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 ۲ ــــــــ ۱  ،  
ـــــــ   ۱۳۹۷  نهــال «فصلنامــۀ نقــد کتــاب» ســال1376 بــه هّمــت مؤسســۀ خانــۀ کتــاب و جمعــى 

ــدان و  ــان، منتق ــالش عالم ــا ت ــد و ب ــانده ش ــتان نش ــگان و فرهنگ  دوس از فرهیخت
ادیبــان بالیــد و دیــرى اســت کــه ثمــرات آن گاه بــه شــمایل ماهنامــه و گاه بــه شــمایل 
ــر  ــاب مفتخ ــۀ کت ــه  اســت. خان ــرار گرفت ــاب ق ــیفتگان کت ــترس ش ــه، در دس فصلنام
اســت کــه بــا یــارى اهــل ادب و فضیلــت، بیــش از بیســت ســال ایــن درخــت مبــارك 
را از گزنــد و آســیب زمانــه دور داشــته و مجموعــه اى ارزشــمند از تحقیقــات مانــدگار 
در حــوزة کتــاب را در حافظــۀ تاریــخ ایــران و جهــان ضبــط نمــوده و میراثــى گرانبهــا 

بــراى نســل آینــده بــر جــاى گذاشــته اســت. 
بدیهــى اســت ایــن نشــریۀ صاحــب نــام و دیرآشــناى اهالــى فرهنــگ و ادب، بارهــا 
دســتخوش تغییــرات و تحوالتــى شــده کــه در تاریــخ مطبوعــات جــاى شــگفتى نــدارد، 
ــماره  ــه ش ــا ب ــه باره ــش گرچ ــده و نفس های ــته نش ــات آن گسس ــز رگ حی ــا هرگ ام

افتــاده امــا بازنایســتاده اســت. 
«فصلنامــۀ نقــد کتــاب» در طــول عمــر خــود بــه دنبــال دگرگونى هــاى سیاســى، 
اجتماعــى، فرهنگــى و حتــى مدیریتــى شــاهد فــراز و فــرود فــراوان بــوده و بارهــا در 
روش، محتــوا، زمــان انتشــار و یــا عنــوان آن تغییراتــى ایجــاد شــده امــا بنــاى مســئوالن 
ــر عــدم انتشــار ایــن نشــریه نبــوده  ــۀ کتــاب، هرگــز ب ــران خان ــژه مدی فرهنگــى به وی
چراکــه از اهــداف بنیان گــذارى آن اطالع  رســانى و نقــد و معرفــى کتــاب و کمــک بــه 
ارتبــاط خــالق میــان پدیدآورنــدگان، ناشــران و ســایر فّعــاالن عرصــۀ نشــر و فرهنــگ 

کشــور اســت کــه خــود از ســنگ بناهــاى فعالیــت خانــۀ کتــاب اســت. 
نشــریات خانــۀ کتــاب نیــز بــه بــه دالیــل گوناگــون همچــون دیگــر نشــریات گاه در 
معــرض تغییــر و تحــول بــوده اســت. وقفه هــاى کوتــاِه چندماهــه در انتشــار فصلنامــه، 
ــر  ــر، تغیی ــات دیگ ــا موضوع ــى آن ب ــریه رخ داده، همگام ــام نش ــه در ن ــى ک تغییرات
ــا  ســردبیران گرانقــدر، تحــول در خط مشــى نشــریه و چــاپ آن بــه شــکل ماهنامــه ی
ــچ  ــا انتشــار آن هی ــده ام ــه ضــرورت و در موقعیت هــاى خــاص پیــش آم ــه، ب فصلنام

  گاه متوقــف نشــده اســت. 

سرسخن
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سخن مدیرمسئول

ــر تمامــى ســردبیران و همــکاران پیشــین نشــریه و  ــر ســعى واف ــه ب ــن فصلنام ای
ــا آن همــکارى داشــته  اند؛ ارج مــى- نویســندگانى کــه در طــى ســال  هاى متمــادى ب

ــا هــدف  ــز همچــون گذشــته ب ــگام نی ــن هن ــال، در ای ــد متع ــارى خداون ــه ی  نهــد و ب
ــود.  ــر مى  ش ــورها منتش ــر کش ــران و دیگ ــاب  در ای ــاى کت ــد تاز ه  ه ــى و نق معرف

مؤسســۀ خانــۀ کتــاب تــالش مى کنــد بــا نگاهــى همدالنــه و حامیانــه و بــا انتشــار 
مقــاالت منتقدانــه، بــه باالبــردن ســطح علمــى کتاب هــا در موضوعــات گوناگــون یــارى 
ــار باشــد. همچنیــن نویســندگان  ــن آث ــدن برتری ــان در برگزی ــاراى مخاطب رســاند و ی
را بیــش از پیــش بــا نقــاط قــوت و ضعــف آثــار خویــش آشــنا ســازد. امیــد کــه ایــن 
ــار از  ــردارد، غب ــد ب ــۀ نق ــتوار در عرص ــى اس ــش  رو، گام ــاى پی ــه در راه بى انته فصلنام
ــا هوایــى تــازه بــر شــوق و شــور اهــل علــم و ادب و  چهــرة فضــاى نقــادى بروبــد و ب

هنــر بیفزایــد.  
نیکنام حسینى پور
مدیرمسئول
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 درود بـر خواننـدگان فصلنامـۀ نقد کتـاب ادبیات و هنر که در این سـال هاى طوالنى 
مخاطبـان ایـن نشـریه بودنـد و امیـدوارم در دورة جدیـد نیز همـراه ما باشـند. فصلنامۀ 
نقـد کتـاب راه درازى را پیمـوده اسـت تا به شـکلى که امـروز مالحظه مى کنید، منتشـر 
شـود. نخسـتین شـمارة این مجلـه آبان 1376 بـا عنوان کتـاب ماه ادبیات به سـردبیرى 
على اصغـر محمدخانـى و مدیرمسـئولى احمـد مسـجدجامعى منتشـر شـد. هـدف ایـن 
نشـریه اطالع رسـانى در زمینـۀ انتشـار و معرفـى کتـاب بـود. هدفـى که بعدها به سـبب 
رویکـرد منتقدانـۀ سـردبیر و مدیـر مسـئول آن بـه یکـى از نشـریات حـوزة نقـد ادبیات 
و فلسـفه تبدیـل، و آغازگـر دوره اى طالیـى در انتشـار نشـریات ادبـى در ایران شـد. این 
مجلـه تـا شـمارة نهـم بـا عنـوان کتـاب مـاه ادبیات منتشـر مى شـد، امـا از شـمارة دهم 
عنـوان مجلـه بـه کتـاب ماه ادبیـات و فلسـفه تغییر کـرد و کم کم بـه یکـى از مهم ترین 
پایگاه هـاى مطالعـات نقـد ادبـى و فلسـفى تبدیل شـد. نشـریه مخاطبان خـود را یافت و 
بهترین مقاالت ادبى و فلسـفى روز در این نشـریه منتشـر شـد. دوسـتدارانش که بیشـتر 
دانشـگاهیان بودنـد مجلـه را کتـاب مـاه مى نامیدنـد و در انتظار انتشـارش بودنـد. امروز 
دوسـتان بسـیارى، از جملـه خـود مـن، تمـام شـماره هاى آن را در بایگانـى خـود دارند. 
انتشـار مجلـه تـا شـماره 98 به سـردبیرى على اصغـر محمدخانـى ادامه داشـت و پس از 
آن شـماره هاى 98 تـا 114 بـا سـردبیرى امین صدیقى منتشـر شـد. از شـماره 115 در 
مجلـه و انتشـار آن تغییـرات اساسـى صورت گرفت، از جمله تغییر سـردبیر و خط مشـى 
انتشـار. اردیبهشـت 1386 مجلـه کتـاب مـاه ادبیـات و فلسـفه جانـب فلسـفى خـود را 
فروگذاشـت و بـا عنـوان کتـاب ماه ادبیـات با سـردبیرى دکتر احمـد خاتمى انتشـار آن 
از سـر گرفتـه شـد. از آبـان 1390 سـردبیرى نشـریه را دکتـر منوچهـر اکبرى بـه عهده 
گرفتنـد. ایـن مجلـه نیـز تـا خـرداد 1393 با عنـوان کتـاب ماه ادبیات منتشـر شـد، که 

شـماره 200 شـمارة آخـر آن بود.  
از بهـار1394 ماهنامـۀ کتـاب مـاه ادبیـات به سـردبیرى دکتـر مصطفى موسـوى به 
فصلنامـه تغییـر یافـت و دوازده شـماره بـا عنـوان فصلنامـۀ نقـد کتـاب ادبیـات منتشـر 
شـد. انتشـار مجلـه در قالب جدیـد و به صـورت فصلنامه فرصـت بهترى را بـراى انتخاب 
مقـاالت برتـر و درج آنهـا فراهـم آورد. از موجبات ایـن تغییر و سیاسـت گذارى هاى خانه 

تولدی دیگر



سخن سردبیر

3506

 ۲ ــــــــ ۱  ،  
ـــــــ   ۱۳۹۷

کتـاب کـه بگذریـم، بـه نظر مى رسـد کـه شـماره هاى اخیـر توانسـت  مخاطبان خـود را 
بیابـد و جـاى خـود را در میـان اهالى ادب بـاز کند.

 ضمـن سپاسـگزارى از تمامـى سـردبیران پیشـین و قدردانـى از تـالش آن هـا براى 
تـداوم بخشـیدن بـه جریـان نقـد کتـاب در ایـران و همچنین مسـئوالن خانـۀ کتاب که 
به هرحـال موجبـات روشـنایى ایـن چـراغ را فراهـم آورده انـد، امیـدوارم دورة جدیـد که 
در زمـان اضطـرار و برهـه اى دشـوار فرصت نشـر یافتـه اسـت؛ بتواند همچـون دوره هاى 
پیشـین موفـق عمـل کنـد. اگـر بنا بر این شـده اسـت که این نشـریه زین پس بـا عنوان 
فصلنامـه نقـد کتـاب ادبیات و هنر منتشـر شـود و در نتیجه صفحات کمتـرى به هر یک 
از ایـن عرصه هـا اختصـاص یابـد، امیـدوارم به جـاى آن بتوانیـم با باالبردن سـطح کیفى 
مقـاالت جـاى خالـى صفحـات نانوشـته را جبـران کنیـم. بـا روش تلفیقى که بـه دالیل 
گوناگـون، خانـۀ کتـاب بـراى دسـته بندى مجـالت پیش گرفـت این نشـریه بـا فصلنامۀ 
نقـد کتـاب هنـر ادغـام شـد و تصمیم بر آن شـد که از این پـس فصلنامۀ حاضـر مقاالت 
دو حـوزه هنـرى و ادبـى را در خـود بگنجانـد. البتـه بدیهـى اسـت که به سـبب محدود 
بـودن صفحـات، ممکـن اسـت کاسـتى هایى در هـر دو حـوزه پیش آیـد، اما بـا توجه به 
اینکـه ادبیـات خـود هنـر کالمـى اسـت، کنـار هـم قـرار گرفتـن ایـن دو دسـته مقاالت 
شـاید هـم بـراى خواننـدگان ادبیـات و هـم هنر دلپذیـر باشـد. وجوه مشـترکى همچون 
فلسـفۀ هنـر و ادبیـات، مکتب هـاى هنـرى و ادبى و همچنیـن مطالعات تطبیقـى ادبیات 
و هنـر بى شـک مى توانـد موجـد مسـیرهاى تـازه پژوهشـى و مطالعاتـى شـود. به هرروى 
ایـن نشـریه زیـن پـس با عنـوان فصلنامۀ نقـد کتـاب ادبیات و هنر منتشـر خواهد شـد.
هـدف ایـن نشـریه انتشـار مقاالتـى در حـوزة نقـد کتاب هـاى پژوهشـى و درسـى 
دانشـگاهى اسـت تـا بـا توجـه بـه نـگاه و نگرش منتقـدان بـر این کتاب هـا، برتریـن آثار 
منتشرشـده معرفـى و ارزش هـاى آنهـا آشـکار شـود و از طـرف دیگـر نویسـندگان آثـار 
تألیفـى و پژوهشـى بـراى انتشـار آثـار خـود تـالش بیشـترى کننـد. کاسـتى هاى رایـج 
کتاب هـاى تألیفـى و تصنیفـى معمـوالً معلـول عواملـى چـون شـتاب در انتشـار، آشـنا 
نبـودن بـا موازیـن پژوهـش و روش تحقیق و البته در برخى موارد عدم تسـلط نویسـنده 
بـر موضـوع مـورد بحث کتاب اسـت. این کاسـتى ها بـه صورت هـاى گوناگـون از انتخاب 
عنـوان کتـاب تـا نوشـتن مقدمـه و پیشـینه و انتخـاب منابـع اصلى، سـاختار اثر، شـیوه 
ارجاع دهـى و اسـتفاده از منابـع، فراهـم آوردن فهرسـت ها و نمایه هـاى مناسـب بـراى 

کتـاب خود را نشـان خواهـد داد.  
هـدف اصلـى ما این اسـت که این نشـریه بتواند پایگاهى براى نشـر مقـاالت انتقادى 
دربـاره مهم تریـن کتاب هاى منتشرشـدة دو سـال اخیر در حـوزة ادبیات و هنـر در ایران 
و جهـان باشـد. البتـه گاه اگـر نقدهایـى بـر کتاب هـاى مهمـى کـه در سـالیان گذشـته 
انتشـار یافتـه، نوشـته شـود، کتاب هایـى کـه ضرورت بررسـى آن احسـاس مى شـود، آن 

نقدهـا نیـز به میـان دیگر مقـاالت راه خواهنـد یافت. 
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در اینجـا الزم مى دانـم تصریـح کنـم کـه هـر مقالـه اى کـه در نقـد نوشـته مى شـود 
بایـد داراى ویژگى هایـى باشـد کـه دقایـق آن ویژگى هـا در مقالـه اى کـه ترجمـه اش در 
ایـن شـمارة نخسـت آمـده، ذکـر شـده اسـت. ایـن مقالـه بـه قلـم رابـرت بلکى، اسـتاد 
دانشـگاه کالیفرنیـا، بـا عنـوان «چگونـه مقالـه اى در نقـد و بررسـى کتاب بنویسـیم؟» از 
مهم تریـن مقاالتـى بـوده که در سـالیان اخیـر در این باب مـورد ارجاع قرار گرفته اسـت. 
هرچنـد ایـن مقالـه خطاب به دانشـجویانى اسـت که مى خواهنـد براى بار نخسـت مقاله 

نقـد کتـاب بنویسـند، امـا حـاوى مطالبى اسـت کـه یـادآورى آن بى فایده نیسـت. 
 مقالـه نقـد کتـاب بایـد شـامل گزارشـى از محتویـات کتـاب و خالصـه اى از آن بـه 
همـراه ارزیابـى منتقـد باشـد. ارزیابى منتقد هم باید شـامل مطالبى از این دسـت باشـد: 
معرفـى نظریـۀ نویسـنده در کتـاب و بیـان آن بـا زبـان منتقـد، بیـان نظـر کلـى منتقـد 
دربـارة کتـاب و دالیـل او بـراى ایـن نظـر، بحث دربـارة مستندسـازى نظریۀ نویسـنده و 
کامیابـى یـا ناکامـى او در نتیجه گیـرى از شـواهد و مسـتندات، و نشـان دادن بحث هـاى 
اساسـى کتـاب و دادن پیشـنهادهایى بـراى حـذف بخش هایـى کـه احیانـاً اضافى انـد یا 
از قـوام کافـى برخـوردار نیسـتند و بـا بدنۀ کتـاب همخوانـى ندارند. همچنین نویسـندة 
نقـد بایـد از نوشـتن عبارت هایـى چـون مـن فکـر مى کنـم، یـا گمـان مى کنـم و امثـال 
آن بپرهیـزد. هـر اظهارنظـر منتقـد مى بایـد مدلـل و متکـى بـر مثال ها و شـواهد باشـد. 

مطالعـه ایـن مقالـه، بى تردیـد بـراى نویسـندگان ایـن نشـریه مفید خواهـد بود.
عـالوه بـر مطالـب مذکـور کـه به طورکلـى شـیوه نامۀ نـگارش مقالـۀ نقد اسـت، باید 
تصریـح کنـم کـه یکى از نـکات مهم در نگارش نقد بـر کتاب هاى پژوهشـى، بحث دربارة 
جایـگاه آن کتـاب در میـان دیگر آثار از این دسـت اسـت. بـه همین دلیل نویسـندة نقد 
بایـد تسـلط کافـى بـر حـوزة مطالعاتـى داشـته باشـد و کتاب شناسـى موضـوع را بداند. 
همچنیـن در مـورد آثـار ترجمه شـده گاهـى ضـرورت توجـه بـه متـن اصلى وجـود دارد 
کـه منتقـدان بایـد بـه ایـن امر هـم توجه داشـته باشـند. بـراى مثـال معادل گذارى هاى 
مناسـب در کتـاب از مهم تریـن ویژگى هـاى یـک اثـر خوب اسـت کـه هنگام نقـد کتاب 

باید به آن اشـاره شـود. 
مقـاالت ایـن شـماره از مجلـه را مى توانیـم بـه دو گـروه مقـاالت نقـد کتاب هـاى 
پژوهشـى حـوزه ادبیـات و مقـاالت پژوهشـى حـوزه هنـر تقسـیم کنیـم. بخشـى را بـه 
معرفـى کتاب هایـى اختصـاص داده ایم که حاوى آخرین دسـتاوردهاى پژوهشـى هر یک 
از ایـن دو حـوزه باشـد. نقـد تصحیـح متـن و نقـد رمـان را هم در دسـته هایى بـا همین 

عنـوان جـاى داده ایم.
یکـى از مهم تریـن ویژگى هـاى نویسـنده و منتقـد مجـرب آشـنایى با کتاب شناسـى 
حـوزه مـورد مطالعـه و پژوهـش اسـت. متأسـفانه در سـال هاى اخیر به سـبب ناآشـنایى 
نویسـندگان بـا مبانـى تحقیـق ایـن کاسـتى در بیشـتر مقـاالت و کتاب هـاى تألیفـى به 
چشـم مى خـورد. نقـِد درخور آثار پیشـین راه را براى نـگارش آثار بعـدى فراهم مى آورد.

تولدى دیگر
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بـه همیـن سـبب تـالش مى کنیـم در هـر شـماره بخشـى را بـه کتاب شناسـى برخـى 
موضوعـات اختصـاص دهیـم و در صفحاتـى انـدك به صـورت فشـرده بـه مناسـبت درج 
مقالـه یـا نقـد کتابـى در یکـى از موضوعات هنرى یـا ادبـى، کتاب شناسـى آن را حداقل 
در حـوزه منابـع فارسـى ارائـه دهیـم. در ایـن شـماره بـه سـبب درج مطالـب نشسـت 
ادبـى دربـاره کتـاب پژوهشـى انتقادى بـر مکتب هـاى ادبى، کتاب شناسـى فشـرده اى از 

جنبش هـاى ادبـى جهـان ارائـه خواهد شـد. 
در برخـى شـماره هاى پیشـین ایـن نشـریه مقاالتى تحـت عنوان نقِد نقد چاپ شـده 
بـود. در ایـن نشـریه هم ما از این دسـت مقـاالت اسـتقبال مى کنیـم و امیدواریم فرصت 
پاسـخگویى بـه منتقـدان بـراى نویسـندگان آثـار باقـى بماند. امـا در همین جا یـادآورى 
مى کنـم کـه ایـن فرصـت فقـط یک بـار بـراى نویسـندة نقـد و یک بـار بـراى نویسـندة 
کتـاب فراهـم مى  شـود و از ادامـۀ گفتگـو در قالـب مقاالتـى بـا عنـوان نقـِد نقـِد نقـد... 
معذوریـم. درصورتى کـه ضـرورت ادامـه این گونـه مباحثـات احسـاس شـود مى توانیـم با 
پیشـنهاد یکـى از طرفیـِن بحـث، بـا برگـزارى نشسـت هایى با حضـور نویسـنده و منتقد 

فرصـت گفتگـو را فراهـم آوریم.
طبیعتـاً در مجالتـى از ایـن نـوع کـه هدفـش نقـد و بررسـى کتاب هـاى پژوهشـى 
و منتقدانـه اسـت، جایـى بـراى نقـد داسـتان و شـعر باقـى نمى مانـد. بااین حـال تـالش 
مى کنیـم در هـر شـماره یکـى دو مقاله از این دسـت را هـم در میان نقد آثـار دیگر جاى 

دهیـم تـا مجلـه ادبیـات و هنـر خالـى از نقد هنـر و ادبیـات نماند. 
همـکاران مـن در شـوراى علمـى همـکارى فراوانى در انتشـار این شـماره داشـتند و 
انتخـاب مقـاالت ادبـى نتیجـه مشـورت بـا اسـتادان بزرگـوار دکتـر علیرضا انوشـیروانى، 
دکتـر قـدرت اهللا طاهـرى، دکتـر عیسـى امن خانـى و دکتـر بهـروز ایمانـى بـوده اسـت. 
همـکاران عزیـز گـروه هنـر دکتـر اسـماعیل بنـى اردالن، دکتـر محمـد خزایـى، دکتـر 
مهـرداد پورعلـم و دکتـر محمدرضا مریدى نیز در انتشـار این شـماره همـراه من بوده اند 
و مقـاالت حـوزه هنـر بـه تأیید این بزرگواران رسـیده اسـت. سـرکار خانم الهـه رجبى فر 
معـاون نشـریه نیـز نقش بسـزایى در شـکل گیرى آن داشـتند که همین جا سپاسـگزارى 
خـود را از ایـن بزرگـواران اعـالم مى کنـم و امیـدوارم شـماره هاى آتـى با یارى دوسـتان 

و اسـتقبال مخاطبـان، پربارتر و ارزشـمندتر شـود. 
مریم حسینى
سردبیر
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«شـخصیت مـورد عالقـۀ من در ایـن کتـاب....» و «من مطالعـۀ این کتـاب را به این 
دلیـل توصیـه مى کنـم کـه...» جمـالت خاصى هسـتند کـه از ویژگى هـاى بـارز گزارش 
کتـاب به طـور سـنتى اسـت، امـا ایـن جمـالت نمونـۀ اعـالى راهنمایى هایى نیز هسـت 
کـه مى کوشـد دانشـجویان را بـراى ارزیابى انتقادى و نقد و بررسـى کتاب ها کـه غالباً در 
بسـیارى از کالس هاى دانشـگاه در انتظار آنهاسـت اندکى آماده کند. پرسـش اینجاسـت 
کـه مـا در مقـام معلـم چطـور مى توانیـم گزارش هـاى کتـاب را از این سـطح از سـادگى 
فراتـر بریـم و هـوش و توانایـى اندکـى را کـه از دانشـجویانمان طلـب مى کنـد افـزون 
سـازیم؟ مـا چگونـه مى توانیـم نوشـتن نقـد و بررسـى کتـاب را آمـوزش دهیـم؟ یعنـى 
آمـوزش مهارتـى کـه بـه رشـد و گسـترش مهارت هـاى تفکـر پیچیده تـر و سـطح باالتر 
کمـک مى کنـد (مثـل رشـد کامـل افـکار و توضیـح و توجیـه واکنش هایمـان در هنـگام 
مطالعـۀ کتـاب، یعنـى همـان چراهایـى کـه در عنوان مقالـه آمـده)؛ مهارتى کـه فراتر از 
تکلیـف و مشـق شـب، فى نفسـه از ارزش آموزشـى برخـوردار اسـت. آنچه در پـى مى آید 

پیشـنهاد چنـد شـیوة تفکـر و راهـکار عملى در پاسـخ بـه این پرسش هاسـت. 
نقـد و بررسـى کتـاب، خـواه به منظـور انتشـار در نشـریات تخصصـى نوشـته شـود 
و خـواه بـراى انتشـار در روزنامـه یـا ارائـه در کالس درس، عمومـاً در پـى دسـتیابى بـه 
دو هـدف مشـترك اسـت: نخسـت، خواننـده را از مضمـون کتـاب مطلـع سـازد و دوم، 
ارزیابـى اى فراهـم آورد کـه نشـان دهندة داورى نقدنویـس دربـارة کیفیـت کتاب باشـد. 
انجـام ایـن تکلیـِف دوجانبـه غالبـاً بـراى بسـیارى از دانشـجویان کار آسـانى نیسـت. اما 
ازآنجاکـه میزان موفقیت دانشـجویان یا شکسـت آنهـا در انجام تکالیفشـان تا حد زیادى 
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مقالۀ آغازین

همان قـدر کـه بـه هوش یـا تجربۀ آنها بسـتگى دارد به وضوح و روشـنِى راه و روشـى که 
در پیـش مى گیرنـد نیز وابسـته اسـت، مـن در اینجـا راهکارهایـى را طرح ریـزى کرده ام 
کـه در ادامـه آنهـا را معرفـى مى کنـم. هـدف از ایـن راهکارها آن اسـت که رشـد افکار و 
نـگارش نقـد را آسـان تر کنـد. ایـن راهکارهـا بخشـى جدایى ناپذیـر از برنامۀ درسـى من 
هسـتند، یعنـى آن بخـش از برنامـۀ درسـى مـن کـه به نقـد و بررسـى کتـاب اختصاص 
یافتـه و ایـن سـه بخـش را شـامل مى شـود: 1) بحثـى دربـارة چیسـتى نقـد و بررسـى 
کتـاب و هـدف از ایـن تکلیـف درسـى بـه همـراه توصیه هایـى در زمینۀ چگونگـى انجام 
ایـن کار؛ 2) شـرحى در ایـن بـاره کـه خالصـۀ کتـاب چیسـت و چگونـه مى تـوان آن را 
نوشـت؛ و 3) توضیحـى دربـارة جوهـرة نقـد و امکانـات متنوع آن کـه مى تـوان (در قالب 
پرسـش هایى) آنهـا را بررسـى کـرد. اسـتادان مى تواننـد و بایـد پرسـش هاى پیشـنهادى 
مـرا مطابـق بـا نیازهـاى خودشـان و سـازگار بـا سـطح توانایى ادراکـى دانشجویان شـان 
تغییـر دهنـد. به عـالوه، مـن معمـوالً در کالس وقتى را به شـرح شـفاهى، و زمانـى را نیز 
بـه پرسـش و پاسـخ اختصـاص مى دهـم و هـر دوى ایـن کارهـا را یک بـار زمانـى انجـام 
مى دهـم کـه برنامـۀ درسـى را توزیـع کـرده ام و بـار دیگـر هـم یکـى دو هفتـه پیـش از 

آن کـه زمـان ارائۀ تکلیف سـر برسـد.

