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هاي اشعار بررسی طرح روي جلد ترجمه :شاعر در آينة تصوير
  وال  ويتمن در ايران

 

  *یشفوم رزابابازادهیبهنام م

 سادنی اسنرالاا انشگاه  مدع و پژوهشگر آلةان الكساند  فن هةبلت  ا ابن یپژوهش عض 

 

   چکیده

 ني.    اا  یم ريو تص  اتاا ب اناا تباط م یاامل بر س مانا انهاب یاش مطالعات ا ب یبخش

 ةگارمچشاست که تعدا   یپژوهش  ح ش نيترادهاناخنه نةااو س اتاا ب اناا تباط م نهاشم

ت ان به    هةان شمانه می است. ح شه نگاانه اده ني   ا تاعم اش  ساله و مقاله یتاثر پژوهش

اةا م اثر هام اخار ااهد تعدا  انگشتا تباط ماان ا باات و نقاای ااا ه کر  که    سال

 انااط ما تب ناو هةچن یو عكاس اتاا ب اناا تباط م یاما بر س ايم.تیقاقی    اين ح شه ب  ه

و  اتاا ب اناا تباط م ةنااده    شمکةنر اناخنه یپژوهش مهااش ح شه کاو گراف اتاا ب

ااعا   ةبا تةرکا بر طرح  وم جلد  و کنا  اش ترجة حاضراست. پژوهز  مريتص  مهنرها

اده کةنر اناخنه   و ح ش نيبه اهام اخار    ايران مننشر ادهت والت وينةن که    سال

 مهاح شه نيبا ا یپژوهشگران ا بباشنر  يیآانا ماست ک چک برا یو قدم پر اش یم

 .مانا انهاب یپژوهش

مت ا تباط ا باات و تص يرت مطالعات پذيرشت انا انهابهام ا بی پژوهز :هاي كلیديواژه

 پژوهیت تص يراناسیت والت وينةن. ترجةه

 

                                                                                                                  
 behnam.mirzababazadeh@gmail.comن يسند  مسئ ل:  *

 24/9/4093تا يخ پذيرش:   23/4/4093تا يخ   يافت: 
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 . مقدمه8

ا  .    اين  سی ا تباط ماان ا باات و تص ير میام اامل بربخشی اش مطالعات ا بی بانا انه

اةا م ترين ح ش  پژوهشی است که تعدا  بیادهشمانه ا تباط ماان ا باات و سانةا اناخنه

ت ان به است.    هةان شمانه میاثر پژوهشیت اعم اش  ساله و مقالهت    اين ح شه نگاانه اده 

اةا م اثر هام اخار ااهد تعدا  انگشت   سال ا تباط ماان ا باات و نقاای ااا ه کر  که

: یو نقاا اتاا ب»ت ان اش  و مقالة ايم. اش ماان اين آثا  میپژوهشی    اين حاطه ب  ه

اعر و  مانا انهاو ب یقاتطب لاتیل»( و 4094« )لننااش حةاسه م کابل کا مانن مهاینقاا

ا تباط ماان ا باات و عكاسی و هةچنان ( نا  بر . اما بر سی 4094« )   آثا  سهرا  ینقاا

هايی است که    شمانة پا ند ماان ا باات و هنرهام ا تباط ماان ا باات و گرافاک اش ح شه

اده پژوهز حاضر به اين  و ح ش  کةنر اناخنه 4اده است.تص يرم کةنر به آن ت جه 

هام ا اين ح شهپر اش  و قدمی است ک چک برام آانايی باشنر پژوهشگران ا بی بمی

 ام.پژوهشی بانا انه

 (    4392ت4349   اين پژوهزت نگا نده بر چگ نگی باشآفرينی تص يرمِ والت وينةن )

 ها پاسخ  ا ه است: بافت فرهنگی ايرانِ مد ن تةرکا کر ه و به اين پرسز

اتی يابدت  سنخ ش چه تغاارت هنگامی که وينةن اش طريق ترجةة ااعا ش به ايران  اه می

 ا  ؟می

 ت وينةن ايرانی چه ظاهرم  ا  ؟ 

او و ايرانت و ا تباط ماان اين  و   نظر  سادنِ او چه نكاتی   با ت ايرانی يا فرنگی به 

 کند؟ باشگ  می

آثا  آن  ةط   عةده بر ترجةپذيرش يک ن يسنده    فرهنگی باگانه به    با  پژوهز

هايی عة ماً اش بر سی باشآفرينی تص ير ن پژوهزن يسنده به شبان مقصد منةرکا است. چنا

 وت به بر سی باشآفرينی و شند. نگا نده    ن انا  پازن يسنده    فرهنگ مقصد غفلت می

امريكايی    بافت ا بی ايران معاصر پر اخنه است.    اين مقالهت   تص ير يک ن يسند

نام اين واژه است که هةان باشنةايی است: نخستت معنام آاکا   فنه به  و معنا به« تص ير»

تص يرم استت مانند عكس؛ معنام  يگر مفه   تخصصی اين واژه است که به بر اات ذهنی 
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  کند که م ض ع بر سی    ح شمشنرک ماان گروهی اش افرا  اش يک امر مشخص ااا ه می

 است.     2تص يراناسی

هام سااسی ت اجنةاعی و ا بی گفنةانن يسنده با ت جه به تص ير ااعر    ايران معاصر و 

 ةجا مت پذيرش وينةن  ا بر ساده و    اين واکاومت بر طرح  وم جلد  و کنا  اش ترجة

هام اخار    ايران مننشر اده است. هةچنان    بر سی ااعا  وينةن تةرکا کر ه که    سال

