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Article Info ABSTRACT  
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In the study of contemporary comparative literature, world literature is 

recognized as a branch that studies the process of circulation of literary 

texts. The term, first coined by Goethe in the early nineteenth century, 

emphasizes the circulation of literary works beyond the language and 

culture of origin. After him, many scholars and thinkers challenged his 

concept of world literature and placed it in the realm of acceptance or 

rejection and doubt. Researchers such as Emily Upter, David Demrash, 

Pascal Casanova, Franco Morti and. . Each of their own perspectives 

sought to draw its conceptual and material boundaries.Hussam alKhatib 

aPalestinian-born compiler, describes the components influencing the 

literary circulation and globalization of a work at three levels: in-text, 

linguistic, and external structure. This article intends to use the 

descriptive-analytical method and considering the universal components 

of the works, from Al-Khatib's point of view, to study the literary 

circulation of Frankenstein's novel in Baghdad by Ahmad Saadawi, 

beyond the national borders of Iraq. The findings of this study show that 

the global success of Frankenstein in Baghdad Ahmad Saadawi is 

influenced by the socio-political situation in Iraq, the internal and external 

structure of the novel, the relative advantages of languages and..it is 

formed. 

 

Article history:  
Received: Accepted:  

Keywords:  
,ComparativeLiterature 
 World Literature 
 Goethe 

     Hussam Al-Khatib 
.Frankenstein in Baghdad  

Cite this article: Pourajam, P., Bakhshi Dastjerdi, R., & Nakhli, S. R. (2021). Title of paper. Journal of 

Research in Narrative Literature, 10 (3), 1-20.  
 

                               © The Author(s).                                                                      Publisher: Razi 

University  

DOI: 00000000000000000000000000 
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  چکیده اطالعات مقاله

 یرا بررس یگردش متون ادب فرایند که است شده شناخته یاشاخهعنوان  جهان به اتادبی ی معاصر،قیتطب اتیادب اتدر مطالع مقاله پژوهشینوع مقاله: 

زبان و گردش آثار ادبی فراتر از  برگوته در اویل قرن نوزدهم مطرح شد، توسط نخستین بار که اصطالح . این کندیم

و اندیشمندان بسیاری، مفهوم ادبیات جهان وی را به چالش کشیدند  نظرانصاحببعد از او  .ورزدیتأکید مفرهنگ مبدأ 

کازانووا، فرانکو مورتی  پاسکال دمراش، دیوید آپتر، و آن را در حیطۀ قبول یا نفی و تردید قرار دادند. محققانی مانند امیلی

گر . حسام الخطیب تطبیقاندبودهآن  مادی و مفهومی یمرزها به دنبال ترسیم ،خود خاص دیدگاه از یک . . . هر و

ی، زبانی و ساختار متندرونیک اثر در سه سطح  شدن یجهانی مؤثر در گردش ادبی و هامؤلفهاالصل به بیان فلسطینی

شمولی ی جهانهامؤلفهبیرونی پرداخته است. این جستار در نظر دارد که با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با توجه به 

ی ملی مرزهای سو آنآثار، از دیدگاه الخطیب، به بررسی گردش ادبی رمان فرانکشتاین فی بغدادِ احمد سعداوی، در 

 ریتأثکه موفقیت جهانی فرانکشتاین فی بغداد  احمد سعداوی تحت  دهدیمی این پژوهش نشان اهافتهعراق بپردازد. ی

 است گرفتهشکلو . .  هازباناجتماعی عراق، ساختار درونی و بیرونی رمان، مزایای نسبی  -موقعیت سیاسی

  :افتیدر خیتار

 :  رشیپذ خیتار

  های کلیدی:واژه

 دبیات تطبیقی ا

 ادبیات جهان

 گوته 

 حسام الخطیب

 فرانکشتاین در بغداد
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از آثار گوته در  معمول طور بهمفهوم و مطالعه ادبیات جهان دارای تحوالتی طوالنی و متغیر است که 

ایده ادبیات  1شده است. کاربرده بهپیش از او نیز این اصطالح  حال نیا باشود، به بعد دنبال می 1827سال 

هایی از آثار ادبیِ چینی، فارسی، عربی، سانسکریت، آلمانی و جهان در گوته، پس از خواندن نمونه

دوران »ی، شکل گرفت. سخن مشهور او که اصل زبانترجمه یا به  صورت بههای دیگر بسیاری از زبان

)اکرمان، « ادبیات جهان نزدیک است و هر یک از ما باید تالش کنیم تا رویکرد خود را تسریع کنیم

ادبیات جهان بر آن استوار شد.  مفهوم ای است که بعدها کل ساختارپایه عنوان به(، 351ـ  350: 1990

باز کرد، بلکه روشنفکران و دانشمندان  تفسیرهای مختلف این مفهوم برایای را زمینه تنها نهاین اعالمیه 

 .در تعریف و ارائه شکل مناسب برای درک بهتر آن سوق داده است سرعت بهرا 

گیرد... و  به قرار می ادبیات جهان مانند ادبیات عمومی در حوزه لغوی ادبیات تطبیقی»از نظر پروار       

مورد یات تطبیقی در ارتباط است و احتماال بستر الزم را برای بسیاری از سؤاالت زعم گوته، صراحتاً با ادب

، را ادبیات تطبیقیقلمرو خطیب  .(12ـ  11: 1396)پراور،  «ن فراهم خواهد آوردگراتطبیقتوجه 

 خواه از حیث مرزهای جغرافیایی، می داند.دادوستدها و تبادالت ادبی، خارج از مرزهای بومی ،و ملی 

)زینی  .انی و ملی که در مکتب فرانسه اصل و اساس است و خواه از حیث انواع جدید ادبی و هنریزب

از منظری دیگر، بعضی از پژوهشگران ادبیات جهان را یک رشته تازه ظهور ( 183: 1394وند و نادری، 

ملی ملل و  دانند که در نیمه دوم قرن نوزدهم، هدف آن جدایی مطالعاتیافته در ادبیات تطبیقی می

به هر حال این اصطالح در قرن . (1: 2016کشف روابط واقعی بین ادبیات ملل مختلف بود. )ونگ، 

کالسیک جهان ـ عمدتاً به معنای ادبیات غربی ـ استفاده  اتیادبنوزدهم در درجه اول برای تعیین بهترین 

های ی آثار مدرن که با سنتناسشییبایزای برای توصیف مقوله عنوان به "شاهکار"شد، زمانی که می

تغییر نام داد،  "ادبیات"به  "شاهکارها"از 2امّا در قرن بیستم؛ درگیر بود، مطرح شد هاآنکالسیک قبل از 

 تا نماینده نویسندگان بسیاری از کشورها باشد.

ها و محدودیتو امیر مفتی به برخی کاستی 4، گایاتری اسپیواک3: امیلی آپترجمله ازمحققان مختلفی       

در پاسخ،  .اندکردهاشارهها ی تفاوتسازهمگنهای ادبیات جهان از تکیه بر اروپا محوری گرفته تا 

یا ماریون 7، مارتین پوکنر6، پاسکال کازانووا5دیوید دمراش، فرانکو مورتی مدافعان این زمینه مانند

هر یک دیدگاه خاص خود را برای تعیین چهارچوب و تعریف مشخصی از ادبیات جهان  ،8سیسکیند

 توافق موردهیچ تعریف یا رویکردی، در پاسخ به اینکه ادبیات جهان چیست؟  حال نیا با ارائه دادند.

، اندهایی که به بحث پیرامون این موضوع پرداختهکلی قرار نگرفته است. پاسخ به این سؤال در کتاب
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هایی دهد، خواه از طریق استداللقرار می توجه مورداساساً نهادهای ادبی و بازار کشورهای مرکزی را 

توسط کازانوا باشد، یا رویکردی جایگزین و پویا برای ادبیات جهان که  "گرینویچ النهارنصف"مانند 

 .است کرده اشارهکه دیوید دمراش  طورهمانبر ترجمه و تیراژ متمرکز است، 

نظر دیدگاه،  ادبیات جهان از مفهوم دهد کهنشان می پژوهشگران فردیهای این تفاوت در دیدگاه      

 جریان ترسیم برای را مدلی جهان، ادبی فضای یک وجود ادعای با ؛ کازانوامکان و دوره متفاوت است

از نظر او ادبیات جهان  نامیده است. 1ادبیات جهانی جمهوری آن را که است کرده پیشنهاد جهانی ادبیات

های نظامی یکپارچه است که در یک جمهوری جهانی از یک مرکز به عنوان پایتخت ادبی جهان و حاشیه

آن تشکیل شده است، این پایتخت از نظر او قطعا پاریس است و برای اثبات این عقیده بخشی از کتابش 

های نویسندگان اروپایی درباره اهمیت ادبی قولرا به عنوان )اصول حاکم بر تاریخ جهانی ادبیات( به نقل 

ی المللنیب ادبیات گردشعنوان  به گوته جهانِ ادبیات پاریس، اختصاص داده است. اما دیوید دمراش به

 از بلکه ،(واقعی دنیای و ادبی از اعم) قدرت مراکز تنها از نباید جهانی کند؛ از نظر او فرهنگنگاه می

ها و ای از آثار را از زمانمباحث او درباره ادبیات جهانی دامنه گسترده .شود گرفته نظر نیز در هاحاشیه

گیرد. او در تا رمان ناشناخته امبویل نگال، نویسنده زئیری را در برمی لگمشیگهای مختلف، از مکان

؟ و جهان چه کسی ادبیات جهان چیست؟ زیبرانگ بحثکه با دو سؤال  "چیست؟ جهان ادبیات"کتاب 

آن آثار ادبی است که در فراسوی خاستگاه  رندهیدربرگبه نظر من ادبیات جهان »گوید: شود، میآغاز می

ترین کنند. ادبیات جهان در جامعی، سیر و گردش میاصل زبانترجمه چه  صورت بهفرهنگی خود، چه 

)دمراش، « از منزلگاه اصلی خود، فراتر رفته است حال به تاتواند شامل هر اثری باشد که مفهوم خود می

 ( 39: 1393( و )نک: انوشیروانی، 4: 2003

است. توجه و  گرفته قرارپژوهشگران این حوزه  توجه مورداین مسئله در خارج از دنیای غرب نیز       

ی هالل  آغاز محمد غنیم "االدب المقارن"ی ادبیات با کتاب شمولجهاناهتمام ادیبان عرب به مفهوم 

به این مفهوم پرداخته است. غنیمی  "ی ادبیات و عوامل آنشمولجهان"شد که در فصلی از آن با عنوان 

انتشار  ،شدنیجهانی منظور او از کل طور بههالل نسبت به این نظریه رویکردهای متفاوتی داشته است و 

افرادی که در جهان عرب به  جمله از. ستهاآنو تأثر بین  ریتأثادبیات قومی و ملی در جهان و ایجاد 

توان از نبیل راغب، فؤاد مرعی، عبده عبود، طرابیشی و حسام الخطیب اند، میبررسی این نظریه پرداخته
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ی ادبیات شمولجهانمندتر به بررسی مفهوم تر و نظامجامع صورتبهحسام الخطیب نام برد. در این میان 

ی از ادبیات و یا جزئارتقای »ی ادبیات به معنای شمولجهاناو  نظر ازهای آن پرداخته است. و تبیین مؤلفه

ی مرزهای زبانی یا سو آناش در کل آن به سطحی  است که عموم جهانیان به عظمت و سودمندی

به عاملی آن اثر  کهینحو بهای اعتراف کنند، و به ترجمه، شناخت و مطالعه آن اقبال نشان دهند، منطقه

« های مختلف تبدیل شودمؤثر و فعّال در تکوین فضای ادبی جهان در یک مقطع یا در طول دوران

 شمولجهانزیرا عناصر متعدد  ،توان این تعریف را تعریف جامعی دانستمی (.102: 2005)خطیب، 

ی، ادبیات جهان نسبی در وضعیت ادبگذاری شدن یک اثر مثل ترجمه، پذیرش و اقبال جهانی و نیز تأثیر

ی آن در سه سطح هامؤلفهی یک متن به بیان شمولجهانگیرد. او همچنین برای تعیین مقیاس را در برمی

مند مفیدی های نظامها طرحاز این مؤلفه هرکدام، 9پرداخته است "ی، زبانی و ساختار بیرونیمتندرون"

 ،یک متن ادبی را در فضای ادبیات جهان هایتوان استثنائات و برجستگیمی هاآنهستند که در بطن 

 بررسی کرد. 

