
سال د وم، شماره 7 و 8 ، پاییز و زمستان 1398

   

صاحب امتیاز: مؤسسۀ خانۀ کتاب 
مد یر مسئول: نیکنام حسینى پور

سرد بیر: مریم حسینى
معاون سرد بیر: الهه رجبى فر

مشاوران اد بى: علیرضا انوشیروانى، شکوه حسینى، قد رت اهللا طاهرى، عیسى امن خانى، بهروز ایمانى
مشاوران هنرى: اسماعیل بنى ارد الن، محمد  خزایى، مهرد اد  پور علم، محمد رضا مرید ى

کارشناس کتاب و نشریات: حمید ه نوروزیان
مد یر د اخلى: لیال فرهاد ى نیک

ویراستار فارسى: زهرا حاجى حسینى 
مترجم انگلیسى: سلما رضوان جو

چاپ و انتشار: انتشارات خانۀ کتاب
صفحه آرا: معاد  طبرى

پخش: واحد  توزیع خانۀ کتاب
تلفن توزیع: 88342985

پخش ققنوس: 66460099، 66408640
ـ نقل مطالب این نشریه با ذکر منبع آزاد  است.

ـ مجله د ر ویرایش مطالب آزاد  است.
ـ مقــاالت منعکس کننــد ة نظــر نویســند گان آن هاســت و خانــۀ کتــاب و فصلنامــۀ نقد  کتاب

 هیچ مسئولیتى د ربارة محتواى این آثار ند ارند .

نشانى: تهران، خیابان انقالب،
 بین صبا و فلسطین، شمارة 1080،
مؤسسۀ خانۀ کتاب

صند وق پستى: 13145-313  
تلفن: 66415255
د  ورنگار: 66415360
پست الکترونیکى:
Literatureart.faslnameh@
gmail.com
تارنما:
Labr.faslnameh.org
IS NN:2423-6659
نمایه شد ه د ر پایگاه هاى:
www.noormags .ir
www.magiran.com



سخن سردبیر

3502

ــــ ۷  ۸   ،  
۱۳۹۸ ـــ    

فهرست
سخن سردبیر

3  انسان حیوانى قصه گو 

نقد شفاهى
 نقد و بررسى کتاب گفتمان هاى فرهنگى و جریان هاى هنرى ایران: کندوکاوى در جامعه شناسى نقاشى ایران معاصر، محمدرضا مریدى، پریسا 

9 شادقزوینى و بهنام کامرانى 

نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)
21  الگوهاى خوانش در کتاب اندك گستاخ و بیش مؤدب در حضرت مثنوى: پارسا یعقوبى جنبه سرایى 
33  کدام حافظ؟: نگرشى بر کتاب حافظ و شاعران روس، على رضا انوشیروانى 
47  نقد صائب: نقدکتاب گزیدة غزلیات صائب و دیگر شاعران سبک هندى: حسین اتحادى 
59  نقد و بررسى مقالۀ «شیخ شرف الّدین احمد یحیى َمنَیرى» در کتاب زبان فارسى در هند: محمدصادق خاتمى و سلمان ساکت 
75  نگاهى به کتاب روان  اسطوره شناسى: فرهنگ روان رنجورى هاى اسطوره اى: نسرین شکیبى ممتاز 

نقد داستان
87  پیش افتادن فرم از محتوا: نقد و فرانقدى بر کتاب طریق بسمل شدن: مهدى ابراهیمى المع  
101  صنعتى زادة کرمانى در قرن بیست و یکم: نقد و بررسى رمان رستم در قرن 22، محمدمهدى مقیمى زاده  
109  کلئوپاتراى پسامدرن: نقد پسامدرنیستى داستان هاى زنده یاد کلئوپاترا و شب شیطان، اشرف سراج 
121  واقعیت در مسلخ قدرت: نقدى بر فراداستان میِم عزیز، مهشاد شهبازى  

  
نقد متون عربى 

133  بررسی انتقادی کتاب األدب العربي من العصر الجاهلي حتی سقوط الدولة األمویة، علی قهرمانی و مسعود باوان پوری  
149  تجلى و مظاهر غربزدگى در جامعۀ مصر: آسیب شناسى اجتماعى، دینى و فرهنگى در کتاب حدیث عیسى  بن  هشام، نفیسه حاجى رجبى  

نقد ترجمه
167  رؤیاى آرامش در کابوس هاى جنگ: بررسى و نقد ترجمۀ رمان کابوس هاى بیروت: فاطمه موحدى محصل طوسى  

نقد تصحیح متن
177  شهریارى از دیارِ هند و سند: نکاتى دربارة منظومۀ حماسى شهریارنامه، کامران ارژنگى 

نقد کتاب پژوهشى (هنـــر)
193  جستارى در باب قاب سینمایى؛ به بهانۀ انتشار کتاب قاب زدایى ها: جستارهایى در باب نقاشى و سینما، مهرداد پورعلم  
201  صداهایى براى دیدن: نقد و بررسى کتاب صدا و موسیقى در فیلم مستند، محمدناصر احدى 
213  منسوجات ایرانى، به عبارت دیگر ... : نگاهى به دو ترجمه از کتاب منسوجات ایرا نى؛ بنفشه مقدم 
221  هنِر اقتصاِد هنر: نگاهى به کتاب  اقتصاد هنر معاصر؛ بازارها، راهبردها و نظام ستاره سازى، مرضیه افتخارى 

نقد نقد 
235  حقیقت نه مجاز است: پاسخى به «گاه سوداى حقیقت گه مجاز؛ نقدى بر کتاب کیمیا پروردة حرم موالنا»، غالمرضا خاکى  
243  شرحى بر نقد: پاسخى به «مرورى بر کتاب نگرشى بر گلیم باف ها در استان چهارمحال و بختیارى»، فرانک کبیرى  

معرفى کتاب 
259  معرفى کتاب ُدژِستان؛ یک تاریخ طبیعى، مهرناز شیرازى عدل  
275  معرفی کتاب ذهن ادبی؛ خاستگاه اندیشه و زبان، سیما رحیمى 
283  معرفى کتاب موزون و عقالنى؛ خوانش مقایسه اِى دو رسالۀ  فارسِى قرن سیزدهم میالدى در فّن شاعرى، شقایق اروجى 
289  معرفى کتاب هنر ایرانى؛ گردآورى هنرهاى ایران براى موزه  ویکتوریا و آلبرت، محمدجواد احمدى نیا  
295  معرفى و مرورى بر کتاب گیاهان در شعر معاصر؛ نقد بوم گرا و تخیل نباتى: فاطمه محمودى تازه کند 
311  معرفى و نقد کتاب نمایش شرق: معمارى اسالمى در نمایشگاه هاى جهانى قرن نوزدهم؛ مطالعه تطبیقى جوامع مسلمان، محمدرضا مریدى  

کتاب شناسى 
327  کتاب شناسى نقوش هندسى در هنر اسالمى: نقوش هندسى در آینه منابع مکتوب از گذشته تا امروز، پروین بابایى و سمیه زادامیرى 
337  کتاب شناسى اسطوره شناختى (2) 

3  ترجمه انگلیسى چکیده مقاالت  
1  فهرست مطالب انگلیسى  



3503

ــــ ۷  ۸   ،  
۱۳۹۸ ـــ    

انسان حیوانی قصه گو
بى تردیــد یکــى از مهم تریــن گزاره هــاى تاریــخ بشــر ایــن عبــارت معــروف اســت 
کــه انســان حیوانــى ناطــق و یــا حیوانــى عاقــل اســت. جاناتــان گاتشــال1 در ســال 
2012 .م کتابــى منتشــر مى کنــد و ایــن عنــوان را بــراى کتابــش بــر مى گزینــد: 
ــى  ــان را حیوان ــا انس ــود م ــارت معه ــکنى عب ــا ساخت ش ــو2 و  ب ــى قصه گ حیوان
ــرده و در  ــه ک ــر ترجم ــاس مخب ــاب را عب ــن کت ــران ای ــد. در ای ــو مى نام قصه گ

ــه چــاپ چهــارم رسیده اســت.  طــى دو ســال ب
فصــل اول کتــاب بــا عنــوان «جــادوى داســتان» بــا نقــل عباراتــى از کریســتوفر 
مى نویســد:  پارناســوس ســّیار  در داســتان  مى شــود. مورلــى  مورلــى آغــاز 
ــب  ــذ و مرک ــس کاغ ــط دوازده اون ــید فق ــى مى فروش ــه کس ــى را ب ــى کتاب «وقت
و چســب را نمى فروشــید، بلکــه شــما یــک زندگــى کامــل را مى فروشــید. شــما 
ــن و  ــب، و زمی ــگام ش ــا هن ــتى هایى در دری ــوخى و کش ــتى و ش ــق و دوس عش
ــت»  ــى اس ــاب واقع ــک کت ــورم ی ــید. منظ ــاب مى فروش ــک کت ــمان را در ی آس

.(Gottshall،2012:18)
ــى  ــه ذهــن آدم ــد ک ــت کن ــا ثاب ــالش اســت ت ــاب در ت ــن کت گاتشــال در ای
قصه گــو اســت و قصــه نقشــى محــورى در زندگــى انســان دارد. او معتقــد اســت 
کــه داســتان ها بــر زندگــى انســان ســیطره دارنــد. او بــا اســتناد بــه آمــارى ثابــت 
ــتند  ــه اى هس ــتان هاى زندگى نام ــا و داس ــق رمان ه ــان ها عاش ــه انس ــد ک مى کن
و ایــن هــر دو ژانــر را دوســت دارنــد؛ زیــرا ایــن هــر دو نــوع داســتانى شــخصیت 
قهرمان هــاى اصلى شــان را در جریــان مصائــب و مســائل زندگــى  قــرار مى دهنــد 
ــى  ــا همــه داســتان گوهاى خوب ــد اســت م (گاتشــال، 1397: 14). گاتشــال معتق
هســتیم حتــى اگــر نویســنده نیســتیم. هنــگام شــب و در خــواب مــا در بهتریــن 
ــکل  ــن ش ــا در خالق تری ــز م ــم. مغ ــى قرارداری ــراى قصه گوی ــود ب ــِت خ وضعی
ــردازى مى کنــد. مطالعــات آزمایشــگاهى  ــه رؤیاپ ــرار مى گیــرد و شــروع ب خــود ق
نشــان مى دهــد کــه همــه خــواب مى بیننــد. همــۀ مــا در خــواب فیلمنامه هایــى 
مى نویســیم و آن را روى پــردة ذهــن مى بریــم. مــا در تمــام طــول روز هــم قصــه 
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ــى  ــر آگه ــا ه ــر ی ــر خب ــا هســتیم. ه ــلطۀ قصه ه ــواره تحــت س ــم و هم مى گویی
تبلبغاتــى و یــا ســریال تلویزیونــى و یــا آهنــگ و یــا ســرود دلخواهمــان مــا را بــا 

ــه جهــان داســتانى رهنمــون مى شــود.  خــود ب
کتاب هــاى مقــدس سرشــار از داســتان اند. داســتان آفرینــش جهــان و انســان، 
ــون از  ــفه. روحانی ــراج و مکاش ــتان هاى مع ــران و داس ــک پیامب ــى تک ت ــا زندگ ت
ــاز تاریــخ مى دانســتند کــه اگــر بخواهنــد پیامــى را وارد ذهــن انســان کننــد  آغ
ــز  ــچ چی ــر هی ــخ بش ــر تاری ــد. در سراس ــتانى دربیاورن ــب داس ــه قال ــد آن را ب بای
ــان  ــر نگذاشــته اند. قهرمان ــر ذهــن انســان تأثی ــدازة داســتان هاى مقــدس ب ــه ان ب
ــاى  ــق برج ــى عمی ــد و تأثیرات ــوم مى برن ــى هج ــاى واقع ــه دنی ــا ب ــن قصه ه ای

مى گذارنــد (همــان: 119 – 121) . 
مارتیــن پاچنــر3  هــم در مقدمۀکتــاب دنیــاى نوشــته شــده، قــدرت داســتان 
در شــکل دهــى بــه انســان، تاریــخ و تمــدن4، از تأثیــر روایــت کتاب هــاى مقــدس 
بــر ذهــن و ضمیــر مــا یــاد مى کنــد. در آغــاز کتــاب و در مقدمــۀ آن از سرنوشــت 
ســه تــن از فضانــوردان آپولــوى هشــت در هنــگام گــردش بــه دور مــاه (1968م.) 
مى نویســد. زمانــى کــه آنهــا بــه عنــوان نخســتین انســان هایى کــه از مــدار کــرة 
ــى  ــاه پیام ــه دور م ــردش ب ــار گ ــه ب ــس از نُ ــد و پ ــاره کردن ــن را نظ ــاه، زمی م
ــاده  ــدن ایــن مناظــر خارق الع ــا احساســات خــود را از دی ــى فرســتادند ت تلویزیون
اعــالم کننــد، پیــام آنهــا حــاوى آیاتــى از کتــاب مقــدس بــود. هــر کــدام از آن ســه 
نفــر بخشــى از داســتان خلقــت بشــر را از کتــاب ســفر پیدایــش خواندنــد. آنــدرس 
ــمان ها و  ــدا آس ــه خ ــى ک ــاز، هنگام ــد: در آغ ــاب را برخوان ــات کت ــتین آی نخس
ــود و تاریکــى سراســر جهــان را  ــدون شــکل ب ــد، زمیــن خالــى و ب زمیــن را آفری
ــدا  ــرد. خ ــت مى ک ــار حرک ــک بخ ــاى تاری ــدا روى توده ه ــود و روح خ ــه ب گرفت
ــندید و آن را  ــنایى را پس ــدا روش ــد. خ ــنایى ش ــود و روش ــنایى بش ــود: روش فرم
ــدا  ــه داد: و خ ــوردان ادام ــر از فضان ــى دیگ ــوول یک ــاخت. ل ــدا س ــى ج از تاریک
ــد.  ــح ش ــت و صب ــب گذش ــد. ش ــب» نامی ــى را «ش ــنایى را «روز» و تاریک روش
ــا  ــوند ت ــدا ش ــم ج ــار از ه ــاى بخ ــود: توده ه ــدا فرم ــس خ ــود. پ ــن روز اول ب ای
آســمان در بــاال و اقیانوس هــا در پائیــن تشــکیل شــوند. خــدا توده هــاى بخــار را 
از آب هــاى پائیــن جــدا کــرد و آســمان را بــه وجــود آورد. شــب گذشــت و صبــح 
شــد . ایــن روز دوم بــود. و ســپس بورمــن خلبــان آپولــو اینگونــه ادامــه داد: پــس 
خــدا فرمــود: آبهــاى زیــر آســمان در یکجــا جمــع شــوند تــا خشــکى پدیــد آیــد. 
و چنیــن شــد. خــدا خشــکى را زمیــن و اجتمــاع آبهــا را دریــا نامیــد و خــدا ایــن 

.(Puchner،2017:xiv-xv) را پســندید
ــد  ــر روى زمیــن مخاطبــان ایــن پیــام بودن در آن زمــان 500 میلیــون نفــر ب
و ایــن تمــاس بــه عنــوان مشــهورترین پیــام مخابراتــى در طــول تاریــخ بشــر بــه 
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انسان حیوانى قصه گو

شــمار آمــد. روایــت کتــاب مقــدس در آن ســاعات نخســتینى کــه فضانــوردان در 
آن قــرار داشــتند بهتریــن بیانگــر توصیــف ایشــان از موقعیتــى بــود کــه در آن قــرار 

داشــتند و هیــچ متــن جایگزینــى را اختیــار نکردنــد. 
پاچنــر در ایــن کتــاب از تأثیــر داســتان ها بــر زندگــى بشــر مى گویــد. همانطــور 
کــه گاتشــال از تأثیــر اپــراى رینســى اثــر واگنــر بــر هیتلر جــوان نوشــته بــود، پاچنر 
هــم داســتان اســکندر کبیــر را یــادآور مى شــود کــه همــواره در زیــر بالــش خوابــش 
ــن  ــان ای ــا قهرمان ــى ب ــه نوع ــز ب ــت او نی ــى داد و سرنوش ــرار م ــاد را ق ــاب ایلی کت
داســتان پیونــد مى خــورد. پرسشــى کــه گاتشــال و پاچنــر هــر دو مطــرح مى کننــد 
ایــن اســت کــه اگــر هیتلــر بــه اپــراى رینتســى واگنــر نرفتــه بــود و اســکندر کتــاب 
ــوان  ــر مى کــرد. همچنیــن مى ت ــخ تغیی ــه تاری ــود چگون ــاد را مطالعــه نکــرده ب ایلی
ــا  ــرد و ی ــکا اشــاره ک ــى آمری ــر جنگ هــاى داخل ــم ب ــه عموت ــان کلب ــر رم ــه تأثی ب
ــژادى در  ــر نگرش هــاى ن ــر تغیی ــى کــه ب ــر ل ــر هارپ ــد اث ــرغ مقل ــان کشــتن م رم

سراســر جهــان تأثیرگــذار بــود (گاتشــال، 1397 :147-146).
پاچنــر در فصلــى از کتــاب بــه ماجــراى نــگارش داســتان و نوشــتن مى پــردازد 
و تاریــخ نــگارش بــر روى آجــر و یــا ســنگ و یــا پوســت آهــو را در ســرزمین هاى 
ــاى  ــفال ها و آجره ــه از س ــتارى ک ــن نوش ــن مت ــر قدیمتری ــگارد. ب ــف مى ن مختل
ــت.  ــته شده اس ــش نوش ــى گیلگم ــتان پهلوان ــده داس ــت  آم ــهر اوروك به دس ش
تاریــخ ایــن متــن حــدود 1200 ســال پیــش از میــالد مى رســد. داســتان 
ــرد  ــدارى ک ــۀ معروفــش نگه ــال در کتابخان ــور بانیپ اســطوره اى گیلگمــش را آش
و دســتور داد نســخه هاى فراوانــى از آن را حفــظ کننــد. ایــن نخســتین داســتان 

بلنــد درتاریــخ انســان اســت.
بیــش از دوهــزار ســال طــول مى کشــد تــا نخســتین رمــان در حــدود 1000 
ســال پــس از میــالد توســط خانمــى بــه نــام موراســاکى شــیکیبو نوشــته شــود. 
داســتان «ِگنجــى»5 را بانویــى اشــرافى و دربــارى روایــت مى کنــد. داســتانى کــه 
ــزار و یکشــب» هــم از  ــد. داســتان «ه ــى مى دانن ــات ژاپن ــۀ ادبی ــروزه آن را قل ام
مهمتریــن آثــار داســتانى دنیــاى قدیــم اســت کــه پاچنــر بــه آن مى پــردازد و از 
ــه عنــوان  ــر دنیــاى مردمــان شــرق مى گویــد. دنیایــى کــه شــهرزاد ب تأثیــر آن ب
یــک زن راوى روایت هــاى آن اســت. او نیــز همچــون موراســاکى از خانــدان اشــراف 
ــد  ــف مى کن ــاه تعری ــراى ش ــهرزاد ب ــه ش ــتان هایى ک ــت. داس ــر اس ــر وزی و دخت
موجــب مى شــود کــه شــاه را کــه قاتــل دختــران بســیارى پیــش از شــهرزاد بــوده 
اســت بــه دنیــاى قصــه بکشــاند و مــرگ شــهرزاد بــه تأخیــر بیفتــد تــا ســرانجام 
ــون  ــب همچ ــزار و یکش ــتان هاى ه ــد. داس ــه کن ــین اش توب ــار پیش ــاه از رفت ش
داســتان ِگنجــى از آغــاز تاکنــون تأثیــر فراوانــى بــر نویســندگان و شــاعران جهــان 
ــزار  ــتان هاى ه ــلطۀ داس ــوك از س ــا پام ــى ب ــى گفتگوی ــر ط ــت. پاچن داشته اس
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ــب  ــزار و یکش ــتانهاى ه ــد. داس ــل مى کن ــى را نق ــار وى مطالب ــر آث ــب ب و یکش
ــه خصــوص نویســندگان ادبیــات  الهــام بخــش بســیارى از نویســندگان جهــان ب
رئالیســم جادویــى بوده اســت. بورخــس در بــاب تأثیــر داســتان هاى هــزار و 
یکشــب بــر آثــارش ســخن گفتــه و آن را بزرگتریــن داســتان ها در تمــام زمان هــا 

خوانده اســت.
گاتشــال و پاچنــر هریــک بــه شــیوة خــود تــالش کردنــد تــا نشــان دهنــد کــه 
ــراى زندگــى  داســتان جــزوى از حیــات آدمــى اســت و همانطــور کــه بنــى آدم ب
نیــاز بــه آب و غــذا دارد بــه داســتان نیــاز دارد. داســتان و داســتان گویى جــزوى از 
عملکــرد مغــز ماســت. بــه همیــن جهــت داســتان بــر آدمــى ســلطه دارد و مى تواند 
ــا عنــوان چــرا  ــارگاس یوســا6 نیــز در کتابــى ب ــو ب تاریــخ را دگرگــون کنــد. ماری
ادبیــات؟7 دربــارة اهمیــت ادبیــات در زندگــى بشــر مى نویســد. او از قــول پروســت 
مــى گویــد: «زندگــى واقعــى، کــه ســرانجام در روشــنایى آشــکار مى شــود، و تنهــا 
زندگى مــان کــه بــه تمامــى زیســته مى شــود ادبیــات اســت» (یوســا،1396 :11).

ــفته  ــت برآش ــات چیس ــدة ادبی ــه فای ــن پرســش ک ــه از ای ــم همیش بورخــس ه
ــا  ــروب زیب ــارى و غ ــدة آواز قن ــچ کــس نمى پرســد فای ــت: «هی مى شــد و مى گف
ــه اى  ــات در جامع ــر ادبی ــه اگ ــت ک ــد اس ــا معتق ــان: 12). یوس ــت؟» (هم چیس
طــرد شــود ذهــن انتقــادى مردمــان آن ســرزمین کــه محــرك اصلــى تحــوالت 
تاریخــى و بهتریــن مدافــع آزادى اســت لطمــه اى جــدى خواهــد خــورد. ایــن از 
ــکال اســت و پرســش هایى اساســى  ــات خــوب سراســر رادی ــه ادبی آن روســت ک
دربــارة جهــان زیســتگاه مــا پیــش مى کشــد (همــان:16). او معتقــد اســت: «بــراى 
ایمــن داشــتن انســان از حماقــت، تعصــب، نژادپرســتى، تفرقــۀ مذهبــى و سیاســى 
و ناسیونالیســم انحصارطلبانــه، هیچ چیــز از ایــن حقیقــت کــه در آثــار بــزرگ ادبــى 
آشــکار مى شــود مؤثرتــر نیســت. هیــچ چیــز بهتــر از ادبیــات بــه مــا نمى آمــوزد 
ــماریم و  ــى بش ــراث آدم ــاى می ــانۀ غن ــى را نش ــى و فرهنگ ــاى قوم ــه تفاوت ه ک
ــزرگ  ــدرت آفرینــش چندوجهــى آدمــى اســت ب ــى ق ــا را کــه تجل ــن تفاوت ه ای

ــان: 10). بداریم.»(هم
ــه  ــه کســانى اســت ک ــز از جمل ــرداز سیاســى متأخــر نی ــت8 نظریه پ ــا آرن هان
ــى از  ــتوا9 در یک ــا کریس ــد. ژولی ــات مى دان ــى را ادبی ــى و زندگ ــات را زندگ ادبی
ــاى  ــاس دیدگاه ه ــر اس ــه ب ــت10 ک ــت اس ــى روای ــوان زندگ ــا عن ــش ب کتاب های
ــدة  ــود خوانن ــى خ ــر زندگ ــت در سراس ــه آرن ــد ک ــده مى گوی ــته ش ــت نوش آرن
پراشــتیاق شــعر باقــى مانــد و بــه تبــع اســتادش هایدگــر کــه فلســفه و شــعر را بــا 
هــم آمیختــه بــود، همچــون نظریه پــردازى ادبــى دربــارة شــعر و داســتان ها مــى 
ــد  ــد مى کن ــر تأکی ــتادش هایدگ ــاى اس ــه آموزه ه ــادارى ب ــا وف ــت ب ــت. آرن نوش
ــا تفکــر کــه  کــه شــعر، کــه جوهــرش زبــان اســت،  انســانى ترین هنــر اســت و ب
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ــه  ــت ک ــد گف ــا بای ــتوا، 1396: 25). ام ــت دارد (کریس الهام بخــش آن اســت قراب
ایــن داســتان اســت کــه او را بــه ســوى عمــل ســوق مــى دهــد، و ایــن کار را از 
طریــق پیرنــگ داســتان و نقــش آن در عمــل و در نهایــت عمــل سیاســى نشــان 
ــد:  ــت و مى نویس ــت اس ــود روای ــى خ ــه زندگ ــت ک ــد اس ــت معتق ــد. آرن مى ده
ــر چنانکــه فلســفه نشــان مى دهــد، درســت باشــد کــه کســى کــه داســتان  «اگ
زندگــى اش را نتــوان بازگــو کــرد زندگــى اى نــدارد کــه ارزش اندیشــیدن داشــته 
باشــد، آیــا از ایــن امــر نمى تــوان نتیجــه گرفــت کــه زندگــى را مى تــوان و حتــى 
مى بایــد ماننــد داســتانى گذرانــد و کار فــرد در زندگــى بایــد تحقــق بخشــیدن بــه 

.(Arendt:2001,37)(46: 1396 ،ــتوا ــتان باشد؟»(کریس آن داس
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(عضو هیئت علمى دانشگاه الزهرا)، بهنام کامرانى (نقاش و مجسمه ساز و عضو هیئت علمى دانشگاه 
هنر)، محمدرضا مریدى (عضو هیئت علمى دانشگاه هنر و نویسندة کتاب ) و دکتر مریم حسینى (عضو 
هیئت علمى دانشگاه الزهراء و سردبیر فصلنامۀ نقد کتاب ادبیات و هنر) در سراى اهل قلم برگزار شد و 

منتقدان حاضر در جلسه نظرات خود را بیان نمودند. 
آن  بر  حاکم  سیاسى  شرایط  براساس  ایران  جامعه  در  گفتمانى  تحوالت  بررسى  به  کتاب  این 
مى پردازد و نقش قدرت را در شکل گیرى جریان هاى هنرى و جریان هاى مقاومت مورد بررسى قرار 
مى دهد. نویسنده با نگاهى ساختارى و تاریخى به هنر ایران، نقش شرایط اجتماعى و سیاستگذارى هاى 
فرهنگى را در شکل گیرى سبک هاى گوناگون و محتواى آنها به بحث مى گذارد و بر شرایط تولید متن 

هنرى تمرکز مى کند. نقاشى شاخه اى از هنر است که مریدى در کتاب خود به آن پرداخته است.

محمدرضا مریدى:
در  این جا  که  است  افتخار  باعث  خدمت تان.  مى کنم  عرض  سالم   
حضورتان هستم و متشکرم از توجه  خانه کتاب و از آقاى دکتر کامرانى 
و خانم دکتر شادقزوینى که کتاب را مطالعه کردند و مشتاقم نظرهاى 

انتقادى بزرگواران را بشنوم. 
مدخل من براى ورود به مطالعات تصویرى و هنر این پرسش بود 
که «آیا جامعه شناسى هنر راهى است براى شناخت جامعه؟ یا راهى است براى شناخت هنر؟» 
البته این تمایز، تمایزى نظرى است. براى من در مرحله اول جامعه شناسى هنر راهى براى 
شناخت جامعه ایران بود و حوزة هنر مرکز ثقل رویدادهاى فرهنگى است؛ لذا براى منى که 
جامعه شناسى را دنبال مى کنم جامعه شناسى هنر یک حوزه مطالعاتى است براى شناخت 
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مسائل اجتماعى؛ اما در مرحله بعد و با نزدیک تر شدنم به میدان هنر، مطالعات جامعه شناسى 
هنر راهى براى شناخت هنر شد. این دو پرسش و این دو مسیر  راهى بود که در این کتاب 
پیش گرفتم و تالش کردم تناظر بین هنر و جامعه را ترسیم کنم. اما در این کتاب منظور من 
از  هنر، حوزه بسیار وسیعى است زیرا هنر برایم یک شىء هنرى نبود بلکه جریانى از فرهنگ 
بود که مجموعه اى از سینما، تئاتر، موسیقى، نقاشى و عکاسى را در بر مى گرفت که درهم 
تنیده بودند. اما این براى مطالعه من کافى نبود و الزم بود که تناظر بین هنر و جامعه را در 
جایى دقیق تر دنبال کنم و آن در متن آثار هنرى بود؛ لذا در نهایت تمرکز خود را بر مطالعات 
نقاشى گذاشتم. با این حال من در این کتاب به عنوان یک منتقد هنر حضور ندارم؛ کار من نقد 
هنرى نیست  بلکه تحلیل و تفسیر آثار هنرى است. بیش از آن که اثر هنرى براى من برجسته 
باشد، شرایط به وجود آمدن آن اثر هنرى است که اهمیت دارد. از این بابت رویکرد خود را ، 
به عنوان کسى که پژوهش هاى هنر را دنبال مى کند، از کسى که منتقد هنرى است، کامًال جدا 
مى دانم. منتقد هنرى در تالش براى توضیح اثر است اما تالش من در جهت توضیح پیدایش 
اثر بود؛ یعنى چه مى شود که این اثر به عنوان هنر به رسمیت شناخته مى شود؟ مقبولیت پیدا 
مى کند؟ و به موزه ها راه مى یابد؟ براى این که این پیدایش هنر و آثار هنرى را توضیح دهم 
از یک روش شناسى استفاده کردم تحت عنوان: تحلیل گفتمان. در فصل اول توضیح داده ام 
که چرا باید از مطالعات سبک شناسانه هنر عبور کرد؛ همواره تاریخ نگاران هنر براى توضیح اثر 
هنرى متوسل به مفهوم سبک هنرى شدند اما من در مطالعاتم این را ناکافى مى دانستم و 
از نظر من نه تنها براى مطالعه هنر ایران بلکه براى هنر معاصر نیز استفاده از اصطالح سبک 
هنرى چندان کمک کننده نیست. از این بابت ترجیح دادم که از رویکرد گفتمانى استفاده کنم. 
در مطالعات گفتمانى هنر، نه فقط به ضرورت این مطالعه، بلکه در هر مطالعه روش مندى، 
ناگزیر از انتخاب هاى پرریسک هستیم من هم در این کتاب ناچار بودم انتخاب هاى پرریسکى 
کنم؛ انتخاب بین جریان ها، افراد و آثار. این حتماً کار من را نقدپذیرتر هم مى کند. اما به دالیل 

■ مریدى، محمدرضا (1397). گفتمان هاى فرهنگى و 
جریان هاى هنرى ایران: کندوکاوى در جامعه شناسى 

نقاشى ایران معاصر . تهران: دانشگاه هنر و آبان.
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روش شناسانه و با الزاماتى نظرى، محدودیت هایى براى انتخاب مى دیدم که البته قابل پیش بینى 
نیز هست. این  انتخاب ها، که از آن ها قرار است دفاع نظرى کنم، ممکن است مورد شک و ابهام 
و انتقاد قرار بگیرد. اما به شکل مضاعفى مطالعات گفتمانى ما را به سمت انتخاب هاى محدود 
و گزینش شده مى برد. مطالعات گفتمانى قرار است که مفصل بندى جریان هاى هنرى را براى 
ما ترسیم کند؛ لذا به دنبال نقاط عطفى بودم که بتوانم پیکربندى فضاى هنرى را توضیح دهم 
و انتخاب این نقاط عطف البته که دشوار بود؛ اما راه ناگزیرى است. در مطالعات گفتمانى از 
آن جایى که مى خواهیم پیکربندى یک دوره را ارائه دهیم و یک فضاى فکرى را ترسیم کنیم، 
ناگزیر از انتخاب هاى دشوارترى هستیم. انتخاب هاى محدود که یک روایت منسجم و پیوسته 
را ترسیم مى کند. در این بخش به یک جریان اصلى در این کتاب اشاره مى کنم و آن اهمیت 
مطالعه طبقاتى هنر است. در این کتاب بر سرشت و سرنوشت طبقه متوسط تأکید بسیار شد. 
پیدایش، ظهور و گسترش طبقه متوسط در ایران را به مثابه دى ان اى و ستون فقرات این کتاب 
دنبال کردم. «چه شد طبقه متوسط در ایران در پایان دوره قاجار پدید آمد؟»، «چه شد که در 
پهلوى اول گسترش پیدا کرد و در پهلوى دوم غلبه پیدا کرد؟» و «چه شد که در دوران  پس از 
انقالب دگرگون شد؟» حیات آن را پس از دهۀ هفتاد دنبال کردم و اغلب رویدادها را در محور 
حیات اجتماعى طبقه متوسط ترسیم کردم. البته در جهت گسترش بحث، بنده طبقه متوسط 
را به دو بخش طبقه متوسط قدیم و جدید تفکیک کردم و تأسیس دولت ها و به وجود آمدن 
انقالب ها و حتى تغییر نظام هاى سیاسى در سال هاى پس از انقالب را در مجادله طبقه متوسط 
قدیم و جدید دنبال کردم. به این ترتیب تالش کردم روایت تاریخ اجتماعى ایران را پى گیرى 
کنم و به یک روایت تاریخ اجتماعى هنر دست یابم. اما طبقه متوسط قدیم و جدید را در جایگاه 
سیاسى ، در نظام اخالقى، نظام سلیقه و نظام هنر توضیح دادم  و بیان کردم که انتخاب هاى 
زیباشناختى طبقه متوسط قدیم و طبقه متوسط جدید چه چیزى است. و این ها چگونه در 
نظام هاى اخالقى و هنجارى تمایز ایجاد مى کنند. مثًال در مورد بدن: یعنى طبقه متوسط قدیم 
چه انگاره اى از بدن دارد که طبقه متوسط قدیم ندارد. دربارة تفریحات و دیگر انتخاب  هاى 
فرهنگى شان نیز این تقابل را دنبال کردم. در این بخش متأثر از دیدگاه هاى بوردیو بودم ولى 
این مطالعات صرفاً منطبق با دیدگاه هاى بوردیو نیست؛ بلکه به ضرورت هایى براى تکمیل روند 
استداللى کتاب، مباحث مربوط به نظام سالیق و انتخاب هاى سیاسى، زیباشناختى و فرهنگى 
طبقه متوسط قدیم و جدید را مطرح کردم. بنابراین این دیدگاه منحصر به بوردیو نیست و ما 

در مطالعات لوکاچ هم این دیدگاه ها را دنبال کرده ایم. 
لوکاچ توضیح مى دهد که چگونه طبقات اجتماعى پس از آن که از پس انقالب ها به قدرت 
کردم  سعى  ابتدا  نکته؛  آخرین  مى شود.  دگرگون  زیباشناختى شان  سالئق  نظام  مى رسند، 
روش شناسى را توضیح دهم و این که چرا به سراغ گفتمان رفتم، دوم از محور بحث یعنى 
طبقه متوسط صحبت کردم و اکنون مى خواهم به نکته دیگرى اشاره کنم که روند استداللى 
مهمى در این کتاب بود. همچنین سعى کردم یک طرح دیالکتیکى از تاریخ اجتماعى هنر 
متأثر از لوکاچ ارائه دهم، تحت عنوان: دیالکتیک رئالیسم و ایدئالیسم. لوکاچ توضیح داد چگونه 



35012

ــــ ۷  ۸   ،  
۱۳۹۸ ـــ    

نقد شفاهى

کسانى که در صدر قدرت قرار مى گیرند، تالش مى کنند خود و سالیق خود و جایگاه خود را 
آرمانى و دور از دسترس نقد قرار  دهند. به این ترتیب به هنرهاى ایدئالیستى عالقمند مى شوند. 
هنر ایدئالیستى صورت هاى مختلفى به خود مى گیرد، گاهى ما را به سمت آرمان گرایى تاریخى 
و گاهى به سمت ایده آل گرایى مذهبى مى برد. طرح این دیالکتیک، امکان ارائۀ قرائتى از هنر 
ایران را فراهم آورد. چرا که با فراز و فرود طبقۀ متوسط در تناظر بود. این که هر بخشى از این 
طبقه متوسط پس از به قدرت رسیدن چگونه تالش مى کرد سالئق خود و هنر ایدئالیستى 
خود را مسلط کند. لذا به تأسیس موزه ها و ایجاد دوساالنه ها و تزریق بودجه ها و... اقدام مى کرد. 
به این ترتیب تالش کردم با مطالعه این نهادهاى تأسیس شده بویژه جشنواره ها و دوساالنه ها 
توضیح دهم که چگونه فرایند گزینش هنر ایدئالیستى و رئالیستى در هنر ایران دنبال شد. 
گاهى  به نتایج عجیبى مى رسیدم که چگونه در دسته بندى هنر ایدئالیستى، آثارى کنار هم 
قرار مى گرفتند که هیچ سنخیت سبکى و گاه سیاسى با هم نداشتند ولى کارکردشان براى 
نظام قدرت همسان بود. چه هنر دهه 1340 باشد چه دهه 1360. به این ترتیب گمان کردم 
گذرم از مطالعات سبک شناسانه توانسته، دسته بندى دیگرى یا شناخت متفاوتى از هنر ایران 
به دست دهد. هر آن چه که گفتم در فصل پایانى کتاب آن را منسجم کردم و در نهایت چهار 

نتیجه گرفتم و بر چهار گفتمان و یا چهار مولد گفتمانى تأکید کردم.
 

پریسا شاد قزوینى:
با نام خدا و عرض سالم و خیر مقدم خدمت اندیشمندان عزیز، داستان 
من با این کتاب از آنجا شروع شد، که براى خرید کتابى به کتاب فروشى 
رفتم و در حین گشتن در پى موضوع مورد بحث با این کتاب مواجه 
شدم. موضوع آن برایم بسیار جالب بود و تقریباً همان چیزى بود که 
سال ها دنبالش مى گشتم.  وقتى نام نویسنده را دیدم خوشحالتر شدم 

که کتاب متعلق به متفکر و محقق جوان دکتر مریدى است. 
پیش از نقد کتاب باید اشاره کنم که مدت هاست یکى از دغدغه هاى ذهنى و فکرى و کارى 
من تمرکز بر مبحث «جریان سازى نقاشى معاصر ایران، عوامل و علل شکل گیرى آن» است  و 
از سال 1382 به بعد به طور متمرکز مطالب بسیارى را گردآورى و  مکتوب کرده ام که با همۀ 
تالش، هنوز براى انتشار، مرا راضى نکرده است. منابع قابل دسترس در این زمینه، بسیار محدود 
و تکرارى یا به گونه اى فاقد ساختار علمى و ارجاع دهى است  و بیشتر موارد محاوره اى، خاطره 
نویسى و یا مستندات شفاهى را در بر مى گیرد. روش نگارش مطالب بدست آمده از منابع نیز 
فاقد روش سبک شناسى و یا تاریخ نگارى حرفه اى است. در این کتاب وزین حرف هاى نیمه 

تمام من به زبان و بیانى دیگر به نگارش درآمده است. 
من سال هاست که با نگارش و تحقیقات دکتر مریدى در حوزه جامعه شناسى هنر و روحیه 
محققانه و جستجوگر ایشان آشنایى دارم اما مطالب این کتاب مى تواند تا حد زیادى خأل 
موجود در این زمینه را پر کند. یکى از ویژگى هاى جالب این کتاب طبقه بندى آکادمیک و 
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علمى آن در عین بیان تحلیل ها و نظریات و عناوین قابل تأمل است. در بیانى کلى این کتاب 
سیر تحول گفتمان هاى (بیان ها، برداشت ها، نظرات و رویکردهاى مختلف جامعه و نهادهاى 
رسمى و غیر رسمى) هنر هشتاد سالۀ معاصر ایران را با تأکید بر هنر نقاشى که هنر مادر است 

بیان مى کند.  
در مباحث پیشگفتار مى توان به کنه و درستى تمامى مطالب کتاب پى برد؛ از ضرورت و 
اهداف و علل نگارش، تا مقصد و استنتاجى که نویسنده در نظر دارد. بى تردید حجم کتاب (بالغ 
بر 350 صفحه) و گستردگى مطالب و آکادمیک بودن و تحلیل ها و توصیفات، فحواى کتاب 
را از کمیت و کیفیت خوبى برخوردار مى سازد. من از دوستان مى خواهم که حداقل با مراجعه 

به فهرست مطالب قسمت هایى را که چالش برانگیز است، مورد مطالعه و تفحص قرار دهند. 
کتاب با این جمله شروع مى شود که: «کنجکاو به شناخت نقاشى بودم و جست وجوگرانه 
رویدادهاى هنرى و نمایشگاه هاى هنر را دنبال مى کنم. به گمانم در نقاشى است که نشانه ها 
خلق مى شوند و معانى شکل مى گیرند. نقاشى مرکز تولید نشانه هاى فرهنگ دیدارى است. 
در جامعه شناسى هنر نیز، نقاشى جایگاه ویژه اى دارد.» این مطلب را چه کسى مى گوید؟ یک 
محقق جامعه شناسى که دکترى جامعه شناسى هنر دارد، تنه به تنۀ پژوهش هاى تحلیل گرانۀ 
هنر مى زند و با رویکردهاى جامعه شناسانه، هنر را در ایران معاصر از منظرها و رویکردهاى 
مختلف مورد خوانش قرار مى دهد. نکته جالب در جمله آغازین کتاب آن است که نویسنده 
نمى گوید کنجکاو به شناخت هنر بودم بلکه تأکید بر کنجکاوى بر نقاشى دارد. یعنى وى واقف 
به این است که نقاشى هنِر مادر است، سایر هنرهاى تجسمى در دنیاى مدرن و پست مدرن 
از آبشخور آن بهره مند گشته  و وقتى در ارتباط با نشانه هاى فرهنگ دیدارى صحبت مى کنیم 
اصل و ریشۀ تمام این فرهنگ هاى دیدارى، نقاشى است. اگر نقاشى را به عنوان هنر مادر 
بشناسیم و رویکردهایى را که این هنر در طول تاریخ هنر ایران ایجاد کرده، بررسى کنیم دقیقاً 
به این نقطه خواهیم رسید که نشانه هاى فرهنگ دیدارى از سنت نگارگرى و نقش برجسته 
و تزئینات گرفته تا سبک هاى نقاشى نوگرا و مدرن و جنبش هاى نوین دیگر مثل زنجیرى 
به هم پیوسته و مرتبط به هم است. در تمامى این جریانات هنرساز، خط فرهنگى دیدارى

(Visual Culture) همگونى امتداد یافته است وکل جریان هنرهاى تجسمى از عکاسى و 
گرافیک و طراحى تا هنرهاى جدید مفهومى، نشأت گرفته از مبانى دیدارى نقاشى است. 

بر این باورم که هنر به تنهایى زبان و بیان خود را دارد و اگر بخواهیم بینارشته اى مطلبى را 
بیان کنیم باید یکسویه به آن بپردازیم.  این کارى است که در این کتاب انجام شده  و رویکرد 
نویسنده بیشتر بحث تاریخ اجتماعى هنر و جامعه شناسانه است  ولى در بخش هایى بویژه در 
فصل هاى چهار و پنج رویکرد تاریخ هنر نگارى بیشتر رخ مى نماید. در بعضى از قسمت هاى 
کتاب نویسنده نگاه منتقدانه داشته و گاهى رویکرد سبک شناسى دارد و گاهى هم به عنوان 
یک مخاطب برخورد مى کند. همچنین نهادهاى حکومتى را بسیار ظریف، نقد کرده و در بعضى 
موارد از منظر قدرت، بررسى کرده است. مهم ترین بخش کتاب، مطالعۀ گفتمان هنر آن است. 
نکته جالب تر در کتاب این بود که ایشان در بخشى،  عنوان مى کنند «من به جاى دیدن، از 

نقد و بررسى کتاب گفتمان هاى فرهنگى و جریان هاى هنرى ایران
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خواندن و به جاى اثر هنرى، از متن سخن مى گویم» و این سخن زیبایى است ما خوانش هاى 
جدیدى را که از هنر داریم باید بشناسیم و مباحث را به گونه هاى مرتبط با آن طرح کنیم. 

در یک نمایشگاه آثار هنرى گاه با مخاطبانى روبرو مى شویم که واقعا نمى دانند چه را باید 
ببینند و به چه چیزى باید توجه کنند و چه چیزى باید برداشت کنند؟ اغلب مى گویند چه 
قشنگ! و پشت این کلمه خود را مخفى مى کنند و با خود مى گویند: «ما آمدیم نمایشگاه چه 
کنیم؟». اگر به این مخاطب ناآشنا راه را نشان دهیم و اثر را همچون یک متن برایش بخوانیم، 
توضیح دهیم و تحلیل کنیم، مخاطب را با گفتمان خود به شناخت رسانده ایم و به ادراك هنرى 

در جامعه کمک کرده ایم. 
این گفتمان ها و بحث ها که در این کتاب مطرح شده باید بسط یابد و خوانشى عام تر براى 
جامعه خود مشخص شود؛ چراکه نقاشى، هنرى دیدارى است. خصوصاً در دنیاى معاصر که 
مرز بین هنرها از بین رفته و چیزى به عنوان نقاشى به صورت سنتى با مداد و قلم و روى بوم 
و یک بستر مشخص نیست و بسترهاى نقاشى محدود به روش هاى سنتى نیست. تکنولوژى 
جدید ما را به سمت و سوى متفاوتى کشانده است. باید به عنوان یک محقق خوانش خود را 
تغییر دهیم. آیا بحث این کتاب براى عموم مردم آگاهى بخش است؟ نویسنده اشاره دارد که 
مى خواهد جامعۀ میانه و متوسط را آگاه کند. آیا واقعا به این ارزش رسیده است؟ واقعیت این 
است که چنین جلساتى باید وجود داشته باشد تا خوانش هاى جدید به میدان آید و آگاهى 

بخشى عمومى زیاد شود.
 نکتۀ دیگر مورد بحث در این کتاب که همیشه در ایده پردازى هاى مباحث نظرى هنر 
مدنظر من بوده و برآن تأکید دارم، این است که اثر هنرى با همکارى در شبکۀ پیچیدة 
کنش گران اعتبار و ارزش مى یابد. در این شبکه  اولین فرد، خالق اثر یا هنرمند است. کسى که 
اثر را خلق مى کند؛ چه اثرسنتى و چه اثر مدرن. نقش هنرمند به عنوان نخستین کنش گر داراى 
اعتبار است. دوم عرضه کنندة هنر یعنى جایى که هنرمند مى خواهد اثر خود را عرضه کند چه 
به صورت گالرى چه به صورت نمایشگاه یا جشنواره و... سوم ؛ منتقد یا کسى  است که آن را 
دوباره بازخوانى مى کند و با خوانش جدید، یک تحلیل یا گزارش تازه و یا نقدى در ارتباط با 
آن ارائه مى دهد که این مى تواند به عنوان منتقد اجتماعى هم قلمداد شود. افراد بعدى، کسانى 
هستند که اثر را کارشناسى مى کنند. چه قیمت بگذارند چه اعتبارسنجى کنند یا به نوعى 
روش هاى مختلفى را براى شناسایى اثر در جامعه به کارگیرند. نویسنده در این کتاب از دالالن 
هنرى بحثى به میان نیاورده که ما آنها را به عنوان آفت این شبکه مى نامیم و نمى توان آنها را 
نادیده گرفت. البته دالالن هنرى براى این سه گروه که عنوان کردم، حرف اصلى را مى زنند و 
باید آن ها را یا آسیب شناسى کرد یا در بستر تاریخ اجتماعى هنر خود دید. یعنى بررسى کرد 
که در طول صد سال اخیر که مورد بحث این کتاب هست، این شبکه پیچیدة کنش گران هنر، 

چگونه ورود کرده اند، چه مسیرى را پیموده اند و به کجا رسیده اند؟. 
کنشگر پنجم داوران هستند و ششم، رسانه هاى فراگیر مثل صداوسیما و نشریات و مراکز 
دیگر... البته رسانه ها باید در اول قرار بگیرد،  چراکه بحث مخاطبان است. یعنى مخاطبان 
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در شبکه پیچیدة کنش گران همکارى کامل کننده اى دارند و هرقدر از سواد بصرى باالترى 
برخوردار باشند بر اعتبار مادى و معنوى اثر مى افزایند. البته کار به همین جا ختم نمى شود و 
این شبکه گاه چرخشى ادامه دارد. به نظر من، نویسنده بهتر بود به نظام آموزش هنر و اقتصاد 
هنر نیز در این چرخه توجه مى کردند. نقش نظام آموزش آکادمیک در این کنش گران باید 
دیده شود تا بتوان جایگاه کسانى  را که ارائه دهندة مبناهاى نظرى و آموزش روش هاى اجرایى 
هستند، مورد تأمل قرار داد.  در ادامۀ بحث مایل بودم به بخشهاى دیگر کتاب و چالش هاى 
مطرح شده در آن اشاره کنم. چون ایده الیسم و رئالیسم در نقاشى معاصر ایران، روستاگرایى، 
نقش زن امروز ایران در هنر و حضور زنان ایرانى به عنوان هنرمندانى که در دهه هاى اخیر 
خوش درخشیدند و ...  از محققان ایران معاصر مى خواهم که وقتى درباره زنان صحبت مى کنند، 
جنسیت زده نشوند و زنان نقاش را هنرمند بدانند نه زِن نقاش و یا یک طبقه خاص اجتماعى 
با معیارهاى محدود جنسیتى. در پایان اشاره دارم که این کتاب بسیار مفید و کامل است و 
مى تواند آگاهى اجتماعى در باب هنرهاى تجسمى را باال ببرد و به رفع موانع شناخت شناسى 
اجتماعى هنر در سطح جامعه یارى رساند. با آرزوى توفیقات براى نویسنده محترم جناب آقاى 

دکتر مریدى و همه مسئولین محترمى که این فرصت نقد و بررسى و تحلیل را ایجاد کردند.

بهنام کامرانى: 
به نام خدا و  با سالم به دوستان. همۀ ما به دشوارى هاى نوشتن چنین 
کتابى واقف هستیم و به واقع در سال هاى اخیر نوشته هایى که جنبه هاى 
زمینه اى هنر را شرح دهد، افزایش پیدا کرده و بیشتر در مقاالت دیده 
مى شود. این که این نگر ش ها به شکل کتاب دربیاید جسارتى مى طلبد و 
این جسارت را خوشبختانه دوست عزیزم جناب دکتر مریدى داشته اند. 

نقد و بررسى کتاب گفتمان هاى فرهنگى و جریان هاى هنرى ایران
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به این دلیل که همواره این مطالب مورد انتقاد قشر هنرى قرار مى گیرد. نکته بعدى این که 
ایشان اتفاقاً یکى از نقدپذیرترین نویسندگان است و من اگر امروز پیشنهاداتى براى این کتاب 
دارم بیشتر در جهت این است که در چاپ هاى بعدى (اگر این انتقادها درست بود)، ایشان مورد 
استفاده قرار دهند. مسئلۀ مهم این کتاب، دیدن جنبه هاى زمینه اى در شکل گیرى شمارى 
از جریانات است. البته به این دلیل که هم زمان زیادى را در برگرفته، هم هنرمندان زیادى 
را قرار است مطرح کند و هم دربارة جریانات زیادى گفت وگو مى کند؛ در نتیجه نویسنده، از 
آن کاربست نظرى که اول ادعا کرده، در جاهایى دور شده است. چرا که شناسایى شمارى 
از این جنبه ها نیازمند متن بیشتر و  در بعضى  موارد نیازمند مصاحبه و به اصطالح تاریخ 
شفاهى بوده که طبیعتاً گاهى  در دسترس نویسنده قرار ندارد. بنابراین شاید، این، دشوارى 
پژوهش را دوچندان مى کند. مسئله دیگرى که در عنوان کتاب دیده مى شود مسئلۀ کندوکاو 
در جامعه شناسى نقاشى ایران معاصر است. این که چه جنبه هایى شامل معاصر بودن مى شود 
یا نمى شود؟ بیشتر متن، یا دست کم نصف متن کتاب به هنر مدرن ایران مربوط مى شود نه 
هنر معاصر و این مسئله اى است که با یک کلمه مى تواند برطرف شود. نکته بعدى ( که شاید 
برخالف چیزى گفتۀ دکتر شاد قزوینى باشد)، با این که خاستگاه من نقاشى است و همچنان 
نقاشى هم مى کنم، به نظرم بخصوص در جریان شناسى خیلى از جریانات معاصر مثًال جایى 
که نویسنده از فمنیسم و یا از آمیزه هاى فمنیستى صحبت مى کند، رسانه هاى دیگرى غیر از 
نقاشى  این جریانات را شروع مى کنند. بنابراین، انتخاب یک رسانه مثل نقاشى با جنبۀ معاصر 
و کنار گذاشتن دیگر رسانه هاى هنر معاصر اندکى تضاد دارد؛ یعنى برجسته کردن یک رسانه 
نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا مى تواند خیلى از مسائل را توضیح دهد ولى مثًال جنبه هایى 
از جریان شناسى هنر حاشیه اى ممکن است در حوزة گفتمان نقاشى قرار نگیرد. بنابراین این 
مطلبى است که مى تواند در این کتاب در نظر گرفته شود البته که نویسنده به خصوص در 
توضیح بعضى از جریانات فقط به نقاشى اکتفا نکرده است ( مثًال عکس هم در درون مثال ها 
آورده است). مسئله بعدى بحث آموزش است. بویژه در دوران بعد از جنگ و این آموزش فقط 
محدود به حوزة آموزش دانشگاهى نیست. مثًال در شکل گیرى و شکوفایى هنر زنان کارگاه ها 
و هنرکده ها نقش مهمى را ایفا کردند. در واقع خیلى از جریانات از هنرکده ها و آموزشکده ها 
بوجود مى آید. نکتۀ بعدى تأثیر نشریات و مجالت است. در سال هاى جنگ و اندکى پس از آن 
آبشخور و یا شاید محتواى هنرى که بعضى از مجالت تولید مى کردند مى توانست منابعى باشد 
براى تولید اثر یا تأثیرگذارى. مثًال مجالت مهمى مثل دنیاى سخن، گردون، آدینه و... آن زمان 
نقش مهمى داشتند. آنچه ذکر شد مواردى است که در تولید سلیقه عمومى نقش مهمى ایفا 

کردند  و در این کتاب کمتر به آن اشاره شده است. 
درخشان ترین قسمت کتاب تقابل و رابطه بین ایدئالیسم و رئالیسم است. این مسئله را نه 
تنها در هنر بلکه در فرهنگ هم مى توان یافت و تعمیم داد. دیالکتیک میان رئالیسم و ایدئالیسم 
را در جریان شناسى خیلى از نحله هاى سیاسى نیز مى توان را دنبال کرد. بهتر بود که در جدول 

این بخش بازه هاى زمانى به صورت سال قرار مى گرفت تا آن را قابل استفاده تر کند. 
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از ارجاع دهى هاى دانشجویان در این مدت کوتاه پس از نشر، به این کتاب مى توان دریافت 
مطالعات هنر چقدر فقدان دارد. بقیه نکات بیشتر به عنوان پیشنهاد است. 

نخست اینکه چرا در کل، به خصوص در زمینۀ پیدایش انقالب به هنر گرافیتى اشاره نشده 
است؟ درحالى که هنر گرافیتى در پیدایش انقالب نقش داشته و نحله اى از هنر شهرى بوده که 
امروزه تغیر شکل داده است. مطالعۀ تغییرات هنر گرافیتى از بعد از انقالب تاکنون، مى تواند یک 

بستر مطالعاتى در زمینۀ جریاناتى باشد که در واقع در حاشیه هنر شکل مى گیرد. 
چرا در بحث شاگردان مکتب کمال الملک کمتر صحبتى از برادران پتگر مى شود؟ آنها 
منشاء جریانى بودند که از خارج از پایتخت به تهران اضافه شد و على اصغر پتگر جزء اولین 
نفراتى است که کارگاه آموزش عام را دایر کرد و خیلى از بانوان در کارگاه  این هنرمندان 
شرکت کردند. اهمیت وى کار روى جنبه هاى روزمره است که هنر رئالیستى را منتقل مى کند. 
زیبایى شناسى زندگى روزمره و فضاى داخلى زندگى شهرى مثًال مفهوم خانه اولین بار در 

نقاشى  او نشان داده مى شود و کارهاى او داراى جنبه هاى اجتماعى است.
ژانر دیگرى که در این کتاب کمتر اشاره شده نقاشان آبرنگ هستند. در یک دوره بویژه 
بعد از جنگ، نقاشان آبرنگ نقش زیادى در سلیقه عمومى ایفا  کردند و در جریان اقتصادى هم 
نقش مهمى داشتند. به همین دلیل ناگهان هنرمند ارزشمندى مثل على اکبر صادقى شروع به 
کار با آبرنگ مى کند و در گالرى سبز، آبرنگ هایش را به نمایش مى گذارد و بازگشایى برخى از 
گالرى ها با مدیاى آبرنگ رونق مى گیرد. به واقع در ایران آبرنگ مدیایى مردم پسند است و بهتر 

است در این کتاب به نقاشان آبرنگ هم اشاره شود. 
مسئله بعدى ذکر نام هنرمندانى است که در جریانات هنرى چندان نقشى نداشتند. مانند 
نامبردن از مرتضى گودرزى و اشاره نکردن به مصطفى گودرزى؛ در واقع زبان بصرى را اولین 
بار در نقاشى مصطفى مى توان دید و بعد در نقاشى مرتضى. یا مثًال ذکر نام منیژه صحى 
درحالى که خانم صحى بعد از سال هایى که در واقع نویسنده به آن اشاره مى کند در نقاشى 
اهمیت پیدا مى کند. و یا از احمد وکیلى و على ندایى که از نقاشان مهمى محسوب مى شوند 

نامى برده نشده است.
 نکته دیگر؛ جریان سازى گالرى هاست که در این کتاب کمتر به آن اشاره شده است. مثًال 
نقش کسانى مثل خانم سیحون. بحث بسته شدن گالرى ها، سانسور و مکان و فضاى نمایش 
کمتر دیده مى شود. درحالى که در گفتمان هاى هنرى فضاهاى نمایش نقش اساسى دارند. 

مسئلۀ فضاگریزى و فضاگزینى در هنر معاصر ایران یکى از نکات محورى بوده است. 
بعضى از نام برى ها در سنخ شناسى هنر جدید مى تواند تغییر کند. مثًال از کارهاى نادعلیان 
به عنوان تصاحب ناپذیرى یاد شده که بهتر است به عنوان هنر محیطى یاد شود. مثًال از کار من 

به عنوان موقت بودن یاد شده که بهتر است به عنوان اقتباسى یاد شود.
نکته دیگر همجوارى بعضى از تصاویر است که گاهى متضاد است و حتى شوك تصویرى 
تولید مى کند. مانند صفحه 271 اثرى متعلق به محمد مثنوى آمده درحالیکه این اثر متعلق به 

شهرام سیف است. (البته شاید نقاش با نام مستعار در جشنواره شرکت کرده باشد).

نقد و بررسى کتاب گفتمان هاى فرهنگى و جریان هاى هنرى ایران



35018

ــــ ۷  ۸   ،  
۱۳۹۸ ـــ    

نقد شفاهى

البته در تحلیل جنبه هاى اجتماعى و گفتمانى آثار ممکن است به مهم ترین آثار اشاره 
نشود؛ اما وقتى آثار پیشرو و یا اثرگذار وجود دارند باید به آن ها اشاره شود. مثًال در بخش 
هنرمندان خاورمیانه  و هنرمندانى که از پوشش چادر در آثار خود استفاده مى کنند به هنرمند 

مهمى چون غزال اشاره نشده که پیشرو این ماجراست. 
در کل این کتاب را بسیار مفیدى مى دانم به خصوص جدول هاى مقایسه اى آن که در واقع 
از جنبه هاى محققانه کار نشأت مى گیرد و رویکردهاى مختلفى که نویسنده از آن بهره برده 
و سعى کرده آن ها را بومى کند. این رویکردها از نقطات قوت این اثر است و کتاب، سرشار از 
نکات تازه و خوب است. به عنوان نمونه از حسین بهزاد به عنوان هنرمندى که بعد از جریان 
مشروطه جنبه هاى اجتماعى را در کار خود نشان مى دهد، یاد مى شود که این مسئله کمتر در 
تاریخ هنرهاى معمول و یا مقاالت مطرح شده است. امیدوارم در تجدید چاپ  و پژوهش هاى 

بعدى  این جنبه ها را ببینیم و از جناب دکتر مریدى یاد بگیریم. 

مریدى: مجدد سپاس و قدردانى خود را تقدیم مى کنم. در پاسخ به خانم دکتر شادقزوینى 
اشاره مى کنم بله کتاب را با تأکید بر اهمیت نقاشى آغاز کردم چون از نظر من در نقاشى، 
نشانه ها متولد مى شوند و سپس در تصویرگرى دوباره این نشانه ها سامان دهى و معنا داده 
مى شود و کاربرد پیدا مى کند. نقاشى چشمه جوشان است. نقاشى مانند یک نقطه کانونى مرموز 
است. مثًال در اقتصاد هنر معماگونه ترین بخش، نقاشى است. در اقتصاد هنر، اگر بخواهید سراغ 
سینما، تئاتر و گرافیک بروید، معموالً تا حد زیادى از قواعد عمومى بازار پیروى مى کنند. اما 
مؤلفه هاى نقاشى به کل متفاوت است و این بخش معماگونه اش باعث مى شود وقتى مى گوییم 
اقتصاد هنر منظورمان اقتصاد نقاشى باشد و وقتى مى گوییم تاریخ هنر، دوباره منظورمان تاریخ 
نقاشى باشد.  انگار نقاشى آن بخش حل نشده و معماگونه تاریخ نویسى است. از همین رو در 
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این کتاب به نقاشى پرداختم. 
کامرانى: نقاشى همچنان موجودترین رسانه است. تصاویرش همه جا موجود است و به دلیل 
شکل فیزیکى آن قابل رجوع ترین است. اتفاقاً به نظرم رسانه هاى دیگر مثل هنر ویدیویى کمتر 
مى تواند دیده شود، کمتر عکس و فریم هاش موجود است. این که مى گویید مرموز است را کمى 

توضیح دهید.
مریدى: منظورم اهمیت نقاشى نه به عنوان رسانه بلکه به عنوان سرچشمه نظام نشانه ها و 
معنا است. هر آنچه به تصویر مربوط است همچون گرافیک، هنر ویدیویى و انیمیشن متأثر 
از نشانه هایى است که در نقاشى خلق مى شود یا کاربر این نشانه ها هستند. البته مى پذیریم 
که هنر ویدیویى همان قدر مهم است و ویژگى هاى رسانه اى مهمى دارد و در جاى خود قابل 

بحث است. 
شادقزوینى: آنچه امروز در دنیاى هنر با عنوان هنر جدید مى دانیم، منظورمان آن بستر 
محدود یک قاب مشخص براى نقاشى نیست. سنت هاى مرسوم در نقاشى کامًال مشخص است 
و بسیارى از هنرمندان هنوز وفادار به آن باقى مانده اند. نقاشى مادر و یا مبناى هنرهاى تجسمى 
و حرکت هاى بعدى هنر مبتنى برآن است. پایه گذارى یعنى اگر از مبانى نظرى ِ هنر ویدیوى 
در راستاى مبانى نقاشى پایه گذارى شده است و این در تاریخ  و... صحبت مى کنیم، دقیقاً 
هنر کامًال آشکار آمده است. تمام ویدیوآرتیست ها به نوعى نقاش بودند یعنى مبناى حرکت 
و جریان سازى آنها نقاشى بوده و نقاشى را به عنوان یک هنر مادر مى شناختند. من معتقدم 
حتى کسى که صحنه آرایى فیلم را انجام مى دهد  باید با علم تصویرى و هنر نقاشى آشنایى 
داشته باشد و قواعد آن را رعایت کند تا در کارش موفق شود. اگر موفق ترین فیلم ها را نگاه 
کنید فیلم هایى هستند که فیلم بردارشان با آثار نقاشى آشنایى دارد و مبانى تجسمى نقاشى 
را مى شناسد. قدرت این کتاب در جمله اول آن نهفته است  که حلقۀ گمشده هنر، آشنایى و 

شناخت علم نقاشى است. 
مریم حسینى: سالم مى کنم خدمت حاضران در جلسه و دوستان و همکاران عزیزم که 
دعوت ما را پذیرفتند. این کتاب به واقع تنها دربارة جامعه شناسى هنر و نقاشى نیست بلکه، 
جامعه شناسى تاریخ معاصر ایران و تمام رویکردهاى هنرى ایران است. در آن، نگاه کلى نسبت 
به تمامى هنرها موجود است. مخصوصاً بخش مستندنگارى که بسیارجالب بود. من در مقام 
کسى که از جانب ادبیات صحبت مى کند مى خواهم چند نکته را دربارة کتاب بگویم. یکى اینکه 
این کتاب خأل بخشى از مطالعات مربوط به مباحث جریان شناسى در تاریخ ادبى ایران را پر 
مى کند. طبقه بندى مطالب و نام گذارى دوره هاى تاریخ هنر ایران بر فصل هاى کتاب شگفت 

است.
نویسنده از دورة مشروطه تا پایان دهۀ هشتاد با دقت نظر فصول کتاب را عنوان بندى کرده 
و این نشان مطالعۀ فراگیر ایشان است. دورة پهلوى اول «هنر ایرانى» نام دهى مى شود. دورة 
پهلوى دوم در دو فصل «هنر ملى» و «هنر معترض» نام مى گیرد. سال هاى انقالب و جنگ 
«هنر مکتبى». هنر سال هاى پس از جنگ، «هنر ارزشى». «هنر معناگرا» در دوره اصالحات و 

نقد و بررسى کتاب گفتمان هاى فرهنگى و جریان هاى هنرى ایران
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«هنر مقاومت» در دورة اصول گرایى. دو فصلى که پایان بخش کتاب است «هنر زنان» و «هنر 
خاورمیانه» نام دارند که در هنر خاورمیانه مطالعات شرق شناسى و مطالعات پسااستعمارى مورد 

توجه قرار مى گیرد.
از موارد قابل اهمیت و جذاب این کتاب آن است که نویسنده خود، در نگارش تمام این 
فصل ها نقش کلیدى داشته و بسیارى مطالب کتاب مستخرج از پژوهش هایى بوده که ایشان 
همراه با برخى دیگر از همکاران شان انجام داده و منتشر کرده اند. در نتیجه در فهرست منابع 

کتاب نام نویسنده و مقاالتش بارها تکرار مى شود. 
نکته دیگر نوع نگاه و رویکرد گفتمانى نویسنده است. به عنوان نمونه در فصل «هنر 
زنان» ایشان درباره زیبایى شناسى فمنیستى طبقه بندى جذابى دارند. در این بخش سه جریان 
تشخیص داده مى شود. در جریان اول بر تمایز ذاتى هنر زنان و مردان تأکید مى شود. جریان 
دوم در نقطۀ مقابِل دیدگاه اول، بر فقدان هر نوع تفاوتى میان هنر زنان و مردان تأکید دارد 
و جریان سوم که دیدگاهِ غالب دورة حاضر است، با رد مفهوم «زنانگى در هنر» بر تجربه هاى 
خاص جنسیتى تأکید دارد. بنابراین مى توان چنین نتیجه گرفت که زنان آثار هنرى متفاوتى 
از مردان خلق مى کنند اما نه براى این که زن هستند، براى این که تجربه هاى جنسیتى مربوط 
به خود را دارند. نه به این خاطر که خاستگاه  جنسى شان متفاوت است و مطابق آن تقابل 
دوگانه اى که ما متأسفانه در طول تاریخ با آن روبه رو بودیم احساساتى و عاطفى هستند و 
مردان عاقل و عقل گرا هستند. در همین فصل نام گذارى بخش هاى درونى هم بر اساس همین 
طبقه بندى صورت مى گیرد. در حقیقت نویسنده به جاى هنر زنانه به تعریفى از هنر زنان دست 
مى زند. تصویر زنان در نقاشى مردان را در بخشى کوتاه بررسى مى کند و بعد نقاشان زن ایران 
را به ترتیب معرفى مى کند. همانگونه که مى بینید در فصل کوتاهى از همۀ زوایا به هنر زنان 

پرداخته اند.
 نویسنده دایرة المعارف ننوشته است اما در فصول کوتاه به تمام زیر شاخه هاى مهم مباحث 
اشاره کرده  است. از دیگر بخش هاى مهم کتاب، بحث دورة پهلوى دوم و دهه چهل به بعد 
است. به نظر من نگاه جامعه شناسانه و تاریخ نگرانه ایشان نه تنها براى تاریخ نقاشى، بلکه براى 
تاریخ انواع هنر و براى تاریخ ادبیات نیز جالب است. این کتاب اولین اثرى است که عنوان 
با  و  باشد  داشته  مى تواند  آن  در  را  جریان شناسى  از  فهمى  خواننده  و  دارد  جریان شناسى 
طبقه بندى و نتیجه گیرى اى که دارد، مى تواند نمونه بسیار خوبى براى پژوهش گران این حوزه 

باشد. 
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چکیده
فرامتن هـا بـه دو شـکل تفسـیرى و انتقـادى در پیرامـون متن هـا شـکل گرفتـه، در رواج، تثبیـت یا 
تحریـف نظـِم دانایـِى سـامان یافته در آن هـا نقـش چشـمگیرى دارنـد. بـر همیـن اسـاس حتى آن 
 دسـته از فرامتن هایـى را کـه از سـر تفنـن یـا نوعى همدلـى تولید شـده  اند، نمى توان نادیـده گرفت. 
کتـاب اندك گسـتاخ و بیش مـؤدب در حضـرت مثنـوى در مقام فرامتن بـا ادعاِى مواجهۀ سـه گانه با 
مثنـوى و مولـوىـ  همدلـى، بازخوانى امروزى و مناقشـهـ  تعـدادى از موضوع هاى مثنوى را شـرح و 
تفسـیر کرده اسـت. به منظـور تبیین بدخوانى هاى نوشـتار حاضـر، الگوهاى خوانـش در کتاب مذکور 
باتوجه بـه اصـول عـام خوانـش و ادعاى روش شـناختى مؤلف بررسـى و نقد شده اسـت. نتیجه نشـان 
مى دهـد کـه کتـاب حاضـر به رغم برخـى از جذابیت هـاى  ظاهـرى کـه در آن دیده مى شـود، حاوى 
ضعف هایـى همچـون بافت زدایـى اعـم از نادیده انـگارى موضـوع یا خلـط حوزه هاى معرفتـى، عدول 
از شـرط  گفت و گـوى حـال با سـنت یا گذشـته، تعمیـم و کلى گویـى و نیز زبـان ورزى ناپخته اسـت 
کـه هرکـدام به مثابـۀ وجوهـى از کم خوانـى یـا زیادخوانـى مى توانـد، منجـر بـه بدفهمـى برخـى از

خواننده ـ  مخاطبان شود.

کلیدواژه: مثنوى  مولوى، خوانش مثنوى، تفسیر مثنوى، اندك گستاخ و بیش مؤدب

 مقدمه
کنـش خوانـش فراتـر از موقعیت فیزیکى، عاطفى و ایدئولوژیک خواننده در گروِ نوع و شـکل 
باورها درباب چیسـتى، منبع و وجوه شـکل گیرى معناسـت. در کلى ترین وجه، معنا حاصل 
کشـف یـا برسـاخت خواننـده فـرض مى شـود. طرفـداران تلقـى کشـف معنـا، آن را به مثابۀ 
امـرى عینـى دانسـته اند کـه ازطریـق مؤلـف یـا سـّنت در متـن، جاى گیـر شـده و خواننده

 پارسا یعقوبی جنبه سرایی
p.yaghoobi@uok.ac.ir دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان  

الگوهای خوانش در کتاب
اندک گستاخ و بیش مؤدب در حضرت مثنوی
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نقد کتا ب  پژوهشى

سـعى مى کند، آن را کشـف، تفسـیر یا نسـبت یابى کند. در مقابل، طرفداران تلقى برسـاخت، 
معنـا را به مثابۀ امرى پیشـینى فرض نمى کننـد، بلکه بنا به نقش خواننده در برجسـته کردن 
برخـى از نشـانگان متنى، او را شـریک مؤلف، سـّنت یا متـن مى دانند. طرفـداران تلقى اخیر 
بـر ایـن باورنـد کـه ایـن خواننـده اسـت که با سـهمى برابـر با متـن یا حتـى بیشـتر از آن، 

واقعیتـى در مقـام معنـا را به متن نسـبت مى دهد. 
آن چـه مسـلم مى نمایـد، ایـن اسـت کـه همان طـور کـه عمـل تولیـد متـن یـا بازنمایى 
موضـوع، عینیت گرایانـه و بى واسـطه نیسـت، خوانـش نیز  همواره با واسـطه و همـراه با دخل 
و تصـّرف شـکل مى گیـرد. به عبارتى دیگـر خواننـده در هـر دو نـوع مواجهـه اعـم از کشـف یا 
برسـاخت، در تولیـد معنا مداخله مى کند. البتـه این مداخله حدود و اصولـى دارد که مى تواند، 
به صـورت عـام یـا خـاص باشـد. اصـول عـام را در خوانش ادبـى مى توان به دو دسـته تقسـیم 
کـرد: دسـتۀ اول، پایبنـدى بـه روش شناسـى منطقـى عمـل فهم اسـت کـه در دانـش منطق 
و مطالعـات سـنجش انتقـادى بـه آن ها اشـاره شده اسـت. مـواردى همچـون دقـت در تعاریف 
و طبقه بنـدى و پرهیـز از همپوشـانى، تناقـض و تبایـن. دسـتۀ دوم، شـامل وجوهـى از فنـون 
داللت یابـى در سـطوح مختلف متنـى، بینامتنى و بافت اسـت؛ همان مواردى کـه در الگوهاى 
نظریه پـردازان خوانـش، همچـون ولفگانگ آیـزر1، اُمبرتو اکـو2 و غیره آمده اسـت. اصول خاص 
خوانـش هـم شـامل مـواردى اسـت کـه خواننـده به هنـگام کشـف یا برسـاخت معنـا، مبانى 
نظـرى بحـث خـود را بـر آن ها اسـتوار مى کنـد. براى مثـال وقتـى خواننده اى سـعى مى کند، 
براسـاس یکـى از نظریه هـاى ادبـى متنـى را بـه خوانـش درآورد، به ناچار باید برحسـب ادعاى 

خـود از اصطالحـات و مفاهیـم منسـوب بـه آن نظریه بهره بـرده، بدان مقید باشـد. 
ازآن جا کـه هـر شـکل از خوانـش در مقـام نوعـى فرامتـن، همـواره زندگـى خـود را در 
کنـار متـن ادامـه داده، به مثابۀ بخشـى از فراینـد نظم تولیـد و رواج دانایى دربـاب موضوعى 
خـاص بـه حسـاب خواهـد آمد، کم توّجهى بـه قواعد عام و خـاص خوانش یا عـدول از آن ها 

■ مردیها، مرتضى (1397). اندك گســتاخ و بیش 
مؤدب در حضرت مثنوى. تهران: علم
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مى توانـد، برسـاخت دانایـى مذکـور را تحریف کند. همان امرى که سـبب مى شـود، تحقیق 
به مثابـۀ تحریف نمـود یابد.3

آثـار مولـوى ازجملـه مثنـوى بنابـه برسـاخت روایـى ویژه نیـز موضوعاتـى متنوع بـا وجوه 
آسـتانه اى و بیناحـوزه اى بـراى بسـیارى از خواننـدگان جـذاب مى نمایـد. بـر همیـن اسـاس 
خواننـدگان زیـادى از حوزه هـاى معرفتـى و مهارتـى گوناگـون به آن اسـتناد کرده یـا درباب آن 
سـخن گفته انـد. یکـى از این مـوارد کتاب اندك گسـتاخ و بیش مؤدب در حضرت مثنوى نوشـتۀ 
مرتضـى مردیهـا اسـت. این کتاب مطالبـى را در مواجهه بـا برخى از ابیات مثنـوى در قالب انواع 
برگـردان، بازخوانـى سـاده، برابرخوانـى، تفسـیر و نقـد بازنمایـى کرده اسـت. به رغم ظاهر سـادة 
بخش هایـى از متـن بـه نظـر مى رسـد، نوشـتار مذکـور در بسـیارى از مـوارد دچـار لغزش هـاى 
روش شـناختى شـده که خواسـته یا ناخواسـته در آن رخ داده اسـت. این نوشـتار پس از معرفى 

سـاختار تدویـن و ادعـاى مؤلـف به نقـد الگوهاى خوانـش در کتـاب مذکور پرداخته اسـت.

 پیشینه و ضرورت تحقیق
  نگارنـده نوشـتار خاصى درباب کتـاب مذکور نیافت، اما بنابه نقـش فرامتن ها در نظم تولید 
و رواج دانایـى در حـوزة خاصـى ضـرورت دارد کـه کتـاب حاضـر معرفى و نقد شـود، به ویژه 
وقتـى موضـوع بحـث کتـاب مذکـور مولوى و مثنـوى معنوى اسـت. ایـن نوشـتار مى تواند، 
ضمـن معرفـى موقعیـت و اعتبار فرامتنـى آن، جایگاه کتـاب را در قیـاس فرامتن هاى دیگر 

مثنوى نشـان دهد.

مبانى نظرى تحقیق
 بـراى انجـام فرانقـد حاضـر ازیک سـو بـه الگوهـاى عـام خوانـِش متن هـا و از سـوى دیگر به 

ادعـاى روش شـناختى مؤلـفـ   منـدرج در مقدمـۀ کتابـ  اسـتناد شده اسـت.

 ساختار کتاب و الگوهاى خوانش آن
سـاختار هـر کتـاب، حـاوى مقـدارى اطالعـات پیرامتنى و متنى اسـت؛ اطالعـات پیرامتنى 
شـامل مواردى همچون عنوان، فهرسـت و انواع مقدمه یا پیشـگفتار اسـت (ژوو، 1394: 2). 
در مقدمـه یـا پیشـگفتار مى تـوان با نکاتى مانند انگیـزة مؤلف از نگارش کتاب، شـرح تدوین 
آن و نیـز ادعـاى روش  شـناختى اثر آشـنا شـد. اطالعات متنى هم بسـط مفاهیـم پیرامتنى 
یـا به کارگیـرى ادعـا و درنهایت اثبات آن اسـت. همـۀ اطالعات مذکور همـان الگوى خوانش 

مؤلـف در متنـى خاص اسـت که درصدد اسـت بـا مخاطبان در میـان بگذارد. 

 الف) وجه پیرامتنى الگوهاى خوانش
1. عنوان کتاب

عنـوان کتـاب حاکى از مواجهه اى صمیمى و متواضع با متن اسـت. شـیوه اى که از رسـمیِت 
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زبـان تحقیقـى فاصلـه مى گیـرد و پیشـاپیش به مخاطب وعـده مى دهـد که قصد نـدارد، با 
زبانـى فنـى درباب مثنوى سـخن بگویـد. البته این نوع نام گـذارى، کارکرد تبلیغـى هم دارد؛ 

نکتـه اى که براى مخاطبان عمومى و حاشیه پسـند جذاب اسـت.

2. فهرست بندى موضوع ها
فهرسـت کتـاب چهـل و نـه موضـوع را در قالب انـواع ترکیب هـاى وصفى، اضافـى یا عطفى 
و البتـه بـا ظاهر مشـابه آورده اسـت. ترکیب هـاى مذکور عمدتاً تکـرار برخى از واژگان اشـعار 
مثنـوى یـا برگرفتـه از مضمـون آن هاسـت. تعابیـر هم مثـل عنـوان کتـاب، مخاطب برانگیز 

انتخـاب شده اسـت. مثـل: «محو محـو»، «دنیـا دنیا نیسـت» و غیره.

3. مقدمه
مؤلف در مقدمۀ کتاب، دو موضوع را برجسـته مى کند: شـرح تدوین و ادعاى روش شـناختى. 
اغلـب سـطرهاى مقدمـه کتاب به شـرح تدوین اختصـاص دارد. مؤلف چنیـن اظهار مى کند 
کـه پـس از بازگشـت از دیـار غربتـ  غربـ  قصد داشـت، بنابه اسـتنباط خـود صورت  بندى 
دیگـرى از تقابـل شـرق و غـرب را بـه گـزارش درآورد: «... مى خواسـتم قّصـه اى دراز کنـم و 
بگویـم آن دیـوى کـه از غرب سـاخته ایم، درون خود ماسـت؛ نه ما شـرقیان، نـه، آدمیان. در 
آن قّصـه مى خواسـتم بگویم: بنى بشـر طلبکاران مال باختـه اى را مانند کـه در غیاب آن کس 
کـه کالهشـان ربـوده، در پوسـتین یکدیگـر افتاده انـد... امـا پیشـنهادى دیگر آمد. دوسـتى 
خوش فکـر در روزنامـه اى گفـت: مگـر شـرح گونه اى از مثنـوى را در کار سـتونى کنم. شـرح 
مثنـوى نـه در تـوان مـن بود و نـه در تمایلـم. اصرار کرد انـکار نیـاوردم...» (مردیهـا، 1379: 
8-7). مؤلـف نوشـته هاى کوتـاه خـود را ابتـدا در سـتونى از یـک روزنامـه بـا نـام «گـرد بام 
موالنـا»، سـپس در سـتونى از روزنامـه اى دیگـر با نـام «روایتى دیگر» منتشـر مى کند. البته 
پـس از چنـد ماهـى آن سـتون ها را رهـا مى کند و دیگر به آن ها نمى اندیشـد. تـا این که یک 
دهـه بعـد از آن دوسـتى دیگـر نگاهى به یادداشـت هاى وى مى انـدازد و از مؤلـف مى خواهد 
تـا آن هـا را چـاپ کند کـه کتاب حاضر ثمرة آن پیشـنهاد اسـت. در پایان مقدمـۀ کتاب نیز 
آمده اسـت کـه «از آن چـه کـه روزهـا در این سـتون گفتـه ام، جـز چندانى نیسـت که اینک 
بـا آن به کلـى خـالف ورزم و از آن برگشـته باشـم اال این که برخى، مّدتى اسـت کـه دیگر در 

زمـرة اولویت هایم نیسـت...» (همان:9). 
بخـش دیگـر اما مهِم مقدمه، بـه ادعاى روش شـناختى مؤلف اختصـاص دارد که مبناى 
اصلـى نقـد حاضـر خواهد بـود. مؤلـف درباب ستون  نوشـته هاى خـود چنین آورده اسـت که: 
«مواجهـه ام بـا نکته هـا  [اشـعار مثنوى] سـه قسـم بود: نخسـت آن چـه همدالنه با شـاعر به 
بازخوانـى آن مى پرداختـم و معانـى و مبانى آن بازمى گفتم؛ دوم آن چه تفسـیر آن را مسـتقل 
از  نظـر و نّیـت مؤلـف و در جایگاه امروزى و با ذهنیت و قرائت دیگـرى ( ناچار متأثر از اوضاع 
زمانـه، قـدرى هـم درآمیختـه به دغدغۀ اخـالق سیاسـى) مطمحِ نظر مى نمودم و سـوم بیان 
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مناقشـه آمیز دربـاب مـواردى که با آن موافـق نبودم و البته در این کار پردة احتشـام حضرت 
خداوندگار را بناى شـکافت نداشـتم، اال اشـاره به این که بازماندة عرفان بیش صناعت اسـت 

تا قناعـت...» (همان:8).

ب) وجه متنى الگوهاى خوانش
کتـاب صـد و دو صفحـه اى اندك گسـتاخ و بیش مـؤدب در حضـرت مثنوى ذیل هـر عنوان، 
عمومـاً دو تـا سـه بیـت و در مـواردى نـادر چهـار بیـت از مثنـوى مولـوى را ذکـر مى کنـد. 
سـپس به اقتضـاى بحـث در البه الى شـرح و توصیف گاهـى به ابیات دیگـر هم جهت تبیین 
بهتـر بحـث یـا تداوم بخشـیدن بـه آن اسـتناد مى کنـد. مواجهۀ مؤلـف با هریـک از چهل و 
نـه موضـوع کتـاب به یک شـکل نیسـت، بلکـه با وجوهـى از کنش فهـم در قالـب برگردان، 
برابرخوانـى، توصیـف، تفسـیر، نقـد و مـوارد مشـابه موضوع هـا را بررسـى مى کنـد. البته در 
مـواردى هـم شـعرها بهانه اى شده اسـت که نویسـنده سـخنى دیگر بگویـد. افزون بـر این ها 
شـیوة نـگارش بـر اسـاس ارجـاع علمـى و تحقیقـى نیسـت، امـا این بـدان معنا نیسـت که 

نویسـنده به صـورت ضمنـى از آبشـخورهاى متفـاوت دانش بهـره نگیرد. 

ج) نقد الگوهاى خوانش
کتـاب مورِدبحـث در مـواردى کـه از بافـت ارجاعـى متـن فاصلـه نمى گیـرد و از تعمیـم و 
کل گویـى پرهیـز مى کنـد یـا آن جا که قصـد دارد از گفت و گوى سـّنت و حـال بگوید، جانب 
هـر دو را نگـه مـى دارد؛ مطالـب سـاده و خواندنـى عرضـه مى کند یـا الاقل نکاتـى را مطرح 
مى کنـد کـه به لحـاظ روش  شـناختى قابـل خرده گیرى نیسـت. بـراى مثال توضیحـات ذیل 
موضوع هایـى همچـون «نشـان غیـرت» (ص53)، «رحمـت، رحمـت» (ص55)، «کـر و فـّر 
غیـب» (ص60)، «اصـل گنـاه» (ص62)، «حلم، حلم» (ص68)، «افسـون افسـانه» (ص86)، 
«پرسـش، میـوة ممنوعـه» (ص91) و «ظاهـر را هـم» (ص99). کتـاب مذکـور در کنـار این 

ویژگى هـا چنـد قاعـدة اساسـى از اصـول عـام خوانش را به شـرح زیـر نادیـده مى گیرد:

1. بافت زدایى
هـر متنى در بسـترى از بافت ها شـکل مى گیـرد. بافت ها در نظم تولیـد و رواج دانایى متن ها 
نقـش کلیـدى دارنـد. براى هـر متن چند دسـته بافت برشـمرده اند (ر.ك هالیدى و حسـن، 
1393: 38 و 141). یک طبقه بندى نسـبتاً جامع آن را به سـه دسـتۀ اظهارى (حال و مقام)، 
فرهنگـى و ارجاعـى تقسـیم کرده اسـت؛ بافـت اظهـارى و فرهنگى بـر وضعیـت برون متنى 
تولید نشـانگان اشـاره دارد، ولى بافـت ارجاعى دربردارندة موضـوع و حوزة معرفتى متن بوده 

(فاولر، 1395: 160-155)، در تبیین معنا یا تفسـیر متن بسـیار اثرگذار اسـت.
گاهـى متن هـا در دو فراینـد «بافت زدایـى و بافت سـازى» (ر.ك ساسـانى، 1389: 197) 
دچـار بافت گردانـى مى شـوند. اگرچـه بافت گردانـى در مـواردى بـراى تولیـد معنـاى جدید

الگوهاى خوانش در کتاب اندك گستاخ و بیش مؤدب در حضرت مثنوى
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به  کار مى رود، در مواردى هم خواسته و ناخواسته سبب تحریف معناى متن مى شود.
یکـى از ایرادهـاى اصلـى کتـاب حاضـر نادیده گرفتـن بافـت ارجاعـى متن اسـت. البته 
مؤلـف در مـواردى نـادر بـه بافت ارجاعى متـنـ  در حد موضوع بحثـ  به صورت کلى اشـاره 
مى کنـد. بـراى مثـال در صفحـات 36، 38 و 66 بـا اشـاره بـه داسـتانى که ابیات بـدان تعلّق 
دارنـد، مخاطـب را از موضـوع بحـث باخبر مى کند، ولـى در اغلب موارد بافـت ارجاعى را چه 
در سـطح موضـوع آن، چـه از منظـر این کـه بـه کدام حـوزة معرفتى منسـوب اسـت، نادیده 

مى گیـرد. برخـى از ایـن مـوارد را به شـرح زیر مى توان برشـمرد:
ذیل موضوع شمارة هشتـ  ادب، ادبـ  دو بیت از مثنوى را ذکر مى کند:

ادب تـوفـیـــق  جـوییـــم  خـــدا  ــف رباز  ــد از لط ــروم مان ــى ادب مح ب
بلـکـــه آتـــش در هـــمه آفــاق زدبــى ادب  تنهــا نــه خــود را داشــت بــد

گـزارش، توصیـف یـا شـرحى کـه نویسـنده دربـارة دو بیـت مذکـور مى نویسـد، ادب را 
به مثابـۀ هنجـار اجتماعـى یا امرى اخالقـى بازمى نمایانـد: «ادب ازجملـه زیباترین جلوه هاى 
انعطـاف آدمـى اسـت. پندار و گفتار و کـردار را مطابق موقعیات مختلف سـنجیدن و مراعات 
مقـام کـردن بـه قدرى بلند اسـت کـه دورى از آن، البـد، محرومیت اسـت. ادب، درپرده نگه 

داشـتن بدى ها اسـت...» (مردیهـا، 1396: 21).
از منظـر موضوعـى، این ابیات افزوده اى اسـت که مؤلفـ  راوِى مثنوى در میانۀ داسـتان 
پادشـاه و کنیـزك و جهـت تأییـد رفتـار پادشـاه آورده اسـت. بـا نگاهـى بـه درون مایۀ کالن 
داسـتان نیـز خـرده درون مایه هـاى آن، آن چـه در ایـن بخـش سـتوده شده اسـت، ادب در 
معنـاى تـرك اظهـار عاملیـت اسـت کـه همسـو بـا معرفت شناسـى عرفانـى از ضرورت هاى 
معرفتـىـ  پراگماتیسـتى عرفـان عاشـقانه اسـت. به عبارت دیگـر بنابـه منطق خاموشـى که 
از ملزومـات حـاِل فناسـت، اظهار عاملیـت مانع از وصال اسـت. در همین داسـتان، طبیبان، 
بنـا بـه «تـرك اسـتثناء»ـ  عـدم تـوکل به خـداـ  و اظهـار عاملیـت از درمان کنیـزك عاجز 

مقابل: در  مى ماننـد، 
دویــدشــه چو عجــز آن حکیمان را بـــدید مســجد  جـانـــب  پـابـرهـنـــه 
شــدرفت در مســجد، ســوى محراب شد پــرآب  شــه  اشــک  از  ســجده گاه 

(مولوى:1/56-57)
بقیۀ ماجرا نیز دربردارندة سـایر رفتارهاى نمادین شـاه اسـت که لحظه به لحظه عاملیت 
خـود را پـس مى زنـد. چنین رفتـارى کامـًال بیانگر کنـش نمادین مبتنى بر معرفت شناسـى 
عرفانـى و حـال فناسـت و نمى تـوان آن را به منـش اخالقىـ  عرفـى تقلیل داد. اگـر هم قرار 
اسـت برداشـت دیگرى همسـو با موضـوع مذکور بـا مخاطبان در میان گذاشـته شـود، الزم 
اسـت ابتـدا به اقتضـاى بافـت ارجاعى متـن به ویژه حوزة معرفتـى بحث به جنبـۀ عرفانى آن 

اشـاره اى شـود، سـپس برداشـت دیگر اعم از اخالقـى و غیره هم مطـرح گردد. 
در سـى و هشـتمین موضوع کتاب با عنوان « دفتر صوفى» (مردیها، 1397: 78) مؤلف 

به دو بیت مشـهور مولوى اشـاره مى کند:
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ــت ــرف نیس ــواد و ح ــى س ــر صوف جز دل اســپید همچون برف نیســتدفت
قــلــــم آثــــار  دانـشــمــنـــد  زاد صــوفــــى چـــیست انــوار قــدم  زاد 

مواجهۀ مؤلف با این ابیات بیشـتر از آن که در قالب شـرح و تفسـیر باشـد، موضع گیرى 
انکارآمیز اسـت. در تلقى وى مضمون شـعر به سـخنانى دلفریب و شـاعرانه مى ماند که عمل 
بـه آن ممکـن نیسـت و چنیـن مى نمایاند که از سـواد و حـرف، گریزى نیسـت؛ چراکه همۀ 
عارفـان بـزرگ ازجمله مولوى همگى از سـواد و حـرف بهره برده اند: «در این که این سـخنان 
زیباسـت و مـا نیـز امیـدوار و مشـتاق کـه به جز ایـن دریچه هـا و کوره راه هـاى ُخـرد و ُمرد، 
دروازه هـا و بازراهه هاى رازآلودى براى شـناخت حقیقت باشـد، جدالى نیسـت. امـا آیا در این 
اسـتعاره هاى زیبـا و آرزوهـاى بزرگ، حظى از الف گزاف نیسـت؟ آیا دشـوارى دانش اندوزى، 
پـار اى خـام پخته خـوار را بر آن نداشـته تـا بر تمامى شـکنجه هاى طلب علم یکسـره تکبیر 
زننـد... عارفـان بـزرگ و ازجمله مولوى همه از سـواد و حرف بهره داشـته اند...» (همان: 79).

آن چه در مواجهۀ انتقادى ـ انکارى مؤلف نادیده انگاشـته شده اسـت، بافت ارجاعى متن 
از منظـر حـوزة معرفتـى آن اسـت. به رغـم بـاور مؤلف عرفـا مى دانند کـه بدون نشـانه ورزى 
و زبـان کنـش ارتبـاط ممکـن نیسـت، منتهـى در تلقـى آن هـا زبـان در مقـام واسـطه، هم 
سـبب فاصلـه اسـت، هـم آن که بنابـه کارکـرد اُبژه سـازانه که به زبان متعلق اسـت، هسـتى 
را قطعه قطعـه مى کنـد. از سـوى دیگر دانشـى کـه بـر پایـۀ ضمیِر «من» سـامان یافته اسـت، 
عاملیـت منـدرج در آن سـبب فاصله میان هسـتى اسـت. برهمین اسـاس اقدام بـه گفتن یا 
نوشـتن و توجـه بـه سـواد به شـکلى کـه مألـوف و رایج اسـت، طرد مى شـود. در نظـر عرفا 
آن شـکل از دانایـى سـتودنى اسـت کـه در آن گوینـدهـ  نویسـنده مـِن خـود را بـه تعویـق 
مى انـدازد و آن سـخن و نوشـتارى پسـندیده اسـت کـه در مواجهـه بـا موضوع از ابژه سـازى 
رایـج در گذشـته، بـر حیرانـى بنـا نهاده مى شـود تـا هسـتى را قطعه قطعه نکنـد. این همان 
رویـه اى اسـت کـه در تلقـى مارتین بوبـر4 مواجهۀ «مـنـ  تویـى» (ر.ك کتاب مـن و تو) در 
تلقـى اریک الندوفسـکى5 رابطـۀ «هم حضورى یا وحـدت» ( به نقل از معیـن، 1396: 15به 
بعـد) نامیـده شده اسـت. بااین وصف سـاده لوحانه اسـت که فـرض کنیم، عرفا از هر شـکل از 
سـواد و حـرف بیزار هسـتند یـا آن که باوجود این ادعا متوجه نیسـتند کـه آن چه خود تولید 
کرده انـد، چیـزى جـز سـواد و حـرف نیسـت. آن چـه سـبب شده اسـت کـه مؤلف بـا چنین 
برداشـتى سـطحى دربـارة شـعر مولـوى سـخن بگوید، کـم اطالعى یـا بى توجهى بـه حوزة 

معرفتـى عرفـان اسـت. مـواردى ازاین دسـت در کتاب مذکور کم نیسـت.
ناگفتـه نمانـد، شـاید چنیـن بـه نظـر برسـد کـه نویسـنده در بخـش مقدمه بـه هنگام 
اعـالم وجـوه روش  شـناختى خود چنین مطرح کرده اسـت که بخشـى از مواجهۀ وى با شـعر 
مثنـوى فـارغ از نّیـت مؤلـف اسـت و بافت زدایى وى هم برآمـده از این نکته اسـت. در جواب 
ایـن شـبهه بایـد گفـت: اوالً هیچ مفسـر یا شـارح نمى تواند، کامًال بـر نّیت صاحـب اثر واقف 
باشـد. نگارنـدة ایـن نوشـتار هم مؤلـف کتـاب را از این نظـر به پرسـش نکشانده اسـت. ثانیاً 
بایـد میـان نّیـت مؤلـف و بافـت ارجاعى متن فرق گذاشـت. مفسـر یا منتقد متـن مى تواند، 

الگوهاى خوانش در کتاب اندك گستاخ و بیش مؤدب در حضرت مثنوى
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نقد کتا ب  پژوهشى

بـه دنبـال نّیـت مؤلـف نباشـد و حّتـى فـارغ از آن دربـارة متـن سـخن بگویـد، ولـى پیامد 
بافت زدایـى از متـن چیـزى جـز تحریف معنـا یا الاقل تغییر آن نیسـت. هیچ مفسـر، منتقد 

یـا نشانه گشـاى روشـمندى چنیـن کارى نمى کند.

2. عدول از شرط گفت وگوى حال با گذشته یا سنت
تقریبـاً هیـچ شـکلى از کنـش فهم یـا رخـداد بازنمایى از دل بسـتگى یـا موضع گیـرى فارغ 
نیسـت. بـراى مثـال مؤلـف کتاب از میان بیسـت و شـش هـزار بیـت مثنوى، حـدود صد و 
انـدى بیـت را انتخـاب مى کنـد و بـه بهانـۀ آن ها بـا مخاطب سـخن مى گوید. البتـه از آن جا 
کـه مدعـى نیسـت کـه تمام افـکار مولـوى را بازنمایـى مى کند، خـرده اى بر وى نیسـت، اما 
بـا اسـتناد به بخشـى از روش شناسـى خوانـش کـه در آن اذعان مـى دارد، درصدد آن اسـت 
کـه در جایـگاه امـروزى خـود کـه متأثـر از اوضـاع زمانـه و دغدغـۀ  اخالق سیاسـى اوسـت، 
متـن را بـه خوانـش درآورد، نتوانسـته اسـت از تحمیل دلبسـتگى هاى خود به تفسـیر متن 
جلوگیـرى کنـد. ایـن بخـش از مواجهۀ وى ضمن تأسـى ضمنـى به تلقى گادامـرى مبنى بر 
گفت و گـوى «حـال بـا سـّنت» نتوانسته اسـت، شـرط اساسـى مـوردِ نظـر گادامـر6 را رعایت 
کنـد. گادامـر براى تبیین بازنمایى رابطۀ منـ  تویى یا تعامل با دیگرى از سـه شـکل سـخن 
مى گویـد: شـکل اول و دوم در تجربـۀ تفسـیرى خـود دیگـرى را اُبژة خود قـرار داده، با نوعى 
عینیت گرایـى آشـکار یـا ضمنى درباب کنش تفسـیر، حال را بر گذشـته یا مـن را بر دیگرى 
غالـب مى کننـد، اّما در شـکل سـوم، دیگرىـ  شـخص یا سـّنتـ  بـه اُبژه تقلیـل نمى یابد و 

هیچ کـدام بـر دیگرى غالـب نمى شـود (هـوى، 1385: 159-163).
در کتاب حاضر دغدغۀ اخالق سیاسـى مورِدنظر سـبب مى شـود که بحث هایى همچون 
ادب، اختیـار، عقل، فلسـفه و... به شـکلى متبایـن یا الاقل متفاوت با تلقى متن مطرح شـود. 
ایـن رویـه اگرچـه بـا بحـث بافت زدایـى همپوشـانى دارد و حـاوى رگه هایـى از بافت زدایـى 
اسـت، ولـى فراتـر از بحـث بافت زدایـى به ظاهر حاصـل گفت وگوى حال با سـّنت اسـت، اما 
در اصـل حاصـل تحمیـل دلبسـتگى هاى نویسـنده به متن اسـت کـه از منطـق گفت وگوى 
حـال با سـّنت در معنـاى اصطالحى آن پیـروى نمى کند. بـراى درك بهتر به ذکـر نمونه اى 
شـاخص اشـاره مى شـود. در موضوع بیسـت و ششـم با عنوان «تفلسـف روسـیاهى نیست» 

(مردیهـا، 1397: 50) بـه ایـن دو بیت اشـاره مى کند:
در جهــان  او فلســفى  پنهانــى  اســت هر که  را در دل  شــک  و پیچانى  است
ــیاه مـى نـمـایـد اعــتـقــاد و گــاه گــاه  ــش  س ــد روی آن  رگ  فلســفه  کن

مؤلـف در مواجهـه بـا ایـن ابیات پـس از بزرگداشـت مقام مولـوى مى گوید: «بـارى این 
همه مانع از آن نیسـت که گاه گوشـۀ دامنش را به چنگ قهر فروگیریم و او را واداریم تا در 
محضـر عقـل به  ادبـى تمام تر نشـیند...» (همان:50). سـپس مى افزایـد: «در این بیت چنین 
مى نمایـد کـه وقایـع پس و پیـش شـده، مقـدم و تالـى جاى خـود را عـوض کرده انـد. گویى 
هرکـه دچـار بیمارى شـک و عیب سسـت ایمانى اسـت، نادانسـته در فلسـفه درمى آویزد تا 
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بـه توجیه آن چاالك شـود... هرکس سـالمت عقیده  اى را در مصونیـت آن از نقد مى داند، در 
خطاسـت... در ایـن فضـا دیگر فلسـفه (در معناى تأمـل در مبانى) را نوعى بیمارى دانسـتن 

خطایى نارواسـت...» (همان:51).
باتوّجه بـه ادعـاى مؤلـف که خـود آن را «بیان مناقشـه آمیز» (همـان:8) نامیده اسـت، در 
ایـن سـطح از مواجهـه بـا متـن مثنـوى، مؤلـف بـه ظاهـر سـعى مى کنـد، فـارغ از منزلـت 
مولـوى از مفاهیـم معرفتـى اى کـه مولـوى حـق آن هـا را ادا نکرده اسـت، دفاع کنـد، ولى به 
ایـن نکتـه توّجه نمى کند که درسـت اسـت که فلسـفه در سـّنت فرهنگى کالسـیک چه در 
عـرف و عرفـان و چـه در برخـى جریان هـاى کالمـى طـرد شده اسـت، اما بـراى مولـوى اوالً 
فلسـفه و عقـل همیشـه بـا هم برابـر نیسـت، ثانیاً در تلقـى وى عقل فقـط یک وجـه ندارد. 
ازطرفى دیگـر او از اغلـب حوزه هـاى معرفتـى زمـان خود مطلع اسـت و سـاده لوحانه سـخن 
نمى گویـد؛ در نظـر مولوى فلسـفه بـا مفاهیم زیـادى برابرخوانى شده اسـت: فلسـفه به مثابۀ 
عقـل جزئى و حسـابگر، فلسـفه همچـون امتناع و انکار، فلسـفه به مثابـۀ ذهنیتى عینیت گرا 

و حس گـرا، فلسـفه در مقابـل ایمـان و غیره.
مولـوى وقتـى موضوعـى ازجمله فلسـفه را بـه چالـش مى کشـاند، در اغلب مـوارد آن را 
تعریـف کـرده، حـدود و ثغـور آن را تعیین و سـپس دربـارة آن قضـاوت مى کنـد. بااین وصف 
قضـاوت بـه شـکل کلـى و مطلق نیسـت. البته در مـواردى هم با اسـتناد به تعاریف پیشـین 
خـود دربـاب آن موضـوع بـه قضـاوت مى نشـیند کـه البتـه حـدود آن هـم معلوم اسـت. او  
فلسـفه را در مواجهـه بـا برخـى از موضوع هـاى معرفتـى طـرد کـرده، امـا قابلیـت آن را در 
جاهایـى کـه مى تواند کاربرد داشـته باشـد، نقـد نمى کند. در همیـن ابیات هم شـک و انکار 
کاتـب وحـى را در مواجهـه بـا وحـى به پرسـش کشانده اسـت. کارى کـه در حوزة عقـل و با 

عقـل قابلِ درك نیسـت.
بااین وصـف، مؤلـف کتـاب بـا نادیده گرفتـن اصـل گادامـرى گفت وگوى حال و گذشـته 
یـا خـود و دیگـرى، سـخن مولـوى دربـاب فلسـفه را قطعـى و تمام شـده فـرض مى کنـد. 
در حالى کـه مواجهـۀ مولـوى بـا فلسـفه در تمـام وجـوه آن در ابیـات مذکور یافتنى نیسـت، 
بـراى قضاوتـى کـه مؤلف مطرح مى کند، الزم اسـت کل مثنـوى بل کل آثار مولوى بررسـى 
شـود. در ایـن نـوع مواجهه هـا مؤلـف بـا نگاهـى اُبژه  سـازانه و قطعیت یافتـه، دل بسـتگى و 
دانایـى خـود را بـر دیگـرى تحمیل مى کند. البتـه ناگفته نمانـد، بحث عقل بارهـا و بارها در 
موضوع هـاى چهـل و نه گانـۀ کتاب تکرار مى شـود و کمتر موضوعى اسـت کـه در این کتاب 
به انـدازة عقل به شـکلى نشـان دار بازنمایى شـده باشـد: (ر.ك همـان: 14، 19، 31، 50، 76) 

همیـن دل بسـتگى ها بـراى شـتاب زدگى مؤلـف دربـاب برخى از موضوع  ها بسـنده اسـت. 

3. تعمیم، کلى گویى و تناقض
یکـى دیگـر از ضعف هـاى کتـاب حاضـر تعمیـم ویژگى هـاى عرفان یـا عرفا به همـۀ عرفان 
یـا عرفاسـت کـه عمومـاً با کلى گویـى در هم آمیختـه مى شـود. در تبیین موضوع شـانزدهم 

الگوهاى خوانش در کتاب اندك گستاخ و بیش مؤدب در حضرت مثنوى
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نقد کتا ب  پژوهشى

بـا عنوان«محـو محـو» مطالبـى دربارة عرفـا مى گوید کـه الاقـل در قالـب آن تعابیر عجیب 
مى نمایـد: «.... کـم زدن و خـود کم دیدن براى محو شـدن در عظمتى بیکران خوب نیسـت، 
خطرنـاك اسـت. شـبیه عقـب رفتن بـراى بیش پریـدن، شـبیه تعارف کـردن بـراى گران تر 
گفتـن. عرفـا گفتنـد هیچ نیسـتیم تـا بگویند خداییـم. وکذا اجتماعیـان و انقالبیـان. غریب 

صنعتـى اسـت الحـق، کـه تواضـع را با چه اکسـیرى بـه کبر بدل مى کنـد!» (همـان: 37).
مسـئله ایـن اسـت که مؤلـف جز مبنـاى ذوقى چـه پشـتوانه اى دارد تا کـم زدن و خود 
کـم دیـدن را این قـدر زیان بـار مى دانـد. دوم این کـه چـه دلیلـى بـراى ایـن سـخن دارد که 
عرفـا خواسـتند، بـا نفـى خـود ادعـاى خدایـى کننـد؟ ایـن تلقى چـه فرقـى بـا داورى هاى 
سـطحى و جزم اندیشـانۀ منکـران هم عصـر عرفـا دارد؟ مـالك وى بـراى فریب خوردگـى 
اجتماعیـان و انقالبیـان چیسـت؟ بـا چه دلیـل و قرینه اى همـۀ این ها را چنیـن مى پندارد؟ 
مـالك بردو باخـت چیسـت؟ و چه کسـانى آن را تعیین مى کنـد؟ تلقى نویسـنده دربارة همۀ 

این هـا سـطحى، شـخصى و من محـور اسـت کـه به شـکلى شـعارگونه تعمیم داده اسـت.
 در جـاى دیگـر نیـز مى گویـد: «مثنـوى یـک ایدئولوژى تمام اسـت. هدف قدسـى و راه 
دشـوار، راهبـر و راهزن، حضور پررنگ دشـمن، ایثار و شـهادت، تبعیت بى چـون و چرا، ترك 
پرسـش و خواهـش، وداع بـا عقـل، تحریـک عاطفـه و از ایـن دسـت...» (همان: 88). سـؤال 
ایـن اسـت کـه آیـا همـۀ مثنـوى چنین اسـت؟ یا اگـر بخواهیـم همـۀ مثنـوى را در وجهى 
کمینـه اى معرفـى کنیم، چنین صورت بندى مى شـود؟ منظور از اصطالح پرسـش چیسـت؟ 
مسـلماً وجـه دسـتورى امر نیسـت، بلکه پاى فلسـفه در میان اسـت یا تلقـى نظریه  پردازانى 
همچـون باختیـن6 و گادامـر. اگـر بـا همان تلقـى باختینـى و گادامـرى بنگریم، آیـا مثنوى 
پرسـش خیز نیسـت؟  برسـاخت داسـتان نخجیران، حکایت موسـى(ع) و شـبان و... چگونه 

اسـت؟ تابوشـکنى هاى مثنـوى چه کارکـردى دارند؟
افزون بـر این هـا وقتـى بـراى مثنـوى از تعبیر «وداع بـا عقل» یـاد مى کند، آیـا به تمایز 

انـواع عقل و شناسـایى برخـى از آن نزد مولـوى توّجهى دارد؟
بخـش طنـز قضیـه این جاسـت کـه مؤلـف حتى بـه هنگام نگاشـتن ایـن بخـش از یاد 
مى ببـرد کـه در موضـوع شـمارة 3 (ص14) و شـمارة 14 (ص31) کـه بـا عنوان هایـى «در 
سـتایش عقـل» و «زیـن عقـل خوش نهاد» از سـتایش مولـوى دربـاب عقل یاد کرده اسـت، 
حـال چگونـه مثنـوى را وداع بـا عقـل مـى دانـد!!! ایـن تناقـض چگونه حـل مى شـود؟ نگاه 
تعمیمـى و کلى گویانـه و گاهـى متناقـض مؤلف بخش عمـده اى از صورت بندى هـاى مولوى 

را ایـن چنیـن تحریـف مى کند.

4. زبان ورزى ناپخته
یکـى دیگـر از ضعف هـاى کتـاب زبـان ورزى ناپختۀ آن اسـت. مؤلـف به هنگام شـرح تدوین 
کتـاب (ر.ك مقدمـه) ایـن نکتـه را با مخاطب در میـان مى گذارد که کتـاب حاضر، مجموعه 
یادداشـت هایى اسـت کـه ذیل دو سـتون با عنوان هـاى «گرد بـام موالنـا» و «روایتى دیگر» 
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در روزنامـه نگاشته اسـت. خصلـت ستون نگاشـته ها مشـخص اسـت؛ به اقتضـاى موضـوع از 
زبان هـاى عاطفـى، طنزآلـود، انتقـادى و جـدى بهـره مى بـرد. زبـان کتـاب حاضـر ذوقـى و 
اغلـب مبتنى بـر حشـو اسـت کـه شـاید بـراى برخـى از موضوعـات و یـا بـه هنـگام معرفى 
هـر موضـوع به صـورت جداگانـه مناسـب باشـد، ولى وقتـى مجموعه مطالـب قرار اسـت، در 
قالـب یـک کتـاب و خواسـته یـا ناخواسـته درزمـرة فرامتن هـاى مثنـوى قـرار بگیـرد، این 
شـکل از زبـان ورزى مناسـب بـه نظـر نمى رسـد؛ ازیک سـو آن جـا کـه مؤلـف قصـد دارد، به  
شـیوة هنرمندانـه و بـه پیـروى از سـبک گفتـارىـ  نوشـتار جهـان کالسـیک پیـروى کند، 
طنـازى ناگیـراِى واژگانـىـ  نحـوى مخاطـب را پـس مى زنـد. ازسـوى دیگر حشـو نهفته در 
زبـان موضع گیرى هـاى جدى مؤلـف را نیز دچار ابهام کرده اسـت (ر.ك مردیهـا، 1397: 16، 

 .(82 ،78 ،66 ،45 ،42

 نتیجه گیرى
کتـاب اندك گسـتاخ و بیش مـؤدب در حضـرت مثنوى در مقـام یکـى از فرامتن هاى مثنوى 
سـعى کرده اسـت، مواجهه هایـى در قالب شـرح، گزارش، برابرخوانى، تفسـیر و نقـد با برخى 
از اشـعار مثنـوىـ  تقریبـاً 150 بیـتـ  داشـته باشـد. مقالـۀ حاضـر به مثابۀ فرانقـد باتکیه بر 
الگوهـاى عـام خوانـش نیز با اسـتناد ادعـاى روش شـناختى مؤلف، کتـاب حاضر را بررسـى 
نموده اسـت. برآینـد این بررسـى نشـان مى دهـد که نویسـنده در برخى موارد توانسته اسـت، 
گزارشـى سـاده و ذوقـى دربـاب برخـى از موضوعـات مثنـوى مطـرح کنـد، اما در بسـیارى 
از مـوارد بنا بـه نادیده گرفتـن الگوهـاى عـام خوانـش ازجملـه بافت زدایـى ارجاعـىـ  اعـم از 
موضـوع و حـوزة معرفتىـ  تحمیل دل بسـتگى هاى امروزى بـدون رعایت منطق گفت وگوى 
حـال بـا گذشـته، تعمیـم، کلى گویـى و تناقـض دچـار انـواع بدخوانـى، اعـم از زیادخوانى و 
کم خوانـى شده اسـت. افزون بـر ایـن، زبـان ورزى نه درخـور مؤلـف در بسـیارى از مـوارد بـر 
شـدت تحریـف مندرج در خوانش افزوده اسـت. ایـن خوانش بااین که مى توانسـت، با مواجهۀ 
بیناحـوزه اى مؤلـف بـه جذابیت نوشـتار بیفزاید، بـه وضعیتى دچار شده اسـت کـه مى تواند، 
بخشـى از نظـم تولیـد و رواج دانایـى پیرامـون مثنـوى را تحریـف کنـد. على الخصـوص که 
سـرمایۀ اجتماعـى مؤلـف در حـوزه اى دیگـر7 مى توانـد، نظر مخاطـب را به خـود جلب کند 
و صدمـۀ مذکـور را بیشـتر کنـد. درحالى که آن سـرمایۀ اجتماعـى و مهارت پیوسـته به آن، 
آن طـور کـه در حوزة تخصصى نامبرده مى تواند نمود داشـته باشـد، در کتاب حاضر مشـهود 

نیست.

پى نوشت
1. Wolfgang Iser
2. Umberto Eco

3. اگـر تحقیـق تمـام شـرایط الزم را در قضـاوت درباب موضوعـى رعایت نکند، نتیجۀ آن چیـزى جز تحریف و 

الگوهاى خوانش در کتاب اندك گستاخ و بیش مؤدب در حضرت مثنوى



35032

ــــ ۷  ۸   ،  
۱۳۹۸ ـــ    

نقد کتا ب  پژوهشى

اعمـال قـدرت به دیگران نیسـت. بر همین اسـاس اسـت کـه در مطالعات پسااسـتعمارى واژة تحقیـق در دایرة 
واژگان بومیـان بـار منفـى دارد (اسـمیت، 1394: 15) و بـر همیـن اسـاس از دوباره نویسـى یـا نـگارش مجدد 
تاریـخ فرهنگـى، جغرافیایـى، هنرى و غیـره درباب خود سـخن مى گویند. دوباره نویسـى اى که کانونى سـاز آن 

کسـانى اند کـه آن تجربـه را زیسـته  یا از آن آگاهـى دارند (همـان: 58-64). 
4. Martin Buber
5. Eric Landowski
6. Gadamer
7. Bakhtine

7. مؤلـف کتـاب در حـوزة فلسـفه تحصیـل کـرده و در حـال حاضـر چندیـن کتاب و مقالـه، تألیـف و ترجمه 
کرده اسـت. همیـن سـرمایۀ اجتماعى بـا تلقى بوردیو8یى مى تواند سـبب شـود که هریک از نوشـته هاى بعدى 
وى مـورد توجـه قـرار گیـرد، حتـى اگـر در آن نوشـته به انـدازة حـوزه یـا حوزه هـاى تخصصـى خـود دانش و 

مهارت نداشـته باشد.
8. Bourdieu
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چکیده
یکـى از حوزه هـاى گسـتردة پژوهشـى ادبیـات تطبیقـى سـنتى مطالعـۀ تأثیـر شـاعرى بر شـاعر یا 
شـاعران دیگـر فرهنگ هاسـت. تقریبـاً تمـام تأثـرات ادبـى ازطریـق ترجمـه روى مى دهـد. مترجـم 
میانجـى بین دو شـاعر اسـت و هرگونه مطالعـۀ تأثیرات ادبـى در قلمرو ادبیات تطبیقـى بدون توجه 
بـه نقـش مترجـم و ترجمه فقیر مایه و غیرعلمى اسـت. بنابراین در این دسـت مطالعـات باید به چند 
سـؤال بنیادیـن توجـه کرد: شـاعر خارجى ازطریق کدام ترجمه با شـاعر بیگانه آشـنا شده اسـت؟ آیا 
ایـن ترجمـه مسـتقیماً از زبـان مبدأ صورت گرفتـه یا ازطریق زبـان میانجى؟ مترجم در چه شـرایط 
تاریخـى و گفتمانـى دسـت بـه ترجمه زده اسـت؟ ترجمـۀ مورِدنظر چه پذیـرش و اقبالـى در جامعۀ 
مقصـد داشـته و چـه تصویـرى از آن شـاعر در جامعـۀ مقصـد آفریده اسـت؟ بدیهـى اسـت، وقتى به 
شـاعران بـزرگ ایران و جهان نظیر حافظ مى رسـیم، به تعـداد مترجمان، «حافـظ» داریم که هریک 
حافـظ را براسـاس تفکـر و نظـام اندیشـگانى و گفتمان هـاى جامعـۀ زمان خـود درك کرده انـد. این 
مقالـه نگرشـى اسـت بـر کتاب حافـظ و شـاعران روس و تحلیل اهـداف و روش تحقیـق و یافته هاى 

ایـن کتاب.

کلید واژه: تأثیرپژوهى، حافظ، غزل، شاعران روسى، ترجمه پژوهى، ادبیات تطبیقى

مقدمه
ادبیـات فارسـى تأثیـر گسـترده اى بـر ادبیـات جهان و غـرب من جمله انگلسـتان، فرانسـه و 
آمریـکا داشـته و کتاب هـاى متعـددى در این باره نوشـته شده اسـت که از آن میـان مى توان 
به کتاب گسـترة شـعر پارسـى در انگلسـتان و آمریکا اثر جان. دى. یوحنان1 (ترجمۀ احمد 
تمیـم دارى، 1386) و از سـعدى تـا آراگـون: تأثیر ادبیات فارسـى در ادبیات فرانسـه نوشـتۀ 
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جواد حدیدى (1373) و تأثیر ادبیات فارسـى در ادبیات انگلیسـى از حسـن جوادى (1396) 
اشـاره کـرد. اصـوالً در قلمـرو ادبیـات تطبیقـى سـنتى مطالعـۀ تأثیـرات ادبى مى توانـد، در 
قالب هـاى مختلفى مورد بررسـى قـرار گیرد: تأثیر ادبیـات فرهنگ یا زبانى بر ادبیات کشـور 
یـا زبانـى دیگـر، تأثیـر نویسـنده یا شـاعرى خاص بـر ادبیاتى دیگـر یا برعکـس و هم چنین 
تأثیـر مکتب هـاى ادبى یـا ژانرى خاص در ادبیات بیگانه. در این میان بررسـى تأثیر شـاعران 
و نویسـندگان به نام ادبیات کشـورى بر شـاعران و نویسندگان سـایر ملل پژوهشى رایج است 
که شـوربختانه گاه تا حد فخرفروشـى قومى و بروز احساسـات مبالغه  آمیز ناسیونالیسـتى هم 

پیش رفته اسـت.
بـزرگان ادب کالسـیک فارسـى همچـون سـعدى، حافـظ، فردوسـى، خیـام، مولـوى 
و عطـار جایـگاه ویـژه اى در ادبیـات جهـان دارنـد و ترجمه هـاى کامـل یـا گزیـده اى از آثار 
آن هـا در دسـت اسـت. در ایـن میـان ترجمـۀ حافـظ بـه زبان هـاى مختلـف و تأثیـر او بـر 
دیگـر شـاعران جهـان بـه دلیل کثـرت تفسـیر و الیه هاى معنایـى غزلیاتـش پیچیدگى ها و 
سـؤاالت متعـددى را مطـرح کرده اسـت کـه ذهن پژوهشـگران بسـیارى را به خود مشـغول 
ساخته اسـت. بـه قـول حمیدیان «حافظ و شـعر او از چنـد دهۀ پیش، خواه و ناخـواه بدل به 
گسـتره اى شده اسـت بـراى تعاطى، تعامل، تضـارب و تخالف آرا و افکار و نظرگاه هاى سـخت 
گوناگـون» (حمیدیـان، 1389، ج1 : 1). پژوهشـگران ادبـى حافـظ را هم شـاعرى این جهانى 
و یـا  هـم آن جهانـى مى شـمارند. حـال وقتـى صحبـت از ترجمـۀ حافظ بـه زبان هـاى دیگر 
بـه میـان مى آیـد، چالش هایى مانند سـبک، ویژگى هـاى موسـیقایى، وزن، قافیـه، مضامین 
و اصطالحـات خـاص حافـظ چـون رنـد، زاهد، شـیخ، قلنـدر، زلف، مى، بـاده، خال، شـاهد، 
محـراب، منبـر، میکـده، میخانه، صومعه، خرابات، عشـق، سـاقى، ریا، مدعى، دلق و سـجاده 

بـه آن اضافه مى شـود.

■ یحیى پور، مرضیه و جان اهللا کریمى مطهر (1397). 
حافظ و شاعران روس. تهران: دانشگاه تهران
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کدام حافظ؟

دیـک دیویس2 (1945- )، اسـتاد ادبیات فارسـى دانشـگاه اوهایـو و مترجم منطق الطیر 
عطار و شـاهنامه فردوسـى در «ترجمه ناپذیـرى حافـظ» (2004) چنین مى گوید:

چنـد سـال پیـش ناشـري به مـن پیشـنهاد کـرد کـه گزیده هایـى از غزلیـات حافظ را 
به صـورت منظـوم ترجمـه کنـم. ایـن پیشـنهاد مایۀ مسـرت من شـد؛ زیـرا عمومـاً حافظ، 
شـاعر میانـۀ سـدة چهاردهـم میـالدي را بزرگ تریـن غزل سـراي ایـران می داننـد و ترجمۀ 
گزیـده اي از غزلیـات او بـه نظـر امـر خطیـري بـود کـه بـه زحمتـش می ارزیـد. دسـت بـه 
کار ترجمـۀ چنـد غـزل شـدم، ولـی پـس از بارهـا بازنگـري و بازنویسـی، معمـوالً بـا نتایـج 
ناامیدکننـده اى روبـرو مى شـدم. ترجمـۀ غزل هـاي حافظ به نظرم بسـیار دشـوار آمد و همۀ 
مشـکالتی کـه هنگام ترجمۀ اشـعار دیگر شـعراي کالسـیک ایرانی بـه آن ها برخـورد کرده 

بـودم، دو چنـدان شـده بـود» (دیویـس، 1391: 63).
یکـى از مشـکالتى کـه دیویـس به آن اشـاره مى کند، جنبه هاى عرفانى شـعر فارسـى و 
به خصـوص غزلیـات حافظ اسـت. ترجمۀ «اسـتعاره هایى چون شـراب، مسـتى و تقابل رند و 
زاهـد» (همـان: 65) در سـنت ادبى غرب مفاهیـم کامًال متفاوتى را در ذهـن خواننده متبادر 
مى کنـد. دیویـس بـه شـگردهاى اشـعار غنایـى و اسـتفاده از «زبـان مدیحه آمیـز» (همـان: 
68) و صناعـات ادبـى و شـاعرانگى و ویژگى هاى بالغى در شـعر فارسـى مى پـردازد و نتیجه 

مى گیرد:
آثـار برخـی از شـاعران را ظاهـراً ترجمه ناپذیـر مى داننـد، یـا واقعاً ایـن گونه انـد و اینان 
را غالبـاً شـاعرانی مى پندارنـد کـه روح شـاعرانۀ ملت خویـش را به ظریف تریـن وجه ممکن 
بیـان می کننـد، مانند پوشـکین3 در روسـیه، گوته4 در آلمـان و حافظ در ایران. شـاعرانی که 
هویـت یـک ملـت را در آثـار خـود تلخیص مى کننـد، دقیقاً همان ها هسـتند که شعرشـان 
بیـش از همـه در مقابـل ترجمـه مقاومـت مى کنـد و امـکان دارد کـه این خصیصه بـه آنان 
قداسـتی رمانتیک و کمابیش نژادى ببخشـد. ترجمه ناپذیرِي شـعِر این شـاعران ناشی از این 
واقعیـت اسـت که شعرشـان عمیقـاً از روح فرهنگ و نـژاد آن ملت متأثر اسـت که با کلمات 

هیـچ زبان دیگـري به بیـان در نمى آید (همـان: 74).
در مطالعـات سـنتى ادبیـات تطبیقـى کـه بـه بررسـى تأثیرگـذارى و تأثیرپذیـرى 
نویسـندگان و شـاعران مى پـردازد، ترجمـه نقـش تعیین کننده اى دارد. بیشـتر تأثـرات ادبى 
ازطریـق ترجمـه روى مى دهـد. مترجـم میانجـى ارتباط بین دو نویسـنده و فرهنگ  اسـت 
و هرگونـه مطالعـۀ تأثـرات ادبـى در قلمـرو ادبیـات تطبیقى بـدون توجه به نقـش مترجم و 
ترجمـهـ  کـه متأسـفانه در فضـاى آکادمیـک ایـران بـاب شده اسـتـ  فقیر مایـه و غیرقابـل 
اسـتناد اسـت. بنابراین وقتى در ادبیات تطبیقى سـخن از تأثیر شاعرى در شـاعرانى از زبانى 
دیگـر مى شـود، ابتـدا باید به چند سـؤال بنیادین پاسـخ داد: شـاعر خارجى با کـدام ترجمۀ 
حافـظ آشـنا بوده اسـت؟ آیا ایـن ترجمه مسـتقیماً از زبان فارسـى صورت گرفته یـا ازطریق 
زبـان میانجـى؟ مترجـم در چـه شـرایط مکانـى و زمانى، یـا به سـخن دیگـر، در درون کدام 
گفتمان مسـلط دسـت به ترجمه زده اسـت؟ بدیهى اسـت کـه به تعداد مترجمـان، «حافظ» 
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داریـم کـه هریـک حافظ را براسـاس تفکـر و نظـام اندیشـگانى و گفتمان هاى جامعـۀ زمان 
خـود درك کرده انـد.

معرفى کتاب
کتـاب حافـظ و شـاعران روس، اثـر مرضیـه یحیى پـور و جان الـه کریمى مطهـر، اسـتادان 
ادبیات روسـى دانشـگاه تهران، ازجمله آثار منتشرشـده در سـال 1397 از سـوى انتشـارات 
دانشـگاه تهـران اسـت. کتـاب با مقدمۀ کوتاه نویسـندگان شـروع مى شـود. «جایـگاه حافظ 
در میـان اهـل ادب روسـى از ابتـداى حضورش در روسـیه تا به امـروز واال ارزیابى مى شـود» 
(یحیى پـور و کریمى مطهـر، 1397: 12). در ادامـۀ مقدمه نویسـندگان بـه چند نکتۀ مهم در 
پژوهش هـاى ادبیـات تطبیقـى من جملـه اهمیت ترجمه اشـاره مى کننـد و اظهـار مى دارند: 
«بیشـترین آشـنایى روس ها با حافظ ازطریق آثار و اندیشـه هاى گوته صورت گرفته اسـت و 
از دالیـل عمـدة توجه شـاعران روس به خواجۀ شـیراز را مى توان تأثیرپذیـرى گوته از حافظ 
دانسـت. همچنین سـبک غزل، زهد و پارسـایى، رندى، ترنم اشـعار و عرفانىـ  فلسفى بودن 
غزلیـات، از دیگـر دالیل توجه روس ها به حافظ اسـت. آزاداندیشـى، نغزگویـى، صوفى گرى و 
سـخنان فیلسـوفانه و عارفانۀ حافظ سـبب شد که این شـاعر سـرزمین فارس، تا به امروز در 
قلمـرو شـاعران روسـى بـه جلوه گرى خویـش ادامه دهد و موجب غناى شـعر و ادب روسـى 
شـود. همچنیـن، نغمه هـاى حافظ به گسـترش سـبک غـزل در روسـیه کمک کرده اسـت» 
(همان: 12). نویسـندگان درمورد ترجمۀ حافظ مى گویند که ادیبان و روشـنفکران سـرزمین 
روس کـه ابتـدا ازطریـق ترجمه هـاى آلمانـى با غزلیات حافظ آشـنا شـده بودند، نخسـتین 
بار توانسـتند با ترجمه هاى اشـعار او به روسـى توسـط مترجمانى از قبیل اوسـیپ ایوانوویچ 
سینکوفسـکى و آلکسـاندر بیسـتوژف آشنا شـوند. آخرین ترجمه از فارسـى به روسى هم به 
همت چند اسـتاد انسـتیتوى شرق شناسـى دانشـگاه دولتى المانوسف مسـکو صورت گرفته 
کـه فقـط جلـد اول آن در سـال 2012م. چاپ شده اسـت (همـان: 12). نویسـندگان از قول 
براگینسـکى، ایران شـناس معـروف روسـى، در بارة غزلیات خواجۀ شـیراز چنیـن مى گویند: 
«علـت تأثیرگـذارى غـزل حافظ بـه دلیل فرم تکامل یافتۀ آن اسـت و هر کلمـۀ غزلش تأثیر 
مسـتقیم بر جان انسـان مى گذارد. اشـعار حافظ اوج غزل سـرایى اسـت» (همان: 13). سپس 

نویسـندگان هدف کتـاب را چنین توضیـح مى دهند:
کتـاب پیـش  رو مجموعۀ اشـعارى اسـت که شـاعران روسـیه در سـتایش خواجه حافظ 
شـیرازى و آثارش سـروده اند. بررسـى اشـعار سروده شـدة شـاعران روسـى در وصف حافظ و 
اشـعارش حاکـى از آن اسـت که همۀ آن ها اعـم از متقدمین، متأخریـن و معاصرین به خوبى 
بـا زندگـى، تخلّـص حافـظ و حال و هـواى اشـعارش آشـنا بوده انـد. واژه هایـى ماننـد عـارف، 
عندلیـب (بلبـل)، سـاقى، زاهد، خرقـه، وجد، دوسـت، مه رو، جام، مى، سـرو، گل هاى سـرخ 

شـیراز و غیـره در اشـعار روس به تأسـى از حافظ چشـم نوازند (همـان: 13).
نویسـندگان بیسـت و چهار شـاعر را از سـده هاى نوزدهم و بیسـتم (پیش از 1990 م)
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روس انتخـاب کرده انـد. «همچنیـن اشـعار براسـاس دو دوره از تاریـخ روسـیه، تـزارى و 
سوسیالیسـتى کـه ازنظر سـاختار اجتماعى و اعتقادى بسـیار متفاوت بـا یکدیگرند، انتخاب 
شـده اند. ... شـاعران روس در بیش از پنجاه شـعر (اشـعار کتاب حاضر)، از حافظ نام برده اند 
و اندیشـه هاى حافظ در اشعارشـان بازتاب یافته اسـت. شاعران روسـى با ژرف اندیشى در شعر 

حافـظ، بـه بهره گیـرى از شـگردهاى هنرى وى همت گماشـته اند» (همـان: 14).
طبـق نظـر نویسـندگان «مخاطبان کتـاب، دانشـجویان زبان و ادبیات فارسـى، روسـى، 
ادبیـات تطبیقـى و همچنیـن کلیـۀ دانش پژوهـان و حافظ پژوهـان ایرانى و خارجى اسـت» 

.(14 (همان: 
پـس از ایـن مقدمـه، کتاب بـا «حافظ در محفل شـاعران روس» که بخـش اصلى کتاب 
اسـت، ادامـه مى یابـد. هـر فصـل از ایـن بخش کتاب بـه یکى از بیسـت و چهار شـاعر روس 
سـده هاى نوزدهـم و بیسـتم براسـاس الفبـاى روسـى اختصـاص داده شده اسـت. هر فصلى 
شـامل تصویرى از شـاعر مورِدنظر و شـرح  حال مختصر وى اسـت که گاه با تصویرى از جلد 
کتـاب شـاعر یـا مکانـى مرتبط با شـاعر همـراه اسـت. سـپس اشـعارى از او به زبان روسـى 
و ترجمـۀ فارسـى منثـور آن آورده  شده اسـت کـه گاه با توضیحـات مختصرى همراه اسـت. 
بـراى آشـنا شـدن بـا محتـوا و روش تحقیق کتاب بـه ذکر چنـد نمونۀ بارز بسـنده مى کنم.
 نیـکاالى آسـیف5 (1889-1963م.) اولیـن شـاعرى اسـت کـه مـورد برررسـى قـرار 
مى گیـرد. او در منطقـۀ کورسـک متولـد شـد. پـس از اتمـام دورة دبیرسـتان به انسـتیتوى 
بازرگانـى مسـکو رفـت. در مجالتـى شـعر چـاپ مى کـرد. از اشـعار او نـام برده مى شـود. به 
فوتوریسـم عالقـه داشـت. برخـورد حکومت با آسـیف متفاوت بـود. گاه مورد لطـف و عنایت 
بـود و گاه مـورد غضـب قرار مى گرفت، چون طبق میل حزب کمونیسـت کتاب نمى نوشـت. 
هفتـاد کتـاب منتشـر کـرد و بـا فرهنگ شـرقى آشـنا بـود. «از قرآن کریم سـخن بـه میان 
آورده اسـت و کلماتى مانند قرآن و مال» در اشـعارش آمده اسـت و واژة بلبل با تلفظ فارسـى 
آوانگارى روسـى شـده  اسـت (همـان: 20-17). بعـد هم اشـعار او به روسـى (21-20) و بعد 
ترجمـۀ فارسـى آن بـه قلـم نویسـندگان (همان: 23-22) آمده اسـت. آسـیف کتاب شـعرى 
بـا عنـوان «آکسـانا» دارد که آن را در سـال 1916م. چاپ و به همسـر زیبارویـش هدیه کرد 
(همان: 23). پایان بخش این فصل هم قسـمتى از شـعر «درود فرسـتم به ابرهایى ز مشـرق 
زمیـن» اسـت کـه در آن  نـام حافظ به این صـورت آمده اسـت: آیا به نداى من پاسـخ دادند/

یـا شـهرت، خود، شـما را فرسـتاد/ ابرهـاى پرندة حافظ هایـى که مدهوش سـعادتند (همان: 
25). بدین سـان ایـن فصـل کتـاب (ص.ص 25-17) تمـام مى شـود و نویسـندگان به سـراغ 

شـاعربعدى مى روند .
دومین شـاعر کانسـتانتین بالمونـت6 (1867-1942م.) از پیشـروان مکتب سمبولیسـم 
روسـى اسـت. او بیشـترین بهره را از عناصر طبیعت براى بیان اندیشـه هاى خود برده اسـت 
(همـان: 28-27). بعـد هـم شـعر «قوى سـپید» او به روسـى و فارسـى به عنوان نمونۀ شـعر 
طبیعـت بالمونـت آورده شده اسـت. بحـث درمورد اشـعار سمبولیسـتى او ادامـه مى یابد و به 

کدام حافظ؟
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عالقـۀ بالمونـت بـه شـرق و من جملـه قـرآن و ایـران اشـاراتى مى شـود و نمونه هایـى ذکـر 
مى گـردد. بلبـل سـیماى مرکـزى شـعر «عندلیـب» بالمونـت اسـت کـه پرنـده اى مقـدس 
و عرفانـى اسـت (همـان: 42 و 40). در مصرع هـاى پایانـى شـعر، بالمونـت نـام چنـد شـاعر 
برجسـتۀ ایرانـى را یـادآورى مى کنـد. نویسـندگان همچنیـن بـه شـعرهاى دیگـر بالمونـت 
اشـاره مى کننـد کـه «بـه تأسـى از موالنـا» سـروده و تأثیـر «سـماع موالنـا» در آن آشـکار 
اسـت. نویسـندگان شـعر «جالل الدین رومى» بالمونت (1907م.) را نتیجۀ غرق شـدن او در 
«مطالعـۀ تعلیمات فلسـفى و مذهبى» (همان: 49) مى دانند. نویسـندگان بین سـماع موالنا 
و سمبولیسـم بالمونـت رابطـۀ معنـادارى مى بینند. «چنیـن دیدگاهى با بعضـى از ایده هاى 
سمبولیسـم هماهنـگ بـود کـه درك دیگرى از نماد جسـم  دارد و شـما را مجبـور مى کند، 
بـه ایـن فکـر کنیـد کـه چطـور روح و ارادة انسـان ازطریق حرکت بیـان مى شـود، به صورت 
غیـر کالمـى و با ژسـت (نماد) انسـان بـا دنیا گفت و گـو مى کند» (همـان: 51). در بیسـت و 
شـش صفحـه اى کـه بـه بالمونت اختصـاص داده شده اسـت، فقط چنـد بار نـام «حافظ» در 

اشـعار بالمونـت ذکر شده اسـت.
چهارمیـن شـاعر رسـول حمزه تـف7 (2003-1923م.) شـاعر و فعـال سیاسـى آوارى 
قفقازى تبـار روسـیه اسـت کـه اشـعارش را دربـارة حافـظ بـه زبـان آوارى سـروده و بعـد به 
روسـى ترجمـه شده اسـت (همـان: 63). نویسـندگان در بـارة حمزه تـف چنیـن مى گوینـد: 
«آثـار غنـى شـعر فارسـى که عشـق و عالقـۀ فراوانى به آن داشـت، تأثیـر زیادى بـر آثار وى 
گذاشـت ... و در تأسـى از اسـتادان شـعر و ادب فارسـى، مجموعه هـاى بـزرگ اشـعار خـود 
«چهارپاره» و «هشـت پاره»  را سـرود ...» (همان: 65). حمزه تف شـعرهایى به شـهر شـیراز 
و حافـظ اهـدا کـرد که نشـان دهندة «بیشـترین و روشـن ترین تأثیر» حافظ بر شـاعر اسـت 
(همـان: 66). در شـعر «در شـیراز» شـاعر قفقازى تبـار سـه گفت وگـو دارد کـه سـومین آن 
بـا «زن مـه رو، آن تـرك شـیرازى اسـت که حافـظ حاضر اسـت، براى او سـمرقند و بخـارا را 
ببخشـد» (همان). او در این شـعر حافظ را چنین مى سـتاید: «حافظ پس از مقایسـۀ زندگى 
بـا جـام تهى/ چنین مى پنداشـت،/ خسـیس هـم نبود، بـراى خال یار،/ سـمرقند و بخـارا را 
بخشـید» (همان: 68). نویسـندگان در شـعر دیگر حمزه تف با عنوان «حافظ شـیراز را ترك 
نکـرد»، تعجب شـاعِر آوارى را نشـان مى دهنـد که چگونه «حافـظ بودِن در کنـار زیبارویان 
شـیرازى را بـه اصفهـان و همۀ جهـان ترجیح داده اسـت» (همـان: 69)، درحالى که سـعدى 
چنیـن نبوده اسـت. «قاصـدان، مثل شـب عبـوس/ سـطورِ مهربانانـۀ اجتنـاب را مى بردند/ او 
(حافـظ) بـه حاکمان مى نوشـت: براى یـک روز هم نمى توانـم/ زیبارویان شـیراز را رها کنم» 

.(69 (همان: 
هشـتمین شـاعر میخائیـل زینکویـچ8 (1886-1973م.) اسـت کـه در سـال 1947م. 
بـه حـزب کمونیسـت پیوسـت و مترجم آثـار رابرت اویى استیونسـن، شکسـپیر و شـاعران 
آمریکایـى بـود. او شـعرى بـا عنـوان «شـعر حافـظ بـر رداى کشـیش» سـروده کـه در آن 
کشیشـى مسـیحى به خاطر عالقه اش به حافظ اشـعار او را بر رداى خود زردوزى کرده بود و 
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زینکویچ همان شـعر را سـرلوحۀ شـعر خود قـرار مى دهد (همـان: 125). در پایان این بخش 
سـرایندة شـعر از این کـه اشـعار حافظ بـر روى رداى کشـیش زدروزى شـده، اظهـار نگرانى 
مى کنـد؛ چـون جـاى اشـعار حافظ بر روى رداى کشـیش نیسـت، چراکه سـبب برانگیختن 
احسـاس بـه زیبایى هـاى زمینـى مى شـود» (همـان: 130). بنابرایـن از دیـِد زینکویچ، جاى 
«مه روى زیباى برهنۀ» شـعر حافظ برازندة کلیسـا و لباس مقدس کشـیش نیسـت (همان).

هفدهمین شـاعر آلکسـاندر سـرگئى یویچ پوشـکین (1873-1799م.)، «عندلیب سخن 
روسـى» اسـت.  ایـن بخش چنـدان به جایگاه حافظ در اشـعار پوشـکین نمى پـردازد و گذرا 
بـه چنـد مورد اشـاره مى کنـد، ازجمله این که «پوشـکین اشـعارى نیز به تقلید از سـعدى و 
حافـظ بـا عنوان «به تأسـى از عـرب» و «از حافـظ» سروده اسـت. ... دربارة شـعر «از حافظ» 
نیـز برخـى از منتقـدان روسـى اشـاره کرده انـد کـه ایـن شـعر ازلحاظ شـکل و محتـوا هیچ 

ارتباطـى بـا حافظ نـدارد و فقط رنـگ و ویژگى هاى شـرقى دارد» (همـان: 220). 
بیسـت و دومین شاعر آفاناسى آفاناسـیویچ فت9 (1892-1820م.) شاعر و مترجم است. 
او از شـاعران طبیعت اسـت و در «به  تصویر  کشـیدن روح و روان و احسـاس» نوآورى کرد 
(همـان: 279). فـت عالوه بر «فاوسـت» گوته و آثار آرتور شـوپنهاور، اشـعار سـعدى و حافظ 
را نیـز از ترجمـۀ آلمانـى آن به روسـى برگرداند (همـان: 279). مجموعۀ «از حافظ» شـامل 
سـخن مترجـم و 27 شـعر اسـت کـه در سـال هاى 1859م. و 1860م. از ترجمـۀ دائومـر10 
(1800-1875م.)، شـاعر و فیلسـوف آلمانـى کـه در سـال 1846م. در هامبورگ چاپ شـده 
بـود، به وسـیلۀ فـت به روسـى برگردانده شـدند ... «امـا ترجمه هـاى آلمانى آن طور کـه بعداً 
مشـخص شـد، تقلیـد آزاد یا به عبـارت دقیق تر آثـار اصلى خـود دائومر با حال وهـواى حافظ 
بودنـد» (همـان: 280). در ادامه نویسـندگان اشـعار شـماره هاى 3 و 27 و متن اصلى مقدمۀ 
مترجـم [فـت] از مجموعـۀ «از حافـظ» را کـه بـه نثـر اسـت، به زبان روسـى و فارسـى نقل 
مى کنند و در پایان، فهرسـت اشـعار فت را به  ترتیب الفباى روسـى و ترجمۀ فارسـى آن در 

جدولـى اضافه مى کنند (همـان: 289).
در آغـاز کتـاب دو فهرسـت آمده اسـت: «اسـامى شـاعران بـه ترتیـب الفباى روسـى» و 
«اسـامى شـاعران به ترتیب الفباى فارسـى» و پایان بخش کتاب دو فهرسـت اسـت: فهرست 
اشـعار به ترتیب الفباى روسـى با آوردن ترجمۀ فارسـى، عنوان و شـمارة  صفحه و فهرسـت 
اشـعار بـه ترتیـب الفبـاى فارسـى بـه همـان صـورت. در پایـان هم «مقـاالت چاپ شـده در 
نشـریات معتبـر داخلـى و سـخنرانى ها در همایش هـاى ملـى و بین المللـى مؤلفـان کتـاب 
دربـارة خواجـه حافـظ شـیراز در آثـار روسـى» که شـامل 34 اثر اسـت کـه نام نویسـنده یا 
نویسـندگان در آن ذکـر نشده اسـت. بـه احتمال زیـاد این 34 اثر و سـخنرانى کار مشـترك 

نویسـندگان اسـت. در پایان، منابع فارسـى و روسـى کتاب آورده شده اسـت.
از ایـن کتـاب 319 صفحه اى، 283 صفحه به شـرح  حال و زندگى شـاعران و اشعارشـان 
بـه زبـان روسـى و ترجمـۀ فارسـى آن مى پـردازد کـه از این میـان 85 صفحه، یعنـى حدود 

سـى  درصد آن به متن روسـى اشـعار اختصاص داده شده اسـت.

کدام حافظ؟
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تصویـر رو و پشـت جلـد کتـاب بـه ترتیـب، به فارسـى و روسـى شـامل تصویـر آرامگاه 
حافظ با تصویر حافظ در وسـط و عکس بیسـت و چهار شـاعر روس در پایین صفحه اسـت. 
جلـد کتـاب چشـم نواز طراحى شـده و قطـع و انـدازة قلم و صفحه آرایى آن مناسـب اسـت.

تحلیل انتقادى کتاب
در عنـوان کتـاِب حافـظ و شـاعران روس، حـرف ربـط «و» را چگونه باید تفسـیر کـرد؟ اگر 
خواننـده مانند نگارنده دانشـجوى ادبیات تطبیقى باشـد «و» را به معنـاى ارتباط بین حافظ 
و شـاعران روس و درنتیجـه کتـاب را در قلمـرو ادبیـات تطبیقـى مى سـنجد؛ چـون یکى از 
اهـداف ادبیـات تطبیقـى پى بـردن بـه ارتباطـات میـان ادیبـان فرهنگ هاى مختلف اسـت. 
چنیـن برداشـتى البتـه با شـواهدى از مقدمۀ کتـاب و پانویس نویسـندگان مؤکد مى شـود. 
در پانویـس مقدمـه آمده اسـت: «پیـش از ایـن عالوه بـر تدریـس ایـن مباحـث از 1376 در 
دانشـگاه تهـران و سـخنرانى ها و چـاپ مقاالت متعـدد ... هفت کتاب ... نیز بـا مضمون تأثیر 
مشـرق زمین، ازجملـه ایـران و شـاعران ایرانـى (به ویـژه سـعدى و حافـظ) بر ادبیات روسـى 

منتشـر شـد و مؤلفـان در حـال تکمیل این مجموعه هسـتند» (همـان: 13). 
عالوه بـر ایـن اصطالحاتـى همچون «تأثیرپذیـرى»، «موجـب غناى شـعر و ادب روس» 
و «بهره گیـرى از شـگردهاى هنـرى» در رشـتۀ ادبیـات تطبیقـى بـر مفاهیم خاصـى داللت 
مى کنـد. تأثـر ادبـى بـدون تردیـد یکـى از حوزه هـاى گسـتردة پژوهـش  در قلمـرو ادبیـات 
تطبیقـى اسـت. زیگبـرت پـراور11 در کتـاب درآمدى  بر مطالعـات ادبى تطبیقـى12 (1396) 
و فرانسـوا یوسـت13 در کتـاب درآمـدى بـر ادبیات تطبیقـى14 (1397) در این بـاره به تفصیل 
سـخن گفته انـد و روش پژوهـش این گونـه مطالعـات را توضیـح داده انـد. مى دانیـم که هیچ 
تأثیرگـذارى یـا تأثیرپذیـرى در خـأل  اتفـاق نمى افتـد و تحلیـل شـرایط زمانـى و مکانـى از 
اهمیـت خاصـى برخوردار اسـت. همچنین مى دانیم کـه تأثیرپذیرى با «تقلید»، «تأسـى» و 
«سـتایش» تفـاوت دارد. نگارنـده در نوشـته هاى قبلى خود، درهم تنیدگـى و پیچیدگى هاى 
حـوزة مطالعـات تأثـر ادبـى را توضیـح داده اسـت و در ایـن مجال انـدك نیازى به  تکـرار آن 
نیسـت. فقـط اشـاره وار مى گویـم کـه سـه عامل عمـده شـامل نحـوة تأثیر گذارى و واسـطۀ 
آشـنایى، بافت اجتماعى و فرهنگى دو جامعۀ فرسـتنده و دریافت کننده و ازآنِ خودسـازى و 
خالقیت نویسـندة پذیرنده نقشـى حیاتـى در این گونه مطالعات دارنـد. مقدمۀ هرچند کوتاه 
نویسـندگان (ص.ص14-11) بیانگر این نکته اسـت که نویسـندگان از چنین مفاهیم ژرفى 
در پژوهش هـاى ادبیـات تطبیقـى آگاه هسـتند، ولى به دالیـل نامعلومى بـدان نمى پردازند. 
همان طـور کـه در بـاال اشـاره شـد، ترجمـه نقـش غیرقابـل انـکار، اساسـى و پیچیـده اى در 
مطالعـات تأثـرات ادبـى دارد کـه درمـورد ترجمـۀ غزلیـات حافـظ دشـوارى ها صدچنـدان 
مى شـود، ولى نویسـندگان ناباورانه و سـاده نگرانه از کنار آن رد شـده اند. در َمَثل نویسـندگان 
اشـاره مى کننـد: «بیشـترین آشـنایى روس هـا بـا حافـظ ازطریـق آثـار و اندیشـه هاى گوته 
صـورت گرفته اسـت و از دالیـل عمـدة توجـه شـاعران روس بـه خواجـۀ شـیراز را مى تـوان 
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تأثیرپذیـرى گوتـه از حافـظ دانسـت» (همـان: 12). نکتـۀ مهمـى مطـرح مى شـود، ولـى 
رمزگشـایى نمى شـود. نکتـۀ اول آن که شـاعران روس ازطریق ترجمۀ روسـى اشـعار گوته با 
حافـظ آشـنا مى شـوند. گوته خـود عمدتاً ازطریق ترجمۀ فـون هامر پورگشـتال15 با حافظ و 
ادبیات فارسـى آشـنا شـد که این ترجمـۀ آلمانى هم ماننـد هر ترجمۀ دیگـرى، محِل بحث 
اسـت. از طرف دیگـر گوتـه در 65 سـالگى و در اوج پختگى و بلوغ فکرى با حافظ آشـنا شـد. 
هم چنیـن مى دانیـم کـه گوتـه در شـرایط اجتماعى، سیاسـى و فرهنگى خاصى مى زیسـت 
و مى نوشـت. گوته شناسـان بـه مـا گفته اند کـه گوته بـا نبوغ شـاعرانگى و نظام اندیشـگانى 
پیشـین خـود به سـراغ ادبیات مشـرق زمین و حافـظ رفت و بسـیار از دیگـران آموخت، ولى 
آن آموزه هـا را از آِن خـود سـاخت. بـه سـخن دیگـر، گوتـه حافـظ را آلمانیـزه کـرد و بـر او 
جامـۀ آلمانـى پوشـانید. ارزش پژوهـش ادبیـات تطبیقى دقیقـاً در همین نکته هـاى ظریف 
نهفته اسـت تا نشـان دهد، چگونه تأثیرپذیرى به خالقیت و نوآورى شـاعرانه و غنى سـاختن 

ادبیـات ملـى مى انجامـد، سـخنى کـه در این کتـاب بارور نمى شـود.
آن طـور کـه نویسـندگان در مقدمـۀ کتـاب مى گوینـد، ادیبـان روسـى ابتـدا ازطریـق 
ترجمه هـاى آلمانـى و سـپس ازطریـق ترجمه هاى فارسـى به روسـى با حافظ آشـنا شـدند 
و از چنـد مترجـم نـام مى برنـد، ولـى درمـورد کیفیـت و پذیرش هیچ یـک از ایـن ترجمه ها 
در روسـیه اظهـار نظـرى نمى کننـد. بى شـک بـدون بررسـى کیفـى و تحلیـل مقایسـه اى 
ترجمه هـاى آلمانـى، آلمانـى  به  روسـى یا روسـى  به فارسـِى اشـعار حافظ نمى تـوان درمورد 
تأثیـر غزلیات حافظ بر شـاعران این سـرزمین سـخن گفت. نویسـندگان کتاب خـود بر این 
نکتـه واقـف هسـتند و مى گوینـد: «امـا از آن جایى کـه هر بیت از اشـعار حافظ طنـز، ترفند 
و رنـدى خـاص خـود را دارد و همچنیـن به دلیل وجود تفاسـیر گوناگون، طبیعى اسـت که 
انتقـال فکـر اصلـى، زبـان، سـبک غـزل و آهنگ گفتـار اشـعار به زبان مقصد بسـیار دشـوار 
باشـد. درهرحـال ضرورت دارد که حافظ را بخوانند و بشناسـند» (همـان: 13-12). تناقضات 
آشـکارى در ایـن بیـان بـه  چشـم مى خـورد. شایسـته تر این بود کـه نویسـندگان چند بیت 
از ترجمـۀ روسـى یـک غـزل حافـظ را به عنـوان نمونـه ذکر مى کردنـد و نشـان مى دادند که 
مترجـم روسـى بـا طنـز و ترفنـد و رنـدى و آهنـگ اشـعار حافظ چه کرده اسـت تـا مجبور 
نمى شـدند، شـتاب زده بـه ایـن نتیجـه برسـند کـه «درهرحـال ضـرورت دارد کـه حافظ را 

بخوانند و بشناسـند».
یکى از مباحث دیرینه و جذاب ادبیات تطبیقى، ژانرشناسـى تطبیقى اسـت. در این گونه 
مطالعـات، پژوهشـگر به دنبـال آن اسـت کـه ببیند چگونـه ارتباطـات ادبى بیـن دو فرهنگ 
بـه ظهـور یـا رشـد ژانـرى انجامیده اسـت. نویسـندگان به درسـتى بـه ایـن نکتۀ مهم اشـاره 
مى کننـد کـه «نغمه هـاى حافـظ بـه گسـترش سـبک غـزل در روسـیه کمک کرده اسـت» 
(همـان: 12)، ولـى دربـارة چنین رخداد ادبى چشـمگیرى هیچ توضیحى نمى دهنـد. آیا ژانر 
غـزل در ادبیـات کالسـیک روسـى وجود داشته اسـت؟ اگـر وجـود داشته اسـت، ویژگى هاى 
سـبکى آن چیسـت؟ چـه وجـوه مشـترکى بـا غـزل در ادب فارسـى دارد؟ آیـا حافـظ تنهـا 

کدام حافظ؟
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نقد کتا ب  پژوهشى

غزل سـراى ایرانـى اسـت که بـر غزل روسـى تأثیر گذاشته اسـت؟ چگونـه مى توان ایـن ادعا 
را ثابـت کـرد؟ و سـؤاالت پژوهشـى متعـدد دیگرى که پاسـخ گویى به آن هـا نیازمند فرصت 

است.  بیشترى 
اما ناگهان در پایان مقدمه، هدف کتاب ظاهراً عوض مى شود و نویسندگان مى گویند:

کتـاب پیـش  رو مجموعۀ اشـعارى اسـت که شـاعران روسـیه در سـتایش خواجه حافظ 
شـیراى و آثارش سـروده اند. بررسـى اشـعار سروده شـدة شـاعران روسـى در وصف حافظ و 
اشـعارش حاکـى از آن اسـت که همۀ آن ها اعـم از متقدمین، متأخریـن و معاصرین به خوبى 
بـا زندگـى، تخلّـص حافـظ و حال و هـواى اشـعارش آشـنا بوده انـد. واژه هایـى ماننـد عـارف، 
عندلیـب (بلبـل)، سـاقى، زاهد، خرقـه، وجد، دوسـت، مه رو، جام، مى، سـرو، گل هاى سـرخ 

شـیراز و غیـره در اشـعار روس به تأسـى از حافظ چشـم نوازند (همـان: 13).
«سـتایش» حافظ در اشـعار شـاعران روسـى دقیقاً به چه معنى اسـت؟ اصوالً چرا حافظ 
را سـتوده اند؟ آیا سـتودن حافظ به خاطر مضامین واالى غزلیات اوسـت، یا براى شـگردهاى 
هنرى اش؟ این شـاعران که گاه حافظ را ازطریق چندین واسـطۀ ناشـناخته شـناخته اند، چه 
تصویـرى از حافـظ و زندگـى او در ذهـن داشـته اند؟ کـدام حافـظ را و بـراى چه سـتوده اند؟ 
پدیـدة شـهرت و اقبـال شـاعرى در فرهنگـى دیگـر از جملـه حوزه هـاى پژوهشـى ادبیـات 
تطبیقـى اسـت کـه پـراور در کتـاب درآمدى بـر مطالعات ادبـى تطبیقى فصل مشـروحى را 
بـدان اختصاص داده اسـت کـه در این مقدمۀ مختصر نویسـندگان فرصت پرداختـن به آن را 

نیافته اند.
نویسـندگان کتـاب اشـاره اى نمى کننـد کـه کـدام ترجمه هـاى آلمانـى یـا روسـى در 
دسـترس این بیسـت و چهار شـاعر روسـى بوده اسـت. مهم تر این که چگونه کاربرد واژه هاى 
«چشـم نواز» در اشـعار ادیبان روسـى نشـانۀ «تأسـى» آنان از حافظ اسـت؟ مگر به جز حافظ 
شـاعر فارسـى  زبان دیگـرى از ایـن واژه ها اسـتفاده نکرده اسـت؟ حتـى اگر ایـن واژه ها خاص 
حافـظ باشـند، آیـا ِصرف آوانـگارى و کاربـرد آن ها در شـعر شـاعران روس مى توانـد، داِل بر 
تأسـى آنـان از حافـظ یا سـتایش او باشـد؟ حتى اگـر این فـرض را بپذیریم که این شـاعران 
روسـى بـه پیـروى (تأسـى) از حافـظ از ایـن واژه ها اسـتفاده کرده انـد، چه نتیجۀ پژوهشـى 

مى شـود؟  حاصل 
در مقدمۀ کتاب آمده اسـت که انتخاب بیسـت و چهار شـاعر روسـى سـده هاى نوزدهم و 
بیسـتم «براسـاس دو دوره از تاریخ روسـیۀ تزارى و سوسیالیسـتى که ازنظر ساختار اجتماعى 
و اعتقـادى بسـیار متفـاوت بـا یکدیگرند، انتخاب شـده اند. بررسـى اشـعار این دو دوره نشـان 
مى دهـد کـه از جایـگاه واالى کالم خواجـه حافـظ شـیرازى در روسـیه در هیـچ زمانـى و 
شـرایطى کاسـته نشده اسـت و هیچ گاه حضور پرمهر شـمس شـیراز رو به افول و خاموشـى 
ننهاده اسـت. شـاعران روس در بیش از پنجاه شـعر (اشـعار کتاب حاضر) از حافظ نام برده اند 
و اندیشـه هاى حافظ در اشعارشـان بازتاب یافته اسـت. شـاعران روسـى با ژرف اندیشى در شعر 

حافـظ بـه بهره گیـرى از شـگردهاى هنرى وى همت گماشـته اند» (همـان: 14).
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تأکیـد نویسـندگان بـر ایـن اسـت کـه جایـگاه واال و تأثیـر اندیشـه هاى حافـظ نـزد 
شـاعران روس در دو دورة تاریخـى و گفتمانـى متفاوت تزارى و سوسیالیسـتى هیچ کاسـتى 
نیافته اسـت. نویسـندگان در تأییـد ایـن نکتـه بـه این بیـت حافظ اسـتناد مى کنند: «شـعر 
حافـظ همـه بیت الغزل معرفت اسـت/آفرین بر نفس دلکش و لطف سـخنش» (همـان: 14). 
ولى اشـعار شـاعران منتخب روسـى خالف این را نشـان مى دهد و بیانگر این نکته اسـت که 
درك آنـان از غزلیـات حافظ بسـیار متفاوت بوده اسـت. در واقع هریک حافظ را طبق سـلیقه 
و ذوق شـاعرانه و گفتمـان مسـلط زمـان خـود سـاخته و پرداخته انـد و هـر یـک، بیش و کم 

حافظ خـود را سـتوده اند.
رسـول حمزه تف (2003-1923م.) شـاعر و فعال سیاسى آوارى قفقازى تبار روسیه است 
کـه اشـعارش را بـارة حافظ به زبان آوارى سـروده و بعد به روسـى ترجمه شده اسـت (همان: 
63). «حافـظ پـس از مقایسـۀ زندگـى با جام تهى/ چنین مى پنداشـت،/ خسـیس هم نبود، 
بـراى خـال یار،/ سـمرقند و بخارا را بخشـید» (همان: 68). شـعر حمزه تف «حافظ شـیراز را 
تـرك نکـرد» نشـان مى دهد: «حافظ بـودن در کنار زیبارویان شـیرازى را بـه اصفهان و همۀ 
جهـان ترجیـح داده اسـت. ... او (حافـظ) به حاکمان مى نوشـت: براى یک روز هـم نمى توانم/ 
زیبارویـان شـیراز را رهـا کنـم» (همـان: 69)، امـا میخائیـل زینکویـچ (1973-1886م.)

