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درود بـر خواننـدگان فصلنامـۀ نقـد کتـاب ادبیـات و هنـر، شـمارة سـوم و چهـارم 
فصلنامـه را پیـش روى خـود داریـد. همانطـور کـه مالحظـه مى کنیـد در ایـن شـماره 
مقاله هایـى در دو حـوزة ادبیـات و هنـر موجود اسـت و تنـوع موضوعى در میـان مقاالت 
چشـمگیر اسـت. خوشـبختانه در این شـماره نسـبِت نقد کتاب هاى تألیفى با کتاب هاى 
ترجمـه شـده قابـل رقابـت اسـت. در بخـش ادبیـات، نقـد و معرفـى کتاب هـاى تألیف و 
ترجمـه هـر دو دیده مى شـود. نقد کتاب بومى سـازى رئالیسـم جادویـى و کتاب فرهنگ 
آثـار عرفـان اسـالمى  از جملـه نقدهـاى بـر آثـار تألیفـى اسـت. بررسـى کتـاب تعبیـر 
قصه هـاى پریـان و آنیمـا و آنیمـوس در قصه هـاى پریـان و همچنین مـرورى انتقادى بر 
اصـول و مبانـى تحلیـل متون ادبى هـر دو نقدهایى بـر دو اثر ترجمه شـده مؤلفان غربى 
اسـت. در بخـش هنـر نیـز  کتاب سـاز و حنجـره، مـوزه خوانـى و فیلسـوف یا سـینماگر 
(فلسـفه در سـینما) از کتاب هـاى تـازه تألیـف حـوزة هنر هسـتند. نقدهایى هـم در این 
بخـش بـر دو کتـاب ترجمـه شـدة راهنماى راتلـج دربارة فیلم و فلسـفه و فیلـم همچون 
فلسـفه موجـود اسـت. در بخـش معرفـى کتـاب هم یک اثر بررسـى مى شـود که نوشـتۀ 
پژوهشـگران خـارج از کشـور و به زبان انگلیسـى اسـت کـه تاکنون به فارسـى برگردانده 

نشده اسـت.
فرهنـگ، هنـر و ادبیـات مـا بـه همـان انـدازه که بـه ترجمـۀ آثـار درجـۀ اول غربى 
نیازمنـد اسـت محتـاج آثـار تألیفى اسـت کـه به هّمت پژوهشـگران ایرانى نوشـته شـده 
باشـد. مقایسـۀ تطبیقـى ارزشـى آثار ترجمه شـده با تصنیفى نشـان مى دهد کـه معموالً 
درجـۀ آثـار غربـى از نظر نوآورى، سـاختار، سـبک و تدقیـق مطالب باالتر اسـت. اهتمام 
بـه نـگارش و چـاپ کتـاب در ایـران بسـیار اسـت امـا، متأسـفانه در میـان هـزاران هزار 
کتـاب تألیفـى گاهـى آثـار شایسـتۀ تقدیـر کمتـر یافـت مى شـود. توجه بـه گزارش هاى 
مربـوط بـه انتخـاب کتاب هـاى برگزیـده در جوایـز کتـاب سـال و یـا جـالل آل احمد و 
پرویـن اعتصامـى و دیگـر جوایـز بیانگـر ایـن نکته اسـت کـه ویژگـى بیشـتر کتاب هاى 
تألیفـى نیـز گـردآورى و تدویـن اسـت و کمتـر نشـانه هایى از  تولیـد دانـش نویـن و یـا 
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ایجـاد نظریه هـاى جدیـد دیده مى شـود. 
 مقالـۀ گفت وگـوى دو کتـاب فیلـم و فلسـفه در ایـن شـماره همین امـر را به چالش 
و گفت وگـو کشـیده اسـت. ایـن مقاله ماحصـل مکالمۀ یک اثـر تألیفى و یـک اثر ترجمه 
شـدة غربـى در ایـن بـاب اسـت. مکالمـۀ خیالـى دو کتـاب بـا هـم خـط مشـى فکرى و 

موضـع هریـک از دو اثـر را در برابـر مسـألۀ  فیلم و فلسـفه روشـن مى کند. 
بدیهـى اسـت کـه هنـوز در ایـران شـیوه هاى پژوهش و تحقیق به درسـتى شـناخته 
نشـده اسـت و امکانـات انجام آن هم چون کشـورهاى پیشـرفته نیسـت. تعـداد کتاب ها،  
کتابخانه هـا و کتابخوان هـا خـود داللـت آشـکارى بـر پاییـن بـودن سـطح پژوهـش در 
ایـران اسـت. امیـد داریـم اگـر بـر میـزان  انتشـار کتاب هـاى تألیفـى افـزوده مى شـود،  
هّمـت بـر تولیـد و خلـق آثار ارزشـمند و خواندنى و خوش سـاخت نیز بیشـتر شـود. نقد 

شـفاهى ایـن شـماره هـم بـه کتابـى تألیفى از حـوزه هنر اسـالمى اختصـاص دارد. 
بنابـر قولـى کـه داده بودیـم کتاب شناسـى کتاب هـاى نقـد ادبـى را آغـاز کردیم. در 
ایـن شـماره کتاب هـاى تألیفـى در حوزة نقـد و نظریه معرفى مى شـوند و در شـماره هاى 
پسـین بـه آثـار ترجمـه شـده مى پردازیم. نـام کتاب هـا همراه بـا تصویر روى جلـد آن ها 
مى توانـد بـراى پژوهشـگران نوخاسـته، آموزِش آشـنایى و دوسـتى بـا کتاب ها باشـد. به 
یـاد مـى آورم سـفارش اسـتاد شـفیعى کدکنى را در سـال هاى دور کـه هنـوز بـراى مـن 
پرنـور اسـت. کالس درس مرجع شناسـى و روش تحقیـق در دانشـکدة ادبیـات دانشـگاه 
تهـران در سـال 1364 شمسـى. از نخسـتین آموزه هـاى اسـتاد در درس مرجع شناسـى 
ایـن بـود کـه تـا مى توانیـد کتـاب بخوانیـد و بـا مراجـع پژوهـش آشـنا شـوید؛ و اگـر 
نمى توانیـد و امـکان دسترسـى بـه همـۀ کتاب هـا را نداریـد، حداقـل روى جلـد کتاب ها 
را ببینیـد. آن هـا را لمـس کنیـد. بدانیـد روى جلـدش چـه طرحـى دارد و به چـه رنگى 
اسـت. بدانیـد در کـدام قفسـۀ کتابخانـه جـاى دارد و در ردیف چنـدم اسـت. این گونه با 

کتاب ها دوسـت و آشـنا شـوید. 

مریم حسینى
سردبیر
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نشست نقد و بررسى کتاب هنر پیرااسالمى،  تحلیل انتقادى گفتمان هاى مسلط در مطالعات 
هنراسالمى، عصر روز یکشنبه 25 آذر 1397 در سراى اهل قلم با حضور نویسندة اثر دکتر 
صادق رشیدى (مدرس دانشگاه علم وفرهنگ)، دکتر مهناز شایسته فر و دکتر محمد خزایى 
(اعضاى هیئت علمى دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگران هنراسالمى) و دکتر مریم حسینى 
(عضو هیئت علمى دانشگاه الزهراء و سردبیر فصلنامۀ نقد کتاب ادبیات و هنر) برگزار شد. 

ازجمله محدودیت ها و موانع پژوهشی در عرصۀ مطالعات هنر اسالمی، شیوة توصیف محور 
مستشرقین و نگرش  انتزاعی سنت گرایان است که تفکر  و مواضع پژوهشگران را به سمت 
سستی، خنثی شدگی و نگرش هاي کلی سوق می دهند و قدرت نقد و نگرش هاي اجتماعی 
دادن  جلوه  اسطوره اي  با  و  می کنند  سلب  آن ها  از  را  مطالعاتی  قلمرو  این  در  فرهنگی  و 
نظریه ها و نوشتارهاي متعدد حکمی و عرفانی و نیز گرایش هاي بنیاد گرایانه افراطی در هنر، 
فضایی را ایجاد کرده اند که گویی گفتمان هنر اسالمی ازجمله قلمروهاي نقدناپذیر است. 
نویسندة این اثر با نگاهی انتقادي به تعاریف و رویکردهایی که چیستی هنر اسالمی را تبیین 
کرده،  کوشش مى کند تا با آشکار ساختن سفسطه  هاي تفسیري برخی از گفتمان ها، تصویر 
روشن تري از فرایند مطالعات نظري در عرصۀ هنر اسالمی ارائه دهد. این کتاب پنج فصل 
دارد: «شکل گیرى گفتمان هنراسالمى»، «گفتمان هاى مسلط در مطالعات هنراسالمى»، 

«تحلیل انتقادى گفتمان»، «نشانه شناسى» و «گفتمان هنر پیرا اسالمى». 

صادق رشـیدى: به نام خدا. سـالم مى کنـم خدمت حضار 
محتـرم و تشـکر ویـژه از سـراى اهـل قلـم و برگزارکنندگان 
ایـن جلسـه و ارادت ویژه تـر خدمـت خانـم دکتر شایسـته فر 
و آقـاى دکتـر خزایـى کـه افتخار دادنـد که در خدمت شـان 
کتـاب  وقتـى  بیامـوزم.  کنارشـان  در  واقـع  در  و  باشـم 
مى نویسـى و بعـد مى خواهـى بـه سـراغش بـروى؛ خـود بـه 
اندیشـه هاى  عنـوان مؤلـف کمـى مى ترسـى چـون اصـوالً 

نقد شفاهی
        :      
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نقد شفاهى

آدمـى در طـول زمـان تغییـر مى کنـد یعنـى وقتـى شـما بعـد از یـک  سـال برگـردى و 
کتابـت را بخوانـى گاهى ممکن اسـت حسـرت بخورى کـه مى توانسـتى چیزهاى دیگرى 
بـه آن اضافـه کنـى یـا مبحـث را جـور دیگـرى پیش ببـرى و... ولـى در هر صـورت من 

ایـن کتـاب را یکـى از مهم تریـن و جدى تریـن تألیف هـاى خـود مى دانـم.
 بخـش مهمـى از دیدگاه هایـم کـه در ایـن کتاب مطرح شـده، در رسـالۀ دکترى من 
نیـز آمـده و امـروز خوشـحالم کـه دو اسـتاد بزرگوار بـه عنـوان متخصصان هنراسـالمى 
بـراى نقـد ایـن کتـاب حضـور دارنـد. من براى نوشـتن ایـن کتاب بـا چالش هـاى نظرى 
و فکـرى زیـادى مواجـه بـودم. بـه دلیـل اینکه ابتـدا در آن زمان سـؤاالتى خیلى سـاده ، 
مهـم و البتـه کلیشـه اى ذهنـم را درگیر کـرده بود که هنراسـالمى دقیقاً یعنـى چه؟ چه 
مى گویـد؟ هدفـش چیسـت و چـرا بـه وجـود آمـده؟ و دیگـران دربـارة این هنراسـالمى 
چـه چیزهایـى نوشـته اند و قراراسـت کـه اصـًال بـه کجـا برویـم و جایـگاه ایـن حـوزه 
مطالعاتـى در بدنـه دانشـگاه کجاسـت؟ ایـن سـؤاالت را بـه عنـوان سـؤاالت مبنایـى در 
همـان ابتـداى کتـاب مطـرح کـرده ام. در مطالعات اولیۀ خود متوجه شـدم  کـه ادعاهایى 
در حـوزة مطالعـات هنراسـالمى مطـرح شـده کـه مصادیـق مبهمـى دارنـد، کسـانى که 
ایـن ادعاهـاى نظـرى را مطـرح کرده انـد بـه نظـر مى آید کـه تالش زیـادى بـراى علمى 
نشـان دادن آن هـا کرده انـد. امـا در واقـع علمـى نیسـتند و در قلمـروى گفتمان هـاى 
محفلـى قابـل بررسـى اند و یـا مى توانـم بگویـم خیلـى دلـى اسـت در نتیجـه اول به این 
مسـئله پرداختـم کـه اساسـاً اصطـالح هنراسـالمى از کجا آمده اسـت. در فصل نخسـت 
ایـن کتـاب توضیـح داده ام کـه هنراسـالمى پیامـد گفتمـان شرق شناسـى اسـت یعنـى 
تـا پیـش از اینکـه مستشـرقان بحثـى بـه نـام هنراسـالمى را مطـرح کننـد مـا عنوانـى 
به نـام هنراسـالمى نداشـته ایم. منظـورم از «مـا» جهـان شـرق و بطور کلى جهان اسـالم 
اسـت. یعنـى مسـتندات و یافته هـاى مـن نشـان مى دهـد کـه هیـچ حاکمـى و یـا هیچ 

■ رشــیدى، صادق (1396). هنر پیرااسالمى: تحلیل 
انتقادى گفتمان هاى مسلط در مطالعات هنراسالمى. 

تهران: علمى و فرهنگى.
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ملتـى درصـدد نبـوده کـه بـه آفریده هاى هنـرى خـود، هنراسـالمى بگویـد. در واقع این 
گفتمـان، یـک برسـاخت کامـًال نظـرى و مطالعاتـى بوده اسـت. مقالـه اى هم شـیالبلر و 
جاناتـان بولـوم در این بـاره نوشـته اند کـه خودشـان اقـرار کرده اند کـه هنراسـالمى را ما 
پژوهشـگران غربـى بـر سـرزبان ها انداخته ایـم و اى کاش ایـن کار را نمى کردیـم چـون 
ایـن کار باعـث شـد کـه دردسـرهاى زیـادى بـه وجـود بیایـد و از نظـر معنایـى ابهامات 
زیـادى در عنـوان هنراسـالمى وجـود دارد کـه خودمـان هـم در آن مانده ایـم کـه تلقـى 
مـا از ایـن ماجـرا چیسـت. ایـن پژوهشـگران در مقالۀ خـود اشـاره کرده اند کـه زمانى که 
بـه سـمت مطالعات دسـتاوردهاى هنرى و زیباشـناختى کشـورهایى که به نوعى اسـالم 
در آن هـا رسـوخ پیـدا کـرده بـود، وارد شـدند بـا دسـتاوردهاى متکثـرى مواجـه شـدند 
درنتیجـه نتوانسـتند آثـار به جا مانـدة هنرى و حتـى فرهنگى سـرزمین هایى مثل ایران 
را دسـته بندى کننـد و بـا نوعـى گونه شناسـى آن هـا را تقسـیم بندى نماینـد و یـا وارد 

حوزة سبک شناسى شوند. 
بـه واقـع از نظـر مـن همـۀ این هـا در پیوسـتار فرهنـگ شـکل گرفتـه و مادامـى 
کـه فرهنـگ یـک فرآینـد اسـت و شـکل پیوسـتارى دارد هیـچ چیـز نـاب اصیـل یگانه 
و دسـت نخورده اى نمى تـوان پیـدا کـرد کـه در نـوع خـودش منحصـر بـه فـرد باشـد. 
هیـچ چیـز بـر اسـاس هیـچ سـاخته نمى شـود. هـر متنـى، پیـش متنـى دارد. همه چیز 
در ترکیـب و تلفیـق شـکل مى گیـرد یـا بـه قـول نظریه پـردازان بینامتنیـت همه چیـز 
بینامتنـى اسـت. خوب طبیعى اسـت که نمى شـود مطلقاً بـه چیزى بگوییم هنراسـالمى 
کـه در مصداق هـاى فراوانـش، جنبه هایـى تلفیقـى و ترکیبـى از فرهنگ هـا و تمدن هاى 
مختلـف را بـه دوش مى کشـد. بـه اسـتثناى معمـارى مسـاجد و آرایه هاى وابسـته به آن 
کـه بحـث جدایـى دارد و مـن به آن نیـز در کتابـم پرداختـه ام. در فرآینـد تحقیقاتى که 
انجـام دادم بـراى پاسـخ بـه ابهامـات خـودم سـعى کـردم که به سـمت ارائۀ یـک مفهوم 
جدیدتـرى حرکـت کنـم کـه در واقـع ایـن ابهـام و کلـى بـودن هنراسـالمى را جـرح و 
تعدیـل نمایـم. نمى گویـم موفـق شـدم یـا نه چـون این بـه نگـرش مخاطبینى بسـتگى 
دارد کـه ایـن کتـاب را خوانده انـد و یـا خواهنـد خوانـد. در نتیجـه تـالش کـردم کـه 
یـک دسـته بندى از انـواع رویکردهایـى ارائه دهم که دسـتاوردهاى هنرى سـرزمین هاى 
اسـالمى را مـورد مطالعـه قـرار داده انـد. ایـن تقسـیم بندى کـه بـراى اولیـن بـار مطـرح 
مى شـود در جـدول صفحـه 98 کتـاب آمـده اسـت. نهایتـاً در ادامـه پژوهـش مفهـوم 
هنـر پیرااسـالمى و یـا  Para Islamic Art را بـه عنـوان یـک نظریـه مطـرح کـردم کـه 
توضیحاتـش در فصـل آخـر آمـده اسـت. کلیـت بحث هـاى من در ایـن کتـاب از تحلیل 
انتقـادى گفتمـان سـنت گرایى و گفتمـان تاریخ گرایـى شـروع مى شـود. در واقـع مـا دو 
گفتمـان کلـى و مسـلط در حـوزه هنراسـالمى داریـم کـه مـن هـر دو نگـرش را مـورد 
بررسـى انتقـادى قـراردادم و بـا مبانـى نظـرى تحلیـل انتقـادى گفتمان که شـرحش در 
کتـاب آمـده و دالیلـى هـم بـراى نقدهـاى خـود داشـتم کـه اگـر سـلیقه اى بـه آن نگاه 
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نکنیـم، مى توانـد بیشـتر مـورد تأمـل قـرار بگیرد. 
تمـام کسـانى که ادعـا مى کننـد دربـارة هنراسـالمى کتـاب نوشـته  اند و از عبـارت و 
اصطالحات و مفاهیمى مثل عرفان و مبانى عرفانى هنراسـالمى اسـتفاده کرده اند به واقع 
کار شـگرفى انجـام نداده انـد. اگـر بـه منابـع مـورد اسـتفادة همـه مقـاالت و کتاب هایى 
کـه دربارة هنراسـالمى نوشـته شـده رجـوع کنیـد درمى یابید کـه اغلب مطالـب تکرارى 
اسـت و ارجاعـات بـه چنـد منبـع محـدود شـده اند. کسـى که ادعـا مى کنـد مى خواهـد 
بـا نگـرش عرفانـى به هنراسـالمى نـگاه کنـد باید بتوانـد متون عرفانـى را با همـان زبان 
بخوانـد، بایـد بتوانـد بـه طـور مثـال کشـف المحجوب را بخوانـد. ایـن گفتمـان عرفانى و 
بحـث از مبانـى عرفانـى هنراسـالمى اتفاقاً خود محل مناقشـه و سـوءتفاهم اسـت. اینکه 
شـخصى اسـتنباط ها و برداشـت هاى ذهنـى خـود را از نقـوش انتزاعـى هنراسـالمى بـا 
لفاظى هـاى کلـى و مبهـم شـبه عرفانى و شـبه فلسـفى ارائه بدهـد و بگوید ایـن تمثیلى 
از بهشـت اسـت و یـا فالن تصویر تمثیلى از آسـمان اسـت ایـن به هیچ وجه نـگاه عرفانى 
نیسـت، چـرا که عرفـان براى خـود ماجراهایـى دارد و نوعى کنـش فـردى و درونگرایانه 
اسـت. ایـن منـش شـبه عرفانـى کـه عمدتاً هـم وابسـته بـه نظریه هاى حکمـت حکماى 
اسـالمى اسـت، مى تـوان گفـت آن قدرکـه ابعـاد حسـى و عاطفـى پررنگـى دارد ابعـاد 
عرفانـى نـدارد، بـه همیـن خاطـر حتـى مقـاالت و کتاب هایـى کـه دکتـر سیدحسـین 
نصـر نوشـته اند مصادیـق مشـخصى ندارنـد. یعنى ایـن  نویسـندگان و محققـان مصادیق 
بـارزى بـراى مباحـث خـود نمى آورنـد و کالمشـان اغلـب یـک ادعـاى نظـرى و ذهنـى 
اسـت. آنچـه  مـرا بیشـتر به بسـط ایـن موضوع بـا نـگارش انتقـادى ترغیب کـرد این بود 
کـه امـروز هنراسـالمى بـراى برخى ها عرصـۀ نوعـى بهره بردارى هـاى سـازمانى و نهادى 
اسـت و در این کتاب مراد من از هنراسـالمى، آن نیسـت که ممکن اسـت یک سـازمان 
ایدئولوژیـک و یـا یـک نهـاد و ارگان خاص بـراى خود از آن تعریفى داشـته باشـد. و من 
بـا هنراسـالمى اى مواجـه شـدم کـه حـوزة کامـًال مطالعاتـى و دانشـگاهى اسـت. ممکن 
اسـت در دوره هـاى متفـاوت از ایـن اصطـالح تلقى هـاى دیگـرى وجـود داشـته باشـد و 
از طریـق آن منافعـى بـه دسـت بیایـد اما هنراسـالمى در کتـاب هنر پیرااسـالمى همان 

حـوزه مطالعاتـى اسـت کـه نتیجـه گفتمان شرق شناسـى بوده اسـت. 

مهنـاز شایسـته فر: بـه نـام خـدا. از آقـاى دکتر رشـیدى 
بـراى توضیحـات مختصـر و جامعـى کـه دادنـد و کتـاب را 
بـه رشـته تحریـر درآوردنـد تشـکر مى کنـم. این کتـاب که 
برگرفتـه از رسـالۀ دکتـرى ایشـان اسـت براى پژوهشـگران 
حوزة هنراسـالمى بسـیار قابل اسـتفاده اسـت. مـن کتاب را 
مطالعـه کـردم و در مقـام مشـاور ایشـان بـا هـم بحث هایى 
در مورد نگرششـان به هنراسـالمى داشـتیم و مى شـود گفت 
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کـه بعضـى از نگرش هـا بـا توجه بـه جایگاهـى که امـروزه هنراسـالمى در ایـران و دیگر 
کشـورها دارد قابـل اسـتناد و قبـول اسـت ولى به نظر مـن بعضى از نگرش هـا قابل تأمل 
اسـت و بایـد بـه نحـوى دیگـر مـورد توجـه قـرار گیـرد. مـن چنـد نکتـه را قابـل عرض 
مى دانـم: اول اینکـه رویکـرد کتـاب نسـبت بـه هنراسـالمى رویکـردى انتقـادى اسـت و 
آیـا واژة هنراسـالمى مى توانـد واژة درسـتى باشـد و تحقیقـات ایـن کتـاب امـروزه براى 
محققـان هنراسـالمى قابـل اسـتناد اسـت؟ همین جـا یـک پرانتـز بـاز کنـم آیـا مـا واژة 
متـرادف دیگـرى بـراى احیانـاً غلط بـودن واژة هنراسـالمى در نظـر گرفته ایـم و اگر واژة 
هنراسـالمى بـراى هنرهایـى کـه در معنـا و ویژگى هـاى بصـرى در دوران اسـالمى تهیه 
شـدند نمى توانـد واژة مناسـبى باشـد اگر بخواهیـم واژة دیگرى را اسـتفاده کنیم آن واژه 

چـه واژه اى مى توانـد باشـد؟ 
البتـه در ایـن کتـاب بـه هنرهـا و یـا واژه هایـى مثـل هنـر ترکـى، هنر هنـدى، هنر 
عثمانـى، هنـر ایرانـى و هنـر آفریقایـى و شـاید هنـر مصـرى و... پرداختـه شـده، یعنـى 
کل کشـورهاى اسـالمى را در نظـر بگیریـد کـه مى تواننـد تحت لـواى این واژة مشـترك 
قـرار بگیرنـد. آیـا ایـن امـکان دارد کـه هر کشـور مسـلمانى بتواند نام کشـور خـود را بر 
هنـر اضافـه کنـد و کلمـه اسـالمى را بـر دارد. البتـه این امکان وجـود دارد کـه ما هنرى 
را کـه امـروز بـه آن هنراسـالمى اطـالق مى کنیـم هنـر ایرانـى بنامیـم ولـى ارزش هایى 
کـه ایـن واژه مى توانـد بـه هنـر و مطالعـات ایـن حـوزه ببخشـد از بیـن مـى رود و یـا 
این کـه مـورد توجـه صددرصـدى قـرار نمى گیـرد. از یک سـو تمامـى کشـورهایى کـه 
اسـالم را پذیرفتنـد مسـلمانند بنابراین بـه ارزش ها، عقایـد و تفکرهاى یکسـان معتقدند 
و هنـرى کـه در طـى دوران اسـالمى در ایـن کشـورها رشـد و توسـعه یافتـه برگرفته از 
همیـن ارزش هاسـت و داراى همیـن خصیصه هـا و رویکردهاسـت. اگـر مـا هنـر تزئینات 
کاشـیکارى عثمانـى را در ترکیـه بـا یکى از مسـاجد در ایران مثل مسـجد جامع اصفهان 
مقایسـه کنیـم متوجـه مى شـویم اگرچـه داراى تفاوت هاى ظاهـرى در تزئینات هسـتند 
ولـى در بنیـان و در شـاکلۀ وجودى شـان اشـتراکات قابل توجهـى دارنـد کـه برگرفتـه از 
اشـتراکات اساسـى و اصولـى اسـت کـه هـر دو کشـور بـه آن پایبندنـد و آن دین اسـالم 
اسـت. بنابرایـن بـه نظر من نه تنها اسـتفاده از واژة هنراسـالمى براى تمامى کشـورهایى 
کـه بـه دیـن اسـالم گرایش پیـدا کرده انـد یـک واژة مناسـب مى تواند باشـد بلکـه یکى 
از عوامـل وحدت بخـش بیـن کشـورهاى اسـالمى اسـت که در حـوزة هنر به هـم نزدیک 
شـوند اگرچـه همۀ کشـورهاى شـرق جهان اسـالم از فرهنگـى مشـابه برخوردارند. یعنى 
ایرانیان از نظر فرهنگى، نسـبت به کشـورهاى اروپایى مشـابهت بیش ترى با کشـورهایى 
چـون سـوریه، عـراق، پاکسـتان و حتـى هنـد و ژاپن دارند. چـرا که همه در یک گسـترة 
جغرافیایـى رشـد کـرده  و توسـعه یافته انـد و در واقـع از ارزش هاى یکسـانى برخوردارند. 
بنابرایـن هـم در حـوزة فرهنگـى مى تواننـد بهـم نزدیـک شـوند و هـم در هنـر کـه زادة 

فرهنـگ اسـت و بخشـى از فرهنـگ به شـمار مى رود. 

نقد و بررسى کتاب هنر پیرااسالمى
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نقد شفاهى

دومیـن بحـث مـن اینکه مى تـوان گفت هنراسـالمى به مثابـۀ یک بذر اسـت که اگر 
در خاك هـاى مختلـف کاشـته شـود ثمره هـاى متفاوتى دارد. اگـر بذر هنراسـالمى را در 
خـاك ایـران ساسـانى مى کاریـم داراى جلوه هـاى متفاوتـى بـا بـذرى خواهد بـود که در 
خـاك کشـور روم کاشـته مى شـود و ماحصلـش مثـًال کاشـى هاى متفاوتـى مى شـود که 
برگرفتـه از بسـترهاى متفـاوت جغرافیایـى و فکرى اسـت که در آن رشـد و توسـعه پیدا 

مى کنـد ولـى شـاکلۀ وجودى شـان شـباهت قابـل توجهى نسـبت به هـم  دارند. 
بحـث دیگـر مـن این اسـت که مـا هماننـد کشـورهاى اروپایـى مى توانیـم از واژه اى 
مذهبـى و دینـى اسـالمى بـراى اضافـه کـردن و معنـا بخشـیدن بـه واژة هنـر اسـتفاده 
کنیـم کمااینکـه آن هـا از واژه هـاى هنر مسـیحى، هنـر یهودى و هنر زرتشـتى اسـتفاده 
مى کننـد و قاعدتـاً اشـکالى هـم نـدارد. اگـر ما هـم بـراى هنر خودمـان از واژة اسـالمى 
اسـتفاده نکنیـم و بخواهیـم مفهـوم جدیـدى را مـورد اسـتناد قـرار دهیـم شـاید به این 

انـدازه کاملیـت و تمامیـت معنـا را نرسـاند و نتوانـد مـا در مفهـوم کمـک کند. 
ایـن کتـاب دو نقـد را مطـرح مى کنـد: نقـد دیـدگاه سـنت گرایان و نقـد دیـدگاه 
پسااسـالمى و اشـاره مى کنـد بـه روش و شـیوه اى کـه مـا در کتاب هـاى هنراسـالمى 
مـورد بررسـى قـرار مى دهیـم. اگرچه شـباهت  قابـل توجهى در بررسـى آثار اسـالمى در 
کتاب هایـى کـه بـه ایـن واژه مى پردازنـد، مشـاهده مى شـود و همـه از رویکـرد یکسـانى 
برخوردارنـد. امـا بـراى ادامـۀ مطالعـات حـوزة هنـر اسـالمى ناگزیـر از کاربـرد واژة هنر 
اسـالمى هسـتیم. بـا توجـه بـه اینکـه اگـر مـا از واژة هنراسـالمى اسـتفاده مى کنیـم 
ناخـودآگاه فقـط ایـران اسـالمى در ذهنمـان متصـور مى شـود. امـا مـا بایـد در تفکرمان 
همـۀ کشـورها را در آن واحـد در زیرمجموعـۀ مطالعـات هنراسـالمى بگنجانیم و نسـبت 
به کاربرد هنراسـالمى جامعیتى داشـته باشـیم که متأسـفانه نداریم و نمى توانیم نسـبت 
بـه آن اسـتنباط کامـل و اظهارنظـر بـدون نقصى داشـته باشـیم. امـا شرق شناسـان این 
جامعیـت را دارنـد و در همـۀ بررسـى هاى مطالعۀ آثار هنراسـالمى، هم زمان کشـورهایى 
مثـل ایـران، ترکیـه، هنـد، مصر، سـوریه، غـرب جهان اسـالم، شـمال آفریقـا و... را مورد 
مطالعـه قـرار مى دهنـد.  بـراى نمونه اگـر بخواهند در حـوزة معمارى اسـالمى کار کنند 
همـه آثار معمارى دوره هاى تاریخى کشـورهاى اسـالمى را مورد بررسـى قـرار مى دهند. 

در واقـع در بسـتر تاریـخ موضوع هـاى هنراسـالمى مـورد بررسـى قـرار مى گیرد. 
یکــى از ابهاماتــى کــه در کتــاب مطــرح مى شــود ایــن اســت کــه اثبــات حضــور عرفان 
در هنراســالمى مشــکل اســت و بــراى عــوام جامعــه و حتــى محققــان هنراســالمى، ایــن 
ــه  ــا را مطالع ــه و آن ه ــاى مرجــع عرفان شناســى مراجع ــه کتاب ه ــه ب ــکان نیســت ک ام
کننــد. بــه عقیــدة مــن نبایــد ایــن مســئله را خیلــى دشــوار کــرد. خداونــد صــدر همــۀ 
ــا رجــوع بــه خــود، شــناخت  ــا او بســیار ســاده اســت. ب عرفان هــا قــرار دارد و ارتبــاط ب
ــت  ــناخت دس ــه از ش ــن مرحل ــه ای ــوان ب ــالمى مى ت ــاى اس ــت از آموزه ه ــود و تبعی خ
پیــدا کــرد یعنــى رجــوع بــه خویــش کــه رجــوع بــه خداونــد اســت. همچنیــن یکــى دیگر 
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از چیزهایــى کــه انســان را بــه عرفــان و معنویــت نزدیــک مى کنــد انــس بــا قــرآن اســت. 
ــه کتابــت  ــد و ب ــرآن بودن ــا خوشنویســانى داشــتیم کــه در تمــدن اســالمى حافــظ ق م
ــت  ــود معنوی ــبب مى ش ــرآن س ــا ق ــس ب ــد. ان ــرآن مى پرداختن ــگارى خطــوط ق و خط ن
حاصــل از آیــات قرآنــى بــه افــکار هنرمنــد منتقــل  شــود و افــکار و ارتعاشــات معنــوى 
ــه مخاطــب  نیــز منتقــل شــود.  ــوه کنــد و ایــن معنویــت، ناخواســته ب ــارش جل او در آث
مثــًال بیننــدة کتیبه هــا و نقــوش هندســى مســجد شــیخ  لطــف اهللا اصفهــان، ناخــودآگاه 
ــرى  ــت فک ــى و لطاف ــوال روحان ــه از اح ــه برگرفت ــرد ک ــى قرارمى گی ــر معنویت تحت تأثی
ــا هنرمنــد دوران  خالــق آن آثــار هنــرى اســت. بایــد گفــت مقایســۀ هنرمنــد معاصــر ب
ــدر  ــه نباشــد؛ همان ق ــى عادالن ــاید خیل ــار، ش ــت موجــود در آث ــته، از نظــر معنوی گذش
کــه جهــان رو بــه توســعه اســت بــه تدریــج انســان  نیــز از معنویــت فاصلــه مى گیــرد و 
ایــن مقایســه شــاید از نــوع تصــورى اســت کــه نســبت بــه هنراســالمى پیــدا کرده ایــم.
هنـر ایرانـِى قبـل از اسـالم، بـه واسـطۀ حضورآموزه هـاى دیـن اسـالم، بـه عنـوان 
هنراسـالمى گسـترش پیـدا کـرد. دوران حاکمیـت ساسـانى بسـتر و پلکانـى شـد بـراى 
پیشـرفت و رشـد قابـل توجـه در همۀ هنرها. پـس از گرایش هنرمندان ساسـانى به دین 
اسـالم، ویژگى هـاى هنراسـالمى در آثارشـان نمایـان شـد و زیبایـى خاصى کـه برگرفته 
از روح زیبایى بخـش اسـالم بـود در هنرهـاى آن زمـان پدیـدار شـد. زیبایى هـاى نقوش 
کـه ترسـیمى از بهشـت اسـت و تأثیـر آیات قـرآن و روایـات و احادیث و ادعیه هـا و... در 
کتیبه هـا و نقـش و نـگار مسـاجد و اماکـن مذهبـى منعکـس شـد. بنابراین هنراسـالمى 

مى توانـد معنـوى باشـد و حامـل پیام هـاى معنـوى. 
رویکـرد دانشـجویان بـه هنراسـالمى، مطالعاتـى اسـت کـه در مکاتـب و سـبک ها 
انجـام مى شـود امـا در دوره هـاى مختلـف هنـرى قابلیـت ایـن نـوع مطالعـه، بـا اسـتناد 
بـه نمونه هـاى موجـود در کتاب خانه هـا وجـود دارد. اگـر بحـث مـورد مطالعـه، نگارگرى 
باشـد نسـخه هاى خطـى مصـور مذهبـى کـه بـه زندگـى ائمـه مى پـردازد مورد بررسـى 
قـرار مى گیـرد. مثـًال  احسـن الکبار یکى از نسـخه هایى اسـت کـه خانـدان پیامبر(ص) و 
حـوادث مهـم تشـیع را بـه تصویـر مى کشـد. معراج نامه ها نیز سـفرى روحانى هسـتند و 
اگرچـه بـا رویکـرد هنرى مصّور شـده اند ولى هـدف هنرمنـد انتقال پیامـى مذهبى بوده 

اسـت. و از ایـن دسـت کتاب هـا فراوان اسـت. 
 بحـث زیبایى شناسـى هنراسـالمى در کتـاب دکتـر رشـیدى جایـى نـدارد. بـه هـر 
شـیوه اى کـه هنراسـالمى را مـورد مطالعـه قـرار دهیـم درمى یابیـم کـه هنراسـالمى 
در ظاهـر و معنـا زیباسـت و نمى تـوان زیبایـى آن را زیـر سـؤال بـرد. وقتـى وارد یـک 
مسـجد یـا امامـزاده مى شـوید با زیبایـى بى نظیـر و مجذوب کننـده اى مواجه مى شـوید. 
شـاید ایـن زیبایـى  آثـار هنـرى بـود کـه سـبب شـد در قـرن نوزدهم کـه در ایـن کتاب 
بـدان اشـاره شـده مستشـرقان به کشـورهاى اسـالمى هجـوم آوردنـد و آثار هنـرى را به 
کشـورهاى خـود منتقـل کردنـد. آن ها شـیفتۀ ایـن زیبایى ها شـدند و به خـأل مطالعاتى 

نقد و بررسى کتاب هنر پیرااسالمى
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در ایـن زمینـه پى بردنـد و صـد سـال پیش تر از ما شـروع بـه مطالعه، نـگارش و توصیف 
ایـن آثـار کردنـد. البتـه مهم تریـن کارشـان حفظ ایـن آثار در بهترین شـرایط و نوشـتن 
کتاب هایـى در توصیـف آن هـا بـود. باید گفـت که این آثـار در ظاهر زیبا هسـتند ولى ما 
بـه زیبایـى معنـوى دیگـرى هـم معتقدیم که در پـس زیبایى ظاهـرى نهفتـه و برگرفته 
از شـریعت و فلسـفه اى اسـت کـه در پـس انعـکاس این نقوش بـر در و دیـوار و ظروف و 

نگارگـرى، خودنمایـى مى کند. 
و نکتـۀ آخـر اینکـه ایـن آثـار هنـرى در موزه هـاى دیگـر کشـورها بى شـمارند و در 
بهتریـن شـرایط در دپارتمان هایـى بـا نـام هنراسـالمى و گاهـى هنـر ایرانـى نگهـدارى 
بخـش  بـا  قابل مقایسـه  مجموعه هـا  ایـن  و  گردشـگرانند  بازدیـد  محـل  و  مى شـوند 
هنراسـالمى مـوزة ملـى مـا نیسـت کـه آثـار هنـرى را در بخـش کوچکـى بـه نمایـش 
گذاشـته اسـت. بایـد اشـاره  کنـم کـه ایـن حـق ایران اسـالمى اسـت کـه تولیـدات آثار 
هنـرى خـود را در فضـا و مـکان مناسـب ترى بـه نمایش گذارد. بـا مطالعه ایـن نوع آثار 
محققـان مى تواننـد بـه ایـن سـؤاالت پاسـخ دهنـد که چرا ایـن آثـار تولید شـده؟ از چه 
طریقـى تولیـد شـده؟ چه سـبکى دارند؟ خالق ایـن آثار چه کسـانى بودند؟ چه کسـانى حمایت 
کردنـد تـا آن هـا تولید شـود؟ چـه عناصر زیبایـى در این آثار اسـتفاده شـده و آن هـا را زیبا کرده؟ 

همـۀ این هـا مى توانـد منابـع مطالعـات آینـده در حـوزة هنر اسـالمى باشـد.

ــم  ــل قل ــراى اه ــم از س ــکر مى کن ــى: تش ــد خزای محم
کــه ایــن امــکان را بــه وجــود آورد کــه دربــارة هنراســالمى 
ــه  ــیدى ک ــر رش ــارکتاب دکت ــینیم و انتش ــو بنش ــه گفتگ ب
عامــل برپایــى ایــن نشســت شــد. دکتــر رشــیدى گفتنــد و 
ــول  ــالمى محص ــه هنراس ــته اند ک ــم نوش ــان ه در کتاب ش
اســت.  شرق شناســان  یــا  و  مستشــرقان  پژوهش هــاى 
ــوان  ــت عن ــع واژه اى تح ــت در واق ــت اس ــن درس ــه ای بل
هنراســالمى توســط مستشــرقان مطــرح شــد و آن هــم بــه 
ســال 1600 م. برمى گــردد. برخــى معتقدنــد کــه هنراســالمى در قــرن نوزدهــم پدیــد 
ــدارى ایــن مطالعــات از قــرن هفدهــم آغــاز شــده و در قــرن نوزدهــم  ــا پدی آمــده ام
اوج گرفتــه اســت. دو مجموعــه کتــاب وســیع دربــارة هنراســالمى موجــود اســت کــه 
ــوان  ــا عن ــى ب ــا و مطالب ــاالت و کتاب ه ــال 1600 م. مق ــا از س ــد اول آن تقریب در جل
هنراســالمى آمــده و احتمــاال تــا ســال 1974 ادامــه دارد. و مجلــد دوم آن کــه توســط 
شــیال بلــر و جاناتــان بلــوم نوشــته شــده از ســال 1976 یــا 1975 آغــاز و فکــر مى کنــم 
تــا ســال دو هــزار ادامــه یافتــه اســت. دکتــر رشــیدى بــراى ایــن اثــر واقعــاً بــا مجموعــۀ 
ــوده  ــه رو ب ــده روب ــته ش ــالمى نوش ــاى اس ــارة هنره ــه درب ــى ک ــى از کتاب های عظیم

اســت. 
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ــالمى  ــه هنراس ــرقان ب ــه مستش ــت ک ــى داش ــه دلیل ــه چ ــت ک ــن اس ــث ای بح
ــوان  ــه عن ــه ب ــد ک ــافرانى بودن ــاید اوج آن مس ــى دارد و ش ــى مختلف ــد. دالیل بپردازن
شرق شــناس و دیگــر عناویــن ماننــد دیپلمــات (البتــه از قــرن 19 م. بــه بعــد) و... بــه 
ــا  ــه موزه ه ــرده و ب ــدارى ک ــرى را خری ــار هن ــد و آث ــفر مى کردن ــالمى س ــق اس مناط
ــرى  ــار هن ــى از آث ــراد مختلف ــپس اف ــد. س ــل مى کردن ــود منتق ــاى خ ــا کتابخانه ه ی
ــن  ــارة ای ــف درب ــاى مختل ــه صورت ه ــا ب ــد و ی ــردارى مى کردن ــردارى و نقش ب عکس ب
آثــار مطلــب مى نوشــتند و ایــن بــه دلیــل جذابیــت  آثــار بــوده و به هــر روى محققــان 

ــار بگوینــد و بنویســند. ــارة ایــن آث ــد کــه درب مشــتاق بودن
ــا  ــه تنه ــالمى و ن ــوى هنراس ــه س ــان ب ــِن شرق شناس ــت نوی ــت حرک ــد گف  بای
هنراســالمى، بلکــه هنــر دیگــر ممالــک و دیگــر کشــورها و دیگــر تمد ن هــا از قــرن 17 
ــد  ــذارى ش ــان پایه گ ــدرن در آلم ــخ م ــع تاری ــه به واق ــى ک ــد. هنگام ــاز ش و 18م. آغ
ــاً  ــتند و طبیعت ــف داش ــاى مختل ــا و فرهنگ ه ــه تمدن ه ــى ب ــگاه تاریخ ــان ن و محقق
وقتــى یــک تمــدن را بررســى مى کردنــد بــه هنــر آن هــم کــه عامــل اظهــار وجــود آن 

ــد.  ــه مى کردن ــدن اســت توج تم
وقتــى مستشــرقان بــه هنراســالمى برخــورد کردنــد بــه نظــر مى رســد کــه خیلــى 
ــود،  ــپانیا ب ــالمى در اس ــا هنراس ــا ب ــورد آن ه ــن برخ ــاید اولی ــدند و ش ــگفت زده ش ش
ســپس بــه هنــر کشــورهاى عربــى و نهایتــاً خاورمیانــه و جاهــاى دیگــر توجــه کردنــد. 
آن هــا خــود اذعــان دارنــد کــه در فرهنــگ شــرق و خصوصــاً ایــران دو موضوع براى شــان 

جالــب بــوده یکــى صوفیســم و دیگــرى هنــر.
ــاى خــاص آن  ــرقان ویژگى ه ــراى مستش ــت هنر اســالمى ب ــل جذابی ــى از دالی یک
ــه هنراســالمى و تزئینــات اســالمى بیشــتر  اســت. در دوران انقــالب صنعتــى توجــه ب
ــا دســت تهیــه مى شــد، تولیــد  ــارى کــه پیشــتر ب مى شــود چــرا کــه در آن زمــان آث
ــاِن  ــد یکس ــد و تولی ــور بودن ــکل و یک ج ــینى هم ش ــدات ماش ــد و تولی ــینى ش ماش
ــس  ــام موری ــل ویلی ــرادى مث ــود و اف ــایند نب ــدان خوش ــردم چن ــراى م ــز، ب همه چی
ــد  ــه نبای ــد ک ــد بودن ــتى معتق ــع دس ــر و صنای ــش هن ــوان جنب ــران تحــت عن و دیگ
ــد از تزئینــات کمــک  ــرار داد بلکــه بای ــار مــردم ق تولیــدات زشــت و یکســان در اختی
ــد و  ــژه هنراســالمى روى آوردن ــه تزئینــات هنــر شــرقى بوی گرفــت. بنابرایــن آن هــا ب
ــه  ــه شــد ـ ک ــز تهی ــا توســط جیمــز جون ــن آن ه ــه مهم تری ــى نوشــتند ـ ک کتاب های
ــق نشــدند و در  ــم موف ــى ه ــه خیل ــد ک ــتفاده کنن ــوش هنراســالمى اس ــد از نق بتوانن
نهایــت توانســتند هنــر و صنعــت را بــا هــم آشــتى دهنــد. مستشــرقان در آغــاز از واژة 
هنراســالمى اســتفاده نمى کردنــد بلکــه اولیــن کتاب هایــى کــه در مــورد هنراســالمى 
نوشــته شــده تحــت عنــوان هنــر محمــدى بــود و در واقــع هنــر را بــه اســم پیامبــر(ص) 
ــه  ــه نقــوش اســلیمى و هنــر محمــدى را ب ــد و بعدهــا موریســک را ب نام گــذارى کردن

هنراســالمى تغییــر دادنــد. 

نقد و بررسى کتاب هنر پیرااسالمى
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نقد شفاهى

ــه هنراســالمى از  ــا ب ــگاه م ــه ن ــرم ک ــر رشــیدى را مى پذی ــدگاه دکت ــز دی ــن نی م
منظــر ایدئولوژیــک خیلــى پررنــگ اســت. مــا خــود ایــن مســئله را تجربــه کرده ایــم؛ 
ــاب  ــر کتاب هایــش را در نمایشــگاه کت ــم دکت حــدود بیســت ســال پیــش وقتــى  خان
عرضــه مى کــرد همــه بــا دیــدن واژة هنراســالمى تصــور مى کردنــد کــه کتــاب دربــارة 
قــرآن اســت نــه نقاشــى و هنــر کــه ایــن نــگاه بــه واژة هنراســالمى کامــًال ایدئولوژیــک 
اســت. بنابرایــن حداقــل پانــزده ســال طــول کشــید کــه بتوانیــم در دانشــگاه رشــته اى 
بــا نــام هنراســالمى تأســیس کنیــم کــه امــروز دوره هــاى دکتــرا و فوق لیســانس دارد و 

حــاال اگــر فرصــت شــد مى گویــم چــرا بایــد ایــن رشــته ها را داشــته باشــیم. 
ــدان ایدئولوژیــک نیســت و اغلــب از منظــر  ــه هنراســالمى چن ــگاه مستشــرقان ب ن
جغرافیایــى اســت و بســیارى از مشــکالت بــه ســبب همیــن نــگاه آن هــا بــه هنراســالمى 
اســت. دیــدگاه آن هــا را بــه چنــد دســته مى تــوان تقســیم کــرد: یــک از منظــر منشــأ و 
شــکل گیرى هنراســالمى کــه دکتــر رشــیدى نیــز در کتــاب  بــه آن اشــاره کرده اند. ایــن 
مبحــث بیشــتر سفســطه اســت و آن هــا منشــأ هنراســالمى را مى چرخاننــد و ســرانجام 
ــد  ــان مى دانن ــن و روم و یون ــر چی ــه از هن ــا برگرفت ــیک و ی ــر کالس ــه از هن برگرفت
ــان  ــا آن را پنه ــد ی ــرح نمى کنن ــتى مط ــأ درس ــا منش ــالمى ی ــراى هنراس ــع ب و در واق
مى کننــد. مثــًال در کتــاب پاپادوپلــو کــه بــه ســفارش و هزینــۀ ایــران تهیــه شــده نقــش 
هنــر ساســانى در شــکل گیرى هنــر اســالمى حــذف شــده اســت. و یــا نخســتین مبحــث 
کتــاب نقاشــى اســالمى اثــر دیویــد آرنولــد تومــاس نخســتین مبحــث منــع نقاشــى در 
ــر آمــده کــه هنرمنــدان  ــا نقاشــى اســت و در ایــن اث هنراســالمى و مخالفــت اســالم ب
بــه دلیــل منــع مذهبــى از نقاشــى بــه تزئینــات روى آورده انــد. بعــد از آن نیــز در همــۀ 
ــع  ــه من ــده ک ــده؛ آم ــته ش ــرى نوش ــى و نگارگ ــى ایران ــارة نقاش ــه درب ــى ک کتاب های
ــند، در  ــى نکش ــند و نقاش ــا را نکش ــى صورت ه ــدان ایران ــده هنرمن ــث ش ــى باع مذهب
صورتى کــه در آثــار طبــرى و ابن اثیــر آمــده وقتــى کــه مســلمانان قصرهــاى ساســانیان 
را گرفتنــد جلــوى ایوانــى را کــه نقاشــى فتــح انتاکیــه کار شــده بــود، نمازخانــه کردنــد 
ــا  ــى بعده ــتند. ول ــى ها نمى گذاش ــوى نقاش ــم جل ــى ه ــاز مانع ــت نم ــه وق ــى ب و حت

ــت. ــن دس ــواردى از ای ــود و م ــاد مى ش ــى ایج ــد و منع های ــى مى افت اتفاقات
ــت.  ــه زده اس ــیار ضرب ــا بس ــه م ــالمى ب ــه هنراس ــرقان ب ــۀ مستش ــگاه جانبداران ن
ــورد  ــه در م ــى ک ــن کتاب های ــى ـ از قدیمى تری ــاب االرض ازرق ــر در کت ــه اى دیگ نمون
فتــح مکــه نوشــته شــده ـ آمــده وقتــى پیامبــر(ص) وارد مکــه شــد، حضــرت علــى(ع) 
بت هــا را فروریخــت و بعــد دســت خــود را روى چهــرة نقاشــى  شــدة حضــرت مریــم 
ــد.  ــراب کنن ــى ها را خ ــۀ نقاش ــه بقی ــرد ک ــر ک ــرار داد و ام ــى(ع) ق ــرت عیس و حض
ــتى  ــت هاى نادرس ــد و برداش ــت مى کنن ــتان را روای ــاى داس ــا این ج ــان ت شرق شناس
ــران را  ــى که پیامب ــدا کس ــد؛ خ ــر(ص) مى گوی ــس از آن پیامب ــه پ ــى ک ــد درحال دارن
ــازى  ــران را در حــال قمارب ــا پیامب ــد چــون درآن ه ــت کن ــرده لعن ــه نقاشــى ک اینگون
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ــم  ــز را به ه ــرقان همه چی ــه مستش ــد. اینگون ــیده بودن ــتى کش ــت نادرس و در وضعی
مى ریزنــد. آن هــا امــروز بخش هایــى از هنــر ایــران را مصــادره مى کننــد؛ مثــًال 
ــیوه  ــن ش ــن ای ــد. بنابرای ــرك مى نامن ــار ت ــى را آث ــر ایران ــار هن ــادى از آث ــش زی بخ
ســبب شــده کــه دربــارة هنرهــاى اســالمى بســیار بنویســند امــا همان طــور کــه دکتــر 
رشــیدى هــم اشــاره کردنــد بخــش زیــادى از ایــن اطالعــات بایــد پاالیــش شــود و بــه  
ــه اســت.  ــًال احساســى و وحدت گرایان ــگاه مستشــرقان کام ــا پاســخ داده شــود. ن آن ه
ــان مختلــف اشــتراکاتى مى تراشــند و آن هــا را برگرفتــه از یــک  ــر ادی آن هــا بیــن هن

سرچشــمه مى داننــد.
ســؤال اینجاســت کــه آیــا مــا هنراســالمى داریــم؟ یعنــى هنــرى کــه بــه نــام اســالم 
اســت مى توانیــم داشــته باشــیم؟ مــن مى گویــم بلــه و برایــش دلیــل و مصــداق دارم. 
بخشــى از هنــر ایــران کــه بــه هنــر ساســانى اختصــاص دارد. پــس از اســالم هنرمنــدان 
ــار مــى رود  ــوى کن ــع خــط پهل ــى آشــنا مى شــوند و در واق ــا رســم الخط عرب ــى ب ایران
ــد و ایــن یکــى از افتخــارات هنرمنــدان ایرانــى اســت  و رســم الخط عربــى رواج مى یاب
ــراى  ــان ب ــد. ایرانی ــى روى آوردن ــه خــط عرب ــته و ب ــار گذاش ــوى را کن ــه خــط پهل ک
ــًال همــۀ ســفال هاى نیشــابور  ــد. مث ــد خوشنویســى مى کردن آمــوزش رســم الخط جدی
خطاطــى شــده و تنهــا عنصــر تزئینــى آن گاه فقــط خــط اســت. کتیبه هــاى در و دیــوار 
ــه  ــا خــط درشــت مى نوشــتند. البت ــرآن و کتاب هــاى مذهبــى را ب خطاطــى اســت. ق
بخــش زیــادى از ایــن خطاطى هــا بــراى یادگیــرى زبــان جدیــد و حفــظ زبــان فارســى 
اســت. درســت اســت کــه شــاهنامه و دیگــر آثــار در حفــظ زبــان فارســى خیلــى مهــم 
ــا توجــه بــه رســم الخط جدیــد نیــز  بــوده ولــى بــه نظــر مــن احیــاى زبــان فارســى ب

نقد و بررسى کتاب هنر پیرااسالمى
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یکــى از مهم تریــن کارهایــى بــوده کــه ایرانیــان، ســامانیان و آل بویــه انجــام داده انــد. 
ــوان  ــه مى ت ــارى ک ــود و آث ــاز مى ش ــارم آغ ــرن چه ــالمى از ق ــى از هنراس بخش
گفــت هنراســالمى اســت از قــرن چهــارم باقى مانده اســت. بــراى نمونــه نقــش درخــت 
ــان  ایرانــى درختــى مقــدس  زندگــى کــه در زمــان ساســانیان کار شــده در کتــب  ادی
ــت  ــار از آن محافظ ــر م ــوزن) در براب ــا گ ــده، ی ــاووس، پرن ــوان (ط ــه دو حی ــت ک اس
ــخ  ــا تل ــود و آب ه ــالى مى ش ــود خشک س ــم ش ــرآن حاک ــار ب ــر م ــه اگ ــد ک مى کنن
ــه  ــم ب ــارم و پنج ــرن چه ــالمى (ق ــوند. در دوران اس ــارور نمى ش ــا ب ــوند و ابره مى ش
بعــد) طوبــى یــا ســدرة المنتهی کــه در قــرآن و احادیــث آمــده جــاى درخــت زندگــى 
زمــان ساســانیان را مى گیــرد و مفهومــى دیگــر بــه آن مى دهــد و در واقــع جهان بینــى 
ــه  ــدارد چراک ــى ن ــدا و انتهای ــى ابت ــد. نقــش طوب ــر مى ده اســالمى نقــش آن را تغیی
ــدم اســت و شــاخه هایش در آســمان هاى  ــى در آســمان چن در اندیشــۀ اســالمى طوب
دیگــر و ســهروردى در عقــل ســرخ آورده کــه درخــت طوبــى چنــان وســیع اســت کــه 
اگــر مرغــى بخواهــد از یــک شــاخۀ آن بــه طــرف شــاخۀ دیگــر پــرواز کنــد هــزار ســال 
ــر  ــرن پنجــم مى رســد دیگ ــه دوران اســالمى ق ــى ب ــن نقــش وقت طــول مى کشــد. ای

ابتــدا و انتهایــى نــدارد و همــۀ ســطح را پــر کــرده اســت.
نکتــۀ دیگــر اینکــه آداب و رفتــار اســالمى تأثیــر زیــادى در شــکل گیرى هنراســالمى 
داشــته اســت. باباشــاه اصفهانــى در آداب المشــق مى گویــد: «هنرمنــدى کــه تمــام وقتــش 
ــد و  ــا مى کن ــات زندگــى را ره ــر تعلق ــذارد و دیگ ــردن مى گ ــن و مشــق ک را روى تمری
ــت،  ــا اس ــى از لذت ه ــیدن و چشم پوش ــت کش ــن و ریاض ــتن وتمری ــق نوش کارش مش
ــن  ــد و ای ــاد مى کن ــى ایج ــش زیبای ــد و در دل ــن مى کن ــورى روش ــد در دل او ن خداون
زیبایــى از طریــق قلمــش جریــان پیــدا مى کنــد و خطــى کــه مى نویســد داراى زیبــاى 
معنــوى اســت.» غزالــى در کیمیــاى ســعادت آورده کــه زیبایــى فقــط زیبایــى ظاهــرى 
نیســت و مطمئنــاً بایــد زیبایــى باطنــى باشــد کــه زیبایــى ظاهــرى را پشــتیبانى کنــد.

ــود  ــه وج ــى اســالمى ب ــرورش جهان بین ــه تحــت پ ــرى اســت ک هنراســالمى، هن
ــار هنراســالمى  ــران و چــه در کشــورهاى دیگــر و دلیــل اشــتراك آث آمــده چــه در ای

ــت.  ــترك اس ــى مش جهان بین
کار ارزشــمند دکتــر رشــیدى در ایــن کتــاب ذکــر مشــکالت و خطاهاى مستشــرقان 
از بیــان هنراســالمى و ارائــۀ راه حــل بــراى آن مشــکالت و شــیوة احیــاى هنراســالمى 
اســت. بنابــر آنچــه ذکــر کردیــم مستشــرقان نــگاه کهنــه اى دارنــد و خــود اذعــان دارنــد 

کــه هیچ وقــت ســعى در احیــاى هنراســالمى نداشــته اند.
 

ــر  ــه دکت ــراى نمون ــود. ب ــن پرسشــى مطــرح ب ــراى م ــیدى: همیشــه ب ــادق رش ص
ــان  ــت اند. اوالً ایش ــد و گرافیس ــان، هنرمندن ــخصیت آکادمیک ش ــارغ از ش ــى ف خزای
ــار  ــه آث ــون ب ــد، اکن ــى مى کنن ــالمى زندگ ــور اس ــک کش ــاً در ی ــلمانند و دوم مس
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ــم؟ حــال  ــد بگوی ــا نبای ــم هنراســالمى ی ــد بگوی ــم؟ بای ــد چــه بگوی هنــرى ایشــان بای
بحــث مــن ایــن اســت، چــرا وقتى کــه اصطــالح هنراســالمى بــه کار مــى رود، تصویــرى 
ــته ها و  ــدر در نوش ــن آن ق ــد و ای ــور مى کن ــا خط ــن م ــه ذه ــاص ب ــک دورة خ از ی
مقــاالت تکثیــر شــده کــه در ذهــن نســل  جدیــد هــم همین طــور نهادینــه شــده کــه 
ــا  ــرى در ذهن ه ــفال و نگارگ ــقاب، س ــرى بش ــالمى یک س ــم هنراس ــى مى گویی وقت
ــه عنــوان مســلمان کار هنــرى مى کنیــم باالخــره  تداعــى مى شــود. یعنــى اگــر االن ب
بایــد هویتــى داشــته باشــیم یــا خیــر؟. بلــه مــا هنرمنــدان ایرانــِى مســلمان هســتیم 
ــده  ــد دی ــان بای ــى اســالمى در کجــاى آثارم ــى و فرهنــگ ایران ــا شــاخصه هاى بوم ام
شــود؟ در ایــن اثــر بحــث مــن نقــد شــیوة مطالعــات نظــرى در هنراســالمى اســت کــه 
هرگــز نافــى هنراســالمى نیســت و حتــى اشــاره کــرده ام کــه ســنت گرایى هــم نوعــى 
رویکــرد اســت. دغدغــۀ مــن ایــن بــوده کــه روش هــاى مطالعاتــى دقیقــاً چگونــه پیــش 
ــد؟ چــرا جایــى سفســطه مى کننــد، جایــى اغــراق و جایــى ســتایش و یک جــا  مى رون
ــه  ــد ک ــود بیای ــه وج ــور ب ــن تص ــد ای ــرا بای ــد؟ چ ــت مى کنن ــى صحب ــى محفل خیل
ــاى  ــا ویژگى ه ــد اصــول و ی ــرا نبای ــمول اســت؟ چ ــان جهان ش ــک گفتم مدرنیســم ی
ــه جهــان تســرى پیــدا کنــد؟ چــرا هنــر  ــا ایــران ب زیبایى شــناختى جهــان شــرق و ی
امــروز ایــران و ادبیــات معاصــر ایــران اساســاً اروپــا محــور اســت؟ ایــن مباحــث جــاى 
نقــد دارنــد. وقتى کــه میــان مــا و ســنت مــا شــکاف ایجــاد شــد و مــا بــا دســتاوردهاى 
ــردرگمى در  ــى گیجــى و س ــار نوع ــه دچ ــویم از آن جاســت ک ــه مى ش ــه مواج مدرنیت
ــزى  ــال چی ــم و دنب ــى مى کنی ــاس بى هویت ــویم و احس ــود مى ش ــى خ ــت فرهنگ هوی
ــه دســت آوردنــش ناچــاراً گرایش هــاى  ــراى ب ــم کــه نمى دانیــم چیســت و ب مى گردی
افراطــى پیــدا مى کنیــم. یعنــى از دوران ایــران باســتان تصویــرى اســطوره اى مى ســازیم 
ــتانى  ــاى باس ــم. گرایش ه ــت داده ای ــه را از دس ــه اى فاضل ــه مدین ــم ک ــر مى کنی و فک
باعــث افــراط و تفریــط در فرهنــگ مى شــود. برخى هــا صرفــاً یک جــور رویکــرد 
ــا  ــکال باســتانى. هــر دوى اینه ــد و برخــى دیگــر رویکــرد رادی ــکال دارن ــِى رادی مذهب
در هــر صــورت بنیادگرایانــه اســت همانطــور کــه ســنت گرایى هــم قرابــت زیــادى بــا 
ــد شــکى در آن  ــر شایســته فر اشــاره کردن ــه دکت ــى ک ــارة زیبای ــى دارد. درب بنیادگرای
نیســت کــه هنــر ایــران زیبــا اســت و زیبایــى آن همــگان را شــیفتۀ خــود مى کنــد امــا 
مهــم ایــن اســت کــه روش مواجهــه بــا زیبایــى چگونــه اســت. مــا بــا زیبایــى فلســفى 
برخــورد مى کنیــم، زیبایــى عرفانــى یــا زیبایــى تکنیکــى؟ کار زیبایى شناســى مطالعــۀ 
ســاختار و فــرم هنــر اســت و اگــر تاریخچــۀ آن را مطالعــه کنیــم بــه معنــاى ادراکات 
ــى  ــد و طبیع ــوع نمى کن ــر رج ــن هن ــه باط ــز ب ــى هرگ ــت. زیبایى شناس ــى اس حس
اســت کــه برخــى ماننــد هایدگــر علیــه آن نوشــتند کــه زیبایى شناســى یــک منــش 
و مواجــه اى متریالیســتى و ابــزارى اســت و بــه ظاهــر توجــه مى کنــد. مســئلۀ مــا امــر 

غایبــى اســت کــه اثــر هنــرى درصــدد بیــان آن اســت.

نقد و بررسى کتاب هنر پیرااسالمى
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ــى اســالمى خالصــه نمى شــود، امپرســیونیزم هــم  ــر ایران ــا فقــط در هن ــر زیب  ام
ــى  ــى زیبای ــا هنراســالمى نوع ــه ب ــه در مواجه ــد ک ــى مى افت ــه اتفاق ــا چ زیباســت ام
معنــوى در درك مــا رخ مى دهــد و بــا دیــدن زیبایــى امپرسیونیســتى ادراك و تجربــه 
ــى و  ــه معان ــن اســت ک ــورد؟ پاســخ ای ــم مى خ ــرى رق ــوع دیگ ــا ن ــناختى م زیبایى ش
تصــورات از پیــش تعییــن شــده اى در فراینــد آمــوزش در ذهــن مــا نهادینــه شــده کــه 
هــر وقــت بــا هنــر غربــى مواجــه شــدیم ادراك مــا بایــد متفــاوت از آن چیــزى باشــد 
کــه در مواجهــه بــا هنــر شــرقى مى بینیــم. وقتــى مــا بــا امــر زیبــا مواجــه مى شــویم 
قاعدتــاً برانگیختــه مى شــویم و حــس خوبــى بــه مــا دســت مى دهــد، اّمــا در بخشــى از 
ــگارى  کــه داراى  حــوزة هنراســالمى کــه کلمــه برجســته تر اســت ماننــد هنــر کتیبه ن
ــر  ــت روشــن تر و واضح ت ــه ســمت معنوی ــات ب ــع ارجاع ــات اســت در واق ــات و روای آی
اســت نســبت بــه زمانى کــه نقــوش انتزاعــى را مشــاهده مــى کنیــم. مى خواهــم بگویــم 
ــرى  ــالمى یک س ــى هنراس ــا زیبای ــه ب ــوى در مواجه ــاى معن ــن دریافت ه ــا ای ــه آی ک
معانــى از پیــش تعیین شــده اســت کــه مــا بــه متــون نســبت مى دهیــم؟ و یــا مــا در 
ــور  ــه فراخ ــه هرکســى ب ــدى نیســت ک ــم؟  تردی ــن را احســاس مى کنی ــه ای آن لحظ
ــه در  ــد یافت ــده و رش ــد ش ــه در آن متول ــود ک ــى خ ــى و اجتماع ــاى فرهنگ ویژگى ه
ــن را  ــد ای ــه بای ــا چگون ــى دارد ام ــا دیگــرى، ادراك متفاوت ــرى ب ــار هن ــا آث مواجهــه ب
تبییــن کــرد؟ بــه عبارتــى در کار پژوهشــى ایــن زیبایــى معنــوى را چگونــه بــه ســخن 
در بیاوریــم و راجــع بــه آن چــه بگوییــم؟ بــه هــر روى ایــن رونــد، شــکل توصیفــى بــه 
ــه  ــان ب ــًال تاریخ گرای ــى مث ــف اســت یعن ــن توصی ــئله ام ای ــن مس ــرد و م ــود مى گی خ
ســمت مطالعــات مــوزه اى رفتــه و آن را توصیــف مى کننــد و از آن طــرف ســنت گرایان 
ــه  ــد ک ــرار مى دهن ــودى ق ــد و شــما را در فضــاى مه آل ــه باطــن رجــوع مى کنن ــز ب نی
ــى و آن  ــر خیال ــن ام ــن ای ــت. بی ــى اس ــز آن خیال ــد و همه چی ــى ندارن ــچ مصداق هی
امــر توصیفــى کــه در مطالعــات مــوزه اى مستشــرقان جریــان داشــته مســائل مهمــى 
مغفــول مانــده اســت: نقــش قــدرت، حمایــت دربــار، ســاختارهاى اجتماعــى و فرهنگــى 
و در مجمــوع عواملــى کــه مــا از آن هــا بــه عنــوان فرامتن هــا یــاد مى کنیــم. آیــا ایــن 
ــت؟  ــته  اس ــرى نداش ــاى هن ــن ویژگى ه ــور ای ــى تبل ــچ نقشــى در چگونگ ــائل هی مس
بایــد گفــت کــه دســتاوردهاى تمــدن هــر کشــورى نتیجــه ایدئولــوژى و شــیوة تفکــر 
ــى  ــور عین ــته تبل ــالمى توانس ــر اس ــدر تفک ــه چق ــاال این ک ــوده اســت. ح ــردم آن ب م
پیــدا کنــد بایــد بــا مصداق هایــش بحــث کــرد کــه دکتــر خزایــى خیلــى خــوب ایــن 
موضــوع را بررســى کردنــد. امــا در واقــع امــروز تفکــر یــا رویکــرد غالــب در مطالعــات 
ــت  ــدك اس ــوزه ان ــن ح ــى در ای ــات اجتماع ــت. مطالع ــنت گرایى اس ــالمى، س هنراس
ــاختار  ــرا از س ــًال چ ــود؟ مث ــى نمى ش ــالمى بحث ــى هنراس ــارة جامعه شناس ــرا درب چ
ــم  ــر را ه ــد و هن ــوف ش ــکل گیرى تص ــه ش ــر ب ــه منج ــان ک ــى دوران صفوی اجتماع
تحــت تأثیــر قــرارداد ســخنى گفتــه نمى شــود؟ ســاختار اجتمــاع در حــال تحــول اســت 
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ــه  ــبت ب ــد نس ــا مى افزای ــت هنره ــه ماهی ــبت ب ــا را نس ــى درك م ــۀ اجتماع و مطالع
این کــه بخواهیــم لزومــا در یــک فرآینــد ســیر و ســلوك عرفانــى بــا هنــر مواجــه شــویم. 
هــر کســى بــه میــزان تجربــه و دانــش خــود مى توانــد در هــر حــوزه اى و در بــاب هــر 
هنــرى بنویســد و ایــن تنــوع مطالعاتــى مفیــد اســت اگرچــه بحــث اصلــى مــن نقــد 

روش هــاى مطالعاتــى بــوده اســت. 

مریــم حســینى: بــه نــام خــدا. مــن از اســتادان بزرگــوارى کــه قبــول زحمــت کردنــد 
و در ایــن جلســه شــرکت کردنــد سپاســگزارى مى کنــم و همچنیــن از دیگــر دوســتانى 
ــگاه منتقدانه شــان  ــا ن ــر رشــیدى ب ــات دکت ــد. از بیان ــا حضــور دارن کــه در نشســت م
ــم.  ــتفاده کردی ــیار اس ــى بس ــر خزای ــته فر و دکت ــر شایس ــالمى دکت ــتادان هنراس و اس
ــم را جمع بنــدى کنیــم  ــه بحــث گذاردی ــن جلســه ب اگــر بخواهیــم آن چــه کــه در ای
نخســتین نکتــه اى کــه بایــد بــه آن بپردازیــم، تعریــف دقیق تــرى از هنراســالمى اســت 
ــه  ــوان تعریــف هنراســالمى احســاس مى شــود. نکت ــا عن ــى ب و ضــرورت نگاشــت کتاب
دوم کــه در کتــاب دکتــر رشــیدى جــذاب بــود بحــث نــگاه مستشــرقان بــه هنراســالمى 
ــر از  ــر و مفصل ت ــى دقیق ت ــد خیل ــت و مى توان ــادى اس ــى انتق ــود بحث ــه خ ــت ک اس
چیزى کــه در ایــن کتــاب آمــده مــورد بحــث قــرار گیــرد. از گفت وگوهــاى همکارانــم 
ــوگیرانه نســبت  ــه و س ــى جانبداران ــرقان نگاه ــر مستش ــه  بیش ت ــد ک ــن برمى آی چنی

بــه هنراســالمى داشــته و دارنــد. 
ــا زبان هــاى  ــان انگلیســى و ی ــه زب ــاب را ب ــن کت ــر رشــیدى نقدهــاى ای اگــر دکت
دیگــر منتشــر کننــد فرصــت مکالمــه بــا صاحبنظــران ایــن حــوزه در دنیــاى غــرب را 
فراهــم مى آورنــد و زمینــه اى مى شــود تــا در دنیایــى کــه متأســفانه مبناهــاى هنــرى 
ــره و  ــاب مذاک ــم ب ــد بتوانی ــن مى کن ــادى تعیی ــادالت اقتص ــه گانى اش را مع و  اندیش
ــار  ــه آث ــبت ب ــد نس ــتادان فرمودن ــه اس ــى ک ــاى غلط ــم و نگاه ه ــاز کنی ــه را ب مباحث

ــى و اســالمى وجــود دارد تغییــر دهیــم.  ایران
ــر اســت.  ــارة رابطــۀ اســالم و هن ــن جلســه درب یکــى از یادداشــت هاى مــن در ای
اگــر مــا ادبیــات را بــه عنــوان یکــى از شــاخه هاى هنــر در نظــر بگیریــم؛ طبیعتــاً قبــل 
ــاد  ــم از آن ی ــه مى توانی ــرى ک ــن هن ــراب بادیه نشــین، مهمتری ــان  اع از اســالم در می
کنیــم؛ هنــر شــعر اســت و بعــد وقتى کــه بــه اســالم و پیــام رســول ایــن دیــن مى رســیم 
ــرآن  مى بینیــم کــه آن چــه کــه محصــول دیــن اســت تولیــد هنــرى اســت و خــود ق
مبنــا و پایــۀ هنرهــا اســت و مــا نیــازى نداریــم بگوییــم قــرآن از هنــر دفــاع مى کنــد 
یــا نــه چــون خــود قــرآن اساســاً هنــر اســت. چگونــه مى تــوان وجــه هنــرى قصه هــا، 
ــان و  ــرآن بنی ــاى ق ــت؟ تصویرگرى ه ــده گرف ــرآن را نادی ــاى ق ــتان ها و تمثیل ه داس
پایــه اى بــراى بســیارى هنرهــاى پــس از آن شــده اســت. پــس از اســالم مــا مــى بینیــم 
ــد و  ــد، ایرانى هــا در ادبیــات بازیگــرى کردن ایرانى هــا در شــعر و ادبیــات نقاشــى کردن

نقد و بررسى کتاب هنر پیرااسالمى
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نقد شفاهى

نمایــش اجــرا کردنــد. در حقیقــت بایــد بگویــم کــه زیبایى شناســى هنراســالمى فقــط 
ــه  ــاجد نیســت. ب ــان مس ــلیمى هاى پیچ ــى کارى و اس ــرى و کاش ــب و نگارگ در تذهی
مــوازات ایــن هنرهــا اگــر ادبیــات و شــعر را قــرار دهیــم مى بینیــم کــه در دوره هایــى 
همراهــى و همگامــى ایــن هنرهــا بــا هــم بــوده اســت و مــن امیــدوارم مــا بتوانیــم در 

نشــریه ادبیــات و هنــر این هــا را در کنــار هــم داشــته باشــیم.

صــادق رشــیدى: نکتــۀ پایانــى کــه بایــد بگویــم دربــارة اســتعمار اســت. پیکــرة 
ــه هــزار و یــک دلیــل از  مطالعاتــى  همــۀ مقــاالت و کتاب هــاى مــن بومــى اســت و ب
ــارة آن مى نویســم و خواهــم نوشــت. یکــى  فرهنــگ بومــى خــود دفــاع کــرده ام و درب
از نشــانه هاى بــارز اســتعمار فرهنگــى و هنــرى، ســکوت مستشــرقان در قبــال از بیــن 
رفتــن تمــام متــون تاریخــى اى بــود کــه در ســوریه و عــراق بــه دســت تروریســم نابــود 
شــد. کاخ هــاى ســامرا و موزه هــاى عــراق و بناهــاى تاریخــى ســوریه تخریــب شــدند. 
ــک  ــى در ی ــد ول ــکوت مى کنن ــمند س ــار تاریخــى ارزش ــودى آث ــل ناب ــور در مقاب چط
برهــۀ زمانــى بــا اشــتیاق و ولــع راجــع بــه آن هــا نوشــتند و هــر چقــدر هــم توانســتند 
ــد راجــع  ــا واقعیت هــاى معاصــر و مســلّمى اســت کــه بای ــد؟ این ه ــا خودشــان بردن ب
بــه آن هــا نوشــت.  امیــدوارم بتوانــم روزى ایــن مطالــب را بــه زبــان انگلیســى برگردانــم 
ــۀ  ــان از هم ــد. در پای ــالمى بخوانن ــورهاى اس ــایر کش ــم در س ــران ه ــل دیگ و حداق

ــراى بیــان اظهارنظراتشــان تشــکر مى کنــم. اســتادان محتــرم و حضــار گرامــى ب
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چکیده
فرهنگ هـا بـه دلیل سـرعت  دهى به فراینـد مطالعه و پژوهـش، از منابع مهم و ضـرورى در حوزة 
علـوم مختلـف به شـمار مى آیـد. در حـوزة عرفان و مطالعـات عرفانى نیـز با توجه به گسـتردگى 
و تعـدد تحقیقـات در عصـر کنونـى، تهیـۀ فرهنگـى ضـرورت دارد که معـرف آثار عرفانى اسـت. 
کتـاب  فرهنـگ آثـار عرفـان اسـالمى به تازگى، پیرامـون این امر انجام شـد و در این نوشـتار، به 
نقـد و بررسـى آن در چنـد بخـش، مى پردازیـم: 1. اطالعات کتاب شـناختى در پیشـینۀ تحقیق، 
2. نکته هایـى دربـارة دسـته بندى محتوایـى و صورى آثار عرفانـى، 3.  نکته هاى فنى و نگارشـى، 
4. نقـدى بـر روش و سـاختار فرهنـگ آثار عرفـان اسـالمى، 5. نکته هایى دربارة معرفـى اجمالى 

کتاب هـا و 6. نقـدى بـر برخى مدخل هـاى فرهنگ.

کلید واژه : فرهنگ، آثار عرفانى، کتاب شناسى، عرفان و تصوف

مقدمه
موضـوع عرفـان و تصـوف در حـوزة علوم اسـالمى و انسـانى، یکى از موضوع هاى اساسـى 
و بـا اهمّیـت بـه شـمار مى  آیـد. بنابرایـن از کهن             تریـن ایام ظهور و رشـد عرفان اسـالمى 
تـا عصـر کنونـى، کتاب هـا و رسـاله هاى پر شـمارى در ایـن زمینـه، تألیـف شـده اسـت. 
اخیـر،  دوران  در  به ویـژه  عرفانـى،  مطالعه هـاى  و  تحقیقـات  گسـتردگى  بـه  توجـه  بـا 
پژوهشـگران بـراى بررسـى، مطالعـه و پژوهـش در ایـن عرصـه، نیـاز مبرمى به آشـنایى 
بـا متـون مکتـوب عرفانـى، به عنـوان ذخایـر ارزشـمند و میـراث گرانبهاى معنـوى دارند 
کـه تنـوع و افزونـى آنهـا چه بسـا موجـب ناشـناخته مانـدن و در نتیجـه، غفلـت برخـى 
پژوهشـگران از شـمارى از ایـن آثـار شـده اسـت. ایـن مسـئله، ضـرورت کتاب شناسـى  

 سمّیه جبارپور
somaye.Jabarpour@gmail.com  دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

آثار عرفانی در آینۀ فرهنگ آثار
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

علمـى و حرفـه اِى آثـار عرفانى و سـاماندهى به فهرسـت طوالنـى آنها را به شـکلى جدى 
بـه میـان آورده اسـت. تا کنـون، کتاب شناسـى هاى معـدودى از متـون عرفانـى، تدویـن 
یافتـه اسـت کـه برخـالف اهمیـت فـراوان آن در تحقیـق و مطالعه هـاى عرفانـى، امـا 
هنـوز ابتـداى راه قـرار دارد. کتـاب فرهنـگ آثـار عرفان اسـالمى نیـز از زمـرة تحقیقات 
کتاب شناسـى عرفانـى به شـمار مـى رود کـه بـه دلیـل همـت و تـالش گـردآوران بـراى 
تحقـق بخشـیدن بـه این نیـاز اساسـى در پژوهش هاى عرفانـى، در نوشـتار کنونى، توجه 

و بررسـى شـده است. 
کتـاب  فرهنـگ آثـار عرفـان اسـالمى، فرهنـگ موضوعـى آثـار عرفانـى اسـت و 
گردآورنـدگان آن کوشـیده اند تـا تعدادى از آثـار عرفانى را بر مبنـاى موضوع و مضامین 
آن معرفـى کننـد. ایـن فرهنـگ از دو بخـش مقدمـه و معرفـى آثـار عرفانـى تشـکیل 
شـده اسـت: در بخـش مقّدمـه، بـه دسـته بندى آثـار بـر مبنـاى سـبک هاى صـورى و 
محتوایـى آن پرداختـه شـده اسـت؛ بخـش اصلـى فرهنگ نیز متشـکل از چند قسـمت 
بـوده اسـت: نـام پدیدآورنـدگان آثـار (سـر مدخل)، نام آثـار (مدخـل)، تعریف نـگارى یا 
معرفـى اجمالـى اثر، فهرسـت اثر (تهیه شـده از فهرسـت منـدرج در خود آثـار) و نمایه 
(تهیـه شـده از نمایـۀ انتهـاى آثـار). سـر مدخل یا نـام مؤلفان کتاب هـا، با نظـم الفبایى 
تنظیـم شـده اسـت، امـا آثـار ایشـان که پـس از ذکر نـام مؤلـف معرفى مى شـود، بدون 
هیـچ ترتیـب و نظـم الفبایـى یـا تاریخـى، قرار گرفتـه  اسـت. همچنین همـراه هریک از 
آثـار معرفـى شـدة نویسـنده، نـام او نیـز هـر بـار تکـرار مى شـود و سـر مدخل، همـراه 
هـر مدخلـى، مکـرر  مى شـود. روش معرفـى آثـار را در ایـن فرهنـگ، مى تـوان بـه دو 
بخـش هوشـمندانه و برگه نویسـى، جـدا کـرد. بـه ایـن ترتیـب کـه فهرسـت و نمایه اى 
کـه زیرمجموعـه نـام آثـار ذکر شـده اسـت و در برخـى موارد، حتـى تا چندیـن صفحه 
ادامـه دارد، روش هوشـمندانه نامیـده مى شـود کـه کامـل از فهرسـت و نمایـۀ آثـار بـه 

■ باقریان موحد، سیّدرضا، احمد شاکرنژاد و حسین مرادى 
(1395). فرهنگ آثار عرفان اسالمى (راهنماى موضوعات 

و مضامین). قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى.
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آثار عرفانى در آینۀ فرهنگ آثار

ایـن فرهنـگ منتقل شـده اسـت. البته ایـن روش ایرادى هم ندارد؛ زیرا سـبب آشـنایى 
کاربـران فرهنـگ بـا موضـوع کتـاب بررسـى شـده خواهـد شـد. معرفـى کوتـاه اثـر یـا 
تعریف نـگارى را نیـز مى تـوان از نـوع روش رایج برگه نویسـى به شـمار آورد. بـا توجه به 
ایـن نکتـه کـه یکـى از اهداف اصلـى فرهنگ نویسـى، تسـریع جریان مطالعـه و پژوهش 
اسـت، بایـد اذعان داشـت کـه از میان بخش هاى تشـکیل دهندة فرهنگ مورد بررسـى، 
بخـش تعریف نـگارى بـا تحقـق ایـن مهـم، از پر فایده تریـن بخش هـاى آن محسـوب 
مى شـود. آثـارى کـه در ایـن فرهنگ بـراى معرفى برگزیده شـده  اسـت، متـون عرفانى 
اسـت و آثـار پژوهشـى از قبیـل مقالـه یـا پایان نامـه و یـا کارهـاى تحقیقى و پژوهشـى 
صـورت گرفتـه پیرامـون مباحـث عرفانـى، نیسـت. ایـن آثار، به شـیوة توصیفـى معرفى 

است.  شـده  
براسـاس بررسـى مؤلفان فرهنگ مورد بررسـى در مقدمۀ کتاب، تهیۀ کتاب شناسـى 
جامـع عرفانـى، بـه دلیـل حجـم زیاد متـون عرفانـى، امـرى شـاّق و طاقت فرسـا خواهد 
بـود. امـا بـه بـاور نگارنـده و برخـالف قول ایشـان، کـه فراهـم آوردن فرهنـگ موضوعى 
آثـار عرفانـى را غیر ممکـن و نا مطلـوب دانسـته اند (باقریـان موحـد، 1395، ص. 23) 
مى تـوان بـا تشـکیل کارگروهـى متخصـص و اهل فـن، فرهنگى جامـع و البته روشـمند 
و کارشناسـى شـده از آثـار عرفانـى، تهیه کـرد. نگارنده، ضمـن قدرشناسـى و ارج نهادن 
بـه تـالش علمـى گردآورنـدگان ایـن مجموعـه، در حـّد بضاعـت علمـى خـود، نقدهـا 
و پیشـنهادهایى در ایـن نوشـتار مطـرح کـرده اسـت تـا مؤلفـان ایـن اثـر، در صـورت 

صالحدیـد، آن  را در ویراسـت یـا چاپ هـاى بعـدى اثـر اعمـال کننـد.

 اطالعات کتاب شناختى در پیشینۀ تحقیق
در مقدمـۀ کتـاب، پیشـینه اى از کتاب شناسـى هاى عرفانـى ارائـه شـده اسـت کـه چنـد 

نکتـۀ مهـم دربـارة آن مطرح اسـت:
1. از میـان پنـج کتـاب معرفـى شـده در حـوزة کتاب شناسـى عرفانـى، دو کتـاب 
موضـوع  از  خـارج  اسـالمى  اخـالق  کتـاب  شـناخت  و  اخالقـى  تربیـت  مأخذ شناسـى 

اسـت. عرفانـى  کتاب شناسـى 
2. بـا توجـه بـه اهّمیـت بسـیار شـیوة کاربـرد در فرهنگ هـا و کتاب شناسـى آثـار، 
گـزارش مختصـرى از روش اسـتفاده شـده در کتاب شناسـى هایى کـه در ایـن بخـش 
معرفـى مى شـود ـ بـه منظـور آشـنایى بـا معایـب و محاسـن کارهـاى قبلـى و اهتمـام 
مؤلفـان اثـر جدیـد در جبران کمبودها و ضعـف آنها ـ در بخش پیشـینۀ تحقیق ضرورى 

بـه نظر مى رسـد.
3. اطالعات کتاب شناختى یکى از آثار معرفى شده، ایراد دارد: 

ـ پایـگاه اطالع رسـانى پارسـا؛ مرجـع عرفـان و تصـوف. قـم: پایـگاه اطالع رسـانى 
پارسـا. 1392. سـه جلـد رحلـى (باقریـان موحـد، 1395، ص. 2).
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

که باید به این ترتیب اصالح شود: 
ـ امیر حسـین شـرافت و دیگـران. مرجـع عرفـان و تصـوف (کارنامۀ منابـع پیرامون 
عرفـان اسـالمى و تصـوف). ناشـر: مؤسسـۀ اطالع رسـانى اسـالمى مرجـع، چـاپ اّول: 

1392، قـم.
4. افـزون بـر منابعـى کـه در ایـن بخـش معرفى شـده اسـت، مى تـوان منبـع زیر را 

بـه ایـن فهرسـت افزود:
ـ سبک شناسـى کتاب هـاى عرفانـى و منابـع تحقیـق در تصـوف اسـالمى. زیر  نظر 
مظفـر بختیار. معارف اسـالمى (سـازمان اوقاف) ش 11. خـرداد 1349؛ ص ص. 71-87.