 ،ی آندر مورد تعاریف و رویکردها کهیک حوزه وسیع است توان گفت ادبیات جهانی بنابراین می      

 یبرخی از اختالفات، برداشت محققان از ادبیات جهان رغمیعل حال نیا باد. نظر جامعی وجود ندار اتفاق

این تغییرات  .های مختلف، متفاوت به نظر برسدیست که ممکن است در دورها ابههای مشبر اساس ارزش

مفهوم  یریپذانعطاف یا مفهومی بودن های فرهنگی یا برنامه سیاسی جوامع است که به بازناشی از ارزش

 در مواجه با امکانات جدید مطالعات ادبی اشاره دارد. جهانی، ادبیات

 هینظردر این پژوهش سعی شده است با استفاده از دیدگاه حسام خطیب و نیز با توجه به نظر دیگر       

احمد سعداوی پرداخته  "فرانکشتاین فی بغداد"ی رمان شمولجهانهای این حوزه به بررسی مؤلفه پردازان

ها، نهیزم یدر برخو  اندهشد هیدر کنار هم تعبها مؤلفه نیموارد، ا اغلبدر است که  ذکرشود، الزم به 

 طور جداگانه ارائه بهها از مؤلفه کدام هر. در اینجا باشد یگریتابع د یا ممکن است غالب ومؤلفه  کی

به نظر  .شودارائه  این رمانگردش  تیوضع لیاز تحل یارچوبهتا چ شده ذکر هااز آن ییهاو نمونه شده

های جهان شمولی از دیدگاه حسام الخطیب، توانسته مؤلفهرسد رمان فرانکشتاین فی بغداد با توجه به می

 است به جایگاه جهانی در بین آثار ادبی برسد.

 ادبی مطالعات برای قدرتمند ابزاریشمول جهان ادبیات اهمیّت این بحث در آن است که مطالعه     

آثار  شدنی جهان درک چگونگی برای مهم مضامین از بسیاری لاز طرفی شام موضوع این زیرا است،

عالوه بر این . دهدنشان می را ملل و هافرهنگ بین اطالعات اشتراک است و از طرف دیگر نحوه ادبی
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 یبرا را خاص نیو مضام سندگانیانتخاب ژانرها، نو لیاز دال یروشن ریتصو این آثار لیتحل و هیتجز

 .دهدمیارائه  ،ترجمه و انتشار

پژوهشگران این حوزه و بیان  نظر ازبر این اساس پس از بررسی کوتاهی از مفهوم ادبیات جهان       

های ادبیات جهانی از دیدگاه حسام الخطیب و نیز معرفی کوتاهی از رمان فرانکشتاین فی بغداد مؤلفه

های پردازد و با اشاره به وجود مؤلفهاحمد سعداوی، به کاربست دیدگاه حسام الخطیب بر رمان مزبور می

در پی آن است تا  رو نیا ازکند. می دیتأکی در این رمان، بر نوآوری سعداوی در رمان فوق شمولجهان

  به پرسش زیر پاسخ دهد:

های مؤثر در گردش جهانی رمان فرانکشتاین فی بغداد در چه ی، مؤلفهبررس موردبا توجه به دیدگاه  

 دارد؟مواردی نمود 

 ـ پیشینه بحث2

ی شمولجهانهای هیچ پژوهشی به بررسی مؤلفه تاکنونرسد ، به نظر میآمدهعمل بهجستجوهای  بر اساس

تراگونگی رمان فرانکشتاین فی بغداد احمد »نپرداخته است،  "فرانکشتاین فی بغداد"ادبی در رمان 

 هبررسی رابط(، به 1399ینی و دیگران )، نوشته صدیقه حس«سعداوی در تطبیق با فرانکشتاین مری شلی

متن از نوع شیدر محتوای ب شده جادیهای محتوایی این دو رمان و تغییرات اتراگونگی در برخی ویژگی

های پستی و فرانکشتاین در رمان سمیمدرنپستهای خوانش تطبیقی مؤلفه»پرداخته است. مقاله جایگشت 

مانند،  سمیمدرنپست(، به بررسی تطبیقی عناصر 1395نوشته علی افضلی و نسرین گندمی )« فی بغداد

رمیز النسقی فی تال«نظمی زمانی و مکانی در هر دو رمان اشاره دارد. مقاله یی، چندصدایی و بیجابجا

ها شخصیت یشناسنشانهبررسی به ( 2016) ابیل العتهاللفراس صالح عبدا، «دروایۀ فرانکشتاین فی بغدا

 احمدبغداد  فی روایۀ فرانکشتاین فی بنیۀ التدهور التکتش»در  (2014) سلمان کاصد پرداخته است.

هایی که د. برخی پژوهشپردازها بین واقعیت و خیال میو حضور شخصیت غیاببه بررسی ، «سعداوی

 ۀالجسد دراس ةذاکر ۀفی روایۀ سماتُ المحلیَّ»از:  اندارتعبدرباره موضوع ادبیات جهانی صورت گرفته 

های محلی رمان (، تنها به بررسی ویژگی1398نویسندگان روشنفکر و دیگران ) «ۀاألدبی ۀالعالمیَّ ۀفی نظری

« الشحّاذ مقومـات العالمی َّـۀ األدبی َّـۀ فـی روایـۀ». اندپرداختهذاکرة الجسده از منظر مفهوم ادبیات جهانی 

فوظ، های عالم گیری رمان شحاذ نجیب مح( در پژوهش خود، به بررسی مؤلفه1396خضری و دیگران )

( 2017« )العالمی َّــۀ األدبی َّــۀ بــین التعریــف والتنظیــر»اند و در مقاله از دیدگاه حسام الخطیب پرداخته

 نیز، به بررسی مفهوم اصطالح ادبیات جهان، از دیدگاه پژوهشگران این حوزه پرداخته است.

http://ensani.ir/fa/article/417052/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8F-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%91%D9%8E%D9%87%D9%90-%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%91%D9%8E%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%87
http://ensani.ir/fa/article/417052/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8F-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%91%D9%8E%D9%87%D9%90-%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%91%D9%8E%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%87
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 ـ بحث و بررسی3

ها یک اثر دارند، خالصه این مؤلفه ایی و بیرونیی اشاره به اصول ساختاری، محتوشمولجهانهای مؤلفه

 از دیدگاه حسام الخطیب به شرح زیر است:

 ی متندرونهای : مؤلفه1ـ 3

، قابلیت شده فراهمادبیات هر عصری بنا بر بستری که برایش  ی و نظرگاه انسانی:ریگموضعالف: 

 است. داکردهیپهای مشترک انسانی را ها و دغدغهطرح و پردازش هنجارها، ارزش

های مالک مهم برای ارزیابی اثر خوب و برجسته، تبیین ابعاد حضور انسان در چالش»گوید: خطیب می

های ی که این کار باعث گسترش افقاگونه بهایدئولوژیک یا معرفتی است  اجتماعی، شخصی، ملی،

شود. هر اثر جهانی که مورد ارزیابی قرار گیرد،  روابط انسانی و افزایش قدرت شناخت جهان پیرامون

« آن حاوی مطالبی مربوط به تفسیر جهان، وجود، جامعه یا روانشناسی انسان است یهیمادرونبدون شک 

 (.102: 2005)خطیب، 

، اعتقادات، رسوم و آدابرنگ و بوی محلی به این معناست که اثر بازتابی از : ب: رنگ و بوی محلی

و مکان مشخص، به مخاطب نشان دهد که داللت بر دو  زمان کنوع قومیت نویسنده را، در یلباس و 

 دست به متن آن از که است سنتی دوم و خارجی متن یکطعم  و عطر یا محلی رنگ»مفهوم دارد: 

کند که یرا مشخص م ی اثرفرهنگ یژگیوبنابراین رنگ و بوی محلی ؛ (45: 2005)جویدر، « آیدمی

. خطیب ستیفهم ن شخص خارج از خانه کامالً قابل کی یجامعه خاص است و هرگز برا کیمخصوص 

شان به مطرح کردن دیدگاه انسانی آثار ادبی جاویدانی وجود دارد که علت ماندگاری»عقیده دارد که 

های محلی و ملی است وابسته نیست، بلکه سبب آن آمیختگی به رنگ و بوی محلی و وجود شخصیت

« را در مرحله تاریخی معین به تصویر بکشد نظر موردسنده از طریق آن توانسته است روح منطقه که نوی

 (.102: 2005)خطیب، 

ملی  و فرهنگی های زبانی،ریشه از اگرچه ادبیات جهان بزرگ آثار پ ـ توازن بین خاص و عام:

 به تا هستند محلی و ملی هایمحدودیت از عبور به قادر حال نیع در اما اند،مبدأ خود سر برآورده

 با را دیگری هایبرسند و انسان ترجمه، چه و اصلیصورت  به چه خود، مرزهای از فراتر خوانندگان

 تاریخ، زبان، هایسیستم در ... و عاطفی هایپاسخ رفتاری، الگوهای ها،خواسته مشابه، اساسی نیازهای

بهترین »خطیب  نظر از. بپردازند هاآنکنند و به  درک اختالفات، حادترین حتیوجود  باعقیده،  و فرهنگ

اثر این است که در مقطعی خاص به موضوعی  روش برای برقراری توازن دقیق میان عام و خاص در یک
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(. بر 103)همان: « های دیگر نیز مهم باشدکه در یک جامعه مهم است در جامعه حال نیع دربپردازد که 

 ی و هم جهانی هستند.محل هم واحدِ آن درهایی هستند که ادبی جهانی، آناین اساس بهترین آثار 

اصول  نیرگذارتریتأثنوآوری و تمایز از دیدگاه منتقدین ادبی یکی از  ت: نوآوری و تمایز:

ی غیر مألوف به اگونهبهنویسندگی، در تعیین ارزش زیباشناختی هر اثر ادبی است، در این شیوه نویسنده 

را ارائه دهد و از دایره  هاآننگرد و سعی دارد با نگاهی نو های اطراف میاشیاء و پدیده موضوعات،

گاهی یک اثر ادبی به علت حس و حال متفاوتش در »خطیب  نظر ازعادت و روزمرگی، بیرون بیاورد. 