که در سـال 1947م. به حزب کمونیسـت پیوسـت، شـعرى با عنوان «شـعر حافظ بر رداى 
کشـیش» سـروده کـه در آن کشیشـى مسـیحى به خاطـر عالقه اش بـه حافظ اشـعار او را بر 
رداى خـود زردوزى کـرده بـود، ولـى از دیـِد سـرایندة شـعر «مـه روى زیبـاى برهنۀ» شـعر 
حافظ برازندة کلیسـا و لباس مقدس کشـیش نیسـت (همان: 130) و نیکاالى گومیلیوف16 
(1886-1921م) مسـحور فضـاى معنـوى و عرفـان شـرق اسـت (همـان: 88) و آلکسـى 
الکسـاندرویچ سـورکوف17 (1899-1983م)، نویسـندة حزب کمونیسـت شـوروى شـعرى با 
عنـوان «شـیراز»  (1946م.) دارد و «در ایـن شـعر مردمـان شـیراز را نکوهـش مى کنـد و از 
هجوم فرهنگ بیگانۀ انگلیسـى به شـیراز که سـبب نابودى ارزش هاى اندیشـمندانش شـده، 
فغـان برآورده اسـت....» (همـان: 251) و درمورد پوشـکین نویسـندگان اشـاره مى کنند که او 
شـعر «از حافظ» را به تأسـى از سـعدى و حافظ سروده اسـت، ولى بالفاصله به نظر منتقدان 
روسـى اشـاره مى کننـد که این شـعر ازلحاظ شـکل و محتوا هیـچ ارتباطى با حافـظ ندارد و 

فقـط رنـگ و ویژگى هاى شـرقى دارد» (همـان: 220).
آفاناسـى فِـت شـاعر و مترجـم اسـت که طبـق نظـر نویسـندگان کتـاب در ترجمه اش 
ضمـن حفـظ ظرافـت شـعر حافظ، خـود را ملزم بـه رعایـت وزن و قافیه نیز کرده اسـت. این 
نکتـه در خـور تعمـق اسـت کـه فـت زبـان فارسـى نمى دانـد و حافـظ را ازطریـق ترجمه و 
تفسـیر آزاد دائومر به زبان آلمانى که دائومر هم فارسـى نمى دانسـته، شناخته اسـت (همان: 
281). اشـعار حافـظ دسـتِ کم ازطریـق دو میانجـى بـه فـت رسیده اسـت، حـال چطور فت 
توانسـته ظرائـف شـعر حافـظ و حتـى وزن و قافیـه را رعایـت کند؟ ایـن نکات سـزاوار تأمل 

اسـت کـه از حوصلۀ ایـن کتاب خارج اسـت.

کدام حافظ؟
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بهره گیـرى از شـگردهاى هنـرى شـاعرى در فرهنـگ و زبـان بیگانه از دیگـر حوزه هاى 
پژوهشـى در مطالعـات ادبیات تطبیقى اسـت که درمـورد حافظ و شـاعران روس هم درخور 
دقـت  نظـر و تحلیـل اسـت، ولـى نویسـندگان کتـاب مجـال ورود به ایـن بحث را نیـز پیدا 

نکرده اند. 
عنوانـى کـه بـراى کتـاب اختیـار شده اسـت و برخـى اشـارات در مقدمـه، ایـن نویـد را 
مى دهـد کـه هـدف اصلـى کتاب بررسـى تأثیـر غزلیـات حافظ در شـعر شـاعران روسـى و 
گسـترش ژانـر غـزل در روسـیه اسـت، ولـى پیکـره و روش تحقیـق کتاب چنیـن فرضیه اى 
را برنمى تابـد. اگـر کتـاب را طبـق نظـر نویسـندگان، مجموعـۀ اشـعارى بدانیم که شـاعران 
روسـیه در سـتایش حافـظ سـروده اند، ماهیـت ایـن سـتایش و مصادیق آن روشـن نیسـت. 
به عنـوان مثـال  فصـل اول کتـاب دربارة نیکاالى آسـیف و فصل آخر کتاب دربارة آلکسـاندر 
چاچیکـف18، بـر اسـاس آن چـه در ایـن کتـاب آمده اسـت، کمتریـن پیونـد ادبى بـا غزلیات 

حافـظ و سـتایش او دارد.
چیدمـان شـاعران روسـى براسـاس الفبـاى روسـى، نـام خانوادگى آن هاسـت و نـه مثًال 
بافـت تاریخـى، اجتماعـى و فرهنگى آنـان. لـذا حمزه تـف (2003-1923م.) در فصل چهارم 
و پوشـکین (1837-1799م.) در فصـل هفدهـم کتـاب آمده اسـت و بدین سـان خواننـده از 
سـیر تحـول تاریخـى تأثیـر یـا سـتایش حافظ در میـان شـاعران روسـى آگاه نمى شـود. به 
تفـاوت نـگاه شـاعران قـرن نوزدهـم و بیسـتم روسـیه یا شـاعران روسـیۀ تـزارى و شـوروى 
سوسیالیسـتى بـه غزلیـات حافـظ توجـه نمى شـود، گـو این کـه هـر دو گـروه خصلت هـاى 
یکسـان و همسـازى در حافظ یافته اند و در اشـعار خود به آن تأسـى جسـته اند. هرچند واژة 
«تأسـى» بسـامد باالیـى در ایـن کتـاب دارد، ولى هیچ گاه تعریـف جامع و کاملـى از آن داده 

نمى شـود و بـا واژه هـاى دیگـرى  نظیـر تأثیـر، الهـام و تقلید خلط مى شـود.
از همین نویسـندگان، کتاب دیگرى با عنوان سـعدى و شـاعران روس (1396، انتشارات 
دانشـگاه تهـران) نیز منتشـر شده اسـت. در مقدمـۀ کوتاه این کتـاب توضیح داده شده اسـت 
کـه اشـعار منتخـب بیسـت و شـش شـاعر روس کـه سـعدى را سـتوده اند یـا بـه تأسـى از 
او شـعرى سـروده اند، بـه روسـى همـراه بـا ترجمـۀ فارسـى آورده شده اسـت (ص.ص 17-
15). هشـت شـاعر ایـن کتاب بـا کتاب حافظ و شـاعران روس مشـترك هسـتند و از این رو، 
شـرح حال زندگـى آن هـا تقریبـاً یکسـان اسـت. هـر دو کتـاب از سـاختار و روش مشـابهى 

مى کنند. پیـروى 

نتیجه گیرى
هـدف کتاب حافظ و شـاعران روس هرچه باشـد، مسـلماً فهرسـت نگارى، خودبزرگ بینى یا 
فخرفروشـى ادبى و ملى که شـوربختانه برخى پژوهشـگران ناآشـنا با رشـتۀ ادبیات تطبیقى 
در ایـن دامچالـه گرفتـار آمده انـد، نیسـت. بدون شـک شـأن حافـظ فراتـر از شـعارزدگى و 
عامیانه گـرى و گزاره هـاى غلوآمیـز و لغـو اسـت. لیکـن هـر هدفى بـراى این کتـاب متصور 



35045

ــــ ۷  ۸   ،  
۱۳۹۸ ـــ    

باشـیم، یک سـؤال اساسـى همچنان باقى اسـت: آیا نویسـندگان به هدف خود رسـیده اند؟ 
اگـر رسـیده اند، چطـور؟ بـا کـدام نقشـۀ راه یعنـى با کـدام چهارچوب نظـرى و کـدام روش 
تحقیـق و کـدام مسـتندات علمـى؟ به راسـتى، یافته هـاى پژوهـش کدام اند؟ متأسـفانه هم 
ایـن کتـاب و هـم کتاب سـعدى و شـاعران روس بدون تحلیـل داده هـا و نتیجه گیرى علمى 

و متقـن بـه پایـان مى رسـد و مخاطب را بـا دنیایـى از ابهامات و سـؤاالت تنهـا مى گذارد.
نویسـندگان توضیـح نمى دهنـد که مخاطبـان مورِدنظرشـان یعنى «دانشـجویان زبان و 
ادبیـات فارسـى، روسـى، ادبیـات تطبیقـى و همچنیـن کلیـۀ دانش پژوهـان و حافظ پژوهان 
ایرانـى و خارجـى» چـه بهـرة جدیـدى از ایـن کتـاب خواهنـد بـرد. کتـاب حـرف تـازه اى 
درمـورد شـعر و زندگـى حافظ ندارد. دانشـجویان ادبیـات تطبیقى، تحلیلـى اصولى و عمیق 
درمـورد تأثیـرات درهم تنیـدة شـعر حافظ و گسـترش ژانـر غـزل در ادبیات روسـیه و نقش 
ترجمه هـاى آلمانـى و روسـى در ایـن کتـاب نمى یابنـد. کتـاب نکتـه اى ناگفتنـى عالوه بـر 
آن چـه که حافظ پژوهـان ایرانى و خارجى نظیر خرمشـاهى، حمیدیان، آشـورى، پورجوادى، 
لؤلؤیـى، آربـرى، بویـس، هیلمن، لوئیسـون، ُدکور، دیـک دیویس، منگینى، یارشـاطر، مؤید، 
لوئیـس و دیگـران قبـًال در آثارشـان آورده انـد، نـدارد، امـا بـراى دانشـجویان زبـان و ادبیات 
روسـى سـؤاالت پژوهشـى تازه اى مطـرح مى کند که طبعـاً مى تواند راه را بـراى پژوهش هاى 

پُرکیفیتى در آینده بگشـاید. 
در پایان براى پُربارترساختن کتاب چند پیشنهاد ارائه مى شود: 

1. روشن ســاختن هــدف اصلــى کتــاب و روش تحقیــق و تمیــز بیــن مفاهیــم کلیــدى 
نظیــر تأثیرگــذارى، تأســى، الهــام و ســتایش.

2. افــزودن تاریخچــۀ ترجمــۀ غزلیــات حافــظ از آلمانــى بــه روســى و از فارســى بــه 
روســى.

3. بررســى نقــش ترجمــه در تأثیرگــذارى حافــظ در شــعر روســى ســده هاى نوزدهــم 
بیستم. و 

4. کاســتن تعــداد شــاعران روســى و حــذف متــن روســى اشــعار و ارائــۀ تحلیل هــاى 
ــات روســیه. ــظ در ادبی ــگاه حاف ــارة جای ــر درب ــر و علمى ت ــر، دقیق ت متقن ت

5. تغییــر چیدمــان شــاعران براســاس الفبــاى روســى و مالحظــۀ بافتــار فرهنگــى و 
ــان از حافــظ.  اجتماعــى و اندیشــگانى شــاعران ســرزمین روس در شــناخت آن

ــوارترین  ــى ترین و دش ــن اساس ــنده؟ ای ــدام نویس ــاعر؟ ک ــدام ش ــظ؟ ک ــدام حاف 6. ک
ســؤال پژوهشــى در حــوزة مطالعــات تأثیرپذیــرى ادبیــات تطبیقــى اســت کــه گزیــرى از 
پاســخ بــه آن نیســت و حــدس و گمــان و ســلیقۀ شــخصى نیــز ناکارآمــد اســت و پاســخ به 

آن نیازمنــد مطالعــۀ منابــع مبنایــى معتبــر و گســترده اســت.
7. افــزودن نتیجه گیــرى و جمع بنــدى یافته هــاى پژوهــش و گشــودن راه بــراى

تحقیق هاى نو.

کدام حافظ؟
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چکیده
دورة صفویــه در تاریــخ شــعر فارســى بــه ســبک هنــدى معــروف اســت. ویژگــى اصلــى شــعر در 
ســبک هنــدى ابهــام و پیچیدگــى مضمــون اســت. ازجملــه دالیــل ایــن ابهــام، باریک بینــى، یافتــن 
مضمــون دور از ذهــن و کاربــرد زیــاد صورخیــال به ویــژه تشــبیه و اســتعاره اســت. صائــب تبریــزى 
ــارة شــعر او تحقیــق و  مشــهورترین شــاعر ســبک هنــدى اســت کــه بیــش از دیگــر شــاعران درب
پژوهــش شده اســت. ازجملــه کتــاب گزیــدة غزلیــات صائــب و دیگــر شــاعران ســبک هندى، نوشــتۀ 
اســحاق طغیانــى کــه بنابــه گفتــۀ مؤلــف آن بــا هــدف تبییــن شــعر صائــب تألیــف شده اســت. ایــن 
کتــاب پــس از مقدمــه اى مبســوط دربــارة شــعر ســبک هنــدى و همچنیــن ویژگى هــاى مختلــف 
ــده اى از  ــز گزی ــان نی ــردازد. در پای ــه شــرح و توضیــح چهــل غــزل از صائــب مى پ ــب، ب شــعر صائ
غزلیــات شــاعران معــروف ســبک هنــدى ارائــه مى دهــد. ایــن اثــر کــه بــه چــاپ دوم رسیده اســت، 
حــاوى اطالعــات و توضیحــات مفیــدى اســت کــه نشــان دهندة وســعت دانــش و تســلط نویســنده 
درزمینــۀ مورِدبحــث اســت. نگارنــدة ایــن ســطور پــس از خوانــش چنــد بــارة متــن کتــاب، پیرامــون 
برخــى ابیاتــى کــه در کتــاب شــرح داده شــده، نظریاتــى پیشــنهادى و اصالحــى ارائــه کرده اســت.

کلید واژه: صائب تبریزى، غزل، شرح

مقدمه
ــاى  ــه دوره ه ــى ب ــى و ادب ــرى، زبان ــف فک ــاى مختل ــر اســاس ویژگــى ه شــعر فارســى ب
مختلــف ســبکى تقســیم شــده اســت. یکــى از ایــن ادوار کــه از قــرن دهــم شــیوع پیداکرده، 
ســبک هنــدى اســت. از آنجایــى کــه شــاعران ســبک هنــدى، بــه دنبــال مضامیــن تــازه و 
معنــى بیگانــه بــوده انــد، از طریــق کاربــرد صورخیــال متعــدد، بــه ویــژه اســتعاره و تشــبیه، 
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ــگاه مى کردنــد. از  بــه همــۀ اشــیاء و عناصــر پیرامــون خــود بــه چشــم موجــودى زنــده ن
همیــن رو مشــخصۀ اصلــى ســبک هنــدى را کــه پیچیدگــى و ابهــام اســت بایــد نتیجــۀ 
افــراط درکاربــرد صورخیــال دانســت. افــزون بــر ایــن، جســتجوى معنــاى غریــب و تــازه کــه 
همــۀ کوشــش شــاعران ســبک هنــدى مصــروف آن بــوده ، ســبب شــده تا بــه خلــق تصاویر 
ــادى  ــر زی ــن دوره تأثی ــال ای ــام صورخی ــه در ابه ــق یابندک ــى توفی ــع و گاه دور از ذهن بدی
ــاً درك ارتبــاط و تناســب بیــن اجــزاى  ــا غالب داشــته اســت. ایــن عوامــل ســبب شــده ت
تصویــر در شــعر ســبک هنــدى، نیــاز بــه تأمــل و باریــک بینــى زیــادى داشــته باشــد. در 
میــان شــاعران ایــن دوره، صائــب تبریــزى نامدارتریــن ســخنور ســبک هنــدى مى باشــد که 

بیــش از دیگــر شــاعران ایــن دوره مــورد توجــه محققــان بــوده اســت.

پیشینه
ــع  ــه طب ــان معاصــر ب ــددى از ســوى محقق ــاى متع ــب گزیده ه ــاى صائ ــون غزل ه  پیرام
ــف  ــدى تألی ــبک هن ــگر س ــان، پژوهش ــد قهرم ــه محم ــر ک ــه دو اث ــت. ازجمل رسیده اس
کرده اســت؛ نخســت، کتــاب برگزیــدة اشــعار صائــب و دیگــر شــعراى معــروف ســبک هندى. 
مؤلــف در ایــن اثــر غزل هــاى صائــب و دوازده شــاعر مشــهور دیگــر ســبک هنــدى را گلچین 
کــرده و برخــى از اصطالحــات و تعــدادى از ابیــات را شــرح نموده اســت. وى در کتابــى دیگــر 
بــا عنــوان مجموعــۀ رنگیــن گل، 2857 بیــت از غزل هــا و تک بیت هــاى صائــب را انتخــاب 
کرده اســت. در ایــن مجموعــه نیــز برخــى از تعابیــر و ترکیبــات شــعر صائــب توضیح و شــرح 
شده اســت. اثــر مهــم دیگــر کتــاب گزیــدة اشــعار صائــب از مجموعــۀ ادب فارســى اســت که 
ــا  توســط جعفــر شــعار و زین العابدیــن مؤتمــن انتخــاب و شــرح شده اســت. ایــن  کتــاب ب
مقدمــه اى مبســوط از حســن انــورى دربــارة شــعر صائــب بــه چــاپ رسیده اســت. گزیــدة 

■ طغیانى، اســحاق(1387). گزیدة غزلیات صائب 
و دیگر شــاعران ســبک هندى. اصفهان: دانشگاه 

اصفهان.
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نقد صائب

دیگــر بهــار زنــده دالن نــام دارد، تألیــف رضــا اشــرف زاده. مؤلــف 99 غــزل صائــب را بــا حذف 
ــى ســاده و مختصــر توضیــح داده اســت.  ــرده، برخــى از اشــعار را به صورت ــى کوتاه ترک ابیات
افزون بــر این هــا کتــاب نقــش پــاى غــزاالن، اثــر معصومــه معدن کــن را مى تــوان نــام بــرد. 
مؤلــف در ایــن کتــاب پــس از بســط مقدمــه اى پیرامــون شــرح حــال و ســبک ســخنورى 
ــا توضیحــات مفصــل شــرح کرده اســت. بــه ایــن مجموعــه بایــد  صائــب 50 غــزل وى را ب
کتــاب گزیــدة غزلیــات صائــب و دیگــر شــاعران ســبک هنــدى را اضافــه کــرد. ایــن کتــاب 
تألیــف اســحاق طغیانــى اســت کــه از ســوى انتشــارات دانشــگاه اصفهــان بــه چــاپ دوم 
رسیده اســت. بــه گفتــۀ مؤلــف، ایــن اثــر بــا هــدف تبییــن و تفســیر بخش هایــى از غزلیــات 
ــارة شــعر فارســى در  ــزى تألیــف شده اســت. نویســنده در مقدمــۀ کتــاب درب صائــب تبری
دورة صفویــه و ویژگى هــاى ســبک هنــدى و شــرح حــال و ســبک شــاعرى صائــب به طــور 
مفصــل بحــث کــرده  و ســپس40 غــزل صائــب را بــا شــرح برخــى از ابیــات ذکر نموده اســت. 
در بخــش پایانــى کتــاب نیــز 50 غــزل از 7 شــاعر معــروف دیگــر ســبک هنــدى را بــدون 
شــرح و توضیــح آورده اســت. نکتــۀ ارزشــمند در ایــن کتــاب آن اســت کــه غالــب غزل هایــى 
کــه از ســوى مؤلــف شــرح شــده اند، در دیگــر گزیده هــاى شــعر صائــب وجــود نــدارد. ایــن 
کتــاب بــر اســاس دیــوان صائــب، تصحیــح محمــد قهرمــان تألیــف شده اســت. ایــن تصحیح 
کــه در شــش جلــد از ســوى انتشــارات علمــى و فرهنگــى بــه چــاپ رســیده، معتبرتریــن و 

علمى تریــن تصحیــح اشــعار صائــب تبریــزى محســوب مى شــود.

بحث و بررسى
در این بخش ابتدا به ذکر ابیات و سپس به بحث دربارة آن ها پرداخته مى شود:   

کــه روزه داشــتن ســفله صرفۀ نان اســت1- مخــور فریــب صــالح توانگــران زنهار
در توضیــح معنــاى واژة «صرفــه» نوشــته اند: «صرفــه: فایــده، ســود و بهــره» 

.(86 (طغیانــى1390: 
بایــد گفــت: غیــر از «ســود و بهــره» یکــى دیگــر از معانــى «صرفــه» صرفه جویــى اســت. 
(معیــن، 1383: ذیــل «صرفــه»). بــه نظــر مى رســد، در ایــن بیــت صائــب درســت آن اســت 
کــه همیــن معنــى را در نظــر بگیریــم. بنابرایــن در توضیــح بیــت بایــد گفــت: روزه داشــتن 

شــخص دون پایــه و پســت، به خاطــر صرفه جویــى در مصــرف نــان اســت.
زنــگ از آیینــۀ مهتــاب شــد از گریــۀ مــا2- اشک ما داغ کلف شست ز رخسارة ما

ــگار از  ــه زن ــى ک ــت، گوی ــان رف ــا از می ــار م ــیاهى رخس ــر اشــک س ــته اند: «از اث نوش
رخســار آینــه پــاك گردیــد» (طغیانــى، 1390: 88). بایــد گفــت، بــا ایــن توضیــح اغــراق 
لطیفــى کــه در مصــراع دوم بــه  کار رفتــه، در نظــر گرفتــه نشده اســت. گریــۀ مــا آن قــدر 
شــدید بــود کــه زنــگ (تیرگــى) را از رخســار مــاه پــاك کــرد. زنــگ اشــاره اســت بــه نقطــه 
یــا نقاطــى ســیاه کــه در روى مــاه دیــده مــى شــود (رك. مصّفــى، 1388: ذیــل «کلــف»).
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نقد کتا ب  پژوهشى

خاك اگر طعمۀ ســیالب شــد از گریۀ ما3- از غبـار دل مـا عشـق تالفى هـا کـرد
ــزان  ــان می ــه هم ــرد، ب ــان ب ــن را شســت و از می ــیل خــاك زمی ــر س ــته اند: «اگ نوش
عشــق دل مــا را از گــرد و غبــار (غــم) آکنــد (طغیانــى، 1390: 90). ایــن معنــاى بیــت ابهــام 
دارد. اگــر ســیل خــاك زمیــن را بشــوید و ببــرد، چــرا بایــد عشــق دل مــا را از غــم آکنــده 
کنــد؟ بــا ایــن توضیــح بیــن دو مصــراع ارتباطــى برقــرار نمى شــود. ضمــن این کــه تشــبیه 
مضمــر بیــت هــم نادیــده گرفتــه شده اســت؛ یعنــى تشــبیه گریــه بــه ســیل. بنابرایــن بایــد 
گفــت، اگــر ســیِل گریــۀ مــا خــاك زمیــن را شســت و بــا خــود بــرد، به جــاى آن عشــق از 
غبــارِ دل مــا خــاِك (غــم و انــدوه) دیگــرى را جایگزیــن آن کــرد. اغــراق زیبایــى هــم بــه کار 
برده اســت. عشــق دل مــا را آن قــدر غبارآلــود (انــدوه زده) کرده اســت کــه مى توانــد زمیــن 

را پــر از خــاك کنــد.
زان جــا دهنــد مــردم در چشــم توتیــا را4- تعظیم خاکسـاران روشنگر وجودست

نوشــته اند: « پاسداشــت متواضعــان خاکــى، وجــود آدمــى را روشــن مى کنــد، از ایــن رو 
ــد»  ــرام مى کنن ــد و احت ــاى مى دهن ــود ج ــم خ ــر چش ــان را ب ــرمه آن ــد س ــردم مانن م

(طغیانــى، 1390: 95).  
در بیــت حســن تعلیــل لطیفــى بــه  کار رفته اســت. احتــرام بــه خاکســاران (انســان هاى 
فروتــن) وجــود آدمــى را روشــن مى کنــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــردم توتیــا را (کــه 
آن   هــم ماننــد خــاك، گــرِد ســاییده شده اســت) در چشــم مى کننــد تــا موجــب روشــنایى 
چشــم آن هــا شــود. توضیــح این کــه «ســرمه را در مــداواى چشــم بــه کار مى بردنــد. ســرمه 

رنــگ چشــم را ســیاه و نــور آن را افــزون مى کــرد». (شمیســا، 1387:ذیل«ســرمه»). 
چه گرد از چهرة دل موج صهبا مى برد ما را؟5- به طوفان گوهر از گرد یتیمى بر نمى آید

ــد. آن چنــان کــه  ــدارى و صفــاى مرواری ــه اســت از آب نوشــته اند: « گــرد یتیمــى کنای
طوفــان قــادر نیســت درخشــش و صفــاى مرواریــد را از میــان برگیــرد، مــوج شــراب نیــز 

ــى، 1390: 84).  ــد» (طغیان ــا بزدای ــم) را از دل م ــار (غ ــرد و غب ــد گ نمى توان
منظــور از گــرد یتیمــى آبــدارى و صفــاى مرواریــد نیســت؛ چراکــه صفــا و درخشــندگى 
بــا َگــرد داشــتن در تناقــض اســت. در توضیــح مطلــب بایــد گفــت، یکــى از معانــى یتیــم 

عبــارت اســت از بى نظیــر و بى ماننــد (رك. معیــن، 1383: ذیــل «یتیــم»). 
ــفیعى  ــرى. ش ــدى و بى نظی ــه اســت از بى مانن ــى» کنای ــرد یتیم ــى «گ ــن معن ــا ای ب
کدکنــى هــم دربــارة مفهــوم این کنایــه چنیــن نظــرى دارنــد: «دّر یتیــم: مرواریــد بى مانند، 
دّر یکتــا. بــه ایــن دلیــل یتیــم خوانــده شــده کــه آن صــدف کــه ایــن مرواریــد را پــرورش 
داده، دیگــر خــود از میــان رفتــه، بنابرایــن نظیــرى بــراى آن قابــل تصــور نیســت» (شــفیعى 

کدکنــى، 1390: 273). 
بنابرایــن بایــد گفــت، َگــرد یتیمــى یعنــى بى ماننــدى و ارزشــمندى همچــون گــردى 

اســت کــه توفــان هــم نمى توانــد آن را پــاك کنــد.
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جوانمرد است درد عشق پیدا مى کند ما را6- اگر غفلت نهان در سنگ خارا مى کند ما را
نوشــته اند: «نهــان بــودن در ســنگ خــارا: اشــاره اســت بــه نهــان بــودن شــرر در ســنگ 

خــارا از نظــرگاه قدما»
( طغیانى، 1390: 86). 
پنهــان بــودن آتــش در دل ســنگ در ایــن بیــت توجیهــى نــدارد، بلکــه در ایــن بیــت 
ــى را اراده  ــوم خاص ــرده و مفه ــدا ک ــر ج ــنگ هاى دیگ ــارا آن را از س ــا آوردن خ ــاعر ب ش
ــل  ــورى، 1382: ذی ــرى اســت. (رك.ان کرده اســت. ســنگ خــارا نمــاد ســختى و نفوذناپذی
«ســنگ خــارا»). مقصــود شــاعر ایــن اســت کــه حتــى اگــر غفلت مــا را در ســنِگ ســخت و 
نفوذناپذیــر خــارا هــم پنهــان کنــد، بــاز هــم عشــق در آن نفــوذ مى کنــد و مــا را درمى یابــد. 
در جــاى دیگــرى هــم بــه همیــن ویژگى ســنگ خــارا کــه ســختى و نفوذناپذیرى آن اســت، 

اشــاره مى کنــد.
این زمان پایم به سنگ از باِد دامان مى خوردپیش ازین مى ماند در خارا نشان پاى من

(صائب، 1387: 1181)    
را بى مروت  ابر  آن  دهد  جزا  خدا  مرا7-  آفتاب  شد  دمیدن  راه  سّد  که 

نوشــته اند: « ابــر بى مــروت: چشــم اشــک بار شــاعر کــه بــارش مــداوم آن مانــع از رؤیــت 
رخســار آفتاب گونــۀ معشــوق شده اســت» (طغیانــى، 1390: 92). 

ــع تابــش آفتــاب چهــرة  ــد، مان ــه مى توان ــۀ شــاعر چگون پرســش این جاســت کــه گری
معشــوق شــود!

بایــد گفــت، ابــر بى مــروت اســتعاره اســت از زلــف ســیاه معشــوق. زلــف ســیاه معشــوق 
ــاِب رخســار معشــوق  ــع تابــش آفت ــه مان ــره اش افتاده اســت و این گون ــاب چه ــر روى آفت ب

ــر بى ســابقه نیســت. ــه اب شده اســت. تشــبیه زلــف ب
غمگسارابریست تیره زلفش و سبز است نوخطش بهاریست  تازه  چو  رخش  خرم 

(محمدپادشاه، 1346: 224)
شد رحمت  رهنماى  مرا  سیاه  دل  گرفت8-  اضطراب  به  دریا  دامن  سیل  چو 

ــزد و آرام  ــا مى ری ــه دری ــم ماننــد ســیل کــه ب نوشــته اند: «وقتــى دل ســیاه و مضطرب
ــت شــد»  ــرد، هدای ــاه ب ــه آن پن ــت و ب ــى را گرف ــۀ رحمــت اله ــن دریا گون ــرد، دام مى گی

ــى، 1390: 107).  (طغیان
کــدام واژه یــا تعبیــر بــه معنــاى هدایــت شــدن اســت؟ در ایــن بیــت قصــد شــاعر آن 
اســت کــه از یــک پدیــدة طبیعــى (مصــراع برجســته) بــه یــک نتیجــۀ و حکمــت اخالقــى 
برســد. وقتــى کــه ســیل مضطــرب (ســیل جریــان منظمــى نــدارد) بــه دامــن دریــا ریخت و 
آرام گرفــت، ایــن پدیــده بــراى دل ســیاه مــن نشــانۀ رحمــت و بخشــایش الهــى شــد؛ یعنى 
مــن هــم بــا وجــود گنــاه زیــاد بــه آرام گرفتــن در دریــاى رحمــت الهــى امیــدوار شــدم. 
ــۀ  ــا قرین ــت  و دری ــیاه اس ــۀ دل س ــیل قرین ــت. س ــازى کرده اس ــت قرینه س ــاعر در بی ش

نقد صائب
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نقد کتا ب  پژوهشى

رحمــت الهــى.
چو الله داد دل خویش از شراب گرفت9- قرار نامه سیاهى به خویش هر کس داد

نوشــته اند: « هرکــس ماننــد اللــه از شــراب ســیراب شــود، مطمئنــاً از گناهکارانــى اســت 
کــه روز قیامــت نامــۀ ســیاه اعمــال او را بــه دســتش مــى دهنــد» (طغیانــى، 1390: 107). 

بایــد گفــت، ترکیــب « قــرار دادن» بــه معنــاى ثابــت نمــودن و اســتوار کــردن اســت. 
ــرار دادن»).  ــل «ق ــدا، 1377: ذی (رك. دهخ

ــت. هرکــس  ــر گرف ــراع دوم را در نظ ــدا مص ــد ابت ــت بای ــن بی ــردن ای ــا ک ــراى معن ب
برایــش ثابــت شــد کــه نامــۀ اعمالــش در روز قیامــت ســیاه خواهــد بــود، پــس از آن (چــون 
دیگــر ترســى از مجــازات گنــاه برایــش نمى مانــد) مثــل اللــه بــه شــراب خــوردن مشــغول 

ــتند. ــراب هس ــام ش ــه شــکل ج ــه ب ــاى الل ــه گلبرگ ه ــح این ک ــود. توضی مى ش
کرده اند10- از سپهر نیلگون خاکستر ما کرده اند ما  اخگر  پرده دار  را  فلک  نُه 

نوشــته اند: «آتــش وجــودم زیــر خاکســترى از آســمان هاى نیلــى محافظــت مى شــود» 
(طغیانــى، 1390: 115). 

بــا ایــن توضیــح  مفهــوم هــر دو مصــراع بــا هــم خلــط شده اســت. آتــش وجــود شــاعر 
زیــر خاکســتر نیلــى نیســت، بلکــه در پــردة نُــه  فلــک اســت. مقصــود شــاعر در مصــراع 
نخســت ایــن اســت کــه خاکســتر وجــود مــا را از آســمان کبــود ســاخته اند و در مصــراع دوم 

هــم مى گویــد: آتــش وجــود مــا را در پــردة نُــه فلــک پنهــان کرده انــد.
کرده اند11- نیست بر ما بار بى قدرى که در مهد صدف ما  بستر  یتیمى  گرد  گهر  چون 

ــد صــدف در بســترى از  ــرا مانن ــم حامــل بى ارزشــى ها باشــم؛ زی نوشــته اند: «نمى توان
آبــدارى و درخشــش متولــد شــده ام» (طغیانــى، 1390: 115). 

دربــارة مفهــوم کنایــى گــرد یتیمــى پیش تــر در بیــت دیگــرى ســخن گفتیــم. بــا ایــن 
ــارى  توصیــف بهتــر آن اســت کــه در توضیــح بیــت گفتــه شــود: بى ارزشــى کــه چــون ب
اســت، بــر دوش مــا ســنگینى نمى کنــد (وجــود مــا بــى ارزش نیســت) چراکــه  مــا ماننــد 
ــن  ــم. خواســت شــاعر از ای ــرورش یافته ای ــى پ ــد در بســترى از ارزشــمندى و یکتای مرواری

تمثیــل اشــاره بــه اصالــت و ارزش وجــودى اش اســت.
کرده اند12- از سبک جوالنى عمر است خواب ما گران ما  لنگر  را  دیگران  بادبان 

ــش  ــر آرام و یکنواخــت پی ــتى بى لنگ ــون کش ــه چ ــى ک ــودگى زندگ ــته اند: «آس نوش
مــى رود، خــواب (غفلــت) مــا را ســنگین کرده  اســت. گویــى ایــن کشــتى برخــالف کشــتى 

ــى، 1390: 118).  ــر دارد» (طغیان ــان لنگ ــران به جــاى بادب دیگ
مؤلــف محتــرم «ســبک جوالنــى» را برعکــس معنــا کرده انــد. «ســبک جوالنــى» یعنــى 
تنــدروى و زودگــذرى، نــه آرامــش و یکنواختــى. (رك. گلچیــن معانى،1381:ذیل«ســبک 
جوالنــى»). بنابرایــن ســبک جوالنــى عمــر یعنــى زودگــذر و شــتابان بــودن عمــر. مصــراع 
ــِر  ــران را لنگ ــان دیگ ــى بادب ــت: گوی ــاعر گفته اس ــت. ش ــا شده اس ــم برعکــس معن دوم ه
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کشــتى عمــر مــا کرده انــد. کنایــه از این کــه عمــر مــا بــه ســرعت و شــتاب در حــال گــذر 
ــه این کــه  ــرار بگیــرد، کشــتى ســرعت مى گیــرد، ن ــان به جــاى لنگــر ق اســت. وقتــى بادب

آرام پیــش بــرود.
انگیزد13- فغان ز سینۀ آسوده، محشر انگیزد کوثر  گرم،  جگر  از  گرستن 

ــون  ــق را چ ــان عش ــى از خلج ــرده و خال ــاى م ــقانه دل ه ــاى عاش ــته اند: «ناله ه نوش
صحــراى محشــر پرجــوش و خــروش مى کنــد و در مقابــل، داغ جگرهــاى تفتیــدة عاشــقان 

ــى، 1390: 138).  ــد» (طغیان ــاده مى بخش ــش فوق الع را آرام
در معنــاى مصــراع دوم بهتــر اســت بگوییــم، گریــه اى کــه از ســِر درد باشــد، آن انــدازه 

شــدید و زیــاد اســت کــه چشــمه اى بــه انــدازة کوثــر درســت مى کنــد.
انگیزد14- نمى رود دل خونین ز جا که هیهات است صرصر  لعل  جگر  از  آتش  که 

نوشــته اند: «آن چنــان کــه آتــش نمى توانــد در دل خونیــن لعــل طوفــان بــه پــا کنــد، 
دل پرخــون عاشــق نیــز بــه آســانى بى قــرار نمى شــود و صبــر پیشــه مى کنــد» (طغیانــى، 

 .(139 :1390
 مؤلــف محتــرم معتقــد اســت کــه آتــش در دل لعــل توفــان بــه پــا نمى کنــد. حال آن که 
چنیــن بــاورى در میــان قدمــا وجــود نداشته اســت. در مصــراع دوم «از جگــر ســنگ آتــش 
انگیختــن» کنایــه اســت از کارى ســخت و دشــوار و پرمشــقت انجــام دادن.(رك. گلچیــن 
معانــى،1381: ذیل«آتــش از ســنگ بیــرون آوردن»).  بــر اســاس اعتقــاد قدمــا «آتــش از 
ــرض  ــنگ ف ــش را در دل س ــن روى آت ــود. از ای ــل مى ش ــنگ حاص ــدید دو س ــورد ش برخ
کرده انــد» (شمیســا،1387:ذیل«آتش»). بنابرایــن بایــد گفــت، قدمــا در دل ســنگ آتــش را 

ــان را. ــه توف ــد، ن فــرض کرده ان
«صرصــر» یعنــى بــاد ســخت و ســرد (رك. معیــن، 1383: ذیل«صرصــر»). بنابرایــن در 
توضیــح بیــت بایــد گفــت، همان گونــه کــه ناممکــن اســت کــه بــاد ســرد از درون ســنگ 

لعــل، آتــش را شــعله ور کنــد، دل خونیــن عاشــق اختیــار از کــف نمى دهــد. 
اختر ارباب بینش را وبال این است و بس15- درد خودبینى بود صد پرده از کورى بتر

ــى  ــاد یعن ــۀ تض ــه عالق ــرت، ب ــان بصی ــده وران، صاحب ــش: دی ــاب بین ــته اند: «ارب نوش
ــط  ــه فق ــى اســت ک ــن عذاب ــر اســت و ای ــورى بدت ــار از ک ــد ب ــى ص ــان. خودبین خودبین

ــى، 1390: 140).  ــت» (طغیان ــن اس ــراد خودبی ــتۀ اف شایس
معلــوم نیســت بــه کــدام عالقــه و بــه چــه دلیــل اربــاب بینــش بــه عالقــۀ تضــاد معنــا 
شده اســت. اتفاقــاً کلمــۀ اختــر قرینــه اى اســت بــراى این کــه اربــاب بینــش در ایــن بیــت 
در معنــاى حقیقــى خــودش یعنــى صاحبــان بصیــرت و دانایــان بــه کار رفته اســت؛ چــون 
یکــى از معانــى کنایــى اختــر، نیک بختــى و نیــک روزى و اقبــال اســت (رك. دهخــدا، 1377: 
ذیــل «اختــر»). بنابرایــن نمى تــوان ســعادت و اقبــال را بــه خودبینــان نســبت داد؛ چراکــه 
خودبینــان صاحــب اقبــال نیســتند. ایــن بیــت در نکوهــش خودبینى و غــرور اســت. مقصود 
شــاعر ایــن اســت کــه تنهــا خودبینــى و غــرور مى توانــد، بــراى صاحبــان بصیــرت موجــب 

نقد صائب
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ــه کار  ــز ب ــظ نی ــوان خواجــه حاف ــون در دی ــن مضم ــر همی ــود. نظی ــارى ش ــال و گرفت وب
رفته اســت:

کفر است در این مذهب خودبینى و خودرایىفکر خود و راى خود در عالم رندى نیست
(حافظ، 1375: 984)

حیرتند آیینه دار  دورگرد  عاشقاِن  مپرس16-  باال  عالم  از  را  افتاده  شبنم 
نوشــته اند: « وقتــى ذرات غبــار (عاشــقان واقعــى) کــه بــا سخت کوشــى فوق العــاده بــه 
ــران جمــال او مى شــوند، چــرا  ــًال حی ــاال کام ــم ب وصــال خورشــید مى رســند و در آن عال
ــاره از شــبنم ناتــوان و برجاى مانــده، کســب خبــر مى کنــى؟» (طغیانــى، 1390:  در ایــن ب

 .(147
 بایــد پرســید اگــر ذرات بــه وصــال رســیده اند، چــرا شــاعر آنــان را دورَگرد خوانده اســت؟ 
ــا دورســیر صفــت کســى اســت کــه در مســافتى دور بگــردد و ســیرکند (رك.  دورگــرد ی
گلچیــن معانى،1381:ذیل«دورگــرد»). بنابرایــن عاشــقاِن دورگــرد یعنــى عاشــقانى کــه دور 
ــراع  ــد. مص ــر مى برن ــه س ــرگردانى ب ــرت و س ــن دورى در حی ــتند و در ای از معشــوق هس
دوم درواقــع تمثیلــى اســت بــراى مصــراع اول. شــبنمى کــه بــر زمیــن بیفتــد، (عاشــقاِن  

دورگــرد) نمى توانــد از عالــم بــاال ( معشــوق) خبــر داشــته باشــد.
چشم نرم تو پشیمان نشد از غفلت خویش17- خواب خرگوش به مهلت رم آهو گردید

ــل خــواب  ــو: مقاب ــاد اســت. رم آه ــل زی ــه از تغاف نوشــته اند: «خــواب خرگــوش: کنای
ــى، 1390: 154).  ــیارى» (طغیان ــدارى و هوش ــه اســت از بی ــوش، کنای خرگ

رم بــن مضــارع از مصــدر رمیــدن اســت. بنابرایــن رم آهــو یعنــى فــرار کــردن و گریختن 
آهــو. خــواب در این جــا در معنــاى حقیقــى اش بــه  کار رفته اســت. در ایــن صــورت خــواب 
ــن دو ترکیــب  ــل ای ــاعر از تقاب ــرد. خواســت ش ــرار مى گی ــو ق ــز آه ــل گری خرگــوش مقاب
متضــاد بیــان صیــرورت و دگرگونــى پدیده هــا است.گذشــت زمــان خــواب خرگــوش را هــم 
بــه گریــِز آهــو بــدل کــرد، امــا چشــم بى شــرم تــو اى معشــوق، از غفلــت پشــیمان نشــد. 
(همــه چیــز تغییــر کــرد، امــا معشــوق تغییــر نکــرد) ضمــن این کــه بایــد گفــت، آهــو بــه 
تندســیرى و شــتابندگى مثــل اســت، نــه بــه بیــدارى و هوشــیارى (رك. انــورى، 1383: ذیل 

«آهــو»).  
هست بر کوه همان پشت تو از غفلت خویش18- راه خوابیده به فریاد جرس شد بیدار

ــه از  ــا کنای ــتن: دراین ج ــوه پشــت داش ــر ک ــده: راه دور و دراز، ب ــته اند: «راه خوابی نوش
ــى، 1390: 155).  ــه عاشــق» (طغیان بى تفاوتــى کامــل معشــوق نســبت ب

مؤلــف محتــرم این جــا «راه خوابیــده» را بــه صــورت ترکیــب اضافــۀ «راهِ خوابیــده» در 
نظــر گرفته انــد. بایدگفــت، در ایــن بیــت «راه خوابیــده» صفــت مرکبــى اســت کــه جانشــین 

موصــوف شده اســت؛ یعنــى کســى کــه در راه خوابیده اســت.
دربــارة مفهــوم کنایــى بــر کــوه پشــت داشــتن معلــوم نیســت، ایــن مفهــوم کنایــى را 
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باتوجه بــه چــه قرینــه اى اراده کرده انــد. در حالى کــه بیــت قبــل و بعــد هــم هیــچ تناســبى 
بــا ایــن مفهــوم ندارنــد. در این جــا با توجه بــه قرینــۀ غفلــت  کــه در مصــراع دوم آمده اســت، 
بایــد «پشــت بــر کــوه داشــتن» را کنایــه از آســودن و پشــتگرمى بدانیــم. هماننــد پشــت به 
دیــوار داشــتن کــه همیــن معنــى کنایــى را دارد (رك.گلچیــن معانــى، 1381:ذیل«پشــت 

بــر کــوه داشــتن»).  
ــه در راه خوابیده اســت،  ــرى اســت. کســى ک ــت و بى خب ــِش غفل مقصــود بیــت نکوه
بــا صــداى زنــگ کاروان بیــدار مى شــود، امــا غفلــت تــو هماننــد کوهــى اســت کــه بــر آن 

پشــت داده و خوابیــده اى.
گل ما  سِر  ندارد  ناز  و  سرکشى  از  سر پیش فکنده است به تقریب حیا گل19- 

نوشــته اند: «گل بــر ســر داشــتن: مفتخــر بــودن، ســایۀ معشــوق را بــر ســر داشــتن و 
بــه وصــال او رســیدن. نــاز و غــرور معشــوق موجــب شــده تــا افتخــار وصالــش را نداشــته 
باشــیم و از ایــن بابــت وى نیــز ســر خجالــت بــه زیــر افکنده اســت» (طغیانــى، 1390: 155). 
ــى از  ــه یک ــت این ک ــت. نخس ــى الزم اس ــح نکات ــدا توضی ــت ابت ــاى بی ــان معن در بی
معانــى «تقریــب» زمینه ســازى اســت. (رك. معیــن، 1383: ذیــل «تقریــب»). دیگــر این کــه 
فعل«ســر داشــتن» نیــز بــه معنــاى طلــب و خواهــش داشــتن چیــزى اســت. (رك. گلچیــن 
معانى،1381:ذیل«سرداشــتن»). مشــخص نیســت، مؤلــف چگونــه ایــن فعــل را بــه «بر ســر 
داشــتن» تغییــر داده انــد. صائــب از ایــن ترکیــب بــه همیــن معنــا بارها اســتفاده کرده اســت. 

باشد داشته  ما  سِر  مشکل  تو  پیش  باشددل  داشته  را  تو  آن که  کند  چه  را  ما 
(صائب، 1387: 2110)  
بنابرایــن در توضیــح بیــت بایــد گفــت، گل از روى غــرور و سرکشــى توجه و میلــى به ما 

نــدارد، از ســوى دیگــر بــراى تظاهــر بــه شــرم و حیا ســرش را فــرو افکنده اســت.
گل20- چشم نگران است سراپاى ز شبنم صفا  کسب  کند  گلرنگ  رخ  زان  تا 

نوشــته اند: « گل در برابــر شــبنم چشــمى ســراپا حیــرت شده اســت تــا از ایــن طریــق 
رنــگ و آراســتگى خــود را از میــان ببــرد و چــون او پــاك و روشــن شــود» (طغیانــى، 1390: 

 .(156
 گل چــرا در برابــر شــبنم ســراپا حیــرت شــود! چــه چیــزى در شــبنم وجــود دارد کــه 
حیــرت گل را ســبب شــود؟ افــزون بــر ایــن گل چگونــه مى توانــد، رنــگ و آراســتگى اش را از 
بیــن ببــرد؟ مقصــود شــاعر ایــن اســت کــه ســراپاى شــبنم چشــم نگرانــى اســت بــه این که 
ــه مى خواهــد، از چهــرة ســرخ رنگ معشــوق طــراوت و شــادابى را کســب کنــد.  گل چگون
ــرى  ــرگل برت ــى ب ــا و زیبای ــرة معشــوق را در صف ــه کار رفته اســت. چه ــل ب تشــبیه تفضی

داده اســت.
کاسۀ خونى که ما از دست دلبر مى خوریم21- نعمت الوان عالم را کند خون در جگر

دربــارة مفهــوم کنایــى «خــون در جگر کــردن» توضیحــى  ذکر شــده کــه توجیه ناپذیر و 
دور از ذهــن اســت. «مجــازاً غالــب شــدن، برتــر بــودن. خونــى کــه از دســت دلبــر مى خوریم، 

نقد صائب
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ــى، 1390: 161).«خــون در  ــر اســت» (طغیان ــا برت ــن نعمت هــاى دنی ــه مراتــب از بهتری ب
جگــر کــردن» یــک معنــاى روشــن دارد. یعنــى «کســى را دچــار ســختى و رنــج کــردن» 
(انــورى، 1383: ذیــل «خــون بــه جگــر»). صائــب معتقــد اســت کــه مــا کاســۀ خــون را از 
ــا چنــان ذوق و شــوقى مى خوریــم کــه حتــى بهتریــن نعمت هــاى دنیــا را  دســت دلبــر ب

هــم بــه حســادت و رنــج وامى داریــم.
زنیم22- نه دماغ انجمن نه برگ خلوت مانده است دیگر  در  و  بجوییم  دیگر  عالم 

ــوت   ــم از خل ــه  اى ه ــع نیســت و اندوخت ــور در جم ــواى حض ــال و ه ــته اند: «ح نوش
ــى، 1390: 163).   ــم» (طغیان ــینى نداری نش

ــاى میســور  ــه معن ــودن» ب ــرگ نب ــاى مصــراع اول اســت. ترکیــب «ب اشــکال در معن
نبــودن، نــوا و ســاز و ســامان نبــودن اســت. (رك. دهخــدا، 1377: ذیــل «بــرگ»). درایــن 
ــه معنــاى ایــن اســت کــه امــکان و ســامان خلــوت  صــورت بــرگ خلــوت نمانده اســت، ب

هــم میســر نیســت.
زیر گردون است در زیر سپر شمشیر من23- خاکیان از جوهر پوشیدة من غافلند

نوشــته اند: « زمینیــان مــرا کــه ســپرى بــه عظمــت آســمان دارم و شمشــیرم را پشــت 
آن مخفــى کــرده ام، نمى شناســند» (طغیانــى، 1390: 163). 

شــاعر نگفتــه اســت کــه ســپرى بــه عظمــت آســمان دارم، بلکــه زیــر گــردون کنایــه 
اســت از ایــن دنیــا. ایــن کنایــه را شــاعر جاهــاى دیگــرى هــم بــه کار برده اســت. 

زین تنور سرد هیهات است نان آید برونهر تمنایى که پختم زیر گردون خام شد
(صائب،1387:2979)

در این بیت هم زیر گردون کنایه از این دنیا است. 
بنابرایــن در توضیــح معنــاى بیــت باید گفــت: در ایــن جهــان و در میان خاکیــان (کنایه 
از مــردم دنیــا) شمشــیر مــن زیــر ســپر پنهــان اســت. کنایــه از ایــن کــه مــردم ایــن جهــان 

از ارزش وجــودى مــن بى خبرنــد.
موى آتش دیده گردد خامه از تصویر من24- آفتاب بى زوال عشق بر من تافته است

ــر  ــم در براب ــن رو قل ــده اســت، ازای ــن تابی ــر م ــدان عشــق ب ــاب جاوی ــته اند: «آفت نوش
ــى، 1390: 163).  ــد» (طغیان ــم مى پیچ ــم) دره ــه مى کش ــرى ک ــا تصوی ــایه ام (ی س

توضیــح ناقــص و نارســایى اســت. بایــد گفــت شــاعر در ایــن بیــت منظــورش را بــا اغراق 
ــان  ــن تابیده اســت، آن چن ــر م ــى زوال عشــق ب ــاب ب ــه آفت ــى ک ــراه کرده اســت. از وقت هم
پرحــرارت و گــرم شــده ام کــه وقتــى قلــم مى خواهــد تصویــر مــرا بکشــد، از شــدت گرمــاى 

وجــود مــن ماننــد مــوى آتش دیــده درهــم و پیچیــده مى شــود.
من25- دست کوته کرد زلف یار از تسخیر من زنجیر  شیرازة  جنون  زور  از  ریخت 

نوشــته اند: «شــدت دیوانگــى موجــب شــد زلــف یــار نیــز آشــفته گــردد و دســت از ســر 
مــن بــردارد» (طغیانــى، 1390: 163).  
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در بیــت اشــاره اى بــه آشــفته شــدن زلــف یــار نیســت. بلکــه گفتــه شده اســت کــه زلف 
یــار دســت کوتــه کــرد.

ــر  ــردن، صرف نظ ــوددارى ک ــردن، خ ــت از پرهیزک ــه اس ــه کردن»کنای ــت کوت «دس
ــت»).  ــل «دس ــدا، 1377: ذی ــردن. (رك. دهخ ک

مقصــود شــاعر آن اســت کــه وقتــى زلــف یــار دیــد کــه از شــدت دیوانگــى و جنــون، 
ــاره شــد، دیگــر از فکــر این کــه مــرا  ــر تــن مــن از هــم گسســت و پ حلقه هــاى زنجیــر ب
ــاهده  ــرا مش ــون م ــدرت جن ــى و ق ــون توانای ــرد. (چ ــر ک ــد، صرف نظ ــر بکش ــه زنجی ب
کــرد). درضمــن ایهــام دارد بــه این کــه در گذشــته دیوانــگان را در تیمارســتان بــه زنجیــر 

مى کشــیدند (رك. شمیســا،1387:ذیل«دیوانه»). 
از سبک روحان کسى نگذشته چون من بر زمین26- بر سِر موران بود دست حمایت پاى من

ــت  ــح بی ــته و در توضی ــم دانس ــاى دل رح ــه معن ــبک روح»را ب ــب «س ــف ترکی مؤل
گفته اســت: « هنــوز دل رحمــى ماننــد مــن بــر زمیــن نیامــده، چــون پایــم بــر ســر مــوران 

ــى، 1390: 169).  ــت» (طغیان ــگرى اس ــت و نوازش ــت حمای دس
  بایــد گفــت بــراى ترکیــب «ســبک روحى» معانى متعددى نوشــته شــده، اما بــه معناى 
دل رحمــى کاربــرد نداشــته اســت. (رك. دهخــدا، 1377: ذیــل «ســبک روحــى»). صاحــب 
ــت (رك.  ــى دانسته اس ــى و بى تعلق ــبک روحى را بى تکلف ــى س ــى از معان ــات یک غیاث اللغ
رامپــورى، 1375: ذیــل «ســبکروحى»). در فرهنــگ اشــعار صائــب هــم ســبک روحى کمال 
ــن در  ــبکروحى»). بنابرای ــن معانى،1381:ذیل«س ــت. (رك. گلچی ــا شده اس ــى معن بى تعلق
توضیــح مقصــود شــاعر بایــد گفــت، آن انــدازه در دنیــا بى تعلــق و آزاد هســتم کــه هیــچ 
بــارى بــر دوش مــن نیســت. از ایــن رو حتــى اگــر پایــم را بــر مــور بگــذارم، از ســبکى گویــى 

دســت حمایــت بــر ســر مــور کشــیده ام.
صائب نمى رسد  منعم  روزة  و  نماز  پریشـانى27-  از  جانـکاه  نالـۀ  و  آه  بـه 

«منعــم: مؤمــن نیکــوکار. عبــادت مؤمــن بــا آهــى کــه  از دل برآیــد، برابــرى نمى کنــد» 
(طغیانــى، 1390: 173). 

بایــد گفــت، منعــم بــه معنــاى توانگــر و غنــى اســت نــه مؤمــن. (رك. معیــن، 1383: 
ــر و  ــا فق ــى دردى را ب ــروت و ب ــل ث ــا تقاب ــاعر قصــد دارد ت ــا ش ــم»). در این ج ــل «منع ذی
دردمنــدى بیــان کنــد، نــه عبــادت مؤمــن را بــا آه دردمنــد؛ چــه عبــادت مؤمــن با آه انســان 
دردمنــد در تقابــل نیســت. نمــاز و روزة انســان ثروتمنــد (کــه از ســِر درد نباشــد) بــه انــدازة 

آه و نالــۀ جانگــدازى کــه از ســِر پریشــانى و محرومــى برآیــد، ارزشــمند نیســت.
پریشـانى28- دل چو آیینه زان رند پاك باز طلب از  آه  جگـرش  در  نیسـت  کـه 

نوشــته اند: « دل پــاك نــزد آن رنــد پریشــانى اســت کــه آه بــر جگــر نــدارد» (طغیانــى، 
 .(173 :1390

رنــد پاك بــاز کنایــه اســت از رنــدى کــه هرچــه داشته اســت، در راه معشــوق فنــا کــرده 
و از دســت داده اســت و بــه همیــن دلیــل هــم آه در جگــر نــدارد. «آه در جگــر نداشــتن» 

نقد صائب
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ماننــد «آه در بســاط نداشــتن» کنایــه اســت از نهایــت بى چیــزى و تنگدســتى (رك. گلچین 
معانى،1381:ذیل«آه در بســاط نداشــتن»). 

نتیجه گیرى
ــالع از  ــه اط ــاز ب ــوارد نی ــب م ــدى در غال ــبک هن ــعر س ــیر ش ــرح و تفس ــت، ش ــد گف بای
مفاهیــم و اصطالحــات و تعابیــر علــوم و فنــون مختلــف ادبــى و غیرادبــى همچــون نجــوم، 
ــر و  ــا تأمــل در تک تــک تعابی ــد ب ــن شــارح بای ــر ای ــزون ب موســیقى، پزشــکى و... دارد. اف
واژه هــا، ارتبــاط بیــن مفاهیــم مجــازى و حقیقــى ترکیبــات را در نظــر بگیــرد. نقــد اساســى 
بــه کتــاب مورِدبحــث در ایــن مقالــه آن اســت کــه رویکــرد مؤلف بیشــتر بــه توضیــح واژه ها 
و تعبیــرات خــارج از متــن بوده اســت، بــدون این کــه ارتبــاط ایــن توضیحــات بــا پیــام کلــى 
شــعر و مقصــود شــاعر، در نظــر گرفتــه شــود. در مــواردى نیــز توجیهاتــى بــراى اشــعار ارائــه 
ــه دلیــل آن کــه ایــن کتــاب  ــه نظــر مى رســد. ب شده اســت کــه دور از ذهــن و نامرتبــط ب
مــورد اســتفادة قشــر دانشــگاهى به ویــژه دانشــجویان رشــتۀ زبــان و ادبیــات فارســى اســت، 

ــارة آن ضــرورى بــه نظــر مى رســد. بازنگــرى و ویرایــش دوب
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نقد و بررسی مقالۀ «شیخ شرف الّدین احمد یحیی َمنَیری»
در کتاب زبان فارسی در هند 

چکیده
کتــاب زبــان فارســى در هنــد مجموعــه اى اســت از شــش مقالــه دربــارة گســترش زبــان فارســى 
در هنــد کــه بــه کوشــش شــیخ اشــتیاق احمــد و نرگــس جابرى نســب منتشــر شده اســت. از 
مهم تریــن مزایــاى ایــن اثــر آن اســت کــه شــش مقالــۀ پراکنــده در یــک مجموعــه در اختیــار 
ــۀ  ــان تر کرده اســت. مقال ــان آس ــراى محّقق ــا را ب ــه آن ه ــتیابى ب ــه و دس ــرار گرفت مخاطــب ق
دوم ایــن کتــاب بــا عنــوان «شــیخ شــرف الّدین احمــد یحیــى َمنَیــرى» بــه قلــم محّمــد آصــف 
انصــار اســت کــه صفحــات ســى و یــک تــا نــود و هشــت ایــن کتــاب را بــه خــود اختصــاص 
ــش  ــتار پی ــود دارد، در جس ــتباهاتى وج ــه اش ــن مقال ــاى ای ــه در جاى  ج ــت. ازآن جاک داده  اس
ــزد  ــتى هاى آن گوش ــتباهات و کاس ــى و اش ــد و بررس ــون، نق ــع گوناگ ــتفاده از مناب ــا اس رو ب

شده اســت.  

ــد آصــف  ــرى، محّم ــرف الّدین منی ــد، ش ــّوف در هن ــد، تص ــى در هن ــان فارس ــدواژه : زب کلی
انصــار

مقدمه
ــرى (782-661 ؟ ق)،  ــمى المنی ــد الهاش ــن محّم ــرائیل  ب ــن اس ــی  ب ــن یحی ــد  ب احم
ــن  ــلطان ناصرالّدی ــر»، در روزگار س ــه «منی ــوب ب ــرف الّدین» و منس ــه «ش ــب ب ملّق
ــتان  ــتایى در اس ــتان (روس ــِر» هندوس ــۀ «َمْنَی ــک 664-644 ق)، در قری ــود (ح محم
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ــال 678/ 679 ق. ــرف الّدین در س ــد. ش ــد) زاده ش ــرق هن ــع در ش ــى، واق ــار کنون بِه
بــراى تحصیــل از منیــر بــه ســنارگاؤن/ ســنارگانِو بنــگال رفــت و در آن جــا ازدواج کــرد. 
در ســال 690 ق. از تحصیــل فراغــت یافــت و بــه  ســبب فــوت پــدر بــه منیــر بازگشــت. 
ــراى یافتــن  ــزرگ خــود، شــیخ جلیل الّدیــن ب ــرادر ب ــه همــراه ب او در ســال 691 ق. ب
پیــر بــه دهلــى ســفر کــرد و بــه نجیب الّدیــن فردوســى (م 732 ق) دســت ارادت داد. 
در ســال 695 ق. در راه بازگشــت از دهلــى ســى ســال در جنگل هــاى بیهیــا و راجگیــر 
پنهــان شــد و درنهایــت در ســال 721 ق. از جنــگل راجگیــر بیــرون آمــد و بــه مــدت 
ده ســال در روزهــاى جمعــه در شــهر بِهــار اقامــت مى کــرد. در 731 ق. در شــهر بِهــار 
ــه  ــى ب ــاه دهل ــق (حــک 752-725 ق)، پادش ــن تغل ــد ب ــلطان محّم ــد. س ــاکن ش س
مجدالملــک مقطــع بِهــار فرمانــى مبنى بــر ســاخت خانقــاه بــراى تدریــس شــیخ صــادر 

کــرد. شــرف الّدین ســرانجام در ششــم شــّوال 782 ق. در بِهــار درگذشــت. 
چنان کــه گذشــت، دومیــن مقالــه در کتــاب زبــان فارســى در هنــد، بــه شــرف الّدین 
ــرى»  ــى َمنَی ــد یحی ــرف الّدین احم ــیخ ش ــوان «ش ــا عن ــه و ب ــرى اختصــاص یافت منی
منتشــر شده اســت. در پیشــگفتار کتــاب مذکــور آمــده کــه در ایــن مقالــه بــه زندگــى 
و ســهم شــیخ منیــرى در پیشــرفت و گســترش زبــان و ادبیــات فارســى در هنــد در ســه 
ــه معّرفــى و شــرح احــوال شــرف الّدین  بخــش پرداختــه شده اســت: بخــش نخســت ب
ــه و در بخــش ســوم  ــرى ســخن رفت ــار شــیخ منی پرداخته اســت. در بخــش دوم از آث
نقــش و تأثیــر شــرف الّدین منیــرى در ادبیــات فارســى بررســى شده اســت (رك. 
ــه تصحیــح مهم تریــن اثــر  ــدگان کــه مّدتــى ب احمــد و جابرى نســب، 1396: 8). نگارن
فارســى شــیخ منیــرى، یعنــى مکتوبــات صــدى1 و تحقیــق دربــارة آن مشــغول بودنــد، 
ــه  ــه  ســبب ســهوهاى راه یافتــه ب ــا ب ــد، اّم ــه رجــوع کردن ــه ایــن مقال چنــدى پیــش ب

■ انصار، محمد آصف (1396). «شــیخ شرف الدین 
احمد یحیى َمنیَرى». زبان فارســى در هند: مجموعه 
مقاالتى پیرامون گسترش زبان فارسى در هند. شیخ 
اشتیاق احمد و نرگس جابرى نســب. تهران: هزارة 

ققنوس. 31-98.
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نقد و بررسى مقالۀ «شیخ شرف الّدین احمد یحیى َمنَیرى» در کتاب زبان فارسى در هند

نوشــتار مذکــور، بــر آن شــدند تــا آن اشــتباهات را در جســتار حاضــر گــزارش کننــد.

بحث و بررسى
ــال 661 ق.  ــعبان س ــرف الّدین را زادة 29 ش ــود ش ــۀ خ ــار در مقال ــنده دو ب 1- نویس
ــار  ــام آث ــا ن دانســته (رك. انصــار، 1396: 32 و 38) و اســتناد او بــه منبــع متأّخــرى ب
منیــر اســت کــه گویــا در ســال 1948م. منتشــر شده اســت (رك. همــان: 32  و 97)، 
ــات او  ــه دوران حی ــک  ب ــع نزدی ــرف الّدین در مناب ــال ش ــم، زادس ــه مى دانی حال آن ک
ــى  ــۀ چندان ــق مای ــالودة تحقی ــه از ش ــر ک ــع متأّخ ــا برخــى از مناب نیامده اســت و تنه
ندارنــد و هیچ یــک بــراى مّدعــاى خــود منبعــى ارائــه نداده انــد، تولـّـد شــیخ منیــرى را 
در ســال «661 هجــرى قمــرى (1263 میــالدى) نوشــته  اند» (مطیع االمــام، 1372ش/ 
ــد  ــاه تولّ ــى روز و م ــر حّت ــار منی ــد آث ــى مانن ــه در منبع ــا ک ــا بدانج 1993م: 51)، ت
ــه  ــن ب ــت. همچنی ــکار اس ــودن آن آش ــار ب ــه بى اعتب ــت ک ــز آمده اس ــرف الّدین نی ش
ــان شــاید شــرف الّدین در ســال 690 ق. زاده شــده باشــد (رك.  ــاور برخــى از محّقق ب
عــرب، 1994م: پانــچ)، چنان کــه افشــار (2003م/ 1382 هـــ ش، بخــش یکــم: 121) 
ــدگان  ــه گمــان نگارن نیــز شــرف الّدین را متولّــد ســال 691 ق. دانسته اســت، گرچــه ب
ــرى ترتیــب داد،  ــراى رویدادهــاى زندگــى شــیخ منی ــوان ب ــا سال شــمارى کــه مى ت ب

ــه نظــر مى رســد.  ــد ب ســال 690/ 691 ق. بســیار بعی
به هــر روى مى تــوان گفــت، عمــر صــد و بیســت و یــک ســالۀ شــرف الّدین چنــدان 
هــم عجیــب نیســت؛ زیــرا شــفیعى کدکنى نیــز آن جــا کــه از بایزیــد بســطامى (261-
188 ؟ ق) و شــاگردى او نــزد امــام صــادق (ع) (148-83 ق) ســخن گفتــه، آورده اســت 
ــا خــالف عقــل و  ــراى او فــرض شــود... اّم ــد عمــرى در حــدود صــد ســال ب کــه «بای
منطــق هــم نیســت، عمرهایــى از ایــن دســت در اقــران بایزیــد کــم نیســت» (شــفیعى 
ــز  ــد) نی ــر اقطــع (م ســیصد و چهــل و ان ــه ابوالخی ــى، 1385: 39-38)، چنان ک کدکن
«عمــرى دراز یافتــه و حــدود یکصــد و بیســت ســال زیسته اســت» (عّطــار، 1398، ج 

 .(570 :1
ــد.  ــعب ش ــهروردیه منش ــیه از س ــلۀ فردوس ــه «سلس ــندة مقال ــاور نویس ــه ب 2- ب
ــن ســمرقندى اســت»  ــد، خواجــه بدرالّدی ــاّرة هن ــن سلســله در شــبه ق بنیان گــذار ای

(انصــار، 1396: 32).
ــاّره بدرالّدیــن ســمرقندى  مى دانیــم کــه بنیان گــذار طریقــۀ فردوســّیه در شــبه ق
ــد از  ــت و بع ــت گرف ــۀ خالف ــرزى خرق ــیف الّدین باخ ــه از «س ــت ک (م 716 ق) اس
وفــات شــیخ بــه هنــد روى کــرد و بــه شــیخ نظام الّدیــن اولیــاء (م 725 ق) پیوســت» 
(مجــّددى، 1387، ج 2: 829). خواجــه بدرالّدیــن در دهلــى اقامــت گزیــد و بــه 
«دهلــوى» شــهرت یافــت (حســنى، 1382ق/ 1962م، ج 1: 98-97) و در زمــان حیــات 
خــود آوازه اى به ســزا یافــت، اّمــا فردوســیان نتوانســتند در دهلــى پایگاهــى یابنــد، تــا 
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نقد کتا ب  پژوهشى

ــار»  ــهر «بِه ــود را در ش ــگاه خ ــرى پای ــتم هج ــدة هش ــر س ــرانجام در اواخ ــه س این ک
ــد.  تثبیــت کردن

ــرزى  ــیف الّدین باخ ــه س ــود را ب ــى خ ــبت روحان ــیه نس ــۀ فردوس ــۀ کبروی طریق
ــاند.  ــرى (م 618 ق) مى رس ــن کب ــزرگ نجم الّدی ــاى ب ــى از خلف (659-586 ق)، یک
ــن را  ــه بدرالّدی ــى خواج ــود، یعن ــمرقندى خ ــدان س ــى از مری ــا یک ــیف الّدین گوی س
بــراى اقامــت دائــم بــه دهلــى فرســتاده بــود، اّمــا گرچــه مؤّســس ایــن سلســله در شــبه 
ــن  ــا دورة جانشــین او، خواجــه رکن الّدی ــن ســمرقندى اســت، ت ــاّره خواجــه بدرالّدی ق
فردوســى (م 724 ق)، مشــایخ ایــن سلســله ملّقــب بــه «فردوســى» نبودنــد (فردوســى، 
ــیخ  ــد. ش ــرده بودن ــى نک ــرفت چندان ــرزمین پیش ــن س 1313ق/ 1895م: 9) و در ای
ــمرقندى  ــن س ــیخ بدرالّدی ــد ش ــرى مى زیســت، مری ــک کیلوکه ــه نزدی ــن ک رکن الّدی
ــوى، 1383: 230- ــن فردوســى بوده اســت (رك. محــّدث دهل ــر شــیخ نجیب الّدی و پی

.(229
شــیخ  خلفــاى  از  و  جانشــین  ق)،   732 (م  فردوســى  نجیب الّدیــن  خواجــه 
ــه ســر  ــى را ب ــه زندگان رکن الّدیــن دوســت تر مى داشــت کــه بى  ســروصدا و پرهیزگاران
ــوى، 1380،  ــدند (رض ــهرت او ش ــن موجــب ش ــه نجیب الّدی ــدان خواج ــا مری ــرد، اّم ب
ج 1: 276). مقــام بلنــد خواجــه را «از همین جــا قیــاس تــوان کــرد کــه شــیخ شــرف 
ــوى کشــمیرى همدانى، 1988م: 101). شــیخ  ــدان اوســت» (دهل ــۀ مری ــى ازجمل یحی
شــرف الّدین منیــرى، فرزنــد مخــدوم شــاه یحیــى منیــرى بِهــارى (م 690 ق)، ســرآمد 
ــدة ششــم هجــرى در  ــش در س ــه نیاکان ــود ک ــن ب ــه نجیب الّدی ــدان خواج ــۀ مری هم

ــار رحــل اقامــت افکنــده بودنــد. بِه
بنابرایــن گرچــه در برخــى از منابــع کهــن و معاصــر طریقــۀ شــرف الّدین منیــرى 
بــه سلســلۀ ســهروردیه و گاه چشــتیه منســوب شــده ، اّمــا به گــواه آثــار شــیخ منیــرى 
و نیــز بیشــتر منابــع هــم روزگار او، شــرف الّدین بــه طریقــۀ کبرویــۀ فردوســیه منتســب 

بوده اســت.2 
ــات شــرف الّدین شــامل مطالــب عرفانــی و توصیه هــاي دینــی  3- مى دانیــم، مکتوب
و اخالقــى اســت کــه خطــاب بــه مریــدان خــود نوشــته و در قالــب ســه مجموعــه بــا 

ــر فراهــم آمده اســت: ــاى زی نام ه
1. مکتوبات صدى/ صد مکتوب: گردآوردة زین بدر عربى در سال 747 ق.

2. مکتوبــات دو صــدى/ دویســت و چنــد مکتــوب: فراهــم آوردة اشــرف بــن رکــن 
در ســال 769 ق.3

ــّز  ــن مع ــین ب ــردآوردة حس ــى: گ ــات جواب ــت/ مکتوب ــت و هش ــات بیس 3. مکتوب
ــال 803 ق. ــی در س بلخ

اشــاره بــه ایــن نکتــه بایســته اســت کــه بــه گفتــۀ مطیع االمــام (1372ش/ 1993م: 
ــات دو صــدى دانســته،  ــى را جامــع مکتوب ــدر عرب ــن ب ــه به غلــط زی ــان ات 185)، هرم
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ــن اشــتباه را تکــرار کرده اســت.  ــز ای همان طــور کــه رضــوى (1380، ج 1: 291) نی
ــات دو صــدى  ــارة مکتوب ــرف درب ــاب الّش ــه کت ــا اســتناد ب ــز ب ــه نی نویســندة مقال
آورده اســت: «زیــن بــدر عربــى از آغــاز تــا مکتــوب 151 را تنظیــم کــرده و... تعــداد 57 
ــدر عربــى  مکتــوب از بیــن 151 مکتــوب از اشــرف بــن رکــن اســت. حضــرت زیــن ب
ــاه رمضــان 769 هجــرى قمــرى تدویــن  ــا اّول م ــاز جمــادى االّول ت ــات را از آغ مکتوب

کرده اســت» (انصــار، 1396: 76). 
ــه او  ــت این ک ــود دارد: نخس ــتباه وج ــوق دو اش ــخن ف ــت، در س ــه پیداس چنان ک
زیــن بــدر عربــى را جامــع صــد و پنجــاه و یــک مکتــوب دانســته، حال آن کــه پنجــاه 
و هفــت مکتــوب را از بیــن صــد و پنجــاه و یــک مکتــوب از اشــرف بــن رکــن دانســته، 
دیگــر آن کــه گویــا بــه  تأثـّـر از هرمــان اتــه و ســّید اطهــر عّبــاس رضــوى، زیــن بــدر را 

گردآورنــدة نهایــى مکتوبــات دوصــدى بــه شــمار آورده اســت.
ــوب  ــامل صــد مکت ــۀ شــرف الّدین ش ــر صوفیان ــن اث ــات صــدى، مهم تری 4- مکتوب
ــه  ــدان خــاّص او ب ــه تقاضــاى یکــى از مری ــاى ســال 747 ق. بنا ب ــه در ماه ه اســت ک
ــم یکــى از  ــته شده اســت. قاضــى شــمس الّدین حاک ــام «قاضــى شــمس الّدین» نوش ن
قصبــات اطــراف منیــر و از دیوانیــان َچوســاى بِهــار بــود کــه مشــاغل رســمى حکومــت، 
ــى را  ــش هاى قاض ــرف الّدین پرس ــت. ش ــیخ بازمى داش ــس ش ــور در مجال او را از حض
ــود و هشــت مکتــوب  ــۀ پارســى و لطــف و دّقتــى خــاص در ن ــا نثــر فصیــح و عالمان ب
پاســخ گفتــه کــه یکــى از مریــدان خــاّص شــیخ منیــرى بــه نــام «زیــن بــدر عربــى»، 
آن هــا را بــا دو مکتــوب، یعنــى مکتــوب هشــتم بــا عنــوان «در ولــّى» (منیــرى، 1994م: 
ــوان «در والیــت» (همــان: گ. 34پ-30ر) کــه  ــا عن گ. 30ر-26ر) و مکتــوب نهــم ب

ــن نوشــته، جمــع کرده اســت. ــه قاضــى صدرالّدی ــا را ب شــرف الّدین آن ه
بــه بــاور نویســندة مقالــه، مکتوبــات صــدى «مشــتمل بــر صــد مکتــوب اســت و بــه 
نــام قاضــى شــمس الّدین، مریــد خــاّص مخــدوم و حاکــم چوســه در آن زمــان اســت» 
(انصــار، 1396: 68)، حال آن کــه ســخن دقیق تــر آن اســت کــه نــود و هشــت مکتــوب 

بــه نــام قاضــى شــمس الّدین و دو مکتــوب بــه نــام قاضــى صدرالّدیــن اســت.
مطیع االمــام (1372ش/ 1993م: 173) تاریــخ تدویــن مکتوبــات صــدى را 747 ق. 
ــى  ــدر عرب ــن ب ــه دســت زی ــر ب ــردآورى اث ــه نظــر مى رســد، گ ــه ب دانســته، حال آن ک
پــس از ایــن ســال انجــام گرفتــه باشــد، زیــرا زیــن بــدر در دیباچــۀ مکتوبــات صــدى 

آورده اســت:
«در شــهور ســنۀ ســبع و اربعیــن و ســبعمائۀ در قصبــۀ مذکــوره بــر ســائل مذکــور 
ــکاران و خادمــان کــه در آن محــل حاضــر  ــه، خدمت ــود و ایــن مجموع فرســتادن فرم
بودنــد، از آن مکتوبــات انتســاخ کردنــد و بــر ایــن ترتیــب مرتـّـب گردانیــده» (منیــرى، 

1041 ق، گ. 1 پ).
نســخه  مکتــوب  صــد  از  شــمس الّدین  قاضــى  مریــدان  نخســت،  بنابرایــن 

نقد و بررسى مقالۀ «شیخ شرف الّدین احمد یحیى َمنَیرى» در کتاب زبان فارسى در هند
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برمى داشــتند و ســپس زیــن بــدر پــس از 747 ق. و به  احتمــال بســیار در ســال 748 ق.
ــا از  ــب دادن نامه ه ــا ترتی ــاید ب ــه و ش ــه اى عالمان ــتن دیباچ ــا نوش ــا را ب آن نامه ه
ــى از  ــه در جای ــد، چنان ک ــم آورده باش ــتقل فراه ــى مس ــورت کتاب ــود، به ص ــوى خ س
ــات  ــن مکتوب ــال تدوی ــوان س ــال 748 ق. به عن ــز س ــد نی ــان فارســى در هن ــاب زب کت
صــدى آمــده (رك. انصــار، 1396: 69)، هرچنــد در جــاى دیگــر نوشــته شــده کــه صــد 

ــان: 93). ــت (هم ــرد آمده اس ــش از 747 ق. گ ــوب پی مکت
5- بــه بــاور نویســندة مقالــه، «کاتــب مکتوبــات بیســت و هشــت... شــیخ حســین 

بــن معــّز بلخــى اســت» (همــان: 82). 
حال آن کــه حســین بــن معــّز بلخــى، معــروف بــه حســین نوشــه توحیــد (م 844 
ــه  ــده و ن ــر شــمس بلخــى (م 788/ 803 ق)، گردآورن ــرادرزاده و جانشــین مظّف ق)، ب

کاتــب مکتوبــات بیســت و هشــت (مکتوبــات جوابــى) اســت. 
6- در یکــى از عناویــن نوشــتار محّمــد آصــف انصــار به اشــتباه آمده اســت: 
«مکتوبــات شــیخ شــرف الّدین یحیــى احمــد منیــرى» (همــان: 68)، حال آن کــه 
ــن  ــد ب ــت: «احم ــه اس ــام و نســب او بدین گون ــح ن ــورت صحی ــت، ص ــه گذش چنان ک
ــنى، 1350 ق، ج 2: 8). ــمى المنیرى» (حس ــد الهاش ــن محّم ــرائیل ب ــن اس ــی ب یحی

7- چنان کــه مى دانیــم، معدن المعانــى (تألیــف: پیــش از 15 شــعبان 749 ق)، 
نخســتین و مهم تریــن مجموعــۀ ملفوظــات شــیخ منیــرى اســت کــه بــه  وســیلۀ زیــن 
بــدر عربــى در شــصت و ســه بــاب و بــدون تاریــخ ثبــت مجالــس تدویــن یافتــه اســت 
(رك. مطیع االمــام، 1372ش/ 1993م: 201-196). نویســندة مقالــه در ســخن از ایــن 

اثــر آورده اســت:
«بیشــتر از همــه، ابیاتــى از مثنــوى موالنــا، اشــعار ســعدى، عّطــار، خاقانــى، عرفــى 

ــه] چشــم مى خــورد» (انصــار، 1396: 59). شــیرازى و غیــره در معدن المعانــى [ب
ــد  ــده هاى بع ــیرازى (م 999 ق) در س ــى ش ــعار عرف ــه اش ــه پیداســت ک حال آن ک

ــت. ــزوده شده اس ــى اف ــه معدن المعان ب
8- محّمد آصف انصار نخستین ویژگى مکتوبات صدى را چنین توصیف کرده است:

«آغــاز بیشــتر مکتوبــات بــا شــعر شــاعرانى ماننــد: شــیخ فریدالّدیــن عّطــار، خواجــه 
ــیرازى...  ــظ ش ــى و حاف ــن روم ــا جالل الّدی ــیرازى، موالن ــعدى ش ــنایى، س ــم س حکی
اســت» (همــان: 69)، چنان کــه در جــاى دیگــر نیــز دربــارة شــیخ منیــرى آورده اســت: 
«تأثیــر و نفــوذ موالنــاى رومــى، ســنایى، عّطــار، ســعدى، حافــظ در زندگــى و آثــار وى 

نمایــان اســت» (همــان: 95).
در این جا اشاره به دو نکته بایسته است:

ــات  ــا ابی ــوب ب ــد مکت ــک از ص ــوق، هیچ ی ــخن ف ــالف س ــر خ ــه ب ــت آن ک نخس
شــاعران آغــاز نشده اســت. 

ــى از  ــا در برخ ــه تنه ــیرازى (م 792 ق) ک ــظ ش ــت از حاف ــه دو بی ــر آن ک دیگ
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چاپ هــاى ســنگى مکتوبــات صــدى آمــده، بى شــک افــزودة کاتبــان اســت و در نســخ 
کهــن صــد مکتــوب کــه در دســترس نگارنــدگان اســت، وجــود نــدارد؛ در ثمرات القــدس 
مــن شــجرات االنس لعلــى بدخشــى (1022-968 ق.) نیــز بیتــى از حافــظ بــه پایــان 
ــرى، 1994م،  ــب» (رك. منی ــر طال ــوان «در ذک ــا عن ــیخ ب ــم ش ــل و نه ــوب چه مکت
گ. 156 پ-154 ر) افــزوده شده اســت (رك. لعلــى بدخشــى، 1376: 940) کــه 
نگارنــدگان در نوشــتار دیگــرى نشــان داده انــد کــه یقینــاً افــزودة کاتبــان اواســط ســدة 
نهــم هجــرى بــه بعــد اســت (رك. خاتمــى و دیگــران، 1398: 49-48) و گویــا لعلــى 
ــه  ــدى ک ــات ص ــر از مکتوب ــخه اى متأّخ ــود را از نس ــاب خ ــواهد کت ــز ش ــى نی بدخش
نزدیــک بــه زمــان اوســت، برگرفته اســت. ایــن مّدعــا بــا ســخن افشــین  وفایى (1392، 
ج 3: 17) نیــز پیونــد مى یابــد کــه استشــهاد بــه ابیــات حافــظ در آثــار فارســى شــبه 

ــق گرفــت. ــاز شــد و به آرامــى رون ــاّره، از اواســط ســدة نهــم هجــرى آغ ق
ــوّرخ  ــو (م ــا در چــاپ ســنگى لکهن ــظ تنه ــوان حاف ــزوده از دی ــت اف نخســتین بی
ــوان  ــا عن ــرف الّدین ب ــم ش ــوب هجده ــى از مکت ــب در جای ــوى کات 1287 ق) از س
ــزوده  ــه اف ــرى، 1994م، گ. 60 پ-57 ر) بدین گون ــان» (رك. منی ــط گاه مردم «در غل

شده اســت:
ــدد،  ــورت نبن ــدن از او ص ــاك ش ــده ، پ ــه آفری ــت ک ــدان صف ــى را ب ــه آدم «چ
ــدان  ــوان، پــس کارى کــه محــال اســت، ب چنان کــه گلیــم ســیاه را ســفید کــردن نت
مشــغول نشــویم، بیــت وگــر بــه ســعى کســانش ســفید نتــوان کــرد/ گلیــم 
ــرى، 1287 ق/ 1870م: 58).    ــیاه» (منی ــذا) س ــد (ک ــه یافتن ــیه را ک ــت س بخ

ــیار،  ــال بس ــه به احتم ــد، گرچ ــع نیافتن ــوق را در مناب ــى ف ــت الحاق ــدگان بی نگارن
بیــت حاضــر صورتــى از بیــت مشــهور «بــه آب زمــزم و کوثــر ســپید نتــوان کــرد/ 
گلیــم بخــت کســى را کــه بافتنــد ســیاه» باشــد کــه در شــمار یکــى از ابیــات دیــوان 
ــدا (1363، ج  ــه دهخ ــظ، 1362، ج 2: 1081)، چنان ک ــت (رك. حاف ــظ آمده اس حاف
1: 374؛ همــو: ج 2: 910) نیــز ایــن بیــت را به صــورت اخیــر در امثــال و حکــم آورده 
ــد ســیاه/  و در جــاى دیگــر نیــز آن را به صــورت «گلیــم بخــت کســى را کــه بافتن
بــه آب زمــزم و کوثــر ســفید نتــوان کــرد» (همــو: ج 3: 1322) بــه حافــظ منســوب 

کرده اســت. 
چنان کــه بیــت دیگــرى از حافــظ نیــز در دو چــاپ  ســنگى لکهنــو مــوّرخ (1287 ق)

و الهــور (مــوّرخ 1319 ق) بــه مکتــوب پنجــاه و پنجــم شــیخ منیــرى بــا عنــوان «در 
صحبت قاضى صدرالّدین و تحریض علم» (رك. منیرى، 1994م: گ. 173 پ – 175 پ)

افزوده شده است: 
«چیــزى کــه پــدرت بــه دانــۀ گنــدم فروخــت، چــه گــرا مى کنــد (ظ: کــرا مى کنــد) 
ــنگى  ــاپ س ــت (چ ــى؟ بی ــا) نه ــور: اینج ــنگى اله ــاپ س ــا (چ ــه رخــت آنج ــو را ک ت
الهــور: - بیــت) پــدرم روضــۀ رضــوان بــه دو گنــدم بفروخــت/ مــن که باشــم 

نقد و بررسى مقالۀ «شیخ شرف الّدین احمد یحیى َمنَیرى» در کتاب زبان فارسى در هند
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کــه جهــان را بــه جــوى نفروشــم والّســالم (چــاپ ســنگى الهــور: - «والّســالم»)» 
(ر ك. همــان: 1287 ق/ 1870م: 175؛ همــو: 1319 ق/ 1901 – 1902م: 154).

ــدرم  ــرى) به صــورت «پ ــظ (چــاپ خانل ــوان حاف ــن بیــت در دی ــى اســت، ای گفتن
روضــۀ جّنــت بــه دو گنــدم بفروخــت/ مــن چــرا بــاغ جهــان را بــه جــوى نفروشــم» 

(حافــظ، 1362، ج 1: 680) آمده اســت.
9- نویسندة مقاله سومین ویژگى مکتوبات صدى را نیز بدین گونه آورده است:

ــیخ  ــه ش ــت ک ــوان گف ــدى مى ت ــات ص ــدرج در مکتوب ــاى من ــه نامه ه «باتوّجه ب
ــى  ــه زبان هــاى عرب ــان فارســى، بلکــه ب ــه زب ــه فقــط ب شــرف الّدین یحیــى منیــرى ن
ــان  ــاى زب ــت... و از ضرب المثل ه ــلّط داش ــز تس ــود نی ــراف خ ــى اط ــاى محلّ و زبان ه

ــار، 1396: 69). ــتفاده کرده اســت» (انص ــرى) اس ــى و فق ــد (دوه ــى مانن محلّ
ــه  ــیخ را ب ــلّط ش ــوان تس ــدى مى ت ــات ص ــذر مکتوب ــد از رهگ ــه هرچن حال آن ک
ــام (1372ش/ 1993م:  ــه مطیع االم ــا چنان ک ــت، اّم ــى دریاف ــى و عرب ــاى فارس زبان ه
ــه کار  ــز ب ــدى نی ــۀ هن ــک کلم ــى ی ــوب حّت ــد مکت ــرده، در ص ــاره ک ــز اش 249) نی

نرفته اســت.
ــات  ــى، در مکتوب ــالۀ معدن المعان ــر رس ــالوه ب ــه، «ع ــندة مقال ــاور نویس ــه ب 10- ب
صــدى... مکتوبــات دو صــدى، مکتوبــات بیســت و هشــت... خــوان پــر نعمــت، 
ــا  ــوى موالن ــعار مثن ــى... از اش ــر و مخّ المعان ــى، ملفوظ الّصف ــج الیفن ــى، گن کنزالمعان
ــا  ــدى تنه ــات ص ــه در مکتوب ــار، 1396: 93)، حال آن ک ــده» (انص ــتفاده ش ــیار اس بس
یــک بیــت از مثنــوى معنــوى در مکتــوب هفتــاد و دوم شــیخ منیــرى بــا عنــوان «در 
ــرى، 1994م: گ. 231 پ – 234 ر)  ــه» (رك. منی ــالق مذموم ــدن اخ ــزه گردانی پاکی
ــرار  ــه و مخزن االس ــرارنامه، حدیقة الحقیق ــدگان، اس ــش نگارن ــۀ پژوه ــر پای ــده و ب آم
ــدى از  ــات ص ــرف الّدین در مکتوب ــه ش ــت ک ــى اس ــار منظوم ــمار آث ــب در ش به ترتی
آن هــا بیشــترین تأثیــر را پذیرفته اســت. گفتنــى اســت، تنهــا اثــرى کــه شــیخ منیــرى 
تقریبــاً در اغلــب صــد مکتــوب، ابیاتــى از آن را بــه استشــهاد آورده، اســرارنامه اســت.
11- نویســندة مقالــه در بخشــى از نوشــتار خــود، از اشــعارى کــه در مکتوبات صدى 
آمــده، یــاد کــرده، حال آن کــه او برخــى از آن ابیــات را به اشــتباه بــه شــرف الّدین و یــا 

ســخنورانى دیگــر نســبت داده کــه در ادامــه بــه آن هــا اشــاره شده اســت:
شد یکى  تسبیحت  زنّار  غالمى»«شرف  خواهى  شو  خواجه  خواهى  تو 

نویســندة مقالــه بیــت فــوق را گویــا بــا نظــر بــه تخلّــص «شــرف»، بــه شــرف الّدین 
منیــرى منســوب کــرده (رك: انصــار، 1396: 73)، چنان کــه در جــاى دیگــر نیــز آورده 
ــه تخلّــص شــعرى خــود، شــرف  ــات صــدى در بیتــى ب کــه شــیخ منیــرى «در مکتوب

ــد: اشــاره کــرده اســت و مى گوی
شد یکى  تسبیحت  و  زنّار  غالمى»شرف  خواهى  شو  خواجه  خواهى  تو 

(همان: 94)



35067

ــــ ۷  ۸   ،  
۱۳۹۸ ـــ    

ــه آن را  ــت ک ــن بی ــرف» در ای ــۀ «ش ــبب کلم ــه  س ــار ب ــد آصــف انص ــا محّم گوی
ــه شــیخ منیــرى نســبت داده اســت،  تخلّــص شــرف الّدین منیــرى4 دانســته، بیــت را ب
حال آن کــه ایــن بیــت در تذکــرة مجمع الّنفائــس (تألیــف: 1164 ق) بــا اختــالف 
«شــرف تســبیح و زنّــارت یکــى شــد»، بــه شــیخ ابوعلــى شــرف  پانى پتــى نســبت 
ــص  ــرف»، تخلّ ــه «ش ــد ک ــان مى ده ــت (رك. آرزو، 1385، ج 2: 753) و نش یافته اس

ــت. ــدر (م 724 ق) اس ــى قلن ــرف الّدین ابوعل ش
ــه شــیخ منیــرى آورده: «مخــدوم  ــوق ب ــه پــس از انتســاب بیــت ف نویســندة مقال
ــا  ــتفاده کرده اســت و هیچ ج ــود اس ــرودة خ ــعار س ــه» در اش ــص «دیوان ــى از تخلّ گاه

ــار، 1396: 94). ــت» (انص ــود را ننوشته اس ــام خ ن
حال آن کــه نگارنــدگان تخلّــص «دیوانــه» را در هیچ یــک از نســخه ها و نیــز 

چاپ هــاى ســنگى مکتوبــات صــدى کــه در دســت دارنــد، نیافته انــد.
ــد  ــرف الّدین احم ــیخ ش ــار ش ــق در آث ــا تحقی ــار «ب ــف انص ــد آص ــاور محّم ــه ب ب

ــان: 95). ــرد» (هم ــى ب ــوان پ ــز مى ت ــاعرى وى نی ــدرت ش ــه ق ــرى ب ــى منی یحی
دربــارة شــاعرى شــرف الّدین و تخلّــص او اشــاره بــه ایــن نکتــه نیــز بایســته اســت 
ــه  کــه در جاى جــاى مکتوبــات صــدى عبــارات و ابیاتــى آمــده کــه بر مبنــاى آن هــا ب
ــه  ــال ن ــت، ح ــز بوده اس ــاعر نی ــرى ش ــیخ منی ــاید ش ــه ش ــود ک ــادر مى ش ــن متب ذه
ــوان در  ــا را مى ت ــن. نخســتین شــاهد ایــن مّدع ــه اى، بلکــه از ســر تفّن به صــورت حرف
ــى  ــر، گاه گزاره های ــن اث ــرا در ای ــات صــدِى او جســت؛ زی ــه مکتوب ــار شــیخ، ازجمل آث
ــان)  ــه» (هم ــرى، 1994م: 171 ر)، «بیچــاره اى گفت ــه» (منی ــد «ســوخته اى گفت مانن
ــدگان از  ــا کــه نگارن ــن گزاره ه آمده اســت و شــاید منظــور شــرف الّدین از برخــى از ای

ــود او بوده اســت.  ــد، خ ــانى نیافته ان ــز نش ــات نی ــرایندة آن ابی س
ــب  ــه، صاح ــراى نمون ــت. ب ــاعران یاف ــاى ش ــوان در تذکره ه ــر را مى ت ــل دیگ دلی
عرفات العاشــقین (پایــان تألیــف: 1024 ق) از شــرف الّدین یــاد کــرده و از او یــک 
رباعــى و نیــز قطعــه اى دوبیتــى آورده اســت (رك. اوحــدى بلیانــى، 1389، ج 4: 1984-

ــة االدب  ــف: 1260 ق) و صاحــب ریحان ــن (تألی ــف ریاض العارفی ــه مؤلّ 1983)، چنان ک
ــه  ــت را ب ــک بی ــقین، ی ــور در عرفات العاش ــى مذک ــر رباع ــز افزون ب (م 1333 ش) نی
نــام شــیخ آورده انــد (رك. هدایــت، 1385: 188؛ مــدّرس تبریــزى، 1374، ج 3: 201). 
در تذکــرة نتائج االفــکار (تألیــف: 1258 ق)، تذکــرة آفتــاب عالمتــاب (پایــان 
ــا  تألیــف: 1269 ق) و تذکــرة شــمع انجمــن (تألیــف: 1292 ق) نیــز همــان رباعــى ب
ــام شــرف الّدین آمده اســت (رك.  مطلــع «چــون عــود نبــود، بــرگ بیــد آوردم...» بــه ن
گوپامــوى، 1336: 361؛ اختــر هوگلــى، 1392، ج 1: 823؛ صّدیــق حســن خــان، 1386: 
360). در تذکــرة صحــف ابراهیــم (تألیــف: 1206 ق) نیــز در برگ هــاى 1057 ر 
ــم  ــه نظ ــى ب ــت: «گاه ــارة او آمده اس ــده و درب ــاد ش ــرى ی ــیخ منی – 1057 پ از ش
رباعــى توّجــه مى فرمــود» (خلیــل عظیم آبــادى، [احتمــاالً 1250 ق]: 1057 پ)، 

نقد و بررسى مقالۀ «شیخ شرف الّدین احمد یحیى َمنَیرى» در کتاب زبان فارسى در هند
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نقد کتا ب  پژوهشى

ــعراء  ــذارد. در تذکرة الش ــه مى گ ــز صّح ــدگان نی ــاى نگارن ــر مّدع ــر ب ــخن اخی ــه س ک
(پایــان تألیــف: 1910م/ 1328ق) نیــز از شــرف الّدین یــاد و تخلّــص او «شــرف» ذکــر 
شــده (رك. غنــى مؤفّرخ آبــادى، 1916م/ 1334ق: 71) و ســرانجام فرهنــگ ســخنوران 
ــاد کرده اســت (رك.  نیــز در شــمار آخریــن منابعــى اســت کــه از «شــرف منیــرى» ی

خّیام پــور، 1372، ج 2: 500). 
بنابرایــن گرچــه از شــیخ منیــرى ابیــات زیــادى بــر جــاى نمانده اســت و به یقیــن 
نمى تــوان او را شــاعر خوانــد، اّمــا ظاهــراً بــا شــعر و شــاعرى بیگانــه نبــوده و از ایــن رو 
در انتخــاب و نقــل اشــعار فارســى و گاه تــازى ســخنوران و صوفیــان شــاعر نهایــت ذوق 

ــه کار بسته اســت.  ــت را ب و دّق
/ َو یَْبَقــى الـْـُودُّ َمــا بَِقَی الِعَتــاُب»  نویســندة مقالــه بیــت «إَِذا َذَهــَب الِعَتــاُب َفلَْیــَس ُودٌّ
را بــه ســنایى (م 525؟ ق) نســبت داده (رك. انصــار، 1396: 73)، حال آن کــه صاحــب 
بهجة المجالــس و انس المجالــس (463-368 ق) آن را بــه نــام علــّى بــن الجهــم (249-

188 ق) آورده اســت (رك. ابــن عبدالبــّر النمــرى القرطبــى، 1981م، ج 2: 728).5
نویسندة مقاله ابیات زیر را نیز به سنایى نسبت داده است: 

میانــه در  ســپهرى  نُــه  گنــج  زمانــه«تــو  دیــوار  چــار  از  بــرآ 
ــمىتــو گنجــى لیــک در بنــد طلســمى ــدان جس ــک در زن ــى لی ــو جان چ
پــرده ز  بنمایــى  روى  تــو  ســالخوردهاگــر  چــرخ  هفــت  بســوزى 
ــى ــدان مى نیاب ــرگ زن ــق ب ــو از ح مى نیابــى»چ آن  اگــر  نبــود  عجــب 

(انصار، 1396: 73)
حال آن که این ابیات از اسرارنامه است (رك. عّطار، 1386: 107).

نویســندة مقالــه بیــت «گــر هــر دو جهــان دهنــد مــا را/ چــون وصــل تــو نیســت 
ــرده (رك. انصــار، 1396: 73)،  ــرى منســوب ک ــه شــرف الّدین منی ــز ب ــم» را نی بى نوای
حال آن کــه ایــن بیــت بــا اختــالف «گــر ملــک جهــان دهنــد مــا را/ چــون وصــل تــو 
ــزى (م 714 ق)  ــام تبری ــوان هم ــام، 1394: 130)، در دی ــم» (هم ــت بى نوایی نیس

آمده اســت.
نویسندة مقاله ابیات زیر را به شیخ منیرى نسبت داده است: 

کشــتن او کــى بــود آســان چنیــن«کافرى اسـت این نفـس نا فرمان چنین
ــى ــم هم ــرد از غ ــزاران دل بم ــد ه ویــن ســگ کافــر نمى میــرد دمــىص
کمنــدهرکــه ایــن ســگ را به مــردى کــرد بند در  آرد  شــیر  عالــم  دو  هــر 
ــت»از ایــن کافــر کــه مــا را در نهــاد اســت ــر فتادس ــان کمت ــلمان در جه مس

(انصار، 1396: 74-75)
ــف: 321 -  ــار، 1387ال ــر (رك. عّط ــت از منطق الّطی ــت نخس ــه بی ــه س حال آن ک

ــو، 1386: 131). ــرارنامه اســت (رك. هم ــر از اس ــت آخ 320) و بی
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نویســندة مقالــه بیــت «خدایــا رحمتــت دریــاى عــام اســت/ از آن جــا قطــره اى مــا 
را تمــام اســت» را بــه شــیخ منیــرى نســبت داده (رك. انصــار، 1396: 95)، حال آن کــه 

بیــت حاضــر از الهى نامــه اســت (رك. عّطــار، 1387ب: 113).
ــن احمــد  ــات صــدى (چــاپ ســّید شــاه نجم الّدی نویســنده ســه بیــت را از مکتوب
ــک در  ــا هیچ ی ــت، اّم ــعدى اس ــتان س ــل از بوس ــه در اص ــرده ک ــل ک ــى) نق فردوس
ــات  ــن ابی ــد. ای ــود ندارن ــدگان وج ــترس نگارن ــنگى در دس ــاى س ــخه ها و چاپ ه نس

ــد از: عبارتن
ــر ــه زی ــامان ن ــد آشفته س ــم دان ــه ب فقیــر»«ن بنالــد  مرغــى  آواز  بــه 

(انصار، 1396: 75)
کــه در چاپ هــاى مختلــف بوســتان آمده اســت (رك. ســعدى، 1385: 396؛ همــو، 

.(111 :1363
*

اگــر آدمــى را نباشــد خــر اســت»«شــتر را چون شــور طرب در ســر اســت
(انصار، 1396: 75)

بیــت فــوق نیــز در چــاپ  فروغــى بــا اختــالف «شــتر را چــو شــور و طــرب در ســر 
اســت» (ســعدى، 1385: 396) و در چــاپ یوســفى بــا اختــالف «شــتر را چــو شــور 

طــرب در ســر اســت» (همــو، 1363: 112) آمده اســت.
*

ســرش بــر  یکــى  ســعادت  بــرش»«کاله  در  یکــى  شــقاوت  گلیــم 
(انصار، 1396: 75)

کــه در چاپ هــاى مختلــف بوســتان آمده اســت (رك. ســعدى، 1385: 306؛ همــو، 
 .(34 :1363

همچنیــن نویســنده بیــت «نــوا را تندتــر مــى زن چــو ذوق نغمــه کــم یابــى/ حــدى 
را تیزتــر مى خــوان چــو محمــل را گــران بینــى» را کــه در دیــوان عرفــى شــیرازى (م 
999 ق) به صــورت «نــوا را تلخ تــر مــى زن چــو ذوق نغمــه کــم یابــى/ حــدى را نیــز 
ــر مى خــوان چــو محمــل را گــران بینــى» (عرفــى شــیرازى، 1378، ج 2-3: 374)  ت
ــات صــدى (چــاپ ســّید شــاه نجم الّدیــن احمــد فردوســى)  ــه نقــل از مکتوب آمــده، ب
ــه  ــال آن ک ــار، 1396: 75)، ح ــوب دانسته اســت (رك: انص ــد مکت ــات ص ــمار ابی در ش
ایــن بیــت نیــز در هیچ یــک از نســخه ها و چاپ هــاى ســنگى در دســترس نگارنــدگان 

وجــود نــدارد.
نویســندة مقالــه بیــت «فقــرى در زبــان هنــدى از مخــدوم/ پیــا جــس کــو چاهــى 
ســهاگن وهــى هــى» را نیــز کــه از کتــاب تاریــخ دعــوت و عزیمــت نقــل کــرده (رك. 
انصــار، 1396: 75)، در شــمار ابیــات مکتوبــات صــدى دانسته اســت، حال آن کــه 
ــود  ــترس خ ــنگى در دس ــاى س ــخه ها و چاپ ه ــک از نس ــچ ی ــدگان آن را در هی نگارن

نقد و بررسى مقالۀ «شیخ شرف الّدین احمد یحیى َمنَیرى» در کتاب زبان فارسى در هند
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نیافته انــد.
به گفتۀ محّمد آصف انصار، «مخدوم با استناد به ابیات موالنا دربارة قناعت مى گوید:

در دو کونــش ملــک ســلطانى بــود»هرکــه را یــک خرقــه و نانــى بــود
(همان: 87)

ــوّرخ 1287 ق)  ــو (م ــا در چــاپ ســنگى لکهن ــى تنه ــت الحاق ــن بی ــه ای حال آن ک
ــه عبارتــى  ــا عنــوان «در تجریــد و تفریــد ب و در مکتــوب شــصت و دوم شــرف الّدین ب
دگــر» (رك. منیــرى، 1994م: 194 پ – 197 ر) آمــده و پیداســت کــه افــزودة کاتــب 

چــاپ  ســنگى اســت (رك. همــان، 1287 ق/ 1870م: 193). 
نویســنده به اشــتباه نخســتین کلمــه را در بیــت «روزى مســکین هوســى داشــت 
ــاگاه رســید» (انصــار، 1396: 89)،  کــه در کعبــه رســد/ دســت در پــاى کبوتــر زد و ن
«روزى» ضبــط کــرده، حال آن کــه صــورت صحیــح ایــن کلمــه در بیــت مذکــور کــه 
تنهــا در ســه چــاپ  ســنگى آره (مــوّرخ 1286 – 1287 ق)، لکهنــو (مــوّرخ 1287 ق) 
ــوان  ــا عن ــرى ب ــیخ منی ــم ش ــاه و پنج ــوب پنج ــوّرخ 1319 ق) و در مکت ــور (م و اله
ــرى، 1994م، گ. 173  ــم» (رك. منی ــض عل ــن و تحری ــى صدرالّدی ــت قاض «در صحب
پ – 175 پ) آمــده، بدین گونــه اســت: «مــور مســکین هوســى داشــت کــه در کعبــه 
ــان، 1287 ق/ 1870م: 174؛  ــرى، 1286 – 1287 ق، ج 2: 23؛ هم ــد» (رك. منی رس
ــن  ــت در نســخ که ــن بی ــى اســت، ای ــو، 1319 ق/ 1901 – 1902م: 153). گفتن هم

ــنگى اســت.  ــاى س ــان چاپ ه ــزودة کاتب ــده و بى شــک اف ــات صــدى نیام مکتوب

نتیجه گیرى
در جاى جــاى مقالــۀ دوم کتــاب زبــان فارســى در هنــد بــا عنــوان «شــیخ شــرف الّدین 
ــه  ــد آصــف انصــار اشــتباهاتى وجــود دارد ک ــم محّم ــه قل ــرى»، ب ــى َمنَی احمــد یحی
ــتباهات و  ــى و اش ــد و بررس ــون، نق ــع گوناگ ــتفاده از مناب ــا اس ــر ب ــتار حاض در جس
کاســتى هاى آن گوشــزد شــد. بــه بــاور نگارنــدگان، مقالــۀ «شــیخ شــرف الّدین احمــد 
یحیــى َمنَیــرى» را مى تــوان نوشــتارى دانســت کــه جــز در چنــد مــورد هیــچ مطلــب 
تــازه اى ارائــه نــداده، افزون بــر این کــه نویســندة مقالــه در اغلــب مــوارد، مطالــب خــود 
را از کتــاب محّققانــۀ شــیخ شــرف الّدین احمــد بــن یحیــى منیــرى و ســهم او در نثــر 

ــا ذکــر منبــع برگرفته اســت. ــه ب ــام البّت ــم ســّید مطیع االم ــه قل ــۀ فارســى ب متصّوفان

پى نوشت
ــر اســاس هفــت نســخۀ کهــن و  ــدگان، تصحیــح مکتوبــات صــدى را ب 1. گفتنــى اســت، یکــى از نگارن

چهــار چــاپ ســنگى بــه پایــان رســانده و بــه زودى متنــى منّقــح از آن عرضــه خواهــد کــرد.
2. گفتنــى اســت، نگارنــدگان در مقالــه اى بــا عنــوان «طریقــۀ فردوســیه و تأثـّـرات آن از سلســلۀ کبرویــه 
از رهگــذر مکتوبــات صــدى»، از انتســاب نادرســت شــیخ منیــرى بــه سلســلۀ ســهروردیه و گاه چشــتیه 
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ــد.  ــه داده ان ــاب ارائ ــن انتس ــکل گیرى و رواج ای ــل ش ــارة دالی ــال درب ــه احتم ــپس س ــرده، س بحــث ک
ــۀ برخــى از مهم تریــن تأثیرپذیرى هــاى شــرف الّدین منیــرى  ــا ارائ ــه، ب همچنیــن در بخشــى از آن مقال
ــار نجم الّدیــن کبــرى (م 618 ق) و دیگــر مشــایخ کبرویــه کــه در مکتوبــات صــدى نمــود یافتــه،  از آث
ــران،  ــى و دیگ ــد. (رك. خاتم ــان داده ان ــش نش ــش از پی ــه را بی ــلۀ کبروی ــه سلس ــیه ب ــاب فردوس انتس

  .(21 – 5 :1397
ــاور نویســندة مقالــه، مکتوبــات دو صــدى «شــامل دویســت و هشــت مکتــوب اســت» (انصــار،  3. بــه ب
ــزارش  ــر اســاس گ ــوب ب ــد مکت ــات در دویســت و چن ــداد مکتوب ــم، تع ــه مى دانی 1396: 76)، حال آن ک
مطیع االمــام (1372ش/ 1993م: 182) از نســخ موجــود از اثــر، بیــن صــد و پنجــاه مکتــوب در نســخۀ 
شــمارة 1205 کتابخانــۀ انجمــن آســیایى بنگالــه، تــا دویســت و هشــت مکتــوب در نســخۀ شــمارة 1363 
ــر  ــر اســت، چنان کــه صاحــب ثمراث القــدس نیــز ایــن مجموعــه را مشــتمل ب ــۀ بانکیپــور متغّی کتابخان

«صــد و پنجــاه مفاوضــه» (لعلــى بدخشــى، 1376: 913) دانسته اســت. 
4. رك. غنى مؤفّرخ آبادى، 1916م/ 1334ق: 71.

5. نیز رك. عین القضات، 1365، ج 1: 305؛ عّطار، 1398، ج 1: 518؛ همان، ج 2: 1327.
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ــال  ــد. س ــاه و پنجــم. دورة جدی ــال پنج ــرى». متن شناســى ادب فارســى. س شــرف الّدین َمنَی

ــى 41). 37-56. ــم. شــمارة اّول (پیاپ یازده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1397). «طریقــۀ فردوســیه و تأثـّـرات آن از سلســلۀ کبرویه 
ــیزدهم،  ــال س ــا)، س ــر گوی ــى (گوه ــاى ادب عرفان ــدى»، پژوهش ه ــاِت ص ــذر مکتوب از رهگ

ــارم، پیاپــى 39، 1 – 28. شــمارة چه
خلیــل عظیم آبــادى، علــى ابراهیــم  بــن حســن رضــا. صحــف ابراهیــم. برلیــن: کتابخانــۀ دولتــى 

برلیــن. شــمارة 663 [نســخۀ خّطــى]. تاریــخ کتابــت: [احتمــاالً 1250 ق]. 
خّیام پور، عبدالّرسول (1372). فرهنگ سخنوران. ج 2. تهران: طالیه.

دهخدا، على اکبر (1363). امثال و حکم. 4 ج. تهران: امیرکبیر.
ــق و  ــح و تعلی ــن، تصحی ــادق (1998م). کلمات الّصادقی ــمیرى همدانى، محّمدص ــوى کش دهل
مقّدمــۀ انگلیســى محّمــد ســلیم اختــر. پاکســتان: مرکــز تحقیقــات فارســى ایــران و پاکســتان 

و القریــش.
رضــوى، ســّید اطهــر عّبــاس (1380). تاریــخ تصــّوف در هنــد. ج 1. ترجمــۀ منصــور معتمــدى، 

تهــران: مرکــز نشــر دانشــگاهى.
ــى.  ــى فروغ ــح محّمدعل ــه  تصحی ــعدى. ب ــات س ــداهللا (1385). کلی ــن عب ــح ب ــعدى، مصل س

ــس. ــران: هرم ته
ـــــــــــــــــــــــــــ (1363). بوســتان ســعدى «ســعدى نامه».  تصحیــح و توضیــح 

ــى. ــران: خوارزم ــفى. ته ــین یوس غالمحس
ــد بســطامى.  ــى بایزی ــراث عرفان ــنایى: از می ــر روش ــى (1385). دفت ــن عل ــد ب ــهلگى، محّم س

ــران: ســخن.  ــى. ته ــفیعى کدکن ــا ش ــۀ محّمدرض ترجم
شــفیعى کدکنــى. محّمدرضــا (1385). مقّدمــه بــر دفتــر روشــنایى: از میــراث عرفانــى بایزیــد 

بســطامى. ترجمــۀ محّمدرضــا شــفیعى کدکنى. تهــران: ســخن. 
ــر تذکرة االولیــاء. 2 ج. بــه تصحیــح محّمدرضــا  ــــــــــــــــــــــــــــ (1398). مقّدمــه ب

ــخن. ــران: س ــفیعى کدکنى. ته ش
ــح و  ــه. تصحی ــن. مقّدم ــمع انجم ــرة ش ــق (1386). تذک ــد صّدی ــان، محّم ــن خ ــق حس صّدی

ــزد. ــگاه ی ــزد: دانش ــى. ی ــم کهدوی ــد کاظ ــات محّم تعلیق
عــرب (1994م). «حرفــى چنــد» در مکتوبــات صــدى. نســخۀ عهــد مصّنــف [چــاپ عکســى]. 
(صفحه شــمار گوناگــون). تعــارف پروفیســر ســّید حســن عســکرى. تقدیــم ســّید شــاه محّمــد 

اســمعیل روحــى. پتنــه: خدابخــش اورینتــل پبلــک الئبریــرى.
عرفــى شــیرازى، جمال الّدیــن محّمــد (1378). کلیــات عرفــى شــیرازى. ج 2 و 3. مشــتمل بــر: 
ــراجا  ــم س ــخه هاى ابوالقاس ــاس نس ــر اس ــات. ب ــا، قطع ــا، ترجیع بنده ــا، ترکیب بنده قصیده ه
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ــّق  ــد ولى الح ــور محّم ــح پرفس ــزى. به کوشــش و تصحی ــم تبری ــادق ناظ ــى و محّمدص اصفهان
انصــارى. تهــران: مؤّسســۀ انتشــارات و چــاپ دانشــگاه تهــران.

عّطــار، محّمــد بــن ابراهیــم (1398). تذکرة االولیــاء. 2 ج. مقّدمــه، تصحیــح و تعلیقــات 
محّمدرضــا شــفیعى کدکنى. تهــران: ســخن.

ــه، تصحیــح و تعلیقــات محّمدرضــا  ــر. مقّدم ـــــــــــــــــــــــــ (1387الــف). منطق الّطی
ــخن. ــران: س ــفیعى کدکنى. ته ش

محّمدرضــا  تعلیقــات  و  تصحیــح  مقّدمــه،  الهى نامــه.  ـــــــــــــــــــــــــ (1387ب). 
ســخن. تهــران:  شــفیعى کدکنى. 

محّمدرضــا  تعلیقــات  و  تصحیــح  مقّدمــه،  اســرارنامه.   .(1386) ـــــــــــــــــــــــــ 
ســخن. تهــران:  شــفیعى کدکنى. 

عین القضــات، عبــداهللا بــن محّمــد (1362). نامه هــاى عین القضــات همدانــى. ج 1.  بــه  اهتمــام 
علینقــى منــزوى و عفیــف ُعســیران. تهــران: کتاب فروشــى منوچهــرى و کتاب فروشــى زّوار.

ــه   ــعراء، ب ــب  (1916م/ 1334ق)، تذکرة الّش ــان صاح ــد عبدالغنى  خ ــادى، محّم ــى مؤفّرخ آب غن
اهتمــام محّمــد مقتدى خــان شــروانى. علیگــره: انســتى تیــوت گــزت.

فردوســى، شــاه شــعیب (1313ق/ 1895م). مناقب االصفیــاء [چــاپ ســنگى]. بــه  اهتمــام فقیــر 
محّمــد بشــیر. کلکتــه: نوراآلفاق.

ــکار. ناشــر اردشــیر بنشــاهى  ــج  االف گوپامــوى، محّمــد قــدرت اهللا (1336). کتــاب تذکــرة نتائ
ــلطانى.   ــۀ س ــى: چاپخان ــادى خاضــع. بمبئ ــان  اله آب ــد خدارحــم مرزب فرزن

ــح  ــجرات االنس. تصحی ــن ش ــدس م ــرات  الق ــگ (1376). ثم ــرزا لعل بی ــى، می ــى بدخش لعل
ــات فرهنگــى. ــوم انســانى و مطالع ــران: پژوهشــگاه عل ــوادى. ته ــّید ج ــال س ــّید کم س

ــن ســمرقندى». دانشــنامۀ ادب فارســى در شــبه  ــال (1387). «بدرالّدی ــد اقب مجــّددى، محّم
ــى.  ــد مؤّذن ــه  سرپرســتى على محّم ــان و ادب فارســى. ب ــر نظــر فرهنگســتان زب ــاّره. ج 2. زی ق

ــان و ادب فارســى. 829. تهــران: فرهنگســتان زب
ــرار. تصحیــح و توضیــح  ــى اســرار االب ــار ف ــار االخی ــوى، عبدالحــق (1383). اخب محــّدث دهل

ــار و مفاخــر فرهنگــى. علیــم اشــرف خــان. تهــران: انجمــن آث
مــدرس تبریــزى، محّمدعلــى (1374). ریحانــة االدب فــى تراجــم المعروفیــن بالکنیــة او اللّقــب 

یــا کنــى و القــاب. ج 3. تهــران: خّیــام.
مطیع االمــام، ســّید (1372ش/ 1414ق/ 1993م). شــیخ شــرف الّدین احمــد بــن یحیــى 
ــران و  ــات فارســى ای ــز تحقیق ــۀ فارســى. اســالم آباد: مرک ــر متصّوفان ــرى و ســهم او در نث منی

پاکســتان.
ــف  ــد مصّن ــات صــدى، نســخۀ عه ــى (1994م). مکتوب ــن یحی ــد ب ــرى، شــرف الّدین احم منی
ــم  ــارف پروفیســر ســّید حســن عســکرى. تقدی [چــاپ عکســى]. (صفحه شــمار گوناگــون). تع

ســّید شــاه محّمــد اســمعیل روحــى. پتنــه: خدابخــش اورینتــل پبلــک الئبریــرى.
ــال  ــه اقب ــۀ عّالم ــمیر: کتابخان ــدى. کش ــات ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . مکتوب

ــت: 1041 ق.  ــخ کتاب ــى]. تاری ــخۀ خّط ــمارة 93701 [نس ــمیر. ش ــگاه کش دانش

نقد و بررسى مقالۀ «شیخ شرف الّدین احمد یحیى َمنَیرى» در کتاب زبان فارسى در هند
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نقد کتا ب  پژوهشى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1287-1286 ق). مکتوبــات صــدى [چاپ ســنگى]. 2 ج. 
بــه  اهتمــام منشــى جیکوبندهــا و انتضــام یــاد علــى. آره: مطبــع منشــى ســنت پرشــاد صاحــب 

آروى. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1287 ق/ 1870م). مکتوبــات صــدى [چــاپ ســنگى]. با 
تصحیــح و مقابلــه و تحشــیۀ محّمــد علــى اکــرم صاحــب آروى (د. پــس از 1306). بــه  ســعى و 

اهتمــام محّمــد علیبخشــان (مدیــر مطبــع). لکهنــو: مطبــع علــوى.
مکتوبــات  صــدى  ســه  1902-1901م).  ق/   1319) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ــع  ــاب. مطب ــالمى پنج ــۀ اس ــور: کتب خان ــنگى]. اله ــاپ س ــان) [چ ــّوف و عرف ــن تص (مضامی

ــالمى. اس
ــح  ــه، تصحی ــن. مقّدم ــرة ریاض العارفی ــادى (1385). تذک ــد ه ــن محّم ــى ب ــا قل ــت، رض هدای
ــوم انســانى و مطالعــات  ــا اشــیدرى. تهــران: پژوهشــگاه عل ــر و گیت و تعلیقــات ابوالقاســم رادف

فرهنگــى.
همــام، محّمــد بــن فریــدون (1394). دیــوان ُهمــام تبریــزى. تصحیــح رشــید عیوضــى. تهــران: 

فرهنگســتان زبــان و ادب فارســى.
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نگاهی به کتاب روان ـ  اسطوره شناسی: فرهنگ 
روان رنجوری های اسطوره ای

چکیده
رویکــرد روان شناســى اســطوره یکــى از رویکردهــاى نقــد ادبــى نویــن اســت کــه بیشــتر براســاس 
ــرد و  ــروان ایشــان شــکل مى گی ــگ2 و شــاگردان و پی ــد1 و کارل گوســتاو یون ــد فروی آراى زیگمون
ــه قابلیــت و اســتعداد  ــان و روایت هــاى عامیان در حــوزة  داســتان هاى اســطوره اى، افســانه هاى پری
تحلیل هــاى قابلِ توجهــى از خــود نشــان داده اســت. بن مایه هــا و زیرســاخت هاى اســطوره اى 
ــن  ــى نوی ــش روان شناس ــا دان ــا ب ــى آن ه ــى و بررس ــال قهرمان ــان و اعم ــاى قهرم ــژه مقوله ه به وی
ــن قبیــل داســتان ها  ــن رویکــرد را تشــکیل مى دهنــد. مضمــون مشــترك در ای ــه و اســاس ای پای
پرســش از مفهــوم اســطوره، جایــگاه آن در رونــد شــکل گیرى داســتان ها و قصه هــا و رابطــه اش بــا 
انســان و حیــات درونــى و روانــى اوســت. ازایــن رو باتوجه بــه اهمیــت و محوریــت اســطوره در برخــى 
داســتان ها مى تــوان بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه تحلیــل روانکاوانــۀ اســطوره ها بســیارى از 
زوایــاى پنهــان روح بشــر را کــه درك آن هــا جــز ازطریــق کنکاش هــاى روانکاوانــه میســر نیســت، 
آشــکار مى ســازد. بدین ترتیــب روان شناســى بــا ابزارهــا و راهکارهــاى خــاص خــود، چهــرة  نوینــى 
از اســطوره ها، شــخصیت ها و موقعیت هــاى اســطوره اى را بازمى نمایــد و بــه خواننــدة  خــود نشــان 

مى دهــد.
کلیدواژه: روان شناسى، اسطوره شناسى، قهرمان، فروید، یونگ

مقدمه
ــه نقــش و کارکــرد آن هــا در تبییــن ســاختارهاى مختلــف  بررســى اســطوره ها و توجــه ب
جوامــع بــدوى و مــدرن مســتلزم توجــه بــه اهمیتــى اســت کــه در نقــد آثــار ادبــى ایفــا 
ــى  ــر تمام ــى دامنگی ــه نوع ــطوره اى ب ــیر اس ــمول تفس ــه و ش ــع دامن ــد. درواق مى کنن
ــرى  ــتره هاى فک ــۀ گس ــر هم ــن ب ــوع تبیی ــن ن ــوده و ای ــرى ب ــى و بش ــاى طبیع پدیده ه
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انســان ســایه افکنده اســت. بررســى و تجزیــه و تحلیــل اســطوره گذشــته از شــناخت جهــان 
منــوط بــه بررســى مؤلفه هــا و پیونــد عناصــر بیرونــى بــا جهــان ناشــناختۀ درون انســان و 

اوست. روان 
ادبیـات ملـل به مثابـۀ بخشـى جدایى ناپذیـر از اسـطوره ها و وابسـته بـه آن هـا اسـت؛ لذا 
تحلیـل متـون ادبى به واسـطۀ  اشـتقاق ادبیـات از اسـطوره، نیازمنـد به کارگیـرى آن بخش از 
نظریه هـاى روان شـناختى اسـت که در آراى زیگموند فروید، کارل گوسـتاو یونـگ، اتو رانک3، 
جـوزف کمپبـل4، مـرى لوئیـز فـون فرانتـس5 و... دیـده مى شـود. به عبارت دیگـر اسـطوره ها 
بخـش مهمى از روایت  ها، داسـتان  ها و قصه  ها را شـامل مى شـوند و نقشـى بنیادیـن در تولید 
انـواع ادبـى دارنـد. بـه ایـن سـبب مى توان گفـت کـه بسـیارى از ژانرهـاى روایى از اسـطوره 

به ویـژه اسـطورة زندگى قهرمـان اشـتقاق مى یابند. 
نورتــروپ فــراى6، نقــاد مشــهور کانادایــى در کتــاب تحلیــل نقــد7 چنیــن اظهار مــى دارد 
کــه نه تنهــا یــک ژانــر از ادبیــات بلکــه تمامــى ژانرهــاى ادبــى از اســطوره به ویــژه از اســطورة  
زندگــى یــک قهرمــان اشــتقاق یافته انــد. وى میــان چرخــۀ  حیــات قهرمــان و چرخه هــاى 
متنــوع دیگــرى نظیــر چرخــۀ  ســاالنۀ  فصــول، چرخــۀ  روزانــۀ  خورشــید و چرخــۀ  شــبانۀ  
خوابیــدن و بیــدار شــدن پیونــد برقــرار مى کنــد. درحقیقــت پیونــد میــان چرخــۀ  زندگــى 
قهرمــان بــا چرخــۀ  فصــول میــراث فریــزر8 اســت. فــراى الگــوى خــاص خــود را از قهرمــان 
ــگال، 1389: 141).  ــد (س ــدف»9 مى نام ــطورة جســت و جوى ه ــد و آن را «اس ــرح مى کن ط
ــه  ــات را ب ــراى برخــالف بســیارى از اسطوره مناســک گرایان، ادبی ــه ف ــرد ک ــد توجــه ک بای
اســطوره تحلیــل نمى کنــد، بلکــه بــر اســتقالل آن تأکیــد فــراون دارد. باوجودایــن او هــم 
بــه فریــزر و هــم بــه یونــگ اســتناد مى کنــد تــا معنــاى ادبیــات و نــه فقــط خاســتگاه آن را 

نجــات دهــد. 

■ عوض پــور، بهــروز، ســاینا و ســهند محمدى 
(فرهنگ  ـ  اسطوره شناســى  روان  خبازان (1397). 

روان رنجورى هاى اسطوره اى). تهران: سخن.
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رویکــرد روان شناســانه بــه اســطوره  بــر آن اســت تــا بــا نگاهــى گســترده، همه جانبــه 
ــتگان،  ــان گذش ــک، جه ــا، مناس ــا، آیین ه ــا باوره ــنایى ب ــراى آش ــى ب ــر راه و تحلیل گ
ســاحت هاى مختلــف روان انســانى و ماهیــت ناخــودآگاه انســان به عنــوان موجــودى 
چند الیــه و پیچیــده بگشــاید. درحقیقــت کشــف ماهیــت کهن الگوهــا، کارکــرد آن هــا در 
ــانه ها،  ــا و افس ــطوره اى، قصه ه ــتان هاى اس ــان در داس ــد و تحلیل ش ــت نق ــات و اهمی ادبی
بــه بســیارى از مفاهیــم در موقعیت هایــى کهن الگویانــه، نظــام معنایــى نوینــى مى بخشــد. 
ازســوى دیگر توجــه روانــکاوان جدیــد بــه اســطوره، معنــاى نمادهــا و آیین هــاى ابتدایــى و 
همچنیــن کشــف روان ناخــودآگاه، دریچــه اى نویــن بــه روى شــناخت مضامیــن اســاطیرى 
ــد  ــام نق ــه ن ــى ب ــد ادب ــژه در نق ــردى وی ــه رویک ــود ب ــه خ ــى گشوده اســت ک وکهن الگوی
کهن الگویــى منجــر گردیده اســت. ایــن شــیوه از نقــد آن گونــه کــه نصــراهللا امامــى در کتــاب 
مبانــى و روش هــاى نقــد ادبــى اشــاره مى کنــد، بــه «کشــف ماهّیــت ویژگــى اســطوره ها، 
کهن الگوهــا و نقــش آن هــا در ادبیــات مى پــردازد. منتقــدان ایــن شــیوه در جســت وجوى 
ــا  ــر ت ــات و هن ــۀ ادبی ــتند و از رابط ــى هس ــار ادب ــا در آث ــى و کهن الگوه ــاى مثال صورت ه
اعمــاق سرشــت بشــرى ســخن مى گوینــد؛ زیــرا اثــر هنــرى را تجلـّـى نیروهــاى پویــا و ذاتى 
ــه  ــى، 1385: 202). ناگفت ــد» (امام ــى بشــّریت مى انگارن ــى جمع ــاق روان برخاســته از اعم
پیداســت کــه باتوجه بــه ایــن رویکــرد، نوعــى نگــرش نویــن نســبت بــه اســطوره و افســانه 
نضــج مى گیــرد کــه از روســاخت داســتان ها، قصه هــا و افســانه ها فراتــر مــى رود و آنــان را 

ــم معرفت شناســانه نشــان مى دهــد. در طیــف وســیعى از مفاهی
ــطوره در  ــاب اس ــى در کت ــهیر انگلیس ــژوه ش ــناس و دین پ ــگال10، اسطوره ش ــن س آل
ــد،  ــر فروی ــرف داران معاص ــان ط ــى و در می ــطوره و روا ن شناس ــۀ اس ــى رابط بخــش بررس
ــد  ــخن مى گوی ــدس13 س ــن دون ــم12 و آل ــزا روهای ــو11، گ ــوب آرل ــار از آراى جاک به اختص
ــه اســتمرار روان پریشــى، بلکــه  ــو، اســطوره را «ن ــه ایــن نکتــه اشــاره مى کنــد کــه آرل و ب
ــزا  ــد: گ ــد». او مى افزای ــرد تلقــى مى نمای ــال و معمــول ف ــوان ســهمى در تحــول نُرم به عن
در میــان طــرف داران اندیشــه هاى فرویــد جایگاهــى اســتثنایى دارد؛ زیــرا او «اســطوره را در 
تقابــل بــا قصــۀ پریــان یــا قصه هــاى عامیانــه قــرار مى دهــد و درنتیجــه بخشــى از آراى آرلــو 
ــاى  ــه «اســطوره ها، آرزوه ــر آن اســت ک ــز ب ــدس نی ــان کرده اســت.» دون را پیشــاپیش بی
سرکوب شــده را بــرآورده مى ســازند، نــه آن کــه آن هــا را انــکار کننــد یــا بخواهنــد بــه آن هــا 

وجهــى واال ببخشــند» (ســگال، 1398: 170-172).

روان  اسطوره شناسى و فرهنگ روان رنجورى هاى اسطوره اى
کتــاب روان  اسطوره شناســى یکــى از جدیدتریــن و جامع تریــن آثــارى اســت کــه در قالــب 
ــًال  ــردى کام ــا رویک ــطوره ب ــۀ اس ــه مقول ــر ب ــال هاى اخی ــد در س ــر فرهنگ مانن ــک اث ی
روان مــدار پرداختــه و کوشــش خــود را بــراى تبییــن راهکارهــاى روان شــناختى در جهــت 
مطالعــه و شــناخت اســطو ره هاى یونــان بــه ثمــر نشانده اســت. اگرچــه تمامــى آراى مطــرح 
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در ایــن پژوهــش از آِن نویســندگان کتــاب نیســت و در اغلب مــوارد از آراى اســطوره پژوهان و 
گراینــدگان بــه مطالعــاِت پیرامــون روان آدمــى مایــه مى گیــرد، امــا پرداخــت جامع االطــراف 
بــه شــخصیت هاى اســطوره اى نامبــرده بــا هــدِف پیونــِد دو علــم ســترگ «اسطوره شناســى» 
ــراى ایــن  ــار قابل توجهــى ب ــد معی و «روان شناســى» تــالش معتنابهــى اســت کــه مى توان
دســت از مطالعــات علــوم انســانى فراهــم آورد. آن چــه در ایــن کتــاب اهمیــت بســزایى دارد، 
تحلیــل روان شناســانۀ  قهرمانــان اســطوره اى یونــان باتوجه بــه نظریــات اخیــر روان شناســانه 
به ویــژه آراى فرویــد و یونــگ اســت کــه خــود بــه بــه کار بــردن بخــش مهمــى از مطالعــات 

روان شناســى جدیــد بســتگى تــام دارد. 
ــه تحلیــل بن مایه هــا و نقش مایه هــاى زندگــى  ایــن کتــاب پــس از یــک پیشــگفتار ب
پنجــاه قهرمــان اســطوره اى یونــان مى پــردازد و بــا ارائــۀ وجــه تــازه اى از روان شناســى هنــر، 
هنــرورزى را در اصــل نوعــى از انــواع روان نژنــدى مى دانــد کــه به زعــم فرویــد خــود چیــزى 
جــز بــرون زد انــرژى سرکوب شــده یــا بــه بیــان او لیبیــدو14 نیســت. آن گونه کــه او بــاور دارد، 
ــد،  «فــرد روان رنجــور از مهــار ایــن انــرژى در اعمــاق ضمیــر ناخــودآگاه خویــش درمى مان
ــر  ــد ب ــور و دیگــران، 1397: 12). گمــان فروی ــردازد» (عوض پ ــه فرافکنــى آن مى پ پــس ب
ایــن بــود کــه ایــن افــراد بــه ژرف تریــن الیه هــاى ضمیــر ناخــودآگاه خــود دسترســى دارنــد؛ 
الیه هایــى کــه روایت هــاى اســطوره اى هــم در پــى واکاوى آن هــا هســتند و دســتیابى بــه 
ــن  ــى نوی ــى را اسطوره شناس ــن و  روان شناس ــى که ــى را روان شناس ــا اسطوره شناس آن ه

قلمــداد مى نمایــد (همــان). 
اســطوره ها بــه بــاور کمپبــل در کتــاب قــدرت اســطوره بــر مشــترکات قابل توجــه میــان 
انســان ها صحــه مى نهنــد و داســتان جســت و جوى انســان بــراى یافتــن حقیقــت، معنــا و 
داللــت را در طــى اعصــار و قــرون متمــادى بازمى نمایاننــد (کمپبــل، 1389: 22). مضمــون 
ــوم  ــش از مفه ــد، پرس ــطوره  دارن ــه در اس ــه ریش ــتان هایى ک ــیارى از داس ــترك بس مش
ــات  ــا انســان و حی ــت و رابطــه اش ب ــُبرد قصــه و روای ــد پیش ــگاه آن در رون اســطوره، جای
ــا،  ــه اهمیــت و مرکزیــت اســطوره در ایــن دســت از روایت ه ــى اوســت. باتوجه ب درونى  روان
ــاى پنهــان و ناشــناختۀ روح  ــراى شــناخت زوای ــزار مناســبى ب ــه اب کنکاش هــاى روان کاوان
ــى از اســطوره ها، شــخصیت ها  ــرة  نوین ــاى خــاص خــود چه ــا راهکاره ــه ب بشــر اســت ک
ــن رو  ــد. از ای ــود نشــان مى ده ــدة  خ ــه خوانن ــد و ب ــاى اســطوره اى بازمى نمایان و موقعیت ه
مى تــوان گفــت کــه رشــته اى نامرئــى چشــم اندازهاى اســاطیرى و روان شــناختى مشــترك 
ــگ  ــد، پیرن ــد مى گوی ــه فروی ــه ک ــد داده و آن گون ــم پیون ــه ه ــا را ب ــتان ها و قصه ه داس
ســه مــورد از شــاهکارهاى تاریــخ ادبیــات جهــان، اُدیپ شــاهِ ســوفوکل، هملــِت شکســپیر و 
بــرادران کارامــازوِف داستایوفســکى بــر روایــت اســطوره اى اُدیپــوس اســتوار اســت و هرگــز 

ــران، 1397: 12). ــور و دیگ ــوده باشــد (عوض پ ــاق ب ــر اتف ــد از س نمى توان
1. قهرمانان برجستۀ اسطوره هاى یونان و روان  رنجورى هاى بشرى

امــروزه على رغــم ارتبــاط تنگاتنــگ زندگــى مــدرن با اســطوره و به ویــژه نمادهاى اســطوره اى 
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ازیک ســو و گســترش دانــش روان شناســى باتکیه بــر آراى فرویــد و یونــگ در تحلیــل آثــار 
هنــرى ازســوى دیگر، حجــم قابل توجهــى از قهرمانــان اســاطیرى و رفتــار و اعمــال قهرمانــى 
ــیل16،  ــس15، آش ــون آدونی ــرادى همچ ــد؛ اف ــرار گرفته ان ــرى ق ــش هن ــت آفرین در مرکزی
آندروژیــن17، اُدیــپ18، اروس19، الکتــرا20، اُدیســه21، نارســیس22 و غیــره باتوجه بــه مطالعــات 
روانکاوانــه بــر آثــار هنــرى، ُمولـّـد نظریــات و ایده هــاى قابل توجهــى هســتند کــه راهــکارى 
اســتوار بــراى مطالعــۀ دیگــر ابعــاد شــخصیتى قهرمانــان اســطوره اى ملــل ارائــه مى دهنــد. 
ــان  ــى  قهرمان ــى معرف ــاب روان  اسطوره شناس ــى کت ــى و غای ــدف اصل ــه ه ــه این ک باتوجه ب
اســطوره اى و تحلیــل شــخصیت آن هــا بــا دســتاوردها و فراورده هــاى روان شناســى جدیــد 
اســت، مى تــوان گفــت کــه زندگــى همــۀ آن هــا در حیطــۀ جهــان پُررمــز و رازِ اســطوره و 
تحلیــل روانکاوانه شــان از اهمیــت برخــوردار نیســت و یک پنجــم از میــان پنجــاه قهرمــان 
ــاى  ــوان نمونه ه ــه مى ت ــتند ک ــى هس ــطوره  روان شناس ــاى اس ــاب داراى داللت ه ــن کت ای
معــادل آن هــا را در فرهنگ هــاى ملــل دیگــر نیــز ُجســت وجو کــرد. بــراى نمونــه بــه ذکــر 
ســه شــخصیت برجســتۀ اســطوره اى یونــان و کارکــرد روان شــناختى زندگــى آنــان در حوزة 

ــود. ــه مى ش ــات روان  اسطوره شناســى پرداخت مطالع

1.1. آدونیس
ــطوره  ــرى اس ــان تصوی ــادر، در زب ــه م ــود ازجمل ــودى خ ــف وج ــاى مختل ــا جنبه ه زن ب
نمایانگــر تمامیــت آن چیــزى اســت کــه مى تــوان شــناخت و قهرمــان کســى اســت کــه بــه 
قصــد شــناخت، ســیر قهرمانــى خــود را آغــاز مى ســازد. درحقیقــت آن گونــه کــه کمپبــل 
ــو» آخریــن آزمون هــاى  ــا «خدابان در کتــاب قهرمــان هــزار چهــره اذعــان دارد، مالقــات ب
قهرمــان بــراى بــه دســت آوردن موهبــت عشــق یــا مهــر و محبتى اســت کــه خــود نمونه اى 
کوچــک از جاودانگــى بــه شــمار مــى رود (کمپبــل، 1389: 126). از دیــدگاه فرویــد و رانــک، 
وابســتگى بــه مــادر در هــر مرحلــه اى از زندگــى به معنــاى وابســتگى بــه مــادر واقعــى یــا 
ــاى وابســتگى  ــه  معن ــذا ناکامــى در رها ســاختن خویــش ب ــادر اســت؛ ل ــرد جانشــین م ف
همیشــگى بــه مــادر اســت. ازنظــر یونــگ، وابســتگى بــه مــادر بــه  معنــاى وابســتگى بــه 
کهن الگــوى مــادر اســت. او مــادر واقعــى یــا شــخص جانشــین مــادر را تنهــا جلــوه اى از آن 

کهن الگــو مى دانــد. 
زندگــى آدونیــس به عنــوان یــک «جــوان ابــدى» کــه همــواره خــود را نیازمنــد حمایت 
مــادر اعظــم نشــان مى دهــد، اســطوره اى اســت کــه در مطالعــات روانکاوانــه اهمیــت درخور 
اعتنایــى دارد. هنگامــى کــه آدونیــس از درخــت بیــرون مى آیــد، آفرودیــت او را کــه آفریــدة  
یــک درخــت اســت، بــه درون صندوقچــه اى برمى گردانــد. بدیــن نحــو، آفرودیــت تولــدى 
را کــه شــاق و طاقت فرســا بــوده، خنثــى مى کنــد. هنگامــى کــه پرســفونه صندوقچــه اى 
را کــه آفرودیــت بــدون فاش ســاختن محتــواى درونــى اش بــدو ســپرده بــود، بــاز مى کنــد، 
شــیفتۀ  آدونیــس مى شــود و از عــودت او ســر بــاز مى زنــد. اگرچــه بنا بــه تصمیــم زئــوس 

نگاهى به کتاب روان ـ  اسطوره شناسى: فرهنگ روان رنجورى هاى اسطوره اى
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نقد کتا ب  پژوهشى

ــد  ــح مى ده ــا او ترجی ــد، ام ــى کن ــى زندگ ــه تنهای ــال را ب ــه س ــق دارد، س ــس ح آدونی
ــادرش  ــون م ــه اى همچ ــر اله ــب ه ــد. بدین ترتی ــت بگذران ــا آفرودی ــدت را ب ــن م ــه ای ک
ــه  ــى ب ــز زندگ ــز هرگ ــد و او نی ــته باش ــود داش ــار انحصــارى خ ــد، او را در اختی مى خواه
ــر  ــد در براب ــس نمى توان ــد. آدونی ــه نمى کن ــادر را تجرب ــوى م ــت کهن الگ دور از محافظ
ــر  ــد در براب ــه نتوان ــى نیســتند ک ــان در حکــم زنان ــرا آن ــد؛ زی ــن الهــگان مقاومــت کن ای
ــر آن اســت  زیبایى شــان تــاب بیــاورد، بلکــه او آن هــا را در مقــام مــادرى مى بینــد کــه ب
تــا در زهدان شــان ذوب گــردد. ایــن عمــل نمــادى از تصــور قهرمــان بــراى زیســتن ابــدى 
ــادر تلقــى مى شــود. رانــک آن چــه باعــث ســیاه بختى آدونیــس مى شــود را  در زهــدان م
نــه تولــد او بلکــه مرگــش مى دانــد؛ زیــرا ایــن مــرگ متضمــن هیــچ بازگشــتى بــه زهــدان 
مــادر نیســت (ســگال، 1389: 174). از منظــر روان شناســى، آدونیــس در همــان مرحلــه اى 
ــه  ــان: 192). ازآن جا ک ــد (هم ــدوى مى نام ــۀ ب ــگ آن را مرحل ــه یون ــت ک ــریت اس از بش
ــدى»  ــوان اب ــل «ج ــد ُممث ــد، مى توان ــى نمى بین ــران تفاوت ــود و دیگ ــى خ ــان زندگ او می
در حادتریــن شــکلش باشــد کــه در عیــن آن کــه ناخــودآگاه اســت، متوجــه عالــم بیــرون 
نیــز هســت. اتــو رانــک اســطورة  آدونیــس را به عنــوان مــوردى از پیونــد پیشــااُدیپى و نــه 
ــر آن  ــم، ب ــد و زیســتن در ایــن عال ــرا على رغــم تول ــادر لحــاظ مى کنــد؛ زی ــه م ادیپــى ب
اســت تــا هیــچ گاه از امنیــت زهــدان مــادر دور نگــردد (Rank, 1929: 43). فریــزر بــه نقــل 
از کتــاب روان   اسطوره شناســى، اســطورة آدونیــس را سرگذشــت خــداى اصلــى کــه خــداى 
ــد ــوام مى دان ــى اق ــطوره هاى تمام ــى اس ــتاى تمام ــز زیرایس ــان اســت و نی ــش گیاه روی

(عوض پور و دیگران، 1397: 28).

2.1. آندروژین
افالطــون در رســالۀ مشــهور ضیافــت در فصلــى موســوم بــه «افســانۀ بــرش انســان بــه نــر و 
مــاده»، درضمــن بحث هــاى اریســتوفانس و اروکســى ماخــوس بــا ســقراط دربــاب چیســتى 
عشــق، بــه ایــن نکتــه اشــاره مى کنــد کــه شــکل انســان نخســتین گــرد بــوده و پشــت و 
پهلوهــاى او دایــره اى را تشــکیل مى داده اســت. او داراى چهــار دســت، چهــار پــا، یــک ســر 
و دو صــورت بــود کــه بــه چهــار جانــب نــگاه مــى کــرد و بــر گردنــى گــرد قــرار داشــت 
کــه بــر آن چهــار گــوش بــود (افالطــون، 1381: 115)، امــا ایــن موجــود دو پــاره بــه دلیــل 
فریفتــه شــدن بــه قــدرت شــگفت انگیز خــود و تصمیــم بــراى حملــه بــه خدایــان و تســلط 
بــر آنــان بــه فرمــان زئــوس از هــم ُمنفــک گردیــد و از ایــن روســت کــه افالطــون عشــق را 

آرزوى آدمــى بــراى یافتــن نیمــۀ اصلــى خــود قلمــداد مى کنــد.
در اســطوره هاى اغلــب اقــوام کهــن به ویــژه روایت هایــى از آن هــا کــه بــه اســطوره هاى 
آفرینــش مربــوط اســت، معمــوالً خدایــان قدرتمنــدى بــه چشــم مى خــورد کــه بازتابــى از 
وحــدت نخســتین هســتند، ایــن خدایــان آن گونــه کــه در کتــاب روان  اسطوره شناســى آمده، 
آندروژیــن23 هســتند کــه خــود نمــادى بــراى موجودیــت تــام، کمــال و وحــدت میــان دو 
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جنبــه از ویژگى هــاى انســانى اســت کــه ویژگى هــاى نرینــه و مادینــه را شــامل مى شــود و 
ایــن در حالــى اســت کــه وجــود ناکامــل انســان، زن یــا مــرد به تنهایــى، قابلیت برخــوردارى 
از چنیــن امکاناتــى نــدارد. زیگمونــد فرویــد در حیطۀ روان آدمى نخســتین کســى اســت که 
ــرار داده اســت. از نظــر او اسطوره شناســى  روایــت اســطوره اى آندروژین هــا را مــورد نظــر ق
بــه مــا مى آمــوزد کــه یــک ســاختار آندروژیــن، یعنــى ترکیبــى از ویژگى هــاى جنســیتى 
مردانــه و زنانــه، صفــت بســیارى از خدایــان مصــرى چــون مــوت و خدایــان یونانــى اســت، 
ــد  ــر فروی ــتند. در نظ ــط هس ــت مرتب ــوس، اروس و آفرودی ــا دیونیس ــه ب ــان ک ــژه آن به وی
ــه ایــن قصــد بوده اســت کــه نیــروى خــالق  ــدن زن ب ــه ب ــه ب ــدام مردان «اضافــه شــدن ان
اولیــه طبیعــت را نشــان دهــد و نیــز این کــه همــۀ ایــن خدایــان بیــان ایــن ایده انــد کــه 
ــه  ــراى کمــال الهــى ارائ ــد، نمــود باارزشــى ب ــاده مى توان ــر و م تنهــا ترکیبــى از عناصــر ن
دهــد» (عوض پــور و دیگــران، 1397: 49). یونــگ نیــز در مکتــب روانــکاوى تحلیلــى خــود 
ــا بیــان دو  بــه ترکیــب ویژگى هــاى مردانــه و زنانــه در شــخصیت هــر فــرد مى پــردازد و ب
ــۀ روان آدمــى  ــۀ روان و آنیمــوس کــه همــان نرین ــا مادین ــى آنیمــا ی اصطــالح کهن الگوی
اســت، هــر موجــود مؤنثــى را مجموعــه اى از ویژگى هــاى مردانــه و در مقابــل، هــر مذکــرى 
ــه  ــه اتحادشــان در روان آدمــى ب ــد ک ــه قلمــداد مى نمای ــات زنان را حــاوى تمــام خصوصی

نوعــى کمــال موســوم بــه تفــّرد یــا فرانــد فردیــت24 مى انجامــد (یونــگ، 1393: 272).

3.1. اُدیپ
اگرچــه اســطوره ســطح پنهــان یــا همــان معنــاى نمادیــن داســتان را مخفــى مى ســازد، امــا 
درواقــع کامیابــى قهرمــان در ارضــاى دســت نیافتنى ترین غرایــز را بــه تصویــر مى کشــد. بــه 
نظــر او اشــارة  تردید ناپذیــرى در خــود متــن تــراژدى ســوفوکل هســت کــه نشــان مى دهــد، 
افســانۀ  ادیــپ از مصالــح رؤیایــى کهــن سرچشــمه گرفتــه کــه محتــواى آن همــان اختــالل 
ــا والدیــن به واســطۀ  جنبش هــاى نخســتین جنســیت  پریشــانى آور رابطــۀ  یــک کــودك ب
ــر آن اســت کــه «اگــر ادیــپ شــهریار  اســت (فرویــد، 1391: 281). او در همیــن راســتا ب
ــرار نمى دهــد، تنهــا  خواننــدة  مــدرن را کمتــر از خواننــدة یونانــى آن زمــان تحت تأثیــر ق
بــه ایــن دلیــل اســت کــه تأثیــر تــراژدى یونانــى را نبایــد در تضــاد میــان تقدیــر و ارادة  آزاد 
آدمــى، بلکــه در طبیعــت خــاص عنصــرى جســت و جو کــرد کــه در آن ایــن تضــاد متبلــور 
مى شــود. بایــد در درون مــا ندایــى وجــود داشــته باشــد کــه آمــاده اســت تــا نیــروى قهــار 
تقدیــر را در ادیــپ تشــخیص بدهــد. تقدیــر وى تنهــا از آن جهــت مى توانســته تقدیــر مــا 
نیــز بــوده باشــد کــه مــا را تحــت تأثیــر قــرار مى دهــد؛ زیــرا غیبگــو پیــش از تولدمــان، مــا 
را دچــار همــان نفرینــى کــرده کــه ادیــپ نیــز بــدان دچــار شــد. شــاه ادیــپ کــه پــدرش 
الئــوس25 را کشــت و بــا مــادرش یوکاســت26 ازدواج کــرد، تحقــق آرزوهــاى کودکى مــان را به 
مــا نشــان مى دهــد، امــا مــا کــه خوشــبخت تر از او هســتیم، در ایــن میــان موفــق شــده ایم، 
ــان  ــاى جنســى مان را از مادرم ــه دچــار روان پریشــى نشــده باشــیم، انگیزه ه ــا ک ــا آن ج ت

نگاهى به کتاب روان ـ  اسطوره شناسى: فرهنگ روان رنجورى هاى اسطوره اى
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نقد کتا ب  پژوهشى

جــدا و حســادت مان را نســبت بــه پــدر فرامــوش کنیــم» (همــان: 262).
ــه  ــه اســطوره اســت، ب ــا نگاهــى خــاص کــه حاصــل نگــرش روان شناســانه ب فرویــد ب
بررســى اســطورة ادیــپ مى پــردازد. عقــدة  ادیــپ اســاس تفکــرات وى پیرامــون اســطوره را 
شــکل مى دهــد. وى بــا هم ردیــف قــرار دادن اســطوره ها و رؤیاهــا آن هــا را جلــوة  اضطــراب 
و تعــارض جنســى مى دانــد. او در تحلیــل اصلــى خــود از مهم تریــن اســطوره یعنــى اســطورة  
اُدیپــوس دســت نیافتنى ترین غرایــز قهرمــان را کــه به زعــم او عقده هــاى نــاکام او هســتند، 
ــا و اســطوره ها آرزوهــاى سرکوب شــدة  اُدیپــى  ــد رؤیاه ــر کشــید. از منظــر فروی ــه تصوی ب
هســتند کــه به نحــوى پنهانــى و نمادیــن ارضــا شــده اند. به زعــم او اُدیــپ در جســت و جوى 
آن چیــزى اســت کــه در ســطح آشــکار تــالش مى کنــد، بیــش از همــه از آن احتــراز جویــد؛ 
او مى خواهــد «عقــده  اُدیــپ» اش را تجربــه کنــد (ســگال، 1389: 158). باتوجه بــه آن چــه 
گذشــت، فرویــد ایــن عقــده را مرحلــه اى از رشــد شــخصیت مى دانــد کــه در آن پســربچه 
نســبت بــه مــادر خــود میــل تنانــۀ ناخودآگاهــى پیــدا مى کنــد و درنتیجــۀ آن نســبت بــه 
پــدر خــود احســاس رقابــت، حســادت و حتــى تنفــر مى نمایــد. او ایــن عقــده را همگانــى 
دانســته و بســیارى از اختــالالت روانــى و عصبــى و نیــز ارتــکاب برخــى ُجرم هــا را ناشــى از 
گــذر نکــردن شــخص از ایــن مرحلــه مى خوانــد. وى معتقــد اســت کــه «سرنوشــت اُدیــپ به 
ایــن دلیــل مــا را متأثــر مى کنــد کــه همــگان در انــدرون خــود مى دانیــم کــه سرنوشــت مــا 

نیــز ممکــن اســت، چنیــن باشــد» (عوض پــور و دیگــران، 1397: 65).

2. قهرمانان نامشهور اسطوره هاى یونان و روان  رنجورى هاى خاص
مهم تریــن عقده هــا توســط فرویــد باتوجه بــه دو داســتان اســطوره اى در یونــان باســتان بــا 
عنــوان عقــدة ادیــپ و عقــدة  الکتــرا مطــرح مى شــود. هرکــدام از ایــن دو عقــده سرنوشــت 
قهرمانــان اســطوره را بــه ســفرى منجــر مى ســازند کــه از ابعــاد اســطوره اى و روان شناســى 
ــادر  ــا م ــر ب ــدت دخت ــدر و معان ــا پ ــر ب ــت پس ــوردار اســت. حــس رقاب ــى برخ قابل توجه
ــن  ــه از بی ــد ب ــودآگاه فرزن ــل ناخ ــر می ــتان ب ــن دو داس ــا از ای ــر آن داشــت ت ــد را ب فروی
بــردن یکــى از والدیــن و تصاحــب دیگــرى صحــه نهــد. داســتان ادیــپ در ســطح ظاهــر 
ــا از تقدیــرى  ــا آشــکار، داســتان شــخصى را حکایــت مى کنــد کــه بیهــوده مى کوشــد ت ی
کــه بــر او تحمیــل شده اســت، احتــراز جویــد، امــا در ســطح پنهــان آن گونــه کــه فرویــد 
در کتــاب تفســیر خواب هــا بیــان مى کنــد، ادیپــوس همــان چیــزى را مى خواهــد کــه در 
ســطح آشــکار تــالش مى کنــد، بیــش از همــه از آن دورى نمایــد. او مى خواهــد بــه تجربــۀ 
عقــدة  ادیــپ خــود بپــردازد (فرویــد، 1385: 235). باتوجه بــه این کــه مقولــۀ قهرمانــى کــه 
ــل  ــطوره اى مل ــطوره اى و غیراس ــتان هاى اس ــى در داس ــۀ  جهان ــن بن مای ــوان قوى تری به عن
ــى اســطوره گون و شــاخصه هایى  ــا  از هویت مطــرح اســت، بســیارى از داســتان ها و قصه ه
افســانه آمیز برخوردارنــد کــه مطالعــۀ دقیــق آن هــا از واقعیت هــاى ناشــناخته اى پیرامــون 
روان بشــر و ســازو کارهاى روانــى او پــرده برمــى دارد. شــمارى از ایــن قهرمانــان و 
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روان نژندى هــاى بــه وجــود آمــده از اعمــال آنــان (از تولــد تــا ناپیدایــى یــا مــرگ) مشــهور 
و در بســیارى از روایت هــاى داســتانى قابــل کشــف و بررســى هســتند، امــا شــمار بســیارى 
ــانى، از  ــع انس ــرفت آن در جوام ــدم پیش ــطوره و ع ــدن اس ــناخته مان ــل ناش ــه دلی ــز ب نی
قابلیــت مطالعــه و نقــد آثــار هنرى ادبــى دور مانده انــد. جیمــز هــال27 در کتــاب مقدمــات 
روان شناســى فرویــد بــه تعــدادى از عقده هــاى ناشــى از نحــوة پــرورش و زیســِت قهرمانــان 
ــر  ــاى دیگ ــه عقده ه ــى ب ــاب روان اسطوره شناس ــا در کت ــد28، ام ــاره مى کن ــطوره اى اش اس
بــه نــام قهرمانــان اســطوره اى ملــل ازجملــه اورســتس29، ایــکاروس30، پرســفون31، دیانــا32، 
ــدرا33، کاســاندرا34، تمنســتر35، الئــوس36، مدوســا37، مــده آ38، هراکلــس39 و یوکاســته40  فای
اشــاره شده اســت کــه هرکــدام در مطالعــات روانــکاوى بازگوکننــده و نشــان دهندة بخشــى از 
ــه اســطوره ها وصــل نمــود.  ــوان ریشــۀ آن هــا را ب روان رنجورى هــاى بشــر اســت کــه مى ت
ــخصیت هاى  ــى از ش ــود یک ــه خ ــدة اورتســس ک ــدى عق ــکاوى فروی ــال در روان ــراى مث ب
ــل  ــت، می ــى و الکتراس ــر ایفى ژن ــون و خواه ــد آگاممن ــتان و فرزن ــان باس ــطوره اى یون اس
سرکوب شــدة فرزنــد پســر بــراى ُکشــتن مــادر اســت کــه گاه ممکــن اســت بــه مادرُکشــى 
ــر  ــه بناب ــفون اســت ک ــر پرس ــۀ دیگ ــران، 1397: 141). نمون ــور و دیگ ــد (عوض پ بیانجام
روایتــى دختــر دمتــر41 (الهــۀ زمیــن) و زئــوس42 (خــداى آســمان) اســت. ایــن شــخصیت 
در متــون کالســیک در ســرودهاى هومــر، ســرودهاى اُرفیــک، تئوگونیــاى هســیود، فــال 
هیــژن، افســانه هاى دگردیســى و فاســتى دیــده مى شــود (همــان: 173). عقــدة پرســفون در 
روانــکاورى و روان شناســى به عنــوان عقــدة ادیــپ زنانــه مشــهور اســت. روایــت اســطوره اى 
پرســفون آینــه وار اختــالالت و ناســازگارى هاى زنانــه را کــه در دورة فالیــک اتفــاق مى افتــد، 
ــادر،  ــدر و م ــه پ ــادارى ب ــوار و غامــض وف ــى دش ــت اُدیپ ــازد و در آن وضعی ــان مى س نمای
تــرس از دســت دادن بــکارت و تــرس از تمایــالت جنســى بزرگســاالنه دیــده مى شــود. ایــن 
اســطوره درواقــع تفــاوت بُنیادیــن دختــران و پســران را در ســطح جدایــى بــه هنــگام ورود 

ــه مرحلــۀ اُدیپــى نشــان مى دهــد (همــان: 177). ب
بختــک، فلــج خــواب یــا هــراس شــبانه کــه امــروزه عامــل آن را دالیــل عصب شناســى 
ــى  ــخ زندگ ــول تاری ــان در ط ــج انس ــکالت رای ــه مش ــز از جمل ــد نی ــوژى مى دانن و فیزیول
ــۀ آن را  ــى ریش ــاِم یونان ــان به ن ــش از آن طبیب ــى و پی ــم روان شناس ــه عل ــوده ک ــود ب خ
ــه معنــاى کابــوس و بختــک  ــام او در ریشــۀ یونانــى نیــز ب ــه اســطورة افیالتــس43 کــه ن ب
ــا46، خــداى زمیــن در  ــد گای ــوس45  خــداى آســمان، فرزن اســت، نســبت مى دهنــد.44 اوران
ــش  ــى رود. کارل هاینری ــمار م ــه  ش ــتین ب ــان نخس ــتان از خدای ــان باس ــطوره  هاى یون اس
اولریکــس47 از پیشــگامان حقــوق هم جنس گرایــان مــرد در آلمــان بــراى نخســتین بــار در 
توصیــف هم جنس گرایــى در مــردان عبارتــى بــه کار بـُـرد کــه مشــتق از واژة اورانــوس اســت. 
بدین ترتیــب مى تــوان از پیونــد اســطوره و علــم روان شناســى و روانــکاوى بــه راهکارهــاى 
نوینــى در جهــت شــناخت ریشــه هاى مشــکالت بشــر پــى بـُـرد و بــا دانــش امــروز راه هــاى 

ُمتقنــى بــراى درمــان آن هــا پیــدا کــرد (همــان: 130).

نگاهى به کتاب روان ـ  اسطوره شناسى: فرهنگ روان رنجورى هاى اسطوره اى
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نقد کتا ب  پژوهشى

 نتیجه گیرى
دانــش روان شناســى ابتــدا بــه خــودآگاه و فرایندهــاى آن و ســپس به ناخــودآگاهِ تاریِک بشــر 
و بررســى و تحلیــل ابهامــات و پیچیدگى هــاى آن مى پــردازد. از دیگــر ســوى اســطوره نیــز 
به عنــوان کهن تریــن تجربه هــاى بشــرى جایگاهــى در روان هزارتــوى آدمــى و آن بخشــى از 
ناخــودآگاه وى دارد کــه از دســترس و دیــدرِس همــگان مکتوم مانده اســت. بدیهى اســت که 
قــدر مشــترك دانــش روان شناســى و اســطوره، مطالعــه روان آدمــى به عنــوان یگانــه منبــع 
شــناخت مســایل و مشــکالت روانــى  اى اســت کــه از دیــرگاه بــا انســان همــراه بوده اســت. 
هویــت اســطوره آلود و شــاخصه هایى افســانه آمیز قهرمانــان باســتانى ملــل و شــاخصه هاى 
شــخصیتى آنــان در نحــوة تولــد، زیســت و پــرورش، مجموعــه اى از ویژگى هایــى را بــه وجود 
 آورده اســت کــه در عصــر حاضــر مــورد توجــه پژوهنــدگان اســطوره و علــم روان شناســى قرار 
ــا مطالعــۀ  ــرار کرده اســت. ب ــدى منطقــى میــان ایــن دو شــاخۀ بشــرى برق گرفتــه و پیون
ــوان  ــى ایشــان مى ت ــان اســطوره اى و کارکردهــاى قهرمان ــه قهرمان ــوط ب اســطوره هاى مرب
بــه شــاخصه هاى دقیقــى پیرامــون روان انســان و تحلیــل پیچیدگى هــاى آن دســت یافــت 
کــه از ارزش هــاى اســاطیرى و روان شــناختى باالیــى برخــوردار اســت. بــراى نمونــه مى تــوان 
بــه فرویــد اشــاره کــرد کــه از دو شــخصیت ادیپــوس و الکتــرا بــراى نام گــذارى دو غریــزة  
اصلــى انســان اســتفاده کــرد و چهــرة  نارســیس را بــراى نام گــذارى فــردى کــه خودشــیفته 

اســت، وام گرفــت. 

پى نوشت
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2. Carl Gustav Jung
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28. عقده هــاى مطــرح در علــم روان شناســى بــه ایــن دو مــورد محــدود نیســتند؛ بلکــه انــواع مختلفــى ازجمله 
نمونه هــاى زیــر دارنــد:

ـ عقــدة ژونــاس (Jonas): ایــن عقــده بــه معنــى گرایــش بــه در امــان نگــه داشــتن خویــش اســت و بازگشــت 
خیالیــن بــه زهــدان مــادر و پنــاه بــه یــک حامــى را در خــود دارد.

ـ عقــدة لوهنگریــن (Luhengrin): مبنى بــر تــالش در ســعادت دیگــران و خانــواده اســت. ایــن عقــده ضمــن 
چشم پوشــى از لذت هــاى زندگــى بــراى خویشــتن و ســپس رســیدن بــه هــدف و ناپدیــد شــدن اســت. 

ـ عقــدة پروموتــه (Promethean): ایــن عقــده در عرصــۀ حیــات معنــوى عبــارت از تمایــل به داشــتن قدرتى 
هماننــد اســتادان خویــش، پــى بــردن بــه رمــز قــدرت آنــان و در مــواردى انتقــام نیز اســت.