نکته هایى دربارة دسته بندى محتوایى و صورى آثار عرفانى
1. در طبقه بنـدى آثـار عرفانـى در بخـش مقّدمـۀ کتـاب، همان طـور که مؤلـف نیز بیان 
کـرده (باقریان موحـد، 1395، ص. 71) مسـئلۀ اصلـى آن  اسـت کـه برخى آثـار عرفانى، 
بـه دلیـل تناسـب بخش هایـى از اثـر بـا چند نـوع از انـواع ارائه شـده، همزمـان، در چند 
قسـمت گنجانـده شـده اسـت. دلیـل بـروز چنیـن مشـکلى در فرهنـگ مـورد بررسـى، 
این کـه تقسـیم بندى آثـار، مبتنـى بـر جزئى تریـن ویژگى هـاى مباحـث عرفانـى بـوده 
اسـت. حـال آن کـه اگـر کلیات مباحـث، مبنا قـرار مى گرفت، این مسـئله پیـش نمى آمد 
و افـزون  بـر  آن، شـاید دسـته بندى ایـن آثـار بر اسـاس موضوع هـاى شـاخص عرفانـى، 
بهتـر آن را معرفـى مى کـرد. عناویـن کلى تـرى کـه پیشـنهاد مى شـود، از این قرار اسـت: 
تذکره نامه هـا، اصطالح نامه هـا، فتوت نامه هـا، کتـب جامـع تصـوف، رسـاله هاى عرفانـى 
در موضـوع عشـق، مکتوبـات، مجالـس، تفاسـیر عرفانى، داسـتان هاى رمـزى و مانند آن. 
یکـى از انواعـى کـه بر اسـاس دسـته بندى ایـن کتـاب، معرفـى شـد، بـا عنـوان شـرح و 
ترجمـه نام گـذارى شـده اسـت (باقریـان موحـد، 1395، ص. 71) و در توضیـح آن گفته 
شـده اسـت کـه ایـن دسـته از آثـار، از نوع آثـار تبعى اسـت، یعنى آثـارى که بـر مبناى 
کتابـى پایـه تألیـف شـده  اسـت. چـون در فهرسـت کتاب هایـى کـه مؤلف در ایـن طبقه 
گنجانـده اسـت، نـام شـروح و تفاسـیر نیـز دیـده مى شـود، از نظـر نگارنده، عنوان شـرح 
و تفسـیر بـراى ایـن بخـش، گویاتـر از عنـوان شـرح و ترجمـه اسـت. به خصـوص این که 
تفاسـیر عرفانـى قـرآن کریـم، از مهم تریـن آثـار عرفانى اسـت و قیـد لفظ «تفسـیر» در 
عنـوان مذکـور ضـرورت دارد. همچنیـن، در فهرسـت آثـارى که بـه این نوع تعلـق دارد، 
تفاسـیر عرفانـى اولیـه که اهمیت زیادى دارد، نام برده نشـد: تفسـیر عرفانى منسـوب به 
امـام جعفر صـادق (ع) به تازگـى مجـزا و بر اسـاس نسـخه اى متفـاوت بـا نسـخۀ مجموعه 
آثـار سـلمى (ج 1، گردآورنـده: نصـراهللا پورجـوادى، مرکـز نشـر دانشـگاهى، چـاپ اّول: 
1369، تهـران) چـاپ شـده اسـت و نیـز تفسـیر لطائـف اإلشـارات قشـیرى (3 ج، بـه 
کوشـش: عبداللطیف حسـن عبدالرحمن، دارالکتـب العلمیه، چـاپ اّول: 1420، بیروت). 
2. در بخـش اصطالح نامـه (باقریـان موحـد، 1395، ص. 41) میـان کتاب هایـى کـه 
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بـه تفسـیر اصطالحـات عرفانـى پرداخته انـد، بـا آثارى کـه در مـورد الفاظ رمزى اسـت، 
تفکیکـى مالحظـه نمى شـود. بـراى نمونه، کتـاب رشـف األلحاظ فى کشـف األلفاظ  که در 
شـرح و تفسـیر الفاظ رمزى نگاشـته شـده اسـت، نمى توان آن را در شـمار اصطالح نامه ها 
بـه حسـاب آورد. در فهرسـت ارائـه شـده بـراى ایـن قسـم، بـه اصطالح نامه هـاى مهمى، 
مى تـوان اشـاره کـرد. ماننـد: نهج الخـاص ابومنصـور اصفهانـى، درجـات المعامـالت و 
سـلوك العارفین سـلمى نیشـابورى و منثـور الخطـاب فى مشـهور االبواب قشـیرى که در 
کتـاب اربع رسـائل فى التصـوف به همـراه کتـاب عبارات الصوفیـه  و  معانیها چـاپ گردیده 
و در مقدمـۀ فرهنـگ حاضـر، زیرمجموعـه اصطالح نامه هـا بـه  آن اشـاره  شـده، امـا در 

مدخل هـاى کتـاب ذکر نشـده اسـت. 
3. از دیگـر اقسـام آثـار عرفانـى ـ  کـه در ایـن فرهنـگ بـه آن اشـاره شـدـ  حکایت 
اسـت (باقریـان  موحـد، 1395، ص. 52). بدیهـى اسـت مقصـود از این نوع آثـار عرفانى، 
کتاب هایـى بـر مبنـاى حکایـت و بـا بهره گرفتـن از این قالب روایى اسـت کـه آموزه هاى 
عرفانـى را تبییـن مى کنـد. امـا در فهرسـت نمونه هـاى معرفـى شـده بـراى ایـن قسـم، 
اساسـى ترین کتاب هـاى عرفانـى کـه مى بایسـت نـام بـرده مى شـد، از قلـم افتاده  اسـت. 
آثـارى ماننـد: اسـرار التوحید، حـاالت و سـخنان ابوسـعید ابوالخیـر، سـیرت شـیخ کبیر 
(دربـارة ابن خفیـف شـیرازى)، هـزار حکایـت صوفیـان و مقامـات ژنده پیل کـه قصه هاى 

کرامـت را بازگـو مى کند.
4. در بخـش رمزنامه هـا آورده انـد: «برخـى دیگـر از ایـن رمزنامه هـا در بیـان تجارب 
عرفانـى اسـت کـه از معروف تریـن آنهـا مى توان به طواسـین حالج و شـرح شـطحیات او  
ـ کـه روزبهان بقلى آن را نگاشـته اسـت ـ اشـاره کرد» (باقریان موحـد، 1395، ص. 69). 
بـا توجـه بـه موضـوع کتـاب شـرح شـطحیات، انتظـار مى رفت کـه ایـن اثر ذیـل عنوان 
شـرح و ترجمـه معرفـى شـود. زیـرا مقصـود از آثار رمـزى، آثارى اسـت که به زبـان رمز 
نگاشـته شـده  اسـت؛ حال آن که شـرح شـطحیات و اساسـاً شـطحیات عرفا را نمى توان 
از مقولـۀ رمـز به شـمار آورد. نکتـۀ دیگـر این کـه، در فهرسـت رمزنامه ها، بـه هیچ کدام از 

آثار رمزى شـیخ اشـراق اشـاره نشـده است.
5. در میـان آثـار عرفانـى، کتاب هایـى را عرفـا به قصـد تعلیم و آموزش بـه نوآموزان، 
طالبـان عرفـان و تصـوف نگاشـته اند. محققـان، این دسـته آثار عرفانى را کتب کالسـیک 
یـا تعلیمـى، مدرسـى و یـا کتاب هـاى جامـع مى نامنـد. در کتاب هـاى جامـع تصـوف، 
هـدف آن اسـت کـه بـر مبناى اقوال مشـایخ و عرفاى سـده هاى پیشـین، اصـول مباحث 
و مسـائل عرفانـى شـرح داده شـود. در فرهنـگ مـورد بررسـى، کتاب هـاى جامـع بـه 
دو دسـتۀ کتاب هـاى تعلیمـى و غیرتعلیمـى تقسـیم و در توضیـح کتاب هـاى جامـع 

غیرتعلیمـى، آمده اسـت: 
«دوم، کتاب هایـى کـه بـا وجـود تهیـه شـدن بـه صـورت نوشـته اى جامـع و ایفـاى 
نقـش کتـاب آموزشـى، نامـى از تصـوف بـه میـان نمى آورنـد و قصـد ندارند بـر تصوف با 

آثار عرفانى در آینۀ فرهنگ آثار
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

عنـوان یـک علـم، تأکیـد کننـد و بدان نظام دانشـى بخشـیده، بـه تعلیم امهـات مباحث 
آن بپردازنـد؛ بلکـه از دیـد خـود، همـۀ مطالبى کـه براى طـى طریق عرفـان و وصول به 
مقصـود الزم اسـت، در یـک مجموعـه آورده انـد. البتـه این نوشـته هاى جامـع را مى توان 
کتاب هـاى کالسـیک نیـز خوانـد؛ یعنـى آثـارى معتبـر و گزیـده کـه خـوب و بـه دقـت 
سـامان یافته انـد و تقریبـاً صـورت کتـاب درسـى و تعلیمـى و رسـاله دسـتورى دارنـد 
و جریـان فکـرى اى کـه مؤلـف بـدان تعلـق دارد را بـه بهتریـن شـکل بیـان مى کننـد» 

(باقریـان موحـد، 1359، ص. 48). 
بر اسـاس مطلـب مذکـور، دسـتۀ دوم از کتاب هـاى جامـع، هـم تعلیمـى و هـم 
غیرتعلیمـى اسـت. همچنیـن ایـن تناقـض موجـب سـردرگمى مخاطـب مى شـود. از 
نظـر نگارنـده، ایـن تقسـیم بندى از کتـب جامـع تصـوف، دقیـق نیسـت. زیـرا همـۀ 
آثـار عرفانـى فى نفسـه خاصیـت تعلیمـى دارد، هرچنـد بـه لحـاظ سـاختار و شـاکله، 
بـا کتاب هایـى از نـوع اللمع فى التصـوف یـا کشـف المحجوب تفـاوت داشـته باشـند. 
چـون مقصـود از کتاب هـاى جامـع عرفانـى، آثارى اسـت کـه در اصل، به قصـد تعلیم 
و آمـوزش تألیـف شـده  اسـت، تـا آن که پاسـخ ابهام هایـى را بدهد که در بـاب مباحث 
عرفانـى در آن ایـام مطرح مى شـد؛ یـا به منظور روشـنگرى در مباحـث و موضوع هایى 
نگاشـته مى شـد کـه دسـتمایۀ نقـد و رّد عرفان و تصوف از سـوى برخى اقشـار جامعه 
شـده بـود. برخـى عبارت هاى مبهم نیـز در بیانى ـ کـه از فرهنگ آثار عرفان اسـالمى 
در بـاال ذکـر کردیـم ـ دیـده مى شـود و نیازمنـد توضیـح اسـت. مقصود از دیـد خود، 
تجربـۀ عرفانـى و دیـدگاه عارف اسـت؛ و بدین ترتیـب، از این منظر، آثار جامع دسـتۀ 
دوم، کتاب هایـى خواهـد بـود کـه برخالف دسـتۀ اّول، مبتنى بر تجربۀ شـخصى عارف 
اسـت. همچنیـن، مقصـود از ایـن عبـارت که این دسـته از آثـار قصد نـدارد بر تصوف 
بـه عنـوان علـم تأکیـد کنـد، آن اسـت کـه ایـن آثـار بـه قصـد تعلیـم دادن عرفان و 
تصـوف بـه مثابـه متنـى علمىـ  آموزشـى تألیف نشـده  اسـت. اینکه ذکر شـده اسـت 
بـه ایـن دسـته از آثار، نظام دانشـى بخشـیده نشـده، به این معناسـت که ایـن آثار، بر 
مبنـاى چارچـوب و سـاختار کتـب مدرسـى و علمى، تدوین نشـده  اسـت. تناقض این 
عبـارت، آن جاسـت کـه پـس از ذکـر این که ایـن دسـته از آثار جامـع به قصـد تعلیم، 
تألیـف نشـده  اسـت و نظـم علمى نـدارد، بـر ویژگـى مدرسـى و تعلیمى بـودن آنها با 
دادن عنـوان کتاب هـاى کالسـیک تأکیـد کرده اند. اشـاره کردیم، کتب جامـع عرفانى 
را کتـب کالسـیک یا مدرسـى و تعلیمـى نیز مى خواننـد و تفکیک میان عنـوان کتاب 
کالسـیک و کتـاب جامـع نیـز بـه دور از دقت نظـر اسـت. البتـه تـالش بـراى تبیین و 
تعریـف آثـار جامـع دسـتۀ دوم، بـا دادن عنـوان کتـب کالسـیک نیـز کمکى بـه رفع 
تناقـض و ابهـام در شـرح ایـن قسـم از کتـب جامـع نکـرد؛ همچنیـن قیـد این کـه 
ایـن آثـار، آثـارى معتبـر و گزیـده اسـت کـه خـوب و به دقـت سـامان یافتـه ، تعریفى 
غیر علمـى، ناکافـى و مبهـم از ایـن نـوع اسـت. در ادامـه، بـا ذکـر دو نمونه بـراى نوع 
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دوم از کتاب هـاى جامـع، کوشـیدیم تـا مخاطـب، بیشـتر بـا این نوع آثار آشـنا شـود. 
از آن جملـه: احیاء علوم الدیـن، امـام محمـد غزالـى و قوت القلـوب ابوطالب مّکى اسـت 

کـه در مـورد آنها آمده اسـت:
و  سـعادت  کیمیـاى  اسـت]  احیاء علوم الدیـن  [مقصـود  احیاء العلـوم  «کتاب هـاى 
قوت القلوب ابوطالب مّکى (386 ق) را مى توان از این دسـت دانسـت [یعنى دسـتۀ دوم] 
کـه هر چنـد جامـع و تعلیمـى هسـتند و بـه بهتریـن نحـو نمایانگـر دیـدگاه صوفیان اند، 
درآمـدى بـر علـم تصـوف نیسـتند و حتى نامـى هـم از آن نمى برند تا چه رسـد به اینکه 
آن را تعریـف کننـد یـا از اصطالحـات و مختصـات آن بگوینـد» (باقریان موحـد، 1395، 

ص. 48).    
بایـد متذکـر شـد کـه اصطالح هـاى عرفانـى در کتاب هـاى نـام بـرده، در باب هایـى 
مجـّزا و بـه تفصیـل بـا شـیوه اى تحلیلـى، شـرح داده شـده  اسـت. در قوت القلـوب، بابى 
باعنـوان «مقامـات اهـل یقین و احوال موقنیـن» به اصطالح هاى عرفانـى اختصاص یافته 
اسـت و نُـه مقـام از مقام هاى عملـى عرفان ـ کـه در زمرة نخسـتین اصطالح هاى عرفانى 
قـرار داردـ  شـرح داده شـده اسـت: توبـه، صبـر، شـکر، رجـا، خـوف، زهد، تـوکل، رضا و 

محبـت. ایـن موضـوع در احیاء علوم الدیـن نیـزـ  کـه از قوت القلـوب متأثـر بـوده اسـتـ 
صـدق مى کنـد. امـا نکتـۀ پایانـى، در فهرسـتى کـه از کتاب هاى جامـع ارائه شـد، کتاب 
تهذیب االسـرار الخرکوشـى ـ کـه از مدخل هـاى ذکـر شـده در فرهنگ مورد بررسـى نیز 
محسـوب مى شـود ـ ذکـر نشـده اسـت. همچنین کتـاب دیگرى به نـام البیاض و السـواد 

السـیرجانى نیز براى این فهرسـت پیشـنهاد مى شـود.

نکته هاى فنى و نگارشى 
1. در شـماره گذارى عناویـن اصلـى و فرعـى، بخـش معرفـى سـبک هاى آثـار عرفانـى 
در مقدمـه، روش اتخـاذ شـده بـه ایـن ترتیـب اسـت: شـمارة عنـوان اصلـى کـه شـامل 
چنـد زیر مجموعـه یـا عنوان هـاى فرعـى اسـت، سـمت چـپ درج شـده اسـت و شـمارة 
عنوان هـاى فرعـى در سـمت راسـت (باقریان موحـد، 1395، ص ص. 87-31) کـه بـا 
توجـه بـه قاعـده و روش مرسـوم در چنیـن مـواردى در نوشـته هاى علمـى، پیشـنهاد 
مى شـود شـمارة عـدد عنـوان اصلى در سـمت راسـت و شـمارة عنـوان فرعى در سـمت 

چـپ، درج شـود:
(روش پیشنهادى) (شیوة فرهنگ آثار عرفان اسالمى)  
1. سبک هاى بیانى  ← 1. سبک هاى بیانى (عنوان اصلى) 

1-1. کتاب  ← 1-1. کتاب (عنوان فرعى)  
1-2. جستارنامه  ← 2-1. جستارنامه   
1-3. گفتارنامه  ← 3-1. گفتارنامه   

1-4. مکاتیب ...  ← 4-1. مکاتیب ...   

آثار عرفانى در آینۀ فرهنگ آثار
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

2. برخـى آثـارى که در فهرسـت هاى معرفى شـده براى انـواع آثار عرفانـى در بخش 
مقدمه ذکر شـد، دو بار تکرار شـده  اسـت:

تفسـیر  نـام  ترجمـه»  و  عنـوان «شـرح  زیرمجموعـه  شـده،  ذکـر  فهرسـت  در  ـ 
کشف االسـرار و عدة االبـرار، اثـر رشـید الدین میبـدى، در شـماره هاى 5 و 66 مکرر شـده 
اسـت که در شـمارة 66 نام اثر کامل ذکر شـده اسـت (باقریان موحد، 1395، ص. 43).

کتـاب  نـام  عرفانـى»  «اخـالق  عنـوان  زیرمجموعـه  شـده،  ذکـر  فهرسـت  در  ـ 
آداب المریدیـن، اثـر ابوبکـر شـیبانى در شـماره هاى 7 و 11 تکـرار شـده اسـت (باقریـان 

.(61 ص.   ،1395 موحـد، 
نـام  سـلوك»  و  سـیر  عنـوان «مراحـل  زیرمجموعـه  شـده،  ذکـر  فهرسـت  در  ـ 
آداب المریدیـن، اثـر عبدالقاهـر سـهروردى در شـماره هاى 4 و 26 مکـرر شـده اسـت 

.(63  -  64 ص.  ص   ،1395 موحـد،  (باقریـان 
3. در فهرسـت آثـار ذکـر شـده، زیرمجموعـه عنوان هاى اصلـى، انواع آثـار عرفانى در 
بخـش مقدمـه و نیـز زیرمجموعـه مدخل هـاى فرهنگ، از هیـچ نظم و ترتیـب الفبایى یا 

تاریخـى، پیـروى نمى کند.
4. کتـاب نهج الخـاص کـه از آثـار ابو منصـور اصفهانـى اسـت، به اشـتباه از ابونعیـم 

اصفهانـى دانسـته شـده اسـت (باقریان موحـد، 1395، ص. 62).
5. فرهنـگ آثـار عرفـان اسـالمى، دقیقـاً 440 مدخـل دارد. امـا در مقدمـه، تعـداد 
کتاب هـاى معرفـى شـده یـا همـان مدخل هـا حـدود 500 عنـوان ذکـر شـده اسـت 

ص. 23).  موحـد، 1395،  (باقریـان 
6. برخى اشتباه هاى نگارشى و مطبعى نیز در بخش هایى از کتاب دیده مى شود:

گذاره (باقریان موحد، 1395، ص. 47) ← گزاره
منظور (باقریان موحد، 1395، ص. 27) ← منظوم

عبدالطیف (باقریان موحد، 1395، ص. 166) ← عبداللطیف
بحر الحقیقۀ (باقریان موحد، 1395، ص. 39) ← بحارالحقیقۀ

7. در پانوشت شمارة 7، صفحۀ 47، خطایى شده است. در متن کتاب، از سه کتاب اللمع 
فى التصوف، التعرف لمذهب التصوف و رسالۀ قشیریه، نام برده شده است و براى ذکر آدرس 
مطلب ذکر شده در آثار مذکور، به پانویس صفحه ارجاع داده شده است. در پانوشت، به جاى 
ارجاع به کتاب التعرف که اصل مطلب در آن جا ذکر شده است، به منبع درجۀ دو، یعنى شرح 
آن ارجاع داده شده است. نکتۀ دیگر اینکه، در متن کتاب، به رسالۀ قشیریه اشاره شده است، 
اما در پانوشت صفحه، مشخصات صفحۀ مطلب مورد نظر، در کشف المحجوب ذکر شده است 

و البته آن مطلب نه در صفحه هاى 47 و 31 کشف المحجوب و نه رسالۀ قشیریه آمده است.

نقدى بر روش و ساختار فرهنگ آثار عرفان اسالمى
 در سـطرهاى پیـش نیـز اشـاره شـد، شـیوة تنظیـم مدخل هـا در فرهنـگ مورد بررسـى، 
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بـر مبنـاى ترتیـب الفبایـى نـام مؤلـف آثـار و نـه نـام کتاب هاسـت. به گفتـۀ مؤلفـان اثر، 
ایـن روش، امتیـاز فراوانـى بـه دیگـر روش هـا دارد؛ زیرا «مى تـوان پرونـده و کارنامۀ علمى 
نویسـندگان را یک جـا مشـاهده و مطالعـه کـرد و میـزان تحقیقـات هـر پدید آورنـده را 
شناسـایى و بـا دیگـران مقایسـه نمـود» (باقریـان موحـد، 1395، ص. 23). در ادامـه نیـز 
افزوده انـد نمایـۀ پایـان کتـابـ  کـه بر اسـاس نام آثار تنظیم شـده اسـتـ  جبـران کنندة 
اشـکال ها و نقایـص حاصـل از ایـن شـیوه خواهـد بـود. اگر چه بـر نگارنده مبهم اسـت که 
شـناختن کمیـت یا تعـداد آثار مؤلفى و مقایسـۀ آن با تعداد آثار مؤلفـان دیگر، چه مزیتى 
در تحقیقـات و مطالعه هـاى عرفانـى دارد؟ امـا باید افـزودـ  همچنان کـه گردآورندگان این 
مجموعـه نیـز اشـاره نموده انـدـ  شـیوه اى کـه ایشـان در فرهنـگ مـورد بررسـى، بـه کار 
گرفته انـد، باوجـود محاسـن، معایبـى هـم دارد. از نظـر نگارنـده، اساسـى ترین نقـدى کـه 
بـر ایـن فرهنـگ وارد اسـت، فقـدان یـا فقـر روش علمـى، هـم در گزینـش آثـار عرفانى و 
هـم در معرفـى آنهاسـت. گردآورنـدگان فرهنـگ مـورد بحـث، بـا زحمت و تـالش علمى، 
کتاب هایـى را از میـان انبـوه آثـار عرفانـى، از کهن ترین ایام تـا دوران متأخـر، برگزیده اند؛ 
امـا گزینـش ایشـان، پیرو هدف و برنامۀ مشـخصى نیسـت. چیدمان الفبایـى این فرهنگ، 
بر اسـاس نـام مؤلـف، گذشـته از مزایایـى کـه دارد، یعنـى مشـاهدة همـۀ آثار مؤلـف کنار 
هـم کـه سـبب شـناخت بهتـرى از مجموعـۀ آثـار وى مى گـردد، بـراى اسـتفاده کنندگان 

دشـوارى هایى نیـز در پـى دارد. در ادامـه، بـه آنهـا اشـاره مى کنیم:
1. یکـى از مسـائل ناشـى از تنظیـم الفبایـى مدخل هـا بر اسـاس نـام مؤلـف در ایـن 
فرهنـگ، ذکـر نـام کتاب هایـى زیرمجموعه نام مؤلف اسـت کـه کامل متعلق به او نیسـت. 
زیـرا ایـن کتاب هـا، مجموعـه اى از رسـاله هاى عرفانـى اسـت کـه هـر رسـاله اى، مؤلفـى 
جداگانـه دارد. چـون این فرهنـگ، فرهنگ موضوعى آثـار عرفانى اسـت، تنظیم مدخل ها، 
بر اسـاس نـام آثـار مرجـح مى بـود و به نظـر مى رسـد جسـتجوى مراجعه کننـدگان به این 
فرهنگ، مبتنى بر عناوین آثار عرفانى اسـت و یا دسـت کم، جسـتجو بر اسـاس نام آثار در 
اولویـت قـرار مى گیـرد. مزیتـى کـه تنظیم مدخل ها بر اسـاس نـام کتاب ها خواهد داشـت، 
این کـه کتاب هایـى کـه چند رسـالۀ عرفانـى از چند نویسـنده دارد، فقط در نـام یک مؤلف 
مقیـد و منحصـر نمى ماند. چـون نام همۀ صاحبان این رسـاله ها در فرهنگ مورد بررسـى، 
به عنـوان سـر مدخل ذکـر نشـده اسـت. البتـه اگـر ایـن امر هـم تحقـق مى یافت، مشـکل 
دیگـرى بـروز مى کـرد و آن، تکـرار کتابـى واحـد ذیـل نام هاى مؤلفـان رسـاله هاى مندرج 

در آن بـود. مدخل هایـى کـه ایـن مسـئله بـه آن راه یافت، به شـرح زیر اسـت:
ـ ص 116، مدخـل 14، قصـۀ حى بن یقظان و سـالمان و ابسـال به روایت ابوعلى سـینا 
و .... ، زیرمجموعه نام ابن سـینا ذکر شـده اسـت. اما کتاب، متشـکل از چند داسـتان رمزى 

از چند نویسـنده اسـت: سـهروردى، ابن طفیل، جامى، محمود بن میرزا على و ابن سـینا.
ـ ص 118، مدخـل 15، کتـاب معراج نامـه کـه زیرمجموعـه نام ابن سـینا آمده اسـت، 

دو معراج نامـه دارد: یکـى تحریـر ابن سـینا و دیگـرى تحریـر ابرقوهى.

آثار عرفانى در آینۀ فرهنگ آثار
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ـ ص 119، مدخل 17، کتاب محاسبة النفس، زیرمجموعه نام على بن موسى ابن طاووس 
ذکـر شـده اسـت، اما شـامل دو رسـالۀ اخالقـى دیگـر، از تقى الدین بن على عاملى و شـهید 

است. ثانى 
و  ابن عربـى  از  آثـارى  در بر گیرنـدة  عرفانـى  رسـالۀ  چهـار  مدخـل 29،  ص 123،  ـ 

شـمس الدین الهیجـى اسـت کـه زیرمجموعـه نـام ابن عربـى آمـده اسـت.
ـ ص 194، مدخـل 97، کتـاب دو رسـاله در سـیر و سـلوك، زیرمجموعـه نـام سـید 
مرتضـى بحرالعلـوم ذکر شـده اسـت، اما چنان که از نام کتاب هم پیداسـت، رسـالۀ دیگرى 
نیـز افـزون بـر آن، از میرسـید حسـین قزوینى جزو کتاب اسـت. نکتۀ دیگر این که، رسـالۀ 
سـیر و سـلوك بحرالعلـوم در مدخـل دیگـرى بـا چاپ مسـتقل، دوبـاره و تکـرارى معرفى 

شـده است.
نـام  زیرمجموعـه  کـه  عوارف المعـارف  رسـائل  مجموعـه  مدخـل 209،  ص 306،  ـ 
شبسـترى آمـده اسـت، مجموعـه اى از اشـعار چنـد عـارف دیگـر نیـز ذکـر شـده اسـت.

ـ ص 310، مدخـل 213، روزبهان نامـه از آثـار تألیفـى روزبهـان بقلـى نیسـت؛ بلکـه 
مجموعـۀ چهار رسـاله اسـت کـه فقط یکـى از آنها، یعنـى تحفة العرفـان از روزبهان اسـت 
و بقیـه شـامل احـوال او و از مؤلفانـى دیگـر: تحفة اهل العرفـان از شـرف الدین ابراهیـم، 
شـمس الدین  از  روح الجنـان  فی سـیرة  الشـیخ  روزبهـان  صدرالدین روزبهان ثانـى؛  فرزنـد 
کـه  الهـى  سـیمابى  از  منازل القلـوب   عبداللطیف بن صدرالدیـن  ابى محمـد  روزبهان ثانـى؛ 
شـرح برخـى از بندهـاى رسـالۀ قـدس روزبهـان بقلـى اسـت. معرفـى اجمالى ایـن کتاب 
بسـیار کلـى اسـت و همیـن امـر موجـب ابهـام اطالعـات کتاب شـناختى اثر شـده اسـت.

ـ ص 355، مدخـل 256، رسـایل جوانمـردان مجموعه رسـائلى در بـاب فتوت از چند 
عارف اسـت کـه زیرمجموعه نام عبدالرزاق کاشـانى، درج شـده اسـت.

ـ ص 436، مدخـل 310، چهـارده رسـاله کـه زیرمجموعـه نام فخر رازى آمده اسـت و 
دربردارنده آثار چندین نویسـنده اسـت.

ـ ص 445، مدخـل 318، اسـرار نماز، سـه رسـاله از سـه مؤلف اسـت و فقـط به فیض 
کاشـانى اختصاص ندارد.

ـ ص 516، مدخـل 389، ارکان عرفـان، اثـرى مختص به نجم الدین رازى نیسـت، بلکه 
رسـاالت خواجـه حـوراء و خواجه عبداهللا انصـارى هم در آن کتاب آمده اسـت.

2. مشـکل دیگـرى کـه چیدمـان الفبایـى مدخل هـاى ایـن فرهنـگ، بر اسـاس نـام 
مؤلـف بـه وجـود آورده اسـت، این کـه شـروح مختلفـى از آثـار مؤلف، نـه به نام شـارح آن

ـ کـه کتـاب مـورد نظـر را بـر مبناى اندیشـه ها و دیـدگاه خود تشـریح کرده اسـتـ  بلکه 
زیرمجموعـۀ آثـار مؤلـف معرفى شـده اسـت. با توجه بـه این کـه مؤلفان فرهنـگ، مقصود 
خـود را از نظـم الفبایـى مدخل هـا، بر اسـاس نـام مؤلـف، نهـادن آثـار تألیفى مؤلفـان ذکر 
کرده انـد، بـا ایـن وصـف، شـرح آثـار را نیز شـامل تألیفات ایشـان به شـمار آورده انـد. حال 
آن کـه این شـرح ها از سـوى شـارحانى بـا دیدگاه هـاى مختص به آنـان، پدید آمده اسـت. 
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از میـان مـوارد بسـیارى که این مسـئله در آنها مشـهود اسـت، فقط در یک مـورد، معرفى 
بود: به درسـتى 

ـ ص 201، مدخـل 105، شـرح لمعـات کـه شـرحى عرفانـى بر لمعات عراقى اسـت و 
به درسـتى زیرمجموعـه نـام شـارح آن، یعنـى عبداهللا برزش آبادى قید شـده اسـت.
در ادامه مدخل هایى ذکر مى شود که این شیوه درست در آن رعایت نشده است:

ـ ص 32، مدخـل 26 و ص 64، مدخـل 24، حدیقة الحقیقـه، اثر یکى از نوادگان احمد 
جـام بـه نـام ابوالفتـح محمدبن مطهر بـن شـیخ االسـالم احمد جام اسـت کـه زیرمجموعه 

نام احمـد جام آمده اسـت.
ـ ص 108، مدخـل 5، تائیـه عبدالرحمـن جامـى بـه انضمـام شـرح قیصـرى، به جاى 
این کـه زیرمجموعـه نام شـارح بیایـد، زیرمجموعـه نام صاحـب تائیه، ابن فارض ذکر شـده 

است. 
ـ ص 121، مدخـل 21، تبیان الّرمـوز یا شـرح و ترجمۀ مقدمۀ شـرح فصوص الحکم، از 

نویسـنده اى به نام فخرالعلماء کردسـتانى اسـت، اما زیرمجموعه نام ابن عربى آمده اسـت.
ـ ص 131 تـا 140، مدخل هـاى 37 تـا 42، شـروح فصوص الحکم، از شـارحانى چون: 
حسین بن حسـن خوارزمـى، خواجـه محمد پارسـا، عبدالـرزاق کاشـانى، على بن محمد ترکۀ 

اصفهانـى، قیصـرى و جندى اسـت که زیرمجموعـه نام ابن عربى آمده اسـت.
ـ ص 140، مدخل 43، شـرح مناقب ابن عربى، از محمد صالح موسـوى خلخالى اسـت 

کـه زیرمجموعه نـام ابن عربى آمده اسـت.
ـ ص 158، مدخـل 48، الکبریـت األحمـر فـى بیـان علـوم الشـیخ االکبـر، کتابـى از 
عبدالوهـاب بن احمد شـعرانى اسـت کـه کتاب هاى لواقـح  االنوار القدسـیه و فتوحات مکیه 

ابن عربـى را گزینـش و تلخیـص کـرده اسـت؛ امـا زیرمجموعـه نـام ابن عربى آمده اسـت.
شـرح  علیه التجلیـات،  مااکتنفـت  فى شـرح  کشـف الغایات  مدخـل 52،  ص 160،  ـ 
عبدالکریـم جیلـى بر کتاب التجلیـات االلهیه ابن عربى اسـت که زیرمجموعه نـام  ابن عربى 

آمده اسـت.
ـ ص 161، مدخـل 53، ممدّ الهمـم در شـرح فصوص الحکـم، از آیـت اهللا حسـن زادة 

آملـى اسـت. ولـى زیرمجموعـه نـام  ابن عربـى آمده اسـت.
ـ ص 162، مدخـل 54، نصـوص  الخصـوص  فی ترجمـة  الفصـوص، شـرح دیگـرى از 
فصوص الحکـم ابن عربـى اسـت که شـارح آن رکن الدین مسـعود بن عبداهللا شـیرازى اسـت، 

ولـى زیرمجموعـه نـام ابن عربى آمده اسـت.
ـ ص 186، مدخـل 88، انیس  العارفیـن، شـرح منازل السـائرین خواجه عبـداهللا انصارى 

از عبدالـرزاق کاشـانى اسـت، امـا زیرمجموعه نـام خواجه عبداهللا آمده اسـت.
از  و  منـازل  السـائرین  از  دیگـرى  شـرح  تسـنیم  المقربین،  مدخـل 89،  ص 187،  ـ 
شـمس الدین  محمـد  تبادکانى اسـت و زیرمجموعه نـام خواجه عبداهللا انصارى آمده اسـت.

ـ ص 289، مدخـل 196، شـرح عبداللطیـف عباسـى بـر حدیقـه سـنایى (لطائـف  

آثار عرفانى در آینۀ فرهنگ آثار
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الحدایـق) از عبداللطیـف عباسـى اسـت کـه زیرمجموعـه نـام سـنایى آمـده اسـت. 
ـ ص 300، مدخـل 202، مونس العشـاق متـن منظـوم حقیقة العشـق سـهروردى و اثر 
عمادالدین عربشـاه یـزدى اسـت نـه سـهروردى، امـا زیرمجموعه نام سـهروردى ذکر شـده 

است.
ـ ص 302، مدخـل 206، شـرح گلشـن راز، از حسـین بن عبدالحق الهـى اردبیلـى، 

زیرمجموعـه نـام شبسـترى آمـده اسـت.
ـ ص 307، مدخل 210، مفاتیح االعجاز فى شـرح گلشـن راز، شـرح مشـهور الهیجى 

بر گلشـن راز اسـت، اما زیرمجموعه نام شبسـترى آمده اسـت.
نظام الدین محمـود   از  راز،  گلشـن  شـرح  گلشـن،  نسـایم  مدخـل 211،  ص 309،  ـ 

داعى شـیرازى اسـت کـه زیرمجموعـه نـام شبسـترى آمـده اسـت.
ـ ص 384، مدخـل 277، کتـاب چهـل مجلـس، تألیف امیر اقبال سیسـتانى، شـاگرد 

عالءالدولـۀ سـمنانى اسـت، اما زیرمجموعه نام سـمنانى ذکر شـده اسـت.
ـ ص 407، مدخـل 293، شـروح سـوانح، سـه شـرح از شـارحان مختلـف بـر سـوانح 

غزالـى اسـت کـه زیرمجموعـه نـام او ذکر شـده اسـت.
ـ ص 478، مدخـل 347، کتـاب خالصۀ شـرح تعرف، از عارف گمنام سـدة هشـتم که 

زیرمجموعه نام کالباذى ذکر شـده اسـت (باقریان موحـد، 1395، ص. 46).
ـ ص 479، مدخـل 348، کتـاب شـرح  التعرف لمذهب التصوف، اثر مشـهور مسـتملى 
بخـارى اسـت؛ امـا زیرمجموعـه نام کالباذى ذکر شـده اسـت (باقریان موحـد، 1395، ص. 

.(63
ـ ص 497، مدخـل 374، سـراج  السـالکین، منتخبـى از مثنـوى مولـوى و بـه فیـض 

کاشـانى تعلـق دارد، امـا زیرمجموعـه نـام مولـوى ذکر شـده اسـت.
ـ ص 500، مدخـل 375، شـرح مثنـوى، از مال هـادى سـبزوارى، زیرمجموعـه نـام 

اسـت. آمده  مولـوى 
ـ ص 501، مدخـل 377، لـب لبـاب مثنـوى، گزینـش حسـین بن على کاشـفى نیـز 

زیرمجموعـه نـام مولـوى آمده اسـت.
ـ ص 537، مدخـل 408، شـرح مواقـف نّفـرى، از عفیف الدیـن تلمسـانى اسـت کـه 

زیرمجموعـه نـام نّفـرى آمـده اسـت (باقریـان موحـد، 1395، ص. 64).
3.  تنظیم الفبایى فرهنگ مورد بررسـى، بر اسـاس نام مؤلف، اشـکال دیگرى نیز پیش 
آورده است، این که، در میان سرمدخل ها یا نام مؤلفان، با دو عنوان «گمنام» (باقریان موحد، 
1395، ص ص. 483-481) و «نویسـندگان» (باقریـان موحد، 1395، ص ص. 550 -540)
مواجـه مى شـویم. بدیهـى اسـت، مراجعـه کننـدة به فرهنـگ، در جسـتجوى آثـار مؤلفى 
نخواهـد بـود کـه او را نمى شناسـد یـا آثـارى کـه متعلـق بـه مجموعـه اى از نویسـندگان 
اسـت. زیرمجموعـه نـام «نویسـندگان» کتاب هایى -که مجموعـه اى از رسـاله هاى عرفانى 
چندیـن عـارف دارد- معرفـى شـده  اسـت. چـون کتـاب نیـز متشـکل از آثـار گروهـى از 
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مؤلفـان اسـت، نمى توانسـت به نـام یکى از ایشـان معرفى شـود. اما در مدخل هاى پیشـین 
فرهنگ، این شـیوه اسـتفاده شـده اسـت و آثـارى از این قبیـل، زیرمجموعه نـام تنها یکى 
از مؤلفـان رسـاله هاى منـدرج در یـک کتاب، ثبت شـده اسـت. چنین شـیوة دوگانه اى که 
در این فرهنگ اتخاذ شـده اسـت، سـبب تشـویش و آشـفتگى نظام و شـیوة اتخاذ  شـده 

در فرهنـگ خواهد شـد.
ـ ص 546، مدخـل 416، کتـاب شبسـتان عرفـان، مجموعـۀ رسـائل فارسـى از پیران 
ایـران اسـت و مؤلفـان اثـر گمنـام خوانـده شـده اند. بـا توجـه به شـیوة این فرهنـگ -که 
در بـاال اشـاره شـد- این کتاب مى بایسـت زیرمجموعه عنـوان «گمنام» نه «نویسـندگان» 
معرفـى مى شـد. البتـه بایـد افـزود همـۀ مؤلفان رسـایل ایـن کتاب گمنـام نیسـتند و نام 

صاحبـان برخى رسـاله هاى آن شـناخته شـده اسـت.

 نکته هایى دربارة معرفى اجمالى کتاب ها
در معرفـى تعـدادى از مدخل هـاى فرهنـگ، خطاهایـى راه یافتـه اسـت کـه به این شـرح، 

خواهـد بود:
1. ص 153، مدخـل 46، کتـاب فصـوص  الحکـم، ترجمه و تحلیـل محمد على موحد و 
صمـد موحـد معرفى شـده اسـت. اطالعات کتاب شـناختى اثر، درسـت اسـت؛ جـز این که 
تعـداد صفحه هـا بـه اشـتباه 743 صفحـه ذکـر شـده اسـت کـه رقم درسـت، 733 اسـت. 
نکتـه اى در بخـش تعریف نـگارى مى بینیـم. در معرفـى کتـاب آمـده اسـت: «تحلیلـى از 
تعلیمـات 27 پیامبـر از حضـرت آدم تا حضرت محمد (ص) اسـت. مؤلف مدعى اسـت این 

کتـاب، بیـان کشـف ها و الهام هایـى اسـت که بـر وى از غیب وارد شـده اسـت». 
تعریـف اجمالى کتاب بر اسـاس مندرجـات فوق، به متن کامـل فصوص الحکم ابن عربى 
تعلـق دارد کـه از 27 فص تشـکیل شـده اسـت. اما کتابى کـه در این مدخل معرفى شـده 
اسـت، شـرح و تحلیـل ده فـص از 27 فص اصل کتاب اسـت. نکتۀ دیگـر این که، در معرفى 
فصوص الحکـم، به عنـوان یکـى از آثـار مهـم و اصلـى ابن عربـى، مى بایسـت متـن اصلى در 
اولویت فهرسـت قرار مى گرفت؛ حال آن که کتاب معرفى شـده، از آثار پژوهشـى به شـمار 
مى آیـد و متـن کامـل فصـوص  الحکم، پـس از چند مدخل معرفى مى شـود کـه به معرفى 

شـروح فصوص الحکم اختصـاص دارد (مدخل 47، ص 157). 
2. ص 167، مدخـل 65، کتـاب زندگـى و آثـار شـیخ ابوالحسـن بسـتى تألیف بسـتى 
نیسـت، بلکـه اثرى اسـت مشـتمل بر چهار رسـاله از ابوالحسـن بسـتى با مقدمـۀ محققانۀ 
دکتـر نصـراهللا پورجـوادى، دربـارة زندگى و آثـار او. بنابرایـن، قید عبارت «سرگذشـت نامۀ 
عـارف قـرن پنجـم» در معرفـى اثـر خالى از اشـکال نیسـت. همچنین در مقدمـۀ فرهنگ 
نیـز ایـن کتـاب، از نـوع تذکره نامه هـاى عرفانـى دانسـته شـده کـه قابـل تأمـل اسـت 

ص. 50).  (باقریان موحـد، 1395، 
3.  ص 214، مدخـل 120، کتـاب ترجمـه و شـرح تمهیـد القواعـد کـه در دو مدخـل 

آثار عرفانى در آینۀ فرهنگ آثار
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

متوالـى 121 و 122 نیـز بـا عناویـن التمهیـد فـى شـرح قواعدالتوحیـد و تمهیدالقواعـد، 
زیرمجموعـه نـام على بـن محمد ترکۀ اصفهانى معرفى شـده اسـت، در اصل، شـروح کتاب 
قواعـد  التوحیـد محمد بن حبیـب اهللا ترکـۀ اصفهانـى جـّد على بـن محمـد را معرفـى کرده 
اسـت. امـا در هـر مدخـل، تعریـف مجمـل و متفاوتـى از این شـروح دارد که مبهم اسـت. 
ابهـام تعریف نگارى این شـروح، از آن جا ناشـى مى شـود که قید نشـده اسـت ایـن کتاب ها 
شـرح کـدام اثـر و متعلـق به چه کسـى اسـت؟ ذکر این کـه این آثـار از کتب مهـم عرفانى 
اسـت، آگاهـى چندانـى در اختیـار مخاطـب قـرار نمى دهـد. ما در ایـن مجال نیـز معرفى 

زیـر را پیشـنهاد مى کنیم:
«کتـاب قواعـد  التوحیـد از مهم تریـن متـون عرفـان نظرى به شـمار مى آیـد و موضوع 
آن شـرح توحیـد وجـود، اثبـات آن و بیـان مبانـى عقلـى و عرفانـى در این مسـئله و دفع 

شـبهات و ایرادهاى آن اسـت».  

 نقدى بر برخى مدخل هاى فرهنگ
1. ذکر نشدن شاخص ترین و اصلى ترین اثر مؤلف یا برخى از آثار او:

ـ ص 176، مدخـل 74، کتـاب تهذیـب  حلیة االولیـاء زیرمجموعه نـام ابونعیم اصفهانى 
معرفـى شـده اسـت. حـال آن کـه خالصـه اى از کتـاب حلیـة  االولیـاء اسـت. نکتـۀ مهم تر 
این کـه، کتـاب حلیـة  االولیـاء ابونعیـم اصفهانـى در ایـن فرهنـگ معرفـى نشـده اسـت و 

به جـاى معرفـى متـن اصلـى و کامـل آن، خالصـۀ کتـاب معرفى شـده اسـت.
ـ ص 177، مدخـل 77 بـه بعـد، بـه معرفـى آثار شـیخ احمد جـام اختصـاص دارد. اما 
برخـالف تأکید گردآورندگان فرهنگ مورد بررسـى در ارائۀ فهرسـتى جامـع از کارنامۀ آثار 
عرفـا، نـام دو اثـر از آثار چاپ شـدة شـیخ جام، ذکر نشـده اسـت: سراج السـائرین و رسـالۀ 

سمرقندیه.
ـ در ص 201، مدخـل 109 و ص 225، مدخـل 126 و ص 432، مدخـل 306، سـه 
کتـاب دربـارة عقاید، سـخنان و سرگذشـت شـیخ احمد جام معرفى شـده اسـت. یادآورى 
مى شـود، دو کتـاب چـاپ شـدة دیگـر نیز دربـارة مقامـات احمد جام هسـت کـه مى تواند 

بـه فهرسـت مدخل هـا افـزوده شـود: مقامات منظـوم و اثبـات بزرگى شـیخ جام. 
ـ ص 466 بـه بعـد، معرفـى آثـار قشـیرى آغـاز شـده اسـت کـه نامـى از اثـر مهـم او، 

لطائـف  االشـارات ذکر نشـده اسـت.
ـ ص 497 بـه بعـد، بـه آثـار مولوى اختصـاص دارد، امـا از مهم ترین کتـاب او، مثنوى 

معنـوى، نامى برده نشـده اسـت.
2. تکـرارى بـودن برخـى مدخل هـا که بـه جـاى آن، مى تواسـتند کتاب هـاى دیگرى 

را جایگزیـن کنند:
ـ ص 245، مدخـل 148، چـاپ مسـتقلى از کتـاب ادب النفس، حکیـم ترمذى معرفى 
شـده اسـت. در مدخـل 153، ایـن کتـاب دوبـاره همـراه رسـاله اى دیگـر و باعنـوان کتاب 
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الریاضـه و ادب النفس معرفى شـده اسـت.
3. معرفى ترجمۀ آثار، به جاى معرفى آن، به زبان اصلى:

ـ ص 259، مدخـل 172، ترجمـۀ عرائـس  البیـان  فـى  حقایـق  القرآن، روزبهـان بقلى، 
به جـاى متـن عربـى آن معرفى شـده اسـت.

ـ ص 268، مدخـل 178، ترجمـۀ منطـق  االسـرار  به بیان  االنوار روزبهـان بقلى باعنوان 
مکاشـفات صوفیـان معرفى شـده اسـت که معرفـى متن به زبـان اصلى (عربـى) ارجحیت 

دارد.
4. ص 399، مدخـل 287، کتابـى باعنـوان شـرح کلمـات بابا طاهـر، زیرمجموعـه نـام 
عین  القضـات همدانـى ذکـر شـده اسـت کـه ارتبـاط مسـتقیمى بـا او به عنـوان مؤلـف اثر 

ندارد.
 5.  ص 277، مدخـل 187، دربـارة کتـاب اعجوبـه و محجوبـه اسـت. بایـد افـزود این 
کتـاب، عرفانـى نیسـت؛ بلکه داسـتاِن عامیانۀ کهن فارسـى از اوایل قرن هفتـم هجرى و از 
زمـرة کتاب هاى اخالق، سیاسـت و تدبیرمنزل، به شـمار مـى رود (آل داوود، 1387، ص. 3).

کتاب شناسى کتاب هاى عرفانى پیشنهاد شده در این نوشتار
ـ أبى نعیـم االصبهانـى، احمـد بن عبـداهللا (1416). حلیة االولیـاء و طبقات االصفیاء (10ج). 

مکتبـة الخانجـى (قاهره). دارالفکر، بیـروت – لبنان. 
ـ االصفهانـى، ابى منصـور (1366). نهج الخـاص. به تصحیح نصراهللا پورجوادى. شـمارة 

5 و 6. پاییز و زمسـتان. ص ص. 132- 149.
ـ تفسـیر عرفانـى قرآن منسـوب به امام جعفـر صـادق (ع) (1393). به تصحیح مهدى 

تدیـن و على اصغـر میرباقرى فرد. چاپ اّول. تهران: سـخن.
ـ جامـى نامقـى، شـهاب الدین  اسـماعیل بن احمد (1391). رسـاله در اثبـات بزرگـى 
شـیخ جـام. تصحیح حسـن نصیـرى جامى. چـاپ اول. تهـران: پژوهشـگاه علوم انسـانى و 

فرهنگى. مطالعـات 
ـ روزبهـان بقلـى، روزبهـان ابن ابى نصـر (1393). منطق االسـرار ببیان االنـوار. مصحح: 

سـیدعلى اصغر میرباقرى فـرد، زهـره نجفـى. چاپ اول. تهران: سـخن.
ـ ژنده پیـل، احمد بن ابوالحسـن (احمد جـام نامقى). (1389). سراج السـائرین. تصحیح 

حسـن نصیرى جامى. چاپ اول. تهران: پژوهشـگاه علوم انسـانى و مطالعات فرهنگى.
ـ دیلمـى، ابوالحسـن (1363). سـیرت شـیخ کبیـر ابوعبـداهللا بن خفیـف شـیرازى، 
ترجمـۀ رکن الدیـن یحیـى بن جنید شـیرازى، تصحیح: ا. شـیمل طارى، به کوشـش دکتر 

توفیـق سـبحانى، چـاپ اّول، تهران: نشـربابک.
در  درجات المعامـالت  الحسـین (1369).  بـن  محمـد  عبدالرحمـن  ابـو  السـلمى،  ـ 
مجموعـه آثـار السـلمى. (ج1). گردآورنده: نصـراهللا پورجوادى. چاپ اّول. تهران: مرکز نشـر 

دانشگاهى.

آثار عرفانى در آینۀ فرهنگ آثار
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

ـ السـلمى، ابوعبدالرحمـن محمد بـن الحسـین (1369). سـلوك العارفین در مجموعه 
آثار السـلمى. (ج3). گردآورنده: نصراهللا پورجوادى. چاپ اّول. تهران: مرکز نشـر دانشـگاهى.
ـ السـیرجانى، ابوالحسـن على بن الحسـن (1393). البیاض و السـواد من خصائص حکم 
العبـاد فـى نعـت المریـد و المـراد، تصحیح و تحقیـق: دکتر محسـن پورمختار، چـاپ اّول، 
تهـران: مؤسسـۀ پژوهشـى حکمـت و فلسـفۀ ایران و مؤسسـۀ مطالعات اسـالمى دانشـگاه 

برلین. آزاد 
ـ القشـیرى، اإلمام ابى القاسـم عبدالکریم بن هوازن (1420). تفسـیر القشیرى المسمى 
لطائف اإلشـارات. (3ج). وضـع حواشـیه و علـق علیـه: عبداللطیـف حسـن عبدالرحمـن. 

الطبعۀ االولـى. بیـروت – لبنـان: دارالکتـب العلمیه.
ـ  ـــــ  (1389ق). منثـور الخطاب فى مشـهور االبـواب در «اربع رسـائل فى التصوف». 

قاسـم السـامرائى. بغـداد: مطبعۀ المجمع العلمـى العراقى.
ـ مقامـات منظـوم شـیخ جـام (ژنده پیـل) (1391). تصحیـح: حسـن نصیـرى جامـى. 

چـاپ اول. تهـران: پژوهشـگاه علـوم انسـانى و مطالعـات فرهنگى.
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چکیده
حســین پاینــده در حالــى کتــاب اصــول و مبانــى تحلیــل متــون ادبــى اثــر ســلینا کــوش را در 
ســال 1396 بــه فارســى برگردانــد کــه فقــط هشــت مــاه از عمــر انتشــار آن بــه زبــان انگلیســى 
ــه، نقــد  ــارة نظری ــاب، شــامل مباحثــى نظــرى و شــواهدى عملــى درب ــود. ایــن کت گذشــته  ب
ــود را در  ــاى خ ــنده، تحلیل ه ــه نویس ــت. گرچ ــى اس ــل ادب ــا تحلی ــبت آن دو ب ــى و نس ادب
ســه فصــل مجــزا و در قالــب ســه شــیوة قرائــت تنگاتنــگ، تحلیــل متــن در بافتــار و تحلیــل 
تطبیقــى، ارائــه کرده اســت، امــا بــه نظــر مى رســد، خــودآگاه یــا ناخــودآگاه، عناصــرى چــون: 
بررســى زاویــۀ دیــد راوى، جایــگاه مؤلــف، تأثیر هــا و انگیزه هــا، صناعــات ادبــى متــن، ســاختار، 
بینامتنیــت، اقتبــاس و مــوارد مشــابه دیگــر را اغلــب در بافــت تاریخــى، فرهنگــى و ادبــى متــون 
ــى  ــون ادب ــل مت ــاب «تحلی ــاس، کت ــن اس ــر ای ــر داشته اســت. ب ــده، در نظ ــگارش ش ــى ن ادب
ــن  ــاى ای ــن ویژگى ه ــود. از مهم تری ــوب مى ش ــن» محس ــى نوی ــۀ تاریخ گرای ــاس نظری ــر اس ب
کتــاب، اختصــار در بخــش نظــرى و گاهــى فراوانــى شــواهد و تحلیل هــاى عملــى اســت کــه 
تاحــدى فهــم عمیــق آن را بــراى مخاطــب ناآشــنا بــا آن متــون، مشــکل مى ســازد. ترجمــه اى 
ســخت درخــور توجــه، وجــود واژه نامــۀ تخصصــى فارســى بــه انگلیســى و انگلیســى بــه فارســى 
و نمایــۀ پایانــِى از مترجــم، از وجــوه اهمیــت کتــاب اصــول و مبانــى تحلیــل متــون ادبــى اســت.  

کلیدواژه: تحلیل ادبى، قرائت تنگاتنگ، بافتار تاریخى متن، تحلیل تطبیقى

مقدمه 
ارزش ترجمــه و خدمــات شــایانى کــه از ایــن مســیر متوجــه فرهنــگ، دانــش و توســعۀ 
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

ــکار  ــل ان ــراى هیــچ ذهــن ســلیمى، قاب ــع فکــرى و اندیشــگانى بشــر مى شــود، ب مناب
ــوى  ــا (موس ــان تمدن ه ــوى می ــه در گفت وگ ــش ترجم ــران از نق ــت. صاحب نظ نیس
میانــگاه،1383: 1) ســخن گفته انــد و برخــى آن را مهم تریــن عامــل دگرگونــى اندیشــه 
در دنیــاى معاصــر تلقــى کرده انــد (شــفیعى کدکنى، 1390، ص. 245).  دیرینگــى 
ترجمــه در ایــران، بــه ترجمــۀ کلیلــه و دمنــه از هنــدى در زمــان ساســانیان و شــاید 
ــه  ــز از جمل ــالمى نی ــمندان اس ــد، دانش ــاى بع ــردد و در دوره ه ــش از آن برمى گ پی
کنــدى و علمــاى ایرانــى همچــون: فارابــى، بیرونــى، رازى، ابــن ســینا، خیــام و خواجــه 
ــر  ــى، تحلیــل و تفســیر ب ــوم و فلســفه یونان نصیرالدیــن طوســى، ضمــن فراگیــرى عل
آنهــا مى نوشــتند (بهــروزى، 1396، ص.11). در عصــر جدیــد، رونــق آن در عهــد قاجــار 
ــراى  ــه چشــم مى خــورد کــه ایرانیــان ب ــا حمایت هــاى ناصرالدیــن شــاه، ب ــژه ب و به وی

اخــذ تمــدن غــرب بیــش از پیــش کوشــیدند (شــفیعى کدکنى، 1390، ص. 245).
 در دورة کنونــى، پژوهش هــاى قابــل اتکایــى در مــورد ترجمــه، در دســت نیســت. 
ــس  ــدة پ ــاى پراکن ــه از  ترجمه ه ــت ک ــى یاف ــۀ آن را در منابع ــوان طلیع ــاید بت ــا ش ام
از پایــان جنــگ تحمیلــى در دهــۀ هفتــاد و آشــنایى ایرانیــان بــا نظریــۀ ادبــى ســخن 
ــش  ــش و پژوه ــگاه، خوان ــوع ن ــر در ن ــد نظ ــد تجدی ــه موج ــى: آن چ ــد. یعن مى گوین
ــرا  ــن نظریه گ ــى نوی ــۀ رویکرد های ــا ترجم ــد و ب ــى ش ــات فارس ــلف در ادبی ــان س عالم
در میــدان نقــد ادبــى همــراه بــود (فتوحــى رود معجنــى، 1396، ص. 9- 48). در نــگاه 
ــرا  ــاى نظریه گ ــر رویکرده ــى ب ــاى مبتن ــج پژوهش ه ــه نتای ــه ب ــانه اى ک آسیب شناس
ــان فارســى و تهى دســت  ــا تاریــخ زب ــرورش نســلى ناآشــنا ب شده اســت، حاصــل آن را پ
ــه کشــف اصــول  ــز ب ــى نی ــد و نظــر ادب ــۀ نق ــه در زمین در متن شناســى دانســته اند ک
ــن  ــا ای ــى، 1396، ص. 53). ب ــى رود معجن ــد (فتوح ــت نیافته ان ــدى دس ــد جدی و قواع

■ کوش، ســلینا (1396). اصول و مبانى تحلیل متون 
ادبى. ترجمۀ حسین پاینده. تهران: مروارید.
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ــن  ــود ای ــه بهب ــه ب ــى ک ــن کارهای ــى از اصولى تری ــد یک ــر مى رس ــه نظ ــینه، ب پیش
اوضــاع نابســامان مــدد مى رســاند، ترجمــۀ آثــار دســت اولــى اســت کــه پایــه و اســاس 
ــنایى  ــن آش ــا ضم ــد، ت ــرار مى ده ــى ق ــد ایران ــار منتق ــى را در اختی ــاى جهان نظریه ه
ــۀ  ــوم و تجرب ــر ب ــى ب ــش خروجــى اى مبتن ــان خوی ــل در فرهنــگ و زب ــا تأم ــا، ب آن ه
ــه، بخــش  ــان قراردهــد. در ایــن مرحل ــار مخاطــب فارســى زب زیســتۀ خــود را در اختی
عمــدة ســنگینى بــار رفــع ایــن آســیب، بــر دوش  مترجمــان قــرار مى گیــرد؛ زیــرا بایــد 
ــواى متــون ترجمــه  ــى داشــته باشــند و هــم محت هــم شــناخت الزم از مخاطــب ایران
ــده،  ــین پاین ــر، حس ــال هاى اخی ــد. در س ــد و دریابن ــتى درك کنن ــه درس ــده را ب ش
ــا تألیــف، ترجمــه  ــه دانشــگاه عالمــه طباطبایــى در ایــن میــدان ب اســتاد نقــد و نظری
یــا ویراســتارى و مدیریــت تخصصــى در حیطــۀ نقــد ادبــى، خدمــات بى نظیــرى ارائــه 
ــد. در همیــن راســتا، ترجمــۀ کتــاب اصــول و مبانــى نقــد متــون ادبــى ســلینا  کرده ان
ــاه پــس از  ــاب در 307 صفحــه و فقــط هشــت م ــن کت ــاره اســت. ای ــل اش کــوش قاب
انتشــار نســخۀ انگلیســى آن از ســوى نشــر مرواریــد، منتشــر شــده اســت1و در جســتار 

ــه شده اســت.  ــوا و مخاطــب ) بررســى نقادان ــوق (محت ــر ف ــى، از دو منظ کنون

پیکرة پژوهش
ــم از  ــزة مترج ــه، انگی ــاى ترجم ــر ویژگى ه ــدا ذک ــاب، ابت ــن کت ــى ای ــراى معرف ب
ــال آن،  ــه دنب ــود و ب ــه مى ش ــابه، ارائ ــوارد مش ــد و م ــرح روى جل ــر، ط ــردان اث برگ
ــا ضمــن معرفــى محتوایــى  ــد، ت ــه تمــام  فصل هــاى کتــاب مى آی ــه ب مــرورى منتقدان

ــردد.  ــم گ ــتار تقدی ــن نوش ــر ای ــدى مدنظ ــاى کلی آن، نکته ه
ترجمــۀ کتــاب اصــول و مبانــى تحلیــل متــون ادبــى، نثــرى روان بــا واژه گزینى هــاى 
ــان فارســى در آن خــوب  ــتور زب ــاى دس ســنجیده و تخصصــى دارد. اصــول و قاعده ه
ــراوان در رفــع  ــا پاورقى هــاى به جــا و ف رعایــت شده اســت. مترجــم نیــز تــالش دارد ب
ــن  ــف در مت ــر مؤل ــدد و متکث ــاى متع ــه واســطۀ ارجاع ه ــه ب ــردارد ک ــدم ب ــى ق ابهام
ــى،  ــاب فرهنــگ توصیف ــن کت ــه ترجمــۀ ای ــر، ب ایجــاد شــد. عنصــر اعتباربخــش دیگ
ــه  ــت ک ــه اى اس ــى و نمای ــه فارس ــى ب ــى، انگلیس ــه انگلیس ــى ب ــاى فارس واژه نامه ه
پایان بخــش کتــاب اســت، تــا خواننــده به راحتــى بــه واژگان و مفاهیــم کلیــدى متــن، 

هــم در ســطح قاموســى و هــم در بعــد توصیفــى، دسترســى داشــته باشــد. 
مبنــاى تحلیل هــاى عملــِى کتــاب تاریــخ ادبیــات، دوره هــا و جنبش هــاى 
ــى و  ــى اجمال ــا نگاه ــاب و ب ــودن کت ــل از گش ــه قب ــت ک ــى اس ــان انگلیس ــى زب ادب
ــا  ــه ب ــود ک ــت مى ش ــارى دریاف ــر از آث ــن ام ــد آن، ای ــرح جل ــه ط ــانه ب نشانه شناس
ــا روى هــم تمــام فضــا را  ــگار به صــورت افقــى و عمــودى کنــار هــم و ی الفبــاى چپ ن
پوشــش داده اســت. مترجــم در پشــت جلــد کتــاب، ضمــن معرفــى کوتاهــى از هــدف 
ــد  ــد کــه تمایــل دارن ــر، مخاطبــان کتــاب را کســانى مى دان و ســؤال هاى پژوهشــى اث



35040

 ۴ ــــــ ۳  ،  
۱۳۹۷ ـــ    

نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

بــا کســب دانشــى پایــه اى دربــارة روش هــاى نظام منــد تحلیــل متــون ادبــى، توانایــى 
ــد.  ــرى تقویــت کنن ــى و هن ــار ادب خــود را در نقــد آث

ــده در  ــت. پاین ــل اس ــت فص ــه و هف ــک مقدم ــامل ی ــى ش ــى ادب ــول و مبان   اص
مقدمــۀ مختصــرى کــه بــر کتــاب دارد، ضمــن آن کــه مخاطبــان آن را کســانى مى دانــد 
کــه تمایــل دارنــد بــا کســب دانــش پایــه اى، دربــارة روش هــاى نظام منــد تحلیــل متــون 
ادبــى، توانایــى خــود را در نقــد ایــن آثــار تقویــت کننــد، از ضــرورت ترجمــۀ کتاب هــا 
ــد.  ــخن مى گوی ــمند دارد، س ــاى روش ــر خوانش ه ــه ب ــرى ک ــد و تأثی ــا نق ــط ب مرتب
ــه» در  ــکام دل بخواهان ــدور اح ــان «ص ــه ایش ــت از آن چ ــراى برون رف ــر را ب ــن ام او ای
ــر  ــارة ه ــه درب ــس از این ک ــده پ ــد. پاین ــر مى دان ــد، مؤث ــى مى نام ــاى ادب تحلیل ه
ــه  ــدى، تکی ــر، نظام من ــاب را داراى دقت نظ ــد، کت ــى مى ده ــات کوتاه ــل، توضیح فص
ــده،  ــع کنن ــى قان ــع، اســتدالل و برســاختن بحث ــه مناب ــتناد ب ــى، اس ــواهد متن ــه ش ب
برمى شــمرد؛ یعنــى ویژگى هایــى کــه از منظــر ایــن مقالــه و مســتند بــه شــواهدى از 
متــن کتــاب ـ کــه ذکــر خواهــد شــد ـ نــه تنهــا بــه آن تردیــد و تشــکیک وارد اســت، 

بلکــه پاشــنۀ آشــیل آن نیــز بــه شــمار مــى رود. 
ــه  ــات پرداخت ــرد ادبی ــتى و کارک ــه چیس ــل اول ب ــم، فص ــۀ مترج ــس از مقدم پ
مى شــود و آن را در جهــان امــروز، رســانه اى اجتماعــى معرفــى مى کنــد کــه بــا تکــرار 
ــاور  ــن ب ــر ای ــن ب ــد؛ همچنی ــان فرامى خوان ــل در جه ــه تأم ــا را ب ــرى، م ــارب بش تج
ــر  ــاى متکث ــات در دنی ــاى حاصــل از ادبی ــام وحــدت بخــش و مراوده ه ــه پی اســت ک
معاصــر، غنیمــت محســوب مى شــود. در ادامــه، بــا ترســیم تاریخچــه اى از مجادلــه بــر 
ســر تعییــن آثــار معتبــر ادبــى، دربــاره درســتى مالك هــاى تقســیم متــون ادبــى بــه 
ــه در  ــى ک ــاى متفاوت ــر فهم ه ــد ب ــا تأکی ــون کم اهمیــت» ب ــون برجســته» و «مت «مت
ــودن متــون ادبــى معتبــر  دوره هــاى مختلــف از ادبیــات حاصــل مى شــود، در ثابــت ب
ــه واژه و ســپس  تشــکیک مى کنــد. تحلیــل متــون ادبــى را نیــز حرکتــى از اندیشــه ب
معنــا و مســتلزم راهــى پــر پیــچ و خــم مى دانــد. در ایــن میــان خــواه طرفــدار نظریــۀ 
ــرى از صــداى خــاص نویســنده  ــر تعبی ــر ه ــف باشــیم و خــواه بکوشــیم ب مــرگ مؤل
ــش  ــم کن ــر ه ــل ب ــط حاص ــن، فق ــا در مت ــن معن ــئولیت یافت ــم، مس ــه بگذاری صح
ــن  ــت، در ای ــى اس ــت. بدیه ــندگان اس ــدة نویس ــته ش ــاى نوش ــا متن  ه ــدگان ب خوانن
مســیر، بایــد ضمــن آن کــه از الیه هــاى ســطحى متــون عبــور مى کننــد از تفســیرهاى 
ــه  ــنده گرچ ــا نویس ــد. گوی ــى بپرهیزن ــاى متن ــدون ارجاع ه ــرانۀ ب ــدى و خودس من عن
معتــرف اســت در تعییــن آثــار معتبــر ادبــى، عوامــل مختلــف دســت بــه دســت هــم 
مى دهــد، امــا در تبییــن ایــن عوامــل، بــا نادیــده انگاشــتن خصایــص ذاتــى و جوهــرة 
اصلــى آثــار ادبــى، در عمــل تکیــه اى افراطــى بــر نقــش تأثیرگــذار تاریــخ و زمانــه دارد 
و مى نویســد: «بــه دلیــل تغییراتــى کــه در ارزش هــاى اجتماعــى و عالئــق مــردم پیــش 
آمــده اســت» (کــوش، 1396، ص. 35)، امــروز بخشــى از آثــار معتبــر تلقــى نمى شــود 
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و بخــش دیگــر دورة فتــرت را پشــت ســر نهــاده  اســت و در جرگــۀ آثــار معتبــر ادبــى 
ــگ  ــل جن ــه دلی ــه ب ــد ک ــى مى دان ــاهد مثال ــزرگ را ش ــرار دارد. ایشــان گتســبى ب ق
جهانــى دوم و رکــود اقتصــادى پــس از مــرگ نویســنده، مرکــز توجــه قــرار مى گیــرد؛ 
و در مقابــل، بــا نگاهــى تقلیل گرایانــه، خــروج آثــار جــان میســفیلد2، ملــک الشــعراى 
بریتانیــا از زمــرة آثــار معتبــر را تنهــا ناشــى از زیبایى شناســى خــاص آثــار او مى دانــد 
کــه متعلــق بــه دورة قبــل از جنــگ جهانــى اســت. همچنیــن بــا بیــان نظــرى گنــگ 
ــدا  ــت، هیل ــس مدرنیس ــاعر و رمان نوی ــته هاى ش ــار و نوش ــه آث ــدان محققان و نه چن
دولیتــل3 را بــه جایــگاه نویســنده اى مدرنیســت، در میــان آثــار معتبــر ناشــى از توجهــى 
ــر  ــود دربراب ــه خ ــداف تعادل جویان ــه اه ــیدن ب ــراى رس ــت ها ب ــه فمنیس ــد ک مى دان
تاریــخ مذکــر بــه ایــن ادیــب نشــان دادنــد. بــه ایــن ترتیــب، در تحلیــل و ارزش گــذارى 
متــون ادبــى، بــا مقــدم دانســتن ویژگى هــاى ثانــوى، خصایصــى جوهــرى را ـ کــه در 
گام اول تعلــق ایــن آثــار را بــه میــدان ادبــى، اثبــات مى کنــد ـ نادیــده مى گیــرد. بــه 
زعــم نگارنــده، ایــن نگــرش و قضــاوت، ناشــى از ســیطرة نــگاه «تاریخ گرایــى نوینــى» 
اســت کــه نویســنده از افشــاى آن در عنــوان کتــاب اکــراه داشــته اســت و در ادامــۀ ایــن 
ــى مى شــود.   ــاب، معرف ــدم مصداق هــاى دیگــر آن در متــن کت ــه ق ــدم ب پژوهــش، ق

فصــل دوم «قرائــت تنگاتنــگ واژه هــا و شــکل ها» اســت. در ایــن فصــل، نویســنده 
ــالف  ــه اخت ــه ب ــد. بى توج ــش مى کش ــر را پی ــۀ ژان ــورد مناقش ــى و م ــث جنجال بح
ــت،  ــده اس ــش آم ــواع پی ــا ان ــر ی ــۀ ژان ــارة نظری ــتم، درب ــرن بیس ــه در ق ــى ک نظرهای
دامنــۀ آن از زیــر ســؤال بــردن کامــل ژانــر تــا پذیــرش مطلــق آن بــا نگاه هــا و تعاریــف 
ــگاه  ــف و ن ــرو، 1395، ص، ص. 142- 111) تعری ــه اســت (دوب ــف، توســعه یافت مختل
ماقبــل مــدرن افالطــون و شــاگردان او را منشــأ نظــر خــود قــرار مى دهــد. حتــى بــدون 
رعایــت کلیاتــى در بــاب تعریــف ژانــر، در حالــى کــه ژانــر، ســامان دهى معین تــر آثــار، 
بــر اســاس ســه عنصــر «درون مایــه»، «بالغــت» و «ســاخت و صــورت» آن هــا دانســته 
ــث  ــتن بح ــول گذاش ــا مغف ــاغ، 1395، ص. 392) ب ــان صب ــى و قرب ــود  (زرقان مى ش
«درون مایــه» بــر اســاس توصیف هایــى کــه مبتنــى بــر ســاخت و صــورت آثــار اســت 
ــۀ  ــه بحــث بالغــت، مى نویســد: «مى توانیــم بگوییــم کــه در زمان ــگاه ناقصــى ب ــا ن و ب
ــا آن تقســیم مى شــود، عبــارت  مــا، عمده تریــن ژانر هایــى کــه متــون ادبــى مطابــق ب
 اســت از نمایشــنامه، شــعر و نثــر» (کــوش، 1396، ص. 57). و بــدون تبییــن روشــنى 
ــداق  ــه مص ــد ک ــى مى دان ــام متون ــدة تم ــر را دربرگیرن ــر نث ــنامه ژان ــعر و نمایش از ش
ــا نمایشــنامه نباشــد (کــوش، 1396، ص. 59). ســپس از قرائــت تنگاتنــگ در  شــعر ی
ــگ  ــم پیرن ــون، تشــخیص راوى، فه ــش ســطحى مت ــون: خوان ــى چ ــب تکنیک های قال
ــه  ــا مراجع ــین ی ــش پیش ــه دان ــه ب ــا (باتوج ــا و کلمه ه ــتورى جمله ه ــاى دس و معن
ــکان،  ــان، م ــات زم ــز درك جزیی ــه نی ــد. در ادام ــا) ســخن مى گوی ــه فرهنــگ لغت ه ب
تاریــخ و فرهنــگ دورة متــن نوشــته شــده را ضــرورى مى دانــد. صناعــات ادبــى، دیگــر 

تحلیل ادبى در سایه روشن نقد تاریخ گرایى نوین
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

ــه  ــنده آن را ب ــود و نویس ــه مى ش ــگ، توج ــت تنگاتن ــارة قرائ ــه درب ــه اى اســت ک مقول
ــد.  ــر مى کن ــعر منحص ــطح ش ــت در س ــر و بی ــطح نث ــه در س ــى جمل زیبایى شناس
ــار  ــد، کانونى شــدگى و گفت ــۀ دی ــت، راوى، زاوی ــا اصطالحاتــى چــون: روای ســرانجام، ب
غیــر مســتقیم بــه منزلــۀ ســاختار غالــب آثــار ادبــى، فصــل دوم را بــه پایــان مى بــرد؛ 
خواننــده نیــز همچنــان منتظــر اســت دربــارة ابعــاد و زوایــاى ژانــر نمایشــنامه از منظــر 
ســاختار و صناعــات ادبــى و مــوارد متمایــز کننــدة دیگــر، نظــر نویســنده را دریافــت 

کنــد.  
فصــل ســوم، بــا عنــوان «تحلیــل متــن در بافتــار» بــه دوره هــا و جنبش هــاى ادبــى 
اشــاره دارد. همچنیــن جدولــى زمانــى بــراى دوره هــاى ادبــى تاریــخ ادبیــات انگلیســى 
دارد و نگاهــى اجمالــى بــه بافتــار فرهنگــى هــر دوره بــا تأکیــد بــر رخداد هــاى مهــم 
ــى  ــکل هاى عموم ــخ ش ــاس، تاری ــن اس ــر ای ــد. ب ــا مى ده ــود ج ــاز را در خ و جریان س
متــون را نامعتبــر و بــى ارزش یــا معتبــر و در خــور احتــرام جلــوه مى دهــد. رویداد هــاى 
بافتــارى موجــب شــکل گیرى داللت هــاى جدیــدى در متــون ادبــى مى شــود و 
ــارکت  ــد در آن مش ــر مى ده ــان را تغیی ــه جه ــى ک ــا واژگان ــًال ب ــم متقاب ــا ه متن ه
ــه  ــه ب ــدون توج ــن، ب ــل مت ــس تحلی ــوش، 1396، ص ص. 9- 108). پ ــد (ک مى کن
بافتــار تاریخــى آن، موجــب تفســیر هاى نادرســت مى  شــود. نویســنده گرچــه در عنــوان 
از بیــان کلیــدواژة ایــن فصــل، یعنــى تاریخ گرایــى نویــن، ســرباز زده اســت، نهایتــاً در 
ــرده اســت  ــان ک ــاى نویســندگان» اذع ــى: جرگه ه ــاى ادب ــا و جنبش ه بحــث «دوره ه
ــارة  ــراوان درب ــات ف ــب اطالع ــى و کس ــون ادب ــارِى مت ــۀ بافت ــى پس زمین ــه بررس ک
ــوش، 1396، ص.  ــن اســت (ک ــى نوی ــگران تاریخ گرای ــدة پژوهش ــاص، ای ــاى خ دوره ه
ــا ترســیم یــک جــدول زمانــى از دوره هــاى ادبــى، بــه تفصیــل ویژگى هــاى  113)؛ و ب
ــات  ــادات دینــى در ادبی ــر الوهــى و اعتق ــى ام ــردازد و از تجل ــر دوره مى پ برجســتۀ ه
دورة باســتان، رواج متــون فلســفى، علمــى و تاریخــى در دورة کالســیک، تنــوع زبانــى 
ــى و  ــى، ظرافــت ادب ــرون وســطى، دوســوگرایى اخالق ــرزى ق ــو ارتباطــات فرام در پرت
پیچیدگــى روانــى رنســانس، عقالنیــت، علــم و تعلیــم تربیــت در قالــب نثر هــاى عصــر 
ــک،  ــۀ رمانتی ــعار خالقان ــر در اش ــر و معنوى ت ــى متعالى ت ــکاس آگاه ــنگرى، انع روش
ــر  ــه ب ــا تکی ــم ب ــى مدرنیس ــا، درون گرای ــم در دورة ویکتوری ــرن نوزده ــى ق برون گرای
شــعر آزاد، بدعت گذارى هــاى پســامدرن در تکنیک هــاى نــگارش متــون ادبــى و 
ــال آن،  ــه دنب ــد. ب ــاوت فرهنگــى پسااســتعمارى، ســخن مى گوی تأکیــد برهویــت و تف
ــت  ــد اس ــد. او معتق ــاع مى کن ــن دف ــم مت ــى و فه ــاى ادب ــان جنبش ه ــاط می از ارتب
ــد  ــکان مى ده ــا ام ــه م ــى خــاص آن، ب ــن و جنبــش ادب ــان مت ــاط می آگاهــى از ارتب
کــه بافتــار متــن را بــه شــکلى مفیــد در تحلیــل آن در نظــر بگیریــم. گرچــه بهتریــن 
عنــوان بــراى ایــن فصــل، تاریخ گرایــى نویــن اســت، امــا گویــى نویســنده چــون ســایر 
ــرار داده اســت، انتخــاب  ــه ق ــگاه نوتاریــخ گرایان اجــزاى کتــاب را در خدمــت همیــن ن
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ایــن عنــوان بــراى فصــل ســوم را به احتمــال، نوعــى تحدیــد ایــن موضــوع تلقــى کــرده 
اســت. دلیلــى کــه بــه شــکلى دیگــر، شــاید دربــاره عنــوان فصــل دوم، صــدق مى کنــد. 
ــراى ایــن فصــل باشــد،  ــوان ب ــو مى توانســت بهتریــن عن ــه ایــن ترتیــب کــه نقــد ن ب
امــا نویســنده آگاهانــه از انتخــاب ایــن عنــوان ســر بــاز زده اســت؛ زیــرا قرائــن حاکــى 
از ایــن اســت کــه هــدف نــه معرفــى نقدنــو، بلکــه بهره گیــرى از شــگردهاى نقدنــو در 

ــار تاریخــى و فرهنگــى آن بوده اســت.  خدمــت فهــم متــن در بافت
ــا  ــى» ب ــل تطبیق ــارة «تحلی ــود را درب ــاى خ ــارم، ایده ه ــنده در فصــل چه   نویس
ــت و  ــه و بینامتنی ــاس، ترجم ــه، اقتب ــون: مقایس ــى، چ ــى تخصص ــتفاده از واژگان اس
ــه  ــف، بســط مى دهــد. کــوش ب ــى از متن هــاى مختل ــۀ شــاهد مثال های همچنیــن ارائ
انــواع مقایســه  بیــن آثــار گوناگــون یــک نویســندة خــاص، متــون نوشــته شــده در ژانــر 
ــا،  ــى، ژانره ــاى تاریخ ــا، دوره ه ــان فرهنگ ه ــا می ــى، ی ــا دوره و جنبــش خــاص ادب ی
زمان هــا و مکان هــاى جنبش هــاى ادبــى، اشــاره مى کنــد. او همچنیــن آخریــن 
ــدف  ــا «ه ــه ب ــد ک ــى مى دان ــات تطبیق ــد ادبی ــه را موج ــتى مقایس ــاى اومانیس معن
ــان»  ــات جه ــف در ادبی ــاى مختل ــا و هویت ه ــنت ها، محدوده ه ــن س ــى بی پیوندهای
ــدم و تأخــر  ــرد (کــوش، 1396، ص،ص. 152-151). رعایــت نکــردن تق شــکل مى گی
ــده  ــب، مهم تریــن مســئله اى اســت کــه در فصــل تحلیــل تطبیقــى، دی ــۀ مطال در ارائ
ــه،  ــط یافت ــى بس ــاس را بازبین ــران، اقتب ــه صاحب نظ ــه این ک ــت ب ــا عنای ــود. ب مى ش
آگاهانــه و علنــى از یــک اثــر هنــرى خــاص مى داننــد کــه شــکلى از بینامتنیــت اســت  
ــک  ــا ی ــن فصــل ب ــاختار ای ــى رود س ــار م ــن، 1396، ص،ص. 244- 245). انتظ (هاچ
ــا چنان کــه شــیوة غالــب نویســنده در  ــا از بینامتنیــت آغــاز گــردد ی نظــم منطقــى ی
تحلیل هــاى ایــن اثــر اســت، بــه بینامتنیــت ختــم شــود. ضمــن آن کــه تکــرار عنــوان 
ــه تشــتت مطالــب و تأخیــر در فهــم متــن دامــن  ترجمــه در دو بخــش ایــن فصــل ب
ــل  ــر، در فص ــد دیگ ــل نق ــۀ قاب ــوش، 1396، ص، ص. 158 و 163). نکت ــت (ک زده اس
تحلیــل تطبیقــى نــگاه تقلیل گــرا و گمــراه کننــدة نویســنده بــه مبحــث ترجمــه اســت. 
ــا ســبک درگیــر شــدن  ــدون تغییــر در رســانه ی ــه ایــن معنــا کــه ترجمــۀ صــرف ب ب
اثــر، پایین تریــن ســطح اقتبــاس تلقــى مى گــردد و آن چــه در نقــد تطبیقــى ارزشــمند 
اســت، ترجمــۀ یــک اثــر از رســانه اى بــه رســانۀ دیگــر و بــه قواعــد و قراردادهــاى دیگــر 
اســت (هاچــن،1396، ص، ص. 61 - 59) کــه در اصــول و مبانــى تحلیــل متــون ادبــى 

ســلینا کــوش حلقــه اى مفقــوده اســت. 
ــى از  ــدى اجمال ــى» رون ــد ادب ــا نق ــل ب ــوان «نســبت تحلی ــا عن   فصــل پنجــم، ب
عمــر کوتــاه نقــد ادبــى، ارائــه مى کنــد. در ایــن ســیر، ســه گــروه منتقــد ادبــى ظهــور 
ــوع  ــى از ن ــتن مقاله های ــه نوش ــان ب ــه همچن ــند ک ــدان مردم پس ــد: 1. منتق مى کنن
ــد؛  ــه دادن ــى ادام ــاى عموم ــا و مجله ه ــدگان روزنامه ه ــراى خوانن ــى ب ــرور و معرف م
ــى، در  ــاى ادب ــى تکنیک ه ــر معرف ــزون ب ــه اف ــریه ها ک ــران نش ــندگان و دبی 2. نویس

تحلیل ادبى در سایه روشن نقد تاریخ گرایى نوین
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

خصــوص عالئــق جدیــد مشــترکان مجله هــاى ادبــى در جمــع گرداننــدگان آن مجله هــا 
ــد و  ــر برآوردن ــات س ــتۀ ادبی ــه از رش ــگاهى ک ــدان دانش ــد و 3. منتق ــث مى کردن بح
وظیفــۀ خــود را افزایــش شــالودة معرفتــى مطالعــات ادبــى مى داننــد و نقــد تخصصــى 
مبتنــى بــر تحقیــق مى نویســند. در نتیجــه خوانــش در دنیــاى جدیــد کنشــى محســوب 
مى شــود کــه در جرگــۀ بزرگــى از تفســیر صــورت مى گیــرد؛ جرگــه اى کــه منتقــدان، 
اســتادان، مؤلفــان، ناشــران، بازاریــان و خواننــدگان هم فکــر در همــۀ گروه هــاى ســنى 
ــه  ــت ک ــى اس ــامل تحلیل های ــى ش ــد ادب ــا، نق ــن مبن ــر ای ــد. ب ــاى مى گیرن در آن ج
ــون  ــیر هاى مت ــاى تفس ــر مبن ــت، ب ــى اس ــدان ادب ــک منتق ــد کم ــل  آن نیازمن تکمی
ــام  ــه انج ــران ب ــدگان و مفس ــایر خوانن ــا س ــو ب ــرد و در گفت وگ ــکل مى گی ــى ش ادب
مى رســد. پــس در مبحــث «واکنــش نقادانــه» از فراینــد تحلیــل یــک متــن ادبــى در 
ــد و مبنــاى عملــى ایــن  ــا مقاله هــاى منتقــدان ادبــى ســخن مى گوی ــده و بســتان ب ب
بخــش را بحث هــاى منتقــدان دربــارة فیلــم عــروس، تعصــب و تفاوت هــاى چشــمگیر 
فرهنگــى میــان فیلــم و رمــان مرجــع آن (غــرور و تعصــب) قــرار مى دهــد؛ تــا از ایــن 
مســیر بتوانــد بــه نتایــج جدیــدى دربــارة ایــن فیلــم و درك معانــى نوینــى در جزییــات 
ــراى ایــن فصــل  ــه، عنــوان مناســب ترى ب آن برســد. همچنیــن عنــوان واکنــش نقادان
ــده مى شــود،  ــه نظــر مى رســد. نکتــۀ مناقشــه آمیز دیگــرى کــه در فصــل پنجــم دی ب
مغالطــۀ نیــت و اشــاره بــه مرجعیــت فاکنــر بــه عنــوان نویســندة خشــم و هیاهــو در 
ــا حکــم دیگــر  ــل ب ــه در تقاب ــان اســت (کــوش، 1396، ص. 175) ک ــن رم تفســیر ای
مؤلــف نیــز هســت کــه مســئولیت یافتــن معنــا در متــن را صرفــاً حاصــل برهم کنــش 

ــد.   ــندگان مى دان ــده نویس ــته ش ــاى نوش ــا متن  ه ــدگان ب خوانن
ــه آن اختصــاص دارد، گرچــه  ــه» کــه فصــل ششــم ب ــا نظری در «نســبت تحلیــل ب
نویســنده معتقــد اســت نظریــۀ ادبــى بــه مفاهیمــى مى پــردازد کــه زمینه ســاز تحلیــل 
ادبیــات اســت، امــا در یــک نظــرى کــه نتیجــۀ نوعــى اهمــال تلقــى مى شــود، نظریــۀ 
ادبــى را متضــاد عمل کــردن بــه نظریــه یــا نقــد ادبــى مى دانــد (کــوش، 1396، 
ــوع  ــا ن ــق ب ــه اى دارد و منطب ــر کــس نظری ــت، ه ــاور اس ــن ب ــر ای ــوش ب ص. 195). ک
ــت و  ــاوت اس ــن، متف ــه مت ــراد ب ــگاه اف ــۀ ن ــود زاوی ــق خ ــرى و عالئ ــاى نظ مفروض ه
ــۀ  ــات زمان ــتى ادبی ــارة چیس ــندگان درب ــاى نویس ــل مفروض ه ــى حاص ــاى ادب نظریه ه
خودشــان اســت. نویســنده در «نســبت تحلیــل بــا نظریــه» بــه ضــرورت تاریخچــۀ بســیار 
مجملــى همــراه بــا شــرح مختصــرى از نظریه هــاى مختلــف را بــا چهــار عنــوان معرفــى 
ــا  ــى ی ــى، کارکردگرای ــم روس ــا فرمالیس ــم ی ــى، فرمالیس ــد عمل ــو، نق ــد ن ــد: نق مى کن
کارکردگرایــى چکــى را در نظریه هــاى ویژگى هــاى متــون ادبــى و زیبایى شناســى 
ــازى  ــى و واس ــاختارى، نشانه شناس ــى س ــاختارگرایى، انسان شناس ــد. از س ــرار مى ده ق
ــى فمنیســتى،  ــرد. او نظریه هــاى ادب ــام مى ب ــى، ن ــان و بازنمای در بخــش نظریه هــاى زب
ــت  ــس و هوی ــاى نف ــامل نظریه ه ــتعمارى را ش ــاى پسااس ــژاد و نظریه ه ــاى ن نظریه ه
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مى دانــد. همچنیــن نظریه هــاى مارکسیســم، تاریخ گرایــى نویــن، ماتریالیســم فرهنگــى، 
ــا سیاســت و فرهنــگ  ــوم نقــد را مرتبــط ب ــوژى، مطالعــات فرهنگــى و ب ــۀ ایدئول نظری
ــاً  ــا، صرف ــن مقوله ه ــه ای ــه اشــارة نویســنده ب ــر اســت ک ــه ذک ــد. الزم ب ــى مى کن معرف
در شناســایى آن هــا در حــد دو یــا چنــد جملــه اتفــاق مى افتــد کــه فهــم خاصــى بــراى 
خواننــدة خالى الذهــن ایجــاد نمى کنــد و تنهــا لطــف آن ایــن اســت کــه او را بــا حجمــى 

ــازد.  ــنا مى س ــاوت آش ــاى متف ــد و رویکرده ــاى نق ــا در دنی از اصطالح ه
ــام دارد،  ــى» ن ــتار تحلیل ــدى: نوش ــع بن ــه «جم ــى ک ــل پایان ــنده در  فص   نویس
ــع  ــات را قان ــارة ادبی ــاى علمــى درب ــام بحث ه ــدف تم ــه اساســى ترین ه ضمــن این ک
ــوع  ــۀ دو ن ــا ارائ ــد، ب ــن مى دان ــراى سهیم شــدن در تفســیرى از مت ــران ب ــردن دیگ ک
تحلیــل بــه شــیوة علمــى و بــا ســبک منتقــد عامــه پســند، کتــاب را بــه پایــان مى بــرد. 
ــب   ــن در قال ــى نوی ــب تاریخ گرای ــان روح غال ــل، همچن ــن فص ــى ای ــتار علم در نوش
ــهود  ــى آورد، مش ــه م ــى ک ــد و تحلیل ــرح مى کن ــش مط ــراى پژوه ــه ب ــؤال هایى ک س
اســت. چنان کــه در گزینــۀ اول بررســى ژانــر اثــر و میــزان تبعیــت یــا تبعیــت نداشــتن 
ــه ارتبــاط شــعر  ــر خــود را مطــرح مى کنــد؛ در ســه ســؤال بعــدى، ب از عرف هــاى ژان
ــق دارد ـ  ــه آن تعل ــه ب ــى دوره اى ـ ک ــاى ادب ــا جنبش ه ــود، ب ــى خ ــاى ادب ــا دوره ه ب
ــى  ــى و اجتماع ــار فرهنگ ــه از بافت ــردازد ک ــرى مى پ ــه تأثی ــت، ب ــردازد و در نهای مى پ