ی و ا بی که به هام مخنلف سااسی ت اجنةاعاين  و جلد کنا ت به تعامل ماان گفنةان
ند اش: انظر عبا ت  و کنا  م    است.انجامدت ت جه کر ه باشآفرينی تص ير وينةن ايرانی می

من (. 4039) ام ناخدا ناخدام من( و 4094) اعرهام والت وينةنگايده :ا !من والت وينةن
ص  ت به)ترجةة میسن ت حاديان( س مان ترجةه اش ااعا  وينةن است که ا ! والت وينةن

ا  . اعر اش وينةن  ا اامل می 01امت صفیه424است. اين کنا  کنابی مسنقل مننشر اده 

اةا م اش ا يم. کنا  با گاه و میام منرجمت با ترجةة اعرها  وبهصفیهپس اش مقدمة يک
 0 سد.پايان میشندگی وينةن و سه عكس او به

ن به ترجةة فريد قدمی است. اين ترجةه ام اش ااعا  وينةمجة عه ام ناخدا ناخدام من

ص  ت کنابی مسنقل مننشر ادهت  ومان ترجةه اش ااعا  وينةن است که به 4039که    سال 
است که اننشا ات  وشنامة « ا باات اعنراض»هام چاپ اده است. اين کنا  اش سرم کنا 

است که با مقدمة ناار  اعر 41صفیه و  444اين اثر اامل  ايران  وانة باشا  نشر کر ه است.

ا  . پس اش آن با مقدمة منرجم   با   آغاش می« ا باات اعنراض»و « بیران غر »  با   

ا  اگران جس     خ   ااعر قسم»ا يم که وينةن  ا  و میشندگی و انديشة وينةن  وبه

وينةن نامد. پس اش ااعا  وينةنت ن بت به نامة مشه   امرسن به ( می29)قدمیت ص« جهان
حاضرت نگا نده با پژوهز بخز کنا  است. اما    اةا  شندگی وينةن پايانو گاه 0 سدمی

بر سی طرح  وم جلد اين  و کنا ت به ا تباط اعر با عكاسی و گرافاک    باشآفرينی تص ير 
 وينةن    ايران پر اخنه است. 

 راه يافته اس ؟   . كدام تصوير ويتمن به روي جلد2

تص ير وينةن بر  وم جلد کنا   2تص ير منس   به م ل مت اكل/ تص ير  4 اكل/ تص ير

ام ناخدا ناخدام من تص ير وينةن بر  وم جلد کنا   0و اكل/ تص ير  ا !من والت وينةن
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اباهت به ط   که اش تصاوير پاداستت وينةن  وم جلد  و کنا  ايرانی بیاست. هةان

کند که اين اباهت اين نكنه  ا به ذهن منبا   می ااعرم عرفانی اش ا باات فا سی ناست.

 نُةايد.مندان ايرانی اعر فا سی آاناتر میعا ف برام عالقه ت وينةن    کس ت ايرانی ااعر
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شبان ما  ا به   ک تر وينةن    ايران و  ناام انگلاسیاده  تصاوير اناخنه قت  
که  نسبناً ج انکند. تص ير وينةنِ اعر وينةن  هنة ن می ام اش  و نگاه منفاوت بهتاشه

(ت اش 0ب   )اكل   اسنفا ه اده 4311   سال  هام علفبرگ   ويراست نخست 
شبان است. اين تص ير که يكی اش ناام انگلاسیترين تصاوير وينةن     ادهاناخنه

  تهاه 4311چها  تص ير نخست م ج   اش وينةن است ت که هةگی پاز اش سال 
 اند ت اش مشه  ترين تصاوير وينةن    ماان امريكاياان است. اده

 
 4شکل 

 اات؛ اما  يگران نظر منفاوتی   با   وينةنت خ   اين تص ير  ا بساا   وست می
 يكی اش  وسنان وينةنت امادوا  ب  :  1برام نة نه ويلاا  کندمت  اانند؛آن 

هام آتی کنا  انگاا با  هان اه انی اش ويراستاين پرتر  آ   عاطل و باطل نفرت
فقط تص ير حذف ا   يا با تصاوير بهنرم اش يک مر  جاافنا ه جايگاين ا   و نه

ر سر نظراتز آما   جدال و ساله که هةاشه ب07يک ج ان ا  ای نافرمان 
 ماند و لبا  پ اادنز به افرا  طبقات پايان جامعه می   گارم است

(1926: 248 .) 
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کند. تقابلی چنان نظراتی ت جه  ا به  وگانة منقابل جاافنا گی/ ج انی جلب می
خامی و نا انی  ا به  تغفلت« ج انی»مشابه    فرهنگ ايرانی وج    ا   که    آنت 

خ انندگان ايرانی ا باات ناست  ةاباهت به سلاقاين نظر کندم بی .کندبا   میذهن من
ترين ادهاناخنهپسندند. هنگامی که به که ااعر جاافنا ه  ا باشنر اش ااعر ج ان می

کنامت به تص ير وينةن  وم جلد شبان ت جه میماان مخاطبان فا سی تصاوير وينةن   
خ  يم. حال بايد به پاسخ اين پرسز انديشاد ةیبرن هام علفبرگويراست نخست 

 که وينةن ايرانی چه ظاهرم  ا  . 
حدو  باست عكس اش وينةن  1ت جرج کالان کاکس4337صبح  وش پانا هم آو يل 

ها   حالی اين عكس سپر .پايان میاش  ا بهانداخت که    آن شمان  هة هفنم شندگی
با گ نشسنه و به چپ و  است منةايل  اش وينةن گرفنه اده که  وم يک صندلی