گفتگو و آماده سازى
روشـى مفیـد بـراى آمـاده کـردن دانشـجویان بـه انجـام کارى کـه از آنهـا انتظـار داریم 
گفتگوسـت و در ایـن مـورد گفتگـو دربـارة ماهیـت نقدنویسـى اسـت. هـدف از نقـد و 
بررسـى کتـاب چیسـت؟ چطـور بایـد خواننـده را آگاه کنـد؟ من دانشـجویان را تشـویق 
مى کنـم دربـارة انـواع اطالعاتـى کـه نقد و بررسـى کتاب باید حاوى آن باشـد یا نباشـد، 
تبادل نظـر کننـد؛ همچنیـن دربـارة شـیوه هاى متنوعـى کـه مى تـوان بر اسـاس آن نقد 
کتـاب را سـامان داد و اینکـه یـک نقـد تـا چه حد مجاز اسـت بـراى اعالم نظر شـخصى 
نقدنویـس بـه کار رود. البتـه هـر یک از اسـتادان در این زمینـه رهنمودهـا و اهداف خود 
را دارنـد، امـا ازآنجـا کـه همیشـه بـراى رسـیدن بـه هدفـى واحـد مى تـوان رویکردهاى 
متنوعـى اتّخـاذ کـرد شـخصاً تـا جایى که بتوانـم مى کوشـم آزادى عمل بیشـترى بدهم. 
مـا همچنیـن دربـارة اینکـه نقدنویـس بایـد (یـا نبایـد) چـه فرضیاتـى را مسـلّم بداند و 
دربـارة مخاطبانـى کـه برایشـان مى نویسـیم (یعنى سـطح پیچیدگـى نوشـتار) نیز بحث 
مى کنیـم. مـن از دانشـجویان مى پرسـم در مقـام خوانندة نقد و بررسـى یـک کتاب، چه 
چیـزى دوسـت داریـد بدانیـد کـه به شـما کمک کنـد تا بـراى خوانـدن یـا نخواندن آن 

کتـاب تصمیـم هوشـمندانه اى بگیرید؟ 
مـن همچنیـن بـه دانشـجویانم توصیـه مى کنـم کـه وقتـى مشـغول خوانـدن کتابى 
مى شـوند کـه مى خواهنـد بـر آن نقد و بررسـى بنویسـند، کاغـذ و قلم و دسـتورالعمل ها 
را دمِ دسـت بگذارنـد تـا بتوانند از هر واکنشـى که هنـگام خواندن کتاب نشـان مى دهند 



35011

 ۲ ــــــــ ۱  ،  
ـــــــ   ۱۳۹۷

چگونه نقد و بررسى کتاب بنویسیم؟

همان وقـت و درسـت بـه همـان شـکل کـه بـه ذهنشـان مى رسـد یادداشـت بردارنـد. 
درسـت همان طـور کـه کسـى کـه شـاهد وقـوع جرمـى بـوده اگـر آنچـه را دیـده اسـت 
بالفاصلـه ثبـت و ضبـط کـرده باشـد، شـاهد موثق تـرى محسـوب مى شـود تـا کسـى 
کـه بخواهـد بعـداً آن را بـا رجـوع بـه حافظـه اش بـه یـاد آورد. بنابراین دانشـجویان هم 
بهتـر اسـت بـه جـاى آن کـه صبـر کننـد تـا همـه بـا هـم جمـع شـود و بعـد از آن کـه 
کتـاب تمـام شـد همـه را با هـم سروسـامان دهند، همـان وقتى کـه فکرى به ذهنشـان 
خطـور کـرد آن را یادداشـت کننـد و آن افـکار را بـا وضـوح بیشـترى به خاطر بسـپرند. 
به این ترتیـب فکر هـا و اندیشـه ها گم نمى شـوند، به دسـت فراموشـى سـپرده نمى شـوند 
یـا ابتـر نمى ماننـد و وقتـى خوانـدن کتاب به پایان رسـید دانشـجویان صاحـب مجموعۀ 
کاملـى از یادداشـت ها هسـتند کـه مى تواننـد از مجمـوع آنهـا نقـد و بررسـى کتـاب را 
فراهـم آورنـد. اگـر کسـى صبـر کند تا افـکارش را بعـد از خوانـدن کتاب گـردآورى کند 
نتیجـه اش احتمـاالً سـردرگمى و کمبـود ایـده اسـت. در عـوض، یادداشـت بردارى حین 
فراینـد خوانـدن، مطلـب بیشـترى، حتـى گاهـى بیـش از آنچـه مـورد نیـاز اسـت، گرد 
خواهـد آورد. بنابرایـن هنـگام برداشـت محصـول، نتیجۀ بیشـترى عایدمان خواهد شـد.

نقـد و بررسـى کتـاب هـم ماننـد هر قطعـۀ نوشـتارى دیگر، خـواه گـزارش تحقیقى 
باشـد، خـواه برگـۀ امتحانـى پایـان تـرم، خـواه هـر چیز دیگـر، زمانـى خواندنى تر اسـت 
کـه با مقدمه شـروع شـود. ایـن مقدمه مى تواند اشـکال گوناگون داشـته باشـد؛ از جمله، 
داسـتاِن شـخصِى طنزآمیزى باشـد کـه به موضـوع کتاب مربوط اسـت؛ داسـتانى کوتاه، 
برگرفتـه از خـود کتـاب کـه مى تـوان بـراى معرفى محتـواى وسـیع تر کتـاب از آن بهره 
گرفـت؛ یـا حتـى نقل قولـى زیرکانـه که بـراى نوشـتن مقدمه مى تـوان بر آن تکیـه کرد؛ 
از همـۀ اینهـا مى تـوان به شـکلى مفیـد براى جلـب توجه خواننـده بهره گرفـت. هرچند 
اطالعـات سـاده تر و اساسـى ترى نیز هسـت که یک مقدمـۀ تأثیرگذار بایـد  اندکى از آن 
برخـوردار باشـد تـا خواننـده را آمـادة دریافت مطالبى کنـد که در پى خواهـد آمد، یعنى 
مـرورى بـر کتـاب کـه هـم خالصـه اى موجـز از کتـاب را در برمى گیـرد و هم برداشـتى 
از داورى کلـى نقدنویـس دربـارة کتـاب را شـامل مى شـود. بنابرایـن خواننـده مجهـز به 
چنیـن ابـزارى کـه کارکردى همچـون جملۀ نظریه3 دارد، آماده اسـت تا بـه بخش اصلى 

نقد و بررسـى کتاب وارد شـود.

خالصۀ کتاب
خالصـۀ مؤثـر از یـک کتاب، شـامل طرح کـردن و تأکید بر مشـخصه هاى اصلـى، الگوها، 
مفاهیـم، مضامیـن، اندیشـه ها و خصوصیـات کتـاب اسـت و تـا حـدى مجـاز اسـت بـه 
جزئیـات بپـردازد کـه محدودیت هایـى کـه اسـتاد آن را تعییـن کـرده امـکان مى دهـد. 
خالصـۀ کتـاب، مى توانـد بـه کوتاهـى یـک جملـه باشـد (البتـه اگـر چنیـن حـدى از 
تلخیـص، مطلـوب باشـد اگـر هـم نبـود بـه جایـش مى تـوان ماهیـت چنین جملـه اى را 
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همچـون بخشـى از مقدمـه، یعنـى به مثابـه جملـۀ حامـل ایـدة اصلـى4 بـه کار بـرد) یـا 
در حـد یـک بنـد باشـد یـا مى توانـد در حـد یـک، دو، یـا سـه صفحـه ادامـه پیـدا کند. 
بـه نظـر مـن بهتریـن خالصـۀ کتـاب، خالصه اى اسـت حـدوداً سـه صفحه اى (یا شـامل 
نیمـى از طـول کل مقالـه)، از ایـن نظر کـه به دانشـجو فرصت مى دهد کتـاب را توصیف 
کنـد بى آنکـه سـبب شـود دیدگاه خـود را به هـدف نقد و بررسـى کتاب از دسـت بدهد. 
ازآنجاکـه هرچـه خالصـه کوتاه تـر باشـد نوشـتن آن دشـوارتر اسـت (بـه ایـن دلیـل که 
بخـش بیشـترى بایـد به شـکلى منسـجم بـا کلماتى کمتر بیان شـود) شـاید بهتر باشـد 
کـه اسـتاد محـدودة نوشـتار را تـا جایـى کـه به طـور متعـارف، در حـّد دانـش و تـوان 

دانشجوسـت تعییـن کند. 
مـن در مرحلـۀ نـگارِش عملـِى خالصـه، دانشـجویان را تشـویق مى کنـم کـه از بیان 
خودشـان اسـتفاده کنند و اندیشـه ها و خط داسـتان را در قالب کلمات و عباراتى جدید 
و از آن خودشـان بریزنـد. درعین حـال، کلمـات و عباراتـى کـه مسـتقیماً از خـود کتـاب 
نقـل مى شـود بایـد در گیومـه قـرار بگیـرد، امـا باید در بیشـتر مـوارد از اسـتفاده از بیان 
خـود نویسـنده پرهیـز کرد، چـون این کار بـه تفکر اصیل لطمـه مى زنـد. به عبارت دیگر، 
خالصـه کـردن راه خوبـى براى یادگیرى و همسان سـازى و شـرح اندیشه هاسـت اما این 
فراینـد به خوبـى صـورت نمى گیـرد، مگـر آنکه آنچـه خوانده و درك شـده بـه زبان خود 
دانشـجو بیـان شـود، و ایـن کار بایـد بـه شـیوه اى صـورت گیرد که بـراى خود دانشـجو 

باشـد. مفهوم  نیز 
به عـالوه اغلـب بـراى دانشـجویان خـوب اسـت کـه تلخیص را به شـکلى ارائـه دهند 
کـه بیانگـر سـازماندهى کتـاب باشـد. بایـد آن را به گونـه اى نوشـت که گویـى کل کتاب 
را از تلسـکوپى وارونـه مشـاهده کرده ایـم، یعنـى ازآنجاکـه یکـى از اهـداف مقالـۀ نقـد و 
بررسـى کتـاب، بیـان ایـن نکتـه اسـت کـه یـک کتاب تـا چـه حـد سـازماندهى مؤثرى 
داشـته اسـت، خالصـه کردن کتـاب به چنین شـیوة تأمل انگیـزى کمک مى کنـد به این 
هـدف دسـت یابیـم. به بیان دیگـر، ارائۀ تصویـرى حقیقى اما فشـرده از کتاب باید شـامل 
شـیوه اى شـود کـه در آن سـازماندهى کتـاب نیـز ارائه شـود؛ هرچند به منظور دسـتیابى 
بـه مقالـه اى یکپارچـه کـه ویژگـى اصلى و نکتـۀ عمـدة روایت را برجسـته سـازد باید از 

خالصـۀ فصـل به فصـل اجتنـاب کرد.
در نهایـت، برخـالف آنچـه شـاید بعضى از دانشـجویان تصـور کنند معموالً نویسـندة 
نقـد بـا نوشـتن خالصۀ کتـاب نمى تواند محتواى کتاب را شـامل مجموعـه اى از فرضیات 
یـا دالیلـى مبتنـى بر تعـدادى تصّورات بدانـد و آن را به روشـنى درك کنـد.5 حتى اینکه 
فقـط بـه دانشـجویان بگوییـم آنهـا بایـد از تلخیص فراتـر بروند و بـه قلمـرو تحلیل وارد 
شـوند به خودى خـود کافـى نیسـت. در عـوض، همان طـور کـه اسـباب بازى هاى کودکان 
غالبـاً بـا دسـتورالعملى همـراه اسـت و شـیوة سـاختن و سـرهم کـردن آنهـا را آمـوزش 
مى دهـد، مـا نیـز بایـد بـه دانشـجویان راهنمایى هایـى ارائه کنیـم که یک روش شناسـى 
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بسـازد و بـه آنهـا کمـک کند تـا ظرفیت تفکرشـان را بـاال ببرند.

نقد6
دانشـجویان غالبـاً وقتـى نوشـتن نقـد را بـه عهـده مى گیرنـد بـه دالیـل متعـدد دچـار 
نگرانـى مى شـوند. نخسـت بـه این دلیـل که آنها نـه نقدنویـس حرفه اى هسـتند و نه در 
حـوزة کتابـى کـه مى خوانند، متخصـص؛ در نتیجه غالبـاً چنین تکلیفى را فراتر از سـطح 
دانـش خـود مى داننـد. مـن معمـوالً بـا این پرسـش آنـان روبه رو مى شـوم: «آخـر چطور 
مى توانـم دربـارة موضوعـى کـه از آن هیـچ چیـز نمى دانم دیدى نقادانه داشـته باشـم؟» 
دوم، ازآنجاکـه دانشـجویان تجربـۀ اندکـى در زمینـۀ نقدنویسـى دارنـد یا در ایـن زمینه 
به هیچ وجـه تجربـه اى ندارنـد فکـر مى کننـد از ایـن توانایـى برخـوردار نیسـتند. سـوم، 
ازایـن رو کـه غالبـاً بـه آنهـا اجازه داده شـده با همان سـطح از تفکـِر کم مایه که مسـتلزم 
هـوش چندانـى نبـوده و وادارشـان نکـرده کـه سـخت تر تـالش کننـد میـدان را خالـى 
کننـد. یکـى از وظایـف ما در مقام اسـتاد این اسـت که دانشـجویان را وادار به پیشـرفت 
کنیـم، نشانشـان دهیـم کارى را کـه وراى توانایى شـان بـه نظـر مى رسـد چگونـه انجـام 
دهنـد. ایـن همـان چیزى اسـت که من مى کوشـم بـا ارائۀ ایـن راهکارها و پرسـش هایى 

کـه در پـى مى آید بـه آن جامـۀ عمل بپوشـانم.
در آغـاز، در مقدمـۀ ایـن بخـش از برنامـۀ درسـى خـود بـراى دانشـجویان روشـن 
و  پاسـخ ها  فکرهـا،  اسـت:  شـده  تشـکیل  بخش هایـى  چـه  از  نقـد  یـک  کـه  مى کنـم 
واکنش هـا بـه آنچـه مى خوانیـم اجـزاى تشـکیل دهندة نقدنـد. ایـن نقـد قـرار نیسـت 
از لحـاظ کیفـى شـبیه نقـِد یـک متخصـص باشـد؛ یـا انتظـار نمـى رود که نشـان دهندة 
مهـارت و اسـتادى اى باشـد کـه احتمـاالً از آن برخـوردار نیسـتیم - اگرچـه بـا کسـب 
تجربـه مى توانیـم بیاموزیـم کـه چگونه بر اسـاس دانش عمومى مـان کتابـى را نقد کنیم 
و بـر پایـۀ توانایـى فردى مـان مباحثـه اى را درك کنیـم یـا فرضیـه اى را بیازماییـم. مـن 
همچنیـن مى کوشـم ایـن تصـور را کـه هـر انتقـادى باید منفـى باشـد از میان ببـرم. در 
واقـع مـن بـه دانشـجویانم اطمینـان مى دهم کـه اگر فقـط حرف هایـى مثبـت در تأیید 
مطالـب کتـاب دارنـد هیچ ایرادى ندارد؛ «شـگردش» آن اسـت کـه بتوانند هـر موضعى 

را کـه اتخـاذ کرده انـد توجیـه و آن را اثبـات کننـد.
مـن از دانشـجویانم انتظـار دارم کـه نسـبت بـه کتـاب واکنـش نشـان دهنـد، امـا 
ازآنجاکـه آنهـا نمى داننـد بایـد بـه چـه چیـزى واکنـش نشـان دهنـد ایـن امر، خـود به 
بخشـى از مشـکل تبدیـل مى شـود؛ بنابراین، من پرسـش هاى مهم زیـادى فراهم کرده ام 
که دانشـجویان را تشـویق مى کنم پیش از خواندِن کتاب، در خالل آن و پس از خواندن، 
آنهـا را در ذهـن داشـته باشـند. ایـن پرسـش ها در مجمـوع، بهانـه اى فراهـم مى کند که 
حـواس دانشـجو را از امنیتـى که بى تجربگى برایـش به ارمغان آورده و راه گریزى آسـان 
بـر سـر راهـش قـرار داده، پـرت کنـد و یـارى اش کنـد تـا ذهنـش و توانایى هـاى تفکـر 

چگونه نقد و بررسى کتاب بنویسیم؟
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انتقـادى اش را تقویـت کنـد. تأکیـد مى کنـم که ایـن پرسـش ها را نباید به ترتیب پاسـخ 
گفـت. نبایـد آنهـا را مثل شـماره هایى دانسـت که به مشـتریان فروشـگاه مى دهنـد تا به 
نوبـت صدایشـان کننـد. در واقع، شـماِر این پرسـش ها بسـیار بیـش از آن اسـت که تنها 
یـک نقـد بتوانـد بـه تمامـى آن بپـردازد. اینهـا در مقابـل، به مثابـه نوعى یادآورى اسـت 
تـا مخـازن فکـرى را به خوبـى پـر کنـد و شـیوه هاى پژوهـش را به کسـانى کـه در حوزة 
نقـد نوآموزنـد، آمـوزش دهـد. اسـتادان بایـد ایـن فهرسـت را مـرور کنند و تـا جایى که 
بـه نظرشـان مناسـب مى رسـد راهنماهایى را از آن میـان براى دانشجویانشـان برگزینند. 
دانشـجویان نیـز بایـد آمـوزش ببیننـد تـا مفیدتریـن پرسـش ها را انتخـاب کننـد (مثًال 
بـراى یـک نقـد سـه صفحـه اى، پنج تا هفت پرسـش) و بـر آن متمرکـز شـوند. بنابراین، 
پاسـخ دادن بـه هـر تعـداد پرسشـى کـه مناسـب مى دانید بخشـى از یـک مقالـۀ روان و 
خوشـخوان را تشـکیل مى دهـد کـه جمـالِت حامِل ایـدة اصلـى7 و رابط هـا8 آن را کامل 

مى کنـد. به بیان دیگـر، نقـد مؤثـر، نوشـتارى اسـت کـه منسـجم و صریح نیز باشـد.
1. برداشـت کلـى شـما از کتـاب چیسـت؟ ایـن برداشـت بـر چـه اساسـى شـکل 
گرفتـه اسـت؟ یعنـى بـه خواننـده بگوییـد چـه فکـر مى کنیـد و چگونـه بـه ایـن داورى 
رسـیده اید. وقتـى کتـاب را بـراى خوانـدن برگزیدیـد مى خواسـتید چـه چیـزى را یـاد 
بگیریـد؟ توقعاتتـان تـا چـه حـد بـرآورده شـد و آیـا کتـاب در این زمینـه مؤثر بـود؟ آیا 
بـا نویسـنده موافـق بودیـد یـا مخالف؟ آیـا گاهى دلتـان مى خواسـت با نویسـنده گفتگو 

کنیـد؟ واکنش هایتـان را بسـط و شـرح دهیـد.
2. فرضیـۀ نویسـنده را مشـخص کنیـد و آن را بـه زبـان خـود شـرح دهیـد. آیـا این 
فرضیـه به روشـنى بیـان شـده بـود؟ در چـه شـرایطى عرضـه شـده و در نهایـت، بسـط 
داده شـده بـود؟ ایـن فرضیـه تـا چـه حـد و به چـه میـزان (یعنى با چـه نـوع از مدارك 
و مسـتنداتى) اثبـات شـده بـود؟ از مثال هایى براى شـرح پاسـخ خـود بهـره بگیرید. اگر 
جـاى مباحـث یـا دیدگاه هایـى در کتـاب خالـى اسـت فکـر مى کنیـد ایـن امـر بـه چـه 

دلیـل رخ داده اسـت؟
3. اهداف نویسـنده چه بوده اسـت؟ تا چه حد موفق شـده اسـت، خصوصاً با در نظر 
گرفتـن شـیوة سـازمان دهى مطالـب کتـاب، بـه این اهداف دسـت یابـد؟ آیا ایـن اهداف 
توجیـه و اثبـات شـده اند؟ (اهداف نویسـنده غالباً در پیشـگفتار یا مقدمۀ کتـاب یا گاهى 
اوقـات در بندهـاى ابتدایـى فصـل نخسـت ذکر مى شـوند. اگـر آنهـا را نیافته ایـد این امر 
چـه نکتـه اى را دربـارة کتـاب یـا نویسـنده فـاش مى کند؟ آیـا به هرحـال توانسـته اید به 
آنهـا پـى ببریـد؟ اگـر پاسـخ مثبـت اسـت، چگونـه؟) سـازمان دهى مطالب کتـاب تا چه 
حـد در خدمـت اهداف نویسـنده بوده اسـت؟ خواه این اهداف صراحتاً بیان شـده باشـد، 

خـواه تلویحـاً ذکر شـده و شـما بـه آنها پى برده باشـید. 
4. موضوعـات اصلـى مـورد نظـر نویسـنده چگونه در کتاب ارائه، شـرح و اثبات شـده 
اسـت؟ چـه فرضیاتـى پشـت این موضوعـات پنهان اسـت؟ به نظر شـما مؤثرترین شـیوه 
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در فشـرده کـردن یـا سـاماندهى دوبـاره بـه طـرح نویسـنده در ارائـۀ مطالـب و مباحـث 
؟    چیست

5. آیا نویسـنده توانسـته اسـت مطالب ارائه شـده را بـه نحو مؤثـرى جمع بندى کند؟ 
آیـا ارتبـاط بیـن جمع بندى مطالب و شـواهدى کـه در اثبات آن آمده بـه نحوى منطقى 

و روشـن صـورت گرفتـه اسـت؟ از مثال هایى براى اثبـات ارزیابى خود بهـره بگیرید.
6. نویسـنده بـه چه نتایجى دسـت یافته اسـت و آیا ایـن نتایج به صراحت بیان شـده 
اسـت؟ آیـا ایـن نتایج، حاصـل پیگیرى فرضیۀ نویسـنده و اهـداف پژوهش و شـیوه هایى 
اسـت کـه ایـن فرضیـه و اهـداف، بـر اسـاِس آن گسـترش یافته انـد؟ به عبارت دیگـر، آیا 

کتـاب به نحـو مؤثرى سروسـامان یافته اسـت؟
7. مفروضاتـى را کـه نویسـنده هـم در رویکـرد بـه کتـاب و هـم در تألیـف کتـاب 
مسـلّم انگاشـته شناسـایى کنیـد. مثًال نویسـنده توقع داشـته خوانندگانـش از چه دانش 
پیشـینى برخـوردار باشـند؟ ایـن مفروضـات بـه چه شـیوة مؤثـرى در ارائۀ کلـى مطالب 
بـه کار گرفتـه شـده اند؟ بـه نظـر شـما نویسـنده چـه مفروضاتـى را نمى بایسـت مسـلّم 

مى پنداشـت؟ چـرا؟
8. آیـا مى توانیـد فلسـفۀ اصلـى  نویسـنده در نـگارش کتـاب را شناسـایى کنید؟ اگر 
پاسـخ مثبـت اسـت ایـن فلسـفه چگونـه بر ارائـۀ مباحث کتـاب تأثیر گذاشـته اسـت؟ و 
اگـر پاسـخ منفـى اسـت، فکـر مى کنید چه نـوع تفکر یا نگرشـى محـرك نویسـنده بوده 

است؟
9. از دیـدگاه نویسـنده، عامـل محـرك تاریـخ چیسـت؟ آیا عمدتـاً نیروهـاى فردى، 
اقتصـادى، سیاسـى، اجتماعـى، ملى گرایـى، طبقـه، نژاد و جنسـیت عامل محـرك تاریخ 
اسـت یـا عاملـى دیگر؟ ایـن دیـدگاِه محرك تاریخ چـه اثرى بر شـیوة پیشـبرد کتاب به 

دسـت نویسنده داشـته است؟
10. آیـا عرضـۀ مطالـب کتـاب از سـوى نویسـنده صحیـح و منصفانه صـورت گرفته 
اسـت؟ آیـا تفاسـیر نویسـنده جانبدارانه اسـت؟ آیـا مى توانید هرگونـه تحریـف، اغراق یا 
دسـت کم گرفتـن مطالـب را در متـن شناسـایى کنید؟ اگر چنین اسـت ایـن کار ممکن 
اسـت بـه چـه هدفى صـورت گرفتـه باشـد و چـه تأثیرى بـر عرضـۀ مطالـب به طورکلى 

گذاشـته است؟
11. آیـا تاریـخ انتشـار کتـاب در مقایسـه بـا مضمـون کتـاب نشـان نمى دهـد کـه 
دوره اى کـه کتـاب در آن نوشـته شـده تأثیـرى بـر نظـر نویسـنده داشـته اسـت؟ مثـًال 
کتاب هایـى کـه در دورة رکـود اقتصـادى بـزرگ آمریکا یـا در طول جنـگ جهانى دوم یا 
در دورة جنـگ سـرد نوشـته شـده اند شـاید تحت تأثیر نگرش هـا و طرز تلقـى غالب قرار 
گرفتـه باشـند. به عبارت دیگـر، ازآنجاکـه هـر عصـرى تاریـخ خـود را مى نویسـد کتاب تا 

چـه حـد نمایانگـر زمانۀ خویش اسـت؟
12. آیـا ملیـت، جنسـیت، نـژاد، قومیت، طبقه یا سـن نویسـنده (تا حـدى که از آن 
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مطلعیـد) بـر نوشـتار نویسـنده مؤثر بوده اسـت؟ آیا نویسـنده، آشـکارا یا پنهـان به هیچ 
نـوع جانبـدارى و تعصبى اعتراف نکرده اسـت؟

13. آیـا مطالبـى کـه در کتـاب عرضـه شـده کنجـکاوى شـما را دربـارة موضـوع 
برنینگیختـه اسـت و آیـا کتـاِب مـورد نظـر هیچ ویژگـى خـاص و منحصربه فـردى دارد؟ 
احیانـاً کتـاب تأثیـرى بـر رونـد تحصیـل یا سـایر فعالیت هاى شـما نداشـته اسـت؟ پس 
از گذشـت یـک هفتـه، یـک ماه یا یک سـال احتمـاالً چه مطلبـى از مطالب کتـاب را به 

یـاد مى آوریـد؟ در اینجـا نیـز پاسـختان را شـرح دهید.                                               
14. آیـا اطالعـات کاملـى در کتاب هسـت؟ آیا موضـوع کتاب، تمام و کمال بررسـى 
شـده یـا بـه شـکل خالصه به آن پرداخته شـده اسـت؟ اگر شـما ویراسـتار کتـاب بودید 
چـه چیـزى بـه کتـاب مى افزودیـد تـا آن را کامل تـر و فراگیرتر کنـد؟ چه مطالبـى را از 
کتـاب مى کاسـتید کـه ممکـن اسـت نامربـوط یـا گمراه کننـده باشـد؟ دلیلش را شـرح 

دهید.
15. کتـاب چگونـه و از چـه نظر نسـبتاً با محتواى درسـى کـه خوانده ایـد در ارتباط 
اسـت؟ آیـا محتـواى کتـاب بـا مطالبـى کـه در کتاب ها یا متـون دیگـر خوانده ایـد یا در 
کالس بحث شـده تناقـض دارد یـا افـزون بـر آنهـا مطالبى دارد؟ ایـن تفاوت هـا را چگونه 

شـرح مى دهید یـا احتمـاالً برطرف مى سـازید؟
16. آیـا کتـاب خوب نگارش یافته اسـت؟ در صـورت تمایل، مطلبـى را از کتاب نقل 
کنیـد تـا سـبک نوشـتارى یا نکتـه اى خاص را روشـن سـازد. مطلبـى که نقـل مى کنید 