ــت.   ــود پذیرفته اس ــان خ زم
ــتار  ــا نوش ــرى در مقایســه ب ــداف متنوع ت ــون اه ــل عامه پســند ایشــان از مت در تحلی
ــل  ــاى تحلی ــارغ از محدودیت ه ــد، ف ــن نق ــه ای ــورد؛ چنان ک ــم مى خ ــه چش ــى ب علم
علمــى، اثــر ادبــى را تحســین، تخطئــه یــا توصیــه مى کنــد و بــا مغالطــۀ نیــت4 و مغالطــۀ 
احساس5مشــکلى نــدارد. نکتــۀ قابــل توجــه در فصــل نتیجه گیــرى کتــاب، ایــن اســت کــه 
وقتــى تمــام مباحــث کتــاب در خدمــت نقــد علمــى و نســبت ایــن نقد بــا نظریــه و واکنش 
نقادانــه اســت، بســیار غافلگیرانــه و غیرمنتظــره، بخشــى از فصــل جمع بنــدى بــه ســبک 
ــب بوده اســت.  ــگاه او غای ــوع ن ــاب ن ــه در کت ــد ک ــد عامه پســندى اختصــاص مى یاب منتق
ــر  ــه آن  اشــاره شــد، ذک ــاب ب ــى فصل هــاى کت ــه در معرف ــر مباحثــى ک ــزون ب اف
نکته هــاى دیگــرى در بــاب ســاختار کتــاب و نــام آن و مــوارد جزیــى دیگــر، ضــرورى 
ــراى  ــده ب ــه پراکن ــد ک ــه مى کن ــى ارائ ــدد، مطالب ــوارد متع ــنده در م ــد. نویس مى نمای
خواننــده مفیــد اســت؛ معرفــى منابــع محــدود کننــدة پژوهــش در جســت وجو (گــوکل 
اســکوالر، بیلِِفلِــد)، نمونــۀ یــک خالصه نویســى خــوب (کــوش، 1396، ص، ص. 183- 
ــرى  ــق نتیجه گی ــان منط ــاوت می ــن تف ــود، تبیی ــد مى ش ــه نق ــتانى ک 182) از داس
ــگ،  ــت تنگاتن ــارة قرائ ــى درب ــۀ جزییات ــى، ارائ ــاى ادب ــى در پژوهش ه و خالصه نویس
ــت  ــه دس ــى ب ــاى ادب ــه از دوره ه ــى ـ ک ــدول زمان ــى، ج ــد تطبیق ــى از نق نمونه های
ــزء در  ــه ج ــزء ب ــه صــورت ج ــد ب ــه مى توان ــرى ک ــون دیگ ــوارد گوناگ ــد ـ و م مى ده
تحلیل هــاى ادبــى منشــأ نقــد و نظر هــاى مســتدل گــردد؛ ولــى چــون کلیــت منســجم 

تحلیل ادبى در سایه روشن نقد تاریخ گرایى نوین



35046

 ۴ ــــــ ۳  ،  
۱۳۹۷ ـــ    

نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

ــر  ــن منظ ــد، از ای ــرار نمى ده ــدى ق ــب مبت ــار مخاط ــخصى در اختی ــوب مش و چارچ
ــیب هایى  ــد- آس ــاره ش ــه آن  اش ــش، ب ــن پژوه ــف ای ــاى مختل ــه در جاه - چنان ک
ــر  ــد اســت و اگ ــات بســیار مفی ــاب در جزیی ــر، کت ــان دیگ ــه بی ــر اســت؛ ب متوجــه اث
ــاً مباحثــى  ــه دنبــال آمــوزش و یادگیــرى نظــم خاصــى در پژوهــش نباشــیم و صرف ب
ــنده را  ــۀ نویس ــگاه تاریخ گرایان ــوع ن ــاس ن ــر اس ــب و ب ــى منتخ ــذاب و نمونه های ج
دنبــال کنیــم، شــامل نکته هــاى مفیــدى اســت. امــا اگــر هــدف خواننــده، دســت یابى 
بــه طبقه بنــدى روشــمند و الگــو یــا الگوهایــى بــا حــدود و ثغــور مشــخص و تفکیــک 
ــورد  ــده، معضــل م ــه زعــم نگارن ــل دسترســى نیســت. ب ــم، قاب ــن مه شــده باشــد، ای
اشــاره از آن جــا ناشــى مى شــود کــه نویســندة کتــاب میلــى بــه ابهام گویــى و شــفاف 
نبــودن در بیــان مســتقیم عنــوان نظریــه دارد. شــاید ایــن قاعــدة کار، بــراى خواننــدة 
آمریکایــى - کــه در پایــان دورة ابتدایــى مســلط بــه انــواع قالب هــاى نگارشــى اســت- 
پیچیدگــى کمتــرى دارد. چــون در برخــى ایالت هــاى آمریــکا ماننــد نیویــورك «همــۀ 
دانش آمــوزان ســال پنجــم دبســتان مى بایســت در امتحــان انشانویســى شــرکت کننــد 
و کســانى کــه نتواننــد ایــن امتحــان را بــا موفقیــت پشت ســر بگذارنــد، بایــد در یــک 
دوره کالس جبرانــى حضــور یابنــد و پــس از آن، اجــازة ورود بــه دورة راهنمایــى 
ــاى  ــطح انش ــون در دو س ــن آزم ــه، 1391، ص. 105). ای ــد» (واتاناب ــدا مى کنن را پی
ــرورش  ــراى پ ــا ب ــه، 1391، ص. 105). ام ــردد (واتاناب ــزار مى گ ــه وار برگ ــه و مقال خالق
منتقــِد مبتــدِى فارســى زبــان، گزینــۀ مناســبى نیســت. زیــرا ایــن مخاطــب، در ســطوح 
تحصیــالت عالیــه نیــز تابــوى نوشــتن دارد، قاعــدة خاصــى بــراى نوشــتن خالقــه یــا 
ــۀ  ــت. تجرب ــمندتر اس ــاى روش ــد آموزش ه ــت و نیازمن ــوزش ندیده اس ــى را آم علم
تدریــس همــۀ مــا در کالس هــاى آمــوزش نــگارش و ویرایــش در دانشــگاه و نیــز وفــور 
برگــزارى کارگاه هــاى مقاله نویســى و پروپوزال نویســى (در ســطح تحصیــالت تکمیلــى) 
ــر آن، تعــداد فــراوان و متعــدد  ــر ایــن ادعاســت. افــزون ب در کشــور شــاهد روشــنى ب
ــۀ  ــنامه، گزین ــعر و گاه نمایش ــا ش ــه ت ــان گرفت ــم و رم ــى نویســنده از فیل ــار تحلیل آث
ــد؛  ــن مى زن ــاب دام ــدى از کت ــب مبت ــى مخاط ــم حداقل ــه فه ــه ب ــت ک ــرى اس دیگ
ــن  ــى، ای ــدر واف ــه ق ــت ب ــم نتوانس ــم ه ــراوان مترج ــى هاى ف ــه حاشیه نویس چنان ک

مشــکل را برطــرف کنــد.
ــم.  ــگاه کنی ــز ن ــاب نی ــه کلیــت ســاختارى کت ــد ب ــوق، بای   در راســتاى مباحــث ف
ســاختار کلــى و نیــز اجــزاى فصل هــاى کتــاب را بــا اغمــاض و تســامح در غالــب مــوارد 
ــه  ــرد. ب ــى ک ــه کل تلق ــزء ب ــى از ج ــوان حرکت ــش) مى ت ــمندتر ش ــل روش ــز فص (ج
ــادى اســت و در اصــل  ــات بنی ــر توضیح ــدم ب ــاهد مثال ها مق ــب ش ــه اغل ــا ک ــن معن ای
نویســنده عالقــه اى بــه تبییــن نظام منــد ایده هایــى نــدارد کــه در خدمــت تحلیــل متــن 
ــه  ــورى آموخت ــر اســاس دانــش تئ ــرى ب ــه نتیجه گی ــه اســت؛ فقــط خــود را ب قرارگرفت
شــده و دریافت هــاى نقادانــه از متــون ادبــى بســیار پراکنــده و متعــدد، مقیــد مى دانــد. 
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  پــس بــا توجــه بــه عناصــرى ماننــد: حرکــت اســتقرایى در تحلیــل، تفســیرهاى 
ــاب  ــار تحلیــل شــده، گرچــه کت ــدة آث ــدد گیج کنن ــز تع ــوم و نی ــده و مکت درهــم تنی
ــت،  ــش آگاه اس ــاى پژوه ــد و چارچوب ه ــه قواع ــى ب ــه میزان ــده اى ک ــراى خوانن ب
ــاب را  ــن کت ــه مخاطــب ای ــنده ک ــر نویس ــا نظ ــد داشــت. ام ــدى خواه ــات مفی جزیی
ــت،  ــوش، 1396، ص. 11) دانسته اس ــى (ک ــد ادب ــام نق ــدان ع ــجویان و عالقمن دانش
ــس  ــا لی ــل ب ــاب را در تقاب ــا، کت ــن ویژگى ه ــود. ای ــد ب ــل خواه ــد و تأم ــل تردی قاب
ــر  ــر نظ ــم زی ــه آن ه ــد؛ ک ــرار مى ده ــر،  ق ــى معاص ــد ادب ــاى نق ــن ، در نظریه ه تایس
مترجــم کتــاب کــوش (حســین پاینــده) و بــا ویراســتارى تخصصــى ایشــان بــه زبــان 
ــا حرکتــى از  ــى معاصــر  (1387)، ب فارســى ترجمــه شده اســت.  نظریه هــاى نقــد ادب
کل بــه جــزء ضمــن تبییــن ابعــاد نظــرى هــر تئــورى ادبــى، نمونــه اى از تحلیــل تنهــا 
اثــر منتخــب خــود یعنــى گتســبى بــزرگ فیتــز جرالــد را بــر اســاس نظریه هــاى رایــج 
ــۀ  ــو، نظری ــه، مارکسیســتى، فمنیســتى، نقدن ــاى روانکاوان ــى نقده ــى معاصــر، یعن ادب
ــد  ــى، نق ــد فرهنگ ــد و نق ــد تاریخــى جدی ــد ســاختارگرایانه، نق ــده، نق واکنــش خوانن
ــان  ــه دســت مى دهــد. لیــس تایســن، در پای پسااســتعمارى و آفریقایــى- آمریکایــى ب
ــد را  ــد اختصــاص دارد- ســؤال هاى کلیــدى آن نق ــوع نق ــه یــک ن هــر فصــل -کــه ب
-کــه بایــد یــک متــن تحلیلــى بــه آن هــا پاســخ دهــد- عنــوان وار در اختیــار مخاطــب 
مبتــدى قــرار مى دهــد، تــا حرکتــى باشــد بــراى تحقــق نظــم فکــرى،  کــه الزمــۀ هــر 

ــگارش علمــى اســت.  ن
اصــول و مبانــى تحلیــل متــون ادبــى در عنــوان خــود قیــد «بــر اســاس تاریخ گرایــى 
نویــن» را کــم دارد. تاریخ گرایــى نویــن متــون را روایــت تلقــى مى کنــد و در بررســى 
ــاختارگرا)  ــش و پساس ــى (پی ــل ادب ــاى تحلی ــا و روش ه ــیارى از فرضیه ه ــا از بس آن ه
اســتفاده مى کنــد و مــواردى چــون: بررســى زاویــۀ دیــد راوى، جایــگاه مؤلــف، تأثیر هــا 
و انگیزه هــا، صناعت هــاى بالغــى بــه کار رفتــه و بــه کار نرفتــه و مخاطــب ضمنــى اى 
ــز، 1394، ص.  ــرى کلیگ ــته شده اســت (م ــردن او نوش ــد ک ــراى متقاع ــتار ب ــه نوش ک
169) همــه ابــزارى بــراى تحلیــل متــن در بافــت مى شــود.  بــراى اثبــات ایــن ادعــا، 
ــاى  ــگاه نویســنده در فصل ه ــل و ن ــوع تحلی ــاى منتخــب، ن ــه عنوان ه ــى اســت ب کاف
ــه  ــاب ک ــى کت ــل اصل ــه فص ــم؛ س ــى بیندازی ــى اجمال ــاب، نگاه ــى کت ــتر تحلیل بیش
ــان  ــى تاریخ گرای ــگاه کل ــى از ن ــان اجزای ــکار و پنه ــت، آش ــى اس ــون ادب ــل مت تحلی
ــدواژة  ــه کلی ــگ ک ــت تنگاتن ــه از قرائ ــل دوم، گرچ ــنده در فص ــت؛ نویس ــن اس نوی
ــت  ــزارى در خدم ــوان اب ــا آن را به عن ــرد، ام ــره مى گی ــت، به ــد نوس ــران نق صاحب نظ
ــواع  ــاى ان ــان آوردن پ ــه می ــا ب ــن رو ب ــد. از ای ــرار مى ده ــار ق ــن در بافت ــل مت تحلی
ــه دنبــال اثبــات  ــه تحلیــل متــون، ب ــا نگاهــى ســاختارگرایانه ب ــر و عــرف آن هــا، ب ژان
ــکل گرفته اســت. فصــل  ــتر تاریخــى ش ــه در بس ــى اســت ک ــن عرف های ــاع از ای و دف
ســوم، از عنــوان مجــازى تحلیــل متــن در بافتــار، بــه منزلــۀ جزیــى از کِل ایــن نظریــه، 

تحلیل ادبى در سایه روشن نقد تاریخ گرایى نوین
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ــد و  ــوع نق ــن ن ــان ای ــردن بنی ــته ک ــه برجس ــه ب ــدون این ک ــت، ب ــتفاده کرده اس اس
ــر  ــه از منظ ــى ک ــل تطبیق ــوان تحلی ــاب عن ــه انتخ ــت این ک ــد. نهای ــرار کن ــر، اص نظ
صاحب نظــران پیونــدى ناگسســتنى بــا تاریــخ ادبیــات دارد «اتصال دهنــدة آن بــا نقــد 
ــن  ــد ای ــن معتقدن ــیروانى، 1392، ص. 15). همچنی ــون و انوش ــت (قندهاری ــى اس ادب
رویکــرد از نقــد بــه بافــت فرهنگــى و خاســتگاه اجتماعــى متــون توجــه ویــژه اى دارد. 
ــد کــه خاســتگاه  ــارى مطــرح مى کن ــر بافت ــد ب ــا تأکی ــز ب بحث هــاى بینامتنیــت را نی
همــۀ متــون بــوده اســت و فصــل چهــارم را در خدمــت نــگاه نوتاریــخ گرایانــۀ نویســنده 
ــد را از  ــوع نق ــن ن ــى، ای ــاب اصــول و مبان ــه نظــر مى رســد کت ــرار مى دهــد. پــس ب ق

ــت.   ــى کرده اس ــل، معرف ــى و تحلی ــد عمل ــو نق ــف و در پرت ــاى مختل زاویه ه
  یکــى از معضل هــاى اساســى کتــاب، ارجاع هــاى فــراوان بــه آثــار ادبــى مختلــف 
و متعــدد اســت. گویــى نــه تنهــا بــراى مخاطــب غیرانگلیســى زبــان، کــه بــراى خوانندة 
ــراى فهــم اشــاره ها و نکته هــاى  ــع، ب ــه تمــام ایــن مناب ــاِن کتــاب نیــز اشــراف ب هم زب
کلیــدى آن امــرى ممکــن نیســت. چنان کــه پاورقى هــاى بســیار مترجــم هــم در رفــع 
ــاب  ــى دیگــرى در کت ــر جزی ــده اســت. اشــکال هاى به ظاه ــن معضــل درمان ــل ای کام
دیــده مى شــود کــه به راحتــى قابــل اصــالح و بازنگــرى اســت. بــراى مثــال: نویســنده 
ــه  ــت ک ــده اس ــن ای ــر ای ــت، ب ــرده اس ــن ک ــود تعیی ــه خ ــى ک ــه ژانر های ــه ب بى توج
ــا  ــوش، 1396، ص. 93) ی ــد» (ک ــامان مى یاب ــا وزن س ــاً ب ــى اساس ــار ادب ــکل آث «ش
ــاهدمثال هاى  ــى از ش ــت، یک ــى  اس ــون ادب ــل مت ــه تحلی ــاب ک ــوان کت ــالف عن برخ
بحــث مهــم تأثیــر متــن در بافتــار شــهریار ماکیاولــى اســت کــه بــه اذعــان کتــاب، در 
زمــان خــود صرفــاً رســاله اى کم اهمیــت و منتشــر نشــده بوده اســت و امــروز نمونــه اى 
ــر آن  ــاز تأکیــدى ب درخشــان از فلســفۀ سیاســى به شــمار مــى رود. همیــن انتخــاب، ب
ــرانجام  ــود. س ــى مى ش ــاب، تلق ــراى نویســنده کت ــودآگاه تاریخ گ ــا ناخ ــان ی ــگاه پنه ن
در فصــل ســوم، پــس از آن کــه جــدول زمانــى دوره هــاى ادبــى را ترســیم مى کنــد و 
بــه شــرح و تفصیــل ایــن دوره هــا مى پــردازد، بــدون توجــه بــه عمــل تفصیلــى خــود، 
ــد  ــتفاده مى کن ــش، اس ــن بخ ــراى ای ــى» ب ــاى ادب ــِى دوره ه ــدول زمان ــوان «ج از عن

ــوش، 1396، ص. 116). (ک

نتیجه گیرى
آن چــه دربــارة کتــاب اصــول و مبانــى تحلیــل ادبــى، بیــان شــد، قوت هــا و ضعفــى کــه 
ــه چشــم مى خــورد،  اشــاره شــد و قضاوت هایــى کــه در ســطر ســطر ایــن پژوهــش ب
ــى در ســطح مبتــدى و  ــا شــناختى اســت کــه نویســنده از مخاطــب ایران متناســب ب
پیشــرفته دارد. پــس بــا توجــه بــه واکاوى ویژگى  هــاى مختلــف کتــاب و بررســى فصــل 
ــا نقــد و نظریــه تلقــى کردیــم.  بــه فصــل، آن را یــک اثــر در حــد خواننــدگان آشــنا ب
ایــن ابــراز نظــر بــه دنبــال آن نیســت کــه ارزش کار مهــم و قابــل تقدیــر ترجمــۀ آثــارى 
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ــا  از ایــن دســت را زیــر ســؤال ببــرد. بلکــه پیشــنهاد مى کنــد در ترجمــۀ ایــن آثــار ب
ــه خصایــص نظــام  ــا توجــه ب ــى، جامعــۀ هــدف آن را ب ســنجش ســطح مخاطــب ایران
ــد.  ــف کن ــى تعری ــاى مخاطــب ایران ــود و ظرفیت ه آموزشــى رســمى و غیررســمى خ
ــى  ــدى ایران ــه گام نویســندة مبت ــى گام ب ــود را راهنمای ــى خ ــر مترجــم قصــد غای اگ
ــد و در راســتاى  ــت  کن ــه دور از شــتابزدگى، بیشــتر دق ــار، ب ــد، در گزینــش آث مى دان
ــى معاصــر  ــد ادب ــاى نق ــد: نظریه ه ــه، مانن ــق انتخــاب خــود در ترجم ــاى موف نمونه ه

اثــر لیــس تایســن، گام بــردارد.   

پى نوشت
1. نویسندة این جستار، ابتدا با مراجعه به شناسۀ کتاب در زبان انگلیسى و نیز خالصه هایى که از آن در 
سایت هایى چون آمازون، در دسترس خوانندگان قرار داشت، از انطباق مواضع مورد بحث و بعضاً مناقشۀ 
این نوشته، مانند: کلیات کتاب، مخاطب آن، تقدم و تأخر فصل ها، رویکردهاى مورد استفاده و موارد دیگر، از 
نویسندة اصلى (سلینا کوش) مطمئن شد؛  سپس با بررسى انگیزة مترجم از برگردان کتاب، طرح روى جلد 
و موارد مشابه، مرورى منتقدانه به تمام فصل هاى کتاب انجام داد، تا ضمن معرفى محتوایى آن، نکته هاى 

کلیدى مدنظر، در قالب این نوشتار، تقدیم گردد.
2. Jhon Masefield

3. Hilda Doolittle

ــو» بررســى پیــام مــورد نظــر مؤلــف کارى بى اهمیــت محســوب  ــر اســاس یکــى از اصــول «نقــد ن 4. ب
مى شــود.

ــو» بررســى ایــن موضــوع کــه متــن چــه تأثیر هــاى عاطفــى در  ــر اســاس یکــى از اصــول «نقــد ن 5. ب
ــود.  ــى مى ش ــت تلق ــت؟ کارى بى اهمی ــى گذاشته اس ــده باق خوانن

منابع
ــه  ــوم ب ــال عل ــر آن در انتق ــالمى و تأثی ــت اس ــه در خالف ــاز (1396). ترجم ــروزى، مهرن به
ــتان، ص،  ــز و زمس ــماره 2، پایی ــال 9، ش ــى، س ــات باستان شناس ــى. مطالع ــرزمین هاى غرب س

ص.1-12. 
تایســن، لیــس (1387). نظریه هــاى نقــد ادبــى معاصــر. ترجمــه مازیــار حســین زاده و فاطمــه 
حســینى، ویراســتار و سرپرســت مجموعــه حســین پاینــده، تهــران: نــگاه امــروز/ حکایــت قلــم

نوین. 
دوبرو، هدر (1395). ژانر (نوع ادبى). ترجمه فرزانه طاهرى. تهران: مرکز.

زرقانــى، ســید مهــدى؛ محمودرضــا قربــان صبــاغ (1395). نظریــۀ ژانــر (نــوع ادبــى) رویکــرد 
تحلیلــى ـ تاریخــى. تهــران: هرمــس.

ــول  ــه هاى تح ــتجوى ریش ــه (در جس ــراغ و آین ــا چ ــا (1390). ب ــفیعى کدکنى، محمدرض ش
ــران: ســخن.  ــران). ته شــعر معاصرای
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فتوحــى رودمعجنــى، محمــود (1396). درآمــدى بــر ادبیات شناســى (راهنمــاى اصــول آمــوزش 
و پژوهــش در ادبیــات فارســى). تهــران: پژوهشــگاه علــوم انســانى و مطالعــات فرهنگــى. 

ــى:  ــاس ادب ــو و اقتب ــى ن ــات تطبیق ــیروانى (1392). ادبی ــا انوش ــذرا؛ علیرض ــون، ع قندهاری
ــۀ  ــى. در ویژه نام ــِن توکل ــدون م ــا ب ــم اینج ــز و فیل ــاغ وحــش شیشــه اى ویلیام ــنامۀ ب نمایش
ــتان 1392، ص، ص.  ــار و تابس ــمارة اول، به ــارم، ش ــى، دورة چه ــات تطبیق ــتان ادبی فرهنگس

 .10-43
ــوى و  ــه دهن ــخنور، االه ــالل س ــۀ ج ــى. ترجم ــۀ ادب ــنامۀ نظری ــرى (1394). درس ــز، م کلیگ

ــران. ــران: اخت ــبزیان م. ته ــعید س س
کــوش، ســلینا (1396). اصــول و مبانــى تحلیــل متــون ادبــى. ترجمــه حســین پاینــده. تهــران: 

مروارید. 
موســوى میانــگاه، طیبــه (1383). نقــش ترجمــه در گفت وگــوى تمدن هــا. مطالعــات ترجمــه، 

شــماره 6. 
هاچن، لیندا (1396). نظریه اى در باب اقتباس. ترجمۀ مهسا خداکرمى. تهران: مرکز

واتانابــه ماســاکو (1390). پــرورش هنــر اســتدالل. ترجمــۀ محمدرضــا ســرکار آرانــى و دیگــران. 
تهــران: مؤسســۀ فرهنگــى منــادى تربیــت.
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جادوهای بومی شده
       

چکیده
ــناخته،  ــرعت ش ــه س ــران ب ــى ای ــه در داستان نویس ــود ک ــى ب ــى از جریان های ــم جادوی رئالیس
ــاه بورخــس  ــا ترجمــه داســتان هاى کوت ــار احمــد میرعالیــى ب ترجمــه و تقلیــد شــد. اولیــن ب
دریچــه اى بــر ادبیــات داســتانى تشــنه ایــران گشــود. پــس از او بهمــن فرزانــه بــا ترجمــۀ صــد 
ســال تنهایــى مارکــز جامعــه ایرانــى را بــا رئالیســم جادویــى آشــنا کــرد. ایــن جریــان از عناصرى 
بهــره مى گرفــت کــه در فرهنــگ و ادبیــات کهــن ایــران مشــابهاتى داشــت و داســتان نویســان 
معاصــر ایــران هــم پیــش از رواج ایــن جریــان در جهــان بــه پیــروى از ذوق ســلیم خــود آثــارى 
نزدیــک یــا شــبیه بــه ایــن آثــار تولیــد کــرده بودنــد. بنابرایــن حرفــى کــه نویســندگان آمریــکاى 
التیــن مى زدنــد، چنــدان تــازه و دور از دســترس بــه نظــر نمى رســید. اســتقبال گســتردة جهــان 
ــذار از  ــۀ گ ــه مرحل ــران ک ــتایى ای ــگ روس ــابه در فرهن ــود عناصــرى مش ــان و وج ــن جری از ای
ــصت  ــاى ش ــى در دهه ه ــندگان ایران ــه نویس ــد ک ــث ش ــد، باع ــدد را مى گذران ــه تج ــنت ب س
ــه  ــن زمین ــن دوره در ای ــال ای ــان شــده و بیشــتر نویســندگان فع ــن جری ــاد مجــذوب ای و هفت
طبع آزمایــى کردنــد. منیــرو روانى پــور، شــمس لنگــرودى، رضــا براهنــى، شــهرنوش پارســى پور 
و... از نویســندگان صاحــب نامــى بودنــد کــه در این زمینــه آثــارى تولیــد کردنــد. بعضــى از ایــن 
نویســندگان در تقلیــد در ســطح ماندنــد و عناصــرى ســهل الوصول را ماننــد اعتقــاد بــه جــن و 
پــرى و... دســتمایۀ نوشــتن آثــارى کردنــد کــه دیگــر امــروزه خواننــدة  چندانــى نــدارد. بعضــى 
ــنایى  ــى آش ــه طورکل ــد. ب ــق کردن ــى خل ــى و بوم ــى درون ــده و جهان های ــر ش ــر عمیق ت دیگ
ــان رئالیســم جادویــى از طریــق ترجمــه  داســتان ها صــورت گرفــت. در آغــاز  ــا جری ایرانى هــا ب
کار، کســى بــه فکــر ترجمــۀ نظریــه و زیربنــاى فکــرى ایــن جریــان نبــود، بــراى همیــن شــناخت 
و در نتیجــه تقلیــد ســطحى بــود و از چندیــن ویژگــى و بُعــد ایــن جریــان تنهــا یکــى دو بُعــد 
ــا  ــۀ رمان ه ــد از ترجم ــا بع ــرى مدت ه ــى فک ــا و مبان ــه نظریه ه ــد. ترجم ــد ش ــناخته و تقلی ش
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ــود در  ــتاد و ن ــاى هش ــا در دهه ه ــاد و بعده ــۀ هفت ــاد. در ده ــاق افت ــاه اتف ــتان هاى کوت و داس
ابتــدا یکــى دو مقالــه و بعــد چنــد تحقیــق در ایــن زمینــه صــورت گرفــت. دانشــجویان مقاطــع 
کارشناســى و کارشناســى ارشــد پایان نامه هایــى درایــن خصــوص نوشــتند کــه بعضــى از آن هــا 
ــا مبانــى تئــورى بــه بیراهــه رفتنــد. کتــاب بومــى ســازى رئالیســم  بــه دلیــل عــدم آشــنایى ب
ــه  ــى اســت ک ــاى دیرهنگام ــف از تحقیق ه ــد و محســن حنی ــتۀ محم ــران نوش ــى در ای جادوی
ــاب ضمــن تحقیــق گســترده و اســتفاده  ــن کت اى کاش بیســت ســال قبــل انجــام مى شــد. ای
از منابعــى غنــى و جدیــد در زمینــۀ رئالیســم جادویــى، از مشــکالتى مثــل چندپارگــى، تلقــى 
ــه جــاى  ــى ب ــر رئالیســم جادوی ــع غی ــق و تشــخیص اشــتباه بعضــى از مناب نادرســت از مصادی

ــرد.  ــج مى ب ــن دســت، رن ــارى از ای آث

کلیــدواژه: خیــال و جــادو، ادبیــات داســتانى آمریــکاى التیــن، رئالیســم جادویــى، داســتان 
معاصــر ایــران، گابریــل گارســیا مارکــز، بورخــس

مقدمه
رئالیســم جادویــى بــه تقریــب وســیع ترین و پرطرفدارتریــن جریــان داســتانى در نیمــۀ 
دوم قــرن بیســتم اســت. جریانــى کــه در اروپــا شــکل گرفــت، بــه وســیله جوانــان مهاجــر 
آمریــکاى التیــن بــه حــوزه پرتقالــى و اســپانیایى زبــان آمریــکاى التیــن رفــت و در آن جا 
شــاهکارهایش را بــه وجــود آورد، از طریــق ترجمــه بــه ادبیــات دیگــر کشــورها ســرایت 

کــرد و تقریبــاً بــا مــرگ اســتادان بــزرگ ایــن جریــان رو بــه افــول گذاشــت. 

بومى سازى رئالیسم جادویى 
دکتــر محمــد حنیــف سال هاســت کــه بــدون ادعــا در ادبیــات داســتانى کار مى کنــد. 

■ محمد حنیف و محسن حنیف (1397). بومى سازى 
رئالیسم جادویى در ایران. تهران: علمى و فرهنگى.
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کارنامــۀ نســبتاً قطــورى از تحقیــق و پژوهــش و ســخنرانى و خلــق هنــرى دارد ولــى 
ــه نقــد و  شــاید هنــوز آن چنــان کــه بایــد و شــاید قــدرش دانســته نشــده و کســى ب
ــیه ها کار خــودش را  ــه حاش ــدون توجــه ب ــف ب ــه اســت. حنی ــى کارش نپرداخت ارزیاب
کــرده و بــه دنبــال دل خــود رفتــه اســت. بــه نظــر نویســنده محمــد حنیــف در درجــه 
ــه فعالیتــش هــم در  اول محقــق اســت و در درجــه دوم داســتان نویس و بیشــتر زمین
ادبیــات داســتانى معاصــر بــه خصــوص ادبیــات انقــالب، ادبیــات جنــگ و دفــاع مقــدس 
اســت. در ایــن بیســت، ســى ســالى کــه بــه تولیــد مشــغول بــوده همــواره در حاشــیه 
ــن کارش  ــق آخری ــاید بررســى دقی ــه اســت و ش ــن راه نیافت ــه مت ــچ گاه ب ــوده و هی ب
دلیــل ایــن مســئله را نشــان دهــد. شــیوة محمــد حنیــف در بیشــتر آثــار تحقیقــى اش 
ایــن اســت کــه بــراى بررســى آثــار در ابتــدا آن هــا را بــر اســاس ژانــر تفکیــک کــرده 
ــع غربــى ســعى در مشــخص کــردن حــد  ــر اســاس مناب ــر ب ــا تعریــف آن ژان و بعــد ب
و مرزهــا دارد و بعــد بــه ادبیــات ایــران پرداختــه و در چارچــوب ادبیــات ایــران بــا در 
نظــر گرفتــن مبانــى فرهنگــى و اجتماعــى آن ژانــر یــا مکتــب یــا گونــه ادبــى را بررســى 
کــرده و تحلیــل و ارزیابــى مى کنــد. ایــن قالــب در کار اخیــرش بومــى ســازى رئالیســم 
ــار  ــا آث ــن کار ب ــده ای ــاوت عم ــت. تف ــهود اس ــم مش ــى ه ــات فارس ــى در ادبی جادوی
دیگــرش حضــور پســرش دکتــر محســن حنیــف در کنــار پــدر اســت. محســن حنیــف 
دکتــراى ادبیــات انگلیســى از دانشــگاه تهــران گرفتــه و عضــو هیئــت علمــى دانشــگاه 
خوارزمــى اســت و ایــن همــکارى خــود بــه خــود توقــع خوانندگانى کــه کارهــاى حنیف 
ــد،  ــون دیده ان ــه تاکن ــر از آن چ ــار کارى بهت ــرده و انتظ ــاال ب ــد، ب ــدر را مى خوانده ان پ
ــر  ــه سال هاســت از دور و نزدیــک کارهــاى دکت ــوان کســى ک ــه عن ــد. ب ایجــاد مى کن
ــل  ــرام قائ ــیده ، احت ــه کش ــى ک ــراى زحمات ــد و ب ــرى مى کن ــف را پیگی ــد حنی محم
ــه  ــم ک ــران مى پردازی ــى در ای ــاب بومى ســازى رئالیســم جادوی ــه بررســى کت اســت، ب

ــد.  ــار دیگــرش هــم تعمیــم یاب ــه آث ــد ب خــود مى توان

آیا مى توان در حال حاضر از بومى سازى رئالیسم جادویى سخن گفت؟
ــت.  ــوان آن اس ــد عن ــر مى کن ــب نظ ــاب جل ــا کت ــورد ب ــه در برخ ــه اى ک ــن نکت اولی
بومــى ســازى از مقوله هایــى اســت کــه در ســال هاى بعــد از انقــالب متــداول شــد و 
ــل  ــارى» تبدی ــد گفت ــه کالم و «ُم ــه نوعــى تکی ــود ب به خصــوص در دهــۀ هشــتاد و ن
ــوان  ــا عن ــته را ب ــوع و نوش ــزاران موض ــت ه ــاده در اینترن ــتجوى س ــک جس ــد. ی ش
بومى ســازى پیــش چشــم مــى آورد کــه در دامنــۀ گســترده اى را از ماشــین آالت 
کشــاورزى و گوشــى هاى همــراه تــا مباحــث نویــن جامعه شناســى و اقتصــادى و دیــن 
ــال بومى ســازى هســتند و شــاید بســیارى از  ــه دنب ــرد. همــه ب ــرا مى گی و فرهنــگ ف

ــند. ــته باش ــۀ الزم را نداش ــوم احاط ــرایط ب ــه و ش ــوع اولی ــر موض ــا ب این ه
آن چــه کــه در مباحــث نقدادبــى شــنیده ایم و متــداول اســت؛ کاربــرد بومى ســازى 
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ــک  ــم روس ی ــۀ فرمالیس ــال نظری ــراى مث ــت. ب ــى اس ــا نقدادب ــا ی ــتر در نظریه ه بیش
رویکــرد نقــد اســت کــه بــا شــرایط خاصــى در زمــان خاصــى در کشــور روســیه بوســیله 
عــده اى از متفکــران پایه نهــاده شــد و چــون برخاســته از فرهنــگ و ادبیــات و اندیشــه 
و دیــن و ســاختار سیاســى و اقتصــادى و قومــى و... در روســیه بــود، تــا حــدود زیــادى 
ــا ادبیــات فارســى  ــود و حــال اگــر بخواهیــم آن را ب مناســب آن فرهنــگ و ادبیــات ب
تطبیــق بدهیــم بایــد آن را «بومــى» کــرده و بــا فرهنــگ و ادبیــات و... ایــران مطابــق 
ــه ســاکن باشــد، یعنــى قبــل از  ــدا ب ــر اســت ابت ســازیم. دوم اینکــه بومى ســازى بهت
ــه وقتــى کــه  ــا صاحب نظــر صــورت گیــرد، ن ــا منتقــد ی ــه کتاب خــوان ی مواجهــه عاّم
ــت  ــى اس ــد. طبیع ــته باش ــد از آن گذش ــى تقلی ــنایى و حت ــى و آش ــا از معرف مدت ه
ــا در یــک مکتــب  ــه هــر دو ســوى بحــث نیــز ضــرورى اســت. ولــى آی کــه اشــراف ب
ــوان  ــاید بت ــخ را ش ــرد؟ پاس ــت ک ــازى صحب ــوان از بومى س ــم مى ت ــى ه ــر ادب ــا ژان ی
در ســیر رمانتیسیســم در غــرب یافــت. مکتــب رمانتیســیم بــا کمــى تقدیــم و تأخیــر 
ــران متــداول  ــکا و خیلــى بعدهــا در ای در فرانســه و آلمــان و انگلســتان و بعدهــا آمری
شــد و در همــۀ ایــن کشــورها رنــگ و بــوى بومــى خــود را یافــت. وقتــى رمانتیسیســم 
ــى فکــرى  ــر اســاس مبان ــدا شــاعران و نویســندگان ب ــات آلمــان راه یافــت ابت در ادبی
و درك و دریافــت خــود بــه ایــن جریــان ادبــى گرایــش نشــان دادنــد و بــا توجــه بــه 
ســابقۀ فــردى و قومــى خــود آثــارى در ایــن چارچــوب تهیــه کردنــد کــه بــا محصــوالت 
ــاً در  ــود. طبع ــاوت ب ــى متف ــبیه و از جهات ــى ش ــتان از جهات ــه و انگلس ــرى فرانس هن
ــى  ــاى ادب ــتر جریان ه ــل بیش ــتند و مث ــى نداش ــده و قانون ــود قاع ــى خ ــش ادب آفرین
قاعــده و قانــون ســال ها بعــد از روى آثارشــان کشــف و اســتخراج شــد. کمــا اینکــه در 
رئالیســم جادویــى هــم ایــن اتفــاق افتــاد. پــس در ایــن صــورت صحبــت از بومى ســازى 
ــى را  ــازى اصل ــد. بومى س ــوده مى نمای ــرى بیه ــوه هن ــار انب ــد آث ــرح و تولی ــد از ط بع
ــین  ــا غالمحس ــتر از آنه ــى پیش ــاید خیل ــرودى و ش ــمس لنگ ــور و ش ــرو روانى پ منی
ــوار در  ــن دو بزرگ ــق ای ــر تحقی ــد و دیگ ــام داده ان ــى انج ــار ادب ــد آث ــا تولی ــاعدى ب س
هنــگام فروکش کــردن و تــا حــدودى کنــار گذاشته شــدن آن مکتــب نمى توانــد 
ســهمى در بومى ســازى داشــته باشــد. چینــش و مباحــث کتــاب هــم نشــان مى دهــد 
ــاب از پژوهشــى  ــاى کت ــا در میانه ه ــوده و بعده ــازى نب ــدا بحــث از بومى س ــه از ابت ک
دیگــر یــا زمانــى دیگــر بحثــى بــا عنــوان بومــى ســازى ارائــه شــده کــه ارتباطــى بــا 
بحــث اول هــم نــدارد. عنــوان بخــش دوم کتــاب «رئالیســم جادویــى و بومى ســازى در 
ایــران» اســت. جــورى کــه ایــن دو عنــوان بــا حــرف ربــط بــه هــم پیوســته اند، انــگار 
بومى ســازى چیــزى در ردیــف رئالیســم جادویــى اســت. عنــوان فصــل ســوم از همیــن 
ــران»  ــه ای ــات عام ــا و ادبی ــا، آئین ه ــه باوره ــرد ب ــازى و رویک ــم «بومى س ــش ه بخ
ــا  ــر ی ــه ژان ــگ بومــى زدن ب ــاى رن ــه معن ــوان اصــًال بومى ســازى ب ــن عن اســت. در ای
نظریــه نیســت؛ بلکــه خــودش متــرادف جــادو و عناصــر جادویــى بــه کار رفتــه اســت. 
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ــى  ــم بومى ســازى و عناصــر جادوی ــارم و پنجــم و ششــم ه ــاى چه ــوان فصل ه در عن
در کنــار هــم قــرار گرفته انــد و نشــان مى دهنــد کــه نویســندگان عناصــر جادویــى را 
ــا بومى ســازى هم ردیــف مى داننــد. از کجــا چنیــن برداشــتى آمده اســت؟ ایــن ادعــا  ب
در کجــا ریشــه دارد و چــه دالیلــى بــراى آن مى تــوان ارائــه کــرد؟ آیــا هــر چــه جــادو 
ــا هــر چــه بومى اســت جادوســت؟ مســلماً ایــن طــور نیســت  اســت بومــى اســت؟ آی
ــال  ــر ح ــدارد. در ه ــى ن ــن معنای ــر از ای ــالح غی ــن دو اصط ــان ای ــرار هم زم ــى تک ول
ــر  ــا ژان ــب ی ــک مکت ــاى ی ــتخراج ویژگى ه ــن، اس ــرایط ممک ــن ش در خوش بینانه تری
جهانــى و مقایســۀ آن بــا نمونه هــاى تقلیــدى نویســندگان داخلــى و حتــى نمونه هــاى 

ــه شــمار نمــى رود.  نادانســته از ادبیــات کهــن فارســى، بومى ســازى ب

بى دقتى ها در نگارش 
ــده را  ــه ســرعت خوانن ــى نوشــته شــود، ب ــا بى دقت ــر ب ــۀ یــک نوشــته اگ ــن جمل اولی
ــارة نوشــته ســوق مى دهــد و اولیــن پاراگــراف یــک نوشــته اگــر چنــد  ــه داورى درب ب
ــد؛  ــاز کار نمى مان ــالل در آغ ــاره اى جــز م ــده چ ــراى خوانن ــى داشــته باشــد، ب بى دقت
کتــاب بومى ســازى رئالیســم جادویــى متأســفانه بــا اولیــن جمــالت خــود، شــتابزدگى 
ــد از دو  ــاب، بع ــۀ کت ــۀ مقدم ــن جمل ــد. اولی ــى نویســندگان را نشــان مى ده و بى دقت

بیــت ســنایى، ایــن اســت:
1- «خاســتگاه ادبیــات داســتانى دنیــاى غــرب اســت»؟! (محمــد حنیــف و محســن 
حنیــف، 1397: 13) چــه کســى چنیــن ادعایــى کرده اســت؟ هنــد و ایــران و هزار افســان و 
هــزار و یــک شــب و کلیلــه و دمنــه و... ادبیــات داســتانى نیســتند؟ منظــور ادبیات داســتانى 
مــدرن اســت؟ مســلماً منظــور انــواع جدیــد داســتانى مثــل داســتان کوتــاه و رمــان اســت، 

کــه آن هــم محــل بحــث اســت ولــى جملــه چنیــن چیــزى را نمى گویــد.
دومین جملۀ مقدمه این است:

ــم  ــه رئالیس ــزى اولی ــرب] در پایه ری ــاى غ ــامان[یعنى دنی ــندگان آن س 2- «نویس
جادویــى در آمریــکاى التیــن نیــز نقشــى انکارناپذیر داشــتند.»(محمد حنیف و محســن 
حنیــف، 1397: 13) در کاربــرد اصطــالح غــرب منظــور بیشــتر اســتفاده کنندگان غــرب 
جغرافیایــى نیســت و چــه بســا آمریــکاى التیــن را بــا وجــود قــرار گرفتــن در نیم کــرة 
غربــى، شــرق فرهنـــگى و اجتماعــى حســــاب مى کننــد و ایــن منطقى تــر مى نمایــد. 
حــال اگــر منظــور از غــرب اروپــا و آمریــکاى شــمالى باشــد نمى تــوان ادعــاى فــوق را 
پذیرفــت. پایه ریــزى ادبیــات آمریــکاى التیــن بــا نویســندگان جــوان آمریــکاى التیــن 
ــر  ــا اگ ــپانیا) مى زیســتند. چــه بس ــس و اس ــرب (پاری ــان در غ ــود، گرچــه در آن زم ب
ــوان در  ــه هاى آن را بت ــم ریش ــى بدانی ــده رئالیســم جادوی ــزى کنن بورخــس را پایه ری

ــت. ــى یاف ــتان هاى ایران ــزار و یک شــب و داس ه
سومین جملۀ متن مى گوید:

جادوهاى بومى شده
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3- «گرچــه برخــى از نویســندگان ایــن ایــن شــیوه  ادبــى در به کارگیــرى خــوارق 
عــادات گوشــه  چشــمى بــه آثــار ایرانــى و عربــى داشــتند...»(محمد حنیــف و محســن 
ــوم  ــا مفه ــاً ب ــاص دارد و طبع ــوم خ ــک مفه ــادات ی ــوارق ع ــف، 1397: 13) خ حنی
خاصــش در ادبیــات کاربــردى نــدارد و بــا مســامحه مى تــوان آن را بــه جــاى مفاهیــم 
وهــم و خیــال و شــگرف و شــگفت و ... (کــه احتمــاالً منظــور نویســندگان بــوده) برابــر 
دانســت. اســتفاده از خــوارق عــادات چنــدان ربطــى بــه آثــار ایرانــى و عربــى نــدارد و در 
بیــن ســرآمدان ادبیــات آمریــکاى التیــن هــم غیــر از بورخــس دیگــران چنــدان ارتبــاط 

ــا ادبیــات ایــران و عــرب نداشــته اند.  مســتقیمى ب
ــراوان اســت. مثــل ایــن جملــه: «ریشــه دار  بى دقتى هــا  از ایــن دســت در متــن ف
ــر  ــف، 1397: 14) (مگ ــن حنی ــف و محس ــد حنی ــطوره هاى ایرانى»(محم ــودن اس ب

ــم؟) ــم داری ــه ه ــطورة بى ریش اس

تأملى در بخش نظرى 
بهتریــن و مفیدتریــن قســمت کتــاب قســمت نظــرى آن اســت کــه نویســنده از منابــع 
ــد و  ــث مى کن ــى بح ــم جادوی ــارة رئالیس ــده درب ــه ش ــا ترجم ــى ی ــف انگلیس مختل
معمــوالً دکتــر حنیــف در ایــن قســمت اطالعــات مفیــدى بــه خواننــده ارائــه مى کنــد، 
بــه خصــوص در ایــن کتــاب کــه توانایــى محســن حنیــف هــم در اســتخراج مطالــب 
ــن قســمت هــم متأســفانه  ــا در ای ــزوده شــده اســت. ام ــه آن اف ــع انگلیســى ب از مناب
بى دقتى هایــى راه یافتــه اســت. نویســندگان بــه کــّرات ســحر و جــادو و خــرق 
ــد، در  ــه کار مى برن ــم ب ــا ه ــم و ... را ب ــال و وه ــتى و خی ــزه و تردس ــادت و معج ع
حالــى کــه حتمــاً خودشــان اذعــان دارنــد کــه ایــن مفاهیــم هــر کــدام کاربــرد و بــار 
معنایــى متفاوتــى دارنــد و نمى تــوان آنهــا را متــرادف دانســت. رویکردهــاى مکتب هــا 
ــاً همــه مکاتــب و  ــًال متفــاوت اســت. تقریب ــا ایــن مــوارد کام و ژانرهــاى ادبــى هــم ب
ژانرهــا از ســحر و جــادو اســتفاده مى کننــد، امــا کیفیــت اســتفاده آن هــا بــا یک دیگــر 
ــر و پســت  ــه شــکلى دیگ ــه شــکلى و سورئالیســت ها ب ــا ب ــاوت اســت. رمانتیک ه متف
ــتفاده از  ــد. صــرف اس ــتفاده مى کنن ــر اس ــن عنص ــاوت از ای ــه نحــوى متف ــا ب مدرن ه
خیــال یــا وهــم اثــرى را در گــروه رئالیســت جادویــى قــرار نمى دهــد. ایــن بى دقتــى 
و بالتکلیفــى در تعاریــف رئالیســم جادویــى هــم دیــده مى شــود. نویســندگان مطالــب 
ــدى از آن  ــدون داورى و جمــع بن ــرده و ب ــل ک ــدد و گاه متناقــض نق ــع متع را از مناب
ــوادث  ــزه اى از ح ــم جادویى«آمی ــو رئالیس ــک س ــاب از ی ــن کت ــق مت ــد. طب مى گذرن
ــف،  ــن حنی ــف و محس ــد حنی ــات ملموس(محم ــن واقعی ــگفت آور در مت ــب و ش غری
1397: 5)»اســت، از ســوى دیگر«بازســازى فضاهایــى اســت بــا عناصــرى چــون یــأس 
ــن  ــف و محس ــد حنی ــى (محم ــنتى و جادوی ــاى س ــن در فضاه ــونت و فرو رفت و خش
ــود(محمد  ــى مى ش ــتعاره واقع نمای ــر اســاس اس ــز ب ــه چی ــف، 1397: 5)» و «هم حنی
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حنیــف و محســن حنیــف، 1397: 6)» و چندیــن تعریــف دیگــر کــه از منابــع بــدون 
نظــم خــاص و گاه در ظاهــر متناقــض بــا یک دیگــر بــدون جمع بنــدى و نتیجه گیــرى 

ــده اند. ــل ش نق
کمــا ایــن کــه بــر اســاس همیــن دریافت هــا آثــارى از نویســندگان ایرانــى، جادویــى 
تصــور شــده  کــه واقعــاً جادویــى نیســت. غیــر از جملــه اول روزگار ســپرى شــده مــردم 
ســالخورده دولــت آبــادى کــدام عنصــر آن جادویــى اســت؟ جــز گــرگ اجنبى کــش در 
رازهــاى ســرزمین مــن براهنــى کــدام جــزء آن رئالیســم جادویــى اســت؟ جــز زندگــى 
خــاص دکتــر حاتــم و بیمــارش و حلــول جــن کــدام جــزء ملکــوت، رئالیســم جادویــى 
اســت؟ اگــر ملکــوت رئالیســم جادویــى باشــد بــه طریــق اولــى اســالف غربــى آن مثــل 
ــد رئالیســم جادویــى باشــد کــه  ــر دیگــر هــم بای فرانکشــتاین و دراکــوال و هــزاران اث
کســى چنیــن ادعایــى نــدارد و اگــر هــم داشــته باشــد بیــراه اســت. هم چنیــن اســت 
ادعــاى رئالیســم جادویــى بــودن مســخ کافــکا. غیــر از سوســک شــدن گره گــوار سامســا 
در آن کتــاب فخیــم کــدام عامــل جادویــى وجــود دارد؟ آیــا منصفانــه اســت ایــن آثــار 
را در کنــار صــد ســال تنهایــى یــا مــرگ در آنــد قــرار دهیــم و بگوییــم این هــا در یــک 
ــد رئالیســم  ــر بای ــب نظــام اث ــن جان ــده ای ــه عقی ــد؟ ب ــرار مى گیرن ــر ق ــا ژان مکتــب ی
جادویــى باشــد کــه در صــد ســال تنهایــى هســت و در اهــل غــرق و عــزاداران بیــل و 
مــرگ عزیــز بیعــار و ســور بــز و پــدرو پارامــو و ... هســت ولــى در رازهــاى ســرزمین 
مــن و روزگار ســپرى شــده... نیســت. بــه اعتقــاد نگارنــده رئالیســم جادویــى را نبایــد 
بــر اســاس یکــى دو جنبــه بررســى کــرد. بلکــه نظــام رئالیســم جادویــى را در آثــار بایــد 
جســت و تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه از اشــتباه همــه چیــز را رئالیســم جادویــى 
ــه از  ــر اســاس یکــى دو جنب ــر ب ــه اگ ــم. کما این ک ــدا مى کنی ــردن نجــات پی تصــور ک
سمبولیســم یــا رمانتیســم بــه ســراغ همــه متــون کهــن دنیــا برویــم چیزهایــى پیــدا 
خواهیــم کــرد  ولــى ایــن دلیــل بــر پیــروى آثــار قدیــم از مکاتــب جدیــد نمى شــود.

مبنــاى اصلــى ادعــاى نویســندگان و کل تحقیــق گفتگویــى اســت کــه نویســندگان 
ــه  ــدود 6 صفح ــان در ح ــاس پژم ــى عب ــته اند، تک گوی ــم داش ــان مترج ــاس پژم ــا عب ب
ــا 16) ادعاهایــى بى ســند و مــدرك اســت کــه جــاى بحــث دارد ولــى  (از صفحــه 10 ت
ــان  ــاس پژم ــد. عب ــرار داده ان ــود ق ــث خ ــاى بح ــه و مبن ــا را پذیرفت ــندگان آن ه نویس
ــتن  ــوس و دم داش ــرواز رمدی ــد (پ ــال مى زن ــال تنهایى را مث ــد س ــمت هایى از ص قس
ــد و تفــاوت رئالیســم و رئالیســم جادویــى را  ــو مى دان ــدان) و آن را غل آخریــن فــرد خان
در غلــو مى دانــد، حــال آن کــه در پــرواز رمدیــوس غلــوى وجــو نــدارد؛ ناگهــان اتفاقــى 
ــا الاقــل  ــدارد ی ــا نظــام طبیعــى و فیزیکــى معهــود جهــان هم خوانــى ن مى افتــد کــه ب
احتمالــش کــم اســت. قبــل از پــرواز همه چیــز رئــال اســت و ناگهــان امــرى شــبیه بــه 
ــوادث  ــه ح ــتان از این گون ــد. در صفحــه صفحــۀ داس ــاق مى افت ــزى اتف ــا فانت معجــزه ی
وجــود دارد و این هــا غلــو نیســت. غلــو زیــاده روى در واقعیــت اســت. فــردى یــک متــر 

جادوهاى بومى شده
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

ــا  ــى در واقعیــت کســى مثــل رمدیــوس ب ــو مى شــود ول ــر غل ــرد و دیگــرى صــد مت بپ
ــراى  ــن شــود کــه ب ــوش ای ــا غل ــه آســمان نمــى رود، ت ــر ب ــا ده مت ــر ی ــه یــک مت مالف
همیشــه ناپدیــد شــود. در ادامــۀ گفتگــو کــه هیــچ ســند و مــدرك و منبعــى هــم نــدارد، 
پژمــان اولیــس و محاکمــه کافــکا و مرشــد و مارگریتــا و اگــر شــبى از شــب هاى زمســتان 
ــوارد ممکــن اســت  ــن م ــد. همــۀ ای ــى مى دان مســافرى و بارهســتى را رئالیســم جادوی
مبتنــى بــر ادعــاى مــدارك غربــى باشــد ولــى جــاى بحــث دارد و شــاید آقــاى پژمــان 
هــم راضــى نباشــد کــه بحثــى شــفاهى و ناقــص بــه شــکل مکتــوب در کتابــى منتشــر 
شــود. و ســؤال نهایــى این کــه چــرا آقــاى پژمــان؟ آیــا نویســندگان ایشــان را بــه عنــوان 
ــت  ــل از بیس ــت و قب ــرن بیس ــات ق ــا ادبی ــن ی ــکاى التی ــات آمری ــر در ادبی صاحب نظ
قبــول دارنــد؟ البتــه کتــاب هــم بــه ایشــان تقدیــم شده اســت ولــى اعتمــاد صــرف بــه 
ــون  ــرى چ ــران دیگ ــان و صاحب نظ ــا مترجم ــرا ب ــت؟ چ ــان درســت اس ــه ایش مصاحب
ــا تنهــا  ــد؟ آی ــه و عبــداهللا کوثــرى و اســداهللا امرایــى و ... مصاحبــه نکرده ان بهمــن فرزان
دلیــل در دســترس بــودن آقــاى پژمــان بوده اســت؟ در آغــاز بخــش دوم هــم گفتگــوى 

ــرار گرفته اســت.  ــدون هیــچ بحــث و منبعــى مبنــاى کار ق ــا محمــد رودگــر ب ب
ــه شــیوه  ــۀ رمان هــاى رئالیســم جادویــى ب در قســمت نظــرى جایــى کــه درون مای
درآمیختــن اطالعــات، مطالــب مفیــد و متنــوع بســیارى در دامنــه دو ســه قــرن از ادبیات 
جهــان نقــل مى شــود کــه البتــه بــدون نظــم و ترتیــب اســت و شــتابزده و ممکــن اســت 
خواننــده را گیــج کنــد. از صفحــه 32 عنوانــى شــروع مى شــود بــا نــام «جایــگاه رئالیســم 
ــود.  ــادو در رئالیســم ها مى ب ــگاه ج ــود جای ــر ب ــه بهت ــواع رئالیســم ها» ک ــى در ان جادوی
در ایــن عنــوان ســیر ادبیــات دنیــا بــه طــور بســیار فشــرده بررســى و تحلیــل مى شــود 
ــا ربــط و بى ربــط  ــا پســت مــدرن اســم ها و عنوان هایــى ب کــه از عهــد عتیــق گرفتــه ت
ــده  ــى جــاى بحــث اســت. خوانن ــا بارئالیســم جادوی ــاط آن ه ــف شــده اند و در ارتب ردی
احتمــال مى دهــد ایــن قســمت از تحقیــق دیگــرى بــوده کــه در این جــا گنجانــده شــده. 
اســم هایى مثــل: بــرج بابــل، هومــر، هرمــان هســه، آریســتوفان، آیســخولوس و ارویپیــد، 
ــل  ــوم، دکارت، ایمانوئ ــد هی ــان الك، دیوی ــن، ج ــطو، فرانســیس بیک ــوس، ارس دیونیس
کانــت، هنــرى فیلدینــگ، ســاموئل جانســون، ســاموئل ریچاردســون، دنیــل دفــو، بالزاك، 
ــز، گوگــول، داستایوســکى، تولســتوى،  ــوت، ویلیام ــز، تاکــرى، الی ــه، دیکن آســتن، برونت
روســو، زوال، موپاســان، هــاردى، فرویــد، کریــن، لنــدن، درایــزر، سیدحســینى، گورکــى، 
شــولوخوف، فادیــف، اســتاین بک، هاکســلى، اورول، گلدینــگ، هویســمانس، رایــش ســوم، 
ــادى،  ــت، چان ــر، پراچــت، هگــر فل ــف، فاکن ــس، وول ــراد، جوی ــکا، کن ــک، کاف ادوارد مون
لوئیــس اردریــک، گلوریــا نیلــور، اچ جــى ولــز، جیمــز، موریســون، ماکــس ارنســت، والتــر 
ســرنر، برتــون، رنــه کــرول، رابــرت دســنوس، آراگــون، میشــل کاروژ، نووالیــس، شــیلر، 

هــگل، هئــراس والپــول، فرانتــس روه، آلخــو کارپنتیــه و...
ــا و  ــام کتاب ه ــدد و ن ــم هاى متع ــار ایس ــرار و در کن ــا تک ــم ها ب ــن اس ــه ای هم
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ــا  ــاب را ب ــرار اســت رابطــه موضــوع کت ــى فشــرده ق ــتانى در متن شــخصیت هاى داس
ــده مطــرح مى شــود  ــراى خوانن ــان کننــد و ســؤال ب ــا و ایســم هاى متعــدد بی زمینه ه

ــده نیســت؟   ــاران خوانن ــا بمب ب ــات ی ــه رخ کشــیدن اطالع ــن ب ــا ای ــه آی ک
ــه اســت.  ــى و فاضالن ــیار علم ــى بس ــى، فصل ــى رئالیســم جادوی ــون ادب فصــل فن
ــارة منابعــى داده مى شــود کــه خواننــده ایرانــى  ــار درب اطالعاتــى مفیــد بــراى اولیــن ب
ــن فصــل هــم در بعضــى  ــا افســوس کــه در ای ــر بوده اســت. ام ــا کنــون از آن بى خب ت
مــوارد عــدم ذکــر منبــع مشــهود اســت و در خواننــده تردیــد ایجــاد مى کنــد کــه متــن 
ترجمــه یــا تألیــف اســت. بــراى مثــال در صفحــه 77 مطلبــى از تاریــخ جنــون میشــل 
فوکــو نقــل مى شــود. ایــن مطلــب هیــچ ارجاعــى بــه منبعــى نــدارد و در عیــن حــال 
ــى از فوکــو ذکــر نشده  اســت. مطلــب از کجــا نقــل  ــع آخــر کتــاب هیــچ کتاب در مناب
ــه توضیحــات  ــن هم ــه ای ــد ک ــده مى افت ــان خوانن ــه ج ــد ب شده اســت؟ شــک و تردی
ــارة منابعــى داســتانى کــه هنــوز بــه فارســى ترجمــه نشــده، از دانســته ها و  مهــم درب
دریافت هــاى نویســندگان اســت یــا ترجمه هایــى مســتقیم از منابعــى کــه ذکــر شــده 
یــا احیانــاً ذکــر نشــده اســت. در صفحــه 100 پاراگرافــى دربــارة زندگــى یاشــار کمــال 

و آثــارش آمــده بــدون هیــچ منبعــى. ایــن مطالــب از کجاســت؟ 
ــروى  ــت. در پی ــى اس ــم جادوی ــر از رئالیس ــندگان متأث ــارة نویس ــوم درب فصــل س
بعضــى از ایــن نویســندگان از ایــن ســبک تردیــدى نیســت. بعضــى را بــا امــا و اگرهایــى 
مى تــوان پذیرفــت و بعضــى را مثــل یاشــار کمــال یــا ســاراماگو را نمى تــوان پیــرو ایــن 
ســبک دانســت و نویســندگان هــم تالشــى بــراى اثبــات مدعــاى خــود یــا منابعــى کــه 
ــب  ــن مطال ــى بی ــدم هماهنگ ــل ع ــن فص ــد. در همی ــد، نمى کنن ــل کرده ان از آن نق
مشــهود اســت. از یــک طــرف بــراى نویســندگانى مثــل یاشــار کمــال تنهــا 12 خــط 
بــدون اشــاره بــه کتــاب خاصــى، مطلــب نوشــته شــده و از طــرف دیگــر بــراى کتــاب 
تولــدى دیگــر مــارى داریوســک هشــت صفحــه مطلــب و توضیــح بــا ذکــر نمونــه(و از 
منبــع گفتگــو بــا عبــاس پژمــان!) نوشــته شده اســت. البتــه در ایــن قســمت بــر عکــس 

ــارة شــخص مــارى داریوســک داده نمى شــود.  مــوارد مشــابه، هیــچ توضیحــى درب

مصداق یابى رئالیسم جادویى در ادبیات ایران
در بخــش دوم کــه تحلیــل منابــع داســتانى ایــران اســت، بــاز شــیوة دیگــرى از تحقیــق 
روى نشــان مى دهــد، انــگار کــه ایــن بخــش هیــچ ارتباطــى بــا بخــش نظــرى نــدارد. 
ــه خوبــى اســتخراج  عناصــر و مؤلفه هــاى رئالیســم جادویــى کــه در قســمت نظــرى ب
ــى  ــده و از لون ــوش ش ــن بخــش فرام ــده اند در ای ــى ش ــه معرف ــر نمون ــا ذک ــده و ب ش
دیگــر بــه تحلیــل منابــع پرداختــه شده اســت. زبــان و لحــن شــاعرانه ویژگــى رئالیســم 
جادویــى آثــار ایرانــى تصــور شــده، حــال آن کــه در نمونه هــاى خارجــى، وجــه فــارق 
ــوان ویژگــى خــاص پیــروان ایــن مکتــب تصــور  ــران هــم نمى ت نیســت. در ادبیــات ای

جادوهاى بومى شده
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کــرد. طبیعتــاً هــر ســبک و مکتــب و ژانــرى از ایــن زبــان و لحــن شــاعرانه بــه شــیوة 
خــاص خــود اســتفاده مى کنــد. یــا کشــمکش انســان بــا طبیعــت در آثــار رئالیســتى و 
غیــر آن هــم وجــود دارد. بیوه کشــى یوســف علیخانــى هــم رئالیســم جادویــى نیســت، 
ــاى  ــۀ قتل ه ــت هم ــه و ماهی ــه و زمین ــتان ریش ــان داس ــه در پای ــل ک ــن دلی ــه ای ب
ــاى  ــرد. فصل ه ــود مى گی ــه خ ــت ب ــگ واقعی ــز رن ــه  چی ــده و هم ــن ش ــوز روش مرم
ســوم بــه بعــد از بخــش دوم آن قــدر بــى ارتبــاط و ذوقــى اســت کــه ترجیــح مى دهــم 

ــم.  ــر کن ــه آن صرف نظ ــن ب از پرداخت
در پایــان نبایــد منکــر زحمــات گســترده و وســیع نویســندگان به خصوص نویســندة 
اصلــى جنــاب دکتــر محمــد حنیــف، شــد؛ ولــى اى کاش ویراســتارى دلســوز و محققــى 
ــرورى را  ــات ض ــده و اصالح ــت خوان ــه دق ــاب آن را ب ــاپ کت ــل از چ ــد قب عالقه من
ــه ایــن گســتردگى  ــا وســعتى ب ــا ایــن همــه زحمــت و ب گوشــزد مى شــد کــه کارى ب

ــدد و فاحــش نمى شــد. دچــار اشــتباهات متع
 
منابع

ــکاى التیــن. ترجمــۀ عبــداهللا  ــاه آمری ــو گونســالس (1380). داســتان هاى کوت ــا، روبرت اچه وری
کوثــرى. تهــران: نــى.

اشــکرافت بیــل، گاریــث گریفیــث و تیفــن هلــن (1391). امپراتــورى وامــى نویســد (رویکــرد 
پسااســتعمارى و نقــد متــون ادبــى). ترجمــۀ حاجــى علــى ســپهوند. تهــران: نارنجســتان کتــاب.

اورتون،گرى (1384). اسطوره هاى اینکا، ترجمۀ عباس مخبر، تهران: نشر مرکز .
آن بــوورز، مگــى (1393). رئالیســم جادویــى. ترجمــۀ موسســۀ خــط ممتــد اندیشــه. تهــران: 

نشــانه.
باوى، ساجد حبیب (1390). عدنان غریفى. تهران: افراز.
براهنى، رضا (1387). رازهاى سرزمین من. تهران: نگاه.

ــو  ــه نیک ــوارا. ترجم ــه گ ــى چ ــراث انقالب ــل (1391). می ــووى میش ــه و ل ــن، اولیوی بیزانس
ــو. ــر آلترناتی ــکان (؟) نش ــورورزان. م پ

بیلز ك. (1357). آمریکاى التین دنیاى انقالب. ترجمه و. ح. تبریزى. تهران: خوارزمى.
پارسى پور، شهرنوش (1382). طوبى و معناى شب. تهران: البرز.

پارســى نژاد، کامــران (1387). هویت شناســى ادبیــات و نحله هــاى ادبــى معاصــر. تهران:کانــون 
ــۀ جوان. اندیش

پــاز، اکتاویــو ( 1381 ). تــک خوانــى دو صدایــى گفتگو هایــى بــا خولیــان ریــوس. ترجمــۀ کاوه 
میرعباســى. تهــران: نــى.

ــاب  ــران: کت ــى. ته ــردى در مکتب هــاى ادب ــادى کارب ــى (1396). پژوهشــى انتق تســلیمى، عل
آمــه.

توب، کارل (1384 ). اسطوره هاى آزتکى و مایایى. ترجمۀ عباس مخبر. تهران: مرکز. 



35061

 ۴ ــــــ ۳  ،  
۱۳۹۷ ـــ    

ثروت، منصور (1390). آشنایى با مکتب هاى ادبى. تهران: علم.
حسینى، مریم (1396). مکتب هاى ادبى جهان. تهران: فاطمى.

خیاط، قلى (1382). داستان مادرى که دختر پسرش شد. تهران: نگار و نیما (نگیما).
دتــرز، کونــدراد (1380). نهضت هــاى انقالبــى در آمریــکاى التیــن از بولیــوار تــا گــوارا. ترجمــه؛ 

یاشــار آذرى. ناشــر (؟) محــل نشــر (؟)تاریخ بازنویســى.
دولت آبادى، محمود (1386). روزگار سپرى شده مردم سالخورده. ج 1. تهران: چشمه.

روانى پور، منیرو (1367). کنیزو. تهران: نیلوفر.
ــــــــــــــ (1368). اهل غرق. تهران: خانۀ آفتاب.

ــــــــــــــ (1369). سنگ هاى شیطان. تهران: مرکز.
ــــــــــــــ (1372). سیریا. تهران: نیلوفر.

ــــــــــــــ (1378).کولى کنار آتش. تهران: مرکز.
ــــــــــــــ (1379). دل فوالد. تهران: قصه.

ــر دوم.  ــى. دفت ــاى ادب ــا و مکتب ه ــر رویکرده ــدى ب ــهریار (1389). پیش درآم ــناس، ش زرش
ــران: پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســالمى. ته

ســاچکوف، بوریــس (1362). تاریــخ رئالیســم پژوهشــى در ادبیــات رئالیســتى از رنســانس تــا 
امــروز. ترجمــه محمــد تقــى فرامــرزى. تهــران: تنــدر.
ساعدى، غالمحسین (1386). عزاداران بیل. تهران: نگاه.

ســانچس، ویکتــور (1384). تولتک هــاى هــزارة جدیــد. میــراث جادویــى مکزیــک کهــن بــراى 
عصــر آتــى. ترجمــه: مهــران کنــدرى. تهــران: میتــرا.

سناپور، حسین (1386). جادوهاى داستان چهار جستار داستان نویسى. تهران: چشمه.
ــم  ــارا کاظ ــه س ــن. ترجم ــکاى التی ــات آمری ــر ادبی ــدى ب ــپ (1395). درآم ــون، فیلی سوان س

ــد دانــش. منــش. تهــران: آون
ســورنتینو، فرنانــدو (1390). گفت و گــو بــا بورخس[مصاحبــه]. ترجمــه حســین یعقوبى.تهــران:

مروارید.
سید حسینى، رضا (1394). مکتب هاى ادبى. ج2. تهران: نگاه.

شیرى، قهرمان (1386). مکتب هاى داستان نویسى در ایران. تهران: چشمه.
ــکاى التیــن جامعــه و هنرمنــد. ترجمــۀ مهیــن  ــو در آمری فرانکــو، جیــن (1361). فرهنــگ ن

دانشــور. تهــران: امیرکبیــر.
فرهادى، کاظم (1392). درآمدى بر تاریخ ادبیات اسپانیایى ـ آمریکایى. تهران: نى.

فوئنتــس، کارلــوس (1384). از چشــم فوئنتــس، نگاهــى بــه ســروانتس دیــدرو، گــوگل، بونوئــل، 
بورخــس، کونــدرا، مارکــز، ترجمــه عبــداهللا اســکندرى. تهــران: طــرح نــو.

ــران:  ــکاى وســطا (پیــش از کلمــب). ته ــن و اســطوره در آمری ــران (1372). دی ــدرى، مه  کن
ــات فرهنگــى.  ــات و تحقیق مؤسســه مطالع

کوفــون، تکلــود (1380). از فراســوى آیینه هــا داســتان هاى کوتــاه آمریــکاى التیــن «رئالیســم 
جادویــى». ترجمــۀ پرنــدوش توســلى. تهــران: آبــى. 

جادوهاى بومى شده



35062

 ۴ ــــــ ۳  ،  
۱۳۹۷ ـــ    

نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

گانــدى، لیــال (1391). پسااســتعمارى. ترجمــه مریــم عالــم زاده. همایــون کاکاســلطانى. تهــران: 
پژوهشــگاه مطالعــات فرهنگــى و اجتماعــى.

لنگرودى، شمس (1381). رژه بر خاك پوك. تهران: قصه.
میرعابدینى، حسن (1396). صد سال داستان نویسى ایران. تهران: چشمه.

ودسا، ویلگوس (1352). تاریخ آمریکاى التین. ترجمه جالل رضائى راد. تهران: امیرکبیر.
ــر پسااســتعمارگرى. ترجمــۀ فاطمــه  ــرت، جــى. ســى (1391). درآمــدى اجمالــى ب یانــگ راب

مدرســى. فــرح قــادرى. تهــران: پژوهشــگاه علــوم انســانى و مطالعــات فرهنگــى.
آشــورى، داریــوش (1385). بــا ســاعدى و بــى او در غالمحســین ســاعدى از او دربــارة او. کلــن.

تهران: فروغ.153ـ161.
آن بــوورز، مگــى (1392). «در تعریــف رئالیســم جادویــى». ترجمــۀ قــدرت قاســمى پور.کتــاب 

مــاه ادبیــات. ش 83. صــص 23 ـ 27 .
پورنامداریــان، تقــى و ســیدان مریــم (1388). «بازتــاب رئالیســم جادویــى در داســتان هاى 
غالمحســین ســاعدى». مجلــۀ دانشــکدة ادبیــات و علــوم انســانى. ســال17. ش 64. صــص 46ـ  64.
ــه. ش 15.  ــاملو». آدین ــد ش ــا احم ــى ب ــد محمدعل ــوى محم ــد (1366). «گفتگ ــاملو، احم ش

ــرداد 66. م



35063

 ۴ ــــــ ۳  ،  
۱۳۹۷ ـــ    

چکیده
کتاب تعبیر قصه هاى پریان و آنیما و آنیموس در قصه هاى پریان، به دو دلیل یکى از بهترین 
کتاب هایى است که براى آموختن روان شناسى یونگ، مى توان مطالعه کرد: نخست آن که 
نویسنده یکى از بهترین  شاگردان یونگ و سال ها همکار وى بوده است؛ دوم آن که به تحلیل 
نمادها و مفاهیم روان شناسى یونگى مى پردازد. با خواندن این کتاب، مفاهیم سایه، آنیما، 
آنیموس، خویشتن، ایگو و نمادهاى اسطوره اى، به خوبى معرفى و بررسى مى شود که در 

تحلیل قصه هاى پریان، اسطوره ها و البته خواب ها مؤثر است.

کلیدواژه : قصه هاى پریان، آنیما، آنیموس، سایه، روان شناسى یونگ 

مقدمه 
پژوهش هاى صورت گرفته دربارة قصه هاى پریان، برخالف عمر طوالنى خود قصه ها، بسیار 
نوپاست و تحقیقات بیشترى مى طلبد. یکى از این پژوهش ها بررسى قصه هاى پریان از منظر 
روانشناسى است. کتابى که مى خواهیم معرفى کنیم، تعبیر قصه هاى پریان و آنیما و آنیموس 
مرتبط به دو حوزة روان شناسى و ادبیات  نام دارد. کتاب را مى توان  پریان،  قصه هاى  در 

دانست؛ در تحقیقات میان رشته اى، مى توانیم آن را روانکاوى ادبیات بشماریم. 

بررسى کتاب 
نویسندة کتاب مارى لوئیز ُفن فرانتس1 (1915- 1998) زادة مونیخ است. وى تحصیالت 
دانشگاهى  را در رشتۀ زبان شناسى کالسیک و زبان هاى کالسیک در دانشگاه زوریخ آغاز 
کرد. هجده سالگى با کارل گوستاو یونگ2 (1875- 1961)  آشنا شد و تا پایان عمر یونگ، 

 آگیتا محمدزاده 
Mohammadzadeh.agi@ut.ac.ir  دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

کتابی در چگونگی قصه درمانی
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شاگرد و همکار نزدیک او باقى ماند. از میان شاگردان بى واسطۀ یونگ، وى تمرکزش را بر 
مفاهیم آنیما، آنیموس و سایه، گذاشت و مقاله ها و کتاب هایى دربارة این موضوع ها نگاشت؛ 
مى توان مدعى شد، وى به بهترین شکل نظریه هاى استادش را توضیح و بسط داد و در برخى 
مواقع بهبود بخشید. از کتاب هاى او -که به فارسى ترجمه شده  است- مى توان این کتاب ها 
را نام برد، از جمله: نوجوانى ابدى و نبوغ خالقانه با ترجمۀ تورج رضا بنى صدر که ضمن 
بزرگ ساالن  در  مسئولیت گریزى  تحلیل  به  کوچولو  شازده  داستان  روان شناختى  تحلیل 
مى پردازد. (از این کتاب، ترجمۀ دیگرى هست، با نام تا ابد جوان، از مهدى سررشته دارى: 
مترجم کتابى که مى خواهیم معرفى کنیم) کتاب هاى دیگر سایه و شر در افسانه ها، فرایند 

فردیت در افسانه هاى پریان و چهار مقالۀ یونگى نام دارد.
به نظر مى رسد از کتاب تعبیر قصه هاى پریان و آنیما و آنیموس در قصه هاى پریان 
ترجمۀ دیگرى با عنوان زن در قصه هاى پریان: با رویکرد روان شناسى تحلیلى یونگ، هست 

که شاید بتوان در فرصتى دیگر به لزوم ترجمۀ دوباره و دالیل تأیید و رد آن پرداخت. 
کتاب تعبیر قصه هاى پریان و آنیما و آنیموس در قصه هاى پریان از میان نحله هاى 
گوناگون روان شناسى، در حوزة روان شناسى یونگى جاى مى گیرد. نویسنده تسلط بسیارى بر 
مفاهیم یونگى دارد و در تحلیل هایش از آراى دیگر روان شناسان بهره نمى برد؛ گاهى به نقد 

آن ها مى پردازد و در مواقعى به نوشته ها، گفته هاى مکتوب یا شفاهى یونگ اشاره مى کند.
از میان مکاتب روان شناسى  موجود، روان شناسى یونگى نزدیکى بسیارى به ادبیات دارد. 
مى توان ادعا کرد رابطۀ ادبیات و روان شناسى یونگى، رابطه اى دوسویه است؛ بدین معنا که 
یونگ بسیارى از مفاهیم نظریاتش را با توجه به اساطیر و افسانه ها مستدل کرده است و 
یا از آن ها الهام گرفته است. او گاه از راه توجه و تعّمق در آن ها به کشف مفاهیم در آراى 
خویش دست یافته است؛ از آن سو، بسیارى از متون ادبى، به خصوص اساطیر و داستان هاى 

■ فرانتس، مارى- لوئیز فن (1396). تعبیر قصه هاى 
پریان و آنیما و آنیمــوس در قصه هاى پریان. ترجمۀ 

مهدى سررشته دارى. تهران: مهراندیش.
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ملل را مى توان با بهره گیرى از مفاهیم یونگى، بهتر و شفاف تر توضیح داد، تا نحله هاى دیگر 
روان شناسى. 

از دیگـر سـو، کتـاب دربارة قصه هاى پریان اسـت و از ایـن رو نیز به ادبیـات ارتباط دارد. 
قصه هـاى پریـان از قدیمى تریـن صورت هـاى ادبیـات روایـى اسـت و تقریبـاً در همـۀ اقـوام 
مى تـوان رّد پـاى آن هـا را یافت. نویسـنده در فصـل اول کتابش تئورى هـاى مربوط به تعبیر 
قصه هـاى پریـان، در نگاهـى تاریخـى، سـیر حضـور و جسـت وجوى افسـانه هاى پریـان را از 
نظـر مى گذرانـد و معتقـد اسـت جسـت وجو بـراى یافتن منشـأ قصه هـاى پریـان در اروپاى 
قرن هفده و هجده، ناشـى از ناخشـنودى از تعالیم مسـیحى و گرایش به رمانتیسیسـم است 
-کـه در همـان عصـر ظهور کـرد و البته ادعـاى گزافى به نظر نمى رسـد- . ِسـر آیزایا برلین، 
در کتاب ارزشـمند ریشـه هاى رمانتیسـم اثبات مى کند رویگردانى از کلیشـه هاى مسـیحى، 
روى آوردن بـه آموزه هـاى شـرقى و رجـوع به باطن، روان و عاطفـه، از بارزترین خصیصه هاى 
فکـرى رمانتیسیسـم اسـت. ُفن فرانتس در جـاى جاى کتاب در تحلیـل نمادهاى قصه ها، به 
شـرق اشـاره مى کند و نمادها را در بسـتر فرهنگى شـرق، بررسـى مى کند. مى توان پذیرفت 
بـا توجـه به عالقـۀ هنرمنـدان، نویسـندگان و محققان دورة رمانتیسیسـم به خاسـتگاه هاى 
عاطفـى - از هـر نوعـى که باشـد - آغـاز پژوهش ها براى بررسـى قصه هاى پریـان نیز تابعى 

اسـت از همیـن انگیـزش و مدعـاى فـن فرانتس منطقى به نظر مى رسـد.
نویسنده در همین بخش - تئورى هاى مربوط به تعبیر قصه هاى پریان - در ادامۀ مرور 
تاریخى پژوهش هاى مرتبط با افسانه هاى پریان، افرادى که در این موضوع تحقیقاتى انجام 

داده اند یا به گردآورى آن ها پرداخته اند و در رأس آن ها، برادران گریم را، معرفى مى کند:
جست وجوى  این  که  بودند  کسانى  اولین  گریم3،  ویلهلم  و  یاکوب  مشهور،  برادر  «دو 
پیگیر براى آن چه در تعلیمات رسمى مسیحیت غایب به نظر مى رسید، آنان را برانگیخت تا 
داستان هاى فولکلوریک را جمع آورى کنند. پیش از آن قصه هاى پریان از همان سرنوشتى 
که خوِد ضمیِر ناخودآگاه گرفتار آن بود،رنج مى بردند، به این معنى که آن ها را بدیهى فرض 

مى کردند» (فن  فرانتس، 1395، ص. 29).
و  نواقص  نویسنده،  و  مى یابد  ادامه  پریان  قصه هاى  حوزة  پژوهندگان  دیگر  معرفى 
محسنات پژوهش هاى آن ها را برمى شمارد. در میان نام ها، به والدیمیر پراپ4 برمى خوریم که 
براى عالقه مندان فارسى خوان، نامى آشناست. وى یکى از اعضاى مکتب ساخت گرایى است 
و در کتاب پیشرو و بى نظیرش ریخت شناسى قصه هاى پریان، پس از جمع آورى داستان هاى 
پریان روسى، به طبقه بندى آن ها مى پردازد. در آن کتاب، پراپ با معرفى 31 خویشکارى 
براى قهرمان قصه و رخداد ها، داستان ها را تحلیل مى کند. فن فرانتس نیز، بى آن که اشاره 
کند، از همین روش براى تحلیل هایش بهره مى برد. باید ذکر کنیم یونگ نیز در تحلیل هاى 
برخى از رویاها و داستان ها، ابتدا آن ها را به عناصر تشکیل دهنده اش تقسیم مى کرد. به نظر 
مى رسد مى توانیم یونگ و شاگردان راستینش را پیروان ساخت گرایى بدانیم، بى آنکه خود به 
آن اذعان کرده باشند. در این فصل، ما تبّحر و مطالعات گستردة مؤلف را مى بینیم و نقدهاى 
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مفید و منصفانۀ وى بر کتبى که در زمینۀ قصه هاى پریان نوشته شده  است.
پس از این بررسى تاریخى، کتاب وارد بخش تحلیلى اش مى شود. نویسنده در فصل 
و  خالص ترین  پریان  بود: «قصه هاى  داده  ارائه  پریان،  قصه هاى  از  را  خود  تعریف  پیشین 
لحاظ  از  آن ها  ارزش  این رو  از  است.  جمعى  ناخودآگاهِ  رواِن  فرآیندهاى  بیاِن  ساده ترین 
پژوهش در ضمیر ناخودآگاه بیش از سایر دستمایه هایى است که در اختیار داریم. قصه هاى 
و  بازمى نمایند  شکلشان  دقیق ترین  و  بى پوشش ترین  ساده ترین،  در  را  آرکتایپ ها  پریان 
صورت هاى خیالى آرکتایپى، در این شکل خاص، بهترین سرنخ ها را براى درك فرایندهایى 
که در روان جمعى جریان دارد، در اختیار ما مى گذارد. اسطوره یا افسانه یا هر نوع دستمایۀ 
اسطوره اِى ساخته و پرداخته تر الگوهاى پایه اى روان انسان را بر زمینۀ دستمایه هاى فرهنگى 
در دسترس ما قرار مى دهد. ولى در قصه هاى پریان، مضامین فرهنگى آگاهانه و خاص خیلى 
کمتر به چشم مى خورد و از این رو قصه هاى پریان الگوهاى پایه اى روان را به طور روشن ترى 

منعکس مى کنند» (فن  فرانتس، 1395، ص. 25).
در این نقل قول از کتاب، دو مفهوم اساسى روان شناسى یونگ مطرح مى شود. یعنى: 
روان ناخودآگاه جمعى و آرکتایپ. روان ناخودآگاه جمعى از ابداعات یونگ است. ُفن فرانتس 
حضور آن را بدیهى انگاشته است و مطلبى براى معرفى یا اثبات آن ذکر نکرده است. اما 
براى آرکتایپ در همان صفحه هاى نخستین، تعاریفى ذکر کرده است: «مطابق با مفاهیم 
یک عامل روانِى ناشناخته است و از این رو امکان  روان شناسى یونگى هر آرکتایپى ذاتاً 
یا:   (25 ص.  (فن  فرانتس، 1395،  ندارد»  وجود  عقالنى  عبارات  به  آن  محتواى  ترجمۀ 
«هر آرکتایپى یک سیستم انرژى به نسبت بسته است که جریان انرژیک آن از میان همۀ 
جنبه هاى ضمیر ناخودآگاه مى گذرد. یک صورت خیالى آرکتایپى را نباید صرفاً به عنوان یک 
صورت خیالى ایستا در نظر گرفت؛ زیرا در عین حال همیشه یک فرایند نمونه وار هم هست 
که به شیوه اى خاص سایر صورت هاى خیالى آرکتایپى را نیز در بر دارد. یک آرکتایپ، یک 
انگیختار روانى خاص است که مانند پرتو یک تابش و در عین حال به صورت یک حوزة 

مغناطیسى -که در تمام جهات مى گسترد- تأثیر مى کند» (فن  فرانتس، 139، ص. 27).
مى توانم با اطمینان بگویم اگر کسى از پیش، از راه دیگرى، با مفهوم آرکتایپ آشنا 
نباشد، به احتمال معناى سخنان فن  فرانتس را عمیق نخواهد یافت. آرکتایپ  ها که در فارسى 
به کهن الگو ترجمه شده  است، آن صور خیالى اى است که در فرهنگ هاى ملل مختلف وجود 
دارد. پس در نتیجه، عضوى از ناخودآگاه جمعى است و مهم ترینشان عبارت است از: آنیما 
(بخش زنانۀ روان مردان)، آنیموس (بخش مردانۀ روان زنان)، سایه (صفات و ویژگى هاى 
روانى و رفتارى که گاه بد است و گاه نه، اما مشترك است در این که خودآگاه انسان آن ها را 

انکار، رد یا پنهان مى کند) و ... .
پیشنهاد ها،  حامل  پریان  قصه هاى  که  است  آن  کتاب،  این  در  فرانتس  فن   مدعاى 
درمان گرى ها و توصیفات آرکتایپ ها در روان دسته جمعى است و خواندن آن ها به بهبود، 

اصالح روان انسان و در نتیجه جامعه، کمک مى کند.
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  اجازه بدهید روشن تر شرح کنیم: در بخشى از کتاب که تعبیر قصۀ سه پر نام دارد، 
نویسنده به واکاوى نمادین حضور شاه و فقدان ملکه مى پردازد. بسیارى از داستان هاى پریان 
با غیبت زنان و به طور کل، عنصر مادینه آغاز مى شود. شاید این شروع براى شما آشنا باشد: 
«پادشاهى بود که سه پسر داشت..» یا «پادشاهى که به پایان عمر خویش نزدیک مى شد، 
مى خواست جانشینى انتخاب کند» و مشابه این ساختار.  وى بیان مى کند وقتى در قصه هاى 
پریان در ابتداى داستان عنصر مادینه وجود ندارد یا ذکرى از او نمى رود، یعنى جامعه دارد 
از غیبت یا حضور کمرنگ احساسات و عواطف رنج مى برد: «اگر شاه را بازنمود یک محتواى 
نمادین مرکزى و مسلط ضمیر ناخودآگاه جمعى بدانیم، پس ملکه عنصر مادینه اى است – 
عواطف، احساسات، وابستگى هاى غیرعقالنى به این محتواى مسلط- که با آن همراه است. 
هر تمدنى داراى یک جهان نگرى است که یک تصویر خدا در مرکز آن قرار دارد و بر آن 
مسلط است و یک عادت یا سبک خاص زندگى و یک شیوة احساس با آن همراه است و این 
سبک و شیوة اروس (احساس) در جامعه بر شیوة برقرارى ارتباط بین مردم تأثیر مى گذارد» 
(فن فرانتس، 1395، ص. 90). حاال قصۀ پریان که برآمده از روان ناخودآگاه جمعى است، 

نه تنها آسیب را به ما نشان مى دهد، بلکه راه حلى ارائه مى کند. 
بتوانیم  تا  کنیم  تعریف  را  قصه ها  از  یکى  اصلى  ساختار  مى بایست  مى کنم  گمان    
تحلیل هاى فن فرانتس را بهتر نمایان سازیم. مهم ترین قصۀ کتاب، سه پر است و دربارة 
شاهى است که سه پسر دارد؛ دو دانا که بزرگ تر هستند و یک کودن که کهین است. شاه 
مى خواهد از میان آن ها جانشینى برگزیند و ناگزیر، آزمون شایستگى برگزار مى کند: هر 
یک از پسران که زیباترین قالى را براى شاه بیاورد، جانشین او خواهد بود. وى سپس تعیین 
مسیر را مى گذارد به عهدة سه پر که در هوا فوت مى کند و پسرها باید بروند سراغ جایى 
که این پرها مى روند. پر پسر کوچک تر مى ا فتد جلوى پایش، او از دریچه اى پایین مى رود، 
با وزغ بزرگى روبه رو مى شود و از او کمک مى خواهد. سه بار این آزمون هاى شایستگى 
تکرار مى شود و هر سه بار وزغ به پسر کودن کمک مى کند. سرانجام کودن، شاه مى شود و 

خردمندانه حکومت مى کند.
با توجه به آن چه گفته ایم، داستان با فقدان مادینه آغاز مى شود و شاه در طلب تجدید 
خویشتن است: منظور از تجدید خویشتن، انتخاب جانشین است. چون عقالنیت محض 
و فرساینده پادشاهى او را تهدید مى کند، پسرانش که جلوه هایى از خود او هستند، باید 
شایستگى  خود را نشان دهند و همۀ آزمون ها جز با کمک مادینه اى که منفور و مستور است 
و در بدن وزغى کالبد یافته، پیش نمى رود. همۀ عناصر داستان، در خدمت ترفیع جایگاه 

زنان – عواطف و احساسات- و کاستن از نیروى خرد محض است. 
ناخودآگاه  و  غیرعقالنى  کامًال  باد،  در  پر  حرکت  اساس  بر  تصمیم گیرى  نمونه:  براى 
و  روانى  موجوداتى  نمایندة  قصه ها  و  اساطیر  در  پرنده  و  است  پرنده  از  عضوى  پر  است؛ 
شهودى است. حال این پر به دست باد که خود عنصرى روحانى است و در سپاه مادینگى 
قرار مى گیرد، بناست تصمیم گیرندة مسیر حرکت عقل باشد. کودن به سوى پایین حرکت 

کتابى در چگونگى قصه درمانى
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مى کند که بیانگر حرکت به سمت اعماق ناخودآگاه است و در اعماق ناخودآگاهش، وزغى 
را مى بیند که خود وزغ در فرهنگ هاى مختلف عنصرى است مادینه و از این نوع تعابیر. 

