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انشج م کنرم شبان و ا باات انگلاسیت انشگاه ااراش
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پژوهشی نقد شبان و ا باات خا جیت انشگاه اهادبهشنیت مقالهام با عن ان «ايدئ ل ژم و
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نقد ادبی
علةی-ت پژوهشی
پژوهشی نقد

مهدي جاوید شاد
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تاشهت سعی
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اين اهت تیقاق او چا سرقت علةی اده

ت لاد مقالهام جديد اانه که

است.
واژههاي كلیدي :سرقت ا بیت ترجةهت ا جاع هیت نقد شبان و ا باات خا جی.

بحث و بررسی
«به يا ا ي » سرو امارم با اکات اعرم 23خطی است که بهعلت تقابل منكلم اعر با
گفنةانهام شمانهاشت مسنعد خ انز آلن سرم است .اما به لال حجم کمت شبان سا هت
ااا ات تا يخی مسنقام و نب ِ اليههام معنايیت قابلات خ انز مذک
اصال ا ندا  .نخسنان با

سامبر 2440

اين اعر ت سط ساداها الدين سا اتی
ايدئ ل ژيک حك منی

امارم با اکا» 2م

و مقالة

مجلة بانالةللی انگلاسی و ا باات

4

مقالهام انگلاسی با عن ان «تأثار اباا هام

اكلگارم ه يت :خ انشی آلن سرم اش اعر «به يا

اي »

خ انز آلن سرم قرا میگار و پنج سال بعدت هةان ن يسنده با

انضةا ن يسندهام هةكا بهنا علارضا جعفرمت مقالهام فا سی با عن ان «ايدئ ل ژم و
فراخ اندن جامعة سااهپ سنان آمريكا
آلن سرم» ا

اعر «به يا

ا ي » امارم با اکا :خ انشی

مجلة نقد شبان و ا باات خا جی مننشر میکند.

مشابهت هام واژگانی و مفه می

عن ان و چكاد مقاالت مشه

«پازشمانة تیقاق» مقالة فا سیت هاچ ااا هام به مقالة انگلاسی خ
اش تعةد او

حالی که

استت سا اتی
نةیکند که نشان

پنهانساشم مقالة انگلاسی ا .

پازشمانة تیقاقت سا اتی به

« نشريات فرهنگیت کنا

ماه ا باات و گلسنانه» و هةچنان

ترجةهها و مقاالت خ

خ انز «ماتريالاسم فرهنگی» خ
ااا ه میکند؛ اما مقالة انگلاسی خ

و هةكا انز (جعفرم و سخن ) اش «به يا
ا به و طة فرام ای میسپا .

اي »

واقع گنجاندن

مقالة انگلاسی اصالت پژوهز فا سی ا بهچالز میکشد؛ شيرا بر سی جةالت
می م چكاده و کلادواژههام و مقاله حاکی اش آن است که مباحثشان بساا اباه به
يكديگرند:

چگ نه اش شير ساية خ

سال  /44اةا 02
مقالة حاضر تالش ا

تا با اسنفا ه اش تعريف

ل ياا آلن سر اش مفه

«ايدئ ل ژم»ت «فراخ انده

ادن»ت «اباا هام فشا حك منی» و «اباا هام
ايدئ ل ژيک حك منی»ت اعر مشه
امارم با اکا «به يا

ايةام

ا ي » ا بر سی کند .بنابه

تعريف آلن سرت «ايدئ ل ژم باشنةايیِ

وابط

خاالی افرا با ارايط وج م خ اان» است.
[ ]...اعر با اکا «به يا ا ي »ت سانة ( ا ي )
بهعن ان يک اباا ايدئ ل ژيک مخاطبان خ يز
اامل هةة سفادپ سنان و سااهپ سنان ا
فراخ انده و آنها ا تبديل به س ژههايی
ايدئ ل ژيک میکند که بدون هاچگ نه مقاومنی
ايدئ ل ژم طبقة حاکم (سفادپ سنان) ا
پذيرفنهاند ]...[ .مطالعة اين اعر به کةک
نظريات آلن سر نشان می هد که اباا هام
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خا ج ا ؟...