کوتـاه و ترجیحـاً یک جمله باشـد. 
17. اگـر کتـاب حـاوى شـکل یـا تصاویـر اسـت (مثـًال عکس هـا، جـداول، نمودارها، 
پیوسـت ها) آیـا خوانـدن آنهـا در پیگیـرى مطالـب، آسـان اسـت؟ آیـا در متـن کتاب به 
آنهـا ارجـاع داده شـده اسـت؟ اگـر چنین اسـت آیا آنها بـه کار گرفته شـده اند تـا هم بر 
متـن و هـم بـر درك شـما از متـن بیفزایند؟ اگر شـما در اسـتفاده از این مـواد و مطالب 

دچار مشـکل شـده اید علـت را شـرح دهید.
18. پانویس هـا یـا ارجاعـات پایـان کتـاب آیـا بـراى شـماِى خواننـده سـودمند بوده 
اسـت؟ آیـا شـما از آنهـا اسـتفاده کردیـد؟ چگونگـى آن را شـرح دهیـد. اگـر در ایـن 
یادداشـت ها بـه چیـزى بیـش از منابـع اسـتناد شـده، ایـن کار در خدمـت چـه هدفـى 

اسـت؟ گرفته  صـورت 
19. کیفیـت کتاب شناسـى اى کـه در کتـاب ارائـه شـده چگونـه اسـت؟ بـا در نظـر 
گرفتـن تاریـخ انتشـار کتـاب، آیـا نویسـنده با تمامـى آثار حـوزة کارى خود آشناسـت و 
آیـا در ایـن زمینـه روزآمـد اسـت؟ به نظر مى رسـد نویسـنده بر چـه نوع منابعـى متکى 
اسـت؟ چه نوع از منابع دسـت اول و دسـت دوم؟ شـما به چه اندازه از کاربرد این منابع 

تحـت تأثیر قـرار گرفتیـد و چرا؟         
20. اگـر فرصـت پیـدا کردیـد کـه از نمایۀ کتاب اسـتفاده کنیـد بهره بـردن از آن تا 

مقالۀ آغازین



35017

 ۲ ــــــــ ۱  ،  
ـــــــ   ۱۳۹۷

چـه حـد برایتـان آسـان یا دشـوار بوده اسـت و چقـدر در یافتـن آنچه در پـى اش بودید 
برایتـان سـودمند بوده اسـت؟ آیـا هیچ موضوعـى بوده کـه در نمایه از قلم افتاده باشـد؟

اکنـون، مجهـز بـه این پرسـش هاـ  که کامـًال طورى طرح شـده تا تفکربرانگیز باشـد 
ـ دانشـجویان راه و روشـى دارنـد کـه مى تواننـد بـر اسـاس آن، مقالـۀ نقد کتـاب خود را 
تدویـن و سـازماندهى کننـد. حاال دیگر ندانسـتِن نحوه انجام ایـن کار، بهانه اى پذیرفتنى 
نیسـت و دانشـجویان، بهتـر مى تواننـد از ایـن شـیوه بـراى خالقیـت بهـره ببرنـد. از این 
طریـق، حتـى مى تواننـد مهارت هایـى را رشـد دهنـد کـه بـا بهره بـردن از آن مى تـوان 
خالصـه و نقـد کتـاب را درهـم آمیخت، به شـیوه اى که ایـن دو، دیگر دو مبحـث جدا از 

هـم و بى ارتبـاط با هم نباشـند. 
به عـالوه بـا آگاهـى از ایـن پرسـش ها و با اندیشـیدن بـه آنهـا دانشـجویان مى توانند 
بیاموزنـد کـه نقادانه تـر بخواننـد و به کار نویسـندگان و چگونگـى آن نیز بیندیشـند. هر 
جزئـى از ایـن مسـیر، مهـم اسـت؛ آموختـن اینکه چطـور نقادانه فکـر کنند و بنویسـند، 
مى توانـد بـه آنهـا در هـر رشـته اى که باشـند کمـک کنـد و به طورکلى مى توانـد موجب 

رشـد هرچـه بیشـتر آنها در مقـام شـهروندانى تحصیلکرده و متفکر شـود. 
دانشـجویان، تـا وقتـى که به خـود فرصت بهره منـدى از تجربۀ نگارش نقد و بررسـى 
کتـاب را نـداده باشـند احتمـاالً تصـور مى کنند که ایـن مهارت خـارج از توان آنهاسـت، 
امـا بـا اسـتفاده از ایـن تابلوهـاى جهت نما به شـکل راهنماها و پرسـش هایى که اندیشـۀ 
آنهـا را هدایـت مى کنـد بسـیارى از آنهـا از ایـن پـس مى تواننـد شـیوه هایى را کشـف و 
در آن رشـد کننـد کـه تاکنـون برایشـان ناشـناخته بـوده اسـت. مطمئنـاً ایـن تجربه به 
انـدازه اى مؤثـر اسـت که این کار را بـه تمرینى مفیـد و هیجان انگیز تبدیـل خواهد کرد. 
خصوصـاً بـا توجـه بـه این کـه من ایـن راهکارهـا را در طـول سـال ها بازنویسـى و اصالح 

کـرده ام و بـه کار بـردن آنهـا بـراى دانشـجویان خودم نیز بسـیار مؤثر بوده اسـت. 

پى نوشت
1. Book Review 

 The His tory Teacher, Volume 27, Number 2, 159-166.:2. این مقاله که ترجمه اى اسـت از فصلى از نشـریۀ
 (February 1994) بـا اندکـى تغییـرات جزئى، به شـکلى ترجمه شـد که به کارِ تمامى دانشـجویان رشـته هاى 

علوم انسـانى بیاید، مترجم.
3. Thesis S tatement

جملـۀ نظریـه: جملـه اى اسـت بیانگـِر فرضیـۀ پژوهشـگر در انـواع نوشـتار تحقیقـى از جملـه در مقالـه، 
پایان نامـه و رسـاله. در واقـع، پژوهشـگر نوشـتارش را بـر اسـاس آن جملـه و در پاسـخ بـه آن مى نویسـد. 
جملـۀ نظریـه معمـوالً در میانـه یـا در پایان بنـد مقدماتِى مقاله ذکر مى شـود و خالصه اى از مسـئلۀ اصلى 

یـا مدعـاى مقالـه را عرضـه مى کند، م.
4. Topic Sentence

چگونه نقد و بررسى کتاب بنویسیم؟
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5. براى دستیابى به بینشى عالى که چگونه به دانشجویان تحلیل نقادانۀ آثار تاریخى را بیاموزید به این 
کتاب رجوع کنید:

Robert F. Berkhofer, Jr., “Demys tifying His torical Authority: Critical Textual Analysis in the 

Classroom.” In: His tory Anew: Innovations in the Teaching of His tory Today, edited by Robert 

Blackey (Long Beach: The University Press, California S tate University, Long Beach, 1993). 

6. Critique

7. Topic Sentences  

8. Transition

رابـط: کلمـه یـا عبارتـى اسـت کـه در هر نوشـتار، ایـده اى را به ایـدة دیگـر پیونـد مى دهد. عبـارات رابط 
انـواع گوناگونـى دارنـد کـه تعـدادى از آنهـا عبارت انـد از: هرچند، امـا، سـرانجام، حتى، در مجمـوع، مثًال، 

وقتى کـه و ... .

مقالۀ آغازین
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نشسـت نقـد و بررسـى کتـاب پژوهشـى انتقـادى کاربـردى در مکتب هـاى ادبـى، روز 
چهارشـنبه 21 شـهریور 1397 سـاعت 17 تـا 19 در محـل سـراى اهـل قلـم خانـه کتاب 
برگـزار شـد. در ایـن جلسـه از دکتـر علـى تسـلیمى عضـو هیئـت علمـى دانشـگاه گیالن 
در مقـام نویسـنده کتـاب، دکتـر مریـم حسـینى عضـو هیئـت علمـى دانشـگاه الزهـرا،

دکتـر ابوالفضـل حـرى عضـو هیئـت علمـى دانشـگاه اراك و دکتـر عیسـى امن خانى عضو 
هیئـت علمـى دانشـگاه گلسـتان در مقـام منتقـد دعـوت شـده بود تـا درباره کتاب سـخن 
گوینـد. نویسـنده کتـاب آقـاى دکتـر تسـلیمى عذرخواهـى کردنـد و موفـق به شـرکت در 
جلسـه نشـدند. آنچـه در ادامـه مى آیـد مجموعـه گفتگوهـاى سـه منتقد حاضر در جلسـه 
دربـارة کتـاب مـورد بحث اسـت. حاضـران در جلسـه از غیبت نویسـنده کتاب ابراز تأسـف 
کردنـد و همگـى مایـل بودنـد پاسـخ  هاى ایشـان را بـه پرسـش هاى مطروحـه در جلسـه 

بشـنوند. امیدواریـم ایـن فرصـت براى ایشـان فراهم شـود.

مریم حسینى:
 بـه نـام خـدا. سـالم عـرض مى کنم خدمـت حاضـران محترم 
در جلسـه و سپاسـگزارى مى کنـم از همکاران خانـه کتاب که 
امـکان برگـزارى چنیـن نشسـتى را بـراى مـا فراهـم کردنـد. 
ایـن جلسـه فرصتـى اسـت بـراى مـا کـه دربـارة مکتب هـاى 
ادبـى بحثـى داشـته باشـیم. ایـن نوع نشسـت ها مجالـى براى 
گفتگوهایى از این دسـت را فراهم مى کند. متأسـفانه نویسنده 
کتـاب، جنـاب آقاى دکتر تسـلیمى، در جلسـه حضـور ندارند 
و در غیـاب ایشـان مـا بایـد جلسـه را برگـزار کنیم و دربارة اثر ایشـان صحبـت کنیم. پیش 
از این کـه وارد بحـث دربـاره خـود کتـاب شـوم ترجیـح مى دهم معرفـى کوتاهى از ایشـان 
داشـته باشـم و نشـان دهم  که شایسـتگى نویسـنده بـراى نـگارش این کتاب تا چـه حد بر 

ارزش آن افزوده اسـت. 

نقد شفاهی
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نقد شفاهى

جنـاب آقـاى دکتـر تسـلیمى دانشـیار رشـته زبـان و ادبیـات فارسـى دانشـگاه گیالن 
هسـتند و کتاب هـاى بسـیارى در زمینـه نقد ادبى و ادبیـات معاصر منتشـر کرده اند. حدود 
ده سـال پیـش کتـاب نقـد ادبـى ایشـان منتشـر شـد. آن زمان کـه ایـن کتـاب در اختیار 
خواننـدگان قرارگرفـت در زمـره معـدود کتاب هـاى تألیفـى حوزة نقـد ادبى بود. ایشـان دو 
کتـاب دیگـر نیـز در حـوزه ادبیـات معاصـر دارنـد  بـا عنوان هـاى  گزاره هایـى در ادبیـات 
معاصـر ایـران «داسـتان» و گزاره هایـى در ادبیـات معاصر ایران «شـعر» که هـر دو به نقد و 
تحلیـل آثـار شـاعران و نویسـندگان معاصر ایران اختصـاص دارد. همچنین ایشـان کتابى با 
عنـوان پیـام هدایـت دارنـد که در آنجا دربارة هدایت و نظریه شـرق و غرب شناسـى سـخن 
مـى رود. ایـن چنـد کتـاب را معرفى کـردم تا بگویـم کتاب پژوهشـى انتقادى کاربـردى در 
مکتب هـاى ادبـى در حقیقـت نتیجـه مطالعاتـى اسـت کـه نویسـنده کتـاب حاضـر هم در 
حـوزه ادبیـات معاصـر ایران داشـته که نتیجه اش این شـده کـه مکتب هاى ادبـى را در آثار 
شـاعران و نویسـندگان ایرانـى و به طـور خـاص البته آثار صـادق هدایت پیـاده کنند و دیگر 

این کـه ایشـان به خوبـى بـا نظریه هـا و آراى نقـد ادبـى جدید هم آشـنا هسـتند. 
کتـاب پژوهـش انتقـادى کاربـردى در مکتب هـاى ادبـى حاصل تالش نویسـنده اسـت 
بـراى توصیـف و تحلیـل تمامـى مکتب هاى ادبـى. نویسـنده در ابتداى کتاب بیـان مى کند 
کـه چـون تاکنـون کسـى بـه همـه مکتب هـا در یـک کتـاب نپرداختـه مـن در حقیقـت 
ایـن هـدف را داشـتم کـه چنیـن کنـم و دوم این کـه ایشـان در حقیقـت در مقدمـۀ کتاب 
پیشـنهاد مى کننـد کـه بتواننـد از طریـق بررسـى مکتب هـاى ادبـى به نقـد ادبى آثـار هم 
دسـت پیـدا کننـد. در ایـن کتاب هرجا نویسـنده بـه معرفى مکتبـى مى پـردازد نمونه اى از 
یکـى از آثـار ادبیـات جهـان را در آن زمینـه مـى آورد و تحلیـل مى کنـد که ایـن خود یکى 
از محاسـن کتـاب اسـت. مثًال در معرفى مکتب امپرسیونیسـم ایشـان بخش هایـى از کتاب 

■ تسلیمى، على (1396) پژوهشى انتقادى کاربردى 
در مکتب هاى ادبى، تهران: کتاب آمه.
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نقد و بررسى کتاب پژوهشى انتقادى کاربردى در مکتب هاى ادبى

مارسـل پروسـت، در جسـت وجوى زمـان ازدسـت رفته، را آورده انـد و یـا چـون بـه مبحـث 
تئاتـر نـو مى رسـند و به اصطـالح بخش ابسوردیسـم که با همیـن عنوان ایشـان آن فصل را 
نام گـذارى کرده انـد، بـراى هرکـدام از شـاخه هایى که ایشـان ذیل این عنـوان از مکتب هاى 
ادبـى از ادبیـات جهـان آورده انـد، داسـتان یـا قطعه شـعرى از آن مکتـب را نمونـه آورده  و 
تحلیل هایـى بـر آن نوشـته اند. یعنـى اینکـه هدف ایشـان فقط موقـوف به این نبوده اسـت 
کـه داسـتان یـا شـعرى را بیاورند، بلکه بـا توصیف و تحلیـل تالش مى کننـد توضیح  دهند 
کـه این شـعر یـا این قطعه از داسـتان کدام یـک از ویژگى هـاى این مکتب  ادبـى را در خود 
دارد و در مرحلـه آخـر در هـر شـش فصـل کتـاب یکـى از آثار هدایـت را هم بـراى تحلیل 
برگزیده انـد تـا نمونـه اى از ادبیـات ایـران در آن مکتـب باشـد. مثًال در فصل کالسیسیسـم 
یـک داسـتان از مجموعـه وغ وغ سـاهاب را مى آورنـد، در بخـش رمانتیسـم داسـتان الله را 
نقـل مى کننـد و در مـورد ویژگى هـاى رمانتیـک اثـر صحبت مى کننـد، در بخش رئالیسـم 
و ناتورالیسـم داسـتان آبجى خانـم را مى آورنـد و ویژگى هاى ناتورالیسـتى این اثر را بررسـى 
مى کننـد و در بخـش سمبولیسـم همین طـور تـا بیاییـم به اگزیستانسیالیسـم که داسـتان 
مـردى کـه نفسـش را کشـت را در پایـان کتـاب خودشـان قـرار مى دهنـد. در حقیقت باید 
بگویـم کـه تحلیـل آثـار هدایـت از منظـر مکتب هاى ادبـى موضـوع دیگر این کتاب اسـت 
و ایشـان بـا توجـه بـه مطالعاتـى کـه در حـوزه  هدایت شناسـى داشـتند تـالش کرده انـد تا 
نشـان دهنـد مـا مى توانیـم تمـام مکتب هـاى ادبـى را در آثـار هدایـت شناسـایى کنیـم؛ 
یعنـى در حقیقـت هدایـت نویسـنده اى اسـت که در آثـارش مـا مى توانیم هـم ویژگى هاى 

سمبولیسـتى و رمانتیـک را ببینیم، و هم رئالیسـتى و پسـامدرن را.
نویسـنده بـراى رسـیدن بـه ایـن اهداف طـرح فصـول شـش گانه اى را بـراى کتاب 
بـراى  تـازه اى  طبقه بنـدى  ایشـان  دارد.  جذابـى  چشـم انداز  کـه  مى کنـد  پیشـنهاد 
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دسـته بندى مکتب هـاى ادبـى پیشـنهاد مى کننـد و آن این کـه تـالش کرده انـد تمامى 
مکتب هـا را ذیـل عنـوان شـش فصـل قـرار دهنـد، بـراى مثـال ذیـل مکتب رئالیسـم 
انـواع رئالیسـم را گنجانده انـد: رئالیسـم انتقـادى، رئالیسـم سوسیالیسـتى، رئالیسـم 
وهمـى و ناتورالیسـم هـم در همیـن بخـش قـرار مى گیـرد و تـا اینجـا البتـه منطقـى 
بـه نظـر مى رسـد، امـا پرسـش هایى در دیگـر بخش هـا بـه وجـود مى آیـد و آن این که 
چـرا مکتـب رئالیسـم جادویـى و سوررئالیسـم را در ذیـل یک عنـوان قـرار مى دهند؟؛ 
چـرا مکتب هایى مانند مکتب انحطاط، امپرسیونیسـم، سمبولیسـم، اکسپرسیونیسـم و 
ایماژیسـم را ذیل سمبولیسـم قرار مى دهند؟ و چرا اگزیستانسیالیسـم و پسامدرنیسم و 
تئاتـر نـو و رمـان نو همـه ذیل ابسوردیسـم جـاى مى گیرنـد؟ ایـن طبقه بندى ها بدون 
هرگونـه توضیحـى در مقدمـه کتـاب یـا فصـل صـورت گرفته اسـت. من فکـر مى کنم 
مهم تریـن بحث هایـى کـه در جلسـه حاضـر خواهیـم داشـت دربـاره طبقه بندى هـاى 

ایـن کتاب اسـت. 
 کتـاب بـا ایـن توصیفاتـى کـه خدمتتـان عرض کـردم حاوى چنـد فرضیه هم هسـت. 
یکـى این کـه عنـوان مى کنند کـه مکتب هاى ادبـى مرده انـد. در صفحه 389 کتاب، ایشـان 
بـه صراحـت اعـالم مى کننـد کـه عمـر مکتب هـا به  سـرآمده اسـت. ایـن نکته اى اسـت که  
ایـن روزهـا زیـاد مى شـنویم و مـن امـروز مى خواهـم بـا دوسـتان دربـاره همیـن موضـوع 
گفتگـو کنـم. فرضیـه دیگرى که پشـت جلد کتـاب مکتب هاى ادبى ایشـان هـم قرارگرفته 
ایـن اسـت کـه مکتب هاى ادبـى تا دیـروز نظریه هایى براى نوشـتن بـود، امـروز مکتب هاى 
ادبـى نظریه هایـى بـراى خوانـدن اسـت. یعنـى بـا توجـه بـه این کـه دیگـر از نظـر ایشـان 
مکتـب ادبـى تولیـد نمى شـود و مکتب ادبى تـازه اى پدید نخواهـد آمد، و زمان  آن گذشـته 
اسـت کـه نویسـندگان بخواهند مثل پاریـس قرن نوزدهـم ذیل مثًال مکتب سمبولیسـم یا 
سورئالیسـم قـرار بگیرنـد، پیـرو بودلر و رمبو باشـند یـا آندره برتون، نظر ایشـان این اسـت 
کـه در حقیقـت مـا امـروز از مکتب هـاى ادبـى اسـتفاده مى کنیم بـراى این که آثـار ادبى را 
بخوانیـم و درك و بررسـى کنیـم و فهم درسـتى از آن داشـته باشـیم.  به نظـر مى آید اینها 
برخـى از پیام هـاى ایشـان در ایـن کتاب اسـت و البتـه نکته دیگـرى که ایشـان در یکى از 
صفحـات کتـاب بیـان کرده این اسـت کـه امـروز دوره مکتب اصالت کلمه اسـت کـه البته 

در ایـن مـورد توضیحـى نداده اند. 
آنچـه تـا االن گفتـم در توصیـف کتـاب بـود. امـا پرسـش هایى در بـاب طبقه بنـدى 
کتـاب دارم کـه گفتـم واقعـاً بـراى مـن روشـن نیسـت کـه ایـن طبقه بندى هـا بـر چـه 
اساسـى صـورت گرفتـه اسـت. همـه مـا مى دانیـم کـه مکتـب رمانتیسـم بر شـکل گیرى 
مکتب سمبولیسـم تأثیرگذار بوده اسـت. مى دانیم که نویسـندگان رئالیسـت جادویى  آثار 
سوررئالیسـت ها را خوانـده بودنـد، ولـى آیـا توجـه به ایـن پیشـینه  مى تواند دلیلى باشـد 
بـر این کـه مـا این مکاتـب را کنار هم قـرار دهیم. مثًال در مـورد دو مکتب سوررئالیسـم و 
رئالیسـم جادویى توجه کنید خاسـتگاه این دو مکتب به نظر من جداسـت. سوررئالیسـم 
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مکتـب نـگارش خـودکار اسـت، مکتبـى اسـت کـه ناخودآگاهـى در آن فرمـان مى دهـد. 
سوررئالیسـم مکتب روان شناسـى شـخصیت هاى داسـتانى اسـت، درحالى کـه دغدغه هاى 
اسـت؛  هویتـى  دغدغه هـاى  اسـت،  اجتماعـى  مسـائل  دغدغه هـاى  جادویـى  رئالیسـم 
یعنـى اگـر آنجـا ناخودآگاهـى اصالـت دارد اینجـا کامـًال خودآگاهـى بـه اوضـاع و احوال 
مردمـان سرزمینشـان اسـت کـه مورد توجـه قرار مى گیـرد. به گمـان من ایـن  دو مکتب 
خاسـتگاه هاى متفاوتـى دارنـد و نـوع ادبى شـان بـا هـم متفاوت اسـت. حتى نویسـندگان 
سوررئالیسـت نـوع ادبـى شـعر را بـراى خودشـان برمى گزیننـد و قالـب ادبى  شـان شـعر 
اسـت، درحالى کـه رئالیسـت جادویى هـا عمومـاً اهـل رمـان و داسـتان اند و روایت هـاى 
خودشـان را آنجـا بیـان مى کننـد. ایـن نمونـه اى از پرسـش هایى بـود کـه در طبقه بندى 

مکتب هـا بـراى مـن مطرح شـد.
نکتـه دیگـرى کـه مى خواهـم بـه آن اشـاره کنـم حجـم زیـاد ایـن کتـاب اسـت و 
مطالبـى کـه گاهى غیرمرتبط به حوزه مباحث کتاب اسـت، مثًال در بخش کالسیسیسـم 
ایشـان پـس از تعریـف مکتـب و شـاخه هاى آن وارد توضیحاتى در مـورد مکتب گوتیک 
مى شـوند و چنـد صفحـه اى فقـط راجـع به گوت هـا مى آید کـه اینها کـه بودنـد، از کجا 
آمدنـد، قوم هـاى وحشـى بودنـد، اینهـا هیـچ ضرورتـى نـدارد. نویسـنده مى توانسـت در  
ایـن  نـوع مطالـب حاشـیه اى خواننـده را ارجـاع دهـد بـه منابعـى کـه از آنهـا در اینجـا 
اسـتفاده کرده انـد. چـون مى دانیـد با این خـروج از مباحث اصلـى کتاب، خوانـدِن کتاب 
منفصـل مى شـود و خواننـده از فضـاى مکاتـب ادبـى بیـرون مى آیـد و وارد یک سلسـله 
مباحـث تاریخـى مى شـود، و امثـال ایـن مـوارد در کتـاب زیـاد اسـت.  بـه نظـرم اگر از 
ایـن کتـاب حـدود صـد صفحه حذف شـود، خدشـه اى بـه سـاختار آن وارد نمى شـود و 
خواندنى تـر هـم مى شـود. پیشـنهاد مـن این اسـت که در ویرایـش بعـدى از حجم کتاب 

کاسـته شود.
 از مـوارد مهمـى کـه در اینجـا بایـد ذکـر کنـم ایـن اسـت کـه نویسـنده در کتـاب 
مکتب هـاى ادبـى بخش هایـى از نمونـه آثـارى را که پیش از ایـن ترجمه اش موجـود نبوده 

از زبان هـاى انگلیسـى و روسـى ترجمـه کرده انـد و ایـن بـر غنـاى کتـاب افـزوده اسـت. 
امـا در پایـان بـه برخـى نکات شـکلى اشـاره مى کنم  که البتـه چندان مهم نیسـت ولى 
توجـه بـه آن ضـرورى اسـت. بـراى مثـال در صفحـه 14 کتـاب (در مقدمـه) کـه راجـع به 
سمبولیسـم صحبـت مى کننـد، ناتورالیسـم را در کنار ایماژیسـم و کوبیسـم قـرار مى دهند 
کـه مطمئناً منظورشـان ناتوریسـم اسـت و احتماالً اشـتباه تایپى اسـت؛ یـا در صفحه 166 
مطلـب یک بـاره قطـع مى شـود. بحـث ایشـان درباره آلن پو اسـت و بعـد یک دفعـه راجع به 
رمـان داغ ننـگ هاوثـورن صحبت مى شـود. ایشـان مى نویسـند که مـن قبًال گفتـم و تکرار 
مى کنـم کـه رمـان داغ ننـگ هاثورن هـم تعالى گرایانه و هم گوتیک اسـت، ولـى من هرچه 
گشـتم پیـش از آن توضیحـى راجـع بـه رمـان هاثـورن در متـن ندیـدم. البته اینهـا نکات 

مهمـى نیسـت و احتمـاالً مشـکالت تایپى و صفحه بندى اسـت.