در تأیید آن چه در بندهاى باالیى گفتیم، در باب رجوع به شرق در قصه هاى پریان (و 
البته در رمانتیسیسم) مى توان به قالى اشاره کرد؛ قالى هم عنصرى شرقى است و هم به 
دلیل ارتباط با زمین -که در قریب به اتفاق اساطیر، مادینه است- کمکى به جست وجوى 
شایستگى  آزمون  نخستین  در  پسرانش  از  شاه  این که  افزود  باید  است؛  عواطف  و  زنانگى 

قشنگ ترین قالى را مى خواهد نیز تأییدى بر فقدان عناصر مادینه است. 
قصد نداریم تمامى نماد هاى داستان را در این نوشته آشکار کنیم. بلکه صرفاً مى خواهیم 
دقت نویسنده و جذابیت کتاب را یادآور شویم. نه فقط در این داستان، بلکه در تمامى 
قصه هاى کتاب همین دقت و موشکافى وجود دارد. آخرین نکته اى که مى خواهم دربارة 
قصه ذکر کنم این که پسر کودن زمانى شاه مى شود که با وزغى کوچک تر عروسى مى کند؛ 
یگانه مى شود و آنگاه که بر تخت پادشاهى مى نشیند، خردمند است. یعنى خویشتن، که از 
عقالنیت و عواطف، توأمان، ساخته شده، زمانى به آرامش دست مى یابد که تمامیت روانش 

را بازسازى کرده و یافته باشد و آنگاه خردمند مى شود.
امیدوارم منظور ما از روند درمانى قصه هاى پریان را دریافته باشید. قصه هاى پریان تالش 
مى کند تا روایتى از نابسامانى روانى در فرد و به دنبال آن در جامعه را، پوشیده و داستان وار، 
شرح کند تا جلوى بروز فجایع را بگیرد. گفتیم این فاجعه ها معموالً بر اثر دوپارگى روان یا 

غلبۀ یک آرکتایپ بر دیگرى، رخ مى دهد:
«ولى وقتى (ایگو) سفت و سخت و خودمختار مى شود و به میل خود عمل مى کند، 
آن وقت است که اغلب یک حالت روان پریشى به وجود مى آید. این امر نه فقط براى افراد، 
بلکه براى جمع هم اتفاق مى افتد و به همین دلیل است که ما از روان پریشى و روان نژندى 
جمعى صحبت مى کنیم. یک گروه از انسان ها هم مى توانند دچار این دو پارگى شده و از 
الگوهاى غریزى پایه اى خود جدا شوند که در این صورت به زودى فاجعه اى اتفاق خواهد 
افتاد. به همین دلیل است که در داستان هاى پهلوانى، تقریباً یک وضعیت دهشتناك وجود 
دارد: کشور دچار قحطى شده، چون وزغ ها جلوى چشمۀ آب حیات را گرفته اند، یا یکى از 
نیروهاى شر و تاریکى از سمت شمال مى آید و همۀ زن ها را مى دزدد و بارآورى از کشور 

رخت برمى بندد» (فن فرانتس، 1395، ص. 99).
اثبات  براى  نویسنده  که  است  این  کتاب،  دیگر  تحسین برانگیز  ویژگى هاى  از  یکى 
مدعاهاى خویش، نه فقط از قصه ها و اساطیر ملل مختلف، که از نمونه هایى از زمانۀ خودش 
تا  مى برد  نام  ویرانگرى اش  منش  و  هیتلر  از  مثال  براى  مى برد.  بهره  رسمى  تاریخ  از  یا 
نمونه اى عینى تر از مفاهیمش ذکر کند، یا جاى جاى از مسیح، فرهنگ مسیحیت و تاریخ 

آن، مثال هایى مى آورد.
بیشترین بخش کتاب، توضیح همین داستان سه پر است که بازنمایى آنیماى مستور 
و انکارشده است. اما مى دانیم که آرکتایپ هاى دیگرى نیز وجود دارد که قطعاً با توجه به 
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باشد.  داده  نشان  آن  در  را  خودشان  باید  داده ایم،  پریان  قصه هاى  کارکرد  از  که  تعریفى 
داستان بعدى که شاهپور حلقه نام دارد، بیرون از بازنمایى جست وجوى آنیما، به حل مشکل 

با سایه- یکى از آرکتایپ ها- مى پردازد.
در این بخش، خوانندة آشنا با فرهنگ مشرق زمین، مى تواند بینامتنیت ها یا به عبارتى 
نظریۀ  صّحت  به  پیش  از  بیشتر  و  بیابد  شرق  فرهنگ  با  را  زیادى  پنهان  متن هاى  بهتر، 

ناخودآگاه جمعى یونگ پى ببرد. 
چند داستان نخست، به روان مردانه اختصاص یافته است و نویسنده با هوشمندى آگاه 
است که خوانندگان، به ویژه خوانندگان زن، قطعاً در جست وجوى یافتن مشکالت آرکتایپى- 
به خصوص سایه و آنیموس- در روان زنانه هستند. وى توضیح مى دهد چرا حضور قصه هاى 

پریانى که دربارة مشکالتى در روان زنانه باشد، کمتر است؟
«سایۀ مادینه به ندرت در قصه هاى پریان ظاهر مى شود؛ زیرا زن واقعى این چنین به طور 
قطعى از سایۀ خود جدا نشده است. در زنان که طبیعت و غریزه درهم بافته تر از مردان 
است، این گونه جدائى متأثر از آنیموس صورت مى گیرد. روان مادینه هم گرایش دارد که 
همان طور که ماه از هالل به بدر و مجدد از بدر به هالل مى رود، مانند آونگى از ایگو به سایه 

برود» (فن فرانتس، 1395، ص. 217).
  با این همه، قصه هاى پریانى که دربارة روان زنان باشد، نیز وجود دارد و نویسنده 
چند داستان در این بن مایه تعریف و سپس تحلیل مى کند. این که ریشۀ نیرو یافتن سایه 
و آنیموس از کجاست؟ کدام رفتارها نشانۀ اقتدار آنیموس و سایه است و چگونه در قصه ها 

روش درمان آن ها و تعدیلشان بیان شده است.
  بخش دوم کتاب، که آنیما و آنیموس در قصه هاى پریان نام دارد، به شکلى دقیق تر 
و اختصاصى تر صرفاً به بازنمایى آنیما و آنیموس مى پردازد و به نسبت کتاب نخست، کمى 

پیچیده و غامض  است. 
  کتاب در حقیقت سلسله سخنرانى هاى فن فرانتس در مؤسسۀ ك.گ یونگ است 
و سال 1970 میالدى نخست بار منتشر شده است. باید ذکر کنم از میان کتاب هایى که 
قصه هاى پریان را شرح کرده اند یا با رویکردى روان شناختى به تحلیل قصه ها پرداخته اند، 
این کتاب راهنماى عملى بهترى است. براى مثال: کتاب درخشان افسون افسانه ها اثر برونو 
بتلهایم -که خود فن فرانتس از او نام مى برد و تحلیل او را فرویدى مى نامد- برخالف وسعت 
اطالعات و بررسى هاى روان شناختى، راهى گشاده براى تحلیل فردى، چه در خواب و چه 
در قصه ها، نشان نمى دهد؛ یا کتاب حیوان سخنگو در بررسى هاى روانکاوانه اى که انجام 
مى دهد، به اندازة کتاب تعبیر قصه هاى پریان عمیق نیست و خواننده را گام به گام پیش 
نمى برد. با کمى جسارت، مى توانم بگویم که آثار یونگ به اندازة این کتاب و دیگر کتاب هاى 
فن فرانتس براى خوانندة کمتر آشنا با روان شناسى یونگى، آموزشى و ساده فهم و عینى 
نیست. مثال ها و شاهد هاى فراوان فن فرانتس متن را بسیار فهمیدنى تر و جذاب تر کرده 

است.
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ابتکار  است،  خواندنى  و  فهمیدنى  بسیار  تقریباً  کتاب،  ترجمۀ  افزود  باید  پایان  در    
انتشارات در استفاده از نشانۀ «’» به جاى استفادة بیش از حد از نشانۀ «،» نیز به خوانش 
روان کتاب کمک کرده است. باید اشاره کرد مقدمۀ مترجم که توضیح عملکرد هاى چهارگانۀ 
شناختى یونگى است، بازنمایى بخش بسیار کوچکى از آموزه هاى یونگ است و کمک زیادى 
به فهم کتاب نمى کند. رد پاى اندکى از گرته بردارى از دستور زبان انگلیسى در متن به چشم 
مى خورد، مانند کاربرد واژة «یک» به جاى «ى» (براى نمونه صفحۀ 43:  یا یک زن آنیموس  
زده است) و نمونه هاى دیگر که البته در روان خوانى متن تأثیر زیادى نگذارده است. جاى 
خالى نمایۀ نام اشخاص حقیقى یا اسطوره اى در کتاب بسیار حس مى شود؛ یا چقدر کتاب، 

کاربردى تر مى شد، اگر فهرستى آنالیتیک داشت.

نتیجه گیرى
کتاب تعبیر قصه هاى پریان و آنیما و آنیموس در قصه هاى پریان، نشانگر این است که مؤلف 
کتاب، مارى لوییز فن فرانتس، به خوبى به مفاهیم روان شناسى یونگ مسلط بوده است. او 
جاى تعریف مفاهیم، آن ها را از خالل داستان ها و عملى به مخاطب مى شناساند. تقریباً 
همۀ مفاهیم کلیدى روان شناسى یونگ و نمادهاى اساسى اى که وى در تحلیل خواب هاى 
بیمارانش از آن ها بهره مى برد، در این کتاب توضیح داده شده است و نویسنده گام هایى 
فراتر از استادش برداشته است و تفسیرهاى یونگ را بسط داده است. چون قصه هاى پریان 
معموالً روایت گر داستان هاى جوامع مردانه است، فقدان قهرمان هاى زن و چگونگى فرایند 
خویش یابى و تفّرد زنان، در این کتاب مشهود است؛ البته ضعف نویسنده نیست و مؤلف از 
این نقص مطلع بوده است و در بخش هایى ـ  هرچند کم ـ تالش کرده است تا روان زنانه را 

نیز تحلیل کند. 

پى نوشت 
1. Marie-Luise von Franz

2. Carl Gus tav Jung

3. Wilhelm Karl Grimm, Gacob Karl Grimm

4. Vladimir IAkovlevich Propp
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عشـق، خشـونت، تعصب و زوال؛ نمایـش جنبه های 
گوناگـون و متناقض انسـاِن امروزی

  ،      

چکیده
 ایـن مقالـه، جسـتارى بـه نقـد و بررسـى کتـاب یـک انسـان، یـک حیـوان، نوشـتۀ نویسـندة 
فرانسـوى ژروم فـرارى اسـت کـه ترجمـۀ آن سـال 1396 در نشـر چشـمه بـه چـاپ رسـیده 
اسـت. از اهـداف مهـم ایـن جسـتار، دسـتیابى بـه ویژگى هـاى اصلى کتـاب و  بررسـى قوت ها و 
ضعف هـاى آن اسـت. مهم تریـن ویژگى هـاى برجسـتۀ ایـن کتـاب عبـارت اسـت از: تقابـل میان 
گذشـته و اکنون، اکنون و آینده، خشـونت و مهربانى، جنگ و عشـق، تنهایى و اجتماع، سـکون 
و ناپایـدارى، مانـدن و رفتـن، هدفمنـدى و بى هدفـى، عالقـه و تنفـر، سـنت و مدرنیتـه، انسـان 
بـودن و حیـوان بـودن و در نهایـت، مـرگ و زندگى.  بررسـى سـاختار کلى کتـاب و نتیجه گیرى 

از مباحـث مطرح شـده، از مـوارد مهـم این نوشـتار اسـت.

کلیدواژه: داستان بلند1، ساختار، روایت شناسى2، راوى، ایدئولوژى3، تقابل و تعامل

مقدمه
یکـى از نمودهـاى بـارز خشـونت در جهـان امـروز، تقابل سـنت و مدرنیته4، یا بـه تعبیر 
دیگـر، تقابـل باورهـا و جهان بینـى (ایدئولوژى هـاى) مذهبـى و غیرمذهبـى بـا یکدیگـر 
اسـت. آنچـه روشـن اسـت، هریـک از ایـن دیدگاه هـا محاسـن و معایبـى دارد که شـاید 
گاهـى از سـوى دیـدگاه مخالـف نادیده گرفته شـود. بـراى نمونه، بـا نگاهى بـه پیرامون 
خـود، بـه سـادگى مى توانیـم کارایـى و سـودمندى مدرنیسـم5 و دیدگاه هـاى مـدرن - 
ماننـد انسـان گرایى، بـاور بـه ایجـاد تغییر، پیشـرفِت پرشـتاب فنـاورى، نیل بـه آزادى و 
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رشـد خردگرایـى- را در زندگـى خـود بـا تمام وجـود لمس کنیـم. ولى این گونـه گرایش 
کنـار تمـام امکاناتـى کـه بـراى بهتر شـدن زندگـى بشـر فراهـم آورده  اسـت، پیامدهاى 
ناگـوارى نیـز درپـى داشـته  کـه از آن جملـه مى توان بـه: عقل گرایـى سـودمحور، کاربرد 
فنـاورى بـراى کشـتار انسـان ها (جنگ هـاى جهانـى اول و دوم) مکانیکـى شـدن ارتباط 
انسـان ها بـا یکدیگـر و کم رنـگ شـدن یا نادیـده گرفتـن برخـى از ارزش هـاى به هنجار، 

اشـاره کرد.
 گرایـش بـه ایدئولوژى هـا و باورهـاى مذهبـى نیـز گاهـى پیامدهـاى ناگـوارى بـه 
دنبـال دارد. ایدئولوژى هـاى مذهبـى تـا جایى که کارکردى در مسـیر امنیت، آسـایش و 
احتـرام همگانـى یـا به طور خالصه سـر و سـامان دادن به امـور مادى و معنوى انسـان ها 
دارد، همـواره راهگشـاى بسـیارى از مشـکالت و عاملى بـراى وحدت و همدلى انسـان ها 
خواهـد بـود؛ ولـى اگـر بـا دیدگاه هـاى خشـک و متعصبانـه همـراه شـود، به سـادگى 
مى توانـد عامـل رواج خشـونت و فجایـع انسـانى گردد. بـا نگاهى به سـال هایى نه چندان 
دور، مى تـوان نمونه هـاى بسـیارى از ایـن دسـت خشـونت ها را به ویـژه در جوامـع غربى، 
مشـاهده کـرد. بـا توجـه بـه آن چـه گفتـه شـد، ایـن کتـاب در پـى بازنمایـى تقابل هاى 
اساسـى در زندگـى انسـاِن امروزى مانند: سـنت و مدرنیتـه، خشـونت و مهربانى، زندگى 
و مـرگ و همان گونـه کـه از نـام کتـاب پیداسـت، تقابـل بعـد انسـانى و حیوانـى بشـر 
اسـت. ولـى آن چـه اهمیت بیشـترى در ایـن کتـاب دارد، پرداختن بـه دو بعد انسـانى و 
حیوانـى انسـان اسـت؛ ابعـادى کـه در حقیقـت شـکل دهندة ابعـاد شـخصیتى و رفتارى 
نـوع بشـر اسـت و همـواره در طـول تاریـخ در سـتیز بـا یکدیگـر بـوده  اسـت؛ چنان کـه 
مى توانـد گاهـى انسـان را بـه حیوانى خونخـوار، بى رحم و گاهـى به فرشـته اى مهربان و 
نجات دهنـده بـدل سـازند. افـزون بر مـوارد یادشـده، کتـاب داراى ویژگى هـاى گوناگون 

دیگـرى اسـت کـه در ادامـه بـه نقـد و بررسـى مهم ترین آن هـا خواهیـم پرداخت.

■ فرارى، ژروم (1396). یک انسان، یک حیوان. ترجمۀ 
بهمن یغمایى و محمدهادى خلیل نژادى. تهران: چشمه.
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عشق، خشونت، تعصب و زوال؛ نمایش جنبه هاى گوناگون و متناقض انساِن امروزى

خالصۀ کتاب
بـراى فهـم خالصـۀ کتـاب به سـادگى مى تـوان بـه پیشـگفتار کتـاب ارجـاع داد. در این 
کتـاب «مـرد جوانـى تصمیـم مى گیرد پـس از ماجـراى 11 سـپتامبر 2001.م روسـتاى 
مـادرى اش را تـرك کنـد و به شـبکه اى از مـزدوران مسـلحى بپیوندد که بـا یونیفرم هاى 
مختلـف در مناطقـى از جهـان، به ویـژه خاورمیانـه مى جنگنـد. او هنـگام بازگشـت از 
منطقـۀ «ایسـت بازرسـى» از مـرگ جان سـالم بـه در مى بـرد. ایـن بازمانده از مـرگ، به 
روسـتایش کـه در آن هیچ چیـز عوض نشـده اسـت، بـر مى گردد و بـه نوعـى از بیگانگى 
و تبعیـد جدیـد دچـار و محکـوم مى شـود. سـرانجام در جسـت وجوى خاطراتـش در پى 
یافتـن دختـرى بـر مى آیـد کـه در نوجوانـى با او آشـنا شـده بود؛ امـا به نظـر مى آید که 
ایـن دختـر با انتخاب مسـیرى کامـًال متفاوت ناپدید شـده اسـت» (ژروم فـرارى، 1396، 
ص. 8). در حقیقـت مـرد جـوان پـس از پیـدا کـردن دختـر دلخـواه خـود (ماگالـى) که 
روزگارى دلبسـته اش بوده اسـت، یک باره متوجه تغییراتى در رفتار و دیدگاه او مى شـود 
و سـپس در مـدت زمانـى بسـیار کوتـاه، از وى کناره گیـرى مى کند. ایـن کناره گیرى که 
نوعـى زوال و پوچ شـدن زندگـى شـخصیت اصلـى را نشـان مى دهـد، در نهایـت بـه دل 

کنـدن او از زندگـى و خودکشـى مى انجامـد.

بررسى ساختار کلى کتاب
کتـاب به طـور کلـى در گونـۀ داسـتانى واقع گـراى مـدرن6 نوشـته شـده اسـت. در گونـۀ 
رئـال، یـا واقع گـرا، رخدادهـا و رفتارهـاى شـخصیت ها در مجمـوع واقعى بـوده یا چنین 
بـه نظـر مى رسـد؛ چنان کـه مخاطب با خوانـدن متن، مى توانـد در ذهن خود به سـادگى 
بـه ارتبـاط معنایـى آن بـا جهـان واقعـى پـى ببـرد. روایت گـرى ایـن کتـاب در مجموع 
بـه دو روش اسـت: راوى دوم شـخص7 و راوى سـوم شـخص محـدود بـه ذهـن8. این دو 
راوى در تمامـى متـن و بسـته به شـرایط بـا یکدیگر درهـم آمیخته و بدین گونـه روایتى 
یکدسـت و منسـجم پدیـد آورده  اسـت. البتـه در ایـن میـان، سـهم راوى دوم شـخص 
بسـیار بیشـتر از راوى سـوم شـخص بوده اسـت. ویژگى دیگـر این که فضاهـا و مکان هاى 
داسـتانى در میـان مناطـق جنگى، روسـتایى و شـهرى در نوسـان اسـت. زمان هـا نیز به 
گذشـته، حال و آیندة شـخصیت ها اشـاره دارد؛ یعنى دغدغه هاى گذشـته (بازگشـت به 
روسـتا، عشـق نوجوانـى و خانـواده)، دغدغه هـاى مربـوط به زمـان حال (عالقـه به جنگ 

و هدفمنـد کـردن زندگـى) و دغدغه هـاى مربـوط بـه آینـده (پوچـى و بى هدفى).
 ایـن کتـاب تقابل هاى آشـکارى دارد کـه مهم ترین آن ها عبارت اسـت از: گذشـته و 
اکنـون، اکنـون و آینده، خشـونت و مهربانى، جنگ و عشـق، تنهایى و اجتماع، سـکون و 
ناپایـدارى، مانـدن و رفتن، هدفمندى و بى هدفى، عالقه و تنفر، سـنت و مدرنیته، انسـان 
بـودن یـا حیـوان بـودن و در نهایت مـرگ و زندگى؛ چنان که شـخصیت اصلـى کتاب در 
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مواجهـه بـا همیـن تقابل هاسـت کـه سـرانجام به نوعـى جهان بینـى تـازه یـا در حقیقت 
هسـتى رو بـه زوال مى رسـد. نکتـۀ دیگـر، گنجانـدن بخش هـاى کوتاهـى از داسـتان 
منصـور حالج9 از سـوى نویسـنده، در بدنۀ روایت اسـت کـه به نوعى درصـدد پیوند زدن 
کتـاب بـا گونـه اى از عرفان عاشـقانۀ شـرقى اسـت. با توجه بـه تمامى موارد یادشـده، در 
مجمـوع مى تـوان ایـن کتـاب کم حجم را بازنمایـى رفتـار و ویژگى هاى انسـان در روزگار 
پـر هرج ومـرج کنونـى دانسـت. انسـانى کـه در چنبـرة باورهـا و عقیده هـاى گوناگـون، 
رفته رفتـه از خصوصیـات انسـانى خـود دور افتـاده و بدین سـان بـه ابـزارى در خدمـت 
جهان بینى هـاى (ایدئولوژى هـاى) خشـونت آمیِز برخاسـته از جوامـع مـدرن یـا جوامـع 

متعصـب مذهبى تبدیل شـده اسـت.

بررسى قوت هاى کتاب
بازنمایى غیرجانبدارانۀ جهان بینى ها (ایدئولوژى ها)

از جملـه ویژگى هـاى درخـور توجه این کتـاب، بازنمایـى دقیق و منصفانۀ خشـونت هاى 
برآمـده از جهان بینى هـاى شـعارگونۀ غربـى و متعصبانـۀ مذهبـى اسـت. اعـزام مزدوران 
مسـلح بـه جبهه هـاى جنـگ در مناطـق مختلـف جهـان، آن هم بـه بهانۀ ایجـاد صلح و 
آرامـش، تنهـا یکـى از نمودهـاى دخالـت دولت هـاى غربى در کشـورهاى عمومـاً جهان 
سـوم اسـت کـه بیشـتر بـه رفتـار خشـونت آمیز و از میـان رفتـن آزادى مـردم همـان 
کشـورها مى انجامـد. نویسـنده در این کتاب سرگشـتگى و زوال مرد جوانـى را به نمایش 
مى گـذارد کـه برخـالف شـعارها و جهان بینى هـاى رایـِج غربـى، آرمـان و انگیـزة خود را 
بـراى زندگـى شـرافتمندانه از دسـت داده و ناچـار مى شـود جنـگ را به عنـوان بهتریـن 
گزینـه بـراى گـذران زندگـى، ماجراجویـى و هدفمنـد کردن زندگـى خود انتخـاب کند. 
در حقیقـت، نویسـنده بـا نمایـش تیره بختـى و فالکـِت انسـان بـه ظاهـر متمـدن غربى، 
سـعى در ناکارآمـد نشـان دادن ماهیـت شـعارگونۀ جهان بینى هـاى رایج و نهادینۀ شـدة 
غربـى دارد؛ چنان کـه شـخصیت هایى برخاسـته از همیـن جوامـع (در این کتاب، کشـور 
فرانسـه) فقـط بـراى ماجراجویـى و هدف منـد کردن زندگـى خویش، به جنگ و کشـتار 

انسـان ها در کشـورهاى دیگـر روى مى آورنـد.
 [ُکنتـى] گفـت: «بعضى هـا فکـر مى کننـد کـه بـه خاطـر پـول آمده انـد، بقیـه هـم 
بایـد هـر روز بـراى اینجـا بودن شـان دلیـل تـازه اى بتراشـند، امـا مـن و تـو از همـان 
اول حقیقـت را مى دانسـتیم. لزومـى نداشـت کـه از آن نـوع چرندیـات بگوییـم. به هـم 
دروغ نمى گفتیـم، مى دانسـتیم کـه بـراى جنـگ آمده ایـم و ایـن تنهـا دلیـل اصلى مـان 
بـود»... قبـول کـردى و هیچ نگفتى، و شـما هم سـرکار آجـودان، دروغ گفتید، شکسـت 
برایتـان جالب تـر از اعـراب و امریکایى هـا بود. شکسـت، شـما را شـیفته کرده بـود، براى 
همیـن اسـت کـه شـما جنـگ را دوسـت داریـد و پیـروزى برایتـان چیـز پیش پاافتاده و 
بى ارزشـى اسـت. ایـن اشـرافیت و نجیب زادگـى از نـوع خـاص خودتـان اسـت. همیشـه 
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حسـرت مى خوریـد کـه چـرا زمانـى بـه دنیـا نیامدیـد تـا در جنگ دیـن بین فو شـرکت 
کنیـد یـا در ترموپیـل قتل عـام راه بیاندازیـد، یا این که یک سـرباز وحشـى انگلیسـى در 
جنـگ آزین کـور بـا نیـزه اش کالهخـود شـوالیه تان را بیانـدازد و شـما خـون او را مثـل 
خـون یـک خـوك بریزیـد و اینک شـما خوشـحالید کـه این جا هسـتید، خوشـحالید که 
باالخـره تاریـخ، ایـن فرصت را به شـما داد که بـه آرزوى خود [حضور در جنگ] برسـید 

(ژروم فـرارى، ص. 19 - 20).
 خشـونت نهفتـه در جهان بینى هـاى سـنتى، آن هـم در چارچوب باورهـاى متعصبانۀ 
مذهبـى سـوى دیگـر قضیه اسـت که نویسـندة کتاب به آن پرداخته اسـت. نویسـنده در 
پـى آن اسـت تـا بـه مخاطب نشـان دهـد انسـان ها در صورت داشـتن باورهاى نادرسـت 
و متعصبانـۀ مذهبـى، ممکـن اسـت رفته رفتـه دچـار زوال شـده و ویژگى هـاى انسـانى 
خـود را از دسـت بدهنـد؛ تـا آن جـا که براى موجـه نشـان دادن اعمال و رفتـار نامتعارف 
خـود، دسـت بـه کارهـاى خشـونت آمیزى بزنند که از هیچ انسـان سـالم و شـرافتمندى 
متصـور نیسـت. شـکنجه و شکسـتن پـاى پسـرکى کم سـال از سـوى پـدرى متعصـب و 
خشـکه مقدس تنهـا یکـى از مصادیـق گرایـش بـه باورهـا و جهان بینى هـاى سـطحى 
و سـختگیرانۀ مذهبـى در ایـن کتـاب اسـت. از دیگـر مـوارد مثال زدنـى، مى تـوان بـه 
انفجـار بمـِب دست سـاز مزدورانى اشـاره کـرد کـه در اقدامى انتحـارى افزون بر کشـتن 
خـود، انسـان هاى بى گنـاه دیگـر را نیـز بـه کام مـرگ مى فرسـتند؛ اقدامى وحشـیانه که 

هم اکنـون نیـز دامنگیر بسـیارى از کشـورها و جوامع بشـرى شـده اسـت.
 باالخـره یکـى از آن هـا بـه تـو نزدیـک شـد. پسـر بچـۀ کوچکى بـا موهـاى فرفرى، 
نحیـف و دوست داشـتنى، چشـم هاى روشـن داشـت، شـاید هشـت یـا ده سـال بیشـتر 
نداشـت. آدامسـى بـه او تعـارف کردى. پسـربچه آدامس را در دهانش گذاشـت و شـروع 
کـرد بـه جویـدن... آدامسـش را مى جویـد و مى خندیـد... سـر و کلـۀ مـردى پیـدا شـد. 
کشـیده اى بـه صـورت پسـرك زد و مجبـورش کرد دهانش را بـاز و آدامـس را تف کند... 
مـرد صـورت پسـرك را بـه طرف خود گرفت، فریادى سـرش کشـید و باز هم سـیلى زد. 
تـو حـدس زدى کـه کـه پدِر پسـربچه اسـت و نباید چیـزى بگویـى... [در ادامـه] مرد با 
پاشـنۀ پـا و بـا تمـام نیرو ضربـه اى محکم به پاى نحیف پسـرك زد و تو صداى شکسـتن 

اسـتخوان پـا و فریاد دردناك پسـرك را شـنیدى (پـؤوم فـراى، ص. 17 - 18).
 در حقیقـت نویسـنده بـا تکیـه بر عنصر خشـونت، درپـى بازنمایى پیامدهـاى ناگوار 
تـن دادن انسـان به باورهـا و جهان بینى هـاى (ایدئولوژى هاى) سـطحى، فریبنده و کاذبى 
اسـت کـه در نهایـت منجر به چیره شـدن صفـات حیوانـى و دورافتـادن او از ویژگى هاى 
انسـانى مى شـود؛ ویژگى هایـى ماننـد: مهربانـى، عشـق و نوع دوسـتى کـه در نهایـت بـه 
خشـونت، سادیسـم، مازوخیسـم و کشـتار هم نـوع مى انجامـد. نویسـنده مى خواهـد این 
نکتـه را بـه مخاطـب یادآور شـود کـه جهان بینى هـاى (ایدئولوژى هـاى) پـوچ و به ظاهر 
متمدنانـه، بـه همـان انـدازة باورهـاى سـطحى و متعصبانـۀ مذهبـى خطرناك اسـت؛ در 
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ایـن میـان، فقـط انسـان و کرامت انسـانى اسـت کـه نادیده گرفتـه و لگدمال مى شـود.

توجه به دغدغه هاى انساِن امروزى 
بشـر امـروزى در چـه شـرایطى زندگـى مى کنـد؟ دغدغه هـاى انسـان مـدرن و انسـان 
مذهبـى چگونـه اسـت؟ برخورد سـنت و مدرنیتـه چگونه اسـت؟... این ها فقط بخشـى از 
پرسـش هایى اسـت کـه به نوعـى در متـن ایـن کتـاب بـه آن هـا پاسـخ داده مى شـود. به 
جـرأت مى تـوان گفـت توجـه به شـرایط زندگـى و دغدغۀ انسـان ها در دهه هـاى آغازین 
سـدة بیسـت و یکـم، از جملـه ویژگى هـاى برجسـته و درخـور توجـه ایـن کتاب اسـت. 
مخاطـب نیـز بـا اطالعاتـى انـدك از جهـان پیرامـون، بـا خواندن ایـن کتاب، به سـادگى 
مى تواند به نگرشـى درسـت و روشـنگرانه از شـرایط انسـان امروزى و تقابل دیدگاه هاى 
گوناگون دسـت یابد. توجه به این مسـئله، از این منظر اسـت که بسـیارى از نویسـندگان 
داخلـى و خارجـى بـا دورى گزیـدن از شـرایط و دغدغه هاى فـردى و اجتماعى انسـان ها، 
گاه در آثـار خـود جهانـى را پدیـد مى آوردند که هیـچ  تصویر و تصورى از انسـان امروزى 
و دغدغه هـاى او در آن هـا وجـود نـدارد. امـا نویسـندة ایـن کتـاب، با رویکـردى منطقى، 
سـعى بـر آن دارد تـا بـا بازنمایـى جهـان معاصـر و دغدغه هـاى گوناگـون و گاه متناقض 
بشـرى بـه جهانـى بزرگتـر و عمومى تر دسـت یابـد؛ جهانى که به سـادگى مى تـوان آن را 
آینـۀ تمام نمـاى سـبک زندگـى انسـان امـروزى و پاسـخ او بـه مهم تریـن دغدغه هـاى 
بشـرى در طـول تاریـخ دانسـت؛ دغدغه هایى مانند: زندگـى، بقا، آرامش روحى، آسـایش 
جسـمى، جنـگ، عشـق، انسـان، خـدا و مذهـب، کـه نویسـنده، خالصه و موجـز درصدد 
پاسـخ دادن بـه آن هـا بر آمده اسـت. جالـب این که چنیـن دغدغه هایى همـواره در طول 
تاریـخ گریبان گیـر نـوع بشـر بـوده  اسـت و فقـط شـیوه یـا نـوع برخـورد بـا آن هـا دچار 

است. شـده  تغییر 

درهم آمیـزى و نمایـش موفـق ابعاد و ویژگى هاى انسـانى (عشـق، خشـونت، 
و...)  مهربانى 

از دیگـر قوت هـاى ایـن کتـاب بهره گیـرى از جنبه هـا و ویژگى هـاى گوناگـون انسـانى و 
به تصویـر کشـیدن آن هـا در رونـد داسـتان پردازى اسـت؛ چنان که برخـالف حجم اندك 
کتـاب، مى تـوان مقوله هـاى گوناگـون و متعـددى را در آن برشـمرد که هرکـدام به انواع 
گوناگـون درصـدد بـه تصویـر کشـیدن امیـال، نیازهـا، آرزوها و صفـات گوناگون انسـانى 
اسـت. یکـى از نمونه هـاى پرکاربـرد و مثال زدنـى، عنصـر «خشـونت» اسـت کـه در این 
کتـاب، بـا شـکل هاى گوناگـون بـه آن پرداختـه شـده اسـت. ناگفتـه نمانـد، خشـونت 
گاهـى به شـکل برخـورد فیزیکى انسـان ها بـا یکدیگـر (رفتار غیرانسـانى پدرى بـا فرزند 
خویـش، یـا کشـتار مـردم بـه دسـت عوامـل انتحـارى) و گاهـى نیـز به شـکل برخـورد 
غیرفیزیکـى آن هـا نمایـش یافتـه اسـت (گفتـار و رفتـار سـرد، بى تفـاوت، بى پـروا و گاه 
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گسـتاخانۀ شـخصیت ها بـا یکدیگر).
 «عشـق» یکـى دیگـر از مقوله هایى اسـت کـه در این کتـاب، حضورى مفیـد و مؤثر 
دارد. برجسـته ترین نوع آن، وابسـتگى عاطفى شـخصیت اصلى کتاب به دختر محبوبش 
ماگالـى اسـت کـه بـه فضاى داسـتان رنـگ و بویـى عاطفـى و به نسـبت رمانتیـک داده 
اسـت. در حقیقـت، بـراى همین دلبسـتگى هاى عاطفى اسـت که صحنه هـا و رخدادهاى 
خشـونت بار کتـاب تـا حدى تاب پذیر شـده  اسـت. کنار دو مقولۀ مهم خشـونت و عشـق، 
مى تـوان بـه جنبه هـاى انسـانى دیگـرى چون: میـل و نیاز انسـان بـه کار، دلبسـتگى به 
خاطرات شـیرین گذشـته (نوسـتالژى)، نیـاز به مهربانـى و همدردى، تفـاوت دیدگاه ها و 
تقابـل آن هـا بـا یکدیگـر، عرفان گرایـى، چگونگى ارتباط انسـان ها بـا یکدیگـر، چگونگى 
ارتبـاط انسـان ها بـا خـدا و ... اشـاره کـرد. آن چـه بیـش از همـه مهـم و درخـور اهمیت 
اسـت، کوشـش نویسـنده در چگونگـى درهـم آمیختـن دقیـق، سـنجیده و حساب شـدة 
ایـن مقوله هـا بـا یکدیگـر اسـت؛ به گونـه اى کـه بـا وجـود تفاوت هـاى بنیادیـن برخى از 
ایـن مقوله هـا بـا یکدیگـر، کنـار هـم قرارگرفتـن آنهـا نـه تنها مشـکلى در سـاختار متن 
ایجـاد نکـرده، کـه آشـکارا موجـب هم افزایـى ایـن مقوله هـا و نیـز عمیق تـر شـدن اثـر 

شـده است.

نوآورى و ظرافت در روایت پردازى 
در روایت شناسـى، آن چـه اهمیتـى ویـژه دارد، کیسـتى یا چیسـتى راوى و نیـز چگونگى 
روایت پـردازى اسـت. بـا خوانـدن ایـن اثـر، مى تـوان دریافـت روایت پـردازى در آن بـه 
دو شـیوة «راوى دوم شـخص» و «راوى سـوم شـخص محـدود بـه ذهـن» اسـت. نکتـه 
این کـه بخـش عمـده اى از کتـاب، بـا راوى دوم شـخص روایـت شـده اسـت و تـا انتهاى 
کتـاب، هیـچ  اشـاره اى به کیسـتى یا چیسـتى او نشـده اسـت؛ چنان که گویـى موجودى 
اسـرارآمیز اسـت که هرگز قرار نیسـت شـناخته شـود! (براساس تفسیر شـخصى نگارنده، 
شـاید بتـوان مـرگ یـا موجـودى برتـر از انسـان را راوى اصلى ایـن کتاب دانسـت). این 
شـگرد در راسـتاى رازآلود نمودن عمدى فضاى داسـتان تعبیر مى شـود؛ زیرا با پوشـیده 
و رازآلـود مانـدن هویـت راوى در ذهـن مخاطـب، بـر جذابیـت و تعلیـق اثـر نیـز افزوده 
شـده اسـت. کنـار راوى دوم شـخص، بخـش کمتـرى از کتـاب نیـز به کمک راوى سـوم 
شـخص محـدود بـه ذهِن شـخصیت ماگالى، روایت شـده اسـت. از نظر تئـورى این راوى 
به راحتـى مى توانـد وارد ذهـن شـخصیت شـود؛ ولـى در این کتـاب، نفـوذ راوى در ذهن 
و فکـر شـخصیت بسـیار کنترل شـده و هدفمنـد بوده اسـت. به سـخن دیگـر، ورود راوى 
بـه ذهـن شـخصیت ماگالـى تنهـا به منزلـۀ اشـاره به مواردى اسـت کـه یـادآورى آن ها 
بـه فهـم بهتـر مخاطـب از متـن مى انجامـد و هرگز قصـد لو دادن و آشـکار کـردن طرح 

یـا پیرنـگ داسـتان را ندارد.
 از دیگـر مـواردى کـه در روایت پـردازى ایـن کتـاب، اهمیتـى بسـیار دارد، چگونگى 
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اتصال راوى دوم شـخص به راوى سـوم شـخص اسـت. ایـن اتصال در اغلب مـوارد چنان 
اسـتادانه و سـنجیده انجـام گرفتـه کـه بى شـک یکـى از قوت هاى ایـن کتـاب از دیدگاه 

روایت پـردازى اسـت. بـه نمونـه اى از شـیوة اتصـال راوى ها بـه یکدیگر توجـه کنید:
 تـو خوابـت نمى بـرد چـون از خود مى پرسـیدى حاال کسـى کـه قرار اسـت این نامه 
را بگیـرد چگونـه زندگـى مى کنـد؟ شـاید ازدواج کـرده اسـت، در یـک بیمارسـتان کار 
مى کنـد و نامـه را دور مى انـدازد، یـا این کـه یـک دفتـر روان شناسـى بـاز کـرده اسـت و 
نامـه ات را روى میـزى کـه رویـه اش از چـرم سـبز اسـت مى گذارد، شـاید هم بـه پاریس 
رفتـه اسـت تا به عنوان مشـاور در یک نشسـت انتخاب نیروى کار شـرکت کنـد و نامه ات 
در البـه الى انبوهـى از فاکتورهـا، آگهى هـاى تبلیغاتـى و اعتبـارات در گـردش منتظـر 
بازگشـت اوسـت (بخـش اول). امـا ایـن نامـه در واقع قبـل از عزیمت ماگالى به دسـتش 
رسـیده اسـت، آن را بدون اینکه فهمیده باشـد خوانده اسـت (بخش دوم). نامه را درون 
کیـف پارچـه اى که روى شـانه اش قـرار دارد مى گـذارد و وارد هتل مى شـود... چشـمش 
بـه گروهـى از همـکاران مى افتـد، مسـتقیماً بـه طـرف آن هـا مـى رود (بخـش سـوم)... 

(ژروم فـرارى، 1396، ص. 24 - 25).
 در بنـد بـاال، بخـش اول را راوى دوم شـخص روایـت کرده اسـت. سـپس این بخش 
بـه کمـک چنـد جملـۀ کوتـاه و انتقالـى (بخـش دوم) بـه راوى سـوم شـخص منتقـل 
شـده اسـت (بخـش سـوم). درمجمـوع پروسـۀ انتقـال و اتصـال روایـت از یـک راوى بـه 
راوى دیگـر در ایـن کتـاب، چنـان منطقى و هوشـمندانه اجرا شـده که متـن و مخاطب، 
هیچ کـدام دچـار آشـفتگى و سـردرگمى نشـده  اسـت. درمجمـوع مى تـوان ویژگى هایـى 
چـون خطـاب قـرار دادن شـخصیت مرد جـوان بـا راوى دوم شـخص و چگونگـى اتصال 
راویـان بـه یکدیگـر را از برجسـتگى هاى روایت پـردازى و چه بسـا داسـتان پردازى ایـن 

برشـمرد. کتاب 

بررسى ضعف هاى کتاب
هماهنگ نبودن قصۀ منصور حالج با ساختار کلى روایت

پیـش از ایـن نیـز اشـاره شـد کـه بخش هاى کوتاهـى از کتـاب بـه واگویى قصـۀ عارفانۀ 
منصـور حـالج و چگونگى کشته شـدن او در راه رسـیدن به معبود اختصاص یافته اسـت. 
در حقیقـت، نویسـنده بـا اشـاره هایى مسـتقیم بـه چگونگى کشـته شـدن حـالج در دل 
متـن، بـه دنبـال آشـکار کـردن میـزان شـیفتگى و عشـق او به خداوند اسـت. به سـخن 
دیگـر، نویسـنده بـا گنجانـدن ایـن قصه البـه الى صحنه هـا و رخدادهـاى خشـونت آمیِز 
دیگر، خواسـته عشـق عارفانـه را یکى از راه هـاى برون رفت از گرداب زندگِى بى سـرانجام 
و بى هـدف در ایـن دنیـاى پرهـرج و مرج معرفى کند. چـه این که نویسـنده در رویکردى 
فراگیرتـر، همـواره بـه چاره سـاز و راهگشـا بـودن عشـق در انـواع مختلـف آن (عشـق 
عارفانـۀ حـالج بـه خداونـد و عشـق زمینى مـرد جوان بـه ماگالـى) در این کتـاب تأکید 
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داشـته اسـت. امـا آن چـه از نظر فـن داستان نویسـى، جاى تأمـل دارد، بیـرون زدن قصۀ 
حـالج از دل متـن یا سـاختار روایت اسـت. چنان که از متن پیداسـت، روایت عشـق هاى 
زمینـى به خوبـى بـا طـرح و پیرنـگ اثـر گره خـورده و آشـکارا بـه جذابیـت آن افـزوده 
اسـت؛ ولـى بـا وارد کـردن قصـۀ حـالج به متن، سـطح داسـتان ناگهـان از نظر شـکل و 
معنا دچار گسسـت و سـکته شـده اسـت. به زبان سـاده تر، اشـاره هاى نویسـنده به قصۀ 
حـالج، بـه دلیـل ایجـاد گسسـت معنا و شـکل بسـان وصلـه اى ناجـور و غیرداسـتانى از 

سـاختار روایـت بیرون زده  اسـت.
 نکتـۀ مهم تـر همـراه سـاختن خودکشـى مـرد جـوان بـا کشته شـدن حـالج در 
پایان بنـدى کتـاب اسـت؛ چنان کـه نویسـنده چنان ایـن دو رخـداد را با هم گـره زده که 
گویـى در پـى ایجـاد معنایـى واحـد و القاى آن به ذهن مخاطب اسـت، آن هـم در حالى 
کـه هیـچ پیونـد معنایـى میان کشته شـدن حـالج (عشـق عارفانه و عاشـقانۀ او بـه خدا) 
و خودکشـى مـرد جـوان (به دلیـل پوچـى و زوال) وجـود نـدارد! در حقیقت نویسـنده با 
کنـار هـم آوردن ایـن دو مقولـه بـا شـیوه اى غیرمسـتقیم و چه بسـا غیرمنصفانـه کنـش 
نابهنجـاِر شـخصیت مـرد جـوان را (خودکشـى بـراى رهایـى از پوچـى) بـا کشته شـدن 
حـالج (بـراى رسـیدن بـه محبوب) هـم ارز کـرده و درصدد همسـان جلـوه دادن این دو 
مقولـه و نتایـج حاصل از آن برآمده اسـت! امـا مخاطب تیزهوش، جـداى از تمامى معانى 
آشـکارى کـه در متـن وجـود دارد، بـا چینـش ایـن دو مقولـه کنار هـم مى توانـد به یک 
معنـاى ضمنـى و پنهـان دیگر نیز دسـت یابـد و آن این که زندگى انسـان درهرحال تهى 
و پـوچ اسـت و بـراى برون رفـت از ایـن گـرداِب پوچى، انسـان درهرحال مجبور اسـت به 
شـیوه هاى گوناگـون خـود را فنـا سـازد!... به راسـتى چـه چیـزى بـراى نـوع بشـر از این 

دردناك تـر خواهـد بود!؟
 یکـى از شـب ها تـو بـر نگشـتى. ابتـدا نگرانـت نشـدند، چـون بـه آن هـا نمى گفتـى 
چـه کار مى کنـى. بارهـا از تـو خواسـته بودنـد چیزى دربـارة کارى کـه مى کنـى بگویى، 
امـا تـو هرگـز چیـزى نمى گفتـى. بـراى همیـن منتظـرت ماندنـد و خیلـى دیـر درصدد 
طلـوع  خورشـید  کـه  همیـن  و  نخوابیدنـد  شـب  آن  آن هـا  برآمدنـد.  جسـت وجویت 
کـرد پـدرت بـه زیتـون زار رفـت و تـو را آن جـا پیـدا کـرد، تـو مـرده بـودى، سـگت هم 
همین طـور، لولـۀ تفنـگ هنـوز بیـن دندان هایـت بـود و دسـتانت پـر از خـون (صحنـۀ 

خودکشـى شـخصیت اصلـى، ژروم فـرارى، 1396، ص. 84 - 85).
 تـو صـداى شـهیدى را مى شـنوى کـه عشـق بـه خـدا را شـناخته اسـت. او [منصور 
حـالج] التمـاس مى کنـد و مى گوید «مرا بکشـید.» تـو معناى دعـاى او را درك مى کنى 
و دیگـر وحشـتى ندارى، چـون هیچ کس از مجازات نخواهد رسـت. تـو در درون تاریکى، 
نـگاه ماگالـى را جسـت وجو مى کنـى. تمـاس لبانـش را احسـاس مى کنـى، به آهسـتگى 
مى گویـى: «او [خـدا] چـه مى توانـد بکنـد؟ اگر مـا را ببخشـاید، ایـن کار را چگونه انجام 
خواهـد داد؟» عشـقش را چگونـه به ما نشـان خواهد داد؟ (مخاطب قرار دادن شـخصیت 

عشق، خشونت، تعصب و زوال؛ نمایش جنبه هاى گوناگون و متناقض انساِن امروزى
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مـرد جوان پس از کشـته شـدن منصور حـالج، ژروم فـرارى، 1396، ص. 87).

ترجمۀ مکانیکى برخى جمله ها 
در برگـردان یـا ترجمـۀ یـک اثـر، دو رویکرد اساسـى بـه متِن مبـدأ وجود دارد: نخسـت 
ترجمـۀ واژه بـه واژة و عین به عیـن کلمـات و جمله هـا بـه منظور وفـادارى متـِن مقصد به 
متـِن مبـدأ و رسـاندن مفهـوم و معنـى آن اسـت؛ دوم ویرایـش جزیـى متـن، به منظـور 
بازسـازى لحـن و زبـان واقعـى اسـت. رویکـردى کـه در ترجمۀ این اثر بیشـتر به چشـم 
مى خـورد، ترجمـۀ واژه بـه واژه و عین به عیـن کلمه هـا و جمله هـا به منظـور وفـادارى بـه 
متـن مبـدأ اسـت. ایـن رویکـرد، بـه خودى خـود مزیتى سـتودنى بـراى ترجمـۀ یک اثر 
محسـوب مى شـود؛ امـا گاه تکیه بـر ترجمۀ واژه بـه واژه موجـب نادیده گرفته شـدن لحن 
و زبـان داسـتانى شـده و جمله هـا را به شـکلى خشـک و مکانیکـى درآورده اسـت. نیـاز 
بـه یـادآورى اسـت کـه شـمار ایـن جمله هـا در متـن بسـیار انـدك اسـت؛ ولـى توجه و 
دقـت بیشـتر مترجمـان به لحـن و زبان داسـتانى، مى توانسـت به گیراتر شـدن ترجمه و 
صمیمـت بیشـتر متن بـا مخاطب کمک کنـد. چنیـن  جمله هایى در صفحه هـاى آغازین 

کتـاب نمـود بیشـترى دارد کـه در ادامـه دو نمونـه از آن هـا را مى توان مشـاهده کرد:
 ماگالـى کـه مى دیـد مدت هـاى مدیـد اسـمش اعـالم نمى شـود، عصبـى مى شـد و 
مجبـور بـه کار بیشـتر بـود تـا این کـه دومرتبـه اسـمش بـا رنگـى زیبـا و جادویـى روى 

اکـران بیایـد، بـا وجـود این ربطـى بـه نتایـج نداشـت (ژروم فـرارى، 1396، ص. 41).
ایـن دامنـه بـا چنـان قدرتـى در قلمـرو گسـترده شـده اسـت کـه روح انسـان قـادر 
بـه درك و شناسـایى آن نیسـت. ایـن مسـئله بـه هیـچ وجـه در زندگى مبهـم و تاریک، 
درك و شـناخته نشـده اسـت و فقـط مطابـق با منطق مسـتقل، کور و سرسـخت شـکل 
مى گیـرد. در ایـن پـروژه هیچ کـس، نـه اربابـان، نه بـردگان، نه حاکمـان، و نـه آن ها که 
تحـت حاکمیـت هسـتند وجـود نـدارد. در ایـن پـروژه، نـه موانع، نه شـورش، نـه اقدام، 
نـه ابتـکار، نـه افـکار، و نـه درمان نیـز وجود نـدارد، این فقـط جریانى از نیـروى غیرقابل 
مقاومتـى اسـت کـه همه چیـز را براسـاس یـک جاذبـۀ متعـارف جهانـى بـا خـود مى برد 

(ژروم فـرارى، 1396، ص. 44).

نتیجه گیرى
اهـل  مـردى  دربـارة  بلنـدى  داسـتان  حقیقـت  در  حیـوان،  یـک  انسـان،  یـک  کتـاب 
فرانسـه اسـت (اشـارة مسـتقیم در متـن بـه ملیـت شـخصیت نشـده اسـت) کـه بـراى 
یافتـن کار و هدفمنـد کـردن زندگـى خـود بـه عنـوان مـزدور، روانـۀ کشـورهاى دیگر و 
به ویـژه خاورمیانـه مى شـود. در ایـن کتـاِب کم حجـم، آنچـه بیـش از همـه جلـب توجه 
مى کنـد، تأکیـد نویسـنده بـر رخدادهـا و صحنه هـاى به نسـبت خشـونت آمیزى اسـت 
کـه نمایانگـر شـیوة برخورد انسـان ها بـا دیدگاه هـاى متفـاوت در جهان امـروزى خواهد 
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بـود. تقابل هـاى متعـدد و گوناگـون، از دیگـر ویژگى هـاى برجسـتۀ ایـن کتـاب اسـت 
کـه مهم تریـن آن هـا عبـارت اسـت از: تقابـل میـان گذشـته و اکنـون، اکنـون و آینـده، 
خشـونت و مهربانـى، جنـگ و عشـق، تنهایـى و اجتمـاع، سـکون و ناپایـدارى، مانـدن و 
رفتـن، هدفمنـدى و بى هدفـى، عالقـه و تنفـر، سـنت و مدرنیته، انسـان بـودن و حیوان 
بـودن و در نهایـت، مـرگ و زندگـى. در مجمـوع ایـن کتـاب داراى ویژگى هاى برجسـته 
و قابـل تأملـى اسـت کـه برخـى از مهم تریـن آن هـا عبارتنـد از: بازنمایـى غیرجانبدارانۀ 
معانـى  ایجـاد  امـروزى،  انسـاِن  دغدغه هـاى  بـه  توجـه  (ایدئولوژى هـا)،  جهان بینى هـا 
چندالیـه و جهان شـمول، درهم آمیـزى و نمایـش موفـق ابعـاد و ویژگى هـاى گوناگـون 
انسـانى (عشـق، خشـونت، مهربانـى و...)، روایت گـرى خالقانـه و تأثیرگـذار، انتقال دقیق 
و نوآورانـۀ روایـت از یـک راوى بـه راوى دیگـر، بازنمایـى نقـش خشـونت در تعامل هـاى 
انسـانى، نمایـش پـوچ شـدن زندگـى انسـان و... . در ایـن میـان، برخـى اشـکال هاى 
جزیـى نیـز دیـده مى شـود کـه گاه سـاختار یکپارچـه، متعـادل و پرکشـش اثـر را بـا 
اندکـى بى نظمـى همـراه سـاخته اسـت کـه از آن جملـه، مى تـوان بـه مـواردى چـون: 
هماهنـگ نبـودن قصۀ منصـور حالج با متن و بیـرون زدن آن از سـاختار روایت، چینش 
خودکشـى مـرد جـوان با کشـته شـدن حـالج، پایان بنـدى نامأنـوس و معنا دار اثـر و در 

نهایـت، ترجمـۀ مکانیکـى برخـى از جمله هـا اشـاره کـرد.
 بـا نگاهـى کلـى بـه موارد گفته شـده، مى تـوان این کتـاب را با توجه بـه حجم اندك 
آن، چکیـده اى از زندگـى نابسـامان و پرهرج ومـرج انسـاِن امـروزى دانسـت کـه در میان 
انبوهـى از دیدگاه هـا و جهان بینى هـاى شـعارگونه و متعصبانه، گرفتار آمده اسـت و براى 
برون رفـت از ایـن گـرداب، راهـى جـز زوال و فنـا، پیـش روى خـود نـدارد. ایـن کتـاب، 
در حجمـى بسـیار انـدك، توانسـت جنبه هـاى گوناگونـى از زندگى انسـان امـروزى را به 
نمایـش بگـذارد کـه کنار هـم قرارگرفتـن آن ها بـراى بسـیارى از مخاطبـان باورنکردنى 
و چه بسـا غیرممکـن اسـت. در حقیقـت، ایـن اثـر، نمایـش تقابـل دیدگاه هـا، کنش ها و 
جنبه هـاى گوناگـون و گاه متناقـض زندگى انسـان امروزى، با نگاهى موشـکافانه اسـت و 

مخاطـب را بـه نگاهـى ژرف نگرانـه بـه اوضـاع جهان پیرامـون خود دعـوت مى کند.

پى نوشت
1. داسـتان بلنـد: نوعـى داسـتان کـه از داسـتان کوتـاه طوالنى تر و از رمـان کوتاه تر اسـت. بیشـتر آن را با 
ناولـت و رمـان کوتـاه یکـى دانسـته اند (سـیما داد، 1385، ص. 212). بـا توجـه به حجم انـدك این کتاب 
و نیـز محـدود شـدن شـخصیت پردازى ها و ایجـاز بـه کار رفتـه در پرداخت هـا، نگارنـده کاربـرد اصطـالح 

«داسـتان بلنـد» را بـراى ایـن کتـاب در مقایسـه بـا اصطالح «رمـان» ارجـح مى داند.
2. روایت شناسـى: شـعبه اى از رویکـرد علمـى بـه نسـبت نوینـى اسـت کـه دغدغـۀ اصلـى آن شناسـایى 
عناصـر سـاختارى و حالت هـاى مختلـف ترکیـب ایـن عناصر در روایـت، شـگردهاى تکرارشـونده روایت و 

تحلیـل انـواع گفتمـان در روایـت اسـت. (سـیما داد، 1385، ص. 254).

عشق، خشونت، تعصب و زوال؛ نمایش جنبه هاى گوناگون و متناقض انساِن امروزى
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3. جهان بینـى (ایدئولـوژى): ایدئولـوژى بـه مجموعـه اى از باورهـا و ایده هـا گفتـه مى شـود کـه بـه عنوان 
مرجـِع توجیـِه اعمـال، رفتـار و انتظارهـاى افـراد عمـل مى کنـد. مجموعـه اى اسـت از ایده هـا، نظرهـا، 

اعتقادهـا و نگرشـها: ماننـد جهان بینـى یـک طبقـه یـا گـروه اجتماعـى (پیـن،1382).
4. مدرنیتـه (modernity): دربردارنـدة عناصـر فکـرى و فلسـفى درون تمـدن جدیـد اسـت. (فتـح اهللا 

(186 ص.   ،1388 بى نیـاز، 
5. مدرنیسـم: (modernism): دربردارنـدة نمودهـاى بیرونى تمدن جدید اسـت (فتـح اهللا بى نیاز، 1388، 

ص. 186).
6. جمـال میرصادقـى (1379) برخـى از ویژگى هـاى داسـتان هاى رئـال، واقعـى یـا واقع گـرا را چنیـن 
بیـان کـرده اسـت: «تصویرگـر تاروپـود ظـرف روح انسـانى و نمایشـگر رابطه هـا، اختالف هـا، انتظارهـا، 
آرمان هـا، امیدهـا، رؤیاهـا، غم هـا و شـادى ها، رنج هـا و محرومیت هـا، واقع بینـى و توضیـح اوضـاع و حوال 
محیـط اجتماعـى آدمـى» (جمـال میرصادقـى، 1379، ص. 263). داسـتان واقع گراى مدرن: داسـتانى که 
دربردارنـدة ویژگـى داسـتان رئـال یـا واقع گراسـت و بـه کمـک شـیوه هاى نوین و مـدرن داسـتان پردازى، 
ماننـد: جابه جایى هـاى زمانـى و مکانـى، بهره گیرى از راویـان گوناگـون، درون گرایى، توجه بـه دغدغه هاى 

فـردى انسـان ها، آزادى اندیشـه و عمـل شـخصیت ها و... روایـت شـود (نگارنـده).
7 و 8. بـراى شـناخت انـواع راوى مى تـوان بـه کتـاب ارزشـمند عناصر داسـتان نوشـتۀ جمـال میرصادقى 

مراجعـه کـرد (جمـال میرصادقـى، 1379، ص ص. 394 - 419).
9. منصـور حـالج کـه بـه عنـوان یـک عـارف بـزرگ و شـاعر شـناخته مى شـود، سـال 244 هجـرى در 
بیضـاى فـارس بـه دنیـا آمـد. پـس از سـفرهاى متعـدد به بغـداد، خراسـان، چیـن، هندوسـتان و مکه، در 
بغـداد سـاکن شـد و بـا خطابه هـاى شـگفت آور و آتشـین خـود به تهییـج مـردم پرداخت. سـپس مدت ها 
در شـوش و تسـتر (شوشـتر) مخفـى شـد. سـال 309 هجـرى در زمـان خلیفه المقتذ عباسـى، بر اسـاس 
حکمـى کـه در یـک دادگاه 24 نفـره از سـوى فقها در بغداد تشـکیل شـد، حاکم شـرع، ابوبکر بـن الحداد، 
ریختـن خـون او را بـه اتهـام قرمطـى بـودن مشـروع دانسـت و دو روز بعد، پس از قطع دسـت و پـا به دار 

آویخته شـد (ژروم فـرارى، پاورقـى، ص. 14).
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ــانه  ــه و روان شناس ــرد روانکاوان ــر رویک ــده از عم ــک س ــش از ی ــی بی ــده: کم چکی
ــدان دراز  ــه چن ــر ن ــی عم ــرد ط ــن رویک ــال ای ــذرد، بااین ح ــی نمی گ ــن ادب ــه مت ب
ــاید.  ــی بگش ــون ادب ــد مت ــل و نق ــه تحلی ــی ب ــای نوین ــت دیدگاه ه ــته اس ــود توانس خ
نگارنــدۀ ایــن مقالــه در تحلیــل داســتان های ســه مجموعــه داســتان از یــک نویســندۀ 
ــوان (آدم هــای اشــتباهی)  ــد و تحــت عن ــو) کــه در یــک جل فارســی زبان (شــیوا مقانل
منتشــر شــده اســت بــا نگاهــی گــذرا بــه تعــدادی از نظریه هــای نقــد ادبــی روانکاوانــه 
ــد؛  ــی کن ــتان ها را بررس ــگارش داس ــنده در ن ــودآگاه نویس ــر ناخ ــت تأثی ــیده اس کوش
ــگردها،  ــن، ش ــرار مضامی ــود را در تک ــر خ ــن تأثی ــد ای ــد ش ــه خواه ــه مالحظ چنان ک
اســتعارات و ســایر نشــانه های متــن آشــکار ســاخته اســت. از جملــه مضامیــن مکــرر 
ــتان های  ــم و داس ــدن، وه ــون ب ــه مضم ــوان ب ــنده می ت ــن نویس ــتان های ای در داس
ــوان  ــتانی می ت ــگردهای داس ــی و از ش ــق و تنهای ــقانه و عش ــام عاش ــاک، انتق وهمن
ــتان ها  ــگارش داس ــی در ن ــای زبان ــام و بازی ه ــت مدرن، ابه ــی پس ــی بازیگوش ــه نوع ب

اشــاره کــرد.

ــخصی،  ــطورۀ ش ــرر، اس ــن مک ــنده، مضامی ــودآگاه نویس ــکاوی، ناخ ــدواژه:  روان کلی
ــل3 ــن نوئ ــورون2، ژان بلم ــارل م ــو، ش ــیوا مقانل ش

مقدمه
مجموعــه داســتان آدم هــای اشــتباهی، داســتان های ســه مجموعــه داســتان از 
شــیوا مقانلــو را در بــر می گیــرد. کتــاب اول، اولیــن بــار بــا نــام کتــاب هــول در 
ســال 1382 از ســوی نشــر چشــمه بــه بــازار آمــد. کتــاب دوم نخســتین بــار بــا 
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عنــوان دود مقــدس در ســال 1385 در انتشــارات ققنــوس بــه چــاپ رســید و 
کتــاب ســوم کــه پنــج داســتان کوتــاه را شــامل می شــود، نخســتین بــار اســت 

کــه نشــر نیمــاژ تحــت عنــوان کلــی آدم هــای اشــتباهی منتشــر می کنــد.
ُحســِن ایــن مجموعــه داســتان ایــن اســت کــه بــه خواننــده امــکان می دهــد 
رونــد شــکل گیری زبــان و نــگاه داســتان نویس را در ســیر زمــان شــاهد باشــد. 
در ایــن مجموعــه، حرکــت داســتان نویس از تجربه گرایــی و آزمــون و خطــا و تــا 
حــدودی تفنــن تــا نگاهــی جــدی بــه داستان نویســی به خوبــی مشــهود اســت. 
ــی  ــد خطوط ــر می رس ــه نظ ــه ب ــن مجموع ــتان های ای ــش داس ــد خوان در رون
محــو و مشــترک داســتان ها را ـ کــه لزومــاً حــول محــور یــک موضــوع واحــد 
ــن خــط مشــترک از  ــه بنــد می کشــد. ای نوشــته نشــده اند ـ چــون رشــته ای ب

دیــدگاه نگارنــده، همــان تأثیــر ناخــودآگاه نویســنده بــر اثــر خویــش اســت.
ــودآگاه  ــرای ناخ ــی ب ــش عظیم ــون نق ــی تاکن ــای ادب ــۀ پژوهش ه در زمین
ــان  ــی در جری ــن ادب ــودآگاه مت ــی ناخ ــده و حت ــودآگاه خوانن ــنده، ناخ نویس
ــه  ــه ب ــت. توج ــده اس ــه ش ــر گرفت ــات در نظ ــش ادبی ــق و خوان ــش، خل آفرین
جنبــۀ ناخــودآگاه رفتــار انســان را نخســتین بــار زیگمونــد فرویــد4 وارد قلمــرو 
روان شناســی نویــن کــرد. او بــه منظــور کشــف امیــال واپــس زده از ورای گفتــار 
آگاهانــه بــه تحلیــل آثــار ادبــی روی آورد و اثــر نویســنده را محصــول شــخصیت 

ــدی، 1392: 7). ــی و عب ــت (بلیغ ــی اش دانس ــاالت روان و ح
ــایر  ــۀ س ــه و مطالع ــورد توج ــی م ــه از روان آدم ــن جنب ــد ای ــس از فروی پ
ــرار گرفــت. شــارل مــورون مترجــم  ــه نیــز ق پژوهشــگران حــوزۀ نقــد روانکاوان
و منتقــد ادبــی فرانســوی در دهــۀ شــصت میــالدی نظریــۀ نقــد روان ســنجانه5 

■ مقانلو، شــیوا (1396). مجموعه داستان آدم هاى 
اشتباهى. تهران: نیماژ.
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ــنده  ــای نویس ــتجوی رّد پ ــه جس ــه ب ــن نظری ــاس ای ــر اس ــرد. او ب ــرح ک را مط
در متــن پرداخــت (نامورمطلــق، 1392: 364). بــه ایــن ترتیــب از ورای 
آشکارســازی زنجیره هــای اســتعاری متــن ادبــی یعنــی برجســته کــردن 
ــز از  ــرده و نی ــه خــود مشــغول ک مضامیــن نمادینــی کــه ذهــن نویســنده را ب
ــون  ــار گوناگ ــان آث ــه می ــی ک ــان و ظریف ــی پنه ــط بینامتن ــف رواب ــق کش طری
ــه چیــزی دســت یافــت کــه او «اســطورۀ  ــوان ب نویســنده مشــترک اســت می ت
ــرای دســتیابی  ــد (بلیغــی و عبــدی، 1392: 8). ب شــخصی6» نویســنده می خوان
ــی وی  ــبکه های تداع ــه ش ــد ب ــت بای ــف، نخس ــر مؤل ــخصی ه ــطورۀ ش ــه اس ب
دســت یافــت کــه بــه صورتــی احتمــاالً غیــرارادی و ناخــودآگاه بــه متــن و قلــم 
او راه یافتــه اســت. ایــن کار بــا اســتخراج صــور تکــراری ممکــن می گــردد. ایــن 
عناصــر تکــراری، ویژگی هــای ســاختاری را شــکل می دهــد کــه تحقــق آنهــا در 
آثــار نویســنده «اســطورۀ شــخصی» او را تشــکیل می دهــد (نامورمطلــق، 1392: 
365). بــا اســتخراج ایــن عناصــر، مضامیــن، شــگردها و صــور مکــرر کــه از ضمیر 
ناخــودآگاه نویســنده برخاســته اســت می تــوان بــه شــناخت عمیق تریــن 
بخش هــای ضمیــر نویســنده و در نتیجــۀ اســطورۀ شــخصی او از خــالل متونــی 

ــده اســت، دســت یافــت (همــان: 366). کــه آفری
ژان بلمــن نوئــل پژوهشــگر معاصــر نیــز کــه مبحــث «ناخــودآگاه متــن7» را 
مطــرح کــرده اســت حضــور نویســنده را در حاشــیه قــرار داده و متــن را از ایــن 
ــو، 1389:  ــهناز خضرل ــی و ش ــد (دفترچ ــرار می ده ــکاوی ق ــورد روان ــر م منظ
184). هــر چنــد در روش متــن کاوی، تنهــا یــک متــن، مجموعــه ای منســجم 
ــّد نظــر نیســتند  ــار دیگــر او م در نظــر گرفتــه می شــود و شــخص مؤلــف و آث

ــل، 1393: 98). (بلمــن نوئ
ــنده در  ــتان های نویس ــتباهی کل داس ــای اش ــۀ آدم ه ــه در مجموع  ازآنجاک
دســترس اســت (البتــه بــه جــز «داســتان عروســک» از مجموعــه داســتان کتــاب 
هــول و داســتان های کتــاِب آنهــا کــم از ماهی هــا نداشــتند کــه در ســال 1391 
از ســوی نشــر ثالــث منتشــر شــده)، از ایــن رو در تحلیــل ایــن داســتان ها نیــز 
ــارل  ــدگاه ش ــاً دی ــده، خصوص ــر ش ــای ذک ــه نظریه ه ــی ب ــا نیم نگاه ــوان ب می ت
مــورون، بــه کشــف مضامیــن و شــگردهای غالــب در نــگاه و زبــان نویســنده کــه 

ــه الی خطــوط داســتان ها نشــان می دهــد، دســت یافــت. خــود را از الب
ایــن مضامیــن واحــد کــه تقریبــاً تمامــی داســتان های ســه کتــاب را شــامل 
می شــوند و همچنیــن شــگردهایی کــه نویســنده تعــدادی از داســتان های 

ــد از: ــت (5-7)، عبارت ان ــگارش درآورده اس ــه ن ــاس آن ب ــر اس ــود را ب خ
ــرد  ــش/ م ــان/ عط ــتان های سیگارکش ــتان (در داس ــدن در داس ــون ب 1ـ مضم

ــر/ ســبز مثــل آب)؛ عنکبــوت/ یــک عکــس واقعــی/ آســمان پ
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داســتان های  (در  فراواقعــی  وهمنــاک/  داســتان های  و  وهــم  مضمــون  2ـ 
ــی)؛ ــس واقع ــک عک ــر/ ی ــمان پ ــالک 23/ آس ــش/ پ عط

3ـ مضمــون عشــق و تنهایــی یــا رفتــن و تــرک رابطــه (در داســتان های 
ــل آب)؛ ــبز مث ــیطان/ س ــب ش ــو/ ش ــگ/ پالت ــاه و پلن ــش/ م ــان/ عط مزاحم

4ـ مضمــون انتقــام عاشــقانه (در داســتان های مــرگ و دوشــیزه/ زنده یــاد 
ــل آب)؛ ــبز مث ــک/ س ــش/ عروس ــرا/ عط کلئوپات

کلئوپاتــرا/  زنده یــاد  (داســتان های  پســت مدرن  بازیگوشــانۀ  متن هــای  5ـ 
ــیطان)؛ ــب ش ــه/ ش کتیب

ــرد  ــتان های م ــی (در داس ــازی زبان ــی ب ــا نوع ــتان ی ــان] داس ــام در [زب 6ـ ابه
ــایه)؛ ــز/ همس ــرد پرالش ــو/ ولگ ــان/ پالت ــل/ مزاحم ــوت/ اباطی عنکب

ــک  ــتان های ی ــدگاه (در داس ــر دی ــا تغیی ــازی ب ــی در ب ــی تجربه گرای 7ـ نوع
ــز). ــرد پرالش ــه/ ولگ ــتی زنان ــک دوس ــره/ ی ــه نف ــتی س دوس

در ایــن مجــاِل انــدک، بــه تحلیــل یکــی دو داســتان از هــر مضمــون اکتفــا 
می کنیــم و ذیــل آن ســایر داســتان های مجموعــه را کــه هم مضمــون داســتان 

مــورد نظــر نیــز هســت، بررســی خواهیــم کــرد.

1ـ مضمون بدن
در داســتان های سیگارکشــان/ عطــش/ مــرد عنکبــوت/ یــک عکــس واقعــی/ 

آســمان پــر/ ســبز مثــل آب
ــا تعریــف ذهنــی مــا از هویــت و خویشــتنمان  مفهــوم بــدن، بــه قــدری ب
آمیختــه کــه معمــوالً وقتــی از خــود حــرف می زنیــم ناخــودآگاه کلیــت ذهنــی 
ــان  ــز انس ــناختی8 نی ــدگاه ش ــم. از دی ــر داری ــد نظ ــر دو را م ــمی مان ه و جس
موجــودی جســمانی اســت و جهــان را بــه واســطۀ جســمش ادراک می کنــد. 
مــا از طریــق موقعیــت جســمانی مان در جهــان، جهــان را می شناســیم 
ــای  ــطۀ ویژگی ه ــه واس ــان ب ــِت پیرامونم ــا از واقعی ــک از م ــت هری و برداش
ــا  ــه م ــم اینک ــه علی رغ ــت ک ــه اینجاس ــب توج ــا جال ــت. ام ــمانی مان اس جس
ــم، اغلــب  ــق بدنمــان درمی یابی بودنمــان در جهــان و آگاهــی خــود را از طری
اوقــات در تجــارب روزمره مــان از حضــور بــدن آگاه نیســتیم و تنهــا وقتــی از 
ــه  ــا هرگون ــاری ی ــا بیم ــه درد ی ــویم ک ــب آگاه می ش ــِر غای ــن حاض ــور ای حض
ــاذری و حمیــدی،  ــدن غایــب را برایمــان حاضــر می کنــد (اب ناراحتــی ایــن ب

.(134-129  :1387
بــدن در داســتان های سیگارکشــان و عطــش، موجودیتــی مســتقل از خــود9 
ــن مفهــوم روبه روییــم  ــا ای ــدن ب دارد. درحالی کــه در مباحــث جامعه شناســی ب
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ــم  ــا ه ــان و ب ــکلی هم زم ــه ش ــتند و ب ــدا نیس ــزا و ج ــود، مج ــدن و خ ــه ب ک
ــوند. ــه می ش تجرب

ــال  ــان، در ح ــمی بی ج ــرده، جس ــی م ــا بدن ــان ب ــتان سیگارکش در داس
ــا  ــت. در اینج ــود آگاه نیس ــرگ خ ــوز از م ــه هن ــم ک ــدن روبه رویی ــی ش مومیای
ردپایــی از دوگرایــی میــان بــدن و ذهــن در فلســفۀ غــرب کــه دکارت10 واضــع 
ــان  ــن همچن ــه ذه ــرده درحالی ک ــم، ُم ــورد (جس ــم می خ ــه چش ــت، ب آن اس
فعــال و پویاســت). در نتیجــه هــم در ایــن داســتان و هــم در داســتان عطــش، بــا 
نوعــی فاصله گــذاری میــان خــود و جســم و اســتقالل جســم از ذهــن مواجهیــم.
ــی  ــت در اتاق ــه مدت هاس ــت ک ــی اس ــتان زن ــه داس ــش، ک ــتان عط در داس
جــدا از همســرش می خوابــد و چنــد وقتــی اســت کــه شــب ها، تنــش 
بی اختیــار ملحفه هــا را بــه آتــش می کشــد نیــز ایــن فاصلــه وجــود دارد. آنجــا 
کــه شــخصیت زِن داســتان بــه حــرف شــوهرش کــه از پشــت پــاراوان به پزشــک 
می گویــد همســرش شــب ها تنهــا می خوابــد می خنــدد و راوی از قــول او 

ــودش!» (ص 24). ــدن خ ــا ب ــود، ب ــودش ب ــا خ ــود. ب ــا نب ــه «تنه ــد ک می گوی
ــت. از  ــهود اس ــی مش ــود، به خوب ــم و خ ــان جس ــذاری می ــا فاصله گ در اینج
ایــن دوگرایــی در ایــن دو داســتان بــه وضعیــت شــیءوارگِی بــدن در دو داســتان 
ــدن  ــژه، ب ــه اُب ــدن به مثاب ــی ب ــیم؛ یعن ــل آب می رس ــبز مث ــوت و س ــرد عنکب م

ــن. ــۀ مت به مثاب
ــردا ده ســالی می شــود کــه در  ــا ف مــرد عنکبــوت اعتــراف می کنــد کــه «ت
ــده  اتاقکــش تنهــا نشســته اســت و زار دیــدن کســی اســت کــه ناخن هــای زن
داشــته باشــد و وقتــی در آغــوش بگیــردش ناخن هایــش را تــوی پشــِت ـ مــرد 
عنکبــوت ـ فــرو کنــد زن یــا مــردش هــم (از دیــِد او) فرقــی نمی کنــد و الهــام 
ــد  ــه کن ــش دیکت ــذارد روی بدن ــتن و بگ ــاره نوش ــرای دوب ــد ب ــارش باش و اجب
ــش را  ــه اش را، منقاش ــدادش را، پنج ــذارد م ــد و بگ ــاک کن ــش را پ و غلط های
بتراشــد و روی صورتــش بــرای تمامــی رونــدگان و آینــدگان پیامــی بنویســد و 

البتــه بدانــد کــه بعــدش بایــد بــرود».11
ــدن را  ــدن، ب ــی روی ب ــدن، نقاش ــتن روی ب ــدن و نوش ــه ب ــاره ب ــن اش ای
ــم  ــا ه ــا را روی آن ب ــا رنگ ه ــاش ت ــرای نق ــردن ب ــی ک ــت نقاش ــون پال همچ
ــی ـ  ــوم نقاش ــه ب ــدن ب ــل ب ــد و تبدی ــاک کن ــا آن پ ــش را ب ــزد و قلم موی بیامی
کــه در داســتان ســبز مثــل آب نیــز بــه چشــم می خــورد ـ به نوعــی بیانگــر آن 

ــدن، مســئلۀ نویســنده اســت. اســت کــه ب
ــدی  ــت، قی ــت اس ــد حال ــک قی ــتان ی ــام داس ــان، ن ــتان سیگارکش  در داس
ــد نشــان از کنشــی  کــه عمــل شــخصیت داســتان را شــرح می دهــد و می توان
عــادی داشــته باشــد امــا در ادامــه درمی یابیــم کــه همیــن قیــد، القیدانــه بــه 

مضامین مکرر در ناخودآگاه نویسنده
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فاجعــه ای در داســتان منجــر می شــود و گویــی مــا کــه خواننده ایــم همــراه بــا 
شــخصیت داســتان ـ ســرباز موطالیــی ـ هنــوز از وقــوع آن فاجعــه و فاجعــه ای 

ــم. ــرگ او ـ بی خبری ــی م ــر ـ یعن دیگ
داســتان از زاویــۀ دیــد دوم شــخص مفــرد آغــاز می شــود. صــدای راوی مــدام 
شــخصیت را ـ کــه هماننــد ســایر شــخصیت ها در داســتان های ایــن مجموعــه 
جــز داســتان های کتیبــه و کلئوپاتــرا نــام نــدارد ـ خطــاب قــرار می دهــد و مــا 
ماوقــع را از زبــان او می شــنویم امــا در میانــه، داســتان ســه بــار گریــز می زنــد 
ــی و  ــی موطالی ــروح را گاه ــه مج ــای کل ک ــخص دان ــوم ش ــد س ــۀ دی ــه زاوی ب
جایــی ســرباز می نامــد و اشــاره می کنــد کــه ســرباز، نقاشــی اســت کــه آمــده 
بــوده تــا بدن هــای در حــال مــرگ را نقاشــی کنــد؛ از همیــن اولیــن داســتان، 

بــا رویکــرد خــاص نویســنده بــه بــدن نیــز روبــه رو می شــویم:
مجــروح، موطالیــی اســت، نقــاش و ســرباز دلــش می خواســته پیچ وتاب خشــک 
بدن هــای رو بــه مــرگ را نقاشــی کنــد و تصویــر انگشــتان چنگ شــده ای را کــه در 
ــدۀ  ــدک انگشــت شســت و ســبابۀ راستشــان، می شــد میــل به زبان نیام ــۀ ان فاصل
ــا آن  ــرد، ت ــم می ک ــه اش حک ــه وظیف ــد ک ــد. بمان ــیگار را دی ــن س ــیدن آخری کش

دیگری هــا را از ایــن خواهــش محــروم کنــد. (ص 12، ســطر 14).
ــل آب  ــبز مث ــتان س ــیمیلیان در داس ــه ماکس ــت ک ــان کاری اس ــن هم و ای
ــان نقاشــی می کشــد. ــا هــر محبوبــش می کنــد؛ او از بدن هــای مــردۀ آن نیــز ب

امــا در پایــاِن داســتان سیگارکشــان، بــه زاویــۀ دیــد اول شــخص می رســیم 
و درمی یابیــم کــه تــا اینجــا، روایــت را از دیــدگاه کتــِف ترک خــوردۀ شــخصیت 
ــان  اصلــی کــه مدفــون در گــوری دســته جمعی اســت شــنیده بوده ایــم. در پای
داســتان، راوی کــه خــود را کتــف ترک خــورده ای در گــوری دســته جمعی 
ــا تمامیــت بــدن یکــی می انــگارد، وقتــی  معرفــی می کنــد، ســرانجام خــود را ب

ــه: ــد ک می گوی
هنــوز در ایــن فکــرم کــه بهتــر بــود بــرای خاکســتر کــردن اردوی خودی هــا 

بــه جــای ســیگار از فنــدک اســتفاده می کــردم؟ (ص 14، ســطر آخــر)
از ایــن جملــه، پیداســت از ابتــدا نوعــی فاصله گــذاری میــان خــود شــخصیت 
ــاب  ــه از انتخ ــن نکت ــه و ای ــورت گرفت ــش) ص ــای بدن ــی از اعض ــدن او (یک و ب

زاویــۀ دیــِد دوم شــخص پیداســت.

2ـ مضمون وهم و داستان های وهمناک/ فراواقعی
در داستان های عطش/ پالک 23/ آسمان پر/ یک عکس واقعی

دومیــن مضمــون نهفتــه در ناخــودآگاه نویســنده مضمــون وهــم اســت کــه 
پــای داســتان های وهمنــاک را پیــش می کشــد و رّد آن در چنــد داســتان 



35089

 ۴ ــــــ ۳  ،  
۱۳۹۷ ـــ    

مجموعــه بــه چشــم می خــورد. نویســنده در گفتگویــی کــه بــا روزنامــۀ اعتمــاد 
کــرده به صراحــت بــه مضمــون وهــم به عنــوان یکــی از مضامیــن مــورد عالقــۀ 

خــود اشــاره کــرده اســت.
ــه  ــن زمین ــی در ای ــی اساس ــه پرسش ــد ب ــث بای ــه بح ــش از ورود ب ــا پی ام
چیســت؟  فراواقعــی  یــا  وهمنــاک  داســتان  اصــوالً  اینکــه  داد:  پاســخ 
(جــا دارد بــه ایــن نکتــه اشــاره شــود کــه وهمنــاک برابــر پیشــنهادی 
(the fantas tic) اصطــالح  مقابــل  در  اســت  خــوزان  مریــم  زنده یــاد 

کــه بــا فانتــزی متفــاوت اســت و نگارنــده در جــای دیگــر، معــادل فراواقعــی را 
نیــز در مقابــل ایــن اصطــالح دیــده  اســت).