در و اغراق  کند. کار ادبیات امروز، غافلگیری، کشفیات تازهمیکشور دیگری شهرت بیشتری کسب 

 شگفتها همراه با عوامل دیگر باشد، نتیجه یی کافی نیست. وقتی این نوآوریتنهابهتضادهاست. ولی این 

دامنه ایجاد تفاوت  طرف کی از(. مشکل این دیدگاه این است که 103)همان: « ی خواهد داشتزیانگ

و نوآوری در ادبیات، مشخص نشده است و از طرف دیگر این نوآوری ممکن است از دید مترجمان، 

 زند.ای دامن میپنهان بماند که به ناشناخته بودن متون حاشیه

اصل زیباشناختی یک متن در طول تاریخِ نقد ادبی مراحل مختلفی را  ث: تمایز ساختاری و هنری:

 نظر ازاند، اما امروزه از عوامل بیرونی، اهمیّت داده نظر صرفاست، منتقدان زمانی به متن، طی کرده 

ساختاری  نظر ازآنچه بیش از هر چیزی در یک اثر ادبی مهم است، انسجام متن  پردازان هینظرمنتقدین و 

ص در زمینۀ شکل شود، بخصومی ممکن ریغدر آثار هنری رفیع، جدایی بین عناصر آن »و روایی است: 

 شدن یجهاناست. پس اثری که برای  ترآسانو مضمون، ولی در آثاری که برجسته نیستند، این جدایی 

این انسجام »گوید: خطیب در ادامه می« باید این شرط انسجام هنری را فراهم کند ناچار بهشود نامزد می

باشد، ندارد؛ یعنی این انسجام ممکن است از حیث داشتن  توافق موردهنری، معیارهای روشنی که 

)نک: خطیب، « طرح کلی اثر، یا از جهت خیال غنی، دقت تعبیر و ... باشد نظر ازمعیارهای هنری، چه 

2001 :237). 

 های زبانی: مؤلفه2ـ3

ی شمول جهان، زنده و پویا بودن و ترجمه آثار، در لحاظ ازهای زبانی به بررسی تأثیر کارکرد زبان مؤلفه

به گفته خطیب  .دارند هم بازبان و ادبیات ارتباط تنگاتنگی های زنده: الف: زبان پردازد.می هاآن

ی دارند زیرا هر شمولجهانهای زنده، فرصت بهتری برای به زبان شده نوشتهحقیقت این است که آثار »

های انگلیسی، فرانسوی، روسی و آلمانی مقبولیت جهانی بیشتری داشته باشند، فرصتچه زبانی مانند 

های زنده را هم به این کنند؛ باید خدمات جهانی به زبانبهتری برای گسترش در خارج از مرزها پیدا می
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ا رصد امر افزود زیرا مؤسسات فرهنگی در بیشتر کشورهایی که زبان زنده دارند، تغییرات و مبادالت ر

 (.238)همان: « کنندی میزیربرنامهشان، کنند و برای انتشار بیشتر زبانمی

گردش فراملی متون ادبی، محققان را وادار  عنوان به "ادبیات جهان"عالقه روزافزون به  ب: ترجمه:

ا توجه به سازد تا شیوة ترجمه آثار ادبی در مرزهای مختلف )ملی و زبانی( را مطالعه کنند، از طرفی بمی

را  هاآنموانع زبانی، بدیهی است که بسیاری از آثار باید ترجمه شوند تا افراد سایر کشورها بتوانند 

است و نقش  شده شناختهبنابراین نقش برجسته ترجمه در الگوهای جهانی ارتباطات، کامالً ؛ بخوانند

 ی به فرهنگ دیگر داشته است.ها و انواع ادبی از فرهنگمهمی در انتقال مفاهیم، مضامین، نهضت

 یمتنبرونهای : مؤلفه3 ـ 3

جهت ورود به فضای جهان  کنندهلیتسهکه نقشی  ی به عوامل غیر متنی و برون زبانیمتنبرونهای مؤلفه

 کند.ادبیات دارند. اشاره می

 ارتباط در اجتماعی و سیاسی فرآیندهای با یریناپذکیتفک طرز به ادبی ارزش انتساب الف: سیاست:

موقعیت فرهنگی و سهم  .دارد قرار ،کنندهفیتحر مختلف تعصبات معرض در دلیل همین به و است

تواند در کنار سیاست و اقتصاد کشورها، پشتوانه نیرومندی در هدایت محصوالت تمدنی هر کشور، می

در حوزة قدرتِ  تنها نه، شودیمها باشد، مؤلفۀ قدرت کشوری که یک متن ادبی به آن منتسب ادبی ملت

ی جاودانگی اثر هنری در مقیاس هافرصتزیادی در طبیعتِ  ریتأثنظامی، بلکه در حوزة تاریخ تمدن، 

 هیچ که دارد بستگی شرایطی به زیادی حد تا متون جهانی گردش درواقع( 247جهانی دارد. )همان: 

 .دارد و ادبی بستگی اقتصادی سیاسی، قدرت به بلکه ندارد،ها آن یشناختییبایز خصوصیات با ارتباطی

است و همچنان ادامه خواهد  دوطرفهاقتباس بین سینما و ادبیات امری  ب: اقتباس سینما و ادبیات:

ها نویسان بوده است. موفقیت برخی از فیلم نامهلمیف بخشالهامداشت، آثار ادبی بخصوص رمان همواره 

 است. بوده رگذاریتأثموضوع رمان  نگارش برنیز 

 ـ رمان عربی و فرانکشتاین فی بغداد4

، یمذهب یهاها، داستاننامهیها، زندگشامل افسانهتاریخ ادبیات عرب که در  تیروا یطوالن خیرغم تاربه

دانند. است، شروع رمان را در قرن بیستم می انهیعام یهاتیروا گریها و انواع دمقامه، واناتیح یهالیتمث

ادبیات  خیدر تار ،هاشنامهیکوتاه و نما یها، داستانیعرب یهارمان سابقۀبی شرفتیشاهد پ ستمیب قرنزیرا 

 ویفرانسزبان ، از انیمصر یترجمه، به رهبر جریاناز ناشی  یادیامر تا حد ز نیا». زبان عربی بوده است

 جادیو باعث امرتفع کرد مصر و اروپا را  نیب یو فرهنگ یبود که شکاف فکر ییاروپا یهازبان ریو سا
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مبادله  نی، ایطوالن یمدت ی(. برا118: 2004د،)ژاکمون «با استعمارگران سابق شد یفرهنگ نیب یگفتگوها

 محوری غربنیبجهان لیتحم نیز بود و ریاز اطالعات، دانش و تصاو طرفه کی انیشامل جر» یفرهنگ

 یشناسدر شرق دیدوارد سعا (.11: 2004ن، ووی)ون ل «دادی را نشان میاستعمار مهیو ن یدر مناطق استعمار

. او برقرار کرد وندیپ ی،و عرب یغرب یکشورها نیب یو ارتباط یفرهنگ انیو جر یاسیس تیواقع نیا نیب

 "تحریم" ادبیات عرب در غرب»ه نوشت ک "ادبیات تحریم شده"ای با عنوان مقالهدر ، 1990در سال 

تمام در اظهار داشت: او باشد،  های آنترین چهرهکی از برجستهی نجیب محفوظحتی اگر  ،شودمی

: 1995)سعید،  «نشده است و خواندهمانده نسبتاً ناشناخته  یلیعرب به دالادبیات ، ی جهاناصل اتیادب

 یرادبیو غ یاز آثار ادب یاریبستغییر در این امر است زیرا معاصر نشانگر های پژوهش، وجود نیا با (.372

 زنده نگهمانند کالرک نسبت به  . از طرفی بعضی از پژوهشگراناندشده در غرب ترجمه و منتشر یعرب

، نک: 372 :2000)کالرک،  نددهیهشدار م یفرامل یادب یبازارهادر  یعموم یهابرداشت نیداشتن چن

به جهان  یشتریب توجه اتفاق افتاد که یاسیو س یمهم ادب عیاز وقا یبرخدهه هشتاد،  اواخرسپتامبر(. در 

سپتامبر  عی، وقا1988در سال  توسط نجیب محفوظ نوبل زهیجادریافت  جمله از، داشترا به دنبال عرب 

ی نسبی جهان المللنیب شناخت جریانات ین، ا2010 لسا لیدر اوا یو بهار عرب متحده االتیدر ا 2001

ی رو "ناشناخته مانده بود"عربی که  ادبیات بهغربی ناشران سبب شد واقع  درعرب را در پی داشت و 

 .بیاورند

 ریدر عراق شاهد تکث 2003بعد از سال  دورهاست،  افتهی تجسماین روند در عراق به دالیلی بیشتر       

مردم جنگ بر  ریکردن تأث تیکوتاه بود که به دنبال روا یهاها و مجموعه داستاناز رمان یاسابقهیب

کردن نسلی از نویسندگان، شاعران و عامل جمعکه بسیار مهم بود  ةدورین دوره یک اهستند.  عراق

. به دنبال کردندعنوان موضوعی اساسی در زندگی خود نگاه میهنرمندان جوان بود که به منازعات به

جدید در طی  رمان نویسان» نوشته شد:در مدت کوتاهی  در عراق شکوفا شد و صدها رمان نژانر رما آن

(. در واقع 251: 2019)جبیر،  «اندرمان ترغیب شده 600به انتشار بیش از  2016تا  2003های سال

به عنوان یک ابزار تحقیق برای ثبت  نویسندگان با سقوط صدام فرصت یافتند که از رمان و داستان کوتاه

 .کنداز جنگ، آسیب و تبعید استفاده میشان تجربیات منحصر به فرد

است. این تغییر در ژانر رمان  شده جادیتأثیر جنگ و حمله قرار دارد، تغییراتی اکه تحت  هاروایتاین در 

 کنند که قبل از جنگهای جدیدی استفاده میها و سبک. داستان نویسان از تکنیکاستکامالً مشهود 

 کیتار یکمد گرید یکنند، برخیناسازگار استفاده م یتیاز روا اتیروا یبرخ». بردندیمکمتر به کار 



 11 در رمان....مولفه های جهان شمولی بررسی 
 

 

 یریگبا بهره یادب شیآزما نیاز ا یاصخ انیاند. بکرده ایرا اح انهیگراواقع یشناس ییبایز گرید یو برخ

 ریکه اشکال غ شد برده کاربه وحشت یشناسییبایساخت ز یها براو سورئال والهای، هیعیطبالاز ماوراء 

مانند مضامین مشترکی دارای  هاآن(. اغلب 189: 2015)باهورا،  «کندیم تیخشونت را روا فیتوص قابل

ویرانی شهرها هستند؛ که گناه و مرگ شهروندان بی، رنج انسان و انتهای جنگ، یعنی دردتأثیرات بی

ی افراد انسانی در رابطه با زورگویی، جنگ و قدرت، برجسته و ریپذبیآستجربیات بنیادی بشر را در 

ی عربی رادبیغادبی و آثار  افتیو در دینحوه تولیرش، بر شکل، نحوه پذمشاهدات  نیاکنند. آشکار می

عراق در ادبیات جهان  اتیامروز ادب گاهیجا یابیارز یبرا یمهم یامدهایپزیادی گذاشته است و  ریتأث

ها و اشغال عراق، آثار مهمی برای رقابت با ادبیات جهان. تولید شد. برخی از رمان 2003دارد. بعد از سال 

ی را به ادبیات عراق جلب کرد. المللنیبی شدند که توجه المللنیبهای عربی و زهموفق به کسب جای

است که در فهرست رمان پوکر عربی  توسط احمد سعداوی "فرانکشتاین فی بغداد"رمان  هاآن ازجمله

 جهینت درزبان ترجمه شد. این رمان نمونه خوبی از پیشرفت رمان عراقی  30قرار گرفت و به بیش از 

 .دندهیروزمره خشونت در عراق را نشان م تیماهآزادی نویسندگان است که 

( 2007-2006جنگ داخلی در عراق ) اصطالح به، چند ماه قبل از آغاز 2005سال وقایع این رمان در       