The present research with the help of
Louis Althusser’s definition of
“Ideology” and “Ideological State
Apparatuses” (ISAs) attempts to
study Amiri Baraka’s well-known
]…[ poem “In Memory of Radio”.
According to [Althusser], ideology is
“a representation of the imaginary
relationship of individuals to their
]…[ real conditions of existence”.
The present research scrutinizes the
hidden meaning of “In Memory of
Radio” by explaining the function of
radio programs, comic series, and
religious talks as ISAs. It tries to
reveal the negative role of the
dominant ideology and radio
programs as ISAs in identity
formation of individuals in society,
African American identities are
hailed by White ideology (Sadati,
2013: 480).

ايدئ ل ژيک حك منی بهاكلی نةا ين و پنهان
قالب برنامههام ا ي يی عةل میکنند
(سا اتی و جعفرمت .)437 :4091
واژگان کلادم :آلن سر ت ايدئ ل ژم ت اباا هام
ايدئ ل ژيک حك منی ت امارم با اکا ت فراخ انده
ادن

Key words: Amiri Baraka, Ideology,
ISA, RSA, Louis Althusser.

مقايسة جةالت می م و چكاده نشان می هد مقالة فا سی

باشنر م ا

به

ترجةة کلةهبهکلةه يا باشباانی مفاهام آلن سرم جةالت مقالة انگلاسی پر اخنه است.
تنها تفاوت ااخصت کلةات کلادم است که

منن چكاد فا سیت «فراخ انده

ادن »0و «اباا هام فشا حك منی» 0اضافه اده است.
«فراخ انده ادن» ت که

عن ان مقاله ناا ذکر اده ت بهند ت م

و به هاچ عن ان نقشی با ش
بهجا

ط ل مقالهت مفه
بر سی قرا گرفنه

خ انز اعر ندا  .هةچنان «اباا هام فشا حك منی»ت

مباحث نظرمت فقط يک با و آنهم

است .با ت جه به مین ام اعرت اين مفه

نناجهگارم مقاله بدان ااا ه اده

آلن سرم اصالً به خ انز آن کةكی نةیکند

سال  / 44اةا 02
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و صرفاً

تعريف هرچه بهنر «اباا هام ايدئ ل ژيک

مباحث نظرم و بهمنظ

حك منی» بهکا میآيد .بنابراين بهنظر می سد افاو ن اين کلادواژهها صرفاً بهمنظ
ايجا تفاوت با مقالة انگلاسیشبان ص ت گرفنه بااد.
گريا اش ساية مقالة انگلاسیت گنجاندن شندگینامهام

اش يگر اقدامات ن يسندگان
نسبناً بلند و عةدتاً غارضرو م
ويكر آلن سرم ايجا نةیکند.
و ج ايا ا بی با اکا ذکر میا
بهماان میآيدت

اين شندگینامهت میل تیصالت میل کا ت اش واجها
و هرجا که اش فعالاتهام سااسی و اجنةاعی او سخن

بافت مباحث ايدئ ل ژيک قرا نةیگار  .بخز ويكر نظرم مقالهت

تقريباً ترجةة قسةت مشابه
بخز

مقدمه است که ا تباط مشخصی ماان اعر و

مقالة انگلاسی است .اما با ت جه به نقز اندک اين

اعطام اصالت به مقالة فا سیت اين تشابه تاحدم قابل اغةاض است؛ گرچه

مفاهام و کلادواژههام م

بیث نشانی اش خ انز اعر ا .