ــده  ــن پاك کنن ــش بزرگ تری ــده، آت ــن عق ــه ای ــرح ب ــدوکل (Empedocles): در مباحــث مط ــدة امپ ـ عق
اســت و بنابرایــن فــرض، بــه آتــش انداختــن خــود و خودســوزى باعــث تغییــر مــدار دنیایــى مى شــود کــه 

قهرمــان بــر آن اســت تاکنــون روشــنگر آن باشــد. 
ـ عقــدة ژوکاســت (Jocose): ایــن عقــده در میــان زنــان عبــارت اســت از نیــاز بــه حفــظ پســر خــود در نــزد 
خویــش و خامــوش ســاختن تمایــل بــه اســتقالل و اثبــات مــرد بــودن پســر خــود کــه در مــواردى وابســتگى 

قهرمــان بــه همســر بــا نگــرش مادرانــه بــه چشــم مى خــورد. 
ــد و از  ــتم مى کن ــود س ــر خ ــر پس ــه ب ــت ک ــدرى اس ــدة پ ــده، عق ــن عق ــو (Kronos): ای ــدة کرون ـ عق

اســتقالل طلبى او ممانعــت بــه عمــل مــى آورد (هــال، 1391: 29-47).

44. بــراى اطالعــات بیشــتر دربــارة شــخصیت افیالتــس و بحــران بختــک و هــراس شــبانه ر. ك کتــاب روان  
اسطوره شناســى، ص.ص 97ـ90.

45. Uranus

46. Gaya

47. Karl Heinrich Ulrichs
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چکیده
ایـن مقاله ُجسـتارى اسـت در نقد و بررسـى کتاب طریق بسـمل شـدن، نوشـتۀ محمـود دولت آبادى 
کـه سـال 1397 در نشـر چشـمه و بـا تیـراژ 30000 جلـد به چـاپ رسیده اسـت. از اهـداف مهم این 
جسـتار بازشـمارى ویژگى هاى اصلى و مهم کتاب، تحلیل فنى متن و همچنین بررسـى نقاط ضعف 
و قـوت آن اسـت. نتیجـۀ مطالعـه نشـان مى دهد که نـگارش این نوع از داسـتان همان گونـه که براى 
نویسـنده نشـانگر جسـارت در آزمودن راه ها و افق هاى جدید در هنِر سـترگ داستان نویسـى اسـت، 
از سـوى دیگر نمایانگر برجسـته  کردن عمدى فرم به بهاى از دسـت رفتن لذت خوانش متن و دشـوار 

شـدن درك مفاهیم آن براى مخاطب اسـت.

کلیدواژه: روایت، فرم، محتوا، نماد،3 محمود دولت ابادى، طریق بسمل شدن

مقدمه
براى هر نویسـندة حرفه اى و عاشـق ادبیات، پا گذاشـتن به مرزهاى جدید داستان نویسـى و 
رسـیدن بـه افق هـاى نو همواره بخشـى جدایى ناپذیـر از زندگى طبیعى و هنرى اش به شـمار 
مى آیـد. چـه این کـه تجربه کـردِن ناشـناخته ها و فراتر رفتـن از خود، جدا از همۀ دشـوارى ها 
و لذت هایش، براى این دسـته از نویسـندگان نوعى تجربه و تکامل روحى اسـت؛ نوعى سـفر 
دور و دراز به جوانب ناشـناختۀ بشـرى به منظور کشـف چیسـتى و واکاوِى هسـتى آن. در این 
میـان از نویسـندة پرسـابقه و ارزنـده اى همچـون محمـود دولت آبـادى، با توجه به آثـار درخور  
توجـه و نیـز چندیـن دهـه فعالیـت پربار ادبى،  هیچ بعید نیسـت کـه بخواهد در مرز هشـتاد 
سـالگى، بسـان جوانـى پرشـور و بى بـاك، دسـت به تجربـه اى نو بزند و به کشـف و شـهودى 
جدید در حوزة داستان نویسـى برسـد. جدا از آن که این جسـارت و شـهامت ویژگى ذاتى هر 
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نقد داستان

نویسـندة حرفه اى، خالق و اثرگذار اسـت، نیاز اسـت که با بررسـى موشکافانه، میزان موفقیت 
و کامیابـى نویسـنده را در ایـن کشـف و شـهوِد تـازه مـورد ارزیابى قـرار دهیـم. ناگفته نماند 
کـه کتـاب طریق بسـمل شـدن داسـتانى با شـکل و فرمى متفـاوت از اغلب آثار پیشـین این 

نویسـنده اسـت کـه درادامه به بررسـى و نقد آن خواهیـم پرداخت.

خالصۀ کتاب
دو گـروه سـرباز ایرانـى و عراقـى درحالى کـه لحظه به لحظـه تشنگى شـان بیشـتر و تـاب و 
توان شـان کمتـر مى شـود، پشـت خاکریزها سـنگر گرفته انـد و راه پیش روى و پـس روى را به 
روى همدیگـر بسـته اند؛ در ایـن میـان تنهـا امیـد آن ها بـراى زنـده ماندن مخزن آبى اسـت 
کـه در گـودِى میـان سـنگرها افتـاده و از دسترس شـان به دور مانده اسـت. هر دو گـروه براى 
برداشـتن آب چندین بـار از سنگرهایشـان بیـرون مى آیند و با به خطر انداختن جانشـان خود 
را بـه مخـزن آب نزدیـک مى کننـد؛ ولـى هربار آتـش تیربار دشـمن آن ها را به عقـب مى راند 
و درون سـنگرها زمین گیرشـان مى کند. جنـگ و درگیرى میان دو گروه همچنـان ادامه پیدا 
مى کنـد تـا این کـه سـرانجام در سـنگر ایرانى ها فقط سـه نفـر (دو رزمندة ایرانى و یک اسـیر 
عراقـى) و در سـنگر عراقى هـا فقـط یک نفر زنـده مى مانـد. دو رزمندة ایرانى یکـى فرمانده با 
درجۀ سـتوانى اسـت و دیگرى سـربازوظیفه اى که دسـت اسـیِر عراقى را با دسـتبند به دست 
خـودش بسته اسـت، طورى کـه ناچـار اسـت او را همه جـا دنبـال خـود بکشـد. نکتـۀ جالـب 
این کـه همـۀ ایـن شـخصیت ها و کشـمکش هایى کـه تـا بـه این جـا گفتـه شـد، درحقیقت 
سـاخته و پرداختـۀ ذهـن یکـى از شـخصیت هاى کتاب به نـام ابوعـالء (نویسـنده اى عراقى) 
اسـت که به سـفارش یک سـرگرِد عراقى در حال نوشـتن داسـتانى سـاختگى دربارة جنگ 
ایـران و عـراق اسـت (کتـاب از میانۀ داسـتان اصلى آغاز شده اسـت). درواقع سـرگرِد عراقى از 

■ دولت آبادى، محمود (1397). طریق بسمل شدن. 
تهران: چشمه.
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پیش افتادن فرم از محتوا

ابوعالء خواسـته تا داسـتانى بنویسـد که در آن با متهم شـدن اسـیران ایرانى، ارزش و آبرویى 
بـراى نیروهـاى عراقـى جمع کند، در حالى که ابوعالء هربار به ترفندى از نوشـتن این داسـتاِن 
سفارشـى سـر بـاز مى زنـد. درادامه فشـار سـرگرد همچنـان ادامه پیـدا مى کند تـا جایى که 
ابوعـالء به ناچار شـروع به نوشـتن داسـتان مى کند؛ یعنى همان داسـتاِن گیرافتـادن دو گروه 
رزمندة ایرانى و عراقى که در آغاز همین بخش به آن اشـاره شـد. با پیشـرفت و کامل شـدن 
داسـتان ابعـاد گوناگونـى از شـخصیت ها، فضـاى جنگ و کشـمکش ها براى مخاطب آشـکار 
مى شـود؛ چنان کـه درنهایـت پـس از کشمکشـى سـخت و طوالنـى دو رزمنـدة ایرانى موفق 
مى شـوند، سـرباز عراقـى را درون سـنگر از پـا در بیاورند و جان خـود را از مهلکه نجات دهند؛ 
غافـل از آن کـه سرنوشـت بـراى هریک از آن ها پیشـامدهاى دیگرى رقم زده اسـت. از یک سـو 
فرمانـده پـس از گریختـن از مهلکـه مجبـور بـه ارائـۀ پـاره اى از توضیحـات بـه مافوق هایش 
مى شـود و ازدیگرسـو افسـِر وظیفـه کـه دچـار مـوِج انفجـار شـده، بـه شـکل غریبـى آوارة 
بیابان هـا مى شـود و سـپس با دیـدن ماده شـیرى نمادین داسـتان را به سـرانجام مى رسـاند.

بررسى ساختار کلى کتاب
طریق بسـمل شـدن داسـتان بلندى اسـت در دوازده فصل و 133 صفحه که به کمک چهار 
شـخصیت اصلـى، بـرش کوتاهـى از جنگ تحمیلـى را به تصویر مى کشـد و ازنظـر موضوعى 
در شـمار داسـتان هاى جنـگ قـرار مى گیـرد. ژانـر ایـن داسـتان واقع گـرا یـا رئـال اسـت و 
هـرازگاه به خاطـر شـیوة خـاص صحنه پـردازى و روایت پردازى مى تـوان برخـى از ویژگى هاى 
داسـتان هاى سـوررئال4 و فراداسـتان5 را نیـز در آن ردگیـرى نمـود. ایـن اثـر را بـه دالیلـى 
همچـون کاربسـت راوى هـاى گوناگون، پرش هاى مکانـى و زمانِى غیرخطـى و نامنظم، توجه 
ویـژه بـه تک گویـى و درون گویـى، برجسـته بودن نقـش روح، اندیشـه و دغدغه هاى انسـانى 
و درمجمـوع کاربـرد پرشـمار و متنـوع تکنیک هـا بایـد داسـتان مدرنى دانسـت کـه به خاطر 
پرداختى فکورانه و انتقادى به جنگ و نشـان دادن احسـاس، اندیشـه و دیدگاه شـخصیت ها، 
معنا و مضمون در آن شـکل و قالبى انسـانى و فرازمانى یافته اسـت. از دیگر ویژگى هاى کلى 
ایـن کتـاب روایت پـردازى و پیرنـگ پیچیـدة آن اسـت کـه از به هـم پیوسـتن طرح واره ها و 
خرده روایت هـا شـکل گرفته انـد. به طورکلـى و خالصـه ویژگـى خـاص این کتاب برجسـتگى 
ملمـوس برخـى عناصـر داسـتانى ماننـد نثـر، زبـان، پیرنـگ، روایـت و... اسـت که بسـته به 
شـیوة پرداخـِت نویسـنده هرکـدام تأثیـرى ویژه بـر کیفیت کتاب گذاشـته اند. وجـود چنین 
برجسـتگى هایى پیامدهـاى مثبت و منفى مشـخص و محسوسـى بـه همراه داشته اسـت که 

درادامـه بـه مهم تریـن آن ها خواهیـم پرداخت.

تحلیل فنى کتاب
- بررسى نثر و زبان

آن چـه آشـکار اسـت، نثـر در پاراگـراف آغازیـِن کتاْب بسـیار رسـا، روشـن، محکـم و اثرگذار 
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نقد داستان

اسـت، چنان کـه خواننـده بـا خوانـدن همیـن چنـد سـطر گمـان مى بـرد کـه کل کتـاب به 
همیـن سـبک و سـیاق نوشـته شده اسـت، ولـى بـه زودى و چنـد صفحـه جلوتـر درمى یابـد 
کـه نثـر در جاى جاى متن، بسـته بـه دیدگاه و پسـند نویسـنده، دچار دگرگونى هاى آشـکار 
و محسوسـى شده اسـت. درمجمـوع نثـر ایـن کتـاب را از سـه دیـدگاه کلـى مى تـوان مـورد 
توجـه و ارزیابـى قـرار داد: 1. فـرم یـا شـکل ظاهرى 2. تناسـب با سـوژه، موضـوع و محتواى 
کتـاب 3. زیبایى شناسـى. از دیـدگاه نخسـت (فـرم یـا شـکل ظاهـرى) مى تـوان به سـادگى 
مشـاهده نمـود کـه شـکل و شـیوة گزینـش و چینـش واژگان در جاى جـاى متـن دچـار 
تغییـرات و دگرگونى هـاى متعددى شده اسـت. براى نمونه نثـِر پاراگراِف آغازیـن کتاب داراى 
ویژگى هایـى همچون روشـنى، وضـوح و صالبت اسـت، درحالى که اندکى جلوتر این روشـنى 
و وضـوح جـاى خـود را بـه پیچیدگـى و دشـوارخوانى مى دهـد. بـه همین ترتیـب گاهى نثر 
آهنگیـن و شـعرگونه مى شـود و صالبتش را از دسـت مى دهد، گاهى نیز از نثـِر معیار امروزى 
فاصلـه مى گیـرد و بـه نثـر ادبیات کالسـیک و کهـن نزدیک مى شـود. بحث بر سـر این که آیا 
این گونـه تغییـرات و دگرگونى هـاى فرمـى بنا بـه نیاز و شـرایط داسـتان بـه وجود آمـده یا نه 
بحثـى بسـیار مفصـل و زمان بـر اسـت کـه در ایـن مقـال کوتـاه نمى گنجـد، ولى مى تـوان با 
خوانـدن کتـاب چنیـن نتیجه گرفـت که فرم و کیفیـت نثـر در درون متـن به طور کلى دچار 
فراز و فرودهاى بسـیارى شده اسـت و از یکدسـتى و یکپارچگِى بایسـته اى برخوردار نیسـت...
از جایـى، نقطـه اى بـر این کرة خاکى گلوله اى از دهانۀ لولۀ یک سـالح شـلیک مى شـود؛ 
نـه! از جایـى، نقطـه اى در ایـن کـرة زمیـن گلوله اى سـربى، سـنگین و مخـرب از دهانۀ فراخ 
لولـۀ بلند یک سـالح سـنگین شـلیک مى شـود. دقیق تـر از این نمى شـود گفت، مگـر این که 
بدانیـم درون آن حجـم نسـبتاً مخروطـى چـه میـزان مـواد انفجـارى طراحـى و جاگـذارى 

شده اسـت (دولت آبـادى، 1397: 7).
از دیـدگاه دوم (تناسـب بـا سـوژه، موضـوع و محتـواى کتاب) بـا در نظر گرفتـن موضوع 
و سـوژة اصلـى کتـاب کـه جنـگ و مسـائل انسـانى و پیرامونى آن اسـت و باتوجه بـه برهه اى 
کـه جنـگ در آن رخ داده اسـت، روال درسـت و طبیعـى چنان بود که نویسـنده نثـر کتاب را 
تاحدامـکان بـه نثـِر ادبـِى امروز نزدیک مى کـرد تا مخاطب همزمـان با خواندن کتـاب بتواند، 
ارتباطـى معقـول و محسـوس بـا آن برقـرار کند. به زبان سـاده تر نویسـنده مى بایسـت میان 
نثـر برجسـتۀ خویش و سـوژة امـروزى اثرش بـه چنان تناسـب متعادلى دسـت مى یافت که 
در نتیجـۀ آن اقبـال مخاطـب و لـذت خوانـش متـن بـه حداکثـر مى رسـید؛ زیرا ایـن کتاب 
را نـه بـراى مخاطبـان گذشـته کـه درحقیقـت بـراى مخاطبـان کنونـى نوشته اسـت، ولـى 
آن چـه درعمـل رخ داده، چیـز دیگـرى اسـت؛ یعنـى نثـِر کتاب به دلیـل گرایش بـه تغییرات 
و پیچیدگى هـاى فرمـِى بسـیار، چندان کـه باید بـا موضوع و سـوژة امروزى کتـاب همخوانى 

نداشـته و در بسـیارى از مـوارد ارتبـاط خواننـده بـا متن را دچار اِشـکال کرده اسـت.
فکر کرد ممکن اسـت؟ آیا ممکن اسـت به زمان در روى زمین شـتاب بخشـید؟ نه مثًال 
جابه جـا شـدن طیاره اى از قاره اى به قارة دیگر؛ یا سـرعت موشـکى وقتى از دهانـۀ غالف آزاد 
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مى شـود، بـل اصل زمـان؛ زمان در همـان معنایى که چنان سـنگین و بغرنج مى گذشـت، در 
گرمـاى شـرجى زیر سـقفى که او بود و سـیگار دود مى کرد، فراموِش آن چـه تلویزیون هر روز 
تذکـر مـى داد. بـل منظورش اصل زمـان و حرکت یکنواخـت و میرانندة آن بـود. یا منظورش 
زمـان در بحرانـى بـود کـه او را، مـرا و همـه را در وهـم مـرگ زاى خـود دچار کرده بـود؛ مثًال 
این کـه فرزندانـش کـه در خـواب آرام کودکانـه اى فـرو رفتـه بودند، ناگهـان پیر شـوند و دور 
تابـوت او حلقـه بزنند، دفتر و خودنویسـش را بگذارند کنار تابوتش و بـر او نماز میت بخوانند. 

آرى، دقیقـاً منظـورش همین بود؛ جراحـى زمان! (دولت آبـادى، 1397: 15)
ناگفتـه نمانـد کـه خلـق هر اثـرى همواره بـه ابزارى متناسـب بـا موضوع و سـوژة همان 
اثـر نیـاز دارد. بـراى نمونـه نمى توان بى هیـچ دلیل موجهى سـوژه هاى مربوط بـه یک جامعۀ 
مـدرن امـروزى را بـا نثـر کهـن وش و پیچیـدة آثـار ادبـى کالسـیک روایـت کرد. ازدیگرسـو 
نمى تـوان بى هیـچ دلیـل موجهـى سـوژه هاى مربـوط بـه جوامـع سـنتى گذشـته را بـا نثـِر 
گفتـارى، شکسـته و اصطالحـات عامیانـه و رایج امـروزى روایت کرد؛ زیرا بـا چنین رویکردى 
تـوازن و تناسـب میـان فـرم و محتوا به هم مى خـورد و تا حد قابل توجهى از شـمار مخاطبان 
اثـر و میـزان ارتباط پذیرى آن کاسـته مى شـود. نتیجه این که سـوژه اى همانند جنـگ ایران و 
عـراق کـه زمـان وقـوع آن تقریباً همعصر با بسـیارى از مخاطبان کتاب اسـت، بـا نثر پیچیده 
و کهن وش نویسـنده تناسـب چندانى نداشـته و این ناسـازگارى، روند خواندن کتاب را دچار 
اشـکال کرده اسـت؛ چنان که گویى نویسـنده در حال روایتى حماسـى از دورة آغازین اسـالم 

یـا زمـان یورش اعـراب به ایران اسـت.
شـگفتا؛ یعقـوب رویگـر هـم در خط اهوازـ  بغـداد فرمان یافـت و خلیفه بـرادر او َعمرو را 
پیکـى فرسـتاد تـا بازگـردد از حـدود و به نیشـابور نشـیند تـا از رد هدایا و تحف فراز رسـد با 
غالمـان و آن چـه از خواسـته بایسـت و آن خط خون بار اما گویى هرگز خشـک نشـد؛ ازآن که 
این سـوییان بـر نمى تافتنـد حضـور غیـر را و همـوار بود ایـن و آن هـم و آورده اسـت ایضاً آن 
وزیـر کـه «اصـل مذهب مـزدك و خرمدینان و باطنیان هر سـه یکى اسـت!» و نیـز که همه، 
این همـه از ابومسـلم آغـاز شـد در سـنۀ یکصدوسـى وهفت از هجـرت، چـون ابوجعفر منصور 
ابودوانیق اوـ  ابومسـلم صاحب الدولهـ  را بکشـت، مردى بود سـین باد نام، رییس شـهر نشـابور 
که حق صحبت قدیم داشـت با ابومسـلم که او را برکشـیده و مقام سپهسـاالرى بخشـیده بود 

از گبران (دولت آبـادى، 1397: 33).
از دیـدگاه سـوم (زیبایى شناسـانه) نثـر را مى تـوان یگانـه عنصـرى دانسـت که بـه صرِف 
زیبـا بـودن مى تواند، موجب بیشـتر شـدن ارزش ادبـى و لذت خواندن اثر و ماندگار شـدن آن 
شـود. درواقـع نثر مهم ترین و کاربردى ترین عنصر داسـتانى اسـت که بسـته بـه دامنۀ واژگان 
به کاررفتـه و نـوع چینـش آن هـا مى توانـد، بـر احسـاس و اندیشـۀ مخاطبـان تأثیر مسـتقیم 
بگـذارد و شـمار فراوانـى از آن هـا را بـه سـوى خـود جـذب کنـد. همچنان کـه نویسـندة این 
کتـاب (با توجه بـه آثـار پیشـین او در حوزة ادبیات داسـتانى) جزو معدود نویسـندگانى اسـت 
کـه به خاطـر زیبا و متفـاوت بودن نثرش توجـه خوانندگان بى شـمارى را تا به امروز به سـوى 

پیش افتادن فرم از محتوا
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خـود جـذب کرده اسـت. بااین همـه در ایـن کتـاب (برخـالف اغلـب آثار نویسـنده) بـه دلیل 
تغییـر مـداوم فـرم و کیفیـت نثـر و گرایش بـه پیچیدگى هاى زبانـى خاص و غیرضـرورى به  
شـکلى محسـوس موجـب ایجـاد نوعى تشـویش و ناهماهنگـى در سـاختار کلى نثـر و زبان 
شده اسـت، چنان کـه بـراى اغلـب خواننـدگاِن کتـاب دشـوار مى نماید کـه از میـان گونه هاى 
مختلـف نثـر (نثر روشـن و پرصالبت، نثر آهنگین و شـعرگونه، نثر کالسـیک و کهن وش) که 
مـدام درحـال تغییـر و جابه جایـى هسـتند، به دریافت و درکى روشـن و آشـکار برسـند؛ چه 
این کـه اگـر نویسـنده تغییـرات فرمى نثـر و پیچیدگى هـاى زبانـى را (که اغلـب غیرضرورى 
هسـتند) کنـار مى گذاشـت یـا کمتـر مى کـرد، بى گمـان افزون بـر یکدسـت شـدن متـن، 
مى توانسـت زمینـۀ خوانـش آسـان تر و لذت بخش تـر آن را نیـز بـراى مخاطب فراهـم آورد. 

نـگاه کـن، نـگاه کن! چه رسـتخیز روشـنى! منم، تویـى و دیگـران. تویى، منـم و دیگران. 
چـه رسـتخیز روشـنى. کاله خـود و چکمـه و یـراق. یکـى بـه آفتـاب مى دهد سـالم، یکى به 
آب. یکـى بـه آسـمان نیاز مى بـرد، یکى به خـاك. یکان یکان بـروز مى کنند، از پنـاه خاك، از 
شـَکفت هاى درة هـالك، از حوالـى و حـدود تپه هاى تـاك، تپه ها و تنگه هـاى کهنه و عمیق، 
پـوده و عتیـق، از درون خـاك، از مغاك هـا، مثـل رویش و شـکفتن عجیب سـنگ ها و خارها. 
پوسـت پوسـت هاى خاك مى شـَکفت و مى شـُکفت از آن کسـىـ  تنى. تنى که با کفن، تنى 

که بى کفـن (دولت آبـادى، 1397: 106).
از آن چـه تاکنـون گفتـه شـد، مى تـوان چنین نتیجـه گرفت که نثـر کتـاب باوجود همۀ 
دقـت و کوششـى که نویسـنده در گزینـش و چینش واژگانـش به عمل آورده اسـت، آن چنان 
کـه بایـد و شـاید یکدسـت و یکپارچه نبـوده و به دلیـل برخـى پیچیدگى ها و ناسـازگارى ها، 
خوانـش اثـر و دریافت معناى آن را تا حد قابلِ توجهى دچار اشـکال کرده اسـت. این اسـتدالل 

کمابیـش بـراى زبـان و لحـن اثر نیـز صادق اسـت و نیاز به تکـرار دوبارة مطالب نیسـت.
  

ـ بررسى راوى و روایت پردازى
همـواره دو پرسـش مهـم در بحـث روایت شناسـى6 مطـرح اسـت: راوى کیسـت؟ و روایـت 
(روایت پـردازى) چگونـه اسـت؟ مطالـب ایـن بخـش در حقیقـت پاسـخى به این پرسـش ها 

بود. خواهنـد 
الف) کیستى راوى: در این کتاب نویسنده از سه راوى مختلف بهره برده است:

1. راوى دانـاى کِل همه چیـزدان کـه بـا آگاهـى از گذشـته، حـال و آینـدة شـخصیت ها 
بـه شـکلى کنترل شـده وارد ذهـن آن ها مى شـود و افـکار و احساسات شـان را بـراى مخاطب 
آشـکار مى سـازد. ایـن راوى به نوعـى پیچیده تریـن و پرکارتریـن راوى کتاب نیز هسـت؛ زیرا 
در رویکـردى سـنجیده و بى نظیـر روایـِت راویان دیگر را نیز زیر پوشـش خود قرار داده اسـت.
2. راوى سـوم شـخِص نمایشـِى محدود به ذهن که درحقیقت از نگاه شـخصیت ابوعالء 

و به وسـیلۀ راوى دانـاى کل روایـت مى کند.
3. راوى اول شخص و سوم شخص نمایشى که هردو به وسیلۀ شخصیت ابوعالء روایت مى شود.



35093

ــــ ۷  ۸   ،  
۱۳۹۸ ـــ    

درحقیقــت ُســکان روایــت بــه دســت راوى دانــاى کل اســت کــه حجــم درخــور توجهى 
از کتــاب را بــا شــگردهاى گوناگــون روایــت مى کنــد. یکــى از ایــن شــگردها انتقــال روایــت 
از یــک راوى بــه رواى دیگــر (غالبــاً ابوعــالء) اســت. ابوعــالء یکــى از شــخصیت هاى اصلــى 
ــا ملیتــى عراقــى اســت کــه گاهــى روایــت را به صــورت ســوم شــخص نمایشــى  کتــاب ب
ــاى کل  ــا راوى دان ــى ب ــرد و به طورکل ــش مى ب ــخص پی ــورت اول ش ــز به ص ــى نی و گاه
نســبتى طولــى (وجــود او وابســته بــه وجــود راوى دانــاى کل اســت) و رابطــه اى پیوســته 
ــه  ــمندانه ب ــو و هوش ــاى تودرت ــردازى (روایت ه ــیوة روایت پ ــن ش ــه و ای ــن رابط دارد. ای
ــا انتهــاى  ــاى کل ت ــۀ  دیدهــا) کمابیــش میــان ابوعــالء و راوى دان همــراه جابه جایــى زاوی
ــم  ــواره درحک ــالء هم ــاى ابوع ــه روایت ه ــم درحالى ک ــد، آن ه ــدا مى کن ــه پی ــاب ادام کت

ــت. ــاى کل اس ــاى راوى دان ــه اى از روایت ه زیرمجموع
ب) شـیوة روایت پـردازى: بـا نگاهـى دقیـق و چندبـاره بـه کتـاب مى تـوان دریافـت 
کـه مهم تریـن ویژگـى روایت پـردازى جابه جـا شـدن راوى هـا و فشـردگى و تودرتـو بـودن 
روایت هاسـت، چنان کـه نویسـنده گاهى بنابـه اقتضاى داسـتانى (مواردى کم شـمار) و گاهى 
نیـز بنابـه پسـند خویـش (مـواردى پرشـمار) اقـدام بـه جابه جایـى و درهم آمیـزى راوى ها و 
روایت هـا کرده اسـت. بـراى نمونـه کتـاب را بـا راوى دانـاى کل آغـاز نمـوده و در چند صفحه 
جلوتـر (صفحـۀ دوازده) بـا ظرافـِت تمـام روایـت را بـه راوى سـوم شـخِص محدود بـه ذهِن 
شـخصیت ابوعـالء واگـذار کرده اسـت؛ سـپس کل فصل دوم کتـاب را با دیالوگ شـخصیت ها 
پیـش بـرده و فصـل بعدى را با درهم آمیـزى راوى داناى کل و روایت ابوعالء پى گرفته اسـت... 
در نـگاه نخسـت چنیـن به نظر مى رسـد که کتـاب داالنى تودرتو اسـت که کلید هر بخشـى 
از آن بـه دسـت یکـى از راوى هـا یـا گونـۀ خاصى از روایـت باز مى شـود، ولى درادامه درسـت 
خـالف ایـن رونـد مشـاهده مى شـود؛ یعنى ظرافـت و چیره دسـتى در روایت جاى خـود را به 
پیچیدگى بیش از اندازه و دشـوار شـدن فهم مطالب مى دهد. درواقع شـدت و شـمار این گونه 
جابه جایى هـا چنـان در متـن زیـاد اسـت کـه مخاطب در مـواردى دچار سـردرگمى شـده و 
بـراى فهـم برخـى از جمله هـا و پاراگراف هـا مجبـور بـه بازخوانى چندبـارة آن ها مى شـود. به 
زبـان سـاده تر، جابه جایـى و درهـم آمیختن مـدام و مکـرر راوى هـا و روایت ها در بسـیارى از 
مـوارد هم سـو با شـرایط داسـتان نبـوده و متـن را به سمت و سـوى پیچیدگى و دشـوارخوانى 
سـوق داده اسـت؛ چه این کـه این جابه جایى ها اغلب توجیه فنى و کارکرد مشـخصى نداشـته 
و تنهـا بـه تکنیکى شـدِن روایـت انجامیده اند، درحالى که نویسـنده به سـادگى مى توانسـت، 
روایـت کل کتـاب را تنهـا به وسـیلۀ یکـى از راوى هـا (راوى دانـاى کل یا شـخصیت ابوعالء) 
پیـش ببـرد تـا سـاختار روایت دچار آسـیب کمترى شـود. درسـت تر آن کـه در روایـِت راوى 
دانـاى کل ویژگـى خـاص و ممتـازى وجود نـدارد که نتوان آن را به وسـیلۀ شـخصیت ابوعالء 
روایـت کـرد؛ بـه همین سـان در روایت شـخصیت ابوعالء نیـز ویژگى خاص و ممتـازى وجود 

نـدارد کـه نتـوان آن را بـا راوى دانـاى کل روایت نمود.
از آن چـه تاکنـون گفتـه شـد، مى تـوان چنیـن نتیجـه گرفت کـه باوجود دقـت و تمرکز 

پیش افتادن فرم از محتوا
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ویـژة نویسـنده در چینـش و گزینـش انواع راوى هـا و روایت ها، سـاختار روایـت و به تعبیرى 
روایت پـردازى دچـار پیچیدگى هاى افراطـى و غیرضرورى شده اسـت؛ تاجایى که این تغییراِت 
پرشـتاب و پرشـمار به جـاى افـزودن بـر غنـاى ادبـى متـن و زیباتر کـردن آن، به نوعـى مانع 
از خوانـش درسـت و دقیـق کتـاب شـده اند. بـه بیـان دقیق تر، در سـاختار کلـى روایت نوعى 
تکنیک زدگـى بـا شـدت باال به چشـم مى خورد کـه در اغلب مـوارد این رویکـرد غیرضرورى، 
غیرکاربـردى و آسـیب زننده اسـت. چـه این کـه اگـر نویسـنده روایـت کتـاب را بسـان همان 
پاراگـراف آغازیـن پیـش مى بـرد، بى گمـان تاحد  زیـادى از شـدِت پیچیدگى روایت کاسـته و 

ازدیگرسـو لـذت فهـم کتاب براى مخاطبان بیشـتر مى شـد.

ـ بررسى تناسب میان فرم و محتوا
امـروزه اغلـب نویسـندگان و منتقـدان حرفـه اى ادبیـات ایـن مهـم را پذیرفته اند کـه ارتباط 
فـرم و محتـوا بـا یکدیگر گونـه اى ارتبـاط دیالکتیکِى پیوسـته (مانند ظرف و مظروف) اسـت 
کـه مى توانـد، درصـورت فراهـم بـودن شـرایط منجـر  بـه آفرینـش یـک اثـر ادبى شـود. هم 
این کـه «فـرم و محتـواى متـن جدایى ناپذیرنـد [و] چگونگـى گفتـه شـدن نقـش به سـزایى 
در معناپـردازى یـا معناسـازى دارد» (وردانـک، 1393: 12). در یـک اثر داسـتانى رابطۀ میان 
فـرم و محتـوا دو حالـت عمده دارد؛ در حالت نخسـت کـه به تعبیرى ایده آل ترین شـکل این 
رابطـه اسـت، فـرم و محتـوا بـا یکدیگـر تناسـب و توازنى هم سـو و هم افـزا دارنـد و اثرگذارى 
هریـک بـدون دیگـرى امکان پذیر نیسـت، فرقى هم نمى کند که این تناسـب و اثرگـذارى در 
قالـب یـک رمان کالسـیک ایجاد شـود یـا در چارچوب یک رمان مـدرِن درون گـرا. در چنین 
رابطـه اى فـرم و محتـوا هرگـز از هم جدا نیسـتند و بر هم برتـرى ندارند و از یکدیگر سـبقت 
نمى گیرنـد. در حالـت دوم، تناسـب بسـنده و کاملى میان فـرم و محتوا وجود نـدارد و ممکن 
اسـت بسـته بـه رویکـرد نویسـنده، گاهى فـرم از محتوا پیـش بیفتـد و گاهى محتـوا از فرم. 
درواقـع زمانـى که نویسـنده اهمیت بیشـترى براى فرم قائل شـود و براى برجسـته تر شـدن 
آن زمینه سـازى کنـد، (مثـل برجسـته کـردن نثـر و زبـان، پیچیده کـردن پیرنـگ و کاربرد 
تکنیک هـاى متنـوع در سـاختار روایـت) فـرم از محتـوا پیـش مى افتـد و در جایگاهـى باالتر 
از آن قـرار مى گیـرد؛ یعنـى نویسـنده عمـداً ویژگى هـاى فرمـى را چنـان پررنگ و برجسـته 
مى کنـد کـه محتـوا به کارکـرد ثانویۀ متـن تبدیل مى شـود... گاهى هم نویسـنده فـرِم اثر را 
بـه دور از هرگونـه برجسـتگى یـا پیچیدگى خـاص قالب بندى مى کنـد تا بتواند محتـوا را به 
سـاده ترین و کوتاه تریـن شـکل ممکـن به مخاطب انتقـال دهـد. در این حالت محتـوا از فرم 
پیـش مى افتـد و برخـالف حالـت قبلـى بـه عنصـر و هدف اصلـى متـن تبدیل مى شـود؛ در 

این جـا فـرم نیـز بـه علت سـادگى بیـش از انـدازه کارکـردى ثانویه پیـدا مى کند.
باتوجه بـه مطالـب فـوق، در کتـاب طریق بسـمل شـدن مى تـوان نسـبت و رابطـۀ فرم و 
محتوا (معنا) را از نوع دوم دانسـت؛ یعنى حالتى که در آن تناسـب و توازن میان فرم و محتوا 
بـه هـم خـورده و فرم به دلیل برجسـتگى بیش از انـدازه از محتوا پیش افتـاده و هدف اصلى 



35095

ــــ ۷  ۸   ،  
۱۳۹۸ ـــ    

متـن شده اسـت. نخسـتین نشـانه براى ایـن ادعا سـاختار تودرتـوى روایـت و پیچیدگى هاى 
مربـوط بـه آن اسـت. در بخـش قبلى به تغییـر راوى هـا و جابه جایى زاویـۀ دیدها و همچنین 
تودرتـو بـودن روایت ها اشـاره شـد که در مجموع نشـان از برجسـتگى عمـدى روایت پردازى 
دارنـد. نکتـه این که نویسـندة کتـاب (باتوجه به سـابقۀ پربارى که در نـگارش آثار ادبـى دارد) 
بى گمـان بـا آگاهـِى تمـام چنین رویکـردى را در پیش گرفته و پیشـاپیش از تکنیکى شـدن 
اثـرش آگاه بوده اسـت. نشـانۀ بعـدى نثـر و زبـان برجسـتۀ اثـر اسـت. همان گونه که پیشـتر 
گفتـه شـد، نثـر و زبـان هرازگاه بسـته بـه میل نویسـنده یـا اقتضـاى داسـتان در جاى جاى 
متـن دچـار تغییـر و دگرگونى هـاى فرمـى آشـکار مى شـود. نثـر گاهـى واضـح، پرصالبـت و 
گیراسـت؛ گاهـى شـناور، فـّرار و شـاعرانه؛ گاهـى بـه زبـان راویـان و کاتبـان سـده هاى دور 
نزدیـک مى شـود و گاهـى هـم بـه زبـان رایـج داسـتان هاى امـروزى، ولـى درنهایت ایـن نوع 
دگرگونى هـا و جابه جایى هـا موجـب پیچیدگـى متـن و دشـوار شـدن خوانـدن آن شـده اند. 
نشـانۀ سـوم پیچیدگـى طرح یا پیرنگ داسـتان اسـت کـه نمونـۀ آن جابه جایى هـاى متعدد 
مکانـى، پرش هـاى زمانـى و کاربـرد خرده روایت هـا در دل هـم هسـتند کـه آشـکارا طـرح را 

دچـار پیچیدگى هـاى فرمـى و غیرضـرورى کرده اند.
دیگـر آن فرمانـده مربوطه نمى داند، سرنوشـت افـرادى در خاطرة راوى جاى داشـته اند و 
هنـوز او نمى دانـد بـر آن هـا چه رفته اسـت، چون هنوز نتوانسـته آرایـش الزم بـه آن ها بدهد. 
همچنیـن آن دکمـه، آن دکمـۀ سـبز یـا قرمـز، یـا یک دسـتۀ اهرم سـبک و روان که شـاید 
دسـتى طـرف آن دراز مى شـود، که شـاید انگشـتى طـرف دکمـهـ  دکمه اى کـه دارد مماس 
مى شـود؛ نیز پندار آتشـى سـرگردان که چون کابوسـى در تمام شـب مى چرخد، در شـب و 
در ذهـن آن مـرد و اضطـراب ناشـى از پـرداز یا کمانه کردن آتشـى و آن کابوس عرق نشـانده 
بر پیشـانى مـردى که به تعـارف «رییس الکتاب» نامیده مى شـود (دولت آبـادى، 1397: 27).

از آن چـه تاکنـون گفتـه شـد، مى تـوان دریافت که نویسـنده (شـاید بـراى ارائـۀ یک اثر 
کامـًال مـدرن) چینش و گزینـش عناصرى ماننـد راوى، روایت، زاویۀ دید، پیرنـگ، نثر و زبان 
را چنان ترتیب داده اسـت که همگى در درون متن نقشـى برجسـته تر از محتوا داشـته باشند. 
هرچنـد کـه چنین رویکردى بیش از آن که به برجسـته تر شـدن اثر بیانجامد، بـه بیرون زدن 
هرازگاهِ عناصر فرمى و داسـتانى از متن انجامیده اسـت. درحقیقت گرایش به برجسـته شـدن 
فـرم و کاربسـت پرشـمار تکنیک هـاى داستان نویسـى فضـا را بـراى درك محتـواى اثر تنگ 
کـرده و به نوعـى آن را زیـر سـایۀ خود کشیده اسـت. بـه بیان روشـن تر مخاطب در ایـن اثر با 
پیـش افتـادن فـرم از محتـوا مواجـه اسـت؛ امرى کـه درنهایت بـه دلیل برجسـته و تکنیکى 
شـدن بیش از حـد متن، کارکـردى وارونه و آسـیب زننده پیـدا کرده اسـت، تا جایى که مخاطب 
بـراى درك کـردن معنـا و رابطۀ برخى جمـالت و پاراگراف ها ناچار اسـت، چندیـن و چندبار 
آن هـا را از نـو بخوانـد. ایـن نـوع گرایـش افراطـى به تکنیکـى کردن متـن درنهایت تناسـب 
میـان فـرم و محتـوا را بـه هـم زده و از اثرگـذارى و ارتباط پذیرى آن برـ  با مخاطب به شـکل 
محسوسـى کاسته اسـت. به هـر رو فقـط زمانـى مى توان انتظـار بازدهـى حداکثـرى از یک اثر 

پیش افتادن فرم از محتوا
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را داشـت که در آن تناسـبى معقول و زیبایى شناسـانه میان فرم و محتوا وجود داشـته باشـد 
کـه البتـه در ایـن کتـاب به  دالیل یادشـده، چنین تناسـِب درخورى وجـود ندارد.

ـ بررسى نمادها
از ویژگى هـاى جالـب ایـن کتـاب برخـوردارى از نمادهـاى شناخته شـده اى اسـت که هریک 
معانى و تفسـیرهاى روشـن و ملموسـى را بـه خواننده منتقل مى کننـد. پرکاربردترین نمادها 
در ایـن کتـاب عبارتند از: کبوتر، شـیر (نوشـیدنى)، شـیر (حیـوان)، آب، خاك و تشـنگى که 

نمادى غیرمادى اسـت.
کبوتـر همـواره در فرهنـگ ما نمود و نمادى از صلح، آرامش، پاکى و به شـکلى اسـتعارى 
پـرواز و آزاد شـدن روح از کالبـد جسـمانى و عـروج بوده اسـت. از همین رو مى تـوان پرواز کردن 
و در خـون غلتیـدن کبوتـر را بـه عروج و آزادى روح یا بیرون شـدن روح از جسـم (شـهادت) 
تعبیـر نمـود؛ همچنان کـه در این کتاب کبوتر و تبدیل شـدن انسـان بـه کبوتر اسـتعاره اى از 
پاالیش روح و جدا شـدن آن از جسـم و پرواز به جهان باال بوده اسـت. آب نماد دیگرى اسـت 
کـه از همـان آغـاز کتـاب خواننـده را درگیـر خود کرده اسـت. آب چـه در فرهنـگ عامۀ این 
سـرزمین (و بسـیارى از سـرزمین هاى دیگـر) و چـه در وجه اسطوره شناسـى همـواره نمادى 
از زندگـى، تـداوم زندگـى، زاللـى، روانى و پاکى بوده اسـت. اهمیت آب در زندگى بشـر چنان 
بوده اسـت کـه هرگـز نمى تـوان شـکل گیرى تمدن هـاى انسـانى را بى ارتبـاط با آن دانسـت، 
تاجایى کـه حتـى در خـود قـرآن نیـز بـه اهمیـت ایـن عنصـر حیاتـى اشـاره شده اسـت: «و 
جعلنـا من الماء کل شـئ حـى»7 (و هرچیِز زنـده اى را از آب پدید آوردیـم) (انصاریان. 1393: 
324). کارکـرد آب در ایـن کتـاب نیـز منطبق بر همین تفسـیر عمومى و اسـطوره اى اسـت؛ 
چـه این کـه نویسـنده بـا تیزهوشـى تمـام توانسـته میـان زنـده ماندن شـخصیت ها و سـالم 
مانـدن مخزن آب و جسـتجوى شـخصیت ها براى رسـیدن به آب صحنه هـاى درخور توجهى 
در کتـاب پدیـد آورد. شـیر نمـاد دیگـرى اسـت که در ایـن کتـاب داراى دو معنـاى متفاوت 
اسـت؛ نخسـت، شـیر به معنـاى حیوانى کـه در فرهنگ مـا و اغلب فرهنگ هاى دیگـر همواره 
نمـادى از قـدرت، صالبـت، پیروزى و قهرمانى بوده اسـت. دوم، شـیر به معناى مایع نوشـیدنى 
سـفیدرنگى کـه مى توانـد تشـنگى و گرسـنگى را رفـع کند. شـیر (نوشـیدنى) در فرهنگ ما 
یـک نوشـیدنى مفید و نمـادى از صحت و تندرسـتى، پاکى و آگاهى معنوى اسـت. بااین همه 
نزدیک تریـن تعبیـرى کـه در این کتـاب مى تـوان از آن ارائه نمود، همانا رسـیدن بـه آگاهى، 
حقیقـت و زندگـى (مادى و معنوى) دوباره و همچنین سـیراب شـدن از مهر و محبت مادرانۀ 
پـروردگار اسـت. همچنیـن در ایـن کتاب هرازگاه از ماده شـیرى صحبت مى شـود کـه در دل 
بیابان هـاى سـوزان بـه دنبـال یافتن گمشـدگان و سـیراب کـردن آن هـا اسـت. نزدیک ترین 
تفسـیر از ماده شـیر را در ایـن کتـاب مى تـوان بـه مـادر انسـان، مـادر زمین، مـادر طبیعت و 
مـادرِ جمیع بشـر نسـبت داد؛ مادر مهربانـى که با دارا بـودن قدرت حیـات و زندگانى همواره 
در پـى آن اسـت تـا فرزنـدان تشـنه و در راه ماندة خود را از شـیرة جان خویش سـیراب کند.
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درحقیقـت مى تـوان رابطۀ شـیر (نوشـیدنى) و رزمنـدگان تشـنه و ماده شـیر را در این کتاب 
بـه رابطـۀ مـادر و فرزنـِد تازه به دنیاآمـده اش در آغازیـن روزرهـاى تولـد تشـبیه نمـود. از این 
نمـاد شـگفت انگیز، بسـته به دریافـت مخاطب، مى تـوان تعابیر زیبـاى دیگرى نیز اسـتخراج 
نمـود کـه البتـه در این نوشـتار نیازى به بیـان آن ها نیسـت. درمجموع این نمـاد از زیباترین، 
پراحسـاس ترین و ظریف تریـن نمادهایـى اسـت کـه نویسـنده در ایـن کتـاب از آن بهـره 

گرفته اسـت.
از خـاك و عناصـر شـکل گرفته از خـاك (زمین، سـنگر، خاکریـز، بیابان و...) نیـز بارها در 
ایـن کتـاب یـاد شده اسـت. در اسـاطیر از عنصـر خـاك به عنـوان مـادة اولیۀ تشـکیل دهندة 
حیـات مـادى و جسـمانى انسـان و همچنیـن نشـانه اى از مـرگ و پایـاِن حیات مـادى او یاد 
شده اسـت. بـه  بیـان دیگـر خـاك کم تحرك تریـن و سـاکن ترین عنصـر از عناصـر چهارگانـه 
اسـت کـه هـم مى توانـد، ازنظـر رویـش و زایـش زندگـى و هم مـرگ و نابـودى کالبـد مادى 
مـورد توجـه باشـد. در ایـن کتـاب مى تـوان خـاك را هـم در معنـاى وسـیع و فرامـادى خود 
به عنـوان نمـادى از مـادر زمیـن و مام میهن دانسـت و هـم در معناى خاص خـود که نمادى 
از جوهـرة وجـودى انسـان و بسـترى براى آغاز و انجـام یا رویش و مرگ اوسـت. جالب این که 
در اسطوره شناسـى، خـاك نمـادى مادینـه اسـت و مى تـوان با کنار هـم قـرار دادن نمادهاى 
دیگـرى همچـون ماده شـیر و کبوتـر بااحتیـاط بـه نوع نگـرش، جهان بینـى و پیام نویسـنده 
در کتـاب پـى بـرد. تشـنگى در ایـن کتـاب نمـادى غیرمـادى اسـت کـه ازروى نشـانه هاى 
مادى اش شـناخته مى شـود و درحقیقت بیانگر میل و اشـتیاق روح انسـان به سـیراب شـدن 
از جـام زندگـى، حقیقـت، عشـق و آسـایش اسـت. تشـنگى را چـه در معنـاى ظاهـرى خود 
(نیـاز داشـتن بـه آب) و چـه در معنـاى باطنـى اش (نیـاز و اشـتیاق روح بـه سـیراب شـدن) 
مى تـوان از دیگـر نمادپردازى هـاى ظریـف و تأثیرگذار این کتاب دانسـت. درمجموع نمادهاى 
به کاررفتـه در ایـن کتـاب کارکردهـاى معنایى دقیق و حساب شـده اى دارنـد و از ظریف ترین 

نکته پردازى هـاى نویسـنده بـه شـمار مى روند.

ـ فرانقدى بر روند چاپ کتاب
آن چه آشـکار اسـت، این اسـت کـه امروزه روند چـاپ کتاب در پیشـرفته ترین مقطع تاریخى 
خـود ازنظـر تکنولـوژى، وضعیـت چندان مناسـبى در ایـران نـدارد. به کارگیرى کارشناسـان 
کارنابلد و غیرخبره، بررسـى سـطحى و سلیقه اى آثار، گرایش به سـودجویى و اقتصادمحورى 
صـرف، باندبـازى و رابطه سـاالرى، پایبنـد نبـودن بسـیارى از ناشـران بـه تعهدات منـدرج در 
قـرارداد و نادیده گرفتـن حداقـل حقـوق نویسـنده، میـل روزافزون به کسـب شـهرت کاذب، 
تبعیـض، گرانـى سرسـام آور کاغـذ، زمان بـر بودن رونـد تولید و چـاپ کتـاب و درنهایت توان 
مالـى انـدك مخاطبـان براى خریـد آثار ادبـى برخـى از مهم ترین عواملى هسـتند که چرخۀ 
طبیعى تولید و مصرف کتاب را در این سـرزمین دچار اشـکاالت اساسـى کرده اند؛ اشـکاالتى 
کـه در اغلـب مـوارد آثـار و نویسـندگان ادبـى را به حاشـیه رانـده و آن ها را زیر سـایۀ اهدافى 
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چـون کسـب جایـگاه، ثروت و شـهرِت بادآورده قـرار داده انـد. در این میان نویسـندة حرفه اى 
و کاربلـدى کـه تنهـا از راه نوشـتن گـذران عمـر مى کنـد، پـس از سـال ها بردبـارى و صـرف 
بهتریـن دارایـى خویـش (زمـان، اندیشـه، احسـاس و خیـال) در راه ادبیـات، انتظـار دارد که 
بتوانـد در زمان مناسـب کتابش را چـاپ و بازخورد مخاطبانش را دریافت کنـد. ولى این روند 
گاهـى (بـه دالیـل موجـه یا غیرموجـه) چنان طوالنـى و زمان بر مى شـود که نویسـنده پیش 
یـا پـس از چـاپ شـدن اثرش، یک یـا چند کتـاب دیگر نیز چاپ کرده اسـت (مثل نویسـندة 
ایـن کتـاب کـه پیـش و پس از چـاپ این کتـاب، کتاب هـاى دیگـرى از او چاپ شده اسـت). 
بدیهـى اسـت کـه در این حالت دیگر نویسـنده بـه  اندازة گذشـته به دنبال بازخـورد مخاطب 
نخواهـد بـود و میل و اشـتیاق چندانى براى تحلیـل بازخورد و رأى مخاطبان نخواهد داشـت. 
بـه زبان سـاده تر به دلیل طوالنى شـدن بیـش از اندازة پروسـۀ چاپ کتاب، اثـر و بازخورد آن 
بیـات مى شـود و دیگـر کارکرد چندانى براى نویسـنده نـدارد. نکتۀ دیگر آن که ممکن اسـت، 
یـک اثـر ادبـى در یـک مقطع زمانـىـ  تاریخـى خاص بـه دلیل نزدیک بـودن با یـک رخداد 
بزرگ (مثل جنگ تحمیلى) مخاطبان و بازخوردهاى بیشـترى نسـبت به سـایر مقاطع زمانى 
داشـته باشـد و با دور شـدن از آن مقطع، مخاطبان و بازخوردهایشان را نیز به همان نسبت از 
دسـت بدهـد. درسـت ماننـد این کتاب کـه اگر در زمان مناسـب خود (حدود ده سـال پیش) 
چـاپ مى شـد، به دلیل نزدیکى بیشـتر بـا دورة جنگ تحمیلى، بى گمان بازخوردهاى بیشـتر 
و بهتـرى نسـبت به اکنون داشـت؛ زیرا که شـمار درخـور توجهى از مخاطبان امـروزى کتاب 
کسـانى هسـتند کـه به خاطر سـن پایین شـان شـناخت چندانى از جنـگ و شـرایط آن دوره 

ندارنـد و نمى تواننـد، آن چنـان که باید بـا کتاب همذات پنـدارى کنند.
به هـررو هـدف از نـگارش ایـن بخش یـادآورى این نکته بود کـه از زمان آغاز و شـکوفایى 
ادبیـات در ایـن سـرزمین هنرپـرور تا به اکنـون (زمان نگارش شـاهنامۀ منثـور ابومنصورى و 
شـاهنامۀ منظـوم فردوسـى) آن چه بیـش از همه نادیده گرفته شـده، حقوق مـادى و معنوى 
نویسـندگان در رونـد نـگارش، چـاپ و توزیع آثارشـان اسـت که شـوربختانه پس از گذشـت 
چندیـن سـده هنـوز فکـرى بـراى حـل آن نشده اسـت. هم اکنـون نیـز مى توان نویسـندگان 
و شـاعران بسـیارى را مثـال زد کـه به خاطـر بى توجهـى عمومـى جامعـه بـه ادبیـات، پـس 
از سـال ها تـالش بى وقفـه و متعهدانـه هنـوز بـه کمتریـن حقـوق مـادى و معنـوى خویـش 
نرسـیده اند؛ چنان کـه گویـى پرافتخارتریـن، ماندگارتریـن و انسـانى ترین هنـر این سـرزمین 

یعنـى ادبیـات را کسـان دیگـرى به جز نویسـندگان و شـاعرانش پدیـده آورده اند!

نتیجه گیرى
کتاب طریق بسـمل شـدن داسـتان بلندى اسـت، دربارة جنگ و آسـیب هایى که هر جنگى 
مى توانـد، بـه هنـگام و بعد از وقوعش به همراه داشـته باشـد. در نگاه نخسـت آن چـه که این 
کتاب را از سـایر آثار جنگى متمایز مى کند، نگاه و دید تازة نویسـنده اش نسـبت به رخدادها، 
مصائـب و پیامدهـاى جنـگ اسـت؛ جنگى که ممکن اسـت، همـان جنگ تحمیلـى عراق بر 
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ایـران یـا هـر جنـگ دیگرى در هر دوره اى از تاریخ باشـد. آن چه روشـن اسـت، این اسـت که 
در ایـن کتاب مضامین ارزشـمندى بر محور چیسـتى و چرایى جنگ وجـود دارد که مخاطب 
تیزهـوش را بـه خوانـش تـازه اى از جنگ فـرا مى خواند. ازدیگرسـو نـگاهِ به زندگـى و امیدوار 
بـودن بـه ادامـۀ حیـات و کوشـش براى دسـت یافتـن به زندگانـى (مـادى و معنـوى) دوباره 
جـزء جدایى ناپذیـر معنـا، مفهـوم و پیـاِم ایـن کتاب اسـت. به هـررو ایـن کتاب نیـز مثل هر 
کتـاب دیگـرى ضعف هـا و قوت هایـى دارد کـه قوت هـاى آن را مى تـوان در مـواردى همچون: 
نـگاه تازه و آشـنایى زدا نسـبت به جنگ، کاربرد دقیق و سـنجیدة نمادهـا، صحنه پردازى هاى 
جانـدار و بـه تصویـر کشـیدن تقابـل میان زندگـى و امیـد در برابـر مرگ و نیسـتى پیگیرى 
نمـود. ازآن سـو ضعف هـاى کتـاب را مى تـوان در مجمـوع حوِل محـور تکنیک زدگـى افراطى 
متـن خالصـه نمـود کـه بـه شـکل هاى مختلـف در دل متـن خودنمایى کـرده و هـرازگاه به 
شـکلى محسـوس از آن بیـرون زده اند، از آن جملـه: تغییر و جابه جایى غیرضـرورى راوى ها و 
زاویۀ دیدهـا، یکدسـت نبـودن نثـر و زبـان و تغییر کیفیت آن هـا، ناهماهنگى فرم (نثـر، زبان، 
پیرنـگ و روایـت) بـا محتـواى اثر (پیـام، معنا، موضـوع، سـوژه  و...)، پیچیدگى بیـش از اندازة 
پیرنـگ و سـاختار روایـت، اطنـاب بیش از انـدازه در برخـى دیالوگ ها، غیرطبیعى و خشـک 
بـودن شـمارى از دیالوگ هـا، تکنیکـى شـدن افراطـى متن و در یـک کالم پیش افتـادن فرم 
از محتـوا. در مجمـوع ایـن کتـاب باآن کـه در سطربه سـطر و واژه بـه واژة آن مى تـوان دقـت، 
تیزهوشـى و تفکر نویسـنده را مشـاهده و ردگیـرى نمود، به دلیل افـراط در کاربرد تکنیک ها 
و پیچیدگى هـاى نامعمـول و غیرضـرورى در سـاختار کلى روایـت، تاحد زیادى امـکان ارتباط 
مؤثـر را از خواننـده دریـغ کرده اسـت. درواقـع این نوع داستان نویسـى همان گونه که نشـانگر 
جسـارت نویسـنده در آزمـودن راه هـا و افق هاى جدید در هنِر سـترگ داستان نویسـى اسـت، 
ازسـوى دیگر نمایانگـر برجسـته کردن عمدى فرم به بهاى از دسـت رفتن لـذت خوانش متن 

و دشـوار شـدن درك مفاهیم آن براى مخاطب اسـت.

پى نوشت
1. فـرم (Form): شـکل بیرونـى اثـر اسـت (داد، 1385: ذیل «فرم»). فـرم اثر درواقع به شـکل و چگونگى ارائۀ 

اثـر یا «چگونه گفتن» اشـاره دارد.
2. محتـوا (Content): بـراى محتـوا تعریـف دقیقى وجـود ندارد. در ادبیـات محتوا درواقع همان چیزى اسـت 

کـه متـن مى خواهـد بگوید و اشـاره به «چه گفتـن» دارد.
3. نمـاد (Symbol): شـىء بى جـان یـا موجـود جانـدارى اسـت کـه هم خودش اسـت و هم مظهـر مفاهیمى 
فراتـر از خـودش (داد، 1385: ذیـل «نمـاد»). نمـاد به عنـوان چیـزى تعریـف مى شـود که به جاى چیـز دیگرى 
قـرار گرفتـه باشـد. به عبارت دیگـر چیـزى اسـت که معناى خـود را بدهد و جانشـین چیـز دیگرى نیز بشـود یا 

چیـز دیگرى را القـا کند (میرصادقـى، 1380: 544).
4. سوررئالیسـم (Surrealism): از جنبش هـاى هنـرى قرن بیسـتم اسـت. سوررئالیسـم به معنـى گرایش به 
مـاوراى واقعیـت یـا واقعیـت برتـر اسـت (احمدگیـوى، 1367: 169) و مهم تریـن هدفش آن اسـت که «تناقض 

پیش افتادن فرم از محتوا
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پیشـین رؤیـا و واقعیـت را در یـک واقعیت مطلـق – یک ابر واقعیـت حل کند. (پاکبـاز، 1393: 315). داسـتان 
سـوررئال درحقیقـت داسـتانى اسـت کـه در آن واقعیـت بـا خواب و خیـال درهم مى آمیـزد و از ایـن هم آمیزى 

جهانـى نو مى سـازد. 
5. فراداسـتان (Metanarrative): گونه اى از داسـتان اسـت که خودآگاهانه توجه خواننده را به داسـتانى بودن 
متـن جلـب مى کنـد (نگارنـده). داسـتانى کـه خـود نویسـنده نیـز در آن حضـور و نقـش دارد. بـه تعبیـر دیگر 

داسـتانى دربارة نوشـتن داسـتان مورِدنظر نویسـنده (بى نیـاز، 1388: 274).
6. روایت شناسـى (Narratology): بررسـى و شـناخت راوى، شیوة روایت پردازى، سـاختار روایت و نوع ارتباط 
آن هـا بـا یکدیگر به همراه کشـف نقاط ضعف و قـوِت روایت پردازى یـک اثر را گویند (نگارنـده). تعاریف دیگرى 
نیـز بـراى این اصطالح وجود دارد، ازجمله: «شـعبه اى از رویکرد علمى نسـبتاً نوینى اسـت کـه دغدغۀ اصلى آن 
شناسـایى عناصـر سـاختارى و حالت هاى مختلف ترکیـب این عناصر در روایت، شـگردهاى تکرارشـوندة روایت 

و تحلیـل انواع گفتمان در روایت مى باشـد» (داد، 1385: 254).
7. انبیاء/30.
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چکیده
ــتۀ  ــت و دوم (1313ش)، نوش ــرن بیس ــتم در ق ــان رس ــى رم ــى و بررس ــه معرف ــه ب ــن مقال  ای
عبدالحســین صنعتــى زاده اختصــاص دارد. بدیــن منظــور ابتــدا معرفــى مختصــرى از صنعتــى زاده و 
اثــرش و خالصــه اى از داســتان ارائــه مى شــود. ســپس کوشــش مى شــود تــا ژانــر علمــى ـ تخیلــى 
و مؤلفه هــاى مهــم آن توصیــف شــود. پــس از آن بــه نمــود ایــن مؤلفه هــا در داســتان صنعتــى زاده 
پرداختــه و مضمــون محــورى ایــن داســتان و ویژگى هــاى شــاخص آن بررســى مى شــود. درنهایــت 
ــا حــدى  ــران ت ــخ داستان نویســى ای ــور و اهمیــت آن در تاری ــى مذک ــوع ادب ــا ن ــر ب ــن اث نســبت ای

ــود. ــخص مى ش مش
کلیدواژه: داستان علمى، تخیلى، رستم در قرن بیست و دوم، سنت و تجدد

ــت  ــران اس ــى در ای ــگامان رمان نویس ــى زاده (1352-1275ش) از پیش ــین صنعت عبدالحس
ــا  ــه خاطــر رمان هــاى تاریخــى اش همچــون دامگســتران ی ــت، بیشــتر ب ــوان گف کــه مى ت
انتقام خواهــان مــزدك در دو جلــد (1299 و 1304ش)، مانــى نقــاش (1305ش) و سلحشــور 
(1312ش) شــهرت یافته اســت. (در مــورد او ر.ك آرین پــور، 1374: 227-224) و شــاید 
همیــن امــر موجــب شــده کــه پــس از افــول ایــن نــوع ادبــى او نیــز کمابیــش بــه فراموشــى 
ســپرده شــود. دلیــل دیگــر کم توجهــى بــه او شــاید ایــن باشــد کــه او را کمابیــش در جایــگاه 
ــه و  ــارش را از ایــن نظــر کم مای ــده و آث ــا نویســندة صــرف رمان هــاى تاریخــى دی مــورخ ی
ــى زاده  ــدن صنعت ــا دی ــا ب ــى، 1377، ج1: 36-35). ام ــد (ر.ك میرعابدین ــت یافته ان کم اهمی
در همــان جایــگاه نویســندة ادبــى بایــد گفــت: در وجــود او اســتعدادى بــود کــه در بســیارى 
ــار  ــى سرش ــود؛ تخیل ــده نمى ش ــس از او دی ــم روزگار او و پ ــى ه ــندگان ایران ــر از نویس دیگ
ــگان  ــرورده. ایــن تخیــل در رمــان مجمــع دیوان ــه چنــدان فرهیختــه و پ ــاب، گیریــم ن و ن

 محمدمهدی مقیمی زاده
m.moghimizadeh@yahoo.com عضو هیئت علمی بنیاد دایرة المعارف اسالمی 

صنعتی زادۀ کرمانی در قرن بیست و یکم 
۲۲        
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■ صنعتى زاده کرمانى، عبدالحسین (1396). رستم در 
قرن 22. تهران: نفیر.

ــان  ــى نمای ــت و دوم (1313ش) به خوب ــرن بیس ــتم در ق ــش از آن در رس (1304ش) و بی
اســت؛ نمــود آن را در دیگــر داســتان هایش و حتــى در تجربــۀ کوتــاه او در کار روزنامه نــگارى 

ــد.1 ــوان دی ــم مى ت ه
رســتم در قــرن بیســت و دوم ابتــدا به صــورت پاورقــى در روزنامــۀ شــفق ســرخ انتشــار 
مى یافــت و ســپس در 1313ش. در قالــب کتــاب منتشــر شــد. بــه روایــت خــود صنعتــى زاده 
او هربــار بخشــى از رمــان را مى نوشــت و بــراى چــاپ بــه مایــل تویســرکانى، ســردبیر وقــت 
ایــن روزنامــه مى ســپرد (صنعتــى زاده، 1346: 321-322). ایــن  رمــان تــا 1332ش. پنــج بــار 
تجدیــد چــاپ شــد و پــس از گذشــت دهه هــا در 1396ش. بــه همــت مهــدى گنجــوى و 
مهرنــاز منصــورى، مجــدداً در شــمارگانى محــدود بــه چــاپ رسیده اســت. ایــن رمــان را کــه 
ــابق» او  ــاى س ــر از رمان ه ــر و تمیزت ــى زاده، آن را «بهت ــه صنعت ــه اى ب ــا یوشــیج در نام نیم
دانســته و ستوده اســت (نیمــا یوشــیج، 1393: 528)، نخســتین رمــان علمى-تخیلــى ایــران 
ــن داســتان آورده  ــدا خالصــه اى از ای ــن موضــوع، ابت ــه ای ــن ب ــد. پیــش از پرداخت خوانده  ان

مى شــود: 
در ســال 2153م. دانشــمندى بــه نــام جانــکاس ازطریق «ماشــین تجســم ارواح و اجســام 
مــردگان» کــه اختــراع خــود اوســت، رســتم و خدمتــکارش زنگیانــو و اســبش رخــش را بــه 
قــرن 22 مــى آورد. رســتم ابتــدا در پــى همــاوردى بــا او و دیگرانــى اســت که آن هــا را عفریت 
ــکاس  ــا موتورســیکلت جان ــى رخــش او در مســابقه ب ــا در نخســتین رویاروی ــدارد، ام مى پن
ــر تفنــگ  ــر و کمــان او در براب ــز تی ــدازى نی ــازد و در مســابقۀ تیران ــد و جــان مى ب وامى مان
ــا در مرکــز سیســتان  جانــکاس درمى مانــد. در ادامــه رســتم و خادمــش را بــه شــهر زنگیان
مى برنــد و در دانشــگاه ایــن شــهر ســکنى مى دهنــد. در همیــن زمــان مــردم جهــان ازطریــق 
تلویزیــون مســتقیماً ماجــرا را پیگیــرى مى کننــد. رســتم کــه پیشــرفت هاى تکنولــوژى در 
ــکاس  ــه شیشــۀ عمــر جان ــدارد، در پــى دســتیابى ب ایــن عصــر را افســون و طلســم مى پن
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اســت، امــا نتیجــه اى جــز تمســخر و تحقیــر عایــدش نمى شــود. همزمــان حکومــت وقــت به 
دلیــل تبعاتــى کــه ایــن اختــراع در پــى دارد، بــه دنبــال توقیــف جانــکاس و ماشــین اوســت و 
بــه دســتاویزى قانونــى بــراى ایــن کار نیــاز دارد. ســرانجام رســتم را بــه دلیــل نداشــتن اوراق 
هویــت و رفتــار غیرمتمدنانــه بــه دادگاه احضــار مى کننــد. از ســوى دیگر جمعــى از یهودیــان 
ســاکن در اورشــلیم بــه ایــن فکــر مى افتنــد کــه بــا احیــاء قــارون، نشــانى گنج هــاى مدفــون 
او را بــه دســت آورنــد و پــس از توافقــى ســریع بــا دولــت و جانــکاس، جســم و روح قــارون نیز 
در برابــر دادگاه پدیــد مى آیــد، امــا او کــه مظهــر بخــل و تنگ چشــمى اســت، از دادن نشــانى 
گنج هایــش امســاك دارد. ســرانجام رئیــس کل محاکــم بــا بیانــى طنزآمیــز احیــاء چنیــن 
امواتــى را در قــرن 22 نادرســت مى دانــد؛ رســتم نیــز بــا بیــان ایــن جملــه کــه «مردمــان هــر 
قرنــى بــراى آن قــرن خلــق شــده اند»، ایــن مطلــب را تأییــد مى کنــد و ایــن چنیــن رســتم 

و قــارون بــه عالــم امــوات بازگردانــده مى شــوند.
پیــش از ورود بــه مبحــث ژانــر علمى -تخیلــى باید گفــت: چنان کــه برخى نظریه پــردازان 
حــوزة انــواع ادبــى بیــان کرده انــد، مرزبنــدى دقیــق و قطعــى میــان این انــواع امــرى ناممکن 
اســت؛ چراکــه سرشــت تعریف گریــز ادبیــات و پیچیدگــى و ســیالیت بســیارى از آثــار ادبــى 
اجــازة ایــن کار را بــه مــا نمى دهــد. همچنیــن تفســیر خواننــدگان از یــک اثــر ادبــى تــا حدود 
زیــادى در مســئلۀ شــناخت نــوع آن مؤثــر اســت (ر.ك دوبــرو، 1389: 145). همیــن مســائل 
موجــب شده اســت کــه گاه تعریف هــاى ارائه  شــده از یــک نــوع ادبــى نتوانــد، آثــار منســوب 
بــدان نــوع را پوشــش دهــد؛ ایــن گونــه اســت کــه بــراى مثــال در کنــار داســتان علمــى-
ــه  ــا این ک ــز اشــاره مى شــود و ی ــزى علمــى2 نی ــر چــون فانت ــه انواعــى دیگ ــى، گاه ب تخیل
ــدى  ــوع پایبن ــزان و ن ــى (برحســب می ــى ـ تخیل ــتان علم ــرِم داس ــۀ ســخت و ن از دو گون
.(westfahl, 2005: 187-188 ــوالدى، 1377: 87 ؛ ــد (ف ــان مى آی ــه می ــخن ب ــم) س ــه عل ب
ــه  ــه ب ــت و این گون ــار یاف ــى از آث ــان طیف ــترکى را می ــاى مش ــوان مؤلفه ه ــه مى ت با این هم

تعریفــى نســبى از آن طیــف رســید.    
ــدن  ــه گفتــۀ برخــى منتقــدان، مهم تریــن ویژگــى داســتان هاى علمى-تخیلــى آفری  ب
جهانــى متفــاوت بــا جهــان ماســت (Jones, 2003: 163). ازایــن رو ایــن داســتان ها در ذیــل 
ــواع  ــا ســایر ان ــا وهمــى (فانتاســتیک) قــرار مى گیرنــد، امــا تفاوتشــان ب ادبیــات تخیلــى ی
فانتــزى چیســت؟ نویســندگان ایــن داســتان ها مى کوشــند تــا توجیهــى علمــى بــراى جهــان 
متفــاوت و مخّیــل خویــش عرضــه کننــد، حال آن کــه مثــًال کافــکا در داســتان وهمــى مســخ3 
.(Robert, 2006: 1, 5) ــوع کار او نیســت ــاً موض ــدارد و اساس ــى را ن ــن توجیه ــرواى چنی پ

ایــن جهــان متفــاوت معمــوالً جایــى در آینــده و یــا ســرزمین هاى ناشــناخته تصور مى شــود. 
ســاختن ایــن جهــان بــه یــارى شــگردى انجــام مى گیــرد کــه آن را «برون یابــى»4  نامیده انــد 
و آن عبــارت اســت از کشــف یــک جهــان ممکــن بــر مبنــاى متغیرهــاى جهــان موجــود. 
بــراى مثــال، نویســندة داســتانى دربــارة آینــده بــا نگاهــى بــه روندهــاى علمــى زمانــۀ خود و 
تصــور ادامــۀ آن هــا تصویــرى را از جهــان آینــده نقــش مى زنــد (فــوالدى، 1377: 35-37).
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البتــه ایــن توضیــح نبایــد موجــب خلــط ایــن مؤلفــه بــا پیش بینــى علمــى و نادیده انــگارى 
 Stableford,) اصــل تخیــل شــود. درواقــع چنان کــه منتقــدى به درســتى اشــاره کرده اســت
18 :2003)، در این جــا تصــورِ پیشــرفت، آینــده را بــه قلمرویــى خیال انگیــز و جــذاب بــراى 

بــراى شــناخت و کنــدوکاو بــدل مى ســازد. 
ــا  ــى ی ــات مردم ــه اى از ادبی ــوان گون ــى را مى ت ــتان  علمــى ـ تخیل ــویى دیگر داس   از س
ــته اند  ــرگرم  کننده داش ــۀ س ــاز جنب ــاً از دیرب ــتان ها عموم ــن داس ــت. ای ــند دانس عامه پس
و امــروز نیــز بخــش مهمــى از ســینماى تجــارى جهــان بــه همیــن ژانــر تعلــق دارد. ایــن 
ــا مجــال  ــه در آن ه ــن روســت ک ــن همی ــتوارند و از ای ــداد و کنــش اس ــر روی داســتان ها ب
ــراى شــخصیت پردازى عمیــق و مفصــل نیســت (Jones, 2003: 171). همیــن  چندانــى ب
ــا  ــا پیــش از دو ت ــا منتقــدان ادبــى دانشــگاهى دســتِ کم ت ویژگى هــا موجــب شده اســت ت
ــران ایــن بى توجهــى  ــد؛ در ای ــى ندهن ــوع ادب ــه ایــن ن ــادى ب ــر اهمیــت زی ســه دهــۀ اخی
ــا ســالیان اخیــر نیــز ادامــه داشته اســت (فــوالدى، 1377: 9-8). با این وجــود بایــد توجــه  ت
ــواع  ــر ان ــل دیگ ــد، مث ــاى مى گیرن ــى ج ــوع ادب ــن ن ــل ای ــه ذی ــتان هایى ک ــت، داس داش
ــى  ــاى معنای ــدد الیه ه ــق و تع ــا عم ــتعارى ی ــاى اس ــى و غن ــر ارزش ادب ــى ازنظ ــار ادب آث
جایگاه هــاى متفاوتــى دارنــد. آدام رابــرت در نــگاه متفــاوت خــود بــه ایــن نــوع ادبــى بــر آن 
ــر  ــازه اى را بــه کمــک قــوة تخیــل در براب اســت کــه داســتان علمــى ـ تخیلــى افق هــاى ت
انســان مى گشــاید و چنیــن اثــرى ـ در معنــاى ریکــورى آن و نــه در مفهــوم کالســیکش ـ 
ــرز  ــدن م ــگ ش ــى کم رن ــن ازجهت ــت (Rbert, 2006: 145-146). همچنی ــتعارى اس اس
میــان ادبیــات فاخــر و ادبیــات عامیانــه در نــگاه نویســندگان و منتقــدان پســامدرن، در توجــه 

ــر نبوده اســت.  ــر بى تأثی ــى در دورة اخی ــى ـ تخیل ــتان هاى علم ــه داس ــتر ب بیش
ــوان در مجمــوع واجــد  ــگاه نخســت مى ت ــرن بیســت و دوم را در همــان ن رســتم در ق
ــر و  ــل در آن پررنگ ت ــد تخی ــه بُع ــى دانســت. درســت اســت ک ــاى علمــى ـ تخیل مؤلفه ه
توجیهــات علمــى اش محــل ایــراد اســت، امــا در میــان طیــف گســتردة آثــار علمــىـ  تخیلى 
جایــى بــراى ایــن داســتان ها هــم هســت، ولــو آن کــه علمــى ـ تخیلــِى نــرم خوانــده شــوند. 
در ادامــه بــا اشــاره بــه برخــى ویژگى هــاى ایــن رمــان موضــوع را روشــن تر خواهیــم کــرد.

 از مضامیــن رایــج علمــى ـ تخیلــى ســفر انســان در زمــان و رفتــن بــه جهــان آینــده 
ــا ماشــین  ــه ت ــى سباســتیان مرســیه6، گرفت اســت. از ســال 2440 (1771م) 5 ، نوشــتۀ لوی
ــاى  ــتان ها و فیلم ه ــادى از داس ــداد زی ــا تع ــز8 و ت ــم ه. ج. ول ــر مه ــان7 (1895م)، اث زم
پرفــروش قــرن بیســتم حــول ایــن مضمــون پدیــد آمده انــد. نکتــۀ گفتنــى درمــورد ایــن 
ــه روح  ــت ک ــوان گف ــى مى ت ــت. به طور کل ــهر اس ــوع آرمان ش ــا موض ــا ب ــد آن ه ــار پیون آث
ــون  ــى چ ــه مفاهیم ــان نســبت ب ــخصى داستان نویس ــدگاه ش ــز دی ــه و نی ــر زمان ــم ب حاک
علــم و پیشــرفت در ترســیم آن هــا از جهــان آینــده مؤثــر بوده اســت. بــراى نمونــه مرســیه 
ــان  کــه در عصــر روشــنگرى مى زیســت و نگاهــى امیدوارانــه بــه آینــده داشــت، آن را چون
آرمان شــهرى تصویــر نموده اســت؛ حال آن کــه ولــز وقتــى ماشــین زمــان را در انتهــاى قــرن 
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ــول  ــت و دوم محص ــرن بیس ــتم در ق ــت. رس ــى را نداش ــت، آن خوش بین ــم مى نوش نوزده
نــگاه خوش بینانــه بــه آینــده اســت کــه در واقــع از خوش بینــى بــه علــم، تجــدد، پیشــرفت و 
انســان محورى حکایــت دارد. در جهــان مخّیــل او علــم و تکنولــوژى در زمینه هــاى مختلــف 
ــر  ــاه و آســایش را ب از قبیــل ارتباطــات و حمــل و نقــل پیشــرفتى فوق العــاده داشــته و رف
ــه  ــد اســت و ب ــق و کارآم ــى بســیار دقی ــم کرده اســت؛ نظــام قضای زندگــى انســان ها حاک
مــّر قانــون عمــل مى کنــد و مــواردى دیگــر ازاین دســت. فراتــر از ترســیم چنیــن جهانــى، 
صنعتــى زاده در رمــان خــود نبــردى را میــان ســنت و تجــدد بــه تصویــر مى کشــد کــه در 
نتیجــۀ آن، ســنت بى رحمانــه در برابــر تجــدد تحقیــر مى شــود. تصویــر رســتم و خادمــش 
زنگیانــو در جهانــى کــه هیــچ از آن نمى داننــد، به وضــوح دن کیشــوت و خدمتــکارش ســانچو 
ــگارش  ــخ ن ــه تاری ــده با توجه ب ــه آین ــنده ب ــرط نویس ــى مف ــى آورد. خوش بین ــاد م ــه ی را ب
اثــرش چنــدان عجیــب نیســت. تجددگرایــى ســال ها پیــش از نوشته شــدن ایــن داســتان، 
بــه مفهومــى اساســى در ذهــن روشــنفکران ایرانــى بــدل شــده بــود، امــا صنعتــى زاده در آن 
هنــگام کــه ایــن داســتان را مى نوشــت، نمودهــاى عملــى پیشــرفت و اصالحاتــى برآمــده از 
تجــدد را بــه چشــم مى دیــد و ازایــن رو مى توانســت تــداوم و نتیجــۀ آن هــا را بهتــر تصــور 

کنــد. 
 نکتــۀ دیگــرى کــه در پیونــد بــا بحــث پیشــین وجــود دارد، ســخن بســیار مشــهورى 
اســت و آن این کــه در داســتان هاى علمــىـ  تخیلــى بارهــا پیشــرفت یــا اختراعــى بــه تصویــر 
ــه دســت دانشــمندان تحقــق یافته اســت و از نمونه هــاى  کشــیده شــده کــه مدتــى بعــد ب
زبانــزدش ســفر بــه کــرة مــاه را مى تــوان یــاد کــرد (Stableford, 2003: 16 در ایــن بــاره ر.ك 
بــالى، 1393: 14-11). ایــن امــر نشــانگر اهمیــت تخیــل و همچنین اهتمام این نویســندگان 
ــن  ــم چنی ــى زاده ه ــتان صنعت ــت. در داس ــر آن رف ــر ذک ــه پیش ت ــى اســت ک ــه برون یاب ب
ــه در جهانــى کــه او 85 ســال قبــل در 1313ش.  ــراى نمون ــوان دیــد. ب نمونه هایــى را مى ت
آفریــده، پخــش زنــدة تلویزیونــى امــرى عــادى اســت؛ انســان ها از طریــق تلفــن بى ســیم بــا 
هــم ســخن مى گوینــد و حتــى بــا یکدیگــر تمــاس تصویــرى دارنــد کــه البتــه توصیــف او 
از ایــن تمــاس بــر پایــۀ ابزارهــاى جدیــد زمانــۀ خــود بوده اســت: «ســاکنین شــهر بــا تغییــر 
ــه  ــى ک ــافت در حالت ــخ ها مس ــا از فرس ــیلۀ تلویزیون ه ــیم و به وس ــاى بى س ــواج تلفون ه ام
یکدیگــر را مشــاهده مى نماینــد، بــا هــم صحبــت مى دارنــد» (صنعتــى زاده، 1396: 38)، امــا 
مســألۀ مهم تــرى کــه بایــد بــدان پرداخــت، اختــراع محــورى ایــن داســتان یعنــى «ماشــین 
تجســم ارواح و اجســاد مــردگان» اســت کــه ابــزار نویســنده بــراى ســفر شــخصیت ها در زمان 
بــوده. توجیــه علمــى ایــن ماشــین کــه اجســام و نیــز «ارواح مــردگان» را حاضــر مى ســازد، 
ــیج، 1393:  ــا یوش ــرده (نیم ــاره ک ــح اش ــود به تلوی ــۀ خ ــز در نام ــا نی ــه نیم ــه ک همان گون
523)، محــل اشــکال و موجــد تناقضاتــى اســت. ایــن اشــکاالت باوجــود ســخنان جانــکاس 
ــا چاپگرهــاى ســه بعدى  ــم شــباهت ظاهــرى آن ب ــن ماشــین و به رغ ــه علمــى ای در توجی
عصــر جدیــد همچنــان پابرجاســت. حال  آن کــه بــراى مثــال اگرچــه ماشــین زمــان ولــز نیــز 

صنعتى زادة کرمانى در قرن بیست و یکم
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نقد داستان

تخیلــى اســت، امــا پشــتوانه اى نظــرى داشــته کــه حتــى یــک قــرن بعــد دانشــمندى چــون 
اســتفن هاوکینــگ9 آن  را محتمــل دانسته اســت (ر.ك فــوالدى، 1377: 86). نکتــۀ دیگــر بــه 
شــخصیت رســتم بازمى گــردد کــه بــه بیانــى علمــى، چهــره اى اســاطیرى اســت و دســتِ کم 
این کــه موجودیــت تاریخــى او بدیــن شــکل و توصیفــى کــه مى شناســیم، روشــن نیســت. 
ــد  ــى نمى توان ــان تاریخ ــه زم ــده ب ــرن 22، على القاع ــاى ق ــه دنی ــدن او ب ــب آم بدین ترتی
مربــوط باشــد و بلکــه گویــى او و مالزمــش از جهــان افســانه بــه ســاحت واقعیــت خزیده انــد؛ 
چنان کــه در گفتگــوى رســتم و جانــکاس در بــاب دیــوان و عفریتــگان (صنعتــى زاده، 1396: 
ــد. در جمع بنــدى ایــن  ــوان دی ــان دو جهــان واقعیــت و افســانه را مى ت ــل می 15-14) تقاب
بحــث بایــد گفــت کــه اساســاً دغدغــۀ صنعتــى زاده مســألۀ ســفر در زمــان  نبوده اســت، بلکــه 
ــه دغدغــۀ اصلــى خــود یعنــى جــدال  ــا ب ــارى گرفته اســت ت ــوان تمهیــدى ی ــه عن از آن ب
ــا او در ایــن جــدال تخیلــى بــه نمودهــاى چنیــن ســتیزى در  ســنت و تجــدد بپــردازد. آی
جامعــۀ معاصــر خــود توجــه داشته اســت؟ پاســخ بــه ایــن پرســش برمبنــاى بازیابــى نیــت 
مؤلــف ممکــن نیســت، امــا در چهارچــوب تفســیر متــن مى تــوان بــه نشــانه هایى در ایــن 
بــاب دســت یافــت؛ مثــل حکمــى کــه دادگاه علیــه رســتم صــادر مى کنــد، مبنى بــر الــزام او 
بــه تحصیــل و تغییــر ظاهــر و ماننــد این هــا و از ایــن طریــق به نحــوى در پــى اهلــى کــردن 
و بــه تعبیــر بهتــر مدرن ســازِى اجبــارى اوســت کــه مى تــوان آن را همــان «تجــدد آمرانــه» 
دانســت. از ســوى دیگر مقاومــت رســتم را در برابــر ایــن فراینــد مى بینیــم کــه خشــمگینانه 
ــا آخــرش یــک ذره خــاك بــراى تیمــم و  و به صراحــت مى گویــد: «سیســتانى کــه از اول ت
ــاد ســال  ــه مردمــش بى ریــش باشــند، مى خواهــم هفت ــدا نشــود، سیســتانى ک تبــرك پی
ســیاه وجــود نداشــته باشــد» (صنعتــى زاده، 1396: 80) و اندکــى بعــد مالزمــش زنگیانــو نیز 
نفــرت خــود را از جهــان جدیــد و مردمــان متجــددش چنیــن بیــان مى کنــد: «مى خواهــم 
همه جــا را آتــش بزنــم. هرکــس را ببینــم بــا دندانهایــم ریزریــز نمایــم. مــن از ایــن آدم هــاى 

ســرخاب و ســفیداب کــرده بــدم مى آیــد» (همــان: 82).
 رســتم در قــرن بیســت و دوم به لحــاظ پرداخــت روایــى جــدا از آن چــه دربــارة توجیهات 
ــوان  ــا را مى ت ــن آن ه ــه مهم تری ــم دارد ک ــرى ه ــاى دیگ ــد، ایراده ــه ش ــى اش گفت علم
ــى  ــت؛ روایت ــتان دانس ــن داس ــش در دل ای ــاى مدفون ــارون و گنج ه ــتان ق ــدن داس گنجان
مســتقل کــه گویــى شــتاب زده و نســنجیده روایــت اصلــى الصــاق شــده و بــه تعبیــر نیمــا 
برخــالف «وحــدت فکــرى» رمــان اســت (نیمــا یوشــیج، 1393: 528)، امــا یکــى از وجــوه 
ــزى  ــاى طن ــد، موقعیت ه ــارش ش ــان انتش ــت آن در زم ــه موجــب جذابی ــتان ک ــن داس ای
ــه  ــد در داســتان ایجــاد شده اســت. چنان ک ــم و جدی ــل قدی ــان تقاب ــر هم ــه  بناب اســت ک
گفتیــم، سرگرمى بخشــى به طور کلــى از مؤلفه هــاى ایــن نــوع ادبــى بوده اســت. در 
ــراى ایجــاد  ــد، فرصــت ب داســتان هایى کــه حــول مضمــون ســفر در زمــان شــکل گرفته ان
موقعیت هــاى طنــز مهیاســت و مشــخصاً گروهــى از ایــن داســتان ها طنزآمیزنــد. چنان کــه 
ــا همیــن مضمــون در ســینماى جهــان  ــى ب ــم، تاکنــون فیلم هــاى کمــدى محبوب مى دانی
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ــه  ــرن بیســت و دوم شــاید بیشــتر ب ــا داســتان رســتم در ق ــان آن ه ــد؛ از می ــد آمده ان پدی
«بازدیدکننــدگان10 1 و 2» (1993 و 1998م)، ســاختۀ ژان مــارى پــواره11، شــبیه باشــد که در 
آن شــوالیه اى همــراه بــا مالزمــش از دل قــرون وســطى بــه قرن بیســتم مى آیــد و ماجراهایى 
خنــد ه دار را رقــم مى زنــد. حــال کــه ســخن از ســینما شــد، بایــد گفــت تصویرهایــى کــه 
صنعتــى زاده در داســتانش پرداخته اســت، گاه قابلیــت ســینمایى عجیبــى دارنــد و برخــى از 
ــه  ــد: این ک ــاد مى آورن ــه ی ــان را ب ــینماى جه ــهور س ــاى مش ــى از فیلم ه ــا صحنه های آن ه
مــردم جهــان بــا تلویزیون هــاى شــخصى خــود به طــور زنــده تمامــى کارهــاى رســتم را در 
طــول شــبانه روز دنبــال مى کننــد، بى درنــگ صحنه هایــى از «نمایــش ترومــن»12 (1998م)، 

ــر13 را تداعــى مى کنــد. ســاختۀ پیتــر وی

نتیجه گیرى
ــتان هاى  ــرة داس ــوان در زم ــت و دوم را مى ت ــرن بیس ــتم در ق ــد، رس ــه ش ــه گفت چنان ک
ــه دو  ــتان ها ب ــوع داس ــن ن ــدى ای ــه طبقه بن ــد ب ــر مقی ــا اگ ــمرد، ام ــى برش علمــى ـ تخیل
دســتۀ کلــى ســخت (بــا غلبــۀ وجــه علمــى و تخصصــى) و نــرم (بــا غلبــۀ جنبــۀ تخیلــى و 
ســرگرمى) باشــیم، ایــن داســتان به لحــاظ صــورت و ســاختارش بــه دســتۀ دوم تعلــق دارد 
ــوان آن را داســتانى در  ــه تعبیــرى دیگــر یــک فانتــزى علمــى اســت. از ســوى دیگر مى ت و ب
ســتایش قــدرت انســان و علــم او دانســت؛ البتــه مشــروط بــدان کــه بپذیریــم، جهت گیــرى 
ــه  ــه ســود تجــدد اســت ک ــان ســنت و تجــدد ب ــان جــدال ترسیم شــده می ــن در جری مت
نشــانه هاى موجــود در متــن ظاهــراً چنیــن مســیرى را بــه مــا مى نماینــد. درواقــع نویســنده 
از فرصــت خــود بــراى ایجــاد گفت وگویــى انتقــادى میــان ایــن دو صــداى متفــاوت چنــدان 
بهــره نبرده اســت. با این حــال احتمــال تفســیر هاى متفــاوت از داســتان را هیــچ گاه 
نمى تــوان به کلــى منتفــى دانســت. تا کنــون رســتم در قــرن بیســت و دوم جایــگاه مهمــى در 
ادبیــات داســتانى ایــران نداشــته و اثــرى شــاخص و مانــدگار بــه شــمار نیامده اســت. گنجوى، 
ــر آن نوشــته چنیــن  ــه ب ــان، در مؤخــره اى ک ــن رم ــد ای یکــى از دو ویراســتار چــاپ جدی
پیش بینــى کرده اســت کــه در آینــده بــا تغییــر زاویــۀ دیــد جامعــۀ ادبــى نســبت بــه ادبیــات 
و رنــگ باختــن دیدگاه هــاى ایدئولوژیــک، صنعتــى زاده و به ویــژه ایــن اثــر او بیشــتر مــورد 
توجــه قــرار خواهــد گرفــت (صنعتــى زاده، 1396: 116). بایــد گفــت همیــن حــاال کــه عده اى 
بــه فکــر تجدیــد چــاپ ایــن کتــاب و معرفــى آن افتاده انــد، نشــانه هاى ایــن توجــه دیــده 
ــاره در دل داســتان  ــى پــس از 85 ســال صنعتــى زاده دوب ــر، گوی ــى دیگ ــه بیان مى شــود. ب

خویــش تجســم یافتــه و بــه قــرن بیســت و یکــم آمده اســت.

پى نوشت 
1. صنعتــى زاده در 1307ش. روزنامــه اى را بــه نــام پنــدار در کرمــان منتشــر مى کــرد؛ در یکــى از ســرمقاله هاى 
آن بــراى انتقــاد از وضعیــت اخالقــى روزگار خــود، داســتان واره اى بــا محوریــت اختــراع دســتگاه «میزان الدروغ» 

صنعتى زادة کرمانى در قرن بیست و یکم
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(دروغ ســنج) ساخته اســت (ر.ك صنعتــى زاده کرمانــى، 1346: 313-316).
2. Science Fantasy

3. Die Verwandlung

4. extrapolation

5. L’An deux mille quatre cent quarante 

6. L. Mercier

7. The Time Machine 

8. H. G. Wells

9. S. Hawking 

10. Les Visiteurs

11. Poiré J.

12. The Truman Show 

13. Peter Weir
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کلئوپاترای پسا مدرن
         

چکیده
ــتان هاى پسامدرنیســتى  ــم در داس ــى مه ــت دو ویژگ ــول فراروای ــه و اف ــتان تاریخ نگاران فراداس
ــخصیت ها  ــل ش ــى مث ــاخت مایه هاى تاریخ ــه از س ــتان تاریخ نگاران ــندگان فراداس ــت. نویس اس
و رویدادهــاى واقعــى اســتفاده مى کننــد، امــا در آن دخــل و تصرفــى آگاهانــه انجــام 
ــد مى کننــد.  ــودن آن دچــار تردی ــا غیرواقعــى ب مى دهنــد، طورى کــه خواننــده را در واقعــى ی
ــه  ــد ک ــب مى کنن ــئله جل ــن مس ــه ای ــده را ب ــه خوانن ــن روش توج ــا ای ــت ها ب پسامدرنیس
رویدادهــاى گذشــته غیرواقعــى و خدشــه پذیر و روایتــى داســتانى اند. بحــران و افــول 
ــت  ــم ثاب ــى مفاهی ــه فروپاش ــه ب ــت ک ــم اس ــب پسامدرنیس ــر مکت ــى دیگ ــت ویژگ فراروای
ــه  ــى ب ــى بدگمان ــاد نوع ــث ایج ــا باع ــول فراروایت ه ــاره دارد. اف ــده اش ــل پذیرفته ش و از  قب
ــل  ــال داشته  اســت. ذهنیــت پســامدرن قائ ــه دنب تبیین هــاى کلــى شــده و نســبیت گرایى را ب
ــا جــارى در آن هــا  ــه حقیقــت جهان شــمول نیســت و به جــاى اســتمرار الگوهــاى موجــود ی ب
ــه  ــود را ب ــاى خ ــا ج ــامدرن فرا روایت ه ــر دارد. در دوران پس ــى متکث ــد و ماهیت ــد مى کن تردی
ــت را در  ــول فراروای ــه واف ــتان تاریخ نگاران ــش فراداس ــن پژوه ــد. در ای ــا داده ان خرده روایت ه
داســتان هاى شــب شــیطان و زنده یــاد کلئوپاتــرا نوشــتۀ شــیوا مقانلــو بررســى خواهیــم کــرد.
ــرا،  ــاد کلئوپات ــت، زنده ی ــول فراروای ــه، اف ــتان تاریخ نگاران ــم، فراداس ــدواژه  : پسامدرنیس  کلی

شــب شــیطان

مقدمه
و  نظریه هــا  اندیشــه ها،  هنجارهــا،  ســنت ها،  از  مجموعــه اى  ادبــى  مکتب هــاى 
ویژگى هایــى اســت کــه بــه دالیــل اجتماعــى، سیاســى یــا فرهنگــى در دوره اى خــاص 
در ادبیــات یــک یــا چنــد کشــور نمــود پیــدا مى کنــد. مهم تریــن عامــل پیدایــش هــر 
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■ مقانلو، شیوا (1396). آدم هاى اشتباهى (مجموعه 
داستان): شب شیطان و زنده یاد کلئوپاترا و...، تهران: 

نیماژ.

مکتــب ادبــى نــوع نگرشــى اســت کــه ادیبــان هــر دوره بــه واقعیــت زندگــى، خویشــتن 
ــکل هاى  ــرى ش ــان هن ــرش، بی ــن نگ ــۀ همی ــد. درنتیج ــان دارن ــاى پیرامونش و دنی
ــا و  ــرد واژه ه ــان و شــیوة کارب ــرى زب ــى در به کارگی ــد و تغییرات ــدا مى کن مختلفــى پی

ــینى، 1396: 2). ــد (حس ــش مى آی ــتان پی ــگارش داس ن
پسامدرنیســم دوره اى از نقــد ادبــى اســت کــه در واکنــش بــه مدرنیســم بــه  وجــود 
ــم  ــمندان مه ــتوا5 از اندیش ــدا4 و کریس ــون3، دری ــو2، جیمس ــار1، فوک ــت. لیوت آمده اس
ــد  ــر پذیرفته ان ــر8 تأثی ــس7 و هایدگ ــه6، مارک ــاى نیچ ــه از دیدگاه ه ــد ک ــن مکتب ان ای
ــى  ــاى اصل ــازى از ویژگى ه ــى و واس ــى، فروپاش ــان: 217-211). چندفرهنگ گرای (هم
ــۀ  ــه ازجمل ــد ک ــاى خاصــى دارن ــتان هاى پســامدرن مؤلفه ه ــب اســت. داس ــن مکت ای
ــتان  ــندگان فراداس ــت. نویس ــت اس ــول فراروای ــه و اف ــتان تاریخ نگاران ــا فراداس آن ه
ــى  ــاى واقع ــخصیت ها و رویداده ــل ش ــى مث ــاخت مایه هاى تاریخ ــه از س تاریخ نگاران
ــد، طورى کــه  ــه انجــام مى دهن ــا در آن دخــل و تصرفــى آگاهان ــد، ام اســتفاده مى کنن
خواننــده را در واقعــى یــا غیرواقعــى بــودن آن دچــار تردیــد مى کننــد. پسامدرنیســت ها 
ــاى  ــه رویداده ــد ک ــب مى کنن ــئله جل ــن مس ــه ای ــده را ب ــه خوانن ــن روش توج ــا ای ب
ــر  ــى دیگ ــت ویژگ ــول فراروای ــران و اف ــتند. بح ــه ناپذیر نیس ــته مســجل و خدش گذش
ــر فروپاشــى مفاهیــم ثابــت و از قبــل پذیرفته شــده  مکتــب پسامدرنیســم اســت کــه ب
ــى  ــاى کل ــه تبیین ه ــى ب ــى بدگمان ــاد نوع ــث ایج ــا باع ــول فراروایت ه ــاره دارد. اف اش
شــده و نســبیت گرایى را بــه دنبــال داشته  اســت. ذهنیــت پســامدرن قائــل بــه حقیقــت 
جهان شــمول نیســت و به جــاى اســتمرار الگوهــاى موجــود یــا جــارى در آن هــا تردیــد 
ــه  ــود را ب ــا جــاى خ ــر دارد. در دوران پســامدرن فرا روایت ه ــى متکث ــد و ماهیت مى کن

داده انــد.  خرده روایت هــا 
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ــا  ــدارد، ام ــارزى ن ــى ب ــى و فرهنگ ــود اجتماع ــتى نم ــر پسامدرنیس ــران تفک در ای
جلوه هــاى آن را مى تــوان در هنــر و ادبیــات یافــت کــه اغلــب در اثــر پیــروى از ســبک 
ــردازان  ــار نظریه پ ــز ترجمــۀ آث ــر و داستان نویســان پســامدرن دیگــر کشــورها و نی هن
ایــن مکتــب و تأثیرگــذارى آن بــر نویســندگان و هنرمنــدان بوده اســت. هرچنــد ایــن 
نــوع در تفکــر در کشــور ایــران عمومیــت نــدارد، امــا قطعــاً افــرادى هســتند کــه ایــن 
ــتان ها  ــى از داس ــد و در برخ ــکیل مى ده ــا را تش ــب آن ه ــت غال ــر ذهنی ــوع تفک ن

ردپــاى فکــرى ایــن مکتــب رنــگ تصنــع نــدارد.
مجموعــه داســتان آدم هــاى اشــتباهى شــامل ســه مجموعــه  داســتان اســت، بــه قلم 
ــو. کتــاب هــول در ســال 1382، دود مقــدس در ســال 1385 و آدم هــاى  شــیوا مقانل
ــال 1395  ــود دارد، در س ــز در خ ــى را نی ــتان قبل ــه داس ــه دو مجموع ــتباهى ک اش
ــتى  ــرد پسامدرنیس ــه رویک ــه گرایشــش ب ــه اى ب ــو در مصاحب ــده اند. مقانل ــر ش منتش
در ایــن داســتان ها اشــاره کرده اســت. همچنیــن یــادآور شده اســت کــه ترجمــۀ 
ــن  ــت. ای ــر بوده اس ــودآگاه او مؤث ــامدرن در ناخ ــدگاه پس ــه دی ــوط ب ــاى مرب کتاب ه
ــرا و افــول فراروایــت را  ــه در داســتان  زنده یــاد کلئوپات پژوهــش فراداســتان تاریخ نگاران

ــد. ــو بررســى مى کن ــیوا مقانل ــتۀ ش ــیطان نوش ــتان شــب ش در داس

پیشینۀ پژوهش
تدینــى در کتــاب پسامدرنیســم در ادبیــات داســتانى ایــران (1388) و پاینــده در جلــد 
ــتى و  ــرد پسامدرنیس ــى رویک ــن بررس ــران (1390) ضم ــاه در ای ــتان کوت ــوم داس س
ــل  ــى و تحلی ــدگاه بررس ــن دی ــى را از ای ــاه ایران ــتان کوت ــد داس ــاى آن، چن ویژگى ه
کرده انــد. در مقــاالت مختلفــى نیــز ویژگى هــاى پســامدرن در داســتان هایى بــا 
ــیطان  ــب ش ــرا و ش ــاد کلئوپات ــتان هاى زنده ی ــت. داس ــى شده اس ــرد بررس ــن رویک ای
ــد و  ــتى نق ــدگاه پسامدرنیس ــون از دی ــتباهى تاکن ــاى اش ــتان آدم ه ــه  داس از مجموع

بررســى نشده اســت.

پسامدرنیسم
اصطــالح پسامدرنیســم فراینــدى از توالــى تاریخــى را نشــان مى دهــد کــه بــه تفســیر 
و نقــد ارزش هــاى دورة مــدرن مى پــردازد. پسامدرنیســم دیدگاهــى انتقــادى در درون 
ــش از  ــم و پی ــرن نوزده ــى ق ــدة ادب ــول تثبیت ش ــه اص ــى ب ــدرن و واکنش ــام م نظ
ــاب  ــتن کت ــا نوش ــار ب ــوا لیوت ــینى، 1396: 207). ژان فرانس ــود (حس ــى مى ش آن تلق
وضعیــت پســامدرن (1979) اعــالم کــرد کــه در عصــر کنونــى فراروایت هــا مشــروعیت 
ــار معتقــد اســت: مــا دیگــر نمى توانیــم از ایــدة خــرد  خــود را از دســت داده انــد. لیوت
ــود  ــه وج ــه آن چ ــدارد، بلک ــود ن ــرد وج ــک خ ــرا ی ــم؛ زی ــت کنی ــاز صحب کلیت س
ــى  ــاى اصل ــى از ویژگى ه ــاراپ، 1382: 179). برخ ــت (س ــر اس ــاى متکث دارد، خرده
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ــاى  ــى جهان ه ــا و تکثرگرای ــن فرهنگ ه ــت از: درهم آمیخت ــارت اس ــم عب پسامدرنیس
معنــوى و فکــرى، افــول کالن روایت هــا، واســازى، ضدواقع گرایــى و برداشــت اجتماعــى 
ــه نقــل قــول، تقلیــد و شــرح حال نویســى  ـ  زبانــى از واقعیــت، جمع گرایــى، تمایــل ب

ــینى، 1396: 212). (حس
در ادبیــات پســامدرن برخــالف ادبیــات پیــش از آن مخاطبــان متنوعــى از گرو ه هاى 
ــن  ــدرن بی ــه در دورة م ــى ک ــدى دقیق ــد و آن مرزبن ــرار مى گیرن ــدف ق ــف ه مختل
ادبیــات نخبه گــرا و ادبیــات عامه پســند وجــود داشــت، در ایــن عصــر از بیــن مــى رود. 
ــش  ــل آفرین ــه را مخ ــه و نخب ــات عام ــن ادبی ــدى بی ــامدرن مرزبن ــتان نویس پس داس
ــى،  ــه و متعال ــاى عامیان ــن ژانره ــا درآمیخت ــد، ب ــوض مى کوش ــد و درع ــى مى دان ادب
صورت بنــدى جدیــدى از هنــر ارائــه دهــد. هــدف ایــن شــکل داستان نویســى، وســیع 
ــف اســت  ــلیقه هاى مختل ــق در نظــر داشــتن س ــر ازطری ــان هن ــرة مخاطب ــردن دای ک

ــده،1390، ج3: 23).  (پاین
در داســتان هاى پسامدرنیســتى ویژگى هــاى گوناگونــى دیــده مى شــود کــه 
برخــى از مهم تریــن آن هــا عبارت انــد از: 1. وجودشناســى کــه عنصــر غالــب در ادبیــات 
پســامدرن اســت، 2. دور باطــل یــا اتصــال کوتــاه کــه اختــالل بیــن اثــر ادبــى و جهــان 
ــود،  ــر مى ش ــتان پ ــا حضــور مســتقیم نویســنده در داس ــه ب ــن فاصل ــع اســت و ای واق
ــت  ــى در روای ــى زمان ــا، 4. بى نظم ــا پارانوی ــى ی ــخصیت اصل ــیفته گونگى در ش 3. ش
ــاس، 8.  ــى، 7. اقتب ــاى زبان ــازى و بدعت گذارى ه ــان، 5. ب ــوم زم ــا و زوال مفه رویداده
ــى، 9.  ــت و جابه جای ــدم قطعی ــه ها، 8. ع ــجم اندیش ــى نامنس ــیختگى و تداع ازهم گس
فقــدان قاعــده، 10. زیــاده روى (حســینى، 1396: 235-230؛ تدینــى، 1387: 12-18). 
ــژه اى  ــاى وی ــان، مؤلفه ه ــه در زب ــاخت و چ ــه در س ــامدرن چ ــتان هاى پس داس
ــن  ــه کمــک ای ــى ب ــاد اســت. گوی ــا زی ــه عنصــر هجــو در آن ه ــد. نخســت این ک دارن
ویژگــى مى کوشــند تــا چیــزى را کــه پیــش از آن در دوران کالســیک و مــدرن شــکل 
گرفتــه بــود، هجــو و ســپس نقــض  کننــد. طنــز و طعنــه هــم ابــزار مؤثــرى اســت در 
ــاى شــکل گرفته در  ــط و پیونده ــن رواب ــه ســخره گرفت ــراى ب دســت پســت مدرن ها ب
جهــان واقعــى و داســتانى دوران کالســیک و مــدرن. ویژگــى دیگــر آثــار پســامدرن نــوع 
روایــت آن اســت. درواقــع در داســتان هاى پسامدرنیســتى نوعــى گسســت وجــود دارد 
ــواره  ــتى هم ــتان هاى پسا مدرنیس ــوى دیگر، داس ــت. از س ــاره اس ــا پاره پ ــت آن ه و روای
ــت هاى  ــد، برداش ــازه دهن ــده اج ــه خوانن ــا ب ــوند ت ــت مى ش ــام روای ــه اى از ابه در الی
چنــدى از جهــان داســتان داشــته باشــد. ابهامــى کــه در ایــن نــوع آثــار دیــده مى شــود، 

ــد. ــاب مى دهن ــبى انگارى را بازت ــرط و نس ــرى مف ــى تأویل پذی نوع
ــول و  ــده، اص ــود آم ــم به و ج ــات پسامدرنیس ــه در ادبی ــدى ک ــدگاه جدی ــا دی ب
محک هــاى نقــد متــون ادبــى نیــز دگرگــون شده اســت؛ زیــرا در رویکــرد پسامدرنیســتى 
ارزش هــاى جدیــدى از زیبایى شناســى مطــرح شــده کــه روش هــاى قبلــى نقــد ادبــى 
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ــون پسامدرنیســتى  ــالك ســنجش مت ــار م ــدگاه لیوت ــد اســت. از دی ــراى آن ناکارآم ب
ــون اســت. ــن مت ــود ای ــکنانۀ خ ــاى هنجارش ــا و نوآورى ه ــان بدعت ه هم

 افول فراروایت
فراروایت هــا9 مجموعــۀ منســجمى از حقایقــى بــا جایــگاه واال و جهان شــمول اند 
ــا پیشــرفت را  ــى مشــروعیت مى بخشــند و ی ــه فرهنــگ و ســاختارهاى اجتماع ــه ب ک
ــد.  ــده را ترســیم مى کنن ــوب آین ــال مطل ــۀ کم ــرى از جامع ــد و تصوی ــف مى کنن تعری
فلســفه مملــو از روایت هــاى کالن اســت و فیلســوفان بــا تبییــن دســتگاه هاى فلســفى 
مى خواهنــد، تصویــرى جامــع از کائنــات و جایــگاه انســان را نشــان دهنــد. فراروایت هــا 
ســایر روایت هــا را تابــع خــود مى ســازند و بــه آن معنایــى خــاص مى بخشــند. لیوتــار 
دو نــوع فراروایــت را معرفــى مى کنــد؛ 1. فراروایت هایــى کــه در پــى رهایــى و 
ــف و ــى مختل ــرى و اخالق ــفه هاى فک ــان و فلس ــل ادی ــتند، مث ــتگارى انســان هس رس
ــاه و  ــه رف ــد ک ــرح مى کنن ــى مط ــق علم ــمندان ازطری ــه دانش ــى ک 2. فراروایت های
ــرفت  ــراى پیش ــى ب ــه را طرح ــار مدرنیت ــًال لیوت ــال دارد. مث ــه دنب ــر را ب ــى بش راحت
سیاســى و اخالقــى و نیــل بــه رســتگارى مى دانــد کــه بــر پایــۀ فلســفى اســتوار شــده 
ــار  ــت دچــار بحــران شــده و اعتب ــن فراروای ــى دوم ای ــان جنــگ جهان ــا از زم ــود، ام ب

ــار، 1992: 30).  ــت (لیوت ــت داده اس ــود را از دس خ
ــه  ــى»10 اســت ک ــه فراروایت های ــاورى ب ــن «ناب ــى پسامدرنیســم همی ویژگــى اصل
ــل  ــا در عم ــد، ام ــیم مى کردن ــر ترس ــدة بش ــش از آین ــرى امیدبخ ــته تصوی در گذش
شکســت خوردنــد. لیوتــار گــذر از مدرنیتــه بــه پســامدرنیته را نتیجــۀ همیــن نابــاورى 
ــرح و  ــا ط ــه و ب ــکل گرفت ــۀ آن ش ــه برپای ــه مدرنیت ــد ک ــى مى دان ــه فراروایت های ب
ــرد قصــد نجــات  ــش حاصــل از خ ــرد و دان ــه خ ــا توســل ب ــده و ب ــه اى چیده ش برنام
بشــر از رنــج و ســختى و رســاندن او بــه رســتگارى را داشــت، امــا بــا شکســت مواجــه 
ــه در  ــت مدرنیت ــوان فراروای ــتى به عن ــفۀ اومانیس ــن فلس ــار ای ــدگاه لیوت ــد. از دی ش
ــت داده و  ــود را از دس ــدة خ ــروعیت دهنده و متقاعدکنن ــدرت مش ــامدرن ق دورة پس
ــازار  ــه دنبــال ســود و درآمــد بیشــتر و رقابــت در ب دانــش به جــاى کشــف حقیقــت ب
ــى شــده  ــه تبیین هــاى کل ــى ب ــا باعــث ایجــاد نوعــى بدگمان ــول فراروایت ه اســت. اف
ــاى  ــا ج ــامدرن فرا روایت ه ــت. در دوران پس ــال داشته اس ــه دنب ــبیت گرایى را ب و نس
خــود را بــه خرده روایت هایــى داده انــد کــه مقیــاس محلــى و محــدود دارنــد (پاینــده، 

ج3: 241).  ،1390
ــر  ــز متکث ــدگان آن نی ــات و خوانن ــى ادبی ــاى ارزیاب ــامدرن معیاره ــات پس در ادبی
و  نخبه گــرا  ادبیــات  بالقــوة  مخاطــب  مى توانــد،  خواننــده اى  هــر  و  شده اســت 
عامه پســند باشــد و مــرز میــان ایــن دو از بیــن رفتــه اســت. دیــدگاه فراروایتــى ادبیــات 
نخبه گــرا در دوران مــدرن کــه در مقابــل ادبیــات عامه پســند قــرار داشــت و در متونــى 
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ســاختارمند جلوه گــر مى شــد و مى خواســت خواننــده را بــه شــناختى نــو برســاند، در 
ــات  ــا و ادبی ــر خرده روایت ه ــار دیگ ــت و در کن ــت شده اس ــامدرن خرده روای دوران پس

ــت.  ــرار گرفته اس ــند ق ــر عامه پس متکث

فراداستان تاریخ نگارانه
ــات  ــدى را در ادبی ــر جدی ــم12 ژان ــاى پسامدرنیس ــاب بوطیق ــن11 در کت ــدا هاچ لین
معرفــى مى کنــد کــه فراداســتان تاریخ نگارانــه13 نامیــده مى شــود. نویســندگان 
ــاى  ــخصیت ها و رویداده ــل ش ــى مث ــاخت مایه هاى تاریخ ــتان ها از س ــوع داس ــن ن ای
ــد،  ــام مى دهن ــه انج ــى آگاهان ــل و تصرف ــا در آن دخ ــد، ام ــتفاده مى کنن ــى اس واقع
ــد.  ــد مى کنن ــار تردی ــودن آن دچ ــى ب ــا غیرواقع ــى ی ــده را در واقع ــه خوانن طورى ک
ــد  ــب مى کنن ــئله جل ــن مس ــه ای ــده را ب ــه خوانن ــن روش توج ــا ای پسامدرنیســت ها ب
ــده  ــورت متنى ش ــا به ص ــتند و واقعیت ه ــه ناپذیر نیس ــته خدش ــاى گذش ــه رویداده ک

ــا منتقــل مى شــوند.  ــه م ب
آن چــه بــا عنــوان تاریــخ بــه دســت مــا رســیده اســت، متــون مکتوبــى اســت کــه 
مورخــان از زاویــۀ دیــد خــود و در شــرایط خــاص اجتماعــى و فرهنگــى آن را نوشــته اند 
ــائل را  ــت، مس ــرار داش ــر ق ــرایطى دیگ ــر و در ش ــردى دیگ ــر ف ــت، اگ ــن اس و ممک
طــور دیگــرى مى نگاشــت. بنابرایــن هــدف اصلــى پسامدرنیســت هایى کــه فراداســتان 
ــارة واقعیــت را کــه  ــه مى نویســند، ایــن اســت کــه انگاره هــاى موجــود درب تاریخ نگاران
ــد و آن را نوعــى داســتان نشــان  ــه هــم بریزن به صــورت تاریــخ به دســت مــا رســیده، ب
ــى  ــر ضدواقع گرای ــوع تفک ــعب از ن ــى منش ــرد داستان نویس ــوع رویک ــن ن ــد. ای دهن

نیچــه اى اســت.
ــه  ــه دادن ب ــع توج ــى و در واق ــاى تاریخ ــتن روایت ه ــتانى دانس ــا داس ــن ب هاچ
ماهیــت غیرقطعــى هــر متــن تاریخ نگارانــه، ضــرورت توجــه بــه متنــى شــدن 
ــه  ــد، بلک ــى نمى کن ــخ را نف ــه او تاری ــد. البت ــادآورى مى کن ــى را ی ــرح هاى تاریخ ش
ــا  ــالش م ــت، ت ــد اس ــد و معتق ــرار مى ده ــد ق ــورد تردی ــى را م ــاى تاریخ بازنگارى ه
ــتان  ــتان اســت. داس ــان نوشــتن داس ــه حقیقــت تاریخــى هم ــن ب ــراى دســت یافت ب
ــد، اســتفاده از راوى غیرقابل اعتمــاد، آمیختــن  ــۀ دی ــر کــردن زاوی ــا متکث پســامدرن ب
ــار  ــخ و کن ــته هاى تاری ــى و غیرتاریخــى، هجونوش ــع خیال ــا وقای ــى ب ــاى واقع رویداده
ــه  ــى  ب ــخصیت هاى تخیل ــار ش ــى در کن ــى تاریخ ــخصیت هاى واقع ــاندن ش ــم نش ه

فراداســتان تاریخ نگارانــه دســت مى یابــد (پاینــده، 1390، ج3: 394- 393).

نقد و تحلیل داستان ها
ـ شب شیطان

ــا زنــى  ــدار ب در داســتان شــب شــیطان نویســنده شــیطان را روى زمیــن در حــال دی
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زمینــى کــه بــه عشــق او گرفتــار شــده، بــه تصویــر مى کشــد. در ایــن داســتان شــیطان 
ــا  ــه جــرم آن کــه ب ــا ابــد از عشــق ورزى محــروم اســت، ب وارد بهشــت مى شــود، امــا ت

انــکار عشــق زن امیــدش را نــا  امیــد کــرده و او را تــا ابــد بــه دوزخ رانــده  اســت.
ــار یکــى از فراروایت هایــى دانســت کــه هــدف  ــوان طبــق تفکــر لیوت دیــن را مى ت
آن رســاندن انســان بــه رســتگارى اســت. یکــى از شــخصیت هاى اصلــى ایــن داســتان، 
ــرآن و  ــه در ق ــت ک ــان اس ــر ادی ــز دیگ ــالم و نی ــن اس ــر دی ــى از تفک ــیطان، بخش ش
ــیطان  ــالمى ش ــر اس ــق تفک ــت. طب ــاره شده اس ــش اش ــه او و ماجرای ــز ب ــث نی احادی
موجــودى اســت کــه بر آدم ســجده نکرد و از درگاه خــدا رانــده شــد. بیشــتر 
ــان  ــام فرم ــیطان از انج ــرآن ش ــات ق ــق آی ــد. طب ــران او را از جنس جن مى دانن مفس
خــدا کــه ســجده بــر آدم بــود، ســرپیچى کــرد و از جایگاهــى کــه در آن قــرار داشــت، 
ــد و  ــت ده ــا روز قیامت مهل ــه او ت ــت ب ــد خواس ــس از آن از خداون ــد. پ ــده ش ران
ــددى انســان  ــات متع ــد در آی ــت داد. خداون ــه او مهل ــن ب ــا روزى معی ــز ت ــد نی خداون
ــزرگ شــیطان کــرده و از او خواســته اســت، مواظــب وسوســه هاى  را متوجــه خطــر ب
شــیطان باشــد و از راه بندگــى بیــرون نــرود. شــیطان فقــط مى توانــد انســان را وسوســه 
و به گناه تشــویق کنــد و نمى توانــد انســان را وادار بــه گنــاه کنــد (مــکارم شــیرازى، 

ــش دوزخ اســت.  ــیطان و پیروان ــرانجاِم ش 1354، ج29: 192). س
در شروع داستان، شیطان این طور توصیف شده است:

ــده  ــردى دی ــد م ــک و بلن ــر باری ــایۀ پیک ــا س ــک لحظه ه ــان ی ــى از هم «در یک
ــان  ــا هم ــم ب ــدى نگاهــش ه ــم اب ــتاده. غ ــاده رو ایس ــار پی ــا کن ــه بى اعتن ــود ک مى ش
ــاى  ــم طعمه ه ــب ه ــت. امش ــوس اس ــاکت و عب ــود. س ــکار مى ش ــه آش ــک صاعق ی
زیــادى داشــته؛ تــا نهایــِت تــوان شــکار کــرده، از آســمان شــر و نحوســت بارانــده و بــر 
زمیــن بســیار ســخت گرفتــه. او امشــب دلگیــر اســت و از قربانــى اشــباع...» (مقانلــو، 

.(97  :1397
ــیطان  ــارة ش ــوان درب ــى را مى ت ــر دین ــاى تفک ــتان بن مایه ه ــاى داس ــا این ج ت
ــه گر،  ــدام، وسوس ــر و بلندان ــردى الغ ــر م ــى و در پیک ــمى زمین ــه در تجس ــد. البت دی
ــد،  ــه مى زن ــن پرس ــه در زمی ــیطان همان طور ک ــگاه. ش ــدى در ن ــا غمــى اب نحــس و ب
زنــى را در خیابــان مى بینــد و درحالى کــه قصــد اغواگــرى او را دارد، شــیفتۀ او 
ــا افــول فراروایــت اغواگــرى شــیطان مواجــه هســتیم. یعنــى آن  مى شــود. دراین جــا ب
نقــش دینــى و اســطوره اى شــیطان متحــول مى شــود. همچنیــن مى تــوان فراداســتان 
ــرار داد. زن از شــیطان مى خواهــد، او  ــه را در ایــن بخــش مــورد بررســى ق تاریخ نگاران
را عاشــق خــودش کنــد. پیشــانى شــیطان را مى بوســد و شــیطان در برابــر او درمانــده 

مى شــود:
«اربــاب تاریکــى گامــى بیشــتر تــا هبــوط ابــدى و برهــم زدن تاریــخ جهــان فاصلــه 
ــد،  ــودش خفته ان ــى در وج ــه جای ــه معصومان ــى ک ــان عنکبوت های ــه ناگه ــدارد ک ن

کلئوپاتراى پسا مدرن
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نهیــب مى زننــد: بایســت! ایــن زن پایبنــدت مى کنــد، جــالل شــیطانى را بــه حضیــض 
نمى توانــى.  نمى شــود.  نــه  مى زنــد.  عقــب  آرام  را  زن  دســت هاى  مى کشــاند... 

نمى توانــم» (مقانلــو، 1397: 103).
ــت زن  ــه دس ــرى آدم ب ــه اغواگ ــى دارد ب ــاره اى ضمن ــتان اش ــن بخــش از داس ای
کــه آدم در اثــر ایــن فریفته شــدن از بهشــت بیــرون و بــه هبــوط زمیــن گرفتــار شــد، 
امــا شــیطان مقاومــت مى کنــد و فریــب زن را نمى خــورد. «هــزار... هــزار هــزار ســال 
ــر آســتان دوزخ  ــه پیروانــش ب ــادة پیوســتن ب بعــد» آخرالزمــان مى شــود. شــیطان آم
ایستاده اســت. ناگهــان فرشــته اى بــه او نویــد بخشــایش مى دهــد و بــه بهشــت 
ــت  ــت...». عل ــان روز نخس ــالى آرزو از هم ــت؛ «اع ــى نیس ــش باورکردن ــى رود. برای م
ــتى...  ــى از آن زن گذش ــب باران ــون در آن ش ــد: چ ــه او مى گوین ــود. ب ــا مى ش را جوی
«بــه پــاس آن تنهــا شــبى کــه از چیــزى گذشــتى...» (همــان: 105). شــیطان شــادى 
ــم  ــظ حری ــر حف ــردن زن از س ــه ترك ک ــى آورد ک ــاد م ــد و به ی ــرى مى کن وصف  ناپذی
ــال  ــه دنب ــیطان در بهشــت ب ــاند. ش ــاه بکش ــه گن ــود زن را ب ــته ب ــود؛ نخواس دوزخ نب
ــس  ــان را پ ــۀ زیباروی ــرد، هم ــذت نمى ب ــاى آن ل ــردد. از زیبایى ه ــده اى مى گ گمش
ــه شــبى دور و زمینــى مى خواســته عاشــق  ــى اســت ک ــد و در جســت وجوى زن مى زن
شــیطان شــود. این جــا همیشــه روز اســت. زن را نمى یابــد. از دو فرشــته اى کــه 
همیشــه ناظــر او بوده انــد، مى پرســد. مى گوینــد: زن بــه دوزخ رفته اســت؛ زیــرا 
وقتــى او در آن شــب عاشــقش نکــرده، زن در هــم شکســته و ناامیــد و ســپس منکــر 
ــر  ــن، زی ــى روى زمی ــى جای ــت؛ یعن ــوان او را در دوزخ یاف ــاید بت ــا ش ــده، ام ــدا ش خ
همــان چــراغ بــرق، امــا هیــچ کارى نمى تــوان کــرد. برخــالف تفکــر دینــى کــه جایــگاه 
شــیطان در دوزخ اســت، شــیطان بــه بهشــت مــى رود و فراروایــت دگرگونــه مى شــود و 

ــا روایــت جدیــدى از شــیطان مواجــه مى شــود. خواننــده ب
ــتان  ــتان شــب شــیطان وجــود دارد، فراداس ــه در داس ــر پســامدرن ک ــۀ دیگ مولف
اســت. فراداســتانى در داســتان. دو فرشــتۀ ناظــر اعمــال انســان کــه در روایــات اســالمى 
ــوب  ــارش را مکت ــد و اعمــال و رفت ــر انســانى حاضرن ــاالى ســر ه ــام لحظــات ب در تم
مى کننــد، این جــا نیــز بــاالى ســر زن حضــور دارنــد و شــاهد ماجراینــد. بــال دارنــد و 
روى سرشــان هاللــى طالیــى اســت. دربــارة ادامــه و چگونگــى داســتان و رونــد آن هــم 

ــد: ــم مى گیرن ــن دو تصمی ای
ــراغ  ــکته زدة چ ــور س ــر ن ــى، زی ــبى باران ــد، در ش ــال بع ــزار س ــزار ه ــزار ه «ه
خیابانــى... دو فرشــتۀ کوچــک بــا هــم آهســته نجــوا مى کننــد... یکى شــان مى پرســد: 
«بایــد داســتان را ادامــه دهیــم؟» دومــى مى گویــد: «بــه آخــرش رســیده ایم. اصلــش 
همــان مواجهــه بــود. حــاال فــرض مى کنیــم کــه بــه پایــان دنیــا رســیده ایم، بــه وعــدة 

ــو، 1397: 105). ــود» (مقانل موع
و یــا در قســمت هاى پایانــى داســتان دو فرشــته دربــارة ادامــه داســتان و چگونگــى 
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ــاال  ــد: ح ــن مى پرس ــتۀ اول غمگی ــد. «فرش ــو مى کنن ــم گفت وگ ــا ه ــدى آن ب پایان بن
ــتان هاى  ــۀ داس ــل هم ــد: «مث ــواب مى ده ــى ج ــرد؟» دوم ــش ک ــد تمام ــور بای چط
عاشــقانه، بــا پایانــى بــد...» (همــان: 106) و در همیــن مکالمــات بــراى خودشــان نیــز 

ــوگ تعییــن مى کننــد.  در ادامــۀ داســتان نقــش و دیال
ــه در  ــم دارد ک ــرى ه ــته، راوى دیگ ــن دو فرش ــر از ای ــیطان غی ــتان شــب ش داس
پاراگــراف آخــر فراتــر از داســتان وارد مى شــود و مى پرســد: « به راســتى پایــان 
ــده،  ــام ش ــض. ازل تم ــال مح ــا، در خی ــم م ــان بى زمانی ــت؟...حاال در زم ــن اس همی

ــان: 107). ــدارد...» (هم ــا ن ــم معن ــت ه ابدی
گویــا ایــن راوى نویســندة اصلــى داســتان اســت کــه مســتقیماً بــه برخــى 
ــکان،  ــان و م ــودن زم ــد؛ نامشــخص ب ویژگى هــاى تفکــر پسامدرنیســتى اشــاره مى کن
ــیم  ــیطان ترس ــراى ش ــود ب ــه خ ــى ک ــت عاقبت ــد و درنهای ــودن ازل و اب ــا ب بى معن
ــه  ــم ک ــى سیاه چش ــه زن ــت نیافتن ب ــراى دس ــیطان ب ــدى ش ــتن اب ــت؛ گریس کرده اس

ــت. ــت رفته اس ــه بهش ــقش ب ــردن عش ــر رد ک ــده و به خاط ــقش ش ــیطان عاش ش

ـ زنده یاد کلئوپاترا
ــرو  ــن روب ــى که ــخصیت هاى تاریخ ــا ش ــازى ب ــا ب ــرا ب ــاد کلئوپات ــتان زنده ی در داس
هســتیم. چیــزى کــه لینــدا هاچــن آن را فراداســتان تاریخ نگارانــه مى نامــد کــه طــى 

ــود.   ــدوش مى ش ــن آن مخ ــرز بی ــزد و م ــم مى آمی ــل در ه ــخ و تخی آن تاری
ــود.  ــرا ملکــۀ مصــر باســتان و از اعضــاى دودمــان ســلطنتى بطلمیوســى ب کلئوپات
ــر  ــر مص ــکندر ب ــرگ اس ــس از م ــه پ ــد ک ــار بودن ــى یونانى تب ــى ها خاندان بطلمیوس
ــم  ــى تکل ــان یونان ــه زب ــود ب ــخ خ ــر تاری ــد. بطلمیوســى ها در سرتاس ــان مى راندن فرم
ــان  ــرا زب ــا کلئوپات ــد، ام ــوددارى مى کردن ــرى خ ــان مص ــه زب ــم ب ــد و از تکل مى کردن
مصــرى را فــرا گرفــت و خــود را به عنــوان کســى کــه ایزدبانــوى مصــرى در او حلــول 
کرده اســت، معرفــى کــرد. کلئوپاتــرا در ابتــدا بــه همــراه پــدرش و ســپس بــه همــراه 
برادرانــش مشــترکاً بــر تخــت ســلطنت نشســت، امــا درنهایــت بــه  تنهــا فرمانــرواى مصر 
ــوس ســزار  ــا ژولی ــر رابطــه اى ب ــون مصــر درگی ــوان فرع ــرا به عن ــدل شــد. کلئوپات مب
شــد کــه او را در رســیدن بــه تخــت و تــاج و اســتحکام بخشــیدن بــه قدرتــش یــارى 
کــرده بــود. پــس از قتــل ســزار کلئوپاتــرا درگیــر رابطــۀ عاشــقانۀ دیگــرى بــا مــارك 
آنتونــى شــد و بعــداً مطابــق بــا رســوم مصــر بــا او رســماً ازدواج کــرد. آنتونــى پــس از 
شکســت در نبــرد آکتیــوم در برابــر نیروهــاى اوکتاویــان خودکشــى کــرد. اندکــى بعــد 

نیــز کلئوپاتــرا بــا گــزش یــک مــار کبــرا خودکشــى کــرد. 
ــرا در وان  ــرو رفتــن کلئوپات در قســمت هاى اولیــۀ داســتان کــه شــاهد توصیــف ف
شــیر و فضــاى اطــراف آن و گفت وگــوى او بــا همســرش ســزار هســتیم، یــک داســتان 
تاریخــى اســت، امــا ســزار در بخشــى از صحبت هــاى خــود از کلمــات و اصطالحاتــى 

کلئوپاتراى پسا مدرن
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نقد داستان

ــه آن دوران نیســت: اســتفاده مى کنــد کــه متعلــق ب
ــه همــراه آن  ــه رم زبان شناســان را نیــز ب ــا در بازگشــت ب ــه خاطرمــان بیــاور ت «ب
کســان دیگــرى کــه ظرفیــت پذیــرش دموکراســى را ندارنــد، از شــهر اخــراج کنیــم...

ــان به طــور  ــى زن ــق یــک پژوهــش میدان ــا شــنیدیم کــه مطاب چنــدى قبــل در خبره
میانگیــن روزانــه هفت هــزار کلمــه بــر زبــان مى آورنــد و مــردان تنهــا دوهــزار کلمــه» 

ــو، 1397: 31). (مقانل
ــه  ــا روزان ــه زن ه ــى ک ــش میدان ــن پژوه ــۀ ای ــى و نتیج ــناس، دموکراس زبان ش
ــى اســت  ــد، از اصطالحات ــان مى آورن ــر زب ــردان دوهــزار کلمــه ب هفت هــزار کلمــه و م
ــى  ــت. ازطرف ــات آن دوره نیس ــزء ادبی ــود و ج ــتفاده مى ش ــر اس ــان معاص ــه در زم ک
ــودن داســتان تأکیــد کنــد، از  ــر جنبــۀ واقعــى و تاریخــى ب ــراى این کــه ب نویســنده ب
ــرودت  ــخ ه ــه تاری ــده را ب ــد و خوانن ــوددارى مى کن ــتان خ ــى از داس ــر بخش های ذک

ــد. ــتفاده مى کن ــتان اس ــگرد فرا داس ــى از ش ــه نوع ــد و ب ــاع مى ده ارج
ــراى  ــراى بروتــوس مى فرســتد و ب ــرا نامــه اى ب در بخــش پایانــى داســتان، کلئوپات

ــى، نقشــه مى کشــد:  ــا یکــى از ســرداران او، مــارك آنتون کشــتن ســزار و ارتبــاط ب
ــاپ  ــر لپ ت ــى فزون ت ــا مالل ــت و ب ــود نشس ــع خ ــز مرص ــت می ــرا... پش «کلئوپات
ــل  ــز، ایمی ــوس عزی ــاخت: بروت ــه س ــر را روان ــل زی ــرد و ایمی ــن ک ــورش را روش بل
خاکســارانه و پرمهــرت را خواندیم...ایــن چنــد روزه فضــاى مجــازى آشــفته اى 
ــح  ــور صحی ــاى عب ــزوده شــده اند و تشــخیص رمزینه ه داشــته ایم. شــرکت کنندگان اف
ــاش و در برنامه نویســى  ــى ب ــان و رمزینه هــاى بدل ــع راهزن ــه فکــر دف دشــوار اســت. ب

ــان: 33). ــده...» (هم ــاص ب ــا اختص ــق ورزى م ــه عش ــترى را ب ــاى بیش ــازه ات فض ت
ــان  ــا زب ــرا کــه قرن هــا پیــش مى زیســته ب ــا آمیختــن زندگــى کلئوپات نویســنده ب
ــازى، برنامه نویســى و  ــل، فضــاى مج ــاپ، ایمی ــر همچــون لپ ت ــى معاص ــزار زندگ و اب
ــه ســخره  ــه کتــاب تاریــخ هــردوت مى کوشــد، تاریــخ را ب از طرفــى ارجــاع خواننــده ب
بگیــرد و آن را خدشــه دار نشــان دهــد، زمــان را درهــم بریــزد و بــر غیر واقعــى بــودن 
تاریــخ و داســتانى بــودن آن بــا روایتــى درهــم آمیختــه و جدیــد تأکیــد کند. مســئله اى 
ــتانى  ــا داس ــن ب ــت. هاچ ــه نامیده  اس ــتان تاریخ نگاران ــن آن را فراداس ــدا هاچ ــه لین ک
ــر  ــى ه ــت غیرقطع ــه ماهی ــه دادن ب ــع توج ــى و در واق ــاى تاریخ ــتن روایت ه دانس
متــن تاریخ نگارانــه، ضــرورت توجــه بــه متنــى شــدن شــرح هاى تاریخــى را یــادآورى 

مى کنــد.

نتیجه گیرى
ــه  وجــود  ــه مدرنیســم ب ــه در واکنــش ب ــى اســت ک ــد ادب پسامدرنیســم دوره اى از نق
آمده اســت. چندفرهنگ گرایــى، فروپاشــى و واســازى از ویژگى هــاى اصلــى ایــن 
مکتــب اســت. داســتان هاى پســامدرن مؤلفه هــاى خاصــى دارنــد کــه ازجملــۀ 
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ــتان  ــندگان فراداس ــت. نویس ــت اس ــول فراروای ــه و اف ــتان تاریخ نگاران ــا فراداس آن ه
ــى  ــاى واقع ــخصیت ها و رویداده ــل ش ــى مث ــاخت مایه هاى تاریخ ــه از س تاریخ نگاران
ــد، طورى کــه  ــه انجــام مى دهن ــا در آن دخــل و تصرفــى آگاهان ــد، ام اســتفاده مى کنن
خواننــده را در واقعــى یــا غیرواقعــى بــودن آن دچــار تردیــد مى کننــد. بحــران و افــول 
فراروایــت ویژگــى دیگــر مکتــب پسامدرنیســم اســت کــه بــر فروپاشــى مفاهیــم ثابــت 
و از قبــل پذیرفته شــده اشــاره دارد. افــول فراروایت هــا باعــث ایجــاد نوعــى بدگمانــى 
ــران  ــت. در ای ــال داشته اس ــه دنب ــبیت گرایى را ب ــده و نس ــى ش ــاى کل ــه تبیین ه ب
تفکــر پسامدرنیســتى نمــود اجتماعــى و فرهنگــى بیرونــى نــدارد، امــا احتمــاالً افــرادى 
هســتند کــه ایــن نــوع تفکــر ذهنیــت غالــب آن هــا را تشــکیل مى دهــد و در برخــى از 
ــا ناشــى از  ــوان ردپــاى فکــرى چنیــن دیدگاهــى را نیــز یافــت کــه ی داســتان ها مى ت
نــوع تفکــر نویســنده و یــا متأثــر از خوانــدن آثــار پسامدرنیســتى نویســندگان خارجــى 
ــتۀ  ــرا، نوش ــاد کلئوپات ــیطان و  زنده ی ــب ش ــتان ش ــش دو داس ــن پژوه ــت. در ای اس
ــیطان  ــتان شــب ش ــد شده اســت. در داس ــتى نق ــدگاه پسامدرنیس ــو از دی ــیوا مقانل ش
ــه دلیــل  ــى مى شــود و ب ــد از شــیطان مواجهیــم. شــیطان عاشــق زن ــا روایتــى جدی ب
دســت رد زدن بــر عشــق زن به جــاى دوزخ بــه بهشــت مــى رود، امــا تــا ابــد در عشــق 
ــى  ــى دین ــران فراروایت ــا بح ــه ب ــن این ک ــتان ضم ــن داس ــزد. در ای ــک مى ری زن اش
ــتفاده شده اســت. در  ــز اس ــه نی ــتان تاریخ نگاران ــگردهاى فراداس ــه هســتیم، از ش مواج
ــه  ــتان تاریخ نگاران ــتفاده از فراداس ــا اس ــنده ب ــز نویس ــرا نی ــاد کلئوپات ــتان زنده ی داس
ــى،  ــر و تاریخ ــى معاص ــاى زبان ــا بازى ه ــرد و ب ــت بب ــخ دس ــت، در تاری کوشیده اس

ــه دهــد.  ــرا  ارائ روایــت جدیــدى از زندگــى کلئوپات

پى نوشت
1. Jean Francois Lyotard

2. Michel Foucault

3. Fredric Jameson

4. Jacques Derrida

5. Julia Kristeva 

6. Friedrich Nietzsche (Niche)

7. Karl Marx

8. Martin Heidegger 

9. metanarratives

10. این اصطالح را لیوتار در مقدمۀ کتاب زیر در تعریف پسامدرنیسم به  کار برده است.
Jean  Francois  Lyotard  (1994), The Postmodern Condition:  A Report on Knowledge, Trans. Geoff  

Bennington  and  Brian Massumi. Manchester: Manchester  University  Press. Introdaction, p 24.

کلئوپاتراى پسا مدرن
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11. Linda Hutcheon 

12. A Poetics of Postmodernism

13. historiographic metafication

ــد ســوم،  ــران: داســتان هاى پســامدرن. جل ــاه در ای ــده، حســین (1390). داســتان کوت 1. پاین
تهــران: نیلوفــر.

2. تدینــى، منصــوره (1387). مدرنیســم و پست مدرنیســم در ادبیــات داســتانى معاصــر. 
آمــوزش زبــان و ادب فارســى. دورة 21. شــمارة 4. ص.ص 12-18.

3. ـــــــــــــــ (1388). پسامدرنیسم در ادبیات داستانى ایران. تهران: علم.
4. حسینى، مریم (1396). مکتب هاى ادبى جهان. تهران: فاطمى.

5. لوئیــس، بــرى و دیگــران (1389). نظریه هــاى رمــان: رمــان پســامدرن: غنــى شــدن رمــان 
پســامدرن. گزینــش و ترجمــۀ حســین پاینــده. تهــران: نیلوفــر. 

6. مکارم شیرازى، ناصر (13549. تفسیر نمونه. ج 29. تهران: دارالکتاب اسالمى.
7. Lyotard, Jean  Francois  (1992). The Postmodern explaind to children: 
correspondence 1982-1985, trans. Julian Pefanis bennington and morgan 
Thomas. London: turnaround. 
8. Lyotard, Jean  Francois  (1994). The Postmodern Condition:  A Report on 
Knowledge, Trans. Geoff  Bennington  and  Brian Massumi. Manchester: 
Manchester  University  Press.
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چکیده
فراداســتان به عنــوان گونــه اى از نوشــتار کــه از مبانــى فکــرى پسا مدرنیســم نشــأت گرفته اســت، 
ازطریــق شکســتن چارچوب هــاى داســتانى و بــر هــم  زدن مــرز تخیــل و واقعیــت، در پــِى آشــکار 
ــا گفتمان هــاى  ــودن آن در ارتبــاط ب ــِش برســاخته ب ســاختن ماهیــت تصنعــى واقعیــت و نمای
ــان  ــرم رم ــانه اى در ف ــِى بازیگوش ــوب و درهم ریختگ ــر آش ــن ه ــت. بنابرای ــلط اس ــدرت مس ق
پســامدرن، از یــک تفکــر انتقــادى ژرف مبنــى بــر شــکاکیتى پسامدرنیســتى نســبت بــه ســازو کار 
ــتان  ــد فراداس ــِش حاضــر ضمــن نق ــن رو در پژوه ــان معاصــر سرچشــمه گرفته اســت. از ای جه
میــِم عزیــز، اثــر محمدحســن شهســوارى بــر اســاس اندیشــه هاى پسامدرنیســتى و نشــان دادن 
ــۀ محتوایــى  میــزان موفقیــت نویســنده در بهره گرفتــن از تمهیــدات فراداســتانى در جهــت ارائ
پســامدرن، بــه ایــن پرســش اساســى پرداختــه شده اســت کــه میــِم عزیــز تــا چــه حــد برآمــده 
از یــک خودآگاهــى ناخــودآگاه پسامدرنیســتى اســت؛ خودآگاهــى بــه ایــن معنــا کــه بــر تصنعــى 
بــودن خــود، آگاه اســت و ناخودآگاهــى بــه ایــن معنــا کــه حاصــل رهایــى تخیــل و جوشــیدن از 
دل یــک فلســفۀ عمیــق درونى شــده اســت. بنابــر یافته هــاى ایــن پژوهــش، مى تــوان این گونــه 
اســتدالل کــرد کــه اگرچــه میــِم عزیــز بــا ســاختارى چنــد الیــه و تــو در تــو، فرمــى پاره پــاره 
ــواده در  ــتۀ خان ــده و از هم گسس ــاختار پیچی ــق آور، س ــور و تعلی ــى بازى مح ــجم و روایت و نامنس
جهــان امــروز را بــه تصویــر کشــیده و در عرضــۀ محتوایــى پســامدرن ازطریــق فرمــى فراداســتانى 
ــوبگر  ــواى آش ــه محت ــده ک ــش طراحى ش ــى از پی ــوان قالب ــا به عن ــت، ام ــر شده اس ــق ظاه موف
ــاور بــه قواعــد از پیــش  ــا ذات قاعده گریــز و ناب پسامدرنیســتى آن را بــه آشــوب نکشیده اســت، ب

تثبیت شــدة پسامدرنیســم تعارضــى بنیادیــن دارد.