نقد و بررسى کتاب پژوهشى انتقادى کاربردى در مکتب هاى ادبى
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ابوالفضل حّرى: 
بحـث مکتب هـاى ادبـى در ایـران و جهـان خیلـى پردامنـه 
و چالشـى بـوده و کتاب هـاى بسـیاري هـم کـه نویسـنده بـه 
برخـی در منابـع اشـاره کـرده، در این باره در دسـترس اسـت. 
معمـوالً آنچـه در تدویـن و تبویـب یک کتاب مطرح مى شـود 
ضـرورت آن کتـاب اسـت و این کـه اصًال چـرا باید یـک کتاب 
نـگارش پیـدا کنـد. بـه نظر مى آیـد الزم باشـد نویسـنده طی 
یـک مقدمـه ضرورت نـگارش کتـاب را توضیح دهـد که جاي 
آن در کتـاب دکتـر تسـلیمی خالـی اسـت. در بسـیاري از کتاب هـا درباره مکتب هـاي ادبی 
ایـن مقدمـه آمـده اسـت. در این میان دو کتاب به زبان انگلیسـى نوشـته شـده و جایشـان 
در ایـن کتـاب خالـى اسـت و بـه نظـرم کتـاب حاضـر خیلـى وام دار آن کتاب هـا اسـت. 
یکـی، کتـاب دکتـر منوچهـر حقیقـى، Literary Schools و دیگـري، کتـاب خانم فرح 
یگانـه، Literary Schools: A Reader اسـت کـه بـه نظرم کتاب هایی مهم محسـوب 
می شـوند. در ایـن مقدمـه نویسـنده الزم اسـت اشـاره کند کـه کتابش چه وجوه شـباهتى 
بـه ایـن آثـار دارد و از چه نظر از آنها بازشـناختنی اسـت. در شـروع بحث گفتنی اسـت که 
مجموعـه اي از مالك هـا در بررسـی یـک کتاب مورد نظر اسـت که جامعیت و سـامانمندي 
از جملـۀ آنهاسـت کـه در وقـت ضـرورت از آنهـا سـخن خواهـم گفـت. ابتـدا به عنـوان 
کتـاب اشـاره می کنـم: پژوهشـى انتقـادى کاربـردى در مکتب هـاى ادبـى، سـؤال اول  این 
اسـت کـه چـرا انتقـادى؟ هنگامـی کـه از واژة «انتقـادى» صحبت بـه میان می آیـد، بحث 
 critical discourse» یـا همـان (CDA) تحلیـل گفتمـان یا تحلیـل گفتمان انتقـادى
analysis» مطـرح می شـود. بحـث انتقـادى (critical) بـودن خیلـى مهـم اسـت، یعنى 
اینکـه نویسـنده می خواهـد نقادانـه بـه بحـث ورود پیدا کند و بـه همه چیز به دیده شـک و 

تردیـد بنگـرد. در ایـن کتـاب بحـث نقادانـه چندان مـورد توجه نویسـنده نبوده اسـت.
نکتـه دوم کـه شـاید یکـى از ویژگى هاى این کتاب باشـد، انتخاب و به ویـژه تحلیل آثار 
ادبـی اسـت، لیکـن در تحلیـل آثار بیشـتر بـه مسـائل حول وحوش اثـر ادبى یـا زندگى نامه 
نویسـنده یـا ویژگى هـاى دیگر پرداخته شـده و کمتر بـه مؤلفه هاى مکاتـب ادبی در تحلیل 
و بررسـی خـود آثار توجه شـده اسـت. ازایـن رو کاربران و به ویژه دانشـجویان کـه مخاطبان 
اصلـی ایـن کتـاب هسـتند، نمی دانند کـه چگونه بایـد آثـار را از حیث توجه بـه مؤلفه هاي 

موجـود در مکاتب ادبی بررسـی کنند. 
نکتـۀ مهـم دیگر به مستندسـازي منابـع و مطالب مربوط می شـود. این کتـاب در برخی 
مستندسـازى ها دچار اشـکال اسـت.  بـراي نمونه، میـزان و نحوه نقل قول مطالب نامشـخص 
اسـت و پیـدا نیسـت نقل قـول از کجـا آغـاز شـده و کجا تمام شـده اسـت. نویسـنده از منابع 
بسـیاري (حـدود250 منبـع) اسـتفاده کـرده لیکـن ارجاعـات دقیقی بـه این منابع نشـده و 
ازایـن رو نمی تـوان ایـن منابـع را ردیابـی کـرد. نکتۀ مهم سـوم، تقسـیم بندي هایی اسـت که 
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بـراي مؤلفه هـاي مکاتـب ارائه شـده که برخـی اصًال مبانی نظـري و علمی ندارد. بـراي نمونه 
پیـدا نیسـت چرا رئالیسـم وهمی، ذیل سمبولیسـم قـرار گرفته یا تقسـیم بندي هایی که ذیل 
گرایش هـاي نـو در مکتب هـاي ادبـی انجـام گرفتـه اسـت. نکتۀ چهـارم و مهم که نویسـنده 
انجـام داده، مقایسـه مکتب هـاى ادبى جهان  با دوره هاى زبان و ادبیات فارسـى اسـت. این که 
حاال تا چه اندازه مثًال سـبک خراسـانى با دوره بازگشـت به کالسیسیسـم همخوان باشـد یا 
نباشـد، نکتـه اي دیگر اسـت، لیکن تالش نویسـنده سـتودنی اسـت، ازاین رو که تـالش کرده 

مثـًال بـراى مکتب هـاى ادبى مهـم، نمونه آثـاري از ادبیـات ایرانی ارائـه و معرفی کند. 

عیسى امن خانى: 
آقـاى دکتـر علـى تسـلیمى انسـان دوست داشـتنى،  فروتـن، 
پرمطالعـه و بسـیار دغدغه مندنـد و اى کاش در ایـن جلسـه 
حضور داشـتند. اثر ایشـان نیز داراى محاسـنى اسـت، از جمله 
این کـه وى سـعى دارد مکتب هـاى ادبـى را کاربـردى کنـد و 
ایـن هـدف، آن را از دیگـر آثـار چاپ شـده در حـوزة مکاتـب 
ادبـى چـون مکاتـب ادبـى دکتـر سـیروس شمیسـا و دیگران 
متفـاوت مى کنـد. دربـارة ایـن اثر چنـد نکته به ذهـن مى آید 
کـه ذیـل چنـد عنـوان بیـان مى کنـم. نخسـت خـود مکاتبـى اسـت کـه ذکـر شـده، دوم 
نمونه هایـى از آثـار ادبـى اسـت کـه بـراى مکاتب برگزیده شـده و سـوم بحث هاى فلسـفى 
در حـوزة مکاتـب اسـت. نکتـۀ دیگـر نـام کتاب اسـت کـه پژوهـش انتقـادى کاربـردى در 
مکتب هـاى ادبـى انتخـاب شـده و بـراى آن واژة انتقـادى آمـده کـه اتفاقـاً بـه اعتقـاد مـن 
نه تنهـا رویکـرد آن انتقـادى نیسـت بلکـه بارهـا مؤلـف از انتقـاد دورى مى کنـد و در واقـع 

نگاهـى غیرانتقـادى دارد. مطلـب دیگـر بحـث نـوآورى کتاب اسـت. 
دربـارة خـود مکتب هـا و طبقه بندى آنهـا و جابه جایى جایگاه مکاتب، چنانچه دوسـتان 
اشـاره کردند من هم موافقم که حداقل نویسـنده وقتى مى خواسـت مثًال رئالیسـم جادویى 
را ذیـل سوررئالیسـم بیـاورد بایـد بـراى مخاطـِب خالى الذهن به قـدرى توضیح مـى داد که 
آن را دریابـد. خواننـده هیچ وقـت فکر نمى کند رئالیسـم جادویى ذیل سوررئالیسـت باشـد، 
وقتـى چنیـن ادعایى مطرح مى شـود نویسـنده باید بـه اندازه کافـى توضیح دهد و اسـتناد 
بیـاورد، به خصـوص از سـخنان بنیانگـذاران آن مکاتـب ماننـد مارکـز و دیگران، تـا این ادعا 
بـراى مخاطـب باورپذیر شـود. یعنى نویسـنده براى این نـوآورى اسـتنادى از منابع اصلى و 

مبانـى صاحبان مکاتـب  نمى آورد. 
فلسـفى  مبانـى  نادیـده  گرفتـن  و  بى توجهـى  اسـت  نمایـان  کتـاب  ایـن  در  آنچـه 
مکتب هاسـت. مکاتـب ادبـى مبانى فلسـفى مشـخصى دارند، خصلتـى که عمدتـاً در برخى 
مکاتب آشـکار اسـت، مثل اگزیستانسیالیسـم؛ و در بعضى کمتر، ولى پنهان کردنى نیسـت، 
مثـل ناتورالیسـت یـا رئالیسـت. علـت این کـه مکتب هـاى ادبـى به خصـوص در دورة مدرن 

نقد و بررسى کتاب پژوهشى انتقادى کاربردى در مکتب هاى ادبى
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نقد شفاهى

شـهرت گرفـت مکتب هـاى فلسـفى متعـدد اسـت کـه هر یـک اصولـى را مطـرح مى کنند 
و ایـن اصـول باعـث پدیـد آمـدن مکتب هـاى جدیـد ادبـى مى شـود. بـراى مثـال آنجا که 
نویسـنده دربارة خاسـتگاه رئالیسـم سـخن مى گوید، فقط به وقایع فرانسـه اشـاره مى کند، 
از جملـه این کـه ناپلئـون فـالن سـال آمـد و حکومـت صدروزه داشـت و چـه اتفاقـى افتاد 
و اطالعاتـى دربـاره انقـالب فرانسـه مى دهـد...، گویـى در پاسـخ بـه چرایـى پیدایش شـعر 
نـو بگوییـم، انقالب مشـروطه شـد، در گیـالن آقـاى تنکابنى بـود، در آذربایجان سـتارخان 
و باقرخـان بودنـد و آمدنـد تهـران را گرفتنـد، بعـد نیمـا آمـد و شـعر نـو گفـت.  یعنى اگر 
ناپلئـون نمى آمـد رئالیسـم شـکل نمى گرفـت؟ واقعـاً چـه ارتباطى میـان حکومـت ناپلئون 
و رئالیسـم اسـت؟ وقتـى کـه مى خواهیـم بیـن یـک اندیشـه و یـک سـبک ارتبـاط برقـرار 
کنیـم بایـد بتوانیـم ارتباطـى بر پایۀ مبانى فلسـفى آن اندیشـه برقـرار کنیم. بهتـر نبود که 
نویسـنده بـه ذکـر تحول نظـام معرفت شـناختى در آن قـرن مى پرداخت.  فرانسـیس بیکن 
معتقـد اسـت بـه جاى روش قیاسـى که به کلیـات توجه مى کنـد باید از منطق اسـتقرایى، 
یعنـى توجـه به جزئیات اسـتفاده کرد. رئالیسـم یعنى توجه به جزئیات، نویسـندة رئالیسـم 
مى خواهـد کوچک تریـن چیزهـا را بیـان  کنـد. پـس مى  تـوان فـرض کـرد کـه تغییـر نظام 

معرفت شـناختى مى توانـد باعـث بـه وجـود آمدن آثار رئالیسـتى شـود.
 مثالـى دیگـر در صفحـه 125، وقتى از مکتـب پارناس صحبت مى کنیـم باید به مبانى 
فلسـفى آن توجـه کنیـم. در دوره اى سـه جریـان شـبیه به  هم وجود داشـته اسـت: جریان 
فرمالیسـتى، جریـان نقـد نـو و جریان پارنـاس که هر یـک در مناطق مختلفـى بوده اند ولى 
یـک ویژگـى مشـترك دارنـد و آن ایـن اسـت که هر سـه هنـر را بـراى هنر و هـدف هنر را 

در خودشـان مى دانند. 
درکتـاب فلسـفۀ نظریـۀ ادبـى آمده کـه غـرب داراى دو جریان معرفت شـناختى اسـت 
کـه یکـى بـه کانت مى رسـد و دیگـرى به هـگل، جریانى که به کانت مى رسـد این گـزاره را 
در اخـالق و زیبایى شناسـى مطـرح مى کنـد کـه هیچ کـس نباید وسـیله باشـد و هر چیزى 
خـود غایـت اسـت و جریانـى که به هگل مى رسـد بر آن اسـت کـه هدفى نیسـت و در واقع 

ادبیات وسـیله است. 
پـس هر سـه مکتـب مذکور، ریشـه در مدرنیته (بـه روایت کانت) و معرفت شناسـى آن 
دارنـد. همچنـان کـه انسـان غایـت اسـت هنر هم غایت اسـت. پـس مکاتب مبانى فلسـفى 
دارنـد. خیلـى سـاده بگویم نمى تـوان مکتب هـاى ادبى را مطـرح کرد اما مبانى فلسـفى اش 
را نادیـده گرفـت. بـر این اسـاس، وقتى مبانى فلسـفى مکاتـب با هم متفاوت اسـت، چگونه 
مى تـوان مثـًال رئالیسـم جادویـى را ذیـل سوررئالیسـم قـرار داد و این تقسـیم بندى ها هیچ 

توجیهـى نـدارد و بـه تناقض گویى  منجر مى شـود.
در ایـن کتـاب چنـد دوره آمـده کـه خود نویسـنده اشـاره مى کنـد، یونان، مسـیحیت، 
دوره رنسـانس و  جالـب توجـه این کـه دوران روشـنگرى را هـم کنـار آن قـرار مى دهـد. 
وقتى نویسـنده بیسـت قرن قبل از رئالیسـم یا رمانتیسـم را مکتب کالسیسیسـم مى نامد، 



35027

 ۲ ــــــــ ۱  ،  
ـــــــ   ۱۳۹۷

دچـار تناقض گویـى مى شـود. او در اصـول مکتـب کالسیسیسـم کمـى پس از ذکـر تقلید، 
در  دیگـر،  مثالـى  هسـت؟  پارادوکس هـا  ایـن  چـرا  مى کنـد.  ذکـر  را   (!) نـوآورى  اصـل 
اصـول کالسیسیسـم آمـده اسـت: یـک اشـرافیت، دوم تقلیـد و سـوم خـردورزى؛ تقلیـد با 
خـردورزى چـه تناسـبى دارد؟ در دورة پیشـامدرن تقلیـد جـزء اصـول اسـت، ولـى مبناى 
دوران روشـنگرى کنـار گذاشـتن تقلیـد اسـت و به اعتقـاد کانـت در این عصـر باید جرئت 
اندیشـیدن داشـت و اینجاسـت کـه اصـل خـردورزى (!) بـه میـان مى آیـد. عجـب از جمع 
میـان تقلیـد و خـردورزى. همچنین آیا اخالق دورة رنسـانس با اخالق ارسـطو یکى اسـت؟ 
مطلقـاً نـه، ولـى در اینجـا ذیـل اخـالق آمده اسـت. نویسـنده بـراى پرهیـز از تناقض گویى 
بایـد دورة کالسیسیسـم را دوران بسـیار گسـترده اى در نظـر مى گرفـت کـه در آن یونان را 
دارد، مسـیحیت را دارد و هرکـدام اصـول خاص خودشـان را دارند. همچنیـن بهتر بود براى 
ذکـر نمونه هـاى کاربـردى در هـر دوره، متن هـا را مـى آورد و تبییـن مى کـرد و سـپس بـه 
دوره بعـد مى رفـت، نـه این کـه همـۀ نمونه ها را بیـاورد و بعد بخواهـد که اصولشـان را بیان 

کنـد و این گونـه اصـول متناقـض در کنارهـم آیند.
آخریـن مطلبـى  که بایـد بگویم دربارة بررسـى انتقادى مکاتب اسـت، اگـر هدف کتاب 
انتقـادى اسـت باید نقدى بـر مکاتب ادبى در ایران باشـد، چون نمى توان مکاتـب اروپایى ها 
را به روشـنى نقـد کـرد، چراکـه مـا نه همـه متن هـاى آنهـا را خوانده ایـم و نه به درسـتى از 
تاریخشـان آگاهیـم و نـه در چهارچـوب سـنت آنهـا بوده ایم، تنهـا از دور نظاره گریـم و نقد 
مـا در نهایـت مى شـود نقدى که جـالل آل احمـد در غرب زدگى نوشـت. اگر هدف بررسـى 
انتقـادى اسـت بایـد بـه نقد مکتب هـاى ادبى در ایـران و کاربسـِت آنها در ایـران پرداخت. 

کافى اسـت کتاب هاى دهه هاى اخیر را ورقى بزنید، مثًال کتاب رئالیسـم و ضدرئالیسـم 
در ادبیـات اثـر سـیروس پرهـام یـا مجـالت حزب تـوده کـه نقدهایى بـراى رمانتیسـم ها و 
ناتورالیسـت ها دارند، اگر قرار اسـت انتقادى شـود در اینجاسـت، نویسـنده نباید براى نمونۀ 
کاربـردى مکاتـب، برخـى داسـتان هاى ایرانـى را ذکر مى کرد یا دسـت کم بایـد میان اصول 
مکاتـب و داسـتان ها تقارنـى ایجـاد مى کـرد. مثـًال در بخشـى از کتـاب مکتب ناتورالیسـم، 
مبانـى  و دالیـل شـکل گیرى  آن آمـده امـا از طرفى دیگر دلیل شـکل گیرى  و گسـترش آن 

در ایـران و باورهـاى درسـت و غلـط درباره  آن نه ذکر شـده و نه نقد شـده اسـت. 
اگـر قـرار اسـت جایـى تیـغ مـا، تیـغ نقد باشـد نقـد کارهـاى غربى نیسـت، بلکـه نقد 
جایـگاه خودمـان اسـت. بنابرایـن در ایـن کتـاب نه تنهـا نقـدى بـر مکاتـب ادبـى در ایران 
وجـود نـدارد بلکـه عکـس آن نیـز صـادق اسـت و گاه بـاورى غلط تأیید شـده اسـت. مثًال 
در صفحـه20، نویسـنده نظـرى را غلـط مى دانـد، امـا مى گوید که من ایـن بـاور را در واقع 
قبـول نـدارم ولـى آنهـا گفته انـد و من هـم مى پذیـرم: «همـواره و از جملـه در ایـن روزگار 
آثـارى وجـود دارنـد کـه ادبیات شناسـان گذشـته آنهـا را کالسـیک بـه شـمار نمى آورنـد، 
بـه گمـان مـن آنهـا نیـز به گونـه اى سـنتى و کالسـیک اند؛ امـا ناچارم بـر پایه اندیشـه هاى 
فخامت اندیشـانه  آنـان ایـن آثـار را نئو کالسـیک بخوانـم.»، اگـر بررسـى و رویکـرد انتقادى 

نقد و بررسى کتاب پژوهشى انتقادى کاربردى در مکتب هاى ادبى
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اسـت چـرا بـاورى غلـط تأییـد شـده و نویسـنده آن را نقـد نمى کنـد؟ اگـر قلـم انتقـادى 
نویسـنده مى خواسـت خـودش را نشـان دهـد بایـد اینجـا بـه میـان مى آمد.

 مثالـى دیگـر: در کتـاب بارهـا آمـده کـه آثـار صـادق هدایـت سوررئالیسـتى اسـت. 
هدایـت خـود در گفتگـو بـا مصطفـى فرزانـه دربـارة بـوف کـور مى گویـد کـه مـن آن را 
آگاهانـه نوشـته ام: «هـر صفحه اش را مثل حامل موسـیقى جلو خودم مى گذاشـتم و تنظیم 
مى کـردم. جاهاییـش کـه بـه نظـر خیالى مى آید درسـت قسـمت هایى اسـت کـه کلمه به 
کلمـه سـبک و سـنگین کـرده ام...»، اگـر رویکرد انتقادى اسـت چـرا باید پذیرفـت که آثار 
هدایـت سوررئالیسـتى اسـت، درحالى که بر اسـاس گفته هـاى خود او نگارش خـودکارى در 
کار نیسـت. اگر فرصتى دسـت داد مى توان اثبات  کرد که داسـتان آبجى خانم ناتورالیسـتى 
نیسـت یـا مـردى کـه نفسـش را کشـت اگزیستانسیالیسـتى نیسـت، بلکـه خیامى اسـت. 
سـرانجام بـه نظر مى رسـد که نویسـنده به خصوص در بحث فلسـفى  تسـاهل به خـرج داده 

است.

مریم حسینى: 
مـن فکـر مى کنـم اگـر ایـن مطالبـى را که دوسـتان راجع بـه آن صحبـت کردنـد، به چند 
دسـته اصلـى تقسـیم کنیـم مى توانیم بگوییـم که منتقـدان در این امـر هم داسـتان اند که 
یکـى از نقـاط ضعف کتـاب نیـاوردن مبانى اصلى مطالعـه و روش تحقیـق در مقدمه کتاب 
اسـت. همان طـور کـه آقـاى دکتـر حـّرى هـم گفتنـد الزم اسـت بـراى کتابـى کـه پانصد 

صفحـه مطلـب دارد مقدمـه اى بیش از سـه صفحه نگاشـت.
نکتـه دیگـر زیاده نویسـى در بخش هـاى غیرضرورى اسـت کـه البته ارزشـمندند اما در 
رونـد مطالعـه اخـالل ایجـاد مى کننـد. نبـوِد مبانى نظـرى موجب مى شـود که نویسـنده از 
فضـاى متـن خـارج مى شـود و فضـاى اصلـى و اهدافى که در کتاب داشـته گاهـى فراموش 

شود. 
نکتـه  دیگـر در بـاب همین طبقه بندى مطالب اسـت. طبیعتاً اگر قرار اسـت که مطالبى 
را طبقه بنـدى کنیـم اصـل طبقه بنـدى ایـن اسـت کـه جنس و نوع تشـخیص داده شـود و 
این کـه چگونـه اینهـا مى تواننـد ذیـل یـک جنـس یـا نـوع یکسـان قرارگیرنـد. ویژگى ها و 
شـباهت ها یـا تفاوت هایـى کـه اینهـا بـا هـم دارنـد چگونـه اینهـا را کنار هـم مى نشـاند یا 
ایـن فضاهـا را از هـم جـدا مى کنـد. گنجانـدن اگزیستانسیالیسـم و پسامدرنیسـم در یـک 
طبقـه بـه نظر درسـت نمى آید. ضرورت داشـت نویسـنده توضیحات متقاعدکننـده اى براى 

خواننـدگان در مقدمـه هـر فصل قـرار مى دادند.
 نکتـه دیگـرى کـه بسـیار مهـم اسـت و واقعـاً یکـى از دغدغه هـاى امـروز منتقـدان 
مکتب هـاى ادبـى در ایـران اسـت ایـن اسـت که ورود ایـن مکتب ها بـه ایران چگونـه و چرا 
بـوده؟ ایـن بحثـى اسـت کـه آقـاى دکتر حّرى هـم مطـرح کردند و آقـاى دکتـر امن خانى 
هـم بـه آن اشـاره کردنـد و ایـن مطلب  که مکتب هـا با نویسـندگان و از طریـق ترجمۀ آثار 
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آمدنـد، صحیـح اسـت. وقتـى هدایت بوف  کـور را مى نوشـته تحـت  تأثیر چه نویسـندگانى 
بـوده اسـت؟ مثـًال مى دانیـم هدایـت آثـار گوگـول را مطالعـه کـرده و مى دانیم با آثـار آلن 
پـو آشـنا بـوده اسـت. بسـیارى از نویسـندگان مـا از طریـق ترجمه ها بـا مکاتب ادبى آشـنا 
شـدند. امـا امـروز بحث هایـى هـم درمى گیرد مبنـى بر این که چنین نیسـت و نویسـندگان 
وطنـى مکتـب مخصـوص بـه خـود دارنـد کـه ذیل ایـن مکتب هـاى ادبـى نمى گنجـد. در 
ایـن کتـاب اثبـات مى شـود کـه هدایـت اتفاقـاً همـه مکتب هـا را در آثـارش دارد و از آنهـا 
بهـره بـرده اسـت. به هرحـال در حـوزه مکتب هـا دغدغه هایى موجود اسـت که امـروزه اهل 

ادبیات بـا آن روبه رو هسـتند.

ابوالفضل حّرى: 
اجـازه بدهیـد اندکـی جزئی تر وارد مباحث اصلی کتاب شـویم. نکتـۀ اول این که مؤلفه هایى 
کـه نویسـنده براى مکتب هـاى ادبى برشـمرده مبناى نظـرى ندارند، ماننـد مباحث مربوط 
بـه خـردورزي و تقلیـد. اى کاش مبنـاى نظـرى ایـن مباحـث ذکـر می شـد. بـراي نمونـه، 
ایشـان کالسیسیسـم را به سـه نوع تقسـیم می کند که واقعاً معلوم نیسـت بر چه اسـاس و 
موازینـی اسـت. نکتـۀ دیگـر که در این  کتـاب جایش خیلى خالى اسـت به بحـث رمانتیک 
مربـوط مى شـود. مگـر هنگامـی کـه صحبـت از مکتـب رمانتیک به میـان مى آیـد مى توان 

دربـارة کالریج سـخن نگفت؟ مگـر مى تـوان دربـارة وردزورث صحبت نکرد؟
یکـى از ویژگى هـاى بسـیار بـارز کتاب بخشـی با عنـوان «تفاوت هـا و گذار» اسـت. در 
پایـان هـر فصـل آقـاى دکتـر تسـلیمى بـه طـرز خیلـى موجـز و خیلى جـذاب امـا اندکی 
کلى گویانـه مباحـث اصلـی یـک مکتـب را مـرور کـرده و تفاوت هـا و علـِل گـذار بـه سـایر 
مکاتـب را مطـرح می کنـد. تفاوت هـا و گـذار بـه نظـرم یکـى از مهم ترین ویژگى ها و شـاید 
نوآورى هـاى ایـن کتـاب باشـد امـا کلى گویانـه و فقط تیتروار سـرفصل ها رها شـده اسـت. 

