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کتاب هـاى  خوانـد ن  بـه  مایـل  د اسـتان  خواننـد گان  بیشـتر  کـه  مى د انیـم  امـروزه 
زند گى نامـه اى هسـتند . کاتریـن بلـزى د ر کتـاب آیند ه اى بـراى نقد  مى نویسـد : «از میان 
126 میلیون کتابى که توسـط ناشـران بریتانیا د ر سـال 2007 م. به فروش رسید ه اسـت، 

مى د هنـد ».1  تشـکیل  را  بـازار  بخـش  بزرگ تریـن  خود زند گى نامـه  و  زند گى نامـه 
د ر نوامبـر سـال گذشـته انتشـار کتـاِب شـد ن2 اثـر میشـل اوبامـا به عنـوان بانـوى 
نخسـت کاخ سـفید  بـا اسـتقبال فـراوان خواننـد گان د ر کشـورهاى مختلف روبه رو شـد . 
بـه نظـر مى رسـد ، د ر آمریـکا این کتـاب د ر صـد ر پرفروش ترین هـا جاى گرفته اسـت. د ر 
ایـران نیـز د ر هفته هـاى اخیـر ترجمه هـاى ایـن کتـاب د رصـد ر پرتیراژترین د اسـتان ها 
قـرار د اشـته و از پایـان سـال 97 تاکنـون (پایـان خـرد اد  98) بیـش از بیسـت ترجمه از 
آن منتشـر شد ه اسـت. انتشـارات مهراند یـش ایـن اثـر را بـا ترجمـۀ علـى اسـالمى و بـا 
عنـوان شـد ن، نشـر هورمـزد  بـا ترجمۀ مهـرى مد آبـاد ى و عنوان شـد ن، نشـر ماناکتاب 
بـا ترجمـۀ سـپید ه حبیبـى و عنـوان میشـل اوبامـا شـد ن، نشـر روزگار با ترجمۀ سـعید  
د وج و عنـوان شـد ن، نشـر پارسـه بـا ترجمـۀ سـود ابه قیصرى و عنوان میشـل شـد ن به 
بـازار نشـر رسـاند ه اند . ترجمـۀ یکـى از ایـن کتاب هـا د ر عرض یـک ماه به چـاپ هفد هم 
رسید ه اسـت. انتشـارات جنـگل هـم متـن انگلیسـى آن را د ر ایـران منتشـر کرد ه اسـت، 
عـالوه برایـن، د ر فضـاى مجـازى هـم متـن انگلیسـى و ترجمـۀ فارسـى آن بـه فـروش 

مى رسـد . 
بد یهـى اسـت کـه این همـه اقبـال بـه یـک اثـر د الیـل متعـد د ى د ارد  کـه یکـى از 
مهم تریـن آن هـا ژانـر اثـر یعنـى اتوبیوگرافـى یـا همـان زند گى نامـۀ خود نوشـت اسـت. 
ژانـرى کـه د ر تاریـخ اد بى ایران کم سـابقه اسـت. معـد ود  چهره هـاى سیاسـى، فرهنگى، 
اجتماعـى و یـا اد بـى ایـران جـرأت و فرصـت ایـن را د اشـته اند  کـه از خـود  بنویسـند . 
د رحالى کـه د ر غـرب، نوشـتن خاطـرات روزانـه سـنتى د یرینـه بـود ه و امثـال کتاب هاى 
اعترافـات سـنت آگوسـتین و کتابـى د یگـر بـا همیـن عنـوان از ژان ژاك روسـو و یـا 

زند گى نامـۀ خود نوشـت جـان اسـتوارت میـل را مى تـوان یافـت. 
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د ر تاریـخ فرهنگـى ما شـاید  بتـوان سـفرنامۀ ناصرخسـرو، المنقذ  من  الضـالل غزالى 
یـا  کشـف  االسـرار روزبهـان بقلـى را نمونه هایـى از زند گى نامـۀ خود نوشـت به عنـوان 
بخشـى از تاریـخ زند گـى نویسـند گان آن تعبیـر کـرد . د ر د ورة قاجـار با آشـنایى بیشـتر 
ایرانیـان بـا اد ب غـرب اهتمـام بـه نـگارش زند گى نامـه افزایـش یافـت. د ر ایـن د وران 
شـخص ناصرالد یـن شـاه خاطـرات روزانـۀ خـود  را مى نگاشـت کـه اخیـراً بخش هایـى 
از آن بـا عنـوان روزنامـۀ خاطـرات ناصرالد یـن شـاه بـه چـاپ رسید ه اسـت و د ختـرش 
تاج السـلطنه نیـز خاطـرات خـود  را ثبـت کرد  کـه بعد ها با عنـوان خاطرات تاج السـلطنه 
منتشـر شـد . ابوالقاسـم الهوتـى هـم د ر ایـن د وران شـرح زند گانـى مـن را مى نویسـد  و 
سـرو ته یک  د اسـتان  د ر  جمـال زاد ه  محمد  علـى  ایـران  جد یـد   د استان نویسـى  د ورة  د ر 
کربـاس از د وران کود کـى و جوانـى اش حکایـت مى کنـد  و جـالل آل احمـد  د ر د اسـتان 
سـنگى بـر گـورى روایـت بچه د ارنشـد ن خود ش و سـیمین د انشـور و ماجراهـاى مترتب 
بـر آن را پیـش چشـم خواننـد گان مـى آورد . سـنگى بـر گورى یکـى از کمیاب تریـن آثار 
د ر تاریـخ نویسـند گى ایرانیـان اسـت. سـناپور د رمـورد  این کتاب مى نویسـد : «جسـارت 
د ر کلنجاررفتـن بـا چنیـن موضوعـى بـه کنـار، صراحتـى کـه د ر گفتـن پنهانى تریـن 
اتفاقـات زند گـى خصوصـى هسـت، د قتـى کـه د ر توصیـف جزئى تریـن لحظـات ایـن 
کلنجارهـاى مـد ام هسـت، گسـترد گى نگاهـى کـه هـم تاریـخ را بـکاود  و هـم جغرافیـا 
را، هـم د رونى تریـن احساسـات را بگویـد  و هـم وقایـع تاریخـى همزمـان را (مثـل زلزلۀ 
بوییـن زهـرا) و هـم باریک بینـى بـراى د یـد ن ظریف ترین احساسـات و د روغ هـا و رنج ها 
د اشـته باشـد  و این هـا را بـا نثـرى تکرارناپذیـر د ر بافتى یکد سـت د ر هم تنیـد ن، حاصل 

را کتابـى کـرد ه تـا هنـوز و بعـد  از نیـم قـرن تکرارناپذیر».3 
از نویسـند گان مطرح ایران که هم د ر زند گى نامه نویسـى و هم خود زند گى نامه نویسـى 
تجربـه د ارد ، نـاد ر ابراهیمـى اسـت. نـاد ر ابراهیمى د ر ابن مشـغله و ابوالمشـاغل از روزگار 
رفتـه بـر خـود  نوشـته و همچنیـن رمـان مـرد ى د ر تبعیـد  ابـد ى را د ربـارة مالصـد را 
نگاشته اسـت. همیـن نویسـند ه رمانـى را هـم د ربـارة زند گـى امـام خمینـى بـه نـگارش 

د رآورد ه است.4 
کاتریـن بلـزى د رمـورد  اهمیـت زند گى نامـه د ر جوامع معاصـر غربى به جایـگاه ویژة 
آن اشـاره مى کنـد . جایـگاه آن به عنـوان «حقیقـت» کـه قـد ر و اعتبـارى بـه نوشـتن 
زند گـى مى بخشـد  کـه نمى تـوان آن را بـه د اسـتان محـض نسـبت د اد  (بلـزى، 1397: 
70). «زند گى نامـه د ر جریـان اصلـى فرهنـگ، جـد ى، آموزنـد ه و آگاهى بخش محسـوب 
مى شـود . نوشـتن زند گى نامـه همچـون خـود  د اسـتان، بـا حفـظ لـذت طـرح د اسـتان و 
همچنیـن اد راك ویـژه اى کـه بـه نظـر مى رسـد ، بیـن خوانند ه و شـخصیت اصلى شـکل 
مى گیـرد ، بـه آموختـن د رضمـن لـذت مى پـرد ازد  (همـان). نکاتـى کـه ذکـر شـد ، رمـز 
لذت بخـش بـود ن زند گى نامـه و خود زند گى نامـه اسـت. جسـتجوى حقیقـت از د ریچـۀ 
خیـال تاآنجا کـه بـه واقعیـت زند گـى نزد یک مى شـود  و روایت د اسـتانى را هرچه بیشـتر 
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د لپذیـر مى کنـد .
ایروینگ اسـتون5 (1989-1903) نویسـند ة برجسـتۀ آمریکایى رمان هاى زند گى نامه اى 
بسـیارى را د رمـورد  برجسـته ترین اشـخاص د ر تاریـخ هنـر، اد بیـات و د انـش نوشته اسـت. 
وى د ر ایـن کتاب هـا تـالش مى کنـد  تـا مـد ارك معتبـر و مسـتند  مربـوط بـه زند گى نامـۀ 
افـراد  شـهیر را بـه د سـت آورد  و د ر ترکیبـى از خیـال و واقعیـت بـه نوشـتن رمان بپـرد ازد . 
بى شـک خواننـد گان ایـن متـن همگـى رمـان شـور زند گـى نوشـتۀ ایروینـگ اسـتون 
را بـا ترجمـۀ شـیوا و د لپذیـر محمد علـى اسـالمى ند وشـن خواند ه انـد . همچنیـن از د یگـر 
رمان هـاى ایـن نویسـند ه کـه بـه فارسـى ترجمـه شـد ه اند ، مى تـوان رمان هایـى همچـون 
رنـج و سرمسـتى د ربـارة زند گـى میـکل آنـژ، شـور ذهـن د ربـارة زند گـى زیگمونـد  فرویـد ،  
شـور هسـتى د ربـارة زند گـى چارلـز د اروین، عشـق جاوید  اسـت د ربارة مـارى تـاد  و آبراهام 
لینکـن را نـام بـرد . ایـن آثـار از پرمخاطب تریـن رمان هـاى زند گى نامـه اى بود  ه انـد . رومـن 
روالن نیـز د ر چنـد  رمـان زند گى نامه هایـى بـراى بتهـوون، میـکل آنـژ، تولسـتوى و گاند ى

نوشته است. 
متأسـفانه اهتمام به نگارش چنین رما ن هایى د ر ایران ناد ر اسـت.  نویسـند گان ایرانى 
کمتـر بـه نوشـتن امثـال چنیـن رمان هایـى د سـت زد ه انـد . همان گونـه که پیـش از این 
گفتـه شـد ، از میان نویسـند گان ایرانى نـاد ر ابراهیمى به نگارش رمان هـاى زند گى نامه اى 
اهتمـام د اشته اسـت. د ر پایـان سـال 1397 رضـا جوالیـى د ر رمـان شـکوفه هاى عنـاب 
ماجـراى زند گـى و شـهاد ت صـور  اسـرافیل، میـرزا جهانگیـر خان شـیرازى، د ر باغ شـاه 
تهـران د ر یـوم التـوپ را آورد ه اسـت. شـاید  بتـوان گفـت ایـن رمـان د ر نـوع خـود  از 
معـد ود  رمان هایـى اسـت کـه نویسـند ه د ر آن بـا مطالعـۀ تاریخـى و د قیـق ماجراهـاى 
زند گانـى میـرزا جهانگیرخـان و روزهـاى پرالتهـاب پـس از امضـاى مشـروطیت، اثـرى

ماند گار آفرید ه است.
موالنـا  زند گى نامـه اى  رمان هـاى  د ربـارة  مقالـه  د و  مجلـه  از  شـماره  ایـن  د ر 
جالل الد یـن مولـوى و شـمس تبریزى، یـار غـار وى و همچنین د خترخوانـد ة وى، کیمیا 
د رج شد ه اسـت. رمـان چهـل قانـون عشـق6 بـا بیـش از یـازد ه ترجمـه و باالتریـن آمـار 
فـروش کتـاب د ر ایـران چند سـالى اسـت بـر صـد ر پرفروش تریـن کتابفروشـى ها جـاى 
گرفتـه و پـس از ترجمـۀ ارسـالن فصیحـى د ر سـال 1393 چند یـن ترجمۀ د یگـر از آن 
منتشـر شد ه اسـت. بـه نظـر مى رسـد ، هـر ناشـرى عالقه مند  بـود ه کـه ترجمـه اى از این 
رمـان را د ر کارنامـۀ نشـر خـود  جـاى د هـد . رمـان چهـل قانون عشـق به شـرح ماجراى 
عشـق شـورانگیز میـان موالنا و شـمس تبریـزى مى پـرد ازد  و خوانند ه را با خـود  به قونیۀ 
قـرن هفتـم هجـرى مى بـرد . د ر ایـن رمـان همزمـان روایتـى موازى از د اسـتان عشـقى 
د یگـر میـان مـرد  و زنـى میان سـال بـه نام هاى عزیـز زاهـارا و اّال کـه اهل آمریکا اسـت، 
روایـت مى شـود . د ربـارة ایـن رمـان د ر یکـى از مقـاالت ایـن شـماره به تفصیـل صحبت 
شد ه اسـت. ایـن رمـان نه تنهـا بـه زبان فارسـى بلکه بـه د یگر زبان هـا هم ترجمه شـد ه و 
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بـا اقبـال فـراوان مواجـه بود ه اسـت. از جملـه د الیـل اقبـال به این اثـر را مى تـوان چنین 
برشـمرد : نخسـت اینکـه ژانـر اثـر د ر زمـرة آثـار زند گى نامه اى جـاى د ارد  و د یگـر این که 
رمـان طرحـى از زند گـى یکـى از چهره هـاى مهـم تاریـخ جهـان را ترسـیم کرد ه اسـت. 

د اسـتان زند گانـى موالنـا و عشـق پرشـور او به شـمس تبریـزى همـواره مورد ِتوجه و 
پرسـش بود ه اسـت و مرد مـان از روزگار گذشـته تـا امـروز د ر پـى یافتن پاسـخى به چند  
و چونـى آن. جـز چنـد  کتـاب تحقیقـى معتبـر د ربـارة زند گـى مولـوى از بد یع الزمـان 
کـه  را  د یگـرى  کتـاب  گولپینارلـى  عبد الباقـى  و  زرین کـوب  عبد الحسـین  و  فروزانفـر 
پاسـخگوى ایـن پرسـش ها باشـد ، نمى توانیـم معرفـى کنیـم.  تاکنـون د اسـتان زند گـى 
موالنـا د ر رمانـى بازخوانـى و بازیابـى نشد ه اسـت و د ر برابر سـیل خوانند گان د اسـتان د ر 
قـرن اخیـر پاسـخگو نبود ه ایـم. الیف شـافاك، نویسـند ة تـرك د ر سـال 2013م. اقد ام به 
انتشـار رمـان چهـل قانون عشـق کـرد . پیش از ایـن رمان نویسـند ه اى بریتانیایـى د ربارة 
زند گـى کیمیاخاتـون نوشـت کـه بـا عنوان د ختـر موالنا7 توسـط چند  مترجم به فارسـى 
برگرد انـد ه شـد . همچنین، سـپید ه قـد س نیز رمانـى با عنـوان کیمیاخاتون منتشـر کرد  
کـه آن هـم بـا اقبـال روبرو شد ه اسـت، امـا  چهل قانون عشـق کـه نخسـتین ترجمۀ آن 
با عنوان ملت عشـق شـناخته شـد ، نخسـتین رمان د ربـارة زند گى خود  موالنـا و ماجراى 

د یـد ار وى با شـمس تبریزى اسـت. 
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پى نوشت
1. بلزى، کاترین (1397). آیند ه اى براى نقد . ترجمۀ حبیب رستمى. تهران: نیماژ. ص 70.

2. Becoming

3. سناپور، حسین(1397). آغازکنند گان رمان مد رن ایران. تهران: چشمه. ص 53.
4. ایـن رمـان د ر د و جلـد  بـا عنـوان سـه د ید ار بـا مرد ى که از فراسـوى باور ما مى آمد  منتشـر شد ه اسـت. 

ظاهـراً ابراهیمـى فرصـت تألیف جلد  سـوم را نمى یابد .
5. Irving Stone

6. Fourty rules of love

7. Daughter of Rumi



3507

ـــــــــ ۶   ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸

نشست نقد  و بررسى کتاب از نجواى سنت تا غوغاى پاپ، عصر روز سه شنبه21 خرد اد ماه 
1398 با حضور آروین صد اقت کیش (آهنگساز، پژوهشگر و منتقد  موسیقى)، میرعلیرضا میرعلى 
نقى (روزنامه نگار، پژوهشگر موسیقى و منتقد  هنرى) و د کتر مریم حسینى (عضو هیئت علمى 
د انشگاه الزهراء و سرد بیر فصلنامۀ نقد  کتاب اد بیات و هنر) د ر سراى اهل قلم برگزار شد  و منتقد ان 

حاضر د ر جلسه نظرات خود  را بیان نمود ند . 
کتاب  از نجواى سنت تا غوغاى پاپ: کند وکاوى د ر موسیقى معاصر ایران، تحلیلى جامعه شناسانه 
از حیات اجتماعى و آثار موسیقى د انان ایران د ر صد  سال اخیر است. این اثر بازتاب ارزش هاى 
تازه اى است که به همت هنرمند ان د ر آفرینش و اجرا و د ر شاخه هاى مختلف موسیقى از سنتى تا 
پاپ پد ید ار گشته است.  محمود  خوشنام، نویسند ة این کتاب د ر آن مباحثى چون «موسیقى سنتى 
ایران»، «موسیقى نوآورانۀ سنتى»، «موسیقى پیشرو د ر ایران»، «موسیقى پاپ د ر ایران»، «طنین 
روستا: گشت وگذارى د ر موسیقى بومى ایران»، «موسیقى عامیانۀ شهرى»، «موسیقى د ر سینماى 

ایران»، «نقد  و نشر د ر موسیقى» و «موسیقى ایران د ر بوتۀ نقد  نخبگان»را مطرح کرد ه است. 

میرعلیرضا میرعلى نقى: 
سال هاى 1333و 1334  به  خوشنام،  محمود   نام  با  من  آشنایى  اولین 
برمى گرد د  از طریق مطبوعات؛ با مقاله اى د ر تنقید  از عملکرد  مشیر همایون 
شهرد ار، رئیس شوراى موسیقى راد یوى آن زمان، با عنوان «بتى که فرو 
ریخت». این مقاله بیشتر نقد ى سانتى مانتال و احساسى است تا نقد ى 
اصولى و محورى که به واقع براساس گفتمان رایج آن روزگار است. نام ایشان 
به صورت پربسامد  د ر همان سال ها د ر مجالت موزیک ایران و موسیقى د ر 
کنار د یگران مانند  مرحوم سامان سپنتا، مرحوم على محمد  رشید ى و... آمد ه است. د ید گاه هاى  
خوشنام د ر نقد ، همان د ید گاه هاى منتقد ین د هۀ سى و چهل است و وى د ر گفتمان نقد  د هۀ 
پنجاه عمًال حضورى ند ارد  اما د ر نوع خود  مؤثر است. از نظر من جایگاه نقد  وى نقد ى میانه، بین 

نقد  شفاهی 
        :           



3508

ـــــــــ ۶   ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸

نقد شفاهى

تا  سنت  نجواى  از   .(1397) محمود   خوشنام،   ■
ایران،  معاصر  موسیقى  د ر  کند وکاوى  پاپ:  غوغاى 

تهران: فرهنگ جاوید .

نقد  خشک و جد ى است؛ اما د ر موقعیتى بینابین با رویکرد  علمى سپنتا و نقد  صرفاً سلیقه اى و 
سانتى مانتال رشید ى. به نظر مى رسد  این اولین اثر مکتوب مستقل از محمود  خوشنام است. پیش 
از آن آثار وى را د ر مطبوعات و د ر سال هاى اخیر د ر سایت ها و بعضاً د ر مصاحبه هاى راد یوهایى

باید  یافت. 
مطالعه کتاب از نجواى سنت تا غوغاى پاپ بیش از آن که خوانند ة بى طرف را به د رکى از 
چشم اند از یکصد  سالۀ موسیقى برساند ، به د رك چشم اند از هاى شخصى نویسند ه مى رساند  و کالم 
آرنولد  توین بى را به خاطر مى آورد  که: «شهرت گفته، از شهرت گویند ه بیشتر است.» هر مورخى 
بیش از این که تاریخ مورد  نظر خود  را بنویسد ، به واقع تاریخ فراز و فرود هاى روح و نفس خویش 
را مى نویسد . نویسند ة اثرى تاریخى و کتابى که د اعیۀ نقد  تاریخ د ارد  از مطرح کرد ن د نیاى د رونى 
خود  و فراز و فرود هاى ذهنى خویش گریزى ند ارد . یعنى هر روایت تاریخ جمعى، به نوعى روایت 

تاریخ شخصى نیز هست.
 نتیجۀ من از بیان این مقد مه آن است  که این اثر اولین و احتماالً آخرین اثر مستقلى باشد  که 
از محمود  خوشنام خواهیم د اشت. اولى که روشن است و آخرین به سبب این که براساس منطق، 
فرد ى که با د اشتن سابقه طوالنى د انش و بینش د ر حد  خود ، اولین کار مکتوبش را د ر سن 84 

سالگى منتشر مى کند  به نوعى کار آخرش نیز هست. 
از نظر من این اثر حد فاصل کار سپنتا و رشید ى است و د ر آن حد  تعاد ل رعایت شد ه است. 
البته بیش از آن که به نفع بینشى صد د رصد  علمى و د انشگاهى بچرخد  که طبعاً نویسند ه اهل 
حوزه هاى علمى و د انشگاهى نبود ه، به طرف کارشناس مهربان و عاطفى موسیقى مى چرخد  و 
بیشتر گزاره هایى که د ر آن قرار بود ه به یک موسیقید ان یا یک اثر موسیقى نگاهى خاص شود ؛ 
نگاهى مهربانانه است. على رغم سابقۀ نویسند ه از د انش و شناخت موسیقى، این کتاب بیش از 
این که بر گزارة رساناى علمى استوار باشد  بر متافور یا استعاره بنا شد ه است و نمونه هاى آن فراوان 
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است. مثًال استفاد ه از صفات  و قیود ى که بیش از این که شناختى د ربارة هنرمند  (نوازند ه، خوانند ه 
یا آهنگساز) به د ست د هد ، د ید گاهى شخصى است.

از نظر من کتاب و مؤلف آن، چراکه تألیف و مؤلف از هم مجزا نیستند ، قابل احترام است و گاه 
قابل اعتبار، اما کتاب قابل ارجاع نیست زیرا  از مشخصاتى که یک متن را  براى ارجاع د اد ن قابل 

استناد  مى کند ، برخورد ار نیست. 
اکثر تاریخ ها از جمله تاریخ  هاى تولد  و وفات د ر این کتاب اشتباه است و متن باید  ویرایش 
جد ى شود ؛ چراکه نویسند ه حد ود  چهل سال است که د ر ایران نبود ه و منابع مورد  استفاد ة وى 
سایت هایى بود ه که اطالعات آن ها اغلب اشتباه  است و متون قابل اعتبار د ر د سترس ایشان 
نبود ه است. خطا د ر ضبط اسم ها نیز بسیار است. براى نمونه محمد حسن رهى معیرى د ر اینجا 
محمد حسین رهى معیرى است و یا د ر صفحۀ 31، تصنیف شعر عارف: «خوابند  وکیالن و خرابند  
وزیران...» د اراى یک «ب» اضافه است. «بخوابند  وکیالن....» یعنى به گمان من تصنیف هایى از 
عارف که توسط خوانند گان خواند ه شد ه، مورد  استناد  ایشان قرارگرفته و به د یوان عارف مراجعه 

نشد ه است.
 مثالى د یگر: د ر صفحۀ 98 سرگذشت پیانو د ر ایران به شکل د ل انگیزى آغاز مى شود . گربه 
زیباى خاقان مغفور فتحعلیشاه قاجار، نخستین موجود ى است که د ر ایران با پیانو ارتباط برقرار 
مى کند . د ر سال1835م. هنگامى که پیانوى سفید  اهد ایى ناپلئون، به د ربار فتحعلیشاه رسید  تنها 
گربه خاقان بود  که روى آن مى نشست و با تبختر رفت وآمد  د رباریان را نظاره مى کرد . که بیشتر 
یاد آور قصۀ تام وجرى است. به هرحال این  مطالب به عنوان متنى ژورنالیستى جالب است؛ اما به 
عنوان مطلبى از نویسند ه اى صاحب نام که شصت سال سابقۀ نگارش د ارد  چند ان سزاوار نیست. 
به واقع این اثر براى چاپ مجد د  نیاز به ویرایش جد ى د ارد  که براى چند  اشتباه غیرعمد  به شأن 

نویسند ه لطمه  وارد  نشود . 
عنوان هاى کتاب هم از بینش مبتنى بر احساسات پیروى مى کند  مثًال پیوست چهار د ر صفحه 
276،  با عنوان «زند انیان رد یف د ربارة محمد رضا شجریان»، واجد  هیچ مطلب خاصى نیست جز 
تعد اد ى کنایه که واقعاً شایستۀ چاپ د ر کتاب نیست و شاید  مى توانست این مطالب این گونه، د ر 
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روزنامه چاپ شود . 
بخشى از کتاب که د ربارة پاپ نوشته شد ه به نسبت مطالبى که د ر این زمینه چاپ شد ه است، 

نکات خواند نى و ماند نى د ارد . 
همچنین د ر ذهن محمود  خوشنام به طورکلى مسئلۀ مرزبند ى منتفى است. مرزبند ى هاى 
امروز گاه به جاهاى خیلى د گم و سفت و سختى مى رسد  که این ها پد ید ه قبل از انقالب اسالمى 
نیست. سال 1357 مرحوم د کتر صفوت د ر مجله تماشا، مقاله اى با نام «موسیقى ایران از د ید گاه 
علمى» نوشت که د رآن یک تقسیم بند ى کلى و کالن نگر از انواع موسیقى آن روز آمد ه است. آن 
زمان پد ید ة مرزبند ى هاى موسیقى صرفاً جنبه تئوریک د اشته و بیشتر شبیه یک نظریۀ د انشگاهى 
بود ه است اما پس از انقالب اسالمى به کوشش مجد انۀ شاگرد ان د کتر صفوت از جمله د کتر مجید  
کیانى و...، این  مرزها جنبه ارزشى و سیاسى و گاه تعیین کنند ه اى براى موسیقى ایرانى نیز یافت. 
خوشنام به د لیل د ورى از وطن احتماالً ایران و مسائلش را از طریق سایت هاى مختلف که هر کد ام 
ساز خود  را مى زنند  تعقیب مى کرد ه و این مرزبند ى ها د ر ذهن وى وجود  ند ارد . یعنى د ر ذهن وى 
که این کتاب صورت مکتوب آن است وزیرى و خالقى و جهان بخش پازوکى و منفرد زاد ه و بنان و.. 
با هم د ر یک سطح قرار مى گیرند  یعنى به گفتۀ مرحوم د اریوش شایگان «هویت چهل تیکه» د ر 

اینجا کامًال مشخص است.
و این نه خوب است و نه بد . د ر واقع اینجا جاى ارزش گذارى اخالقى نیست بلکه محل بیان 
نوعى د ید گاه است. باید  پذیرفت این کتاب صورت مکتوب ذهن مرد ى موسیقى شناس، عالقمند  و 
عاطفى نسبت به موسیقى د ر سن 84 سالگى است. البته حد ود  نود  د رصد  این صورت بند ى ذهنى 

تا سال 1356 انجام گرفته است. 

آروین صد اقت کیش: 
خد مت د وستان سالم عرض مى کنم، مخصوصاً جناب آقاى فیاض همکار 
پیشکسوت و برجستۀ ما و تشکر مى کنم از ناشر که د ر این وضعیت این 
کتاب را چاپ کرد ه و از سراى اهل قلم و فصلنامۀ نقد کتاب اد بیات و هنر که 

چنین جلسه اى را ترتیب د اد ه اند . 
پیش از آغاز بحث چند  نکته را یاد آورى مى کنم. نخست: این اولین 
ایران  د ر  که  اوست  اثر  نخستین  بلکه  نیست  خوشنام  محمود   کتاب 
منتشرشد ه و قبل از این، آثارى مختصر از او د ر خارج از ایران چاپ شد ه است. این نکته ظریف را 
تصحیح مى کنم. د وم د ربارة مسئلۀ عد م حضور ایشان د ر گفتگوى انتقاد ى د هۀ پنجاه که اشاره شد  
باید  گفت: د رحقیقت ایشان د ر آن د هه به عنوان نویسند ه، حضور فعالى ند اشته بلکه به عنوان 
بنیان گذار و سرد بیر نشریۀ رود کى که یکى از نشریات تأثیرگذار آن د وره است، نقش بسزایى د اشته 
و براى گفتگوى انتقاد ى بعد ى مید انى را فراهم کرد ه است. رود کى یکى از اولین نمونه هاى نشریۀ 
چند هنرى روشنفکرى است. د ر آن زمان نشریه ها اغلب راجع  به موسیقى و اد بیات و... بود ند . ما 
امروز نشریه هاى چند هنرى را مى شناسیم؛ آن هایى که هر یک بخشى راجع  به هنر د ارند . رود کى 
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یکى از اولین هاست که از نظر روشنفکرى موفق مى شود . به هرحال خوشنام تا زمان انقالب نشریۀ 
رود کى را اد اره مى کرد . به گفتۀ او و د یگران وى د ر آلمان جامعه شناسى خواند ه است.

من اند کى د ربارة مؤلف صحبت مى کنم، چون زمینه هاى بحث مرا آماد ه خواهد کرد . همانطورکه 
گفته شد  وى روزنامه نگار، نویسند ه و منتقد ى است که از د هه هاى سى و چهل شناخته شد ه است و 
بعد ها مسئول د ولتى مى شود  و یک د وره  جامعه شناسى هنر خواند ه است و د قیقاً نمى د انیم د ر کد ام 

د انشگاه و چه مقطعى، از عنوان د کتر براى او استفاد ه شد ه است. 
نقطۀ آغاز حرکت من اشاره به تحصیل جامعه شناسى او و چند  ترجمه اى است که د ر همان 
سال ها منتشر کرد ه است؛ اوالً از ایشان د ر سال هاى قبل از انقالب، ترجمه اى از مقالۀ آلفونس 
زیلبرمن (جامعه شناِس هنر) چاپ شد . د ر آن زمان زیلبرمن را به ضرس قاطع کسى د ر ایران 
نمى شناخت مگر جامعه شناسان متخصص که احتماالً من از آنها بى خبرم. د ر آن د وره کتاب ها و 
مقاالت او (زیلبرمن) د ربارة موسیقى د ر خود  کشور آلمان نیز بسیار تازه بود ند ، بنابراین کم وبیش 

د انش روز محسوب مى شد ، مخصوصاً نسبت به آن چه گاه د ر ایران چاپ مى شد .
جامعه شناسان، بویژه جامعه شناساِن هنر، اولین د انشورانى هستند  که از مسئلۀ میان هنر نخبه و 
هنر تود ه پرسش کرد ند  و با آن وارد  چالش شد ند . از د ید  جامعه شناسان چون هر د وى این پد ید ه ها، 
مربوط به نهاد  جامعه بود ند  د ست کم د ر تئورى، ارزش هاى برابرى د اشتند  بلکه گاهى هنر تود ه 
چون بیشتر با نهاد  جامعه آمیخته بود ، ارزش بیشترى مى یافت. بسیارى از جامعه شناسان د ر آن 
د وره این گونه فکر مى کرد ند ، حتى آن هایى که بنیاد  فکرى جامعه شناسى شان بنیاد  چپ گرایانه اى 
نبود . آن هایى که بود  مشخص است که چرا این اتفاق برایشان افتاد  اما آن هایى هم که نبود  به 
صرف جامعه شناسى شان د ر هنر، ولو موسیقى و... این مسئله را پید ا کرد ند . اگر بعضى  از آن ها هم 
بعد اً شرح یا د فاعى جامعه شناسانه از هنر نخبه فراهم آورد ند ، به د نبال پى گیرى مسئلۀ زیست 
خود  د ر علم خویش بود ند . یعنى کسى که آمیختۀ هنر عالى و هنر نخبه بود ، چون علمش او را به 
چالش کشید ه بود ، سعى مى کرد  پاسخى فراهم کند . مانند  نوربرت الیاس که سعى کرد  موتزارت 

را بازخوانى جامعه شناسانه کند .
مک لیس  جوزف  از  د وره  آن  د ر  او  است.  نمایان  نیز  خوشنام  محمود   د ر  مسئله  این 
(موسیقى شناسى) تعد اد ى ترجمه د ارد  و یک مقالۀ چند  قسمتى زیلبرمن را ترجمه مى کند ، که 
به نظر مى رسد  بر او تاثیر گذاشته چراکه د ر زمان سى، چهل سالگى اوست که شکل نهایى یک 
شخص حرفه اى ظهور مى یابد . د ر میان طرفد اران مد رنیسم و تجد د  آن زمان، وى نگاهى خاص 
د ارد . او بازیگر عصر تجد د  نیست. متولد  1314 است یعنى عصر نسل د وم نویسند گانى که د ر بستر 
مسئلۀ تجد د  پهلوى اول (از مشروطه تا پهلوى اول) به وجود  آمد ند . اگر د ر موسیقى وزیرى را وزنۀ 
اصلى این موضوع بد انیم و بعد  خالقى، شاگرد  و همکار او، امثال خوشنام نسل بعد  از آنها هستند  که 
حتى اگر مستقیماً شاگرد ى آن ها را نکرد ه باشند  وامد ار اند یشه  هایشان هستند . ساسان سپنتا هم 
همین گونه بود  و وقتى فوت کرد  برخى از محققان از جمله ایشان (میرعلیرضا میرعلینقى) و من 
هم بعد تر، نوشتیم که آخرین نفر از نسل آن نوع موسیقى شناسان یا آن نوع منتقد ان و نویسند گان 
د رگذشت. خوشنام به قد ر سپنتا به آن نحله وابسته نبود  و از آبشخورهاى د یگرى نیز تغذیه مى کرد؛  

نقد  شفاهى
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نقد شفاهى

که پرد اخت به آن بحث را گسترد ه مى کند . وى چند ى بیشتر به جهان روزنامه نگارى تعلق د اشت. 
اول که وارد  شد  و بعد  کم کم با د وره هایى که گذراند ، به سمت جهانى نخبه تر و نه لزوماً جهان 
نوشتار د انشگاهى، گرایش پید ا کرد . نگاه جامعه شناسانۀ وى (تأکید  مى کنم این اصطالح را به 
مفهوم امروزى اش نباید  متوجه شد  چون مفهوم امروزى آن بسیار د انشگاهى و د انشورانه است) که 
موضوعى خیلى خیلى عام است (به نسبت نگاه د انشگاهى امروزى ما به این قضیه) و ارتباط وى 
با روزنامه نگارى آزاد  حرفه اى باعث پد ید ارى یک ویژگى خاص د ر او شد ، که د ر میان وامد اران آن 

نحله اى که از آن یاد  کرد یم وجود  ند اشت.
 او عالوه بر د ل مشغولى قوى د ر (به قول خود ش) نوآورى و پیشرو بود ن و تجد د  یا مسئلۀ 
مد رنیسم، با موسیقى مرد م پسند  یا پاپ بسیار مهربان تر از همه همکاران خود  است. یعنى همۀ 
افراد ى که اشاره کرد یم و د یگران، شاید  حتى سطرى هم راجع به موسیقى پاپ ننوشته اند  و اگر هم 
نوشته باشند  د ر مذمت بود ه ولى خوشنام د ر این کتاب د ست کم فصلى را به این بحث اختصاص 
د اد ه است. البته وى از قبل هم این کار را بسیار همد النه مى کرد ه و موسیقى پاپ را با همان د ید  

کلى جامعه شناسانه اش، به نوعى تد وام آن تجد د  مى د ید ه است. 
ویژگى د یگر او این که وى از معد ود  اهل قلمى است که پس از مهاجرت خاموش نماند . انقالب 
اسالمى 1357 عمًال تاریخ معاصر ایران را به د و تکه تقسیم کرد . د ر آن عصر بسیارى از افراد  
خاموشى گزید ند  و یا حد اقل براى یک د هه مهاجرت کرد ند  و ناگهان از عرش مناصب د ولتى و 
جایگاه هاى روشنفکرى و علمى د ر ایران، به فرش جامعه اى افتاد ند  که حتى زبانش را هم به سختى 
مى د انستند  که البته خوشنام چون د ر آلمان تحصیل کرد ه بود  و زبان آلمانى را مى د انست با این 
مشکل روبرو نشد . ما موسیقى شناسانى د اریم که از حیث علمى به مراتب از ایشان برجسته تر بود ند  
اما پس از مهاجرت خاموش ماند ند  و پس از چند ى خبر فوتشان رسید . و خوشنام از معد ود  کسان 

این حلقه هاست که وقتى رفت، سعى کرد  همچنان بنویسد  و حرف بزند .
 وى کار خود  را از راد یو آغاز کرد ؛ براى راد یوهاى د ویچه وله، راد یو فرد ا و... برنامه تهیه مى کرد . 
گویند ة برنامه هاى موسیقى شد  و وقتى که سایت هاى اینترنتى فارسى زبان روى کار آمد ند  براى آنها 
شروع به نوشتن کرد . برخى از آن نوشته ها امروز د ر این کتاب جمع آمد ه و این کتاب یک گرد آورى 

از کارهایى است که انجام د اد ه است.
 بنابراین ایشان تالش کرد  ظرف چهل سال (اگرچه نمى توانست به خاطر د ورى از جامعه اى که 
مبد أ و مقصد  او براى این کار فکرى بود ، حضور د اشته باشد ) خود  را سرپا نگه د ارد ، اند ك ارتباطى را 
حفظ کند  و به هرطریق کار خود  را اد امه د هد .  به نظر من این کار، جد اى از این کتاب بسیار قابل 
تقد یر است و د شوار. امروز با فشار یک د کمه مى توان با هر کسى د ر هر کجاى عالم سخن گفت، 
اما خوشنام د ر روزگارى مى زیسته که رسید ن هر خبرى مخصوصاً راجع به موسیقى که چند ان هم 
مهم نبود ه، قاعد تاً مد ت زمان بسیارى طول مى کشید ه یا د سترسى به کتاب ها، مجالت، آثار صوتى 

و تصویرى د شوار بود ه است. 
آن چه د ر چند  ماه گذشته د ربارة این کتاب پیش آمد ه به د لیل همۀ نکاتى است که گفته شد  
و برهه اى از تاریخ معاصر که اکنون د ر آن هستیم. امروز د ر جهان فکرى ایران، نگاهى همد النه، 



35013

ـــــــــ ۶   ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸

د ست کم به د و د هۀ آخر حکومت پهلوى وجود  د ارد . بنابراین ناگهان این کتاب مورد  توجه زیاد ى 
واقع شد ه و د ر موقعیتى قرارگرفته که محتواى آن، این را ایجاب نمى کند  و متنش بار آن را 
نمى کشد . به گمان من هیچ یک از ما منتقد ان حوزة موسیقى به یاد  ند اریم که کتابى چنین چاپ 

شد ه باشد  و ظرف مد ت کمتر از د و ماه چند ین نقد  براى آن برگزار یا نوشته شد ه باشد . 
احتماالً د ر همه جا (غیر از نوشتۀ من) این متن د ر جایگاه یک تاریخ مکتوب (یعنى همان 
چیزى که آقاى میرعلى نقى اخطار د اد ند  که نمى تواند  باشد ) و د ر جایگاه مرجعى براى نگاه به 
موسیقى صد  سال گذشته، بررسى شد ه است. پس اکنون ما با کتابى سروکار د اریم که د اشته 

موقعیت ویژه اى پید ا مى کرد ه و به نظر ما قاعد تاً نباید  این موقعیت خاص را پید ا مى کرد ه است. 
نویسند ه د ر یکى از جمالت کتاب، خود  وضعیت کتابش را روشن مى کند : «طنین روستا 
(نام بخشى از کتاب) پیش و بیش از آن که یک کار پژوهشى باشد  به یک گزارش روزنامه نگارانه 

مى ماند ». بقیه کتاب نیز چنین است. 
خوشنام روزنامه نگارى است صاحب قلم که به موسیقى عالقۀ وافرى د اشته و با جریان هاى 
موسیقى (حد اقل تا پایان سال 1357) آشنایى کامل د اشته است. د ر چهل سال بعد  از انقالب نیز از 
پا ننشسته و با کسانى که د سترسى د اشته مصاحبه کرد ه و د ربارة آنهایى که د ستش نمى رسید ه با 
واسطه کتاب یا پرسش از د یگران د ر قالب روزنامه نگارانه خود  براى مناسبت ها و رسانه هاى مختلف 

نوشته است و برخى را که ننوشته و گفتارى بود ه، بعد ها به صورت مکتوب د رآمد ه است. 
چینش کتاب تاریخى است بنابراین اغلب آن را تاریخ موسیقى مى پند ارند  و د ر آن از فرمى 
استفاد ه شد ه که این فرم را به استاد انه ترین شکلش روح اهللا  خالقى د ر کتاب سرگذشت موسیقى 
ایران استفاد ه کرد ه است؛ خالقى نام کتاب خود  را بسیار د رست انتخاب کرد ه چون سرگذشت بود ه 

و تکنیک نوشتنش هم سرگذشت نامه نویسى است. 
نرفته  هم  وزیرى  و  خالقى  کالس  به  اگر  حتى  وى،  هم نحله هاى  از  بسیارى  و  خوشنام 
باشند ، از شاگرد ان آن ها محسوب مى شوند  چراکه  از همان تکنیک آن ها استفاد ه کرد ه اند . به 
شکلى بسیار د انشورانه تر با قلمى متفاوت نیز ساسان سپنتا از همین فرم استفاد ه مى کند  و 
د ر کتاب او تقسیم بند ى هاى کلى وجود  د ارد . نزد  آن ها گاهى تاریخ به معنى برهه هاى زمانى 
است و گاهى به معنى سبک شناسانه (تاحد ود ى سبک شناسى عمومى نه چیز د قیقى). هریک 
از شخصیت ها تیتر د ارند  مثًال آقاحسین قلى یک صفحه، میرزا عبد اهللا د و صفحه و... . کتاب از 
نجواى سنت تا غوغاى پاپ نیز د قیقاً با همین تکنیک سازمان د هى شد ه است و مباحث آن از لحاظ
فنى موسیقى گسترد ه تر و یا عمیق تر از همان متن ها نیست، بلکه د ر موارد ى متن به سمت 
احساساتى رفته که مؤلف نسبت به سوژه د اشته و زیبایى قلم بر متن غالب شد ه است. پس د ید  
تاریخى به این اثر، به سبب شکل سامان د هى شد ة آن است. البته نشانه هایى وجود  د ارد  که 
پیشتر این متن ها د ر جاهاى د یگرى نیز استفاد ه شد ه است. به طور مشخص بخشى از متن ها را 
که مى توان د ر جاهاى مختلف پید ا کرد ؛ تحت عنوان «پیوست» د ر کتاب جد اسازى شد ه  و د ر 
مقد مه آمد ه است: «آن هایى که د ر جاهایى مشخصاً چاپ شد ه به عنوان پیوست آورد ه شد ه است.» و 
نشانه هایى وجود  د ارد  که مطالب د یگرى نیز د ر جاهاى د یگرى استفاد ه شد ه بود ه است ولو نه د ر این 

نقد  شفاهى
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شکل نهایى، چراکه د ر آن ناپیوستگى هاى فکرى و نوشتارى قابل مشاهد ه است و تقریباً غیرممکن 
است شخصى همۀ این  مطالب را به شکل یک پارچه د ر یک زمان د ید ه  باشد . 

آنچه د ر این کتاب و د ر بقیۀ آثار خوشنام که بعد  از انقالب منتشرشد ه موج مى زند  نوستالژى 
جهانى از د ست رفته و تا حد ود ى بد بینى عمیق است. البته این بد بینى هر چه پیش مى رویم با 
د ید ن موسیقى د ان هایى که آن بد بینى را نقض مى کنند ؛ کاهش یافته است. همچنین د ر جاى جاى 
کتاب شک عمیق نسبت به عالقه اى که پس از انقالب نسبت به سنت پیش آمد  و مخالفت با آن 
و د لبستگى شد ید  نسبت به نوعى از مد رنیسم و تجد د  که پیشتر از آن وجود  د اشت، قابل مشاهد ه 
است. اگر با جریان هاى موسیقى آشنا باشید  و کد هاى نویسند ه را بشناسید ؛ کامًال روشن است که 

خوشنام از چه حرف مى زند  و از چه گالیه مى کند .
 از نظر تکنیک، متن شبیه ترکیبى از گزارش یاد د اشت و مصاحبه (مخصوصاً وقتى به د ورة 
معاصر نزد یک مى شویم) و کامًال روزنامه نگارانه است (یعنى شبیه متنى است که روزنامه نگارى زنگ 
مى زند  از یک متخصص چیزهایى مى پرسد  ولى آن را نه به صورت کامل مصاحبه بلکه د ر شکل 

ترکیب یاد د اشت ـ  مصاحبه چاپ مى کند .) 
به نظر من د ر د ورة حاضر که د یگر صد اى مد افعان آن شکل از تجد د  و مد رنیسم و تلقى از 
موسیقى چند ان به گوش نمى رسد . این کتاب و مؤلفش یکى از آخرین صد اهاى این نوع تلقى از 
موسیقى است. بنابراین این اثر از قلم و یا از زبان نحله اى برمى آید  که د رحال حاضر د ر فضاى فکرى 
موسیقى ما جایى ند ارد  و مى توان گفت صد ایى منسوخ شد ه است ، صد ایى که بخش اعظم منظومۀ 

فکرى اش از د هه سى وچهل برمى آید  و گفتگویى تاریخى را نشان مى د هد . 
د ر ضمن نکته جالب تر این که نشان مى د هد  آن منظومۀ فکرى با موسیقى امروز که روبه رو 
مى شود  چه به ذهنش مى رسد  و برایش چه اتفاقى مى افتد . (مثًال د ر کار حسین علیزاد ه چه مى بیند  
و چه چیز توجهش را جلب مى کند ؟ چگونه تفسیر و یا نقد ى از او به ذهنش مى رسد ؟ تفاوتش 
با آنچه که به ذهن ما مى رسد  چیست؟ و میان ما و ایشان چه تفاوت هایى است، بین نسل ما و 

نسل هاى میانى و نسلى که د هۀ نهم زند گى  خود  را سپرى مى کنند  و امید واریم که بپایند .)
است.  د اخلى  انسجامى  د اراى  گفتم  سخن  آن  فکرى   منظومۀ  از  من  که  نگاهى  نوع  این   
انسجامى که نوشتار آن، هم رومانتیک است و هم براى مرد م روان. قلم نویسند ه شیرین است 
و زبانى روایى د ارد  و د ر آن از پیچید گى هاى فنى موسیقى که این روزها د ر اغلب نوشته ها قابل 

مشاهد ه است، کمتر استفاد ه شد ه است.
این اثر، بخش عمد ة نوشته هاى یکى از منتقد ان مؤثر د ر د هه سى و چهل و مجموع تالش هاى 
وى د ر چهار د هۀ گذشته را  یک جا د ر اختیار خوانند گان قرار مى د هد  و بویژه براى پژوهند گان تاریخ 
مطبوعات و تاریخ نوشته هاى موسیقى د ر ایران باارزش و قابل توجه است که بنگرند  نویسند ه اى 

پیشکسوت که مد ت ها کارکرد ه چگونه به صد  سال تاریخ معاصر موسیقى نگاه مى کند . 
من هم با آقاى میرعلى نقى موافقم که خوشنام د ر بخش موسیقى پاپ بهتر عمل کرد ه است. 
معموالً منتقد ان و یا موسیقى شناسان د ر این سطوح، سراغ موسیقى پاپ نمى رفتند  و هنوز هم 

چنین است.
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چنانچه گفته شد  به گمان من ارزش این کتاب نخست این است که برآمد  کار طوالنى مد ت 
یک منتقد  و نویسند ة شناخته شد ه و حرفه اى مربوط به نحله اى فکرى است که امروز د یگر صد اى 
چند انى ند ارد ، د وم مجموع رویارویى نویسند ه با اتفاقاتى است که خود  د ر آن حضور ند اشته و بعد  
از انقالب رخ د اد ه است و د ر آخر مسئلۀ پرد اخت خاص و د قیق تر نویسند ه به موسیقى پاپ نسبت 

به د یگران است. 
از ارزش هاى کتاب که بگذریم عمد ه ترین مشکل این اثر بى د قتى همه جانبۀ آن است، چند ان که 
آد مى را وامى د ارد  که به د نبال د لیل آن بگرد د . به اشارة خود  نویسند ه بخشى مربوط به آن است 
که منابع اصلى د ر د سترس وى نبود ه است؛ چراکه ایشان سال ها د ور بود ه و به د ست آورد ن بعضى 
منابع براى او د شوار. بخشى هم مربوط به این  که نزد  این نویسند گان مفهوم د قت علمى با امروز 
کمى متفاوت است. د ر نوشته هاى پیش از انقالب ایشان هم سطحى از د قت که اکنون انتظار 
د اریم وجود  ند اشته است. براى نمونه تاریخ تولد  میرزاعبد اهللا سال1260 ذکر شد ه و تاریخ وفات 
وى 1297؛ یعنى 37 سال عمر کرد ه است؟. د رحالى که عکس میرزاعبد اهللا نشان از آن د ارد  که 
این گونه نیست. و شما مى د انید  که میرزاعبد اهللا بیشتر از این ها عمر کرد ه و نیازى به منابع د قیق 
ند ارد . از این د ست ریزه کارى ها فراوان است. اصل بعضى از این نوشته ها را که من د ر سایت هاى 
خارج از ایران د ید م مثًال د ر راد یو زمانه، راد یو فرد ا و بى بى سى فارسى همین مشکالت را د اشته است 
که البته آن ها خیلى هم د قتى ند ارند  یعنى اصوالً سرویراستاران متخصصى ند ارند  که بتوانند  این 

اشتباهات را رد یابى کنند . 
د ر این کتاب د ر مسائل تحلیلى نیز چنین بى د قتى هایى شد ه است و متأسفانه رد یابى خطاهاى 
مسائل تحلیلى د شوارتر است. نقل قول هاى فوق العاد ه زیاد ى د ر متن وجود  د ارد  که منبعى ند ارد . 
برخى را به کمک متن هاى حاشیه اى مى شود  آشکار کرد  که مثًال ایشان مصاحبه اى با فالن شخص 
کرد ه و د ر کتاب آورد ه است. البته نویسند ه خود  د راین باره مى گوید  که من پس از فیش برد ارى هایى 
که کرد م چون منابع اصلى را د یگر ند اشتم نتوانستم مراجعه کنم. این اشکالى آزارد هند ه است و 
حتى شما نمى د انید  مرجع  برخى گفته ها کیست. ویراستار این کتاب نیز حتماً با موسیقى آشنایى 

ند اشته وگرنه این اشتباهات کمتر رخ مى د اد . 
نکتۀ د یگر د ربارة فکر موسیقى خوشنام است؛ د ر کتاب، بخشى با عنوان «نوآوران سنتى» 
آمد ه است، منظور از نوآوران سنتى کسانى است که بر زمینه سنت و د ر د ل موسیقى کالسیک 
کارهاى نوآورانه اى نیز کرد ه اند  مانند  فرامرز پایور و یا ابوالحسن صبا. همین طور که پیش مى رویم د ر 
آخر فصل بخشى با عنوان «خانم هاى آهنگساز» آمد ه که د ر آن از خانم زرین پنجه و عطرایى (که 
ممکن است د ر این فصل از لحاظ موسیقیایى بشود  ایشان را گنجاند ) نام برد ه شد ه و ناگهان از شید ا 
قراچه د اغى نام برد ه شد ه که با هر چسبى نمى شود  این جا وى را چسباند . معلوم است که این ها د ر 
جاهاى د یگرى بود ه و وقتى خواستند  به آن نظام د هند ، این نظام د رنیامد ه است. بنابراین این اثر 
جمع آورى است که البته برخالف ُجنگ ها و یا مجموعه مقاالت، ذکر نشد ه که مجموعه مقاالت 
است و باالى هر بخش نوشته نشد ه که د ر کد ام روزنامه و سایت و د ر چه تاریخى منتشرشد ه که 
مخاطب بد اند  مطالب از هم مجزاست و نیازى نیست که به د نبال ربطش بگرد د . بد ون تاریخ بود ن 

نقد  شفاهى
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مطالب، کار خوانند ه را فوق العاد ه مشکل کرد ه است و مخاطب نمى د اند  متن مورد  نظر چه زمانى 
نوشته شد ه مثًال اگر نویسند ه د و د هه و یا سه د هه پیش مطالب مربوط به پاپ را نوشته ارزش 

د یگرى پید ا مى کند ، نسبت به این که امروز این متن ها را نوشته باشد . 
آخرین مسئله  که هم زمان هم ارزش این کتاب است و هم اشکال آن (یعنى پایى د ر ارزش ها 
د ارد  و پایى د ر ایراد ها) این است که د ر این کتاب مى توان تقسیم بند ى کم وبیش اید ئولوژیک 
موسیقى شناسانۀ محمود  خوشنام را د ید . مثًال اصطالح «نوآوران سنتى»، عنوانى است که وى 
ساخته و عنوان یا سرتیتر مجموعه اى از مقاالت او بود ه که د ر راد یو فرد ا، راد یو زمانه و... منتشر 
مى شد ه  است و هر بار به یکى از کسانى که از نظر او نوآور سنتى بود ه  پرد اخته مى شد ه است. د ر 
این کتاب نیز همان متن ها با تغییراتى آمد ه است. بنابراین تقسیم بند ى او از مید ان موسیقى ایرانى 
از د ید گاه یک نحله فکرى، یک اید ئولوژى و یک نگاه تقریباً موسیقى شناسانه را مى توان د ید . البته 
متأسفانه ویژگى هاى موسیقى شناسانۀ این سبک هایى که جد ا کرد ه یا تقسیم بند ى هایش را جز 
د ر مصد اق ها برنمى  شمارد . مصد اق ها نشان مى د هد  که از نظر وى کجا موسیقى سنتى مى شود  
و کجا نوآورانۀ سنتى. بنابراین مى توان د ید  که تقسیم بند ى هاى منتقد ى قد یمى چگونه است. به 
گمان من این تقسیم بند ى و این نوع نگاه فارغ از ارتباطش با جامعه شناسى و... تقسیم بند ى د فاعى 
است. د فاع ازجهانى که ایشان نابود شد ه مى پند ارد  و هنوز به او وصل است و د ل د ر گرو آن د ارد . 

د ربارة کلیت کتاب سخن گفته شد  و من به عمد  از جزئیات د ورى کرد م و تنها یک نکته از 
بى د قتى متن را بازگفتم و مى شود  اشکاالت خرد  را د ر جایى د یگر نوشت. نکته پایانى این که با همه 
مسائل کتاب اعم از ارزش ها و اشکاالت براى من ارجمند  است که یک پیشکسوت سکوت اختیار 
نکرد ه و از پا ننشته است و ما امروز چند  صد  صفحه از اثر او را د ر اختیار د اریم و مى توانیم راهمان را 
با آن اد امه د هیم. این از لحاظ انسانى ارزشمند  است فارغ از این که د ست آورد  علمى ایشان چیست 

که کامًال بحث د یگرى است. 

مریم حسینى:  
از هر د و منتقد  این جلسه سپاسگزارى مى کنم. بسیار استفاد ه کرد م. آنچه که ابتد ا من را به سوى 
این کتاب کشاند  عنوان کتاب بود . به گمان من عنوان مناسب و هوشمند انه اى براى کتاب انتخاب 
شد ه، عنوان کتاب همواره براى جذب مخاطب مهم است. وقتى این کتاب را د ید م فکر مى کرد م 
چقد ر مى تواند  براى مخاطب اهل هنر و موسیقى جذاب باشد . همچنین از مجموعه نکته هاى مطرح 
شد ه توسط منتقد ان محترم نتیجه مى گیرم که با وجود  کتاب هاى موجود  د ربارة موسیقى، هنوز 
جاى خالى کتابى د ربارة تاریخ موسیقى معاصر را حس مى کنیم و ما واقعاً مجموعه اى منسجم 
که بتواند  مخاطب عالقه مند  به موسیقى و نه فقط متخصص به موسیقى را جذب کند  د ر اختیار 
ند اریم. به هرحال متأسفانه فهرست منابع این کتاب نشان مى د هد  که روایت هاى مستند ى ارائه 
نمى د هد . د ر مجموع هفت تا هشت منبع بیشتر د ر آن موجود  نیست. یعنى براى کتابى که  600 
صفحه مطلب د ارد  این تعد اد  منبع واقعاً جاى سؤال است و همان طور که منتقد ان هم اشاره کرد ند  
روشن است که کتاب مستند  و قابل ارجاع نیست ولى همانطور که گفتند  قابل توجه و اعتناست. 
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چکید ه
 د یوان خاقانى، به ویژه قصاید  او ازجمله پیچید ه ترین متون منظوم فارسى است که باوجود  شرح و تفسیرهاى 
مختلف، هنوز هم برخى از ابیات آن به د رستى رمزگشایى نشد ه و د ر هاله اى از ابهام و ناشناختگى است. 
برخى از شارحان به علل گوناگون ازجمله: گسترد گى حجم این د یوان، تراکم استعاره هاى نو و غفلت 
ورزید ن از شگرد هاى خاقانى، د ر به   کار  برد ن معانى چند گانۀ الفاظ و تناسب سازى ها و... د ر توضیح بعضى از 
ابیات، از خطا و گمراهى مصون نماند ه اند  و گاه با اشتباهى ناچیز، معناى بیت را به بیراهه برد ه اند . د ر این 
پژوهش به برخى از لغزش هاى موجود  د ر گزارش د شوارى هاى د یوان خاقانى پرد اخته شد ه است. برخى از 
مهم ترین د الیل این لغزش ها را مى توان چنین برشمرد : الف) کم توجهى به تکرار مضامین و معانى د ر د یوان 
خاقانى، ب) کم توجهى به ارجاعات برون متنى، ج) غفلت از معانى مختلف یک واژه، د ) اتکاء به پیشینۀ 

تاریخى برخى از استعاره ها و ناد ید ه گرفتن استعاره هاى نو و...
کلید واژه: خاقانى، سبک آذربایجانى، قصید ه، کزازى، گزارش ابیات

مقد مه
شاعران  بزرگترین  ازجمله  شروانى  خاقانى   به  متخلص  نجار،  بد یل بن على  افضل الد ین   
595ق.  د ر  و  شد   متولد   شروان  شهر  د ر  520ق.  سال  د ر  که  است  آذربایجانى  سبک 
د ر تبریز د ید ه از جهان فرو بست. تذکره نویسان، شاعران برجستۀ هم عصر او را ابوالعطاء گنجوى، 
رشید الد ین وطواط، جمال الد ین اصفهانى، مجیر بیلقانى، فلکى شروانى، اثیرالد ین اخسیتکى و 
نظامى گنجوى د انسته اند . با تعمق د ر د یوان او و د یگر شاعران سبک آذربایجانى، به روشنى مى توان 
د ریافت که یکى از مختصات بارز شعر این د وره، توجه خاص به «چگونه گفتن» و اصرار بر انحراف 

 مجید  عزیزی 
  Azizi.majid60@yahoo.com د انشجوی د کتری زبان و اد بیات فارسی د انشگاه لرستان

 علی حید ری 
aheidari1348@yahoo.com  استاد  زبان و اد بیات فارسی د انشگاه لرستان

این نقد  بسخته ام به میزان
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بیش از حد  از زبان معیار، با استفاد ه از عناصر بیانى و بد یعى است. «یکى [د یگر] از بارزترین 
ویژگى هاى این سبک، انعکاس معارف و معلومات گویند گان د ر آثار آن هاست. نمایند گان این 
سبک که عموماً افراد ى آگاه و مطلع از علوم و هنرها و ِحَرف و صنایع متد اول د ر روزگار خویش 
بود ه اند ، به اظهار این معلومات د ر شعر ولعى تمام د اشتند  و همین امر د واوین و منظومه هاى این 
د وران را به مخزنى از اصطالحات و مفاهیم علوم و فنون متد اول عصر بد ل کرد ه است. به  نظر 

مى رسد ، خاقانى از این نظر د ر رأس شاعران د یگر باشد » (معد ن کن، 1382: 14).
پیچید گى سبک نگارش خاقانى، به ویژه د ر قصاید  -که زمینۀ بحث ماست- باعث شد ه است، 
د یوان او از د یرباز تاکنون، مورد  توجه و تتبع شارحان بسیارى واقع شود . محمد  استعالمى شروح 

متقد م بر د یوان خاقانى را چنین برمى شمارد : 
«- شرح شیخ آذرى طوسى بر قصید ة ترساییه، د ر قرن نهم هجرى...

ـ شرح خاقانى به قلم نورالد ین عبد الرحمن جامى...
ـ شرح چهل و چهار قصید ة خاقانى، نوشتۀ محمد  بن د اوود  علوى شاد ى آباد ى...

ـ شرح چند  قصید ة خاقانى از علوى الهیجى که د ر قرن یازد هم د ر هند  تألیف شد ه است.
ـ شرح بر د ه قصید ة خاقانى با عنوان فرح افزا که د ر هند  تألیف شد ه است.

ـ شرح ابیات مشکل خاقانى د ر کتاب مفتاح الکنوز، اثر رضا قلى خان هد ایت.
ـ شرحى به زبان ارد و با عنوان حل قصائد  خاقانى از احمد  حسن  شوکت...

ـ شرح خاقانى د ر حاشیۀ د یوان چاپ لکنهو، 1878مسیحى...
ـ قصید ة ترسائیه و شرح والد یمیر مینورسکى بر آن...» (استعالمى، 1387: 43-44)

ازجمله شارحان و محققان معاصر نیز مى توان به بد یع الزمان فروزانفر، میر جالل الد ین کزازى، 
عبد الحسین زرین کوب، سید  ضیاء الد ین سجاد ى، محمد  استعالمى، معصومه معد ن کن و... اشاره 
کرد . از این  میان، میرجالل الد ین کزازى با آثارى همچون: رخسار صبح، سوزن عیسى و گزارش 

گــزارش   .(1378) میرجالل الد یــن  کــزازى،   ■
د شوارى هاى د یوان خاقانى، تهران: نشر مرکز.
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د شوارى هاى د یوان خاقانى گامى ارزند ه د ر جهت رمزگشایى مشکالت این د یوان برد اشته است. 
کار او د ر گزارش د شوارى هاى د یوان خاقانى که زمینۀ اصلى پژوهش ماست، د ر چند  مرحله 

صورت گرفته است: 
الف) بحث د ر حوزة واژگان و ترکیبات (ریشه شناسى و تحلیل معنایى واژگان).

ب) بررسى و توضیح آرایه ها و صنایع بالغى د ر د و حوزة بیان و بد یع.
ج) تحلیل و گزارش معانى مختلف ابیات.

 باوجود  ارزشمند ى این اثر، پس از تعمق د ر مطالب آن، مى توان د ریافت که کزازى د ر گزارش 
برخى از ابیات، از منهج استد الل و منطق، کم و بیش عد ول کرد ه و شایسته است که د ر این اثر، 
تجد ید نظرهایى صورت پذیرد . چنان که خود  د ر ابتد اى کتاب آورد ه است: «گزارش د یوانى چون 
د یوان خاقانى، بى گمان، کارى است گران و د شوار؛ زیرا سرچشمه ها و آبشخورهاى پند ارشناسى 
این سخنور فراخ اند یشه بسى گسترد ه و فزو ن مایه است... ازاین روى، مى تواند  بود  که گزارند ه را 
د ر گزارش د یوانى چنین، لغزش هایى پیش آمد ه باشد . اگر لغزشى رفته باشد ، گزارند ه را نیک 
مایۀ سپاس و شاد مانى خواهد  بود  که سخن سنجان آشنا با د یوان خاقانى او را از آن بیاگاهانند ...» 

(کزازى، 1385: د ه-نه)
اعتقاد  نگارند گان بر این است که بخشى از توانایى شرح و تفسیر این د یوان، مربوط به اکتساب 
علوم مختلف د ر حوزه هاى اد بیات، طب، نجوم، موسیقى و... است که جز با خواند ن و تتبع آثار 
کالسیک حاصل نمى شود  و بخشى د یگر از این توانایى، مربوط به ممارست د ر خوانش و تعمق د ر 
این د یوان و به تبع آن، تربیت ذهن با شگرد هاى خاص خاقانى د ر خلق فرم و معناست. براى پرهیز 
از اطالۀ کالم، د ر خالل توضیح ابیات، به موارد ى از این شگرد ها خواهیم پرد اخت که بى توجهى 
به آن ها، منجر به د گرگونى معنا خواهد  شد . منبع ابیات د ر این پژوهش، د یوان خاقانى تصحیح 
سید ضیاءالد ین سجاد ى است که تقریباً د ر تمامى موارد ، ابیات مورد ِبحث، با د یوان خاقانى تصحیح 
کزازى مطابقت د ارند . موضوع این پژوهش، بررسى سطح سوم (تحلیل معنایى ابیات) را د ر بر 

مى گیرد .

پیشینه
د رزمینۀ نگاه انتقاد ى به کتاب گزارش د شوارى هاى د یوان خاقانى، مقاالتى به ثبت رسید ه است؛ 
على اکبر باقرى خلیلى د ر مقاله اى با عنوان «نقد ى بر گزارش د شوارى هاى د یوان خاقانى» (1381)، 
به بررسى ابیاتى که د اراى مضامین طبى هستند ، پرد اخته است. محمد رضا ترکى د ر مقاله اى با 
عنوان «د شوارى هاى د یوان خاقانى» (1383)، به برخى از لغزش هاى کزازى د ر شرح ابیات اشاره 
کرد ه و خود  نیز د ر موارد ى به راه خطا رفته است. محمد امین احمد پور و قد رت اهللا ضرونى د ر 
مقاله اى با نام «شرح، تحلیل و تصحیح چند  بیت د شوار از خاقانى شروانى» (1391)، نقد هاى 
پراکند ه اى بر شرح استعالمى، کزازى و برزگرخالقى نوشته اند . سعید  مهد وى فر د ر د و مقاله با 
عناوین «کاستى عمد ة  گزارش د شوارى هاى د یوان خاقانى» (1391) و «آسیب شناسى شرح 
د یوان خاقانى» (1392)، به بررسى برخى ابیات د شوار د یوان خاقانى پرد اخته است. ایشان د ر مقالۀ 
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اول، به برخى از لغزش هاى کزازى د ر گزارش د شوارى هاى د یوان خاقانى اشاره کرد ه و د ر مقالۀ 
د وم، نگاهى انتقاد ى بر آثار سجاد ى، ماهیار، کزازى، برزگر خالقى و د یگران د ارد . موارد  ذکرشد ه 
د ر این پژوهش، از د ید  نویسند گان مقاالت مذکور، پنهان ماند ه است و ضرورت اصالح آن ها د ر 

چاپ هاى بعد ى اثر کزازى احساس مى شود .

بحث و بررسى ابیات 
د ر این قسمت، ابتد ا ابیات مورد ِبحث ذکر  مى شود . سپس، توضیحات کزازى از نظر گذراند ه شد ه 
و د ر اد امه، با ذکر مستند اتى از د یوان خاقانى و د یگر شاعران، به تحلیل معنایى ابیات پرد اخته 

مى شود .
بــه بانــگ زنــگل نبــاش و ُگم ُگــم نقاب1- بــه چارپــارة زنگى به باد  هــرزة د زد 

                  (خاقانــى، 1381: 54)
بر  د زد ان  که  شد ه است  د انسته  افسونى  فرهنگ ها،  از  پاره اى  د ر  د زد   هرزة  «...باد   کزازى: 
بازرگانان فرو  مى خواند ه اند  تا به خواب فرو روند  و د زد ان بتوانند  کاالیشان را بربایند ... خواست 
خاقانى از آن بازنمود ن د و ویژگى باد : هرزگى و د زد ى است. باد ، ناخواند ه به هر سوى مى رود  و 
براى او کعبه و کنشت یکسان است؛ از د یگر سوى، آن چه را د ر راه خویش مى یابد ، مى روبد  و 

مى برد ...» (کزازى، 1385: 119)
از معناى این بیت چنین برمى آید  که باید  این ترکیب را به صورت مضاف و مضافٌ الیه د ر نظر 
بگیریم. منظور خاقانى از آن، باد  هرزه و بى موقعى است که از د زد  خارج مى شود ، زیرا د ر سکوت 

شب هر صد ایى مى تواند  صاحبخانه را بید ار کند . این بیت خاقانى مؤید  این معناست: 
غماز د زد  باشد  هم عطسه هم سعالشجاسوس توست بر خصم انفاس او چو د ر شب

                  (خاقانى، 1381: 230)
یکى از مهم ترین نکاتى که د ر شرح ابیات خاقانى باید  مورد  توجه  قرار گیرد ، شرح خاقانى با 
د یوان خاقانى است، زیرا او مضمون بعضى از ابیات د شوار را د ر مواضعى د یگر با زبانى ساد ه ارائه 
کرد ه است. زرین کوب د ر این باره مى گوید : «بسا که یک مضمون را یک جا با عبارتى روشن و آشکار 
بیان مى کند  و د ر جاى د یگر که عین آن را تکرار مى کند ، آن را با بیان مخفى و مبهم مى آورد . 
ازاین  روست که د ر شرح و تبیین اشعار خاقانى، تتبع اشعار و آثار خود  او از هر شرح و تفسیر د یگر 

بیشتر سود  مى د هد » (زرین کوب، 1379: 87).
بـه بحـر مـاه  مشـیمه ز نـور بچـۀ ناب 2- بـه کـوه برق مثانه ز سـنگ  پارة لعل

(خاقانـى، 1381: 52)               
کزازى مصراع اول را این گونه معنا کرد ه است: «سنگ پارة لعل استعارة آشکار از خورشید  
سرخ فام بامد اد ى است که از پس ابر به  د ر  مى آید ... ابر کوه آسا را انسانى انگاشته است، ناالن از 
بیمارى سنگ مثانه؛ مثانۀ وى را نیز آذرخش پند اشته است. پگاهان، آذرخش از د ل ابرهاى تیره و 
انبوه برمى جهد  و خورشید  به ناگاه آشکار مى شود ؛ آن چنان که گویى سنگ پاره اى است سرخ که از 

میزناى کوه به  د ر  افتاد ه است» (کزازى، 1385: 114).
باتوجه به این توضیح، ارتباطى منطقى بین مثانۀ کوه و رعد  و برقى که د ر آسمان اتفاق مى افتد ، 
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وجود  ند ارد . مى توان بیت را این گونه معنا کرد : کوه معد ن لعل و طال و جواهرات قیمتى است. مثانۀ 
کوه (بطن و د رون کوه) به واسطۀ وجود  این جواهرات، همچون برق مى د رخشد . استعالمى نیز آن را 
به د رستى معنا کرد ه است: «مثانۀ کوه د رون کوه و معد ن لعل است که مى د رخشد  و خاقانى به آن 

بها و د رخشند گى لعل قسم مى خورد » (استعالمى، 1387، ج 1: 243).
گوساله پرسـت عالـم  بـد ى  از  د اشـت 3-  خواهـم  ثـرى  گاو  بـر  رخـت 

               (خاقانـى، 1381: 83)
کزازى: «رخت بر گاو نهاد ن: کنایه اى فعلى از گونۀ ایماست از رهسپارشد ن و جایى را فرو 
نهاد ن...» (کزازى، 1385: 83). خاقانى از د نیاى ناکس پرور مى نالد  و قصد  د ارد  از این عالم سفر 
کند . اگر رخت بر گاو د اشتن را کنایه از سفر بد انیم، معناى سنجید ه اى به د ست نمى آید ، زیرا با 
سفر ظاهرى نمى توان از عالم به  د ر  رفت. معناى صحیح بیت، منوط به تعبیر «گاو ثرى» است 
(گاوى که د ر باور قد ما زمین بر شاخ آن قرار د ارد ). بنابراین، رخت بر گاو ثرى د اشتن، به معناى 

رفتن به زیر زمین و کنایۀ ایما از مرگ است.
بر سرش هر هفت و شش عقد  ٌجمان افشاند ه اند  4- د ر رکابش هفت گیسود ار و شش خاتون رد یف

                               (خاقانى، 1381: 107)
کزازى: «هفت گیسود ار استعارة آشکار از هفت اختر است و شش خاتون از شش ستارة خوشۀ 
پروین» (کزازى، 1385: 198). سخن از انتقال خورشید  از برجى به برج د یگر است، چنان که د ر 

بیت قبل آمد ه: 
گوهر از الماس و مشک از پرنیان افشاند ه اند  رسته چون یوسف ز چاه و د لو و پیشش ابر و صبح

                             (خاقانى، 1381: 107)
هفت گیسود ار را نمى توان استعاره از هفت سیاره د انست، زیرا خورشید  نیز یکى از هفت سیاره 
است. بنابراین، خاقانى باید  از شش گیسود ار سخن مى گفت. د ر فرهنگ اصطالحات نجومى، ذیل 
«هفت گیسود ار» آمد ه است: «سبعۀ سیاره و گفته اند  هفت صورت فلکى شمالى: عوا، ذات الکرسى، 
حامل رأس الغول، ممسک االعنه، إمرأة  المسلسله، جبار، سنبله است» (مصفى، 1357: ذیل 
«هفت گیسود ار»). استعالمى با توجه به این مسئله، بیت را این گونه معنا کرد ه است: «هفت 
گیسود ار، هفت صورت فلکى د ر اخترشناسى قد یم و شش خاتون، شش ستارة سیار است که با 

خورشید  هفت سیاره مى شوند ...» (استعالمى، 1387، ج 1: 400)
کایـن د و را هم د ر یتیمى ملک پرور ساختند 5- هست اتابک مصطفى تأیید  و اسکند ر  خصال      
نشــد                    فرمان  قابل  قبائل  ساخـتند  وریکیشان د ر  مبتر  اول  عنصر  چون  آخرش 

                            (خاقانى، 1381: 113)
کزازى: «عنصر اول کنایۀ ایماست از خاك که نخستین است از چهار آخشیجان» (کزازى، 

.(226 :1385
بیت د وم اشاره به این نکته د ارد  که از نسل اسکند ر فرزند ى به  جا نماند ه است. باید  توجه 
د اشت که عنصر اول آتش است، زیرا عناصر اربعه را از باال به پایین «آتش، باد ، آب و خاك» 
د انسته اند . خاك را که مهد  بارورى و زایند گى است، نمى توان ابتر و عقیم د انست، اما آتش که 

این نقد  بسخته ام به میزان
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

خاکستر زائید ة اوست، مى تواند  مشبه به ابترى و بى د نبالگى باشد . چنان که مسعود سعد  مى گوید : 
گهر چو  کنم  خویش  از  زاد  نسبت  آتش  کز  خاکسترم  چــو  نه 

(210  :1390 (سعد سلمان،        
آمیخته اند  6- سال عمرش صد  و د ر بر ز بتان چارد ه ماه حضر  با  سفر  سال  و  مه  تا 

               (خاقانى، 1381: 120)
کزازى: «خاقانى به آهنگ استوارکارى، سال د وازد ه ماهه را چارد ه ماهه خواسته است و آرزو 
برد ه است که ستود ة او صد  سال بزید  و همواره د ر هر سال چهارد ه ماه زیبارویان را د ر بر  د اشته 
 باشد » (کزازى، 1385: 192). بتان چارد ه ماه را مى توان گونه اى از اضافۀ مقلوب د انست: بتانى 
(زیبارویانى) همچون ماه چهارد ه. «د عاى خاقانى این است که ایشان تا صد  سالگى بماند  و پس 
از آن تا سال و ماه مى آید  و مى رود ، همواره بت هایى چون ماه شب چهارد ه د ر آغوش مبارکشان 

باشد » (استعالمى، 1387، ج 1: 440).
نعلـى ار  آهـن  ننـگ  از  گـه  گـه  انــد ازد 7-  راه گستــــر  ســم  زان 
فکنـد  عـرب  د ر  روم  از  انـد ازد  میخـش  بربـر  بـه  چیـن  از  گـرد ش 

(126  :1381 (خاقانـى،          
سر افکند گى  و  ننگ  مایۀ  که  خویش  ٌسم  از  نعلى  شگفت  اسب  این  «...اگر  کزازى: 
که  است  باد پاى  و  تیزپوى  آن چنان  بیند ازد ،  ٌستوارى  و  سختى  د ر  است  آهن 
.(172  :1385 (کزازى،  افتاد ...»  خواهد   عربستان  د ر  روم  سرزمین  از  نعل  آن  میخ 

اگر مصراع اول را این گونه معنا کنیم، منطقى تر خواهد  بود : اسب ممد وح از ننگ این که جنس 
نعلش از آهن است، آن را د ور مى اند ازد ، زیرا نعل این اسب باید  از فلزى گران بها ساخته شود ، نه از 

آهن که فلزى کم ارزش است و از طال نیست. خاقانى د ر جاى د یگر مى گوید : 
ساختند چون به زر آب قد ح کرد ند  مژگان را طلى کشور  شاه  مرکبان  نعل  میخ 

               (خاقانى، 1381: 112)
زر 8- مرغ از چه زد  شناعت بر صبح راست خانه ترازوى  د ارد   سیمین  عمود   د ر  کو 

                          (همان: 186)
صبح  بر  رسواگرى  و  زشت گویى  به  خروس  که  است  شگفت  د ر  کزازى: «خاقانى        
مى خروشد ؛ صبح راست کار که د ر پایه اى زرین د و کفۀ ترازویش را آویخته است و سنجید ه و 
اند یشید ه رفتار مى کند ؟!» (کزازى، 1385: 304). نکتۀ قابل توجه د ر این بیت کلمۀ «ترازو» است. 
همان طور که مى د انیم، ترازو وسیله اى است براى اند ازه گیرى وزن اجسام. اگر «صاع» یا پیمانه که 
همچون ترازو وسیلۀ سنجش وزن غالت است، جایگزین آن شود ، تاحد ود ى معناى بیت روشن 
مى شود . چنان که د ر فرهنگ معین، د ر تعریف «صاع» آمد ه است: «واحد  وزن، پیمانه اى است 
معاد ل چهار مد  و مساوى هشت رطل و برابر چهار من» (معین، 1388: ذیل «صاع»). نکتۀ د یگر 
این است که تمام بیت را نباید  به صورت سؤالى بخوانیم، بلکه باید  مصراع اول را سؤالى خواند  و 
مصراع د وم را د ر حکم جواب این سؤال د ر نظر گرفت: چرا خروس به رسواگرى و سرزنش صبح 
مى پرد ازد ؟ زیرا د ر بار و وسایل او، پیمانه اى زرین را د ید ه است که د ر این صورت، تلمیحى به د استان 
یوسف (ع) و براد رش بنیامین د ارد . نکتۀ د یگرى که مقبولیت این معنا را استوار مى کند ، تکرار این 
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مضمون د ر د یوان خاقانى است، زیرا او این معنا را به گونه اى د یگر نیز آورد ه است: 
د رشمرغ سحر شناعت از آن زد  چو مصریان     سحر  بار  به  د ید   عید   صاع  کان 

                    (خاقانى، 1381: 221)
استعالمى د رمورد  اهمیت توجه به مضامین مکرر د ر د یوان خاقانى و خاصیت کلید ى این 
ابیات، د ر رمزگشایى ابیات د شوار مى گوید : «خاقانى و هر شاعر یا نویسند ة د یگر، مضامین و 
تعبیرهایى را د ر سخن خود  به تکرار مى آورد  و آن جا که یک بیت خاقانى ابهام د ارد ، چه بسا که 
بیت د یگر د ر قصید ة د یگر او، ما را به پاسخ روشنى مى رساند . این پرسید ن از خاقانى د ربارة سخن 
خاقانى، د ر موارد ى واقعاً یک کلید  است و من با تجربۀ مکررى که از کاربرد  این کلید  د ر تعلیقات 
مثنوى موالنا جالل الد ین و بعد  د ر کتاب د رس حافظ د اشته ام، د ر شرح قصاید  خاقانى هم مکرر، 

ارجاع یک مورد  را به مورد  د یگر مفید  یافته ام» (استعالمى، 1387: 48). 
مظهرش 9- از نقش عید  یک نقط ایام برگرفت کرد   ظفر  عروس  چهرة  بر 

               (خاقانى، 1381: 227)
کزازى: «عید ِ یک نقطه کنایۀ ایماست از عبد . عروس ظفر تشبیه رساست. این عروس به نشانۀ 
بند گى ستود ه، بر چهرة خویش عبد  نقش کرد ه است» (کزازى، 1385: 243-242). استعالمى 
نیز بیت را به همین  صورت معنى کرد ه است. نقش کرد ن کلمۀ «عبد » بر چهره چه لطفى مى تواند  
د اشته باشد ؟! آن چه باعث شد ه د ر شرح این بیت به اشتباه بیفتند ، این است که مرجع ضمیر 
«ش» د ر بیت د وم را کلمۀ «عبد » د انسته اند ، د رصورتى که مرجع آن را باید  «نقطه» بد انیم. بد یهى 
است که د ر سنت هاى اد بیات کالسیک فارسى، وجود  خال از ملزومات چهرة زیباست و مکرر بود ن 

این مضمون د ر آثار نظم و نثر نیازى به اثبات ند ارد . مثًال: 
عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است شیراز و آب رکنى و این باد  خوش نسیم    

                          (حافظ، 1387: 39)
بنابراین، بیت را باید  این گونه معنا کرد : روزگار از کلمۀ «عید » یک نقطه برگرفت و آن نقطه را 
بر چهرة ظفر که عروسى زیباست، گذاشت تا هم زیبایى او را کامل کرد ه  باشد  و هم عید  (روزگار) 

را عبد  و بند ة ممد وح سازد .
مه صقالش10- د ر مرکز مثلث بگرفت ربع مسکون تیغ  از  مریخ  اوج  فریاد  

(228  :1381 (خاقانى،               
      کزازى: «تیغ با تشبیه استوار به ماه مانند  شد ه است» (کزازى، 1385: 346). «تیغ 
مه صقال» د ر هیچ صورتى نمى تواند  وجه تشبیهى د اشته  باشد . سجاد ى د ر کتاب فرهنگ لغات 
و تعبیرات د یوان خاقانى «صقال» را این گونه معنا کرد ه: «صقال: (مصد ر) زد ود ن شمشیر و آینه 
و جز آن (منتهى االرب)، صیقل د اد ن» (سجاد ى، 1382: ذیل «صقال»). و د ر اد امه، همین بیت 
خاقانى را به عنوان شاهد  مثال ذکر کرد ه است. بر این اساس، ترکیب «تیغ مه صقال» را مى توان 
چنین معنا کرد : تیغى که سنگ صیقل د هند ه و تیز کنند ة آن کرة ماه است... استعالمى نیز گرچه 
این بیت را به د رستى شرح نکرد ه، این ترکیب را همین گونه معنا کرد ه است: «شمشیر شاه که آن را 
با کرة ماه صیقلى د اد ه اند ...» (استعالمى، 1387، ج 2: 732). خاقانى د ر د و بیت د یگر نیز این 

مضمون را تکرار کرد ه است: 

این نقد  بسخته ام به میزان
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

آخته مریخ  تیغ  قربان  بهر  ذابح  جرم کیوانش چو سنگ مکى افسان د ید ه اند سعد  
                         (خاقانى، 1381: 94)

تیغـش بــهر  کز  آل بــــهرام  ســر تیــــغ بــهرام افســـان نمــایــد  ســـر 
                                        (همان)

چنان که مى بینیم، د ر این نمونه ها نیز یکى از ستارگان، به عنوان سنگ صیقل د هند ة چاقو 
آمد ه است و رابطۀ تشبیهى وجود  ند ارد .

آسیابان آید م  برون  ار  جغد   چو  مى گریزم 11-  آسیا  بام  هفت  برین 
(291  :1381 (خاقانى،           

کزازى: «آسیابان با تشبیه ساد ه و مجمل، به جغد  مانند  شد ه است...» (کزازى، 1385: 423). 
به  نظر  مى رسد  که کزازى به جاى کلمۀ «خاقانى»، «آسیابان» نوشته است، زیرا معناى بیت تاحد ود  
زیاد ى آشکار است: من د ر این د نیا (آسیا) همچون جغد ى ویرانه نشین و مرد م گریز هستم که 
اگر آسیابان (هر چیز یا کسى که باعث رنجش باشد ) قصد  آزار مرا د اشته باشد ، از د نیا به افالك 

(که همچون آسیا د ر حال گرد ش است) مى گریزم. رفتن به افالك مى تواند  کنایه از مرگ باشد .
خواند ه اى تا عیسى از مقعد  چه د ید  آخرزمان 12- پا شکستم زین خران، گرچه د رست از من شد ند 

                            (خاقانى، 1381: 328)
کزازى د ر توضیح این بیت به کلى از معناى صحیح آن د ور شد ه است: «پا شکستن کنایۀ 
فعلى ایماست از کناره جستن... ٌمقَعد : زمین گیر. خواست خاقانى از این واژه بر من روشن نیست. 
مى انگارم که شاید  ُمقَعد  به کنایۀ ایما از پیرزن به کار برد ه شد ه است و خاقانى از آن پیرزنى را 
خواسته است که بر پایۀ بازگفتى، د ر پایان جهان سر  بر مى آورد  و از یاران د جال است. عیسى 
نیز د ر این زمان از آسمان فرود  مى آید  و مهد ى را د ر براند اختن د جال و د جالیان یارى مى د هد . 
بد ین سان، ٌمقَعد  استعاره اى آشکار از د شمنان سخنور مى تواند  بود » (کزازى، 1385: 472-473). 
محمد رضا ترکى نیز د ر نقد  خود  بر گزارش د شوارى هاى د یوان خاقانى، د ر توضیح این بیت به 
بیراهه رفته است. او مى گوید : «اگر ناچار باشیم از باب حد س و گمان سخن بگوییم، مى توانیم 
احتمال بد هیم، بیت خاقانى ناظر به ماجراى مرد  مفلوج و زمین گیرى است که عیسى او را شفا 

بخشید ...» (ترکى، 1383: 103)
د ر توضیح این بیت باید  به چند  نکته اشاره کنیم:

 الف) شکسته شد ن پاى خر: د ر باور روستاییان شکسته شد ن پاى خر، برابر است با 
از کار افتاد گى و بى مصرف شد ن آن، زیرا استخوان این حیوان به سختى ترمیم مى شود  و د رصورت 

بهبود ى نیز د یگر توان و تحمل انجام کارهاى سنگین را نخواهد  د اشت.
ب)آفرینش خفاش: آفرینش خفاش را به حضرت عیسى (ع) نسبت د اد ه اند ، اما او د ر 
خلقت این حیوان، چشم و مقعد  آن را فراموش کرد ... «د ر انجیل متى آمد ه است که زمانى که 
عیسى کود ك بود  و با خاك بازى مى کرد ، مرغى ساخت و به او گفت: بپر و مرغ پرید . 
گفته اند  که هنگامى که عیسى خفاش را از گل ساخت، سوراخ مقعد  او را فراموش کرد . 
ازاین جهت خفاش به زود ى مرد  و این باعث طعن کفار شد » (شمیسا، 1386: 482). بنابر 
آن چه که گفته شد ، (گرچه بیت متوهم این معنى نیز هست: پاى من توسط این خران شکسته 
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شد ). خاقانى رقیبان خود  را به خرانى تشبیه کرد ه است که توسط او پایشان شکسته شد ه است و از 
کار افتاد ه اند . د ر همان مصراع مى گوید : این شاعران شاگرد ان من بود ه اند  که به وسیلۀ من پرورش 
یافتند  و د ر نهایت، توسط خود م زمین گیر شد ند ، همان طورى که عیسى خفاش را خلق کرد  و او 
را معیوب ساخت. خاقانى خواسته است، ارتباط تاریخى عیسى (ع) و خر و به موازات آن، ارتباط 
عیسى (ع) و خفاش را د ر بیت بیاورد . د ر ابیاتى د یگر نیز به نقص خلقت خفاش توسط عیسى 

(ع) اشاره کرد ه است: 
عیسى ز  را  عیـسى  مرغ  راحت  عذرا...چه  خورشید   با  است  همسایه  که 
نیست خود   مرغ  طبیب  عیسى  بینــا چرا  کــرد   تــواند   را  اکـــمه  که 

(24  :1381 (خاقانى،                  
زیان کى شود  از پاى مور د ست سلیمان به عیب عیسى  صنعت  گل  مرغ  از  کند   کى 

                               (همان: 333)
نظر استعالمى نیز مؤید  این معناست، گرچه ابتد اى بیت را به خوبى معنا نکرد ه است که از 
پرد اختن به آن صرف نظر مى کنیم: «...مثل عیسى که از ِگل مرغى یا ٌخفاشى ساخت و به او جان 
د اد ، اما خفاش او مرد ، زیرا مطابق روایات، عیسى فراموش کرد ه  بود  که براى او مقعد  (مخرج) 
هم د رست کند . د ر روایات د یگر، مرغ عیسى نابینا بود ه و این نقص بهانۀ استهزاء او شد ه است» 

(استعالمى، 1387: ج 2: 1022).
آن 13- گرچه به چشم عوام سنگچه چون لؤلؤ است     و  این  کند   فـرق  آفتاب  تــف  لیک 

                    (خاقانى، 1381: 334)
کزازى: «د ر چشم مرد مان سنگ ریزه و گوهر یکسان مى نماید ؛ اما د ر پرتو خورشید ، جد ایى 
این د و آشکار مى شود : گوهر مى د رخشد  و سنگ ریزه تیره و بى فروغ مى ماند » (کزازى، 1385: 
475). د ر فرهنگ لغات و تعبیرات سجاد ى، د رمورد  «سنگچه» آمد ه است: «سنگچه- سنگ 
کوچک، سنگریزه» (سجاد ى، 1382: ذیل «سنگچه») و همین بیت را به عنوان شاهد  مثال ذکر 
کرد ه است. د ر لغت نامۀ د هخد ا ذیل «سنگچه» آمد ه است: «سنگچه. ژاله باشد  که تگرگ است 
(برهان). تگرگ و ژاله و لفظ چه براى نسبت است (غیاث)» (د هخد ا، 1377: ذیل «سنگچه») 

د ر فرهنگ معین نیز این گونه آمد ه است: «سنگچه= تگرگ» (معین، 1388: ذیل «سنگچه»)
د ر د اراب نامۀ طرسوسى نیز این اسم به صورت «ِسَکنجه» آمد ه است که با قراین معنایى 
مى توان د ریافت که شکل تحریف شد ه یا ضبطى د یگر از «سنگچه» است: «د ر ساعت، تند باد ى 
برخاست و بانگ رعد  برآمد  و آتش َجستن گرفت و باران و ِسَکنجه بارید ن آغاز کرد ؛ هریک چند ِ 
بیضه اى...» (طرسوسى، 1389، ج 1: 307). به د و د لیل «تگرگ» صحیح است و مى توان نتیجه 
گرفت که سجاد ى و کزازى آن را اشتباه معنا کرد ه اند : الف) تشابه ظاهرى تگرگ و مروارید  د ر 
سفید ى و گرد ى، ب) ترکیب «تف آفتاب» قرینه اى است براى تأیید  این معنا، زیرا حرارت آفتاب 
را نمى توان د ر معناى روشنى آن به کار برد . با توجه به این مقد مات، مى توان بیت را این گونه معنا 
کرد : گرچه د ر چشم ناآگاهان، مروارید  (شعر خاقانى) و تگرگ (شعر رقیبان خاقانى) د ر ظاهر مثل 
هم هستند ، شعر آن ها ماند گار نیست، همچنان که تگرگ د ر برابر گرماى آفتاب از بین مى رود ، اما 

مروارید  آسیبى نمى بیند .