ــتان  ــۀ «داس ــل از مقال ــه نق ــاک ب ــتان های وهمن ــتِی داس ــه چیس ــخ ب پاس
ــت: ــن اس ــوزان (1370) چنی ــم خ ــاد مری ــتۀ زنده ی ــاک»، نوش وهمن

در بعضــی روایت هــا نویســنده از وقایعــی ســخن بــه میــان مــی آورد 
ــن  ــت کم چنی ــا دس ــدارد ی ــود ن ــع وج ــم واق ــا در عال ــوع آنه ــکان وق ــه ام ک
می نمایــد... تزوتــان تــودوروف در یکــی از آثــارش بــا همیــن عنــوان بــه معرفــی 
ــخصیت  ــاک، ش ــری وهمن ــد در اث ــت. او می گوی ــه اس ــی پرداخت ــوع ادب ــن ن ای
ــع  ــم واق ــا در عال ــوع رویداده ــال وق ــورد احتم ــر دو در م ــده ه ــی و خوانن اصل
ــه یکــی از ایــن دو طریــق برطــرف می گــردد:  ــد و تردیــد آنهــا ب دچــار تردیدن
یــا در پایــان روایــت، وقایــِع بــه ظاهــر عجیــب، توجیــه عقالنــی می یابــد و یــا 
ــت.  ــع رخ داده اس ــم واق ــر از عال ــی غی ــوادث در عالم ــه ح ــود ک ــوم می ش معل

(خــوزان، 1370: 34)
ویژگــی اصلــی داســتان های فراواقعــی یــا وهمنــاک نفــوذ یکبــارۀ ابهــام در 
چارچــوب زندگــی واقعــی اســت. ایــن داســتان ها کــه ماهیتــی کامــًال متمایــز از 
داســتان های پریــان دارنــد بــا  احــوال بیمارگــون ضمیــر انســان هــم مرتبط انــد، 
احوالــی کــه  هنــگام ظهــور پدیده هایــی همچــون توهــم و کابــوس، جلوه هایــی 
از دلهــره و هــراس در آن پدیــدار می شــود. تمایــز میــان داســتان های پریــان و 
ــی  ــان دنیای داســتان های فراواقعــی از آن روســت کــه فضــای داســتان های پری
ــه  آن  ــرار می گیــرد، بی  آنکــه خدشــه ای ب ــار دنیــای واقعــی ق اســت کــه در کن
وارد کنــد؛ درحالی کــه داســتان فراواقعــی، دنیــای واقعــی را بــه  حــال خــود رهــا 
ــه  ــل را در آن ب ــاید غیرقابل تحم ــادی و ش ــکافی غیرع ــه و ش ــد و فاجع نمی کن

 نمایــش می گــذارد (بلیغــی و عبــدی 1392: 9).
همیــن جــا و در تحلیــل داســتان های فراواقعــی ایــن مجموعــه بایــد 
ــه  ــه» ک ــات و خراف ــوان «ادبی ــا عن ــرد ب ــاره ک ــیری اش ــوم گلش ــۀ مرح ــه مقال ب
درعین حــال کــه بــا خرافــۀ «داســتان، آینــۀ تمام نمــای زندگــی اســت» (یعنــی 
ــد، معتقــد اســت  ــف می کن ــات) مخال ــه ادبی ــدگاه تقلیــدی صــرف ب همــان دی

مضامین مکرر در ناخودآگاه نویسنده
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نقد رمان و مجموعه داستان

ــی  ــی و درون ــل واقعیــت برون ــق واقعیــت داســتانی در مقاب آشــنایی زدایی و خل
موجــود، بــه معنــای نادیــده گرفتــن زندگــی و جلوه هــای آن نیســت. از دیــد او، 
واقعیــت، تختــۀ پــرش نویســنده اســت و بــی آن از خلــق و ابــداع خبــری نیســت. 
امــا واقعیــت داســتانی ـ بــا اینکــه وامــداِر واقعیــت موجــود یــا تخیــل نویســنده 
اســت ـ واقعیتــی قائم بــه ذات اســت و توجیــه علــت وقــوع هــر حادثــه در خــوِد 

ــد باشــد (گلشــیری، 1378: 404). داســتان بای
ــا اســتناد بــه  در داســتان عطــش، ملحفه هــا خودبه خــود آتــش می گیــرد. ب
دیــدگاه گلشــیری بــه نظــر می رســد بــرای توجیــه ایــن واقعــۀ فراواقعــی بهتــر 
اســت بیــش از هــر جــا، بــه خــود داســتان رجــوع کنیــم شــاید بتوانیــم تختــۀ 

پــرش ایــن واقعــۀ باورنکردنــی را در واقعیــت بیابیــم:
زن، یــادش نمی آیــد بــرای ایــن آتش بازی هــای خودبه خــودی پیــش 
پزشــکی رفتــه باشــد. درحالی کــه مــردش می گویــد بارهــا پزشــکان کاغــذی و 
علفــی را آزموده انــد (ص 23). لباس هــای زن نخــی و بــی آزار اســت، مخصــوص 
ــت  ــه و از پش ــش البت ــته (در تخیل ــه داش ــم ک ــار ه ــاس. یک ب ــای حس بدن ه
ــرو  ــی ف ــواب رکاب ــاس خ ــک لب ــی ی ــای ارغوان ــازه) الی گیپوره ــن مغ ویتری
ــازه  ــن مغ ــت ویتری ــرد از پش ــد م ــاتنش را بچش ــرد س ــم س ــا طع ــه ت می رفت
کنــارش کشــیده کــه «بــه درد تــو نمی خــورد» (24). بــه ایــن ترتیــب می بینیــم 
کــه مــرد بــرای زن، مثــل پزشــک در جایــگاه قــدرت نشســته و مظهــر اقتــدار 
مطلــق اســت، چــون زن یــادش نمی آیــد کــه مــرد بــوده یــا پزشــک کــه گفتــه 
ــه  ــرده ای؟ چ ــه ک ــش چ ــدازی قبل ــش راه می ان ــه آت ــب هایی را ک ــن ش «ببی
ــم  ــن ه ــرای همی ــده ای؟» ب ــی دی ــه خواب ــد چ ــادت بمان ــی ی ــورده ای؟ حت خ
ــق  ــداری اش دقی ــواب و بی ــای خ ــام لحظه ه ــه تم ــیند و ب ــان می نش زن، هراس
ــق و  ــری مطل ــم ام ــرای زن در حک ــرد ب ــۀ م ــال گفت ــون به هرح ــود چ می ش
ــک  ــوار خن ــت. روی دی ــد. زن تنهاس ــد بخواب ــت. زن می ترس ــون و چراس بی چ
ادوکلــن می پاشــد و گونــه اش را بــه آن می چســبانَد و برخــالف توصیــۀ عجــوزۀ 
ــره  ــی قرق ــویۀ نعنای ــت. دهان ش ــردش کجاس ــد م ــت نمی دان ــدان، هیچ وق بی دن
ــم در  ــاز ه ــال ب ــاند. بااین ح ــش را فرومی نش ــا عط ــربت نعن ــون ش ــد چ می کن
خــواب، صــدای مــرد را از پشــت پــاراوان اتــاق معاینــه می شــنود کــه می گویــد: 
ــر اســت.  ــا کــه باشــد خــودش هــم راحت ت ــد. تنه ــا می خواب ــه، شــب ها تنه «ن
ــدد،  ــرد می خن ــرف م ــه ح ــرد؟» زن ب ــر می گی ــی ُگ ــاره ِک ــم دوب ــه می دان چ
ــت.  ــه هس ــودش ک ــدن خ ــد، ب ــرد نباش ــد؛ م ــا نمی دان ــودش را تنه ــون خ چ
ــند  ــر می کش ــر ب ــِش زن، س ــهوتناِک عط ــعله های ش ــه ش ــت ک ــه اس ــن گون ای
ــه  ــیطان ک ــب ش ــتاِن ش ــِل زِن داس ــت مث ــد. درس ــک را می گیرن ــام تش و تم
ــم  ــقی در ه ــان از بی عش ــد زن چن ــکار می کن ــقش را ان ــیطان عش ــی ش وقت
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ــه  ــه دوزخ و مگــر ن ــکار ب ــکار می رســد و از ان ــه ان می شــکند کــه از نومیــدی ب
اینکــه دوزخ جایــگاه آتــش اســت؟ پــس آتــش از اینجاســت کــه زبانــه می کشــد 
ــی  ــه تنهای ــوم ب ــه محک ــردش او را بیرحمان ــه م ــتر زن را ک ــعله هایش، بس و ش

ــد. ــود می کش ــت، در کام خ ــرده اس ک
هــر چنــد داســتان شــب شــیطان را در ایــن گــروه از مضامیــن، دســته بندی 
ــه  ــان ب ــن دو زن و رنجش ــان ای ــه ای می ــباهت ناخودآگاهان ــا ش ــم، ام نکرده ای
ــکار  ــه در ان ــه ریش ــت ک ــی اس ــن دو در رنج ــباهت ای ــورد. ش ــم می خ چش

ــوق دارد. ــوی معش ــان از س عشقش
مــرِد داســتان عطــش امــا مثــل شــیطان داســتان شــب شــیطان، پشــیمان 
ــت!  ــه هس ــت ک ــن اس ــر! همی ــد: «بپذی ــوب را از زن می دان ــی عی ــت. تمام نیس
چــه کنیــم؟ گفته انــد عــالج نــدارد... پــرکاری هورمون هــای بدنــت اســت و بــاال 
رفتــن ســن.» و بعــد یــا بــه حصــاری بــا اتاق هــای تــو در تــو مــی رود و هــر روز 
در یکی شــان بــا زنــی دیگــر خلــوت می کنــد، یــا راکــت تنیســش را تــوی هــوا 

ــظ!» ــن! خداحاف ــتراحت ک ــد: «اس ــه زن می گوی ــد و ب ــاب می ده ت
ــای  ــر «پس مانده ه ــدارد. اگ ــه ای ن ــون فاصل ــا جن ــش، ت ــتان عط زن داس
عقلــش یــاری اش کننــد» خیلــی کارهــا می کنــد. زندگــی و رختخــواب ســوخته 
ــاره ســامان می دهــد. حتــی وقتــی گذشــته ها را مــرور می کنــد بــه ایــن  را دوب
ــرد  ــا م ــت؛ ام ــس دانس ــا را برعک ــود روال رویداده ــه می ش ــد ک ــه می رس نتیج
یــادش داده کــه پــی علــت نگــردد. امــا صبــر زن دیگــر لبریــز شــده و حــاال تنهــا 
بــه ایــن فکــر می کنــد کــه نیم شــبی در خــواب بــه ســراغ مــرد بــرود و او را در 

خــواب در آغــوش بکشــد و آتشــش بزنــد.
در پایــان، هــر چنــد ابهــام کامــًال برطــرف نمی شــود امــا بــه قــول 
ــه  ــدرت توجی ــم و ق ــت می یابی ــتان را در واقعی ــرش داس ــۀ پ ــیری، تخت گلش
حــوادث فراواقعــی ایــن داســتان را در زندگــی روانــی و عاطفــی شــخصیت پیــدا 

می کنیــم.
ــم  ــاز ه ــنده ب ــد نویس ــر می رس ــه نظ ــاب اول ب ــایه از کت ــتان همس در داس
ــۀ  ــت در صفح ــا درس ــت، ام ــتان اس ــی در داس ــی فراواقع ــاد ابهام ــی ایج در پ
پایانــی داســتان، برگــی رو می کنــد کــه موجــب غافلگیــرِی نـَـه شــخصیت، کــه 
خواننــدگان می شــود و همیــن از ارزش ایــن داســتان کــه موفــق شــده بــود بــا 
ــطح  ــا س ــد و آن را ت ــد می کاه ــاد کن ــاک ایج ــی وهمن ــی فضای ــای زبان بازی ه

ــد. ــل می ده ــرف تقلی ــِی ص ــک بازیگوش ی
ــاز هــم در خلــق داســتانی  امــا در داســتان یــک عکــس واقعــی نویســنده ب
ــدگاه  ــخص، دی ــِد راوی اول ش ــۀ دی ــتان از زاوی ــد. داس ــق می یاب ــی توفی فراواقع
ســارا را نســبت بــه همــکاران و محیــط کارش بازمی گویــد، نویســنده در ایجــاد 

مضامین مکرر در ناخودآگاه نویسنده
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لحــن راوی کــه مناســب شــخصیت داســتان اســت کامــًال موفــق عمــل کــرده و 
ــت،  ــفاف اس ــارا، ش ــِد س ــر، از دی ــد. نیلوف ــر می کن ــتان را باورپذیرت ــن داس همی
ــد  ــی می توان ــد. حت ــور می کن ــم از او عب ــور ه ــی ن ــه حت ــفاف ک ــدری ش ــه ق ب
یکبــاره بــه موجــودی شــفاف و ژلــه ای رنــگ بــدل شــود امــا اینجــا هــم ســکوی 
ــده  ــه دی ــه روزی ک ــد ک ــراف می کن ــارا اعت ــون س ــت. چ ــت اس ــمان واقعی پرش
ــم زا  ــری توه ــای الغ ــده، داروه ــو ش ــمش مح ــش چش ــاره از پی ــر یکب نیلوف
ــت.  ــر اس ــاهداتی از او توجیه پذی ــن مش ــنیدن چنی ــه ش ــوده در نتیج ــورده ب خ
امــا مشــکل جایــی بــروز می کنــد کــه نیلوفــر در اینســتاگرام در صفحــۀ مــردی 
خارجــی عکســی از خــودش می بینــد. ماجراهایــی کــه پــس از آن رخ می دهــد 
غیرواقعــی نیســت امــا خــود ماجــرای تناســخ و حلــول همســر مــرد آمریکایــی 
در زمــان و مکانــی دیگــر در جســم نیلوفــر، توجیــه عقلــی نــدارد و ایــن ویژگــی 

ــد. ــتان می افزای ــودن داس ــرا ب ــر فراواقع گ ب
ابهــام موجــود در داســتان پــالک 23 هرچنــد خــاص داســتانی پســت مدرن 
ــن  ــان یافت ــا پای ــا ب ــت ام ــاک دانس ــوان آن را وهمن ــدان نت ــاید چن ــت و ش اس
داســتان، تاحــدودی تأثیــر ایــن ابهــام و ناشــناختگی در کام خواننــده می مانــد 
ــته از  ــاکنان خس ــه س ــی ک ــدی خال ــود واح ــی دارد. وج ــر وام ــه فک و او را ب
روزمرگــی پــالک 23 بی آنکــه از وجــود آن واحــد خالــی در ســاختمان مطلــع 
ــا شــنیدن صداهایــش و استشــمام بوهایــش تخیالتشــان را  باشــند می تواننــد ب
بــه آن نســبت بدهنــد و بــه کمــک خیال پــردازی اندکــی آســایش یابنــد. هــر 
یــک از ســاکنان ســاختمان پــالک 23، تجلــِی بخشــی از آرزوهــا و تمایالتشــان 
ــا در  ــت از کج ــوم نیس ــه معل ــد ک ــانه هایی می یابن ــا و نش ــا، بوه را در صداه
ســاختمان می پیچــد و گریــزان از روزمرگی هایشــان بــه آن می آویزنــد و 
ــده آن  ــت نفهمی ــچ وق ــگاور «هی ــای کن ــک آق ــر کوچ ــد؛ دخت ــال می بافن خی
بــوی ســحرانگیزی کــه ترکیبــی از عطــر گــرم و ســیگار ســرد اســت، از کــدام 
ــم  ــا موســیقی مالی ــوی همیشــه همــراه ب ــا او عاشــق ایــن ب ــد. ام واحــد می آی
َجــز شــده و تــوی ذهنــش بــرای صاحــب آن واحــد یــک زندگــی ایدئــال مجســم 
ــه  ــی ب ــر نوجوان ــدۀ دخت ــِر ریزخن ــوان، «ِکرِک ــرک نوج ــا، پس ــد» و بردی می کن

گوشــش خــورده اســت».
ــن  ــنده در ای ــه نویس ــت ک ــروری اس ــا ض ــه در اینج ــن نکت ــه ای ــاره ب  اش
داســتان در شــخصیت پردازی و ارائــۀ ویژگی هــای شــخصیت های داســتانی 
ــا عمــل کــرده و  ــًال توان ــان کام ــار و ذهنیــت آن ــار، گفت ــق توصیــف رفت از طری
می تــوان رشــد نــگاه دقیــق او را بــه افــراد و جامعــه در اثــرش بــه خوبــی شــاهد 

ــد: ــه می گوی ــا ک ــًال آنج ــود. مث ب
ــه خاطــر  ــا ب ــود، ی «ســیفی مثــل همیشــه موقــع صحبــت ســرش پاییــن ب
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ــک  ــل ی ــی در مقاب ــه فرع ــروِش کوچ ــک لوازم برقی ف ــس ی ــود اعتمادبه نف کمب
ــازار...» (ص 175). ــِر ب ــی فروِش ب کاش

ــوارد دیگــر از ایــن دســت در ایــن داســتان کــه نشــان دهندۀ  و بســیاری م
ریزبینــی نویســنده و دقــِت نظــِر اوســت.

ــتان  ــن داس ــرش ای ــۀ پ ــوان تخت ــاز می ت ــم ب ــر، ه ــمان پ ــتان آس در داس
وهمنــاک را در واقعیــت و در گذشــتۀ شــخصیت ُجســت. در نخســتین مواجهــۀ 

ــدۀ محبوبــش در کودکــی. ــا مــرگ، مــرگ پرن او ب

3ـ مضمون عشق و تنهایی یا رفتن و ترک رابطه
ــیطان/  ــب ش ــو/ ش ــگ/ پالت ــاه و پلن ــش/ م ــان/ عط ــتان های مزاحم در داس

ســبز مثــل آب
ناخــودآگاه  رویکــرد  می تــوان  مجموعــه  داســتان های  از  تعــدادی  در 
ــه  ــاهد ب ــتان ها ش ــن داس ــک از ای ــر ی ــت. در ه ــه را دریاف ــه رابط ــنده ب نویس
ــتیم.  ــه هس ــرف رابط ــی از دو ط ــن یک ــه و رفت ــک رابط ــیدن ی ــت رس بن بس
ــچ  ــد و هی ــامان برس ــه سروس ــقانه ای ب ــۀ عاش ــچ رابط ــت هی ــرار نیس ــی ق گوی
عاشــق و معشــوقی آرام و قــرار یابــد. در داســتان مزاحمــان، گفتگــوی دو طــرف 
رابطــه ـ کــه تــا پایــان درنمی یابیــم واقعــاً همان هایــی هســتند کــه بایــد باشــند 
یــا صرفــاً یــک اشــتباه موجــب شــده ایــن مکالمــۀ تلفنــی برقــرار شــودـ  خبــر از 

رابطــه ای بحرانــی و پایان یافتــه می دهــد.
ــا همســرش دســت کشــیده  در داســتان عطــش، مــرد آشــکارا از ارتبــاط ب
و رابطــه را دیرزمانــی اســت کــه تــرک کــرده اســت. در داســتان مــاه و پلنــگ، 
ــا  ــه ایــن ســفر آمــده ت ــر خــود همــوار کــرده و ب ــج ســفری خطیــر را ب زن رن
«بــه هیــچ چیــز فکــر نکنــد و البــه الی اضطــراب و امیــد خمپاره هــا» چیــِن لــِب 
ــه می دهــد.  ــر از رابطــه ای پایان یافت ــن خــود خب ــارش را فرامــوش کنــد. و ای ی
ــت از  ــته، سال هاس ــا ناخواس ــته ی ــه، خواس ــرف رابط ــو، دو ط ــتان پالت در داس
ــیطان، زن و  ــب ش ــتان ش ــده اند. در داس ــروم ش ــر مح ــدار یکدیگ ــق و دی عش
ــه  ــیطان) ب ــی (ش ــون یک ــند، چ ــر نمی رس ــال یکدیگ ــه وص ــز ب ــیطان هرگ ش
ــل  ــه دلی ــری (زن) ب ــده و دیگ ــش ش ــت نصیب ــق زن، بهش ــکار عش ــطۀ ان واس
محرومیــت از همیــن عشــق بــه کفــر گرویــده و تــا ابــد در دوزخ مــأوا گزیــده 

اســت.
قــرار نیســت رابطــه ای پایــدار  و در داســتان ســبز مثــل آب، اصــوالً 
ــا  ــه ب ــی را ک ــواره زنان ــیمیلیان) هم ــه (ماکس ــرِد رابط ــون م ــرد، چ ــکل بگی ش
او در ارتباط انــد می کشــد تــا از بدن هایشــان نقاشــی بکشــد، نقاشــی هایی 

بی دهــان. یــا  بی چشــم 

مضامین مکرر در ناخودآگاه نویسنده
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حتــی در داســتان مــرد عنکبــوت کــه موضــوع آن پیرامــون رابطــۀ عاشــقانه 
دور نمی زنــد بــه جملــه ای از قــول شــخصیت داســتان برمی خوریــم کــه 

ــد: ــکار می کن ــه را آش ــه رابط ــنده ب ــرد نویس ــودآگاه رویک ناخ
ــا فــردا ده ســالی می شــود کــه در  مــرد عنکبــوت، اعتــراف می کنــد کــه «ت
ــده  اتاقکــش تنهــا نشســته اســت و زار دیــدن کســی اســت کــه ناخن هــای زن
داشــته باشــد و وقتــی در آغــوش بگیــردش ناخن هایــش را تــوی پشــِت ـ مــرد 
عنکبــوت ـ فــرو کنــد زن یــا مــردش هــم (از دیــِد او) فرقــی نمی کنــد و الهــام 
ــد  ــه کن ــش دیکت ــذارد روی بدن ــتن و بگ ــاره نوش ــرای دوب ــد ب ــارش باش و اجب
ــش را  ــه اش را، منقاش ــدادش را، پنج ــذارد م ــد و بگ ــاک کن ــش را پ و غلط های
بتراشــد و روی صورتــش بــرای تمامــی رونــدگان و آینــدگان پیامــی بنویســد و 

البتــه بدانــد کــه بعــدش بایــد بــرود».

4ـ مضمون انتقام عاشقانه
ــک/  ــش/ عروس ــرا/ عط ــاد کلئوپات ــیزه/ زنده ی ــرگ و دوش ــتان های م در داس

ســبز مثــل آب
انتقــام نیــز یکــی از مضامیــن تکرارشــونده در داســتان های مجموعــه اســت. 
ــتان از  ــه و داس ــش را گرفت ــرد انتقام ــی م ــیزه، گوی ــرگ و دوش ــتان م در داس
ــرا  ــا همــان کلئوپات ــرا، زن ی ــاد کلئوپات ــاز می شــود. در زنده ی انتهــای ماجــرا آغ
در تــدارک انتقــام از ســزار اســت. در داســتان عطــش، زن فکــر انتقــام از 
همســرش را در ذهــن می پــرورد و خیــال دارد شــبی «دســت هایش را دور تــن 
او قفــل کنــد و فشــارش دهــد و آتشــش بزنــد و بعــد ســال ها مبهــوت بایســتد 

و خاکســترها را تماشــا کنــد».
ــا  ــورد ام ــم نمی خ ــه چش ــی ب ــۀ کنون ــه در مجموع ــک ک ــتان عروس در داس
در انتهــای مجموعــۀ شــب هــول موجــود بــوده اســت نیــز بــا انتقامــی ســخت 
ــی هایش از  ــا نقاش ــیمیلیان ب ــل آب، ماکس ــبز مث ــم. و در س ــن روبه رویی و خونی

ــرد. ــام می گی ــان انتق زن

5ـ متن های بازیگوشانۀ پست مدرن
در داستان های زنده یاد کلئوپاترا/ کتیبه/ شب شیطان

ــه  ــتان های مجموع ــدادی از داس ــه در تع ــی را ک ــن بازیگوش ــوان رّد ای می ت
بــه چشــم می خــورد در مصاحبــه ای ُجســت کــه شــیوا مقانلــو در ســال 95 بــا 
بهــار محمــدی بــه مناســبت انتشــار نخســتین مجموعــۀ داســتان خــود (کتــاب 
هــول/ کتــاب اول در ایــن مجموعــه) انجــام داده و در روزنامــۀ اعتمــاد منتشــر 
ــه آن اذعــان  ــه گرایــش ب شــده اســت. او در ایــن مصاحبــه خــود به صراحــت ب
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می کنــد. دلیــل گرایــش شــیوا مقانلــو بــه نــگارش داســتان های پســت مدرن را 
از ســوی دیگــر بایــد در تأثیــری ُجســت کــه او ناخــودآگاه از آثــار پســت مدرن 
متعــددی پذیرفتــه کــه ترجمــه کــرده اســت. شــیوا مقانلــو کتــب متعــددی از 
نویســندگان پســت مدرن نظیــر دونالــد بارتلمــی ترجمــه کــرده و خــواه ناخــواه 

از آنهــا تأثیــر گرفتــه اســت.
ــت.  ــده اس ــته ش ــش نوش ــتان گیلگم ــه داس ــی ب ــا نگاه ــه ب ــتان کتیب داس
ــی دوری  ــۀ س ــور اله ــه حض ــش را ب ــن گیلگم ــه رفت ــم ک ــم و یازده ــواح ده ال
ــتیابی  ــرای دس ــتی بان ب ــَنبی کش ــا اورَش ــدار او ب ــم و دی ــابیتو و اوتناپیش تی س
بــه جاودانگــی، پــس از مــرگ انکیــدو حکایــت می کنــد. در ایــن داســتان شــکل 
ــا شــیطنت نویســنده در هــم ریختــه اســت. داســتان لحنــی  اصلــی اســطوره ب
ــم  ــد و مفاهی ــازی کن ــطوره ب ــن اس ــا ای ــیده ب ــنده کوش ــز دارد. نویس طنزآمی
ــاند. در  ــن بپوش ــطوره ای که ــاس اس ــروز را لب ــی ام ــائل اجتماع ــروزی و مس ام
ــتی  ــان کش ــان خدای ــه فرم ــن ب ــطورۀ که ــه در اس ــم ـ ک ــه، اوتناپیش تی نتیج
ســاخت و همــگان را بــر آن ســوار کــرد تــا از طوفــان در امــان باشــند ـ در ایــن 
داســتان ســفینه ای فضایــی دارد و منتظــر اجــازۀ پــرواز اســت تــا سرنشــینان این 
جهــاز فضایــی را بــه دیــدار خــدای خورشــید ببــرد. برخــالف اســطورۀ کهــن، در 
ایــن داســتان انکیــدو هنــوز جــان در بــدن دارد و گیلگمــش پیکــر نیمه جــان او 
ــا هــم ســوار ســفینۀ فضایــی اوتناپیش تیــم شــوند و بــه  ــا خــود آورده تــا ب را ب
دیــدار خــدای خورشــید برونــد تــا شــاید از اثــر لبخنــد او، انکیــدو عمــر دوبــاره 
ــدام شــرط و  ــا چنیــن چیــزی ناممکــن اســت چــون اوتناپیش تیــم م ــد. ام یاب
ــه تعویــق بینــدازد. او  ــا امــکان ســفر را ب شــروطی پیــش پایشــان می گــذارد ت
بــه دلیــل ابهامــی کــه در رابطــۀ ایــن دو مــرد می بینــد از پذیــرش درخواســت 
ــی  ــان همجنس گرای ــدو گم ــش و انکی ــه گیلگم ــد. ب ــاز می زن ــر ب ــش س گیلگم
ــت  ــژادی پس ــدو را از ن ــژادی، انکی ــض ن ــه تبعی ــدن ب ــل ش ــا قائ ــرد و ب می ب
ــا  می شــمارد. اینهــا همــه مســائل جامعــۀ امــروز اســت. در ایــن داســتان مــا ب
ــا فراروایت هــا (اســطوره)  ــازی ب طنــز و بــه ســخره گرفتــن روابــط امــروزی و ب
ــه  ــی ـ ک ــئلۀ جاودانگ ــه مس ــم ک ــان می بینی ــن در پای ــم. همچنی ــروکار داری س
اســاس ایــن اســطورۀ کهــن بــر آن اســتوار اســت ـ در ایــن خوانــش پســت مدرن 
ــزاران  ــاال ه ــد: «ح ــان می گوی ــنده در پای ــون نویس ــت، چ ــی اس ــی منتف ــه کل ب
ــد! اوتناپیش تیــم شــرط می گــذارد  ــن دو ســرگرم مجادله ان ســال اســت کــه ای
و گیلگمــش چانــه می زنــد. هــر یــک می خواهــد امتیــازات بیشــتری از دیگــری 
کســب کنــد...» نویســنده پــا را از ایــن فراتــر می گــذارد و آشــکارا ایــن روایت هــا 
ــرف  ــی ص ــت کاف ــد وق ــره نمی گذارن ــکالت روزم ــا مش ــد: «ام را دروغ می خوان

ایــن دروغ هــا کنیــم...»

مضامین مکرر در ناخودآگاه نویسنده
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نقد رمان و مجموعه داستان

ــانه  ــز و بازیگوش ــن طن ــن لح ــا همی ــاز ب ــرا، ب ــاد کلئوپات ــتان زنده ی در داس
ــن12  ــدا هاچ ــه لین ــم، آنچ ــن روبه رویی ــی که ــخصیت های تاریخ ــا ش ــازی ب و ب
از نظریه پــردازان پست مدرنیســم آن را «فراداســتاِن تاریخ نگارانــه» می خوانَــد 
کــه طــی آن تاریــخ و تخیــل در هــم می آمیزنــد و مــرز میــان آنهــا مخــدوش 

می شــود» (پاینــده، 1390: 393-5).
در داســتان شــب شــیطان، نویســنده شــیطان را روی زمیــن تصــور می کنــد 
درحالی کــه بــا زنــی زمینــی کــه بــه عشــق او گرفتــار آمــده دیــدار می کنــد. در 
ایــن داســتان، شــیطان حتــی در پایــان بــه بهشــت راه می یابــد درحالی کــه تــا 
ــا انــکار عشــِق زن،  ابــد از عشــق ورزی محــروم مانــده اســت بــه جــرم آن کــه ب

امیــدش را ناامیــد کــرده و او را تــا ابــد بــه دوزخ رانــده اســت.

6ـ ابهام در [زبان] داستان یا نوعی بازی زبانی
در داســتان های مــرد عنکبــوت/ اباطیــل/ مزاحمــان/ پالتــو/ ولگــرد پرالشــز/ 

یه همسا
ــی13  ــی درون ــان وار از تک گوی ــی هذی ــا روایت ــوت ب ــرد عنکب ــتان م در داس
ــن.  ــایی بی مت ــت، نویس ــودش: نویساس ــول خ ــه ق ــه ب ــم ک ــردی روبه رویی م
ــین. در  ــرج عاج نش ــنده ای ب ــتان: نویس ــه از داس ــدۀ مقال ــت نگارن ــه برداش ــا ب ی
ــت.  ــخصیت پردازِی اوس ــاً در کاِر ش ــان راوی تمام ــوت، زب ــرد عنکب ــتان م داس
مــرد عنکبــوت در معرفــی خــود از صفــت نویســا بهــره می گیــرد. ســاخت صفــت 
فاعلــی نویســا عبــارت اســت از (فعــل امــر نویــس + پســوند الــف). ایــن صفــت 
ــه  ــا ب ــت دارد ام ــت دالل ــوم فاعلی ــر مفه ــی ب ــت فاعل ــواع صف ــایر ان ــد س همانن
لحــاظ معنایــی عــالوه بــر آن معنــای همیشــگی بــودن و دوام و پایــداری ایــن 
خصیصــه را نیــز القــا می کنــد. از ســوی دیگــر ایــن ویژگــی (چنــان کــه در دو 
ترکیــب وصفــی «انســان بینــا» و «انســان دانــا» می بینیــم) از ارادۀ فاعــل خــارج 
ــدارد. درحالی کــه  ــدرت تصمیم گیــری ن اســت و فاعــل در داشــتن آن اراده و ق
ــوردار  ــی برخ ــن ویژگ ــازند از ای ــی می س ــت فاعل ــه صف ــری ک ــوندهای دیگ پس
ــه  ــم ک ــا درمی یابی ــادق، 1391: 692). از اینج ــی ص ــام و کربالی ــتند (گلف نیس
مــرد عنکبــوت محکــوم بــه نوشــتن اســت، نوشــتن در خــون اوســت و او ناگزیــر 

از نوشــتن اســت.
در اولیــن بنــد از آغــاز داســتان درگیــر بحــران در مرجــع می شــویم. ضمایــر 
متصــل و منفصــل و شناســۀ افعــال مــدام بــه مرجعــی موهــوم بازمی گردنــد و 
ــارۀ جمــالت رمزگشــایی صــورت می گیــرد. جمــالت را  ــا خوانــش چندب تنهــا ب

بخوانیــم:
مانــده ام در ایــن انــزوای مرتفــع خودخواســته کــه قبــل از آمدنــش منتظــر 
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ــم  ــم دنبال ــا ه ــد آنه ــد و بمان ــر بیای ــه اگ ــردم ک ــان می ک ــودم و گم ــش ب آمدن
ــاره اجبــارم می کننــد کــه بنویــس؛ امــا همان وقــت  ــدم و دوب می آینــد و می برن
ــر  ــس دیگ ــید. پ ــان ماس ــد و در ده ــرد ش ــد و س ــِت روز مان ــد روز پش ــه آم ک

گمانــی نــدارم کــه آمــده اســت و همیــن اســت و تمــام.
ــر  ــورد ضمی ــت؟ در م ــه روس ــر از چ ــع ضمی ــن مرج ــواری در یافت ــا دش ام
ــمی در  ــت و اس ــتان اس ــاز داس ــن آغ ــه ای ــت ک ــکل اینجاس ــا مش ــارۀ آنه اش
مقــام مرجــع، پیــش از آن نیامــده در نتیجــه نمی دانیــم آن را بــه کــدام مرجــع 
بازگردانیــم. امــا دربــارۀ ســایر ضمایــر و افعــال مشــکل ایــن اســت کــه در پــی 
ــدار کــه  ــم. فاعلــی جان اســمی ملمــوس و عینــی در مقــام مرجــع آن می گردی
عمــل آمــدن و مانــدن از او ســر زده باشــد، یــا دســت کم نهــادی وضعیت پذیــر 
(حالت پذیــر) کــه بشــود مانــدن و ســرد شــدن و در دهــان ماســیدن را بــه آن 

ارجــاع داد.
ــتین  ــه نخس ــتان ک ــن داس ــد آغازی ــن بن ــارۀ ای ــد ب ــا چن ــش دو ی ــا خوان ب
ــزوای  ــمِی «ان ــروه اس ــم: گ ــاد را می یابی ــت نه ــن اس ــا مت ــده ب ــۀ خوانن مواجه
مرتفــع خودخواســته»، نهــاد ایــن جمــالت یــا مرجــع ایــن ضمایــر اســت. جالــب 
توجــه اینجاســت کــه انــزوا خــود در مقــام فاعــل افعــال آمــدن، مانــدن، ســرد 
ــالش  ــه ت ــت، در نتیج ــنایی زدایی اس ــب آش ــب و موج ــیدن، غری ــدن و ماس ش
ذهنــی بیشــتری را از خواننــده طلــب می کنــد، چــه رســد بــه اینکــه موصــوف 

بــه صفــت مرتفــع هــم شــده باشــد.
ــی انتخــاب نویســندۀ متــن را پیــش چشــم آشــکار  ــن گزینش هــای زبان ای
ــم  ــروکار داری ــنده ای س ــا نویس ــتان ب ــن داس ــد در ای ــانمان می ده ــد. نش می کن
ــۀ  ــرا؟ در ادام ــا چ ــت. ام ــام اس ــاد ابه ــی ایج ــته در پ ــا ناخواس ــته ی ــه خواس ک
ــن  ــه ای ــرد ک ــاره ک ــد اش ــش از آن بای ــی پی ــم، ول ــت را درمی یابی ــتان عل داس
ابهــام در مرجــع ضمیــر، بازهــم به عمــد در داســتانی دیگــر از همیــن مجموعــه، 
داســتان مــرگ و دوشــیزه، نیــز تکــرار می شــود و حتــی یکــی از شــخصیت ها 

ــدازد: ــتباه می ان ــه اش را ب
ـ ولــی او کــه پیــش از آمدنــش بــه زندگی تــان همــه چیــز را دربــارۀ شــما 

ــت. ــا می دانس دو ت
ـ بله، اما همه چیز آن وقت ها را. نمی دانست که حاال هم گاهی...
ـ شاید اگر از اولش دخالت می کردید این ماجرا اتفاق نمی افتاد.

ــه  ــتند. ب ــان را می دانس ــالح خودش ــد، ص ــه نبودن ــه ک ــتم. بچ ـ نمی توانس
قــول خــودش می خواســتند یــک تجربــۀ واحــد را بــه هــم منتقــل کننــد. مــن 
ــا،  ــه نمی توانســتندش. گذشــته از اینه ــا مــن ک ــی نداشــتم، ب ــن وســط جای ای

ــم. ــرون کن ــه بی ــتم او را از خان ــردم؟ نمی توانس ــه کار می ک ــد چ بای

مضامین مکرر در ناخودآگاه نویسنده
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ـ من هنوز نفهمیده ام این او کدامشان بود؟
ـ به هر حال او بود که... (صفحات 59 و 60)

ــر  ــا ضمی ــازی ب ــی، ب ــازی زبان ــی ب ــه نوع ــئله ب ــن مس ــتان ای ــن داس در ای
ــا  ــتان ب ــان داس ــود در پای ــنده خ ــه نویس ــازی ای ک ــود. ب ــل می ش «او» تبدی
یــک جملــه بــه آن پایــان می دهــد. در مــورد ایــن داســتان در جــای خــودش 

ــوت: ــرد عنکب ــتان م ــه داس ــم ب ــرد. بازگردی ــم ک ــت خواهی صحب
ــردا ده ســالی می شــود کــه در  ــا ف مــرد عنکبــوت اعتــراف می کنــد کــه «ت
ــده  اتاقکــش تنهــا نشســته اســت و زار دیــدن کســی اســت کــه ناخن هــای زن
داشــته باشــد و وقتــی در آغــوش بگیــردش ناخن هایــش را تــوی پشــِت ـ مــرد 
عنکبــوت ـ فــرو کنــد زن یــا مــردش هــم (از دیــِد او) فرقــی نمی کنــد و الهــام 
ــد و  ــه کن ــش دیکت ــذار روی بدن ــتن و بگ ــاره نوش ــرای دوب ــد ب ــارش باش و اجب
ــش را  ــه اش را، منقاش ــدادش را، پنج ــذارد م ــد و بگ ــاک کن ــش را پ غلط های
بتراشــد و روی صورتــش بــرای تمامــی رونــدگان و آینــدگان پیامــی بنویســد و 

البتــه بدانــد کــه بعــدش بایــد بــرود.»
ــۀ دیــد  ــرای خــودش تنیــده گاهــی از زاوی ــاری کــه ب مــرد عنکبــوت، در ت
ــودش  ــای خ ــه تماش ــده] ب ــار آم ــار او گرفت ــد در ت ــه الب ــی ک ــس [مگس مگ
ــندگی اش  ــوغ نویس ــه نب ــد ک ــراف می کن ــود اعت ــان، او خ ــیند. در پای می نش
ــنگ  ــه او س ــل ک ــن دلی ــه ای ــاید ب ــده (ش ــکوفاتر می ش ــران ش ــرگ دیگ ــا م ب
ــا مدعــی نشــوند،  قبرنویــس اســت) و حتــی شــاید خــودش همــه را کشــته ت
خــرده نگیرنــد، آروغ نزننــد، اظهارنظــر نکننــد، دروغ نگوینــد، خیــال نبافنــد و... 
ــه کار  ــه خــودش بنــد شــود. در نتیجــه ابهــام ب مزاحــم نشــوند و او خــودش ب
رفتــه در زبــان، بــه کاِر آفرینــش شــخصیتی آمــده کــه خواســته یــا ناخواســته از 
ــی دســت به گریبان اســت. ــا تنهای ــاج خــود ب ــرج ع ــه و در ب ــاره گرفت همــه کن

در داســتان همســایه، بــه نظــر می رســد بــازی زبانــی تمهیــدی اســت کــه 
ــا  ــده را ت ــتر، خوانن ــه بیش ــکارِی هرچ ــا پنهان ــا ب ــرد ت ــه کار می گی ــنده ب نویس

پایــان غافلگیــر کنــد. بــه بنــد ابتدایــی داســتان دقــت کنیــد:
ــرۀ  ــه اش خاط ــت های روزان ــر یادداش ــتان در دفت ــخصیت داس ــۀ ش دختربچ
ــور  ــن ط ــد، ای ــکان کرده  ان ــل م ــدی نق ــۀ جدی ــه محل ــه ب ــومین روزی را ک س

نوشــته اســت:
امــروز، صبــح اول وقــت، در را کــه بــاز کردیــم جنــازه اش پشــت در بــود. مادر 
بیــش از همــه دســتپاچه شــد. دیــدن خــون اعصابــش را بــه هــم می ریــزد، زن 
ــود و چشــم های ســبزش روی  ــه، دراز افتــاده ب ــا گــردن مچال ظریفــی اســت. ب

آجــر لــق گوشــۀ پشــت بام ثابــت مانــده بودنــد...» (ص 39)
از همیــن جــا گمــان می بریــم کــه جنــازه، متعلــق بــه زنــی ظریــف اســت، 
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ــت  ــه، صحب ــت. در ادام ــادر اس ــف م ــع در وص ــه در واق ــن جمل ــه ای درحالی ک
ــان. روز  ــری در خیاب ــه و درگی ــدای ضج ــنیدن ص ــت و نش ــر اس ــدن قب از کن
ــیانه تر  ــه وحش ــه ک ــک بچ ــادر و ی ــک م ــت، ی ــت در اس ــازه پش ــم، دو جن هفت
ــه خــون و مــو روی زمیــن ریختــه اســت.  ــه ُگل ــه ب از قبــل خفــه شــده اند! ُگل
«حتمــاً خــود ایــن جنازه هــا هــم ایــرادی داشــته اند کــه طعمــۀ قاتــل شــده اند 
ــرا  ــد چ ــان راه می رون ــوی خیاب ــت ت ــه راست راس ــر ک ــۀ دیگ ــن هم ــه ای وگرن

نمی شــود؟» طوری شــان 
ــه  ــان ک ــی زن ــای ناموس ــت از قتل ه ــا و صحب ــوادث روزنامه ه ــتون ح س
ــد و مــدام  ــه اشــتباه خواننــده دامــن می زن ــد هــم ب ــادر در روزنامــه می خوان م
ــدام  ــق را م ــاد، حقای ــل اعتم ــن راوی غیرقاب ــد. ای ــرا می افزای ــش ماج ــر تن ب
ــنده  ــه نویس ــیری ک ــدام در مس ــده م ــا خوانن ــد ت ــوه می ده ــه ای جل ــه گون ب
می خواهــد بیشــتر و بیشــتر پیــش بــرود. امــا واقعــاً قصــد نویســنده از ایــن کار 

ــت؟ چیس
ســیمور چتمــن در کتــاب داســتان و گفتمــان (1978: 59-62) در توضیــح 
ــه  ــردازد ک ــه می پ ــن نکت ــر ای ــه ذک ــق15 ب ــر تعلی ــری14 در براب ــگرد غافلگی ش
غافلگیــری، بــه تنهایــی تأثیــر روایــی کمتــری در خواننــده برمی انگیــزد. عنصــر 
غافلگیــری، در خوانــش نخســت باعــث لــذت خواننــده می شــود امــا ایــن تعلیــق 
اســت کــه خواننــده را بــه بازخوانــی یــک داســتان وامــی دارد تــا لــذت تعلیــق را 
هــر بــار بیــش از پیــش از نــو تجربــه کنــد، لــذا بهتــر اســت ایــن دو بــه صــورت 
ــد (البتــه شــکی نیســت کــه  ــه کار رون مکمــل یکدیگــر در روایــت داســتانی ب
ــدارد کــه نویســنده بخواهــد گاهــی  ــرادی ن ایــن انتخــاب نویســنده اســت و ای
خوانندگانــش را غافلگیــر کنــد)؛ امــا در داســتان مــرگ و دوشــیزه و همســایه 
ــود و  ــرار می ش ــتان تک ــر داس ــان ه ــگرد در پای ــن ش ــه، ای ــن مجموع از همی
ــور  ــه منظ ــداً و ب ــیوه را تعم ــن ش ــنده ای ــه نویس ــد ک ــان می ده ــرار آن نش تک
ایجــاد شــگفتی بــه کار گرفتــه اســت، شــگردی کــه اگــر قصــدی روایــی در پــی 
ــه نظــر نمی رســد. امــا در داســتان همســایه  نداشــته باشــد چنــدان مطلــوب ب
بــه نظــر می رســد قصــد نویســنده از ایجــاد غافلگیــری تغییــر جایــگاه قاتــل و 
ــادر  ــازۀ م ــدام جن ــه م ــه ای ک ــرد در محل ــان می ب ــده گم ــت. خوانن ــی اس قربان
ــت (و در  ــر اس ــرض خط ــر آن در مع ــرک ه ــان دخت ــود ج ــدا می ش ــه پی و بچ
ــان  ــا در پای ــرد). ام ــاس ک ــوان احس ــز می ت ــق را نی ــور تعلی ــی حض ــا حت اینج
وقتــی پــرده از راز قتــل گربه هــا بــه دســت همیــن دختــرک برداشــته می شــود 
ــه  ــده ای ک ــود، خوانن ــده می ش ــل خوانن ــۀ تأم ــده مای ــۀ غافلگیرکنن ــن نکت همی
ــی  ــه در تاریک ــی را ک ــردان قوی هیکل ــاه و م ــا را بی گن ــادت دارد دختربچه ه ع
تــه خیابان انــد جانــی بالفطــره ببینــد. پــس در اینجــا کارکــرد ایــن شــگرد، نــه 

مضامین مکرر در ناخودآگاه نویسنده
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صرفــاً یــک بازیگوشــی بلکــه آشــنایی زدایی از نگــرش عادتــی خواننــده اســت.

7ـ نوعی تجربه گرایی در بازی با تغییر دیدگاه
در داستان های یک دوستی سه نفره/ یک دوستی زنانه/ ولگرد پرالشز

داســتان یــک دوســتی ســه نفــره و داســتان یــک دوســتی زنانــه، هــر دو بیانگــر 
ــان روس  ــه فرم گرای ــزی را ک ــد. تمای ــی متفاوت ان ــا روایات ــا ب ــتان ام ــک داس ی
میــان فبیــوال16 (داســتان یــا مــادۀ خــام داســتان پیــش از آنکــه در قالــب ادبــی 
ریختــه شــود) و ســیوژه17 (پیرنــگ یــا روایــت بــه آن گونــه ای کــه نقــل می شــود 
یــا بــه نوشــته درمی آیــد) یــا ســاختگرایان فرانســوی میــان گفتمــان و داســتان 

ــوان مشــاهده کــرد. قائــل شــده اند، در ایــن دو داســتان می ت
ــوده و دو روایــت از آن را  ــر ب ــی درگی ــا مضمون پیداســت ذهــن نویســنده ب
عرضــه کــرده اســت. امــا بایــد دیــد ضــرورت حفــظ هــر دو داســتان در مجموعــه 
جــز نشــان دادن عالقــۀ نویســنده بــه تجربه گرایــی و بازی هــای فرمــی 
ــرای ایــن کار بجویــد جــز  ــدۀ مقالــه نتوانســت دلیــل دیگــری ب چیســت. نگارن
آنکــه خوانــش دو داســتان در کنــار یکدیگــر، تنهــا توانســت بــه برطــرف شــدِن 

ــاند. ــاری رس ــده ی ــن خوانن ــا در ذه ــاره ای ابهام ه پ

نتیجه گیری
ــی  ــا مضامین ــوع ب ــتباهی در مجم ــای اش ــتان آدم ه ــه داس ــی مجموع در بررس
مواجــه شــدیم کــه ناخــودآگاه در داســتان ها گنجانــده شــده اســت. البتــه ایــن 
بــدان معنــی نیســت کــه نویســنده بــر مضامینــی کــه در خلــق داســتان از آن 
ســود بــرده اشــرافی نــدارد و ناخواســته دســت بــه خلــق داســتان زده اســت. امــا 
مقصــود ایــن اســت کــه تکــرار یــک مضمــون واحــد در چنــد داســتان، خواننــده/ 
پژوهشــگر را بــه ایــن نتیجــه می رســاند کــه ایــن مضامیــن در ذهــن نویســنده، 
آشــکارا از جایــگاه خاصــی برخوردارنــد و چــه بســا ســازندۀ دیــدگاه و اســطورۀ 

شــخصی وی انــد و ایــن مضامیــِن غالــب، ناخــودآگاه بــه اثــر او راه می یابنــد.
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ــه ای ــاره ب ــان اش در پای
پژوهش هایــی از ایــن دســت در حــوزۀ ناخــودآگاِه نویســنده، خواننــده و متــن، 
ــد داد و  ــش خواه ــل افزای ــه عام ــن س ــا ای ــا را ب ــناخت م ــو ش ــک س ــم از ی ه
هــم از ســوی دیگــر بــه شــناخت مــا از روان شناســی و جامعه شناســی ادبیــات 

ــزود. ــد اف ــران خواه ــان ای ــتانی داستان نویس داس

پی نوشت
1. مجموعــه داســتان آدم هــای اشــتباهی، نوشــتۀ شــیوا مقانلــو در نشســت ماهانــۀ انجمــن نقــد 
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ــا حضــور نویســنده، دکتــر مریــم حســینی و جمعــی از اســتادان و دانشــجویان  ــران ب ادبــی ای
دانشــکدۀ ادبیــات دانشــگاه الزهــرا و اعضــای انجمــن نقــد ادبــی ایــران تحلیــل و بررســی شــد. 

ــه در تحلیــل ایــن داستان هاســت. ــدۀ مقال ایــن نوشــتار متــن ســخنرانی نگارن
2. Charles Mauron

3. Jean-Bellemin Noel

4. Sigmund Freud

5. La psychocritique

6. Mythe Personnel

7. L’ inconscient du text

8. Cognitive

9. Self

10. Descartes

11. همیــن جــا بایــد اشــاره کنــم بــه یکــی دیگــر از مضامیــن نهفتــه در ناخــودآگاه نویســنده 
ــن و  ــرک گفت ــوِن ت ــورد؛ مضم ــم می خ ــه چش ــه ب ــتان های مجموع ــدادی از داس ــه در تع ک
ــا مضمــون عشــق و تنهایــی، یکــی اســت. همان طــور کــه گفتــه شــد ایــن یکــی  رفتــن کــه ب
از مضامیــن غالــب در ذهــن نویســنده اســت. مضمونــی مکــرر کــه در داســتان های دیگــر هــم 
دیــده می شــود: در مزاحمــان، مــاه و پلنــگ، پالتــو، شــب شــیطان، عطــش کــه در جــای خــود 
بــه آن پرداختــه خواهــد شــد. طــی ایــن رونــد کــه بــه منزلــۀ قانونــی اســت نانوشــته، همــواره 
یکــی از دو طــرف رابطــه، رابطــه را تــرک می کنــد و دیگــری را تنهــا می گــذارد. گویــی رابطــه، 

همــواره ناممکــن اســت.
12. Linda Hutcheon

و  اســت  نفــس  حدیــث  شــبیه  درونــی:  تک گویــی   Interior Monologue  .13
ــد. (از  ــکار می کن ــان آش ــخصیت را در نظرم ــای ش ــا و انگیزه ه ــی، واکنش ه ــای ذهن وضعیت ه

ــاری). ــد غف ــۀ محم ــر، ترجم ــر فاول ــان، راج ــی و رم ــاب زبانشناس کت
14. Surprise

15. Suspense

16. Fabula

17. Syuzhet

منابع
بلمــن ـ نوئــل، ژان (1393). تحلیــل روان کاوانــۀ متــون ادبــی. ترجمــۀ وحیــد نژادمحمد. 

ــران: افراز. ته
ــد  ــامدرن). جل ــتان های پس ــران (داس ــاه در ای ــتان کوت ــین (1390). داس ــده، حس پاین

ســوم. تهــران: نیلوفــر.

مضامین مکرر در ناخودآگاه نویسنده



350102

 ۴ ــــــ ۳  ،  
۱۳۹۷ ـــ    

گلشیری، هوشنگ (1388). باغ در باغ. تهران: نیلوفر.

مقانلو، شیوا (1396). آدم های اشتباهی. تهران: نیماژ.
ــا).  ــا و کاربرده ــی (نظریه ه ــر اسطوره شناس ــدی ب ــن (1392). درآم ــق، بهم نامورمطل

تهــران: ســخن.
Chatman, Seymour (1978) S tory and Discourse: Narrative S tructure in 
Fiction and Film, Ithaca and London, Cornell University Press.

پــاره ای  و  بــدن  «جامعه شناســی   .(1387) حمیــدی  نفیســه  و  یوســف  ابــاذری، 
مناقشــات». پژوهــش زنــان. دورۀ 6. شــمارۀ 4. زمســتان 1387. ص ص. 160-127.
ــه بحــران هویــت در  ــه ب ــه و آرزو عبــدی (1392). «رویکــردی روانکاوان بلیغــی، مرضی
ــر گــی دو موپاســان». پژوهــش ادبیــات  داســتان های فراواقعــی مــورد مطالعــه: اورال اث

ــتان 1392. ص ص. 5 ـ 21. ــز و زمس ــمارۀ 2. پایی ــان. دورۀ 18. ش ــر جه معاص
خــوزان، مریــم (1370). «داســتان وهمنــاک». نشــر دانــش. مــرداد و شــهریور 1370. 

ــمارۀ 65. ص ص. 33 ـ 37. ش
ــنده  ــودآگاه نویس ــو (1389). «از ناخ ــهناز خضرل ــر ش ــی اصغ ــرین و عل ــی، نس دفترچ
ــان ســخن. مجموعــه مقــاالت پنجمیــن  ــی». پرنی ــِد ادب ــده در نق ــا ناخــودآگاه خوانن ت
ــم ســبزوار.  ــا همــکاری تربیــت معل ــات فارســی. ب ــان و ادبی همایــش پژوهش هــای زب

ـ 189. ص ص. 180 
http://www.anjomanfarsi.ir/portal/2014-01-08-08-14-02/

ــت  ــاخت صف ــر س ــی ب ــادق (1391). «مالحظات ــی ص ــاز کربالی ــالن و مهن ــام، ارس گلف
فاعلــی در زبــان فارســی: رویکــرد صــرف شــناختی». مجموعــه مقــاالت دانشــگاه عالمــه 

ــمارۀ 281. ص ص . 692 ـ 703. ــی. ش طباطبای
لینک گفتگوی شیوا مقانلو با بهار محمدی (روزنامۀ اعتماد):

http://www.shivamo.com/news/the-book-of-fear

نقد رمان و مجموعه داستان
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چکیده
در ایـن مقالـه، ترجمـۀ فارسـى رمـان مصائـر؛ کونشـرتو الهولوکوسـت و النکبـه اثـر نویسـنده 
فلسـطینى «ربعى المدهـون» نقـد و بررسـى خواهد شـد. این کتاب سـال 2016 میـالدى، برنده 
جایـزه بین المللـى رمـان عربـى شـد؛ سـال 1395 نیـز بـا عنوان سـمفونى سرنوشـت به فارسـى 
ترجمه و منتشـر شـده اسـت. متأسـفانه این ترجمه با اشـتباه هاى بسـیار، هم در برگردان متن، 
هـم در سـاخت جمله هـاى فارسـى و همچنیـن بـا اشـتباه هاى تایپـى و ویرایشـى متعـدد همراه 
اسـت. در ایـن مقالـه، پـس از معرفـى رمـان و بیان خالصـه اى از آن، اشـتباه هاى ترجمه در سـه 
بخـش «اشـتباه در اسـناد»، «اشـتباه در واژه گزینـى» و «اشـتباه در فهم جمله» بررسـى خواهد 

 . شد

کلید واژه : ادبیات فلسطین، ترجمه، مصائر، ربعى المدهون، سمفونى سرنوشت 

مقدمه
سـمفونى سرنوشـت ترجمـه اى اسـت از رمـان مصائـر، کونشـرتو الهولوکوسـت و النکبـه، 
نوشـته نویسـنده فلسـطینى «ربعى المدهـون» کـه سـال 2016 میـالدى، برنـده جایـزه 
بوکـر عربـى2 شـد. ترجمه فارسـى این رمان نیز سـال 1395 از سـوى انتشـارات حکایت 

نوین قلم، منتشـر شـده اسـت. 
  مصائـر نگاهـى تـازه بـه زندگـى مـردم فلسـطین دارد. از یک سـو، بـه زندگـى 
فلسـطینیانى مى پـردازد کـه در ایـن کشـور ماندنـد و در دولـت اسـرائیل مجبـور بـه 
پذیرفتـن تابعیـت اسـرائیلى و هویـت دوگانـه خود شـدند؛ از سـوى دیگر نیز بـه زندگى 
گروهـى از فلسـطینیان مى نگـرد کـه از ایـن کشـور مهاجـرت کردنـد و اکنـون در تالش 

 فاطمه قاسم محمد
f.q.mohammad@gmail.com  کارشناس ارشد ادبیات تطبیقی

لزوم بازنگری در ترجمۀ رمان عربی
۱     
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نقد ترجمه

بـراى بازگشـت هسـتند. نویسـنده، سـاختار رمانـش را به سـاختار موسـیقیایى کنسـرتو 
تشـبیه کـرده اسـت. داسـتان، چهـار فصـل دارد. در فصـل نخسـت، دو شـخصیت اصلى 
ظاهـر مى شـوند کـه در فصـل بعـدى بـه شـخصیت هاى فرعـى تبدیـل خواهند شـد. در 
فصـل سـوم، قصـه و جزئیـات آن بسـط مى یابـد. سـپس شـخصیت هاى جدایـى کـه هر 

کـدام در صفحه هـاى پیشـین مطـرح شـدند، بـا یکدیگـر ارتبـاط مى یابنـد. 
  «ولیـد دهمـان» فلسـطینى  مقیـم انگلسـتان اسـت. او پـس از سـال ها دورى، بـا 
وصیـت  مـادر همسـرش، بـه فلسـطین بازگشـت. مـادر همسـر او «ایوانـا» زنـى ارمنى- 
فلسـطینى اسـت. او سـال ها پیـش، ایامـى کـه فلسـطین در اشـغال بریتانیـا بود، عاشـق 
یکـى از افسـران انگلیسـى شـد و همراه او فـرار کرد. خانـواده اش نیز او را از خـود راندند. 
او دو سـال بعـد، همـراه همسـر و دختـرش، فلسـطین را تـرك کـرد. ایوانا هنـگام مرگ 
وصیـت کـرد پیکـرش را بسـوزانند، نیمـى از خاکسـترش را در رودخانـه تایمـز بریزند و 
نیـم دیگـر را به فلسـطین ببرنـد. همچنین اگر ممکن بـود، در خانه پـدرى اش در «عکا» 

بگذارنـد، یـا آن را بـه خانـواده اى فلسـطینى در قدس بسـپارند. 
  فصـل دوم داسـتان، روایتگـر جنیـن و همسـرش باسـم اسـت. فلسـطینى هایى که 
پـس از سـال ها مهاجـرت بـه فلسـطین بازگشـته اند. جنیـن نویسـنده اسـت و رمانـى را 
بـه نـام «الباقـى هنـاك» مى نویسـد کـه زندگـى پـدرش را روایـت مى کند. پـدر او پس 
از اشـغال قـدس از سـوى اسـرائیل - برخالف دیگر فلسـطینیان که شـهر قـدس را ترك 
کردنـد و بـه اردوگاه خـان یونـس رفتنـد- قـدس را رها نکـرد، در آن جا مانـد و به همین 

دلیـل، او را «الباقـى هنـاك» نامیدند. 
  نویسـنده در فصـل سـوم، بـه داسـتان سـفر ولیـد و همسـرش جولى به فلسـطین، 
بازمى گـردد و جزئیـات بیشـترى از زندگـى محمـود دهمـان یـا همـان «الباقـى هناك» 
شـرح مى دهـد. در فصـل چهـارم و آخـر، تمـام ایـن خـرده روایت هـا کنـار هـم قـرار 

■ المدهون، ربعى(1396). سمفونى سرنوشت. ترجمۀ 
عبداهللا ضابطى و حبیب اهللا عباســى. تهران: حکایت 

قلم نوین.
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مى گیـرد. نویسـنده در فصـل آخـر، داسـتان را بـا دو احتمـال ادامـه مى دهـد: الـف) 
احتمـال اینکـه داسـتان بـا ورود جولـى و ولیـد بـه حیفـا ادامـه پیـدا کنـد. ب) احتمال 
اینکـه داسـتان بـا ورود آنهـا بـه قـدس ادامـه یابـد. ولیـد در قـدس بـه موزه «یدفشـم» 
مـى رود. مـوزه اى دربـاره هولوکاسـت که کنار موزه «فلسـطین» سـاخته شـده اسـت. در 
ایـن مـوزه، عکس هـا و نشـانه هایى از فلسـطینیان کشـته شـده در حملـه یهودیـان بـه 
«دیـر یاسـین» نمایـش داده شـده اسـت. خاکسـتر ایفانـا را در کـوزه  گلـى منـزل یکـى 
از دوستانشـان در قـدس گذاشـتند و در یافـا، بـه دیـدار جنین نویسـنده «باقـى هناك» 
رفتنـد. بـه ایـن ترتیب، آنها تمام کارهایشـان را در فلسـطین پایان بخشـیدند. سـرانجام، 

رمـان بـا شـک و تردیـد ولیـد و جولـى بـراى بازگشـت بـه فلسـطین، پایـان مى پذیرد.
  المدهـون، ضمـن تأکیـد بر ظلـم و تبعیـض علیه فلسـطینیان، روایتگـر جنبه هایى 
از قرابت و دوسـتى بین فلسـطینیان و اسـرائیلیان اسـت. قرابتى که شـاید حاصل زندگى 
اجبـارى طوالنـى آنـان کنـار یکدیگر اسـت. در رمان او، مسـلمان و یهودى، فلسـطینى و 
اسـرائیلى، کنـار یکدیگـر زندگـى مى کننـد؛ یهودى  جـوان، عربـى را با فصاحـت و روانى 
فـرد فلسـطینى صحبـت مى کنـد و جـوان فلسـطینى در ارتـش اسـرائیل، بـه سـربازى 

مى رود.
  انتخـاب رمـان مصائـر بـراى ترجمـه در شـرایط تاریخـى- اجتماعـى امـروز، هم از 
منظـر موضـوع و هـم از نظـر نـگاه نـوى نویسـنده به مسـئله فلسـطین، انتخابـى به جا و 
معنـادار اسـت. بـراى جامعـه ایـران که تا حدودى هـر روز با اخبـار متفاوتى از فلسـطین 
مواجـه و از نظـر سیاسـى نیـز بـا آن درگیـر اسـت، ترجمـه ایـن رمـان، دروازه اى بـراى 
آشـنایى نزدیک با فلسـطینى اسـت که شـهروندى فلسـطینى، بـه ما معرفـى مى کند، نه 

آن فلسـطینى کـه رسـانه ها از دور بـه مـا نشـان مى دهد.

دربارة ترجمه
در سـال هاى اخیـر، شـتاب ترجمـۀ رمان هـاى عربـى به فارسـى، اتفاقى خجسـته اسـت. 
امـا ترجمه   هـاى بى کیفیـت از ادبیات عربى ـ در این نخسـتین گام هاى آشـنایى خواننده 
فارسـى زبـان بـا جهان داسـتان عربى ـ تأثیر مخربـى دارد و مانعى در راه ارتباط سـاکنان 
دو زبـان بـه حسـاب مى آیـد. متأسـفانه، ترجمـه کتـاب مصائـر نیـز ضعیـف، کم دقـت و 
از نظـر دسـتور زبان فارسـى، پـر از اشـتباه اسـت. عـالوه بـر اینکـه اشـتباه هاى پیش پـا 
افتـاده تایپـى4 و ویرایشـى نیـز متعـدد اسـت. البتـه سـاختار اصلـى داسـتان، در ترجمه 
بـه مخاطـب منتقـل شـده اسـت؛ اما ایـن انتقال هم بـه بهاى انحـراف خـرده روایت هاى 

رمـان خواهـد بود.
بخشــى از مشــکالت ترجمــه -کــه از آن بــه ضعــف ترجمــه تعبیــر مى شــود- ثمــرة 
ــا این کــه مخــل معنــا نیســت،  کم ســلیقگى در انتخــاب واژگان اســت؛ چنیــن امــرى ب
امــا بــه رســایى و روانــى متــن ضربــه مى زنــد. بــراى مثــال: در حالــى کــه زبــان متــن 
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ــه اســت، مترجمــان  ــا اصطالح هــاى عامیان ــه ب ــى معاصــر، ســاده و آمیخت ــى، زبان عرب
گاهــى از اصطالح هــاى قدیمــى و منســوخ اســتفاده کرده انــد. بــراى نمونــه: واژه 
«یاســیدى» کــه در فلســطین و کشــورهاى اطــراف آن، به جــاى آقــا اســتفاده مى شــود 
ــت  ــده اس ــه ش ــن» ترجم ــرور م ــود، «س ــظ مى ش ــم تلف ــى دى» ه ــکل «س و به ش
(ص263). یــا «بیقطــع لســانى» بــه «زبانــم بریــده بــاد» ترجمــه شــده اســت. امــا ایــن 
تعبیــر، از زبــان زن عامــى فلســطینى نقــل شــده و عبــارت عامیانه تــرى ماننــد: «زبانــم 
ــتباه هایى،  ــن اش ــا چنی ــود (ص264). ب ــوب مى ش ــراى آن محس ــرى ب ــر بهت الل» براب

ترجمــه فارســى در لحــن یکدســت و روان نیســت. 
  در ترجمـه عنـوان کتـاب از مصائـر، کونشـرتو الهولوکوسـت و النکبـه بـه سـمفونى 
سرنوشـت نیـز حـذف ترکیـب اضافـى (کونشـرتو الهولوکاسـت و النکبه) هدف نویسـنده 
را از بیـان همزیسـتى فلسـطینیان و یهودیـان از بیـن بـرده اسـت. رمـان المصائـر فقـط 
سرنوشـت فلسـطینى ها نیسـت؛ البتـه مى بینیـم بیشـتر به آن پرداخته اسـت. نویسـنده 
هنـگام بیـان سرنوشـت مـردم فلسـطین، سرنوشـت غم انگیز همسـایگان یهـودى آنان را 
نیـز بیـان کـرده اسـت. معنـاى ظاهـرى واژه «مصائـر»، «سرنوشـت ها» اسـت و معنـاى 
ادامـه آن نیـز «کنسـرتوى هولوکاسـت و نکبـت» اسـت که مترجمـان آن را به سـمفونى 
سرنوشـت تقلیـل داده انـد. البتـه مترجمـان، بـا کاربـرد اقتصـاد در زبـان، عبـارت تازه  و 
زیبایـى از ترکیـب سـمفونى بـا سرنوشـت آفریده انـد. امـا، شـاید بهتـر بـود تـا عبـارت 
کونسـرتوى هولوکاسـت و نکبـت، بـا فونتـى کوچک تـر ـ همان طـور که در نسـخۀ عربى 

آمـده اسـتـ  بـه عنـوان اضافه مى شـد.
  آن چـه در ادامـه مطـرح خواهـد شـد، اشـتباه هایى اسـت که مخـل معنا بـوده و به 
ترجمـه نادرسـت جمله هـا و عبارت هـاى متـن اصلـى، نه ضعف هـاى انتقال لحـن، منجر 
شـده اسـت. اشـتباه هاى مرتبط با معناى عبارت ها، در سـه دسـته: «اشـتباه در اسـناد»، 
«اشـتباه در ترجمـه واژه» و «اشـتباه در فهـم جملـه» بررسـى شـده  اسـت. 35 صفحـه 
ابتـداى کتـاب و 30 صفحـه از پایـان کتاب (247-276) صفحه هاى نمونه بررسـى شـده 

در این نوشـته است. 

 اشتباه در اسناد
بخشـى از اشـتباه هاى ترجمه در کتاب سـمفونى سرنوشـت نتیجه «اشـتباه در اسـناد» 
اسـت. ایـن امر ناشـى از اشـتباه در اسـناد ضمیر بـه فاعل، یـا صفت به موصـوف، یا فعل 
بـه فاعـل و مـواردى از ایـن دسـت اسـت. در صفحه 20 ترجمه، سـطر اول نوشـته شـده 
اسـت: «تـرس و وحشـت، فاطمـه را فراگرفـت، به ولیـد گفـت:  مى خواهى مـرا در زندان 
عـکاى قدیـم نگهـدارى؟» در اینجـا اشـتباهى در اسـناد ضمیر بـه فاعـل مى بینیم. اصل 
عبـارت عربـى، چنیـن اسـت: «حاصرته دهشـه قـال لها: بدك تحبسـینى فى سـجن عکا 
القدیـم»؟ (المصائـر، ص17). بـا توجـه بـه این کـه در زبان عربـى، ضمیر مؤنـث با ضمیر 
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مذکـر تفـاوت دارد، آشـکارا ایـن ولیـد اسـت کـه تـرس و وحشـت، او را فـرا گرفتـه و با 
فاطمـه سـخن مى گویـد نـه برعکـس. ترجمـه پیشـنهادى: «ولید شـگفت زده شـد و به 

فاطمـه گفـت: مى خواهـى مـرا در زندان عـکاى قدیم نگهـدارى»؟ 
در صفحـه 30 ترجمـه فارسـى، انتهـاى صفحـه آمده اسـت: کواکو (نامـى مردانه) لیا 
را بـه کافـه دعـوت کـرد. اما در عبـارت عربى: «دعتـه الى فنجـان قهوه فـى کافیه روج» 

(صفحـه 26)، از ضمایر مشـخص اسـت، لیـا، کواکو را دعوت کرده اسـت.
در صفحـه 31 ترجمـه مى خوانیـم: لیـا «حتـى بـه ذهنش خطـور نمى کرد بـا فردى 
از اهالـى بریتانیـا مثـل ولیـد برخـورد کند، تا فلسـطین را در سـلول هایش بـکارد و براى 
او حوض هـاى نعنـا درسـت کنـد، یـا اینکـه عشـق واقعـى را تجربـه کنـد. او تنهـا زن 
صادقـى در زندگـى اش اسـت بـا مردى سـیاهى مثل کواکـو». در این جا ترجمـه افزون بر 
نامفهمـوم بـودن، اشـتباه هاى دسـتورى دارد. همچنین دچار اشـتباهى در اسـناد اسـت. 
در جملـه اول، بـه نظـر مى رسـد ولیـد، فلسـطین را در سـلول هاى لیا کاشـته و بـراى او 
حوض هـاى نعنـا درسـت کـرده، امـا بـا بررسـى متـن کتـاب (ص 27) درمى یابیـم ولید 
در دورى از وطـن، فلسـطین را در سـلول هاى خـودش کاشـته و خـود فلسـطین را بـه 
حوض هـاى نعنـا تبدیـل کـرده اسـت: «لم یخطـر ببالهـا ان تصـادق بریطانیا مثـل ولید، 
زرع فلسـطین فـى خالیـاه و جعلهـا احـواض نعنـاع او ان تعیـش قصه حـب حقیقیه هى 
الوحیـده الصادقـه فـى حیاتهـا، مع رجل اسـود مثـل کواکو» افـزون بر خطاى اسـناد در 
ایـن جملـه، خواننـده بـا خوانـدن ایـن جمله هـا فکـر مى کند لیـا عاشـق ولید اسـت. اما 
ایـن دو شـخصیت در داسـتان، هیـچ ربطـى به هـم ندارنـد و آشنایى شـان فقط به سـبب 
دوسـتى لیـا بـا ایوانـا، مـادر همسـر ولیـد اسـت. در جملـه دوم «او تنهـا زن صادقـى در 
زندگـى اش اسـت» بـاز اشـتباه اسـناد رخ داده و ضمیـر «او» که به عشـق بازمى گردد، به 
زن نسـبت داده شـده اسـت. ترجمـه پیشـنهادى: «هیـچ گاه بـه ذهنش خطـور نمى کرد 
کـه عشـق واقعـى را تجربـه کنـد. تنهـا عشـق واقعـى زندگـى اش را، آن هم با مرد سـیاه 

پوسـتى چـون کواکو». 
صفحـه 35 ترجمـه نیـز در اسـناد فعـل به فاعل، اشـتباهى دیـده مى شـود: «ایوانا از 
خانـه دور شـد و در حالـى کـه سـعى نمى کـرد خشـمش را از او پنهـان کنـد، از جلـوى 
مغـازه اش رد شـد». امـا در متـن عربـى (ص30) جملـه چنیـن اسـت: «ابتعـدت ایفانـا 
عـن البیـت و مـرت من امـام «مترى» الـذى سـارع یسـتعرض انفعاالته امامهـا». ترجمه 
پیشـنهادى: «ایوانـا از خانـه دور شـد و از جلـوى «متـرى» (نامـى مردانـه) رد شـد کـه 

برانگیختگـى اش را آشـکارا بـه ایوانا نشـان داد». 
صفحـه 36 اشـتباه دیگـرى از این دسـت دیـده مى شـود. در ترجمه آمده اسـت: «از 
زندگـى پـدر و مـادرش و میـدان عبـود کـه در آن بزرگ شـده بـود، بیرون رفـت. میدان 
عبـود بـه خاطـره و سـرابى تبدیـل شـده بـود کـه فقـط آن رسـوایى بـزرگ را بـه یـاد 
مـى آورد». امـا در متـن عربى (ص31) این ایواناسـت که تبدیل به خاطره و سـراب شـده 

لزوم بازنگرى در ترجمۀ رمان عربى
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اسـت. خاطـره اى کـه در مناسـبت هایى کـه یـادآور آن رسـوایى بـود، بـه مهمانـى محله 
مى آمـد: «اختفـت مـن حیـاه والدیها و من سـاحه عبـود التى تربـت فیها و صارت سـرابا 

یـزور السـاحه فى مناسـبات تذکـر بالفضیحه». 

اشتباه در واژه گزینى
 بخـش دیگـرى از اشـتباه هاى ترجمـه، نتیجـه اشـتباه در ترجمـه واژگان و متأسـفانه 

پرشـمار اسـت. نمونه هایـى از آن، در این جـا ذکـر مى شـود: 
صفحـه11: واژه «َمشـاهد» (ص 8 متـن اصلـى) بـا فتـح میـم، کـه اسـم مـکان و بـه 
معنـاى محـل مشـاهده بـوده اسـت، به اشـتباه، بـا ضم میـم یعنى اسـم فاعـل خوانده و 

مشـاهده کننـده، معنا شـده اسـت.
صفحـه 17: واژه «تـرددت» کـه به معناى «مردد شـد» اسـت، به اشـتباه «تکرار کرد» 

معنا شـده است. 
صفحـه 19: عبـارت «راح تعجبـک» بـه این معناسـت: «از آن خوشـت خواهد آمد» اما 

چنین ترجمه شـده اسـت: «تـو را شـگفت زده خواهد کرد». 
صفحـه 28: واژه «ناعـم» بـه معنـاى «نـرم» اسـت، دقیقـاً متضـاد و «فـر» معنا شـده 

است! 
صفحـه 30: ترجمـه واژه «شـاعره تعبیریـه»، (ص27 متـن اصلـى) بـه معنـاى شـاعر 

اکسپرسیونیسـت و نـه شـاعر امپرسیونیسـت اسـت.
در صفحه 222: مترجم در ترجمه واژه «حشـریه» ص 196 واژه «آشـفته» را اسـتفاده 
کـرده اسـت، امـا ایـن واژه در ایـن بخـش از متـن و در ترکیـب بـا واژه نـگاه، بـه معناى 

نگاه هـاى کنجکاو اسـت.
در صفحـه 225: واژه عامیانـه «مصارى» ص 199، در کشـورهاى فلسـطین، سـوریه و 
لبنـان بـه معنـاى پول اسـت، قانـون ترجمه شـده اسـت و عبارت «بـدون مصـارى» نیز 

«غیرقانونى» ترجمه شـده اسـت.

 اشتباه در فهم معناى جمله
اشـتباه در فهـم جملـه، دلیـل گـروه دیگـرى از اشـتباه هاى ترجمـه در کتـاب سـمفونى 
سرنوشـت اسـت. در ایـن موارد، اشـتباه ها نه نتیجه اشـتباه در اسـناد اسـت و نـه معناى 
واژه، بلکـه عمومـاً نا آشـنایى با زبـان عامیانه، فرهنگ بومى فلسـطین (متأسـفانه تحقیق 
نکـردن دربـاره آن) و نا آشـنایى با سـاختار جمله هاى عربى اسـت. در ادامـه، نمونه هایى 

از ایـن اشـتباه ها ذکر مى شـود:
ص 15 ترجمـه مى خوانیـم: «امـروز مراسـم سـومین روز درگذشـت مادرش بـود». اما 
اصـل جملـه چنین اسـت: «الیوم تقیـم لوادتها جنـازه ثالثه»، ترجمه پیشـنهادى: «امروز 
بـراى سـومین بار بـراى مـادرش بزرگداشـت برگـزار مى کـرد» ص 13. از نظـر منطقـى 
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نیـز، اگـر مترجـم دقت مى کـرد، درمى یافـت ایوانا در انگلسـتان مـرده بود و بـه هر حال 
تـا کار صـدور مجـوز حمـل خاکسـتر جنـازه اش صـادر شـود، خیلـى بیشـتر از آن طول 

مى کشـید که سـومین روز در گذشـتش باشـد.
ــزى،  ــت انجلی ــه بن ــت انجلیزی ــو ماکن ــس ل ــارت: «ب ــه عب ــاب، در ترجم ص 16 کت
ــت:  ــده اس ــه» (ص14)، آم ــن روس الخالیل ــف م ــک انش ــده و راس ــک عنی ــت ان لقل
ــى لجــوج  ــو خیل ــرد. ت ــرق مى ک ــز ف ــد، همــه چی ــدرت انگلیســى نبودی ــو و پ ــر ت «اگ
و کله شــق هســتى ایــن را گفــت و برگشــت و بیــرون زد». در این جــا بــه ســبب 
ــه حــذف شــده اســت.  ــه در ترجم ــه، بخشــى از جمل ــا فرهنــگ عامیان ــنایى ب ــا آش ن
ترجمــه پیشــنهادى: «اگــر نمى دانســتم کــه تــو و پــدرت انگلیســى هســتید، مى گفتــم 
ــهرهاى  ــى از ش ــام یک ــه ن ــق ترى»؛ خالیل ــه ش ــم کل ــا» ه ــازى و از «خالیله اى ه لجب

نزدیــک قــدس اســت.
ص 22 در ترجمــه عبــارت: اســفت فاطمــه لذلــک و جــددت اعتذارهــا شــکرها ولیــد 
ــد از او  ــم: «ولی ــر» مى خوانی ــطینینى کثی ــوا الفلس ــکندنافیین بحب ــویدیین و لس «لس
ــت  ــى دوس ــطینى ها را خیل ــکاندیناوى ها، فلس ــوئدى ها و اس ــون س ــرد چ ــکر ک تش
ــى  ــرار اســت کــه فاطمــه، پــس از رســاندن جول ــد» (ص 19). داســتان از ایــن ق دارن
نمى توانــد همراهــش بمانــد و بایــد ســریع برگــردد. زیــرا از قــرار، راهنمــاى مســافران 
ــه صــورت  ــف ب ــف و الم تعری ســوئدى و اســکاندیناوى اســت. در لهجــه فلســطینى ال
یــک الم مکســور ابتــداى واژه مى آیــد. مترجــم ایــن الم را حــرف جــر در نظــر گرفــت 
ــه  ــا ب ــه فارســى بى معن ــه در ترجم ــه جمل ــت، در نتیج ــرده اس ــه ک ــون» ترجم و «چ
ــده  ــه آم ــول در گیوم ــل ق ــوان نق ــه عن ــارت ب ــه عب ــر اینک ــزون ب ــد؛ اف ــر مى رس نظ
اســت. ترجمــه پیشــنهادى ایــن اســت: (ولیــد از او تشــکر کــرد و گفــت: ســوئدى ها و 

ــد). ــت دارن ــى دوس ــطینى را خیل ــکاندیناوى ها، فلس اس
صفحـه224 ترجمـه، عبـارت «یسـموها زى مـا یسـموها» (ص196) جملـه اى عامیانه 
اسـت و بـه اشـتباه، چنیـن ترجمـه شـده اسـت: «همان طور کـه مـا آن را مى نامیـم، آنها 
هـم مثـل مـا آن را مى نامنـد» امـا معنـاى درسـت آن، چنیـن اسـت: «هـر طور دلشـان 

مى خواهـد آن را بنامنـد، بنامنـد».
چنان کـه گفتـه شـد، اشـتباه هاى مطـرح شـده در این جـا اگـر نـه کلیـت داسـتان 
را، دسـت کم رونـد خـرده داسـتان هاى رمـان را تغییـر داده اسـت و متـن بـراى خواننده 
آزارنـده و ناخوانـا شـده اسـت. چون رمان مصائر رمانى بسـیار خواندنى و شـیرین اسـت، 
امیـد اسـت ناشـر و مترجمـان محتـرم کتاب بـا بازبینى ترجمه، شایسـتگى اثـر را به آن 

برگردانند.

پى نوشت
1. از خانم دکتر شکوه السادات حسینى براى بازخوانى این مقاله و تذکر نکاتى ارزنده سپاسگزارم.

لزوم بازنگرى در ترجمۀ رمان عربى
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نقد ترجمه

۲. جایـزه بوکـر عربـى، جایـزه «بین المللى رمان عربى» اسـت که از سـال 2007 میالدى، از سـوى وزارت 
فرهنـگ و گردشـگرى ابوظبـى، بـا حمایت مؤسسـه جایزه بوکر بریتانیایى، برگزار شـده اسـت.

3. بـراى نمونـه: در حالـى کـه یکى از عناصر بسـیار مهم این داسـتان، تقابـل دو زبان «عبـرى» و «عربى» 
اسـت، در صفحـه 87 ترجمـه فارسـى، بر اثر اشـتباه تایپى، این دو کلمه جابه جا اسـتفاده شـده اسـت.  

.    :  .    .   .(۱۳۹۵)  ،  
ـ      :  .( ـ ـ   ـ  ـ ( ـ (۲۰۱۵).   ، ـ

 .( ـ   ـ   ـ (
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چکیده
شاهنامۀ اسدى، زّرین قبانامه، منظومه اى حماسى و داراى 23133 بیت است که سال 1393 و در طرِح 
«مجموعۀ متون و تحقیقات حماسى» به تصحیح و تحقیق «سّجاد آیدنلو» منتشر شد. زمینۀ اصلى این 
منظومه، درست مانند روایاِت چندلشکرِى طومارهاى نّقالى است؛ بدین گونه که چندلشکر که شامل 
فرزندان و نوادگان رستم هستند، در برابر یکدیگر و همچنین در برابر جدِّ خود رستم قرار مى گیرند. 
تفاوت بارز این منظومه با طومارهاى چندلشکرى، شاید فقط در حضور زّرین قبا، طور پسر جهانگیر و نوة 
رستم، است. این شخصّیت لشکِر جدیدى به این روایِت دیرینه افزوده است و سبب مى شود که آیدنلو، 
به صورت پیشنهادى، نام این منظومه را «زّرین قبانامه» بگذارد؛ وگرنه ماجراهاى اصلى این منظومه حول 
شخصّیت زّرین قبا نمى گردد. در این مقاله، نگارنده پس از ذکر مقّدماتى دربارة نام و محتواى این منظومه، 

پیشنهادهایى دربارة تصحیح برخى ابیاِت آن ارائه کرده است.

کلید واژه: شاهنامۀ اسدى، زّرین قبانامه، آیدنلو

مقدمه 
از این منظومۀ حماسى، سه دست نویس در دست است: 1. دست نویِس کتاب خانۀ ملّى، با عنوان 
ـ.ق)؛ 2. دست نویِس کتاب خانۀ مجلس،  شاهنامۀ اسدى به شمارة 1609/ ف مورَّخ (1271 ه
با عنوان نریمان نامه یا رستم و سلیمان اسدى به شمارة 1039/7 که تاریخ کتابت آن را سدة 
سیزدهم هجرى تخمین زده اند؛ 3. دست نویِس کتاب خانۀ مجلس، با عنوان زّرین قباى هفت 
ـ.ق) است. چنان که مشاهده  لشکر اسدى به شمارة 13581 که تاریخ کتابت آن (1325 ه
مى شود، در هر سه نسخه، نام سرایندة منظومه «اسدى» ذکر شده  است و با این که اّطالعى از 
او نداریم، به سادگى نمى توان از آن گذشت. آیدنلو، در مقّدمۀ کتاب مى گوید: «دو بار در نسخۀ 

 کامران ارژنگی
k.arzhangi@gmail.com دانشجوی دکتری زبان و ادبّیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

چو زّرین قبایش بخوانی رواست؟
(    )  ّ    
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نقد تصحیح متن

کتاب خانۀ ملّى و دو بار در دست نویِس دوِم مجلس، ناِم ناظِم اثر «حکیم اسدى» ذکر شده  است. 
همچنین در ساقى نامه اى که در بیت هاى 3308 - 3347 منظومه آمده  است، در سرنویِس 
نسخۀ کتاب خانۀ ملّى و نسخۀ نخسِت مجلس، باز هم سراینده حکیم اسدى است. با توّجه به 
آگاهى هایى که از سرگذشت اسدى توسى، ناظم گرشاسپ نامه و مؤلّف لغت فرس، به دست ما 
رسیده است و به ویژه مقایسۀ ویژگى هاى سبکِى سخن او در گرشاسپ نامه با نظِم زّرین قبانامه، 
هیچ تردیدى در نادرستِى این انتساب نخواهد بود (زرین قبانامه 1393، ص. 40). چنان که 
مشاهده مى شود، استدالِل مصّحِح منظومه ضعیف است و دلیلى ندارد این اسدى را همان اسدى 
ح در ادامه مى گوید: «ممکن است براى برخى از محّققان و خوانندگان  طوسى بدانیم. خود مصحِّ
این احتمال پیش آید که شاید اسدِى یادشده در نسِخ زّرین قبانامه غیر از صاحب گرشاسپ نامه 
و َسراینده اى دیگر با همان تخلّص است. این گمان به ظاهر محتمل مى نماید، به خصوص که به 
استناِد فرهنگ سخنوران، گوینده اى به نام «میر اسداهللا» نیز بوده است که به «اسدى اصفهانى» 
معروف بود؛ اّما در ترقیمۀ نسخۀ دوِم مجلس، کاتب به تصریح َسرایندة کتاِب زّرین قبا را «اسدى 
طوسى» نوشته است. این نشان مى دهد که به نظر او صاحب منظومه، همان اسدى طوسِى 
معروف بوده  است، نه شاعرى دیگر با تخلّص همسان» (زرین قبانامه، 1393، ص. 40) . استدالل 
دوم ایشان هم سست است؛ زیرا نظر کاتب به هیچ وجه قابل اعتنا نیست. کاتِب نسخه نام اسدى 
را دیده و از روى کم سوادى و با سابقۀ ذهنى اى که از منظومۀ حماسى گرشاسپ نامه داشت، به 
گمانش همان اسدى معروف است و چنان که از کاتبان دیگر هم فراوان دیده ایم، چیزى از خود 
به متن افزوده و «اسدى» را تبدیل به «اسدِى طوسى» کرده  است. البته این دلیل نمى شود کّل 
ماهّیت وجودى سراینده را نادیده بگیریم و روى جلد کتاب بنویسیم «از سراینده اى ناشناس».

نکتـۀ مهـم دیگر، آن اسـت کـه با توّجه بـه محتواِى منظومه ـ که شـامل لشکرکشـى 
چنـد تـن از فرزندان و نوادگان رسـتم در برابر یکدیگر اسـت و سـاختارى مانند طومارهاى 

■ ــــــــــــ (1393). زّرین قبانامه (منظومه اى 
پهلوانى و پیرو شاهنامه از عصر صفویه). تصحیح و 

تعلیقات سجاد آیدنلو. تهران: سخن.



350113

 ۴ ــــــ ۳  ،  
۱۳۹۷ ـــ    

چو زّرین قبایش بخوانى رواست؟

نّقالى چند لشـکرى دارد ـ عنوان «شـاهنامۀ اسـدى» و «هفت لشـکر اسـدى» تأمل پذیرتر 
اسـت کـه در دسـت نویس هاى اّول و سـوم آمـده  اسـت. بـه نظـر نگارنـده، چـون چنیـن 
متونـى شـامل داسـتان هاى متفاوتـى از شـخصّیت هاى گوناگون اسـت و به صـورت منفرد 
بـه یـک پهلـوان (ماننـد سـام نامه) نمى پـردازد، عنواِن «شـاهنامه» بـراى آن ها مناسـب تر 
اسـت. عنـوان «زّرین قبانامـه»، این گونـه بـه ذهن مخاطـب القـا مى کند که ایـن منظومه، 
شـرح پهلوانى هـاِى پهلوانـى بـه نـام زّرین قباسـت؛ امـا چنیـن نیسـت و دراصـل ایـن نـام 
مسـتعارى بـراى «طـور» فرزنـِد «جهانگیر» و نوة «رسـتم» اسـت. در این دسـت روایت ها، 
برگزیـدِن نام هـاِى مسـتعار، فـراوان بـه چشـم مى خـورد؛ ماننـد: نام مسـتعاِر «البـرز» که 
رسـتم در داسـتان ببـر بیـان و در مواجهـه بـا زال بـر خـود مى نهـد (نایگلـى، 1396، ص. 
157). نـام مسـتعاِر «بهـرام» کـه سـام در مواجهـه بـا خواجـه سـعدان بـر خـود مى نهـد 
(انجوى شـیرازى، 1363، ص. 215). نـام مسـتعاِر «بهـزاد» کـه رسـتم در شـهرآچین بـر 
خـود مى گـذارد (زّرین قبانامه، 1393، ص. 623). نام مسـتعاِر «سـیاهپوش» که رسـتم در 
مواجهـه بـا فرامـرز، بیژن و بانوگشسـب بر خـود مى نهد (طومار کهن شـاهنامۀ فردوسـى، 
1374، ص. 418). نـام مسـتعاِر «طیفـور» کـه گرد یاقوت پوش، گرشسـب ثانـى، در بارگاه 
حورانـه دختـر حمیـران بـر خـود مى نهـد (زّرین قبانامـه، 1393، ص. 974). نـام مسـتعاِر 
«فرخـزاد» کـه گشتاسـب در روم بـر خـود مى گـذارد (انجوى شـیرازى، 1363، ص. 197و 
نثـر نّقالـى شـاهنامه، 1397، ص. 185)؛ نـام مسـتعاِر «مهـران» کـه بیـژن در مواجهـه با 
فـرح زاد، دختـر شـاه رى – که در اصل سـراقۀ جادو اسـت ـ بر خود مى نهـد (زّرین قبانامه، 

1393، ص. 715) و ... . 
شاهنامۀ اسدى تاکنون دو بار تصحیح و یک بار منتشر شده است. «فرزاد قائمى» و «سّجاد 
آیدنلو» تقریباً هم زمان و بدون اّطالع از کار یکدیگر این متن را تصحیح کرده اند. انتشارات سخن، 
تصحیِح سّجاد آیدنلو را سال 1393 و در 23133 بیت منتشر کرد. تصحیح فرزاد قائمى نیز در 

آینده اى نزدیک منتشر خواهد شد. در ادامه، متن این منظومه بررسى مى شود.

بحث و بررسى
نگارنده متن این کتاب را در چند بخش بررسى مى کند: 1. نکته اى در مقّدمۀ کتاب؛ 2. یک دست 
نبودن متن؛ 3. سرنویس ها؛ 4. فهرست نام کسان؛ 5. پیشنهادهایى براى تصحیح متن کتاب؛ 

6. اغالط چاپى. 

1. نکته اى در مقّدمۀ کتاب
ـح کتـاب در صفحـۀ 67، سـطر 13 به این مسـئله اشـاره مى کند که در ایـن منظومه،  مصحِّ
چند بار حرف «گاف» در واژة «شـگفت» مضموم اسـت و با واژگاِن «گفت» و «بگفت» قافیه 
شـده  اسـت و چنـد شـاهد از متـون دیگر بـراى مضموم خوانده شـدِن «شـگفت» مـى آورد. 
وى همچنیـن بـه لغت نامـۀ دهخـدا ارجـاع مى دهـد: «مرحـوم عّالمـه دهخدا «شـگفت» را 
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بـا دو حرکـت «گ» مکسـور و مضمـوم ضبـط کـرد و بـا اشـاره بـه حرکـت فتحه، کسـره و 
ضّمـه بـراى «گ» در فرهنگ آنندراج، شـاهدى از فردوسـى و سـعدى نیز بـراى هم قافیگى 
ایـن واژه بـا «بگفـت»، «ُخفـت» و «نهفـت» آورد. بیـت منقـول از فردوسـى در لغت نامه در 
چاپ هـاى معتبـر شـاهنامه نیسـت؛ ولـى بیـت سـعدى در غزل هـاى سـعدى، بـه تصحیح 

شـادروان یوسـفى هم آمده اسـت».
نگارنده شاهد مثال فردوسى را نیافت؛ اّما تکلیف مشخص است و در چاپ هاى معتبر شاهنامه 

نیست. اّما در مورد شاهدمثال شعر سعدى: 
ــد ــب مداری ــوم عج ــته ش ــر کش مــن خــود ز حیــات در شــگفتمگ

به مطلع:
بگفتــم هــم  و  برســید  دردت1 کــــه ز خلــق مى نهفتــمطاقـــت 

(سعدى، 1390، ص. 502)
در این ابیات، شاعر «شگفت» را با «نهفت» قافیه نکرده است، بلکه براساس اختیارهاى 
شاعرى (آمدن مصوت بلند بعد از حرف َروى)، «شِگفتم» را با «نُهفتم» قافیه کرده  است. در این 
صورت، قافیه صحیح است و ایرادى ندارد. پس این بیت، شاهد مناسبى براى این مسئله نیست.