نقد و بررسى کتاب پژوهشى انتقادى کاربردى در مکتب هاى ادبى
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نقد شفاهى

 عیسى امن خانى: 
در بخشـى از کتـاب، داسـتانى از صـادق هدایـت بـا مبانـى رئالیسـم جادویى تفسـیر شـده 
اسـت، امـا سـؤال ایـن اسـت کـه آیـا مبانـى فکـرى هدایـت بـا مبانـى رئالیسـم جادویـى 
یکسـان اسـت؟ مارکـز در یکـى از سـخنرانى هاى خـود خطـاب بـه اروپاییـان مى گویـد: 
«شـما اروپایى هـا ویژگى تـان ایـن اسـت که دایـرة واقعیـت برایتـان خیلى محدود اسـت و 
همه چیـز را در راسـتاى پوزیتیویسـم مى بینیـد ولـى در منطقـه مـا وقتـى مى گوینـد جن، 
فکـر مى کننـد واقعـى اسـت، کسـى کـه بـه بـاد تبدیـل مى شـود نمى گوینـد این اسـطوره 
و خرافـه اسـت...». اکنـون مسـئله ایـن اسـت که آیـا هدایـت در چهارچوب پوزیتیویسـمى 
نـگاه مى کنـد؟ یکـى از اندیشـه هاى هدایت خرافه سـتیزى اسـت و برخـى از آنچـه را مردم 
عـادى واقعیـت تصـور مى کننـد، خرافـه مى دانـد. یعنـى او بـه خاطـر ذهـن مـدرن خـود 
واقعیـت  را در چهارچـوب روشـنفکرانه مى بینیـد و هر چیـز متافیزیکـى را رد مى کند. پس 
چگونـه مى تـوان از چنیـن ذهنـى توقـع داشـت که داسـتانى بـر مبنـاى رئالیسـم جادویى 
بنویسـد. انگار از کسـى که مبانى ذهنى اش پسـت مدرن اسـت بخواهیم داسـتان رئالیسـتى 
مثـل بالـزاك بنویسـد و ایـن امـکان نـدارد. شـاید بتـوان برخـى از داسـتان هاى هدایـت را 
اگزیستانسیالیسـتى تصـور کـرد، زیـرا هدایـت مبانـى  ایـن مکتـب را تـا حـدى مى پذیـرد، 
ولـى مبانـى رئالیسـم جادویى و ناتورالیسـم را قبـول نـدارد. او تفکرات لیبرال مسـلک دارد، 
فرزنـد مشـروطه اسـت و اعتقـادش بـه سـارتر و اگزیستانسیالیسـم به آن سـبب اسـت که 
بـه آزادى فـرد تأکیـد دارد. وى نمى توانـد ناتورالیسـم را کـه بـر جبـر و وراثـت تأکیـد دارد 
بپذیـرد، هدایـت نویسـنده ناآزمـوده اى نیسـت که دچار این تناقض شـود. امـا در این کتاب 
بـه چنین دیدگاهى توجه نشـده اسـت. بـراى همین مباحـث کتاب، به دلیل تفـاوت مبانى 
مکاتـب بـا مبانـى فکرى  هدایت حتـى در مبحث سوررئالیسـم هم (به قول عالمـه قزوینى) 

الیتچسـبک شـده است. 
در مثالـى دیگـر در صفحـه 252، نویسـنده داسـتان آبجى خانم را ناتورالیسـتى تفسـیر 
مى کنـد، امـا این داسـتان مبانى ناتورالیسـتى نـدارد. ناتورالیسـم تکیه بر وراثـت دارد؛ امیل 
زوال، از بنیانگـذاران ایـن مکتـب، وقتى کـه مى خواسـت داسـتانى بنویسـد دنبـال پرونـده و 
اسـناد پزشـکى مى رفـت و مى گفـت چـون چهـار نسـل قبـل مشـکلى را داشـته اند پـس 
احتمـاالً ایـن نسـل هـم بایـد چنیـن مشـکلى داشـته باشـند و همه چیـز را از دیـد ژنتیک 
بررسـى مى کـرد، ولـى آیا هدایـت براى نوشـتن داسـتان چنیـن کارى مى کرد؟ مطلقـاً نه، 
آبجـى خانـم داسـتان دو خواهـر اسـت یکى زشـت و یکى زیبا، خواهر زشـت سـراغ مذهب 
مـى رود و خواهـر زیبـا به دنبال زندگى عادى، در آخر هم خواهر زشـت خودکشـى مى کند. 
کجـا مسـئلۀ وراثـت و جبِر ژنتیکى اسـت؟ فقـط تنها جمله اى که در آن اسـت، این اسـت: 
«دیگر زشـتى و خوشـگلى که دسـت من نیسـت کار خداسـت». زوال اوج تجربه گرایى است 
و معتقـد اسـت کـه اگـر قوانیـن را بدانیـد مى توانید آینـده و سرنوشـت خـود را پیش بینى 
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مى کنیـد. ولـى مگـر آبجى خانـم چنیـن هدفـى دارد؟ شـاید بتوان گفـت ناتورالیسـت ها به 
طبقـات فرودسـت و زشـتى هاى جامعـه توجـه دارند امـا مگر رئالیسـت ها توجـه ندارند؟ و 
هوگویـى کـه مدتـى رمانتیـک هم بوده توجه نداشـته اسـت؟ بـراى تطبیق یک داسـتان با 
مکتبـى بایـد مبانـى اصلـى آن مکتـب را در داسـتان یافـت وگرنـه تنهـا به خاطـر توجه به 

طبقـات پاییـن در داسـتان آبجى خانـم نمى توان آن را ناتورالیسـتى دانسـت.
کشـت  را  نفسـش  کـه  مـردى  داسـتاِن  اسـت  معتقـد  نویسـنده  دیگـر:  مثالـى 
اگزیستانسیالیسـتى اسـت. یکـى از ایده هاى اصلـى مکتب اگزیستانسیالیسـم بیان وضعیت 
اسـت، سـارتر در داسـتان هایش وضعیتـى را نشـان مى دهـد کـه انسـان ها در آن وضعیـت 
بایـد تصمیماتـى را بگیرنـد و انتخاباتـى بکننـد، بـدون این کـه معیـارى داشـته باشـد. این 
داسـتان حکایـت معلمـى سـرخورده اسـت که بـه خیام پنـاه مى بـرد، خوش باش مى شـود 
و بعـد خـود را مى کشـد. بایـد گفـت که خودکشـى در اگزیستانسیالیسـت امرى پسـندیده  
نیسـت، در ایـن داسـتان کـدام وضعیت بیان شـده اسـت؟ انسـانى کـه مجبور اسـت، هیچ 
راهـى نـدارد و اعتقـاد دارد کـه هیـچ آزادى برایـش باقـى نمانده اسـت. حال آن که سـارتر 
در زمـان اشـغال فرانسـه مى گفـت مـردم فرانسـه آزادترینند چـون مى توانند بیـن امکا ن ها 

کنند.  انتخـاب 
در ایـن بخـش ذکـر یک نکتـه را ضـرورى مى دانـم، على رغم اینکـه نویسـنده در میان 
جامعۀ ادبى از کسـانى اسـت که با فلسـفه آشناسـت و داراى دغدغۀ فلسـفى اسـت، اما این 
کتاب، از منظر فلسـفى دور از خطا نیسـت. مثًال در صفحه 409 آمده اسـت: «پسامدرنیسـم 
در دهـه 1960 در حلقـه ژاك  دریـدا در فلسـفه و ادبیات پدید آمد». حلقـه ژاك  دریدا اصًال 
چـه بـوده اسـت؟ قبـل از شـروع بـه کار ژاك دریـدا، فوکـو به عنـوان پسـت مدرن مطـرح 
بـوده و تاریـخ جنـون را نوشـته اسـت. حلقـه اى بـه نام تـل کل وجـود دارد، امـا حلقه ژاك 
دریـدا از کجـا پدیـد آمـده اسـت؟ در صفحـات بعـدى کـه سـخن از شالوده شـکنى اسـت 
کالم نویسـنده بسـیار مبهـم اسـت و قابل درك نیسـت: «دریـدا در میانه دهـه 1960 و در 
آثـارى چـون... کلیدواژه هایـى چـون متافیزیـک، حضـور تقابل هـاى دوگانـه و تعویـق را به 
کار بـرد کـه همگـى در سمت وسـوى ساخت شـکنى هسـتند. متافیزیـک حضـور بـه معنى 
همسان اندیشـى میـان آدم هاسـت و آدم هـا بـه جاى حضـور باید از هـم غایب باشـند. براى 
نمونـه نویسـنده بایـد از مخاطـب دور باشـد و ابهـام نوشـته هایش را بـا نبـودن در برابـر 
مخاطـب حفـظ کنـد تا معنـا در تعویق و تعلیـق افتـد...». در توضیح این مطلـب باید گفت 
کـه دریـدا بـه دنبـال متن هـاى مبهـم نمـى رود و در پـى متن هاى فلسـفى روشـن اسـت. 
دریـدا هنـگام شالوده شـکنى هوسـرل و افالطوِن فیلسـوف و سوسـوِر زبان شـناس مى گوید 
متن هـا داراى تناقض انـد، ابهـام در متـن ذاتـى اسـت، ذات زبـان ابهـام اسـت و نویسـنده 
نمى توانـد تمـام ابهام هـاى متـن را کنتـرل کند. اصـًال نمى گوید که نویسـنده بایـد ابهام را 

نگـه دارد و آدم هـا بایـد از هـم  غایـب باشـند و نویسـنده بایـد از متنش جدا شـود!.
نمونـه اى دیگـر در صفحـه 395، در ایـن صفحـه نیـز جمالت بسـیار مبهم اسـت، آنجا 

نقد و بررسى کتاب پژوهشى انتقادى کاربردى در مکتب هاى ادبى
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نقد شفاهى

کـه آمـده اسـت: «روش کار ابسوردیسـت ها پدیدارشناسـى بـود». در ایـن بخش نویسـنده 
گـزاره اى کامل مى دهد که روش کار نویسـندگان ابسـورد پدیدارشناسـى اسـت! این نظریه 
معجونـى اسـت از رمان نـو و اگزیستانسیالیسـت ها و ...، سـارتر به عنوان فیلسـوفى وجودى 
تحـت تأثیـر هایدگر و دیگـران رویکردى پدیدارشناسـى دارد اما آیا جیمـز جویس این گونه 
بـوده اسـت؟ دیگـر نویسـندگان ابسـورد ماننـد اوژن یونسـکو و ... آیا مى توانسـتند مباحث 

فلسـفى را مطرح کنند؟ 
و آخریـن نمونـه در صفحـه241: آنجـا کـه بحـث از باختیـن اسـت، آمـده: «باختیـن 
در چندصدایـى بـودن آثـار داستایوفسـکى تنـد رفتـه اسـت، زیـرا وى در آثـارش بى طـرف 
نیسـت و مجموعاً تسـلیم کلیساسـت». نکته اینجاسـت که باختین نمى گوید که نویسـنده 
بایـد بى طـرف باشـد بلکـه معتقـد اسـت که در اثـر صداهایـى هسـتند که حتى بـر صداى 

نویسـنده هـم غالب اند. 

مریم حسینى: 
در مـورد پرسشـى کـه دربـارة پایـان عمـر مکتب ها مطرح شـد پیشـنهادى دارم که شـاید 
راهگشـا باشـد. در حقیقـت اگـر مـا تفاوتى میـان مکتب و جنبـش قائل شـویم، و مکتب ها 
را آن دسـته از آثـار ادیبانـى بدانیـم کـه پیـرو مانیفسـتى بوده انـد کـه واضعـان آن مکتـب 
نوشـته اند، بایـد بگوییـم کـه از حـدود سـال هاى 1950 بـه بعـد ما بـا جنبش ادبـى روبه رو 
بوده ایـم، نـه بـا مکتـب ادبـى. یعنى در حقیقـت مى توانـم بگویم کـه از دوره پسامدرنیسـم 
بـه بعـد را بایـد دوره جنبش هـاى ادبى نام گذاشـت. آقاى دکتر تسـلیمى در ابتـداى کتاب 
اشـاره مى کننـد کـه مـن اگـر از فمینیسـم به عنوان مکتـب صحبت نکـردم براى آن اسـت 
کـه فمینیسـم مکتـب نیسـت یـا اگـر از پسامدرنیسـم سـخن نگفتـم بـه ایـن دلیل اسـت 
کـه اینهـا نظریه هایـى بـراى تحلیـل متون هسـتند. دکتر شمیسـا در کتابشـان فمینیسـم 
را در زمـره مکتب هـا آورده انـد و البتـه مـن شـخصاً دلـم مى خواسـت اسـم کتـاب مـن که 
مکتب هـاى ادبـى اسـت جنبش هـاى ادبـى باشـد (کـه البتـه بـه سـبب اینکه کتـاب براى 
درس مکتب هـاى ادبـى تدویـن شـده بـود چنیـن امکانـى وجود نداشـت). من مى دانسـتم 
پسااسـتعمارى کـه آخریـن فصـل کتاب اسـت جنبـش و رویکـردى ادبى اسـت و نه مکتب 
ادبـى. ولـى در چنـد دهـه اخیر آن قـدر آثار ادبى مهم با هدف پسااسـتعمارى نگاشـته شـد 
کـه مى تـوان از آن به عنـوان یـک جریـان و جنبـش در نگارش آثـار ادبى هم سـخن گفت.
آقـاى دکتـر تسـلیمى معتقدنـد کـه دیگر عمـر نگارش آثـار ادبـى پیرو مکتب هـا تمام 
شـده اسـت و مـن مى گویـم جنبش هاى ادبـى ادامه دارنـد. از جملـه کتاب هـاى مطرح در 
ایـن حـوزه کتـاب Literary Movements اسـت کـه آقـاى دکتـر تسـلیمى هـم از این 
کتـاب اسـتفاده کرده انـد. بـا اسـتناد بـه این کتـاب به نظـر مى آیـد از این پس مى تـوان به 

جـاى مکتب هـاى ادبـى از جنبش هـاى ادبـى صحبـت کنیم.
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چکیده
فرهنـگ وارة لغـات و ترکیبـات عربـى شـاهنامه، آخریـن پژوهـش جامـع و دقیـق و عالمانـه دربارة 
شـناخت، معرفى و ریشه شناسـى و تبارشناسـى واژه هاى عربى و معّرب شـاهنامه به شـمار مى رود 
کـه دکتـر سـجاد آیدنلـو آن را بـر اسـاس ویرایـش دوم تصحیـح شـاهنامۀ خالقى مطلـق (1393)، 
یعنـى معتبرتریـن تصحیـح و نزدیک تریـن آنهـا بـه صورت اصلـى سـروده هاى حکیم تـوس، تألیف 
کـرده اسـت. کتـاب نسـبت به آثـار مشـابه امتیازهـاى برجسـته اى دارد کـه در متن مقالـه توضیح 
داده شـده اسـت، اّمـا در پـاره اى مواضع در تشـخیص واژه هاى عربـى و تفکیک آنهـا از کلمات دیگر 
شـاخه هاى زبان هـاى سـامى و همچنیـن تمییز واژه هـاى معّرب از عربـى دّقت الزم بـه عمل نیامده  
اسـت. نوشـتار زیـر به نوعـى بازنگرى در ریشـه و تبـار پـاره اى از لغـات و ترکیبات عربـى و واژه هاى 

معـّرب شـاهنامه و تعییـن جایـگاه آن لغات در بخـش مربوط به خود اسـت.

کلیـدواژه: شـاهنامۀ فردوسـى، سـجاد آیدنلـو، فرهنـگ وارة لغـات و ترکیبـات عربـى، معـّرب، 
ریشه شناسـى

مقدمه
نخسـتین گام در ریشه شناسـى و تبارشناسـى واژگان هر زبان، شـناخت رابطۀ میان معنى 
بـا هویـت آن لغـات و واژه هاسـت. پژوهـش و مطالعـه در شـناخت هویـت و اصل و اسـاس 
لغـات، از پیشـینه اى چنـد هزارسـاله برخـوردار اسـت. در سـّنت مطالعـات ایران باسـتان و 
بـه تبـع آن در دورة اسـالمى، پژوهش هـاى مفّصـل لغـوى و ریشه شـناختى در موضوعـات 
گونا گـون انجـام شـده اسـت کـه گاه بـه دریافت هـاى درسـت علمى منجـر شـده و بعضاً از 

جـاّدة صـواب بیـرون رفتـه و با زبان شناسـى عامیانـه درهم آمیخته اسـت.

 هوشنگ محمدی افشار
h.afshaar@gmail.com عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

به فرهنگ باشد روان تندرست
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

ارزشـمندترین  و  باسـابقه ترین  از  یکـى  فردوسـى  شـاهنامۀ  بـراى  فرهنگ نویسـى 
فعالیت هـاى علمـى از گذشـته تاکنون بوده  اسـت (ر.ك. رواقـى،1390، ج 1، 18 تا 22) 
و پژوهـش در هویـت واژه هـا و ترکیبـات حماسـۀ ملّـى ایـران هـم از این قاعده مسـتثنا 
نیسـت. دربـارة لغـات و ترکیبات عربى شـاهنامه تاکنـون کتاب ها و رسـاالت و مقاله هاى 
فراوانـى بـه رشـتۀ تحریـر در آمـده  اسـت. یکـى از پژوهش هـاى ارجمنـد در ایـن حوزه، 
کتـاب فرهنـگ وارة لغـات و ترکیبـات عربـى شـاهنامه اسـت کـه دکتـر سـجاد آیدنلـو، 
عضـو هیئـت علمـى دانشـگاه پیام نـور ارومّیـه در سـال 1396 منتشـر کرده اسـت. این 
اثـر بى گمـان یکـى از دقیق تریـن و علمى تریـن پژوهش هـا در زمینـۀ فرهنگ نویسـى 

شـاهنامه به شـمار مـى رود.
از نویسـندة فرهنـگ واره، تاکنـون چندیـن جلد کتـاب و پژوهش متنـوع در زمینه هاى 
شاهنامه شناسـى و ترجمـه و تصحیـح آثـار حماسـى و مقـاالت بسـیارى در موضوعـات 
گوناگـون، به ویـژه حماسـه و اسطوره شناسـى بـه چـاپ رسـیده کـه بیانگـر اشـراف و نـگاه 
دقیق و عالمانه ایشـان در موضوعات مورد مطالعه و تحقیق اسـت. نویسـندة گرامى مقدمۀ 
جامعـى در سـى ویک صفحـه ارائـه کرده انـد، از جملـه پیشـینۀ تاریخـى، دلیـل و ضـرورت 
انجـام پژوهـش و شـیوه کار در فرهنـگ واره که نسـبت بـه دیگر آثـار در این زمینـه تازگى 

دارد و از دّقـت علمـى باالیـى برخـوردار اسـت (ر.ك.آیدنلـو، 1396: 12-13).
فرهنـگ وارة لغـات و ترکیبـات عربـى شـاهنامه، نسـبت بـه دیگـر فرهنگ هـا چندیـن 

مزیّـت دارد کـه در ادامـه توضیـح داده مى شـود:
نخسـت اینکـه، تحقیـق و تألیـف آن بـر اسـاس ویرایـش دوم تصحیـح شـاهنامۀ دکتر 
خالقـى مطلـق (1393)، یعنـى آخرین و معتبرتریـن تصحیح و نزدیک تریـن آنها به صورت  
اصلـى سـروده هاى حکیـم فرزانـۀ تـوس انجـام شـده اسـت، زیـرا در ویرایـش اخیـر، در 
مقایسـه با تصحیح قبلى تغییراتى در نتایج واژگان عربى در شـاهنامه صورت گرفته اسـت.

■ آیدنلو، سجاد (1396) فرهنگ وارة لغات و ترکیبات 
عربى شاهنامه، تهران: سخن.
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به فرهنگ باشد روان تندرست

دو دیگـر، نویسـنده در سـخن آغازین کتـاب، پیشـینه و کتاب ها و مقـاالت و پایان نامه هاى 
مربـوط بـه موضـوع را بـه صـورت دقیـق مطالعه و بررسـى کـرده و مـورد نقد عالمانـه قرار 

داده است.
مؤلّـف پـس از طـرح ایـن پرسـش کـه آیـا/ مگـر حکیـم تـوس در سـرایش اثـر بزرگ 
خویـش از واژه هـاى عربـى اسـتفاده کـرده اسـت؟ بـه بررسـى پژوهش هـا دربـارة پیشـینۀ 
لغـات و ترکیبـات عربـى در شـاهنامه پرداخته اسـت و از تحقیق ناقص پاول هرن و سـپس 
پـل هومبـرت به عنـوان نخسـتین کسـانى که در ایـن موضوع بـه مطالعـه پرداخته انـد، نام 
بـرده اسـت و اشـاراتى هـم دارد بـه رّد نظریۀ فردریـش روکرت و ویلیامز جکسـون مبنى بر 

فارسـى سـره بودن شـاهنامه (همـان: 19-20).
نویسـنده همچنین در میان پژوهشـگران معاصـر ایرانى، از رسـالۀ دکترى محمد جعفر 
معین فـر، به عنـوان معروف تریـنـ  نـه لزومـاً معتبرتریـنـ  تحقیـق در ایـن زمینه یـاد کرده 
 اسـت که از سـال 1959 میالدى به بعد زیر نظر امیل بنونیسـت در دانشـگاه نوشـاتل آغاز 

و حاصل کار در 1970 به زبان فرانسـوى به چاپ رسـیده اسـت.
از دیگـر امتیـازات کتـاب، بیـان اهمّیت و ضـرورت تحقیق و نوشـتن گزارشـى کوتاه از 
مقدمـه و نتایـج و آمارهاى فرهنگ واره به زبان انگلیسـى اسـت و نویسـنده تصریح کرده که 
«ایـن ضرورت، بیشـتر از آن روى اسـت کـه در مقاالت و مدخل هایى که اخیراً به انگلیسـى 
نوشـته و در آنهـا بـه موضوع واژه هاى عربى شـاهنامه نیز اشـاره شـده، همچنان بـه یافته ها 

و آمارهـاى قدیمـىـ  و غالباً رسـالۀ دکتر معین فرـ  اسـتناد مى شـود.»(همان: 13).
شـیوة کار در این فرهنگ واره، آوردن نخسـتین شـاهد مثال هر واژه در متن شـاهنامه 
اسـت و تنهـا واژه هایـى آورده  شـده اسـت که احتمال دشـوارى تلفـظ و معنـاى آن لغات و 

ترکیبات مى رفته اسـت.
در ایـن تحقیـق 518 لغـت و ترکیـب عربـى، 60 واژة معـّرب، 105 ترکیـب عربـى

ـ فارسـى/ فارسـى ـ عربـى، 29 ترکیـب معـّرب ـ فارسـى/ فارسـى ـ معـّرب، 148 اسـم 
خـاص، 4 واژة مشـکوك، 17 واژة نیازمنـد بـه بررسـى بیشـتر و 45 لغـت عربـى و معـّرب 
بیت هـاى دقیقـى اسـتخراج شـده اسـت که در مجمـوع شـامل 726 لغت عربـى و معّرب و 
نام هـاى خـاص شـاهنامه اسـت و این نتیجه نسـبت به آمارهـاى دیگر محققـان تفاوت هاى 

چشـمگیرى دارد (نیـز نـک: ملـوك براتـى، 1396: 200).
سـرانجام، یکـى از امتیـازات ارزنـدة فرهنـگ واره، آوردن جـدول مقایسـه اى آمـار لغات 
عربـى شـاهنامه بـر اسـاس همـۀ تحقیقـات و فهرسـت هاى مربـوط بـدان، تـا زمـان تألیف 
کتـاب اسـت کـه غالبـاً برمبنـاى فرهنگ ولـف یـا چاپ هـاى نیمه معتبر شـاهنامه همچون 

فولـرس و ژول مـول نوشـته شـده بودند.
ویژگـى برجسـتۀ کتـاب، جـدول الفبایى درهم کـرِد لغـات و ترکیباِت عربى فردوسـى و 
دقیقـى در پایـان کتـاب بر مبنـاى ویرایـش دوم (1393) دکتر خالقى مطلق اسـت. در این 
میـان الزم بـه ذکـر اسـت که پیـش از این معصومـه ملوك براتـى فرهنـگ واره را به صورت 
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

مفصل در نشـریۀ پـاژ (1396) معرفى کرده  اسـت.
بـا مطالعـۀ کتـاب بـراى بهره منـد شـدن از آن، چنـد مطلـب جزئى نظـر نگارنـده را به 
خـود جلـب کـرده اسـت کـه یادکرد پـاره اى از آنهـا بدون فایـده به نظـر نمى رسـد؛ به ویژه 
کـه نویسـندة ارجمنـد بـراى بازنگـرى مجـدد، احیانـاً نگاهـى منتقدانه بـه ایـن یادآورى ها 
داشـته باشـند. همچنیـن تأکیـد مى شـود کـه ایـن نوشـته به هیـچ روى دلیل بر نقـص این 

پژوهـش معتبـر تلّقـى نمى شـود و از ارزش علمـى آن نمى کاهـد.
تصریــح نویســنده در تشــخیص منشــأ خانــوادة زبانــى لغــات عربــى، به ویــژه واژه هــاى 
ــاس  ــر اس ــا و ب ــابه و واژه نامه ه ــت هاى مش ــى فهرس ــى برخ ــیوة علم ــق ش ــّرب، طب مع
فرهنگ هــا و منابــع معتبــر (نــک: آیدنلــو،31 و 79)، از نــکات در خــور توجــه در تألیــف 
ــى  ــار اصل ــه و تب ــدن ریش ــث روشــن ش ــر باع ــن ام ــى رود. ای ــمار م ــه ش ــگ واره ب فرهن
واژه هــاى عربــى و معــّرب اســت کــه مثــًال لغــت مــورد نظــر از آرامــى یــا ســریانى و نَبطــى 
و اّکــدى و ... وارد زبــان عربــى شــده و ســپس بــا شــکل تــازه در ایــن زبــان و در متــون 
عربــى و فارســى و بــه تبــع آن در شــاهنامه بــه کار رفتــه اســت. اّمــا ایــن موضــوع واکاوى 
ــى، در  ــان عرب نشــده کــه چه بســا واژه هــاى ســامى اى کــه پیــش از داخــل شــدن در زب
پارســى میانــه، حتــى در پارســى باســتان توســط دبیــران آرامــى وارد شــده اند  و رنــگ و 
ــا لغــات و ترکیباتــى از  ــد؛ ی ــى راه یافته ان ــان عرب ــه زب ــى پذیرفتــه و ســپس ب ــوى ایران ب
ــه، قرن هــا پیــش از ظهــور اســالم و اتّحــاد قــوم  ــان پارســى باســتان، اوســتایى و میان زب
عــرب، از طریــق اقــوام ســومرى، آرامــى و فینیقــى وارد زبان هــاى ســامى به ویــژه عربــى 
ــته اند (ر.ك.  ــتعمال گش ــى اس ــان فارس ــاره در زب ــازه، دوب ــت ت ــا هوی ــپس ب ــده و س ش

ــا 127). ــا 33؛ 103 ت ضیــف،1381: 19 ت
نکتـۀ دیگـر آن کـه ایـن موضـوع دربـارة زبـان فارسـى هـم صـادق و هم مطرح اسـت. 
بعضـى از واژه هـا و ترکیبـات فارسـى شـاهنامه، از طریـق دیگـر اعضـاى خانـوادة زبان هاى 
تخـارى و نیـز زبان هـاى ایرانـى  هندواروپایـى همچـون سانسـکریت، یونانـى، ارمنـى و 
همچـون سـکایى، مـادى، ُسـغدى، مانـوى و غیره وارد زبان فارسـى شـده اسـت. در نتیجه، 
ریشـۀ سـامى داشـتن دلیـل بـر عربـى بـودن واژه و ترکیـب نیسـت، همان گونه که ریشـۀ 

هندواروپایـى داشـتن، باعـث فارسـى بـودن اصـل واژه و ترکیـب نمى شـود.
نوشـتار ذیـل نوعـى بازبینى و تشـکیک دربارة ریشـه و تبـار بعضى از لغـات و ترکیبات 
عربى و واژه هاى معّرب شـاهنامه و همچنین مشـخص کردن جایگاه پاره اى از واژه ها اسـت 
کـه محقـق ارجمنـد به جـاى آن کـه در بخش واژه هـاى معّرب قـرار دهنـد، در بخش لغات 

و ترکیبـات عربى جـاى داده اند.
نگارنـده عـالوه بـر بعضى منابع نویسـندة کتاب، به منابع دیگر اسـتناد جسـته اسـت و تا 
حـّد امـکان سـعى دارد از جـاّدة صـواب بیـرون نرود. بـا این همه اذعـان دارد کـه فرهنگ وارة 
لغـات و ترکیبات عربى شـاهنامه از حیـث جامعّیت بر همۀ آثار و تألیفات مشـابه برترى دارد.
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1- لغات و ترکیبات عربى شاهنامه که باید در بخش معّرب جاى مى گرفتند.
فارسـى  را  واژه  ایـن  فرهنگ هـا  از  بعضـى  دورنـگ.  معنـى  بـه  اورق،  ابلـک،  ابلـق: 
دانسـته اند. اکبرآبـادى معتقد اسـت: واژه معّرب ابلک اسـت (اکبرآبـادى، 1375: 1007؛ نیز 
نـک: تبریـزى، 1362:  83، ذیـل واژه؛ آذرنـوش، 1374: 128) بهتر اسـت در بخش واژه هاى 

معّرب نوشـته شـود.
اثیـر: اصـل کلمـه ”aeθer “ و یونانـى اسـت کـه معّرب شـده اسـت (معیـن، 1364،  
ج 1: 143، ذیـل واژه). شـادروان اسـتاد سـرکاراتى حـدس زده انـد کـه ایـن واژه احتماالً از 
سنسـکریت وام گرفته شـده و به صورت olkās در تألیفات Philaloas به کار رفته اسـت 

(سـرکاراتى، 1385 :307).
» هم گوینـد (انیس  بـخ بـخ: معّرب «به بـه» و فارسـى اسـت. در زبان عربـى «بٍخّ بـٍخّ

و همـکاران، 1412 : 307).
بلبـل: این واژه فارسـى و معّرب اسـت. شـادروان اسـتاد معین تلفـظ واژه را در گیلکى، 
فریزندى، یرنى و نطنزى به صورت bolbol، در سـمنانى bulbul و در سـنگرى، سرخه اى، 
السـگردى و شـهمیزادى bolbōl ذکـر کرده انـد (تبریـزى، 1362 :296، یادداشـت هاى 

دکتر معیـن بر برهـان قاطع).
 targaman ترجمـان: معّرب ترزبان؛ ترزوان و ترزفان اسـت. در زبان پهلوى به شـکل
وtarguman  تلفـظ شـده اسـت (فره وشـى، 1381: 137؛ مکنـزى، 1388: 217). در زبان 

عربـى از آن، مصـدر «ترجمه» و اسـم فاعل مترِجم و اسـم مفعول مترَجم سـاخته اند.
جهـود: مؤلـف بـه نقـل از فرهنـگ بـزرگ سـخن، واژه را آرامى نوشـته  اسـت (آیدنلو، 
1396: 41)، درنتیجـه، واژه معـّرب اسـت نـه عربى. سـیوطى ایـن کلمه را فارسـى مى داند 

(المتوکلـى، 1362: 28)
در پارسـى میانـه هـم به صـورت yahūt تلّفظ مى شـده اسـت (نک: فره وشـى، 1381: 

75؛ مکنزى، 1388: 226).
خیمـه: آرتـور جفـرى حـدس مى زنـد کـه بایـد واژة دخیـل قدیمى باشـد کـه قرن ها 
پیـش از اسـالم از حبشـى یـا زبانـى دیگـر وارد زبان عربى شـده، سـپس از طریـق عربى به 

زبان فارسـى وارد شـده  باشـد (جفـرى، 1386 : 199).
دبـوس: dabbūs –dabūs، عمـود آهنیـن، گرز آهنیـن (معیـن، 1364:1496، ذیل 
واژه). شـادروان دکتـر معیـن بـه نقل از شـرح قامـوس «دبّـوس» را معّرب «تپـوز» مى داند 

(تبریـزى، 1362:  824، حاشـیۀ دکتـر معیـن بر برهـان قاطع)
دّراج : اّدى شیر این واژه را معّرب «تراج» فارسى دانسته  است (آذرنوش،1374: 133).