کلید واژه: فراداستان، میِم عزیز، محمدحسن شهسوارى

 مهشاد شهبازی
Mahshad.shahbazi@gmail.com دانش آموختۀ  دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهراء
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ــا  ــى چارچوب2 ســازى و چارچوب شــکنى (ی ــد: «توال ــر آن چــه پاتریشــیا وو1 مى گوی بناب
ایجــاد یــک توهــم ازطریــق نامحســوس ســاختن چارچــوب و برمال کــردن ایــن توهــم 
ازطریــق نمایــش پیوســتۀ چارچوب) روش اساســاً واســازانۀ فراداســتان را فراهــم مى آورد» 
ــا  (وو، 1397: 48). روشــى کــه نویســنده در کتــاب میــِم عزیــز از آن ســود مى جویــد ت
ــاره  ــتانى پاره پ ــان داس ــم، جه ــردن آن توه ــت و ویران ک ــم واقعی ــاد توه ــق ایج ازطری
ــن مجــال را داده اســت  ــه او ای ــه ب ــده ک ــد؛ ســاختارى پیچی ــق کن و نامنســجمى را خل
ــاختن ها و  ــالل آن س ــز از خ ــتانى اش را نی ــخصیت هاى داس ــارة ش ــت پاره پ ــه هوی ک
خراب کردن هــا شــکل دهــد. درحقیقــت بهره گیــرى از چنیــن شــگردى «توجــه خواننــده 
ــوب  ــان درون چارچ ــد رم ــز مانن ــى نی ــه زندگ ــد ک ــب مى کن ــت جل ــن واقعی ــه ای را ب
برســاخته مى شــود و نهایتــاً فهــم ایــن موضــوع ناممکــن اســت کــه کجــا یــک چارچــوب 
ــه  ــان: 46-45). همان گون ــود» (هم ــاز مى ش ــر آغ ــى دیگ ــان مى رســد و چارچوب ــه پای ب
کــه در میــِم عزیــز نیــز مشــاهده مى شــود، گســترة وســیعى از داســتان هاى زندگــى یــا 
زندگى هــاى داســتانى در چارچوب هــاى گاه بى آغــاز و بى انجــام و در ســه الیــۀ در هــم 
ــه دغدغه هــاى فکــرى مســعود شــانه چى  ــه ب ــۀ اول ک ــد: الی تنیده شــده، نمــود مى یابن
ــردازد، ــد ـ مى پ ــه در آن مى زی ــه اى ک ــه جامع ــد ب ــندة منتق ــک نویس ــوان ی ـ به عن
ــى  ــى از زندگ ــب برش ــه ـ در قال ــتان هایى جداگان ــت داس ــق روای ــه ازطری ــۀ دوم ک الی
شــخصیت هایى چــون رضــا، حمیــد، طاهــر، احمــد و مســعود ـ شــکل مى گیــرد و الیــۀ 
ــر  ــۀ دیگ ــوازات دو الی ــه م ــارور اســت و ب ــر ه ــه اى سفارشــى در ژان ــه فیلم نام ــوم ک س

ــق شــدن اســت.  توســط مســعود شــانه چى در حــال خل
در ایــن ســاختار فراداســتانى ـ کــه به طــور مــداوم امــورى در درون چارچــوب قــرار 
ــالِف  ــِى خ ــى اغتشــاش و درهم ریختگ ــوب ـ نوع ــرون چارچ ــورى در بی ــد و ام مى گیرن

■ شهسوارى، محمدحسن (1395). میِم عزیز. تهران: 
چشمه.
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ســاختار عرفــى رمــان رخ مى دهــد کــه تاحــدى ســطوح وجودشــناختى در این ســاختار را 
بــه چالــش مى کشــد و خواننــده را در حالــت تعلیــق قــرار مى دهــد. آن گونــه کــه در میــِم 
عزیــز نیــز مى بینیــم، ســاختار الیه هــاى درهم بافــِت اثــر و تــردد آزادانــۀ شــخصیت هایى 
چــون مســعود، اللــه و شــیما در هــر ســه الیــه یــا ورود رضــا، مریــم و امیرحســین از رمان 
ــه آشــوب کشــیده  ــه، ماهیــت وجودشــناختى شــخصیت هاى داســتانى را ب ــه فیلم نام ب
و مــرز میــان واقعیــت و داســتان را در هــم ریخته اســت. طبیعــى اســت کــه در چنیــن 
برســاختۀ پیچیــده اى، زمــان نیــز غیرخطــى و پریشــان مى شــود و دسترســى بــه هویــت 
ــه در  ــه کــه گذشــتۀ الل ــدازد؛ آن گون ــه تعویــق مى ان شــخصیت هاى داســتانى را مــدام ب
داســتاِن طاهــر و یــا آینــدة دختــر یک ســالۀ محســن و رودابــه در داســتاِن احمــد نمــود 
ــادر  ــدر و م ــد و شمســى) و پ ــادر مســعود ( احم ــدر و م ــه پ ــا این ک ــد و ی ــدا مى کن پی
ــتانى  ــاى داس ــى در چارچوب ه ــس از رفت و برگشــت هاى پیاپ ــه) پ ــر و روداب ــه (طاه الل
ــده  ــه ش ــاى تکه تک ــن از هویت ه ــى این چنی ــوند و نمونه های ــایى مى ش ــف شناس مختل
کــه بنابــر اصــل عدم قطعیــت پسامدرنیســتى، هرگــز به صــورت یــک کل قطعــى انســجام 
نمى یابنــد و همــواره در هالــه اى از ابهــام وجودشــناختى باقــى مى ماننــد. حتــى در پایــان 
اثــر کــه آینــده از حــال و داســتان از واقعیــت پیشــى مى گیــرد تــا درك خواننــده از زمــان 
را بــاز هــم مغشــوش تر نمایــد و او را متوجــه ایــن نکتــه کنــد کــه آینــدة مســعود، اللــه و 

ــه شــاهد بوده اســت.   شــیما را پیــش از آن در فیلم نام
مى تــوان این گونــه گفــت کــه بــاز و بســته شــدن مــداوِم چارچوب هــا کــه هرکــدام 
تکه هایــى از پــازل نهایــى را در خــود جــاى داده انــد، خواننــده را بــه بــازى «بگــرد و پیــدا 
کــن» یــا «برگــرد و پیــدا کــن» وا مــى دارد؛ گویــى کــه نویســنده تکنیــک «بــازى3» را 
ــده  ــت بى قاع ــتانى اش، در جه ــان داس ــردن جه ــه ک ــق تکه تک ــز ازطری ــش از هرچی بی
کــردن و فاقــد انســجام کــردن داســتان بــه کار گرفته اســت؛ ســاختارى کــه بــه او اجــازه 
ــرم  ــا ف ــازى ب ــار ب ــز در کن ــى نی ــازى زمان ــا ب ــازى وجودشــناختى ی داده کــه تاحــدى ب
ارائــه دهــد و یــا حتــى یــک بــازى بــا ترکیــب یــا جایگشــت4 کــه در آخریــن جمــالت 
کتــاب بنابــر قراینــى چــون پیلــه ور بــودن مســعود در گذشــته و یــا احتمــال ازدواج او بــا 
دخترعمــه اش نمایــان مى شــود و  ایــن پرســش را بــه ذهــن خواننــده متبــادر مى ســازد 
کــه آیــا داســتان زندگــى حمیــد روایــت احتمــال دیگــرى از زندگــى مســعود شــانه چى 

ــرد؟ ــه اش ازدواج مى ک ــر عم ــا دخت ــه ب ــت، درصورتى ک اس
«حتمــاً بــا خــودت مى گویــى مســعود چــه زود همــۀ گذشــته اش را فرامــوش کــرد. 
اشــتباه نکــن. مــن هیچ وقــت طبقــه ام را فرامــوش نمى کنــم. یــادم نمــى رود از پیلــه ورى 
ــد عاشــق  ــدا کــردم. همیشــه بای ــو را پی ــه تهــران آمــدم، ت شــروع کــردم و بعــد کــه ب
شــوم و عاشــق تــو شــدم. وگرنــه مى توانســتم همــان اوایــل بــا دخترعمــه ام ازدواج کنــم. 
ــو هــم فرامــوش نکــن» (شهســوارى، 1396:  این هــا را هیچ  وقــت فرامــوش نمى کنــم. ت
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این گونــه بازى هــا و تمهیــدات بازیگوشــانه در داســتان هاى پســامدرن عالوه بــر 
ــازى  ــریک و هم ب ــه ش ــرف ب ــِل ص ــدة منفع ــک گیرن ــده را از ی ــگاه خوانن ــه جای این ک
ــى  ــاد نوع ــت و ایج ــدم  قطعی ــت ع ــرار دادن او در وضعی ــا ق ــد، ب ــر مى دهن ــف تغیی مؤل
ــا داســتان و واقعیــت را نیــز دچــار مشــکل مى کننــد:  تزلــزل معناشــناختى، رابطــۀ او ب
«بازى هــاى فراداستان نویســان بى حســاب و کتــاب نیســت، بلکــه نوعــى خالقیــت بــراى 
ــا اســت. فراداســتان  ــۀ م ــا زمان ــو و متناســب ب ــه شــکل هایى ن ــد حیــات رمــان ب تجدی
مفهــوم «واقعیــت» را از امــرى مناقشــه ناپذیر بــراى همــه بــه امــرى مناقشــه پذیر تبدیــل 
ــى  ــا و تأکیدهای ــا داللت ه ــف و ب ــکل هاى مختل ــه ش ــد ب ــه مى توان ــرى ک ــد، ام مى کن
ــده، 1385: 85).  ــود» ( پاین ــى ش ــاً بازنمای ــه صرف ــه این ک ــود، ن ــاخته ش ــاوت برس متف
ــر  ــراف ب ــا اش ــه داستان نویســان پسامدرنیســت ب ــت ک ــه گف ــوان این گون ــن مى ت بنابرای
ــازى  ــان جــز یــک ب ذات اغواگــر جهــان معاصــر، متمــدن و پیشــرفته ـ کــه به زعــم آن
بــزرگ و ظاهــر فریــب نیســت ـ ســنت جهــان داســتانِى اقتدارطلــب و تک صدایى محــور 
ــاور بــه جهــان  را بــه بــازى گرفتنــد و نابــاورى بــه واقعیــِت جهان شــمول را جانشــیِن ب

نمودنــد. واقع گرایى هــا 
ــت:  ــام اس ــن پی ــل ای ــى آورد، حام ــم م ــودآگاه فراه ــتان خ ــه داس ــیرى ک «فراتفس
ــت مشــترك  ــن خصل ــازى اســت». مهم تری ــا «داســتان ب ــدن اســت» ی «داســتان باوران
ــان  ــۀ می ــردارى از رابط ــا بهره ب ــل ب ــى بدی ــردن واقعیت ــا ک ــازى بن ــتان و ب ــان داس می
مجموعــه اى از نشــانه ها (چــه زبان شــناختى و چــه غیــر آن) به عنــوان «پیــام» و بافــت 
و زمینــه یــا چارچــوب آن پیــام اســت» ( وو، 1397: 54). همین گونــه اســت کتــاب میــِم 
ــا و  ــتان ها، هویت ه ــردن داس ــقه ک ــر و شقه ش ــرم اث ــا ف ــازى ب ــق ب ــه ازطری ــز ک عزی
حتــى زمان هــا، ماهیــت پاره پــاره و ازهم گســیختۀ روابــط خانوادگــى در جامعــۀ امــروز را 
بــه تصویــر مى کشــد و ازطریــق نشــانه هاى درون متنــى، بــر روابــط والدیــن و فرزندانــى 
ــا معصومیــت، آزادى  ــا نفــرت، حــس گنــاه ی داللــت مى کنــد کــه در تنگنــاى عشــق ی
فــردى یــا تعهــد و مســئولیت نســبت بــه یکدیگــر گرفتــار شــده اند. مى تــوان این گونــه 
اســتدالل کــرد کــه ســاختار رمــان، تداعى گــر ســاختار خانــواده در جهــان امــروز اســت؛ 
ــد و  ــراى پرســش هاى معرفت شــناختى خــود ندارن ــرادش پاســخى ب ــه اف ــواده اى ک خان
ــاختگى دســت و  ــر س ــع و ام ــر واق ــارى، ام ــار و نابهنج ــدارزش، هنج ــان ارزش و ض می
ــواده اى نیســت کــه توســط مجــرى یــک  ــواده اى کــه بى شــک آن خان پــا مى زننــد؛ خان

ــواده» تصویرســازى مى شــود: ــون گــرم خان ــه شــکل «کان برنامــۀ رادیویــى ب
«صــداى رادیــِو ماشــین مى آیــد. بایــد مجرى برنامــه یکــى از همین جمالت همیشــگى 
را بگویــد. مثــًال «روز دوم ســال نــو را بــه همــۀ شــنوندگان عزیــز تبریــک مى گویــم. مى دانم 
خیلــى از شــما دوســتان االن یــا در مســافرت هســتید یــا داریــد خودتــان را بــراى رفتــن به 
مســافرت آمــاده مى کنیــد. واقعــاً هــم در ایــن هــواى بهــارى، هیــچ چیــز لذت بخش تــر از 

ســفر در کنــار کانــون گرم خانــواده نیســت» ( شهســوارى، 1396: 26).
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اشــاره بــه نقــش رســانه در تحریــف واقعیــت و ســعى در تحکیــم ارزش هــاى گفتمــان 
ــه و  ــۀ فیلم نام ــر در الی ــکلى پررنگ ت ــه ش ــه ب ــت ک ــه اس ــه اى قابلِ توج ــلط نکت مس
به خصــوص در پایان بنــدى آن نمــود پیــدا مى کنــد. از ایــن رو بــه دلیــل اهمیــت بحــث 
ــات محــورى در  ــوان یکــى از موضوع ــار پســامدرن و مطرح شــدن آن به عن رســانه در آث

رمــان میــِم عزیــز، الزم اســت کــه اندکــى بــر آن تأمــل نماییــم.
در ســاختار ســه الیه اى رمــان بــا زیرالیــه اى در الیــۀ فیلم نامــه نیــز رویــارو 
مى شــویم؛ رمانــى انگلیســى زبان کــه اللــه در حــال ترجمــۀ آن اســت و ازطریــق 
ــرزى  ــود را به ط ــدة خ ــر خوان ــه دخت ــتان ـ ک ــخصیت زن داس ــا ش ــدارى ب همذات پن
ــوس وار  ــاى کاب ــت ـ وارد دنی ــون نموده اس ــن مدف ــانده و در زمی ــل رس ــه قت ــع ب فجی
ــا  ــۀ م ــا فرهنــگ جامع ــان را متناســب ب ــه مضمــون رم ــه ک ــت الل آن مى شــود. درنهای
ــگارش  ــه ن ــد و خــود، دســت ب ــا کن ــان را ره ــرد ترجمــۀ رم ــم مى گی ــد، تصمی نمى دان
ــر و  ــک دخت ــاى ی ــۀ زیب ــارة رابط ــه درب ــا» ک ــام «مادرانه ه ــه ن ــى ب ــد؛ رمان ــان بزن رم
نامــادرى او اســت و بــا ایــن جمــالت بــه پایــان مى رســد: «صبــح خنــک بهــارى بــراى 
آن مــادر و دختــر، بســیار دل انگیزتــر از چیــزى بــود کــه تصــور مى کردنــد. بــوى خــوش 
گل هــا و صــداى بلبل هــا و رنــگ ســبز درختــان، بــه آن هــا بیشــتر انگیــزه مــى داد کــه 
ــد»  ــاغ پیــش برون ــاى پشــت ب ــۀ زیب ــاز کننــد و به ســوى تپ ــاغ ب ــان ب راه شــان را از می
(همــان: 197). اندکــى پیش تــر کــه مى رویــم، درمى یابیــم کــه اللــه نــه؛ بلکــه 
نویســندة فیلم نامــه ـ بنابــر محدودیت هــا و ممنوعیت هــاى فیلم نامه نویســى بــراى 
تلویزیــون (رســانه اى ایدئولوژى محــور) ـ مجبــور بــه خیانــت بــه خــود و ژانــر اثــر شــده 
ــى  ــاد و رؤیای ــرى ش ــۀ تصوی ــا ارائ ــته اند و ب ــه خواس ــه ک ــه را آن گون ــان فیلم نام و پای
از مادرانگــِى خدشــه ناپذیر، دگرگــون کرده اســت. همان طــور کــه ژان بودریــار5 در 
کتــاب جامــۀ مصرفــى: اســطوره ها و ســاختارها6 مى نویســد: «آن چــه رســانۀ تلویزیــون 
انتقــال مى دهــد، چیــزى نیســت جــز ایــدة (ایدئولــوژى) جهانــى کــه به دلخــواه شــکل 
ــل خوانــش  ــر قاب ــب تصاوی ــع مى شــود و در قال ــد، به دلخــواه تقطی ــدا مى کن بصــرى پی
ــى  ــش جهان ــام خوان ــک نظ ــرة ی ــدرت قاه ــوژى ق ــل ایدئول ــدة حام ــن ای ــد. ای درمى آی
ــد،  ــى مى خواهن ــر تلویزیون ــت. تصاوی ــل شده اس ــانه ها تبدی ــام نش ــه نظ ــه ب ــت ک اس
فرازبــان یــک جهــان غایــب باشــند» (بودریــار، 1389: 188). بنابرایــن اگرچــه نویســنده 
چنیــن پایــان تفکربرانگیــزى را بــراى فیلم نامــه اش اندیشیده اســت: « دوربیــن بــام بــرج 
ــن آرام  ــود. دوربی ــنیده مى ش ــم ش ــم پرحج ــا ه ــداى هواکش ه ــد و ص ــان مى ده را نش
ــر روى  ــا ب ــه تنه ــم ک ــه را مى بینی ــعود و الل ــر مس ــه دخت ــد و در ادام ــت مى کن حرک
ــادى  ــر نم ــن تصوی ــم ای ــده گفت ــه تهیه کنن ــد. ب ــگاه مى کن ــهر را ن ــتاده و ش ــام ایس ب
اســت از آینده نگــرى نســل جــوان کــه آینده ســازان انقــالب و مملکت انــد. چیــز خاصــى 
نگفــت. فقــط گفــت: ایــن را منتقــل مى کنــم بــه مدیــر گــروه. نگفتــم بــه او کــه همــۀ 
ــده دارى اســت کــه آرمان هــاى مــن و شــما را  ــه نســل جــوان و آین ــان ب چشــم امیدم

واقعیت در مسلخ قدرت
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غلفتــى پوســت خواهــد کنــد و روى بــرج میــالد خواهــد گذاشــت بــراى عبرت دیگــران!» 
(شهســوارى، 1396: 198) درنهایــت مغلــوب «قــدرت قاهــرة ایدئولــوژى» و مجبــور بــه 

ــود. ــه مى ش ــن صحن ــذف ای ح
بــا بهره گرفتــن از ایــرادات «ادارة هشــتم ســازمان گســترش فرهنــگ و علــوم پویــا» 
بــر داســتان وقتــى توصیه هــاى ادگار آلن پــو را جــدى نمى گیریــم، اثــر اســتپان تروفــى 
موویــچ ورخونســکى7 در هفتــۀ شــانزدهِم رمــان میــِم عزیــز، دالیــل حــذف صحنــۀ پایانى 
فیلم نامــۀ مســعود شــانه چى را مى تــوان این گونــه تحلیــل کــرد: حضــور یــک «دختــر» 
به خصــوص اگــر «تنهــا» باشــد، حساســیت زیــادى را در جامعــۀ مردمحــور برمى انگیــزد. 
«بــام» معنــاى اشــراف بــر محیــط پیرامــون و آگاهــى را در خــود دارد و «شــهر» مى توانــد 
ــه ذهــن مــى آورد  ــادآور شــود. فعــل «ایســتادن» مقــاوت را ب ــا ســرزمین را ی جامعــه ی
ــرى از  ــه چنیــن تصوی ــت دارد؛ روشــن اســت ک ــر تفکــر دالل ــگاه کــردن» ب و فعــل «ن
دختــرى آگاه و آینده نگــر قابلِ قیــاس بــا تصویــر دخترکــى شــاد و سرشــار از سرخوشــى 
ــادآور اندرونــى گفتمــان  ــاغ  ـ ی ــه تپــۀ دور از دســترس پشــت ب ــه نیســت کــه ب کودکان
ــش  ــن بخ ــنده در ای ــردد. نویس ــو مى گ ــا مح ــم از دیده ه ــى رود و کم ک ــور ـ م مرد مح
عالوه بــر اشــاره بــه فاجعــۀ سانســور ذهــن و قلــم به خوبــى نقــش رســانه را نیــز در ارائــۀ 

ــا قــدرت نشــان داده اســت.   واقعیت هــاى برســاختۀ گفتمان هــاى مرتبــط ب
ــه نظــر مى رســد کــه نویســنده ازطریــق طــرح داســتان وقتــى توصیه هــاى ادگار  ب
ــان و  ــندة رم ــعود ـ نویس ــى مس ــتان زندگ ــم، در دل داس ــدى نمى گیری ــو را ج آلن پ
ــنده در  ــک نویس ــت ی ــانى وضعی ــد دارد، همس ــز قص ــِم عزی ــان می ــه ـ در رم فیلم نام
ــه در  ــه ک ــد؛ آن گون ــر بکش ــه تصوی ــف ب ــاى مختل ــک را در الیه ه ــى ایدئولوژی گفتمان
ــرل اندیشــه  ــنده و کنت ــر نویس ــم ب ــر حاک ــاهد جب ــه ش ــدى فیلم نام ــى پایان بن چگونگ
ــد در بطــن  ــا مى توان ــوژه تنه ــک س ــۀ ی ــى نویســنده «به مثاب ــم. گوی ــت او بودی و ذهنی
محدوده هایــى ســخن بگویــد کــه چارچوب هــاى گفتمانــى رایــج در زمــان بــه او تحمیــل 
کرده انــد. ایــن بــدان معنــا نیســت کــه امــکان اتخــاذ موضــع انتقــادى وجــود نــدارد، امــا 
ــه اندیشــه راه  ــد ب ــد] چــه چیــزى مى توان ــى هســتند [کــه تعییــن مى کنن محدوده های
یابــد» (میلــز، 1392: 45). به این ترتیــب نویســنده از موضــع انتقــادى و در نامــه اى کــه 
ــت،  ــم آورده اس ــدى نمى گیری ــو را ج ــاى ادگار آلن پ ــى توصیه ه ــتان وقت ــِن داس درضم
به خوبــى ســازو کار ایدئولــوژى و سوژه شــدگِى خود ســرکوب گر را نشــان داده اســت؛ 
ــه  ــتار انتشــارات خطــاب ب ــرف سرویراس ــد، ازط ــر مى رس ــه نظ ــه نخســت ب ــه اى ک نام
ــان مشــخص  ــا در پای ــچ ور خوونســکى8» نوشــته شده اســت، ام ــى مووی «اســتپان تروف
مى شــود کــه نامــۀ اســتپان بــه خــود اســت. این نامــه که حــاوى پیشــنهاداتى بــراى تغییر 
و حــذف مــواردى در داســتان اســتپان اســت، یــادآور زنــدان «همه ســو بیــن»9ى اســت 
کــه فوکــو بــه آن اشــاره مى کنــد10؛ زندانــى کــه زندانیــان در آن همــواره تحتِ نظــر قــرار 
دارنــد و به گفتــۀ فوکــو، خــود بــه «حامــالن نظــارت بــر خویــش» ( الیــون، 1383: 53)
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ــر نظــارت  ــان، زی ــه همچــون زندانی ــا هم ــه «م ــد اســت ک ــد. او معتق ــدل گردیده ان مب
قــدرت قــرار داریــم و درعین حــال بــا حبــس خودمــان در جامعــه همدســتى مى کنیــم» 
(همــان: 35). همان گونــه اســت احــوال نویســنده اى کــه خودسانســورگر و خودکنترل گــر 
ــه شــروع شــود و  ــد، از حــذف یــک جمل ــه مى توان ــى ک ــا خــود را از مجازات مى شــود ت

درنهایــت بــه حــذف نویســنده بیانجامــد، در امــان نــگاه دارد .
ــارى مى دهــد:  ــه شــود، چنیــن زینه ــد جــدى گرفت ــه بای ــو11 ک ــۀ ادگار آلن پ توصی
«اولیــن جملــۀ داســتانتان را حــذف کنیــد! اگــر بــه داســتان تان لطمــه نخــورد، مشــخص 
اســت کــه آن جملــه زیــادى بــوده. ایــن مــرد بــزرگ معتقــد اســت، هــر نویســنده اى بایــد 
بــا تمــام جمالت داســتانش همیــن معاملــه را بکنــد» (شهســوارى، 1396: 207). بنابراین 
اگــر قــرار باشــد، نویســنده اى توصیــۀ ادگار آلن پــو را جــدى بگیــرد و نخســتین جملــۀ 
داســتانش را حــذف کنــد، هــر جملــه را کــه بــردارد، جملــۀ پــس از آن مى شــود جملــۀ 
ــد،  ــۀ کتــاب؛ پــس آن چــه باقــى مى مان ــا آخریــن جمل ــه  همیــن ترتیــب ت نخســت و ب
یــک «هیــِچ» بــزرگ اســت و رســیدن بــه ادراکــى ســخت جانــکاه: «هیچ چیــز خالى تــر 
از یــک خانــۀ خالــى نیســت» (همــان: 201). در ســیطرة چنیــن قــدرت ایدئولوژیکــى کــه 
مى توانــد بــه افــراد بقبوالنــد کــه بــا حــذف یــک اندیشــه، یــک متــن و یــا یــک نویســنده 
هیــچ اتفاقــى نمى افتــد، مى تــوان بــر طنــز تلــخ نهفتــه در ایــن جملــۀ اســتپان خطــاب 
ــو  ــاى ادگار آلن پ ــا توصیه ه ــما جوان ه ــرا ش ــم چ ــن نمى دان ــه خــودش، گریســت: «م ب

ــد؟» ( همــان: 207)   را جــدى نمى گیری
نویســندة میــِم عزیــز همــواره تــالش هوشــمندانه اى در حفــظ فاصله اش با شــخصیت 
نویســندة داســتان ـ مســعود شــانه چى ـ داشته اســت. به عنــوان نمونــه مســعود 
ــا  ــى» ی ــِت ادب ــاى کثاف ــوان «جایزه ه ــا عن ــى ب ــاى ادب ــى از جایزه ه ــانه چى در جای ش
ــاد مى کنــد. حال آن کــه محمدحســن شهســوارى،  «جایزه هــاى دوزارى» (همــان: 17) ی
ــتان را  ــا کارگاه داس ــت و ی ــا اس ــن جایزه ه ــأت داوران همی ــاى هی ــى از اعض ــود یک خ
«دکان خــاك برســرى» قلمــداد مى کنــد و مى گویــد: «هنــر مگــر شــیرینى پزى اســت 
مادربه خطاهــا کــه کالس دارى مى کنیــد!» (همــان: 190) کــه مى توانــد کنایــه اى گزنــده 
ــه نویســندة میــِم عزیــز: برگزارکننــدة کالس هــاى نویســندگى. اگرچــه چنیــن  باشــد ب
شــواهدى در متــن بــه خواننــده تلنگــر مى زننــد کــه حســاب راوى داســتان را به عنــوان 
یــک نویســنده از نویســندة اثــر جــدا کنــد، امــا بــه نظــر مى رســد آن گاه کــه پــاى حــذف 
ــزد و  ــم مى آمی ــت در ه ــتان و واقعی ــان داس ــرز می ــد، م ــان مى آی ــه می ــت  ب و ممنوعی
ــن  ــن چنی ــى ای ــۀ نویســنده ها در جوامع ــر درد مشــترك هم ــتپان» بیانگ داســتان «اس
مى شــود؛ چــه نویســنده اى در جهــان داســتانى باشــد، چــه نویســنده اى در جهــان واقعــى. 
ــا  ــز ـ ب ــِم عزی ــامدرِن می ــر پس ــواى به ظاه ــتانى و محت ــاختار فراداس ــود س باوج
رویکــرِد نقــد فرهنــگ معاصــر و محوریــت چگونگــى شــاکلۀ خانــواده در جامعــۀ امــروز ـ 
ــتى ــاى پسامدرنیس ــه ازآن دســت تناقض ه ــد ک ــه چشــم مى آین ــر ب ــى در اث تناقض های

واقعیت در مسلخ قدرت
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نقد داستان

ـ کــه منجــر بــه شالوده شــکنى در اثــر مى شــوند ـ نیســتند. ایــن تناقض هــا از طــرح روى 
جلــد کتــاب آغــاز مى شــوند؛ آن جا کــه مى بینیــم زیــر اســم نویســنده ـ «محمدحســن 
ــا فونــت ریــز نوشــته شــده: «رضــا ســى و هفــت ســاله». هــدف از بــه  شهســوارى» ـ ب
 کار گرفتــن چنیــن تکنیکــى در آثــار پســامدرن اغلــب شکســتن اقتــدار نویســنده توســط 
ــاالى هــر صفحــۀ  ــام «محمدحســن شهســوارى» ب خــوِد نویســنده اســت، امــا آمــدن ن
ــاالى هــر صفحــۀ ســمت راســت، ایــن تکنیــک را  ــام کتــاب ب ــر ن ســمت چــپ در براب
بى اثــر کــرده اســت. گذشــته از آن، اقتــدار راوى در مقــام نویســنده و حضــور پــر رنگــش 
ــن  ــن و ســخن گفت ــه مت ــل اســت. ورود نویســنده ب ــیار قابلِ تأم ــر بس در جاى جــاى اث
ــر  ــتانى اث ــت فراداس ــۀ ماهی ــو الزم ــه از یک س ــتان اگرچ ــگارش داس ــد ن ــورد فرآین درم
ــا  ــرت ب ــز در مغای ــا گاهــى نی ــادآور شــود، ام ــودن داســتان را ی اســت کــه ســاختگى ب
اندیشــه هاى پسامدرنیســتى مبنى بــر عــدِم قطعیــت و یــا بــاور بــه تصادفــى  بــودن جهــان 
یــا بدگمانــى بــه تک صدایى هــا و اقتدارگرایى هــا اســت. بنابرایــن اگــر ســطوح مختلفــى 
از روایــت را در میــِم عزیــز شــاهد مى بودیــم، متــن بیشــتر دچــار عــدم قطعیــت در روایت 
ــى  ــر، به تمام ــن اث ــدد در ای ــاى متع ــه خرده روایت ه ــت ک ــى اس ــن در حال ــد. ای مى ش
ــه متــن  توســط یــک نفــر برســاخته و روایــت مى شــوند و اجــازة چندصدایى شــدن را ب
ــه در رمــان ـ  در صحنــۀ تصــادف حمیــد و رضــا ـ نویســنده  نمى دهنــد. به عنــوان نمون
این گونــه مى نویســد: «هنــوز مطمئــن نیســتم در نســخۀ نهایــى، صحنــۀ تصــادف حمیــد 
(شــخصیِت بخــِش بعــدى رمــان) و رضــا را بنویســم یــا از روى آن بگــذرم. حمیــد آســیب 
زیــادى نمى بینــد. یــا حداقــل آن موقــع چیــزى نمى فهمــد. رضــا خوشــحال اســت کــه 
حمیــد چیــزى نشــده. مى خواهــد بگویــد: بهتــر اســت برویــم بیمارســتان، امــا مى دانــد 
ــت، او  ــم نیس ــد چیزی ــودش مى گوی ــرف خ ــى ط ــت. وقت ــا نیس ــور اطواره ــل این ط اه
چــرا کاســۀ داغ تــر از آش شــود. به هر حــال حمیــد مقصــر اســت، چــون از فرعــى آمــده. 
ــم  ــۀ جــدال مری ــه ـ در صحن ــا در فیلم نام ــى رود» (شهســوارى،1396: 11). ی ــد م حمی
ــم  ــاید ه ــرد: « ش ــم مى گی ــه تصمی ــه اقتدارگرایان ــان ـ این گون ــر فرزندش ــر س ــا ب و رض
بهتــر باشــد بازیگــر طــورى بــازى کنــد کــه اصــًال از همــان اول بیننــده بــه او شــک کنــد. 
این طــورى بهتــر اســت. مــن هــم در ادامــه تصمیــم مى گیــرم، واقعــاً چــه کســى مقصــر 

اســت» (همــان:73). 
همان طــور کــه پیش تــر نیــز اشــاره شــد، این گونــه ورود نویســنده بــه متــن شــکلى از 
تمهیــدات فراداســتانى بــه شــمار مــى رود، امــا گهگاهــى شکسته شــدن اقتدار نویســنده در 
ایــن میــان، مى توانــد تکانه هــاى تأثیرگذارتــرى در ذهــن خواننــده ایجــاد کنــد؛ چراکــه 
ــرد  ــا، ســاختن ها و شکســتن ها شــکل مى گی ــا، تقابل ه ــان تناقض ه پسا مدرنیســم از می
ــدة  ــه بازتاب دهن ــوان فرمــى ک ــورد فراداســتان ـ  به عن ــه پاتریشــا وو درم ــه ک ــا آن گون ی
مســئله دار  ازطریــق  مى گویــد: «فراداســتان  ـ  اســت  پسا مدرنیســتى  اندیشــه هاى 
ــد» (وو، 1397: 62). ــل مى کن ــردن آن، عم ــران ک ــه وی ــت» و ن ــوم «واقعی ــردن مفه ک
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ــه اســتدالل کــرد کــه هر چــه اثــر بیشــتر بتوانــد «واقعیــت»  بنابرایــن مى تــوان این گون
را مســئله دار کنــد، بیشــتر مى توانــد برداشــت خواننــده از واقعیــت را بــه چالــش بکشــد. 
ــرون  ــت و بی ــم واقعی ــاد توه ــز، در ایج ــِم عزی ــه نویســندة می ــه نظــر مى رســد ک ب
ــا در  ــت، ام ــل کرده اس ــق عم ــارة آن، موف ــراِر چندب ــم و تک ــده از آن توه آوردن خوانن
ــه در درك  ــه ک ــم گیرى یافت ــى چش ــان چیرگ ــر چن ــتى اث ــه مدرنیس ــوارد وج ــر م اکث
ــه دیدگاهــى پســامدرن  ــا نظــر ب روح پسامدرنیســتى آن اختــالل ایجــاد نموده اســت. ب
ــه  ــد: «یگان ــرح مى کن ــن آن را مط ــکل ممک ــن ش ــه  موجزتری ــس12 ب ــى مت ــه جس ک
کارى کــه پسامدرنیســم مى توانــد انجــام دهــد، عبــارت اســت از «بــه نمایــش گذاشــتِن 
تفســیرناپذیرِى جهــان ِهســتى» (متــس، 1386: 206)؛ دغدغــه اى پسامدرنیســتى کــه 
رویکــرد میــِم عزیــز را در صفحــات آغازیــن آن رقــم مى زنــد: «همیشــه مطمئنــى چیــزى 
کــه نوشــته اى، بســیار مزخرف تــر اســت از داســتانى کــه در ذهنــت بــود» (شهســوارى، 
ــى  ــتن و بازنمای ــى اش در نوش ــج ناتوان ــان رن ــِق بی ــه راوى ازطری ــى ک 1396: 16). گوی
ــان در «تفســیرناپذیرى» جهــاِن بیــرون و  واقعیــت، تــالش مى کنــد کــه نابســندگى زب
ــرار  ــه ق ــتانى ک ــارة داس ــردازى درب ــد: «خیال پ ــل کن ــده منتق ــه خوانن ــى درون را ب حت
ــک  ــن ی ــط از ذه ــه فق ــن جمل ــم. ای ــتنش جهن اســت بنویســى، بهشــت اســت و نوش
ــد، وقتــى در انتهــاى چــاه تاریــک و عمیــق نتوانســتن نشســته  نویســنده بیــرون مى آی
باشــد» (همــان). و تکــرار ایــن احســاس ناتوانــى و تأکیــد دوبــاره بــر واژة «نتوانســتن»، 
آن حــس پارانویــا و دلهــرة پسامدرنیســتى را کــه از در دســترس نبــودن واقعیــت نشــأت 
ــتان  ــر داس ــه از ه ــر صحن ــدارم ه ــک ن ــدازد: «ش ــده مى ان ــان خوانن ــه ج ــرد، ب مى گی
ــارز غزلــى در نتوانســتن اســت ... توصیف هــا و ذهنیت هــا آن چیــزى نیســت  مصــداق ب
ــور  ــو ن ــه در پرت ــدنى ک ــود و درك ناش ــى مه آل ــان: 17). فضای ــتم» (هم ــه مى خواس ک
«توانســتن»ى رضایت بخــش، روشــن و شــناخت پذیر مى گــردد: «وقتــى این قــدر حالــم 
ــراى بازنویســى نوشــتم  خــوب اســت، این قــدر کــه بخــش دوم احمــد را بى یادداشــت ب
و فیلم نامــه هــم از نیمــه رد شــده،..» (همــان:151) و رویکــرد پســامدرن اثــر در ســایۀ 
بازنمایى هــاى واقع گرایانــه ـ  حتــى آ ن قــدر قابــل حصــول کــه نیــازى بــه بازنویســى نیــز 

ــود.   ــو مى ش ــدارد ـ مح ن
درمجمــوع بــه نظــر مى رســد کــه راوِى میــِم عزیــز بیشــتر دغدغه هــاى مدرنیســتى 
دارد و نــه پسامدرنیســتى؛ یکــى از بارزتریــن جلوه هــاى ایــن مدعــا، مکالمــات درونــى و 
اندیشــه هاى مبتنــى بــر داورى هــاى ارزش گذارانــۀ مــداوم او اســت: شهرســتانى/ تهرانــى، 
ماهــا/ اونــا، صاف هــا/ کج هــا، شــمرونى ها/ شوشــى ها، زِن خانــه دار/ زِن باهــوش و 
متفکــر، رمــان/ فیلم نامــه، خواننــدة کــودن/ خواننــدة فرهیختــه، ادبیــات فاخــر/ ادبیــات 
ــه حاشــیه  ــب حاکــى از ب ــه اغل ــدى ک ــوع طبقه بن ــن ن ــا/ شــرقى ها؛ ای ــذل، غربى ه مبت
ــه 13اى  ــاى دوگان ــادآور تقابل ه ــت، ی ــر اس ــروه دیگ ــوِد گ ــه س ــى ب ــدن گروه رانده ش
اســت کــه ژاك دریــدا14 دربــارة لــزوم رهایــى از آن هــا ســخن مى گویــد: «از آن جــا کــه 

واقعیت در مسلخ قدرت
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نقد داستان

هســتى اى(حضورى) قابــل درك وجــود نــدارد، نیســتى اى (غیابــى) هــم کــه در تضــاد بــا 
آن قــرار گیــرد، وجــود نــدارد. اگــر مى توانســتیم اندیشــه را از بنــد ایــن تقابــل دوگانــه، 
یعنــى هســتى در برابــر نیســتى برهانیــم، اجبــارى نداشــتیم تقریبــاً تمامــى اندیشــه هاى 
خــود را در تقابــل بــا یکدیگــر ببینیــم ( زن در برابــر مــرد، طبیعــت در برابــر فرهنــگ، 
ــه اندیشــه هاى نویــن  ــا ب ــر نوشــتار). در عــوض خــود را آزاد مى یافتیــم ت ــار در براب گفت
و متفاوتــى بیندیشــیم» (تانــگ، 1393: 354). نظریــات تأثیرگــذار دریــدا در ایــن زمینــه  
ــرى  ــت برت ــامدرن ـ قطعی ــردازان پس ــه هاى نظریه پ ــا اندیش ــترك آراء او ب ــل مش ـ فص
«یکــى» بــر «دیگــرى» و «حضــور» در برابــر «غیــاب» را بــه چالــش مى کشــد و بــه نفــى 
ــه نظــام ســلطه جو و اقتدارطلبــى کــه در پــى ایجــاد مرزبندى هــاى ســودجویانه  هرگون
اســت، مى پــردازد. ازآن رو کــه پسامدرنیســم نیــز ضدیــت ریشــه دارى بــا اســتیال و اقتــدار 
ــه  ــت ک ــه گف ــوان این گون ــت. مى ت ــرا اس ــب و تکثرگ ــز، تعامل طل دارد و مرکزیت گری
ــه  ــد ب ــتِى باورمن ــا روح پسامدرنیس ــاد ب ــه اى در تض ــن خط کشــى هاى ارزش گذاران چنی

ضــرورت دموکراتیــزه شــدن فرهنــگ، هنــر و ادبیــات اســت. 
ــى  ــن فرهنــگ متعال ــز بی ــکار تمای ــه ان ــۀ متــس «پسامدرنیســم گرایــش ب ــه گفت ب
و فرهنــگ عامیانــه دارد. پســامدرن ها آرمان هــاى بــزرگ فرهنــگ غــرب را مــردود 
مى شــمارند، ازجملــه تمایــز زیبایى شــناختى (بیــن فرهنــگ نخبه گــرا و فرهنــگ 
عامه پســند) را، زیــرا هنــر اکنــون نوعــى تبانــى محســوب مى شــود، یعنــى نمــود 
دیگــرى اســت از تزویــر و نیرنگ هایــى کــه بــورژوازى بــا توســل بــه آن هــا ســلطۀ خــود 
ــر مــردم) تــداوم بخشیده اســت» (متــس، 1386: 232-231). بنابرایــن نویســندگان  را (ب
پســامدرن ازطریــق بــه  کار  گرفتــن قابلیت هــاى فرهنــگ عامه پســند، مرز هــا را از میــان 
برداشــته و فضــاى گشــوده ترى ایجــاد کرده انــد؛ فضایــى کــه بهتــر بتوانــد برســاخته بــودن 
ــد.   ــان ده ــور پای ــلطه طلبى هاى ایدئولوژى مح ــه س ــذارد و ب ــش بگ ــه نمای ــت را ب واقعی
نویســنده در کتــاب میــِم عزیــز نیــز بــا در کنــار هــم قــرار دادن رمــان ـ نمــود فرهنــگ 
متعالــى ـ و فیلم نامــۀ  سفارشــى بــراى تلویزیــون ـ بازتاب دهنــدة فرهنــگ فرومرتبــه ـ و 
ــترده ترى  ــاى گس ــند ـ فض ــرى عامه پس ــارور»15  ـ ژان ــر «ه ــن از ژان ــن بهره گرفت همچنی

ــت. ــاد کرده اس ــده ایج ــن خوانن ــاى ذه ــنده و جوالن ه ــى هاى نویس ــراى بازیگوش ب
بنابــر نظریــۀ بودریــار در دنیــاى پســامدرن ـ عرصــۀ ســیطرة وانموده16 هــا ـ «ایمــاژ 
واقعى تــر از خــوِد واقعیــت جلــوه مى کنــد» (پاینــده، 1390: 462). آن چــه راوى/ نویســنده 
همــواره از آن مى هراســد و ســرانجام بــه وقــوع مى پیونــدد؛ قربانى شــدن واقعیــِت 
مســتنِد رمــان بــه پــاى تصنــِع نمایشــى فیلم نامــه: «بایــد حواســم باشــد فضــاى فانتــزى 
ــذارد. همین جورى هاســت  ــر نگ ــان اث ــال و مســتند رم ــًال رئ ــه روى فضــاى کام فیلم نام
کــه دو شــخصیتى مى شــویم دیگــر!» (شهســوارى، 1396: 50) واقعیتــى کــه گریــزى از 
آن نیســت، همانــا برســاخته بــودن واقعیــت اســت. بنابرایــن فیلم نامــه بــا پایانى سفارشــى 
ــه  ــان ک ــد و رم ــان مى رس ــه پای ــده اند، ب ــع ش ــِر واق ــن ام ــه جایگزی ــى ک ــا ایماژهای و ب



350131

ــــ ۷  ۸   ،  
۱۳۹۸ ـــ    

ــن  ــه در ای ــۀ قابلِ توج ــد. نکت ــام مى  مان ــت، ناتم ــت اس ــوِد واقعی ــنده خ ــم نویس به زع
رونــد جایگزینــى، شــخصیت هایى ـ چــون رضــا و مریــم ـ هســتند کــه در گذارشــان از 
ــکیزوفرِن  ــاى اس ــوند و فض ــى مى ش ــیختگى روان ــار از هم گس ــه، دچ ــه فیلم نام ــان ب رم
ــه در  ــى ک ــدة رمان ــد. بااین حــال اگرچــه ای ــا مى کنن ــى الق ســاحت پســامدرن را به خوب
ســایۀ فیلم نامــه محــو مى شــود و یــا بهتــر بگوییــم، رئالیســمى کــه بــه فانتــزى تبدیــل 
مى شــود، ریشــه در تفکــرى پسامدرنیســتى دارد، شــاید اگــر شــاهد اختــالف ســطحى 
فاحــش در ســبک و روایــت رمــان نســبت بــه فیلم نامــه مى بودیــم، ایــن ایــده بیشــتر و 

ــر پشــتیبانى مى شــد. بهت

نتیجه گیرى
ــز  ــِم عزی ــان می ــه رم ــرد ک ــتدالل ک ــه اس ــوان این گون ــد، مى ت ــه ش ــه گفت ــر آن چ بناب
بــا بهره گرفتــن از تکنیک هــاى فراداســتانى و چارچوب ســازى ها و بازى پردازى هــاى 
متعــددش فضاهــاى تعلیقــى تفکربرانگیــزى را ایجاد کرده   اســت تــا ازطریق تابوشــکنى ها، 
بازبینــى ســنت ها، پرداختــن بــه مســألۀ فرزنــدآورى بــا تفکــرـ  نــه از ســر عــادت و عــرف 
ــه مســئولیت ســنگین  ــوان یــک کنــش تقلیــدى صــرف ـ و همچنیــن توجــه ب و به عن
والدیــن نســبت بــه فرزندانــى کــه بــه دنیــا مى آورنــد، بتوانــد ســاختار خانــواده در جامعــۀ 

امــروز را بــه تصویــر بکشــد و رســالت پسامدرنیســتى خــود راـ  به عنــوان یک فراداســتانـ 
کــه همانــا نقــد فرهنــگ معاصــر اســت، بــه انجــام برســاند، امــا بنابــر تناقضاتــى کــه در 
ــز  ــِم عزی ــه نظــر مى رســد کــه می ــه ب ــر مشــاهده شــد، این گون آبشــخور اندیشــگانى اث
اگرچــه در صــدد ارائــۀ فــرم و محتوایــى پســامدرن و برآشــوبنده برآمده اســت و تــا حــد 
قابلِ مالحظــه اى نیــز در بــه آشــوب کشــیدن بازیگوشــانه امــا هدفمنــد ذهــن خواننــده 
و پــرده  برداشــتن از واقعیت هــاى برســاخته یــا برســاخته هاى واقعیت نمــا موفــق 
ــى از  ــه ناش ــت ک ــتى اس ــزى پسامدرنیس ــد آن حس برانگی ــا فاق ــت، ام ــر شده اس ظاه
درك نشــانه هاى دال بــر امــر غیرقابلِ عرضــه اســت، چراکــه آن ناخودآگاهــى جنون آمیــز 
ــگر  ــول روح اغتشا ش ــى از حل ــه حاک ــار ک ــوِن نابهنج ــل هذیان گ ــى تخی ــا آن رهای ی
پسامدرنیســتى در اثــر اســت، در رمــان میــِم عزیــز احســاس نمى شــود؛ آشــوبى نیــز اگــر 
هســت از پیــش طراحى شــده و بــر اســاس یــک آگاهــى درونى نشــده اســت؛ آگاهــى اى 

ــز و هنجارســتیز پسامدرنیســم. ــا فلســفۀ قاعده گری ــر ب مغای

پى نوشت
1. Patricia Waugh

2. Frame

3. Play

4. Permutation

واقعیت در مسلخ قدرت
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نقد داستان

5. Jean Baudrillard

6. La Société de Consommation: ses mythes, ses structures 

7. Stepan Trofimovich Verkhovensky

8. «استپان تروفى موویچ ور خونسکى» ناِم شخصیتى در رمان تسخیرشدگان داستایوفسکى است. 
9. Panopticon prison plan 

10. «طــرح پیشــنهادى جرمــى بنتــام کــه زندانــى بــه شــکل مــدور بــود و نگهبانــان در مرکــز آن قــرار 
داشــتند و از همــه ســو زندانیــان را زیــر نظــر داشــتند»  ( ر.ك  پســامدرنیته اثــر دیویــد الیــون ص:52).
11. Edgar Allan Poe

12. Jesse Matz

13. Binary opposition 

14. Jacques Derrida

15. Horror

16. Simulacra 
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چکیده
کتاب هــاى درســى به عنــوان اولیــن رســانه و اثــرى کــه دانشــجویان بــا آن ســر و کار دارنــد، نقشــى 
اساســى در آمــوزش و درك درســت آنــان از مفاهیــم موردنظــر دارد. ایــن کتاب هــا باوجــود دقــت 
فــراوان نویســندگان خالــى از اشــکاالت ســاختارى و محتوایــى نیســتند. بررســى انتقــادى ایــن آثــار 
نه تنهــا گامــى در جهــت تضعیــف ایــن کتــب نیســت، بلکــه تالشــى در راســتاى زدودن عیــوب 
احتمالــى و رفــع کاســتى هاى آن هــا در جهــت بهره گیــرى بیشــتر خواننــدگان از ایــن آثــار اســت. 
کتــاب األدب العربــی مــن العصــر الجاهلــی حتــى ســقوط الدولــة األمویــة اثــر علیرضــا شــیخى، 
ــراى واحــد تاریــخ ادبیــات دورة  ــور به عنــوان کتــاب درســى ب توســط انتشــارات دانشــگاه پیــام ن
ــا  ــن شده اســت. پژوهــش حاضــر کوشیده اســت ب ــى تدوی ــات عرب ــان و ادبی جاهلــى در رشــتۀ زب
اســتفاده از روش توصیفــى ـ تحلیلــى و بــا بهره گیــرى از متــن کتــاب، بــه بررســى نقــاط ضعــف 
و قــوت آن از دو منظــر ســاختارى (شــکلى) و محتوایــى بپــردازد. نتایــج پژوهــش نشــان مى دهــد 
ــى آن داراى  ــوع نوشــتار عرب ــا ن ــى دارد، اّم ــاب حاضــر از لحــاظ شــکلى وضعیــت مطلوب ــه کت ک
ضعف هایــى اســت و اشــتباه تایپــى فراوانــى نیــز در کتــاب بــه چشــم مى خــورد. کتــاب على رغــم 
آن کــه ازنظــر محتوایــى جامــع اســت و بــا  بــا ســرفصل هاى مصــوب همخوانــى دارد، اّمــا ارجاعــات 
ــف  ــاط ضع ــاعران از نق ــاى ش ــژه دیوان ه ــت اول به وی ــع دس ــرى از مناب ــدم بهره گی ــى و ع متوال

اساســى ایــن کتاب اســت.
کلیــدواژه: کتــاب درســى، بررســى انتقــادى، ســاختار، محتــوا،  األدب العربــی مــن العصــر الجاهلی 

حتــى ســقوط الدولــة األمویــة، علیرضا شــیخى 

 علی قهرمانی
d.ghahramani@yahoo.com استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی

 مسعود باوان پوری 
masoudbavanpouri@yahoo.com دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی

بررسی انتقادی کتاب األدب العربي من العصر 
الجاهلي حتی سقوط الدولة األمویة 
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نقد متون عربى

مقدمه
در محافــل و نشــریات ادبــى کشــور نقــد کتــاب و مقالــه رنــگ و جلــوة خاصــى بــه خــود 
گرفته اســت. بررســى فعالیت هــاى علمــى و مقــاالت پژوهشــى و بیــان مشــکالت و 

ــد.  ــى مى کن ــک فراوان ــم کم ــۀ عل ــى در عرص ــاط و پویای ــه نش ــا ب ــتى هاى آن ه کاس
 نقــد در لغــت عبــارت اســت از «ســره از ناســره کــردن، محاســن را از معایــب جــدا 
کــردن، خــوب را از بــد تشــخیص دادن» (معیــن، 1388: ذیــل «نقــد»)، اّمــا در اصطــالح 
عبــارت اســت از «تشــخیص معایــب و محاســن اثــر ادبــى و نیــز هنــر ارزیابى یا تحلیــل آثار 
ادبــى در پرتــو دانــش و ادب و نزاکــت» (رضایــى، 1382: 179). نقــد و بررســى کتاب هــاى 
ادبــى و تاریــخ ادبیــات «بــه جهــت نقــد یکــى از مهم تریــن شــاخه هاى تمــدن بشــرى از 
ــات، چنان کــه از  ــخ ادبی ــگاه واالیــى برخــوردار اســت» (جمشــیدى، 1396: 59). تاری جای
نامــش پیداســت، «در پــى بیــان تاریــخ شــعر و نثــر و به طور کلّــى ادبیــات و شــرح احــوال 
و تطــور دوره هــا و انــواع ادبــى و نــگارش شــرح احــوال پدیدآورنــدگان آن اســت» (ســیدى، 
1389: 108). تاریــخ ادبیــات نه تنهــا از نقــد ادبــى جــدا نیســت، بلکه بخشــى اساســى از آن 
نیــز محســوب مى شــود؛ زیــرا «هــدف از تاریــخ ادبیــات نیــز ماننــد نقــد ادبــى، پدیــدآوردن 
پلــى بیــن نویســنده و خواننــده، شناســاندن آثــار مهــم و ارزنــدة ادبیــات یــک ملّــت بــه 
عمــوم مــردم و میســر ســاختن کشــف و درك زیبایى هــا و بدعت هــاى آثــار ادبــى اســت» 

(قویمــى، 1384: 79).
 نــگارش کتاب هــاى درســى دانشــگاهى بــه علــت داشــتن مخاطبــان فــراوان 
ــورد  ــى م ــوزش درس ــى آم ــاى اساس ــى از ابزاره ــوان یک ــواره به عن ــاص، هم ــداف خ و اه
ــى اســت کــه  توجــه بوده اســت. در تعریــف کتــاب درســى دانشــگاهى آمده اســت: «کتاب
ــات  ــوم، تحقیق ــزى وزارت عل ــى برنامه ری ــوراى عال ــوب ش ــرفصل هاى مص ــاس س ــر اس ب

■ شیخى، علیرضا (1390). األدب العربی من العصر 
الجاهلی حتى سقوط الدولة األمویة. تهران: دانشگاه 

پیام نور.
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بررسی انتقادی کتاب األدب العربي من العصر الجاهلي حتی سقوط الدولة األمویة

ــى،  ــى کاردان ــع تحصیل ــراى دروس مقاط ــان ب ــوى مؤلف ــگاه ها از س ــا دانش ــاورى ی و فن
کارشناســى، کارشناســى ارشــد و دکتــرا تهیــه و تدویــن مى شــود و در اختیــار اســتادان 
ــرار  ــى ق ــع درس ــوان منب ــى به عن ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و مؤسس ــجویان دانش و دانش
مى گیــرد» (نــوروززاده و رضایــى، 1388: 120). الزمــۀ ارتقــاى کیفــى هــر کتــاب اســتفاده 
از روش هایــى اســت کــه بــراى بهینه ســازى و بهبــود کیفــى آن بــه کار مــى رود. مهم تریــن 

ایــن روش هــا نقــد و بررســى انتقــادى کتــاب اســت.
األدب العربــی مــن العصــر الجاهلــی حتــى ســقوط الدولــة األمویــة بــه قلــم علیرضــا 
ــام  ــى ام ــى دانشــگاه بین الملل ــات عرب ــان و ادبی ــروه زب ــأت علمــى گ ــیخى، عضــو هی ش
خمینــى (ره)، بــه زبــان عربــى تألیــف شــده و توســط انتشــارات دانشــگاه پیــام نــور بــه 
ــرار گرفته اســت.  ــان ق ــار دانشــجویان و ادب پژوه ــده و در اختی ــع آراســته گردی ــور طب زی
ویراســتار علمــى ایــن اثــر مجیــد صالح بــک، عضــو هیــأت علمــى گــروه زبــان و ادبیــات 
عربــى دانشــگاه عالمــه طباطبایــى اســت. درســى یــا کمــک درســى بــودن کتــاب حاضــر 
ــه پیشــگفتار ناشــر (شــیخى، 1390:  ــا باتوجه ب ــد نمى شــود، اّم به صراحــت در متــن تأیی
ســه) کــه در آن آمده اســت: کتــاب درســى ثمــرة کوشــش هاى علمــى صاحــب اثــر اســت 
و ازآنجاکــه عالمــت اختصــارى کتــاب فرادرســى (ف) و کمــک درســى (ك) در کنــار عنوان 
یــا صفحــۀ مشــخصات یافــت نشــد، مى تــوان حکــم بــه درســى بــودن ایــن کتــاب داد کــه 
البتــه وجــود حــرف اختصــارى (آ) در پشــت جلــد و عطــف کتــاب، دال بــر چــاپ آزمایشــى 
کتــاب اســت. ایــن کتــاب همان طــور کــه از عنــوان آن مشــخص اســت، به عنــوان منبعــى 

بــراى تاریــخ و نقــد معرفــى شده اســت (نیــز ر. ك: همــان: صفحــۀ مشــخصات کتــاب).
 

پیشینۀ پژوهش
تاکنــون در زمینــۀ نقد کتب دانشــگاهى و غیردانشــگاهى مقاالت ارزشــمند و گرانســنگى به 
رشــتۀ تحریــر درآمــده و بخشــى از آن نیــز بــه نقــد کتــب تاریــخ ادبیــات عربــى اختصــاص 
یافته اســت کــه در ادامــه بــه تعــدادى از ایــن آثــار اشــاره مى شــود: صــادق عســکرى پــس 
از بررســى انتقــادى کتــاب تاریــخ األدب العربــی فــی العصریــن المملوکــی و العثمانــی بــه 
ــر  ــر فوق الذک ــل اث ــد و تحلی ــت آمده از نق ــج به دس ــت: «نتای ــج آن پرداخته اس ــان نتای بی
نشــان مى دهــد کــه کتــاب حاضــر به  رغــم برخــى نــکات قــوت کــه بارزتریــن آن اختصــار 
و تســهیل بــراى دانشــجویان اســت، به عنــوان کتابــى دانشــگاهى متأســفانه نواقــص فراوانى 
ــد  ــاب عبارت ان ــن کت ــکلى ای ــص ش ــن نواق ــوا دارد. مهم تری ــکل و محت ــاى ش در عرصه ه
از: بندهــاى طوالنــى و چندســطرى، آشــفتگى و فقــدان وحــدت رویــه در ثبــت ارجاعــات 
ــد از:  ــز عبارت ان ــى آن نی ــص محتوای ــن نواق ــى شــخصیت ها در پانوشــت. مهم تری و معرف
فقــدان فصل بنــدى دقیــق و عــدم  تسلســل منطقــى مباحــث در برخــى فصل هــا، انتخــاب 
عناویــن نامناســب بــراى برخــى فصل هــا و مباحــث، فقــدان تناســب بیــن محتــواى کتــاب 
و ســرفصل درس مربوطــه و در نهایــت فقــدان تجزیــه و تحلیــل و نقــد و درنتیجــه فقــدان 
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نقد متون عربى

نــوآورى و تولیــد علــم» (عســکرى، 1393: 69). فرهــاد رجبــى در بررســى انتقــادى کتــاب 
الجامــع فــی تاریــخ األدب العربــی الحدیــث اثــر حنــا الفاخــورى آورده اســت: «الجامــع فــى 
تأریــخ األدب العربــی الحدیــث از حلقه هــاى اخیــر تاریــخ ادبیات نــگارى عربــى اســت کــه 
ــا جامعیــت و بهره گیــرى از اصــول جدیــد، تاریــخ  مؤلــف آن، حنــا الفاخــورى کوشــیده ب
قابلــى عرضــه کنــد؛ البتــه توفیقاتــى یافتــه، اّمــا آســیب هایى نیــز در آن به چشــم مى خورد 
کــه مجمــوع آســیب هاى موجــود، ایــن کتــاب را تاحــدودى از معیارهــاى علمــى تاریــخ 
ــى،  ــد» (رجب ــن نزدیکــش مى کن ــن ف ــنتى ای ــاختار س ــه س ــوده، ب ــگارى دور نم ادبیات ن
1396: 101). بــا بررســى و جســت وجو در مجــالت و ســایت هاى مختلــف، مقالــه یــا اثــرى 
کــه بــه بررســى انتقــادى کتــاب حاضــر پرداختــه باشــد، مشــاهده نشــد کــه این امــر جنبۀ 

نــوآورى پژوهــش حاضــر را محقــق مى ســازد. 
جستار حاضر درجهت پاسخ به سؤاالت زیر شکل گرفته است:

1. کتاب حاضر داراى چه امتیازاتى در بعد ساختارى و محتوایى است؟
2. این کتاب در بعد محتوایى داراى چه نقاط مثبت و منفى اى است؟

3. این کتاب تا چه میزان به سطح یک کتاب آموزشى نزدیک شده است؟

بررسى ساختارى و ظاهرى 
ـ  امتیازها

جلــد یــک کتاب هــاى درســى در برانگیختــن ذوق مخاطبــان تأثیــر مســتقیم دارد: 
ــوع و  ــت، ن ــد آن اســت. کیفی ــدن جل ــاب، دی ــا یــک کت ــده ب «نخســتین برخــورد خوانن
ــد  ــودن جل ــگ ب ــرح و خوش رن ــگاهى و خوش ط ــى دانش ــاى درس ــد کتاب ه ــس جل جن
ــى  ــاز همســویى عاطف ــراه باشــد ـ زمینه س ــادگى طــرح هم ــا س ــه ب ــا ـ درصورتى ک آن ه
دانشــجویان بــا کتــاب و محتــواى آن خواهــد شــد. طراحــى جلــد کتــاب شــامل طــرح روى 
جلــد، پشــت جلــد و عطــف کتــاب اســت» (رضــى، 1388: 28). جلــد کتــاب حاضــر بــه 
رنــگ ســبز پســته اى آمیختــه بــا آبــى و ســبز تیــره اســت کــه جذابیــت ظاهــرى خاصى به 
آن بخشیده اســت. وجــود یــک نقشــه از مهم تریــن دولت هــاى کهــن در خاورمیانــه و نیــز 

ــه زیبایــى و ظرافــت کتــاب افزوده اســت. ــه ســرزمین عــرب در آن ب اشــاره ب
قطــع کتــاب حاضــر وزیــرى اســت کــه مناســب اســت. همچنیــن «کیفیــت صحافــى و 
نــوع کاغــذ در کتاب هــاى درســى مهــم اســت» (همــان: 28)؛ زیــرا کتــاب درســى وســیلۀ 
کار دانشــجو اســت. صحافــى کتــاب حاضــر بــه خوبــى انجــام گرفتــه، به طورى کــه شــیرازة 
ــوع  ــز از ن ــاب نی ــذ کت ــت. کاغ ــان ساخته اس ــجو آس ــراى دانش ــم آن، ورق زدن را ب محک

مرغــوب اســت و على رغــم ایــن امــر، قیمــت کتــاب در حــد معمــول اســت. 
صفحه آرایــى یــک کتــاب از دیگــر مالك هــاى ارزیابــى ظاهــرى اســت؛ زیــرا 
«صفحه آرایــى کتــاب شــبیه بــه طراحى ســاختمان اســت. گرافیســت با مشــورت ویراســتار 
ــر  ــاز ه ــه در آغ ــد ک ــدى مشــخص مى کن ــاب و فصل بن ــب کت و تأمــل در فهرســت مطال
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فصــل ـ کــه همچــون اتاقــى اســت ـ چــه درگاه و درى بســازد تــا خواننــده بــا دیــدن آن 
ــورى و پشــت دار، 1377: 82). ــدى شده اســت» (ان ــه وارد فضــاى جدی ــد ک احســاس کن

ــود  ــت؛ وج ــورت گرفته اس ــى ص ــى و خوب ــه زیبای ــى، ب ــاب مورِدبررس ــى کت صفحه آرای
تورفتگــى نیــم  ســانتى مترى در ابتــداى پاراگراف هــاى دوم بــه بعــد از زیبایى هــاى کتــاب 
اســت، همچنیــن اشــعار نیــز به خوبــى در جــدول تنظیــم شــده و بهم خوردگــى در آن هــا 

ــه کتــاب بخشیده اســت. ــا ب ــده نمى شــود کــه ایــن امــور، ظاهــرى زیب دی

ـ کاستى ها
 نــام کتــاب روى جلــد آن بــه غلــط نوشــته شده اســت و وجــود چهــار اشــتباه تایپــى در 
ــى مــن العصــر  ــد: األدب العرب ــر هــم مى زن ــده را ب ــرى خوانن ــد، ذوق هن ــوان روى جل عن
الجاهلــى حتــی ســقوط الدولــة االمویــة. عالوه برایــن، باتوجه بــه عربــى بــودن زبــان کتــاب، 
ــد.  ــته مى ش ــور) نگاش ــى (الدکت ــورت عرب ــز به ص ــنده نی ــام نویس ــود ن ــته مى نم شایس
ــا چنــدان  هرچنــد بیــان رتبــۀ علمــى نویســنده بــر روى جلــد کتــاب مرســوم اســت، اّم
مورِدقبــول اهــل فــن نیســت: «برخــالف آن چــه در عــرف علمــى چــاپ کتــاب مرســوم 
اســت، نــام نویســنده همــراه بــا رتبــۀ علمــى آن هــا (دکتــرى) آمــده کــه متأســفانه بیشــتر 
ناشــران همیــن روش را بــه کار مى برنــد. درحالى کــه شایســته اســت، تمامــى نام هــا بــدون 
پیشــوندهاى تعیین کننــدة رتبــه بیایــد و اگــر لقــب یــا رتبــۀ علمى اشــخاص اهمیــت دارد، 

در پانوشــت ذکــر شــود» (ســیف، 1382: 41).
ــور درج شده اســت.  ــام دانشــگاه پیــام ن ــاالى کتــاب آرم و ن در گوشــۀ ســمت چــپ ب
طــرح پشــت جلــد نیــز تفاوتــى بــا روى جلــد نــدارد و تنهــا کــد دانشــگاه پیــام نــور، گــروه 
زبــان و ادبیــات عربــى و شــابک کتــاب ذکــر شده اســت، درحالى کــه شایســته بــود، طبــق 
روال علمــى و آکادمیــک، مقدمــه اى کوتــاه بــه زبــان عربــى نگاشــته شــده، عنــوان کتــاب و 

نویســنده نیــز بــه زبــان انگلیســى در پشــت جلــد ذکــر شــود. 
حجــم یــک کتــاب درســى «نبایــد چنــدان غیرمتعــارف باشــد. مى تــوان گفــت بــراى 
ــن، حــدود یک صــد صفحــه مناســب اســت» (رضــى، 1388:  ــر واحــد درســى میانگی ه
28). «مؤلفــان بایــد محتــواى کتــاب درســى را باتوجه بــه تعــداد واحــد درســى یــا زمــان 
تخصیص یافتــه و ســایر شــرایط واقعــى و حقیقــى موجــود در نظــام آمــوزش عالــى کشــور، 
ــه  ــه این ک ــى، 1388: 128). باتوجه ب ــوروززاده و رضای ــد» (ن انتخــاب و ســازمان دهى نماین
ــد  ــه ارزش 2 واح ــى ب ــات عرب ــان و ادبی ــتۀ زب ــى در رش ــات دورة جاهل ــخ ادبی درس تاری
تحصیلــى ارائــه شده اســت، حجــم کتــاب حاضــر (400 صفحــه) بیشــتر از حــد معمــول 

ــه نظــر مى رســد.  ب
ــراى مثــال  ــگارى (تایــپ) نیــز از عوامــل جذابیــت کتــاب اســت؛ ب «کیفیــت حروف ن
اســتفاده از حــروف متفــاوت در متــن (تفــاوت نــوع، انــدازه و رنــگ حــروف) جهت برجســته 
کــردن برخــى از نــکات، عالوه بــر آن کــه دانشــجو را بــه نــکات اصلــى متــن جلــب مى کنــد، 
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ــه  ــه ب ــدم توج ــى، 1388: 28). ع ــود» (رض ــاب مى ش ــات کت موجــب چشــم نوازى صفح
ــکات کلیــدى در کل  ــه ن ــا توجــه ب برجســته کــردن عناویــن اصلــى و فرعــى در متــن ب
ــراى  ــزرگ کتــاب حاضــر برشــمرده مى شــود. قلــم انتخاب شــده ب ــر یکــى از معایــب ب اث
ــا متأســفانه ســاختار نوشــتار عربــى  ــه نظــر مى رســد، اّم متــن کتــاب حاضــر مناســب ب
یعنــى چســبیدن «واو» بــه مابعــد و فاصلــه داشــتن از ماقبــل در رونــد کلـّـى کتــاب رعایــت 
نشده اســت کــه نیــاز بــه بازنگــرى کتــاب را حتمــى مى ســازد. همچنیــن در سراســر متــن 
ــدم  ــات، ع ــبیدگى کلم ــامل به هم چس ــه ش ــود ک ــاهده مى ش ــپ مش ــتباهاتى در تای اش
نقطه گــذارى «ى»، غلط هــاى تایپــى و... اســت کــه بدیــن منظــور، 100 صفحــه از کتــاب 

به صــورت تصادفــى انتخــاب شــد تــا میــزان اشــتباهات در کل اثــر مشــخص شــود.

جدول مربوط به 100 صفحۀ انتخابى اشتباهات تایپى
تعداد خطاشماره صفحات

49مقدمه
10-2012
40-5020
95-10518

135 -1458
172-1828
250 -26012
285-29514
329 -3398
355 -3656

فهرست فصل ها و معرفى آن ها
کتــاب حاضــر شــامل 18 فصــل، بخــش معانــى کلمــات و بخــش مراجــع و منابــع اســت؛ 
فصــل اول کتــاب در 30 صفحــه بــه تعریفــى از شــبه جزیرة عربســتان، طبقــات مختلــف 
اعــراب، زندگــى سیاســى و اجتماعــى و نیــز دیــن مردمــان شــبه جزیره مى پــردازد. فصــل 
ــارة زبــان عربــى و ســایر علــوم و معــارف آن اســت. در ادامــۀ  دوم شــامل 28 صفحــه درب
همیــن فصــل بــه ادب جاهلــى و مــکان شــاعر، روایــت شــعر، قضیــۀ انتحــال، انــواع شــعر 
ــاب  ــى اشــاره شده اســت. فصــل ســوم کت ــراض و ویژگى هــاى شــعر جاهل ــن اغ و بارزتری
ــاه از  ــى کوت ــه و بخش های ــات دهگان ــاب معلق ــى اصح ــرح زندگ ــه ش ــه ب در 59 صفح
معلقــۀ هریــک اختصــاص یافته اســت. در فصــل چهــارم کــه 17 صفحــه اســت، نویســنده 
ضمــن معرفــى چهــار نفــر از مشــهورترین شــاعران صعلــوك، دربــارة آن هــا و ویژگى هــاى 
ــى  ــه معرف ــب 11 صفحــه ب ــاب در قال شعرى شــان ســخن گفته اســت. فصــل پنجــم کت
شــاعران شــجاع (ســوارکار) پرداخته اســت. فصــل ششــم کتــاب کــه شــامل 10 صفحــه 
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اســت، بــه معرفــى برخــى شــاعران مثل حاتــم طائــى، اوس بــن حجــر و ... اختصــاص یافته 
کــه در تقســیم بندى هاى قبلــى نمى گنجیــد. در فصــل هفتــم کــه 19 صفحــه را شــامل 
ــم،  ــال و حک ــه، امث ــه عهد نام ــیم آن ب ــى و تقس ــر جاهل ــورد نث ــى درم ــود، مباحث مى ش

ــرح شده اســت.  ــه و ... مط خطاب
در فصــل هشــتم کــه بــا 49 صفحــه دومیــن فصــل پرحجــم کتــاب اســت، رویکــرد 
کتــاب بــه بحــث پیرامــون شــعر و نثــر در صــدر اســالم تغییــر یافتــه و از ظهــور اســالم و 
تأثیــر آن بــر جامعــه و ادبیــات ســخن گفتــه و بــه معرفى برخــى شــاعران معروف ایــن دوره 
مثــل حســان، کعب بن زهیــر و ... پرداخته اســت. فصــل نهــم کتــاب در قالــب 16 صفحــه 
ــاى  ــر خطابه ه ــى بحــث ب ــۀ اصل ــه تکی ــر در صــدر اســالم اســت ک ــه و نث ــارة خطاب درب
پیامبــر (ص) و حضــرت علــى (ع) اســت و در کنــار آن هــا از ســحبان وائــل و ... ســخن گفته 

شده اســت.
فصــل دهــم کتــاب در قالــب 17 صفحــه درمــورد زندگــى سیاســى، دینــى، اجتماعــى 
و فرهنگــى و نیــز ویژگى هــاى اســلوب نثــر امــوى اســت. فصــل یازدهــم در 21 صفحــه 
ــرزدق پرداخته اســت. در فصــل دوازدهــم  ــر و ف ــه شــاعران نقایــض یعنــى اخطــل، جری ب
کــه شــامل 15 صفحــه اســت، از شــاعران شــیعۀ ایــن عصــر یعنــى کثیــر عــزة، کمیــت و 
ســیدحمیرى ســخن گفتــه شده اســت. فصــل ســیزدهم کتــاب در قالــب 12 صفحــه بــه 
ســخن دربــارة شــاعران خــوارج و مشــهورترین شــاعران آنــان یعنــى عمران بن حطــان و ... 
پرداخته اســت. فصــل چهاردهــم بــا 12 صفحــه بــه شــاعران زبیــرى اختصــاص یافته اســت. 
ــاعران  ــه ش ــاب اســت، ب ــن فصــل کت ــه 6 صفحــه دارد و کم حجم تری ــم ک فصــل پانزده
ــانزدهم  ــل ش ــت. فص ــخن گفته اس ــار س ــط از اسماعیل بن یس ــه فق ــه ک ــعوبیه پرداخت ش
کتــاب بــا 34 صفحــه بــه تقســیم بندى غــزل بــه دو دســتۀ عــذرى و حضــرى پرداختــه و 
از مشــهورترین شــاعران هریــک ســخن بــه میــان آورده اســت. فصــل هفدهــم نیــز در قالــب 
10 صفحــه بــه دیگــر شــاعران مثــل ذوالرمــة، مســکین الدارمــى و ... پرداخته اســت. آخرین 
فصــل کتــاب بــا 13 صفحــه، ضمــن معرفــى عبدالحمیــد کاتــب، از خطابــه و کتابــت و انواع 
آن ســخن مى گویــد. معانــى کلمــات دشــوار متــن و مراجــع و منابــع در آخــر کتــاب تعبیــه 

شده اســت.

گزارشى اجمالى از مقدمۀ کتاب 
ــه اســت.  ــگاهى مقدم ــر پژوهــش دانش ــن قســمت هاى ه ــى از مهم تری ــدون شــک یک ب
ــده دارد  ــر عه ــى را ب ــن اصل ــه مت ــراى ورود ب ــان ب ــازى مخاطب ــۀ آماده س ــه وظیف مقدم
(رحیمــى خویگانــى و خاقانــى اصفهانــى، 1397: 61). کتــاب بــا مقدمــه اى مفصــل درمــورد 
ــاز شده اســت. ســپس  ــوى آغ ــالمى و ام ــى، اس ــّول آن در دورة جاهل ــیر تح ــات و س ادبی
ــد،  ــزى کرده ان ــن طرح ری ــکل نوی ــه ش ــات را ب ــخ ادبی ــه تاری ــانى ک ــن کس ــورد اولی درم
ــى  ــاى ادب عرب ــۀ دوره ه ــیم بندى پنج گان ــه تقس ــه ب ــنده در ادام ــد. نویس ســخن مى گوی
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ــل  ــته و از عل ــاره داش ــتان اش ــبه جزیرة عربس ــاکنان ش ــه س ــن ب ــت. همچنی پرداخته اس
برتــرى لهجــۀ قریــش بــر ســایر لهجه هــا و روش انتقــال شــفاهِى اشــعار، آداب و رســوم و 
طبقــات اجتماعــى مــردم ســخن گفتــه و اشــاره اى نیــز بــه تأثیــر قــرآن کریــم بــر جامعــه 

ــت. ــات داشته اس و ادبی

معایب مقدمه
ایــن مقدمــۀ مفصــل ایراداتــى دارد کــه بارزتریــن آن هــا عــدم ارجاع دهــى مناســب برخــى 
ــی ربّــی فأحســن تأدیبــی» در صفحــۀ  ــر «أدبّن نقــل قول هاســت؛ ماننــد: احادیــث پیامب
ــث  عشــر  ــتباه اســت و الثال ــز اش ــماره گذارى نی ــوع ش ــن ن ــود ای ــه خ ــث  العشــر (ک الثال
صحیــح اســت) و «إنّمــا الشــعر کالم، فمــن الــکالم خبیــٌث و طّیــب» در صفحــۀ الثانــى و 
العشــرون کــه منبــع آن هــا را مشــخص نساخته اســت. همچنیــن در تقســیم بندى دوره هاى 
ادب عربــى بــه پنــج دوره (ص الرابع العشــر) بــه منبــع خاصــى ارجــاع نداده اســت. همیــن 
امــر در مــورد مبحــث انتحــال (ص الثامن العشــر) نیــز صــادق اســت. در برخــى صفحــات 
ــانى در  ــه به آس ــى داد ک ــاع م ــى ارج ــع اصل ــه منب ــر ب ــد اگ ــر مى ش ــى بهت ــه خیل مقدم
دســترس قــرار دارد؛ ماننــد: «یقــول محمد بن ســالم الجمحــی ..... وکمــا قــال ابن خلــدون 
(ص التاسع العشــر)، اّمــا نویســنده بــه کتــاب هــداره و األســد ارجــاع داده اســت. همچنیــن 

بخــش مقدمــه داراى غلط هــاى تایپــى اســت کــه قبــًال بــه آن هــا اشــاره شده اســت.

 بخش محتوایى کتاب
ـ  امتیازها

کتــاب حاضــر در بخــش محتوایــى داراى امتیازهــاى قابــل توجهــى اســت کــه در زیــر بــه 
بیــان هریــک پرداختــه شده اســت:

1. ذکر اهداف مطلوب هر درس
یکــى از محاســن کتــاب درســى بیــان اهــداف مطلوبــى اســت کــه نویســنده انتظــار دارد، 
خواننــده در پایــان هــر فصــل بــه آن هــا دســت یابــد. بدیــن منظــور بــه طراحــى برخــى 
اهــداف کلـّـى و جزئــى مى پــردازد تــا ذهــن خواننــده را بــا برخــى اصطالحــات آشــنا ســازد. 
نویســنده در ایــن کتــاب بــه معرفــى برخــى اهــداف مورِدنظــر خویش براى آشــنایى بیشــتر 
خواننــده بــا مبحــث پرداختــه و درواقــع پیش زمینــه را بــراى ورود بــه بحــث ایجــاد کــرده 
و ذهــن مخاطــب را بــراى فراگیــرى مطالــب مهــم و توجــه بــه آن هــا آمــاده ساخته اســت؛ 

ماننــد: ص 3، 33، 50، 72 و ...

 2. ذکر جدول و نمودار
جــدول و نمــودار یکــى از داده هــاى اطالعاتــى اســت کــه در حجمــى کــم، اطالعاتــى مهم و 
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فراگیــر را بــه خواننــده منتقــل مى ســازد. وجــود جــدول و نمــودار یکــى دیگــر از امتیازهاى 
کتــاب حاضــر اســت؛ زیــرا بــا ارائــۀ جــدول و نمــودار توانسته اســت، اطالعاتــى فــراوان را در 
حجمــى انــدك ارائــه کنــد کــه ایــن مهــم در صفحــات متعــدد کتــاب محقــق شده اســت؛ 

ماننــد: ص 6، 36، 162، 184 و ...

 3. طرح سؤال هاى جدید و افق هاى تازه
 طــرح پرســش در کتــاب درســى «مى توانــد بــه برانگیختــن فکــر خواننــده کمــک کــرده 
و باعــث تأمــل بیشــتر دربــارة مطالــب گــردد. طــرح پرســش در کتــاب درســى بــه خواننده 
ــر،  ــد و از ســوى دیگ ــن بیشــتر توجــه نمای ــم مت ــاى مه ــه نکته ه ــا ب ــد ت کمــک مى کن
موجــب تقویــت یادگیــرى شــده و بــه فهــم بیشــتر و بهتــر متــن کمــک کنــد» (آرمنــد، 
1384: 48). نویســندة محتــرم در کتــاب حاضــر بــه طــرح ســؤال بــه دو صورت تشــریحى و 
تســتى پرداخته اســت کــه موجــب تقویــت یادگیــرى و خالقیــت دانشــجویان شــده و آن هــا 
را در درك بهتــر نــکات اصلــى و کلیــدى متــن کتــاب یــارى رسانده اســت؛ ماننــد: ص 90، 

250، 275، 323 و ...

 4. مقبول  بودن ازنظر سطح زبانى
ــرار  ــه ق ــورد توج ــگاهى م ــى دانش ــاى درس ــد کتاب ه ــه در نق ــواردى ک ــن م  از مهم تری
مى گیــرد، ارزیابــى میــزان رعایــت زبــان علمــى در آن هاســت. زبــان علمــى زبانــى اســت 
شــفاف بــا تعبیرهــاى مســتقیم و داراى ســاخت منطقــى و نظــم و آراســتگى کــه الفــاظ در 
آن معانــى حقیقــى دارنــد و مــا را مســتقیم و بــدون آن کــه بــر ســر کلمــات و تعبیــرات 
درنــگ کنیــم، بــه مدلــول رهنمــون مى شــود (ســمیعى، 1378: 44). متــن کتــاب درســى 
بایــد از جهــت رســا بــودِن زبــان متــن ســنجیده شــود؛ رســایى متن دانشــگاهى بــه معناى 
ــور  ــزه و فراخ ــایى پاکی ــا انش ــودن، ب ــوم ب ــن مفه ــاب در عی ــواى کت ــه محت آن اســت ک
مباحــث علمــى و آراســته بــه اصطالحــات و تعبیرهــاى خــاص درزمینــۀ مربــوط تهیــه و 
تدویــن شــود (کاردان، 1382: 19). «زبــان علمــى و ســنخیت ســطح نــگارش بــا موضــوع 
ــرار  ــه اســت کــه در نگارش هــاى انتقــادى بایــد مورِدتوجــه ناقــد ق مورِدبررســى، دو مقول
ــاى  ــد از جمــالت و پاراگراف ه ــاى درســى بای ــرد» (درودى، 1387: 179). «در کتاب ه گی
کوتــاه بــراى انتقــال مفاهیــم اســتفاده کــرد؛ زیــرا جمــالت بلنــد، درك مطلــب را بــراى 
یادگیرنــده مشــکل مى کنــد» (نصــر و همــکاران، 1391: 49). متــن کتــاب حاضــر از ایــن 
حیــث در ســطح قابلِ قبولــى قــرار دارد؛ در متــن از جمــالت دشــوار اســتفاده نشده اســت 
ــاب  ــود در کت ــر موج ــورد. تعابی ــم مى خ ــه چش ــدرت در آن ب ــه به ن ــالت معترض و جم
مســتقیماً بــر یــک مدلــول داللــت مى کنــد و پیچیدگــى و ایهــام در متــن اثــر کمتــر از 

ــادى مشــاهده مى شــود. حــد ع
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نقد متون عربى

 5. داشتن نظم و انسجام منطقى
 «داشــتن انســجام در مطالــب ازنظــر جریــان روش بررســى مشــخص و اندیشــۀ مشــخص 
در کل اثــر از ویژگى هــاى یــک کتــاب اســت» (رســولى، 1393: 46). در ایــن کتــاب ارتبــاط 
و انســجام منطقــى بیــن مطالــب و پاراگراف هــا به خوبــى رعایــت شــده و نویســندة محتــرم 
ــا ادیــب  ــه چنــد شــاعر ی در ایــن امــر توفیــق داشته اســت. در ایــن کتــاب هــر فصــل ب
ــز  ــى موج ــا به صورت ــر آن ه ــا نث ــعر ی ــات ش ــه و خصوصی ــل زندگى نام ــى و تحلی و بررس

پرداخته اســت کــه تناقــض چندانــى بیــن آن هــا مشــاهده نشــد.

 6. جامعیت
 «کتــاب درســى در زمینــۀ موضــوع موردِ نظــر خــود بایــد جامــع باشــد؛ بدیــن معنــا کــه 
بایــد باتوّجه بــه اهــداف کلّــى و اهــداف ویــژه و ســرفصل هاى هــر درس ســنجیده شــود» 
ــده در  ــوارد قید ش ــت، م ــث توانسته اس ــن حی ــر از ای ــاب حاض ــى، 1388: 22). کت (رض

ــرار دهــد. ــورد پوشــش ق ــى م ــوم در ســال 1389 را به خوب ســرفصل مصــوب وزارت عل

 7. معرفى مشهورترین شاعران و خطیبان این عصر
ــاعران و  ــهورترین ش ــت، مش ــاال توانسته اس ــر ب ــت  نظ ــل و دق ــا تأم ــرم ب ــندة محت  نویس
خطیبــان ایــن عصــر را در کتــاب خویــش جمــع آورى کــرده و بــه معرفــى کوتــاه هریــک 

ــازد. ــم س ــراد فراه ــن اف ــا ای ــنایى دانشــجویان را ب ــۀ آش ــه زمین ــردازد و بدین گون بپ

 8. رعایت احترام و بى طرفى نسبت به عقاید دیگران
ــه دور باشــد و  ــرض ورزى ب ــت و آســیب غ ــر پژوهشــى از آف ــر اث ــه ه «بایســته اســت ک
به طبــع، زمانــى کــه نویســنده دســت بــه تحلیــل مى بــرد، نظــرات خــود را ارائــه خواهــد 
کــرد؛ هرچنــد تفکیــک ایــن دو مقولــه آســان بــه نظــر مى رســد، ولــى گاهــى امــر مشــتبه 
ــا  ــه ی ــى مغرضان ــر نگاه ــن اث ــرم در ای ــى، 1397: 184). نویســندة محت ــود» (عطائ مى ش
ــر  ــه ذک ــا ب ــته و تنه ــان نداش ــا ادیب ــاعران ی ــک از ش ــه هیچ ی ــبت ب از روى تعصــب نس
ــرى  ــعى در برت ــه س ــدون این ک ــت، ب ــا کرده اس ــا اکتف ــر آن ه ــا نث ــعر ی ــى از ش نمونه های

ــا ســایر شــاعران داشــته باشــد. دادن هریــک از آن هــا بــر دیگــرى ی

 9. اعراب گذارى و ترجمۀ ابیات
ــه نمونه هــاى مشــابه  ــاى کتــاب حاضــر نســبت ب  ایــن قســمت یکــى از مهم تریــن مزای
ــوزش دورة کارشناســى  ــه قصــد آم ــاب را ب ــرم چــون کت ــرا نویســندة محت آن اســت؛ زی
نگاشته اســت، ابیــات را اعراب گــذارى نمــوده تــا دانشــجو در تشــخیص آن هــا دچــار اشــتباه 

نشــود و نیــز در پاورقــى هــر صفحــه بــه ترجمــۀ آن هــا پرداخته اســت.
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 10. شرح واژگان دشوار در پایان کتاب
بى شــک در هــر اثــرى، خواننــده بــا برخــى کلمــات و اصطالحــات دشــوار روبــرو خواهــد 
شــد کــه بــراى درك بهتــر آن هــا نیازمنــد مراجعــۀ پى درپــى بــه فرهنــگ لغــت اســت. اثــر 
حاضــر از ایــن حیــث نیــز موفــق عمــل کــرده و باتوجه بــه این کــه مخاطبــان عمــدة ایــن 
اثــر دانشــجویان کارشناســى هســتند، در پایــان کتــاب صفحاتــى به ترجمــۀ واژگان دشــوار 

متــن اختصــاص یافته اســت.

 11. استفاده از منابع و مراجع مهم و مرتبط
یکـى از محاسـن هـر اثـر علمـى، بهره گیـرى از منابـع و مراجـع مسـتند و معتبـر علمـى 
توسـط نویسـنده (گان) اسـت تـا بدین وسـیله اثـر خویش را کیفیتـى دو چندان بخشـیده 
و آن را مقبـول عـام قـرار دهـد. نویسـندة محترم تقریبـاً از تمامـى کتاب هاى مربـوط به این 
عصـر بهـره بـرده و بـا کنـار هـم قـرار دادن آن ها متنى یکدسـت را خلـق کرده اسـت. وجود 

دیوان هـاى شـعرى در منابـع نیـز بـر ارزش علمـى ایـن اثـر افزوده اسـت. 

ـ کاستى ها
باوجـود توانمندى هـاى تخصصى مؤلف محتـرم در حوزة روش تحقیق و نیز اندیشـه ورزى ها 
و تالش هـاى ایشـان در ایـن تألیـف و نظـارت ناقدانۀ ارزیابان انتشـارات دانشـگاه پیـام نور و 
ویراسـتار محتـرم، ایـن کتاب هنوز داراى اشـکال هاى متعددى اسـت که شایسـتۀ یک متن 
علمـى بـا این جایگاه نویسـندگان و ناشـر و هدف و رسـالت و اقبال جامعۀ علمى نیسـت. به 
همین جهت، هدف از این نوشـتار بررسـى انتقادى تألیف یادشـده اسـت تا با سـهیم شـدن 

در ارتقـاى آن، خدمتـى بـه حوزة علمى انجام داده باشـد.

1. عدم نگارش پیشگفتار
شایســته اســت، در متــن یــک کتــاب درســى «پیشــگفتار بــر محــور مســائل جانبــى اثــر 
ــا تجدیــد چــاپ آن، تشــکر از دســت اندرکاران  باشــد؛ مثــل نحــوة شــرایط تهیــۀ اثــر ی
نشــر و چــاپ و یــا بــه منظــور تجدیدنظــر قــرار دادن اثــر. درحالى کــه مقدمــه معمــوٌال 
طــرح اولیــۀ کتــاب را به صــورت خالصــه بیــان مى کنــد و مؤلــف هــدف نــگارش کتــاب 
ــه  ــود ک ــى مى ش ــى معرف ــه مطالب ــع، در مقدم ــى دارد. درواق ــه م ــده عرض ــه خوانن را ب
در کتــاب به تفصیــل مى آیــد» (بهرام بیگــى، 1385: 27). اثــر مورِدبررســى داراى 
ــه پیشــگفتار و ســخن نویســنده  ــا متأســفانه ب ــه اى مناســب و مفصــل اســت، اّم مقدم

ــت.  ــى نشده اس توجه

2. نداشتن پیشینۀ پژوهش
 «از نقــاط قــوت هــر کار پژوهشــى داشــتن پیشــینۀ پژوهــش اســت، به طورى کــه فقــدان 
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ایــن مهــم یکــى از عیــوب هــر اثــر علمــى اســت» (نامــدارى، 1396: 227)؛ کتــاب حاضــر 
على رغــم داشــتن پیشــینۀ قــوى و فــراوان در ایــن زمینــه، متأســفانه هیــچ اشــاره اى بــه 
مزایــا و کاســتى هاى آن آثــار نداشته اســت تــا بدیــن وســیله دلیــل تهیــۀ کتــاب حاضــر را 

بــراى خواننــده شــرح دهــد. 

3. نبودن اثر قلم نویسنده
 در بســیارى از بخش هــاى کتــاب متأســفانه هیــچ اثــرى از قلــم نویســنده دیــده نمى شــود 
و تنهــا ارجاعــات متوالــى و طوالنــى، سراســر یــک بخــش را پــر کرده اســت؛ ماننــد: الحیــاة 
السیاســیۀ کــه تــا آخــر تنهــا یــک ارجــاع داده شده اســت (شــیخى، 1390: 17) و الحیــاة 
اإلقتصادیــۀ کــه دو ارجــاع متوالــى ســبب پــر شــدن دو صفحــه گردیده اســت (همــان: 19). 

4. عدم ارجاع دهى به منابع اصلى و دست اول
یکــى از مهم تریــن فعالیت هایــى کــه نویســندگان آثــار علمــى پــس از انتخــاب موضــوع 
خــود انجــام مى دهنــد، جســتجو در منابــع و مراجــع مختلــف جهــت جمــع آورى معلومات 
الزم پیرامــون موضــوع اســت (دالور، 1385: 37 و 38). متأســفانه در بخش هایــى از 
کتــاب کــه بایــد بــه منبــع اصلــى ارجــاع داده شــود، توجهــى بــه ایــن امــر نشــده کــه 
بــا وجــود چاپــى بــودن آن دســته از آثــار و دسترســى آســان بــه آن هــا چنــدان مقبــول و 
پســندیده نیســت؛ ایــن مســئله به ویــژه در شــواهد شــعرى شــاعران نمــود بیشــترى دارد 
کــه بــه ذکــر برخــى از آن هــا به عنــوان شــاهد پرداختــه شده اســت: شــعرى از طرفــه و 
ارجــاع آن بــه ضیــف و فاخــورى (شــیخى، 1390: 36)، شــعرى از امرؤالقیــس و ارجــاع 
آن بــه شــرح معلقــات (همــان: 53)، شــعر زهیــر و ارجــاع آن بــه شــرح المعلقــات العشــر 
ــزى  ــى و تبری ــه زوزن ــاع آن ب ــه اعشــى و ارج ــعرى از معلق ــان: 73)، ش ــة (هم از قمیح

(همــان: 107) و ... 

5. عدم رعایت تناسب بین توضیحات نویسنده
شایســته اســت کــه یــک نویســنده بــه تناســب ظاهــرى بیــن حجــم فصل هــا و بخش هایى 
کــه در اثــر خویــش مطــرح مى ســازد، توجــه داشــته باشــد. نویســندة محتــرم در برخــى 
بخش هــاى کتــاب حاضــر بــه معرفــى شــاعر یــا ادیــب و ارائــۀ شــواهدى شــعرى از وى و 
خصوصیــات ســبکى شــاعر در قالــب چندیــن صفحــه پرداخته اســت؛ ماننــد «امرؤالقیــس» 
(ص 66- 61) (5 صفحــه) و «عمرو بن کلثــوم» (ص 86-81)  (6صفحــه) درحالى کــه 
ــل  ــد «المنخ ــت؛ مانن ــا کرده اس ــاه اکتف ــطر کوت ــد س ــه چن ــا ب ــا تنه ــى بخش ه برخ
الیشــکرى» (ص 154، 4 ســطر)، «الَنِمــر» (ص 222، ســه ســطر). نیــز فصل هــاى مختلــف 
کتــاب ازنظــر حجــم تناســب چندانــى ندارنــد کــه ایــن امــر به صــورت مفصــل در قســمت 

معرفــى اجمالــى اثــر تبییــن شده اســت.
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6. نبودن نوآورى در اثر و نداشتن برترى نسبت به کتاب هاى مشابه
ــنجش  ــراى س ــاخص ب ــن ش ــه گویاتری ــد ک ــن باورن ــر ای ــران ب ــیارى از صاحب نظ «بس
میــزان نــوآورى و تولیــد علــم در هــر اثــر علمــى، مقدمــه و خاتمــۀ آن اثــر مى باشــد؛ زیــرا 
نویســندگان غالبــاً در مقدمــه، پرســش هاى اصلــى را کــه در ذهــن خــود داشــته و در منابــع 
و مراجــع بــه دنبــال پاســخ آن مى گردنــد، مطــرح مى کننــد و پــس از تجزیــه و تحلیــل و 
نقــد معلومــات به دســت آمده، ســرانجام در خاتمــۀ کتــاب بــه نتایــج به دســت آمده اشــاره 
ــه مطــرح شــده  ــه در مقدم ــى اســت ک ــاً پاســخ همــان ســؤال اصل ــه غالب ــد ک مى نماین
ــاى  ــى از زمینه ه ــى یک ــخ ادبیات نویس ــى، 1386: 5؛ دالور، 1385: 330). تاری ــود (خاک ب
ــور  ــه وف ــر ب ــن ام ــز ای ــات عــرب نی ــۀ نویســندگان مختلــف بوده اســت؛ در ادبی مورِدعالق
ــا ســؤال اساســى درمــورد کتــاب حاضــر ایــن اســت کــه ایــن اثــر  مشــاهده مى شــود، اّم
ــرى داشــته اســت؟ مطالعــۀ متــن کتــاب نشــان  ــار مشــابه برت ــر آث ــزان ب ــاً چــه می واقع
ــدارد؛  ــر کتــب مشــابه ن ــز و برتــرى ب ــر هیــچ وجــه تمای مى دهــد کــه متأســفانه ایــن اث
زیــرا ایــن کتــاب درواقــع خالصــه اى از آن آثــار اســت کــه در کنــار هــم چیــده شده اســت 
و هیچ گونــه نــوآورى در آن مشــاهده نمى شــود. شایســته اســت، نویســنده در کنــار ذکــر 
نــام ایــن اســامى، بــه معرفــى برخــى ویژگى هــاى شــعرى آن هــا نیــز اشــاره کنــد تــا زمینه 
را بــراى تحقیــق بیشــتر دانشــجو در زمینــۀ شــاعران کمتــر شناخته شــده فراهــم نمایــد.

7. فقدان معیار جهت انتخاب و بررسى متون ادبى
ــخص  ــى، نامش ــان عرب ــگارى زب ــخ ادبیات ن ــوزة تاری ــا در ح ــن محدودیت ه «از بزرگ تری
ــت،  ــن محدودی ــب تاریخــى اســت؛ ای ــف کت ــى در تألی ــورخ ادب ــور م ــدود و ثغ ــودن ح ب
ــن  ــه همی ــرزى را شــکل مى بخشــد، ب ــدرن، گســتردگى ه ــیوه اى م ــدان ش ــر فق به خاط
علــت، کتــب تاریــخ ادبیــات، گاهــى در حــد زندگى نامــه و ذکــر فعالیت هــاى ادبــى، بــروز 
ــا گرایــش بــه ســالیق  مى کننــد و گاه به شــدت در حــوزة نقــد مى غلتنــد و گاهــى نیــز ب
ــاب  ــى، 1396: 114). کت ــد» (رجب ــب را ادا نمى کنن ــق مطل ــخصى، ح ــاى ش و دیدگاه ه
مورِدبررســى جســتار حاضــر، باتوجه بــه این کــه یــک کتــاب درســى محســوب مى شــود، 
انتظــار مــى رود گامــى فراتــر از ذکــر زندگى نامــه و فعالیت هــاى ادبــى شــاعران بنهــد، اّمــا 
متأســفانه چنــدان در ایــن امــر موفــق نبوده اســت و اثــر چندانــى از قلــم نویســنده و نیــز 
نقــد شــاعران و آثــار آن هــا دیــده نمى شــود. البتــه شــاید تألیــف ایــن کتــاب جهــت مقطــع 
کارشناســى و نیــز همســویى بــا ســرفصل هاى درســى از یک ســو و توجــه بــه حجــم کتــاب 

ازدیگرســو، دســت نویســندة محتــرم را در نقــد آثــار بســته باشــد.

 8. نداشتن خاتمه، نتیجۀ پایانى و نمایه
ــمت  ــگر در قس ــت. پژوهش ــرى اس ــى، نتیجه گی ــاى علم ــم پژوهش ه ــاى مه «از بخش ه
ــۀ  ــى آورد و نتیج ــش را م ــت آمده از پژوه ــتاوردهاى به دس ــن دس ــرى، مهم تری نتیجه گی

بررسی انتقادی کتاب األدب العربي من العصر الجاهلي حتی سقوط الدولة األمویة
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نقد متون عربى

گزینه هــاى مطــرح شــده در ســؤال ها و فرضیه هــاى تحقیــق را ذکــر مى کنــد؛ همچنیــن 
ــا اتــکاء بــر آن چــه در رونــد تحقیــق بــه آن دســت یافتــه، اقــدام بــه رد  ممکــن اســت ب
برخــى آراء و مســائل موجــود کنــد یــا مخاطــب را دربــارة صحــت و ســقم آن بــه تردیــد 
ــد»  ــه ده ــدى ارائ ــیم بندى هاى جدی ــا تقس ــى ی ــۀ بوم ــود نظری ــه خ ــا این ک ــدازد، ی ان
(ســیفى و حســن پور، 1397: 99). یــک کتــاب علمــى و آموزشــى شایســته اســت کــه در 
پایــان هــر فصــل یــا در پایــان کتــاب، داراى نتیجــه و خاتمــه باشــد کــه متأســفانه در کتاب 
موردِ بررســى ایــن امــر رعایــت نشده اســت. نیــز شایســته اســت کــه یــک کتــاب علمــى 
وزیــن، داراى نمایــه اشــخاص و مکان هــا و ... در پایــان کتــاب باشــد، کــه کتــاب حاضــر 

فاقــد ایــن بخــش اســت.

نتیجه گیرى 
ــداف  ــراوان و اه ــان ف ــت داشــتن مخاطب ــه  عل ــاى درســى دانشــگاهى ب ــگارش کتاب ه ن
ــه بوده اســت.  ــورد توج ــوزش م ــاى اساســى آم ــى از ابزاره ــوان یک ــواره به عن ــاص، هم خ
ــان کاســتى ها نیســت، بلکــه  ــا هــدف بی ــا ب ــى نه تنه ــادى چنیــن کتاب های بررســى انتق
هــدف اصلــى ناقــدان در چنیــن پژوهش هایــى ســهیم شــدن در ارتقــاى آن اثــر و خدمــت 
بــه حــوزة علمــى مورِدنظــر اســت. نتایــج بررســى انتقــادى کتــاب مزبــور نشــانگر آن اســت 
ــاب، قطــع  ــد کت ــى جل ــى ماننــد: زیبای ــر در بعــد ســاختارى داراى امتیازهای ــن اث کــه ای
ــا  ــت، اّم ــه اى اس ــى حرف ــوب و صفحه آرای ــذ مرغ ــوب، کاغ ــى خ ــاب، صحاف ــب کت مناس
از دیگر ســو داراى معایبــى ماننــد: طــرح پشــت جلــد ضعیــف، حجــم فــراوان و غلط هــاى 

تایپــى اســت.
در بعــد محتوایــى نیــز کتــاب حاضــر داراى نقــاط مثبــت فراوانــى اســت: 1. اهــداف 
مطلــوب هــر درس در ابتــداى آن ذکــر شده اســت. 2. وجــود جــدول و نمــودار بــه ارتقــاى 
ــه دو صــورت  ــؤاالت ب ــود س ــى کرده اســت. 3. وج ــاب کمــک فراوان ســطح آموزشــى کت
تشــریحى و تســتى در پایــان هــر درس ســبب شــده تــا در ذهــن خواننــده افق هاى تــازه اى 
گشــوده شــود. 4. کتــاب جامعیــت الزم را از حیــث انطبــاق بــا ســرفصل هاى مصــوب وزارت 
ــذارى و  ــده و اعراب گ ــت ش ــن رعای ــى در مت ــجام منطق ــم و انس ــت. 5. نظ ــوم داراس عل

ترجمــۀ ابیــات نیــز بــر ســطح علمــى کتــاب افزوده اســت.
 اّمــا هــر کتابــى على رغــم داشــتن امتیازهــا، داراى نقــاط ضعفــى اســت کــه برطــرف 
ســاختن آن هــا ســبب ارتقــاى ســطح کیفــى کتــاب خواهــد شــد. نقــاط ضعــف ایــن کتاب 
را مى تــوان بــه ایــن صــورت برشــمرد: 1. على رغــم داشــتن پیشــینۀ قــوى و کامــل درزمینۀ 
تاریــخ ادبیــات در ادب عربــى، متأســفانه بــه بیــان مزایــا و معایــب کارهــاى مشــابه در کتاب 
ــم  ــور قل ــاهد حض ــر ش ــا کمت ــیارى از بخش ه ــت. 2. در بس ــه نشده اس ــر پرداخت حاض
ــر هســتیم. 3. متأســفانه على رغــم وجــود منابــع دســت اول و اصلــى و در  نویســنده در اث
ــه کتاب هــاى دســت دوم ماننــد کتاب هــاى تاریخــى،  ــودن آن هــا، نویســنده ب دســترس ب
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بــراى ارجاع دهــى و اســتناد بــه شــعر شــاعران اکتفــا کرده اســت. 4. گاهــى درمــورد برخــى 
شــاعران کالم زیــادى گفتــه شــده و درمــورد برخــى دیگــر تنهــا بــه چنــد ســطر اکتفــا 
ــاب  شده اســت؛ به عبارت دیگــر تناســب بیــن حجــم اطالعــات رعایــت نشده اســت. 5. کت
على رغــم داشــتن اســامى اشــخاص، مکان هــا و آثــار علمــى، نمایــه نــدارد کــه ایــن امــر 
از معایــب اصلــى کتــاب محســوب مى شــود. 6. شایســته اســت در پایــان هــر فصــل یــا در 

پایــان کتــاب، بخــش نتیجــه و خاتمــه نیــز بــه آن افــزوده شــود.
کتــاب حاضــر پــس از رفــع اشــکال ها و نواقــص مطــرح شــده، قابلیــت تبدیــل بــه یــک 

کتاب آموزشــى را داراســت.
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چکیده 
ــود  ــالش خ ــام ت ــه تم ــود ک ــد ب ــنفکرى صمیمــى و متعّه ــرا و روش ــاى اصالح گ مویلیحــى از ادب
ــده وى را در  ــه کار بســت. شــاگردى ســّیدجمال و محمــد عب ــه ب ــراى اصــالح اخــالق جامع را ب
جرگــۀ آزادى خواهــان عصــر قــرار داد. آراء اصالحگرانــۀ آنــان بــر او اثــر گذاشــت و ازآنجاکه احســاس 
وطن دوســتى نــزد متفّکــران اصالح طلــب فرعــى بــر احســاس دینــى بــود، بــر خــود الزم مى دیــد 
کــه به منظــور اصــالح جامعــه، کتابــى بنــگارد کــه مســائل اجتماعــى و فرهنگــى روز را بیــان کنــد؛ 
آینــۀ صــادق عصــرش باشــد و جامعــه بــا دیــدن خــود در ایــن آینــه، بــه اصــالح خویــش بپــردازد.

  ایـن مقالـه بـه بررسـى آسـیب هاى اجتماعـى، دینـى و فرهنگـى کشـور مصـر کـه در اثر مشـهور 
مویلیحـى، حدیث عیسى بن هشـام جلـوه نموده، مى پـردازد. این کتاب از اوضـاع اجتماعى و فرهنگى 
آن زمـان پـرده برمـى دارد و نشـان مى دهـد کـه مـردم آن روزگار چگونـه مفتـون تمّدن غربى شـده  
و کوکورانـه بـه آن روى آوردنـد. آسـیب هاى اجتماعـى و فرهنگـى کشـور مصـر کـه در ایـن اثـر به  
آن ها پرداخته شـده، عبارت اسـت از: بى کفایتى، عدم احسـاس مسـئولّیت و سـوء نظارت کارگزاران 
حکومـت و دولتمـردان، فسـاد نظـام قضایـى، عـدم اجـراى صحیح قانـون مجـازات، ثروت انـدوزى و 

رفاه طلبـى، شـهرت طلبى، اسـراف و تبذیـر و غرب زدگـى بـا جلوه هـاى مختلف.
کلیدواژه : مویلیحى، حدیث عیسى بن هشام، مصر، آسیب شناسى اجتماعى و فرهنگى.

مقدمه
ــه  پویایــى، ســالمت و رشــد هــر جامعــه اى در گــرو آسیب شناســى روشــمند، خیرخواهان
و مســتمر اســت. ازایــن رو عالمــان از ایــن نــگاه غافــل نبــوده و هرکــدام بــه فراخــور حــال 
ــراى  ــز ب ــا نی ــن  راســتا ادب ــد. در ای ــه آسیب شناســى جامعــه پرداخته ان ــه، ب خــود و جامع
اجتماعــى کــه در آن زندگــى مى کننــد، مى نویســند تــا به آرامــى در دل اجتمــاع جنبشــى 

 نفیسه حاجی رجبی 
hnafice@yahoo.com  دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

تجلی و مظاهر غربزدگی در جامعۀ مصر
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■ مویلیحى، محمد (1969م). حدیث عیسى بن هشام 
أو فترة من الزمن. بیروت: دارالتراث.

ایجــاد کــرده، چشــم ها را بــه روى واقعیــت بگشــایند و عیــوب جامعــه را آشــکار کننــد.
 بــا ورود ســّیدجمال الدین اســدآبادى بــه مصــر، در یــک ربــع اخیــر قــرن نوزدهــم در 
ادبیــات نویــن عــرب تحــّول ادبــى رخ داد. وى، بــا فعالیت هــاى سیاســى و ادبــى و تربیــت 
گروهــى از اندیشــمندان و ادبــاى مصــرى، توانســت زمینــۀ تحــّول ادبــى را در ایــن کشــور 
ــرب  ــر ع ــان معاص ــى جه ــدارى ادب ــّیدجمال الدین در بی ــب، س ــد. بدین ترتی ــم نمای فراه

ــت. ــا کرده اس ــزایى ایف ــش به س نق
 بــا پیگیــرى اصالحــات ســّیدجمال الدین توســط شــاگردان او، محمــد مویلیحــى نیــز 
ــد  ــت. وى مى کوش ــل شده اس ــان تبدی ــناس آن زم ــى سرش ــاى ادب ــى از چهره ه ــه یک ب
ــا طومــار  ــه مشــعلى فــروزان بــدل کنــد ت جرقــه اى را کــه ســّیدجمال روشــن نمــوده، ب

اســتعمار خارجــى و اســتبداد داخلــى را در هــم نــوردد. 
ــرى،  ــتگى فک ــجام و پیوس ــر انس ــو به خاط ــام ازیک س ــث عیسى بن هش ــاب حدی   کت
روشــنى هــدف، حــرارت روح و قــّوت بیــان، شایســتۀ باالترین ارزشــگذارى ها و از ســوى دیگر 
حاکــى از قــدرت نثــر معاصــر عربــى در بیــان اهــداف اجتماعــىـ  سیاســى عصــر اســت. بــا 
نفــوذ اســتعمارگران و اوضــاع نابســامان کشــور، بى لیاقتــى ســران حکومــت در ادارة مملکت 
و عــدم توجــه بــه اصــالح امــور داخلــى، مویلیحــى ســعى در بــه تصویــر کشــیدن بدبختــى 
مملکــت، بیچارگــى مــردم و بى کفایتــى دولــت دارد. او باتکیه بــر اصالــت و هویّــت ملــى و 
دینــى، بــه مبــارزه بــا خودباختگــى در برابــر فرهنــگ غربــى و نفوذ و ســیطرة مطلــق و یک 

جانبــۀ آن بــر فرهنــگ و هویـّـت جامعــه مى پــردازد.

پیشینه 
در زمینــۀ شناســایى و بررســى منتقدانــۀ شــرایط حاکــم بــر جامعــۀ مصــر در قــرن نوزدهــم 
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تجلى و مظاهر غربزدگى در جامعۀ مصر

در کتــاب حدیــث عیسى بن هشــام پژوهش هایــى تنهــا بــه زبــان عربــى نگاشــته شده اســت 
ــر،  کــه مى تــوان بــه ایــن مقاله هــا اشــاره کــرد: «حدیــث عیسى بن هشــام، مجتمــع متغّی
وثقافــۀ متغیـّـرة» نوشــتۀ عصــام بهــى، «البنیــۀ القصصیــۀ و مدلولهــا اإلجتماعــی فــی حدیث 
ــث عیسى بن هشــام»،  ــۀ اإلصــالح و حدی ــد حــواس، «حرک عیسى بن هشــام» از عبدالحمی

بــه قلــم احمــد ابوبکــر ابراهیم.
عصــام بهــى، ضمــن خالصــۀ بخش هــاى کتــاب، بــه ذکــر اهــداف و اغــراض نویســنده 
ــه  ــۀ خــود ب ــد حــواس در مقال ــن مســائل پرداخته اســت. عبدالحمی از مطــرح نمــودن ای
تغییــرات سیاســى، اجتماعــى، اقتصــادى و فرهنگــى قــرن نوزدهــم کــه در ایــن کتــاب ذکر 
شــده، اشــاره نمــوده و احمــد ابوبکــر ابراهیــم، بــه بیــان پیامدهــاى منفــى تقلیــد از غــرب 

ــت. ــام ورزیده اس ــده، اهتم ــان ش ــام بی ــاب حدیث عیسى بن هش ــه در کت ک
هریــک از تحقیقــات مذکــور بــه جنبــه اى خــاص از ایــن کتــاب اشــاره دارد، اّمــا تاکنون 
هیچ یــک از منتقــدان و پژوهشــگران زبــان و ادبیــات عربــى و فارســى نگاهــى بــه موضــوع 
ــاب مطــرح شــده، نداشــته اند و پژوهــش حاضــر نخســتین  ــن کت ــه ای آسیب شناســى ک
ــردازد.  ــن هشــام مى پ ــث عیســى ب ــاب حدی ــه کت ــن منظــر ب ــه از ای پژوهشــى اســت ک
ــاى  ــه مؤلفه ه ــه ب ــن اســت ک ــا در ای ــایر پژوهش ه ــا س ــر ب ــز پژوهــش حاض ــه تمای وج

آسیب شناســى اجتماعــى، دینــى، ایــن کتــاب نظــر دارد.

شرح حال مویلیحى 
ــد شــد و  ــا 1296ه. در قاهــره متول ــر ب محمدبن ابراهیــم مویلیحــى در ســال 1858م. براب
در کنــف پــدرش ابراهیــم، نویســنده و عالــم مشــهور آن روزگار رشــد کــرد و چــون بیشــتر 
ــراى او معلّمــى در منــزل گرفــت. وى  ــود، پــدر ب ــه عزلــت و گوشــه نشــینى متمایــل ب ب
ــرکت  ــد، ش ــزار مى ش ــزرگ برگ ــان ب ــدرش و ادیب ــط پ ــه توس ــى اى ک ــاى ادب در حلقه ه
ــز  ــده نی ــد عب ــیخ محم ــدآبادى و ش ــن اس ــاى جمال الدی ــرآن در درس ه ــرد. عالوه ب مى ک
حاضــر مى شــد. ازایــن رو آراء آن دو تأثیــر بســیارى بــر افــکار و اندیشــه هاى او گذاشــته اند. 
محمــد دوران تحصیــالت و جوانــى اش را در مــدارس طبقۀ اشــراف مصر گذرانــد و زبان هاى 

ــى، ترکــى و فرانســوى را نیکــو مى دانســت (الحمصــی، 1979م. : 807). عرب
هنگامــى کــه محمــد بــه ســن بیســت و یــک ســالگى رســید، پــدرش مجبــور شــد 
به خاطــر امــور دولتــى بــه ایتالیــا بــرود. بعــد از مدتــى محمــد هــم بــه پــدرش پیوســت و 
در آن جــا زبــان ایتالیایــى را آموخــت و نزدیــک ســه ســال بین کشــورهاى ایتالیا و فرانســه و 
انگلســتان در ســفر بــود و در ایــن مــّدت، بــا بســیارى از ادباى فرانســوى آشــنایى یافــت. در 
ــه  ــا ســّیدجمال الدین فعالیت هــاى مشــترکى انجــام دادنــد. در ســال 1887م. ب پاریــس ب
مصــر بازگشــت و بــه نوشــتن مقــاالت مختلــف سیاســىـ  اجتماعــى پرداخت کــه بعضى از 
آن هــا در روزنامــۀ «المقطــم» بــه چــاپ رســید. وى عهــده دار مناصــب متعــّدد دولتــى شــد، 
تــا ایــن   کــه از خدمــت در حکومــت کنــاره گرفــت و بــا پــدرش در تحریــر مجلــۀ «مصبــاح 
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نقد متون عربى

ــاى  ــام را در فصل ه ــث عیسى بن هش ــال 1898م. حدی ــارکت جســت. در س ــرق» مش الش
پیوســته در ایــن مجلــه منتشــر ســاخت. وى در ســال 1900م. بــه لنــدن ســفر کــرد و ایــن 
ســفر موجــب شــد کــه بخــش دوم بــه نــام «الرحلــۀ الثانیــۀ» را کــه همــان ســفر بــه پاریس 

اســت، بــه کتابــش اضافــه کنــد (ضیــف، بى تــا: 235).
ــج  ــدت پن ــه م ــرق» ب ــاح الش ــۀ «مصب ــى روزنام ــدر و تعطیل ــات پ ــد از وف   وى بع
ــه  ــى اســتعفا داد و ب ــى بعــد از مّدت ــت، ول ــه عهــده گرف ــاف را ب ســال مدیریــت ادارة اوق
روزنامه نــگارى مشــغول شــد. در ایــن  مــّدت کتــاب عالج النفــس را نوشــت کــه موضــوع آن 
فلســفه، غضــب و ســاعات زندگــى اســت. از دیگــر آثــار او مى تــوان بــه أدب النفــس اشــاره 
کــرد. او در ســال 1930م. وفــات یافــت و بســیارى از ادبــاى آن زمــان وى را رثــا گفتنــد کــه 
ازجملــه مى تــوان بــه حافــظ ابراهیــم و شــوقى اشــاره کــرد (اإلســکندري و أمیــن بیــک، 

1951م. : 49).

موضوع کتاب 
ایــن کتــاب تصویــر واقعــى جامعــۀ مصــر را در ربــع اخیــر قــرن نوزدهــم در قالــب داســتان 
منعکــس مى کنــد. در ایــن زمــان، معضــالت اجتماعــى و فرهنگــى بســیارى در مصــر رواج 
یافتــه بــود؛ ماننــد: فقــر، جهــل، ســقوط ارزش هــاى اخالقــى، غرب زدگــى و فســاد ادارى 
و نظــام قضایــى. نویســندة کتــاب درضمــن داســتان بــه بیــان ایــن بحران هــا کــه کشــور 

ــردازد.  ــد، مى پ ــا آن مواجــه بوده ان مصــر و ســایر جوامــع اســالمى ب
گرچــه موضــوع ایــن کتــاب خیالــى اســت، ولــى خیالــى اســت در قالــب حقیقــت کــه 
در آن بــه تصویــر عصــر و زندگــى در ایــن جامعــه مــى پــردازد و نویســنده قلمــش را وقــف 

روشــن نمــودن راه بــراى مــردم ســرزمینش نموده اســت.
ــفرهایش  ــیر و س ــى از س ــام در یک ــه عیسى بن هش ــت ک ــتان از آن جاس ــروع داس ش
شــبانه بــه گورســتان مــى رود و بــه تفّکــر دربــارة مــرگ و زندگــى مى پــردازد. ناگهــان یکــى 
ــورت  ــى ص ــام گفت وگوی ــان او و عیسى بن هش ــد. می ــرون مى آی ــورى بی ــردگان از گ از م
ــر  ــادى مص ــر جه ــد. (او ناظ ــى مى کن ــى معرف ــا منکیل ــد پاش ــود را احم ــرد. او خ مى گی
بــود کــه قبــل از ابن هشــام مى زیســت، از مبــارزان و جهادگــران بــود و در ســال 1850م. 
درگذشــت.) راوى بــا احمــد پاشــا دوســت مى شــود و او را بــا خــود بــه قاهــره مى بــرد. در 
مســیرى کــه به ســوى منــزل احمــد پاشــا مى رونــد، کرایه دهنــدة چهارپایــان بــا او درگیــر 
مى شــود و ادعــا مى کنــد کــه پاشــا از او مرکــوب خواســته و اکنــون از قبــول مرکــوب ســر 
بــاز مى زنــد. مّدعــى از پلیــس کمــک مى جویــد و پلیــس آن هــا را بــه ژاندارمــرى بــرده و 
بعــد از آن، راوى و پاشــا در ســختى و تنگناهــاى بســیار مى افتنــد کــه نتیجــۀ عــدم ادراك 

پاشــا از شــرایط فعلــى جامعــه اســت.
پاشــا بــا دیــدن وضــع و حــال مــردم متوجــه مى شــود کــه قاهــره بســیار عوض شــده و 
زندگــى مــردم به صورتــى جدیــد درآمده اســت و درهرحــال، جهانــى پــر از عیــوب اخالقــى 
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و اجتماعــى اســت. نویســنده در ایــن داســتان همــۀ جوانــب زندگــى و جامعــۀ اعــراب را از 
تّجــار گرفتــه تــا پلیــس و مــردم عــادى بــه تصویــر کشــیده و مــورد انتقــاد قــرار داده اســت. 

(فــرزاد، 1377: 155)
ــس و  ــوند، «پلی ــه مى ش ــا آن مواج ــام ب ــا و عیسى بن هش ــه پاش ــى ک ــن بخش اّولی
ــن بخــش کتابــش  ــن بخــش را اّولی ــه مویلیحــى ای ــل این ک ــون» اســت و شــاید دلی قان
قــرار داده، ایــن اســت کــه ازیک ســو بســیار متأثــر از ســاختار غربــى اســت و ازســوى دیگر، 
بیشــترین مشــکالت را دارا اســت. از بخــش پلیــس به ترتیــب بــه بخش هــاى «دادســتانى»، 
ــى  ــام قضای ــا در نظ ــام پاش ــه اتّه ــه ب ــوند ک ــانده مى ش ــل» کش ــى» و «وکی «دادگاه مدن
ــه «دادگاه  ــه «کمیتــۀ نظــارت» و ســپس ب ــراى رهایــى از ایــن مهلکــه، ب مى انجامــد و ب
اســتیناف» مراجعــه مى کننــد کــه درنهایــت، وى از اتهامــش تبرئــه مى شــود و آن را عــدم 

ــا شــرایط کنونــى جامعــه تلّقــى مى کننــد.  آشــنایى او ب
او بعــد از رهایــى، در دام پرداخــت حق الوکالــه مى افتــد. ازآنجاکــه پــول کافــى نــدارد، 
بــه راه هــاى مختلفــى متوســل مى شــود؛ ابتــدا بــه ســراغ نــوه اش کــه تنهــا فــرد باقى مانــده 
از خانــواده اســت، مــى رود، ولــى تقاضــاى او بــا لحنــى توهین آمیــز و تــوأم بــا تمســخر رّد 
ــان  ــه آن ــا چــون مبلغــى ک ــى آورد، ام ــان گذشــته روم ــزرگان زم ــه ب مى شــود. ســپس ب
ــوده  ــش نم ــان حیات ــه در زم ــى ک ــى را از وقف های ــد، مابق ــت نمى کن ــد، کفای پرداخته ان
بــود، بــه دســت مــى آورد. ماجــراى پاشــا در دادگاه شــرعى رهــا مى شــود و نویســنده بــه 

ــردازد.  ــه مى پ ــان مشــکالت بخش هــاى دیگــر جامع بی
نویســنده عالوه بــر مشــکالت شــهرى، بــه بیــان مشــکالت روســتایى هــم مى پــردازد. 
بــراى ایــن منظــور، شــخصیت «عمــده» ( کدخــدا) نیــز ظهــور مــى  کنــد. مویلیحــى در 
فصــل پایانــى داســتان، ســفر پاشــا و عیسى بن هشــام را از داخــل بــه خــارج از جامعــه اش 
انتقــال مى دهــد. عیسى بن هشــام پــس از گشــت وگذار، احمــد پاشــا را بــه پاریــس 
مى بــرد تــا جامعــۀ متمــّدن غربــى را کــه منشــأ اصلــى تغییراتــى اســت کــه در جامعــۀ 
مصــر شــاهد آن بــوده، بــه او نشــان دهــد. ســپس بــه مصــر بــاز مى گردنــد و پاشــا بــه ایــن 
نتیجــه مى رســد کــه زندگــى غربــى شــر و پلیــدى محــض نیســت و مى تــوان از آن کمــک 

گرفــت (أبوالخشــب، 1992م. : 282).

اهداف کتاب 
ــد:  ــرده و مى گوی ــاره ک ــى آن اش ــداف اصالح ــه اه ــاب ب ــۀ کت ــود در مقدم ــنده، خ نویس
هــدف از ایــن کتــاب، توصیــف اخــالق مــردم ایــن عصــر، ذکــر فضائــل و نقائــص طبقــات 
مختلــف جامعــه و بیــان تغییراتــى اســت کــه در آن رخ داده و منجــر بــه تغییــر رفتــار مردم 
شده اســت. تبییــن خیــر و شــّر ایــن تغییــرات و اجتنــاب از نقص هــا و التــزام بــه فضائــل، 
در وراى ایــن اهــداف جــاى مى گیــرد: «أَن نَشــَرَح بـِـه أخــالَق أهــِل العصــِر و أَطواَرُهــم، و 
أن نَِصــَف مــا علیــه النــاُس فــی مختلــِف طبقاتِهــم مــن النقائــِص التــی یتعیــُن إجتنابَهــا و 

تجلى و مظاهر غربزدگى در جامعۀ مصر
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الفضائــل التــی یجــُب إلتزاَمهــا» (خفاجــى، 1992م. : 343).
  مبــارزه بــا خودکامگــى مســتبّدان و اســتعمار خارجــى، ایجــاد حکومــت اســالمى و 
تــالش بــراى اســتقرار قوانیــن اســالم، مجّهزشــدن بــه علــوم و فنــون جدیــد، کنارگذاشــتن 
خرافــات، مبــارزه بــا خود باختگــى در برابــر غــرب، ایمــان و اعتقــاد بــه مکتــب و... ازجملــه 

اهــداف نــگارش ایــن کتــاب اســت. 
ــاب ــگارش کت ــود از ن ــداف خ ــا و اه ــکالت پاش ــن مش ــت، بی ــنده توانسته اس نویس

ــرار کنــد. به خاطــر ایــن  ــد برق ـ کــه انتقــاد از بخش هــاى مختلــف جامعــه اســت ـ پیون
هــدف بــه یــک مشــکل بســنده نمى کنــد، بلکــه تاحّدامــکان دایــرة مشــکالت جامعــه را 
ــتایى را  ــۀ روس ــه جامع ــود، بلک ــۀ شــهرى نمى ش ــه جامع ــد؛ محــدود ب گســترش مى ده
ــه  ــان را نســبت ب ــرد، آن ــاال مى ب ــردم را ب ــرد و ســطح آگاهــى اجتماعــى م هــم فرامى گی
آنچــه در اطرافشــان مى گــذرد و خطرهایــى کــه آن هــا را تهدیــد مى کنــد، مّطلــع ســازد و 
درنهایــت، در راه حفــظ اســتقالل کشــور و پیشــبرد آن به ســوى کمــال گام بــردارد (بهــى، 

1986م. : 131).
ــار بســیارى از  ــوان آن را همطــراز آث ــاب، مى ت ــۀ ایــن کت ــه اهــداف اصالحگران باتوجه ب
ــز  ــده و عبدالعزی ــد عب ــدآبادى، محم ــیدجمال الدین اس ــان، همچــون س ــان آن زم مصلح
ــى  ــه لیال ــرار داد (أبوالخشــب،1992 :286 ). در ایــن راســتا، شایســته اســت ب جاویــش ق
ــر حافــظ ابراهیــم اشــاره نمــود کــه هــر دو مؤلــف در نقــد و اصــالح جامعــه،  ســطیح اث
تــالش بــراى احیــاء میــراث عربــىـ  اســالمى قدیمــى، بازگشــت بــه ســنت و قبــول بعضــى 
از مظاهــر تمــّدن غربــى کــه مطابــق بــا مصالــح جامعــه باشــد، متفــق هســتند (طــه بــدر، 
ــک،  ــیاحت نامۀ ابراهیم بی ــادى س ــان انتق ــا رم ــوان ب ــتان را مى ت ــن داس 1938م. : 77). ای

نوشــتۀ حاجــى زین العابدیــن مراغــه اى نیــز هماننــد دانســت.

سبک کتاب
ــات معاصــر شــد و  ــرن بیســتم وارد ادبی ــل ق ــرن نوزدهــم و اوای ــه در اواخــر ق ــن مقام ف
ــد.  ــام ورزیدن ــى اهتم ــى قدیم ــون ادب ــه مقامه نویســى و فن ــر ب ــاى معاص ــیارى از ادب بس
ــوب و  ــود، چارچ ــمرده مى ش ــث ش ــر حدی ــر در عص ــان نث ــه از تجّددگری ــى ک مویلیح
ــى داســتان خــود را هماننــد مقامــات پى ریــزى نموده اســت. تفاوتــى کــه ایــن  طــرح کلّ
کتــاب بــا مقامــه دارد، در ایــن اســت کــه مقامــه مجموعــه اى از مواضــع و جایگاه هایــى را 
بیــان مى کنــد کــه از یکدیگــر جــدا هســتند و تنهــا رابطــه اى کــه بیــن آن هــا وجــود دارد، 
ــاط  ــر ارتب ــا یکدیگ ــاب ب ــن کت ــاى ای ــى فصــول و بخش ه ــان اســت، ول شــخصیت قهرم
داخلــى دارنــد و رابطــۀ بیــن حــوادث، آن هــا را بــه هــم پیونــد مى دهــد. از طــرف دیگــر، 
نویســنده اجــازه نمى دهــد کــه یــک داســتان تــا انتهــا بــرود، زیــرا هــدف اساســى او بیــان 
مشــکالت جامعــه اســت و هــر فصلــى نیــز عهــده دار بیــان مشــکالت و بیمارى هــاى بخــش 

و طبقــه اى از جامعــه اســت. 
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  ایــن کتــاب کــه اســلوبى بیــن مقامه نویســى تقلیــدى عربــى و داستان نویســى غربــى 
دارد، بــا میــراث قدیــم عربــى و پرچــم داران اصــالح دینــى، اجتماعــى و زبانــى کــه هدفــى 

جــز زنــده نگه داشــتن ایــن میــراث ندارنــد، در ارتبــاط اســت (ضیــف، بى تــا : 237).
  از بارزتریــن صنایــع بدیعــى ایــن کتــاب، ســجع و تضمیــن اســت. نویســنده ســجع را 
در بســیارى از مواضــع بــه کار مى بــرد و البتــه، بیشــتر در فصــول نخســتین کتــاب ملــزم 
بــه ایــن شــیوه اســت. تقریبــاً در هرجایــى از کتــاب کــه بــه توصیــف چیــزى مــى پــردازد، 
ــت موصــوف را  ــد ابّه ــه مى خواه ــى ک ــا در مواضع ــد ت ــتفاده مى کن ــلوب ســجع اس از اس
ــه نمایــش بگــذارد.  نشــان دهــد، زیبایــى و شــکوه ســجع، زیبایــى موصــوف را بیشــتر ب
هــدف نویســنده از کاربــرد ایــن ســبک فقــط تزئیــن لفــظ و عبــارت نیســت، بلکــه تعّمــق  
بخشــیدن بــه معنــاى جمــال، جــالل، تهّکــم و اســتهزاء، نصیحــت و حکمــت را نیــز در نظر 
دارد. تضمیــن شــعر را در البــه الى کتــاب بســیار بــه کار مى بــرد و درواقــع، تقلیــدى اســت 
از گذشــتگان (بهــی،1986م. : 139). کاربــرد ایــن شــیوه از نثــر کــه زیــور طبیعــى ســبک و 
ســیاق ادب عربــى محســوب مى شــود، تأثیــر و نتیجــه اى مطلــوب بــر جــا گذاشــته کــه در 

ــه چشــم نمى خــورد. اکثــر نوشــته هاى نویســندگان معاصــر او ب
ــود  ــال خ ــه دنب ــب را ب ــد و مخاط ــّذاب مى کن ــام را ج ــۀ عیسى بن هش ــه قص   آنچ
ــراوان  ــا توصیف هــاى ف مى کشــاند، ســبک دلنشــین و نثــر ســاده و روان آن اســت کــه ب
ــه نظــاره نشســت.  ــوان در ایــن کتــاب ب همــراه شــده و البتــه روح فکاهــى مصــر را مى ت
ــن اشــخاص  ــو بی ــال و گفت وگ ــت، خی ــات، حرک ــق حی ــه خل ــتان ها ب ــان داس وى در بی
ــه  ــى ک ــود. گفت وگویى های ــور ش ــر متبل ــکلى عینى ت ــه  ش ــتان ب ــا داس ــد ت دســت مى زن
میــان اشــخاص صــورت مى گیــرد، طبیعــى، روان و ســّیال اســت و از سرشــت افــراد پــرده 
برمــى دارد. درواقــع، مویلیحــى بــا ایــن ســبک دلنشــین توانســته مــردم را مجــذوب ســبک 
قدیــم عربــى کنــد و در ایــن قالــب، بــه طــرح مفاســد اجتماعى و بیان غیرمســتقیم مســائل 

ــدام نموده اســت.  ــى اق اخالق

قهرمانان داستان 
چارچــوب فّنــى مقامــه بــر پایــۀ دو شــخصیت اصلــى اســت: راوى و قهرمــان. راوى از طبقــۀ 
ــد. گرچــه  ــان فراهــم مى کن ــور قهرم ــراى ظه ــاً راه را ب ــه غالب ــه اســت ک متوســط جامع
ایــن کتــاب، متأثــر از مقامــات بدیع الزمــان همدانــى اســت و نــام قهرمــان آن هماننــد نــام 
قهرمــان مقامــات بدیع الزمــان اســت، اّمــا شــخصیت قهرمــان در ایــن کتــاب، بــا شــخصیت 
ــم  ــات داراى عل ــان مقام ــه اى دارد؛ قهرم ــى ریش ــتگان تفاوت ــات گذش ــان در مقام قهرم
ــردم و  ــه دام انداختــن م ــراى جــذب شــنوندگان، ب ــان و ســخنورى ب ــدرت بی سرشــار، ق
بــه کار بــردن انــواع حیله هــا اســت، درحالى کــه شــخصیت پاشــا به عنــوان قهرمــان ایــن 
ــد،  ــردم دام نمى افکن ــراى م ــرد، ب ــه کار نمى ب ــه اى ب ــت؛ حیل ــاوت اس ــًال متف ــاب کام کت
علمــش را به عنــوان زینــت اســتفاده نمى کنــد و داراى مهــارت ســخنورى و بیــان نیســت، 

تجلى و مظاهر غربزدگى در جامعۀ مصر
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بلکــه مســئول ســابق اســت کــه خــود را در غیرزمانــش یافته اســت (بهــی، 1986م. : 137).
ــان داســتانش را از نســل ماقبــل خــود برگزیده اســت. شــاید قصــۀ    نویســنده قهرم
اصحــاب کهــف الهام بخــش او در ایــن داســتان بوده اســت. شــوقى ضیــف بیــان مى کنــد 
کــه ایــن داســتان درواقــع، اقتباســى اســت کــه نویســنده از داســتان اصحــاب کهــف در 
قــرآن کریــم نموده اســت. احمــد پاشــا بعــد از برانگیختــه شــدن از مــرگ، شــاهد تغییــر 
ــد از  ــم بع ــف ه ــاب که ــت و اصح ــر رخ داده اس ــۀ مص ــه در جامع ــت ک ــى اس و تحّوالت
خــواب ســیصد و نــه ســاله، شــاهد دگرگونى هــاى اوضــاع اجتماعــى جامعــۀ خــود بودنــد. 

ــب، 1992م. :286) (أبوالخش
ــا نظــام جدیــد جامعــه    شــخصیت راوى در ایــن کتــاب، عیسى بن هشــام اســت. او ب
آگاه اســت و احمــد پاشــا (قهرمــان داســتان) را بــه تغییراتــى کــه در جامعــه رخ داده اســت، 
رهنمــون مى شــود. پاشــا در ابتــدا دچــار دهشــت و تعجــب اســت و مظاهــر جدیــد را انــکار 
ــد،  ــود و ســعى مى کن ــد مى ش ــر جدی ــن مظاه ــى تســلیم ای ــد از مّدت ــى بع ــد، ول مى کن
ــه راوى او را  ــود ک ــر موجــب مى ش ــن ام ــد و ای ــذرد را خــوب ببین ــش مى گ آنچــه اطراف
بــه بخش هــاى مختلــف جامعــه ببــرد و مظاهــر جدیــد را بــه او بشناســاند. حتــى حاضــر 
مى شــود، بــراى شــناخت ریشــۀ ایــن تغییــرات او را بــه اروپــا ببــرد. آنچــه شــایان توجــه 
اســت، ایــن اســت کــه ایــن دو شــخصیت وســیلۀ بیــان افــکار و اهــداف اصالحى هســتند و 

ازایــن رو، وجــود آنــان در کتــاب مقصــود اصلــى نیســت.
  قهرمان داستان طى دو حرکت تغییر مى یابد:

1. حرکتــى کــه از برانگیختــه شــدن پاشــا از قبــر شــروع مى شــود و تــا بخــش طــب و 
اطبــاء ادامــه دارد کــه قهرمــان، احمــد پاشــا و راوى عیسى بن هشــام اســت. 

ــرار  ــرده ق ــا و راوى پشــت پ ــان داســتان اســت و پاش ــده قهرم ــه العم ــى ک 2. حرکت
مى گیرنــد وحــوادث را دنبــال مى کننــد. ایــن قهرمــان قبــًال در مقامــات وجــود نداشــته و 

ــدر، 1938م.: 73). ــد (طــه ب ــور مى کن ــاب ظه ــن کت در ای

آسیب شناسى اجتماعى 
 آسیب شناســى اجتماعــى مفهومــى اســت کــه از علــوم زیســتى بــه عاریــه گرفتــه شــده 
ــات  ــاى جســمى و انحراف ــن بیمارى ه ــه دانشــمندان بی ــابهى اســت ک ــر تش ــى ب و مبتن
ــا شــکل گیرى و رشــد جامعه شناســى بســیارى از  ــع، ب ــل مى شــوند. درواق ــى قائ اجتماع
ــوم پزشــکى و...  ــر، مثــل زیست شناســى، عل ــوم دیگ ــج در عل اصطالحــات و واژه هــاى رای
ــى  ــۀ آسیب شناس ــه، کلم ــه از آن جمل ــده ک ــه ش ــه کار گرفت ــز ب ــى نی در جامعه شناس
ــت،  ــج، محن ــى رن ــى pathology به معن ــۀ یونان ــن واژه از ریش ــرد. ای ــام ب ــوان ن را مى ت
ــش و شــناخت ترکیــب یافته اســت (ســتوده،  ــى دان احساســات، غضــب و social به معن

.(183  :1376
ــناخت  ــه و ش ــت از مطالع ــارت اس ــى عب ــوم طبیع ــالح عل ــى در اصط آسیب شناس
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ریشــۀ بى نظمى هــا در ارگانیســم انســانى. بنابرایــن در مشــابهت کالبــد انســانى بــا کالبــد 
جامعــه، اصطــالح آسیب شناســى اجتماعــى بــراى مطالعــه و ریشــه یابى عوامــل پیدایــش 
بى نظمى هــا، انحرافــات و بیمارى هــاى اجتماعــى بــه کار مــى رود. به عبارت دیگــر، 
آسیب شناســى اجتماعــى مطالعــۀ بى ســازمانى ها و نابســامانى هایى اســت کــه بــه دالیــل 

ــد.  ــه وجــود مى آی مختلــف در بســتر اجتمــاع ب
ــا و  ــا گذاشــتن ارزش ه ــر پ ــا و زی ــدول از هنجاره ــى ع   نابســامانى و انحــراف به معن
ــوع جــرم و  ــى، پیشــگیرى از وق ــن اســت و هــدف از آسیب شناســى اجتماع نقــض قوانی
انحــراف در جامعــه، به منظــور بهســازى محیــط زندگــى جســمى و خانوادگــى و درمــان 
ــا به کارگیــرى روش هــاى علمــى و اســتفاده از شــیوه هاى مناســب  کجــروى اجتماعــى ب

ــدى، 1389: 47). ــت (محم ــا اس ــن کجروى ه ــاى ای ــه ها و انگیزه ه ــع ریش ــراى قط ب

آسیب شناسى دینى
آسیب شناســى دینــى درصــدد مطالعــه، شــناخت و پیشــگیرى از کجــروى و جلوگیــرى 
از بازگشــت مجــدد بحران هایــى اســت کــه بــا انتظارهــاى جامعــۀ دینــى و ماهّیــت دیــن 
اســالم ســازگارى نــدارد. ایــن نــوع از آسیب شناســى بــه معنــاى معرفــت دینــى اســت و 
درك عالمــان و اندیشــمندان دینــى از دیــن اهمّیــت خاصــى دارد. تاریــخ معرفــت دینــى 
گــواه حضــور اندیشــه هاى باطــل و خرافــى و غیرمنطبــق بــا متــون دینــى و تفســیر بــه رأى 
در میــان معــارف دینــى اســت. درك دقیــق و صحیــح از مبانــى و مقدمــات معرفــت دینــى، 
ــدان  ــد و فق ــد ش ــلیقه اى خواه ــى و س ــاى ذوق ــرش پیش  فرض ه ــز از پذی ــث پرهی باع
چنیــن درك عمیقــى زمینــۀ آســیب پذیرى معرفــت دینــى را فراهــم مــى آورد (خســروپناه، 

.(125 :1386

آسیب شناسى فرهنگى 
ــرایط  ــا ش ــى ب ــته ها در رویاروی ــه از گذش ــت ک ــردم اس ــى م ــگ راه و روش زندگ فرهن
ــه نســل هاى  ــر نســل آن را ب ــکل گرفته اســت و ه ــى ش ــوادث تاریخ محیطِ زیســت و ح

ــروى، 1378: 183). ــردرو، زارع و خس ــرد (ف ــه کار مى ب ــه و ب ــود آموخت ــس از خ پ
  آسیب شناســى فرهنگــى بــه مطالعــه و بررســى دقیــق عوامــل زمینه ســاز، 
آن  در  موجــود  آســیب هاى  و  آفت هــا  و  فرهنگــى  ثبات بخــش  یــا  و  پدیدآورنــده 
ــى،  ــّول فرهنگ ــى در تح ــاى اساس ــى از محوره ــى، 1384: 116). یک ــردازد (بابای مى پ
ضــرورت بازنگــرى، تحقیــق و بازیابــى عناصــر و خصائــص فرهنگــى اســت کــه ضمــن 
تطابــق بــا فرهنــگ آن کشــور، از خصائــص بازدارنــده، کهنــه و خرافــۀ فرهنــگ ســنتى 
جامعــه پیراســته شــده باشــد. بنابرایــن، بــراى مبــارزه با آســیب فرهنگــى، باید آن دســته 
ــوذ  ــى همســو باشــد و از نف ــا فرهنــگ مل ــه ب ــج شــود ک از ویژگى هــاى فرهنگــى تروی

ــد. ــرى کن ــى جلوگی ــک غرب فرهنــگ ناخواســتۀ ممال

تجلى و مظاهر غربزدگى در جامعۀ مصر
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ــان  ــه بی ــى، ب ــى و فرهنگ ــى، دین ــى اجتماع ــوم آسیب شناس ــن مفه ــس از تبیی   پ
ــود: ــاره مى ش ــه، اش ــدان پرداخت ــاب ب ــن کت ــى در ای ــه مویلیح ــیب هایى ک آس

نقد دولتمردان و کارگزاران حکومت 
ــى و  ــد حاکمّیت ــزاران، در دو بُع ــان و کارگ ــراروى حاکم ــى ف ــا و آســیب هاى اخالق آفت ه
شــخصیتى قابل بررســى اســت. آســیب هاى شــخصیتى بــه خصوصیــات اخالقــى و منــش 
ــتۀ  ــه دو دس ــى ب ــاى حاکمیت ــردد؛ آفت ه ــزار برمى گ ــم و کارگ ــخص حاک ــارى ش رفت

ــود. ــیم مى ش ــدرت تقس ــال ق ــوة اعم ــدرت و نح ــى از ذات ق ــیب هاى ناش آس
نویســنده در فصــول مختلــف کتــاب، بــه هــر دو بُعــد پرداختــه و قســمت اعظمــى از 
ــه نقــد آن هــا اختصــاص داده اســت. بى کفایتــى، عــدم احســاس مســئولّیت و  کتــاب را ب
ــرده  ــت پ ــن واقعّی ــرار مى دهــد و درضمــن آن، از ای ــاد ق ــورد انتق ــا را م ســوء نظارت آن ه
برمــى دارد کــه چگونــه چنیــن افــرادى بــر منصب هــاى حّســاس حکومتــى تکیــه زده انــد 
و درعین حــال، بــا اســتعمارگران بیگانــه ارتبــاط مشــکوك دارنــد. در ادامــه بــه تعــدادى از 
ــوط اســت، اشــاره  ــه نحــوة اعمــال قــدرت کارگــزاران و حاکمــان مرب آســیب هایى کــه ب

مى شــود:

الف) عدم احساس مسئولّیت و وجدان کارى 
داشــتن وجــدان کارى در هــر امــرى، باعــث پیشــرفت آن کار و درنتیجــه، رشــد و توســعۀ 
کشــور خواهــد شــد. در قســمت هاى مختلــف ایــن کتــاب، مى تــوان عــدم وجــدان کارى 
ــل  ــال در فص ــوان مث ــود؛ به عن ــاهد نم ــوح مش ــى را به وض ــتگاه هاى اجرای ــنل دس پرس
«پلیــس»، معــاون در وقــت ادارى و شــیفت کارى مســئولّیت کارى اش را بــه عهــدة شــخص 
دیگــرى گذاشــته و خــود غــرق در خــواب اســت، غافــل از این کــه در ایــن بخــش چــه مــى 
گــذرد. (مویلیحــى، 1969: 22) در فصــل «المحامــى األهلــی» (دادگاه محلــى)، معــاون در 
وقــت ادارى، غافــل از رســیدگى بــه امــور مــردم بــا دوســتان خــود گــپ مى زنــد: «النائــُب 
ــه» (مویلیحــى، 1969: 35) و در فصــل « الحــکام و  ــَع زائری ــِه م ــی حدیث ــاً ف ال زاَل الهی
الرؤســاء»، کســانى کــه گره گشــایى امــور مــردم بــه دســت آن هــا اســت، در زمــان ادارى 
ــرگرمى  ــح و س ــراى تفری ــزى ب ــغول برنامه ری ــد و مش ــت مى کنن ــخصى صحب ــور ش از ام
هســتند: «أن تقــوَم معــی للمســابقِۀ  والریاضــِۀ بالبســکیِت ... أن تأتونــا بالُفونوغــراف ... أو 

قومــوا بنــا إلــى ُعــرِس فــالٍن ...» (مویلیحــى، 1969: 170).

 ب) سوء نظارت 
ازآن جاکــه یکــى از حیاتى تریــن ارکان مدیریــت ســالم و کارآمــد، وجــود نظــارت و 
بازرســى اســت، لــذا مقولــۀ نظــارت اصــل انکارناپذیــر و الینفــک در مقولــۀ مدیریــت اســت. 
به عبارت دیگــر، نظــارت تالشــى اســت بــراى حصــول اطمینــان از نحــوة اجــراى کّمــى و 
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ــرد.  ــه صــورت مى گی ــورى ک کیفــى مســائل و ام
در فصــل «پلیــس»، عــدم توجــه بــازرس بــه رســیدگى بــه امــور مــردم و اهتمــام بــه 
امــور ظاهــرى و حاشــیه اى، درضمــن داســتان در برابــر دیــد خواننــدگان قــرار مى گیــرد. در 
ایــن قســمت نیــز شــاهد به کارگیــرى نیروهــاى بیگانــه به جــاى پرســنل بومــى هســتیم: 
ُه عــن َفهــِم اللغــِۀ و جهلـِـه بالعمــِل َجَعلـَـُه یَقتصــُر فــی التفتیــِش على طربوشــی  «ألنَّ عجــزَ
ــا  ــا و م ــِع فی القضای ــالِل الواق ــى اإلخت ــُع عل ــرِب ألطل ــن أوالِد الع ــو کان ِم ــی و ل و لحیت
یرتکُبــه ُعمــاُل القســِم مــن مخالفــِۀ األصــول» : ازآن جاکــه بــازرس زبــان عربى نمى دانســت 
و آگاه بــه امــور نظارتــى نبــود، تنهــا کاله و ریشــم را تفتیــش کــرد، اّمــا اگــر عــرب بــود، 
حتمــاً از آشــفتگى و اختــالل امــور و آنچــه کــه کارگــزاران ایــن بخــش برخــالف قانــون 

ــان: 24). ــد (هم ــد، آگاه مى ش ــام مى دهن انج

 ج) فساد نظام قضایى 
فســاد در اصطــالح، بیــرون رفتــن از حــد اعتــدال اســت کــه بــا ســوء اســتفاده از امکانــات 
ــوان  ــى به عن ــد. قاض ــور مى یاب ــخصى تبل ــع ش ــب مناف ــت کس ــى درجه ــع عموم و مناب
ــا رعایــت ایــن  ــرار مى گیــرد، وظایفــى دارد کــه ب شــخصى کــه در رأس نظــام قضایــى ق
موازیــن، بــه از بیــن بــردن فســاد از ایــن بخــش و عــدم تعلیــق حاکمیــت قانــون، کمــک 

شــایانى مــى کنــد (ربیعــى، 1383: 29).
  «مقامــۀ نیشــابورى» کــه یکــى از مقامــات بدیع الزمــان اســت، بــه بیــان فســاد نظــام 
قضایــى آن دوران مــى پــردازد (طــه بــدر، 1938م. : 70). مویلیحــى با الهام از ایــن مقامه در 
قالــب داســتان، فصــول ابتدایــى کتــاب را بــه ایــن موضــوع اختصــاص داده اســت. بــا مطالعۀ 
ایــن فصــول متوجــه غیرحرفــه اى، غیرمتخّصــص ، غیرمتعهــد، فاقــد وجــدان کارى، بیگانــه 

و بى توجــه بــه شــرع و دیــن بــودن قضــات مى شــویم.
  باتوجه بــه این کــه از وظایــف قضــات، اشــراف تــام نســبت بــه قوانیــن موضوعه، تســلّط 
و احاطــۀ کامــل بــه تمــام محتویـّـات پرونــده و حساســّیت براى صــدور رأى دقیق و مســتند 
اســت، نویســنده درضمــن داســتان از تهى بــودن دادگاه از چنیــن قضاتــى پــرده برمــى دارد 
و به وضــوح شــاهد عــدم صالحیــت آن هــا هســتیم: «إّن بعــَض القضــاةِ الذیــن لــم یکونــوا 
إّطلعــوا علــى أوراِق القضیــِۀ فــی اإلســتئناِف هــم فــی حاجــٍۀ إلــى العلــم بهــا ِمــن أقــواِل 
النائــِب» : بعضــى از قاضیــان به دلیــل عــدم اطــالع از پرونــده در دادگاه اســتیناف، نیازمنــد 

اّطالعــات و آگاهى هــاى وکیــل هســتند (مویلیحــى، 1969م. : 75).
ــتاب زدگى قضــات  ــدم ش ــه و ع ــت، حوصل ــد دّق ــراد نیازمن ــوق اف ــه حق ــیدگى  ب رس
اســت و نداشــتن ایــن خصوصّیــات باعــث نشــنیدن ســخنان و دفاعّیــات اصحــاب دعــوى 
مى شــود. فصــل «المحکمــۀ األهلیــۀ» گویــاى نقــص عملکــرد و کــم کارى قاضــى در صــدور 
حکــم اســت: «کُل َمــا َصــَدَر عــن هــَذا الَقاضــی ِمــن اإلســتعجاِل هــو ألنَّــه مدعــٌو فــی ولیمِۀ 
بعــِض رفقائـِـه عنــَد الظهــِر تمامــاً فــی جــدول القضایــا ثالثــون قضیــۀ تریــُد أن یأتــی علیها 

تجلى و مظاهر غربزدگى در جامعۀ مصر



350160

ــــ ۷  ۸   ،  
۱۳۹۸ ـــ    

نقد متون عربى

کلِهــا حکمــاً قبــَل حلــوَل المیعــاَد» : شــتاب زدگى قاضــى در صــدور حکــم ســى پرونــده 
بــه ایــن  علــت بــود کــه مى خواســت در مهمانــى یکــى از دوســتانش به موقــع حضــور یابــد 

(همــان: 43). 
از طــرف  دیگــر، وجــود وکالى ناســالم نه تنهــا فرصتــى بــراى نظــام قضایــى نیســت، 
بلکــه تهدیــدى جــدى بــه شــمار مى آیــد. آنچــه مویلیحــى در ذیــل آســیب هاى موجــود 
ــق  ــو و مناف ــکار، شــرور، دروغگ ــى م ــاره دارد، وجــود وکیالن ــه آن اش ــى ب در نظــام قضای
اســت کــه بــه قضــات، دفترخانــه و کارمنــدان ثبــت احــوال بــراى تســهیل کار خــود رشــوه 
ــت  ــه وضعی ــه ب ــدون توج ــت ب ــۀ هنگف ــه حق الوکال ــور دســت یافتن ب ــد، به منظ مى دهن
ــور  ــه ام ــردم ب ــدم آگاهــى م ــۀ رســیدگى مى شــوند و از ع ــوکل، باعــث اطال اقتصــادى م
قضایــى و اجرایــى ســوء اســتفاده مى کننــد کــه جســتجوى عیسى بن هشــام بــراى یافتــن 

ــه جایــى نمى رســد.  ــز ب ــّرا از ایــن ویژگى هــا نی وکیلــى مب

د) عدم اجراى صحیح قانون مجازات
در کشــورهاى جهانِ ســوم از بیگانــگان در حــّد افــراط حمایــت مى شــد و قوانینــى ماننــد 
کاپیتوالســیون (مصونیــت قضایــى خارجیــان) نمونــه  اى از آن اســت کــه در 30 آبــان 1343 
.ش در ایــران وضــع شــد و بــر طبــق مفــاد آن، اگــر مستشــاران آمریکایــى جرمــى مرتکــب 
مــى شــدند، مصــون بودنــد و دادگاه هــاى ایــران حــق محاکمــۀ آن هــا را نداشــتند. در مصــر 
ــٍی علــى مصــرٍي فلیــَس  ــۀ ِمــن أَجَنب ــإذا َوَقَعــت جنای نیــز همیــن مفــاد اجــرا شــد: «ف
ــِم  ــن کِل هــذه المحاک ــٍۀ ِم ــاٍب و ال تختــُص أُى محکم ــن ُحکــٍم أو عق ــا فــی مصــَر ِم لَه
التــی عددتهــا لــَک بالنظــِر فیهــا بــل یرتــُد الجانــُی بالقضیــِۀ إلــى وطِنــه و مســقِط رأِســه 
و دیــارِ قوِمــه فینظــَر قضاتُــه ُهنــاَك فــی أمِره...أمــا المحکمــُۀ المخصوصــُۀ فهــی تختــُص 
بمعاقبــِۀ األهالــی عنــَد تعدیِهــم علــى الجنــوِد األجنبیــِۀ» : اگــر بیگانــه اى در مصــر علیــه 
شــخصى مصــرى جنایتــى مرتکــب شــود، محاکمــۀ او فقــط بایــد در وطــن او انجــام شــود، 
نــه در کشــور مصر...امــا اگــر شــخص مصــرى علیــه بیگانــه اى جرمى مرتکــب شــود، دادگاه 

ــه امــر او رســیدگى مى کنــد (همــان: 39-40).  مخصوصــى ب
منشــأ صــدور ایــن قانــون، امــراء و بــزرگان کشــور اســت: «ســاداتُنا و کبراُءنــا و والتُنــا و 
أمراُءنــا یُعاونــوَن األجانــَب بســلطِتهم فینــا و ســطوتِهم وُ ســاِعدونَهم علینا ببأِســهم و قوتِهم 
وَ صطونَهــم أنصــاراً و أعوانــاً لَیزیــدوا بِِهــم المصرییــن ذالً و هوانــاً » : بــزرگان و حاکمــان مــا، 
بیگانــگان را بــراى ســیطره یــارى مى رســانند و بیگانــگان بــا کمــک آنــان، مــردم مصــر را 

هــر چــه بیشــتر در خــوارى و حقــارت فــرو مى برنــد (همــان: 56).

غرب زدگى 
 بحــران هویـّـت نتیجــۀ تالقــى فرهنــگ غربــى بــا فرهنــگ اســالمى و تقابــل آن هــا در برابر 
یکدیگــر بوده اســت. بحــران هویــت نه تنهــا یکــى از عوامــل آســیب زاى اجتماعــى اســت، 
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بلکــه پیامد هایــى منفــى ازقبیــل بزهــکارى و انــواع نا هنجــارى و انحرافــات اجتماعــى نیــز 
دارد. بایــد توجــه داشــت کــه از بــاب آزادى اندیشــه و تفّکــر، ِصــرف ورود اندیشــه هیــچ 
تضــادى بــا موازیــن شــرعى و عقالیــى نــدارد و آنچــه دراین بــاره مِدنظــر اســت، تأثیــر آن 

بــر مســلمانان اســت.
مویلیحــى در ایــن کتــاب اشــاره مى کنــد کــه فرهنــگ حاکــم بــر کشــورش از جانــب 
ــل آســیب دیدگى را غرب زدگــى  ــر، یکــى از عوام ــده و به عبارت دیگ ــرب اســتعمارگر آم غ
مى دانــد و آنچــه موجــب تغییــرات ریشــه اى و اصولــى در جامعــه اش گردیــده، غــرب اســت. 
فســاد جامعــه را نیــز ناشــى از تقلیــد کورکورانــۀ مــردم مصــر از اجانــب و عــدم اتّــکا بــه 
دانــش و فکــر خــود و شــیفتگى آن هــا نســبت بــه مظاهــر غربــى مى دانــد کــه بــا تغییــر 

فرهنــگ خــودى، زمینــه را بــراى نفــوذ و ســلطۀ دائمــى غــرب بــاز کرده اســت. 
ــدت  ــه به ش ــل مدرنیت ــالق در مقاب ــگ و اخ ــر فرهن ــه ازنظ ــوم ک ــع جهانِ س جوام
آســیب پذیر گشــته اند، هنجارهــا و اخــالق ســنتى و بومیشــان رنــگ باختــه و در بعضــى 
ــواع انحرافــات اجتماعــى داده اســت. تقلیــد از  ــه خــالف کارى و ان مــوارد، جــاى خــود را ب
غــرب ســبب شده اســت، مــردم مصــر عــادات نیکــى کــه از اجــداد و اســالف خــود بــه ارث 
بــرده بودنــد، تــرك کننــد. وى در ایــن مــورد مى گویــد: «الســبُب الصحیــُح فــی الفســاِد و 
الخلــِل هــو دخــوُل المدینــِۀ الغربیــِۀ بغتــًۀ فــی البــالِد الشــرقیِۀ و تقلیــِد الشــرقیین للغربیین 
فــی جمیــع أحــواِل معایِشــهم کالعمیــاِن ...و ترکــوا جمیــَع مــا کان لدیهــم ِمــن األصــوِل 
القویمــِۀ و العــاداِت الســلیمِۀ و اآلداِب الظاهــرةِ و نبــذ و مــا کان علیــه أســالُفهم مــن الحــِق 
ــِۀ  ــِل مــن المدین ــوا بهــذا الطــالءِ الزائ ــاً ... فأصبحــوا فــی الضــالِل یعمهــون و إکتنف ظهری
الغربیــِۀ و إستســلموا لُِحکــِم االجانــِب»: علــت اساســى فســاد، ورود غیرمنتظــرة مدرنیتــۀ 
غربــى در کشــورهاى شــرقى و الگوپذیــرى کورکورانــۀ ایــن کشــورها از آن هــا اســت ... ایــن 
کشــورها اصــول و ریشــه هاى محکــم فرهنگــى و عــادات ســالم خــود را رهــا نمــوده و بــه 

ایــن مدرنیتــۀ غربــى اکتفــا نمودنــد (همــان: 298).
ــخصّیت  ــت دادن ش ــدن، از دس ــن بى ریشه ش ــى متضّم ــى غرب زدگ ــر مویلیح   ازنظ
ــنت را  ــذا س ــت و ل ــى اس ــت غرب ــى در هویّ ــت بوم ــدن هویّ ــتحیل ش ــى و مس فرهنگ
ــد  ــى نویس ــر م ــى دیگ ــد. در جای ــتعمار مى دان ــر اس ــت در براب ــراى مقاوم ــى ب تکیه گاه
ــه ســنت را قیــد و  ــان الگــو گرفتــن از غــرب را تمــّدن مى داننــد و پایبنــدى ب کــه جوان
بنــد قلمــداد مى کننــد و از زبــان یکــى آن هــا مى گویــد: «قــد آَن یَســتوي أهــُل األریــاِف 
بِأَهــِل المــدِن فــی الســیِر علــى المنهــج الغربــی لَهــواً کان ذلــَک أو ِجــداً و أَن یَخلَعــوا عــن 
رِقابِهــم أغــالَل العــاداِت العتیقــِۀ و ربقــِۀ األفــکارِ القدیمــِۀ فترفــَع األمــُۀ و تنتفــُع البــالَد» : 
زمــان آن رســیده کــه روســتاییان و شهرنشــینان در الگوپذیــرى از غربیــان همســیر گشــته 
و گردن هــاى خــود را از زنجیرهــاى عــادات و اندیشــه هاى قدیمــى بگســالنند و جامعــه را 

بــه پیشــرفت رســانند و کشــورها را ســود بخشــند. (همــان: 198)
ــاى  ــا و نمونه ه ــا، مصداق ه ــاد، جنبه ه ــر، ابع ــاهد مظاه ــوان ش ــاب مى ت ــن کت  در ای

تجلى و مظاهر غربزدگى در جامعۀ مصر
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نقد متون عربى

غرب زدگــى بــود و در تحلیــل ایــن مقولــه، بــه شــاخص هایى مى رســیم کــه در ادامــه بــه 
برخــى از آن هــا اشــاره مى شــود:

1. تغییــر نظــام قضایــى مصــر از نظامــى برپایــۀ اجتهــاد قاضى و اجــراى احــکام برطبق 
موازیــن شــرعى، بــه نظــام و قانــون ناســالم غربــى فرانســوى و بى توجهــى بــه حکــم شــارع، 
همچنیــن تغییــر نظــام ادارى و نظــام اجرایــى از ســاختار قدیمــى به شــکل غربــِى پیچیده. 
نویســنده معتقــد اســت، محوریـّـت نظــام اجرایــى و قضایــى غــرب، تهــى از اخــالق و دیــن 
و نــه بــراى تحکیــم پایه هــاى عدالــت و حــق در بیــن مــردم اســت: «نحــن الذیــَن أَدَخلنــا 
أَنُفســنا فـِـی ُحکــِم الَفرنســیس َفأخترنــا قانونَُهم لِیقــوَم ِعندنـَـا َمقاَم شــرِعَنا» : نظــام اجرایى 
ــون  ــه شــرعمان قان ــه ب ــم و به جــاى تکی ــى خــود را به شــیوة فرانســویان درآوردی و قضای

آن هــا را اختیــار نمودیــم (همــان: 38). 
2. رواج زبــان بیگانــه و ضــِدارزش شــدن زبــان بومــى و درنتیجــه، مطــرود شــدن آن 
ــه علــوم غربــى به جــاى یادگیــرى علــوم األزهــر مصــر و کهنــه قلمــداد  و پرداختــن ب
ــز  ــى و نی ــى و مل ــگ بوم ــف فرهن ــر تضعی ــوم در اث ــن عل ــى ای ــودن و واپس زدگ نم
ــاٍت  ــاً بُِلغ ــون َجمیع ــِمعناهم یَتراطن ــى «َوس ــردن غرب زدگ ــدا ک ــق پی ــعت و عم وس
ــَد  ــِة بع ــوِل العربی ــماِء الخی ــا کاَن مــن أَس ــِۀ، إّال م ــِۀ أو العربی ــِۀ الترکی ــٍۀ، دوَن اللغ أجنبی
ــه  ــى ب ــه همگ ــنویم ک ــاِء» : مى ش ــاِء کاله ــوا بالح ــکاِف و یَنِطُق ــاَف، بال ــوا الق أَن یَُبِدل
ــم  ــى تکل ــا عرب ــى ی ــان ترک ــه زب ــه ب ــدون این ک ــد، ب ــه حــرف مى زنن ــاى بیگان زبان ه
ــاف  ــه ق ــه کاف را ب ــد از این ک ــم بع ــن ه ــى را و ای ــم اســب هاى عرب ــر اس ــد، مگ کنن

ــد (همــان:70). ــد و حــاء را ماننــد هــاء ادا نمودن تبدیــل کردن
«مــا هــذه العلــوُم بِعلــوِم األزهــِر و لکنَّهــا علــوُم إفرنجیــِۀ یَتُلونَهــا فــی بــالِد االفرنــِج» 
: ایــن علــوم، علــوم األزهــر نیســت بلکــه علــوم اجنبــى اســت کــه در کشــورهاى بیگانــه 

ــان: 28).  ــود (هم ــده مى ش خوان
3. ترویــج بى حجابــى و بدحجابــى، پوشــش هاى مســتهجن و خــالف شــئون اســالمى، 
رواج مدهــاى غربــى و ترویــج برهنگــى: «مــا تََفَنــن فیــه کُل غــادةِ حســناءِ مــن جمــاِل 
ــاَء مــن فنــوِن الرقــِص و الغنــاءِ اقتــداًء  ــٍۀ هیف ــه کُل قین ــرواءِ و تََفَنــن ب ــِۀ وحســِن ال الزین
ــان  ــان باریک می ــاروى و آوازخوان ــان زیب ــم»: زن ــذاَء آثارِه ــم و إحت ــی دیارِه ــن ف بالغربیی
خــود را بــه انــواع زینــت و آرایــش و رقــص و آواز مزیّــن نمــوده بودنــد کــه همگــى دراثــر 

ــان: 214). ــت (هم ــرى از غربى هاس الگوپذی
ــه و  ُر بجانِِب ــِذّ ــرُي یَُب ــه: «المص ــراف در جامع ــى و اس ــۀ مصرف گرای ــج روحی 4. تروی
ُد و یُتلـِـُف»: مــردم مصــر ولخرجــى و اســراف مى کننــد و بــر بــاد مى دهنــد  یُســِرُف ویَُبــِدّ
و تلــف مى کننــد (همــان: 56). در فصــل «العــرس» خاطرنشــان مى کنــد کــه رواج اســراف 
بیــن مــردم بــراى بــه شــهرت رســیدن اســت: «کان الغــرُض ِمــن هــذا التوّســِع فــی اإلنفاِق 
إذاعــَۀ الشــهرةِ بَِعظــِم الثــروةِ و الغنــى بیــَن النــاس ...» : هــدف از ایــن همــه اســراف، شــهره 

شــدن بــه ثروتمنــدى و ســخاوتمندى در میــان مــردم اســت (همــان: 200).
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سهل انگارى و سستى 
ــر ســیطرة فرهنــگ  ــردازى دراث ــوآورى و نظریه پ ــد و ن ــدان جســارت اندیشــیدن و نق فق
ــگاه موشــکافانۀ خویــش بــدان  ــا ن غــرب، آســیب روانــى دیگــرى اســت کــه مویلیحــى ب
اشــاره دارد: «راَق بِِهــم أَن یَأُخــُذوا بَِهــذا الطــالءِ الحاضــِر ِمــن مدینــِۀ الغربییــن بـِـال مشــقٍۀ 
ــوا و َذلّــوا و  وال تعــٍب و ال جــدَّ و ال کــدَّ َفَعظــم مقــداُر أهــِل الغــرِب فــی أنظارِهم...َفَخَضُع
َقَهــَر الغربّیــون و غلبــوا» مــردم مصــر از این کــه تمــدن غربى هــا را بــدون زحمــت و تــالش 
بدســت آورنــد، خوشــنود هســتند و ارزش مــردم غــرب در دیدگانشــان بــزرگ مى نمایــد 
لــذا خشــنود هســتند... ایــن امــر باعــث خــوار و ذلیــل شــدن آن هــا و تســلط غربى هــا بــر 

ــان: 298-299).  ــت. (هم ــان گردیده اس آن
عــدم اتــکاء بــه ســنت منجــر بــه احســاس خودکم بینــى در برابــر غــرب و منتهــى بــه 
پذیــرش بردگــى و بندگــى جوامــع غربــى در زندگــى اجتماعــى مــى شــود. نویســنده در 
فصــل «المحکمــۀ  اإلســتینافیۀ » (دادگاه اســتیناف) بیــان مى کنــد: «إقتَنــَع المصــرُي مــن 
َدهــِرهِ بِالــدوِن و بِالطفیــِف، و َرضــَى بالِقســِم الَخســیِس الضعیــِف. َفیــأت محروماً تحــَت ِظلِّ 
إِهمالـِـه و ُخُمولـِـِه و غــدا بائســاً فــی ســباتِه و ذهولـِـه» مــردم مصــر از روزگار خویــش بــه 
کمــى و نقصــان اکتفــا نمودنــد و بــه ســهم بســیار انــدك راضــى گشــتند پــس زیــر ســایه 
سســتى و تنبلــى محــروم و در خــواب آلودگــى و غفلــت خویــش محــروم شــدند (همــان: 
56). و در جــاى دیگــر، بــه شــیوع روحیــۀ رخــوت و تنبلــى در میــان مردم کشــورش اشــاره 
مى کنــد: «أنَنــا النـَـَزاُل راقِدیــن رِقاَدنــا الطویــل فــی ُکهــوِف التراخــی و الخمــوِل» : همچنان 

در غارهــاى رخــوت و تنبلــى بــه خوابــى طوالنــى فــرو رفته ایــم (همــان: 309).
  مویلیحــى بــا نگاهــى برمبنــاى آسیب شناســى دینــى بــه ضــرورت تغییــر آن دســته 
از احــکام شــرعى متغّیــر کــه مطابــق بــا مصالــح و مفاســد تغییرپذیــر در زندگــى انســان ها 
تشــریع مى شــود، تأکیــد دارد. وى زبــان بــه انتقــاد از کســالت، فتــور و اهمــال فقهــا کــه 
ــا  موجــب مــرگ نطفــۀ تحقیــق در ارحــام اذهــان آن هــا و عــدم هماهنگــى فتاوایشــان ب
مســائل روز جامعــه اســت، مــى گشــاید: «لــم یَفَقهــوا أَن لــکِل زمــٍن حکمــاً یُوِجــُب علیِهــم 
ــوا واقفیــن  تطبیــَق أَحــکاِم الشــرِع علــى مــا تَســتقیُم بـِـِه المصلحــُۀ بیــَن النــاِس بـَـل ظُلّ
عنــَد الحــِدّ األدنى...فکانـُـوا ســبباً فـِـی تهمــِۀ الشــرِع الشــریِف بَِخلــِل الحکــِم و وهِن الَعقــِد : و 
بدیــن واقــف نگشــته اند کــه هرزمانــى احــکام شــرعى به خصوصــى را ایجــاب مى نمایــد تــا 
بدیــن  ســبب حکمشــان مطابــق بــا مصلحت مــردم و زمــان خــود باشــد... و این امــر موجب 

نســبت نــارواى سســتى و نارســایى بــه دیــن گشته اســت (همــان: 37).

اماکن لهو و فجور
ــهوت رانى و  ــیوع ش ــاره دارد، ش ــه آن اش ــنده ب ــه نویس ــیب هایى ک ــر از آس ــى دیگ یک
پــرده درى اســت کــه نتیجــۀ تأســیس بى ســابقۀ اماکــن لهــو و فجــور در ایــن کشــور اســت. 
نویســنده در فصل«العمــدة فــی الَمرقــص» تنهــا بــه بیــان یــک آســیب اکتفــا نمى کنــد و 

تجلى و مظاهر غربزدگى در جامعۀ مصر
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عالوه بــر نشــان دادن کثــرت جایگاه هایــى کــه بــه قمــار، میگســارى، لهــو و لعــب اختصــاص 
داده شــده اند، بــه انحطــاط و فســاد اخالقــى کارگــزاران دولــت، حــّکام و فرزنــدان آنــان بــا 
شــرکت در ایــن مجالــس و نیــز حضــور کادرهــاى دولتــى در شــیفت کارى در ایــن اماکــن 
و همچنیــن پشــتیبانى دولــت از برپایــى چنیــن مجامعــى اشــاره دارد: «إّن الحکومــَۀ تَرضى 
هــا و َشــَرفِها أن تکــوَن ســرُة عاصمِتهــا محلــًۀ للبغایا  بإنتشــارِ هــذه المنکــراِت...و التأبــى لِعِزّ
و ســوقاً للخمــورِ و میدانــاً للمقامــرةِ» : حکومــت بــا شــیوع ایــن منکــرات نه تنهــا مخالــف 
نیســت، بلکــه بدان هــا رضایــت دارد... و ابائــى از وجــود فســاد، مراکــز قمــار و قمــار در مرکز 

پایتخــت نــدارد (همــان: 249).
    نویســنده در فصــل «أبنــاء الکبــراء» بــه تن پــرورى و عیاشــى ایــن گــروه کــه زندگــى 
ــه  ــد و ب ــار و شــراب و زن بارگــى و اســبان مســابقه مى گذرانن ــارى و در قم ــا بى بند وب را ب
صفــات نیکــى چــون شــهامت، شــجاعت و کرامــت متخلـّـق نیســتند، مى پــردازد: «َفَوجدنــا 
أَماَمنــا جماعــٌۀ ِمــن أوالِد األُمــراءِ و أعقــاِب الکبــراءِ َفَفریــٌق منهم عاکفــوَن على لعــِب القماِر 
و فریــٌق ینظــروَن فــی صــورِ خیــِل المضمــارِ و منهــم جماعــٌۀ قــد إســتداروا بإمــرأٍة تجلــُب 
الحســَن بإفــراِط التأنِق...قــد إنــزوى بتلــک الخلیلــِۀ التــی هــى عنَدهــم کالحلیلــِۀ یالعُبهــا و 
تالعُبــه، یغازلُهــا وتداعُبــه» : گروهــى از آقــازادگان و فرزنــدان بــزرگان به قماربــازى، گروهى 
بــه دیــدن تصاویــر اســبان مســابقه و گروهــى بــه بهــره ورى جنســى از دختران...مشــغول 

بودنــد (همــان: 69-71).

ثروت اندوزى و رفاه طلبى
ایــن دو مؤلفــه به عنــوان ارزش و هنجــار در تفّکــر انســان غربــى محوریـّـت دارد و بــا هجــوم 
تفّکــر غربــى، جایــگاه ویــژه اى در جامعــۀ اســالمى پیــدا کــرده کــه منجــر بــه فراموشــى 
ارزش هــاى دینــى، انحطــاط  و دورمانــدن جامعــه از مســیر کمــال خــود شده اســت. وجــود 
کارگــزاران فاســد و دنیا طلــب کــه بــراى تحّقــق اهــداف و آرزوهــاى نفســانى  بــه عیاشــى، 
جمــع آورى امــوال و دنیاگرایــى مى پردازنــد، یکــى از مهم تریــن عوامــل ســقوط و بدبختــى 
ــه هاى  ــه وسوس ــغلى ک ــف ش ــاف مختل ــه اصن ــذرى ب ــا گ ــنده ب ــلمانان اســت. نویس مس
فریبنــدة مــادى و تفاخــر دنیــوى روح خدمت رســانى صادقانــه را از آن هــا ربــوده، بــه ذکــر 
ــا  ایــن آســیب مى پــردازد و درحقیقــت، گریــزى بــه فاصلــۀ طبقاتــى در جامعــه دارد: «إن
ُّکــم ُقَضیُتــم األعمــاَر فــی جمــِع الحطــاِم و اتخذتــم  لنعلــم، یــا َمعَشــَر األُمــراءِ و الُحــکاِم أن
الُحکــَم و الســلطاَن تجــارًة مــن التجــاراِت و بضاعــًۀ مــن البضاعــاِت تربحــوَن منهــا الغنــى و 
الثــروة... و ابتــزاز الدراهــِم مــن دمــاءِ األرامــِل و األیامــى و انتــزاع األقــواِت مــن أفــواهِ األطفاِل 
و الیتامــى...» : اى گــروه امیــران و حاکمــان! عمرتــان را در جمــع آورى امــوال ناچیــز دنیایى 
ــروت و غنــى  ــد کــه ورائــش ث ــى قلمــداد نمودی ــۀ تجارت ــد و حکومــت را به منزل گذراندی
ــوت  ــد و ق ــان گرفتی ــان و بیوه زن ــون دل یتیم ــتم از خ ــه زور و س ــى را ب ــت... پول های اس

ناچیــز را از دهــان کــودکان و یتیمــان ربودیــد... (همــان:61). 
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ــد و  ــدم زه ــولیان و ع ــالن و کنس ــدوزى وکی ــوان رواج ثروت ان ــى مى ت  به طورضمن
ساده زیســتى گرداننــدگان امــور حکومتــى مصــر را در توصیــف یکــى از بناهــاى این کشــور 
در فصــل «ابنــاء الکبــراء» مشــاهده کــرد: «فهــاَل الباشــا مــا رآُه ِمن ضخامــِۀ البنــاءِ و فخامِۀ 
َّنــا دخلنــا بیتــاً من بیــوِت الــوکالءِ أو القناصــِل» : پاشــا از بزرگى  المنظــِر و الــُرواءِ، فتخیــَل أن
و زیبایــى آن (ســاختمانى کــه نــوه اش در آن زندگــى مى کــرد) متحیــر مانــد و گمــان نمــود 

بــه خانــۀ یکــى از وکیــالن و کنســولیان داخــل شــده ایم (همــان: 69).
جامعــۀ پزشــکى مصــر را مى تــوان بــا نــگاه منتقدانــۀ یکــى از اطبــاء کــه بــه تشــریح 
ــدوزى  ــگاه ثروت ان ــف جوالن ــن صن ــود. ای ــردازد، مشــاهده نم ــان مى پ ــار آن ــداف و رفت اه
گشــته و پزشــکان بــه حرفــۀ پزشــکى به عنــوان منبــع درآمــد نــگاه مى کننــد و از هــدف 
ــه  ــت، فاصل ــان اس ــت درم ــاى کیفی ــه و ارتق ــه جامع ــانى ب ــه  خدمت رس ــى آن ک اساس
گرفته انــد: «فــإنَّ بیــَن هــوالءِ األطبــاءِ َمــن الیـَـرى فــی َصناعِتــِه إِّال آلــَۀ اإلجتــالِب الــرزِق 
و اصطیــاِد الربــِح و اســتدرارِ الدرهــِم و الدینــارِ حتــى یَِصُلــوا إلــى إکتنــازِ األمــواِل و یَصَبُحــوا 
فــی مصــاِف أهــِل الغنــى و الثــراءِ الیُبالـِـی أحُدهــم أَى بــاٍب ُطــِرَق و ال أَى ســبیٍل ُقِصــَد 
لِلتوصــِل إلــى هــذا الغــرِض المطلــوِب» : در میــان پزشــکان، افــرادى بــراى ثروت انــدوزى 
وارد ایــن حرفــه مى شــوند تــا بــه ذخیــرة امــوال دســت زننــد و بــدون توجــه بــه این کــه 
از چــه راهــى بــه ایــن هــدف و مقصــود دســت مى یابنــد، در ایــن مصــاف بــا ثروتمنــدان 

ــان: 115).  ــد (هم ــت مى کنن رقاب

نتیجه گیرى 
مویلیحــى در کتــاب حدیــث عیسى بن هشــام در نقــش منتقــد اجتماعــى ظاهــر مى شــود 
و چــون روشــنگران و مصلحــان بــه طــرح مســائل، امــور و مشــکالت اجتماعــى مى پــردازد؛ 
انعــکاس واقعیت هــاى جامعــه و انســانى را وظیفــۀ خــود مى دانــد و بــراى رســیدن بــه ایــن 

هــدف مى کوشــد.
از خــالل مباحــث مطرح شــده در ایــن نوشــتار، مى تــوان آســیب هایى را کــه در کتــاب 

حدیــث عیسى بن هشــام بــه آن هــا اشــاره شــده، بــه شــرح زیــر برشــمرد: 
- نقــد کارگــزاران حکومــت و دولتمــردان ازمنظــر نحــوة اعمــال قــدرت: بــر این اســاس 
مى تــوان بــه عــدم احســاس مســئولّیت و وجــدان کارى، ســوء نظــارت، فســاد نظــام قضایــى 

و عــدم اجــراى صحیــح قانــون مجــازات اشــاره داشــت.
ــۀ  ــر پای ــى مصــر از نظامــى ب ــر نظــام قضای ــاد آن: تغیی - غرب زدگــى و مظاهــر و ابع
اجتهــاد قاضــى و برطبــق موازیــن شــرعى، بــه نظــام و قانــون ناســالم غربــى ـ فرانســوى و 
نادیــده انگاشــتن حکــم شــارع، رواج زبــان بیگانــه و ضِدارزش شــدن زبــان بومــى، پرداختن 
بــه علــوم غربــى به جــاى یادگیــرى علــوم األزهــر مصــر، ترویــج بى حجابــى و بدحجابــى، 

تبلیــغ روحیــۀ مصرف گرایــى، اســراف و تبذیــر در جامعــه. 
- ســهل انگارى، سســتى، فقــدان جســارت اندیشــیدن و نقــد و نــوآورى و نظریه پــردازى 

تجلى و مظاهر غربزدگى در جامعۀ مصر
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دراثــر ســیطرة فرهنــگ غــرب، شــیوع شــهوت رانى و پــرده درى درنتیجــۀ تأســیس و برپایى 
ــى از  ــات ناش ــل و خراف ــى؛ جه ــدوزى و رفاه طلب ــور، ثروت ان ــو و فج ــن له ــابقۀ اماک بى س

درك نادرســت دیــن داران و عالمــان دیــن از معــارف و مفاهیــم دینــى.
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چکیده
کوابیـس بیـروت داسـتانى برآمـده از جنـگ داخلـى لبنان و آثـار و پیامدهـاى آن بر زندگـى و جان 
انسان هاسـت. جنگـى که شـهر زیباى بیروت را تبدیـل به جهنمى خوفناك کـرده و از چهره دیگرى 
از ایـن شـهر رؤیایـى رونمایـى مى کند. نویسـنده با ژرف نگـرى و نگاه شـاعرانه خود به درون انسـان 

آشـفته از جنـگ و دروغ و دشـمنى مى پردازد.
ایـن مقالـه بـا نگاهـى کلـى بـه داسـتان، بـه بررسـى ترجمـه آن توسـط احسـان موسـوى خلخالى 
مى پـردازد کـه ترجمـه اى زیبـا و روان اسـت کـه على رغـم برخى ایـرادات جزئـى در سـاختار و واژه 

گزینـى توانسـته اسـت متـن ادبـى و شـاعرانه داسـتان را بـه خوبى منتقـل نماید.
کلید واژه : غادة سمان، جنگ داخلى، کابوس، بیروت،  لبنان، داستان جنگ

مقدمه
جنـگ داخلـى لبنـان یـک پدیـده اجتماعى بود کـه تأثیر  بسـیارى در ادبیـات معاصر عرب 
گذاشـت و نویسـندگانى آن را بـن مایـۀ آثـار خود قـرار داده و آثـار ادبى متعـدد و فاخرى از 
آن خلـق کردنـد. در ایـن میان نویسـندگان زن به دلیل حساسـیت بیشـتر و نـگاه عمیق تر 
خـود بـه برخى مسـائل، توانسـته اند از زاویۀ دیگـرى به این مسـأله نگریسـته و از ابعاد تأثیر 
ایـن واقعیـت تلـخ بـر روح و جان انسـان پـرده بردارند. یکى از این نویسـندگان غادة سـمان 
اسـت کـه با زبان شـاعرانۀ خود، تأثیر جنگ بـر درون الیه هاى مختلف جامعـه و روح و روان 
انسـانها را عیـان مى سـازد. و سـعى دارد بـه طریقه خود به روشـنفکران و مـردم را به بیدارى 

و اگاهـى دعوت کند.
غادة سـمان نویسـنده و شـاعر سـورى در سـال 1942م. در دمشـق متولد شـد. او که از 
کودکـى مـادر خود را از دسـت داده بود، به عنـوان دخترى بى پناه در جامعۀ سـنتى رنج هایى 

 فاطمه موحدی محصل طوسی
fmmtoosi@gmail.com دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیات عربی

رؤیای آرامش در کابوس های جنگ
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■ سمان، غادة (1397). کابوس هاى بیروت. ترجمۀ 
احسان موسوى خلخالى، تهران: نشر نى.