2. یک دست نبودن متن
متن این منظومه، یک دست تصحیح نشده است. براى نمونه: در بیت 1934 «کهواج» و در بیت 
2066 «کحواج» ضبط شده است. در بیت 3886 «اشکش» و در بیت 4682 «اشکس» ضبط 
شده است. در ابیات 618، 619 و 12274 «هزبرافکن» و در بیت 11760 «هژبرافکن» آمده 
 است. این روش درستى براى تصحیح متن نیست و نمى توان به این کار «تصحیِح متن» گفت. 
تمام ضبط ها باید در متن یک دست شود و فقط در موارد ضرورى در پاورقى به آن ها اشاره شود. 

چندجا براى واژة «زرین» تشدید گذاشته است که درست نیست. ازجمله: 
در آن باغ شد پهلوان گزین» بیت 2986:  «در آن جا یکى باغ بینى زّرین 
بیابد نشیند به تخت زّرین»  بیت 3680:  «سلیمان دگرباره انگشترین 

همان هر طرف خفته یک نازنین»   بیت 7482:  «فکندند او را به تخت زّرین 
گذشته سر شاخش از ماه و خور»  بیت 11849:   «درخت زّرین از بر تخت زر 
درفش زّرین بر سرش داشتند»  بیت 12345:  «ز هر سو گوان بانگ برداشتند 
نوشته که اى پهلو کامیاب»  بیت 15606:   «به لوح زّرین دید از بهر آب 
سرافراخته تا به چرخ برین»  بیت 18909:  «بر تخت زر بد درخت زّرین 
دلیرى به کردار شیر غرین» بیت 19024:  «نشسته بر افراز تخت زّرین 
ببستش بر و کتف فّرخ پزشک»  بیت 16441:   «ز دیده فشاندند بر وى سرشک 
در مقّدمۀ کتاب (ص 67 - 68) نوشته شده  است که صورت «پژشک»  ـ که در بیت 
11891 نسخۀ «م ا» و بیت 13683 نسخه هاى «م» و «م ا» آمده است ـ به متن برده شده  است. 
نخست، این انتخاب باید در تمامى موارد در متن مى آمد، نه چنان که در بیت 16441 مشاهده 
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مى شود. دوم، در این متن به جاى «هژبر بال»، همه جا «هزبر بال» آمده  است و به نظر مى رسد، 
باید تمام «ز»ها و «ژ»ها در متن یک دست شود.

3. سرنویس ها
غالب سرنویس ها، چند بیتى (حدود 15- 20 بیت) پایین تر از مکاِن اصلِى خود آمده  است. براى 
نمونه، در صفحۀ 201 و 202 (ابیات 358- 373) بیژن، فوالددیو را مى کشد و با کالل پرى وارد 
میدان نبرد مى شود؛ سپس این سرنویس آورده مى شود: «کشته شدن فوالددیو به دست بیژن 
و رزم کالل پرى با بیژن و انداختن بیژن یک دست او را گوید». متأسفانه این موارد کم نیست 
ح آن ها را اصالح مى کرد و در جاى  و عمدة سرنویس ها همین مشکل را دارد. بهتر بود مصحِّ
مناسب خود قرار مى داد. براى نمونه: (سرنویس، ص. 193)، (سرنویس ص. 511)، (سرنویس، 
ص. 686)، (سرنویس، ص. 694)، (سرنویس، ص. 715)، (سرنویس، ص. 717) و (سرنویس، 

ص. 793). 
سرنویس صفحۀ 706 استثنائاً زود آمده است. سرنویس صفحۀ 324 هم اشتباه نوشته شده 
 است: «در برگشتن کریمان بن برزوى از رزم زّرین قباى و درشکستن زّرین قباى کتِف کریمان و 
شکستن کریمان زانوِى زّرین قبا». درحالى که در متِن منظومه، کریمان کتِف زّرین قبا و زّرین قبا 
زانوِى کریمان را مى شکند. سرنویِس صفحۀ 640 نیز اشتباه است. «فهرست» پسر جّبارشاه 
نیست، بلکه از پهلواناِن سپاه کیوان (پسر جبارشاه) است که نامۀ کیوان را نزد رستم مى برد 
(ابیات 9575 - 9577). چند صفحه بعد نیز که کیوان به پدرش نامه مى نویسد، از کشته شدن 
برادرش «شیروى» و اسارت برادر دیگرش «بهرام» سخن مى گوید و از کشته شدن فهرست 

حرفى به میان نمى آورد. سرنویِس صفحه هاى 427 و 429 نیز تکرارى  است.

4. فهرست نام کسان
فهرست نام کسان دقیق نیست. براى نمونه: ناِم «مه روند» در ابیات 12308، 13275، 18925 و 
19879 (به اشتباه 19779) آمده است؛ ولى در فهرست به آن ها اشاره نشده  است. ناِم «شیردم» 
در بیت 16517 به اشتباه 16522 ثبت شده  است. در بیت 15463 نیز نام شیردم نیامده است 

و همچنین در بیت 20112- که نام او آمده- در فهرست نام کسان نیست.
نشسته بر او دیو با راى و کام» بیت 4300: «یکى اهرمن بود بس پیل نام 
ح متن، در فهرست نام کسان (ص 1360)، «بس پیل» را آورده است. به دو دلیل به  مصحِّ
نظر مى رسد که بس پیل، اسم خاص نیست؛ یکى آن که در این بیت، بس پیل به نظر «َمرَکب» 
مى آید؛ زیرا در مصرع دوم مى گوید که دیو بر او نشسته است. دودیگر این که هیچ توضیحى در 
مورد او ارائه نشده  است. شاعر هرگاه از شخصّیتى نام مى برد، مبارزه و شیوة مرگ او را روایت 
مى کند؛ اما در این بخش از داستان، هیچ نبردى صورت نمى گیرد و هیچ اّطالعاتى از این 

شخصّیت داده نمى شود؛ پس به نظر مى رسد در تصحیِح بیت، اشتباهى رخ داده است.
ناِم «سیه دیو» که در ابیاِت 7182، 7187، 12537، 12552، 12556، 13336، 13615، 

چو زّرین قبایش بخوانى رواست؟
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19900، 20122 و... آمده  است، در فهرست نام کسان دیده نمى شود. «سیه دیو» براساس روایت 
شاهنامۀ اسدى، فرزنِد دیو سفید است که از راه شیطان بازمى گردد و در سیستان خادِم خاندان 
رستم مى شود (زرین قبانامه، 1393، ص. 526). همچنین نام «نسرین عذار»، همسر برزو و مادر 
کریمان، که در صفحه هاى 580 و 581 آمده  است، در فهرست نام کسان دیده نمى شود. ناِم 
«زنگِى زوش»، رکابدار و للۀ جهان بخش، که در ابیات 13098، 13125و 13171 آمده  است، در 
فهرست نام کسان دیده نمى شود. ناِم «خدیِو مرّصع کاله»، پدرِ قمرطلعت (همسر جهان بخش و 
مادر گرشسب ثانى) که در ابیات 13322، 13345و 13549 آمده  است، در فهرست نام کسان 

دیده نمى شود. 
در متن منظومه، دو «فریالس» وجود دارد؛ یکى دیوى است از یاران قهرش دیو که به دست 
کریمان کشته مى شود (ص ص. 486 - 487). دیگرى پسِر انکیس دیو است که پدرش قاتل 
برزوست و خودش زمانى که در نبرد با تمور شکست مى خورد، خدمتکار تمور مى شود و کمهران 
ح محترم فقط یک بار نام فریالس را در فهرست  دیو را مى کشد (ص ص. 831 - 918)؛ اّما مصحِّ
نام کسان آورده  است. نام «مهرتابان» ـ پرى زادى که پدرش خاقان چین است ـ که در بیت 

20559 آمده  است، نیز در فهرست نام کسان دیده نمى شود.

5. پیشنهادهایى براى تصحیح متن کتاب
در توضیحات بیت 153: 

کمربند در کین چو شیر غرین»  «شنیدم که گردان ایران زمین 
نوشته اند: «غرین در این منظومه و بعضى از متن هاى دیگر با (غ) و صفت شیر است و ظاهراً 
از آن معناِى «غّران» را درمى یافته اند؛ اّما گویا صورت درسِت واژه «َعرین» به معناى «بیشه» 
است». دهخدا به نقل از غیاث اللغات و آنندراج، نوشته است: «این لفظ (غرین) در صفت شیر واقع 
مى شود؛ پس این لفظ را به غین معجمه خواندن و به معنى شورکننده فهمیدن محض خطاست، 
صحیح به عین مهمله است، به معنى بیشه و صحرا که در آن شیر ماند.» همچنین نوشته است: 

«در بعض نسخ شاهنامۀ فردوسى بیت زیر آمده: 
نشست از برش همچو شیر غرین»  «به پیش سپهبد بزد بر زمین 
ولى غلط است و در فهرست ولف عرین به عین ذکر شده و غرین نیامده است». با توجه به 
این که واژة «غرین» صحیح نیست و شاید خطاِى کاتب است، بهتر است به پاورقى برود و همان 

صورت «عرین» در متن ضبط شود.
همان گنج پرگوهر و سیم و زر» بیت 3919: «روان کرد برم تاج و تخت و کمر 

 «کن» صحیح است.
اگر بهر جنگ آمدى جنگجوى؟» در بیت 4029: «بگفتا تو را چیست این گفتگوى 
 نخست این که «گفت وگوى» درست است و ساختار واژه چنین است: «بن ماضى مصدر+ 
و+ بن مضارع همان مصدر». دوم، مصرِع دوم عالمِت سؤال الزم ندارد و باید «جنگجوى» (جنگ 
بجوى) ضبط شود. در واقع «گوى» و «جوى» واژگان قافیه است. مى گوید اگر براى جنگ 
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آمده اى، پس بجنگ.
ندیده چمن را تو نو بلبلى» بیت 5385: «ز باغ جوانى نچیدى گلى 

 «ندیدى» درست است.
که اى؟ مثل تو در زمانه ندید» بیت 6246: «به جنگى کریمان ثنا گسترید 

او  از  و  مى شناسد  را  کریمان  بهرام  ندارد.  نیاز  سؤال  عالمت  و  است  درست  اى»   «که 
نمى پرسد که چه کسى هستى. در واقع، مصرِع دوم در ثناى کریمان است.

به ناخن بدّرمش از یکدگر» بیت 6329: «کنون من به خونت ببندم کمر 
 «خونش» صحیح است.

ورا نیز بربود از زین زر»  بیت 6415: «بگفت این بگفتش از کین کمر 
«[و] بگرفتش» صحیح است.

به صدگونه خوارى و زارت ُکشد»  بیت 6455: «به پیش نبى تا به دارت کشد 
باید واژة «کشد»ـ  که در این بیت ردیف است ـ در مصرع نخست نیز مضموم ضبط شود. 
در واقع، قافیه هاى بیت «دارت» و «زارت» است. «کشد» در مصرع نخست از مصدر «کشتن» 

است، نه مصدر «کشیدن». شبیه به این مورد، در بیت 13190 هم دیده مى شود:
چه ماندى به دامش به کامت ُکشد»  «فریبد به عشوه به دامت کشد 

 در این بیت نیز به نظر مى رسد واژه هاى «دامت» و «کامت» قافیه و « کشد» ردیف است؛ 
البته «کشد» در مصرع نخست از مصدر «کشیدن» است.

سوى زال انگیخت اسب چمان» بیت 7063: «شمیالس گردان مازندران 
 «شمیالس [و] گردان» درست است و براى فاعل جمع، فعل مفرد آمده است.

یکى دستش افتاده بد در نهان» بیت 7222: «پرى وش بتى نام بودش کالن 
«کالل» درست است که یک دستش را بیژن قطع مى کند: 

که بر خاك پایت نهد ماه روى  «بدو گفت بیژن که اى ماه روى 
من افکنده ام دست و یال از ستیز»   کالل پرى را به شمشیر تیز 
(ابیات 7234 - 7235).  
کس کشتن خود نکرده هوس» بیت 8598:  «بسا کس که آمد نشد بازپس 

 «کسى» یا «[که] کس» درست است.
ز دیدار او جمله گشتند شاد» بیت 10890: «ورا نیز آصف چنین بوسه داد 

 «جبین» درست است؛ به قیاس بیت 10884: 
بگفتش که بى تو مبادا زمین» «ببوسید آصف مر او را جبین 
سلیمان بدو خلعت و پاره داد» بیت 1144: «ببوسید دست سلیمان راد 

 در بیت 13280 آمده است: 
کهیالن و مهراس از او گشت شاد» «سزاوار او خلعت و باره داد 

 شاید «یاره» است، به قیاس بیت 20698:
تبک ها مرّصع به دّر و گهر»  «دگر یاره و گوشوار و کمر 

چو زّرین قبایش بخوانى رواست؟



350118

 ۴ ــــــ ۳  ،  
۱۳۹۷ ـــ    

نقد تصحیح متن

دهد شاه با زال سر را به باد» بیت 12577: «بگفتا بترسم که عادى نژاد 
«را سر» درست است.

ز زن کمترى گر نمایى درنگ» بیت 13368: «بیایى به میدان اگر سوى جنگ 
«نیایى» درست است. «گر» در مصرع دوم به معناى «یا» است و بیت باید چنین خوانده 

شود: 
ز زن کمترى، گر نمایى درنگ» «نیایى به میدان اگر سوى جنگ 

یعنى اگر به میدان جنگ نیایى و یا درنگ کنى، از زن کمترى.
به بانگ دف و نالۀ نى کشم» بیت 13761: «چه یک سال از دست او مى کشم 

«َمى کشم» درست است.
یکى داد از گرز جان را به باد» بیت 14371: «یکى از ز شمشیر بازو فتاد 

 «را» درست است.
سرشک از دو دیده به رخ مى زدود» بیت 14738: «به شه خواند بى حد و بى مرز درود 

 «بى مر» درست است.
نشسته بِر چشمه آب پیلتن» بیت 15152: «فریالس زد غرم بر بابزن 

 به نظر مى رسد «آن» درست است.
به یارى دادار بى چون سخن» بیت 15268: «بگویم ز زال وزان اهرمن 

 «و ز آن» درست است.
همان بیژن گیو [و] دیو نراژدها» بیت 15656: «ستاده بر زال زّرین قبا 
یا «گیو» زائد است یا «دیو». بیت باید یا به صورت «همان بیژن گیو [و] نراژدها» ضبط شود.

 یا این که به صورت «همان بیژن [و] دیو نراژدها»؛ اّما با توجه به این که شاعر پهلوانان ایران 
را در کنار زال نام مى برد، به نظر مى رسد صورت درست بیت، چنین است: «همان بیژِن گیِو 

نراژدها».
بیت 15790: «همه تشت ها پر ز یاقوت و ُدر  ز لعل و گوهر بود آن خانه پر» 

«ُگهر» درست است.
فرامرز را گفت کاى شهریار» بیت 16558: «بلرزید دل در بر شهریار 

ترکیب اضافى مغلوب است و باید واژة «شهر» به سکون «راء» نوشته شود؛ یعنى یارى دهندة 
شهر که صفت فرامرز است.

کسى سیب سیمین ندیده به  بیت 16782: «زنخ سیب سیمین و بر سیب سیمینش چاه 
ماه»

 واژة «سیمین» زائد است و صورت درست مصرع نخست، چنین است: «زنخ سیب و بر 
سیب سیمینش چاه».

نه اى مایه ور نام کردى نهان؟» بیت 16955: «ندیدم چه تو خواجه اندر جهان 
عالمت سؤال زائد است. مى گوید مایه ور (سرمایه دار / تاجر) نیستى، نام خودت را پنهان 
کندآوران                                                        شاه  کاى  گفت  «بدو   :16985 بیت  قیاِس  به  پهلوانى).  نیستى،  (تاجر  کرده اى 
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نگفتم نه اى مایه ور در جهان؟»
بیت 17072: «زدم تیر بسیار بر پیکرش  نه برتافت از راه کینه سرش»
 «نبرتافت» (برنتافت) درست است، مانند «نبگذاشت» در بیت 17099.

شتابد به جا کرد لشکر درنگ» بیت 17099: «نبگذاشت دستان که کسى سوى جنگ 
 «که» زائد است.

ابیات 17372 و 17373:
بدین زور بندى به میدان کمر  «که اى پور آهنگر بى هنر 
ببندى رو و کینه سازى عیان»  بدین نامدارى به کندآوران 

در پایان هر دو بیت، باید عالمت سؤال بیاید.
گهى مستى و گاه باشد خمار» بیت 17544: «گهى ناز و شادى و گهى بند و دار 

حرف «واو» باید حذف شود.
به یال و به بازو که بیستون» بیت 17654: «بدى سال و بالش ز رستم فزون 
«یال» درست است. بیت در وصف گرشسب ثانى، پسر جهان بخش، نوة فرامرز و نبیرة رستم، 

است و سال او از رستم فزون نیست.
بیامد بر ما به سازندگى» بیت 17703: «به خوانندگى و به سازندگى 

قافیه تکرار شده  است. در این مصرع، به نظر مى رسد، «سازندگى» تصحیف «بازندگى» 
در معناى حیله گرى و مکارى است و «سازندگى» در مصرع نخست، در معناى «ساززنى» و 

«نوازندگى» است.
همى گفت با ناله و خروش» بیت 17741: «دل زال در بر درآمد به جوش 

«[با] خروش» درست است.
بدو تنگ تر گردید آن خّم خام» بیت 17762: «چه گرشسب گرد اندر آمد به دام 

«گشت» درست است.
که آخر درآرى به زیر اندرش» بیت 17855: «به هر جا شتابد روان شد برش 

 «شو» درست است.
بیت 18390: «تو با آن جوان نقابى بکوش     هر آن چیز گوید تو از وى نیوش»

«مکوش» درست است. در چند بیت قبل مى گوید: 
بکوشد بدان تازى نابکار «نمى خواست برگردد از کارزار 
که با وى از این کرد در خواب یاد  به یاد آمدش خواب گرشسب راد 
مهاران را سر درآرد به زیر  که آید نقابى سوار دلیر 

هر آن چیز گوید تو از وى نیوش   تو با آن جوان نقابى مکوش 
عنان را کشید و به یک سو نهاد»  چه خواب نیا آمد او را به یاد 
بجو میاور زمانى درنگ» بیت 18555: «اگر راى آرى سوى کین و جنگ 

«[و] میاور» درست است.
که از یکدگر داد دل بستدند» بیت 18586: «دو صد لعن نیزه به هم برزدند 

چو زّرین قبایش بخوانى رواست؟



350120

 ۴ ــــــ ۳  ،  
۱۳۹۷ ـــ    

نقد تصحیح متن

«طعن» درست است.
ز نیروى بازوى این گرز من» بیت 18651: «همانا بترسید از گرز من 

«بازوى [و]» درست است.
یکى را شود جان شیرین به باد» بیت 18804: «بترسم که این هر دو آتش نهاد 

 «کز» درست است.
برافراخت سر دل پر از داورى»  بیت 18879: «به خوانندگان و به ساقى گرى 

«خوانندگى» است.
سخنگوى کردم بدو یک زمان» بیت 19249: «ببینم نبرد دو شیر ژیان 

 «گردم» درست است.
جهان همچو روى دل افروز شد» بیت 19391: «بخوردند باده که تا شب روز شد 

 «تا» زائد است.
نپیچم سر از امر و فرمان تو» بیت 19539: «که هر ماه سه شب را بود زان تو 

«مه» درست است.
منم شیر توران زمین شیرُدم» بیت 20039:  «بگفتا پدر بد مرا پیلُسم 

«شیردم» در بیت 5481 با «غم» و در ابیات 6091، 6891، 8156، 13563، 14180، 
20010و 20112 با «دژم» قافیه شده  است. «پیلسم» نیز در ابیات 3737، 4782 و 8183 با 
«دژم» قافیه شده  است. این نام در شاهنامۀ فردوسى نیز به فتح «سین» است و اعراب گذارى 

ح محترم درست نیست.  مصحِّ
برآورد از باب من هم دمار» بیت 20069: «که باب تو را سر ز کند زار 

 «ز [تن]» درست است.
به جادو کسى را نباشد نبرد» بیت 21523: «نمانى به بند اى سرافراز مرد 

«بمانى» درست است.
سوى خاك و تابوت تو ننگرد» بیت 21573: «جوابش تو بدهى او زر خورد 

«بدهى [و]» درست است.
بدیدند کاتش بدیشان فتاد» در بیت 21658: «جهان بخش و سام و فرامرز راد 
 «ساِم فرامرز» درست است. در این بخش از داستان، فرامرز حضور ندارد و در بیت مى گوید:
مر آن هر دو (جهان بخش و سام پسران فرامرز) جستند از باره زیر» «به نزد در باغ بد آبگیر 
بلرزید بانو به خود همچو بید» بیت 22130: «امید از روانش همان گه بدید 

«برید» درست است.
از این ترك دژخیم بیدادگر» بیت 22710: «چه سازد به ما گردش روزگار 

«بیدادکار» درست است.
شمیالس از او ماند اندر شگفت» در بیت 22774: «سر و دست آن دزد وارون گرفت 

«سِر دست» درست است. به قیاس ابیات 22776 و 22777:
«کزین سان گرفتى مرا دست و گرز                     هراسان شدى بر تن و یال و برز 
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تهمتن بگفتش که اى دزد دون                         گرفتم که از چنگت آرم برون»
بیت 22979: «ز سر تا به پا خلعت خویشتن                بدو داد گفت اى پیلتن»

«[گو] پیلتن» درست است.
بکوشیم تا سر بر زند آفتاب» بیت 23043: «بنوشیم شربت طعام و شراب 

«بر» زائد است.

6. اشتباه هاى چاپى
اشتباه هاى چاپى این متن، تاحدى زیاد است و تا جایى که به چشم نگارنده آمده، در زیر 

به آن ها اشاره مى شود.
از آن گفته شد شد بهر نبرد» بیت 96: «بیاورد خلعت بپوشید مرد 

«شاد» درست است.
خدیو جهان شاه مالک رقاب» بیت 200: «اولعزم پیغمبر کامیاب 

«اولوالعزم» درست است.
چه آرى همین آب تیره به جوى» بیت 429: «بدو گفت بیژن که اى تندخوى 

«همى» درست است.
ببینم روز که گردد چو غار» بیت 4478: «که با هم بکوشیم در کارزار 

«ببینیم» درست است.
زمانى به میدان کینه بمان» بیت 5577: «نقاب افکنش گفتى کاى پهلوان 

 «گفت» درست است.
همان هم جهان بخش با گیر و دار» بیت 7019: «همان شیردم گرد جنگ استوار 

«کرد» درست است.
برن آیدش دل ز اندوه و غم» بیت 7982: «که آن باره را دست سازد قلم 

«برون» درست است.
همى هرکس سوى او رو نهاد» بیت 8585: «فغان در میان بتان اوفتاد 

«هر کسى» درست است.
کیشدند تا بر در قصر شاه» بیت 9275: «به گردون مر آن چرم آکنده کاه 

«کشیدند» درست است.
سرانشان روان کن به نزدیک من» بیت 9556: «وگرنه بپردازد جانشان ز تن 

«بپرداز» درست است.
بلرزد بر خود به کردار بید» بیت 9952: «چه فهرست یال تهمتن بدید 

«بلرزید» درست است.
که تا بر رخ خوب تو بنگرم» بیت 11458: «نشان باز بر روى تخت رزم 

«زرم» درست است.
سراسیمه شد شیر نر زان مصاف» بیت 12044: «نیامد بدون تیغ کین از غالف 

چو زّرین قبایش بخوانى رواست؟
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«برون» درست است.
به نزدیک آن تختگاهت برم» بیت 13151: «که من سو آن بارگاهت برم 

«سوى» درست است.
کهیالن و مهراس از او گشت شد» بیت 13280: «سزاوار او خلعت و باره داد 

«شاد» درست است.
سرافرازى گردى و شیر اوژنى» بیت 13307: «که شاها دلیرى نقاب افکنى 

سرافراز صحیح است.
به گاهِ ار شدى آگه از چاه باش» بیت 13605: «چه بنمایدت مهر اگاه باش 

ح به اشتباه براى واژة «گاه» کسره گذاشته است. مصحِّ
تو بستان از او طوطى دلپذیر» بیت 14971: «ببوسید ورا روى و گوید بگیر 

«ببوسد» درست است.
نگه کرد بر چهرة فّرخش» بیت 15741: «بزد دست و پرده کشیده از رخش 

«کشید» درست است.
نه شّماس ماند نه جادو نه دیو»  بیت 15771: «بپوشید برآرد ز جادو غریو 

«بپوشد» درست است.
همه بر هیونان بکردند باز» بیت 15849: «زر و سیم و آن گوهر بى شمار 

«بار» درست است.
یکى نیزه در دست چون اژدها» بیت 17170: «بیامد بر گرد زّرن قبا 

«زّرین قبا» درست است.
گه رزم و کین بد چون منهراس» بیت 18089: «دلیران زابل از او در هراس 

«بود» درست است.
که اى دیو بدگهر تیره بخت» بیت 18103: «بگفت و به زنگى خروشید سخت 

«بدگوهر» درست است.
که سقفش همى راز گفتى به ماه» بیت 19016: «بدیدند عالى یک بارگاه 

«یکى» درست است.
دل زال از دیده برون شده» بیت 19210: «دل شاه کندآوران خون شده 

«بیرون» درست است.
بگویم ببخشد نریزدت خوان» بیت 19618: «بیا تا برم نزد شاهت کنون 

 «خون» درست است.
دو دیده به کردار و طاس خون» بیت 20027: «که هر بازویش بد ز دستان فزون 

«دو» درست است.
گرفتش کمربند آن کینه خواه» بیت 20076: «ز جا جست و شدى سوى دیو سیاه 

«شد» درست است.
رها کردى اى سگزى شوم تن» بیت 20122: «سپه دیو را گر تو از چنگ من 
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«سیه دیو» درست است.
که از جا ایشان برآریم دود»  بیت 20162: «قضا را همان سوى دستان نمود 

«جان» درست است.
همان هم دلیر مازندران» بیت 20230: «بیامد بر زادشم در زمان 

 «دلیران» درست است.
ببوسید دست شه پاك زاد» بیت 20239: «کریمان بیامد بر شه راد 

«شاه» درست است.
که بود از بهایش همه دشت پر» بیت 20280: «سراسر ز فیروز و لعل و در 

«فیروزه» درست است.
گهى بوده باده گهى بد سرود»  بیت 20323: «نشستند با شادمانى و رود 

«بود» درست است.
چه سان با دلیران به یک سو شود»  بیت 20345: «دلیرى کز آهو در آهو شد 

«شود» درست است.
بزد باره آمد مر او را به پیش» بیت 20481: «نقابى نفکنده به رخسار خویش 

 «فکنده» درست است.
بیارم شوى تازه از بانگ رود»  بیت 21067: «چه سرخوشى شوى چنگ و ناى و سرود 

«سرخوش» درست است.
به پیمان که از من نبّرید سر»  بیت 21325: «بگفتا برمتان سوم سیم و زر 

«سوى» درست است.
در این باغ بنهفته شد چاره گر» بیت 21701: «ز بیم دلیرن همه سیم و زر 

«دلیران» درست است.
کنون من در این ره ببندم کمر»  بیت 21830: «تهتن ز جا جست کاى تاجور 

«تهمتن» درست است.
خرد را چه شایسته داد آمدید»  بیت 22039: «که مهمان مایید شاید آمدید 

«شاد» درست است.
چنان شد که کسى روى گیتى ندید»  بیت 22285: «مر آن مرد از تخت شد ناپدید 

«کس» درست است.
عنواِن صفحۀ 1252: «و زازى جوانان...»، «زارى» درست است.

نباشد دلش مهربان با کسى» بیت 22856: «جهان این چنین یاد دارى بسى 
«دارد» درست است.

نتیجه گیرى
در ایـن مقالـه، متـن منظومـۀ شـاهنامۀ اسـدى بررسـى شـد. این متـن را سـّجاد آیدنلو 
تصحیح و منتشـر کرده  اسـت. مصّحح محترم نام پیشـنهادى زّرین قبانامه را بر آن نهاده 

چو زّرین قبایش بخوانى رواست؟
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نقد تصحیح متن

اسـت؛ چنان کـه از شـواهد پیداسـت، فعـًال بایـد «اسـدى»  نامـى راـ  که نمى شناسـیم ـ 
سـرایندة منظومـه بدانیـم و عبـارت «از سـراینده اى ناشـناس» را از روى جلـد کتـاب 
بزداییـم. از ایرادهـاى دیگـر ایـن تصحیح، سـرنویس هاى داستان هاسـت کـه اغلب حدود 
10- 15 بیـت زودتـر از جـاِى اصلـى خود آمده  اسـت. این مسـئله ناشـى از اشـتباه هاى 
کاتـب اسـت کـه باید مصّحـح کتاب آن هـا را اصـالح مى کـرد. در این منظومه، فهرسـِت 
نـاِم کسـان دقیـق نیسـت. برخـى نام ها اصًال در این فهرسـت وجـود ندارد، افـزون بر این 
گاهـى شـمارة ابیـات ایـن فهرسـت درسـت ضبط نشـده اسـت. یک دسـت  نبـودن متن، 
مـورد دیگـرى اسـت کـه در ایـن مقالـه بـه آن اشـاره شـد و به خصـوص در مـورد ضبط 
اسـامى گفتـه شـد کـه باید یک دسـت باشـد. در پایـان پیشـنهادهایى براى ضبـط ابیات 

مطـرح و همچنیـن فهرسـت اشـتباه هاى امالیى درج شـد.

پى نوشت
1. در تصحیح یغمایى «عشقت» ضبط شده است و آیدنلو به تصحیح یوسفى (1385) صفحۀ 332 ارجاع داده است.

منابع 
انجوى شیرازى، ابواالقاسم (1363). فردوسى نامه. تهران: علمى.

.  :  .  ّ    .  ّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (۱۳۹۳) 
ـ   : ـ  . ـ ـ  ـ   . ـ ـ  ّ ـ (۱۳۹۰).  ـ    ، ـ

. ـ  ـ   ـ 
 .  :  .    .  ّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (۱۳۸۵). 

.   :  .      .(۱۳۷۴)    
:  المعـارف  ـ  . ـ ـ   ـ   . ـ  .(۱۳۹۳) ـ   ، ـ

بـزرگ اسـالمى.
قائمـى، فـرزاد (1391). معّرفـى انتقادى، متن شناسـى و نقد متنى حماسـۀ ناشـناختۀ شـاهنامۀ 

اسـدى. جسـتارهاى ادبى. شـمارة (178)، ص 131- 105.
نایگلـى، محّمدشـریف (1396). طومـار جامـع نّقالـى شـاهنامه. به کوشـش فرزاد قائمى. مشـهد: 

به نشـر.
. َ  :  .    .(۱۳۹۷)  ّ  
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چکیده
کتــاب دوربیــن شــرقى، نوشــتۀ علــى بهــداد، تالشــى بــراى گــذر از رویکــرد ســاختارگرایانه 
شرق شناســى اســت کــه اغلــب عکس هــاى محلــى و منطقــه اى را در مســیرى ایدئولوژیــک 
و به عنــوان نســخه هاى درجــه دوم در بازتولیــد نــگاه اروپایــى تفســیر مى کنــد؛ در 
ــار عکاســان محلــى و  حالــى کــه مؤلــف تــالش مى کنــد، از ایــن خوانــش فراتــر رود و آث
منطقــه اى را متفــاوت از عکــس گردشــگران اروپایــى تفســیر کنــد و آن هــا را در زمینــه و 
کارکــرد منطقــه اش بازخوانــى کنــد. کتــاب ضمــن مطالعــۀ کارکردهــاى اســتعمارى عکــس 
- کــه بیشــتر در عکس هــاى مســافران اروپایــى از شــرق و عکس هــاى تجــارى کــه بــراى 
ــاکن  ــان س ــاى عکاس ــه عکس ه ــت- ب ــاهده اس ــل مش ــد قاب ــد مى ش ــى تولی ــگاه اروپای ن
ــى  ــِگ محل ــدرت و فرهن ــا ق ــه ب ــر در مقایس ــن ام ــردازد.  ای ــه مى پ ــم در خاورمیان و مقی
ــار در  ــاى قاج ــه عکس ه ــن رو، مجموع ــد؛ از همی ــدا مى کن ــرى پی ــرد دیگ ــا و کارک معن
ــاى  ــد دیدگاه ه ــه بازتولی ــز ب ــاب نی ــان کت ــد. در پای ــرار مى گیرن ــى ق ــورد بررس ــران م ای

شــرق گرایانه در عکاســى معاصــر اشــاره شــده اســت. 

کلیدواژه: عکاسى، شرق شناسى، شرق گرایى عکاسانه، خاورمیانه، ایران

مقدمه
کتــاب دوربیــن شــرقى کــه بــا عنــوان فرعــى بازتــاب عکاســانۀ خاورمیانــه، توســط 
دانشــگاه شــیکاگو، ســال (2015م.)  چــاپ شــد؛ تألیــف علــى بهــداد اســت. بهــداد 
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نقد کتاب پژوهشى (هنر)

ــى (1983،  ــگاه برکل ــى را در دانش ــالت کارشناس ــبزوار) تحصی ــد 1340، س (متول
کالیفرنیا) کارشناسى ارشــد را در دانشــگاه میدلبرى (1986م.) و میشــیگان (1988م.) 
و دکتــرى خــود را در دانشــگاه میشــیگان (1990م.) گذرانــده اســت. ایشــان اکنــون 
اســتادیار ادبیــات تطبیقــى   در دانشــگاه کالیفرنیــا، لــس آنجلــس اســت. پژوهش هــاى 
ــان از  ــى اروپایی ــۀ بازنمای ــات پسااســتعمارى، مطالع ــه و ادبی ایشــان در حــوزة نظری

خاورمیانــه، تاریــخ مهاجــرت امریــکا و عکاســى قــرن نوزدهــم خاورمیانــه اســت. 
ــداد دارد. وى  ــى به ــین عل ــات پیش ــه در مطالع ــاب، ریش ــن کت ــگارش ای   ن
در کتــاب مســافران جامانــده1 کــه ســال (1994م.) منتشــر شــد روایتــى از ســفر 
نویســندگان و هنرمنــدان قــرن نوزدهمــى بــه شــرق را تحلیــل مى کنــد؛ هم چــون 
گــزارش ســفر ژرار دو نــروال2 از ســفر بــه مصــر و لبنــان و گوســتاو فلوبــر از مصــر، 
ترکیــه و تونــس، تصویــر رودیــارد کیپلینــگ3 از هنــد و ایزابــل ابرهــارت4 از مراکــش 
ــه  ــه آن هــا راهنمــاى توریســتى از ســفر ب ــر. بهــداد شــرح مى دهــد چگون و الجزای
ــده  ــت و بازتولیدکنن ــتعمارى داش ــویى اس ــمت و س ــه س ــد ک ــه داده ان ــرق ارائ ش
ــر  ــه عکــس و تصوی ــود. بهــداد در نوشــته هاى اخیــرش ب گفتمــان شرق شناســى ب
بیــش از ادبیــات پرداختــه اســت. در مقالــه آغازیــن کتــاب «شــرق گرایى عکاســانه: 
ــن)6  ــوك (گارتل ــا ل ــا همــکارى ب ــه ب ــى اســتعمارى»5 ک ــازه در بازنمای ــى ت مقاالت
ــد؛  ــرقى بحــث مى کن ــى ش ــوم عکاس ــارة مفه ــد، درب ــر ش ــال (2013م.) منتش س

مقالــه اى کــه در کتــاب دوربیــن شــرقى شــرح و بســط داده شــد7.

مسائل و مباحث کتاب
ــا  ــت؛ فصل ه ــى اس ــدى نهای ــک جمع بن ــج فصــل و ی ــه، پن ــامل مقدم ــاب، ش کت

■ بهــداد، علــى (2016). دوربین شــرقى: بازتاب 
عکاسانۀ خاورمیانه. دانشگاه شیکاگو.
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شرق گرایى عکاسانه

عبــارت اســت از: 1. عکــس شــرق گرا، 2. گردشــگر، مجموعــه دار و نمایشــگاه گردان، 
3. سیاســت عکاســى ســاکن و در خاورمیانــه، 4. در تاریک خانــه پدربزرگــم، 
5. بازنمایى هــاى محلــى قــدرت و بخــش پایانــى کتــاب، باعنــوان عکاســى و 
ــل  ــر فص ــث ه ــرى از مباح ــرح مختص ــه ش ــه، ب ــر. در ادام ــرقى گرایى معاص نوش

مى پردازیــم. 
در مقدمــۀ کتــاب، بــه تاریــخ مختصــر عکاســى در خاورمیانــه پرداختــه شــده 
اســت؛ همچنیــن بــه اهمیــت عکــس، به عنــوان ابــزارى مهــم بــراى شرق شناســان 
ــده اســت.  ــاره ش ــان اش ــاى باستان شناسانه ش ــت یافته ه ــراى ثب ــان ب و مصرشناس
در واقــع بــه نظــر مؤلــف، میــان اختــراع داگروتایــپ، ســال (1839م.) و شــناخت 
اروپاییــان از شــرق ارتبــاط مهمــى وجــود دارد. خــط و ســیر مؤلــف نیــز در کتــاب، 
تحلیــل نقــش و تأثیــر عکاســى بــر دیــدگاه اروپــا از شــرق، اســت. بهــداد بــا اتــکا 
بــه آرشــیو غنــى از عکاســان و اســتودیوهاى اروپایــى و خاورمیانــه، ارتبــاط فرهنگى 

میــان شــرق و غــرب را در عکاســى کنــدوکاو کــرده اســت. 
مؤلــف مى نویســد: «مــن عنــوان ایــن کتــاب را دوربیــن شــرقى گذاشــته ام تــا 
توجــه را بــه مرکزیــت «شــرق» در تاریــخ درهــم تنیــدة عکاســى و شــرق، جلــب 
ــى نســبت  ــن مى نویســد: «عکاســى چشــم انداز اروپای ــم» (صفحــه 1). هم چنی کن
ــار  ــت) معی ــت (حقیق ــوان واقعی ــرى به عن ــارى تصوی ــه معی ــه را ب ــه خاورمیان ب
ــا حضــور و مشــارکت اروپاییــان در  (پذیرفتــه  شــده) تبدیــل کــرد؛ تبدیلــى کــه ب
ــرن  ــى ق ــه برخ ــه 1). چنان ک ــد» (صفح ــاد ش ــم ایج ــرن نوزده ــى ق ــه ط منطق
نوزدهــم معتقــد بودنــد: «شــاید ایــن اولیــن بــارى باشــد کــه به جــاى داســتان، بــا 
واقعیــت ســروکار داشــته باشــیم» (صفحــه 1). ابــداع و توســعۀ عکاســى، به عنــوان 
نوعــى از بازنمایــى، موجــب ارتقــاى شــکل علمــى شرق شناســى در قــرن نوزدهــم 
شــد کــه شــناخت صریــح و جامعــى را از فهــم و درك «شــرق» میســر مى ســاخت

(صفحه 2).
مؤلــف معتقــد اســت، آرشــیو عظیمــى کــه او عکاســى شرق شــناسانه و عکاســى 
بومــى از خاورمیانــه مى نامــد، در بحث هــاى تاریخــى ـ  هنــرى، کامــل بــه حاشــیه 
رفتــه اســت. هم چــون عکس هــاى آقاخــان و عبــداهللا قاجــار در تهــران، کاپیتــان 
حســنا بیــگ8 و علــى ســامى9 در اســتانبول، گاربیــد کریکوریــان10 و خلیــل رعــد11 
ــاب  ــال در کت ــراى مث ــروت (صفحــه 6). ب ــان12 در بی ــرادران صرافی در اورشــلیم، ب
میشــل فریــزوت13 بــا عنــوان تاریــخ جدیــد عکاســى (1998م.) فقــط چنــد صفحــه 
ــاص دارد و  ــان اختص ــر جه ــتى از سراس ــى و توریس ــان اعزام ــئله عکاس ــه مس ب
فقــط یــک صفحــه بــه عکاســى از «دنیــاى قدیــم مدیترانــه» تعلــق دارد و دیگــر 
تاریخچه هــاى عکاســى در سراســر جهــان را بــه حاشــیه رانــده اســت (صفحــه 7).

ــى  ــاى عکاس ــه بازنمایى ه ــنتى ب ــور س ــه ط ــرى ب ــان هن ــد: مورخ ــداد مى گوی به
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از دنیــاى غربــى نــگاه مى کننــد و تصاویــر شــرقى و خاورمیانــه در حاشــیه 
گالرى هــاى عکــس تجــارى در منطقــه بــه نمایــش گذاشــته مى شــود (صفحــه 8). 
ــاره  ــز اش ــوزه نی ــن ح ــده در ای ــام ش ــۀ انج ــینۀ مطالع ــه پیش ــداد ب ــى به عل
ــدة عکاســى در  ــدرت و نقــش پیچی ــه هــدف آن افشــاى ق ــى ک ــد؛ مطالعات مى کن
سیاســت اســتعمارى اســت. محققانــى کــه بــا الهــام از کتــاب شرق شناســى ادوارد 
ــد و  ــه پرداختن ــى از خاورمیان ــاى اروپای ــادى عکس ه ــۀ انتق ــه مطالع ــعید14، ب س
آن را نشــانه اى از نــگاه نابرابــر بیــن اســتعمار اروپایــى و استعمارشــد  گان دانســتند. 
ــتعمار  ــراى اس ــوان حرمس ــا عن ــووال15 (1986م.) ب ــک آل ــاب مل ــال کت ــراى مث ب
ــاى  ــرکوبگر در بازنمایى ه ــى س ــزى جنس ــتعمارگرا و فانت ــوژى اس ــه ایدئول ــه ب ک
ــن  ــردازد. هم چنی ــى مى پ ــتال هاى اروپای ــرى در کارت پس ــان الجزای ــهوانى زن ش
کتــاب جیمــز رایــان16 (1997) بــا عنــوان امپراطــورى تصویــرى: عکاســى و تجســم 
امپراتــورى بریتانیــا، بــه ایــن مســئله مى پــردازد کــه چگونــه عکاســى بــه ابــزارى 
ــان نشــان مى دهــد  ــل شــد. رای ــراى حکومــت اســتعمارى انگلیــس تبدی کامــل ب
ــرده  ــا ک ــورى ایف ــى امپراط ــاى تخیل ــاختار جغرافی ــى در س ــش مهم ــى، نق عکاس
ــم،  ــه: عل ــا، از جمل ــیعى از گفتمان ه ــف وس ــوازى را در طی ــورى م ــت و امپرات اس

ــت، ایجــاد کــرده اســت.  هنــر، تجــارت و دول
علــى بهــداد، هــدف از نوشــتن ایــن کتــاب را نقــد گرایش هــاى شرق شناســانه 
ــنهادهایى  ــا پیش ــرده اســت ت ــالش ک ــرى دانســت و ت ــخ هن ــاى تاری در رویکرده
ــیوهاى  ــۀ آرش ــا مطالع ــا ب ــد، ت ــه ده ــتعمارى ارائ ــاى پسااس ــر نگرش ه ــى ب مبتن
ــان  ــى فرهنگــى می ــر ســلطه و هژمون ــط اغلــب نابراب ــه رواب عکس هــاى شــرقى، ب
ــى  ــه، بازگوی ــادى اش را در دو وج ــزة انتق ــداد، انگی ــردازد. به ــرب بپ ــرق و غ ش
ــى  ــه عکاس ــتم ک ــى هس ــه روش های ــه مطالع ــد ب ــه عالقه من ــد: «اول این ک مى کن
از طریــق آن توانســته بــه دانــش علمــى (شــبه علمــى) در مــورد «شــرق» منجــر 
ــوان  ــاز، به عن ــان آغ ــرا عکاســى از هم ــد. زی ــه شرق شناســى کمــک کن ــود و ب ش
ــد. دوم  ــان درآم ــت شرق شناس ــه خدم ــد ب ــمند و کارآم ــیار ارزش ــوژى بس تکنول
ــى عکاســانه از شــرق  ــه شرق شناســى، بازنمای ــان کنــم چگون ــدوارم بی این کــه امی
را بــه صــورت اگزوتیــک بــه مخاطبــان غربــى ارائــه داده اســت» (صفحــه 9 تــا 10). 
در ادامــه، مؤلــف بــه شــرح رویکــرد روش شناســانه کتــاب مى پــردازد و 
ــه در  ــه دو نظری ــاع ب ــرقى را در ارج ــن ش ــاب دوربی ــواِن کت ــد عن ــاره مى کن اش
کتــاب اتــاق روشــن17 روالن بــارت و کتــاب دوربیــن هنــدى18 نوشــته کریســتوفر 
ــارت، بــه مؤلــف امــکان مى دهــد از  پینــى19 انتخــاب کــرده اســت. کتــاب روالن ب
دیدگاه هــاى ســاختارگرایانه عبــور کنــد و بــه شــرح تجربــۀ فــردى در مواجهــه بــا 
ــا سیاســى عکــس را رد  ــه خوانــش اجتماعــى ی ــارت هــر گون ــردازد. «ب عکــس بپ
مى کنــد و در عــوض، خوانــش شــخصى از عکاســى را فراهــم مى کنــد (بــا ذهنــى، 
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ــت  ــتودیوم»20 (دالل ــن «اس ــى بی ــزى مفهوم ــارت تمای ــود). ب ــه نش ــتباه گرفت اش
ــت  ــوم»21 (دالل ــع و اهــداف فرهنگــى» و «پانکت ــه «مناف ــا زمین ــح) عکــس ی صری
ــه  ــورد عکاســى ب ــۀ خــود در م ــارت در مطالع ــد. آن چــه ب ــى) ایجــاد مى کن ضمن
ــه  ــرى ک ــر از عنص ــف، فرات ــى ظری ــت؛ مفهوم ــوم اس ــد، پانکت ــت مى ده آن اهمی
اســتودیوم عکــس ارائــه مى دهــد و  قابــل مشــاهده مى شــود؛ زیــرا میــل و آرزوى 
ــورد  ــینه در م ــا پیش ــات ی ــى اطالع ــتودیوم میزان ــد. اس ــه مى ده ــخص را ارائ ش
ــت  ــر اس ــرى مؤث ــوم، عنص ــا پانکت ــد؛ ام ــه مى ده ــود، ارائ ــى مى ش ــه عکاس آن چ
ــن  ــد. ای ــفته مى کن ــا آش ــذب ی ــب را ج ــذارى اش، مخاط ــى در نام گ ــه ناتوان ک
ــه پساســاختارگرا  ــارت را از یــک ســاختارگرا ب همــان مســیرى اســت کــه روالن ب
ــل  ــد، دلی ــک مى کن ــه عکاســى را تحری ــارت ب ــه ب ــه عالق ــد. «آن چ ــوق مى ده س
اجتماعــى نیســت، بلکــه شــخصى اســت و آن چــه بــه او بــه عنــوان یــک بیننــده 
ــى  ــى درون ــراى تعمق ــى آن ب ــد، توانای ــت کن ــا از عکــس صحب ــد ت ــازه مى ده اج
اســت تــا این کــه صحبــت از مادیــت آن به عنــوان یــک قلمــرو فرهنگــى» (صفحــه 
ــه  ــد در مواجه ــالش مى کن ــداد ت ــى به ــه عل ــان مســیرى اســت ک ــن هم 12)؛ ای
بــا عکس هــاى قاجــار، به ویــژه در فصــل چهــارم، بــا عنــوان «در تاریکخانــه 
پدربزرگــم» بپیمایــد. در واقــع، مؤلــف ایــن رویکــرد را راهــى بــراى گــذر از رویکــرد 
ــد کــه اغلــب عکس هــاى محلــى و منطقــه اى  ســاختارگرایانه شرق شناســى مى دان
ــگاه  ــد ن ــه دوم در بازتولی ــخه هاى درج ــا نس ــک ی ــیرى ایدئولوژی ــز در مس را نی
ــار  ــر رود و آث ــد، از ایــن خوانــش فرات ــا مؤلــف تــالش مى کن ــد؛ ام اروپایــى مى دان
ــى تفســیر  ــگران اروپای ــاوت از عکــس گردش ــه اى را متف ــى و منطق ــان محل عکاس

ــد. ــى کن ــه اش بازخوان ــرد منطق ــه و کارک ــد و آن را در زمین کن
ــى  ــتوفر پین ــاب کریس ــون کت ــاب مره ــد، کت ــاره مى کن ــف اش ــن مؤل همچنی
بــا عنــوان دوربیــن هنــدى اســت. پینــى نیــز در کتابــش بیــان مى کنــد از کتــاب 
اتــاق روشــن الهــام گرفتــه اســت. گرچــه پینــى دیــدگاه نظریه پــردازان اروپایــى- 
امریکایــى در مــورد عکاســى را بــه کار مى بنــدد، امــا دیــدگاه اروپامحــور عکاســى را 
بــا ارائــه نگــرش بوم شناســى بــه عکاســى، نقــد مى کنــد. او بــر شــیوه هاى محلــى 
عکاســى تمرکــز مى کنــد، تــا نشــان دهــد چگونــه عکاســِى هنــد، به دنبــال تحمیــل 
ــار» نیســت؛  ــورد انتظ ــاختارهاى از پیــش م ــر س ــى ب ــى مبتن ــته بندى هویت «دس
بلکــه به عنــوان فضایــى خالقانــه -کــه در آن هویت هــاى فــردى و شــخصى ظهــور 
ــاى  ــه زمینه ه ــردازد ک ــه مى پ ــن نکت ــه ای ــس ب ــود.  پ ــى مى ش ــد- معرف مى کن
جغرافیایــى، تاریخــى و اجتماعــى کــه رســانه در آن عمــل مى کنــد و در آن یــک 
عکــس تولیــد، مصــرف و خوانــش مى شــود، کارکــرد ویــژه خــود را دارد و بــه عمــل 

ــژه اى مى دهــد.  عکاســى، معنــاى وی
مــرى لوئیــز پــرات22 اصطــالح «ناحیــه تمــاس» را به مثابــه موقعیــت ترافرهنگى 

شرق گرایى عکاسانه
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مطــرح کــرد تــا فضاهــاى اجتماعــى کــه در آن فرهنگ هــاى متفــاوت بــا یکدیگــر 
برخــورد مى کننــد و مواجــه مى شــوند را مــورد بحــث قــرار دهــد کــه اغلــب روابــط 
بســیار نامتقــارن در ســلطه و فرمان بــرى دارنــد. مفاهیمــى از ایــن دســت تــالش 
ــه فقــط از منظــر ســلطه، بلکــه از  ــا تعامــل میــان شــرق و غــرب را ن مى کننــد ت
منظــر انتقــال فرهنــگ، تعامــل فرهنگــى و مقاومــت فرهنگــى مطالعــه کننــد؛ تــا 
ــتعمرات  ــى و مس ــتعمارگران اروپای ــان اس ــدرت می ــه ق ــه یک طرف ــت رابط در نهای
غیراروپایــى را زیــر ســؤال برنــد. همان گونــه کــه مورخــان پسااســتعمارى هنرهــاى 
ــک25،  ــب چلی ــت24 و زین ــى مایکل رای ــز23، نانس ــارى رابرت ــون م ــى، همچ غیرغرب
ــى  ــدان بوم ــوان تالشــى از ســوى هنرمن ــى را به عن ــم عثمان ــرن نوزده عکاســى ق
ــرب،  ــى در غ ــه عثمان ــانۀ جامع ــى شرق شناس ــا بازنمای ــارزه ب ــراى مب ــگان ب و نخب
ــرد  ــیر و رویک ــن مس ــود را در ای ــاب، خ ــف کت ــد. مؤل ــى کرده ان ــه و بررس مطالع
ــه  ــى ارائ ــدى از شرق شناس ــد درك جدی ــالش مى کن ــد. ت ــرار مى ده ــى ق مطالعات
ــى،  ــناختى، فرهنگ ــط زیباش ــده از رواب ــبکۀ پیچی ــک ش ــر ی ــى ب ــه مبتن ــد ک ده
ــرى  ــه ژان ــه مثاب ــه ب اقتصــادى، سیاســى، ملــى و فراملــى اســت. همچنیــن آن را ن
تاریخــى، بلکــه به عنــوان درك و شــناختى معاصــر مى دانــد کــه در مجموعــه داران 

ــت.  ــه اس ــل مطالع ــز قاب ــروزى نی ــگاه گردان هاى ام و نمایش

عکس لینت و لندراك26؛ از پسر تونسى، 1910م.

ــال توضیــح ماهیــت  ــا مفهــوم عکــس شــرق گرا، به دنب ــف ب در فصــل اول، مؤل
ــاص،  ــور خ ــت. به ط ــى اس ــى و شرق شناس ــن عکاس ــۀ بی ــرى رابط ــى و نظ تاریخ
هــدف مؤلــف، مطالعــۀ شمایل  شناســانه تصویــر شــرقى بــا درك تاریخــى از ظهــور 
ــس  ــه عک ــردى ب ــرح رویک ــال ط ــل، به دنب ــن فص ــت. ای ــم اس ــرن نوزده آن در ق
ــه سیاســت اســت. یــک عکــس شــرقى گرا، ســاختارى خیالــى  ــه مثاب شــرقى گرا ب
ــردد.  ــم مى گ ــده تنظی ــازى ش ــرى طبیعى س ــام بص ــک نظ ــا ی ــه ب ــت؛ گرچ اس
ــورت  ــه ص ــتر ب ــش، بیش ــرق و مردم ــانه از ش ــى عکاس ــر، بازنمای ــارت دیگ به عب

ــود. ــه مى ش ــک ارائ ــاى اگزوتی ــا و فیگوره ــا، نهاده ــه اى از عمل ه مجموع
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ــى دارد و  ــوم شرق شناس ــاى مرس ــه نظریه ه ــادى ب ــى انتق ــف، موضع ــا مؤل ام
بیــان مى کنــد شرق شناســى دیگــر چارچــوب مفهومــى مؤثــر بــراى بــه کارگرفتــن 
تجســم قــرن نوزدهــم خاورمیانــه توســط نویســندگان، مســافران و عکاســان 
ــه نفــوذ وســیع شرق شناســى ادوارد ســعید،  ــا توجــه ب اروپایــى نیســت. اگرچــه ب
خــارج شــدن از نفــوذ نظــرى آن دشــوار اســت؛ محققانــى نظیــر اعجــاز احمــد27 
و جیمــز کلیفــورد از منتقــدان دیــدگاه ســعید هســتند؛ همچنیــن مورخــان هنــر 
ماننــد زینــب چلیــک، کریســتوفر پینــى، مــرى رابرتــز و وودوارد بــه دنبــال تجدیــد 
ــه  ــجم، بلک ــى منس ــه گفتمان ــتند و آن را ن ــى هس ــان شرق شناس ــر در گفتم نظ
ــى مى داننــد. «از ســوى  مجموعــه اى متضــاد و متعــارض در یــک ســاختار گفتمان
دیگــر، نویســندگان، از جملــه جــان مــک کینــزى و کــن جاکوبســون، بــه دنبــال 
ــوان اصطــالح  ــود به عن ــى خ ــرد قبل ــه کارب بازگشــت اصطــالح «شرق شناســى» ب
ــى  ــاى ایدئولوژیک ــم تفاوت ه ــه 19). «على رغ ــتند» (صفح ــرى هس ــى هن تاریخ
آن هــا، مورخــان هنــر در هــر دو اردوگاه ادعــا مى کننــد در پیــش گرفتــن رویکــرد 
زیبایى شناســى بــه عکــس شــرق گرا ضــرورى اســت و بایــد بــه جــاى تمرکــز بــر 

ــز شــد» (صفحــه 19).  ــرى آن متمرک ــه هن ــر جنب ــى28، ب ــاى توپوگراف ویژگى ه
گرایــش اخیــر مورخــان عکاســى، رهایــى از سیاســت بازنمایــى شرق شناســى و 
بازگشــت بــه تحلیــل زیبایى شــناختى اثــر اســت. به خصــوص اگــر شرق شناســى نــه 
به عنــوان یــک گفتمــان صرفــاً ایدئولوژیــک از قــدرت و نــه به عنــوان یــک اصطــالح 
ــى،  ــط زیبایى شناس ــبکه از رواب ــک ش ــوان ی ــود، به عن ــوان ش ــرى عن ــى هن تاریخ
اقتصــادى و سیاســى مطــرح مى شــود کــه درك عکاســى قــرن نوزدهــم خاورمیانــه 
را فراهــم مى کنــد. مؤلــف ذکــر مى کنــد: «در حالــى کــه شرق شناســى هم چنــان 
ــه  ــه ارائ ــراى درك معنــى بازنمایى هــاى عکاســى خاورمیان چشــم انداز مهمــى را ب
ــوان  ــاً به عن ــرى را صرف ــن تصاوی ــه چنی ــت ک ــن نیس ــورم ای ــا منظ ــد، ام مى ده
ــه  ــم و ن ــر بگیری ــرقى»ها در نظ ــه «ش ــان علی ــژادى اروپایی ــب ن ــى از تعص بازتاب
ــه را نشــان  ــر منطق ــى، امپریالیســتى ب ــلطه اروپای ــاً س ــر صرف ــن تصاوی ــه ای این ک
مى دهــد و نــه حتــى این کــه عکــس شــرقى  گرا مســتلزم ســاختار بصــرى دوتایــى 
ــدوار  ــداد امی ــه 19). به ــت» (صفح ــل اس ــرق» منفع ــال و «ش ــى   فع ــن اروپای بی
اســت کــه بتوانــد دیدگاهــى جایگزیــن از عکــس شــرقى گرا پیــش ببــرد کــه فراتــر 
از تحلیــل عملکردهایــى اگزوتیــِک تصاویــر خاورمیانــه بتوانــد نظریــه شــبکه اى از 
ــردى عکاســان و  ــه انگیزه هــاى ف شرق شناســى را طــرح کنــد. «تئــورى شــبکه، ن
ــته  ــارن و گسس ــارن، نامتق ــط متق ــه رواب ــرى، بلک ــوژه هاى هن ــاى س ــه ویژگى ه ن
میــان تصاویــر، افــراد خــاص و شــیوه هاى خــاص را بررســى مى کند»(صفحــه 20).

در فصــل دوم باعنــوان «گردشــگران، مجموعــه دار و نمایشــگاه گردان» بــه 
چنــد آلبــوم و مجموعــۀ عکــس پرداختــه شــده اســت. ایــن فصــل، تــالش دارد، 

شرق گرایى عکاسانه
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نقد کتاب پژوهشى (هنر)

ادعاهــاى پسااســتعمارى تاریخ نــگاران هنــر کــه عکس هــاى گردش گــران را 
ــا مطالعــۀ مجموعــه   ــد، بــه چالــش  بکشــد؛ و ب ــگاه آن هــا مى دان محصــول تنــوع ن
عکس هــا نشــان مى دهــد چگونــه تصویــر شــرق، مبتنــى بــر جغرافیــاى سیاســى، 
ــت.  ــده اس ــط ش ــت و ضب ــى ثب ــاى فرهنگ ــادى و پیش فرض ه ــاى اقتص گرایش ه
ــوم  ــورت آلب ــه ص ــه ب ــورد29 ک ــس پیر.د.ژیگ ــه عک ــر مجموع ــل، ب ــن فص در ای
گردشــگرى اروپاییــان در آمــده اســت، تمرکــز دارد (ایــن آلبــوم، شــامل کارهــاى 
ــا 1950  ــال هاى 1852 ت ــۀ س ــس در فاصل ــش از 6000 عک ــا بی ــکاس ب 137 ع
میــالدى اســت کــه ژیگــورد در مجموعــه عکــس مؤسســۀ گتــى گــردآورى شــده 
ــه  ــد و انتظــارات بصــرى از جامع ــدة قواع ــورد، منعکــس کنن ــوم ژیگ اســت). «آلب
عثمانــى اســت کــه بــا چشــم انداز شرق شناســى پدیــد آمــده اســت؛ ایــن 
ــرق  ــورد ش ــى در م ــزى غرب ــارات فانت ــول انتظ ــدر، محص ــان ق ــم انداز هم چش
ــه 42). ــود» (صفح ــه ب ــى در منطق ــان محل ــروژه عکاس ــول پ ــه محص ــت ک اس

ــاى  ــا، عکس ه ــازمان دهى آلبوم ه ــا س ــه تنه ــت دارد، ن ــا اهمی ــه در این ج آن چ
ــه  ــت ک ــیع ترى اس ــم وس ــه مفاهی ــد آن، بلک ــى تولی ــاى تاریخ ــمى و زمینه ه رس
ــز  ــم و نی ــرن نوزده ــى در ق ــران اروپای ــط گردش گ ــا توس ــرف آن ه ــى از مص ناش
ــده  ــع آورى ش ــیاى جم ــوان اش ــر، به عن ــا و تصاوی ــن آلبوم ه ــاى ای ــظ و احی حف
و آرشــیو آن هــا مى باشــد. در ایــن فصــل، بــه چشــم اندازها، مردم نگارى هــا، 

ــت.  ــده اس ــه ش ــک پرداخت ــک و اروتی ــر اگزوتی ــا، تصاوی یادمان ه
  در فصــل ســوم باعنــوان «سیاســت عکاســى ســاکن در خاورمیانــه» بــه مطالعۀ 
ــده  ــه ش ــار پرداخت ــر قاج ــران عص ــوروگین در ای ــى س ــاى آنتون ــوردى عکس ه م
اســت. مؤلــف توضیــح مى دهــد عکاســان حرفــه اى ســاکن و مســتقر در خاورمیانــه، 
تــالش کرده انــد از تصویــر یکپارچــۀ شــرق کــه بازتولیدکننــدة گفتمــان ایدئولوژیک 
ــا  ــازگار ب ــف و ناس ــاى ظری ــوع و تفاوت ه ــد و تن ــر برون ــت، فرات ــانه اس شرق شناس
گفتمــان شرق شناســى را تأکیــد کننــد. «بــراى مثــال، وودوارد30 در مطالعــۀ خــود 
ــه  ــاى جامع ــت بازنمایى ه ــرده اس ــتدالل ک ــتانبول، اس ــاح در اس ــوادة صب از خان
عثمانــى از ســوى صبــاح31 نــه یکپارچــه و نــه هژمونیــک، بلکــه منعکــس کننــدة 
ــواده صبــاح،  ــود. او ادعــا مى کنــد، بازنمایــى خان دامنــه اى پیچیــده از دیدگاه هــا ب
ــد.  ــب مى کن ــن ترکی ــک نظــم نوی ــا ی ــى را ب ــه عثمان ــانه هاى بصــرى از جامع نش
ــۀ پسااســتعمارى  ــۀ نظری ــر پای ــر32 (1999م.) ب ــه همیــن ترتیــب، فردریــک بوری ب
ــى ســوروگین  ــه مطالعــۀ بازنمایى هــاى عکاســانۀ آنتون ــا33، مى کوشــد ب هومــى باب
ــا  ــا را ب ــورگین از درویش ه ــر س ــر، تصاوی ــردازد. بوری ــار بپ ــران دوران قاج از ته
عکس هــاى صبــاح و جویلیــر34 مقایســه مى کنــد و نشــان مى دهــد تصاویــر 
ســوروگین بازنمایــى متفاوتــى از آن هــا دارد؛ امــا تصویــر صبــاح از درویــش اغلــب 
ــا  ــر اســت و آن را تقلیــد مى کند»(صفحــه 73 ت ــا فرمــت غالــب غربــى هم خوان ت ب
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74)مؤلــف بــا تمرکــز بــر عکس هــاى ســوروگین در مجموعــه گالــرى آرتــور مکــس 
ــدگاه اســت کــه عکاســان مســتقر و ســاکن در  ســاکلر35، به دنبــال طــرح ایــن دی
ــا فرهنگ هــاى محلــى  ــه، بــه دلیــل قــرار گرفتــن در معــرض و تمــاس ب خاورمیان
ــه  ــه و ن ــه یکپارچ ــه ن ــد ک ــال کرده ان ــى را دنب ــیوه هاى بازنمای ــه، ش ــن منطق ای
ــیوهاى عکــس شرق شناســى  ــا در آرش ــار آن ه ــن رو، آث هژمونیــک اســت؛ از همی
ــادگى  ــه س ــوان ب ــر را نمى ت ــن تصاوی ــن رو، ای ــود. از همی ــه مى ش ــده گرفت نادی
ــرار داد و  ــتعمارى ق ــه پسااس ــا نظری ــى ی ــناختى شرق شناس ــان زیبایى ش در گفتم

ــرد. ــته بندى ک دس

عکس از آنتوان سوورگوین، شهر فرنگ، 1890م.

ــا عکس هــاى انتونــى ســوروگین  علــى بهــداد، بــه شــرح تجربــه مواجهــه اش ب
ــت و  ــود و هوی ــتالژیک ب ــش نوس ــر برای ــن تصاوی ــه ای ــه چگون ــردازد؛ این ک مى پ
تاریــخ کشــور را نشــان مــى داد. ایــن تصاویــر، حاکــى از تجربه هــاى ذهنــى نزدیــک 
ــود. بــراى مثــال، مؤلــف مى نویســد: «عکــس ســوروگین از شــهر فرنــگ،  مؤلــف ب
مــن را بــه یــاد زمانــى انداخــت کــه خــودم یــک تماشــاگر نمایــش شــهر فرنــگ در 
محلــۀ خودمــان در شــهر کوچکــى بــودم و تصاویــرى از تماشــاى بــرج ایفــل یــا برج 
بیــگ بنــگ را در ذهــن خــود مــرور مى کــردم. دیــدن عکس هــاى ســوروگین، بــه 
مــن حــس تجربــه اى از تمــاس مســتقیم و بصــرى بــا گذشــته را داد، تجســمى کــه 
یــک تصویــر عمومــى را بــه یــک تجربــه شــخصى تغییــر داد» (صفحــه 75). ســپس 
یــادآور مى شــود مورخــان و مجموعــه داران هنــر معمــوالً در خوانــش یــک عکــس 
تاریخــى، به دنبــال روابــط مســتقیم بیــن محتــواى عکــس و زمینــۀ آن و روابطــى 
ــت  ــا ذهنی ــد؛ ام ــر مى کن ــى، تغیی ــف تاریخ ــاى مختل ــه در لحظه ه ــتند ک هس
ــه  ــوا و زمین ــان محت ــاط می ــش و ارتب ــى در خوان ــه نقــش حیات ــده اســت ک بینن
دارد. «همان طــور کــه روالن بــارت تأکیــد مى کنــد، ذهنیــت شــخصى و حرفــه اى 
بیننــده، جــزء حیاتــى در تفســیر یــک عکــس اســت». بــدون شــک ســؤال «معنــاى 

شرق گرایى عکاسانه
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ایــن عکــس چیســت؟» از ســؤال «چــه کســى آن را مى خوانــد» پیــروى مى کنــد» 
ــف و  ــان مختل ــه مخاطب ــن ب ــه م ــد: «توج ــان مى کن ــپس بی ــه 77). س (صفح
جمــع آورى عکس هــاى ســوروگین در صفحــات بعــدى کتــاب، تــالش بــراى نشــان 
دادن راه هایــى اســت کــه ذهنیــت بیننــده بــر معانــى مرتبــط بــا ایــن تصاویــر تأثیــر 
ــیوى  ــواد آرش ــى و م ــار تاریخ ــوان آث ــا به عن ــرد آن ه ــن عملک ــذارد و بنابرای مى گ
ــوروگین  ــم موضــع س ــا ه ــن در این ج ــخصى م ــاى ش ــد. بازنمایى ه ــر مى کن تغیی
به عنــوان یــک عــکاس حرفــه اى را بــه رســمیت مى شناســد و هــم اجــازه مى دهــد، 
خوانــش متفاوتــى از کار او داشــته باشــم. عکس هــاى ســوروگوین، به طــور هم زمــان 
ــه در  ــه و عکاســى واقع گرایان ــى از ســنت عکاســى شــرق گرا در خاورمیان نمونه های
ــد» (صفحــه  ــان مى کن ــردم را بی ــره م ــیوه هاى زندگــى روزم ــه ش ــران اســت ک ای
77). علــى بهــداد، مطالعــۀ ســوروگین را نمونــه اى از عکاســان مســتقر و ســاکن در 
ــرق، در  ــه از ش ــه و واقع گرایان ــى هم دالن ــد روایت ــه مى توانن ــد ک ــه مى دان خاورمیان
ــه  ــر روایــت هژمونیــک، یکپارچــه و بازتولیدکننــدة گفتمــان شرق شناســى ارائ براب
ــه داران و  ــه مجموع ــورد توج ــوروگین م ــاى س ــى از عکس ه ــه وجوه ــد. گرچ ده

ــى اســت.  ــان شرق شناس ــا گفتم ــتا ب هم راس
  علــى بهــداد، در فصــل چهــارم، باعنــوان در تاریکخانــه پدربزرگــم، هم چــون 
دیگــر محققــان پسااســتعمارى، به دنبــال طــرح رابطــۀ بیــن اســتعمارگر، اســتعمار 
و هم چنیــن شــیوة نمایــش آن هــا، بــه صــورت دوتایــِى قــدرت و مقاومــت اســت. 
ــد: رابطــۀ بیــن غــرب و  «در ســنت شرق شناســى، ادوارد ســعید، اســتدالل مى کن
شــرق، رابطــۀ قــدرت، ســلطه و درجه هــاى مختلــف هژمونــى اســت. شرق شناســى 
به عنــوان گفتمــان قــدرت تعریــف مى شــود کــه در آن هویــت و تصــور امپریالیســتى 
ــه نظریــۀ رفتارهــاى  ــه نمایــش گذاشــته مى شــود؛ هم چنیــن، ســعید ب اروپایــى ب
ــه  ــردازد و ب ــر اســتعمار و امپریالیســم مى پ ــى مقاومــت در براب فرهنگــى و گفتمان
ایــن نکتــه اشــاره مى کنــد کــه: تقریبــاً در همــه جــاى جهــان غیراروپایــى، ظهــور 
انســان ســفید پوســت، نوعــى مقاومــت را بــه وجــود آورد (صفحــه 101). «مورخــان 
هنــر و منتقــدان فرهنگــى نیــز بازنمایــى مــردم غیراروپایــى و اســتعمار را به عنــوان 
ــۀ  ــن36 در مقال ــون ناکلی ــد؛ همچ ــف مى کنن ــتعمارى تعری ــلطۀ اس ــه اى از س نمون
ــرى  ــند بص ــوان س ــى را به عن ــرقى اروپای ــر ش ــى ژان ــه نقاش ــى» ک ــرق خیال «ش
ــى  ــل، بازنمای ــرد. در مقاب ــر مى گی ــم در نظ ــرن نوزده ــتعمار ق ــوژى اس از ایدئول
ــرار  ــورد بحــث ق ــر غــرب و امپریالیســم م ــر بومــى را از نظــر مقاومــت در براب هن
ــه نمایشــگاه هاى  ــرده اســت ک ــتدالل ک ــک37 اس ــال، چلی ــوان مث ــد. به عن مى دهن
ــان، کــه در ســال 1893 در  ــا در جه ــه در نمایشــگاه کلمبی ــى ترکی هنــرى عثمان
ــاخت و  ــا س ــارزه ب ــراى مب ــف ب ــاى مخال ــامل دیدگاه ه ــد، ش ــزار ش ــیکاگو برگ ش

ــود» (صفحــه 102). ــى ب ســاز شرق شناســانه از جامعــۀ عثمان
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ــى  ــر عکاس ــز ب ــا تمرک ــد ب ــالش مى کن ــل ت ــن فص ــف در ای ــن مؤل   همچنی
ــن  ــد؛ ای ــه کن ــز مطالع ــرق گرایى را نی ــه خودش ــش ب ــه، گرای ــى در خاورمیان محل
گرایــش چنــان بــود کــه ســلطان عبدالحمیــد عثمانــى، ســال 1892 میــالدى بــه 
عکاســان مقیــم در اســتانبول و سراســر امپراطــورى دســتور داد کــه: «بســیارى از 
ــا را  ــا، قلمــرو تحــت حاکمیــت م ــروش در اروپ ــراى ف ــه شــده ب عکس هــاى گرفت
ــردم  ــود، م ــه مى ش ــه گرفت ــى ک ــت، عکس های ــرورى اس ــدازد. ض ــر مى ان به خط
ــه تمســخر  ــب ب ــب و غری ــک فضــاى عجی ــا در ی ــا نشــان دادن آنه مســلمان را ب
و توهیــن نکشــاند» (صفحــه 103). بــه ایــن ترتیــب، مؤلــف در مطالعــۀ سیاســت 
بازنمایــى در خاورمیانــه، به دنبــال طــرح مفاهیــم پسااســتعمارى از مرکــز/ پیرامــون 

و قــدرت/ مقاومــت اســت. 

محمود اسکویى، عکاس خانواده، کلکسیون شخصى، 1920م.

مطالعــۀ مــوردى مؤلــف در ایــن فصــل، بــر مجموعــه عکس هــاى پدربزرگــش 
اســت. پدربزرگــش از اولیــن عکاســان ســبزوار بــود کــه مجموعــه اى از عکس هــاى 
خانوادگــى نیــز نگــه مى داشــت. پــس از ظهــور عکس هــاى قدیمــى (از شیشــه هاى 
ــو زن  ــر عض ــع ه ــزرگ و در واق ــر مادرب ــه تصاوی ــود ک ــه مى ش ــى) متوج ژالتین
خانــواده در مجموعــه عکــس پدربــزرگ حــذف شــده اســت؛ مســئله اى کــه موجــب 
ــانى از  ــچ نش ــا هی ــه تنه ــت، ن ــد: «در حقیق ــردد و مى نویس ــگفتى وى مى گ ش
ــه  ــى ک ــرش در جاهای ــى تصوی ــه حت ــم وجــود نداشــت، بلک ــاى مادربزرگ عکس ه
ــرى از حضــورش  ــا اث ــود ت ــود نیــز خراشــیده شــده ب ــار فرزندانــش ایســتاده ب کن

باقــى نمانــد» (صفحــه 104). 
ــخصى  ــۀ ش ــن تجرب ــا ای ــران را ب ــى در ای ــى بوم ــارة عکاس ــث درب ــف بح مؤل
ــه را  ــى در خاورمیان ــى عکاس ــد محل ــنت ها و قواع ــى س ــا برخ ــد ت ــاز مى کن آغ
ــان  ــى از عکاس ــس محل ــیوهاى عک ــود: «آرش ــادآور مى ش ــه ی ــد؛ گرچ ــان ده نش
غیرحرفــه اى غالبــاً از بیــن رفتــه و در دســترس نیســتند و آن هــا کــه باقــى مانده اند، 
بســیار بــد نگهــدارى شــده اند. همچنیــن بــه دالیــل شــخصى، سیاســى، مذهبــى و 
حتــى اقتصــادى ایــن آرشــیوها از بیــن رفتــه یــا ویــران شــده اند. همان گونــه کــه 

شرق گرایى عکاسانه
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ــى  ــران، در طــول انقــالب مشــروطه در ســال 1905 و در ســال 1925، زمان در ای
ــو  ــر عکس هــاى نگاتی ــت، اکث ــه دســت گرف ــدرت ســلطنتى را ب کــه رضــا شــاه ق
ــرا از بیــن بــردن آن هــا به عنــوان نمــاد  در آرشــیو کاخ گلســتان از بیــن رفــت. زی

ــار تلقــى مى شــد» (صفحــه 105).  ســقوط فرهنگــى سلســله قاج
مؤلــف در ایــن فصــل، ابتــدا بــه تاریــخ مختصــرى از عکاســى در ایــران 
ــى،  ــى و محل ــى بوم ــاى عکاس ــیوه ها و تکنیک ه ــارة ش ــپس درب ــردازد؛ س مى پ
بــا توجــه بــه ابعــاد فرهنگــى و سیاســى بومــى، بحــث مى کنــد. در نهایــت، نشــان 
مى دهــد کــه «پرداختــن بــه تاریــخ عکاســى در ایــران، خطــاى مفروضــات قطبــى 
(مرکز/حاشــیه و قــدرت/ مقاومــت) در تفســیرهاى پسااســتعمارى از عکاســى قــرن 

ــه 105). ــد» (صفح ــن تر  مى کن ــه را  روش ــم در خاورمیان نوزده
ــه بازنمایــى محلــى از قــدرت در عکــس مى پــردازد و  مؤلــف در فصــل پنــج، ب
ایــن پرســش را مطــرح مى ســازد کــه آیــا تاریــخ «دیگــرى» در عکاســى خاورمیانــه 
وجــود دارد؟ آیــا مى تــوان عکاســى در منطقــه را تــا حــدى مســتقل و خودمختــار از 
نفــوذ نــگاه شرق شناســانه اروپایــى تفســیر کــرد؟ مؤلــف در ایــن فصــل، اســتدالل 
مى کنــد عکاســى در خاورمیانــه، نبایــد بــه مثابــه ابــزارى بــراى قــدرت کاهــش یابــد 
و نبایــد بــه بازتــاب صرفــاً ایدئولــوژى شرق شناســى محــدود شــود. پــس بــه مطالعۀ 
ــار عکاســى  ــا ماهیــت خودمخت ــردازد؛ ت ــران مى پ ــره ســلطنتى در ای عکاســى پرت
محلــى در زمینه هــاى غیراروپایــى را نشــان دهــد. در واقــع عکاســى دوران قاجــار، 
ــا از ســوى  ــلطنتى ریشــه دارد، ام ــاى س ــى پرتره ه ــد در ســنت هاى محل ــر چن ه
ــاى  ــه در ایدئولوژى ه ــه ریش ــد ک ــس مى کن ــى را منعک ــاى اروپای ــر تأثیره دیگ
ــه  ــدا ب ــس ابت ــویه اســت. پ ــاى دوس ــن کارکرده ــال ای ــف به دنب ــلطه دارد؛ مؤل س
ــه  ــا توج ــد: «ب ــردازد و مى نویس ــار مى پ ــلطنت قاج ــره در س ــت پرت ــرح اهمی ش
بــه رابطــه طوالنــى مــدت بیــن پرتره هــاى ســلطنتى و قــدرت سیاســى در ایــران، 
تعجــب آور نیســت کــه کار اصلــى و مهــم عکاســى در دوران ناصــر الدیــن شــاه، 

بازنمــاى ممتــاز قــدرت ســلطنتى در ایــران باشــد» (صفحــه 134). 
بعــد از فتحعلــى شــاه کــه ســنت نقاشــى پرتــره را تشــویق و حمایــت مى کــرد، 
ناصرالدیــن شــاه نیــز از عکاســى  پرتــره بــراى تحکیــم قــدرت خــود اســتفاده کــرد 
تــا آن جــا کــه ناصــر الدیــن شــاه، خــود تبدیــل بــه عــکاس آماتــور شــد و «در اوایــل 
ــتخدام  ــزرگ، اس ــیو ب ــک آرش ــاد ی ــراى ایج ــى را ب ــان خارج ــه 1850، عکاس ده
کــرد. برخــالف همتــاى عثمانــى ســلطان عبدالحمیــد کــه عالقــه اى بــه اســتفاده از 
دوربیــن نداشــت، پادشــاه قاجــار از هــر فرصتــى بــراى عکس بــردارى اســتفاده کرد»

(صفحه 136). 
    «بــا ظهــور عکاســى در ایــران، نقاشــى پرتــره افــول کــرد. هنرمنــدان ایرانــى 
ــوزش  ــون آم ــا دارالفن ــور ی ــارج از کش ــى را در خ ــى غرب ــاى نقاش ــه تکنیک ه ک
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دیــده  بودنــد، نــه تنهــا بــراى تولیــد پرتره هــاى هنــرى پادشــاه، بلکــه بــراى ارائــه 
تصاویــر در روزنامه هــا نیــز اســتفاده کردنــد. عکاســى نمایانگــر بصــرى قــدرت بــود 
ــرد»  ــه ک ــى تجرب ــوالت سیاس ــا تح ــو ب ــى را هم س ــول زیبایى شناس ــى تح و نوع

(صفحــه 136).

الال ایسایدى، زن حرم سرا لمیده (2008م.) از مجموعه زنان مراکش. موزة هنر لس آنجلس

جمع بندى و ارزیابى
ــر غــرب  ــه در حاشــیه تاریــخ هن اگرچــه تاریــخ عکاســى منطقــه اى خاورمیان
ــا و  ــه بیــش از گذشــته در موزه ه ــار عکاســان معاصــر خاورمیان ــا آث اســت، ام
ــناخته  ــر ش ــدان کمت ــار هنرمن ــد. آث ــش در مى آی ــه نمای ــم ب ــاى مه گالرى ه
شــده اســت، همچــون: شــیوا احمــدى، شــیرازه هوشــیارى و شــیرانا شــهبازى و 
هنرمنــدان برجســته تر ماننــد: شــیرین نشــاط، مونــا حاتــوم و شــادى قدیریــان؛ 
امــا چــه چیــزى افزایــش تقاضا بــراى آثــار ایــن هنرمنــدان را توضیــح مى دهد؟ 
پیامدهــاى فرهنگــى و سیاســى نمایــش ایــن آثــار در غــرب چیســت؟ مؤلــف 
تــالش مى کنــد بــه سیاســت مصــرف، نمایــش و پذیــرش ایــن آثــار در غــرب، 
ــروزى را  ــى ام ــى شرق شناس ــاى سیاس ــار جغرافی ــن آث ــرا ای ــد؛ زی ــه کن توج
ــان  ــه پای ــه شرقى ســازى ب نشــان مى دهــد. واقعیــت آن اســت کــه گرایــش ب
نرســیده اســت، بلکــه بــه صورت هــاى مختلــف بازتولیــد مى شــود. هنرمنــدان 
معاصــر خاورمیانــه، بــه گونــه اى آن را بازنمایــى مى کننــد. برخــى از ایــن آثــار، 
تصویــر «دیگــرى» شــرقى در غــرب را بازســازى مى کنــد. از ســوى دیگــر بایــد 
ــو،  ــان فوک ــه بی ــرد؛ ب ــه ک ــز توج ــار نی ــن آث ــادى در ای ــاى انتق ــه گرایش ه ب
ــى  ــه اى و محل ــاى زمین ــد در کارکرده ــه بای ــک ک ــت ایدئولوژی ــى مقاوم نوع
مطالعــه گــردد؛ پــس نمى تــوان کارکــرد ایــن آثــار را لزومــاً پاســخى مؤثــر بــه 

ــروزى دانســت.  شرق شناســى ام
بــراى مثــال، آثــار الال ایســایدى38 در ســرى زنــان مراکــش، زنــان خوابیــده در 
لبــاس ســفید بــه تصویــر کشــیده شــده اســت کــه خطــوط حنــاى خوشنویســى 
ــرا  ــان حرمس ــر از کلیشــه هاى زن ــن تصاوی ــته اســت. ای ــى روى آن نقــش بس عرب
ــه  ــادى از ب ــرا، نم ــان حرمس ــت؛ زن ــردان اس ــراى م ــى ب ــیاى جنس ــوان اش به عن
ــا درك شــرقى گرایانه نقاشــانى  ــان و تصاویــرى کــه همســو ب بردگــى کشــاندن زن

شرق گرایى عکاسانه
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نقد کتاب پژوهشى (هنر)

ــن  ــه را در ای ــان خاورمیان ــت زن ــر، موقعی ــت؛ از ســوى دیگ ــوده اس ــر ب ــون انگ چ
بردگــى جنســى بــه چالــش مى کشــد و آن را بــه مقاوتــى گفتمانــى تبدیــل 

مى کنــد. 
افــزون بــر کلیشــه هاى شــرقى -کــه زنــان شــرقى را بــه نمایــش مى گــذارد- 
هنرمنــدان خاورمیانــه، بــه موضــوع نابرابــرى جنســیتى، در خــود جوامــع اســالمى، 
ــى (2003م.) و  ــران، عکس هــاى بهمــن جالل ــال در ای ــراى مث توجــه مى کننــد. ب
عکس هــاى شــادى قدیریــان (1998م.) کــه بــا عکــس نوعــى گفت وگــوى قدیــم 
ــورات»  ــر تص ــۀ «تصوی ــى در مجموع ــن  جالل ــد. بهم ــیم کردن ــد را ترس و جدی
ــر  ــا یکدیگ ــتم را ب ــرن بیس ــل ق ــم و اوای ــرن نوزده ــر ق ــس از اواخ ــن عک چندی
مونتــاژ کــرده اســت کــه منجــر بــه تصاویــر زیبــا و حیــرت انگیــزى شــده اســت. 
ایــده اى کــه جاللــی آن را «تلفیــق دو دوره، حــال و گذشــته و واکنــش کنونــى بــه 
ــى  ــده نهای ــن ای ــر ای ــان ب ــاب در پای ــد. کت ــان بى حجــاب» مى نام ــاى زن عکس ه
ــون  ــت، همچ ــن دس ــى از ای ــادگى عکس های ــه س ــوان ب ــه نمى ت ــد دارد ک تأکی
ــا خودشرقى ســازى دانســت.  مجموعــه بهمــن جاللــى را بازتولیــد شــرقى گرایى ی
ــز توجــه  ــه اى عکــس نی ــى و منطق ــاى محل ــا و کارکرده ــه زمینه ه ــد ب ــه بای بلک
ــن تر  ــدرت، روش ــاى ق ــد نابرابرى ه ــس را در نق ــادى عک ــوه انتق ــرا وج ــرد؛ زی ک

مى ســازد. 
در پایــان بایــد افــزود ایــن کتــاب از چنــد منظــر مهــم اســت: اول: پژوهشــگران 
کمتــر بــه مطالعــات منطقــه اى هنــر در ایــران، توجــه کرده انــد. ایــن کتــاب، تاریــخ 
ــرد.  عکاســى ایــران را در یــک مطالعــۀ تطبیقــى به ســوى مطالعــۀ منطقــه اى مى ب
شــناخت پژوهشــگران ایرانــى از همســایگان نزدیــک، بســیار انــدك اســت و بــراى 
ــه  ــى، مطالع ــران و عثمان ــر در ای ــر سرشــت و سرنوشــت مشــترك هن ــال، کمت مث
ــى  ــه اى و تطبیق ــات منطق ــاب، راهگشــاى مطالع ــن کت ــده اســت. ای و بررســى ش

عکاســى خواهــد بــود.
ــوم  ــول و مرس ــد معم ــود از قواع ــالش مى ش ــاب، ت ــن کت ــه در ای   دوم این ک
ــگارى  ــدى از تاریخ ن ــوع جدی ــر رود و ن ــى فرات ــى و اجتماع ــگارى سیاس در تاریخ ن
فرهنگــى را در پیــش بگیــرد. تاریــخ فرهنگــى، بــه تاریــخ غیرمرکزگــرا و غیراروپایى 
هنــر توجــه دارد؛ ماننــد علــى بهــداد کــه بــه مطالعــۀ تاریخ عکاســان ســاکن منطقۀ 
ــگران  ــافران و گردش ــاى مس ــه از عکس ه ــى ک ــه تاریخ ــت، ن ــه پرداخ خاورمیان

ــه شــرق ترســیم مى شــود.  ــى ب اروپای
  ســوم این کــه مؤلــف تــالش مى کنــد بــه کارکردهــاى محلــى و زمینــه اى عکس 
در کشــورهاى خاورمیانــه بپــردازد، نــه این کــه بــر اســاس مطالعــات شرق شناســانۀ 
مرســوم، کارکــرد عکس هــا را فقــط بازتولیــد گفتمــان شرق شناســانه بدانــد؛ تاریــخ 
عکــس محلــى و منطقــه اى را نبایــد نســخه هاى کوچک تــر یــا ســاده ترى از 
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تاریــخ عکــس اروپایــى دانســت، بلکــه بایــد بــه کارکردهــاى زمینــه اى و منطقــه اى 
عکــس نیــز توجــه کــرد.

ــم  ــد؛ امیدواری ــعه مى ده ــران را توس ــس در ای ــات عک ــاب، مطالع ــن کت    ای
کتــاب بــه زودى و به خوبــى ترجمــه شــود و در اختیــار پژوهشــگران و عالقه منــدان 

قــرار گیــرد.  
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چکیده
ــرد صــدا از ضرورت هــاى جامعــۀ صــدا، بیــان  ــع علمــى در حــوزة شــناخت و کارب تولیــد مناب
ــب  ــدگان  آن، اغل ــدگان و گوین ــداى خوانن ــه ص ــه اى ک ــت. در جامع ــران اس ــروز ای و آواز ام
ــده اند.  ــدل ش ــز ب ــو نی ــه الگ ــا ب ــن صداه ــفانه ای ــى اســت و متأس ــه و تصنع ــیده، گرفت خراش
ــد،  ــز هدفمن ــا اگــر پژوهش هــا نی ــد. ام ضــرورت پژوهــش در ایــن حــوزه، دو چنــدان مى نمای
ــران و  ــر صــداى دیگ ــارى ب ــود، بلکــه آث ــا گره گشــا نخواهــد ب ــق و علمــى نباشــد، نه تنه دقی
ــر  ــردرگم را پیچیده ت ــن کالف س ــت و ای ــر اس ــه گاه جبران ناپذی ــذارد ک ــه مى گ ــن جامع ای
مى کنــد. نقــد پیــش رو، در پــى گره گشــایى و بررســى مشــکالت کتابــى اســت کــه مؤلــف آن 

ــازه بگشــاید.  قصــد دارد راهــى ت
ــع، حقــوق  ــاب در اســتفاده از مناب ــدة کت ــه مباحــث نقــد پیــش  رو، این کــه گردآورن   از جمل
معنــوى را رعایــت نکــرده اســت؛ نقــدى فرهنگــى کــه از مشــکالت جامعــۀ امــروز ماســت. بحــث 
دیگــر ایــن نقــد، برداشــت اشــتباه از منابــع معتبــر علمــى اســت کــه از درك نــه چنــدان عمیــق 
مؤلــف از مباحــث پایــه اى فیزیــک صــوت و آناتومــى مجــراى گفتــار خبــر مى دهــد. همچنیــن 
بخــش بعــدى ایــن نقــد نیــز، نقــدى فرهنگــى اســت بــه نهان کــردن نــام دیگــر پژوهشــگران 
ایــن حــوزه و بى توجهــى بــه تــالش پیشــینیان. در پایــان نیــز برخــى مشــکالت دیگــر کتــاب، 

پرســش وار مطــرح شــده اســت.