که در  پردازدافتد. احمد سعداوی در این رمان به روایت زندگی مردی به اسم هادی عتاگ میاتفاق می

کند های بغداد را، جمع میاز انفجارها در خیابان ماندهی باقی جنگ آمریکا و عراق، اعضای اجساد یانهم

نگار کند. شسمه که بعدها توسط یک روزنامهایجاد می "شسمه"موجودی به اسم  هاآنو با بخیه دادن 

کند از بین رفتن اعضای بدنش می شود، اقدام به برپایی عدالت و انتقام از عامالننامیده می "فرانکشتاین"

رود. او برای از بین میگیرد، آن قسمت از بدن انتقام یک قتل را می کشد. هر بار کهو افراد زیادی را می

آورد که باعث ترس و وحشت بین های فجیعی روی میهای پوسیده بدنش به خشونتجایگزینی تکه

-ی او دستگیر میجابه، هادی عتاگ را اشتباهبهشود. سرانجام نیروهای امنیتی مردم و نیروهای دولتی می

 کند....را نگاه می هاآن، شده رهاکنند و شسمه 

 ی در فرانکشتاین فی بغدادشمولجهانهای ـ مؤلفه5

 یمتندرونهای : مؤلفه1ـ5

 الف: مضامین و نظرگاه انسانی

و  تیدر کنار جذاب ،یحاالت انسان نیترمهمدر  لمّتأمند از هبهر یتیبا روافرانکشتاین فی بغداد رمان 

تفکر در رویدادهای را به مخاطب داستان،  عی و تخیلیو جهان واق هیماحاصل از درون یکنندگسرگرم
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تا  ؛ستین یهیبدچندان هم  ،پندارندیم یهیآنچه بدتا مخاطب متوجه شود  داردیمواعراق  آوررنج

 د.ربب یپ یگرید یمعان وبنگرند و به سطوح  یاافتاده پا شیپ یبه مسئله یمتفاوت یهیبتوانند از زاو

کشت و متعدد،  یهاجنگ ی مرگ و ترس ناشی ازاید دننکیم یدر آن زندگ سعداویکه  ییایدن      

شود که قهرمان واقعی او دربردارنده دو از محتوای رمان چنین استنباط می و رنج است. کشتار و درد

خشونت و نیز توانایی ساختن دوباره  ناشی از ترس و نانهیبواقع ریغدرس اساسی است: توانایی انجام اعمال 

 بهمرگ و انتقام با نگاه او به  رمان میاست که مفاههیوالیی  سعداویقهرمان ی آینده. سو بهو رفتن 

اعمال غالباً شامل  نیرا انجام دهد و ا یاعمال خاص دیدر مواجهه با مرگ بااو  ،ردیگیشکل م هم موازات

 .است و غلبه زندگی بر مرگ احترام به انسان

 نیا با استفاده کرده است. آن انتقام، تبع بهو  خشونت فیتوص یخود برامخلوق ترکیبی از  یسعداو      

اساسی در مورد آنچه باعث ایجاد و نحوه ظهور آن های خشونت، بلکه فرض تنها نهرسد ، به نظر میحال

های یی در روایتشناساقابلترین ویژگی ای در این رمان دارد. خشونت اصلیشود، نیز بازتاب گستردهمی

ضمنی یا صریح در دنیای  طور بهای است که (. همچنین پدیده2020ابرقهرمانانه است )مولر و همکاران، 

 اجتماعی وجود دارد.

که موجب کشته شدن تعداد  شودخشونت از همان ابتدای رمان با انفجاری در میدان شهر آغاز می      

مرگ مانند »ای است که این انفجار یک حادثه معمولی در منطقه چند هرشود. زیادی از ساکنین آنجا می

ها رها اله در خیابانمانند زب» شدگانکشته( و اعضای بدن 6: 2013)سعداوی « لرزاندطاعون آن را می

اعضای قربانیان را جمع  شده رهاهای عتاگ متأثر از مرگ دوستش، تکه (. هادی25)همان: « شودمی

نداشته باشند، ایجاد  زیآماحترامرا که ممکن است فرصتی برای دفن  هاآنتا یک جسد کامل از  کندمی

مأموریتی »شود، گیرد، جسد زنده میمیروح نگهبان جوان هتل، در این جسم جای  نکهیا از بعدکند. 

دهد، آناتومی نابجای ]بدن او را[ تشکیل می هاآننجیب را برای انتقام از مرگ کسانی که اعضای بدن 

او  د؛بگیر قطعات نیخود را با جان دادن به ا امانتققصد دارد  والیه(. 441: 2018)وبستر ،« کندآغاز می

از وی که حق زندگی از آن سلب  یاآشکار سازد که هر قطعه یاگونهبهکند وجود خود را یتالش م

این  به خاک سپرده شود. ستهیشا یو توسط دولت به شکل شده رفتهیانسان پذ کیعنوان  به شده است

کید تأشود، فریگدا ترین مضمونی است که در فرانکشتاین فی بغداد دیده مییی برجستهجوانتقاممیل به 

 نیتراز مهم یکی و است یاحساسات انسان نیاز قدرتمندتر یکی ییجوبه انتقام لیمطمئناً م» کند کهمی

 .(263: 1944: دایگ)فر «جهان بوده است اتیادبهای دغدغه
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یکی از صاحبان  انتقام مرگهرگاه زیرا کند، هیوال شروع به تجزیه میبدن معنای استعاری در یک       

رود و شروع به پوسیدگی و تجزیه مربوط به بدن شخص از بین میعضو گیرد، را می اعضای بدنش

دست چپم افتادند، دماغم ذوب شد، راست و سه انگشت دست  انگشت شست بعد سه ساعت»کند: می

. (144: 2014 ،ویا)سعد «شکل گرفت هاآنروی بدنم به خاطر از بین رفتن گوشت های بزرگی سوراخ

کند تا اعضای می گناهانبی ، شروع به کشتنبا راهنمایی ساحران خود بدن دهشیبرای جبران فرم متالشاو 

] هیچ  ایگناه یکامالً ب یگناهیب چیه نجایدر ا»گوید میاقدامات خود  هیتوجد و در بدن را جایگزین کن

 گناهان،زنده ماندن، با کشتن بی یبرا او تالشبنابراین (؛ 214 همان:) «ستندین تکاریکامالً جنا یمجرم[ 

 گرید یهایسازنده خود را از زندگ یهاانتقام بخش شود. اوعراق می داریناپا در محیط عدالت نیگزیجا

نظر،  نیکند. از ایزده مبغداد را وحشت یهاابانیشود که خیم لیتبد یارهیزنج یو به قاتل ردیگیم

در  شهیو انتقام که هم تیعصبان ساسبا اح سو کیاز  رایزکند متناقضی در مخاطب ایجاد می احساس

وجود  تیاز انسان یشود بخشیکه مرتکب م ی، در هر قتلگرید یکند، از سویحال رشد است، عمل م

داده با آنچه از اجساد  دست را که از ییهاکه او قسمت تیواقع نی، احال نیا دهد. بایخود را از دست م

انتقام  از ریناپذ انیپا یاچرخهبه این صورت او وارد که  است نیا انگریب ،زیکند نیجبران م ،ردیگیتازه م

-دهد، اما محتملیم رییغجهان را ت ی،عمل خشونت، مانند هر عمل»هانا آرنت  انیبشود، به و خشونت می

 (.80 :1970آرنت، ) «تر استخشن یای، دنرییتغ نیتر

 تختیترس و وحشت در پا یعموم یفضا جادیخشونت باعث اترس است،  ،دیگر توجه قابل مفهوم      

 یو در ترس مداوم زندگ رندیگیلحظه در معرض مرگ قرار م هر که مردم ییعراق شده است، جا

: ردیگیبحث قرار م طور گسترده در رمان مورد مفهوم به نیاکنند. ترس منبع شرارت در کشور است. یم

رود و یاو فراتر م .(123:  2014 ی،)سعداو «مینیرا بب یشتریب و  شتریمرگ ب میخواهیترس م لیما به دل»

 ،ابدی انیچرخه کشتار پا نیببرند. اگر بخواهند ا نیترس را از ب دیاشغالگر با یرویدولت و ن": دیگویم

و بسیاری از افراد  شودیم والیه همان ترسی است که سبب خلق نی(. اهمان) «متوقف شود دیبا ترس

در اصل حامل هیوال  نیا اگرچه. آورندیم یرواو ترس از ناشناخته به  به خاطر بدون اینکه هیوال را ببینند

این پیامدها  کند.یاعالم م تیبشربه شر را  یامدهایاست که پ یفستیمان خودی خود ، اما بهستیشر ن

های جنگی علیه بشریت ین وقتی نوبت نوشتن از جنایتای از جهان باشند، بنابراتوانند در هر نقطهمی

گیری هیوالی یابد. دقت در چگونگی شکلرسد، سعداوی دیگر تنها نیست و همتایان فراوانی میمی
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تر، قدرتمندتر و برد، زشتخشونت و جنایتی که انسان علیه انسان به کار می ،دهدسعداوی نشان می

 .گرددیم بازی خود او سو بهتر کشنده

توان دریافت، مضمون امید به ی این رمان مملو از مرگ و ویرانی میالالبهمضمون دیگری که در       

قربانیان جنگ و  ماندهی باقساختن دوباره است. این مضمون را در چگونگی ایجاد هیوال از اعضای 

در طول داستان امور دیگری  هرچندبینیم. و نیز تالش او برای برپایی عدالت می هاآنجلوگیری از نابودی 

هر آنکه تاج بر سر نهد »: بر پایه این دیالوگ در رمان است این مفهوم کند.هیوال را از هدفش دور می

 کنندهمنعکسی سعدوای است که هاقول نقلی از کی نیا(. 199)همان: « گرددالجرم در پی قلمرو می

های کوتاه او را ها و داستانهای بسیاری از آثار رمانجنبه نگاه شخصی وی به زندگی است، بلکه تنها نه

 دهد.نشان می

 ب: رنگ و بوی محلی

شده  عنوان یک زمینه حیاتی از مطالعه ظاهر ارتباطات میان فرهنگی به ،شدنیبا توجه به تأثیرات جهان 

چگونگی ظهور این . برای نشان دادن های فرهنگی را برجسته کرده استها و تفاوتاست که شباهت

عنصر بین فرهنگی در زمینه محلی بودن این رمان به دو سطح محتوا ـ که در توصیفات دقیق بغداد و 

همزمان ترجمه را آسان و  طور بهشود ـ و بافت زبانی ـ که ارجاع به فرهنگ و متون قدیم عراق دیده می

 کند ـ پرداخته شده است:مقاوم می

 : محتوا1
است، نخست در تجسم بخشیدن به  رفته کاربهدر دو وجه  معموالًی بودن محتوا در این رمان محل

های کثیف و ویران، میزهای چوبی کهنه، ها، هتلها، کوچهتوصیفات دقیق شهر بغداد است، با ساختمان

، یالکل یهایدنیاز نوش یبیترک یو بو یپاپ عراق یهاآهنگهای سوخته، ، الستیکهاپنجرهی نرده

خواند، که خواننده همچنان که رمان را می اندشده فیتوص مهارت باو....، که چنان  گاریتنباکو و دود س

کند. سعداوی توصیفات را تنها برای خود توصیفات ملموس تماشا می طور بهشهر را نیز با وضوح کامل و 

از این  کدام هردانستیم، بلکه میای رئالیسم به کار نبرده است، چون در این صورت، باید او را نویسنده

خواننده  که یطور بهکنند، نقش نمادینی را ایفا می "البتاوین"از بغداد بخصوص محله  شده ارائهجزئیات 