دیـر: dayr-deyr . اسـتاد معیـن بـه نقـل از دائـرة المعارف اسـالم، واژه را سـریانى و 
معـّرب مى دانـد (نـک: معیـن، 1364: 1519، ذیـل واژه).

رسـن: پارسـى میانـه اسـت. در زبـان پهلـوى ”rasan vāčik“ (رسـن بـازى) آمـده 
اسـت (ر.ك. فره وشـى،1381: 260؛ مکنـزى، 1388: 128 و 249) صورت هـاى دیگـرآن 

به فرهنگ باشد روان تندرست
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”rištan”, “arwēs“ از ریشـۀ «رشـتن» اسـت. در زبـان عربـى بـه صـورت «ارسـان» و 
«ارسـن» جمـع بسـته شـده اسـت (نـک: معیـن، 1364: 1654، ذیـل واژه). ایـن کلمه در 
«درخت آسـوریک» سـطر 14 آمده اسـت. در هندى باسـتان rasenā و در عربى و عبرى 

وام واژه اسـت (ر.ك. ُهـرن و هوبشـمان، 1394: 241).
رمـز: سـیوطى ذیـل واژه هـاى عبرانى (یهـودى) آمده در قـرآن و در ترجمۀ آیـۀ 36 از 
سـورة آل عمـران مى نویسـد: «رمـز بـه عبرانى بـه معناى تحریک الّشـفتین، حرکـت دادن 

دو لب اسـت» (سـیوطى، 1362: 43).
شـّماس: خـادم معبـد آفتـاب، خـادم کلیسـا و درجـه اى از روحانّیـت مسـیحى در 
کلیسـاى مشـرق. Shammās از عبرى «شماشـا»، مشـتق از shamesh به معنِى آفتاب 
را پرسـتید، نمـاز گـزارد (تبریزى،1362 : حاشـیۀ دکتر معیـن بر برهان قاطـع:1292). این 
واژه از ریشـه شـمس اسـت و شـمس، هم در زبان عبرى کاربرد داشـته  اسـت، هم در زبان 

عربـى (نـک: سـّجادى، 1374، ج 2: 932).
شـموس: Šamus. سـرکش و رام ناشـدنى. ایـن واژه معّرب «چموش» فارسـى اسـت 

(معیـن، 1364: 2078، ذیـل واژه).
ُهـرن آن را از مشـتّقات «چـم» مى دانـد. از دیگر مشـتّقات آن چمـان، چمچم، چمش، 
چمیـدن، چاموش و چموش از همین ریشـه سـاخته شـده  اسـت (نـک: ُهرن و هوبشـمان، 

.(177 :1394
صلیب: واژة آرامى و معّرب است. اصل آن «چلیپا» است (ر.ك. معین، 1364: 1261). البّته 
مؤلف فرهنگ واره به نقل از جفرى و حسن دوست توضیح داده اند که واژه اصلى سامى دارد و 
محتمالً از ُسریانى یا آرامى وارد زبان عربى شده  است. (آیدنلو، 1396: 52 پاورقى)، اّما جایگاه 

کلمه در بخش واژه هاى معّرب است نه عربى (نیز نک: هاکس، 1377: 557-8).
طنبـور: معـّرب اسـت از پهلـوى tambūr و تنبـور tanbūr (آذرنـوش،1374: 137؛ 
فره وشـى، 1382: 150). ایـن واژه در فرهنـگ واره نیامـده اسـت. در خان چهارم رسـتم، در 

توصیـف خـاِن زن جادو آمده اسـت:
بــود طنبــور  نغــز  یکــى  مــى  ــودابــا  ــور ب ــۀ س ــن آن خان ــان چ  بیاب

 (فردوسى: 395/215/1/1396)
و جایگاه آن در بخش واژه هاى معّرب است.

فیـل: معّرب اسـت از پهلـوى PῙl که به عربـى و آرامى و سـریانى (Pilā- fil) و دیگر 
زبان هـاى سـامى راه یافتـه اسـت (آذرنـوش، 1374: 139؛ نیز: جفـرى، 1386: 324). جاى 

ایـن کلمـه هم در بخـش واژه هاى معّرب اسـت.
قـار: قیر ممال آن اسـت، دودة مرکب. روغنى باشـد سـیاه که بر شـتران گرگین مالند 

(تبریزى، 1362: ذیل واژه).
از یونانـى Kêrōs (شـمع). اهـل مغرب شـمع را قیر نامنـد. قیر نوعى از bitume اسـت 
کـه به شـکل قـار بـه کار رود، «قـار: زفـت». (تبریـزى، 1362: 1551، یادداشـت هاى اسـتاد 
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معیـن بـر برهـان قاطع به نقـل از ُدزى، ج 2، ص430 و فهرسـت ولف). جفـرى، قیر و قطران 
را هم معنـى و اصل آنها را برگرفته از آرامى و سـپس سـریانى مى داند (جفـرى، 1386: 331).

درحالى کـه قامـوس کتـاب مقـّدس ایـن دو را تنهـا شـبیه بـه هـم مى داند، نـه یکى و 
هم معنـى (ر.ك. هاکـس،1377: 706).

قطـران: قیـر مـذاب، مـاده اى که بر شـتران گرگیـن مالند. جفـرى اصـل واژه را آرامى 
مى دانـد کـه در ُسـریانى بـه معنى قیر بـه کار رفته  اسـت (جفـرى،1386: 337).

قّسـیس: معـّرب کشـیش یـا قشیشـا (سـّجادى، 1374، ج 2 : 1178 بـه نقـل از 
.(168 ص   ،1 ج  قزوینـى،  یادداشـت هاى 

بـا آن کـه مؤلـف فرهنگ واره بـه نقل از جفرى و حسن دوسـت به ریشـۀ سـریانى کلمه 
(از لغـت qašiša) اشـاره کـرده اسـت، اّمـا آن را به عنـوان لغـت عربـى آورده اسـت، نه واژه 

معـّرب (نک: آیدنلـو، 1396: 61).
سیوطى واژه را عبرانى مى داند (نک: سیوطى، 1362: 44).

قصـب: پارچـه کتانـى. شـادروان اسـتاد سـّجادى آن را معـّرب «کَسـب» و فارسـى 
رامپـورى، 1375: 671). نیـز:  :1187؛   2 ج  (سـّجادى، 1374،  مى دانـد 

قفـل: Qufl. ایـن واژه در کتـاب المتوّکلـى ذیل واژه هایى اسـت که از زبان فارسـى در 
قـرآن وارد شـده اسـت (سـیوطى، 1362: 21). جفـرى نیـز بـه نقـل از جوالیقـى (المعّرب، 
ص 125) نیز همین نظر را دارد و معتقد اسـت: «چون َقَفل برسـاخته از روى اسـم اسـت، 
ازایـن رو نمى توانـد مشـتق از یک ریشـۀ عربى باشـد و احتمـاالً اصل آن از آرامـى به معناى 
قید، پابند یا واژه اى سـریانى گرفته شـده باشـد» (جفرى، 1386: 338). در یادداشـت هاى 
لغتنامـۀ دهخـدا در توضیـح «قفـل رومـى» (لحـن پانزدهم از سـى لحن باربد) آمده اسـت: 
«عجـب اسـت کـه نـام لحـن دربـارى شـاه ساسـانى عربى بـوده اسـت! اگر نسـبت صحیح 
باشـد، اثـر زبـان عرب هـاى عراق بـوده در زبان مدائن پایتخت خسـرو یا کلمـه ترجمۀ لغت 

پهلوى اسـت» (دهخـدا، 1342: ذیل واژه).
قلـم: Qalam. خامـه یـا نیـى کـه از آن قلـم مى سـاخته اند. جفـرى قلـم را یونانـى 
مى دانـد کـه از ایـن زبـان بـه آرامـى، سـپس بـه سـریانى راه  یافته اسـت. در مجمـوع، قلم 
را واژة هندواروپایـى اصیـل مى دانـد کـه اصـل آن سانسـکریت اسـت (نک: جفـرى، 1386: 

.(338
کافـر: در المتوّکلـى، هـم ذیـل واژه هـاى عبرانـى قـرآن کریـم آمـده اسـت، هـم جزء 

واژه هـاى نََبطـى (سـیوطى،1362: 41 و 48؛ نیـز: جفـرى، 1386: 327).
کتـان: kattān-katān، ُسـریانى: Kūtina. شـادروان دکتـر معیـن مى نویسـد: ایـن 
کلمـه در زبـان اّکـدى بـه صـورت: kitū و kitintu و Kitunnū (بـه معنـى جامۀ کتانى) 
آمـده اسـت. کلمـۀ اّکـدى در سـریانى به صـورت kattān داخل شـده به معنـى پیراهن یا 
جامـه اى از کتـان اسـت (تبریـزى، 1362؛ یادداشـت هاى اسـتاد معیـن: 1594، بـه نقل از 

ُمعجمیـاِت عربیه ـ سـامیه: ص 186).

به فرهنگ باشد روان تندرست
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کـف: بـه معناى «میان دسـت» کلمـه اى عربى اسـت (نیـز ر.ك. آیدنلـو،1390: 773؛ 
بـه نقـل از یادداشـت هاى خالقـى مطلق بر شـاهنامه، بخش یکـم، ص 279). اّمـا «کّف» به 
معنـى «تـوده اى از حباب هـاى ریـز پُـر از گاز کـه بـر اثر حرارت بـا آزاد شـدن گاز محبوس 
در مایـع ایجـاد مى شـود» (معیـن، 1364، ذیـل واژه) فارسـى اسـت. در زبـان پهلـوى بـه 
صـورت «کـف» Kaf و «کفـک» بـه کار مى رفتـه اسـت (نـک: فره وشـى، 1381: 410؛ 
مکنـزى، 1388: 96 و 287). در شـاهنامه چندیـن ترکیـب بـا «کف» به کار رفته اسـت؛ از 
جملـه «کـف انـدر دهان افسـردن»، «کف بـر لـب آوردن» و ... (رواقـى،1390: 91 - 790؛ 
بغـدادى،1382: 315). نویسـندة ارجمنـد حتمـاً مى بایسـت تصریـح مى کردنـد، زیـرا بیت 

شـاهد مثـال هم بـه گونۀ «کـِف» فارسـى احتمال معنـى دارد.
کیـوان: مؤلـف بـه نقـل از حسن دوسـت (ج 4، ص 2325) نوشـته اند: «بـا اینکـه واژه 
در فارسـى میانـه هـم هسـت، از اصـل اّکـدى گرفتـه شـده و تبـارى سـامى دارد» (آیدنلو، 
1396: 64). در هـر صـورت اگـر نویسـنده تـا حدودى میان عربـى و دیگر شـاخه هاى زبان 
سـامى تفکیـک قائل مى شـدند، بهتر بـود. ظاهراً ایـن کلمه در الـواح بابلى «کیوانـو» آمده، 
عبـرى آن «کیـوان» اسـت، (تبریزى، 1362، حواشـى اسـتاد معین بر برهان قاطـع : 976) 
دکتـر آذرنـوش معتقد اسـت: «تنها شـکلى کـه مى تواند «کیـوان» عربى را زاییده باشـد، یا 

پهلوى kewān اسـت، یا مندائـى Kivān»  (آذرنـوش،1374: 140).
منبـر: menbar. اسـتاد معیـن ایـن واژه را از اصـل حبشـى دانسـته اند (نـک: معین، 

1364: 4377، ذیـل واژه).
مهنـدس: اسـم فاعل از «هندسـه». هندسـه نیز معّرب «انـدازه» (نک: آیدنلـو، 1396: 
 handāzag و handāčak و andāčak 87) و فارسـى اسـت. انـدازه در فارسـى میانـه

تلفـظ مى شـده اسـت (نـک: فره وشـى،1381: 43؛ مکنـزى، 1388 : 118).
 (E. Benvensit) بنونیسـت  از  نقـل  بـه  معیـن  اسـتاد  نامسـکوك.  سـیم  نقـره: 
مى نویسـد: «در ُسـغدى n’krt (سـیم) و آن مرکـب اسـت از ’n (نــ = نـا)+ krtk (کرده) و 
مـراد نـا مسـکوك اسـت» (تبریـزى،1362: 2157؛ حواشـى دکتر معیـن بر برهـان قاطع).

هـودج: hawdaj. واژه فارسـى اسـت و معـّرب «هـوده» و «هـودگ» اسـت (معیـن، 
1364: 5220). بـه نقـل از منتهـى االَِرب «هـدج» آورده اسـت (همـان).

2- واژه هاى غیرمعّرب که معّرب پنداشته شده اند.
بلـور: مؤلف فرهنگ واره نوشـته اند: «بلور معّرب از یونانى اسـت» (آیدنلـو، 1396: 80). 
شـادروان دکتر سـرکاراتى اصـل واژه را ”valdurya“ و سانسـکریت مى داننـد که در زبان 
پارتـى وارد شـده  اسـت. ایـن واژه در یونانـى بـه صـورت ”bērullion“ (یاقـوت کبود) در 

آمده  اسـت (ر.ك. سـرکاراتى، 1385: 307).
خـز: در فارسـى میانـه عینـاً به همین شـکل ”xaz“ ثبت شـده  اسـت (نـک: مکنزى، 
1388: 234؛ فره وشـى،1381: 202). پـس معـّرب نیسـت. آذرنـوش احتمـال داده اسـت 
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کلمه از پهلوى ”xaz“ (واژه نامۀ بندهشـن، ص 29؛ درخت آسـوریک، ص71) گرفته شـده 
باشـد. کلمه هـاى تلمـودى و عربى قـز ”Qaz“، کز (نـک: آیدنلـو، 1396: 85) و قهز ظاهراً 

بـا این واژه هم ریشـه اند (نـک: آذرنـوش، 1374: 132).
زیـج: مؤلـف، واژه را معـّرب از فارسـى میانۀ zIg دانسـته اسـت (آیدنلـو، 1396: 81)، 
درحالى که در فارسـى میانه zῙk,zēč,zῙč و zāgič تلفظ مى شـده اسـت (نک: فره وشـى، 
1381: 290) و بـا مصـدر زادن و زایچـه و بـه شـکل zāyčag از یـک ریشـه اسـت (نـک: 
مکنـزى، 1388: 170). سـرکاراتى اصـل واژه را در ترکیـب ”žādišmar“ سانسـکریت 
دانسـته و معتقد اسـت: «این واژة سانسـکریت از اسـم مؤنـث ”jati“، معنـِى «زایش، تولد، 
زندگـى» و هم ریشـه بـا «زادن و زایـش» در فارسـى و از ریشـۀ”jan“ «زادن» اسـت» 

(سـرکاراتى، 1385: 308).
قیر: نیز ر.ك. قار

ُمشک: جاى این واژه هم در میان لغات معّرب خالى است.
چـو عـود و چـو عنبـر چـو روشـن گالبچـو بـان و چو کافـور و چون مشـک ناب

 (فردوسى، 1396 /43/22/1)
ظاهـراً شـکل عربـى ایـن کلمـه مسـتقیماً از پهلـوى”musk“ و ”mušk“ اخذ شـده 
اسـت. در سانسـکریت به شـکل ”muska“ نوشـته شـده اسـت. این واژه ده ها بار در شـعر 

جاهلـى بـه کار رفتـه اسـت (ر.ك. آذرنـوش، 1374: 140؛ 1381: 478).
یاقـوت: مؤلف نوشـته اند: «ظاهراً از طریق آرامى از یونانى گرفته شـده اسـت» (آیدنلو، 
1396: 87). اّمـا سرگذشـت واژه پیچیده تـر اسـت. سـیوطى ایـن کلمـه را معـّرب «یاکند» 
(نوعـى سـنگ قیمتـى) و فارسـى مى داند. آرتـور جفرى سرچشـمۀ اصلـى واژه را «یونان»، 
بـا عنـوان نـام ُگلـى در زبان باسـتانى متعلّق بـه دورة پیش از هلن هـا مى داند کـه از یونانى 
بـه زبان هـاى سـامى رفتـه اسـت. از آرامـى بـه ُسـریانى و از زبـان ُسـریانى به زبان حبشـى 
رفتـه، سـپس با تغییراتى جزئـى به زبان عربى در آمده اسـت (ر.ك. جفـرى، 1386: 396). 
سـپس در پیـش از ظهـور اسـالم وارد زبـان پارسـى میانه شـده اسـت. شـکل هاى فارسـى 
آن عـالوه بـر yakand عبارت انـد از: yākan  و Yākin (فره وشـى،1381: 568؛ مکنزى، 

.(325:1388
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چکیده
جنبـش پسامدرنیسـم، ماننـد بسـیارى از جنبش هاى دیگر معاصر، خاسـتگاه غربـىـ  عموماً اروپاى 
غربـى و آمریـکاى شـمالى ـ دارد و در دو دهـۀ اخیـر بـه فضـاى سیاسـى، اجتماعـى و فرهنگـى و 
ادبـى ایـران نیـز سـرایت کرده اسـت. تحت تأثیر مسـتقیم ایـن جنبشـ  بـا رویکـردى فنّ محورانه 
یـا اندیشـه گرایانهـ  گروهـى از نویسـندگان و شـاعران آثـارى با مشـّخصه هاى پسـامدرن آفریده اند. 
کتاب تحلیل سـوژه در ادبیات داسـتانى پسـامدرن، اثر فرزاد کریمى، در سـال 1397 منتشـر شـده 
و بـه دلیـل پرداختـن بـه بازتـاب مهم تریـن مؤلّفۀ اندیشـگانى جنبـش پسـامدرن، یعنى سـوژه در 
رمـان معاصـر فارسـىـ  دهـۀ هفتـاد بـه ایـن سـوـ  حائز اهمیـت و قابـل نقد اسـت. در ایـن مقاله، 
نگاهـى انتقـادى بـه کتـاب مذکـور کـرده و امتیـازات و کاسـتى هاى آن را بـه اختصـار کاویده ایـم. 
مسـئله مندى تحقیـق، جسـارت محقـق در ورود به فضـاى تیره وتار ادبیات پسـامدرن، بیان روشـن 
مبانـى نظـرى تحقیق، توانایى کاربسـت مبانى نظـرى در تحلیل رمان هاى منتخب، برجسته سـازى 
یکـى از ویژگى هـاى سـوژه در نقد هریک از رمان هـا از جمله امتیازات اثر اسـت. ورود به عرصه هایى 
خـارج از موضـوع کتـاب، ماننـد مبحث بحران ادبـى در ایران امروز، تبیین نشـدن رابطـۀ دقیق بین 
شـخصیت هاى داسـتانى رمان هـا بـه سـوژه هاى عینـى اجتماعـى، کلّى گویى هـاى پراکنـده و عـدم 

انسـجام سـاختارى مباحـث، به ویـژه بخش هـاى پایانى کتـاب از جمله کاسـتى هاى اثر هسـتند. 

کلیـدواژه: نقـد ادبـى، پسامدرنیسـم، رمان پسـامدرن، سـوژه، تحلیل سـوژه در ادبیات داسـتانى 
پسـامدرن، فـرزاد کریمى

مقدمه
پست مدرنیسـم در ابعـاد مختلـف و بـا همـۀ ابهامـات، موافقـت و مخالفت هایـى1 کـه در 

 قدرت اهللا طاهری
  ghodrat66@yahoo.com عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

سوژه در پیچ وخم داستان پسامدرن ایران
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خاسـتگاه اصلـى آن، اروپـاى غربـى و آمریـکاى شـمالى داشـته تقریبـاً بیـش از دو دهه 
اسـت کـه وارد جامعـۀ فرهنگـى، علمـى و ادبى ما شـده اسـت. به ایـن دلیل اصـرار دارم 
بگویـم ایـن موضوع در سـه حوزة مذکور وارد شـده اسـت که «انسـاِن ایرانـى» یا «بخش 
عظیمـى از اجتمـاع ایرانیـان» نـه از چنین مفهومى خبـر دارند و نه مسـتقیماً در معرض 
آثـار چنیـن اندیشـه اى هسـتند. بـه نظـر مى رسـد طـرح ایـن ماجـرا در ایـراِن کنونـى 
بیـش از آنکـه برآمـده از اقتضـاى «زیسـتى، معرفتـى و فلسـفى» ما باشـد، اثر مسـتقیم 
پدیـده اى اسـت بـه نام «جهانى شـدن» یا «جهانى سـازى» یـا جهانى کـه از آن به «عصر 
اطالعـات» تعبیـر مى کنیـم.2 در ایـن جهـاِن کوچک شـده از نظـر تبـادل اندیشـه ها و 
اطالعـات، بـا توجـه بـه ظهور رسـانه هاى پرنفـوذ کنونـى، در کمتریـن زمان ممکـن و با 
کمتریـن هزینـه اى اطالعـات تولیدشـده در بخشـى از عالم بـه بخش هاى دیگـر «صادر» 
یـا «فراافکنـده» مى شـود. همچنـان که اخبار سیاسـى و اقتصـادى در کمتریـن زمان در 
همـۀ اقصـا نقـاط عالم پخش مى شـود، هیچ اسـتبعادى ندارد کـه «معارف و اندیشـه ها» 
هـم بـه همیـن ترتیـب از نقطـه اى بـه همـۀ نقـاط جهـان سـرایت نکنـد. داسـتان مـا و 
«پست مدرنیسـم» چـه در عالـم سیاسـت باشـد چـه اقتصـاد، هنـر باشـد یـا معمـارى، 

داسـتان باشـد یا شـعر همین گونه اسـت.
اگـر کمـى بـه عقـب برگردیـم و بـه اواخـر دهـۀ شـصت و اوایل دهـۀ هفتـاد نظرى 
گـذرا بیفکنیـم، خواهیـم دیـد که چگونه کتـب مرتبط با اندیشـۀ پسـامدرن یکى پس از 
دیگرى به زبان فارسـى ترجمه و در تیراژهایى چشـمگیر پخش مى شـدند. طبیعى اسـت 
در آن سـال ها جامعـۀ ایـران تقریبـاً هیچ شـباهت و سـنخیتى بـا جوامع پیشـرفتۀ غربى 
نداشـت، جوامعـى کـه بیـش از چهار دهه بـود که به مدرنیتـۀ برآمده از عصر روشـنگرى 
داشـت بدگمـان مى شـد. در آن سـال ها نه تنهـا جامعـۀ ایـران بـا حال وهـواى پسـامدرن 
بیگانـه بـود، بلکـه اندیشـمندان مـا نیـز کمـاکان ـ چه راسـِت راسـت و چه چـِپ چپ ـ

■ کریمــى، فرزاد (1397)  تحلیل ســوژه در ادبیات 
داستانى پسامدرن ایران، تهران: روزنه.
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سوژه در پیچ وخم داستان پسامدرن ایران

در گیـرودار «آرمانگرایى هـاى سیاسـى و دینـى» بودنـد، کـه درسـت در نقطـه مقابـل 
و  فکـرى  جناح هـاى  ایـن  همـۀ  اگـر  داشـت.  قـرار  پسـت مدرن  وضعیـت  یـا  اندیشـه 
سیاسـى بـه دنبـال برسـاختن یـا بازآفریـدن «کالن روایت» هـاى سیاسـى و معرفتـى 
بودنـد، پست مدرنیسـم هیـچ ابایـى نداشـت از اضمحـالل آنهـا سـخن بـه میـان آورد. 
بـا ایـن وضعیـت، پرسـش اساسـى ایـن اسـت کـه جامعـه اى ماننـد ایـران که بـه لحاظ 
زیسـتى (اقتصـادى و اجتماعـى) معلّـق در میـان سـّنت و مدرنیتـه بـود و بـا سـاختار 
مختلـِف  گفتمان هـاى  بـا  و  مى کـرد  گـذران  دینـى  سـنت گرایِى  از  برآمـده  سیاسـى 
روشـنفکرِى گرفتـار در اندیشـه هاى آرمانگرایانـه محصور شـده بـود، چگونه به اسـتقبال 
«پست مدرنیسـم» رفـت؟ به گونـه اى کـه در مّدت بسـیار کوتاهى بخشـى از روشـنفکران 
سیاسـى، پژوهشـگران علـوم اجتماعـى، اسـتادان فلسـفه و در نهایـت در ادبیـات و هنر، 
ابتـدا «شـعر معاصـر» و پس از آن «داسـتان» و «سـینماى» ایـران را درگیـر خود کرد؟