 کلیدواژه: ساز حنجره، تولید صوت، آواز، فیزیک صوت
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یــا آوازهــاى محلــى و مقامــى ایرانــى، امــروزه بیشــتر از قبــل احســاس مى شــود و تأســیس 
کارشناســى آواز در دانشــگاه ها و دانشــکده هاى هنــر، ضرورى تــر از گذشــته رخ مى نمایــد. 
نیازهــا و ضرورت هایــى کــه بــا تحقیقــات و تربیــت دانشــگاهى و فرهنگســتانى، بــه نتایــج 
بهتــرى خواهــد رســید. همان گونــه کــه ایــن اتفــاق مثبــت در مــورد نوازندگــى ســازهاى 

ایرانــى رخ داده اســت. 
بــه هــر روى، ضــرورت دارد در ایــن کمبــود آثــار پژوهشــى و وانفســاى فرهنگــى، 
ــه  ــد، مجدان ــش مى کنن ــق و پژوه ــیقى، تحقی ــۀ آواز و موس ــه در زمین ــرادى ک از اف
تقدیــر و تشــکر کنیــم؛ تشــکرى کــه شــامل مؤلــف کتــاب مــورد نقــد نیــز مى شــود، 
کــه در گــردآورى ایــن کتــاب زحمــت بســیارى کشــیده اند. امــا گذشــته از قدردانــى ، 
ــد  ــۀ رش ــه زمین ــت ک ــار اس ــه آث ــه از این گون ــمند و منصفان ــى هاى روش ــد و بررس نق
هنــر خوانــدن بى آســیب را فراهــم مــى آورد؛ زیــرا تأثیــرى کــه ایــن آثــار بــر حنجــره 
و صــداى افــراد مى گــذارد، بــا توجــه بــه تعویض ناپذیــرى و یگانگــى حنجــره و 

ــود.  ــد ب ــر خواه ــى، گاه جبران ناپذی ــاى صوت اندام ه
ــد صــوت،  ــاب ســاز حنجــره و چالش هــاى تولی ــر کت ــه، نقــدى اســت ب ــن مقال ای
تألیــف فرنگیــس یــاورى کــه انتشــارات ســوره مهــر، اواخــر ســال 1396 چــاپ و نشــر 

کــرده اســت.
ــه بیشــتر  ــى اســت ک ــرى پرحجــم در 385 صفحــه و قطــع رحل ــاب، اث ــن کت  ای
ــت.  ــاى آن اس ــا و بیمارى ه ــناخت کار اندام ه ــى و ش ــارة کالبدشناس ــب آن درب مطال
کتــاب، داراى تصاویــر رنگــى فــراوان و باکیفیــت، از اندام هــاى صوتــى و تنفســى اســت 
کــه بــه شــناخت بهتــر آنهــا کمــک مى کنــد. پــس ضــرورت دارد از تصویرگــر و بخــش 
چــاپ انتشــارت ســوره مهــر، در آماده ســازى چنیــن کتابــى، تشــکر و قدردانــى کــرد. 

■ یاورى، فرنگیس (1396). ساز حنجره و چالش هاى 
تولید صوت. تهران: سورة مهر.
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ــر عمــوم اهالــى صــدا عنــوان شــده  ــف، راهنمایــى و تأثیــر ب هرچنــد اهــداف مؤل
ــه اى  ــن جاذب ــده، چنی ــن قطــر و قطــع مرعوب کنن ــا ای ــى ب ــا بى شــک، کتاب اســت، ام
ایجــاد نخواهــد کــرد. امــا از ظواهــر امــر کــه بگذریــم، گــذرى بــر محتــواى کتــاب نیــز 
اشــکال ها و نقدهــاى جدى تــرى آشــکار مى ســازد کــه در ادامــه برخــى از آنهــا ذکــر 

مى شــود.     

رعایت نکردن اخالق علمى در استفاده از منابع
ــى)  ــدگاه زبان شناس ــان از دی ــم زب ــم (مفاهی ــار هفت ــب گفت ــیارى از مطال ــف) بس ال
مطالبــى اســت کــه بــا بى توجهــى در رعایــت اخــالق علمــى در ذکــر منابــع و مآخــذ، 
ــب،  ــدون درنظــر گرفتــن شــیوه هاى رایــج ارجــاع، اســتفاده شــده اســت . ایــن مطال ب
ــده  اســت.  ــتفاده، رونویســى ش ــورد اس ــع م ــل از مناب ــا تقلی ــتکارى ی ــى دس ــا اندک ب
نمونــه وار مى تــوان بــه صفحه هــاى 300 تــا 304 کتــاب اشــاره کــرد کــه رونویســى از 
نُــه صفحــۀ اول کتــاب زبان شناســى و آسیب شناســى زبــان، اثــر دکتــر رضــا نیلى پــور 
ــه  ــد نکت ــذف چن ــردن و ح ــم ک ــراى رد گ ــا ب ــى بند ه ــا جابه جای ــه ب ــت. البت اس
(ماننــد حــذف دیــدگاه تکوینــى، چهارمیــن دیــدگاه کــه ســه دیــدگاه آن ارائــه شــده 
اســت) عینــاً بازنویســى شــده اســت. آیــا مى تــوان«9 صفحــه» از کتابــى را بــا اندکــى 
ــیب زده  ــز آس ــب نی ــى مطل ــاختار علم ــه س ــه ب ــا (ک ــى بنده ــتکارى و جابه جای دس
اســت) عینــاً بازنویســى کنیــم و فقــط بــه ذکــر منبــع در فهرســت منابــع اکتفــا کنیــم؟ 
بمانــد کــه طــرح ایــن دیدگاه هــاى عصب شناســانۀ زبــان، بــه کار عمــوم اهالــى صــدا 
و آواز نمى آیــد؛ البتــه مشــکل دیگــر، بیــان غیرعلمــى همیــن مطالــب در زیــر عنــوان 
ــب را از کتاب هــاى  ــن مطال ــف ناروشــمند و شــتاب زده ای ــرا مؤل آواشناســى اســت. زی

مختلــف، دنبــال هــم ردیــف کــرده اســت.
ب) نمونــه دیگــر را مى تــوان از صفحــه 299 ســطرهاى آغازیــن ســتون اول آورد، 
ــان» را از اصــل  ــان نوشــته اســت  کــه گویــى «تعریــف زب ــده مطلــب را چن کــه نگارن
فرانســوى کتــاب آنــدره مارتینــه1 برگردانــده  اســت. امــا بــا کمــى دقــت و مقایســه آن 
بــا ترجمــه ایــن تعریــف، در کتــاب مبانــى زبان شناســى و کاربــرد آن در زبــان فارســى، 
ــان  ــده، هم ــف ارائه ش ــویم، تعری ــه مى ش ــى، متوج ــن نجف ــاد ابوالحس ــف زنده ی تألی
برگــردان مرحــوم نجفــى، بــا اندکــى دســتکارى و حــذف مفهــوم مهــم «تجربــۀ  انســان» 

از ایــن تعریــف اســت، کــه مصــداق تقلیــل و ســهل انگارى محســوب مــى شــود. 
گــواه دیگــر بــر ایــن مدعــا، ترجمــه کامــل همیــن تعریــف از اصــل کتــاب آنــدره 
ــده  ــه فارســى برگردان ــان، آن را ب ــز میالنی ــر هرم ــه اســت، کــه شــاگردش، دکت مارتین
ــه  ــه اى ب ــر جامع ــۀ انســان، در ه ــق آن، تجرب ــه مطاب ــزارى اســت ک ــان اب اســت: « زب
ــى هســتند،  ــۀ آوای ــى و برون ــۀ معنای ــى کــه داراى درون ــه واحدهای ــاوت، ب نحــوى متف
ــه  ــف، متوج ــن تعری ــاال از ای ــه ب ــۀ ترجم ــود...». از مطالع ــه مى ش ــواژ تجزی ــى تک یعن
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مى شــویم از نظــر واژگان و نحــو بــا ترجمــۀ اســتاد نجفــى متفــاوت اســت و در آن نیــز 
مفهــوم «تجربــۀ انســان» وجــود دارد؛ ایــن مفهــوم نیــز از تعریــف کتــاب ســاز حنجــره 
ــا  ــاورى نیــز همــان ترجمــه اســتاد نجفــى ب بى دلیــل حــذف شــده اســت و تعریــف ی

اندکــى تقلیــل اســت.
- شــواهد دیگــر، رونویســى بــدون ارجــاع، بنــد دوم (ص 299) و نیــز ســتون دوم 
ــر  ــطرهاى آخ ــه 35 و س ــمت 1-27 صفح ــب از قس ــه ترتی ــه ب ــت ک (ص 299) اس

ــت. ــده اس ــى ش ــى رونویس ــى نجف ــى زبان شناس ــاب مبان ــۀ 10 کت صفح
- شــاهد دیگــر، بندهــاى دوم و ســوم صفحــۀ280 اســت کــه از صفحــۀ 112 کتــاب 
مقدمــه اى بــر آواشناســى آکوســتیک، عینــاً برداشــت و رونویســى شــده اســت و مــوارد 
ــر آناتومــى  ــع معتب ــر و مطالــب کالبدشــناختى -کــه از مناب ــه: تصاوی دیگــرى، از جمل
و فیزیولــوژى برداشــته شــده اســت- امــا مؤلــف، منابــع اســتفاده شــده را دقیــق ذکــر 
ــاب بســنده شــده  اســت. پرســش این جاســت:  ــاى کت ــع انته ــه مناب ــرده  و فقــط ب نک
ــت  ــى را رعای ــى و فرهنگ ــالق علم ــا اخ ــت؟ آی ــازى نیس ــداق کتاب س ــن مص ــا ای آی

کرده ایــم؟

اشتباه علمى در برداشت از مباحث علمى
الف) اشتباه در فیزیک صوت 

ــیقى»  ــوات موس ــت اص ــد «ماهی ــه 265 بن ــاب صفح ــم کت ــار شش ــا گفت ــل ی در فص
نوشــته شــده اســت: «صوتــى کــه انســان بــا دســتگاه شــنوایى خــود درك مى کنــد از 
جهــت درك صــوت در مغــز برحســب ســه مشــخصه دامنــه، طنیــن و بلنــدى صــوت 
ــا  ــه ی ــیقایى دامن ــن مشــخصه صــوت موس ــه: اولی ــود. 1- دامن ــت مى ش درك و دریاف
ــوش  ــردة گ ــى پ ــى و احساس ــرك ارتعاش ــک مح ــوان ی ــى آن به عن ــر و بم ــان زی هم
ــداى  ــورد ص ــت و در م ــوت اس ــد ص ــع تولی ــاى منب ــى از ویژگى ه ــه یک ــت. دامن اس
حلقــوم انســانى نتیجــۀ ارتعــاش تارآواهاســت. البتــه نبایــد زیــر و بمــى و دامنــۀ صــوت 
ــرژى و شــدت صــوت  ــه ان ــع عامــل آن ب ــه در واق ــدى و کوتاهــى صــوت، ک ــا بلن را ب

وابســته اســت، اشــتباه گرفــت». 
  مطالــب بــاال، درك نادرســت و برداشــت اشــتباه از مباحــث پایــه اى فیزیــک صــوت 
از دو کتــاب مبانــى آکوســتیک و مقدمــه اى بــر آواشناســى آکوســتیک اســت. نخســت 
ــاى  ــدام ویژگى ه ــى نیســت و هرک ــه یک ــچ وج ــه هی ــى ب ــر و بم ــه و زی ــه دامن این ک
متفاوتــى از اصــوات  اســت. دامنــه از عوامــل فیزیکــى امــواج صوتــى و برخــالف نظــر 
مؤلــف، از عوامــل مؤثــر بــر شــدت و در نهایــت، بلنــدى صــوت یــا مفهــوم شــنیدارى 
ــدت و  ــن، ش ــار طنی ــوات کن ــخصه هاى اص ــى از مش ــى یک ــر و بم ــا زی ــت. ام آن اس
دیرنــد اســت؛ و اگــر بخواهــم تعریــف علمى تــرى از دامنــه بــا ارجــاع بــه همــان منابــع 
اســتفاده شــده ایشــان ارائــه دهیــم، بایــد گفت:«دامنــۀ نوســان ارتعــاش، بــه معنــاى 
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انــدازة جابه جایــى یــک ذره از حالــت تعــادل اســت کــه بــا احســاس بلنــدى و کوتاهــى 
در ارتبــاط اســت».2

ــد و  ــش مى یاب ــوج، افزای ــۀ م ــتر، دامن ــرژى بیش ــرف ان ــال مص ــه دنب ــکارا ب   آش
ــب  ــا و مطال ــتباه ها در توضیح ه ــن اش ــفانه ای ــه گــوش مى رســد. متأس ــر ب صــدا بلندت
مخاطــب،  بــراى  مســئله  و  مى یابــد  ادامــه  نیــز  و 278  صفحه هــاى 267، 265 
ــواج  ــف، درك و دســته بندى درســتى از ویژگى هــاى ام ــرا مؤل ــر مى شــود؛ زی پیچیده ت

ــدارد. ــه، طــول، بســامد و ســرعت) در ذهــن خــود ن ــى (دامن صوت

ب) اشتباه در تشریح گلوگاه
ــه  ــر صفح ــق در تصوی ــوگاه و حل ــف از گل ــیم بندى مؤل ــریح و تقس ــه تش ــن این ک ضم
ــه 162  ــوگاه در صفح ــاى درســت گل ــا توضیح ه ــریح، ب ــن تش ــت، ای ــتباه اس 132 اش

همیــن کتــاب نیــز تناقــض دارد.

ج) ادعاهاى کاذب
نویســندة کتــاب، چندیــن بــار، از جملــه در صفحه هــاى 11 و 43، گفتــه اســت: 
ــره  ــاى حنج ــواهد و واقعیت ه ــر ش ــه  ب ــا تکی ــى و ب ــور علم ــى به ط ــون منبع «تاکن
ــق  ــت: «طب ــه  اس ــر گفت ــى دیگ ــا در جای ــت». ی ــه اس ــاى آواز نپرداخت ــه تکنیک ه ب
ــه چگونگــى تولیــد صــوت و آواز داشــته ام،  ــوط ب ــع مرب تحقیقاتــى کــه در مــورد مناب
کتابــى در مــورد فراینــد شــکل گیرى صــوت بــه صــورت علمــى نوشــته نشــده اســت» 

ــد». ــرى پرداخته ان ــد هن ــم از دی ــات و آن ه ــر کلی ــه ذک ــا ب ــا « آن ه ی
  اگــر منظــور ایشــان از عبــارت مبهــم «چگونگــى تولیــد صــوت» چگونگــى تولیــد 
ــمند  ــاى ارزش ــت کتاب ه ــد گف ــا بای ــن ادعاه ــان فارســى اســت، در رد ای ــاى زب آواه
علمــى در بیســت، ســى و چهــل ســال پیــش و در موضــوع آواشناســى چــاپ شــده 
ــر  ــر دکت ــان فارســى، اث ــوان آواشناســى فیزیکــى زب ــار، مى ت ــۀ ایــن آث اســت. از جمل
ــى،  ــره و آواشناس ــداهللا ثم ــر ی ــر دکت ــى، اث ــان فارس ــى زب ــپنتا، آواشناس ــان س ساس
ــوت در  ــان ص ــور ایش ــم منظ ــر ه ــرد. اگ ــام ب ــناس را ن ــد حق ش ــر على محم دکت
ــاز هــم کتاب هــاى ارزشــمندى در ایــن حــوزه، ســال ها  مفهــوم فیزیکــى آن اســت، ب
پیــش، چــاپ شــده اســت. امــا اگــر منظــور ایشــان، نبــود کتــاب علمــى و آموزشــى 
ــه حــدود دو دهــه پیــش  ــر شــد ک ــد متذک ــاز هــم بای فقــط در حــوزة آواز اســت، ب
ــد  ــر على محم ــى، اث ــى آواز ایران ــوز علم ــمند خودآم ــاب ارزش ــان، کت ــاب ایش از کت
تهرانــى ســال (1374) همــراه بــا دو کاســت، مؤسســۀ فرهنگــى هــم آوا منتشــر کــرد؛ 
ــث  ــرى از مباح ــا بهره گی ــى ب ــش علم ــتین پژوه ــوان نخس ــد به عن ــا باش ــر بن و اگ
ــدة  ــدم، زیبن ــن فضــل تق ــل باشــیم، ای ــوزش آواز  فضــل تقدمــى قائ ــن در آم امروزی
جنــاب على محمــد تهرانــى اســت. همچنیــن مى توانــم بــه کتــاب، آوازخوانــى (دانــش 

کتابى براى ترساندن و آواز نخواندن
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نقد کتاب پژوهشى (هنر)

صداســازى و خوانــدن) اثــر هوگــو پینکســتربور3 اشــاره کنــم کــه چنــد ســال قبــل، 
نگارنــدة ایــن مقالــه، آن را ترجمــه کــرده اســت. کتابــى عــام و پایــه ، دربــاره خوانــدن 
بــراى ســبک هاى مختلــف کــه در برگــردان آن، به ویــژه مباحــث آواشــناختى تــالش 
ــى زبان  ــب فارس ــراى مخاط ــى ب ــناختى علم ــاق آواش ــا انطب ــت؛ ت ــده اس ــراوان ش ف
ــر الرا  ــک آواز، اث ــاب تکنی ــوان از کت ــر، مى ت ــه اى دیگ ــراى نمون ــا ب ــود. ی ــت ش رعای
ــه-  ــدة ایــن مقال ــه ترجمــه نگارن ــا ســه ترجمــه - از جمل ــرد، کــه ب ــام ب برانینــگ4 ن
ــد، روش و  ــه اش برمى آی ــه از مقدم ــت. آن چ ــود اس ــازار موج ــش در ب ــال ها پی از س
ــق  ــوم پزشــکى و راهنمایى هــاى متخصصــان گــوش، حل ــۀ عل ــر پای تمرین هــاى آن ب

و بینــى، طراحــى شــده  اســت. 
ــر ایــن کتــاب وارد  ــر ایــن، اشــکال ها و نقدهــاى جــدى دیگــرى نیــز ب   افــزون ب
اســت، کــه به دلیــل کوتاهــى ســخن، فقــط برخــى از آنهــا را پرســش وار طــرح مى کنــم؛ 

امیــد اســت بــراى مخاطبــان راهگشــا و بــراى مؤلــف، تأمل برانگیــز باشــد.         
- آیــا ماهیچه هــاى دور لــب، هیــچ نقشــى در گفتــار نــدارد؟ چنان کــه در(ص24) 

مطــرح شــده اســت. پــس چگونــه مخاطــب، تناقض هــاى ك
- مؤلــف، نــگاه بدبینانــۀ اغراق آمیــزى در صفحه هــاى 18،19،21،23،25،4 و ... بــه 
ــه  ــا به اصطــالح آگاهــى دادن، ب ــگاه ی ــوع ن ــن ن ــا ای ــوزش آن دارد. آی ــار، آواز و آم گفت
ــاندن  ــا ترس ــف ب ــا مؤل ــود؟ آی ــر نمى ش ــدگان منج ــود خوانن ــترس در وج ــرس و اس ت
ــود  ــف در وج ــراب مضاع ــش و اضط ــبب تن ــا، س ــب از بیمارى ه ــد مخاط ــش از ح بی
صداپیشــگان، به ویــژه مبتدیــان نمى شــود؟ آیــا چنان کــه در صفحــه 23 ســتون 
دوم ســطر چهــارم نوشــته شــده اســت: «چگونگــى تولیــد اصــوات در حلقــوم انســانى، 
معضلــى جهانــى اســت»؟ آیــا علــم روان شناســى نیــز براســاس آن چــه در صفحــه 21 
ســتون دوم ســطر ســوم و چهــارم آمــده اســت: «بخــش زیــادى از بیمارى هــاى روحــى 
ــد» ؟! منبــع و مســتندهاى  ــا خاطــرات (!) صــوت و گفتــار مرتبــط مى دان و روانــى را ب

علمــى ایــن تحقیقــات کجاســت؟ 
  چگونــه ممکــن اســت: «صدایــى ارتعــاش نداشــته باشــد» کــه در ص 64 ســتون 
دوم ســطر پانزدهــم مطــرح شــده اســت. آیــا ایــن گــزاره را علــم فیزیــک صــوت تأییــد 

مى کنــد؟ 
  آیــا ایــن حجــم از اطالعــات پزشــکى بــا اصطالح هــاى تخصصــى آنهــا، درگیرکردن 

بیــش از حــد هنرجــو در کالس مباحــث آناتومیک و فیزیولوژیک نیســت؟ 
ــاب  ــا در کت ــن نظریه ه ــه صــدور ای ــدام ب ــى، اق ــا چــه پشــتوانۀ علم ــه و ب   چگون
شــده اســت؟ آیــا فقــط براســاس تجربه هــاى شــخصى آموزشــى (کــه آن هــم نیــاز بــه 
ــده»  ــوان «براســاس تحقیقــات نگارن ــزودن عن ــا اف ــا ب ــه دارد) ی ــه نمون ســنجش و ارائ
کــه بیشــتر مخاطــب عــام را مرعــوب مى کنــد، کافــى اســت تــا بى پــروا و بــا 
ــیارى  ــف از بس ــم مؤل ــن مى بینی ــود؟ همچنی ــادر ش ــى ص ــن نظریه های ــان  چنی اطمین
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پژوهش هــاى معتبــر دانشــگاهى، بى اطــالع اســت. بــراى مثــال: در صفحــه 91 نوشــته  
ــاى  ــز یکــى از مهارت ه ــد صــوت نی ــده، تولی ــات نگارن شــده اســت: «براســاس تحقیق
اکتســابى و متکــى بــر تجربــه اســت». در رد ایــن تحقیقــات، بایــد گفــت: پــس « ژن اف 
ایکــس پــى 2 معــروف بــه ژن آمادگــى زبانــى انســان5» چــه نقشــى در زبــان و تولیــد 
آن ایفــا مى کنــد؟ چــرا افــرادى کــه بــه اختالل هــاى ایــن ژن دچارهســتند، مشــکالت 
تلفظــى دارنــد؟ آیــا طــرح نظریه هــاى مبهــم از مبحــث تکامــل و ارتباطــش بــا تولیــد 

ــد؟  ــه مخاطــب مبتــدى مى کن صــوت، کمکــى ب
پــس طــرح نظریه هــاى علمــى و جامــع، افــزون بــر اطــالع و وقــوف از پژوهش هــاى 
ــا  ــراه ب ــت، هم ــن و درس ــتدالل هاى متق ــول، روش و اس ــه اص ــر پای ــد ب ــین، بای پیش
ــه  ــردد؛ کیفیتــى ک ــه رســمى اســتوار گ ــش، مشــاهده، آمارهــاى مســتند و البت آزمای
کتــاب ســاز حنجــره از آن بى بهــره اســت. بنابرایــن فرضیه هــا و تجربه هــاى شــخصى 
ــه  ــات و ادل ــناختى تشــریحى، براســاس تحقیق ــب کالبدش ــز مطال ــاب، به ج ــف کت مؤل

منتقــد، قابــل رد و تردیــد اســت. 

نتیجه گیرى   
رعایــت اخــالق علمــى، به ویــژه در آثــار پژوهشــى، نه تنهــا از وظایــف جــدى پژوهشــگر 
ــر از  ــن ام ــه ای ــد؛ البت ــز مى افزای ــاى او نی ــار نظریه ه ــر ســندیت و اعتب ــه ب اســت، بلک

ــى رود. ــمار م ــز به ش ــروز نی ــۀ ام ــاى جامع ضرورت ه
ــى  ــت کاف ــد دق ــع، بای ــود از مناب ــه پژوهشــگران در برداشــت هاى خ ــر این ک  دیگ
ــد 2  ــد بن ــد (مانن ــى رخ نده ــن خطاهای ــا چنی ــى ت ــارى آموزش ــژه در آث ــد، به وی کنن

همیــن نقــد).
ــن  ــر ویراســت و اصــالح ای ــه فک ــرم ب ــر محت ــدوارم دســت کم ناش ــان، امی  در پای
ــا  ــژه درمــورد رعایــت حقــوق مؤلفــان باشــد. آن هــم در کتابــى کــه ب مشــکالت، به وی

ایــن شــمارگان 2500  نســخه و ایــن ســاختار پرزحمــت عرضــه شــده اســت. 

پى نوشت
1. Andre Martinet

ــرى. مشــهد:  ــادر جهانگی ــه ن ــر آواشناســى آکوســتیک. ترجم ــه اى ب ــراى (1374). مقدم ــى. ف 2. دى. ب
دانشــگاه فردوســى.

3. Hugo, pinks terboer           

4. Larra ,  Browning Henderson

5. هرفــورد جیمــز (1396). خاســتگاه زبــان.  ترجمــه محمــد راســخ مهنــد و مجتبــى علیــزاده صحرایــى. 
ص ص. 23-33. ســیاهرود.      

کتابى براى ترساندن و آواز نخواندن
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چکیده
دو کتــاب فیلســوف یــا ســینماگر1 و فیلــم همچــون فلســفه بــه شــیوۀ خــود بــه مســئلۀ فیلــم 
ــا  ــد ب ــاز می کوش ــان آغ ــینماگر از هم ــا س ــوف ی ــد. فیلس ــان می پردازن ــفه و نسبت ش و فلس
ــون  ــم همچ ــا فیل ــد ام ــاختگی بدان ــت و س ــری را نادرس ــن تعبی ــه چنی ــردی ارزش گذاران رویک
ــه ایــن موضــوع نزدیــک شــود و در  ــه ب ــا رویکــردی تحلیلــی از چنــد زاوی فلســفه می کوشــد ب
هــر گام برهان هــای مخالفــان و منتقــدان را هــم بررســی کنــد. گفت وگــوی خیالــی زیــر میــان 
ــه  ــز ب ــاب نی ــر کت ــوان ه ــت. عن ــک از آنهاس ــر ی ــن ه ــته  های مت ــۀ نوش ــر پای ــاب ب ــن دو کت ای
ــا ســینماگر از همــان آغــاز تکلیــف  خوبــی نشــانگر رویکــرد آن بــه موضــوع اســت. فیلســوف ی
خــود را بــا ناممکــن بــودن همنشــینی ایــن دو جــار می زنــد امــا فیلــم همچــون فلســفه نــه بــه 
عامــل یــا کنشــگر فلســفه و ســینما کــه بــه مفهــوم فیلــم و فلســفه و امــکان اندیشــیدن بــر پــرده 
ــی و  ــیوه ای تحلیل ــیده در ش ــه کوش ــت ک ــده اس ــه از نگارن ــن مقال ــش های ای ــد.2 پرس می اندیش
نوآورانــه بــه دنبــال یافتــن پاســخ در ایــن دو اثــر باشــد. ایــن مقالــه از دریچــۀ ایــن گفت وگــوی 

ــردازد.   ــه معرفــی و بررســی نقطــه نظــرات مطروحــه در ایــن دو کتــاب می پ ــاه ب کوت

کلیــدواژه: کتــاب فیلســوف یــا ســینماگر، کتــاب فیلــم همچــون فلســفه، رویکــرد ارزشــگذارانه، 
ــرد تحلیلی رویک

آیا فلسفه و سینما پیوندی با هم دارند؟
فیلســوف یــا ســینماگر: نــه. بارها بــه عناوینــی چــون «اســتاد فلســفه در ســینما»، «فیلم 
ــد بدانیــم  ــا بای ــم ام فلســفی»، «فیلســوف فیلمســاز» و «کارگــردان فیلســوف» برخورده ای

 مهرداد پورعلم 
دکترای پژوهش هنر و مدرس دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران

mehrdad.pourelm@yahoo.com  

گفت وگوی دو کتاب دربارۀ فیلم و فلسفه
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کــه چنیــن عنوان هایــی معنــی چندانــی ندارنــد و شــاید حتــی بایــد آنهــا را بی معنــی 
دانســت. چیــزی بــه نــام فیلــم فلســفی نداریــم. ســینما هیــچ نیــازی بــه فلســفۀ محــض 

نــدارد و فلســفۀ محــض نیــز بــدون ســینما کارش را بهتــر انجــام می دهــد.
فیلــم همچــون فلســفه: هنگامــی کــه نخســتین بــار ادعــا کــردم فیلم هــا می تواننــد 
بــا دل نگرانی هــای فلســفی مرتبــط باشــند ایــن ادعــا بــا ســکوتی کم وبیــش مرگبــار در 
ــم  ــار می کن ــم افتخ ــک دهه و نی ــت ی ــس از گذش ــال پ ــد. ح ــه ش ــفه مواج ــان فلس جه
کــه عضــوی از زیررشــته ای از فلســفه هســتم کــه در حــال شــکوفایی اســت و نــه تنهــا 
ــارۀ مســائل فلســفی کــه در بــاب ماهیــت فیلم هــا مطــرح می شــود بلکــه  ــا تفکــر درب ب
ــه مســائل  ــرای پرداختــن ب ــا بهره گیــری از ایــن رســانه در حکــم روشــی ب همچنیــن ب

ــرد. ــدی می گی ــا را ج ــفی، فیلم ه فلس

مرادتان از فلسفه چیست؟
فیلســوف یــا ســینماگر: فلســفۀ محــض بــا کمــک واژه هــا بــه خــردورزی در هــر چیــزی 
و بــه ارزش هــا، هســتی، علــت آگاهــی می پــردازد و ســینما بــا تصویــر و شــکل واقعیــت 
از هــر مجرایــی کــه بیابــد بــه ایــن آگاهــی می رســد. فلســفه مطالعــه ماهیــت واقعیــت 
اســت و ســینما و هنــر نمایــش چون و چرایــی واقعیــت. فیلــم یــا ســینمای فلســفی وجــود 
نــدارد و هرگــز در ســینما وجــود نخواهــد داشــت. بــه گفتــه بهــروز افخمــی «هنرمنــدان 
بــزرگ هرگــز از فیلســوفان و حکمــا الهــام نمی گیرنــد. آنهــا حتــی از قــوۀ عاقلۀ خودشــان 

هــم تبعیــت نمی کننــد».
ــز از فلســفه را مطــرح  ــفه: اجــازه دهیــد ســه تعریــف متمای ــون فلس ــم همچ فیل
کنــم. تعریــف نخســت فلســفه را رشــته ای می دانــد کــه بــه مجموعــۀ نســبتاً محــدودی 
ــل کانــت  ــردازد. امانوئ ــدی نامیــده می شــوند می پ از آنچــه کــه معمــوال پرســش های اب

■ صمــدی مقــدم، پرویز (1397).  فیلســوف یا 
سینماگر: اندیشه های فلسفی در سینما و در تالطم 
سینما.  در  گذشته (نوســتالژی)  حســرت  یادمانه 

تهران: فرهنگ و سینما.
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فلســفه را تــالش بــرای پاســخ دادن بــه ســه مســئله زیربنایــی می دانــد: چــه می توانــم 
ــف  ــن تعری ــم؟ در دومی ــزی باش ــه چی ــان چ ــم خواه ــم؟ می توان ــد بکن ــه بای ــم؟ چ بدان
ــارۀ رشــته های دیگــر ســؤال می پرســد. رشــته ای کــه  فلســفه رشــته ای اســت کــه درب
ــد.  ــرار می ده ــود ق ــتمایۀ خ ــود دس ــاد می ش ــر ایج ــته  های دیگ ــه در رش ــی را ک دانش
ســومین تعریــف فلســفه روش شــناختی اســت. در ایــن دیــدگاه همــۀ مســائل فلســفی 
ــی  ــی خاص ــای گفتمان ــامل فرم ه ــفه ش ــده اند. فلس ــرح ش ــری مط ــوزۀ دیگ ــًال در ح عم
همچــون اســتدالل و آزمایــش فکــری اســت. از ایــن رو فلســفه مجموعــه ای از روش هــای 
ــر  ــری دیگ ــته های فک ــه در رش ــت ک ــت مایه هایی اس ــه دس ــن ب ــرای پرداخت ــاص ب خ
هــم مطــرح شــده اند. اگــر مســائل فلســفی شــامل ابتدایی تریــن دغدغه هــای مشــترک 
ــرا  ــد زی ــائل می پردازن ــن مس ــه ای ــا ب ــه فیلم ه ــت ک ــی اس ــد، منطق ــان ها باش ــا انس م
این هــا پرســش هایی هســتند کــه بــه طــور طبیعــی همیشــه مــا را بــه خــود می کشــند. 
بــرای نمونــه بســیاری از فیلســوفان ماننــد اســتنلی کاول3 می کوشــند ثابــت کننــد کــه 

ــتند. ــفی هس ــای فلس ــم دارای ژرف ــند ه ــی عامه پس ــای روای فیلم ه
فیلســوف یــا ســینماگر: بــر خــالف نظــر شــما بایــد اذعــان کنیــم و بپذیریــم کــه 
ــان  ــرای بی ــم ب ــته ای ه ــطۀ شایس ــا واس ــزار ی ــت و اب ــفه بافی نیس ــای فلس ــینما ج س
ــوم و معــارف فلســفی  مفاهیــم صــرف فلســفی و ســخنرانی های پیچیــده و شــعاری عل
هــم نیســت. اصــًال ســینما ســینما اســت. شــعر شــعر اســت و فلســفه فلســفه. ماهیــت 
ســینما نــور و حرکــت و خیــال اســت و ماهیــت فلســفه اندیشــه و واقعیــت و حقیقــت. 
ایــن دو حتــی نمی تواننــد کمکــی زیربنایــی بــه هــم بکننــد. هرگــز فلیســوف ســینماگر 
ــوان و  ــن عن ــا ای ــس را ب ــچ ک ــخصه هی ــن به ش ــته ایم و م ــوف نداش ــینماگر فیلس و س

ــم. ــخصات نمی شناس مش
فیلــم همچــون فلســفه: ایــن ادعــا کــه فیلم هــا می تواننــد بــه فلســفه بپردازنــد و 

■ وارتنبرگ، توماس ای (1396).  فیلم همچون فلسفه: 
اندیشیدن بر پرده، ترجمۀ ستاره نوتاج و مجید پروانه پور.

تهران: نیلوفر.
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یــا حتــی فلســفه بورزنــد، بــا ایــن ادعــا کــه فیلم هــا (آثــاری) فلســفی هســتند، تفــاوت 
دارد.

ــه  ــتید ک ــرا هس ــلیقه و چارچوبگ ــردی خوش س ــما ف ــینماگر: ش ــا س ــوف ی فیلس
ــن فلســفه می پوشــانید و  ــر ت ــه را ب ــۀ انســانی لبــاس آن مقول ــا هــر مقول در برخــورد ب
همچــون ترکیــب شــیر و کاکائــو عنصــر ســومی را معرفــی می کنیــد کــه بــرای خــودش 
تعاریــف و مختصــات و مشــخصاتی دارد و بــه کار تــازه ای می آیــد و نقــش خاصــی را هــم 
در هنــر و ادبیــات و اخــالق ایفــا می کنــد. مثــل فلســفۀ اخــالق، فلســفۀ تاریــخ، فلســفۀ 
هنــر، فلســفۀ ســینما. ایــن البتــه شــیرکاکائوی خوشــمزه و پرطرفــداری اســت اما مشــکل 

اینجاســت کــه عنصــر نــاب و اولیــه نیســت.
فیلــم همچــون فلســفه: ســالمت فرهنــگ، جامعــه و جهــان مــا در گــرو به رســمیت 
شــناختن اهمیــت فلســفه بــرای ایــن جهــان اســت. و یکــی از اولیــن نشــانه های چنیــن 
امکانــی، تصدیــق بیــش از پیــش ایــن موضــوع اســت کــه همــۀ انــواع و اقســام فیلم هــا 

می تواننــد فلســفه را بــر پــرده بکشــند و گاهــی نیــز حقیقتــاً همیــن کار را می کننــد.
فیلســوف یــا ســینماگر: فیلمــی کــه مخاطــب عــام دارد و بــه تبییــن عالــم هســتی 
ــفۀ  ــا فلس ــز ب ــم نی ــه فه ــدی هم ــردازد، پیون ــم می پ ــاده و همه فه ــم س ــب مفاهی در قال
عمومــی برقــرار می کنــد و بایــد گفــت کــه ســینما تــا ایــن حــد جوابگــوی فلســفه اســت 
و نــه بیشــتر. بــه فلســفه ســینما فیلموســوفی می گوینــد و آن یعنــی مطالعــۀ فیلــم بــه 
ــه کجــا  ــا تئــوری هســتی فیلــم و فــرم آن. حــال از ایــن طریــق ب عنــوان اندیشــیدن ب
می خواهنــد برســند جــز پرحجــم کــردن جزوه هــای درســی دانشــجویان فیلــم و هنــر، 
خــدا دانــد و بــس. می دانیــد چــرا فلســفه در ســینما بــه هجــو می رســد؟ شــاید بــه ایــن 
دلیــل کــه فیلمســاز کالفــه شــده از یافتــن پاســخ و ســردرگم در پیچیدگی هــای افــکار 
فلســفی ســر بــه شــورش می گــذارد و بــا لجاجــت از در تمســخر و خالفگویــی و انــکاری 

ــد. ــه برمی آی لجوجان

پس شما سینما را در سنجش با فلسفه از حقیقت دورتر می دانید؟
فیلســوف یــا ســینماگر: ســینما واقعیــت را به هــم می ریــزد و در واقــع منکــر واقعیــت 
اســت. مهمتریــن ویژگــی ســینما دروغگویــی آن اســت. ایــن همــان خاصیــت افیــون و 
ــا فلســفه کنــار بیایــد  مــواد تخدیــری اســت. یکــی از دالیلــی کــه ســینما نمی توانــد ب
ــای  ــت قدرت ه ــت و در خدم ــزار دس ــه اب ــفه، همیش ــالف فلس ــر خ ــه ب ــت ک ــن اس ای
بــزرگ، سیاســتمداران و حــکام بــوده اســت. ســینما می توانــد جنگ آفریــن، تفرقه افکــن، 
تحمیق کــن، فریب دهنــده، تحریف گــر و... باشــد.  امــا دیــده نشــده اســت کــه جنگــی را 
خامــوش کنــد و حقیقتــی را آشــکار ســازد. ســینما بــه حــل مســئله آپارتایــد و تبعیــض 
ــته از  ــا توانس ــا ت ــت ام ــرده اس ــی نک ــچ کمک ــکا هی ــژه در آمری ــرب و به وی ــژادی در غ ن
ــا را  ــرده و جیب  ه ــزاری ک ــتفادۀ اب ــی اس ــرده و حت ــره ب ــز آن به ــوژه های هیجان انگی س
پرپــول ســاخته اســت. حتــی یــک ســینماگر نمی شناســیم کــه مبــارز شــناخته شــدۀ 
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ضداســتعماری باشــد.
فیلــم همچــون فلســفه: در آغــاز فیلــم عصــر جدیــد4 (چارلــی چاپلیــن) یکــی 
ــد،  ــام دهن ــن کاری را انج ــد چنی ــک آن می توانن ــه کم ــا ب ــه فیلم ه ــی ک از روش های
می بینیــم. فیلــم از کنــار هــم نهــادن دو تصویــر کارگــران کارخانــۀ مــدرن و گوســفندانی 
ــار آنهــا را نمایــش می دهــد. ایــن  ــه کشــتارگاه هدایــت می شــوند عاقبــت خفت ب کــه ب
ســکانس تصویــری از یــک نظریــۀ فلســفی نیســت بلکــه می خواهــم نشــان دهــم ماهیــت 
تصویــری فیلــم مانــع از آن نیســت کــه فیلــم بتوانــد ایــده ای را بیــان نمایــد، یــا تفکــر 
ــل  ــناختی در مقاب ــر ش ــری و ام ــر بص ــردازان، ام ــیاری از نظریه پ ــالف بس ــر خ ــد. ب کن

یکدیگــر قــرار ندارنــد.
یــک نمونــه از تفکــر فلســفی کــه در عصــر جدیــد گنجانــده شــده روایــت بصــری 
ــن  ــه ای ــی ک ــت، روایت ــان اس ــدن انس ــینی ش ــارۀ ماش ــس درب ــتعارۀ مارک ــی از اس کامل
ــدن  ــی ش ــر مکانیک ــدۀ بدیهی ت ــه ای ــد ب ــر جدی ــازد. عص ــر می س ــتعاره را عینی ت اس
جســم، ایــن مفهــوم را اضافــه می کنــد کــه روال  هــای تکــراری چنــان ذهــن را خشــک 
ــا  ــه مکانیســمی محــض تبدیــل شــده اســت و ت و ســخت ســاخته اند کــه ذهــن نیــز ب
رد الگوهایــی را می بینــد کــه بایــد بــه دنبــال آن هــا باشــد و آن  هــا را تشــخیص دهــد. 
نمایــش ایــن مؤلفه هــا در فیلــم بســیار خالقانــه و بــه عقیــده مــن دارای داللــت فلســفی 

هســتند.

آیا این بدین معنا است که عصرجدید حقیقتاً فلسفه مي ورزد؟
فیلــم همچــون فلســفه: پاســخ مــن بــه ایــن پرســش مثبــت اســت زیــرا فیلــم تصاویری 
عینــی از مدعیــات انتزاعــی مارکــس بــرای بیننــدگان ترســیم می کنــد، تصاویــری کــه 
بــه مخاطبیــن فیلــم، داللــت انســانی انتزاعــات را نشــان می دهنــد. فیلم هــای داســتانی 
ــی  ــا آزمایش های ــرا فیلم ه ــد زی ــان آوری کنن ــود بره ــت خ ــق روای ــد از طری می توانن
فکــری را بــر پــرده نمایــش می دهنــد کــه نقشــی اساســی در ارائــۀ مثــال نقــض در برابــر 

ــازی می کنــد. نهادهــای فلســفی ب
ــا در فیلــم جــواب گره هــا و پیچیدگی هــای زندگــی را  ــینماگر: م ــا س ــوف ی فیلس
ــم  ــخر بگیری ــه تمس ــا ب ــه ی ــده گرفت ــا را نادی ــم آنه ــط می خواهی ــه فق ــم بلک نمی جویی
به نحــوی کــه آن هــا را بــی ارزش و فاقــد هرگونــه اثرگــذاری تلقــی کنیــم و هــر 
ــن  ــود. ای ــر می ش ــر و دارات ــد محبوب ت ــل کن ــر عم ــن کار موفق ت ــه در ای ــازی ک فیلمس
راز دروغیــن بــودن سینماســت زیــرا واقعیــات تلــخ و تحمل ناپذیــر را نفــی کــرده و بــه 
تمســخر می گیــرد، نوعــی تخدیــر و از خــود بیخــودی و نســیان موقــت. امــا فلســفه فــرد 
ــد،  ــا خــودش و چــون  و چراهــای زندگــی و موجودیتــش درگیــر می کن ــه شــدت ب را ب
ــد. ــودی می کن ــه ناب ــد ب ــی تهدی ــدازد و حت ــداوم می ان ــی م ــه رنج ــد، ب او را آزار می ده

گفت وگوى دو کتاب دربارة فیلم و فلسفه
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آیا فیلمسازانی را می شناسید که به حوزۀ فیلم و فلسفه نزدیک شده باشند؟
فیلســوف یــا ســینماگر: کیارســتمی در فیلم هــا و عکس هایــش تنهــا بــه درون خــود و 
آرام کــردن و ارضــای خواســتۀ خویشــتن توجــه دارد. افــکار شــهید ثالــث یــا کیمیــاوی، 
کمابیــش بــرای مخاطــب قابــل درک نیســت. فضــای نوســتالژیک آثــار ایــن فیلمســازان 
ــش  ــت و جنب ــی بی حرک ــار از واقع گرای ــفی دارد و سرش ــق فلس ــار عمی ــالح ب ــه اصط ب
اســت. اصغــر فرهــادی یــک ژورنالیســت اســت. بــرای او ســه چیــز مهم انــد: میزانســن، 

فیلمنامــه و تدویــن. باقــی هنرهــا کمتریــن اهمیــت را در فیلم هــای او دارنــد.

دست کم می توانید از چند فیلم نام ببرید؟
ــدری6  ــاک5 از میشــل گون ــن پ ــک ذه ــدی ی ــش اب ــینماگر: درخش ــا س ــوف ی فیلس
از فیلم هایــی اســت کــه از صحنه هایــش می تــوان بــرای بررســی و بحــث دربــاره 
موضوعــات فلســفی اســتفاده کــرد، هرچنــد مســائل و آرای فلســفی آشــکارا در آن هــا بــه 
کار نرفتــه باشــد. ایــن فیلــم از ســورئال های عاشــقانه اســت کــه بــه روابــط و کمبودهــای 

ــردازد. ــره می پ ــی روزم زندگ
فیلــم همچــون فلســفه: درخشــش ابــدی حــاوی آزمایشــی فکــری اســت کــه در 

ــد. ــی عمــل می کن ــۀ فایده گرای ــر نظری ــال نقضــی در براب حکــم مث
فیلســوف یــا ســینماگر: بلیــد رانــر7 (ریدلــی اســکات8) بــه معنــای انســان بــودن 
در دوره فرمان پذیــری می پــردازد. زندگــی بیــداری9 (ریچــارد لینکلیتــر10) فیلمــی 
انیمیشــن دربــارۀ مــردی اســت کــه در خیالــش بــا افــراد گوناگونــی مالقــات می کنــد و 
بــا آنهــا در رابطــه بــا مفهــوم و هــدف دنیــا و مجبــور بــودن و اختیــار انســان بــه بحــث 
ــد  ــد لینــچ12 از بیننــدگان می خواهــد کــه از دی ــد11 دیوی ــاده مالهالن می نشــیند. در ج
خــود بــه داســتان نــگاه کــرده و خودشــان نتیجه گیــری کننــد. ماتریکــس13 می گویــد 
ــد.  ــردم درک کرده ان ــر م ــه اکث ــت ک ــزی اس ــر از آن چی ــیار متفاوت ت ــت بس ــه حقیق ک
فیلــم می خواهــد بگویدکــه دیگــر جهــان بیــرون را الگــو و سرمشــق خــود قــرار ندهیــد.

فیلـم همچـون فلسـفه: ماتریکس بیش از هـر فیلم دیگـری که من می شناسـم بحث 
فلسـفی برانگیختـه اسـت. این فیلـم فرضیـۀ فریـب شـک گرایانه دکارت را از طریق نمایش 
یـک جهـان داسـتانی کـه در آن فرضیۀ فریـب حقیقت دارد، بـه تصویر می کشـد. کاری که 
ایـن فیلـم می کنـد مشـابه بـا متـن دکارت اسـت. فیلم، این فـرض را زیـر سـؤال می برد که 

باورهـای مألـوف مـا، راهنمایانـی قابل اطمینان برای تشـخیص ماهیت حقیقت هسـتند. 

ــم و  ــه فیل ــارۀ رابط ــر درب ــای دیگ ــا و پژوهش ه ــارۀ کتاب ه ــان درب نظرت
ــت؟ ــفه چیس فلس

فیلســوف یــا ســینماگر: کتاب هــای زیــادی بــا عناویــن فلســفه و ســینما چــاپ شــده 
ــه رابطــه و تالقــی فلســفه و ســینما و  و در ایــن کتاب هــا چــه تألیــف و چــه ترجمــه ب
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امــکان یــا عــدم امــکان ایــن پیونــد پرداختــه شــده اســت، جالــب اینکــه اغلــب بی نتیجــه 
و اثبــات  نشــده رهــا شــده اند. رابطــۀ هنــر هفتــم و غــار افالطــون و اینکــه ایــن همــان 
ــه  ــد ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــت و ب ــت مکاشفه هاس ــن دس ــن، از ای ــت و آن همی اس
ــر روی  ــان تصاوی ــش هم ــعله های آت ــور ش ــر ن ــار در اث ــوار غ ــاده روی دی ــایه  های افت س
ــوز16 و  ــل دل ــازن15 و ژی ــدره ب ــور14و آن ــی دوب ــک. گ ــار تاری ــرده ای در غ ــت، پ ــرده اس پ

ــاره نوشــته اند. ژولیــت ســرف17 از کســانی هســتند کــه در ایــن ب
فیلــم همچــون فلســفه: اســتنلی کاول از جملــه سرشــناس ترین افــرادی اســت کــه 
ــدگاه  ــد. دی ــک گرایی دارن ــاب ش ــترک در ب ــغله ای مش ــفه مش ــم و فلس ــرده فیل ــا ک ادع
ــی  ــزون18 در کتاب ــتوفر فال ــت. کریس ــته اس ــر داش ــفه دیگ ــر فالس ــی ب ــر مهم کاول تأثی
ــن  ــفه19، از ای ــر فلس ــه ای ب ــی رود: مقدم ــینما م ــه س ــفه ب ــز فلس ــوان بحث برانگی ــا عن ب
ــه  ــاع ب ــا ارج ــرد. او ب ــوب ک ــفه محس ــوان فلس ــم را می ت ــه فیل ــد ک ــاع می کن ــا دف ادع
تمثیــل غــار افالطــون، اذعــان می کنــد کــه تعصــب فلســفی عمیقــی در برابــر ایــن ایــده 
ــه روشــنگری فلســفی اســت، وجــود دارد. اســتفان  ــر بصــری راه دســتیابی ب کــه تصوی
ــد  ــا می توانن ــه فیلم ه ــده ک ــن ای ــاً ای ــه صراحت ــت ک ــری اس ــوف دیگ ــال20 فیلس موله
ــه  ــاور دارد ک ــد. او ب ــق می کن ــم21 تصدی ــارۀ فیل ــاب درب ــد را در کت ــفه ورزی کنن فلس
مهــارت و خودآگاهــی بــه کار گرفتــه شــده در فیلم هــا بــرای گســترش دادن و پرداختــن 
ــان دانســت کــه  ــد چن ــا را بای ــن فیلم ه ــه او می گویدکــه خــود ای ــن موضــوع... ب ــه ای ب

ــند. ــری می بخش ــات فک ــن مباحث ــه ای ــی ب ــره ای حقیق به
فیلســوف یــا ســینماگر: تلقیــن22 (کریســتوفر نــوالن23) قرنهــا ذهــن مخاطــب را به 
بــازی می گیــرد. در میــان ســتارگان24 فیلمــی حماســی علمی-تخیلــی بــه کارگردانــی 
ــی شــود چــه خواهــد  ــد روحان ــم بتوان ــوالن اســت کــه می پرســد اگــر عل کریســتوفر ن
شــد. زندگــی شــیرین25 (فدریکــو فلینــی26) دربــارۀ هفــت گنــاه کبیــره اســت کــه در 
ــی27 ترنــس مالیــک28  ــت زندگ ــدد. درخ ــوع می پیون ــه وق طــول هفــت شــبانه و روز ب
فیلمســاز مهجــور انگلیســی کــه خــود فلســفه خوانــده و بــه ســختی و بــا وســواس بســیار 

ســاختن فیلمــی را شــروع می کنــد، یــک فیلــم فراموضوعــی یــا فراانســانی اســت.

و سخن پایانی؟
فیلســوف یــا ســینماگر: هرگــز نظریــۀ معتبــر و عامه پســندی از ســوی هیــچ 
نظریه پــردازی ارائــه نشــده اســت و در آخــر، همــه بــه ایــن پرســش های بــدون جــواب 
رســیده اند کــه اصــًال فــرم فلســفی فیلــم چگونــه اســت و ایــن رشــته را چــه کســانی بایــد 
تحلیــل و ترویــج کننــد. ســینما را چــه کار بــه تــن دردادن بــه دشــواری های فلســفی؟!
فیلــم همچــون فلســفه: مــن نیــز ماننــد تقریبــاً همــه فالســفه ای کــه دربــارۀ فیلــم 
ــا،  ــا هنگامــی کــه یــک ادع ــردم کــه فیلم ه ــده را رد ک ــن ای ــد، نخســت ای ــم می زنن قل
ــا  ــد. ام ــفه بورزن ــد فلس ــند، می توانن ــر می کش ــه تصوی ــفی را ب ــدگاه فلس ــا دی ــه ی نظری

گفت وگوى دو کتاب دربارة فیلم و فلسفه
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نقد کتاب پژوهشى (هنر)

هنگامــی کــه دریافتــم فیلــم و فلســفه می تواننــد روابطــی متعــدد و همپوشــان داشــته 
ــفه ورزیدن  ــرای فلس ــم ب ــفی مه ــک روش فلس ــودن، ی ــه تصویرب ــده ک ــن ای ــند، ای باش

ــید.  ــر رس ــه نظ ــیارپذیرفتنی تر ب ــت، بس فیلم هاس

پی نوشت
.Filsoof  Ya Cinemagar Philosoph or Director :1. نام کتاب در شناسنامه انگلیسی چنین آمده

2. در بازگفــت از کتاب هــا، هیــچ تغییــری در شــیوه ی نــگارش داده نشــده اســت. پی نوشــت ها از 
اســت. مصاحبه کننــده 

3. S tanley Cavell

4. Modern Times (1935)

5. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

6. Michel Gondry

7. Blade Runner (1982)

8. Ridley Scott

9. Waking Life (2001)

10. Richard Linklater

11. Mulholland Dr. (2001)

12. David Lynch

13. The Matrix (1999)

14. Guy Debord

15. Andre Bazin

16. Gilles Deleuze

17. Juliette Cerf

18. Chris topher Falzon

19. Philosophy Goes to the Movies: An 

Introduction to Philosophy

20. S tephen Mulhall

21. On Film

22. Inception (2010)

23. Chris topher Nolan

24. Inters tellar (2014)

25. La dolce vita (1960)

26. Federico Fellini

27. The Tree of Life (2011)

28. Terrence Malick
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چکیده
موزه خوانـى عنـوان کتابـى از رضـا دبیرى نـژاد اسـت کـه به تازگـى منتشـر شـده و در اختیـار 
جامعـۀ دانشـگاهى و فرهنگـى ایران قرارگرفته اسـت. مؤلف از متخصصان مـوزه دارى و از مدیران 
نشانه شناسـى،  روش  از  بهره گیـرى  بـا  کتـاب  ایـن  در  کـه  اسـت  کشـور  موزه هـاى  خوش نـام 
سـازوکار تفسـیر اشـیاء مـوزه اى و نظـام معنایـى در موزه ها را تحلیـل مى کند. چـون این مبحث 
به تازگـى مطرح شـده و ادبیـات علمـى کافـى حـول آن شـکل نگرفتـه اسـت، در این مقالـه ابتدا 
نسـبت میـان دانـش نشانه شناسـى و نهاد مـوزه، تبیین مى شـود و جغرافیاى بحث نشانه شناسـى 
و مـوزه، تحدیـد خواهد شـد. سـپس با نگاهـى انتقادى مباحث کتـاب موزه خوانى مرور مى شـود.

کلیدواژه: نشانه شناسى، موزه، موزه دارى، گفتمان، تفسیر، پیرامتن، نظام معنایى

مقدمه
خوشـبختانه امـروز، پس از حـدود دو دهه که از طرح مباحث و نظریه هاى نشانه شناسـى 
در جامعـه دانشـگاهى ایـران مى گـذرد، عبـارت «نشانه شناسـى» و رویکردهـاى آن براى 
متخصصـان حـوزه علوم انسـانى و هنـر، به خوبى آشناسـت؛ اما براى ورود بـه بحث، باید 
برخـى مفاهیـم اساسـى نشانه شناسـى - کـه در تحلیل هاى موزه اى اسـتفاده مى شـود - 
بازتعریـف شـود. دکتر نجومیـان، در مقدمه کتاب مقـاالت کلیدى نشانه شناسـى، یکى از 
کارگشـاترین تعاریف نشانه شناسـى را صورت بندى کرده اسـت: «نشانه شناسـى بررسـى، 
تحلیـل و تفسـیر کنـش داللـت پـردازى [و] فراینـد معناسـازِى پدیده هاى عالم اسـت.» 
در نشانه شناسـى همچنیـن فراینـد خوانـش و دریافـت معنا، بررسـى و تحلیل مى شـود؛ 
بنابرایـن موضـوع اصلـِى نشانه شناسـى «فراینـد معناسـازى» اسـت کـه تابع چنـد گزارة 

است:  کلیدى 

 سجاد باغبان ماهر 
 baghbbansajjad@gmail.com استادیار موزه و گردشگرِی دانشگاه هنر اصفهان

موزه به مثابه متن
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1. نشانه ها در نسبت با یک ساختار و «زبان زیرین» معنا تولید مى کند. 
2. تولیـد معنـا درون یـک نظـام عمـل مى کنـد و هـر نظامـى داراى دسـتور زبـان ویـژه 

اسـت.  خود 
3. هسـتِى یـک نشـانه و معنـادارى آن الزامـاً بـا «تمایـز» آن بـا نشـانه هاى دیگر شـکل 

مى گیـرد. 
4. معنـا امـرى برسـاخته، صـورى، غیرذاتـى و دل بخواهى اسـت که بر اسـاس قـراردادى 

مشـخص (و گاه نانوشـته) میـان اعضـاى یـک نظام، شـکل مى گیرد. 
5. شـکل گیرى معنـاى متـن، امـرى محاکاتـى نیسـت؛ بلکـه معنـا درون جهـان متـن 

مى شـود.  سـاخته 
نشـانه، ماهیتـى «مـادى، فرایندى و بینامتنـى» دارد. «مادى» به این معنا که نشـانه 
الزامـاً جنبـه ارجاعـى نـدارد و گاه بـه هیچ چیـز غیـر از خـود داللـت نـدارد (نجومیـان، 
1396، ص. 9). نسـبت میـان نظـام مـوزه اى و دانش نشانه شناسـى را مى توان به اشـکال 
متعـددى، صورت بنـدى کـرد. در ایـن مقالـه عرصه هـاى مختلـف تعامـل میـان ایـن دو 

عرصـه، تبیین خواهد شـد.

موزه به مثابه یک «نظام متن ساز»
 به اختصـار اشـاره شـد کـه از منظـر دانـش نشانه شناسـى، معنـا همـواره درون سیسـتم 
یـا نظـام، شـکل مى گیـرد. نشـانه ها اگـر درون بسـتر و چارچـوب منطقـى قـرار نگیـرد، 
برقـرارى ارتبـاط و خوانـش مخاطـب، ممکن نخواهد بـود. براى  مثال، زبان، نظامى اسـت 
کـه معنـادار شـدن واژه هـا را ممکـن مى سـازد، امـا بـدون چنین نظامـى، هـر واژه فقط 
بـه صوتـى بى معنـا تبدیـل مى شـود. رنـگ قرمز زمانـى معناى توقـف مى دهد کـه درون 
نظـام نشـانه اى عالئـم راهنمایـى و رانندگـى قـرار گیـرد، همیـن نظـام معنایـى موجـب 

■ دبیری نژاد، رضا (1397). موزه خوانی. تهران: ایران 
نگار.
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موزه به مثابه متن

مى شـود، مخاطـب از سـرخ شـدن رنـگ چراغ راهنما معناى خشـونت،  عشـق، عاشـورا یا 
هـر معنـاى ممکـن دیگـرى را دریافت نکنـد؛ زیرا آن معانى نـه در ذات رنـگ قرمز، بلکه 
در جایگاهـى اسـت کـه «نظـام» بـه رنگ قرمـز به مثابه نشـانه توقـف داده اسـت. از نظر 
نشانه شناسـان، تمـام متن هـا با سـازوکار مشـابهى تولیـد مى شـود. ازجملۀ ایـن نظام ها، 
نظـام مـوزه اى اسـت که امـکان معنامندى نشـانه و ساخته شـدن متن ها را مهیـا مى کند. 
اشـیا بـا واردشـدن بـه درون مـوزه و قرارگرفتن در ویتریـن، درگیر فرایندى مى شـود که 
مى تـوان آن را «فراینـد مـوزه اى شـدن» یا «متن شـدگى» نامیـد. آن چه مـا در موزه هاى 
جهـان، به مثابـه اثرى «مـوزه اى» توجـه مى کنیم و ارزش هـاى هنرى، تاریخـى، طبیعى، 
مردم شـناختى و ... را در آن مى جوییـم، اغلـب در زمانـى، دور یـا نزدیـک در بیرون موزه، 
به عنـوان شـیئى «عـادى» تلقـى مى شـود کـه نقشـى مصرفـى، کاربـردى یـا طبیعى در 
زندگـى روزمـره دارد. نهـاد مـوزه با انتخـاب و برگزیدن یک شـىء فرایند موزه اى شـدن 
را آغـاز مى کنـد،  سـپس بـا عمـل «در قاب نهـادن»1 زمینـه تمایـز نشانه شـناختى میان 
آن شـىء یـا اشـیا مشـابه و هر شـئ دیگرى بیـرون از مـوزه را فراهم مـى آورد. در دانش 
نشانه شناسـى، یکـى از مهم تریـن عوامل شـکل گیرى معنا «تمایز» اسـت. یکسـان بودن 
دال هـا همیشـه در معنـا اختـالل ایجـاد مى کنـد کـه گاه مانـع ارتبـاط و انتقـال معنـا 

مى شـود و البتـه بـراى هنرمندان و شـاعران دسـتمایه خلـق صنایع ادبى اسـت:
بادیــه انــدر  اســت  شــیر  بادیــهاین یکــى  انــدر  اســت  شــیر  دگــر  آن 
ــورداین یکــى شــیر اســت کآدم مى خــورد ــت کآدم مى خ ــیر اس ــر ش و آن دگ

  پـس تمایـز یافتـن اشـیاء از مهم تریـن کنش هـاى معناسـاز در فراینـد مـوزه تلقى 
مى شـود کـه افـزون بر معنـا، ارزش نیـز تولید مى کند. اشـیاء مـوزه اى قاعدتـاً باارزش تر، 
گران تـر و مهم تـر از اشـیا غیرمـوزه اى اسـت کـه مراقبـت، حراسـت و حفاظـت مسـتمر 
مى طلبـد. بـه  گمـان نشانه شناسـان، هیچ ارزشـى فى نفسـه در ذات اشـیاء نیسـت؛ براى 
 مثـال ارزش هـاى فرهنگـى آشـکارا وابسـته بـه نظـام فرهنگى جوامـع و انسان هاسـت و 
دلیـل اهمیـت اشـیاء مـوزه مردم شناسـى را تعییـن مى کنـد. ارزش تاریخـِى اشـیاء نیـز 
بـا این کـه بـه ویژگـى ذاتـى، یعنـى قدیمـى بـودن مربـوط اسـت، امـا در این مـورد نیز 
ارزش هـاى اجتماعـى و فرهنگـى، شـیئى قدیمـى را کهنـه و از رده خارج تلقـى مى کند، 
یـا بـا مـوزه اى شـدن آن را بـه اثـرى تاریخـى و واجـد ارزش بـدل مى سـازد. بسـیارى از 
بناهـا و اشـیاى باسـتانى در طول قرن هـاى متمادى بـراى مردمان روزگار گذشـته، هیچ  
اهمیـت و ارزشـى نداشـت و ارزش هـاى دوران مـدرن، موجـب شـد، میـراث فرهنگـى 
به مثابـه عنصـر سـازنده هویـت ملـى در نظـر آیـد و چیزهـاى کهنـه و فرسـودة قدیمـى 
بـه چیزهایـى صاحـب ارزش تبدیل شـود. به عبـارت  دیگر، موزه بـا «نام گـذارى» کردن، 
کنشـى نشانه شـناختى انجـام مى دهـد و داللت هـاى جدیـد را از دال هـاى پیشـین مهیا 

و ممکـن خواهد سـاخت.
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موزه به مثابه گفتمان
مـوزه بـا این کـه نظامـى متن سـاز اسـت، همچنیـن مى توانـد به مثابـه سـپهر گفتمانـِى 
حاکـم عمـل کنـد. در ایـران معاصـر، مـوزه را مى تـوان نماینـده و نمـاد گفتمان هایـى 
بازمقدس سـازى  و  تقدس زدایـى  بافت زدایـى،  دیگرى سـازى،  شرق شناسـى،  ماننـد: 
درنظـر گرفـت. موزه، پدیـده اى مدرن و غربى اسـت و حضورش در ایـران حاصل رویکرد 
شـرق شناسـان اروپایـى بـه خاورمیانه اسـت. صورت بنـدى تاریـخ ایـران، همچنین نظام 
طبقه بنـدى اشـیاء در موزه هـاى ایـران و حتـى تاریخ گذارى هـا و نام گذارى هـا، بیشـتر 
تابـع گفتمـان علمـِى غـرب بـوده اسـت و مـا همـواره از آینـه غرب بـه گذشـته خویش 
نگریسـته ایم. عبـارت «خاورمیانـه» نشـانه اى اسـت کـه نشـان مى دهـد معنـا، حـدود و 
تعریـف این در نسـبت بـا اروپایى ها معنا دارد و یـا عبارت هایى ماننـد: مینیاتور، هنرهاى 

تزئینـى و ... نشـانه هایى از گسـترة گفتمـان شرق شناسـى در ایـران اسـت.
  مـا شـرقیان «دیگـرِى» انسـاِن غربـى هسـتیم؛ موزه هـاى بـزرگ و معتبـر غـرب، 
مملـو از اشـیاى سـرزمین هاى دور و غریـب اسـت کـه بـراى اروپایى ها هم جـذاب و هم 
ترحـم برانگیـز اسـت؛ چون بیشـتر متعلـق به سـرزمین هایى عقب مانـده و نامتمـدن، اما 
بسـیار رازآلـود اسـت و حـس کنجـکاوى را تحریـک مى کنـد. بـه همیـن دلیـل، موزه ها 
جـذاب اسـت چـون نمایشـى از دیگـرى خواهـد بـود. بـه همین نسـبت، فرنگى هـا براى 
ایرانیـان دیگـرى محسـوب مى شـوند، امـا دیگرِى مسـلط یـا دیگـرِى «بـزرگ» خواهند 
بـود. شـاید بـه همیـن دلیـل، آن چـه در موزه هـاى غربـى نمایـش داده مى شـود، بـراى 
ایرانى هـا مهم تـر و بـا ارزش تـر تلقـى مى گـردد. صـف بلنـد مـردم ایـران، بـراى بازدیـد 
از نمایشـگاه مـوزه لـوور در تهـران از نشـانه هاى دیگـرى بـزرگ اسـت. لـوور از نمادهاى 
گفتمـان شرق شناسـى و دیگـرى غربـى بـراى ماسـت چنان کـه بـا تلفـظ اشـتباه نـام 
ایـن مـوزه از سـوى یک نماینـده مجلـس به مثابه گناهـى نابخشـودنى در جامعـه ایرانى 
برخـورد شـد امـا هیـچ گاه تلفـظ اشـتباه نـام مـوزه دیگـرى، در نقطـه دیگر جهـان، امر 

مهمـى محسـوب نمى شـود.

موزه به مثابه  نهادى حقیقت ساز و حقیقت یاب
 مـوزه میـان اهالـى فرهنـگ و میراث فرهنگـى، محلى بـراى تجلى تاریخ، هویـت، زیبایى 
و حقیقـت اسـت. در این دیـدگاه، آن چه به مـوزه راه یافته، اصالـت دارد و نیازمند تکریم، 
تمجیـد و حراسـت اسـت. در یـک کالم، مـوزه جایـگاه مـورد احترامى اسـت که اشـیاء و 
امـور مقدسـى را در خـود جاى  داده اسـت؛ ریشه شناسـى واژه موزه - کـه جایگاه مقدس 
خدایـان اسـطوره اى در یونـان باسـتان بود- نیـز در تقویت این ایده عمـل مى کند. چنین 
دیدگاهـى، البتـه نـاروا نیسـت؛ گـو اینکـه مـوزه در طـول تاریـخ محـل گردآورى اشـیاء 
مهـم و مقـدس بـوده اسـت و از این  نظر شـباهت زیادى بـه کارکرد معابد باسـتانى دارد. 
امـا رویکـرد تحلیلـى و انتقـادى، مـوزه و نسـبت آن بـا حقیقـت را بـه چالـش مى کند و 
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آن را درون سـاخت قـدرت و هژمونـى اجتماعـى صورت بنـدى مى کنـد. نجومیـان دربارة 
نسـبت موزه بـا ایدئولـوژى و واقعیـت مى گوید:

«مـوزه درگیـر ایدئولوژى هـا و تفسیرهاسـت. مـوزه یـک فضـاى خنثـى نیسـت و در 
آن مجموعـه اى از ارزش هـاى ایدئولوژیـک شـکل گرفته اسـت و بـه همین دلیـل موزه ها 
فضایـى هسـتند براى تفسـیر. هـر بازنمایـى در مـوزه یک جـور سـوگیرى دارد. بازنمایى 
موزه هـا یـک تصویـر خیالـى از واقعیـت را منعکـس مى کنـد. موزه هـا درگیـر انتخـاب 
هسـتند کـه چـه چیزهایـى را بـه نمایـش بگذارند و سـؤال این اسـت که ایـن ابژه ها چه 
میـزان از واقعیـت آن دوره را بـه مـا نشـان مى دهنـد و در درك و تفسـیر مـا از آن دوره 
مؤثرنـد. هرگونـه شـکل بازنمایـى ریشـه در نـوع تفسـیر دارد. موزه ها نمـاد ارزش گذارى 
نظـام ایدئولوژیـک در هـر جامعـه اى هسـتند و مى تـوان بـا تماشـاى موزه هـا گفتمـان 
غالـب و جارى در آن کشـور را دانسـت (نجومیان، 1397، وب سـایت مرکـز دایره المعارف 

اسـالمى).» بزرگ 
پـس در ایـن رویکـرد، نشانه شناسـى به عنوان ابـزار تحلیل در خدمـت مباحث انتقادى 

عمـل مى کنـد و تفسـیرهاى متفاوتى از کارکرد مـوزه در جامعه ارائـه خواهد داد.

موزه به مثابه پیرامتن2
دانـش نشانه شناسـى تطبیقـى یـا آن چـه امـروزه بـا عنـوان بینامتنیـت اشـاره مى شـود، 
ازجملـه ابزارهـاى تحلیـل اسـت کـه در مـورد موزه ها بـه کار مى آیـد. مفهـوم پیرامتن را 
نخسـتین بـار ژرار ژنـت3 از نظریه پـردازان این حـوزه، مطرح کرد. از نظـر وى، هر «متن» 
را تعـداد زیـادى از متـون جانبـى در بـر گرفتـه و احاطـه کرده اسـت که بـراى مخاطب، 
به مثابـه آسـتانۀ معنایـى بـراى ورود بـه معنـاى متـن اصلـى عمـل مى کنـد و طبیعتـاً 
بـر شـیوه دریافـت و مواجهـه مـا بـا معنـاى اصلـى جهـت مى دهـد و تأثیـر مى گـذارد. 
پیرامتن هـا اغلـب توضیحـى دربـاره متـن مى دهـد کـه گاه بدون ایـن توضیحـات امکان 

دریافـت متـن مقدور نیسـت (نامـور مطلـق، 1386، ص. 91).
خرده پیرامتن هـاى  خالـق  ولـى  نیسـتند،  متن هـاى  مؤلفـان  الزامـاً  موزه دارهـا    
مى کننـد.  مهیـا  متـن  جهـان  بـه  را  مخاطـب  ورودى  آسـتانۀ  کـه  هسـتند  متعـددى  
توضیحـات و متن هـاى مختلفـى کـه در ورودى موزه، ابتداى هر سـالن، کنـار ویترین ها، 
زیـر هـر شـئ، یـا در کاتالوگ هـا و بروشـورهاى متعـدد مـوزه نوشـته مى شـود، به مثابـه 
پیرامتـن، نقـش مهمـى در دریافـت مخاطـب از معنـاى آثـار مـوزه اى دارد. در نتیجه، با 
آن کـه موزه هـا هیـچ گاه شـىء مـوزه اى نمى سـازد و صادرکننـدة معنـاى متـن نیسـت، 
امـا نمى تـوان نادیـده گرفـت همـواره با انتخـاب و ترکیـب، درگیر نظـام نشانه شـناختِى 
محورهـاى هم نشـینى و جانشـینى اسـت و با مجموعۀ منسـجمى از متن هـاى توضیحى، 

در حـال تکمیـل نظـام معنایـى موردنظـر خویـش عمـل مى کند.
  از مهم تریـن الیه هـاى معنایـى در موزه، نام گذارى اشـیا و سالن هاسـت. براى  مثال: 

موزه به مثابه متن
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اشـیاى متعلـق بـه تمـدن ایرانـى در مـوزة لـوور در دو سـالن متفـاوت ارائه شـده اسـت 
کـه یکـى عنـوان «خاورمیانـه باسـتان» و دیگـرى «هنـر اسـالمى» را دارد. صورت بندى 
معنایـى تعلـق جغرافیایـى و تمدنِى این اشـیاء، از اشـاره به «ایـران» امتنـاع دارد و آن را 
درون چارچـوب معنایـى دیگـرى قـرار مى دهـد. بدین ترتیـب «ایران» کـه در نام گذارى 
سـالن هاى مـوزة ایـران باسـتان، بدیهى تریـن و برجسـته ترین عنصـر معنایـى در جایگاه 
و خاسـتگاه تمدنـى اشـیاء مـوزه اسـت، در مـوزة لـوور بـه حاشـیه رفتـه اسـت. از منظر 
نشانه شناسـى، نام گـذارى  هـر یـک از این سـالن ها در موزه هـاى مذکور، پیرامتنى اسـت 
کـه مـوزه دار آن مـوزه، حول اشـیاء آن موزه تنیـده و با آن، در شـکل گیرى معناى نهایى 

در ذهـن مخاطـب نقـش ایفـا مى کند.

موزه به مثابه نهاد مرجعیت و مشروعیت
در طـول تاریـخ و در تمدن هـاى مختلـف، معمـوالً نهادهـاى مذهبـى منشـأ مشـروعیت 
بخشـى بـه جامعـه بـوده  اسـت. در دورة معاصـر، بسـیارى، موزه هـا را معابد امـروزى مى 
نمانـد و مـوزه را نهـادى مى داننـد کـه در کمبـود نهادهـاى مذهبـى در دورة مـدرن و از 
رنسـانس بـه بعـد، کارکـرد مرجعیت و مشـروعیت به عهده گرفته اسـت و مـکان مقدس 
انسـان مـدرن محسـوب مى شـود؛ جـدا از ریشـۀ تاریخـى شـکل گیرى موزه هـا در دورة 
باسـتان کـه اشـاره شـد. سـاختار و سـاحت مـوزه نیـز در تداعـى میـان مـوزه و معبـد، 
تأکیـد مى کنـد. مـوزه، فضایـى اسـت کـه مخاطـب را همـواره بـه حضـور مى طلبـد و 
برخـالف سـایر نهادهـاى فرهنگـى و هنرى، نسـخۀ خانگـى و قابل حمل ندارد. بـه تعبیر 
والتـر بنیامیـن، مـوزه هنـوز «هالـه»4 خـود را از دسـت نـداده اسـت. مـا درون مـوزه به 
شـکل ویـژه اى سـکوت و آداب احترام آمیـز رعایت مى کنیم. بـراى افراد بسـیارى، بازدید 
از موزه هـاى بـزرگ جهـان، همچـون آییـن تشـرف و ماننـد مناسـکى معنـوى برگـزار 
مى شـود. از سـوى دیگـر، چنان کـه اشـاره شـد، قـرار گرفتن یک «چیـز» در مـوزه، آن را 
متمایـز مى کنـد و آن را اصیـل جلـوه مى دهد. هیچ شـىء جعلـى، تقلبى و بدلـى در موزه 
جایـى نـدارد. پـس موزه مرجع مشـروعیت هنرى و تاریخى نیز هسـت. چنیـن وضعیتى، 

امـکان خوانش هـاى متعـدد نشانه شـناختى از کارکـرد مـوزه را وسـعت مى بخشـد.

کتاب موزه خوانى
کتـاب موزه خوانـى در سـه فصـل، همـراه مقدمـه سـید محمـد بهشـتى، رئیـس سـابق 
پژوهشـگاه میـراث فرهنگـى منتشـر شـده اسـت. فصـل اول، مفاهیـم اولیـه و بنیادیـن 
نشانه شناسـى، بـراى آشـنایى خواننـدگان به عنـوان مقدمـه ورود بـه بحث اصلـى مطرح 
مى شـود. فصـل دوم کـه عنـوان موزه خوانـى را همـراه دارد، هسـتۀ مرکـزى مباحـث 
نظـرِى مؤلـف اسـت کـه سـه مقالـۀ کلیـدى دارد. دبیـرى نـژاد، در ایـن فصـل، ابتـدا به 
تشـریح نظـام مـوزه اى مى پـردازد و دربـارة شـیوه ها و ابزارهـاى بیـان مـوزه اى، توضیـح 
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مى دهـد. او مـوزه را جهانـى مملـو از نشـانه مى دانـد که براى فهم و تفسـیر آن بایسـتى 
مکانیسـم و سـازوکار داده پردازى در موزه را شـناخت و سـپس به خوانش یا تفسـیر آن 
نشـانه ها اقـدام کـرد. مهم تریـن بحـث تئوریـک کتـاب، در مقالـۀ موزه اى شـدن از منظر 
موزه خوانـى، مطـرح مى شـود. مؤلـف بـا طـرح مفهوم کلیـدِى اثر بسـته و اثر بـاز - که از 
مقالـه مهـم و تأثیرگـذار روالن بـارت5 (1373) اخذ کرده اسـت- موزه و آثـار درون موزه 

را متن هایـى گسـترده و مهیـاى خوانش هـاى متعـدد در نظـر مى گیـرد:
«اثـر بسـته داراى خوانشـى محـدود و یک سـویه اسـت و در واقـع جهـان مـوزه [در 
ایـن رویکـرد] مسـتقل از مخاطـب کار خـودش را مى کنـد و مخاطب تماشـاگر [منفعل] 
ایـن جهـان اسـت... امـا در اثر بـاز مخاطـب در درون متن و جهـان متن واقع مى شـود و 
آن را مى خوانـد. ... مـوزه اى شـدن فراینـد تبدیل آثار بـه متن و بسترسـازى براى خوانش 

اسـت (دبیرى نـژاد، 1397ص. 54)».
  بـه ایـن ترتیـب، مؤلـف کتـاب بـا اتخـاذ رویکـردى پساسـاختارگرا، مخاطـب را 
حامـل معنـاى آثـار مـوزه اى مى دانـد کـه بـا شـیوة مواجهه شـان عنصـر تعیین کننده در 
شـکل گیرى معنـا هسـتند؛ تـا حـدى کـه در نهایـت، سـخن از مـرگ پدیـدآور و زایـش 
مخاطـب بـه میـان آورده مى شـود (دبیـرى نـژاد، 1397، ص. 65). دبیـرى نـژاد پیش از 
ایـن در کتـاب دیگـرى نسـل سـوم موزه هـا را بـا اسـتعارة آینـه صورت بندى کـرده بود. 
بـه تعبیـر وى، در دورة معاصـر، اشـیاء مـوزه اى بیـش از آن کـه داده اى مفصـل علمـى یا 
تاریخـى و هنـرى بـه مخاطب بدهد، به مثابه آینه اى اسـت که امکان تماشـاى خویشـتن 
را بـراى مخاطـب فراهـم مى کند، چه در سـطح فـردى و چه در سـطح اجتماعى (دبیرى 
نـژاد، 1394، ص. 188). موضـوع دیگـرى کـه در ایـن بخـش، بـه آن توجـه مى شـود، 
بحـث داللـت صریـح و داللت هـاى ضمنـى اسـت. نویسـنده کتـاب در این جـا نیـز متأثر 
از نظریه هـاى بـارت، کارکـرد اصلـى نشانه شناسـى در تحلیـل متـن مـوزه اى را تحلیـل 
نظـام داللت هـاى معنایـى و توجـه بـه معانى غیرمسـتقیم مى داند که به شـکلى سـیال و 
انبـوه در اثـر بـاز وجـود دارد. «همیـن داللت هاى ضمنى اسـت کـه امکان برداشـت هاى 
فرهنگـى و اجتماعـى از اثـر را فراهـم مى آورد و اثـر را به مخاطب امـروزى پیوند مى دهد 

و در واقـع، اثـر را امـروزى و پویـا مى سـازد» (دبیـرى نـژاد، 1397، ص. 65).
  فصـل سـوم کتـاب، شـامل چندیـن تک نـگارى و تحلیـل مـوردى اسـت کـه در 
قالـب یادداشـت و مقالـه پیـش  از این به صورت پراکنده، منتشـر شـده اسـت. نویسـنده، 
بـا تکیـه در نظریـه اى کـه در فصـل دوم طـرح کـرد، در مـوارد متعـددى تـالش مى کند 
تـا فعالیت هـاى مـوزه اى در سـال هاى اخیـر را از منظـر نشانه شـناختى تحلیـل کنـد. از 
جملـه یادداشـتى اسـت کـه وى در تحلیـل نمایشـگاه «پیکـره اى بـراى صلـح» در موزة 
ملـى ایـران نوشـت و بـه نظـر مـن، نمونـۀ خوبـى از رویکـرد انتقـادى دبیـرى نـژاد در 
تحلیـل نشانه شـناختى نمایش هـاى مـوزه اى خواهـد بـود. نویسـنده توضیـح مى دهد که 
در ایـن نمایشـگاه، مـوزه داران چگونـه بـا انتخـاب و هم نشـینى چندیـن دال مسـتقل 
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توانسـته اند مدلـول کامـًال معاصـر و جدیـدى خلـق کننـد. نمایشـگاه دربارة مجسـمه اى 
اسـت کـه پنه لوپـه خوانـده مى شـود. ایـن نـام، مخاطـب را بـه یونان باسـتان و داسـتان 
اسـطوره اى ادیسـه هدایـت مى کنـد و بدین ترتیـب، این شـخصیت را به نمـاد زن وفادار 
و آسـیب دیده از جنـگ و نماینـدة صلح طلبـى، تبدیـل مى کنـد. از سـوى دیگـر، چـون 
مجسـمۀ مذکـور، قرن هـا پیـش، از رم بـه ایـران آورده شـد یا هدیه داده  شـد، نشـانه اى 
از قدمـت روابـط بیـن دو تمـدن و در معنایـى وسـیع تر نمـاد ارتبـاط ایـران و غـرب، 
تلقـى مى گـردد. نمایشـگاه با مجسـمه هاى دیگـرى از این شـخصیت اسـطوره اى تکمیل 
مى شـود کـه از موزه هـاى ایتالیـا، امانـت  گرفتـه شـد. سـخنرانى نماینـدة واتیـکان، در 
افتتـاح نمایشـگاه کـه اندکـى بعـد از توافق تاریخـِى «برجام» میـان ایران و غـرب برگزار 
مى شـود نیـز صورتـى سیاسـى مى یابـد و هـم گفت وگـو و صلـح میـان ادیـان را به ذهن 
متبـادر مى کنـد. تأکیـد بـر صلح، رم و تخت جمشـید، در عنـوان نمایشـگاه، دال دیگرى 
اسـت کـه نظـام معنایى را کامل تـر مى کند. بدیـن ترتیب، نمایشـگاهى از چند مجسـمه 
باسـتانى در مـوزة ایـران باسـتان، در بافـت امـروزى شـکل مى گیرد و با مسـائل امروزى، 
پیونـد مى خـورد. در واقـع، مقالـۀ دبیـرى نژاد، نشـان مى دهد چگونـه نمایشـگاه پنه لوپه 
فراتـر از روایـت باستان شـناختى، بـه بیـان اجتماعـى معاصـر، تبدیل مى شـود و موزه دار 
نیـز مى توانـد بـا بیان هـاى سیاسـى و چالش هـاى اجتماعـى پیرامونـى در ارتباط باشـد.