های گلی نَمور ویران و دیوارهای ، خانهبستبنهای شود که در آن کوچهبا خواندن رمان وارد فضایی می

کنند که ترس، نمادین فضایی را مجسم می طور بهایست بازرسی...، ها، بتنی، ویسکی، بارها، روسپی
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صرفاً یک بافت جغرافیایی، تاریخی یا در اینجا  توان گفت بغداددهند. میخشونت و مرگ را نشان می

     .کنددنیای خود را تصور میکه سعداوی با آن  است یک موقعیت دیدگاه یافرهنگی نیست بلکه یک 

افزاید، اشارات و ارجاعات ای که سعداوی به مدد آن به غنای ویژگی محلی محتوا میشیوهدومین       

 یهاتیبا روافراوان آشکار و پنهان به فرهنگ و تاریخ دیرینه عراق است که در وهله اول در ارتباط 

این رمان به ارتباط قوی جهان بدون مرز در  "ما کیار"شود. دیده می یخیو عناصر تار انهیعام یشفاه

 شده شناختهکند و آن را متأثر از داستان ی، اشاره میخیو تار یدو شکل هنربا سنت روایت عربی به 

ای ی قدیمی و تاریک در گوشهاخانه قهوهشبانه در مردم (. 2018داند )اریک ام. می "شب کهزار و ی"

ی کهنه و آلوده، هالباس بامردی  ،عتاگهای ساختگی و تخیلی هادی تا به داستانشوند یجمع ماز بازار 

داستانش را باور کنند او را تشویق به ادامه دادن داستان کنند.  آنکه یبگوش دهند و  دادکه بوی الکل می

ایده کلی داستان در دوختن اجزای اجساد مردگان برای دفن محترمانه، ناخودآگاه حکایت مشهور 

  10کند.را به ذهن متبادر می شب کو ی در هزار "و چهل دزد بغداد بابایعل"

بغداد را در زمان  شکوه باعالوه بر توصیف ویرانی تاریخ  هایگذاربمباز طرفی سعداوی با توصیف      

بر  یقیعم، گودال در وسط محله شدهی گذاربمب لیاتومب انفجار»کند: حاکمان عباسی یادآوری می

 «....دهدیرا نشان م یعباس دوره بغداد یخیتار واریاز د یبخش، که دهانه آن گذاشته است یجا

کند. این امر عالوه بر آن سعداوی این رمان را از دید مردم محلی روایت می (.332: 2014سعداوی، )

 اریدر عراق را در اخت یواقع یاز زندگ یاخالصهکشد و تر به تصویر میتر و انسانیجنگ را ملموس

که هم مسلمان  ییشوند، جایمطلع م سایدر مقابل کل یطوالنصفوف ها از آن :هددمیخوانندگان قرار 

اطمینان دهند  هاآنبه  صحبت کنند ودر خارج از کشور ، خودبا بستگان منتظر هستند تا  یحیو هم مس

 .اندزنده، شده شهر بمباران کیهنوز در که 

 ـ بافت زبانی2

در بغداد ریشه در محیط محلی دارد که  دهد. زباننیز نشان می های زبانیعنصر محلی خود را در انتخاب

رمان آن را توصیف کرده است. در طول رمان، زبان با استفاده از برخی از کلمات و اصطالحات خاص 

 اگرچهکند. ی اصطالحات فصیح عربی، به خصوصیات محلی داستان کمک میجا بهلهجه عراقی 

چند کلمه و جمله شده است اما نشانگر محلی بودن اثر است و درک  استفاده از لهجه عراقی محدود به

 قابل طور بهشوند، دشوار نیستند، بنابراین زبان کلی این رمان را هایی که در آن ظاهر میدر متن هاآن

را صریحاً  هاآندر حقیقت چند کلمه وجود دارد که سعداوی محلی بودن  .سازندای نمیی منطقهتوجه
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)کسی یا  "چیز"که در لهجه عراقی به معنای  نام شخصیت اصلی رمان "الشسمه"کند، مانند میگوشزد 

چیزی که نامی ندارد( است، این کلمه در لهجه عامیانه عراق کاربرد زیادی دارد. در ترجمه رمان، این 

ی، ... به همین های دیگر مانند، فرانسوی، آلمانی ایتالیایو در بسیاری از زبان "چیز"واژه در فارسی 

، ترجمه کرده است. تالش (1)اسمش چیست؟آن را   11 "جاناتان رایت"صورت )الشسمه( آمده است، 

 زیبرانگ چالشبرای درک معنای این واژه و دیگر واژگان و عبارات لهجه عراقی، ترجمه را تا حدی 

عالوه  ارای اهمیّت است.کند، دهایی که نویسنده ترسیم میکند و برای توصیف بهتر مردم و محیطمی

بر این جمالت زیادی هم در متن رمان هست که با لهجه عراقی بیان شده است مانند: ایی... و بعدین؟ 

های هیه ...انتهی. شنو های هیه؟ یعنی الجثۀ وین راحت هادی؟ های قصۀ مو زینۀ هادی سولف غیرها؟ 

( ،  42: 2014)سعداوی،  12ب شایاتی علیکم.انتم ما تصدگون .. بکیفکم .. یلله آنی اروح هسه، و حسا

انت ایه حکایتک؟ انسه الحدوتۀ الکدابیۀ بتاعتک. و شصایر یعنی؟ إیش صایر؟ ... وآنی شلَّی عالقۀ؟ 

( و نیز لیش تأخذینها؟ یعنی شنو اللی صار؟ انتهی کلشی 97)همان:  13حکایاتک دی ح تودیک فی مصیبۀ

 و .... 14(270، لیش ادیر بالی... ما ینفع الحچی هنا. )همان: و انی انصحک تدیر بالک، .. یعنی شأسوی

صویر خارجی و احتماالً عمدی بین یک کلیشه و یک ت به این صورت سعداوی از طریق تعادل دقیق     

انیم، متکی است. بد "ناآشنای آشنا"رمان هست، به دنیایی که ما ممکن است یک  نهیزمشیپاز بغداد که 

ست که مخاطبان کافی آشنا ه اندازه بهبغداد به دلیل پیشینه فرهنگی و شرایط سیاسی )حمله آمریکا(، 

شنایی ا درجه خاصی از ناآی بتوانند آن را بشناسند و با آن ارتباط برقرار کنند، اما همچنین بالمللنیب

ژیکی بغداد شود که باعث جذابیت آن شده است. از این منظر، موقعیت جغرافیایی و ایدئولومشخص می

ان گفت توبنابراین، می؛ ی در تقویت یک تصور جذاب از رمان نقش داردکل طور بهدر خاورمیانه 

نوع ویژگی به  شود. در عوض، اینی شدن یک اثر باعث از بین رفتن ویژگی محلی آن نمیالمللنیب

متعلق به یک سنَّت ملی  کهیحال دری که اگونه بهبخشند، فضای بینابینی بین محلی و جهانی ارزش می

 فراملی را بر روی همین سنَّت، باز کنند. اندازچشمتوانند یک هستند، می

 ت: توازن خاص و عام

به واحد ادبی گفتمان  عنوان بهتواند که می ی استادب ریغمیراث ادبی و  ادبیات مدرن عربی سرشار از

های یهودی، تصاویر مانند ارتباط هادی با شمعدانی دینی و نمادهای مقدسینکار گرفته شود. استفاده از 

                                                 
 name its what ـ1
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 مورداند، از این منظر که به ترتیب در این رمان آمده "آیۀ الکرسی"تصویر  ومسیح، تصویر سنَّت جورج 

سیر تحوّل عقیدتی و فرهنگی  تنها نهکشد که هایی را به تصویر میگیرند. سعداوی صحنهقرار می توجه

شود: دهد، بلکه مشترکات آن را با خارج از عراق و حتَّی جهان عرب یادآور میعراق را نشان می

های معماری محلی و مذهبی است و کند که شامل ترکیبی از طرحسعداوی خانه الیشوا را توصیف می

 ی یک جامعه محلی یهودی بوده است. زمانی متعلق به اعضا

اش را در متعددی از سنین مختلف مسیح در جوانی تا آخرین روزهای زندگی زیآم ابهامهای نقاشی      

توان بینیم. با بازنگری در جزئیات دیرینه تاریخ هنر اروپا با چنین صحنه دراماتیکی، )میخانه الیشوا می

کند، احتماالً از دوران رنسانس الهام استفاده می عنوانبهآن  هر نقاشی که سعداوی از»گفت( که 

این تصاویر، تصویری از سنت  نیترمهمی از کی نیاعالوه بر  (.2020)کاترین: « سرچشمه گرفته است

، است الیشوا، پیرو کلیسای آشوریان جورج یا مرجلیوث مقدس است که در خانه الیشوا وجود دارد.

تواند پسرش دانیال را  که بیست سال است که می دهنده شفااو یک دوست و یک  نظر سنت جورج از

صحنه گفتگوی ایلشوا با این نقاشی . شده است، به او بازگرداند مفقوداالثرپیش در جنگ ایران و عراق 

 طور بهبارها در رمان تکرار شده است، این نقاشی که در آن سنت جورج در حال نبرد با اژدهاست، 

سی یک شخصیت در رمان است. سنَّت جورج در مکاتب مذهبی و فکری دیگر دارای اهمیّت و اسا

گردد، همچنین زمانی است که احترام به سنَّت جورج به قرن یازدهم در انگلیس بر می»احترام است: 

ل ها سنَّت جورج و بعد ککه در جنگ شود و تخیل سلطنت انگلیس را،داستان اژدها به افسانه اضافه می

تصاویر مهم دیگر تصویری از آیۀ ز (. ا32: 2015)ریچارد، « دهدکرد، نشان میمردم را دعوت می

بود، هیوال به آیه  شده کهنهاکنون »که ناهم عبدکی بر دیوار خانه هادی نصب کرده بود؛  الکرسی هست

ها هم بقیه بخش. دیکشرا چند قدم به سمت آن برداشت و لبه مقوا ی مقوایی لوله شده، نگاه کرد، و لبه

و  تیحی، مستیهودادیان یتداوم سیر و از  یکه نماد تصاویر نیا(. 129: 2014)سعداوی، « کنده شد

 عراق در بعد یمل تیهو یریگمؤثر بر شکل دهندهلیاست، نشانگر سطوح و مراحل تشکدر عراق اسالم 

. سعداوی با استفاده از توصیف این مفاهیم و تصاویر به دنبال پیدا کردن گفتمان استتاریخی و دینی 

 کند.استفاده می هاآنواحد و پیوند برقرار کردن فراتر از مرزهای ملی و زبانی است که برای توصیف 

که در مباحث  عالوه بر این تصاویر، مفاهیمی همانند مهاجرت، هویّت، سرگشتگی و قهرمان شرور

شود. این مفاهیم مختص های مختلف این رمان دیده میدر الیه وضوحبهاست،  موردتوجهاستعماری پسا

 به جامعه عراق نیست بلکه در اکثر جوامع وجود دارد.
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 ث: ابداع و نوآوری

 هرچندست که ارئالیسم جادویی  صورتبهساختار داستان کند، یم زیبغداد را متمافی  نیفرانکشتا آنچه

نیست امّا در این رمان ساختاری قدرتمند دارد. رئالیسم جادویی، یک استراتژی  بارین اولدر نوع خود 

مهم در رمان سعداوی است که به لطف موفقیت جهانی نویسندگان آمریکای التین و انگلیس، اهمیت 