بخز «خ انشی آلن سرم اش اعر "به يا

است و مباحث اصال ا بايد

ا ي "» که اصلیترين قسةت مقاله

آن جستت ن يسندگان مقاله عةدتاً اش و منبع انگلاسی

مطالب ا ترجةه و ون يسی کر هاند و جالب آنكه به هاچکدا ا جاع ندا ه و
فهرست منابع هم نااو هاند .مهمترين منبع م
که مشخصاً ترجةههام کلةهبهکلةة آن
بخزهايی اش آن

اسنفا هت مقالة انگلاسی سا اتی است

قسةتهام شيا م اش مقاله يده میا

که

اينجا آمده:

بهاعنقا اعر با اکات عشق واژ پلادم است
شبان
(اگر حروف کلةة عشق ()Love
انگلاسی ا وا ونه کنام ( )Evolاش نظر
ن انا م و خص صاً اش نظر تلفظ اباه به واژ
 Evilمیا که بهمعنام پلادم است)]...[ .
ک کی و ن ج انی به برنامة
امارم با اکا
سال  4904ويژ ک کان
قرما که
فان

به برنامة باا

ب ت گ ش میکر و هةانط
وانة کنام که ت سط ناال مَک ساخنه و
کا گر انی میاده است .اما وقنی که با گتر

According to Baraka, love is an evil
word. He claims love has got double
nature, it can be love or, as he says,
“evol”. Baraka uses the word “evol”,
which is a slang-term meaning
“humorously evil” to explain love. As
a grown up, the poet says he loved to
listen to The Red Lantern, a DC comic
strip circa in 1940, and Let’s Pretend,
a long running CBS program made
and directed by Nila Mack, on the
radio. But as he became older he was
not relaxed with the understanding of
his loss of innocence, and not being
able to believe what was on the

چگ نه اش شير ساية خ

سال  /44اةا 02
میا ت بهخاطر اش ست
و يگر قا

نا احت میا

خا ج ا ؟...
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ا ن معص مانز surface (Sadati, 2013: 483).
ناست به حقايق

ظاهر اعنةا کند (سا اتی و جعفرمت :4091
.)240
اعر با اکا با قت به کشةكزهام ونی خ
شمان ک کی و بل غ

کس ت سااهپ ست

آمريكايی میپر اش که چگ نه تجربة با گ
ادن و بل غز تیت تأثار جامعة سفادپ سنان
ب ه و خ انند اعر ا به فهم اين مطلب که
اوايل قرن باسنم ا ي اباا م بر ضد
سااهپ سنان آمريكايی ب ه استت هنة ن
ا امة اعر ت ضاح می هد که
میساش .
برنامة باا وانة کنام ا انبه صبحها ساعت
 44گ ش میکر ه است .کلةات اعرت «و منت
ااعرت هن ش گ ش می هم .خدا ا اكر!»ت اين
ذهن منبا میساش که او هن ش
معنا ا
وانة میکندت وانة میکند که اايد پلادم
قلب انسانها ناست و تنها يک اانباه يا
س ءتفاهم است (سا اتی و جعفرمت :4091

The most important message of “In
Memory of Radio” is where Baraka
cunningly shows his struggle of
growing up as a Black American child
with a white mentality. He bitterly
points to the confusion he experienced
with that understanding of the radio as
a tool against African Americans in
the United States during the first
]…[ decades of the twentieth century.
Baraka continues to explain listening
to the radio program: “At 11, Let’s
Pretend / & we did / & I, the poet, still
do. Thank God!” These words carry
the idea that the poet still pretends that
the evil in men’s hearts is not really
there. He wants to pretend that it was
all a mistake or misunderstanding
(Sadati, 2013: 483).