مانده اش اين  ا  . اش  واش ه عكس باقیها کاله اش سر برمیا   و    برخی اش عكسمی
هايی که وينةن    آن کاله ا  ت يكی اش عكسجلسه که به جلسة کاکس اناخنه می

د ناممی« فالس ف خندان»به سر  ا  ت عكس میب   وينةن است که وم آن  ا عكس 
  (.1)اكل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 1شکل 
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ا  عكس اننخا  کر ه نيا مکه من برا یاسة یکنیفكر م» :داپرس یبعدها اش  وسن وينةن

ط   ني. اما اسنمان ةئنمط من کامالً»و ا امه  ا   «؟ینابیاست؟ لبخند  ا    آن م ريپذهات ج

 شنران مجة عه ب   آ مگريعكس  ا اش هر عكس   نيا ميبگ  دينامةز. صا قانه بایم

آنچه    عكس  (.Traubel, 1961: 72« )   آن آگاهم غريب مااچ همن ب [...] وست  ا   

 .دينةایآانا م اشیرانيمخاطبان ا مبرا ت سدینظر مبه غريب نةنيو مبرا« خندان لس فاف»

اسنفا ه اده « فالس ف خندان»وينةن به فا سی اش عكس  ةبر  وم جلد  و کنا  ترجة

فالس ف »  گرفنه اده است. مخاطب ايرانی چه چاا آانايی    عكس 4337سال  که   

سال با میاسن سفاد بلندت سن شيا  ااعر  ا برجسنه يابد؟ عكس ااعر کهنمی« خندان

 انايی  ويژه مخاطبان اعرت سن باانگر تجربه و تجربه نشانة. برام خ انندگان ايرانیت بهکندمی

هايی پندا ند و پاسخ پرسزفا سی اعر  ا منبع  انايی و حكةت میاست. خ انندگان ا باات 

ط   ج يند.    فرهنگ فا سیت اعر بهشيبايی و سعا ت  ا    اعر می تاساسی چ ن عشق

(. Losensky, 2012: 1022اننقال  انز و  انايی است )  مةناش کال  و اباا  برگايد ةسننی گ ن

ط   )اعم اش تیصاالت  سةی و غار آن( و هةان شبانان باس ا    سنت فرهنگی فا سی

کسانی که قد ت خ اندن و ن انن نداانندت بهره جسنن اش ااعا  بساا     ارايط گ ناگ ن 

سخنان و  :حكةت پا سینشانی اش  انايی ب  ه است. اين مفه      عن ان کنا  
سی است ناا مشاهده ( که گلچانی اش اعر فا 2441) هايی اش اسنا ان اعر فا سیالةثلضر 

 ا  .  می

گارم تص يرم پد انه اش او اينكه وينةن پد  اعر آشا  امريكاستت به اكل تبر اينعالوه

اعر  ةهام برجسن انايی و اعر يكی اش ويژگی تانجامد.   حالی که ا تباط ماان سنمی

ام اين اين ا تباط    اعر مد ن فا سی ناا مشه   است و پاامده تکالساک فا سی است

 وانی  يد. حنی    تص ير کشادن ااعران معاصر بهبه  ت ان    نی ترجاح ااعرانه  ا می

ها    سنان هايی اش  و ان ج انی ااعران معاصر م ج   استت تصاوير آنم ا  م که عكس

 هد. برام نة نه اكل/ تص ير اد  اين ااعران  ا اكل میههام مشه   و اناخنباال عكس

  قت بنگريد.به  ا 44ت1
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عن ان فرهنگ مقصد مهم است نه سن واقعی ااعرت بلكه مااانی فرهنگ ايرانی به آنچه   

ا  ت مخاطبان ايرانی ط   که    ا امه مشاهده مینةاياند. هةاناش  انايی است که سن ااعر می

 هام علفبرگشمان با عكس وينةن    ويراست نخست تص يرم اش وينةن  ا که تقريباً هم

 هند. اكل/ ترجاح می« عاطل و باطل»شعم کندم تص ير وينةنِ ج انِ بهگرفنه ادهت به اين 

 هام م ج   اش وينةن است.   و تص ير اش نخسنان عكس 42ت44تص ير 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 م8114، احتماالً «مسیحايی». ويتمن 82شکل            م8114، «عاطل و باطل». ويتمن 88شکل   
   

( برام مخاطبان امريكايی بساا  آاناست؛ 44)اكل « عاطل و باطل»وينةن ج انِ 

 ةط   ناست. نكنپسندندت اين انا  ا می  اما برام مخاطبان ايرانی که وينةن جاافنا 

کشد تص ير میبه هبرانگاا آن است که بااينكه اين  و عكست وينةن  ا    يک برهتأمل

ايرانی تفاوت اين  و و سن وينةن    اين  و عكس تفاوتی ندا  ت برام مخاطب 

هام نخسنان م ج   اش آاناتر. اش ماان عكس 42عكس بساا  است و اكل/ تص ير 

ترين است. بنابراين فقط سن اده   ماان ايراناان اناخنه 42وينةنت اكل/ تص ير 

ست؛ بلكه اين میب بات  ا بايد    ع امل ناکننده    پسند ايرانی ااعر عامل تعاان

يكی اش  وسنان وينةنت خ انشی اش اين  7 يچا   م  يس باکت  يگرم جست.  کنر

 ا  42 هد که    اين بیث بساا   اهگشاست. او اكل/ تص ير تص ير وينةن ا ائه می
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ااعر «  وانايی»هام باو  ومت    اين تص ير که    آن نشانهخ اند. بهمی« مسایايی»