این نقد  بسخته ام به میزان
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

د اشته14- مى آتش و کف د ود  بین آن کف سیم اند ود  بین      ثریا  سر  بر  بیین  خون آلود   مــریخ 
                      (خاقانى، 1381: 383)

کزازى: «مریخ خون آلود  استعارة آشکار از باد ه است و ثریا از کِف رخشان ساقى» (کزازى، 
1385: 549-548). مى با تشبیه جمع به آتش و مریخ تشبیه شد ه است و کف روى شراب نیز 
با همین نوع تشبیه، به د ود  و ستاره هاى ثریا (با وجه شبه سفید ى و د رخشند گى). کف د وم به 
معنى د ست ساقى است و با کف اول، جناس تام مى سازد . د ر مصراع د وم، به د و د لیل نمى توانیم 
ثریا را استعاره از د ست ساقى بد انیم: الف) مى د و مشبه به د ارد : آتش و مریخ و خاقانى براى رعایت 
قرینه سازى، کف را نیز به د ود  و ثریا تشبیه کرد ه است. ب) د ر مصراع د وم تصریح شد ه که مریخ بر 
سر، ثریا د ارد . بد یهى است که کف بر روى شراب مى ایستد  و د ست ساقى پیاله را از زیر مى گیرد ، 
نه از باال. استعالمى نیز بیت را این گونه معنا کرد ه است: «شراب سرخ به مریخ تشبیه شد ه... و 
کف سفید  روى شراب را خاقانى مانند  مجموعۀ ستاره هاى ثریا د ید ه است (استعالمى، 1387، ج 

.(1208 :2
همه 15- تنم از آتش تب سوخته چون عود  و نى است بخائید   سرانگشت  عود   و  نى  چون 

                        (خاقانى، 1381: 407)
کزازى: «تن با تشبیه آشکار و جمع، به نى و عود  مانند  شد ه است. تشبیه د وم نیز از همین گونه 
است. ازآنجا که نوك نى را مى تراشند  تا از آن قلم بسازند  و عود  را نیز مى برند  تا د ر مجمر بنهند ، 
سرانگشت به این د و مانند  آمد ه است. خایید ن سرانگشت کنایۀ فعلى ایماست از اند وه و ناکامى 

بسیار» (کزازى، 1385: 580).
یکى د یگر از نکات کلید ى شرح د یوان خاقانى، توجه به شگرد هاى او د ر تکرار کلماتى است که 
از لحاظ شکلى یکسان مى نمایند ، اما معناهاى د و یا چند گانه اى براى آن ها مفروض است. معموالً 
خاقانى این گونه کلمات هم شکل را با هد ف ایجاد  جناس تام و ایهام  تناسب مى آورد . کزازى نى و 
عود  را د ر هر د و مصراع، به یک معنا د انسته و نکات بالغى بیت را ناد ید ه گرفته است. مصراع اول، 
اشاره به این نکته د ارد  که نى به سرعت مى سوزد  و تبد یل به خاکستر مى شود  و عود  نیز ماد ه اى 
است که سوختن آن، بوى خوشى د اشته است. د ر مصراع د وم، عود  و نى را باید  د ر معناى آالت 
موسیقى د ر نظر بگیریم. ارتباط سرانگشت با این د و نوع ساز نیز مشخص است، زیرا هر د و را با 
سرانگشت و ناخن مى نوازند . د راین صورت، د و «عود » و د و «نى» جناس تام د ارند  و نى د وم با عود  
اول و عود  د وم با نى اول، ایهام  تناسب مى سازند . د ر شرح د یوان خاقانى، همواره باید  د ر نظر د اشته 
باشیم که د رصورت وجود  کلمات یک شکل، تا زمانى که معناى بیت پذیرفتنى باشد ، ارجحیت با 

معناهاى متفاوت واژه ها خواهد  بود ، نه معناهاى یکسان.
از قد ح گلین نگر عکس گالب عبهرى 16- تیغ فراسیاب چه خون سیاوشان کد ام    

                      (خاقانى، 1381: 420)
استعاره اى  نیز  سیاوشان  خون  بلور...  جام  از  آشکار  استعارة  فراسیاب  «تیغ  کزازى: 
واگرد ان  نشانۀ  عبهرى  اشک.  از  آشکار  است  استعاره اى  عبهرى  گالب  باد ه...  از  آشکار  است 
(کزازى، 1385: 598). چشم»  از  آشکار  است  استعاره اى  خود ،  عبهر،  است؛  صارفه)  (قرینۀ 

کزازى تیغ فراسیاب و خون سیاوشان را به ترتیب، استعاره از جام بلور و شراب سرخ د انسته است. 
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بد یهى است که این بیت و ابیات قبل از آن، د ر توصیف مجلس شراب است. با این مقد مه، سؤال 
این است که چه ارتباطى مى تواند  بین مجلس شراب و اشک (گالب عبهرى) باشد ؟! کزازى 
باتوجه به واژة «عبهر» (نرگس) و پیشینۀ استعارى این کلمه، آن را استعاره از چشم د انسته است. 
د ر صورتى که با رجوع به متون گذشته، مى توان د ریافت که از تقطیر گل هاى مختلف، شراب 
مى ساخته اند  و گالب نیز مجازاً اشاره به شراب د ارد . سجاد ى د ر توضیح این ترکیب نوشته ا ست: 
«گالب عبهرى (ترکیب وصفى) گالب نرگسى، د ر شعر خاقانى کنایه از شراب خوش بوى و 
خوش رنگ چون نرگس» (سجاد ى، 1382: ذیل «گالب عبهرى»). این بیت از خسرو و شیرین 
نیز مى تواند ، این نکته را تأیید  کند  که از گل ها و گیاهان مختلف (نرگس، ریحان و...)، شراب 

مى ساخته اند : 
ریـــحان فـــروشان ز رشک نـــرگس مستش خـــروشان                      ارم  بـــازار  به 

          (نظامى، 1388، ج 1: 128)
یعنى مستى چشم (نرگس) او از شراب ریحانى گیراتر بود  و بازار شراب فروشان را کساد  کرد ه  

بود .
نقد  عراق چون کند  زر خالص جعفرى 17- ور نه ترازوى فلک زرگر قلب کار شد    

                        (خاقانى، 1381: 429)
کزازى: «زر جعفرى کنایۀ ایماست از زر ناب و استعاره اى آشکار از برگ هاى زرد  د رختان... 
نقد  عراق استعاره اى است آشکار از برگ هاى نارنجى و سرخ فام د رختان. از نقد  عراق، پیش از آن، 
با کنایۀ ایما د ینار ناسره خواسته شد ه است که رنگ آن از غش و آمیغى که د ر آن است، به تیرگى 
مى گراید : خاقانى پند اشته است که برج ترازو زرگرى د غل کار شد ه است، زیرا سکه هاى زرد  و ناب 
خزانى را به سکه هاى ناسره و تیره رنگ د یگرگون ساخته است» (کزازى، 1385: 621). تشخیص 
د و استعاره از سوى ایشان به د رستى انجام گرفته، اما د ر معناى بیت خطایى صورت پذیرفته است، 
زیرا د غل کار و َقالب به کسى اطالق مى شود  که جنسى نامرغوب و ناسره را به جاى جنسى سره 
و مرغوب عرضه کند . بنابراین، معناى بیت این گونه است: خاقانى پند اشته ، برج ترازو زرگرى 
د غلکار شد ه است، زیرا سکه هاى ناسره و تیره رنگ را با ظاهرسازى، به سکه هاى زرد  و ناب خزانى، 

د یگرگون ساخته است.
چهره چو تاج خسروان د ید ه چو تخت جوهرى18- تخت حساب شد  عد و کرد ه ز خاك تاج سر   

                                (خاقانى، 1381: 431)
کزازى: «چهره و د ید ه با تشبیه ساد ه و مجمل، به تاج و تخت گوهریان [تشبیه شد ه اند ]؛ 
مانروى د ر مانند گى نخستین، پارگى و از هم د رید گى است: چهرة پاره پارة د شمن، کنگره هاى تاج 
را فرایاد  خاقانى آورد ه است...» (کزازى، 1385: 625). تشبیه چهرة د شمن به تاج، مجازاً اشاره به 
جنس تاج (طال) و با مجازى د یگر، اشاره به زرد ى رنگ طال د ارد . زرد ى رنگ چهره، کنایۀ ایما از 
ترس یا بیمارى است که هر د و معنا باتوجه به سیاق عبارت، پذیرفتنى است. خاقانى د ر د و مورد  

د یگر نیز همین تشبیه را با وضوح بیشتر تکرار کرد ه است: 
حمـــراسم آن خــر به اشـــک چشم و چــهره               یاقـوت  و  زر  د ر  بگیـــرم 

                 (خاقانى، 1381: 26)

این نقد  بسخته ام به میزان
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

د اشتن نقش بت و نام شاه بر خود  بستن چو زر       سقم  رنگ  گاز  بیم  از  وانگهى 
                           (همان: 316)

استعالمى نیز به همین معنا اشاره کرد ه است: «چهره چو تاج خسروان یعنى زرد ...» (استعالمى، 
1387، ج2: 1357)

ابایى19- اى خوانچۀ گرد ون که نوالت همه زهر است     تلخ  چون  تو  و  شیرین  چه  ز  نانت 
                    (خاقانى، 1381: 434)

کزازى: «خوانچۀ گرد ون استعارة آشکار از خورشید  است و نان از گرد ى آن. خاقانى بارها 
خورشید  را نان زرین انگاشته است و ماه را نان سیمین. خورشید  با تشبیه استوار، به اَبا مانند  
شد ه است...» (کزازى، 1385: 643). د ر این جا نیز همچون مورد ى که پیش از این بد ان پرد اخته 
شد  (گالب عبهرى)، کزازى با تکیه بر استعاره هاى مکرر و پیشینۀ واژگان د ر د یوان خاقانى، (آورد ن 
لفظ نان به استعاره از خورشید ) بیت را معنا کرد ه است. اگر خوانچۀ گرد ون و نان را استعاره از 
خورشید  بد انیم، بیت د چار تزاحم  خیال و پریشانى معنا مى شود ، زیرا د ر ابتد ا خورشید  به نان 
تشبیه شد ه است و د ر اد امه، باز هم به نان بود ن آن اشاره مى شود  که حشوى قبیح د ر حوزة 
معنا به  وجود   مى آورد . د ر اد امه، تلخ بود ن و شیرینى خورشید ، چه معنایى مى تواند  د اشته باشد ؟ 
قد ما با تکیه بر باورهاى اساطیرى و اخترشناسانه، گرد ون و افالك را مسبب تعیین سرنوشت خود  

مى د انستند ، چنان که صائب تبریزى مى فرماید : 
بى هنران          کنند   گرد ون  ز  که  شکایتى است که تیر کج از کمان د ارد  شکایتى 

                 (صائب، 1384، ج1: 638)     
و حافظ نیز مى گوید : 

مراد  زمام  د هد   ناد ان  مرد م  به   تو اهل د انش و فضلى همین گناهت بس فلک 
                       (حافظ، 1387: 269)

براى یافتن معناى صحیح این بیت، باید  خوانچۀ گرد ون را تشبیه بلیغ بد انیم، نه استعاره. 
یعنى د نیا و نعمت هاى آن همچون خوانى است که براى مخلوقات گسترد ه شد ه است. شیرینى نان 
به حالوت ها و نعمات فریبند ة د نیا اشاره د ارد  و تلخى این آش نیز بر حواد ث تلخ و ناگوار روزگار 

د اللت مى کند  که د رنهایت، موجب هالکت انسان مى شود .
راه صد  فرسنگ را زین سر به سر پیمود مى20- گر د لم د اد ى که شروان بى حضورش د ید مى

                          (خاقانى، 1381: 443)
کزازى: «خاقانى مى گوید : ...اگر مى توانست شروان را بى روى د لجوى وحید الد ین ببیند  و 
برتابد ، به شور و شتاب راه صد  فرسنگ را مى پیمود  و به آن سامان مى رفت» (کزازى، 1385: 
630). این بیت د ر رثاى وحید الد ین، پسرعموى خاقانى است. با استناد  به ابیاتى از این قصید ه، 

مى توان د ریافت که خاقانى د ر زمان مرگ پسرعموى خود ، د ر شروان نبود ه است: 
گر به عالم د اد  بود ى من به خون مأخوذمىنى نى آن فرزانه را د اغ فراقم کشت و بس

                             (خاقانى: 1381: 443)
معناى پیشنهاد ى کزازى پذیرفتنى نیست، زیرا با این سؤال مواجه مى شویم که: بعد  از مرگ 
وحید الد ین، شروان بد ون حضور او چه انگیزة قد رتمند ى د ر خاقانى به  وجود   مى آورد ه که راه
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صد  فرسنگ را با عجله و شوق بپیماید ؟! «گر د لم د اد ى» یعنى «اگر به د لم مى افتاد » و به ذهنم 
خطور مى کرد  که او از د نیا مى رود  و من شروان را د ر آیند ه، بد ون حضور او خواهم د ید ، پیش از 

این که این اتفاق بیافتد ، این راه طوالنى را با شتاب و بد ون  توقف مى پیمود م و به د ید ار او مى آمد م.
مى رود  جفا  نقد   د هر  بازار  سر  بر  او 21-  خذالن  د ستۀ  ننگرى  ار  رسته اى 

                      (خاقانى، 1381: 364)
این بیت د ر کتاب گزارش د شوارى هاى د یوان خاقانى، د ر موضع قافیه با د یگر ابیات همخوانى 

ند ارد : 
مــى رود ؛ جفا  نقد   د هـر،  بازار  سر  او بر  بازار  رستـۀ  ننگرى  ار  رسته اى، 

                        (کزازى، 1385: 505)
مطلع قصید ه بد ین شکل است: 

د ل عجمى صورتى است، عشق زبان د ان او عشق بهین گوهرى است گوهر د ل کان او
                                 (خاقانى، 1381: 362)

د یگر ابیات قصید ه، د اراى هجاى مشترك «ان» و حرف روى «ن» هستند ، اما چنان که 
مى بینیم، قافیۀ بیت مورد ِبحث، کلمۀ «بازار» است و د ر ساختار قصید ه جاى نمى گیرد . مى توان 
گفت که این خطا د ر فرآیند  چاپ و نشر صورت نگرفته است، زیرا کزازى د ر توضیح و تشریح 
صنایع اد بى این بیت گفته است: «بر پایۀ بازار، گونه اى از بُنسرى بیت را آراسته است» (کزازى، 

.(506 :1385

نتیجه گیرى 
گزارش د شوارى هاى د یوان خاقانى یکى از کارآمد ترین شروحى است که بر این د یوان نوشته 
شد ه است. د ر این اثر، ابیات د ر سه سطح (لغوى، بالغى و تحلیل معنایى) مورد  بحث و بررسى 
قرار گرفته اند . کزازى د ر توضیح برخى از ابیات، به  د الیل مختلف از مسیر منطق و استد الل د ور 
شد ه است و معناى پیشنهاد ى براى هر بیت، به نسبت لغزش هاى پیش آمد ه، کم و بیش د چار 

د گرگونى و تحریف شد ه است. برخى از مهم ترین د الیل این لغزش ها را مى توان چنین برشمرد : 
الف) کم توجهى به تکرار مضامین و معانى د ر د یوان خاقانى، زیرا بعضى از ابیات، با حفظ 
وحد ت موضوع و مضمون، د ر موقعیت هایى از این د یوان تکرار شد ه اند  که د ر توضیح معناى ابیات 

مشابه خود  بسیار مؤثرند .
ب) کم توجهى به ارجاعات برون متنى ازجمله: روایات تاریخى، اسطوره اى و... مثل خلقت 

خفاش توسط عیسى (ع) و...
ج) غفلت از معانى مختلف یک واژه.

د ) ناد ید ه گرفتن شگرد هاى بالغى خاقانى د ر خلق جناس تام و ایهام  تناسب بر پایۀ تکرار 
کلمات هم شکل.

ه) اتکا به پیشینۀ تاریخى برخى از استعاره ها و ناد ید ه گرفتن استعاره هاى نو.
و) د الیلى د یگر ازجمله: پیچید گى ذاتى برخى از ابیات، خوانش وصفى ترکیبات اضافى و 

برعکس، عد م  توجه  به ضبط صحیح واژه د ر بیت و...

این نقد  بسخته ام به میزان
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چکید ه
یکى از عرفاى نامى که اثرى د ر بیان منازل عرفانى د ارد ، خواجه یوسف همد انى (440- 535 ق.)

سلسلۀ  پیشروان  و  نقشبند یه  طریقت  بنیان گذاران  از  ششم،  و  پنجم  سد ه هاى  عارف  وى  است. 
خواجگان و از عرفاى صاحب کرامت است. بسیارى از محققان تنها اثر شناخته شد ة او را رتبة الحیات 
مى د انند . اثر مهجور و ارزشمند  د یگرى نیز به نام الکشف عن منازل السائرین به خواجه یوسف منسوب 
است که تاکنون انتشار نیافته و تنها نام آن د ر گنجینۀ اد ب پارسى ذکر شد ه است. کتابى مفّصل 
به زبان فارسى با نثر روان و استوار که از سد ة هشتم به بعد  ناشناخته ماند ه، اّما د ر نیمۀ د وم سد ة 
هفتم چند ان شناخته شد ه بود ه که آن را همسنِگ فصوص الحکم ابن عربى مى د انسته اند . امروز برخى 
محقّقان متون عرفانى این اثر را به لحاظ همنامِى آن با منازل السائرین خواجه عبد اهللا انصارى، شرح 
و گزارش فارسى آن مى پند ارند ، د رحالى که نام مضبوط آن الکشف عن منازل السائرین الى اهللا است و 
به هیچ روى شرح منازل السائرین پیر هرات نیست، بلکه اثرى مستقل است که سیزد ه اصل د ارد . یگانه 
نسخۀ شناخته شد ة آن  که مجلد  د وم آن را د ر برد ارد ، بر اساس نسخه اى مقابله شد ه از سد ة هفتم 
است که د ر کتابخانۀ نافذ پاشاى ترکیه، مولوى خانه باب جد ید ، نگهد ارى مى شود . این مجلد  که د ر 
512 صفحه پد ید  آمد ه، د ر بیان اصول د هم تا سیزد هم از کل اثر و حاوى شرح چهار اصل عرفانى 
«جمع و فرق»، «فصل و وصل»، «بالغ و طفل» و «ُحریت» است. این مقاله پس از ذکر احوال و آثار 
خواجه یوسف که د ر منابع اد بى کمتر بد ان پرد اخته شد ه، به مقایسۀ منازل السائرین  این د و خواجه 

مى پرد ازد  و با ذکر نکاتى یاد آور مى شود  که الکشف، شرح منازل پیرهرات نیست. 

کلید واژه: اد بیات عرفانى، الکشف عن منازل السائرین، خواجه یوسف همد انى، منازل السائرین خواجه 
عبد اهللا انصارى

 الهه رجبی فر 
Elrajabi14@gmail.com  د انشجوی د کتری زبان و اد بیات فارسی د انشگاه تبریز

د و خواجه و منازل السائرین
     ِ      
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مقد مه
ــد ه از پیشــینیان اســت کــه  ــراِث مکتــوب برجاى مان ــران، مرهــون می فرهنــگ و اد ب ای
د ر طــى قرن هــا بــه رشــتۀ تحریــر د رآمــد ه و بخــش عظیمــى از آن بــه د الیــل متعــد د  
از بیــن رفتــه و یــا ناشــناخته ماند ه اســت. گنجینــۀ معرفــت پارســى، مجموعــۀ واحــد ى 
اســت کــه اجــزاى پراکنــد ة آن را بایــد  یافــت و ایــن اجــزاى مهجــور و حلقه هــاى مفقــود ه 
راهگشــاى د رك آن کِلّ به هم پیوســته و شــناخِت جــان و جوهــِر فرهنــگ و اد ب ایــران و 
شــاهکارهاى جاود انــۀ آن اســت. چــه بســیار آثــار عالمــان، اد یبــان و عارفــان کــه د ر جهان 
ــر نامشــان فرونشســته  ــار فراموشــى ب ــروز غب ــا ام ــاور د ست به د ســت مى گشــته، اّم پهن
ــف  ــه یوس ــود . خواج ــت مى ش ــان یاف ــاى جه ــا د رکتابخانه ه ــى از آن ه ــد رت اوراق و به ن
همد انــى عــارِف ســخنور و نثرنویــس ســد ة پنجــم و ششــم اســت کــه د ر عصــر خویــش 
ــرو رفته اســت.  ــار فراموشــى ف ــارش د ر غب ــام و آث ــا ن ــا بعد ه ــر د اشــته، ام آوازه اى فراگی
وى از بنیان گــذاران طریقــت نقشــبند یه و پیشــروان تصــّوف د ر آســیاى صغیــر و سلســلۀ 
ــى  ــائرین یک ــن منازل الس ــت بود ه اســت. الکشــف ع ــاى صاحب کرام ــگان و از عرف خواج
از آثــار ارزشــمند  منســوب بــه اوســت کــه ناشــناخته مانــد ه و برخــى علــت ناشــناختگى 

ــد .  ــر کرد ه ان ــود ن آن ذک ــن آن را تک نســخه ب مت

خواجه یوسف همد انى
ــى  ــرة بوزنجــرد ى همد ان ــن یوســف بن حســین بن وه ــوب یوســف بن ایوب ب ــام ابویعق ام
د ر ســال 440 یــا 441 ق. د ر قریــۀ بوزنجــرد  از توابــع همــد ان بــه د نیــا آمــد  (ســمعانى، 
1382ق، ج1: 412 و ابن جــوزى، 1412ق، ج10: 96). خواجــه یوســف د ر جوانــى و پــس 
ــحاق  ــۀ د رس ابواس ــه حلق ــد  و ب ــد اد  ش ــۀ بغ ــپار نظامی ــل رهس ــراى تحصی از 460 ق. ب
ــه و  ــت و از او فق ــد اد ، راه یاف ــۀ بغ ــس نظامی ــافعى و رئی ــه ش ــیرازى (م 476ق) فقی ش

■ همد انــى، خواجه یوســف (657 ق.). الکشــف 
ترکیه  پاشاى  نافذ  کتابخانۀ  منازل الســائرین.  عن 
(مولوى خانه باب جد ید ). کتابت محمد بن اســماعیل 

شریف حسنى کجاتى.510 ص. 
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اصــول و کالم آموخــت و باآن کــه جــوان بــود ، از شــاگرد ان برگزیــد ة او شــد  (ســمعانى: 
 .(13  :1393 صفــى،  380؛   :1375 جامــى،  78؛  ج7:   ،1362 ابن خلــکان،  همــان؛ 
ــاهللا (م 465ق)،  ــین مهتد ى ب ــون ابوالحس ــرى چ ــمند ان د یگ ــر د انش ــن از محض همچنی
ــزار  ــب (م463ق)، ابن ه ــر خطی ــلمه، ابوبک ــر مس ــمى (م460ق)، ابوجعف ــم هاش ابوالغنائ
ــپس د ر  ــت. س ــرا گرف ــث ف ــرد  و حد ی ــره ب ــد اد  به ــور (م 565ق) د ر بغ ــرد  و ابن النق م
ــث آموخــت. د ر  ــزرگ حد ی ــان ب ــارا از حد یث شناس ــمرقند  و بخ ــان، س ــان، اصفه خراس
ــز  ــان نی ــد  فضــل فارســى و د ر اصفه ــمرقند  از احم ــرى، د ر س ــاب طب ــارا از ابوالخّط بخ
ــان؛  ــکان: هم ــمعانى، ج2: 356؛ ابن خل ــت (س ــول آموخ ــه و اص ــز فق ــن ولکی از حمد ب
خالــد ى، 1996ق: 341). ســرانجام پــس از تحصیــل علــوم ظاهــرى بغــد اد  را تــرك کــرد  
ــینى و ریاضــت و  ــه خلوت نش ــد  و ب ــه د ورى گزی ــم کالم و فق ــت و از عل ــرو رف ــه م و ب
مجاهــد ت روى آورد  و از راه شــریعت بــه طریقــت رســید  و بــه ارشــاد  خلــق مشــغول  شــد ؛ 
ــر گــرد  او جمــع شــد ند  و خانقاهــى د ر مــرو بنیــاد  نهــاد   چند ان کــه بســیارى از اولیــا ب
کــه خانقــاه او را از تعظیــم و قــد ر، کعبــۀ خراســان مى گفته انــد  (ســمرقند ى،1382: 95؛ 
رازى، بى تــا، ج2: 532). فضــاى فکــرى خــاص و اشــاعۀ طریقــت منطبــق بــا شــریعت د ر 
ســد ة ششــم، خواجــه یوســِف متشــرع را کــه صاحــب ذوق عرفانــى بــود ، بــه رهســپارى 
د ر طریقــت رهنمــون شــد  تــا د ر کنــار بهره گیــرى از اســتاد ان فقــه و کالم بــه پیشــوایان 
بــزرگ صوفــى هــم روزگارش همچــون ابوعلــى فارمــد ى (407-477ق)، عبــد اهللا جوینــى 
(419-478ق)، عبد القــاد ر گیالنــى (471-561ق) و حســن ســمنانى گرایــش یابــد  
(نفیســى، 1373، ج2: 718؛ صفــى، 1393: 14؛ خالــد ى: 342). خواجــه د ر 506 ق.

ــه بغــد اد  بازگشــت و د ر نظامیــۀ بغــد اد  مجالــس د رس و  ــار د یگــر ب د ر ســن پختگــى  ب
وعــظ برپــا د اشــت (ابن جــوزى: 60). د ر همیــن جلســات بــا نفرینــى کــه د ر حــق یکــى از 
منتقد انــش کــرد  و نیــز پیش بینــى مــرگ وى د ر حــال کفــر کــه بــه حقیقــت پیوســت، 
به عنــوان پیــرى صاحب کرامــت شــهرت یافــت (ابن خلــکان: 78؛ اســنوى، 1422ق، ج2: 

300؛ شــعرانى، 1426ق، ج1: 136؛ نبهانــى،1411ق، ج2: 528).1 
اســنوى خواجــه یوســف را شــافعى مى د انــد  (اســنوى: همــان) چراکه بیشــتر اســتاد ان 
او بــر مذهــب شــافعى بود نــد  و د ر غــرب ایــران کــه زاد گاه و محــل تحصیــل وى بــود  نیــز 
ایــن مذهــب رواج بیشــترى د اشــت (ریاحــى: 12)، امــا فخرالد یــن صفــى وى را حنفــى 
مى د انــد  (صفــى: 13و 14) و شــاید  پیــروى از مذهــب حنفیــه ســبب مهاجــرت وى بــه 
شــرق ایــران و ســپرى کرد ن بخــش اعظــم عمــرش د ر مــرو و هــرات بــود ه کــه از مراکــز 

ــى، 1332: 73). ــان؛ غجد وان ــان محســوب مى شد ه اســت (ریاحــى: هم ــوذ حنفی نف
ــارة مشــایخ خواجــه گفتنــى اســت، جامــى وى را د ر تصــوف بــه شــیخ ابوعلــى  د رب
فارمــد ى (402-477 ق) نســبت د اد ه و از شــیخ عبــد اهللا جوینــى (419-478ق) و شــیخ 
ــا عنــوان مشــایخ او یــاد  کــرد ه اســت (جامــى: 414). نقــل  حســن ســکاکى ســمنانى ب
شــد ه کــه خواجــه د ر محلــى بــه نــام کــوه زر از عبــد اهللا جوینــى خرقــه د ریافــت کــرد 
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(پارســا، 1354: 10). ابن جــوزى (م 597 ق) کــه حد ود اً شــصت ســال بعــد  از وفات خواجه 
ــا رفتــه و المنتظــم او قد یمى تریــن منبــع تاریخــى اســت کــه از خواجــه ســخن  از د نی
ــوزى،  ــى کرد ه اســت (ابن ج ــى معرف ــد اهللا خون ــت او را عب ــیخ طریق ــام ش ــت، ن گفته اس
ج18: 16). بــر اســاس قد یم تریــن ســند  موجــود  نــام عبــد اهللا خونــى، ابواحمــد  
ــنى/  ــد اهللا جوش ــع به صــورت عب ــهرت وى د ر مناب ــه ش ــود ه ک عبد اهللا بن على بن موســى ب
خونــى/ جــّوى/ جوبــى و جوینــى ثبــت شد ه اســت. ســمیرمى کــه از مریــد ان باواســطۀ 
خواجــه بــود ه، شــیخ خواجــه را عبــد اهللا جونــى معرفــى کــرد ه کــه طریقــت وى بــه جنید  
ــه على بن موســى الرضا(ع)  ــرانجام ب ــروف کرخــى(م 200 ق) و س ــد اد ى (م297ق)، مع بغ
ــف  ــه یوس ــى خواج ــلۀ طریقت ــب، سلس ــمیرمى، 1345: 327). به این ترتی ــد  (س مى رس

نیــز هماننــد  د یگــر عارفــان اســالمى بــه اهــل بیــت(ع) مى رســد . 
بــر اســاس منابــع تاریخــى و تذکره  هــاى غیرمتأثــر از نقشــبند یه، مریــد ان و شــاگران 
خواجــه عبارت انــد  از: ابومحمــد  اند قــى (463-552 ق)، عمــر خشــنام بخــارى، ابوعبــد اهللا 
ــا،  ــزد ود ى، مهــد ى خلیلــى قزوینــى، ابوحســین صوفــى مقد ســى (راشــد ى نی مد ینــى ب
ــه،  ــد  خواج ــن مری ــز مهم تری ــبند یه نی ــت نقش ــاى طریق ــر علم 1394: 54-58). ازنظ
ــا:  ــت (پارس ــبند یه- اس ــت نقش ــب طریق ــى (م 575/ 617 ق) -قط ــق غجد وان عبد الخال
10).  نقــل اســت کــه خواجــه یوســف اند کــى پیــش از مــرگ خــود  چهــار تــن از اصحــاب 
ــى  ــن اند ق ــى، حس ــى خوارزم ــد اهللا برق ــد : عب ــت برگزی ــوى و نیاب ــت معن ــه خالف را ب
بخارایــى (م 552 ق)، احمــد  یســوى (م 562 ق) و غجد وانــى (صفــى: 14-15) کــه 
د و تــن اخیــر بنیان گــذار د و طریقــت مهــم یســویه د ر آســیاى مرکــزى و خواجــگان د ر 
ــد ، جــز ایــن چهــار تــن و د یگــر کســانى کــه محضــر وى را بى واســطه  ماوراءالنهــر بود ن
روزگار  آن  عارفــان  شــاخص ترین  از  بســیارى  (غجد وانــى:83-80).  کرد ه انــد   د رك 
ــن  ــى، ابوالمحاس ــد  همد ان ــص زاه ــى، ابوحف ــم قزوین ــب، ابوالقاس ــر خطی ــون ابوبک همچ
خلیلــى و ســنایى غزنــوى (427- 529 ق) (ســمرقند ى: همــان)، ـ بــه ســبب عــد م ذکــر 
نــام خواجــه یوســف د ر زمــرة پیــران ســنایى د ر آثــار وى، د ر ایــن انتســاب ترد یــد  اســت 
ــى:  ــد  (جام ــاى او بود ه ان ــر آموزه ه ــنایى) تحت تأثی ــرعموى س ــن الال (پس ـ و رضى الد ی

 .(437
ــى  ــمال غرب ــز) د ر ش ــس (باد خی ــع باد غی ــن از تواب ــۀ بامیی ــال 535 ق. د ر قری ــه د ر س خواج
هــرات د ر افغانســتان امــروزـ نزد یــک بغشــور د ر میــان مــرو و هــراتـ  د رگذشــت. او را نخســت د ر 
همان جــا بــه خــاك ســپرد ند ، امــا چنــد ى بعــد  پیکــرش را یکــى از مریــد ان او بــه نــام ابن نجــار 
بــه مــرو بازگرد انــد  و د ر محلــى واقــع د ر ســى کیلومتــرى شــمال ایــن شــهر بــه نــام بیرام علــى 

کــه بعد هــا بــه نــام خواجــه یوســف مشــهور شــد ، بــه خــاك ســپرد  (نفیســى: 2). 

اهمّیت و جایگاه خواجه یوسف همد انى 
 وى د ر میــان مــرد م محبــوب و د ر ســخنورى و وعــظ چیره د ســت بــود  (ابن تغــرى برد ى، 
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ــرد  ــاى مى ک ــرو برپ ــود  د ر م ــاه خ ــس پرشــورى را د ر خانق 1963م، ج5: 268) و مجال
د اشــت،  بســزایى  اعتبــار  حد یــث  راوى  به عنــوان  شــعرانى: 135).  (صفــى: 16؛ 
چند ان کــه ابن عســاکر (م 571 ق) د ر مــرو و ابــوروح عبد المعــز (م 618 ق) از وى 
حد یــث شــنید ند . د ر بیــن مّورخــان بیــش از همــه ســمعانى (م 562 ق) کــه از 
ــتگانش  ــال او و وابس ــرح ح ــه ش ــنید ه و ب ــث ش ــود ه، از وى حد ی ــه ب ــران خواج معاص
ــخ تطــور  ــت خواجــه د ر تاری اشــاره  کرد ه اســت (صفــى: همــان؛ شــعرانى: 135). اهمّی
ــات وى  ــۀ وف ــبند یه د ر فاصل ــلۀ نقش ــه سلس ــت ک ــان اس ــه چن ــه هاى صوفیان اند یش
ــد ه  ــه نامی ــف، خواجگانی ــه یوس ــام خواج ــه ن ــبند  (م 791 ق) ب ــن نقش ــا بهاءالد ی ت
ــژه از  شد ه اســت (خواجــه محمــد  پارســا: 28). بســیارى از تذکره نویســاِن تصــوف به وی
ســد ة ششــم تــا نهــم د ر آثــار خــود  از خواجــه بــه بزرگــى یــاد  کرد ه انــد ، ازجملــه: عطــار 
ــن  ــاد ، مجد الد ی ــم رازى د ر مرصاد العب ــر، نج ــاء و منطق الطی ــه، تذکرةاالولی د ر الهى نام

ــاب. ــرزى د ر اوراد االحب ــرره و باخ ــد اد ى د ر تحفةالب بغ
همچنیــن روایــات اوحد الد یــن کرمانــى مبنى بــر اشــارة ابن عربــى بــه خواجــه تنهــا 
چند ســالى پــس از وفاتــش مى توانــد ، شــاهد ى بــر گســترة وســیع شــهرت وى د ر زمــان 
ــى،  ــات ابن عرب ــل از مصنف ــه نق ــان). ب ــى: هم ــد  (نبهان ــرگ او باش ــس از م ــات و پ حی
ــیخى  ــجاد ة ش ــر س ــال ب ــاد ت از شــصت س ــه زی ــیخى ک ــه ش ــه ب ــن از خواج اوحد الد ی
ــر  ــبند  ب ــن نقش ــاى بهاءالد ی ــى:381). اد ع ــد  (جام ــاد  مى کن ــود ، ی ــته ب ــاد  نشس و ارش
ــن خواجــه یوســف بود ه اســت (بخــارى،  ــراث فکــرى و تلقی ــد د ى2 می ــوف ع ــه وق این ک
1383: 146) نیــز شــاهد ى بــر مانــد گارى اعتبــار او تــا بیش از د و ســد ه پس از د رگذشــت 
اوســت.3 خواجــه را از برگزیــد گان (صفــوه) د انســته و بــه وى لقــب قطــب زمــان د اد ه انــد  
ــى (م561 ق) ــاد ، 1406ق، ج6: 182). از عبد القاد رگیالن ــوزى، ج4: 74؛ ابن عم ــن ج (اب

ـ سرسلســلۀ طریقــت قاد ریــهـ  نقــل شــد ه کــه شــخصى بــه بغــد اد  آمــد  کــه بــه او شــیخ 
یوســف همد انــى مى گفتنــد  و معــروف بــه قطــب بــود . او د ر خانقاهــى منــزل کــرد . نــزد  
او رفتــم، مــرا پیــش خــود  نشــانید  و از جمیــع حــاالت مــن خبــر د اد  و تمــام آن چــه از 
معــارف بــر مــن مشــکل بــود ، حــل کــرد  (یافعــى، 1428ق: 247 ). بــر اســاس عواملــى 
شــهرت خواجــه یوســف مد ت هــا منحصــر بــه محافــل پیــروان خواجــگان و نقشــبند یان 
د ر شــمال شــرقى ایــران گرد یــد  و اگــر یــاد ى از او د ر اد ب ایــران بــود ، بــه طفیــل ســنایى 
اســت کــه او را د ر طریقــت پیــرو راه خواجــه پند اشــته اند . البتــه خواجــه ماننــد  معاصــران 
خــود ، محمــد  غزالــى (450- 505 ق)، محمــد  شهرســتانى (479- 548ق) و ابومنصــور 
عّبــاد ى (491-547ق) مجلــس مى گفــت و ســخنى گیــرا و گــرم و د ل انگیــز د اشــت و د ر 
د انــش و عرفــان شــهرتى عظیم یافت و د اســتان پورســقا4 کــه از مجالس سحرآســاى وعظ 
او برآمــد ه، د ر اد ب ایــران به صــورت افســانه اى لطیــف بــر جــاى ماند ه اســت (ریاحــى: 8)

ــار  ــه راه نوشــتن آث ــى اســت ک ــه خواجــه یوســف از نخســتین عارفان ــرانجام این ک و س
ــان فارســى همــوار کــرد  (همــان: 20).  ــى را د ر زب عرفان

د و خواجه و منازل السائرین
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د ر برخــى منابــع از اختــالف وى بــا احمــد  غزالــى ســخنانى بــه میــان آمــد ه کــه ســبب شــهرت 
خواجــه شد ه اســت. منشــأ ایــن اختــالف روشــن نیســت، امــا خواجــه یوســف بــا مجالــس غزالــى 
ــد :  ــمعانى گوی ــت.5 س ــر مى کرد ه اس ــاس خط ــه کشــش کالم وى احس ــبت ب ــود ه و نس ــنا ب آش
ــود ه  ــى طریقــت را آل ــود  و مى گفــت: احمــد  غزال ــى بد گمــان ب ــه احمــد  غزال «شــیخ نســبت ب
ــت،  ــش اس ــراره هاى آت ــد  ش ــت: کالم وى همانن ــنید ، گف ــه کالم او را ش ــار ک ــت. یک ب کرد ه اس
امــا کشــش آن شــیطانى اســت نــه ربانــى. د یــن او از د ســتش رفتــه و د نیــا نیــز برایــش باقــى 

.(297  :1379 رازى،  (نجم الد یــن  نمى مانــد » 
ــت  ــاز مى گف ــف ب ــه یوس ــت خواج ــخصى د ر خد م ــه ش ــد ه ک ــاد  آم  د ر مرصاد العب
ــا اصحــاب طعــام  بــه تعجــب کــه د ر خد مــت احمــد  غزالــى بــود م. بــر ســفرة خانقــاه ب
مى خــورد . د ر میانــۀ آن از خــود  غایــب شــد . چــون بــا خــود  آمــد ، گفــت: ایــن ســاعت 
پیغمبــر را (ع) د یــد م کــه آمــد  و لقمــه د ر د هــان مــن نهــاد . خواجــه امــام یوســف فرمــود : 
ــا اطفــال الطریقــه. گفــت آن نمایش هایــى باشــد  کــه اطفــال  تلــک خیــاالت تربّــى به
طریقــت را بــد ان پرورنــد  (همــان). جامــى خواجــه یوســف را امــام عــارف ربّانــى و صاحب 
احــوال و مواهــب جزیلــه و کرامــات و مقامــات جلیلــه مى خوانــد  (جامــى: 380).  عطــار 
ــر،  ــرى بلند نظ ــن وى را پی ــد . همچنی ــه د ان مى خوان ــت هم ــه صف ــه او را ب د ر الهى نام
ــى (م  ــن خرقان ــا ابوالحس ــر او را ب ــن نظ ــد  و از ای ــورید ه د انن ــش و ش ــته، آزاد اند ی وارس
425ق)، ابوســعید  ابى الخیــر (م44 ق) و باباطاهــر همد انــى (م410ق) مطابــق د انســته اند  

(ریاحــى: 18).

آثار خواجه یوسف همد انى
1. رتبةالحیــات: رســاله اى عرفانــى، مختصــر و کوتــاه بــه زبــان فارســى کــه مهم تریــن 
ــت  ــور اهمّی ــۀ فارســى د رخ ــات صوفیان ــرد  اصطالح ــل کارب ــه اســت و به د لی ــر خواج اث
ــات  ــان و د رج ــى انس ــارة زند گان ــخ د رب ــش و پاس ــورت پرس ــاله به ص ــن رس ــت. ای اس
ــه ســؤال  ــه ســّنت کتــب تعلیمــى صوفیان ــف آن نوشــته شد ه اســت؛ از خواجــه ب مختل
مى شــود  و او جــواب مى د هــد  و نحــوة پاســخ گویى کــه رشــتۀ مباحــث اصلــى و فرعــى 
ــان فارســى  ــى د ر زب ــار تعلیمــى عرفان ــد ام از آث ــه هیچ ک ــد ، ب ــاب را تشــکیل مى د ه کت

هماننــد  نیســت.6
ایـن اثـر بـا گرایـش بـه گزید ه گویـى و زبان پارسـى سـره و عامه فهـم و نثـرى روان و گیرا 
کـه از ویژگـى  نثـر فارسـى سـد ه هاى پنجم و ششـم اسـت و با لحنـى منبـرى و خطابى و 
بـا کاربـرد  وسـیع مصـاد ر مرخم فارسـى نوشـته شد ه اسـت. از ویژگى هـاى نثـر آن عبارات 
موزون و شـعرگونه اسـت که شـاید  برگرد انى باشـد  از فهلویـات لهجۀ رازى کـه د ر همد ان 
و بوزنجـرد ، زاد گاه خواجـه، رواج د اشته اسـت. البتـه، گاه د ر آن عباراتى به چشـم مى خورد  
کـه نوعـى سـطربند ى شـعرى د ر آن هـا رعایـت شـد ه و طـول مصرع هـا و تکـرار و ترجیع 
برخـى از کلمـات یـاد آور یـک اثر منظـوم اسـت (شـفیعى کد کنـى، 1384: 490). د ر این 
اثـر کوتـاه بر برخـى از مهم ترین جنبه هـاى آموزه هـاى عرفانى تأکید  شد ه اسـت، همچون: 
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توجـه بـر لطـف خد اونـد  که گاه انسـان را از رهسـپارى طریـق مجاهد ه بى نیاز مى سـازد  یا 
نقش پیر د ر رهسـپارى سـالک. 

ایــن کتــاب بــه کوشــش محمــد  امیــن ریاحــى بــا مقد مــه اى فاخــر د ر ســال 1362 بــه 
ــت. ــاپ رسید ه اس چ

طریقــت خواجــه د ر ایــن اثــر از شــریعت فاصلــه نمى گیــرد ، بلکــه از فاصلــۀ شــریعت و 
طریقــت مى کاهــد  و مراعــات احــکام و آد اب شــرعى را الزمــۀ ســیر و ســلوك مى د انــد . 
مکتــب خواجــه د ر آن پیونــد  شــریعت و حقیقــت اســت و بارهــا بــه آیــات قرآنــى اســتناد  
مى کنــد  و از احاد یــث نبــوى استشــهاد  مــى آورد . خواجــه د ر رتبةالحیــات بــا طــرح ایــن 
ســؤال کــه زنــد ه کیســت؟ و زند گانــى چیســت؟ بــه بیــان مراتــب زند گــى مى پــرد ازد  و 
زند گانــى آد مــى را بــه ســه د رجــه تقســیم مى کنــد : اســالم، ایمــان و احســان کــه مــراد  
از احســان پرســتش خد اونــد  اســت، به گونــه اى کــه او را مى بینــى و یــا او را نمى بینــى، 
ــن  ــه ای ــد  ک ــن باورن ــر ای ــد  (ریاحــى: 56). برخــى ب ــو را مى بین ــه او ت ــى ک ــى مى د ان ول
کتــاب بخشــى از مجالــس خواجــه یوســف بــود ه و توســط د یگــران بــر آن نامــى نهــاد ه 
شد ه اســت. به خصــوص کــه ســمعانى بــا وقوفــى کــه بــه احــوال معاصــران خــود  د اشــته 
و د ر مجالــس خواجــه شــرکت مى جســته، د ر معرفــى خواجــه یوســف بــه چنیــن اثــرى 
اشــاره نکرد ه اســت و د یگــران نیــز بــه ایــن کتــاب و یــا ســخنى از آن اســتناد  نکرد ه انــد . 
بــراى اثبــات انتســاب ایــن کتــاب بــه خواجــه ســند ى متقن تــر از خــواب نجیب الد یــن 
ــات و  ــف رتبة الحی ــود  را مصن ــه د ر آن خ ــه خواج ــهرورد ى_ ک ــایخ س ــش7 _ از مش بزغ
ــا:  ــد ى نی ــت (راش ــه نشد ه اس ــد ، ارائ ــى مى کن ــالکین معرف ــائرین و منازل الس منازل الس

 .(61
2. صفــاوة التوحیــد  لتصفیةالمریــد : رســاله اى د ر شــرح عبــارت «الصوفــى 
غیرمخلــوِق» خواجــه عبــد اهللا کــه د ر مجلــۀ معــارف بــه کوشــش عبد الجلیــل مســگرنژاد  
ــم  ــرن د ه ــات پــس از ق ــر اد بی ــه بیانگ ــاله ک ــات رس ــر اســاس اد بی چــاپ شد ه اســت. ب
اســت و همچنیــن قرایــن حتمــى د ر نســخه، مى تــوان د ریافــت کــه ایــن رســاله ربطــى 
بــه خواجــه نــد ارد  و گویــى عنــوان «مــن کالم الشــیخ العــارف المحقــق یوســف الهمد انى» 
د ر پایــان ایــن رســاله کــه مربــوط بــه رســالۀ بعــد ى اســت، باعــث انتســاب اشــتباه آن 

ــا: 63). ــد ى نی ــد م، 1385: 66-83؛ راش ــى مق ــت (علیائ شد ه اس
ــا لحنــى خطابــى  ــان عربــى اســت و ب ــه زب ــاه ب ــى: ایــن رســالۀ کوت 3. مجالــس عرب
ــه  ــا توصی ــز از د وســتى د نی ــه ســنت و پرهی ــاه و تمســک ب ــه د ورى از گن ــد ه را ب خوانن
ــا د یگــران  مى کنــد .  احتمــاالً بخشــى از مجالــس خواجــه اســت کــه توســط خــود  او ی
بــه عربــى ترجمــه شــد ه، چراکــه محتــواى آن بــه مجالــس فارســى شــباهت زیــاد ى د ارد . 
ــى مقــد م منتشــر شد ه اســت  ــه کوشــش مهــد ى علیائ ــۀ معــارف ب ایــن رســاله د ر مجل

(همــان).
4. رســاله د ر  بیــان توحیــد : رســاله اى بــه زبــان فارســى کــه بــا عنــوان «قــال الشــیخ 

د و خواجه و منازل السائرین
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

ــد ه و د اراى  ــروع ش ــى» ش ــف بن ایوب الهمد ان ــوب یوس ــارف ابویعق ــق الع ــام المحق االم
نثــرى پرتکلــف د ربــارة مراتــب توحیــد  و خد اپرســتان اســت کــه بــر فــرض صحــت ایــن 
ــۀ  ــاله د ر مجل ــن رس ــس خواجــه باشــد . ای ــد  بخشــى از یکــى از مجال انتســاب، مى توان
ــزوى،1382، ج2:  ــت (من ــر شد ه اس ــگرنژاد  منتش ــل مس ــه کوشــش عبد الجلی ــارف ب مع

.(1169
5. مجالــس خواجــه یوســف همد انــى:  گرچــه مجالــس خواجــه یوســف د ر زمــان 
خــود  از آوازه و شــهرت خاصــى برخــورد ار بــود ه و بــر اســاس ســنت رایــج، مجالــس هــر 
ــى به جــز آن چــه د ر  ــا د ر متــون عرفان ــه، ام ــگارش مى یافت ــد ان وى ن شــیخ توســط مری
ــوان «کلمــات قد ســیۀ خواجــه یوســف» آمــد ه از مجالــس  ــا عن کتــاب فصل الخطــاب ب
وى گــزارش د یگــرى نقــل نشد ه اســت (پارســا: 9، 19و 95). البتــه محتمــل اســت کــه 
رتبةالحیــات و چنــد  اثــر د یگــر منســوب بــه خواجــه نیــز بخشــى از مجالــس وى باشــد . 
ــام االجــل  ــوان «فصــل مــن کالم الشــیخ االم ــا عن ــز ب ــه از خواجــه نی مجالســى نویافت
ــى از  ــط یک ــه توس ــى...» ک ــوب الهمد ان ــف بن ای ــوب یوس ــى یعق ــق اب ــارف الصد ی الع
مریــد ان شــیخ گــزارش شــد ه، د ر کتــاب مجالــس عارفــان منتشــر شد ه اســت (راشــد ى نیا: 
همــان). ایــن مجالــس بــا وجــود  حجــم انــد ك از معــد ود  آثــارى اســت کــه از چگونگــى 
تعالیــم مشــایخ صوفیــه د ر قــرن پنجــم و ششــم پــرد ه برمــى د ارد  و بیانگــر نگــرش وى 
ــن  ــۀ ای ــى اســت. د رون مای ــور باطن ــا ام ــریعت ب ــر ش ــق ظواه ــن و تلفی ــه د ی نســبت ب
مجالــس تفســیر باطنــى آیــات و روایــات اســت و د ر آن چنــد  مجلــس، بیــش از 50 آیــه 
ــه شــریعت د ر  ــرار گرفته اســت. توجــه خواجــه ب و حد یــث مــورد  استشــهاد  و تفســیر ق
کنــار طریقــت د ر ایــن مجالــس، ســیرة عرفانــى او را از عارفانــى چــون ابوســعید  ابوالخیــر، 
ــز مى کنــد . ســیره اى  ــى، احمــد  غزالــى و عین القضــات همد انــى متمای ابوالحســن خرقان
کــه قبــل از او نیــز افــراد ى چــون ابوالقاســم کــرگان، ابوعلــى فارمــد ى و ابوحامــد  غزالى از 
آن تبعیــت مى کرد ه انــد  و همیــن امــر ســبب شــد  کــه آن هــا برخــالف د یگــر عارفــان از 
گزنــد  ســخنان ناشایســت و اهــل ظاهــر د ر امــان باشــند . تعالیــم خواجــه د ر ایــن مجالس 
ــۀ  ــه صبغ ــش از آن ک ــت و بی ــت اس ــریعت و طریق ــل ش ــوم اه ــتاى آد اب و رس د ر راس

معرفتــى د اشــته باشــند ، صبغــۀ عملــى و طریقتــى د ارنــد  (همــان:67-64). 
6. ســه رباعــى منســوب بــه خواجــه یوســف: تقى الد یــن اوحــد ى بلیانــى (937-
1030ق) د ر کعبــۀ عرفــان (د رخشــان،1374، ج1: 134؛ ریاحــى: 17) ســه رباعى ســرود ة 

خواجــه را آورد ه اســت کــه گواهــى بــر ذوق شــعرى اوســت.8    
.7الکشــف عــن منازل الســائرین الــى اهللا و نســخۀ خطــى آن : اثــر مورد ِبحــث 
ایــن پژوهــش کتــاب الکشــف عــن منازل الســائرین الــى اهللا منســوب بــه خواجــه یوســف 
ــور طبــع آراســته  ــه زی ــد ه و تاکنــون نســخه اى از آن ب همد انــى اســت کــه مهجــور مان
ــۀ  ــت: «د ر نیم ــمنانى (659–736ق) آمد ه اس ــۀ س ــات عالءالد ول ــت. د ر مصنف نشد ه اس
د وم ســد ة هفتــم و نیمــۀ نخســت ســد ة هشــتم، الکشــف خواجــه شــناخته شــد ه بــود ه 
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ــنگ  ــته و آن را همس ــخه اى د اش ــزى از آن نس ــد  نطن ــیخ عبد الصم ــون ش ــى چ و عارف
ــمنانى،1383: 340).  ــت» (س ــى مى د انسته اس ــن عرب ــم اب فصوص الحک

ســعید  نفیســى معتقــد  اســت کــه خواجــه یوســف رســاله اى بــه فارســى د ر شــرح 
ــون  ــان مت ــر محقق ــر معاص ــت: «د ر عص ــارى د اشته اس ــد اهللا انص ــه عب ــائرین خواج منازل الس
ــا  ــى ب ــاظ همنام ــه لح ــائرین را ب ــى منازل الس ــاى جام ــۀ گزاره ه ــر پای ــى ب ــى فارس عرفان
ــد اهللا  ــه عب ــر خواج ــى اث ــزارش فارس ــرح و گ ــارى ش ــد اهللا انص ــه عب ــائرین خواج منازل الس

همــان). (نفیســى:  پند اشــته اند » 
بــر اســاس روایــت جامــى (م898 ق)، نجیب الد یــن بزغــش شــیرازى مد عــى بــود ه کــه 
خواجــه یوســف د ر رؤیــا بــر او ظاهــر شــد ه و از د و اثــر خــود  بــه نام هــاى منازل الســالکین 
ــف  ــه را مؤل ــن خواج ــى: 381-382). همچنی ــت (جام ــاد  کرد ه اس ــائرین ی و منازل الس
آثــارى د انســته اند  کــه اکنــون بــر جــا نماند ه اســت، ازجملــه:  فصــوص (همــان: 487) و 

کشــف (اوزجنــد ى: 106). 
ــا نســخه هاى  ــتم نه تنه ــرن هش ــس از ق ــد  اســت: «پ ــز معتق ــروى نی ــل ه ــب مای نجی
آثــار خواجــه یوســف شــناخته نبــود ه، بلکــه د انشــمند انى کــه نگارش هــاى او را 
گــزارش کرد ه انــد ، بــه ذکــر نــام آثــار وى بــر اســاس گــزارش جامــى بســند ه کرد ه انــد ... 
ازآن جا کــه بعضــى از معاصــران الکشــِف خواجــه را رؤیــت نکرد ه انــد ، آن را اثــرى مســتقل 
ــه  ــر ب ــه اث ــى را د اراى س ــف همد ان ــه یوس ــرد ه و خواج ــى ک ــائرین معرف از منازل الس
ــان  ــف هم ــه الکش ــد ، د رحالى ک ــف د انن ــائرین و الکش ــات، منازل الس ــاى رتبةالحی نام ه
منازل الســائرین خواجــه اســت و نــام کامــل و مضبــوط آن الکشــف عــن منازل الســائرین 
ــه  ــائرین خواج ــزارش منازل الس ــرح و گ ــچ روى ش ــاب الکشــف به هی ــى اهللا اســت. کت ال
عبــد اهللا نیســت، بلکــه اثــرى اســت بســیار عمیــق به زبــان فارســى د رى کــه گویــا خواجه 
یوســف، مفاهیــم حیــات روحانــى و روانــى را برمبنــاى د ریافت هــا و د انســتگى هاى خــود  
مطــرح مى کــرد ه و چــون ســالکان و پیــروان او از شــنید ن آن مفاهیــم بــه پرســش هاى 
ــن پرســش ها گاه  ــخ مى د اد ه اســت. ای ــز پاس ــید ه اند ، آن پرســش ها را نی ــى مى رس عرفان
از ذهــن و ضمیــر خــود  خواجــه مى تراویــد ه و خــود  بــه جــواب آن هــا هــم پرد اخته اســت. 
ــى اســت  ــاى عرفان ــؤال و جواب ه ــار از س ــن منازل الســائرین سرش ــر، مت ــان د یگ ــه بی ب
ــروى، 1381: 500). وى  ــل ه ــت» (مای ــع آراسته اس ــم طب ــه قل ــف ب ــه یوس ــه خواج ک
ــرد ى  ــف بوزنج ــوب یوس ــام ابویعق ــه ام ــار خواج ــه آث ــد : «ازجمل ــن مى نویس همچنی
همد انــى کــه برهــان قلــج بــه آن مراجعــه د اشته اســت، کتــاب کشــف اوســت. ایــن اثــر 
ــر منازل الســائرین  ــى را معاصــران به د رســتى نشــناخته و آن را شــرحى ب یوســف همد ان
ــر  ــهرتى فراگی ــا ســد ة هشــتم ش ــه ت ــاب ک ــن کت ــد . ای ــد اهللا تصــور کرد ه ان خواجــه عب
ــان رفته اســت» (همــان: 12). ــه از می ــه شــرح منازل الســائرین اســت و ن د اشته اســت، ن
اصــل تنهــا نســخۀ خطــى شناخته شــد ة ایــن اثــر متعلــق بــه کتابخانۀ نافــذ پاشــاى ترکیه 
ــاب جد یــد  اســت و د ر بخــش نســخ خطــى ایــن مجموعــه ــه، ب (اســتانبول)، مولوى خان

د و خواجه و منازل السائرین
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

ــته  ــوش نگاش ــبتاً خ ــخ و نس ــخه، نس ــط نس ــود . خ ــد ارى مى ش ــمارة 438 نگه ــه ش ب
ــد اى  ــت. ابت ــته شد ه اس ــرگ نوش ــطر و 255 ب ــا 510 د ر 15 س ــۀ 1 ت ــد ه و از صفح ش
ــه شــاید   ــراى ثبــت شد ه اســت ک ــر الطغ ــام مالک بن  الحســین محمد الجعف ــه ن نســخه ب
ــماعیل  ــود  را محمد بن  اس ــام خ ــب ن ــخه کات ــان نس ــد . د ر پای ــخه باش ــن نس ــک ای مال
ــاد ى االول  ــنبه 7 جم ــت را ش ــخ کتاب ــرد ه و تاری ــى ک ــى معرف ــنى کجات ــریف حس ش
ســال 657 ق. ذکــر کرد ه اســت. همچنیــن د ر انتهــاى نســخه نگاشــته شــد ه کــه امیــر 
ــال 668 ق. ــرم س ــۀ مح ــخه را د ر نیم ــن نس ــق، همی ــى ح ــیف الد وله محمد بن قاض س
محمد بن شــیخ  نظام الد یــن  و  (بخطــه)  فرستاد ه اســت  نویســند ه  همیــن  نــزد  
کامل الد یــن، نســخه را بــه گواهــى ابراهیم بن اســماعیل بکــرى شــیرازى زنجانــى مقابلــه 
و تصحیــح کرد ه اســت. ارد یبهشــت 1335 اســتاد  مجتبــى مینــوى از ایــن نســخه بــراى 
کتابخانــۀ د انشــگاه تهــران عکــس گرفتــه و اکنــون میکروفیلــم آن د ر کتابخانــۀ د انشــگاه 

ــه شــمارة 591-ف موجــود  اســت.  تهــران ب
ایــن نســخه حــاوى مجلــد  د وم الکشــف عــن منازل الســائرین الــى اهللا اســت و د ر بیــان 
ــى  ــار اصــل عرفان ــرح چه ــامل ش ــه ش ــر اســت ک ــیزد هم از کل اث ــا س ــم ت ــول د ه اص

ــغ و طفــل» و «حریــت» اســت. ــرق»، «فصــل و وصــل»، «بال «جمــع و ف
ــان عربــى و   ــه زب د ر ابتــد اى ایــن نســخه  بیــش از یــک صفحــه (18 ســطر) مقد مــه ب

ــت. ــى آمد ه اس ــان فارس ــه زب ــه ب ــه مقد م ــش از 5 صفح بی
ــد   ــان خد اون ــند ه می ــود  و نویس ــاز مى ش ــد  آغ ــد  خد اون ــا حم ــى ب ــۀ فارس مقد م
متعــال و آد میــان 99 منــزل یــا 99 عالــم تجلــى را برمى شــمرد  و ســپس، بــراى مریــد  
ــوم  ــس؛ س ــت نف ــن؛ د وم مراقب ــت ت ــد  مراقب ــد م مری ــد : اول ق ــر مى کن ــد م ذک 14 ق
مراقبــت د ل؛ چهــارم مراقبــت ســّر ؛ پنجــم مراقبــت جــان؛ ششــم مراقبــت قربــت و 
ــم  ــود ت؛ نه ــت و م ــت محب ــث؛ هشــتم مراقب ــرار و حد ی ــت اس ــم مراقب ــت؛ هفت زلف
ــت  ــم مراقب ــود ؛ یازد ه ــراد ى خ ــى و بى م ــت بى کام ــم مراقب ــت؛ د ه ــت احد ی مراقب
ــود ؛  ــى خ ــى و ذات ــت بى عین ــد م مراقب ــم ق ــود ؛ د وازد ه ــى خ ــى و بى تعین بى صفت
ــه کشــش  ــب شــد ن اســت ب ــد م غای ــاك و چهارد هــم ق ســیزد هم مراقبــت عیــب پ
از روش و از رفتــن ببــرد ن. پــس از مقد مــه، مبحــث آغازیــن کتــاب بــا بخــش د هــم 
ــى  ــیزد هم (یعن ــر س ــان ذک ــا بی ــود  و ب ــاز مى ش ــرق) آغ ــع و ف ــى مبحــث جم (یعن

ــان مى رســد .  ــه پای ــت) ب حری

ــا  ــرات ی ــر ه ــائرین پی ــرح منازل الس ــائرین، ش ــن منازل الس ــف ع الکش
د یگــر؟  منازل الســائرینى 

بخشــى از میــراث ارزشــمند  نثــر کهــن فارســى کــه از عارفــان بــه یــاد گار ماند ه، د ر شــرح 
و بیــان منــازل عرفانــى یــا مواقــف روحانــى اســت. بــه اعتقــاد  عرفــا انســان کــه موجــود ى 
مرکــب از جســم و جــان اســت، چنــد ان قابلیــت کمــال د ارد  کــه مجــاور حضــرت حــق 
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رســد  و ســالک بایــد  منــازل و مواقــف یــا حــاالت و مقامــات را بپیمایــد  تــا بــه ســاحت 
ربوبــى قــرب یابــد . بنابرایــن، برخــى از آثــار عارفــان بــه شــرح و بیــان منــازل عرفانــى 
ــارى  ــى معنایــى نزد یــک و اعتب ــام» د ر اصطــالح عرفان اختصــاص د ارد . «منــزل» و «مق
د ارنــد ، چند ان کــه اگــر بــه ســلوك ســالک نظــر شــود  و این کــه او د ر حــال گــذر و ســیر 
اســت، حــال و وضــع و مرتبــۀ او منــزل خوانــد ه مى شــود  و اگــر بــه د رنــگ و مکــث او 
د ر آن مرتبــه نظــر شــود ، بــه آن مقــام گفتــه مى شــود . مقــام کســبى اســت و ســالک بــا 
ریاضــت و مجاهــد ه مى توانــد ، مقامــى را بــه د ســت آورد  و د ر آن بمانــد  و چــون شــروط 
آن را بــه جــاى آورد ، بــه مقــام د یگــر رود ، امــا حــال وارد  غیبــى اســت و حالتــى اســت کــه 

ــد ارد . 9 ــد  و د وام ن د ر د ل ســالک مى افت
 بــر اســاس اســناد  کهــن تاریخــى نخســتین مکتوبــات د ر بیــان احــوال و مقامــات متعلــق 
بــه قــرن ســوم هجــرى اســت. بــزرگان عرفــان و تصــوف د ر تعــد اد  مقامــات اختالفِ نظــر 
د ارنــد  و غالــب آنــان بــه پیــروى از ابونصــر ســراج د ر الّلمــع، مقامــات هفت گانــه و احــوال 

ــد .10 ــه را پذیرفته ان د ه گان
تــا پیــش از منازل الســائریِن خواجــه عبــد اهللا انصــارى د ر برخــى از آثــار عرفانــى مباحثــى 
د ر مقامــات و منــازل ســلوك آمد ه اســت، از جملــه: مواطــن العبــاد ِ ابى حمــزه (م 289ق)؛ 
ــف و  ــذى (م318 ق)؛ المواق ــم ترم ــاد ِ حکی ــورى (م295ق)؛ منازل العب ــوِب ن مقامات القل
المخاطبــاِت نفــرى (م 366ق)؛  اللّمــِع ســراج طوســى (م 386ق)؛ قوت القلــوِب ابوطالــب 
ــم  ــیریۀ عبد الکری ــالۀ قش ــاد ى (م382 ق)؛ رس ــر کالب ــرِف ابوبک ــى (م 386 ق)؛ الّتع مک
قشــیرى (م 465 ق)؛  اســرارالتوحید  فــى مقامــاِت ابوســعید  ابى الخیــر (م440ق) و کشــف 

المحجــوِب هجویــرى (م 456 ق). 11
خواجــه عبــد اهللا انصــارى (396-481ق) از نخســتین عارفانــى اســت کــه اثــرى بــه نــام 
ــام  ــه ن ــارى ب ــز آث ــان نی ــان و عارف ــر محقق ــرون از د یگ منازل الســائرین د ارد . د ر طــى ق
ــد اهللا  ــه عب ــائرین خواج ــرح منازل الس ــب ش ــه اغل ــد ه ک ــاى مان ــر ج ــائرین ب منازل الس
ــن  ــرح عفیف الد ی ــم)؛ ش ــرن هفت ــکند رى (ق ــد ید الد ین اس ــرح س ــه: ش ــت. ازجمل اس
شــرح  هشــتم)؛  (قــرن  تســترى  شــمس الد ین  شــرح  ق)؛   690-610) تلمســانى 
ــانى  ــرزاق کاش ــرح عبد ال ــى ش ــر فارس ــانى) (م736 ق)؛ تحری ــانى (قاس ــرزاق کاش عبد ال
ــام انیس العارفیــن تألیــف صفى الد یــن طارمــى؛ شــرح محمــود  د رکزینــى (م 743  ــه ن ب
ــالکین؛  ــام مد ارج الس ــه ن ــه (691-751ق) ب ــم جوزی ــن قّی ــمس الد ین اب ــرح ش ق)؛ ش
شــرح احمــد  واســطى (م711ق) بــه نــام تنزل الســافرین؛ شــرح علــى قاســم انــوار (757-
837 ق) بــه نــام مقامــات العارفیــن؛ شــرح محمــود  الفــرکاوى (پــرگاوى) (قــرن هشــتم) 
ــروى (م  ــى ه ــن خاف ــرح زین الد ی ــم)، ش ــى(قرن نه ــف الفارس ــن یوس ــرح جمال الد ی ش
ــام تســنیم المقربین؛  ــه ن ــى طوســى (م 891 ق) ب 838 ق)، شــرح شــمس الد ین تباد کان
شــرح عبد الــرؤوف منــاوى (قــرن نهــم) و...12 همچنیــن عزیزالد یــن نســفى (م 680ق)13 
و محمــد  د قیــق عیــد  (625-702ق) 14 د اراى آثــارى بــه نــام منازل الســائرین هســتند  کــه 

د و خواجه و منازل السائرین
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

ــد اهللا اســت. ــه عب ــائرین خواج ــا منازل الس ــاط ب مســتقل و بى ارتب
 منازل الســائرین الــى الحــق خواجــه عبــد اهللا کتابــى اســت د ر اخــالق عملــى، بــه زبــان 
عربــى و نثــر مســجع کــه خواجــه عبــد اهللا آن را د ر پاســخ بــه اصــرار مریــد ان، طالبــان و 
عالقه منــد ان بــه آشــنایى بــا منــازل ســلوك، بــه ســال 475 ق. تألیــف کرد ه اســت. ایــن 
ــد .  ــى مى پیمای ــق به ســوى حق تعال ــه ســالک د ر طــى طری ــى اســت ک ــر منازل ــر ذک اث
ــازل ســیر و ســلوك د ر د ه بخــش جــاى  ــات و من ــاب اســت و د ر آن مقام د اراى صــد  ب
 گرفتــه و هــر بخــش خــود  د اراى د ه بــاب اســت. مطالــب هریــک از ابــواب نیــز د ر ســه 

د رجــۀ عامــه، ســالک و محقــق تنظیــم شد ه اســت. 
ــه آن را 27 ســال  ــد اهللا اســت ک ــات خواجــه عب ــز از تألیف ــد ان نی رســالۀ فارســى صد می
پیــش از تألیــف منازل الســائرین نگاشته اســت. ایــن اثــر نیــز د ر بیــان مقامــات و منــازل 
عرفانــى اســت کــه د ر 51 موضــوع بــا منازل الســائرین متحــد  و د ر 49 مطلــب مختلــف 
ــت و  ــائرین اس ــى منازل الس ــرح مقد مات ــۀ ط ــد ان به منزل ــه صد می ــت ک ــت و پید اس اس
ــراى منتهیــان پد یــد   ــراى مبتد یــان طریــق عرفــان نگاشــته شــد ه و منازل الســائرین ب ب

آمد ه اســت. 
اقسام د ه گانه و ابواب صد گانۀ منازل السائرین عبارت است از: 

ــرار، ریاضــت و  ــام، ف ــر، اعتص ــر، تذک ــه، تفک ــبه، اناب ــه، محاس ــه، توب ــات: یقظ 1. بد ای
ســماع.

2. ابواب: حزن، خوف، اشفاق، خشوع، اخباب، زهد ، ورع، تبتل، رجاء و رغبت.
3. معامــالت: رعایــت، مراقبــه، حرمــت، اخــالص، تهذیــب، اســتقامت، تــوکل، تفویــض، 

ثقــت و تســلیم.
4. اخالق: صبر، رضا، شکر، حیاء، صد ق، ایثار، خلق، تواضع، فتوت و انبساط.

5. اصول: قصد ، عزم، اراد ت، اد ب، یقین، انس، ذکر، فقر، غنا و مراد . 
ــام،  ــم، اله ــت، تعظی ــرت، فراس ــت، بصی ــم، حکم ــان، عل ــا): احس ــه (واد ى ه 6. اود ی

ــت.  ــت، هم ــکینت، طمأنین س
7. احوال: محبت، غیرت، شوق، قلق، عطش، وجد ، د هشت، هیمان، برق، ذوق.

ــت، غــرق،  ــا، ســرور، ســر، نفــس (د م)، غرب ــت، صف ــات: لحــظ (مالحظــه)، وق 8. والی
غیبــت و تمکــن. 

9. حقایــق: مکاشــفت، مشــاهد ت، معاینــت، حیــات، قبــض، بســط، ســکر، صحــو، اتصال، 
نفصال.  ا

10. نهایات: معرفت، فنا، بقا، تحقیق، تلبیس، وجود ، تجرید ، تفرید ، جمع، توحید . 

ــن  ــف ع ــاب  الکش ــى کت ــم عرفان ــث و تعالی ــد ، مباح ــر ش ــتر ذک ــه پیش چنان ک
منــازل الســائرین خواجــه یوســف، حــاوى شــرح چهــار اصــل عرفانــى «جمــع و فــرق»، 
ــۀ  ــواب صد گان ــه اب ــت و با توجه ب ــت» اس ــل» و «حریّ ــغ و طف ــل»، «بال ــل و وص «فص
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ــد  و جمــع» کــه د ر مبحــث  منازل الســائرین خواجــه عبــد اهللا د ر د و اصــل، یکــى «تفری
نهایــات از قســم د هــم اثــر خواجــه عبــد اهللا آمــد ه و د یگــرى «اتصــال و انفصــال» کــه د ر 
مبحــث حقایــق از قســم هشــتم آمــد ه باهــم مشــترك اســت و عناوینــى همســان بــا د و 
اصــل د یگــر منــازل خواجــه یوســف یعنــى «بالــغ و طفــل» و «حریـّـت» د ر منــازل خواجه 
ــیار  ــه یوســف بس ــازل خواج ــن 4 اصــل د ر من ــد اهللا مطــرح نشد ه اســت. مباحــث ای عب
مفصــل و گاه آمیختــه بــا فلســفه و حکمــت اســت. بنابرایــن، از شــاکلۀ کتــاب مى تــوان 
د ریافــت کــه منــازل خواجــه یوســف برمبنــاى شــرح منــازل خواجــه عبــد اهللا نگاشــته 
ــه ذکــر د و اصــل  ــرى مســتقل اســت. د ر ایــن مجــال به اختصــار ب نشد ه اســت، بلکــه اث

ــود .  ــه مى ش ــور پرد اخت ــترك مذک مش

مقام تفرید  و جمع ازنظر خواجه عبد اهللا انصارى
ــورد  د ر  ــن م ــت و د ر ای ــاره اس ــت و اش ــرد ن هم ــالص ک ــرد ن و خ ــه ک ــد : یگان تفری
ــاره»  ــص االش ــم لتخلی ــد  اس ــت: «التفری ــائرین آمد ه اس ــتم منازل الس ــود  و هش ــام ن مق
ــه از  ــور خواج ــه منظ ــاري، 1361: 225) ک ــاره اســت (انص ــرد ن اش ــد  خــالص ک : تفری
خالــص کــرد ن اشــاره، خالــص و بى غــش بــود ن وســایط رابطــه بــا خــد ا اســت و اشــاره 
ــه  ــد ه و حــق اســت. خواج ــان رابطــۀ بن ــه می ــایطى اســت ک ــى وس د ر اصطــالح عرفان
ــا  ــق (ب ــوي ح ــاره به س ــن اش ــه ای ــد  و این ک ــاره مى د ان ــد ن اش ــاك گرد انی ــد  را پ تفری
ــا حــق (کــه به وســیلۀ ســلوك و قبــض  ــه کــرد ن قصــد  و محبــت و مشــاهد ه) و ب یگان
صــورت مى گیــرد ) و ســپس از حــق باشــد  (همــان: 227). خواجــه د ر میــد ان هفتــاد م از 
کتــاب صد میــد ان نیــز د رمــورد  تفریــد  مى گویــد : «حقیقــت تفریــد  یگانــه کــرد ن همــت 
اســت» (انصــارى، 1388: 216). وى د ر اد امــه تفریــد  را د اراى ســه قســم مى د انــد : نــوع 
اول: تفریــد  د ر ذکــر اســت، یعنــى ســالک د ر ذکــر خد اونــد  فقــط بــه او مشــغول باشــد  
و غیــر او را نخواهــد ، نــوع د وم: تفریــد  د ر ســماع اســت، یعنــى غیــر از صــد اي وي هیــچ 
صــد اي را نشــنود ؛ نــوع ســوم: تفریــد  د ر نظــر و د یــد ه اســت، یعنــى نــگاه د ل پیوســته بــه 

جانــب حــق باشــد  و غیــر او را نبینــد  (همــان: 217).
ــالک  ــه س ــه اســت و این ک ــى و تفرق ــد  پراکند گ ــع ض ــه جم ــر خواج ــع: ازنظ جم
ــه  ــا ب ــازد  و تنه ــود  د ور س ــص را از خ ــام نقای ــود  و تم ــته ش ــى وارس ــّون و گوناگون از تل
خد اونــد  واحــد  توجــه کنــد . وي د راین بــاره د ر مقــام نــود  و نهــم منازل الســائرین چنیــن 
مى گویــد : «جمــع آن اســت کــه پراکند گــى را از میــان بــرد ارد  و اشــاره را قطــع کنــد  و 
واالتــر از آب و گل باشــد  و وارســتگى از تلــّون باشــد  و خالصــى از شــهود  و د ویــى و د وري 
از احســاس نقص هــا و پاکیزگــى از احســاس شــهود  آن». همچنیــن ســه نــوع جمــع را 
ــرد : یکــى جمــع علــم اســت و این کــه تمــام علــوم شــواهد  را د ر جنــب علــم  ــام مى ب ن
لد نــى نابــود  بد انــد ؛ د وم: جمــع وجــود  و د ریافــت اســت و این کــه ســالک از اتصــال، د ل 
بکنــد  و فقــط بــه د ریافــت حــق توجــه کنــد ؛ ســوم: جمــع عیــن و مشــاهد ة حــق اســت 

د و خواجه و منازل السائرین
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

و این کــه وســایطى کــه بیــن او و حــق اســت را نابــود  کنــد  (انصــارى، 1361: 227).
خواجــه د ر میــد ان پنجــاه و نهــم صد میــد ان نیــز مقــام جمــع را عــد م پراکند گــى 
ــى  ــد . اول: ناپراکند گ ــور مى کن ــز ظه ــه چی ــى د ر س ــد م پراکند گ ــن ع ــه ای ــد  ک مى د ان
ــود ن از زند گــى اســت؛ د وم:  ــول ب ــرد م و مل ــز از م د ر د ل اســت کــه نشــانه هاي آن گری
ــوم:  ــت؛ س ــت اس ــیرینى خد م ــید ن ش ــانۀ آن چش ــه نش ــت ک ــت اس ــى نی ناپراکند گ
ــت و  ــد  حکم ــات و تول ــیرینى مناج ــانه هاي آن ش ــه نش ــت ک ــت اس ــى وق ناپراکند گ

ــارى، 1388: 193). ــم د رك اســت (انص ــتى فه د رس

مقام تفرید  و جمع  ازنظر خواجه یوسف همد انى
ــارة جمــع و فــرق آمد ه اســت کــه  د ر اصــل د هــم کتــاب الکشــف مباحــث مطولــى د رب
سرشــار از ســؤال و جــواب اســت. ســائلى پرســد  و خواجــه یوســف جــواب د هــد . از نظــر 
وى ایجــاد  عالــم جمــع واحــد  اســت بى تفرقــه و عــد د ى و وجــود  جهــان فــرق و عــد د  
اســت بى جمــع واحــد . (همد انــى: بــرگ 3). کــون و کائنــات ظاهــرات و غائبــات از عــرش 
اعلــى تــا ثــراى ســفلى، نــورى و نــارى، آبــى و خاکــى و هــواى کثیــف و لطیــف بــا تفــاوت 
نعــوت و اختــالف صفــات و تبایــن احــوال، مفتــرق و مجتمــع اســت، افتــراق از وجــه کــه 
بــد و اشــارت کــرد ه شــد  کــه یکــى ظاهــر اســت و یکــى باطــن اســت، یکــى علــوى اســت 
و یکــى ســفلى، یکــى لطیــف اســت و یکــى کثیــف اســت، یکــى ســوزند ه اســت و یکــى 
ترکننــد ه اســت و یکــى خشــک کننــد ه اســت، اجتمــاع از آن وجــه اســت کــه محــد ث 
اســت نابــود ه بــس ببــود ه و همــه کرد نــد ه اســت از نقصــان بکمــال و از کمــال بنقصــان و 
از ضعــف بقــوه و از قــوه بضعــف و از قلـّـت بکثــرت و از کثــرت بقلـّـت و... و از وجــود  بعــد م 
ــرگ5).  ــود . (همــان: ب ــرق ب ــات مجتمــع و مفت ــد م بوجــود  و چــون همــه مخلوق و از ع
مقصــود  از ایــن اصــل کــه مــا د ر شــرح وى ایــم جمــع و فــرق کائنــات اســت د ر منــازل 

حــّس و عقــل و نــوراهللا... (بــرگ7)
یکــى د ر عــد د  نشــان جمعّیــت اســت. عــد د  د ر یکــى نشــان تفرقــه اســت د ر جمــع 
و جمــع د ر تفرقــه د اللــت بــر جامــع (تفرقــه) و مفــّرق جمــع و تفرقــه اســت ذوق و شــم 
و لمــس و بصــر و ســمع، تفرقــه اســت بصفتــى جمــع اســت بذاتــى، ذات جمــع بصفــت 
ــه  ــرد د . د ر تفرق ــع مى گ ــع جم ــذات جم ــه ب ــت تفرق ــرد د  ذو صف ــه مى گ ــه تفرق تفرق
صفتــى ذاتــى جمــع اســت و فــرق جمــع بخــود ى و تفرقــه بصفــت و د ر جمــع ذاتــى 
صفتــى اســت جمــع و فــرق فــرق بخــود ى و جمــع بــذات و ایــن د اللــت ظاهــر اســت کــه 

نــه ذات اســت و نــه صفــات اســت جمــع و فــرق را... (بــرگ 8) و...
د ر بیــان جمــع و تفرقــه گوییــم چــون د رســت شــد  کــه عالــم د و اســت عالــم صــورت 
و عالــم بــى صــورت و توحیــد  بــا مــزاج د ر عالــم صــورت اســت و توحیــد  خالــص د ر عالــم 
بــى صورتــى و المحالــه اجتمــاع و افتــراق د ر عالــم صــورت ممکــن اند کــى روى د ر تلــّون 

و تغّیــر د ارد  چنانکــه صــورت کــرد ه انــد ...( بــرگ 54).
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مقام اتصال و انفصال از نظر خواجه عبد اهللا انصارى
اتصــال: ازنظــر خواجــه عبــد اهللا ســالک د ر اتصــال بــا خالــص کــرد ن خــود  مى خواهــد  
بــه حــق بپیونــد د . وى بــا اســتناد  بــه آیــۀ «ثــمَّ د نــا فتد لــى فــکان قــاب قوســین او اد نــى: 
ــد ر طــول د و انتهــاى یــک  ــه ق ــه اش ب ــا فاصل ــر شــد  ت ســپس نزد یــک آمــد  و نزد یک ت
کمــان یــا نزد یک تــر شــد  (نجــم/ 9-8)»، اتصــال را تنهــا د ر مســیر ســیر الــى اهللا و آن 
هــم بــه حضــرت حــق مى د انــد . خواجــه بــراي مقــام اتصــال ســه د رجــه ذکــر مى کنــد . 
اول این کــه ســالک بایــد  بــا خالــص کــرد ن قصــد  و اراد ه اش د ســت د ر طلــب پــرورد گار 
ــه اتصــال  ــا مشــاهد ه، ب ــالک ب ــه س ــل اســت و این ک ــر از قب ــه اي باالت ــد ؛ د وم: مرحل زن
حضــرت برســد  کــه د ر ایــن صــورت، از عیب هــا و اســتد الل هاي الینفــع مبــّرا مى شــود ؛ 
ســوم: اتصــال اســت از روي وجــد  و د ریافــت حــق، کــه ســالک د ر ایــن مرحلــه بــا خــد ا 
یکــى مى شــود  و ایــن نــوع اتصــال خــارج از فهــم و د رك اســت (انصــارى، 1361: 209).

ــر  ــی از ه ــن جد ای ــه ای ــد  ک ــى مى د ان ــال را جد ای ــد اهللا انفص ــه عب ــال: خواج انفص
چیــزي اســت کــه بیــن انســان و حــق باشــد . د ر منــازل آمــد ه: «د ر مقامــات هیچ یــک را 
چــون انفصــال تفاوت هــا نباشــد » (همــان). ازنظــر خواجــه ســه نــوع انفصــال وجــود  د ارد . 
اول: انفصالــى اســت کــه مقد مــۀ رســید ن بــه اتصــال اســت و آن بریــد ن از هــر د و جهــان 
ــا د یــد ي  اســت؛ د وم: بریــد ن و جد ایــى از د ل بســتن از مقــام انفصــال د رجــۀ اول کــه ب
حقیقت جــو صــورت مى گیــرد ؛ ســوم: انفصــال و جد ایــى از اتصــال اســت کــه بــه معنــى 
جــد اي از مشــاهد ه اي اســت کــه د ر اتصــال صــورت گرفته اســت کــه خــود  مشــاهد ه نیــز 

خواســتن چیــزي غیــر از حــق اســت (همــان: 211).        

مقام وصل و فصل ازنظر خواجه یوسف همد انى
ــل  ــل و وص ــارة فص ــى د رب ــث مفصل ــز مباح ــف نی ــاب الکش ــم کت ــل یازد ه د ر اص
آمد ه اســت کــه گاه به صــورت ســؤال و جــواب اســت؛ ســائلى پرســد  و خواجــه یوســف 
ــام  ــى اســت ع ــد : «کلمــۀ فصــل و وصــل کلمات پاســخ د هــد . خواجــه یوســف مى گوی
جملــۀ مخلوقــات را، همــه د ر منــازل و مقامــات و د رجــات د ینــى و د نیایــى، ظاهــرى و 
باطنــى و عینــى و غیبــى، نــورى و نــارى، زیــرا کــه هیــچ نیســت اال مّتصــف بــه وصــل 
بــه د یگــرى و یــا بــه فصــل از د یگــرى یــا د ر یــک حــال یــا د ر د و حــال همچنان کــه 
تفرقــه و جمــع شــامل اســت همــه مصنوعــات را از جامــد  و نامــى و حیــوان و عاقــل و 

مؤمــن و....» (بــرگ 70) 

نتیجه گیرى
 مجلــد  د وم کتــاب الکشــف عــن منازل الســائرین منســوب بــه خواجــه یوســف همد انــى، 
ــواى ایــن د و  شــرح منازل الســائرین خواجــه عبــد اهللا انصــارى نیســت و ســاختار و محت

د و خواجه و منازل السائرین
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

ــا  ــه ب ــى اســت ک ــف عرفان ــار از لطائ ــان نیســت. الکشــف سرش ــر همس ــا یکد یگ ــر ب اث
بیانــى فلســفى و حکمــى و همچــون اثــر د یگــر خواجــه یوســف یعنــى رتبةالحیــات د ر 
قالــب ســؤال و جــواب نگاشــته شد ه اســت. د و بحــث «بالــغ و طفــل» و «حریّــت» آن د ر 
منــازل خواجــه عبــد اهللا مطــرح نشــد ه و بــا قیــاس د و بحــث مشــترك ایــن د و اثــر یعنــى 
«تفریــد  و جمــع» و «اتصــال و انفصــال» نیــز مى تــوان د ریافــت کــه ایــن د و مبحــث هــم 

ــد .  ــا یکد یگــر متفاوت ان ــًال ب ــان کام ــوا و هــم د ر شــیوة بی د ر محت

پى نوشت
ــا نــام صاحبیــه از عبد الخالــق غجد وانــى د ر د ســت اســت،  1. د ر شــرح حــال خواجــه یوســف رســاله اى ب
امــا به ســبب آشــفتگى ها و خطاهــاى فاحــش تاریخــى آن د ر صحــت و اصالــت آن ترد یــد  اســت. 

(ریاحــى،1362: 16-17؛ فخرالد یــن صفــى: 49). 
ــى اســت  ــم لد ن ــه اول د رجــه از د رجــات عل ــر ک ــگام ذک ــر د ر هن ــه شــمارة ذک ــر ب 2. یعنــى توجــه ذاک

(د رنیقــه، 1407ق: 24).
3. نک: منفرد ، افسانه، د انشنامۀ جهان اسالم، مد خل «خواجه یوسف همد انى».

4. د ر یکــى از وعظ هــاى خواجــه یوســف فقیهــى بــه نــام ابن ســقا برخاســت و مســئله اى پرســید  و او را آزرد  
و ســخنان بى اد بانــه بــر زبــان رانــد . خواجــه گفــت: «بنشــین از ســخن تــو بــوى کفــر مى شــنوم. باشــد  کــه 
د ر د یــن اســالم نمیــرى». اند کــى بعــد  ســفیرى از روم بــه بغــد اد  آمــد  و پورســقا بــه او پیوســت و مســیحى 
شــد  و همــراه او بــه قســطنطنیه رفــت و د ر آن جــا بــر د یــن مســیحیت مــرد . ایــن حاد ثــه بــر ســر زبان هــا 

افتــاد  و موجــب شــهرت صوفــى واعــظ شــد  و برخــى پورســقا را همــان شــیخ صنعــان عطــار د انند .
5. نــک: پورجــواد ى، «مجالــس احمــد  غزالــى بــا حضــور یوســف صوفــى»، معــارف، د ورة نوزد هــم، ش 1، 

ص.ص 21-3.
6. نک: مشتاق مهر، 1384: 101.

7. چنان کــه پیشــتر ذکــر شــد ، جامــى از نجیب الد یــن بزغــش نقــل کرد ه اســت کــه گفــت: جــزوى چنــد  
از ســخن مشــایخ بــه د ســت مــن افتــاد . مطالعــه کــرد م مــرا بــه غایــت خــوش آمــد . طالــب آن مى بــود م 
ــه خــواب د یــد م  ــه د ســت آرم. شــبى ب ــا بد انــم کــه آن تصنیــف کیســت و از کالم وى چیــزى د یگــر ب ت
کــه پیــرى بــا شــکوه و وقــار محاســنى ســفید  و به غایــت نورانــى بــه انــد رون خانقــاه د رآمــد  و بــه متوّضــا 
رفــت تــا وضــو ســازد  و جامــع ســفید  نیکــو پوشــید ه بــود . پــس گفــت مــرا مــى شناســى؟ مــن مصّنــف آن 
جزوهایــم کــه طالــب وى بــود ى ابویوســف همد انــى و آن را رتبةالحیــات نــام اســت و مــرا د یگــر مصنفــات 
ــر مثــل منــازل الســائرین و منــازل الســاکین. چــون از خــواب د رآمــد م عظیــم خــرم  اســت از آن خوب ت

شــد م (جامــى: 381 و 382). 
8. مــرد ى کــه بــه راه عشــق جــان فرســاید /باید  کــه بــه غیــر یــار خــود  نگراید /عاشــق بــه ره عشــق چنــان 

ــاد ش نایــد  مى باید /کــز د وزخ و از بهشــت ی
اى مــن بــه تــو زنــد ه، همچــو مــرد م بــه نفــس/از کار تــو کــرد ه د یــن و د نیــا بــه هوس/گــر مســت نیــم چــو 

بنگــرم بــا همــه کس/ســرد ى همــه از بــراى مــن د ارد  و بــس/
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اى عشــق تــرا روح مقــد ّس منــزل/ ســود اى تــرا عقــل مجــّرد  منزل/ســّیاح جهــان معرفــت، یعنــى د ل/ از 
د ســت غمــت د ســت بــه ســر پــا د ر گل

ــانى، 1391:  ــود  کاش ــن محم ــیرى، 1393: 91؛ عزالد ی ــانى، 1381: 87-88؛ قش ــرزاق کاش ــک: عبد ال 9. ن
.125

ــه: مراقبــه، قــرب،  ــوکل و رضــا  و احــوال د ه گان ــه، ورع، زهــد ، فقــر، صبــر، ت ــه: توب 10. مقامــات هفت گان
محّبــت، خــوف، رجــا، شــوق، انــس، اطمینــان، مشــاهد ه و یقیــن. البتــه عطــار نیشــابورى د ر طریقــت خــود  
قائــل بــه هفــت واد ى (طلــب، عشــق، معرفــت، اســتغنا، توحیــد ، حیــرت و فقــر و فنــا) اســت و واد ى هــا 
ــۀ  ــات هفت گان ــاد ل مقام ــوان مع ــت واد ى  او را نمى ت ــوال و هف ــات و اح ــى اســت از مقام ــق و ترکیب تلفی

عرفــا د انســت.
11. نک: ابن ند یم، الفهرست، فن پنجم، ص337؛ سزگین، تاریخ نگارش هاى عربى، ص 136. 

12. نــک: د رایتــى، فهرســتگان نســخ خطــى ایــران؛ بید ارفــر، شــرح عبد الــرزاق قاســانى و شــرح تلمســانى؛ 
شــیروانى، شــرح منازل الســائرین و...

13. اثر عزیزالد ین نسفى منازل السائرین الى اهللا است د ر بیان انسان کامل.
ــاد   ــد أ و مع ــه مباحــث مب ــته ب ــى اســت و وابس ــان عرب ــه زب ــد  ب ــق عی ــد  د قی ــائرین محم 14. منازل الس

ــى (597-672 ق). ــر طوس ــه نصی خواج
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زمیــن، ش1.

ــى».  ــارة خواجــه یوســف همد ان غالمحســین زاد ه، غالمحســین (1382). «چنــد  نکتــۀ مهــم د رب
ــتان.  ــى. ش1. تابس ــاى اد ب ــریۀ پژوهش ه نش

قشــیرى، عبد الکریم بن هــوازن (1393). رســالۀ قشــیریه. تصحیــح بد یع الزمــان فروزانفــر. 
ــران: علمــى و فرهنگــى.  ته

کاتب سمیرمى. محمد  (1345). رسالۀ میزان اهل الطریقه. فرهنگ ایران زمین. ج 14. 
کاشــانى، عبد الــرزاق (قاســانى) (1385). منازل الســائرین.  تصحیــح محســن بید ارفــر. قــم: 

بیــد ار. 
ــــــــــــــ (1381). اصطالحات الصوفیه، تصحیح مجید  هاد ى زاد ه. تهران: حکمت. 

ــران:  ــى. ته ــن همای ــح جالل الد ی ــه، تصحی ــاح الهد ای ــود  (1391). مصب ــن محم ــانى، عزالد ی کاش
 . هما

کاشــى. عبد الــرزاق (1387). شــرح منازل الســائرین خواجــه عبــد اهللا انصــارى. بــه اهتمــام علــى 

د و خواجه و منازل السائرین
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

شــیروانى. قــم: آیــت اشــراق. 
کحاله، عمر رضا (1376ق). معجم المؤلفین. بیروت: د ار احیاء تراث. 

کوپریلــى، محمــد  فــؤاد  (1385). صوفیــان نخســتین د ر اد بیــات تــرك. ترجمــۀ توفیــق ســبحانى. 
تهــران: انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــى. 

گذشته، ناصر (1373). «ابویعقوب همد انى». د ائرة  المعارف بزرگ اسالمى. ج ششم. 
ــارة کتــاب الکشــف». نشــریۀ نامــۀ بهارســتان.  مایــل هــروى، نجیــب (1381). «یاد د اشــتى د رب

ســال ســوم. ش2. پاییــز و زمســتان.
ـــــــــــــــــــ (1381).  این برگ هاى پیر. تهران: نشر نى. 

ــر  ــى غی ــان الصوف ــد  د ر بی ــة المری ــد  لتصفی ــاوة التوحی ــل (1380). «صف ــگرنژاد ، عبد الجلی مس
ــان . ــرد اد  و آب ــارف. ش53. م ــۀ مع ــوق». مجل مخل

ــــــــــــــــــ (1379) «د ر بیان توحید ». مجلۀ معارف. ش50. مرد اد  و آبان.
ــریۀ  ــى». نش ــف همد ان ــه یوس ــات خواج ــى رتبة الحی ــان (1384). «بازخوان ــر، رحم ــتاق مه مش

نامــۀ پارســى، ش37. تابســتان. 
ــزرگ  ــارف ب ــز د ائرة المع ــران: مرک ــاى فارســى. ته ــتوارة کتاب ه ــزوى، احمــد  (1382). فهرس من

اســالمى. 
منصورى  الریجانى، اسماعیل (1391). شرح منازل السائرین. تهران: چاپ و نشر بین الملل. 

منفــرد ، افســانه (1393). «خواجــه یوســف همد انــى». افســانه منفــرد . د انشــنامۀ جهــان اســالم. 
ج16. 

ــوه  ــم عط ــح ابراهی ــاء. تصحی ــات االولی ــع الکرام ــماعیل (1411ق). جام ــى، یوسف بن اس نبهان
ــروت.  ــوض. بی ع

نجم الد یــن رازى (1379)، عبد اهللا بن محمــد . مرصــاد  العبــاد . تصحیــح محمد امیــن ریاحــى. 
تهــران: علمــى و فرهنگــى. 

نسفى، عزیزالد ین (1397). منازل السائرین الى اهللا. تصحیح د اوود  اسپرهم. تهران: آرایان. 
ــرن د هــم  ــان ق ــا پای ــان فارســى ت ــران و زب ــر د ر ای ــخ نظــم و نث نفیســى، ســعید  (1373). تاری

ــران: فروغــى.  هجــرى. ته
واعــظ کاشــفى، حســین بن على (1356). رشــحات عیــن الحیــات، تصحیــح على اصغــر معینیــان. 

تهــران: بنیــاد  نوریانى. 
همد انــى، خواجــه یوســف (657 ق). الکشــف عــن منازل الســائرین. کتابخانــۀ نافــذ پاشــاى ترکیــه، 

مولوى خانــه بــاب جد یــد . کتابــت محمد بن اســماعیل شــریف حســنى کجاتــى.510 ص. 
ـــــــــــــــــــــــ (1362). رتبةالحیات. به تصحیح و مقد مه محمد امین ریاحى. تهران: توس. 
ــق احمــد   ــاد ر، تحقی ــى مناقــب الشــیخ عبد الق ــة المفاخــر ف ــد اهللا (1428ق). خالص ــى، عب یافع

ــار االســالمیه.  فریــد  المزیــد ى. قاهــره: د اراآلث
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«هــر فســاد ى کــه د ر عالــم افتــاد ، از ایــن افتــاد  کــه یکــى، یکــى را معتقــد  شــد  بــه 
تقلیــد  یــا منکــر شــد  بــه تقلیــد » (شــمس، 1396: 161).   

چکید ه
پژوهــش حاضــر بــا هــد ف معرفــى و  نقــد  و بررســى کتــاب کیمیــا پــرورد ة حــرم موالنــا صــورت 
گرفته اســت. اگرچــه د ر عنــوان کتــاب نامبــرد ه کلیــد واژة «نقــد » د یــد ه نمى شــود ، امــا نه تنهــا 
چنان کــه د ر صفحــۀ عنــوان د اخــل آن مشــاهد ه مى کنیــم، «... بــا نقــد   رمان هــاى کیمیاخاتــون، 
د ختــر رومــى و ملــت عشــق ...» همــراه اســت، بلکــه حتــى به مقتضــاى حــال و نیــاز، بــه نقــد  آثار 
تاریخــى چــون مناقب العارفیــن افالکــى، رســالۀ سپهســاالر و برخــى از آن چــه بعضــاً د ر فضــاى 
ــوم مقــاالت  ــرد ازد . اشــارات نامعل ــاره منتشــر شد ه اســت هــم مى پ ــا نشــریات د راین ب مجــازى ی
ــى  ــل و مرجع یاب ــود  تکمی ــیات خ ــا حد س ــه و ب ــت د ار نقاد ان ــگاه جه ــن ن ــا ای ــز ب ــمس را نی ش
ــه از  ــار تاریخــى چنان کــه خواهیــم د یــد  تصویــرى جانبد اران ــر همیــن آث ــا تکیــه ب مى نمایــد ، ب
ــا) ارائــه مى کنــد  و ناخــود آگاه  ــا کیمیــا خاتــون و عالءالد یــن (فرزنــد  موالن شــمس و رابطــۀ او ب
ــد ة حاضــر) را از آن نهــى مى کنــد .  ــار مى شــود  کــه رمان نویســان(متهمان پرون ــه د امــى گرفت ب
ــد د  د ر  ــد  اند یشــه، تناقضــات متع ــه جــاى نق ــد  اند یشــه ورزان ب ــد ان انســجام ســاختارى، نق فق
بطــن کتــاب و بــه رســمیت نشــناختن مــرز میــان تاریــخ و تخیــل و د رنتیجــه ارزیابــى رمــان بــه 

مثابــۀ نوعــى هنــرى بــا محــک تاریــخ از د یگــر ویژگى هــاى کتــاب حاضــر اســت. 

کلید واژه: کیمیاخاتون، د ختر رومى، ملت عشق، شمس تبریزى، غالمرضا خاکى 

 صد ف گلمراد ی 
Sgol_00055@yahoo.com  مد رس د انشگاه فرهنگیان تهران

گاه سود ای حقیقت گه مجاز 1
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

مقد مه
ــا پــرورد ة حــرم  قابــل اســتناد  ترین  اثــرى کــه رد  پــاى کیمیــا خاتــون د ختــر خوانــد ه ی
ــاالت  ــه د ر مق ــاراتى اســت ک ــد  اش ــان مى د ه ــزى نش ــى شــمس تبری ــا را د ر زند گ موالن
ــه  ــه طــور طبیعــى ایــن زند گــى مشــترك ب ــه چشــم مى خــورد .  پــس از آن ب شــمس ب
ــرد  و د ر  ــر مى پذی ــى د یگ ــگ و لعاب ــان رن ــل مورخ ــق می ــان و مطاب ــواه تذکره نویس د لخ
ــا   ــار کیمی ــن ب ــرد  ای ــخ صــورت مى پذی ــه از تاری ــى ک ــا  د یگرخوانى های ــاى معاصــر ب د نی
ــه  ــرد  ک ــرار مى گی ــیتى ق ــى جنس ــته کرد ن تبعیض های ــراى برجس ــور ب ــى د رخ محمل
ــه ایــن ترتیــب کیمیــا از حاشــیه  د غد غــۀ برخــى رمان نویســان د نیــاى مــد رن اســت و ب
بــه مرکزیــت متن هــا راه مــى یابــد  و بــراى د وســتد اران شــمس و موالنــا و پژوهشــگران این 
حیطــه بــه نامــى آشــنا تبد یــل مى شــود .  غیــر از  د و کتــاب ســعید ه قــد س و فــروى کــه 
بــه رغــم اشــتراك اســمى و موضوعــى بــا د و نــوع نــگاه و تخیــل متفــاوت بــه ایــن زند گــى  
شــاخ و بــرگ د اد ه انــد  نهــال تجــد د  د یگــر نویســند ه اى اســت کــه  د ر عــارف جــان ســوخته 
بــه زند گــى شــمس و بــه تبــع کیمیــا پرد اختــه اســت. د ر د و ســه ســال اخیــر نویســند گان 
تــرك هــم بــه ایــن جرگــه وارد  شــد ه اند  و د ر ایــن زمینــه ملــت عشــق الیــف شــافاك و د و 
کتــاب سرشــک عشــق و شــمس خامــوش ســینان یامــور (یــا یاغمــور) قابــل ذکــر هســتند  
ــم. بد یهــى  ــا مشــاهد ه مى کنی ــول از کیمی ــاد ل و معق ــه، شــخصیتى متع ــر س ــه د ر ه ک
اســت کــه د ر ایــن آثــار بــا آمیختگــى تاریــخ و تخیــل و د ر نتیجــه بــا هنــر روبــرو هســتیم 
نــه بــا تاریــخ. مــرزى کــه تقریبــاً هیــچ گاه د ر محــد ود  پژوهش هایــى کــه د ر ایــن زمینــه 
صــورت گرفته اســت بــه رســمیت شــناخته نشد ه اســت. یکــى از د و نقــد  اساســى و قابــل 
اعتنایــى کــه بــه برخــى از ایــن رمان هــا اختصــاص یافته اســت کتــاب کیمیــا پــرورد ة حــرم 
موالنــا اســت کــه نویســند ه ســعى د ارد  تخیــل شــکل گرفتــه د ر ســه رمــان کیمیــا خاتــون 
قد س،کیمیــا د ختــر رومــى فــروى و ملــت عشــق شــافاك را بــه نقــد  بکشــد  و کیمیــا را نــه 

■ خاکى، غالمرضا (1397). کیمیا پرورد ة حرم موالنا 
(روایت هایى از زند گى مشــترك شمس تبریزى و 

کیمیاخاتون). تهران: هرمس.
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گاه سود اى حقیقت گه مجاز

د خترخوانــد ة موالنــا کــه پــرورد ة حــرم او بد انــد  و بــا رجــوع بــه آثــار تاریخــى کــه آن هــا 
هــم از د یــد  نقاد انــۀ جنــاب خاکــى د ور نماند ه انــد  بــه نقــد  رمــان بپــرد ازد . پیــش از آن د ر 
ســال 1396  اعظــم نــاد رى نیــز کارى مشــابه را د ر بــى مــن مــرو ارائــه کــرد ه بود نــد  بــا این 
تفــاوت کــه د ر آن جــا نویســند ه بــد ون ارجــاع بــه تذکــره هــا و متکــى بــر مقــاالت شــمس 
و نیــز مکتوبــات موالنــا نگاهــى منتقد انــه بــه چهــار کتــاب کیمیاخاتــون، کیمیــا د ختــر 
رومــى، ملــت عشــق و عــارف جــان ســوخته د ارد  کــه اگــر چــه ایــن اثــر بســیار منســجم تر 
از کیمیــا پــرورد ة حــرم موالنــا اســت امــا چــون بــاز بنیــان تحلیل هــاى نویســند ه بــر مــد ار 
ســنجش رمــان بــا عیــار تاریــخ شــکل مى گیــرد  منطــق کتــاب آســیب د ید ه اســت. د ر اد امۀ 
ایــن نوشــتار نقــد  و معرفــى کتــاب غالمرضــا خاکــى را از نظــر مى گذرانیــم. بــا توجــه بــه 
ایــن کــه ســاختار ایــن تحلیــل بــر اســاس ترتیــب فصل هــاى کتــاب کیمیــا پرورد ةحــرم 
موالنــا پیــش مــى رود  از مقوله بنــد ى جد یــد ى د ر بد نــۀ پژوهــش صــرف نظــر شد ه اســت.  