متحمل شـد. این امر او را بر آن داشـت تا درمورد زن و آزادى بنویسـد و از حقوق زنان دفاع 
کنـد. موضوعـات وى به تدریـج از نوشـته هاى فمنیسـتى فراتر رفـت و به عنوان نویسـنده اى 
روشـنفکر موضوع عقاید را دنبال کرد و بیشـتر سـعى داشـت، درمورد موضوعاتى بنویسد که 

کمتر نویسـنده اى جرأت نزدیک شـدن به آن ها را داشـت.
او اولیـن رمانـش بیـروت 75 را در اواخـر 1974م.، منتشـر کـرد. ایـن رمـان راجع بـه 
مشـکالت پیچیدة اجتماعى در بیروت اسـت که با یک پیشـگویى آغاز مى شـود. پیشـگویى  
کـه مى گویـد: «خـون مى بینـم. خـون بسـیارى مى بینـم...». چنـد مـاه بعـد جنـگ داخلى 

لبنان شـروع شـد.
پـس از انشـار دو رمـان دیگـر غـادة یعنـى کوابیـس بیـروت (کابوس هـاى بیـروت) در 
1976م. و لیلـة الملیار (شـب میلیـاردى) در 1986م، منتقدان از وى به عنوان برجسـته ترین 
نویسـندة زن عـرب یـاد کردنـد، تاجایى که برخى از منتقـدان وى را حتـى از نجیب محفوظ 

هـم مهم تـر قلمـداد کردند.

کابوس هاى بیروت
غـادة یادداشـت هاى ایـن رمـان را از 13 نوامبر 1975م. شـروع کرده و تـا 27 فوریۀ 1976م. 
بـه پایـان رسـاند. ایـن یادداشـت ها ابتـدا به صورت پاورقـى در یکـى از مجـالت لبنانى چاپ 
مى شـد، امـا در اگوسـت همـان سـال چـاپ آن متوقـف شـده و دو مـاه بعـد بـراى اولین  بار 
به صـورت کامـل به شـکل رمان به چاپ رسـید (موسـوى خلخالـى، 1397: 6). از آن زمان به 

بعـد ایـن کتاب بارهـا چاپ و بـه چند زبـان مختلف ترجمه شده اسـت.
نام گـذارى ایـن رمـان خـود دریچـه اى بـراى ورود بـه داسـتان اسـت و همان طـور که از 
عنوان آن پیداسـت، بازگویه اى از واقعیت دردناك و وحشـت انگیزى اسـت که لبنان در طول 

جنـگ داخلى تجربه کرده اسـت.
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راوى و شـخصیت اصلـى داسـتان زنـى اسـت که در وسـط میـدان جنـگ در خانۀ خود 
محبـوس شـده و راهـى بـراى نجـات از وضعیـت موجـود نمى یابد. این شـخصیت شـروع به 
یادداشـت وقایـع نمـوده و تمامـى لحظات درد، رنـج، ترس و سـردرگمى خود را بـا خواننده 

در میـان مى گذارد.
داسـتان شـروع خوبى داشـته و بهت و حیـرت راوى و پـس از آن سـردرگمى در ابتداى 
شـروع واقعـه را به خوبـى روایـت مى کنـد. او در ابتـدا درکـى واقعـى از ابعـاد فاجعـۀ رخ داده 
نـدارد، امـا به تدریـج متوجـه واقعیت وضـع موجود مى شـود: «... تیـرى که از جایى شـلیک 
شـد تـا طنـاب سـبد نـان را قطع کنـد، خیلى سـاده معنایش ایـن بود کـه ما کامـًال زندانى 
شـده ایم. دیگـر فـرار از میـدان جنـگ ناممکـن بـود و بـه دسـت آوردن حتى قطعـه اى نان  

زیـاده روى در رؤیابافى!» (همـان: 13).
داسـتان به تدریـج فشـارهاى روانـى و ترس هـاى به وجـود آمـده از جنـگ را بیشـتر و 
دقیق تـر نشـان مى دهد. از دسـت دادن معشـوق در ابتـداى جنگ نیز وضع روحـى او را بدتر 

کـرده و تأثیـر فشـارها را بیشـتر مى کند.
بـا گذشـت زمـان و طوالنى تر شـدن محاصره، شـاهد عمیق تر شـدن ترس هـا و تردیدها 
و حتـى تغییـر دیدگاه هـاى فـرد هسـتیم. او کـه در ابتـدا از خـوردن سـیب زمینى جوانه زده 
به خاطـر وجـود زندگـى در آن امتـاع مـى ورزد، پس از چندیـن روز گرسـنگى و بى غذایى، با 
افـکار عجیبـى درمـورد خوردن حیوانـات همچون گربه هـا روبرو مى شـود. در ادامه داسـتان 
نیز نمونه هاى زیادى از اسـتحاله انسـانها در سـختیها و فشـارهاى ناشـى از جنگ به چشـم 

مى خورد.
شـخصیت هاى دیگـرى نیـز در ایـن رمـان دیـده مى شـود که برخـى حضـورى نمادین 
دارنـد و هرکـدام مى تواننـد، نماینـدة عـده اى مـردم بـا عقاید خـاص باشـند. همچنین یکى 
از عناصـر مهـم موجـود، فروشـگاه حیوانـات اهلى اسـت که آنان نیز به سـبب جنـگ گرفتار 
شـده اند و راوى در طـول داسـتان بـه آنان سـر مى زنـد و ارتباط نمادینى بیـن آن ها و جامعۀ 

بیروت جنـگ زده برقـرار مى نماید.
نـوع روایـت ایـن رمـان به صـورت کابوس هـاى پى در پـى اسـت کـه عالوه بـر این کـه 
روایتگـرى آن را خـاص نمـوده، سـاختار رمـان را از صـرف گـزارش وقایـع روزانـه خـارج 
کرده اسـت. در کابـوس گاه حقیقـت و وهـم و خیـال بـا هم در مى آمیـزد. در بسـیارى موارد 
تشـخیص بیـن واقعیـت و خیـال در کابوس ها دشـوار اسـت. کابـوس جنبۀ نمادیـن به خود 
مى گیـرد و شـخصیت هایى رمزگونـه به آن اضافه مى شـود. و حتى گاه شـکل داسـتان کوتاه 
بـه خـود مى گیـرد. در این موارد شـاعر از زبان لطیف و شـاعرانۀ خویش بـراى انتقال مفاهیم 

و رسـیدن بـه مقصـود بهـره مى برد.
 کابـوس بـه معنـاى حالت هایى از تنگنا، رنج و دردهاى روانى شـدید اسـت که لحظه اى 
بـراى انسـان به وجـود آمده و او را از مـدار زندگى طبیعى اش خارج مى نماید و بـه وادى درد 
و رنـج و دنیایـى غیـر از دنیـاى معقول و ممکـن وارد مى کنـد. کابوس ها در این رمـان اندازة 
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یکسـانى ندارنـد؛ برخـى کوتـاه و چند سـطرى بـوده و برخى در چنـد صفحه بیان شـده اند. 
کابـوس درواقـع بـه ایـن موضـوع اشـاره دارد کـه نویسـنده بیـش از آن کـه بخواهد بـه آثار 
مخرب ظاهرى جنگ همچون کشـتار، تخریب شـهر، فقر، گرسـنگى و غیره بپردازد، بیشـتر 
آثـار مخـرب آن بـر روح و روان انسـان را مورد توجه قرار داده اسـت. ایـن رمان تصویر جامعى 
از حوادثـى اسـت کـه در طـول جنـگ داخلـى در بیـروت رخ داده اسـت. غادة توانسته اسـت، 

تصویـرى جامـع از موضع خود نسـبت به جنـگ داخلـى را ارائه دهد.
نکتـۀ قابلِ توجـه ایـن اسـت کـه او هیچ گونـه موضع گیرى سیاسـى نسـبت بـه جنگ و 
طرفیـن آن نـدارد. بـراى او مهـم نیسـت کـه چه کسـى جنـگ را شـروع کرده و چه کسـى 
پیـروز یـا بازنده اسـت. او تنها به آثار پلیدى پرداخته اسـت که جنگ از خـود باقى مى گذارد. 
عالوه بـر مـردم عـادى به بررسـى اوضـاع سیاسـتمدران و روشـنفکران نیـز مى پـردازد و گاه 
آن هـا را بـه سـخره مى گیـرد؛ زیـرا اگرچـه در افروختن جنـگ سـهیم بوده اند، امـا خود نیز 

زندگـى اى دارنـد کـه تحت تأثیر جنـگ ویران مى شـود.
نویسـنده همچنیـن در این داسـتان افکار و عقاید خـود را با ظرافت در البه الى داسـتان 
مـى آورد. به عنـوان مثـال در چنـد مـورد بـه وضعیـت بـد زنـان و حقوق شـان در جامعـۀ 
مرد سـاالر عربـى اشـاره دارد، یـا چندین  بار به وضـوح به خودباختگى عرب هـا در مقابل غرب 

حتـى در بدترین شـرایط طعنـه مى زند.
در ایـن داسـتان، بیـروت دیگـر به عنـوان آن شـهر زیبایـى کـه مقصـد گردشـگران و 
ثروتمندان دیگر کشـورهاى عربى بوده اسـت، مطرح نمى شـود، بلکه فسـاد و زشتى همچون 

دملـى چرکیـن از زیـر پوسـت آن بیـرون مى زند. 
غـادة در انتهـاى رمـان بـا بیان طرح اولیـۀ برخى کابوس ها، بیـان مى دارد کـه آن ها را بر 
اسـاس چه منبعى بازگو کرده اسـت. او رخدادها و اتفاقات را بر اسـاس خبرها و شـنیده هایى 

بیـان مى کنـد که یا به طور مسـتقیم دیده و یـا از افرادى شنیده اسـت.

نقد و بررسى ترجمه
ترجمـۀ ایـن کتاب قوى اسـت و به طـور دقیق بازبینـى و ویرایش شده اسـت. عالوه بر زیبایى 

و روانـى متـن، مترجـم به متن اصلى نیز وفـادار مانده و از آن دور نشده اسـت.
ایـن ترجمـه ویژگى هـاى مثبتـى دارد کـه در کل موجـب قـوى شـدن سـاختار آن 
شده اسـت، از جملـه این کـه متـن ترجمه کامًال شـبیه متـن عربى بـوده و جابه جایـى زیادى 
در کلمـات و جمـالت انجـام نشده اسـت. حتى تشـبیهات و تعابیر به کار رفته دقیقـاً به همان 
صـورت ترجمـه شده اسـت. با این حـال بـراى اصطالحاتـى کـه معادل فارسـى دارنـد، معادل 
آن هـا آمـده کـه نشـان دهندة توانایـى و مهارت مترجم اسـت. از دیگـر نقاط قـوت متن این 
اسـت کـه هـرگاه در متن کلمه اى آمده که تلمیح به داسـتان یا شـعرى دارد، آن داسـتان یا 
شـعر و یـا شـرح آن در پاورقـى توسـط مترجم افزوده شده اسـت. حتـى در مواردى داسـتان 
یـا مطلبـى که در متن به آن اشـاره شـده، چندان مشـهور نبـوده و به نظر مى رسـد، مترجم 
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بـا تحقیـق بـه آن دسـت یافته اسـت که ایـن امر تأییـدى بر دقـت و ظرافت مترجم اسـت.
ترجمـۀ ایـن رمـان بـا همـۀ مزایـا ایرادهایـى نیـز دارد کـه گاه در ترجمـه از عربـى 

مى شـود:  اشـاره  مـوارد  ایـن  از  برخـى  بـه  درادامـه  اسـت.  اجتناب ناپذیـر 
برخـى از ایـن ایرادهـا مربـوط بـه تأثیرپذیـرى از جمله بنـدى عربـى اسـت کـه معموالً 
در ترجمـه از عربـى بـه فارسـى اتفـاق مى افتـد. یکـى از ایـن موارد این اسـت کـه در جملۀ 
ترجمه شـده، جایـگاه ارکان بـه هم خـورده و فعل در ابتـداى جمله مى آید کـه در این کتاب 
نمونه هایـى از آن بـه چشـم مى خـورد. به عنوان نمونـه: «اما هو فقد احتمى بمدخـل البناء..» 
(غـادة سـمان، 1987م: 10). ترجمـۀ آن بـه ایـن صـورت آمده اسـت: «خود پیرمـرد هم پناه 
گرفته بود در سـردر ورودى سـاختمان» (موسـوى خلخالـى، 1397: 12). بهتـر بود، فعل در 
جملـۀ فارسـى در جـاى خـود در پایـان جمله مى آمـد: «خود پیرمـرد هم در سـردر ورودى 

سـاختمان پناه گرفت».
«أشـتاُق إلـى األضـواء المسـلطۀ علـّى و أنا واقف فـى الواجهـه و ما من عابر سـبیل قادر 

علـى أن یمنع نفسـه من التحدیق بـى...» (غـادة سـمان، 1987م: 220-221).
ترجمـه: «دلـم تنگ شـده بـراى چراغ هایى که روى مـن متمرکز مى شـد و هیچ عابرى 
نبـود کـه بتوانـد خـودش را نگـه دارد از خیره شـدن به مـن...» (موسـوى خلخالـى، 1397: 

(288
ترجمـۀ پیشـنهادى: «دلـم بـراى چراغ هایـى کـه روى مـن متمرکـز مى شـد، تنـگ 
شده اسـت، مـن در ویتریـن مى ایسـتادم و هیـچ رهگـذرى نمى توانسـت، در برابـر میـل 

شـدیدش بـراى خیـره شـدن بـه مـن مقاومـت کنـد...»
 این جابه جایى افعال نمونه هاى زیادى در کتاب دارد.

در نمونـۀ دیگـر: «و األثریـاء العـرب لـم یعـودوا یشـرفون البلـد بزیاراتهـم و سـهراتهم و 
هدایاهـم و العشـیقات األجنبیـات اللواتى کّن یرفهن عـن األزواج الضجرین...» (غادة سـمان، 
1987م: 340-339) بـه ایـن صـورت ترجمه شده اسـت: «و ثروتمندان عـرب دیگر نمى آیند 
با خوشـگذرانى ها و شب نشـینى ها و معشـوقه هاى اروپاییشـان؛ زنانى که در اسـتخر «سـن 

جـورج» جسـت و خیز مى کنند» (موسـوى خلخالـى، 1397: 439).
 در این جـا بـه نظـر مى رسـد، مترجـم خـود را ناگزیـر از جابه جاکـردن فعل دیده اسـت 
تـا در جملـۀ فارسـى نیـز هماننـد متن عربـى جملۀ وصفـى بعـد از موصوف (معشـوقه هاى 
اروپایـى) بیایـد؛ بهتـر بـود در چنیـن مـواردى جملـۀ فارسـى بـه جمـالت کوتاه تر تقسـیم 
مى شـد تـا عالوه بر رسـاندن معنا، در اصـول نگارش فارسـى اختاللى به وجـود نیاید. ترجمۀ 
پیشـنهادى: «ثروتمنـدان عـرب دیگـر با سـیاحت ها، شب نشـینى ها و هدایاى خـود، افتخار 
حضـور در شـهر را نمى دهنـد و معشـوقه هاى اروپایى شـان کـه زمانـى در اسـتخر «سـن 

جـورج» جسـت و خیز مى کردنـد، ... حـاال همگـى رفته انـد».
همچنیـن گاه عالوه بـر جابه جـا شـدن فعـل، سـاختار کلـى جمله نیـز تحت تأثیـر قرار 
گرفتـه و دچـار تغییر شده اسـت. این مشـکل ممکن اسـت، بـه دلیل طوالنى بـودن جمالت 

رؤیاى آرامش در کابوس هاى جنگ



350172

ــــ ۷  ۸   ،  
۱۳۹۸ ـــ    

نقد ترجمه

عربـى یـا اسـمیه بودن آن هـا باشـد. در ادامه چنـد نمونه بیان مى شـود:
«أعیـش فـى سـاحۀ حـرب ال أملـک أى سـالح و ال اتقـن اسـتعمال أى شـىءٍ غیر هذا 
النحیـل الراکـض عـى الـورق بین أصابعـى تارکاً سـطوره المرتجفـۀ کآثار دمـاء جریح یزحف 

فـوق حقل مـزروع بالقطـن األبیض» (غـادة سـمان، 1987م: 9).
ترجمـه: «وسـط میـدان جنـگ زندگـى مى کنـم، بى هیـچ سـالحى و بى آنکـه کارى از 
دسـتم برآیـد، جـز همین کشـیدن قلم بر کاغذ و به جا گذاشـتن سـطرهایى لـرزان مانند رد 
خونیـن مجروحـى که در پنبه زار سـپید سـینه خیز مى رود» (موسـوى خلخالـى، 1397: 9).

در چنیـن مـواردى نمى تـوان گفت، طوالنى بـودن جمله یا جابه جایـى ارکان آن در فهم 
معنـا ایـراد خاصـى به وجـود آورده اسـت، امـا اگـر به صـورت جمالت کوتاه تر نوشـته شـود و 

ارکان در جـاى خـود بیاینـد، به روان تر شـدن متـن کمک زیـادى خواهد نمود.  
ترجمـۀ پیشـنهادى: «در یـک میدان جنگى زندگى مى کنم، هیچ سـالحى نـدارم و تنها 
وسـیله اى کـه در اسـتفاده از آن مهـارت دارم، همیـن قلـم نحیف اسـت که میان انگشـتانم 
بـر روى کاغـذ مـى دود و از خـود سـطرهایى لـرزان به جـاى مى گـذارد، همچـون رد خـون 

مجروحـى که در پنبه زار سـپید سـینه خیز مـى رود».
     نمونـۀ دیگـر: «کان المسـلحون یحتلـوا فنـدق «هولیدى ان» المواجـه لبیتنا الصغیر 
العتیـق و الـذى یطـل فوق أعلـى طوابقنا (الثالث) کما یشـرف جبل من األسـمنت و الحدید 

فـوق کوخ لفالح مسـالم فى قعـر الوادى» (غـادة سـمان، 1987م: 9). 
ترجمه: « افراد مسـلح هتل «هالیدى این»  را گرفته بودند؛ دقیقاً روبروى خانۀ سـه طبقۀ 
قدیمى مـان و مشـرف بـر خانه مـان مثل کوهى از سـیمان و آهن بـر کلبۀ کشـاورزى بى آزار 

در کف دره» (موسـوى خلخالى، 1397: 9).
ترجمۀ پیشـنهادى: «افراد مسـلح «هتل هالیـدى این»  را گرفته بودند کـه روبروى خانۀ 
کوچک و قدیمى مان قرار داشـت و مشـرف بر باالترین طبقۀ خانه مان (سـوم) سربرافراشـته 
بود؛ همچون کوهى از سـیمان و آهن که بر فراز کلبۀ کشـاورزى بى آزار در کف دّره اشـراف 

باشد». داشته 
امـا در برخـى مـوارد ترجمـۀ جملـۀ فارسـى که دقیقـاً مطابق جملـۀ عربى انجام شـده، 

ممکـن اسـت اندکـى در فهم معنا اشـکال ایجـاد کند: 
«و لـم یقـرأ الصحـف فـى الیـوم التالـى لیـرى فیهـا صورته فـى عمـود الوفیـات» (غادة 

سـمان، 1987م: 61). 
ترجمه: «روزنامه هاى روز بعد را نخواند تا عکس خود را در سـتون درگذشـتگان ببیند» 
(موسـوى خلخالـى، 1397: 76). در این جا ممکن اسـت، جملـۀ دوم نتیجۀ جملۀ اول به  نظر 

بیایـد و مى توان بـا اندکى تغییر از این اشـتباه جلوگیرى نمود. 
ترجمـۀ پیشـنهادى: «روزنامه هـاى روز بعـد را نخوانـد وگرنـه عکـس خود را در سـتون 

درگذشـتگان مى دیـد».
گاه تغییـر بـه وجـود آمـده، در سـاختار کلمـه اتفـاق افتاده اسـت و در مـواردى فعـل 
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به صـورت صفـت ترجمـه شده اسـت یـا بالعکـس و یـا در صیغـۀ افعـال تغییـرى بـه وجـود 
آمده اسـت کـه ایـن امـر در ترجمـه از عربـى امـرى عـادى بـوده و در معنـاى کالم اختاللى 
ایجـاد نمى کنـد، اما در جایى از کتاب که نویسـنده شـعرى سروده اسـت، این تغییر سـاختار 

به گونـه اى عجیـب مى نمایـد: 
 «أنا حیوان مذعور... 

أعوى...
ال افّکر...
اعوى....

ال أفّکر...» (غادة سمان، 1987م: 197)
ترجمه: 

«حیوانى وحشت زده ام..
زوزه میکشم...
فکر نمى کنم...

زوزه...
نه فکر...

زوزه...» (موسوى خلخالى، 1397: 257)
عالمـات سـجاوندى اگرچـه در متـن به خوبـى رعایـت شـده اند، امـا در مـوارد بسـیارى 
وقفـه اى کـه بـراى خوانـدن جملـۀ بعـد از کلمـه اى الزم اسـت، به جـاى این کـه بـا ویرگول 
نشـان داده شـود، با گذاشـتن عالمت سـکون بر روى کلمه نشـان داده شده اسـت که این امر 
در نگارش فارسـى مرسـوم نیسـت. در مواردى هم هیچ عالمتى نیامده و موجب اشـتباه در 
خوانـدن مى شـود؛ به عنـوان نمونه در شـعرى  شـاعر عشـق را با عنـوان رفیق مـورد خطاب 
قـرار داده (غـادة سـمان، 1987م: 162)، امـا در ترجمـه به صورت «رفیق عشـق» آمده اسـت 
(موسـوى خلخالـى، 1397: 210) کـه بدون عالمت ویرگول به صـورت ترکیب اضافى خوانده 

شـده و معنـاى آن متفاوت مى شـود.
ترجمـۀ اشـتباه اصطـالح یا عبـارت در این متـن زیاد به چشـم نمى خورد، امـا این متن 
نیـز ماننـد دیگـر ترجمه ها عـارى از اشـتباه نیسـت.  در مـوارد اندکى جمله اشـتباه ترجمه 

مانند:  شده اسـت، 
«یذهـب جیـل مـن الضحایا کى تتبلور ثورة واحـدة.... لو یفهم الحکام ذلـک لوفروا علینا 

و على انفسـهم هذا القربان الباهظ» (غادة سـمان، 1987م: 65).
ترجمه: «...باید یک نسـل قربانى شـوند تا انقالب شروع شـود... اگر حاکمان مى دانستند، 
نمى گذاشـتند چنین هزینۀ سـنگینى روى دوش خودشـان و ما بیفتد...» (موسـوى خلخالى، 

.(85: 1397
ترجمـۀ صحیـح: «... اگـر حاکمـان مى دانسـتند، حتمـاً ایـن قربانـى گرانبهـا را بـراى 

خودشـان و مـا فراهـم مى کردنـد».

رؤیاى آرامش در کابوس هاى جنگ
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در بیشـتر مـوارد اصطالحـات عامیانـه به خوبى بـا معادل فارسـى جایگزین شـده اند، اما 
در مـواردى اصطالحـات مى توانسـت، جایگزیـن بهتـرى داشـته باشـد؛ به عنـوان مثـال (فى 
غشـاء من نبال) که در متن آمده و اشـاره به شـعر متنبى دارد (غادة سـمان، 1987م: 11)، 
«پوشـیده با خدنگ» معنى شـده اسـت (موسـوى خلخالى: 11) که مى توانسـت، به جاى آن 
کلمـۀ سـرنیزه را بیـاورد یا اصطالح «کهنه عـزب» که به نظر مى رسـد، ترجمۀ تحت اللفظى 
(األعـزب المزمـن) در عربـى باشـد، بـا اصطـالح مأنوس تر «پیرپسـر» جایگزین شـود. از این 

اصطالحـات مى تـوان بـه موارد دیگـرى نیز اشـاره کرد: 

پیشنهادترجمه                                متن عربى
از رفتن سر باز زده ایم.از رفتن تن زده ایم. (ص98)قد رفضنا الرحیل (ص77)

دو موجود زنده وحشت زدهدو حیات وحشت زده (ص102)حیاتین مذعورتین (ص80)

دو بار شکنجه شدیم.عذابمان مضاعف شد. (ص158)نتعذب مرتین (ص123)

بمب هسته اىموشک هسته اى (ص168)القنبلۀ الذریۀ (ص131)

بغض گلویم را گرفت.غصه وجودم را گرفت. (ص206)شعرت بغصۀ (ص159)

جلوى در خشکم زده بود.سنگ شده جلو در ماندم. (ص213)أنا متحجره أمام الباب (ص 164)

معامالت/ زد و بندبند و بست (ص439)صفقات (ص339)

در برخـى مـوارد ترجمـۀ کلمـه یـا اصطالح اشـتباه نیسـت، امـا با توجه به متن بایسـت 
جایگزیـن دیگـرى بـراى آن بیایـد. به عنـوان مثـال هنگامـى کـه آقـاى مـرگ بـه بازخوانى 

فاکتورهایـش مى پـردازد:
«فاتـورة: خلیـل ابوفـارس واقـف علـى مدخـل مصلحـۀ الکهرباء فـى محّلۀ مـار مخایل 
یـأکل برتقالـۀ. سـیطلق مسـلح علیه النـار و یصیبه فى رأسـه و یردیـه. الرجاء حضـورك فوراً 

للقبض» (غـادة سـمان، 1987م: 175).
قبـض: «خلیـل ابوفـارس ایسـتاده در ورودى ادارة بـرق در محلـۀ مار مخایـل و پرتقال 
مى خـورد. فـرد مسـلحى به سـمتش تیر انـدازى مى کند و تیر به سـرش مى خـورد و کارش 

را تمـام مى کنـد. لطفـاً بـراى گرفتن قبض حاضر شـو» (موسـوى خلخالـى، 1397 : 227).
در این جـا کلمـۀ «فاتـورة» (فاکتـور) «قبـض» ترجمـه شده اسـت، اما «قبـض» دوم که 
در انتهـاى جملـه آمـده، به معنـاى «قبض روح» اسـت و در ترجمه این دو کلمه یکسـان در 
نظـر گرفتـه شـده و ایـن اشـتباه در صفحات بعـدى نیز تکـرار شده اسـت. با توجه بـه این که 
در قسـمت هاى پایانـى کتـاب بـار دیگر این موضـوع بیان شـده و در آن جا کلمـۀ «فاتورة»، 
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«رسـید» ترجمه شده اسـت، در این جا نیز کلمۀ «رسـید» جایگزین بسـیار مناسبترى است.
«کان والـدى رجـل علـم و ورع و قـد ورثت عنه الجـزء األول من صفاته...» (غادة سـمان، 

1987م: 157). 
ترجمـه: « پـدرم انسـانى اهلِ فضـل و زاهد مسـلک بود. من نیمۀ نخسـت صفـات او را به 
ارث بـرده بودم» (موسـوى خلخالـى، 1397: 203). با توجه به این که نویسـنده روى نیمۀ اول 
صفـات تأکیـد دارد، یعنـى من فقط اهـل علم و دانش بـودن را از او به ارث بردم، شـاید بهتر 

باشـد علم همـان علم و دانش معنا شـود.
یـا در جـاى دیگـر: «... رامیات فى مسـتنقع حیـاة اولئک الرجـال حجر اإلثـارة...» (غادة 
زندگى شـان  برکـۀ  «در  شده اسـت:  ترجمـه  بدین صـورت   ،(339-340 1987م:  سـمان، 
سـنگریزة شـهوت مى اندازند» (موسـوى خلخالى، 1397: 439). در این جا کلمۀ «مسـتنقع» 
«برکـه» ترجمه شده اسـت کـه بهتر بود «مـرداب» ترجمه مى شـد؛ چون «مـرداب زندگى» 
تشـبیهى اسـت که نویسـنده براى نشـان دادن رکـود و رخوت موجـود در زندگى ایـن افراد 

بـه کار برده اسـت و کلمـۀ «برکـه» ایـن بـار معنایى منفـى را به خوبى نمى رسـاند. 
در نمونـۀ دیگـر مادربزرگـى مشـغول قصه گویى بـراى نوه اش اسـت: « ...هـل أروى لک 
حکایـۀ ثانیـۀ؟ ... و روت لـه حکایـۀ ثانیۀ عـن ابنۀ الملـک الثانیـۀ..... هـل اروى لک حکایۀ 
رابعـۀ؟... و روت لـه حکایـۀ رابعۀ عن ابنۀ الملـک الرابعۀ... هل أروى لک حکایۀ خامسـۀ عن 

ابنۀ الملک الخامسـۀ کـى تنام؟...» (غـادة سـمان، 1987م: 335)
ترجمـه: «برایت داسـتان دیگـرى تعریف کنـم؟... و برایش داسـتان دوم را تعریف کرد از 
شـاهدخت دیگر....مادربزرگ گفت: داسـتان رابعه را برایت تعریف کنم؟ ... و برایش داسـتان 
رابعـه را تعریـف کـرد کـه دختر چهارم پادشـاه بود.... پرسـید: قصۀ پنجم را بگویـم تا خوابت 
ببـرد؟...» (موسـوى خلخالـى، 1397: 434-433) در این جـا مترجـم عالوه بـر ایجـاد اندکى 
تغییـر در متـن، رابعه را اسـم خاص در نظر گرفته اسـت. درحالى کـه در عربى تنها به صورت 

عدد ترتیبى آمده و منظور اسـم شـخص نیسـت. 
گرچـه تقریبـاً تمام کتـاب کامًال مطابق متـن عربى ترجمه شـده، اما در مـواردى جمله 
به صـورت خالصـه ترجمه شـده یـا کلماتى در ترجمه حذف شـده یا جـا افتاده اند که ممکن 

اسـت، غیر عمـد بـوده و یـا به منظور کوتاه تر شـدن جمله یـا پرهیز از تکرار باشـد.
مثـال: «قلت مدعبۀ: سیشـکر لکما السـارقون هذا الجهد، حین یجدون کل شـىء ثمین 
مرتبـاً فـى حقائـب جلدیـۀ ثمینـۀ أیضـاً، ال تحتـاج إال لمن یحملهـا و یمضـى بهـا...» (غادة 

سـمان، 1987م: 122)
 ترجمـه: «دزدهـا را حسـابى شـرمنده کردیـد، وقتـى بیاینـد همه چیز بسته بندى شـده 

آمـادة بردن اسـت...» (موسـوى خلخالـى، 1397: 156) 
ترجمـۀ کامـل پیشـنهادى: بـا شـوخى بـه آن هـا گفتـم: دزدها از زحمات شـما تشـکر 
مى کننـد. چـون تمـام اشـیاء قیمتـى در چمدان هاى چرمى گران بها بسـته بندى شـده اند و 

تنهـا یکـى را مى خواهـد کـه زحمت برداشـتن و بـردن آن ها را بکشـد».

رؤیاى آرامش در کابوس هاى جنگ
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نقد ترجمه

امـا حذفیاتـى که به سـبب مسـائل فرهنگى صورت گرفته باشـد، بسـیار جزئـى و اندك 
بـوده و در کل خللـى بـه کتاب وارد ننموده اسـت.  

خاتمه
رمـان کابوس هـاى بیـروت یک رمـان اعتراضى علیه جنگ اسـت. ایـن رمان به بررسـى آثار 
جنـگ و  ویرانى هـاى آن مى پـردازد. امـا نه تنها ویرانى هـاى مالى و جانى، بلکـه ویرانى هایى 
کـه روح و روان انسـان را نشـانه مى گیرنـد. ایـن رمـان سـاختارى متفـاوت دارد. و بـه جـاى 
تقسـیم  بندى بـه فصـول، بـه صـورت کابوس هایـى اسـت کـه اوج ناآرامـى روحى انسـان در 
طـول جنـگ را نشـان مى دهد. تأثیر این کابوس ها هنگامى بیشـتر مى شـود که نویسـنده از 
زبـان شـاعرانه خـود خـود بهره مى گیـرد و از تمثیل اسـتفاده مى کند و بدین صـورت تجربه 

اضطـراب خـود را بـا خواننده اشـتراك مى گذارد.
ترجمـه فارسـى ایـن رمان به گونـه اى روان اسـت که همان تجربـه را دقیقاً بـه خواننده 
ایرانـى منتقـل مى کنـد. وضـوح تعابیر و اصطالحات معادل، باعث شـده اسـت زبان شـاعرانه 
نویسـنده بـه خوبـى در ترجمه نمـود پیدا کند. اشـتباهات موجـود در این ترجمـه، از جمله 
ایراداتـى اسـت کـه بـه طـور متـداول در ترجمـه از عربـى به فارسـى به وجـود مى آیـد و در 

مقابـل شـیوایى و روانـى متن به چشـم نمى آیند.

منابع
السمان، غادة (1987) کوابیس بیروت. بیروت: منشورات غادة السمان.
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چکیده
شـهریارنامه منظومـه اى حماسـى اسـت از دورة صفـوى درحـدود دوازده هـزار بیـت از شـاعرى بـه 
نـام «مختـارى» کـه به تازگـى به دسـت رضـا غفـورى تصحیح و منتشـر شده اسـت. ایـن منظومه 
کـه افتادگى هـاى زیـادى هم دارد، به سرگذشـت شـهریار، پسـر برزو و نوة سـهراب پرداخته اسـت. 
تأثیـر حماسـه هاى پیشـین را مى تـوان در ایـن متـن به وضوح دیـد و باید گفت که زندگى شـهریار 
تلفیقـى اسـت از زندگـى گرشاسـب، گشتاسـب، سـام، بـرزو و ... . نگارنـده در این مقاله بیشـتر به 
بحث دربارة محّل سـرایش این منظومه پرداخته و شـواهد بیشـترى از سـروده  شـدِن شـهریارنامه 
بـه دسـت داستان سـرایى اصفهانـى در هند ارائه کرده اسـت. سـپس بـه نقد چند نکتـه در تصحیح 

متـن و ضعـِف بخـش نمایه هـاى کتاب پرداخته اسـت. 
کلیدواژه : شهریار، شهریارنامه، مختارى، هند، حماسه سرایى در هند

مقدمه
شــهریارنامه منظومــۀ ضعیفــى اســت، پــر از ابیــات سســت کــه مختــارى  نامــى آن را در 
ــدة ایــن ســطور در هنــد ـ سروده اســت. از سســتى هاى  ــه نظــر نگارن ــه ـ و ب دورة صفویّ
آشــکار ابیــات ایــن منظومــه کــه بگذریــم، اشــتباهات عجیبــى هــم در ایــن متــن دیــده 
مى شــود کــه نشــان از ضعــف آشــکار ســراینده در کار داستان ســرایى اســت. در بخشــى از 
داســتان (ابیــات 2593- 2542) آمده اســت کــه ارژنــگ  شــاه جــام انجم نمــاى و آیینــۀ 

ــد: ــارة آینــه مى گوی ــه شــهریار مى بخشــد. درب حکمــت را ب
ــود ــنه از روى ب ــر آییـ ــن مـ کـــه نزدیـــک شـــاه جهانجــوى بــود (1752)ولیکـ
ســکندر بــه هنگام خــود کــرد راســت (2752)مــر آیینــه اى کــو ز فــوالد خاســت

ــت را  ــۀ حکم ــرو، آیین ــاهى کى خس ــان پادش ــش از زم ــکندر پی ــور اس ــه چط این ک

 کامران ارژنگی
K.arzhangi@gmail.com  دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

شهریاری از دیاِر هند و سند
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نقد تصحیح متن

ــت!  ــارى اس ــاِت مخت ــت، از کرام ساخته اس
ــى  ــت. یک ــرار» اس ــران «تک ــى ای ــات حماس ــاى ادبّی ــن بن مایه ه ــى از مهم تری یک
ــه  ــه اى ب ــر بهان ــه ه ــیاب ب ــّرر افراس ــۀ مک ــون حمل ــن مت ــا در ای ــایع ترین تکراره از ش
ــن حمــالت نقــل  ــخ سیســتان هــم داســتان هایى از ای ــى در تاری ــه حّت ــران اســت ک ای
شده اســت. معمــوالً در منظومه هــاى حماســى پــس از شــاهنامۀ فردوســى و بــه تقلیــد 
از داســتان رســتم و ســهراب، افراســیاب هربــار بــه تحریــض یکــى از اوالد رســتم علیــه او 
و پادشــاه ایــران دســت مى زنــد و نبــردى دیگــر بیــن ایــران و تــوران را شــکل مى دهــد. 
البّتــه در ایــن منظومــه ایــن بن مایــه دیــده نمى شــود و شــهریار همــراه بــا ســپاه تــوران 
بــه ایــران حملــه نمى کنــد. درهرصــورت «تکــراِر» نبــرد پــدر و پســر و ظهــور پهلوانــى 
دیگــر از خانــدان رســتم و شــرح پهلوانى هــاى او کــه تقلیــدى از ماجراهــاى افــراد دیگــر 
ــده مى شــود. شــرح عشــق و عاشــقى او نیــز  ــدان اســت، در ایــن منظومــه دی ایــن خان
تقلیــدى از ماجراهــاى ســام و پرى دخــت اســت کــه در ســام نامه و شــاهنامه هاى منثــور 

ــر شده اســت.  ــى) ذک (طومارهــاى نّقال
از ایــن مســائل کــه بگذریــم، ایــن منظومــه هــم ماننــد ســایر منظومه هــاى حماســى 
فارســى، در سلســلۀ متــون حماســى ایــران جایگاهــى دارد و مى توانــد نــکات مهّمــى را 
در پهنــۀ ادبّیــات حماســى ایــران روشــن کنــد. بدین ترتیــب تصحیــح و نشــر ایــن اثــر 
کارى اســت بایســته و شایســتۀ قدردانــى. نگارنــده در ادامــه بــه ذکــر چنــد نکتــه دربــارة 

ــردازد. ــه مى پ ــن منظوم ای

بحث و بررسى
ــى (1361: 377و 387)  ــالل همای ــاد ج ــهریارنامه آمده اســت: «زنده ی ــۀ ش در مقدم

■ مختارى (1397). شــهریارنامه: سروده مختارى 
(دوره صفویه). تصحیح و تحقیق رضا غفورى. تهران: 

سخن و انتشارات دکتر محمود افشار.
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شهریارى از دیاِر هند و سند

بــر پایــۀ کتــاب طبقــات ســالطین اســالم لیــن پــل، فهرســت شــمارى از شــاهانى را کــه 
ــا  ــا ب مســعود نــام داشــتند، آورده و مختــارى را هم عصــر یکــى از آنــان دانسته اســت، اّم
بررســى  ویژگى هــاى ســبکى شــهریارنامه مى تــوان گفــت، زمــان پادشــاهى هیچ یــک از 
ایــن شــاهان، بــا دورة احتمالــى ســرایش شــاهنامه همخوانــى نــدارد». (غفــورى، 1397: 
49-48) مرحــوم عّبــاس اقبــال آشــتیانى هــم مسعودشــاه را از سلســلۀ ملــوك شمســیۀ 
ــا زمــان احتمالــى ســرایش شــهریارنامه  دهلــى دانســته اند (همــان: 378) کــه آن هــم ب
ــدارد. همایــى حــدس زده اســت کــه شــاعر شــهریارنامه، از گوینــدگان مقیــم  ــرى ن براب
هندوســتان بــوده و آن را بــراى پادشــاهى بــه نــام مســعود بــه رشــتۀ نظــم درآورده اســت 
(همــان: 376). امیدســاالر هــم بــا قیــد احتمــال، ایــن فرضیــه را پذیرفته اند: «شــهریارنامه 
ــگ  ــروده شده اســت. جن ــد س ــد، در هن ــى حــدس زده ان ــوم همای ــه مرح ــور ک همان ط
بیشــتر میــان ســرزمین هاى هنــدى، مثــل ســراندیب و ســرند و گجــرات اســت و یکــى از 
شــاهان ایــن منظومــه یعنــى هیتال شــاه، هنگامــى کــه احتیــاج بــه یــارى داشته اســت، 
ــار  از شــاه اگــره کمــک مى خواهــد». شــایان ذکــر اســت کــه در شــهریارنامه نیــز دو ب

شــاعر بــه منبــع هنــدى روایــات خــود اشــاره مى کنــد:
(98901)چنیــن دیــدم از دفتــر هنــدوان روشــن روان  ســرافراز  زال  کــه 

ــ ــ  (۱۱۳۷۴)»ــ    ــ  ــ  ــ  ــ   
(امیدساالر، 1390، ج4: 740)

ــه نظــر مى رســد،  ــد: «ب ــرد و در ادامــه مى گوی ــا غفــورى ایــن نظــرات را نمى پذی اّم
شــاعر در ایــن دو بیــت بــه ســبک گفتــار فردوســى نظــر دارد و دلیــل اشــارة او بــه «دفتــر 
هنــدوان» و «دانش پژوهــان هنــد» ایــن اســت کــه چــون بخــش بزرگــى از داســتان هاى 
ــود را  ــات خ ــتگاه روای ــراینده خاس ــد، س ــد روى مى ده ــرزمین هن ــهریارنامه، در س ش
ــه داســتان هاى خــود اصالتــى بدهــد، حال آن کــه  ــا ب ایــن کشــور معّرفــى کرده اســت ت
ــوان زادگاه و  ــۀ متــن شــهریارنامه، به طــور دقیــق نمى ت ــر پای ــدارد. بنابرایــن ب صّحــت ن
محــّل زندگــى شــاعر را حــدس زد، مگــر آن کــه منابــع موثّق تــرى را بــه دســت آوریــم». 
(غفــورى، 1397: 49) غفــورى در ادامــه مى گویــد: «دکتــر اکبــر نحــوى پــس از بررســى 
نســخۀ شــهریارنامه، یادداشــتى ســودمند بــراى نگارنــده نوشــتند کــه چنیــن اســت: الــف. 
ــار  ــرا یــک  ب ــان باشــد، زی ــى اصفه ــد از اهال ــدة شــهریارنامه بای ــده، گوین ــه گمــان بن ب

مى گویــد:
ــاره شــد (8828)ز بــس مــرد کــز تیــغ کین پاره شــد ز خــون زنــده رودى بــه جوب

ــاره یکــى از محــّالت اصفهــان بوده اســت. ســمعانى (درگذشــت  مى دانیــم کــه جوب
ــاره  ــارودى، ج2، ص 107) مى گویــد: «و جوب 562ق) در کتــاب االنســاب (چــاپ عمــر ب
ــد.  ــى مى کن ــه را معّرف ــن محلّ ــن از ســاکنان ای ــد ت ــان» و ســپس چن ــه باالصبه معروف
ــرد و  ــام مى ب ــه ن ــن محلّ ــز از ای ــترنج، ص 48) نی ــاپ لس ــوب (چ مســتوفى در نزهة القل
ــاره و  ــک و جوب ــران و کوش ــت: ک ــه بوده اس ــار محلّ ــل چه ــان «در اص ــد: اصفه مى گوی
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نقد تصحیح متن

دردشــت» و ســپس (ص 49) چنــد بیتــى از کمال الدیــن اصفهانــى نقــل مى کنــد کــه از 
ــه بیــت شــهریارنامه نیســت: قضــا دو مصــراع آن بى شــباهت ب

جوبـــاره و  هســت  دردشــت  چــارهتــا  ُکشــش  و  کشــتن  از  نیســت 
سّیــــاره سبـــع  خـداونـــد  خون خــوارهاى  فـــرست  را  لشکـــرى 
کنــد دشــت  چــو  را  دردشــت  جوبــارهتــا  ز  او  رانــد  خـــون  جـــوى 
بیفـــزاید دوشـــان  هـــر  پــارهعـــدد  صــد  دو  کنـــد  را  هـرکســـى 

مــن نمى دانــم کــه آیــا هنــوز در اصفهــان محلّــه اى بــه ایــن نــام وجــود دارد یــا نــه، 
ولــى آن چــه مســلّم اســت، در قــرن یازدهــم هنــوز محلـّـۀ جوبــاره معــروف بــوده. شــاردن 
ــاد  ــى) از آن ی ــال یغمای ــد 4، ص 1398، از ترجمــۀ مرحــوم اقب در ســفرنامۀ خــود (جل
کــرده و مى گویــد: در خــاور شــهر اصفهــان بوده اســت. ب. قرینــۀ دیگــرى کــه اصفهانــى 

 بــودن گوینــدة شــهریارنامه را تقویــت مى کنــد، ایــن بیــت اســت:
ــد شناور در آن خون چو ماهى سمند (9544)ز خــون شــد زمیــن همچــو رود کرن

... در برهــان قاطــع آمده اســت: کرنــد: نــام رودخانــه اى اســت کــه از طــرف زردکــوه 
ــۀ  ــده: رودخان ــذرد. کرن ــان مى گ ــى صفاه ــت و از نواح ــران اس ــکن لُ ــه مس ــد ک مى آی
ــر  ــه اى اســت (چــاپ مرحــوم دکت ــام رودخان ــران باشــد. کرنــگ: و ن زردکــوه مســکن لُ
معیــن، جلــد 3، ص 1628- 1627). پیداســت کــه کرنــد صورتــى اســت از کرنــگ (ماننــد 
ــه ایــن صورت هــا  ــد/ اورنــگ) و همــان واژة کوهرنــگ اســت کــه ب کلنــد/ کلنــگ- اورن
تغییــر یافته اســت. شــاردن (جلــد 4، ص 1393) تــالش البتــه ناموّفــق پادشــاهان صفــوى 
را بــراى پیونــد دادن سرچشــمۀ کوهرنــگ بــه زاینــده رود شــرح داده اســت. نکتــۀ دیگــرى 

کــه بــه گمــان بنــده قابــل تأّمــل اســت، در ایــن بیت هــا اســت:
بـه چـوب قبـق چـون سـمندش رسـیدکمــان گــوش تــا گــوش چــون برکشــید
ــــ ـــــ  ـــ    ـ (۳۱۸)ـــ  ـ  ـ  ـ   ــ  ــ 

نکتــۀ باریکــى در مصــراع ســوم هســت کــه نشــان مى دهــد، شــاعر بــازى قبق انــدازى 
ــازى در  ــن ب ــف ای ــد 2، ص 783) در توصی ــاردن (جل ــده بوده اســت. ش ــک دی را از نزدی
شــهر اصفهــان مى گویــد: «در ورزش تیــر و کمــان، ســوار بــا رهاکــردن تیــر بــه عقــب در 
حــال گــردش بــه چــپ و راســت و هــدف قــرار دادن فنجانــى کــه بــر ســتونى بــه ارتفــاع 
صــد و بیســت پــا قــرار دارد، هنــر خــود را بــه نمایــش در مــى آورد...  ســوارکار درحالى کــه 
ــازد و همین کــه  ــه ســوى ســتون مى ت ــر اســب ب ــه دســت دارد، ســوار ب تیــر و کمــان ب
نزدیــک آن رســید، بدنــش را بــه عقــب بــه راســت، بــه چــپ برمى گردانــد و تیرانــدازى 
ــاب  ــر ت ــد: «کم ــه مى گوی ــاعر ک ــخن ش ــود، س ــه مى ش ــه مالحظ ــد...». چنان ک مى کن
ــد: «بدنــش را  ــق ســخن شــاردن اســت کــه مى گوی ــو» درســت مطاب داد آن ســپهدار ن
بــه عقــب بــه راســت بــه چــپ مى گردانــد». کارى کــه بــدان قیقــاج مى گفتنــد... بنابــر 
ــا ســاکن  ــردم اصفهــان و ی ــا از م ــدة شــهریارنامه ی ــه گمــان مــن گوین ــد، ب آن چــه آم
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ــع  ــۀ مناب ــر پای ــد: «ب ــه مى گوی ــان: 51- 49). در ادام ــت» (هم ــهر بوده اس ــن ش در ای
موجــود، دربــارة اصفهانــى و یــا هنــدى بــودن گوینــدة شــهریارنامه و یــا اصفهانى االصــل 
ــه یقیــن ســخن گفــت و همــۀ دیدگاه هایــى  ــوان ب ــودن او فعــًال نمى ت و ســاکن هنــد ب
ــت  ــه دس ــش از ب ــا پی ــت و ت ــا اس ــاالت و گمانه زنى ه ــر احتم ــى ب ــم، مبتن ــه آوردی ک
آوردن دست نویســى کامــل و معتبــر از ایــن منظومــه و یــا منبعــى تاریخــى و یــا ادبــى 
کــه گره گشــاى ایــن معّمــا باشــد، نــه هویــت ممــدوح بــر مــا مشــخص مى شــود و نــه 
ــرد» (همــان: 51).  ــر به طــور دقیــق پــى ب ــه زادگاه و تبــار گوینــدة ایــن اث ــوان ب مى ت

بــر اســاس گفته هــاى بــاال، ایــن فــرض مطــرح مى شــود کــه ســرایندة شــهریارنامه 
ــتان سروده اســت.  ــود را در هندوس ــۀ خ ــوده و منظوم ــد ب ــاکن هن اصفهانى االصــل و س
ــدى  ــاهنامۀ اس ــرایندة ش ــدى، س ــم اس ــوان: «حکی ــا عن ــر ب ــه اى دیگ ــده در مقال نگارن
(زّرین قبانامــه) و منظومــۀ ُکک کوهــزاد» (ر.ك: ارژنگــى، 1398 :ب)، بــا ارائــۀ چنــد دلیــل 
ایــن فــرض را مطــرح مى کنــد کــه حکیــم اســدى از قّصه گویــان دورة صفــوى اســت و 
منظومه هــاى حماســى شــاهنامۀ اســدى و کک کوهــزاد را در هنــد ســروده و خــود او یــا 
ــتان ها  ــن داس ــد و ای ــاهنامه افزوده ان ــخ ش ــه نس ــتان هاى او را ب ــى از داس ــران برخ دیگ
ــان کــه  ــاکان شــده و ایرانی ــر م ــى شــاهنامۀ ترن ــق همــان نســخ وارد متــن چاپ از طری
حکیــم اســدى را نمى شــناخته اند، گمــان برده انــد، ایــن اســدى همــان اســدى طوســى 
ــدى  ــى و اس ــاگردى فردوس ــتادى و ش ــارة اس ــانه پردازى درب ــه افس ــت و ب ــروف اس مع
ــه  ــزع روان، ب ــگام ن ــه هن ــه فردوســى ب ــانند ک ــا برس ــه این ج ــا کالم را ب ــد ت پرداخته ان
ــت  ــون رحل ــه چ ــم ک ــه: «مى ترس ــد ک ــن مى گوی ــى چنی ــدى طوس ــود، اس ــتاد خ اس
ــه قیــد نظــم درآورد، اســتاد  ــّوت آن نباشــد کــه باقــى شــاهنامه را ب ــم، کســى را ق کن
گفــت: اى فرزنــد غمگیــن مبــاش کــه اگــر حیــات باشــد بعــد از تــو مــن ایــن شــغل را به 
اتمــام رســانم. فردوســى گفــت: اى اســتاد تــو پیــرى، مشــکل کــه ایــن کار بــه دســت تــو 
کفایــت شــود، اســدى گفــت: ان شــاءاهللا تعالــى شــود و از پیــش فردوســى بیــرون شــد و 
آن شــب و آن روز تــا نمــاز دیگــر چهارهــزار بیــت باقــى شــاهنامه را بــه نظــم آورد و هنوز 
فردوســى در حــال حیــات بــود کــه ســواد آن ابیــات را مطالعــه نمــود، بــر ذهــن مســتقیم 
اســتاد آفریــن گفــت» (دولتشــاه ســمرقندى، 1382: 35). (بــراى تفصیــل ر.ك: ارژنگــى، 
1398: ب). در این جــا بــه برخــى از مشــابهت هاى شــهریارنامه و شــاهنامۀ اســدى اشــاره 

مى شــود تــا شــاید دلیلــى بــر قرابــت محیــط ســرایش ایــن دو منظومــه باشــد.
ذبیــح اهللا صفــا در مقالــه اى بــا عنــوان «اشــاره اى کوتــاه بــه داســتان گزارى 
ــاالن  ــان و نّق ــى از قّصه خوان ــام برخ ــر ن ــه ذک ــوى» ب ــا دوران صف ــتان گزاران ت و داس
ــم  ــند) و حاک ــه (س ــى تت ــگ وال ــازى بی ــرزا غ ــد: «می ــه مى گوی ــردازد و ازجمل مى پ
قندهــار (م 1021 ق.) کــه درگاهــش مجمــع شــاعران و ادیبــان ایرانــى بــود، در جمــع آن 
ادیبــان، داســتان گزاران و قّصه خوانانــى را هــم در خدمــت خــود نــگاه مى داشــت کــه از 
ــا اســد قّصه خــوان کــه از  آن جملــه اســت، مــّال عبدالّرشــید قّصه خــوان ِســندى و موالن
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شــیراز بــه تتــه رفــت و چندگاهــى در خدمــت او بــه ســر بــرد. غیــر از این هــا کــه نــام 
ــل  ــى و شــهنامه خوانى شــهرت داشــتند، مث ــردان دیگــرى هــم در قّصه خوان ــرده ام، م ب
ــرادرش  ــوان و ب ــى قّصه خ ــید اصفهان ــد خورش ــا محّم ــوان و موالن ــدر قّصه خ ــا حی موالن
موالنــا فتحــى شــاهنامه خوان در همیــن دوره در شــمار مشــاهیر اهــل ادب و منتســب بــه 
دربارهــا و درگاه هــاى رجــال عهــد بوده انــد. ایــن کســان کــه نــام بــرده ام، مردمــى فاضــل 
و شــاعر و آگاه از ادب و دانــش بوده انــد و گاه در یــک خانــدان چنــد تــن ایــن شــغل هاى 
ــید  ــد خورش ــا محّم ــًال موالن ــتند. مث ــده داش ــر عه ــاهنامه خوانى را ب ــى و ش قّصه خوان
ــود  ــا حیــدر قّصه خــوان ب ــا فتحــى بیــگ شــاهنامه خوان و موالن ــرادر موالن قّصه خــوان ب
ــه  ــوان ک ــد قّصه خ ــوان اســت و اس ــد قّصه خ ــدر اس ــوان پ ــدر قّصه خ ــا حی ــن موالن و ای
بــه تتــه مرکــز حکومــت ارغونیــان ســند رفتــه بــود، در تربیــت ادبــى میــرزا غــازى بیــگ 
وقــارى مؤثّــر بوده اســت». (صفــا، 1368: 468-467) تقى الّدیــن اوحــدى بلیانــى مؤلّــف 
ــا  ــد: «موالن ــال او مى نویس ــۀ ح ــن در ترجم ــقین و عرصات العارفی ــرة عرفات العاش تذک
ــع  ــت واق ــع صوفى طبیع ــم متتّب ــت خوش فه ــه غای ــوان، ب ــدر قّصه خ ــدبن مّال حی اس
اســت و عــّم او فتحــى بیــگ شــهنامه خوان از مشــاهیر و نــوادر عصــر بــوده و همچنیــن 
ــى و  ــز در تصــّوف و تتّبعــات ســخن و طــرز و روش صحبــت و آداب دان ــدر او و وى نی پ
شــیوة آدمّیــت و رشــد اگــر زیــاده از ایشــان نباشــد، کــم نیســت. مّدت هــا او را در شــیراز 
بدایــت حــال مى دیدیــم. چــون بــه ســفر هنــد عــازم شــد و بــه تّتــه رســید، میــرزا غــازى 
کــه هنــوز در مرتبــۀ طفولّیــت بــود، بــا او گرمــى بســیار کــرد و از اثــر خصوصّیــت او ترّقى 
عظیــم در طبــع و روش آن میــرزاى ســعید شــهید بــه هــم رســید و وى را از او انتفــاع 
بســیارى بــود و بعــد از شــهادت وى همچنــان در تّتــه بــود. الحــال در اردوى جهانگیــر 
اســت و بــه محظوظ خــان6 ملّقــب و در ســنۀ 1027 کــه آن شــهریار از گجــرات بــه آگــره 

ــى، 1389، ج1: 604-605).  برگردیــد، وى در راه بگذشــت» (اوحــدى بلیان
ــام  ــار هنــد ن ــّم قّصه خــوان در درب ــدان مه ــا از دو خان چنان کــه مشــاهده شــد، صف
مى بــرد کــه یکــى اهــل شــیراز بــوده و دیگــرى اهــل اصفهــان. یعنــى دو عنصــر مهــّم 
ــى  ــیرازى و اصفهان ــاً ش ــند، اصالت ــد و س ــار هن ــوى و در درب ــى در دورة صف قّصه خوان
بوده انــد. پــس دور از صــواب نخواهــد بــود اگــر بگوییــم، مختــارى هــم یکــى از همیــن 
اصفهانى هــاى ســاکن هنــد بــوده کــه منظومــۀ خــود را در هنــد ســروده و بــه یکــى از 
ــید»  ــاِم «خورش ــه ن ــر این ک ــۀ دیگ ــرده باشــد. نکت ــم ک ــدى تقدی ــان هن ــن حاکم همی
ــا محّمــد  ــه «موالن ــد، ازجمل ــدان معّرفــى کرده ان ــان را ب کــه برخــى از همیــن قّصه خوان
خورشــید قّصه خــوان»، و وجــود ایــن نــام بــه فراوانــى در طومارهــاى نّقالــى کــه از ایــن 
ــام در آن مناطــق (هنــد  ــراوان ایــن ن ــد، نشــان از اســتعمال ف ــر بوده ان ــا متأث منظومه ه
ــت  ــران را تقویّ ــارج از ای ــار در خ ــن آث ــرایش ای ــۀ س ــم فرضّی ــاز ه ــت و ب ــند) اس و س
ــام خورشــید در متــون حماســى متأّخــر مى تــوان  مى کنــد. ازجملــۀ مــوارد اســتعمال ن

ــرد: ــر اشــاره ک ــه نمونه هــاى زی ب
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1. خورشید مینو
ــارى، 1397:  ــان زال زر (مخت ــتان و از غالم ــان سیس ــارى  از پهلوان ــت مخت ــق روای طب

.(408-409
2. خورشید

ــژاد، 1374:  ــود (صداقت ن ــته مى ش ــت رزم آور 3 کش ــه دس ــه ب ــوذر ک ــوِس ن ــر ط پس
.(681

3. خورشید
پسر کودرز (گودرز) (نثر نّقالى شاهنامه، 1397: 147).

4. خورشید
ــرد  ــه در نب ــیمین عذار ک ــرة س ــرزو و فه ــر ب ــرى (1396: 2972) پس ــت زری ــق روای طب

ــان: 3691). ــود (هم ــته مى ش ــان کش ــا زابلی ــن ب بهم
5. خورشیدبن قباد

از بزرگ زادگان زابل (نثر نّقالى شاهنامه، 1397: 131).
6. خورشید خاورى 

ــه کمــک ســپاه  ــه ب ــرى، 1396، ج1: 528) ک ــزرگ شــمس  شــاهِ خــاورى (زری پســِر ب
ــپس  ــه س ــان: 553) ک ــود (هم ــورك مى ش ــع ط ــپس مطی ــد و س ــور مى آی ــلم و ت س
طــورك نــام او را زادشــم مى گــذارد (همــان: 556) و در خــواب بــه دســت ویســه کشــته 

ــان: 566).  ــود (هم مى ش
7. خورشید کرمانى

سپه ســاالر کیــارش (کــى آرش) بن کى قبــاد (صداقت نــژاد، 1374: 350) کــه بــه 
ــان: 363). ــود (هم ــته مى ش ــهراب کش ــت س دس

نکتــۀ دیگــرى کــه ظــّن نگارنــده را در قرابــت محیــط ســرایش شــاهنامۀ اســدى و 
شــهریارنامه و تأثــر آن هــا بــر برخــى روایــات طومارهــاى نّقالــى، خاّصــه روایــت زریــرى 
ــاهنامۀ  ــرى و ش ــاالن زری ــاهنامۀ نّق ــه در ش ــت ک ــباهت هایى اس ــد، ش ــزون مى کن اف
اســدى و شــهریارنامه دیــده مى شــود و مختــّص روایــت زریــرِى اصفهانــى، حکیــم اســدى 

و مختــارى اســت. برخــى از ایــن شــباهت ها بــه قــرار زیــر هســتند:
1. فیروز

تنهــا در روایــت زریــرى (1396: 2308)، شــاهنامۀ اســدى (زّرین قبانامــه، 1393: 771) و 
شــهریارنامۀ مختــارى (1397: 196) «فیــروز» پســر طــوس نوذر اســت. 

2. شیرویه
طبــق روایــت زریــرى (1396: 3222) پســر بیــژن اســت و مــادرش «خوبچهــر» دختــر 
ــه، 1393: 195) هــم وى از  ــگاوه اســت. طبــق روایــت شــاهنامۀ اســدى (زّرین قبانام زن
ــا  ــراد از زّرین کاله ه ــه، م ــن منظوم ــه در ای ــح این ک ــت. توضی ــن کاله اس ــان زّری پهلوان
ــرادر  ــژن و ب ــر بی ــم پس ــارى (1397: 550) ه ــت مخت ــق روای ــتند. طب ــان هس گودرزی
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اردشــیر اســت.
ظاهــراً در دورة صفویـّـه بــازاِر متــون حماســى در دربــار هنــد گــرم بــوده و قّصه گویان، 
راویــان و داستان ســرایان زیــادى از اصفهــان و شــهرهاى دیگــر بــه هنــد رفتــه و کار خــود 
ــى رود و  ــد م ــه هن ــان ب ــم از اصفه ــى ه ــدى اصفهان ــد. هرن ــه کرده ان ــا عرض را در آن ج
ــاه،  ــد قطب ش ــه ســلطان محّم ــاهنامه را ب در حــدود ســال 1034 ق. دیباچــۀ پنجــم ش
ــد (ر.ك  ــم مى کن ــد تقدی ــاد هن ــرواى سلســلۀ قطب شــاهیان در حیدرآب ششــمین فرمان

هرنــدى اصفهانــى، 1395: 17و 18).
شــباهت دیگــرى کــه بیــن شــهریارنامه و شــاهنامۀ اســدى دیــده مى شــود، 

قافیه شــدن واژة «شــگفت» بــا واژه هــاى «گفــت» و «خفــت» اســت:
1. بیت 116:

ــت ــتان بگف ــه دس ــتان را ب ــر آن داس شـگفتم مانـدش  و  دسـتان  برآشـفت 
2. بیت 2480:

ــت ــش، گف ــد ورا پی ــز کآم ــر آن چی شـگفته انـدر  مانـد  او  از  و  شـنید 
3. بیت 5796:

شـگفتفرســتاده رفــت ایــن بــه ارجاســپ گفت در  زو  ارجاسـپ  بخندیـد 
4. بیت 8158:

یکـى خـواب آشـفته دیـد زان شـگفتچو چشــمش به خــواب گــران در بخفت
5. بیت 9164: 

ــت ــز گف ــه دل نی ــپهبد ب ــدون س شـگفتهمی دسـتان  نیـروى  ز  مانـم  کـه 
ســّجاد آیدنلــو در مقّدمــۀ شــاهنامۀ اســدى (زّرین قبانامــه)، «بــه ایــن مســئله اشــاره 
ــوم  ــگفت» مضم ــرف «گاف» در واژة «ش ــار ح ــد ب ــه چن ــن منظوم ــه در ای ــد ک مى کن
اســت و بــا واژگان «گفــت» و «بگفــت» قافیــه شده اســت و چنــد شــاهد از متــون دیگــر 
بــراى مضمــوم خوانــده شــدن شــگفت مــى آورد». (آیدنلــو، 1393: 67) وى همچنیــن بــه 
ــا دو حرکــت «گ»  ــه دهخــدا «شــگفت» را ب ــد: «مرحــوم عّالم ــاع مى ده دهخــدا ارج
مکســور و مضمــوم ضبــط کــرده و بــا اشــاره بــه حرکــت فتحــه، کســره و ضّمــه بــراى 
«گ» در فرهنــگ آننــدراج، شــاهدى از فردوســى و ســعدى نیــز بــراى هم قافیگــى ایــن 
واژه بــا «بگفــت»، «ُخفــت» و «نهفــت» آورده انــد. بیــت منقــول از فردوســى در لغت نامــه 
ــعدى  ــاى س ــعدى در غزل ه ــت س ــى بی ــت، ول ــاهنامه نیس ــر ش ــاى معتب در چاپ ه

تصحیــح شــادروان یوســفى هــم آمده اســت» (همــان).
نگارنــده شــاهدمثال فردوســى را نیافــت، ولــى درهرصــورت تکلیفــش مشــخص اســت 

و در چاپ هــاى معتبــر شــاهنامه نیســت، اّمــا درمــورد شــاهدمثال شــعر ســعدى: 
مداریــد عجــب  شــوم  کشــته  شـگفتمگــر  در  حیـات  ز  خـود  مـن 
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به مطلع:
بگفتــم هــم  و  برسیـــد  مى نهفتـمطاقـــت  خلـق  ز  کـــه  دردت1 

(سعدى، 1390: 502)
ــت»  ــا «نهف ــگفت» را ب ــات «ش ــن ابی ــاعر در ای ــود، ش ــاهده مى ش ــه مش «چنان ک
قافیــه نکــرده، بلکــه طبــق اختیــارات شــاعرى (آمــدن مصــوت بلنــد بعــد از حــرف َروى)، 
«شــِگفتم» را بــا «نُهفتــم» قافیــه کرده اســت و در ایــن صــورت قافیــه صحیــح اســت و 
ایــرادى نــدارد؛ بنابرایــن نمى توانــد شــاهد مناســبى بــراى ایــن مســئله باشــد» (ارژنگــى، 

 .(113-114 :1397
ــاهنامۀ  ــهریارنامه و ش ــا در ش ــه تنه ــه ک ــوع قافی ــن ن ــت، ای ــوان گف ــن مى ت بنابرای

ــه دارد.  ــن دو منظوم ــرایش ای ــط س ــت محی ــان از قراب ــود، نش ــده مى ش ــدى دی اس
ــه  ــه این ک ــت. ازجمل ــم هس ــى ه ــه اختالفات ــهریارنامه و زّرین قبانام ــن ش ــه بی البّت
ــت  ــق روای ــت و طب ــن اس ــر جه ــب پس ــه (1393: 731) ارجاس ــت زّرین قبانام در روای

ــیده. ــر ش ــارى (1397: 351) پس ــهریارنامۀ مخت ش

ــاهنامه هاى  ــر ش ــر آن ب ــع شــهریارنامه و تأثی ــاب مناب ــه در ب ــد نکت چن
منثــور عصــر صفــوى (طومارهــاى نّقالــى)

نکتۀ مهّمى که در شـهریارنامه دیده مى شـود، اسـتفادة سـراینده از برخى منابع کهن 
غیر از شـاهنامۀ فردوسـى اسـت؛ ازجمله اشـارة او به وزارت گودرز در زمان کى خسـرو:

ــاه ــود ش ــاماسپ فرم ــودرز و جـ ــه گـ کــه بـــا مـــن بیـاییـد هــر دو بـه راهب
ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ـــ   ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ 

(مختارى، 1397: 196)
ــد:  ــته مى گوی ــزرگ گذش ــروف و ب ــارة وزراى مع ــى درب ــک طوس ــه نظام المل خواج
ــاه را  ــک پادش ــر نی ــر دارد و وزی ــه وزی ــق ب ــان تعلّ ــغل ایش ــال و ش ــه عّم ــم ک «گفتی
ــر  ــه س ــت و ب ــزرگ شده اس ــه او ب ــاهى ک ــر پادش ــد و ه ــام گردان ــیرت و نیکو ن نیکوس
جهانیــان فرمــان داده اســت و نــام او تــا بــه قیامــت بــه نیکــى مى برنــد، همــه آن بوده انــد 
ــالم  ــلیمان علیه الّس ــن: س ــزرگ همچنی ــران ب ــته اند و پیغامب ــک داش ــران نی ــه وزی ک
ــرادرش هــارون علیه الّســالم  چــون آصــف برخیــا داشــت و موســى علیه الّســالم چــون ب
ــر  ــون ابوبک ــالم چ ــى علیه الّس ــد مصطف ــمعون و محّم ــون ش ــالم چ ــى علیه الّس و عیس
صّدیــق رضــى اهللا عنــه و از پادشــاهان بــزرگ کى خســرو چــون گــودرز داشــت و منوچهــر 
چــون ســام و افراســیاب چــون پیــران ویســه و گشتاســب چــون جاماســب و رســتم چــون 

زواره و ...» (خواجــه نظام الملــک، 1347: 233و 234).
نخســت این کــه: طبــق روایــت فردوســى گــودرز وزیــر و مشــاور کیخســرو نیســت و 
ــه  ــه خاطــر گیــو اســت کــه کى خســرو را از تــوران ب ــزد کى خســرو ب اهّمّیــت گــودرز ن
ایــران آورده اســت. مى تــوان حــدس زد کــه خواجــه نظام الملــک روایتــى غیــر از روایــت 

شهریارى از دیاِر هند و سند
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نقد تصحیح متن

فردوســى را در نظــر داشــته اســت. بــر اســاس ســخن خواجــه، ایــن امــکان وجــود دارد 
ــاور  ــر و مش ــودرز وزی ــرى، گ ــم هج ــدة پنج ــج در س ــاهنامه هاى رای ــى ش ــه در برخ ک
ــه  ــن فــرض را مطــرح کــرد کــه باتوّجه ب ــوان ای ــوده و همچنیــن شــاید بت کى خســرو ب
این کــه در روایــات طومارهــاى نّقالــى ـ کــه بــر اســاس شــواهدى، از شــاهنامه هاى پیــش 
از فردوســى سرچشــمه مى گیرنــد ـ گــودرز از فرزنــدان کاوه اســت2 و کاوه حکــم وزیــر و 
مشــاور اصلــى فریــدون را داشته اســت. همچنیــن مى دانیــم کــه مقــام وزارت در گذشــته 
موروثــى بــوده و از پــدر بــه پســر مى رســیده، بنابرایــن گــودرز هــم پــس از کاوه، وزیــر 
ــخ  ــت مجمل التواری ــه روای ــر، «ب ــى دیگ ــت. از طرف ــرو بوده اس ــى کى خس ــاور اصل و مش
والقصــص (ص 91)، گیــو حاجــب بــزرگ دربــار کیخســرو بــود» (خالقى مطلــق، 1390، 
ــو  ــخصّیت گی ــه ش ــت؛ چراک ــم اس ــیار مه ــخ بس ــف مجمل التواری ــارة مؤلّ د: 470). اش
در شــاهنامه داراى تناقــض بزرگــى اســت. ازطرفــى پــس از رســتم دالورتریــن پهلــوان 
ــر در  ــت و ازطرفى دیگ ــد اس ــى قدرتمن ــزرگ و خاندان ــژادى ب ــت و داراى ن ــران اس ای
ــتفاده  ــا از او اس ــاندن پیغام ه ــراى رس ــاده ب ــک س ــک پی ــوان ی ــوارد به عن ــى از م خیل
ــاهنامه هاى  ــى از ش ــه در یک ــت ک ــن نیس ــدس دور از ذه ــن ح ــن ای ــود. بنابرای مى ش
پیــش از فردوســى ـ کــه مأخــذ خواجــه بــوده ـ گــودرز و گیــو در دربــار کى خســرو داراى 
شــغل هاى دیوانــى بوده انــد؛ چنان کــه در مجمل الّتواریــخ آمده اســت: «انــدر عهــد 
ــود» (همــان).  ــه دســت ایشــان ب ــاى خاصــۀ شــاه ب ــودرز کاره کى خســرو... پســران گ
ــون  ــد و چ ــش خوان ــودرز را پی ــرو) گ ــگاه (کى خس ــت: «آن ــرى  آمده اس ــخ طب در تاری
بیامــد، گفــت: «اى اســپهبد دلیــر ایــن فیــروزى بــزرگ از خــدا عزوجــل بــود و از تدبیــر 
و قــوت مــا نبــود. تــو نیــز رعایــت حــق مــا کــردى و جــان خویــش و فرزندانــت را در 
ــذار را  ــام بزرگفرم ــم داشــت و اینــک مق ــاد خواهی ــه ی ــن را ب ــردى و ای ــذل ک ــا ب راه م
ــه  ــو ارزانــى مى کنیــم و اصفهــان و گــرگان و کوهســتان آن را ب ــه ت کــه وزارت اســت ب
ــند از پیــش  ــت و خرس ــپاس گف ــودرز س ــدار. گ ــو ب ــا را نیک ــردم آنج ــم. م ــو مى دهی ت
ــه «صدراعظــم»  ــاالن ب ــرى، 1375، ج2: 430) در شــاهنامۀ نّق کى خســرو برفــت». (طب
ــا صــداى خشــن آواز داد... شــما (رســتم) و  ــودن گــودرز اشــاره شده اســت: «طــوس ب ب
طایفــۀ کاویانــى فتنــه برپــا مى کنیــد تــا جنــگ شــود و شــجاعت خــود را بــه معــرض 
ــرى،  ــوان». (زری ــو تاج بخــش و جهان پهل ــود و ت ــم ش ــد [و] او صدراعظ ــش درآوری نمای
1396: 1885) در صفحــۀ 2636 هــم از قــول بیــژن آمده اســت: «مى خــورم بــه ســالمتى 
صــدر بــدر صــدارت کبــراى شهنشــاه هفــت اقلیــم» و مــراد او گــودرز اســت. (بــراى اّطالع 

ــف). ــى، 1398 : ال از اشــارات شــاهنامه اِى خواجــه نظام الملــک طوســى ر.ك: ارژنگ
ــه  ــراینده ب ــارة س ــود، اش ــده مى ش ــه دی ــن منظوم ــه در ای ــرى ک ــّم دیگ ــۀ مه نکت

تک فرزند بــودِن فرامــرز اســت. در بیــت 118و 119 دربــارة «ســام» مى گویــد:
ــن ــرم ازی ــام گی ــر س ــم ب ــر خشـ بـرنجـــد فـرامــــرز بــا داد و دیـــناگــ

ــ ــ  ــ  ــ  ـــ   ـ   ـ  ـ  ـ 
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در طومارهــاى کهــن دورة صفــوى هــم ســخنى از جهانبخــش، فرزنــد دیگــر فرامــرز 
نیســت. تنهــا در نثــر نّقالــى شــاهنامه (1397: 149) کــه احتمــاالً متعلـّـق بــه دورة قاجــار 
ــن  ــر ای ــم. ب ــژاد (1374: 791)، حضــور جهانبخــش را مى بینی ــار صداقت ن اســت و طوم
اســاس مى تــوان گفــت کــه داســتان هاى جهانبخــش در دورة قاجــار شــکل مى گیرنــد.

پیشنهاداتى در تصحیح متن
ــت.  ــح کرده اس ــه را تصحی ــن منظوم ــى مت ــورى به خوب ــه غف ــت ک ــوان گف مى ت
بااین حــال نگارنــده چنــد پیشــنهاد بــراى بهترشــدِن احتمالــِى ایــن اثــر ارائــه مى کنــد. 

کالهبیــت 57: رخان شــان پر از گــرد آوردگاه فتــاده  گسســته  کمــرگاه 
بهتــر اســت در متــن «کمرگــه» بیایــد چنان کــه در ســام نامه (منظومــه اى دیگــر از 

عصــر صفــوى) هــم آمــده:
گــره کمرگــه  بــر  بــزد  زره ســپهبد  چــون  بــرو  در  چیــن  درآورد 

(سام نامه، 1397: 206)

ــواربیت 106: به زابل مرا گفت بودن چه کار ــش خ ــر خوی ــم ب ــه باش کزین گون
ــا بــه پاورقــى رفتــه. در چنــد بیــت بعــد (بیــت 156)  در  اصــل «کابــل» آمــده، اّم

مى گویــد:
کابل نــژادســواران فرســتاد از پــس چــو بــاد نامــداران  همــه 

در ابیات 178- 174 هم آمده است:
نامــدار گــو  رســتم  کــه  ســوارشــنیدم  زمانــه  ندیــده  او  چــون  کــه 

ــ ــ  ــ   ــ  ــــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ 
ــ ــ  ــ   ــ  ــ  ــ  ــ  ــ   

ــ ــ  ــ   ــ  ــ    ّ ــ ــ  ــ  ــ   ــ 
در بیت 211 هم آمده:

زابلســتان ز  کــردى  یــاد  کابلســتانگهــى  گلگشــت  و  جــام  و  مــى 
در بیت 433 هم آمده:

بلنــد مهــر  و  چــرخ  گردیــدن  ســرندز  شــهر  بــه  فتــادم  زابــل  ز 
و در اصل هم «کابل» آمده است. 

در بیت 687 هم مى گوید:
بــود زابــل  شــهر  از  مــن  کــه در لشــکر از مــن تزلــزل بــودنــژاد 

کــه در این جــا هــم در اصــل «کابــل» آمــده. باتوّجه بــه ابیــات بــاال ظاهــراً در نــگاه 
ــه در  ــراى نمون ــل نبوده اســت. ب ــل و کاب ــى بیــن زاب ــا تفاوت ــن منظومه ه ســرایندگان ای

شهریارى از دیاِر هند و سند
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ســام نامه آمده اســت:
کابل نــژاد قلــواد  ــادگران مایــه  ــه نوش ب ــرد و گ ــوش مى ک ــى ن گه

(سام نامه، 1397: 42)
و ایــن در حالــى اســت کــه در ابیــات قبــل وى را از تخــم گرگیــِن میــالد (همــان: 
35) و همــزاد ســام کــه بــا او از یــک دایــه شــیر خــورده، (همــان: 17) معّرفــى کــرده بــود 

و در جــاى دیگــر آورده:
شــناس زابــل  قلــواد  نــام  ــناسمــرا  ــل ش ــو بلب ــان چ ــزار خوب ــه گل ب

(همان: 168)
 قلــواد طبــق روایــت زریــرى  هــم از صاحب منصبــان زابلــى اســت. (زریــرى، 1396، 
ج2: 1022) بــا ایــن تفاصیــل بــه نظــر نگارنــدة ایــن ســطور بایــد ضبــط اصــل را در متــن 

ــت. نگاه داش
بیت 132: اگر سام پور فرامرز توست        نه او نیز فرزند با ارز توست

باید پس از مصرع دوم عالمت سؤال بیاید. 
بیت 339:

ز بدمســتى آن پیــل هر دو بــه چنگ (؟)نــدارد بــه چــوب و درخــت و بــه ســنگ
ظاهراً ضبط صحیح بیت چنین باید باشد:

ــه ســنگ ــه چــوِب درخــت و ب ــدارد ب ز بدمســتى آن پیــل هــر دو بــه  جنــگن
یعنى فیل از بدمستى، از جنگ درخت و سنگ هم باکى ندارد. 

بیت 460: یکى از پدر داشت سیپور نام         یکى نیز قمهور فرخنده کام
ــیپور»  ــیپور» و «س ــبپور»، «ش ــاى «ش ــه گونه ه ــن واژه ب ــده: «ای ــى آم در پاورق
ــه  ــارى، 1397: 216) باتوّجه ب ــم». (مخت ــر را آوردی ــط اخی ــا ضب آمده اســت؛ در همه ج
ــه نظــر درســت  ــزرِگ ارژنــگ  شــاه «ســیپور» اســت (بیــت 400)، ب ــام پدرب این کــه ن
نمى رســد کــه نــام فرزنــد او هــم ســیپور باشــد. هرچنــد شــبیه بــه این گونــه 
نام گــذارى در برخــى متــون حماســى از جملــه کوش نامــه دیــده مى شــود کــه 
نــام پــدر و پســر هــر دو «کــوش» باشــد کــه آن هــم البّتــه نــادر اســت، اّمــا شــباهت 
ــن  ــدة ای ــه چشــم نگارن ــون حماســى فارســى ب ــره در مت ــزرگ و نبی ــذارى پدرب نام گ

ســطور نیامده اســت.
بیت 1448: به بهزاد شیرافکن آواز داد     که زى قلعه درتاز مانند باد

ــا  ــرو و ... اّم ــد: ب ــزاِد شــیرافکن مى گوی ــه به چنیــن تصــّور مى شــود کــه شــهریار ب
ــیرافکن آواز داد».  ــزاد، ش ــه به ــت: «ب ــن اس ــح چنی ــط صحی ــت و ضب ــه نیس این گون

ــد: ــتر مى گوی ــه پیش ــت، چنان ک ــزاد اس ــر به ــرادر بزرگ ت ــیرافکن ب ش
مــن ز  مهتــر  هســت  یکــى  جهانجــوى و شــیرافکن و صف شــکنبــرادر 

ــ ــ  ــ  ــــ   ــ  ــ  ــ   
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بیت 1519:
بــارچو دشــمن به دســت آیدت ِکــش به دار بــه  آرد  پشــیمانى  گرنــه  و 

بــه نظــر کســرة «کــش» زایــد اســت، چــون «ُکــش» هــم در این جــا وجهــى دارد. 
بهتــر اســت ایــن حرکــت حــذف شــود. 

بیت 4825:
ــام جــدا از پــدر پــور و دختــر ز مــامکننــد اصفهــان را ز کیــن قتــل و ع

«قتــِل عــام» صحیــح اســت و الزم نیســت غلــِط ســراینده و عامیانــه  بــودِن کالم او که 
بســیار ناچیــز هــم اســت، در متــن نــگاه داشــته شــود و بهتــر اســت، در مقّدمــۀ کتــاب به 
ایــن مــوارد اشــاره شــود. «هفت خــوان» هــم کــه در ابیــات زیــر آمــده، بهتــر اســت در 

متــن «هفت خــان» ضبــط شــود و در مقّدمــۀ کتــاب بــه آن اشــاره شــود:
بیت 3039 و 3040: 

زر زال  رســتم  آن  مــن  بــه مــردى شــد از هفت خــوان ره ســپرنیــاى 
ــ ــ   ــ  ــــ  ــ  ــ  ــ   

در بیت 6360 هم آمده:
ــن ــوران زمی ــه ت ــد ب ــش آی ــنز هفت خوان ــه کی ــد ب ــدر درآی ــن دژ ان ــه رویی ب

و در بیت 11487:
بى ســپاهســوى هفت خــوان آمــدم کینه خــواه مازنــدران  مــرز  بدیــن 

همچنین گاهى در متن تکرار حرف واو را مى بینیم:
بیت 5290: ز مرد و زن شهر تا سى هزار        ز پیران و وز کودك شیرخوار

بیت 6170: 
ــژاد ــه دارى ن ــه و وز ک ــت چ ــه نام ــه آییــن و دادک ــدم ب ــو ندی ــه چــون ت ک

بیت 8420:
گردن کشــانبســى گشــت و وز رخــش جایــى نشــان ســپهدار  آن  ندیــد 

بیت 10380:
یــادگاربــه لهراســب گفتــا کــه اى شــهریار شــهان  وز  و  جهان دیــده 

در بیت 7786 صورت صحیح هم دیده مى شود:
نشان داد گفتى ز جاى جحیم      ز بس بوى مردار وز خون و ریم

ــود و در  ــط ش ــاى «و وز»، «و از» ضب ــن به ج ــه در مت ــت ک ــر اس ــب بهت به این ترتی
مقّدمــۀ کتــاب بــه ایــن مــوارد اشــاره شــود.

بیت 5179: چرا سر ز پیمان ما تافتى       بر شاه لهراسپ بشتافتى
کى خســرو از زال شــکوه مى کنــد کــه چــرا نــزد لهراســب نرفتــى؛ پــس «نشــتافتى» 

ــت.  صحیح اس

شهریارى از دیاِر هند و سند
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بیت 6321: سپهبد بدانست که ایرانیان      سرشان بود زیر بند گران
«سرانشان» صحیح است.

بیت 6370: یکى نامه فرمود ارجاسپ شاه       ببردش زى پهلوان سپاه
«ببرد[ن]ش» صحیح است.

بیت 8654: نشیمن سپهرت به زینت بود         درخشان قمر در نگینت بود
نشیم درست است. یعنى نشیِم سپهر، به زیِن تو باشد. 

بیت 9203:
آوردگاه در  گــردم  کشــته  همــان ســوى هنــد [تــو] برکــش ســپاهاگــر 

ــد  ــود چنیــن ضبــط مى کــرد: «همــان[ا] ســوى هن ــر نب وزن مغشــوش اســت. بهت
برکــش ســپاه»؟

بیت 10494: دل امروز دادم گواهى بد       که شاهى به لهراسپ گفتم سزد
باید «آن روز» باشد. 

بیت 10675:
ســپهر گــردان  خداونــد  ــرســپاس  ــا زرد چه ــوى را ب ــدم جهانج ــه دی ک

حــرف «را» زائــد اســت و فیــروِز طــوس درحالى کــه رنــِگ رخســارش زرد شده اســت، 
مى گویــد: خــداى را ســپاس کــه بــا چهــرة زرد، تــو را [کــه مایــۀ نجاتــم هســتى] دیــدم.

سهوهاى امالئى
در ســرنویس صفحــۀ 214 آمــده: «... بــه شــهریار بــر زوى و ...». «بــرزوى» صحیــح اســت 

و بایــد فاصلــه حــذف شــود. 
بیت 5689:

رانــد تیــغ  او  کمــرگاه  بــر  ــدچنــان  ــاره مان ــر ب ــر ب ــرك ب ــاره ت ــه یک ب ک
معناى مصرع مفهوم نیست.

بیت 8034: چو رایت چنین است از روزگار         مرا رفته باید به سوى شکار
«رفت» صحیح است. 

بیت 8084: بگویم ببندد بر باره تنگ      بیایند با گرد فیروزچنگ
«ببندند» صحیح است.

بیت 9194: چنین پهلوانى که من دیده ام           ز گردان کشان هیچ نشنیده ام
«گردن کشان» صحیح است.

بیت 10411: که از تخته بندند پل استوار       که تا لشکر از آِب آرد گذار
کسرة «آب» زائد است. 

نمایۀ نام ها
ــر  ــوارد زی ــه م ــه ب ــه از آن جمل ــود ک ــده مى ش ــا دی ــۀ نام ه ــهوهایى در بخــش نمای س



350191

ــــ ۷  ۸   ،  
۱۳۹۸ ـــ    

اشــاره مى شــود:
ــد)،  ــم مى افکن ــه طلس ــهریار را ب ــه ش ــرى ک ــادو» (جادوگ ــه ج ــاى: «مرجان نام ه
«نّصــوح» (از پهلوانانــى کــه در ماجــراى نبــرد ارژنــگ شــاه ســرند و هیتــال بــه دســت 
نقــاب دار زردپــوش (دالرام) کشــته مى شــود)، «رنجــان» (زنگــى اى کــه شــهریار در خــان 
هفتــم او را مى بنــدد، ســپس او را آزاد مى کنــد و رنجــان بنــدة او مى شــود)، «تســلیم» 
(پادشــاه زرنــگ) و «بیدپــاى برهمــن» (برهمنــى کــه بــه دســتور تســلیم  شــاه فرامــرز را 
ــا نیامده اســت.  ــۀ نام ه ــد) در نمای ــو کن ــع مضــراب دی ــا دف ــرد ت ــه شــهر زرنــگ مى ب ب

نام هاى مشترك در بخش نمایۀ نام ها از هم تفکیک نشده است. ازجمله:
نام «اردشیر» که یکى پسر بیژن است و دیگرى پاسباِن هیتال شاه.

نام «طهماسپ» که هم نیاى لهراسب است و هم برادر ارجاسب.
نام «شیرویه» (پهلوان جمهورشاه) و «شیرویه» پسر بیژن.

مصّحــح محتــرم «کنارنــگ» را نــام خــاص گرفتــه و در بخــش نمایــۀ نام هــا 
آورده اســت. کنارنــگ بــه معنــاى مرزبــان اســت و در ایــن بیــت مشــّخص اســت کــه نــام 

خــاص نیســت:
کنارنِگ هیتال با شش هزار        بیامد برآمد غو گیر و دار (بیت 661)

ــاه»  ــت. «مهرش ــخصى نیس ــام ش ــده، ن ــا آم ــۀ نام ه ــه در نمای ــران» ک ــام «مه ن
پســر انکیــس  شــاه اســت کــه مشــّخص نیســت، چــرا در ایــن بیــت «مهــران» خوانــده 

شده اســت:
پس آگاهى آمد به انکیس شاه        که شد کشته مهران هنگامه خواه (بیت 8781). 

ــده  ــه نگارن ــود ک ــده مى ش ــا دی ــۀ نام ه ــن نمای ــم در ای ــرى ه ــاى دیگ بى دّقتى ه
ــام «بانوگشســب» در صفحــۀ 744 هــم آمــده،  ــه این کــه ن ــه آن هــا نپرداخــت. ازجمل ب

ــت. ــر شده اس ــات 432 و 482 ذک ــا صفح ــا تنه ــۀ نام ه ــش نمای ــه در بخ درحالى ک

نتیجه گیرى
در ایــن مقالــه بــه برخــى از شــباهت هاى شــهریارنامه و شــاهنامۀ اســدى اشــاره شــد و 
چنــد شــاهد دربــارة قرابــت مکانــى محــّل ســرایش ایــن دو منظومــه (هنــد) ارائــه شــد. 
بــه نظــر نگارنــده «مختــارى» از داستان ســرایان اصفهــان بــوده کــه در دورة صفــوى بــه 
ــا  ــردازد. وى در همان ج ــى مى پ ــه قّصه گوی ــد ب ــار هن ــد و در درب ــفر مى کن ــد س هن
شــهریارنامه را بــه تقلیــد از ســایر منظومه هــاى حماســِى رایــج تــا آن زمــان مى ســراید 
و بعدهــا نســخه هاى آن بــه دســت ایرانیــان مى رســد و بــه دلیــل آن کــه تصــّور بــر ایــن 
ــاً در قــرون پنجــم و ششــم هجــرى ســروده شــده اند  ــوده کــه ایــن منظومه هــا عموم ب
ــوى» اســت، ایــن  ــارِى غزن ــرون مى شناســند، «مخت ــارى اى کــه در ایــن ق ــا مخت و تنه
ــح  ــارة تصحی ــنهاداتى درب ــده پیش ــه نگارن ــد. در ادام ــه او نســبت مى دهن ــه را ب منظوم

ــا را گوشــزد کرده اســت.  ــۀ نام ه ــد افتادگــى در بخــش نمای ــرده و چن ــه ک متــن ارائ

شهریارى از دیاِر هند و سند
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نقد تصحیح متن

پى نوشت
ــفى (1385)  ــح یوس ــه تصحی ــو ب ــاع آیدنل ــت و ارج ــط شده اس ــقت» ضب ــى «عش ــح یغمای 1. در تصحی

ــت. ــۀ 332 اس صفح
2. طبــق روایاتــى (انجــوى شــیرازى، 1363، ج3: 26و 27) و (صداقت نــژاد، 1374: 18و 19) گــودرز پســر 
کاوة آهنگــر و بــرادر قــارن اســت. طبــق روایــت شــاهنامۀ نّقــاالن (زریــرى، 1396، ج1: 433- 432) گــودرز 

پســر قــارن و نــوة کاوه اســت.
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هرگونـه حرکتـى در سـینما به طـور مضاعـف در یـک فضاى فیزیکـى و در 
یـک فضـاى اخالقـى (یـا ذهنـى) انجـام مى گیـرد... چیـزى که اخـالق در 
درجـۀ اول و بیـش از هرچیـز دیگـرى بـا آن سـروکار دارد، حرکـت اسـت؛ 

حرکـت به مثابـۀ تکذیـب و انـکار عمـق واهى.
(بُنیتسر، قاب زدایى ها)

سـینما، نقاشـى، تئاتـر، موسـیقى و عکاسـى رسـانه هایى هسـتند کـه در هرجـا و بـه 
هرشـکل بـا هـم ترکیـب مى شـوند، آمیختـه مى شـوند، همبافتـه مى  شـوند و از هـم و از 
روى هـم مى گذرنـد. همـۀ ایـن کنش هـا، ریخت هـاى گونه گـون برهم کنـش مدیوم  هـا و 
مدیاهـا هسـتند که شـتاب و پیامدهـاى آن ها تندتر، بیشـتر و گیج کننده تر از کوشـش هاى 
اندیشـه ورزان و پژوهشـگران در قالب بندى آن هاسـت. بدین رو، موج همایش ها، کنفرانس  ها 
و سـخنرانى هاى گوناگـون به ویـژه دربـارة ایـن فعـل و انفعال در بسـتر دیجیتـال، حوزه هاى 

پهنـاورى از دانش  هـا و رشـته  ها را درنوردیده اسـت.
رابطـۀ سـینما و نقاشـى رابطـه اى خـاص و یگانـه نیسـت، بدیـن معنـى که سـینما در 
دسـت یازى بـه هنرهـاى دیگـر ارج ویـژه اى بـر نقاشـى نمى نهـد. هـر چیـز و بهتـر بگوییم، 
هـر هنـرى مى تواند دسـت مایۀ دسـت ورزى هاى سـینما باشـد. این ارتبـاط یا نزدیکـى ویژة 
زمان هـاى اخیـر نیسـت. از همـان آغـاز اندیشـه مندانى بوده انـد کـه بـر ایـن نسـبت میـان 

سـیِنما و نقاشـى اندیشـیده اند.
نخسـتین کوشـش ها، در اعطـاى مقام هنر به سـیِنما بـود و ازاین رو بازار مقایسـه ها داغ: 
از «نقاشـى در حرکت»1 ویچل لیندزى2 تا «سـنجش موسـیقى و سینما» از سوى ریچُچتتو 
کانـودو3 و در پـى او لویـى دلوك4 و دیگر فرانسـویان. براى نمونه به باور هوگو مونسـتربرگ5، 

 مهرداد پورعلم
mehrdad.pourelm@yahoo.com  دکترای پژوهش هنر و مدرس دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران

جستاری در باب قاب سینمایی
      :       
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■ بونیتزر، پاسکال(1397). قاب زدایى ها: جستارهایى 
در باب نقاشى و ســینما. ترجمۀ مهدیس محمدى. 

تهران: علمى و فرهنگى.

اعطـاى حرکـت بـه انگیختـار از ویژگى  هـاى ذهـن آدمى اسـت (پدیـدة فـاى phi) که وجه 
فناورانۀ سـیِنما امکان نمایش این پدیدة ذهنى را به خوبى میسـر سـاخت. از همین رو اسـت 
کـه مى تـوان مونسـتربرگ را پایه گـذار رویکـرد یـا دیدگاهى دانسـت کـه پایه و اسـاس هنر 
سـیِنما را ذهـن آدمـى مى دانـد (انـدرو ، 1389: 43-42). همیـن نکتـه مى توانـد در تمایـز 
تصویـر نقاشـیک و تصویر سـینمایى یا فیلمیـک به کار آیـد. آن چه در یک نقاشـى و تصویر 
دو بعـدى آن روى مى دهـد، همـواره در سـطح قـاب مى مانـد یـا بـه زبانـى دیگـر از بیننـده 
مى خواهـد کـه بمانـد، اما بر پایـۀ دیدگاه مونسـتربرگ تصویر سـینمایى همـواره در فضایى 
بیـرون از قـاب و سـطح نورانـى تصویـر خـود اشـاره دارد و آن فضا بـه گفتۀ او ذهـن بیننده 
اسـت. تصویـر سـینمایى در ذهـن بیننـده جـان مى یایـد و معنـا پیـدا مى کنـد. ایـن همان 
مفهومـى اسـت که مونسـتربرگ با نام فتوپلـى6 از آن یاد مى کند و آن را مسـتقیماً با عواطف 

و تخیـل و توجـه و به ویـژه حرکـت در ذهـن آدمى در ارتبـاط مى بیند: 
فتوپلـى... دیـدى دراماتیک از رویدادها به ما مى بخشـد کـه کامًال به میانجى حرکت هاى 
درونـى ذهـن شـکل مى گیـرد. فتوپلى با چیره شـدن بر فرم هـاى جهان بیـرون، یعنى فضا و 
زمـان و علیت و سـپس با سـازگار کـردن این رویدادهـا با فرم هاى جهـان درون، یعنى توجه 

و خاطره و تخیل و عاطفه برایمان داسـتان آدمى را بازگو مى کند (مونسـتربرگ، 1916).
بـا نگاهـى باریک بینانه تـر به نوشـته هاى ایـن دوره تا دهۀ سـى میـالدى، بى شـک آیرونى 
نهفته در این مقایسـه ها به چشـم مى آید. ازیک سـو، اندیشـه مندان مى کوشـیدند سـیِنما را از 
زیـر سـایۀ مقایسـه بـا تئاتر از سـوى عامه بیـرون آورنـد و ازسـویى دیگر این کار با نسـبت دادن 
ویژگى هـاى سـینما بـه هنرهایـى جز تئاتـر (همچون موسـیقى یا نقاشـى) صـورت مى گرفت. 
بـه زبانى سـاده، سـیِنما بـراى گریز از سـلطۀ پدرمآبانۀ تئاتر دسـت به دامن عموهـاى دیگرش 
مـى زد. ایـن دوره کـه شـاید یکـى از پربارتریـن و نوآورانه تریـن دور ه هـاى زایـش پژوهش هـا و 
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اندیشـه هاى سـینمایى اسـت، همـواره مسـتقیم یا غیرمسـتقیم بر یـک نکته توجـه مى کرد و 
آن یافتـن و برجسـته کردن ویژگى هایـى بـود کـه سـیِنما را از دیگـر هنرهـا یگانه مى سـاخت. 
بـه زبانـى سـاده، خاص بودن سـیِنما مى توانسـت به تدریـج مایۀ حسـرت نیاکان آن گـردد. اگر 
نخسـتین اندیشـه ورزى ها دربـارة رابطـۀ نقاشـى و سـیِنما را کوشـش هایى در سـاخت اعتبـار 
و ارزش هنـرى بـراى سـیِنما بدانیـم یـا بـه سـخنى دیگـر، سـیِنما را در نوشـته هاى آغازیـن، 
در جسـتجوى جایگاهـى ارزشـمند بـراى بـاال کشـیدن خود به سـان هنـر و عنصـرى فرهنگى 
ببینیـم، نوشـته ها و اندیشـه هاى پـس از دهۀ سـى میالدى خاسـتگاهى متفاوت داشـته اند. در 
ایـن زمـان سـینما خود را به عنـوان هنر تثبیت شـده مى دیـد. ازاین رو، نیـازى به یـارى برادرى 
بزرگتـر نداشـت. ادبیاتـى که پـس از این دوران پیرامون رابطۀ سـیِنما و نقاشـى بـه وجود آمد، 
رویکـردى یـا دسـتِ کم هدفـى متفـاوت داشـت: «مسـئلۀ تولیـد تصاویـر در نسبتشـان بـا امر 
واقعـى»  (بونیتـزر، 1397: 4). در این نوشـته ها کوشـش بر این بود کـه باتکیه بر همانندى هاى 
عناصـر ترکیب بنـدى و فرمـى، نسـبت خویشـاوندى سـیِنما یـا تصویـر متحـرك را با نقاشـى 
بـه تماشـاگران فیلم هـا یـادآورى کنند. آن چـه در نوشـته هاى کراکوئـر7 و بازن8 نمایان اسـت، 
کوشـش آن ها در سـنجش سـیِنما یا هنرهاى دیگر از زاویۀ وفادارى شـان به واقعیت اسـت. در 
ایـن چرخـش وارونه از فرم گرایى به واقع گرایى در اندیشـه هاى سـینمایى، اندیشـه ورزان به طور 
معمـول از ریشـه هاى عکاسـانۀ هنر سـیِنما مى آغازنـد و ثبـت واقعیـت را از ویژگى هاى تصویر 

سـینمایى در برابـر هنرهـاى دیگـر قـرار مى دهند (بنگریـد به نوشـته  هاى کراکوئـر و بازن).
 در مرحلۀ سـوم، تا روزگار ما آن چه مهم اسـت، یافتن ریشـه هاى تاریخى یا تبارشناسـى 
عناصر سـینمایى در نقاشـى نیسـت و آن چه اهمیت دارد، اسـتفاده از ویژگى هاى هنر نقاشى 
در فیلم هـا بـا رویکـردى میان رشـته اى اسـت کـه بـا هـدف بازنشـانى هنرهاى دیگـر درون 
تصویـر سـینمایى روى مى دهـد. بـه گفتۀ پاسـکال بُنیتسـر «سـینما لزوما دوباره با مسـائل 
نقاشـى مواجـه مى شـود و متقابًال راه حل سـینماتوگرافیک این مسـائل نمى تواند بر نقاشـى 
قـرن بیسـتم بى تأثیر بـوده باشـد» (بونیتـزر، 1397: یازده). اگـر الرس فن تریـر9 در فیلمى 
چـون «خانـه اى کـه جک سـاخت»10 تابلوى نقاشـى دالکروا11 را بازنشـانى مى کنـد، از براى 
احتـرام یـا اعتبارطلبـى از آن نیسـت. ایـن صحنه بازسـازى یک تابلوى نقاشـى نیسـت (که 
همان گونـه کـه گـدار12 در 1982 ( Passion) نشـان داد، ناممکـن اسـت). ُربـر برسـون13 در 
یادداشـت هاى خـود میـان فیلم هایى کـه از دوربیـن و امکان هاى تئاترى بـراى بازتولید بهره 
مى برنـد و فیلم  هایـى کـه از امکان  هـاى سـینماتوگرافیک بـراى آفرینـش سـود مى جوینـد، 
تفـاوت مى بینـد. بـه گفتۀ برسـون «بازتولید عکاسـانۀ [تابلوهاى نقاشـى] قدرت آن نقاشـى 
را دارد، نـه ارزش و قیمـت آن هـا را. ایـن بازتولیـد آن هـا را خلـق نمى کنـد. هیـچ چیز خلق 

نمى  کنـد» (برسـون، 1382: 22-21). 
آیـا ایـن سـینما نیسـت کـه میدان هـاى بصـرى خالـى، زوایـاى غریـب، بدن هـاى 
کرده اسـت؟ ابـداع  را  نزدیـک  نمـاى  در  یـا  تصویـر  پیش زمینـۀ  در  قطعه قطعه شـده 

(بُنیتسر ، قاب زدایى ها)
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نوشـته ها و اندیشـه هاى پاسـکال بُنیتسـر در رابطـۀ میـان سـینما و نقاشـى بـر ویژگى 
بینامتنـى تأکیـد دارد. البتـه بُنیتسـر در ایـن راه مى کوشـد، از جنبه هـاى گوناگـون چـون 
واقع گرایـى، زمـان، قاب بنـدى و نـگاه تماشـاگر بـه موضـوع نزدیـک شـود. مفهـوم قـاب در 
نقاشـى و سـینما مفهـوم مرکـزى اندیشـه هاى بُنیتسـر در بـاب سـینما و نقاشـى اسـت که 
ریشـه هاى آن در اندیشـه هاى آندره بازن به رابطۀ سـینما و نقاشـى نهفته اسـت. در نگاه بازن 
قـاب نقاشـى گسسـت و فاصلـۀ تابلو (اثـر) و واقعیت بیرونى اسـت و فقط کارکـردى تزیینى 
نـدارد. اگـر قـاب تابلوى نقاشـى رو بـه درون دارد و فضا را به درون مى کشـد، قاب سـینمایى 
مرکزگریز اسـت و تنها بخشـى از چیزى اسـت که در جهـان واقعى ادامه دارد (بـازن، 1386: 
108). بـازن در ادامـه، همیـن ویژگى سـینمایى را به نقاشـى هاى فیلم شـده یا نقاشـى هایى 
کـه درون قـاب سـینمایى جـاى مى گیرند، گسـترش مى دهد و سرشـت آن ها را دیگرسـان 
از سرشـت نقاشـى هاى اصلـى مى بیند. آشـکار اسـت کـه بازن بـه تصویر کشـیدن تابلوهاى 
نقاشـى را چیـزى بیـش از آفرینـش دوبـارة آن  هـا و بـه معنـاى زایـش اثـرى به خودىِ خـود  
مسـتقل مى بیند. همین خودآیینى یا ناوابسـتگى قاب نقاشـى درون قاب سـینمایى، راهگشا 
و الهام بخـش پاسـکال بُنیتسـر در کوشـش بـراى بازتعریـف قـاب و قاب بنـدى در نقاشـى و 

سـینما و در پـى آن پیشـنهاد مفهوم قاب زدایى اسـت.
«قاب زدایى هـا» کـه مقالـۀ کانونـى کتـاب قاب زدایى هـا: جسـتارهایى در باب نقاشـى و 
سـینما اسـت، نخسـتین بار به صـورت مقالـه اى جداگانه در نشـریۀ کایه دو سـینما (1978) 
منتشـر شـد. بُنیتسـر با پیش نهادن مفهوم قاب زدایى کوشـید تا باتکیه بر حرکت در سـینما 
و بـا اشـاره به ریشـه هاى تاریخـى واژة قاب بنـدى معنایى متفـاوت ارائه کنـد. واژة قاب بندى 
گویـا نخسـتین بار در 1923 براى اشـاره به تجربه هایى متفـاوت از تدوین و نماهاى متحرك 
در سـینما بـه کار رفـت. بُنیتسـر واژة قاب بنـدى را از واژة cadrer مى دانـد که در فرانسـه در 
گاوبـازى بـه کار مى رفـت و بـه معنـاى بى حرکـت کردن یـا ثابت کـردن گاو، درسـت پیش 
از فروکـردن شمشـیر در گـردن یا پیشـانى گاو اسـت (بونیتـزر، 1397: 70). او قاب زدایى را 
کوشـش در بـه هم ریختن معادلـۀ قاب بندى و مرکزسـازى تصویر (ابژه) مى خوانـد. به زبانى 
دیگـر، قاب زدایـى گونـه اى دگردیسـى مرجعیـت نقطۀ دید ناظـر و پیدایـى امکان هاى دیگر 
اسـت، نشـان یـا اشـاره اى بـه بیـرون از پـرده، آن چه نه دیـده مى شـود یا فهمیده مى شـود، 
امـا حضـور دارد. بیـرونـ  ازـ  پـرده بـراى بُنیتسـر فضایـى اسـت کـه بـا قاب بنـدى خـالف 
معمـول، در برگرفتـن بخشـى از چیـزى و نهـادن باقى آن چیـز در بیرون از پرده یـا زاویه اى 
غیرعـادى به دسـت مى آیـد. پس همان گونه که پیشـتر گفته شـد، قاب زدایى براى بُنیتسـر 
دسـت کارى و ویران کـردن مفهوم همیشـگى قاب بنـدى و زاویۀ دید اسـت. این کنش، همان 
مرکززدایـى از تصویـر اسـت به گونه اى که تماشـاگر را وامـى دارد، به لبه هاى تصویـر و در پى 

آن بـه آن سـوى قـاب توجه کند.
بُنیتسـر مى کوشـد، با آوردن مثال هایى از نقاشـى و سـینما هرچه بیشـتر مفهوم بیرون 
از قـاب و قاب زدایـى را روشـن کنـد، ولـى نمى تواند ابهـام در چگونگى قاب زدایـى را برطرف 
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سـازد. اگـر قاب زدایـى گونـه اى قاب بنـدى یا به زبانـى دیگر، بازقاب بندى اسـت، چـه نیاز به 
مفهومـى نـو اسـت؟ قاب زدایـى چگونـه سـازندة آرایش هاى نـو از ابژه هـا یا به زبان بُنیتسـر 
«تکثیرکننـده و ایجادکننـدة عاملیت هـاى جدیـد» (همـان: 102) اسـت؟ هر قابـى به ذات 
خـود جداکننـدة فضـاى بیـرون و درون قـاب اسـت، یعنى هر کنـش قاب زداینده در اسـاس 
کنشـى قاب گیرنـده اسـت. به کوته سـخن، آن چـه بُنیتسـر از پیش نهادن مفهـوم قاب زدایى 
در سـینما مى جویـد، بـه مفهـوم بیـرونـ  ازـ  پـرده راه مى بـرد کـه اگرچـه بُنیتسـر دربـارة 
آن کمتـر نوشـته، صـورت کامل تـر و اندیشـیده تر آن را مى توانیـم، در نـزد دلـوز و به ویـژه 

کتاب هـاى سـینماى او بجوییـم که این داسـتان دیگرى اسـت.
قاب زدایـى انحرافـى اسـت کـه کارکـرد سـینما، نقاشـى و حتـى عکاسـى را در مقـام 
فرم هایـى کـه در آن مخاطـب از حـق نظـارت و نگاه کـردن برخـوردار اسـت، واجـد جنبه اى 
کنایه آمیـز مى کنـد... هنـر قاب زدایـى، جابه جایى زاویـۀ دوربین، غرابـت رادیـکال زاویۀ دید 
کـه بدن هـا را مثلـه مى کند و بـه خارج از قاب بیـرون مى انـدازد و روى مناطق مـرده، خالى 

و عقیـم دکـور تمرکـز مى کنـد، کنایـىـ  سادیسـتى اسـت. (بُنیتسـر، قاب زدایى ها)
 

بُنیتسـر سـینما را «تبدیـل سـطح صیقلى پرده بـه بعدى روایـى» مى داند کـه در عمق 
صحنـه روى مى دهـد. بـه دیـد او عمـق صحنـه همـان جایـى اسـت که «نـگاه و تماشـاگر 
و موضـوع در آن محـو مى شـوند» و تماشـاگر بـه حضـور خـود در پیـش پـرده آگاه اسـت و 
همزمـان مى دانـد کـه در رؤیا اسـت. بـه زبان مونسـتربرگ، عمـق صحنه در ذهن تماشـاگر 
پدیـد مى آیـد، امـا بُنیتسـر پـس از ایـن از مونسـتربرگ جـدا مى شـود و با نزدیک شـدن به 
بـازن، ویژگـى تصویـر سـینمایى را برانگیختـن اشـتیاق بـه چیزى غایـب، واقعیتـى غایب و 
بیـرون از قـاب مى دانـد. بـه زبانـى دیگر، پیونـد زدن آن چه در قاب اسـت، به وجـود یکپارچه  
و برش نخـوردة واقعیـت. بُنیتسـر فضـاى بیـرون از قـاب را فضایى مى دانسـت که تنهـا از راه 
تخیـل مى تـوان شـکل داد و ازاین رو، سـینما را مجموعه  اى دانسـت از چیزهایـى که در قاب 
نشـان داده مى شـود و چیزهایى که خارج از قاب نشـان داده نمى شـود (بونیتزر،1393 :17).

پـس قاب سـینمایى (و شـاید هر قـاب دیگر) فقـط چهارچوبى براى جداکـردن پیرامون 
تصویـر از درون یـک تصویـر نیسـت. قـاب آشـکارکنندة گزینش و شـیوه و چگونگـى دیدن 
جهان از سـوى کسـى اسـت که آن را بـه کار مى بندد. پـس چه تفاوتى میان قاب سـینمایى 

و قاب نقاشـى اسـت؟ یـا قاب زدایـى به چه معنا اسـت؟
دس اُراوه14 (2011) چهار قاب سـینمایى را مشـخص مى کند: نامحسـوس15، فیگوراتیو، 
تصادفـى16 (اتفاقـى، بى هـدف) و بازتابى17. در قاب بندى نامحسـوس همۀ کوشـش فیلم سـاز 
بـر ایـن اسـت کـه بـا رعایـت قواعـد پیوسـتگى و واقع گرایـى، توجـه بـه فیلـم به سـان یک 
محصـول مصنوعـى یـا ساخته شـده کمرنـگ شـود. دسـتۀ دوم، بـر قاب هایـى اشـاره دارد 
کـه موقعیـت آن  هـا شـگردى بـراى تمرکززدایى، کژتابـى یا گسسـت تصویر بـراى آفرینش 
تأثیرهـاى فیگوراتیـو یـا اسـتعارى اسـت. قـاب بازتابى به شـیوة آوانـگارد یا هنرى فیلم سـاز 

جستارى در باب قاب سینمایى
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اشـاره دارد کـه قاب بندى  هـاى قراردادى یا مرسـوم را آگاهانه دسـت کارى یـا وارونه مى کند. 
قاب تصادفى به لحظه هایى وابسـته اسـت که رفتار قاب بیشـتر با بخت و تصادف مشـخص 

مى شـود تا سـینماتوگرافى. 

نتیجه گیرى
تصویـر  اگـر  یعنـى  مى گیـرد،  قـرار  قـاب  مفهـوم  برابـر  در  آشـکارا  قاب زدایـى  مفهـوم 
قاب گرفته شـده همـواره مشـخص کنندة نمـاى p.o.v یـا در مرکـز قـرار دادن موضـوع و بـا 
تأکیـد بـر نظـم هستى شـناختى چیزهـا در جهـان باشـد، قاب زدایـى زمانـى روى مى دهـد 
کـه ایـن قراردادهـا شکسـته یـا به بـازى گرفته شـوند. بـر ایـن پایـه، بُنیتسـر قاب زدایى را 
برانگیختـن و واداشـتن نـگاه (چشـم) بـه دیـدن و رویارویـى با تصویـرى آلترناتیـو مى داند، 
گونـه اى انحـراف که اثرى آیرونیک به کارکرد سـینما و نقاشـى و حتى عکاسـى مى بخشـد. 
ایـن همـان دریچه اى اسـت کـه بُنیتسـر از آن براى ورود بـه بحث تفاوت سـینما و هنرهاى 

دیـدارى دیگـر بهـره مى جوید. 
پـس اگـر همچـون اراوه (2011) توجـه به رابطـۀ تصویر و قاب را پیامد نقش سـینما در 
آفرینـش راه هـاى نوین دیدن و در پى آن شـیوه هاى آلترناتیو اندیشـیدن دربـارة اثر مدرنیته 
بـر هنرهاى دیـدارى در دهـۀ 1970 و 1960 بدانیم، مفهوم قاب زدایى بُنیتسـر چیزى بیش 

از نامـى دیگـر براى همـان قاب (یا گونـه اى از بازقاب بنـدى) نخواهد بود.  

براى خوانندة کنجکاو
براى درك بهتر اندیشـۀ بُنیتسـر درباب قاب و نسـبت نقاشـى و سـینما بهتر اسـت، نخست 
نوشـتۀ آنـدره بـازن دربـارة پیونـد سـینما و نقاشـى را بخوانیـد کـه در پایـان کتاب سـینما 

آمده است: چیسـت 
بازن، آندره (1386). سینما چیست. ترجمۀ محمد شهبا. تهران: سروش.

پـس از خوانـدن کتـاب قاب زدایى هـا، کتـاب سـینما 1 و سـینما 2 نوشـتۀ ژیـل دلـوز 
پیشـنهاد مى شـود. دلوز در این کتاب  ها مفهوم قاب و بیرون-از-پرده را بیشـتر کاویده اسـت. 

از ایـن دو کتـاب، تنهـا کتاب نخسـت دلـوز به فارسـى برگردانده شده اسـت:
دلـوز، ژیـل (1392). سـینما 1: حرکت-تصویـر. ترجمـۀ مازیار اسـالمى. تهـران: مینوى 

خرد.
Delouze, Jilles (1986). Cinema 1: The Movement-Image, 

Translated by Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam. London: 
The Athlone Press.

Delouze, Jilles (1989). Cinema 2: The Time-Image, Translated 
by Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam. London: The Athlone 
Press.
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مقالۀ «قاب زدایى ها» نخسـتین بار در کایه  دو سـینما منتشـر شـده و بعدها بُنیتسـر آن 
را بـه همـراه مقاله هـاى دیگـر در کتـاب قاب زدایى ها گـرد آورده  اسـت. براى دیـدن برگردان 

انگلیسـى صورت نخسـت مقالـه به کتاب زیـر بنگرید:
Wilson, David (ed.) (2000). Cahiers du Cinema, Vol 4,1973-

1978: History, Ideology, Cultural Struggle. Routledge.
 تفاوت هایـى انـدك میان مقالۀ منتشرشـده در کایه و مقالۀ آمده در کتـاب قاب زدایى ها 
دیـده مى شـود. گویـى کتـاب قاب زدایى هـا از نسـخۀ فرانسـوى آن بـه فارسـى برگردانـده 
شده اسـت. چنـد تصویـر هـم در برگردان فارسـى کتـاب «جا افتـاده»، اما مهم تریـن تفاوت، 
نبـود نمایـه در پایـان کتـاب ترجمه شـده اسـت. گویـى حـذف نمایـه  و گاه کتاب نامـه  در 
برگردان هـاى فارسـى کتاب هـا آرام آرام دارد روشـى جاافتـاده در صنعـت نشـر مـا مى شـود.

کتـاب شـگفت انگیز ویچـل لینـدزى بسـیار خواندنى اسـت و از نخسـتین اندیشـه هاى 
باریک نگرانـه اسـت کـه مى کوشـد، بـراى سـینما و تصویر متحـرك ارجى همپـاى هنرهاى 

دیگـر فراهـم آورد، آن هـم از سـوى یـک شـاعر مدرن:
Lindsay, Vachel (1922). Art of the Moving Picture. New York: 

The Denver Art Association.
کتاب زیر پژوهشـى موردکاوانه در نسـبت سـینما و نقاشـى اسـت که بیشـتر بر استفادة 

سـینما از شـگردها و ترکیب بندى هـاى نقاشـیک در فیلم هاى خـاص تأکید دارد:
Dalle Vacche, Angela (1996). Cinema and Painting: how art is 

used in film. University of Texas Press.
این دو کتاب نیز خواندنى هستند:

Jacobs, Steven (2011). Framing Pictures: Film and the Visual 
Arts. Edinburgh: Edinburgh University Press. 

Bernhart, Walter and Werner Wolf (2006). Framing borders in 
literature and other media. Editions Rodopi BV.
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چکیده
سـینماى مسـتند، با هـر تعریف و شـیوه اى، ارتباط تنگاتنگى با تصویـر، به مثابۀ سـند دارد؛ در واقع، 
فیلـم مسـتند اعتبـارِ اسـنادى خـود را، بیش از هـر چیز، از تصاویر کسـب مى کند. بـا در نظر گرفتن 
ایـن ویژگـى مهـم، ایـن پرسـش پیش مى آید کـه صـدا (اعم از موسـیقى، افکـت صوتى، گفتـار) در 
فیلـم مسـتند چـه جایگاهـى دارد و چه نسـبتى با واقع گرایى اسـنادى برقـرار مى کند. کتـاب صدا و 
موسـیقى در فیلـم مسـتند1 اثـر هالـى راجرز بـه دنبال پاسـخ دادن به این پرسـش ها و پرسـش هاى 

متنـوع دیگـرى اسـت کـه مى توان دربـارة رابطۀ صدا و موسـیقی و فیلم مسـتند طـرح کرد. 
کلیدواژه: فیلم مستند، موسیقى، صدا، تصویر 

مقدمه
ِگِریِـم هارپـر در مقدمـه کتـاب صـدا و موسـیقى در فیلـم و رسـانه هاى بصرى2 مى نویسـد: 
«صـدا کشـفى باسـتانى بـود و بـه همـان انـدازه اختراعـى تاریخـى اسـت. بـه بیـان سـاده، 
تشـخیص حس و شـور و هیجان صدا داسـتانى توأمان طبیعى و انسـان محور دارد. در حالى 
که شـکى نیسـت حیوانات، و گزارش شـده همین طور گیاهان، صدا را تشـخیص مى دهند، 
توانایـى انسـانى در شناسـایى آن و تمیـز دادن یـک صـدا از صـداى دیگر، پیونـد دادن صدا 
بـه فکـر یـا عملـى، و در نظر گرفتـن پدیدار صدا در بافت سـایر احساسـاتمان امـرى متمایز 
اسـت. مـا صداهـا را متناسـب با درك انسـانى خود از اهمیـت آن در جهانمان تهیـه و تولید 
مـى کنیـم. مسـلماً، چیزى نمى تواند بیـش از این بدیهى باشـد، به ویژه وقتى شـیوه اى را که 
آدمـى بـه صـدا توجه و از آن اسـتفاده مى کند با سـایر توجهـات و اسـتفاده ها در محیط هاى 
طبیعـى مقایسـه مى کنیـد. ما به طور قطـع کاربراِن نهایِى فعـال این «ابزار» هسـتیمـ  براى 
ارتبـاط، تفسـیر، تحقیـق، دسـتیابى، بیـان و بازنمـود.» (ص:1) ارتباط انسـان و صـدا چنان 

 محمدناصر احدی
M-n-ahadi@yahoo.com دانشجوی کارشناسی ارشد سینما، دانشگاه تربیت مدرس

صداهایی برای دیدن
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■ هالــى، راجرز (1397).  صدا و موســیقى در فیلم 
مستند. ترجمۀ نازنین اردوبازارچى. تهران: رونق.

طبیعـى و ضـرورى اسـت که حتى ممکن اسـت تحقیق و مطالعۀ بیشـتر در ایـن باب کارى 
عجیـب و عبـث در نظـر آیـد، امـا اتفاقاً همین رابطۀ طبیعى شـده اسـت که لـزوم تعمیق در 

آن را برمال مى سـازد.   
بـا اینکـه فنوگـراِف توماس ادیسـون، که داراى قابلیـت ضبط و پخش صدا بود، در سـال 
1887 اختـراع شـد، یعنـى تقریباً 8 سـال پیش از اختراع سـینماتوگراف در سـال 1895، تا 
زمـان اکـران خواننـدة جاز به عنوان اولین فیلـم ناطق با صداى همگاه در سـال 1927، چهل 

سـال زمـان برد تا بـه اهمیت صدا در سـینما پى برده شـود.
چارلـز موسـر در مدخـل «فیلـم مسـتند» از کتـاب تاریـخ تحلیلـى سـینماى جهـان3 
مى نویسـد: «... ریشـه هاى سـینماى مسـتند به زمانى دورتر بازمى گردد که شـکل جدیدى 
از فرمـى زنـده و دیرپـا در نیمـۀ دوم قـرن نوزدهـم شـکوفا شـده بـودـ  سـخنرانى مصـور4. 
نخسـتین مستندسـازان، با اسـتفاده از چـراغ جادو5، برنامه هـاى پیچیده و پرمغـزى از توالى 
تصاویـِر عکاسـانه تابانده شـده روى پرده به همـراه گفتار زنده، و گاهى موسـیقى و افکت هاى 
صوتـى، خلـق مى کردنـد.» (صص: 87ـ86) مشـخص اسـت فیلم مسـتند از همـان گام هاى 
نخسـتش به شـدت به قـدرت متقاعدکنندگـى تصویر6 متکى بـوده و «گفتار زنـده، و گاهى 

موسـیقى و افکت هـاى صوتـى» در حکـم چاشـنِى تصاویر بـه کار مى رفته اسـت.  
در واقع، ورود صدا به سـینما، بیش از آنکه مسـئله اي زیبایی شـناختی باشـد، مسـئله اي 
تکنولوژیـک و اقتصـادي بـود. بیـل نیکولـز در مقالۀ «مسـتند و پیدایـش صدا» دربـارة ورود 
صـدا بـه فیلـم مسـتند مى نویسـد: «در هیچ کجـاى دنیـا ورود صدا به مسـتند بـا ورود صدا 
بـه فیلـم بلنـد داسـتانى همخوانـى نداشـته اسـت. (1926ـ1928) همچون سینماسـکوپ، 
رنـگ، و بسـیارى از افکت هـاى بصـرى، فیلم هـاى ناطق مدت هـا پیش از اینکـه یک واقعیت 
باشـند، یـک امـکان بودنـد.» و در همیـن مقاله چنین اسـتدالل مى کند: «مسـتند محدودة 
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پیچیده اى از بازنمایى را اشـغال مى کند که در آن هنر مشـاهده کردن، واکنش نشـان دادن 
و گـوش دادن بایـد بـا هنر شـکل دادن، تفسـیر کردن و اسـتدالل آوردن ترکیب شـود.»   

همچنین، روآف ِجفرى در مقالۀ «قواعد صدا در مستند» درِك کارکرد صدا در سینماى 
مسـتند را در تقابـل بـا کارکـرد آن در سـینماى داسـتانى جسـت وجو مى کند و مى نویسـد: 
«در حالـى کـه نوارهـاى صوتـى فیلـم مسـتند نوعاً شـامل صـداى خـارج از قـاب، دیالوگ، 
موسـیقى، و افکت هاسـت، سلسـله مراتب و سـهِم ایـن صداهـا تا حـد زیـادى از قراردادهاى 
هالیـوودى کالسـیک متفـاوت اسـت. در واقع، اسـتاندارِد هالیوودِى تقسـیِم صـدا به قطعاِت 
منفصـْل تـا انـدازه اى ایـن عناصـر را کـه بخش هـاى جدایى ناپذیـر صداى مسـتند هسـتند 
تحت الشـعاع قـرار مى دهـد. در مجموعه مقاالتى، ریک آلتمـن قراردادهاى صدا در سـینماى 
کالسـیک هالیـوود را به مثابـۀ بر هم کنِش میاِن فهم پذیـرى و وفادارى توصیف کرده اسـت، 

سیسـتمى کـه در آن وفـادارى فـداى بُعـِد محـورى روایتى تر فهم پذیرى مى شـود.
بـه همین ترتیب، نوئل کرول اسـتدالل کرده عالمت مشـخصۀ داسـتان فیلـم هالیوودى 
شـفافیت و قابـل فهـم بـودن اسـت. فیلم هـاى عامه پسـند تجربیـات مکان هـا، رخدادهـا، 
شـخصیت ها و درام را بـا وضـوِح ترسیم شـدة بیشـترى از زندگـى مـا ارائه مى دهنـد. به بیان 
کـرول، «جریـاِن کنـْش شـفافیِت ایـده آِل پـر زرق وبرقى را دنبـال مى کند. این شـفافیت به 
وضـوح بـا کیفیـت قطعـاِت کنش هـا و رخدادهایى کـه معمـوالً در زندگى روزمره مشـاهده 
مى کنیـم در تضـاد اسـت.» فیلمسـازان هالیـوودى از تکنیـک هـاى سـینمایى تصویـرى و 
صوتـى بـراى جلـب توجـه تماشـاگر بـه عناصـر برجسـته اى که روایـت کنـش را پیش مى 
برنـد اسـتفاده مـى کننـد. کـرول مى گوید: «ایـن به اصطـالح رئالیسـِم آپاراتوس سـینمایى 
نیسـت کـه بـراى میلیـون هـا تماشـاگر جذاب اسـت، بلکـه قابلیت فهم تشـدیده اى اسـت 
کـه مشـخصۀ سـینماى هالیـوود اسـت. اگر تماشـاگران به راسـتى بـه وفـادارى عظیم تر به 
جهـان واقـع عالقه داشـتند، پس احتماالً فیلم هاى مسـتند مى توانسـتند بخـش بزرگ ترى 
از مجموعـه اى را تشـکیل دهنـد کـه فیلم ها را به فرم هنرِى بسـیارِ محبوِب قـرِن 20 تبدیل 

کرده اسـت.» 
بـر همیـن اسـاس، طبیعی اسـت که اهمیـت صدا و موسـیقی در سـینماي مسـتند به 
انـدازه سـینماي داسـتانی مورد مطالعـه قرار نگرفته باشـد و جاي خالی تحقیقـاِت عمده در 

ایـن بـاب در مطالعات سـینمایی به چشـم آید. 

معرفى کتاب
کتـاب صـدا و موسـیقى در فیلم مسـتند یکى از مجلدهاى مجموعۀ موسـیقى و رسـانه هاى 
تصویـرى راتلج7 اسـت که کتاب هایى شـامل مقـاالت جدیدى دربـارة موسـیقى در ژانرهاى 
خـاص سـینما، تلویزیـون، بازى هاى ویدئویى و رسـانه هاى جدید را در بـر مى گیرد و تاکنون 
عناوینـى همچـون موسـیقى در فیلم ترسـناك8، موسـیقى در فیلم وسـترن9، موسـیقى در 
تلویزیـون10، موسـیقى در برنامه هـاى علمـى تخیلـى تلویزیونـى11، موسـیقى در بازى هـاى 
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ویدئویـى12، مسـتند موسـیقى13 و... از ایـن مجموعـه منتشـر شـده اسـت. جز کتـاب صدا و 
موسـیقى در فیلـم مسـتند، در دو کتاب دیگـر این مجموعه، یعنى موسـیقى و صدا در فیلم 
صامـت14 و موسـیقى، صـدا و فیلم سـازان15، عـالوه بر موسـیقى، بـه صدا هم پرداخته شـده 
اسـت. با این حال، تمرکز اصلى مقاالت این کتاب بر نقش موسـیقى در فیلم مسـتند اسـت 
و صـدا، مشـتمل بـر افکت هـاى صوتـى و گفتـار، کمتـر مـورد توجه قـرار گرفته اسـت. این 
در حالـى اسـت کـه نقـش صدا به عنـوان عاملى براى تشـدید حـس واقع گرایى، چـه در آن 
دسـته از فیلم هـاى داسـتانى کـه تمایل بـه واقع گرایى دارنـد و چه در فیلم هاى مسـتند که 

مدعـى بازنمایـى بى کم  وکاسـت واقعیت هسـتند، اهمیت ویـژه اى دارد. 
ایـن کتـاب، که نسـخۀ انگلیسـى آن در سـال 2015 منتشـر شـده، داراى یـک مقدمه، 
یـک پیش گفتـار، یـازده مقالـۀ غنـى و مفصـل تاریخى دربـارة رابطـۀ موسـیقى و تصویر در 
فیلم هـاى مسـتند، و یـک پى گفتـار اسـت و هالـى راجرز، اسـتاد دانشـگاه و نویسـندة چند 
کتـاب دربـارة رابطـۀ موسـیقى و تصویـر، ویراسـتارى آن را بر عهده داشـته اسـت. (در اینجا 
مـراد از «ویراسـتار» همان شـخصى اسـت که معمـوالً در ایـران کتاب هـاى مجموعه مقاالِت 
نویسـندگان مختلـف «به کوشـش» یـا «به اهتمـاِم» او مهیـا مى شـود.) ترجمـۀ فارسـى را 
نازنین اردوبازارچى به سـرانجام رسـانده و چاپ نخسـت آن در سـال 1397 با حمایت مرکز 

گسـترش سـینماى مسـتند و تجربى در نشـر رونق منتشـر شـده است.
بـه قـول بیـل نیکولـز، «هالى راجرز نخسـتینـ  و مسـلماً نه آخریـنـ  کتـاب را در باب 
نادیـده گرفتـه شـده ترین جزء فیلم مسـتند، یعنى موسـیقى، به مـا عرضه کرده اسـت. این 
کتـاب نـه تنها نخسـتین بلکه بهتریـن درك و ارائه از این موضوع اسـت و بسـترى مناسـب 

بـراى آثـارى که پـس از آن خواهند آمـد.» (ص: 21)

جاى خالى مستندهاى ایرانى در مقدمۀ فارسى
ترجمۀ فارسى کتاب، پس از یادداشت کوتاهى از مدیر تحقیقات و پژوهش مرکز گسترش 
سینماى مستند و تجربى، با مقدمه اى به قلم احمد الستى، از مدرسان باسابقۀ سینما در ایران، 
شروع مى شود که به منظور مؤکد ساختن رابطۀ موسیقى و مستنْد پرسش هایى را مطرح مى کند: 
«آیا موسیقى و افکت هاى صوتى مى توانند معادلى براى واقعیت گرایى فیلم مستند باشند؟ آیا 
شباهتى بین واقعیت فیلم و مثًال ریتم یا هارمونى موسیقى وجود دارد؟ آیا قرابتى بین ساختار 
فیلم و فرم در موسیقى مى توان قائل شد؟ از آنجائیکه خویشاوندى ساختارى فیلم و موسیقى، نیاز 
اولیه همزیستى این دو است، تا چه میزان فیلم ساز و به همان اندازه موسیقى دان فیلم، بایستى از 
کارکرد و هنر یکدیگر آگاهى داشته باشند؟ به عبارت دیگر، آیا فیلم ساز نیازمند آگاهى از شکل، 
لحن و آهنگ موسیقى است تا بتواند فیلم خود را براى همراهى مسالمت آمیز با آن طراحى کند؟ 
و با همین منطق، آیا موسیقى دان فیلم نیاز به فهم تقسیمات ساختارى فیلم و ویژگى هاى زیبائى 
شناسانه دارد؟»16 (ص: 11) هریک از این پرسش ها وجهى از رابطۀ موسیقى و فیلم مستند را 

پیش مى کشد و ذهن را به تعمق بیشتر در باب این موضوع رهنمون مى شود.
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السـتى در ادامـۀ مطلبـش بـه نکتـۀ مهمـى در خصـوص همراهى موسـیقى بـا حوادث 
خطیـر تاریـخ قـرن بیسـتم در فیلم هـاى خبـرى و صرفـاً اطالع رسـان اشـاره مى کنـد و 
مى نویسـد: «... موسـیقى مى تواند حس مشـارکت را، مثال در جنگ تشـدید کند یا تخفیف 
دهـد و بـا همـان اسـتدالل از جریـان هـاى فاجعه برانگیـزى مثـل ظهـور و شـیوع نازیسـم، 
فاشیسـم و استالینیسـم جلوگیرى کنـد. در چنین وضعیت هایى نقش موسـیقى و صداهاى 
همراهـى کننـده آن مسـئولیتى خطیـر را فراهـم مـى آورد، زیـرا مى توانـد جنـگ طلبـى را 
تشـدید و یـا حسـى ضـد جنـگ را در بیننـده فیلـم بیافرینـد.» (صـص: 13ـ12) درواقـع، 
ترکیـب موسـیقى و تصاویِر مسـتند و خبـرى مى تواند هم موجـد همدلى بـا ایدئولوژى هاى 
تمامیتِ طلـب و سـرکوبگر باشـد و هـم روى گردانـى و ضدیّت بـا چنین اندیشـه هایى را رقم 
بزنـد. همین هم نشـینِى اثرگذارِ موسـیقى و تصاویِر مسـتند، و نقش تاریخـى آن در تأیید یا 

نفـى قدرت هـاى سیاسـى، اهمیـت کتـاب حاضـر را دوچنـدان مى کند.
بـا توجـه بـه اینکه کتاب اصلـى داراى مقدمـه اى از بیـل نیکولز اسـت، گنجاندن مقدمۀ 
فارسـى در کتـاب ایـن توقـع را در خواننده به وجود مى آورد که حداقل بخشـى از این مطلب 
به جایگاه موسـیقى، و البته صدا، در سـینماى مسـتند ایران بپردازد یا مسـتندهاى شـاخص 
ایرانـى را کـه از موسـیقى و صـدا بـه شـکل خالقانه اى بهـره برده انـد معرفى کنـد، خصوصاً 
اینکه نویسـندة مقدمۀ فارسـى به کّرات عضو هیئت داوران جشـنواره هاى مختلف سـینمایى 
بـوده و تجربـۀ تماشـاى مسـتندهاى ایرانى زیادى را داشـته اسـت. اما مقدمۀ فارسـِى فعلى 
ایـن انتظـار را برآورده نمى سـازد. فقدان چنین رویکردى در مقدمۀ فارسـى زمانى بیشـتر به 
چشـم مى آیـد کـه درمى یابیم بیل نیکولز، نظریه پرداز شـهیر سـینماى مسـتند، نوشـته اش 
را بـا ذکـر خاطـره اى شـخصى از اهمیت صدا در فیلم مسـتند آغاز مى کنـد: «من بر اهمیت 
موسـیقى در فیلم مسـتند واقفم. نسـخه اى از فیلم مردى با دوربین فیلمبردارى (ژیگاورتف، 
1929) کـه زمانـى در آرشـیو دانشـگاه مـا بود نـوار صدا نداشـت و بر خالف سـایر فیلم هاى 
مسـتند که دسـت کم موسـیقى داشـتند، این فیلم، در حقیقت یک فیلم صامت بود. وقتى 
آنـرا در کالس پخش کردم دانشـجویان خوابشـان برد. آن یورش مسـتبدانه ى تصاویر مونتاژ 
شـده بـراى آنهـا، البتـه نه بـراى همه، بـى اهمیت جلوه کـرده بـود. خاطره ى این اسـتقبال 
ناکام براى همیشـه در ذهن من باقى مانده اسـت. ارکسـتر آلوى، که پیش از این موسـیقى 
متن هـاى بسـیارى بـراى فیلم هـاى مختلـف سـاخته بـود، بعدها در سـال 2003 نسـخه ى 
موزیـکال جدیـدى از فیلم ارائه داد که موسـیقى آن ترکیبى از سـازبندى کالسـیک و مدرن 
بود. اسـتقبال از این فیلم به ناگهان تغییر کرد. شـادابى و انسـجامى در فیلم آشـکار شـد که 
نسـخه ى صامـت بـر آن پرده افکنده بود. موسـیقى ارکسـتر آلوى سـاختار فیلـم را ریتمیک 
کـرد و جانـى دوبـاره به این سـازوکار بخشـید که سـر بر مى آورد تـا همـگان از آن بهره مند 
شـوند. موسـیقى واکنشـى درخـور فیلـم برمى انگیخـت و به شـیوه اى متفـاوت از زمانى که 

فیلـم چون آبشـارى بى صـدا از تصاویر بـود با تدوین درمـى آمیخت.» (صـص: 18ـ17)

صداهایى براى دیدن
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پیش گفتار
هالـى راجـرز در پیش گفتـار خـود بـا عنوان «موسـیقى، صـدا و زیباشناسـى غیرداسـتانى» 
ایـن پرسـش را طـرح مى کند که موسـیقى در زیباشناسـى حقیقى و بى واسـطه ى مسـتند 
چـه نقشـى دارد و از قـول «بسـیارى از فیلمسـازان» پاسـخ مى دهـد: «هیـچ نقشـى.» (ص: 
27) راجـرز بـراى کنـدوکاو در رابطۀ موسـیقى و مسـتند از فیلم هاى مسـتنِد مختلفى مثال 
مـى آورد و مى کوشـد، بـا بهره گیـرى از نظریه هـاى زیبایى شناسـى مسـتند و درك روزمـرة 
انسـان از صدا، جایگاه موسـیقى در فیلم مسـتند را تبیین کند: «... مستند ریشه در رئالیسم 
دارد امـا اغلـب ذهنـى، اقناعـى، احساسـى و روایـى اسـت. زیباشناسـى مى توانـد مـرز میان 
واقعیـت و خیـال را تعییـن کنـد. دوم اینکـه فهـم مـا از سـهم صدا و موسـیقى در رئالیسـم 
دنیـاى دیجیتـال مسـئله اى بسـیار پیچیـده اسـت. موسـیقى جـارى در زندگى روزمـره در 
فروشـگاه ها، تلویزیـون و رسـانه هاى جمعـى آگاهـى صوتى مـا را ارتقـا داده اسـت. عالوه بر 
این، مخاطب بواسـطه ى سـینماى داسـتانى که همواره با موسـیقى عجین است توانایى فهم 
تصاویر به کمک موسـیقى را بدسـت آورده اسـت. موسـیقى قوى ترین دلیل خیالى ماسـت 
بـر اینکـه آنچـه مى بینیـم در حقیقت و در کمـال دوگانگى تا حـد امکان واقعى اسـت. فیلم 
مسـتند بـر خـالف داسـتانى سـعى ندارد برسـاخته بودن خـود را پنهـان کند. موسـیقى، به 
زعـم اکثریـت سـینماى داسـتانى و کارگردانانـش، دیگر کاربـرد چندانى ندارد و از رئالیسـم 
موجـود بـر پـرده مى کاهـد؛ دیگـر نیـازى نیسـت مخاطـب را بـه داسـتان خیالـى حاضر در 
تصاویـر کشـاند. برخـى عقیـده دارند حـس باورپذیـرى در فیلم مسـتند باید اقناعى باشـد. 
احساسـات، ارجاعـات تاریخـى و ترغیـب ریتمیک موسـیقى مى توانـد اسـتفاده ى خالقانه از 

صـدا را بـدل به وسـیله اى جذاب بـراى مستندسـازان بکند.» (صـص: 30ـ29)
راجـرز در ایـن پیش گفتـار بـر آن اسـت، تـا بـا شـواهد و ادلـه اى کـه ارائه مى کنـد، این 
دیـدگاه را کـه موسـیقىـ  به عنـوان مصنوعـى کـه در زندگـى واقعـى وجـود نداردـ  بـا ذات 
واقع گـراى فیلـم مسـتند در تعـارض قـرار دارد بـه چالـش بکشـد و حتى ضـرورت همراهى 
موسـیقى با فیلم مسـتند را برجسـته کند: «موسـیقى به فیلم مسـتند انسـجام مى بخشد و 
درسـت مثل موسـیقى فیلم هاى داسـتانى مى توانـد بیننده را بـه درون موقعیت هـاى روایى 
و احساسـى بکشـاند و هر بازنمایى بصرى را به دیدگاهى کامًال شـخصى بدل کند. همانطور 
که در ادامه خواهیم دید، سـبک موسـیقى مورد اسـتفاده در مستند، سـازبندى آن، ساختار، 
بافـت، لحـن، تاریـخ و نـوع آن، قرابـت، متن، ترانـه و هماهنگى یـا عدم هماهنگـى صوتى و 
تصویـرى مى تواننـد بنیان درك و دریافت فیلم را دگرگون کنند. پیوند روایى و زیباشناسـانه 
اى میـان صحنه هـا وجـود دارد و بیینـده مى توانـد حتى در یک تصویر شـلوغ هـم روى یک 
شـخصیت یـا موضـوع تمرکـز و به سـبب دیدگاه یـا عملى خاص احسـاس همـذات پندارى 

فراوانى پیدا کنـد.» (صص:40ـ39) 
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مقاالت
فصـل اول بـا عنـوان «طنیـن فیلم هـاى شـهرى: ورتـوف، روتمـن و نخسـتین تجربه هـاى 
زیباشناسـى صداى مسـتند»، به قلم کارولین بِْردسـال، تقابل میان ضبط صدا در اسـتودیو و 
در صحنه و میان تدوین مونتاژى و هم گاه را نشـانى از ترکیب مشـى هاى سیاسـى و بازنمایى 
سـینمایى امر شـهرى در قالب اسـتعاره اى از امر اجتماعى ارزیابى مى کند. بردسـال در بخش 
نخسـت مقالـۀ خـود بر تلقـِى فرمالیسـتى ورتـوف و ایونس از صدا و قابلیت تفسـیر سیاسـى 
و اجتماعـى آن انگشـت مى گـذارد و در ادامـه، بـا نقل قولـى از گریرسـون، او را مستندسـازى 
معرفـى مى کند که اعتقاد داشـت «میکروفون، درسـت مانند دوربین، مى توانـد کارکردى وراى 
بازتولیـد صـرف داشـته باشـد و میـز تدوین و بازضبـط صدا مى  توانـد قابلیت هاى بسـیارى را 
در برابـر فیلـم ناطق قرار دهد درسـت همانطـور که در برابر فیلـم صامت قـرار داد.» (ص: 76)   
بردسـال در ادامـۀ مقالـه اش، بـا تفصیل بیشـترى، صـدا در فیلم هـاى شـهرى روتمن را 
بررسـى مى کنـد و چنین نتیجـه مى گیرد که اسـتفادة تجربى از صداى مسـتند براى تعمق 
در کالن شـهرهاى مـدرن بـر اسـاس پیش فرض هـاى ایدئولوژیـک، که شـهر را محلـى براى 
عرضـۀ سـنت هاى تاریخـى، نظـم اجتماعـى و تبلیغات توریسـتى مى دانسـتند، دسـتخوش 
تغییر شـد. او مى نویسـد: «اسـتفاده ى روتمن از موسـیقى بعنوان تصویر انعکاس زیباشناسى 
غالـب یـک موسـیقى متـن تفسـیرى بـود که صداهـاى صنعتـى در آن حضـور داشـتند اما 
دیگـر در فراینـد مونتـاژ تبدیـل به تجربیات شـاعرانه نمى شـدند. موسـیقى و صـداى راوى، 
هیـچ کـدام نبایـد با سـاختار روایـى تصویر تداخل داشـته باشـند و یـا آنرا پیچیـده کنند و 

ایـن زیربنـاى جایگاه صـدا بعنوان حامـى تصویر اسـت.» (ص: 93)
«بـه صـدا درآوردن جهـان: نقـش موسـیقى و صـدا در اولیـن فیلم هاى خبـرى ناطق» 
عنـوان فصـل دوم اسـت؛ جیمـز ِدویـل در ایـن مقالـه بتواره گـى صـداي روى  فیلـم را براي 
مخاطبـان امریکایـی بررسـى مى کنـد و مى نویسـد: «فیلم خبرى موسـیقى و صـداى جهان 
را در اوایـل دوران ناطـق بـه سـینماروها عرضه کرد و تجربـه اى براى آنها بوجـود آورد که به 
گفتـۀ یـک منتقـد چنـان بود که گویـى به هیچ وجـه حس نمى کنید که در سـالن سـینما 
نشسـته اید.» (ص: 101) این طـور کـه ِدویـل مـى نویسـد، «یک فیلم خبرى عـادى ترکیبى 
از اخبـار جـدى و سـرگرم کننـده بـود. غیـاب صداى همـراه به معنـاى تأکید بر داسـتانى با 
جذابیـت بصـرى و خودبسـنده تلقى مى شـد که بـار روایى آن بر دوش موسـیقى اجرا شـده 

در سـالن (بـا کیوهایى مخصـوص داسـتان هاى خبرى) بـود.» (ص: 103)
ِدویـل بتوارگـى صـدا در نخسـتین فیلم هـاى خبـرى را بـه سـه بخـش سـخنان افـراد 
مشـهور، منظـرة صوتـى و اجراى موسـیقى تقسـیم مى کنـد؛ بنیتو موسـلینى، جـرج برنارد 
شـاو، جرج پنجم پادشـاه انگلیس، پادشـاه اسـپانیا، ِسـر آرتور کانـن دویل و جـان راکفلر در 
نخسـتین فیلم هـاى خبـرى ناطق حضور داشـته اند. در مـورد منظرة صوتـى، طیف مختلفى 
از صداهـا مثـل صـداى جمعیت در رخدادهـاى مهم، بالیاى طبیعـى، رویدادهاى ورزشـى و 
حتـى تخریـب پل هـا و یا محیط زیسـت و حتى بعدهـا در پایـان دهه 1920، صـداى میدان 
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جنـگ، راه خـود را بـه فیلم هـاى خبرى بـاز کردنـد. اجراى موسـیقى نیز، به عنوان سـومین 
عنصـر رایـج در فیلم هـاى خبرى ناطـق، به گروه فیلم سـازى اجـازه مى داد تا سـکانس هاى 
طوالنـى را بـدون نگرانـى براى از دسـت دادن توجـه مخاطب ضبط کنند. درواقع، موسـیقى 
در فیلم هـاى خبـرى ناطـق همـان عامـل انسجام بخشـى بـود کـه، بـه گفتـۀ هالـى راجرز، 

بیننـده را بـه درون موقعیت هـاى روایى و احساسـى مى ِکشـانْد.
جولى هوبرت در فصل سـوم در مقالۀ «نژاد، جنگ، موسـیقى و مورد یک دهم ملت ما» 
با بررسـى شـیوه هاى تحول سـبک فیلمسـازى غیر داسـتانى آمریکایى قبل و در طى جنگ 
جهانـى دوم بـر ترسـیم ایدئولـوژى، مکان و نژاد متمرکز مى شـود. به اعتقاد هوبرت، مسـتند 
«یـک دهـم از ملـت مـا» (1940)، به عنـوان تنهـا فیلمـى کـه در زمـان خودش بـه موضوع 
نـژاد، جغرافیـا و هویـت مى پـردازد، کمک زیـادى به درك نقش موسـیقى در مستندسـازى 
امریـکا مى کنـد. آهنگ سـازى به نـام روى هریس که موسـیقى هایش به خاطر روح وسـترن 
و نـژاد سفیدشـان معروف بودند، با سـاخت موسـیقى این مسـتند به نقش پیچیـده و بغرنج 
نـژاد در تعریـف موسـیقى آمریـکا پیـش از جنـگ جهانـى دوم ویژگـى خاصـى مى بخشـد. 
هوبـرت چنیـن اسـتدالل مـى کنـد کـه «اسـتفاده ى سـاده و صریـح از آوازهـاى مذهبى به 
همـراه تأکیـدى ملودیک بر تصاویر امیدوارانه تر و پیشـرفته تر به نظر مى رسـد اقدام حسـاب 
شـده اى از سـوى هریـس براى خنثـى کردن اثر ناامیـدى و غم موجود در تصاویر باشـد. او با 
اسـتفاده از فرآیند خودانگیخته بجاى نقل قول هاى صریح توانسـته لحنى بیشـتر آمریکایى 
تـا جنوبـى و یـا سیاهپوسـتى بـه آواز مذهبـى ببخشـد. در نتیجه، موسـیقى فیلـم مى تواند 
بیشـتر وسـیله اى بـراى زدودن نژادگرایـى از فیلـم و تلطیـف و دموکراتیـزه کـردن تصاویر و 

جمـالت آزاردهنده و اغلب خشـن فیلـم قلمداد شـود.» (ص: 149)
«موسـیقى، علم و فیلم  آموزشـى در بریتانیاى پس از جنگ» عنوان فصل چهارم اسـت 
کـه در آن تومـاس اف. کوِهـن مسـتند را به عنـوان یـک ابزار آموزشـى متناظر بـا اصالحات 
نظـام آموزشـى در نظـر گرفته اسـت. به باور کوهـن، «فیلم هاى آموزشـى به دلیـل وفادارى 
و تعهـد بـه آنچـه در برابر دوربین قرار دارد بسـیار مهم هسـتند و همگاهـى صوتى تصویرى 
دقیـق در مقابـل رفتـار خالقانه با صـداى محیـط ... از ویژگى هاى این فیلم هاسـت. دو مثال 
کوهن (سـازهاى ارکسـتر و علم در ارکسـتر) نگرش متضادى به هنرهاى موسـیقیایى دوران 
پـس از جنـگ دارند. اولین مثال به دنبال تشـویق کودکان به درگیر شـدن در کار موسـیقى 
اسـت در حالى کـه بـر نظـم اجتماعـى قدیـم پافشـارى مى کنـد. مثـال دوم پاسـخى به جو 
سیاسـى و فرهنگى با اسـتفاده از موسـیقى براى به خدمت گرفتن دانشـمندان بالقوه است.» 
(ص: 52) کوهـن معتقد اسـت در «سـازهاى ارکسـتر» از موسـیقى براى دعـوت به همراهى 
مدنـى بـراى اسـتقامت در برابـر حملـه نازى هـا اسـتفاده شـده اما فیلـم «علم در ارکسـتر» 
هرچنـد توانسـته تصویـر جذابى از علم ارائـه دهد اما حق مطلب را در مورد اجراى موسـیقى 

به مثابـۀ فعالیتـى جمعى به درسـتى ادا نکرده اسـت.
اورلِـن دنیـس مک ماهـون در فصل پنجـم ذیل عنوان «بازآفرینى مسـتند: حاشـیه هاى 
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صوتـى اولیـن فیلم مقاله هـاى کریـس مارکـر» دو تراولوگ، «یکشـنبه در پکـن» و «نامه اى 
از سـیبرى» و دو فیلم مقالـه سیاسـى، «توصیف یک جنـگ» و «کوبا، آرى!»، سـاختۀ مارکر 
را بـراى بررسـى شـیوة کنایه آمیـز کنـار هم قـرار دادن صـدا و تصویـر و کاربـرد غیرمعمول 
صـداى راوى بررسـى مى کنـد و چنین نتیجه مى گیـرد: «مارکر همـواره در تمام فیلم هایش، 
از تراولـوگ تا مسـتندهاى سیاسـى، از حاشـیۀ صوتى بعنوان وسـیله اى قدرتمنـد براى نقد، 
اسـتهزاء، اظهـار نظـر و پربارتـر کـردن ژانـر مسـتند اسـتفاده کـرده اسـت. تعهد خسـتگى 
ناپذیـر او بـه تشـویق بیننده به تردیـد در آنچه مى بیند و مى شـنود به بازآفرینـى انکارناپذیر 
فیلم هـاى مقالـه اى انجامیـده اسـت؛ دسـتاوردى کـه مارکـر همواره به سـبب آن بـه یکى از 

شـاخص ترین مستندسـازان قرن بیسـتم بدل شـده اسـت.» (ص: 207)
ِمرویـن کـوك در فصل ششـم با عنوان «موسـیقى آب: آهنگین کـردن جهان خاموش» 
قصـد دارد ماهیـت رقـص وار امیراطـورى آب را مورد مداقـه قرار دهد؛ بدین منظـور، کوك با 
بررسـى مسـتند «جهان سـکوت» اثر جک کوسـتو رابطۀ میان صداهاى صحنه و موسـیقى 
دراماتیـک را تحلیـل و مثال هـاى زیـادى را از تقلیـد صداهـاى جهـان واقعـى توسـط آالت 
موسـیقى شناسـایى مى کنـد. بـراى عالقه مند شـدن به تماشـاى آثار کوسـتو همین کفایت 
مى کنـد کـه بدانیـم اریـک رومـر و آندره بازن پـس از اکران فیلـم «جهان سـکوت» از آن به 

عنـوان گشـایندة افق هاى نویـن تجربه یـاد کرده اند.
فصل هفتم، «موسـیقى و زیباشناسـى جهان ضبط شـده: زمان، رخداد ومعنا در مسـتند 
بلنـد»، بـه قلـم جـان ُکرنِـر بـر این ایـده اسـتوار اسـت که موسـیقى در مسـتند داسـتانى، 
به رغـم شـباهت هاى اولیـه با حاشـیۀ صوتـى فیلم هـاى داسـتانى، قابلیت پیمـودن مرزهاى 
میـان زیبایى شناسـى و علـم را دارد. ُکرنِـر با بررسـى فیلم هاى «مردى روى سـیم» سـاختۀ 
جیمـز مـارش، «والـس بـا بشـیر» سـاختۀ آرى فولمـن و «سوءاسـتفاده از جایگاه» سـاختۀ 
چارلـز فرگوسـن ارائـه مى دهـد و شـیوه هایى را کـه خـودآگاه مخاطـب بـا موسـیقى درگیر 
مى شـود تحلیـل مى کنـد. ُکرنِـر در خاتمـۀ مطلبـش متذکـر مى شـود: «موسـیقى برخى از 
وظایـف ارجاعـى و فرمـى را که در روایت هاى داسـتانى دارد در مسـتند نیـز انجام مى دهد 
امـا بـر مبنـا و ذیل واقعیت عمـل مى کند و به عنوان یک وسـیله ى گسـترش و تمرکز نقش 
متمایزى در مسـتند دارد. ... موسـیقى در مسـتندـ  چه با اسـتفاده ى مشخص و چه محدود، 
چـه در انتظـار دیـده شـدن و چـه بـا ادراك غیـر مسـتقیمـ  مى بایسـت بررسـى انتقـادى 

متفاوتى نسـبت به موسـیقى در فیلم داسـتانى داشـته باشـد.» (ص: 253)
کـى. جـى. دانِلـى در «قدرت دریاى ایرلند: نسـخۀ جدیدى از فیلم مـردى از آران» فصل 
هشـتم را بـه مقایسـۀ موسـیقى انحصارى ارکسـترال مسـتند «مـردى از آران» با موسـیقى 
جدید گروه موسـیقى مسـتقل بریتانیایى  British Sea Power اختصاص داده و تشـریح 
کـرده «تغییـر در جهـان صوتـى یـک فیلم چگونـه مى تواند نـه تنها بـر دریافت فیلـم تأثیر 
بگـذارد بلکـه حذف موسـیقى مى تواند مسـتند را در مقـام موضوعى بـا ارزش تاریخى دچار 
مشـکل کنـد.» (ص: 54) بـه گفتـه کانلـى، «مـردى از آران» با موسـیقى جدیـدش از بافت 
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مسـتند خـود دور و بـه رویدادى موسـیقایى نزدیک و فیلم جدیدى شـده اسـت.  
«کاوش در اصالـت: بازخوانـى مسـتندهاى اینـدى راك» فصـل نهـم بـه قلـم ِجیمـى 
سکسـتون را تشـکیل مى دهد. سکسـتون انگارة فرهنگ مسـتقل را مبناى تحلیل خود قرار 
مى دهد و از نقش یوتیوب و رسـانه هاى هوادارمحور در گسـترش موسـیقى در مسـتندهاى 
امریکایـى سـخن بـه میان مـى آورد. به باور وى، محتواى گسـتردة آرشـیوِى در دسـترس به 
طـرد اسـتفاده از راوى منجـر شـده کـه ایـن موضـوع با انـکار عینیـت مرتبط اسـت. چنین 
موقعیتـى اغلـب بـا بى اعتمـادى به گفتـار متن به عنـوان تکنیکى کـه نشـان از فاصله عینى 

دارد مرتبط اسـت.   
ماریـون لئونـارد و رابرت اسـتراکن در فصـل دهم با عنوان «فراتـر از پس زمینه: آمبیانس 
و طراحـى صـدا در مسـتندهاى هنـرى معاصـر» فیلم هایى را بررسـى مى کنند کـه مرزهاى 
زیبایى شـناختى و سـبکى میـان مسـتند و فیلـم هنـرى اروپایـى را درمى نوردند. ایـن دو در 
نتیجه گیـرى خـود اسـتدالل مى کننـد کـه «کـم اهمیـت جلـوه دادن صداى محیـط باعث 
مى شـود جنبـۀ مهمـى از درگیـرى احساسـى فیلـم از دسـت بـرود و نادیـده بگیریـم کـه 
مجازهـاى ریشـه دارى در صـداى محیـط وجـود دارند که بـه ایجاد معنا و تجربۀ سـینمایى 

کمـک مى کننـد.» (ص: 323)
«قوم نگارى صوتى: لویاتان و ماتریالیسـم نوین در مسـتند» نوشـتۀ ِسـلمین کارال و آالنا 
تایـن عنـوان فصـل یازدهـم اسـت کـه پیچیده شـدن یـا بى توجهـى بـه دریافت بصـرى به 
سـبب صـدا را مـورد کنـدوکار قـرار مى دهد. ایـن دو معتقدنـد کـه قـرار دادن دوربین هاى 
کوچـک و میکروفن هـا در مکان هـاى غیر معمول منجر به سـردرگمى چندحسـى مى شـود 
و توجـه را از تصاویـر بـه سـمت سـایر حس ها منحـرف مى کند. به زعـم آنها، ایـن امر باعث 
قطـع ارتبـاط بیـن گوش کـردن و شـنیدن و همچنین بین گوش کـردن و ادراك مى شـود. 