بصارت  ست پادا کر  ]...[  وح  که اين نجا  هم به» هد پاداستت شمانی  ا نشان می

ام اش آن عروج  وحانی هةچنان    اين عكس با قه»و « خداوند  ا  يد و اناخت

هايی است که مخاطبان ايرانی ها هةان ويژگی. اين(Whitman Gallery) «ا   يده می

 ج يند. اعر    ااعر می

تص ير (  ا به44كل )ا« عاطل و باطل»ويژه ج ان تر بههايی که وينةن ج انعكس

است؛ اما اين کشدت جام خ    ا    ماان خ انندگان غربی ااعا  وينةن يافنه می

تصاوير هن ش برام خ انندگان ايرانی اين ااعا  ناآاناست. حنی شمانی که يكی اش 

اكل کندت عكس خاصی است )تر به ماان ايراناان  اه پادا میهام وينةن ج انعكس

کشد: تص ير میپسند ايراناان بههام م    تر و  ا ام ويژگیجاافنا ه که وينةن  ا (42

 جاافنا ه و  انا.« مسایايی»ااعر 

شبان ترين تصاوير وينةن    ماان مخاطبان فا سیادهاناخنه 43ت40/ تص ير اكل

ط   که     ناام هام وينةن آنکه    مقايسه با عكست ان  يد  وانی میاست. به

هام وينةن که جام خ    ا    ماان ايراناان عكس تا  شبان اناخنه میانگلاسی

کشند. اين نكنه چندان تص ير میترم  ا بهط   مشخصی وينةن مسنبه تانديافنه

 . پسندندتر )و  اناتر(  ا میعجاب ناست؛ چراکه مخاطبان ايرانی ااعر مسن
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ام   با   پ از ااعر هم اايان نكنه تترااعر مسنبر م ض ع سن ااعر و ترجاح عالوه

تص ير سر بهبرت جه است. عكسی اش وينةن که برام  وم جلد اننخا  ادهت وينةن  ا کاله

کند؛ ااعرانی تر میعن ان پ از سرت وينةن  ا به ااعران با گ ايرانی اباهکشد. کالهت بهمی

ا ند )اكل تص ير کشاده مینه لاوماً کاله( بهام بر سر )البنه که عة ماً با پ اشی پا چه

 (. 24ت49
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . حافظ21شکل                                    . سعدي 83شکل                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . مولوي28شکل 
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ت اند برام مخاطبان ايرانی نشانی اش کالهی که وينةن بر سر  ا  ت می تهابر اينعالوه

هام سننی هام مد ناااسا ن اوت کالهااه و برنامهناا بااد.    شمان حك مت  ضامد نانه 

هام مد ن به سبک ا وپايی جايگاين اد تا کش   يک قد  به تةدن که ا وپاياان ايرانی با کاله

ت ق انانی برام اسنفا   اجبا م اش 4041تر ا  .    سال ادندت نا يکنةايند  آن پنداانه می

ت مجلس قان نی وضع کر  که 4040پهل م وضع اد و    سال  ا  م س   به کالهکالهی لبه

پهل م اد. با ت جه به  ابطة ماان کاله و مد ناااسا ن ااپ  جايگاين کالهاسا  آنت کالهبر

عن ان هب»کند و کالهی که وينةن بر سر  ا  ت مد نانه  ا برام مخاطبان ايرانی تداعی می تايرانی

« است جا خ ش کر ه انارانيا یر  جةعاش ا تباط با غر  و کشف جهان مد ن    خِ مانشانه

اش  ايگر یبلند ن ع زي  یرانيا کي مبرا»ت «فالس ف خندان»(.    تص ير 4097)ت حاديانت 

 نهامد ن یو کاله نةا  ن ع یو عرفان ممعة لت آ امز چهره عالمت عةق معن  مهنجا ها

عا ف مد ن  ا برام  ت ااعر« فالس ف خندان»وينةن     ت يگربه عبا ت  .(جا)هةان« است

 کند.مخاطبان ايرانی شنده می

 شود؟ چگونه ويتمن روي جلد ايرانی می. 9

   بخز پاشانت تص يرم که اش وينةن برام  وم جلد اننخا  اده ب   و هةچنان 

ارات گرافاكی  وت به تغاهام آن برام مخاطبان ايرانی بر سی اد.    بخز پازتداعی

است. نخست سر گذاانه ادن پشتپر اخنه اده که تص ير وينةنِ  وم جلد برام ايرانی 

کنا   تص ير جلد کنا  ترجةة ت حاديان تیلال اده است.    تص ير وينةن که  وم جلد

    ص  ت ااعر   ون قابی قرا  گرفنه و حالت ن  انی ناا  ا  . ترجةة ت حاديان نقز بسنهت

با نگا ندهت منرجم کنا  که اشقضا طراح  وم جلد کنا  هم ب  هت به اين نكنه ااا ه  مصاحبه

کر ه که با قرا   ا ن ص  ت ااعر    يک قا  قصد  اانه اين مفه    ا مننقل کند که اين 

(. نكنة جالبی است. اما 4091)ت حاديانت  کنا  يک جلد اش يک  و   کنا  اعر ترجةه است

خ انز اين تص ير  وم جلد و پاامدهام آن    بافت ايران بايد به تصاوير برام   ک بهنر اش 

 (.20ت22پاامبر )ص(    ايران معاصر ت جه کر  )اكل 
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 . تصوير پیامبر )ص( در ايران معاصر22شکل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 . تصوير پیامبر )ص( در ايران معاصر29شکل 
 