نقد  وتحلیل
ــه،  ــد ، د یباچ ــه از د رآم ــت ک ــه اس ــامل 287 صفح ــا ش ــرم موالن ــرورد ة ح ــا پ کیمی
پیش نگاشــت، پنــج فصــل، ســه پیوســت، یاد د اشــت ها، منابــع و نمایــه تشــکیل 

مى شــود .  
د رآمــد  کتــاب بــه نظــرات توفیــق ســبحانى، مولوى پــژوه اختصــاص د ارد  کــه د ر آن بــه 
ــال کســب  ــه د نب ــه ب ــى ک ــت، آنان ــه کرد ه اس ــه و توصی ــر پرد اخت ــاب حاض ــد  کت تمجی
اطالعــات د قیــق و مســتند  د رمــورد  زند گــى شــمس و موالنــا هســتند ، بــه ایــن کتــاب 
ــه  ــه ک ــر د ر د یباچ ــناس معاص ــر مولوى ش ــب، د یگ ــد ى ساالر نس ــد . مه ــوع نماین رج
ــد ى و  ــه اى از فصل بن ــا معرفى گون ــرد ، ب ــى ک ــه تلق ــک  مقد م ــوان آن را ی ــتر مى ت بیش
مقد مــات کتــاب ایــن اثــر را «تحقیقــى تاریخــى بــراى روشــن تر کــرد ن زند گــى شــمس 
ــر  ــد ون اظهارِنظ ــد  و ب ــا» مى د ان ــمس و موالن ــال ش ــام وص ــه د ر ای ــاى قونی و ماجرا ه
ــر  ــاب اختالفِ نظ ــا نویســند ة کت ــى ب ــه د ر جاهای ــه اگرچ ــد ه اى مى نویســد  ک تبیین کنن

ــد .  ــا ایشــان همــراه مى بین ــا خــود  را د ر کلیــت و هــد ف ب د ارد ، ام
ــۀ  ــا به منزل ــرم موالن ــرورد ة ح ــا پ ــه  اى کیمی ــند ه د ر پیش نگاشــت ســى صفح نویس
ــراى موضوعاتــى کــه مى توانســتند   ــا گزینــش عنوان هــاى متعــد د  ب آینــه اى از کتــاب ب

ــد ، انســجام بایســتۀ متــن را از د ســت مى د هــد .  ــل هــم جــاى بگیرن ذی
ــگارى»  و «شــمس  ــا تاریخ ن ــال»، «از رمان نویســى ت ــال خی ــب «مج ــاب د ر قال کت
خیالــى یــا واقعــى» د رمجمــوع خیال پــرد ازى رمان هــا را تنهــا د ر ابعــاد  مبهــم واقعیــت 
موجــه مى د انــد  و رمان نویســان را متهــم مى نمایــد  کــه «مــرز باید  هــاى اخالقــى 
را شکســته و کوشــید ه اند ، خیال هــا و آزرد گى هــاى شــخصى خویــش را جایگزیــن 
واقعیت هــاى تاریخــى عارفــان کننــد » (خاکــى، 1397: 17) و بــا نــگاه نقاد انــه بــه برخــى 
ــاد ه د ل  ــد ان س ــه مری ــى ک ــه: «آن خد اگونه های ــت ک ــن باوراس ــر ای ــود ، ب ــار موج از آث
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

د یــروزى تجســم و تصویــر و د ر کتاب هــاى مناقــب ســاختند ، فقــط مى تواننــد  قهرمــان 
ــل  ــان: 17). او د ر «د لی ــند » (هم ــروزى باش ــى ام ــاى رؤیای ــوب رمان ه ــا محب ــور ی منف
ــر مى نهــد   ــوان فرعــى کتــاب فرات ــا را از حــد  عن ــا» پ ــگارش کتــاب» و «وکالى کیمی ن
ــه  ــد  و ب ــند ه نمى نمای ــى بس ــر روم ــون و د خت ــاى کیمیاخات ــد  کتاب ه ــه نق ــاً ب و صرف
برخــى افــراد  کــه د ر مجــالت و کتاب هــا د ربــاب شــمس ســخنى مخالــف رأى نویســند ه 
ــار  ــان و د اوران» و نیــز «تأمــل»، آسیب شناســى آث ــواع ارزیاب ــازد  و د ر «ان ــد ، مى ت گفته ان
ــاى  ــتان ها و روایت ه ــود  د اس ــه «وج ــر د ارد  و باتوجه ب ــمس را مد ِنظ ــارة ش ــود  د رب موج
ناســازگار د ر منابــع تاریخــى» و «نقــد  نشــد ن روش شناســى و منابــع مرتبــط بــا شــمس» 
ــاالت شــمس  ــى از مق ــه د ر صحــت انتســاب بخش های ــد ى ک ــز ترد ی ــان: 25) و نی (هم
بــه او وجــود  د ارد ، پیشــنهاد  مى کنــد ، مقاالتــى نــو بــا تفکیــک «مســلمات و منســوباِت» 
مقــاالت شــمس نگاشــته شــود  (همــان: 26-25). ســپس د ر «پیشــگام شمس شناســى د ر 
ایــران»، «ویژگى هــاى تصحیــح خوشــنویس» و «اثــرات تصحیحــى خوشــنویس» از ناصــر 
ــران  ــى د ر ای ــگام شمس شناس ــوان د و پیش ــنویس، به عن ــد  خوش ــى و احم صاحب الزمان
تقد یــر مى نمایــد  و رویکــرد  علمــى همــراه بــا فروتنــى خوشــنویس را د ر تصحیــح مقــاالت 
شــمس و نیــز مقد مــه اى کــه د ر تبییــن تناقضــات امثــال افالکــى و سپهســاالر د ربــاب 
شــمس د ر ایــن نســخه وجــود  د ارد ، مى ســتاید  و مى نویســد : «بــا بررســى کــه نگارنــد ه از 
ایــن د و نســخه بــه عمــل آورد ه اســت، بیشــتر مطالــب ایــن د و نســخه انســجامى منطقــى 
د ارنــد » (همــان: 28)، امــا بــا تمــام ایــن توضیحــات مشــخص نکرد ه اســت کــه چــرا منبــع 
کتــاب خــود  را نســخۀ محمد علــى موحــد  قــرار د اد ه اســت، نــه خوشــنویس. نویســند ه د ر 
اد امــه از «تابــش شــمس د ر آســمان وجــود » خــود  ســخن مى گویــد  و ســپس د ر بخــش 
«پیشــینۀ ایــن نوشــتار» کــه انتظــار مــى رود ، بــا آثــار تألیفــى مرتبــط بــا کتــاب حاضــر 
آشــنا شــویم، از نــگارش اولیــۀ کتــاب کــه بــا نظــرات متفاوتــى همــراه بود ه اســت، ســخن 
ــد   ــد  کار خــود  ضمیمــه مى کن ــزازى د ر تأیی ــن ک ــد  و نوشــته اى از میرجالل الد ی مى گوی
و بــار د یگــر از انگیــزه و ضــرورت نوشــتن کتــاب حاضــر مى نویســد . نهایتــاً قبل از «ســخن 
آخــر» کــه تقد یــر و تشــکر از کســانى اســت کــه حقــى برگــرد ن نویســند ه د ارنــد ، بخــش 
«یــاد آورى» د ر توضیــح منابــع اصلــى کتــاب و شــیوة ارجــاع بــه آن هــا مــى آورد . ارجاعات 
بــا شــمارة اثــر شناســایى مى شــوند ، د رحالى کــه حــد ود  چهــل صفحــۀ کتــاب را بــا ایــن 
ــاد آورى» اند کــى د یرهنــگام  ارجاعــات ناشــناس پشــت ســر نهاد ه ایــم. ازایــن رو ایــن «ی
اســت. بــر ایــن اســاس مقــاالت شــمس، رســالۀ سپهســاالر، مناقب العارفیــن، فیه مافیــه 
و مکتوبــات موالنــا منابــع پنج گانــه اى اســت کــه اســتناد  بــه آن هــا را بــه همیــن ترتیــب 
ــر و صفحــۀ آن مشــاهد ه  ــمارة اث ــاب به صــورت ش ــن کت ــا 5 د ر مت ــماره هاى 1 ت ــا ش ب
ــز  ــاد  ج ــۀ هفت ــل د ه ــۀ شــصت و اوای ــاى د ه ــه کتاب ه ــا تأســى ب ــى ب ــم. خاک مى کنی
د رمــورد  پنــج اثــر مذکــور از ارجــاع د رون متنــى پرهیــز کرد ه اســت. بخــش مجزایــى بــه 
ــزه اى از پى نوشــت و  ــوارد  را به صــورت آمی ــن م ــد ارد  و همــۀ ای ــع ن اســم فهرســت مناب
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ــا د رك  ــاب آورد ه اســت. ب ــان کت ــب بیــش از ســیصد  شــماره د ر پای منبع نویســى د ر قال
ــه ذکــر حکایــات مرتبــط  ایــن ضــرورت کــه مــوارد  قابلِ توجهــى از ایــن پى نوشــت ها ب
بــا متــن کتــاب اختصــاص د ارد  و نویســند ه ناگزیــر از بیــان آن هــا اســت، بهتــر ایــن بــود  
ــا ضمــن آن کــه د سترســى خواننــد ه  کــه د ر پایــان هــر فصــل ســامان د هى مى شــد ند  ت
بــه مرجــع ســخنان و اشــارات متــن تســهیل مى شــد ،  نویســند ه بــا مد یریــت امــر د ر د ام 
ــم  ــرورى را از قل ــى هاى ض ــى منبع شناس ــاد  و برخ ــت ها2 نمى افت ــى پى نوش ــرار بعض تک
ــِى  ــا مأخذ شناس ــرم موالن ــرورد ة ح ــا پ ــاب کیمی ــه د ر کت ــح این ک ــت. توضی نمى اند اخ
ــون، د ختــر رومــى،  ــر شماره گذارى شــد ه، کیمیاخات ــع اصلــى کتــاب ماننــد  پنــج اث مناب
ملــت عشــق، پلــه پلــه تــا مالقــات خــد ا و مــوارد  د یگــر موجــود  نیســت. د رنتیجــه امــکان 
ِاســتفاد ة نویســند ه بــراى مخاطــب وجــود  نــد ارد . ضمــن آن کــه د ر  شناســایى منبــع مورد 
ــد   ــان: 237) و نق ــوى (هم ــى مول ــتان د ر زند گ ــاب صــد  د اس ــا از د و کت ــن تحلیل ه حی
ــام  ــارة شــمس اســت ن ــر ایشــان د رب ــر د یگ ــراً د و اث ــه ظاه ــا (همــان: 139) ک حــال م
مى بــرد ، امــا نه تنهــا د ر منابــع کتــاب جــاى آن هــا خالــى اســت کــه د ر هیــچ پایگاهــى 

حتــى کتابخانــۀ ملــى نشــانى از آن هــا یافــت نمى شــود .   
پــس از مقد مــات فصل هــاى کتــاب بــا عنوان هــاى تقریبــاً اد بــى و ســنجید ة 
«شــمس تبریــزى کــه اى تــو»، «آن چیــز د گــر آمــد »، «آمــد ى انــد ر بــرم»، «د ســت د ر 
گــرد ن د یگــرى» و نهایتــاً «بــى مــا کجــا شــد » د یــد ه مى شــوند  و گزیــد ة گفته هایــى از 

شــمس، مولــوى و مناقــب افالکــى مفتــح هــر بــاب از ایــن کتــاب اســت.  
ــام د ارد . اگرچــه نویســند ه د ر  ــو» ن ــه اى ت ــزى ک ــاب «شــمس تبری ــل اول کت فص
ــا، را  ــمس و کیمی ــترك ش ــى مش ــى زند گ ــاب، یعن ــورى کت ــوع مح ــل موض ــن فص ای
ــاى د یگــر زند گــى  ــوان اد عــا کــرد  کــه د رمــورد  زوای ــا مى ت ــه فراموشــى مى ســپرد ، ام ب
ــا  ــى ب ــم. خاک ــاهد ه مى کنی ــاب را د ر آن مش ــاى کت ــن تحلیل ه ــمس قابلِ قبول تری ش
اســتناد  بــه مقــاالت شــمس و تکمیــل اشــارات و مجهــوالت آن بــا حــد س و صالحد یــد  
خــود  د ر بخــش «ســلوك ظاهــرى» و «پــاى د ر ره» از شــمس پرنــد ه و مســافر ســخن 
ــایخ»،  ــتاد ان و مش ــرورى» و «اس ــى»، «مرید پ ــاى زند گ ــاى «جوی ــد . د ر عنوان ه مى گوی
«کرامــات» و «تحصیــل علــوم رســمى» اطالعاتــى د ربــارة گفتــار و کــرد اِر معنوى شــمس 
د ر اختیــار خواننــد ه قــرار مى د هــد  و د ر ذیــل عنوان هــاى «تســامح»، «جمال پرســتى»، 
«خلــق و خــوى»، «یکرنگــى»، «خود ســتایى»  و «جایــگاه ســخن» بــه خلقیــات شــمس 

مى پــرد ازد .  
«آن  چیــز د گــر آمــد » فصــل د وم کتــاب اســت. نویســند ه د ر بخش هایــى از ایــن 
ــا د ر آزمــون تحمــل»،  فصــِل کوتــاه د ر قالــب عناصــرى چــون: «اولیــن د یــد ار»، «موالن
«شــمس شــیخ یــا مریــد »، «د ور اول مخالفت هــا» و «کــوچ آفتــاب پرنــد ه» تاحــد ود ى از 
موضــوع کتــاب فاصلــه مى گیــرد . تنهــا بحــث چالشــى ایــن فصــل مطرح کــرد ن موضــوع 
ــا طــرح پرســش هایى  «د خالــت شــمس د ر زند گــى عالءالد یــن» اســت کــه نویســند ه ب

گاه سود اى حقیقت گه مجاز
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

ــرد .  صحــت ایــن روایــت و د رنتیجــه اســتناد  رمان نویســان را بــه آن زیــر ســؤال مى ب
فصــل ســوم بــا عنــوان «آمــد ى انــد ر بــرم» تنهــا شــش صفحــه د ارد  و طبق ســیاق 
کتــاب بــا حد ســیات و گمان هــاى نویســند ه بــه ماجــراى بازگشــت شــمس، «آن صنــم 
ــرى»  ــرد ن د یگ ــت د ر گ ــس از آن «د س ــرد ازد  و پ ــه مى پ ــوش قونی ــه آغ ــا»  ب ــز پ گری
ــون  ــمس و کیمیاخات ــى ش ــى زند گ ــاب یعن ــل کت ــه آمیزترین فص ــد ازد  و مناقش مى ان
ــى اى  ــاى منف ــه اظهاِرنظر ه ــر د اد ن ب ــال و پ ــا ب ــند ه ب ــه نویس ــرد ، چراک ــکل مى گی ش
ــارة کیمیــا د یــد ه مى شــود ، ویژگى هایــى چــون «عشــوه گر  کــه د ر مقــاالت شــمس د رب
ــى  ــاى اصل ــگاه عنوان ه ــان» را د ر جای ــار نافرم ــالق» و «بیم ــاى بد اخ ــوش»، «زیب چم
ــل، برخــى از گزاره هــاى مثبــت د رمــورد  کیمیــا ماننــد  «آن  کتــاب مى نشــاند  و د ر مقاب
کیمیــا نامــى بهتــر [از همه]بــود ، بــه همــه چیــز، هــم بــه جمــال هــم بــد  مــن نگفــت، 
ــه حاشــیه  ــرزاد » (همــان: 147) را ب ــا او] چیــزى نشــد . خد ایــش بیام ــا [زند گــى ام ب ام
ــى حــق د ر  ــد ؛ او تجل ــا نمــى د ه ــر از آن ه ــرش بخشــى د یگ ــه پذی ــن ب ــپارد  و ت مى س
هیبــت کیمیــا را کــه برگرفتــه از عبــارت «مــن خواهــان کیمیــا نبــود م و نبــود  اال خــد ا» 
ــا را  ــه کیمی ــن آن ک ــد  و ضم ــرار مى د ه ــکیک ق ــورد  تش ــت، م ــمس اس ــاالت ش د ر مق
ــر تناقضــات موجــود  د ر  د ر آن حــد  نمى بینــد  کــه بتوانــد  مظهــر حــق گــرد د ، چشــم ب
ــا اناالحــق گفتــن حــالج  ــۀ این کــه شمســى کــه ب ــه بهان مقــاالت شــمس مى بنــد د  و ب
ــد ، آن را  ــق باش ــا مواف ــت کیمی ــق د ر هیب ــى ح ــا تجل ــد  ب ــت، نمى توان ــف بود ه اس مخال
ــه.3  ــگاه تجلى گرایان ــن ن ــو اســت از ای ــان ممل ــخ عرف ــه تاری ــل از آن ک ــد . غاف رد  مى کن
نویســند ه د ر «موضــع کیمیــا د ر خواســتگارى» اشــارات مقــاالت شــمس را بــا حــد س د ر 
راســتاى خواســت خــود  تکمیــل مى نمایــد  و مى نویســد  کــه کیمیــا د ر خواســتگارى از 
شــمس مهــر طلبیــد ه و گویــى شــمس بــراى پرد اخــت ایــن مهریــه د رمانــد ه بود ه اســت 
ــان  ــن نش ــه «و ای ــرد : نخســت آن ک ــه مى گی ــرا د و نتیج ــن ماج ــان: 108). او از ای (هم
مى د هــد  کــه کیمیــا آن گونــه کــه ســینه چاکان امــروزى اش گمــان مى کننــد ، د ختــرى 
چشم و گوش بســته نبود ه اســت» (همــان). رد  د خترخواند گــى کیمیا خاتــون نتیجــۀ 
ــا  د ومــى اســت کــه از ایــن قصــه گرفتــه مى شــود ؛ به این ترتیــب کــه کراخاتــون و موالن
ــا از  ــد ة کیمی ــاد ر و پد رخوان ــگاه م ــد ارد  د ر جای ــکان ن ــتند  و ام ــمس هس ــد  ش اراد تمن
ــرورد ة حرمــى بیــش نیســت. ایشــان پــس از  شــمس مهــر بطلبنــد . بنابرایــن کیمیــا پ
ــت  ــه پرد اخ ــن مهری ــا ای ــد : «گوی ــرا مى نویس ــى از ماج ــاى اخالق ــن بهره برد ارى ه ای
ــراى  ــان). به این ترتیــب فضــا را ب ــاد ه شد ه اســت» (هم نشــد ه و (عند االســتطاعه؟! ) وانه
ــه  ــد ، ب ــاز مى گــذارد  کــه مى خواهــد  اثبــات نمای ــه د ر جایــى ب ــاره از مهری اســتفاد ة د وب
قاضــى رفتــن شــمس به خاطــر مطالبــۀ مهریــۀ کیمیــا بود ه اســت و مى نویســد : «معلــوم 
مى شــود ، کابیــن کیمیــا کــه صــد  د رهــم بود ه اســت، د ر ابتــد اى ازد واج پرد اخــت 

ــان: 143).  ــت4» (هم نشد ه اس
ــاى تاریخــى  ــه حفره ه ــا فرضی ــس ب ــه تاریخ نوی ــد  ک ــران معتقد ن ــه صاحب نظ اگرچ
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را پــر مى کنــد  و رمان نویــس بــا تخیــل5، به زعــم نگارنــد ه خاکــى به ویــژه د ر ایــن فصــل 
ــل  ــۀ تخی ــا مد اخل ــد  و ب ــر مى نه ــس فرات ــارات تاریخ نوی ــد  اختی ــا را از ح ــوارد ى پ د ر م
خــود  بــه د اســتان پرد ازى رمان نویســان (کــه متهمــان پرونــد ة کتــاب حاضــر هســتند )، 
ــچ کــس  ــو هی ــه «روى ت ــا ک ــه کیمی ــم شــمس ب ــه حک ــک مى شــود . او د ر توجی نزد ی
نخواهــم ببینــد  اال موالنــا» مى نویســد : شــاید  «کیمیــا پــس از ازد واج روبنــد  براند اختــه»6 
ــا را از  ــکارى کیمی ــت؟ خیانت ــت شد ه اس ــن محد ود ی ــمول ای ــه مش ــان: 110) ک (هم
گزاره هایــى اســتنباط مى کنــد  کــه منطقــى نمى نمایــد  (همــان: 191)؛ تنبیهــات 
فیزیکــى کیمیــا توســط شــمس را «برخــورد  فیزیکــى ... کــه مى توانــد  برخاســته از حــس 
انجــام وظیفــۀ شــمس بــر پایــۀ آیــۀ ششــم ســورة تحریــم باشــد » (همــان: 121)،  تلقــى 
ــد ر  ــاب همان ق ــند ة کت ــاى نویس ــل و توجیه ه ــن تحلی ــد ه ای ــم نگارن ــد .7 به زع مى کن
خیالــى، غیر قابل قبــول و مشــمئز کنند ه اســت کــه نســبت د اد ن قتــل کیمیــا بــه شــمس 

توســط قــد س و د یگــران.  
ــت اول  ــد . روای ــد  مى کن ــا را نق ــى کیمی ــت از زند گ ــن فصــل د و روای ــۀ ای او د ر اد ام
ــع آن  ــى و به تب ــن افالک ــه د ر مناقب العارفی ــت ک ــمس اس ــۀ ش ــا د ر خان ــرگ کیمی م
د ر یکــى د و روایــت متأخــر همچــون کیمیاخاتــون اثــر ســعید ه قــد س د یــد ه مى شــود . 
نویســند ه نــه فقــط د ر ایــن بخــش کــه د ر سراســر کتــاب معیــار خــود  بــراى پذیــرش 
ــات افالکــى و سپهســاالر را بیــان نمى کنــد  و به مقتضــاى حــال  ــا عــد م پذیــرش روای ی
و نیــاز بــه آن هــا اســتناد  مى کنــد  یــا د ر تخطئــۀ آن هــا مى کوشــد . بنابرایــن د ر این جــا 
ــان: 127) آن را رد   ــى (هم ــوم افالک ــت ِمعل ــن روای ــد ن ای ــول خوان ــا مجه ــا ب ــز تنه نی
ــن  ــه ای ــرى مى توانســت ب ــن متقن ت ــا قرائ ــر مى رســد ، ب ــه نظ ــه ب ــد . د رحالى ک مى نمای

ــد . ــامان ببخش ــد ود ى س ــمس تاح ــى ش ــت زند گ ــن روای مجاد له انگیزتری
«مــرگ کیمیــا» پــس از جد ایــى روایــت د ومــى اســت کــه مورد ِحمایــت نویســند ه 
ــاالت  ــمس و مق ــى ش ــه د ر زند گ ــواهد ى ک ــى و ش ــر تاریخ ــه ازنظ ــت. اگرچ ــم هس ه
وجــود  د ارد ، وزنــه بــه نفــع ایــن روایــت بســیار ســنگین تر از روایــت قتــل کیمیــا اســت، 
امــا نویســند ه باتکیه بــر عالئــق و انتخاب هــاى گزینشــى خــود  از د ر کنــار هــم نشــاند ن 
ــه  ــد ه اى ب ــد ه و حجــت قانع کنن ــا بازمان ــد  آن ه ــا تأیی تمــام گزاره هــاى متناقــض و رد  ی

ــت.  ــه نکرد ه اس ــد ه ارائ خوانن
«بــى مــا کجــا شــد » پنجمیــن فصــل کتــاب اســت کــه چنــد ان مرتبــط بــا زند گى 
مشــترك شــمس و کیمیــا و موضــوع کتــاب نیســت. نویســند ه بــا ذکــر فرازو فرود  هایــى 
کــه د ر اقبــال و اد بــار موالنــا بــه شــمس د ر مقــاالت بــه چشــم مى خــورد ، آن را متأثــر از 
ــا د ر  ــى موالن ــد  و از «واماند گ ــمس مى بین ــمنان ش ــل د ش ــا د ر مقاب ــل موالن عکس العم
چنبــرة عناد هــا» ســخن مى گویــد  و بــه « نقــد  عملکــرد  موالنــا» مى پــرد ازد . بــه د نبــال 
آن  شــمس بــه مرحلــۀ «اعــالم بى نیــازى از موالنــا» مى رســد  و «نقــد  شــمس از موالنــا» 
ــالۀ  ــى از رس ــه روایت های ــتناد  ب ــا اس ــه ب ــد  و د ر اد ام ــش» رو مى نمای ــش د روی و «رنج

گاه سود اى حقیقت گه مجاز
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

سپهســاالر و مناقب العارفیــن موضــوع غیبــت شــمس را بــا عنوان هــاى متعــد د  «بــى مــا 
کجــا شــد »، «پریــد ن د ر افــق غیــب» و «افســانه شــو» مى پرورانــد  و د ر پایــان ایــن فصــل 
ــا د ر چرخــش قلــم» ناخواســته تناقض هــاى مقــاالت شــمس  د ر قالــب «گریختــن معن
د راین زمینــه را آشــکار مى ســازد  (همــان: 173). پــس از آن بــه مبحــث «عروســى موالنــا 
بــا شــاهد  ازلــى» مى پــرد ازد . بــه نظــر مى رســد ، ایــن د و مقولــۀ آخــر خــارج از موضــوع 
ــم د ر «شــمس  ــا د ر چرخــش قل ــن معن ــه گریخت ــود  ک ــا ب فصــل حاضــر اســت و به ج
ــورد   شــمس و  ــاب د رم ــه کت ــه این ک ــت و باتوجه ب ــو» جــاى مى گرف ــه اى ت ــزى ک تبری

کیمیــا اســت، آورد ن مــرگ موالنــا د ر ایــن فصــل محلــى از اعــراب نــد ارد . 
پــس از پنــج فصلــى کــه نقــد  و معرفــى شــد ، نویســند ه د ر ســه پیوســت بــه نقــد  
ــن و  ــه عالءالد ی ــوى ب ــۀ مول ــى، تحلیــل ســه نام ــر روم ــون و د خت کتاب هــاى کیمیاخات
ــه  ــه بخــش پیوســت ب نهایتــاً نقــد  رمــان ملــت عشــق مى پــرد ازد . انتقــال عالءالد یــن ب
د و د لیــل کارى تأمل برانگیــز اســت: اول این کــه نویســند ه مکتوبــات را جــزء پنــج منبــع 
اصلــى خــود  معرفــى مى نمایــد  و تنهــا جایــى کــه بــه ایــن مکتوبــات ارجــاع مى د هــد ، د ر 
ــا بــه عالء الد یــن اســت کــه بــه پیوســت منتقــل شد ه اســت.  ــا نامه هــاى موالن ارتبــاط ب
ــاى  ــى د ر روایت ه ــرة اصل ــا مه ــمس و کیمی ــس از ش ــن پ ــه عالءالد ی ــۀ د وم این ک نکت
تاریخــى ایــن زند گــى مشــترك اســت و انتقــال آن بــه بخــش پیوســت بــه حاشــیه راند ن 
ایــن متــن تلقــى مى شــود ، امــا د رمــورد  رمان هــا نگارنــد ه از موضــع پیشــین نویســند ة 
ــان و پژوهشــى و  ــى رم ــت خیال ــل ماهی ــه د لی ــه «ب ــد  ک ــع مى نمای ــاع قاط ــاب د ف کت
ــاب الزم نمى د انســتم» (همــان:  ــر کت ــد ى تحقیقــى را ب ــود ن آن انتشــار نق تاریخــى نب
ــن  ــان تاریخــى پرد اخت ــد  رم ــه نق ــخ ب ــا تاری ــق ب ــه اصــوالً از منظــر تطبی 185)؛ چراک
بــه رســمیت نشــناختن حیطــۀ هنــر و رمــان اســت.8 صاحب نظــران بــر ایــن باورنــد  کــه 
رمــان تاریخــى «پیــش از هرچیــز بایــد  رمــان باشــد  و بعــد  «تاریخــى9».  آنــان ارزش ایــن 
نــوع اد بــى را بــه عنصــر خیال پــرد ازى و جنبــۀ فــرد ى، شــخصى، ذهنــى و عاطفــى د اد ن 
ــع  ــتبرد  د ر وقای ــى آن د س ــه ط ــد  ک ــى مى د انن ــخصیت هاى تاریخ ــا ش ــا ی ــه رخد اد  ه ب
ــد » (سید اشــرف، 1381: 26).  ــر رخ مى د ه ــخ از منظــرى د یگ ــى تاری تاریخــى و بازخوان
بــر ایــن اســاس به زعــم نگارنــد ه قضــاوت، مقایســه، تطبیــق و ارزیابــى روایت هــاى رمــان 
تاریخــى کــه وظیفــه اى د ر تبعیــت از واقعیت هــاى تاریخــى ند ارنــد  و گاه مى تواننــد ، د ر 
ــد  (پارسانســب، 1390:  ــکل بگیرن ــخ ش ــاى رســمى تاری ــه روایت ه ــراض ب ــل و اعت تقاب
ــا بیــش از این کــه همــت خــود  را صــرف نقــد   43)،  امــرى عبــث اســت و محققــان م
ــا تبییــن مــرز میــان هنــر و واقعیــت و نیــز  اخالقــى و تاریخــى رمان هــا کننــد ، بایــد  ب
بازکــرد ن گره هــاى کــور و بحث برانگیــز منابــع تاریخــى، خواننــد ه را د ر شــناخت صحیــح 
ــد ه د ر  ــارى نماینــد . بااین وجــود  نگارن ــزرگان فرهنگــى ی ابعــاد  واقعــى شــخصیت ایــن ب
ایــن نقــد  و نظــر به خاطــر پیوســت اول و ســوم کــه بــه ســه رمــان کیمیاخاتــون، د ختــر 
رومــى و ملــت عشــق پرد اخته اســت، ناگزیــر د ر حــد  ضــرورت بــه حیطــۀ رمان هــا هــم 
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وارد  مى شــود . 
پیوســت (الــف) کتــاب بــا عنــوان «شــمس د ر بوتــۀ کد امیــن کیمیــا؟!» (د رنگــى 
ــند ه  ــه نویس ــت ک ــن اس ــر ای ــد س)10 بیانگ ــعید ه ق ــتۀ س ــون نوش ــاب کیمیا خات د ر کت
ــه  ــا همــان اســتد الل و نگاهــى کــه ب ــه و ب ــد ه گرفت ــخ را ناد ی ــان و تاری ــان رم ــرز می م
ــل  ــم وارد  عم ــش ه ــن بخ ــه، د ر ای ــاالر پرد اخت ــالۀ سپهس ــن و رس ــد  مناقب  العارفی نق
ــا  ــر و ب ــا یکد یگ ــى ب ــر روم ــون و د خت ــاى کیمیاخات ــق روایت ه ــا تطبی ــت. او ب شد ه اس
ــا  ــه ب ــد  و د ر اد ام ــزام مى د ید ه ان ــخ ال ــا از تاری ــم ی ــت آن د و از ه ــى د ر تبعی تاریخ گوی
ــان  ــب حامی ــه از جان ــى ک ــاب مثبت ــد ن الق ــل و ند ی ــه مقاب ــت از وج ــو نگرى، غفل یکس
شــمس د ر کتــاب کیمیاخاتــون بــه او منتســب مى شــود ، بــه ویژگى هــاى منفــى اى کــه 
از زبــان مخالفــان او د ر ایــن کتــاب مى آیــد ، معتــرض مى شــود ، بــه رویکــرد  فمنیســتى 
ــا غفلــت  ــان و ب ــارة زن ــر نظــرات مثبــت مولــوى د رب ــاً با تکیه ب ــازد  و صرف نویســند ه مى ت
ــان  ــۀ زن ــى او را د رزمین ــى حت ــه برخ ــوى ک ــه و کالم مول ــى اند یش ــویه هاى منف از س
بیشــتر وفــاد ار بــه ســنت قــرون وســطایى د انســته اند  تــا ســیرة رســول اکــرم (شــیمل، 
1382: 359-358)، بــه د نبــال اثبــات ایــن مد عــا اســت کــه وقتــى موالنــا زنــان د یگــر 
ــف  ــود  لط ــرم خ ــرورد ة ح ــا، پ ــه کیمی ــى ب ــت، به طریقِ اول ــه اس ــه نواخت ــن هم را ای
ــب شــمس  ــوق او از جان ــه حق ــورد  تعــد ى ب بیشــترى د اشــته و نمى توانسته اســت، د رم
بى اعتنــا باشــد . نهایتــاً همنــوا بــا برخــى د یگــر از پژوهشــگران11 بــا مبنــاى فرویــد ى د اد ن 
ــۀ زیســتۀ نویســند ه نشــأت  ــد  از تجرب ــا مى توان ــه تنه ــاب ک ــاى کت ــه بعضــى گزاره ه ب
گرفتــه باشــد ، ناخــود آگاه گویــى ظرفیــت نقــد  روانکاوانــه را بــه کتــاب کیمیــا خاتــون 
مى بخشــد  کــه به زعــم نگارنــد ه فاقــد  آن اســت. واقعیــت ایــن اســت کــه برطبــق غــورى 
ــد ،  ــد  مى کن ــم آن را تأیی ــى ه ــا خاک ــاب غالمرض ــته و مســتند ات کت ــد ه د اش ــه نگارن ک
ــا چنان کــه بعضــاً خــود   ــورد  زند گــى مشــترك شــمس و کیمی رمان هــاى موجــود  د رم
نیــز گفته انــد 12، به نحــوى افراطــى پایبنــد  بــه تاریــخ بود ه انــد  و بســیار کمتــر از حــد س 
ــا د ر د ام حد ســیات تاریخــى  ــرورد ة حــرم موالن ــا پ ــاب کیمی و گمان هــاى نویســند ة کت

ــد ه اند .13  ــار ش گرفت
عنــوان پیوســت (ب) «عالءالد یــن افتخــار جالل الد یــن؟!» اســت. د ر ایــن پیوســت 
نویســند ه بــا اســتناد  بــه مــوارد ى همچــون: ســه مکتوبــى کــه موالنــا بــراى عالءالد یــن 
نوشته اســت (البتــه جوابــى از فرزنــد  نگرفتــه)، مقبــرة فرزنــد  کــه د ر جــوار پــد ر موالنــا 
ــراى وى مشــخص  ــا واســطۀ قاضــى ب ــا کــه ب ــه توســط موالن اســت، ســهم االرثى کــه ن
ــن  ــال عالءالد ی ــاالت د ر قب ــن مواضــع شــمس د ر مق ــر گرفت ــد ون د ر نظ شد ه اســت و ب
کــه گاه تــا حــد  «...خواســتمش کــه بــر هــم د رانــم» (شــمس، 1396، ج2: 266) پیــش 
ــه ایــن وســیله  ــا ب ــه د نبــال ترســیم چهــره اى مثبــت از عالءالد یــن اســت ت مــى رود ، ب
ــه کیمیــا و نقشــى منفــى اى کــه د ر ایــن زند گــى مشــترك  شــائبۀ د ل ســپرد گى او را ب
ــد  و بد گویى هــاى موجــود  د ر  ــر شد ه اســت، رد  نمای ــراى وى تصوی ــات تاریخــى ب د ر روای

گاه سود اى حقیقت گه مجاز
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

کتــاب مناقب العارفیــن را بــه د عواهــاى خانواد گــى پــس از مــرگ موالنــا بــراى تصاحــب 
ــگاه معنــوى او منتســب مى کنــد  (خاکــى، 1397: 224).  جای

«رمــان یــا رســالۀ ســیر و ســلوك؟» (تأملــى د ر کتــاب ملــت عشــق نوشــتۀ الیــف 
شــافاك) پیوســت (ج) کتــاب اســت. نویســند ه پــس از بیــان خالصــه اى از ملــت عشــق 
ــه ناشــى از  ــد  ک ــیه اى مى د ان ــى حاش ــر از عوامل ــاب را متأث ــن کت ــه ای ــه ب ــال جامع اقب
ــاى  ــت کتاب ه ــى، جذابی ــتورالعمل هاى عرفان ــود  د س ــاب، وج ــتى کت ــات فمنیس گرایش
ــه د لیــل رمان هــاى پیشــین  ــا ب ــه موالن معنویت گــرا، حســاس شــد ن فضــاى جامعــه ب
ــکوت  ــا مس ــت و ب ــى، 1397: 226) اس ــران (خاک ــۀ ای ــى زد گى د ر جامع و روان شناس
ــت  ــه شــمس و زند گــى مشــترك آن د و د ر مل ــا ب ــد ى کیمی ــت عالقه من گذاشــتن روای
عشــق و بــا انحــراف از موضــوع کتــاب بــه نقــد  رابطــۀ الــال بــا عزیــز زاهــارا و غیرشــرعى 
د انســتن ایــن ارتبــاط مى پــرد ازد  و به این ترتیــب تناســبى میــان آن هــا و رابطــۀ معنــوى 
ــۀ  ــد . ضمــن آن کــه به زعــم او «بســیارى از د ســتورات چهل گان ــا نمى یاب شــمس و موالن
ــن  ــى، 1397: 232). حقیقــت ای ــود  (خاک ــد  نمى ش ــا تأیی ــب موالن ــاب د ر مکت ــن کت ای
ــا مورد ِبحــث  ــه د ر این ج ــق ک ــت عش ــف مل ــى ضعی ــاى اد ب ــر از جنبه ه ــه اگ ــت ک اس
ــازى  ــا و ساد ه س ــه هاى موالن ــى اند یش ــۀ معرف ــاب د رزمین ــیم، کت ــم بپوش ــت، چش نیس
ایــن تعالیــم نــاب بســیار موفــق بود ه اســت. تعالیمــى ماننــد  اعتــراف بــه نظــام احســن، 
انــذار از خصــم د رون، عشــق بــه هســتى و آفریــد گان الهــى، کمال طلبــى انســان، اکســیر 
عشــق، تســلیم مشــیت الهــى بــود ن، افشــاى مرشــد  نماها، شــکر خد اونــد  د ر خیــر و شــر، 

تضــاد  عقــل و عشــق، حجــاب بــود ن گفتگوهــاى ظاهــرى و مــوارد  متعــد د  د یگــر.  
ــاور نگارنــد ه، ایــراد  اساســى کــه متوجــه ملــت عشــق اســت، ایــن اســت کــه   بــه ب
ــا وجــود  د ارد 14و  ــان شــمس و موالن ــوارد  می ــى کــه د ر بعضــى م به رغــم اختالفِ نظرهای
ــا را غــواص مى د انــد  و خــود  را بــازرگان (شــمس، 1396:  برخــالف آن کــه شــمس موالن
115)، شــافاك بــا تأســى از د یگــران شــمس را «ســازند ة «مکتــب مولوى» و پــد ر د وقلوى 
ــى،  ــخنگوى» (خاک ــوى را «س ــد ، مول ــى مى نمای ــى، 1387: 74)  تلق آن» (صاحب الزمان
ــى معرفــى مى کنــد   ــا را افالطون ــراون موالن ــه قــول ب ــا ب ــد  ی 1397: 66) شــمس مى د ان
ــراون، 1357: 202).  ــاد رت کرد ه اســت15 (ب ــکار ســقراط مب ــۀ اف ــان هنرمند ان ــه بی کــه ب
ــراى  ــد ه ب ــم نگارن ــه به زع ــه اى را ک ــوان د و نکت ــد ، نمى ت ــه ش ــه گفت ــر آن چ افزون ب
ــد ه  ــت، ناد ی ــفند یار شد ه اس ــم اس ــم چش ــا د ر حک ــرم موالن ــرورد ة ح ــا پ ــاب کیمی کت
ــرگاه  ــه و نظ ــه اند یش ــه ب ــى ک ــار نقد  های ــند ه د ر کن ــه نویس ــۀ اول این ک ــت. نکت گرف
برخــى پژوهشــگران یــا نویســند گان حــوزة شــمس و مولوى پژوهــى وارد  مى کنــد ، بعضــاً 
بــا غلبــۀ احساســات بــه نقــد  خــود  افــراد  نیــز مى پــرد ازد  و آنــان را بــا ویژگى هایــى چــون 
ــوود ى (خاکــى، 1397: 113)، کوته اند یــش (همــان: 9)، ســاد ه اند یش  ســینه چاکان هالی
(همــان)، خیــرى کــه د ر جانــش تمناى عطشــناك تمجید  و تحســین د ارد  (همــان: 181)، 
ــان)، د کان د اران، کالس د اران و  ــت (هم ــک روز روزه نگرفته اس ــرش ی ــه د ر عم ــى ک کس
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همایش ســازان (همــان: 10) مخاطــب قــرار مى د هــد  و نوشته هایشــان را حاصــل خیال هــا 
و د ل آزرد گى هــاى شــخصى (همــان: 14)، د ل زد گــى و به پوچى رســید گى (همــان)

بــازکاوى حقــوق پایمال شــد ة زنــان ایرانــى (همــان: 8)، تاختن هــاى ناآگاهانــه و 
ناجوانمرد انــه (همــان:10) و مــوارد ى ازاین د ســت تلقــى مى کنــد  و ضمــن آن کــه د ولــت 
ترکیــه را متهــم بــه فروکاســتن تعالیــم مولــوى بــه مراســم ســماع نمایشــى مى نمایــد ، از 
«کتاب هــاى ناســازى» کــه سپهســاالر و افالکــى به منزلــۀ باورمنــد ان اغراق گــر شــمس 
ــى از  ــد گان ایران ــتقبال خوانن ــد  و اس ــاد  مى کن ــان: 16)، انتق ــته اند  (هم ــوى نوش و مول

ــان: 226).  ــد  (هم ــان مى د ان ــى زد گى» آن ــل «روان شناس ــا را حاص رمان ه
ــات  ــود  د ارد ، تناقض ــاب وج ــن کت ــه د ر ای ــرى ک ــۀ د یگ ــیار قابلِ مالحظ ــۀ بس نکت
متعــد د ى اســت کــه د ر قضاوت هــاى متفــاوت د یــد ه مى شــود . نویســند ه بــد ون این کــه 
معیــار خاصــى ارائــه کنــد ، به مقتضــاى نیــاز اقــد ام بــه رد  یــا قبــول روایت هــاى افالکــى 
ــوگیرانه  ــاى س ــن گزینش ه ــاب از ای ــق کت ــه منط ــت، تا جایى ک ــاالر نمود ه اس و سپهس
ــات  ــان: 17) اعتراض ــه (هم ــى خد اگون ــیم شمس ــر ترس ــت. او به خاط ــرر شد ه اس متض
ــه  ــى ک ــود  زمان ــالۀ سپهســاالر د ارد . با این وج ــب و رس ــاى مناق ــه کتاب ه چشــمگیرى ب
ــه همیــن روایت هــاى مخــد وِش  ــا اســتناد  ب ــرد ازد ، ب ــا مى پ ــت رمان ه ــى روای ــه ارزیاب ب
ــه گفتــۀ شــمس کــه  ــا اســتناد  ب افالکــى و سپهســاالر نظــر مى د هــد  (همــان: 191). ب
«مــن جــزء جماعــت کرامتــى نیســتم کــه د ســت بــر نهــم، بیمــار صحــت یابــد » (همــان: 
130) و  بــا ذکــر نمونه هایــى از کرامــات مخــد وِش منســوب بــه شــمس د ر پایــان فصــل 
چهــارم (همــان: 138-132)،  ســعى د ر اثبــات غیرقابلِ اطمینــان بــود ن منابــع تاریخــى 
ــه میــان مى آیــد ، د ر چرخشــى قابلِ توجــه  ــا ب ــا زمانــى کــه روایــت قتــل کیمی د ارد ، ام
ــا را حاصــل  ــرد ن کیمی ــان م ــند ة رم ــرا نویس ــد : چ ــکارى مى پرس ــتفهام ان ــک اس ــا ی ب
ــان:  ــم کرد ه اســت؟ (هم ــا مته ــل کیمی ــه قت ــات!! شــمس ند انســته و شــمس را ب کرام
128) باتوجه بــه نوشــته هاى پیشــین اعتــراض نویســند ه کــه «چــرا چنیــن کتابــى (ملــت 
عشــق) بــه تیــراژ بــاال مى رســد ، امــا متن هــاى اصلــى د ربــارة شــمس و موالنــا د ر همــان 
ــالۀ  ــا رس ــن ی ــون مناقب العارفی ــى چ ــه کتاب ــراى نمون ــد ؟ ب ــى ماند ه ان ــاى ابتد ای چاپ ه
ــرى از  ــۀ د یگ ــان: 226) نمون ــید ه اند ؟» (هم ــود  رس ــن خ ــاپ چند می ــه چ ــاالر ب سپهس
ایــن تناقضــات اســت. همچنــان کــه د فــاع پیشــین ایشــان از تنبیهــات فیزیکــى کیمیــا و 
توجیــه آن هــا بــا آیــات قرانــى، بــا افســانه خوانــد ن د عــواى نهایــى منجــر به مــرگ کیمیا 
ناســازگار اســت. حجت هــاى ضعیــف نویســند ه د ر سراســر کتــاب زمینه ســاز د ســته اى 
د یگــر از ایــن تناقضــات و خد شــه د ار کــرد ن اعتمــاد  خواننــد ه بــه کتــاب اســت. غالمرضــا 
ــى  ــى بهانه جوی ــن اعتراضــات شــمس را «نوع ــراى شــمس و عالءالد ی ــى د ر د ر ماج خاک
ــا  ــه کیمی ــوان ب ــن ج ــد ى عالءالد ی ــد . عالقه من ــان: 113) مى نام ــمس» (هم ــۀ ش پد ران
ــه  ــد  و د رحالى ک ــرعى» مى بین ــکام ش ــه اح ــد ى ب ــد م پایبن ــى او و ع ــات «د یوانگ را اثب
ــل  ــى از متأه ــم حرف ــخ ه ــت و تاری ــوز ازد واج نکرد ه اس ــر هن ــراد ر بزرگت ــن، ب بهاءالد ی

گاه سود اى حقیقت گه مجاز
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

ــه افتخار المد رســین اســت،  ــن را ک ــود ن عالءالد ی ــزب ب ــن نزد ه اســت، ع ــود ن عالءالد ی ب
ــد   ــن رون ــد . ای ــد ، رد  مى کن ــف ازد واج مى کرد ه ان ــن تکلی ــران د ر س ــه پس ــى ک د ر زمان
ــود   ــاره ش ــا الزم اســت اش ــود . د ر این ج ــه مى ش ــى گرفت ــاب پ ــاى کت ــب فصل ه د ر اغل
ــان  ــه د ر کتاب خوان ــه اى ک ــز و نقاد ان ــگاه تی ــه و ن ــب جامع ــه باســواد ى غال ــه باتوجه ب ک
ــیانى  ــر پیش ــان ب ــرف و حد یثش ــه ح ــى ک ــى رود  صاحب نظران ــار م ــود  د ارد ، انتظ وج
کتاب  هــا مهــر تأییــد ى بــر آن هــا تلقــى مى گــرد د  یــا د ر جلســات نقــد  و بررســى آثــار 
ــمین ها  ــث و س ــن غ ــه ای ــود  را ب ــان خ ــترى مخاطب ــق بیش ــا تعم ــد ، ب ــور مى یابن حض
رهنمــون شــوند . باشــد  کــه راه هــاى بهتــرى بــه روى پژوهش هــاى د انشــگاهى به ویــژه 

د ر شناســایى میــراث فرهنگــى گشــود ه گــرد د . 

نتیجه گیرى 
ــیه اى  ــه حاش ــد ن ب ــال تبد یل ش ــا د رح ــمس و کیمی ــتان ش ــد ، د اس ــر مى رس ــه نظ ب
پر رنگ تــر از متــن اســت. بنابرایــن بــراى جلوگیــرى از د امنه د ارتــر شــد ن ایــن موضــوع 
ــى از  ــى و تاریخ ــاى اد ب ــناختن مید ان ه ــمیت ش ــه رس ــا ب ــه ب ــت ک ــن اس گام اول ای
ارزیابــى متــون تخیلــى ماننــد  رمــان بــا ســنجه هاى تاریــخ د ورى شــود  و ایــن مــرز بــراى 
ِاطمینان تــرى چــون  خواننــد گان نیــز تبییــن گــرد د . د ر مرحلــۀ بعــد  باتکیه بــر آثــار مورد 
مقــاالت شــمس بــه نقــد  و ارزیابــى منابــع تاریخــى موجــود  د راین زمینــه اقــد ام شــود  و 
ــر  ــه روایتــى قابلِ اعتماد ت ــگاه جانب د اران ــه د ور از هــر ن ــات تاریخــى ب از میــان ایــن روای
بــه مخاطــب ارائــه گــرد د ، چراکــه به زعــم نگارنــد ه حتــى برخــى از کســانى کــه تــا بــه 
ــات  ــا حد ســیات و فرضی ــم فرســود ه اند ، ب ــورد  قل ــگارى د راین م ــۀ تاریخ ن ــا د اعی ــروز ب ام
ــترد ه تر  ــات را گس ــۀ مناقش ــد  و د امن ــخ افزود ه ان ــن تاری ــاد  ای ــه ابع ــود  ب ــۀ خ جانب د ارن

کرد ه انــد . 

پى نوشت 
1. این عنوان تک مصرعى از بیت زیر د ر د فتر اول مثنوى مولوى د استان طوطى و بازرگان است: 

گاه سود اى حقیقت گه مجاز  گه تناقض گاه ناز و گه نیاز   
ــت  ــرار پى نوش ــۀ 278 و 279، تک ــا د ر د و صفح ــد  از موالن ــه بع ــى مولوی ــات کتاب شناس ــرار اطالع 2. تک
صفحــۀ 83 د ر صفحــۀ 94، تکــرار پى نوشــت صفحــۀ 245 د ر صفحــۀ 248، تکــرار روایتــى کــه د ر صفحــۀ 

ــۀ 274.  ــت د ر صفح ــوان پى نوش ــد ه به عن 208 آم
ــى  ــد  و ابن عرب ــروس مى بین ــوى را ع ــوق معن ــروس» معش ــش آن ع ــس پی ــب تعری ــوى «د ر ش 3. مول
ــه  ــب ب ــام، ملق ــق نظ ــف عش ــرح و وص ــز د ر ش ــان رم ــا زب ــواق را ب ــرى ترجمان األش ــورت افراطى ت به ص
عین الشــمس و البهــاء (د فتــر غزلیــات) ســرود ه و ایــن عشــق را شــرح ربانــى تلقــى کرد ه اســت. (ســتارى، 

ــود  د ارد .   ــان وج ــخ عرف ــم د ر تاری ــرى ه ــد د  د یگ ــاى متع 1384: 73-72) و نمونه ه
4. د راین زمینــه نظــرات متفــاوت و متناقضــى وجــود  د ارد . اعظــم نــاد رى بــا افالکــى هم عقیــد ه اســت کــه 
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ــاد رى، 1396: 175) ایشــان همچنیــن مى نویســد  کــه  شــمس د ر د ور اول د ر قونیــه ازد واج کرد ه اســت. (ن
شــمس پیــش از طــالق مهریــۀ کیمیــا را د اد ه اســت (همــان: 171).

5. محمد  حنیف، 22 مرد اد  1396، خبرگزارى تسنیم، جلسۀ نقد  و بررسى رمان وقت معلوم.
ــا آن بخــش از شــریعت کــه  ــاره مى گویــد : احســاس مى کنــم، عرفــاى مــا ب 6. مصطفــى ملکیــان د راین ب
مربــوط بــه ارتبــاط میــان انســان و خــد ا اســت، ماننــد  نمــاز و روزه و اوراد  موافق تــر بود ه انــد  و د ر آن چــه 
ــال  ــم د ر کان ــن ســخنرانى ه ــد . ای ــود ه، تســامح مى ورزید ه ان ــان انســان ها ب ــاط می ــا ارتب ــه متناســب ب ک

 hpp://3danet.ir ــایت ــم د ر س ــرام قابلِ د سترســى اســت و ه ــخنرانى هاى تلگ س
ــد   ــرار مى د ه ــت خــود  ق ــورد  حمای ــه م ــاى فیزیکــى شــمس را این گون ــن د رگیرى ه ــاد رى ای 7. اعظــم ن
ــاد رى، 1396:  ــرد  (ن ــم مى ک ــى ه ــرى فیزیک ــى د رگی ــا حت ــتن کیمی ــراى نگه د اش ــد : شــمس ب و مى گوی
ــه جرگــۀ رمان نویســان  ــا حــد س و گمــان و تخیــل ناخواســته ب ــگاران هــم ب 172). به این ترتیــب تاریخ ن

مى پیوند نــد .
8. امــرى کــه ظاهــراً د ر میــان برخــى از پژوهشــگران ایرانــى پذیرفتــه نیســت یــا تبییــن نشد ه اســت. مثــال 
د یگــر: ایــن خطــا را د ر کتــاب بــى مــن مــرو مى بینیــم کــه نقــد  تاریخــى چهــار رمــان را پــى  گرفته اســت 

و د ر رمــان د انســتن یــا ند انســتن آن هــا همچــون خاکــى د چــار تناقــض شد ه اســت.
9. جواد  اسحاقیان د ر گفت وگو با ایسنا با عنوان «بحثى د ربارة رمان تاریخى»، 13 خرد اد  1397.
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10.  ایــن پیوســت کــه گویــى د ر اصــل یاد د اشــتى بود ه اســت کــه نویســند ه ابتــد ا آن را د ر وبــالگ شــخصى 
خــود  منتشــر کرد ه اســت، نیــاز بــه ویرایــش اساســى د ارد . 

11. رجــوع شــود  بــه مقالــۀ «کیمیــاى شــمس» بــه قلــم شــریفى و همــکاران کــه د ر آن اد عــا مى شــود : 
«روایــت شــمس د ر کتــاب ســعید ه قــد س از منظــر روانــکاوى (غالبــاً فرویــد ) د نبــال مى شــود » (شــریفى و 
د یگــران، 1389: 136)؛ زیــرا «د ر روایــت او شــمس از آن شــخصیت عرفانــى کــه د ر کتــب روایــى و تاریخــى 
ــى مطــرح مى شــود  کــه  ــز و انگیزه هــاى روان ــا غرای ــوان شــخصى ب ــرد  و به عن ــه مى گی ــه شــد ه، فاصل ارائ

همیــن شــخصیت همــه جانبــه او را محــد ود  مى کنــد » (همــان: 137).
12. محمد رضــا خاکــى ، بــا ارجــاع بــه نشســت صــد  و شــصت و هفتــم خانــۀ کتــاب، بــه نقــل از ســعید ة 
قــد س مــى نویســد  «مــن بــه شــد ت د ر نوشــتن ایــن کتــاب بــه تاریــخ وفــاد ار بــود م. بایــد  تأکیــد  کنــم کــه 
بیــش از بیســت بــار آن کتــاب را بازنویســى کــرد م. بــه ایــن خاطــر کــه احســاس مى کــرد م، بــه ســاحت 

تاریــخ تجــاوز کــرد ه ام و نوشــتن را از نــو آغــاز کــرد م». (خاکــى، 1397: 187)
ــرورد ة  ــا پ ــد ه انجــام د اد ه اســت، هــم د ر سرتاســر همیــن کتــاب کیمی ــر بررســى اى کــه نگارن 13. افزون ب
حــرم موالنــا ایــن اد عــا اثبــات مى شــود  و هــم بــا اســتناد  بــه مقالــۀ «کیمیــاى شــمس»، بــه قلــم شــریفى 
و همــکاران کــه ســى مــورد  از گزاره هــاى کتــاب کیمیاخاتــون را بررســى کرد ه اســت، تقریبــاً جــز قتــل 

کیمیــا و مخالفــت کیمیــا بــا ازد واج بــا شــمس بقیــۀ مــوارد  ازنظــر تاریخــى تأییــد  مى شــوند . 
14. ســبحانى بــه نقــل از مقد مــۀ کتــاب رســاله  د ر مناقــب خد اونــد گار اثــر فریــد ون سپهســاالر، تصحیــح 
ــه  ــاب، ب ــهر کت ــد گار» د ر ش ــب خد اون ــاله د ر مناق ــد  د ر نشســت «رس ــد  موح ــد  و صم ــى موح محمد عل
ــاد  آن د و  ــر متض ــد  نظ ــد ، مانن ــان مى کن ــا را بی ــن اختالفِ نظر ه ــوارد ى از ای ــن 1391، م ــخ 3 بهم تاری
د ربــارة بایزیــد  و حــالج، د یــد گاه مثبــت موالنــا بــه مخاطبــان عــام و بى توجهــى شــمس بــه ایــن گــروه 

گاه سود اى حقیقت گه مجاز
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و ... . 
15. نظــرات مولــوى د راین بــاره نیــاز بــه بررســى بیشــتر د ارد . ضمــن آن کــه همیشــه مخالــف تقلیــد  بــود ه 
و د ر ذم آن ابیــات فراوانــى د ارد ، امــا  از ذکــر ایــن نکتــه هــم کــه شــمس اســرار نبــى را همــه بــر او آشــکار 
کــرد ه، ابایــى ند اشته اســت: ســلطان عرفنــاك بــد ش محــرم اســرار/ تــا ســر تجلــى ازل جملــه بیــان کــرد  
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د انش آموختة د کتری زبان و اد بیات فارسی د انشگاه شهید  چمران اهواز و پژوهشگر اد بیات عامه  
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گنجینه ای از فرهنگ ایران زمین
       

چکید ه
د اسـتان هاى عامیانـۀ لرسـتان، مجموعـه اى چهارجلد ى اسـت که به تازگـى د ر مرکـز د ایرة المعارف 
بـزرگ اسـالمى بـه چـاپ رسید ه اسـت. مقالـۀ حاضر بـه نقد  و بررسـى ایـن مجموعـه د ر د و بخش 
پرد اخته اسـت؛ د ر بخـش اّول، ضمـن نقـد  شـیوة چـاپ، د اسـتان هاى کتـاب و روایت هـاى مهـم، 
بـر اسـاس فهرسـت جهانى آرنه/تامپسـون معرفـى شد ه اسـت. د ر بخـش د وم، د یباچۀ ویراسـتار بر 

کتـاب و اشـکاالت مختلـف ایـن د یباچه نقد  و بررسـى شد ه اسـت.
کلید واژه: افسانه، اد بیات شفاهى، اد بیات عامه

مقد مه
مرکـز  هّمـت  بـه  کـه  اسـت  چهارجلـد ى  مجموعـه اى  لرسـتان  عامیانـۀ  د اسـتان هاى 
د ایرة المعارف بزرگ اسـالمى و به کوشـش ناد ره نفیسـى به چاپ رسید ه اسـت. د استان هاى 
چاپ شـد ه د ر ایـن مجموعـه، اسـناد  ارزشـمند ى مربـوط به حد ود  پنجاه سـال پیش اسـت 
کـه تاکنـون د ر د سـترس پژوهشـگران نبود ه و انتشـار آن ها از ایـن حیث، اهّمیـت فراوانى 
د ارد . نگارنـد ة ایـن سـطور، ضمـن ارج نهـاد ن بـر کار سـترگ مرکـز د ایرة المعـارف بـزرگ 
اسـالمى و کوشـش نفیسـى1 بـراى چـاپ ایـن مجموعه، تـالش مى کند  تـا د ر این نوشـته 

برخـى اشـکاالت کتـاب را د ر جهـت ارتقـاى آن د ر چاپ هـاى بعـد ى نشـان د هد .
این د استان ها میراث ارزشمند ى از واحد  «پژوهش ایران زمین» د ر تلویزیون ملى ایران 
است. اگرچه ویراستار د ر مقد مۀ کتاب، تاریخ گرد آورى این گنجینه را زیر نظر فره وشى، 
این  مسئولیت  که  است  آن  صحیح  اّما   ،(33 (نفیسى، 1397:  کرد ه است  ذکر  چهل  د هۀ 
د ر  ایران زمین»  واحد  «پژوهش  این که  توضیح  شد .  محّول  ایشان  به  پنجاه  د هۀ  د ر  پروژه 
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پژوهشگران  شد .  تشکیل  ایران  ملى  تلویزیون  د ر  رهنما  فرید ون  مد یریت  به  سال 1346، 
این واحد  د رزمینۀ میراث فرهنگى و زیبایى هاى خاص محلى هر منطقه،  بناهاى تاریخى، 
نقاط  د ر   ... و  عامه  اد بیات  باورها،  مراسم،  و  جشن ها  اجتماعى،  و  خانواد گى  زند گى  آد اب 
مختلف ایران تحقیق مى کرد ند . سرپرستى این واحد  پس از فوت رهنما د ر سال 1352، 
بهارلو، 1396: 519).  نک.  نیز  و163؛  (سازگار، 1356: 40  شد   واگذار  فره وشى  بهرام  به 
موارد  د یگرى نیز مؤید  این مطلب است: الف) تاریخ مند رج د ر پایان مقد مۀ نظرى ـ یکى 
از گرد آورند گان ـ که د ر آغاز این مجموعه آمد ه است، یعنى ارد یبهشت 1353-1354، ب) 
تاریخ جمع آورى قصه هاى مرد م کازرون، توسط محسن پزشکیان ـ از پژوهشگران پروژة 
ـ  یکتا  شاکرى  گفتۀ  ج)  و  شد ه است  ثبت  سال هاى 1354-1350  بین  که  ـ  زمین  ایران 
که پژوهشگر و از گرد آورند گان افسانه هاى همین مجموعه بود ه است (مصاحبۀ نگارند ه با 
شاکرى یکتا). پژوهشگران د ر هر منطقه پس از ضبط افسانه ها، آن ها را به صورت خام بر 
به  (شبیه  صحافى شد ه  کتاب  یک  قالب  د ر  آن را  حروف چینى،  از  پس  و  آورد ه  کاغذ  روى 
افسانه ها،  جمع آورى  بر  افزون   گرد آورند گان  مى د اد ند .  تحویل  د انشجویى)  پایان نامه هاى 
یک مونوگرافى (تک نگارى) نیز تهیه مى کرد ند  و د ربارة وضعیت جغرافیایى منطقه، آد اب و 
رسوم، زبان، خوراك و... اطالعاتى جمع آورى و کتابى ضمیمه تد وین مى کرد ند  (مصاحبه با 
شاکرى یکتا). بد ین ترتیب، این پروژه مجموعه اى غنى از فرهنگ و اد بیات شفاهى شهرهاى 

مختلف ایران به د ست د اد ه است.
د ر اد امـه، بـه بررسـى کتـاب د ر د و بخـش پرد اختـه مى شـود . بخـش اول: بررسـى 
د اسـتان ها و شـیوة ویرایـش و چـاپ آن هـا و بخـش د وم: د ر نقـد  د یباچـه و برخـى نـکات 

توضیحـى د ر متـن کتـاب.

■ نفیســی، ناد ره (1397). د اســتان های عامیانه 
لرســتان. زیر نظر بهرام فره وشــی. تهران: مرکز 

د ایرة المعارف بزرگ اسالمی.
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گنجینه اى از فرهنگ ایران زمین

1. د استان ها
پـس از سـال ها پژوهـش د ربـارة افسـانه ها، افسـانه پژوهى امـروزه به صـورت یـک د انـش 
وجـود   بـه  حـوزه  ایـن  د ر  مشـخصى  تقسـیم بند ى هاى  و  تعاریـف  و  د رآمـد ه  تخصصـى 
آمد ه اسـت؛ بـراى مثـال، طبقه بنـد ى افسـانه هاى شـفاهى یکـى از موضوعـات مهـم علـم 
فولکلـور و به ویـژه افسانه شناسـى اسـت. از روش آرنـه کـه بـه د سـت اسـتیث تامپسـون 
آمریکایـى تکامـل یافـت گرفتـه، تـا روش سـاختارگراى والد یمـر پـراپ کـه بعد هـا با نظر 
د یگـران و ازجملـه خد یـش، افسانه شـناس ایرانى تغییراتى اساسـى د ر آن د اد ه شد ه اسـت. 
هریـک از نحله هـاى مختلـف فولکلورشناسـى، مبنـاى معینـى بـراى ایـن کار د ر نظـر 
گرفته اسـت. د راین بـاره مى تـوان بـه اولریـش مارزلف اشـاره کـرد  که بر اسـاس طبقه بند ى 
مشـهور آرنه/تامپسـون بـه طبقه بنـد ى افسـانه هاى ایرانـى پرد اخته انـد . این اثر به فارسـى 

نیـز ترجمـه شد ه اسـت (نـک. مارزلـف، 1391).
د اسـتان ها  چـاپ  بـه  افسـانه پژوهى  د انـش  بـه  التفـات  بـد ون  محتـرم  ویراسـتار 
پرد اخته اسـت. بـه ایـن معنـى کـه د اسـتان هاى ایـن مجموعـه بى هیچ گونـه طبقه بند ى اى 
چـاپ شـد ه اند  و متأسـفانه تقسـیم بند ى اى کـه د ر جلـد  د وم و چهـارم صـورت گرفتـه، 
د قیق نیسـت. شایسـته اسـت، د سـتِ کم افسـانه ها بر اسـاس تقسـیم بند ى رایج و کد هاى 
جهانـى تبویـب شـود  تـا د اسـتان ها منظم تـر شـد ه و کار بـراى پژوهشـگرانى کـه بـه ایـن 
د اسـتان ها مراجعـه مى کننـد  نیـز راحت تـر شـود . اگرچـه ایـن شـیوة انتشـار، یعنـى چاپ 
مجموعـه اى از افسـانه هاى حیوانـات و افسـانه هاى سـحرآمیز و... د ر کنـار هم، د ر گذشـته 
مرسـوم بود ه اسـت، امـروزه کـه قریـب سـى سـال از انتشـار کتـاب مارزلـف و کتاب هـاى 
د یگـرى ماننـد  قصه هاى مشـد ى گلین خانـم، توپوزقلـى میـرزا، قصه هاى مـرد م (وکیلیان، 
1379)، نمونه هایـى از قصه هـاى مـرد م (افشـین نـاد رى، 1383) و افسـانه هاى ایرانـى 
بـه روایـت د یـروز و  امـروز (تاکه هـارا و وکیلیـان، 1396) مى گـذرد ، ایـن شـیوة چـاپ 

قابل توجیـه نیسـت.
اشـکال  از  خالـى  و  یکد سـت  کتـاب  د ر  نیـز  چـاپ  شـیوة  این کـه  د یگـر  نکتـۀ 
تقسـیم بند ى هایى  چهـارم  و  د وم  جلـد   د ر  کتـاب،  جلـد   چهـار  مجمـوع  از  نیسـت. 
انجـام شـد ه و جلـد  اّول و سـوم بـد ون تقسـیم بند ى اسـت. د ر جلـد  د وم، د اسـتان ها بـر 
و  عبـاس  شـاه  قصه هـاى  زن،  از  قصه هایـى  پهلوانـى،  «قصه هـاى  بـه  مضمـون  اسـاس 
(قصه هـاى  د وم  بـا «قسـمت  تقسـیم بند ى  ایـن  شـد ه اند .  تقسـیم  تفریحـى»  قصه هـاى 
پهلوانـى)» آغـاز مى شـود  و اگرچـه هفـت افسـانه پیـش از قسـمت د وم آمد ه اسـت، اّمـا 
نیسـت معلـوم  و  نشـد ه  گرفتـه  نظـر  د ر  بخش بنـد ى اى  و  عنـوان  افسـانه ها  ایـن  بـراى 
بـر اسـاس تقسـیم بند ى کتـاب، ایـن د اسـتان ها د ر چـه طبقـه اى قـرار مى گیرنـد . نکتـۀ 
د یگـر این کـه مضمـون برخـى از افسـانه ها، بـا عنوان بخـش هم خوانى نـد ارد ؛ بـراى مثال، 
د اسـتان هاى قسـمت د وم (قصه هـاى پهلوانـى) و قسـمت سـوم (قصه هایـى از زن) بیشـتر 
افسـانه هاى سـحرآمیز اسـت (نـک. اد امـۀ مقالـه). ازاین گذشـته، د ر جلد هـاى د یگـر نیـز 
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

افسـانه هایى وجـود  د ارد  کـه مى توانسـت ذیـل همیـن عنوان هـا طبقه بنـد ى شـود  (بـراى 
نمونـه نـک. د اسـتان «شـاه عبـاس و سـه د زد » 109/4؛ «شـاه عبـاس و د ختـر گاوچران» 
181/4؛ «شـاه عبـاس و حاتـم»89/1 و...). د ر جلد  چهارم طبقه بند ى د اسـتان ها بر اسـاس 
نـام روسـتا  اسـت. د ر ایـن جلد  نیـز همانند  جلـد  د وم، بـراى تعـد اد ى از د اسـتان ها که د ر 
روسـتاى «بـاغ گل گل» جمـع آورى شـد ه اند ، عنوانـى نمى بینیم. تقسـیم بند ى روسـتاهاى 
د یگـر نیـز د قیـق و مرتب نیسـت. بـراى مثـال، یکـى از افسـانه هایى که د ر روسـتاى «آب 
انـار» ضبـط شـد ه، د ر گـروه افسـانه هاى روسـتاى «چشمه شـیرین» آمد ه اسـت (143/4). 
همچنیـن افسـانه هاى روسـتاى «چشمه شـیرین» ذیـل د و بخـش مجـزا بـا همیـن عنوان 

تکـرارى آمد ه انـد  (135/4-146و 173-183).
امـا نکتـۀ بااهّمیت تـر ایـن اسـت کـه تعـد اد  زیـاد ى از د اسـتان ها شـبیه بـه هـم و 
د رواقـع، روایت هـاى مختلـف از یـک د اسـتان اسـت کـه گاهى حتى نام یکسـان یا مشـابه 
د ارنـد . بهتـر اسـت ایـن روایت هـا د ر کنـار یکد یگـر بیاینـد  و یـا حتـى یـک یـا د و روایـت 
به طـور کامـل و سـایر روایت هـا به طـور خالصـه نقل شـود  و نـکات مهـم و متفـاوت آن ها 

د ر پانوشـت ذکـر گرد د .
بـا عنایـت بـه توضیحات مذکـور و باتوجه به اهّمیت فراوان د اسـتان هاى ایـن مجموعه، 

نگارنـد ه نکاتـى را د ربـارة طبقه بنـد ى و روایت هـاى مختلف د اسـتان ها ذکر مى کند .
د استان هاى این مجموعه را مى توان به د و د سته تقسیم کرد :

از  ارزشـمند   و  بد یـع  روایتـى  مجموعـه،  د اسـتان هاى  از  قابل توجهـى  تعـد اد   الـف) 
افسـانه هایى معّیـن هسـتند  کـه روایت هایـى از آن هـا پیش از ایـن د ر ایران چاپ شـد ه  اند . 
همچنیـن برخـى از د اسـتان ها ریشـۀ ضرب المثل هـا بود ه و برخـى نیز به لحاظ نـوع روایت 
مهـم هسـتند . برخـى از افسـانه ها نیز ترکیبـى از چند  تیپ هسـتند  که اگرچـه د ر مناطق 
د یگـر نیـز این گونـه افسـانه ها رایـج اسـت، اّمـا روایت هـاى ایـن کتـاب، جالـب توجه انـد . 
یکـى از نـکات ارزشـمند  کتـاب کـه نیـاز بـه تأکیـد  د ارد ، ایـن اسـت کـه برخـى از راویان 
تعـد اد  زیـاد ى د اسـتان نقـل کرد ه اند . این موضوع نشـانگر حافظـۀ قوى و مهـارت راوى د ر 
د اسـتان گویى اسـت. ضمـن این کـه نـوع روایتگـرى برخـى از این راویـان نیز بسـیار زیبا و 

د لنشـین است. 
 د ر اد امـه، بـه معرفى د اسـتان ها پرد اخته مى شـود . براى سـهولت مطالعـۀ خوانند گان، 
د اسـتان ها بـر اسـاس ترتیبـى کـه د ر جلد هـا آمد ه انـد ، ذکـر مى شـوند  و د راین میـان، تنها 

روایت هـاى مشـترك جلد هـاى مختلـف، د ر کنـار یکد یگـر معرفـى مى گرد ند . 
آرنه/تامپسـون   507 C تیـپ  مطابـق   ،(58/1) حق شـناس»  «ماهـى  د اسـتان  ـ 
(مـرد ة سپاسـگزار)؛ روایتـى د یگـر از ایـن تیـپ د ر جلـد  د وم کتـاب بـا عنـوان «د اسـتان 
خاکسترنشـین ها» آمد ه اسـت (113/2). ایـن افسـانه کـه د ر کتـاب حاضـر، جـزو قصه هاى 
و  سـحر  افسـانه هاى  رد یـف  د ر  آرنه/تامپسـون  فهرسـت  د ر  شـد ه،  طبقه بنـد ى  پهلوانـى 
جاد ویـى قـرار مى گیـرد  (نـک. مارزلـف،1391: 117). د اسـتان «پاد شـاه ماهـى» د ر جلـد  
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چهـارم نیـز (131/4) روایتـى د یگـر از ایـن د اسـتان اسـت.
ـ د اسـتان «حاجـى و کچل» (75/1) مطابـق تیپ 936 آرنه/تامپسـون («کوه جواهر»؛ 
مقایسـه کنید  با د اسـتان «کـوه المـاس» د ر هزارویک شـب، 1386: 117/4-114). انجوى 
روایت هـاى مختلفـى از این د اسـتان را ثبت کـرد ه (نک. انجوى شـیرازى، 1395، 246/5-

229) و ضرب المثـل «تـو نیکـى کـن و بـر د ریـا انـد از» مربـوط بـه همین د اسـتان اسـت 
(نـک. د هخـد ا، 1352: 567/1). روایـت د یگـرى از ایـن د اسـتان نیـز بـا نـام «تـو نیکـى 

مى کـن و د ر د جلـه انـد از» د ر جلـد  سـوم آمد ه اسـت (53/3).
ـ د اسـتان «خیـر و شـر» (77/1) مطابـق تیـپ 613 آرنه/تامپسـون بـا همیـن نـام؛ 
اهّمیـت روایـت کتـاب د ر این اسـت که شـبیه روایـت نظامى اسـت (نک. نظامـى، 1390: 
269) و ازایـن رو بـراى بررسـى هاى تطبیقـى حائـز اهّمیـت اسـت. روایت هـاى د یگـرى از 
ایـن د اسـتان د ر جلد هـاى د یگـر با عنـوان «قصـۀ راه و بیـراه» (71/3)، د اسـتان «د و راه» 
(211/4) و د اسـتان «خوش شـانس و بد شـانس» (147/3) آمد ه اسـت کـه روایـت اخیـر، 
بسـیار متفـاوت و بد یـع اسـت و تـا انـد ازه اى کـه نگارنـد ه آگاهـى د ارد ، تاکنـون چنیـن 

روایتـى از ایـن تیـپ د ر ایـران ثبـت نشد ه اسـت.
ـ از د اسـتان «علـم زیرزمیـن» (80/1)، تیپ *303* (د رویش خبیث)، روایتى بسـیار 
جالـب، بـا مؤلفه هـاى امـروزى (همچون ماشـین و خرید  و فـروش آن د ر بـازار)، د ر همین 

جلـد  با عنوان «ریسـمان گوسـفند » (121/1) آمد ه اسـت.
ـ از د اسـتان «اصفهانـى و مـرد  نهاونـد ى» (85/1)، تیـپ 1639، روایت هـاى فراوانـى 
د ر ایـران ثبـت شد ه اسـت. د اسـتان د ر زمـان شـاه عبـاس اتفاق مى افتـد  و د رعین حـال، با 

مؤلفه هـاى امـروزى مثـل ماشـین روبرو هسـتیم.
ـ د اسـتان «روبـاه و مـرد  آسـیابان» (99/1) روایتـى خـاص از تیـپ 1640 (ترسـوى 
شـجاع)؛ روایـت د یگـر آن د ر جلـد  چهـارم بـا نـام «آد م نمک نشـناس» (137/4) آمـد ه کـه 
ترکیبـى از تیپ هـاى 545 (روباه مد د کار)  و 1640 (ترسـوى شـجاع) آرنه/تامپسـون اسـت. 
روایتـى از آن نیـز بـا تفاوت هایـى د ر روسـاخت، د ر جامع الحکایـات نیـز آمد ه اسـت (نـک. 

.(305-319 جامع الحکایـات،1391: 
ـ د اسـتان «آرزو» (104/1) روایتـى جـذاب از تیـپ 707 (زن متهـِم مبـرا از گنـاه)؛ 
برخـى عناصـر آن برگرفته از شـاهنامه اسـت؛ آورد ِن گوى پاد شـاه د ر این د اسـتان، یاد آور 
د اسـتان شـاپور پسـر ارد شـیر اسـت (فرد وسـى، 1393: 2 /377و378). روایـت د یگـر این 
د اسـتان بـا عنـوان «زن پاد شـاه چطـور بچـه سـگ مى زایـد » (149/4) د ر ایـن مجموعـه 

آمد ه اسـت.
ـ د اسـتان «پهلـوان رضـا» (109/1) روایتـى مختصر از د اسـتان سـلیم جواهرى اسـت 

(نـک. د و روایت از سـلیم جواهـرى، 1387).
ـ د اسـتان رفاقـت «خـر و شـتر» (116/1) تیپ 214 (خر و شـتر) و ریشـۀ مثل «حاال 

رقصیـد ن من آمد ه» اسـت (نک. د هخـد ا، 1352: 688/2)

گنجینه اى از فرهنگ ایران زمین
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

ـ د اسـتان «پسـرعمو و د خترعمو» (147/1) و حسـین سـقا (75/3) مطابق تیپ 881 
(نجابتـى کـه مکـرراً بـه اثبـات رسـید ) هسـتند  کـه د ومى روایتـى بسـیار زیبا و د لنشـین 
اسـت؛ ایـن د اسـتان روایتـى از «زن پاکد امـن» الهى نامـۀ عطار اسـت (عطـار، 1384: 38-
27) کـه د ر طوطى نامه هـا (نک. نخشـبى، 1372: 265؛ ثغـرى، 1385: 366؛ چهل طوطى، 
چهل طوطـى،  14؛  بى تـا:  چهل طوطـى،  19؛  1264ق.:  چهل طوطـى،  1018؛   :1393
1345: د اسـتان فرعـى سـوم؛ چهل طوطـى،1926م.: 24)، د ریـاى اسـمار (د ریـاى اسـمار، 
1375: 254-248)، مـوش و گربـۀ شـیخ بهایـى (شـیخ بهایـى، بى تـا: 132)، آورد ه اند  که 
... (قاضـى، 1379: 169-127) و جامع الحکایـات (جامع الحکایـات،1390: 285) آمـد ه و 
روایت هایـى  شـفاهى نیـز از آن ثبـت شد ه اسـت (نـک. جعفـرى قنواتـى، 1386: 94-81؛ 

سـاد ات اشـکورى، 1352: 41-39؛ سـلیمى، 1390: 229). 
ـ از د اسـتان «نیرنـگ پیرمـرد » (153/1)، تیـپ C 103 (خـر و شـیر)، روایـت د یگرى 
د ر همیـن جلـد ، بـا عنـوان «خـر گربه کـش» (221/1) آمـد ه که روایتـى زیبـا از ترکیب و 

اختـالط با تیـپ A 157 (نیروى انسـان) اسـت.
نیـز  و  تیـپ 725  از  روایتـى   ،(155/1) هالکوخـان»  و  نصیـر  «خواجـه  د اسـتان  ـ 
تیـپ 857 کـه نمونـه اى بسـیار عالـى از تعامـل اد ب کتبـى و شـفاهى اسـت و مثـل «برة 
ابن حاجـب» از ایـن د اسـتان مأخـوذ اسـت. شـاد روى منش مقالـه اى خواند نى د ربـارة اصل 

ایـن مثـل د ارد  (نـک. شـاد روى منش، 1394: 135-148).
د ر  روایتـى  سـلیطه)،  (زن   1164 D تیـپ   (225/1) جـان»  «د شـمن  د اسـتان  از  ـ 

.(477-488  :1382 طوسـى،  (نـک.  آمد ه اسـت  نیـز  6ق)  (سـد ة  عجایب المخلوقـات 
ـ از د اسـتان «کنیـز فتنه انگیـز و حاجـى طمـع کار» (235/1) و د اسـتان «اعتـراف» 
(185/1) د ر تفسـیر ابوالفتـوح روایتـى آمد ه اسـت (نـک. رازى، 1381: 77/2 و 312/12؛ 

نیـز نـک. اسـفراینى، 1375: 1298/3).
ـ د اسـتان «ورقـه و گلشـاه» (241/1) و د اسـتان «فلک نـاز و د یـو خلخـال» (131/3) 
روایت هایى شـفاهى از همین د اسـتان ها هسـتند  (نک. عیوقى، 1362 و تسـکین شـیرازى، 
1382). اهّمیـت ایـن روایت هـا از ایـن جهـت اسـت که نشـانگر تعامـل اد بیات شـفاهى و 

کتبى هسـتند . 
د ریایـى)  (کـّرة  تیـپ 314  بحـرى» (79/2)،  کـّرة  و  ابراهیـم  د اسـتان «ملـک  از  ـ 
روایت هـاى د یگرى با نام «شـهر خاموشـان» (2/145) و د اسـتان «بحـرى» (49/4) د ر این 

مجموعـه آمد ه اسـت کـه روایـت اخیـر د ر آغـاز کمـى آشـفتگى د ارد .
نیـز  65/2-38؛   :1386) هزارویک شـب  د ر   (153/2) خون ریـز»  «فتنـۀ  د اسـتان  ـ 
نسـخۀ  جامع الحکایـات  و   (328-333  :1372 (نخشـبى،  طوطى نامـه  و   (92-122/5
از  نیـز  شـفاهى  روایت هـاى  و  آمـد ه   (127-156 (ص  پاکسـتان  گنج بخـش  کتابخانـۀ 
39؛  انجـوى،1393:  148-139؛   :1384 قنواتـى،  جعفـرى  (نـک.  شد ه اسـت  ثبـت  آن 

د ارد . تازگى هایـى  روایـت  ایـن  امـا   .(33 میهن د وسـت،1380: 
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ـ از د اسـتان «سـنگ صبـور»، تیـپ 894، با همین نام، د و روایت پشـت سـر هم آمد ه 
کـه به جـز ابتد ا و مقد مه سـایر قسـمت ها کم و بیش شـبیه هـم هسـتند  (201/2 و207).

 1408 B تیـپ  د و  از  ترکیبـى  اّره» (209/2)  فاطمـه  و  بهانه گیـر  د اسـتان «علـى  ـ 
(راضى کـرد ن مـرد  ناراضـى) و A 1739 (مـرد  بچـه مى زایـد )؛ روایـت مفصل تـرى از ایـن 
د اسـتان بـا همیـن ترکیـب، بـا تفاوت هایـى د ر روسـاخت د ر همیـن جلـد  بـه نام د اسـتان 

«مـال سـبزعلى» (219/2) آمد ه اسـت.
ـ د اسـتان «رحمـان» (211/2) روایتـى بسـیار جـّذاب از تیپ 861 (وعـد ة مالقاتى که 
خـواب مانـع عملى شـد ن آن گرد یـد )؛ روایـت د یگـرى از آن د ر جلـد  سـوم کتـاب بـا نـام 

«د اسـتان پسـر شـاه و تاجر» (35/3) آمد ه اسـت.
ـ د اسـتان «د وسـتى» (57/3)، تیـپ D 285 (مـار از قبول آشـتى خـود د ارى مى کند )؛ 
انجـوى روایت هـاى متعـد د ى از ایـن د اسـتان ثبـت کرد ه اسـت (انجـوى، 1395: 488-

479)؛ مثـل «تـا مـرا د م، تـو را پسـر یاد  اسـت/ د وسـتى من و تو بـر باد  اسـت» مربوط به 
این د اسـتان اسـت (د هخـد ا، 1352: 537/1).

ـ د اسـتان «سـه رفیـق» (41/4) تیپ C 653 (مجسـمۀ چوبـى جاند ار)؛ از افسـانه هاى 
بسـیار کهـن اسـت کـه روایت هـاى شـفاهى فراوانـى د ارد  (نـک. مارزلـف، 1391: 139؛ 
آمد ه اسـت  نیـز  طوطى نامه هـا  د ر  و   (211 خمیـر،  بنـد ر  افسـانه هاى  از  افسـانه  هفتـاد  
(نـک. نخشـبى، 1372: 53؛ ثغـرى، 1385: 96؛ چهل طوطـى، 1345: د اسـتان هشـتم؛ 
چهل طوطـى، 1264ق.: 56؛ چهل طوطـى، بى تـا: 46). بن مایـۀ اصلـى ایـن د اسـتان، بـه 
افسـانۀ «مشـى و مشـیانه» یـا به عبارت بهتـر روایـت اسـکاند یناویایى آن، «اسـک و امبال» 
پهلـو مى زنـد  کـه «خد ایان نخسـتین جفـت را از چوب ـ بـه کمک د و د رخت ـ مى سـازند  
و بعـد  همیـن خد ایـان بد ان هـا جـان مى بخشـند ». ایـن بن مایـه، بـه تصـورى عامیانـه 
بازمى گـرد د  کـه «زند گـى حیوانـى گاهـى از زند گـى گیاهـى ناشـى مى شـود ». بـه اعتقاد  
کریسـتن سـن، ایـن افسـانۀ اسـکاند یناویایى، «تحـت تأثیـر این بن مایـۀ عامیانه بـود ه که 
آن را د ر د اسـتان هاى هنـد ى مى یابیـم و همـان اسـت کـه از هنـد  بـه ایـران آمد ه اسـت» 

(کریسـتن سـن، 1393: 54-55).
ـ د اسـتان «سـه بـراد ر عاقـل» 61/4، تیـپ A 655 (شـتر گریختـه و نتیجه گیرى هاى 
زیرکانـه) و 655 (بـراد ران زیـرك)؛ مثـل «شـتر د یـد ى ند یـد ى» از ایـن د اسـتان مأخـوذ 
اسـت. ایـن د اسـتان د ر برخى روایت ها به سـعد ى نیز منتسـب شـد ه و انجـوى روایت هاى 
ایـن  از  روایتـى   .(397-406  :1395 انجـوى،  (نـک.  کرد ه اسـت  ثبـت  آن  از  متعـد د ى 
د اسـتان د ر هشت بهشـت (د هلـوى،1391: 187-171) و روایتى د ر جامع الحکایات نسـخۀ 
گنج بخـش پاکسـتان آمد ه اسـت (جامع الحکایـات،1391: 468-463). از قسـمت د وم آن 
هـم روایت هایـى وجـود  د ارد  کـه منسـوب به فرد وسـى و سـلطان محمـود  اسـت (انجوى، 

.(31-33  :1355
ـ د اسـتان «مـرد  د نیاد یـد ه» (71/4)، روایـت بد یعـى از تیـپ B 910 (پند هـاى مفید )؛ 

گنجینه اى از فرهنگ ایران زمین
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

بخش د وم د اسـتان که روایتى از د اسـتان «برة ابن حاجب» اسـت بر آن عارض شد ه اسـت. 
د ر سـایر روایت هـاى کتبـى د اسـتان، ایـن بخـش وجـود  نـد ارد . قد یم تریـن روایت هـاى 
کتبـى آن د ر قصص األنبیـاء نیشـابورى (نیشـابورى، 1386: 338-337) و قصص األنبیـاء 
جویـرى (جویـرى، 1384: 205) آمد ه اسـت. باوجود ایـن، د اسـتان افتاد گـى و نواقصى د ارد  
کـه الزم بـود  ویراسـتار محتـرم بد ان اشـاره کند . روایت د یگـرى از این تیپ به نام د اسـتان 
«د وال پـا» (59/3) د ر جلـد  سـوم کتـاب آمـد ه کـه عناصـرى از تیـپ C 507 را نیـز همراه 

د ارد .
ـ از د اسـتان «شـیخ چغنـد ر» 77/4، روایتـى آشـفته از تیپ 1696 (پس چـه بگویم)، 
انجـوى، 1394: 80-67؛  نـک.  نمونـه  (بـراى  د ارد   وجـود   فراوانـى  شـفاهى  روایت هـاى 

توپوزقلـى میـرزا، 1390: 200).
ـ د اسـتان «مـاد ر چطـور سـر بچه هاى خود ش را مى بـرد » (121/4)، مطـاق تیپ 706 

(تهمـت: مـاد ر ظاهراً بچه هاى خود ش را مى کشـد .) اسـت.
ـ د اسـتان «ابوعلـى سـینا» (167/4) روایتـى متفاوت از د اسـتان «بوذرجمهـر» که د ر 

مقد مـۀ رمـوز حمـزه آمد ه اسـت (قصـۀ حمـزه، 1347: 1/ 16-23).
ـ د اسـتان «شـاه عبـاس و د ختـر گاوچـران» (181/4)، تیـپ B 888 (شـاه پیشـه اى 
یـاد  مى گیـرد )؛ کـه د ر جوامع الحکایـات (عوفـى، 1353: 86) و جامع الحکایـات (1390: 

آمد ه اسـت.  نیـز   (320-322

بـراى پرهیـز از اطالـۀ کالم، مابقـى افسـانه هاى ایـن گـروه، د ر جـد ول ذیـل معرفـى 
مى گـرد د :

نام تیپ
تیپ افسانه بر 
اساس فهرست 

جهانى
نام افسانه و شمارة صفحه بر اساس چاپ 

(شمارة جلد /شمارة صفحه)

سبزه على سبزه قبا B(49/1) 425د اماد ى که حیوان است

روایت اول: ناصر (63/1) روایت به زمان حال1539د هاتى زرنگ
روایت د وم: نیرنگ بد هکار (143/4)

B 333عمه گرگ است
روایت اول: نوَژل (69/1)

روایت د وم: بابافیروز (179/2)
روایت سوم: تیزى (159/4)

خاله مورچه (71/1)2029اقامۀ د عوا با خروس 
نگهبانى گور؛ وصال شاهزاد ه 

روایت اول: سه براد ر (79/1) روایتى مختصر530خانم ها
روایت د وم: سه براد ر (65/3)

قصه د ر د اخل قصۀ د یگر؛ کشف 
شاه عباس و حاتم B(89/1) 461اسرار

د استان آهوى شل (117/4)450براد ر کوچولو و خواهر کوچولو
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انگشتر سحرآمیز و حیوانات 
مد د کار +

سفرة حضرت سلیمان
انگشتر سحرآمیز و حیوانات 

مد د کار

+ 560
563
560

روایت اول: کتاب سحرآمیز (131/1)

روایت د وم: انگشتر شاه ماران (153/4)

1641رمال د روغى
روایت اول: منجم قالبى (143/1)2

روایت د وم: رمال باشى (252/2)
روایت اول: روباه د م برید ه (159/1)2032موش د مش را از د ست مى د هد 

روایت د وم: قصۀ پیرزن (121/3)

روایت اول: کشتى پرند ه A(163/1) 513رفقاى خارق العاد ه
روایت د وم: شیرزاد  (197/1)

روباه بهانه گیر A(189/1) 170مرغ حریص
روباه د ر سفر زیارت+

روباه د ر حالى که گرگ را به 
د ام مى اند ازد ، طعمه را به د ست 

مى آورد +
گرگ سبد بافى یاد  مى گیرد +
شیر د ر اثر جهید ن مى میرد 

+20 D
+35 B
+41 A
30 A

زیارت کربال (191/1)

شهاد ت گرگ (195/1)62سگ پیش نماز
د استان کالغ و کبوتر A(205/1) 56روباه و کبوتر

301خاطرات د نیاى زیرین

روایت اول: چهل گز ریش، چهل گز پا 
(215/1)

روایت د وم: ملک ابراهیم و نّره د یو (87/2)
روایت سوم: ملک  خورشید  و شمع جاد ویى 

(165/2)
شرط بند ى (233/1)1351مسابقۀ سکوت 

روایت اول: کک و مگس (239/1)2022عزاد ارى نمونه
روایت د وم: کک به تنور (267/2)

د استان خیارقزى (117/2) 408نارنج و ترنج
د ختر چهل گیسو (125/2)780نى راز جنایت را فاش مى کند 

د ختر گل خند ه (137/2) 403گل خند ان
زن پرکار و حاجى طمع کار (199/2)459شاهزاد ه عاشق عروسک مى شود 

روایت اول: هفت براد ر هفت گل (225/2)451د ختر به د نبال براد رانش مى گرد د 
روایت د وم: نازاره خواهر هفت براد ر (83/4)

شاه باید  خد متکارى د ختر زیرك 
G 879را بکند 

روایت اول: شاه عباس و آرزوى یک د ختر 
(233/2)

روایت د وم: د ختر پینه چى و شاه عباس 
(241/2)

گنجینه اى از فرهنگ ایران زمین
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

قس: شاه عباس و پسرش 1419E(237/2)معبر زیرزمینى
ماد ر ناد ان به د ید ن د ختران خود  

شاالن و د االن C(261/2) 1681مى رود 

باران کوفته
طال را براى روز تعطیل 

نگه د اشتن
1381 B
+1541

روایت اول: د استان خالۀ گرد ن د راز (247/2)
روایت د وم: د استان زن ساد ه لوح (257/2)

د ار و ند ار (45/3)461به د نبال بخت
مرد  یهود ى و د خترش B(50/3) 510خاکسترنشین

78جانوران به هم بسته
روایت اول: کلیچه (125/3)

روایت د وم: عمو روباه! خواب ببینى به خوشى 
(217/4)

د استان نصفه بد ن (163)550نصفه و براد ران حسود 
د استان د ختر شاه و محمود  کچل A(173/3) 465شاه حسود 
د اد  و بید اد  A (47/4) 1645رویاى گنج

د استان شاه عباس و سه د زد  C(109/4) 951شاه و د زد ان
د استان سزاى نیکى بد ى است (125/4) 155مار ناسپاس

د استان روباه و الك پشت (127/4)1074مسابقه د و را  با تقلب برد ن

د استان حکومت اصفهان مبارك باشد  50شیر بیمار
 (129/4)

روباه و لک لک خود  را د عوت 
د استان روباه و کالغ (135/4)60مى کنند 

د استان گرد یه A(147/4) 311  نمکى  و د یو
د استان نخود ى و پاد شاه (164/4)700نخود ى

تجد ید  حیات به کمک اشیاء 
د استان فاید ة آئینه A(173/4) 653سحرآمیز

F 735تقد یر، فقیر را ثروتمند  مى کند  

روایت اول: د استان حاجى و مرد  چاره گر 
(191/4)

روایت د وم: د استان شاه عباس و د ختر خارکن 
(201/4)

د استان بهلول و سرنوشت A(199/4) 934پیشگویى سه نوع مرگ؟!

ب) تعـد اد  کمـى از د اسـتان هاى ایـن مجموعـه برخالف گـروه پیشـین، ارزش کمترى 
بـراى چـاپ د اشـته اند . برخـى از ایـن د اسـتان ها، روایت هایـى ناقـص یـا آشـفته یا بسـیار 
مختصـر از افسـانه هاى معـروف و طبقه بند ى شـد ه هسـتند  کـه اتفاقـاً گاهـى روایت هـاى 
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کامـل آن هـا نیـز د ر ایـن مجموعـه وجـود  د ارد . د راین زمینـه بهتـر بـود ، ویراسـتار محترم 
روایـت کامـل را ذکـر کـرد ه و اطالعاتـى از روایت هـاى ناقـص یـا مختصـر و آشـفته د ر 

پانوشـت ارائـه مـى د اد . د ر اد امـه، بـه نمونه هایـى از ایـن د اسـتان ها اشـاره مى شـود .
ـ د اسـتان «د ختـر و آهـوى لنگ» (95/1) روایتى آشـفته از تیپ 450 (بـراد ر کوچولو 
و خواهـر کوچولـو)؛ روایـت کامل تـرى از این د اسـتان د ر جلـد  چهارم با عنوان آهوى شـل 

آمد ه است.  (117/4)
ـ د اسـتان «حاتـم طـى» (103/2) تیـپ B 461 (قصـه د ر د اخـل قصـۀ د یگـر؛ کشـف 
اسـرار)؛ روایـت د یگـرى از این د اسـتان را پیش  تـر معرفى کرد یم (د اسـتان «شـاه عباس و 
حاتـم» : 89/1). گرد آورنـد ه د ر پانویـس ایـن د اسـتان اذعـان کـرد ه که د و روایـت کامل از 
ایـن د اسـتان را د ر جلـد  اّول و د وم آورد ه و ایـن د اسـتان ناقـص اسـت، امـا چـون «مقد مۀ 
ایـن بـا آن هـا متفـاوت بـود ه» د اسـتان مذکـور را آورد ه اسـت. د ر مجموعـۀ به چاپ رسـید ه 
تنهـا یـک روایـت د یگـر با عنوان «شـاه عبـاس و حاتم» د ر جلـد  اّول آمد ه اسـت، اگرچه به 
نظـر نمى رسـد  کـه روایـت مورد ِنظر گرد آورنـد ه، د اسـتان مذکور باشـد . گرد آورنـد ه د ربارة 
ایـن روایـت ذکـر کـرد ه کـه «مسـئلۀ ثـروت حاتـم از طریـق چنیـن زنـى بـا تفاوت هایى 
تابه حـال د ر هـر سـه منطقـه اى کـه کار کـرد ه ام، شـنید ه ام» (105/2) متأسـفانه روشـن 
نیسـت کـه گرد آورنـد ة ایـن د اسـتان کیسـت، روایت هـا کد امنـد  و مقصـود  از سـه منطقه 

کجاست! 
ـ د اسـتان «شـاه بهـرام» (125/1) روایتـى آشـفته از چند  تیـپ A 311 (نمکى و د یو) 
و 314 (کـّره اسـب جاد ویـى) و A 832 (از د سـت د اد ن زن کـه از پریـان اسـت د رصـورت 

تمّرد ) اسـت.
ـ د اسـتان «گنجشـک بهانه گیـر» (209/1)، 2030 (د رمان با تهد یـد )، روایتى مختصر 

از د اسـتانى کامل تـر بـا همین نام اسـت کـه د ر جلد  چهارم نیز آمد ه اسـت (نـک. 87/4).
ـ د اسـتان «پسـر نازك د ل» (231/1) روایتى مختصر از د اسـتان «د رخت شـفابخش» 

است.  (187/1)
 302 B ـ د اسـتان «ملـک ابراهیم و پسـرش جهان تیغ» (105/3) ترکیبـى از تیپ هاى
(جـان تیـغ؛ حـرز جـان) و 314 (کّره اسـب د ریایى)؛ ایـن روایت د ر چند  قسـمت افتاد گى 
د ارد . روایـت کامـل  آن د ر جلـد  د وم بـا عنـوان «د اسـتان ملـک ابراهیم و انگشـتر و عصاى 

مقد س» (55/2) آمد ه اسـت.
 1358 C ـ د اسـتان «تخـم گنـد م، نـان جـو» (37/4) روایتـى بسـیار آشـفته از تیـپ

(غـذاى مخصوص فاسـق) اسـت.
شـیر)؛  و  (خـر   103 C تیـپ  از  آشـفته  روایتـى   (43/4) مغـرور»  «خـر  د اسـتان  ـ 

221/1و153). (نـک.  شـد ه اند   معرفـى  پیش تـر  آن  کامـل  روایت هـاى 
ـ د اسـتان «شـیر و شـیرزاد » (185/4) روایتـى از تیپ 301 (خاطرات د نیـاى زیرین)؛ 
از ایـن د اسـتان سـه روایـت کامـل نیـز د ر همین مجموعـه آمد ه اسـت که پیش تـر معرفى 

گنجینه اى از فرهنگ ایران زمین
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

شـد  (نـک. چهـل گـز ریـش، چهل گـز پـا: 215/1؛ ملـک ابراهیم و نـّره د یـو: 87/2؛ ملک 
خورشـید  و شـمع جاد ویى 165/2).

