است. این کیفیت دربردارندة اطالعاتی است که 

شیا، تعارف اوجود آمده است؛ مثل فشردگی زمان، کارکرد غیرمکاری در واقعیت بهاز مسیر دست

 هایکاردست نیارفتار غیرمتعارف انسانی، ابهام، ایهام، تناقض، فضای غیرمتعارف و غیره. 

های سوگ، شادی، ماند، مثل آییندر نوشتار می ییهاآیین به ژانرها ژانرها؛: است شدهشناخته

 بازی و غیره:

 هست، آنچه. میدار بودن خانه در احساس موجودات، ۀواسطیب حلقۀ در که میدار باور ما

 و امتناع مضاعف شکل در یدائم شدن نهان با وضوح هذامع. اتکاستقابل و یعاد آشنا،

 نامأنوس و یرعادیغ ست،ین یعاد است، یعاد آنچه تینها در. است شده اشباع تظاهر

. ستین خطا ای نقص امتناع نیا اما است؛ امتناع مقهور کامالً ینهان - نا قتیحق سرشت. است

 دگر،ی)ها است دهیرهان است نهان هرچه از را خود که است خالص ینهان - نا  قتیحق ییگو

8618 :816.) 

 از وجود موجودات، در 1برای نشان دادن سازوکار شکل در اثر ادبی، ابتدا در تعبیر هایدگر

 شده از امتناع و تظاهرشود. او موجودیت عادی موجودات را موقعیتی اشباعتأمل می باال، عبارات

ود. شنمایاند و امتناع، مانع از آشکارگی )نانهانی( حقیقتشان میداند. تظاهر بودشان را میمی

اگر  که رساندیم یاری یبا رمز است، شده امتناع مقهوررا که  یآشکارگ ،یاثر ادب شکل سازوکار

بودن،  ازفراتر  نی. ادینمایم بودن، به تظاهر از فراتر و شودیم روزیبر امتناع وجود پ ،گشوده شود

   است. قتیحق یآشکارگ
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نمایاند که همان معنای اثر است. پس آشکارگی یا نانهانی، تصاویری از واقعیت اثر را می

در  ،3گوگون 1کفش یک جفتهایدگر آشکارگی در شکل را ضمن رمزگشایی از تابلوی 

نمایاند. آشکارگی، ما را به تصاویری از واقعیت نهان بیند. معنا، در ارتباط خود را میمی« ارتباط»

 کند:اثر متصل می

 ییتاروس یهاکفش که ییتابلو. یقیحق زیچ کی تنهانه و است درکار قتیحق یهنر اثر در

 آن ای نیا که کنند آگاه را ما خواهندینم هاآن. دهدینم خبر یزیچ از]...[  دهدیم نشان را

 - نا که آورندیم دیپد را امکان نیا بلکه ست؛یچ منفرد موجود عنوانبه جداگانه موجود

 (.811: همان) دیبنما رخ موجودات با خود نسبت در جهات یتمام از ینهان

 
صورت تصاویری دیگر از واقعیت های بسیاری، بهکند که تأویلاثر این امکان را فراهم می

 ت: گوگ از واقعیت کفش اس، دیدگاه ذهنی ونیک جفت کفشآشکارگی برسد. تابلوی نهان، به

 موجودات یتمام هاآن با همراه نسبت همان به د،ینما رخ]...[  تریذات و ترساده هرچه کفش

 بودن که است گونهنیبد. شوندیم آشکار شتریب یتیموجود با سبب نیهمبه و ترواسطهیب زین

 اثر دل در ییروشنا نوع نیا. دیآیدرم ییبه روشنا است، پوشانده را خود یذات طوربه که

 چون قتیحق که است یاوهیش ییبایاست. ز ییبایپرتو همان ز نیو ا فشاندیم را خود پرتو

    (.811: همان) دینمایم رخ آن در ینهان - نا
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ت. صورت تصاویر اسگوگ، بهون یک جفت کفشهایدگر از تابلوی  دریافت هرمنوتیکی

کلی گرا متفاوت است؛ چون دربردارندة شتصاویری که با تصاویر صرف برآمده از تابلویی عینی

 رمزآمیز است:

 زمخت اندام. دیگشایم سخنزبان به ،یکاهکفش، رنج جان ةدرون فرسود کیتار دهانۀ از

 کشتزار ابانیب و کنواختی یارهایش یرو بر شمرده یهااز استقامت گام کفش، وقار با یول

 که را یلگ یو چسبندگ ینمناک ن،یچرم ۀیرو. کندیم تیحکا تازدیم آن بر سوزناک باد که

دشت را در شامگاهان لمس کرده  یانزوا پاپوش، نیا کف. دهدیم نشان است گرفته خودبه

 زیاسرارآم غیدر زین و آن منتیب برکت احساس ن،یزم زیرمزآم یندا هاکفش نیاست. در ا

نان  شکوةیب ینگران ن،یچرم تختۀ تاروپود از. کندیم نجوا زمستان دیسف برهوت در خاک

 هنگاماندام به لرزةتولد نوزاد و  هنگامبه دل لرزش بالها، از جستن یصدایب یشادمان ب،ش

از آن  ییزن روستا عالمِ در و دارد تعلق نیزم به کفش نیا. کشدیم نفس مرگ، ظهور

 دیآیدرم اشیذات استقرار بهخود کفش  شده،مراقبت تعلق نیا ذات از. شودیمراقبت م

 (.821: همان)

تر بنمایاند، بر تر و غریبرا پیچیده خود شاکله، در و ردیگ کاربههرچه شکل، تمهیدات 

کیفیت نظم خود افزوده است. این پیچیدگی معما نیست، راز است و راز هستی، تناقض است. 

تناقض میان مختصات تصویر و واقعیت. فشردگی زمان، غرابت در رفتارهای انسانی، کارکرد 

ی است که نگاه و اندیشۀ غیرعقالنی اشیا، دگرگونی در ظواهر و غیره، از جمله مختصات شکل

ت: هاسدر قالب ژانر ادبیات، تاریخ در تغییرات تریندهد. برجستهمخاطب را در خود ژرفا می

 بندی شدهتمهیدات، با توجه به سازوکارشان طبقه نوع اکسپرسیونیم و غیره. این سوررئالیسم،

گوید، به شکلی نظر دارد می اثر تصویر و واقعیت دوگانۀ حضور از 1پروست است. وقتی مارسل

 کند:پذیر میکه با فشرده کردن زمان، شناخت را امکان
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 ،یدرون صرفاً یهاحالت ۀهم مانند که دهدیم قرار حالت نیا در را ما س،ینورمان که نیهم

 که ییهاآن از ترروشن ییایرؤ اما ایرؤ کی همانند کتابش و کندیم برابرده را یاحساس هر

 از یتوفان ساعت کی طول در. دیپایم رترید ادشی و زدیانگیبرم را ما م،ینیبیم خواب در

 سال یهاسال یعاد یزندگ در که شودیم پا بر ما درون در یشدن یبالها و هایخوش ۀهم

 شناخت، مینخواه گاهچیه را هاآن نیدتریشد و مینیبب را شانیبرخ تا دیکش خواهد طول

 (.811: 8618 پروست،) داردیمباز هاآن درک از را ما آمدنشان دیپد یکند رایز

   کافکا هایکوتاه و طرح هایداستان

 در یفاوتمت راتییتغ تراز از سخن شود،یم گفته سخن یادبواقعیت در اثر  تغییرات از وقتی

های کافکا نمودی ویژه دارد. ژانری که های کوتاه و طرحاین تغییرات در داستان .استشکل اثر 

ی در نمایهای امتناع و تظاهر دارد؛ تظاهر به واقعکافکا با آن مأنوس است، نوشتاری با موقعیت

آید کافکا تنها دغدغۀ پرداخت جزئیات کامل صحنه نظر میعین امتناع از آن. در نگاه نخست، به

ای از سوی دهد. چنین رویهای، کنش نامتعارفی رخ میباره در توصیف صحنهرد؛ اما یکرا دا

اع ای از شکل اثر است و از آشکارگی امتنتوان تعبیۀ رازی در متن دانست که مؤلفهنویسنده را می

د معتق 1شده پنداشت. والتر زُکلای واقعیتوان این جریان نامتعارف را نیز استعارهکند. میمی

، برداشته است تا 80مسخدر رمان کوتاه « حشرة بزرگ»را پیش از « مانند»است که کافکا کلمۀ 

 متن، جامۀ واقعیت بپوشاند: دراستعاره را 

 یگیفروما و یعنصرسست خاطربه کافکا، مسخ در گرددوره ةفروشند ،)سامسا( زامزا گرگور

 اندازدیرا م «مانند» ةکافکا واژ کنیول است؛ «حشره کی مانند» وارش،انگل یهاخواهش و

 که ندیبیم و شودیم داریب خواب از زامزا گرگور که گاه. آنگرداندیم تیواقع را استعاره و