ا  . قرآن کريم کشاده نةی تص ير   سنت اسالمیت چهر  پاامبر )ص( به
است؛ اما    برخی احا يثت صراحت تص ير کر ن چهر  پاامبر )ص(  ا منع نكر ه به

اند.   حالی که ايران يک کش   ااعی است و اسال  مسلةانان اش اين کا  نهی اده
تص ير کشادن انسان نشان ااعی    مقايسه با مذاهب  يگر انعطاف باشنرم    به

پاامبر )ص(  ا با   بانامت چهرکه اش پاامبر )ص(    ايران معاصر می صاويرمت ت هدمی
ا  .    مشاهده می 20ت22ط   که    اكل/ تص ير است؛ هةانن   جايگاين کر ه 
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عا ف ص  ت يک اخصات  وحانی يا ااعر ت بافت فرهنگی ايران معاصرت وينةن به
ه  ا   و اش س م  يگر مانند ا   که اش يک س  مانند هر ااعرم چهرظاهر می

 اش ن  انی است. اخصات  وحانیت چهره
 وم جلد و آبی  وان  وم ص  ت وينةنت ص  ت   کننراست بان  نگ سر  تار

و کا کر م اباه به انداخنن ن    وم ص  ت  کندااعر  ا به کان ن ت جه تبديل می
وينةن  تاش ناپادا ب  هنرپاشه  وم صینة تئاتر  ا  . برخالف پاامبر )ص( که چهره

فر ينی که با چهر   3؛سنايدايرانی ااعر ت عا ف مد نی است که فر ينز  ا می

تةامی جائاات  تقا  گرفنن ص  ت با ن   تبر ايناست. افاون وانز برجسنه اده 
ساش .   واقع اين کا  سن ااعر و تر میهام آن  ا آاكا چروکوص  ت اشجةله چان

 کند. انايی او  ا به ذهن مخاطب تداعی می   نناجه تجربه و
بهشت و معن يت است.  تآسةان تباو  تبرام مخاطبان ايرانی  نگ آبی نةا  حقاقت

ويژه مساجدت برام نة نه هام مذهبی اسالمی و بهط   عةده    بافتاين  نگ به
آبی است.  نگ (ت اسنفا ه اده 21اهلل )اكل لطف( و مسجد ااخ20مسجدااه )اكل 

ام که  ا  ت به چهر  او حالنی  وحانی و  وان  وم ص  ت وينةن با حالت ن  انی
 بخشد.پاامبرگ نه می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . مسالدشاه24شکل 
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 اهلللطف. مسالد شیخ21شکل 
 

ت اند ت جه است.  قرما می  نگ آبی و قرما  وم جلد اش منظرم  يگر ناا قابل

 نگ و طغاان بااد و آبی نةا  معن يت و آ امز. اين جفتنةا  تةايالت جنسی 

آواش خ   »ام است به عناصر منضا     اعر وينةن.    اعر بلند منضا  چه بسا ااا ه

خب کنم/ آيا خ     ا نقض می»کند: ت وينةن به اين ويژگی اعر خ   ااا ه می«من

«. گار كثر  ا   برمیکنم/ من با گم ... تن ع و تبااد ... من خ     ا نقض می

 هدت ط   نةا ين به مخاطب اننقال میآنچه هةراهی  نگ قرما و آبی به تبر اينافاون

ت اند به يک اباهت ماان وينةن و عرفان ااا ه کند و آنت ا تباط ماان عرفان و می

 (.Hoffman-Ladd, 1992: 89) تةايالت جنسی است
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 یه و تصوير روي جلد. نسب  تصوير اول26شکل 

گار ؛ بلكه  ا   برنةی« فالس ف خندان»تص ير وينةن  وم جلد کنا  کل تص ير 

(؛ و اين تةا  ماجرا ناست.    مرحلة 21کند )اكل به بخشی اش آن تص ير بسنده می

ا  . با اين بعدت تص ير  وم جلد با اسنفا ه اش يک قا  بر ص  ت ااعر منةرکا می

گار  و  وان کر ن ص  ت اين ت جه عر    مرکا ت جه قرا  می و تكناک ص  ت اا

کند. بدين ترتابت بر ص  ت ااعر که باانگر فر يت ااعر است و  ا مضاعف می

ا  . با تأکاد می تخ  سنايی ااعرانه که يكی اش مضامان اصلی اعر وينةن است

   و  ص  ت و اسنفا ه اش قا تاسنفا ه اش سه تكناک )گاينز بخشی اش تص ير اولاه

استت « سرايم خ    ا   ا و میسنايم خ می»ااعر  که وينةن ت وان کر ن ص  ت(

 ا  .ها اباه میبا   يگر به ااعران کالساک فا سی و خ  سنايی ااعرانة آن
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پاداستت    تص ير  وم جلد اش بدن ااعر  21هةان ط   که    اكل/ تص ير 