نگارنده چنان که پیش از این بیان شـد دلیل نفوذ، گسـترش و اقبال پست مدرنیسـم 
را بیـش از آنکـه در وجـود «نسـبت جامعـه و اندیشـۀ ایرانـى» بـا آموزه هـاى آن بدانـد، 
تبلـور یـا محصـول پـروژة جهانى شـدگى مى دانـد که امـواج گسـتردة آن، مـا را همچون 
بخشـى از دهکـدة بـزرگ جهانـى درنوردیده اسـت. بنابراین، پرسـش از اینکـه آیا جامعۀ 
مـا شـباهت یـا نسـبتى بـا جوامعـى کـه اندیشـۀ پسـت مدرن برآمـده از آنهاسـت دارد 
یـا خیـر، از بنیـاد بیهـوده اسـت. همچنـان کـه اقتصـاد و تجـارت مـا ـ چـه بخواهیـم و 
چـه نخواهیـم ـ درآمیختـه بـا تجـارت جهانـى شـده و سرنوشـت آن بـه کّل سرنوشـت 
اقتصـاد جهانـى گـره خـورده اسـت، فرهنـگ و هنـر مـا نیـز بـه همین منـوال بـا جهان 
امـروز پیونـد یافتـه اسـت. لـذا چنان که در وضعیـت جدید نمى تـوان گفت چـون اقتصاد 
و تجـارت مـا از نظـر مبانـى، ریشـه ها و زمینه هـا بـا اقتصـاد دوران پسـامدرن نسـبتى 
نـدارد، نبایـد بـه آن نزدیـک شـد یـا نبایـد از اقتصـاد پسـامدرن در ایـران سـخن گفت، 
بـه همیـن نسـبت نمى تـوان بـه دلیـل تفـاوت ماهـوى وضعیت پسـامدرن جوامـع غربى 
بـا ایـران کنونـى، وجـود ادبیـات پسـامدرن در ایـران امـروز را انـکار کـرد. بهتر اسـت از 
منظـرى «عملگرایانـه» بـا قضیـه برخورد کنیـم. در این دو دهه  درسـت یا نادرسـت، بجا 
یـا نابجـا، اصیـل یـا غیراصیـل، شـاعران و داستان نویسـانى هسـتند که داعیۀ سـرودن و 
نوشـتن آثـار پسـامدرن دارنـد و از همـه مهم تر اینکه بخشـى از مخاطبان این آثـار نیز با 
قضیـه کنـار آمـده و دانسـته یا نادانسـته آنهـا را تحت عنـوان «پسـت مدرن» مى خوانند 
و مى نامنـد. همچنیـن، تعـدادى هرچنـد نه چندان زیـاد، از محّققان ادبى ـ دانشـگاهى و 
غیردانشـگاهىـ  پـاره اى از آثـار امـروزى را پسـت مدرن مى دانند و به تحلیلشـان مبادرت 
مى ورزنـد. بـا ایـن وضعیـت، دیگـر کار از کار گذشـته و برگشـتن بـه گام نخسـت و 
پرسـیدن از «بـود و نبـوِد» وضعیت پسـامدرن در ایـران و ادبیات آن وجهى نـدارد. با این 
اسـتدالل، لزومـى نـدارد ماننـد نویسـندة کتابـى کـه در این مقالـه قصد بازخوانـى و نقد 
آن را داریـم، معتقـد باشـیم «در جامعـۀ امـروز ایران، هم زمان شـاهد آمیزه اى از سـّنت، 
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مدرنیسـم و پسامدرنیسـم هسـتیم.» (کریمى، 1397: 28)

معرفى اجمالى کتاب
کتـاب تحلیـل سـوژه در ادبیات داسـتانى پسـامدرن ایران (انتشـارات روزنـه،1397)، اثر 
فـرزاد کریمـى، از شـاعران3، نویسـندگان و منتقـدان جوان امروزى اسـت کـه به موضوع 
ادبیـات داسـتانى پسـامدرن از منظرى فلسـفى نگریسـته اسـت. او از یک سـو تحصیالت 
دانشـگاهى را تـا درجـۀ دکتـرى طى کرده و از سـوى دیگر، در نشـریات عمومى از جمله 
«روزنامه»هـا در نقـد شـعر و داسـتان امـروز قلـم زده اسـت.4 به همیـن دلیـل، او را باید 
از منتقـدان «دوزیسـت» امـروزى دانسـت کـه مایه هـاى علمـى و انتقـادى اش از «نقـد 
ژورنالیسـتى» که براى خود رگ و ریشـه اى طوالنى ـ بیش از شـش دهه ـ دارد و از نقد 
دانشـگاهى گرفتـه شـده اسـت که آن هـم تقریبـاً عمـرى هشتاد-نودسـاله دارد؛ هرچند 
نقـد دانشـگاهى تـا ایـن اواخـر روى خوشـى بـه ادبیـات معاصـر به ویـژه داسـتان نشـان 
نمـى داده اسـت. نقطـۀ قـّوت نویسـنده از همیـن دوزیسـتى بـودن او نشـئت مى گیـرد؛ 
«انضبـاط  و  ژورنالیسـتى  نقـد  از  را  اندیشـه»  در  «نوگرایـى  و  «به روز بودگـى»  یعنـى 
فکـرى و چارچوب منـدى» در تحقیـق را از نقـد دانشـگاهى مى گیـرد. هرچنـد وزنـۀ نقد 
ژورنالیسـتى بـر نگـرش دانشـگاهى در ایـن کتابى کـه موضوع سـخن ماسـت، مى چربد. 
اگـر کریمـى، بتوانـد در تحقیقـات آینده اش موازنـه اى منطقى بیـن این دو حـوزه برقرار 
کنـد، آینـده درخشـانى در انتظـار او خواهـد بـود. پیش از انتشـار این کتاب کـه در اصل 
رسـالۀ دکتـرى ایشـان اسـت، کتاب دیگـرش، روایتى تـازه بر لـوح کهن؛ تحلیـل روایت 
در شـعر نـو ایـران5 را کـه از قضا آن هم پایان نامۀ دورة ارشـد او بوده، نشـر قطره منتشـر 
کـرده اسـت. انتشـار چنیـن آثـارى، ظهـور منتقـدان جـّدى، باسـواد، دقیق و بـا انضباط 
فکـرى از نوع «نسـل چهـارم» را در جامعه دانشـگاهى و بیرون از دانشـگاه نوید مى دهد.

کتـاب تحلیـل سـوژه در ادبیـات داسـتانى پسـامدرن بـا تیـراژ نامعلـوم و طـرح جلد 
از سـهیل حسـینى در310 صفحـه و بـا قطـع رقعـى منتشـر شـده اسـت. در طـرح جلد 
بـا تصویـر سـیاه انسـان (سـوژه) در کادر شکسـته مواجهیم که بـا نگاهى عمیـق و نگران 
از پشـت عینـک مـات بـه مـا مى نگـرد. زمینـه تیـرة جلـد با نـوع نـگاه تصویر سـوژه در 
قـاب شکسـته، موقعیـت سـوژه پسـامدرن و تالش او بـراى فهم واقعیت وجـودى خویش 
و جهـان پیرامونـش را بـه خواننـده القـا مى کنـد؛ کـه کتـاب هـم در راسـتاى چنیـن 

موضوعى نوشـته شـده است.
مطالـب کتـاب در سـه بخـش تنظیـم شـده اسـت: بخـش نخسـت بـا عنـوان «کلیات، 
روش  عناویـن  بـا  فصـل  دو  شـامل  انتقـادى»  پیشـینۀ  و  نظـرى  مبانـى  پژوهـش،  روش 
پژوهـش و مبانـى نظـرى و پیشـینۀ انتقـادى اسـت. بـه نظـر مى رسـد تفکیـک فصـل اول 
و دّوم چنـدان الزم نبـوده و کل مباحـث ذیـل همـان عنـوان بخـش نخسـت مى توانسـت
آورده شـود. اطالعـات پایـه اى در بـاب سـوژه، تعریـف و مؤلّفه هـاى آن، سـوژه اجتماعـى، از 
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سـوژة مـدرن تـا سـوژة پسـامدرن در ایـن بخـش آمـده اسـت. بخـش دوم کتاب که هسـتۀ 
اصلـى پژوهـش نیز هسـت، بـا عنوان «سـوژه در ادبیات داسـتانى پسـامدرن ایـران» در پنج 
فصـل نوشـته شـده اسـت. بـه غیـر از مباحـث مقدماتـى و باز هـم پایـه اى مربوط به سـوژه

ـ کـه مى توانسـت در ادامـۀ مباحـث بخـش نخسـت آورده شـود ـ در هریـک از فصل هـاى 
پنج گانـۀ ایـن بخـش، سـوژه در یکـى از آثـار داسـتانى پسـامدرن ایران تحلیل شـده اسـت. 
فصـل اول بـه جایـگاه سـوژه در رمـان هم نوایـى شـبانۀ ارکسـتر چوب هـا، اثر رضا قاسـمى، 
اختصـاص یافتـه اسـت. در فصل دوم، داسـتان ماجراى پیچیـدة یک اتّفاق سـاده، اثر مرجان 
نعمت طاوسـى موضـوع کار بـوده و بـه همین ترتیب فصل سـوم، داسـتان ویران، اثـر ابوتراب 
خسـروى، فصـل چهـارم رمـان آزاده خانم و نویسـنده اش، نوشـتۀ رضـا براهنـى و در نهایت 
فصـل پنجـم بـه تحلیـل رمـان تاریـخ سـرى بهـادران فـرس قدیـم، اثـر سـیروس شمیسـا 
اختصـاص یافتـه اسـت. بخـش سـوم بـا عنـوان «فرجـام» نیـز در چهـار فصل تنظیم شـده 
اسـت. در فصـل اول آن بـا عنوان «زیسـت جهان سـوژه» دو رمان مونالیزاى منتشـر، نوشـتۀ 
شـاهرخ گیوا و شـبیه عطرى در نسـیم، نوشـتۀ رضیه انصارى و چند داسـتان کوتاه تحلیل 
شـده اند. در فصل دوم، آثار کاظم تینا به عنوان آغازگر داسـتان پسـامدرن نقد شـده اند و در 
فصـل سـوم، نگاهـى نقادانه به چند اثِر پژوهشـى ادبیات داسـتانى افکنده شـده اسـت که به 
موضـوع داسـتان پسـامدرن پرداخته انـد. ایـن فصل را مى شـد بـه صورت فشـرده تر همچون 
بخشـى از پیشـینۀ پژوهـش در بخـش نخسـت آورد. فصل چهـارم نیز به مثابـۀ جمع بندى و 
نتیجه گیـرى از کل مباحـث کتـاب اسـت. با نگاهى تند و سـریع به محتواى کتـاب، مى توان 
گفـت حـرف اصلى و اساسـى نویسـنده در دو بخـش اول و دوم، آمده و مى بایسـت کتاب در 
صفحـۀ 170 بـه اتمـام مى رسـید. بخش سـوم، اگرچه مى تواند بـه دلیل اشـتمال بر مباحث 
ارزشـمند، درخـور توجـه باشـد، در حکـم «ضمیمـه»6 اسـت و مى توانسـت بـه آن الحـاق 

نگـردد. در ایـن صـورت، حجـم کتـاب تقریباً به نصـف کاهش پیـدا مى کرد.

نقد و بررسى محتوایى کتاب
بـراى پرهیـز از اطالـۀ کالم و بـا توجـه بـه اینکـه نویسـندة محتـرم در نقـد رمان هـا در 
فصل هـاى اول تـا پنجـم بخش دوم تقریبـاً رویه اى واحـد را دنبال کـرده و در تحلیل هر 
یـک از داسـتان ها بـر یـک یـا چنـد مؤلّفۀ مهـم سوژه سـاز تمرکز کـرده، فصل هـاى اول 
و دّوم کتـاب را در دو قسـمِت امتیـازات (محاسـن) و کاسـتى ها (معایـب) پى  مى گیریـم. 
امتیـازات و نواقصـى کـه در بـاب ایـن دو فصـل (تحلیـل عملـى دو رمـان از رمان هـاى 
منتخـب) گفتـه مى شـود تا انـدازة زیادى به سـایر فصل هـا و بخش ها تعمیم پذیر اسـت.

 الفـ امتیازات
1ـ کتـاب حاضـر، برخـالف بسـیارى از پژوهش هـاى بـازارى کـه بـا غـرض انتفـاع مادى 
نوشـته مى شـوند یـا تحقیقـات دانشـگاهى کـه تنها بـراى گرفتن مـدارك یا طـى مراتب 
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و مـدارج ادارىـ  سـازمانى، بـه عمل مى آیند و فاقد «مسـئلۀ علمِى» مشـّخصى هسـتند، 
داراى «مسـئله» اسـت. مى تـوان گفـت: «مسـئلۀ علمـى از بطـن آگاهى هـاى دقیـق 
پژوهشـگر سـر برمـى آورد؛ یعنى هنگامى کـه دانِش موجوِد شـخص در برخـورد با پاره اى 
از امـوِر مرتبـط بـا دانـش  زمینـه اى او، نمى تواند تبیینـى قانع کننده ارائه کنـد و در ذهن 
او نوعـى آشـفتگى، اعوجـاج، بحـران و تضـاد یـا تناقـض معرفتى بـه وجود مى آیـد، یا با 
توّجـه بـه دانـش موجـودى کـه کسـب کـرده اسـت، وقتـى پى مى بـرد «خألیـى» در آن 
حـوزه از حیـث شـناخت وجود دارد، مسـئلۀ علمـى خـود را نمایان مى سـازد» (طاهرى، 
1395: 148). نویسـنده در چنـد نوبـت، (ص25-26، ص31 و ص42) مسـئلۀ اصلـى 
پژوهـش خـود را بـا خوانندگانـش در میان گذاشـته اسـت: «مسـئلۀ اصلى ایـن پژوهش 
تحلیـل داسـتان پسـامدرن ایـران بـا نـگاه بـه بنیادهاى فلسـفى حضور انسـان [سـوژه] 
در متـن ادبـى اسـت... . از رهـاورد ایـن کاوش، هـم ویژگى هـاى انسـانى در وضعیـت 
پسـت مدرن بازشـناخته مى شـود، هـم میـزان صحت و سـقم داورى هـا دربارة پسـامدرن 
بـودن ایـن آثـار ارزیابـى مى گـردد. چنیـن رویکـردى بـه متـن ادبـى، مسـتلزم توجه به 
انسـان به مثابۀ «سـوژه» اسـت» (کریمى، 1397: 25). در این قسـمت، نویسـنده مسـئلۀ 
اصلـى و فرعـى پژوهـش خـود را بیـان کـرده اسـت؛ تحلیـل جایـگاه سـوژه در داسـتان 
پسـامدرن ایـران، خألیـى اسـت که در بیـن پژوهش هاى معاصر کامًال احسـاس مى شـود 
و در کنـار آن، تعییـن تکلیـف مناقشـاتى کـه دربـارة پسـت مدرن بودن یا نبـودن پاره اى 
از آثـار داسـتانى درگرفتـه، مسـئلۀ فرعـى در نظـر گرفتـه شـده اسـت. از نظـر قواعـد 
بنیادیـن پژوهشـى، هـر دو مسـئله اصالـت دارند و ضـرورت بررسـى آنها به عنـوان «خأل 
علمـى» کامـًال احسـاس مى شـود. رسـیدن بـه این مسـائل، به سـهولت انجام نمى شـود. 
محّقـق بایـد از «زمینـۀ علمـِى» غنـى و محکمـى برخـوردار باشـد. نویسـنده بـه دلیـل 
درگیـرى ذهنـِى طوالنى مـدت بـا ادبیـات معاصـر و مطالعـۀ مسـتمر در ایـن حـوزه، هم 
قـدرت دریافـت مسـائل مذکـور را داشـته و هـم صالحیـت ورود به ایـن عرصـه را احراز 
کـرده اسـت. دانشـجویان و پژوهشـگران جـوان بایـد توجـه داشـته باشـند، مهم تریـن 
اصـل اساسـى بـراى یافتن مسـئلۀ پژوهشـى، «عالـم بودن در یـک زمینۀ علمى اسـت»، 
زیـرا مسـائل علمـى از دانسـته هاى محّقق سـر برمى آورنـد نـه از نادانسـته هاى او (ر.ك. 

طاهـرى، 1395: 159-152).
2ـ بعـد از بیـان صریح مسـئله، مبناى نظرى تحقیق، یعنى ماهیت سـوژه در فلسـفۀ 
پسـامدرن و انتخـاب رویکـرد فلسـفى بـراى تحلیـل متون داسـتانى به روشـنى و تفصیل 
بیـان شـده اسـت (ر.ك. صـص 27-53). بـراى نمونـه، نویسـنده در بخشـى از مباحـث 
نظـرى خـود به درسـتى تأکیـد مى کنـد: «بـراى درك بهتـر ماهِیـت ادبیـات پسـامدرن 
و نـه فنـون آن، تحلیـل «سـوژه» را شـاید بتـوان مهم تریـن و تمییزدهنده تریـن عامـل 
دانسـت، زیـرا پسـت مدرنیته به عنـوان نوع جدیـدى از بینش انسـان، جهـان را به گونه اى 
دیگـر تفسـیر مى کنـد. در ایـن میـان نقـش انسـان به عنـوان یگانـه عامـل شناسـنده و 
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یگانـه عاملـى کـه شـناختش از جهـان بیرونـى تنها شـناخت معتبر اسـت، حائـز اهمیت 
بسـیار اسـت» (کریمـى، 1397: 32). حّتـى نویسـنده از ایـن هـم فراتـر رفتـه، مبنـاى 
نظـرِى منتخـب خـود را به پرسـش گرفته اسـت تا از کارایـى آن در تحلیل داسـتان هاى 
پسـامدرن امـروزى مطمئـن شـود. پرسـش هاى چهارگانـه اى کـه در صفحـۀ30 کتـاب 

آمـده اسـت، بـراى سـنجش مبنـاى نظرى بوده اسـت.
3ـ واقعیـت ایـن اسـت کـه پست مدرنیسـم در ذات خود، جنبشـى شـّفاف نیسـت و 
همـواره غبارهایـى از «ابهامـات گیج کننـده» پیرامـون آن را احاطـه کرده انـد. از سـوى 
دیگـر، بسـیارى از اصطالحـات، مفاهیـم و عباراتـى کـه چهره هـاى برجسـتۀ این جنبش 
در آثارشـان بـه کار بـرده یـا مى برنـد، دقیـق و روشـن نیسـتند و حّتـى مى تـوان گفـت 
در مـرز بیـن معنـادارى و بى معنایـى معلّـق مانـده و مى ماننـد. ماجـراى  «گول گیـرى» 
آلـن سـوکال و انتشـار مقالـه اى در نشـریۀ آمریکایـى سوشـال تکسـت کـه ترکیبـى از 
بریده هـاى نقل قول هـا و اصطالحـات و عبـارات متـون مربـوط به نویسـندگان پسـامدرن 
آمریکایـى و فرانسـوى بـود (ر.ك. سـوکال و بریکمـون، 1387: 17-18)، نشـان دهنده و 
مؤیّـد نظـر مذکـور اسـت. در ایـران، البّتـه ترجمه هـاى ناقـص مترجمانـى کـه بـا اصـل 
اندیشـۀ پسـامدرن آشـنایِى چندانى نداشـته و متوِن مغلوط، مغشـوش و سـرگیجه آورى 
را روانـۀ بـازار کرده انـد، بـر ابهـام اندیشـۀ پسـت مدرن افـزوده و کار فهـم و دریافـت آن 
را بـراى همـگان دشـوار سـاخته اسـت. باوجودایـن مشـکالت، مى تـوان اّدعـا کـرد کـه 
نویسـندة ایـن کتـابـ  فـرزاد کریمـىـ  به خوبـى توانسـته بـا روح علمـى حاکـم بـر این 
اندیشـه ارتبـاط برقـرار کنـد و مهم تـر اینکـه پـس از فهـم، توانسـته آن را در تحلیـل 
داسـتان هاى ایرانـى بـه کار بنـدد. در فصـل دّوم از بخـش نخسـت کتـاب کـه به نوعـى 
«پیشینه شناسـى» بحث از «سـوژه» در فلسـفه هاى مدرن و پسـامدرن اسـتـ  نویسـنده 
خـود بـه ایـن پیشینه شناسـى تصریح کرده اسـتـ  توانایـى نویسـنده در درك و دریافت 
درسـت مباحـث فلسـفى، از جملـه همیـن «سـوژه» نمایـان شـده اسـت. امـا در مقـام 
کاربسـت مبانـى نظـرى پست مدرنیسـم ـ در اینجا بیشـتر مؤلّفه هاى مربوط به «سـوژه» 
مـّد نظـر نویسـنده بـوده اسـت ـ على رغـم نقدهایـى کـه بـر پـاره اى از قسـمت ها وارد 
اسـت، نویسـنده به خوبـى از عهـده برآمـده و تحلیل هـاى روشـنگرى ارائه کرده اسـت. از 
نمونه هـاى بسـیار خـوب این گونـه تحلیل ها، تبییـن دیگرِى سوژه سـاز در رمـان ماجراى 
پیچیـدة یک اتّفاق سـاده اسـت. داسـتان ماجـراى یک اتّفاق سـاده، از جمله آثـار ادبیات 
پسـامدرن ایران اسـت کـه در آن، مى توان چگونگـى بهره گیرى از عامـل «دیگرى» براى 
رسـیدن بـه «خـود»، یـا معرفـى ویژگى هاى شـخصیتى کنشـگران داسـتان را مشـاهده 
کـرد. ایـن شـیوة شـناخت، از همـان آغـاز بـا حضور پرتعـداد «دیگـرى» در متن شـروع 
شـده، تـا پایـان داسـتان ادامـه یافتـه اسـت: در و دیـوار خانـۀ آقـاى «پى» پـر از عکس 
همـۀ کسـانى اسـت کـه وى مى شناسـد (نعمت طاووسـى، 1389: 7). این موضوع نشـان 
مى دهـد کـه وجـود دیگـران در زندگى آقاى «پـى» واجد اهمیت بسـیار اسـت. اّما چرا؟ 
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تـرس از فرامـوش کـردن دیگـران، بازتـاب روانى تـرس از فراموش شـدن توسـط دیگران 
اسـت. آقـاى «پـى» به این ترتیـب سـعى در حفظ خویشـتنى دارد کـه از حضـور دیگران 
بـراى وى حاصل شـده اسـت (کریمـى، 1397: 96- 97). این فراز از تحلیل  نویسـنده از 
نمونه هـاى بسـیار عالـى تحلیل هاى اوسـت کـه در کّل کتـاب نمونه هاى آنها کم نیسـت.

بـ کاستى ها
1ـ در پیشـگفتار کتـاب، (صـص 15-19) دفعتاً نویسـنده مبحث «بحـران ادبى» را پیش 
کشـیده و از وجـود بحـران در امـر «تولید ادبى»، یعنى آفرینش داسـتان و شـعر در خور 
توجـه و عـدم ظهـور شـاعران و نویسـندگان تـراز اول، از نوعـى کـه در دهه هـاى سـى و 
چهـل داشـتیم و بعـد بحـران در «نقـد ادبى» ایـران خبر داده اسـت. دربارة این سـخن، 
چهـار نکتـه را مى تـوان متذّکـر شـد: نخسـت اینکـه نویسـنده در ایـن قسـمت على رغم 
کوشـش و تقّالیـش نتوانسـته اسـت ابعـاد و واقعیـت بحرانـى را کـه مدعـى شـده بـراى 
خواننـدگان ترسـیم کنـد. وقتـى بـه صـورت فشـرده، گـذرا و سـطحى مبحثـى بـه ایـن 
مهمـى پیـش کشـیده مى شـود، طبیعـى اسـت کـه نویسـنده نتوانـد خواننده را بـا خود 
همـراه و او را قانـع سـازد. نکتـۀ دوم اینکـه، وجـود یـا نبـود بحـران ادبـى در ایـران، چه 
ارتباطـى مى توانسـته بـا تحلیـل سـوژه در داسـتان هاى پسـامدرن ایـران داشـته باشـد؟ 
نکتـۀ مهمـى کـه نویسـندگان و پژوهشـگران جوان باید بـه آن توجه کنند این اسـت که 
بى جهـت خـود را درگیـر مسـائلى نکنند که خـارج از حوصلۀ موضوع تحقیقشـان اسـت. 
ایـن آمـوزة زنده یاد اسـتاد عبدالحسـین زرین کـوب را باید همـواره آویزة گـوش کرد که: 
«در کار تحقیـق چیره دسـتى همـه آن نیسـت کـه محّقـق بدانـد آنچه باید بنویسـد، 
چیسـت. نکته آن اسـت کـه محّقق بایـد بداند کـدام چیزهاسـت که نباید بنویسـد» 
(زرین کـوب، 1379: 13). نکتـۀ سـوم اینکـه اصـل اّدعـا محـل تأّمـل اسـت، زیـرا وجود 
داستان نویسـان بـزرگ در ایـن دوران، کـه در همین کتاب آثـار پاره اى از آنان نقد شـده 
مى توانـد نبـود بحـران در آفرینـش ادبـى را اثبـات کنـد و بعد، نـگارش و انتشـار فراوان 
نقدهـاى برون دانشـگاهى و درون دانشـگاهى، ترجمـه و انتشـار کتب پژوهشـى ـ انتقادى 
در تیراژهـاى بـاال، برگـزارى نشسـت ها و گرمـى بازار کالس هـا و دوره هاى آموزشـى نقد 
و نظریـه ادبـى، همگـى مى توانـد داللـت بـر پویایـى نقـادى ادبى در ایـران امروز داشـته 
باشـد. چـاپ همیـن کتـاِب نویسـنده بـا این نظـم فکـرى و دریافت هـاى راهگشـا که در 
سـطور آتـى از آنهـا سـخن خواهیـم گفت، نشـان دهندة فقـدان بحـران نقد ادبى اسـت. 
وقتـى از بحـران سـخن مى گوییـم، معانـى ضمنـى اى مانند «تهدیـد»، «خطـر» و جنبۀ 
«غافلگیرکنندگـى» از آن اسـتنباط مى شـود. هریـک از دانش هـاى انسـانى بـا توّجـه به 
موضـوع خـود، تـالش کرده انـد تعریفـى از بحران ارائـه کننـد، به گونه اى که شـاید نتوان 
بـه تعریفـى جامـع از آن رسـید. تعریفـى کـه در دانـش «تاریـخ» ارائـه مى شـود شـاید 
نزدیک تریـن آنهـا بـه تلّقـى رایـج از بحـران نـزد منتقـدان ادبـى باشـد. موّرخـان «ورود 
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جهـان بـه مرحلـۀ تغییـرات بـزرگ ناگهانـى، یعنى تغییراتـى را که بـا حالتى دهشـتبار، 
شـتابى ناگهانـى در مسـیر تاریخ ایجـاد مى کند، بحـران مى دانند. از نظـر موّرخان بحران 
فقـط تغییـرى بسـیار سـریع در محـدودة اندکـى از زمان اسـت که بـر جنبه هاى بسـیار 
اساسـى نهادهـا، نگرش هـاى اخالقـى، انـواع اندیشـه  و احسـاس، سـاختارهاى قـدرت و 
تشـکیالت اقتصـادى مى گـذارد» (حسـینى، 1385: 8-9)7. لـذا، اصـل ایـن سـخن را 
مى تـوان نقـد کـرد و نمى تـوان بـا آن بـا شـتابزدگى برخـورد کـرد. چهـارم اینکـه، گـره 
زدن سرنوشـت تولیـد یـا آفرینـش ادبـى بـه وجود یـا فقـدان نقد ادبـى، از بیـخ و بنیان 
نادرسـت اسـت (ادعایـى کـه نویسـنده محتـرم در ص 18 کتـاب مطـرح کرده انـد)، زیرا 
تجربـه ادبیـات خـوِد مـا و سـایر کشـورها نشـان مى دهـد در فقدان نقـد یا سـردى بازار 
آن، عالى تریـن آثـار ادبـى آفریـده شـده اند و بالعکـس بـا وجود گرمـى بازار آن، چه بسـا 
اثـرى در خـور بـه وجـود نیامده اسـت. مثًال، هنگامى که فردوسـى شـاهکار ادبـى خود را 
در قریـۀ تابـران طـوس مى آفریـد نـه از نقـد خبـرى بود و نـه از نّقـادان حرفه اى نشـانى 
وجـود داشـت، حّتـى هنـوز یـک کتابچه درسـى نیـز در امـر ابتدایى ترین دانـش در باب 