 (.1: 8613 کل،)زُ است گشته گرگونید کریپغول یاحشره به
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 شود واش منتزع میآن هنگام که واقعیت بدیل استعاره شود، جهان از وضعیت عقالنی    

ای، ها بود. چنین شیوههای دیگری برای ساختن تصاویر دالوجوی مدلولالزم است که در جست

 ماند.آفریند که به رازی میای در شکل اثر ادبی میمؤلفه

هایش را ی دیگری را هم در شکل داشت؛ او خوابنمایی استعاره، کافکا سوداجدا از واقع

 نوشت:می

 یزندگ بازنمودن به ششیگرا که نوشت اشروزانه یادبودهای دفتر در 8180 اوت 1 در کافکا

 یحال نهگای و بازداشته دنیبال از را شیاستعدادها و هایبستگدل گرید اش،ونهگخواب یدرون

 یهانوشته سانخواب یژگیو ،یراستهب. کند خرسند کسرهی را او توانستیم که بود گشته

 به. هاستآن رخسارة نیترانینما شان،یگونگستانیچ .ردیگیم را یاخواننده هر کافکا

 ار شگزار دیکه کل ییتو گو یول ،دارندیوام گزارش به را ما که بارهنیازا مانندیم خواب

 (.3-1 :همان) دارندیم غیدر نازما

مهار ال و بیهای سینویسیهای کافکا بسیار متفاوت از خوابنویسیگفت که خوابالبته باید 

ایی هنویسیهای کافکا همراه با امتناع و تظاهر است. خوابنویسیهاست. خوابسوررئالیست

 کنند.یابد و در مقابل معنا مقاومت میباره بروز مینما یکشدت واقعکه در متنی به

بر ماهیت استعاره در « چه بر سرم آمده؟»از زبان سامسا با گفتن  مسخکافکا در داستان 

کل خواهد بهتی بیش از این، شکند؛ اما با عبارتی چنین ضعیف، چرا؟ چون نمیواقعیت تأکید می

آوری، نه موقعیت امتناع را اثر را از رازگونگی به در آورد. چنین واکنشی به چنین مسخ وحشت

 یت تظاهر را ضعیف.  کند و نه موقعرنگ میکم

اد دهد، بر این اعتقهای کافکا ارائه میهای کوتاه و طرحاز داستان نقدی که در بنیامین والتر

شی مانند نمایگاه غیرمتعارف، در میان وقایع متعارف را باید بهبهاست که رفتار و اشارات گاه

توصیفش کرده است؛  88آمریکاتان دید که کافکا در داس 80چینی در همان تماشاخانۀ روباز اکالهما
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تماشاخانۀ طبیعی روباز اکالهما به »ها و اشارات و اداهاست: شکلی نمایشی که مبتنی بر سایه

 (.861: 8611)بنیامین، « هر رو بازگشتی به نمایش چینی است، نمایشی استوار بر ادا و اطوار

د. اشاراتی که هیچ معنایی های چینی، اشارات در انتقال معنا نقشی اساسی داردر نمایش

ای در توان برای آن در نظر آورد، جز ارائۀ یک ادا برای ارتباط؛ ارتباط برای یافتن اندیشهنمی

 هاآن سنتی مفاهیم از را آدمیان هایشکلک و اداها است، حاضر همواره کافکا اما»ورای آن: 

 )همان: «پایانبی و مرزبی ایشهاندی. یابدمی اندیشیدن برای موضوعی که اینجاست و کند خالی

802.) 

 ممکن را پایانبی و مرزبی اندیشیدن زمینۀ کنش، غرابت چگونه که شد دقیق باید مهم این در

 سویهب رو که شودمی آفریده اینشانه شود،می منتزع خود متعارف ریخت از کنش وقتی. سازدمی

 دارد. آن به وابسته اما متن، از فراتر معناهایی

شود. او کاغذی بر کنش بسیار عجیبی از شخصیت داستان دیده می 86محاکمهدر داستان 

دهد. چنین رفتاری به نمایشی آیینی گذارد و آن را در برابر دید دیگران قرار میبازوی خود می

که دیگر در حالی  ]...[آرامی به»توان معنایی برای آن در نظر آورد. سختی میماند که بهمی

داشت، یکی از کاغذها را از روی انداخت بل با هوشیاری باال نگه میهایش را به پایین نمیچشم