.)241

قسةتهام شيا م ااهد ترجةههام اينچنانی هسنامت ن يسندگان

حالی که

مقالة فا سی گاهی ست به جابهجايیهايی
مفاهامت ش هاند که مةكن است بهمنظ

خط ط مطالب ترجةهادهت و اندکی

گريا اش مشابهت بان و مقاله ص ت گرفنه

بااد؛ مثالً:
اعر برام گرامی اات خاطرات برنامههام
ا ي يی

و

غاا

تل ياي ن ن انه اده

است (سا اتی و جعفرمت  .)493 :4091با اکا با
نا بر ن اش « بلا سی بی ا » و «کِات اسةات»
بهمثابة برنامههام کسلکننده (برخالف ماهات

Baraka praises the radio because it
was as the main device of
entertainment and information during
the time period when television was
not an option for the majority of
American people. He explains the
function of radio, in a way, as a tool

02  اةا/ 44 سال
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of entertainment and information
sharing why the radio was so loved
by Amiri Baraka. The poet separates
himself from other auditors by saying
“WCBS and Kate Smith” as
something “unattractive” and points
to the programs Baraka loved to
listen to such as the “The Shadow”
and “Let’s Pretend”. Baraka refers to
some radio programs and icons that
made American people amused for a
decade or two. The first pointed icon
is from a 1930s radio program show,
The Shadow, in which a psychic
vigilante lived under the different
name “Lamont Cranston” when not
inaction. In the first line of the poem
Baraka questions the reader “who has
ever stopped to think of the divinity
of Lamont Cranston?” (Sadati, 2013:
482- 483).

طنا آنها)ت و هةچنان نا بر ن اش برنامههايی
کنام» و «سايه» (اخصانی

هةانند «باا وانة

اسنانی با اِنلِی سااه که با جنايات مبا شه
میکند) که آنها ا وست اانه استت با لینی
ا اش ساير ان ندگان جدا
.) و چها

کنايهآماا خ

ت خط ط س244 میساش (هةانت

با اکا هةانط که نا اين اسط ههام فرهنگ
عامه و برنامههام سرگرمی ا اعر میآو
 نخسنان.)ت خط ط هفنم تا ياش هم244 (هةانت
فر مشه م (سلبرينی) که با اکا اولان بند
اعر اش او نا میبر ت الم نت کرنسن ن مرب ط
 ماال م4904 هة
»به برنامة ا ي يی «سايه
ت خط ط اول و244 آمريكا میبااد (هةانت
تأثار ژ ف

با

 «چه کسی ت انسنه.) و

ت244 الم نت کرنسن ن فكر نكند؟» (هةانت
.)خط ط ياش هم و واش هم

عالوهبر مقالة انگلاسی سا اتیت منبع ومی که بخز مهةی اش مقالة فا سی ا
ايرةالةعا ف آنالين
ًعانا

بعضی م ا

:گنجاندهاند

» اي

اعر «به يا

با

تشكال می هدت مقالهام است که

 ن يسندگان مقاله1. ن انه اده استwww.encyclopedia.com

مقالة خ

تكههايی ا اش اين سايت ترجةه کر ه و بدون ا جاع به آنت

“In Memory of Radio” examines the
idea of appearance and reality,
suggesting that the world of
phenomena or appearances is not to
be trusted. In the Western world,
Plato was one of the first to
popularize this idea in his “Allegory
of the Cave,” claiming that human
beings mistakenly believe that the
world as we see or experience it is
the real world. […] Baraka also calls
into question the reliability of what
we see, or in this case hear and read
(In Memory of Radio).

ا ي »ت

ونمايههام اصلی اعر «به يا

يكی اش

 يدگاه.تفاوت ماان «ظاهر» و «واقعات» است
اين اعر بساا اباه به و تیت تأثار

با اکا

يدگاه فلسفی افالط ن است؛ تفاوت بان جهان
ظاهرم (ت هم واقعات) و ناام «مُثُل» که هةان
 بنابراين با اکا ظ اهر ناام.واقعات اصلی است
غر و صنعت سانه ( ا ي ) ا بهچالز
 ظاهر بههاچوجه قابل اعنةا ناست:میکشد
.)244 :4091 (سا اتی و جعفرمت

چگ نه اش شير ساية خ

سال  /44اةا 02

بند و اعر (بات پنجم) که هةانند بند اول
با يک سؤال اسنفها انكا م اروع میا ت
میخ انام« :چه میت انم بگ يم؟ /بهنر است
گ ش می ا يد وست می ااناد و لنان تنگ
میاد /تا اينكه مشةعی