 ة منقابلاست. با ت جه به  وگانحفظ اده وکاست کمکاسنه ادهت ولی سر ااعر بی

ت ان گفت اش تنانگی ااعر کاسنه و به تعبارم میبهت معن يتسر/ بدن و جسةانات/ 

ت جه تص ير  وم جلد اش سر ااعر  تاست.    مرحلة بعدم معن يت او افاو ه اده

فراتر  فنه و به ص  ت ن  انی او که نةا م اش  وحانی ب  ن اخصات    فرهنگ 

ايرانی استت منةرکا اده. با اين تفاسار و با ت جه به سن باال و  يز سفاد بلند 

 هام عرفانی ا باات فا سی است. وينةنت اين تص ير او  وم جلد يا آو  اخصات

( بر سی 0قدمی )اكل  ة   ا امه تغاارات تص ير وينةن  وم جلد کنا  ترجة

 ح پاداستت قسةت بااليی کاله وضط   که    تص ير  وم جلد بهاده است. هةان

است. سر وينةن که با کاله   نگ کا  اده که گ يی حذف ادهوينةن بساا  کم

پاامبر )ص( اباه ب  ؛ اما تفاوتی    پ از ب   به   پ اانده اده ب  ت به سر پ ااند

کر . با اين اين ارح که برآمدگی کاله وينةن کةی آن  ا اش تص ير پاامبر )ص(  و  می

اار جائی تص ير و حذف قسةت بااليی کالهت تص ير وينةن  وم جلد باز اش پاز تغ

 (. 20ت22است )اكل به تص ير پاامبر )ص( اباه اده 

قدمی يک قا  مجاشم به گِر  ص  ت وينةن  ة   تص ير  وم جلد کنا  ترجة

تر  و  ص  ت  وان  اكل گرفنه است و خ   ص  ت    مقايسه با اين قا  تار

ط   که    باشنةايی پاامبر )ص(    ايران آاكا  است )اكل  سد. هةانر مینظبه

(ت پاامبر )ص( ص  ت ناپادام پ اانده با ن    ا  . هةانند تص ير وينةن  وم 20ت22

 ا عا ف  ت تص ير وينةن  وم جلد کنا  قدمی هم يک ااعر تجلد کنا  ت حاديان

يک ااعر ص  تز پاداستت هةچ ن کند:   عان حال که مانند به ذهن منبا   می

اخصات معن م و  وحانی ناا ص  تز ن  انی است. اباهت  يگر تص ير  وم جلد 

کنا  قدمی با تص ير  وم جلد کنا  ت حاديان ت جه به سرت به قاةت حذف تنت 

تر است؛ چ ن تقريباً تةا  تص ير  وم جلد کنا  قدمی اين نكنه پر نگ  است.   با 
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عن ان جايگاه قط سر ااعر    تص ير پاداست. ااعر فقط با سرت بهبدن حذف اده و ف

تر و تنانة او بر  وم هام جسةانیاده و نشانی اش جنبهتص ير کشاده  انايی و خر ت به

قد وينةن    ويراست جلد ناست. برام  وان ادن باشنر مطلب به تص ير تقريباً تةا 

 ( نگاه کناد.0)اكل هام علف برگ نخست

 ة  واقع يک عكس است که بر  وم جلد کنا  ترجة« فالس ف خندان» ير تص

انجا  « فالس ف خندان»ا  . طراحی اش  وم عكس ص  ت طراحی ظاهر میقدمی به

فالس ف »تص ير کشادن جام عكس برام به هد اسنفا ه اش طراحی بهاده که نشان می

است. چه ويژگی طراحی هام طراحی ص  ت گرفنه با   نظر گرفنن ويژگی« خندان

کند؟ اش آنجا تص ير کشادن وينةن ايرانی تبديل میآن  ا به جايگاين مناسبی برام به

 تاند عكسی م ج   ناستشيسنهها پاز میکه اش ااعران کالساک فا سی که قرن

تص ير کشادن وينةن  وم جلدت او  ا به ااعران کالساک فا سی طراحی برام به

  هةان  اسنات خ   است به تفاوت طراحی و عكاسی  قت ا  : کند.  تر میاباه

هام شندگی تكن ل ژيک و مد نانه  ا به عكاسی تكن ل ژم مد نی است که ويژگی

کند؛ طراحی هنرم  يرينه است که با اصالت و  يرسالی پا ند خ   ه ذهن منبا   می

ی به هنرمندم اصال است. با تغاار عكس وينةن به طراحی بر  وم جلدت وينةن ايران

اين نكنه که  تهابر اينا   که  انايی کهنز فراتر اش شمان حال است. افاونتبديل می

ا   و  نگ خاکسنرم طرح وينةن  ا  نگ خاصی    اين طراحی  يده نةی

کند؛ ااعرم که اش  ل سال کةک می  برگرفنهت به آفرينز تص ير ااعر  انام کهن

اش اش میک  وشگا ان گذانه ه و  انايی و حكةت  يرينه وشگا  باسنان سر برآو  

 است.

که بر  وم جلد نقز بسنهت    هةان  اسنا  ام ناخدا ناخدام منعن ان کنا  

ب  ه استت به ااعر  وم جلد « ناوخدا»که    ابندا « ناخدا»  خ   ت جه است. کلةة 

ت فا سی و برام نة نه کند. مضة نی مشابه    ا بااعن ان  اهبر  وحانی ااا ه میبه
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/ مي وی ه نة نيا کيچاه زتيبا عا  خ »ا  :    اين بات اش پروين مشاهده می

   کنا  تص ير ااعر « ناخدا»هةان کلةة «.  مبرهن است که میناج ناخداست تیکشن

انسان کامل و که « پار» ااا ه کند.« پار»ت اند به نقز وينةن    مقا  سال می انام کهن