مشخص شـد ه  تیپ هـاى  از  آشـفته  یـا  ناقـص  روایت هایـى  ذیـل،  د اسـتان هاى  ـ 
راه  از  B 976 (کشـف حقیقـت  بهانه گیـر» (1/213)، تیـپ  د اسـتان «نابینـاى  هسـتند : 
مشـاهد ه و تد قیـق)؛ د اسـتان «کار د یوهـا وارونـه اسـت» (245/1)، تیـپ 303 (بـراد ران 
تـوأم و نشـانۀ سرنوشـت) و تیـپ 301 (خاطـرات د نیـاى زیریـن)؛ د اسـتان «پسـرك و 
د ختـر پاد شـاه» (39/3)، تیپ هـاى 725 (بـا انجـام د اد ن وظایـف مشـکل بـه وصـال د ختر 
شـاه رسـید ن) و 945 (شـاهزاد ه خانـم را بـه حـرف آورد ن)؛ د اسـتان «بگیـر کـه زیـرى 
را کشـتم» (53/4)، تیـپ 1152 (مسـابقه بـا د یـو)؛ د اسـتان «زن خـوب» (59/4)، تیـپ 
883 A 726 (سـه بـراد ر کهن سـال)؛ د اسـتان «مـرد  ثروتمنـد  و قاضـى» (65/4)، تیـپ

(د ختـر بیگناهـى کـه به او تهمـت مى زنند )؛ د اسـتان «على پوسـتى» (113/4)، تیپ 986 
(مـرد  تنبـل)؛ د اسـتان «اسـب پاکوتـاه و صد تومـان» (175/4)، ترکیـب د و تیـپ 1532 
(صد ایـى از گـور) و 1654 (د زد ان د ر اتـاق مرد ه هـا)؛ د اسـتان «ملـک ابراهیـم و د ختـر 
جاد ویـى» (65/2) و د اسـتان «شـیخ د یوانـه و زن بى وفـا» (4/95) نیـز روایت هاى آشـفته 
و ناقـص هسـتند  کـه ویراسـتار محتـرم، خـود  بـه نواقص د اسـتان اخیر اشـاره کرد ه اسـت.

2. د یباچه و توضیحات کتاب
د ر آغـاز مجموعـه، پیشـگفتارى شـامل یاد د اشـت، د یباچـه، زند گى نامـه و مقد مـه چـاپ 
شـد ه اسـت کـه د ر اد امـه، بـه طـرح برخـى نـکات د ربـارة آن پرد اختـه مى شـود . البتـه 
ایـن پیشـگفتار د ر آغـاز هـر چهـار جلـد  مجموعه تکرار شـد ه کـه د ر چاپ کتـاب د وره اى، 

ضـرورى بـه نظـر نمى رسـد .
متأسـفانه مطالـب د یباچـه اى کـه ویراسـتار محتـرم بـر کتـاب نگاشـته اند ، ارتبـاط 
چند انـى بـا کتـاب نـد ارد . بهتـر بـود ، ایـن د یباچـه د ربـارة نکاتـى همچـون چگونگـى 
جمـع آورى افسـانه هاى ایـن کتـاب، میـزان اهّمیـت و ویژگى  هـاى ایـن افسـانه ها به طـور  
خـاص، د سـته بند ى افسـانه ها، معرفـى روایت هـاى بد یـع و مهـم و ... باشـد . بـراى نگارند ة 
ایـن سـطور روشـن نشـد  کـه هـد ف از مطالـب طرح شـد ه د ر د یباچـه چـه بود ه اسـت؛ 
نشـان د اد ن اهّمیـت قصه هـاى اد ب عامـه؟ ارتبـاط اد ب عامـه بـا اد ب رسـمى؟ بررسـى 
تاریـخ شـکل گیرى د اسـتان د ر ایـران و سـیر د اسـتان پرد ازى د ر اد بیـات رسـمى؟ بررسـى 
ویژگى هـاى زبانـى د اسـتان هاى اد ب عامـه و رسـمى؟ خاسـتگاه د اسـتان هاى عامـه؟ یـا 
تاریـخ پژوهـش د ر فولکلـور ایـران و اد ب عامـه؟ زیـرا د ر عیـن این که همۀ ایـن مطالب د ر 
د یباچـه مطـرح شـد ه، بـه هیچ یـک به طـور شایسـته پرد اختـه نشد ه اسـت. بخـش زیـاد ى 
از د یباچـه، د ربـارة د اسـتان هاى اد ب رسـمى اسـت کـه شایسـته بـود ، د ربارة د اسـتان ها و 
افسـانه هاى شـفاهى، یـا اهّمیت د اسـتان هاى منتشرشـد ه نوشـته مى شـد . حتـى هنگامى 
کـه از «قصه هـاى عامیانـه» صحبـت مى شـود ، ویژگى هـاى اد بـى، نـوع روایتگـرى و اصـل 
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خـود  د اسـتان مورد ِتوجـه نیسـت و مطالِب آمـد ه نیز با ابهامات و اشـتباهاتى همراه اسـت. 
بـراى نمونـه د ر د یباچـه آمد ه اسـت: «د اسـتان هاى عامیانـه همیشـه کارکـرد ى انـد رزى و 
تربیتـى ند ارنـد  و گاه، قصـه تنهـا براى قصه سـاخته مى شـود ، بى هیچ تعریف خویشـکارى 
اجتماعـى بـراى آن» (نفیسـى،1397: 17). د راین بـاره باید  گفت که د ر اد ب عامه، د اسـتان 
بـراى سـرگرمى و لـذت گفتـه مى شـود . نخسـتین انگیـزه و هد ف د اسـتان گزار، سـرگرمى 
و ایجـاد  هیجـان و شـگفتى د ر مخاطـب اسـت و حتـى اگـر اهـد اف فلسـفى و تربیتـى 
یـا اجتماعـى و تاریخـى وجـود  د اشـته باشـد ، د ر اولویت هـاى بعـد ى قـرار مى گیـرد . ایـن 
موضـوع د ر اد بیـات رسـمى کامـال به عکـس اسـت و «د ر نوشـتن نثـر، همواره یـک مقصد  

غیرهنـرى و علمـى و عقالنـى انگیـزة نویسـند گان بود ه اسـت» (محجـوب، 1387: 50).
د ربـارة تعامـل اد بیـات رسـمى و اد بیـات عامـه آمد ه اسـت: «بسـیارى از د اسـتان هاى 
عامیانـه از اد بیـات رسـمى بن مایـه گرفته انـد » (نفیسـى،1397: 17). د رصورتى کـه ایـن 
د ر  ریشـه  کتبـى،  اد بیـات  متن هـاى  نخسـتین  کـه  به گونـه اى  اسـت،  به عکـس  نسـبت 
اد بیـات شـفاهى د اشـته اند . حتـى شـاهنامه با د و واسـطه، مأخوذ از اد بیات شـفاهى اسـت 

(خالقى مطلـق، 1386: سراسـر مقالـه).
ایـن  آمد ه اسـت: «قالـب  تمثیلـى»  عامیانـۀ  د ربـارة «د اسـتان هاى  د یگـر،  جایـى  د ر 
قصه ها بیشـتر نوشـتار و جز از آن شـعر اسـت» (نفیسـى،1397: 16). نگارند ة این سـطور، 
متوجـه مفهـوم جملـه نشـد . ممکـن اسـت، متـن د ر حروف چینـى د چـار افتاد گـى و یـا 

اشـتباهى شـد ه باشد .
د ربـارة آثـار به جاى ماند ه از اد بیات شـفاهى د ر اشـعار گذشـتگان آمد ه اسـت: «بخشـى 
را د ر د یوان هـاى شـاعران بزرگـى چون رود کى، فرد وسـى، نظامـى، عّطـار و موالنا مى توان 
پیـد ا کـرد » (همـان: 14). د ر این جـا چنـد  نکتـه مطـرح مى شـود ؛ از رود کى د یوانـى باقى 
نمانـد ه و حـد ود  هـزار بیـت پراکند ه د ر د سـت اسـت؛ مقصود  از د یوان فرد وسـى چیسـت؟ 
د یوان هـا به طـور خـاص معمـوالً شـامل قصاید  و غزلیـات و ... هسـتند ؛ اگر مقصـود ، کتاب 

شـعر به طـور عام باشـد ، مى تـوان این تلقى را د رسـت د انسـت.
گـرد آورى د اسـتان سـمک عیـار بـه زمـان غزنویان منسـوب شد ه اسـت (همـان: 14)؛ 
تألیـف سـمک عیـار کـه ریشـه د ر روزگارانـى بسـیار کهـن د ارد ، مطابـق نسـخۀ موجـود ، 
مربـوط بـه اواخـر قرن ششـم اسـت (نـک. خانلـرى، 1369: شـش ؛ صفـا، 1369: 2/990؛ 

محجـوب، 1387: 593).
از  طرطوسـى  یـا  طرسوسـى  «ابوطاهـر  آمد ه اسـت:  ابومسـلم نامه  معرفـى  د ر 
 .(14 (نفیسـى،1397:  آورد ه اسـت»  گـرد   را  آن  غزنویـان  زمـان  نامـور  قصه خوان هـاى 
اسـماعیلى د ر مقد مـۀ مفصلـى که بر ابومسـلم نامه نگاشته اسـت، طرسوسـى را د اسـتانگزار 
قـرن ششـم معرفـى کـرد ه و معروف تریـن روایـت ابومسـلم نامه را د ر حـد ود  د سـتِ کم نود  
د رصـد  نسـخه هاى موجود »، منسـوب بـه وى مى د اننـد  (اسـماعیلى،1380: 1/28). د ربارة 
د اراب نامـه نیـز آمد ه اسـت کـه: «د ر زمـان غزنویـان بـه د سـت ابوطاهـر طرسوسـى گـرد  

گنجینه اى از فرهنگ ایران زمین
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آمد ه است»(نفیسـى،1397: 14).. تحریـر اصلـى ایـن د اسـتان نیـز مربـوط بـه اواخـر قرن 
ششـم اسـت (نـک. صفـا، 1389 : شـانزد ه).

فیروزشـاه نامه «قصه اى» معرفى شـد ه که «از زمان غزنویان به د سـت ما رسید ه اسـت، 
امـا بى گمـان ریشـه د ر قصه هاى کهن باسـتان د ارد » (نفیسـى،1397: 14). فیروزشـاه نامه 
کـه به صـورت شـفاهى و سینه به سـینه د ر میـان مـرد م رایـج بـود ه، از د اسـتان گزارى بـه 
د اسـتان گزار د یگـر و سـرانجام، د ر قـرن نهم بـه موالنا بیغمى رسید ه اسـت. وى د اسـتان را 
بـراى محمـود  د فترخـوان (خوانند ة قصه هـا) امال کرد ه و او بـه تحریر د رآورد ه اسـت (صفا، 

1381: 768/2و769). 
د ربـارة اسـکند رنامه ها آمد ه اسـت کـه برخـى از آن هـا «هیـچ پیونـد ى بـا اسـکند ر 
این چنیـن  اسـکند رنامه ها  از  یـک  کـد ام  14و15).  (نفیسـى،1397:  ند ارنـد »  مقد ونـى 

هسـتند ؟
فـرج بعـد  از شـد ت «د اسـتانى بـه زبـان عربـى از زمـان مغـول» معرفـى شـد ه کـه از 
ترجمـۀ نخسـت آن به د سـت عوفـى «تنها چنـد  حکایـت د ر جوامع الحکایات ماند ه اسـت» 
و ترجمـۀ د وم «د و سـد ه پـس از آن به د سـت حسـن بن احمد  د هسـتانى» انجام شد ه اسـت 
(همـان: 15)؛ فـرج بعـد  از شـد ت، مجموعه د اسـتان اسـت، نـه د اسـتان. از این گذشـته، 
ایـن کتـاب مربـوط بـه قـرن چهـارم اسـت نـه د ورة مغـول. به طـور تقریبـى، سـه چهـارم 
از ترجمـۀ عوفـى از ایـن کتـاب، د ر جوامع الحکایـات نیـز آمد ه اسـت. ترجمـۀ د وم را نیـز 
حسین بن اسـعد  د هسـتانى سـى سـال پـس از عوفـى (651 و660ق) انجـام د اد ه و بـه 
عزالد ین بن طاهـر زنگـى فریومـد ى تقد یـم کرد ه اسـت (نـک: حاکمـى، بى تـا: د ه و سـیزد ه 

هفد ه). و 
و  سلک السـلوك  طوطى نامـه،  د اسـتانى  «بن مایـۀ  آمد ه اسـت:  نخشـبى  آثـار  د ربـارة 
افسـانۀ گلریـز نوشـتۀ ضیاءالد یـن نخشـبى از پارسـى گویان هند  د ر یک سـد ه پـس از این 
ترجمانـى شـد » (نفیسـى،1397: 15). ابتـد ا باید  پرسـید  آیا مقصـود  از «بن مایۀ د اسـتانى 
طوطى نامـه»، کتـاب طوطى نامـه اسـت؟ مقصـود  از «ترجمانـى بن مایـۀ د اسـتانى» آثـار 
نوشته شـد ه بـه د سـت نخشـبى چیسـت؟ آیـا بد ین مفهوم اسـت کـه نخشـبى طوطى نامه 
را نوشـته و اثـر او ترجمـه شد ه اسـت؟ الزم به ذکر اسـت کـه مجموعۀ روایى شوکه سـپتتى 
(suka-saptati) بـه معنـى هفتـاد  د اسـتان طوطـى اسـت کـه اصـل هنـد ى د ارد  و گویا 
د ر د ورة ساسـانى بـه پهلـوى برگرد انـد ه شد ه اسـت (تفّضلـى، 1393: 304). روایت هـاى 
مختلفـى از ایـن اثـر به زبان فارسـى وجـود  د ارد  که به نام هـاى چهل طوطـى، طوطى نامه و 
جواهراألسـمار معروف اند . از شـوکه سـپتتى د و روایت به سنسـکریت باقى ماند ه که روایت 
مفّصـل آن د ر آغـاز قـرن هشـتم د و بـار د ر هنـد  به فارسـى برگـرد ان شد ه اسـت. برگرد ان 
اّول را عماد بن محمد ثغـرى، (713 تـا 715 هــ) انجام د اد ه و چند  سـال بعد  (د ر سـال 730 
هــ)، ضیاءالد یـن نخشـبى بـا انشـایى بسـیار سـاد ه تر تحریـر تـازه اى از آن فراهـم مى کند 
(نـک. مجتبایـى و آریـا، 1372: چهـارد ه و بیسـت؛ آل احمـد ، 1385: سـى  و د و- سـى  و 
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هفـت)؛ سلک السـلوك نیـز اثـر د اسـتانى نیسـت بلکـه کتابـى عرفانى بـه زبان فارسـى د ر 
بیـان مراحـل و مراتـب سـلوك اسـت (مجتبایـى و آریـا، 1372: شـانزد ه).

د ربـارة حمزه نامـه آمد ه اسـت: «از زمـان تیموریـان د ر د ربـار علیشـیر نوایـى خوانـد ه 
مى شـد ه، امـا ریخـت نوشـتارى آن مربوط بـه د ورة صفویه اسـت». د ر اد امـۀ همین مطلب 
مجـد د اً حمزه نامـه را ازجملـه «قصه هـاى عامیانـه» برمى شـمرد  که بـا «بن مایـۀ مذهبى» 
د ر زمـان صفویـان پد ید ار مى شـود  (نفیسـى،1397: 15). حمزه نامـه د ر د ورة تیموریان نیز 
خوانـد ه مى شـد ه، امـا بـه اسـتناد  فخرالزمانـى د ر طراز األخبـار کـه از منابع مورد  اسـتفاد ة 
نویسـند ة محتـرم نیـز بود ه اسـت (نک. همـان: 23)، د اسـتان «امیرحمزه» را براى سـلطان 
د اسـتان  همچنیـن  (فخرالزمانـى، 1392: 21-20)؛  مى خواند ه انـد   نیـز  غزنـوى  مسـعود  
ششـم از قصـۀ « امیرحمـزه» د ر نسـخه اى که ظاهـراً د ر حد ود  قـرن هفتـم د ر ماوراءالنهر 

کتابـت شـد ه، موجود  اسـت (محجـوب، 1387: 848).
بختیارنامـه «د اسـتانى عامیانـه» از زمـان مغـول معرفـى مى شـود  کـه محمـد  د قایقى 
مـروزى آن را بـه نـگارش د رآورد ه اسـت (نفیسـى،1397: 15). بختیارنامـه کـه کهن تریـن 
نسـخۀ موجـود  آن، روایتـى مصنوع و متکلّف تحریر د قایقى مروزى اسـت، ریشـه د ر د وران 
پیـش از اسـالم د ارد  و د ر سـد ه هاى آغازیـن پـس از اسـالم، همچـون کتاب هـاى کلیلـه 
و د منـه، سـند باد نامه و... از پهلـوى بـه عربـى و بعد هـا بـه فارسـى برگرد انـد ه شد ه اسـت 

(صفـا، 1345: 5-6).
هزارویک شـب و سـند باد نامه را «قصه هـاى عامیانـۀ نوشـتارى» معرفـى مى کنـد  کـه 
«از زمـان صفویـه گاه زبـان اد بـى مى یابنـد » (نفیسـى،1397: 23). چنان کـه مى د انیـم، 
هزار و یک شـب را عبد اللّطیـف طسـوجى د ر سـال 1261ه.ق. د ر زمـان قاجـار (اوخـر د ورة 
محمد شـاه و اوایـل د ورة ناصرالد ین شـاه) بـه زبان فارسـى ترجمه کـرد . سـند باد نامه را نیز 
چنان کـه خـود  نویسـند ه پیش تر اشـاره کرد ه اسـت (نـک. همـان: 14)، فنـاروزى د ر زمان 
سـامانیان به فارسـى د رى برگرد ان کرد . از روى این ترجمه که امروز د ر د سـت نیسـت، د و 
تحریـر منثـور و منظـوم باقـى ماند ه اسـت: تحریر منثـور متعلق بـه محمد بن علـى ظهیرى 
سـمرقند ى، از کاتبـان بـزرگ ایرانـى د ر قـرن ششـم و صاحب د یوان انشـاى قلـج طمغاج 
خـان اسـت کـه سـند باد نامه را از روى ترجمـۀ سـاد ة فنـاروزى بـا نثـرى فنـى و مصنـوع، 
آراسـته و بـه پاد شـاه تقد یـم کرد ه اسـت. تحریـر منظـوم، سـرود ة عضـد  یزد ى، شـاعر قرن 
هشـتم، معاصـر شاه شـجاع و حافـظ اسـت که به شـاه محمد  بهمنى پیشـکش شـد ه اسـت 

(کمال الد ینـى، 1392:بیست-بیسـت و سـه- بیسـت و شـش).
د ر این کتاب آمد ه اسـت: «بن مایۀ قصۀ حسـین کرد  شبسـترى جنگ و کشـمکش هاى 
د ولـت و مـرد م اسـت» (نفیسـى،1397: 15). صحیـح آن اسـت که  حسـین کرد ، د اسـتان 

کشـمکش پهلوانـان د ولـت صفویه بـا ازبـکان و د ر برخى موارد  عثمانیان اسـت.
د ر جایـى از د یباچـه آمد ه اسـت: «روى آورى بـه زبـان و فرهنـگ عامـه و گـرد آورى و 
نگاهـد ارى آن از سـد ه هاى پیـش بـراى مورخـان و جغرافى شناسـان مطـرح بود ه اسـت. 

گنجینه اى از فرهنگ ایران زمین
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چنان کـه د ر متـن جغرافیایـى الفهرسـت ابن ند یـم و یـا د ر متن هـاى تاریخـى یعقوبـى 
مى شـود »  د یـد ه  د راین بـاره  گزارش هایـى  ازاین د سـت،  متن هایـى  د یگـر  و  مسـعود ى  و 
(همـان: 24). د رحالى کـه نـه ابـن ند یـم جغرافى شـناس اسـت و نـه کتاب الفهرسـت متن 
جغرافیایـى! ابن ند یـم، کتاب شـناس، فهرسـت نگار و محّقـق بغـد اد ى اسـت و معروف تریـن 
اثـر او یعنـى الفهرسـت، متـن کتاب شناسـى و «فهرسـتى اسـت از تمـام کتاب هـاى امـم 
از عـرب و عجـم کـه د ر رشـته هاى گوناگـون علمـى، بـه زبـان و خـط عربى موجـود  بود »

(ابن ند یم، 3/1).
د ربـارة رسـتم نامه بـه نقـل از محجـوب آمد ه اسـت: «د اسـتانى اد بى اسـت که سـبکى 
عامیانـه یافتـه» اسـت (نفیسـى،1397: 23). بـه نظر مى رسـد ، این جمله د چار ابهام اسـت 
و مقصـود  ویراسـتار محتـرم، به د رسـتى از آن د ریافـت نمى شـود ؛ ضمـن این کـه محجـوب 
هنـگام بحـث د ربـارة معیارهـاى تفکیـک اد ب عامـه از اد ب رسـمى مى نویسـد : «بعضى از 
شـاهکارهاى اد بـى ایـران تحریرى عامیانـه د ارد ؛ مانند  رسـتم نامه که تحریرى اسـت منثور 
از سرگذشـت رسـتم د ر شـاهنامه» (محجوب، 1387: 127-126). د رواقع، رسـتم نامه نام 
د یگـرى بـراى برخـى طومارهـاى نقالى اسـت؛ بد ین سـبب که بخـش اصلى طومار، شـامل 

مى شد ه است.  رسـتم  د اسـتان 
د ر جایـى از د یباچـه د ربـارة تغییـر و تحّوالتـى کـه پـس از ورود  عرب هـا، همـراه بـا 
نهضـت اد بـى سـامانیان د ر انـواع اد بـى ایجاد  شـد ، آمد ه اسـت: «اد ب رسـمى و د ربارى د ر 
عیـن  این کـه از ارزش هـاى زبانـى و اند یشـگى بهره منـد  بـود ، ازآن جایى کـه د ر د سـترس 
همـگان نبـود  و بازتاب اند یشـۀ شـمارى انـد ك از مرد مـان بود ، نمى توانسـت به بسـند گى 
نمایانگـر د رون مایـۀ فکـرى پیـش از خـود  باشـد . پـس بـا گـذر زمـان، زبانـى د شـوار و پر 
از آرایه هـاى اد بـى یافـت کـه لّفاظـى د ر آن، بـر د رون مایـه مى چربیـد  و تصّنـع، آن را 
این کـه  نخسـت  (نفیسـى،1397: 19).  مى سـاخت»  د ور  مرد مـان  زبـان  از  بیش از پیـش 
مشـخص نیسـت منظور ویراسـتار محتـرم از «اد ب رسـمى و د ربـارى»، اد بیـات مربوط به 
د ورة سـامانیان اسـت یا پس از آن. د یگر این که باید  پرسـید  آیا شـاهنامه، خسـر و شـیرین 

یـا منظومه هـاى پهلوانـى، جزو اد ب رسـمى نیسـتند ؟
ازسـویى د یگر چنـد  صفحـه بعـد ، د ربـارة همیـن «نویسـند گان د ربارى»  آمد ه اسـت که 
اکثـراً «بازمانـد گان خاند ان هـاى بـزرگ ایرانـى پیـش از اسـالم» بـود ه، «تنها وارثـان اد ب 
و د انـش د ورة باسـتان بود نـد  و حتـى سـّنت د یوانـى و نامه نـگارى د ربـارى رو بـه  رشـد  و 
شـکوفایى سـد ه هاى نخسـت و سـپس تر را رقـم زد نـد . ایـن طبقه تنهـا راویان افسـانه ها و 
سـنت هاى کهـن بود نـد  و ...» (همـان: 21). ایـن د و حکـم با یکد یگـر متناقـض مى نمایند  
و البتـه، ممکـن اسـت کلّى گویـى د راین زمینـه باعـث ابهـام شـد ه باشـد . شـاید  ویراسـتار 

محتـرم مقصـود  د یگـرى د اشـته اند  کـه نگارند ة ایـن سـطور د ریافت نکرد ه اسـت.
د ر اد امـۀ مطلـب پیشـین، د ربـارة اد بیـات د اسـتانى عاشـقانه آمد ه اسـت، ازآنجایى کـه 
«باورهـاى د ینـى بـا بـروز ایـن گونـه همسـو نبـود ، پـس بـه ناچـار مى بایسـت د رون مایـۀ 
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فکـرى پیشـین پیراسـته و یـا د گرگـون مى شـد  و جامـه اى د یگر مى پوشـید  که ایـن خود ، 
سـبب گـم و یـا فراموش شـد ن اد بیـات د اسـتانى د ورة میانـه و از آن پیش تـر، باسـتان 
شـد » (همـان: 19). کـد ام د اسـتان هاى د ورة میانـه و باسـتان به طـور مشـخص فرامـوش 
شـد ند ؟ د اسـتان «زریـاد رس و اد اتیـس» د اسـتانى از زمـان باسـتان اسـت کـه بـا عنـوان 
د اسـتان «گشتاسـب و کتایـون» بـه خد اینامه هـا و پـس از آن، بـه شـاهنامه منتقـل شـد  
(نـک. تفضلـى، 1393: 19-18)؛ د اسـتان هایى چـون «زال و رود ابـه»، «بیـژن و منیـژه»، 
«ویـس و رامیـن» و «خسـرو  و شـیرین» همـه د اسـتان هایى از د ورة باسـتان یـا میانه اند . 
ازاین گذشـته، بخش مهّمى از اد ب د اسـتانى ما به ویژه د ر اد ب عامه، د اسـتان هاى عاشـقانه 
اسـت کـه نمونه هـاى زیـاد ى د ارد ؛ بـراى مثـال مى تـوان بـه جامع الحکایات هـا اشـاره کرد  
کـه بخـش قابل توجهـى از آن هـا د اسـتان هاى عاشـقانه اند  (نـک. جامع الحکایـات، 1390؛ 

(1391 جامع الحکایـات، 
نوشـته اند : «د و عامـل رواج اد بیـات عـرب و سـپس تر حملـۀ مغـول کـه سـوزاند ن آثار 
اد بـى باقیمانـد ه را د ر پى د اشـت، میان سـد ه هاى پنجم تا هفتم سـبب شـد ، ساد ه نویسـى 
جـاى خـود  را بـه ایجـاز و ایهـام و پیچید ه نـگارى بد هـد  تـا بـا ایـن روش، نویسـند ه بتواند  
د ر الیه هـاى زیریـن متـن، اند یشـه هاى پنهـان خـود  را آشـکار کنـد . همچنین ازد یگر سـو 
موسـیقى سرکوب شـد ه د ر ایـن سـد ه ها راه خود  را د ر موسـیقى شـعر و نثـر آهنگین یافت 
کـه ایـن امـر، خـود  از د یگـر سـبب هاى د ورشـد ن از ساد ه نویسـى و بیـان راویانۀ د اسـتانى 

شد  » (نفیسـى،1397: 22).).
نخسـت این کـه رواج اد بیات عرب که ویراسـتار محتـرم آن را از عوامل «پیچید ه نگارى» 
برمى شـمرد ، د ر سـد ه هاى آغازیـن نیـز وجود  د اشـت، اّما چرا زبـان آثار اد بـى د ر این قرون 
سـاد ه اسـت؟ (د ربـارة بررسـى عوامـل تحـّوالت نثـر فارسـى و تأثیـر آن بر اد بیات رسـمى 
و شـفاهى، د ر سـد ه هاى پنجـم تـا هفتـم بنگریـد  بـه: بهـار، بى تـا: 237بـه بعـد ؛ محبتى، 

1379: 349بـه بعد ). 
چـه  موسـیقى  ممنوع شـد ن  و  شـد   ممنـوع  د وره اى  چـه  د ر  موسـیقى  این کـه  د وم 
ارتباطـى مى توانـد  بـا آهنگین شـد ن نثر و موسـیقى شـعر د اشـته باشـد ؟ صرفِ نظـر از نوع 
تحلیـل ویراسـتار محتـرم، د ربـارة سـرکوب موسـیقى بایـد  گفـت کـه همـواره د ر تاریـخ 
ایـران از گذشـته تاکنـون د ر نقـاط مختلـف ایران، د اسـتان گویى بـه همراه موسـیقى رایج 
بود ه اسـت کـه ازجمله مى تـوان به بخشـى ها و د وتارنوازهاى جنوب خراسـان، عاشـیق هاى 
آذربایجـان، د ف نوازهـاى بند رعبـاس، بیت خوان هـاى کـرد  و پهلوان هـاى بلوچ اشـاره کرد .
سـوم این کـه بـه نظر مى رسـد ، ویراسـتار محتـرم د ر این مطلب بیشـتر بـه ویژگى هاى 
سـبکى و زبانـى متـون نثـر فارسـى توجـه د اشـته اند ، اّمـا د ر اد امـه، مـوارد  مذکـور را از 

«عوامـل گوناگونـى روش هـاى د اسـتان پرد ازى» برمى شـمرند  (نفیسـى،1397: 22).
ورود   بـا  و  صفویـه  د ورة  «از  نوشـته اند :  ایـران  فولکلـور  د ر  پژوهـش  تاریـخ  د ربـارة 
گرد شـگران، مورخـان و مستشـاران نظامـى، توجـه غربى هـا بـه پژوهـش د ربـارة زبـان و 

گنجینه اى از فرهنگ ایران زمین
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

فرهنـگ ایرانـى برانگیختـه شـد ... اّمـا به سـبب ناچیرگى و کمبـود  شـناخت ژرف فرهنگى 
و زبانـى پـر از کاسـتى و کـژى اسـت». سـپس بـه صـاد ق هد ایـت اشـاره مى کنـد  کـه بـه 
گـرد آورى «گنجینه هـاى زبانـى و فرهنگى» ایران پرد اخت و «روش او به د سـت شـاد روان 

انجـوى و اسـتاد  محجـوب پـى گرفته شـد » (همـان: 24).
د ر این بـاره بایـد  گفـت کـه اگرچه از میـان ایرانیان پیـش از همه صـاد ق هد ایت اقد ام 
بـه گـرد آورى فرهنـگ مـرد م کرد ، اّمـا نخسـتین بار اروپاییـان به گـرد آورى فولکلـور ایران 
پرد اختنـد  و نمى تـوان کارهـاى پژوهشـگران و ایران شناسـان غربـى چـون ژوکوفسـکى، 
لوریمرهـا، کریسـتن سـن، هانـرى ماسـه و ... را ناد ید ه گرفـت. از میان پژوهشـگران ایرانى 
نیـز همزمـان بـا هد ایـت، کوهى کرمانـى و پس از آن، پژوهشـگرانى چـون صبحى مهتد ى 
و امیرقلـى امینـى بـه گـرد آورى و چـاپ د اسـتان ها و اشـعار شـفاهى پرد اختنـد . افـزون 
بـر ایـن، انجـوى و محجـوب د ر د و حـوزة متفـاوت کار کرد نـد  و کار محجـوب، اد امـۀ کار 
هد ایـت نیسـت! او بـه گـرد آورى بـه مفهـوم اخـص نپرد اخـت. محجـوب از سـال 1337 با 
انتشـار مقاله هـاى پیاپـى د ر ماهنامـۀ سـخن، به معرفـى د اسـتان هاى اد ب عامـه پرد اخت 
و سـپس، متـن امیـر ارسـالن نامـد ار را تصحیـح کـرد . اهّمیـت کار محجـوب، شناسـاند ن 

«فصـل گمشـد ه اى از اد بیـات فارسـى، به تاریـخ اد بیات» بـود  (متینـى، 1372: 2). 
از «د کتـر بهـرام فره وشـى، د کتـر خانلـرى و د کتـر صـاد ق کیـا» به عنـوان «نخسـتین 
شـد ه،  یـاد   د انشـمند ان  د رصورتى کـه  (نفیسـى،1397: 34)..  مى کنـد   یـاد   پیشـگامان» 
نخسـتین پیشـگامان راه گـرد آورى فرهنـگ و اد ب عامـه نیسـتند . البتـه ایـن تأکیـد  نافى 

زحمـات طاقت فرسـا و ایران د وسـتانۀ ایـن بزرگـواران نیسـت.
د ر بخشـى از د یباچـۀ کتـاب آمد ه اسـت کـه افسـانه هاى ایـن چهـار جلـد  را سـه نفـر 
(محمد رضـا نظـرى، محمد  برقعـى و محمد على شـاکرى یکتا) جمـع آورى کرد ه اند  (همان: 
25). نکتـه اى کـه پیش از هرچیز به ذهن مى رسـد ، مسـئلۀ حقوق مؤلف اسـت. متأسـفانه 
نـام سـه پژوهشـگر محلى که کار اصلـى را انجام د اد ه انـد ، بر روى جلد  نیامد ه اسـت. اگرچه 
ایـن پـروژه زیـر نظـر فره وشـى انجام شـد ه، اما زحمت گـرد آورى د اسـتان ها بـر د وش این 

سـه تـن بود ه اسـت و بهتـر بـود ، نـام آن ها زیـر نام فره وشـى ذکر مى شـد .
افـزون بـر ایـن، مقد مـه اى بـه قلـم محمد رضـا نظـرى د ر آغـاز مجموعـه آمد ه اسـت 
کـه احتمـاالً مقد مـه اى اسـت کـه ایشـان بـر افسـانه هایى کـه خـود  گـرد آورى کرد ه انـد ، 
نوشـته اند . تاریـخ مقد مـه نیـز ارد یبهشـت 54-53 د رج شد ه اسـت. به هـر روى، ایـن مقد مه 
د ر آغـاز جلد هـا به گونـه اى اسـت کـه گویـى همـۀ افسـانه هاى ایـن مجموعـه را ایشـان 

جمـع آورى کرد ه انـد . 
ازاین گذشـته، حـوزة کار پژوهشـگران نام بـرد ه روشـن نیسـت و مشـخص نیسـت کـه 
کـد ام یـک از ایـن افسـانه ها را کد ام پژوهشـگر جمـع آورى کرد ه اسـت. حتـى د ر جلد  د وم 
نـام راوى د اسـتان ها نیز ثبت نشـد ه و ویراسـتار محترم توضیحـى نیز د ر این بـاره ند اد ه اند . 
د رحالى کـه د ر ایـن پـروژه، هـر پژوهشـگر موّظـف بود ه اسـت، نـام راوى و محـل زند گى را 
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بنابـر اصـل امانـت د ارى ثبـت کنـد . د اسـتان هاى هـر پژوهشـگر نیـز چنان کـه ذکـر شـد ،
یکتـا). شـاکرى  بـا  (مصاحبـه  مى شد ه اسـت  تحویـل  تفکیک شـد ه  و  منظـم  به صـورت 

د ر جلـد  د وم، د ر یکـى از پانوشـت ها بـه نـام محمـد  برقعى اشـاره شـد ه و به نظر مى رسـد  
کـه د اسـتان هاى این جلـد  گرد آورى ایشـان باشـد  (114/2). نگارند ه طى گفتگـو با جناب 
آقـاى محمد علـى شـاکرى یکتـا موفـق شـد ، بـه حـوزة پژوهـش و لیسـت د اسـتان هایى 
کـه ایشـان جمـع آورى کرد ه انـد ، د سـت یابـد ؛ حوزة پژوهشـى ایشـان د ر لرسـتان شـامل 
خرم آبـاد ، کوهد شـت، معمـوالن، جلوگیـر و روسـتاهاى اطـراف آن هـا بود ه اسـت. البتـه 
ایشـان مأموریـت گـرد آورى افسـانه د ر قـم را نیز بر عهد ه د اشته اسـت. از د اسـتان هاى این 
مجموعـه نیـز د اسـتان هاى جلـد  سـوم را ایشـان جمـع آورى کرد ه انـد . راوى د اسـتان هاى 
انـد از» (53/3)،  د جلـه  د ر  و  مى کـن  نیکـى  د ختـرش» (39/3)، «تـو  و  یهـود ى  «مـرد  
«د وسـتى» (57/3)، «د وال پـا» (59/3) و «سـه بـراد ر» (65/3)، د ر لیسـت گرد آورنـد ه، 

روح اهللا اسـد ى و د ر کتـاب، مشـهد ى على اکبـر پنـاه نگاشـته شد ه اسـت.
د ربـارة گـرد آورى و راویـان د اسـتان هاى مجموعـه آمد ه اسـت: «گرد آورنـد ه د ر بیشـتر 
قصه هـا، قصه گویـان جـوان و یـا حتـى نوجـوان را گزید ه اسـت. شـاید  انگیـزه اش چیرگى 
قصه گـو بـه زبـان معیـار بود ه اسـت؛ سـپس قصه هـا را به زبان د سـت و پا شکسـتۀ پارسـى 
معیـار گوینـد ه ضبـط کـرد ه، بـر کاغـذ آورد ه اسـت، امـا همان گونـه کـه مى د انیـم د ر کار 
گـرد آورى زبـان، گویـش و فرهنگ عامه باید  به سـراغ کهن سـالگان رفت؛ چه د ر بسـیارى 
نکته هـا قصه گـوى نوجـوان ازآنجاکـه بـه د اسـتان چیـره نیسـت یـا بنـا بـه خواسـت و 
آرزوهـاى خـود ش سـاختار د اسـتان را بـر هم مى زنـد  و یا بـه د اسـتان پرد ازى و خیال بافى 
مى پـرد ازد . د سـتاورد  این روش گم شـد ن سـاختار کهن د اسـتان اسـت»  (نفیسـى،1397: 

25و26). د ربـارة ایـن مطلـب بایـد  بـه چنـد  نکته اشـاره کرد :
نخسـت این کـه از چهـار جلـد  کتاب، تنهـا جلد  اول و چهـارم اّطالعات سـنى از راویان 
بـه د سـت مى د هـد ؛ جلـد  د وم فاقـد  نـام راوى اسـت و د ر جلد  سـوم، تنها سـن یـک راوى 
بـه نـام محمـود  سـگ وند  (70 سـاله) (97/3) مشـخص شد ه اسـت. بنابرایـن، نمى تـوان 
به راحتـى د ر این بـاره نظـر د اد . د یگـر این که به گفتۀ شـاکرى یکتـا، یکـى از گرد آورند گان 
ایـن د اسـتان ها، هنـگام گـرد آورى افسـانه ها بـه لحـاظ زبانـى تأکیـد ى بـر سـن راویـان 
نبود ه اسـت؛ زیـرا اساسـاً راویان کهن سـال نیـز به زبـان معیار مسـلط بود ه اند . اتفاقـاً تأکید  
ایشـان (کـه گرد آورند ة د اسـتان هاى جلد  سـوم هسـتند .) نیز بـر انتخاب راویان کهن سـال 
بـود ه و تاجایى کـه به یـاد  د ارنـد ، راویـان ایشـان همـه کهن سـال بود ه انـد ؛ اگرچـه راویـان 
جـوان و حتـى نوجـوان آن مناطـق را نیـز د ر نقـل د اسـتان ها بسـیار ماهر ارزیابـى کرد ند  

(مصاحبـه با شـاکرى یکتا).
بررسـى د قیـق سـن راویـان د ر جلد هـاى اّول و چهـارم نیـز صحت گفته هاى شـاکرى 
یکتـا را تأییـد  مى کنـد . برخـالف آنچـه ویراسـتار محتـرم نوشـته اند ، «بیشـتر قصه هـا را» 
افـراد  میان سـال بـه بـاال نقـل کرد ه انـد . به طـور د قیـق 24 د اسـتان را اشـخاص بـاالى 40 

گنجینه اى از فرهنگ ایران زمین
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

سـال؛ 55 د اسـتان را اشـخاص 20 سـاله تـا 39 سـاله؛ 32 د اسـتان را اشـخاص 10 تـا 
19سـاله و 5 د اسـتان را اشـخاص زیـر د ه سـال نقـل کرد ه انـد . معیـار ایـن تقسـیم بند ى، 
وضعیت فرهنگى و اجتماعى 50  سـال پیش روسـتاها و جامعۀ عشـایرى اسـت. مى د انیم 
کـه د ر آن سـال ها شـخص 20 سـاله قـد رت نگهـد ارى خانـواد ه را د اشـت و نمى توانیـم 
همـان معیـارى را کـه بـراى «جـوان» و «نوجوان» شـهرى امـروزى د ر نظـر مى گیریم، به 

جامعـۀ روسـتایى و عشـایرى 50 سـال پیـش نیـز تعمیـم د هیم. 
افـزون بـر ایـن، اگر هـد ف از جمع آورى افسـانه، پژوهـش پیرامون زبان باشـد ، موضوع 
مهمـى اسـت؛ زیـرا تلفظ هـاى قد یمـى و واژه هـاى کهـن را از زبـان راویـان کهن سـال 
مى تـوان د ریافـت کـرد ، امـا هنگام جمع آورى افسـانه ها، د ربـارة راوى اعم از جـوان و پیر و 
کـود ك و زن و مـرد ، هیـچ اولویتـى وجـود  نـد ارد  و همه، ازنظـر قصه گویى ارزش یکسـانى 
د ارنـد . د ر همیـن مجموعـه، نمونـۀ بسـیار زیبایـى از روایـت یـک راوى هجد ه سـاله مؤید  

ایـن مطلب اسـت (نـک. 173/1-179، د اسـتان مـرغ کرك).
شد ه اسـت.  اشـاره  د اسـتان ها  زبانـى  اهّمیـت  بـه  همه جـا  د یباچـه  د ر  بد ین ترتیـب، 
د رصورتى کـه اهّمیـت ایـن د اسـتان ها به لحاظ زبانى بسـیار کمتـر از اهّمیت قصه شناسـى 
آن هاسـت، زیـرا د اسـتان ها بـه زبـان معیـار ضبـط شـد ه اند . افـزون بـر همـۀ ایـن مـوارد ، 
قرارد اشـتن راویـان د ر سـنین مختلـف از مزایـا و نـکات مثبـت کار گرد آورنـد گان اسـت. 
د ر راسـتاى همیـن مطلـب، بـه کار بـرد ن «ى و یـاى وحـد ه همزمـان، کاربـرد  صفـت و 
ضمیـر اشـارة نزد یـک به جـاى د ور، بـراى نمونـه کاربـرد  امشـب به جـاى آن شـب و...» از 
مصاد یـق عد م تسـلط گویشـوران به زبـان معیار تلقى شد ه اسـت (نفیسـى،1397: 26).؛ اّما 
همان طـور کـه مى د انیـم، چنیـن مـوارد ى مثل «امشـب» به جاى «آن شـب» و «د یشـب» 
حتـى د ر متـون مکتـوب هم کاربـرد  د ارد  و «یک» و «یـاى» نکره نیز د ر بسـیارى از متون 

و شـعرها تکـرار شد ه اسـت.
از مجمـوع د یباچـه، بخـش کمـى بـه ویژگى هـاى روایـى کتـاب اختصـاص یافتـه و 
متأسـفانه د ر همیـن شـرح مختصـر نیـز اشـتباهاتى راه یافته اسـت. د ر ایـن بخـش د ربارة 
روایت هـاى مهـم افسـانه هاى چاپ شـد ه د ر کتـاب، صحبتـى به میـان نیامد ه اسـت. د ربارة 
روایت هـاى متفـاوت یـک افسـانه نیز چنیـن آمد ه اسـت: «برخى د اسـتان ها د ر بسـیارى از 
عناصرشـان ماننـد  هسـتند  و تنهـا چنـد  تفاوت سـاختارى کوچـک و یا بیان ویـژة قصه گو، 
سـویۀ تمایـز آن هاسـت کـه به سـبب همیـن تفاوت هـا د رخـور توجه انـد » (همـان: 27). 
بد ین ترتیـب، د رحقیقـت روایت هـاى متفـاوت یـک افسـانه، افسـانه هاى متفـاوت قلمـد اد  

شد ه اسـت. 
د ربـارة ویژگـى د اسـتان ها نیـز آمد ه اسـت: «این د اسـتان ها، د اسـتان هایى اسـت که با 
پاره  هـاى سـازند ة متمایـز، د ر د سـته بند ى جهانـى د اسـتان هاى مارزلـف قـرار نمى گیرنـد . 
ایـن تمایـز حتـى گاه د ر شـیوة بیانـى د اسـتان نیـز د ید نـى اسـت. بـراى نمونـه، قصه هاى 
عامیانـه همـاره بـا مقد مـه اى چـون: «یکـى بـود ، یکـى نبـود » و یـا «روزى بـود ، روزگارى 
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بـود » آغـاز مى شـوند  و گاه د ر میانـۀ د اسـتان ، جملـۀ «هرکـه بند ة خد اسـت بگه یـا خد ا» 
را قصه گـو واگویـه مى کنـد . ایـن ویژگـى د ر قصه هاى لرسـتان د یـد ه نمى شـود . همچنین، 
عبـارت پایانـى د اسـتان هاى عامیانـه «قصـۀ ما به سـر رسـید ، کالغـه به خانه اش نرسـید » 
اسـت کـه د ر ایـن قصه هـا کاربـرد  ند ارند . اما عبـارت د یگرى کـه هماره د ر پایـان قصه هاى 
عاشـقانه کاربـرد  د ارد ، عبـارت «انشـاءاهللا همان طـور کـه آن هـا بـه مراد  د لشـان رسـید ند ، 

شـما هـم برسـید »، د ر پایـان برخـى از قصه هـا د ید ه مى شـود » (همـان: 27).
د اسـتان ها  جهانـى  د سـته بند ى  این کـه  نخسـت  گفـت:  بایـد   مطلـب  ایـن  د ربـارة 
چنان کـه د ر بخـش پیـش گفته شـد ، مربـوط به مارزلـف نیسـت؛ مارزلف قصه هـاى ایرانى 

را بـر اسـاس فهرسـت آرنه/تامپسـون طبقه بنـد ى و کد گـذارى کرد ه اسـت.
د وم این کـه د ر تمـام د نیـا برخـى از د اسـتان هاى اد ب عامـه بـا فهرسـت تامپسـون 
تطابـق د ارنـد  و برخـى خیـر. نمى تـوان ایـن موضـوع را یـک ویژگـى برشـمرد ، اّمـا ازقضـا 
بررسـى نه چنـد ان د قیـق ایـن افسـانه ها (چنان کـه د ر بخـش پیشـین ذکـر شـد )، نشـان 
مى د هـد  کـه اکثـر قریب به اتفـاق ایـن د اسـتان ها د ر د سـته بند ى جهانـى آرنه/تامپسـون 

قـرار مى گیرنـد .
سـوم این کـه عبارت هـاى آغازیـن، میانى و پایانـى قصه هـاى ایرانى، «هماره» یکسـان 
نبـود ه و بسیاربسـیار متنوع انـد . (د راین زمینـه نـک. مارزلـف، 1391: 41-39). اتفاقـاً د ر 
آغـاز یکـى از د اسـتان هاى همیـن مجموعـه، نمونـه اى از عبارت هـاى آغازیـن آمـد ه کـه 
گـواه ایـن موضـوع اسـت: «اّمـا براد ر سـنگ مالمت مـى زد  و مى آمـد ، نالۀ قمـرى و چهچه 
بلبـل گـوش فلـک را کـر مى کـرد » (199/2). د ر اد امـه بـه تعـد اد ى از عبـارات کلیشـه اى 
آغازیـن، میانـى و پایانـى این د اسـتان ها اشـاره مى کنیم. عبـارات آغازین: «یکـى بود ، یکى 
نبـود ، د ر زمان هـاى قد یـم...» (81/1)؛ «یکـى بـود ،  یکـى نبـود ، غیـر از خد ا کسـى نبود » 
(251/2)؛ «د ر روزگارهـاى قد یـم» (153/2)؛ «د ر یـک زمـان خیلـى د ور» (147/3)؛ «د ر 
زمـان قد یـم» (143/3؛ 53/1و47؛ 191/4و108)؛ «خیلى سـابق، شـاید  سـى ـ چهل هزار 

سـال پیـش» (127/3)؛ «مى گوینـد » (71/1).
عبارت هاى میانى چون: «خالصه» (194/2و 188و160و103و55)؛ «از کجا بشـنوید » 
(175/1)؛ «بشنو از آن طرف» یا «از آن طرف بشنو» (101/2و44و120و216و140و126) 
یـا «بشـنوید » (43/2) و «بشـنو کـه» (188/2و41)؛ «این هـا را ول کـن» (81/3)؛ «چنـد  

کلمـه از پاد شـاه چین بشـنو» (114/3)؛ «این را بگذاریـم و برویم» (151/3).
و عبـارات پایانـى: «رفتیـم بـاال آرد  بـود ، آمد یم د امن خمیـر بود ؛ قصۀ مـا همین بود » 
(265/2)؛ «ایـن د سـتم پـر و آن د سـتم پر و هرچـى گفتم همـش د روغ» (167/3)؛ «قصۀ 
مـا هم به سـر رسـید /تمام مى شـود » (124/3و103و43و38)؛ «این هم قصۀ حسـن سـقا» 
(88/3)؛ «قصـۀ مـا خـالص شـد » (51/3)؛ «چنان کـه محمـود  بـه مقصد  رسـید ، آن هایى 
کـه مثـل محمود نـد ، بـه مقصد  برسـند  و مثـل آن هایى که بـراى محمود  نقشـه چید ند ، به 
چـاه بـال سـرنگون شـوند » (185/3) و «چنان کـه د شـمنان ملـک ابراهیم بـه د رك رفتند ، 

گنجینه اى از فرهنگ ایران زمین
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

د شـمنان تمـام د وسـتان بـه د رك برونـد » (53/2) و عبـارت «به خوبى و خوشـى/خرمى با 
هـم زند گـى کرد نـد » کـه د ر بسـیارى از د اسـتان هاى ایـن مجموعـه د ید ه مى شـود  (براى 

نمونـه، نـک. 124/1؛ 260/2 و 255 و 244 و 229 و 240 و 203 و.....؛ 180/4).
نکتـۀ د یگـر این کـه نمى تـوان بـا ایـن قطعّیـت د ربـارة ایـن موضـوع نظـر د اد ؛ اى بسـا 
از  د یگـر  برخـى  کـه  همان طـور  کرد ه باشـند .  ویرایـش  را  قصه هـا  گرد آورنـد گان،  کـه 
گرد آورنـد گان ایـن کار را انجـام د اد ه انـد ، ماننـد  میهن د وسـت کـه عبـارت «یکـى بـود ، 
یکـى نبـود » را د ر آغـاز قصه هـا نمـى آورد . کمااین کـه د ر قصه هـاى د یگرى که از لرسـتان 

جمـع آورى کرد ه  انـد ، ایـن ویژگـى د یـد ه مى شـود . 
د ر پانوشـت برخى د اسـتان ها نیز نکات مبهم و گاه نواقص، اشـتباهات یا آشفتگى هایى 

وجـود  د ارد  که به آن پرد اخته مى شـود :
د ر پانوشـت برخـى افسـانه ها، از گرد آورنـد گان د اسـتان ها یاد د اشـت هایى آمد ه اسـت 
کـه متأسـفانه بـا نمونـۀ چاپـى منطبق نیسـت. احتمـاالً ترتیب د اسـتان ها هنـگام چاپ به 
هـم خورد ه اسـت. ایـن موضـوع از نکاتـى د ریافـت مى شـود  کـه د ر جلد هـاى مختلـف، د ر 
پانوشـت مطـرح شد ه اسـت. بهتـر بـود  ویراسـتار محتـرم هنـگام چـاپ، چنیـن نمونه هایى 
را یکد سـت مى کرد نـد . بـراى مثـال د ر جلـد  د وم (85/2) گرد آورنـد ه از د اسـتانى بـه نـام 
«محمـود  و کـّرة د یـوزاد » نـام مى بـرد  کـه د ر جلـد  اّول آورد ه و تطابـق د اسـتان مذکور را 
بـا روایت هـاى د یگـر د ر پاورقـى توضیـح د اد ه اسـت، اما نـه د ر جلـد  اّول و نـه د ر جلد هاى 
د یگـر چنیـن د اسـتانى و چنیـن توضیحاتى د ید ه نمى شـود . اگرچـه د ر همیـن پاورقى نیز 
توضیحاتـى د ربـارة روایـت حاضـر (ملـک ابراهیم و کـّرة بحـرى) آورد ه و به نـکات جالب و 
تفاوت هـاى آن بـا روایت هـاى د یگـر کـه برخـى نیـز ناقص اند ، اشـاره کرد ه اسـت. د ر جایى 
د یگـر، گرد آورنـد ه توضیـح د اد ه که «این د اسـتان با د اسـتان قبلى هـرد و د اراى یک زمینه 
هسـتند ...» (219/2)، امـا مقصـود  د و د اسـتان قبل تر اسـت. د ر پانوشـتى د یگـر گرد آورند ه 
اشـاره مى کنـد  کـه «ایـن د اسـتان بـا د اسـتان قبلـى مشـترك اسـت...» (247/2)، امـا 
روایـت مذکـور، چنـد  صفحـه بعـد  یعنـى د ر صفحـۀ 257 آمد ه اسـت. به همین ترتیـب، گاه 
توضیحاتـى تکـرارى و غیرضرورى د ر پانوشـت ها د ید ه مى شـود  که گویـى از گرد آورند گان 
مختلـف اسـت؛ بـراى مثال د ر جایـى میوة «زالزالک» د ر چهار سـطر معرفى شـد ه (94/4) 
کـه بخشـى از توضیحـات، مربوط بـه گرد آورند ه و بخشـى از آن، از فرهنگ معیـن و ظاهراً 
توضیحـات ویراسـتار محتـرم اسـت، اما بـار د یگـر د ر همـان جلـد  (149/4)، «زالزالک» با 
اند کـى تفـاوت و شـاید  از زبـان گرد آورنـد ه اى د یگر شـرح مى شـود  و توضیحات ویراسـتار 
(از فرهنـگ معیـن) نیـز د ر این جـا تکـرار شد ه اسـت. ضمـن این کـه «زالزالـک» پیـش از 
ایـن د اسـتانى د یگـر نیز بـود  (85/4) و اگر قـرار بود  ویراسـتار محترم توضیحـى د ربارة آن 
بد هـد ، بهتـر بـود  هـرد و پانویس را یکد سـت کـرد ه و د ر اولین جا مـى آورد . اگرچـه به نظر 

مى رسـد  کـه اساسـاً «زالزالـک» نیـاز به معرفى ند اشـته باشـد .
ایـن موضـوع د ربـارة گیـاه «تولـه» یا پنیرك نیـز تکرار مى شـود . د ر جلـد  اول، یک بار 
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توضیحـات گرد آورنـد ه د ربـارة ایـن گیـاه (201/1) و د ر جلد  چهـارم، توضیحـات متفاوتى 
ظاهـراً از گرد آورنـد ه اى د یگـر آمد ه اسـت؛ د ر اد امه نیز ظاهراً ویراسـتار محتـرم توضیحاتى 
افزود ه انـد  کـه د ربـارة خـواص د رمانـى و شـکل ظاهـرى گیـاه اسـت (93/4). د ر هیچ یـک 
از ایـن توضیحـات بـه نـام د یگـر ایـن گیاه، پنیـرك که نامى آشـنا بـراى مخاطبان اسـت، 

نشد ه است. اشـاره اى 
برخـى از پانوشـت ها نشـانگر د ریافـت ناد رسـت از متـن د اسـتان اسـت؛ د ر د اسـتان 
خواجه معـروف (193/2)، وزیـر خواجه معـروف را فریـب مى د هـد  و انگشـتر جاد ویـى را 
از او مى گیـرد . سـپس، از غـالِم انگشـتر مى خواهـد  کـه خواجـه را ببرد  و پشـت کـوه قاف 
بینـد ازد  تـا زِن او را تصاحـب کنـد ، امـا زن خواجـه نیـز بـا زیرکـى، وزیر را فریـب مى د هد  
و انگشـتر را صاحـب مى شـود . سـپس، از غـالِم انگشـتر مى خواهـد  کـه وزیر را پشـت کوه 
قـاف اند اختـه و خواجه معـروف را بیـاورد . د ر این قسـمت د اسـتان آمد ه اسـت: «غالم رفت 
و وزیـر را اند اخـت پشـت کـوه قاف و خواجـه را آورد . د ختر گفت: اى خانه خـراب! چرا این 
کار را کـرد ى؟ وزیـر عاشـق مـن بود . خواجه گفـت اى بابا من چه مى د انسـتم؟» (197/2). 
ویراسـتار محتـرم د ر پانوشـت توضیـح د اد ه انـد  که: «خـود  د ختر از غوِل انگشـتر خواسـته 
بـود ، پـس اعتـراض معنى نـد ارد » (همـان). د رصورتى که اعتـراض د ختر بـه خواجه معروف 
اسـت کـه چـرا راز انگشـتر را بـه وزیـر که چشـم طمـع بـه وى د اشـته، گفته اسـت! اد امۀ 

جملـه نیـز کـه خواجه پاسـخ مى د هـد ، مؤیـد  این مطلب اسـت. 
د ر د اسـتانى د یگـر آمد ه اسـت کـه «وزیـر و وکیـل رفتند  پهلـوى او (گل انـد ام که حاال 
بـه پاد شـاهى رسید ه اسـت) و گفتنـد : مى خواهى د ختـر سـلطان را عقد  کنیم؟» ویراسـتار 
محتـرم نوشـته اند : «یحتمـل گل انـد ام بـراى آسـیب ند ید ن، خـود ش را بـه چهـرة یک مرد  
د رآورد ه بـود  و ایـن بخـش از د اسـتان افتاد ه اسـت» (86/3)، امـا هیـچ بخشـى از د اسـتان 
نیفتـاد ه اسـت؛ زیـرا کمـى پیش تـر، راوى مى گویـد  کـه گل انـد ام پـس از بیهوش کـرد ن 
چهـل د زد ى کـه قصـد  تصاحـب او را د اشـتند ، «لباس هـاى سـرکرد ة چهل نفر را پوشـید  و 

فرار کـرد » (84/3).
د ر برخـى مـوارد  نیـز ویراسـتار محتـرم د ر پانوشـت توضیحاتـى د اد ه  کـه بـه نظـر 
مى رسـد ، نیـازى بـه آن نبود ه اسـت؛ بـراى نمونـه د ر متـن آمد ه اسـت: «مرد  رفـت، د رخت 
را قطـع کـرد . یـک پرنـد ه از بـاالى آن پـرواز مى کنـد ». ویراسـتار توضیـح مى د هـد  کـه 
«ناسـازوارى زمـان فعل هـا برخاسـته از کوشـش راوى براى حضـور فّعال د ر روند  د اسـتان 
اسـت» (163/1)؛ حال آن کـه «ناسـازوارى افعـال» د ر گفتـار، امـرى عـاد ى اسـت. د ر متن 
یکـى از د اسـتان ها نیـز آمد ه اسـت: «پاد شـاه بـه رحمـت خـد ا مـى رود . امـروز کـه او را 
د فـن مى کننـد ، پسـر کوچکـش مـى رود  و شمشـیر شاه عباسـى پـد رش را برمـى د ارد  و 
یـک سـنگرى د رسـت مى کنـد  و تـوى آن مى نشـیند ». ویراسـتار محتـرم د ر پانوشـت، 
د ر توضیـح «امـروز» مى نویسـد : «کاربـرد  امـروز بـه جـاى آن روز» (65/3). حال آن کـه 
ایـن نمونـۀ کاربـرد  جملـه بسـیار رایـج اسـت. گاه بـراى زمـان گذشـته و گاهى نیـز براى 

گنجینه اى از فرهنگ ایران زمین
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

زمـان آینـد ه بـه کار مـى رود  (نیـز نـک. 42/1؛ 96/4). همچنیـن مى تـوان بـه ایـن مـوارد 
اشـاره کـرد : توضیحـات غیرضـرورى د ربـارة «روز مبـاد ا» (روز نبـاد ا یـا مبـاد ا یعنـى روز 
سـختى!) (174/1)، توضیـح شـش سـطرى د ربـارة واژة «د هـل» و معنى کـرد ن واژة «توله 
سـگ» (بچـۀ سـگ و جانـور!) (202/1)، معنـى کـرد ن واژة «َجلـد » (بـه معنـى چابـک)، 
«مجمعـه» (73/2)، «د کتـر» (242/1)، «هـى» (215/1)، «قمقمه» (ظـرف آب و مایعات) 
(97/4) و د ر مـوارد ى نیـز واژه هایـى را کـه به نظر مى رسـد  نیاز به شـرح د ارنـد ، چون واژة 

«مکینـه» (105/3) یـا «شاه نشـین» (71/2) مسـکوت گذاشته اسـت.
کلمـات محلـى بـا ترد یـد  و احتمـال معنـى شـد ه اند . بهتر بود  ویراسـتار محتـرم معنى 
واژه هـاى محلـى را از پژوهشـگران لـر و به ویـژه خرم آبـاد ى مى پرسـید ند . بـراى نمونـه بـه 

چند  واژه اشـاره مى شـود :
د سـت ور: احتمـاالً د سـتمزد  (252/1). الپخیـن: النجیـن ـ ظـرف سـفالى خمیـرى؟ 
(177/1). غـوات: معنـى واژه روشـن نیسـت (149/1). الـه اى:  معنـى واژه روشـن نشـد  
(131/2). تالبـه: مفهـوم ایـن واژه مشـخص نیسـت، شـاید  اشـتباه تایپـى باشـد  (67/2). 
کپوکچـى (227/1): کچـى بـه معنـاى عمـه اسـت. خالصـۀ ایـن کلمـات ایـن اسـت کـه 
عمـه شـیر کـف کـرد ه (گرد آورنـد ه)؛ گمـان مـى رود  گرد آورند ه معنـى واژة کپو را د رسـت 

د رنیافتـه، چـون د ر لـرى امـروز بـه معنـاى سـر و صـورت و آد م فربـه بـه کار مـى رود .

نتیجه گیرى
مجموعـۀ د اسـتان هاى عامیانـۀ لرسـتان، روایت هایـى ارزشـمند  از افسـانه هاى فرهنـگ 
ایران زمیـن اسـت و صـرف چـاپ این افسـانه ها بـراى بهره منـد ى پژوهشـگران و نیز حفظ 
میـراث فرهنگـى و اد بـى اهّمیتـى بسـیار د ارد . ازاین رو باید  سپاسـگزار مرکـز د ایرة المعارف 
بـزرگ اسـالمى و ویراسـتار محتـرم کتاب بود . بـا وجود  این د ر چاپ د اسـتان ها اشـکاالتى 
وجـود  د ارد . بـه سـبب اینکـه افسـانه پژوهى امـروزه بـه صـورت یـک د انـش تخصصـى 
د رآمـد ه و تعاریـف و تقسـیم بند ى هاى مشـخصى بـراى آن ارائـه شـد ه اسـت، بهتـر اسـت 
د اسـتان هاى ایـن کتـاب، د سـت کـم بـر اسـاس فهرسـت جهانـى آرنه/تامپسـون معرفى و 
طبقه بنـد ى شـود . نکتـۀ د یگـر اینکـه اهمیـت این د اسـتان ها به لحـاظ زبانى بسـیار کمتر 
از اهّمیـت قصه شناسـى آن هاسـت؛ امـا د ر د یباچـه بیشـتر بـه اهّمیـت زبانـى د اسـتان ها 
پرد اختـه شـد ه و مطالـب بیـان شـد ه نیز ارتبـاط چند انى بـا افسـانه پژوهى نـد ارد . نگارند ه 
امیـد وار اسـت کـه مرکـز د ایرة المعارف بزرگ اسـالمى و ویراسـتار محتـرم د ر تجد ید  چاپ 

ایـن کتـاب، بازنگرى هایـى اساسـى صـورت د هند .

پى نوشت
۱. چون نفیسى د ر مقد مه اشاره کرد ه است که مسئولیت سرویراستارى این مجموعه را به عهد ه د اشته ، د ر 

مقاله از این تعبیر براى اشاره به ایشان استفاد ه مى شود .
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۲. این د استان د ر عجایب المخلوقات نیز آمد ه است (طوسى، 1382: 468).
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چکید ه 
ملـت عشـق  اثـر الیف شـافاك یکـى از پرخوانند ه ترین رمان هاى ترجمه شـد ه د ر د هۀ اخیر اسـت که 
د ر زمانـى کوتـاه اقبـال عـوام و خـواص را بـه خـود  جلـب کرد ه اسـت. همان گونـه که زبـان اصلى آن 
هـم د ر ترکیـه (2009م.) پرفروش تریـن رمـان د ر کوتاه تریـن زمان شـد . مجموعه آثار این نویسـند ة 
تـرك (شـانزد ه کتـاب) عمد تـاً رمـان بـود ه و بـه بیـش از چهـل زبـان ترجمه، چاپ و منتشـر شـد ه 
اسـت. رمـان ملت عشـق شـامل د و د اسـتان اسـت کـه به مـوازات یکد یگر روایت مى شـوند . نخسـت 
د اسـتان خانـواد ة مرفهـى کـه د ر آمریکا (سـرزمین فرصت سازى/سـوزى) زند گى مى کنند  و د اسـتان 
د وم یـا همـان ملـت عشـق د اسـتان تاریخـىـ  عرفانـى اسـت که روایـت مالقـات شـمس و موالنا را 
بـه تصویـر مى کشـد . ملـت عشـق صرفـاً  یـک رمان اسـت و همـۀ اتفاقـات آن بر اسـاس مسـتند ات 
تاریخـى نیسـت. ازهمیـن رو، شـخصیت تقریبـاً جد یـد ى از شـمس ارائـه د اد ه اسـت و تمـام اقبال به 
آن، بـه د اسـتان د وم برمى گـرد د  و اگـر د اسـتان نخسـت (عشـق الال به عزیز) به شـکل مجـزا د ر یک 
کتـاب آمد ه بـود ، نمى توانسـت موفقیـت کنونى را کسـب کند . شـافاك (راوى اصلى و نویسـند ه) توأم 
بـا روایـت د اسـتان، خـود  را به گونه اى پشـت عزیز زاهـارا (راوى د رون متنى د اسـتان زند گى شـمس) 
پنهـان کـرد ه کـه د ر طول د اسـتان فراموش مى کنیم، نویسـند ه اصلى خـود  اوسـت. د رون مایۀ اصلى 
ملـت عشـق، د و گونـه عشـق (الهى و زمینى) اسـت؛ عشـق ناسـوتى امـروزى (الـال و عزیز زاهـارا)  و 
عشـق حقیقـى د یـروزى (شـمس و موالنـا) که نویسـند ه سـعى مى کند ، ایـن د و نوع عشـق را به هم 
گـره بزنـد . د ر ایـن نوشـتار ایـن رمـان با رویکـرد ى انتقـاد ى و باتوجه به د الیـل و عوامل اقبـال به آن 

بررسـى و تحلیل شد ه اسـت.
کلید  واژه: مولوى، ملت عشق، کیمیاخاتون، شمس الد ین تبریزى
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نقد رمان

مقد مه  
د ربارة مولوى و رابطۀ پنهاِن رازآمیز او با شمس د ر قالب تذکره، تاریخ اد بیات، مناقب نامه ها 
و... با توجه به نگرش و اید ئولوژى راویان، روایت هاى متعد د  و متنوعى تصویر شد ه است. چنانکه 
افالکى د ر مناقب مى نویسد : «ابتد اى حکایت موالنا شمس الد ین تبریزى عظم اهللا ذکره آن 
چنان است که د ر شهر تبریز مرید  شیخ ابوبکر تبریزى سله و زنبیل باف بود  و آن بزرگ د ین 
د ر والیت و کشف القلب یگانه زمان خود  بود  و حضرت شمس الد ین تبریزى با مقامات و مرتبت 
به آنجایى رسید ه بود  که او را نمى پسند ید  و از آن مقام عالى تر مقامى مى جست تا از برکت 
آن صحبت اعلى و عظیم تر شود  و به د رجات اکملیت رسد  و ارتقاء یابد  و د رین طلب سال ها 
بى سر و پا گشته گرد  عالم مى گشت و سیاحات مى کرد  تا بد ان نام مشهور شد  که شمس 
پرند ه اش خواند ند ى تا بد ان جا که مگر شبى سخت بى قرار شد ه شورهاى عظیم فرمود  و از 
استغراق تجلیات قد سى مست گشته د ر مناجات مى گفت: خد اوند ا مى خواهم که از محبوبان 
مستور خود  یکى را به من بنمایى. خطاب عزت د ر رسید  که آن چنان شاهد  مستور، وجود  
پرجود  که استد عا مى کنى همانا فرزند  د لبند  سلطان العلما بهاء ولد  بلخى است. گفت خد ایا 
د ید ار مبارك او به من بنماى» (افالکى، ج :1، 1362: 85 و 86) و بعد  از این واقعه شمس 
تبریزى راهى قونیه گشت و به د ید ار موالنا رسید  این نوع روایت ها، منحصر به متون پیشین 
(رسالۀ سپهساالر، مناقب العارفین و...) نبود ه و د ر عصر جد ید  د ر مهم ترین ژانر اد بى یعنى رمان 
نیز این اتفاق تاریخى به شکل هاى د یگر نمود  و ظهور یافته است. این د ید ار رازآلود  سرشار از 
ناگفته هایى است که مولوى پژوهان با روش هاى مختلف د ربارة آن سخن گفته و خواهند  گفت. 
شاید  این همه معما و ابهام د ر آثار به جاى ماند ه به این سبب باشد  که نویسند گان مختلف، 
گرایش هاى خود  را د ر فصول زند گى این د و عارف گنجانید ه اند  و امانت د ارى تاریخى را رعایت 
نکرد ه اند . البته، انتظار از متون روایى خالقانه اى همچون رمان برخالف متون پیشین (تذکره، 
مناقب و تاریخ نویسى) است؛ تاریخ ابزارى است براى بیان اند یشه و نگارش خالقانه، د ر حالى که 

■ شافاك، الیف (1393). ملت عشق. ترجمۀ ارسالن 
فصیحى. تهران: ققنوس.
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ملت عشق یا د ولت هوس

این مسئله د ر اد بیات د استانى توجیه پذیر است. یکى از جد ید ترین رمان هایى که با محوریت 
د استان زند گى این د و شخصیت نگاشته شد ه، ملت عشق است. ملت عشق که د ر طول سه 
سال (1397-1394) هشتاد  و چهار بار تجد ید  چاپ شد ، به د لیل د رون مایۀ عشق معنوى و 
عارفانه و نثر روان (ترجمه شد ه) از اقبال عوام و خواص برخورد ار شد ه و د ید ار و تجربۀ زیستۀ 
مولوى و شمس را د ر قالب یک پرسش و پاسخ رمزى (مقایسۀ د و انسان، یکى د ر شریعت و 
د یگرى د ر طریقت) و البته د ر د ل د استان عاشقانۀ د یگر (عشق اِلِال به راوى د استان شمس 
و مولوى یعنى عزیز زاهاریا) نقل کرد ه است. البته نویسند گان، شاعران و کارگرد انان بسیارى 
نوع آشنایى و ارتباط د و عارف را د ر قالب فیلم هاى مستند  و د استانى و انیمیشن، رمان، شعر 
و تذکره به تصویرکشید ه اند ، اما طرز بیان و د ریافت نویسند گان مختلف از منابع تاریخى و 
د استانى آن قد ر متفاوت است که ناگریز، مخاطب عامه را به هرسویى مى کشاند  و د رپى آن 
تألیف شد ه  رمان هاى  که  است  این  پرسش  مى زند .  رقم  خود   پیرامون  مختلف  قضاوت هاى 
د ر ایران و کشورهاى د یگر تا چه میزان برمبناى تاریخ نگاشته شد ه اند  و تا چه اند ازه رمان 
هستند ؟ این نوشتار به تحلیل ابعاد  و زوایاى این مسئله یعنى ربط و نسبت رمان و اتفاق هاى 
تاریخى د ر قالب ژانر رمان تاریخى مى پرد ازد  و د رضمنِ آن، مهم ترین حواد ث زند گى شمس 
همسرش  و  (کیمیا)  موالنا  د خترخواند ة  مرگ  همچون  حواد ثى  سویه،  د و  (عشق  مولوى  و 
(کراخاتون) و پسرش (عالءالد ین محمد ) و... ) را د ر رمان ملت عشق د ر قیاس با رمان ها و 

سایر کتب تاریخى بررسى مى کند .

بیان مسئله 
رمان ملت عشق به د لیل اقبال عمومى و کثرت نسخه هاى چاپ شد ه رمانى منحصربه فرد  
بود ه است و د الیل این امر عالوه بر عوامل تاریخى، جامعه شناختى و ارزش هاى هنرى رمان به 
جنبه هاى روان شناختى د نیاى انسان عصر مد رنیته بر مى گرد د  که اقتضائات و شرایط زند گى 

■ قد س، ســعید ه (1383). کیمیا خاتون: د استانى از 
شبستان موالنا. تهران: چشمه.
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نقد رمان

عصر جد ید  را د ر د رون د استان د وم یعنى (عشق زنى متأهل با سه فرزند  به عزیز) به تصویر 
کشید ه است. به عبارت د یگر، د و روایت از د و د نیاى متفاوت را د ر قالب موضوع عشق روایت 
مى کند  و خوانند ه باید  با توجه به نوع نگاه خود ، یکى از د و د استان را زیرروایت  قرار د هد . 
به عبارت د یگر، د ر این رمان/ تاریخ با د استانى مواجه هستیم که برخالف رسم و روال عاد ى، 
منابع را هم آورد ه است و هستۀمرکزى یا زیرمتن آن عشق انسان به همنوع على رغم تمام 
تفاوت هاست. «عشق به یک بارگى از غیب مثل یک تکه سنگى د ر برکۀ راکد  زند گى الال افتاد  و 
او را تکان د اد » (شافاك، 1397: 11) و ازسویى د یگر با روایت تاریخى و استفاد ه از منابع موثق 
روایتگر عشق شمس به مولوى و کیمیا است و از زبان شمس چهل قاعد ة عرفانى را براى انسان 
خسته از روزمرگى را به تصویر مى کشد . توضیح این که روایت شناسان برآنند  که «هر گفتمان 
روایى د اراى یک هستۀ  مرکزى است که مى توان آن را کنش نامید » (شعیرى، 1395: 19) و 
هر د استان، موقعیتى جهت تغییر وضعیت از سلبى به ایجابى یا بالعکس است. با این توصیف، د ر 
تحلیل هر د استان نخستین گام «پید ا کرد ن کنش اصلى است» و ممکن است د ر یک گفتمان 
روایى (د استان) با کنش هاى مختلفى مواجه باشیم، اما کنش اصلى آن است که «خود  د ر 
خد مت تغییر وضعیت کنشگران و همچنین معنا است» (همان: 19). ازآنجایى که کنش اصلى 
براى کنشگر/ کنشگران د اراى اهمیتى ویژه است و د ر پِس آن  یک  امر ارزشى نهفته است، 
کنشگران برحسب اتصال یا انفصال با آن د ر پى سنجش ارزش هاى آن هستند . هر گفتمان 
روایى د ر پى عبور از وضعیتى به وضعیت د یگر با د و عنصر کنشگر یا کنشگزار مواجه است. د ر 
این نظام، کنشگر د استان (عزیز) کسى است که کنشى را از سر مى گذراند  و کنشگزار (الال) 
کسى است که این کنش را به او د یکته یا تجویز مى کند . د ر این رمان باوجود  این که رمانى 
تعلیمى و القایى صرف محسوب نمى شود ، با یک نظام گفتمان القایى یا مجابى (جست وجوى 
هویت یا گمشد ه د ر د نیاى مد رن) روبه رو هستیم و الال د ر یک رابطۀ موازى با عزیز قرار د ارد  و 
با استد الل هاى مختلف (نیروى باورانند ه)، تأثیرگذارى، سازوکارهایى همچون تشویق (نیروى 
انگیزانند ه)، تهد ید  (نیروى واد ارند ه)، چاپلوسى، تحریک و ... د رصد د  مجاب کرد ن شخصیت 

کنشگر د استان یعنى عزیز است.  
لذا مهم ترین مسئلۀ ما د ر این پژوهش این است آیا نویسند ة ترك با تألیف اثر قصد  تشریح  
نوعى عرفان اسالمى د ر سطح جهانى د ارد ؟ یا این که با طرح یک رمان فانتزى و گرایش به 
احساسات سطحى و ارتباطات معنوى به عنوان جایگزین عرفان واقعى، نوعى هنجارشکنى 
نسبتاً   چهره هاى  کتاب  این  د ر  شافاك  الیف  منتقد ان،  نظر  به  کرد ه است؟  تبلیغ  را  اخالقى 
جد ید ى از د و عارف بزرگ ایرانى ارائه مى د هد  که د ر فرود  و فراز د استانش د چار تضاد  و تقابل 
با مذهب هستند  و همین بد اعت، د استان را عامه پسند  و جذاب کرد ه است. د ر این نوشتار 
تالش شد ه است، براى تبیین بهتر و پاسخ به این پرسش، رمان ملت عشق د ر کنار د استان 
د یگر البته از نوع ایرانى آن یعنى کیمیاخاتون واکاوى شود  تا شگرد ها و ظرایف روایت د ر آن 

روشن تر شود .
 یاد کرد  این نکته الزم است که د ر د وران معاصر به د الیل مختلف، اند یشه و افکار مولوى 
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د ر کنار زند گى پررمز  و راز شمس د ر قالب رمان بازنمود ه شد ه است که د ر رأس این د سته از 
آثار، د و رمان یاد  شد ه از د و نویسند ة زن از د و کشور جلب توجه مى کند : ملت عشق اثر الیف 

شافاك  و کیمیاخاتون اثر سعید ه قد س. 
زند گى  به  موهوم  عشقى  محوریت  به  را  مولوى  و  شمس  د ید ار  حاد ثۀ  که  عشق  ملت 
زناشویى الال و عشق غیرمجاز او به عزیز زاهارا مى چسباند ، براى اولین بار د ر سال 1391 به 
همت مهرنوش عد الت با نام «چهل قانون عشق» یا نگاهى د وباره به عشق و عاشقى «شمس 
تبریزى و موالنا» و خلق اثر عاشقانه اى د یگر ترجمه شد  که انتشارات «نوید  شیراز» آن را چاپ 
کرد . بعد  از آن د ر سال 1393 با ترجمۀ ارسالن فصیحى و با نام «ملت عشق» توسط انتشارات 
ققنوس منتشر شد . بنا به گفتۀ ارسالن فصیحى، د رحالى که کتاب حاضر د ر سال 1389 آماد ة 
انتشار بود ه، اما با تأخیرى پنج ساله مجوز انتشار گرفت. الیف د ر این کتاب، عشق فراموش شد ة 
انسان هاى امروزى را که از جنس صد اقت است، از شمس د استانش و حال وهواى قونیه و از 
عزیز زاهارا (نویسند ة ملت عشق د ر د اخل د استان) مى گیرد  و این حس را به خوانند ه اهد ا 
مى کند . این د استان د ر پنج بخش (آب، باد ، خاك، آتش و خأل) تد وین شد ه و  از جایى شروع 
انتخاب  قونیه  به  رسالتش  براى  را   شمس  خانقاه،  د رویشان  زمان (مرشد )  بابا  که  مى شود  
مى کند . شمس تبریزى که انسان بى قرارى است، به مرشد  پیر مى گوید  عقاید ش (د رواقع 
تخیالت نویسند ه که به شمس منسوب شد ه، ازقبیل: آشکارشد ن اسرار کائنات پیش چشمان 
او د ر د وران کود کى) براى همگان قابلِ پذیرش نیست، اما مرشد  با اد ب و نزاکت مى گوید : «به 
شخصیتى خارق العاد ه مى مانى» (شافاك ، 1397: 97) و با توجه به این که شمس را د اراى علم 
لد نى مى بیند ، او را به رسالتى بزرگ مى گمارد . رمان ملت عشق برخالف رمان کیمیا خاتون 
مرد انه  استثمارهاى  و  خشونت ها  جنسیتى،  تبعیض هاى  روایتگر  بیشتر  که  قد س  سعید ه 
است، روایتگر د و نوع د وستى (عشق و هوس) است؛ د وستى ناب شمس و مولوى ازیک سو و 
د ل سپرد گى هوس آلود  الال به عزیز از سویى د یگر. یکى از جاذبه هاى این رمان عالوه بر تحوالت 
د رونى شخصیت ها، سفر عمیق د ر د رون زمان است که براى خوانند ه پیش مى آید . ناخود آگاه 
به آن زمان و مکان مى رود  و خود  را د ر جمع آن ها پید ا مى کند . غریبگى نمى کند  و همه را 
مى شناسد  و کم کم به تفاوت شخصى شمس با تمام د رویشان و مرید ان و مرشد ان که د ر 
ذهنش ترد د  کرد ه اند ، پى مى برد : «زمان براى او انگار طور د یگرى جریان د ارد ؛ سریع تر و 
غنى تر. مسئله اى را که د یگر د رویش ها براى د رکش به هفته ها و ماه ها زمان نیاز د ارند ، شمس 
تبریزى د ر چند  ساعت د رك مى کند ، هر روز صبح بیرون خانقاه مى گرد د  و مد ت هاى طوالنى 
غرق تماشاى طبیعت مى شود » (همان: 107). بخش د یگر رمان با عنوان «آب» با پد ید ه هاى 
سیال و متغیر زند گى شروع مى شود . مولوى چهل شب متوالى د ر خواب، د رویشى را با قامت 
ظریف و بلند  مى بیند  که صورتش را با د ستمالى ضخیم پوشاند ه است (همان:150).بخش سوم 
د استان با عنوان «باد »، با پد ید ه هاى کوچند ة زند گى آغاز مى شود  و اد امه مى یابد ، با توصیف 
این که قونیه شرافت  خود  را از د ست د اد ه و د چار سقوط اخالقى شد ه است و این آلود گى 
همچون آتشى توسط باد  پخش شد ه و بین مرد م سرایت کرد ه و مرد م عامه هم علت غارت 

ملت عشق یا د ولت هوس
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نقد رمان

شهر توسط د شمنان و مغوالن را همین مى د انند  که آد م هاى شهر (د رویشان و  صوفیان) 
ریسمان خد ا را رها کرد ه اند  (همان: 229). د ر این فصل د استان، بد بینى هاى مرد م به مولوى 
و شمس شروع شد ه و بنا را بر آزار و اذیت ایشان گذاشته اند . هرقد ر موالنا به شمس نزد یک تر 
مى شود ، مرید ان از او فاصله مى گیرند  و همان قد ر که مرد م به موالناى خود  بى اعتقاد  مى شوند  
و او را د ر هاله اى از ابهام مى بینند ، عقید ة موالنا به راستى و د رستى شمس تبریزى بیشتر 
شد ه و به این نتیجه مى رسد  که زند گى اش تا آن زمان د چار نقصان بود ه و بسیارى از حقایق 
برایش ناپید ا بود ه است؛ «کسى فراتر از انسانى ماد ى که آینه وار است، مى آید » (همان: 291).  
«عمق پیوند  معنوى پد رم با شمس را د رك نمى کنند  و شمس مى گوید : بار اصلى آد م ها این 
است که  ذهنشان پر از ظن است، به کسانى که عمق پیوند  من و پد رت را د رك نمى کنند ، 
بگو ابتد ا ذهن خود  را بزد ایند » (همان: 318). بخش چهارم و پایانى ملت عشق عنصر «آتش» 
است، پد ید ه هاى سوزانند ه و ویران کنند ه. قونیه به سمتى مى رود  که روز به روز تعد اد  کسانى که 
د ربارة گمراهى شمس حرف مى زنند ، بیشتر مى شود  و این حرف هاى بى اساس، با همسویى 
پسر کوچک موالنا (عالء الد ین محمد ) منجر به نقشۀ قتل شمس تبریزى مى شود . با این اتفاق، 
موالنا شاعر د لتنگ و قهار قونیه مى گرد د ، براى د لتنگى هایش از او مى گوید  و تخلصش شمس 

مى شود . 

مقایسۀ تطبیقى د و رمان (کیمیاخاتون و ملت عشق)
کیمیاخاتون رمانى استوار بر تاریخ است که به شرح حال زند گی موالنا می پرد ازد  و د استان 
زنان شبستان موالنا را به روایت مى کشد . کراخاتون، بیوة محمد شاه ایرانى پس از فوت شوهر 
به عنوان همسر د وم مولوى با پسر خرد سالش شمس الد ین و د ختر نوجوانش کیمیاخاتون، 
روایت  موالناست،  حرم  که  پرورد ة  کیمیا  زبان  از  د استان  این  مى شوند .  موالنا  حرم  ساکن 
مى شود ؛ ماد رش کراخاتون، د ختر مسیحى و امیر قوم بود ه و پد ر مسلمان ایرانى تبارش د ر 
د ام عشق او گرفتار مى شود . با توجه به مقد مۀ رمان کیمیاخاتون، سعید ه قد س از مستند ات 
کتابخانه هاي ملی و گنج بخش پاکستان براى د رك واقعى زند گی شمس و کیمیا بهره برد ه 
و حس عمیق زنانۀ نویسند ه بر د استان مسلط است؛ به طورى که د ر پایان، اند وهى عمیق از 
مرگ کیمیا و تحمل استثمار مرد انه وجود  خوانند ه را د ر بر مى گیرد .  شمس د ر د استان 
سعید ه قد س شخصیتى سلطه گر، استثمارگر، خشن و زورگو د ارد ، د رحالى که شمِس ملت 
عشق برید ه از د نیا است و هیچ خواسته اى ند ارد ، د رویشى بى مکان که از جایى به جایى مى رود ، 
هیچ خواهش ماد ى ند ارد  و از این د یار به د یار د یگر مى رود  تا برکماالتش افزود ه شود ، براى 
انتقال علم لد نى از سمرقند  راهى بغد اد  و ترکیه مى شود  و آن قد ر د رگیر عشق خد ایى است 
که ازد واج با کیمیا را صرفاً به د لیل عشق کیمیا به خود ش مى پذیرد  و ازد واجى بین عارفى 
کامل و معنوى با د خترى جوان صورت مى گیرد ، اما د ر اد امه سعید ه قد س د رکیمیاخاتون  از 
شروع مشکالت بعد  از همسرى شمس به کرات سخن گفته است (قد س، 1386: 267) د ر 
کتاب کیمیاخاتون د یگر از عشق آسمانى شمس و کیمیا خبرى نیست، بلکه د ر این رمان 
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با عشق جوان عالءالد ین و عشق پیر شمس، مرشد  موالنا مواجه مى شویم. د ر قیاس این د و 
رمان مى توان گفت که لطافت خاص مولوِى ملت عشق د ر کیمیاخاتون، تبد یل به استثمار 
مرد انه مى شود ، تاجایى که به خاطر مقاصد  خود ش کیمیاى نوجوان را که عاشق پسرش هم 
شد ه است، به عقد  شمس د ر مى آورد . تصویرى که سعید ه قد س د ر کیمیاخاتون  از زن ارائه 
مى د هد ، بى اراد ه و منفعالنه است، على رغم این که همسر قبلى کراخاتون شاه ایران است، 
د ر خانۀ موالنا زنى ساکت و معمولى است، اما کیمیا د خترى مستعد  پرورش و باقابلیت و 
تشنۀ اسرار هستى است (همان: 41) و برخالف عقید ة د یگران که سواد  را براي زنان بیهود ه 
می د انستند ، موالنا هنگامی که از هوش و ذکاوت کیمیا مطلع می شود ، او را تشویق می کند  و 
پس از اتمام کتاب کلیله و د منه، شاهنامه را به او می د هد  (همان: 120). ابعاد  زند گى بیرونى 
موالنا و شمس بر همگان آشکار است، ولى کمتر کسى از احواالت اند رونى و حضور زنان د ر 
حرم او آگاه اند . «د وباره به این مى اند یشید م که هرطور شد ه باید  از میان د یوارهاى حرم خالص 
شوم. مى خواستم آزاد ، زیبا و فاخر زند گى کنم» (همان: 129). بنابر رسوم و  فرهنگ شرقى، 
هیچ گاه  ماند ه است. «تاریخ  محرمانه  و  پوشید ه  نامحرم  از  همواره  اخالقیاتشان  و  حرم  زنان 
این گونه صبورى هاى همسران نامد اران زمانه را به اجرى یا ارجى سزاوار پاسخ ند اد ه است، اما 
او را با تاریخ د روغ زن کارى نبود ؛ با آفرینند ه اى د رد  د ل بود  که با تحمل بار نه ماهه اى سخت 
و سنگین و د رد آور د ر بطن زن ها برد بارى آموختشان. جایى که کلک او از ازل چنین نقش ها 
زد ه بود  و جز بین برد بارى و تنهایى و رسوایى انتخاب د یگرى د ر بین نبود ، د یگران را چه 

جرأت فضولى بود ؟» (همان: 189)
مؤلفان شرقى د ر ورود  به زند گى شخصى بزرگان همواره محتاط بود ه اند  و نهایتاً نوشتارهاى 
تاریخ بر محور کلیات زند گى ایشان مى چرخد ، همین مرزبند ى زنانه و مرد انه، همین سد هاى 
مذهبى و لزوم حفظ حرمت اند رونى، تخیل نویسند ه را محد ود  مى سازد ، اما شافاك بى محابا به 
این تعصبات، پا را فراتر مى گذارد  و با بى پروایى به زند گى شخصى شمس و موالنا و جزئیات 
آن وارد  مى شود ، به خصوص هنگامى که از عشق شمس و کیمیا پرد ه برمى د ارد . د رواقع، الیف 
شافاك مى د اند  که د استانش صرفاً رمان است و بیشتر به رمان مى پرد ازد  تا به تاریخ. کیمیا 
د ر رمان کیمیاخاتون، برخالف رمان ملت عشق شخصیت اصلى است و مصد اق انزواى زنان 
حرم نشین که د ر مقابل حضور مقتد ر مرد ان به پس راند ه شد ه است (همان: 133). او با همۀ 
جزئیات و صفات شخصى و حساسیت هاى زنانه اش توصیف شد ه وتمامى این بى مهرى ها و 
تبعیض ها را پذیرفته است و جایگاهى که د ر شأن او باشد ، ند ارد . ناگریز د ر د رون خویش جد ال 
د ارد ، ولى به مد د  کلیله و د منه و شاهنامه از فراموش خانۀ حرم به سرزمین هاى پرحماسه پرواز 
مى کند  و با آشنایى با زنان قد رتمند  شاهنامه همچون تهمینه، گرد آفرید  و سود ابه تسکین 
مى یابد  (همان: 124). روحیۀ لطیف و عاطفى کیمیاخاتون د ر تمام توصیفاتى که ارائه مى د هد ، 
کامًال مشهود  است. او د خترى است که براى ترفیع جاه و مقام زنانۀ خویش د رگیر است، اما 
این رؤیا د ر پرتو مرد ساالرى مقتضاى آن زمان محقق نمى شود : «از زمان تولد  شمس الد ین 
د انسته بود م که د نیاى آد م مى تواند ، به ناگهان د ر یک روز تغییر کند . او با آمد نش خطاى بزرگ 

ملت عشق یا د ولت هوس
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نقد رمان

طبیعت را که به زوج خوشبختى مثل پد ر و ماد رم، اول یک د ختر د اد ه بود ، جبران کرد  و همان 
توجه نسبى اطرافیان را که تا آن زمان معطوف من مى شد ، به حد اقل ممکن رساند » (همان: 
18). «از روز تولد  شمس الد ین، توجه پد ر و ماد رم فقط معطوف به او بود  و چنان بود  که از 
عشق روزافزون من به باغ و الیاس، نه تنها نگران نبود ه که ظاهراً خوشحال هم بود ند . پد رم از 
ماد رم د وازد ه پسر خواسته بود  و من یکى، اگر زیاد ى نبود م، بى ترد ید  کافى بود م» (همان: 29). 
سعید ه قد س د ر کیمیاخاتون کم کم به سمت عاشقانه هاى میان پسر مولوى و کیمیا 
مى رود ، عشقى که بیشتر ریشه د ر حد سیات و ابرازهاى سطحى د ارد  (همان: 139). متوجه 
رشد  و بلوغ خود  هم هست و همین توجه به خود  مناسباتش را با عالءالد ین عوض مى کند  
(همان: 21). کیمیاخاتون شخصیتى د ارد  حساس و باریک بین. د ر توصیفى که از ماجراى 
پرستوها نقل مى کند ، احساسات و د رك خاص او از اتفاقات پیرامونش نمایان است: «عاقبت 
گفتم: ماد ر! چرا باید  د خترها شوهر کنند ؟ بعد  شوهرشان بمیرد  و به قول شما از این خانه 
به آن خانه شود ؟ چرا نباید  تا آخر عمر پیش کس و کارشان بمانند ؟» (همان: 59) کیمیا 
هنوز به سن بلوغ نرسید ه و د ر د نیاي کود کانه اش زند گی می کند . ماد ر وي طی رفت و آمد هاي 
زیاد  و مراسمی خاص به عقد  موالنا د رآمد ه و به اند رونی وي نقل مکان می کند . کیمیاخاتون 
نیز با د لخوري و نارضایتی از این جابه جایی، باید  از ماد ر تبعیت کند . بنابراین، د ر کنار د یگر 
همسران و فرزند ان موالنا زند گی تازه اي را شروع می کنند  و ازطرفى، على رغم عالقۀ د وطرفۀ 
کیمیا و عالءالد ین، ازد واج او و شمس برقرار مى شود . زند گی تعریف شد ه د ر این کتاب براى 
زنان به ویژه کراخاتون و کیمیا  تلخی هاي بسیاري را د ر پی د ارد  که نویسند ه با نگارش آن به 
نوعی جایگاه زن را نه صرفاً د ر زند گی موالنا که د ر تقد یرنوشته هاى زن شرقى به باد  انتقاد  
گرفته است. حال آن که د ر ملت عشق این مسئله بسیار کم رنگ و د ر حاشیه قرار گرفته است 
قد س  سعید ه  روایت  با  را  غربى  زیست گفتمان  یک  به مثابۀ  شافاك  نگاه  تفاوت  مى تواند   و 
به مثابۀ تجربۀ زیستۀ زن شرقى ایرانى نشان د هد . زمانی که شمس کیمیاخاتون را خواستگاري 
می کند ، این روید اد  که د ر حد ود  700 سال پیش اتفاق می افتد ، بسیار ناگوار ترسیم شد ه است، 
د رصورتى که ما د ر قرن بیست و یکم هم شاهد  ازد واج هایى این چنینى هستیم، اما به زعم 
نویسند ة کیمیاخاتون فاجعه اي بس عظیم د ر خانۀ موالنا اتفاق افتاد ه است. موالنا گرچه د ر 
رفتار اجتماعى تاحد ود ى تابع شرایط اجتماع عصر خود  بود ه، اما رفتارش د ر همان زمان هم 
نسبت به بانوان توأم با تکریم و مهربانى بود ه است. موالنا گرچه د ر رأس قلۀ عشق و اد ب قرار 
د ارد  و به  لحاظ منش صوفیانه و مسلک متشرع و زهد  و عرفان تراز اول جهان است، اما او 
نیز تحت تأثیر محیط و فرهنگ حاکم قرار د ارد . این که د ر آن زمان تصمیم می گیرد ، د ختر 
نوجوان همسرش را به عقد  پیرمرد ي د رآورد  که سال هاي شصت را سپري کرد ه  بود ، با توجه به 
شرایط و موقعیت اجتماعی زن د ر آن روزگار، اتفاق غریبی نیست: «بعد ها وقتى من متوجه 
نوعى انزجار پنهان خد اوند گار از زن ها شد م که خوشبختانه شامل همۀ زنان ازجمله زن اولش 
و ماد ر من نمى شد ، اصًال تعجب نکرد م، کسى که تمام عمرش را د ر میان پیکرهاى فرسود ه 
و شخصیت هاى شبح مانند  چنان زنانى به سر برد ه باشد  که حیاتشان بار سنگین و ناخواستۀ 
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زند گى او بود ه باشد  و جز د رد  و غم و حسرت و حساد ت و نفرت د ستاورد ى ند اشته باشند ، 
چطور مى توانست، احساسى غیر از این د اشته باشد ؟ د لیل محکم من براى این باور، احترام و 
مالحظه اى بود  که بعد ها د ید م او نثار کراخاتون، ماد ر من و چند  زن استثنایى د یگر مى کند  
که د ر زند گى اش نقش مطلوب د اشتند » (همان: 79). د ر رعایت احترام به زنان مى گوید : «او 
شاید  تنها مرد  قونیه بود  که زنش را به خاطر زاد ن یک د ختر ستایش مى کرد » (همان: 147).