پى گفتار
آناهیـد کاسـابیان در پى گفتـار بـه تم هـاى مطرح شـده در فصـول پیـش وضـوح بیشـترى 
مى بخشـد و در ادامـه بـه بحث دربارة مسـیرهاى جدیـد فرم هاى متأخر مسـتندهاى صوتى 
تصویرى مى پردازد. او مالحظاتى را در باب اسـتفاده از صدا و موسـیقى در ویدئوهاى محبوب 
و ویدئوبالگ هـا مطـرح مى کنـد و نشـان مى دهـد چگونه رسـانه هاى جدید مرزهـاى صوتى 
و تصویـرى میـان حقیقـت و داسـتان را مغشـوش مى کننـد. او در خاتمـۀ بحثـش گوشـزد 
مى کند: «این کتاب نه تنها شـامل آخرین مطالعات در زمینۀ موسـیقى فیلم مسـتند اسـت 
بلکـه سـرنخ هاى زیـادى را در اختیار نسـل آینده تحقیقـات در خصوص صدا و موسـیقى در 
فیلم هـاى مسـتند و سـایر متـون صوتـى تصویـرى قرار مى دهـد. آینـدة تفکر در ایـن حوزه 
تغییـر بنیادینـى با چاپ این کتاب خواهد داشـت که همین آرزوى نویسـندگان و ویراسـتار 

ایـن کتاب اسـت.»  (ص: 359)
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ترجمه و ویرایش 
بــراي قضــاوت دربــارة کیفیــت ترجمــه قاعدتــاً نیــاز بــه تطبیــق دقیــق متــن انگلیســی و 
متــن فارســی اســت، امــا در نگاهــی گــذرا برخــی کاســتی ها در متــن فارســی بــه چشــم 
ــور  ــه حض ــه و البت ــتر در ترجم ــت بیش ــی دق ــا کم ــد ب ــر می رس ــه نظ ــه ب ــد ک می آی
ــوان انگلیســی  ــال، عن ــراي مث ــد. ب ــاب راه نیاب ــه کت ــر می توانســت ب ــتاري متبح ویراس
 Music, Science and Educational Film in Post-War Britainفصــل چهــار
ــاي پــس از  ــاي علمــی آموزشــی در بریتانی ــه شــده: «موســیقی و فیلم ه ــن ترجم چنی
جنــگ». امــا ترجمــۀ صحیــح آن «موســیقى، علــم و فیلــم  آموزشــى در بریتانیــاى پــس 
ــره  ــوان به ــن عن ــاالت از همی ــن هــم در قســمت بررســی مق ــه م از جنــگ» اســت، ک
ــی کــه  ــع، مترجــم تصــور کــرده Science صفــت Film اســت در حال ــرده ام. در واق ب
ــود  ــر مقص ــت و اگ ــت (adjective) اس ــم (noun) وscientific  صف Science اس
 scientific and educational ــود از عبــارت نویســنده فیلم هــاي علمــی آموزشــی ب

ــرد.  ــتفاده می ک films اس
البتـه، بخشـی از مشـکالت فعلـی متن فارسـی به شـلختگی ویرایش مربوط می شـود 
کـه از فهرسـت مطالـب شـروع شـده و در سراسـر کتـاب ادامـه می یابـد. جدانویسـی و 
سرهم نویسـی کلمـات از هیـچ منطـق و قانونـی پیـروي نمی کنـد و همیـن اهمـال کاري 
موجـب بی اعتمـادي مخاطـب به کتاب می شـود. نیم فاصلـه در کلماتی دوبخشـی، که باید 
بـا حفـظ استقاللشـان نزدیک به هم نوشـته شـوند، رعایت نشـده و متن را به دسـتنویس 
اولیه و ویرایش نشـده اي شـبیه سـاخته که نمونه هـاي آن در تکه هایی کـه از کتاب آورده ام 

است.  مشـخص  کامًال 
در صفحـه 52، «سـازهاي ارکسـتر» و «دانـش در ارکسـتر» با بی دقتـی آزاردهنده اي به 
این شـکل نوشـته شده: «سـازهاي اکسـتر» و «دانش در اکسـتر». سـپس، در فصل چهارم، 
مسـتند «دانـش در ارکسـتر» بـه «علم در ارکسـتر» ترجمه شـده اسـت. عالیم سـجاوندي 
نیـز وضعیـت بهتـري از اغـالط امالیـی کتـاب نـدارد. خالصه، متـن از نظر چنیـن خطاها و 

سـهل انگاري هایی نمونـه اي قابـل مطالعه اسـت.  

نتیجه گیري
کتـاب صـدا و موسـیقی در فیلـم مسـتند بـر آن اسـت، بـا ارائـه طیـف وسـیعی از نظریات 
و نمونه هـا، ایـن دیـدگاه غالـب را کـه نقـش صـدا در مسـتند را دسـت کـم مـی گیـرد بـه 
چالـش بکشـد و مخاطـب را بـه ایـن باور برسـاند کـه بخشـی از اعتمـاد و باورپذیـري فیلم 
مسـتند حاصـل صداهـاي دایجتیک و غیر دایجتیکی اسـت کـه با خالقیت مستندسـازان و 

موسـیقی دان ها در مسـتندهاي مختلـف بـه کار رفتـه اسـت.

صداهایى براى دیدن
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پى نوشت
1. Music and Sound in Documentary Film

2. Sound and Music in Film and Visual Media

3. Oxford History of World Cinema 

کتـاب بسـیار خواندنـى و مفیـدى اسـت که بـا توجه به کیفیـت ترجمۀ فارسـى اش بایـد کمال احتیـاط را در 
اسـتفاده از آن به خـرج دارد.

4. the illustrated lecture

5. magic lantern

6. ضرب المثل انگلیسى seeing is believing به این واقعیت اشاره دارد که پیش از پذیرفتن اینکه چیزى 
وجود دارد یا اتفاق افتاده، حتماً باید آن را دید. در فارسى نیز، ضرب المثل «شنیدن ِکى بُود مانند دیدن» به 

رجحان دیدن بر شنیدن تأکید مى کند.
7. Routledge Music and Screen Media Series

8. Music in the Horror Film

9. Music in the Western

10. Music in Television

11. Music in Science Fiction Television

12. Music In Video Games

13. The Music Documentary

14. Music and Sound in Silent Film

15. Music, Sound and Filmmakers

16. متأسـفانه، شـماره گذاري صفحـات کتـاب از صفحـۀ 16 آغـاز شـده و همیـن بی دقتـی ارجاع بـه صفحات 
ابتدایـی را بـه کاري سـخت بـدل می کند. درضمن، جز در مواردى که باعث بروز مشـکل مى شـده، رسـم الخِط 
مطالب نقل شـده از کتاب حفظ شـده اسـت و بخش پایانى این نقد نیز به شـلختگى ویرایش کتاب اختصاص 

دارد.     

منابع 
Bill Nichols, DOCUMENTARY AND THE COMING OF SOUNDF SOUND, in 
http://filmsound.org/film-sound-history/documentary.htm
Geoffrey Nowell-Smith (1999), ‘The Oxford History of World Cinema’, Oxford 
University Press 
Graeme Harper (2009), ‘Sound and Music in Film and Visual Media: A Critical 
Overview’, Bloomsbury Academic 
Holly Rogers (2015), ‘Music and Sound In Documentary Film’, Routledge
Jeffrey Ruoff, Conventions of Sound in Documentary, in https://www.dartmouth.
edu/~jruoff/Articles/ConventionsofSound.htm



350213

ــــ ۷  ۸   ،  
۱۳۹۸ ـــ    

چکیده
ــا و آلبــرت در شــهر لنــدن یکــى از بزرگ تریــن موزه هــاى جهــان اســت. ایــن  مــوزة ویکتوری
ــه  ــق ب ــا، متعل ــمال آفریق ــه و ش ــالم در خاورمیان ــدن اس ــر از تم ــزار اث ــوزده ه ــوزه داراى ن م
ــرن بیســتم میــالدى اســت.  ــل ق ــا اوای ــرن هفتــم ت ــام آغازیــن ظهــور ایــن دیــن یعنــى ق ای
مجموعه هــاى ایــن مــوزه شــامل آثــار گوناگونــى اســت کــه بخــش عمــدة آن هــا ایرانــى اســت. 
ــرن  ــت ق ــۀ نخس ــه نیم ــق ب ــى متعل ــوجات ایران ــر از منس ــه اى بى نظی ــوزه مجموع ــن م ای
نوزدهــم را در اختیــار دارد کــه شــامل بیــش از 900 نمونــه از منســوجات بافته شــده ، قلمــکار، 
ــى  ــوازم تزیینــى و مصرف ــواع مختلفــى از پوشــاك، ل ــار ان ــن آث ــد. ای ســوزن دوزى و رودوزى ان

ــود.  ــامل مى ش ــى را ش ــۀ مذهب ــباب و اثاثی ــفره، پوشــش اس ــه، س ــر بقچ نظی
انتشــارات مــوزه در ســال 2010م. تعــداد 200 منســوج از ایــن آثــار را بــه همــراه توضیحــات 
ــى  ــام منســوجات ایران ــه ن ــى ب ــم جنیفــر وردن و پاتریشــیا بیکــر1 در قالــب کتاب ــه قل فنــى ب
ــخ  ــوزة تاری ــراى پژوهشــگران ح ــن نویســندگان ب ــار ای ــازار نشــر عرضــه کرده اســت. آث ــه ب ب
ــت.  ــاپ رسیده اس ــه چ ــا ب ــدادى از آن ه ــز تع ــران نی ــه در ای ــت ک ــنا اس ــوجات نام آش منس
کتــاب حاضــر بــا دو ترجمــه در دو ســال پیاپــى منتشــر شــده کــه بــه بررســى ایــن دو نمونــه 

ــم. مى پردازی
کلید واژه:  موزة ویکتوریا و آلبرت، منسوجات ایرانى، جنیفر وردن، پاتریشیا بیکر

مقدمه
آن چـه به اختصـار در منابـع تاریـخ هنـر دربـارة صنعـت نسـاجى دورة قاجار آمده اسـت، 
بیانگـر رکـود و به نوعـى انحطـاط ایـن صنعتـ  هنر کهن ایرانى اسـت که دلیـل آن ورود 

شـیوه هاى غربـى و نفـوذ آن هـا بـر پارچه بافى ایرانى دانسـته شده اسـت.

 بنفشه مقدم
violettaverseau@yahoo.com   عضو هیئت علمی دانشگاه هنر

منسوجات ایرانی، به عبارت دیگر... 
       



350214

ــــ ۷  ۸   ،  
۱۳۹۸ ـــ    

نقد کتاب پژوهشى

ــاى  ــژه پارچه ه ــت به وی ــوجات باکیفی ــدة منس ــى صادرکنن ــود زمان ــه خ ــران ک ای
ــاى  ــود و از کارخانه ه ــده ب ــل ش ــوجات تبدی ــدة منس ــه واردکنن ــود، ب ــمى ب ابریش
ــرى  ــه تمــام مشــرق زمین صــادر مى شــد، خب نســاجى کــه روزگارى محصــوالت آن ب
ــود،  نبــود. در آن زمــان عمــدة تجارت هــا در ایــران، داللــى تجــار از اجنــاس بیگانــه ب
تا جایى کــه حاج آقــا نــوراهللا مى گویــد: «بازرگانــان ُعمــال اجنبــى شــده  بودنــد». 

ــى: 1397). ــا ســلطۀ غرب ــه ب (ماجــراى پارچــۀ انگلیســى و مقابل
ــران مى نویســد:  ــران و قضیــۀ ای جــرج کــرزن، سیاســتمدار انگلیســى در کتــاب ای
«گذشــته از  اشــیاى تجملــى غربــى کــه طبقــات بــاال بــه آن معتــاد شــده اند، پوشــاك 
ــود.  ــرب وارد مى ش ــى از غ ــان جملگ ــا زن ــه ت ــردان گرفت ــه از م ــات جامع ــۀ طبق هم
ــراى  ــه اى ب ــى و پنب ــاش نخ ــان و قم ــات اعی ــراى طبق ــوت ب ــاتن و ماه ــم، س ابریش
ــى  ــد و نیل ــا مســکو مى آی ــات. لبــاس یــک روســتایى ســاده از منچســتر ی همــۀ طبق
ــا  ــن ت ــع از باالتری ــود. درواق ــى وارد مى ش ــرد، از بمبئ ــه کار مى ب ــر او ب ــه همس را ک
ــى  ــاى غرب ــه کااله ــى ب ــته و متک ــع وابس ــور قط ــى، به ط ــب اجتماع ــن مرات پایین تری

ــص67-66) ــرزن. 1362: ص ــده اند». (ک ش
ــار  ــاى تج ــر از رؤس ــت صد نف ــن» هش ــۀ «حبل المتی ــل از روزنام ــه نق ــه ب تااین ک
و  اشــراف اصفهــان متفــق شــدند و طــى اعالمیــه اى تــرك اســتعمال و خرید و فــروش 
منســوجات خارجــى را اعــالم کردنــد. تأســیس «شــرکت اســالمیه» بــه ابتــکار حاج آقــا 
نــوراهللا اصفهانــى در اصفهــان و همــکارى تجــار ایــن شــهر نمونــۀ بســیار موفقــى از ایــن 
راهبــرد در ایــران اســت. (ماجــراى پارچــۀ انگلیســى و مقابلــه بــا ســلطۀ غربــى: 1397) .

براســاس دالیــل مبتنــى بــر تحقیــق در پارچه هــاى ایــن دوره بایــد اظهــار داشــت 
ــى  ــف پارچه باف ــز مختل ــنتى در مراک ــیوه هاى س ــان ش ــا هم ــده ب ــدان بافن ــه هنرمن ک

■ وردن، جنیفر مرى و پاتریشــیا ال. بیکر (1395). 
منســوجات ایرانى. ترجمۀ معصومه طوسى. سمنان: 

دانشگاه سمنان.
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ــاى ابریشــمى و  ــه، پارچه ه ــال ترم ــل، ش ــت، مخم ــاى زربف ــواع پارچه ه ــد ان ــه تولی ب
ــر  ــد. عالوه ب ــه پرداختن ــى روى پارچ ــه دوزى (رودوزى) و نقاش ــواع دوخت ــن ان هم چنی
ــى از آن  ــت ناش ــاد رقاب ــران و ایج ــه ای ــى ب ــاى اروپای ــل ورود پارچه ه ــه دلی ــن ب ای
ــد کــه از  ــه  وجــود آوردن ابتــکارات فنــى در زمینه هــاى مختلــف ماننــد ابریشــم بافى ب

ــود. ــد در بافــت پارچه هــاى ابریشــمى ســاتن ب ــون جدی ــداع فن ــه اب آن جمل
بافنــدگان ایــن عهــد شــیوة «لُپه بــاف» و «پشــت کالف» را در نقش انــدازى 
ــن اســلوب  ــا ای ــر ب ــا و بى نظی ــارى بســیار زیب ــه و آث ــه کار گرفت ــاتن ب ــاى س پارچه ه
ــود،  ــا ب ــوع پارچه ه ــن ن ــد ای ــدة تولی ــز عم ــه مرک ــه ک ــى ابیان ــاى پارچه باف درکارگاه ه
خلــق نمودنــد. هم چنیــن درایــن دوره بافــت نوعــى پارچــۀ ابریشــم چندرنــگ و درهــم 
ــه «ایــکات» رایــج شــد کــه نمونه هــاى جالبــى از آن باقــى  بافــت ســایه دار موســوم ب

است.
در همیــن زمینــه بافــت نــوع دیگــرى از پارچــۀ ابریشــم بــا فــن معــروف بــه «دورو» 
ــا «دوپــودى» کــه از دورة ساســانیان و پــس از آن در قــرون اولیــۀ اســالم در ایــران  ی
رایــج بــود، مجــدداً بــه دســت هنرمنــدان بافنــدة دورة قاجــار رواج یافــت. چنــد پــرده و 
پوشــش قبــر کتیبــه دار ابریشــمى کــه بــا ایــن فــن بافتــه شده اســت، باقــى اســت کــه 
یکــى از آن هــا داراى تاریــخ 1202 ه اســت و عبــارت (عمــل محمد حســین) نیــز روى 

آن بافتــه شده اســت.
به غیــر از ابریشــم بافى بافــت پارچه هــاى شــال ترمــه درکارگاه هــاى کرمــان و یــزد 
ــر نظــام)  ــر (امی ــن راه امیرکبی ــج شــد کــه در ای ــا فنــون پیشــرفته بیش از پیــش رای ب
نقــش عمــده اى داشــت. وى ســعى فراوانــى در توســعه و گســترش ایــن کارگاه هــا نمــود 

و بــه همیــن جهــت پارچه هــاى شــال ترمــه بــه «امیــرى» نیــز معــروف شــد.

■ وردن، جنیفر مرى و پاتریشــیا ال. بیکر (1397). 
منسوجات ایرانى. ترجمۀ مهران محبوبى. تهران: چاپ 

و نشر نظر.
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ــه دوزى  ــاى دوخت ــل ورود پارچه ه ــه دلی ــف ب ــاى مختل ــت پارچه ه ــر باف عالوه ب
ــازار آن،  ــران و رواج ب ــه ای ــى ب ــوى و ایتالیای ــاى فرانس ــد گوبلن ه ــى مانن ــدة اروپای ش
فنــون و شــیوه هاى متنوعــى درزمینــۀ دوخته دوزى هــاى ایرانــى نســبت بــه قبــل بــه 
وجــود آمــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــران در ایــن راســتا نیــز داراى پیشــینه اى کهــن 
ــه دورة هخامنشــى مى رســد. به این ترتیــب  ــر دالیــل موجــود قدمــت آن ب اســت و بناب
انــواع رودوزى ماننــد ابریشــم و گالبتــون دوزى، نقــده دوزى، ملیلــه دوزى، خــوس دوزى، 
فتیلــه دوزى  ده یــک دوزى،  پیلــه دوزى،  بخــارادوزى،  رشــتى دوزى،  سلســله دوزى، 
ــه از  ــیار ماهران ــى بس ــا تلفیق ــوارد ب ــى م ــا و در برخ ــى زیب ــلوب هاى تزیین ــا اس ب
ــم و  ــل، ابریش ــد مخم ــه مانن ــواع پارچ ــر روى ان ــى ب ــى و اروپای ــاى ایران نقش مایه ه

ــى نقــش بســت. ــدان ایران ــه دســت هنرمن ــى ب ــاى کتان ــى پارچه ه حت
درنتیجــه مى تــوان گفــت، هنرمنــدان بافنــدة دورة قاجــار کــه وارث فنــون و 
شــیوه هاى پیشــرفتۀ دورة صفــوى و قبــل از آن بودنــد، توانســتند در شــرایط اجتماعى و 
فرهنگــى زمــان خــود بــا بهره گیــرى از غنــاى ایــن هنــر همــراه بــا شــیوه هاى اروپایــى 
و گاه شــیوه هاى چینــى و هنــدى، مکتبــى را تحــت عنــوان مکتــب پارچه بافــى قاجــار 

خلــق نماینــد.
حاصــل تــالش ایشــان امــروزه به صــورت نمونه هــاى موجــود در موزه هــا و 
ــدود 200  ــى ح ــود. معرف ــت مى ش ــیار یاف ــخصى بس ــى و ش ــاى خصوص مجموعه ه
نمونــه از ایــن منســوجات بــه کوشــش مــوزة ویکتوریــا و آلبــرت لنــدن و تحــت عنــوان 
کتابــى از انتشــارات آن مــوزه صــورت گرفتــه کــه در ایــران توســط دو نفــر بــه فارســى 

ــده شده اســت.  برگردان

دربارة کتاب و مؤلفان و مترجمان آن 
پاتریشــیا ال. بیکــر ( 2008-1942م) شرق شــناس، مــدرس دانشــگاه و پژوهشــگر حــوزة 
منســوجات و شیشــه هاى اســالمى بــود کــه کتــب متعــددى را نیــز در ایــن زمینــه بــه 
ــوزة  ــردان ارشــد بخــش منســوجات م ــر وردن مجموعه گ ــر درآورد. جنیف رشــتۀ تحری
ویکتوریــا و آلبــرت لنــدن اســت کــه در ســال 2004م. بازنشســته شــد. بــه گفتــۀ وى 
تــا پیــش از فــوت پاتریشــیا بیکــر حــدود 85 درصــد از منســوجات دورة قاجــار مــوزه 
فهرســت شــده و درمــورد این کــه کــدام نمونه هــا بایــد در کتــاب معرفــى شــوند، هــم 
تصمیــم گرفتــه شــده بــود. خانــم بیکــر یادداشــت هاى خــود را بــه خانــم وردن ســپرد 
تــا ویرایــش نهایــى متــن صــورت گیــرد. ســرانجام بــا کمــک مؤسســات و افــراد مختلــف 
ــر  ــران به عنــوان یــک اث ــه چــاپ رســید. نتیجــۀ تحقیقــات ایشــان در ای ــر حاضــر ب اث
ــراى عالقه منــدان و پژوهشــگران حــوزة تاریــخ منســوجات ایــران  ارزشــمند و مفیــد ب

قابلِ تأمــل اســت.
ــروه  ــت علمــى گ ــه طوســى، عضــو هیئ ــاب او در ســال 1395 توســط معصوم کت



350217

ــــ ۷  ۸   ،  
۱۳۹۸ ـــ    

آموزشــى طراحــى و چــاپ پارچــۀ دانشــگاه ســمنان و توســط انتشــارات همــان دانشــگاه 
ــت،  ــعى شده اس ــه س ــد ک ــر مى رس ــه نظ ــور ب ــر این ط ــد. در ظاه ــاپ ش ــه و چ ترجم
ــد  ــوان دی ــا دقــت در متــن مى ت ــا ب ــز ماننــد نســخۀ اصلــى باشــد، ام ــد کتــاب نی جل
ــۀ  ــراف 4 صفح ــال در پاراگ ــوان مث ــد. به عن ــه آمده ان ــورت خالص ــالت به ص ــه جم ک
ــذف  ــه ح ــگام ترجم ــب هن ــح داده اســت: «بعضــى از مطال ــور توضی ــم این ط 9، مترج
شــده اند؛ زیــرا ایــن مطالــب بــراى مخاطبــان انگلیســى زبان نوشــته شــده و ایشــان بــه 
فرهنــگ مــا آشــنایى ندارنــد، پــس نیــاز بــه توضیــح اســت. مثــًال این کــه فــرق بیــن 
شــیعه و ســنى چیســت؟ و یــا این کــه مهــر نمــاز چیســت؟ امــا توضیــح ایــن مطالــب 
بــراى مخاطــب ایرانــى از بدیهیــات دیــن اســت. البتــه معمــوالً در امــر ترجمــه شایســته 

اســت، در متــن دخــل و تصرفــى صــورت نگیــرد!»  
کیفیــت تصاویــر کــدر و تــار اســت کــه بــراى رفــع ایــن مشــکل، تصاویــر در یــک 
ــه انتشــارات  ــوان حــدس زد ک ــاب عرضــه شــده اند. مى ت ــراه کت ــه هم ــوح فشــرده ب ل
دانشــگاه بــه جهــت پاییــن آوردن هزینه هــا اقــدام بــه ایــن امــر نموده اســت، 
ــب  ــوارد مخاط ــب م ــه در اغل ــت ک ــن اس ــده، ای ــه نش ــه آن توج ــه ب ــى ک ــا مطلب ام
ــگاه اول بــه دنبــال تصاویــر رنگیــن و جالبِ توجــه  بــه هنــگام تــورق یــک کتــاب در ن
اســت. به ویــژه درمــورد موضــوع جذابــى از حــوزة هنــر، امــا در کتــاب مورِدبحــث ایــن 
ــه اولیــن  ــد ک ــه توجــه کن ــن نکت ــه ای ــرآورده نمى شــود. الزم اســت ناشــر ب انتظــار ب
لحظــۀ برخــورد بــا کتــاب بیشــترین تأثیــر را در مخاطــب خواهــد داشــت. صفحه آرایــى 
ــه کتاب هــاى مدرســه صــورت گرفتــه کــه باعــث شده اســت،  بســیار ســاده و شــبیه ب
ــوع کاغــذ کــدر نیــز  ــا اثــر اصلــى از شــکوه آن کاســته شــود. انتخــاب ن در مقایســه ب
ــه نظــر نمى رســد. ضمــن این کــه مترجــم کتــاب  ــر بى تأثیــر ب ــارى تصاوی در ایجــاد ت
به عنــوان اســتادى متخصــص در ایــن حــوزه امــکان اســتفاده و معرفــى منابعــى بســیار 
ــگام  ــا متــن در هن ــده را داشته اســت، ام ــاب آم ــر از آن چــه در صفحــۀ 10 کت متنوع ت

ــاً روان و منســجم اســت.      خوانــش، تقریب
ــدام  ــز اق ــى نی ــران محبوب ــه، مه ــن ترجم ــۀ ای ــس از ارائ ــال پ ــۀ دو س ــه فاصل ب
ــه شده اســت.  ــازار عرض ــه ب ــر ب ــر نظ ــه توســط نش ــوده ک ــر نم ــن اث ــردان ای ــه برگ ب
ــه توانایــى ایشــان در معرفــى حــوزة متنــوع  ــارى از ایــن مترجــم، ب ــا جســتجوى آث ب
ــۀ  ــن زمین ــذا انتخــاب ای ــم. ل ــى مى بری ــوان پ ــودك و نوچ ــار ک ــژه آث ــتان و به وی داس
ــاب  ــش کت ــۀ خوان ــا در ادام ــد، ام ــى رس ــر م ــه نظ ــز ب ــى مخاطره آمی ــى کم تخصص
برخــالف ترجمــۀ پیشــین، وفــادارى بــه متــن کامــال دیــده مى شــود. هرچنــد تصویــر 
پیشــنهادى جلــد کتــاب عینــاً ماننــد نســخۀ اصلــى نیســت، امــا  از درون متــن اصلــى 

انتخــاب شده اســت.
ــلیقۀ  ــز ذوق و س ــان نی ــاى درخش ــا رنگ ه ــر ب ــاپ تصاوی ــى و چ  در صفحه آرای
ــورد  ــه م ــى ک ــز منابع ــورد نی ــن م ــا در ای ــت، ام ــه شده اس ــه کار گرفت ــترى ب بیش

منسوجات ایرانى، به عبارت دیگر...
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اســتفاده بــراى ترجمــه و جهــت مطالعــۀ بیشــتر معرفــى شــده اند، بســیار محدودتــر از 
منابــع ارزشــمند تخصصــى هســتند. ایــن مطلــب نیــز احتمــاالً نشــان دهندة آشــنایى 
انــدك ایشــان بــا حــوزة تخصصــى تاریــخ هنــر نســاجى اســت. حتــى در بیــن منابعــى 
کــه بــراى ترجمــه اســتفاده شــده اند، اشــاره اى بــه ترجمــۀ اولیــۀ کتــاب نشــده کــه مــى 
توانــد، نشــان از بى اطالعــى مترجــم و یــا حتــى ناشــر باشــد. بیشــتر منابــع ایشــان بــه 
ــد، نــه محتــواى مطالــب، امــا درمجمــوع هــر دو ترجمــه  روش ترجمــه کمــک کرده ان

قابــل اســتفاده و قابــل اســتناد هســتند، هــر یــک بــا ظاهــر و زبانــى متفــاوت. 
زمینه هــاي  در  ترجمه هــاي گوناگــون  عالوه بــر  ارتباطــات  شــتابان  در عصــر 
ــه  ــن ب ــل پرداخت ــز هســتیم. دالی ــر نی ــک اث ــرر از ی ــاي مک ــاهد ترجمه ه ــف ش مختل
ترجمــۀ اثــري کــه قبــًال ترجمــه شــده، چیســت؟ ایــن مطالــب در نظــر دارد، بــا ارائــۀ 
ــۀ  ــه و ترجم ــن ترجم ــاي موجــود بی ــه بررســی تفاوت ه ــۀ مجــدد ب ــی از ترجم تعریف
مجــدد بپــردازد. در ایــن پژوهــش تأثیــر گــذر زمــان بــر روي متــون و ترجمــۀ آن هــا 
ــا مشــخص گــردد، چــرا برخــی از ترجمه هــا همــواره  مــورد مطالعــه قــرار می گیــرد ت
ــد. اگــر بیــن دو ترجمــه از  می درخشــند و برخــی دیگــر در طــی زمــان رنــگ می بازن
یــک اثــر فاصلــۀ بســیار طوالنــى وجــود داشــته باشــد، ایــن کار کامــًال ضــرورى بــه نظــر 
مى رســد، چــرا کــه زبــان مرتبــاً در تغییــر اســت، به عنــوان مثــال پرویــز داریــوش در 
ســال 1334 کتــاب آواى وحــش جــک لنــدن را بــه فارســى برگردانــد و در ســال 1395 
ــۀ ایــن ســال ها نیــز بارهــا  ــى مجــدداً آن را ترجمــه کــرد. در فاصل نیــز مهــران محبوب
ایــن اثــر توســط افــراد مختلــف ترجمــه شده اســت کــه تحــول زبــان و واژه هــاى رایــج 
در هــر عصــر دلیــل ایــن کار اســت، امــا درخصــوص کتــاب مــورد  بحــث مــا تنهــا دو 
ــگارش و  ــلیقه اى در ن ــاى س ــن دوم تفاوت ه ــذرد و در مت ــۀ اول مى گ ــال از ترجم س
نمایــش میــزان تســلط مترجــم بــه اســتفاده از کلمــات به خوبــى بــه چشــم مى خــورد.

بخش هاى مختلف کتاب در هر دو ترجمه از این قرار هستند:
در فصــل اول بــه معرفــى سلســله  هاى حاکــم بــر ایــران از دورة صفویــه تــا زمــان 
حــال پرداختــه مى شــود. نــام و توضیــح برخــى از ایــن سلســله ها ممکــن اســت، بــراى 

خواننــدگان تازگــى داشــته باشــد.
ــورمان در دوران  ــاجى کش ــۀ نس ــرى از تاریخچ ــى مختص ــه معرف ــل دوم ب در فص

ــود.  ــه مى ش ــرود آن پرداخت ــراز و ف ــه و ف ــا قاجاری ــه ت صفوی
ــاف  ــواع الی ــۀ پارچــه و ان ــان قاجــار در زمین ــه تولیــد و تجــارت زم فصــل ســوم ب

ــردازد.  ــا مى پ ــتفاده در آن ه مورِداس
در فصــل چهــارم نیــز انــواع البســه و پارچه هــاى بازمانــده از سلســلۀ قاجــار کــه در 

مــوزة ویکتوریــا و آلبــرت نگهــدارى مى شــوند، مــورد بررســى دقیــق قــرار مى گیرنــد.
ــۀ  ــا در ترجم ــت، ام ــل درك اس ــش روان و قاب ــه کمابی ــر دو ترجم ــن در ه مت
ــارات در  ــر دو انتش ــت، ه ــد اس ــده اند. امی ــترى آورده ش ــت بیش ــا دق ــات ب دوم ارجاع
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نمونه هــاى مشــابه و احتمالــى آتــى بــا اســاتید فــن بیشــتر مشــورت نماینــد تــا نتیجــۀ 
تــالش و کوشــش مترجمــان گرامــى  بــا اســتفاده از نظــر ایشــان بــا حداقــل ایــراد بــه 

ــود. ــه ش ــدان عرض عالقه من
ــه  ــاب ب ــوع کت ــوص موض ــت، درخص ــه مى توانس ــى ک ــدادى از منابع ــه تع در ادام

ــود: ــى مى ش ــاند، معرف ــارى رس ــان ی مترجم
 اتینگهــاوزن، ریچــارد و احســان یارشــاطر (1379). اوج هــاى درخشــان هنــر ایــران. 

ترجمــۀ هرمــز عبداللهــى و روئیــن پاکبــاز. تهــران: آگه.
احتشــامى هونــه گانــى، خســرو،  بــا همــکارى ســیاوش احتشــامى (1390). ِمجــرى 

معانــى. تهــران: ســورة مهــر. 
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پورپیرار، ناصر (1382). همنشینى رنگ ها. تهران: کارنگ. 

جاویـدى صباغیـان، مقـداد (2012). «پارچه بافی عصر قاجار». مصاحبه بـا زهره روحفر. 
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فلــور، ویلــم (1393). صنایــع کهــن در دورة قاجــار. ترجمــۀ علیرضــا بهارلــو. تهــران: 

پیکره.
کــرزن، جــرج ناتانیــل (1362)، ایــران و قضیــۀ ایــران، ترجمــۀ وحیــد مازندرانــى، 

تهــران، مرکــز انتشــارات علمــى و فرهنگــى.
ــۀ افســونگر فراســت.  ــر اســالمى. ترجم ــى از هن ــى ، شــیال. ر (1393). جزئیات کنب

ــتى. ــراى میردش ــران: فرهنگ س ته
 کنگرانى، منیژه (1397). مجموعه مقاالت نقش و نقشبند. تهران: فرهنگستان هنر.

«ماجراى پارچۀ انگلیسى و مقابله با سلطۀ غربى». برگرفته از تارنماى جامعۀ الزهرا. 
www.jz.ac.ir .1397/5/29

منسوجات ایرانى، به عبارت دیگر...
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ــاى  ــى گنجینه ه ــن گردهمای ــاالت اولی ــه مق ــدى (1387). مجموع ــژاد، مه مکى ن
هنــر از یــاد رفتــۀ ایــران. تهــران: فرهنگســتان هنــر.

پى نوشت 
1.  Jennifer Mary Wearden, Patricia L. Baker
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چکیده
ــت  ــواره تهیدس ــد هم ــوم از هنرمن ــور عم ــن تص ــذرد؟ ای ــه مى گ ــر چ ــر معاص ــاى هن در دنی
کــه خــود را وقــف هنــر کــرده، چقــدر بــا واقعیــت منطبــق اســت؟ اگــر هنرمنــدان از درآمــد 
ــا  کافــى برخــوردار نیســتند، پــس داســتان پشــت قیمت هــاى سربه فلک کشــیده در حراجى ه
ــام  ــى در نظ ــه جایگاه ــد و چ ــال مى کنن ــازوکارى را دنب ــه س ــا چ ــود حراجى ه ــت؟ خ چیس
هنــر معاصــر دارنــد؟ منظــور از نظــام هنــر معاصــر چیســت؟ چگونــه علــم اقتصــاد توانســته، بــه 
یــارى هنــر بیایــد و کــدام جنبه هــاى بــازار هنــر را مى توانــد توجیــه و تفســیر کنــد؟ طرفیــن 
ــار  ــر آث ــر چــه کســانى هســتند؟ معیارهــاى قیمت گــذارى ب ــادالت هن عرضــه و تقاضــا در مب
ــدن  ــاالً خوان ــؤاالتى هســتید، احتم ــن س ــه چنی ــر مشــتاق اندیشــیدن ب ــد؟ اگ ــرى کدام ان هن
کتــاب اقتصــاد هنــر معاصــر مى توانــد راهگشــاى ذهــن شــما باشــد و چشــم اندازهاى جدیــدى 

بــراى شــما هنرمنــدان و مدیــران هنــرى بگشــاید.
کلیــدواژه: اقتصــاد هنــر، نظــام هنــر، هنرمنــدان معاصــر، بــازار هنــر معاصــر، تقاضــاى هنــر، 

مجموعــه دارى

مقدمه
هرچنــد توجــه اقتصادانــان بــه موضــوع هنــر ســابقه اى بــه قدمــت پیدایــش علــم اقتصاد 
ــه  ــه شــکلى هدفمندتــر و گســترده تر ب دارد،1 امــا در نیــم قــرن اخیــر علــم اقتصــاد ب
ــاد  ــکار اقتص ــر ان ــطوره هایى نظی ــن اس ــت. همچنی ــر درآمده اس ــاى هن ــت دنی خدم
ــت و وراى  ــدس اس ــر مق ــه هن ــر این ک ــت مبنى ب ــاورى اس ــه ب ــو،1980) 2 ک (بوردی
منفعت طلبى هــاى مــادى، در نظــر هنرمنــدان و بازیگــران دنیــاى هنــر در حــال رنــگ 
ــن  ــت. ای ــب شده اس ــر جل ــى هن ــائل مال ــه مس ــز ب ــا نی ــه آن ه ــت و توج ــن اس باخت

 مرضیه افتخاری
 marzieh.eftekhari@ut.ac.ir  پژوهشگر اقتصاد هنر

هنِر اقتصاِد هنر
     ، ؛         
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ــازار هنــر در ســال هاى  ــان و هنرمنــدان، شــکوفایى ب کشــش دوســویه بیــن اقتصاددان
ــر در  ــازار هن ــى ب ــاى مال ــه گزارش ه ــذرا ب ــى گ ــا نگاه ــت. تنه ــم زده اس ــر را رق اخی
ســال هاى اخیــر کافــى اســت تــا بــه رشــد روزافــزون ایــن تجــارت شــیرین پــى  بــرد. 
تجــارت هنــر در ســال 2018م. رشــد مثبــت ســال قبــل را حفــظ کــرده و بــه رکــورد 
ــا،  ــا، گالرى ه ــداد حراجى ه ــر تع ــت.3 ب ــارد دالر رسیده اس ــى 67/4 میلی ــردش مال گ
ــزوده  ــر روز اف ــر ه ــى هن ــات مال ــدة خدم ــات ارائه دهن ــا و مؤسس ــا، کارنماه آرت فره
مى شــود و مشــاغلى چــون مشــاورة هنــرى و داللــى و کیوریتــورى4 رونــق گرفته انــد.

در ایــران تــالش بــراى همــراه شــدن بــا قطــار توســعۀ هنــر جهــان در دهــۀ اخیــر 
ــه، ورود  ــات صورت گرفت ــى از اقدام ــى رود. یک ــش م ــدى پی ــه کن ــا ب ــده، ام ــاز ش آغ
رشــتۀ اقتصــاد هنــر بــه دانشگاه هاســت؛ در ارزیابــى ایــن اقــدام ذکــر ایــن نکتــه بــس 
کــه در ابتــداى طــرح دو دانشــگاه هنــر اصفهــان و امــام رضــا (ع) در مشــهد اقــدام بــه 
ــه،  ــه یــک ده ــا گذشــت نزدیــک ب ــد. ب ــن رشــته در مقطــع ارشــد نمودن تدریــس ای
ــز از  ــام رضــا (ع) نی ــه دانشــگاه ام ــزون نشــده، بلک ــن دانشــگاه ها اف ــداد ای ــا تع نه تنه
طــرح خــارج شده اســت. اقــدام دیگــر، ایجــاد یــک بــازار بومــى قدرتمنــد بــراى فــروش 
آثــار هنرمنــدان ایرانــى در ایــران بــه نــام «حــراج تهــران» اســت کــه از ســال 1391 
آغــاز بــه کار کــرده و یازدهمیــن دورة آن در تیرمــاه 1398 برگــزار شده اســت. باوجــود 
ــدى و الزم در  ــاى کلی ــى از مهره ه ــران» یک ــراج ته ــکاالت، «ح ــادات و اش ــام انتق تم

ــران محســوب مى شــود. ــر ای نظــام هن
ــا موضــوع اقتصــاد و کارآفرینــى هنــر  تعــداد کتاب هــاى منتشــر شــده در ایــران ب
ــم، ایــن عــدد  ــر معاصــر محــدود کنی ــه هن انگشت شــمار اســت و وقتــى موضــوع را ب
بســیار کم تــر مى شــود. کتــاب اقتصــاد هنــر معاصــر بــا تمرکــز بــر بازارهــا، راهبردهــا 

■ زرلونى، آلسیا (1395).  اقتصاد هنر معاصر: بازارها، 
راهبردها و نظــام ستاره ســازى. ترجمۀ حمیدرضا 

ششجوانى و لیال میرصفیان. تهران: فرهنگستان هنر.
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ــى5 توســط انتشــارات اســپرینگر6 در ســال  و نظــام ستاره ســازى، نوشــتۀ الســیا ُزرلون
2013م. بــه چــاپ رسیده اســت. در ســال 1395 بــا تــالش فرهنگســتان هنــر ترجمــۀ 
فارســى کتــاب بــه قلــم مترجمــان، حمیدرضــا ششــجوانى و لیــال میرصفیــان در 1500 
نســخه منتشــر شده اســت. کتــاب اقتصــاد هنــر معاصــر بــا رویکــردى فراگیــر ســعى در 
تبییــن نظــام هنــر معاصــر دارد و در ایــن راه از مدل هــاى اقتصــاد خــرد و ســازمان دهى 
صنعتــى بهــره مى جویــد. کتــاب بــا در هــم شکســتن مرزهــاى دیریــن بیــن رشــته هاى 
مختلــف دانشــگاهى چــون اقتصــاد و هنــر، فرصــت ویــژه اى پیــش روى مخاطــب قــرار 
ــد و  ــه فهــم درســتى از پیچیدگى هــاى دنیــاى هنــر معاصــر دســت یاب ــا ب مى دهــد ت
ابــزارى بــراى تحلیــل ســاختارى بــازار هنــر فراهــم مــى آورد. حاصــل چنیــن رویکــردى، 

تحلیلــى ژرف از بــازار هنــر معاصــر از چشــم اندازى بینارشــته اى خواهــد بــود.

دربارة پدیدآورندگان
بازیگــران دنیــاى هنــر، عمدتــاً یــا وجهــۀ دانشــگاهى و علمــى را بــراى خــود 
برمى گزیننــد، یــا وارد بــازار هنــر شــده و بــر فوت و فــن تجــارت هنــر چیــره مى گردنــد، 
امــا الســیا زرلونــى، نویســندة کتــاب مورِدبحــث ایــن مقالــه از هــر دو موضــع وارد دنیاى 
ــو اِل اِم7 و کاتولیــک8 در  ــر کرســى اســتادى دانشــگاه هاى آى ی ــم ب ــر شده اســت؛ ه هن
ــراى  ــام مشــاورة ســرمایۀ هنــرى9 ب ــا ن میــالن تکیــه زده و هــم کســب وکار خــود را ب
ــه  ــاِب درخورِ توج ــه و کت ــش از 30 مقال ــت. بی ــرى راه انداخته اس ــات هن ــۀ خدم ارائ
درزمینــۀ اقتصــاد هنــر نگاشــته و در عین حــال در زمینــۀ قوانیــن و حقــوق هنــر 
ــا مؤسســات هنــرى برتــر جهــان ماننــد مــدرن تیــت10،  فعالیــت مى کنــد. همــکارى ب
ــى محســوب مى شــود.  ــراى زرلون ــابقۀ درخشــانى ب ــم11 و اسمیتســونیان12 س گوگنهای

ــر اســت: ــه شــرح زی ــاز او ب ــاى ممت برخــى از کتاب ه
ــى  ــاى خانوادگ ــر در مجموعه ه ــر معاص ــه هن ــتیاق ب ــى؛ اش ــاى خصوص ــوزه ه  م
ــرى  ــاى هن ــدن مجموعه ه ــرى؛ گردان ــرمایۀ هن ــت س ــارى (2019م)13؛ مدیری و تج
شــخصى (2016م)14 ؛ اقتصــاد هنــر معاصــر؛ بازارهــا، راهبردهــا و نظــام ستاره ســازى 

(2013م)15  و  اقتصــاد و مدیریــت موزه هــا (2011م)16.
در  ایــن  میــان کتــاب اقتصــاد هنــر معاصــر بــه چینــى، فارســى و ایتالیایــى ترجمــه 
شده اســت و از معتبرتریــن و پرفروش تریــن کتاب هــاى حــوزة هنــر معاصــر بــه شــمار 

مى رود.
حمیدرضــا ششــجوانى، مترجــم، نویســنده و پژوهشــگر قریــب بــه دو دهــه اســت که 
بــه پژوهــش و فعالیــت در عرصــۀ اقتصــاد فرهنــگ و هنــر مى پــردازد و عضــو پیوســتۀ 
ــاه بــه فهرســت کتاب هــاى  ــا نگاهــى کوت انجمــن جهانــى اقتصــاد فرهنــگ17 اســت. ب
ــردن  ــگر در وارد ک ــن پژوهش ــم ای ــهم عظی ــه س ــوان ب ــه اى وى مى ت ــى و ترجم تألیف
دانــش اقتصــاد فرهنــگ و هنــر و اطالعــات روزآمــد ایــن حیطــه بــه ایــران پــى بــرد.
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نقد کتاب پژوهشى

او همچنیــن از بنیان گــذاران رشــتۀ اقتصــاد هنــر در دانشــگاه هاى ایــران اســت. 
ــز  ــى نی ــاى به نام ــۀ کتاب ه ــگ، ترجم ــوزة فرهن ــدد در ح ــب متع ــف کت ــر تألی عالوه ب

ــت. ــت شده اس ــۀ او ثب ــر کارنام ــاد هن ــا اقتص ــط ب ــات مرتب در موضوع
لیــال میرصفیــان، دیگــر مترجــم کتــاب نیــز پژوهشــگر بــازار هنــر و عضــو کانــون 
مترجمــان ایــران اســت. کتــاب چــرا هنرمنــدان فقیرنــد، اثــر ابینــگ، تجربــۀ مشــترك 

دیگــر او و ششــجوانى در ترجمــه اســت.
در کنــار کتــاب اقتصــاد هنــر معاصــر، کتــاب چــرا هنرمنــدان فقیرنــد نیــز بــه وجــه 
ــار  ــر رفت ــم ب ــد حاک ــردازد و از منظــر اقتصــادى، قواع ــر مى پ اقتصــادى دادوســتد هن
ــنده،  ــرد. نویس ــن مى گی ــر ذره بی ــت را زی ــر و دول ــب هن ــر، مخاط ــازار هن ــد، ب هنرمن
هانــس ابینــگ کــه ازطرفــى اســتاد اقتصــاد و ازطرفــى عــکاس و نقــاش اســت، نگاهــى 
ژرف بــه ظرایــف ســاختار اقتصــادى هنــر دارد و در کتــاب خــود بــه دنبــال پاســخ بــه 
پرســش هایى بــه ظاهــر ســاده اســت؛ چــرا میانگیــن درآمــدى هنرمنــدان این قــدر کــم 
اســت؟ چــرا بــا وجــود ایــن درآمــد انــدك هنــوز بســیارى از مــردم هنرمنــد مى شــوند؟ 
ــدازه متکــى بــه بخشــش هایى نظیــر یارانــه اســت؟ او در کتــاب  ــا ایــن ان چــرا هنــر ت
بــه ویژگــى دوچهــره بــودن اقتصــاد هنــر اشــاره مى کنــد: در یک ســو دنیایــى مجلــل، 
انباشــته از ســاختمان هاى باشــکوه و هنرمندانــى بــا ثــروت بى کــران و در ســوى 

ــا دغدغــۀ تأمیــن معــاش قــرار گرفته انــد. دیگــر، اکثریــت هنرمندانــى ب

موضوعات کتاب
کتــاب اقتصــاد هنــر معاصــر شــامل مقدمــه، پنــج فصــل و پیوســتى ارزشــمند اســت. 
فصل هــا عبارت انــد از: 1. اقتصــاد خالقیــت در میانــۀ فرهنــگ، نــوآورى و رقابت جویــى، 
2. نظــام هنــر معاصــر، 3. بــازار هنــر معاصــر و بخش هــاى پشــتیبان، 4. ارزشــیابى هنــر 

و راهبردهــاى خلــق ارزش، 5. مجموعــه دارى: انگیزه هــا و الگوهــاى مصــرف.
ایــن کتــاب به عنــوان کتــاب درســى و مرجعــى بــراى تدریــس نگاشــته نشده اســت. 
ــاوى  ــر دارد و ح ــام هن ــران نظ ــام بازیگ ــر تم ــد ب ــر و مفی ــرورى مختص ــال م بااین ح
اطالعــات و داده هــاى ارزشــمندى در هــر دو نــوع تجربــى و ادراکــى اســت. نویســنده 
در مقدمــه بــه ایــن موضــوع اشــاره مى کنــد کــه: «ایــن کتــاب بــر پایــۀ چندیــن ســال 
گــردآورى، پــردازش و تفســیر داده هــا و نظریه هاســت و از افــراد بســیارى در ایتالیــا و 
بیــرون از آن بهــره برده اســت». لــذا اســتفاده از تجربیــات و دانــش شــخصِى مهم تریــن 

بازیگــران عرصــۀ هنــر، از مزیت هــاى کتــاب اســت.
ایــن نوشــتار درعین حــال کــه مى توانــد راهنمــاى دانشــجویان عالقه منــد در 
ــر دنیــاى هنــر معاصــر باشــد، مرجعــى  ــا عوامــل پیچیــدة حاکــم ب مســیر آشــنایى ب
راهگشــا بــراى مدیــران فرهنگــى، مجموعــه داران و ســرمایه گذاران بالقــوة هنــرى و در 
یــک کالم دوســتداران هنــر خواهــد بــود. به عبارتــى داشــتن انــدك دانــش تخصصــى 
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حــوزة هنــر الزمــۀ بهره بــرى از کتــاب اســت. خــط بــه خــط کتــاب حتــى یادداشــت 
نویســنده بــراى خواننــدگان فارســى زبــان، انباشــته از اطالعــات و آمــار و ارقامــى اســت 
کــه اشــراف بــه آن هــا بــراى هــر هنرمنــد و هنردوســتى ضــرورى مى نمایــد. در مقدمــۀ 
مترجمــان نیــز چنیــن آمده اســت: «یکــى از مزیت هــاى کتــاب درواقــع همیــن 
ــا و  ــن، یکج ــش از ای ــى زبان پی ــب فارس ــه مخاط ــت ک ــى اس ــات و توصیف های اطالع
ــا  ــات دســت اول بن ــۀ اطالع ــر پای ــه ب ــرى این ک ــار نداشته اســت و دیگ ــه روز در اختی ب

شــده». 

اقتصاد خالقیت در میانۀ فرهنگ، نوآورى و رقابت جویى
ــاز  ــر آغ ــر معاص ــاد هن ــژه اقتص ــر و به وی ــاد هن ــات اقتص ــر ادبی ــرورى ب ــا م ــاب ب کت
ــرده و در  ــروع ک ــاد ش ــم اقتص ــدر عل ــمیت18، پ ــم و آدام اس ــرن هجده ــود. از ق مى ش
ــوغ اقتصــاد  ــه بل ــد و ب ــاره مى کن ــوخ21 اش ــول20 و بل ــز19 و بام ــاى کین ــه نام ه ــه ب ادام
ــا در  ــۀ آن ه ــد ارائ ــه پیشــتر نوی ــى ک ــوه اطالعات ــۀ 1990م. مى رســد. انب ــر در ده هن
ــد. معرفــى مجله هــاى  ــه چشــم مى آی ــم، از همیــن صفحــات نخســت ب کتــاب را دادی
ــات اقتصــاد فرهنــگ و  ــز پژوهشــى مطالع ــى و مراک ــاى بین المل دانشــگاهى، انجمن ه
هنــر، تارنماهــاى تخصصــى داده هــاى هنــرى و بنگاه هــاى مشــاورة هنــرى در صفحــات 
4 و 5  خواننــده را بــراى روبــرو شــدن بــا حجــم عظیمــى از اطالعــات در ادامــۀ کتــاب 

ــد.  ــاده مى کن آم
 در ادامــه بــه تحلیــل مفهــوم خالقیــت به عنــوان یکــى از عوامــل مهــم فرآینــد تولید 
ــود.  ــه مى ش ــرکت ها پرداخت ــاز ش ــع موردنی ــمندترین منب ــى و ارزش ــول فرهنگ محص
ــه  ــوآورى، ب ــاخص ن ــه لحــاظ ش ــف ب ــت کشــورهاى مختل ــه وضعی ــى ب ــس از نگاه پ
ــوآورى و  ــگ، ن ــن فرهن ــۀ بی ــود و رابط ــه مى ش ــالق پرداخت ــاد خ ــاى اقتص ویژگى ه
ــه  ــن اســت ک ــکات مورِدتوجــه نویســنده ای ــردد. یکــى از ن ــى واکاوى مى گ رقابت جوی
همــواره بررســى وضعیــت و موقعیــت کشــور خــود، ایتالیــا، را مــد نظــر داشــته و پــس از 
هــر تحلیــل و تفســیرى، داده هــاى مرتبــط بــا ایتالیــا را نیــز بــه تفصیــل بیــان مى کنــد.

نظام هنر معاصر
ســعى نویســنده در ایــن فصــل بــر آن اســت کــه نظــام هنــر معاصــر را تشــریح کنــد. 
ــع  ــادِى صنای ــش اقتص ــازده بخ ــه ی ــر ب ــام هن ــوم نظ ــاکلۀ مفه ــردن ش ــراى بنا ک ب
فرهنگــى و خــالق رجــوع مى شــود. ایــن بخش هــا در ســه گــروه تفکیــک مى شــوند: 
ــزار،  ــات (نرم اف ــات و ارتباط ــوا، اطالع ــد محت ــى)، تولی ــد و طراح ــادى (م ــگ م فرهن
ــراث تاریخــى و فرهنگــى  ــو، تبلیغــات و ســینما) و می ــون و رادی صنعــت نشــر، تلویزی
(میــراث فرهنگــى، موســیقى و هنرهــاى نمایشــى، معمــارى و هنــر معاصــر). قســمتى 
از نظــام هنرهــاى تجســمى، متشــکل از همــۀ کارگــزاران اجتماعــى ـ  اقتصــادى اســت 

هنِر اقتصاِد هنر
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کــه در بخش هــاى مختلــف فرهنگــى و خــالق مشــغول هســتند. منظــور از کارگــزاران 
ــى و  ــتگاه هاى دولت ــرکت ها، دس ــى، ش ــه داران خصوص ــادى، مجموع ــى ـ اقتص اجتماع
ــرخ  ــرى، چ ــات هن ــا و خدم ــه کااله ــان ب ــه نیازش ــتند ک ــى هس ــه هاى فرهنگ مؤسس
ــاى  ــه فعالیت ه ــا ک ــع و بازاره ــزاران، صنای ــر کارگ ــد. عالوه ب ــر را مى گردان ــام هن نظ
مربــوط بــه تولیــد و مبادلــۀ کاالهــا و خدمــات را برعهــده دارنــد نیــز دو مؤلفــۀ دیگــر 
نظــام هنــر معاصــر هســتند. درنتیجــه، نظــام هنــر معاصــر شــبکه اى به هم وابســته از 

کارگــزاران، صنایــع و بازارهاســت. 
ــراى تحلیــل ســاختار هنــر معاصــر، از مفهــوم زنجیــرة ارزش اســتفاده مى شــود.  ب
ایــن زنجیــره کــه بــراى توضیــح فرآینــد قیمت گــذارى بــه  کار مــى رود، چهــار مرحلــه 
دارد: تولیــد، توزیــع، قیمت گــذارى و مصــرف. در مرحلــۀ تولیــد، هنرمنــد ابتــدا ایــده اى 
ــد و  ــاب مى کن ــود انتخ ــدة خ ــال ای ــراى انتق ــر را ب ــه اى از هن ــد، گون ــت مى کن دریاف
ــش  ــرى و کارگزاران ــد هن ــرى، تولی ــار هن ــه آث ــد. در ادام ــق مى کن ــرى را خل ــر هن اث
ــایر  ــز از س ــادى متمای ــى اقتص ــار ویژگ ــد چه ــد هنرمن ــع تولی ــوند. تاب ــل مى ش تحلی
ــت،  ــدود اس ــد مح ــت تولی ــت، 2. ظرفی ــول آن بى همتاس ــب وکارها دارد: 1. محص کس
3. قیمت گــذارى محصــول، نیازمنــد همــکارى گروهــى از کارگــزاران اســت، 4. عامــل 
انگیــزة تولیــد، نــوآورى اســت و نــه پــول. در ایــن قســمت، فرآینــد تولیــد هنــر از منظــر 
ــراى  ــه ب ــده اند ک ــل ش ــگفت آورى تحلی ــرز ش ــادى به ط ــاى اقتص ــى از نظریه ه برخ

ــود. ــا اندکــى دانــش اقتصــادى بســیار جالب توجــه خواهــد ب خوانندگانــى ب
ــول  ــه اص ــد ک ــد مى کن ــوع تأکی ــن موض ــر ای ــنده ب ــمت نویس ــن قس در آخری
بازاریابــى مى توانــد، پاســخگوى ســؤاالتى از ایــن قبیــل باشــد کــه چــرا هنرمندانــى بــا 

ــد. ــه مى کنن ــت را تجرب ــى از موفقی ــد متفاوت ــر، درص ــتعداد براب اس

بازار هنر معاصر و بخش هاى پشتیبان
پــس از تبییــن نظــام هنــر و زنجیــرة تولیــد در فصــل پیشــین، ایــن فصــل بــه تحلیــل 
ــازار  ــژه نحــوة شــکل گیرى و بررســى پیشــنهادها در ب ــازار و صنعــت و به وی ســاختار ب
ــۀ  ــر، ارائ ــر معاص ــف هن ــر تعری ــر س ــا ب ــود اختالف نظره ــاص دارد. باوج ــر اختص هن
تعریفــى بــراى بــازار هنــر معاصــر چنــدان دشــوار نیســت: «فرهنــگ واژگان هنــر قــرن 
بیســتم، بــازار هنــر معاصــر را نظامــى مرکــب تعریــف مى کنــد کــه بــه ســطوح مختلــف 
(جهانــى، ملــى و محلــى) تقســیم شــده، پیرامــون نظــام گالرى هــاى خصوصــى ســاخت 
یافتــه و جریــان تولیــد، توزیــع و فــروش تولیــدات هنــرى را نمایندگــى مى کنــد». در 

ایــن کتــاب مقصــود از هنــر معاصــر، آثــار خلق شــده پــس از 1960م. اســت.
ــازار هنــر وجــود دارد. نویســنده دو نــوع  معیارهــاى متفاوتــى بــراى بخش بنــدى ب
بخش بنــدى افقــى و عمــودى را انتخــاب کرده اســت. در بخش بنــدى افقــى، نویســنده 
بــازار هنــر را بــه دو بخــِش بــازار اولیــه (جایى کــه آثار بــراى اولیــن بار عرضه مى شــوند)
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و بــازار ثانویــه (محــل تبــادل مجــدد آثــار موجــود) تقســیم کرده اســت. در بــازار اولیــه 
ــار  ــون آث ــه چ ــازار ثانوی ــه در ب ــوند، درحالى ک ــایى مى ش ــالق شناس ــتعدادهاى خ اس
ــوط  ــات مرب ــه اطالع ــى ب ــت دسترس ــدار از مزی ــد، خری ــروش رفته ان ــه ف ــر ب پیش ت
ــوز22 (2007م) و  ــد ت ــر مانن ــازار هن ــان ب ــتر محقق ــوردار اســت. بیش ــت برخ ــه قیم ب
ــا واِرت24 (1995م)،  ــد؛ ام ــى موافق ان ــدى زرلون ــا بخش بن ــز ب ــوش23 (2013م) نی فلته
ــازار داللــى و  ــازار اولیــه، ب در بخش بنــدى خــود ســه ســطح را در نظــر گرفته اســت: ب
بــازار برتــر کــه شــاید در ایــن نــوع بخش بنــدى توضیــح سلســله مراتِب بــازار آســان تر 

باشــد.
در بخش بنــدى عمــودى آثــار بــر اســاس کیفیــت، محــدودة جغرافیایــى و حــدود 

ــه چهــار دســته تقســیم مى شــوند: قیمــت ب
ــه  ــى ک ــا قدیم ــده ام ــدان زن ــکل از هنرمن ــیک متش ــر کالس ــر معاص ــازار هن 1. ب
ــد  ــرل چن ــازار در کنت ــت. ب ــع شده اس ــه توزی ــازار ثانوی ــتردگى در ب ــان به گس آثارش
ــد.  ــه فعال ان ــه و ثانوی ــازار اولی ــر دو ب ــه در ه ــت ک ــد اس ــزرگ و قدرتمن ــرى ب گال
ســرمایه گذارى بــراى افــراد بــا ثروتــى معــادل 100 تــا 300 هــزار یــورو کم ریســک تر 

اســت.
2. بــازار هنــر آوانــگارد متشــکل از هنرمنــداِن بســیار سرشــناس بــا ســابقۀ فعالیــت 
کمتــر از 20 ســال کــه مرتبــاً در بزرگ تریــن رویدادهــا و نمایشــگاه هاى هنــرى ماننــد 
ــر و هوگــو  ــزة ترن ــز مهمــى ماننــد جای ــد، جوای ــر حضــور دارن ــز آرت فِ ــازل و فری آرت ب
ــزرگ تولیــد مى شــوند  ــاً در اندازه هــاى ب ــا عمدت ــار هنــرى آن ه ــد و آث ــاس را برده ان ب
و مناســب منــازل نیســتند. بــازار بــه شــکل انحصــار چندجانبــه، در کنتــرل معــدودى 

از افــراد اســت. ریســک ســرمایه گذارى در ایــن بــازار زیــاد اســت. 
3. بــازار هنــر آلترناتیــو؛ بــازارى ملّــى کــه هــم هنرمنــدان ســنتى و شناخته شــده 
در آن فعال انــد، هــم هنرمنــدان نســبتاً مــدرن و جوانــان مســتعد. ایــن بــازار امکانــات 
ــم  ــد، فراه ــادى ندارن ــول زی ــه پ ــلیقه را ک ــه داران خــالق و خوش س ــاز مجموع مورِدنی
ــان  ــا از زب ــه آوازة آن ه ــپردن ب ــه دار گوش س ــدان آتی ــناختن هنرمن ــى آورد. راه ش م

دالالن اســت. قیمــت ایــن بــازار بیــن 5 تــا 15 هــزار یــورو اســت.
4. بــازار هنــر خرت و پــرت؛ بــازارى محلــى کــه آثــار بــا هــدف اســتفاده در تزیینــات 
داخلــى معاملــه مى شــوند و اکثــراً شــبیه هــم هســتند. محــل فــروش ایــن آثــار مراکــز 

خریــد و فروشــگاه هاى بــزرگ اســت و قیمت هــا در حــد چنــد صــد یــورو اســت.
ــق  ــى ازطری ــپس بین الملل ــى و س ــازار مل ــه ب ــى ب ــازار محل ــدان از ب ــد هنرمن رش

دالل هــا، واســطه ها و حراجى هــا میســر اســت.
حقوقــى،  و  مالــى  مشــاورة  ازجملــه  حمایتــى  بخش هــاى  بعــد  قســمت  در 
ــه در  ــگاه ها ک ــه و نمایش ــم، بیم ــت و ترمی ــى، حفاظ ــات و بازاریاب ــل، تبلیغ حمل و نق
تــالش بــراى پشــتیبانى از فعالیت هــاى هنرمنــدان، دالالن و حراجى هــا هســتند، 

هنِر اقتصاِد هنر
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ــن  ــر تعیی ــازار هن ــى ب ــردش مال ــدام از گ ــهم هرک ــوند و س ــى مى ش ــک معرف یک به ی
ــام  ــه همــراه تعــداد بازدیدکننــدگان آن ن مى گــردد. بزرگ تریــن آرت فرهــاى جهــان ب
بــرده شــده و خدماتــى کــه مشــاوران هنــرى ارائــه مى دهنــد، توضیــح داده مى شــود.

ــا  ــى ویژگى ه ــه برخ ــده و ب ــى ش ــر وارس ــر معاص ــازار هن ــادى ب ــاى اقتص جنبه ه
ماننــد ورود آزاد، مشــکل اطالعــات نامتقــارن، ریســک زیــاد فعالیــت در بــازار هنرهــاى 
تجســمى و... اشــاره مى شــود. نویســنده «اثــر راحتــى» را کــه درنتیجــۀ وجــود اطالعــات 
ــت  ــدار قیم ــه خری ــى ک ــد: وضعیت ــف مى کن ــه تعری ــد، این گون ــارن رخ مى ده نامتق
ــى  ــش فن ــتفاده از دان ــر اس ــرد و دردس ــر مى گی ــت در نظ ــاخص کیفی ــۀ ش را به مثاب
ــف  ــیوه هاى مختل ــپس ش ــاند. س ــل مى رس ــه حداق ــر را ب ــاِن ام ــى متخصص و فرهنگ
ــگاه هنرمنــدان تشــریح مى شــوند. یکــى از  ــازار جهــت تعییــن جای ــه ب عالمت دهــى ب
ــا  ــه شده اســت، حراجى ه ــه آن پرداخت ــاب به تفصیــل ب ــازار کــه در کت اجــزاى مهــم ب
ــه حراج هــاى نقاشــى  ــوط ب ــکات مرب ــام ن ــواع حــراج، تم ــح ان هســتند. پــس از توضی
از جملــه رفتــار خریــداران، ســاختار قیمــت، نام آورتریــن حراج خانه هــا و گــردش 

ــوند. ــان مى ش ــا بی ــى حراج ه مال
ــوان  ــا بت ــود ت ــر مشــخص مى ش ــازار هن ــف ب ــاى مختل ــاى فصــل بخش ه در انته
گــردش مالــى بــازار هنــر در ســطح بین المللــى را تخمیــن زد؛ گردشــى کــه ازطریــق 
(نقاشــى،  هنــرى  مختلــف  گونه هــاى  حراج خانه هــا)،  و  (گالرى هــا  واســطه ها 
ــان  ــان در جری ــف جه ــاط مختل ــادالت در نق ــو و عکاســى) و دیگــر مب مجســمه، ویدئ

اســت.

ارزشیابى هنر و راهبردهاى خلق ارزش
ــارم بحــث جالبــى مطــرح مى شــود: چــه رابطــه اى بیــن ارزش  ــداى فصــل چه در ابت
زیبایى شــناختى و تاریخــى ـ  فرهنگــى یــک اثــر و قیمــت آن وجــود دارد؟ از دیــدگاه 
نظــرى محــض (یــا بــه قــول ابینــگ، از دیــد یــک اقتصــاددان)25، همبســتگى بســیارى 
بــراى ایــن دو ارزش موردانتظــار اســت، امــا نمونــۀ هنرمندانــى چــون ون گــوگ26 کــه 
ــه  ــدارد ک ــى ن ــذا تعجب ــم نیســت. ل ــیدند، ک ــهرت رس ــه ش ــرگ ب ــس از م ــال ها پ س
ــبیه  ــازى» تش ــه «تاس ب ــرى را ب ــار هن ــر آث ــذارى ب ــد قیمت گ ــول (1986م) فرآین بام

مى کنــد.
ــر  ــه ب ــردازد ک ــى مى پ ــل متغیرهای ــه تحلی ــن فصــل ب ــنده در ای ــال نویس بااین ح
قیمــت آثــار هنــرى تأثیرگذارنــد. قیمــت آثــار هنــرى بــه دســته اى از عوامــل بســتگى 
ــدان و  ــه منتق ــا ب ــرى و ی ــر هن ــه اث ــا ب ــد، ی ــد مربوط ان ــه خــود هنرمن ــا ب ــه ی دارد ک
رســانه ها. بــا درنظرگرفتــن خــود هنرمنــد یکــى از عوامــل مهــم تأثیرگــذار بــر قیمــت 
آثــار او اعتبــار هنرمنــد اســت. اعتبــار نیــز در اثــر انتشــار اطالعــات به وســیلۀ مورخــان 
ــد هنرمنــد  هنــرى، منتقــدان، کیوریتورهــا و دالل هــاى هنــرى شــکل مى گیــرد و بَِرن
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ــه  ــگ اســت ک ــان پررن ــر چن ــاى هن ــى آورد. نقــش برندســازى در دنی ــه وجــود م را ب
ــه  ــده ب ــه داران برندش ــا و مجموع ــا حراجى ه ــا ت ــا و موزه ه ــۀ آن از دالل ه در هرگوش
ــه نامــش  ــود ک ــد مى ش ــى برن ــد وقت ــنده: «هنرمن ــدة نویس ــه عقی ــد. ب چشــم مى آین
ویژگى هــاى اثــرش را در تصــور جمعــى زنــده کنــد». به عبارت دیگــر بــه ســبک 
منحصربه فــرد خــود رســیده باشــد. دن تامپســون27 (2008م) در کتــاب کوســۀ 
ــردى  ــد» و فلســفۀ کارب ــۀ اصطــالح «برن ــه مطالع ــون دالر ب ــل 12 میلی شــکم پر؛ ناقاب

مى پــردازد. آن 
ــرى  ــر هن ــود اث ــه خ ــد، ب ــر اثرگذارن ــر قیمــت هن ــه ب ــى ک ــر از عوامل ــتۀ دیگ دس
ــگ  ــد)، تکنیــک (رن ــژة هنرمن ــوا و موضــوع (حــاوى ســبک وی ــوط هســتند: محت مرب
روغــن ارزشــمندتر از طراحــى بــا مــداد)، انــدازه (ارزش اثــر برابــر اســت بــا انــدازة آن 
ضــرب در عــددى بیــن 1 تــا 10 برحســب اعتبــار هنرمنــد) و تاریــخ خلــق اثــر (اجــراى 

ــا ارزش بیشــتر آن). ــد، متناســب اســت ب ــر در دورة اوج خالقیــت هنرمن اث
ــوذ  ــه نف ــر، ب ــرى معاص ــار هن ــازارى آث ــر ارزش ب ــر ب ــل مؤث ــتۀ عوام ــن دس آخری
ــد  ــود. منتق ــتر مى ش ــه روز بیش ــان روز ب ــه تأثیرش ــردد ک ــانه ها برمى گ ــدان و رس منتق
ــا تأییــد اعتبــار و انتشــار ســبک ها، ژانرهــا یــا زبان هــاى تــازه، در فرآینــد  مى توانــد، ب
ــاب رســانه هاى جمعــى و  ــد. از طرفــى در غی ــدان ایفــاى نقــش کن برندســازى هنرمن
ــاالنۀ  ــى (دوس ــاى بین الملل ــون کارنماه ــى چ ــالت، وقایع ــون و مج ــى، تلویزی تخصص
ونیــز، پنج ســاالنۀ داکومنتــا و دوســالنۀ مانیفســتا) و اهــداى جوایــز بین المللــى 

ــدند. ــده نمى ش ــدان دی چن
مبحــث بعــدى نظــام ستاره ســازى در بــازار هنــر اســت. جهــت بازشــکافى موضــوع، 
نویســنده بــه دو دیــدگاه از روِزن28 (1981م) و ادلــر29 (1985م) اشــاره مى کنــد کــه بــه 
بررســى رابطــۀ درآمــد هنرمنــدان و منابــع آن هــا پرداخته انــد. ســؤال ایــن اســت کــه 
چــرا تعــداد اندکــى از هنرمنــدان، از درآمــد بســیار زیــادى برخوردارنــد و بــازار را تحــت 
ســلطۀ خــود دارنــد، حال آن کــه اکثریــت هنرمنــدان در تأمیــن حداقــل مایحتــاج خــود 
ــر  ــل، ادل ــد. در مقاب ــع اســتعداد آن هــا مى دان ــد. روزن درآمــد هنرمنــدان را تاب مانده ان
ــه ســتاره زمانــى رخ مى دهــد کــه مصرف کننــدگان  معتقــد اســت، تبدیــل هنرمنــد ب
ــا  ــد ت ــر را انتخــاب مى کنن ــک نف ــان، ی ــتعداد یکس ــا اس ــدان ب ــروه هنرمن ــان گ از می
ــداد  ــپردن تع ــن  س ــه  ذه ــراى ب ــود را ب ــرژى خ ــب ان ــد و به این ترتی ــارش را بخرن آث
اندکــى از هنرمنــدان صــرف کننــد. فرانــک و کــوك30 (1996م) در کتــاب خــود بــازار 
ــل  ــد و در آن به تفصی ــف مى کنن ــز» توصی ــه چی ــده صاحــب هم ــوع «برن ــر را از ن هن
ــن  ــه ای ــى ب ــه زرلون ــه البت ــد ک ــح مى دهن ــر را توضی ــام هن ــازى نظ ــازوکار ستاره س س

ــاره اى نکرده اســت. ــوع اش موض
ــر  ــاى هن ــن بازاره ــامان یافت ــوة س ــن فصــل نح ــده در ای ــر مطرح ش ــوع دیگ موض
معاصــر بــا کمــک خریــداران و فروشــندگان سراســر جهــان ازطریــق اقــدام بــه ارتقــاء 

هنِر اقتصاِد هنر
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نقد کتاب پژوهشى

ــب در  ــاى غال ــه جریان ه ــا ک ــن معن ــه ای ــت. ب ــتد آن هاس ــل  دادوس ــرمایه هاى قاب س
ــور خــاص)  ــک کش ــد ی ــى (مانن ــاى محل ــا در بازاره ــزان تقاض ــا می ــن قیمــت ی تعیی

ــر وابســته هســتند. ــاى دیگ ــر بافت ه ــم ب ــد حاک ــه قواع مســتقیماً ب

مجموعه دارى: انگیزه ها و الگوهاى مصرف
ــر مســئلۀ تقاضــا متمرکــز  ــن فصــل ب ــر، آخری ــۀ تحلیــل ســاختار صنعــت هن در ادام
ــه داران  ــتند؟ مجموع ــانى هس ــه کس ــر چ ــان هن ــه متقاضی ــئلۀ اول این ک ــت. مس اس
خصوصــى، بازرگانى هــا، مؤسســات دولتــى و مؤسســات فرهنگــى، چهــار گــروه 
اقتصــادى ـ   اجتماعــى هســتند کــه خریــدار هنرنــد. هرکــدام از ایــن مجموعــه داران بــه 

ــر باشــند: ــان هن ــل ممکــن اســت، خواه ــار دلی چه
ــۀ روح  ــى و تغذی ــاز زیبایى شناســى درون ــع فرهنگــى کــه ریشــه در نی ــزة مناف 1. انگی

خریــدار دارد (بعــد احساســى).
2. نیاز به زینت بخشى؛ ایجاد محیط خوشایند براى کار و زندگى (بعد کارکردى).

ــن از  ــى ایم ــرمایه گذارى در جای ــا س ــرمایه ب ــبد س ــه س ــودآورى؛ تنوع بخشــى ب 3. س
نوســانات ارزى و مخاطــرات مالــى (بعــد اقتصــادى).

ــد  ــار اجتماعــى (بع ــۀ سرچشــمۀ اعتب ــه دارى به مثاب ــى؛ مجموع ــاى اجتماع 4. انگیزه ه
اجتماعــى).

ــترى  ــرف مش ــد قابلِ تص ــون درآم ــى چ ــت از متغیرهای ــى اس ــر تابع ــاى هن تقاض
ــاى جانشــین  ــى)، قیمــت کااله ــد کاالى تجمل ــراى خری ــده ب ــار گذاشته ش ــول کن (پ
(جواهــرات، ســاعت و خــودرو)، ســطح تحصیــالت و دانــش مشــترى (بازدیــد از 
رویدادهــاى هنــرى و...) و روندهــاى بــازار مالــى (ماننــد بــورس). یکــى از ویژگى هــاى 
ــاى  ــا گونه ه ــاس ب ــه تم ــب ک ــودن آن اســت؛ به این ترتی ــادآور ب ــرى، اعتی مصــرف هن
ــه  ــد و درنتیج ــاء مى ده ــب را ارتق ــلیقۀ مخاط ــان، س ــرور زم ــه م ــرى ب ــف هن مختل

ــود. ــا مى ش ــش تقاض ــب افزای موج
مجموعــه دارى را از منظــرى دیگــر مى تــوان بــه دو دســتۀ مجموعــه دارى اشــخاص 
حقیقــى (افــرادى غیردولتــى) و مجموعــه دارى اشــخاص حقوقى (شــرکت ها و مؤسســات 
ــاى  ــه اى از هنره ــاد مجموع ــه ایج ــدام ب ــه اق ــرکت هایى ک ــرد. ش ــیم ک ــى) تقس بانک
ــاد،  ــف اقتص ــاى مختل ــد و بخش ه ــود دارن ــان وج ــر جه ــد، در سراس ــر مى کنن معاص
ــا  ــر نه تنه ــد. هن ــن را دربرمى گیرن ــوردى و راه آه ــا هوان ــه ت ــات گرفت ــر و ارتباط از نش
ــد و  ــى مى کن ــز اعتبارآفرین ــرکت هاى ایشــان نی ــراى ش ــه ب ــرمایه گذاران بلک ــراى س ب
ــه  ــرکت ها ب ــل روى آوردن ش ــر دالی ــود. از دیگ ــرکت مى ش ــۀ ش ــاى وجه موجــب ارتق
مجموعــه دارى مى تــوان بــه انتقــال ارزش هــاى شــرکت، تســهیل برنامه هــاى آموزشــى 
ــه  ــا مســئولیت از خــود در شــرکت و تنــوع بخشــیدن ب ــى، نمایــش چرخــه اى ب داخل
مجموعه هــاى  بزرگ تریــن  فصــل  ادامــۀ  در  کــرد.  اشــاره  ســرمایه گذارى  ســبد 
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ــرده شــده و داســتان هرکــدام روایــت مى شــود. ــام ب اشــخاص خصوصــى ن
ــرى  ــار هن ــد آث ــد خری ــه عالقه من ــتان ک ــته هنردوس ــراى آن دس ــر ب ــازار هن  ب
هســتند، امــا دانــش و تخصــص ســرمایه گذارى در هنــر را ندارنــد، تدابیــرى اندیشــیده 
ــت.  ــر اس ــرمایه گذارى هن ــاى س ــات صندوق ه ــتفاده از خدم ــا  اس ــى از آن ه ــه یک ک
و  ســرمایه گذارى خصوصــى  هســتند  صندوق هــاى  عمومــاً  صندوق هــاى هنــرى 
ــه دســت مى آیــد. ادارة ایــن صندوق هــا  ــار هنــرى ب درآمدشــان از خریــد و فــروش آث
ــر  ــر عهــدة بنگاه هــاى مشــاوره و مدیریــت ســرمایه گذارى هنــرى اســت کــه عالوه ب ب
ــود  ــدوق را از آن خ ــراى صن ــه ب ــد حاصل ــه درآم ــدى از هرگون ــت، درص ــق مدیری ح
ــان و  ــرد ایش ــه عملک ــتگى ب ــده، بس ــاى اداره کنن ــد بنگاه ه ــه درآم ــد. درنتیج مى کنن
ــر  ــى نظی ــدوق، اقدامات ــدوق دارد. ادارة صن ــودآورى صن ــا در س ــت آن ه ــزان موفقی می
ــق  ــدوق ازطری ــرمایه گذارى صن ــبد س ــش س ــى، نمای ــاى احتمال ــایى خریده شناس
ــازار  ــن ب ــدوق و زیرنظرگرفت ــرمایۀ صن ــش س ــا، افزای ــه موزه ه ــى ب ــا و وام ده کارنماه
هنــر را شــامل مى شــود. آن هــا همچنیــن بــراى رســیدن بــه اهــداف خــود، راهبردهــاى 
ــن  ــرى  بی ــاى هن ــول صندوق ه ــور و اف ــه ظه ــه ب ــد. در ادام ــاذ مى کنن ــى اتخ متنوع
صندوق هــاى  بزرگتریــن  از  یکــى  مى شــود.  پرداختــه  ســال هاى 2011-2000م. 
ــه مى کنــد، صنــدوق گــروه  ــد رو به رشــدى را تجرب هنــرى پیشــگام کــه هم چنــان رون

ــا31 اســت. هنرهــاى زیب

پیوست کتاب
آن چــه نویســنده به عنــوان پیوســت در انتهــاى کتــاب آورده اســت، فهرســتى از 
اطالعاتــى اســت کــه هــر پژوهشــگر حــوزة هنــر بــه آن هــا نیــاز دارد. فهرســت قیمــت 
ــار  ــد، حــدود قیمــت آث ــر هنرمن ــد ه ــدان برجســتۀ معاصــر شــامل محــل تولّ هنرمن
ــار  ــن آث ــدى گران تری ــت بع ــت. فهرس ــرى وى و... اس ــت هن ــف فعالی ــۀ عط وى، نقط
هنــر معاصــر جهــان را معرفــى مى کنــد. آدرس هــاى اینترنتــى مفیــد بــه چنــد گــروه 
ــا،  ــاوره، حراجى ه ــى و مش ــرکت هاى پژوهش ــى، ش ــع قیمت یاب ــده  اند: مناب ــیم ش تقس
ــروش  ــق ف ــت و ح ــاوران، کپى رای ــا، دالالن و مش ــى، موزه ه ــگاه هاى بین الملل نمایش

ــى. ــخاِص حقوق ــاى اش ــاى مجموعه ه ــاره و انجمن ه دوب

ارزیابى 
ــران  ــن کتاب هــاى ترجمه شــده در ای ــر معاصــر بى شــک از مهم تری ــاب اقتصــاد هن کت
بــا موضــوع اقتصــاد هنــر اســت. بااین حــال مى تــوان بــه برخــى از کاســتى هاى 
ــد،  ــه ایجــاد مى کن ــاب وقف ــدن کت ــه در خوان ــى ک ــاره اى داشــت. یکــى از نکات آن اش
ــه  ــه ب ــد ک ــان مى کنن ــن اذع ــاره مترجمــان چنی ــرى روان اســت. در این ب نداشــتن نث
ــن و  ــر روش ــاب نث ــت، کت ــى نبوده اس ــنده انگلیس ــادرى نویس ــان م ــه زب ــل این ک دلی

هنِر اقتصاِد هنر
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ــترى  ــۀ بیش ــر و حوصل ــا صب ــد ب ــى زبانان ناچارن ــن رو فارس ــدارد. ازای ــى ن خوش خوان
ــد.  آن را بخوانن

 مشــکل دیگــر این کــه ســاختار ذهنــى نویســنده و درنتیجــه نظام بنــدى مطالــب 
ــوان  ــود. به عن ــراه ش ــا آن هم ــانى ب ــه آس ــب ب ــه مخاط ــه اى نیســت ک ــاب، به گون کت
ــت،  ــر نتوانسته اس ــر معاص ــام هن ــف نظ ــراى تعری ــنده ب ــل دوم نویس ــال در فص مث
ــه  ــد، ب ــختى مى توان ــده به س ــد و خوانن ــم کن ــتى فراه ــى الزم را به درس مقدمه چین
ــا  ــا نظــام هنرهــاى تجســمى ی ــع فرهنگــى و خــالق ب ارتبــاط بیــن بخش هــاى صنای
ــر در فصــل  ــال دیگــر مبحــث تقاضــاى هن ــرد. مث ــى بب ــر معاصــر پ همــان نظــام هن

ــت. ــان شده اس ــجم بی ــده و غیرمنس ــکلى درهم تنی ــه ش ــه ب ــت ک ــى اس پایان
ــاپ رسیده اســت.  ــه چ ــال 2013م. ب ــاب در س ــد، کت ــاره ش ــتر اش ــه پیش چنان ک
ــه مباحــث  ــزد ک ــار را برمى انگی ــن انتظ ــده ای ــى در خوانن ــن رو به لحــاظ دورة زمان از ای
ــا دســت کم  ــز تاحــدودى پوشــش دهــد ی ــال را نی ــر در حــوزة دیجیت ــه هن ــوط ب مرب
بــه آن هــا اشــاره اى داشــته باشــد. هرچنــد در آن زمــان ظهــور فناورى هــاى دیجیتــال 
ــود، امــا جرقه هــاى آن زده شــده بــود.  ــدازة امــروز بــه اوج نرســیده ب هنرمحــور بــه ان
تنهــا اشــارة کتــاب بــه معرفــى تارنماهــاى تخصصــى بخش هــاى مختلــف هنــر محــدود 
مى شــود و در هیچ جــاى کتــاب ســخنى از تجــارت هنــر بــه شــیوة آنالیــن بــه میــان 

نمى آیــد.
ــه  ــر ب ــى هن ــات مال ــى برخــى از خدم ــاى خال ــاب ج ــه در کت ــر این ک ــورد دیگ م
ــرة  ــر در زم ــن هن ــا قرارگرفت ــر اســت. ب ــورس هن ــا ب ــن آن ه ــد. مهم تری چشــم مى آی
ــت  ــد. دول ــا ش ــن برپ ــگامى چی ــه پیش ــز ب ــر نی ــورس هن ــرمایه اى، ب ــاى س دارایى ه
ــه راه  ــنِژن32 را ب ــى ش ــاى فرهنگ ــهام و دارایى ه ــورس س ــال 2009م. ب ــن از س چی
انداخته اســت. شــاید بهتــر آن بــود کــه در کنــار ســرفصل صندوق هــاى هنــرى، اشــارة 

ــد. ــز مى ش ــر 2 نی ــورس هن ــه ب ــرى ب مختص
ــده در  ــات ارائه ش ــم اطالع ــم عظی ــه حج ــه باتوجه ب ــت ک ــن اس ــورد ای ــن م آخری
ــاى فصــول  ــى در انته ــدى نهای ــوان جمع بن ــزودن قســمتى به عن ــاید اف ــر فصــل ش ه
بــه تثبیــت مطالــب در ذهــن مخاطــب و ســهولت مراجعه هــاى آتــى بــه کتــاب کمــک 

مى کــرد.

نتیجه گیرى
ــم  ــه تقدی ــه بینشــى اســت ک ــز ب ــر معاصــر بیــش از هرچی ــاب اقتصــاد هن ارزش کت
مخاطــب مى کنــد. ایــن بینــش جهان بینــى جدیــدى نســبت بــه ســاختار هنــر معاصــر 
ــا این حــال اگــر از وجــه کاربــردى آن نیــز بهــره  پیــش چشــم مخاطــب مى گشــاید. ب
بــرده شــود، ایــن ارزش دوچنــدان مى گــردد. به عبارتــى اهمیــت ترجمــۀ آثــارى از ایــن 
ــم  ــران، مفاهی ــر و اقتصــاد در ای ــه پژوهشــگران هن ــان مى شــود ک ــا نمای دســت آن ج



350233

ــــ ۷  ۸   ،  
۱۳۹۸ ـــ    

ــا،  ــرى از آن ه ــا بهره گی ــد و ب ــازى کنن ــد، بومى س ــا را بگیرن ــده در کتاب ه تبیین ش
آن چــه را کــه در هنــر ایــران مى گــذرد، توضیــح دهنــد. بــه بیانــى دیگــر، نظــام هنــر 
ایــران را اســتخراج کننــد تــا بتــوان در راســتاى رفــع نقــاط ضعــف و بهبــود نقــاط قــوت 
آن اقــدام کــرد. چراکــه الزمــۀ رشــد و بالندگــى هنــر ایــران، شــکل گیرى تمــام وجــوه 
نظــام هنــر در کشــور اســت. چنیــن چشــم اندازى دور از دســترس نیســت و گام هــاى 

ــته شده اســت. ــتین آن برداش نخس
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اشاره
هر نقدى با هر محتوا و سبکى که بیان شود، دو پیامد مثبت براى نقد شونده دارد:

الـف) درصـورت درسـت بـودن نقـد، خطایـى آشـکار مى شـود و وظیفۀ هر نقد شـونده اى اسـت کـه آن را 
بپذیـرد و درجهـت نشـر حقیقـت و بیان واقعیت بـه کار گیرد. ایـن «باید» ازآن روسـت که ضـرورت دارد 
بـاور داشـته باشـیم، آن چـه در این میـان اصالت دارد، آشکار شـدن حقیقت اسـت، نه ارضـاى حس کامل 

نقد شـونده. بودن 
ب ) درصورتـى هـم کـه نقـد ازنظـر محتـوا و لحن نـاروا باشـد، بـراى نقد شـونده موقعیتى دوبعـدى پیش 
مى آیـد تـا بـه روشـنگرى دربـارة موضوع بپـردازد؛ به گونه اى منظـور خود را به شـیوه اى مؤثرتـر بیان کند 
تـا موجـب دگرگمانـى نشـود و ازسـویى دیگر توان تحمل و برآشـفته نشـدن خـود را بیازمایـد و بفهمد تا 

چه حد خودشـیفته اسـت؟

شمس در کانون تهاجم ها
گویـا متأسـفانه در دو دهـۀ اخیـر دیوارى کوتاه تر از دیوار شـمس تبریزى نیسـت. زمانه اى اسـت 
کـه ازهر سـو اتهامى بر شـمس وارد  مى شـود و هر کسـى به خـود اجـازه مى دهد، بـر او تازیانه اى 
هنرمنـدان،  روان شناسـان،  و  روانپزشـکان  کالس داران،  همایش سـازان،  رمان نویسـان،  بنـوازد. 
شبه فیلسـوفان و فقیهـان... هریـک به گونـه اى بـر تصویـر و برداشـت از او زخمـى وارد مى کننـد. 

گویـى شـمس آن هـا را از پـس قرن هـا مى دیـده که گفته اسـت:
«آن شـخص نقصان اندیـش ورق خـود برخوانـد ، ورق یـار برنمى خوانـد… در آن ورق او همه 
ـچون بُتى خود تراشـیده و  خـِط کـژ َمـِژ تاریـکِ  باطـل. با خـود تصورى کـرده و توهمـى کردهـ 

بنـده و درماندة او شـده». (موحـد، 1367: 115)
شـمس هم مثل همه یک «مافوق انسـان» نیسـت، بلکه «انسـانى مافوق» اسـت. انسـانى که 

 غالمرضا خاکی

حقیقت نه مجاز است
« ؛            »   
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■ خاکى، غالمرضا (1398). کیمیا پروردة حرم موالنا. 
تهران: قطره.

مى توانـد نقـد شـود، امـا پرسـش اساسـى این اسـت که چه کسـى مى تواند و چـه چیـزى از او را 
بایـد نقـد کرد؟ وقتى یقین نیسـت کـه زندگانى او چگونه بوده و به راسـتى چه جمله اى از اوسـت 
و خطـاب بـه چـه کسـى اسـت... انصـاف اخالقـى و احتیاط علمـى حکم مى کنـد که بـا «گویا» 
و «شـاید» و «پرسـش» و «تأمـل»... در قلمـرو داورى دربـارة پیر تبریـز وارد شـد و از داورى هاى 

قطعـى و جزمـى دربـارة او پرهیـز کـرد. چه خوش گفتـه موالنا که:
شمس تبریزى حجاب شمس تبریزى شدستچون حجاب چشم دل شد چشم صورت الجرم

 نکته هاى نقادانه و پاسخ آن ها
پیـش از هرچیـزى از ناقـد محتـرم و فصلنامۀ حاضـر که کتاب کیمیـا پروردة حـرم موالنا را 
شایسـتۀ توجـه دیده انـد، سپاسـگزارم و از ناقـد محتـرم کـه زمان صـرف کرده اند تا کاسـتى ها  و 
نادرسـتى هاى کتـاب مذکـور را بـه تفسـیر خـود نشـان دهند، بسـیار قدردانـى مى کنـم. در نقد 
مورِدبحـث (گاه سـوداى حقیقـت گه مجاز) مطالب بسـیارى هسـت که باتوجه به حوصلۀ نشـریه 

تنهـا بـه پـاره اى از مهم ترین آن ها اشـاره مى شـود:
1. «پیـش از آن (کیمیـا پـروردة حرم موالنا) در سـال 1396 اعظم نادري نیز کاري مشـابه را 
در بـی مـن مـرو ارائه کـرده بودند. بـا این تفاوت کـه در آن جا نویسـنده بدون ارجاع بـه تذکره ها 
و متکی بـر مقـاالت شـمس و نیـز مکتوبات موالنـا نگاهی منتقدانه بـه چهار کتـاب کیمیاخاتون، 

کیمیـا دختـر رومی، ملت عشـق و عارف جان سـوخته دارد» (گلمـرادى، 1398: 53).
پاسخ:

بـراى روشن شـدن نکته هـاى مطـرح شـده چنـد سـؤال مطـرح مى شـود تـا موضوع آشـکار 
گردد:
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بـر اسـاس چـه سـندى کتـاب سـرکار خانـم نـادرى در سـال 1396 منتشـر شده اسـت؟ آیا 
فیپـاى کتـاب را دیده انـد کـه مربوط به سـال 1397 مى باشـد؟ آیا تاریـخ توزیع کتـاب مذکور را 
مى داننـد؟ و منظـور ایشـان از مشـابه بودن ایـن دو کتاب چیسـت؟ اگر در پیوسـت کتاب کیمیا 
.... چنـد برگـى بـه نقد چنـد کتاب رمان پرداخته شده اسـت، آیـا آن کتاب، مشـابه کتاب دیگرى 

اسـت کـه کًال نقـد کتاب هاى رمان اسـت؟
ـ بنـده کلیـات مطالـب کتـاب کیمیا را در سـال 1386 در وبالگ شـخصى خود بـه نام «لب 
بحـر» و مقدمـۀ کتـاب دختـر رومـى، (منتشرشـده در نشـر ثالث) و همچنین جلسـۀ مشـارکت 
زنـان در خانـۀ هنرمنـدان، مصاحبه با روزنامه هاى «شـرق» و «اعتماد» ... در همان سـال منتشـر 

کـرده ام. (ایـن مطالـب بـا کمى جسـت وجو قابـل بازیابى اند.)
ـ افزون بـر آن چـه گفتـه شـده، کتاب کیمیا در شـکل نهایى بیش از یک سـال در انتشـارات 
هرمـس در انتظـار چـاپ بـود. در میزگـردى هـم که در «شـهر کتاب» در هشـتم مهـر 1397 با 
حضـور نویسـندة محتـرم کتـاب بى من مـرو برگزار شـد، هیچ کسـى مدعى تقدم کتـاب مذکور  
بـر کیمیـا نشـد؟ حاال خانـم گلمرادى چگونـه این کشـف را کرده انـد، باید توضیـح فرمایند. ناقد 
محتـرم فراموش کرده اند، مسـألۀ من منابع اصلى اسـت، نـه آن چه دیگران در شـرح احوال موالنا 

نوشـته اند، مانند مرحـوم زرین کوب.

2. «اگرچه این اثر بسیار منسجم تر از کیمیا پروردة حرم موالنا است» (همان).
پاسخ:

 ناقـد محتـرم در ابتـداى نقـد خـود هنوز عدم انسـجام دو کتابـى که مقایسـۀ آن ها ناممکن 
اسـت را نشـان نـداده، حکـم صادر مـى کند. این کدامین منطق اسـت کـه بدون برهـان مى توان 

کرد؟        استتناج 
 

3. «دیباچه که بیشتر می توان آن را یک مقدمه تلقی کرد...» (همان). 
پاسخ: 

برمبناى سندى معتبر بفرمایند، فرق میان مقدمه و دیباچه چیست؟

4. «قبـل از «سـخن آخـر»... بخـش «یـادآورى» را در توضیـح منابـع اصلـی کتـاب و شـیوة 
ارجـاع بـه آن هـا مـی آورد. ارجاعـات با شـمارة اثـر شناسـایی می شـوند، درحالى که حـدود چهل 
صفحـۀ کتـاب را بـا این ارجاعات ناشـناس پشـت سـر نهاده ایـم. ازاین رو ایـن «یـادآورى» اندکی 

دیرهنگام اسـت» (همـان: 54).
پاسخ:

معمـوالً بـراى مطالبـى کـه در مقدمه هـا مى آورنـد، ذکـر منبـع نمى شـود و منبع دهـى از متـن 
اصلـى آغـاز مـى گـردد. بنده چندیـن بار جـاى توضیح شـیوة رفرنس دهـى را جابه جا کـردم که 
سـرانجام در انتهـاى پیش نگاشـت آمد. این نکته درسـت اسـت کـه اگر محققى بخواهـد منابع را 
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بیابـد، ممکـن اسـت گیـج شـود. لذا در چاپ سـوم کتاب که توسـط نشـر قطـره پیش از انتشـار 
نقـد ایشـان بـه بـازار آمده اسـت، ایـن موضـوع اصـالح شده اسـت و بى گمـان ناقـد محتـرم آن را 

نفرموده اند. مالحظـه 

5. «خاکـی بـا تأسـی بـه کتاب هـاي دهـۀ شـصت و اوایـل دهـۀ هفتاد جـز درمورد پنـج اثر 
مذکـور از ارجـاع درون متنـی پرهیـز کرده اسـت. بخـش مجزایی به اسـم فهرسـت منابع نـدارد و 
همۀ این موارد را به صورت آمیزه اي از پی نوشـت و منبع نویسـی در قالب بیش از سـیصد شـماره 
در پایـان کتـاب آورده اسـت. بـا درك ایـن ضـرورت که مـوارد قابلِ توجهـی از این پی نوشـت ها به 
ذکر حکایات مرتبط با متن کتاب اختصاص دارد و نویسـنده ناگزیر از بیان آن ها اسـت، بهتر این 
بـود کـه در پایـان هـر فصل سـاماندهی می شـدند تا ضمـن آن که دسترسـی خواننـده به مرجع 
سـخنان و اشـارات متن تسـهیل می شـد، نویسـنده با مدیریت امر در دام تکرار بعضی پیوسـت ها 
نمی افتـاد و برخـی منبع شناسـی هاي ضـروري را از قلـم نمى انداخـت. توضیـح این کـه در کتاب 
کیمیـا پـروردة حـرم موالنا مأخذشناسـی منابـع اصلی کتـاب مانند پنـج اثر شماره گذاري شـده، 
کیمیاخاتـون، دختـر رومـی، ملـت عشـق، پله پلـه تـا مالقات خـدا و مـوارد دیگر موجود نیسـت. 
درنتیجـه امـکان شناسـایی منبـع مورداِسـتفادة نویسـنده بـراي مخاطب وجـود نـدارد» (همان: 

.(54-55
پاسخ:

نخسـت آن کـه ایـن کتـاب پایان نامه نیسـت که بایسـته باشـد، از شـیوه هاى رفرنس دهـى که به 
دانشـجویان تحمیـل مى گـردد، ماننـد APA تبعیـت کنـد. درضمن چـون مخاطبـان این کتاب  
بیشـتر خواننـدگان عـادى هسـتند، از روشـى بهـره گرفتـه شده اسـت که متـن کتاب آکنـده از 
چنـد نـام مشـخص نشـود. روش مذکـور نیز ابداع حقیر نیسـت، بلکه شـیوه اى نوظهور اسـت که 
خواننـدة معمولـى را نمـى آزارد و در نگاه اول بدون نام نویسـنده فقط با یک شـماره به او مى گوید 
منبـع چیسـت. ایـن روش مناسـب کتاب هایـى چـون کیمیـا اسـت کـه بـا چنـد منبـع اصلى و 

دسـتِ اول موضوعـى را پیـش مى بـرد و از منابع دسـتِ دوم بهـره نمى گیرد.
لـذا با توجه بـه حجـم یادداشـت و حل شـدن رفرنس دهـى به شـیوة گفته شـده، دیگـر نیاز به 
دو نظـام آدرس دهـى یکـى بـراى یادداشـت ها و یکى بـراى منابع نبـود و آن چنـد رفرنس اصلى 
نیـز بـا یادداشـت ها ترکیـب گردیـد تا آشـفتگى ایجـاد نشـود. درضمن ایشـان را به بررسـى این 
نکتـه دعـوت مى کنـم که شـیوة رفرنس دهـى این معلم کوچک تحقیق را بررسـى کننـد و ببیند 

مربـوط بـه چه دهه اى اسـت!

6. «از دو کتـاب صـد داسـتان در زندگـی مولـوي و نقد حـال ما که ظاهراً دو اثر دیگر ایشـان 
دربـارة شـمس اسـت نـام می برد، امـا نه تنها در منابـع کتاب جاي آن ها خالی اسـت کـه در هیچ 

پایگاهـی حتـی کتابخانۀ ملی نشـانی از آ ن ها یافت نمى شـود» (همان: 55).
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پاسخ:
 ایـن نقـد به جاسـت و از ایـن جهـت که ایشـان به زحمـت افتاده اند و کتـاب را نیافته انـد، پوزش 
مى خواهـم. راسـت آن اسـت کـه بـه دلیـل بدقولـى ناشـر کیمیـا، بازبینـى نهایـى کتـاب دچـار 
پیچیدگـى شـد و کتـاب نقـد حـال مـا به چاپ نرسـید کـه در حـال حاضـر در تدارك  چـاپ از 

سـوى نشـر دیگرى هسـتم. (البتـه ایـن دو کتاب یکى هسـتند.)

7. « اگرچـه نویسـنده در ایـن فصـل (فصـل اول کتاب، «شـمس تبریزى که اى تـو») موضوع 
محـوري کتاب، یعنی زندگی مشـترك شـمس و کیمیـا،را به فراموشـی می سـپرد...» (همان). 

پاسخ:
ناقـد محتـرم باید توجـه کنند، فصل هاى کتاب داراى یک ترتیب تاریخى اسـت و از تولد شـمس 
تـا مـرگ او را دربرمى گیـرد و فصـل اول بـا ورود به قونیه پایـان مى پذیرد. پس منطقـاً نمى تواند، 
ماجـراى ازدواج ازنظـر زمانـى در ایـن فصـل مطـرح شـود و ازدواج او باید بعـد از آمدن دوبـاره از 

دمشـق به قونیه مطـرح گردد.

8. «نویسـنده بـا بـال و پـر دادن بـه اظهارِنظر هـاى منفـى اى کـه در مقـاالت شـمس دربارة 
کیمیـا دیـده مى شـود، ویژگى هایـى چـون «عشـوه گر چمـوش»، «زیبـاى بداخـالق» و «بیمـار 
نافرمـان» را در جایـگاه عنوان هـاى اصلـى کتاب مى نشـاند و درمقابل، برخـى از گزاره هاى مثبت 
درمـورد کیمیـا ماننـد «آن کیمیـا نامـى بهتـر [از همه] بـود، به همه چیـز، هم به جمـال هم بد 
مـن نگفـت، امـا [زندگـى ام بـا او] چیزى نشـد. خدایش بیامـرزاد» را به حاشـیه مى سـپارد و تن 
بـه پذیـرش بخشـى دیگـر از آن هـا نمى دهـد؛ او تجلـى حـق در هیبت کیمیـا را کـه برگرفته از 
عبـارت «مـن خواهـان کیمیا نبودم و نبود اال خدا» در مقاالت شـمس اسـت، مورد تشـکیک قرار 
مى دهـد و ضمـن آن کـه کیمیـا را در آن حـد نمى بینـد کـه بتوانـد مظهر حـق گردد، چشـم بر 
تناقضـات موجـود در مقـاالت شـمس مى بنـدد و بـه بهانـۀ این که شمسـى کـه بـا اناالحق گفتن 
حـالج مخالف بوده اسـت، نمى توانـد با تجلى حق در هیبـت کیمیا موافق باشـد، آن را رد مى کند. 

غافـل از آن کـه تاریـخ عرفـان مملو اسـت از این نـگاه تجلى گرایانه» (همـان: 56).
پاسخ:

در ایـن نقـد بـوى نوعـى گرایـش فمنیسـتى به مشـام مى رسـد؛ زیـرا اوالً اگر جمله هـاى مثبت 
دربـارة کیمیـا را نمـى آوردم، ایشـان مى توانسـتند مـرا متهم به جانب دارى از شـمس کننـد. ثانیاً 
کدام یـک از صفت هـاى بـه کیمیـا داده شـده، سـاختۀ نگارنده اسـت؟ ثالثـاً زنى که بنا بـه گزارش 

شـمس ، آداب اولیـۀ شـریعت را نیـز بـه جا نمـى آورد، چگونـه مى تواند تجلى خدا باشـد؟!
آن تجلـى خـدا  که ایشـان در نظر دارند، عام اسـت که در وحدت شـهود مشـاهده مى گردد، 
امـا اگـر قایل به اثبات تجلى خاص هسـتند، آن گاه باید اثبات شـود، آن موجـود خاص که خدا در 
او ظهـور کـرده، قابلیـت خاص دارد. حال زنى که آن گونه مورد اعتراض شـمس اسـت و کارشـان 

شـاید به جدایى هم کشـیده شـده باشـد، منطقاً این سـخن دربارة او معنا ندارد.

حقیقت نه مجاز است
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نقد نقد

درضمـن ایـن روایـت نشـان مى دهـد، شـمس این نـوع حرف هـا را باور نـدارد و ایـن مطالب 
سـاخته هاى مریـدان بعـدى اسـت کـه در کتـاب مناقب العارفیـن مطـرح شـده تـا براى پـاره اى 
صوفیـان ازجملـه موالنـا کرامـات عجیبـى اثبـات کنند و هوس بـازى صوفیـان و مولویـان بعدى 
را توجیـه نماینـد و نکتـۀ آخـر آن کـه بنـده در این باره حکمـى نـداده ام، بلکه با پرسـش هایى در 
روایـت، تردید هایـى ایجـاد کـرده ام  که خواننـده مى تواند، تردید هـاى مرا نپذیـرد. آیا یک محقق 

حـق نـدارد در چیزى تردیـد کند؟ 

9. «اگرچـه صاحب نظـران معتقدنـد کـه تاریخ نویـس بـا فرضیـه حفره هـاى تاریخـى را پـر 
مى کنـد و رمان نویـس بـا تخیـل5، به زعـم نگارنده خاکـى به ویژه در این فصـل در مواردى پـا را از 
حـد اختیـارات تاریخ نویس فراتـر مى نهد و با مداخلۀ تخیل خود به داسـتان پردازى رمان نویسـان 
(کـه متهمـان پروندة کتـاب حاضر هسـتند)، نزدیک مى شـود.... تنبیهات فیزیکى کیمیا توسـط 
شـمس را «برخـورد فیزیکـى ... کـه مى توانـد برخاسـته از حس انجام وظیفۀ شـمس بـر پایۀ آیۀ 
ششـم سـورة تحریم باشـد»، تلقـى مى کنـد. به زعم نگارنـده این تحلیـل و توجیه هاى نویسـندة 
کتـاب همان قـدر خیالـى، غیر قابل قبـول و مشـمئز کننده اسـت کـه نسـبت دادن قتـل کیمیا به 

شـمس توسـط قدس و دیگران» (گلمـرادى، 1398: 56-57).
پاسخ:

اوالً مگـر مـن ایـن حرکـت را تأیید کرده ام که ایشـان برآشـفته اند؟ ثانیـاً با این توصیح خواسـتم 
تبییـن کنـم، اگـر چنیـن اتفاقـى افتـاده باشـد و واکنش شـمس در برابـر حملـه و تهاجم کیمیا 
نبوده باشـد، رفتار شـمس براسـاس تفسـیر ظاهرى و قرون وسـطایى یک مسـلمان از آیۀ قرآن 
بوده اسـت. آیـا ایـن سـخن من به معنـاى تأییـد و تجویز کتـک زدن زنان اسـت؟ و آیـا در چنین 

رابطـه اى خـدا در زن مضـروب شـمس جلوه گر مى شـود؟  

10. «باتوجه  بـه این کـه کتـاب درمـورد شـمس و کیمیـا اسـت، آوردن مـرگ موالنـا در ایـن 
فصـل محلـى از اعراب نـدارد» (همـان: 58).

پاسخ:
اگـر ناقـد محتـرم توجه کنند، بنـده مرگ موالنـا را توضیح نـداده ام و موضوعیت شـمس را تا دم 
آخر در ذهن موالنا نشـان داده ام. ایشـان بهتر مى دانند، اطالعات دربارة مرگ موالنا بسـیار اسـت 

کـه در این قسـمت به آن ها هیچ اشـاره اى نشده اسـت.

11. «عالءالدیـن پـس از شـمس و کیمیـا مهـرة اصلـى در روایت هـاى تاریخـى ایـن زندگى 
مشـترك اسـت و انتقـال آن بـه بخـش پیوسـت بـه حاشـیه رانـدن ایـن متـن تلقـى مى شـود» 

(همان).
پاسخ:

 آیـا عالالدیـن در منابـع اصلـى هـم شـخصیت اصلـى اسـت یـا در رمان هـا این گونه شده اسـت؟ 
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درضمـن آوردن یـک فصل در سـیر زندگى شـمس پیوسـتگى مطلـب را دچار گسسـت مى کرد، 
هرچنـد به انـدازة کافـى بـه عالالدیـن پرداختـه شده اسـت. ناقد محترم بـا دید کشـف توطئۀ من 
برعلیـه کیمیـا، حتـى رعایـت اصل انسـجام در متـن را هم به فراموشـى سـپرده اند کـه این گونه 
فرموده انـد؟ و نکتـۀ آخـر این که جمله هاى بنده در دفاع از شـخصیت عالءالدین را یکسـره نادیده 

گرفته اند.

12. «محققـان مـا بیـش از این کـه همـت خـود را صـرف نقـد اخالقـى و تاریخـى رمان هـا 
کننـد، بایـد بـا تبییـن مـرز میـان هنـر و واقعیـت و نیـز بازکـردن گره هـاى کـور و بحث برانگیز 
منابـع تاریخـى، خواننده را در شـناخت صحیح ابعاد واقعى شـخصیت این بـزرگان فرهنگى یارى 
نماینـد. بااین وجـود نگارنـده در ایـن نقـد و نظـر به خاطـر پیوسـت اول و سـوم کـه به سـه رمان 
کیمیاخاتـون، دختـر رومى و ملت عشـق پرداخته  اسـت، ناگزیـر درحد ضرورت بـه حیطۀ رمان ها 

هـم وارد مى شـود» (همان). 
پاسخ:

اگـر ناقـد بزرگـوار انصاف دهند، این کتاب در راسـتاى توصیۀ مذکور ایشـان اسـت. بـه این دلیل 
آن نقدهـاى گـذرا دربـارة رمان هـا به صـورت پیوسـت درآمده انـد و در همین جا مرز میـان کتاب 
کیمیـا بـا دیگـر کتاب هـاى رمان آشـکار اسـت، امـا مفروض نادرسـت ایشـان اجـازة دیـدن این 

تفاوت هـا را به ایشـان نداده اسـت.

13. «نویسـنده در کنار نقد هایى که به اندیشـه و نظرگاه برخى پژوهشـگران یا نویسـندگان 
حـوزة شـمس و مولوى پژوهـى وارد مى کنـد، بعضـاً بـا غلبـۀ احساسـات بـه نقـد خـود افـراد نیز 
مى پـردازد و آنـان را بـا ویژگى هایـى چـون سـینه چاکان هالیـوودى،  کوته اندیـش، سـاده اندیش، 
خیرى که در جانش تمناى عطشـناك تمجید و تحسـین دارد، کسـى که در عمرش یک روز روزه 
نگرفته  اسـت، دکان داران، کالس داران و همایش سـازان مخاطـب قـرار مى دهد و نوشته هایشـان را 
حاصـل خیال هـا و دل آزردگى هـاى شـخصى، دل زدگـى و به   پوچى  رسـیدگى، بـازکاوى حقـوق 
پایمال شـدة زنـان ایرانـى، تاختن هـاى ناآگاهانـه و ناجوانمردانـه و مـواردى ازاین  دسـت تلقـى 
مى کنـد و ضمـن آن کـه دولـت ترکیـه را متهـم بـه فروکاسـتن تعالیم مولوى به مراسـم سـماع 
نمایشـى مى نمایـد، از «کتاب هاى ناسـازى» که سپهسـاالر و افالکـى به منزلۀ باورمنـدان اغراقگر 
شـمس و مولـوى نوشـته اند، انتقـاد مى کنـد و اسـتقبال خواننـدگان ایرانـى از رمان هـا را حاصل 

«روان شناسـى زدگى» آنـان مى دانـد» (همـان: 60-61). 
پاسخ:

ناقـد محتـرم توجـه دارنـد کـه بنده بـه نام هیچ کـس اشـاره نکـرده ام، لذا مجـاز بـوده ام ذهنیت 
خـود را بـه زبـان بیـاورم. هرچنـد ممکن اسـت، به زعم ایشـان بیان آن هـا خوش نیایـد. درضمن 
برخـالف تصـور ایشـان، دفاع نگارنده از شـمس چون یک شـخصیت ادبى نیسـت؛ سـخن من بر 
سـر دفاع از کسـى اسـت که دسـتگیر گم شـدگان طریق حقیقت اسـت و مى دانم و مى شناسـم 

حقیقت نه مجاز است
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کـه بـه نـام شـمس تبریزى چـه کسـانى مى زیند و طـى طریـق مى کنند. البتـه بر ناقـد محترم 
ایـراد نبایـد گرفت؛ زیرا ایشـان دانش آموختۀ رشـتۀ ادبیات بوده و ممکن اسـت، عرفـان و عارفان 
بـراى ایشـان فقـط موضوع هاى درسـى باشـند، نه چیز دیگـر. لذا مى توانـد، بى تفاوت بنشـیند و 
از هـر ناروایـى کـه به ایشـان برمى بندند، برنیاشـوبد. روى سـخن من در این جا محققان نیسـتند 
کـه دربـارة شـمس تحقیق مى کنند، بلکه کسـانى هسـتند کـه آن هـا را از نزدیک مى شناسـم و  

هرکـدام بـه دلیلـى پشـت تخریب مـرد حقى به نام شـمس تبریـزى پنهان شـده اند.

14. «نکتـۀ بسـیار قابلِ مالحظـۀ دیگـرى کـه در ایـن کتاب وجـود دارد، تناقضـات متعددى 
اسـت کـه در قضاوت هاى متفاوت دیده مى شـود. نویسـنده بـدون این که معیار خاصـى ارائه کند، 
به مقتضـاى نیـاز اقـدام بـه رد یـا قبـول روایت هـاى افالکـى و سپهسـاالر نموده اسـت، تا جایى که 

منطـق کتـاب از ایـن گزینش هاى سـوگیرانه متضرر شده اسـت...» (همـان: 61). 
پاسخ:

نمى دانـم چـرا ناقـد محتـرم مطرح کـردن تردیـد دربـارة درسـتى یـک روایـت را روا نمى دارند و 
بـه دنبـال موضع گیـرى هسـتند، حال آن کـه نگارنده با طـرح پرسـش هایى خواننده را بـه تأمل و 

داورى مى کشـاند. آیـا ایـن شـیوه درسـت اسـت یا این کـه به جـاى خواننده فکـر کردن؟

سخن آخر
در خاتمـه بایـد گفتـه شـود: نکته هاى ریز دیگرى در نقد ایشـان هسـت که بـراى رعایت اختصار 
از آن هـا گذشـتم و دوبـاره جـا دارد  از توجـه ناقد محتـرم و زحمتى که در نگارش این یادداشـت 
پذیـرا شـده اند، سپاسـگزارى نمایـم. توفیـق بیشـتر ایشـان را در روشـنگرى براى کشـف حقایق 

خواستارم. 

منابع
موحد، محمدعلى (1367). مقاالت شمس. تهران: خوارزمى .

گلمـرادى، صـدف (1398). «گاه سـوداى حقیقـت گه مجـاز: نقدى بر کتـاب کیمیا پروردة حـرم موالنا». 
فصلنامۀ ادبیات و هنر. سـال دوم. شـمارة 6. تابسـتان 1398: 51-64. 
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اشاره
نقــد علمــى، هدفــى جــز بالندگــى و شــکوفایى در ســایه اخــالق، نــدارد. امــا گهــگاه مشــاهده 
ــذا در پاســخ  ــردد. ل ــر مى گ ــه مقاصــد دیگ ــتیابى ب ــراى دس ــى ب ــن بســتر، محمل ــود ای مى ش
ــتان  ــا در اس ــم باف ه ــر گلی ــى ب ــاب نگرش ــر کت ــرورى ب ــوان «م ــا عن ــاب ب ــد کت ــه درج نق ب
چهارمحــال و بختیــارى» از دکتــر افســانه قانــى در فصلنامــۀ نقــد کتــاب هنــر (زمســتان 1395: 
ــواردى مشــاهده  ــور، متأســفانه در م ــاب مذک ــه کت ــت توجــه ب 103-114)، ضمــن تشــکر باب
مى شــود اطالعــات نادرســت و گهــگاه بى پایــه و اساســى در قالــب مطلــب نقــد کارشناســانه، 
بــه خواننــده ارائــه شــده اســت. بــه نظــر مى رســد برخــى نویســندگان و همــکاران اهــل قلــم 
ــى وزارت  ــات پژوهش ــى تخلف ــوه بررس ــتورالعمل نح ــده در دس ــر ش ــول ذک ــى و اص ــه مبان ب
ــه اصــول اخــالق علمــى و  ــا هــدف «ارج نهــادن ب ــوم، تحقیقــات و فنــاورى کــه ب محتــرم عل
ــن  ــد و ای ــه الزم را ننموده ان ــت، توج ــده اس ــالغ ش ــن و اب ــه» تدوی ــه آن در جامع ــدى ب پایبن
ــون  ــاده 23 قان ــه م ــه ب ــا توج ــذا ب ــود آورد. ل ــه وج ــددى را ب ــد مشــکالت متع ــورد مى توان م
مطبوعــات، جهــت روشــنگرى و تنویــر افــکار عمومــى، پاســخ پدیــدآور کتــاب ز پــود محنــت 
ــه مى گــردد. ــارى ارائ ــر گلیــم باف هــاى اســتان چهارمحــال و بختی ــار محبــت (نگرشــى ب و ت

ســزاوار اســت مجالتــى کــه بــه صــورت تخصصــى بــه نقــد مى پردازنــد، در انتخــاب 
منتقــد دقــت نمــوده و نقــد نــگارش شــده را بررســى کــرده و مطابقــت آن را بــا واقعیــت 
ــر  ــن اگ ــد. همچنی ــب نماین ــه چــاپ مطل ــدام ب ــد، ســپس اق ــرار دهن ــورد توجــه ق م
منتقــد، در انتقــادات مباحــث هنــرى، علمــى و فنــى، از جنبــه شــخصى دادن بــه نقــد 
پرهیــز کنــد، بــه خداونــد خویــش و کار خــود ایمــان داشــته باشــد، در صــدد جوســازى 
و تخریــب دیگــرى نباشــد، بــه مخاطــب احتــرام بگــذارد و دالیــل مســتند خــود را ارائــه 

 فرانک کبیری
 kabiri.faranak@sku.ac.ir عضو هیئت علمی گروه صنایع دستی دانشکدۀ هنر دانشگاه شهرکرد

شرحی بر نقد
«             »   
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دهــد؛ هــم کرامــت انســانى خــود و دیگــران را حفــظ خواهــد کــرد و هــم موجبــات 
رشــد و شــکوفایى اندیشــه در جامعــه را فراهــم خواهــد نمــود.

ــراى  ــى ب ــه توضیحات ــر، ارائ ــطور حاض ــگارش س ــدف از ن ــه ه ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــت حجــم  ــا محدودی ــده ب ــوده و نگارن ــه ب ــدرج در فصلنام ــد من ــاره نق روشــنگرى درب

ــد. ــب مى نمای ــه مطال ــه ارائ ــدام ب ــه اق ــدون مقدم ــت؛ ب ــه روبروس مقال
- نوشــته انتقــادى منــدرج در فصلنامــۀ مذکــور بــا چکیــده اى آغــاز شــده کــه متــن 
آن، از ابتــدا تــا خــط 9 بــدون هیــچ ارجاعــى از ابتــداى پیشــگفتار کتــاب ز پــود محنــت 
و تــار محبــت کــه در صفحــه «ز» همــان کتــاب چــاپ شــده، عینــاً کپى بــردارى شــده 
ــى  ــوه بررس ــتورالعمل نح ــد و دس ــاده 33 بن ــى از م ــاس بخش های ــر اس ــه ب ــت ک اس

تخلفــات پژوهشــى بخــش ســرقت علمــى، تخلــف پژوهشــى مى باشــد. 
مطلــب دیگــر کــه در پایــان چکیــده نوشــته شــده، بــه شــرح زیــر مــى باشــد: «در 
کتــاب ... بــه طــور جزئــى بــه گلیــم بافــى اســتان چهارمحــال و بختیــارى پرداخته شــده 
اســت»؛ کــه وجــود حــدود یکصــد صفحــه از کتــاب 117 صفحــه اى بــه مبحــث فــوق و 
البتــه مطالــب نویســنده نقــد در بخــش 2 محتــواى کتــاب، گویــاى خــالف واقــع بــودن 

ادعــاى مذکــور اســت.  
ــه جــز جملــه اول (خــرده فرهنگ هــا زمینــه ســاز تشــکیل  ــه، ب - در مقدمــه مقال
ــا اعمــال تغییراتــى، از خــط دوم پاراگــراف چهــارم  فرهنگ هــاى ملــى هســتند) کــه ب
کتــاب کپــى شــده، مابقــى مطلــبـ  بــه جــز حــذف یــک جملــه معترضــهـ  دوبــاره عیناً 
از انتهــاى خــط دوم پاراگــراف چهــارم تــا اواســط خــط ســوم پاراگــراف پنجــم از کتــاب 
ــن جهــت»  ــارت «بدی ــع بازنویســى شــده اســت. ســپس عب ــر منب ــدون ذک ــور ب مذک
توســط نویســنده مطلــب نوشــته شــده و دوبــاره ادامــه مطلــب عینــاً کپى بــردارى کل 

■ کبیرى، فرانک (1394) . ز پود محنت و تار محبت؛ 
نگرشى بر گلیم باف ها در استان چهارمحال و بختیارى. 

شهرکرد: دانشگاه شهرکرد.
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پاراگــراف ســوم پیشــگفتار کتــاب اســت کــه بــه نظــر مى رســد مصادیــق تخلــف ذکــر 
شــده در مــورد بــاال در ایــن بنــد نیــز صــدق مى کنــد. ســپس مقدمــه، بــا عبــارت «از 
ــن هــدف داشــته اســت  ــاندن همی ــر رس ــه ثم ــاب حاضــر ... ســعى در ب ــن روى کت ای
ــن پرســش مطــرح  ــذا ای ــان رســیده؛ ل ــه پای ــز همــراه اســت» ب ــى نی ــا افت های کــه ب
ــراه اســت،  ــى هم ــا افت های ــد ب ــم نویســنده نق ــه زع ــه ب ــى ک ــا کتاب ــه آی ــود ک مى ش
مى توانــد منبعــى بــراى نــگارش چکیــده و مقدمــه کــه از ارکان اصلــى یــک مقالــه یــا 

نقــد هســتند، باشــد؟ 
ــور،  ــد مذک ــا» در نق ــه مباحــث فصل ه ــاب: خالص ــواى کت - در بخــش دوم «محت
ــمت  ــد: قس ــورد مانن ــم مى خ ــه چش ــاب ب ــود در کت ــب موج ــا مطال ــق ب ــدم تطاب ع
مربــوط بــه زبــان، اشــیاء و اســتفاده از اصطــالح «دســت بافته هاى گلیمــى» بــه جــاى 

ــا». ــم باف ه «گلی
ــاز شــده و ایــن مــوارد ذکــر  - در صفحــه 106 جلــوى واژه «ملیتــى»1 پرانتــزى ب
شــده اند: «بختیــارى، شاهســون، قشــقایى، کــرد و افشــار»؛ کــه مــوارد مذکــور قومیــت2 
هســتند نــه ملیــت. «ملیــت» بازنمــود هویــت ملــى افــراد یــک کشــور و کلیتــى اســت 
از قومیت هــاى زیــر مجموعــه خــود و کلیــه افــراد یــک کشــور. از ایــن رو قومیت هــاى 

گوناگــون، تشــکیل یــک ملــت بــا ملیتــى خــاص را مى دهنــد. 
- در صفحــه 107 ایــن عبــارت درج شــده «آنچــه مطالعــه و دیــده شــد، جمــع آورى 
(نــه تدویــن) برخــى اطالعــات پیرامــون دســت بافته هاى گلیمــى بــا طرح هــا و 

ــود».  نقوششــان ب
براســاس دســتورالعمل مصــوب هیئــت ممیــزه دانشــگاه شــهرکرد کــه ناشــر کتــاب 
ــد و  ــرار مى گیرن ــک رده ق ــن، در ی ــع آورى و تدوی ــا جم ــردآورى ی ــد، گ ــز مى باش نی
ــر  ــد؛ ب ــن باش ــردآورى و تدوی ــا گ ــف ی ــف، تصنی ــاب؛ تألی ــک کت ــه ی تشــخیص اینک
اســاس نظــر داوران و شــوراى پژوهشــى دانشــگاه اســت و تصمیم گیــرى در ایــن زمینــه 

در اختیــار صاحــب اثــر نیســت.
- در همــان صفحــه از نوشــته مذکــور چنیــن اســتنباط مى شــود کــه بــه  کارگیــرى 
نقشــى از قــوم قشــقایى بــراى طــرح جلــد کتــاب، از نظــر نگارنــده مطلــب، کار مناســبى

نبوده است. 
ــف از  ــاى مختل ــا قومیت ه ــرادى ب ــرزمین اف ــارى س ــال و بختی ــتان چهارمح اس
جملــه عشــایر قشــقایى اســت کــه عمدتــاً در شهرســتان بروجــن ســاکن هســتند و بــا 
ــر گلیم باف هــاى اســتان چهارمحــال و  ــه اینکــه در عنــوان کتــاب «نگرشــى ب توجــه ب
ــوم کــه بخشــى از  ــن ق ــارى» قیــد شــده، اســتفاده از نقــوش دســت بافته هاى ای بختی
ســاکنان ایــن اســتان را تشــکیل مى دهنــد؛ نــه تنهــا هیــچ ایــرادى نــدارد، بلکــه نقطــه 
قــوت ایــن اثــر مى باشــد. چــرا کــه توجــه بــه کلیــه افــراد ســاکن در ایــن اســتان و بــه 
قــول نگارنــده نقــد، مــوارد «اســتثناء» را نشــان مى دهــد و مویــد ایــن مطلــب اســت کــه 
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بنــا بــه نوشــته نویســنده محتــرم، «کاربــرد ایــن نــگاره در نمونــه هــاى معــدود گلیــم» 
نیــز از دیــد نویســنده کتــاب پنهــان نمانــده و تــالش شــده تــا کلیــه زوایــاى پنهــان، 

عیــان شــود.
- در همــان پاراگــراف نوشــته شــده: «نــگاره روى جلــد کــه نویســنده... آن را نقــش 
ــد  ــوم قشــقایى اســت؛ مؤی ــاى ... ق ــزو طاووس ه ــا ج ــد، اصالت ــى کرده ان خــروس معرف

ایــن نکتــه، مقالــه ... بــه قلــم نگارنــده ایــن ســطور ... اســت».
ــدگان را  ــا، کل پرن ــودن آنه ــتیلیزه ب ــوش و اس ــودن نق ــى ب ــه انتزاع ــه ب ــا توج ب
مى تــوان بنــا بــه فرمایــش اســاتیدى چــون: ســیروس پرهــام و ...، در گــروه ماکیان هــا 
قــرار داد. البتــه اطــالق نــام «خــروس» از ســوى بافنــدگان بــر نقش مایــه مذکــور، بــا 
ــه نظــر مى رســد.  ــرده شــده منطقــى ب ــام ب ــده ن ــا پرن ــه شــباهت ظاهــرى ب توجــه ب
همچنیــن، در صفحــه 87 کتــاب بــه طــور مجــزا نقش مایــه «طــاووس» معرفــى شــده 
ــوش  ــا در نق ــى آنه ــده در طبیعــت و تجل ــن دو پرن ــر ای ــه از ظاه ــه ک اســت. همانگون
دســت بافته ها مشــاهده مى گــردد، بــا توجــه بــه انبــوه بــودن پرهــاى طــاووس، تعــداد 
آنهــا در نقش مایــه مذکــور، زیــاد و بــا عنایــت بــه کمتــر بــودن پرهــا در دم خــروس، 
بازنمایــى آنهــا در نقش مایــه مذکــور، کمتــر مى باشــد و ایــن مســئله از دیــد بافنــدگان 
پنهــان نمانــده اســت. همچنیــن چنیــن نقش مایــه اى (نقش مایــه خــروس بــه عقیــده 
نگارنــده کتــاب و طــاووس بــه عقیــده نگارنــده نقــد) در مقالــه مذکــور وجــود نــدارد.

ــد  ــراى تأیی ــد، ب ــرم نق ــده محت ــود نگارن ــته تر ب ــد شایس ــر مى رس ــه نظ ــاً ب ضمن
ــد. ــاع مى دادن ــود ارج ــه خ ــز مقال ــه ج ــى ب ــه منابع ــود، ب ــب خ مطل

ــراى  ــاً ب ــد درج شــده دقیق ــاب، آنچــه در پشــت جل ــوان کت ــه عن ــورد ترجم در م
حفــظ ســجع عنــوان فارســى در انگلیســى اســت و هرگــز برگــردان کلمــه بــه کلمــه 
نیســت. زیــرا weft of pain بــا warp of passion کامــًال هــم آوا و داراى زیبایــى 

ــدارى و شــنیدارى اســت. دی
- در صفحــه 108 نوشــته شــده: «از آنجایــى کــه هــر پژوهشــى بــه دنبــال 
پاســخگویى بــه یــک ســوال یــا دغدغــه ذهنــى اســت، متأســفانه ...، ایــن مــورد مشــهود 
نبــود و مشــخص نشــد کــه اطالعاتــى کــه در ایــن کتــاب گــردآورى شــده اند، بــه چــه 

ــده اند؟!»  ــوب ش ــور مکت منظ
ــات نگارشــى خــاص توســط  ــرى واژگان و عالم ــه کارگی ــراز تأســف از ب ــن اب ضم
ــاون  ــق مع ــور مطل ــن نام ــر بهم ــات دکت ــد فرمایش ــر مى رس ــه نظ ــد، ب ــده نق نگارن
محتــرم صنایــع دســتى وقــت کشــور در جلســه نقــد همیــن کتــاب کــه در مهــر مــاه 
1395 بیــان شــد، گویــاى پاســخگویى بــه بخشــى از دغدغه هایــى اســت کــه از دیــد 
صاحبنظــران پنهــان نمانــده اســت. ایشــان در ایــن زمینــه ضمــن تأکیــد بــر اینکــه نقــد 
ــا عدالــت رعایــت شــود، گفتنــد: در حــال حاضــر  ــرد ت ــا گفتمــان صــورت گی ــد ب بای
ــت،  ــه نیس ــه پرداخت ــک منطق ــاى ی ــى ظرفیت ه ــه معرف ــه ب ــى ک ــد کتاب فرصــت نق
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بلکــه از بــاب نوشــتن کتــاب بایــد قــدردان نویســنده نیــز بــود. نگاشــتن چنیــن کتابــى 
ــود و مــا نیــاز داشــتیم کــه ایــن را بنویســیم. کتــاب مذکــور شــرایط  نیازمنــد اراده ب
یــک کتــاب خــوب و علمــى را داشــته و از ســاختار و تاریخچــه خوبــى برخــوردار اســت. 
ــى  ــود، یعن ــوش ش ــده و فرام ــت نش ــه ثب ــن جامع ــى در ای ــاى بوم ــن دانش ه ــر ای اگ

هویــت از دســت رفتــه و بــراى حفــظ هویــت نیــاز بــه ثبــت آن اســت. 
نکتــه دیگــر اینکــه بــا توجــه بــه فســادپذیرى دســت بافته ها، نگارنــده بــه صــورت 
تطبیقــى، نقــوش موجــود در آنهــا را بــا نقــوش ســفالینه ها بررســى نمــوده کــه تالشــى 
بــراى نمایــش ظرفیــت، اصالــت و تاریــخ گلیــم بافــى در اســتان چهارمحــال و بختیــارى 
بــوده اســت. ضمــن اینکــه در ایــن کتــاب، عکس هایــى بــراى اولیــن بــار از موزه هــاى 
پاریــس و رم ارائــه شــده کــه نــه تنهــا در ایــن زمینــه مفیــد مى باشــند؛ بلکــه در ســایر 
ــا،  ــه آنه ــت و تهی ــد گرف ــرار خواهن ــتفاده ق ــورد اس ــى م ــرى و تاریخ ــاى هن زمینه ه
کارى مفیــد در ارائــه آثــار هنــرى خــارج از کشــور کــه در دســترس محققــان نیســتند، 
بــوده اســت. لــذا بــه نظــر مى رســد بــه دور از انصــاف باشــد کتابــى کــه بــا توجــه بــه 
نبــود منابــع مکتــوب از طریــق مســتند نگارى بخشــى از هنــر غنــى ایــن ســرزمین بــا 
انجــام ســفرهاى متعــدد بــراى گــردآورى کلمــه کلمــه از زبــان انــدك بافندگانــى کــه 
حــاال دیگــر حتــى کمتــر توانــى بــراى تولیــد داشــتند و پــس از طــى مراحــل علمــى 
متعــدد بــه چــاپ رســیده اســت را غیــر علمــى یــا ســطح پاییــن جلــوه داد. چــه بســا 
اگــر چنیــن کارى توســط پژوهشــگر دیگــرى زودتــر از ایــن انجــام شــده بــود، بخــش 

عظیمــى از تاریــخ و فرهنــگ ملــى نیــز حفــظ شــده بــود.
ــناخته  ــر و ش ــق معتب ــاب... از روش تحقی ــده: «کت ــن آم ــه 108 چنی - در صفح
ــب  ــد در طــول مطل ــان نویســنده نق ــاب و اذع ــد کت ــد.» رون ــروى نمى کن ــده اى پی ش
ــده و  ــه ش ــه کار گرفت ــى ب ــى ـ تحلیل ــاب، روش توصیف ــه در کت ــد ک مشــخص مى کن
شــیوه هاى جمــع آورى مطالــب، کتابخانــه اى و میدانــى از طریــق مشــاهده و مصاحبــه 
مى باشــد کــه ایــن مــوارد هــم در پیشــگفتار و هــم در فهرســت منابــع ذکــر شــده اند. 
در هــر بخــش کتــاب نیــز، بــا عکــس، طراحــى و ... مطالــب، توصیــف و ســپس در قالــب 
جمــالت و جــداول، تحلیل هــا ارائــه شــده اند و قطعــاً اگــر چنیــن ادعایــى موضوعیــت 
داشــت، کتــاب فــوق هرگــز تأییدیه هــاى الزم را از گــروه تخصصــى، معاونــت پژوهشــى 
ــرم پژوهشــى دانشــگاه  ــت محت ــوراى انتشــارات و معاون ــرم، ش دانشــکده، داوران محت

ــرد. ــت نمى ک ــهرکرد دریاف ش
الزم بــه ذکــر اســت، جــداى از ســه داور تخصصــى منتخب دانشــگاه، بــراى بازخوانى 
کتــاب قبــل از چــاپ، از اســتاد علــى حصــورى و خانــم دکتــر شــیرین صوراســرافیل نیز 
کمــک گرفتــه شــد. همچنیــن از آنجایــى کــه مهنــدس ســید محمــد بهشــتى معاونــت 
ــراث  ــت علمــى پژوهشــکده می ــراث فرهنگــى کشــور و عضــو هیئ ــرم اســبق می محت
فرهنگــى و دکتــر محمدتقــى آشــورى دانشــیار محتــرم دانشــگاه هنــر و ســردبیر مجلــه 

شرحى بر نقد
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نقد نقد

ــگارش  ــه ن ــدام ب ــاب اق ــه کت ــرده و پــس از مطالع علمــى پژوهشــى گلجــام، لطــف ک
ــده  ــه نگارن ــا ب ــود حتم ــهود ب ــى مش ــن موضوع ــر چنی ــد، بى شــک اگ ــه نمودن مقدم

ــد. ــزد مى کردن گوش
- در همــان صفحــه، ذیــل قســمت هاى «موقعیــت جغرافیایــى» و «پیشــینه 
ــن گریشــمن  ــى چــون روم ــع دســت اول تاریخــى»  نوشــته شــده: مى بایســت از مناب

اســتفاده مى شــد.
در بخــش «موقعیــت جغرافیایــى» نــام منبــع مــورد اســتفاده، «گــروه GIS ســازمان 
مدیریــت و برنامــه ریــزى اســتان» کــه آخریــن و جدیدتریــن اطالعــات جغرافیایــى در 

هــر اســتان را ارائــه مى کنــد، ذکــر شــده اســت.
مــورد دیگــر اینکــه زمــان حیــات رومــن گریشــمن از 1273 ه.ش تــا 1357 3 بــوده 
و منطقــه مذکــور در ســال 1352 از فرمانــدارى کل بــه اســتان چهارمحــال و بختیــارى 
ــار  ــه دی ــى کــه 5 ســال پــس از آن رومــن گریشــمن ب تبدیــل مى گــردد، یعنــى زمان
ــراى بخــش موقعیــت جغرافیایــى،  ــذا اســتفاده از مطالــب ایشــان ب باقــى مى شــتابد. ل
محلــى از اعــراب نــدارد. در کتــاب مذکــور، آخریــن تغییــرات ماننــد ارتقــاء بخــش کیــار 
بــه شهرســتان در ســال 1386 نیــز ذکــر شــده اســت (ص.ص 3 و 11). همچنیــن در 
ــتفاده از  ــد، اس ــه مى پردازن ــک منطق ــى ی ــاى بوم ــان ویژگى ه ــه بی ــه ب ــى ک کتاب های
ــع در  ــراد مطل ــن اف ــرا ای ــل اســتنادتر و ارزشــمند اســت. زی گنجینه هــاى اســتانى قاب
بافتــار فرهنگــى ـ اجتماعــى آن خطــه زیســت کــرده و همزمــان مراحــل علمــى را نیــز 
ــار  ــات در کن ــن اطالع ــتفاده از ای ــد و اس ــا دارن ــرى از داده ه ــد و ادراك بهت پیموده ان
ســایر منابــع و در نهایــت ارائــه تحلیــل صحیحــى بــر اســاس گزارش هــاى اعــالم شــده، 

ــع شــود.  ــد واق ــد مفی مى توان
در همــان صفحــه 108 چنیــن نگاشــته شــده: «در تعریــف خشــت بهتــر بــود بــراى 
ــن  ــى ای ــاع ده ــراى ارج ــود. ب ــتفاده ش ــرى اس ــع معتبرت ــن از مناب ــر شــدن مت پربارت
قســمت، به جــاى «(احیایــى، 1387: ســخنرانى)» بهتــر بــود از مقالــه چــاپ شــده آن: 

ــد»  ــتفاده مى ش ــى، 1389) ... اس ــى و قان (احیای
ــن  و  ــدن مت ــر ش ــراى پربارت ــب، ب ــنده مطل ــود نویس ــر ب ــد بهت ــر مى رس ــه نظ ب
اســتفاده از منابــع معتبرتــر، بــه جــاى ارجــاع دهــى بــه مقالــه چــاپ شــده خــود، بــه 
ــوارد  ــى از م ــه یک ــرا ک ــد. چ ــاع مى دادن ــندگان ارج ــایر نویس ــت اول س ــب دس مطال

ــى اســت. ــى طرف ــد، رعایــت اصــل ب ــد در نوشــتن نق ــورد تاکی م
ایــن در حالــى اســت کــه مطلــب چــاپ شــده در کتــاب نیــز از آقــاى احیایــى و 
ــل درج شــده اســت. در  ــور کام ــه ط ــز ب ــع نی ــه در فهرســت مناب ایشــان مى باشــد ک
ضمــن، کتــاب اینجانــب پــس از انجــام مراحــل ادارى، در تاریــخ 89/7/3 از دانشــکده 
ــب در  ــنده مطل ــاره نویس ــورد اش ــه م ــده و مقال ــال ش ــگاه ارس ــارات دانش ــراى انتش ب
اواخــر پاییــز 1389 چــاپ شــده، هنگامــى کــه رونــد بررســى ایــن کتــاب، مدتــى پیــش 
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آغــاز شــده بــوده اســت.
- در همــان صفحــه ذکــر شــده: «برخــى از ارجاعــات ... ماننــد: قربــان پــور دشــتکى 
در فهرســت منابــع وجــود ندارنــد. «کــه صحیــح مى باشــد و ذکــر آن جــاى ســپاس و 

اصــالح دارد.
- در صفحــه 108 آمــده: «در بیشــتر متــن کتــاب ... ، ارجاعــات ... بعضــاً از یــک منبــع 
تکــرار شــده اســت؛ بــه عنــوان مثــال، کل ص. 1 و 2 از پایــان نامــه کارشناســى (یــزدان 

پنــاه، 1386 :5)».
بــر اســاس طــرح صفحه آرایــى ایــن کتــاب، حــدود یــک ســوم از صفحــه 1 ســفید 
مى باشــد. ســپس مطالبــى از یــزدان پنــاه، ســینایى و قربان پــور دشــتکى در صفحــات 
ــت  ــات نادرس ــه اطالع ــارت «کل» ارائ ــتفاده از عب ــذا اس ــت. ل ــده اس ــاپ ش 1 و 2 چ
ــردازى  ــوع واژه پ ــد مصــداق تخلــف پژوهشــى باشــد. متأســفانه ایــن ن ــوده و مى توان ب
تــا حــدودى در عباراتــى چــون: «در بیشــتر متــن کتــاب» نیــز مشــاهده مى شــود کــه 

ــد. ــده بى طــرف را فراهــم مى کن ــراى خوانن ــات ایجــاد شــک و شــبهه ب موجب
ــه نظــر  ــد.» کــه ب ــر هیــچ مأخــذى ندارن - در صفحــه 109 نوشــته شــده: «تصاوی
ــه  ــات پژوهشــى، مصــداق ارائ ــر اســاس دســتورالعمل نحــوه بررســى تخلف مى رســد ب
اطالعــات نادرســت باشــد. زیــرا عــالوه بــر زیرنویســى مختصــر در پاییــن کل تصاویــر، بر 
اســاس شــیوه مــورد تاییــد انتشــارات دانشــگاه شــهرکرد، اطالعــات کامــل در فهرســت 
تصاویــر کــه 7 صفحــه از ابتــداى کتــاب را بــه خــود اختصــاص داده، ارائــه شــده اند. 

- در همــان صفحــه آمــده اســت کــه «تصویــر 90 و 95 از بایگانــى عکــس ســازمان 
صنایــع دســتى، میــراث فرهنگــى و گردشــگرى اســتان چهارمحــال و بختیــارى هســتند 

و بایــد ایــن امانــت دارى رعایــت مى شــد».
اطالعــات کامــل تصاویــر مذکــور در فهرســت تصاویــر بــا ذکــر کامــل نــام ســازمان 
صنایــع دســتى، میــراث فرهنگــى و گردشــگرى اســتان چهارمحــال و بختیــارى ذکــر و 

رعایــت امانــت شــده اســت. 
ــنده  ــرم، نویس ــده محت ــد، نگارن ــر مى رس ــه نظ ــد، ب ــدرج در نق ــه من ــذا در جمل ل
ــا توجــه بــه نادرســت بــودن  کتــاب را بــه عــدم امانتــدارى متهــم کــرده اســت کــه ب
اطالعــات ارائــه شــده، مى توانــد مصــداق تخلــف پژوهشــى باشــد. ضمــن اینکــه جملــه 
مذکــور داراى بــار حقوقــى نیــز مــى باشــد و نویســنده کتــاب، حــق پیگیــرى را بــراى 

خــود محفــوظ مــى دارد. 
- در همــان صفحــه آمــده اســت: «مــوارد چالــش برانگیــزى هســتند کــه تنهــا در 
ــه  قالــب چنــد جملــه و بــدون هیــچ اســتنادى در متــن کتــاب مشــاهده مى شــوند، ب
عنــوان مثــال در قســمت «پیشــگفتار» اشــاره شــده: «منطقــه چهارمحــال و بختیــارى 

در ســرزمین شــوش واقــع شــده ...».
از آنجایــى کــه رویکــرد عــام بــه خــاص یــا جــزء بــه کل در ایــن گونــه نوشــتارها 

شرحى بر نقد
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اســتفاده مــى شــود، بهتــر بــود هنگامــى کــه مطلــب قبلــى از صفحــه 95 ـ 90 ارائــه 
ــه مى یافــت.  ــد ادام ــن رون شــده، ای

نکتــه بعــدى ایــن اســت کــه در تقســیمات کشــورى دوران معاصــر نیــز شــوش در 
اســتان خوزســتان کــه همســایه اســتان چهارمحــال و بختیــارى اســت، واقــع شــده و در 
کتــاب، قلمــرو بختیــارى کــه شــوش هــم جزئــى از آن مى باشــد، معرفــى شــده اســت.

در ادامــه و در مــورد طــرح مســئله «ارائــه مطالــب بــدون هیــچ اســتنادى» 
ــه  ــارى؛ ب ــال و بختی ــتان چهارمح ــه اس ــک» ب ــد کوچ ــت «هن ــالق صف ــاره اط درب
عــرض مى رســاند: ایــن مطلــب در گیومــه قــرار گرفتــه و در پایــان مطلــب، منبــع آن

ـ (قربان پور دشتکى، 1384) ـ ارائه گردیده است. 
در همــان صفحــه، نوشــته شــده: «در پیشــینه تاریخــى نظریه هــاى زیــادى بــدون 
ــا 9 هــزار  ــال: از 8 ت ــوان مث ــه عن ــه شــده اســت؛ ب ــه هیــچ رفرنــس معتبــرى ارائ ارائ
ــع  ــان منب ــراى بی ــاند شــیوه ارجــاع دهــى ب ــه عــرض مى رس ــه ب ســال پیــش ...»؛ ک

رعایــت شــده اســت. 
در ســطور بعــدى و ذیــل مبحــث ارائــه مطالــب بــدون اســتناد، نمونه هایــى آورده 
ــا  ــه ب ــوده ک ــاب ب ــده کت ــاى علمــى نگارن ــوارد یافته ه ــن م ــد گفــت ای ــه بای ــده ک ش
ــدگان  ــه خوانن ــود ب ــام خ ــال پی ــراى انتق ــب ب ــگارش مطل ــه ن ــدام ب ــدف اق ــان ه هم

نمــوده اســت. 
نمونه هــاى دیگــرى از ایــن دســت کــه ذیــل عنــوان ارائــه مطالــب بــدون اســتناد 
آورده شــده عبــارت اســت از: «گلیم هــا متاثــر از عشــایر بلــوردى و قرمــزى فیــروز آبــاد 
و فــارس هســتند» کــه ایــن مطلــب دربــاره گلیــم بافــى در شهرســتان بروجــن توســط 
عشــایر قشــقایى بــوده و ماحصــل تحقیقــات نگارنــده در مــواردى چــون: طرح پژوهشــى 
ــا عنــوان «گبه هــاى خشــتى عشــایر فــارس»  انجــام شــده بــراى دانشــگاه شــهرکرد ب
ــگ  ــر و فرهن ــى هن ــش مل ــن همای ــاالت دومی ــه مق ــز در مجموع ــده آن نی ــه چکی ک
عشــایر ایــران در ســال 1388 از ســوى فرهنگســتان هنــر جمهــورى اســالمى ایــران بــه 

ــید، مى باشــد.  چــاپ رس
ــن» و  ــفالینه هاى که ــز در س ــاد ب ــش و نم ــاره «نق ــدرج درب ــب من ــورد مطل در م

ــوند: ــان مى ش ــى بی ــات قبل ــز مطالع ــت بافته ها نی ــا دس ــاط آن ب ارتب
مقالــه چــاپ شــده در مجموعــه مقــاالت نخســتین همایــش ملــى هنــر و فرهنــگ 
ــتان  ــاى اس ــم بافته  ه ــترك در گلی ــوش مش ــى نق ــوان: «بررس ــا عن ــران ب ــایر ای عش
چهارمحال و بختیارى و ســفالینه هاى شــوش»؛ که در ســال 1387 توســط فرهنگســتان 
ــده  ــزار شــد و به صــورت ســخنرانى توســط نگارن ــران برگ ــورى اســالمى ای ــر جمه هن
حاضــر ارائــه گردیــد؛ و مقالــه اى بــا عنــوان: «جــام شــوش، جامــى پــر رمــز و راز»؛ کــه 
بــه صــورت مشــترك نوشــته شــده و در مجلــۀ هنرهاى زیبــا (شــماره 43، پاییــز1389)

به چاپ رسیده داشت.
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بــه دنبــال مبحــث حاضــر، ایــن مطلــب ذکــر شــده کــه «... ایــن نقــش را مى تــوان 
ــه در  ــتان ک ــوخته سیس ــهر س ــاى ش ــده از کاوش ه ــف ش ــاى کش ــش مهره در نق
ــور  ــر مذک ــع تصوی ــرد»؛ منب ــا موجــود اســت مشــاهده ک ــز ایتالی ــال آرت ــوزه اورینت م
ــه  ــدة ارائ ــان دهن ــده و نش ــد ش ــده» قی ــر، «نگارن ــت تصاوی ــر142) در فهرس (تصوی

ــت.  ــت اول اس ــب دس مطال
- در صفحــه 110، در مــورد ارزآورى دســت بافته ها، مطالــب و دالیلــى بیــان 
شــده تــا ایــن نتیجــه حاصــل شــود کــه: «چنــدان منطقــى بــه نظــر نمــى رســد کــه 
ــاد  ــتغال را ایج ــا ارزآورى و اش ــوند ت ــد ش ــم تولی ــا امثاله ــى ی ــت بافته هاى گلیم دس

ــد.»  کنن
بــه نظــر مى رســد مطالــب ایــن بخــش بــا مطالــب منــدرج در خــط 6 تــا 11مقدمــه 
تناقــض دارد و شــاید علــت آن، اســتفاده از مطالــب منــدرج در پیشــگفتار کتــاب اســت 
کــه در مقدمــه مطلــب منــدرج در فصلنامــه، بــدون ذکــر منبــع عینــاً تکــرار شــده بــود. 
ــر مطلبــى کــه در ایــن زمینــه درکتــاب خــود نگاشــته ام  ــان ب البتــه اینجانــب همچن

اعتقــاد راســخ دارم.
- در صفحــه 110 آمــده: «در جــدول 2 (ص.80)، اشــاره شــده کــه برخــى تولیــدات 
ماننــد نمکــدان و تاچــه بــه نــدرت یــا کامــًال تولیــد مى شــوند کــه ایــن خــالف واقعیــت 

است.» 
همانگونــه کــه مشــاهده مــى شــود در جــدول مذکــور، وضعیــت تولیــد نمکــدان، 
«بــه نــدرت تولیــد مى شــود» و وضعیــت تولیــد تاچــه، «تولیــد نمى شــود» ذکــر شــده 

اســت.
ــا  ــه ب ــده ک ــه ش ــوش ارائ ــته بندى نق ــراى دس ــنهاداتى ب ــه پیش ــان صفح - در هم
ــم  ــاله «گلی ــر مس ــد وى ب ــرده و تأکی ــال مى ک ــده دنب ــه نگارن ــى ک ــه هدف ــه ب توج
ــت  ــى اس ــت. بدیه ــده اس ــه ش ــته بندى ارائ ــن دس ــا، بهتری ــرد» آنه ــا» و «کارب باف ه
ــراى  ــد دســته بندى دیگــرى ب ــا رویکــرد و هــدف متفــاوت، مى توان ــده دیگــرى ب نگارن

ــد.  کار خــود برگزین
ــم  ــوش ه ــیم بندى نق ــتاى تقس ــت: «در راس ــده اس ــن آم ــه 111 چنی - در صفح
ــه همیــن شــیوه تکــرار  تاکنــون در هــر کتــاب چــاپ شــده... گــروه بنــدى نقــوش ب
ــر نقــوش دســت بافته ها  ــدان علمــى نیســت. ... اکث ــه کــه چن مکــررات ... صــورت گرفت
برگرفتــه از اعتقــادات و آداب و رســوم اســت؛ بــه عنــوان مثــال، نقــش آل بــاورى کــه 

ــده شــده» ... زیــر مجموعــه نقــوش هندســى گنجان
در صفحــه 105 کتــاب توضیحاتــى دربــاره ایــن نقش مایــه، عقایــد و باورهــا بیــان 
ــا و ... در  ــادات، باوره ــى، اعتق ــن و نشانه شناس ــوه نمادی ــه وج ــه ب ــت. توج ــده اس ش

ــت.  ــوده اس ــر ب ــد نظ ــا م ــتر نقش مایه ه ــح بیش توضی
ــه نقــوش  ــر مجموع ــه زی ــال ک ــه خــال ن ــده: «نقش مای ــور آم ــد مذک ــه نق در ادام

شرحى بر نقد
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ــح نیســت».  ــدى صحی ــر گروه بن ــده اســت از نظ ــرار داده ش ــان ق انس
ــه شــده، اصــًال مطلبــى  ــه نقــش انســان ارائ در صفحــه 99 کــه مبحــث مربــوط ب
ــده  ــدارد و متأســفانه اطالعــات نادرســتى توســط نگارن ــال» وجــود ن ــاره «خــال ن درب
ــى فصــل  ــه معرف ــه ب ــود در صفحــه 106 ک ــب، خ ــده و نویســنده مطل ــه ش ــد ارائ نق
پنجــم مى پــردازد و کار بازنویســى مطالــب ایــن بخــش را دارد، نــام نقــش «خــال نــال» 

را در بخــش د) اشــیاء ذکــر کــرده اســت.
- در صفحــه 111 نویســنده مقالــه توضیحاتــى دربــاره قالــى یلمــه داده کــه بخــش 
ــه 12  ــماره 25 صفح ــوده در پى نوشــت ش ــاب ب ــاز کت ــورد نی ــه م ــا ک ــى از آنه اعظم

کتــاب ذکــر شــده اســت.
در همــان صفحــه، نوشــته شــده کــه: الــف) «نویســنده محتــرم، بایــد بــه ایــن نکتــه 
ــا  ــوند ب ــه مى ش ــه دســت بافته هاى گلیمــى بافت ــى ک ــه در مناطق ــد ک ــه مى کردن توج
ــردى و شــناخته شــده،  ــه تکنیــک بافــت و فرهنــگ بومــى، اصطالحــات کارب توجــه ب

متفــاوت هســتند کــه اهــل فــن از تفــاوت واژه هــا مطلع انــد». 
ــح داده  ــاب توضی ــا 49 کت ــات 47 ت ــل در صفح ــور کام ــه ط ــور، ب ــوارد مذک م

شــده اند. 
ب) «در کتــاب حاضــر از تمــام اصطالحاتــى کــه حتــى بــه منطقــه چهارمحــال و 
بختیــارى مربــوط نمى شــود، نــام بــرده شــده اســت». بــا توجــه بــه رونــد کل بــه جــزء، 
ســیر بررســى از جهــان و ایــران، بــه اســتان و مناطــق مختلــف آن مــد نظــر بــوده و ایــن 

مســئله یکــى از نقــاط قــوت کتــاب حاضــر مى باشــد.
ــت: «در  ــده اس ــته ش ــن نوش ــاال، چنی ــب ب ــه مطال ــه 112 و در ادام - در صفح
ــوان  ــرانداز» عن ــه «س ــارى، هیچــگاه ب ــزد عشــایر بختی ــون در ن ــى اکن گذشــته و حت
ــن  ــهرى ... و  در بی ــق ش ــا در مناط ــن خط ــس. ای ــود و بالعک ــالق نمى ش ــم» اط «گلی
ــر کاردان، صــرف نظــر از اینکــه ایــن دو بافتــه هــم از نظــر ظاهــرى و هــم  ــراد غی اف
تکنیــک بافــت بــا هــم تفــاوت دارنــد و بــه علــت عــدم شــناخت فنــى و تکنیکــى پیــش 

مى آیــد ... بیــان مى شــود.» 
پــس از مبحــث گلیــم، تکنیک هــاى مختلــف بافــت آن کــه بــه ســاده و پیــچ بــاف 
و ... بیــان شــده اند و ســپس بــه صراحــت عنــوان شــده: «بافنــدگان ... از شــیوه بافــت 
ســاده و بافنــدگان ... از شــیوه پیــچ بــاف اســتفاده مى کننــد. ایــن شــیوه را در اســتان، 

«رنــدى» یــا «ســوزنى» یــا «ســرانداز» مى گوینــد».
الزم به ذکر است در فصل سوم نیز«شیوه هاى بافت گلیم» بیان شده اند.

همانگونــه کــه در عنــوان درج شــده بــر روى جلــد کتــاب مشــهود اســت، 
ــیوه  ــان از ش ــه در بافتش ــت بافته هایى ک ــته از دس ــى آن دس ــا» یعن کلیه«گلیم   باف ه
ــا» و  ــا «گلیم ه ــه تنه ــده اند، ن ــع ش ــه واق ــورد توج ــده، م ــتفاده ش ــى» اس «گلیم باف
ــر واژه  ــال حاض ــه در ح ــه ک ــالف آنچ ــر خ ــده: «ب ــته ش ــاب نوش ــه 47 کت در صفح



350253

ــــ ۷  ۸   ،  
۱۳۹۸ ـــ    

ــر  ــاى دیگ ــیارى از گلیم باف ه ــد، بس ــى مى کن ــان تداع ــداز را در اذه ــم»؛ زیران «گلی
کــه مصــارف و کاربردهــاى متنوعــى دارنــد نیــز موجودنــد کــه اینجــا مــورد بررســى 

قــرار مى گیرنــد».
ــا تمــام ایــن تفاســیر انتظــار مى رفــت در انتخــاب واژگان بــه کار رفتــه در نقــد،  ب
ــه  ــتناد ب ــس از اس ــه پ ــت ک ــف اس ــاى تأس ــت و ج ــورت مى گرف ــترى ص ــت بیش دق
ــاى  ــتعمال کنندگان واژه ه ــراى اس ــر کاردان» ب ــراد غی ــارت «اف ــاب، عب ــب کت مطال
ــاب  ــگاه علمــى دســت اندرکاران نشــر کت ــه شــده و حرمــت جای ــه کار گرفت ــور ب مذک
ــا در  ــه نظــر مى رســد ســبک و ســیاق عبارت پردازى ه ــه اســت. ب ــرار نگرفت مد نظــر ق
متــن مقالــه، حکایــت از تخریــب شــخصیت و وجهــه اشــخاص داشــته باشــد کــه ایــن 
نکتــه بــر خــالف بنــد 13 بخــش محتــواى شــیوه نامه جدیــد تهیــه فصلنامه هــاي نقــد 
مى باشــد کــه صراحتــاً اعــالم مى کنــد: ضــرورى اســت اخــالق نقــد در مقالــه رعایــت 

شــود و مقالــه بایــد بــه نقــد نوشــته بپــردازد نــه نقــد نویســنده.
در همــان صفحــه نوشــته شــده: «در تعریــف چنتــه و ... مى گفتنــد» ایــن مطالــب 

ــه شــده اند؟ طبــق چــه ســندى ارائ
ــى از  ــدارد و یک ــود ن ــى وج ــع مکتوب ــى، مناب ــاى بوم ــه هنره ــوالً در زمین معم
ارزش هــاى کار نیــز همیــن مســتندنگارى از هنرهــاى در حــال زوال بــوده، ایــن قبیــل 
ــى  ــه صــورت میدان ــاهده ب ــه و مش ــق مصاحب ــه از طری ــتند ک ــى هس ــوارد، داده های م
ــر  ــه ذک ــن نکت ــز ای ــا نی ــع، بخــش مصاحبه ه ــت مناب ــده اند و در فهرس ــردآورى ش گ

شــده اســت. 
- «در قدیم زن هاى خوانین را بى بى مى گفتند» (آهنجیده، 1378: 335).