اتاق پذيرايیتان

بگذا يد؟» .اين اباات به اعر مشه

«به يا ب »

اثر آلفر ل تناس ن ااا ه میکنند (تلةاح) .اش
طرفی يگر ا جاعات با اکا به «اتاق پذيرايی» و
«مشةع» نشان هند ظاهرپسندم و فقدان عةق
ذائقة طبقة من سط است (سا اتی و جعفرمت
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Like the first stanza, this one begins
with a rhetorical question. There is
nothing to say, the speaker suggests.
He underscores this with a play on
these famous lines from Lord Alfred
Tennyson’s poem “In Memoriam”:
“’Tis better to have loved and lost, /
]…[ ”Than never to have loved at all.
His references to linoleum and living
rooms,
though
apparently
nonsensical,
underscore
the
inferiority and shallowness of
middle-class tastes (In Memory of
Radio).

.)244 :4091

م ا م يگرت قسةتهايی بهط
اده و هةچنان بدون ا جاع

گاينشی اش مقالة ايرةالةعا ف اننخا

مقالة فا سی گنجانده اده است:

اعر «به يا ا ي » با واکاوم مفاهاةی چ ن
«فناو م»ت «ذائقة مر »ت «ايدئ ل ژم» و «نقز
ااعر جامعه» است ]...[ .اعر «به يا ا ي »
به شبان میاو سااهپ سنان است و اش ق اعد
شبان تبعات
سةی نقطهگذا م و سن
نةیکند .سبک اين اعر هةچنان تیت تأثار
مكنب ا ائاسم است (بهويژه اين بات« :حنی
هم تا هةانند هانلر يا
نةیت انم به ت سن
گ م نايت وا اتاق گاش ا م») (سا اتی و
جعفرمت .)493 :4091

عالوهبر اينت م ا م هم وج
انگلاسی سا اتی و ايرةالةعا ف ا
عرضه کنند:

و ترجةه

[Baraka] explore[s] ideas of taste,
technology, imagination, identity, and
the poet’s role in society. […] “In
Memory of Radio” is written in a
very loose conversational free-verse
style using associative logic. Its use
of informal punctuation and speech
rhythms show the influence of
Projectivist verse […] The poem’s
use of sometimes incongruent
images, as in “I cannot order you to
go to the gaschamber satori like
Hitler or Goody Knight” shows the
influence of Dadaism (In Memory of
Radio).

اانه است که ن يسندگان بهط

ترکابی مقالة

هم تنادهاند تا ت لادم جديد و بهاصطالح اصال
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اعر بههاچوجه ا جاعات مسنقام به جامعة
نناجه

سااهپ سنان آمريكا ندا ؛

ونماية آن

بهاكل کامالً «غارمسنقام» باان اده است .جان
و ان ج انیاشت به

هكاک میگ يد« :با اکا
پنهان کر ن مضامان نژا م

ااعا ش بساا

عالقهمند ب ه است» ( .)Hakac 1واقع اعر
«به يا ا ي » مرثاهام برام سانه و تةا
نةا هام ايجی است که اش صنعت سرگرمیِ
ا ي برخاسنند .با اکا با اسنفا ه اش شبانی
میاو هام و خاص سااهپ سنان («جا »)ت با
ظرافنی خاص و بی آنكه مفاهام نژا م ا
برجسنه کندت ط ل اين اعرت اسامی چند تن
اش سنا هها و برنامههام ا ي يی چ ن لة نت
کرنسن ن و «سايه»ت اف .جِی .اانت او ال
ابرتست کاِت اسِةاتت و «فان

قرما» ا

برمیاةا و نهايت به نقز ويرانگر آنها
بهاكل غارمسنقام ااا ه میکند (سا اتی و
جعفرمت .)244 :4091