« ناخدا»کلةة  تبر اينستت با تص ير عا فانة وينةن هةخ انی  ا  . افاونا  هبر

سال اين کلةه    کنا  تص ير وينةن کهن تست. بنابراين«خدا»  بر ا ند  کلةة 

 کند.تر میبر نقز عرفانی وينةن ايرانیت نقز عرفانی آن  ا پر نگعالوه

 سیاس  فرهنگی و تصوير ويتمن ايرانی ،شعر فارسی. 4

عا ف يكی اش تصاوير برجسنة ااعر    ايران معاصر است و  لال آن  ا  ت تص ير ااعر

سنت  يرپام اعر عرفانی    ا باات  توج  کر : نخستت ان     و جا جستمی

عرفان »اش بديهاات و « تنادگی عرفان و اعر  هم»فا سی است. برام مخاطب ايرانی 

که پس اش قرن ساا هم ماال م تقريباً  واقعات اين است»است. « م ض ع بديهی اعر

ها مشه   ب  ه هام تص ف    آناند يا نشانههةة ااعا  فا سی يا آاكا ا عرفانی ب  ه

(. وينةنت خ   اين ا تباط ماان اعر فا سی و عرفان  ا 11: 4094) ي يست « است

ايده  ا برگ 44«    ص فی»نخست عن ان   9«    پا سی»  يافنه ب   و برام اعر 

است. ب  . اين ا تباط ماان اعر فا سی و عرفان    اعر معاصر هم ا امه  اانه 

 هام   خشانی اش اعر عرفانی  ا    قالب ن  سرو ه است. سهرا  سپهرم نة نه

ت ان    ارايط عا ف و فالس ف  ا میت  لال  يگر برجسنه ب  ن تص ير ااعر 

ران کالساک فا سی غالباً برام معاشت فرهنگی و سااسی ت اجنةاعی ايران جست. ااع

کر ند. ناچا  اش قد ت   با يان چندان اننقا م نةیشندگی به   با  وابسنه ب  ند و به

    و ان مد نت ارايط تغاار کر  و شمانة اننقا  اش   با  فراهم اد. اين م ضع با 

هام گفنةان تنادگی(.   واقع   همFomeshi, 2015: 244انقال  مشروطه تق يت اد )

ا بی و سااسی    ايران مد ن ب   که اعر  ا به م ضع سااسی مخالف حك مت  ساند 
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(Karimi-Hakkak, 1995: 5.)  ما   اعر فا سی     و ان مد ن اعر ن  ب   که اش

نفی و اعنراض ب  . اين ب طاقام تاشه    خدمت مخالفان حك مت  تآغاش اعر ا  ش

(. با تغاار سااست فرهنگی پس اش انقال ت تص ير 202: 4033ک  ت قرا  گرفت )ش ين

فالس ف »ت انست غارسااسی مانند سپهرم برجسنه اد؛ ااعرم که میااعر ت عا ف 

جست و به ارايط سااسی بااد؛ ااعرم که خشن  م  ا اش   ون خ   می« خندان

مت و تص ير ب  .    بافت ايران معاصرت گفنةان ا بی حك اعننا شمانة خ   )ظاهراً( بی

ااعر غارسااسی نقشی اساسی    تص ير وينةن  وم جلد  ا  . اين نكنه که    

عن ان نةا  اعر غارسااسی    فضام هام ا بی ايران وينةن با ها با سهرا  بهپژوهز

 ش   ايران معاصر مقايسه ادهت    هةان  اسنا   خ   ت جه است. سااست

ها    رفانی    اعر وينةن است. اين ويژگیهام عبرانگاا  يگر ويژگیتأمل نكنة

هام ماان اعر عرفانی وينةن ا  . اباهت يده می هام علفبرگاعرهام منعد م اش 

اناسی شمانی که ارق ؛  م    ت جه ب  4311و ا باات عرفانی فا سی اش سال 

 فهام علبرگآو  ماان مین ا و اكل اعر فا سی و هام اگفتبه مشابهت بريناناايی

ها يا تأثارات ا باات عرفانی فا سی با/ (. اين اباهتFarzan, 1976: 573ااا ه کر  )

هام ا بی    پژوهز 44است.هام منعد م قرا  گرفنه ماية پژوهزبر اعر وينةن  ست

 تم ل م اش اعر کالساک و سهرا  اش اعر ن  ت اخلی ناا  و ااعر عرفانی فا سی

هام آن با هام عرفانی اعر وينةن و اباهتويژگی د.انبا ها با وينةن مقايسه اده

هام عا ف بر  وم جلد کنا  ت گارم تص ير ااعراعر عرفانی فا سی ناا    اكل

 است. تأثار نب  ه ترجةة وينةن    ايران بی

  نتیاله . 1
عن ان ااعرم جهانی و پد  اعر آشا  امريكا چندين با     ايران معاصر وينةن به

 هد تر به باشآفرينی تص ير وينةن    ايران نشان میاست. نگاهی نا يکه ترجةه اد
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کند و عا ف غارسااسی  ا برجسنه می ااعر تا بی که تص ير ت  که گفنةان سااسی

هةراه گرايز به اعر عرفانی    سنت  يرپام اعر عرفانی    ا باات فا سی به

گارم تص ير وينةن يک    اكلهام عرفانی اعر وينةنت هرهام اخار و ويژگیسال

هام ترجةة وينةن    ايران نقشی عن ان ااعرم عا فت بر  وم جلد کنا ايرانیت به

است. اين نكنه که وينةن بر  وم جلد کنا  به ااعرم عرفانی اش ا باات فا سی  اانه 

ر کند و به تص ير عرفانی اش ااعماندت ا تباطی بان وينةن و اعر فا سی ايجا  میمی

 ا  .امريكايی    ايران منجر می

 گزاري سپاس

است. نگا نده اش ا يك  پذير اده نگا ش اين پژوهز با حةايت بناا  هةبلت امكان

آ ينه  تمیسن ت حاديان تکنث پرايس تمنا  بلك ل تمكس بلدسنان تا ک تاگاها ا 

که  و سةانه فرها موالنر گروننس ايگ و سانا ناچه  تفرمرتضی اعبانی تپ  خجسنه

اان    بهب   اين پژوهز مؤثر ب  ت و ناا اش نظرات فكرم و نظرات ساشنده کةک

 . کند اهگشام  او  مینر  مقاله قد  انی می

 است:اده    پژوهز اش منابع شير ب  ه تصاوير اسنفا ه

 ت آ اا  ملی امريكا؛

 هام کةاا ؛ت کنابخانة عة می نا ي  کت بخز کنا 

 ت کنابخانة کنگر  امريكا؛

 مجة عة بالی/ وينةن  انشگاه وشلان اوهاي ؛ت 

 ت مجة عة ا  فلسم؛

 ت مجة عة گی ويلسن الن.