 (.802همان: )« آرامی باال برد تا آقایان بتوانند آن را ببینندمیز برداشت و بر بازوی خود نهاد و به

باهت که ش گوید؛ جهانی رمزیوالتر بنیامین از نظامی دیگر، غیر از کلمات، در جهان کافکا می

 شود:به نمایش آیینی چینی دارد که در سکوت برگزار می

 داهاا مورد در یرمز نظام یاگونه ةرندیدربرگ کافکا آثار ۀمجموع که گفت خاطر نانیاطم با توانیم

 نیا از خارج که باشد داشته یاپژوهنده یبرا ینینماد یمعنا تواندینم نیقیبه که است اشارات و

 (.800)همان:  است گرفته قرار( ینیچ سبکبه یشینما با اکالهما ۀتماشاخان) طیمح

 توان این حرکت کافکا را مانند نقش گلیم پنداشت:اما از منظری دیگر می
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تمل جهت فرهنگی، هویتی شرقی داشته است؛ محراه نیست اگر گفته شود والتر بنیامین بهبی

 نقوش گلیم مرتبط بداند. را به بود که او ادا و اطوار نامتعارف کافکا

 دهاست. او معتقبچه بازی در فرفره چرخش به مندعالقه فیلسوفی، ،80فرفره کوتاه داستان در

مانند تنها چرخیدن  است؛ یکاف کل شناخت یبراجزئی از کل  هر شناخت در تأمل که است

 جملهبه گمان او شناخت هر جزئی، از »ست: فرفره کافی ا کل شناخت برای کهیک فرفره 

ینم بزرگ مسائل به او رونیازا. بود یکاف کل شناخت یبرا چرخش، حال در یافرفره شناخت

 (.011: 8611 کافکا،) «پرداخت

از  اش به مقولۀ شناخت کلواره، فیلسوف با وجود اعتقاد فلسفیطرح داستان این انتهای در

 دنبالاش مقاومت کند و بهتواند در برابر احساس کنجکاویمسیر شناخت جزء، همچنان نمی

 وسهوس اودود تا کلیت آن را در دست گیرد و در مورد فعل چرخش آن، بیشتر بداند. فرفره می

آن هنگام که  اما .توانایی یک فرفره بیشتر بداند از فرفره، خشچر قابلیت از فراتر تا است شده

ا هم گونه، فهم چرخش ریابد و بدیننمی کلیت گیرد، چیزی بیشتر در آنفرفره را در دست می

گریزد تا آنکه خود را چون شود و از صحنه میدهد؛ در خود و از خود منزجر میاز کف می

ست که باید از بیند. فعل چرخش فرفره، همان چیزی افرفره در حال چرخش به گرد خود می

 آموخت تا تمامی فرفره را بشناسد:فرفره می

 نیقی به دشیام آن، دنبالبه امانیب دنیدو حال در آمد،یدرم چرخش به فرفره یوقت سپس

 نفرت احساس گرفت،یم دست در را مقداریب یچوب ءیش آن که نیهم یول ؛شدیم مبدل
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 وتابچیپ به ،یناش یاانهیتاز ریز فرفره مانندبه خود و گذاشتیم فرار به پا]...[  کردیم

 (.011: همان) آمدیم

 انگیزی با سرشت عرفان شرقیدهد، تطابق حیرتتصویری که کافکا در متن باال ارائه می

آورد، دیگر دارد، اما با مصالحی که واقعی است. فیلسوف آن هنگام که فرفره را فراچنگ می

فرفره نیست؛ چراکه فرفره از حرکت بازایستاده است. معنای فرفره تابیدن بر گرد خود است و 

ماع، بر سان آیین رقص سجز شیئی چوبین نیست. فیلسوف در انتهای داستان، به اکنون چیزی

ای با دیدگاهی شرقی، چرخد. کلید رمزگشایی از این صحنه، از منظر پژوهندهگرد خود می

 تواند تصویر زیر باشد: می

 
زنگ در، بسیار فراتر از  که خواندیم یوقت ماندیم رانیح خواننده 81یشبرادرکُدر داستان 

گیرد. خواننده انتظار ندارد که در میانۀ توصیفی متعارف اش، تا به آسمان اوج میقدرت و توانایی

العاده رخ دهد. حتی با قرار دادن زنگ هایش در ادبیات بسیار است، ناگهان اتفاقی خارقکه نمونه

مگر صدای زنگ تبدیل به نمادی در  رسد؛جهات معنایی، به جایی نمیدر جایگاهی نمادین، به