 افالکى از همسر اول موالنا یعنى گوهرخاتون سمرقند ى مطلبى نقل نکرد ه، اما از همسر 
د وم او یعنى کراخاتون قونوى مطالب بسیارى آورد ه است که همگى محل تأمل است. کراخاتون 
به شهاد ت افالکى د ر پاك د امنى و عفاف مریم ثانى بود  و کرامت ها از او سر مى زد  (افالکى، 
1362، ج 1: 91). با عنایت به د و رمان فوق تفاوت  نگره اى د و رمان کیمیاخاتون به روایت 
یک زن ایرانى و ملت عشق به روایت یک زن ترك (فرانسوى) باتوجه به شخصیت هاى اصلى 

عرضه مى شود .

1. شمس تبریزى 
قد یمى ترین مد ارك د ربارة شمس تبریزى، کتاب ابتد ا نامه سلطان ولد  است که گفته است: 
پرفسور  هاى  نوشته  از   نقل  به  و  نبود ه است»  اطالعى  شمس  حال  بر  را  آفرید ه اى  «هیچ 
آنامارى شیمل مى گوید : «د رباره شمس تبریزى  سوال فراوان است. بسیارى از نقاد ان حتى 
مسلمان  عارفان  میان  د ر  شیفتگى  مشابه  موارد   از  اگر  اما  د ارند .  ترد ید   او  واقعى  وجود   د ر 
آگاهى ند اشته باشیم آن کاله بزرگ د رویشى که د ر موزه قونیه نگهد ارى مى شود  مى تواند  
نشانه از وجود  جسمانى او باشد .» (سلطان ولد ، 1389: 6) شمس د ر مقاالت، به شرح احوال 
و معرفى پیشینۀ خود  نپرد اخته، اما مى توان او را از میان توصیفات و خاطرات بازشناخت. 
افالکى د ر مناقب العارفین مى گوید : «شمس الد ین تبریزى را د ر شهر تبریز پیران طریقت و 
عارفان حقیقت، کامل تبریزى خواند ند ى و جماعت مسافران صاحبد ل او را پرند ه گفتند ى 
جهت طى زمینى که د اشته است» (افالکى، 1362، ج1: 85). د ر مناقب اوحد الد ین کرمانى

(م 635) ذکرى از کامل تبریزى با عبارت: «شخصى مى باشد  او را کامل تبریزى گفتند ى، 
مرد ى شورید ه و ربود ه شد ه و سلطان عالءالد ین بیض اهللا عزته و تمامت امرا او را عظیم و محترم 
و معزز د اشتند ى و اعتقاد  و اراد ت نمود ند ى. مرد ى صاحب باطن بود  و قوت جاذبۀ عظیم و 
استد عا. سخن او مقبول خلق بود ى مثًال اگر کسى را هزار د ینار التماس کرد ى منع نبود ى» 
(فروزانفر، 1347 :191). على رغم انتقاد ات د ربارة تخیلى بود ن رمان ملت عشق، باتوجه به 
ذکر منابع و مآخذ د ر پایان رمان (برخالف روال د استان نویسى)، این اثر مطابق روایت رسالۀ 
سپهساالر از د ید ار این د و سخن گفته است. د ر این رمان شمس تا قبل از د ید ار با مولوى و 
به مانند  روایت این رساله شخصیتى گمنام و مجرد  است که هیچ کس را بر احوال او آگاهى 
نبود . موالنا د ر وصف شمس، او را کامل تبریزى و ابد ال شهر قونیه معرفى مى کند  (شمس، 
1349: 12)، اما خوانند ه د رحال انس گرفتن با سیماى ملکوتى شمس است که این فصل تمام 
مى شود  و بالفاصله فصل عشق زمینى الال د ر بوستون، همراه با جّرو بحث با د ختر بزرگ و 
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شوهرش آغاز مى شود  (شافاك: 1392: 61-49) که د رنهایت، منجر به پناه آورد ن او به مرد  
غریبه اى به نام عزیز زاهارا مى گرد د  که البته این موضوع خوانند ه را تشویق به هنجارگریزى 
مى کند  و د ر همین الیه هاى یک د ر میان د استان که الیف د استان نیمه تمام شمس را رها 
مى کند  و به کشمکش عشق زمینى الال روى مى آورد  و د ر فضایى مطبوع، عشق جد ید ى را 
طرح ریزى مى کند  که عامه پسند  و هنجارشکن است؛ عزیز زاهارا را به شکل شمس مى بیند  
و عاشقانه به او د ل مى سپارد  و به طور ناخود آگاه مخاطب را با شمس تبریزى معاصر خود  
رویارو مى کند  که د رواقع، همان عزیز زاهارا است و پناهگاه زنانى است که براثر بى توجهى و 
هوس بازى شوهرشان بى پناه ماند ه اند  و الال را که مخالف هرگونه عشق و هوس بازى است و 
نکوهش مى کند ، به یک باره على رغم متأهل بود ن، عاشق  حتى عشق د ختر جوانش را د ائماً 

مرد ى غریبه مى کند . 

2. موالنا
بود ه ،  برخورد ار  روحانیت  از  هم  شمس  با  آشنایى  از  قبل  که  خطیبى  و  صوفى  مولوى، 
د ر حد ى که از مشاهد ة رؤیاهاى صاد قه نیز بى نصیب نماند ه است (افالکى،ج:1، 1362: 8). آن 
مارى شیمل د رباب شخصیت موالنا قبل از این آشنایى مى نویسد : «د ر د هۀ 628 تا 638 ق.

موالنا زند گى متعارف یک عالم علوم د ینى را د اشت؛ تعلیم و تد ریس مى کرد ، به مجاهد ه 
و مراقبه مشغول بود  و از نفوذ خود  براى کمک به افراد  بینوا استفاد ه مى نمود » (شیمل، 
1389: 24). موالنا خود  نیز روح بزرگ خود  را مى شناخته و مالزمت سفیرى همشأن و 
و  مالیم  موالناى  اما   ،(48  :1362 ج:1  (افالکى،  مى د انسته است  الزم  خود   براى  را  رتبه 
پیش پا افتاد ه  را   آد اب  شمس،  د رویشى  و  قلند ریه  فرقۀ  به خاطر  عشق  ملت  انعطاف پذیر 
مى د اند  و رها مى کند . ملت عشق عالى ترین مد ارج عرفان اسالمى را تاحد ى نزول د اد ه که 
بازیچۀ عشق هاى سطحى و آمیخته با هوس امروزى شوند  و امروزى ها که د رگیر عشق هاى 
مبتذل هستند ، عاشقانه هاى هوس انگیز خود  را مانند  عشق شمس و موالنا خاص تلقى کنند  
و د ر مقایسۀ ظاهرى مبتنى بر ملت عشق هم به برابرى د و نوع عشق الهوتى و ناسوتى 
برسند . الال که نقش ویراستار کتاب را د ارد  و مخالف ازد واج د خترش ژانت با خواستگارش 
اسکات است (شافاك، 1397: 17)، معتقد  است: «جوان بود ن و عاشق شد ن و پیشنهاد  
ازد واج گرفتن این ها چیزهاى قشنگى اند ، اما حرف ازد واج که پیش آید ، باید  کله را به کار 
بیند ازى، ازد واج با کسى که خیلى با تو فرق د ارد  یعنى قمار کرد ن (همان: 22)، اما ناگهان 
خود ش على رغم تأهل و تعهد  د ر مقابل همسر و فرزند انش عاشق مى شود ؛ عاشق کسى که 
اصًال نمى شناسد ش و خیلى با او متفاوت است. «ناگهان نامه اى از مرد ى که ناشناخته و 
اسرارآمیز و ساکن هلند  است، مى رسد : ویراستار محترم! امید وارم فرصتى بیابید ، این رمان 
شاعر  مولوى،  جالل الد ین  بى مثال  د وستى  د ست مایه اش  که  بخوانید   را  عرفانى  ـ  تاریخى 
اعظم عالم اسالم با شمس تبریزى که د رویش قلند رى است ـ مرامتان عشق ـ عشقتان 

باقى باد  ـ عزیز. زاهارا» (همان: 33).
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3. آشنایى موالنا و شمس
موالنـا قبـل از د یـد ار شـمس، فقیـه و د انشـمند ى بى نظیر بود  و شـمس هم قبل از آشـنایى 
بـا او، صوفـى متشـرع و زاهـد  اسـت. نکتـۀ مهـم د ر تمـام ایـن روایت هـا، ویرانى موالناسـت 
(سپهسـاالر، 1378: 128). شـافاك با توجه بـه منابـع پایانـى رمـان بـه روایت هـاى د یـد ار 
شـمس و مولـوى بـا جزئیـات مى پـرد ازد : فـرد ا صبح شـمس بـراى د یـد ن موالنا به مسـجد  
مـى رود ... « اى موالنـاى بى همتـا! د ر شـرق و غـرب عالـم ایـن همـه راه آمد ه ام تا سـؤالى از 
تو بپرسـم؛ نخسـت از اسـبت پیاد ه شـو تا همتراز شـویم. تا آن روز کسـى جرأت نکرد ه بود  
بـا موالنـا چنیـن بگویـد  و ...» (شـافاك، 1397: 236-239) موالنـا بـا این سـؤال بـه اعماق 
ناشـناختۀ وجـود ش پـى مى بـرد ، غـرورش از بیـن مـى رود   و همـه د ر برابـر د ید گانش یکى 
مى شـوند  (همـان: 254). تقریبـاً تمـام نویسـند گان متفق القول هسـتند  که شـمس تبریزى 
الهامـات و مأموریتـى بـراى انقـالب روحـى و رسـاند ن او بـه مراحـل عرفانـى تجـرد  و تفـرد  
موالنـا د اشته اسـت کـه اکثر صاحب نظـران معتقد ند ، مأموریـت او طرح همین سـؤال و ایجاد  
جرقـۀ شـوق د ر روح او بود ه اسـت. برخى نیز اشـاره د اشـته اند  کـه آنچه باعث ایـن د گرگونى 
و تحـول روحـى موالنا شـد ه، ظاهـراً روش هاى د یگرى بود ه که توسـط شـمس تبریزى واقع 

شد ه اسـت (فروزانفـر، 1385: 98 ).

4. جد ایى شمس تبریزى و موالنا 
د ید ار و آشـنایى شـمس و موالنا د ر شـرایط خاص زمانى آن د وره و د ید گاه هاى مرد م عاد ى 
و مریـد ان موالنـا و تحوالتـى که د ر موالنا توسـط شـمس ایجاد  شـد ، هم براى شـمس و هم 
بـراى موالنـا مشـکالتى را ایجـاد  مى نمایـد  کـه منجـر بـه تـرك قونیـه و جد ایـى مى گرد د . 
گفتنـى اسـت، علـت مزاحمت هاى مرد م زمـان و ایـذاء و آزار آنان، اعتقاد  موالنـا به این نکته 
اسـت کـه اسـرار باید  مخفى باشـد  و مد ام بـه اصحاب و یـاران تذکر مى د اد  که ایـن انتقاد ات 
به جهـت عد م شـناخت صحیح ایشـان از شـخصیت و منش شـمس اسـت (د اکانـى،  1387: 
213). الیف شـافاك از اسـرار پنهان بین عرفا و خد ا د ر د اسـتانش چشم پوشـى مى کند  و از 
زبـان عالءالد یـن، شـمس را بـه نقـد  مى کشـد : «انگار ماه هـا همکارى پـد رم با آد مـى زند یق 
کـم مایـه خجالـت بـود ه، حاال هم نوبت رسـید ه به موسـیقى و رقـص، پد رم چطور توانسـت 
جلـوى چشـم مـرد م خـود ش را کوچـک کنـد ... این د یگر چه جور شـرى اسـت؟ البـد  باقى 
عمرمـان را هـم بایـد  بنشـینیم و کثافت کارى هاى شـمس را تمیز کنیم» ( شـافاك، 1397: 
433). ایـن تنـزل رتبـۀ شـاعر عالى مقـام را د ر جاى جاى ملت عشـق مى توان د یـد : «عمرى 
کـه بى عشـق بگـذرد ، بیهود ه گذشته اسـت. نپرس که آیا باید  د ر عشـق الهى باشـم یا عشـق 
مجـازى، عشـق زمینى یا عشـق آسـمانى، یـا عشـق جسـمانى؟ از تفاوت ها تفـاوت مى زاید . 
حال آن کـه بـه هیـچ متمم و صفتـى نیاز ند ارد  عشـق. خود  به تنهایى د نیایى اسـت عشـق. یا 
508).  د رسـت د ر میانش هسـتى، د ر آتشـش، یا بیرونش هسـتى، د ر حسرتش» (شـافاك، 1397: 

ملت عشق یا د ولت هوس
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نقد رمان

ملت عشق یا د ولت هوس
رمان ملت عشق باتوجه  به استفاد ة د و د استان به موازات هم (عشق د ر نگاه مولوى و شمس 
ازیک سو و الال و عزیز از سویى د یگر) به تحریف تاریخ متهم است، اما چرا رمان هایى که از 
حقیقت تاریخ بهرة بیشترى برد ه اند ، این اند ازه به چاپ و فروش نرسید ه اند ؟ مؤلفان و ناقد ان 

علل تعد د  چاپ آن را موارد  ذیل بیان کرد ه اند :
۱. عد م وفاد ارى به تاریخ و فمنیستى بود ن تم رمان. رمان ملت عشق با د ستبرد ى د ر 
تاریخ، مناسب سلیقۀ زنان نگاشته شد ه و مخاطبان بیشترى را جذب نمود ه است. (ناد رى، د هم 

مهر1397، سایت اینترنتى ایسنا،نشست ویژه شهرکتاب) 
به  مجازى،  و  تصنعى  عرفان  یافتن  و  شرق  د ر  عرفانى  بن مایه هاى  فقد ان   .۲
ما. د ینى  آموزه هاى  و  د اشته ها  به  فرهنگى  شبیخون  و  اقتصاد ى  منافع  کسب  همراه 

(د رخشند ه، یازد هم شهریور 1397، سایت اینترنتى خبرگزارى مهر، نشست اد بى فرهنگسراى 
سرو)

۳. تخریب چهرة اولیاى خد ا و پایین آورد ن اسطوره هاى عشق و عرفان. این کتاب بیشتر 
عامه پسند  است و علت  پرفروش بود ن آن، همین سبک نوشتارى ساد ه و روان و غیر واقعى و 
غیرتاریخى آن است. (ناد رى، د هم مهر1397، سایت اینترنتى ایسنا، نشست ویژه شهرکتاب)

نویسند ه با ظرافت خاصى نظریات شخصى خود  را د ر قالب زند گى د و عارف بزرگ و چهل 
قاعد ه د ر چله نشینى شمس و موالنا  القاء نمود ه و اگر مخاطب مطالعات قبلى و شناختى از 
شمس تبریزى و مولوى ند اشته باشد ، د استان را به عنوان واقعیت مى پذیرد . شافاك آموزه هاى 
معنوى موالنا و شمس را از مناسبات د ین و شرع خارج نمود ه و به اسطوره هاى عرفانى نقش 
رمانتیک د اد ه است. نقل قول ها و گفتگوهاى کتاب ملت عشق د رخور عارفان متشرع و اولیاء 
خد ا نیست و چارچوب این د استان، اوهام و تخیالت است که د ر سایۀ نگارش نسبتاً جذاب 
و ساخت چهره هاى تصنعى به  د لخواه؛ آن هم براى ارزشمند ترین هاى جهان اد بیات عرفانى،  
خواند نش لذت بسیار د ارد ، اما باید  گفت: د ر یک رمان تاریخى، تمامى عناصر تاریخى، صفت 
عناصر  آمیختگى  نهایى  پیامد   به عنوان  رمان  غیر واقعى  ماهیت  است.  اسم  رمان  و  هستند  
تاریخى و اد بى حاصل تاریخ نیست، بلکه حاصل تخیل است، اما نکتۀ قابلِ توجه این است که 
اد بیات د استانى با پرد اختن به این اسطوره هاى برجستۀ کهن، بارور و خالق مى شود  و خلق 
شخصیت هاى نو با ویژگى ها و ذهنیات متفاوت یکى از مهم ترین شاخصه هاى رمان نو است. 
کتابى که د ر مد ت کوتاهى به چاپ هشتاد  و چهارم مى رسد ، ظرفیت باالیى براى پذیرش نقد  
و هجوم ناقد ان با عناوین مختلف د ارد  و ممکن است، اختالفات ملى و مذهبى خاستگاه نقد  
کتاب ملت عشق شد ه باشد . د ر اد بیات ما این مصرع حافظ نقش بسته است: «قبول خاطر و 
لطف سخن خد ا د اد ست» کتابى با این همه مخاطب د ر کشورى که مهد  اد ب و فرهنگ است، 
پر از حاشیه و نقد هایى خالى از اد له و استد الل شد ه است. شافاك تابه حال 16 رمان د یگر هم 
نوشته است که هیچ کد ام به اند ازة ملت عشق با استقبال گسترد ه مواجه نشد ه اند . به هرحال، 
ملت عشق  یک رمان است نه مستند  تحقیقى و پژوهشى. باید  به این نکته توجه کنیم که یک 
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پاى اد بیات همیشه د ر واقعیت و پاى د یگرش د ر تخیل است، یعنى اد بیات مانند  آونگى است 
که میان واقعیت و تخیل د ر رفت و آمد  است و محتواى د استان گویاى این است. گفتنى است، 
اد بیات به ویژه رمان نمى تواند  آینۀ تمام نماى تاریخ باشد . حتى خود  تاریخ هم واقعیت محض 
نیست و د ر کتب تاریخى مثل تاریخ بیهقى که هم اکنون به عنوان منابع د رسى د ر د انشگاه ها 
استفاد ه مى شود ، مباحثى به رشتۀ تحریر د رآمد ه که صحت ند ارد . به طور مثال، د ر تاریخ بیهقى 
از احترامات و هد ایاى مأمون، خلیفۀ عباسى براى امام رضا (ع) و یا حمایت سلطان محمود  
غزنوى و پسرش امیرمسعود  از اد یبان و د انشمند ان مى نویسد ؛ محمود  غزنوى فرد وسى را از 
د ربار خود  راند  و امیرمسعود  ابوعلى سینا را به زند ان فرستاد  و مأمون امام رضا (ع) را به قتل 
رساند . استفاد ة شافاك از تاریخ به عنوان بسترى براى اسطوره پرورى و شیوة اجرا و پرد ازش 
رمان، قابلیت و ظرفیت پذیرش ملت عشق را افزایش د اد ه است. به ویژه که سوژة د استان بین 

ایران و ترکیه (مخاطب و نویسند ه) مشترك و موافق احساسات و احتیاجات ملى است.

نتیجه گیرى
د اوري  ابزارهاي  قبل،  قرن  چند ین  تاریخى  روید اد هاى  د ربارة  قضاوت  براى  قد س  سعید ه 
امروزى را به کار گرفته است. پرد ازش جزئیات تاریخ که د ر زمان واقعى خود  هم د ر پس پرد ه 
بود ه است، حواد ث ناد رست و قضاوت ناد رست نویسند ه را د ر ذهن خوانند ة امروزى جاى گیر 
مى کند . مقایسۀ معیارهاى ارزشى د ر د و زمان قد یم و جد ید  و نتیجه گیرى از آن منطقی 
ِارزش  نیست. بسیاري از عاد ات و رفتارهاي افراد  د ر جامعه ممکن است، به مرور به ارزش یا ضد 
تبد یل شود  و این بستگی به شرایط زمان د ارد . بنابراین، نمى توان د ید گاهى جهت د ار نسبت 
به روید اد هاى گذشته (هرچند  د ر قالب د استان) ارائه د اد . د ر رمان کیمیاخاتون، رازواره هاى 
بازنمایى  و  چهره پرد ازى  عرفان  و  اد بیات  تاریخ  قله هاى  بلند ترین  از  تن  د و  د ربارة  تاریخى 
شد ه اند . د راین میان، بخشى از وقایع مهم تاریخى، اجتماعى و فرهنگى شهر قونیه، موقعیت 
زنان و سّنت ها بازسازى مى شود . براى باال برد ن جذابیت و کیفیت رمان د و شخصیت ارزشمند  
اد بیات به نماد هاى عرفانى بد ل شد ه اند  که بخش هاى ناپید ا و زند گى شخصى آنان به د الیل 
عرفى و تاریخى، حقایقى مبهم و مسکوت است. رمان هاى متفاوت نوشته شد ه با نوآورى و 
د ست کارى تاریخ توازن ذهن مخاطب را بر هم مى زند . شمس و موالناهایى که تاکنون به قلم 
نویسند گان د رآمد ه اند ، د ر تضاد  و تقابل هستند  و سکوت تاریخ مانع د رك و شناخت د رست 
مخاطب است. بهتر است، شناخت بزرگان عرصۀ اد بیات و هنر و... از آثار ایشان باشد . آنچه 
گفتنى است، این است که اد بیات د استانى با سبک رمان، قلمى براى نگارش د ارد  که د ر 
مکتوبات تاریخى و واقعى به کار نمى آید ، اما شاید  بتوان واقعیت هایى را که د ر تاریخ نوشته 
نشد ه است، د ر رمان نوشت. ملت عشق با نوشتار خاص و چینش زیباى د استان د ر چهار عنصر 
آب، باد ، خاك و آتش ناگفته هاى زیاد ى از شمس و موالنا را بیان نمود ه است که با متون 
تاریخى همخوانى کامل ند ارد . شمس و موالنا تا زمان آشنایى با یکد یگر کسى د رخور و شأن 
هم نیافته بود ند  که بعد  از بهانۀ یک سؤال د ریافتند  که روح هر د و از یک جنس است. د ر 
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نقد رمان

بحث مقایسۀ د و رمان نیز باید  گفت که راوى د ر د استان قد س، کیمیاخاتون است، د رحالى که 
د استان ملت عشق از زاویه هاى متعد د ى نقل مى شود . گاهى الال به عنوان ویراستار کتاب ملت 
عشق و گاهى شمس و د یگر شخصیت هاى مربوط به د استان د وم. کتاب کیمیاخاتون د ر قیاس 
با ملت عشق کتابى تحقیقى، تحلیلى و تاریخى است و نویسند ه با بررسى الیه هاي زیرین تاریخ 
تاحد ود ي پرد ه از راز زند گی خصوصی این د و برمى د ارد . البته، ملت عشق د ر زمرة رمان هاى 
ناد رى است که عالوه بر استفاد ه از منابع تاریخى، آن ها را د ر پایان رمان ذکر هم کرد ه است. 
رمان کیمیاخاتون باتوجه به استناد  به تاریخ، رمانى تاریخى است و د رمورد  زند گى شمس و 
کیمیا و موالنا، نکات مشترك و کلى را با واقعیات جزئى به نگارش د رآورد ه است. شمس د ر این 
رمان مرد ى ظالم و جبار تصویر شد ه است، د رحالى که د ر ملت عشق به مانند  د یگر رمان هاى 
همسو با زند گى مولوى و شمس مثل کیمیا، د ختر رومى اثر مائوفروى، زند گى شمس و کیمیا 
بسیار عاشقانه توصیف و روایت شد ه است و همین امر باعث گرایش و شیفتگى عموم به این 

رمان خارجى است.
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چکید ه:
سیرالعباد  سنایى غزنوى از معروف ترین آثار د ر حوزة اد بیات تعلیمى فارسى است. این مثنوى شگرف از 
د یرباز د ر شمار مثنوى هاى مهم قرن ششم مورد  توجه بود ه است. بااین همه، به سبب پاره اى د شوارى ها 
د ر خواند ن ابیات، هنوز نکات مبهمى د ر این مثنوى وجود  د ارد . د ر این مقاله تالش مى شود ، با اشاره 
به پاره اى از د شوارى هاى متن که بر اثر بد خوانى نسخه یا اشتباه کاتبان رخ د اد ه است و باتکیه بر 
 کلید واژه: سنایى، مثنوى سیرالعباد  الى المعاد ، تصحیح متن، اد بیات تعلیمى  آخرین چاپ این مثنوى، صورت صحیح بعضى ابیات بر پایۀ کهن ترین نسخ قرن ششم پیشنهاد  شود .
سیرالعباد  سنایى از مثنوى هاى بسیار مورد ِتوجه بود ه است. هرچند  سنایى این مثنوى را د ر 
جوانى سرود ه، آثار پختگى و نبوغ د ر آن آشکار است. تا کنون چند  تن به چاپ مثنوى سیرالعباد  
اهتمام کرد ه اند ، ازجمله: حسین کوهى کرمانى (مد یر مجلۀ نسیم صبا) د ر سال 1316 سیرالعباد  
را از روى نسخۀ متعلق به سعید  نفیسى و با مقد مه و تصحیح همو و بد ون توضیحات علمى 
د ر تهران چاپ کرد . مایل هروى د ر سال 1344 رسالۀ سیر نفس فخرالد ین رازى را به همراه 
سیرالعباد  سنایى د ر کابل تصحیح و چاپ کرد . د ر سال 1356 کلیات عکسى موزة کابل (که 
د ر اد امه معرفى مى شود ) به چاپ رسید  و قد م بزرگى د ر سنایى شناسى برد اشته شد . بر همین 
سال 1348د ر  د ر  را  سنایى  مثنوى هاى  که پیشتر  رضوى  مد رس  محمد تقى  استاد   اساس، 
انتشارات د انشگاه تهران به چاپ رسانید ه بود ، باتوجه به یافته هاى جد ید  د ر سال 1360 آن را 
استاد   همچنین  بود ه است.  استفاد ه  مورد   د وم  چاپ  این  مقاله  این  د ر  که  کرد   چاپ  مجد د اً 
بد یع الزمان فروزانفر د ر چاپ کتاب مصباح االرواح کرمانى برد سیرى (تهران، 1349) توضیحات 
مهمى د رمورد  سیرالعباد  د ارد . د ر تابستان 1376 مارك اسموژنسکى، از رسالۀ د کترى اد بیات 
فارسى خود  به راهنمایى د کتر شفیعى کد کنى د فاع کرد . موضوع رسالۀ د کترى ایشان تصحیح 

 مریم مشّرف 
m.mosharraf@yahoo.com عضو هیئت علمی د انشگاه شهید  بهشتی

د ر میان آتش و آب
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د وبارة سیرالعباد  بر اساس قد یم ترین نسخه (بغد اد لى وهبى افند ى ، مورخ 552) بود  که با د قت 
علمى بسیار  انجام شد ه است. متأسفانه، اجل مهلت ند اد  که آن را چاپ کند . مریم الساد ات رنجبر 
نیز د ر سال 1378 این مثنوى را بر پایۀ همان نسخۀ (مورخ 552) تصحیح کرد  و با توضیحات به 
چاپ رساند 1 و د ر سال 1396 این تصحیح تجد ید  چاپ شد .2 عالوه بر این، شمارى از پژوهشگران 
د ر باب این مثنوى سنایى تحقیقاتى د ارند . د راین میان، تحقیقات د کتر شفیعى کد کنى د ر د و 
کتاب ارجمند  د ر اقلیم روشنایى و تازیانه هاى سلوك اهمیت بسیار د ارد . عالوه بر این، کنکاش 
استاد  د وبرن د ر کتاب  از زهد  و شعر3 که د ر فارسى به نام حکیم اقلیم عشق انتشار یافته است 
(مشهد ، آستان قد س رضوى، 1378) و پژوهش بواوتاس د ر تحقیق و تصحیح مثنوى طریق 
التحقیق (تهران، 1381) از تحقیقات مهم د ر این عرصه به شمار مى رود . همچنین توضیحات 
نذیر احمد  د ر مقد مۀ نامه هاى سنایى و تحقیق احمد  آتش د ر د ایرة المعارف ترکى، شایان 
یاد آورى است. د ر حال حاضر، آخرین چاپ این مثنوى همان تصحیح مریم رنجبر است. این 
تصحیح نمونۀ یک کار علمى خوب و د رخور اعتنا به شمار مى رود  که توانسته  است، تحقیقات 
مربوط به این مثنوى را چند  پله به جلو ببرد . اصالح ساختار مثنوى بر اساس نسخۀ کهن که 
معرفى خواهد  شد  و حذف عنوان هاى زائد  و گمراه کنند ه، متنى منقح را د ر اختیار ما قرار 
د اد ه است. د رمورد  رسم  الخط انتخابى و پایبند ى مصحح به شیوة کتابت نسخۀ اساس پیشتر 

مطالبى نوشته شد ه است.4
مى پرد ازم.  پیشنهاد   چند   طرح  و  نسخه خوانى ها  از  پاره اى  بررسى  و  نقد   به  این جا  د ر 
یاد آور مى شود  که این مثنوى به سبب زبان رمزى و تمثیلى و همچنین شگرد هاى زبانى 
از  بعضى  د ر  ابهام هایى  موجب  امر  همین  و  است  د شوارخوان  سنایى  خاص  سبک  و 
د ست  د شوار  مثنوى  این  تصحیح  به  هم  د یگر  هرکس  به طورى که  گرد ید ه است،  آن  ابیات 
شد ن بهتر  به  کمک  به منظور  صرفاً  مى آید ،  آنچه  و  بود   نخواهد   بى نقص  کارش  زند ، 

■ ســنایى، مجد ود بــن آد م (1396). تصحیــح و 
المعاد .  الى  سیرالعباد   رنجبر.  مریم الساد ات  توضیح 

تهران: مولى.
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کار است. د ر این بررسى عالوه بر نسخ چاپى و به ویژه چاپ مریم رنجبر، از نسخه هاى زیر
استفاد ه شد ه است:

1) نسخۀ سلیمانیه، بغد اد لى وهبى افند ى (د نا 156386، تهران مینوى ش 2/190 بخش 
سه) این نسخه شامل منتخب حد یقة الحقیقه و د و منظومۀ کامل سیر العباد  و کارنامۀ بلخ به 
خط ابوسعید  مود ود  بن قلى اصفهانى مورخ 552 و د ر حال حاضر قد یم ترین نسخۀ تاریخ د ار 
سیر العباد  است که از برگ 179a تا 204b د ر این مجموعه قرار د ارد . این نسخه د ر چاپ 
استاد   رضوى با نام نسخۀ ق مورد  استفاد ه بود ه است (مد رس رضوى،1360: 46-45). این نسخه 

د ر چاپ رنجبر اساس بود ه و د ر مقالۀ  حاضر، منظور از «اساس»  همین نسخه است. 
2) نسخۀ موزة کابل که چاپ عکسى آن به اهتمام على اصغر بشیر د ر سال 1356ش. 
د ر کابل به چاپ رسید ه و هرچند  نسخه اى بد ون تاریخ است، بنابر توضیحات محقق محترم، 
على اصغر بشیر و خلیل اهللا خلیلى و بر اساس قراین موجود  از روى نسخۀ بسیار کهنى کتابت 
شد ه که به عقید ة منتشر کنند گان، تاریخ نوشتن آن از نیمۀ د وم قرن ششم فراتر نمى رود  
(بشیر، 1356: د و). مثنوى سیر العباد  د ر صفحات 252-226 این مجموعه قرار د ارد . نخستین 
بار خلیل اهللا خلیلى د ر مقاله اى با عنوان «نسخه اى ناد ر از کلیات آثار حکیم سنایى» د ر سال 

1338 ش. نسخۀ مزبور را معرفى کرد . 
3) نسخۀ کتابخانۀ ملى ایران به شمارة 2353. این نسخه هرچند  بد ون تاریخ است، ولى 
کهنى آن را جعل کرد ه اند  (شفیعى  به تحقیق د کتر شفیعى کد کنى از روى نسخۀ نسبتاً 
ِاستفاد ة د کتر شفیعى د ر تحقیقات پیرامون اشعار  کد کنى، 1376: 530).  این نسخه مورد 
آن  از  خود   تصحیح  د ر  اسموژنسکى  مارك  همچنین  و  بود ه  غزلیات  و  قصاید   د ر  سنایى 
استفاد ه کرد ه است. ضبط نسخۀ کتابخانه ملى به سبب خوشخوان بود ن و این که بر اساس 
ماد رنسخه اى کهن نوشته شد ه، د ر بسیارى از موارد  صورت صحیح کلمات را نشان مى د هد ، 
هرچند  مد رس رضوى متوجه جعلى بود ن آن نشد ه است (مد رس رضوى، 1360: 46). این 
ِاستفاد ة استاد  د وبرن هم بود ه است. این نسخه د ر تصحیح مریم رنجبر استفاد ه  نسخه مورد 

نشد ه است. 
د ر این بخش به تعد اد ى از ابیات مورد ِبحث بر اساس شمارة صفحات چاپ رنجبر پرد اخته 

مى شود . 
ـ از تو چاکست جامه5 بر تن گل        چون گریبان سرو د امن گل (ص 4)

مصرع اول د ر چاپ هاى موجود  به شکل هاى مختلف آمد ه است.6 د ر نسخۀ کابل «چاك 
است پاك» نوشته شد ه. د ر نسخۀ بغد اد لى وهبى، مورخ  552 که اساس تصحیح بود ه، «از تو 
پاکست خاك» ضبط گرد ید ه که اسموژنسکى هم همین را ضبط کرد ه است. نسخۀ کتابخانۀ 
ملى «از تو پاکست چاك» ضبط کرد ه است که نزد یک ترین ضبط به نسخۀ اساس است. از 
مقایسه و سنجش نسخ مى توان ضبط ملى را صحیح د انست: از تو پاکست چاك برتن گل/ 

چون گریبان سرو د امن گل
سنایى د ر این بیت پاك را به معنى کامل آورد ه، یعنى بر اثر وزش باد ، د امن گل بر تن 
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گل کامًال چاك خورد ه است، همان گونه که گریبان سرو چاك د ارد . (به سبب شکل سرو آن را 
به گریبان چاك خورد ه مانند  کرد ه است) و مى گوید : پیشتر فقط گریبان سرو چاك خورد ه 
بود ، ولى بر اثر وزش باد  اکنون د امن گل نیز چون گریبان سرو به طور کامل چاك خورد ه است.

ـ َگند  پیرى چو چرخ نرمایه                بى خبر زآفتاب و از سایه (ص 6)
د ر مصرع اول این بیت کلمۀ «نرمایه» ناصحیح است. د ر نسخۀ اساس حرف «پ» اغلب 
بد ون نقطه و حرف «گاف» بد ون سرکش به صورت «کاف» نوشته مى شود  و چون حرف 
اول این کلمه، با یک د ند انه و یک نقطه د ر زیر و یک نقطه د ر باالى د ند انه نوشته شد ه است، 
مصحح آن را «نر» خواند ه است. باتوجه به این که بیت د ر توصیف نفس کلى آمد ه است و نفوس 
صفت مؤنث د ارند  و د ر بیت قبل هم از «د ایۀ قد یم نهاد » سخن رفته، نر بود ن وجهى ند ارد  
و ضبط «پرمایه» مناسب تر است. این کلمه د ر متون اد بى به کار رفته است و غالب نسخ هم 

«پرمایه» ضبط کرد ه اند .
و  ملفوظ  غیر  که «هاء»  است  پیر»  کهن «گند ه  کتابت  پیر»،  کلمۀ «گند   همچنین   
سرکش «کاف» را د ر اساس نگذاشته و به شکل «کند  پیر» ضبط شد ه است. اکنون که مصحح 
محترم به جاى «کاف» به د رستى گاف را اختیار کرد ه است، چرا حرف  (ها) را هم نگذاریم که 
به کتابت امروز نزد یک تر است. کلمۀ «گند ه پیر» به معنى پیرزن واژه اى پرکاربرد  است، ولى 
«گند  پیر» چنین نیست. بنابراین، ضبط صحیح چنین است: گند ه پیرى چو چرخ پرمایه ....

بیند  آن کس که د اد  بنگارد  ـ د ر میان د اد  رایتى د ارد   
باد  بى  قامت الف بد  بو (ص 9) د اد  بى  رایتى الف د د  بو  

کلمۀ «رایتى» د ر د و بیت باال بى معنى است. د ر نسخۀ اساس به وضوح «راستى» نوشته 
شد ه و د ند انۀ حرف «سین» به روشنى د ید ه مى شود ، ولى چون حرف «یاء» با د و نقطه د ر زیر 
نگاشته شد ه، مصحح تصور کرد ه این د و نقطه به «سین» تعلق د ارد  و «راستى» را «رایتى» 
ضبط کرد ه است. همین اشتباه موجب بد خوانى بیت بعد ى هم شد ه است. د ر هر د و مورد  صورت 
صحیح، «راستى» است که معلوم است به شکل کتابت «الف» اشاره د ارد  که راست و مستقیم 

است: د ر میان د اد  راستى د ارد / بیند  آن کس که د اد  بنگارد .
راهبر جز ستور و کور نبود  ـ خیره ماند م که علم و زور نبود   

منزل خوشتر تو گور بود  (ص 12) راهبر چون ستور[و] کور بود   
کتابت  حرف «کاف»  با  را  کلمۀ «گور»  خود ،  معمول  روش  بنابر  کاتب  ابیات  این  د ر 
کرد ه است و مصحح همین ضبط «کور» را اختیار کرد ه است. باتوجه به این که این بخش د ر 
توصیف روح حیوانى است و روح حیوانى کور نبود ه، بلکه به حواس مزین است، کلمۀ «کور» 
مناسب نیست. د ر این جا ضبط «گور» صحیح است و با ستور و نفس حیوانى هم تناسب 
بیشترى د ارد  و د ر این صورت، د ر بیت بعد  هم جناس تام بیت از بین نمى رود : راهبر چون 

ستور و گور بود / منزل خوشتر تو گور بود 
جلوه د اد ى مرا به هر د ستى (ص7) ـ هر زمان د ایه پیش هر هستى  

اغلب تصور کرد ه اند  که بیت به عیب تکرار قافیه د چار شد ه و ازاین رو، ضبط اصیل کهن را 
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با این که به وضوح «د ستى» است، تغییر د اد  ه  اند . ازجمله: نسخۀ کابل و ملى د ر مصرع اول «هر 
هستى» نوشته اند  و مایل هروى، رضوى و رنجبر هم از آن پیروى کرد ه اند  (رضوى، 1360: 
215، بیت 44، مایل هروى، 1344: 4، بیت 7، رنجبر، 1396: 7، بیت 40) حال آن که باید  د ر 
نظر د اشت، کهن ترین ضبط «د ستى» است. سنایى د ر این بیت از جناس استفاد ه کرد ه است 
و چون کلمۀ «د ست» را د ر د و معنى به کار برد ه، قافیه عیبى ند ارد  و د لیلى ند ارد  که آن را 
عوض کنند . سنایى تأثیر مختلف ستارگان و طبایع بر نفس جنین را د ر نظر د ارد  و مى گوید : 
د ایه ام پیش هر صاحب تأثیر و صاحب قوتى به انواع مختلف مرا جلوه د اد  تا تأثیرات کامل را 

از قواى نفس د ریافت کنم. 
این بریت نگر که جور کند  (ص9) ـ نقطه را چون اسیر د ور کند   

بیشتر اختالف نسخ د رمورد  کلمۀ «بریت» د ر مصرع د وم بیت است. نسخۀ کابل و برخى 
د یگر، «سرایت» نوشته  اند . د ر چاپ مد رس رضوى (ص217، بیت 70) «سریرت» آمد ه است 
(قس. مایل هروى: 7، بیت 4). د ر چاپ رنجبر «بریت» ضبط شد ه است (رنجبر، 1396: 9، 
بیت 63) که بروفق نسخۀ اساس است. د ر ضبط نسخۀ کتابخانه ملى «سویّت» آمد ه است. 
عجالتاً نسخۀ کتابخانۀ ملى مناسب تر مى نماید  و فقط د ر همین ضبط است که بیت معنى 
محصلى پید ا مى کند . د ر توضیح کلمۀ «سویّت» باید  گفت: به معنى اعتد ال و نیز زن خوش 
خلق است (معجم المعانى، قاموس المعجم الوسیط). چنان که گویند : «سید ة سویّة» و د ر ابیات 
پیشین، از چهار طبع به منزلۀ پد ر و ماد ر نفس حیوانى سخن گفته است. حالت تعاد ل میان 
این چهار طبع یا چهار عنصر موجب بقاى پیوند  جسمانى است که روح حیوانى بد ان تعلق 
د ارد . د رحالى که ضعف این روح د ر نتیجۀ ظلم پد ر و ماد ر رخ مى د هد ، یعنى هرگاه طبایع 
چهارگانه که از آن ها به پد ر و ماد ر قواى نفسانى تعبیر شد ه، از حالت تعاد ل و انصاف خارج 
شوند ، روح حیوانى به ضعف مى گراید . بنابراین، د ر ابیات پیش سخن از انصاف پد ر و ماد ر بود  
و د ر این جا کلمۀ «سویت» یا «سویّة» مناسب همین معنى است. سنایى مى گوید : نگاه کن 
که این بانوى خوش خلق (َسویّه) چگونه برخالف انتظار جور مى نماید . بنابراین، ضبط نسخۀ 

کتابخانۀ ملى پذیرفتنى تر است: این سویت نگر ....
د ر زمینم براز زمان کرد ى (ص 11) ـ زین همه حسّیم رمان کرد ى  

مصرع اول د ر هیچ یک از چاپ هاى موجود  به د رستى خواند ه نشد ه است. کلمۀ «حسّیم» 
(ضبط رنجبر) د ر نسخۀ اساس و نسخۀ کتابخانۀ ملى با جا به  جایى نقطه ها به طور د قیق خوانا 
نیست. د ر نسخۀ کابل به وضوح «جستنم» آمد ه ( و اسموژنسکى هم همین ضبط را اختیار 
کرد ه) است، اما کلمۀ بعد  از آن د ر هر سه نسخۀ کهن «زمان» ضبط شد ه است. د ر این جا نیز 
غالب مصححان و به طریق اولى کاتبان تصور کرد ه اند  که بیت به عیب تکرار قافیه د چار شد ه 
و خواسته اند  یکى از د و کلمۀ «زمان» را تغییر د هند . د ر حالى که چون سنایى این کلمه را 
د ر د و معنى به کار برد ه، تکرار قافیه نیست. د ر مصرع اول زمان به معنى سست و ضعیف یا 
بیمار و د ست از کار کشید ه به کار رفته است. این کلمه د ر فرهنگ هاى عربى از جمله الوسیط 
و المعانى و د یگر منابع آمد ه است7 و منظور این است که مرا نسبت به جست وجو و تکاپوى 

د ر میان آتش و آب
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د ر عالم ماد ى سست کرد  و د رحالى که د ر زمین بود م، شوق عالم ماوراى زمین و زمان را د ر 
من پد ید  نمود . با د رنظرگرفتن این که د ر نسخۀ اساس و د و نسخۀ قد یم د یگر همین ضبط 
آمد ه، د لیلى براى تغییر متن اصلى وجود  ند ارد . بنابراین، مصرع اول باید  چنین باشد : زین 

همه جستنم زمان کرد ى...
با چنین اسب هم طویلۀ سگ (ص 14) ـ از تو پرسم توان بد  اند ر تک  

توان  یعنى  شد ه است،  ضبط  به وضوح «نه»  اساس  نسخۀ  د ر  کلمۀ «بد »  بیت  این  د ر 
نهاد ن؟ مصحح محترم با تغییر نسخۀ اساس، از روى نسخۀ کابل این کلمه را به «بد » تغییر 
د اد ه است. چون متن اساس واضح است و معنى روشنى د ارد ، د لیلى براى تغییر این کلمه 
وجود  ند ارد . کلمۀ «هم طویله» د ر این جا به معنى همپایه است و ربطى به اصطبل ند ارد . د ر 
ابیات پیش از آن مى گوید : پاد شاه زاد ه کى شایستۀ سگبانى کرد ن است و جبرئیل نمى تواند  با 
مگس همنفس شود  و د ر این جا به طریق استفهام انکارى مى پرسد : آیا مى  توان  نفس همپایۀ 
سگان یعنى نفس حیوانى را با چنین اسبى (روح علوى) همطراز نهاد ؟ بنابراین، ضبط نسخۀ 
اساس صحیح است و جانب نسخه را نمى توان بى سبب فرو گذاشت و صورت صحیح چنین 
است: از تو پرسم توان، نه اند ر تگ ....... (کلمۀ «تک» به صورت «تگ» نیز به کار مى رود  

(برهان:503/1) و با سگ قافیه مى شود . 
از د رون تیغ و از برون سپرى (ص 20) ـ با همه فعلشان ز بد  گهرى  

د ر نسخۀ اساس «از برون تیغ، از د رون سپرى» ضبط شد ه است. مصحح جاى برون و 
د رون را عوض کرد ه، د ر حالى که بیت د ر همان شکل اساس معناى د رستى د ارد  و نیازى به 
این جا به جایى نبود ه است. یعنى د رحالى که براى د یگران تیغ مى کشند ، سخت مواظب خود  

هستند . سنایى «سپرى» را د ر معنى جان د وستى د ر موارد  د یگر هم به کار برد ه است.
د و بیت زیر «د ر صفت صورت طمع» باز همین تغییر نسخه د ید ه مى شود  که توجیهى 

ند ارد :
قومى از د ود  د وزخ اند ود ه ـ سنگالخى بد ید م از د ود ه   

تود ه بر تیغ که چون گوهر تیغ (ص 21) وحشان سیه چو ماغ و چو میغ  
کلمۀ «گوهر تیغ» د ر نسخۀ اساس «کوهى تیغ» ضبط شد ه و اساس صحیح است. باز هم 
سنایى از آرایۀ جناس استفاد ه کرد ه است و مى گوید : وحشان سیه بر تیغ کوه مانند  خارهاى 
کوهى انبوه بود ند . پس تیغ را د ر د و معنى به کار برد ه است. عبارت «کوهى تیغ» که ضبط 
اساس است، با کلمۀ «سنگالخ» د ر بیت قبل نیز هماهنگ است. کلمۀ «گوهر» د ر این جا نه 
فقط خالف ضبط اساس است، بلکه با موضوع بى ارتباط است. بنابراین، صورت صحیح بیت 

چنین است: تود ه بر تیغ که چو کوهى تیغ.
د ر اد امۀ همین بخش که صفت طمع است و سنایى ساکنان د یار طمع را به صورت هاى 
مجازى توصیف کرد ه است، ابیات د یگرى آمد ه که د ر آن جا نیز د ر اغلب چاپ ها بد خوانى هایى 

روى نمود ه.
همه تن د ست رسته همچو چنار ـ همه سر چشم گشته نرگس وار  
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هر د و را کرد ه پیش خلق فراز (ص 21) هم چو آن هر د و د ر نشیب و فراز  
مصرع آخر د ر تمام چاپ ها اشتباه خواند ه شد ه است. د ر چاپ رنجبر نیز با عد ول از اساس 
اشتباه پیش آمد ه، اما د ر نسخۀ اساس به وضوح نوشته: «هر د و ناکرد ه پیش خلق فراز» منظور 
از هر د و، د ید ه و د ست است و معنى مصرع این است که د ید گان را (از شد ت حرص و طمع) 
فرو نگرفته و د ست ها را جلوى مرد م جمع نکرد ه و همچنان د راز نگه د اشته اند . فراز از الفاظى 
است که هم د ر معناى باز و هم د ر معناى بسته به کار مى رود . فراز د ر مصرع اول به وضوح 
د ر مقابل نشیب است و د رمصرع د وم به معنى «بسته» آمد ه است. موارد  کاربرد  آن بسیار زیاد  

است. ازجمله: کمال مى گوید :
د هان عافیه باز است و چشم فتنه فراز (رشید ى، ج 1: 135) 
 و از امیرشاهى نیز این بیت د ر همین معنى نقل شد ه است: 

از نقش کائنات مبین جز خیال د وست          یعنى ز غیر د ید ة غیر فراز د ار (همان)
نرگس  همچون  باشند ،  د چار  طمع  صفت  به  که  کسانى  مى گوید :  سنایى  این جا  د ر 
چشمشان همیشه به د نبال حطام د نیا مى د ود  (فراز و بسته نیست) و د ستشان مانند  چنار 
همیشه پیش خلق د راز است. پس هم چشم و هم د ست را فراز ناکرد ه اند . ضبط کهن ترین 
نسخه همین را تأیید  مى کند  و جایى که بیت معنى مى شود ، د لیلى ند ارد  که ضبط اساس 

را تغییر د هیم.
آبخورشان ز روى همچو زمین (ص 21) ـ د ید ه هاشان بوعد ه همچو نگین  
کلمۀ «بوعد ه» د ر نسخۀ اساس: «برعد ه» ضبط شد ه، اما اثر د و نقطه د ر باالى د و حرف 
اول د ید ه مى شود  که پید است، بعد اً پاك کرد ه اند . د ر نسخۀ کتابخانۀ ملى «بوعد ه» آمد ه است، 
اما د ر نسخۀ کابل «نزغد ه»آمد ه است. لغت «نزغد ه» را که ضبط کابل است، د ر کتاب هاى 
لغت به معنى عضو ترنجید ه و یا فلج آورد ه اند  (ر.ك نفیسى، 1355، ج2 ، ذیل «نزغد ه»و 
لغتنامۀ د هخد ا). فعًال ضبط کابل مناسب تر و به اساس هم نزد یک تر به نظر مى رسد . منظور 
و  مات  نگاهى  بود .  انسانى  حالت  و  بى حس  نگین  مانند   د ید ه هایشان  که:  است  این  بیت 
شیشه اى د اشتند . این معنى یعنى نگاه بى حس و حالت با بیت قبل نیز که گفته بود : تیز بینان 
کند  چشم همه/ تیره رویان خیره چشم همه، تناسب بیشترى د ارد . بیت نیز د ر تمام نسخ 
چاپى ناد رست ضبط شد ه است . رضوى (1360: 226، بیت 202) و رنجبر (1396: 21، بیت 
179) نوشته اند : «د ید ه  هاشان به وعد ه همچو نگین» که ظاهراً از روى یک شرح قرن هفتمى 

سیرالعباد   انتخاب کرد ه اند . صورت صحیح چنین است: د ید ه هاشان نزغد ه همچو نگین....
پر برآید  چو تیر پاى تو را (ص 26) ـ چون کمانى نماند  راى تو را  

د ر نسخۀ اساس مصرع د وم به وضوح «راى» ضبط شد ه است و تغییر آن تا زمانى که غلط 
نباشد ، وجهى ند ارد . مصحح بر اساس بعضى نسخ ازجمله نسخۀ کابل «راى» را به «پاى» 
گمانى  را  کمانى  کلمۀ  و  بد انیم  مالك  را  اساس  ضبط  مى شود ،  پیشنهاد   د اد ه است.  تغییر 
بخوانیم که بنابر قاعد ة کتابت نسخه به جاى «گاف» با «کاف» نوشته شد ه است. معنى بیت 
چنین مى شود : هرگاه پاد شاه تو یعنى د ل تو را گمان و ترد ید ى باقى نماند ، راى و اند یشۀ 

د ر میان آتش و آب
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تو به پرواز د ر مى آید . البته، اگر د ر مصرع اول این واژه را «کمانى» به معنى «کژى» (مقابل 
راستى) بخوانیم، بازهم مى توان گفت: چون د ر اند یشه ات کژى باقى نماند  و راست گرد د ، 
اند یشه (راى) تو عروج مى کند  و به عالم علوى راه مى یابد . د رهرحال، ضبط د رست این است: 

پر برآید  چو تیر راى تو را
یک زمانش ُزُفر فراز نشد  (ص29) ـ خورد نش هیچ پرگد از نشد   

کلمۀ «پرگد از» د ر نسخۀ اساس برگذار ضبط شد ه که ایراد  قافیه د ارد . ضبط رنجبر (باال) 
بر اساس تعد اد ى از نسخ ازجمله کابل است، ولى حتى د ر این  صورت هم مشکل مصرع اول 
حل نمى شود ؛ زیرا بیت د ر این شکل معناى د رستى ند ارد . این احتمال وجود  د ارد  که کلمۀ 
خواند ه  به اشتباه  بود ن،  نامأنوس  به سبب  که  بود ه  کلمۀ «کراز»  د راصل  یا «گذار»  «گد از» 
شد ه است. کلمۀ «ُکراز» به معنى کوزه آمد ه که لغتى است عربى. د ر مجمع الفرس سرورى 

د ر همین معنى مثالى از شمس فخرى ذکر شد ه:
هر آن کراز که لب شاه بر لبش بنهد  / شود  زالل خضر آب د ر د هان کراز (کاشانى، 1341: 

ج2، ص  1200) 
همچنین از ابوشکور بلخى است:

امروز با ُکرازى و چوبى همى روم (همان) با نعمت تمام به د رگاهت آمد م  
مى توان فرض کرد  که د ر مصرع اول این کلمه به کار رفته است و د ر این صورت، مى توان 
کلمۀ «برگذار» را «پر + کراز» خواند : «خورد نیش ایچ پر ُکراز نشد »، یعنى کوزة خواسته هاى 
او از هیچ خورد نى پر نشد ، مانند  کوزة چشم حریصان پر نشد . البته، این فرض هم به سبب 
نیامد ن «از» خالى از اشکال نحوى نیست و به طور قطع و یقین د ربارة این عبارت نمى توان 
حکم کرد . یاد آور مى شود  که د ر نسخۀ کتابخانه ملى به جاى خورد نیش، «خورد نش» ضبط 
شد ه است. قد ر مسلم این است که فعًال هیچ یک از صورت هاى چاپى و خطى این کلمه معناى 

قابلِ قبولى را نمى رساند .
پاى برنه که د ست د ست تو است (ص 29) ـ سر او چون زمین پست تو است  

عبارت «زمین پست» د ر هیچ یک از نسخ قد یم نیامد ه است. د ر نسخۀ اساس و کابل 
مصرع اول چنین است: «سر او چون به سوى بشت توست» که د چار اشکال قافیه مى شود . 
د ر نسخۀ ملى: «به سوى بست» (با سه نقطه د ر زیر کلمه) آمد ه است. حرف اول د ر هر سه 
نسخه با یک نقطه نگاشته شد ه است. کلمۀ «زمین» د ر هیچ یک از سه نسخۀ قد یم نیامد ه و 
د ر همۀ آن ها به اتفاق «به سوى» ضبط شد ه است و اختالف اصلى بر سر کلمۀ «بشت» است. 
«پُست» هم به معنى پشت است، ولى چون با د ست قافیه نمى شود ، اشکال همچنان باقى 
مى ماند . د ر حال حاضر ضبط ملى به احتیاط نزد یک تر است. «بَست» یعنى سد  و بند  و د ر آن 
صورت، یعنى د شمن که د ر این قطعه «هوا» باشد ، خود  با سر به سوى سد  و بند  تو د ر حال 

آمد ن است. از فرصت استفاد ه کن و او را گرفتار ساز: سر او چون به سوى بَست تو است...
 د ر بیت بعد  سالک به د ستور راهنما عمل مى کند  و بر سر «هوا» مى رود  و مى پرسد : این 

کیست که این چنین هالک و ترس انگیز است:  
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آمد م تا د ُم و بپرسید م ـ بر سرش رفتم و نترسید م   
گفت کین مستحّث مالک بود  (ص 30) که که بود  این که سخت هالک بود   

به  آن را  نسخ  بعضى  اساس  بر  مصحح  است.  «بترسید م»  اول  مصرع  د ر  اساس  ضبط 
«نترسید م» تغییر د اد ه، د رحالى که همان ضبط اساس مناسب است، یعنى از روبه رو شد ن به 
هیأت هوا وحشت کرد م و پرسید م این کیست. د ر بیت بعد  هم مى گوید : «هالک بود ».  چون 
نسخۀ اساس معنى روشنى د ارد  و غلط نیست، د لیلى براى تغییر آن وجود  ند ارد : بر سرش 

رفتم و بترسید م...
مى برآمد  ز هر چهى آواز ـ چاه پر د ود  و آتش و سر باز  

وان همى گفت راه راه منست (ص33) این همى گفت جاه جاه منست  
کلمۀ «چاه» د ر هر د و بیت متوالى باال د ر نسخۀ اساس «جاه» ضبط شد ه است و همه 
یک کلمه است و آن کلمه «چاه» است. چون کاتب د ر تمام موارد  حرف «چ» را جیم نوشته، 
د لیلى براى تغییر آن وجود  ند ارد . باتوجه به ارتباط بین د و بیت نیز صورت صحیح چنین است: 

این همى گفت چاه چاه من است. 
برج د روازه د ید م از مینا (ص35) ـ شاد  گشتم که د ید ه شد  بینا  

مصرع د وم د ر نسخۀ اساس به وضوح «برج د ه او د و» ضبط شد ه و منظور د وازد ه برج 
است. عبارت «د ه او د و» د ر اد بیات فارسى بسیار  به کار رفته است، ولى چون بعض کاتبان 
آن را د رست نخواند ه  اند ، به جایش د روازه گذاشته اند . سخن از رسید ن نفس عاقله و راهنماى 
او به فلک البروج است و د ر اد امه مى گوید : «پاى حد  زمانه تا این جاست»، یعنى نهایت زمان 

و مکان. بنابراین، صورت صحیح چنین است: برج د ه او د و د ید م از مینا...
مغز تین کرد  مغز تنین را (ص59) ـ شّمت عد لت از پى د ین را  

د ر مصرع د وم «مغز تنین» محل اختالف است. نسخۀ کابل «مغز د ین» و ملى «مغز تین» 
د ارند . رنجبر نسخه بد ل ند اد ه است و د ر نسخۀ بایزید  ولى الد ین هم نقطه گذارى روشن نیست، 
اما ضبط نسخۀ اساس به وضوح «بُّنین» است. بُنین به معنى د انۀ قهوه تلخ است و د ر این بیت 
د ر مقابل «تین» که شیرین است قرار مى گیرد ، یعنى از عد ل ممد وح سرشت تلخى شیرین 
شد ه و تبد یل یافته است. چون اساس روشن و واضح است، د لیلى براى تغییر آن نیست و 

صورت صحیح چنین است: مغز تین کرد  مغز بُّنین را. 
جرمش از صد ر د ین نه ساخته بود  (ص60) ـ عد ل از پیش بس گد اخته بود   

کلمۀ «ساخته» د ر مصرع د وم غلط خواند ه شد ه است. این کلمه د ر نسخۀ اساس «آخته» 
ضبط شد ه و منظور از آن برکشید ه و برافراشته است، یعنى «عد ل» پیش از ممد وح مرتبه اى 

نازل د اشت. صورت صحیح این است: جرمش از صد ر د ین نه آخته بود .
گاه د ر پرد ه ماند مى چو پیاز (ص49) ـ گاه کرد ى مرا چو سیر نیاز  

ظاهراً کلمۀ «پیاز» د ر مصرع د وم موجب شد ه که مصرع اول را «سیر» بخوانند  (موافق 
ضبط ملى و کابل) حتى اگر سیِر نیاز به معنى بى نیاز هم بگیریم، باز کلمۀ (چو) حشو است، 
د ر حالى که د ر نسخۀ اساس به وضوح «شیر به ناز» (شیر بناز) ضبط شد ه و مفهوم است. 

د ر میان آتش و آب
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باتوجه به تغییرات احوال که موضوع ابیات قبل و بعد  این بیت است، شاعر مى گوید : گاه براثر 
توجه و حضور د ر نزد  معشوق جسارت مى یافتم و عنایت حق مانند  شیر جسورم مى کرد ، اما 
گاهى د ر پرد ه بود م، یعنى منقطع و از حضور حق غایب بود م. صورت صحیح برطبق نسخۀ 

اساس چنین است: گاه کرد ى مرا چو شیر به ناز...
د ر بعضى موارد  صورت کتابت قد یم موجب اشتباه مى شود  و این البته از موارد ى است 
که شاعر تعمد اً قصد  د ارد ، معنى را به تأخیر بیاند ازد . ازجملۀ  این موارد  مى توان به ابیات زیر 

اشاره کرد :
د ر فضاى عد م روا نشود  (ص56) ـ هرك د ر صد ر تو روا نشود   

د ر اساس هر د و کلمۀ پایان مصرع «روا نشود » ضبط شد ه و مصحح نیز همین ضبط را عیناً 
آورد ه است. پیشنهاد  مى  شود ، صورت کتابت جد ید  مراعات شود : هرك د ر صد ر تو روا نشود / به فضاى 
عد م روانه شود . مصحح هرچند  به جناس بیت توجه د اشته، ولى بیت را غلط معنى کرد ه است.8

همچنین د ر بیت زیر:
ذّرها د ر ها شود  بر وى (ص 57) ـ وانک بیرون نهد  ز امر تو پى  

کاتب نشانۀ کسره (هاء غیر ملفوظ) را نگذاشته و بهتر است موافق کتابت امروز نوشته 
شود : (ذّره ها د ره ها شود  بر وى) که معنى روشنى د ارد .

تا عطاى تو بخشش د ُر شد            حرف هاى طمع میان بر شد 
«میان بر» د ر مصرع د وم د رست معنى نمى شود . باتوجه به این که اساس حرف «پ» را 
همه جا بد ون نقطه نوشته است، باید  «میان پر» بخوانیم؛ زیرا طمع سه حرف میان تهى د ارد  
(ط، م و ع) که با بخشش ممد وح پر شد ه  اند . مضمون پر شد ن طمع د ر خط بعد  نیز به شکلى 
د یگر آمد ه است: «رو که گمنام شد  نیاز از تو/ ممتلى  معد ه گشت آز از تو». پس صورت صحیح 

چنین است: حرف هاى طمع میان پُر شد .
خواند  سلطانش افسر د و فریق (ص 55) ـ چون برآمد  چو گوهر از د و طریق  

ضبط فوق خالف ضبط اساس است. د ر نسخۀ اساس قافیه د ر هر د و مصرع «طریق» 
است. د ر مصرع اول اشاره د ارد  به نسب ممد وح از طریق پد ر و ماد ر و د ر مصرع د وم به د و 
طریقۀ اصلى اهل ظاهر و اهل باطن، د رحالى که تعد اد  فرق د و نیست و د ر نسخۀ اساس هم 
فریق به کار نرفته است. مصحح بر اساس بعضى نسخ مصرع د وم را «فریق» ضبط کرد ه است، 
د رحالى که ضبط اساس روشن و مفهوم است و صورت صحیح بروفق نسخۀ اساس چنین 

است: خواند  سلطانش افسر د و طریق.
برتر آمد  ز ارحم و ترحم (ص 54) ـ بنیت و غیبتش د ر این عالم  

و  کابل  نسخۀ  همچنین  و  اساس  نسخۀ  د ر  ند ارد .  معنى  فوق  بیت  د ر  کلمۀ «غیبت» 
ملى «ُغنیتش» ضبط شد ه است، اما کاتب د ر اساس نقطۀ (ن) و د ر کابل نقطه هاى (ى) را 
نگذاشته است. «بِنیت» و «ُغنیت» هر د و به معنى توانگرى است و بیت ستایش توانگرى 
ممد وح است و چون د لیلى براى کنار گذاشتن نسخۀ اساس ند اریم، صورت صحیح چنین 

است: بِنیت و ُغنیتش د ر این عالم.
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نسخه هاء مکارم االخالق (ص 55) ـ از د ر او برند  د ر آفاق  
د ر این جا نیز به وضوح نسخۀ اساس «به سخن ها» (بسخنها ـ بد ون ء) ضبط کرد ه که 
به غلط «نسخه هاء» خواند ه شد ه است. این کلمه مضاف نیست و صورت صحیح چنین است: 
از د ر او برند  د ر آفاق / به سخن ها، مکارم االخالق. یعنى مکارم اخالق او را د ر سخن ها به آفاق 

مى برند  و آوازة نیکویى او د ر آفاق گسترد ه است. 
تا به رنگى از آن فریق شوم (ص 52) ـ خواستم تا د ر آن طریق شوم  

مصرع د وم د ر نسخۀ اساس آشکارا «بریگى» ضبط شد ه است که با موضوع طریق هماهنگ 
است. با توجه به ابیات قبل که سخن از راه و طریق و رهرو و منزل است، د ر این بیت سالک 
آرزو مى کند  که د ر صف سالکان آن منزل د رآید  و اگر مقام آن ها را نمى یابد ، د ستِ کم به 
ریگى از طریق آنان برسد . رنجبر اساس را «بر یکى» خواند ه و از روى کابل «به رنگى» ضبط 

کرد ه که ناد رست و برطبق اساس «بریگى» د رست است.
هم بر این جا که جاى، جاى تو نیست (ص 52) ـ د ست بر من نهاد  و گفت بایست  

د ر بیت فوق کلمۀ «مایست» به غلط «بایست» خواند ه شد ه که نه فقط خالف نسخۀ 
اساس است، بى معنى هم هست. راهنما مى گوید : توقف نکن و برو. د لیلى براى تغییر اساس 
وجود  ند ارد  و صورت صحیح چنین است: د ست بر من نهاد  و گفت مایست / هم بر این جا که 

جاى جاى تو نیست.
از «قل اهللا ثم ذرهم» بیر (ص51) ـ ساخته هر یک از میان ضمیر  

معلوم است که کلمۀ «بیر» د ر اصل پیر است که د ر نسخه بد ون نقطه بود ه و همین 
ِفی  َذْرُهْم  اَهللاُّ  ثَُمّ  ُقِل  است:   آیه  این  به  اشاره  بیت  گرد ید ه است.  اشتباه  موجب  مطلب 
َخْوِضِهْم یَْلَعُبوَن. (نام خد ا را به زبان بیاور و آنان را بگذار تا د ر خیاالت بیهود ة خود  مشغول 
بازى باشند ) (انعام/91) و معنى بیت این است که عارفان و ارباب توحید  و معرفت، این آیه 
را د ر ضمیر خود  پیرخویش قرار د اد ه اند  و به آن اقتد ا جسته اند  تا به گفت بیهود ة این و آن 

از راه وانمانند . 
خرقه پوشان به تابشى پر نور (ص 51) ـ که همى کرد  از آن مسافت د ور  

مصرع د وم د ر نسخۀ اساس «خرقه پوشان ما یشى بر بور» ضبط شد ه است. ضبط اساس، 
«مایشى» صورتى از عبارت «مایشاء» و تضمین عبارت قرآنى است که د ر مواضع چند ى از 
قرآن مجید  آمد ه است (ازجمله: شورى/ 27 و 51 و فاطر/1 و مواضع د یگر) و چون الف ممد ود  
وزن شعر را به هم مى زد ه، با الف مقصور نوشته شد ه است. این عبارت اشاره به مرتبۀ رضا و 

«خرقه پوشان مایشى» اشاره است به فقیرانى که به مرتبۀ رضا رسید ه اند .
و اما کلمۀ «بور» که د ر نسخۀ اساس به همین صورت با ضمه اى د ر باالى حرف «ب» 
ضبط شد ه، نام نوعى اسب است و «بر بور کرد ن» کنایه از روان کرد ن و به راه اند ختن است. 

فرد وسى از این کلمه زیاد  استفاد ه کرد ه است. ازجمله: د ر د استان بیژن و منیژه گوید :
گرازان گرازان نه آگاه از این      که بیژن نهاد ه ست بر بور زین (رشید ى، ج2: 1127)

 صرفِ نظر از این که شکل کلمۀ «مایشى» به «ماشى» (اسب و چهارپا) شباهتى د ارد  و 

د ر میان آتش و آب
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د ر این معنى تناسب آن با کلمۀ «بور» به معناى اسب تناسب بیشتر است، ضبط «مایشى بر 
بور» موافق نسخۀ اساس است و بیت به همین صورت معنى د ارد . بنابراین، د لیلى بر تغییر آن 

وجود  ند ارد  و صورت صحیح چنین است: خرقه پوشان ما یشى بر بور.
معقد  آب روى ِسل کرد ه (ص 51) ـ معبد  خاك کوى بِل کرد ه  

د ر نسخۀ اساس د و کلمۀ «بل» و «سل» مشکول نیست و مصحح اعراب گذارى کرد ه است. 
همچنین کلمۀ (معقد ) د ر نسخ قد یم نیامد ه است. د ر نسخۀ اساس و کابل و ملى به وضوح 
د ر  و  کرد ن  رها  را  کرد ن»  بیت، «بِل  این  توضیحات  د ر  مصحح  شد ه است.  ضبط  «منفذ» 
مصرع د وم «ِسل» را به معنى «روان کرد ن» و معقد  را «جایى که گره بسته باشد » معنى 
کرد ه است9 که وجهى ند ارد ؛ زیرا آبروى گره بسته نمى شود . باید  د انست «َسل» با تشد ید  الم 
از اصطالحات پزشکى و د ر کتب طبى به معنى د اغ کرد ن رگ شقیقه است که «د رد  شقیقه و 
خیاالت و منع نزول آب را نافع است» (پاد شاه، 1336: 2456/3). سل کرد ن مجرى و منفذ 

آب وجه د ارد . خاقانى گفته: 
َسل کرد  به د ست چابکى زود  / هر مجرى کاب تیره را بود  (همان)

این ضبط با کلمۀ «منفذ» نیز کامًال مناسب است. یعنى منفذ آب روى را د اغ کرد ه اند  تا 
د یگر نگران ریختن آب روى نباشند . بنابراین، باید  به فتح سین باشد : َسل کرد ن. اکنون که 
معلوم شد  مصرع د وم «َسل» است، پس مصرع اول هم باید  بَل باشد . هرچند  هنوز نمى توان 
د رمورد  معنى «بَل کرد ن» نظر قطعى د اد ، اما «بَل» به معنى پاشنۀ پا د ر اغلب فرهنگ ها 
آمد ه است (صحاح117/3، اسد ى:173و سایر). د ر این صورت، یعنى معبد  خاك را کوچۀ زیر 
چنین است:  پاى خود  د انسته اند  و پاى بر سر جهان نهاد ه اند . د رهرحال، مصرع د وم قطعاً 

منفذ آب روى، َسل کرد ه...
چون بد ید ند  عجز خود  هر خس (ص 61) ـ چون بد انست فضل تو هر کس  

د ر نسخۀ اساس «ند انست» و «ند ید ند » ضبط شد ه و ابیات بعد  هم همین را مى رساند : 
منش خویش جست بر تو کنند / نحو اعمى د رست بر تو کنند / چه شناسد  تو را جهان ملول/ 
چه خبر بد  حلیمه را ز رسول..10.) یعنى چون از فضل تو بى خبر بود ند ، د ر جهل مرکب قرار 
د اشتند ، ناد انى خود  را به تو نسبت مى د اد ند . چون د ر نسخۀ اساس «ند انست» و «ند ید ند » 

ضبط شد ه، د لیلى براى تغییر آن نیست.
از من اینک فصیح تر د ستار (ص64) ـ از پى شکرت اى سر احرار  

د ر بیت فوق سنایى با صورت کتابت کلمۀ «د ستار» بازى کرد ه است. چون د ر ابیات قبل 
کلمۀ «د ستار» را به کار برد ه11، د ر این بیت نیز همان گونه تصور شد ه، ولى منظور شاعر به 
د ست آر (به د ست آور) است و بهتر است با کتابت امروز نوشته شود  یا د ر پانوشت توضیح 

بیاید  تا ابهام برطرف شود : از من اینک فصیح تر د ست آر
یک جو اند ر فلک بیفزود ى (ص 65) ـ به د و لفظ نکو که بشنود ى  

کلمــۀ «جــو» د ر مصــرع د وم خــالف نســخۀ اســاس اســت و ظاهــراً از تصحیح قیاســى 
ــرا ایــن کلمــه د ر هیچ یــک  رضــوى (1360: 263) بــه چــاپ رنجبــر راه یافتــه باشــد ؛ زی
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ــت.  ــط شد ه اس ــو» ضب ــوح «خ ــاس به وض ــخۀ اس ــت. د ر نس ــم نیامد ه اس ــخ قد ی از نس
ــر د اد ه، مصــرع د وم را  ــه «بیفــزود م» تغیی ــل ضمــن این کــه رد یــف بیــت را ب کاتــب کاب
این گونــه آورد ه اســت: «یــک د ر انــد ر هنــر بیفــزود م». کلمــۀ «خــو» د ر چنــد  معنــى بــه 
ــراى  ــت. ب ــرت اس ــاق نص ــوازه و ط ــه خ ــن کلم ــاى ای ــه: معنى ه ــت. ازجمل کار رفته اس

ــد : ــزارى قهســتانى د ر ایــن معنــى مى گوی ــال ن مث
ز بهر چارطاق رفعت اوست / که گرد ون بسته از هفت آسمان خو

(اد یب طوسى، 1388، ج1،: 227). این کلمه د ر بیت سنایى باید  کنایه از کثرت بخشش 
ممد وح باشد . د رحالى که جو را به کمى مثال مى زنند . د رهر حال ضبط نسخۀ اساس ترجیح 

د ارد : یک خو اند ر فلک بیفزود ى.
نقش بد  شرط پاکبازان است (ص66) ـ گر کژى رسم بى نیازان است  

مصرع اول ناد رست است. کلمۀ بى نیازان د ر این جا وجهى ند ارد . د ر نسخۀ اساس بى نمازان 
ضبط شد ه است که معنى روشنى د ارد . بنابراین، صورت صحیح موافق نسخۀ اساس چنین 

است: گر کژى رسم بى نمازان است.
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نقد تصحیح متن
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این مقاله ترجمه اى است از مقالۀ «تذکرة آفتاب عالمتاب» که د ر فوریۀ 2017م.، د ر مجلۀ معارف 
(ج199. ش2. ص.ص136- 154) چاپ اعظم گر هند ، به زبان ارد و منتشر شد ه است.

 چکید ه
یکى از مهمترین موضوعات فرهنگى، اد بى و پژوهشى د ر تاریخ زبان و اد ب فارسى، تذکره نویسى 
د ر شبه قاره است. فهرست عناوینى که د ر کتاب شناسى توصیفى و تحلیلى تذکره ها از جمله 
تاریخ تذکره هاى فارسى (گلچین معانى) و تذکره نویسى فارسى د ر هند  و پاکستان (علیرضا 
نقوى) نشان د هند ة همین اهمیت تذکره ها است. براى شناخت شعر فارسى د ر د وره هاى گذشته 
به ویژه د ر سرزمین هایى که د ر یک د ورة ممتد  و نسبتاً طوالنى زبان فارسى از زبان هاى مهم و 
رایج بود ه قطعاً تذکره هاى شعر فارسى از مهمترین منابع به شمار مى آیند . تحقیق و پژوهش 
د ر شعر فارسى از طریق این تذکره ها نیز مستلزم تصحیح و انتشار د قیق آنها است. یکى از این 
تذکره هاى مهم که د ر شبه قاره تألیف شد ه، تذکرة آفتاب عالمتاِب اختر هوگلى است که د ر این 
مقاله بنا د اریم ضمن معرفى اجمالى آن به نقد  و بررسى چاپ و تصحیح آن، د ر ایران بپرد ازیم.

کلید واژه: تذکره نویسى، آفتاب عالمتاب، اختر هوگلى، تصحیح، نقد 

  تألیف عارف نوشاهی 
د انش آموخته د کتری زبان و اد بیات فارسِی د انشگاه تهران، نسخه شناس پاکستانی 

arifnaushahi@gmail.com

  ترجمۀ شیوا امیرهد ایی
کارشناس زبان و اد بیات ارد و از د انشگاه تهران، پژوهشگر فرهنگستان زبان

 sh.amirhodaii@gmail.com

انتقاد  مشفقانه و نه مغرضانه
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ترجمۀ نقد

[مد خلى بر تذکره نویسى د ر شبه قاره]
تذکره نویسـى د ر شـبه قاره از د یربـاز مورد ِتوجـه همـگان بود ه اسـت. لباب األلبـاب (تألیـف: 
حـد ود  617ق./1220م.) اولیـن تذکـرة به د سـت آمد ه  د ربـارة شـعراى فارسـى گوى اسـت 
کـه توسـط محمـد   عوفى  بخـارى د ر منطقـۀ اُچ، واقـع د ر ایالت پنجـاب د ر پاکسـتان امروز، 
نوشـته شد ه اسـت. از آن  زمـان تاکنـون، تذکره هـاى بسـیارى د ر شـبه قاره تألیـف شـد ه اند  
کـه به تفصیـل د ر ایـن کتاب هـا معرفى شـد ه اند : تذکره نویسـى فارسـى د ر هند  و پاکسـتان، 
تألیـف سـید  علیرضا نقـوى (تهـران، 1342ش) و تاریـخ تذکره نویسـى فارسـى، تألیف احمد  
 گلچین معانـى (تهـران، 1350-1348ش). یکـى از ویژگى هاى تذکره نگارى د ر شـبه قاره این 
اسـت کـه تعد اد  شـعراى منـد رج د ر تذکره ها بسـیار زیـاد  اسـت. محّقق معروف پاکسـتانى، 
حسـام الد ین  راشـد ى (1911-1982م) فهرسـتى از ایـن تذکره هـا را با ذکر تعد اد  شـعرا ارائه 

د اد ه اسـت، اگرچـه ممکـن اسـت تعد اد  ارائه شـد ه د قیق نباشـد :
صحف ابراهیم، تألیف خلیل، تعد اد  شعرا: 3278

مخزن الغرایب، تألیف احمد على، تعد اد  شعرا: 3148
عرفات العاشقین، تألیف اوحد ى، تعد اد  شعرا: 3000

ریاض الشعرا، تألیف واله، تعد اد  شعرا: 2500
ریاض العارفین، تألیف آفتاب راى، تعد اد  شعرا: 2157

مجمع النفایس، تألیف آرزو، تعد اد  شعرا: 1735
راشد ى پس از د رج این فهرست، یاد د اشت قابل تأملى نوشته است: «جاى بسى تعجب است 
که د ر ایران چنین تذکره هاى مفصلى نوشته نشد ه است. این افتخار نیز مانند  فرهنگ نویسى، 
نصیب شبه قاره شد ه که نه تنها تذکره هاى بیشترى د ر این جا نوشته شد ه، بلکه ازنظر تعد اد  
شعرا و کثرت اشعار مند رج نیز گوى سبقت را ربود ه است ... گرچه مؤلّفین ریاض الشعرا و 
عرفات العاشقین ایرانى بود ند ، ولى گویا براى تألیف تذکره، آب  و هوا و گشاد ه د ستى بزرگان 

■ اختر هوگلى، محمد صــاد ق (1393).  تذکرة آفتاب 
عالمتــاب. تصحیح مرضیه بیــگ ورد ى (جلد  اول) و 
تصحیح مریــم برزگر (جلد  د وم).  زیرنظر یوســف 

بیگ باباپور(هر د و جلد ).  تهران: سفیر ارد هال.
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انتقاد  مشفقانه و نه مغرضانه

ریاض العارفین  مقد مۀ  1997م،  (راشد ى،  بود ه است»  سازگارتر  آنان  روحیۀ  با  شبه قاره 
آفتاب راى لکهنوى، اسالم آباد ، ج1: 6). 

[تذکرة آفتاب عالمتاب و نویسند ه اش]
د ر فهرست فوق، راشد ى نام تذکرة آفتاب  عالمتاب را که مى بایست مقد ّم بر بقیه ذکر شود ، 
فراموش کرد ه است. این تذکره حاوى شرح احوال بیش از چهار هزار شاعر است. آفتاب 
 عالمتاب اثر محمد  صاد ق خان، متخلّص به اختر (1201-1275ق./1787-1859م.) است. 
اختر فرزند  قاضى  محمد  لعل است که سلسلۀ نسبش به بزرگ معروف نقشبند ى، خواجه 
 عبید اهللا   احرار (وفات: 895ق./1490م.) مى رسد . وى د ر هوگلى، از توابع کلکته متولد  شد . 
از واژة اختر ماد ّه تاریخ تولد  وى که 1201ق. است، به د ست مى آید . او اد بیات فارسى را نزد  
میرزا  محمد  حسن  قتیل (وفات: 1233ق./1817م.) آموخت. اختر د ر 1232ق./1817م. از 
موطن خود  به لکهنو رفت (اختر،1393، ج2: 514) و مالزم د ربار اود ه شد . او به طورخاص، 
نواب  غازى الد ین  حید ر (حکومت: 1814-1827م) را مد ح مى گفت، چنان که د ر مد ح وى 
محامد   حید ریه را نوشت و تا عهد  واجد  على شاه (حکومت: 1847-1856م) به د ربار اود ه 
وابسته ماند . د ر زمان اقامتش د ر لکهنو به تألیف آثار مختلف اهتمام ورزید . بهار بى خزان، 
مثنوى  مخزن الجواهر،  محامد   حید ریه،   گلد ستۀ  محبت،  صبح  صاد ق،  حد یقة اإلرشاد ، 

 سراپا سوز و غیره از آثار اوست. اختر د ر لکهنو د رگذشت. 
از میان آثار اختر، یک تذکرة فارسى به نام آفتاب  عالمتاب موجود  است که به بیان شرح 
حال 4264 شاعر به  ترتیب الفبا و بر اساس تخلّص شاعر مى پرد ازد . د ر این تذکره، منتخبى از 
اشعار شاعران با مضامین عاشقانه د رج شد ه است. تألیف این تذکره د ر 1238ق./1823م. شروع 
شد ه و د ر 24 رمضان 1269ق./1853م. به  پایان  رسید ه است. ظاهراً تألیف آن حد ود  سى سال 
به طول انجامید ه است. این کتاب، تذکره اى عمومى است که د ر برگیرند ة شرح حال شعراى 
فارسى گوى ایران، ماوراءالنهر، هند وستان، افغانستان و غیره است که به نظر نگارند ه، اهمیت آن 
به خاطر ذکر شعراى معاصر نویسند ه و نیز شعرایى است که با مؤلّف ارتباط نزد یک د اشته اند . 
از این تذکره، تنها یک نسخۀ خطى د ر د ست است که به خاند ان صفوى د ر شمس آباد  (بخش 
فرخ آباد ) تعلق  د ارد . ناهید  آزرمید خت  صفوى، استاد  زبان فارسى د انشگاه اسالمى علیگر، از 
این خاند ان است و به گفتۀ او، این نسخه د ر کتابخانۀ پد ربزرگ وى بود ه که بعد ها به پد رش، 
سید  محمد  صاد ق  صفوى رسید ه است (پیشگفتار،2012م: 3). این تذکره یکى از مآخذ اصلى 
تذکره نویسان معاصر اختر و د یگر افراد  بود ه است، چنان که على حسن خان د ر تألیف صبح   گلشن 
و مظفر حسین صبا د ر تألیف روز  روشن  و ابوالقاسم  محتشم د ر تألیف اختر  تابان از آن بهره 
 برد ه اند . شریف حسین  قاسمى د ر مقاله اى با عنوان «تذکرة  آفتاب  عالمتاب» د ر مجلۀ غالب چاپ 
د هلى (قاسمى، 1982م، ج3) این تذکره و نسخۀ یاد  شد ه را معرفى کرد ه است. مقاله اى نیز از 
نگارند ه، با عنوان «اختر، محمد  صاد ق» د ر د ایرة المعارف بزرگ اسالمى (امیرهد ایى، 1996م، 
ج7: 163-165) به  چاپ  رسید ه است. مهد ى  رحیم پور نیز مقاله اى با عنوان «تذکرة آفتاب  
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ترجمۀ نقد

عالمتاب و نقد  اد بى» د ارد  که د ر مجموعه اى به نام زند گینامه و خد مات علمى و فرهنگى استاد  
فرهیخته پروفسور د کتر آزرمید خت  صفوى د ر 1394ش./2015م. د ر تهران چاپ شد ه است.

[چاپ هاى تذکره]
این تذکره حد ود  150 سال بعد  از تألیف، مورد  اقبال قرارگرفت و به چاپ رسید . ابتد ا د ر 
2012م. عکسى از نسخۀ شمس آباد ، به وسیلۀ رایزنى فرهنگى ایران د ر د هلى ، با عنوان تذکرة 
آفتاب  عالمتاب، چاپ عکسى نسخۀ خطى خانواد ة صفویه شمس آباد  چاپ شد . این چاپ به 
کوشش کریم  نجفى برزگر، رایزن [فرهنگى] وقت ایران د ر د هلى تهیه شد  و آزرمید خت  صفوى 
د و مقد مۀ فارسى، د ر 8 صفحه بر آن نوشت که د ر آن به تاریخ خاند ان صفوى د ر شمس آباد ، 
روابط اختر با این خاند ان و اهمیت تذکرة  آفتاب  عالمتاب اشاره کرد ه است. صفوى د ر مقد مه 
خبر د اد ه است که به زود ى چاپى انتقاد ى از این تذکره، به  عالوة مقد مه اى جامع د ر ایران، 

ازطریق فرهنگستان زبان و اد ب فارسى د ر تهران، به  چاپ  مى رساند . 
پیش از نشر این اثر از سوى فرهنگستان، چاپى حروفى بر اساس همان نسخۀ شمس آباد  
د ر 1392ش./2014م. د ر د و جلد  د ر قطع رحلى د ر ایران انجام شد  که مشخصات آن از این 

قرار است:
سفیر  تهران:  بیگ باباپور.  یوسف   نظر  زیر  محمد صاد ق خان (1392).  قاضى  هوگلى،  اختر 
ارد هال. جلد  اول: باب األلف – باب الشین، 883 صفحه و جلد  د وم: باب الصاد ـ  باب الیاء، 866 صفحه.  

[نقد  تصحیح تذکرة آفتاب عالمتاب]
د ر ابتد اى هر د و جلد ، فهرست شعرا د رج شد ه است، اّما چنین کتاب مفصلى، د ر پایان فهرست 
اعالم ند ارد  و تنها د ر ابتد اى کتاب، مقد مه اى د ر سه و نیم صفحه، به قلم بیگ بابا پور د ربارة 
تذکره، مؤلّف و چاپ آن د رج شد ه است و بس! د ر مقد مه تالش چند انى براى معرفى مؤلّف 
نشد ه و نویسند ة مقد مه با بیان این که اختر شرح حال خود  را د ر تذکره آورد ه (اختر، ج1: 79) 
و نیازى به تکرار نیست، سخن را کوتاه کرد ه است. حقیقت این است که د ر بخشى که اختر 
د ر این تذکره ذیل نام خود  آورد ه، حتى یک سطر هم د رمورد  خود  ننوشته است، بلکه تالش 
کرد ه، قلم پرتکلف خود  را به خوانند ه نشان د هد  و د ربارة خود ، به ذکر این که اکنون شصت سال 
د ارد ، بسند ه کرد ه است (همان: 191). البته، د ر صفحات متعد د ى از تذکره، به صورت پراکند ه 
مى توان از شرح حال اختر آگاهى یافت؛ به ویژه د رضمن بیان احوال معاصران و د وستان شاعر، 
به نکات زیاد ى پرد اخته شد ه که با گرد آورى آن ها، مى توان به سرگذشت مؤلّف د ست یافت، اما 
نویسند ة مقد مه به این جنبه از کار توجهى نکرد ه  و با اشاره به مشکالت متن خوانى نوشته است: 
«به د لیل تک نسخه بود ن کار و د رعین حال، آسیب د ید گى اوراق آن و گاه حذف و اضافات مؤلّف، 
مشکالتى د ر خواند ن نسخه پیش  آمد ، لذا د ر چنین موارد ى نقطه چین گذاشته شد ». ظاهراً به 
همین د لیل است که پیشاپیش اظهار کرد ه است: «با علم بر این که همواره کوتاه بینان مغرض، 
نه منتقد ان مشفق، مترصد  فرصتى هستند  تا زحمات د یگران را زیر سؤال ببرند  و با یافتن 
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د ه، بیست مورد  سهویات، با بى اد بى تمام، قصد  بر تفاضل خویش و بى مایه نشان د اد ن د یگران 
د ارند » (همان، ج1: 81). با این اوصاف، آیا نگارند ه مى تواند  این تذکره را که زیر نظر ایشان 
چاپ شد ه، نقد  کند  یا خیر؟ از سویى، وى از د وستان نگارند ه است و از سویى د یگر، تعد اد  
غلط هاى موجود  د ر این چاپ، د ه، بیست مورد  نیست، بلکه د ه ضرب د ر بیست است. انتظار 
نگارند ه این است که جزو «منتقد ان مشفق» محسوب شود  و نکاتى را که اشاره مى کند ، با د قت 

ِّ نظر قرار د اد ه  شود . مورد  مطالعه قرارگیرد  و اگر د رست تشخیص د اد ه  شد ، د ر چاپ بعد ى مد 
الزم به توضیح است که نگارند ه بیشتر، به بخش شرح احوال شعراى هند ى مذکور د ر 
این تذکره پرد اخته  و نمونۀ اشعار را بررسى نکرد ه است. همچنین، شرح احوال و اشعار شعراى 
غیر هند ى چند ان مورد  بررسى قرار نگرفته  است، زیرا براى ارائۀ نظرى جامع، الزم است سطر 
به سطر تذکره بررسى شود  و این امر، چند ین ماه زمان الزم د ارد . آن چه د ر اد امه مى آید ، تنها 

اشاراتى مختصر است.
جلد  اول:
صحیحغلطشماره صفحه

آصفى هروىصفى هروى116
آصف قمىقمى116
گلکند هکلکند ه117
انبان معرفتبنیان معرفت119
هیر و رانجهاهبر و رانجها119
صد  و هشتاد  کروه (کروه: واحد  اند ازه گیرى)صد  و هشتاد  کرد ه119

کاتیهه سرى با سبت120
کایته سرى باستب (شرى واستو، نام قومى هند و است 

که به صورت هاى مختلفى د ر این چاپ د رج شد ه، 
مثال هاى آن د ر اد امه ذکر خواهد  شد .)

نبایر (همین اشتباه د ر صفحات 354، 626، 355 و تبایر122
688 نیز تکرار شد ه است.)

شمامة العنبرشماسه العنبر125
جوار رحمتجد ار رحمت132

بند ر سورتبند  سورت133،599

157
ابوالفضل تاگورى (د ر 

همین صفحه 3 بار تاگور 
ضبط شد ه است.)

ابوالفضل ناگورى

کایته سرى باستبکایته سرى با نسب187
پرگنهپرکنه187
ُمرد ارمرد وار187
مشاهرهمشاهد ه187
هم صحبتىهم محبتى187

انتقاد  مشفقانه و نه مغرضانه
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191
حشیم برى (نام کتابى 

تاریخى د رج شد ه که خد ا 
د اند  صحیح آن چیست؟)

بد مآلبد مال191
[شاید ] چوپایه [به معنى چهارپایه]بر چوپاله سوار مى شد 201
سرى باستبسرى باسنب201
عمد ة الملکعمد ة الملک210

د ر سراسر کتاب هرجا تای گرد  (ة) بود ه، به های همزه د ار (ۀ) تبد یل شد ه است. نک: 
ص263: زکوۀ  حسن، ص465: تحفۀ المجالس، ص476: ود یعۀ البد یعه، ص796: تحفۀالکبیر، 

غرۀ الکمال، غایۀ المطالب.

د لرس بانوولرس بانو223

گورنر جنرل [ج ن ر ل] (همین اشتباه د ر کورنر جزل [ج ز ل]234
صص450-451 و 661-662 نیز تکرار شد ه است.)

گلکرستکلکترست234
باغ ارد وباغ ارد ویز234
کل جملۀ بى معنى است.بچه کله د ارى عالقه کوراعلم241
منن نام لولىمتن نام لولنى247
صوبه د ارىصوب د ارى257
مستعد  گرد ید مستعال گرد ید 257
مشرقستانمشرفستان257
تفسیر و حد یثتفسیر و حد یق257
بهاگوتبهاکوت263
بیج ناتهبیخباتهه270
چنگلهچگله271
به ذریعهبه زریعه274
همراه بود همواره بود 288
کاکوروىکارکوروى302
اعظم گد هاعظم کد ه302
بهوپت راى، منظور از قد م بّالل مشخص نیست.بهویت راى قد م بّالل303

نیازى به کذا نیست، زیرا این نام صحیح است.مولوى مد ن [کذا]303 حاشیه
گنگا پرشاد کنکا پرشا308
[شاید ] پتنگنپنک311
خلعت فاخرهظلعت فاخره311
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جگت راىحکت راى312
به کعبه برد م و بازشبه کعبه بروم و بازش313
چتورچنبور314
بهگوان د اسبهکوان د اس316

گهورکه پورى (این اشتباه د ر ص442 و ج2، کورکه  پورى317
ص847 نیز تکرار شد ه است.)

د ُرگاپرشاد  (همین اشتباه د ر ج2، ص570 نیز د ر کاپرشاد 318
تکرار شد ه است.)

زکریاذکریا (د و بار)326
وجیه الد ینسلیه الد ین326
قطب الد ین ایبکقطب الد ین بیک329
تیک چند نیک چند 333
کتاب بهار عجمکتاب عجم333
د ر اصطالحات فارسىد ر اصالحات فارسى333
ُجگل کشورجوگل کیشور334
غالم قطب الد ینعالم قطب الد ین334

334

شاعرى به نام 
بهگوان د اس لکهنوى ذکر شد ه 

و مؤلّف، شرح حال همین 
شاعر را ذیل بسمل لکهنوى 
(ص316) نیز آورد ه است. 
ممکن است مصّحح و ناظر 
تذکره با شعراى هند وستان 
آشنا نبود ه باشد  وگرنه، به 
این تکرار اشاره مى کرد . 

معلوم است که مؤلّف تذکره 
هم توجهى به این تکرار 

نکرد ه است. 
بساون لعل قوم کایتهلباون لعل قوم کاتبهه351

براى جبین ز غضب شد  چو 352
مصرع وزن ند ارد .آشکار گره

شاه لد هاشاه لرها353
چگلهچکله381

گوپال راى (د ر جلد 2، ص755 نیز جى کوپال آمد ه کوپال راى382
که جى گوپال صحیح است.)

منوهر نیز یاد  کرد ه اند منوهریز یاد  کرد ه اند 395
گنج شکرکنج سکر436

انتقاد  مشفقانه و نه مغرضانه
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سیرالعارفینسرالعارفین437
بهاگلپورىبهاکلپورى442
پهلواروىپهلوارد ى444
جهان خاتونهان خاتون447

اگرواله (همین اشتباه د ر ج2، ص245 نیز تکرار اکرواله448
شد ه است.)

به عنوان نام محلى آمد ه که به نظر نگارند ه صحیح کسر450
نیست.

د رین والد رنبوال450
مسترهوكمترهوك451
چنارگد ه/لطیف گد هچنارکد ه/لطیف کد ه451
بى رحمىبى رحمتى451
میجر پایممیچر پایم451

قرار بر فرارقرار بر قرار451 ،882
عالقهقالقه452

نراین (ج2، ص659 نیز همین اشتباه تکرار نزاین452
شد ه است.)

سند یلوى [منسوب به سند یله]سند پلوى471
بهار بى خزان (از تصانیف اختر)بهار بى خبران491
فطنتفنطت492
سالمت اهللاسالست اهللا499
گوربخشکوربخش505
على متقىعلى  منقى506
غریب خانهفریب خانه520
تمهید تهمید 520
متصفمعتصف520
لچهمن یا لچهمىلچهمین520
چگله د ارچکله د ار527
آه آه امتیاز خان [ماد ه تاریخ/1122]آه آه امتیاز خانه528
جگت گروجکت گرو548
عشقیه [نام کتاب]عشیقه548
بند رابن، یک واژه یا نام است.بند  راین573
گوپاموىکوپاموى574
شاهنامۀ فرخ سیرىشاهنامۀ فرخ سپهرى589
راجه شتاب راىراجه  سناب راى589
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منشىمنسبى590
میرمنشىمیرنسبى590
غازى الد ین حید رعازى الد ین حید ر590

هر د و نام یک جاست، ولى هر د و مشکوك است.قصبۀ مال کوه/قصبۀ مالنوه590 ، 682
الله بستى رامالله نسنبى رام590
قوم کایته سرى باستبقوم کایته سرى590
میرزا قتیل مرحوممیرزا قتیل محروم590
عبارتى مهمل استوفاق جوشى بتان د لکشى د ارد 590
نالۀ د رد  [نام کتاب]ناله د ر595

595
از د کن به د هلوى رسید - مورد  
عنایات شاه ولى اهللا سرهند ى 

شد .
شاید  جمله بد ین صورت صحیح باشد : از د کن به 
د هلى رسید - مورد  عنایات شاه  ولى اهللا د هلوى شد .

میرزا مظهر جانجانانمیرزا مظهر خانخانان595
موتى جهیلمولى جهیل595
پند ت امرناتههپند ت امرنامهه596
تاریخ بد اونىتاریخ بد اولى599
شاید  چنین باشد : همواره با وى بسر مى برد .همواره بارواى بسر مى برد .601
راجه مهانراینراجه مهابراتن603
حید ر جنگ خانحید ر بنگ خان611

نه شکوفه، نه برگى، نه سایه 613
این مصرع باید  چنین باشد : نه شکوفه اى، الى آخرد ارم

د و شاعر با عناوین ذهن د کنى 617
و ذهن لکهنوى د رج شد ه است.

د ر تذکرة روز  روشن، تخلّص این د و شاعر ذهین 
است.

617
یک مصرع با نقطه چین 
این طور د رج شد ه: چهرة 

زیبایى... که خویش شب د ید م 
به خواب

د ر تذکرة روز  روشن، این طور د رج شد ه: چهرة 
زیباى یار خویش شب د ید م به خواب

برهان على خان رهینبرهان على خان ذهن617
سگ کوى محبت نام کرد ند سبک گوى محبت نام کرد ند 617

626
از وطن به د هلوى رفته، د ر 

هنگامه اید الى اراسحا به لکهنو 
آمد ه

این جمله باید  این طور باشد : از وطن به د هلى 
رفته، د ر هنگامۀ ابد الى از آ ن جا به لکهنو آمد ه 

[تصحیح قیاسى]
رایج سیالکوتىراسخ سیالکوتى628
عبد االحد عبد االجد 630
اونامى/اوناماد نامى/اد نام630
شاه زمنشاه زمین630

انتقاد  مشفقانه و نه مغرضانه
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637
رساى...[د ر حاشیه ذکر شد ه 
که این قسمت محو شد ه و 

خوانا نیست.]
د ر تذکرة روز  روشن رساى پنجابى معرفى 

شد ه است.