- در همــان صفحــه آمــده اســت: «تصویــر 206 نقش مایــه گــرگ دو دمــه از نقــوش 
ــه در همــان  ــر مى شــود ک ــام آن متذک ــان ن ــه ضمــن تشــکر از بی ــج اســت» ک کرمان
ــه  ــه شــده. البت ــه ارائ ــر آن نقش مای ــا تصوی ــه شــده و تنه صفحــه توضیحــات الزم ارائ
ــز  ــا نی ــا و نقش مایه ه ــود دارد، در هنره ــان وج ــا در زب ــیالیت واژه ه ــه س ــه ک همانگون
ــۀ شــاه طهماســب،  ــن نشــان مى دهــد کــه کتابخان ــال «قرائ ــوان مث وجــود دارد. به عن
ــا  ــورى ب ــاى مص ــت... کتاب ه ــوده اس ــا و ... ب ــراى قالى ه ــى ب ــاى تزئین ــدن طرح ه مع
ــته هاى  ــدان رش ــه هنرمن ــود را ب ــاى خ ــد و طرح ه ــد آوردن ــگفت انگیز پدی ــى ش زیبای
ــر آوازه نســخه بردارى مى شــد و  ــدان پ ــار هنرمن ــن از آث ــد. همچنی ــال دادن ــر انتق دیگ
ــرار مى گرفــت. بدین ســان شــیوة  در دســترس هنرمنــدان شــیراز و شــهرهاى دیگــر ق
هنــرى حاکــم در کتابخانــۀ شــاه طهماســب بــه مراکــز دیگــر نیــز هنرمندانشــان بــراى 
ــى،  ــت» (کنب ــد راه مى یاف ــارى کار مى کردن ــر درب ــترى هاى غی ــارى و مش ــازار تج ب

 .(64 :1386
- در صفحــه 112 آمــده: «در نقشــه اســتان ... مى بایســت مناطــق بافــت یــا تولیــد 
تــا خواننــده بدانــد ایــن دســت بافته ها  مشــخص مى شــد  انــواع دســت بافته ها 

شرحى بر نقد
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نقد نقد

ــه کــدام مناطــق هســتند».  ــوط ب مرب
ــح در  ــد دســت بافته ها، ضمــن توضی ــاره محــل تولی ــات درب ــه اطالع ــورد ارائ در م
ــى  ــماره 2 (مشــخصات دســت بافته ها و چگونگ ــدول ش ــاب، در ج ــالل مباحــث کت خ
وضعیــت تولیــد) منــدرج در صفحــه 80 ســتونى بــا عنــوان «محــل بافــت» و در جــدول 
شــماره 3 (بررســى نقــوش دســت بافته ها) منــدرج در صفحــات110 تــا 113، اطالعــات 

مذکــور در ســتونى بــه نــام «مــکان» بیــان شــده اند.
ــه خــارج و  ــت پایان نام ــد از حال ــن کار، بای ــان صفحــه نوشــته شــده: «ای - در هم
ــد». اگرچــه  ــاب در مى آم ــه صــورت کت ــات بیشــتر و اساســى ترى ب ــا تحقیق ســپس ب
ــل  ــا تکمی ــاز ت ــود از آغ ــادآور مى ش ــده  اند، ی ــان ش ــاب بی ــب کت ــب، در قال ــن مطال ای
ــن خــالل، بررســى ها و اصالحــات متعــددى  ــان صــرف شــده و در ای آن 19 ســال زم
بــر روى آن صــورت گرفتــه اســت. اگــر چــه نگارنــده معتقــد اســت کتــاب حاضــر نیــز 
ــاز یــک راه  ــگارش آن، ســر آغ ــراد نیســت و ن ــى از ای ــاب دیگــرى خال ــر کت ــد ه مانن

اســت، نــه مهــرى بــر پایــان آن. 
- در همــان صفحــه آمــده اســت: «بســیارى از مطالــب کتــاب بــا واقعیــت همســویى 
نــدارد و ایــن امــر، خــود باعــث انتقــال و جابجایــى مطالــب نادرســت و لطمــه بــه اصالت 

ــردد.»  ــت بافته ها مى گ ــى از دس برخ
بــا توجــه بــه انجــام داورى هــاى علمــى متعــدد از ســوى: معاونــت محتــرم پژوهشــى 
دانشــگاه بــراى صــدور مجــوز چاپ کتــاب، اخــذ تأییدیــه از ســوى کارشناســان هنرهاى 
ســنتى پژوهشــگاه ســازمان میــراث فرهنگــى، صنایــع دســتى و گردشــگرى کشــور، 
انتخــاب کتــاب مذکــور بــه عنــوان مرجــع از ســوى کمیتــه بررســى و انتخــاب کتــاب 
ــان  ــودکان و نوجوان ــرى ک ــرورش فک ــون پ ــرى کان ــى و هن ــاى ادب اداره کل آفرینش ه
ــارات، «بســیارى» و  ــردن عب ــه کار ب ــدارد و ب ــار نظــر صحــت ن ــن اظه ــور و ...؛ ای کش
«مطالــب نادرســت»، غیــر منصفانــه بــوده و بــه نظــر مى رســد مصــداق «ارائــه 

اطالعــات نادرســت» باشــد.
در ادامــه نوشــته شــده: «چــه بســا کــه نقش مایــه قشــقایى، ممکــن اســت بــه نــام 

نقش مایــه بختیــارى یــا بــر عکــس، معرفــى شــده و در اذهــان قــرار گیــرد.» 
ــه طــور کامــل  ــر اینکــه بخــش چهارمحــال ب در بخــش معرفــى اســتان، عــالوه ب
ــه  ــز ب ــارى نی ــروى بختی ــده اند، قلم ــان ش ــتاها و ... بی ــتان ها، روس ــا شهرس ــراه ب هم
طــور مجــزا معرفــى شــده و چنانچــه خواننــده اى بادقــت و از ابتــدا مطالــب را مطالعــه 
ــش در  ــوع گوی ــد ن ــز چن ــواردى نی ــد داد. در م ــتنباهى رخ نخواه ــز اش ــد، هرگ نمای
ــک»،  ــده»، «کرم ــت خمی ــد «انگش ــت، مانن ــده اس ــان ش ــه بی ــک نقش مای ــورد ی م
«دنــدان موشــى»، «چلــه چنــگ» و بیــان تفــاوت در اجــراى نقــش «مهرانــه» در میــان 

ــه.  ــاکن نقن ــقایى س ــایر قش ــا و عش بختیارى ه
بــه  مربــوط  نقش مایه هــا ...  «برخــى  آمــده:   113 و   112 صفحــات  28-در 
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ــا  ــایر هنره ــتند و در س ــارى نیس ــال و بختی ــتان چهارمح دســت بافته هاى گلیمــى اس
ــوند». ــده و نمى ش ــاهده نش ــز مش ــوش هرگ ــن نق ــتان، ای ــرش اس ــوص ف ــه خص ب

تــالش شــده در کتــاب، نقوشــى کــه قطعیــت خاستگاه شــان بــراى اســتان مســجل 
ــور  ــه منظ ــد. چنانچ ــرش مى باش ــى ف ــز نوع ــداز نی ــم زیران ــوند و گلی ــان ش ــده بی ش
ــد  ــى مى توانن ــوش قال ــت: نق ــوان گف ــد؛ مى ت ــى» باش ــرش»، «قال ــد از «ف ــده نق نگارن
یــک منبــع از هــزاران منبــع طــرح و نقــش در هنــر ایرانــى ـ اســالمى باشــند و لزومــاً 
قالــى اســتان نمى توانــد تنهــا منبــع نقــوش ســایر دســت بافته ها باشــد. زیــرا 
ــت  ــک باف ــاوت در تکنی ــوده و تف ــدم ب ــى مق ــر قالى باف ــى ب ــى، گلیم باف ــر زمان از نظ
ــش  ــق نق ــاوت در خل ــاد تف ــب ایج ــون، موج ــت بافته هاى گوناگ ــد دس ــوه تولی و نح
ــته و  ــود داش ــواره وج ــوش، هم ــى نق ــیالیت و جابجای ــه س ــود. ضمــن اینک ــز مى ش نی
ــتثنى  ــر مس ــن ام ــز از ای ــارى نی ــال و بختی ــتان چهارمح ــى اس ــت بافته هاى گلیم دس
نیســتند. بخــش اندکــى از زمینه هــاى جابجایــى نقــوش و ... چنیــن بیــان شــده اســت: 
ــا و  ــه فارس ه ــا ب ــته اند و از عرب ه ــرکان پیوس ــه ت ــا ب ــیار از لره ــاى بس «جمعیت ه
ــه  ــه ب ــتایى ک ــران روس ــه یکجانشــین شــده اند و بســیار دخت ــرو ک بســا عشــایر کوچ
ــه  ــداوم دامن ــر شــدن م ــا فراخ ت ــه اینه ــع هم ــه تب ــد و ب ــى رفته ان ــردان ایلیات ــى م زن
تنــوع و پراکندگــى ســنت هاى بافندگــى، از اســلوب بافــت تــا نقــش پــردازى و رنــگ 
آمیــزى» (پرهــام، 1370: 19) اســت. پرهــام در جــاى دیگــر دربــاره زمینــه ورود نقــوش 
از ســایر منابــع بــه دســت بافته هاى فــارس چنیــن مى نویســد: «بدیهــى اســت کــه بــا 
آمــدن طرح هــا و نقــش و نگارهــاى تــازه بــه فــارس، همــراه بــا کــوچ ایــالت و عشــایر 
ــتى از  ــرى دس ــى و هن ــاى صنعت ــتن فرآورده ه ــت گش ــه دس ــت ب ــى و دس ــر بوم غی
ــر ایــن اندوختــه  ــز ـ نقش مایه هــاى دیگــرى ب ــا ســفال و فل فــرش و پارچــه گرفتــه ت
ــور و  ــتخوش تط ــز دس ــن نی ــاى که ــاره اى از نقش مایه ه ــده و پ ــزوده ش ــنتى اف س
ــده  ــدار ش ــد پدی ــاى جدی ــا و طرح ه ــه و نو نگاره ه ــزش کهن ــده و از آمی ــول گردی تح

ــام، 1370: 59). اســت» (پره
ــه نقوشــى ماننــد خورشــید  -  در صفحــه 113 چنیــن نوشــته شــده اســت: «... ب
آریایــى یــا چلیپــا، سواســتیکا یــا مهرانــه ... اشــاره شــده کــه در نــزد عشــایر بختیــارى، 
ــى  ــى حت ــن نام های ــا چنی ــدگان ب ــا بافن ــه بس ــد و چ ــى ندارن ــام و مفهوم ــن ن چنی

آشــنایى نداشــته باشــند.»
در حیــن جمــع آورى اطالعــات بــراى ایــن کتــاب، متأســفانه بســیارى از داده هــا 
ــردم  ــدگان و م ــیارى از بافن ــود و بس ــده ب ــپرده ش ــى س ــه فراموش ــه و ب ــن رفت از بی
محلــى نــام نقــوش را یــا نمى دانســتند یــا فرامــوش کــرده بودنــد و در برخــى مــوارد، 
ــش و  ــراى «نق ــام ب ــه واژه اى ع ــد ک ــتفاده مى کردن ــا اس ــراى آنه ــالح «گل» ب از اصط
ــن  ــه همی ــد. ب ــق باش ــات دقی ــده اطالع ــت منتقل کنن ــود و نمى توانس ــه» ب نقش مای
ــام اصلــى معرفــى  ــا ن ــام محلــى آنهــا یافــت نشــد، ب دلیــل مــواردى اســتثنایى کــه ن

شرحى بر نقد
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نقد نقد

ــرا  ــود. چ ــته ش ــه برداش ــرى نقش مای ــت تصوی ــى در جهــت ثب ــل گام ــا حداق ــده ت ش
ــه یابى  ــد. ریش ــش مى باش ــت و قدمت ــده اصال ــه، بیان کنن ــود نقش مای ــر خ ــه تصوی ک
ــرور  ــه م ــه ب ــا ک ــود برخــى تفاوت ه ــث مى ش ــى باع ــاى علم ــد کاره ــوش در فراین نق
ــى  ــه مطابقت ــى» ک ــار عل ــش چه ــد «نق ــده مانن ــاد ش ــوش ایج ــاى نق ــان در نام ه زم
ــد.  ــرار گیرن ــار ســایرین ق ــا اصــل نقــش و فلســفه آن نداشــت، شناســایى و در اختی ب
ــت بافته هاى  ــاى دس ــورد نقش مایه ه ــا در م ــئله تنه ــن مس ــت ای ــر اس ــه ذک الزم ب
ــت بافته هاى  ــه در دس ــن روی ــد و ای ــدق نمى کن ــارى ص ــال و بختی ــتان چهارمح اس
ــد: «از جهــت  ــارس نیــز مشــاهده مى شــود، چنانچــه پرهــام در ایــن زمینــه مى گوی ف
ســهولت تفهیــم و تفاهــم، هــرگاه یــک نــگاره معیــن اســامى مختلــف داشــته، نــام عــام 
و متــداول را برگزیــده ام ماننــد «گل هشــت پــر» و آنجــا کــه نــام خاصــى نبــوده، نامــى 
ــه  ــا هم ــه ب ــه خورشــید» ک ــد «گردون ــرار داده ام، مانن ــا باشــد ق ــه متناســب و گوی ک
ــدگان آن را  ــى بافن ــد و برخ ــام آن را نمى دان ــى ن ــرد کس ــى کارب ــى و پراکندگ فراوان

ــام: 1370: 19). ــى» (پره ــر «گل ترنج ــى دیگ ــد و برخ ــق مى نامن «گل» مطل
ــا و  ــان فلســفۀ پیدایــش آنه ــا و بی ــه نظــر مى رســد حفــظ نقش مایه ه ــن ب بنابرای
ــه  ــا ب ــه حــذف آنه ــق مســتند نگارى، نســبت ب ــى از طری ــاى اصل ــا نام ه نامیدنشــان ب
واســطۀ عــدم دســتیابى بــه نــام محلــى، در اولویــت بــوده و مى توانــد گامــى در جهــت 

جلوگیــرى از نابــودى بقیــه اطالعــات باشــد.
ــى  ــر برخ ــده: «اگ ــر ش ــه 113ذک ــدرج در صفح ــب من ــدى مطال ــش بع - در بخ
ــه اى دســت بافته،  ــت منطق ــى شــوند، اصال ــه اى معرف ــراى منطق ــه اشــتباه ب ــوش، ب نق
زیــر ســؤال خواهــد رفــت» و ســپس مثالــى از نــام یــک نقش مایــه آورده شــده اســت.

همانطــور کــه ذکــر شــد برخــى از نقــوش ممکــن اســت نام هــاى متعــددى داشــته 
باشــند کــه مثال هایــى در ایــن زمینــه در بخش هــاى قبلــى ارائــه شــد.

- در پایــان صفحــه  113 دربــاره نقــش «گاپیــت» نظــر ارائه شــده توســط نویســنده 
نقــد «قابــل قبول تــر» از تعریــف ارائــه شــده در کتــاب بیــان شــده اســت. 

ــن  ــفه ای ــام و فلس ــاره ن ــرخون» درب ــدگان «س ــر بافن ــاب، نظ ــه 94 کت - در صفح
ــان شــده اســت.  نقــش بی

- در صفحــه 114 در بخــش ســخن پایانــى چنیــن نگاشــته شــده: «نبایــد فرهنــگ 
را از برجســته تریــن هنــر ... کــه شــامل بســیارى از دست بافته هاســت، جــدا دانســت». 
ــه شــده از  ــف ارائ ــه، تعری ــن نکت ــد ای ــر، خــود بخشــى از فرهنــگ اســت. مؤی هن
ســوى  فرهنگســتان زبــان و ادب فارســى ذیــل واژه فرهنــگ اســت کــه چنیــن آورده:

ــک  ــه در ی ــى ک ــادات و رفتارهای ــه ع ــى] مجموع ــه شناس ــى، جامع ــتان شناس « [باس
ــه فرایندهــاى زیســتى از  ــق فرایندهــاى اجتماعــى و ن ــا از طری جامعــه انســانى عمدت
نســلى بــه نســل دیگــر منتقــل مى شــود و در نمادهــا، باورهــا، هنــر، مهارت هــا، آداب 
ــادآور  ــن ی ــد» (www.Vajehyab.com). بنابرای ــکاس مى یاب ــه انع و رســوم آن جامع
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مى شــود؛ ایــن کتــاب، تالشــى در جهــت حفــظ فرهنــگ بومــى و در نتیجــه فرهنــگ 
ــد. از آداب و رســوم و  ــگاه در سراســر کار مــوج مى زن ــوع ن ــوده اســت و ایــن ن ملــى ب
اعتقــادات مربــوط بــه رنگــرزى گرفتــه تــا بخش هایــى کــه بــه معرفــى نقــوش پرداختــه؛ 
نقوشــى ماننــد: آل بــاورى، چهــار تیــه و ... یــا آن هایــى کــه بــه دالیــل خــاص بــر روى 
ــه  ــا نقش مای ــوال ی ــاى روى ج ــه چلیپ ــد: نقش مای ــتند مانن ــى دســت بافته ها هس برخ
ــل خــاص  ــه دالی ــا ب ــوارد بن ــا اینکــه در برخــى م ــا؛ ی نمکــدان روى برخــى از تاچه ه
ــى  ــاى اندک ــا نمونه ه ــفره ها و ... این ه ــى س ــد: برخ ــود مانن ــتفاده نمى ش ــش اس از نق
ــه رده بنــدى  ــا توجــه ب از مــواردى هســتند کــه در کتــاب ذکــر شــده اند. همچنیــن ب
کتــاب در بخــش گــردآورى، مشــخص اســت کــه در آن نــه بعــد معناشــناختى صــرف 
مــد نظــر بــوده و نــه بعــد زیباشــناختى صــرف. بلکــه همانگونــه کــه مطــرح شــد، ســعى 
شــده مطالــب جمــع آورى شــده، بــه صــورت توصیفــى ارائــه و اقــدام بــه مســتند نگارى 

شــود.

نتیجه گیرى
ــا  ــب، ب ــن مطال ــگارش ای ــه کالم و ن ــر اطال ــه خاط ــرم ب ــدگان محت ــان از خوانن در پای
ــوده و  ــد نب ــًال منتق ــده اص ــه نگارن ــرا ک ــم چ ــوزش مى طلب ــه» پ ــد گون ــر «نق ظاه
ــب  ــم مطل ــکات مبه ــراى روشــن شــدن ن ــا ب ــدارم و تنه ــه ن ــن زمین تخصصــى در ای
نــگارش شــده در فصلنامــۀ وزیــن نقــد کتــاب هنــر، اقــدام بــه نوشــتن مطالــب حاضــر 
نمــودم و چنانچــه مــواردى بیــان شــد، صرفــاً بــا انگیــزه تبییــن بیشــتر و رفــع ابهامــات 
و دفــاع از اصالــت و صحــت عمــل در نــگارش کتــاب مــورد نقــد بــوده اســت. بــه نظــر 
ــراى  ــر پریســا شــاد قزوینــى ب ــگارش شــده توســط دکت ــه ن ــه مقال مى رســد توجــه ب
ــر، گام  ــوزه هن ــژه در ح ــه وی ــن وادى ب ــه در ای ــى ک ــى و حقوق ــخص حقیق ــر ش ه
مى گــذارد؛ ضــرورى باشــد. چــرا کــه از نظــر وى ایــن حــوزه علمــى در ایــران پیشــینه 
علمــى چنــدان معتبــر و کارایــى نداشــته و هــر کــس بــا هــر انــدازه شــناخت و ســواد، 
خــود را محــق مى دانــد کــه در ایــن حیطــه داد ســخن دهــد و معضــل آن گاه بیشــتر 
رخ مى نمایــد کــه نقدهــاى کــم بهــره علمــى بــه عنــوان نقدهــاى معتبــر و علمــى رخ 
بنمایــد و پژوهشــگران ایــن وادى را در مباحثــى کامــًال ســطحى باقــى نگــه دارد. وى در 
ــه جامعــه،  ــر مى شــمارد و وظیفــه او را آگاهــى بخشــى ب ادامــه ویژگى هــاى نقــاد را ب
بــاال بــردن شــعور، درك فرهنگــى و ظرافت هــاى هنــرى کشــور مى دانــد. امیــد اســت 
ــا توجــه بــه اصــول علمــى نقــد و عنایــت بــه آئین نامه هــاى صــادره از ســوى وزارت  ب
ــه، راهــى بــه  ــا نــگارش نقدهــاى منصفان علــوم، تحقیقــات و فنــاورى کشــور، بتــوان ب

ســوى بالندگــى، رشــد و شــکوفایى علمــى کشــور گشــود. 

شرحى بر نقد
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ــتۀ  ــتاد رش ــز1، اس ــورى ِکلِی ــم گریگ ــه قل ــى ب ــخ طبیع ــک تاری ــتان؛ ی ــاب دژس کت
تاریــخ تفکــر سیاســى دانشــگاه لنــدن در ســال 2017م. از ســوى انتشــارات آکســفورد 
ــواه وبســایت آکســفورد اسکالرشــیپ2 نخســتین  ــه گ ــاب ب ــن کت منتشــر شده اســت. ای
ــه معرفــى مفهــوم دژســتان اختصــاص یافته اســت. ــون ب ــگارى اى اســت کــه تاکن تک ن

در ابتــدا ذکــر ایــن نکتــه ضــرورى اســت کــه دژســتان، برگــردان پیشــنهادى داریوش 
آشــورى اســت، بــراى اصطــالح Dystopia کــه در اصــل واژه اى یونانــى و متشــکل از دو 
جــزء dus و topos اســت کــه اولــى بــه معنــاى بــد و ناهنجــار، دومــى بــه معنــاى جــا و 

مــکان و درمجمــوع بــه معنــى جــاى نامطلــوب و مکانى ناخوشــایند اســت.
ــۀ  ــز، نویســندة کتــاب کــه آرمان شــهرگرایى3 از حوزه هــاى مطالعاتــى مورِدعالق کلی
اوســت، در ســال 2002م. جایــزة پژوهشــگر ممتــاز الیمــن تــاور ســارجنت4 را از ســوى 
انجمــن مطالعــات آرمان شــهرى شــمال امریــکا5 دریافــت کــرده و در ســال 2016م. نیــز 
به عنــوان رئیــس انجمــن مطالعــات آرمانشــهرى اروپــا6 برگزیــده شده اســت. دل مشــغولى 
ــاى  ــت و راه ه ــط زیس ــار محی ــب فاجعه ب ــى تخری ــر بررس ــال حاض ــى او در ح مطالعات
ــر  ــۀ آرمان شــهر داشــته، ب ــات گســترده اى درزمین ــه مطالع ــا آن اســت. وى ک ــه ب مقابل
 Utopia ایــن بــاور اســت کــه دژســتان مفهومــى اســت کــه در تقابــل بــا آرمان شــهر یــا
شــکل مى گیــرد. از دیــد او بــا اجــراى مو به مــوى قوانیــن و قواعــد شــکل دهندة 
ــر  ــر اکث ــن اســاس ب ــر ای ــد. ب ــر مى نمای آرمان شــهر شــکل گیرى دژســتان اجتناب ناپذی
آرمان شــهرهایى کــه تاکنــون از آن هــا ســخن رفتــه، قوانینــى حاکــم اســت کــه مردمــان 
را از لحــاظ تفکــر و ظاهــر بــه یکدیگــر شــبیه مى ســازد، فردیــت آن هــا را محــو و ناچیــز 
کــرده، تنــوع و تفــاوت میــان آن هــا را کمرنــگ مى کنــد و همیــن قوانیــن به تدریــج راه 
را بــر بــروز خودکامگــى بــاز مى کنــد؛ مثــًال در شــهر خورشــید7 (1623م.) اثــر توماســو 

 مهرناز شیرازی عدل 
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کامپانــال8 کــه نخســتین آرمان شــهرى اســت کــه پــس از آرمان شــهر ســر تامــس مــور9 
شــرح آن رفته اســت، قوانیــن خاصــى بــر روابــط میــان زنــان و مــردان حاکــم اســت. 

دژســتان اند.  موجــد  آرمان شــهرها  تمامــى  کــه  پنداشــت  نبایــد  با این حــال 
ــروه و  ــن گ ــه قوانی ــرد ب ــادن ف ــا گردن نه ــه در آن ه ــتند ک ــم هس ــهرهایى ه آرمان ش
پیوســتن افــراد بــه گــروه بــر اســاس میــل آن هــا و بــا رضایــت ایشــان صــورت مى گیــرد، 
امــا به طور کلــى از دیــد کلیــز آرمان شــهر و دژســتان نقــاط اشــتراك زیــادى بــا یکدیگــر 

ــده اند.      ــادر زاده ش ــک م ــد و از ی ــزاد یکدیگرن ــى هم ــه گوی ــدى ک ــد، به ح دارن
البتــه از دیــد خوانندگانــى کــه بــا عالئــق و گرایش هــاى ادبــى بــه ســراغ ایــن مفهــوم 
مى رونــد، دژســتان فقــط یــک جــا امــکان بــروز پیــدا مى کنــد و آن در رمــان دژســتانى10 
اســت کــه ترســیم کنندة چیرگــى وضعیتــى به شــدت منفــى و شــر اســت و رمــان 1984 
اثــر جــرج اورول11 و دنیــاى قشــنگ نــو12 از آلــدوس هاکســلى13 بهتریــن نمونه هــاى آن 
بــه حســاب مى آینــد. با این حــال همان طــور کــه روث لویتــاس14 اشــاره مى کنــد، 
ــر  ــى نظی ــد، چراکــه هیچ یــک از پیش بینى های ــرم داســتانى ندارن ــاً ف دژســتان ها ضرورت
زمســتان هســته اى، تــرس از عواقــب تخریــب جنگل هــاى بارانــى، ســوراخ شــدن الیــۀ 
ازن، اثــر گلخانــه اى و آب شــدن یخ هــاى قطبــى اساســاً داســتان و خیــال نیســتند، بلکــه 

حقایقــى هســتند کــه در جهــان امــروز بــا اثــرات ویرانگــر آن هــا مواجهیــم. 
ــن  ــز چنی ــى» نی ــخ طبیع ــک تاری ــاب؛ «ی ــى کت ــوان فرع ــه عن ــنده در توجی نویس
اســتدالل مى کنــد کــه ایــن وضعیــت «طبیعــِى» اصیــِل روانــى ماســت کــه اضطــراب 
مــداوم را براى مــان در پــى مــى آورد. اصــوالً دژســتان به مثابۀ یــک وضعیت روان شــناختى، 
ــان  ــه نیاکان م ــا نســبت ب ــروزه بســیارى از م ــاز بشــریت بوده اســت. شــاید ام نقطــۀ آغ
ترس هــاى کمتــرى داشــته باشــیم، ولــى واقعیــت ایــن اســت کــه ترس هــاى طبیعــى 

■ Claeys ،Gregory (2017). Dysto-
pia: A Natural History. Oxford 
University.
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ــر شــکل داده اســت و درنتیجــه  ــر اجتماعــى تغیی ــج به صورت هــاى پیچیده ت ــا به تدری م
ــرس  ــى، شــکننده و آســیب پذیر مى دانیــم. ت ــه اى به لحــاظ ذهن ــروز خــود را گون ــا ام م
از جملــه عواطفــى اســت کــه شــالودة رفتــار ماســت و تعــدادى از عواطــف اساســى مــا بــر 
ــد. روزگارى  ــدا مى کن ــل پی ــم، تکام ــى مى کنی ــه در آن زندگ ــه اى ک ــوع جامع اســاس ن
وجــود آدمــى آکنــده از تــرس از خدایــان، غول هــا، هیوالهــا و ارواح شــریر بــود. امــروزه 
ــم و  ــرس از عل ــا ت ــر ب ــاره اى دیگ ــه و پ ــان رفت ــج از می ــا به تدری ــن ترس ه ــاره اى از ای پ
تکنولــوژى جایگزیــن شده اســت؛ امــورى کــه خــود اختراع شــان کرده ایــم و مى ترســیم 

ــوند.  ــره ش ــا چی ــر م ــى ماشــین ها ب ــان یعن ــازه هاى خودم ــه دست س از روزى ک
ــم  ــر توه ــد و مبتنى ب ــى پارانوئی ــه را جهان ــان اولی ــاِن انس ــز جه ــب کلی به این ترتی
ــى  ــع ابتدای ــن جوام ــاکنان ای ــت و س ــمار اس ــاى بى ش ــده از ترس ه ــه آکن ــد ک مى دان
ــرد، مى بایســت  ــان مى ک ــه تهدیدش ــى ک ــرات احتمال ــا و خط ــز از ترس ه ــت پرهی جه
ــرگ)  ــل و م ــا وضع حم ــه ت ــان (از ازدواج گرفت ــور روزمره ش ــک از ام ــام هری ــراى انج ب
ــه  ــاخت ک ــتانى مى س ــد او دژس ــن از دی ــن قوانی ــد و همی ــن در مى دادن ــى ت ــه قوانین ب
ــر اعضایــش تحمیــل مى کــرد. ســایر مــواردى کــه در طــول تاریــخ  قواعــد ســختى را ب
پیش نمونه هایــى بــراى دژســتان محســوب مى شــوند، عبــارت بوده انــد از: جوامــع نظامــى 
و جنگ محــور (نظیــر اســپارت در دوران باســتان)، نظــام بــرده دارى (کــه در بســیارى از 
جوامــع باســتان رواج داشــت و شــکل رشــد یافتۀ آن را مى تــوان در ســرزمین هاى تحــت 
ــد آن را در  ــى اشــکال جدی ــت و حت ــال ســراغ گرف ــپانیا و پرتغ اســتعمار انگلســتان، اس
ــر شــوروى تحــت  ــازى، اتحــاد جماهی ــوان، در حکومت هــاى آلمــان ن ــدرن مى ت دورة م
ســلطۀ اســتالین و تعــدادى دیگــر از «حکومت هــاى بــرده دارى مــدرن» مشــاهده کــرد)، 
نظام هــاى اســتبدادى (کــه از دیــدگاه ارســطو در کتــاب اخــالق نیکوماخــوس اســاس و 
پایــۀ حکومــت در آن هــا به جــاى دوســتى، بــر تــرس و بیگانه ســازى اســتوار بوده اســت)، 
زنــدان (کــه بــا شــکنجه و کار اجبــارى و اردوگاه هــاى مــرگ همــراه بــود و آشــویتس15 
تجســم کامــل آن بــود؛ گتوهــا و اردوگاه هــاى انگلیســى در افریقــاى جنوبــى در خــالل 
جنــگ بوئرهــا نیــز از دیگــر مــوارد آن بــه شــمار مى رفتنــد) و ســرانجام، رانــدن و طــرد 
ــدودة  ــا در مح ــرار دادن آن ه ــر و ق ــل دیگ ــا به دالی ــارى و ی ــل بیم ــراد به دلی ــردن اف ک
ــه  ــت ک ــدان). پیداس ــران و ملح ــان، جادوگ ــر جذامی ــخصى (نظی ــته بندى هاى مش دس
ــم،  ــه مى دهی ــود ادام ــات خ ــه حی ــان ب ــاى طبیعى م ــه در حضــور ترس ه ــور ک همان ط
ــم  ــاذ مى کنی ــد، اتخ ــکل گرفته ان ــى ش ــور اجتماع ــه به ط ــز ک ــرى را نی ــاى دیگ ترس ه
ــا باشــد.  ــى م ــر زندگ ــا ب ــزون گروه ه ــۀ روزاف ــل غلب ــد، به دلی ــن تاحــدودى مى توان و ای

نخســتین فصــل از بخــش نخســت کتــاب بــه ایــن مبحــث اختصــاص یافته اســت.         
ــاب در 569 صفحــه، ســه بخــش و هشــت فصــل نوشــته شده اســت. نویســنده  کت
ــه  ــج ب ــه منت ــى را ک ــتان و نظریه های ــۀ تاریخــى دژس ــت پیش زمین ــش نخس در بخ

ــد.  ــى مى کن ــل بررس ــده اند، در دو فص ــوم ش ــن مفه ــکل گیرى ای ش



350262

ــــ ۷  ۸   ،  
۱۳۹۸ ـــ    

معرفى کتاب

ــخ اختصــاص  ــه بازاندیشــى مفهــوم دژســتان سیاســى در طــول تاری فصــل اول ب
ــروه  ــى گ ــه روان شناس ــوط ب ــاى مرب ــت و نظریه ه ــر آن رف ــتر ذک ــه پیش یافته اســت ک
ــن  ــرار مى دهــد. نویســنده در ای ــورد بررســى ق ــا دژســتان م ــاط ب و جمعیــت را در ارتب
ــر اهمیــت دو پیــام عمــدة جــورج اورول در آثــارش تأکیــد مى کنــد؛  بخــش از کتــاب ب
نخســت ضــرورت گفتگــوى میــان تاریــخ و ادبیــات کــه کلیــز نیــز در کتــاب خویــش 
ــش  ــاى خوی ــه اورول در رمان ه ــى ک ــرار داده و دوم مضمون ــه ق ــورد توج ــیار م آن را بس
ــراى فــرد در  ــد، ب ــردازد و آن نقــش تهدیدآمیــزى اســت کــه گــروه مى توان ــه آن مى پ ب
ــروه یکــى دیگــر از مشــابهت هاى آرمان شــهر و دژســتان  ــى داشــته باشــد. مســألۀ گ پ
ــه  ــده اند ک ــکیل ش ــى تش ــاى همگن ــتان از گروه ه ــم دژس ــهر و ه ــم آرمان ش ــت. ه اس
در آن هــا ارتبــاط نزدیکــى میــان اعضــا برقــرار اســت و هــر گــروه وحــدت و همبســتگى 
ــراى کاوش در  ــى ب ــا گروه ــى ی ــى جمع ــذارد. روان شناس ــش مى گ ــه نمای ــى را ب خاص
چنیــن زمینــه اى شــکل گرفته اســت. وقتــى افــراد احســاس بــودن در جمــع مى کننــد، 
ترس هایــى را کــه براثــر تهدیــدات محیطــى احســاس کرده انــد، بــه شــکل متفاوتــى بــروز 
مى دهنــد و هرچــه شــمار افــراد گــروه بیشــتر باشــد، احساســات افــراد شــدت بیشــترى 
ــد.  ــا افزایــش یاب ــه تهدیده ــرد ک ــى شــکل مى گی ــراس گروهــى زمان ــد. ه ــدا مى کن پی
ــازى مى شــود  ــدرت وارد ب ــط ق ــى، رواب ــار اجتماع ــر بافت ــى در ه ــن موقعیت گاه در چنی
ــر مخصوصــاً  ــن ام ــد. ای ــى کســب منفعــت از چنیــن هــراس جمعــى اى برمى آی و در پ
ــود.  ــق مى ش ــدارد، خل ــر ن ــا اگ ــود دارد ی ــه دشــمن وج ــد ک ــواردى صــدق مى کن در م
ــاه  ــى شــکل مى گیــرد کــه «مــردم احســاس کننــد رف ازهمیــن رو تــرس سیاســى زمان
ــرار گرفتــه» اســت. وجــود دشــمنان واقعــى در ایــن  جمعى شــان در معــرض آســیب ق
ــان  ــتان، زن ــلمانان، سیاه پوس ــان، مس ــون یهودی ــر اســت. تاکن ــیار کارا و مؤث ــه بس زمین
ــورد،  ــا بهتریــن دشــمن در ایــن م ــد، ام ــا کرده ان ــگان همگــى ایــن نقــش را ایف و بیگان
ــا یکدیگــر متحــد  ــى، اعضــاى گــروه را ب دشــمن خیالــى اســت. نفــرت از دشــمن خیال
ــروه خــودى  ــه گ ــا عشــق ب ــد؛ اتحــادى کــه حاصــل نفــرت از دیگــرى همــراه ب مى کن

ــا یکدیگــر متفــاوت اســت. ــادى ب ــا حــد زی اســت، هرچنــد عملکــرد گروه هــا ت
 گــروه اصطالحــى نســبتاً خنثــى اســت کــه اجتماعــى اغلــب بى ضــرر را توصیــف 
مى کنــد کــه نیازهــاى روزمــرة مــا ازجملــه نیــاز بــه فعالیــت اجتماعــى، امنیــت و امــرار 
معــاش را بــرآورده مى ســازد. بااین حــال، گاهــى پــاره اى از گروه هــاى ناســازگار و ویرانگــر 
ــه  ــناس فرانســوى ب ــون16، فیلســوف و جامعه ش ــتاو لوب ــه گوس ــد ک ــر برمى آورن ــز س نی
توصیــف آن هــا پرداخته اســت. مثــًال دورة «وحشــت»17 (4-1973) کــه در طــول انقــالب 
ــناخته  ــدرن ش ــى م ــاى خودکامگ ــى از الگوه ــذارى یک ــر پایه گ ــوان عص ــه به عن فرانس
مى شــود، حاصــل کنشــگرِى سیاســى توده هــا بــود. در نظــر بســیارى از مفســران سیاســى 
ــه اوبــاش شــود؛ جمعیتــى بى منطــق، احساســاتى و  تــوده مى توانــد به آســانى تبدیــل ب
پرخاشــگر کــه به راحتــى آلــت دســت مى شــود و بــه هیوالیــى تبدیــل مى گــردد کــه اگــر 



350263

ــــ ۷  ۸   ،  
۱۳۹۸ ـــ    

افســارش رهــا شــود، مى توانــد جامعــه را ویــران کنــد. انقــالب فرانســه در ســال 1789م. 
آغــاز شــد و وقــوع آن همــراه بــود بــا شــورش جمعیــت روســتایى کــه زمانــى منفعــل، 
پذیــرا و ترســو بودنــد و اکنــون بیــدار شــده و آمــادة انتقام جویــى از ســرکوبگران خــود 
ــه اشــراف و توطئه هاى شــان بورژواهــاى شهرنشــین را  بودنــد. از ســوى دیگر بدگمانــى ب
نیــز مســلح کــرد و به این ترتیــب جــّوى متشــنج را بــر فرانســۀ آن روز مســلط ســاخت. 
ــِد  ــمارد؛ از دی ــا برمى ش ــن گروه ه ــراى ای ــى را ب ــاى روان ــه اى از ویژگى ه ــون مجموع لوب
ــدوى  ــاکان ب ــه نی ــا توده هــا ب ــراد شــاید به تنهایــى خردمنــد و متفکــر باشــند، ام او «اف
خــود مى ماننــد. قــدرت ناآگاهانۀشــان تخریبگــر اســت، چــون آن هــا صرفــاً مجموعــه اى 
ــد  ــه در آن «احساســات و عقای ــراد نیســتند، بلکــه حــاال «ذهنــى اشــتراکى» اند ک از اف
ــک  ــد تک ت ــخصیت واح ــردد و ش ــتا مى گ ــت و هم راس ــو هم جه ــخاص عض ــى اش تمام
افــراد محــو مى شــود». بنابرایــن قانــون روان شــناختى وحــدت ذهنــى جمعیــت، قانونــى 
اســت کــه از دیــدگاه لوبــون بــر روح جمعــى جمعیــت حاکــم اســت. ایــن ذهن اشــتراکى 
قضــاوت افــراد را تضعیــف مى کنــد و احــکام برآمــده از آگاهــى تک تــک افــراد را معلــق 
ــه تمامــى افــراد گــروه  مى گــذارد. ایــن ویژگى هــا طــى فراینــدى شــبیه هیپنوتیســم ب
ــه از  ــند ک ــى مى رس ــه وضعیت ــرى ب ــن تلقین پذی ــق ای ــراد ازطری ــد و اف ــرایت مى کن س
ــام  ــى را انج ــد و اعمال ــت مى کنن ــى تبعی ــدة اصل ــاى گردانن ــا و توصیه ه ــام فرمان ه تم
ــران  ــر اســت. در این جــا رهب ــا مغای ــادات و شــخصیت آن ه ــا ع ــًال ب ــه کام ــد ک مى دهن
ــا اولیــن  کاریزماتیــک18 نیــز نقــش مهمــى ایفــا مى کننــد. همان طــور کــه پیداســت، ب
نشــانه هاى پدیــده اى مواجهیــم کــه موضــوع فصــل دوم اســت و آن «دیــن ســکوالر» و 
ــاى19  ــد اســت، ژاکوبن ه ــون معتق نقــش آن در شــکل گیرى تمامیت خواهــى اســت. لوب
ــش  ــر تفتی ــاى عص ــون کاتولیک ه ــل همچ ــى در اص ــر مذهب ــت»، ازنظ ــر «وحش عص
ــد کــه حــدود  ــد،  از ایــن لحــاظ کــه جمعیــت جنایــت کارى را شــکل دادن ــد بودن عقای
ــًال  ــن رو او مث ــاندند. ازای ــل رس ــه قت ــى آریســتوکرات را در ســال 1792م. ب 1500 زندان
ــر  ــى کهن ت ــتر دین ــه از خاکس ــد ک ــن مى دان ــدى از دی ــکل جدی ــم را ش سوسیالیس
ــایر  ــى آراء س ــى و بررس ــه معرف ــه ب ــنده در ادام ــب نویس ــت. به همین ترتی برخاسته اس
اندیشــمندان نظیــر زیگمونــد فرویــد20 و نوربــرت الیــاس21 درزمینــۀ روان شناســى گــروه، 

ــردازد.                    ــت مى پ ــوده و جمعی ت
ــر در  ــى ش ــاى ازل ــى نماده ــا یعن ــش هیواله ــت، نق ــل نخس ــش دوم فص در بخ
ــانى  ــۀ انس ــا جامع ــاط ب ــا در ارتب ــریر آن ه ــاکنان ش ــر و س ــاى ش ــکل گیرى مکان ه ش
ــه دورة پیــش  ــوط ب ــه کــه بحثــى اســت مرب ــن مقول ــرد. ای ــرار مى گی ــورد بررســى ق م
از تاریــخ اندیشــۀ شــر در دژســتان، بــه شــیطان در مســیحیت به عنــوان قدرتمندتریــن 
شــکل هیوالوارگــى در تمــام دوران اختصــاص یافتــه کــه از وجــود او به طــور مجــازى در 
ایــذاء و شــکنجۀ ملحــدان، یهودیــان و جادوگــران اســتفاده مى شــد. بــر اســاس آن چــه در 
کتــاب ارائــه شده اســت، بخــش عمــدة مکانیســم آزار و شــکنجه کــه در بخــش نخســت 

معرفى کتاب ُدِژستان؛ یک تاریخ طبیعى
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کتــاب شــرح آن رفــت، مبتنــى اســت بــر مطــرود کــردن گروه هــاى «دشــمن» و ترســیم 
ــر پایــۀ  ــا مــا متفــاوت اســت. ایــن فراینــد ب ــۀ «دیگــرى»اى کــه اساســاً ب آن هــا به مثاب
تــرس کهن تــرى بنــا شــده و آن عبــارت اســت از تــرس از یــک «دیگــرِى» هیــوالوار. 

هیوالهــا در ســرزمین هاى ناشــناخته ســکونت داشــتند. در قعــر جنگل هــاى تاریــک 
ــور  ــى تص ــد. گاه ــته بودن ــى نشس ــا از تاریک ــرس م ــن ت ــا، در کمی ــرِگ اروپ ــر از گ و پ
مى شــد کــه ایــن موجــودات غیرمــادى در میــان مــا زندگــى مى کننــد و گاه بــه انــدازة 
دهکــده اى دورافتــاده بــا مــا فاصلــه دارنــد. شــدت هیوالوارى شــان بــا میــزان فاصلۀشــان 
ــود  ــى ب ــا معــرف دژســتان اصیل ــا نســبتى مســتقیم داشــت. ســکونت گاه هاى آن ه از م
ــدان دور  ــا چن ــه از م ــه لزومــى هــم نداشــت ک ــود. البت ــا ب ــر آن حکم فرم ــرس ب ــه ت ک
باشــند؛ مثــًال در دوران ســلطنت شــاه آرتــور (ســده هاى پنجــم و ششــم میــالدى) مــردم 
ــان مى دانســتند و آن  ــز شــمالى23 را ســکونت گاهِ پری ــز جنوبــى22، ســرزمین هاى ویل ویل
مــکان را منزلــگاه غول هــا، هیوالهــا، جادوگــران و ســایر موجــودات جادویــى بــه حســاب 
مى آوردنــد. بــه اعتقــاد نویســنده بــا ظهــور مســیحیت هیوالهــا نیــز نظــم و ســامانى بــه 
خــود گرفتنــد و تحــت رهبــرى شــیطان، ایــن بزرگتریــن هیوالهــا، مــکان خیالــى دوزخ را 
پــر کردنــد. به این ترتیــب در ایــن بخــش به طــور  مفصــل هیوالهــاى موجــود در فرهنــگ 
ــوالى یک چشــم  ــد؛ از ســیکلوپ24، هی ــرار گرفته ان ــورد بحــث ق ــا م ــوام مختلــف اروپ اق
ــه  ــام ها گرفت ــان و از خون آش ــاى پری ــود در قصه ه ــاى موج ــا هیواله ــه ت ــر25 گرفت هوم
تــا دو هیــوالى عهــد عتیــق، بهیمــوت26 و لویاتــان27 (کــه هــر دو بعدهــا از ســوى تومــاس 
ــز28 به عنــوان مظاهــر اســتبداد سیاســى مطــرح شــدند). نویســنده در ادامــه اشــاره  هاب
ــان  ــم از می ــیر عل ــا شمش ــات ب ــو خراف ــنگرى، دی ــد در دوران روش ــه هرچن ــد ک مى کن
برداشــته شــد، بااین حــال هیوالهــا بــه قامــت انســان درآمدنــد و کامــًال از میــان نرفتنــد. 
از میــان الگوهــاى هیوالوارگــى و دژســتان مــدرن کــه در ایــن دوران پدیــد آمدنــد، ســه 
الگــو از دیگــران برتــر بودنــد: فرانکنشــتاین یــا پرومتئــوس مــدرن29، اثــر مــارى شــلى30 
(1818م)، دکتــر جکیــل و آقــاى هایــد31، نوشــتۀ رابــرت لویــى استیونســن32 (1886م) 
و دراکــوال33، اثــر بــرام اســتوکر34 (1897م). تعــدادى از ایــن هیوالهــا در یــک ویژگــى بــا 
هــم شــریک بودنــد و آن ایــن بــود کــه نیمه انســان ـ نیمه حیــوان بودنــد. پیــش از ایــن 
در ابتــداى ســدة هفدهــم رنــه دکارت35 حیوانــات و انســان ها را چیــزى جــز یــک ماشــین 
پیچیــده نمى دانســت. ماشــینى کــه بعدهــا در کتــاب مــارى شــلى بــا پیونــد زدن انــدام 
مــردگان بــه یکدیگــر بــه دســت یــک دانشــمند دیوانــه ســاخته شــد و از کنتــرل خــارج 
گردیــد. ایــن هیــوال کــه گاه دیــو یــا شــریر خوانــده مى شــد، بى گنــاه خلــق شــده بــود، 

امــا جامعــه او را فاســد کــرده بــود.   
ــه  ــرى ب ــاى دیگ ــه صورت ه ــا در مدرنیت ــن از هیواله ــرس که ــه ت ــود ک ــن ب چنی
ــه  ــرس از تصــورى اســت ک ــۀ آن ت ــک نمون ــه ی ــد ک ــدار ش ــو پدی ــت و از ن ــود گرف خ
ــردان  ــش م ــى نگاه ــا خیرگ ــه ب ــا36 ک ــاى مدوس ــروزه به ج ــم. ام ــا داری ــا از روبات ه م
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ــاى  ــاى هیواله ــم. به ج ــگ کونگ38داری ــال37 و کین ــرد، گودزی ــدل مى ک ــنگ ب ــه س را ب
شبه انســان  ماشــین هاى  یــا  شبه ماشــین  انســان هاى  نیمه حیــوان،  ـ  نیمه انســان 
حیــات، هســتى و هویــت مــا را تهدیــد مى کننــد و تمامــى ایــن موجــودات بــه نســبت 

شــمار و قدرت شــان دژســتانى اند.
در ادامــۀ ایــن فصــل شــاهدیم کــه چگونــه شــیطان بــا ظهــور مســیحیت در مقــام 
پادشــاه دژســتان پیشــروى پیروزمندانــۀ خــود را آغــاز مى کنــد. شــیطان کــه در تــورات 
ــرو  ــود. او در قلم ــوردار مى ش ــده اى برخ ــل از نقــش عم ــى داشــت، در انجی نقــش اندک
ــدرت  ــا ق ــود، ب ــوب مى ش ــتان محس ــى دژس ــوى اصل ــه کهن الگ ــاهى اش، دوزخ ک پادش
ــاى  ــن زوای ــه درونى تری ــیار ب ــى بس ــا جســارت و زیرک ــد و ب ــى مى کن ــراوان فرمانروای ف
ذهــن آدمــى نفــوذ مى کنــد و خالقانــه خــود را بــه هــر فرمــى بــدل مى ســازد. پیــش از 
ایــن او خــود را بــه شــکل اژدهــا پدیــدار ســاخته بــود. حــال بــا گذشــت قرن هــا قدرتــى 
بســى بیــش از هیوالهــاى ماقبــل خــود بــه دســت مــى آورد و حــاال بــه لطــف کلیســا و بــا 
ــد، پایه گــذار و پادشــاه همیشــگى دژســتان  ــار رقیبــى چــون خداون برخــوردارى از اعتب
ــارى  ــدا م ــیحیت، ابت ــش در مس ــطورة آفرین ــاس اس ــر اس ــه ب ــود. او ک ــناخته مى ش ش
ــده شــوند،  ــه زمیــن ران ــا آدم و حــوا ب ــد ت ــق شــد، کارى کن ــود و موف ــاغ عــدن ب در ب
ــا  ــرون وســطى و ســرآغاز دورة مــدرن در اروپ در ادامــۀ حیــات خویــش، خصوصــاً در ق
ــد. نویســنده در ابتــداى ایــن بخــش مــرورى  ــه موفقیت هــاى بیشــترى دســت مى یاب ب
مى کنــد بــر تاریخچــۀ همتایــان شــیطان در ســایر ادیــان و آیین هــا؛ مثــًال از انگره مئنــو 
یــا اهریمــن در دیــن زرتشــتى به عنــوان نخســتین نمونــۀ شخصیت بخشــى محــض بــه 

ــخ اشــاره مى شــود.  ــروى شــر در تاری نی
ــاى  ــن جنبه ه ــه اجتماعى تری ــت ک ــن بوده اس ــش ای ــن بخ ــنده در ای ــدف نویس ه
ــاى  ــاى اروپ ــدادى از گروه ه ــب تع ــردان در قال ــۀ بالگ ــیطان به مثاب ــه ش ــى را ک نقش
ــر  ــازى مى کنــد، شــرح دهــد. ب ــان، ملحــدان و جادوگــران ب ــه شــکل یهودی مســیحى ب
ــرون وســطى طیــف وســیعى  ــه چطــور در ق ــن اســاس نویســنده نشــان مى دهــد ک ای
ــیطان در  ــه ش ــود و چگون ــبت داده مى ش ــیطان نس ــه ش ــان ها ب ــاى انس از نارضایتى ه
ــن  ــد. در ای ــدا مى کن ــته اى پی ــش برجس ــن دوره نق ــم ای ــتان پردازى و مراس ــر، داس هن
ــد و  ــم مى فریب ــان را ه ــى قدیس ــت؛ او حت ــه اس ــدام در کار وسوس ــیطان م ــر ش عص
به صورتــى نیمه انســان ـ نیمه حیــوان بــه معمــارى و طراحــى ایــن دوران نیــز راه 
ــن  ــاختمان هاى ای ــان39 س ــکل و اژدهاس ــاى جانورش ــوان در ناودان ه ــه مى ت ــد ک مى یاب
دوران آن  را ســراغ گرفــت. هرچــه از ســدة یازدهــم میــالدى بــه ســوى ســدة چهاردهــم 
ــوان  ــت او را مى ت ــى دس ــود و حت ــر مى ش ــدام قدرمندت ــیطان م ــم، ش ــش مى روی پی
ــت آن  ــوم جمعی ــش از یک س ــرگ بی ــث م ــه باع ــى ک ــون) بزرگ ــیاه (طاع ــرگ س در م
ــا  ــدادى از بالی ــب تع ــد. به همین ترتی ــد، در کار دی ــا 1349م) ش ــا (1347 ت ــان اروپ زم
ــراى  ــى ب ــل عقل ــد دالی ــه نمى ش ــالى ک ــوا و خشک س ــرات آب و ه ــى، تغیی ــد قحط مانن
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ــن  ــد. بنابرای ــبت داده مى ش ــیطان نس ــه ش ــه ب ــاه و درنتیج ــه گن ــت، ب ــان ُجس بروزش
شــیطان در نظــر بســیارى از مــردم از خــدا یــا مســیح «واقعى تــر» بــود و الحــاد نقــش 
ــا معرفــى ملحــدان در نقــش  ــاوران ب ــا کــرد. خداب حیاتــى اى در پیشــرفت شــیطان ایف
یــاوران و هم پیمانــان شــیطان قــدرت زمینــى او را پررنگ تــر کردنــد. کلیســایى کــه در 
حــال قــدرت گرفتــن بــود، هرگونــه مخالفتــى را بــه الحــاد منســوب مى کــرد. جادوگــرى 
کــه شــامل امــورى چــون طلســم کردن، زخــم زدن بــه دیگــران یــا ایجــاد تغییراتــى در 
آب و هــوا مى شــد نیــز از آن جــا کــه اغلــب بــه خدایــان پیــش از مســیحیت منتســب بــود، 
از جملــه امــور ضــد دیــن بــه حســاب آمــد. از ســوى دیگر بــه تصویــر کشــیدن یهودیــان 
همچــون کارگــزاران شــیطان در اروپــاى قــرون وســطى رواج یافــت. یهودیــان به تدریــج 
ــاى مســرى  ــیوع بیمارى ه ــل ش ــى عام ــى دانســته شــدند و حت ــع آلودگ ــف و منب کثی
نظیــر طاعــون بــه حســاب آمدنــد. کار بــه جایــى رســید کــه در ســال 1348م. یهودیــان 
محکــوم شــدند کــه آب آشــامیدنى شــهر را مســموم کرده انــد و در ســال 1349م. تمامــى 
یهودیــان استراســبورگ کــه بالــغ بــر دو هــزار تــن مى شــدند، در آتــش ســوزانده شــدند. 
ــه حــوا نســبت داده مى شــود و حــوا عامــل  ازآن جاکــه گنــاه اولیــه در مســیحیت ب
فریب خــوردن و رانده شــدن آدم از بهشــت دانســته مى شــود، زن ســتیزى در ایــن دیــن 
حضــور برجســته اى دارد. درنتیجــه در نظــر گرفتــن زنــان به عنــوان کارگــزاران شــیطان 
و نســبت دادن جادوگــرى و ســاحرى بــه آنــان چنــدان عجیــب نیســت. تا جایى کــه ایــن 
تصــور کــه زنــان شــب ها مى تواننــد بــه پــرواز درآینــد یــا خــود را بــه شــکل حیوانــات 
دربیاورنــد، در فاصلــۀ ســال هاى 1450م. و 1525م. توســط کلیســا پذیرفتــه شــده بــود. 
بــر اســاس تحقیقــات صورت گرفتــه در زمینــۀ محاکمــۀ جادوگــران در اروپــا در طــول ســه 
ســده، حــدود نــود هــزار جادوگــر محاکمــه شــدند کــه از ایــن میــان چهــل  و  پنــج  هــزار 
اعــدام بــه وقــوع پیوســت. در دوران تفتیــش عقایــد نیــز ســرکوب و خونریــزى هم چنــان 
ادامــه یافــت. اوایــل ســدة هجدهــم بــود کــه جادوگــرى را دیوانگــى دانســتند و بشــر بــه 

دیــدگاه کمابیــش عقل گــراى امــروزى خــود رســید. 
برخــوردارى از قــدرت اهریمنــى کــه در ســدة هفدهــم بــه نقطــۀ اوج خــود رســیده 
بــود، امــروزه نیــز از ســوى کلیســاى کاتولیــک بــه رســمیت شــناخته مى شــود. تــرس از 
قــدرت شــیطانـ  کــه از قــرون چهاردهــم تــا هفدهــم میــالدى بــر سرتاســر اروپــا حاکــم 
ــره  ــود ـ از آن به ــم ب ــا حاک ــر اروپ ــا ب ــه قرن ه ــرکوبگرى ک ــام س ــه نظ ــود و در توجی ب
ــه ذهنیتــى داد کــه نظام هــاى مســتبد ســدة بیســتم  گرفتــه مى شــد، جــاى خــود را ب
بــه کمــک آن امــکان بــروز یافتنــد. بنابرایــن هرچنــد تــرس از جادوگــران و شــیطان در 
ــوال به طــور  ــرس از هی ــه دســت فراموشــى ســپرده شده اســت، ت بســیارى از کشــورها ب
مجــازى هنــوز در ســرها چــرخ مى خــورد. گویــى نمى توانیــم و نمى خواهیــم خــود را از 
آن خــالص کنیــم. نویســنده در فصــول بعــدى نشــان  مى دهــد کــه ایــن تــرس در دوران 

ــدا کرده اســت.       ــه چــه شــکل هایى جهــش پی معاصــر ب
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در بخــش دوم کتــاب از دژســتان به مثابــۀ آرمان شــهر تحقق نیافتــه و نــاکام 
ــور  ــن فصــل به منظ ــنده در ای ــود. نویس ــاد مى ش ــتم ی ــدة بیس ــۀ س ــاى خودکام نظام ه
انقــالب  واکاوى  بــه  تمامیت خواهانــه40  نظام هــاى  از  دقیق تــرى  تصویــر  ترســیم 
ــازى در  ــزب ن ــکل گیرى ح ــز ش ــات آن و نی ــم و تبع ــور استالینیس ــه، ظه ــر فرانس کبی
ــردازد. از  ــات41 مى پ ــال پ ــت پ ــوج تحــت حاکمی ــن و کامب ــام سیاســى چی ــان، نظ آلم
ــار  ــاى مصیبت ب ــا تراژدى ه ــاً ب ــات غالب ــم در ادبی ــخ و ه ــم در تاری ــتان ه ــد او دژس دی
ــن  ــود. در ای ــته مى ش ــى دانس ــتم یک ــدة بیس ــۀ س ــاى خودکام ــلطۀ نظام ه ــل س حاص
ــرزى  ــر به ط ــا نف ــیه میلیون ه ــان و روس ــاى آلم ــرگ و زندان ه ــاى م ــده در اردوگاه ه س
خشــونت بار بــه قتــل رســیدند. از ایــن رو آثــار روایــى و تاریخــى بســیارى در ایــن عصــر 
پدیــد آمدنــد تــا شــرح دهنــد کــه چگونــه بشــر توانســت، تــا ایــن حــد بــه راه خطــا و 
اشــتباه بــرود و چگونــه خواهــد توانســت، از رخ دادن چنیــن بالیایــى در آینــده بپرهیــزد. 
تــا زمانــى کــه بــا ایــن تاریــخ روبــرو نشــویم، نمى توانیــم حقیقتــاً بــه چیســتى دژســتان 
ــار الکســاندر  ــم. یکــى از نمونه هــاى درخشــان آن آث ــا درواقــع آرمان شــهر) پــى ببری (ی

سولژنیتســین42، نویســندة روس اســت. 
نویســندة کتــاب دژســتان در ایــن فصــل مى کوشــد، بــه بیــان ایــن نکتــه بپــردازد 
کــه چگونــه نظام هایــى کــه خودکامــه خوانــده مى شــوند، از «تــرس» بهــره گرفتنــد تــا 
قــدرت خــود را ایجــاد کــرده و آن را اِعمــال کننــد و چگونــه ایــن تــرس بــه افــراط گرایید 
و بــه چنیــن قــدرت ویرانگــرى دســت یافــت. وى بــراى دســتیابى بــه ایــن منظــور در این 
ــردازد کــه در آن هــا کشــتار جمعــى  ــه توصیــف تعــدادى از ایــن نظام هــا مى پ فصــل ب
در طیــف وســیعى بــه وقــوع پیوســت. ازجملــه نظام هایــى کــه در ایــن کتــاب از آن هــا 
یــاد مى شــود، عبارتنــداز: استالینیســم، نازیســم بــا اردوگاه هــاى مرگــش در آشــویتس و 

حکومــت پــال پــات در کامبــوج در فاصلــۀ ســال هاى 1975م. تــا 1979م. 
خودکامگــى مــدرن43 کــه بــا اصطــالح تمامیت خواهــى44 از آن یــاد مى شــود، 
اصطالحــى بــود کــه در ســال 1928م. ابــداع شــد تــا حاکمیت مســلط بــر ایتالیــاى تحت 
ســلطۀ بنیتــو موســولینى45 را توصیــف کنــد. موســولینى کــه خــود خواننــدة پرو پا قــرص 
آثــار لوبــون بــود، صاحــب حکومتــى بــود فراگیــر کــه خــارج از آن هیــچ ارزش انســانى 
یــا معنــوى امــکاِن موجودیــت نداشــت. پیتــر دراکــر46 در کتابــى کــه در ســال 1939م. 
منتشــر کــرد، بــر ایــن بــاور بــود کــه ناکامــى راسیونالیســم مارکسیســتِى ســکوالر موجب 
بازگشــت «شــیاطین نازیســم» شــد. ایــن امــر بــا بحرانــى معنــوى نیــز همــراه شــده بود و 
آن «ناامیــدى توده هــا» از تمامــى تفکــرات و ایدئولوژى هــاى ســنتى اى بــود کــه اکنــون 

ورشکســته تلقــى مى شــدند. 
ــازى  ــان ن ــورد آلم ــال 1940م. درم ــى در س ــالح تمامیت خواه ــر اصط ــى بعدت کم
نیــز بــه کار گرفتــه شــد. بــا پایــان یافتــن جنــگ دوم جهانــى دو اثــر بســیار تأثیرگــذار 
ــه در  ــود ک ــى47 (1944م) ب ــاب و رعیت ــه ســوى نظــام ارب منتشــر شــد. یکــى راهــى ب

معرفى کتاب ُدِژستان؛ یک تاریخ طبیعى
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معرفى کتاب

ــکاِل  ــى اَش ــه تمام ــود ک ــک48 هشــدار داده ب ــون های ــش ف ــاب، فردری آن نویســندة کت
برنامه ریــزى و سوسیالیســمى کــه بــه «نظــام اشــتراکى» پهلــو بزنــد، همچــون تهدیــدى 
ــردد و راه را  ــول آن گ ــب اف ــد موج ــود و مى توان ــوب مى ش ــى محس ــراى فردیت گرای ب
ــول  ــر دو «محص ــم ه ــم و کمونیس ــاد او فاشیس ــه اعتق ــاید. ب ــى بگش ــر تمامیت خواه ب
تمایالتــى همســان» بودنــد. کارل پوپــر49 نیــز در کتابــش، جامعــۀ بــاز و دشــمنان آن50 
ــگل و  ــود و از ه ــانده ب ــون رس ــه افالط ــه را ب ــت تمامیت خواهان ــابقۀ ذهنی (1945م) س
مارکــس به عنــوان دشــمنان دموکراســى لیبــرال یــاد کــرده بــود. به این ترتیــب تحقیــق 
و پژوهــش در ایــن زمینــه در خــالل جنــگ ســرد نیــز هم چنــان ادامــه یافــت و پــس 
ــه صــورت  ــۀ مطالعــات تمامیت خواهان ــا رشــدى کــه درزمین از دهــۀ 1960م. همــگام ب
ــایر  ــین و س ــار سولژنتس ــز آث ــراد و نی ــرات اف ــار روزنوشــت ها و خاط ــا انتش ــت و ب گرف
ــه دوران  ــوط ب ــیوهاى مرب ــدن آرش ــا روش ــۀ 1990م. ب ــر در ده ــگاران و بعدت تاریخ ن
ــردم  ــرة م ــرس در زندگــى روزم ــوذ ت ــزان نف ــات اســتالین و می شــوروى، مقیــاس جنای
ــاى  ــه در نظام ه ــرى ک ــمار مرگ و می ــه ش ــد ک ــن ش ــه زودى روش ــد. ب ــکار گردی آش
مارکسیستى  لنینیســتى تحــت ســلطۀ افــرادى نظیــر اســتالین و مائوتســتونگ51 صــورت 
ــز از  ــراى کلی ــه ب ــزى ک ــا چی ــذرد. در این ج ــر درمى گ ــات هیتل ــمار جنای ــه، از ش گرفت
ــا نحــوة کشــته شــدن  ــادى برخــوردار اســت، فقــط تعــداد کشته شــدگان ی اهمیــت زی
آن هــا نیســت، هرچنــد کــه ایــن امــر خــود موضــوع بســیار مهمــى اســت. او در پــى آن 
اســت کــه دریابــد، هریــک از ایــن نظام هــا تــا چــه میــزان توانســته اند، در دل مردمــان 
تــرس بیفکننــد. بــر ایــن اســاس، از دیــد او و بــر اســاس مطالعاتــى کــه اخیــراً صــورت 
گرفتــه، تــرس و وحشــتى کــه استالینیســم در زندگــى خصوصــى مــردم تحــت ســلطۀ 
خــود ایجــاد کــرده بــود، از تــرس و وحشــتى کــه رژیــم هیتلــر در مــردم تحــت ســلطۀ 

ــوذ و گســترة بیشــترى داشــت.  ــرد، نف ــا ایجــاد ک نازى ه
ــا  ــن نظام ه ــک از ای ــه هری ــد ک ــد بدان ــود مى خواه ــات خ ــا مطالع ــن ب وى همچنی
ــر  ــهرى را در س ــه آرمان ش ــه چ ــتیابى ب ــاى دس ــوند، رؤی ــته مى ش ــتان دانس ــه دژس ک
ــوع  ــن موض ــم ای ــراى فه ــه شکســت انجامیده اســت. او ب ــن ب ــه چنی ــد ک مى پرورانده ان
ابتــدا بــه انقــالب کبیــر فرانســه رو مى کنــد. انقــالب فرانســه کــه در ســال 1789م. بــه 
ــاوات طلبى  ــود. مس ــوردار ب ــهرى برخ ــاى آرمان ش ــیارى ویژگى ه ــت، از بس ــوع پیوس وق
افراطــى و جســت وجوى نوعــى انقالبیگــرى نویــن از آن جملــه بــود و در نظــر بســیارى 
ــود،  ــالب ب ــداف آن انق ــه از اه ــان ها ک ــر انس ــوق براب ــه حق ــتیابى ب ــدة دس ــردم ای از م
ــرده دارى، مجــازاِت مــرگ،  نمــاد میــل آتشــین همگانــى بــه آزادى اى بــود کــه در آن ب
نظــام اربــاب و رعیتــى و ســایر انــواع وحشــیگرى بــه لطــف نظــام نویــن عدالــت، آزادى و 
برابــرى بــه کنــار رانــده مى شــد، امــا وقتــى در ایــن نظــام جدیــد، گیوتیــن (کــه بــه آن 
«تیــغ ملــى» مى گفتنــد) جــاى گــردن زدن بــا شمشــیر را گرفــت، آشــکار شــد کــه ایــن 
آرمان شــهر از آن چــه پیشــتر تصــور مى شــد، ناخوشــایندتر اســت و شــاید بــه اســپارت 
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ــه اى کــه تصــورش مى رفــت.  ــر شــور و جذب ــالِت پ ــا آن تخی شــبیه تر باشــد ت
وقتــى قــدرت بــه دســت گــروه کوچکــى از انقالبیــون یعنــى ژاکوبن هــا افتــاد، ورق 
به کلــى برگشــت. ژاکوبن هــا بــا آن همــه خونریــزى کــه در طــول یــازده مــاه در فرانســه 
بــه راه انداختنــد، «نوشــندگاِن خــون»52 نــام گرفتنــد. عــده اى همچــون ادمونــد بــرك53 
معتقدنــد کــه ژاکوبنیســم ناگزیــر بــه بلشویســم منجر شــد. از دیــد او «حکومِت وحشــِت» 
ــد، پیش درآمــدى  ــه طــول انجامی ــا 1794م. ب ــا کــه از 1793م. ت ــازده ماهــۀ ژاکوبن ه ی
بــر بلشیویســم ســدة بیســتم بــود. بلشــویک ها هــم هماننــد ژاکوبن هــا گــروه کوچکــى 
ــم  ــن دو على رغ ــگران ای ــدادى از پژوهش ــد تع ــه از دی ــیار. البت ــمنان بس ــا دش ــد ب بودن
ــال 1789م.  ــه در س ــت ک ــت اس ــد. درس ــس نبودن ــک جن ــیار از ی ــباهت هاى بس ش
ــدادى  ــه چشــم دشــمن مى نگریســتند و در نظــر تع ــه اشــراف ب ــردم فرانســه ب ــز م نی
ــز  ــد مارکــس نی ــراد مى شــد. از دی ــن اف ــن و بى چیزتری ــردم شــامل فقیرتری ــراد، م از اف
ــا ارزش تریــن گــروه اجتماعــى بــه شــمار مى آمــد و بــوژوازى مظهــر  «طبقــۀ کارگــر» ب

ــود. ــرکوب ب ــى و س مصرف گرای
روبســپیر54 در مقالــه اى کــه بــه روســو55 تقدیــم کــرده، مى نویســد: «مــردم نمى توانــد 
اشــتباه کنــد، انگیــزه اش همیشــه نــاب و خالــص اســت، فقــط بــه خیــر همگانــى عشــق 
ــداى  ــردم ص ــداى م ــت. ص ــى اس ــر همگان ــان در خی ــت مردم ــه منفع ــى ورزد، چراک م
ــۀ  ــد» (صفح ــا فضیلت ان ــواره ب ــان هم ــت. مردم ــواره نیکوس ــردم هم ــت. ارادة م خداس
ــراى اثبــات نیکــى مردمــان بایــد دشــمنى موجــود باشــد  120 کتــاب). به این ترتیــب ب
کــه بتــوان صفــات بــد را بــه او نســبت داد و بــا شــکنجه و آزارش فضیلــت خویشــتن را 
اثبــات کــرد. مــا هرچــه بیشــتر خواهــان فضیلــت باشــیم، بایــد خشــونت بیشــترى بــه 

کار بگیریــم. 
کلیــز در ادامــه بــه انقــالب بلشــویکى 1917م. روســیه مى پــردازد. او در این جــا نیــز 
بررســى مى کنــد کــه محقــق شــدن یــا نشــدِن چــه ایده آل هایــى در ترســیم و تجســم 
ــاخت.  ــتان س ــک دژس ــوروى ی ــر ش ــاد جماهی ــهر از اتح ــک آرمان ش ــه ی ــیدن ب بخش
همان طــور کــه پیشــتر گفتیــم، بــوژوازى بــود کــه داغ دشــمنى خــورد و طبقــۀ پرولتاریــا 

خــودى تلقــى گردیــد. 
کلیــز در ادامــۀ ایــن فصــل به طور مفصــل و بــا جزئیــات وضعیــت حاکــم بــر 
ــد. از  ــرح مى ده ــان ش ــا پای ــکل گیرى آن ت ــداى ش ــوروى را از ابت ــر ش ــاد جماهی اتح
ــا  ــى، محاکمــه و زندانــى شــدن مخالفــان ایــن نظــام گرفتــه ت ــد بازداشــت، بازجوی رون
بررســى و تحلیــل ذهنیتــى کــه کل ایــن رونــد بــر اســاس آن شــکل گرفتــه بــود، یــاد 
مى کنــد. از اردوگاه هایــى کــه زندانیــان بــه آن هــا اعــزام مى شــدند تــا محکومیــت خــود 
را در آن بگذراننــد، امــا محکــوم شــدن بــه حبــس در ایــن اردوگاه هــا به دلیــل شــرایط 

ــود.  ــرگ نب ــه م ــدن ب ــوم ش ــه محک ــباهت ب ــان، بى ش غیرانسانى ش
نویســنده در فصــل چهــارم یعنــى دومیــن فصــل از ایــن بخــش بــه بررســى و تحلیــل 

معرفى کتاب ُدِژستان؛ یک تاریخ طبیعى
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معرفى کتاب

همیــن الگــوى تمامیت خواهانــه در آلمــان تحــت ســلطۀ حــزب نــازى، ســپس کامبــوج 
تحــت حکومــت پــال پــات مى پــردازد و بــه ایــن نتیجــه مى رســد کــه هرچنــد نازیســم و 
ــیارى  ــال از بس ــوند، بااین ح ــى مى ش ــواه تلق ــى تمامیت خ ــر دو نظام های استالینیســم ه

جهــات بــا یکدیگــر متفــاوت بودنــد.     
امــا بحــث از رمــان دژســتانى موضوعــى اســت کــه نویســنده در بخــش ســوم کتــاب 
ـ کــه یک ســوم از حجــم کتــاب را بــه خــود اختصــاص داده ـ بــه آن مى پــردازد. در ایــن 
ــۀ ســال هاى  ــه در فاصل ــى ک ــزى در حــدود بیــش از دویســت دژســتان ادب بخــش چی
ــت و  ــرار گرفته اس ــى ق ــل و بررس ــورد تحلی ــده اند، م ــته ش ــا 2010م. نگاش 1810م. ت

بیشــتر تکیــه بــر مضامیــن و اندیشه هاســت تــا صــورت و فــرم ادبــى. 
ــتان  ــت، داس ــرگرمى اس ــات س ــى از ادبی ــش اعظم ــدة بخ ــدف عم ــه ه درحالى ک
دژســتانى اغلــب مقصــودى واالتــر را دنبــال مى کنــد. پرســش ایــن اســت کــه ادبیاتــى 
تخیلــى کــه وضعیت هــاى هولنــاك یــا مصیبت بــار را فرافکنــى مى کنــد، قــادر بــه انجــام 
چــه کارى اســت کــه رســاله هاى سیاســى یــا روایت هــاى تاریخــى از انجــام آن عاجزنــد؟ 
پاســخ را شــاید بتــوان در گفتــه اى از تومــاس مــور یافــت کــه به طــرزى ماهرانــه در شــرح 
کاربــرد داســتان گفته اســت: «حقیقــت در ذهــن مردمــان اندکــى دلپذیرتــر فــرو خواهــد 

شــد، اگــر بــا عســل آغشــته اش ســازیم» (صفحــۀ 269 کتــاب). 
ــه  ــد ک ــل مى کن ــا منتق ــه م ــى را ب ــى تجربیات ــردى و عاطف ــطحى ف ــات در س ادبی
همــان تجربیــات وقتــى در گمنامــى روایت هــاى تاریخــى محــو مى شــوند، معنــى خــود 
را از دســت مى دهنــد. بــر اســاس نقل قولــى کــه بــه اســتالین نســبت مى دهنــد، مــرگ 
یــک نفــر تــراژدى اســت، امــا مــرگ یــک میلیــون نفــر آمــار اســت (همــان). بنابرایــن 
رمــان آن طــور کــه مــارگارت اتــوود56 تأکیــد مى کنــد، «همیشــه دربــارة یــک فــرد اســت، 
یــا چندیــن فــرد و هرگــز داســتان یــک تــودة کلــى نیســت» (همــان). بنابرایــن ادبیــات 
ُدژســتانى اغلــب دربــارة افــراد مســتقل و معقولــى اســت کــه در میــان تــوده اى لوبونــى 
ــان  ــه در زم ــد، بى وقف ــازه مى ده ــب اج ــخ اغل ــالف تاری ــتان برخ ــده اند. داس ــم ش گ
پیش و پــس برویــم و قوانیــن روایــت خطــى و نظم یافتــه را بشــکنیم و بــه هــر ســو کــه 
ــه ادبیــات  ــم، ســرك بکشــیم. ایــن کیفیــت نوعــى ســرزندگى و بى واســطگى ب بخواهی

ــره اســت.  ــاً از آن بى به ــخ غالب ــه تاری مى بخشــد ک
رمان هــاى دژســتانى آینده هایــى خیال انگیزنــد کــه امــور در آن هــا غالبــاً بــه 
ــا  ــز اشــاره شده اســت. اغلــب در آن ه ــه راه هــاى برون رفــت نی ــه و گاهــى ب بیراهــه رفت
ــرد. همان طــور  ــه نظــام اشــتراکى صــورت مى گی ــا گروهــى علی ــردى ی شــورش هایى ف
ــا زوال  ــته اى ی ــاى هس ــر جنگ ه ــاك نظی ــاى خطرن ــز از مخمصه ه ــى گری ــه گاه ک
ــت  ــى اس ــیمگِر ارزش های ــوالً ترس ــورش ها معم ــن ش ــد. ای ــت محیطى روى مى ده زیس
کــه نویســنده آرزو مى کنــد خواننــده آن هــا را بــه رســمیت بشناســد. ایــن ارزش هــا غالبــاً 
ــق درخصــوص  ــره اى عمی ــر دله ــا «اومانیســتى» و بیانگ ــرال» ی ــر «لیب به شــکلى فراگی
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دو رخــداِد مشــخص اند؛ نخســت جنبش هــاى انقالبــى کــه در اروپــا و هرجــاى 
دیگــر از جهــان روى داد و برخــالف آن چــه مى نمــود، موجــد اســتبدادى نویــن و 
ــان  ــود. دوم هم ــرنگونى اش را داده ب ــول س ــه ق ــود ک ــى ب ــناك تر از آن های ــى ترس بس
ــدة  ــۀ س ــتر از میان ــه پیش ــوژى ک ــم و تکنول ــرفت عل ــى، پیش ــمه هاى خوش بین سرچش
ــد  ــا تهدی ــان ســاخته، ب ــه مى گرفــت و حــاال چهــرة ژانوســى خــود را نمای نوزدهــم مای
ــود و درعین حــال  ــا ویرانگــرى اى ســنگدالنه همــراه شــده ب ویرانــى و بربریــت جدیــد ی
ــۀ چیــزى  هم زمــان وعــدة رشــد و خوشــبختى مــى داد. بنابرایــن تمــدن اکنــون به مثاب
اســت کــه همان قــدر کــه قــادر بــه پیشــرفت اســت، قــدرت انحطــاط نیــز دارد. جنــگ 
جهانــى اول بــه  حــد  کافــى توانســت، صحــت نخســتین تــرس را به روشــنى عیــان ســازد. 
جنــگ جهانــى دوم نیــز مصــداق دومین تــرس بود. ظاهــراً مدرنیتــۀ فناورانه و دشــمنانش 
ــد و ســرمایه دارى، کارخانه هــا، نظــام  ــا یکدیگــر تبانــى کرده ان هــر دو علیــه انســانیت ب
اشــتراکى و بردگــى نوینــى را بــه ارمغــان آورده انــد. سوسیالیســم نیــز چنیــن کرده اســت. 
ــر اســت و  ــاى خطی ــن آینده ه ــه ای ــى تجسم بخشــى ب ــکارا در پ ــتانى آش ــات دژس ادبی

ــا.  ــراى آن ه ــال پیشــنهاد جایگزینــى ب ــه دنب ــان ب هم زم
نویســنده در ایــن بخــش از کتــاب در کنــار آثار نویســندگان نامــدار و شناخته شــده اى 
همچــون آلــدوس هاکســلى و جــرج اورولـ  کــه به طــور عمــده معــرف ایــن ژانــر در میانۀ 
ــه آن هــا اختصــاص  ــد و فصــول ششــم و هفتــم ایــن کتــاب تنهــا ب ســدة بیســتم بودن
ــون در  ــردازد کــه شــاید تاکن ــز مى پ ــه حــدود صــد و پنجــاه متــن دیگــر نی ــه ـ ب یافت
جــاى دیگــرى مــورد بحــث و بررســى قــرار نگرفتــه باشــند. نویســنده همچنیــن خالصــۀ 
پیرنــگ پــاره اى از ایــن آثــار را کــه چنــدان شناخته شــده نیســتند و شــاید دســتیابى بــه 

آن هــا دشــوار باشــد، ارائــه کرده اســت. 
فصــل پنجــم آثــارى را کــه در تحلیــل و بررســى دژســتان هاى ادبــى از دهــۀ 1950م. 
تاکنــون نوشــته شده اســت، بــه ترتیــب زمانــى معرفــى مى کنــد و فصــل پایانــى کتــاب 
بــه حــدود پنجــاه متــن مى پــردازد کــه از دهــۀ 1950م. تاکنــون در رشــد و گســترش 

ایــن ژانــر دخیــل بوده انــد. 
نویســنده اشــاره مى کنــد کــه نخســتین دژســتان هاى ادبــى از زمــان انقــالب کبیــر 
ــۀ 1870م. دانســت.  ــد از ده ــر را بای ــن ژان ــاز ای ــخ آغ ــا تاری ــدار شــدند، ام فرانســه پدی
ــر روایت هــاى دژســتانى بریتانیایــى و امریکایــى اســت،  ــاً ب هرچنــد تأکیــد کلیــز عمدت
ــد نیــز مى کنــد و معتقــد  ــد آمده ان ــارى کــه در ایــن زمینــه پدی ــه ســایر آث اشــاره اى ب
ــه صــورت نگرفته اســت. او  ــن زمین ــى جــدى اى در ای ــوز بررســى تطبیق ــه هن اســت ک
ــادى  ــر از موفقیــت زی ــا ابتــداى دهــۀ 1930م. ایــن ژان همچنیــن بیــان مــى دارد کــه ت

ــود.  ــده ب ــد ش بهره من
ــه  ــان ادبیاتــى کــه ب ــد می ــز در مقدمــۀ ایــن بخــش اشــاره کرده اســت کــه بای کلی
بالیــاى طبیعــى، آخرالزمــان57 و فاجعــه مى پــردازد و ادبیــات دژســتانى تمایز قائل شــویم،
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زیــرا بســیارى از مــواردى کــه بــه آن هــا اشــاره شــد، گونه هــاى متنوعــى از هزاره گرایــى 
و اعتقــاد بــه بازگشــت مســیح اند58، درحالى کــه در رمان هــاى دژســتانى ممکــن 
اســت، ماجــراى داســتان پیــش یــا پــس از آخرالزمــان روى دهــد. وجــه اساســى اى کــه 
ــیم  ــازد، ترس ــژه مى س ــهرى وی ــاى آرمان ش ــون رمان ه ــتانى را همچ ــاى دژس رمان ه
ــند  ــر مى کش ــه تصوی ــى را ب ــتان ها نظام های ــت. دژس ــى اس ــى و سیاس ــط اجتماع رواب
کــه مشــخصۀ اساسى شــان رنــج مفــرط، تــرس و ســرکوب اســت. در طــول ایــن بخــش، 
ــه  ــردم ک ــم و ســتمى را م ــردازد و ظل ــه» مى پ ــن وحشــت «واقع گرایان ــه ای نویســنده ب
ــن  ــد. بنابرای ــیم مى کن ــد، ترس ــر روا مى دارن ــان دیگ ــِق مردم ــا در ح ــن رمان ه در ای
پیداســت کــه بایــد میــان رمــان دژســتانى و ادبیــات علمى ـ تخیلــى تمایــز قائــل شــویم 
تــا بتوانیــم بــه ویژگى هــاى رمــان دژســتانى پــى ببریــم. همین طــور بایــد بــه ایــن نکتــه 
توجــه کــرد کــه دژســتان ها گاهــى به مثابــۀ ضد آرمان شــهر59 یــا پاد آرمان شــهر60 

ــد.  ــل مى کنن عم
ــینۀ  ــه از پیش ــون ک ــه اکن ــى دارد ک ــار م ــوم اظه ــرى بخــش س ــز در نتیجه گی کلی
رمــان دژســتانى نزدیــک بــه دو ســده مى گــذرد، مى تــوان بیشــتر بــه تحلیــل وضعیــت 
آن پرداخــت. ایــن ژانــر ادبــى ابتــدا در دامــان طنــز متولــد شــد. از بهتریــن نمونه هــاى 
اولیــۀ آن مى تــوان بــه طنــزى دو صفحــه اى نوشــتۀ تامــس پِیــن61 اشــاره کــرد کــه در 
ــرى62 منتشــر شــد و  ــرة براب ــه جزی ــا عنــوان حقــوق انســان، ســفرى ب ســال 1792م. ب
شــاید نخســتین دژســتان ادبــى انگلیســى زبان از نــوع مــدرن باشــد کــه در آن زوالــى را 
کــه بــر اثــر انقــالب رخ مى دهــد، بــه ســخره گرفته اســت و یــا ولگــرد63 (1799) نوشــتۀ 
جــرج واکــر64 کــه رمانــى بلنــد از همیــن دســت اســت. بــا رشــد و توســعۀ ماشــین و غلبۀ 
ــا مســئلۀ  آن بــر تمامــى وجــوه زندگــى بشــر تــا ســال 1900م. ایــن موضــوع همــراه ب
ــال هاى  ــۀ س ــد. در فاصل ــل ش ــر تبدی ــى ژان ــون اساس ــه مضم ــى ب ــرفت هاى علم پیش
ــن  ــِى بلشویســم و فاشیســم نویســندگان ای ــوس تمامیت خواه ــا 1950م. کاب 1917م. ت
ــدوس  ــر آل ــوان در اث ــاى آن را مى ت ــن نمونه ه ــرد. بهتری ــب ک ــود جل ــه خ ــر را ب ژان
هاکســلى و جــرج اورول یافــت و از 1950م. تا کنــون جنــگ هســته اى، ازدیــاد جمعیــت، 
خطــر ســلطۀ علمــى و فناورانــۀ نــوع بشــر و تغییــرات آب و هوایــى بــه مضمــون اصلــى این 

ــدل گشته اســت.      ــر ب ژان
ــا بیــان ایــن نکتــه بــه پایــان مى رســاند کــه  گریگــورى کلیــز درنهایــت کتــاب را ب
همان طــور کــه تاریــخ طبیعــِى دژســتان بــا یــک آخرالزمــان اســتعارى آغــاز شــد و آن 
ــان  ــذاب طوف ــا ع ــر را ب ــان هاى آن عص ــرارت هاى انس ــد ش ــود؛ خداون ــوح ب ــتان ن داس
ــا  ــید ت ــات بخش ــات را نج ــدادى از حیوان ــواده اش و تع ــوح، خان ــا ن ــت و تنه ــخ گف پاس
پــس از فرونشســتن طوفــان زندگــى از ســر گیرنــد، ظاهــراً زندگــى نــوع بشــر بــر زمیــن 
نیــز قــرار اســت بــا طوفــان پایــان یابــد؛ امــا ایــن بــار طوفانــى کــه بشــر خــود بــا ایجــاد 
دژســتان هاى متعــدد مســبب آن اســت. ایــن دژســتان ها بــه دســت تجاوزگــر بشــر بــر 
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روى زمیــن شــکل گرفتــه و طوفانــى بــه راه خواهــد انداخــت کــه نســل بشــر را در کام 
خــود فــرو خواهــد بــرد. هرچنــد آخرالزمــان آغازیــن، بــراى تصحیــح رفتــار بشــر رخ داد 
ــه  ــه مرتبــۀ یقیــن برســاند و او را ب ــا او را از نظــر اخالقــى تأدیــب کنــد، ایمانــش را ب ت
راه آورد، آخرالزمــان پایانــى فاجعــه اى حقیقــى اســت کــه شــاید باعــث نابــودى تمامــى 
مردمــان شــود و ایــن بــار نــه نــوح نجات مــان خواهــد داد و نــه خداونــد بــه فریــاد نــوح 

خواهــد رســید.      
در پایــان اشــاره بــه ایــن نکتــه ضــرورى اســت کــه هرچنــد نگارنــده کوشیده اســت، 
ــد از  ــن ح ــا ای ــى ب ــى کتاب ــدازد، معرف ــم نین ــرفصل ها را از قل ــکات و س ــن ن مهم تری
فراگیــرى و اشــتمال بــر جزئیــات فــراوان در محــدوده اى شــش هــزار کلمــه اى مجالــى 
ــه هیــچ روى حــق مطلــب را به درســتى ادا  ــن مختصــر ب ــد و ای ــن مى طلبی بیــش از ای
نخواهــد کــرد. بــا ایــن حــال نگارنــده امیــدوار اســت بــا همیــن مجــال انــدك، خوانندگان 

را بــه مطالعــۀ ایــن کتــاب دقیــق و جامــع در شــرح دژســتان راغــب کــرده باشــد.            
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در ســال 1996م. انتشــارات دانشــگاه آکســفورد، کتــاب ذهــن ادبی: خاســتگاه 
اندیشــه و زبــان، نوشــتۀ مــارك ترنــر (1954م)، را در تبییــن کارکــرد تمثیلــی 
ــۀ  ــه دانش آموخت ــر ک ــرد. ترن ــر ک ــناختی آن منتش ــاد ش ــانی و بنی ــن انس ذه
ــراي  ــوق لیســانس و دکت ــا و داراي پنــج مــدرك لیســانس، ف دانشــگاه کالیفرنی
زبــان و ادبیــات انگلیســی و لیســانس و فــوق لیســانس ریاضــی از ایــن دانشــگاه 
اســت، از محققــان حــوزة علــوم شــناختی، زبان شناســی نظــري و اســتاد علــوم 
شــناختی دانشــگاه کیــس وســترن ریــِزرو1 اوهایــو اســت.2 او در ایــن کتــاب بــا 
ــه  ــن نتیجــه می رســد ک ــه ای ــان، ب ــوان یــک شــیوة بی ــه عن ــل ب ــل تمثی تحلی
ــانی  ــن انس ــرة ذه ــرد روزم ــه کارک ــی، بلک ــکل ادب ــک ش ــه ی ــاً ن ــل اساس تمثی
و منشــأ بســیاري فرایندهــاي ذهنــی دیگــر همچــون منطــق انتزاعــی، تخیــل 
ــه عبــارت دیگــر، فراینــد معمــول اندیشــۀ  ــان اســت. ب روایــی و حتــی نحــو زب

انســانی در بنیــاد خــود تمثیلــی و ادبــی اســت. 
ــۀ  ــه3 نظری ــل فوکونی ــراه ژی ــه هم ــر ب ــارك ترن ــه 1990م. م در اواســط ده
ــى5  ــاى ذهن ــۀ فضاه ــات نظری ــۀ مطالع ــوان ادام ــه عن ــى4 را ب آمیختگــى مفهوم
فوکونیــه و اســتعارة مفهومــى6 لیــکاف7 طــرح کــرد. تــالش آن دو در بررســی هاي 
منجــر بــه ایــن نظریــه آن بــود کــه پاســخی بــراي برخــی مشــکالت ســّنتى تولید 
معنــا کــه نظریــۀ اســتعارة مفهومــی قــادر بــه حــل آن نبــود بیابنــد. مســئله ایــن 
ــدي  ــا از ســاختارى برآین ــه نظــر مى رســید معن ــوارد ب ــه در بســیارى م ــود ک ب
منتــج مى شــود کــه در ســاختار مفهومــى یــا زبانــى اى کــه بــه عنــوان درون داد8 
در شــکل گیري آن عمــل کــرده اســت وجــود نــدارد. ایــن آمیــزة برآینــدي کــه 
ــت،  ــود اس ــکیل دهنده خ ــزاى تش ــوع اج ــر از مجم ــم کم ت ــر و ه ــم بیش ت ه
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ســاختارى غنى تــر و اغلــب غیــر واقعــى اســت کــه عمــل، مفاهیــم، احساســات 
و ادراکات جدیــدى را پدیــد مــى  آورد. ترنــر ســپس در کتــاب ذهــن ادبــی ایــن 
ــن  ــرد. بدی ــه کار می گی ــی ب ــاي تمثیل ــکل گیري معن ــل ش ــه را در تحلی نظری
صــورت کــه ذهــن بــا فرافکنــی9 عناصــر داســتانى ســاده و تکرارپذیــر مربــوط بــه 
تجربیــات عینــی از جهــان پیرامــون بــر ســاختارهاي انتزاعــی، بــه طــور روزمــره 
ــی  ــل آمیختگ ــد حاص ــن فراین ــی در ای ــاي تمثیل ــد. معن ــازي می کن تمثیل س
ــاختاري  ــاوي س ــی و ح ــی و انتزاع ــاي عین ــاختار و فضاه ــان س ــی می مفهوم
برآینــدى اســت کــه بــه ســادگى از هــر یــک از درون دادهــا بــه دســت نمى آیــد. 
نظریــۀ آمیختگــی مفهومــی فــراروي بســیار مهمــی نســبت بــه نظریــۀ اســتعارة 

مفهومــى و دســتاورد مطالعــات مشــترك ترنــر و فوکونیــه اســت.
ــر کتاب هــاي  ــان، ترن ــی: خاســتگاه اندیشــه و زب پیــش از انتشــار ذهــن ادب
ذهــن، مــادِر زیبایــی اســت: ذهــن، اســتعاره و نقــد (1987 م)، فراتــر از منطــِق 
محــض: راهنمایــی میدانــی بــراي اســتعارة شــاعرانه (1989 م) و ذهــِن خوانش گر: 
مطالعــۀ زبــان انگلیســی در عصــر علــوم شــناختی (1991 م) را بــه چاپ رســانده و 
پــس از آن نیــز پنــج کتــاب دیگــر بــه نام هــاي ابعــاد شــناختی علــوم اجتماعــی: 
ــیم؟(2001 م)،  ــه می اندیش ــون و جامع ــاد، قان ــت، اقتص ــارة سیاس ــور درب چط
ــا  چطــور می اندیشــیم؟: آمیختگــی مفهومــی و پیچیدگی هــاي پنهــان ذهــن (ب
ــت  ــاي خالقی ــناختی و معم ــوم ش ــرك: عل ــِن زی ــه، 2002 م)، ذه ــل فوکونی ژی
ــا  ــیک (ب ــِی کالس ــت: نثرنویس ــوح حقیق ــادگی و وض ــه س ــري (2006 م)، ب بش
فرانســیس نوئــل تومــاس10، 2011 م) و خاســتگاه تصــورات: آمیختگــی، خالقیــت 
و بارقــۀ انســانی (2014 م) را منتشــر کــرده اســت. غیــر از طــرح نظریــۀ جســورانۀ 

■ Turner  ،Mark (1996). The Literary 
Mind: The Origins of Thought and 
Language. Oxford University Press.
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کارکــرد تمثیلــی ذهــن روزمــره، نظریــۀ آمیختگــی مفهومــی و معنــاي برآینــدى 
ــی و  ــار ادب ــی از آث ــاي فراوان ــا مثال ه ــی ب ــاب ذهــن ادب ــر آن را در کت ــه ترن ک
ــت  ــتگی و اهمی ــاي برجس ــر جنبه ه ــد، از دیگ ــن می کن ــه تبیی ــی روزان زندگ

ــد. ــز ادامــه می یاب ــر نی ــار بعــدي ترن کتــاب اســت کــه تحلیل هــاي آن در آث
ــس11 در فهرســت  ــۀ چوی ــال 1997م. از ســوى مجل ــه در س ــی ک ــن ادب ذه
ــه  ــل، ب ــت فص ــد و هش ــک درآم ــت، در ی ــرار گرف ــی12  ق ــتۀ علم ــار برجس آث
ــتر در  ــۀ بیش ــراي مطالع ــی ب ــی منابع ــا، معرف ــت هایی در انته ــام یادداش انضم
مــورد طرحواره هــاي تصویــري و یــک فهرســت نمایــه تدویــن شــده اســت. ایــن 
ــاي انســانی»، «کنــش  ــهرزاد»، «معن ــا ش ــِت خــواب ب ــب «وق ــه ترتی فصــول ب
بدنــی»، «داســتان هاي اســتعاري»، «آمیختگــی خالقانــه»، «فضاهــاي بســیار»، 

ــد. ــام دارن ــان» ن ــردي» و «زب ــاي ف «زندگی ه
ــتانی در دل  ــه خــود داس ــک شــب، ک ــزار و ی ــتانی از ه ــا داس فصــل اول، ب
داســتان شــهرزاِد قّصه گوســت آغــاز می شــود. داســتان گاو نــر و االغ کــه توســط 
وزیــر، پــدر شــهرزاد، بــراي متقاعــد کــردن او بــه اجتنــاب از همســري شــهریار 
گفتــه می شــود. ترنــر بــه طــرزي تمثیلــی داســتان شــهرزاد، پــدرش و تمثیــل 
گاو نــر و االغ را بــراي فرافکنــی بــر ســازوکار تفکــر تمثیلــی و تمثیل ســازي بــه 
ــر  ــی و عناص ــاي ذهن ــوري» از الگوه ــهرزاد «مینیات ــتان ش ــرد. داس کار می گی
ــیاء  ــریح، اش ــزي، تش ــی، برنامه ری ــی، ارزیاب ــد پیش بین ــل مانن ــل در تمثی دخی
و رویدادهــا، عملگرهــا، داســتان، فرافکنــی، مجــاز، نشــانه، طرحواره هــاي 
ــان  ــی و زب ــی، آمیختگــی مفهوم ــاي مفهوم ــن موجــود در فضاه ــري، قرائ تصوی
اســت کــه در خــالل فصل هــاي بعــدي کتــاب تشــریح می شــوند. ترنــر بــا آغــاز 
مســتقیم کتــاب بــا ایــن داســتان ـ کــه خــود، داســتاِن اســتفاده از داســتان بــه 
ــه شــکل  ــی ب ــه نقــش تخیــل روای ــی اســت ـ ب ــاع، شــناخت و رهای هــدف اقن

ــاع اشــاره می کنــد. ــزار تفکــر، شــناخت و اقن ــوان اب ــه عن ــی آن، ب ادب
در فصــل دوم ترنــر بــه طــرح مســئله مهــم و بنیادیــن کتــاب خــود مبنــی 
ــاً در حــال ســاخت  ــر دائم ــرة تفک ــد روزم ــه ذهــن انســان در فراین ــن ک ــر ای ب
ــر داســتان هاي  ــا ب ــی آنه ــی تمثیل ــی و فرافکن ــی ـ زمان خرده داســتان هاي مکان
انتزاعــی اســت می پــردازد. بــا طــرح ایــن پرســش کــه چــه مکانیســمی در پــس 
ــن  ــه ای ــر ب ــرارادي اســت، ترن ــا و ارتباطــات غی ــن فراینده ســادگی ظاهــري ای
ــت،  ــی نیس ــرد و ادب ــردي منحصر به ف ــی عملک ــه قصه گوی ــد ک ــه می رس نتیج
ــۀ اندیشــیدن اســت.  ــر ذهــن انســان و الزم ــت دائمــی و گریز ناپذی ــه فعالی بلک
ــب  ــیدن موج ــد اندیش ــتان در فراین ــی داس ــور دائم ــن حض ــد: ای او می نویس
بی توجهــی بــه وجــود و کارکــرد آن شــده اســت. توانایــی تشــخیص و اســتفاده 
ــه و اســاس تفکــر انتزاعــی انســان  از ایــن داســتان هاي کوچــک و بنیادیــن پای
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ــل  ــی مث ــی ـ زمان ــتانی مکان ــوان خرده داس ــور می ت ــال چط ــا این ح ــت، ب اس
ــا  ــه میلیون ه ــه شــدن چــاي در فنجــان توســط یــک شــخص، کــه روزان ریخت
بــار در جهــان روي می دهــد را مثــل «شــاه لیــر»13 یــک داســتان بدانیــم؟ پاســخ 
در ایــن گــزارة متناقض نمــا نهفتــه اســت: گرچــه ایــن خرده داســتان ها ابداعــی 
ــداع آنهــا توســط ذهــن  ــا کــه اب ــد. بدیــن معن هســتند، ذاتــی و اجتناب ناپذیرن
ــودك  ــر ک ــر ه ــات ناگزی ــی نیســت. زیســت و تجربی ــاري و انتخاب ــی، اختی آدم
ــاد  ــتان پردازي را در او ایج ــت داس ــر، قابلی ــکلی اجتناب ناپذی ــه ش ــی، ب معمول
می کنــد. ترنــر می گویــد نــه تنهــا ایــن داســتان ها قابــل ابــداع شــدن هســتند، 
بلکــه اگــر قــرار اســت زنــده مانــده و زندگــی انســانی داشــته باشــیم، الزم اســت 
ابداعشــان کنیــم. (Turner: 1996، 14) ادامــۀ ایــن فصــل بــه شــرح ســازوکار 
ــا،  ــت طرحواره ه ــر، پی رف ــر یکدیگ ــا ب ــی آنه ــري، فرافکن ــاي تصوی طرحواره ه
برنامه ریــزي،  ارزیابــی،  پیش بینــی،  خرده داســتان ها،  تصــور  و  تشــخیص 

ــردازد.   ــازي می پ ــد تمثیل س ــداري در فراین ــت و جان ــث عاملّی ــریح و بح تش
ــق  ــل از طری ــط تمثی ــتان توس ــترش داس ــوم گس ــل س ــزي فص ــدة مرک ای
ــن  ــن ذه ــاي بنیادی ــوي فرافکنی ه ــل الگ ــن فص ــر در ای ــت. ترن ــی اس فرافکن
ــعار  ــر14، اش ــس هوم ــون اولی ــی چ ــار ادب ــان را در آث ــرح و رد آن ــري را ط بش
ــن فصــل و فصــل  ــرد. در ای ــد16 می گی ــتیس اوریپی ــگ15 و آلکس ــرت براونین راب
چهــارم تعــدادي داســتان بنیــادي انتزاعــی، برخــی الگوهــاي اساســی فرافکنــی 
ــی  ــی اصل ــاي تمثیل ــده اند. زمینه ه ــل ش ــا تحلی ــاي آنه ــن کاربرده و رایج تری
ــق و  ــه، منط ــراي اندیش ــه ب ــی ک ــازي هاي بنیادین ــیم و تمثیل س ــن ترس ذه
ــگاه ایــن الگوهــا  ــۀ ذهــن ضــروري هســتند بررســی شــده اند. آن عملکــرد روزان
ــان18، ســاکس19، ســنت جــان20،  ــه17، بنی ــر، دانت ــار هوم ــی چــون آث ــار ادب در آث
پروســت21 و پاونــد22 نشــان داده می شــوند. ترنــر اثبــات می کنــد کــه ســاز و کاري 
ــا  ــره ت ــی روزم ــوارد، از زندگ ــیاري از م ــس بس ــازي در پ ــن از تمثیل س بنیادی

ــود دارد. ــات، وج ادبی
در فصــل پنجــم ســازوکار آمیختگــی مفهومــی در شــکل گیري معنــاي 
روزمــره و ادبــی مــورد بررســی قــرار می گیــرد. ترنــر در ایــن فصــل ایــن نکتــۀ 
ــی  ــکان مفهوم ــک م ــت در ی ــی ثاب ــا محتوای ــه معن ــد ک ــرح می کن ــم را ط مه
مشــخص نیســت بلکــه ســازه اي پویــا برســاخته از روابــط میــان چندیــن فضــاي 
ــی  ــا، تمثیلــی و ادب ــر یکدیگــر اســت. معن مفهومــی و حاصــل فرافکنــی آنهــا ب
اســت. (Ibid: 57) در ادامــه، آمیختگــی مفهومــی در داســتان شــهرزاد، تصویــر 
ــر  ــواردي دیگ ــپیر25 و م ــاِن شکس ــاه ج ــه24، ش ــورن23 در دوزخ دانت ــران ِد ب برت
تحلیــل شــده و در نهایــت اصــول کلــی آمیختگــی مفهومــی تبییــن می شــود. 
ــی  ــوة فرافکن ــه و نح ــی میان ــاي مفهوم ــی فضاه ــه معرف ــم ب ــل شش فص
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ــه  ــون ک ــردازد. اکن ــر می پ ــر یکدیگ ــام ب ــاي درون داد از خــالل فضــاي ع فضاه
فضاهــاي مفهومــی، فرافکنــی و آمیختگــی مفهومــی دخیــل در ســاخت معنــاي 
تمثیلــی تشــریح شــده اســت، ترنــر غنــاي معنــاي تمثیلــی در مقابــل کم مایگــی 
ــاز و کار  ــش س ــا نمای ــد ب ــی می نام ــی مفهوم ــۀ آمیختگ ــود درج ــه خ آن را ک
آمیختگــی از عمومیــت مفاهیــم تــا فردیــت و پیچیدگــی بیشــتر آنهــا بــر روي 
ــه باورهایــی کــه مــا را از تشــخیص  یــک شــیب نشــان می دهــد. در ادامــه او ب
ــد اشــاره می کنــد  ــه دور می دارن ــا ب نقــش آمیختگــی مفهومــی در ســاخت معن
ــه درك  ــی ک ــر آمیختگــی در معنای ــه درك حضــور فراگی ــا بیــش از پیــش ب ت
ــم  ــه مفاهی ــه چگون ــد ک ــان می ده ــم. او نش ــی ببری ــازیم پ ــم و می س می کنی
بســته هاي معنایــی مشــخص و ایســتا نیســتند و بــراي ســاخت هــر مفهوم ســاده 
ــه  ــاي شــناختی برانگیخت ــا، ســاختارها و مدل ه ــدي اي از فضاه و آشــنا، پیکربن
می شــود تــا ســاخت معنــا حاصــل تلفیــق گزینشــی از میــان ایــن داســتان هاي 
ــر توضیــح می دهــد کــه چطــور علــم عصب شناســی اثبــات  مختلــف باشــد. ترن
می کنــد برداشــت بصــري و پدیدارشــناختی مــا از یــک مفهــوم، ماننــد مفهــوم 
اســب، در عمــل در مغــز نــه بــه صــورت یــک مفهــوم یک پارچــه بلکــه آمیــزه اي 
ــاوت  ــوازي نگاشــت هاي متف ــت م ــف و حاصــل فعالی ــزاي مختل ــکل از اج متش
اســت. در اینجــا او بــه یافته هــاي عصب شناســانی چــون جرالــد اِِدلمــن26و 
ــرد ذهــن  ــد کــه برداشــت هاي مســلط از کارک ــه می کن ــو داماســیو27 تکی آنتونی
را بــه چالــش می کشــند. ایــن برداشــت ها بــر وجــود عملکردهــاي ثابــت و واحــد 
ذهــن و جنبــی و ثانویــه بــودن عملکردهــاي ادبــی مبتنــی هســتند. در حالی کــه 
ــره  ــردي روزم ــی عملک ــه آمیختگ ــد ک ــان می ده ــی نش ــاي عصب شناس یافته ه

و نــه جنبــی و خارق العــاده بــراي ذهــن اســت. 
در فصــل هفتــم کتــاب، ترنــر بحثــی دربــارة نقــش فضاهــاي ذهنــی حاصــل 
از کانــون توجــه، زاویــۀ دیــد، نقــش و شــخصیت در ســاخت معنــا در روایــت را 
مطــرح می کنــد. ارتبــاط ایــن فضاهــاي ذهنــی کــه از طریــق حرکــت آنهــا در 
ــف  ــخصیت هاي مختل ــا و ش ــد، نقش ه ــاي دی ــه، زاوای ــاي توج ــالل کانون ه خ
ــه و در  ــر رفت ــود فرات ــردي خ ــی ف ــود از زندگ ــب می ش ــود، موج ــر می ش میس
داســتان ســکنا گزینیــم. فضــاي ذهنــی روایــی هــر یــک از مــا واحــد و منفــرد 
ــت  ــر حرک ــاي دیگ ــالل فضاه ــر در خ ــا و متغی ــکلی پوی ــه ش ــه ب ــت، بلک نیس
ــود در  ــگاه خ ــوان جای ــه عن ــد ب ــک فضــاي واح ــه ی ــم ب ــر بخواهی ــد. اگ می کن
ــی  ــی تمام ــی مفهوم ــل آمیختگ ــا حاص ــم، آن فض ــاره کنی ــت اش ــل روای عم
ــاي  ــن آمیختگی ه ــا ای ــال در خودزندگی نامه ه ــراي مث ــر اســت. ب ــاي دیگ فضاه
ــان  ــرا نش ــتند. زی ــن هس ــاالت ممک ــن ح ــدة واقع گرایانه تری ــن، ارائه دهن ناممک
می دهنــد کــه زندگــی نیــز ماننــد معنــا در یــک فضــاي ذهنــی محــدود نیســت، 

معرفی کتاب ذهن ادبی: خاستگاه اندیشه و زبان
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معرفى کتاب

بلکــه شــامل فرافکنــی، آمیــزش و ادغام هایــی در خــالل فضاهــاي ذهنــی بســیار 
اســت. حقیقــت زندگــی همچــون هــر روایــت دیگــري در آمیختگــی نهفته اســت. 
ســرانجام در فصــل هشــت، ترنــر نظریــۀ مســلط در مــورد خاســتگاه زبــان که 
توســط نظریه پــردازان برجســته اي چــون نــوام چامســکی28، اســتیون پینکــر29 و 
پــل بلــوم30 طــرح شــده اســت را از دیــدگاه شــناختی بــه چالــش کشــیده اســت. 
ایــن نظریه پــردازان برآننــد کــه ایجــاد الگویــی بــراي نحــو زبــان در ذهــن، تنهــا 
ــم هاي  ــان از مکانیس ــو زب ــت و نح ــده اس ــر ش ــی میس ــل ژنتیک ــر تکام ــر اث ب
ــازي و ...  ــرو، تمثیل س ــی، درك نی ــی فضای ــی، جهت یاب ــد بینای ــناختی مانن ش
کامــًال مســتقل اســت. از نظــر ترنــر، چامســکی و ســایر همفکــران او دیدگاهــی را 
مطــرح می کننــد کــه بــا وجــود نامحتمــل بــودن، هیــچ شــاهد محکمــی بــراي 

اثبــات نــدارد. 
ترنــر قابلیــت   ژنتیــک را بــه عنــوان خاســتگاه زبــان رد می کنــد و در عــوض 
ــل  ــد. تمثی ــنهاد می ده ــان پیش ــتگاه زب ــد و خاس ــوان درآم ــه عن ــل را ب تمثی
ــی در  ــم بدن ــا عالئ ــه اصــوات (و ی ــی، ســاختار داســتانی را ب ــه وســیلۀ فرافکن ب
زبــان اشــاره) منتقــل می کنــد. ایــن ســاختار نحــو زبــان را می ســازد. بنابرایــن 
نحــو زبــان و جمــالت آن بــه شــکل تمثیلــی از فرافکنــی ســاختارهاي داســتانی 
ــن  ــان همی ــو زب ــتان و نح ــاختاري داس ــابهت س ــت مش ــوند. عل ــاد می ش ایج
اســت. ســاخت هاي زمانــی نیــز از فرافکنــی روابــط خــاص میــان زوایــاي دیــد 
و کانون هــاي توجــه زمانــی ایجــاد می شــوند. در این جــا ترنــر به درســتی 
ــان  ــدگاه مدعــی ایــن نیســت کــه تمــام آنچــه زب اشــاره می کنــد کــه ایــن دی
می توانــد ارائــه کنــد ســاختارهاي داســتانی بــوده و یــا تمــام ســاختارهاي زبانــی 
از فرافکنــی ســاختارهاي داســتانی ایجــاد شــده اند. البتــه زبــان از طریــق تمثیــل 

بــه وجــود آمــده اســت. امــا پــس از آن خــود توســعه یافتــه اســت.
ــط  ــه توس ــت ک ــی اس ــی، دیدگاه ــاختار مفهوم ــان در س ــو زب ــۀ نح ریش
ــه رد  ــا اشــاره ب ــر ب ــد شــده اســت. ترن ــز تأیی عصب شناســانی چــون ادلمــن نی
ــد او  ــان را از دی ــو زب ــن، نح ــط ادلم ــان توس ــی ژنتیک بنی ــرح زبان ــۀ ط نظری

فرافکنــی معناشناســی31 بــر آواشناســی32 می دانــد.
نــگاه ترنــر بــه داســتان، موجــب می شــود کــه هــرازگاه آنچــه کــه در حــال 
ــورد  ــه در م ــتانی» ک ــد. او «داس ــتان» بنام ــز «داس ــت را نی ــردن اس ــرح ک ط
ــان  ــدگاه چامســکیایی از زب ــان طــرح کــرده اســت را  برعکــس دی خاســتگاه زب
ــا روایــت ادبــی و  می دانــد: زبــان از ســاختار نحــوي بــه وجــود نیامــده اســت ت
ــژه بیافرینــد. بلکــه داســتان،  ــۀ عملکــردي وی ــه مثاب ــه دنبــال آن تمثیــل را ب ب
فرافکنــی و تمثیــل بنیــادي شــناختی ایجــاد می کننــد کــه زبــان از آن نشــأت 
ــان  ــتند. و زب ــو هس ــد نح ــل پیش درآم ــی و تمثی ــتان، فرافکن ــرد. داس می گی
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محصــول پیچیــدة هــر ســۀ آنهاســت. زبــان، فرزنــد ذهــن ادبــی اســت. 
ــی از  ــت فراوان ــاي مثب ــار بازخورده ــس از انتش ــه پ ــی بالفاصل ــن ادب ذه
خواننــدگان و جامعــۀ دانشــگاهی دریافــت کرد و منتقدان در بررســی هاي منتشــر 
ــارة نقــش بنیادیــن داســتان  شــده آن را «یــک کاوش فلســفی تکان دهنــده درب
در شــناخت آدمــی»33، «یکــی از اصیل تریــن و بلندپروازانه تریــن دســتاوردها در 
ــه اي از فراســت، روشــن بینی و جســارت  ــی عینــی و نمون ــات ادب حیطــۀ مطالع
فکــري»34، «درآمــدي درخشــان و جالب  توجــه بــه عرصــه اي پیچیــده»35، «تفکــر 
دربــارة تفکــر»36 و «انقالبــی کپرنیکــی در طــرح منشــاء زبــان»37 توصیــف کردنــد.

ذهــن انســانی بــه طــرز روزمــره و گریزناپذیــري تمثیلــی و ادبــی اســت. اگــر 
ــی نگاهــی جنبــی و  ــم، ذهــن ادب ــر اســتفاده کنی بخواهیــم از واژگان خــود ترن
آگاهانــه بــه داســتان ذاتــی و اجتناب ناپذیــر ذهــن انســان اســت. از ایــن دیــدگاه 
متــن ترنــر ادبّیتــی اســت دربــارة ذهــن ادبــی. فراداســتانی جــذاب، روان و مؤثــر 

دربــارة داســتان مؤثــر، روان و جــذاب ذهــن. 

پی نوشت:
1. Case Western Reserve University

 (Cognitive Science Network) ــناختی ــوم ش ــبکۀ عل ــس ش ــر و مؤس ــن مدی ــر همچنی 2. ترن
و مؤسســۀ هنــر و شــناخت مایریفیلــد (Myrifield Institute for Cognition and Arts)، از 
ــزة  ــون جای ــزي چ ــدة جوای ــز» (Red Hen Lab) و برن ــرغ قرم ــوم دادة «م ــگاه عل ــران آزمایش مدی
 Anneliese Maier Research Prize)  پژوهشــی آنه لیــز مایــر از مؤسســۀ الکســاندر وون هامبولــد
from the Alexander von Humboldt Foundation) و جایــزة تأثیــر از زبــان و ادبیــات فرانســه 
 Prix du Rayonnement de la langue et de la littérature françaises) از آکادمی فرانســه

from the French Academy) اســت. 
3. Gilles Fauconnier

4. Conceptual blending theory

5. Mental spaces theory

6. Conceptual metaphor  theory

7. George Lakoff

8. Input space

9. Projection

10. Francis-Noël Thomas

11. Choice magazine

12. Outstanding Academic Titles

13. King Lear by William Shakespeare

معرفی کتاب ذهن ادبی: خاستگاه اندیشه و زبان
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14. Ulysses by Homer

15. Robert Browning

16. Alcestis by Euripides

17. Dante Alighieri

18. John Bunyan

19. Oliver Wolf Sacks

20. Saint John of The Cross

21. Marcel Proust

22. Ezra Pound

23. Bertran de Born

24. Inferno

25. King John by William Shakespeare

26. Gerald Maurice Edelman

27. Antonio Damasio

28. Noam Chomsky

29. Steven Pinker

30. Paul Bloom

31. Semantics

32. Phonology

33. James Mustich, Jr., A Common Reader. (http://markturner.org/lm.html)

34. Thomas Pavel. The Literary Mind by Mark Turner, Modern Philology, Vol. 97, No. 2 (Nov., 

1999), 330-332. Chicago: The University of Chicago Press. 

35. Mark Caldwell. The Science of Fiction, Discover Magazine. (1997).  (http://markturner.org/

lm.html)

36. Norman N. Holland, Marston-Milbauer Eminent Scholar at University of Florida. (http://

markturner.org/lm.html)

37. David Herman. Diacritics. 29.1 (Spring 1999), 20-36.
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معرفى نویسنده
ژوسـتین الندو2، نویسـنده و پژوهشـگرى فرانسـوى درزمینۀ ادبیات کالسـیک فارسـى است. وى 
پس از آن که مدرك کارشناسـى  ارشـد خود را در رشـتۀ ادبیات قرون وسـطاى فرانسـه از دانشگاه 
سـوربن پاریـس اخـذ کـرد، بـه فراگیـرى زبـان فارسـى روى آورد و دوره هایـى را دراین خصـوص 
در مؤسسـۀ اینالکـو3ى فرانسـه، دانشـگاه عالمـه طباطبایى تهران و دانشـگاه کلمبیـاى نیویورك 
گذرانـد. در سـال 2012م. موفـق بـه اخـذ دکتـراى مطالعـات ایرانـى از دانشـگاه سـوربن جدیـد 

فرانسـه شـد. وى در حـال حاضـر در دانشـگاه هاروارد به تدریس مشـغول اسـت. 

معرفى کتاب 
کتاب موزون و             عقالنى در سـال 2013م. توسـط انتشـارات دانشـگاه سـوربن جدید4، تحت عنوان 
هفتاد و هفتمین شـماره از مجموعۀ کتابخانۀ ایرانِى انجمن ایران شناسـى فرانسـه در ایران5 چاپ 
شـد. این کتاب که نسـخۀ تغییریافته و ویرایش شـدة رسـالۀ دکترى ژوسـتین الندو با راهنمایى 
یان ریشـار6 اسـت، تاکنون به فارسـى ترجمه نشده اسـت. شـایان ذکر اسـت که این اثر در سـال 

1394 موفـق بـه دریافت جایزة جهانى کتاب سـال جمهورى اسـالمى ایران شـد. 
بـا این کـه مورخـان، ایـران را در قـرن ششـم هجـرى صحنـۀ هجوم هـاى پى درپـى مغـول و 
نامالیمـات بسـیار مـى دانند، این قرن در تاریخ ادب فارسـى عصر پیدایش نظریۀ ادبى بوده اسـت. 
قرنـى کـه در آن شـاهد ظهور دو رسـالۀ شـعرى به زبان فارسـى هسـتیم که به فاصلـۀ تقریباً ده 
سـال از یکدیگـر تألیـف شـده اند: یکـى المعجـم  فـى معاییر اشـعار العجم، نوشـتۀ شـمس قیس 
رازى کـه کتابـى کامـل در سـّنت عروض و قافیه اسـت و دیگرى معیار االشـعار، در علـم عروض و 
قافیه نوشـتۀ خواجه نصیرالدین طوسـى که در آن «فیلسـوف» در پى جوهر شـعر اسـت. در اثر 
حاضـر النـدو با خوانش تطبیقى این دو رسـاله در پـى درك تحوالت ادبى این عصر برآمده اسـت. 

 شقایق اروجی
 shaghiff@gmail.com دانش آموختۀ زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه فردوسی مشهد 

معرفی کتاب موزون و عقالنی، خوانش مقایسه اِی دو 
رسالۀ فارسِی قرن سیزدهم میالدی در فن شاعری1
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بخـش نخسـت کتـاب به مثابـۀ دریچه اى اسـت که به جهان قرن ششـم و دو رسـالۀ شـعرى 
مهـم آن زمـان بـاز مى شـود. نگارنـده در فصـل اّول بـه وضـع فّن شـعر7 پارسـى در عصـر هجوم 
مغوالن مى پردازد. وى ابتدا شـرح حال مختصرى از زندگى و اندیشـۀ خواجه نصیرالّدین طوسـى 
و شـمس قیـس  رازى ارائـه مى کنـد و توضیـح مى دهد که هرکـدام به هنگام حملۀ مغـول در چه 
شـرایطى بـه سـر مى بـرده و بیشـتر در چـه حوزه هایى صاحب فکـر و اندیشـه بوده انـد. على رغم 
اشـاره بـه تفاوت هایـى کـه در رویکرد دو حکیم وجـود دارد، هردوى آنان را واجد هدفى مشـترك 
مى دانـد: نجـات علـم و در ایـن مبحث خاص، نجات شـعر فارسـى. در فصل دوم با عنـوان «ادیب 
و فیلسـوف» مقایسـۀ دو اثر از عناوین آن ها آغاز مى شـود. نگارنده ابتدا عنوان دو رسـالۀ شـعرى 
را به لحـاظ معنایـى، محتوایـى، سـاختارى و آوایـى بـا یکدیگر مقایسـه مى کند. سـپس به بحثى 
دربـاب واژة «معجـم» و معنـاى حقیقـى آن مى پـردازد. در ادامه تعریفى را که از دو رسـاله از علم 
شـعر بـه دسـت مى دهنـد نیـز با یکدیگـر مقایسـه و بررسـى مى کند و بـه اهمیت هـردو تعریف 
در زمـان خـود و تعاریف پیشـینیان دو مؤلف مى پـردازد. او در عین آن که واژگان شـمس قیس را 
در ایـن تعریـف، مبهـم و فاقد داللـت الزم مى داند، به ارزش تعریف وى و مقایسـه اى که از شـاعر 
و ناقـد بـه دسـت مى دهـد، تأکید مى کنـد. در برابر آراء شـمس قیـس از خواجه نصیـر مى گوید؛ 
کسـى کـه تمـام علـوم و فنون شـعرى را جـزو َعَرضیات شـعر مى دانـد و از آن ها بحـث نمى کند. 
او مى کوشـد تـا بـه ذات شـعر دسـت یابد و درنتیجـه دو مقولۀ شـعر و شـاعرى را از یکدیگر جدا 
مى کنـد. نگارنـده در پایـان ایـن فصـل تفـاوت اصلـى دو اثـر را بیـش از آن کـه ناشـى از کوتاه یا 
بلنـد بـودن آن ها یا میـزان جامعیت هرکدام بداند، نشـأت  گرفته از دو رویکرد متفاوت نسـبت به 
مقولـۀ شـعر قلمـداد مى کنـد؛ رویکرد طوسـى به مثابۀ فیلسـوف و رویکرد شـمس قیـس به مثابۀ 

ادیب. 
النـدو در فصـل سـوم طـرح و نقشـۀ معیـار االشـعار و المعجـم را در قالـب جـداول منظـم 

■ Landau, Justine (2013).  De 
rythme et de raison. Lecture croi-
sée de deux traités de poétique per-
sans du XIIIe siècle. Presses Sor-
bonne Nouvelle.
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به تفصیـل توضیـح مى دهـد. وى اطالعاتـى را ازقبیـل این کـه هر اثر از چه فصولى تشـکیل شـده 
و عناویـن آن بـه چه صورت سـامان یافته اسـت، بـه خواننده مى دهـد و با توضیحات خـود امکان 
مقایسـۀ سـاختارى را فراهم مـى آورد. پس از آن به مخاطب شناسـى دو اثر مى پـردازد: آن ها براى 
چـه کسـانى دسـت به نوشـتن زده انـد؟ مخاطب رسـالۀ خواجه نصیر چـه تفاوتى بـا مخاطب اثر 

شـمس قیس دارد؟ 
در بخش دوم کتاب8 که مقایسـۀ عنوان و فهرسـت و مقصود دو رسـاله به پایان رسیده اسـت، 
بـه بررسـى محتـواى دو اثـر مى پـردازد. او فصـل اّول را مقدمه اى بـراى ورود به مباحـث عروض و 
قافیـه قـرار مى دهـد و در آن بـه توضیح خاسـتگاه علم عروض که بى شـک زبان عربى بوده اسـت، 
مى پـردازد. از واضـع آن خلیل بن احمـد سـخن بـه میـان مـى آورد و سـپس بـه نقش ایرانیـان در 
گسـترش ایـن علـم و پیشـبرد آن اشـاره مى کنـد. وى در پایـان ایـن بخـش نتیجـه مى گیرد که 
ایرانیـان بـا جهد و کوشـش بسـیار علم عـروض و قوانینـش را به کمال آموختند و سـپس موجب 
شـکل گیرى عروض فارسـى شـدند. در همین راسـتا در فصل بعدى ابتدا از معیاراالشـعار سـخن 
مى گویـد و این کـه خواجـه نصیـر چگونـه بـه مقایسـه و بیـان تفاوت هـاى عـروض در فارسـى و 
عربى پرداخته اسـت. سـپس به بررسـى همین امر در المعجم شـمس قیس رازى اهتمام مى ورزد. 
درواقع ابتدا مقایسـه اى کلى از چگونگى مواجهۀ «ادیب» و «فیلسـوف» با عروض عربى و فارسـى 
ارائـه مى دهـد، سـپس وارد جزئیـات آن مى شـود. او بـه تفاوت هـاى آواشـناختى دو زبـان کـه در 
شـمارش و تقطیـع ابیـات نقـش دارند، اشـاره مى کنـد و این موضـوع را از منظر هر دو رسـاله پى 
مى گیرد. سـپس به عنوان مثال به تفسـیر دو نوآورى خواجه نصیر در عروض (تشـدید و تسـکین 
اوسـط) کـه به واسـطۀ تفاوت هـاى آوایـى و هجایـى دو زبـان ایجـاد شده اسـت، مى پـردازد. ایـن 

تفـاوت آوایـى میان فارسـى و عربى در رسـالۀ شـمس قیس نیـز خود را نشـان مى دهد. 
فصـل نهایـى این بخش9بـه بالغت اختصاص یافته اسـت. بـه عقیدة نویسـنده مبحث بالغت 
کامـًال بـا عـروض متفـاوت اسـت. عـروض به تمامـى تحت سـیطرة مکتب خلیـل اسـت و هر دو 
عالِـم سـعى دارنـد کـه تاحّدامکان از چهارچـوب آن خارج نشـوند، درحالى که علم بالغت پیشـتر 
اسـتقالل خـود را در ایـران یافته بود. البتـه خواجه نصیر در کتاب خود سـخنى از بالغت به میان 
نمـى آورد؛ زیـرا فالسـفه بالغـت را شـاخه اى از منطـق مى دانسـته و آن را در معنـاى ابن سـینایى 
آن یعنـى «خطابـه» (هنـر متقاعد کـردن) بـه کار مى برده انـد. بنابرایـن خواجـه نصیـر ایـن فـن 
را در وهلـۀ اول جـزو آرایه هـاى ادبـى نمى دانـد و ازهمیـن رو تنهـا در اسـاس االقتباس بـه طـرح 
اندیشـه هاى بالغى اش مى پردازد. ازسـوى دیگر شـمس قیس رازى بخش نسـبتاً طویلى از کتاب 
خـود را بـه بالغـت اختصـاص مى دهـد و بخـش دوم کتابـش را نیـز بـا همیـن موضوع بـه پایان 
مى بـرد. در این جـا النـدو اهمیت کار شـمس قیس را در پیشـبرد و تحول بالغت فارسـى نسـبت 
بـه متقّدمـان یعنـى رادویانـى و رشـیدالدین وطـواط یـادآور مى شـود و ایـن مسـئله را در قالـب 
تمایزهایـى کـه اثر وى با سـایر آثـار دارد، بیان مى کند: یکـى چگونگى و ترتیـب آوردن آرایه هاى 
ادبـى و انتخـاب شـاهد مثال ها براى روشـن کردن مفهـوم آرایـۀ موردنظر و دیگـرى تحولى که در 
مفهـوم علـم بالغـت بـا نـگارش ایـن اثـر ایجـاد شده اسـت. نگارنـده در ادامه بـه روشـن تر کردن 
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هریـک از ایـن دو تمایـز مى پـردازد. ابتدا وارد بحث چگونگى انتخاب شـاهدمثال ها مى شـود؛ آثار 
بالغـى پیشـین یعنـى ترجمان البالغه رادویانى و حدائق الّسـحر رشـیدالدین وطـواط را نام مى برد 
و توضیـح مى دهـد کـه هرکدام چگونه دسـت بـه انتخاب شـاهد مثال ها مى زده اند. سـپس همین 
امـر را در اثـر شـمس قیس نیز بررسـى مى کنـد و تفاوت هـاى آن را برمى شـمارد. به عنوان مثال 
آوردن ابیاتـى از قالب هـاى غـزل، قطعـه و رباعى براى نخسـتین بار یا آوردن شـاهد مثال از اشـعار 
عرفانـى همچـون حدیقة الحقیقـه سـنایى یا شـاهنامۀ فردوسـى و مثنـوى نظامـى و گرگانى که 
پیشـتر در کتـب بالغـت راه نیافتـه بودنـد و همچنیـن تفاوت هـاى محتوایـى و سـاختارى دیگر. 
او در ایـن رابطـه بـه نکتـۀ دیگـرى نیـز اشـاره مى کنـد. رادویانـى و وطـواط هـردو بـراى آوردن 
شـاهد مثال ها از ابیـات شـاعران پیشـین خـود کـه بعضـاً محضـر آن هـا را درك نکـرده بوده انـد، 
کمـک مى گرفتنـد و ایـن مسـئله طبیعـى مى نموده اسـت؛ زیـرا به عقیدة النـدو تئـورى و نظریه 
همـواره نسـبت بـه اثـر هنـرى و ادبى، متأخـر اسـت و در پى آن مـى دود، امـا دراین میـان تمایز 
دیگـر شـمس قیـس کـه النـدو آن را نوعـى سنت شـکنى تلقى مى کنـد، این اسـت کـه او در این 
زمینـه از اشـعار معاصـران خـود نظیـر انـورى، سـنایى و غیره بسـیار بهـره جسته اسـت که جاى 
تأمـل دارد. تمایـز دوم اثـر شـمس قیـس همان طـور که پیـش از این گفته شـد، بـه ماهیت علم 
بالغـت بـاز مى گـردد. نویسـنده در این جـا بـه سـنت نوشـتن رسـاله هاى بالغـى اشـاره مى کند. 
علمـى کـه برخـالف علم عـروض کـه از همان ابتـدا ماهیتى طبقه بندى شـده و نظام مند داشـته، 
همـواره واجـد خصلتـى پاره پـاره بوده اسـت؛ بـه ایـن معنا کـه در تمام رسـاله هاى مربـوط به این 
علـم بى هیـچ ترتیـب، روش یـا اصـول خاصى صنایـع  بالغى را  فهرسـت وار یکى پـس از دیگرى 
مى آورده انـد. درواقـع بالغـت بـه علمى بدل شـده بود کـه گرفتار تکرار اسـت. نگارنـده دربارة این 
ایـراد و همچنیـن ایرادهـاى دیگـرى که بـه ماهیت علم بالغـت و آثار آن مربوط مى شـوند، بحث 
مى کنـد و از چگونگـى مواجهـه با ایـن ایرادهـا و چاره جویى دو عالِـم، هر کدام به صـورت جداگانه 

و مفصـل سـخن مى گویـد و آن هـا را بـا یکدیگر مقایسـه مى کند.
بخـش سـوم و پایانـى کتـاب بـا عنـوان «بوطیقـا، دانشـى جهان شـمول»10 به کوششـى که 
دو رسـاله درجهـت مقایسـۀ دو زبـان عربـى و فارسـى بـا یکدیگـر، حـل چالش هـا و تفاوت هـاى 
آن هـا و ارائـۀ دانشـى جهان شـمول کرده انـد، اختصـاص دارد. در فصـل اّول الندو با اشـاره به این 
حقیقـت کـه واژگان تخصصـى حـوزة عـروض و قافیـه همگـى عربـى بوده انـد، به مشـکالتى که 
دو عالِـم بـراى نوشـتن یک رسـاله به زبـان فارسـى داشـته اند، مى پـردازد. او به دشـوارى هایى از 
قبیـل انتقـال مفهـوم از زبان عربى به فارسـى یا توضیح و شـرح اصطالحـات و واژه هاى تخصصى 
اشـاره مى کنـد و بـراى نمونـه بخش هایـى از هـردو رسـاله را مـى آورد و آن هـا را شـرح مى دهـد. 
ابتـدا آن دسـته از ارکان شـعر و وجه تسـمیۀ آن هـا را که برآمده از شـیوة زندگى عشـایرى اعراب 
بیابان نشـین بوده اسـت، در المعجـم رازى بررسـى مى کنـد (ارکانى مانند «بیت» (خانه) یا سـبب 
(طنـاب) و بسـیارى دیگـر کـه عالوه بـر معنـى اولّیـه، در علوم شـعر و قافیـه داراى معانـى ثانویه 
شـده اند.)؛  سـپس بـه ارکان عروضـى اى کـه نـام حیوانـات بـر آن هـا نهـاده شـده، مى پـردازد و 
نشـان مى دهـد کـه خواجـه نصیـر ایـن واژه هـا را چگونـه شـرح داده و معنـاى دقیق هرکـدام را 
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ذکـر کرده اسـت. درواقـع نویسـنده سـعى دارد، چالشـى را کـه خواجـه نصیر و شـمس قیس در 
زبـان عربـى به خاطـر معانى متعـدد واژگان در ایـن زبان بـا آن روبرو هسـتند و چگونگى مواجهه 
بـا ایـن چالـش و حـل آن را بـراى خواننـده تصویـر کنـد. در قسـمت دوِم همین فصل نیز شـاهد 
رویارویـى زبـان فارسـى و عربى از نوع دیگرى هسـتیم. نویسـنده به بحث ریشـه هاى اولین شـعِر 
سروده شـده در عربـى و فارسـى از خـالل اثـر المعجـم رازى مى پـردازد و روایت هـاى مختلـف را 
به تفصیـل بررسـى و موشـکافى مى کنـد. در این مبحث حرفـى از خواجه نصیر به میـان نمى آید؛ 
زیـرا وى بـه ایـن موضوع نپرداخته اسـت و به عقیدة نویسـندة کتاب، جاى تعّجب هم نیسـت که 
«فیلسـوف» بـراى دسـتیابى بـه قدمت شـعر در دو زبان، بـه آوردن حکایاتى کـه اغلب از قطعیت 
الزم برخوردار نیسـتند، روى نیاورده  باشـد. الندو در قسـمت پایانى این فصل از دل مبحث قبلى، 
یعنـى اّولیـن شـعر سروده شـده به زبان پارسـى، به ریشـۀ رباعـى و پیدایـش آن در ادب فارسـى 

مى رسـد. قالبـى کـه على رغـم دیگـر قالب ها هیچ پیشـینه اى در شـعر عرب نـدارد. 
در فصـل دوم هـم شـاهد مقایسـه اى میـان زبان هـاى فارسـى و عربـى هسـتیم کـه در آن 
بیشـتر بـر یـک تفـاوت عمده تأکیـد شده اسـت و آن به گفتـۀ خواجه نصیر میـزان «رزانـت»11 و 
«خّفت»12 دو زبان اسـت که از خالل هردو رسـاله بررسـى و مقایسـه مى شـود. نویسـنده پس از 
پرداختـن بـه ایـن تفاوت هـاى زبانى به کوشـش شـمس قیس براى دسـتیابى به یـک هارمونى و 
تناسـب جهانى در شـعر فارسـى مى پردازد. در همین راسـتا از اسـتفان دیبلر13 نقلِ قولى مى آورد 
کـه در آن آراء شـمس قیـس دربـاب اصـول بنیادیـن هارمونـى و تناسـب در شـعر فارسـى در 
قالـب دو اصـل بیـان شده اسـت. با این وجـود نویسـنده در پایان فصل یادآور مى شـود که شـمس 
قیـس على رغـم اصولـى کـه بـراى تناسـب و هارمونـى شـعر ارائـه مى دهـد، بـاز در توضیـح این 
مسـئله که چرا برخى هنجارشـکنى ها در شـعر عرب خوشـایند اسـت و در شـعر فارسى این گونه 
نیسـت، شـخصاً ابـراز ناتوانـى مى کنـد. درواقـع وى نمى تواند اصول کلـى و معیـارى جهانى براى 

زیبایى شناسـى شـعر به دسـت دهد.                                                                                                                
فصـل سـوم ایـن بخش بـا عنـوان «کالم مخّیِل مـوزون»14 به دیـدگاه فلسـفى خواجه نصیر 
دربـاب مقولۀ شـعر و تحلیل آن اختصاص یافته اسـت. به عبارت دیگر نویسـنده بـه جوهر و ماهّیت 
شـعر کـه خواجه نصیـر بر آن تأکید داشـته و تمرکز  کرده اسـت، مى پردازد. همان طور که پیشـتر 
اشـاره شـد، فالسـفه شـعر را صورتى از گفتار عقالنى مى دانسـته اند. خواجه نصیر هم پیروى این 
عقیـدة شـعر را جـزو اسـتدالل هاى عقلى قلمـداد مى کند، با این تفاوت که شـعر نـه قوة تصدیق 
بلکـه قـوة تخییـل مخاطـب را برمى انگیزاند. درنتیجـه او شـعر را داراى قدرت زیـادى مى داند. در 
همیـن راسـتا، نویسـنده با آوردن حکایت شـعر «بوى جـوى مولیاِن» رودکـى از کتاب چهارمقاله 
نظامـى عروضـى بحـث را آغـاز مى کنـد و قسـمتى را  نیـز بـه توضیـح دیـدگاه نظامـى عروضى 
نسـبت بـه شـعر اختصاص مى  دهـد. حال قوة تخییـل ازنظر خواجه نصیر چیسـت؟ النـدو در پى 
جسـتجوى مفهـوم «تخییـل»، تعریف آن، اجـزاى آن و تفـاوت آن با دیگر قّوه هاى انسـان در آراء 
فالسـفۀ پیـش از خواجـه نصیـر (نظیـر ارسـطو و ابن سـینا کـه بى شـک بـر وى تأثیر داشـته اند) 
مـى رود. درواقـع وى پیشـینه اى از مباحـث فلسـفى پیرامـون قـوة تخّیل انسـان ارائـه مى دهد تا 

معرفى کتاب موزون و عقالنى، خوانش مقایسه اِى دو رسالۀ فارسِى قرن سیزدهم میالدى در فن شاعرى
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درنهایـت بـه شـرح جملـۀ آغازیـن خواجه نصیر درباب چیسـتى شـعر برسـد: «شـعر بـه نزدیک 
منطقیـان، کالم مخّیـل مـوزون باشـد». النـدو در پایـان این فصل دوبـاره به حکایـت رودکى که 
نمونـه اى از تأثیـر کالم شـاعرانه اسـت، اشـاره مى کند و بـه تحلیل معنا شـناختى تک تک اعضاى 
آن مى پـردازد تـا منظـور خواجه نصیر را از شـعر که کالمى عقالنى اسـت، به خوبى روشـن سـازد. 
خوانش مقایسـه اِى دو رسـالۀ  فارسـِى قرن سـیزدهم میالدى در فّن شـاعرى، بیش از آن که 
صرفاً گزارشـى توصیفى ـ تطبیقى از دو کتاب باشـد، اثرى اسـت که نه تنها به تحلیل و مقایسـه 
مى پـردازد، بلکـه روى دیگـرى از قـرن ششـم هجرى که اغلـب آن روزگار را به قـرن هجوم مغول 
و ویرانـى مى شناسـند، بـه دسـت مى دهـد. نویسـنده با دقت فـراوان مرحلـه به مرحله دو رسـاله 
را بـا یکدیگـر مقایسـه مى کنـد و خواننـده به خوبى شـباهت دو اثـر و همچنین تفـاوت رویکردى 
را کـه در نـگاه «فیلسـوف» و «ادیـب» وجـود دارد، در مى یابـد. ادیـب و فیلسـوف همعصـرى که 
هـردو دسـت بـه نـگارش رسـاله اى در موضوعـى واحـد زدنـد، اما بنابـر شـواهد و قرائـن موجود 
هرگـز توفیـق دیـدارِ یکدیگـر را نیافتنـد. امید اسـت که اهل فـن و متخّصصـاِن ایـن وادى که با 
زبـان فرانسـه آشـنایى دارنـد، به ترجمـۀ این اثر هّمـت گمارند تـا محّققان فارسـى زبان از حاصل 

زحمـات اندیشـمندان غرب در حوزة ادب فارسـى محـروم نمانند.  

پى نوشت
1.  البتـه ترجمـۀ پیشـنهادى نگارنـده براى عنوان کتاب « موزون و عقالنى، خوانشـى تطبیقى از دو رسـالۀ فارسـى 
قـرن ششـم هجـرى در فـن شـعر» اسـت، اما از آن جـا که کتـاب تاکنون ترجمه نشـده و بـا همین عنـوان در فضاى 

مجـازى معرفـى شده اسـت، از آوردن عنـوان دیگـر براى آن صرفِ نظر شـد. 
2.  Justine Landau

3.  INALCO

4.  Presses Sorbonne Nouvelle

5.  N° 77 de la série Bibliothèque Iranienne de l’IFRI (Institut Français de Recherche en Iran)

6.  Yann Richard

7.  Poétique

8.  Savoirs & savoir-faire de la poésie

9.  Stylistique : figures de l’infini

10.  La poétique, un savoir universel

11.  Lourdeur

12.  Légèreté

13.  Stéphane Diebler

14.  Un discours d’imagination rythmé
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 انتشـارات مـوزة  ویکتوریـا و آلبـرت لنـدن در سـال 2018م. کتابى را بـا عنوان هنر 
ایرانـى: گـردآورى هنرهـاى ایـران براى مـوزة ویکتوریـا و آلبـرت، اثر مایا کرى1 منتشـر 
کـرده کـه دربرگیرنـدة اطالعات جامعـى از مجموعه آثـاِر ایرانِى محفـوظ در گنجینۀ این 
مـوزه اسـت. ایـن کتـاب در 272 صفحـه، تمام رنگى بـا مجموعـۀ متنوعـى از تصاویر بر 

روى کاغـذ گالسـه و بـا کیفیت بسـیار عالـى به چاپ رسیده اسـت.

دربارة نویسنده
مایـا کرى، سرپرسـت مجموعه هاى اسـالمى در کتابخانۀ چسـتر بیتـى در دوبلین ایرلند، 
در سـال 2001م. دکتـرى خـود را در مدرسـۀ مطالعـات شـرقى و آفریقایـى در لنـدن 
دریافـت کـرد. رسـالۀ دکتـرى وى در مـورد کتـاب نقشـۀ نجومـى سـتارگان، اثـر منجم 
ایرانـى عبدالرحمـان صوفـى (م 986م) بـود. آثـار انتشـاریافتۀ  وى زمینه هـاى مختلـف 
فرهنـگ بصـرِى ایـران به ویژه هنر فـرش، فلزکارى و هنرهـاى نوشـتارى را در بر مى گیرد. 
کـرى همچنیـن در مـورد تاریـخ سیاسـِى گـردآورى آثـار هنـرى در خاورمیانه در سـدة 
نوزدهـم تحقیـق مى کنـد. وى طى سـال هاى 2009م. تا 2018م. مسـئول بنیـاد میراث 
ایـران بـراى حفـظ گنجینه هـاى ایرانـى در مـوزة ویکتوریا و آلبـرت در لندن بـود. کتاب 
معرفى شـده از ایشـان در این مقاله در بیسـت  و ششـمین دورة جایزة جهانى کتاب سـال 
جمهـورى اسـالمى ایـران کـه در بهمـن  مـاه 1397 برگـزار شـد، به عنـوان اثـر برگزیده 

شد. انتخاب 

معرفى کتاب 
ایـن کتـاب بـه ماجـراى گنجینه هـاى فـراوان و مشـهوِر هنـر ایرانـى در مـوزة ویکتوریـا 

 محمدجواد احمدی نیا
 Ahmadinia40@gmail.com پژوهشگر هنر 

معرفی کتاب هنر ایرانی: گردآوری هنرهای ایران 
برای موزۀ ویکتوریا و آلبرت
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تـا  باستان شـناختى  یافته هـاى  از  گنجینه هـا  ایـن  تنـوع  دایـرة   مى پـردازد.  آلبـرت  و 
بازیابى هـاِى معمـارى و از اثاثیـۀ  خانگـى و ظروف نوشـیدنى تـا آرشـیوهایى از طرح ها را 
دربرمى گیـرد. گنجینه هـاى ایرانـى با برخوردارى از گسـترة  دوازده سـده تاریـخ فرهنگِى 
پیچیدة ایران  زمین در بسـیارى از نمودهاى هنرى تجلى یافته که عبارتند از: سـرامیک، 
فـرش، منسـوجات، فلـزکارى، شیشـه گرى، کارهـاى سـنگى و چوبـى و نیـز نقاشـى ها و 
طراحى هـا. بیشـتر ایـن آثـار در اواخـر سـدة  نوزدهـم، تنهـا در چنـد دهـه، تقریبـاً بیـن 
سـال هاى 1873م. و 1893م. طـى دورة خاصـى از مناسـبات سیاسـى و اقتصـادى میان 
بریتانیـاِى عصـر ویکتوریـا و دورة  قاجـار در ایران خریدارى شـدند. این کتـاب به تحقیق 
دربـارة آن گسـترة  زمانـى ازطریـق چهـار موضـوع پژوهشـى ویـژه مى پـردازد و نشـان 
مى دهـد کـه چگونه معماران، سیاسـتمداران، سـوداگران هنـر، گنجینـه داران، هنرمندان 
و طراحـان تجـارى بـه سـنت هاى بصـرى ایران کهـن و مدرن توجـه داشـتند. نتایج این 
مبـادالت نیـز تابـع شـرایط اقتصـادى حاکـم بـر روابـط سیاسـى میـان ایـران و بریتانیا 
بوده اسـت کـه ازجملـه مختصـات ایـن برهـۀ  کوتـاه از تاریـخ مـدرن بـه شـمار مى آیـد. 
گنجینه هـاى  پدیـدآوردن  در  مؤثـرى  به طـور  مختلـف  تالش هـاى  ایـن  روى هم رفتـه، 
ایـران در مـوزة ویکتوریـا و آلبـرت دخیـل بـود و بدین سـان تاریـخ شـگفت انگیز میـراث 

بصـرى ایـران را بـه نمایش گذاشـت.

معرفى فصل هاى کتاب
ایـن اثـر در 5 فصـل تدوین شده اسـت. مایا کـرى در مقدمۀ خـود به انگیزه هاى نوشـتن 
اثـر و مـواردى کـه خواننـده بایـد قبـل از خوانـدن کتاب به آن ها اشـراف داشـته باشـد، 
اشـاراتى دارد. عصـر اصالحات در طراحى بریتانیا، شـکل گیرى مـوزة کنزینگتون جنوبى، 
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& A Publishing.
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معرفى کتاب هنر ایرانى: گردآورى هنرهاى ایران براى موزة ویکتوریا و آلبرت

دورة قاجـار و عصـر ویکتوریایـى بریتانیـا و ایـران در تصـور اروپاییـان از نکاتى اسـت که 
کـرى بـه آن هـا توجـه ویـژه داشته اسـت. از نـکات جالب توجـه در ایـن کتاب، اسـتفادة 
بسـیار از تصاویـر و شـروحى اسـت کـه بـراى آن هـا در نظـر گرفته شـده که این مسـئله 
از مقدمـه نیـز مسـتثنى نبوده اسـت. اغلـب این تصاویـر بدیع و براى نخسـتین بار اسـت 

کـه در جایى منتشـر شده اسـت. 
فصـل اول «اسـتادان سـازنده: اوون جونـز2، کاسـپر پـوردون کالرك3 و طرح هـاى 
میـرزا اکبـر» نـام دارد. ایـن فصل کتـاب به آن چه که شـاید بى نظیرترین شـىء مجموعه 
باشـد، مى پـردازد: طراحى هاى میـرزا اکبر، مجموعه اى از نقشـه هاى معمـارى و الگوهاى 
تزیینـى کـه توسـط متخصصـان مختلـف روى کاغذ اجرا شـده و منسـوب به اسـتاد على 
اکبـر، معمـار سـلطنتى فعـال در دهه هـاى میانـى قـرن نوزدهـم در ایـران بوده اسـت. 
نویسـنده در ایـن فصـل بـا ذکر توضیحى دربارة شـیوة معمـارى در کنزینگتـون4 جنوبى 
بحـث را بـه سـوى کتـاب گرامر تزیینـات5، تألیـف اوون جونز پیـش مى برد که در سـال 
1856م. منتشـر شـده بـود. هـدف مؤلـف از طـرح بحـث و ارجـاع بـه این کتـاب معرفى 
بخـش «ایـران» در ایـن اثـر اسـت کـه بـه ایـن طریـق بـا معادل سـازى زمـان نشـر این 
کتـاب و تاریـخ خریـدارى گنجینـۀ ایرانى موزه، سـعى کـرده تا فضاى ذهنـى مخاطب را 
به درسـتى هدایـت سـازد. ایـن طراحى هـا کـه در ابتـدا به صـورت طومار گردآورى شـده 
بـود، از معـدود و نـادر نمونه هـاى این چنینى اسـت که نویسـنده در ادامه با اشـاره به نوع 
معمـارى سـاختمان سـفارت انگلیس در تهـراِن آن دوره، نقش کاسـپر پـوردون کالرك، 
به عنـوان یکـى از معمـاران ایـن بنـا در خریـد مجموعۀ آثار هنـرى ایرانـى و طراحى هاى 
میـرزا اکبـر را کلیـدى خوانده اسـت. او بـه ارتباطـات و نوع تعامل و سـلیقۀ وى اشـاراتى 
داشـته و میـزان عالقـۀ زایدالوصـف او بـه ابتیـاع طرح هـاى معمـارى هنرمنـدان ایرانـى 
را تشـریح کرده اسـت کـه ایـن مسـئله سـبب شـده تـا طراحى هـاى معمـارى، نقـوش 
هندسـى و گچبرى هـاى میـرزا اکبـر از جایـگاه ویـژه اى بـراى او برخـوردار شـوند و این 
گنجینـۀ معمـارى بعدهـا بـه موزه انتقـال یابـد. درواقع ماننـد الگوهاى موجـود در کتاب 
جونـز، طراحى هـاى میـرزا اکبـر بیشـتر بـه دلیـل ارزش زیبایى شناسـى اى کـه داشـتند 
و سـتایش طراحـان و معمـاران غربـى قـرن نوزدهـم را در پـى داشـت، مورد توجـه قرار 
مى گرفـت، درحالى کـه آن هـا کاربردهـا و معانـى ایـن طرح هـاى معمارگونـۀ میـرزا اکبر 
را به خوبـى درك نمى کردنـد، امـا سـاختار بصـرى و نـوع تکنیـک ایـن طرح هـا از چنان 
اهمیتـى برخـوردار بـوده کـه گویـى بـراى معمار غربـى ناآشـنا با ایـن طرح هـاى ایرانى 
دفتـر جدیدى گشـوده شـده باشـد. آن گونه کـه در سـاختمان جدید سـفارت بریتانیا در 
تهـران، جلـوه اى جالـب از ایـن رویکرد و دکوراسـیون گچبـرى هنوز هم حفـظ و بر روى 

سـقف آن اجرا شده اسـت. 
عنـوان فصـل دوم «دیپلمات ها و دالالن: رویکردى به هنر ایرانى در سـال 1876م» 
اسـت. نویسـنده در ایـن بخش نقش سیاسـتمداران خارجـى در ایراِن عصر قاجـار و نگاه 
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معرفى کتاب

هنـرى و داللـى آن هـا در خریـد آثـار را برجسـته مى شـمارد کـه عمومـاً شـامل طیـف 
گسـترده اى از آثار ازقبیل کاشـى و کاشـى هاى برجسـته، ظروف سـفالى و فلزى و نسـخ 
خطـِى مصـور را شـامل مى شده اسـت. کـرى تمایل به دسـتیابى به این اشـیاء را به رشـد 
عالیـق علمـى و تجـارى اروپاییـان بـه کاشـى هاى لعـاب دار کـه بـراى اولین بـار در دهۀ 
1860م. در فرانسـه ظهـور کـرد، مرتبـط مى داند. اطالعـات بدیعى که دربـاب این روابط 
آمـده، بـراى محققـان و عالقه منـدان تاریـخ هنر و سیاسـت فرهنگـى ما مى تواند بسـیار 
جالب توجـه باشـد. مجموعۀ سـرامیک و کاشـى ایرانى مـوزة  ویکتوریا و آلبرت، نخسـتین 
بـار ازطریـق فعالیت هـاى معامالتـى شـخصى بـا نام اسـمیت6 شـکل گرفت که در سـال 
1876م. نقشـى اساسـى در برپایـى و افتتـاح بخـش «دربار فارسـى» موزه را داشـت. نوع 
تهیـۀ ایـن آثـار هنـرى توسـط اسـمیت در ابتـدا بـه دو گونه بـود؛ یـا آن هـا را از دالالن 
محلـى خریـدارى مى کـرد و یـا اشـیاء را به عنـوان هدایایـى از اشـراف قاجـار دریافـت 
مى نمـود، امـا سـرانجام ژول ریچـارد7 (1818-1816م) عـکاس و دالل هنرى فرانسـوى 
سـاکن تهـران، مهم تریـن تهیه کننـدة این دسـته آثار براى اسـمیت شـد. همـکارى بین 
ایـن دو در حقیقـت اصلى تریـن عامـل در دسـتیابى بـه ایـن اشـیاء بوده اسـت. به منظـور 
بازدهـى بیشـتر ایـن فراینـد کارى بیـن آن ها تقسـیم بندى شـد. اسـمیت بودجـۀ کافى 
بـراى خریـد عمـدة آثـار هنـرى و تضمیـن حمـل آن هـا را تأمیـن مـى کـرد و در مقابل 
ریچـارد ایجـاد ارتباطـات خود با یک شـبکۀ محلى کارگـزارى براى تهیۀ آثـار را عملیاتى 
مى کـرد. همان طـور کـه کـرى متذکـر مى شـود، چندیـن نمونـۀ مشـهور از کاشـى هاى 
درخشـان قـرن سـیزدهم و چهاردهـم در مجموعۀ موزه موجود اسـت کـه از زیارتگاه ها و 
اماکـن مقـدس و متبرکـۀ سراسـر ایران کنده شـده اند و این آثار توسـط ریچـارد ازطریق 
معامـالت مشـکوك بـه دسـت آمـده بودنـد. از دیگر نـکات جالـب در این فصـل مطابقت 
تصاویـر اشـیاى عکاسـى شـده در آن دوره بـا نمونـۀ حـال حاضـر آن هاسـت کـه بـراى 

پژوهشـگر و مخاطـب ایرانـى از اعتبـار هنـرى و جذابیت پژوهشـى باالیـى برخوردارند.
بصـرى  ارزش هـاى  بـزرگ:  طرح هـاى  و  مـدرن  سـوم «تولیـدات  فصـل  عنـوان 
تاریخى گرایـى» اسـت و دیگـر آثار باسـتانى ایرانى موجـود در موزه مى پـردازد. مؤلف در 
ایـن فصـل بیشـتر به کاشـى و معمـارى و نـگاه جدید معمـاران پایتخت و تأکیـد ویژه بر 
وجـوه هنـرى معمـارى اصفهـان پرداخته اسـت؛ یعنى طراحى هـاى رنگینى ازکاشـى هاى 
تزیینـى که زینت شـش بنـاى تاریخـى در اصفهاِن پایتخـت صفویـان (1722-1500م) 
در قرن هفدهم بود. درواقع این کاشـى ها توسـط اسـمیت در سـال 1877م. و به دسـت 
هنرمنـدان برجسـتۀ اصفهانى ازروى کاشـى هاى باارزشـى که در اماکن و سـاختمان هاى 
مذهبـى بـود، عینـاً بازتولیـد شـدند؛ زیـرا سـاختار ایـن بناهـا بـه شـکلى بـود کـه براى 
خارجى هـا غیرقابـل دسترسـى بـود و او بـا ایـن حربـه سـعى داشـت، نمونـه اى نزدیـک 
بـه اصـل کاشـى ها را بـه دسـت بیـاورد. یـک دیـدگاه تاریخ گرایانـۀ مشـابه این گونـه القا 
مى کنـد کـه آن چـه کـه باعـث تولیـد کاشـى هاى جدیـد و تقلیـدى از سـبک ها شـد، 
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چنان کـه در کار على محمـد اصفهانـى ، کاشى سـاز فعـال در اواخـر قـرن نوزدهـم و اوایل 
قـرن بیسـتم کـه در تولیـد ایـن دسـت آثار مشـهور بـوده، نیـاز بـازار اروپـا در آن زمان 
بوده اسـت. تعامـالت بیـن  افـراد، نـوع آثـار هنـرى و سـاختار جدیـد آن هـا با توجه بـه 
نیازهـاى روز و اشـیاء تزیینـى اى کـه بـه منظور فروش به خریداران سـاخته شـده بودند، 

از دیگـر مباحـث مطرح شـده در ایـن بخش هسـتند.
نویسـنده بـراى فصـل چهـارم ایـن عنـوان را برگزیده اسـت: «از مـدرنِ غالـب تـا 
کمـال انحصـارى: آییـن مصرفـى فرش ایرانـى». او در این بخش به شـکل کامـًال ویژه اى 
بـه فـرش و گنجینـۀ فـرش ایرانـى موجود در مـوزة ویکتوریـا و آلبرت که هـم فرش هاى 
عصـر صفـوى و هـم دورة قاجـار را شـامل مى شـود، پرداخته اسـت. مایـا کـرى در ایـن 
فصـل روندهـاى متمایـز و درعین حـال متقابلـى را کـه سـبب فراهـم آورى و تهیـۀ هـر 
دو نـوع فـرش بـراى مـوزه شده اسـت، روشـن مى سـازد. ازسـویى در پاسـخ به بـازار روز 
اروپـا، فرش هـاى دسـتباف معاصـر ساخته شـده در دورة قاجـار در ایـران و یـا دیگر نقاط 
آسـیاى قـرن نوزدهـم، به طور فزاینـده اى با مفهـوم تجارى «تولیـد انبـوه» در آن روزگار 
همگـن شـده بودند و به شـکلى پاسـخگوى عطش تجـارى آن ایام بوده اند. ازسـوى دیگر 
ایـن درك از فرش هـاى معاصـر کـه از کیفیـت پایین ترى نسـبت بـه مدل هـاى معتبرتر 
تاریخـى برخـوردار بودنـد، باعـث شـد تا عالقه و اشـتیاق بیشـترى نسـبت بـه فرش هاى 
قـرن شـانزدهم و هفدهـم صفـوى ایجاد شـود. سـیر خریـد و انتقـال بسـیارى از فرش  و 
قالى هـاى موجـود در مـوزه، تصاویـر بدیـع و بى نظیـرى از آن ها همراه با ذکر مشـخصات 
و ویژگى هـا، تصاویـر تاریخـى از کارگاه هـاى فـرش ایرانـى در دورة قاجـار، معامـالت 
معطـوف بـا فـرش در آن دوره و تأکیـد مشـخص بـر قالى مشـهور اردبیـل8 جذابیت این 

فصـل را دوچندان کرده اسـت. 
عنـوان فصل پنجم «نتیجه گیـرى: مجموعه هاى ایرانى در مـوزة ویکتوریا و آلبرت» 
اسـت. کـه نویسـنده در آن بـه مـرور هـر آن چـه در فصل هـاى پیـش گفـت، مى پـردازد 
و سـیر روایـى ماجـرا را بـا فضاسـازى و نتیجه گیـرى مکفـى بـه سـرانجام مى رسـاند. در 
انتهـاى کتـاب و پـس از ایـن بخـش فهرسـت عالئـم اختصـارى، کتاب شناسـى و نمایـۀ 

آمده اسـت. کتاب 
آن چـه کـه بـا مطالعـۀ این اثـر حاصل مى شـود، ایـن نکته اسـت که در حـال حاضر 
آگاهـى گسـترده اى درمـورد میـزان شـناخت مـا از حـوزة هنـر و معمـارى اسـالمى، 
مجموعه هـا ، تعاریـف و چارچوب هـاى آن از تحـوالت اواخـر قـرن نوزدهـم و اوایـل قـرن 
بیسـتم وجـود دارد. بـا کتـاب ارزشـمند مایا کـرى در این زمینـۀ تحقیقـى، نه تنها دانش 
مـا در زمینـۀ جمـع آورى رونـد این آثار بـراى موزه را گسـترده تر مى کند، بلکـه مى تواند 
پایـه اى محکـم بـراى تحقیقـات بیشـتر درمـورد چندیـن حـوزة دیگـر هنرى نیز باشـد. 
به عنـوان مثـال بـا بازگردانـدن مفهوم متنى و منشـأ اشـیاء  مى تـوان مطالعۀ آثـار هنرى 
اواخـر قـرون وسـطایى و اوایـل دورة مـدرن را که در موزه هـا پراکنده شـده اند، آغاز کرد. 

معرفى کتاب هنر ایرانى: گردآورى هنرهاى ایران براى موزة ویکتوریا و آلبرت
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دانـش بیشـتر درمـورد شـرح حـال قطعات معمـارى به ما این امـکان را مى دهـد تا آن ها 
را بـه حالـت اصلـى خود بازیابـى و زمینه هاى نمایش و مشـاهدة دوبارة آن ها را بازسـازى 
کنیـم. از ایـن روى، درحالى کـه ایـن کتاب بـه هنر قاجارى مى پـردازد، به واقـع در درجۀ 
اول تمرکـز آن بـر روى فعالیت هـاى جمـع آورى مجموعۀ مـوزة ویکتوریا و آلبرت اسـت. 
مطالعـات بیشـتر مى توانـد، درك درسـتى از شـرایط خـاص فرهنگى اواخر قـرن نوزدهم 
در ایـران را ایجـاد کنـد، زیـرا ممکـن اسـت بسـیارى از آن هـا بـه روابـط و فعالیت هـاى 
دالالن خارجى ارتباط داشـته باشـد. این مسـایل در آینـده مى تواند درمـورد انگیزه هایى 
کـه منجـر بـه تغییـر ذائقۀ هنـرى در عصر قاجار شـد، تصویر روشـنى بـه مخاطب بدهد.

ایـن کتـاب بـا ترکیـب معرفـى اشـیاء و تجزیـه و تحلیـل ایده هایـى کـه زمینه سـاز 
خریـد و انتقـال آن هـا شـد، اثـرى قابلِ تقدیـر از مجموعۀ مهم هنر اسـالمى اسـت. کتاب 
هنـر ایرانـى رویکـردى دقیـق و بررسـى متوازنـى درمـورد مجموعـۀ آثار هنرى شـاخص 
نگهدارى شـده در مـوزه بـه خواننـده ارایه مى دهـد و الگویى عالـى براى مطالعـات آینده 

دربـارة سـایر مجموعه هـاى مشـابه را ترسـیم مى کند.

پى نوشت
1.  Moya Carey

2.  Owen Jones

3.  Caspar Purdon Clarke

4.  Kensington

5.  The Grammar of Ornament

6.  Smith

7.  Jules Richard

8.  قالـى اردبیل یـک جفت قالـى ایرانى نفیـس بـا شـهرت جهانـى اسـت کـه در دوران پادشاهى شـاه 
تهماسـب صفوى براى آرامـگاه جدش بافتـه شـده بود کـه اکنـون یکى از آن هـا در مالکیت مـوزة ویکتوریا 

و آلبـرت لنـدن و دیگـرى در مـوزة هنـر شهرسـتان لس آنجلـس نگهدارى مى شـود.
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چکیده
کتـاب گیاهـان در شـعر معاصـر: نقـد بوم گـرا و تخیـل نباتـى1 نوشـتۀ جـان چارلـز رایـن2 در 
سـال 2018م. توسـط انتشـارات راتلـج3 چـاپ شـده و جـزء سـرى انتشـارات راتلـج بـا موضـوع 
«چشـم اندازهایى دربارة غیرانسـان در ادبیات و فرهنگ» اسـت. این کتاب در دسـته مطالعات نقد 
ادبـى بوم گـرا جـاى دارد و به طـور خـاص بـر نقـد گیاه شـناختى4 یا نقـد نباتى5 در شـعر اسـترالیا، 
انگلیـس و آمریـکا متمرکـز شده اسـت. نویسـنده در کتـاب مذکـور بـا بررسـى چگونگـى تعامل و 
برخـورد شـاعران بـا موجـودات نباتـى در تالش اسـت تا بـر نقش زبـان در ساخت شـکنى رمزگان 
فرهنگـى کـه درك مـا را از گیاهـان به عنـوان موجـودات هوشـمند محـدود مى نمایـد، تأکید کند. 
ایـن کتـاب بـا خوانش شـعر هشـت شـاعر ازجمله لوییـز گالك6، لیـز مارى7، مـارى الیـور8، آلیس 
اسـؤالد9، الیزابـت بلتسـو10، جودیـث رایت11، جان کینـزال12 و جوى هارجو13 بر ایـدة تخیل نباتى14 
تمرکـز مى کنـد و مـدل مفهومـى منحصربه فـردى را ارائـه مى دهـد کـه از آن با عنـوان دیالکتیک 
گیاهـى15 یـاد مى شـود؛ این کـه گیاهان هـم اثرگذارند هـم اثرپذیـر، تجربه مى کنند و مـورد تجربه 
واقع مى شـوند، احسـاس دارند و احسـاس مى شـوند، ادراك دارند و مورد ادراك واقع مى شـوند، به 
یـاد مى آورنـد و بـه یـاد آورده مى شـوند، تخیل مى کننـد و مورد تخیل قـرار مى گیرنـد. دیالکتیک 
مولـدى16 کـه ازیک سـو بـه روحمنـدى گیـاه بـاور دارد و ازسـوى دیگر گیـاه را چـون ابـژه، مکان، 
کانـال یـا محرکـى بـراى تجربه، بینـش یا بیـدارى روحانى موجـودات انسـانى مى دانـد. این کتاب 
همچنیـن باتکیه بـر پیشـرفت هاى صورت گرفتـه درزمینـۀ عصـبـ  گیاه شناسـى17 و مشـارکت در 
حـوزة مطالعـات انتقـادى گیـاه18، نقـد گیاه شـناختى را به عنوان یک شـیوه بـراى واکنـش در برابر 
کم توجهى به گیاهان در نقد زیسـت بوم، بوطیقاى زیسـتى و علوم انسـانى زیسـت محیطى بسـط 
مى دهـد. نکتـۀ برجسـته و حائـز اهمیـت کتـاب حاضـر، معرفـى و بررسـى رویکـرد نقـد نباتـى یا 
نقـد گیاه شـناختى در زیـر مجموعـۀ نقد زیسـت بوم بـراى اولین بار اسـت. در مقالۀ پیـِش رو ضمن 
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معرفـى کتـاب، خالصـه اى از مهم تریـن مفاهیـم کلیـدى در هـر فصل نیـز ارائه خواهد شـد.
کلیدواژه: شعر معاصر انگلیسى، گیاه، نقد بوم گرا، نقد گیاه شناختى، تخیل نباتى

مقدمه
نویسـنده کتـاب، جـان چارلـز رایـن، شـاعر و پژوهش گـر صاحـب کرسـى در مدرسـه 
هنرهـاى دانشـگاه نیواینگلنـد اسـترالیا و پژوهشـگر افتخارى در مدرسـه علوم انسـانى در 
دانشـگاه وسـترن اسـترالیا اسـت. تدریـس و پژوهش هـاى او بـر دو زمینـه علـوم انسـانى 
زیسـت محیطى و دیجیتالى تمرکز دارد و در نقد زیسـت بوم اسـترالیا و جنوب شـرق آسـیا 
و نیـز در زمینـه نوظهـور مطالعـات انتقادى درباره گیاه مشـارکت فعال داشـته اسـت. وى 
نویسـنده، نویسـنده همکار، ویراسـتار و کمک ویراسـتارى دههـا جلد کتـاب را در کارنامه 
خـود دارد. در دهـه هـاى اخیـرا توجـه به زیسـت بوم منحصر به فعـاالن اجتماعـى و علوم 
زیست شناسـى نشـده اسـت و  ایـن اهمیـت در قالـب نقـد اکوکریتیسـیزم19 در متون نقد 
ادبـى نیـز گنجانـده شـده اسـت. امـا چارلز رایـن با طرح نقـد نباتى یـا نقد گیاه شـناختى، 
رویکـرد جدیـدى را در زیـر مجموعـه نقـد اکوکریتیسـیزم بنیـان مى نهـد. وقتى صحبت 
از غیرانسـان در نقـد زیسـت بوم بـه میـان مى آیـد عمـده تمرکز بـر حفظ حیـات وحش و 
حیوانـات مى باشـد. در واقـع، گیاهان براسـاس سلسـله مراتبى که فالسـفه و اندیشـمندان 
در طـى قـرون گذشـته بـر آن پـاى فشـرده اند در مرتبـه پایین تـر از انسـان و حیـوان قرار 
گرفتـه اسـت و لـذا با بى اعتنایى بسـیارى مواجه شـده اسـت. بـه عبارتى گیـاه در ادبیات 
بـه ابـزار ادبى براى بیان اندیشـه بشـرى محدود شـده و از فردیـت و ادراك مختص به خود 
تهى شـده اسـت. اشـرف المخلـوق نامیـدن انسـان، راه را براى نادیده انگاشـتن گیـاه و به 

■ Ryan, Ch. (2018). Plants in Con-
temporary Poetry: Ecocriticism 
and the Botanical Imagination. 
New York and London: Routledge.
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حاشـیه رانـدن و منفعـل خوانـدن آن بـاز کرد تـا آنجا که گیاه بـه کاالى مصرفـى  تبدیل 
شـده کـه فقـط در انحصـار مصـرف انسـان و حیوان اسـت. امـا کتـاب چارلز راین بـا تکیه 
بـر مطالعـات زیست شناسـى در پـى زدودن غبـار غفلت از کـم توجهى و حتـى بى توجهى 
بـه گیـاه در اندیشـگان بشـر امروزى اسـت و ضمن تاکید بـر تقدم اهمیت بـه حفظ جهان 
نباتـات بـر پذیـرش مرتبـه واالى گیـاه در کنـار انسـان و حیوان تاکیـد مى کنـد. از این رو،  
کتـاب مذکـور در پـى پیونـد زدن گیاه با زیبایى شناسـى و بوطیقاى شـعرى اسـت تا بشـر 
بـا گیـاه تنهـا به عنـوان کاالى مصرفـى برخورد نکنـد و آن را به عنوان موجـودى مدرك و 
ذى شـعور بنگـرد. کتـاب مذکـور از نه فصل تشـکیل شـده اسـت و هر فصل به شـعر یکى 
از شـعراى انگلیسـى زبـان منحصرا آمریکایى، اسـترالیایى و انگلیسـى مى پـردازد. در ادامه 
بـر عناویـن و مهم تریـن مباحـث کلیـدى در هر فصل بـه طور مجزا پرداخته شـده اسـت.