 یالمللنیبرنده جایزه ب عنوانرمان بهی این در بررس الکبیر الدادیسی»ی در ادبیات جهان دارد. توجهقابل

)الحجاج: « واقع گرایانه عربی ستود-عنوان مظهر رمان جادویی، آن را به2014ادبیات عرب در سال 

ازجمله،  یمختلف یسورئال، راهکارها یلنزها قیعراق از طر تیوضع یبا بررس یسعداو(. 2: 2020

-یمبه کار  شهر بغداددیستوپیای اصر بلکه بازتاب عن، والیتنها هنه جادیا یبرارا  کیگروتسک و گوت

، انهیگراواقعشناسی یک روایت و ظهور هیوال، در روایت "سمیسورئالرئالیسم در مقابل "تنظیم ». ردیگ

آیند در دنیایی وجود دارند هایی که به نظر واقعی میآورد که در آن شخصیتجهانی تخیلی به وجود می

« زمان، مکان و شخصیت، تقریباً با دنیای واقعی برابر است رنظ ازو با یکدیگر در تعامل هستند که 

(. در این رمان ایجاد هیوال همزمان ترکیبی از رئالیسم و سورئالیسم است، واقعیت 46: 2009)فلدرنیک: 

 کهیوقت -زنده شدن او کهی حال درشود، ایجاد می شده کشتههای آن است که آن از اعضای واقعی انسان

 ازرمان است.  سورئالقسمت  -شوددوخته او میهم روح سرگردان نگهبان جوان هتل وارد جسم به 

اوقات  یاست، گاه انهیگرا کامالً واقع ییایدر دن فانتزی و خیالیاز عناصر  یبیترک رمان نیکه ا آنجا

شود، یآغاز م سندهینو لیرسد و تخیم انیبه پا با وارد شدن روح به بدن هیوال، تیواقع کهنیدرک ا

 .دشوار است

دهد یبه او امکان م، سازلمیفنقاش، کاریکاتوریست، شاعر و  عنوانبهسعداوی  یهنر ییتوانااز طرفی       

نشان  در بغداد حاکم است، 2003را که پس از سال  یخالق را به دست آورد و حس لیاز تخ یجهش

 بررسی را شهر هایافسانه کند ومی نظارت غیر معمول که بر جنایات پیگیری گروه فعالیت ما با دهد:

ترین مورد از عجیب 100" از ایمجموعه شویم کهروبرو می ینگارروزنامهشویم، با کند، آشنا میمی

 گدا چهار بینیم،ها را میها و قبرستانارواح سرگردان بر پل .کندمی یآورجمع را "های عراقیداستان

دور گردن دیگری که در مقابل  هاآناز  هرکدامدستان  کهیحال دراند، مرده بیوغربیعج تابلو یک در

 بینیمیمرا  یاخترشناسان است، مشاوران شخصیت اصلی سه جن قدرتمند هستند، خوردهگرهاو قرار دارد، 

است...  666زنی  نتلف کنند، شماره ارتباط برقرار والیرا بخوانند بلکه با ه ییتوانند شن جادویتنها مکه نه

 قابل تجسم و باور کرده است. وضوحبهرا  هانیای و توصیف سعداوی همه رپردازیتصو. شیوه 
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صورت  به در ساختار، مرج و هرجاین رسد ینظر مه ب ،استهم پیچیده و مبهم ساخت کتاب نحوه       

خشونت شهر درگیر بمباران و  ددار ارانتظرا که  و گوتیکی سورئالتا خواننده جو  شده است انجام یعمد

 آید،ناپایدار که اغلب در طول رمان به وجود می هایروایت واقع در»، تجسم کند. برخوردار باشداز آن 

است که عمداً با استفاده  متحده االتیاشغال ا "های ملموسبرای داستان "ایهای مقابلهروایت"عنوان  به

 (. 33: 2007)تریپ، « دشوخته میسا "خشونت سیاسی"از دستور زبان 

چیزی که در این رمان توجه مخاطب را به  نیترمهمتوان گفت اولین و عالوه بر آنچه گفته شد می       

متن است  یایورود به دن یاصل دیکلعنوان »کند، عنوان رمان است: فرانکشتاین فی بغداد. خود جلب می

توان نمی ،آن دهد و گاه بیاش ارائه میتوضیحاتی درباره ،شکل، متن اثر را احاطه کرده نیترکیبه نزد و

ی الگوکهن. عنوان در این رمان آشکارا به (90ـ91: 1386 )نامور مطلق، «افتیبه متن اصلی دست

-بی زشت و ی موجودبرا یانشانه "نیفرانکنشتا"کلمه  اشاره دارد. 18در قرن  15فرانکشتاین مری شلی

 یاقتباس لمیفبه  یسعداو .است یشل نیتانشدر فرانک نیشتاکفران کتوریو یاست که خالق و رحمی

 هیوالی کند تا نشان دهد کهیاشاره م 16رابرت دنیرو گریو نام باز یشل "Frankenstein "معروف

ارتباط  لینام را به دل نیا یسعداورسد به نظر می .است العادهخارقفی بغداد نیز یک موجود  نیفرانکنشتا

 ، الهامیشل نیدر فرانکنشتاموجود  کی جادیاایده عالوه بر نام،  ت.آن با ترس، خشونت و انزوا گرفته اس

ساله فرانکشتاین مری شلی، برای نشان دادن عواقب  200فرهنگی  راتیاز تأث و اواست  یبخش سعداو

جودیت  دیدگاه» را بهتقدین هم ایده این رمان . بعضی از منکندیمدر جوامع، استفاده  جنگ و خشونت

که در آن مرگ ناگهانی و خشن همیشه  "یک زندگی ناخوشایند"باتلر در مورد وحشت خاص ناشی از 

 (.158: 2017)ایلیان، « دنگرداندر آستانه است، برمی

عنوان و ایده، تفسیر هر داستان با توجه به روند خلقت هیوال توسط خالقین شباهت در  رغمیعلاما       

الطبیعه در مقابل اءاحیای مجدد جسد توسط ماور، بسیار متفاوت از دیگری است. در دیدگاه وبستر، هاآن

ی نماد"عنوان  سازد تا بهرا قادر می "شسمه"شده در فرانکشتاین مری شلی[  کاربردهبه] های علمیروش

 تیاهمتوان گفت . می(448: 2018 ،قرار گیرد )وبستر "نجات علمی"در مقابل نوعی  "از مداخله الهی

ذکر  هاثرگذار است که بیک مفهوم خواننده  یدر نگاه اول، برافی بغداد،  نیاستفاده از نام فرانکنشتا

سال  200اطب را به عنوان مخ واقع در. مرتبط است یطانیموجود وحشتناک و ش کیعنوان بهآن  یمنف

که  افتادهچه اتفاقی کند، کند که هیوالی مری شلی در بغداد چه میرا ایجاد می سؤالبرد و این پیش می

 ؟زندپرسه میهای بغداد هیوالی فرانکنشتاین در خیابان



 1402تابستان ، 2، شمارة 12پژوهشنامة ادبیات داستانی، دورة  20
 

 

 نیتراز جذاب یکی دیشا والی، اما هاست گرفتهشکل اتیادبی نمادینی همواره در هاتیاگرچه شخص      

باشد. سعداوی وضعیت ترسناک عراق  ، درگذشته و حالاتیها در ادبآن نیرتریپذ رییتغ حال نیع و در

، این موجود کندنمادین را منتقل می یکشد که معانبه تصویر میموجودی  خلقبا بعد از حمله آمریکا را 

و ناشناخته  هیوال[ موجودی»]است:  شده شناختهیک هیوال  عنوان بهبر حسب ترکیب جسمانی که دارد 

کرکس دریایی، ابوالهول،  انعنوان پری به ایهای اسطورهکه اغلب در اشعار یا داستان استخیالی 

(. اهمیت 121: 2012)تونلی« دارند نو نمادی یاستعارمعنای  ههمکه  شودتوصیف می هاو عجوزه گریفون

امکان بازجویی از مشکالت اجتماعی یا فکری را »دهد، نشان میطور که بوتینگ  هماناستفاده از هیوال 

تارهای غیراخالقی یا کنترل بیانگر رف هاکنند و هیوالهیوالها ترس یا هیجان را مجسم می ،دنکفراهم می

 (.70: 2003)بوتینگ، « هستندنشده 

و  در رمان است یاصل تیشخص سعداوی، ی )شسمه(والیههمانند رمان فرانکشتاین مری شلی،       

موضوع هیوال،  لحاظ ازد. این هیوال چرخیماو و اقدامات  یریگطرح حول شکل نیا یاصل یدادهایرو

. جوهی شودیرمان در نظر گرفته م نیدر ا تیعناصر خالق نیتراز مهم یکاو، ی بارفاجعهیعنی خلقت 

 " کندیممرگ، زندگی را آلوده "یا  "آلودگی اخالقی": جولیا کریستوانظریه  بههیوالی سعداوی را »

های مختلف اجساد ی )تکهممکن ریغ بیترکز ا(. او 321: 2015)جوهی،  17«مرتبط دانسته است

بقایای که من از  آنجا از»: است امدهیگذشته هرگز به دست ن شده است که در ساخته (شدگانکشته

 بیترک -مختلفی دارد یطبقات اجتماع ها، نژادها ولهی، قبکه ریشه در اجزاء امشده ساختهانسانی 

 «هستم یعراق یشهروند واقع نیدهم. من اولینشان م ،است امدهیگذشته به دست ن را که در یرممکنیغ

هایی نام است که در روند داستان نام(. او یک هیوالی زشت، ترسناک و بی161: 2014سعداوی، )

، این اسامی در تحلیل شده است دادهبه او  "ایکس مجرم"و"دانیال"، "فرانکشتاین"، "الشسمه"مختلفی 

توان گفت ساختار رئالیسم جادویی رمان این امکان را برای نویسنده و تفسیر رمان اهمیت دارند. می

فراهم کرده است که با توجه به شرایط هولناک عراق بعد از حمله آمریکا و الهام از جادو، خرافات و 

های هالیودی مانند جوکر، ی و نیز درآمیختن آن با موضوعات مدرن فیلمفرهنگ کهن ادبیات روایی عرب

 .کندیمزامبی، فرانکشتاین .... الشسمه را به یک هیوالی مدرن تبدیل کند که مخاطب را به خود جلب 

 های زبانی: مؤلفه2ـ 5
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باید به عواملی همچون  "فرانکشتاین فی بغداد"برای بررسی عملکرد ترجمه در رمان  :الف: ترجمه

ی، ادب مجالت و اخبارنویسندگان و  دیگراز  یادب یرهایو تفس یبررس نقش ترجمه انگلیسی رمان و نیز 

 توجه داشت.