جالب آنكه

)Imamu Amiri Baraka (LeRoi Jones
was fond of disguising racial themes
in some of his early poetry. For
example, “In Memory of Radio” has
no trace of explicit racial reference,
yet the poem is easily read as a
statement that Blacks living in a
white society have a special ability
for the divination of evil (In Memory
of Radio). “In Memory of Radio”,
seems to point to an elegy to the
radio and all the pop-culture idols
that came from the industry of radio
entertainment (Sadati, 2013: 482).
The poet’s use of jive and the
reader’s conversion of a brief passage
into Black English reveal Baraka’s
oblique theme (In Memory of Radio),
Throughout the poem, Baraka refers
to some radio stars and radio
favorites including Lamont Cranston
and “The Shadow”, F. J. Sheen, Oral
Roberts, Kate Smith, and “The Red
Lantern” (Sadati, 2013: 482).

ا امة اين مطالبت ن يسندگان اظها میکنند «به کةک نظريات

آلن سر میت ان ا عا کر که ااعر منشأ تةا گرفنا مهام جامعة سااهپ سنان و تسلط
سفادپ سنان بر آنها ا ’فناو م سانه‘ ( ا ي ) می اند» (سا اتی و جعفرمت .)244 :4091

هةانند اين مثالت

م ا م چندت ن يسندگان پس اش برگر اندن و منبع انگلاسی

ذکرادهت عبا ت «خ انز آلن سرم» ا به جةالت ترجةهاده میچسبانند و سعی
القام ا ائة پژوهشی اصال ا ند .عالوهبر اين مسئلهت نكنة
ا جاع به جان هكاک است که
است که اظها ات هكاک

خ

ذکر با اين مثالت

ط ل پژوهز و با ص ت گرفنه است .گفننی
قالب مقالهام

ن يسندگان مقاله فا سی ط م وانة

هةان ايرةالةعا ف آمده است و

میکنند که به اصل مقالة هكاک ا جاع می هند.

گ اه اين مسئله ا جاع ساخنگی به هكاک است.

ا جاع

ونمننی به هكاکت

چگ نه اش شير ساية خ

سال  /44اةا 02
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خا ج ا ؟...

حالی که منابع پايان مقالهت پژوهز هكاک

صفیات « 310ت  »109نشان می هد (هةانت  .)247تطابق ا جاع به هكاک ماان

مقالة سا اتی و جعفرم و مقالة ايرةالةعا ف تفاوت يگرم ا آاكا میکند .براسا
ايرةالةعا فت مقالة هكاک
سا اتی و جعفرمت
جستوج م سا

 Concerning Poetryمننشر اده؛ ولی طبق مقالة

 Journal of Modern Literatureبهچاپ ساده است .با يک
ايننرننی میت ان

يافت که ا جاع ذکراده

صیاح است .بهنظر می سد اسنفا ه نكر ن اش ا جاع ذکراده

ايرةالةعا ف

ايرةالةعا ف تالای

است برام گريا اش مشخص ادن منبع اصلی مطالب.
مثالهام ذکراده
م

اين جسنا حكايت اش سرقتهام ا بی مشخص

مقالة

بر سی ا  .اين مقاله مشخصاً تلفاقی اش و مقالة انگلاسی است که به فا سی

برگر انده اده است .با ت جه به اينكه مجلة نقد شبان و ا باات خا جی ا عةدتاً
اسنا ان شبان و ا باات انگلاسی ا ا ه میکنندت چنان غفلنی جام تعجب و تأمل ا .
يک جستوج م سا

ايننرننی به شبان انگلاسی با کلادواژههام "In Memory of

" Radioو ""Althusserت مقالة انگلاسی سا اتی ا

اولان فهرست جستوج نشان

می هد .هةچنان جستوج م " "In Memory of Radioبهتنهايی مقالة ايرةالةعا ف
ا ومان

فهرست می آو  .اش طرف يگرت با ت جه به اينكه اين مقاله ا اسنا ان

انشگاههام آشا

و هن و اهادبهشنی گر آو م کر هاند که هرکدا
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