معرفى و مرورى بر فصول کتاب
فصـل اول از نـه فصـل کتاب شـامل مقدمه اسـت. نویسـنده در مقدمه با عنـوان «تخیل 
نباتـى» بـا نقلِ قولـى از هنـرى برگسـون20 کـه «مـا حیـوان را بـا ادراك و آگاهـِى بیـدار و 
گیـاه را بـا هشـیارِى به خواب رفتـه و بـا بى ادراکـى تعریـف مى کنیـم» (رایـن، 2018: 2)، 
وارد بحـث مى شـود و دو قطـب تفکـر را روبـروى هـم قـرار مى دهـد: ازیک سـو ثبـات و 
بى ادراکـى گیـاه و از سـوى دیگر تحـرك و هشـیارى حیوانـات. بـا ایـن توضیـح کـه سـنت 
ارسـطویى حیوانـات را تـا سـطح «روح حسـاس»21 بـاال بـرده، در حالى کـه گیاهـان را بـه 
مرتبـۀ «روح مغـذى» 22 یـا مرتبـۀ رشـد و بازتولیـد23 محدود مى کنـد، چارلز رایـن اذعان 
مـى دارد کـه نظریـات امروزین دربـارة شـناخت و پرتاب شـدگى در کیهان ویژگـى زندگى 
فتوسـنتزى را به عنـوان زیسـتنى کسـل، بى حـس و ازنظر فضایـى ثابت زیر سـؤال مى برد. 
از دیـد برخـى ریاضى دانـان و زیست شناسـان «زندگى نباتـى هماره درحال حرکت اسـت، 
امـا اغلـب به حـدى کنـد حرکـت مى کننـد کـه بـه چشـم نمى آینـد» (همـان). بنابرایـن
عصـبـ  زیست شناسـان گیاهـىـ  بـا توجـه جـدى به شـناخت گیـاهـ  مفهـوم قدیمى از 
گیـاه را به عنـوان «روح مغـذى»، یعنـى الیـۀ بى حرکتى که تنهـا براى نمایـش جهان هاى 
زیسـتى موجـودات زنـدة صاحـب مغـز (هوش) بـه کار مى رونـد، از نو پیکربنـدى مى کنند 
و اطـالق کامـًال غلـط مبنى بـر انفعـال مطلـق گیاهـان را برجسـته مى کننـد. لـذا مطالعـۀ 
انتقـادى گیـاه بـراى جلـب توجه انسـان به موجـود نباتى تـالش مى کند تا نگـرش مربوط 

بـه عـدم بصیرت در گیـاه24 را وارونه سـازد.
همان طـور کـه کاربسـت نقـد بوم گـرا دروازة گفت وگـو بـا علـوم بیولوژیکى را بـاز کرد 
تـا درسـتى بازنمایى هـا و گفتمان هـاى ادبـى در برابـر واقعیت هـاى اکولوژیکـى را ارزیابـى 
کنـد، نقـد گیاه شـناختى نیـز ایده هـاى نوظهـور را در علـوم گیاه شناسـى و به بیان بسـیار 
دقیق تـر، در عصـب ـ زیست شناسـى گیـاه به عنـوان بخشـى از نقطه نظـر تحلیلـى اش بـه 
کار مى گیـرد. بـه بـاور نویسـنده زمان آن فرارسـیده تا نقـد گیاهـ  شـناختى را قدم آغازین 
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در تمریـن توجـه بـه گیـاه بدانیـم کـه از دیدگاه هـاى عصـب ـ زیست شناسـى گیاهـى و 
حوزه هـاى مرتبـط حرکتـى، شـناختى و احساسـى الهـام گرفته اسـت. درحقیقـت دیدگاه 
گیاه شـناختى( فایتوکریتیـکال25) هرجـا کـه ممکـن باشـد، بـه حاشـیه رفتن گیاهـان در 

روایت هـاى فرهنگـى را آشـکار و اصـالح مى کنـد.
بعـد از شـرح دربـارة نقـد گیاه شـناختى، نویسـنده عبـارت «تخیـل نباتـى» را به عنوان 
تبـادل دیالکتیکـى از پتانسـیل هاى تخیلـى گیاهـان و غیرگیاهان بـه کار مى بـرد و توضیح 
مى دهـد کـه شـاعران معاصـر فضاى تخیلـى خاصى را به نظم مى کشـند؛ فضـاى پویایى که 
در آن گیـاه زنـده فعالیـت مى کنـد و در فرایند شعرسـازى سـهیم اسـت و بنابرایـن ردپایى 
واقعـى در الیـۀ زیریـن شـعر از خود به جاى مى گذارد. به جاى بازتولید و یا بازسـاخت شـکل 
گیـاه در ذهـن انسـان، چنـان تصـور مى شـود کـه شـعر، توالـى دیالکتیـک بیـن تالش هاى 
تغزلى سـرایندة نظم و خودمختارى حضور گیاهى که در اثر شـاعرانه سـاکن اسـت را تجسم 
مى کنـد. ایـن «درگاه آگاهـى»26 شـعر را از بیـان تک بعدى از گیاهـان در زبـان فراتر مى برد 
وـ  بـا قبـول موجـود نباتـىـ  ادراك گیاهـى را درون ذات خود تخیل شـعرى جاى مى دهد. 
بنابرایـن در راسـتاى دریافـت تأثـرات حسـى متنـوع از گیاه، ذهِن به  شـعر  درآورده شـده به 
محـل تالقـىـ   یـک فضا، یک محیط شـعرىـ  بین طبیعت گیاهى، تخیل فردى و شـناخت 

جمعـى از اشـکال زندگـى و بین آن ها وارد مى شـود.
فصـل دوم بـا عنـوان «اکولوژى هـاى مقـدس گیاهـان: روح گیاهـى27 در شـعر لیـز 
مـارى» در پى پاسـخ به این پرسـش اسـت کـه اگر گیاهان هوشـمند هسـتند، آیا صاحب 
روح هم هسـتند؟ از دیدگاه ارسـطو پاسـخ این سـؤال مثبت اسـت، اما ازنظر سلسله مراتب، 
ضعیـف و موقتـى اسـت. در مـدل او هرچیـزى یـا بـه بیـان دقیق تـر هـر موجـود زنـده اى 
ضرورتـاً روح دارد. ارسـطو روح گیاهـى را فاقـد قـدرت نفس کشـیدن و درنتیجـه ابتدایى و 
ناکامـل مى دانسـت. فیلسـوفانى چـون هگل نیـز روحمندى گیاهـان را نه به خاطـر فقدان 
قـدرت تنفـس، بلکـه به علت نقـص کیفیت هـاى درونى (احسـاس، اندیشـه، توجـه) انکار 
مى کننـد. فیختـه28، متفکـر آلمانـى ترجیـح مى دهـد تـا از روح گیاهـى به عنـوان حرکت 

آغازیـن در طبیعـت مفهوم سـازى کند.
طبـق دیدگاه مفسـران غربـى مفهـوم روح گیاهى گونه شناسـى هاى سلسـله مراتبى را 
بـراى تشـخیص روح دار بـودن گیاهـان، حیوانـات و انسـان ها ارائـه مى دهد. با ترسـیم ایدة 
روح گیاهـى از ارسـطو تـا کیهان شناسـان بومـى اسـترالیا، ایـن فصـل احیـاء زندگى بخش 
موجـود گیاهـى را در آثار شـاعر، نویسـنده و منتقد اسـترالیایى لیز مارى بررسـى مى کند. 
لیزمـارى جنبه هایـى از کیهان شـناختى جوامع بومى اسـترالیا را در هـم مى آمیزد که گیاه 
را مشـارکت کنندگان ذاتـاً معنـى دار در خلـق یـا رؤیاپـردازى روایت هـا در نظـر مى گیرند. 
از ایـن رو از دیـدگاه مـارى روح بخشـى به گیاهان بخشـى از انتقاد گسـتردة او به خردگرایى 
دکارتـى و ارزش هـاى روشـنگرى اروپایـى را شـکل مى دهـد کـه برترى بخشـى عقـل بـر 
جسـم و انتسـاب جهـان غیرانسـانى بـه موضـوع (مـاده) بى جـان را زیر سـؤال مى بـرد. در 
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عصـر فقـداِن عمیـق تنوع نباتى کـه از پنج گونه در جهـان، یکى در معرض انقراض اسـت، 
شـعر پساارسـطویىـ  پساروشـنگرانۀ لیـز مـارى مـا را دعوت مى کنـد تا بـه ادراك در گیاه 

بسـان اخالقیـات روابط گیـاه ـ انسـانى اهمیت دهیم.
درواقـع ایـن فصل ضمن بررسـى پیشـینۀ تفکر دربـاب روح نباتى مثال هایى از اشـعار 
مـارى ازجملـه اولیـن مجموعۀ منتشرشـدة او بـا نام درخت بلـوط سـبز (1965م) را مورد 
تحلیـل قـرار مى دهـد. در این اثر شـاعر گیاهى باسـتانى را فـرا مى خواند کـه توان صحبت 
کـردن و بیـان خـودش را دارد. درخـت بلـوط سـبز موجود گیاهـى «نجواگرى» اسـت که 
مفهـوم جان گرایـى گیاهـان را به عنـوان موجـودات مقـدس در ویرژیـل نشـان مى دهـد و 
نیـز یکى انـگارى مـارى بـا متافیزیـک گیاهـى را مى رسـاند کـه بـا اسـتدالل روشـنگرانه 
محـدود نشده اسـت. همچنیـن مـارى در شـعر دیگـرى بـا شخصیت بخشـى بـه درختـان 
اکالیپتـوس نشـان مى دهـد کـه اکالیپتوس هـا درمـورد نیازمندى هاى شـان براى زهکشـى 
و خـاك بى نهایـت اهـل «داد و بیـداد»29 هسـتند. شخصیت بخشـى اسـتعارى اکالیپتـوس 
به عنـوان موجـودات زنـدة اهل «داد و بیداد» نشـان دهندة پاسـخگویى و ظرفیـت اثرگذارى 
آن هـا اسـت. به جاى اسـتفاده از شـیوه قدیمـى شخصیت بخشـى اسـتعارى، انتخاب صفت 
«ایرادگیـر، داد و بیدادکـن» نشـانگر رمزىـ  مادى بودن گیاهان در شـعر مارى اسـت. مارى 
به جـاى تفسـیر یـا توصیـف گیاهـان به شـکل عینى، سـوژه هاى گیاهـى صاحـب ادراك را 

قـادر مى سـازد تـا از طریق شـعر صحبـت کنند.
گیاهـان  کـه  امـکان  ایـن  بـا  مى دهـد،  نشـان  را  غنایـى  جاذبـۀ  مـارى  لیـز  شـعر 
به عنـوان موجـودات مـدرك و باهـوش داراى روح هسـتند نـه موجـودات منفعل بـى اراده، 
پس زمینه هـاى زیباشناسـانه یـا پوشـش هاى صامت حیاتـى. تخیل نباتى که توسـط مارى 
بـه پیش کشـیده مى شـود، دیدگاه قدیمى دربـارة روح گیاهمنـد (روینده) را از اسـاس در 
قالـب اصطالحـات جدیـدى اصـالح مى کنـد کـه سـنت هاى معنـوى را به عنـوان بخشـى 
از آرمـان تقریـب فرهنگـى ادغـام مى کنـد. روح گیاهـى بـه مفهـوم مورِدنظر مـارى درون 
کنش هـاى بیـن گیاهـان، حشـرات، حیوانـات، خـاك، صخره هـا و انسـان ها نقـش بسـته 
مى شـود. درواقـع مـارى بـا روح بخشـى بـه گیـاه تـالش دارد تـا انـکار صـداى مختـص به 
طبیعت توسـط خردگرایى روشـنگرانه و سلسـله مراتب ایجاد روح توسـط ارسـطو را خنثى 

. کند
فصل سـوم به بررسـى آثار مـارى الیـور، شـاعر امریکایى اختصـاص دارد کـه عنوان 
«آن خـط پرمنفـذ: مـارى الیـور و بیناجسـمانیت30 بـدن گیـاه» بـر پیشـانى آن نقـش 
اثـر  در  بشـرى  جسـمانى  پیوسـتگى هاى  و  جنگل شناسـى  گیاهـى،  دانـش  بسته اسـت. 
مـارى الیـور به عنـوان یکـى از پیشـروترین شـاعران زیسـت بوم در ادبیـات معاصـر آمریکا، 
طنیـن برانگیزاننـده اى دارد. شـعر نباتـى الیـور بـر «تبادالت جسـمانى متکثر که پیوسـته 
در زندگـى روزمـرة مـا اتفـاق مى افتـد» (رایـن، 2018: 55)، تأکیـد مـى ورزد. بـدن، بـه 
عنـوان یکـى از پایه هـاى فکـرى شـاعر، نفوذپذیـر، متکثـر، ناهمگـن و نامتعین بـه تصویر 

معرفى و مرورى بر کتاب گیاهان در شعر معاصر: نقدبوم گرا و تخیل نباتى
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کشـیده شـده اسـت و بـه شـدت در برابـر سـوژه فردیـت یافتـه، مقاومـت مى کنـد. بـدن 
بیناجسـمانى نشان داده شـده در شـاعرانۀ الیور، آشـکارا فرابشـرى اسـت که به واسـطۀ زبان 
ازطریـق خصیصه هـاى حس بویایى، چشـایى و المسـه در ارتباط با زیبایى شناسـى بصرى 

و شـنیدارى شـکل گرفته اسـت.
ایـن فصـل با مطالعه در بافت تفاسـیر تاریخى و علمى از جسـم گیاهى در شـعر نباتى 
مـارى الیـور نشـان مى دهـد که گیاهان حِدواسـط تجربۀ بشـرى از جهان و قـادر به ادراك 
جسـمانى هسـتند. الیـور تجسـم گیاهـى را الزاماً بیناجسـمانى بـه نظم درمى آورد. جسـم 
گیاهـى کـه الیـور بـه تصویر مى کشـد، بـه گیـاه فاعلى مربوط اسـت نـه جسـم آناتومیک 
در سـنت بیولـوژى و نـه جسـم متافوریـک ناشـى از اصل شـباهت. اثـر الیـور مخاطبش را 
بـه شـناخت عاطفـى از گیاهـانـ  بر پایۀ نیازهاى جسـمانى خـاص هر دوـ  به عنـوان قدم 
ضـرورى در ارج نهـادن بـه طبیعـت نباتـى و گرامیداشـت فضـاى زیسـتى گیاهمند سـوق 
مى دهـد کـه به زیبایى، کل هسـتى را على رغـم بى اعتنایـى مخاطره آمیز بشـریت، حمایت 
مى کنـد. بنابرایـن قدرت بیناجسـمانیت در رابطه اش با همدلى نهفته اسـت کـه مى تواند با 
برداشـتن موانـع مفهومـى کـه ما انسـان ها را فراتـر از آنان قرار مى دهد، عشـق بـه گیاهان 
را در مـا برانگیختـه و تقویـت نمایـد. جـان رایـن در ایـن فصـل نیز مشـابه فصـل قبلى با 
آوردن مثال هایـى از اشـعار شـاعر، بـه تشـریح زوایاى گیاه شـناختى و بیناجسـمانیت بدن 
گیـاه مى پـردازد. ازجملـه اشـعار «درخـت گـردو » و «منظره». شـعر «درخت گـردو»31  از 
مجموعـه شـعرهاى جدیـد و منتخـب32 روایتگـر الیه هـاى صمیمى بیـن زندگـى نباتى و 
اجـداد الیـور اسـت کـه جریـان مجادلـه بیـن شـاعرـ  دختـر و مـادر کهن سـالى را بر سـر 
درخـت گـردوى سـیاه و قدیمى ترسـیم مى کنـد که اینـک به خاطر قدمت و کهولت سـن 
از هم گسـیخته و مایـۀ زحمـت شده اسـت؛ «ریشـه هایش در آبگـذر زیر زمیـن» و  برگ ها 
«...سـنگین تر و سـنگین تر مى شـود/ سـال به سـال/ و میوه/ چیدن میوه مشـکل تر» (نقل 
در رایـن، 2018: 56). در واقـع، شـعر «درخـت گـردو» راهکار سـودآورى از فروش درخت 

گـردوى سـیاه بـه الوار فـروش را بـراى پرداخـت وام به چالش مى کشـد.
بنابرایـن الیـور بـا سهیم شـدن در بینشـى عمیـق بـا گیاهـان و همسـو شـدن بـا 
پارادایـم از  بـود.)  مورِدعالقـه اش  شـعراى  از  (مولـوى  غیرغربـى  هستى شناسـى هاى 

ارسـطویىـ  لنینـى در انـکار و یا تحقیر روحمندى گیاهان تخطى کرد. مثال دیگر از شـعر 
الیور در این فصل به شعر «منظره33» اختصاص دارد که بیانگر بیناجسمانیت گیاه ـ انسان
در دو بند اول آن اسـت: «آیا عادى نیسـت برگ هاى خزه/ اگر مى خواسـتند، مى توانسـتند 
تمـام روز سـخنرانى کننـد/ دربـارة آرامـش معنوى/ با این تفـاوت که زبانـى ندارند؟» (نقل 
شـده در رایـن، 2018: 57). حضـور جسـمانى خزه در شـعر بسـان برگى متصور شـده که 
حقیقتـاً از زمینـى که شـاعر بـر روى آن در حالتى از پذیرش ادراکى قـدم مى زند، حفاظت 
مى کنـد و آن را پـرورش مى دهـد. عالوه بر ایـن برگ هـاى خـزه در شـعر الیـور روحمنـد، 
خودهـادى و سـوژه هاى تصمیم گیرنـده اى هسـتند کـه «...مى توانسـتند سـخنرانى کنند/ 
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تمـام روز اگـر مى خواسـتند» (همـان). در بوطیقاى الیـور آرزوى معنوى انسـان اگر با خرد 
جسـم و طبیعـت هدایـت نشـود، به سـمت گمراهى سـوق مى یابد. نویسـنده بـا نقلِ قولى 
از الیـور ایـن فصـل را بـه پایان مى رسـاند که: ...«مـا باید بخواهیـم که جهان مـان را نجات 
دهیـم و بـراى این کـه بخواهیـم جهـان را نجـات دهیـم، باید یـاد بگیریم که به آن عشـق 
بورزیـم- و بـراى عشـق ورزیـدن بـه آن بایـد دوباره بـا آن مأنوس شـویم» (رایـن، 2018: 

.(75
«گیـاه شـفابخِش جراحت هـاى درون اسـت: موضـع همدلـى زیسـتى و بوطیقـاى 
رادیـکال گیاهـى در شـعر الیزابـت بلتسـو» فصـل چهـارم کتـاب را زینت داده اسـت که 
اشـاره اى اسـت بـر این که گیاهـان درحالى کـه بى دریغ غـذا، فیبر، مـواد، اکسـیژن و دیگر 
احتیاجـات مـا را تأمیـن مى کنند، مـواد داروئى الزم براى رفاه بشـر را نیز فراهـم مى آورند. 
بلتسـو زبـان سـنت هاى طبـى پیشـاعلم اروپـا را کـه ریشـه در ارتباطات همدالنۀ زیسـتى 
بیـن انسـان و موجـودات گیاهـى دارد، طلـب مى کنـد. شـعر بلتسـو بـا بـه نظـم درآوردن 
میراث هـاى گیاهـان طبـى در برابر ویژگى هـاى اکولوژیکـى، زیسـت جغرافیایى و فرهنگى 
بـر تجزیه گرایـى فتوشـیمیایى غلبـه مى کنـد و مـا را قادر مى سـازد تـا دوباره بـه عاملیت 
درمانـى و پتانسـیل شفابخشـى معمول زندگى گیاهى فکر کنیـم. درنتیجه طبیعت گیاهى 
به جـاى پیشـینۀ روایـى، ابـزار زیباشـناختى یـا ابژة جنسـى شـده، بـه شـریکى در فرایند 
شـعرى و در بهتریـن حالـت بـه عامـل محترم، ارزشـمند و حتـى محبوب در شـکل گیرى 
دانـش تبدیـل مى شـود. ایـن فصـل بـا برجسـته کـردن همدلـى زیسـتى به عنـوان اصـل 
ضـرورى در پى ریـزى بازنمایى گیاهان جهانى در مجموعه شـعر بلتسـو با نـام فارموکوپیا34 

یـک گام به جلو برمـى دارد.
بلتسـو در مجموعـه شـعر فارموکوپیـا نه تنهـا گیاهـان دارویـى را کل نگرانـه و خالقانه 
بـر روى صفحـه بازنمایـى مى کنـد، بلکه پتانسـیل شـعر را بـراى حفاظت کـردن و درواقع 
جوان بخشـى دوبارة سـنت هاى طب باسـتانى نشـان مى دهد که اغلب در حاشـیۀ گفتمان 
فتوشـیمیایى مـدرن محو شده اسـت. لذا شـعر گیاهـى رادیکال بـر نقش حیاتـى بازنمایى 
ادبـى در همـراه کـردن خواننـدگانـ  و شـنوندگانـ  با زندگـى و هسـتى هاى نباتى تأکید 
دارد. به خصـوص فارماکوپوئیـا ادراك، تأمـل و اشـتغال بـه جهـان گیاهـان را در زمان هـا و 
در مکان هـاى سـکونتش تسـهیل مى کنـد، ازاین رو حاشـیه بودگـى گیاهـان را در گفتمان 

ادبـى، بیـان روزمـره و آگاهـى عمومى وارونه مى سـازد.
عنـوان فصـل پنجم «از بوى زننـدة غازیا تـا گل کتان حـرام زاده: فکاهـى نباتى35 در 
شـعر علف هـاى هرز و گل هاى وحشـى آلیس اسـؤالد» اسـت. این فصل ایـدة فکاهى نباتى 
را از منظـر تاریخـى بررسـى مى کنـد و سـپس دیدگاه هاى نقـد زیسـت بوم را درباب خنده 
در نوشـته هاى زیسـت محیطى مـرور مى کنـد. فکاهـى نباتى ابـزارى براى واکنـش در برابر 
فقـدان گیـاه در دوره اى از تخریب گسـتردة زیسـت بوم فراهم مى آورد. مثال بارز نویسـندة 
کتاب از شـعر اسـؤالد، مجموعه شـعر علف هاى هرز و گلهاى وحشـى اسـت. نظم اسـؤالد 
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بـه مخاطبـش نگاه غیرمرسـوم به هستى شناسـى گیاهى را پیشـنهاد مى کنـد. درحالى که 
مخاطـب (و تماشـاچیان) را به خیره شـدن تا اعماق موجـود نباتى قادر مى سـازد، همزمان 
فکاهـى در علف هـاى هـرز و گل هاى وحشـى بـا جدیتى کـه ویژگى گفتمان علـف و بیان 
پیش رونـدة گیـاه اسـت، تعـادل برقـرار مى کنـد. در مجموعـۀ علف هـاى هـرز و گل هـاى 
وحشـى فکاهـى نباتـى و گیـاه کمیک کامل ترین بیان خـود را درون اثر ادبـى او تا به امروز 
پیـدا مى کننـد. درحالى کـه بـه گیـاه در فضـاى متنى جـان مى بخشـد، فکاهى در شـعر او 
کمـک مى کنـد تـا در هولناکـى لفـظ بومى-غریبه کـه بسـیارى از گونه هـا را در برگرفته، 
تعـادل برقـرار کنـد. شـعر اسـؤالد یک عنصـر آموزنـده دارد که بـا فحواى کمیک تشـدید 
مى شـود. با تسـهیل در ادراك رفتار گیاه، فکاهى در نوشـتۀ او به سـبکى بدل مى شـود تا 
زندگى هـاى نباتـى را «بى واسـطه بـه متـن» انتقال دهد. اسـؤالد ازطریق شخصیت بخشـى 
گیاهـان را بـه شـوخى مى گیـردـ  و درنتیجـه از خصوصیت انسـانى عارى مى کنـد. از این 
حیـث بـه تجـارب زیسـتۀ گیـاه قدرت مى بخشـد تـا بارور شـوند، بـدون توجه بـه مفاهیم 
ارتودوکسـى کـه تمایـل (اسـتعداد) آن ها به تجربه کـردن را انکار مى کنند. فکاهى در شـعر 
اسـؤالد یـک آرایـش مهـم و سرچشـمۀ امید اسـت که به عنـوان نشـان بیرونى سـرزندگى 
گیـاهـ  شـکفتگى وحشـىـ  به خصـوص در تجلى شـان از هـوش، ارتباط و رفتارشـان عمل 
مى کنـد. عناصـر فکاهـى کمـک مى کنـد تـا گیاهـان را از قیـد جایـگاه قراردادى شـان در 

پیشـینۀ تاریـخ روایـى یا در مقـام آرایه هـاى ادبى در خدمت اهداف انسـانى آزاد سـازد.
در شـرایطى کـه تنوع زیسـتى در گسـترة جهانى در حـال کاهش اسـتـ  جنگل هاى 
قدیمـى بـه مـزارع تبدیـل شـدند، گونه هـاى نباتـى بـراى همیشـه بـه ارواح رانده شـده به 
حاشـیۀ تخیـل انسـانى بـدل شـدندـ  پـرورش توانایـى خندیـدن به خاطـر گیاه و بـا گیاه 
باعـث تخفیـف ناامیدى مى شـود که بسـیارى از مـا را به سـتوه آورده اسـت. بنابراین خنده 
و عواطـف وابسـته بـه آن «منشـأ امید»ى را بـراى آینده اى کـه اخالقاً به انسـان و گیاهان 

(و حیوانـات، قـارچ، آب، هـوا، صخره هـا و غیـره) ارزش قایـل مى شـود، بنـا مى نهد.
در فصل ششـم «هشـیارى مدفون در خاك: حافظۀ گیاهى36 در زنبق وحشـى لوییز 
گالك»، با تمرکز بر شـعر شـاعر امریکایى لوئیز گالك مورد بررسـى قرار گرفته است. گالك 
اشـارات آشـکارى بـه دانش هشـیارى، رفتار و یادگیـرى در گیاه نمى کند. بااین وجود شـعر 
او خالقانـه حافظه هـاى موجـودات گیاهـى از خـود، از یکدیگر و از شـرایط زیست بوم شـان 
را بـه هـم پیونـد مى زنـد. شـعر نباتـى گالك دربرگیرنـدة دیالکتیکـى از گیاهان اسـت که 
هـم اشـیاء جانـدار و هـم غیرجانـدار پیرامونشـان را تحت تأثیر قـرار مى دهنـد و در مقابل 
از محیـط پیرامونشـان تأثیـر مى گیرنـد. به ویـژه شـعر گالك بـا چندآوایـى بین یـادآورى 
انسـانى از حافظـۀ گیاه (بـه خاطر آوردن) و برجسته سـازى متنى از حافظـۀ نباتى و همراه 

بـا آن هشـیارى به عنـوان ویژگـى ذاتى سـوژه هاى گیاهى در حرکت اسـت.
بدین ترتیـب اثـر اوـ  بـه شـکل غنایـىـ  بازتابى از این ادعاى هستى شناسـى اسـت که 
گیاهـان از آگاهـى زودگـذر برخـوردار هسـتند و گذشـته اى دارنـد که دربرگیرندة هسـتى 
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گسترده شـان اسـت و ممکـن اسـت، هـر لحظـه اراده کننـد بـه آن دسترسـى یابنـد. این 
فصـل نشـان مى دهـد که تجسـم شـاعرانۀ او از حافظـۀ گیاهـى «درونـ  حافظـه اى» 37 و 
مسـتلزم تغییـر یـا «دیالوگـى از حافظه هـا» بیـن انسـان، گیاه و دیگر سـخنگویان اسـت. 
بـه بیـان دقیق تـر حافظـۀ نباتى زنبـق وحشـى درونـ  حافظه اى اسـت کـه در آن تجدید 
خاطرات شـاعر ـ باغبان با خاطرات گویندگان ـ گل ـ به شـیوه هاى مختلف ـ همپوشـانى 
شده اسـت. بـا خوانش مجموعۀ زنبق وحشـى بـا «دیالوگـى از خاطـرات» درون-حافظه اى 
بیـن سـوژه هاى انسـانى، گیاهـى و دیگـر سـوژه ها روبـرو مى شـویم. گل موقتـاً حافظـۀ 
عمیقـى دارد کـه از میـدان محـدود یـادآورى بشـرى فراتـر مـى رود. زنبق وحشـى به گل، 
قـواى ذهنـى از حافظـه و آگاهـى ارجـاع دارد. بااین وجـود دیالـوگ درونـ  حافظـه اى هم 

شـاعرانه اسـت و هم از نظـر ویژگـى اکولوژیک.
مسـئلۀ قابلِ تأمـل دیگـرى کـه در ایـن فصل بـر آن تمرکز شـده، مقابله با پاك سـازى 
ذهنـى در ارتبـاط بـا گیاهـان اسـت. بـا در نظر گرفتـن بحران هاى زیسـتى بر روى سـیارة 
زمیـن نیـاز بـه مکانیسـم هاى نظـرى و عملى زیادى اسـت تا مسـائل مربوط بـه اخالقیات 
گیـاه و عدالـت را برجسـته کـرد تـا آن چه باقـى مانـده، حفظ شـود و ازسـوى دیگر نیاز به 
شـیوه هاى جدیـدى اسـت تـا آن نمونه هـا، گونه هـا، جوامـع و مناظـرى را بـه یـاد بیاوریم 
و برایشـان ماتـم بگیریـم کـه شـدیداً تغییـر یافتـه یـا کامـًال از بین رفته انـد. در این راسـتا 
نویسـندة کتـاب عبـارت «حافظـه ـ عدالـت38» را پیشـنهاد مى دهـد. ایـن عبـارت بـه 
مقاومـت در برابـر پاك شـدگى وقایـع و موجودات گذشـته تعریف مى شـود و قلمـرو نباتى 
را دربرمى گیـرد. در مقـام صـداى مقابلـه با پاك سـازى غیراخالقى یـادآورى ذهنى، مفهوم
حافظهـ  عدالت در بافت نقد نباتى به رنج و مرگ گیاهان بها مى دهد. مفهوم حافظهـ  عدالت
گیاهـى بـر موقعیـت فاعلـى زندگى نباتـى در هزارتـوى سـاختار تاریخى یـا فرهنگى مثل 
شـعر داللـت دارد. عالوه بر ایـن مفهـوم مذکـور از توجـه اخالقـى بیشـتر بـه گیاهـان زنده 

بسـان موجـودات آگاه، پاسـخگو و داراى حافظـه دفـاع مى کند. 
فصـل هفتم کتـاب «آن دانه که زمان را  شـعله ور مى کند: جودیث رایـت و بى دوامى 
گیاهـان» عنـوان داده شده اسـت. در ایـن فصـل نویسـنده از عبـارت «زمـان گیاهـى39» 
اسـتفاده مى کنـد تـا توصیف گـر زودگـذرى باشـد کـه زندگـى و هسـتى هاى گیاهـى را 
کنتـرل مى کنـد و موجـود گیاهـى را از همتاهـاى انسـانى و جانـورى متمایـز مى کنـد. 
نویسـنده در تبییـن زمـان گیاهـى بـه گفتـۀ میشـل مـاردر40 اسـتناد مى کند کـه «زمان 
گیاهـى در حـاالت و ریتم هـاى متمایـز از منظـر کیفى رخ مى دهد، برحسـب آن چـه ما از 
زمـان ادراك مى کنیـم، سـنجش ناپذیر اسـت». گیاهـان بـا حضور جسمانى شـان، مسـئلۀ 
گـذرا بـودن را ازطریـق فرایندهـاى مادىـ  نشانه شـناختى بارور شـدن و سـپس مردن به 

نمایـش مى گذارنـد. ایـن فرایندهـا دال هایـى از حرکـت موقتـى را تولیـد مى کنند.
نویسـنده در ایـن فصـل بـه تکنولوژى هـاى بشـر انتقـاد مى کنـد کـه زودگـذر بـودن 
گیـاه را بـه شـکل فیزیکى تغییر مى دهنـد. به اعتقاد او انسـان از راه مداخـالت تکنولوژى، 
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شـیمیایى، کشـاورزى و دیگر شـیوه ها ریتم هاى درونى طبیعت گیاهان را دسـت کارى و از 
زمـان گیاهـى در خدمـت آگاهى انسـان رمزگشـایى و بهره بـردارى مى کند. مثـال بارز این 
مسـئله عکاسـى زمـانـ  گریز41 اسـت که مشـخصاً بر گیاهان آزمایشـگاهى یـا گل خانه اى 
از اواخـر قـرن هجدهـم و اوایل قرن بیسـتم تمرکز دارد کـه بنابه گفتۀ آنتونـى ترویوس42، 
فیزیولوژیسـت «عکاسـى زمـانـ  گریـز، حرکت گیاهان را سـرعت بخشـیده و آن هـا را در 

چارچـوب زمانـى که براى ما آشـنا اسـت، درآورده اسـت» (رایـن، 2018: 165)
نویسـنده در راسـتاى تبیین و تشـریح مسئلۀ ناپایدارى گیاهى اشـاره اى دارد بر این که 
در تفکـر ارسـطویى دو عبـارت بین دو بعـد متمایز و در عین حال هم پوشـانى کننده از زمان 
تمایـز قائـل مى شـود: کرونـوس43  و کایـروس44. کرونـوس بازتـاب مفهومى از زمان اسـت 
بـه شـکل پدیـدة شـبکه اى و قابلِ سـنجش بـا مقیـاس کّمى مدت، سـرعت، طول یا سـن. 
زمـان در قالـب کرونوس، دربرگیرنده و حتى از آن بیشـتر شـبیه به فراینـد حرکت متوالى 
روز تـا شـب، بهـار تـا زمسـتان، جوانى تا پیـرى، یا شـکوفه دادن تـا بذر ریختن اسـت که 
منطـق نقش هـاى موقتى مثـل قبل و بعـد را ممکن مى سـازد. در مقابل، کایـروس ویژگى 
کیفـى، نامتوالـى از زمـان و اشـباع وقایع بـا معنى و جـدول زمانى را به نمایـش مى گذارد. 
حساسـیت کایروسـى در بیـان زمان درسـت، زمان بنـدى مصـدرى و توصیف گرهاى خیلى 
زود و خیلى دیر نهفته اسـت. یکى از روش هایى که انسـان ها از تسلسـل و جابه جاشـدگى 
زمـان آگاه مى شـوند، فعـل و انفعال مادى گیاهان اسـت: بذرپاشـى، شـکوفه دهى، باردهى، 
ریشـه زنى، تکثیر کـردن، عقب کشـى، وجود پیدا کردن، مردن و شکوفاشـدن در مرگشـان. 
یـک رویکـرد به زمان گیاهى (مثل پلکسـیتى)، با چندبعدى شـدن زودگـذرى، همگونگى 
تفـاوت گیاهـى را رد مى کنـد. شـاعر مـا را از طریـق پیوسـتار زمـانـ  فضـا بر پایۀ زیسـت 

منطقـه بـه تصاحب زمـان (گیاهى)مان دعـوت مى کند.
نویسـنده با انتخاب اشـعارى از جودیث رایت اسـتدالل مى کند که شـعر رایت کاهش 
زمـان گیاهـى و زودگـذرى مادى گـرا و سـرمایه دارانه را کـه بـر طبیعـت نباتـى تحمیـل 
شده اسـت، زیـر سـؤال مى بـرد و در برابـر تحمیـل چارچوب هـاى زمـان انسـانى بـر روى 
گیاهـان و دیگـر موجـودات مقاومـت مى کند. او در مقابل با اقدام زیسـت  شـاعرانگى تالش 
مى کنـد تـا مسـئوالنه و گفتمندانه به زمان گیاهـان بپردازد و به خصوص زمان را برحسـب 
تعهـدش بـه آگاهى زیسـت محیطى، اخالقیـات، عمل گرایـى و نظارت زیسـت محیطى ارائه 
کنـد. شـاعر بـر ویژگـى اولیـه و ریتم هاى زیسـتى خاصـى از اشـخاص و گونه ها بر اسـاس 
فصـول تأکیـد مى ورزد. نوشـتۀ او «رابطۀ پیچیدة گذشـته و حـال را با خواننـدگان امروز و 
آینـده» به صراحـت بیـان مى دارد. شـاعر ادراك خوانندگانـش را طلب مى کنـد : «بار دیگر 
کـه بـا خزه یـا صخرة گل سـنگى مواجه مى شـوى، بکوش تا ذهنـت را پیرامون گذشـتۀ او 
طـواف بدهـى» (رایـن، 2019: 177). از این حیـث در راسـتاى پیوند زودگذر بـودن با نفس 
کشـیدن، شـاعر از حضـور حیاتـى و میانجیگـر زندگى گیاهى در روابط انسـانى با هسـتى 
و زمـان بهـره مى گیـرد: «پـس گوش کـن. از دهان زمـان صـداى ناتمامى مى آیـد، صداى 
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نارسـایى کـه تنهـا در سـکوت نفـس کشـیدن هایمان شـنیده مى شـود. آن گاه کـه قلـب 
بازمى ایسـتد و عصـب شـنیدارى منقبض شده اسـت» (رایـن، 2018: 179)

شـعر رایـت ظرفیـت زبـان شـاعرى را عریـان عیـان مى کنـد تـا زمـان گیـاه و بیـان 
بى شمارشـان را بـا زودگذرى هـاى انسـانى پیونـد دهد. درحقیقـت نمایـش او از زمان گیاه 
بـا ادراك حسـى او از زندگـى گیاهـى ازطریـق فصـول پیونـد مى خـورد. لـذا شـعر او بـر 
رابطـۀ همکارى کننـده بیـن تفکـر (خواندن دربـارة گیاهـان) و بى واسـطگى (تجربۀ جهان 
غیرانسـانى به طـور مسـتقیم ازطریـق حـواس) در ایجـاد آگاهـى نسـبت به موجـود نباتى 
تأکیـد مـى ورزد. غزل سـرایى او آگاهـى خوانندگانـش را از مکان نـگارى دشـوار زمانـى از 
سـرخس ها، ارکیدهـا و دیگـر گیاهـان اسـترالیایى تهییج مى کنـد. او به ما یادآور مى شـود 
کـه ایـن گونه هـا دروازه هـاى زنـده و صاحـب نفس بـه دورترین سراشـیبى زمان هسـتند، 
آن طور کـه مـا مى شناسـیم، «زمانى که انسـان فراسـوى آن تنهـا خواب را به یـاد مى آورد» 

(رایـن، 2018: 184).
چـرا یـک درخت یـا گیاه مى میرد؟ چـه زمانى مرگ یـک گیاه براى ما مهم مى شـود؟ 
ایـن سـؤاالت جنبه هـاى مختلفـى از فناپذیـرى در قلمرو گیاهـان را نشـان مى دهد. فصل 
هشـتم بـا عنـوان «در باب مـرگ گیاهان: پاستورالیسـم رادیکال45 جان کینزال و سـنگینى 
بار افسـردگى نباتى» به بررسـى شـعر نویسـنده و فعال اسـترالیایى، جان کینزال مى پردازد 
و بـر ابعـاد واقعـى و مجسـم مـرگ گیاهـانـ  نـه مـرگ اسـتعارىـ  در برابر  فشـار جهانى 
درخصـوص سـرعت فقـدان تنـوع نباتى و نابـودى همگانى جوامـع گیاهى تأکیـد مى کند. 
مـرگ گیـاه در تاریخ شـعر عمدتـاً در زبان مجازى به عنوان اسـتعاره اى از فناپذیرى انسـان 
یـا افـول ارزش هـاى اجتماعـى شـکل گرفته اسـت، امـا انتخاب شـعر جـان کینزال توسـط 
نویسـنده بـراى بررسـى در ایـن فصـل یـک استثناسـت، چراکـه کینـزال به مـرگ گیاه به 

شـکل نفـى زندگى-جهانـى کـه در تعامل شـکل گرفته و تکثـر گونه ها توجـه مى کند.
به هرحـال اگـر از گیـاه به عنـوان فاقـد ادراك تعبیـر شـود ـ کـه بنابرایـن در چرخـۀ 
بـزرگ هسـتى در مقامـى پایین تـر از حیوانـات و انسـان ها قـرار داردـ  مرگـش نـه ازنظـر 
فـردى، بـراى مـا مهم مى شـود، نه اجتماعـى و نه از منظـر خردگرایى. در سـطح کاربردى 
گیاهـان علف هـاى آزاردهنـده اى هسـتند کـه از ریشـه برمى کنیـم یـا مـواد خوراکـى 
(میوه هـا، سـبزیجات، رسـتنى ها) هسـتند بـراى مصـرف روزانـۀ ما: مـرگ آن هـا زندگى را 
ممکـن مى سـازد (و لـذت زیسـتن را). تمرکـز نویسـنده در ایـن فصـل در تضاد بـا دیدگاه 
سـودجویانه از گیـاه بـر این قـرار گرفته که این علف هـاى مایۀ آزار را در شـعر جان کینزال 
بررسـى کند و شـعر را واسـط ضرورى براى بیـان زندگى غیرانسـان هاى صامت به اصطالح 

بى پایـه در پـس سـودمندى باارزش مرگشـان قـرار دهد.
نویسـنده در ایـن فصـل با طرح دو نوع مـرگ؛ مرگ بیوژنیک46 و مـرگ انتروپوژنیک47 
بـه مسـئلۀ مـرگ گیاه در زیسـت شـاعرانه هاى کینزال مى پـردازد. مرگ بیوژنیک مسـتلزم 
زوال و مـرگ مـادى گیاهـان اسـت: پژمـردن برگ ها، پوسـیدگى ریشـه ها، ریختن پوسـت 

معرفى و مرورى بر کتاب گیاهان در شعر معاصر: نقدبوم گرا و تخیل نباتى
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معرفى کتاب

درخـت و افتـادن شـاخه ها به عنـوان اتفاقـات اکولوژیکـى کـه بـراى بازتولید سیسـتم هاى 
زیسـت کـره و تکثیر گونه هـاى ضرورى، حیاتى اسـت. مرگ انتروپوژنیـک دربرگیرندة این 
مـوارد اسـت: قطـع تنۀ درخت، مسـموم کردن سـاقه هاى زیرزمینى و نابـودى نواحى نباتى 
بـا اهمـال کارى، نادیده گرفتـن یـا «زیست بوم کشـى»48 آن گونه که توسـط انسـان ها ترویج 
شده اسـت. نویسـنده بـا قـرار دادن شـاعرانه هاى نباتـى کینـزال در ادبیـات شـبانى رادیکال 
بـر زوال گیاهـان به عنـوان منشـأ افسـردگى نباتى صحـه مى گـذارد. کینزال بـا زیرکى بین 
ادبیـات ضدشـبانى و ادبیـات شـبانى رادیـکال تمایـز قائل مى شـود. بـراى کینـزال ادبیات 
ضدشـبانى اسـترالیا نمایانگـر شـاعرانى اسـت کـه در فضاهـاى شـبانى قـرار گرفته انـد (یا 
درموردشـان مى نویسـد)، شـاعرانى کـه اسـطوره هاى روسـتایى را با فرهنگ اسـتعمارى و 
میـراث ادبـى به چالش مى کشـانند. ادبیات رادیکال شـبانى در تضاد با ادبیات ضدشـبانى، 
«اصـول مؤثـر گفتـۀ شـبانى، آواز شـبانى و عـرف شـبانى» را پـى مى افکنـد و «اشـتیاق 
بـراى «تغییـر رادیـکال» را بیـان مـى دارد. (رایـن، 2018: 202). پرداختـن او بـه زیسـت 
شـاعرانه هاى رادیـکال نقـد تنـد و تیـزى را به عنـوان سـنتى کـه متضمـن ویرانـى منطقۀ 
ویتبلـت و تغییـر مـکان مربوط به فرهنگ هاى بومى در اسـترالیا اسـت، در ادبیات شـبانى 

مى دهد. شـکل 
افسـردگى و سوالسـتالژى49 زیسـت محیطى نیز از کلیدواژه هاى مورد تأکید نویسـنده 
در ایـن فصـل اسـت. رنـه لرتزمـان50 افسـردگى زیسـت محیطى51 را این گونـه تعریـف 
مى کنـد: «شـرایطى کـه در آن حتـى افـرادى کـه از آسـایش اکوسیسـتم ها و نسـل هاى 
آینـده شـدیداً مراقبـت مى کننـد، در تبیین ایـن توجه در عمـل ناکارآمد مى شـوند» (نقل 
در رایـن، 2018: 203). افسـردگى زیسـت محیطى بـا اضطراب، دلسـردى، غم، شکسـت و 
ناامیـدى همـراه اسـت، همان طـور کـه مى توانـد بـا حسـى پیشـگویانه از سـوگوارى براى 
تلفـات بوم شـناختى در آینـده همراه باشـد. نویسـنده افسـردگى نباتـى را این گونه تعریف 
مى کنـد: «دلتنگـى بـراى وطـن درحالى کـه فـرد هنـوز در وطـن اسـت» (رایـن، 20019: 
204). سوالسـتالژى دربرگیرندة پریشـانى و اضطرابى اسـت که با تجربۀ دسـت اول فرد از 
مکان ـ وطنى که در گذشـته، حال و آینده رو به زوال اسـت، تشـدید مى شـود. افسـردگى 
نباتـى52 بـا شـرایط سوالسـتالژیکى قابـل تعریـف اسـت کـه در آن مردمـى کـه صمیمانه 
بـا گیاهـان یکـى مى شـوند، یـا از کار مى افتنـد یـا بـا اضطـراب، ناامیـدى و اندوه ناشـى از 
فقـدان نمونه هـاى فـردى یـا کل جوامـع نباتـى، به عمـل فراخوانده مى شـوند. افسـردگى 
نباتـى بـراى درك ادبیات شـبانى رادیـکال کینزال به عنوان سرچشـمۀ خشـم، عمل گرایى، 

انعـکاس و گاهـى شـگفتى در ارتبـاط بـا زوال گیاهان، محورى اسـت.
فصـل آخـر کتـاب بـا عنـوان «هر برگـى که بـا مـا تخیـل مى شـود: امیـد گیاهى و 
عشـق بـه الهـۀ گیـاه در شـعر جـوى هارجـو» با این بـرش از شـعر هارجـو آغاز مى شـود: 
«... تخیـل مـا را روشـن مى کنـد، بـا مـا سـخن مى گویـد، بـا مـا آواز مى خوانـد» (رایـن، 
20019: 214). در عصـر فقـدان مسـلم تنـوع زیسـتى و اختـالل روانـى، زندگـى گیاهـى 
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حـس حیات بخشـى از امیـد را در افـراد، اجتماعـات و جوامـع بیـدار مى کنـد. همان طـور 
کـه ریمونـد ویلیامـز53 اشـاره مى کنـد، گیاهـان مى تواننـد «منشـاء امیـد»ى باشـند براى 
آینـده اى کـه بیشـتر زیسـت محورـ  یـا حداقل کمتـر انتروپوسـنتریک54ـ  اسـت، آینده اى 

کـه بـراى زندگى هـاى غیرانسـان به طـور یکسـان ارزش قایـل مى شـوند.
نویسـنده در ایـن فصـل از هارجو به عنوان شـاعر نباتى یـاد مى کند کـه در برابر آن چه 
«غیرانسان شـدگى»55 گیاهـان مى نامـد، مقاومت مى کنـد. او زندگى گیاهـى را نه به عنوان 
پیش زمینـۀ زیبایـى یـا متـاع فرهنگـى بلکـه به عنـوان عامـل درحـال جنبـش در فراینـد 
نوشـتار، ترکیـب و ارزش گـذارى زبانـى به کار مى گیرد. گیاهان توسـط هارجـو با بیان هاى 
زنـده و تجسـم هاى تپنـده اى از امیـد، به جاى سـاختار نمادین یا ابژة غنایى خالى از نشـان 
مـادى بـه شـعر درآورده مى شـوند. شـاعرانه هاى او نهایتـاً بـه یـاد ما مـى آورد کـه زندگى 
گیاهـى چیـزى بیـش از یـک نماد یا تجسـمى از عروج انسـانى اسـت. از نگاه چارلـز رایان 
گیاهـان عالوه بـر نمایانـدن و تجسـم کردن امیـد مى تواننـد به عنـوان موجوداتـى کـه امید 
دارنـد، بـه ادراك درآینـد؛ ادعایـى کـه در ارتباط با شـواهد علمـى از احساسـات، عاطفه و 

آرزو در جهـان نباتى پذیرفتنى اسـت.
بنابرایـن ایـن فصـل شـعر جـوى هارجـو را از منشـور امیـد نباتـى56 بررسـى مى کند. 
هارجـو بـر تجانـس بیـن شـعر و گیاهـان تأمـل مى کنـد کـه ـ به عنـوان شـاعر جـوان و 
ایده آل گـرا ـ درك وى از پتانسـیل ادبیـات در تولیـد و انتقـال امیـد را تحـت تأثیـر قـرار 
مى دهـد. هارجـو بـا دعوت به تأمل در دیالکتیک امید نباتى، خوانندگانـ  و شـنوندگانشـ  
را قـادر مى سـازد تـا گیاهـان را به عنـوان حامـالن آگاهى رو به جلـو که الزمۀ امید اسـت، 
تصـور کننـد. بـراى هارجـو طبیعـت گیاهـى پایۀ تکانش سیاسـى شـعرش اسـت، البته نه 
به عنـوان پیش زمینـۀ روایـى یـا ابژة زیباشناسـى بلکه به عنـوان «یک همصحبت، شـاهد و 
مایـۀ تسـلى». ایـن فصل همچنیـن از این موضـوع بحث مى کنـد که شـاعرانه هاى گیاهى 
هارجـو دربرگیرنـدة دیالکتیـک گیاهـان هم در امیدبخشـى و هم امیدوارى اسـت. به عالوه 
امیـد نباتـى پیوندى بیـن گیاهان، حیوانات، انسـان ها، عناصـر طبیعى، کیهـان، موجودات 
اسـطوره اى، نیایشـگران، آوازهـا، آرزوهـا، انتزاعى هـا و ایده آل هاسـت. شـاعرانه هاى گیاهى 
هارجـو درجهان بودگـى57 گیـاه را در وسـیع ترین حـوزة ممکـن از عبـارت بـه روى صحنه 

مى آورد.
هارجـو در شـعرهایش فیل گـوش، درخـت و بوتـه و ... را به عنـوان وجودهـاى قـادر بـه 
لذت بـردن و خوشـى کردن در واکنـش بـه ورود باران به تصویر مى کشـد. گیاهـان به عنوان 
اجـزاء سـاکِت روایـت شـعرى بـه نمایـش گذاشـته نمى شـوند، بلکـه مشـارکت کنندگان 
مى شـوند.  ملحـق  روان پاالیـى  و  نوزایـى  در  شـعر  گوینـدة  بـه  کـه  هسـتند  اثرگـذارى 
تطهیـر معنـوى ازطریـق همنوایـى بـاران، گیـاه و آواز شـکل مى گیـرد. برتـرى اشـعار 
هارجـو در مقایسـه بـا مـارى، الیور، بلتسـو، اسـؤالد، گالك، رایـت، کینزال و دیگر شـاعران 
نباتـى معاصـر، اجتنـاب از تمرکـز بـر گونـۀ منفـرد اسـت و درعـوض تـالش مى کنـد تـا 

معرفى و مرورى بر کتاب گیاهان در شعر معاصر: نقدبوم گرا و تخیل نباتى
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درهم تنیدگـى دوجانبـه بیـن انسـان ها، گیاهـان، حیوانـات، پرندگان، حشـرات، شـهرها و 
کیهـان را از نقطه نظـر بومـى آشـکار سـازد. هارجـو در مواجهه با اندیشـۀ اشـرف المخلوقى 
انسـان در برابـر گیـاه و برانگیختـن جهـان نباتـى بـه گیاهـان امیـد مى بخشـد و بـه آن ها 
به عنـوان موجـودات مدرکـى که صمیمانـه با مردم بومـى پیوند دارند و بـراى آیندة عدالت 
اجتماعـى و اکولوژیکـى حیاتـى هسـتند، تعالـى مى بخشـد. امید نباتـى پذیراى ایـن ایده 

اسـت کـه گیـاه حامـل امیـد بـراى آینـدة برابر بـر روى زمیـن براى خـود و ما اسـت.

نتیجه گیرى
کتـاب گیاهـان در شـعر معاصر بـراى خوانـش چندرشـته اى درزمینه هاى نقد زیسـت بوم، 
بـراى  به ویـژه  فرهنگـى  مطالعـات  و  زیسـت محیطى  انسـانى  علـوم  زیسـت بوم؛  شـعر 
دانشـجویان و محققـان درزمینـۀ مطالعـات انتقـادى گیـاه بسـیار غنى اسـت. در هر فصل 
عالوه بـر تمرکز بر شـعر یکى از شـعراى انگلیسـى زبـان، ایدة مجـزا و قابلِ تأملـى را نیز در 
قالـب کلیدواژگانـى چـون روح گیاهـى، همدلى زیسـتى، امید نباتى، فکاهـى نباتى، تخیل 
نباتـى، زندگـى نباتى، زیست بوم کشـى، افسـردگى نباتى و سوالسـتالژى و... مـورد واکاوى 
قـرار داده اسـت. اشـارات بسـیار خـوب به پیشـینۀ مطالعاتـى در کنار کتابنامۀ مسـتقل هر 
فصـل بـر غنـاى کتـاب افزوده اسـت کـه به منابـع بـه روز و دسـتِ اول، هـم درمورد شـاعر 
مورِدبررسـى و هـم بـه موضـوع و ایـدة مورِدبحـث در هـر فصـل ارجـاع دارنـد. لـذا کتاب 
حاضر ازنظر کتاب شناسـى نیز بسـیار گسـترده و قوى اسـت. شـاید اگر نویسـنده در کنار 
مقدمـه، فصـل مجـزا و مفصلى را هم به تشـریح و تبییـن رویکرد نقد گیاه شـناختى یا نقد 
نباتـى اختصـاص مـى داد، بـراى مخاطبـان ناآشـنا به نقـد زیسـت بوم بیشـتر کمک کننده 
بـود. نکتـۀ حائـز اهمیت دیگر این اسـت که از هشـت شـاعر اشاره شـده در کتـاب مذکور، 
شـش شـاعر زن هسـتند و ایـن خـود نشـان مى دهـد که احتمـاالً زنـان دغدغۀ بیشـترى 
نسـبت به مسـئلۀ زیسـت بوم و حفظ گیاه و مسـئلۀ ادراك در گیاه دارند و یا شـاید نوعى 

حـس همذات پنـدارى بـا گیـاه در جهـان نرینه سـاالر و انتروپوسـنتریک دارند.

پى نوشت
1.  Plants in contemporary poetry: ecocriticism and the botanical imagination

2.  John Charles Rhyan 

3.  Routledge

4.  Phytocriticism

5.  Botanical criticism

6.  Louise Gluck (American poet, 1943- )

7.  Leslie Allen Murray (Australian poet, 1983- 2019

8.  Mary Oliver (American poet, 1935-2019)
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9.  Alice Oswald (British, 1966- )

10.  Elizabeth Bletsoe (British poet, 1960)

11.  Judith Wright (Australian poet, 1915-2000)

12.  John Kinsella (Australian poet, 1963- )

13.  Joy Harjo (American poet, 1951- )

14.  Botanical imagination

15.  Vegetal dialectics

16.  Productive dialectic

17.  Neuro-botany

18.  Critical plant studies

19.  Ecocriticism

20.  Henry Bergson

21.  The sensitive soul

22.  The nutritive soul

23.  Sphere of growth and reproduction

24.  Plant blindness

25.  Phytocritical outlook

26.  Opening of consciousness

27.  Vegetative soul

28.  Johann Gottlieb Fichte

29.  fussy

30.  Intercorporeality; is a notion proposed by Merleau-Ponty that enables us to illuminate society 

cognition in an alternative way, by focusing on the relation between one’s own body and that of the 

other.

بیناجسـمانیت(بینامادیت): نظریـۀ پیشـنهادى توسـط مرلو-پونتـى اسـت کـه ما را قادر مى سـازد تـا ادراك 
جامعـه را بـه شـکل جایگزیـن بـا تمرکزکـردن بـر رابطـه بین جسـم خود فـرد و دیگـرى برجسـته کنیم.

31.  “The Black Walnut tree”

32.  New and Selected poems 

33.  “Landscape”

34.  Pharmacopoeia (دستور داروسازى)
35.  Botanical humor

36.  Vegetal memory

37.  Inter-mnemonic

38.  Memory-justice

39.  Plant time

معرفى و مرورى بر کتاب گیاهان در شعر معاصر: نقدبوم گرا و تخیل نباتى
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40.  Michael Marder

41.  Time-lapse

42.  Anthony Trewavas

43.  chronos

44.  kairos

45.  Radical pastoralism

46.  biogenic

47.  anthropogenic

48.  ecocide

49.  Solastalgia: is a neologiam that describes a form of mental or existential distress caused by 

environmental change. In many cases this is in reference to global climate change, but more localized 

events such as volcanic eruptions, draught or destructive mining techniques can cause solastalgia as 

well.

سوالسـتالژى: واژه جدیـدى اسـت کـه شـکلى از اضطراب روحـى یا اگزیستانسـیال را توصیـف مى کند که با 
تغییـر زیسـت محیطـى ایجاد شـده اسـت. در بیشـتر موارد ایـن حالت به تغییـر جهانـى آب و هوایى اطالق 
مى شـود، اما بیشـتر حـوادث محلى مثل فوران آتشفشـان، خشکسـالى یـا تکنیک هاى مخرب اسـتخراج نیز 

مى شوند. سوالسـتالژى  موجب 
50.  Renee lertzman

51.  Environmental melancholia

52.  Botanical melancholia

53.  Raymond Williams

54.  Anthropocentric

55.  dehumanization

56.  Botanical hope

57.  Being-in-the-world
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چکیده
برگـزارى نمایشـگاه هاى جهانـى از 1851م. هـم عرصـه رقابـت کشـورهاى اسـتعمارى بـود و هـم 
فرصتـى بـراى معرفى کشـورهاى پیرامونى از جمله کشـورهاى مسـلمان. نمایشـگاه جهانـى نه تنها 
مختصـرى از دسـتاوردهاى جهـان مـدرن بلکـه بازنمایـى از جهـان مـدرن بـود. این تصویـر جدید 
در معمـارى نمایشـگاه تجلـى داشـت. کتـاب زینـب چلیـک بـا عنـوان نمایـش شـرق بـه معمارى 
غرفه هـاى سـرزمین هاى اسـالمى در نمایشـگاه هاى جهانـى نیمـۀ دوم قـرن نوزدهم پرداخته اسـت. 
ایـن کتـاب نشـان مى دهد کـه چگونه تصویر شـرق گرایانه زیـر نفوذ قدرت اسـتعمارى بـه معمارى 
کشـورهاى اسـالمى جهـت مى دهـد. همچنیـن نشـان مى دهد که سـاخت بناهـا و انتشـار کتاب ها 
در نمایشـگاه هاى جهانى موجب گسـترش سـبک تازه اى از معمارى نئواسـالمى در جهان شـرق و 
غـرب گردیـد. این کتـاب به میـراث نمایشـگاه هاى جهانى قرن نوزدهـم براى معمارى قرن بیسـتم 

مى پـردازد.  
کلیـدواژه: نمایشـگاه جهانـى، مطالعـات پسااسـتعمارى، معمـارى اسـالمى، شرق شناسـى، هنـر

اسالمى

مقدمه
کتـاب نمایش شـرق1 نوشـتۀ زینب چلیک2 کتـاب قابلِ توجهى در مطالعۀ معمارى اسـالمى 
در نمایشـگاه هاى جهانـى و بازنمایـى جوامـع مسـلمان در نیمـۀ دوم قرن نوزدهـم در غرب 
اسـت. زینـب چلیـک پژوهشـگر تـرك، تحصیل کـردة معمـارى در دانشـگاه اسـتانبول و 
داراى دکتـراى معمـارى از دانشـگاه کالیفرنیـا در برکلـى اسـت که در حال حاضـر به عنوان 

 محمدرضا مریدی
  moridi@art.ac.ir   عضو هیئت علمی دانشگاه هنر

معرفی و نقد کتاب
 نمایش شرق: معماری اسالمی در نمایشگاه های 

جهانی قرن نوزدهم؛ مطالعۀ تطبیقی جوامع مسلمان
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دانشـیار دانشـگاه کلمبیـا در نیویـورك فعـال اسـت و پژوهش هایـش را در حـوزة مطالعات 
کتاب هـاى  او  از  مى کنـد.  دنبـال  اسـالمى  معمـارى  و  شـرقى  معمـارى  پسااسـتعمارى، 
آسـتین:  عثمانـى (2016م،  امپراتـورى  در  باستان شناسـى  سیاسـت  همچـون  متعـددى 
دانشـگاه تگـزاس)، دوربین عثمانى: عکاسـى و مدرنیتۀ عثمانى (2015م، اسـتانبول: کوچ)، 
اشـکال شـهرى و مواجهه هاى اسـتعمارى: الجزایر زیر نفوذ قانون فرانسـه (1997م، برکلى: 
دانشـگاه کالیفرنیـا) منتشـر شده اسـت. کتـاب نمایش شـرق نیز در سـال 1992م. توسـط 

دانشـگاه کالیفرنیا منتشـر شد. 
کتـاب نمایش شـرق به مطالعۀ نمایشـگاه جهانـى در نیمۀ دوم قرن نوزدهـم مى پردازد 
و تأثیـر آن بـر معمـارى غـرب و شـرق را بررسـى مى کنـد. ایـن نمایشـگاه ها ازیک طـرف 
عرصـۀ نمایش دسـتاوردها و غنائم اسـتعمارى بـود که در رقابت کشـورهاى اروپایى اهمیت 
داشـت و از طرف دیگـر عرصـۀ نمایـش و معرفـى فرهنگ و هنر اسـالمى و دیگر کشـورهاى 

اسـتعمارى بود. 
نمایشـگاه جهانـى نه تنهـا مختصـرى از جهـان بلکـه بازنمایـى از جهان مدرن بـود. این 
تصویـر جدیـد در معمـارى نمایشـگاه تجلى داشـت. بناى ساخته شـده از آهن و شیشـه در 
نمایشـگاه 1851م. لنـدن، گنبـد آهنـى عظیـم در نمایشـگاه 1873م. ویـن و بـرج ایفل در 
نمایشـگاه 1889م. پاریس تجسـم زیبایى شناسـى جدیـد از آهن بود و بـراى تاریخ معمارى 
و زیبایى شناسـى جهان مدرن اهمیت زیادى داشـت؛ نمایشـگاه همچون آزمایشـگاه بزرگ 
معمـارى بـود (Celik, 1992: 5-4). بـرج ایفل و گالرى ماشـین، معرف سـبک نئو روکوکو 
در معمـارى بـود و معمـارى بنـاى معـروف بـه کاخ کوچـک3 در 1900م. معـرف سـبک 

نئوکالسیسـک در عصر مـدرن بود. 
چلیـک بـراى روشـن کردن رویکـرد کتـاب بـه پیشـینۀ پژوهش دربـارة نمایشـگاه هاى 

■ Celik,  Zeynep (1992). Displaying the 
Orient: Architecture of Islam at Nine-
teenth-Century World’s Fairs (Compara-
tive Studies on Muslim Societies). Univer-
sity of California Press.
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جهانـى پرداخته اسـت. پژوهش هایـى کـه نمایشـگاه را معـرف گسـترش سـرمایه دارى و 
امپرالیسـم دانسـته اند (گریـن هـاگ، 1988م؛ ریـدل، 1989م)؛ برخى درزمینـۀ ایدئولوژى 
سیاسـى و تجربه هـاى هنـرى (سـیلورمن، 1977م، 1989م) مطالعه کرده انـد و آن را عرصۀ 
بازنمایـى گفتمان هـاى فرهنگـى دانسـته اند (میچـل، 1988). تاریخ نـگاران هنـر بـه نقـش 
نمایشـگاه ها در جهـان هنـر پرداخته انـد (مینـاردى، 1987م؛ گیلدمورـ  هولـت، 1988م) و 
انسان شناسـان و قوم نـگاران به نقش دانش هاى قوم نگارانه بر سـازماندهى نمایشـگاه جهانى 
توجـه کرده انـد (بندیکت، 1983م؛ لیپران، 1989م). بررسـى این پژوهش ها نشـان مى دهد 
کـه ایـن مطالعـات، نمایشـگاه ها را براى مطالعـۀ نظم جدید جهـان برمبناى طبقـه، گونه و 
سلسـله مراتب دنبـال مى کننـد کـه در این گونه شناسـى موقعیت کشـورهاى استعمارشـده 
نادیـده گرفتـه شده اسـت (همـان: 5). مؤلـف بـه نزدیک تریـن پژوهـش از سـیلیوان لپرونز 
(1986م) بـا عنـوان تئاتر اسـتعمارى اشـاره مى کند که به بازنمایى کشـورهاى اسـتعمارى 
فرانسـه در نمایشـگاه 1855م. تـا 1937م. مى پردازد. با این حال کمتر پژوهشـى به بازنمایى 
فرهنـگ اسـالمى بـا تأکیـد بـر معمـارى اسـالمى در نمایشـگاه هاى جهانى پرداخته اسـت؛ 

کتـاب زینـب چلیـک این دیـدگاه را دنبـال مى کند.
معمـارى نمایشـگاه جهانـى و توزیـع و شـیوة قرارگرفتـن غرفه هـا همچـون نقشـه اى 
بـراى مطالعـۀ نظـم جهانـى برمبنـاى قـدرت غـرب بوده اسـت. سـبک معمارانـۀ هـر غرفه 
مجسـم کنندة مفهوم اسـتعمارگران از فرهنگ اسـالمى، همچنین نشـانگر تـالش ملت هاى 
مسـلمان بـراى تلفیـق میـراث تاریخى شـان بـا مدرنیزاسـیون اسـت تـا تصویر معاصـرى از 
خـود ارائـه دهنـد (همـان: 2). ازهمیـن رو مطالعـۀ نمایشـگاه ها مى توانـد مهم باشـد. مؤلف 
دالیـل متعـددى بـراى انتخاب ایـن مطالعه طرح مى کند: 1. جهان اسـالم از قرن سـیزدهم 
در تقابـل بـا اروپـا درآمـده بـود؛ تفاوت هـاى منطقـه اى و فرهنگـى در تبلیغـات سیاسـى 
به گونـه اى بـود کـه اسـالم بـه معنـاى قطـب مخالـف اروپـا درآمـد و ایـن کشـمکش در 
نمایشـگاه هاى جهانـى نیـز به عنـوان یـک تضـاد ذاتـى قابـل شناسـایى و مطالعـه بـود. 2. 
جـدال مدرنیسـم بـا ارزش هـاى بومـى و محلى در سـرزمین هاى اسـالمى، به شـکل سـاده 
و روشـن در ایـن نمایشـگاه ها قابـل مشـاهده و مطالعـه اسـت. 3. مطالعۀ جوامـع غیرغربى 
تصویـر پیچیده تـر و عمیق تـرى از تحـوالت قرن نوزدهـم ارائه مى کند کـه در آن غرب تنها 
عامـل تغییـرات نبوده اسـت. 4. تبـادل و تعامـل اسـالم و غرب که نشـانگر شـناخت متقابل 
آن هـا اسـت. ایـن نمایشـگاه ها قابل مطالعه اسـت و البته سـکوت و سـکون موقعیت اسـالم 

در برابـر گفتمـان غـرب را رد مى کنـد (همـان: 3). 
ایـن کتـاب بـه مهم ترین نمایشـگاه هاى نیمۀ دوم قـرن نوزدهم که معمارى اسـالمى را 
در خود داشـتند، پرداخته اسـت که شـامل نمایشـگاه 1867م. تا 1900م. پاریس، 1873م. 
وین و 1893م. کلمبیا در شـیکاگو اسـت. کتاب پنج فصل دارد؛ فصل اول به شـیوة معرفى 
مسـلمانان در نمایشـگاه پرداخته اسـت؛ شـیوه اى که اغلب اتنوگرافى اى از مردم بومى است. 
موضـوع فصـل دوم معرفـى نمایشـگاه ها و غرفه هـا در پارادایـم روابـط قـدرت  اسـت کـه 

معرفى و نقد کتاب نمایش شرق
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موقعیـت قرارگرفتـن و مکان یابـى غرفه هـا براسـاس روابـط اسـتعمارى را تشـریح مى کند. 
در فصـل سـوم بـه غرفه هاى کشـورهاى اسـالمى و کیفیت سـبکى در معرفى خودشـان در 
نمایشـگاه ها پرداختـه شده اسـت. فصل چهارم به تب نمایشـگاه در عثمانـى و مصر همچون 
نمایشـگاه 1863م. و 1894م. عثمانـى و 1869م. مصـر پرداخته اسـت. در فصل پنجم تأثیر 
نمایشـگاه هاى جهانـى بـر معمـارى شـرق و غـرب را مطـرح مى کنـد. در ادامـه بـه شـرح 

بیشـتر از یافته هـاى کتـاب بر اسـاس فصل بنـدى آن خواهیـم پرداخت. 

فصل اول: بازدیدکنندگان مسلمان در نمایشگاه جهانى
مســئله اول در مطالعــۀ نمایشــگاه هاى جهانــى نمایــش مــردم بومــى در نمایشــگاه اســت. 
ــناختى  ــوم انسان ش ــان دهندة مفه ــه نش ــى ک ــردم بوم ــنا از م ــب و ناآش ــى عجی نمایش
«فاصلــه» بــود. فاصلــه میــان کشــورهاى اســتعمارى و مســتعمره یــا فاصلــه میــان مــردم 
ــى از  ــرى4 یک ــل از ژول ف ــه نق ــف ب ــى. مؤل ــدن غرب ــردم متم ــا م ــى ب ــدوى و غیرغرب ب
ــى  ــگاه جهان ــه نمایش ــد ک ــۀ 1880م. مى گوی ــوى در ده ــى فرانس ــتمداران نظام سیاس
ــون بندیکــت5  ــدگاه بارت ــه دی ــن ب ــود. همچنی ــژادى ب ــرى ن همچــون مانیفســتى در برت
ــرن نوزدهــم  اشــاره مى کنــد کــه به عنــوان انسان شــناس معتقــد اســت، در نیمــۀ دوم ق
همــۀ علــوم متأثــر از داروینیســم، بــر طبقه بنــدى، گونه شناســى و سلســله مراتب 
ــج  ــى را در پن ــاى انســانى در نمایشــگاه جهان ــتند. بندیکــت گونه ه ــد داش ــا تاکی گونه ه
دســته قــرار مى دهــد کــه شــامل 1. مــردم تکنیکــى یــا مردمــى بــا تکنیک هــاى بــاال و 
پیچیــده 2. مــردم صنعتگــر یــا مردمــى بــا صنایــع ســنتى و ســاده 3. مــردم عجیــب بــا 
ــه  ــده در محفظ ــادى و نگه دارى ش ــرادى غیرع ــادى 4. اف ــب و غیرع ــار غری ــا و رفت بدن ه
کــه ویژگى هــاى خــاص داشــتند. 5. افــراد نمونــه کــه ســوژه هاى پژوهــش مردم شناســان 
ــتۀ اول  ــز دس ــود به ج ــا ب ــن گونه ه ــلمانان در ای ــش مس ــد. نمای ــان بودن و انسان شناس

ــان:20).  (هم
ــان ترکــى و کافه هــاى مصــرى از  ــرى، خیاب ــس، مغازه هــاى خــرازى الجزای ــازار تون ب
غرفه هایــى بــود کــه تصویــر مســلمانان را بازســازى مى کــرد. لبــاس قومــى، تئاتــر، رقــص 
محلــى، حرم ســراها و رقصنده هــا بــا اســتقبال زیــادى مواجــه بودنــد. کمــى بعــد رقــص 
ــاى  ــت و صورت ه ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــوى م ــاى فرانس ــا و کافه ه ــى در کاباره ه عرب

اروتیــک آن بیشــتر شــد (همــان: 26-27). 
در بخــش دوم از فصــل اول بــه بازدیــد حاکمان اســالمى از نمایشــگاه ها پرداخته اســت. 
بازدیــد اســماعیل پاشــا، حاکــم مصــر و ســلطان عبدالعزیــز، پادشــاه عثمانــى از نمایشــگاه 
ــه مدرنیزاســیون اروپایــى و تــالش  ــراى نزدیکــى ب 1867م. کــه هــردو از ایــن فرصــت ب
بــراى اروپایــى شــدن اســتفاده کردنــد. ناصرالدیــن شــاه قاجــار نیــز از نمایشــگاه 1867م. و 
1889م. پاریــس و 1873م. ویــن و مظفرالدیــن شــاه از نمایشــگاه 1900م. بازدیــد کردنــد. 

ایــن پادشــاهان نمایشــگر شــرِق پــرزرق و بــرق بودنــد. 
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بخــش ســوم از فصــل اول بــه کاتالوگ هــا، کتاب هــا و مکتوباتــى اشــاره دارد کــه بــراى 
نمایشــگاه و معرفــى غرفه هــا منتشــر شــده بــود. نوشــته هایى کــه مبنــاى پژوهش هــاى 
دانشــگاهى در ســال هاى بعــد شــدند. شــارل ادمونــد6 و آگوســت ماریــت7 کــه تاریخ نــگار 
و مصرشــناس بودنــد، در کتابــى بــه شــرح غرفــۀ مصــر در نمایشــگاه 1867م. پرداختنــد. 
ــوان  ــگ به عن ــن بی ــان: 37). صالح الدی ــدرن (هم ــه و م ــتان، میان ــر باس ــرحى از مص ش
نماینــدة عثمانــى کتــاب نمایشــگاه 1986م. را تنظیــم کــرد و در آن شــرحى بــر تاریــخ 

گذشــته و تمــدن مــدرن عثمانــى نوشــت (همــان: 39). 
غرفــۀ عثمانــى در نمایشــگاه 1867م. نمایشــگاه عکســى از زندگــى ســنتى و مــدرن 
ــن  ــود. همچنی ــداهللا ب ــرادران عب ــاى ب ــه اى از عکس ه ــه مجموع ــه داد ک ــتابول ارائ اس
تابلوهایــى از عثمــان حمــدى بــه نمایــش گذاشــت کــه معــرف لبــاس و اماکــن و ســبک 
ــن، عثمــان حمــدى کتــاب نمایشــگاه را  ــود. در نمایشــگاه 1873م. وی ــه ب زندگــى ترکی
بــا عنــوان لبــاس مــردم ترکیــه آمــاده کــرد کــه شــامل عکس هایــى از پاســکال صبــاح8 
بــود. در نمایشــگاه ویــن کتــاب دیگــرى بــا عنــوان اصــول معمــارى اســالمى منتشــر شــد؛ 
همچنیــن کتابــى بــا عنــوان تنگــه بســفر و قســطنطنیه کــه شــامل توضیحــات و تصاویرى 
از ســاختمان هاى جدیــد ترکیــه بــود. ایــن کتاب هــا و تصاویــر اشــتیاق را بــراى شــناخت 
ســرزمین هاى اســالمى بیشــتر کــرد، به گونــه اى کــه عثمانى هــا بــراى نمایشــگاه 1893م. 
کلمبیــا، 151 آلبــوم عکــس بــه نمایشــگاه بردنــد و آن را بــه کتابخانــۀ ملــى آمریــکا اهــدا 
کردنــد. ایــن آلبــوم شــامل 1819م. عکــس بــود کــه بخــش زیــادى از آن جنبــۀ معرفــى 
و تبلیــغ دســتاورهاى مــدرن در عثمانــى بــود (همــان: 45-42). برخــالف مصــر و عثمانــى 
ــۀ  ــوگ غرف ــد، کتــاب و کاتال ــاده کردن ــوگ نمایشــگاه را آم کــه خودشــان کتــاب و کاتال

ــران توســط غیرایرانى هــا تهیــه شــد.  ای

تصویر 1: نماى مسجد در غرفۀ عثمانى؛ نمایشگاه 1967م. پاریس

معرفى و نقد کتاب نمایش شرق
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تصویر 2: غرفۀ ایران در نمایشگاه 1873م. وین

در بخـش سـوم از فصـل اول بـه روایـت غیررسـمى از نمایشـگاه ها پرداخته که توسـط 
روشـنفکران و روزنامه نـگاران مسـلمان عثمانـى و مصرى ثبت شده اسـت، همچـون گزارش 
رفاعـى الطهطـاوى9 از نمایشـگاه 1867م. و گـزارش عمـر الباجورى10 از نمایشـگاه 1878م. 
و یادداشـت محمد شـریف سـلیم11 از نمایشـگاه 1889م. آن ها با گزارش این نمایشـگاه ها 
ضمـن تحسـین پیشـرفت غـرب، انتقـاد از خـود را آغـاز کردنـد و جریـان روشـنفکرى و 
خودبازنگـرى را در کشـورهاى اسـالمى بـه پیـش بردنـد. همان گونـه کـه صـداهللا افندى12 
نمایشـگاه 1878م. را تحسـین مى کرد و احمد مدحت13 نیز با توصیف احساسـش از شـکوه 
نمایشـگاه 18889م. بـه مقایسـۀ فرهنـگ تـرك بـا خارجى هـا پرداخـت. این نمایشـگاه ها 
زمینـه اى بـراى مباحث روشـنفکران پدید آورد کـه در روزنامه هاى عثمانى انعکاس داشـت. 
آن هـا اغلـب از نـگاه اروتیک غرب ناراضى و در برابر شـکوه نمایشـگاه و قـدرت اروپا منفعل 

بودند (همـان: 45-48). 

فصل دوم: محله هاى اسالمى در شهرهاى غربى
چیدمان غرفه ها و موقعیت و نسـبت کشـورهاى استعمارى و اسـالمى در نمایشگاه هاى 
جهانـى موضـوع مـورد بحـث در فصـل دوم بـا «عنـوان محله هـاى اسـالمى در شـهرهاى 
غربـى» اسـت. معمـارى نمایشـگاه اهمیـت زیادى داشـت؛ معمارى نمایشـگاه بـزرگ لندن 
در 1851م. بـا آهـن و شیشـه معـرف سـازه هاى مدرن بـود و مدلى براى دیگر نمایشـگاه ها 
شـد. معمـارى نمایشـگاه 1867م. پاریـس نیـز با ترکیبـى از بناهـا و باغ هاى مـدرن معرف 
شـکوه دوران خود بود. سـاختار بیضوى شـکل نمایشـگاه معرف نقشـۀ جهان بود که درواقع 

تصویـرى از سـاخت جهان مـدرن را در خود داشـت.
در نمایشـگاه عثمانـى 1867م. پاریس غرفه هـاى عثمانى و مصر مجـاور یکدیگر بودند، 
به گونـه اى کـه خیابـان مصـر بـه میـدان ترکى مى رسـد. غرفۀ مصر شـامل سـه سـاختمان 
و یـک خیابـان بـود. درون یکـى از سـاختمان ها عتیقه هـا و کشـفیات باستان شناسـى مصر 
قـرار داشـت و در سـاختمانى دیگـر، ماکـت بزرگ از کانال سـوئز که در حال سـاخت بود به 
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نمایـش گذاشـته شـد (همـان: 58-57). غرفـۀ عثمانى که توسـط لئون پارویلـه14 طراحى 
شـده بود نیز شـامل سـه بنا از مسـجد، حمام ترکى و سـاختمانى بود که در آن تنگۀ بسـفر 
معرفـى شـده بـود؛ همچنین محوطـۀ عمومى بزرگ کـه آب نمایى در مرکز آن قرار داشـت. 
در ایـن نمایشـگاه غرفـۀ مراکـش و تونـس نیـز چشـمگیر بودنـد. ایـن چهار کشـور معرف 
سـرزمین هاى شـرقى و مسـلمان بودنـد. همچنین بـه مدلى براى نمایشـگاه هاى سـال هاى 

بعـد به ویـژه نمایشـگاه 1873م. وین درآمدند (همـان: 63). 
در نمایشـگاه وین حضور سـرزمین هاى اسـالمى بیشـتر شـد. غرفۀ عثمانى هفت بخش 
داشـت، شـامل: کافـۀ ترکـى، بازار ترکـى، حمام ترکى، سـاختمانى بـا معمـارى خزانه دارى 
سـلطان بـا گنبـدى چشـمگیر، همچنیـن غرفـه اى بـراى معرفـى تنگۀ بسـفر. مصـر نیز با 
سـاختمانى بزرگ در نمایشـگاه حاضر شـد که برگرفته از معمارى بناى سـلطان قایتباي15 
از پادشـاهان پایـان دورة مملـوك (1470م) گرفته شـده بـود. همچنین بنایـى از آغاز دورة 

مملوك (1300م) برگرفته از مسـجد سـاالر و سـنجر.16
در نمایشـگاه 1878م. پاریس غرفۀ اسـپانیا نیز چهرة اسـالمى داشـت با دو سـاختمان 
مسـجد الحمـرا و قرطبـه17 (همـان: 68)، همچنین الجزایر که به مسـتعمرة فرانسـه تبدیل 
شـده بود و جایگاه مهمى در نمایشـگاه یافته بود. در نمایشـگاه 1889م. پاریس دو خیابان 
طراحـى شـده بـود که نقـش مهمى در بازنمایى سـبک اسـالمى داشـتند. خیابـان قاهره و 
خیابـان تاریـخ اسـکان کـه هردو به نوعـى مـوزه در فضاى بـاز بودنـد (همـان: 70). خیابان 
اسـکان توسـط شـارل گارنیـه18 (معمـار سـاختمان اپـرا در پاریـس) طراحـى شـده بـود. 
خانه ها شـامل پیشـاتاریخى (سـرپناهى از چوب و صخـره)، خانه هاى تمـدن ابتدایى (مانند 
مصریـان، آشـوریان، فنیقى هـا)، تمـدن آریایى (شـامل هندو، پـارس، ژرمن، گل هـا، یونانى 
و رومـى) و تمـدن ابتدایـى معاصر (شـامل چیـن، ژاپن، اسـکیمو، ازتک، اینـکا و آفریقایى). 
ایـن نمایشـگاه گونه شناسـى از تمدن هـاى مختلف بـود (همـان: 72). در این نمایشـگاه دو 
گونـه از خانه هـاى اسـالمى نیـز بـود: خانۀ عربـى و خانۀ سـودانى کـه به عنـوان نمونه هایى 
از خانه هـاى مسـلمانان سـاخته شـده بـود. البتـه ایـن ساده سـازى در سـاخت خانه هـاى 
مسـلمانان قـادر بـه نمایش تنـوع معمارى و توضیـح پیچیدگـى خانه هاى مسـلمانان نبود؛ 
لـذا نوعـى تصویرسـازى بدوى از معمارى و شـکل زندگى مسـلمانان ارائه شـد (همان: 75). 
مؤلف در شـرح نمایشـگاه 1893م. شـیکاگو به نکتۀ مهمى اشـاره مى کند و آن چرخش 
از نـگاه آکادمیـک و پژوهشـى بـه نگاه عامه پسـند به نمایشـگاه بـود. اگرچه نمایشـگاه ها از 
ابتـدا سـمت و سـوى تجارى داشـتند، امـا به تدریـج و به ویـژه در نمایشـگاه هاى آمریکایى، 
غلبـۀ وجـه بـازارى و عامه پسـند در نمایشـگاه ها بیشـتر شـد. خیابـان قاهـر در نمایشـگاه 
1893م. مفصـل و چشـمگیر بـود بـا کافه، بازار، مسـجد، تئاتـر و رقص عربى (همـان: 83). 
عثمانـى نیـز بـا مسـجدى بزرگ تـر از نمایشـگاه پیشـین و بازار قسـطنطنیه شـرکت کرده 
بـود. در بخشـى از غرفـۀ عثمانـى در کنـار سـالن تئاتـر ترکـى، بازار دمشـق سـاخته شـده 
بـود بـا نمایشـى از قبایـل سـورى و جشـن عروسـى عربـى. تونـس و الجزایر نیـز تصویرى 

معرفى و نقد کتاب نمایش شرق
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از فرهنـگ و تاریـخ باستانى شـان را ارائـه دادنـد. درمجمـوع ایـن غرفه هـا با اسـب هاى نژاد 
عربـى و نمایـش بازارها و کاالها شـبیه سـیرك بزرگى شـده (همـان: 85) و به جاى نمایش 
شـکوه تاریخـى ایـن سـرزمین ها، فضایـى تفریحى و تجـارى در نمایشـگاه ایجاد شـده بود. 
گرفتند.  قرار  ملل  خیابان  امتداد  در  اسالمى  کشورهاى  پاریس  نمایشگاه 1900م.  در 
عثمانى ها جایگاه بزرگ تر و مهم ترى داشتند؛ الجزایر نیز غرفه اى چشمگیر داشت و روستایى 
از الجزایر را بازسازى کرده بود که به روستاى عربى معروف شد. درمجموع در این دوره 
کشورهاى مستعمرة فرانسه نمایش اگزوتیک ترى از مسلمانان داشتند (همان: 90). تونس نیز 

با بناها، مناره ها و گنبدهاى متعدد مورد توجه و بازدید زیاد قرار گرفت. 
بعـد از چهـار دهـه برگزارى نمایشـگاه ها کشـورهاى اسـالمى دیگر عجیـب و غریب به 
نظـر نمى رسـیدند (همـان: 93)، ازهمیـن رو نمایـش آن هـا عجیب تـر و اغراق  آمیزتر شـد تا 

از جذابیـت آن ها کاسـته نشـود و همچنان سـحرانگیز و غریـب بنماید.

فصل سوم: جستجوى هویت: معمارى غرفه هاى ملى
بـه معمـارى غرفه هـاى جوامـع مسـلمان در نمایشـگاه هاى جهانـى در فصـل سـوم 
پرداخته شـده اسـت. بخش بندى فصل دوم به ترتیب نمایشـگاه ها اسـت (1867م، 1873م، 
1878م، 1893م، 1900م)، اما بخش بندى فصل سـوم شـامل کشـورهاى اسـالمى  اسـت 
کـه در نمایشـگاه حاضـر بودنـد (عثمانى، مصـر، ایران، تونـس، مراکش و الجزایـر). معمارى 
بناهـاى بازسـازى شـده ازیک سـو معـرف هویـت تاریخى و فرهنگ اسـالمى و ازسـوى دیگر 

نشـانگر تلفیق مدرن سـازى سـنت در مسـیر پیوسـتن بـه قطار تمـدن بود. 
غرفـۀ عثمانـى در نمایشـگاه 1867م. پاریس توسـط لئـون پارویله19 طراحى شـده بود. 
کسـى کـه مجـذوب هنر شـرق شـد و بنیادهاى نظـرى مطالعات معمـارى عثمانـى و البته 
معمـارى اسـالمى و شـرقى را بنـا نهـاد. از همیـن گـذر بـود کـه میـراث عثمانى به سـوژة 
مطالعۀ دانشـگاه هاى اروپا تبدیل شـد. در نمایشـگاه 1873م. امپراتورى عثمانى با بازسـازى 
مقبـرة شـاه سـلطان محمـد یکم شـرکت کـرد که کامًال مـورد توجـه معماران آکادمیسـت 
قـرار گرفـت و عثمانـى را به نماد شـرق و تجلى هنر اسـالمى تبدیل کرد (همـان: 96-97).  
غرفـۀ مصـر توسـط ژاك دروه و اشـمیت20 طراحـى شـد، امـا شـرح و توصیـف کار آن ها 
توسـط شـارل ادموند نوشـته شـد. توصیف هاى او از زیبایى زندگى عربى نیز مبناى تحلیل ها 
و پژوهش هـاى بعـد از خـود شـد (همـان: 111). در نمایشـگاه هاى بعـدى همچـون 1878م. 
که توسـط آگوسـت ماریت طراحى شـد، مصر بیشـتر برمبناى میراث فراعنه و مصر باسـتان 
معرفـى شـد، نـه برمبنـاى وجوه اسـالمى مصر (همـان: 116)، برخـالف پاریس که بـه وجوه 
تاریخـى و باسـتانى مصـر عالقه داشـت، نمایشـگاه 1893م. آمریکا بیشـتر به ابعـاد عجیب و 

غریـب مصـر عالقه منـد بود (همـان: 117)؛ نوعـى بازار بـزرگ تفریحى مانند سـیرك.
ایـران در نمایشـگاه 1867م. پاریـس با یک کارگاه کوچک تریاك یا شـیرکش خانه حضور 
ضعیفـى داشـت (همـان: 119)، امـا در نمایشـگاه 1873م. وین با بنایى از معمـارى صفوى با 
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ایوانـى بـزرگ به طور رسـمى ترى حضور یافت (تصویـر 2)؛ در نمایشـگاه 1878م. پاریس یک 
کاخ ایرانـى برگرفتـه بـا تـاالر آیینـه و کاخ عالى قاپـو را بازسـازى کـرد که مورد توجه بسـیار 
قـرار گرفـت، امـا نقطۀ عطف حضور ایران، در نمایشـگاه 1900م. پاریس بـود. فیلیپ مریات21 
که طراح و معمار غرفۀ ایران در این نمایشـگاه بود، بناى مدرسـۀ مادر شـاه سـلطان حسـین 
را سـاخت؛ همچنیـن بنـاى چهل سـتون اصفهـان و تاالرى به نـام مظفرالدین شـاه که موفق 
بـه دریافـت جایـزة طراحى و اجرا در این نمایشـگاه شـد را بازسـازى کرد (همـان: 122). این 
نمایشـگاه آغـازى براى پیوسـتن ایران به قطار تمدن توصیف شـد. غرفۀ تونـس و مراکش در 
نمایشـگاه 1867م. توسـط آلفـرد چاپـون22 طراحى شـد (تصویـر 3)، با قالى و صنایع دسـتى 

زیبـا و فضایـى که یادآور داسـتان هاى هزار و یک شـب بود (همـان: 123). 

تصویر 3: غرفۀ تونس و مراکش در نمایشگاه 1986م. پاریس

تصویر 4: بازار شرقى در میدان تروکادرو، نمایشگاه 1878م. پاریس
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فصل چهارم: تب نمایشگاه ها در شرق
تب و تـاب برگـزارى نمایشـگاه ها در عثمانـى و مصـر موضـوع فصـل چهـارم اسـت. ایـن 
نمایشـگاه ها بـه پیـروى از نمایشـگاه جهانـى و حتـى بـراى جایگزینـى ایـن رویـداد در 
کشـورهاى زیـر نفوذ اسـتعمار بر پا شـد. این رویـداد شـامل نمایشـگاه 1863م. و 1894م. 

اسـتانبول و 1869م. مصـر بـود. 
نمایشـگاه 1863م. اسـتانبول تمایل عثمانى براى قرار گرفتن در شـمار تمدن مدرن را 
نشـان مـى داد. تـا قبـل از آن تنها چهار نمایشـگاه جهانى برگزار شـده بـود (1851م. لندن، 
1853م. نیویـورك، 1855م. پاریـس و 1862م. لنـدن) کـه عثمانى به جـز نیویورك در بقیه 
شـرکت کـرده بـود. سـلطان عبدالعزیز تمایل زیـادى به اصالحـات برمبناى تحـوالت غربى 
داشـت و برگـزارى نمایشـگاه اسـتانبول و بازدیـدش از نمایشـگاه 1867م. پاریـس نشـانگر 
ایـن مسـأله بود (همـان: 139). نمایشـگاه 1863م. اسـتانبول در مسـاحت 3500 مترمربع 
و در مقیاسـى بـزرگ و موفـق برپـا شـد. معمـارى آن را دو معمـار فرانسـوى کـه در خدمت 
عثمانـى بودنـد، بر عهده داشـتند: ماریـو آنتونى بـورژوا23 و لئون پارویله (همـان: 140). این 

نمایشـگاه مـورد توجـه بازدیدکننده هـاى غربى و محلى قـرار گرفت.
نمایشـگاه 1894م. بـا تأکیـد بـر کشـت ورزى و صنایـع در دوران عبدالحمیـد دوم 
برنامه ریـزى شـد. در برنامه ریـزى نمایشـگاه دیگـر کشـورها نیـز مشـارکت داشـتند. در 
ایـن نمایشـگاه معمـارى اهمیـت زیـادى داشـت و طرح هایى از معمـارى هنـدى، اندولس، 
آفریقایـى و عربـى کـه نشـانگر حوزه هـاى نفوذ عثمانـى بودنـد، در نظر گرفته شـد (همان: 
143)؛ امـا ایـن نمایشـگاه بـه علت زمیـن لرزه اى مهیـب و خرابى هـاى ناشـى از آن برگزار 

 . نشد
نمایشـگاه 1869م. مصر به مناسـبت سـاخت کانال سـوئز توسط اسـماعیل پاشا افتتاح 
شـد. ایـن کانـال اهمیـت تجـارى زیـادى داشـت، به ویژه آن که مسـیر هنـد و انگلسـتان را 
کوتـاه کـرد. در افتتاحیـه از شـاهان و حاکمان سـرزمین هاى اسـالمى و غیراسـالمى دعوت 
شـد؛ بسـیارى از آنـان نتوانسـتند شـرکت کننـد، امـا نویسـندگان و هنرمندانى چـون ژان 
لئـون ژروم24 و تئوفیـل گوتیـه25 شـرکت کردنـد. نمایشـگاه شـامل رقـص عربـى بـا لباس 

فولکلـور و صنایـع محلـى و دیگـر جاذبه هـا «رویـداد هزار و یک شـب» توصیف شـد.

فصل پنجم: تأثیرات نمایشگاه هاى جهانى بر معمارى شرق و غرب
بـه تأثیـرات نمایشـگاه هاى جهانـى بـر جریـان معمـارى در فصـل پنجـم پرداختـه شـده 
اسـت. کریسـتال پـاالس (1851م)، بـرج ایفـل (1889م) و گالـرى ماشـین (1889م) بـا 
مهندسـى هاى جسورانه شـان معـرف عصـر صنعـت بودنـد. همچنیـن نمایشـگاه شـیکاگو 
(1893) بـا طـرح معمـارى «شـهر سـفید» جنبشـى در مفهـوم شـهر زیبـا به وجـود آورد 
و برنامه ریـزى شـهرى آمریـکا را تحـت تأثیـر قـرار داد. همچنیـن معمـارى سـالن بـزرگ 
نمایشـگاه 1900م. جریـان بازگشـت بـه کالسیسـیم در معمـارى را بیشـتر مـورد توجـه
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ایـن  در  معمارى هایشـان  بـا  مسـلمان  ملت هـاى  از سـوى دیگر  (همـان: 153).  داد  قـرار 
نمایشـگاه ها بایـد تصویـرى خالصه شـده از گذشـتۀ فرهنگـى و آینـدة اجتماعى شـان ارائه 
مى دادنـد. ازایـن رو نمایشـگاه جهانى بر هویت یابى و جسـتجوى هویت تأثیر بسـیار داشـت. 
زینـب چلیـک ایـن تأثیرات را در دو وجه دنبال کرده اسـت؛ اول آن چه کشـورهاى اسـالمى 

از غـرب آموختنـد و دوم آن چـه غـرب از اسـالم و معمـارى مسـلمانان آموخت. 
الـف) حضـور در نمایشـگاه هاى جهانى مسـتلزم طراحى هندسـى و سـاخت مدل هاى 
هنـرى از بناهـاى تاریخى بود؛ طراحى و سـاخت مدل ها موجب شـناخت جزئیات هندسـى 
و اصـول معمـارى اسـالمى گردید و درنهایـت تئورى هاى معمارى را گسـترش داد. معماران 
غربـى کـه در امپراتـورى عثمانى کار مى کردند، نقشـه هاى هندسـى و گرافیکـى را برمبناى 
دانـش معمـارى غربى تهیه کردند. نقشـه هاى لئـون پارویله در نمایشـگاه 1867م. پاریس و 
طرح هـاى مونتانـى افنـدى و بوگوس افنـدى26 در نمایشـگاه 1873م. وین به صـورت کتاب 

منتشـر شـد که مبنـاى نظریه هاى معمارى اسـالمى و شـرقى قرار گرفت (همـان: 155). 
ازسـوى دیگر حضـور در نمایشـگاه جهانـى موجـب شـکل گرفتن جریانـى از سـبک 
نئواسـالمى گردیـد (همـان: 157). ایـن سـبک عالوه بـر این کـه در سـاخت مدرسـه هاى 
دینـى و مسـاجد بـه کار رفت، در سـاختمان هاى سـکوالر مانند بیمارسـتان و دانشـگاه نیز 
به کار گرفته شـد. اولین سـاختمان در سـبک نئواسـالمى در آغاز دهۀ 1860م. براى مرکز 
فرماندهـى وزارت دفاع در اسـتانبول طراحى شـد که اکنون سـاختمان دانشـگاه اسـتانبول 
اسـت. این سـبک در معمـارى ترمینال قطـار شـرق (1889م) و معمارى سـاختمان وزارت 
مالیـه (1899م) کـه توسـط آنتونـى والـورى27 معمـارى فرانسـوى طراحـى شـد نیـز مورد 

اسـتفاده واقع شـد.
همزمـان بـا تحـوالت معمارى عثمانى سـبک نئوعربى نیز در قاهره شـکل گرفت، مانند 
سـاختمان خیرى بیگ در قاهره، سـاختمان تئاتر و سـاختمان ادارة پسـت در الجزایر و کمى 
بعـد سـاختمان هاى ادارى در مراکـش کـه تـالش کردنـد، در معمارى شـان مدرنیسـم را با 

میـراث تاریخ شـان ترکیـب کنند. ایـن جریان در آغاز قرن بیسـم گسـترش یافت. 
ب) اهمیـت نمایشـگاه هاى جهانـى را بایـد در تأثیرپذیـرى غرب از معمارى مسـلمانان 
دنبـال کـرد. مؤلـف این تأثیـر را در معمـارى اوئن جونز28 معمـار نمایشـگاه 1851م. لندن، 
فرانـک فورنـس29 معمـار نمایشـگاه 1876م. فیالدلفیـا، دانکمـار آدلـر و لویـى سـالیوان30 
طراحـان نمایشـگاه 1893م. شـیکاگو و اوژن هنـار31 یکـى از طراحـان نمایشـگاه 1900م. 

کرده اسـت.  دنبال  پاریـس 
اوئـن جونـز در طراحـى معمـارى نمایشـگاه 1951م. لنـدن بـه دنبـال سـبکى نـو بود. 
ایـن سـبک نه تنها در سـاخت سـازه اى عظیـم از آهن و شیشـه بلکه در طراحـى تزیینات و 
هارمونـى رنگ هـا در دکوراسـیون داخلى سـالن بـود. او دیدگاه ها و اصـول طراحى معمارى 
را در سـال 1856م. در کتـاب دسـتور زبـان تزیینـات منتشـر کـرد (همـان: 166). بـه نظر 
او معمـارى الحمـرا نقطـۀ اوج معمارى اسـالمى اسـت و تالش کرده اسـت، سـبک شـرقى و 

معرفى و نقد کتاب نمایش شرق
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اسـالمى را بـه زبانـى نـو درآورد و بـه آن بیـان علمـى بدهـد. ایـن قواعـد از زاویـه اى دیگر 
توسـط کسـانى چـون اوژن ویولـه لـو دوك32 معمـار فرانسـوى دنبـال شده اسـت (همـان: 

.(167
فرانـک فورنـس غرفـۀ برزیـل را در نمایشـگاه 1876م. فیالدلفیـا به سـبک نئواسـالمى 
طراحـى و اجـرا کـرد. اگرچه او به سـرزمین هاى اسـالمى نرفته بود، اما تزیینـات و معمارى 
اسـالمى را بـر اسـاس کتـاب اوئـن جونـز به خوبـى مى شـناخت (همـان: 168). معمـارى 
اسـالمى بـراى غرفـۀ برزیـل نامتعـارف بـود و بحـث ایجـاد کـرد، اما ایـن موضوع ناشـى از 
عالقـۀ مهاجـران اسـپانیایى در برزیـل بـه معمـارى شـرقى و اسـالمى بـود. فرانـک فورنس 
معمـارى کنیسـه شـالوم33 فیالدلفیـا در 1869م. را نیـز بـه همیـن سـبک انجـام داده بود؛ 
همچنیـن معمـارى آکادمى هنر پنسـیلوانیا در 1871م. به او سـپرده شـد. فورنـس متأثر از 
تزیینات و معمارى مسـاجد و محراب مسـلمانان، دروازة ورودى و نماهاى این سـاختمان ها 
را طراحـى کـرد. طرحـى کـه عناصـر و المان هـاى آن از معمـارى الحمـرا و قرطبـه الهـام 

گرفتـه شـده بود.
گابریـل داویـود34 یکى از طراحـان معمارى نمایشـگاه واقع در تروکادرو35 در نمایشـگاه 
1873م. پاریـس نیـز متأثـر از معمـارى مسـاجد اسـالمى بـود. نمـاى بیرونـى سـاختمان 
تـراکادرو ترکیبـى از سـبک یونانـى، رومـى، بیزانسـى، عربـى و رنسانسـى بـود؛ امـا آن چـه 
ایـن بنـا را شـبیه معمـارى مسـاجد کرد، دو بـرج همچون مناره بـود کـه در دو طرف گنبد 
سـاختمان به طـور قرینـه سـاخته شـده بـود (تصویـر 4). عظمـت و اهمیـت این بنـا بحث 
پیرامـون معمارى اسـالمى را بیشـتر کـرد، حتى بیشـتر از غرفه هاى ملت هاى مسـلمان که 

در ایـن نمایشـگاه حاضـر بودند. 
آدلر و سـالیوان در طراحى نمایشـگاه 1893م. کلمبیا از معمارى اسـالمى تأثیر گرفتند 
(تصویـر 5) و آن را در سـاختمان حمـل و نقـل اجـرا کردنـد (همـان: 171). سـاختمانى در 
سـبک نئوکالسـیک کـه بناهـا و نماهـاى متعـدد آن از فرهنگ هـا و سـبک هاى معمـارى 
مختلف اخذ شـده بود. دروازة طالئى که براى این سـاختمان طراحى و سـاخته شـد، اشـاره 
بـه دروازة اسـتحکامات أوذنـه در تونس و تزییناتى از محراب و گنبد در دیگر سـرزمین هاى 
اسـالمى داشـت. البتـه بـراى سـالیوان ایـن نقـش و طـرح بیـش از آن کـه اسـالمى باشـد، 

تاریخـى و شـرقى بـود. از ایـن رو ایـن اثر به اگزوتیسـم شـرقى توصیف شده اسـت. 
اوژن هنـار در نمایشـگاه 1900م. پاریـس فضایى براى الکتریسـیته طراحى کرد (همان: 
176). تزیینـات بـا روشـنایى پـرزرق و بـرق الکتریکـى نوعى سـبک جدیـد آرت نـووا را در 
معمـارى شـکل داد کـه بـا طاقى هـا تزییـن شـده و آئینه کارى هایـى کـه نـور را انعـکاس 
مـى داد و فضایـى پرتأللؤ مى سـاخت. این طاقى و تزیینـات یادآور تزیینـات داخلى معمارى 

اسـالمى ماننـد مسـجد قرطبـه در اندلس بود. 
در جمع بنـدى ایـن فصل بر تأثیر متقابل شـرق و غرب در بسـتر نمایشـگاه  هاى جهانى 
تأکیـد شده اسـت. معمـاران غربـى از ابعـاد مختلـف هنـر و معمارى اسـالمى الهـام گرفتند 
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و آن را بـا سـبک نـو (آرت نـووا و مدرنیسـم) ترکیـب کردنـد. معمـاران اسـالمى در ایـن 
نمایشـگاه ها تعریـف خـود و تصویـر خـود را ارائـه دادند و براى ایـن کار نیاز به زبـان و بیان 
تـازه از گذشـتۀ خود داشـتند. اگرچـه اغلب آن ها ناگزیر بودنـد، تصویر خـود را از زاویۀ دید 

غربى ارائـه دهند (همـان: 178-179). 

تصویر 5:  طراحى دروازة طالیى ساختمان نمایشگاه 1893م. کلمبیا متأثر از معمارى 
اسالمى و دوران رنسانس36

جمع بندى و ارزیابى 
کتـاب نمایـش شـرق بـه میـراث نمایشـگاه هاى جهانـى پرداخته اسـت؛ چراکـه بـه اعتقـاد 
مؤلـف نمایشـگاه هاى جهانـى سـنتى را بـراى قـرن بیسـتم پایه گـذارى کردنـد و بـه مدلى 
تبدیـل شـدند کـه در بسـیارى از نمایشـگاه هاى ملـى و مسـتعمراتى تکـرار شـد؛ ماننـد 
نمایشـگاه مسـتعمرات فرانسـه در 1894م. لیون، 1922م. مارسـى، 1931م. پاریس (همان: 
181). غرفـۀ تونـس در نمایشـگاه 1931م. پاریس صورت و شـکل شـرقى گرایانه داشـت، با 
بناهـا و معمـارى نئواسـالمى، کافه، بـازار و رقص عربـى؛ غرفۀ ترکیه در نمایشـگاه 1939م. 
نیویـورك نوعـى بازگشـت بـه نمایشـگاه 1867م. پاریـس بـود. با این کـه ترکیـۀ جدید پس 
از عثمانـى بـا تحـوالت زیادى مواجه شـده بـود، اما مـدل بازنمایى ترکیه در نمایشـگاه هاى 
جهانـى چنـدان تغییـر نکرد. در نمایشـگاه نیویورك نیز معمارى برمبناى سـبک نئوعثمانى 
و مدرنیسـم طراحـى شـده بـود، بـا کافه هـا، بـازار و لبـاس ترکـى. مراکـش در نمایشـگاه 

معرفى و نقد کتاب نمایش شرق
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1967م. مونتـرال کانـادا نیـز معمـارى نئواسـالمى داشـت، بـا سـوق ها و بازارهـاى محلـى 
(همـان: 187). میـراث نمایشـگاه و آن چـه در نمایشـگاه جهانـى ارائـه شـد، در موزه هـاى 
مردم شناسـى و هنـرى و بشـرى نیـز باقـى مانـد و ماندگار شـد، ماننـد موزة مردم  شناسـى 
تـروکادرو کـه بعد از نمایشـگاه 1878م. پاریس و پایان نمایشـگاه باقى مانـد (همان: 188). 
در ایـن کتـاب بـر تأثیـر نمایشـگاه هاى جهانـى بـر معمارى کشـورهاى اسـالمى تأکید 
شده اسـت؛ تأثیـرى کـه در موقعیـت پسااسـتعمارى نیـز ادامـه پیـدا کـرد. البتـه میـان 
موقعیـت اسـتعمارى و پسااسـتعمارى در نمایشـگاه ها تفاوت هایى دیده مى شـود. در بسـتر 
پسااسـتعمارى غرفه هاى کشـورها تالش کردند، بازنمایى متفاوتى از یکدیگر داشـته باشند، 
امـا در بسـتر اسـتعمارى، غرفه هـاى کشـورهاى اسـالمى اغلـب به هم شـباهت داشـتند و 
اغلـب مدلـى کـه توسـط اسـتعمارگران تعییـن مى شـد را دنبـال مى کردند (همـان: 190). 
میـراث معمـارى نئواسـالمى در نظریـه و طراحـى معماران فرانسـوى دهۀ 1930م. توسـعه 
یافـت و پـس از آن توسـط معمـاران ملـى در سـرزمین هاى اسـالمى ادامه پیدا کـرد، مانند 
طرح هـاى حسـن فتحـى37 معمـار مصـرى کـه بـه دنبال حفـظ ارزش هـاى بومى و سـبک 
زندگـى محلـى در معمـارى مـدرن بـود. به خصـوص که ایـن بازگشـت گرایى با احساسـات 

ضداسـتعمارى و تقویـت ملى گرایـى همـراه بود. 
تلفیـق میـراث گذشـته و مدرنیسـم همچنان ادامـه دارد. دسـتاورد نمایشـگاه جهان و 
معمـاران غربـى، پیش برنـدة سـبک نئواسـالمى بوده اسـت. اکنون نیـز بازسـازى خیابان ها، 
محـالت و بناهـاى شـهرهاى شـرقى ماننـد اسـتانبول برمبنـاى توصیف هـاى گردشـگران 
خارجى در دوران عثمانى و مدل هاى ساخته شـده در نمایشـگاه هاى جهانى انجام مى شـود. 
البتـه نتیجـۀ آن اغلب مورِدعالقۀ توریسـت ها و گردشـگران اسـت (همـان: 195). مؤلف در 
پایـان کتـاب بـه دیگر عوامل در سـاخت اورینتالیسـم اشـاره مى کنـد، مانند نمایشـگاه مد 
و لبـاس پـل پـواره38 در 1911م. بـا عنـوان «هزار و یک شـب» کـه طراحـى لباس شـرقى را 
ارائـه داد (همـان: 197). همان گونـه کـه مؤلـف در پایـان کتـاب تأکیـد مى کنـد، بازنمایى 
هویـت سـرزمین هاى اسـالمى همچنـان متأثـر از میـراث تصویر شـرق گرایانه اى اسـت که 
در بسـتر نمایشـگاه هاى جهانـى سـاخته شده اسـت؛ طراحان لبـاس، هنرمندان، عکاسـان و 
امـروزه سـینماگران همچنان به بازتولید انگاره هاى شـرقى گرایانه از سـرزمین هاى اسـالمى 

مى پردازنـد.
از نـکات برجسـتۀ کتـاب آن اسـت کـه مؤلـف تـالش کـرده، بـه طـرح پیچیده تـرى از 
شـناخت متقابـل اسـالم و غـرب دسـت یابد و به گونـه اى کـه در مقدمه کتاب بـر آن تاکید 
کـرده، سـکوت و سـکون موقعیـت سـرزمین هاى اسـالمى در برابـر گفتمـان غـرب را رد 
مى کنـد. از همیـن رو بـه تأثیـر معمـارى اسـالمى بـر معمـارى غـرب پرداخته و مسـیر این 
تأثیرات را در بسـتر معمارى هاى عظیم و باشـکوه نمایشـگاه هاى جهانى دنبال کرده اسـت. 
مؤلـف اگرچـه بـا دقت بـه گـردآورى اسـناد و تصاویر مربوط به سـرزمین هاى اسـالمى 
در نمایشـگاه هاى جهانـى پرداخته اسـت، امـا اغلـب تأکیـد بسـیارى بـر حضـور و موقعیت 
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عثمانـى و مصـر در ایـن نمایشـگاه ها دارد. تنهـا در مـوارد محـدودى بـه ایـران پرداختـه و 
حتـى در فصـل دوم و در بررسـى نمایشـگاه 1867م. و 1873م. اشـاره اى بـه غرفـۀ ایـران 
نشده اسـت. عالوه برایـن همـۀ نمایشـگاه هاى جهانى نیمۀ دوم قرن بیسـتم مانند نمایشـگاه 

1862م. لندن و نمایشـگاه 1888م. بارسـلون در اسـپانیا را بررسـى نکرده اسـت. 
مطالعـه پیرامـون ایـران در نمایشـگاه هاى جهانـى محـدود بوده اسـت. سـیامک دلزنده 
(1395) بـه حضـور ایران در نمایشـگاه 1926م. فیالدلفیـا و 1931م. لندن پرداخته و حامد 
خسـروى (2019م) آرشـیو منظم تـرى را در پروژة تهـران39 گردآورى کرده اسـت. بااین حال 
پژوهـش در ایـن زمینـه بسـیار محـدود اسـت و کتـاب زینـب چلیـک مى تواند، به توسـعۀ 

ایـن مطالعات کمـک کند.
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چکیده
نقـوش هندسـى در هنرهـاى اسـالمى حضـور پررنگـى دارد. روابـط هندسـى (نظـم هندسـى) 
و ظرافـت و دقـت به کار رفتـه در ایـن نقـوش توجـه هـر بیننـده اى را بـه خـود جلـب مى کنـد. 
باتوجه بـه اهمیـت و کاربـرد نقـوش هندسـى در هنـر و معمـارى، نیـاز اسـت کـه به نـوآورى در 
ایـن زمینـه توجه بیشـترى صـورت گیرد. تعـدادى از هنرمندان و نویسـندگان دربـارة این نقوش 
مطالبـى نوشـته اند و سـعى بـر حفـظ، تـداوم و ارتقاء ایـن نقوش داشـته اند. این مقاله به بررسـى 
آثـار آنـان مى پـردازد تـا میـزان دقـت ایـن آثـار در بیـان موضوع مشـخص شـود. بررسـى متون 
هندسـۀ نقـوش، حاکـى از آن اسـت کـه ایـن حوزه نیـاز به نـوآورى دارد. ازایـن رو در ایـن مقاله 
تـالش شـده تـا بـا معرفـى و نقد متـون هندسـۀ نقـوش در این راه گامى برداشـته شـود. شـیوة 
جمـع آورى اطالعـات به صـورت کتابخانه اى بـوده و پژوهش حاضـر از نوع پژوهش هاى اسـتنادى 

است.
کلیدواژه: هندسۀ نقوش، کتاب شناسى، گره هندسى، هنر اسالمى

مقدمه
نقـوش هندسـى یکـى از شـاخه هاى مهـم تزییـن در هنـر و معمـارى ایرانـى اسـت و 
اهمیـت و کاربـرد ایـن نقـوش را مى تـوان در آثـار تاریخـى به جاى مانـده مشـاهده نمود. 
امـروزه عالوه بـر اسـتفاده از ایـن نقـوش نیـاز بـه ابتـکار در آن احسـاس مى شـود و ایـن 
امـر تنهـا بـا آموختـن درسـت اصـول ایـن نقـوش میسـر اسـت. بـه ایـن منظـور کتبى 
در ایـن زمینـه نگاشـته  شده اسـت. در ایـن مقالـه کتاب هایـى کـه از اهمیـت بیشـترى 

 پروین بابایی
P.babaei@tabriziau.ac.ir  دانشجوی دکتری هنر اسالمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز
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برخوردارنـد، به تفصیـل بیشـتر معرفـى شـده و مـورد نقـد قـرار گرفته انـد تـا راه بـراى 
آینـدگان و عالقه منـدان تألیـف آثـار مربـوط بـه نقـوش هندسـى روشـن تر و هموارتـر 
گـردد و درمـورد کتـب متأخـر کـه عمدتـاً فاقـد نـوآورى خاصـى هسـتند، بـه معرفـى 

اجمالـى اکتفـا شده اسـت. 

معرفى کتاب ها
کتاب هـاى مربـوط بـه هندسـۀ نقـوش را مى تـوان بـه چنـد بخش یـا زیرموضـوع اصلى 
تقسـیم نمـود: کتاب هـاى آمـوزش ترسـیم نقـوش، کتاب هـاى معرفـى نقـوش و متـون 
نظـرى (زیباشـناختى، فلسـفى و...). عالوه بر ایـن در تعدادى از آثار نیـز به صورت متفرقه 
بخشـى به هندسـه اختصـاص یافته کـه در این مقالـه حتى المقدور معرفى خواهند  شـد.

کتاب هاى آموزش ترسیم نقوش
● زمرشـیدى، حسـین (1365). گره چینـى در معمـارى اسـالمى و هنرهـاى دسـتى. 

تهـران: مرکـز نشـر دانشـگاهى. 
در ایـن کتـاب روش هـاى ترسـیم گره هـاى هندسـى آمـوزش داده مى شـود. ایـن 
کتـاب شـامل هفت فصل اسـت، با ایـن عناوین: مقدمـه، کاربرد گره در هنرهاى دسـتى، 
نحـوة محاسـبه و اجـراى عملى و تئـورى گره، مقدمات ترسـیم گره، گره هـاى گروه اول، 

گره هـاى گـروه دوم و گره هـاى گروه سـوم.
در مقدمـۀ کتـاب ابتدا سـابقۀ هنر کاشـى کارى مطرح مى شـود و سـپس درباره تهیۀ 
گل، پختـن و رنگ آمیـزى آن توضیحاتـى ارائـه مى گـردد. در ادامـه انـواع کاشـى و نحوة 
سـاخت و لعاب دادن آن ها شـرح داده شـده و سـپس وارد بحث معرق کارى و روش هاى 
انجـام کاشـى کارى هاى مختلـف مى شـود. در فصـل دوم بـا عنـوان «کاربـرد گـره در 
هنرهـاى سـنتى»، انـواع گره سـازى ها در معمـارى، یعنـى آجـرکارى، گچ برى، کاشـى و 
آجـر، آیینـه کارى، سـنگ، نقاشـى در گـره و نیـز گره سـازى در چوب شـامل منبت کارى 
و گـره در دیگـر هنرهـاى تزیینى ماننـد خاتم، فلـزکارى، قالى بافى، صحافـى، پارچه هاى 
قلمـکار، زرى بافـى و حریـر معرفـى مى شـوند. در فصـل سـوم نحـوة محاسـبه و اجـراى 
عملـى و تئـورى گـره آمـوزش داده مى شـود و از فصـل چهـارم آمـوزش ترسـیم گـره 
آغـاز مى شـود. بـراى ترسـیم گره هـا ابتدا بایـد بـا روش ترسـیم چندضلعى هـاى منتظم 
آشـنا شـد. سـپس آالت گـره معرفى مى شـوند کـه برخـى از ایـن آالت، ایرانـى و برخى 
غیرایرانـى هسـتند. در فصـل پنجـم گره هـاى گـروه اول (روش ترسـیم) آمـوزش داده 
شده اسـت. فصـل ششـم بـه گره هاى گـروه دوم، یعنـى گره هـاى فاقد شمسـه اختصاص 
دارد. ایـن گره هـا بیشـتر از ترکیـب خطوط مسـتقیم و ادغـام آن ها در یکدیگـر به وجود 
مى آینـد. گره هـاى گـروه اول بـه روش تقسـیم زوایـا ترسـیم مى شـوند و درنهایت فصل 

هفتـم بـه ترسـیم گره هـاى غیرایرانى اختصـاص دارد.
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ایـن کتـاب در 362 صفحـه تألیف شده اسـت. باوجـود تنوعى کـه در معرفى گره هاى 
مختلـف و روش ترسـیم آن هـا دارد، در مـواردى نیـز دچـار اشـتباه شده اسـت. به عنـوان 
مثـال در ترسـیم گره هـاى صفحـات 335 و 336 گره هـا را دو خطـه ترسـیم نمـوده و 
بـه تصـور این کـه فاصلـۀ بیـن گره هـا (حمیل کشـى) نیز بخشـى از طـرح اسـت، در ارائۀ 

شـیوة ترسـیم دچـار ابهـام و پیچیدگى شده اسـت.
در گـره صفحـۀ 333 عالوه بـر دو خطـه نمـودن گـره، در ترسـیم زوایـا و رئـوس 
آن دقـت کافـى اعمـال نشده اسـت. در ترسـیم گره هـا حمیـل رسـم نمى شـود و خطـى 
کـه حمیـل را بـه دو قسـمت تقسـیم مى کنـد، خـط مـرزى آلت هـا بـه شـمار مى آیـد. 

به عبارتـى فضـاى حمیـل بایـد بیـن آلت هـاى جانبـى به طـور مسـاوى تقسـیم شـود.
حمیـل در صفحـات 324، 323، 322، 321، 319، 320، 318، 317، 315، 311، 

309، 307، 302، 298 نیـز دو خطـى اسـت.
رعایـت  به درسـتى  نسـبت ها  نیـز   291 صفحـۀ  هشـت  چهاربنـدى  ترسـیم  در 
نشده اسـت. در صفحـۀ 279 در ترسـیم یکـى از گره هـاى بقعـۀ مومنه خاتون دایـره را کامل 
اجـرا ننموده اسـت. در صفحـۀ 203 گـره مربـوط بـه مقبـرة عالمـه مجلسـى را اشـتباه 
ترسـیم نموده اسـت. روش ترسـیم گـره فـرد نُه دوازده دشـوار اسـت و مى توان به شـیوة 
آسـان ترى ایـن گـره را ترسـیم نمـود. در ترسـیم گـره دوازده صفحـۀ 194 دقـت کافـى 

اعمـال نشده اسـت. در صفحـۀ 186 نیـز تقسـیمات دقیـق نیسـت.
ایـن کتـاب از مهم تریـن منابـع آموزشـى بـراى شـیوه هاى رسـم نقـش هندسـى به 
شـمار مـى رود، امـا با توجه بـه پیچیدگـى و پـاره اى بى نظمى هـا فاقـد سـاختار آموزشـى 
مناسـب اسـت. باوجـود تنـوع نقـوش، نظـم خاصـى در تدوین کتاب مشـاهده نمى شـود 
هنرهـاى  برمبنـاى  کتـاب  فصل بنـدى  شـده اند.  انتخـاب  اتفاقـى  به صـورت  نقش هـا  و 
مختلـف و نـه نـوع گره هـا انجـام یافتـه کـه روشـى غیرنظام منـد و قابلِ نقـد اسـت و بـه 
علـت عـدم تبیین یـک قاعدة صحیـح، پیچیدگى گمراه کننـده اى را در ترسـیمات نقوش 

هندسـى موجـب شده اسـت.
● البوزجانـى، ابوالوفـا محمـد (1369). هندسـۀ ایرانـى؛ کاربـرد هندسـه در عمـل. 

ترجمـۀ سـید علیرضا جذبـى. تهـران: سـروش.
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ابوالوفا محمد بوزجانى رساله اى درباب هندسه و آن چه که صنعتگران باید از هندسه 
بدانند، تألیف نموده است. نام اصلى این کتاب رسالة تجارت؛ فی ما یحتاج الیه العمال و 
الصناع من االشکال الهندسیه است. موضوع این کتاب روش ترسیم نقش هاى هندسى 
است و همچنان اهمیت خود را به عنوان یکى از معتبرترین منابع مورِدمراجعه دربارة کم  
و کیف نقش هندسى در بین هنرمندان حفظ نموده است. این کتاب در دوازده باب تنظیم 

شده است: 
باب اول: در شناخت اصولى که دانستن آن الزم است. 

باب دوم: شیوة کشیدن اشکال متساوى االضالع و الزوایا
باب سوم: شیوة کشیدن اشکال در دایره و بر دایره

باب چهارم: روش ترسیم دایره بر اشکال
باب پنجم: رسم دایره در اشکال

باب ششم: در رسم اشکال در اشکال و بر اشکال
باب هفتم: در تقسیم مثلث ها

باب هشتم: در تقسیم کردن چهارضلعى ها
باب نهم: در تقسیم کردن یک مربع به چند مربع و به دست آوردن یک مربع از ترکیب 

چند مربع
باب دهم: جدا کردن راه

باب یازدهم: در تقسیم دایره ها
باب دوازدهم: در تقسیم کردن سطح کره و رسم اشکالى که بر کره مى توان کشید.

کتاب دو ضمیمه نیز دارد. این ضمایم شامل مطالبى است که ابواسحاق ابن عبداهللا 
کوبنانى در قرن نهم هجرى به متن اصلى اضافه کرده است. بنا به اظهار مترجم، این بخش 
برخى  نامفهومى  سبب  مؤلف  بى توجهى  و  ندارد  را  بوزجانى  رساله  اصلى  بخش  دقت 

قسمت هاى آن شده است.
● مکى نژاد، مهدى (1385).  گزیدة آثار استاد اصغر شعرباف؛ گره و کاربندى. (چ 

اول). تهران: فرهنگستان هنر. 
کتاب شامل سه فصل: دیباچه، گره و کاربندى و تصویرها است. دیباچه به توضیحاتى 
دربارة تزیینات در معمارى اسالمى ایران مى پردازد و نقوش تزیینى را در سه گروه نقوش 
گیاهى، هندسى و خطى (خط نگاره ها) تقسیم نموده و مورد بررسى قرار  مى دهد. بنابه 
مفهومى  و  (مادى)  کاربردى  عمدة  وجه  دو  اسالمى  معمارى  تزیینات  شعرباف  تعریف 
(معنایى) دارد. در بعد کاربردى، نوع مصالح، ابزار و سایل، روش هاى اجرا، ابعاد و اندازه، 
دربارة  اما   ،(8:1385 (مکى نژاد،  است  مدنظر  فیزیکى  کمیت هاى  و  اجرا  مکان  و  محل 
وجه مفهومى آن اقوال و آراء مختلفى وجود دارد. تیتوس بورکهارت1 معتقد است که این 
نقوش ماهیت غیرتاریخى، عرفانى و متفکرانه دارند و بازنمود وحدت در کثرت و کثرت در 
وحدت اند (بورکهارت، 1365). اولگ گرابار2 به جان بخش بودن تزیینات اشاره مى کند، اما 
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معتقد است که تزیینات هیچ گونه معناى ذهنى و بعد فرهنگى ندارند و صرفاً براى آراستن 
و حظ بصرند. فقط در کتیبه ها معناى شبیه سازانه یافت مى شود، لذا وى این نقوش را 
صرفاً تزیینى و فاقد بعد معنوى و سمبلیک مى داند. در این زمینه دیدگاه هاى متفاوت و 
گاه متضادى همچون نگاه عرفانى و صوفیانه و جنبه هاى ایهام و ابهام و ترس از وجود خأل 

مطرح شده است (گرابار، 1389).
تزئینات   زیباترین  شاهد  سلجوقى  ترکان  حکومت  دورة  در  شعرباف  اظهارات  طبق 
آرایه ها  بعد  به  دوره  این  از  و  هستیم  ایران  معمارى  در  هندسى  نقش هاى  و  آجرکارى 
نقش اساسى در معمارى دوران اسالمى ایفا مى کنند (مکى نژاد، 9:1385). شعرباف نقوش 
هندسى را به چندین گروه تقسیم نموده و تعریفى مختصر از هریک ارائه مى دهد: گره ها، 

قوس ها، کاربندى، مقرنس، رسمى بندى، یزدى بندى و کاسه سازى.
در فصل دوم با عنوان «گره و کاربندى»، ابتدا انواع مقرنس هاى 9 پا، 6 پا، 5 پا، 7 
دایره،  بیضى،  نگینى،  و  دواتى  ضلعى، 8  مختلف 6  زمینه هاى  در  را  پا  و 12  پا  پا، 10 
مستطیل، مربع، 6 طوالنى و طالیى، نیم کار سالم و هشت گلویى، فیل پوش، زیرگنبد و 
نیم کار مثلث ترسیم نموده است. هم چنین در بخش کاسه سازى نیز انواع طرح هاى کاسه 
اعم از کاسه هاى فاصله دار، کاسۀ بزرگ و کوچک، نیم کاسه را در ترکیب با آویزها و در 
مى نماید،  ایجاد  را  متمایز  و  متفاوت  ترکیب بندى  یک  هرکدام  که  مختلف  زمینه هاى 
به صورت تصاویر خطى معرفى نموده  و ترکیب هایى از کاسه و شمسه و یزدى بندى و آویز 

در ادامه آمده است.
بخش بعدى به رسمى بندى و یزدى بندى اختصاص دارد. نمونه هایى از یزدى بندى 
و رسمى بندى در ترکیب بندى هاى مختلف ترسیم شده است. در بخش مربوط به گره ها، 
همین طور  شده است.  ترسیم  کوچک تر  گره هاى  به  شاه گره ها  کردن  خرد  از  نمونه هایى 
تعدادى از گره هاى معروف نیز در زمینه هاى مختلف در ادامه آمد اند. در تمامى رسم هاى 
کتاب تنها تصویر نهایى آمده و دربارة روش هاى ترسیم توضیحى داده نشده است. هم چنین 
اشاره نشده که این رسم ها بر چه مبنایى انتخاب و در کتاب گنجانده شده اند. در انتهاى 

کتاب تصاویرى چند به عنوان نمونه از مقرنس ها و رسمى بندى آمده است.
● بــروگ، اریــک3 (1390). نقــوش هندســى در معمــارى اســالمى. ترجمــۀ مــژگان 

هاتفــى. تهــران: یــزدا.

نقوش هندسى در آینه منابع مکتوب از گذشته تا امروز
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اریک بروگ در این کتاب ترسیم نقش هاى هندسى را به صورت مرحله به مرحله شرح 
داده است. این کتاب نیز على رغم دقتى که نویسنده در نگارش مبذول داشته، به برخى 
زوایاى ترسیم نقش هاى هندسى توجه ننموده است؛ زیرا نویسنده به اصول و قواعد طراحى 
پیش  در  طراحى  در  را  ناصحیح  شیوه اى  بنابراین  و  نداشته  کافى  اشراف  اسالمى  سنتى 
گرفته است. به عنوان مثال نقش شمسه را در مرکزیت قاب واگیره قرار داده که این شیوة 
ترسیم به بروز نواقصى در تمامیت گره ها مى انجامد. به طور کلى مى توان چنین ادعا نمود 
که کتب غربى به ترسیم گره هاى متداخل توجه چندانى نکرده اند و بیشتر تمرکز آنان بر 
قاب واگیره هاى مربع و دایره بوده است، درحالى که در قاب واگیرة مربع و دایره نمى توان به 

بسیارى از آلت ها رسید.
● میرفخرایى، وحیده و آناهیتا مقبلى (1393).  هندسۀ نقوش. تهران: فخراکیا.

و درنهایت در این کتاب به معرفى نقش هاى هندسى در هنرهاى سنتى پرداخته اند.

کتاب هاى معرفى نقوش
● فرشته نژاد، مرتضى (1356). گره سازى و گره چینى در هنر معمارى ایران. تهران: انجمن 

آثار ملى.
مرتضى فرشته نژاد در این کتاب تعدادى از گره هاى هندسى مورِداستفاده در قسمت هاى 
مختلف بناهاى شاخص اسالمى را با ذکر نام آن ها معرفى و ترسیم نموده است. این کتاب 
دقیق است، اما توضیحى دربارة نقش ها و ترسیمات موجود ارائه  على رغم سادگى نسبتاً 

نمى دهد و تنها به ذکر نام گره و ترسیم آن اکتفا مى کند. 
سلطان  جالل الدین  ترجمۀ  اسالمى.  هندسى  طرح هاى   .(1374) ژول4  بورگوان،   ●

کاشفى. تهران: فرهنگان.
نقوش  از  تعدادى  خطى  ترسیم  به  کاشفى  سلطان  جالل الدین  مقدمۀ  با  کتاب  این 
هندسى آثار هنرى قاهره و دمشق از قرن چهاردهم تا هجدهم بسنده نموده و توضیح 
دیگرى دربارة نقش ها ارائه ننموده است. کاشفى در مقدمۀ این کتاب به این نکته اشاره 
که  بوده  خود  خاص  روش هاى  داراى  هندسى  طرح هاى  آثار  اسکلت بندى  که  مى کند 
به صورت سینه به سینه انتقال مى یافته است، اما امروزه تنها با صورت نقش ها مواجه هستیم 

و آن اصول و قواعد براى ما ناشناخته مانده است. 
● پورپیرار، ناصر (1376). معمارى و هنر سرزمین هاى اسالمى. تهران: کارنگ.

ناصر پورپیرار در این اثر تصاویرى از آرایه هاى معمارى سرزمین هاى اسالمى آورده است؛ 
اما این کتاب توضیح چندانى دربارة نقوش ندارد و تنها ازنظر تنوع تصاویر و مستندات 
موجود در آن قابلِ توجه است. این کتاب مى تواند، به عنوان منبعى براى آشنا نمودن طراحان 

با نقوش متنوع هندسى در سرزمین هاى مختلف اسالمى بسیار کارآمد باشد. 
● شفایى، جواد (1380). هنر گره سازى در معمارى و درودگرى. تهران: انجمن آثار و 

مفاخر فرهنگى. 
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این اثر حدود 305 نقش به کار رفته در معمارى و درودگرى ایرانى را با ذکر نام گره ها 
گردآورى و معرفى نموده است. مؤلف هدف از گردآورى این مجموعه را حفظ نقوش از گزند 
نابودى و فراموشى عنوان نموده است. این کتاب از منظر تنوع نقوش و تالش مؤلف براى 

گردآورى تعداد زیادى از آن ها قابلِ توجه است.
● طوجى، حمید (1386). گره چینى. تهران: ارمغان.

این کتاب به معرفى ابزارها و مواد و مصالح گره چینى و نیز شیوة استفاده از این وسایل 
و مصالح مى پردازد و سپس تصاویرى از گره هاى مختلف در انواع بناها را با ذکر نام گره ها 

آورده و ازنظر اطالعات فنى که در اختیار خواننده قرار مى دهد، قابلِ اهمیت است.
که  است   (1395) پوریا  سلینا  از  کتابى  عنوان  هندسى  طراحى  تزئینى،  نقش هاى 
طرح ها و نقش هاى تزیینى هنر اسالمى در آن معرفى مى گردد. همچنین مجیدرضا رستمى 
(1396) در کتاب نقش هاى تزئینى ایران نیز انواع نقوش تزیینى را در هنر اسالمى معرفى 

مى نماید.

متون نظرى
اخوان صفا در رسائل خود به طور مفصل به هندسه ذیل علوم ریاضى پرداخته اند و ازطرفى 
با بهره گیرى از علوم هرمسى و فیثاغورى بین ارکان طبیعت و کائنات و عوالم مختلف 
ارتباط برقرار نموده اند. از نظر آنان مفهوم ماوراى کمى اعداد در اشکال هندسى بازنمود 
مى یابد که این اشکال هریک داراى کیفیت و به عبارتى شخصیت هستند و از این جهت 
علومى همچون هندسه را پل رابطى بین عالم محسوسات و معقوالت به شمار مى آورند. 
تفکرات اخوان بیشتر سرمنشأ ذوقى و تمثیلى دارد تا استداللى، و به عبارتى این رساله را 

مى توان یکى از سنگ بناهاى تفکرات سنت گرایانه به شمار آورد. 
عباس، سیدجان و سلمان عامر شاکر (1383). هم آراستگى در نگاره هاى اسالمى. ترجمۀ 

آمنه آقاربیع. تهران: به نشر.
این اثر دربارة تقارن و انواع آن در هنر اسالمى بحث مى نماید، اما صرفاً به تحلیل تقارن 

در نقوش مى پردازد و توجهى به سایر ابعاد گره ها ندارد. کتاب شامل پنج فصل است:
فصل اول: نگاره هاى اسالمى و شناخت هندسى آن ها.

فصل دوم: در ستایش نگاره، هم آراستگى، وحدت و هنر اسالمى
فصل سوم: گریزى از نگاره هاى اسالمى به ناوردایى و گرو

فصل چهارم: رده بندى، تشخیص و ساختار هفده نوع از نگاره هاى متناوب دو بعدى
فصل پنجم: نگاره هاى اسالمى و هم آراسته هاى آن ها

قیومى  مهرداد  ترجمۀ  اسالمى.  معمارى  در  تزئین  و  هندسه  گلرو (1389).  اوغلو،  نجیب  
بیدهندى. تهران: روزنه.

نجیب اوغلو در این کتاب به نقش ریاضیات در هندسۀ نقوش اشاره نموده و به خصوص 
بر اهمیت و محوریت ریاضیات در نقوش هندسى دورة سلجوقى تأکید کرده است. از نقاط 

نقوش هندسى در آینه منابع مکتوب از گذشته تا امروز
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قوت این کتاب مى توان به پرداختن آن به آراى مختلف درباب تزیینات معمارى اسالمى 
اشاره نمود. نجیب اوغلو هم چنین به پارادایم هاى حاکم بر تزیینات در دوره هاى مختلف نیز 
نظرى داشته است. بااین وجود این کتاب بر طومار توپ قاپو تمرکز دارد و بنابراین نمى توان 

اطالعات اختصاصى دربارة ساختار گره هاى هندسى را در آن یافت.
بلخارى، حسن (1396). فلسفه، هندسه و معمارى. تهران: دانشگاه تهران.

در  آن  جایگاه  و  هندسه  دربارة  فلسفى  مختلف  آراى  تبیین  به  اثر  این  در  بلخارى 
مورد  زیباشناختى  و  فلسفى  بعد  از  تنها  را  ذکرشده  آراء  تمامى  اما  مى پردازد،  معمارى 
مطالعه قرار مى دهد. وى ارتباط بین فلسفه و معمارى را ازطریق هندسه به عنوان پلى میان 
دانش و هنر تبیین مى نماید و با توجه به آراى اخوان الصفا یا ابن سینا (رسالۀ النیریزیه) و 
دیگران دربارة ارتباط بین اعداد و شکل هاى هندسى و قواى مختلف طبیعت و مضامین 
معنوى، اهمیت فلسفه دانى و هندسه دانى معماران را نتیجه گیرى مى کند. على رغم اندك 
موضوع  به  سنت گرایانه  نگاه  هم چنان  مى گیرد،  سنت گرایان  از  کتاب  این  که  فاصله اى 
هندسه در هنر دارد و ازسویى به تزیینات معمارى چندان توجهى ندارد، بلکه تنها فرم 
در معمارى را مورد بحث قرار مى دهد. بااین وجود نظریات کاربردى متفکران و دانشمندان 

اسالمى را تا حدودى روشن مى سازد. 
عصام، سعید و عایشه پارمان (1397). هندسه و نقوش اسالمى. ترجمۀ حمیدرضا زین الدین. 

تهران: رازآور.
نویسندگان در این کتاب به معرفى نقوش اسالمى در سرزمین هاى اسالمى مى پردازند. 
بعدها  تقسیمات  و  اندازه گیرى  به  کتاب  نخست  فصل  است.  فصل  هفت  شامل  کتاب 
پرداخته است. در فصل دوم الگوهاى هندسى در طرح هاى اسالمى تشریح شده است. فصل 
سوم دربارة معمارى اسالمى است. نویسنده در این مبحث به بررسى ریشه هاى معمارى 
جهان اسالمى مى پردازد و اصول و قواعد هندسى آن را مطرح مى سازد. در فصل هاى چهار، 
پنج و شش ساختمان هندسى خوشنویسى و شعر و موسیقى مطرح مى شود و در فصل 
هفتم الگوهاى چند نمونه از طرح هاى اسالمى مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. آن چه 
و  اسالمى  مختلف  هنرهاى  میان  ارتباط  که  است  این  مى شود،  کتاب  این  اهمیت  باعث 

هندسه را با دقت بررسى نموده است.
کتاب سیرى در عناصر و تزئینات معمارى ایران (1390)، نوشتۀ حسین یاورى نیز 
به طور اجمالى انواع تزیینات در معمارى اسالمى ازجمله نقوش هندسى را معرفى مى نماید.

سایر متون
آندره گدار5 در آثار ایران (1384) دربارة آثار معمارى ایران و آرایه هاى هندسى به طور 
مختصر سخن مى گوید. نگاه وى بیشتر تاریخى است و نگاه تخصصى به تزئینات معمارى 

و به ویژه نقوش هندسى ندارد. 
حسن بلخارى در آثار خود بخش هایى را به نقوش هندسى در هنر اسالمى اختصاص 
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دربارة  اسالمى  مختلف  متفکران  آراى  تبیین  به  اسالمى  هنر  فلسفۀ  در  وى  است.  داده 
هنرهاى اسالمى مى پردازد. بخش هایى از کتاب وى به تفسیر نقوش هندسى اختصاص 

دارد، اما این تفاسیر را مى بایست در زمرة خوانش به شمار آورد تا استداللى.
 همچنین در کتاب قدر: نظریۀ هنر و زیبایى در تمدن اسالمى (1394)، رابطۀ مفهوم 
قدر و ارتباط آن با هندسه و درنتیجه نسبت بین زیبایى و نظم را مورد بررسى قرار مى دهد. 
طبق این نظریه، هندسه در هنر اسالمى بیانگر مفهوم قدر است. با وجود استدالل هایى 
که در این کتاب عنوان مى شود، به نظر مى رسد، رابطۀ مفهوم قدر و معناى مورِدنظر آن 
در این کتاب، یعنى اندازة معین ـ با هندسه یک رابطۀ طبیعى و بدیهى است و نمى توان 
آن را نظریه دانست. درعین حال که طرح مسألۀ هندسه در هنر اسالمى و دست و پنجه نرم 
کردن با آن در این کتاب چندان هم به بیراهه نرفته است، باز هم نمى توان از نظریۀ قدر 
براى تجزیه و تحلیل نقوش هندسى بهره برد؛ به خصوص که این نظریه فاقد روش شناسى 

است و در حد یک استدالل مقدماتى باقى مانده است.
برخى  هم  آثارى  پرداخته اند،  معمارى  آرایه هاى  به  مستقیماً  که  کتاب هایى  عالوه بر 
ابعاد تفکر دانشمندان اسالمى را با رویکرد فلسفى واکاوى نموده اند، ازجمله مى توان به 
سید حسین نصر اشاره کرد. به زعم او هنر اسالمى از تمثیالت انتزاعى هندسى براى تجسم 
توحید مدد مى طلبد و طرح هاى هندسى را با توسل به احکام سلبیه توجیه مى نماید. وى 
موفقیت علومى همچون هندسه در بین مسلمانان را معلول انطباق آن با مبانى توحیدى 

مى داند.
در کتاب تزئینات وابسته به معماري دورة اسالمی (1376)، تألیف محمدیوسف کیانى 
تزیینات مختلف وابسته به معمارى و ازجمله آجرچینى مورد بحث قرار گرفته است، اما به 

اقتضاى موضوع کلى کتاب، از حد معرفى فراتر نمى رود.

نتیجه گیرى
دربـارة نقـوش هندسـى مطالعـات متعـددى صورت پذیرفته اسـت کـه از روش هاى ترسـیم 
نقـوش تـا مبانـى فلسـفى و حکمـى آن را دربرمى گیـرد. با وجـود این کـه در سـال هاى اخیر 
تعـدادى کتـاب على الخصوص درزمینۀ آموزش شـیوه هاى ترسـیم نقوش هندسـى منتشـر 
شده اسـت، امـا همچنـان اصلى تریـن منابع مـورد مراجعه، همـان چند منبع قدمـى ازجمله 
کتاب هـاى زمرشـیدى، شـعرباف، بوزجانـى و فرشـته نژاد هسـتند. در حالى که همیـن منابع 
نیـز خـود داراى اشـکاالتى چند هسـتند که ضـرورت توجه اسـاتید فن را درزمینـۀ بازنگرى 
در کتاب هـا و یـا تألیـف آثـار جدیـد هم تراز و هم شـأن با همان آثـار قدیمى نشـان مى دهد. 
ایـن مسـئله دربـارة سـایر آثـار که بـه مباحث تاریخـى یا حکمى و فلسـقى نقش هندسـى 
پرداخته انـد نیـز صادق اسـت و به نظر مى رسـد، نقش هندسـى به عنوان یکى از شـاخه هاى 
مهـم تزییـن و آرایـه در هنر و معمارى ایرانـى مورد توجه صاحب نظران ایرانـى قرار نگرفته و 

همچنـان چنـد اثـر ترجمه اى طالیـه دار متون نظرى دربارة نقوش هندسـى هسـتند.

نقوش هندسى در آینه منابع مکتوب از گذشته تا امروز
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۱۳۹۸ ـــ  ــاطیر و    ــاب فرهنــگ اس ــن کتاب شناســى کت ــاز ای ــاب در آغ ــوان کت نخســتین عن

اشــارات داســتانى در ادبیــات فارســى نوشــتۀ محمدجعفــر یاحقــى اســت کــه ســرفصلى 
بــراى مطالعــات پســین دربــارة تأثیــر و یــا حضــور اســاطیر در فرهنــگ ایرانــى بویــژه 
ــاعران  ــعر ش ــطوره در ش ــارة اس ــا درب ــى از مقاله ه ــد. موج ــران ش ــر ای ــات معاص ادبی
ــوز ادامــه دارد. هماننــد مجموعــه  ــد آمــد کــه هن معاصــر و همچنیــن داســتان ها پدی
کتابشناســى اســطوره در حــوزة ترجمــه کــه در شــماره پیشــین منتشــر شــد، در میــدان 
ــر صــدر مى نشــیند. جــالل  ــام تنــى چنــد از پژوهشــگران ایــن حــوزه ب تألیــف نیــز ن
ــگران  ــته پژوهش ــار برجس ــمارى از آث ــداد بى ش ــدن تع ــا در برگردان ــه تنه ــتارى ن س
خارجــى تــالش نمــود بلکــه آثــار تألیفــى از خــود برجــاى گذاشــت کــه عنــوان برخــى 
از آنهــا را در ایــن مجموعــه مى یابیــد. همچنیــن در میــان اســتادان دانشــگاه کــه در 
ــد  ــا تألیــف چن ــام ابوالقاســم اســماعیل پور ب ــد ن ــرة پژوهشــگران اســطوره قراردارن زم
ــگران  ــر از پژوهش ــد دیگ ــى چن ــى تن ــاهد پیدای ــود ش ــۀ ن ــاى دارد. در ده ــاب ج کت
بــر  درآمــدى  کتــاب  تألیــف  بــا  نامورمطلــق  بهمــن  هســتیم.  اسطوره شــناس 
اسطوره شناســى حضــور خــود را اعــالم نمــود و پــس از آن نیــز کتاب هــاى دیگــرى را 
تألیــف کــرد. گرایــش نامورمطلــق بــه اسطوره شناســان فرانســوى و تحقیقــات ایشــان 
ــا  ــوزه ب ــن ح ــد ای ــان عالقه من ــتر مخاطب ــنایى بیش ــود موجــب آش ــاب خ ــن کت در ای

ــد. ــارت ش ــل و روالن ب ــر برون ــر دوران، پی ــل، ژیلب ــون ژرژ دومزی ــى چ چهره های
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آسمانه هاى  زیر   .(1390)
اسطوره  جستارهاى  نور: 
شناسى.  ایران  و  پژوهى 

تهران: قطره.

 30. ادیــب زاده، مجیــد 
امپراتــورى   .(1391)
تصویــر  و  اســطوره ها 
ــاوى  ــرب: روانــکــ غــ
گفتمــان ادبــى ایــران 
1332- 1356. تهــران: 

ققنــوس.

امیرقاســمى،   .31  
مینــو (1391). دربــاره 
اســطوره اى.  قصه هــاى 

مرکــز. تهــران: 

دشت  رضایى   .32  
 .(1391) محمود  ارژنه، 
ایزدان  (بازتاب  سیاوشان 
بارورى در گستره اساطیر 
دانشگاه  اهواز:  جهان). 

شهید چمران.

داریوش  شایگان،   .33  
(1391). بینش اساطیرى. 

تهران: اساطیر.

ــوش  ــایگان، داری  34. ش
ــاى  (1394). بـــت هـــ
ــى.  ــره ازل ــى و خاط ذهن

ــرزان روز. ــران: ف ته

مطلق،  بهمن  نامور   .35 
(1392). درآمـــدى بــر 
اسطوره شناسى: نظریه ها 
و کاربردها. تهران: سخن.

حیاتــى،  پیــر   .36  
محمــد (1393). نمــاد 
اســطوره.  و  شناســى 

: روزنــه. تهــران 

هایده  صیرفى،   .37  
در  آفرینش   .(1393)
هاى  آیین  و  اساطیر 
باستانى ایران. تهران: دفتر 

پژوهش هاى فرهنگى.
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ناصرمقدسـى،   .38  
عـــبــدالــرضا (1393). 
خوانش بیمارى در بسـتر 
بـر  مقدمـه اى  اسـطوره: 
اسـطوره درمانـى. تهـران: 

فرهامـه.

مطلــق،  نامــور   .39  
بهمــن (1393). اســطوره 
شناســى  اســطوره  و 
ــراى از  ــروپ ف ــزد نورت ن
کالبدشناســى نقــد تــا 
ــام ــز: موغ ــز کل. تبری رم

 40. رســتمى، صــادق 
 .(1394) دیگــران   و 
ــوى  ــون پهل ــت مت روای
آفرینــش.  اســطوره  از 
ــد. ــه رش ــران: اندیش ته

41. مــجــاهــدنــقــى، 
 .(1394) عبدالرحمان 
اسطوره.  در  جستارهایى 

تهران: نشانه.

مقدســى،  ناصــر   .42  
 .(1394) عبدالرضــا 
اســطوره:  رســتاخیز 
ــه رابطــه مغــز  نگاهــى ب
جهــان  در  اســطوره  و 
پیچیــده جدیــد. تهــران: 

فرهامــه. 

مطلــق،  نامــور   .43  
ــوض  ــروز ع ــن و به بهم
پــور (1394). اســطوره 
و اســطوره شناســى نــزد 
ماکــس مولــر. تبریــز: 

موغــام.

 44. پیرحیاتــى، محمــد 
(1395). اسطوره و دین: 
پژوهشــى  رویکــردى 
دیــن.  بــه  عرفانــى  و 
ــش  ــر پژوه ــران: دفت ته

و نشــر ســهروردى. 

 45. نامور مطلق، بهمن و 
بهروز عوض پور (1395). 
اسطوره  و  اسطوره 
شناسى نزد ژرژدو مزیل. 

تبریز: موغام.

 46. محمدى اصل، عباس 
انسان شناسى   .(1395)
نیاز  لوى استروس:  کلود 
اسطوره.  به  جدید  دنیاى 

تهران: آرمان رشد.

پـور،  اسـماعیل   .47  
 .(1396) ابوالقاسـم 
در  آفرینـش  اسـطورة 
کیش مانـى: با گفتارهایى 
دربـاره ى ادبیـات و عرفان 
چشـمه. تهـران:  مانـوى. 

کتاب شناسى اسطوره شناختى (2)
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 48. عوض پــور، بهــروز 
در  رســـاله اى   .(1396)
بـــاب اســــطوره کاوى. 
تهــران: کتــاب آرایــى 

ایرانــى. 

عبــاس  مخبــر،   .49  
(1396). مبانى اســطوره 
شناســى. تهــران: مرکــز. 

 50. نویدى مهر، حمیدرضا 
در  ایران  اساطیر   .(1396)
شعر نو فارسى: کارکردهاى 
اسطوره هاى  نمادین 
معاصر.  شعر  در  شاهنامه 

تهران: طنین قلم.

 51. وکیلــى. شــروین 
اســطوره   .(1396)
شناســى ایــزدان ایرانــى. 

شــورآفرین. تهــران: 

جــالل  ســتارى.   .52  
و  اســطوره   .(1397)
نمــاد در ادبیــات و هنــر: 
جــالل  بــا  گفت وگــو 
ســتارى. تهــران: چشــمه.

فریبــا  ســرلکى،   .53  
در  اســطوره   .(1397)
ــى.  ــى و عرب ــعر فارس ش
ــداى کارآفرین. تهــران: ن

 54. قاسم زاده، سیدعلى 
بیگدلى  بزرگ  سعید  و 
(1397). رمان اسطوره اى: 
جریان  تحلیل  و  نقد 
رمان  در  اسطوره گرایى 

فارسى. تهران: چشمه.

پــور،  اســماعیل   .55  
 .(1398) ابوالقاســم 
و  ادبیــات  اســطوره، 
ــمه. ــران: چش ــر. ته هن

مطلــق،  نامــور   .56  
 .(1398) بهمــن 
اســطوره کاوى عشــق در 
فرهنــگ ایرانــى. تهــران: 

. ســخن



The Reality at the Altar of Power:A review of Dear Mim as metafiction
Mahshad Shahbazi/Ph.D. in Persian Language and Literature, Alzahra University

Mahshad.shahbazi@gmail.com
Abstract
As a type of writing originating in postmodernism, metafiction by breaking fictional
frameworks and distorting boundaries of imagination and reality tries to reveal the artificial 
nature of reality and its constructedness in relation to the dominant power discourses. Thus, 
every playful chaos in the postmodern novel form stems from the depths of critical thinking in 
postmodernist skepticism about the mechanism of the contemporary world. Therefore, in the 
present study, reviews the story of Dear Mim, by Mohammad Hassan Shahsavari, on the basis 
of postmodernist ideas and shows the author’s success in utilizing metafiction for presenting
postmodern content. It also provides an answer to the main question as to what extent is Dear 
Mim derived from a postmodern unconscious self-awareness. Meaning that how much it is 
aware of its artificiality and whether it is the result of the liberation of the imagination and 
a deep internalized philosophy. According to the findings of this study, it can be argued that 
although Dear Mim has a multilayered and nested structure, a fragmented and incoherent
form and complex narrative, and It depicts the family rift in today’s world and appears to be 
successfully postmodern in presenting a metafiction, but as a pre-designed template that is 
not distorted by the postmodernist content, by its very nature it is essentially in fundamental 
conflict with the rules breaking and structure escaping nature of postmodernism.
Keywords: Metafiction, Dear Mim, Mohammad Hasan Shahsavari

Social, Religious, and Cultural Pathology in the Book of Hadith Isa Ibn Hisham
Nafiseh Haji Rajabi/Ph.D. student of Arabic Language and Literature Ferdowsi University 

of Mashhad
hnafice@yahoo.com

Abstract
Al Muwailihi was a genial and committed reformist and intellectual who devoted all his 
efforts to reform the ethics of society. A student of Seyed Jamal and Mohammed Abdeh, he 
was among the advocates of liberty in his era. Their reformist ideas influenced him, and since 
patriotic sentiment among the reformist thinkers was a subset of religious sentiment, he felt 
the need to write a book to describe the social and cultural issues of the day to emphasize 
the need for reformation.  This article examines the social, religious, and cultural traits of 
the Egyptian nation, portr ayed in Hadith Isa Ibn Hisham by Al Muwailihi. This book shows 
how the people of that time became fascinated with and blinded to Western civilization. The 
social and cultural harms that Egypt has dealt with in this work include incapability, lack 
of responsibility, and oversight by government and government officials, corruption in the 
judiciary system, inadequate enforcement of the law, greed and avarice, thirst for popularity, 
extravagance and westernization in different aspects of life.
Keywords: Muwailihi, Hadith Isa Ibn Hisham, Egypt, Social and Cultural Pathology
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Review of the Novel Rostam in the 22nd Century
Mohammad Mehdi Moghimizadeh/Faculty Member of Encyclopedia Islamica Foundation

m.moghimizadeh@yahoo.com
Abstract
 This article is a study of Rostam in the 22nd Century (written in 1313 Persian calendar), a 
novel by Abdolhossein San’atizadeh. For this purpose, a brief introduction to San’atizadeh 
and his work and a summary of the story are provided. This paper then attempts to describe 
the sci-fi genre and its important components. Afterward, these components are presented in 
San’atizadeh’s novel and its central theme and characteristic features are examined. Finally, 
the position of this work within the aforementioned literary genre and its importance in the 
history of Iranian story writing is determined.
Keywords: Science Fiction, Fiction, Rostam in the 22nd Century, Tradition and Modernity

Postmodern Cleopatra:Postmodernist Criticism of short stories the Late Cleopatra and 
Satan’s Night

Ashraf Seraj/Ph.D. student of Persian Language and Literature, Al-Zahra University
a.seraj@alzahra.ac.ir

Abstract
Historiographic metafiction and the decline of metanarrative are two important features in 
postmodernist stories. Writers of historiographic metafiction use historical structures such as 
real historical personalities and events but engage in deliberate interference so as to make 
the reader hesitate on deciding whether the story is based on reality or not. Postmodernists 
in this way draw the reader’s attention to the fact that past events are unrealistic, distorted,
and fictional narratives. Highlighting the crisis and decline of metanarratives is another
characteristic of postmodernism, which points to the collapse of pre-existing fixed concepts. 
The decline of metanarratives has led to skepticism about generalizations and relativism. 
The postmodern view does not believe in the existence of universal truth, and instead of 
reiterating the continuity of existing or current patterns, it is multifaceted in nature. In the 
postmodern era, meta-narratives have replaced micro-narratives. In this research, we will
examine the historiographic metafiction and the decline of metanarratives in two short stories,
the Late Cleopatra and Satan’s Night by Shiva Moghanloo.
 Keywords: Postmodernism, Historiographic Metafiction, Decline Of Metanarratives, The 
Late Cleopatra, Satan’s Night.
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Reading Paradigms in A Little Rude, Much Courteous in Mathnavi
Parsa Yaghoubi Janbeh-Sarayi/Associate Professor, Department of Persian Language and 

Literature, University of Kurdistan
p.yaghoobi@uok.ac.ir

Abstract
Hypertexts, both interpretive and critical, are formed around the texts, and they play a significant
role in the dissemination, consolidation or distortion of the organized knowledge order. 
Therefore, even those hypertexts formed out of sympathy or empathy cannot be overlooked. 
A Little Rude, Much Courteous in Mathnavi, as a hypertext has described and interpreted
a number of subjects in Mathnavi, claiming a triple analysis of Mathnavi and Rumi based 
on sympathy, contemporary readings, and debates. In order to avoid any misreading of the 
present article, the reading paradigms in this book have been reviewed and evaluated in the 
light of general reading principles and the author’s claim on methodology. The result shows 
that the present book, despite some of its apparent attractions, contains weaknesses such as 
decontextualization - whether through an overlooking of the subject matter or the confusion 
of epistemic domains, neglecting the temporality of a dialogue between past and present, 
generalization as well as unnecessary wordiness as aspects of reading that each can lead to 
misunderstandings in some readers.
Keywords: Masnavi, Rumi, Reading Masnavi, Interpretation, A Little Rude, Much Courte-
ous in Mathnavi

Which Hafiz? An Overview of Hafiz and Russian Poets
Alireza Anoushiravani/Professor of Comparative Literature, Shiraz University

anushir@shirazu.ac.ir
Abstract
One of the broad areas of research in traditional comparative literature is the study of the influence
of one poet on another in a different culture. Almost all literary influences occur through 
translation. The translator is a mediator between the two poets, and any study of literary
influences in the realm of comparative literature would be irrelevant if the role of the translator
and translation is neglected. Thus, in this line of study, one has to look at a few fundamental 
questions: Which translation helped the foreign poet become acquainted with this poet? Is 
this translation directly from the source language or through a mediator language? In what 
historical and discursive situations has the translator performed? How was the translation
received in the target community, and what image of the poet did it create in the target 
community? Obviously, when it comes to the great poets of Iran and the world, such as 
Hafiz, we have numerous translations of Hafiz, with each translator having understood
Hafez based on the frames of thought and discourses of their own time. This article is a 
review of Hafiz and Russian Poets and an analysis of the goals, method of research and 
findings of this book.
Keywords: Literary Influence Studies, Hafiz, Sonnet, Russian Poets, Translational Research,
Comparative Literature
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