 آید،رمید به صدا وزه دفتر زنگ سرانجام»کند: نمایشی شود که وقوع جنایتی را از پیش اعالم می

 سمانآ به رو پیچد،می شهر سراسر صدا. رودمی انتظار در، زنگ یک از که آنچه از رساتر صدایی

 (.226 )همان: «گیردمی اوج

صورتی غیرارادی کند که نوعی نیروی متضاد با عقالنیت، بهکته تأکید میوالتر بنیامین بر این ن

ای به چرایی رفتار غیرمتعارف زنگ شود که کافکا اشارهدر کافکا وجود دارد. این نیرو سبب می

شده از اجتناب و ای اشباعدهد که آمیزهدر نکند و بگذرد. کافکا شکلی را در کار خود ارائه می
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ر، اتصال این دو به یکدیگنمایی، توصیفی برای تظاهر و عدمواقعنمایی و عدمقعتظاهر است. وا

 جهت اجتناب است:به

 ییصدا شتریب و است بلند اریبس در، زنگ کی یصدا عنوانبه که صدا نیا همچون درست

 او اجتناب در توانیم را کافکا کنندةرهیخ مهارت]...[  شده ساخته هاآسمان یبرا که است

 (.800: 8611 ن،یامیبن) افتی متعارف طیشرا با اطوار نیا کردن همراه از

دة مأنوس داند. خواننهای غیرمتعارفی را هستۀ اصلی نیت کافکا میوالتر بنیامین چنین کنش

چنان که جریان متعارف روایت در ذهنش درهم آشوبد؛ آنباره برمیبا صحنه و روایت، یک

های آشوبد. بنیامین چنین مؤلفۀ شکلی در داستانصحنه را برمی ریزد. یک هستۀ نامتعارف،می

 گرکو،ال همچون کافکا»سازد: مانند می 83وکگرالاثر  81تولدو ای ازمنظرهکوتاه کافکا را به تابلوی 

 نقاشان مقدس نیای ــ نقاش همچون باز و دردمی ازهم حرکت و ادا هر در را آسمان

 نگه قیبا ای،حادثه هر مرکز و قلب اصلی، عنصر منزلۀبه همچنان را ادا ــ است اکسپرسیونیسم

 (.808 :)همان «داردمی
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 موقعیت. است شده جاجابه و ریختهدرهم واقعیت گرکو،ال یتولدو ای ازمنظره تابلوی در

دانست که در صورت چنین گرکو مییافته است. ال تغییر 81الکانترا پل معماری و جامع کلیسای

چنان که اندیشه در او شکوفه خواهد کرد تا چرایی تغییری، تماشاگر برآشفته خواهد شد؛ آن

ندة نگاه را منطبق با آشفتگی آی تولدو از ایمنظرهگرکو تابلوی ترتیب التغییر را بداند. بدین

عت و ها، هیبت طبیجایی مکانزود و در کنار جابهتماشاگر از واقعیت برساخت، بر تغییرات اف

گرکو، در پدیداری شکل خوانی کار کافکا با تابلوی الآسمان را نیز درهم ریخت. اما دربارة هم

رود، هیچ اثر، باید گفت که وقتی در کار کافکا شرح صحنه منطبق با واقعیت متعارف پیش می

دریافت نیست؛ اما در بزنگاهی که ادا و حرکتی بلگرکو در آن قااحساس مشابهتی با نقاشی ال

باره این کنش تمامی صحنه را در اختیار یکزند، بهانسانی یا کنشی غیرمعمول از اشیا سر می

یابد؛ چراکه هرآنچه در نظر خواننده گیرد و ادا و رفتار غیرمعمول در صحنه، محوریت میمی

نماید. صدای زنگ در، به ن دیگر غیرمتعارف میآمده است، اکنونظر میمتعارف و عقالنی به

 سازد.برانگیز میگرکو، فضایی غریب و پرسشرود و صحنه همچون تابلوی الآسمان می

 دهز دست آورحیرت قیاسی بیشتر نیست، به بند که یک 81مجاور ةدهکد در طرح کافکا،

 است:

 من خاطر در رفته عمر اکنون. است کوتاه چه یزندگ» :دیبگو داشت عادت من بزرگ پدر

 میتصم تواندیم جوان کی چگونه رمیبپذ توانمیم مشکل ،مثال یبرا که دینمایم کوتاه چنان

 اتفاقات از نظرصرف ــ که آورد نظر در آنکهیب شود، مجاور ةدهکد عازم اسب با ردیبگ

 یکاف ابداً یسفر نیچن یبرا هم خوش و خوب و یعاد یزندگ کی طول یحت ــ ناگوار

 (.288: 8611 کافکا،) ستین

 لفارقامع قیاسی گمانبی عمر، طول با قیاس زمان طی کردن مسیر این دهکده تا دهکدة بعدی

 که روازاین قیاسی چنین. است داشته سر در را واقعیت در عظیم دگرگونی سودای کافکا. است
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اتور شود. احتمال دارد که تابلوی مینیمی اندیشیدن برای موضوعی دارد، عقالنیت با شدیدی تضاد

، پیش چشم  پژوهشگری بیاید که در حال پژوهش در این متن کافکاست. او 20اسب و داماد

عی کند. یک نقاشی مینیاتور نمودی غیرواقجهت فرهنگی نیز آن را لمس میشناسد و بهتابلو را می

 است.   غیرواقعیو در عالم واقعیت، چنین قیاسی از زمان،  از جهان است

 
است. عناصری هم از  مرد جوان و اسب ،اسب و دامادطرح کافکا و مینیاتور  مشترک عامل

 رفتن برای که است عمر نامتصور کوتاهی موضوع، شود. امادار و درخت یک دهکده دیده می

 اتورمینیاین  در مؤلفۀ قیاس عجیب دو زمان، با اثر شکل رمز. دهدنمی کفاف هم مجاور دهکدة به

 ماند خواهند حال همین در واقعیت، از غیرواقعی تصویر این در سوار و اسب. شودمی گشوده

 که کوتاه است قدرآن شانزندگی و اندغیرواقعی چون رسید؛ نخواهند مجاور دهکدة به هرگز و

 تمام از تصویری توانمی گشایشی چنین با. آیندمی نظردر تصویر به یکه صورتیبه همیشه

 شد و آن را فهمید. چنین متصور پدربزرگ نقل برای را راه در سوار و اسب غیرواقعی هاینقاشی

آن، دهکده و پدربزرگ،  تصویری اکنون از دیدگاه پژوهشگر، گشایندة رمز شکل است. در پی

تر این نقاشی میناتور را در یاد داشت؛ چراکه از آثار مجموعۀ شوند. پژوهشگر پیششرقی می

 است.  28مرقع گلشنشاخص 
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 و زمان از فراتر دارد؛ پیوند یکدیگر به هنرمند، نیت از فراتر هنری، متفاوت یهاقالب 

. ویدگمی سخن آن باب در و کندمی وجوجست را هارابطه تطبیقی ادبیات پژوهشگر. فرهنگ

 دهد.می توسعه پژوهشگر، فرهنگ دیدگاه از را موردمطالعه متن ها،ارتباط باب در گفتن سخن

که  شود. انسانیاثر شاخص کافکا، تغییرات واقعیت، در نهایت آن دیده می مسخ، در داستان

های واقعی زمینهتر در هیبت یک انسان بوده، حاال تبدیل به حشرة بزرگی شده است. پیشپیش

 22ای مانند گونترگراسشدگی یک انسان، از منظر نویسندهدر عین مسخ ،مسخو ملموس داستان 

شود، کافکا را در مقام یک منتقد با رویکردهای منتقدانۀ اجتماعی، آن هنگام که رمزگشایی می

 : 26مونک جیغمانند تابلوی نمایاند، بهاجتماعی در حال فریاد زدن می

 
است. گونترگراس وقتی از  ییرات بسیاریدر تابلوی مونک، اجزای صحنه نیز دچار تغ

 :تواند نظر به تابلوی جیغ مونک داشته باشدگوید، میومعوج بودن پیرامونی کافکا سخن میکج

 ما یایدن یعاد ظاهربه صورت او واقع در اما ؛دارد ومعوجکج یاچهره کافکا یایدن ظاهراً

 نیا برابر در او رفتار ،حال نیع در. کند برمال را آن یآشفتگ تا اندینمایم ومعوجکج را
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 نیا وصف. دارد سروکار یعاد کامالً یادهیپد با ییگو که است یاگونهبه آشفته صورت

 سریم قیطر نیا از قاًیدق شود،یم انگاشته یعاد یاآشفته یایدن نیچن که شگرف تیواقع

 (.181: 8611 کافکا،) «گرددیم

اثر  20گاوحسن، در فیلم شده را به شخصیت مشتوان سامسای مسخاز منظری دیگر می

حسن، امرارمعاش از طریق گاوش است. این داریوش مهرجویی نزدیک دانست. همۀ امید مش

ه از میرد، اهالی روستا کوتمام او به گاو شده است. وقتی گاو میبستگی تامنیازمندی موجب دل