پى نوشت
1. framing

2. Paratext

3. Gerard Genette

4. Aura

5. Roland Barthes
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در سـال 2017 کتابـی بـه نـام تصـوف : تاریخ نوین عرفان اسـالمی در انتشـارات پرینسـتون 
ایـاالت متحـده بـه چـاپ رسـید. عنوان کتـاب پرسـش برانگیز اسـت. آیا می تـوان تاریـخ را از نو 
نوشـت؟ تاریخ نوین چه معنایی دارد؟ نویسـنده _الکسـاندرکنیش1_ با طرح مطلبی از پژوهشـگر 
حـوزۀ مطالعـات فرهنگی و تاریخ شناسـی نوین، هایـدن وایت بحث را باز می کنـد: تاریخ محصول 
تصـور واقعیت هـا و ترسـیم ذهنـی صورت هاسـت. تاریـخ را همیشـه بـرای کسـی می نویسـند. 
نویسـندگان تاریـخ چشـم اندازهای خـاص خـود و مخاطبـان ویـژۀ خـود را دارنـد پـس تاریـخ 
هیـچ گاه بی طـرف نبـوده اسـت. نویسـندگان تاریخ تصـوف نیز مشـاهده گران بی طرفی نیسـتند. 
آنـان مجـذوب دیدگاهـی معّین هسـتند یـا در برابر دیـدگاه دیگری دافعـه دارند. تصـوف در نگاه 
«خـودی» و نـگاه «دیگـری» چگونه تصویر شـده اسـت؟ کتاب طرح این پرسـش اسـت، چه راجع 
بـه کسـانی کـه درون نظـام تصـوف جایـی داشـته اند و چه آنان کـه از بیـرون به آن نگریسـته اند.
 نویسـندگان تصـوف نیـز چـون دیگـر مورخان سـعی دارنـد رخدادهـای منفرد را بر اسـاس 
الگوهـای معینی ترسـیم و «طرحدار» کنند و از آن یک «تاریخ» بسـازند. اینکـه چگونه رخدادهای 
پراکنـده در روایتـی تاریخـی صورتـی طرحـدار می یابند به درسـتی دانسـته نیسـت، امـا به نظر 
هایـدن وایـت تغییـر یافتـن رخدادها و تبدیـل آن ها به تاریـخ فقط صورتی تمثیلی و ادبی اسـت. 
هـدف آن بازخوانـی و یـا الپوشـانی معنی هـا از یک گـروه اجتماعی بـرای گروهی دیگر اسـت. از 
چنیـن دیدگاهـی تاریخ را می توان کامالً صورتی از ادبیات دانسـت. نویسـنده بـا طرح این موضوع 
می گویـد، حتـی اگـر ادبیـات بـودن تاریـخ را دربسـت نپذیریم، بـه هر حـال نمی توان انـکار کرد 
کـه توفیـق یافتـن یا شکسـت تاریـخ نویس در تبییـن رخدادهای تاریخـی در قالب یـک ماجرا و 
داسـتان، در نهایـت بسـتگی به ایـن دارد که او بتواند یا نتواند بازتـاب ترجیحات فکری و فرهنگی 
اعضـای یـک جامعه باشـد. دیدگاه پسـت مدرن، تاریخ نویسـی در غـرب را قصه پـردازی می داند و 
بـر همین اسـاس اسـت کـه کارل ارنسـت محقق حوزۀ تصـوف، می گویـد: ادراک غـرب از تصوف 

 مریم مشّرف 
m.mosharraf@yahoo.com دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

تصوف: تاریخ نوین 
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چیـزی جـز بازتـاب ابداعات جامعۀ دانشـگاهی شرق شناسـان اروپایـی اواخر قرن هجدهم نیسـت.
 امـا تصـوف هرچه باشـد، بـرای موافقـان، مخالفان و پیروانـش یک واقعیت اسـت. واقعیتی که 
از منظـر چشـم دین پژوهـان شرق شـناس جامعـۀ غربی معرفی شـده اسـت. آنـان مفاهیم ناآشـنا 
بـرای اندیشـۀ غربـی را بـه صورت رمـزگان فرهنگـی قابـل درک درآوردنـد. همین اتفـاق در مورد 
دیگـر جنبه هـای فکـر اسـالمی چون فقـه و سـیره و کالم نیـز افتاده اسـت. روند بازگفـت گفتمان 
اسـالم بـه زبـان و مصطلحـات فرهنگ هـای غیراسـالمی، رونـدی طبیعـی بـود کـه در ضمـن آن 
اندیشـمندان غربی در تالش بودند مجموعۀ فکری بسـیار پیچیده و بیگانه ای را در فرهنگ خودی 
معرفـی کننـد. و البتـه عالوه بـر اروپایی هـا نقـش روس هـا را نیـز در بازگفـت ایـن اندیشـه  ها نباید 
نادیـده گرفـت. بنابرایـن انتقـال ایـن فرهنـگ بـا مصطلحاتـی خارجـی ناگزیر می نمـود، بویـژه با 
درنظـر گرفتـن ایـن واقعیت که خـود تصوف و آثـار آن نیز در جهان اسـالمی پیشـامدرن چهره ای 
فرامنطقـه ای و مـورد تصدیـق عموم پیروان نداشـت. آثار صوفیـه نمایندۀ منطقه هایـی بودند که از 
آن برآمـده بودنـد، چـه از لحـاظ زبان و چـه از نظر فرهنگی. بدین ترتیب با محـو لبه های ناهمگون 
و یکسان سـازی، تصویـر تصـوف «ابداع» شـد، تـا در حـد ادراک متوسـط اندیشـمندان اروپایی قرار 
گیـرد. بـرای ایـن منظـور خبرگان «خاورشناسـی» از قـرن نوزدهم شـروع به گـردآوری و تصحیح و 

شـرح متون صوفیـه کردند.
 از سـوی دیگـر خـود پیـروان تصـوف و همچنیـن دشـمنان آن، هرکـدام بـه نوعی کوشـیدند 
تصـوف را از بدنـۀ اسـالم جـدا کننـد یـا آن را بـه عرش ببرنـد یا جریانـی انحرافی نشـانش بدهند. 
نویسـنده جداکـردن تصـوف از کلّیت اسـالم را رد می کند و تصـوف را «مینیاتور اسـالم» می خواند. 
در عیـن حـال جـدا دانسـتن زهـد از جریـان عرفانـی نیـز قابل قبـول نیسـت. ماکس وبـر نهضت 
زاهدانـۀ صـدر اسـالم را اقتضای نیازمندی گـروه کوچکی از مبارزان تلقـی می کند، جریانی متفاوت 
بـا نهضـت عرفانـی، که ریشـه در افکار هنـدی و منابع ایرانی داشـته اسـت. چنین جداسـازی های 

■ کنیش، الکســاندر (2017). تصوف: تاریخ جدید 
عرفان اسالمى. آمریکا: انتشارات دانشگاه پرینستون.
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از نظـر کنیـش مانـع درک درسـت تصوف اسـت و بنابراین زهـد و عرفان در بسـتری تاریخی با هم 
بایـد بررسـی شـود و او می کوشـد در ایـن کتاب تاریخ تمـام نهضت های تصوف از قـرن دوم هجری 
تـا عصـر حاضـر را چـه از لحاظ فکـری و چـه آداب عملی، از دیـدی بیرونی و جامع بررسـی کند و 

در ایـن راه آرای مخالـف را بـه محـاذات هم به چالش کشـد.
کتـاب در یـک مقدمـه و شـش فصـل و یـک نتیجه گیـری تنظیـم شـده اسـت. در پایـان هر 
فصـل یـک نتیجه گیـری از مباحـث مفصلـی کـه در آن فصـل آمـده قـرار دارد و ایـن همـه غیر از 

نتیجه گیـری نهایـی کتاب اسـت. 
 در فصـل اول، ریشـه های تصـوف و تفـاوت آن بـا دیگـر برداشـت ها از دیـن مطـرح می شـود. 
غالبـاً گفتـه می شـود کـه تصوف ریشـه در نهضت زهـد دارد ولی کمتر بـه این پرداخته  انـد که چرا 
عـده ای در جامعۀ اسـالمی به مسـیر زهـد روی آوردند. ایده های مختلفی در این میان مطرح شـده 
اسـت و نویسـنده ایـن دیدگاه هـا را در گفتگـو با یکدیگر معرفی می  کنـد. از جمله، گروهـی با الهام 
از مارشـال هاگسـون2 (1968 م.) عقیـده دارنـد کـه چـون گروه های وسـیعی در قلمرو اسـالمی از 
خاسـتگاه های دیگرگون چون مانویت و مسـیحیت رویکرد زاهدانه  ای داشـتند، اسـالم برای رقابت 
بـا نهضت هـای پیشـین الزم بـود قرائـت خـاص خـودش از زهـد را بـه وجـود آورد. ولی نویسـندۀ 
کتـاب بـا بیـان دالیلی ایـن فرض را راهگشـا نمی  دانـد و به طـرح دیدگاه  هـای دیگر می پـردازد. از 
جملـه نظـر مارگارت اسـمیت که ریشـه های زهد را در عقاید مسـیحی جسـتجو می  کـرد. هرچند 
ماسـینیون کامـًال حـق داشـت کـه قـرآن را در مرکـز جهـان فکری اسـالم بدانـد ولی ایـن تمامی 
ماجـرا نیسـت و فرضیـات گوناگونی در تکمیل این دریافت مطرح اسـت. از سـوی دیگر این سـوال 
همچنـان مطـرح اسـت کـه آیـا نهضت زهـد واکنشـی اعتراضـی و نوعی شـورش در برابر دسـتگاه 

خالفـت بود؟ 
نویسـنده بـا اشـاره بـه دیدگاه هـای مارکسیسـتی – وبـری، ایـن فـرض را مطـرح می کنـد که 
پـاره  ای از گروه  هـا در سیسـتم شـغلی و اجتماعـی کمتـر دخالـت داده می  شـدند و اینـان بـه نوبۀ 
خـود تشـکل هایی را بـه وجـود آوردنـد. نویسـنده در ادامه به طـرح دیدگاه های دیگـر از جمله نظر 
پاتریشـیا کـرون (2016 م.) در خصـوص اهمیـت قـوۀ خیـال می پـردازد. از دیـد کـرون، آنچـه مـا 
فرهنـگ می  نامیـم، راهکارهـای بشـر اسـت که بـه او ایـن امـکان را می  دهد تـا خود را در سلسـله 
مراتـب اجتماعـی، دینـی، نظامـی و بـه صورت هـای دیگـر سـامان دهـد. در این راسـتا، نویسـنده 
مبحـث قـوۀ تخیـل را در ارتبـاط بـا دیـدگاه ماکـس وبـر و پاتریشـیا کرون می  شـکافد و بـه نتایج 

می  رسـد. جالبی 
در فصل دوم چالش های صوفیه مطرح می  شـود. از جمله در بخشـی از این فصل نویسـنده به 
نـزاع علمـا و صوفیـه در ایران می  پـردازد. هرچند متصوفه همواره با پافشـاری بر پیروی از شـریعت 
می کوشـند ایـن فشـارها را دفـع کننـد و فی المثـل ذهبیـه و نعمةاللهیـه در کاربرد زبـان رمزآمیز 
خـود، نـور قمـر (اولیـا) را منبعـث از نور شـمس (پیامبـر و امامـان) دانسـته اند. ولی هنوز هسـتند 
علمایـی کـه بـه شـدت علیـه تصوف موضـع می گیرنـد. ریشـه  های تاریخی ایـن امر محـل بحث و 
بررسـی قرار گرفته اسـت. نویسـنده با اشـاره بـه گفته های هنری کربـن یادآور می  شـود که تصوف 
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شـیعی بـرای حفـظ خـود از بدنامـی عمومـی تصوف، خـط مـرزی میان تصـوف عامـه و «حکمت 
متعالیه» برقرار کرده اسـت. در این مرزبندی دسـته  اول را «عشـاق» نامیده  اند. بعضی علمای تشـیع 
از حیدرآملـی بـه بعـد کوشـیدند اصـول فکری ابن عربی و فلسـفۀ انسـان کامل را با اصول تشـیع و 
نظریـۀ امامـت پیونـد دهند. در این راسـتا مفهوم اعتقـادات باطنی و اصطالحات بسـیاری همچون 
شـیخ و مرشـد و معرفـت و برکـت شـرح می  شـود و ضمـن طـرح دیدگاه هـای مخالف و موافـق، از 

عبدالکریم سـروش و سـید حسـین نصـر، بحثی به میـان می آید. 
پیونـد تصـوف با فلسـفه از یک سـو و با علوم خفیه از سـوی دیگر از دیگـر موضوعات این فصل 
اسـت. آیـا اساسـاً می تـوان علـوم غریبه، سـحر و طلسـمات را با تصـوف مربوط دانسـت؟ بینش جا 
افتـاده ایـن اسـت که میـان ایـن دو ارتباطی وجود نـدارد. امـا دردهه های اخیر جامعۀ روشـنفکری 
غـرب دسـت از تقبیـح ایـن شـاخۀ اعتقـادی برداشـته و بـه تازگـی آن را وارد مباحـث آکادمیـک 
کـرده اسـت. اکنـون دیگـر روشـن اسـت کـه بعضـی صوفیه با علـوم غریبـه سـروکار داشـته اند. از 
جملـه می  تـوان از مفسـر مغربـی ابـن بّرجان(فـوت 536) نـام بـرد کـه بـه سـبب گرایش بـه علم 
حـروف محکـوم شـد. البتـه در همـان قـرون وسـطی نیز کسـانی بودند که سـعی داشـتند تصوف 
را از این گونـه علـوم جـدا بداننـد زیـرا آن را خـالف عقـل می دانسـتند. بـرای مثـال عالـم شـافعی 
محمـد بـن نقـاش(762) ایـن علوم را بـه گروهی افـراد کوته فکر منسـوب کرده اسـت. ابن خلدون 
نیـز مرز روشـنی میان سـحر و طلسـمات بـا تصوف می کشـد. اما دامنۀ  تصوف واقعاً بسـیار وسـیع 
اسـت. نویسـنده بـا بحثی مسـتوفا به اینجا می  رسـد کـه در طول تاریخ افـرادی بسـیار ناهمگون از 
جایگاه هـا و چشـم اندازهای فکـری، دینی، کالمی، و فرهنگی بسـیار متفاوتی در حـوزۀ تصوف قرار 
گرفته اند و برای به دسـت آوردن چشـم انداز وسـیع تر و بهتر، الزم اسـت دیدی شـامل و دربرگیرنده 
داشـت تـا کنارگذارنـده. بـرای ایـن مقصـود نویسـنده پیشـنهاد می  دهـد تصـوف ازمنظـر کارکرد 
اجتماعیـش ارزیابـی شـود. در اینجـا می تـوان از رویکـرد انسان شـناس معروف هلندی- انگلیسـی 
براتیسـالو مالینفسـکی(1884-1942 م.) و همـکارش آلفـرد رادکلیـف بـراون(1881-1955 م.)

کمـک گرفـت کـه نگاهی کارکردگرا و سـاختاری بـه مفهوم دیـن و نهادهای فرهنگـی و اجتماعی 
دارنـد. در ایـن رویکـرد بایـد دیـد نهادهـای اجتماعـی و فرهنگی از جملـه دین چگونـه در خدمت 

نیازهـای اساسـی انسـانی قـرار می گیرنـد یعنی چـه فایده ای بـر آنها مترتب اسـت.
از ایـن منظـر می تـوان بـه کارکردهـای اجتماعـی وسـیعی اشـاره کرد کـه تصـوف در اجتماع 
داشـته اسـت. از کارکردهـای تعلیمـی و آموزشـی- اخالقی گرفته، تـا ارتقـای خالقیت های هنری 
(اعم از شـعر، موسـیقی، نقاشـی و معماری)، تا فراهم آوردن غذا و سـرپناه برای مسـافران، بیوگان 
و یتیمـان کـه در بیـن متصوفـه مرسـوم بـوده اسـت. حتـی چهره هـای برجسـتۀ تصـوف گاه در 
آشـوب های اجتماعـی و سیاسـی نقـش واسـطۀ رفـع مناقشـه را بـازی می کردنـد و این به سـبب 
اعتبـار روحانـی آنـان (یـا بـه قـول وبر بـه سـبب کاریسـمای) بوده اسـت. یـک چنیـن جایگاهی، 
تصـوف را در مجموعـه ای از روابـط پیچیـده قـرار می دهـد کـه در بررسـی و تعریـف آن باید لحاظ 
شـود و نمی تـوان تصـوف را بـه صورتـی شسـته و رفتـه از میان این شـبکۀ پیچیده بیرون کشـید.

نکتـۀ دیگـر ارتبـاط تصوف اسـت بـا جریان های فکـری دیگر چون فقـه، کالم، فلسـفه و ادیان 
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مسـیحی، یهـودی و آداب جریان هـای غیـر اسـالمی چـون عرفـان مانـوی و بودیسـم و نظام هـای 
فلسـفی و جـز آن هـا. پـس محققـان این حـوزه نباید سـاده لوحانـه به تعریف هـای محـدود درون 
سـنت اسـالمی بسـنده کنند، بلکه باید به تعامل جریان های فکری موازی نیز نظر داشـته باشـند.

فصـل سـوم بیشـتر به تفسـیر عرفانی قـرآن مربـوط اسـت. در این فصل نویسـنده به قـرآن و 
حدیث به عنوان منشـأ الهام زبان تفسـیری می پردازد و مبانی تفسـیرهای عرفانی و حقایق التفسـیر 
سـلمی و تفسـیر منسـوب بـه امام جعفـر صادق را معرفـی می کند کـه در ادامه با بحثی تفسـیری 
در آثـار پنج نویسـندۀ بـزرگ ایرانی: غزالی، قشـیری، میبدی، روزبهان بقلی و شـمس الدین دیلمی 
همـراه اسـت. از دیگـر موضوعـات این فصـل «متافیزیک توحیدی ابـن عربی و مکتـب او»، و مکتب 

تأویل شـیعی اسـت. نویسـنده در پایان مـروری بر تفسـیرهای عرفانی در عصر حاضـر نیز دارد. 
در فصـل چهـارم مسـایل حکمـی و ارتباط تصـوف و حکمت واکاوی می  شـود. برخورد اسـالم 
بـا افـکار هلنیسـتی و نوافالطونی، زمینه هـای ایجاد «روانشناسـی کیهانی» را فراهـم آورد. نظام های 
فکـری هرمتیـک و یونانـی، پیشـتر عالم مسـیحیت را متأثر سـاخته بودنـد و در حوزه  هـای فکری 
مدیترانـه نفـوذ وسـیعی داشـتند. اسـالم در برخـورد بـا این نظـام فکـری، در آن نفوذ کـرد و آن را 
بـه شـکل دلخـواه خود درآورد. نویسـنده در فصـل بعد به معرفـی آداب و جوامع صوفیـه و رهبران 
آن می پـردازد. «ادب النفـس» صوفی کدام اسـت و چه زمینه هایی دارد. ارینتالیسـم (خاورشناسـی) 
اروپایی همیشـه قصد دارد تصوف را در مقابل اسـالم قرار دهد. گروهی ازمحققان و اسـالم پژوهان 
نیـز بـر ایـن راه رفته انـد. اما عـده ای دیگـر از جمله فریتز مایر بـا این تصورمخالفت می کننـد. آداب 
صوفیـه در عیـن حـال منشـآ صـور خیالیـن  فوق العـاده ای شـده اسـت کـه مؤلف بـه آن ها اشـاره 
می  کنـد، از جملـه: صوفی با پوشـیدن جامۀ سـیاه به مـرگ نفس اشـاره دارد، دایرۀ دف در سـماع، 
دوران اشـیاء را در حرکـت وجودیشـان ممثـل می سـازد. در ایـن راسـتا نظام سـمبولیک ابن عربی 
بـه تفصیـل بحـث شـده اسـت. نویسـنده در عیـن حال ایـن پرسـش را پیش می  کشـد کـه روابط 
مریـد و مـرادی شـیخ و پیـروان او در طول تاریخ تصوف چه تغییراتی داشـته و ایـن تحول از منظر 
مخالفـان و موافقـان و نیـز اروپائیـان متأثـر از ارینتالیسـم چگونه بازنمایی شـده اسـت؟ با بررسـی 
نوشـته های ابن خلـدون روشـن می شـود کـه قرن ها پیـش از پیدایش ارینتالیسـم اروپایـی نیز این 

مفاهیـم درمطالعـات اسـالمی مورد قضـاوت بوده  اند. 
فصـل ششـم بحثی اسـت پیرامون «چرخش هـای تصوف در عصـر حاضر»، با معرفی و بررسـی 
جریان هـای صوفیـه در داغسـتان و یمـن. درگیری میـان هواداران تصـوف و مخالفان آن هـا در این 
مناطـق تاریخچـه ای طوالنـی دارد. نویسـنده با طرح گفتمـان وهابی، علل مخالفـت وهابیه با آنچه 
آنـان «بدعت هـای» صوفیه می نامند را بررسـیده اسـت. هم چنین ریشـۀ  مبارزۀ چچـنـ  اینگوش با 
سـلطۀ روسـیه در دوران شـوروی و بعد از فروپاشـی شـوروی و رهبران فکری این جنبش و جایگاه 
صوفیـه در میـان آنـان را معرفـی می کنـد. شـماری از محققـان غربـی، جنبـش تصـوف در نواحی 
کوهسـتانی داغسـتان را سـامانۀ اصلـی مقاومت علیـه ایدئولوژی سوسیالیسـتی حاکم دانسـته اند. 
نویسـنده این دیدگاه را به چالش می  کشـد. به زعم وی، شـمال قفقاز فاقد شـبکۀ  به هم پیوسـته 
و سلسـله مراتبـی صوفیه  ای چون سنوسـیه، قدریه، تیجانیه، مریدیه و جماعت هـای اخوانی صوفیۀ 

تصوف: تاریخ نوین



350170

 ۴ ــــــ ۳  ،  
۱۳۹۷ ـــ    

معرفى کتاب

تریپولـی و سـودان اسـت که مبارزۀ مسـلحانه علیه اسـتعمار بریتانیا در قـرن نوزدهـم و اوایل قرن 
بیستم را سـامان دادند. 

مـورد بعـدی مطالعـۀ حضرمـوت یمن اسـت که تا سـال 1990 میـالدی بخشـی از جمهوری 
دموکراتیـک یمـن و هـوادار شـوروی محسـوب می شـد. در هـر دو بررسـی معلوم می شـود که هم 
در شـمال قفقـاز و هـم در خضرمـوت بیشـتر منتقـدان صوفیـه از نسـل جوان تـر هسـتند. نسـل 
جدیـد سـلفی  هایی را پـرورش داده کـه از پیـروی بی چـون و چرای اصول پیشـین سـرباز می  زنند. 
همچنیـن در حضرمـوت یمـن جوانـان از نفـوذ افـراد مسـن تر خاندان هـای منسـوب بـه «طریقه» 
انتقـاد می  کننـد. نفـوذ خانـدان سـعودی و حمایـت آنـان از سـلفی های خضرمـوت نیـز ایدئولوژی 
سـلفی– وهابـی را در ایـن منطقه پابرجا کرده اسـت. وعاظ وابسـته به عربسـتان با تکـرار مفاهیمی 
چـون بدعـت، شـرک، مبـارزه بـا قرائت هـای متفـاوت از دین اسـالم را به شـدت تبلیـغ می کنند و 
در بسـیاری از مـوارد محتـوای این جریان  هـای متفاوت را تصـوف می نامند. حتی برگزاری مراسـم 
میـالد حضـرت رسـول(ص) را نمونه  ای از آداب کفرآمیز می شـمارند. در عین حال نویسـنده اشـاره 
می کنـد کـه جریانـی چـون دارالمصطفـی در یمـن در مقابـل رفتارهای خشـن مجاهدیـن وهابی 
جریانـی میانـه رو و مالیم تـر محسـوب می شـود. مجادلـه میـان وهابیـت و صوفیه در چچـن نیز از 
دیـد نویسـنده تا اندازه ای در راسـتای سیاسـت های روسـیه اسـت تا بـا تضعیف هر دو طـرف، نفوذ 
خـود را در منطقـه گسـترش دهـد. در ایـن فصـل درعیـن حال مطالـب جالـب و تـازه  ای در مورد 
نحـوۀ زندگـی و اعتقـادات و روابـط صوفیـۀ داغسـتان و یمـن و انواع چالش هـای اعتقـادی در این 

اسـت.  آمده  مناطق 
آنچـه آمـد بـه هیـچ روی نمی توانـد حـق مطلـب را در مـورد چنین کتابـی ادا کنـد. هر چند 
بسـیاری از مطالـب کتـاب را بـه صـورت پراکنـده می تـوان در منابـع مختلف بـه دسـت آورد ولی 
چنیـن دیـدگاه وسـیعی در ایجـاد یک نگاه جامـع و کل نگر، در تحقیقات پیشـین کمتر به چشـم 

می خـورد. 
هـر چنـد بررسـیدن تمـام تاریـخ تصـوف از تمامـی منظرهـا در یـک کتـاب امـری محـال به 
نظـر می رسـد، می تـوان گفت نویسـنده با کوشـش بسـیار توانسـته  اسـت تصویری کلـی از صوفیه 
بـه دسـت دهـد. امتیـاز ایـن کتاب بویـژه روبـه رو قـرار دادن عقاید ناهمگـون و ایجـاد گفتگو میان 
رویکردهـای مختلـف اسـت و مجموعـاً فوایـد فراوانی در این کتاب جمع شـده اسـت کـه آن را در 

زمـرۀ آثارخواندنـی این حـوزه قـرار می  دهد. 

پی نوشت
1. الکسـاندر کنیش اسالم شـناس آمریکایی و اسـتاد مطالعات اسـالمی دانشـگاه میشـیگان اسـت. او سـال ها ویراستار 
دایرۀالمعـارف اسـالم (ویراسـت سـوم) بـوده و فرصـت یافته تا با آخرین مطالعات این حوزه آشـنا شـود. وی پژوهشـگر 

اصلِی طرح تحقیقاتِی اسـالم سیاسی/اسـالم گرایی در دانشـگاه ایالتی سـن پترزبورگ روسـیه اسـت.
2. Marschall Hadgson
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چکیده
ــرد  ــه رویک ــا س ــتر ب ــون بیش ــاک، تاکن ــی پوش ــاس و طراح ــه، لب ــه پارچ ــات در زمین مطالع
ــه  ــه ارائ ــوده اســت. کتاب هــا و نشــریه های فراوانــی فقــط ب ــردی ب ــا کارب دینــی، تاریخــی و ی
مدل هــا و الگوهــای لبــاس اختصــاص یافتــه؛ امــا تعــدادی نیــز بــا نگاهــی تخصصــی، بــه فنــون 
ــه  ــوط ب ــارکتاب های مرب ــد انتش ــر می رس ــه نظ ــه دارد. ب ــاس، توج ــی لب ــای طراح و روش ه
لبــاس، از نظــر کمــی و کیفــی در مقایســه بــا کتاب هــای مربــوط بــه پارچــه، رشــد بیشــتری 
ــل  ــی قاب ــی و کیف ــد کم ــاهد رش ــال های 1396 و1397 ش ــوص در س ــت. به خص ــته  اس داش
ــاً  ــا عموم ــن، کتاب ه ــش از ای ــا پی ــتیم. ت ــاس هس ــه و لب ــای پارچ ــر کتاب ه ــی در نش توجه
ــای  ــا رویکرده ــی ب ــر، کتاب های ــال اخی ــا در دو س ــت، ام ــی داش ــا دین ــی و ی ــرد تاریخ رویک
جامعه شــناختی، اقتصــادی، نشانه شــناختی و ... نیــز منتشــر شــده  اســت. چــاپ و نشــر 
ــه  ــه، ب ــن مقال ــت. در ای ــر داش ــۀ اخی ــی در ده ــبت یکنواخت ــیر به نس ــردی س ــای کارب کتاب ه
روش توصیفــی، کتاب هــای منتشــر شــده بــه زبــان فارســی در حــوزه پارچــه و لبــاس، بررســی 

خواهــد شــد.

کلیدواژه: پارچه، لباس، کتاب شناسی، ایران، فارسی

مقدمه
تألیــف و نشــر کتــاب بــا موضــوع پارچــه و لبــاس، چنــدی اســت شــتاب فزاینــده ای 
ــف و  ــش دارد و گاه از ضع ــی در پی ــچ و خم ــیر پرپی ــد مس ــت؛ هرچن ــه اس گرفت
ــو و  ــی ن ــش حرکت ــا نویدبخ ــی کتاب ه ــار برخ ــا انتش ــت، ام ــز دور نیس ــان نی نقص
مؤثــر در ایــن زمینــه اســت. بــا تأســیس کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس و مطــرح 

 پروین بابایی 
p.babaei@tabriziau.ac.ir دانش آموخته دکتری هنر اسالمِی دانشگاه هنراسالمی تبریز

کتاب شناسی پارچه و لباس ایران 
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کتاب شناسى

شــدن مــد و لبــاس در سیاســت گذاری فرهنگــی کشــور، چــاپ و نشــر کتاب هــای 
مرتبــط بــا پارچــه و لبــاس و مــد قــوت گرفــت و روز بــه روز بــه تعــداد کتاب هــای 
منتشــر شــده در ایــن حــوزه، افــزوده می شــود. نخســتین گام هــا در ایــن زمینــه، بــا 
ــا  ــی کتاب ه ــطح کیف ــروزه س ــا ام ــود؛ ام ــه رو ب ــیاری روب ــای بس ــکال ها و نقص ه اش
ارتقــاء یافتــه اســت و ایــن موضــوع بــه یکــی از دغدغه هــای هنــر و فرهنــگ جامعــه 
ــای  ــی کتاب ه ــه کتاب شناس ــه، ب ــن مقال ــت. ای ــده  اس ــل ش ــور تبدی ــی کش علم
ــروه  ــه دو گ ــا ب ــاص دارد. کتاب ه ــران، اختص ــه در ای ــاس و پارچ ــد، لب ــی م فارس
ــای  ــامل کتاب ه ــه، ش ــن مقال ــت. ای ــده  اس ــیم ش ــردی تقس ــری و کارب ــزرگ نظ ب
فنــی همچــون کتــب خیاطــی و الگــو نیســت و فقــط بــه مبانــی تجســمی طراحــی 
ــا عنــوان کتاب هــای کاربــردی اکتفــا شــده اســت. کتاب هــای نظــری نیــز  لبــاس ب
ــی،  ــی، دین ــه: تاریخ ــر، از جمل ــروه کوچک ت ــن گ ــه چندی ــا، ب ــاس رویکرده ــر اس ب
ــا توجــه بــه  فرهنگ هــا، محلــی، ترجمــه و ســایر رویکردهــا تقســیم شــده  اســت. ب
ــت.  ــر اس ــم نش ــترین تراک ــی، دارای بیش ــرد تاریخ ــا رویک ــی ب ــی ها، کتاب های بررس
ــف  ــی مختل ــاک نواح ــه پوش ــه ب ــود ک ــی می ش ــی بررس ــز کتاب های ــس از آن نی پ
ایــران اختصــاص دارد. ســایر رویکردهــا از نظــر کمــی و کیفــی، ســیر صعــودی دارد. 
ــد  ــف خواه ــال، توصی ــا به اجم ــی کتاب ه ــع، برخ ــه مناب ــی ب ــور دسترس ــه فراخ ب
شــد. بدیهــی اســت تعــدادی از منابــع از دیــد نگارنــده دور مانــده و از قلــم افتــاده 
 اســت. ایــن مقالــه بــرای دانشــجویانی کــه در حــال تدویــن پایان نامــه و یــا تألیــف 

ــود. ــد ب ــد خواه ــتند، مفی ــی هس ــای علم مقاله ه

کتاب شناسی
ــا عنــوان موضــوع   کتــب تاریــخ پوشــاک، نخســتین آثــاری اســت کــه بــه پوشــاک، ب
جــدی مطالعاتــی نگریســته اند. تــا پیــش از ایــن در آثــار موجــود، فقــط از منظــر دینــی 
ــه  ــگاه جدی تــری ب ــه موضــوع لبــاس پرداختــه بودنــد. ســال های اخیــر، ن و ارزشــی ب
ــیری  ــی و تفس ــای تحلیل ــا رویکرده ــز ب ــی نی ــت و کتاب های ــده  اس ــاس ش ــه لب مقول
بــه مســئله لبــاس منتشــر شــد. همچنیــن کتاب هایــی کــه مبانــی تجســمی طراحــی 
ــرار  ــان ق ــار مخاطب ــت و در اختی ــده اس ــر ش ــز منتش ــد نی ــریح می کن ــاس را تش لب

ــردی خواهــد آمــد: ــروه عمــده نظــری و کارب ــا در دو گ ــه، کتاب ه گرفــت. در ادام

الف) کتاب های نظری
در ایــن بخــش کتاب هایــی بررســی می شــود کــه نــگاه نظــری بــه مقولــه مــد، لبــاس 
و پارچــه دارد و بــه کتاب هــای: تاریخــی، دینــی، محلــی، فرهنگ هــا، ترجمــه، و ســایر 

تقســیم شــده  اســت.
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کتاب شناسى پارچه و لباس ایران

1. تاریخی
ــه دو دســته کتاب هــای تاریــخ پوشــاک  کتاب هایــی کــه رویکــرد تاریخــی دارد، ب

ــخ پارچــه، تقســیم می شــود. و تاری
1-1- تاریخ پوشاک

ــا امــروز. تهــران:  ــان ایــران از ســده ســیزدهم هجــری ت ـ ذکا، یحیــی (1336). لبــاس زن
هنرهــای زیبــای کشــور.

کتابــی مصــور و از نخســتین منابــع پوشــاک اســت. ایــن کتــاب، در دوره کاری ذکاء 
در مــوزه مردم شناســی تألیــف شــده  اســت.

ــا آغــاز دوره  ــران از چهــارده قــرن پیــش ت ــان ای ــور، جلیــل (1347). پوشــاک زن ـ ضیاءپ
ــر. ــوی. تهــران: وزارت فرهنــگ و هن شاهنشــاهی پهل

ــان  ــا پای ــان ت ــن زم ــران از کهن تری ــتانی ای ــاک باس ــل (1343). پوش ــور، جلی ـ ضیاءپ
ــور. ــای کش ــای زیب ــران: هنره ــانیان. ته ــاهی ساس شاهنش

ـ ضیاءپــور، جلیــل (1347). پوشــاک زنــان ایــران از کهــن تریــن زمــان تــا آغاز شاهنشــاهی 
پهلــوی. تهــران: وزارت فرهنــگ و هنر.

ایــن کتــاب مصــور اســت و پوشــاک بازســازی شــده ادوار تاریخــی مختلــف ایــران 
در آن نمایــش داده شــده اســت.

ــران:  ــران. ته ــتاییان ای ــینان و روس ــا، چادرنش ــاک ایل ه ــل (1342). پوش ــور، جلی ـ ضیاءپ
وزارت فرهنــگ و هنــر.

ــاز دوره  ــا آغ ــش ت ــرن پی ــارده ق ــان از چه ــاک ایرانی ــل (1349). پوش ــور، جلی ـ ضیاءپ
ــر. ــگ و هن ــران: وزارت فرهن ــوی. ته ــاهی پهل شاهنش

ـ مشیرپور، میرمحمد (1345). تاریخ تحول لباس در ایران. مشهد: زوار
ـ شریعت پناهی، حسام الدین (1372). اروپایی ها و لباس ایرانیان. تهران: قومس. 

ــی،  ــیاحان خارج ــفرنامه های س ــای س ــل قول ه ــر نق ــه ب ــا تکی ــریعت پناهی ب   ش
ــان را توصیــف کــرده  ــه لبــاس ایرانی ــان ب ــدگاه اروپایی ــی و دی وضعیــت پوشــاک ایران
ــاره پوشــاک   اســت. در ایــن کتــاب، گفته هــای تعــدادی از معروف تریــن ســیاحان، درب
ــد  ــز از دی ــفرنامه ها نی ــی از س ــل توجه ــداد قاب ــا تع ــت. ام ــده اس ــران آم ــردم ای م

ــت. ــده  اس ــنده دور مان نویس
ـ شهشهانی، سهیال (1378). تاری خ چ ه  پ وش ش  س ر در ای ران . تهران: مدبر.

ـ شیرخانی، منیژه (1381). پوشش زن ایرانی. تهران: بهار علم.
ـ آقاحســین شــیرازی، ابوالقاســم (1382). پوشــاک زنــان ایــران از آغــاز تــا امــروز. تهــران: 

اوســتا.
ـ متین، پیمان (1383). پوشاک ایرانیان. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.

در این کتاب، پوشاک برخی اقوام و اقلیت های دینی ایران بررسی می شود.
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کتاب شناسى

ـ متین، پیمان (1384). پوشاک در ایران زمین. تهران: امیرکبیر
ــاره  ــکا درب ــنامه ایرانی ــده دانش ــای پراکن ــه ای از مقاله ه ــامل مجموع ــاب ش   کت
تاریــخ پوشــاک ایــران اســت کــه پوشــاک برخــی ادوار تاریخــی و همچنیــن بــه لبــاس 
ــت و  ــی اس ــا توصیف ــرد مقاله ه ــه دارد. رویک ــزرگ توج ــران ب ــای ای ــوام در جغرافی اق
ــی  ــدک و ناکاف ــیار ان ــاب بس ــر کت ــا، تصاوی ــندگان مقاله ه ــر نویس ــت نظ ــالف دق برخ

اســت. 
ـ رحیمی، پریچهر (1385). تاریخ پوشاک ایران. 

ــا اواخــر دوره هخامنشــی،  ــالد، ت ــان از هــزاره پنجــم پیــش از می   پوشــاک ایرانی
در ســه دوره تاریخــی، بررســی شــده اســت. نقطــه قــوت کتــاب اســتفاده مناســب از 

تصاویــر اســت.
ــهد:  ــه. مش ــا قاجاری ــان ت ــی از عیالمی ــای ایران ــیه (1386). لباس ه ــالح، انس ــی ف ـ جوالئ

آهنــگ قلــم.
ـ سلوکی، حوری (1386). تاریخ لباس. رشت: شهر باران.  

ــوی، بررســی  ــان دوره پهل ــا پای ــاز ت ــان از آغ ــخ لبــاس ایرانی ــاب، تاری ــن کت  در ای
می شــود. 

ـ فرید زاده، حسین (1388). لباس ایرانیان در آینه سفرنامه ها. تهران: نیکتاب.
ـ چیت ساز، محمد (1391). تاریخ پوشاک ایرانیان. تهران: سمت

چیت ساز تاریخ لباس را از آغاز تا حمله مغول، بررسی می کند. 
ــاس در  ــوالت لب ــخ تح ــر تاری ــی ب ــیرین (1391). نگرش ــور، ش ــین، رضاپ ــاوری، حس ـ ی

ــش. ــیمای دان ــران: س ــان. ته جه
این کتاب پوشاک جهان را از بیزانس تا زمان حاضر بررسی می کند.

ــران:  ــی. ته ــوام ایران ــاک اق ــخ  پوش ــال تاری ــزار س ــت ه ــا (1385). هش ــی، مهرآس ـ غیب
ــد. هیرمن

ــاری کــه تاکنــون منتشــر شــده  اســت، مفصل تریــن  ــا آث ایــن کتــاب در قیــاس ب
کتــاب تاریــخ پوشــاک ایــران بــه شــمار مــی رود.

ـ نجمــی، شــیرین (1395). نگاهــی بــه پوشــاک و زیــورآالت بانــوان دوره قاجــار. تهــران: 
مگســتان.

ــگ، طــرح و  ــی رن ــه (1395). دگرگون ــر، فرزان ــی، طاهــره، ســعادتی ف ـ عظیــم زاده تهران
ــگاران ســبز. ــان روزگار قاجــار). مشــهد: ن ــا پای تزییــن پوشــاک ایرانیــان (از ابتــدا ت

ــان از دوران  ــاک ایرانی ــات پوش ــرح و تزئین ــگ، ط ــوالت رن ــاب، تح ــن کت در ای
ــته اند  ــان توانس ــود. مؤلف ــرح داده می ش ــار، ش ــان دوره قاج ــا پای ــالم ت ــش از اس پی
ــاده  ــی آم ــا کتاب هــای پیشــین، کتاب ــری در مقایســه ب ــع غنی ت ــا بهره گیــری از مناب ب
ســازند کــه از لحــاظ محتــوا، فراتــر از ســایر آثــار منتشــر شــده در ایــن حــوزه اســت. 
ــه آن اســتناد دارد نیــز بســیار متنــوع اســت و چنیــن دقــت  منابعــی کــه نویســنده ب

ــت. ــده اس ــاهده نش ــون مش ــوزه، تاکن ــن ح ــات ای ــایر تألیف ــری در س نظ
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ـ مبینــی، مهتــاب، اســدی، اعظــم (1396). ســیری در مــد و لبــاس دوره قاجــار. تهــران: 
مرکــب ســپید.

  کتــاب ســیری در مــد و لبــاس دوره قاجــار بــه دوره قاجــار اختصــاص دارد، امــا 
در تدویــن آن دقــت کافــی اعمــال نشــده  اســت. 

ـ شهشهانی، سهیال (1396). پوشاک دوره قاجار. تهران: فرهنگسرای میردشتی.
ــیان.  ــان هخامنش ــاک در زم ــام (1396). پوش ــی، اله ــی بهارانچ ــر؛ آقای ــدی، ناص ـ جدی

ــر.  ــوزش برت ــران: آم ته
ـ داودی رکن آبــادی، ابوالفضــل و دهقانــی، فاطمــه (1396). پوشــاک و منســوجات بانــوان 

دوره صفــوی و قاجــار. یــزد: دانشــگاه آزاد اســالمی.
ــی)،  ــی و چرای ــر قاجار(چگونگ ــان در عص ــاک ایرانی ــم (1396). پوش ــرخه، مری ـ مونسی س

تهــران: مرکــب ســپید، چــاپ اول.
ــن دوره  ــاک ای ــی پوش ــی و چرای ــه چگونگ ــار ب ــر قاج ــان در عص ــاک ایرانی پوش
می پــردازد. پرداختــن بــه لبــاس یــک دورۀ خــاص، تمرکــز بــر موضــوع مــورد مطالعــه 
را افزایــش داده و جزئیــات بیشــتری از تاریــخ پوشــاک را بــر خواننــده روشــن می ســازد. 
ــاک  ــی پوش ــت) چگونگ ــود: نخس ــرح می ش ــی مط ــؤال اساس ــه س ــاب، س ــن کت در ای
زنــان و مــردان در عصــر قاجــار؛ دوم) رونــد تغییــرات پوشــش در ایــن عصــر؛ و ســوم) 
تبییــن دالیــل و عوامــل تغییــرات پوشــش قاجاریــان. بنابرایــن کتــاب از نــگاه توصیفــی 

اندکــی فراتــر رفتــه و پوشــاک ایــن دوره، تحلیــل خواهــد شــد.

1ـ2ـ پارچه
کتاب هایی که تاریخ نساجی، مطالعه و بررسی شده است، عبارت است از:

- ابهــام پــوپ، آرتــور، اکرمــن، فیلیــس (1361). نســاجی ایــران، بافته هــای دوران 
اســالمی. ترجمــه زریــن دخــت صابــر شــیخ. تهــران: ســازمان صنایــع دســتی.

- بهشــتی پــور، مهــدی (1343). تاریخچــه صنعــت نســاجی ایــران. تهــران: 
اکونومیســت. 

ــران:  ــالمی. ته ــی در دوران اس ــه باف ــر پارچ ــی ب ــره (1380). نگاه ــر، زه - روحف
ــمت. س

- ریاضــی، محمدرضــا (1381). طــرح هــا و نقــوش لباســها و بافته هــای ساســانی. 
تهــران: گنجینــه هنــر.

- یاوری، حسین (1380). نساجی سنتی ایران. تهران: سوره مهر.
- صــدری، نســرین (1387). بافندگــی ایــران از ســنتی تــا صنعتــی. تهــران: جهــاد 

دانشــگاهی.
ــی  ــی، بررس ــیر تاریخ ــک س ــی در ی ــت پارچه باف ــت صنع ــاب، وضعی ــن کت   در ای
ــای در آن  ــه ج ــای ب ــت و ج ــاب روان نیس ــر کت ــت نث ــر اس ــه ذک ــود. الزم ب می ش

ــورد. ــم می خ ــه چش ــی ب ــی و محتوای ــف نگارش ــکالت مختل مش

کتاب شناسى پارچه و لباس ایران
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- طالب پــور، فریــده (1386). تاریــخ پارچــه و نســاجی در ایــران. تهــران: دانشــگاه 
 الزهــرا.

  ایــن کتــاب تاریخچــه ای از نســاجی ایــران ارائــه می کنــد، امــا اندکــی شــتاب زدگی 
در آن مشــاهده می شــود کــه ســبب فاقــدان دقت الزم شــده اســت.

ــران و کشــمیر.  ــان، ژرژ (1354). ترمه هــای ســلطنتی ای ــان، رحیــم، عناوی - عناوی
ــا. ــه سن شوکوتوسیکاتسوش ــن: مؤسس ژاپ

  کتابی مصور و مشتمل بر تصاویر پارچه های ترمه است.

2. دینی
ــاب  ــاف و حج ــه عف ــه مقول ــتر ب ــی دارد، در آن بیش ــرد دین ــه رویک ــی ک کتاب های
ــه  ــا اوج گرفتــن بحــث پوشــاک، دیدگاه هــای دینــی نیــز مجــدد ب ــا ب ــد. ام پرداخته ان

ســوی تولیــد محتــوا روی آورد. 
- بلوکــی، مخــدره (1389). تأملــی در مفهــوم لبــاس در قــرآن. مشــهد: کنــکاش 

دانــش. 
این کتاب بر اساس آیات قرآنی سعی در ارائه مفهومی از پوشاک دارد. 

- کیانی، خدیجه (1390). لباس در قرآن و سنت. قم: پیام حجت علیه السالم. 
ــرده  ــه ک ــی و مطالع ــث، بررس ــات و احادی ــات، آی ــر روای ــاس را از منظ ــی لب   کیان

اســت. 
ــور  ــول و تط ــیر تح ــوان (1375). س ــری بان ــی، هن ــای فرهنگ ــر فعالیت ه - دفت

ــالمی. ــاد اس ــگ و ارش ــران: وزارت فرهن ــران. ته ــاب در ای حج
  مجموعــه ای از مقاله هــای ســمینار ســیر تحــول و تطــور حجــاب در ایــران اســت 

کــه بــا همیــن عنــوان چــاپ شــده اســت. 

3. محلی
ــوام  ــی اق ــاک محل ــوع پوش ــا موض ــاب ب ــادی کت ــداد زی ــر، تع ــال های اخی در س

ــت. ــده  اس ــر ش ــران منتش ــف ای مختل
- حســنی، حمیدرضــا (1385). پوشــاک ســنتی مــردم ســمنان. تهــران: ســازمان 

میــراث فرهنگــی و گردشــگری. 
ــران:  ــالن. ته ــردم گی ــنتی م ــاک س ــته (1385). پوش ــت، فرش ــش انساندوس - طال

ــگری. ــی و گردش ــراث فرهنگ ــازمان می س
ــنگران و  ــران: روش ــزگان. ته ــان هرم ــاک زن ــایا (1389). پوش ــینی، ش - صفاایس

ــان. ــات زن مطالع
  کتابی است در شرح پوشاک و زیورآالت زنان هرمزگان.

- محمدپــور، نســیم (1391). پوشــاک اقــوام ایــران. تهــران: خانــه تاریــخ و تصویــر 
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ابریشــمی.
ــت  ــاد: اردیبهش ــرم آب ــتان. خ ــی لرس ــاک محل ــده (1396). پوش ــی، فرخن - بهرام

ــان.  جان
- محمدی، رامونا (1396). پوشاک محلی اقوام ایرانی. تهران: ناشر مؤلف.

ــا (1388). پوشــاک و زیــورآالت مــردم ترکمــن. تهــران: جمــال  - محمــدی، رامون
هنــر. 

ــج خراســان.  ــورآالت عشــایر کرمان - وطــن دوســت، ســارا (1394). پوشــاک و زی
قــم: عمــو علــوی.

- یــاوری، حســین (1389). آشــنایی بــا لباس هــا و پوشــاک ســنتی مــردم مناطــق 
مختلــف ایــران. تهــران: ســیمای دانــش. 

ــتان،  ــتا   ن های لرس ــی در اس ــای فیل ــاس لره ــی (1393). لب ــت، عیس - قائد رحم
ــالم و کرمانشــاه. قــم: مطیــع. ای

ــه و  ــتان کهگیلوی ــی اس ــردم بوم ــنتی م ــاک س ــوب (1391). پوش ــاری، یعق - غف
ــش. ــان: بهتاپژوه ــد. اصفه بویراحم

- ســلوکی، حــوری (1386). پوشــاک محلــی اقــوام مختلــف ایــران. رشــت: شــهر 
بــاران. 

- آریانا، آزاده (1393). تن پوش محلی ایرانیان. قم: دارالتفسیر.
زنــان  تن آرایه هــای  و  تن پوش،آرایــه  مرضیــه (1389).  گمیــک،  زمــان زاده   -

ــه. ــذه: خودآگ ــاری. ای بختی
- ابراهیمی، کژال (1369). نقش و رنگ در لباس زنان کرد. کرج: مالرد.

ــان:  ــه. اصفه ــنتی ارامن ــی و س ــای مل ــازاک (1380). لباس ه ــان، خ - درگریگوری
ــه اصفهــان.  ــان ارامن ــه زن انجمــن خیری

ــوام ایرانــی.  ــی، صفــورا (1396). طــرح و نقــش در پوشــاک اق - محمــدزاده ماکوی
تبریــز: بهاردخــت.

ــورآالت در  ــاک و زی ــول پوش ــیر تح ــورا (1386). س ــی، صف ــدزاده ماکوی - محم
ــوش.  ــوی: قراق ــان. خ آذربایج

  بــه طــور کلــی، کتاب هایــی کــه بــه پوشــاک محلــی پرداختــه  اســت، از نظــر دقــت 
در ارائــه مطالــب و نیــز کیفیــت تصاویــر در ســطح به نســبت مطلوب تــری در مقایســه 
ــا ســایر کتاب هــا قــرار دارد. یکــی از دالیــل آن نیــز ارتبــاط نزدیک تــر و ملموس تــر  ب

بیــن نویســنده و پوشــاک محلــی مــورد مطالعــه اســت.

4. فرهنگ ها
برخــی کتاب هــا در قالــب لغتنامــه و دایره المعــارف تخصصــی، لغــات و اصطالحــات 

پوشــاک را گــردآوری کرده انــد؛ از جملــه:

کتاب شناسى پارچه و لباس ایران
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- هوشیار، آرتمیس (1384). فرهنگ واژگان پوشاک. تهران: نورپردازان. 
- الهی، محبوبه (1392). پوشاک در امثال و حکم فارسی. تهران: جمال هنر. 
- حبیب زاده آذری، فروغ (1397). فرهنگ اصطالحات پوشاک. تبریز: راجی. 

ــران.  ــاک در ای ــه و پوش ــات پارچ ــگ اصطالح ــیم (1391). فرهن ــی، نس - کمپان
ــی. ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــران: پژوهش ته

ــورا (1396). اطلــس طراحــان مــد و لبــاس. ترجمــه غالمحســین  - اســیزانبردا، ل
اعرابــی. تهــران: جمــال هنــر.

5. ترجمه
- ترنویــل کاکــس، روت (1372). تاریــخ لبــاس. ترجمــه شــیرین بزرگمهــر، بررســی 

5000 ســال تاریــخ لبــاس جهــان اســت. 
- پیتــر ان دزی، راینهــارت (1383). فرهنــگ البســه مســلمانان. ترجمــه حســینعلی 

هــروی. تهــران: شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
ــج در  ــای رای ــواع لباس ه ــی از ان ــگ غن ــک فرهن ــلمانان، ی ــه مس ــگ البس  فرهن
ممالــک اســالمی اســت. امــا چنانچــه کتــاب تصویــر نیــز داشــت، بــر غنــای آن افــزوده 

می شــد. 
ـ ون دن بیوکل، دورین (1386). پوشاک ملل. ترجمه مریم مدنی. تهران: مارلیک. 

 کتابــی مصــور کــه لبــاس ملت هــای مختلــف تــا قــرن نوزدهــم را در طــول تاریــخ 
طراحــی کرده انــد و بــه تصویــر درآورده انــد.

ــران:  ــن. ته ــدا تدی ــه آی ــاس. ترجم ــی لب ــای طراح ــری. (1396). گرایش ه ــزی، مای ـ مکن
کتــاب آبــان. 

ــوزده در قالــب «ایســم»های اصلــی و  ــا ن   مکنــزی تاریــخ مــد را از ســده هفــده ت
ــد.  ــریح می کن ــم تش مه

ــران:  ــته فر. ته ــاز شایس ــه مهن ــالمی. ترجم ــوجات اس ــیا (1385). منس ــر، پاتریش ـ بیک
ــالمی. ــر اس ــات هن ــه مطالع مؤسس

ـ پوربهمــن، فریــدون (1386). پوشــاک در ایــران باســتان. ترجمــه هاجــر ضیاء ســیکارودی. 
ــران: امیرکبیر. ته

پوربهمــن، پوشــاک ایــران پیــش از اســالم را بررســی می کنــد و ضیــاء ســیکارودی 
آن را از فرانســه بــه فارســی برگردانــده اســت. مطلــب تــازه ای در آن مشــاهده نمی شــود 

و تــا حــدودی اطالعــات درج شــده در ســایر کتــب تاریــخ پوشــاک را ارائــه می دهــد.
ـ پتک، آنمیکا (1389). تاریخ لباس در هند. ترجمه نسیم کمپانی. تهران: بادبان.

ـ هــت، کریســتین (1396). لباس هــای دنیــای مــدرن. ترجمــه ســیدعلی مجابــی. نجــف 
آبــاد: دانشــگاه آزاد اســالمی.

ـ رزمــری کریــل و دیگــران (1393). جزئیــات لبــاس از گوشــه و کنــار جهــان. ترجمــه لیــال 
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نــوری. ارومیه: اندیشــه ســهیل.
ـ مولیــن، مایــکل (1379). طراحــی لبــاس بــرای صحنــه. ترجمــه پریســا ایثــاری. تهــران: 

صــدا و ســیمار جمهــوری اســالمی ایــران.
ـ کالهدوزان، صفیه (1387). پوشاک در گذر زمان. تهران: شارق

ــن،  ــن، ژاپ ــه: چی ــف از جمل ــرزمین ها و ادوار مختل ــاک س ــاب، پوش ــن کت   در ای
ــود. ــی می ش ــانس، بررس ــطی و رنس ــرون وس ق

6. سایر رویکردها
ــن  ــه ای ــری ب ــی دیگ ــای مطالعات ــا رویکرده ــاک، ب ــه پوش ــوط ب ــار مرب ــدادی از آث تع

ــت از: ــارت اس ــه عب ــد ک ــوع پرداخته ان موض
ـ عابدینی راد، شیرین (1395). مد و لباس در قلمرو هنر مفهومی. تهران: نظر.

  عابدینــی راد، نگاهــی کــه بــه لبــاس دارد بــه عنــوان یــک هنــر مفهومــی اســت. 
هرچنــد کتــاب در تقســیم بندی لباس هــای مفهومــی، دچــار اشــتباه شــده اســت، امــا 
ــی،  ــان فارس ــای زب ــر در پژوهش ه ــک هن ــه ی ــه مثاب ــاس، ب ــوع لب ــه موض ــن ب پرداخت

تازگــی دارد. 
ـ مــوالزاده، مریــم (1396). اقتصــاد مــد لبــاس تقاضــای مــد لبــاس. چــاپ اول. تهــران: 

ــخنوران. س
  مریــم مــوالزاده، بــه مــد همچــون یــک هنــر- صنعــت خــالق نــگاه کــرده اســت 
ــا اقتصــاد، بررســی می کنــد. ایــن  و ســاز و کار تقاضــا و مصــرف لبــاس را در تقابــل ب
ــد را  ــاد م ــز اقتص ــکلی موج ــی، به ش ــه دور از گزافه گوی ــار و ب ــن اختص ــاب در عی کت
ترســیم کــرده  اســت. بنــا بــه اذعــان نویســنده ایــن اثــر، اولیــن کار علمــی در حــوزۀ 
ــه شناســایی  ــه مــد از منظــر تقاضــا، توجــه دارد و ب ــران اســت و ب اقتصــاد مــد در ای

ــردازد. ــاس می پ ــد لب ــای م ــر تقاض ــر ب ــل مؤث عوام
ـ اســماعیلی ســادیانی، مهــدی (1394). لبــاس روحانیــت در نبــرد نمادهــا. قــم: مؤسســه 

فرهنگــی هنــری طریــق معرفــت ثقلیــن.
  اسماعیلی سادیانی، به کارکردهای نمادین لباس روحانیت می پردازد. 

ـ موسوی، سید مهدی (1397). زیبایی شناسی مد و لباس. کاشان: سوره تماشا.
ــیمای  ــدا و س ــران: ص ــر. ته ــاس تئات ــی لب ــه (1392). نشانه شناس ــژاد، مرضی ـ صفری ن

ــران. ــالمی ای ــوری اس جمه
ــران:  ــع. ته ــی جوام ــذر تاریخ ــش در گ ــاس و پوش ــگاه لب ــی (1393). جای ــجاران، عل ـ اش

کیــان.
ــرد.  ــی و کارک ــان؛ زیبای ــی زن ــاک ایران ــناخت پوش ــه (1395). ش ــیده راضی ــینی، س ـ یاس

ــات. ــر و ارتباط ــگ، هن ــگاه فرهن ــران: پژوهش ته
ــگاه تاریخــی  ــان از نخســتین آثــاری اســت کــه از ن   شــناخت پوشــاک ایرانــی زن
ــن  ــی دارد. در ای ــۀ ایران ــاک زنان ــوع پوش ــه موض ــیری ب ــردی تفس ــه و رویک ــر رفت فرات

کتاب شناسى پارچه و لباس ایران
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کتاب شناسى

کتــاب، رابطــه تنگاتنــگ میــان کارکــرد و زیبایــی در پوشــاک زنانــۀ ایرانــی در طــول 
تاریــخ، ترســیم شــده اســت. یاســینی در ایــن کتــاب، پوشــاک زنانــه در پهنــۀ ایــران 
بــزرگ را از دو زاویــۀ تاریخــی و جغرافیایــی بررســی کــرده اســت؛ ســپس اصــول کلــی 
حاکــم بــر طراحــی ایــن پوشــش را بــه منظــور ایجــاد عرصــه ای بــرای بازتولید پوشــاکی 

ــد.  ــوان می کن ــالمی عن ــی و اس ــت ایران ــا هوی ب
ـ جوانمرد، صدیقه (1395). ساختار پوشاک هخامنشیان. تهران: راشدین.

ــیان را از  ــاس هخامنش ــارت، لب ــی ب ــی خوانش ــرد نشانه شناس ــا رویک ــرد ب   جوانم
ــد.  ــی می کن ــه و بررس ــن، مطالع ــر نمادی منظ

ــرد در  ــرک و ک ــان ت ــاک زن ــی در پوش ــه (1395). نشانه  شناس ــیف، معصوم ــدی س ـ محم
ــان. ــران: جامعه شناس ــران. ته ای

  ایــن کتــاب، مشــتمل بــر پنــج فصــل اســت و پــس از معرفــی لباس هــای ســنتی 
ــوم  ــر دو ق ــاک ه ــوالت پوش ــرات و تح ــرح تغیی ــه ش ــرک آذری، ب ــرد و ت ــوم ک دو ق
ــد،  ــاب برمی آی ــوان کت ــه از عن ــرالف آنچ ــت. ب ــه اس ــوالت پرداخت ــن تح ــل ای و دالی
ایــن کتــاب نــه تنهــا انســجام و چهارچــوب صحیحــی نــدارد، بلکــه مؤلــف بــا این کــه 
ــی  ــاید به تنهای ــه ش ــت –ک ــرده اس ــردآوری ک ــی را گ ــای فراوان ــات و داده ه اطالع
ــیر  ــامان داده و از آن در مس ــر و س ــات س ــن اطالع ــه ای ــت ب ــا نتواس ــت- ام ــد اس مفی

ــرد.  ــی بب ــره کاف ــی، به نشانه شناس
ــان  ــورآالت زن ـ محمــدی ســیف، معصومــه (1397). جامعه شناســی پوشــاک ســنتی و زی

ایــران زمیــن. تهــران: اندیشــه احســان.
ـ پروانه، فریبا (1395). پوشاک سنتی زنان ایالمی. ایالم: برگ آذین. 

  پروانه، با رویکرد مردم شناختی، لباس زنانه ایالم را بررسی می کند. 
ــالم.  ــردم شــهر ای ــم (1395). تحلیــل مردم شــناختی پوشــاک ســنتی م ـ مرتضــوی، مری

تهــران: ســنجش و دانــش.
ـ اصغرپور، نرگس (1396). نشانه شناسی پوشاک دوره صفویه. تهران: جمال هنر.

ــارت،  ــا اســتفاده از روش خوانشــی روالن ب ــه را ب ــاب، لبــاس دوره صفوی   ایــن کت
ــد. ــه می کن مطالع

نخستین کتاب ملی مد و لباس ایران
ایــن کتــاب در دو مجلــد، شــامل اطلــس مــد و دیباچــه فرهنگــی، ســال 96 در مؤسســه 
ــه معرفــی فعــاالن عرصــه مــد از  هنــری ققنــوس منتشــر شــده اســت. اطلــس مــد ب
جملــه طراحــان و تولیدکننــدگان و صنایــع مربوطــه اختصــاص دارد. هــدف از تدویــن 
ایــن کتــاب بــا شــعار«با افتخــار ســاخت ایــران» ترویــج و معرفــی محصــوالت داخلــی و 
تشــویق مــردم بــه اســتفاده از آن محصــوالت عنــوان شــده اســت. جلــد دوم ایــن کتــاب 
نیــز کــه عنــوان آن دیباچــه فرهنگــی اســت، بــه تاریــخ پوشــاک در ایــران و پوشــاک 
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اقــوام و مقوله هایــی چــون: مــد در جهــان و ... می پــردازد. کتــاب برخــالف عنــوان آن، 
ــاب از  ــب کت ــاً تمامــی مطال ترکیبــی ناهمگــن از موضوع هــای مختلــف اســت و تقریب

ســایت های اینترنتــی کپــی بــرداری شــده اســت. 
ـ یاســینی، ســیده  راضیــه (1396). مــد هنــر- صنعــت سلیقه ســازی. تهــران: پژوهشــگاه 

فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات.
ــد کار و  ــه رون ــان ک ــد در جه ــروف م ــای مع ــی برنده ــت در معرف ــی اس   کتاب

ــت. ــرده اس ــریح ک ــد را تش ــر برن ــبک کاری ه ــرد س ــه ف ــر ب ــیوه های منحص ش
ـ محبتــی، مهــدی (1389). پوشــش و حجــاب زن در ادبیــات فارســی. تهــران: پژوهشــکده 

مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی، چــاپ اول.
  ایــن کتــاب، اشــاره های متــون ادب فارســی بــه پوشــش زنانــه را ارائــه و تشــریح 

می کنــد. 
ـ قاســمیان دســتجردی، پروانــه (1394). طراحــی لبــاس صحنــه. تهــران: پروانــه قاســمیان 

دستجردی.
ـ ملکی، منیره (1389). نشانه شناسی لباس صحنه. تهران: ایرانبان.

ب) کتاب های کاربردی
ـ رهبرنیا، زهرا (1395). تدابیر بصری در طراحی پوشاک زنان. تهران: مرکب هنر.

  این کتاب، ارائه مبانی تجسمی مختلف، در طراحی لباس، است. 
ـ الهی، محبوبه (1393). طراحی لباس1 (تأثیر و تدابیر خطی). تهران: جمال هنر.

ـ الهی، محبوبه (1397). طراحی لباس2. تهران: محبوبه الهی.
  این کتاب، شرح مبانی جنسیت سازی پارچه در طراحی لباس است.

ـ اسکندری، آرزو (1393). هنر طراحی لباس. تهران: کتاب آبان.
  کتــاب در 9 فصــل تدویــن شــده اســت. فصل هــا عبــارت  اســت از: ابزارهــای الزم 
ــاس،  ــیم لب ــدن، ترس ــی ب ــکل های حرکت ــدام و ش ــی ان ــاس، طراح ــی لب ــرای طراح ب
ــا ابزارهــای طراحــی، برطــرف کــردن ایرادهــای  رنگ شناســی، ایجــاد بافــت پارچــه ب
ــت از  ــداری و مراقب ــی، نگه ــا، پارچه شناس ــردن لباس ه ــگ ک ــاس، هماهن ــا لب ــدام ب ان
ــه ای و اساســی رشــته  ــا مفهوم هــای پای ــان ب ــاب آشــنایی مخاطب ــا. هــدف کت لباس ه

طراحــی لبــاس، عنــوان شــده اســت.
ـ عابدینی، اعظم (1392). مبانی طراحی لباس. تهران: کتاب آبان.

ــت از:  ــارت  اس ــول عب ــن فص ــت. ای ــده اس ــم ش ــل تنظی ــاب در ده فص ــن کت   ای
ــایر  ــا س ــط ب ــاط خ ــط، ارتب ــواع خ ــناخت ان ــمی، ش ــای تجس ــی هنره ــناخت مبان ش
عناصــر تجســمی، شــناخت کیفیــات بصــری، شــناخت تدثیــر بصــری خطــوط، 
ارزش هــای خطــی در لبــاس، شــناخت رنــگ و تأثیــر بصــری آن در ارائــه طــرح لبــاس، 
ــدام، دیگــر مــوارد مرتبــط. ــر ان ــدام، دیگــر اجــزای لبــاس و تأثیــرات آن ب شــناخت ان

کتاب شناسى پارچه و لباس ایران
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ـ دمیری، مریم (1396). مد و اصول اولیه طراحی لباس. شیراز: ارم شیراز.
ـ مهدوی، بتساوه (1397). طراحی مد و لباس. تهران: کتاب اطهر.

ـ حمودشلتوکی، فاطمه (1391). طراحی اندام و لباس. دزفول: اهورا قلم.

نتیجه گیری
ــیر  ــر، س ــال های اخی ــه، در س ــاس و پارچ ــد، لب ــه م ــوط ب ــای مرب ــار کتاب ه انتش
صعــودی بــه خــود گرفتــه اســت و ســطح کیفــی کتاب هــا نیــز ارتقــا یافتــه اســت. بــه 
لبــاس زنــان، بیشــتر از لبــاس مــردان، توجــه شــده اســت. امــا لبــاس کــودک در ایــن 
ــده اســت. رویکردهــای مطالعاتــی گســترش یافتــه اســت و ســبب  حــوزه مغفــول مان
گشــوده شــدن بســترهای تــازه بــرای پرداختــن بــه ایــن موضــوع شــده اســت. پوشــاک 
معاصــر، چنــدان توجــه پژوهشــگران را جلــب نکــرده اســت و هنــوز مطالعــه جــدی در 
ــده رشــد کمــی و  ــا، نشــان دهن ــد انتشــار کتاب ه ــا رون ــه نشــده اســت. ام ــن زمین ای

ــت. ــوزه اس ــن ح ــای ای ــی موضوع ه کیف
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حـوزه نقـد و نظریـۀ ادبى اختصـاص دارد کـه نویسـندگان ایرانى تدویـن کرده اند. حـق تقدم در 
این حوزه با کتاب نقد ادبى اسـتاد زرین کوب اسـت که بار نخسـت در سـال 1338 منتشـر شـد 
و تاریـخ نقـد ادبـى جهـان و ایـران را دربردارد. پـس از آن در سـال هاى پس از انقـالب کتاب هاى 
دیگـرى انتشـار یافـت کـه گزارشـى از آن را در ایـن بخـش مالحظـه مى کنیـد. برخـى از ایـن 
کتاب هـا چـون کتـاب نقـد شـعر در ایـران و همچنین نقـد ادبى در ادبیات کالسـیک فارسـى به 
تاریخچـه نقـد ادبـى در ایـران اشـاره دارنـد و برخـى دیگر چون کتاب رسـتاخیز کلمـات فقط به 
یکـى از رویکردهـاى نقـد غربى پرداخته اند. کتاب گشـودن رمـان هم نقدى کاربردى بر داسـتان 
معاصـر فارسـى اسـت. برخـى کتاب هـا نیـز دربردارندة مجموعـه مقاالتـى در نقد ادبى اسـت. در 
میـان ایـن کتاب هـا فرهنگ هاى نقد ادبـى نیز قـرار دارند. بخـش قابل مالحظـه اى از تالش هاى 
منتقـدان ایرانـى متوجـه ترجمـۀ کتاب هـاى نقـدى بـوده که منتقـدان غربـى نوشـته اند. برخى 
از ایـن کتاب هـا سـهم قابـل مالحظـه اى در شـکل گیرى دیـدگاه نقـدى منتقـدان ایرانى داشـته 
اسـت. در شـماره هاى بعـدى فصلنامه کتاب شناسـى آن آثـار خواهد آمد. همچنین پـس از آن به 
ارائـۀ کتاب شناسـى هـر یـک از رویکردهاى نقـد ادبى چون نقـد اسـطوره اى، نقد روان شناسـانه، 

جامعه شناسـانه و ... خواهیم رسـید.  

کتاب شناسی نقد و نظریۀ ادبی 

ادبى:  نقد   .(1338) عبدالحسین  کوب،  زرین  1ـ 
جست و جو در اصول و طرق و مباحث نقادى با 
بررسى در تاریخ نقد و نقادان. تهران: بنگاه نشر اندیشه.

 .(1374) غالم محمــد  طاهرى مبارکــه،  2ـ 
دریچــه اى بــه نظریه هــاى ادبــى. تهــران: 

ــون. ــوم و فن عل
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3ـ فــرزاد، عبدالحســین (1376). دربــارة 
نقــد ادبــى. تهــران: قطــره.

4ـ امامــى، نصــراهللا (1377). مبانــى و 
ــى. ــران: جام ــى. ته ــد ادب ــاى نق روش ه

5ـ درگاهى، محمود (1377). نقد شعر در 
ایران (بررسى شیوه هاى نقدادبى در ایران 

از آغاز تا عصر جامى). تهران: امیرکبیر.

نقــد   .(1378) ســیروس  شمیســا،  6ـ 
فــردوس. تهــران:  ادبــى، 

7ـ علوى مقدم، مهیار (1378). نظریه هاى 
نقد ادبى معاصر (صورتگرایى و ساختارگرایى) 
با گذرى بر کاربرد این نظریه ها در زبان و 

ادب فارسى. تهران: سمت. 

ــگ  ــرام (1378). فرهن ــدادى، به 8ـ مق
ــا  ــى: از افالطــون ت اصطالحــات نقــد ادب

ــر روز. ــران: فک عصــر حاضــر. ته
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کتاب شناسى نقد و نظریۀ ادبى

9ـ ســخنور، جــالل (1379). نقــد ادبــى 
معاصــر: شــامل ده ترجمــه و مقالــه. 

ــا. ــران: رهنم ته

نقد  حمیدرضا (1380).  فر،  شایگان  10ـ 
و  نقد  با  همراه  نقد  مکاتب  معرفى  ادبى: 
تحلیل متونى از ادب فارسى. تهران: دستان.

11ـ پارسـى نژاد، ایرج (1380). روشنگران 
ایـران و نقد ادبى. تهران: سـخن.

12ـ کهنمویى پـور، ژالـه، نسـرین دخت خطاط 
و علـى افخمـى (1381). فرهنگ توصیفى نقد 
ادبى (فرانسـه- فارسـى). تهران: دانشگاه تهران.

گفتمـان   .(1382) حسـین  پاینـده،  13ـ 
نقـد: مقاالتى در نقد ادبى. تهـران: روزنگار.

ــاورى، حــورا (1384). زندگــى در  14ـ ی
آینــه: گفتارهایــى در نقــد ادبــى، تهــران: 

نیلوفــر.

فرهنگ توصیفى نقد ادبى
(فرانسه- فارسى)

ژاله کهنمویى پور
 نسرین دخت خطاط و على افخمى
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۱۳۹۷ ـــ    

کتاب شناسى

 .(1385) عبدالعلــى  دســتغیب،  15ـ 
ادبــى،  نقــد  رویکردهــاى  و  بنیادهــا 

شــیراز. نویــد  شــیراز: 

16ـ مشــّرف، مریــم (1385). شــیوه نامۀ 
نقــد ادبــى. تهــران: ســخن.

17ـ یــاورى، حــورا (1388). داســتان 
فارســى و سرگذشــت مدرنیتــه در ایــران: 
تهــران:  ادبــى،  نقــد  در  گفتارهایــى 

ــخن. س

18ـ محبتى، مهدى (1388). از معنا تا صورت: 
زمینه ها،  ها،  ریشه  تحلیل  و  بندى  طبقه 
نظریه ها، جریان ها، رویکردها، اندیشه ها و آثار 
مهم نقد ادبى در ایران و ادبیات فارسى. تهران: 

سخن.

 .(1388) سعید  مرادآبادى،  سبزیان  19ـ 
فرهنگ نظریه و نقد ادبى (واژگان ادبیات 

و حوزه هاى وابسته). تهران: مروارید.

و  موج   .(1390) مجتبى  بشردوست،  20ـ 
مرجان: رویکردهاى نقدادبى در جهان جدید 
و سرگذشت نقدادبى در ایران. تهران: سروش.
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کتاب شناسى نقد و نظریۀ ادبى

ــد  ــى (1390). نق ــتغیب، عبدالعل 21ـ دس
ادبــى و نوعیــت متــن. شــیراز: نوید شــیراز.

قلمرو    .(1390) مصطفى  صدیقى،  22ـ 
نظریه و نقد ادبى معاصر. شیراز: نوید شیراز.

فرهنگ   .(1390) فاطمه  مدرسى،  23ـ 
تهران:  ادبى،  نظریه هاى  و  نقد  توصیفى 
پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى.

24ـ شــفیعى کدکنى، محمدرضــا (1391). 
رســتاخیز کلمــات: درس گفتارهایــى درباره 
ــران:  ــان روس. ته ــى صورتگرای ــه ادب نظری

. سخن

نقــد   .(1392) مهــدى  محبتــى،  25ـ 
ادبــى در ادبیــات کالســیک فارســى. 

تهــران: ســخن.

ــکوه  ــوره (1392). ش ــى، منص 26ـ معین
نــگاه: بررســى نظریه هــاى ادبــى. تهــران: 

مرکــز نشــر دانشــگاهى.
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کتاب شناسى

27ـ پاینــده، حســین (1393). گشــودن 
ــه و  ــو نظری ــران در پرت ــان ای ــان: رم رم

ــد. ــران: مرواری ــى. ته ــد ادب نق

28ـ تســلیمى، علــى (1395). نقــد ادبــى 
نظریه هــاى ادبــى و کاربــرد آن هــا در 

ادبیــات فارســى. تهــران: اختــران.

29ـ پاینده، حسین (1397). نظریه و نقد 
فرمالیسم،  درسنامه اى میان رشته اى:  ادبى: 
روانکاوى، ساختارگرایى، روایت شناسى، نقد 
اسطوره اىـ  کهن الگویى، تاریخ گرایى نوین، 

نقد الکانى. تهران: سمت.

 .(1397) ســید على  قاســم زاده،  30ـ 
و  تطبیقــى  ادبیــات  همزیســتى 
جهــاد  قزویــن:  ادبــى.  نظریه هــاى 

دانشگاهى.



35016

Year One, No.3&4
Fall 2018 and Winter 2019

Literature&Art Quarterly
Book Review

Abs tract

A Bibliography of Iranian Textile and Fabrics
A Review of Persian Books Related To Fabrics and Textiles

Parvin Babaei
 p.babaei@tabriziau.ac.ir

Ph.D. in Art, Tabriz Islamic Art University

Abs tract
S tudies in the field of textiles, fabrics and clothing designs so far 

have been more focused on three aspects of religious, his torical or prag-
matic approaches. Many books and magazines are dedicated exclusive-
ly to the presentation of models and patterns, but some also look at the 
techniques and methods of dress design with a specialis t eye. It seems 
that the number of books related to clothing and design has had a bigger 
quantitative and qualitative growth than those about fabrics. Especially 
in the years 1396 and 1397, we see significant growth in the publication 
of books on fabrics and clothing. Until now, books have generally had 
his torical or religious approaches, but in the las t two years, books have 
been published with sociological, economic, cognitive, and even so-
ciological approaches to fabrics and clothing. The publication of books 
with a practical approach has held a consis tent rate in recent decades. 
In this article books published in Farsi in the field of textiles will be 
examined through a descriptive method.

Keywords: Fabric, Clothing, Bibliography, Iran, Persian
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Museum as Text
An Introduction to the Relationship between Semiotics and 

the Museum as an Institution

Sajjad Baghban Maher
Assistant Professor, Faculty of Museums and Tourism, Isfah-

an Art University
baghbbansajjad@gmail.com

Abstract
The Reading of Museum is the title of a book by Reza Dabirinezhad 

that has just been published and is available to the Iranian academic 
and cultural community. The author is a museum specialist and one of 
the renowned executives of the country’s museums, who uses the meth-
odology of semiotics to analyze the mechanism of the interpretation 
of museum objects and the Semantic System in museums. Since this 
is a new subject matter and enough scientific literature has not been 
formed around it yet, this article first explains the relationship between 
the knowledge of semiotics and the institution of the museum, and 
then moves on to limit the scope of geography of the topic of semiotics 
and the museum. Then, with a critical look, the topics discussed in the 
Reading of Museum are reviewed.

Keywords: Semiotics, Museum, Curating Museums, Discourse, In-
terpretation, Paratext, Semantic  System



A Dialogue of Two Books on Film and Philosophy

Mehrdad Pourelm
Ph.D. in art research and lecturer at the Faculty of Fine Arts of 

Tehran University
mehrdad.pourelm@yahoo.com

Abs tract
The books Philosopher or Director and Film as Philosophy, in their 

own way, address the issues of film and philosophy and their relation-
ship. From the outset, Philosopher or Director takes on an evaluative 
approach and tries to project this relationship as a false and cons tructed 
concept but Film as Philosophy, tries to approach this issue from differ-
ent angles with an analytical approach and, at every s tep, also examines 
the arguments of dissenters and critics. The imaginary conversation 
presented here is between these two books and is based on the texts of 
each of them. The titles o f the books also clearly reflect their respective 
approach to the subject and from the very beginning, the Philosopher 
or Director commits itself to the impossibility of a companionship be-
tween these two concepts, but Film as Philosophy, does not look at the 
agent or activis t in philosophy and cinema, rather it contemplates on 
the concept of film and philosophy and the possibility of thinking on 
the silver screen.

Keywords: Philosopher or Director, Film as Philosophy, Evalua-
tive Approach, Analytical Approach
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A Book to Scare and S top Singing
A critique of  Larynx as Ins trument and the Challenges to Vocal 

Production

 Saiid Majidi
BA in Arts and art education research

singersaeed@gmail.com

Abs tract
The production of scientific resources in the field of recognition and 

application of sound is one of the mos t urgent necessities for Iranian society 
of voice training, speech and singing. In a society where the voices of its 
voice actors and speakers are unfortunately often harsh, piercing and, artifi-
cial, and where these types of voices have become a trend, the necessity of 
research in this area is felt twice as anywhere else. But if the research is not 
goal-oriented, accurate and scientific, it will not only be unhelpful but also, 
it will leave irreparable impacts on the voices of the community and makes 
the matters at hand even more complicated. The forthcoming critique is 
an attempt to uncover and s tudy the shortcomings of a book in which the 
author intends to open up a new path in our voice culture.

  Among the notes in the present critique, is the fact that the auther of 
the book has disregarded some intellectual property rights referring to the 
resources. This is partly a criticism of our today and its shortcomings. An-
other point in the present discussion is regarding the misreading and lack 
of full comprehension of authoritative scientific sources that indicate the 
author’s inadequate knowledge and unders tanding of the basic issues of 
acous tic physics and the anatomy of the larynx and speech ducts. The next 
part of this critique is also a cultural critique of the failure and disregard 
for mentioning the name of other scholars and researchers in the field and 
overlooking the efforts of the preceding researchers. In the end, other minor 
drawbacks are briefly put to ques tion.

 Keywords: Larynx as Ins trument Vocal Production, Vocal, Vocal/
Acous tic Physics
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Photographical Orientalism
An Introduction and review of Oriental Camera; a book by Ali 

Behdad

Masoumeh Babajani Sangtabi
Mas ter’s degree in Art Research

Mohammad Reza Moridi
Faculty Member of the University of Art  

moridi@art.ac.ir

Abs tract
Oriental Camera written by Ali Behdad, is an attempt to transcend 

the s tructuralis t approach to Orientalism, which often interprets local 
and regional photographs in an ideological pathway and as second-rate 
editions in the reproduction of the European view, while the author tries 
to go beyond this reading and interpret the works of local and regional 
photographers unlike those taken by European touris ts and re-interpret 
them in their regional context. The book looks at photographs of photo-
journalis ts living and settled in the Middle Eas t while keeping an eye on 
the colonial functions of the photo - which is more visible in the photo-
graphs of European travelers taken of the Eas t and the commercial pho-
tographs produced for the European eye. This in comparison with local 
power and culture gains a different meaning and function; therefore, a 
collection of Qajar pictures of Iran is being examined. At the end of the 
book, there is also a reference to the reproduction of Orientalis t views 
in contemporary photography.

Keywords: Photography, Orientalism, Photographical Orientalism, 
Middle Eas t, Iran



35011

Literature&Art Quarterly
Book Review

Year One, No.3&4
Fall 2018 and Winter 2019

Abs tract

Is It Jus t To Call It The Zarrin-Ghaba?
A Review of the Long Epic Poem: Shahnaame Asadi 

(Zarrin-Ghaba-Nameh)

Kamran Arzhangi
PhD s tudent of Persian language and literature, Ferdowsi Uni-

versity of Mashhad
k.arzhangi@ gmail.com

Abs tract
Asadi’s Shahname, Zarrin-Ghaba-Nameh, is an epic poem (epopee) 

with a total of 23,133 lines. It was reprinted in 2014 based on Sajjad 
Aydanlou’s corrections and his research project named Epic Literature 
and Research Collection. The core plot of this poem is similar to the 
plots of the s tories in the traditional dramatic s tory telling (Naqqali) with 
narratives about several different corps and battalions fighting agains t 
one another, each belonging to one of Rus tam’s sons and descendants, 
who are occasionally fighting agains t Rus tam himself as well. Howev-
er, the main dis tinction between this poem and others is the presence 
of Zarrin-Ghaba, son of Jahangir and the grandson of Rus tam. This 
new character has added a new army front to the plot of the long-s tand-
ing narrative, which is the reason why Aydanlou sugges ts Zarrin-Gha-
ba-Nameh as a suitable title for the epic; otherwise, the main adventures 
of this epic do not revolve around this character. The present article, 
following some preliminary notes on the name and content of this epic 
poem, brings up sugges tions for corrections in some of the poems lines.

Keywords: Shahname Asadi, Zarrin-Ghaba-Nameh, Aydanlou
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The Necessity for Reconsideration of Arabic Novel 
Translations

A critique of Symphony of Des tiny

Fatemeh Ghasem Mohammad
Mas ter of Comparative Literature 

f.q.mohammad@gmail.com

Abs tract
 This paper is a review of the Persian translation of the popular Arabic 

novel, Kunshirtu al-Hulukus t wa al-Nakbah (Des tinies: The Concerto 
of The Holocaus t and The Naqba), by the Pales tinian Rabai al-Mad-
houn. This work received the International Award for Arabic Novels in 
2016; and then was translated into Farsi under the title of the  Symphony 
of Des tiny. Unfortunately, the translation shows many mis takes, both 
in translation process, in smooth rendering of Persian sentences, while 
at the same time the printed edition comes with a considerable amount 
of typing and editing errors. In this article, after introducing the novel 
and summarizing it, the errors of translation will be examined in three 
categories: “Mis takes in recognition of grammatical referents”, “Mis-
 takes in equivalents choices” and “Mis takes in comprehension of the 
original”.

Keywords: Pales tine Literature, Translation, Victims, Rabai 
al-Madhoun, Symphony of Des tiny
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Recurring Themes in Author’s Subconscious
A Look at a Collection of Short S tories: The Wrong People by 

Shiva Moghanlou

Mehrnaz Shirazi Adl
Ph.D. s tudent of Persian Language and Literature, Ins titute of 

Humanities and Cultural S tudies
 mshiraziadl@gmail.com

Abs tract: 
Little more than a century has gone by after the firs t applications 

of psychoanalytic and psychological approaches to literary criticism, 
however, even in this relatively shorter span, these approaches have 
been able to open up new perspectives in the analysis and critique of 
literary texts. In an analysis of three collections of short s tories by the 
Persian writer (Shiva Moghanlou)that were published in a single vol-
ume titled The Wrong People , the author of this article, has attempted 
to analyze the influence of the writers subconscious on her writings, 
with a glance at a number of psychoanalytic literary criticism theories. 
This discussion revealed that the subconscious impact is manifes ted in 
recurring themes, techniques, metaphors and other features of the text. 
Among the mos t frequent themes in the writer’s s tories, one can men-
tion the idea of human body, fearful and mys terious plots, revengeful 
romances, love, and loneliness. In terms of techniques, one could point 
to the pos tmodern playfulness, ambiguity, and word games included in 
the writing of the s tories.

Key Words: Psychoanalysis, Author’s Subconscious, Recurring 
Themes, Personal Mythology, Shiva Moghanlou, Charles Mauron, 
Jean-Bellemin Noel
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Love, Violence, Prejudice, And Decay; Displaying Vari-
ous and Contradictory Aspects of Modern Humankind

A Review of Un dieu un animal by Jérôme Ferrari

Mehdi Ebrahimi Laame
Mas ter of Arts in Art Research 

behzad_lame1@yahoo.com

Abs tract
 This article is an attempt to review Un dieu un animal written by 

the French author Jérôme Ferrari, translated into Farsi and published 
by Cheshmeh Publication in 1396. The main goals of this article are 
to achieve the dis tinguishing features of the book as well as examin-
ing its s trengths and weaknesses. The mos t prominent features of this 
book are: the confrontations of the pas t  vs. present, present vs. future, 
violence vs. kindness, war vs. love, loneliness vs. community, s tability 
vs. ins tability, s taying vs. going, purposefulness vs. loss of purpose, 
love vs. hatred, tradition vs. modernity, humanity vs. animality, and 
ultimately life vs. death. An overview of the overall s tructure of the 
book and some conclusions based on the topics raised in this paper are 
also included.

Keywords: Long S tory , S tructure, Narratology, Narrator, Ideology ,
Conflict and Interaction
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A Book on Therapeutic S torytelling
A review of The Interpretation of Fairy Tales and Anima and 

Animus in Fairy Tales

Agita Moham madzadeh
Ph.D. s tudent of Persian language and literature, University of 

Tehran
Mohammadzadeh.agi@ut.ac.ir

Abs tract
The book of The Interpretation of Fairy Tales and Anima and An-

imus in Fairy Tales, is one of the bes t books that one can read for the 
s tudy of Jung’s psychology for two reasons: firs t, the author was one 
of the bes t s tudents of Jung and his colleague for years; secondly, it 
analyzes the symbols and the concepts of Jungian psychology. This 
book expertly introduces the concepts of shadow, anima, animus, Ide, 
ego, and mythical symbols which are effective in analyzing fairy tales, 
myths and of course dreams.

Keywords: Fairy Tales, Anima, Animus, Shadow, Jung Psychology
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imitation remained superficial and of all the aspects and dimensions of 
this genre only a one or two dimensions were recognized and pursued. 
Translation of theories and intellectual foundations happened long after 
the translation of novels and short s tories. In the seventies and later in 
the 80s and 90s (Persian Calendar), there was initially one or two pa-
pers published on this topic which followed by several s tudies in this 
field. Undergraduate and pos tgraduate s tudents wrote dissertations on 
the subject, some of which facing pitfalls due to a lack of unders tand-
ing of the theoretical foundations. The Adaptation of Magic Realism 
in Iran, written by Mohammad and Mohsen Hanif, is one of the late 
s tudies that was long due and should have been done twenty years ago. 
Despite extensive research and the use of new and rich sources of ma-
terial about magical realism, this book shows weak points such as dis-
unity, misunders tanding in recognition of mis takes, and the inaccurate 
categorization of some of some texts as magical realis t texts.

Keywords: Fantasy, Latin American Fiction, Magical Realism, 
Contemporary Iranian Fiction, Gabriel Garcia Marquez, Borges
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Adapted Magic
A Critique of the Adaptation of Magical Realism in Iran

Hamid Abdollahian
Faculty Member of Arak University

abdollahian2002@yahoo.com

 Abs tract
Magical realism was one of the trends that quickly became known, 

translated, and imitated in Iran’s fiction. The firs t time the door to mag-
ic realism was opened to Iranian literature was when Ahmad Mir-alai, 
translated the short s tories of Borges. After him, Bahman Farzaneh, 
with a translation of One Hundred Years of Solitude, introduced the 
Iranian community to magical realism. This trend used elements that 
were similar to those of the Old Iranian culture and literature, and Ira-
nian contemporary fiction writers had produced works close to or sim-
ilar to these works based on their own common tas tes long before the 
prevalence of this trend in the world. Therefore, the message of Latin 
American authors was not so new and out of reach to Iranian writers. 
The widespread and global acceptance of this trend and the exis tence 
of similar elements in Iranian rural culture, which was going through 
a transitions from tradition to modernity, created a fascination among 
Iranian writers if the sixties and seventies. Mos t of the active writers 
of this period tried to experiment with the genre. Moniroo Ravanipour, 
Shams Langroudi, Reza Barahani, Shahrnoush Parsipour and others 
were among the renowned authors that produced works in this genre. 
Some of these writers remained at the level of superficial imitation, 
and found accessible elements such as belief in supers titions and fairy 
tales the basis of works that are not very popular today. Others went 
deeper and created inner realms and native worlds. In general, Irani-
ans became acquainted with magical realism through the translation 
of fictional works and s tories. At the beginning, no one thought of the 
translating the theory and the underlying thought frame for the idea 
of magic realism, therefore the unders tanding and, consequently the 
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Literary Analysis in the Shadow of the Critique of 
New-His toricism

A Critical Review of Literary Analysis: The Basics 

Sadaf Golmoradi
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versity
Assis tant Professor at Farhangian University

Sgol_00055@yahoo.com

Abs tract
Hossein Payandeh translated Literary Analysis: The Basics  in to 

Farsi on 1396, by that time the original book had been on the market for 
8 months. This book includes theoretical discussions and practical evi-
dence on theory, literary criticism, and their relation to literary analysis. 
Although the author has presented his analysis in three dis tinct chap-
ters and in the form of three methods of close reading, textual analysis 
within context, and comparative analysis, it s eems that consciously or 
unconsciously, such elements as: the s tudy of the narrator’s point of 
view, the position of the author, the influences and motivations, literary 
devices of the text, s tructure, intertextuality, adaptation, and the like 
are often contemplated in the his torical, cultural and literary context of 
the literary texts. Accordingly, the book could be in fact considered an 
Analysis of literary texts based on the theory of New -His toricism. One 
of the mos t important features of this book is its brevity in the theoreti-
cal part, and sometimes the abundance of practical evidence and analy-
sis that at times prevents a deeper unders tanding for the readers that are 
unfamiliar with the texts. The very remarkable translation, the inclusion 
of a specialized Persian-English and English to Persian Glossary, and 
the indices provided by the translator at the end of the book, are among 
important aspects of it.

Keywords: Literary Analysis, Close Reading, His torical Context, 
Adaptive Analysis
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Texts of Mys ticism as Depicted in  The Encyclopedia of 
Islamic Mys tical Works

A Review of  The Encyclopedia of Islamic Mys tical Works
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Ph.D. in Persian Language and Literature, Uromia University

somaye.Jabarpour@gmail.com

Abs tract
Lexicons and encyclopedias are considered as important and essen-

tial sources in different fields of science due to their impact on speed-
ing up the processes of research and s tudies. In the field of mys ticism 
and mys tical s tudies, considering the widespread and multiplicity of 
research in the present era, it is necessary to develop a lexicon or an 
encyclopedia to represent th e texts and works on mys ticism. The En-
cyclopedia of Islamic Mys tical Works, recently published, has taken on 
this responsibility. In this paper we have reviewed this encyclopedia 
in several sections: 1. Bibliographic information in the research back-
ground; 2. Notes on the categorization of the works based on content 
and form; 3. Technical points on s tyle and writing; 4. A critique of the 
methodology and s tructure of The Encyclopedia of Islamic Mys tical 
Works; 5. Notes on the brief introductions to the books; and 6. Critiques 
on some of the entries.

Keywords: Encyclopedia, Mys tical works, Bibliography, Mys ti-
cism and Sufism
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