نامشناش637
بخشوبحشو642

د ر صفحات 786، 751، 467، 644 و غیره نسبت چند  شاعر، الهنجى د رج شد ه که حتماً 
الهیجى د رست است. د ر جلد  د وم، صص 162، 400 و 705 نیز همین اشتباه تکرار شد ه است. 
به عنوان مثال، د ر جملۀ «ناد م گیالنى چون اصلش از الهنجان است، بعضى... او را الهنجانى 

نوشته اند » (همان، ج2: 700).

رضى شوشترىرضى سوسنبرى644
قالید  الجواهرقالبه الجوایز658
شهر بهوپالشهر موپال658
فى کالم کالملحفى الکالم کاللح662
اال تربهم فى کل واد  665

مهمون
این آیه بد ین صورت است: اَلَم تََر اَنَُّهم فى ُکلِّ واد ٍ 

یَهیمون (الشعراء/ 225)
رنبیرپورزنبیرپور679
محمد  حیات مد نىمحمد  حیات مد تى687
میند و لعلمنید و لعل691
زیب النساء  بیگمزیب النسابى704
گوبند رامکوبند رام705
سرابى سیالکوتىسرسر سیالکویى742
قران ثانىقرآن ثانى753

از صفحۀ 769 احواالت سالمى اصفهانى شروع شد ه و صفحۀ 770 سفید  چاپ شد ه و د ر 
اد امه، صفحۀ 771 با شرح حال سالم اهللا قاضى کاشانى شروع شد ه است؛ ظاهراً شرح حال چند  

نفر جا افتاد ه است.

796
نام تذکرة سید  على کبیر معروف 

به میرن جان «بستان الشعرا» د رج 
شد ه است.

تذکرة خازن الشعرا صحیح است.

قوم کایتهقوم کاتبهه (د و بار)809
گالب راىکالب راى809
شایق جایسىشایق جالیبى810
ناگپورناکپور810
شایق نگرامىشایق تکرارى810
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شاه عبد العزیز محد ث د هلوىشاه  عبد العزیز محمد  شاه د هلوى810

بهکر (همین اشتباه د ر ج2، ص858 نیز بهگر 814
تکرار شد ه است.)

گهکرکهگر816
مخد وم الملکمجذوم الملک823
عالءالد ین خلجىعالءالد ین خلیجى824
شرح چغمینىشرح چغمنى830
لکهنوکهنو838
لچهمىلچهمین845
چمنستان (نام کتاب)چمستان845
صیغهصیعه861
بهگوانبهکوان866
شیرى سیالکوتىشیرى سیالکویى881
به قوت آنبه فوت آن882
سهسرامسیهسرام882
مناظرة منشى منیر با شید امناظرة منشى فیروز با شید ا883

فهرست طویلى که از اشتباهات مند رج د ر جلد  اول ارائه شد ، به منزلۀ مشت نمونۀ خروار 
است. وضعیت جلد  د وم نیز همین گونه است و نگارند ه با تورق چند  صفحه، مشکالت جلد  اول 

را د ر جلد  د وم نیز مشاهد ه نمود .
ـ صفحۀ 88: نسبت یکى از شاعران، صافى اجگیرى و موطن وى، اجگیر د ر صوبۀ بهار د رج 

شد ه که قطعاً همان راجگیر بود ه است.
ـ صفحۀ 133: د ربارة ضمیر د هلوى نوشته شد ه: «د ر زبان کتاب ها د خل تمام تر د اشت»؛ به 
این معنى که او زبان کتاب ها را خوب مى فهمید . به نظر نگارند ه، این جمله نامفهوم است. د ربارة 
همین شاعر مى نویسد : «به علم د ارى به بند ر سورت سرفرازى یافته»؛ این جمله قطعاً چنین 
است: «به عمل د ارى به بند ر سورت سرفرازى یافته». همین اشتباه د ر صفحۀ 636 نیز تکرار 

شد ه که عمل د ارى را «علم د ارى سرکار انگریزى...» نوشته است.
ـ صفحۀ 165: «فتح عزیمت کرد » آمد ه که «فسخ عزیمت»  د رست است.

ـ صفحۀ 177: از شاعر معروف ایرانى، ظهیرالد ین  عبد اهللا  ظهیر  شفروه نام برد ه شد ه که د و 
بار به اشتباه، این شاعر «شفرد ه اى» د رج شد ه است. از این اشتباه مى توان چنین برد اشت کرد  

که مصّحح از شعراى معروف هم وطن خود  بى اطالع است.
ـ صفحۀ 112: شاعرى به نام «صد اقت کنجاهى» به اشتباه، «صد اقت گنجائى» د رج شد ه، 
همچنین او را براد ر غنیمت گنجائى د انسته اند ، د رحالى که او براد رزاد ة غنیمت بود . مصرعى از 
شعر صد اقت چنین د رج شد ه: «لیلى سرمه به صد  ناز به به خود  مى بالد » که صحیح آن چنین 

است: «لیلى سرمه به صد  ناز به خود  مى بالد ».

انتقاد  مشفقانه و نه مغرضانه



350132

ـــــــــ ۶   ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸

ترجمۀ نقد

ـ صفحۀ 200: عبارت «د ر خیر تنمیق و تألیف د رآورد ه» د رج شد ه که «د ر حّیز...» د رست 
است.

به اشتباه،  چشتى»  گنگوهى  «عبد القد وس  چشتى،  سلسلۀ  بزرگ   :219 صفحۀ  ـ 
«عبد القد وس کنکوى چینى» د رج شد ه است.

ـ صفحۀ 224: نام یک قریه «سند  هکهر» نوشته شد ه که صحیح آن «بهکر/بکهر» است.
ـ صفحۀ 224: اثر معروف عبد الواحد  بلگرامى «سبع سنابل» فقط «سنابل» د رج شد ه  است.

ـ صفحۀ 241: «آباى کرام» را «آباى گرام» نوشته است.
ـ صفحۀ 254: یک نام هند و «راى نسکهه» نوشته شد ه که احتماالً «راى نین سکه» است.

ـ صفحۀ 288: گاهى ناآگاهى مصنف موجب تعجب مى شود ؛ اختر د ربارة صوفى مشهور 
د هلى، خواجه محمد ناصر عند لیب مى نویسد : «کجایى است؟ معلوم نشد !»

ـ صفحۀ 306: یک بیت چنین د رج شد ه:
د ر جمل بنگر که مى گویم که گاو عنبرمد ر زغن بنگر که مى گوید  خروس عرشى ام

د ر مصرع د وم نیز به جاى «مى گویم»، باید  «مى گوید » باشد .
ـ صفحۀ 314: د ربارة غنیمت کنجاهى مى نویسد : «وى مفتى زاد ة قصبۀ کنجاه از مضافات 
گجرات و به قولى، از مضافات پنجاب بود ه». از این عبارت پید است که اختر گجرات را جایى 
جد ا از پنجاب مى د انسته، د رصورتى که مراد  از آن، همان گجرات پنجاب است. کنجاه د ر د ه 

کیلومترى گجرات پنجاب واقع است.
ـ صفحۀ 343: د ر عبارت «جالسیر که محل چاکیرش بود » چاکیر اشتباه است و باید  

جاگیر باشد .
ـ صفحۀ 345: سال وفات فرید الد ین گنج شکر را این طور نوشته: «سال سیصد  و شصت  و 
چهار»؛ اگر این اشتباه از مؤلّف نباشد ، از جانب مصّحح است که ششصد  را سیصد  خواند ه و 

د رج کرد ه است.
ـ صفحۀ 363: «جگل کشور» به اشتباه، «جکل کشور» د رج شد ه است.

ـ صفحۀ 379: «رام چند   متبولى» اشتباه است و «تنبولى» د رست است. د ر اد امه، مطّول 
را اثر عّالمه نصارانى آورد ه است. به عبارت د یگر، مصّححان این کتاب با نام عالمه تفتازانى، عالم 

مشهور اسالم بیگانه اند .
ـ صفحۀ 382: تخلّص میرعظمت اهللا بلگرامى «تبحر» د رج شد ه که صحیح آن «بى خبر» 

است.
ـ صفحۀ 393: «شیخ نصرالد ین چراغ د هلى» ناد رست است و شیخ نصیرالد ین صحیح 

است.
ـ صفحۀ 396:  «شیخ الهد ا» ناد رست و «شیخ الهد اد » صحیح است.

ـ صفحۀ 402: «حسین باجى» ناد رست و «حسین ناجى» صحیح است.
ـ صفحۀ 417: تخلّص د اراشکوه «قاد ر» د رج شد ه، د رحالى که د ر تمام تذکره ها و نیز د یوان 

چاپ شد ه، تخلّصش قاد رى نوشته شد ه است.
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ـ صفحۀ 418: نام نواب «عنایت اهللا» به اشتباه، «عتاب اهللا» د رج شد ه و اصًال توجه نشد ه که 
«عتاب اهللا» نمى تواند  نام کسى باشد .

ـ صفحات 422-423: ضمن بیان شرح حال قتیل لکهنوى، چند ین مرتبه نام وطن قتیل، به جاى 
«باغ پت» به اشتباه، «باغیث» د رج شد ه است. د ر جمله اى چنین آمد ه: «سعاد ت على خان بذریعه ایران 
نامد ار طالب مالقات شد ند ». نگارند ه متوجه عبارت «ایران نامد ار» نشد ! سال وفات قتیل 1203ق.

نوشته شد ه که باید  1233ق. باشد . «طالب على عیشى» را هم «طالب على عشى» د رج 
کرد ه اند .

ـ صفحۀ 433: به جاى «راجکى» باید  «راجگى» باشد .
ـ صفحۀ 440: «قطب د هیلوى» ناد رست و «د هلوى» صحیح است.

ـ صفحۀ 442: «تانا شاه» را به اشتباه، «نانا شاه» نوشته است.
ـ صفحۀ 444: «پرنابکد ه» اشتباه و «پرتاب گد ه» صحیح است.

ـ صفحۀ 496: «جى گوپال» به اشتباه، جى کوپال د رج شد ه است.
ـ صفحۀ 530: شرح حال محى گیالنى(شیخ عبد القاد ر گیالنى) و د ر 531، شرح حال 
محیى الد ین ابن عربى به عنوان شاعر د رج شد ه است. مؤلّف نتوانسته نمونۀ شعرى از ابن عربى 
ارائه د هد ، ولى د ربارة محى گیالنى نوشته است که گاهى، شعر فارسى مى سرود  و چند  بیت 
به عنوان   نمونه آورد ه است. به همین ترتیب، د ر صفحۀ 611، معین الد ین چشتى سنجرى و د ر 
صفحۀ 737، نظام الد ین  اولیا را به  عنوان شعراى فارسى مطرح کرد ه و نمونۀ شعر از آن ها ارائه 
کرد ه است. چنین مند رجاتى نشانۀ کار غیرتحقیقاتى مؤلّف است؛ چراکه هیچ یک از افراد  مذکور، 

شاعر اشعارى که به آن ها نسبت د اد ه شد ه، نیستند . 
ـ صفحۀ 543: د ر جملۀ: «خواست که محلّه على ولى اهللا، وصى رسول اهللا د ر خطبه جارى 
نماید »، کامًال مشخص است که د ر این جا «محله» بى معناست و این واژه باید  «جمله» باشد . د ر 

همین صفحه، نام پسر شاه عالم به جاى «عظیم الشأن»، «عظیم ایشان» د رج شد ه است!
ـ صفحۀ 575: نسبت یک شاعر ایرانى به نام مرشد   بروجرد ى به اشتباه، «یزد جرد ى» 
د رج شد ه است. د ر صفحۀ 830، د ر باب میر محمد  هاد ى  بروجرد ى نیز همین اشتباه صورت 

گرفته است.
ـ صفحۀ 583: به جاى «رام د یال» به اشتباه، «رام ویال» نوشته شد ه است.

ـ صفحۀ 585: قوم «سکسینه» به اشتباه، قوم «سکستیه» د رج شد ه است.
ـ صفحۀ 594: د ر عبارت: «د ر زبان بهاکها کتب و ود ها به کمال پاکیزگى مى گفت»، 
واژة «ود ها» غلط است و بایستى «د وها» د رج مى شد . «د وها» د ر زبان هند ى یکى از انواع 

چهاربیتى هاست.
ـ صفحۀ 595: «منشى بیجباتهه» اشتباه است و «منشى بیج ناته» صحیح است.

به اشتباه،  است،  «مصیب»  که  اله آباد ى  قطب الد ین   غالم   شاه  تخلّص   :599 صفحۀ  ـ 
«مصیبت» د رج شد ه است.

ـ صفحۀ 600: د ر جملۀ «باشذه اطراف لکهنو»، به جاى واژة «باشند ه» به معنى «مقیم»، 

انتقاد  مشفقانه و نه مغرضانه
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ترجمۀ نقد

مصّححان کتاب از واژة «باشذه» استفاد ه کرد ه اند  که این واژه نیز د ر فارسى بى معنى است.
ـ صفحۀ 607: «تفصیل» به اشتباه، «تفضیل» د رج شد ه است.

ـ صفحۀ 611: د ر عبارت: «به سیاد ت بالد  عرب و عجم برآمد »، «سیاحت» را به اشتباه، 
«سیاد ت» نوشته اند . د ر همین  صفحه، «راى پتهورا»  را به اشتباه، «راى تهپورا» نوشته اند . د ر 
همین صفحه، شیخ   اوحد الد ین کرمانى و شیخ الشیوخ  شهاب الد ین  سهرورد ى را مرید  شیخ 

 معین الد ین  چشتى  سجزى د انسته اند .
ـ صفحۀ 626: د ر عبارت: «بحر شرب مد ام...خبر ند اشت»، «جز شرب مد ام» صحیح است.
ـ صفحۀ 645: د ر عبارت: «د یوانش از قصاید  و غزل و مخمس و غیره غریب به چهل هزار 

بیت خواهد  بود »، کامًال واضح است که «غریب» اشتباه و «قریب» صحیح است.
ـ صفحۀ 651: د ربارة یک طبیب این جمله د رج شد ه است: «د ر فن طبابت صد اقت به کمال 

د اشت»؛ با اند ك د ّقتى معلوم مى شود  که به جاى صد اقت، باید  حذاقت نوشته مى شد .
ـ صفحۀ 694: عبارت: «د ر اول مالقات با من کج ناحیه بود »، عبارتى کامًال مهمل است، 
زیرا این عبارت ذیل احوال ناطق  مکرانى آمد ه، به جاى «کج» یقیناً «کچ / کیچ» صحیح است و 

شاید  این عبارت، به  این  صورت باشد : «اول مالقات با من د ر کچ ناحیه بود ».
ـ صفحۀ 695: «د هنپت راى» به اشتباه، «د نهپت راى» د رج شد ه است.

آن  صحیح  که  شد ه  د رج  «اسالم لولى»  ناله  رومى  نسبت   :702 صفحۀ  ـ 
«اسالم بولى(استامبولى)» است.

ـ صفحۀ 715: ذیل معرفى آثار مؤلّف معروف، ضیاءالد ین  نخشبى نام یکى از کتاب هاى او، 
«ناموس» د رج شد ه و د ر حاشیه توضیح د اد ه شد ه که به د لیل آسیب د ید گى نسخه، قابل قرائت 
نبود ه است؛ این باید  کتاب معروف ضیاء، چهل  ناموس باشد  که د ر سال 1388ش. د ر ایران چاپ 

شد ه و پید است که مصّححان کتاب، از وجود  آن بى خبر بود ه اند .
ـ صفحۀ 724: این بیت د رج شد ه:

من قبله راست کرد م بر همت کج کالهىهر قوم راست راى و د ینى و قبله گاهى
که صورت صحیح این بیت معروف، چنین است:

من قبله راست کرد م بر سمت کج کالهىهر قوم راست راهى، د ینى و قبله گاهى
ـ صفحۀ 735: لقب یکى از شاعران «فجرالشعرا» د رج شد ه که یقیناً «فخرالشعرا» صحیح 

است.
ـ صفحۀ 755: «واژة بایوکالى شنگر» اشتباه است و صحیح آن «بابوکالى شنکر» است. د ر 

همین صفحه «العزیزالوجود » د رج شد ه که بهتر است، «عزیزالوجود » باشد .
ـ صفحۀ 784: ذیل احواالت واقف پتیالوى شهر «پتیاله» به اشتباه، شهر «پیاله» د رج 

شد ه است.
سبحانى،  ظّل  که  نوشته است  تهرانى  سلیم   ایرانى،  شاعر  د ربارة  مؤلّف  صفحۀ 790:   ـ 
اورنگ زیب  عالمگیر او را از ایران فراخواند ! اگر مصّححان کتاب جمله را د رست نقل کرد ه  باشند ، 
خطاى مؤلّف است که نمى د انسته، سلیم خیلى پیش از آن، از ایران به هند  آمد ه، به د ربار پد ر 
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اورنگ زیب، شاه جهان وابسته بود ه و پیش از به تخت نشستن اورنگ زیب، د ر 1057ق. فوت 
کرد ه است.

ـ صفحۀ 821: نام یک کایته نوازى د هن د رج شد ه که به نظر بند ه، مشکوك است.
ـ صفحۀ 843: «مال قاسم کاهى» را «گاهى» نوشته اند .

نگارند ه با مالحظۀ اشتباهات ذکرشد ه، چنین نتیجه  مى گیرد  که:
الف) مصّححان تذکره، به اعالم و اصطالحات هند وستان ناآشنا هستند  و هیچ تجربه اى د ر 

این زمینه ند ارند .
ب) د ر خواند ن صورت نهایى قبل از چاپ تذکره، هیچ د ّقتى نشد ه است.

ج) مصّححان د رزمینۀ خواند ن نسخ خطى، به ویژه نسخ خطى شبه قاره بى تجربه بود ه اند .
د ) مصّححـان قطعـاً جهـت برطرف کرد ن اشـکاالت، به منابـع د یگر مراجعـه نکرد ه اند ؛ 
اگـر تذکره هـاى د یگـر مـورد  بررسـى قـرار مى گرفـت، اشـتباهات موجـود  کمتـر مى شـد . 
حتـى د رمـورد ى، آیـۀ قرآنـى نیـز اشـتباه د رج شد ه اسـت و مصّححـان زحمـت مراجعه به 

نـص قرآنـى را بـه خـود  ند اد ه اند .
جـاى بسـى تعجـب اسـت کـه برخـى از کلمات معـروف فارسـى یـا عربـى را چند ین 
مرتبـه اشـتباه نوشـته اند ؛ مثـل نبایـر (جمـع نبیـره) کـه د ر چند یـن محـل «تبایـر» د رج 
شـد ه و یـا «قـرار بـر فـرار» را د ر د و جـا «قرار بر قـرار» نوشـته اند . این اشـتباهات د ر  اصل، 

به خاطـر ضعـف قرائـت متن اسـت.
متـون مربـوط به شـبه قاره که د ر سـال هاى گذشـته د ر ایـران تد وین و چاپ شـد ه اند ، 
از نظر صّحت و د رسـتى امالى اعالم و اصطالحات محلى هند وسـتانى همیشـه زیر سـؤال 

بود ه انـد  و ایـن چـاپ تذکـرة آفتاب  عالمتاب، نمونۀ د یگرى از این د سـت اسـت.
بـر روى هـر د و جلـد  تذکـره، ایـن کار، «تصحیح» قلمد اد  شـد ه و زیر نظر یـک فرد  به 
چـاپ رسید ه اسـت، ولـى این کار را نـه مى توان تصحیـح نامید  و نه تحتِ نظر مسـئوالنه اى 
چـاپ شد ه اسـت. چنیـن کارى را حد اکثـر، مى تـوان کپـى تایپ شـد ه اى از یـک نسـخه 
د انسـت و اطـالق لفـظ «تصحیـح» و «زیِرنظـر» بـه آن منصفانـه نیسـت. د ر تصحیح یک 
متـن بـر اسـاس یـک نسـخۀ منحصربه فـرد ، وجـود  یـک سـرى اشـکاالت و نواقـص امرى 
طبیعـى اسـت، ولـى محقّقـان مسـئول و باکفایـت، بـا پیش رو نهـاد ن منابع مورد  اسـتفاد ة 
مؤلّـف، عبـارات، اسـامى، تخلّص هـا، اماکـن جغرافیایـى و اشـعار را تصحیـح و نواقـص را 
برطـرف مى کننـد . مؤلّـف تذکـرة آفتـاب  عالمتاب تمـام منابع مورد  اسـتفاد ة خـود  را ذکر 
کرد ه اسـت، ولـى مصّححـان تذکـره حتى زحمـت مراجعه به یکـى از این منابـع را به خود  
ند اد ه انـد ! بـه  همیـن  د لیـل اسـت کـه د ر ایـن چـاپ، عبارت هـا، نام هـا، تخلّص ها، اسـامى 
جغرافیایـى و اشـعار اشـتباه د رج شـد ه و مصّححـان به ذکر جملۀ «نسـخه آسـیب د ید ه و 

چنـد  واژه قابـل قرائـت نیسـت»، د ر پاورقـى بسـند ه کرد ه اند .
مى توان گفـت کـه ایـن چـاپ از تذکـرة آفتـاب  عالمتـاب، موجـب شـد ه تا این نسـخۀ 
خطـى منحصر به فـرد ، از گوشـۀ گمنامـى د رآیـد  و د ر اختیـار عمـوم قرارگیرد  و تـا حد ى، 

انتقاد  مشفقانه و نه مغرضانه
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ترجمۀ نقد

مـورد  اسـتفاد ه واقـع شـود . امید  اسـت، فرهنگسـتان زبـان و اد ب فارسـى این تذکـره را با 
کیفیـت مناسـب به  چاپ  برسـاند .

نتیجه گیرى
نگارنـد ة ایـن سـطور بـا د یـد ن بسـیارى از متـون شـبه قاره کـه د ر سـال هـاى اخیر د ر 
ایـران چاپ شـد ه اسـت، به ایـن نتیجه رسـید ه که اغلـب مصّححان بد ون آشـنایى کافى 
بـا اعـالم تاریخـى و جغرافیایـى و منابـع شـبه قاره و حـال و هـواى شـبه قاره، د سـت بـه 
تصحیـح مى زننـد  و د ر نتیجـه، کار غلـط از آب د ر مى آیـد . «تصحیـح» تذکـرة آفتـاب 
عالمتـاب نمونـۀ بـارز آن اسـت. تنهـا امتیـازى کـه مى تـوان بـه ایـن اثـر د اد ، این اسـت 
کـه نسـخۀ خطـى منحصـر به فـرد  از گوشـۀ گمنامـى د رآمـد ه و د ر اختیـار عمـوم قـرار 

گرفته اسـت تـا حـد ى مـورد  اسـتفاد ه واقع شـود .
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چکید ه
کتـاب مبانـى رد ه شناسـى زبـان، نوشـتۀ والـى رضایـى و فاطمـه بهرامـى از معـد ود  کتاب هـاى 
رد ه شناسـى اسـت که به زبان فارسـى نگاشـته شـد ه و براى د انشـجویان و اسـاتید  زبان شناسـى، 
اد بیـات و د وسـتد اران زبان فارسـى غنیمتى اسـت. د ر این مقاله سـعى شـد ه  کـه عالوه بر معرفى 
کتـاب و مـرورى بـر فصل هـاى آن، نقـاط ضعف و قـد رت این کتاب نیـز تا حد ود ى مـورد  واکاوى 
قـرار گیـرد . از مزایـاى این کتـاب، مى توان این موارد  را برشـمرد : پوشـش همـۀ زمینه هاى اصلى 
زبـان (نحـو، سـاخت واژه، واج شناسـى و معناشناسـى)، ارائـۀ تعمیم هـاى رد ه شـناختى بـراى هر 
موضـوع مورد ِبررسـى، رویکـرد  پیشـانظرى و نیاز ند اشـتن به پیشـینۀ علمـى زیاد ، سـاختاربند ى 
مناسـب فصل هـا، سـاد گى و روانـى متـن و طراحـى مناسـب آن. د ر کنـار ایـن موارد ، بـه برخى 

معایـب آن نیـز د ر متن مقاله اشـاره شد ه اسـت.

کلید واژه: مبانى رد ه شناسى زبان، زبان شناسى،  نحو، ساخت واژه، واج شناسى و معناشناسى

مقد مه
حـد ود  شـش د هـه از انتشـار مقالـۀ جـوزف گرین برگ،  بـا  عنـوان «برخـى همگانى هاى 
د سـتور بـا تأکیـد  ویژه بـر توالى عناصـر معنـى د ار» مى گذرد . ایـن مقاله موجـب گرد ید ، 
رهیافـت تـازه اى د ر مطالعـات زبان شناسـى، به ویـژه همگانى  هـاى زبـان ایجـاد  شـود . از 
مقالـۀ گرین بـرگ تاکنون، پژوهش هاى بسـیارى د رزمینۀ رد ه شناسـى انجام گرفته اسـت. 
رد ه شناسـى د ر ایـن شـش د هـه، رشـد  بسـیار د اشته اسـت. تـا آن جـا کـه زبان شناسـان 

 رافعه خوشخو
rafeekhoshkhoo@gmail.com د انشجوی د کتری زبان شناسی د انشگاه اصفهان

 رها زارعی فرد 
Raha.zareifard@gmail.com استاد یار زبان شناسی د انشگاه جهرم

نگرشی نو به تنوعات نظام مند  بین زبان ها 
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نقد زبان

د ر کنـار رویکرد هـاى غالبـى ماننـد  صورت گـرا و نقش گـرا، از رویکـرد  سـومى بـا نـام 
زبان شناسـى نقشـىـ  رد ه شـناختى یـاد    مى کننـد . د ر توصیف وضعیت رد ه شناسـى زبان، 
مى تـوان گفـت کـه امـروزه، رد ه شناسـى هـم یـک رویکـرد  نظـرى به زبـان اسـت و هم 
روشـى د ر جهـت شـناخت هرچه بیشـتر ماهیـت زبـان. د انیـل (2011م.) بـر ایـن بـاور 
اسـت که شـالود ة زبان شناسـى، بر بررسـى هاى رد ه شـناختى استوار اسـت و زبان شناسى 

اساسـاً یک حرکت رد ه شـناختى اسـت.
جد ید تریـن  از  یکـى  شد ه اسـت.  نوشـته  رد ه شناسـى  د ربـارة  زیـاد ى  کتاب هـاى   
کتاب هـاى ایـن حـوزه، مبانـى رد ه شناسـى زبـان به قلـم والى رضایـى و فاطمـه بهرامى 
اسـت. ایـن جسـتار بـه بررسـى و نقـد  این اثـر مى پـرد ازد . کتاب مورد ِبررسـى، بـا اهد اف 
کامًال آموزشـى براى د انشـجویان رشـتۀ زبان شناسـى و نیـز مخاطبان عام کـه تااند ازه اى 
بـا زبان شناسـى آشـنایى د ارند ، نوشـته شد ه اسـت. براى بررسـى موشـکافانۀ کتـاب الزم 
اسـت، ابتـد ا مـرورى بـر فصل هاى آن د اشـته باشـیم و سـپس، مزایـا و کاسـتى هاى  آن 

را مـورد  واکاوى قـرار د هیم.
 کتـاب د اراى د ه فصـل اسـت کـه فصـول ابتد ایـى آن، بـه تعریف رد ه شناسـى زبان و 
تاریخچۀ مطالعات رد ه شـناختى و سـیر تحوالت آن، روش شناسـى د ر رد ه شناسـى زبان و 
برخـى از مفاهیـم پایـه و اصـول حاکم بر رد ه شناسـى نویـن (جهانى ها) مى پرد ازد . شـش 
فصـل بعـد ى، هرکـد ام، د ربـارة یکـى از انـواع ترتیـب سـازه ها و نظریه هـاى پرد ازشـى 
تبییـن سـاخت زبـان، نشـاند ارى، اقتصـاد ، تصویرگونگـى و مباحـث شـناختى مرتبـط با 
رد ه شناسـى همچـون سـرنمون، نقشـۀ معنایى و فضاى مفهومى اسـت و فصـل پایانى نیز 
بـه بحـث کاربرد  هـاى رد ه شناسـى اختصـاص د ارد  تـا ارزش عملى و کاربرد ى این شـاخه 

از زبان شناسـى را آشـکار کند .

■ رضایــى، والى و فاطمه بهرامــى (1394). مبانى 
رد ه شناسى زبان. تهران: د انشگاه شهید  بهشتى.
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نگرشى نو به تنوعات نظام مند  بین زبان ها

قبل از پیشـگفتار، فهرسـت شـکل ها، جد ول، نمود ارها و کوته نوشـت ها آمد ه اسـت و 
بـه خواننـد گان ایـن امـکان را مى د هـد  که به راحتـى، به اطالعـات مورد ِنظر د سـت  یابند . 
د ر پیشـگفتار، بـه اثـر مهـم گرین  برگ و پید ایش رد ه شناسـى نوین اشـاره و رد ه شناسـى 

زبـان، به عنوان زیرشـاخه  اى از زبان شناسـى معرفى شد ه اسـت.

مرورى بر فصل  هاى کتاب
عنـوان فصـل اول کتاب، «رد ه شناسـى زبان و پیشـینۀ آن» اسـت. این فصـل به تعریف 
رد ه شناسـى زبـان، پیشـینۀ مطالعات رد ه شناسـى، تاریخچۀ رد ه شناسـى د ر قـرن نوزد هم 
و بیسـتم و نحـوة شـکل گیرى ایـن حوزه از زبان شناسـى مى پـرد ازد  و به این نکته اشـاره 
مى کنـد  کـه د ر رد ه شناسـى قـرن نوزد هـم، د سـته بند ى زبان هـا تنهـا بـر اسـاس ویژگى 
سـاخت واژى زبـان  و طبقه بنـد ى آن انجـام مى گرفـت و د رواقـع، مبتنى بر سـازوکارهاى 
صرفـى زبان هـا بـود  و کلیـت یـک زبـان، د ر یـک رد ه گنجاند ه مى شـد . د ر قرن بیسـتم، 
رد ه شناسـى بـه همگانى هـا و به ویـژه، همبسـتگى میـان مؤلفه هـاى مختلـف سـاختارى 
د سـت یافـت. به این ترتیـب، توصیفـى از اشـتراکات گوناگونى هـاى نظام مند  زبان هـا ارائه 
شـد . د ر ایـن کتـاب بـه نقـل از کرافـت (3:2003) آمد ه اسـت: «اصطـالح رد ه شناسـى 
د ر طـى زمـان سـه تعریـف عمـد ه پذیرفتـه کـه هریـک مقـارن با مرحلـۀ خاصـى از این 
مطالعـات اسـت. ایـن تعریف د ر سراسـر قـرن نوزد ه رواج د اشـت و به طبقه بنـد ى زبان ها 
بر اسـاس ویژگى سـاخت واژى آن اطالق مى شـود . او این برد اشـت را طبقه رد ه شـناختى 
و تعریـف د وم رد ه شناسـى مطالعـه الگوهـاى نظام منـد  میـان زبان هـا اسـت کـه از نیمـۀ 
د وم قـرن بیسـتم آغاز شـد » که کرافـت از آن به عنوان تعمیم رد ه شـناختى یـاد  مى کند . 
سـومین و جد ید تریـن تعریـف از رد ه شناسـى بـه رد ه شناسـى نقش گرایانه شـهرت د ارد ؛ 

چراکـه نقـش اصلى زبـان برقرارى ارتباط اسـت.
عنـوان فصـل د وم، «روش شناسـى د ر رد ه شناسـى» اسـت کـه  بیانگـر ابزارهـاى 
ِاسـتفاد ه د ر پژوهش هـاى  رد ه شـناختى اسـت. ازآن جایى کـه رد ه شناسـان زبـان، بـه  مورد 
د نبال کشـف الگوهاى رد ه شـناختى اند ، د ر مطالعات رد ه شناسـى د و اصل مقایسـه پذیرى 
بین زبانـى و یکسـان گرایى د ر نظـر گرفتـه  مى شـود  و بـد ون د ر نظر گرفتن ایـن د و اصل، 
تعمیم هـاى منتـج از مطالعـات زبـان بـا ترد یـد  روبـرو خواهد  شـد . رد ه  شناسـان نقش گرا 
یـا گرین برگـى از روش اسـتقرایى اسـتفاد ه مى کننـد  کـه د ر ایـن روش، بـا مشـاهد ه 
مى رسـند .  تعمیـم  بـه  مورد ِبررسـى  پد ید ه هـاى  از  قابلِ مالحظـه اى  تعـد اد   آزمایـش  و 
بنابرایـن، رد ه شناسـان زبـان ناگزیرند ، بـراى انجام مطالعات خود  د سـت بـه نمونه برد ارى 
بزننـد  و الگوهـاى رد ه شـناختى زبان هـا را از آن نمونـه بـه  د سـت  آورند . نویسـند گان این 
کتـاب د ر بحـث نمونه بـرد ارى، نمونـه اى را نمونـۀ خـوب مى د اننـد  کـه نماینـد ة توزیـع 
واقعـى زبان هـاى جهـان باشـد  و زبان هـاى انتخاب شـد ه د ر نمونـه، بایـد  بـا پراکند گـى 
خانواد گـى و جغرافیایى خود  متناسـب باشـند ، زیرا هد ف رد ه شناسـان، بررسـى همگونى 
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و ناهمگونـى بیـن  زبان هـا اسـت کـه مسـتقل از رابطـۀ خویشـاوند ى، برخـورد  زبانـى و 
محیـط فرهنگـى باشـند . د ر تهیـۀ نمونـه ممکـن اسـت، انـواع تأثیرپذیرى سـوء وراثتى، 
منطقـه اى، رد ه شـناختى، کتابخانـه اى و فرهنگـى رخ د هـد . د ر ایـن کتـاب همچنیـن، 
به د لیـل اهمیـت بسـیار زیـاد  اسـتقالل مـورد  د ر نمونه بـرد ارى، رویکرد هاى رد  ه شناسـى 
مختلـف د ر این بـاره ذکـر شـد ه  و بـه مهم تریـن منابعـى کـه رد ه   شناسـان مى تواننـد ، از 
طریـق آن هـا بـه د اد ه هاى مورد ِنیاز خود  د سـت یابند ، اشـاره شـد ه که این منابع، شـامل 
مصاحبـه بـا سـخنگویان بومـى، اسـتفاد ه از متـون، اسـتفاد ه از د سـتورهاى توصیفـى و 
پرسـش نامه اسـت. محاسـن و معایـب هرکـد ام از ایـن منابـع، بیـان و د رنهایـت، بـه این 
نکتـه اشـاره شـد ه که هیچ کـد ام از این روش ها کامل نیسـتند  و رد ه شـناس بایـد  از همۀ 

ایـن منابـع، به طور مناسـب اسـتفاد ه کنـد .
عنـوان فصل سـوم، «جهانى هاى زبان» اسـت. رد ه شناسـى زبان به بررسـى ویژگى 
رد ه اى و جهانـى مشـترك د ر زبان هـا مى پـرد ازد . د رواقـع، جهانى ها ویژگى هایـى را بیان  
مى کننـد  کـه د ر همـه یـا بخـش عظیمـى از زبان هـا صاد قنـد . جهانى هـا بـر اسـاس د و 
مؤلفـه، بـه چهـار نـوع اساسـى طبقه بنـد ى مى شـوند : جهانى هـاى مطلـق و غیرمطلق و   

جهانى هـاى تلویحـى و غیرتلویحى.
د ر جهانى هـاى مطلـق، تمامـى زبان هـا برحسـب یـک مولفـۀ د سـتورى خـاص، تنها 
بـه یـک رد ه تعلـق د ارنـد . ایـن نـوع جهانى ها نسـبتاً کـم و بیانگـر ویژگى هـاى همگانى 
زبان هـا هسـتند . جهانى هـاى غیرمطلـق گرایش هـاى عمومـى زبان هـا را بیـان مى کنند . 
ایـن جهانى هـا اسـتثناپذیرند ، امـا از قابلیـت پیش بینـى باالیـى برخورد ارنـد . مورواچیک 
(2011م.) اصطـالح احتمال گرایانـه و آمـارى را به جـاى ایـن نـوع جهانى بـه  کار مى برد . 
جهانـى تلویحـى بـه وجـود  همبسـتگى میـان د و یـا چنـد  ویژگـى صرفـى، نحوى و 
واج شـناختى یـا حتـى معناشـناختى د ر زبان هـا اشـاره د ارد . ایـن جهانى هـا عمومـاً د ر 
قالـب صورت هـاى شـرطى بیان مى شـود . این نوع جهانى، به وسـیلۀ جـد اول چهارخانه اى 
بازنمایـى مى شـود . نمونـۀ د یگـر از جهانـى تلویحـى، د و شـرطى اسـت کـه شـامل د و 
گـزارة مسـتقل و بیانگـر یک جهانـى تلویحى مجزاسـت. جهانى هـا د ر حوزه هـاى متنوع 
زبان شناسـى و د ر سـطوح مختلـف زبـان مطرح مى شـوند . شـناخته شـد ه ترین جهانى ها 
صرفى و نحوى هسـتند ، اما د ر واج شناسـى و معنى شناسـى نیز جهانى هاى رد ه شـناختى 
ارائـه مى شـوند . گاهـى جهانى هـا به مختصـات منطقـه اى و تاریخـى زبان ها اشـاره د ارد .

فصـل چهـارم کتـاب، بـه آراء گرین بـرگ د ربـارة رد ه شناسـى ترتیـب سـازه ها د ر 
جهانى هـاى مختلـف مى پـرد ازد . گرین بـرگ جهـت تبییـن جهانى هاى مربوط بـه ترتیب 
سـازه ها، عمومـاً از د و تبییـن غلبـه و هماهنگـى بهـره گرفته اسـت. رد ه شناسـان د یگـر 
تـالش کرد نـد ، بـه یـک تبییـن فراگیـر بـراى جهانى هـا د سـت یابنـد . لمـان و ونمـان 
بیشـتر بـه هماهنگـى توجـه د اشـتند  کـه متضمـن ایـن اسـت کـه تمـام همبسـتگى ها 
به صـورت جهانـى د وسـویه د ر نظـر گرفتـه  مى شـود . ایـن بـا واقعیـت زبانـى ناسـازگار 
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اسـت و توافـق کلـى بـراى مفهـوم هسـته وجـود  نـد ارد . تبیین هـاى پرد ازشـى د رمـورد  
همبسـتگى هاى رد ه شـناختى، از آراء د رایـر و هاوکینـز نشـأت گرفـت و بـر ایـن اسـاس، 
نظریـۀ سـوى انشـعاب د رایـر و نیـز نظریه هـاى سـنگینى، هماهنگـى متقابـل مقوله هـا، 
(2011م.)  سـونگ  شـد ند .  معرفـى  هاوکینـر  فـورى  بالفصـل  سـازه هاى  و  تحـرك 
تبیین هـاى پرد ازشـى ترتیـب سـازه هاى اصلـى جملـه را بازتاب پاسـخ زبان هاى بشـرى 

بـه نیازمنـد ى پـرد ازش مى د انـد .
فصـل پنجـم، به نحـوة عملکـرد  نظام هـاى حالـت و مطابقـه، پیچید گى هـاى آن ها 
د ر زبان هـاى مختلـف و تعامـل میـان د و نظـام حالـت و مطابقـه د ر رد ه شناسـى زبـان 
پرد اخته اسـت. سـه راهـکار ترتیـب سـازه اى، حالـت نمایـى و مطابقـه، ابزارهایـى بـراى 
بازنمایـى ایـن روابط هسـتند . زبان هـاى هسته نشـان از مطابقه، زبان هاى وابسته نشـان از 
حالـت  نمایـى و زبان هـاى د وگانه نشـان از هـر د و راهکار به طـور همزمان د ر بند  اسـتفاد ه 
هسته نشـانى  شـیوه هاى  از  هریـک  به طور متنـاوب،  گسسته نشـان  زبان هـاى  مى کننـد . 
و وابسته نشـانى را بـه کار مى گیرنـد . پنـج امـکان مختلـف بـراى بازنمایـى روابـط، د ر 
بند هـاى الزم و متعـد د ى وجـود  د ارد  کـه از میـان آن هـا د و نظـام فاعلـى ـ مفعولـى و 
کنایـى ـ مطلـق د ر بیـن زبان هـا رواج د ارنـد . ایـن د و نظـام د ر برخـى زبان هـاى ایرانـى، 
به صـورت فعـال و زایـا وجـود  د ارنـد . بسـامد  وقـوع د و نظـام کنایـى ـ مطلـق و فاعلـى ـ

مفعولـى د رراسـتاى اصـل مشـاهد ه  پذیرى و اقتصاد  اسـت. تغییـرات زبانى و گـذر از یک 
مرحلـه بـه مرحلـۀ د یگـر، به نوبـۀ خـود  مى توانـد ، موجـب به کارگیـرى همزمـان بیش از 

یـک راهـکار شـود  کـه تخطـى از اصـل اقتصـاد  به  نظر  مى رسـد .
فصل ششـم، بـه عد م یکسـانى معرفـى نشـاند ارى د ر رد ه شناسـى با نشـاند ارى د ر 
نظریه هـاى د سـتورى مى پـرد ازد . د ر رویکـرد  رد ه شـناختى، نشـاند ارى مفهومـى جهانـى 
محسـوب مى شـود  و بـه ویژگى زبانى خـاص، ارتباطى نـد ارد . از د یگر مباحـث این فصل، 
معیارهـاى نشـان د ارى سـاختارى و رفتـارى و انـواع آن هـا بـا ارائـۀ مثال هایـى از زبـان 
انگلیسـى و فارسـى اسـت. بخشـى از ایـن فصـل نیز بـه معرفـى اقتصـاد  و تصویرگونگى 
اختصـاص د ارد . همچنیـن، انـگارة روان شـناختى بایبى بـراى تبیین الگوهاى نشـان د ارى 
رد ه معرفـى گرد ید ه و نشـان د اد ه شـد ه کـه انگیزه هاى اقتصـاد  و تصویرگونگى را مى توان 

بـه یـک انگیـزة واحد ، یعنـى مالحظات پرد ازشـى تقلیـل د اد .
فصـل هفتـم بـه سلسـه مراتب د سـتورى و نقـش آن هـا د ر رد ه شـناختى اختصاص 
پد ید ه هـاى  از  بسـیارى  تبییـن  د ر  به سـزایى  نقـش  رد ه شـناختى،  سلسـه مراتب  د ارد . 
د سـتورى و رفتـار نحـوى زبان هـا د ارنـد  و د رواقـع، د امنـۀ اشـتراکات زبانـى و فراوانـى 
هـر رد ه را توضیـح مى د هنـد . برخـى از سلسـه مراتب مؤثـر د ر سـاخت هاى د سـتورى 
عبـارت اسـت از: شـخص، جانـد ارى و معرفگـى کـه مى تواننـد ، تأثیـرات متفاوتـى د ر 
زبان هـاى مختلـف د اشـته باشـند . معمـوالً ایـن سلسـه مراتب بـا یکد یگـر د ر تعامل اند  و 
تأثیـر متقابـل د ارنـد . برخـى رفتارهـاى مورد ِپیش بینـى د ر رد ه شناسـى، به د لیـل ارتباط 

نگرشى نو به تنوعات نظام مند  بین زبان ها
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متقابـل میـان این سلسـه مراتب اسـت. سلسـه مراتب جـان د ارى گسـترد ه، از تلفیق سـه 
سلسـه مرتبۀ شـخص، ارجاعیـت و جـان د ارى شـکل مى گیـرد .

سلسـه مراتب د و پیش بینـى مهـم د ر رفتـار زبان هـا ارائـه مى د هنـد : نخسـت آن کـه 
چنانچـه پد یـد ه یـا مشـخصه اى د ر هـر نقطـه از سلسـه مراتب د ر زبانـى مشـاهد ه شـود ، 
سـایر مشـخصه هاى سـمت راسـت آن نقطه نیز د ر زبان وجود  خواهند  د اشـت. د وم آن که 
همـواره احتمـال وقـوع و بسـامد  صورت بى نشـان د ر بیـن زبان ها بیشـتر اسـت. عالوه بر 
سلسـه فضاى  ازطریـق  سلسـه مراتب،  تعامـل  د رمـورد   معناشـناختى  تبیین هـاى  ارائـۀ 
مفهومـى و نقشـۀ معنایـى نیـز مى تـوان د ریافـت کـه چـرا د امنـۀ تنوعـات زبانـى، تنهـا 
د ر محـد ود ة خاصـى امکان پذیـر اسـت. هـر زبـان بخشـى از ایـن امکانـات را به عنـوان 
نقشـۀ معنایـى خـاص خـود  برمى گزینـد ، اما طبـق فرضیـۀ پیوسـتگى فضـاى مفهومى، 
الزامـاً ایـن نقشـۀ معنایـى پیوسـتگى د ارد  و نمى توانـد  بخش هـاى گسسـته اى از فضـاى 
مفهومـى را شـامل شـود . ایـن امـر موجـب مى شـود  کـه د امنـۀ تنوعـات زبانـى محـد ود  

گـرد د . به این ترتیـب، نبـود  برخـى رد ه هـا د ر بیـن زبان هـا تبییـن مى شـود .
متعـد د   مؤلفه هـاى  تعامـل  و  رد ه شـناختى  جهانى هـاى  د رمـورد   هشـتم  فصـل 
معنایـى د ر د سـتور زبان اسـت. مقوله هـاى مفهومى، همـواره به صورت ترکیبـى د ر گفتار 
ظاهـر مى شـوند . د ر واقـع، یـک ارزش د ر یک مقولـه فقـط د رصورتى ازنظر رد ه شـناختى 
بى نشـان خواهـد  بـود  کـه بـا یـک ارزش خـاص از مقولـۀ د یگـر تظاهـر یابـد . به نظـر 
کرافـت، شـواهد  رد ه شـناختى متعـد د ى وجـود  د ارد  کـه یـک عضـو مقولـۀ مرکـزى را از 
عضـو حاشـیه اى متمایز مى سـازد . نخسـت آن کـه صورت هاى پربسـامد ، معمـوالً اعضاى 
مرکـزى یـک مقولـه را تشـکیل مى د هند . نشـانه گذارى صفر یـا حد اقلى اعضـاى مرکزى 
یـک مقولـه، شـاهد  د یگـرى بر وجود  سـرنمون رد ه شـناختى اسـت. نشـانۀ د یگـر، فقد ان 
معیـار رفتـارى صورت هـاى حاشـیه اى اسـت. انتظـار نمـى رود  کـه عضو حاشـیه اى یک 
مقولـه، تمـام ویژگى هـاى رفتـارى عضـو مرکـزى را د اشـته باشـد ، همچنان که شـترمرغ 
تمـام ویژگى هـاى یـک پرنـد ه را ند ارد . یکـى د یگر از شـواهد ى که مبین وجود  سـرنمون 
رد ه شـناختى اسـت، مستثنى شد ن آشـکار اعضاى غیرسـرنمون از مقولۀ مورد ِبحث است. 
بررسـى حالـت نشـانى مفعـول و نمایه سـازى مفعـول از د ید گاه سـرنمون، رد ه شـناختى 
تابعـى از مجموعـه اى از مشـخصه هاى ترکیبـى اسـت. د ر بخـش گذرایـى نشـان د اد ه 
شـد  کـه گذرایـى د ر زبـان، یـک امر پیوسـتارى اسـت و به مجموعـه اى از مشـخصه هاى 
مختلـف بسـتگى د ارد . د ر زبان فارسـى تمامـى د ه مؤلفۀ هاپر و تامسـپون د ر گذرایى بند  
د خیـل نیسـتند . مؤلفـۀ فرد یت مفعـول، تأثیرپذیرى مفعـول، نمود ، نوع عمـل و لحظه اى 

بـود ن د ر تظاهـر گذرایـى د ر زبـان فارسـى  نقـش پررنگ تـرى د ارند .
د ر فصـل نهـم، مقـوالت سـه گانۀ زمـان، (د سـتورى، نمـود  و وجـه) طبقه بنـد ى 
گرد ید ه اسـت. زمـان د سـتورى مقولـه اى اسـت کـه نشـان مى د هـد ، یـک نقطـۀ زمانـى، 
پیـش یـا پـس از نقطـۀ ارجاع واقع شـد ه یـا بـا آن همزمان اسـت. زمان د سـتورى به د و 
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د سـتۀ اصلـى زمـان مطلـق و نسـبى تقسـیم مى شـود  کـه هریک، بسـته بـه ویژگى هاى 
د سـتورى  زمان هـاى  عمد ه تریـن  د ارنـد .  متنوعـى  زیرمجموعه هـاى  زبان هـا،  خـاص 
مطلـق، طبقه بنـد ى سه شـقى حـال، گذشـته و آینـد ه اسـت. باوجود ایـن، برخـى زبان ها 
زمـان  مى د هنـد .  ارائـه  سـه گانه  اصلـى  طبقـات  ایـن  از  ظریف تـرى  د سـته بند ى هاى 
د سـتورى نسـبى، تنـوع بیشـترى د ر طبقه بنـد ى د ارد  و هـر زبـان، د و یا چند  نـوع زمان 

نسـبى را نشـانه گذارى مى نمایـد .
د ر مقولـۀ نمـود ، بـه چگونگـى وقـوع خـود  کنـش یـا رخـد اد  د ر بعـد  زمـان توجـه 
مى شـود  و ایـن، بیانگـر کیفیـت زمانـى رخـد اد  اسـت. نمـود  د ر د و گـروه د سـتورى و 
واژگانـى مـورد  توجـه قـرار مى گیرد . نمـود  د سـتورى مى تواند ، بـر ویژگى هـاى معنایى و 
ذاتـى فعـل کـه حاصل نمـود  واژگانى اسـت، تأثیـر گـذارد  و آن را تغییر د هـد . البته، این 
امـکان تاحد زیـاد ى بـه ویژگى  هـاى معنایـى فعل وابسـته اسـت و همواره چنیـن امکانى 

نـد ارد . وجود  
مقولـۀ کلـى وجهیـت، د ر د و زیرمقولـۀ وجـه و وجهیت قابلِ بررسـى اسـت. زیرمقولۀ 
اول بـه ابـزار صرفـىـ  نحوى موجود  د ر فعل اشـاره د ارد  و زیرمقولـۀ د وم، معناى وجهیت 

را د ر افعـال کمکـى و حتـى افعـال واژگانى نشـان مى د هد .
وجـه، مقولـه اى معنایـىـ  نحـوى اسـت کـه بـراى بیـان د رجـات مختلفـى از تعهـد  
گوینـد ه نسـبت بـه قطعیـت گـزاره بـه  کار  مـى رود . برخـى زبان هـا د ر یـک طبقه بنـد ى 
کلـى، وجـه را بـه د و د سـتۀ واقعـى و غیرواقعـى تقسـیم بند ى مى کننـد . هرکـد ام از این 
د و طبقـه مى تواننـد ، زیرطبقه هـاى مختلفـى بپذیرنـد  کـه بسـته بـه هـر زبـان، متفاوت 
اسـت. افعـال کمکـى وجهى، د ر مقولـۀ وجهیت قرار گرفتـه و آن را به د و د سـتۀ الزامى و 
معرفتـى طبقه بنـد ى مى کننـد  کـه هریک، نگـرش و قضـاوت گویند ه را د رمـورد  قطعیت 
رخـد اد  ازمنظـر متفاوتـى بیـان مى کنند . بنابه همبسـتگى معنایـى بین سـه مقولۀ فوق، 
گاهـى ابزارهـاى صرفـى ـ نحوى یکسـان و مشـترك بـراى بیان د و یا سـه مقولـه به  کار 
گرفتـه مى شـود  و د ر مـوارد  بسـیارى نیز انتخـاب از یک مقولـه بر انتخاب سـایر مقوله ها 

پرتـو مى افکنـد . بنابرایـن، د ر ایـن مـوارد  بایـد  به نظـام کلى TAM توجه شـود . 
نقـش  و  رد ه شـناختى  مطالعـات  کابرد هـاى  برخـى  به اجمـال،  د هـم  فصـل  د ر 
یافته هـاى ایـن حـوزه د ر تبییـن مسـائل مربـوط بـه شـاخه هاى زبان شناسـى و حـوزة 
زبان شناسـى  مطالعـات  تطبیقـى،  ـ  تاریخـى  مطالعـات  د ر  آن  نقـش  نظیـر  مرتبـط، 
اجتماعـى و روان شناسـى زبـان بررسـى شد ه اسـت. د قت و صحـت بسـیارى از یافته هاى 
زبان شناسـى تاریخـى د ر پرتـو اصـول مطـرح د ر رد ه شناسـى ارزیابى مى شـود . مهم ترین 
اصـل د ر ایـن ارزیابى هـا، اصـل یکسـان گرایى اسـت کـه بیـان مى کنـد ، سـاختار زبان ها 
د ر طـى زمـان تنهـا د ر محـد ود ة مشـخص و ثابتـى تغییـر مى کنـد ، به نحوى که سـاختار 

کلـى زبان هـاى بشـرى همـواره ثابت اسـت.
تمـاس زبانـى کـه موجـب انتقـال سـاخت ها و صورت هـاى یـک زبـان بـه زبـان 

نگرشى نو به تنوعات نظام مند  بین زبان ها
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نقد زبان

یـا زبان هـاى د یگـر مى شـود ، بـر اسـاس مجموعه هایـى از سلسـه مراتب رد ه شـناختى 
صـورت مى پذیـرد . ایـن سلسـه مراتب توضیـح مى د هـد  کـه انتقـال عناصر زبانـى متعلق 
بـه الیه هـاى مختلـف، همزمـان رخ نمى د هـد  و حتـى عناصـر موجـود  د ر یـک طبقـه 
یـا زیرطبقـه نیـز بـر اسـاس ترتیبـى کـه سلسـله مراتب ارائـه مى د هـد ، بـه زبـان د یگـر 
انتقـال مى یابنـد . نشـاند ارى، سـرنمونى و تصویرگونگـى از عواملى هسـتند  کـه د ر تبیین 
و بررسـى رونـد  فراگیـرى زبان اول توسـط کـود کان و د شـوارى هاى یاد گیـرى زبان د وم 

توسـط بزرگسـاالن توضیحـات قابل قبولـى ارائـه مى د هنـد .

ارزیابى کلى کتاب 
یکـى از ویژگى هـاى کتـاب ایـن اسـت کـه محـد ود  بـه گسـترة خاصـى از رد ه شناسـى 
نیسـت و همـۀ حوزه هـاى پژوهشـى د راین زمینه را تحت  پوشـش قرار مى د هـد . ازجمله، 
رد ه شناسـى واژگانى، سـاخت واژى، نحوى، واجى و حتى رد ه شناسـى کاربرشناسـى  زبان. 
ازایـن رو، خواننـد ه را بـا همـۀ گسـترة پژوهش هـاى رد ه شـناختى آشـنا کـرد ه و د یـد ى 
فراگیـر و کلـى بـه او مى د هـد . ایـن ویژگـى پوشـش موضوعـى، بـراى کتابى کـه رویکرد  

آموزشـى د ارد  و مى خواهـد  همه پسـند  باشـد ، بسـیار حائـز اهمیت اسـت.
ایـن کتـاب د اد ه هـاى مورد ِبررسـى را از زبان هـاى گوناگون همگانى هاى زبانى نشـان 
مى د هـد . تأکیـد  بـر د اد ه هـا به  جـاي نظریه هـا د ر ایـن کتـاب، از آن جـا ناشـى مى شـود  
کـه بـه د نبـال تأییـد  یـا اثبـات نظریه یـا الگـوي خاصى نیسـت. مثـًال د رمـورد  الگوهاي 
ِ بررسـى، پیـد ا و  مختلـف نظـام مطابقـه، سـعى نمى کنـد  یـک الگـو را د ر زبان هـاي مورد 

آن را ثابـت کنـد ، بلکـه باتکیه بـر د اد ه هـا، تحلیل هـاي بى طرفانـه ارائـه مى د هـد .
 از د یگـر مزایـاى کتـاب، سـاد گى و روانـى متـن آن اسـت. هرچنـد  قسـمت هایى از 
متـن کتـاب ترجمه شـد ه، اما رد پـاى ترجمه چند ان مشـهود  نیسـت و مهم ترین نوآوري 
کتـاب، بهره گیـرى از د اد ه هـاى زبان هـاى گوناگـون و بومـی نمـود ن مثال هـا و مطالب از 

گویش هـاى زبان فارسـى اسـت. 
تاحد امـکان،  کـه  اسـت  ایـن  مسـئله  مهم تریـن  رد ه شـناختى،  پژوهش هـاى  د ر 
همگانى هـا و تعمیم هایـى کـه بـا آن موضـوع د ر پیونـد  اسـت نیـز بیـان شـد ه باشـد  تـا 
خواننـد ه بتوانـد  از هـر موضـوع مطرح شـد ه، نتیجـه و یافتـۀ رد ه شـناختى نیـز به  د سـت 
 آورد . د ر ایـن کتـاب بـه ایـن مسـئله توجه شد ه اسـت. مزیـت ارائـۀ تعمیم رد ه شـناختى 
ایـن اسـت کـه افـزون بـر این کـه نتیجه اى روشـن و مشـخص از هـر بحث رد ه شـناختى 
بـه  د سـت مى د هـد ، امـکان آزمـون و ارزیابـى یافته هـا را نیـز بـه سـاد گى بـراى د یگـر 
پژوهشـگران فراهـم مى نمایـد . بـراى نمونـه، یک پژوهشـگر مى توانـد ، با بررسـى مبحث 
نمایه سـازى مفعـول د ر زبـان فارسـى، د رجـۀ اعتبـار تعمیم هـاى پیش گفتـه را بیازماید . 
نـگاه د رزمانـى د ر کنـار نـگاه همزمانـى نشـان د اد ه اسـت کـه چـه میـزان، بررسـى 
ویژگى هـاي همزمانـى زبان هـا، نیازمنـد  آشـنایى بـا ویژگى هـاي د رزمانى آن هاسـت و تا 
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چـه میـزان، تحلیل هـاي همزمانـى مى توانـد  بـر تحـوالت تاریخـى پرتـو افکنـد .
فصـل،  هـر  آغـاز  د ر  اسـت.  هد فمنـد   و  مناسـب  بسـیار  نیـز  کتـاب  فصل بنـد ى 
پیش نمایـى از مطالـب آن فصـل بـه همـراه فهرسـتى از کلید واژه ها آمد ه کـه خوانند گان 
را بـا کلیـت فصـل آشـنا مى کنـد . به عبارتـى، د ر مقد مـه اهـد اف مطالعه مشـخص شـد ه 
و د ر پایـان فصـل نیـز خالصـه اى از مطالـب فصـل آمد ه اسـت. منابعـى نیز بـراى مطالعۀ 
بیشـتر معرفـى شـد ه اند  و د ر فهـم هر چه بیشـتر موضـوع، یاریگـر اسـت. میـزان د قت د ر 
اسـتناد ات و ارجاعـات اثـر، بسـیار خـوب اسـت. به طوري کـه بـه تألیفـات یک نویسـند ه 
باد قـت بـا صفحـهـ  د ر پانوشـت و د ر ضمیمـۀ آثـارـ  اشـاره شد ه اسـت. د ر پایـان کتـاب 
نیـز واژه نامـه اى توصیفـى گنجانـد ه شد ه اسـت کـه واژه هاى فنـى رد ه شناسـى را توضیح 

مى د هـد .
د ر پایـان اثـر نیـز کتابنامـۀ کاملـی وجود  د ارد  کـه می توان بـه آن مراجعه کـرد . این 
کتابنامـه ارجاعـات اثـر را د ر بـر می گیـرد  و شـیوة اسـتفاد ه از آن آسـان اسـت. ارجاعات 

د رون متنـی و د ر د اخـل پرانتـز، د اراي کـد  و صفحۀ مورد ِنظر نویسـند ه اسـت.

کاستى ها
پس از برشـمرد ن مزایاى کتاب، الزم اسـت به برخى کاسـتى هاى آن نیز اشـاره شـود  تا 
بـا برطرف نمـود ن آن هـا، اثـرى کامل تـر د ر اختیـار خواننـد گان قرارگیرد . د ر ایـن کتاب، 
از حیـث تعـد اد  زبان هـاي نـو ایرانـى مورد ِبررسـى و میـزان د اد ه هـا بـراي هر یـک از 
ویژگى هـاي رد ه شـناختى، مثال هـاى کمـى ذکـر شد ه اسـت کـه ناشـى از تحلیل هـاى 

انـد ك بـر روى گویش هـاى زبان فارسـى اسـت.
د ر مقد مـۀ هـر فصـل، کمتـر به ضـرورت علمی نـگارش اثر پرد اخته شـد ه و بیشـتر، 
توجیـه د رس نامـه اي ارائـه شد ه اسـت و د ر پایان هر فصل نیـز تمرین و آزمونـى د رزمینۀ 
مباحـث آن فصـل وجـود  نـد ارد ؛ اضافه نمـود ن تمرین هـاى مختلـف از د اد ه هاى گویشـى 
زبـان فارسـی د ر پایـان هـر فصـل، د ر همـوار  سـاختن رد ه شناسـى زبـان فارسـى تأثیـر 

بسـزایى د ارد  و خواننـد ه را د ر د رك مفاهیـم کتـاب یـارى  مى کند . 
متأسـفانه، د ر پایـان کتـاب جمع بنـد ى و نتیجه گیـرى کلـى از اهـد اف علمـى اثـر 
وجـود  نـد ارد . یکـى د یگـر از کاسـتى هاى کتـاب، ند اشـتن نقشـۀ موقعیـت جغرافیایـى 
زبان هـاي توصیف شـد ه و جـد ول آمـار جمعیـت سـخنگویان ایـن زبان هـا اسـت. وجـود  
نقشـه، ایـن امـکان را بـراى خواننـد گان فراهم مى سـازد  که بـا منطقه هایى کـه هر زبان 

د ر آن جـا صحبت مى شـود ، آشـنا شـوند .

نتیجه گیرى
به طور خالصـه، مى تـوان مزایـاى کتـاب را این گونـه برشـمرد : پوشـش همـۀ زمینه هـاى 
اصلى زبان (نحو، سـاخت  واژه، واج شناسـى و معناشناسـى)، ارائۀ تعمیم هاى رد ه شـناختى 

نگرشى نو به تنوعات نظام مند  بین زبان ها
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نقد زبان

بـراى هـر موضـوع مورد ِبررسـى، رویکـرد  پیشـانظرى و نیاز ند اشـتن بـه پیشـینۀ علمـى 
زیـاد ، سـاختاربند ى مناسـب فصل هـا، سـاد گى و روانـى متـن و طراحـى مناسـب. همـۀ 
ایـن مزایـا سـبب مى شـود  کـه مبانى رد ه شناسـى زبـان کتابى بسـیار خوب، بـراى د رس 
رد ه شناسـى د ر د انشـگاه تلقـى شـود . خوانـد ن ایـن کتـاب بـه همـۀ کسـانى کـه د ر پى 
آشـنایى با بنیاد  و روش رد ه شناسـى و د رك گسـترة پژوهشـى این شـاخه از زبان شناسى 

هسـتند ، توصیه  مى شـود .
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چکید ه
کتـاب هنـر پی رنگ سـازي نوشـتۀ لینـد ا. جـی. کـوگل بـا زیر عنـوان «چگونـه بـه نوشـتۀ خـود ، 
عمـق، هیجـان و احسـاس اضافـه کنیم؟»بـا  ترجمۀ حسـین شـیرزاد ي د ر سـال 1397 منتشـر 
شـد ه کـه یکـی از تازه تریـن کتاب هـا د ر زمینۀ فیلم نامه نویسـی اسـت. این اثر به طـور اختصاصی 
بـه پی رنـگ و پی رنگ سـازي د ر فیلم نامـه می پـرد ازد . هـد ف ایـن مقالـه  معرفـى و نقـد  ایـن اثر 
بـا توجـه بـه آثـار منتشـر شـد ة تألیفـى و ترجمـۀ پیـش از آن اسـت.  آنچـه قابـل توجـه اسـت 
اینکـه مثال هـا و نکته هایـی کـه د ر هـر کتـاب فیلم نامه نویسـِی ترجمه شـد ه می بینیـم، غیربومی 
اسـت و فیلم نامه نویـس ایرانـى د ر کتـاب بـا نمونه هـاي خارجـی روبـه رو می شـود ، بنابرایـن باید  
ایـن توانایـی را نیـز د ر خـود  ایجـاد  کنـد  کـه بتوانـد ، نمونه هـا را بـا شـخصیت ها، کنش هـا و 
فرازوفرود  هـاي د راماتیـک بومـى همسـان کنـد . کسـی کـه د رحـال آمـوزش فیلم نامه نویسـی 
ازطریـق کتاب هـاي ترجمه شـد ه بـه زبـان فارسـی اسـت، بایـد  ایـن را نیـز آمـوزش ببینـد  کـه 
ما بـه ازاي بومـى نمونه هـاي ارائه شـد ه را بیابـد  و بـه آن هـا بیند یشـد  و آن هـا را مـورد  تجزیـه و 
تحلیـل قـرار د هـد . کتـاب هنر پی رنگ سـازي نیز از این قاعد ه مسـتثنی نیسـت. اگرچـه مى توان 
بـه الگوهایـی کـه نویسـند ة کتاب بـه آن ها اشـاره می کند ، اعتماد  کـرد  و بر اسـاس آن ها پی رنگ 
فیلم نامـه را تحکیـم بخشـید ، امـا بـه هرحـال نمونه هـاي ارائه شـد ه بـراى اسـتفاد ه د ر فیلمنامه 

نویسـى ایـران نیـاز بـه بومى سـازى د ارند .
کلید واژه: پیرنگ، هنر پیرنگ سازى، لیند ا کوگل، بومى سازى، ترجمه 

سـالیان د رازي اسـت کـه کتاب هـاي فیلم نامه نویسـی به زبان فارسـی منتشـر می شـوند  
تمامـی کتاب هـاي معـروف د راین زمینـه، رنـگ ترجمـه بـه خـود  گرفته انـد   و تقریبـاً 
و همچنـان کتاب هـاى فراوانـی را می شناسـیم کـه هنـوز منتظر نـد  تـا مترجمـان بـه 

 شاهپور عظیمي
 shapor.azimi @gmail.com د انش آموختۀ سینما از د انشگاه هنر، پژوهشگر و مترجم

ساختار یا متن؟
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سراغ شـان برونـد  و آن هـا را بـه زبـان مـا ترجمـه کننـد ، امـا هرگـز فرامـوش نکنیـم 
کـه هـر تعـد اد  کتـاب د ر ایـن زمینه منتشـر شـد ه، شـرط الزم اسـت، امـا کافی نیسـت. 
فیلم نامه نویسـان مـا، چـه تازه کار و چه کارکشـته، هیـچ گاه نباید  خـود  را از آموزش د ید ن 

بد اننـد . بی نیـاز  نویسـند گی  کتاب هـاي  بـا  کلنجار رفتـن  و 
همان طـور که اشـاره شـد ، شـماري از بهتریـن  کتاب هـاي فیلم نامه نویسـی جهان د ر 
کشـور ما منتشـر شـد ه اند . چگونه فیلم نامه بنویسـیم نوشـتۀ سـید  فیلد  که مسعود  مد نی 
د ر د هـۀ شـصت آن را ترجمـه کـرد ، د رواقع پد ر معنوي کتاب هاي فیلم نامه نویسـی اسـت 
کـه سـاختار سـه پرد ه اي را آمـوزش می د هد . ناخواسـته ایـن جریان د ر عرصـۀ کتاب هاي 
کتاب هـاي  تاکنـون  د رحالی کـه  شد ه اسـت.  بـد ل  غالـب  جریانـی  بـه  فیلم  نامه نویسـی 
مختلفـی د ربارة سـاختارهاي غیرسـه پرد ه اي یـا به عبارتـی فیلم هاي نامتعـارف د ر جهان 
منتشـر شـد ه اند ، امـا همچنان چنین جریانـی د ر اقلیت باقی مانـد ه و د ر میان کتاب هایی 
کـه بـه فارسـی د راین زمینـه منتشـر شد ه اسـت، تنهـا مى تـوان بـه فیلم نامه نویسـی د ر 
قرن 21 نوشـتۀ لیند ا آرنسـون اشـاره کرد  که بر سـاختارهایی متمرکز شـد ه  که شباهتی 

بـا سـاختار سـه پرد ه اي ند اشـته  و از آن تبعیـت نمی کنند .
هریـک از عناصـر سـاختاري فیلم نامه نویسـی بنیانـی د ارنـد  و حتـی د ر کتاب هـاي 
آموزشـی جهـان پیرامـون فیلم نامه نویسـی آثـاري وجـود  د ارنـد  که بـه فراخور بـه برخی 
از ایـن عناصـر سـاختاري پرد اخته انـد . اچ. آر د ي کاسـتا 1 چنـد  کتـاب د ربـارة ایـن آثـار 
نوشته اسـت. از جملـه: حاد ثـۀ محـرك: چگونـه د اسـتان خود  را شـروع کنیـد  و بی د رنگ 
مخاطبـان را د رگیـر کنیـد  2 یـا کتابـی د ربـارة نقطـۀ اوج د ر د اسـتان یـا فیلم نامـه بـا 
عنـوان نقطـۀ اوج د اسـتان: چگونـه خواننـد ه را ناراضـی نکنیم و د اسـتان یـا فیلم نامه اي 
را بنـا کنیـم کـه بـه هیجـان د رآورد ه و باعث لذت شـود  (بنیان هـاي سـاختار فیلم نامه)3 
ایـن نویسـند ه کتابـی نیـز د ربـارة پـرد ة د وم فیلم نامـه نوشته اسـت که بـا عنـوان عبور از 

■ کوگل،  لیند ا ج (1397). هنر پى رنگ سازى:  چگونه 
به نوشتۀ خود ، عمق، هیجان و احساس اضافه کنیم. 

ترجمۀ حسین شیرزاد ى. تهران: سفید سار.
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د وزخ از پـرد ة د وم د ر ماهنامـۀ فیلم نـگار منتشـر شـد  و د ر آیند ه به شـکل کتاب انتشـار 
خواهـد  یافـت. نویسـند گان د یگـري ماننـد  جـان تروبـی بـا کتـاب آناتومـی د اسـتان بـه 
اسـتخوان بند ي د اسـتان د ر فیلم نامه هـا توجـه کرد ه انـد . محمـد  گذرآبـاد ي ایـن اثـر را 
بـه فارسـی ترجمـه کرد ه اسـت. رابـرت مک کی نیز د ر کتاب د اسـتان: سـاختار، سـبک و 
اصـول فیلم نامه نویسـی بـه اصـول سـاختاري د ر پرد اختـن به د اسـتان و فیلم نامه اشـاره 

کرد ه اسـت.
یکـی از مفاهیـم مهـم د ر فیلم نامه نویسـى و د استان نویسـی کلمـۀ plot اسـت که د ر 
ترجمـۀ آن،  سـلیقه هاي مختلفـی بـه کار رفته اسـت. رضـا براهنـی د ر کتاب قصه نویسـی 
از آن بـا عنـوان «طـرح و توطئـه» یـاد  کرد ه اسـت. جمـال میر صاد قی د ر عناصر د اسـتان 
آن را «پی رنـگ» ترجمـه کرد ه اسـت کـه ایـن اصطـالح امـروزه رایـج شد ه اسـت. ایـی. 
ام فورسـتر د ر جنبه هـاي رمـان ایـن مفهـوم را این گونـه تعریـف می کنـد : «سـلطان 
د رگذشـت و سـپس ملکـه مـرد . ایـن د اسـتان اسـت، امـا سـلطان د رگذشـت و پـس از 
چنـد ي ملکـه از فـرط انـد وه د رگذشـت. ایـن طرح اسـت». فورسـتر بنـا را بـر موجبّیت، 
علّیـت و سـببّیت می گـذارد . اگـر جملـۀ اول د اسـتان باشـد ، می گوییم: خب بعـد ؟ و اگر 
طـرح باشـد ، می پرسـیم چـرا؟ نکتـۀ جالب کتاب فورسـتر آن اسـت که وي معتقد  اسـت 
کـه طـرح را مـرد م اهـل سـینما نمی تواننـد  تعریف کننـد  و صرفـاً با «خب، بعـد ؟ بعد ش 
چـه شـد ؟» می شـود  آن هـا را بیـد ار نگـه د اشـت! علی محمـد  حق شـناس د ر ترجمـۀ 
کتـاب رمـان بـه روایـت رمان نویسـان، ایـن مفهـوم را «طـرح» ترجمه کـرد ه و د ر بخش 
«طـرح و د اسـتان» ایـن کتـاب، بـه تعاریـف مختلفـی از ایـن مفهـوم برمی خوریـم کـه 
هـم د ر بحـث حاضـر بـه مـا یـاري مى رسـانند  و هـم احتمـاالً ابهامـی را کـه همـواره 
نویسـند گان و فیلم نامه نویسـان د ر ایـن مـورد  بـا آن روبـه رو هسـتند ، برطـرف مى کنند . 
د ر (صفحـۀ 345) کتـاب یـاد  شـد ه، میریـام آلـوت به د و اصطـالح «طرح» و «د اسـتان» 
اشـاره می کنـد  کـه گویـی برد اشـت هاي مختلـف از قواعـد  کالسـیک باعث آشـفتگی د ر 
ایـن معنـا شـد ه و حتـی معتقد  اسـت کـه ایـن موضـوع را باید  تا حد ي از چشـم ارسـطو 
د یـد  کـه بحث پیرامـون «میتوس» بـه معناى «طـرح» و «پراگماتا» به معنـاي «حواد ث 
و پیشـامد  هایی کـه بـه هـم د رمی آمیزنـد  تـا د اسـتانی را بسـازند » را بد ون روشـن کرد ن 
ایـن مفاهیـم، رهـا می سـازد . آلـوت معتقد  اسـت که د ر بیشـتر مـوارد  وقتـی رمان نویس 
لفـظ طـرح را به عنـوان یـک اصطـالح اد بـی بـه کار می بـرد ، معنـاي «زنجیـره اي ِعلّی را 
اراد ه می کنـد  کـه بـه کمـک عامـل معنا د ر هـم پیچید ه می شـود ». جـرج الیـوت، آن را 
«اجبـاري مبتـذل» می د انـد ، چیـزي کـه فقـط هیجان انگیـز اسـت و د یگر هیـچ، هنري 
جیمـز معتقـد  اسـت کـه د اسـتان «کـود ك لـوس و بـد  اد اي هنر» اسـت. گوسـتاو فلوبر 
آن چنـان از طـرح بیـزاري می جویـد  کـه «تربیـت احساسـات» را بـد ون طـرح و پی رنگ 
د خالـت  خـود   طرح افکنی هـاي  د ر  را  طـرح  معمایـی  وجـه  آسـتین  جیـن  می نویسـد . 
می د هـد ، امـا ایـن کار را بـا زیرکی انجام د اد ه اسـت. د ر غـرور و تعصب، ازیک سـو تعصب 
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نمی گـذارد  کـه الیزابـت بـه وضعیت د ارسـی و ویـکام پی ببرد  و از سـوي د یگر غـرور مانع 
می شـود  تا د ارسـی زبان به سـخن گشـود ه و د ربـارة جزئیـات رفتار ویکام چیـزي بگوید . 
محسـن سـلیمانی د ر فصـل هفتـم کتـاب رمان نویسـی د ر وقـت اضافـه بـا عنـوان 
«ایـن طـرح کـه می گویـی، یعنـی چـه؟» معتقـد  اسـت کـه طـرح د ر یـک کالم یعنـی 
«چیـد ن حـواد ث د ر د اسـتان به نحوي کـه بـا هـم پیونـد  قـوي د اشـته باشـند  و حالـت 
تعلیـق (کنجـکاوي، نگرانـی و غیـره) ایجـاد  کننـد ». او بـه ایـن نکتـه اشـاره می کند  که 
شـخصیت ها هسـتند  کـه رمانـی را پیچید ه می سـازند ، چـون طرح  ها و خطوط د اسـتانی 
گوناگونـی را بـه وجـود  می آورنـد . به یاد  د اشـته باشـیم که چـه د ر د نیاي کنونـی اد بیات 
و چـه جهـان معاصـر فیلم سـازي، طـرح بـر شـخصیت رجحانـی نـد ارد . د ر حالی کـه د ر 
اد بیـات د وران گذشـته، طـرح د اسـتانی باعث کشـش خوانند ه به اد امۀ د اسـتان می شـد ، 
اما اکنون اعتقاد  بسـیاري بر آن اسـت که عنصر شـخصیت مهم تر اسـت؛ زیرا شـخصیت 
به عنـوان موجـود ي ارگانیـک و زنـد ه، می توانـد  فراز و فـرود  د اسـتان و طـرح د اسـتانی را 
بـه هـم بریـزد  و د ر مقـام انسـان می تواند ، هـر کاري که میل بـه انجام آن د اشـت، انجام 
د هـد . شـاید  بـراي همیـن اسـت کـه آنـد ره ژیـد  معتقد  بـود  کـه نبایـد  د اسـتان طرح و 
پی رنـگ د اشـته باشـد  و خـود ش بایـد  پیـش بـرود  و شـخصیت ها تکلیـف همـه چیـز را 
تعییـن می کننـد . سـید  فیلـد  نیز می گوید : «وقتی تکلیف شـخصیت روشـن شـد ، تکلیف 

شد ه است.» روشـن  د اسـتان 
کتـاب هنـر پی رنگ سـازي نوشـتۀ لینـد ا. جـی. کـوگل بـا زیر عنـوان «چگونـه بـه 
نوشـتۀ خـود ، عمـق، هیجـان و احسـاس اضافـه کنیـم؟» با ترجمۀ حسـین شـیرزاد ي از 
سـوي انتشـارت سفید سـار د ر سـال 1397 و با تیراژ 1000 نسـخه منتشـر شد ه که یکی 
از تازه تریـن کتاب هـا د رزمینـۀ فیلم نامه نویسـی اسـت. ایـن اثـر به طـور اختصاصـی بـه 
پی رنـگ و پی رنگ سـازي د ر فیلم نامـه می پـرد ازد . نویسـند ه د ر مقد مۀ کتاب مى نویسـد : 
«هنـر پی رنگ سـازي کمـک می کنـد  تـا با زبـان د رام آشـنا شـوید ...این کتـاب راهنماي 
مبتد یـان نیسـت...آن چه کـه این کتاب پیشـنهاد  می د هد ، د ر واقع بینشـی اسـت د رمورد  
موضوعـات کلیـد ي، د رزمینـۀ طراحـی و سـاختمان پی رنگ...من ابتد ا تعریـف واضحی از 
پی رنـگ ارائـه می د هـم و سـپس نشـان خواهـم د اد  کـه پی رنـگ، تنهـا خلق یـک توالی 
از صحنه هـا نیسـت کـه روید اد  هـاي موجـود  د ر د اسـتان را نمایـش می د هند ...سـه حوزة 
اصلـی وجـود  د ارد  کـه د ر ایـن کتـاب بـه آن هـا پرد اختـه ام. حوزة نخسـت همیـن بحث 
هیجـان اسـت...د ر یـک فیلم نامـۀ موفـق هم بایـد  از هیجـان و هم از کنش هـاي پی رنگ 
اسـتفاد ه کرد ...حـوزة د وم...میـل بـه افـزود ن بیش از حـد  حواد ث...چنانچه پیرنگ وابسـته 
بـه تعـد اد  زیـاد ي کنش باشـد ، زمـان کافی براي تعبیۀ پاسـخ هاي روشـنگر شـخصیت ها 
بـه کشـمکش نخواهیـد  د اشـت. حـوزة سـوم نقـش کشـمکش د ر خلـق یـک پی رنـگ 
یـا  پی رنـگ  هسـتند :  مهم تـر  کد ام یـک  کـه  می پرسـم  د انشـجویانم  از  خوب...اغلـب 
شـخصیت؟....د ر فیلم هـاي مهـم ایـن د و از یکد یگـر جد ایی ناپذیرنـد ؛ پی رنـگ همـان 
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شـخصیت اسـت و شـخصیت همان پی رنـگ» (کـوگل، 1397: 17-21).
لینـد ا کـوگل معتقد  اسـت که سـاختار پی رنـگ فراینـد ي د و بخشـی د ارد  که بخش 
اول بـه فـرم کلـی د اسـتان و بخـش د وم بـه پی رنگ سـازي صحنه هـا مربـوط می شـود . 
به عبارت د یگـر، سـاختار کلـی بـر آغـاز و پایـان، توسـعۀ کشـمکش د ر میانـۀ د اسـتان و 
چگونگـی آن هـا بـراي انسـجام عناصر د اسـتان تأکیـد  و تمرکـز د ارد . او معتقد  اسـت که 
سـاختار نهایـی هـر پی رنگـی بـه ژانـر، نقطه نظـر نویسـند ه و حتـی هـد ف واقعـی او از 
نوشـتن د اسـتان بسـتگی د ارد . از نظـر نویسـند ه هـر پی رنگـی سـه عامـل مهـم د ارد  که 
نخسـتین آن هـا «ترتیـب روید اد  ها» اسـت. هـر روید اد  با رویـد اد  بعـد ي اش به گونه اي د ر 
کنـار هـم قـرار می گیرنـد  که د اسـتان را به نقطـۀ اوجش برسـانند  و پی رنگ هر د اسـتان 
و فیلم نامـه اي د قیقـاً بـر مـکان رخ د اد ن نقطـۀ اوج و نتیجـۀ نهایـی هر د اسـتانی متمرکز 
اسـت. «علّیـت» رکـن د وم یـک پی رنـگ ازنظر کـوگل اسـت. د رواقع پی رنـگ هم کنش 
د اسـتان را بـر اسـاس روابـط علـت و معلولـی بـه پیـش می بـرد  و هـم ایـن اطمینـان را 
ایجـاد  می کنـد  کـه معنـاي بنیاد یـن کنـش را د ریافته ایـم. علّیـت را نه تنهـا د ر آثـاري 
بـا سـاختار سـه پرد ه اي می تـوان رد یابـی کـرد ، بلکـه د ر سـاختار غیرخطـی آثـار د یگري 
ماننـد  راشـومون اثـر کوروسـاوا، همشـهري کیـن اثـر ارسـن ولـز و قصه هاي عامه پسـند  
اثـر کوئنتیـن تارانتینـو نیـز چنیـن روابطـی حاکم هسـتند . براي مثـال د ر فیلـم «ولز»، 
چارلـز فاسـتر کیـن می میـرد . منطق روایـی ایجـاب می کند  کـه بد انیم این فرد  کیسـت 
کـه د ر ابتـد اي فیلـم د رگذشته اسـت. براي همین خبرنگاري اسـتخد ام می شـود  تا سـیر 
زند گـی ایـن غول تجـاري را د نبـال کند . «کشـمکش د راماتیک» عامل د یگري اسـت که 
پی رنـگ و وجـود  آن را منطقـی می سازد .کشـمکش باعـث ایجـاد  تنـش می شـود  و میل 
غریـزي تماشـاگر آن اسـت کـه بد انـد  آد م هایـی غیـر از خـود ش چگونـه بـا د شـواري ها 
«مد یریـت  پیرنـگ  به این ترتیـب،  برمی آینـد .  مشـکالت  عهـد ة  از  و  می شـوند   روبـه رو 
اطالعـات» محسـوب می شـود  تـا د اسـتان بـراي تماشـاگر هر چـه بیشـتر جـذاب  شـود . 
بـراي نمونـه کافـی اسـت، نگاهـی بـه مجموعه هـاي تلویزیونی معـروف جهـان بیند ازیم 
تـا بد انیـم چگونـه ایـن روابـط علـت و معلولی همـراه با کشـمکش هایی که شـخصیت ها 
بـا آن هـا روبـه رو می شـوند ، بـه چـه ترتیبی حجـم اطالعـات را بـراي تماشـاگر مد یریت 
می کنـد . جـک بائـر د ر «24» و یا شـخصیت هاي گوناگـون مجموعۀ «گمشـد گان» هربار 
و بـا ترتیـب به خصوصـی د رگیـر رخد اد  هـاي گوناگون می شـوند  که اگر اطالعـات مربوط 
بـه د اسـتان مد یریـت نشـود ، هرلحظه ممکن اسـت، تماشـاگر از د اسـتان پیـش بیفتد  و 

تمایـل به اد امـۀ ماجراها ند اشـته باشـد . 
نویسـند ه د ر بخـش «الگـوي هیجانـی پی رنـگ» بـه ایـن موضـوع اشـاره می کند  که 
احسـاس نیـاز مـا به هیجـان باعـث تماشـاي فیلم ها مى شـود . هیجـان وسـیلۀ ارتباط با 
د یگـران اسـت. مـا رنـج کسـی را می بینیـم و این باعـث برانگیخته شـد ن احساسـات د ر 
مـا می شـود  و پی رنـگ بـه ایـن هیجان هـا و کنش هـا نظـم می د هـد . ازنظـر نویسـند ه 

ساختار یا متن؟
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نقد کتاب پژوهشى (هنر)

د ر فیلم هـاي خـوب،  الگویـی بـراي توسـعۀ هیجان هـا وجـود  د ارد . «د اسـتان هاي خـوب 
بـه کمـک کشـمکش بـه جلـو بـرد ه می شـوند . پروتاگونیسـت ها [مسـامحتاً قهرمانـان] 
بایـد  بـراي پی رنگ هایـی کـه مسـؤلیت راه اند ازیشـان بر عهد ة آن هاسـت،  تـالش کنند ...

کنش هـاي  د ر  را  اصلـی  شـخصیت هاي  هیجانـی  واکنش هـاي  نویسـند گان  بهتریـن 
پی رنـگ بـه کار می گیرنـد  تـا از ایـن طریـق بتواننـد  هـم آن هـا را بـه شـکل صحیحـی 
معرفـی کننـد  و هـم نشـان د هنـد  کـه چگونـه ایـن واکنش هـا منجـر بـه جلـو رفتـن  

د اسـتان می شـوند .» (همـان: 40) 4
 کتـاب د ر بخـش سـوم به «نقش کشـمکش» می پـرد ازد  و نویسـند ه د ر ابتد اي این 
بخـش به صراحـت ایـن موضـوع را اعـالم می کنـد  کـه بسـیاري از نویسـند گان بـه اند ازة 
کافـی متوجـۀ این نکته نیسـتند  که کشـمکش چـه کمکـی می تواند  به د استان هایشـان 
بکنـد  و د رنتیجـه، اسـتفاد ة مؤثـري از آن نمی کننـد . به این ترتیـب، یـا کشـمکش بـه 
پس زمینـۀ د اسـتان رانـد ه می شـود  و به عنـوان عنصـري تزئینـی از آن اسـتفاد ه می کنند  
و یـا بـه شـکل بی رویـه اي به د اسـتانی کـه ظرفیـت خشـونت چند انـی نـد ارد ، هرلحظه 
خشـونت هاي بی معنـا اضافـه کـرد ه و تنش هـا را بـه هد ر می د هنـد . کوگل معتقد  اسـت، 
د قیقـاً د ر محـل تعبیـۀ کشـمکش د ر د اسـتان اسـت کـه بسـیاري از فیلم نامه نویسـان از 
مسـیر اصلی منحرف می شـوند . مانند  این اسـت که کشـمکش از ابتد ا براي نویسـند گان 
فیلم نامه هـا واضح نیسـت و مشـکالت بـه معناي واقعی کلمه براي پروتاگونیسـت د شـوار 
نیسـتند  و کاري نمی کننـد  کـه تماشـاگران ضمـن این که از شکسـت وي هراس د اشـته 

باشـند ؛ از پیروزي اش مطمئن شـوند . 
بـه نظـر کـوگل چهـار مـد ل تنـش حسـی وجـود  د ارد  کـه یـک نویسـند ه هنـگام 
پی رنگ سـازي می توانـد  از آن هـا اسـتفاد ه کنـد : «تنـش مربـوط بـه وظیفـه»، «تنـش 
روابـط»،  «تنـش مربـوط به رازآلـود  بود ن» و «تنش ناشـی از غافلگیري». هـر یک از این 
تنش هـا هـم می تواننـد  شـکلی د رونـی پیـد ا کننـد  و هـم از بیـرون، تنشـی هیجان انگیز 
بـراي تماشـاگر محسـوب شـوند . وقتـی قهرمـان د اسـتان مجبور اسـت وظیفـه اي را که 
بـر عهـد ه اش گذاشـته شـد ه، بـه بهترین شـکل انجام د هـد ، این پرسـش براي تماشـاگر 
پیـش می آیـد  کـه آیـا او می توانـد  موفـق شـود ؟ اگر شکسـت بخـورد ، آیـا ازنظـر روحی 
نیـز بـه هـم می ریزد ؟ اگـر قهرمان یـک د اسـتان نتواند  د ر روابـط عاطفی اش مانـع ایجاد  
تنـش شـود ، چـه رخ خواهد  د اد ؟ شـخصیت کریمر د ر فیلم «کریمر علیـه کریمر» چگونه 
می توانسـت مانـع ایجـاد  تنـش د ر روابطـش بـا همسـرش شـود ؟ او د ر بیـرون از خانـه و 
د ر اد اره یقیـن د اشـت کـه کسـی جلـود ارش نیسـت و ایـن، غـرورى کاذب د ر او ایجـاد  
مى کـرد  و باعـث مى شـد  از خانـه و خانـواد ه اش د ور بمانـد  و هنگامـی کـه همسـرش او 
را تـرك می کنـد ، آسـیب پذیري شـخص کریمـر بیش از پیـش نمایـان می شـود . او حتـی 
نمی د انـد  کـه همسـرش کلیـد  ماشـین رختشـویی را روي چه د رجـه اي تنظیـم می کند . 
گاهـی رازآلـود  بـود ن رخد اد  هـا باعـث ایجـاد  تنـش مى شـود . ایـن تنش هـا د ر پی رنـگ  
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د اسـتان هاي جنایـی و پلیسـی رخ می د هـد  و هربـار بـا شـنید ن و د یـد ن قتلـی تـازه یـا 
گم شـد ن شـخصیتی د ر د اسـتان، تنـش بـار د یگـر اوج می گیـرد .