مان کند و گحسن باور نمیکنند که گاو گریخته است؛ اما مشهند، وانمود میبستگی آگااین دل

حسن مانند پندارد. گاو شدن مششود و خود را گاو میاند. مسخ میبرد که گاوش را کشتهمی

حسن خود را مسخ سامسا نیست و نمود ظاهری ندارد؛ اما همان مسخ است؛ چراکه دیگر مش

مانند سامسا راهی برای تعادل بخشیدن به جهان خویش یافته است؛  حسنپندارد. مشانسان نمی

جهانی که برساخته از واقعیت است و غیرمنعطف. سامسا آشفتگی و فشار پیرامون را با انفعال 

حسن راهی دیگر جسته است. هرچند شود؛ اما مشدهد و با مسخ خویش مقهور میپاسخ می

 حسن تفکریو از جنس انفعال نیست. استحالۀ مشکه او هم مسخ شده است، اما استحالۀ ا

روزی یکی پیش او آمد. »ها: ایرانی است؛ راهی برای درمان فقدان در عرفان دارفرامادی و ریشه

گفت: وام دارم و هیچ ندارم. سنگی از زمین برداشت و بدو داد. آن مرد سنگ را به بازار برد. 

 (.802: 8611)عطار، « ز وام دادزمرد شده بود. به چهارصد درم بفروخت و با

تر گوگ یافت و آنچه را که پیشون کفش جفت کیتوان در تابلوی تصویر سامسا را می

 هایدگر در باب آن گفته است، مرتبط با سامسا دانست.

اویر توسعۀ تص موجب های نامتعارفش محرک ارتباط، تأمل و اندیشه است.ادبی با شکل اثر

کنندگان معنا، معنایی ندارد. تصاویری که از بطن اثر توسط مصرف کامل فقدانزایندة اثر است. 

 از بحث شکنیشالوده سخن در»شود، همان معناست و معنا همان ارتباط است: اثر خلق می
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 هنری اثر ای سخن متن یا معناهای پراکندگی یا تکثر سر بر نکته بل نیست، میان در معناییبی

 (.100 :8631)احمدی،  «است

 شکنیشالوده منظر از اگر کافکا، یهاطرح وها داستان در بزرگ و کوچک تغییرات این

 معناییبی سویبه را چنین در شکل اثر، متنروشی این که شوددیده می قرار گیرد، موردبررسی

نها ت حالت، ترینپیچیده در یا شودمی معنا پراکندگی و توسعه موجب بلکه برد،نمی پیش

 وچکک تغییر هر که گفت توانمی دیگر صورتیبه نشاند.در جایگاه معنا می را معنا وجویجست

 به دیلتب را موقعیت کافکا، آثار در در، زنگ نامتعارف صدای تا گرفته سامسا مسخ از بزرگ، و

دهد که نیازمند پژوهش از منظرهای می آن به دیگری یهاساحت و کندمی اسرارآمیز ایهسته

 مختلف است.

 نتیجه

 خوانهم تقر،مس هایسنت از فراتر تطبیقی، مطالعات ادبیات در دیگر ییهاشیوه استقرار در تفکر

 رخشچ هر در ادبیات. است الزم مطالعات نوع این فروپاشی از پیشگیری برای آن، سرشت با

 یهاجهان این. بخشدمی حیات اثر، خالقان نوی هایدیدگاه با منطبق را دیگری هایجهان قلمی،

 اتادبی پژوهشگر انتظارچشم و خود در نگریژرف نیازمند که دیگر است هاییواقعیت دیگر

 آینده سویبه ور تطبیقی ادبیات. بسنجد ما جهان یافتۀتعین هایواقعیت با را آن تا تطبیقی است

 بیند.می فرهنگ دو و زبان دو میان سنتی هایسنجش از ترغنی بسیار را خود حیات و دارد

 رداختهپ کافکا، یهاطرح و کوتاه هایداستان نمونۀ مطالعه بر با و رویکردی چنین با مقاله این

 رو که است هاییاشاره دربردارندة ما، یافتۀعینیت جهان از تبعیت عین در کافکا آثار. است شده

 سخم کوتاه رمان در کافکا. است واقعیت در رخنه فانتزی کافکا جهان. دارد آن از فراتر سویبه