یک سیستم جهانی تصور کنیم  عنوان بهاگر به دنبال یکی از تعاریف دیوید دمراش، ادبیات جهان را      

(، رمان 4: 2003)دمراش: « چرخندمی هاآنهمه آثار ادبی است که در ورای فرهنگ منشأ »که شامل 

زبان  پنج وی سدر این چهارچوب متناسب است. این رمان تاکنون به  انکار قابل ریغ طور بهسعداوی 

اسپانیایی، ژاپنی، سوئدی، روسی، کردی... . انگلیسی، فرانسوی، آلمانی،  جمله ازاست،  شده ترجمه

جایی که  -شد  2014داستان عربی در سال  یالمللنیبرنده جایزه معتبر بکه گفته شد این رمان  طورهمان

شود. با ترجمه تخصصی جاناتان رایت، این جایزه همچنین هزینه ترجمه انگلیسی رمان را نیز شامل می

. جاناتان رایت منتشر شدتوسط انتشارات پنگوئن، به زبان انگلیسی  2018بغداد در سال  فیفرانکشتاین 

ها را در صفحات آغازین ترجمه خود ی، در ترجمه انگلیسی رمان، لیستی از شخصیتمتنفرادر یک کار 

شخصیت هستند و جالب اینکه الشسمه )هیوال( که شخصیت اصلی رمان  34 مجموع دردهد که ارائه می

شود که گردد. این امر باعث میذکر نشده است تا خواننده در طول رمان با او آشنا  است، در این لیست

راحت باشد و از طرفی هم مواجه با این شخصیت در طول رمان  زبانیسیانگلخواندن رمان برای مخاطب 

ی اگونهبهزیادی بر گسترش رمان داشت  ریتأثکند. این ترجمه می ترینیبشیپ قابل ریغتر و آن را جذاب

 .بعد از ترجمه انگلیسی صورت گرفتند شده انجامهای که بسیاری از ترجمه

آن کارها به سود منابع مرکزی  موجب بهترجمه نوعی الحاق است که »کند که کازانوا استدالل می       

(. در اینجا هنر جلد رمان فرانکشتاین فی بغداد در 301: 2010)کازانوا، « شوند]حوزه جدید[ هدایت می

 کهی حال درکند. ی عمل میخوب بهالحاق رمان سعداوی به سنت ادبی انگلیسی  منظوربهترجمه انگلیسی، 

، 2014، شامل اسامی جوایز دریافتی، ـ الجائزة الدولیۀ للروایۀ البوکر 2021در جلد عربی چاپ هجدهم 

، جایزه الخیال 2019، ارترسی کالرک القائمۀ القصیرة 2019، التینیکل الذهبی 2016ترجمه ایطالیایی، 

ـ و برچسبی که موفقیت تجاری  2018و مان بوکر الدولیۀ القائمۀ النهائیۀ  2017االبداعی الکبری الفرنسیۀ 

ای از مضمون رمان است؛ در جلد صهو نیز خال کند )من االعلی مبیعاً علی موقع أمازون(را اعالم می

دوخت مانندی،  باحالتشده است و عنوان رمان با حروف بزرگ التین که نظر  انگلیسی از تصویر صرف

ارتباط معنادار بین رمان سعداوی و مری شلی )به  تنهانهرسد این طرح جلد است. به نظر می شده نییتز
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چگونگی امر پذیرش و دریافت رمان در مخاطب غربی کند، بلکه بر هم دوختن جسد( را مشخص می

 نیز اشاره دارد.

 زبان یسیانگل (2021-2018) یادب ریررسی توسط مجالت مهم ادبی و غب 20از طرف دیگر بیش از      

ت ، کلماپست، گاردین، واشنگتنمزیتاورکیویایندیپندنت، نشامل  هاآنبعضی از  شده است که انجام

اهمیّت این  ، است. این مجالت به همان اندازه که پراکنده هستند، معتبر هم هستند.رافبدون مرز و تلگ

 به آن ، انتشارشده شناختهکمتر  زبانی با ادبی متن اینکه یک امکان»امر جایی است که به گفته کازانوا 

 توسط آن "نقد" و ترگسترده زبانی با زبان این آیا که دارد این به بستگی باشد، درآمده جهانی گردش

ی حال در(. برای مثال 63: 1392کازانووا، ) «است یا نه دسترس درشهر کالن ناشران هایرسانه و منتقدین

کند )گارنر: داند و ستاره جدید بغداد معرفی میآن را مبتکر و شجاع می مزیتاورکیویندویت گارنر  که

لیاقتی ژئوپلیتیک در خاورمیانه، گرایی و بیآن را تصویری حاد از فرقه پستواشنگتن( سارا پری در 2018

 (.2018داند )پری: دار میو خیالی وحشتناک، عجیب، خشن، بدجنس و خنده انهیگراپوچافسانه اخالق 

ظر توان گفت غالباً این رمان از دو منو نشریات می هامجلهاین شده در  انجام یهایبررسدقت در با       

اولی از که  مری شلیبا  اسیو قی و اجتماع یاسیس زیبرانگبحثاست: مسائل  گرفته قرار توجه مورد

رسد یبه نظر م کهیحال در .شودیم یپاراتکستال ناش ریاز تأث یدومد، شونیم داریمضمون خود متن پد

 یانتقاد ای یلیتحل نشیبو  کندیرمان اشاره نم نیا یبه ارزش ادب یبررس چیا هامّ، عوامل مهم هستند نیا

 .دهدینمدرباره این رمان ارائه 

 یمتنبرونهای : مؤلفه1ـ 6

 الف: سیاست

مختلف را تضمین  یهافرهنگ خاورمیانه و موقعیت استراتژیک منطقه، تعامل مداوم آن بااقوام تنوع 

گسترش مذهبی، مبادله بورس ها، از آن شامل جنگ فراتر وکرده است. چنین برخوردهایی شامل استعمار 

این برخوردها همچنین پس از . دوشتحصیلی، تجارت، جهانگردی و گسترش کشاورزی و صنعت می

های دیجیتالی و و شبکه یسازیهای جدیدی نظیر عدم تعهد و جنگ سرد، جهاناستعمار شامل زمینه

های را به تأمل در روابط فرهنگ طلبانشود. چنین جریانی روشنفکران و اصالحکار و تبعید می ،مهاجرت

(. این روند امروزه هم در کشورهای عربی 1: 2017)هاوس و دان،  متنوع با فرهنگ عربی سوق داده است

 دهیچیپ یامستلزم مجموعه عراق یاسیو س یفرهنگ بافتبخصوص عراق به دالیلی شدت گرفته است. 

و  یو اختالفات قومهبری و تحوالت ر ریی، تغیو جهان ی، جنگ داخلیو محل یالمللنیب یدادهایاز رو
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ای، های فرقهشورش و اشغال نیروهای آمریکایی ،دیکتاتوری رژیم صدام حسین سقوط .است یافرقه

، فرهنگ و تسیاس ژهیوها بههمه زمینهدر به عراق  افکار عمومی جهانمنطق و توجیهاتی را برای عالقه 

کردن نسلی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان جوان  عامل جمعایع این وق، از طرفیارائه داد. ، ادبیات

  .کردندعنوان موضوعی اساسی در زندگی خود نگاه می بود که به منازعات به

 کی ازدهد؛ ها را در بین دو رویکرد مخالف ارائه میاین رمان تصویری دقیق از عملکرد عراقی      

ظالمانه و خودسرانه نیروهای آمریکایی دارد و از طرف دیگر خود ، نگاهی اجمالی به اقدامات طرف

به مرگ به زندگی خود  تفاوتیب زنند و باکشد که دست به قتل یکدیگر میمردم عراق را به تصویر می

است و توجه عراق  ی و شرایط حساس حاکم بردئولوژیکننده امنعکسدهند. این امر ادامه می

گوید: تا جایی که ژولیت مبی می ی جامعۀ جهانی را به خود جلب کردباد ریغپژوهشگران ادبی و 

ی است که ما به دنبال آن اشدهترجمهفرانکشتاین فی بغداد دقیقاً همان نوع داستان »

  (Oneworld. 2009).«هستیم

 ـ جایگاه نویسنده7

اثر مهم است، مانند  مخاطب برای پذیرش ماتیتصمعالوه بر این آنچه گفته شد، عوامل مؤثر دیگری در 

 .که دریافت کرده است یزیجوا نیز برتر و آثار ستیدر ل موقعیت نویسنده در فرهنگ مبدأ، وضعیت اثر

بلکه کیفیت نوشتن وی نیست.  ه سببتنها بی در ادبیات عراق دارد که اشده شناخته جایگاه سعداوی      

ی در عراق تبدیل اشده شناختهو سناریونویس، او را به چهره  مستندسازخبرنگار،  عنوان بههای او فعالیت

ی و سپس خبرنگار شبکه خبری سیبیب( خبرنگار 2007تا  2005ی )هاسالکرده است، در فاصله 

)MICT(  عنوان انسان و ضرورت  در قبال یکدیگر بهافراد تعهدات بر  غالباًبوده است. او در کارهایش

ی او نسبت به هایریگموضع. عالوه بر این ورزدهنری گذشته تأکید می هدایت و حفظ دستاوردهای

نماد مقاومت در برابر استبداد سیاسی معرفی  عنوان بهمسائل سیاسی کشور و ماندن او در عراق، او را 

در درگیرهای داخلی، جوانان معترض عراقی با در دست داشتن کتاب  کهیطور بهکرده است. 

در عراق بلکه در  تنها نهآمدند. این وجه از رمان، ها میداد، به نشانه اعتراض به خیابانفرانکشتاین فی بغ

است: همانند معترض آلمانی، هیال  قرارگرفته توجه موردبین برخی از فعاالن سیاسی کشورهای دیگر هم 

  (144: 2014)سعداوی،  18میوس که عبارتی از آن را بر دیوار یک تئاتر قدیمی نوشت.

منبع اطالعات تجربی  عنوان بهتواند فراتر از تجربه شخصی، تعداد روز افزون جوایز ادبی، می     

 تنها قابل کشور را نه کی یهایی، دارایادب زیجواارزشمندی درباره چگونگی انتشار آثار ادبی باشد. 
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ترجمه به  یرا که برا یفرهنگ هیها سرماآن زیرا کندیم رشیپذ بلکه در سراسر جهان قابل ،مشاهده

در )فرهنگ مبدأ(  تیموفق. بنابراین کنندیم عیتوز ،در دسترس است یاسیو س یاصطالحات اقتصاد

 .ستین یکاف ییتنها است، اگرچه بهدر خارج از مرزهای ملی ترجمه  یدر انتخاب رمان برا یعامل مهم

و بودجه ترجمه  19(IPAFداستان عربی ) یالمللنیباین رمان به زبان عربی فروش خوبی داشت اما جایزة 

جایزه  این اثر جوایز مهمی همچون قرار گیرد. توجه موردکه همراه آن بود، باعث شد کار سعداوی 

، ارترسی کالرک القائمۀ 2019، التینیکل الذهبی 2016، ترجمه ایطالیایی، 2014ی پوکر عربی المللنیب

 2018و مان بوکر الدولیۀ القائمۀ النهائیۀ  2017، جایزه الخیال االبداعی الکبری الفرنسیۀ 2019القصیرة 

 بهآلمان،  در ”Weltempfänger” دریافت کرده، عالوه بر این در جدیدترین بررسی از سوی سایت

در نشریه گاردین انگلیسی در لیست ده  20یکی از هفت رمان برتر با ترجمه جالب شناخته شد. عنوان

رمان  20های کالسیک ادبی را بازگو کرد. نشریه فرهنگ و هنر آن را در بین رمانی قرار گرفت که رمان

 21داند.برتر دهه اخیر می

، اما نقش مهمی در انتشار هستندنوسان در و دائما  ستندیلق نطور کامل مط عوامل به نیااینکه  رغمیعل

 آن داشته است. شدن یجهان جهینت و در المللنیبفرانکشتاین فی بغداد در مجامع 

 نتیجه:ـ 8

مفهوم و کارکرد ادبیات جهان، ابزاری برای ارزیابی چگونگی گردش و تعامل آثار ادبی در جهان است، 

توان و گردش ادبی یک اثر، می شدنیجهانهای مؤثر در دیدگاه حسام خطیب در بیان مؤلفه بر اساس

 "زبانی"و  "یمتنبرون"، "یمتندرون"با تعدادی از عوامل  "فرانکشتاین فی بغداد"گفت موفقیت 

 است: درکقابل

پردازد. او داخلی میسعدوای به بررسی وضعیت عراق در زمان حمله آمریکا و ترورها و انفجارهای      

آن مرگ، به بازنمایی تجربه انسانی پرداخته  تبع بهبا پرداختن به مضامینی همچون ترس، خشونت، انتقام و 

است. این موضوع مختص شرایط اکنون جامعه عراق نیست بلکه همواره  دنید قابلی سخت بهاست که 

تر نشان دادن این تر و ملموسبرای بیان صریحاو  های درگیر جنگ به آن مبتال بوده و هستند.جامعه

نخست در استفاده از توصیفات  ؛ کهمضامین از عناصر محلی در دو سطح محتوا و زبان استفاده کرده است

است و دوم در بافت  دنید قابلهای روایی و غیر روایی عراق، دقیق شهر بغداد، اشاره و ارجاع به سنت

شود. این ویژگی بر غنای متن افزوده ی متن دیده میالالبهعربی عراق در  زبانی است که در کاربرد لهجه

 است و موجب از بین رفتن ویژگی محلی برای پذیرش جهانی نشده است.