نویسـند ه د ر بخـش چهـارم کتاب با عنـوان «اصول کنش» سـه د سـته از ارتباطات 
صحنـه اي را تشـریح می کنـد  کـه بـه یکپارچه کـرد ن تمامی رشـتۀ پی رنگ د ر د اسـتان 
یـاري می رسـانند  و ایـن همان چیزي اسـت که نیـروي پیش برند ة روایی واقعـی را تولید  
می کنـد . ایـن نیـرو چـه زمانـی ایجـاد  می شـود ؟ وقتـی کـه صحنه هـاي فیلم نامـه با هم 
ارتباطـی ارگانیـک د اشـته باشـند . اگـر ایـن ارتباط هـا انـد ك بـود ه و یـا وجـود  ند اشـته 
باشـد ، معنـاي د اسـتان و فیلـم گم خواهد  شـد . ایـن روابط علت و معلولی به سـه شـکل 
خـود  را نشـان می د هنـد : «روابـط علـت و معلولی د ر صحنه هـا»،  «کشـمکش صعود ي»، 
«کشـمکش پیش آگاهـی د هنـد ه». د ر بخـش نخسـت از علّیـت به عنوان وسـیله اي براي 
پیـش بـرد ن کنـش اسـتفاد ه می شـود  تـا تماشـاگر اطمینـان حاصل کنـد  که خبـر د ارد  
چـه اتفاقی د ر جریان اسـت. از سـوي د یگر کشـمکش صعـود ي باعث تشـد ید  روابط علت 
و معلولـی می شـود  و تمرکـز بـر سـتیزه و منازعـه را بـه وجـود  مـی آورد . د ر اد امـۀ ایـن 
بخـش بـا ارائـۀ جد ول هـا (از صفحه 86 تـا 99) پیرنـگ د و فیلـم «آرواره هـا» و «زیبایی 
امریکایـی» به تفصیـل و بـا ریـز جزئیـات تشـریح شـد ه اند . نکتـۀ سـوم عبـارت اسـت از 
پیش آگاهـی د اد ن از کشـمکش بـه معنـاي پیش د سـتی کـرد ن یـا ارائـۀ یـک پیشـنهاد  
یـا اشـاره بـه رخـد اد ي کـه د ر شـرف وقـوع اسـت. به این ترتیـب، بـه تماشـاگر هشـد ار 
د اد ه می شـود  کـه عنصـري ناخوشـایند  و چه بسـا تهد ید  کننـد ه د ر آینـد ه اي نزد یـک رخ 

د اد . خواهد  
د ر بخـش پنجـم کتـاب بـه «ابزارهـاي پی رنگ سـازي» پرد اختـه می شـود  کـه بـه 
سـه د سـتۀ کلـی ابزارهـاي «کنـش»، «شـخصیت» و ابزارهـاي «مقد مه چینی» تقسـیم 
می شـوند . یکـی از عناصـر ابزارهـاي کنـش، «موانع» هسـتند  که به چهار د سـته تقسـیم 
شـد ه اند : آنتاگونیسـت5 ، موانـع فیزیکـی، کشـمکش هاي د رونـی و نیروهـاي راز آلـود  یـا 
همان سرنوشـت. د ر بسـیاري از فیلم ها ضد ِقهرمان، مهم ترین کشـمکش را براي قهرمان 
ایجـاد  می کنـد ، امـا د ر برخـی از فیلم هـا ضد ِقهرمـان به معناي رایـج وجود  نـد ارد . موانع 
فیزیکـی د قیقـاً همان هایـی هسـتند  کـه از نامشـان برمی آیـد  و میـان قهرمـان و هد فش 
قـرار می گیرنـد . کشـمکش هاي د رونـی همـان  موانعـی هسـتند  کـه ازنظـر اخالقـی یـا 
شـخصی مانـع حرکـت قهرمان می شـوند . ترس ها، غـرور، نابالغ بـود ن د ر فکر و اند یشـه، 
کشـمکش هاي د رونـی یـک قهرمـان را نشـان می د هنـد . سرنوشـت، تقد یـر، یـا نیروهاي 
ماوراءطبیعـی گاهـی باعـث ناکامـی قهرمان می شـوند . د ر«اریـن براکوویـچ» یک تصاد ف 
اتومبیـل مانـع می شـود  تـا قهرمـان فیلـم آن گونـه کـه می خواهـد ، بـه هد فـش برسـد . 
از سـوي د یگر، گره افکنی هـا معمـوالً باعـث بد تر شـد ن اتفاق ها می شـوند  و گاهی چرخش 
ناگهانـی کنـش د ر یـک پی رنـگ همه چیز را وارونـه می سـازد . مقد مه چینی هـا ابزارهایی 
د ارنـد  کـه مخاطبـان بـراي د نبال کـرد ن فیلم بـه آن ها نیـاز د ارنـد . مقد مه چینـی ابتد اي 

ساختار یا متن؟
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نقد کتاب پژوهشى (هنر)

فیلـم شـامل نقشـه، راوي، کشـمکش فرعـی و اطالعـات بصري اسـت. هـر مقد مه چینی 
د اراي نقشـه یـا راهنمـاي حرکـت اسـت و آن را کسـی بـراي تماشـاگر روایـت می کنـد . 
نخسـتین کشـمکش می توانـد  اصلـی نباشـد  و اطالعـات بصـري آن بـه تماشـاگر کمک 

می کنـد  تـا د ر «متن د اسـتان» قـرار بگیرد .
د ر بخـش ششـم کتـاب بـا عنـوان «توالـی د اسـتان» بـه مد یریـت و سـازمان د هی 
صحنه هـا اشـاره شد ه اسـت تـا کنـش، هیجـان و پی رنـگ د ر هماهنگـی بـا هـم بتواننـد  
کاري کننـد  کـه تماشـاگران جریان اطالعات را د نبـال کنند . اگر مخاطـب از د نبال کرد ن 
د اسـتان خسـته شـود ، بـه معناي آن اسـت کـه برقـراري ارتباط میـان صحنه هـا برایش 
د شـوار بود ه اسـت. ایـن معضـل اغلـب د ر مرحلۀ طـرح کلـی روید اد  ها رخ می د هـد  و 60 
تـا 70 صحنـۀ فیلم نامـه به این ترتیـب تمرکـز واحـد ي ند اشـته و سررشـتۀ د اسـتان از 
د سـت نویسـند ه و به تبـع آن، از د سـت تماشـاگر بیرون مـی رود . د ر این بخش، نویسـند ه 
بـا تجزیـه و تحلیـل د و فیلـم «هفـت» و «زیبایی امریکایـی» این معضل را مورد  بررسـی 

قرار د اد ه اسـت. 
بخـش هفتم بـا عنوان «هنـر حقیقی پی رنگ سـازي» پی رنـگ را به پیـچ و مهره اي 
تشـبیه می کنـد  کـه مصالـح فیلم نامـه را بـه هـم پیونـد  می زنـد  و مالحظـات سـاختاري 
د اسـتان را بـه لحظاتـی تبد یـل می کنـد  کـه باعـث هد ایـت مقد مه چینی د اسـتان شـد ه 
و بـر وزن آن می افزایـد . ازنظـر نویسـند ة کتاب، عمـق  د اد ن به شـخصیت پرد ازي د ر کنار 
د رگیـر کـرد ن تماشـاگر عامل مهمی اسـت که تماشـاگر را به د اسـتان نزد یک می سـازد . 
همچنیـن وي اعتقـاد  د ارد  کـه پی رنگ سـازي وسـیله اي اسـت بـراي ایجـاد  هیجـان 
واقعـی، د وري از افـراط د ر احساسـات گرایی، ایجـاد  تعلیـق د ر د اسـتان و ارائـۀ اطالعـات 
بـه تماشـاگران؛ زیـرا تقسـیم بند ي مناسـب همیـن اطالعـات اسـت کـه باعث می شـود ، 
تماشـاگران اصطالحـاً از زیروبم د اسـتان و شـخصیت ها سـر د ربیاورند  و بـا آن ها همد لی 
کننـد . د ر ایـن بخـش نویسـند ه بـه مفهومـی بـه نـام گره افکنی هـاي غیرمنتظره اشـاره 
می کنـد  کـه بـراي خلق بیشـترین میـزان تعلیق بـه کارگرفته می شـوند ؛ همـان عنصري 
کـه تماشـاگر را لبـۀ صند لـی اش نگـه د اشـته و مانـع از آن می شـود  کـه با خیـال راحت 
بـه صند لـی اش تکیـه بد هـد  و د اسـتانی را د نبـال کنـد  کـه حـد س می زنـد  بعـد ش چه 

اتفاقـی رخ خواهد  د اد .
 د ر بخـش هشـتم کتـاب هنـر پی رنگ سـازي بـه «مشـکالت رایـج د ر سـاختمان 
پی رنـگ» پرد اختـه شـد ه کـه از آن میـان می تـوان بـه میـزان کنش هـا د ر د اسـتان 
اشـاره کـرد  کـه بیـش از انـد ازة الزم حضـور د ارنـد . صحنه هـا بایـد  تأثیر کشـمکش ها بر 
شـخصیت ها را بـه نمایـش بگذارنـد  و ایـن تنهـا زمانی ممکـن خواهد  بود  کـه کنش هاي 
معنـاد اري خلـق شـوند ، نـه این کـه د ر صحنه هـاي فراوانـی شـخصیت ها مشـغول انجـام 
کارخود شـان باشـند . به عبارت د یگـر، ضمـن این کـه شـخصیت ها مختـار به انجـام کنش 
هسـتند ، امـا از چارچـوب  پی رنگ هـا فراتـر نخواهنـد  رفـت. د ر ایـن بخـش نویسـند ه به 
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ایـن پرسـش پاسـخ می د هـد  کـه چگونـه بایـد  کنش هـاي معنـاد ار خلـق کـرد . یـک راه 
سـاد ه اش آن اسـت کـه هرچـه نشـان می د هنـد ، بایـد  به نوعـی بـا موضوعشـان ارتبـاط 
د اشـته باشـد . تمامـی اطالعـات ارائه شـد ه بایـد  به گونـه اي بـه هـم ارتبـاط پیـد ا کننـد  
تـا تماشـاگر از ایـن طریـق بتوانـد ، بـراي فهم د اسـتان ایـن اطالعـات را ماننـد  تکه هاي 
پازلـی کنـار هـم بچینـد . زنجیـره اي از معضل هـا د ر پـرد ة اول رخ می د هنـد  و مشـخص 
می کننـد  کـه «جوهـره» اصلی د اسـتان کـد ام اسـت. د ر پـرد ة د وم، این معضل هـا همراه 
بـا شـخصیت ها «رشـد » می کننـد  و چنـد  پی رنـگ فرعـی بـه نمایـش د رمی آیـد  کـه بـا 
پی رنـگ اصلـی د اسـتان ارتباطـی تنگاتنـگ د ارند  و سـرانجام د ر پرد ة سـوم بـه نقطه اي 
از د اسـتان می رسـیم کـه الجـرم همه چیـز حـل و فصـل می شـود . قهرمـان یـا موفـق 
می شـود  و یـا شکسـت می خـورد . ایـن را نیـز بایـد  افـزود  کـه کمتـر د اسـتان موفقـی را 
سـراغ د اریم که نویسـند ه برخـالف پرد ه هـاي اول و د وم فیلم نامه، ناگهـان تصمیم بگیرد  
که د سـت سرنوشـت را وارد  د اسـتانش بکنـد  و برخالف جریان طبیعـی فیلم نامه حرکتی 
بکنـد . ایـن شـاید  بزرگ ترین سـمی باشـد  کـه پیکرة یـک فیلم نامـه را مسـموم مى کند . 
ارتبـاط تنگاتنـگ عناصـر د ر طـول یـک فیلم نامه اگر به نحـوي د قیق به نمایـش د ربیاید ، 
هیـچ گاه نویسـند ه نمی توانـد  «هـوس» کنـد  کـه تغییـري خلق السـاعه د ر د اسـتان بـه 
وجـود  بیـاورد . عیـب و ایـراد  د یگـر د ر طراحـی پی رنـگ د اسـتان آن اسـت کـه منحنـی 
تغییـر و تحـول شـخصیت را نمی توانیـم د نبـال کنیـم، چراکـه ایـن منحنـی د ر خـالل 
پی رنـگ شـکل می گیـرد ، صعـود  کرد ه یا افـت می کنـد  و هیجان هاي وجود  شـخصیت را 
به طـرزي پذیرفتنـی بـه نمایـش می گـذارد . گاهـی د ر این مسـئله مقد مه چینی د اسـتان 
قابـل رد یابـی نیسـت. مقد مه چینـی همان ارائۀ اطالعات اسـت که اگر از سـوي تماشـاگر 
قابـل پیگیـري نباشـد ، د اسـتان با شکسـت روبرو می شـود . یکـی از راه هایی کـه می تواند  
بـه د اسـتان و تماشـاگر کمـک کنـد  تـا سررشـته را گم نکنـد ، اسـتفاد ه از مفهـوم کار یا 
وظیفـه اي اسـت کـه بـر عهـد ة قهرمـان نهـاد ه شد ه اسـت. وقتی وظایـف یک قهرمـان را 
د ائمـاً بـه تماشـاگر گوشـزد  می کنیـم، د ر ذهـن او توقعاتی ایجـاد  می نماییم تا حواسـش 
بـه رخد اد  هـا و اتفاق هـاي بعد ي باشـد . این نکته بسـیار اهمیـت د ارد  کـه فیلم نامه نویس 
بتوانـد  د رك کنـد  کـه تماشـاگران د ر چـه زمانـی از چه چیزهایـی باید  آگاه شـوند  و این 
تنهـا زمانـى میسـر خواهـد  بـود  کـه تماشـاگران د اسـتان را همـراه بـا شـخصیت تجربه 
کننـد . البتـه، فرامـوش نکرد ه ایم که قائـل به عنصري به نـام «غافلگیري» هسـتیم و این 
هد یـۀ  ارزنـد ه را نبایـد  از تماشـاگران د ریـغ کـرد . شـاید  براي همین اسـت کـه فیلم نامه 
و د اسـتان بیـش از هـر عنصـر هنـري د یگـري باید  بـه زند گی نزد یـک باشـد  و د ر همان  
حـال از آن فاصلـه د اشـته باشـد . ایـن یک فناوري د شـوار اما شـد نی اسـت کـه فیلم نامه 
بتوانـد  حال و هـواي زند گـی را پیـد ا کنـد ، امـا د ر مسـیري حرکـت کنـد  که نویسـند ه از 
پیـش به آن فکر کرد ه و مسـیرش را د ر ذهن ترسـیم کرد ه اسـت. نویسـند ه بـه این بهانه 
نبایـد  د ائمـاً صحنه هایـی را روي کاغـذ بیـاورد  کـه فقـط و فقـط واقعی هسـتند ، اما یک 
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نقد کتاب پژوهشى (هنر)

چیـز خـاص را بـه نمایـش می گذارند . حرکت د اسـتانی بایـد  به جایی منجر بشـود ، حتی 
اگـر شـخصیت د ر انجـام یـک کنـش از خـود ش ترد ید  نشـان د هـد . نباید  فرامـوش کرد  
کـه ترد یـد  شـخصیت د ر انجام یـک کار، زمینه سـاز به وجـود  آمد ن یک قهرمـان منفعل 
نیـز اسـت، امـا اگـر بتـوان شـخصیت را به گونه اي د رگیـر تنش هایـش کرد  کـه از انفعال 
بـه حرکـت پیش رونـد ه برسـد ، آن گاه بـا شـخصیتی روبـه رو هسـتیم کـه مثـل خیلی از 

آد م هایـی رفتـار کـرد ه کـه روزانـه د ر زند گـی با آن هـا برخـورد  مى کنیم.
 د ر بخـش نهـم کتـاب، نویسـند ه سـراغ «ابزارهـاي تحلیل» مـی رود  و معتقد  اسـت 
کـه اغلـب نمی تـوان بـه معنـاي د قیـق کلمـه گفت کـه کجـاي کار ایـراد  د ارد ، امـا چند  
قاعـد ة کلـی ارائـه می کنـد  کـه بـه نظـرش می تواننـد ، عیب هـاي یـک فیلم نامـۀ ضعیف 
را نمایـان کننـد . نخسـتین قاعـد ه، یافتـن قهرمـان منفعـل اسـت کـه باعـث می شـود ، 
د اسـتان رونـد  کنـد ي پیـد ا کنـد . هرچنـد  ممکـن اسـت، ایـن مسـئله ناشـی از کمبـود  
کشـمکش د ر د اسـتان نیـز باشـد . بااین حـال اگر متوجه شـد ید  کـه قهرمـان د ر البه الي 
صفحـات فیلم نامـه سـرگرد ان اسـت، احتمـاالً انفعـال او باعـث چنین ضعفی شد ه اسـت. 
د ر ایـن مـوارد  بایـد  سـراغ صحنه هایـی رفـت کـه قهرمـان د ر آن هـا فعـال اسـت، یعنی 
د ارد  وظیفـه اي را انجـام می د هـد  و می تـوان ایـن صحنـه را شـمارش کـرد  و سـپس، 
صحنه هایـی را یافـت کـه وي هیچ گونـه فعالیتـی د ر آن هـا نـد ارد . اگر تعـد اد  صحنه هاي 
منفعـل از فعـال بیشـتر باشـد ، بـا قهرمـان منفعلی روبـه رو هسـتیم. راه د یگر، مشـخص 
سـاختن کشـمکش اصلـی فیلم نامـه به عنوان سـتون فقـرات د اسـتان اسـت. به طور کلی، 
تماشـاگران تحمـل ند ارنـد  کـه یـک شـخصیت بی هیـچ د لیلی از یـک صحنه بـه صحنۀ 
بعـد ي منتقـل شـود  و صـد  د قیقـه صبر کننـد  تا باالخـره صحنـه اي سرنوشت سـاز از راه 
فیلم نامه نویسـان  کـه  اسـت  آن  فیلم نامه نویسـی  د ر  رایـج  ضعف هـاي  از  یکـی  برسـد . 
رخد اد  هـاي  فقـرات  سـتون  به عنـوان  د اسـتان  پی رنـگ  کـه  می کننـد   تصـور  تـازه کار 
فیلم نامـه بایـد  کل کار را توضیـح بد هـد ، د رحالی کـه سـتون فقـرات یا کشـمکش اصلی 
اسـت  کـه پی رنـگ را  شـکل می د هد . از سـوي د یگر، نویسـند ة کتاب هنر پی رنگ سـازي 
معتقـد  اسـت کـه باید  ارزش هاي صحنه اي مثبت و منفی مشـخص شـوند . شـاید  شـکل 
تقابل هـا د ر برابـر قهرمـان د اسـتان مناسـب نباشـد . شـاید  کشـمکش چـه منفـی و چـه 
مثبـت، رو بـه جلـو حرکـت نمی کنـد  و تنـش و تعلیـق الزم را ایجـاد  نکرد ه اسـت. بـراي 
اطـالع از چنیـن ضعف هایـی بایـد  سـراغ تک تـک صحنه هـا رفـت و ارزش هـاي مثبت یا 
منفـی را د ر آن هـا مشـخص کـرد . ارزش هـر صحنـه به این معنا اسـت کـه نتایج حاصل 
از رویارویـی قهرمـان بـا کشـمکش ها چـه نتیجـه اي د ر بر د اشته اسـت؟ آیـا نتیجه اش به 
نفـع پیشـبرد  د اسـتان بـود ه یـا نبود ه اسـت؟ د ر واپسـین بخش کتـاب، نویسـند ه به ذکر 
کلیاتـی د ربـارة نوشـتن پرد اختـه و به ایـن نکتۀ مهم اشـاره می کنـد  کـه «فیلم نامه هاي 
مهـم آن هایـی هسـتند  کـه بـا هیجان هـاي مـا ارتباط برقـرار می کننـد » (صفحـه 232) 
بسـیاري از مـا فیلم هایـی را د وسـت د اریم که ما را تحـت تأثیر قرار د اد ه انـد  و د رحالی که 
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د اسـتاِن نوشـته روي کاغـذ، هیـچ نوع جلوة ویـژه اي نـد ارد ، به جز قلمی کـه د ر کامپیوتر 
انتخابـش کرد ه ایـم یـا خـود کاري کـه مقـد اري نوشـته را روي یک د سـته کاغـذ منتقل 

ساخته اسـت.

نتیجه گیري
مختلـف  زمینه هـاي  د ر  هرچـه  شـد ،  بیـان  نوشـتار  ایـن  ابتـد اي  د ر  کـه  همان طـور 
تد ویـن،  کارگرد انـی،  ماننـد   رشـته ها  د یگـر  تـا  گرفتـه  فیلم نامه نویسـی  از  فیلم سـازي 
طراحـی صحنـه و لبـاس و ... بـه فارسـی کتـاب منتشـر شـود ، بـاز هـم نیـاز بـه چاپ و 
انتشـار کتاب هـاي سـینمایی وجـود  خواهـد  د اشـت؛ زیـرا هـر تجربـۀ تـازه اي اطالعـات 
و د انسـتنی هایی را بـه ارمغـان مـی آورد  کـه د انسـتن آن هـا بهتـر از ند انسـتن اسـت. 
نگارنـد ه به عنـوان کسـی که مقاله هـاي گوناگونـی د ربارة فیلم نامـه نوشـته و د راین زمینه 
کتاب هـا و مقاالتـی ترجمـه کـرد ه و همچنـان خواهـد  کرد ، بایـد  اذعان کند  کـه آموزش 
کتاب هـاي خارجـی، ضمـن این کـه د ربرد ارنـد ة نـکات آموزشـی، تحلیلـی و تئوریکـی
ـ به ویـژه د رزمینـۀ فیلم نامه نویسـی ـ هسـتند ، امـا ماننـد  تیـغ د و د م عمـل می کننـد ؛ 
بـه ایـن معنـا کـه مثال هـا و نکته هایـی کـه د ر هـر کتـاب فیلم نامه نویسـی ترجمه شـد ه 
خارجـی  نمونه هـاي  بـا  اینجـا  د ر  کـه  فیلم نامه نویسـى  و  اسـت  غیربومـی  می بینیـم، 
روبـه رو می شـود ، بایـد  بـه تد ریـج ایـن توانایـی را نیـز د ر خـود  به ظهـور برسـاند  که د ر 
کسـري از ثانیـه بتوانـد ، نمونه هـا را با شـخصیت ها، کنش هـا و فرازوفرود  هـاي د راماتیک 
بومـى همسـان کنـد . کسـی کـه د رحـال آمـوزش فیلم نامه نویسـی ازطریـق کتاب هـاي 
ترجمه شـد ه بـه زبـان فارسـی اسـت، بایـد  این را نیـز آمـوزش ببیند  کـه ما بـه ازاي بومى 
د روس و نمونه هـاي ارائه شـد ه را بیابـد  و بـه آن هـا بیند یشـد  و آن هـا را مـورد  تجزیـه و 
تحلیـل قـرار د هـد ، بی آن کـه اد عایـی د ر کار باشـد  کـه ماننـد  ارشـمید س بایـد  «اورکا! 
اورکا!» راه اند اخـت. بایـد  گفـت: یکـی از د الیـل ضعـف فیلم نامه نویسـی د ر سـینماي ما 
آن اسـت کـه فیلم نامه نویسـان ـ چـه حرفـه اي و چـه تـازه کار ـ بـه د نبـال پیاد ه کـرد ن 
د قیـق الگوهایـی هسـتند  که نویسـند گان خارجی بر اسـاس فرهنگ و نگـرش خود  روي 
کاغـذ آورد ه انـد . اگرچـه اصـول یکـی اسـت و اصـول را می تـوان آموخـت، امـا نمی تـوان 
الگوهـاي رایـج د ر فیلم نامه نویسـی د ر سـطح جهـان را طابـق النعـل بالنعل بـد ون بومی 
سـاختن، بـه اجـرا د رآورد  کـه اگـر هم اجـرا شـود ، نتیجۀ مؤثـري نخواهد  د اشـت. کتاب 
هنـر پی رنگ سـازي نیـز از ایـن قاعـد ه مسـتثنی نیسـت. اگرچـه الگوهایی که کـوگل به 
آن هـا اشـاره می کنـد ، قابلِ تأمـل هسـتند  و می تـوان بـه آن هـا اعتمـاد  کـرد  و بر اسـاس 
آن هـا پی رنگ سـازي فیلم نامـه را تحکیـم بخشـید ، امـا نمونه هایـی کـه او ارائـه می کند ، 
شـاید  اگـر بـه همان سـبک و سـیاق د ر فیلم نامـه اي به کار گرفته شـود  که شـخصیت ها 
ایرانی انـد  و فرهنـگ و زند گی شـان، حتـی با همسایگانشـان متفاوت اسـت، چه برسـد  به 
آد م هایـی د ر آن سـوي آب هـا، مطمئن نیسـتیم کـه نتیجۀ به د سـت آمد ه قابلِ د فاع باشـد . 

ساختار یا متن؟
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نقد کتاب پژوهشى (هنر)

تنهـا نکتـه اي کـه باقـی می ماند ، اشـاره به نثـر مترجم اسـت. اگرچه فرصـت مقابلۀ متن 
اصلـی و فارسـیـ  باتوجه بـه د اشـتن نسـخۀ اصلـی کتـاب- به د الیلـی ممکـن نشـد ، امـا 
بـه نظـر می رسـد  کـه مترجـم از متـن اصلی کتـاب عـد ول نکرد ه اسـت. یک د لیـل آن را 
بایـد  د ر نثـر او جسـتجو کـرد  که همچنان سـبک و سـیاق آثـار ترجمه شـد ه را د ارد  و د ر 
جاهایـی امـکان بازبینی و ویراسـتاري مجد د  را د اشـته کـه احتماالً به د الیلـی امکان پذیر 

نشد ه اسـت.

پى نوشت
1. H.R.decosta

2. Inciting Incident: How to Begin Your Story and Engage Audiences Right Away 

3. Story Climax: How to Avoid Disappointed Audiences and Craft a Screenplay or 

Novel Climax That Thrills & Delights (Story Structure Essentials)

4. براي پیشگیري از اغتشاش ذهنی خوانند گان یاد د اشت حاضر رسم الخط کتاب د ر نقل قول ها حفظ شد ه 
است. 

5. یا مسامحتاً ضد ِقهرمان
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چکید ه
کتاب گوشـه، حاصل سـى سـال کار ارشـد  تهماسـبى کتابى اسـت که به علت مد ت زمان بسـیار 
طوالنـى تألیفـش تغییـر برخى از مفاهیم کلید ى را از سـر گذراند ه اسـت، به ویـژه د گرگونى هاى 
بـزرگ د ر د انشـورى و پژوهـش موسـیقى. باوجـود  ایـن، بررسـى هاى د قیق تـر نشـان مى د هـد  
ایـن کتـاب بـه د لیـل تصحیح هـاى انتقـاد ى اش از منابـع اولیـه، تفکیـک اطالعات بـه د وره هاى 
تاریخـى، د انـش د سـت اول د ربـارة موسـیقى د سـتگاهى و نیز گـرد آورى حجم بزرگـى از مطالب 
پراکند ه د ر منابع متعد د  بسـیار سـود مند  و راهگشـا اسـت. د رعین حال همین بررسـى ها روشـن 
مى سـازد  کـه اطالعـات مد خل هـاى مربـوط بـه د وران باسـتان و د ورة اسـالمى کتـاب را بایـد  با 
احتیـاط بیشـترى مطالعـه و اسـتفاد ه کـرد  زیـرا از آن رو کـه ایـن حـوزة اصلى کار مؤلـف نبود ه 

خطاهـا و لغزش هایـى د ر آنهـا راه یافته اسـت.

کلیـد واژه: کتـاب گوشـه، فرهنگ نواهـاى ایران، ارشـد  تهماسـبى، موسـیقى ایرانى، موسـیقى 
د ستگاهى 

مقد مه 
کتـاب گوشـۀ ارشـد  تهماسـبى با عنـوان فرعى فرهنـگ نواهاى ایـران، اگـر از آن ترکیب 
حصـرى «نواهـاى ایران»اش به پیروى از خود  مؤلف (تهماسـبى، 1397: 21) به مسـامحه 
بگذریـم و نپرسـیم بـا چنیـن عنوانـى، بـراى مثـال چرا «مقـام سـحرى» کرمانشـاهى یا 
«َمیـُرك» بلوچـى مد خلـى د ر آن نـد ارد ، فرهنگ نامـه اى اسـت د ربـارة یـک نـوع خـاص 
از موسـیقى د ر ایـران. بـراى فهـم ایـن موضـوع بایـد  شـرح خـود  مؤلـف را کـه د ر مقد مه 
مى گویـد : «کتـاب حاضـر [...] خـود  را بـه گسـتره اى خـاص از موسـیقِى ایرانـى محـد ود  

 آروین صد اقت کیش 
aviehs@yahoo.com آهنگساز، پژوهشگر و منتقد  موسیقی

طرح پنهان
    :    
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نقد کتاب پژوهشى (هنر)

کـرد ه، تنهـا بـه توضیح نام  آهنگ هـا و لحن هـا مى پرد ازد » (همـان: 13)، د ر نظـر بگیریم 
و تلویحـاً بپذیریـم کـه مراد  از «موسـیقِى ایرانى» هم این جا همان شـکل هنرى و شـهرى 
موسـیقى د ر مراکـز فرهنگـى یـا به بیان د قیق تر، موسـیقى کالسـیک ایرانى اسـت که د ر 
کتـاب، «موسـیقى رسـمى و اصلـى» (همـان: 21) خوانـد ه شـد ه. اگـر این موضـوع را که 
محتـواى کتـاب قویـاً بـر آن گواهى مى د هـد ، بپذیریـم و د ر آن چون و چرایـى نیابیم، فارغ 
از نکته هـاى خـرد  و کالن مصد اقـى کـه مى تـوان د ر متـن یافـت و د ربـارة آنهـا بحث هاى 
د رازد امـن بـه راه اند اخـت، سـه نکتۀ کلیـد ى و کلى (د ر حکـم تعمیم بخـش اعظم همان 
نـکات) د ر میان اسـت که الزم اسـت بررسـى شـود : نخسـت: مـد ت زمان تکمیـل کتاب و 
ماجرایـى کـه تا نشـر از سـر گذرانـد ه اسـت، د وم: معنى/روش شناسـى پژوهیـد ن و د انش 
موسـیقى از لحـاظ فنـى نـزد  مؤلفـش و د گرگونى هاى همـان معنى د ر د نیاى موسـیقى و 
موسیقى شناسـى و سـوم: روش شناسـى و محتـواى هریـک از مد خل ها. روشـن اسـت که 
ایـن سـه قویـاً همبسـتۀ یکد یگر و بر هـم تأثیرگذارنـد . مخصوصـاً اگر به شـکل ترتیبى و 

بـه همـان ترتیب شماره هایشـان د رك شـوند .

اثِر زمان
به هنـگام بـود ن د ر جهـان مـا اهمیـت خاصـى د ارد  به ویـژه د ربـارة محصـوالت فرهنگى 
و علمـى کـه بـه سـرعت د ر حـال بـه روز شـد ن هسـتند 1. بسـیارى از آثـار گرانقـد ر را 
مى شناسـیم کـه اگـر د ر زمـان د یگـرى بـه د سـت آمـد ه بود ند ، ممکـن بـود  ارج و ارزش 
د یگـرى مى یافتنـد ، یـا حتـى آثـارى را مى شناسـیم که بـه د لیـل «نابه هنگامـى» از حد  
نهایـت اثرگـذارى و فایـد ه اى کـه مى توانسـتند  د اشـته باشـند  د ور افتاد نـد ،2 یـا بـه کل 
فرامـوش شـد ند . کتـاب گوشـه نیـز چنین اسـت. تکمیـل و د ر نهایـت چـاپ آن نزد یک 
بـه سـه د هـه به طـول انجامیـد ه (از سـال 1372 تـا 1397) (همـان: 21) و د ر این سـه  

■ تهماسبى، ارشــد  (1397). کتاب گوشه: فرهنگ 
نواهاى ایران. تهران: ماهور.
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طرح پنهان

د هـه بنا بـه اذعـان مؤلـف د ر مقد مـه ، د ر مـد ت چنـد  سـال پایانـى هـم کار چند انـى 
اعـم از تألیفـى، تد وینـى یـا ویرایشـى روى آن انجـام نمى شـد ه اسـت (همـان: 12 و 
22). بـه بیانـى کار متوقـف بود ه اسـت. همیـن نکتـه باعـث مى شـود  هنگامـى کـه آن را 
مى خوانیـم (د ر پیونـد  بـا برخـى مد خل هـا) از یک سـو افسـوس بخوریـم کـه اى کاش 
چنیـن کتابـى زود تـر د ر د سـترس مى بـود  و بیـش از آنـى کـه امـروز مى توانـد  باشـد  
راهگشـاى مطالعـات موسـیقى د سـتگاهى مى شـد  و از سـوى د یگر بـاز حسـرت ایـن را 
د اشـته باشـیم کـه اى کاش کتـاب به هنگام تـر منتشـر مى شـد  تـا نـه ایـن که بـر زمینۀ 
مطالعـات موسیقى شـناختى امروزیـن د رك و سـنجید ه شـود  بلکـه د سـت کم زمینه سـاز 
برخـى از آن هـا باشـد . هنگامـى که روند  تألیف تا نشـر اثـرى چنین طوالنى مى شـود  آن 
هـم بـه سـببى جز مـد ت زمان الزم بـراى انجام کار مطالعه یا نوشـتن، همیشـه خطر آن 

هسـت کـه حتـى مفاهیـم کلیـد ى د ر گـذر زمانـى چنین بـزرگ تغییـر کند .
همیـن گـذر زمـان اسـت کـه باعـث مى شـود ، خواننـد ة متخصـص یـا د قیـق کتاب 
گوشـه هنـگام خوانـد ن احسـاس کنـد ، بعضـى از اطالعـات آن امـروز بـه شـکل هاى 
گسـترد ه تر و پیشـرفته ترى د ر د سـترس اسـت. د رنتیجه خوانند ه ممکن اسـت د ر بعضى 
جاهـا ـ کـه د ر بخش هـاى پسـین مقالـه خواهیـم د یـد  ـ ترجیـح بد هـد  بـراى مطالعـه 
مسـتقیماً بـه آن مطالعـات بـه روز مراجعـه کنـد  و حتـى به عنـوان حرکـت نخسـت هـم 
سـراغ کتـاب گوشـه نیایـد ، به ویـژه کـه مد خل هـاى کتاب گوشـهـ  اگـر منفرد  بـه آن ها 

بنگریـمـ  راهنمـاى خواننـد ة مشـتاق یـا نیازمنـد  مطالعـات تکمیلـى نمى شـوند .

پژوهش موسیقى و معنى آن
کتـاب، نوشـتۀ مؤلفـى اسـت موسـیقى د ان کـه عمـد ة شـهرت حرفـه اى اش د ر عمـل 
موسـیقى و تقریبـاً همسـنگ آن، د ر معلمـى اسـت. د ر ایـن راه پیش ازایـن هـم تألیف ها 
و ابد اعاتـى د اشـته کـه بیشترشـان حاصـل تجربیـات معلمانـه اش بود ه اسـت. اینجـا نیـز 
وضـع تقریبـاً همان گونـه اسـت. بخشـى از محتواى کتـاب گرچه نـه به شـکل نظام یافته 
و مرتـب فرهنگ نامـه اى کنونـى، بلکـه بـه شـکل هاى مختلـف د ر کارگاه هـا، کالس هـا 
و حتـى برنامه هـاى راد یویـى از زبـان مؤلفـش بیـان شـد ه، یـا پایـه و اسـاس الزم بـراى 

رسـید ن بـه آن هـا د ر چنیـن فرآیند ى قـوام یافته اسـت.
اگـر باد قـت بـه محتـواى کتـاب و تحلیل هـا و مقایسـه هاى ارائـه شـد ه د ر کتـاب 
بنگریـم، مى بینیـم کـه چگونـه معنـاى د انـش موسـیقى نـزد  مؤلـف شـکل گرفته اسـت. 
از د یـد  او و هم نسـالنش چنیـن د انشـى نوعـى بصیـرت حاصل د قـت د ر عمل موسـیقى 
اسـت کـه برخـى از موسـیقى د انان از انتـزاع مصد اق هـاى مختلـف کارشـان بـه د سـت 
مى آورنـد . آن هـا از احاطـه و اشـراف بـه ماد ة کارشـان بـه انتزاع هـا و تعمیم هایى د سـت 
پیـد ا مى کننـد  و مى تواننـد  د سـت کم کار را د ر چارچوبـى نظرى توصیف یـا صورت بند ى 

کننـد . بد یـن صـورت نظریه پـرد از و نظریه پـرد ازى از د ل کار عملـى برمى آیـد .
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از ایـن بابـت، کتـاب گوشـه بـا همـۀ تازگى هایى کـه زین پـس د ر آن خواهیـم د ید ، 
بـا برخـى آثـار د یگـر همچـون فرهنـگ موسـیقى ایرانـى اثـر ارفـع اطرائـى و واژه نامـۀ 
موسـیقى ایران زمیـن اثـر مهـد ى ستایشـگر که هـر د و د ر مقد مـه (همـان: 14) د ر مقام 
پیشـینۀ تألیـف آمـد ه هم سـنخ و هم خانـواد ه بـه شـمار مى آیـد . همـۀ ایـن آثـار حاصل 
کار یـک نفـر موسـیقى د ان/معلم مشـتاق د انـِش د انش نامـه اى و حاصل جمـع بصیـرت 
نظـرى موسـیقایى موجـود  د ر اطـراف او یـا پرد اخته شـد ه بـه نیـروى اند یشـۀ او اسـت. 
هم خانواد گـى بـه جـاى خـود ، اما کتـاب گوشـه را حتى اگر تنها بر اسـاس کمیت سـاد ة 
مد خل هایـش نسـبت بـه اسـالف خـود  بسـنجیم، باید  یـک گام بلند  بـه پیش، به شـمار 

آورد .

روش شناسى و محتواى مد خل ها
تکیـه بـر مطالعـات د سـت د وم د ارد  و  روش تد ویـن مطالـب د ر فرهنگ نامه هـا عمد تـاً 
راهبرد هـاى انتخـاب مد خـل نیـز بـه گونـه اى اسـت کـه بـا تحد یـد  و حصـر عنـوان و 
اهـد اف فرهنگ نامـه بخوانـد . راهبرد ى که ارشـد  تهماسـبى بـراى موضـوع د وم برگزید ه، 
چنان کـه پیش ازایـن هـم اشـاره شـد ، «توضیـح نـام آهنگ هـا و لحن هـا» (همـان: 13) 
اسـت و منظـور او از ایـن «آهنگ هـا و لحن هـا»، بیشـتر نام سـاختارهاى اجرایـى اعم از 
نمونه هـاى امـروزى د ر موسـیقى د سـتگاهى یـا نمونه هاى قد یمـى و باسـتانى باقى ماند ه 
د ر تاریـخ اسـت. از همیـن رو بـراى مثـال مد خلـى د ر توضیـح یـا معرفـى «مرغ سـحر» 
نمى یابیـم کـه هـم به یـک معنى «آهنگ» اسـت و هم متعلـق به همان «گسـترة خاص 
موسـیقى ایرانـى» کـه کتـاب قصـد  د ارد  فرهنگ نامـۀ آن باشـد . اگـر ایـن محد ود یـِت 
تصریح نشـد ه امـا بـه حـد  کافـى واضـح را د رنظـر د اشـته باشـیم مد خل هـاى کتـاب بـه 
خوبـى حـوزة اد عایـى را پوشـش مى د هـد . به نـد رت ممکـن اسـت عنوانـى بیابیـم کـه 
مى توانـد  مد خلـى د ر ایـن فرهنگ نامـه باشـد  و نیسـت. و اگـر به نـد رت چنیـن مد خلى 
بیابیـم، نمونـه اى حاشـیه اى اسـت کـه نبـود ش خد شـه اى جـد ى بـه فرهنگ نامـه وارد  
نمى کنـد . از این بابـت، فرهنـگ نواهـاى ایـران وام د ار چنـد  فرهنـگ عمومـى و تخصصـى 
موسـیقى پیـش از خـود  اسـت. بـه ایـن معنـى کـه قریب به اتفـاق مد خل هایـى کـه د ر 
آن هـا بـا محـد ود ة موضوعـى کتـاب حاضـر منطبق اسـت د ر این کتـاب هم جایـى یافته 
اسـت. امـا کتـاب تنهـا بـه آنها بسـند ه نکرد ه اسـت. مد خل هـاى فراوانـى مى تـوان د ر آن 
یافـت کـه پیش از ایـن د ر فرهنگ نامـه یـا لغت نامـۀ د یگـرى اطالعـات مربـوط بـه آن هـا 
موجـود  نبود ه اسـت. بـراى نمونـه، اطالعـات برخى نام ها و گوشـه هاى رد یف هـاى مهجور 
یـا کم تـر د ر د سـترس کـه حتـى د ر خـود  ایـن کتـاب هـم، تنهـا اسمشـان آمـد ه و بـه 

اعتـراف مؤلـف بـر محتـواى آن ها د سترسـى اى نبود ه اسـت.
منابـع نویسـند ه بـراى یافتـن آن نام هـا یـا همـان مد خل هاى کتـاب، افزون بـر ماد ة 
زنـد ة موسـیقایى موسـیقى معاصـر کـه از یک سـو بـه مـد د  ضبط هـا و نغمه نگارى هـاى 
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امـروزى و از سـوى د یگـر، بـه مـد د  سـنت شـفاهى، هنوز حـى و حاضـر به آن تسـلط و 
د سترسـى د اشـته، مد خل هایـى از قد یم تریـن فرهنگ هـاى لغـت (لغـت فـرس اسـد ى) 
جهـان  د ر  معرفـت  از  بزرگـى  بخـش  نگهبـان  و  شـاعران (حامـل  اشـارات  و  (همـان) 
فارسـى زبان) بـود ه اسـت. تکیـۀ اصلـى د ر ایـن کتـاب بیـش از همه، بـر اثر د وران سـاز و 
گرانسـنگ لغت نامه نویسـى بـه فارسـى یعنـى لغت نامـۀ د هخد ا» اسـت. این امـر همچون 
لبـۀ تیغـى همزمـان حسـن و عیـب را بـا خـود  د ارد . از یک سـو، مجمـوع د انـش اد بـى و 
تاریخـى لغت نامه هـاى پیشـین را بـه شـکلى قابلِ اطمینـان د ر اختیـار مؤلـف امـروزى 
مى گـذارد  و از سـوى د یگر، د ر جاهایـى کـه بحـث از منابـع موسیقى شـناختى اصلـى 
اسـت، احتمـال د ارد  بـه اعتبار اطمینـان حاصلـه او را از آنها د ور کنـد  (نمونه هایى از این 
امـر را ضمـن بحـث آتـى خواهیـم د یـد ). افـزون بر این تحـت تأثیـر همۀ ایـن انتخاب ها 
محتـواى مد خل هـا سرشـتى د وگانـه یافتـه یعنـى گاه مطالبـى د ر توضیـح معنـى لغات 
مى یابیـم (حتـى اشـاراتى بـه وجه تسـمیه) ماننـد  مد خل «د رغـم» (همـان: 242) و گاه 

توضیحـات نظـرى د ربـارة آنهـا و مفهومـى کـه نمایند ة آن هسـتند .3
رویکـرد  مؤلـف بـه اطالعاتى کـه د ر مقابل عنوان مد خـل آورد ه، خواه از منابع د سـت 
د وم اسـتخراج شـد ه باشـد ، خـواه از منابع اصلـى نوعى تصحیـح انتقاد ى اسـت. د ر جاى 
جـاى کتـاب گوشـه بـه نمونه هایـى برمى خوریـم که تهماسـبى بـا د قتى وصف ناشـد نى، 
مـوارد  اختـالف میـان منابـع را یافتـه و پیـش چشـم خواننـد ه گذاشته اسـت. چنیـن 
تصحیحاتـى مى توانسـت د ر نهـان خـود  نویسـند ه رخ د هـد  و بـه صـورت حـذف آن 
بخـش از اطالعـات کـه شایسـته تشـخیص د اد ه نمى شـد ، نمایـان شـود . امـا چنان کـه 
د ر نمونه هـاى زیـر مى بینیـم، او ترجیـح د اد ه اسـت ایـن فایـد ة مرتبـۀ د وم را نیـز از 

خوانند گانـش د ریـغ نکنـد :
«بال کبوتران گوشـه اى د ر د سـتگاه راسـت پنج گاِه رد یف برومند  که د ر نام گذارى اش 
اشـتباه شـد ه و د رحقیقـت آنچـه نورعلـى برومنـد  به عنـوان بـال کبوتـران آورد ه، پروانـه 
اسـت. پروانـه از گوشـه هاى د سـتگاه راسـت پنج گاه اسـت که د ر بیشـتر رد یف هـا روایت 

شـد ه و بـه صـورت ضربى هـم د ید ه مى شـود .
احتمـاالً برومنـد  خاتمـۀ معـروف رد یـف را، که به بـاِل کبوتر شـهرت د ارد ، بـا پروانه 
خلـط کـرد ه و بـه صـورت بال کبوتـرانـ  که به این صورت سـابقه اى ند ارد ـ  آورد ه اسـت. 
د اریـوش طالیـى، د ر نت نـگارى ایـن رد یـف، نغمـۀ برومنـد  را پروانـه نامیـد ه اسـت (که 
بایـد  نغمـۀ پروانـه یـا نغمـه مى نامیـد )  و عنـوان بـال کبوتـران را، کـه د ر رد یـف برومند  
پـس از نیریـز آمـد ه، حـذف کرد ه اسـت (مى بایسـت پروانـه مى نامیـد ). بـال کبوتـران د ر 
روایت هـاى فرصـت شـیرازى و مهـد ى قلـى هد ایـت از رد یـف میرزاعبـد اهللا، کـه هـر د و 

مقـد م بـر رد یـف برومند نـد ، و نیـز رد یف هـاى د یگـر نیامد ه اسـت.1
فقـط پایـور د ر تصحیـح رد یـف صبـا آن را د ر مقابـل پروانـه توضیـح د اد ه اسـت. د ر 
مقد مـۀ کتـاب آمـد ه کـه اسـتاد  ابوالحسـن صبـا آن انـد ازه کـه پایبنـد  د رسـت نواختن 

طرح پنهان
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گوشـه ها بـود ه به نامشـان توجهى ند اشـته و د ر برخى مـوارد  نام ها را جابه جا کرد ه اسـت.
پایـور د ر ایـن ویرایـش نـام د رسـت هـر گوشـه را مقابـل آنچـه صبـا بـه اشـتباه نوشـته 
آورد ه اسـت. تصحیحـات او به اسـتثناى بال کبوتـران، همگى به جـا و صحیح اند . وى این 

ترکیـب را د ر رد یـف برومنـد  د ید ه اسـت.» (تهماسـبى، 1397: 76)
او همـه جـا مـوارد ى از عـد م تطابـق میـان منابـع د ست سـوم و د سـت د وم را هـم 
گـزارش کرد ه اسـت. خـود ش بـه عنـوان یـک روش اعـالم شـد ه د ر ایـن بـاره د ر مقد مـه 

مى گویـد :  چنیـن 
«واژه هایـى کـه د ر منابـع مختلـف، بـا ارجـاع بـه فرهنگ هـاى مختلـف بـه عنـوان 
«لحـن» آمد ه انـد  ولـى د ر آن فرهنگ هـا ثبـت نشـد ه یا به گونۀ د یگرى تفسـیر شـد ه اند ، 
د ر این جـا ثبـت و بررسـى شـد ه اند ، مانند  پژواك که د ر کتاب  زمینۀ شـناخت موسـیقى 
ایـران (149)، بـه نقـل از لغت نامـۀ د هخـد ا، بـه اشـتباه نـام نوایـى اسـت یـا پِیغولـه که 
نام نامـۀ موسـیقى ایـران زمیـن به مد خـِل «آهنـگ» د ر لغت نامـه ارجاع د اد ه شـد ه، ولى 

د ر آنجا ثبت نشـد ه اسـت.» (همـان: 18)
د نبـال  وسواسـى  چنـان  بـا  تهماسـبى  مد خل نویسـى  کار  د ر  انتقـاد ى  تصحیـح 
شد ه اسـت کـه او را شـجاعانه بـه تصحیـح اشـتباه هاى پیشـین خـود ش هـم کشـاند ه و 
نمونـه اى به راسـتى کمیـاب، د سـت کم د ر فرهنگ نویسـى بـه فارسـى را رقـم زد ه اسـت:
 «سـال ها قبـل د ر کتـاب تصنیف هـاى عـارف نوشـته بود م: احتمـاالً پـس از انقراض 
راه  از  موسـیقى د انان  از  بعضـى  (تُرك هـا)  قاجارهـا  آمـد ن  کار  روى  و  زند یـه  سلسـلۀ 
خود شـیرینى و تملق گویـى، بیاتـى را کـه منسـوب بـه زند هـا بـود ه، بیـات تـرك اطالق 
کرد ه انـد .» (65) امـا اکنـون مى د انیـم کـه بیات تـرك حد ود  صد  سـال قبـل از به قد رت 
رسـید ن قاجارهـا سـابقه د اشـته و د ر تحفةالهنـد  (429)، حـد ود  سـال هاى 1100 ق.، 

به عنـوان یکـى از چهل وهشـت گوشـه آمـد ه اسـت.» (همـان: 97)
د ر این میـان، فـارغ از این کـه موافـق باشـیم جـاى چنیـن تصحیح هایـى د ر یـک 
فرهنگ نامـه اسـت یـا نیسـت و بحـث بى پایـان بـر سـر آن، جـاى یـک افسـوس د ربـارة 
ایـن رویکـرد  بـراى موافقان باقى اسـت. متأسـفانه مؤلف ایـن روش خود ، یعنـى پیگیرى 
تصحیح گرانـۀ سلسـلۀ منابـع را عمد تـاً تـا لغت نامـۀ د هخـد ا و منابـع هـم رد ه (از لحـاظ 
زمـان تألیـف یـا وزن) گسـترش د اد ه و د امنـۀ آن را تـا مقابلـه و مقایسـۀ منابـع اصلـى 
(احتمـاال بـه د لیـل د شـوارى د سترسـى بـه بسـیارى از منابـع و سـترگى حجـم چنیـن 

کارى) بـا ایـن منابـع میانى نگسـترد ه اسـت.
ایـن رویکـرد  تقریبـاً ثابت کـه د ر بررسـى هاى منبع شـناختى و تصحیـح صورت هاى 
مختلـف نام هـا نسـبتاً مفیـد  افتـاد ه، د ر انـد ك نمونه هایى شـکل گفتگوى انتقـاد ى (ابراز 
نظـر) بـا متـن مد خل پیـد ا کرد ه کـه چند ان روش مرسـومى د ر فرهنگ نویسـى نیسـت. 
معمـوالً اگـر انتقـاد  وارد  بـه حـد  رد  برسـد  بـا حـذف، خواننـد ه را  از گمراهـى احتمالـى 
منتـج از آن مى رهاننـد  و اگـر نرسـد ، طـرح آن نقـد  را د ر مد خـل یـک فرهنگ نامه جایز 
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نمى شـمارند . نمونـۀ زیـر از مد خـل «ابوعطـا» کـه د ربرد ارنـد ة نوعـى د فاعیـۀ سـبکى 
اسـت؛ د ر این بـاره بسـیار گویا اسـت:

«خالقـى د ربـارة کیفیـت ایـن آواز نوشـته اسـت: د رحقیقـت مى تـوان گفـت که این 
آواز نمونـۀ کاملـى از موسـیقى یکنواخـت ایرانى اسـت کـه ازاین حیث میان سـایر آوازها 
نظیر و نمونه اى ند ارد  و طبیعى اسـت که عامه را با این موسـیقى بیشـتر آشـنایى اسـت 

و بـه همیـن جهـت آن را آواز بـازارى نامید ه ایم». 
هرچنـد  خالقـى نظـرش را د ر صفحـۀ قبلـىـ  آنجـا کـه با اشـاره بـه ابوالحسـن صبا 
مى گویـد : اگـر بیـات تـرك خـوب اجـرا شـود  بسـى د لپذیر اسـت ـ کمـى تعد یـل کرد ه 
اسـت، بـا این حـال د ر این بـاره بایـد  گفـت: آثـار مانـد گارى ماننـد  آلبـوم بـه یـاد  عـارف 
کار محمد رضـا لطفـى، یـا آلبـوم  آسـتان جانـان کار پرویـز مشـکاتیان، کـه هـر د و را 
محمد رضـا شـجریان خوانـد ه، ظرفیـت بالقـوة آواز بیـات تـرك را بـراى آنچـه مى توانـد  

اصیـل، اسـتوار و د ر عین حـال زیبـا شـمرد ه شـود  نشـان مى د هـد . (همـان: 97)
کتـاب گوشـه بـا همـۀ بهره گیـرى موفقش از منابـع د سـت د وم لغت نامـه اى، آنجا که 
پاى اسـتفاد ه از منابع د سـت د وم موسیقى شـناختى و تاریخ موسـیقى و تاریخ عمومى به 
میـان مى آیـد ، بـه د لیـل همـان د یرآمد گى یاد شـد ه و این کـه کار تألیفش مد تـى متوقف 
بـود ه قـد رى بـا زمانـه ناهمراهـى مى کند  یـا د ر جاهایـى هـم تک منبعى مى شـود ؛ یعنى 
تقریبـاً تمـام محتـواى مد خـل از یک منبع نقـل و نه فرآورد ه مى شـود  (نمونـه: «نام هاِى 
ایرانـى د ر موسـیقِى عـرب» کـه تقریبـاً یکسـره نقلى اسـت از کتـاب اند یشـه هاى علمى 
فارابـى مهـد ى برکشـلى). ایـن امـر د ر نظر اهل فـن قد رى از بیشـینۀ سـود مند ى کتاب 
خواهـد  کاسـت. ایـن نمونه هـا کـه سـخت مبتنـى بـر منابـع قد یمى یـا انحصارى اسـت 
خواننـد ة آشـنا بـا پژوهش هـاى اخیـر د ر ایـن باره هـا را قـد رى د ر اند یشـۀ ناهمزمانـى 

فرومى بـرد : 
«از موسـیقى پیش از د وران ساسـانیان (اشـکانیان) اطالع د قیقى د ر د سـت نیسـت. 
حسـن پیرنیـا نوشـته اسـت: از ایـن صنایـع پارتـى همین قـد ر مى تـوان گفـت کـه یـک 
نـوع موسـیقى د اشـتند  ولـى از آالت موسـیقى پید اسـت که موسیقى شـان خشـن بود ه؛ 
زیـرا د ر ضیافت هـا فقـط نـى و تنبـور مى زد نـد  ... بنابرایـن موسیقى شـان بیشـتر ضـرب 
بـود ه (هرود یـان، کتـاب 4، بنـد  20) ... از اد بیـات پارتـى بـه مـا هیچ گونـه اطالعاتـى 
نرسـید ه، ولـى معلوم اسـت کـه آوازهایى د اشـته اند  کـه نثر ُمرسـل نبـود ه و آن آوازها را 

مى خواند ه انـد .» (تاریـخ ایـران باسـتان: 2358) (تهماسـبى، 1397: 62)4
شـگفت آور نیسـت اگـر خواننـد ه از خـود  بپرسـد : چـرا این جا بـه جاى اشـاره به یک 
منبـع کهنـۀ تاریـخ عمومـى هیـچ اثـرى از کارهـاى مهشـید  فراهانـى (1389)، مـژگان 
خان مـراد ى (1394)، سـارا ذوالفقـارى و بهمـن فیروزمنـد ى (1394)، مهتـاب مبینى و 
معصومـه حق پرسـت (1397) و مشـابه آن یـا حتـى منبـع قد یمى تـرى مثـل (بویـس و 

فارمـر، 1368) نمى بینیـم.

طرح پنهان
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نقد کتاب پژوهشى (هنر)

افـزون بـر بازتـاب منابـع د سـت د وم و سـوِم اغلـب قابـل اعتمـاد ِ َسَرند شـد ه از نظـر 
مؤلـف، پژوهـش د سـت اول، یعنـى تتبـع و غـور خود  مؤلـف د ر محتـواى هـر مد خل که 
پیش از ایـن د ر جـاى د یگـرى د ید ه نشـد ه باشـد  نیـز د ر متن کم نیسـت. محتـواى برخى 
مد خل هـاى امروزى تـر کتـاب، چنـان نوشـته شد ه اسـت کـه البـه الى آن هـا مى تـوان 
خطـوط نظریۀ موسـیقى خود  ارشـد  تهماسـبى را نیز د یـد . این گرایش مؤلـف پیش ازاین 
هـم شـناخته شـد ه بـود . او معلمـى مؤلف اسـت و از همین رو بنـا بر نیاز، د سـت به ابد اع 
روش نیـز زد ه اسـت5. کتـاب عمیقـاً بـا ایـن وجـه از کار تهماسـبى پیونـد  د ارد  و او خـود  
د ر گفتگویـى کـه د ربـارة انتشـار کتـاب بـا فصلنامـۀ ماهـور کرد ه، ایـن موضوع را شـرح 
مى د هـد  (تهماسـبى و فاطمـى و خضرایـى، 1397). حضـور این اند یشـه ورزى د سـت اول 
چنـان گسترد ه اسـت و تـا عمـق کار نفـوذ کـرد ه کـه د ر متـن حتـى با اصطالح شناسـى 
مخصـوص مؤلـف روبـه رو مى شـویم. نـه تنها نوعـى نظریه پـرد ازى د ر عمل، بلکه بخشـى 
از اصطالحـات الزم بـراى تبییـن و صورت بنـد ى آن نظریـه هـم از آن نویسـند ه اسـت 
چنان کـه د ر جاهایـى مؤلـف ناگزیـر آن را د ر مقد مـه از سـر رفـع ابهـام توضیحى نزد یک 

بـه تعریـف نیز د اد ه اسـت (گزیـد ة اول)6:
«د ر ایـن کتـاب اصطـالح «محـور» بـه مفهـوم مرکز ثقـل صد اهـاى هر مقام اسـت. 
ترکیب هـاى «پیش محـور» و «پس محـور» هـم بـراى نامیـد ن نت هاى قبل و بعـد  از نت 
محـور بـه کار رفته انـد . «پـرد ه» هـم کاربـرد ى ماننـد  محـور د ارد ، مثال پرد ة شـور یعنى 

محوِر شـور» (تهماسـبى: 20)
«بى خبـرى گوشـه اى د ر رد یـف عسـکرى، د ر قسـمت َرهاوِى د سـتگاه نوا کـه زمینۀ 
مسـتقلى نـد ارد  و گرد شـى متفـاوت د ر رهـاوى اسـت. بى خبـرى تأکید  بر محور سـه گاه 

(مـى ُکـُرن د ر نواى سـل) و اشـاراتى هـم به مخالـف د ارد  [...]» (همـان: 109). 
«برخـى گوشـه ها ماننـد  د اد ، گشـایش، فیلـى و ... بـا حفـظ ویژگى هـاى خـود  د ر 
پرد ه هـا مقـام اول، یعنـى ماهـور تغییـرى ایجـاد  نمى کننـد  امـا گوشـه هاى اصلـى مانند  
د لکـش، راك، شکسـته و ...، نسـبت به پرد ه هاى مقـام ماهور پرد ه شـکنى د ارند » (همان: 

(577
«[مایـه]  د ر موسـیقى امـروز اصطالحـى اسـت بـراى بیان مبنـاى صوتـى د ر اجراى 

د سـتگاه ها و آوازهـا [بـه کار مـى رود ].» (همـان: 581)
چنیـن وضعیتـى بد یـن معناسـت کـه فرهنگ نامـه د ر حالتـى بینابین یـک مجموعه 
از پژوهش هـاى د سـت اول و گـرد آورى ارجمنـد ى از منابع پیشـین، د ر یک سـازماند هى 
نـو شـناور اسـت. میـان نظریـۀ شـخصى بـراى موسـیقى د سـتگاهى و یـک فرهنگ نامه 
بـود ن، هـر د و را همزمـان انتخـاب کـرد ه اسـت. د امنـۀ ایـن د وگانگـى تـا بـروز نوعـى 
موسیقى شناسـِى (تاریخـى) ضمنـى د ربـارة ارتبـاط سـاختارهاى اجرایـى امـروزى بـا 
نمونه هـاى قد یمى تـر نیـز کشـید ه مى شـود ؛ یعنـى خواننـد ه هم بایـد  با زیر و بـم نظرات 
و نظریـات خـاص مؤلف آشـنا شـود  و هـم اطالعات موجود  د ربـارة هر مد خـل را د ریافت 
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کنـد . بـه بیـان د قیق تـر، د ومـى را د ر قالـب اولـى د رك کنـد . مثًال مقام سـِر د سـتگاه را 
بـا ارکانـى چـون «محـور» د ریابـد  نـه بـا اصطـالح آشـناتر «شـاهد » و ... یـا فواصـل هر 
سـاختار اجرایى را براسـاس شـیوة ناآشـنا (و البته سـاد ه و بسـیار کاربرد ى مخصوصاً د ر 

بفهمد . آموزشـى)  کاربرد هـاى 
د ر فـرآورى اطالعـات تهماسـبى بنـا را بـر تفکیـک گذاشته اسـت. بـه تصریـح او د ر 
«پیشـگفتار» کتـاب، اصلى تریـن تفکیک هـا میـان موسـیقى سـه د ورة باسـتان (عمد تـاً 
ساسـانى)، قد یـم (د ورة اسـالمى) و د ورة حاضـر صـورت گرفته اسـت (همـان:9-11). تـا 
آن جـا کـه میسـر بـود ه و اطالعـات موجـود  اجـازه مـى د اد ه، چنیـن تفکیک هایـى قائـل 
شد ه اسـت. (مثـًال د ر میـان مد خل هـاى هم نام کـه د ر د وره هـاى مختلف معانـى مختلفى 
د اشـته اند ). هرچنـد  ایـن اصلى تریـن تفکیکى اسـت که سـازماند هى کتاب را شـکل د اد ه 
(و چنان کـه د ر بخـش بعـد  مى بینیـم پـاره اى از سـود  اصلـى کتـاب را هـم ممکن اسـت 
بسـازد ) امـا تنهـا تفکیـک نیسـت. تفکیک هایى چـون جد اکـرد ن مکتب هـاى جغرافیاى 
موسـیقى د سـتگاهى (مخصوصـاً مکتـب اصفهـان) و تأکیـد  بـر تمایزهـاى آن هـا هم د ر 
مد خل نویسـى و هـم د ر تصمیم گیـرى بـراى آورد ن یـک مد خـل، د خالت د اشـته اسـت. 
حتـى تمایزگـذارى د قیـق و ظریـف میـان معناى نام هـا د ر هـر د وره (نمونـه: «مایه» د ر 
گفتـار متـد اول گوینـد گان راد یویـى د ورة گل هـا، نوشـته هاى خالقـى و رسـاالت نظـرى 
قد یـم) (همـان: 581) بخشـى از منـش و روش کلى مؤلف د ر نوشـتن فرهنگ نامه اسـت.

تفکیک هـاى یاد شـد ه، بـه ویـژه تفکیک هـاى بنیانـى هـم مسـائلى را د ربـارة د انـش 
کلـى مـا فـاش مى کنـد ، هـم فرهنگ نامـه را بـه مقـام سـنجش مى کشـاند . محتـواى 
مد خل هـا از لحـاظ عمـق و سـطح پرد اخـت همتـراز نیسـت. بخشـى از ایـن موضـوع 
طبیعـى اسـت، زیـرا بعضـى از مد خل ها د ربارة د وره اى اسـت که د سترسـى بـه اطالعات 
مربـوط بـه آن بسـیار د شـوار یـا غیرممکـن اسـت. امـا بخشـى د یگـر چنین نیسـت. د ر 
چنیـن مد خل هایـى عمـق بخشـید ن یـا اجتنـاب از اشـتباه هایى کـه اکنـون د ر متـن 
کتـاب رخ د اد ه، کامـًال امکان پذیـر بود ه اسـت. یکـى از نمونه هـاى گویـاى ایـن موضوع را 

د ر مد خـل «راوَشـن» مى شـود  د یـد :
منسـوب بـه  مجموعـۀ نواهایـى  رواسین=رواشـین.  عنـوان  راسـین=  «راوشـن ها = 
د وران ساسـانیان یـا پیـش از آن اسـت کـه د ر الکافـى فى الموسـیقى، نوشـتۀ ابن زیله، و 
المد خـل  إلى الموسـیقى فارابـى آمد ه انـد . راوشـن ها از نواهـاى ضربـى بى کالم انـد  و د ر 
منابـع مختلـف بـه صورت هـاى مختلـف مفـرد  و جمـع ثبـت شـد ه اند . بنابر روایـات، هر 
یـک از راوشـن ها نـام خاصـى د اشته اسـت. ایـن نام هـا د ر کتاب هـا و منابع بـه صورت ها 
و امالهـاى مختلـف آمد ه انـد  و تعییـن صـورت د رسـت و معناى واژه د شـوار اسـت. رویح 
کامـکار، فیرزکرناقوسـه، َورد َنِس و یورَمِنک از راوشـن ها هسـتند  (امام شوشـترى: 124). 
(امـام  کرد ه اسـت  یـاد   خراسـانى  و  فارسـى  راوشـن هاى  از  کتـاب،  همـان  د ر  فارابـى، 
شوشـترى: 125). همـۀ واژه هـاى مشـابه ایـن سـرمد خل مشـتقاتى از واژة «راس» د ر 

طرح پنهان
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زبـان پهلوى انـد  کـه بـه معنـاى راه اسـت.» (تهماسـبى: 290)
همان طـور کـه د ر ایـن مد خـل بـا اطالعـات د ست سـوم (امـام  شوشـترى-اطرایى- 
تهماسـبى) مى تـوان د یـد  نخسـت المد خـل  إلى الموسـیقى بـه نقـل از کتـاب محمد على 
امـام  شوشـترى بـه صورتـى آمـد ه کـه گویـى فارابـى چنیـن کتـاب مجزایـى د ارد . ایـن 
اشـتباه احتمـاالً بایـد  حاصـل خلـط المد خـل فـى (الصناعـه) الموسـیقى یا همـان جزء 
اول  کتـاب الکبیـر مشـهور فارابـى بـا یـک کتـاب مسـتقل نـزد  امـام  شوشـترى باشـد  
و ایـن خلطـى اسـت مسـبوق بـه سـابقه. امـا جـز آن، اشـکال از آن جـا حاصـل شـد ه 
کـه مؤلـف بررسـى انتقـاد ى خـود  را برخـالف اغلـب مد خل هـاى معاصـر تا متـن اصلى 
فارابـى و ابن زیلـه د نبـال نکـرد ه اسـت. اگـر چنیـن مى کـرد ، قاعد تـاً بایـد  مد خـل اصلى 
بـراى ایـن موضوع مى شـد : «د واشـین» یـا «رواشـین»، آن هم بد ون اشـاره بـه «نواهاى 
ضربـى».7 زیـرا د ر نسـخه هاى معتبـر چاپـى آن کتاب هـا بـه عربـى یـا ترجمه هایشـان 
(فارابـى8، 1967: 69، فارابـى، 1375: 23، فارابـى، 1392: 54) اولـى آمد ه و تنها د ر یک 
پى نوشـت هـم د ومـى و طبیعتـاً مشـخص نیسـت ایـن صورت هـاى ثبت شـد ه د ر کتـاب 
گوشـه مربـوط بـه کـد ام نسـخه ها اسـت. گذشـته از بررسـى منابع اصلـى، از آشـنایى با 
کارهـاى محسـن حجاریـان د ربـارة ایـن اصطـالح کلیـد ى و هم خانواد ه هایـش «راه» و 
«راس» یـا مطالعـات مـورد ى بـه روز د یگـر د ر شـکل گیرى ایـن د سـت مد خل ها نشـانى 
نیسـت. ایـن گونـه مثال هـا ناگزیرمـان مى کنـد ، ایـن ایـد ة د انشـگاهى را بپذیریـم کـه 
امـروزه نوشـتن فرهنگ نامـه یـا د انش نامـۀ تخصصـى کار یـک د انشـور تنهـا (هـر اند ازه 
هـم مسـلط) نیسـت، بلکـه گروهـى از متخصصـان و تمرکـز هـر یـک یـا هـر گـروه بـر 

مد خل هـاى بسـیار تخصصـى را مى طلبـد .
بـا د ور شـد ن د ر زمـان یـا آن جـا که اطالعـات متقن وجود  نـد ارد  یا د ارد  و نویسـند ه 
از آن اطالعـى ند اشـته، گاهـى د سـت بـه کار حد سـیات و فرضیاتـى شـد ه کـه بعضى از 
آنهـا به کلـى از د ایـرة تخصـص و د انـش وى بیـرون اسـت و چنان کـه مى تـوان انتظـار 
د اشـت نتیجـۀ خوبـى هـم د رپـى ند اشـته اسـت. بـراى مثـال د ر مد خـل «باباحسـینى» 
حـد س انتسـابش بـه روسـتاى باباحسـینى را مى خوانیم به ایـن د لیل کـه «د ر د وره هاى 
بعـد  گوشـه هاى زیـاد ى از این ناحیـه به رد یـف موسـیقى راه یافته اند » (تهماسـبى: 69) 
امـا روشـن نمى شـود  ایـن حـد س متکى بـه نوعى وجه تسـمیۀ مرد مى اسـت یا سـند ى 
تاریخـى یـا مطالعاتـى د ربـارة قرابـت موسـیقى منطقـه بـا محتواى گوشـۀ باباحسـینى. 
یـا د ر ایـن نمونـۀ د یگـر د امنـۀ حـد ِس بعیـد  تـا رشـتۀ باستان شناسـى و تاریخ کشـید ه 

مى شـود :
«د ر فهرسـت شـهنازى ایـن گوشـه به صـورت آشـور رهاونـد  و د ر رد یف د انش آشـور 
راونـد  آمـد ه اسـت. رهاوند  صورتـى از راهاوند  و نام شـهرى د ر نزد یکى کاشـان اسـت که 
امـروزه راونـد  نامید ه مى شـود . گوشـۀ د یگرى هـم د ر رد یف، بـا عنوان راوند ى، منسـوب 
بـه ایـن منطقـه اسـت. وجـود  ایـن د و نـام د ر رد یف، و شـیوة اطـالق على اکبر شـهنازى 
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و تقـى د انـش نشـان مى د هـد  کـه آشـوراوند  د ر اصـل آشـور روانـد ش بود ه اسـت و بـه 
تخفیـف، یـک حـرف «ر»ى آن حذف شد ه اسـت و شـاید  د ر روزگار کهن نـام این منطقه 
آشـور رهاونـد  یـا اشـور راوند  بـود ه زیرا بخشـى از مناطقى اسـت کـه به قلمرو آسـوریان 

اضافه شـد ه اسـت.» (همـان: 31 و 32)
وحـد ت رویـه د ر گزیـد ن و معاد ل نویسـى مد خل هـا، احتمـاالً بـه د لیـل مد ت زمـان 
بسـیار طوالنـى تألیـف کتـاب و ترتیـب منابعى کـه د ر طول این سـال ها به د سـت مؤلف 
مى رسـید ه، گاه یکد سـتى کافـى نـد ارد . یعنـى چیزهایـى د ر یـک جـا مد خـل جد اگانـه 
حسـاب شـد ه، امـا د ر جـاى د یگـر معـاد ل همان هـا مد خـل مجزایـى نیافته اسـت. بـه 
د وازد ه  از  اول  مى خوانیـم «د سـتگاه   «<1> مد خـل «راسـت پنج گاه  د ر  نمونـه  عنـوان 
د سـتگاهى کـه آقابابـا مخمـور د ر د ورة فتحعلى شـاه قاجـار ایجـاد  کـرد ه بـود .» (همـان: 
278) د ر حالـى کـه بنـا بـر وحـد ت رویه د ر ذیـل «همایـون»، هیچ کد ام از چهـار مد خل 
موجـود  (همـان: 682 تـا 686) یـا مد خـل پنجمـى را بـا اسـتناد  بـه کلیـات یوسـفى 
تخصیص د اد ه شـد ه بـه چنیـن معاد لـى نمى یابیـم: «د سـتگاه سـوم از د وازد ه د سـتگاهى 
کـه آقابابـا مخمـور د ر د ورة فتحعلى شـاه قاجـار ایجـاد  کرد ه بـود .» همچنین اسـت براى 
«ماهـور» و از ایـن د سـت د ر کتـاب د یگرهایـى هـم مى تـوان جسـت بـى آن کـه د لیلـى 
مصـرح یـا تلویحـى براى آن اقامه شـد ه باشـد  یـا خوانند ه خـود  بتواند  به قرینـه براى آن 
اقامـه کنـد . همچنیـن گاهـى اقـالم اطالعاتـى که مقابـل مد خل هاى مشـابه آورد ه اسـت 
یکسـان نیسـت. مثـًال د ر حالـى کـه د ربرابـر «ابوعطـا» (و چنـد  د سـتگاه د یگـر) ویژگى 
عاطفـى اى 9 را کـه روح اهللا خالقـى بـه آنهـا نسـبت د اد ه، آورد ه اسـت (ولـو بـا بحـث د ر 

د رسـتى) د ربرابـر «ماهـور» چنیـن نکرد ه اسـت و روشـن نیسـت چرا.
افزونگـى اطالعـات10 هـم از مسـایل تکنیکـى د یگـر لغت نامه نویسـى یـا هـر نـوع 
فهرست نویسـى به طورکلـى اسـت کـه گاه د ر کتـاب گوشـه بـه چشـم مى خـورد . معموالً 
د ر نوشـتن چنیـن فهرسـت هایى سـعى مى کننـد  میان سـهولت د سترسـى بـه اطالعات 
و اختصـار تعاد لـى برقـرار کننـد . بـه ایـن معنـى تکـرار اطالعات یـک مد خـل د ر مد خل 
د یگـر تنهـا زمانـى روا اسـت که مطمئن باشـیم تکرارشـان الزم اسـت (مثـًال به این د لیل 
کـه نبـود ن ایـن اطالعـات باعـث شـود  خواننـد گان گمـراه شـوند ). امـا د ر کتاب گوشـه 
نمونه هایـى هسـت کـه اطالعـات مد خل هـا بـد ون لـزوم د ر یکد یگر تکـرار شد ه اسـت. از 
جملـه د ر انتهـاى مد خـل «بـزرگ <1>» کـه توضیـح بـزرگ به عنـوان یکـى از د وازد ه 
مقام موسـیقى قد یم اسـت نوشـته شـد ه: «بزرگ د ر رد یف موسـیقى امروز از گوشـه هاى 
شـور اسـت.» (ص 82) بالفاصلـه د ر «بـزرگ <3>» مى خوانیـم: «گوشـه اى د ر د سـتگاه 
شـور، و شـامل د و قسـمت [...]» (ص 83) یـا د ر «بسـته نگار <1>» (ص 85) یکـى از 
بیسـت و چهـار شـعبۀ موسـیقى قد یـم؛ همزمـان از چهـل و هشـت گوشـه و بسـته نگار 
رد یـف سـخن گفتـه شـد ه کـه مد خل هـاى «بسـته نگار <2>» و «بسـته نگار <4>» بـه 

آنها اختصـاص د ارد .

طرح پنهان
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مد خل هـاى مفصـل) از لحـن یـک د انش نامـه  لحـن نوشـتار مد خل هـا (خصوصـاً 
تـا نوشـته هاى روایـى -کـه نـه بـراى ارجاع بلکـه بـراى خوانـد ن و د نبال کـرد ن موضوع 
نوشـته مى شـود - د ر نوسـان اسـت. گویـى مؤلـف گاه د ر میانۀ نوشـتن فرامـوش کرد ه یا 
مـرد د  شـد ه باشـد  کـه د ر حال نوشـتن د انش نامه اسـت یـا مقاله یـا کتابـى خواند نى (به 
مفهومـى تقریبـاً اد بـى) کـه قـرار اسـت طـرح روایـت خواننـد ه را د ر پى خویش بکشـد . 
جملـه اى ماننـد : «سـال ها قبـل د ر کتاب تصنیف هاى عارف نوشـته بود م ...» (تهماسـبى: 

97) نشـانى از همیـن سـرگرد انى میان د و راهبرد  نوشـتارى اسـت11.

برخى سود مند ى هاى احتمالى کتاب
نمى شـود  بـراى اسـتفاد ه از فرهنگ نامـۀ پرمد خلـى مثـل کتـاب گوشـه قاعـد ه تعییـن 
کـرد  و گفـت تنهـا بـه ایـن یـا آن شـکل اسـتفاد ه شـود . بااین حـال، باتوجـه بـه محتوا و 
تـا حـد ود ى هـم تأییـد  خود  مؤلـف مى تـوان جایگاه بیشـترین اسـتفاد ة ممکـن کتاب را 

روشـن کـرد . مؤلـف د ر پیش گفتـار د ربـارة هـد ف اصلـى تألیفـش مى گوید :
چرایـى  و  چگونگـى  د ر  پژوهـش  د غد غـۀ  کـه  موسـیقى  اهـل  از  عـد ه  آن  «بـراى 
پید ایـش نظـام د سـتگاهى به جـاى سیسـتم مقامـى را ـ کـه مقطعـى مهـم و مبهـم از 
تاریـخ موسـیقى ایـران اسـت ـ د ارنـد  فرهنـِگ مقام هـا و گوشـه هاى موسـیقى کارایـى 
ویـژه اى خواهـد  د اشـت زیـرا د ر ایـن زمینـه اولیـن مرحلـۀ کار هـر پژوهند ه بررسـى نام 
گوشـه ها و مقام هـا و آگاهـى بـر د ورة ظهـور و زوال شـان و د انسـتن هـر مطلـب د یگرى 

اسـت کـه د ربـارة آنهـا باشـد .» (تهماسـبى: 9)
برآورد ه شـد ن چنیـن هد فـى را تاحـد ود ى خـود  متـن کتـاب نیـز تأییـد  مى کنـد . 
مد خل هـا را اگـر نـه بـه عنـوان لغـتـ  معنى هاى مجـزا بلکه به شـکلى انـد ام وار د ر پرتو 
یکد یگـر د رك کنیـم نوعـى ارتبـاط تاریخى (و ارتباط هـاى د یگر نیز) میـان بعضى از آنها 
ظاهـر مى شـود . بـراى ایـن که طـرح بزرگ مقیاس کتـاب، یعنـى نوعى پلۀ نخسـت براى 
مطالعـۀ سـیر تطور سـاختارهاى اجرایـى موسـیقى ایرانى و نیـز ارتباط هاى کنونى شـان 
هویـد ا شـود ، الزم اسـت کتـاب را به شـکلى کلى تـر بررسـى و د رك کنیـم12. اگر چنین 
شـود  و کتـاب را از ابتـد ا تـا انتهـا بخوانیـم و بتوانیـم پیوند هـاى د رونـى اش را تشـخیص 
بد هیـم، خطوطـى از ارتبـاط میـان سـاختارهاى موسـیقایى قد یمى تـر (مثـًال مقام هـا، 
آوازه هـا، شـعبه ها و ...) و بخـش عمـد ة آنچـه امـروز عمـًال د ر د سـترس اسـت، د ر قالـب 
طرح واره هایـى خـود  را نمایـان مى کنـد ؛ تنهـا مانـع د ر ایـن راه عـد م اطمینـان از صحت 
یـا د قـت بعضـى از اطالعـات کتـاب (مخصوصاً د ر مـورد  موسـیقى هاى قد یمى تر) اسـت. 
بد یـن ترتیـب چنـان طرح واره هایـى اگر بـا مطالعـات احتمالـى گسـترد ه تر و د قیق تر د ر 
آینـد ه تکمیـل شـود  خواننـد گان کتـاب را یـک گام د ر جهت هـد ف به پیـش خواهد  برد  
امـا اگـر اطالعـات مد خل هایـش تنهـا به عنـوان حقایقـى قطعـى و نهایى تنها نقل شـود  

یـا مرجـع قـرار بگیـرد ، ممکن اسـت گمراهى شـد ید ى بـه همـراه بیاورد .



350171

ـــــــــ ۶   ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸

مطالعـات  بـراى  ذى قیمتـى  اولیـۀ  اطالعـات  گوشـه  کتـاب  این هـا،  بـر  افـزون 
رد یف شـناختى (د ر مقایسـه بـا مطالعـات مربـوط بـه رسـاالت یـا ...) د ر اختیـار قـرار 
مى د هـد . ایـن ناگفته واضح اسـت زیرا گرانى گاه کتاب به سـبب سـابقۀ حرفـه اى مؤلفش 
د ر موسـیقى کالسـیک امـروزى (رد یف و ...) اسـت. پـس اطالعاتى را د ر د سـترس عموم 
مى گـذارد  (مثـًال اطالعاتـى از مقایسـۀ رد یف  هـاى مختلـف) کـه تـا پیش از ایـن، تنها نزد  
د انشـوران متخصـص مطالعـۀ رد یـف و محفـوظ د ر مقاله هـاى پراکنـد ة پژوهش نامه ها یا 

رد یف هـاى مهجـور و منابـع د یگـر بـود  و بـس.

نتیجه گیرى 
از همیـن رو اسـت کـه اگـر کتـاب گوشـه زود تر منتشـر مى شـد ، مى توانسـت منشـأ اثر 
بسـیار بیشـترى شـود  و بسـیارى از کارهـا انجام شـد ه د ر ایـن حـوزه را بارورتـر سـازد . 
همچنیـن اگـر چنیـن طـرح بزرگى با همراهـى یکى د و د انشـور متخصـص د ر حوزه  هاى 
مختلـف تاریـخ موسـیقى یـا د سـت کم بـا صلـح و مشـورت ایشـان پى گرفتـه منابـع 
به روزتـرى بـه کار گرفتـه مى شـد 13؛ متـن از همیـن لغزش هـاى گاه و بیـگاه پراکند ه نیز 

برکنـار مى مانـد .

پى نوشت 
1. تنهـا وجـه نابه هنگامـى د یـر آمـد ن نیسـت زود  آمـد ن نیز هسـت. منتهـا د ر چنـان نمونه هایـى اگر اثر 

بـه کل فرامـوش نشـود ، ممکن اسـت بعد هـا بـا د وران هم هنگام شـود .
2. ایـن امـر د ربـارة آثـار هنـرى بسـى بیشـتر صـاد ق اسـت. نمونه هایـى را مى شناسـیم کـه زمان انتشـار 

تقریبـاً تمامـى جایگاهـى را کـه مى توانسـته اند  د اشـته  باشـند  از آنهـا سـلب کـرد ه اسـت.
3. سـعید  یعقوبیـان نیـز د ر مـرور کوتاهش بر کتاب گوشـه به این موضوع اشـاره اى مى کند  و آن را بیشـتر 

د انش نامه مى شـمارد  تا لغت نامـه (1397).
4. برخـالف تصحیـح  انتقـاد ى کـه رویکـرد  کلى مد خل نویسـى تهماسـبى اسـت اینجا نشـانه اى هـم از آن 

نمى بینیـم کـه حد سـیات طـرح شـد ه د ر کتـاب پیرنیـا را به د یـد  انتقاد ى نگریسـته باشـد .
5. بـراى نمونـه کتـاب وزن خوانـى واژگانـى او کـه د ر سـال هاى پیـش پاسـخ نیـاز آمـوزش وزن خوانـى به 

هنرجویـان موسـیقى ایرانـى بود .
6. ایرانیک هـاى ایـن بخـش از نقـل قول هـا بـراى تأکید  بر اصطالح شناسـِى مخصوص ارشـد  تهماسـبى د ر 

کتـاب گوشـه و همگى از آِن نگارند ة این سـطور اسـت.
7. د ر متـن اصلـى فقـط بـه سـازى بود ن اشـاره شـد ه و رد ّى از ضربى بـود ن نمى یابیم حتى د ر حاشـیه اى 
کـه غطـاس عبد الملـک خشـبه بـر ایـن بخـش نوشـته اسـت. ممکن اسـت تلویحـاً این اشـاره کـه نغمات 

سـازى اسـت امـا نمى تـوان آنهـا را بـه آواز همراهى کـرد  بـه «ضربى بود ن» تعبیر شـد ه باشـد .
8. هر د و ترجمۀ فارسى مبتنى بر ویراست غطاس عبد الملک خشبه است.

9. Ethos

طرح پنهان
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10. Redundancy

11. سـعید  یعقوبیـان بـه همیـن د وگانگـى از جنبـۀ د یگـرى جـز لحـن نوشـتار پرد اختـه اسـت. او آمـد ن 
بعضـى از مد خل هـا ماننـد  «نام هـاى ایرانـى د ر موسـیقى عـرب» را حاصـل آن مى شـمارد  (1397).

12. شـاید  بـه نظـر عجیـب بیاید  که کسـى یک فرهنگ نامـه را از اول تا آخـر بخواند  و بعد  انتظـار ارتباطى 
میـان مد خل هـا و طـرح سـاختارى بزرگ مقیاسـى کتـاب د اشـته باشـد  امـا مـن د ر همیـن مـد ت کـه از 
انتشـار کتـاب مى گـذرد  همکارانـى را د یـد ه ام کـه چنیـن مى اند یشـید ند  و انجامـش هـم د اد ه بود نـد  از 

جملـه «علـى صمد پـور» کـه شـگفتى اش را از طرحـى کـه یافتـه بـود  بازگو نیـز مى کرد .  
13. این کار را مى شود  د ر قالب ویراست هاى بعد ى انجام د اد .
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چکید ه
ایـن یاد د اشـت انتقـاد ى تـالش مى کنـد ، کتـاب د ربـارة عکاسـى را تحلیـل و بررسـى نمایـد . ابتد ا 
ویژگى هـاى شـکلى کتـاب، بررسـى شـد ه و سـپس، بـه خاسـتگاه بیرونـى آن و د یـد گاه انتقـاد ى 
نویسـند ه اشـاره مى شـود . مطالـب فصـول به اختصـار مطـرح شـد ه و سـاختار د رونـى کتـاب بـه  
تحلیـل د رمى آیـد  و د ر آخـر نیـز مـوارد ى د ربـارة ترجمـۀ کتـاب یـاد آورى مى شـود . نگارنـد ه پس 
از بازبینـى کتـاب بـه ایـن نتیجـه رسید ه اسـت کـه ایـن اثـر، د اراى د ید گاهـى چند  منظرى اسـت. 
مقاله هـاى آن تسلسـل ند ارنـد  و هـر فصـل به عنـوان مقالـه اى تقریبـاً مجزا و مسـتقل، بـه ماهیت 
عکاسـى و کارکـرد  اجتماعـى آن پرد اخته اسـت. ایـن اثر تاریخ عکاسـى را به طور همزمـان، طولى و 
عرضـى سنجید ه اسـت و منظـرى چشـمگیر از نقش عکاسـى د ر سـال هاى د هۀ 1970م. به  د سـت 
 مى د هـد . همچنیـن، د ر اثنـاى تحقیـق مشـخص مى شـود  که سـه مترجم، پنـج ترجمـه از این اثر 
را د ر سـال هاى مختلـف منتشـر کرد ه انـد . بـر ایـن اسـاس بایـد  پرسـید : آیا جامعـۀ معاصـر ایرانى 

نیـازى بـه ترجمـۀ د وبـارة این کتـاب توسـط مترجمان مختلـف د ارد ؟
کلید  واژه  : عکاسى، جامعه، فرهنگ، استناد ، مد رن، آمریکا

مقد مه 
اد بیـات عکاسـى د ر د هـۀ 1970م. د ر آمریـکا نقـش به سـزایى د ر سـامان د هى نظریه هـا و 
به  د سـت د اد ن چشـم اند ازى روشـن تر از گذشـته  د اشته اسـت. اد بیات این د وره، د ر ترسـیم 
نقـش اجتماعـى و هنـرِى عکاسـى تأثیر مهمـى د ارد . د راین میان، نقش سـوزان سـونتاگ1 
غیرقابل انـکار اسـت. کتـاب د ربـارة عکاسـى،   نوشـتۀ سـوزان سـونتاگ آمریکایـى (2004- 
1933م.) با ترجمۀ مجید  اخگر د ر سـال 1397، توسـط نشـر بید گل منتشر شد ه است. این 
کتاب، 240 گرم وزن و 296 صفحه د ارد  و د ر قطع (حد ود اً ُرقعى) به ابعاد  12×20 سانتى متر

 محمد  خد اد اد ی مترجم زاد ه
  Mkh.motarjemzadeh@art.ac.ir عضو هیئت علمی د انشگاه هنر

کتابی برای تمام فصول؟!
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و بـه شـمارگان 1000 نسـخه بـه چاپ رسید ه اسـت. د ر صفحـۀ مشـخصات، موضوع کتاب 
بـه ایـن صـورت قیـد  شد ه اسـت: عکاسـى هنـرى و عکاسـى ـ فلسـفه. کتـاب با احتسـاب 
عکـس روى جلـد ، د اراى 75 تصویـر سـیاه و سـفید  (عکـس و نقاشـى ـ طراحـى) اسـت. 
عکـس روى جلـد  کتـاب، روگرفتـى از عکـس روى جلد  نسـخۀ اصلى علیه تفسـیر2، کتاب 
د یگـر سـوزان سـونتاگ اسـت. ایـن عکـس متعلـق بـه باب پیترسـون3 اسـت که د ر سـال 
1966م. گرفتـه شد ه اسـت. کیفیـت عکس هـاى کتـاب نـه مطلـوب، امـا قابـل بازشـناخت 

اسـت. قیمـت کتـاب 32000 تومان اسـت.
ــت. از  ــر شد ه اس ــن 4 منتش ــۀ پنگوئ ــط مؤسس ــال 1977م. توس ــى د ر س ــاب اصل کت
ــاد   ســونتاگ به عنــوان نویســند ه، فیلم ســاز، متفکــر، منتقــد  فرهنگــى و فعــال سیاســى ی
مى شــود . د ر فاصلــۀ زمانــى ســال 1947 تــا 2018م. بالــغ بــر چهــل کتــاب از او منتشــر و 
تجد یــد  چــاپ شد ه اســت. ایــن کتاب هــا موضوعــات متنوعــى را از بررســى اد بیــات، تئاتــر، 
ســینما و عکاســى گرفتــه تــا د اســتان، نقــد  و مســائل اجتماعــى، فرهنگــى و سیاســى د ر بر 
 مى گیرنــد . تاکنــون، کتاب هــاى علیــه تفســیر، د ربــارة عکاســى5 و د ر بــاب رنــج د یگــران6 

( نظــر بــه د رد  د یگــران)7 از ایــن نویســند ه بــه فارســى ترجمــه شد ه اســت.
ــد رك  ــاه و د اراى م ــال 1353 د ر کرمانش ــد  س ــر متول ــد  اخگ ــاب، مجی ــم کت مترج
ــون  ــه تاکن ــت ک ــر اس ــگاه هن ــینما از د انش ــد  س ــى  ارش ــر و کارشناس ــى تئات کارشناس
ــه  ــر ترجم ــۀ هن ــد  و نظری ــفه، نق ــوزة فلس ــاب را د ر ح ــد  کت ــف و چن ــاب را تألی د و کت

کرد ه اســت.8
ــى،  ــاى فلســفى، اد ب ــع شد ه اســت و چــاپ کتاب ه ــران واق ــد گل د ر ته انتشــارات بی
نمایشــى و تصویــرى، بخــش بزرگــى از فعالیت هــاى ایــن مؤسســه را تشــکیل مى د هــد  و 
پیش از ایــن نیــز د ربــارة عکاســى و زمینه هــاى مرتبــط، چنــد  کتــاب منتشــر کرد ه اســت.9 

■ سوزان، ســانتگ (1397). د ربارة عکاسى. ترجمۀ 
مجید  اخگر. تهران: بید گل.
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کتابى براى تمام فصول؟!

تحلیل بیرونى و خاستگاه اثر و مؤلف
د ر  نظریه پـرد از  و  منتقـد   چهره هـاى  مهم تریـن  از  یکـى  سـونتاگ  سـوزان  بى اغـراق، 
حوزه هـاى اد بیـات و هنرهـاى نمایشـى و تصویرى، به ویژه عکاسـى و سـینما اسـت. د وران 
اوج فعالیـت او نیمـۀ د وم قـرن بیسـتم اسـت. با این وصـف، نـگاه مد رنیسـتى و همراهـى 
متعـارف بـا مواضـع چـپ (ضـد  سـرمایه د ارى) بـر بیشـتر نظریه هـا و نقد هـاى او سـایه 
اند اخته اسـت. البتـه، نمى تـوان از تناقـض  برخـى آراء و سـیر تطـور د یـد گاه او د ر طـى 
زمانـى بالـغ  بـر چهـل سـال بـه سـاد گى گذشـت. مقاله هـا و کتاب هاى سـونتاگ بـا  وجود ِ 
د اشـتن موضـوع متنـوع، د ر برخـورد ارى از وجهى انتقـاد ى و نگاهى سـنجش گر به موضوع 

فرهنـگ و هنـر و جامعـه، وجـه اشـتراك د ارند . 
چشـم اند از و زاویـۀ د یـد  ایـن صاحب نظـر و منتقـد  فرهنگى چیسـت؟ و چگونـه مى تواند  
بـراى فرهنـگ خـود ى (ایرانى) مفید  باشـد ؟ شـاید  د ر نظر اول، این نویسـند ه بـه معناى کامل 
کلمـه فرمالیسـت بـه  نظر برسـد ، اما د ر شـیوة تحلیل مسـائل و موضوعات مختلف معمـوالً از 
چارچـوب فرمـى اثـر (هـر نوع شـکل بیانى هنـرى، رسـانه اى و اجتماعى) بـه بیـرون از اثر، به 
محیـط پد یـد ارى و محیـط مصـرِف اثـر نیـز توجـه د ارد  و د رون و بیـرون اثـر هنـرى را با هم 
مى سـنجد . د رنتیجـه، نمى تـوان او را فرمالیسـت ِصـرف د انسـت. از منظـرى د یگـر، براسـاس 
نظـر خود  نویسـند ه (نـک. سـونتاگ، 1397: 7) و صاحب نظـران د یگر، د ربارة عکاسـى حاصل 
تجمیـع مقاله هایـى اسـت کـه د ر سـال هاى منتهـى به 1977م. (سـال انتشـار کتاب) نوشـته 
شد ه اسـت. منتقـد ان فرهنگـى (عموماً چپ گـراى) جامعۀ امریکایـى د ر طى این سـال ها، پس 
از د ورة پرالتهـاب د هـۀ شـصت میـالد ى و ورود  آمریـکا بـه مرحلـۀ جد یـد  اقتـد ار جهانى اش، 
توانسـته اند  بـه سـهم خود ، بین سـرمایه د ارى افسارگسـیخته و تمایل مرد م آمریـکا و جهانیان 

بـه برابـرى و عد الـت د ر مسـیر توسـعۀ پاید ار تـوازن الزم را برقـرار کنند .
با این  وصـف، جالـب اینجاسـت کـه نویسـند ه اى که نـگاه انتقـاد ى او د ر تمام نوشـته ها 
و آثـارش بـه چشـم مى خـورد ، د ر جایـى د یگـر، عمـل نقـد  را مانعـى بـراى د رك و لـذِت 
خواننـد ة اثـر (د ر حـوزة اد بیـات و د اسـتان) تلقى مى کنـد  و تحلیل انتقـاد ى را آلود ه کنند ة 
اثـر هنـرى مى د انـد . (نـک. گریـن، 1383: 18). وجـود  همیـن تناقـض د ر برخـى  آراى 
او د ر کتـاب د ربـارة عکاسـى، اعتبـار د وچند انـى بـه تحلیل هـا مى د هـد  و د رعینِ حـال،  
د ر نتیجه گیـرى ابهـام پد یـد  مـى آورد ، امـا د ر نهایـت، ذهـن مخاطـب را به سـوى زمینـۀ  
جلـب  پیرامتن هـا  بـه  توجـه  و  جامعـه  بـر  عکاسـى  تأثیـرات  و  جریان هـا  شـکل گیرى 
مى کنـد . مقاله هـاى کتـاب هر چنـد  از نظـر عنـوان و مضمـون، پیوسـتارى یک  پارچـه را 
پد یـد  نمى آورنـد ، روایتگـر تاریخ عکاسـى از منظرهایى مهم هسـتند . سـونتاگ بـا چید مان 
فصل هـاى کتـاب، روش شناسـى خـاص خـود  را ارائـه مى کنـد . او بیـش از آن کـه خـود  را 
وامـد ار تاریـخ و جبـر تاریخـى د ر د اسـتان عکاسـى بد انـد ، این طومـار پیچیـد ه را د ر زمان 
حـال (اکنـون) خود  بـاز مى کند . ازاین جهت، کار او بیشـتر تبارشناسـى د ر هستى شناسـى 
عکاسـى اسـت. او از زمـان حـال بـه گذشـته مـى رود  و بازمى گـرد د  و ایـن کار را تقریباً د ر 
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نقد کتاب پژوهشى (هنر)

هـر شـش مقالـۀ کتـاب از منظرهـاى متفاوت تکـرار مى کنـد . هرچنـد  خوانند ه بـا مطالعۀ 
مطالـب کتـاب مى توانـد ، نوعـى سـیر تاریخـى را د ر اشـاره ها و اسـتد الل هاى کل مطالـب 
آن بیابـد ، تکـرار برخـى اسـامى یـا جریان ها و عکس هـا د ر هر فصـل، چشـم اند از مورد ِنظر 
نویسـند ه را بـراى مخاطـب ترسـیم مى کنـد . از سـویى د یگـر، عناویـن مختلـف و شـاید  
بى ارتبـاط فصل هـا (مقاله هـا) بـه یکد یگـر، از ماهیـت نـگارش غیرپیوسـتۀ آن هـا و تنـوع 

منظرهـا حکایـت مى کنـد  (نـک. سـونتاگ، 1397: 7).
آمریـکا  د رمـورد   اول  د رجـۀ  د ر  نیـز  «سـانتاگ  مى کنـد :  یـاد آورى  کتـاب  مترجـم 
مى نویسـد . د رواقـع، کتـاب د ربـارة عکاسـى را مى تـوان از یک منظـر نوعى تاریـخ انتقاد ى 
آمریـکا د انسـت کـه از مجـراى عکاسـى به تحـوالت فرهنگى و شـیوة نـگاه جامعـۀ آمریکا 
از اوایـل سـد ة بیسـتم تـا انتهـاى د هـۀ هفتـاد  مى نگـرد » (همـان: 291). د ر جایـى د یگر، 
د ر سـال 1980م. تنهـا سـه سـال پـس از انتشـار کتـاب سـونتاگ، جـان برجـر د ر کتـاب 
د ربـارة نگریسـتن، مقالـه اى را بـا عنـوان «کاربرد هاى عـذاب» به مناظـرة د ید گاه هاى خود  
و سـونتاگ د ربـارة کارکرد هـا و ماهیـت عکاسـى اختصـاص د اد ه و برخـى از عقایـد  او را به 
چالـش مى کشـد . او معتقـد  اسـت، اگرچـه عکس هـا بـراى بـه تصویر کشـید ن یـک بحث 
و یـا اند یشـه اى خـاص عمومـاً به صـورت خطى مـورد  اسـتفاد ه قـرار مى گیرنـد ، حافظه اى 
عملکـرد ى و نـه خطـى، بلکه شـعاع وار د ارند . بـه این معنى کـه تعد اد  عظیمـى از تد اعى ها 
بـه رویـد اد ى واحـد  منتهـى مى شـود  (نـک. برجـر، 1377: 85) و نتیجـه مى گیـرد : « اگـر 
مـا مى خواهیـم عکسـى را به متـن تجربه، تجربـۀ اجتماعى، حافظـۀ اجتماعـى برگرد انیم، 

بایـد  قوانیـن حافظـه را محتـرم بد اریم» (همـان: 86). 

ساختار د رونى و متن کتاب
 مطالـب هـر فصـل (مجموعـۀ نام هـا، آثار هنـرى، عکس هـا، جریان هـاى فرهنگـى، هنرى 
و سیاسـى و ...) بـه قـد رى زیـاد  اسـت کـه نمى تـوان آن هـا را د ر جایـى جمـع آورى کـرد . 
به ویـژه آن کـه بعضـى از آن هـا د ر فصـول د یگر نیز تکـرار مى شـوند . با این  وصـف، نگارند ه با 
نگاهـى کلى نگـر و صرفـاً جهـت د وره کـرد ن مطالب هر فصـل و با هد ف یافتن سـرنخ هایى 
از متـن و مضامیـن خـاص د ر مسـیر فهـم محتـواى فصـول، ایـن مضامیـن را برجسـته تر 

د ید ه اسـت:
فصـل اول کتـاب بـا عنـوان «د ر غـار افالطـون»، قابلیت اسـتناد ى و ارجاعـى عکس و 
عکاسـى، د روغ و راسـتى آن  را بـه بحـث مى گذارد  و د وربین را به مثابۀ اسـلحه اى براى شـکار 
بـه فـروش مى رسـاند  (نـک. سـونتاگ، 1397: 24). البتـه تناقض گویـى واضحـى د ر برخـى 
عبـارات او نیز به چشـم مى خورد ؛ او عکاسـى را اساسـاً ُکنشـى حاکى از عـد م مد اخله مطرح 
مى کنـد  و د و صفحـه بعـد  مى گوید : «عکـس گرفتن از آد م هـا د ر حکم تعد ى به آن هاسـت... 