 با حاکمهم داستان در است. زده دست حشره، به انسان تبدیل با آوری،حیرت بسیار دگرگونی به
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 ریفظ هایدگرگونی غیرعقالنی، رفتارهایی همچنین و کنش هایجوییعلت مسیر کردن مسدود

کل نمایاند. این شچنین تغییراتی در تصویر نوشتار، شکل اثر را می .است کرده خلق دیگری

تمرکز  ادبی متن در تطبیقی ادبیات ست که نیازمند گشودن است. پژوهشگردربردارندة رمزی ا

تا تصویر آن را از دیدگاه خود ــ که تنها در انحصار  کندمی رمزگشایی را اثر شکل و کرده

اند وناگونگ یهازبان و فرهنگ به متعلق تطبیقی، ادبیات وهشگراناوست ــ بیافریند؛ چراکه پژ

 ت.خوان نیسآورند که ضرورتاً با یکدیگر همپدید می را تصاویر این متفاوتی منظرهای از و

 .یابدمی توسعه گوناگون هایفرهنگ کسوت در یک اثر، معناهای یا تصاویر چنین،این

 بیقیتط ادبیات در ایشیوه چنین ظرفیت دادن نشانشد، بیشتر  حاصل مقاله این در آنچه

 آورد.فراهم می را ایتازه مطالعات امکان که است

 نوشتیپ

1. Walter Benjamin 

2. Nouveaux horizons de la littérature comparée  

3. Pierre Brunel 

4. Qu’es-ce que la littérature comparée? 

5. Martin heidegger 

6. A Pair of Shoes  

7. Vincent van gogh 

8. Marcel proust 

9. Walter Sokel 

10. Die Verwandlung  

11. Oklahoma  

12. Amerika  

13. Der Prozess  

14. Der Kerisel 

15.  Ein Brudermord 

16. View of Toledo  

17. El Greco 

18.  Alcántara Bridge  
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19. Das nächst Dorf 

 2 - 8121 ،8101 - گلشن مرقع از منتخبی .02

 شارسر که ایرانی و هند مکتب از نویسیخوش و نقاشی ظریف هنر از نظیربی است ایمجموعه گلشن مرقع .02

 سلسلۀ پادشاه جهانگیر، دستور و خواستبه است. این مجموعه هندی و ایرانی هنرمندان هنر و ذوق از

 . است آمده پدید ایرانی و هند درخشان هنر دورة در ق.هـ 8061 تا 8080 هایسال میان هند، گورکانی

22. Günter grass  ،م( 2081-8123) آلمانی نقاش و سازمجسمه نویسنده   

 م( اثر ادوارد مونک، نقاش نروژی The scream ،8116) جیغ. 26

 هـ.ش. 8601 تولید ای از غالمحسین ساعدی،مهرجویی، بر اساس نمایشنامه داریوش کارگردانیبه ایرانی فیلمی. 20

 منابع

 . تهران: مرکز.و زیبایی قتیحق(. 8631احمدی، بابک ) -

 . تهران: مرکز.عطار یایاالولةتذکر از گزارش چهار .(8631ــــــــــــــ )

 . ترجمۀ بابک احمدی. تهران: تندر.ای به رهایینشانه(. 8611بنیامین، والتر ) -

 . ترجمۀ نگار صدقی. تهران: ماه ریز.غیرمنتظره(. 8631بوبن، کریستین ) -

. ترجمۀ مهدی طرف خانۀ سوان، رفتهازدست زمان وجویجست در. (8618مارسل ) پروست، -

 سهابی. تهران: مرکز.

 . تهران: مرکز نشر.آراگون تا یسعد از(. 8636حدیدی، جواد ) -

 .چشمه: تهران. یبیحب سروش ترجمۀ. ابله(. 8613داستایوفسکی، فیودور ) -

. هند و رانیا مکتب در ییآراکتاب هنر شاهکار: گلشن مرقع از یمنتخب(. 8611) یمحمدمهد دار،زارع -

 .هنر رواق: تهران

 . تهران: امیرکبیر.نقد ادبی(. 8612کوب، عبدالحسین )زرین -

الدین اعلم. تهران: . ترجمۀ امیرجاللکافکا فرانتسو هنر  شهیاند سنجش(. 8613زکل، والتر ) -

 سرا.کتاب

 استعالمی. تهران: زوار.. تصحیح دکتر محمد تذکرةاالولیا(. 8611عطار، فریدالدین ) -
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