 25 در رمان....مولفه های جهان شمولی بررسی 
 

 

گفتمان واحدی بین عراق  عنوان بهی ادب ریغدر کنار عناصر محلی، سعداوی از برخی میراث ادبی و      

ی میراث دینی )یهودی، مسیحی و اسالمی( ریکارگ بهاین امر که در  گیرد.و دنیای خارج از آن بهره می

 جود آورده است. های ملی و جهانی به وبیشتر نمود دارد، گفتمان واحد و پیوند مشترکی بین ویژگی

 مری شلی"یهیوال"موضوع توان به بازآفرینی های نوآوری در فرانکشتاین فی بغداد مینشانه نیترمهماز 

از عنوان و مفهوم فرانکشتاین مری شلی  ادبیبرداشت  سعداوی باواقع  دردر قرن هجدهم اشاره کرد. 

باعث جنگ  واسطه آنچه غرب به رای؛ زتوانسته است عواقب ناخوشایند جنگ را به دنیای غرب نشان دهد

، اجتماعی مختلف سیاسی یهااست که با بازتاب ی مری شلیوالیو پرورش آن شده است، روح هرشد 

 همراه است.مردم عراق  یآن بر زندگ میمستق ریو تأثو اقتصادی 

زبانی نوشتن رمان به زبان عربی با توجه به جهانی بودن این زبان، حائز اهمیّت است. همچنین  لحاظ از     

ر، راه های ادبی و غیر ادبی معتبهای انجام شده از این رمان و نقد و بررسی آن در مجالت و سایتترجمه

سیاسی و فرهنگی انتشار  ۀزمیناست. از طرفی  بازکردهورود این رمان را به گستره جهانی ادبیات 

 زمان کی، همراه با درک خوب مترجمان و ناشران از انتظارات خواننده معاصر در فرانکشتاین فی بغداد

 آن کمک کرده است. شدنیجهانگردش ادبی یک رمان و و مکان مشخص، به 

موقعیت شخصی نویسنده در کشورش، جوایز ادبی و قرار گرفتن رمان فرانکشتاین فی  هانیاعالوه بر      

 است. ها، نیز در گردش ادبی این رمان مؤثر بودهبغداد در لیست برترین

 

 پی نوشت: 

 

ها و کتاب ادبیات و تاریخ ایسلندی(، در مقدمه 1809ـ  1735دو نویسنده آلمانی به نام آگوست لود ویگ شلوتزر )ـ  1

. )تئو اندبرده کار بهی هوراس، این اصطالح را هابرنامه شیهاترجمه(، در ابتدای 1813ـ  1733کریستف مارلند ویالند )

 (125: 2012داون، 
از  1995شاهکارهای جهان عنوان را در سال  The Norton Anthology of Master مجموعه 1956نسخه ـ  2

ی ادبیات جهان در نقاط مختلف جهان در حال انتشار است و هامجموعهتغییر داده شد. امروزه  "ادبیات"به  "شاهکارها"

 .است شده سیتأسمؤسسه جدیدی برای ادبیات جهان در دانشگاه هاروارد آمریکا  2011از سال 
 Emily Apter ـ 3
 Gayatri Chakravorty Spivak ـ 4
 Franco Moretti ـ 5

                                                 



 1402تابستان ، 2، شمارة 12پژوهشنامة ادبیات داستانی، دورة  26
 

 

                                                                                                                                  
 Pascale Casanova ـ 6
 Martin Puchner ـ 7
  'Mariano Siskind ـ 8

 بوردیو ـ نظریه میدان ـ پی یر شناختی جامعه هایتحلیل ها بررسد حسام الخطیب در تبیین این مؤلفهـ  به نظر می 9

 متکی است. "ادبیات حوزه" مورد در

، کسیم، توسط سارقان بابایعلدر داستان هزار و یک شب اولین مردی که وارد غار افسون شد، برادر حریصِ  ـ  10

کشف شد، کشته شد و به چهار قطعه بریده شد. همسر و برادرش با کمک برده باهوش مورگیانا، اعضای بدن را 

ی مناسبی به او بدهند. کما اینکه در سپارخاکاز غار نجات داده و توسط خیاطی به هم دوختند تا بتوانند مراسم 

بینیم. خداوند به او )حضرت ابراهیم( دستور داد که چهار پرنده بگیرد و ها را میقرآن نیز داستان زنده شدن پرنده

 هاآنهر قسمتی را بر سر کوهی بگذارد، بعد  را چند قسمت کند و هاآنرا در هم بیامیزد، سپس  هاآنهای گوشت

نزد او  کند تا چگونگی زنده شدن پرندگان را ببیند، ابراهیم دستور خدا را انجام داد. پرندگان زنده شدن،را صدا 

 (.259آمدند )سوره بقره، 

تمدن  نهیدرزمبه دنیا آمد. او در سال تحصیالت خود را  1953انگلیسی، در سال  نگارروزنامهجاناتان رایت، مترجم و ـ  11

به اتمام رسانده است و بسیاری از آثار عربی را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است که جوایز عربی و ترکی در آکسفورد 

 ی را برای او به دنبال داشته است.اارزنده

ـ آره ... خوب بعدش؟ همین بود.... تموم شد، چی همین بود؟ پس جسد کجا رفت هادی؟ نمی دونم. این قصه خوبی  12

 کن. شما باور نمی کنین. هر جور راحتین. من دیگه میرم. پول چایی هامم با شما.نیستا هادی ... یکی دیگه تعرف 

تو چت شده؟ بیخیال این جن دروغینت بشو. مگه چه اتفاقی افتاده؟ چه اتفاقی افتاده؟ .... این چه ربطی به من دارد؟  13

 این قصه هادی تو رو توی دردسر می اندازه.

افتاده؟ همه چی تمام شد، بهت توصیه می کنم حواستو جمع کنی. ....یعنی چکار کنم؟چرا ـ چرا می بریشون؟ چه اتفاقی  14

 باید مراقب باشم.
 Mary Shelley ـ 15

ای را به سعیدی با عنوان خواهد مطلبی درباره مخلوق العتاگ بنویسد: دو روز بعد، محمود مقالهسعیدی از محمود میـ  16

داد. سعیدی بالفاصله آن را پسندید وقتی محمود طرح این مجله را انجام  "عراقی هایترین داستانمورد از عجیب 100"

داد، مقاله را با یک عکس بزرگ از رابرت دنیرو از فیلم ماری شلی فرانکنشتاین مأنوس کرد. محمود خوشحال نبود که 

 (155: 2014است )سعداوی،  هافتی رییتغوقتی دید که عنوان وی  ژهیو بهای از این مسئله را به دست آورد، نسخه

، آن از پسکه مرا نادیده نگیرید؛ و  خواهمیماما از شما »: شودیمی از رمان مری شلی آغاز قول نقلعالوه بر این رمان با 

 : مقدمه(2014)سعداوی، « و اگر بخواهید، کار دستانتان را نابود کنید اگر بتوانید



 27 در رمان....مولفه های جهان شمولی بررسی 
 

 

                                                                                                                                  
ی ادبیات و روانکاوی، ارشتهنیب( به بسط و شرح نظریاتش در باب مطالعات 1980کریستوا در کتاب قدرت وحشت )ـ  17

هایی هستند که آثار سوژه عنوانپردازد. بر اساس این رویکرد نویسنده یا شاعر، می "آلوده انگاری"به مباحثی نظیر  جمله از

 اند.ویش و جهان پیرامون قرار دادهی وجود خهابحرانلی برای افشای خویش را مجا
 هاآناست. این قوانین دائماً فعال نیستند. مثل قوانین فیزیکی که طبق  خبریب هاآنـ قوانینی هستند که انسان از  18

توجه  هاآندیگری که انسان به  نیقوانیا  افتندیمبه زمین  هاکوهاز روی  هاسنگو  باردیمو باران  وزندیمبادها 

 .دهدیم ارائهتعریف مشخصی  هاآن، و برای پردازدیم هاآندارد و به تحقیق درباره 

: دیگویم 2014رمان برگزیده  عنوانبهانتخاب این رمان،  دربارهجایزه پوکر  داوران ئتیهـ سعد البازعی، عضو  19

که در  طورهمانساختار روایی آن،  ـ به دلیل اصالت1»به چند دلیل فرانکشتاین فی بغداد را انتخاب کردیم: 

که تجسم خشونت فعلی در عراق و سایر کشورهای عربی و جهان است  است شده دادهنشان  "شسمه"شخصیت 

 (banipal  :2014(«.است شده انیبهای متعدد ماهرانه در چندین سطح و از دیدگاه طور بهـ این داستان 2و 
 https://blog.wdr.de/nollerliest/meine-top-weltempfaenger-titel-2020 : ـ 20
 https://www.thenationalnews.com/arts-culture/books ـ 21

 منابع:

ژوهش پ، ایران یهادانشگاه جهان به انگلیسی درآموزش ادبیات انگلیسی یا ادبیات (، 1393انوشیروانی، علیرضا، )
 4تا  25از صفحه  ،1،شماره  19، دوره ادبیات معاصر جهان

، ترجمه: علی رضا انوشیروانی و درآمدی بر مطالعات ادبیات تطبیقی(، 1396پراور، زیگبرت سالمن )

 مصطفی حسینی، تهران: سمت.

، مجلس الوطنی للثقافۀ و الفنون العالمیة الی العولمة، الدوحةاألدب المقارن من (، 2001الخطیب، حسام )

 .  1و التراث، ط

و الفنون و  الدب المقارن و صبوة العالمیة، الدوحة، مجلس الوطنی للثقافة(، ا2005الخطیب، حسام )

 1التراث، ط

 دبیاتعرب، ا جایگاه حسام الخطیب، در ادبیات تطبیقی جهان، (1394) وند، تورج و نادری، روژین زینی
 .220 -180، ص 11ش تطبیقی)فرهنگستان زبان و ادب فارسی(، 

 . 1. بیروت، بغداد: منشورات الجمل، ط فرانکشتاین فی بغداد(، 2014سعداوی، احمد )

  .. دار العودة. بیروتالنقد األدبی الحدیث (،1987هالل، محمد غنیمی )

 ترجمه: شاپور اعتماد، انتشارات مرکز. چاپ اول.، جمهوری جهانی ادبیات(، 1392کازانووا، پاسکال )

پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه شهید ، هاترامتنیت مطالعه روابط یک متن با دیگر متن(، 1386نامورمطلق، بهمن )
 56شماره  ،بهشتی
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