 



 200       ...هامبر سی طرح  وم جلد ترجةه :ااعر    آينة تص ير            03/ اةا   42سال 

 ها نوش پی

هام عكاساکت تا يخچة  اسنان (4074) هام تص يرم تا منناش نشانهبابک احةدم    کنا  . 4

ر سی پر اشان   با  خ انز تص ير و سار تی ل آن  ا تا تكاملز يعنی سانةا ب يدگاه نظريه

نژا  است. سادمهدم مقام کر ه و ا تباط  يدا م و نی   اننقال پاا  اش طريق تص ير  ا نشان  ا ه

( به 4030« )اناسیانداشهام  وايتچشم»و  (4033« )امهام چند سانهبیث اش هنر»مقالة  و    

اش  . هةچنان مريم پ  ابراهام صاقالنیپر اخنه استاناسی    عكس بر سی عنصر  وايت

    انشگاه گاالن  فاع  (4097) هام فا سیاناسی و تیلال فن  اسنانگ نهام با عن ان نامهپايان

 است. کر ه

2. imagology 

  ( ااعر امريكايی  يگرم تعلق  ا  .4910ت 4370. يكی اش سه عكس   واقع به  ابرت فراست )0

 هام علفبرگا    يک مجة عه با عن ان عن ان     واش ه اعر بی4311. هنگامی که وينةن    سال 0

يک نسخه  ا برام  الف والدو امرسنت ااعر و فالس ف بنا  فرسنا . کنا  ت جه  تمننشر کر 

هام فالس ف با گ آماا به وينةن ن ات. سنايزام تیسانامرسن  ا بساا  جلب کر  و او نامه

وينةن  مننشر کر .نا ي  ک تريب ن     اجاش  امرسنش ه کر  و او اين نامه  ا بیوينةن  ا هاجان

 .چاپ  سادت ناا گنجاند  به4331که    سال  هام علفبرگاين نامه  ا    ويراست  و  
5.William S. Kennedy 

1 .George Collins Cox (4314عكا  امريكايی است که علت اهرتز عكاسی اش 4940ت ) 

 هات اشجةله وينةنت ب  ه است. برخی اخصات
7. Richard Maurice Bucke 

 «.سنايم خ    امی»ا  : با اين سطر آغاش می« آواش خ   من»ترين اعر وينةن اعر . معروف3

9. "The Persian Lesson" 

10. "A Sufi Lesson" 

  است. ها ااا ه اده.    بخز منابع به تعدا م اش اين پژوهز44

  منابع

اش  کابل کا مانن مهای: نقاایو نقاا اتاا ب. »(4094 ضا ان ااروانی )الله و علی تت آتشی

 .424ت444. صص0. ش2.  فرهنگسنان ةا باات تطباقی نام نامةهژيو«. لنناحةاسه م
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 «.نةايی    ااعا  سعدم و والت وينةنهام  استم تاف(. »4033مناره ) تت احةدسلطانی

 .21ت44. صص9. ش0.  ا باات تطباقی

    یاعر و نقاا مانا انهاو ب یقاتطب لاتیل(. »4094ه آتشی ) ضا و اللعلی تت ان ااروانی

 .20ت4. صص9. ش0.  هام شبان و ا باات تطباقیپژوهز«. آثا  سهرا 

ا باات  مطالعات «.والت وينةن و احةد اامل (. »4094اةسی و گلناش پا ندم ) تت پا سا

 . 442ت39. صص24. ش1.  تطباقی

. اعرهام والت وينةنگايده :ا من والت وينةن«. فنا پاشگ. »(4094)میسن  تت ت حاديان

  وشگا .  :والت وينةن. ترجةة میسن ت حاديان. تهران

 . مصاحبه با ن يسنده.(4091)ت تتتتتتتتتتتتتتت 

 . مصاحبه با ن يسنده.(4097)ت تتتتتتتتتتتتتت 

و بهنا  ترجةة مصطفی حسانی «. اعر حافظ مريناپذ   ترجةه(. »4094 يک ) تت  ي يس

 . 71ت12. صص1. ش0.  فرهنگسنان ةا باات تطباقی نامنامة يژهو مارشاباباشا ه ف مشی.

سخن.  :. ماال  عظاةی. تهرانپا ااه فنح   « نگاهی به ناةا. »(4033)عبدالیسان  تک  ت ش ين

 .200ت229صص

شمانة والت اعر و  تشندگی :ناخدام من تام ناخد«. پاشگفنا  منرجم. »(4039)فريد  تت قدمی
 .29ت40 وشنامة ايران. صص :. ترجةة فريد قدمی. تهرانوينةن

. ترجةة اعر و شمانة والت وينةن تشندگی :ناخدام من تام ناخد. (4039)والت  تت وينةن

  وشنامة ايران. :فريد قدمی. تهران

. ترجةة میسن اعرهام والت وينةنگايده :ا من والت وينةن. (4094)ت تتتتتتتتتتت 
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