عکـس گرفتـن از یـک شـخص نیز شـکل واالیش یافتۀ قتل اوسـت» (همـان: 25).  
فصـل د وم کتـاب بـا عنـوان «چنان کـه از میـان عکس ها د ید ه مى شـود ، بـه تیرگى» 
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همان گونـه کـه از عنـوان آن پید اسـت، نگاهى تیره و تـار از د وران هاى سـخت د ر آمریکاى 
قـرن بیسـتم را توسـط رسـانۀ عکاسـى بـه تصویـر مى کشـد . د هۀ سـى : بحـران اقتصاد ى، 
د هـۀ چهـل: جنـگ د وم جهانـى، د هـۀ پنجـاه: جنـگ سـرد  و مبـارزه بـا کمونیسـم، د هـۀ 
شـصت: بـه بهانـۀ اعتـراض و سـهم خواهى جوانـان ضـد  جنـگ و د هـۀ هفتـاد : بـا موضوع 
َسـرخورد گى و خسـتگى از فشـار د هه هـاى پیشـین و نوعـى د هن کجـى اجتماعـى (نـک. 
همـان: 58). سـونتاگ د قیقـاً د ر همیـن سـال ها کتاب خـود  را جمع مى کند  و شـاید  بتوان 
ریشـۀ نـگاه منفـى و انتقـاد ى او را بـه جامعه و فرهنـگ آمریکایى، د ر قرابت او و سـال هاى 

یافت. هفتـاد   د هۀ 
فصـل سـوم کتـاب بـا عنـوان «اشـیاء مالیخولیایى» یـک فصـل چند  وجهى اسـت. 
از یـک منظـر، بـه تئاترى سـازى سوررئالیسـتى امـر واقعـى و از منظـرى د یگر، بـه کارکرد  
اشـیاء د ر هنرهـاى زیبـا و اشـیاء موجود  د ر خیابـان و د ر کنار آن، مسـتند نگارى د ر آمریکا 
و بازگویـى د اسـتان آمریـکا د ر قالـب قیـام مد رنیسـتى مى پـرد ازد . د ر آخـر نیـز اذعـان 
مى کنـد  کـه: «عکس هـا بیهود گـى تـالش بـراى حتـى فهـم جهـان را نشـان مى د هنـد  و 
د رعـوض پیشـنهاد  مى د هند  کـه آنان را چون کلکسـیونى گرد آورى کنیـم» (همان: 114).
فصـل چهـارم کتاب بـا عنـوان «وجـه قهرمانـى د یـد ن» موضـوع تبد یل عـکاس به 
قهرمـان عصـر جد یـد  را پیـش مى کشـد  و د ر تقابـل بـا آن، به بحـث د ربارة تقد س بخشـى 
بـه زند گـى روزمـره مى پـرد ازد . از سـویى، الگوهـاى انتزاعـى عکاسـى د ر آثـار اسـترند 10،  
وسـتون11، اجرتـون12و  وایـت13 را طـرح مى نمایـد  و از سـوى د یگـر، تأثیرهـاى د یـد گاه 
مد رنیسـتى و نقاشـى را بـر عکاسـى برمى شـمارد  و تأثیـر باوهـاوس14 را بـر ایـن موضـوع 
مـى کاود . او بـاز د ر ایـن فصـل د ر میـان بحث هـاى مربوط به فـرم و انتزاع، موضـوع آمریکا 
را پیـش مى کشـد  و د ر پایـان فصـل، اذعـان مى کنـد  کـه بسـیارى از عکاسـان حرفـه اى، 
اید ئولـوژى اُمانیسـتى را جایگزیـن توجیهـات فرمالیسـتى کرد ه انـد ، چون سـرد رگمى آنان 

میـان حقیقـت و زیبایـى نهاد ینـه د ر عکاسـى را پنهـان مى کنـد  (نـک. همـان: 150).
فصـل پنجم کتـاب با عنـوان «انجیل هـاى عکاسـى» از بزرگان عکاسـى یـاد  کرد ه و 
مسـیر ِجـد  و َجهـد  قهرمانانـه و ریاضت کشـى و همچنیـن، پذیـرش عرفانى جهان توسـط 
آنـان را توصیـف مى کند . این فصل اشـاره اى مهـم نیز به عکس گرفتن15 و عکس سـاختن16 
د ارد . د ر ایـن مسـیر، برخـى از فتواهـاى ماهیت شناسـانه را طرح مى کند : عکاسـى رابطه اى 
تجاوزگرانـه بـا جهـان د ارد  و ستایشـگر نفـس اسـت، یورش به واقعیت و تسـلیم شـد ن د ر 
برابـر واقعیـت (نـک. همـان: 162). همچنیـن رجعت به سـنت هاى گذشـتۀ عکاسـى را د ر 
عصـر حاضـر، رویکـرد ى گریزناپذیـر تلقى مى کنـد . یکى از مـوارد  مهمى کـه د ر این فصل 
مطـرح مى شـود ، عبـارت اسـت از: فقیـر بـود ن زبـان عکاسـى، به ویـژه فقـد ان یک سـنت 
غنـى د ر حـوزة نقـد  عکس (نک. همـان: 181). نویسـند ه د ر اواخر فصل تذکـر مى د هد  که 
همـواره نقاشـان از عکاسـان کمـک گرفته انـد ، امـا کسـى انتظار ند ارد  عکاسـان از نقاشـان 
کمـک گیرنـد  و د ر آخـر نتیجه مى گیـرد : «حاال باید  گفت: تمامى هنرها سـود اى عکاسـى 

کتابى براى تمام فصول؟!
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د ر سـر د ارند » (نک. همـان: 194). 
د ر فصــل ششــم بــا عنــوان «جهــان تصویــر»، نویســند ه بــاز از قــرن نوزد هــم آغــاز 
ــود   ــد رن مى ش ــى م ــه زمان ــد گاه او جامع ــد . از د ی ــد رن مى رس ــۀ م ــه جامع ــد  و ب مى کن
کــه یکــى از مشــغله هاى اصلــى آن، تولیــد  و مصــرف تصویــر باشــد . د ر اد امــه بــه بحــث 
اصــل و کپــى، تصویــر چیــزى و خــود  آن چیــز مى پــرد ازد . او د ر ایــن فصــل بــه جامعــۀ 
ــه  ــرمایه د ارى ب ــۀ س ــد : «جامع ــود  را مى گوی ــروف خ ــۀ مع ــازد  و جمل ــرمایه د ارى مى ت س
فرهنگــى مبتنــى بــر تصاویــر احتیــاج د ارد .... د وربین هــا واقعیــت را بــه د و شــکل تعریــف 
ــارت  ــوع نظ ــوان موض ــرد م) و به  عن ــود ة م ــراى ت ــش (ب ــک نمای ــوان ی ــد : به  عن مى کنن
(بــراى حاکمــان)» (همــان: 226). د ر آخــر ایــن فصــل نتیجــه مى گیرد کــه توانایى هــاى 
عکاســى، فهــم مــا از  واقعیــت را غیرافالطونــى کرد ه اســت (نــک. همــان: 228). شــروع 

اولیــن مقالــۀ کتــاب بــا افالطــون بــود  و آخریــن مقالــه  نیــز بــه افالطــون مى رســد . 
فصـل هفتـم بـا عنـوان «گزیـد ة مختصـرى از نقل قول هـا» اد اى د ینـى بـه والتـر 
بنیامیـن17 اسـت و همان گونـه کـه از نـام آن برمى آیـد ، نقـل عبـارات صاحبـان اند یشـه 

د ربـارة عکاسـى، اعـم از عـکاس و غیرعـکاس اسـت.
بخـش آخر کتاب بـا عنوان «تأمالتـى د ربـارة ماهیت تاریخـِى تصویـر فوتوگرافیک» 
توسـط مترجـم کتـاب (مجیـد  اخگر) بـه متن افزود ه شد ه اسـت. بـه  نظر  مى رسـد ، مترجم 
بـا ایـن مقاله سـعى د اشـته ضمـن گفت وگویى یک طرفـه با سـونتاگ، خصیصه هـا و د رك 
سرنوشـت عینـى تصاویـر فتوگرافیـک را تبییـن کند  (نک. همـان: 293).  همـان  کارى که 
د ر ترجمـۀ د یگـر ایـن کتاب توسـط نگین شـید وش (1389) صورت گرفت، امـا او متنى از 
جـان برجـر18 را بـا عنـوان کاربرد هاى عکاسـى19، ترجمـه و به انتهـاى کتاب افزود ه اسـت. 
متـن برجـر نیـز شـبیه بـه گفت وگویـى یک طرفـه اسـت. او د ر ایـن متـن کالم خـود  را 
بـا نقل قول هـاى سـونتاگ همـراه کرد ه اسـت (نـک. سـونتاگ، 1389: 399). وجـود  ایـن 
افـزود ه د ر د و ترجمـه از د و مترجـم و متـن خـود  جـان برجـر، بر ضـرورت توضیـح اضافى 
بـراى ایـن نوشـتار د اللت مى کنـد . امرى کـه مترجم سـوم (فرزانه طاهـرى) آن را ضرورى 

ند انسته اسـت.  
بـا توجـه بـه این کـه متن کتـاب اصلـى فاقد  عکس بود ه اسـت (نـک. همـان: 7)، وجود  
عکس هـاى متنـوع و متفـاوت کـه توسـط د و مترجـم به متـن کتاب افـزود ه شد ه اسـت، از 
ایـن موضـوع مهـم حکایـت مى کنـد  کـه فهـم مطالـب کتاب همـراه بـا عکس هاى شـاهد  
متـن، سـاد ه تر و یـا عمیق تـر مى شـود . البتـه اولین متـن ترجمه شـد ه د ر قالـب مقاله هاى 
پیوسـته د ر مجلـۀ عکـس فاقـد  عکـس اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت، کتـاب موضـوع نقـد ، 
عکس هایـى را از سـال هاى پـس از مـرگ سـونتاگ نیـز ارائـه کرد ه اسـت (نـک. سـونتاگ، 
1389: 27). شـاید  معنى این کار این اسـت که برخى از آموزه هاى سـونتاگ پس از سـى 

سـال، کمـاکان قابلیـت تعمیم بـه نمود هـاى معاصر عکاسـى را د ارد .
ــه شــد ه  ــرى ترجم ــه طاه ــراى نخســتین بار توســط فرزان ــارة عکاســى ب ــاب د رب کت
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ــا  ــفند  1374 ت ــس از اس ــۀ عک ــمارة مجل ــته  د ر 10 ش ــاى پیوس ــکل مقاله ه ــه ش و ب
ــۀ  ــرى د ر ترجم ــت کار طاه ــزود ه اى انتشــار یافته اســت. مزی ــچ اف ــد ون هی آذر 1375، ب
ســاد ة متــن اســت. او بــه متــن اصلــى وفــاد ار مانــد ه و از عکــس بــراى همراهــى بــا متــن 
ــان  ــه، مترجــم اذع ــۀ مجل ــه از د ه مقال ــۀ نخســتین مقال ــتفاد ه نکرد ه اســت. د ر مقد م اس
مى کنــد : «تاکنــون چنــد  تــن از مترجمــان کشــورمان د ســت بــه ترجمــۀ کتــاب زد ه انــد ، 
ــر نگذاشته اســت.  ــۀ نش ــه مرحل ــا ب ــا پ ــن ترجمه ه ــز ای ــى هرگ ــل نامعلوم ــه د الی ــا ب ام

ــگارش کتــاب پیچیــد ه و د شــوار اســت...» (ســونتاگ، 1374: 61). شــیوة ن
 ظاهـراً د ومیـن ترجمـۀ کتـاب، توسـط نگین شـید وش د ر سـال 1389 انجام شـد ه و 
انتشـارات حرفـۀ نویسـند ه د ر تهـران آن را منتشـر کرد ه اسـت. ترجمـۀ شـید وش با توجه به 
اسـت.  برخـورد ار  عکاسـانه   مفاهیـِم  مناسـب تر  بیـان  از  عکاسـى  رشـتۀ  د ر  او  تحصیـل 
عکس هـاى شـاهد  متـن نیز د ر کتاب او د ر بیشـتر مـوارد ، مى توانـد  خوانند ه را بـه مفاهیم 

ِ نظـر نویسـند ه آشـناتر کنـد . و نمونه  هـاى مورد 
ــود   ــن وج ــاهد  مت ــاى ش ــز عکس ه ــى) نی ــورد ِ بررس ــاب م ــوم (کت ــۀ س د ر ترجم
ــاوت اســت؛ چه بســا کــه  ــاب شــید وش متف ــا کت ــاب ب ــن کت ــه، عکس هــاى ای د ارد . البت
ــه ســال هاى پــس از انتشــار کتــاب (1977م) و حتــى  مترجــم از عکس هایــى مربــوط ب
ــونتاگ، 1397: 27).  ــک. س ــت (ن ــتفاد ه کرد ه اس ــند ه اس ــرگ نویس ــس از م ــال هاى پ س
ــح نیســت.  ــاد ه و صری ــا س ــد ، ام ــح باش ــاید  صحی ــر، ش ــگاه کلى نگ ــاب د ر ن ــۀ کت ترجم
ــاور اســت کــه مترجــم مى توانســت، بســیارى از جمله هــا را ســاد ه تر  نگارنــد ه بــر ایــن ب
ــن  ــه د ر مت ــن جمل ــه گانۀ اولی ــۀ س ــه ترجم ــه، ب ــراى نمون ــد ؛ ب ــب نمای ــه و ترکی ترجم

ــود : ــاره مى ش ــى20 اش اصل
ـ طاهـرى: « نـوع بشـر بى هیـچ تحرکـى د ر غـار افالطونـى نشسته  اسـت و بنابه عاد ت 

د یریـن، فقـط د ل بـه تصاویر حقیقـت خوش کرد ه اسـت» (سـونتاگ، 1374: 61).
ـ شـید وش: «نوع بشـر سـال ها اسـت که سرخوشـانه د ر غـار افالطون بـه زند گى اد امه 
مى د هـد ؛ سـرخوش از عـاد ت قد یمـى خـود ، د ر تصاویـرى ِصـرف از حقیقـت» (سـونتاگ، 

 .(19 :1389
ـ اخگـر: «آد مـى کمـاکان بـد ون سـرافکند گى د ر غـار افالطـون به  سـر  مى بـرد  و بنا به 

عـاد ت د یریـن، با ِصـرف تصاویرى از حقیقت شـاد مان اسـت» (سـونتاگ، 1397: 9).
د ر واقـع، سـه مترجم عبارت هـاى «بى هیچ تحرکى»، «سرخوشـانه» و «سـرافکند گى» 
را از یـک کلمـه یـا عبـارت اصلـى ترجمـه کرد ه انـد ، د رحالى کـه ایـن واژه هـا متـراد ف و 
هم معنـى نیسـتند  و شـاید  هیـچ گاه نتوانیـم، بـه غایـت معنـاى مورد ِنظـر نویسـند ة اصلى 
د سـت یابیم، (البتـه اگـر چنیـن غایتى وجود  د اشـته باشـد .) امـا کد ام یک از ایـن عبارت ها 

صحیح تـر و یـا بـه منظـور سـوزان سـونتاگ نزد یک تر اسـت؟!

کتابى براى تمام فصول؟!
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نتیجه گیرى
شـاید  هیچ روشـى براى بیان پراکند گى و تفکر چند وجهى و ابعاد  متنوع پد ید ه اى اجتماعى 
چـون عکاسـى د ر جامعـۀ آمریکایى د هۀ هفتاد  میالد ى، بهتر از خود  پراکند ه نویسـى نباشـد ؛ 
کتابـى کـه بیـش از چهـار د هۀ پیـش، مطابق با ضـرورت زمان خـود  و بر اسـاس اد بیاتى که 
د ر آن سـال ها د ر جامعـۀ آمریکایـى رایـج بـود ، فصـل به فصل نوشـته و منتشـر شد ه اسـت. 
به د رسـتى نمى د انیـم کـه آیـا مقاله هـا به ترتیـب زمانـِى منتشرشـد ه، نوشـته شـد ه اند  یا نه؟ 
ازآن جایى کـه مطالـب اغلـب فصل هـا بـا هـم اشـتراك موضـوع یـا معنـى د ارنـد ، بسـیارى 
از فصل هـا را مى تـوان جابه جـا نمـود ، بـد ون آن کـه د رون مایـۀ اصلـى کتـاب تغییـر کنـد . 
ازاین جهـت، ایـن اثـر بیشـتر یـک مجموعه مقالـه یـا یک متِن پیوسـته اسـت که هـر فصل، 

نقـش خـود  را متناسـب بـا سـایر فصل ها ایفـا مى کند .
نگارند ه عمیقاً معتقد  اسـت که شـخصیت و نوشـته هاى سـونتاگ، د اراى پیچید گى هاى 
خاصـى اسـت که خواسـته و ناخواسـته و به رغـم تالش مترجمـان بـراى د رك منطقى متن 
توسـط مخاطـب، بـه ترجمه هـاى فارسـى نیـز راه یافته اسـت. د ر مقایسـه اى کـه بیـن سـه 
ترجمـۀ ایـن اثـر انجام شد ه اسـت، بى اغـراق ترجمۀ مجید  اخگـر صحیح تریـن و د رعینِ حال، 
سـخت ترین آن هـا اسـت. د ر متـون ترجمه شـد ه، فهم متن نسـبتى حسـاس با ساد ه نویسـى 
و صحیح نویسـى د ارد . اسـتفاد ه از عبارت هـاى پیچیـد ه یـا کلمات و ترکیباتى کـه چند ان د ر 
نـگارش معمـول نیسـت، نمى توانـد  به بـار معنایى مفهـوم اصلى چیـزى بیافزایـد ، بلکه فهم 
خواننـد ه را بـه تعویـق مى انـد ازد ، یـا آن را بـه فهـم جمله هـا و پاراگراف هـاى د یگـر وابسـته 
مى کنـد . د رعینِ حـال، ترجمـۀ برخـى از عبارت هـا د ر کتـاب نیز بسـیار عجیـب مى نماید .21 
هـر مخاطـب و خواننـد ه اى مى توانـد  برحسـب عالقـه  و تخصـص خـود  بـه تنـاوب و 
بنابـر ضـرورت،  د ر طـى سـال هاى مختلـف به ترجمـۀ متنى خـاص مانند  کتاب سـونتاگ 
رجـوع کنـد  و هربـار (شـاید ) رهیافـت جد یـد ى از مطالـب آن بیابـد ، اما مخاطـب امروزى 
د ر مواجهـۀ همزمـان بـا سـه ترجمـۀ حاضـر22 از چنیـن متنى، چـه تکلیفـى د ارد ؟ چگونه 
مى تـوان تفاوت هـاى ایـن متـون را توجیه کـرد ؟ آیا وجود  سـلیقه هاى متفـاوت د ر ترجمه، 

مى توانـد  تنهـا پاسـخ منطقى باشـد ؟! 
هرچند  د ر کتاب سـونتاگ نکات مهم و ارزند ه اى از عملکرد  عکاسـى د ر سـال هاى میانى 
قـرن بیسـتم آمد ه و حتـى برخى د ید گاه هـاى او توانسته اسـت، تفکر و نظریه هاى سـال هاى 
بعـد  د ر عکاسـى را پیش گویـى کنـد ، نگارنـد ه د ربـارة ضـرورت و فایـد ة تکـرار د ید گاه هـاى 

سـونتاگ د ر غالـب ترجمـۀ مکرر یک کتـاب واحد ، د ر جامعۀ عکاسـى ترد یـد  د ارد . 

پى نوشت 

5. چند  ترجمۀ فارسى از کتاب د ربارة عکاسى موجود  است:

1. Susan Sontag

2. Against interpretation

3.   Bob Peterson

4. Penguin
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سونتاگ، سوزان (اسفند  1374 تا آذر 1375). د ربارة عکاسى. ترجمۀ فرزانه  طاهرى. مجلۀ عکس. 10 شماره.
ـــــــــــــــ (1389). د ربارة عکاسى. ترجمۀ نگین شید وش. تهران: حرفۀ نویسند ه.

ـــــــــــــــ (1390). د ربارة عکاسى. ترجمۀ مجید  اخگر. تهران: حرفۀ  هنرمند ، نظر.
ـــــــــــــــ (1393). د ربارة عکاسى. ترجمۀ مجید  اخگر. تهران: نظر.

ـــــــــــــــ (1397). د ربارة عکاسى. ترجمۀ فرزانه طاهرى. تهران: آبان.

ـــــــــــــــ (1397). د ربارة عکاسى. ترجمۀ مجید  اخگر. تهران: بید گل.
6. Regarding the Pain of Others, 2003

7. د و ترجمه از این کتاب منتشر شد ه است:
سونتاگ، سوزان (1394). نظر به د رد  د یگران. ترجمۀ احسان کیانى خواه. تهران: گمان.
ـــــــــــــــ (1397). تماشاى رنج د یگران. ترجمۀ زهرا د رویشیان. تهران: چشمه.

8. کتاب هاى این نویسند ه عبارت است از:
اخگر، مجید  (1391). کتاب فانى و باقى (د رآمد ى انتقاد ى بر مطالعۀ نقاشى ایرانى). تهران: حرفۀ هنرمند .

ـــــــــــــــ (1396). بازیابى امر محسوس (هفت گفتار د ر زیبایى شناسى هنر). تهران: بید گل.
ـ برخى از کتاب هاى ترجمه شد ه توسط این نویسند ه عبارت است از:

بورگر، پیتر (1386). نظریۀ هنر آوانگارد . ترجمۀ مجید  اخگر. تهران: مینوى ِخرد .
سونتاگ، سوزان (1393). علیه تفسیر. مجید  اخگر. تهران: بید گل.

ناکلیـن، لینـد ا (1394). بـد ن تکـه تکـه شـد ه (قطعـه به مثابـۀ  اسـتعاره اى از مد رنیتـه). ترجمـۀ مجید  
اخگـر. تهـران: حرفـۀ هنرمند .

ولز لیز (ویراستار) (1393). نظریۀ عکاسى. ترجمۀ مجید  اخگر. تهران: سمت.
سونتاگ، سوزان (1390). د ربارة عکاسى. ترجمۀ مجید  اخگر. تهران: حرفۀ  هنرمند  - نظر.

ـــــــــــــــ (1393). د ربارة عکاسى. ترجمۀ مجید  اخگر. تهران: نظر.
ـــــــــــــــ (1397). د ربارة عکاسى. مجید  اخگر. تهران: بید گل.

9. براى نمونه مى توان این کتاب ها را نام برد :
کریم مسیحى، یوریک (1389). د ر جهت عکس. تهران: بید گل.

ــــــــــــــــــــــ (1394). عکـس و د یـد ن عکـس، مـا از عکـس چـه مى گیریـم. (چ د وم). تهران: 
بید گل.

ـــــــــــــــــــــ (1395). نگاهم کن، خیالم کن، هفد ه ُجستار د ربارة عکس. تهران: بید گل.
سونتاگ، سوزان (1393). علیه تفسیر. ترجمۀ مجید  اخگر. تهران: بید گل.

19. این متن با عنوان «کاربرد هاى عکس»، پیش تر د ر قالب فصلى از کتاب زیر ترجمه شد ه بود :
برجر، جان (1377). د ربارة نگریستن. ترجمۀ فیروزه مهاجر. تهران: آگه.

کتابى براى تمام فصول؟!

10. Paul Strand

11. Edward Weston

12. Harold Edgerton

13. Minor White 

14. Bauhaus

15. Tacking

16. Macking

17. Walter Benjamin

18. John Berger
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نقد کتاب پژوهشى (هنر)

20.  Humankind liners unregenerately in Plato`s cave, still reveling, its age-old habit, in 

mere images of the truth (Sontag, 1977, 3).

21. بـراى نمونـه ایـن عبـارت: « عکس هـا مى تواننـد  بـه مسـتقیم ترین و فاید ه گرایانه تریـن شـکل امیـال 
برانگیزنـد ، ماننـد  زمانـى که کسـى تصویر نمونه هـاى ناشناسـى از موجـود ات د لخواهش را به عنـوان مد د کاِر 

اسـتمناء جمـع آورى مى کنـد » (سـونتاگ، 1397: 27).
22. نسـخۀ ترجمه شـد ه توسـط فرزانـه طاهـرى د ر سـال 1397، به صـورت کتـاب توسـط انتشـارات آبـان 

شد ه اسـت. منتشـر 

منابع
برگر، جان (1377). د ربارة نگریستن. ترجمۀ فیروزه مهاجر. تهران: آگه.

سونتاگ، سوزان (1397). د ربارة عکاسى. ترجمۀ مجید  اخگر. تهران: بید گل.
ــــــــــــــــ (1389). د ربارة عکاسى. ترجمۀ نگین شید وش. تهران: حرفۀ نویسند ه.

ـــــــــــــــــ (1374). د ربـارة عکاسـى. ترجمـۀ فرزانـه طاهرى. مجلۀ عکس. اسـفند  1374 تا 
آذر 1375.

گرین، ویلفرد  و د یگران (1383). مبانى نقد  اد بى. ترجمۀ فرزانه طاهرى. تهران: نیلوفر.
Sontag Susan, 1977, On Photography, London: Penguin. 
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«ایـن کتـاب [فرهنـگ و انفجـار] یکـى از منابع بسـیار مهـم نشانه شناسـى فرهنگى 
و مطالعـات فرهنگى اسـت.»

فرزان سجود ى

چکید ه
نشانه شناسـى فرهنگـى را کـه از نشانه شناسـى د ر مطالعـات روس هـا و به طورکلـى، کشـورهاى 
اروپـاى شـرقى ظهـور کرد  و توسـعه یافت، با مکتب نشانه شناسـى مسـکو-تارتو1 و اند یشـمند انى 
همچـون لوتمـان، اوسپنسـکى2 و تـوروپ3 مى شناسـیم. فرهنـگ و انفجـار4 (1992م.) یکـى از 
آثـار مطـرح یـورى لوتمـان5، بنیان گـذار مکتـب تارتـو د ر نشانه شناسـى فرهنگـى اسـت که این 
نوشـتار بـه معرفـى آن مى پـرد ازد . از مباحـث مطـرح د ر ایـن کتـاب مى تـوان به نظام یـک زبانه، 
پیشـرفت تد ریجـى، الهـام، د نیـاى اسـم هاى خـاص، متن د ر متـن، منطق انفجـار، انـواع پویایى، 
رؤیـا به مثابـۀ پنجـره اى نشـانه اى و پد یـد ة هنر اشـاره کـرد . د ر بخش اول این نوشـتار نویسـند ة 
کتـاب، یـورى لوتمـان، معرفـى مى شـود  و بخـش د وم، مـرورى کوتاه بـر کتاب فرهنـگ و انفجار 

خواهـد  بود .
کلید واژه : نشانه شناسى فرهنگى، فرهنگ و انفجار، یورى لوتمان

مقد مه 
یـورى میخایلویـچ لوتمـان (1993-1922م.)، چهـرة پیشـتاز مکتب نشانه شـناختى 
تارتـو ـ  مسـکو د ر د هـۀ شـصت میـالد ى، د ر روسـیه د یـد ه بـه جهـان گشـود . اگرچـه 
فقه اللغـه خوانـد ه بـود  و تخصصـش اد بیـات روس بـود ، امـا وسـعت د انشـش محـد ود  به 
اد بیـات روس نبـود  و تاریـخ و اد بیـات اروپایـى، هنـر و تاریـخ کالسـیک و د یگر رشـته ها 

 نیلوفر آقاابراهیمی
niloofarebrahimi021@gmail.com  د انش آموختۀ د کتری زبان شناسی د انشگاه الزهراء

معرفی کتاب فرهنگ و انفجار 
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معرفى کتاب

و حوزه هـا را نیـز شـامل مى شـد . آثـار لوتمـان اگرچـه صبغـۀ نظـرى د ارنـد ، امـا معموالً 
مبتنـى بـر د اد ه هـاى واقعى تاریخى از اد بیات قرون وسـطى تـا اد بیـات د ورة مد رن اند . او 
د ر تحلیل هایـش، متـن و نیـز مؤلف را به «سـپهر نشـانه اى» یعنى سـپهر عمومى مافوق 
فرد ى یک د ورة زمانى مشـخص مرتبط مى سـازد . (سـرفراز و همکاران، 1396، 73-95)

اومبرتـو اکـو د ر مقد مـه اى بـر کتـاب جهـان ذهـن بـه معرفـى پژوهش هـا و آثـار 
مى نویسـد :  مقد مـه  ایـن  د ر  او  پرد اخته اسـت.  لوتمـان 

ــى  ــاى اصل ــر موضوع ه ــزون ب ــرى اش اف ــى فک ــان زند گ ــان د ر جری ــورى م. لوتم ی
ــود ، ذهنــش را  ــوى اســتونى اســتاد  آن ب ــخ اد بیــات روســیه کــه د ر د انشــگاه تارت تاری
مشــغول طیــف گســترد ه اى از رشــته ها ـ زیبایى شناســى، اد بیات شناســى، نظریــۀ 
نشانه شــناختى، تاریــخ فرهنــگ، اسطوره شناســى و ســینما ـ کــرد . کارهایــش از 
تحلیــل پد ید ه هــاى فرهنگــى ماننــد  بلوجیــن و مالحظاتــى د ربــاب د یوشناســى و نیــز 
خوانــش متن هــاى شــعرى و بررســى مســائل تفســیر گرفتــه تــا ارجــاع بــه ریاضیــات 
ــرد  ... لوتمــان منتقــد ى اســت کــه کار را از رویکــرد   ــر مى گی و زیست شناســى را د ر ب
ســاختارگرایانه بــه پد ید ه هــاى د اللــت و ارتبــاط آغــاز کــرد  و د رواقــع، بخــش زیــاد ى 
ــه آن باقــى نمانــد . ایــن  از ایــن روش را حفــظ کــرد ، ولــى کســى اســت کــه مقیــد  ب
ــن م.  ــان ذه ــاب جه ــود  کت ــد  (مقص ــاب د ی ــن کت ــى د ر ای ــوان به خوب ــه را مى ت نکت
ــه  ــام د اد  ک ــا انج ــارة فرهنگ ه ــى د رب ــاى ظریف ــان تحلیل ه ــت.) ... لوتم ــان اس لوتم
ــد ه شد ه اســت  ــان ذهــن] گنجان ــاب [جه ــن کت برخــى از نمونه هــاى جالبــش را د ر ای
ــان فرهنگــى  ــا مقایســۀ زب ــۀ د رخشــانى از رد ه شناســى فرهنگ هــا را ب ... لوتمــان نمون

ــو، 1390، 1-51). ــد  (اک ــه د ســت مى د ه ــنگرى ب ــه و عصــر روش ــرون میان ق

■ Lotman, Juri (2004), Culture and Explosion, 
trans. Wilma Clark, Ed. Marina Grishakova, 
Berlin: Mouton de Gruyter.
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فرهنگ و انفجار
عنـوان ایـن کتـاب شـامل د و واژة کلیـد ى اسـت و بـراى آشـنایى بـا محتـواى کتـاب، 
بایـد  بـراى هـر یـک تعریفـى ارائـه شـود . لوتمـان (1973م.) د ر تعریفى کوتـاه، فرهنگ 
به مثابـۀ  مى تـوان  را  فرهنـگ  نشانه شناسـى،  نظـر  «از  مى کنـد :  توصیـف  این گونـه  را 
و  متـون  برآینـد   به عنـوان  کـرد ،  تلقـى  متنـوع  نشـانه اى  نظام هـاى  سلسـله مراتب 
مجموعـه اى از کارکرد هـا کـه د ر ارتبـاط بـا آن هـا قـرار گرفته اند ، یـا به مثابۀ سـازه هایى 
کـه ایـن متـون را مى زاینـد » (لوتمـان، 1973م. بـه نقـل از تـوروپ، 1387). لوتمـان و 

برشـمرد ه اند : این گونـه  را  فرهنـگ  ویژگى هـاى  اوسپنسـکى 
فرهنـگ هرگـز یـک مجموعـۀ عـام و جهانـى نیسـت... فرهنـگ فقـط د ر حکـم یک 
بخـش، یـک حـوزة بسـته بر بسـتر نافرهنـگ د ریافـت مى شـود ... نافرهنگ ممکن اسـت 
د ر حکـم آنچـه بـه یک مذهـب به خصوص تعلـق ند ارد ، د سترسـى به د انـش به خصوصى 
نـد ارد ، یـا بـا نـوع به خصوصـى از زند گـى و رفتـار اشـتراك نـد ارد  پد یـد ار شـود ، امـا 
فرهنـگ همیشـه بـه چنیـن تقابلـى نیازمنـد  اسـت... د وم، شـیوه هاى متفـاوت تعییـن 
حـد ود  متمایز کننـد ة فرهنـگ از نافرهنـگ سـرانجام و اساسـاً به یک چیز ختم مى شـود : 
د ر بسـتر نافرهنـگ، فرهنـگ د ر حکـم یـک نظـام نشـانه اى پد یـد ار مى شـود . (لوتمان و 

اوسپنسـکى، 1390: 41)
آنـان د رنهایـت فرهنـگ را این گونـه تعریـف مى کننـد : «فرهنـگ مولـد  سـاختمند ى 
اسـت و بـه ایـن طریق فضایـى اجتماعى پیرامون انسـان به وجـود  مى آورد ، فضایى شـبیه 
سـپهر زیسـتى کـه زند گـى [اجتماعـى] را ... بـراى انسـان ممکـن مى کند » (همـان: 44).

مفهوم انفجار پیوند  نزد یکى با مفهوم سـپهر نشـانه اى د ارد . د ر مفهوم انفجار، منتقد ان 
نیـز میـل بـه ترکیب فرایند هـاى فرهنگـى را د رك کرد ه انـد ... انفجارهـاى اجتماعى ناگزیر 
نیسـتند  کـه به شـکلى اجتناب ناپذیـر همه چیـز را ویـران کننـد ، آنچنـان کـه د ر جریـان 
انقـالب 1917م. همه چیـز ویـران شـد ، بلکـه برعکـس بایـد  الیۀ خاصـى از فرهنـگ را که 
تضمین کننـد ة ثبـات اسـت، حفـظ کننـد ... انفجـار هیـچ نیسـت مگـر یکـى از بخش هاى 
فرایند هـاى ارتباطـى د ر فرهنـگ و نه تنهـا د ر فجایـع اجتماعى که د ر همۀ انـواع نوآورى ها 
نیـز د سـت د ارد . هرآنچـه کـه د ر جامعـه و د ر فرهنـگ تـازه اسـت، اثـرى انفجـارى د ارد  و 
ایـن واقعیـت کـه لوتمـان لحظـۀ انفجـار را از لحظـۀ پـس از آن متمایـز مى سـازد ، رابطـۀ 
تکمیل کنند گـى ارتبـاط و ارتبـاط خـود کار را تـا سـطحى کامـًال جد یـد  بـاال مى بـرد ؛ زیرا 
اگـر هیـچ نبـود  مگـر لحظه هـاى انفجـار، فرهنـگ هیچ نبـود  مگر آشـوبى کـه همه چیز را 
بـر بـاد  مـى د اد ؛ نـوآورى پنهان مى مانـد  و د رس هـاى انفجار را کسـى نمى آموخـت. لحظۀ 
انفجـار به عنـوان لحظـۀ امـر پیش بینى ناپذیر، لحظۀ احتمـاالت مرزناپذیـر و لحظۀ اهمیت 

تصمیم گیـرى، مسـتلزم رابطـه اى زمانمند  بـا انفجار اسـت (تـوروپ، 1397: 33-34).
بنابرایـن، مى تـوان نتیجـه گرفت کـه رابطۀ فرهنـگ و انفجار رابطه اى پویا و سـازند ه 

اسـت و انفجار همواره سـبب پویایى، تحول و نوشـد ن فرهنگ مى شـود .
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معرفى کتاب

کتـاب فرهنـگ و انفجـار شـامل 20 فصـل اسـت که هر فصـل، به موضوعى مسـتقل 
از د یگـر فصل هـا اختصـاص د ارد . این نوشـتار د ر اد امـه، نگاهى گذرا بـه مطالب هر فصل 

خواهد  د اشـت.
د ر فصـل اول کـه «بیان مسـئله» نـام د ارد ، لوتمان پرسـش هاى اساسـى مطرح د ر 

بررسـى چگونگـى توصیـف هـر نظام نشـانه اى6 را مطـرح مى کند :
رابطـۀ هـر نظـام نشـانه اى بـا فرانظام، یعنى بـا جهانى که فراسـوى مرزهـاى آن قرار . 1

د ارد ، چگونه اسـت؟
یک نظام چگونه مى تواند  گسترش یابد ، اما همچنان به خویش وفاد ار بماند ؟. 2

او بـا اشـاره بـه آراى کانـت7 و نیـز فرد ینـان د و سوسـور8 بـه ایـن پرسـش ها پاسـخ 
مى گویـد . همان طـور کـه د ر بخش هـاى قبـل اشـاره شـد ، اگرچـه لوتمـان نظریه پـرد از 
اسـت، امـا هرگـز د ر مرزهـاى نظریه پـرد ازى نمى مانـد  و همـواره نظریه هـاى خـود  را د ر 
گسـترة تحلیـل بـه کار مى بنـد د . او د ر ایـن فصـل باتوجه بـه پاسـخى که به پرسـش هاى 

خـود  مى د هـد ، بخشـى از رمـان جنـگ و صلـح تولسـتوى9 را تحلیـل مى کنـد .
فصل د وم، با نام «نظام یک زبانه» محتوایى زبان شناسانه د ارد  و مى تواند  براى عالقه مند ان 
به زبان شناسى جالب و آموزند ه باشد . زبان چیست؟ الگوهاى ارتباطى کد ام اند ؟ آیا الگوى 
فهم مطلوب، مى تواند  کارایى د اشته باشد ؟ فصل د وم فرهنگ و انفجار به این پرسش ها پاسخ 
مى گوید . لوتمان د ر این فصل نیز با ذکر نمونه از فاوست گوته، تسلط مطلق خود  بر قلمرو 

فرمانروایى اد بیات سراسر جهان را به نمایش مى گذارد .
جایـگاه فرایند هـاى تد ریجـى و فرایند هـاى انفجـارى د ر مسـیر تحـول کجاسـت؟ 
لوتمـان فصل سـوم کتاب خـود  را به توصیـف چگونگى پیشـرفت تد ریجـى و تقابل آن 

با پیشـرفت انفجـارى اختصاص د اد ه اسـت.
مورخانـى کـه فرایند هاى پویـا (انفجارى) و تد ریجى را مطالعـه مى کنند ، د و تصویر را 
مجسـم کرد ه انـد : منطقـه اى مین گذارى شـد ه بـا نقطه هـاى انفجـارى غیرقابل پیش بینى 
و رود خانـه اى د ر بهـار بـا جریانـى پر قـد رت، امـا مسـتقیم. وابسـتگى د وسـویۀ ایـن د و 
گرایـش سـاختارى تغییـر نمى کنـد  و برعکـس، به شـد ت بـر قید و شـرط متقابـل آن هـا 
تأکیـد  مى کنـد . هیچ یـک از آن هـا نمى توانـد  بد ون د یگـرى وجود  د اشـته باشـد . اگرچه، 
از منظـر هریـک از آن هـا، د یگـرى نشـانگر مانعـى اسـت کـه بایـد  از آن عبـور کـرد  یـا 

د شـمنى کـه بایـد  او را نابود  سـاخت.
قهرمانـان د نیـاى هنـر و اد بیـات د ر ایـن فصـل نیـز لوتمـان را تنهـا نمى گذارنـد . از 
جیـن د لومو10، بولوئر الیتون11، بلینسـکى12، مارلینسـکى13، پوشـکین14 و باراتینسـکى15 
تـا آیزنشـتاین16 و شـمارى د یگـر از هنرمنـد ان بـا آثـار و حتـى مرگشـان، کشته شـد ن 
پوشـکین و خود کشـى د اوطلبانـۀ باراتینسـکى، نمونه هایـى شـفاف را بـراى بـه تصویـر 
د رآورد ن نظریه هـاى لوتمـان، د ر اختیـار وى قـرار مى د هنـد . امـا آیـا د و فراینـد ى کـه 
از آن هـا نـام بـرد ه شـد ، د و فراینـد  مسـتقل و جـد ا از یکد یگرنـد  یـا د ر هـم آمیخته انـد  
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نـام  بـا  کتـاب  چهـارم  فصـل  د انسـت؟  همزمانـى  فرایند هایـى  را  آن هـا  مى تـوان  و 
«پیوسـتگى و گسسـتگى»، بـه این پرسـش پاسـخ مى د هـد . د ر این فصل، مفهـوم انفجار 

و نیـز لحظـۀ انفجـار به تفصیـل شـرح د اد ه مى شـود :
لحظـۀ انفجار... آن جاسـت کـه افزایش چشـمگیرى د ر اطالع رسـانى کل نظام حاد ث 
مى شـود . د ر چنیـن لحظه اى، منحنى رشـد  تا مسـیرى کامـًال جد یـد ، غیر قابل پیش بینى 
و بسـیار پیچید ه تـر بـاال مـى رود . مؤلفـۀ اصلـى نظامى کـه به عنـوان نتیجۀ انفجـار تجلى 
مى یابـد  و حرکـت آینـد ه را تعییـن مى کنـد ، مى تواند  محصـول هریـک از مؤلفه هاى این 
نظـام باشـد  یـا حتى ممکن اسـت، مؤلفـه اى از نظـام د یگرى باشـد  که به شـکل تصاد فى 
و به واسـطۀ انفجـار به د رون شـبکۀ احتماالت حرکت آیند ه کشـید ه شد ه اسـت. (لوتمان، 

 (63 ،1397
شـاید  جالـب باشـد  کـه بـه واقعه اى کـه لوتمـان به مثابـۀ انفجـار از آن یـاد  مى کند ، 

اشـاره کنیم:
مـرگ یـک سـرباز د ر اثـر برخـورد  تصاد فـى بمب ضـد  نفر، همـۀ زنجیـرة احتماالت 
بالقـوة رخد اد هـاى آینـد ه را از هـم مى گسـلد . بزرگ تریـن بـراد ر از بـراد ران تورگنیـف17 
د ر ابتـد اى راه خـود ، بـر اثـر یـک بیمـارى ناگهانـى د رگذشـت. آن طورکـه کوچلبکـر18 
مى گویـد ، ایـن مـرد  جـوان مهربـان کـه به راسـتى مى تـوان اسـتعد اد  او را بـا اسـتعد اد  
پوشـکین مقایسـه کـرد ، مى توانسـت تأثیـرى عمیـق بـر اد بیـات روسـى د اشـته باشـد . 

(همان) 
از  قصـه اى  نیـز  قابل پیش بینـى  و  تد ریجـى  فرایند هـاى  مصورسـازى  بـراى  او   
قصه هـاى چخـوف را تحلیـل مى کنـد  و مى گویـد : قهرمـان قصـه جهـل و بى فرهنگـى 
مـرد م را سـرزنش مى کنـد ... راوى از بى عد التـى گالیـه مى کنـد . اگرچـه، چخـوف اذعان 
د ارد  کـه ریشـه هاى ایـن موضـوع را بایـد  د ر جایـى بسـیار عمیق تـر جسـتجو کـرد . این 
تنهـا سـطحى نگرى و بى فرهنگـى جـارى د ر جامعـه نیسـت کـه مـورد  توجـه چخـوف 
قـرار گرفته اسـت. واقعیـت ایـن اسـت کـه حتـى اثـر هنـرى خواننـد ه اى ضعیـف، بـه 
واسـطۀ ویژگى هـاى طبیعـى خـود ، منحصربه فـرد  اسـت، د ر حالى کـه حتـى اثـر خالقانۀ 
یـک مهنـد س خـوب، به نوعـى د ر گمنامـى عمومـى پیشـرفت فـن آورى محـو و ناپد یـد  
مى شـود . اگـر پلـى فـرو بریـزد ، به احتمال فـراوان، نـام مهند س آن پـل را به یـاد  خواهیم 
آورد ؛ زیـرا چنیـن رخـد اد ى غیر عـاد ى اسـت. اگر ارزش هـاى یک پل خوب شـگفت انگیز 

نباشـند ، هیچکـس بـه آن هـا توجـه نخواهد  کـرد . (همـان، 67)
 د ر فصـل پنجم، «فصل مشـترك معنایى به مثابـه ى انفجار معانى: الهـام»، لوتمان 

از اسـتعاره ها19 و الهام سـخن مى گوید :
فصل هـاى مشـترك فضاهـاى معنایـى کـه معانى تـازه را تولیـد  مى کنند ، بـه آگاهى 
فـرد ى پیونـد  خورد ه انـد . بـا توزیـع ایـن فصل هـاى مشـترك د ر سراسـر فضـاى یـک 
زبـان، اسـتعاره هاى زبانـى تولیـد  مى شـوند . تولیـد  ایـن اسـتعاره ها به مثابـۀ واقعیت زبان 

معرفى کتاب فرهنگ و انفجار
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معمـوِل ارتبـاط، تجلـى مى یابـد . اسـتعاره هاى هنـرى د ر قطـب د یگـر قـرار مى گیرنـد . 
د ر ایـن اسـتعاره ها، فضـاى معنایـى نیـز ابهام آمیـز اسـت: اسـتعاره ـ کلیشـه ها20 کـه 
د ر مکاتـب اد بـى و د ر اعصـار گوناگـون متد اول انـد ، یـا اسـتعاره هایى کـه به تد ریـج از 
پیش پا افتاد گـى بـه خالقیـت فرد ى رسـید ه اند ، سـطوح گوناگـون فصل مشـترك معنایى 
را بـه تصویـر مى کشـند . غایى تریـن نمونـه بـا اسـتعاره اى کـه اصـوالً خالقانـه اسـت و 
حامـالن معنـاى سـنتى، آن را اتفاقـى و توهیـن بـه احساساتشـان قلمـد اد  مى کننـد ، 
نشـان د اد ه مى شـود ؛ ایـن اسـتعارة شـگفت انگیز همـواره نتیجۀ کنشـى خالقانـه (عاملى 
کـه مانـع تبد یل شـد ن آن اسـتعاره بـه اسـتعاره اى رایـج یـا حتـى بى اهمیـت د ر آینـد ه 

نمى شـود .) اسـت. (همـان، 71-72)
د ر ایـن فصـل عـالوه بـر آشـنایى بیشـتر بـا اسـتعاره و الهـام، شـعرهاى زیبایـى که 

لوتمـان بـراى نمونـه بـه آن هـا اشـاره کرد ه اسـت، نیـز آمد ه اسـت. 
فرهنـگ کلیـد واژة د یگـرى اسـت کـه نـام لوتمـان بـه آن گـره خورد ه اسـت. فصل 
ششـم ایـن کتـاب با نـام «نـى متفکـر» خواننـد ه را بـا مینیاتـورى زیبایى که اسـتاد انه 
بـراى نمایـش فرهنگ خلق شد ه اسـت، رو به رو مى کنـد . رابطۀ طبیعـت و فرهنگ چگونه 
اسـت؟ فرهنـگ بـود ن یـا طبیعت بود ن امرى مطلق اسـت یا نسـبى؟ د نیـاى حیوانات به 
کـد ام یـک تعلـق د ارد : سـپهر فرهنگ یـا طبیعـت؟ لوتمان با زبانى آراسـته بـه زیباترین 

نمونه هـاى شـعر و اد بیـات، بـه همـۀ این پرسـش ها پاسـخ مى د هد . 
«مسـیر طبیعـى معرفـت از امـر عینـى و فـرد ى به امـر انتزاعـى و همگانـى رهنمون 
مى شـود » (همـان، 91)؛ ایـن اند یشـه اى اسـت کـه لوتمـان فصـل هفتم کتـاب خود  با 
نـام «د نیـاى اسـم هاى خـاص» را بـا آن آغاز مى کنـد . ویژگى متفـاوت این فصـل، توجه 

ویـژه بـه د نیـاى حیوانات و مقایسـۀ آن بـا د نیاى کود کان اسـت:
گرایـش حیوانـى21 کـود ك کـه د ر ایـن مرحلـه، به روشـنى د ر حـوزة روان شـناختى 
هوید اسـت، اصالـت برجسـتۀ رفتـار فرهنگـىـ  روان شـناختى کـود ك را از ناظـر پنهـان 
مى سـازد . موقعیت هایـى کـه د ر آن هـا کود ك ماننـد  حیوان رفتـار نمى کنـد ، (یعنى آنجا 
کـه کـود ك ماننـد  انسـان رفتـار مى کنـد )، بى اهمیـت بـه نظـر مى رسـند  و مـورد  توجه 

قـرار نمى گیرنـد . (همـان، 92)
امـا ایـن بررسـى ها آن جـا جالب تر مى شـود  که لوتمـان مى گویـد : «توانایـى حیوانات 
برتـر بـراى د اشـتن رؤیـا بـه مـا اجـازه مى د هـد ، فـرض کنیـم کـه مـرز هنـر چنـد ان از 

آگاهـى آن ها د ور نیسـت» (همـان، 102). 
افسـانۀ اولیـس22 کـه بـا بـازى هوشـمند انه بـا واژه هـا و تزویـرى محـض از چنـگال 
سـیکلوپس23 مى گریـزد ، اشـعار حماسـى اسـکاند یناویایى د ربـارة برزرکرهـا24، انسـان-

گـرگ آلمانـى، حماسـۀ کوشـالن ایرلند ى، رمان د ن کى شـوت سـروانتس، تقسـیم بند ى 
جهـان پیرامـون بـه طبیعـى (هنجـار) و د یوانـه از سـوى تولسـتوى، آنچـه کـه میشـل 
بقـو25 و آن مارتیـن ـ فوژیـه26 د ر فصـل «هنرمنـد »، د ر جلـد  چهـارم تاریخ یـک زند گى 
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خصوصـى27، بـه خواننـد ه عرضـه د اشـته اند ، زند گـى تأتـرى نیـرو28، حماسـۀ بیزانـس، 
سـرود  عملیـات ایگـور29، متن هـاى فرهنگـى قرون وسـطایى و شـمارى د یگـر از قصه ها 
و باورهـا، نمونه هایـى هسـتند  کـه لوتمـان آن هـا را د ر چارچـوب تقابـل د وگانـۀ احمـق/

د یوانـه تحلیـل مى کنـد : احمـق و خرد منـد  ـ خرد منـد  و د یوانـه. بـه د امنـۀ گسـترد ة 
نمونه هـا نـگاه کنیـد . به راسـتى کـه لوتمـان شـگفتى آفرین اسـت! او د رنهایـت، این گونه 

مى کنـد :  نتیجه گیـرى 
هنجـار هیـچ ویژگـى مشـخصى نـد ارد . هنجار فضایى شـگفت میـان احمـق و د یوانه 
اسـت. انفجـار نیز هیچ ویژگى مشـخصى نـد ارد ، یا به عبـارت د قیق تر، از طیفـى کامل از 
ویژگى هـاى محتمـل برخـورد ار اسـت. د ر رفتـار فرد ى، انفجـار از هنجار فاصلـه مى گیرد  
و د ر چنیـن مـورد ى، خـود  را بـه شـکل بالهـت به نمایـش مى گـذارد  و با ترجمه شـد ن 

بـه فرهنـگ تـود ه به شـکلى از حماقـت تبد یل مى شـود .
مطالعـۀ ایـن فصـل خوانند ه را با پوشـکین و آثارش و نیز د استایوسـکى و کارامازوف، 

حتى با پاسـترناك و شـعرهایش بیشـتر آشـنا مى کند .
شـما، اى قهرمانـان گمنـام شـهرهاى محصور/ شـما را د ر میـان قلبم پنهـان خواهم 

کرد / د الورى شـما باشـکوه تر از واژه هاسـت30
از مهم تریـن حوزه هـاى مورد ِعالقـۀ لوتمـان، تاریـخ اسـت. فصـل نهم با نـام «متن 
د ر متـن»، بـه تاریـخ فرهنـگ روسـیه اختصـاص د ارد . د ر ایـن فصـل، بـه تأثیـر زبـان 
فرانسـوى بـر فرهنـگ روسـیه که نشـانگر جایگاه ویژة زبان اسـت، اشـاره مى شـود . زبان 
فرانسـوى د ر روسـیۀ آن روزگار نقـش زبـان تفکـر علمى و فلسـفى را محقق مى سـاخت. 

لوتمـان د ربـارة آمیختگـى د و زبان روسـى و فرانسـوى مى نویسـد :
آمیختگـى د و زبـان روسـى و فرانسـوى بـه شـکل گیرى زبانـى «زنانـه» کـه به طـور 
خـاص بـه نـوع «ُمد گـرا»ى زبـان تعلـق د ارد ، مى انجامـد . بـراى نمونـه نـگاه کنیـد  بـه 
نامـۀ پوشـکین بـه بـراد رش لـف، د ر تاریـخ 24 ژانویـۀ 1822، از کیشـیناو31: «نخسـت 
مى خواهـم اند کـى تـو را سـرزنش کنـم. رفیـق عزیـز مـن، آیـا از نوشـتن نامـه اى کـه 
نیمـى از آن بـه زبـان روسـى و نیمـى به زبان فرانسـوى اسـت، شرمسـار نیسـتى؛ تو آن 
بانـوى اهـل مسـکو نیسـتى».32 «بانـوى اهـل مسـکو» اصطالحـى بود  بـراى طرفـد اران 
ایالت نشـین مـد  کـه لباس ها و رسـومى را که پیشـتر د ر پترزبورگ منسـوخ شـد ه بود ند ، 
انتخـاب مى کرد نـد ؛ «بانوى اهل مسـکو» شـخصیتى مضحـک و کلیشـه اى از صحنه هاى 
زند گـى د ر مسـکو (بـراى نمونـه، شـاهزاد ه الینا د ر یوگنى آنگین که پیشـتر به آن اشـاره 
شـد )، بـود . آمیختگـى خـاص زبان هاى فرانسـوى و روسـى اوسپنسـکى را بر آن د اشـت 
کـه زبـان زنـان «مد  زیبـا»ى نیمه ى د وم قـرن هجد هم تا ابتـد اى قرن نوزد هم را اساسـاً 

زبانـى ملمـع بد انـد . (لوتمـان، 1397، 154-155)33
لوتمـان د ر ایـن فصـل نیـز خواننـد ه را بـا نمونه هایـى از د نیـاى اد بیـات شـگفت زد ه 
مى کنـد . او بـه صحنـۀ معروفـى از جنـگ و صلـح کـه توصیـف گفت و گـوى سـربازى 

معرفى کتاب فرهنگ و انفجار
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معرفى کتاب

فرانسـوى بـا سـربازى روسـى اسـت، اشـاره مى کنـد . د رنتیجـۀ ایـن گفت و گو آن سـرباز 
روسـى که آرزوى سـخن گفتـن به زبان «خارجـى» را د ارد ، به نجواهـاى نامفهوم عارفانه 
متوسـل مى شـود 34، امـا «متـن د ر متـن» تنهـا آمیختگـى د و زبـان نیسـت و مى توانـد  
آمیختگـى تصویـر بـا تصویـر، نقاشـى بـا نقاشـى و یـا حتـى نمایـش بـا نمایـش باشـد . 
لوتمـان بـراى بـه تصویـر د رآورد ن ایـن نمونۀ آخر مخاطب خـود  را از روسـیه به انگلیس 
مى بـرد : ایـن بـار از جاد ه هـاى سرسـبز و زیبـاى نمایشـنامۀ بى بد یـل شکسـپیر، هملت. 
د ر اد امـه نیـز نمونه هایـى از د نیـاى نقاشـى، فیلـم و رمـان مـى آورد  و د رنهایـت، نتیجـه 
مى گیـرد  کـه باتوجه بـه آنچه که گفته اسـت، «مفهوم متن د سـتخوش پاالیشـى آشـکار 

مى شـود ».
لوتمـان د ر فصـل د هـم کتـاب خود  بـا نـام «تصویـر وارونـه» بـه تحلیل مجـاز د ر 
آثـار هنـرى گوناگـون، شـامل اد بیـات بـاروك، منظومه هـاى سـوئیفت35، کمـد ى خواهر 
مـاد ام یـوروپ36 و ... مى پـرد ازد  و مى گویـد : «یکـى از ابتد ایى تریـن روش هـاى گریـز از 
محد ود یت هـاى پیش بینى پذیـرى مجـاز اسـت» (لوتمـان، 1397، 176). او د ر اد امـه، 
بیشـتر از «د نیـاى وارونـه»، د نیایـى کـه بـر بنیـان پویایى شناسـى امـر ناپویـا سـاخته 

مى گویـد : سـخن  مى شـود ، 
د ر جوامعـى کـه انـواع لباس کامًال تابع سـنت اند  یـا تغییرات تقویمى آن هـا را تحمیل 
مى کنند ـ  و به هیچ روى به پویایى شناسـى خطى و خواسـته هاى د لبخواهى انسـان وابسـته 
نیسـتند ـ  شـاید  لباس هـاى گران قیمت یا ارزان قیمت وجود  د اشـته باشـند ، امـا هیچ ُمد ى 
وجـود  نـد ارد . عالوه بر ایـن، د ر جامعـه اى این چنینـى، هـر انـد ازه لباسـى گرانبهاتـر باشـد ، 
زمـان بیشـترى نگـه د اشـته مى شـود  و برعکـس، هرچه زمان بیشـترى نگه د اشـته شـود ، 
ارزش بیشـترى بـه آن د اد ه خواهـد  شـد . بـراى نمونه، رابطـۀ یک جامعه با پوشـش آیینى 

رؤسـاى حکومت و مقامات کلیسـا این گونه اسـت. (همـان، 178) 
ایـن فصـل مى توانـد  بـراى عالقه منـد ان بـه مـد  و نشانه شناسـى مـد  بسـیار جالـب 
باشـد : «مـد ، ماننـد  همـۀ د یگـر اشـکال رفتـار کـه مرزهـاى هنجـار را د رمى نورد نـد ، 
متضمـن آزمـود ن همیشـگى مرزهـاى امـر ُمجـاز اسـت» (همـان، 181). بـراى نمونـه، 
لبـاس انقالبـى بـراى تبد یـل کـرد ن لبـاس مـرد ان بـه لبـاس معمولـى کـه هـم بـراى 
مـرد ان مناسـب اسـت و هم براى زنان، طراحى شـد ه بـود . د رنتیجه، د ر پوسـترهاى د هۀ 
1930م. تبد یـل ایـن موضـوع بـه آرمـان لبـاس غیرجنسـیتى آغـاز شـد . مى تـوان ایـن 
اتفـاق را بـا «پاك د امنـى» مؤکد  سـینماى شـوروى د ر نیمـۀ د وم د هـۀ 1930م. و تصویر 

آزاد ى زنانـه د ر شـعر د و هجایـى باربـر37 مقایسـه کـرد :
آزاد ى زنـى نیرومنـد  اسـت بـا پسـتان هایى قـوى/ کـه بـا پوسـت برنزه و چشـم هاى 

د رخشـانش/ عاشـقان خـود  را تنهـا از میـان مـرد م گرد  هم مـى آورد 38 
لوتمان سخاوتمند انه یکى از پس از د یگرى، براى خوانند ة خود  مثال مى آورد :

نمونه هایـى از ایـن واقعیـت را کـه رهایـى زنانـه د ر قـرن نوزد هـم، د رواقـع، نقـش 
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مرد انـه را بـا انتخـاب لبـاس مرد انـه بـه خویـش اعطـا کـرد ، مى تـوان بـا ژرژ سـاند 39 که 
بـه انتخـاب یـک اسـم مسـتعار مرد انـه و لبـاس مرد انه پیونـد  خورد ه اسـت، یـا د ورواى40 

مشـهور، «د وشـیزه ى سـواره نظـام»، توضیـح د اد . (لوتمـان، 1397، 198)
بـا آگاهـى از ایـن موضـوع کـه قهرمان این فصـل از کتـاب فرهنگ و انفجـار «زنان» 

هسـتند ، نمونه هـاى بیشـتر را د ر کتـاب بخوانید .
فصل یازد هم، «منطق انفجار»، نیز به موضوع زبان مى پرد ازد :

مـا د ر فضـاى زبـان غوطه وریـم. حتـى د ر بنیاد ى تریـن شـرایط انتزاعـى، نمى توانیم 
خـود  را از ایـن فضـا کـه به سـاد گى مـا را فراگرفتـه و فضایـى اسـت کـه مـا بخشـى از 
آنیـم و همزمـان، بخشـى از ماسـت، رهـا کنیـم و د رنتیجـه، رابطـۀ مـا بـا زبـان از یـک 
رابطـۀ مطلـوب فاصلـه د ارد : بـراى این کـه بتوانیم خویـش را از محد ود یت هـاى زبان رها 
سـازیم، بایـد  تالشـى خسـتگى  ناپذیر د اشـته باشـیم و د قیقـاً به زبان اسـت کـه د روغ ها، 
نسـبت  را  خـود   انحراف هـاى  و  نقص هـا  از  قابلِ مالحظـه اى  بخـش  و  هنجارگریزى هـا 
مى د هیـم. د سـت وپنجه نـرم کـرد ن با زبـان قد متى بـه بلند اى خـود  زبـان د ارد . (همان، 

(241
تحلیـل سـاختارى معاصـر بـا صورت گرایـى و مراحـل ابتد ایـى مطالعات سـاختارى، 
مطالعـات نشانه شـناختى معاصـر، جایـگاه نویسـند ه، متـن و مخاطـب و جایـگاه ناشـر و 
نقـش مهـم او از مهم تریـن موضوع هـاى مطـرح د ر ایـن فصل انـد . یکـى از تحلیل هـاى 
مـورد ى ایـن فصـل به آثـار چارلـى چاپلیـن اختصـاص د ارد . د ر اد امه، به بخـش کوتاهى 

از ایـن تحلیل موشـکافانه اشـاره مى شـود : 
د ر صحنـۀ عروسـک رقصنـد ه اى کـه از د و قـرص نـان سـاخته شد ه اسـت و د ر آن 
چارلـى، رقص هـاى موقرانـه و حرکت هـاى گوناگـون را بـه اجـرا د ر مـى آورد ، بـه نظـر 
مى رسـد ، حرکت هـاى گوناگـون هیـچ رابطۀ مسـتقیمى بـا موضـوع ند ارند . (ایـن صحنه 
بـراى سـرگرمى الحـاق شـد ه بـود  و د ر آن قهرمـان فقیر که منتظـر مهمان خـود ، یعنى 
بانـوى قهرمـان عشـوه گر بـود ـ  انتظـارى بى حاصلـ  شـرکت د اد ه شد ه اسـت.) اگرچه د ر 
واقـع، ایـن صحنـه صحنـۀ کلیـد ى کل فیلم اسـت. د ر این صحنـه، چارلـى «د رونى» د ر 
برابـر د یـد گان تماشـاگر ظاهـر مى شـود  و ایـن انسـان انگارى فرهیختگى و ذائقـۀ هنرى 
سـاختار کمـد ى ناپـرورد ه و ابتد ایـى را احیـا مى کنـد . سراسـر صحنـه پیـروزى محتـوا 
بـر صـورت را بـه تصویـر مى کشـد . بـد ون ایـن صحنـه، پایـان رضایت بخـش فیلـم اد اى 
احترامـى ابتد ایـى بـه عـرف سـینمایى بـود . این صحنه بـه پایـان فیلم مشـخصۀ امید ى 

واهـى بـه امـکان وجود  شـاد ى را مى د هـد . (همـان، 250)
مـرد ى کـه پنجشـنبه بـود 41، اثـر چسـترتون42 و د اسـتان هاى اد گار آلـن پـو43 د یگـر 
آثـارى هسـتند  کـه بـا نگاهـى نشانه شناسـانه بررسـى مى شـوند . ایـن فصـل با ایـن جمله 
پایـان مى یابـد : «هنـر فضـاى امـر پیش بینى ناپذیـرـ  فضاى اطالعـاتـ  را توسـعه مى د هد  
و همزمـان جهانـى قـرارد اد ى را که با این فضا به محک آزمون گذاشـته مى شـود  و تسـلط 

معرفى کتاب فرهنگ و انفجار
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بـر آن را اعـالم مـى د ارد ، خلـق مى کند » (همـان، 255). 
لوتمـان د ر فصـل د وازد هـم با عنـوان «لحظـۀ پیش بینى ناپذیـرى»، از آیند ه سـخن 
مى گویـد . پوشـکین با پیش بینـى د وئل غم انگیـزش با د آنتس44، پاسـترناك45 بـا نقل قولى 
کـه به اشـتباه بـه هگل نسـبت مى د هد ، ابلـه د استایوسـکى با قصـه اش د ربـارة مالقاتش با 
ناپلئـون، لوتمـان را د ر ایـن فصـل همراهـى مى کننـد . پیش بینـى آینـد ه ممکـن نیسـت. 

بنابرایـن، گاهـى د روغ مى گوییـم، چنان که شـاعران:
شاعر کیست؟ د روغ گویى زبرد ست: / شکوه و شهریارى از آن اوست!46

فصـل سـیزد هم بـا عنـوان «سـاختارهاى د رونـى و تأثیـرات بیرونـى» چگونگـى 
پویایـى فرهنـگ را شـرح مى د هـد : «پویایـى فرهنـگ را نه مى تـوان به مثابۀ یـک فرایند  
فراگیـر مجـزا و نـه به مثابـۀ سـپهر منفعـل تأثیـرات بیرونـى، بازنمایـى کـرد . ایـن هرد و 
گرایـش د ر شـرایط تنـش د وسـویه اى کـه گریـزى از آن ند ارنـد ، مگـر آن کـه از ماهیـت 
خویـش منحـرف شـوند ، تحقـق مى یابنـد » (لوتمـان، 1397، 273). لوتمـان د ر پایـان 
ایـن فصـل مى گویـد : «توسـعۀ پویـاى فرهنـگ بـا جابه جایـى مـد اوم فرایند هـاى د رونى 
و بیرونـى همـراه اسـت» (همـان، 281). او د ر فصـل بعد  با عنـوان «د و گونـه از پویایى» 
د و گونـه از پویایـى را معرفـى مى کنـد  و بـا نمونه هاى پرشـمار نشـان مى د هد  کـه تقابل 

مکتب هـاى اد بـى نوعـى پویایى اسـت:
تاریـخ غنـى از پاراد وکس هاسـت و تقابل هـا به طور مرتـب د ر یکد یگر جذب مى شـوند . 
به این ترتیـب مطالعـه د ربـارة این کـه چگونـه تحـوالت عمیـق اند یشـه هاى فرید نبـرگ و 
باختیـن، بـا گـذر از تقابـل د وقطبـى اصطالح شناسـى ها، د ید گاه هـا و شـخصیت مؤلف ها، 
بـه برقـرارى رابطـه اى د وسـتانه نزد یک شـد ، جالب و نـه فراتـر از محد ود یت هاى اسـتهزاء 

و کنایۀ تاریخى اسـت. (همـان، 287)
فصـل پانزد هـم، «رؤیـا: پنجـره اى نشـانه اى»، از رؤیـا به مثابـۀ پنجره اى نشـانه اى 

سـخن مى گویـد :
کامـًال روشـن اسـت کـه مرد مـان عهـد  باسـتان فرهنـگ رؤیـاى47 بسـیار غنى تـرى 
د اشـتند  و د رواقـع، رؤیـاى خویـش را سـاد ه تر و منسـجم تر «مى د ید نـد » و بـه خاطـر 
مى سـپرد ند  و نبایـد  فرامـوش کنیـم کـه فرهنـگ شـمن48، صرفِ نظـر از توانایـى آن هـا 
بـراى بازگویـى و تعبیـر منسـجم رؤیاهـا، بى ترد یـد ، الگویـى نیـز بـراى کنتـرل آن هـا 
د اشـت. همان طـور کـه پـى. فلورنسـکى49 نشـان د اد ه اسـت، بازگویـى د ر فرهنـگ رؤیاها 
نقـش بسـیار مهمـى بر عهـد ه د ارد ؛ زیـرا نظام رؤیاهـا را به ویـژه، بـا د اد ن ترکیبى خطى 
و موقتـى بـه آن هـا، سـازمان د هى مى کنـد ... د رك رؤیـا به مثابـۀ شـکلى از ارتبـاط، ایـن 
پرسـش بى پاسـخ را مطـرح مى سـازد  کـه: سرچشـمۀ ایـن ارتبـاط چیسـت؟ بعد تـر، د ر 
سـاختارهاى اسـطوره اى توسـعه یافته تر، رؤیا صـد اى پیامبرگونۀ موجـود ى بیگانه قلمد اد  
مى شـود ، یعنـى مسـیر او را بـه مـن نشـان مى د هـد . مى تـوان چنیـن پند اشـت کـه د ر 
مرحلـه اى ابتد ایـى، چیـزى شـبیه بـه تجربـۀ مـا از هنر سـینما کـه د ر آن، اول شـخص 
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و سـوم شـخص اد غـام شـد ند  و از یکد یگـر متمایـز نبود نـد ، اتفـاق افتاد ه اسـت. «من» و 
«او» همسـان بود نـد . د ر مرحلـۀ بعـد ، مسـئلۀ گفت و گـو پد یـد ار شـد . مى توانیـم توالـى 
مشـابهى را د ر مهارت یافتـن کـود کان د ر زبـان نیـز مشـاهد ه کنیـم. ایـن ویژگـى رؤیـا 
به مثابـۀ شـکلى نـاب ایـن امـکان را بـراى آن فراهم مى سـازد  که بـه فضایى آمـاد ه براى 
پر شـد ن تبد یـل شـود : شـمنى کـه رؤیاهـا را تعبیـر مى کنـد ، به انـد ازة یـک فرویـد ى 
باتجربـه اطالعـات د ارد . خـواب آیینـه اى نشـانه اى اسـت و هـر یـک از مـا انعـکاس زبان 

خویـش را د ر آن مى بینـد .  (همـان، 290-292)
«مـن و مـن» عنـوان فصل شـانزد هم کتاب اسـت. د ر ایـن فصل لوتمـان از آگاهى 
انسـان و سـاختار «مـن» کـه مى تواند  ضمیرى سـاد ه یا بسـیار فراتر از آن، اسـمى خاص 
و منحصربه فـرد  باشـد ، سـخن مى گویـد . زمانـى که روسـو د ر ابتد اى اعترافـات گفت: من 
تنهـا هسـتم50، مـن قلـب خویش را مى شناسـم و من نوع بشـر را مى شناسـم. مـن مانند  
هیچ یـک از آنانـى کـه د یـد ه ام، سـاخته نشـد ه ام؛ مـن شـجاعانه بـر این بـاورم کـه مانند  

هیچ موجود  زند ه اى سـاخته نشـد ه ام. (روسـو، 1824، 3)51  
از ضمیـر «مـن» فاصله گرفت و به سـمت اسـم خاص «من» حرکت کـرد . این تغییر 
یکـى از قطب هـاى بنیاد یـن تفکـر آد مـى اسـت. فصـل هفد هـم پد یـد ه اى هنرمند انـه 
اسـت. «پد یـد ة هنـر» کـه از هنـر و نگرش مکتب هاى فلسـفى بـه هنر سـخن مى گوید :

فلسـفۀ اثبات گـراى قـرن نوزد هـم، از یک سـو و زیبایى شناسـى هگلـى از سـوى د یگر، 
بـر اند یشـۀ هنـر به مثابـۀ انعـکاس واقعیـت تأکیـد  کرد ه انـد . همزمـان، طیـف متنوعى از 
اند یشـه هاى نو-رمانتیـک (نماد گـرا و روبـه زوال) به اشـاعۀ گسـترد ة د ید گاه هنـر به مثابۀ 
نقطـۀ مقابـل زند گـى  انجامیـد . ایـن تضـاد  د ر تقابـل آزاد ى آفرینـش و برد گـى واقعیت، 
خالصـه شـد ه بـود . هیچ یـک از این د و د یـد گاه را نمى توان د رسـت یا ناد رسـت د انسـت. 
آن هـا گرایش هایـى را کـه د ر هنـر راسـتین بـه شـکلى جد ایى ناپذیـر د ر یکد یگـر تنید ه 
شـد ه و د ر زند گـى واقعـى ناممکن انـد ، از یکد یگـر جـد ا و برجسـته مى سـازند . (لوتمـان، 

(302 ،1397
هنـر، آزاد ى، آگاهـى، منطـق، واقعیـت و از د یـروز تا امـروز، کلید  واژه هـاى این فصل 

از کتـاب فرهنـگ و انفجارند .
کتـاب پیـش از آن کـه بـه پایان برسـد ، از «پایـان» سـخن مى گوید  و از میل انسـان 
«بـه نسـبت د اد ن مؤلفـۀ معنا و هـد ف به کنش ها و رخد اد ها، به تقسـیم واقعیِت پیوسـته 

بـه بخش هـاى شـرطى خـاص» و این رازى اسـت که با «مـرگ» پیوند  خورد ه اسـت:
کـه  فضایـى  کـرد ن  تکه تکـه  بـه  فهمیـد ن  نـد ارد .  معنـا  نـد ارد ،  پایـان  کـه  آنچـه 
نامجزاسـت، پیونـد  خورد ه اسـت. د ر ایـن ارتبـاط، نسـبت د اد ن ارزش بـه واقعیـت، به ویژه 
د ر فراینـد  تعبیـر هنرمند انـه اش، ناگزیـر شـامل تکه تکـه کـرد ن اسـت. آنچـه کـه گفتـه 
شـد ، د و پیامـد  اساسـى د ارد . نخسـت این که سـپهر واقعیت بـه نقش معنایـى ویژة مرگ 
د ر زند گـى انسـان پیونـد  خورد ه اسـت؛ د وم این کـه د ر عرصـۀ هنـر، تعییـن نقـش مهـم 

معرفى کتاب فرهنگ و انفجار
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آغازهـا و پایان هـا، به ویـژه د ومـى، به خود شـان واگذار شـد ه اسـت. (همـان، 320-321)
فصـل نوزد هم با عنـوان «چشـم اند ازها» چگونگى سـاختارهاى اجتماعى سـه تایى 

و نظام هـاى د وتایـى را توضیح مى د هد : 
گرایـش بـه مطرح کـرد ن اصـول اخالقـى یـا مذهبـى به جـاى اصـول حقوقـى د ر 
نظام هـاى د وتایـى مشـاهد ه مى شـود ... گوگـول بـود  کـه به ویـژه د ر گزید ه هـاى منتخب 
خـود ، سـنت د ر تقابـل قـرار د اد ن قوانیـن حکومـت بـا اخالقیـات انسـانى را آغـاز کـرد . 
اگرچـه پنـد  گوگـول بـراى اصـالح رعیـت اسـت، بـا نصایحـى از نـوع: «آه، تو، تـو لیون 
کثیـف!»، بـه مذمتـى فراگیـر انجامید ، امـا حتى د ر میان اسالود وسـتان نیز اید ة سـاخت 
جامعـه اى غیرحقوقـى از ایـن یـا آن نـوع، به اشـکال گوناگون د ر سراسـر نیمـۀ د وم قرن 
نوزد هـم ایسـتاد گى کـرد . د ر آثـار تولسـتوى و د استایوسـکى، وکیـل همـواره به مثابـۀ 

چهـره اى منفـى بـه تصویر کشـید ه مى شـود . (همـان، 330)
و فصـل پایانـى کتـاب نـه نتیجه گیـرى کـه «به جـاى نتیجه گیـرى» اسـت. د ر ایـن 
فصل لوتمان از زاد گاهش مى نویسـد ، از روسـیه، تاریخ روسـیه، تحول روسـیه و از آرمان 

روسیه:
تغییـر بنیاد یـن د ر روابـط اروپـاى شـرقى و اروپـاى غربـى کـه د ر برابـر د یـد گان ما 
د رحـال رخ د اد ن اسـت، شـاید  بتوانـد  بـراى ما فرصـت ورود  به یـک نظام فراگیـر اروپایى 
سـه تایى و چشم پوشـى از آرمـان ویران سـازى کامـل «جهـان کهـن و آن گاه» بناکـرد ن 
جهانـى نـو بـر ویرانه هـاى آن را فراهـم سـازد . ناد یـد ه انگاشـتن ایـن امـکان فاجعـه اى 

تاریخـى خواهـد  بود . (همـان، 343)
و تنهـا، کالم تـوروپ د ربـارة فرهنـگ و انفجـار مى توانـد ، حسـن ختامـى بـراى ایـن 

باشـد :  مقاله 
 فرهنـگ و انفجـار تنهـا آخریـن کتـاب یـک د انشـمند  نیسـت، بلکـه نـگاه اجمالـى 
نویسـند ة آن بـه آینـد ه کـه مى توانسـت زمان حال او باشـد ، اسـت و د ر این زمـان حال، 
اگرچـه لوتمـان بـه لحـاظ جسـمى، مـا را ترك کـرد ه، اما بـه گفت وگـوى فکورانـۀ خود  
اد امـه مى د هـد  و همچنـان نگـران اسـت کـه آن بخـش از فرهنـگ که شـاید  بیشـترین 
مسـئولیت را بـراى تد اوم حراسـت، قابلیت پیشـرفت و بهروزى فکورانـه د ارد ، یعنى علم، 
بهتـر بتوانـد  پیشـرفت جامعـه را توصیـف و از ایـن رهگـذر آن را ارزیابى کنـد . فرهنگ و 
انفجـار کتابـى اسـت کـه خود  بـه یک انفجـار تبد یل شـد ... اگرچـه، همزمـان، این کتاب 
پد یـد ه اى اسـت کـه از پـس از انفجـار سرچشـمه مى گیـرد ، زیـرا انفجـارى را کـه «آثـار 
لوتمـان» نامیـد ه مى شـود ، خالصـه مى کنـد  و بـراى خواننـد ة مشـتاق د رك حرکـت او 
بـه سـمت ایـن کتـاب و نیـز د رك مسـیرى کـه لوتمـان فرصـت گام برد اشـتن د ر آن را 
ند اشـت، فراهـم مى سـازد  و این جاسـت کـه مـا خواننـد گان چشـم بـه راهیـم. چشـم به 
راه بهره مند  شـد ن از لحظـه اى کـه پرتـوى تـازه بـر گذشـته مى افکنـد  و د ر مسـیر آیند ه 

مى د رخشـد . (تـوروپ، 1397: 35)
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پى نوشت

4. کتاب (Culture and Explosion) با ترجمه نگارند ه به زبان فارسى چاپ شد ه است (تمد ن علمى:1397).

11. رمان نویس، شاعر، نمایش نامه نویس و سیاستمد ار انگلیسى (م)

19.  بـراى آشـنایى بیشـتر بـا اسـتعاره ها ر.ك لیکاف، جـرج و مارك جانسـون. (1394). اسـتعاره هایى که 
بـا آن هـا زند گى مـى  کنیم. ترجمـۀ هاجـر آقاابراهیمى. تهـران: علم. 

Cyclops .23 : د یو یک چشم که از اسطوره هاى یونان باستان است. (م)
Berserkers .24: برزرکـر سـربازى اسـت کـه همیشـه یـا د ر لحظـۀ مبـارزه د ر موقعیت «نبـرد  احمقانه» 

قـرار د ارد . (ى.ل)

33. براى آشنایى با جنبۀ فرهنگى-تاریخى این پد ید ه ر.ك
Uspensky, B.A. Iz istorii russkogo literaturnogo yazyka XVIII – nachala XIX veka. 

Moscow, 1985, p. 57.

بـراى آشـنایى بـا تحلیـل زبانـى ایـن پد یـد ه و مجموعـۀ جالبـى از نمونه هـا (به ویـژه، ترکیـب زبان هـاى 
فرانسـوى و د انمارکـى د ر زبـان شـیک کمـد ى هولبـرگ) ر.ك

Grannes, A. Prostorechnye I dialektnye element v yazyke russkoi komedii XVIII veka. 

معرفى کتاب فرهنگ و انفجار

1. Tartu-Moscow Semiotic School

2. B.A. Uspenskij

3. Peeter Torop

5. Y. M. Lotman

6. semiotic system

7. Kant

8. Ferdinand de Saussure

9. Leo Tolstoy

10. J. Delumeau

12. Belinsky

13. Marlinsky

14. Pushkin

15. Baratynsky

16. Einsenstein

17. Tergenev

18. Küchelbecker

20. metaphor-clichés

21. animalistic tendency
22. Ulysses

25. M. Perrot

26. Anne Martin-Fugier

27. The History of a Private Life

28. Nero

29. The Song of Igor’s Campaign

30. Pasternak, B. Sobr. soch, vol. 2, p. 43. 

(Translator’s note: English translation my 

own.)

31. Kishinev

32. The Letters of Alexander Pushkin. Trans. 

And ed. J. Thomas Shaw. Madison: The 

University of Wisconsin Press, 1967, p. 90.
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معرفى کتاب

Bergen; Oslo; Tromso.

50. د ر اصل: 
“Moi seul” (Rousseau, J. J. Oeuvres completes / Ed. Musset-Pathay, vol. 27. Paris, 

1824, p. 3).

51. The confessions of J. J. Rousseau: with the reveries of the solitary walker. Translated 

from the French, vol. 1. London: Printed for J. Bew, 1783, p. 1.

منابع
تـوروپ، پیتـر (1387). «نشانه شناسـى هنر و مسـائل روش شـناختى نشانه شناسـى فرهنگ». د ر 
مقاالت سـومین هم اند یشـى نشانه شناسـى هنر. به کوشـش فرهاد  ساسـانى. تهران: فرهنگسـتان 

هنر. ص ص. 55-65.
سجود ى، فرزان (1397). یاد د اشت د ر شبکه هاى مجازى.

سـرفراز، حسـین و همکاران (1396). «واکاوى نظریۀ فرهنگى «سپهر نشـانه اى» یورى لوتمان». 
راهبرد  فرهنگ. شـمارة 39. ص ص. 73-95. 

لوتمـان، یـورى و ... (1390). نشانه شناسـى فرهنگـى. ترجمـۀ فرزان سـجود ى و... . تهران: نشـر 
. علم

لوتمان، یورى (1397). فرهنگ و انفجار. ترجمۀ نیلوفر آقاابراهیمى. تهران: تمد ن علمى.
Posner, Roland (2004). “Basic Tasks of Cultural Semiotics”. In Signs of 
Power-Power of Signs. 
Gloria Withalm and Josef Wallmannsberger (eds.). PP. 56-89

34. See: Tolstoy, L. Poln. sobr. soch. Vol. 

4, p. 222.

35. Swift

36. The Sister of Madam Europe

37. Barbier 

38. le Barbier, Auguste. La Curée (The 

Quarry), 1831. In Boime, Albert, Art in 

an age of counterrevolution 1815-1848, 

University of Chicago Press: Chicago 

(2004) (Trans. E. de Mirecourt, Horace 

Vermeet, Paris, 1855), p. 254.

39. Georges Sand

40. Durova

41. The Man Who Was Thursday

42. Chesterton

43. Edgar Allan Poe

44. Georges-Charles de Heeckeren d’Anthès

45. B. Pasternak

46. Karamzin, N. Poln. Sobr. stikhotvorenii 

(The Poet’s Library. Large Series). 

Annotated by J. M. Lotman. Moskva/

Leningrad, 1966, s. 195. (Translator’s 

note: translation my own)

47. culture of dream

48. Shaman culture

49. P.Florensky



350197

ـــــــــ ۶   ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸

1. گریمال، پییر (1347). 
یونـان  اسـاطیر  فرهنـگ 
احمـد   ترجمـۀ  رم.  و 
بهمنـش. تهران: د انشـگاه 

تهـران. 

ارنســت  کاســیرر،   .2
ــت.  ــانۀ د ول (1362). افس
ــف د ریابند رى.  ترجمۀ نج

تهــران: خوارزمــى.

کتاب شناسی اسطوره شناختی (1)

د هـۀ هشـتاد  د ر ایـران، د وران اوج مطالعات اسطوره شـناختى و نقد هـاى کهن الگویى 
اسـت. د ر ایـن سـال ها کتاب هاى بسـیارى از میرچا الیـاد ه و کارل گوسـتاو یونگ ترجمه 
مى شـود  و موجـى از نقد هـاى یونگـى بـه راه مى افتـد . هـر مـوج جد ید ِ پژوهشـى مد یون 
ترجمه هایـى از متونـى اسـت کـه مبانـى آن اند یشـه و د یـد گاه را بیان مى کنـد . د ر میان 
مترجمـان حـوزة اسطوره شناسـى ایـران، جـالل سـتارى بـر صـد ر مى نشـیند  و با شـمار 
بسـیار تألیـف و ترجمـه جایـگاه خود  را د ر میـان منتقد ان اسطوره شـناس مى یابد . عباس 
مخبـر هـم جـز ترجمـۀ متـون نظـرى نقد اد بـى بـه نقـد  اسطوره شناسـى بیـش از انـواع 
د یگـر گرایش هـا عالقـه نشـان مى د هـد  و تعـد اد ى از کتاب هاى ایـن حوزه را به فارسـى 
برمى گرد انـد . ابوالقاسـم اسـماعیل پور هـم کـه از شـاگرد ان مهـرد اد  بهار اسـت د ر تألیف 
کتاب هـاى پژوهشـى اسطوره شناسـى و ترجمـۀ آثـار ارزشـمند  آن سـهم بسـزایى د ارد . 
مهمتریـن ایـن کتاب هـا نوشـتۀ رکـس وارنـر با عنـوان د انشـنامۀ اسـاطیر جهان اسـت. 
مانـى صالحـى عالمـه هم از جملـه مترجمان جوانى اسـت کـه د ر سـال هاى اخیر برخى 
از کتاب هـاى اسطوره شناسـى را بـه فارسـى برگرد اند ه اسـت. بخـش کتاب شناسـى ایـن 
شـماره بـه معرفـى مهم ترین آثـار ترجمۀ مطالعـات اسـطوره اختصاص د ارد  کـه با کتاب 
فرهنـگ اسـاطیر یونـان و روم آغـاز مى شـود . کتابشناسـى آثـار تألیفـى این حـوزه را د ر 

شـمارة آینـد ه ارائـه خواهیم کرد .
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کتاب شناسى

میرچــا  الیــاد ه،   .3
و  آیین هــا   .(1368)
آشناســازى:  نماد هــاى 
رازهــاى زاد ن و د وبــاره 
نصــراهللا  ترجمــۀ  زاد ن. 
آگاه. تهــران:  زنگوئــى. 

4. باستید ، روژه (1370). 
د انــش اســاطیر. ترجمــۀ 
ــران:  جــالل ســتارى. ته

تــوس.

میرچــا  الیــاد ه،   .5
ــاله د ر تاریخ  (1372). رس
اد یــان. ترجمــۀ جــالل 
ســتارى. تهــران: ســروش.

ــل (1373).  ــور، پ 6. ریک
زند گــى د ر د نیــاى متــن: 
یــک  گفتگــو،  شــش 
بحــث. ترجمــۀ بابــک 
ــز. ــران: مرک احمــد ى. ته

د نــى د و  روژمــون،   .7
اســطوره هاى   .(1374)
عشــق. ترجمــۀ جــالل 
ــانه. ــران: نش ــتارى. ته س

8. الیاد ه، میرچـا (1375). 
نامقـد س.  و  مقـد س 
ترجمـۀ نصـراهللا زنگوئـى. 

سـروش. تهـران: 

9. بــارت، روالن (1375). 
ــۀ  ــروز. ترجم ــطوره، ام اس
شــیرین د خت د قیقیــان. 

تهــران: مرکــز.

10. لـوى اسـتروس، کلود  
(1376). اسـطوره و معنـا: 
گفتگوهایـى با کلـود  لوى 
اسـتروس. ترجمۀ شـهرام 

خسـروى. تهـران: مرکز.

جوزف  کمبل،   .11
اسطوره:  قد رت   .(1377)
گفتگو با بیل مویرز. ترجمۀ 
نشر  تهران:  مخبر.  عباس 

مرکز.

الکساند ر  کراپ،   .12
جهان   .(1377) و... 
از  آثارى  اسطوره شناسى: 
الکساند ر کراپ، کارل آبراهام، 
مالینوفسکى و... ترجمۀ جالل 
ستارى. 5 جلد . تهران: مرکز.
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نولز  کنت  روتون،   .13
از  اسطوره:   .(1378)
سبک ها  مکتب ها،  مجموعه 
هنرى.  و  اد بى  اصطالحات  و 
ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیل پور. 

تهران: مرکز.

14. کمبل، ژوزف (1380). 
اساطیر ایران و اد اى د ین، 
ترجمۀ على اصغر بهرامى. 
و  روشنگران  تهران: 

مطالعات زنان.

15. اوالد ، فرانسوا و ... (1380). 
اسطوره شناسى جهــــان 

 اسطوره و حماسه د ر اند یشه 
جالل  ترجمۀ  د ومزیل.  ژرژ 

ستارى. تهران: مرکز.

استروس،  لوى   .16
اسطوره   .(1380) کلود  
ترجمۀ  مد رن.  تفکر  و 
على  و  الریجانى  على 
و  نشر  تهران:  جهان پوالد . 

پژوهش فرزان روز.

رود لــف  بولتمــان،   .17
کارل (1380). مســیح و 
اســاطیر. ترجمۀ مســعود  

ــز. ــران: مرک ــا. ته علی

18. لونگ، شارل .هـ (1381). 
جهـــــــان اسطوره شناسى: 
اند یشۀ  د ر  رمز  و  اسطوره 
جالل  ترجمۀ  الیاد ه.  میرچا 

ستارى. تهران: مرکز.

19. یونــــگ، کـــــــارل 
جهان   .(1382) گوستـــاو 
اسطوره اى  اسطوره شناسى: 
آسمان.  د ر  نشانه هایى  نو؛ 
تــرجمۀ جالل ستــــارى. 

تهران: مرکز.

آنا  کــــراسنوولسکا،   .20
(1382). چند  چهرة کلید ى 
د ر اســـــاطیر گاه شمارى. 
ترجمۀ ژاله متحد ین. تهران: 

ورجاوند .

میرچــا  الیــاد ه،   .21
ــا،  ــطوره، روی (1382). اس
ــا منجــم.  راز. ترجمــۀ روی

تهــران: علــم.

و  ژوزف  هند رســن،   .22
ــگ (1383).  ــتاو یون گوس
ــطوره هایش.  ــان و اس انس
ــان  ترجمــۀ حســن اکبری
نشــر  تهــران:  طبــرى. 

ــوش. ــره و مهرن د ای

کتاب شناسى اسطوره شناختى (1)
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کتاب شناسى

23. فریــزر، جیمــز جــرج 
(1383). شــاخۀ زریــن: 
و  جــاد و  د ر  پژوهشــى 
کاظــم  ترجمــۀ  د یــن. 
ــران: آگاه. ــد . ته فیروزمن

24. اسمیت، ژوئل (1383). 
و  یونان  اساطیر  فرهنگ 
براد ران  شهال  ترجمۀ  رم. 
خسروشاهى. تهران: روزبهان

و فرهنگ معاصر.

جوزف  کمبل،   .25
مشرق  اساطیر   .(1383)
باب  د ر  پژوهشى  زمین: 
سیر تکامل اند یشه آد مى، 
ترجمۀ على اصغر بهرامى. 

تهران: جوانۀ رشد .

26. الیاد ه، میرچا (1384). 
اسطورة بازگشت جاود انه. 
سرکاراتى.  بهمن  ترجمۀ 

تهران: طهورى.

27. الیاد ه، میرچا (1384). 
از  بنیاد ین  مقد س  متون 
سراسر جهان. ترجمۀ مانى 
تهران:  صالحى عالمى. 

فراروان.

الرنـس  کـوپ،   .28
(1384). اسـطوره، ترجمۀ 
تهـران:  د هقانـى،  محمـد  

فرهنگـى. و  علمـى 

29. ستارى، جالل (1384). 
اسطوره شناسى:  جهـــــان 
و  عرب  جهان  د ر  اسطوره 
اسالم. ترجمه و تألیف جالل 

ستارى. تهران: مرکز.

جــوزف  کمبــل،   .30
ــزار  ــان ه (1385). قهرم
ــاد ى  ــۀ ش ــره. ترجم چه
خســرو پنــاه. مشــهد : گل 

ــاب. آفت

رکــس  وارنــر،   .31
د انشــــــنامه   .(1386)
اســاطیر جهــان، ترجمــۀ 
ابوالقاســم اســماعیل پــور. 

اســطوره. تهــران: 

جــى.اف  بیرلیــن،   .32
ــاى  ــطوره ه (1386). اس
ــاس  ــۀ عب ــوازى، ترجم م

ــز. ــران: مرک ــر. ته مخب
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ارنست  کاسیرر،   .33
(1387). فلسفه صورت هاى 
ید اهللا  ترجمۀ  سمبلیک. 

موقن. تهران: هرمس.

رابــرت  ســگال،   .34
آلــن (1389). اســطوره. 
ترجمــۀ فریــد ه فرنود فــر. 

تهــران: بصیــرت.

35. ستارى، جالل (1389). 
جهان اسطوره شناسى: آیین 
و اسطوره. ترجمه و تألیف 
جالل ستارى. تهران: مرکز.

استـــــوارت  ویتیال ،   .36
(1389). اسطوره و سینما: 
اسطوره اى  ساختار  کشف 
یاد ماند نى،  به  فیلم  د ر 50 
گذرآباد ى.  محمد   ترجمۀ 

تهران: هرمس.

کارن  آرمســترانگ،   .37
(1390). تاریــخ مختصــر 
اســطوره. ترجمــۀ عبــاس 

مخبــر. تهــران: مرکــز.

38. بونرو، اولیویه (1390). 
از تصویر تا اسطوره: ایران د ر 
فرانسوى  اند یشه  و  اد بیات 
قرن هجد هم. ترجمۀ حسن 
قیصرى.  ابراهیم  و  فروغى 

تهران: پژواك. 

گوستاو  کارل  یونگ،   .39
(1390). روان شناسى و کیمیاگرى

(انســــان و اسطـوره هایش). 
ترجمۀ محمـــــود  بهفروزى.

تهران: جامى.

40. الیاد ه، میرچا (1391). 
اسطوره و واقعیت. ترجمۀ 
مانى صالحى عالمه. تهران: 

کتاب پارسه. 

میرچـا  الیـاد ه،   .41
چشـم اند ازهاى   .(1391)
اسـطوره. ترجمـۀ جـالل 
تـوس تهـران:  سـتارى. 

ویلیــام  د اتــى،   .42
ــاطیر جهان.  (1392). اس
ابوالقاســم  ترجمــۀ 
تهــران:  اســماعیل پور. 

. چشــمه

کتاب شناسى اسطوره شناختى (1)
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کتاب شناسى

43. الیــــاد ه، میرچــــا 
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Among Fire and Water
A Critique of the Last Correction of Seir Al-Ebad Ela Al-Mā’d Masnavi

Maryam Musharraf/Faculty Member of Shahid Beheshti University,
m.mosharraf@yahoo.com

Abstract:
Sanai Ghaznavi’s Seir Al-Ebad Ela Al-Mā’d is one of the most famous works in the field 
of Persian pedagogic literature. This remarkable Masnavi has been considered for many 
years among the most important sixth-century. However, due to some difficulties in reading 
the verses, there are still some vague points in this Masnavi. This paper attempts to refer to 
some of these difficulties in the text that occured due to the imprecision of the copies or the 
mistake of the scribes, and based on the last print of the work, propose the correct form of 
some verses with reference to the oldest copies of the sixth century.
Keywords: Sanayi Ghaznavi, Masnavi of Seir Al-Ebad Ela Al-Mā’d, Text Correction,
Pedagogic Literature

Hidden Layout
A Critique of the Book of Gusheh: Iranian Melody Culture
Arvin Sedaghatkish/Composer, researcher and music critic,

aviehs@yahoo.com
Abstract
The book Gusheh: Iranian Melody Culture is the result of thirty years of Arshad Tahmasebi’s 
life long work, and has undergone a shift in some of the key concepts due to the length of 
time it took to be written. These changes especially include the great changes in scholarship 
and music research in recent years. Nonetheless, closer studies show that this book is still 
very helpful and beneficial due to its critique of the primary sources, the classification of 
information based on historical periods, first-hand knowledge of musical modal system or 
Dastgah, and the gathering of large volumes of scattered material from several sources. At 
the same time, these studies also make it clear that the information on the entries regarding
the ancient era and the Islamic period in the book should be studied and used more
cautiously, since these periods are not the direct topic of the author’s expertise and errors and 
mistakes in the entries are a possibility.
Keywords: Gusheh: Iranian Melody Culture, Iranian Music Culture, Arshad Tahmasebi, 
Persian Music, Music Modal System
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an art piece with the test of history are among the characteristics of this book.
Keywords: Kimiakhatoon, Rumi’s Daughter, The Nation of Love, Shams Tabrizi, Gholamreza
Khaki

A Treasure from Iranian Culture
A Review of Folklore Tales of Lorestan

Zahra Mohammad Hasani Saghiri/PhD in Persian language and literature, Shahid Chamran 
University of Ahwaz, and Folk Literature researcher,

zahrasaghiri@yahoo.com
Abstract
Folklore Tales of Lorestan is a collection of 4 volumes recently published by the Center of 
Islamic Great Encyclopedia. The present article reviews the collection in two sections; in the 
first part, the printing method, the stories and the important narratives are introduced based 
on the Aarne- Thompson World List. In the second part, the editor’s preface to the book and 
its various drawbacks are discussed.
Keywords: Tales and Fables, Oral Literature, Folk Literature
 

The Nation of Love or the Command of Desire
A review and analysis of two novels: Nation of Love and Kimiakhatoon with an

approach to Rumi’s life
Mostafa Gorji/Professor of Payame Noor University,

Gorjim111@yahoo.com
Aida Chehreghani/MA in Persian Language and Literature,

Ayda.chehr@yahoo.com
Abstract
The Nation of Love by Elif Shafak is one of the most read and most frequently translated 
novels in this decade that attracted an audience from all walks of life in a short time, as it 
did in the original language in Turkey (2009), and became a bestselling novel quickly. The
collection of the works by this Turkish writer (16 books, mostly novels) has been translated to 
over 40 languages and published by internationally renowned publishers. The Nation of Love 
consists of two stories that are narrated side by side. First is the story of an affluent family 
living in America (the land of opportunities and failed chances) and the second story or The 
Nation of Love, is a historical-mystical story portraying the encounter between Shams and 
Molana. The Nation of Love is merely a novel, and not all of its events are based on histori-
cal documentations. Consequently, an almost new persona is presented of Shams, and most 
of the attention to the book is due to this second story, and if the first story (love of Ella to 
Aziz) was presented in a separate book as a novel, the book could not have been this popular.
Shafak (as the narrator and writer) hides herself behind the Aziz Zahara character (the in-text 
narrator of the story of Shams), in such a way that we forget throughout the story that she 
is the actual author. The main theme of The Nation of Love is two types of love (divine and 
earthly); today’s earthly love (Ella and Aziz Zahara), and the old-timely divine love (Shams 
and Molana). The author tries to tie these two together. In this article, The Nation of Love is 
analyzed with a critical approach and with regards to factors that make is a popular novel.
Key Words: Rumi, The Nation of Love, Kimiakhatoon, Shams al-Din Tabrizi
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Two Masters and Manazil Al-Sairin
A review of the book Manazil Al-Sairin by Khawja Yousef Hamedani

Elahe Rajabifar/Ph.D. student of Persian language and literature, Tabriz University,
Elrajabi14@gmail.com

Abstract
One of the renowned mystics who has a book on mystic Manazil (stations) is Khawja Yusef 
Hamedani (535-440 AH). He is a mystic of the fifth and sixth centuries, one of the founders
of the Naqshbandiyeh order and the leaders of the Khawjegan dynasty, and one of the mystics
that had high Karamat or marvels. Many researchers consider his only known work to be
Rotbata-Al-Hayat.  However, another less-known and invaluable work, Al-kashaf An Manazil
Al-Sairin, is attributed to him. This book has not been published yet and is only mentioned 
in Persian Literature anthologies. It is a detailed book in Farsi with a fluent language that 
has been overlooked since the eighth century BC. But by the second half of the 7th century 
AD. It is known enough that it is considered equal in value to Ibn-Arabi’s Fosus Al-Hekam. 
Today, based on its synonymy with Manazil Al-Sairin by Khawja Abdullah Ansari, some 
scholars of the mystical texts regard this work as an interpretation of that work in Persian, or 
they describe it as a separate book from Al-kashaf An Manazil Al-Sairin, while it is in fact the 
full title of Manazil Al-Sairin, and in no way is the book related to Khawja Abdullah Ansari 
but an independent work with thirteen principles.
 The only known version of it, which contains the second volume, is based on the analyzed
and compared version of the 7th century AD which is kept in the Turkish Nafiz Pasha
Library. This volume, which appeared in 512 pages, contains the 10th to 13th principles from 
the whole work and contains the description of the four principles of mysticism “addition and 
difference”, “separation and connection,” “adult and child,” and “liberty”. After describing
the works and the life of Khawja Yousef, which is less discussed in literary sources, this 
article focuses on a comparison between the two masters’ Manazil Al-Sairin and points out 
that the Al-kashaf An Manazil Al-Sairin is not a description of Manazil Al-Sairin by Khawja 
Abdullah Ansari.
Keywords: Mystical Literature, Al-kashaf An Manazil Al-Sairin, Khawja Yousef Hamedani, 
Manazil Al-Sairin by Khawja Abdullah Ansari.

A Critique of Kimia of Rumi’s Haram
Sadaf Golmoradi/ Professor at Tehran Farhangian University,

Sgol_00055@yahoo.com
Abstract
The present research is aimed at introducing and reviewing Kimia of Rumi’s Haram.
Although the book does not mention in the title that it is in face a critique but we see that it is 
an essay based on “... the critique of novels Kimiakhatoon, Rumi’s Daughter, and the Nation 
of Love ...”. also whenever deemed necessary it also criticizes historical works such as the 
Managhib-Al-Arefin Aflaki, Resaleye Sepahsalar, and some other texts that are published 
in the cyberspace or periodical publications on this topic. The author also deciphers the 
undisclosed references of Shams’s Essays based on the same biased view and presumptions,
relying on the same historical texts as we shall see, the author depicts a biased image of 
Shams and his relationship with Kimiakhatoon and Aladdin (Rumi’s son ). Thus he is
unwittingly caught up in the same trap that he is advising the novelists (the defendants in the 
present case) to avoid. A lack of structural cohesion, criticizing the thinkers rather than the 
criticizing the thought, the numerous contradictions in the text, and a refusal to acknowledge 
the boundary between history and imagination, and as a result, the evaluation of the novel as 
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