ادبیـات و شـعر، یعنـى اصـول بالغـت به زبان فارسـى نوشـته نشـده بود.
2ـ در صفحـۀ 33 کتـاب بیان شـده اسـت: «در ایـن تحقیق شـخصیت هاى حاضر در هر 
یـک از متـون داسـتانِى برگزیـده، نـه به عنـوان یـک شـخصیت داسـتانى، بلکـه به عنوان 
انسـانى کـه مى اندیشـد و بـر مبنـاى ایـن اندیشـه ذهنّیتـى در خـود ایجـاد مى کنـد که 
مى شـود» (کریمـى، 1397: 33).  تحلیـل  دارد،  ذهنیـت  ایـن  در  ریشـه  کنش هایـش 
حـال پرسـش اساسـى ایـن اسـت کـه بـر چـه اساسـى مى تـوان شـخصیت داسـتانى را 
به مثابـه «سـوژه»اى در نظـر گرفت کـه در مناسـبات اجتماعى دوران پسـامدرن ذهنیت 
خـود را بـه نمایـش مى گـذارد؟ همـه مى دانیـم شـخصیت ها در داسـتان، آفریـدة تخّیل 
نویسـنده اند. اینکـه شـخصیت هاى داسـتان چـه ماهیت روانـى، ذهنى، بدنى و جسـمانى 
داشـته باشـند، بـه ایدئولوژى و مرام نویسـندگى مؤلّف بسـتگى دارد. لـذا «تعمیم دادن» 
شـخصیت داسـتان، بـه انسـاِن حاضـر در اجتمـاع زنـدة بشـرى خالى از اشـکال نیسـت. 
نویسـندة محتـرم کتـاب، بـه ایـن مسـئلۀ مهـم التفـات نداشـته و به سـادگى از کنار آن 
گذشـته اسـت. حـال آنکـه کّل موجبّیـت اّدعـاى نویسـنده و تحلیل هایـى کـه دربـارة 
داسـتان ها انجـام گرفتـه، منـوط بـه دادن پاسـخى قانع کننـده بـه ایـن پرسـش اسـت. 
در صفحـۀ 49 خـوِد نویسـنده تصریـح کـرده اسـت کـه در میان آثـار خارجـى و ایرانى، 
نمونـۀ پژوهشـى کـه جایگاه سـوژة پسـامدرن را در داسـتان کاویده باشـد، وجـود ندارد. 
ایـن فقـدان اگر امکان تعمیم شـخصیت داسـتانى به انسـان (سـوژه) واقعى فراهم باشـد، 
بسـیار ارزنـده و نشـانى از اصالـت، ابتـکار و نـو بـودن تحقیـق اسـت. ولـى اگـر این گونه 
نباشـد، آیـا ایـن فقـدان نمونـه، کـه بسـیار شـگفت به نظـر مى آیـد نباید مـا را بـه تفّکر 
وادارد کـه بى گـدار بـه آب نزنیـم و چیـزى (سـوژه پسـامدرن) را در جایـى (داسـتان)

سراغ نگیریم که ممکن نیست در آنجا حضور داشته باشد؟

سوژه در پیچ وخم داستان پسامدرن ایران
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

3ـ على رغـم دقـت نظرهایـى کـه در بخش هـاى گوناگون تحلیل هاى نویسـنده مشـاهده 
مى شـود، لغزش هایـى از نـوع «صـدور احـکام کلّـى» که یـا برخطا هسـتند یا اثبـات آنها 
بـه مجالـى فراخ تـر نیـاز دارد، بـه متـن کتـاب راه یافته اسـت. بـراى نمونه، نویسـنده در 
مقـام مقایسـه ادبیـات کالسـیک و مـدرن مى گویـد: «ادبیـات ماقبـل مـدرن در نحله ها 
و مکتب هـاى گوناگـون ادبـى، بـر اسـاس واقع گرایـى یـا واقع نمایـى اسـتوار بوده اسـت. 
در چنیـن فضایـى، آنچـه در یـک متن ادبـى بازنمایـى مى شـود عینّیت اسـت و ذهنّیت 
نمى توانـد حضـورى فّعال در این فضا داشـته باشـد» (کریمى، 1397: 38). بدیهى اسـت 
کـه ایـن سـخن با توجـه به واقعّیت هـاى ادبى جهان و ایران نادرسـت اسـت. بسـیارى از 
گونه هـاى ادبـى در دوران پیشـامدرن، از قضـا «عینیت گریز» بوده و بر اسـاس «ذهنّیت» 
متافیزیکـى سـامان یافته اند، بـا این توضیح که ماهّیـت ذهنّیت گرایِى ادبیات پیشـامدرن 
بـا ذهنّیت گرایـى در دوران مـدرن و پسـامدرن ذاتـاً متفاوت اند. ذهنّیت گرایى کالسـیک 
ریشـه در باورهـاى متافیزیکـى انسـاِن محصورشـده در دسـت نیروهاى آسـمانى داشـت
ـ در عصـر اسـطوره و عصـر ادیان توحیـدى و غیرتوحیـدى ـ و ذهنّیت گرایى عصر مدرن 

و پسـامدرن، از سرچشـمۀ ذهِن انسـاِن به خود وانهاده شـده سـیراب مى شـود.
4ـ بـا وجـود سـاختار منظـم کتاب، پراکندگـى  و پریشـانى در طرح پـاره اى از مطالب در 
بعضـى قسـمت ها مشـاهده مى شـود. مثـًال، مطالبى کـه در آغـاز بخش دوم کتـاب آمده 
ـ مباحثـى ماننـد وضعیـت پسـت مدرن، بنیادهـاى فلسـفى سـوژه از ادبیات کالسـیک تا 
ادبیـات پسـت مدرن، بازنمایـى از ادبیـات کالسـیک تا ادبیـات پسـت مدرن، از واقع گرایى 
سـنتى تـا واقع گرایـى مـدرن، از واقع گرایـى تـا پندارگرایـى، از سـوژة مـدرن تـا سـوژه 
پسـامدرن (صـص 57-67) - بایـد در همان بخش نخسـت، یعنى کلیـات و مبانى نظرى 
آورده مى شـد؛ یـا چنان کـه پیـش از ایـن گفتیـم، معرفـى و نقـد آثـار پژوهشـى مربوط 
به داسـتان هاى پسـت مدرن ایران، مى توانسـت در قسـمت پیشـینۀ تحقیق آورده شـود. 
مطالـب پیشـینه در وضعیـت فعلـى بیشـتر معّرفـى منابع پژوهشـى مربوط به سـوژه در 

تحقیقات فلسـفى اسـت.
5ـ در تحلیـل جایـگاه «سـوژه» در داسـتان هاى منتخـب انتظـار ایـن بـوده اسـت کـه 
نویسـندة محتـرم ابعـادى را کـه نظریه پردازانـى ماننـد فوکو دربـارة سـوژه –از قضا یکى 
از کسـانى کـه تحلیل هـاى ایـن کتـاب مبتنى بـر آراى اوسـتـ  مطرح کرده اند، بررسـى 
کـرده باشـد. پیتـر میلـز در کتاب سـوژه، اسـتیال و قـدرت، جمع بندى خوبـى از رهیافت 
فوکـو به مطالعۀ ابعاد سـوژه داشـته اسـت. بـه نظر او «اینهـا برخى از روش هـاى برخورد 
و نیـز اجتنـاب از انـگاره اى اسـت کـه بررسـى مسـئلۀ قـدرت را برحسـب مقولـۀ سـوژه 
مى دانـد: یـا ایـن انـگاره را پیگیرانـه نادیـده گرفته انـد و یـا بـا آن مقابلـه کـرده و آن را 
نارسـا و ناقـص یافته انـد. در برابـر ایـن برخورد، مـا اکنون آثار میشـل فوکـو را در اختیار 
داریـم کـه سـهمى بى نهایـت غنـى در مطالعـۀ پدیدة سـوژه در جوامـع غربـى دارد. این 
آثـار در کنـار هـم مجموعـه اى از تحقیقـات را در مـورد ظهـور روان پزشـکى، پزشـکى، 
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علـوم انسـانى، زنـدان، سکسـوالیته، و تکنولـوژى ادارة «خـود» بـه مـا ارائـه مى دهنـد و 
برجسـته ترین سـهم را در درك مـا از ایـن نکتـه دارند کـه چگونه در جوامـع غربى افراد 
از طریـق مجموعـه اى از گفتمان هـا و کردارهـا اداره مى شـوند، گفتمان هـا و کردارهایـى 
کـه بـر اسـاس انگاره هـاى حقیقـت، از افـراد سـوژه مى سـازند» (میلـر، 1388: 22). در 
نقـد داسـتان هم نوایـى شـبانۀ ارکسـتر چوب هـا، اگرچـه بحـث فروپاشـى هویّـت، عـدم 
تشـّکل نهایـى آن، گفتمان هـاى متکّثـر و تأثیـر آنهـا بـر سوژه شـدگى شـخصیت راوى، 
نقـش قـدرت در هویـت و ماهّیـت سـوژه (صـص 81-82) به خوبى تحلیل شـده اسـت، 
پررنـگ  صـورت  بـه  رمـان  ایـن  در  اتّفاقـاً  کـه  سوژه شـدگى  عوامـل  از  بخش هایـى  از 
ظهـور داشـته، غفلـت شـده اسـت. از میـان ایـن عوامل، فوکـو بـه سکسـوالیته در تاریخ 
سکسـوالیته در غرب و نقش آن در سرنوشـت سـوژة غربى بیشـتر پرداخته اسـت. حّتى 
اگر ژرف سـاخت «عشـق» را تالش براى پاسـخ گفتن به میل جنسـى بدانیم (شـوپنهاور 
در کتـاب در بـاب حکمـت عملـى و در مقالـۀ «عشـق» بـه صـورت مبسـوط ایـن نظریه 
را پـرورده اسـت)، چنان کـه یکـى از مفسـران فوکـو گفتـه اسـت دانسـتن اینکـه چگونه 
عشـق مى ورزیـم، دانسـتن این اسـت کـه کیسـتیم، بخشـى از تحلیل هاى سوژه شـدگى 
مى توانـد بـه موضـوع سکسـوالیته اختصـاص یابـد. از نظـر فوکـو، نه تنها فعالیت جنسـى 
راهـى اسـت کـه فـرد خـودش را از آن طریـق مى فهمـد، بلکـه ایـن فعالیت به شـّدت با 
«قـدرت» درهم آمیخته شـده اسـت و از طریـق گفتمان ها و نهادهـاى اجتماعى کنترل، 
مدیریـت یـا سـرکوب مى شـود (ر.ك. میلـر، 1388: 246-250). همچنیـن، تکنولـوژى 
ادارة خویشـتن، یکـى دیگر از عوامل سوژه سـاز اسـت که مى توانسـت در ایـن رمان مورد 

توجـه قـرار گیرد.
6ـ در تحلیـل داسـتان ها، برخـالف بیـان مبانـى نظـرى که از وضـوح بیشـترى برخوردار 
بودنـد، ابهـام، نارسـایى و نابسـندگى در تحلیل ها به چشـم مى خورد و مطالـب به گونه اى 
نیسـت کـه خواننـده بتوانـد بـه برداشـتى روشـن از ویژگى هایـى کـه مـّد نظر نویسـنده 
بـوده و در رمـان مـورد بررسـى وجود داشـته دسـت یابـد. براى نمونـه، در تحلیـل رمان 
هم نوایـى شـبانۀ ارکسـتر چوب ها مبحثـى با این عنـوان «نقش فضاى ذهنى در سـاخت 
معنـا» آمـده اسـت. کّل بحـث در دو بنـد، بـه همـراه یـک نقل قـول از متـن رمـان آمده 
اسـت و خواننـده نمى توانـد فضـاى ذهنـى ادعـا شـده در رمان را کـه در سـاخت معناى 
رمـان نقـش داشـته اسـت، دریابـد. به ویـژه گنگـى و ابهـام بنـد آخـر آزاردهنـده اسـت. 
ابهـام کالمـى ـ محتوایـى نویسـنده در ذیـل عنـوان بعـدى، «سـطح بازنمـود ذهنـى در 
فضاهـاى داسـتانى بیشـتر مى شـود، به گونـه اى که خواننـده نمى تواند ماحصـل معنایى و 
محتوایـى گفتـار نویسـنده را دریابـد». چنان کـه در این بند مشـاهده مى شـود: «ادراك، 
فضـاى بازنمـودى از ارجـاع بـه عینیت متـن اسـت. فضایى کـه به این ترتیـب وارد دنیاى 
ذهنیـت ادراکـى خواننـده مى گـردد. ایـن سـطح، فضایـى خـاص اسـت و سـطح بازنمود 
ذهنـى، فضایـى عـام کـه وظیفـۀ نگاشـت بیـن فضاهـاى ذهنى شـدة هم کنـارى را بـر 
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عهـده دارد» (کریمـى، 1397: 76). ایـن بنـد به گونـه اى نوشـته شـده اسـت کـه با چند 
بـار خوانـدن نیـز نمى تـوان مـراد نویسـنده را دریافـت. در ادامـه همین قسـمت، سـطح 
بازنمـود ذهنـى در رمـان هم نوایـى توصیـف شـده اسـت. این توصیـف به قـدرى گنگ و 
مبهـم اسـت کـه خواننده نمى توانـد رابطه اى روشـن بین تحلیـل مذکـور و واقعیت خود 
رمـان برقـرار سـازد. متأسـفانه مبهم گویـى در نقـد ادبـى امـروزى، بـه رویـه اى همه گیر 
(اپیدمیـک) تبدیـل شـده و بسـیارى از منتقـدان شناخته شـده، بـا ایـن مغلق گویـى و 
مبهم نویسـى ها ژسـت علمـى ناروایـى گرفتـه و مى گیرنـد. این مغلق نویسـى ها بـا روح و 
فلسـفۀ وجـود نقـد در تضاد اسـت. منتقـد ادبى، باید واسـطۀ بیـن متن ادبـى و خواننده 
باشـد و ابهامـات آن را بـراى خواننـده برطرف سـازد، نـه اینکه دریافت خـود را به گونه اى 
بیـان کنـد کـه ابهامـى بر ابهـام موجـود بیفزایـد و خواننـده را در فضـاى گیج کننده رها 
سـازد. پژوهشـگران ادبـى، به ویـژه ادبیـات فارسـى، که در سـّنت بیانى خود روشـن ترین 
زبـان علمـى را داشـته اند و ایـن تـوان و قـدرت را دارنـد کـه هـر اندیشـۀ پیچیـده اى را 
در زبـان و بیـان روشـنى بازتـاب دهنـد، بایـد نسـبت بـه وضعیت زبـان خود حساسـّیت 
بیشـترى داشـته باشـند. آلـن دو باتـن در بـاب نحـوة برخـورد با متـون نوشـتارى مغلق 
نکتـه اى بیـان کـرده کـه بسـیار آموزنده اسـت: «اثـر دشـوار مـا را مخّیر مى سـازد که از 
یک سـو، نویسـنده را بـه دلیل عدم شـفافیت، ناالیق بشـمریم و از سـوى دیگـر، خودمان 
را بـه دلیـل عـدم درك مطلـب، احمـق به حسـاب آوریـم. مونتنى مـا را تشـویق کرد که 
نویسـنده را مقصر بشـمریم. سـبک نوشـتارِى فهم ناشـدنى به احتمال زیاد بیشـتر نتیجۀ 
تنبلـى اسـت تـا هوشـمندى؛ آنچـه به آسـانى خوانده مى شـود به ندرت به آسـانى نوشـته 
مى شـود. بـا اینکـه چنیـن نثر دشـوارى نقابى اسـت بر فقدان محتـوا، درك ناپذیـر بودن، 

بهتریـن حامـى حرفى بـراى گفتن نداشـتن اسـت.» (دو باتـن، 1386: 187)
برخـالف شـواهد فوق، در قسـمت صورت بنـدى گفتمانى این رمـان (صص 77- 79) 
نویسـنده توانسـته یکـى از جنبه هـاى وجـودى سـوژة پسـامدرن در این داسـتان، یعنى 
فقـدان و سـلبیت را کـه خـود عاملـى بـراى هویت بخشـى سـوژه اسـت، به روشـنى تمام 

تبییـن کنـد. نمونـۀ چنیـن تحلیل هایـى در بدنۀ کتـاب البّته کم نیسـت.

نتیجه گیرى
کتـاب تحلیـل سـوژه در ادبیات داسـتانى پسـامدرن، در تحلیل نهایى، اثرى اسـت علمى 
و خواندنـى؛ ارزش ایـن کتـاب از چنـد وجـه قابـل تبییـن و دفـاع اسـت. از یک سـو بـه 
یکـى از عرصه هـاى بسـیار نـادر در تحقیقـات ادبـى، یعنـى عرصـۀ میان رشـتگِى ادبیات 
و فلسـفه آن هـم فلسـفۀ پسـامدرن وارد شـده و از جایـگاه و هویّـت سـوژه در داسـتان 
بسـیار معاصـر (پسـت مدرن) ایـران خبـر داده اسـت. پرواضـح اسـت کـه هـم جنبـش 
پسـت مدرن و هـم داسـتان برآمـده از ایـن جنبـش و بیش از این دو، فلسـفۀ پسـامدرن 
ماهیتـاً دشـوار و پیچیده انـد و ورود بـه ایـن سـه عرصـه کار خطرخیـزى اسـت. از طرف 
دیگـر، توانایـى نویسـنده در کاربسـِت نظریه هـاى سـّیال و سـرگیجه آور پسـامدرن در 
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تحلیـل داسـتان ها، نمونـه اى قابـل پیـروى بـراى محققـان جـوان دیگـر بـه دسـت داده 
اسـت. همچنیـن، نویسـنده در هریـک از فصل هـاى اّول تـا پنجـم بخـش دّوم کـه بدنـه 
اصلـى پژوهـش نیـز به شـمار مـى رود، بـر چنـد عامل معـدود سوژه سـاز تمرکز کـرده و 
در سـاختار کلّـى کتـاب، سوژه شـدگى و عوامـل تأثیرگـذار در آن، نمود پیدا کرده اسـت. 
بـا ایـن کار، جلـوى بحث هـاى تکـرارى و خسـته کننده در تحلیـل هریـک از داسـتان ها 
گرفتـه شـده اسـت. در کنـار امتیـازات موجـود، البتـه ضعف هـاى شـکلى و محتوایى نیز 
بـه چشـم مى خـورد. چنان  کـه پیـش از ایـن گفتیـم، پراکندگـى مباحث نظـرى در چند 
قسـمت مجـّزا، ضمیمه وارگـى بخـش سـّوم، بى انسـجامى در نقـد و معّرفـى پیشـینه و 

مغلق گویـى و مبهم نویسـى از مهم تریـن ایـن اشـکاالت اسـت.

پى نوشت
1. پست مدرنیسـم، پیکـره اى پیچیـده، متنـّوع، مبهـم و گسـترده از نظریـات و آرایـى اسـت کـه از اواخـر 
دهـۀ 1960 عمدتـاً در آمریـکا و فرانسـه به وجـود آمـد (ر.ك. نـوذرى، 1379: 35) و در عرصه هایى مانند 
هنـر و معمـارى، علـوم اجتماعـى و سیاسـى، ادبیات و سـینما، هنرهاى دیدارى، موسـیقى، رقص، فلسـفه، 
تاریخ نـگارى و الهیـات دانشـمندان فراوانـى را تاکنـون بـه خـود مشـغول داشـته اسـت (ر.ك. مکاریـک، 
1384: 82). بـا وجـود گسـتردگى، نفـوذ و مقبولیـت آن در میان متفّکران مختلف، دشـمنان قسـم خوردة 
زیادى هم داشـته و دارد. براى نمونه، کتاب چرندیات پسـت مدرن؛ سوءاسـتفاده روشـنفکران پسـت مدرن 

از علـم نوشـتۀ آلـن سـوکال و ژان بریکمـون را مى تـوان ذکر کرد.
2. از بیـن اندیشـمندانى کـه در بـاب پست مدرنیسـم سـخن گفته انـد، لیوتـار بـه ارتباط پست مدرنیسـم و 

عصـر اطالعات اشـاره کرده اسـت (ر.ك. مکاریـک، 1384: 82).
3. نخسـتین دفتـر شـعر فـرزاد کریمـى را انتشـارات مرواریـد بـا نـام فعـًال بـدون نام سـال1394 منتشـر 
کـرده اسـت. دفتـر دّوم ایشـان بـه نـام اقلیما بـا صـداى صدرالّدین شـجره به صـورت فایل صوتى منتشـر 

است. شـده 
4. نمونه هایى از نقدهاى ژورنالیستى نویسنده در روزنامه ها به شرح زیر است:

ـ «حرف هایـى کـه سـاده گفتـه مى شـوند»؛ در نقـد مجموعه شـعر «تنها بـاد از زیر خاکسـتر خبـر دارد» 
سـرودة برزو گـوران، روزنامـه اعتماد، پنجشـنبه پنجم اسـفند 1395.

ـ «یـک روایـت صمیمـى از تاریـخ»؛ نگاهـى بـه رمـان بـراى مـرگ نـام دیگـرى انتخـاب کن، اثـر محمد 
پرویـن، روزنامـه اعتمـاد، یکشـنبه 14 مهـر 1395.

ـ «گریـز از تکـرار»؛ دربـارة رمـان زنـى بـا سـنجاق مـروارى نشـان اثـر رضیـه انصـارى، روزنامـه اعتمـاد، 
پنجشـنبه 4 مـرداد 1396.

ـ «پرسـه در کوچـه بى انتهـا»، نقـد رمـان آفتـاب دار، نوشـتۀ احمـد هاشـمى، روزنامـه قانون، چهارشـنبه 
23 اسـفند 1396.

5. کتاب روایتى تازه بر لوح کهن به نقد روایت شناسانۀ اشعار نیما، اخوان، رؤیایى و شاملو پرداخته است.
6. قسـمت هایى از ایـن ضمیمـه را انـگار نویسـنده در سـال هاى گذشـته در نشـریات منتشـر کـرده بـوده 
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اسـت و چـون موضـوع آنهـا را در راسـتاى کتـاب حاضـر دیده، بـه آن افزوده اسـت.
7. دکتـر سیدحسـن حسـینى، در مقالـه اى بسـیار عالمانه و مفّصل تحـت عنوان «بحران چیسـت و چگونه 
تعریـف مى شـود؟» بیسـت وپنج تعریـف از بحـران را از منظـر دانش هـاى مختلـف احصـاء و بررسـى کرده 

اسـت (ر.ك. فصلنامـۀ امنّیـت، سـال پنجـم، شـمارة 1 و 2 پاییز و زمسـتان 1385 صص 51-7).

منابع 
حسـینى، حسـین (1385) «بحران چیسـت و چگونه تعریف مى شـود؟»، فصلنامۀ امنّیت، سـال 

پنجـم، شـمارة 1 و 2 پاییز و زمسـتان 1385 صص 51-7.
دو باتـن، آلـن (1386) تسلّى بخشـى هاى فلسـفه، ترجمـۀ عرفـان ثابتـى، چـاپ چهـارم، تهـران: 

ققنوس.
زرین کـوب، عبدالحسـین (1379) یادداشـت ها و اندیشـه ها؛ از مقـاالت، نقدهـا و اشـارات، بـه 

اهتمـام عنایـت اهللا مجیـدى، چـاپ پنجـم، تهران: سـخن.
سـوکال، الـن و ژان بریکمـون (1387) چرندیـات پسـت مدرن، ترجمـۀ عرفان ثابتى، چـاپ دّوم، 
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چکیده
کاربســت نظریه هــا مخالفــان بســیارى دارد. بــه بــاور برخــى از ایــن مخالفــان وجــود نظریه هــا 
در پژوهش هــاى نظریه محــور، تزئینــى بــوده و جــز بــه کار تزئیــن و آراســتن پژوهــش و مقالــه 
بــه کار دیگــرى نمى آینــد. امــا حقیقــت ایــن اســت کــه چنیــن انتقاداتــى ـ کــه غالبــاً دلیــل 
ــتاویزى  ــه و دس ــد بهان ــت ـ نبای ــه اس ــوِر بیمارگون ــاى نظریه مح ــار پژوهش ه ــى آن انتش اصل
بــراى کنــار گذاشــتن نظریه هــا باشــد، زیــرا اگــر نظریه هــا آگاهانــه و بــا تأّمــل انتخــاب و بــه 

کار گرفتــه شــوند، مى تواننــد راهنمــاى خوبــى بــراى محققــان باشــند.
مقالــه حاضــر مى کوشــد بــه نقــش و اهمیــت نظریه هــا و کاربســت آنهــا در پژوهش هــاى ادبــى 
و ضــرورت آن بپــردازد؛ بــه همیــن دلیــل ضمــن نقــد و بررســى انتقــادى کتــاب ســّنت تصحیــح 
ــران پــس از اســالم ـ کــه نویســندة آن در تألیــف و تدویــن آن دغدغــۀ کاربســِت  متــن در ای
ــور  ــاب مذک ــرى) کت ــناختى (نظ ــتى هاى روش ش ــدا از کاس ــت ـ ابت ــته اس ــا را نداش نظریه ه
ســخن مى گوییــم و در ادامــه نشــان خواهیــم داد کــه چگونــه بــا کاربســت نظریه هایــى چــون 

ــه کــرد. ــر روشــن ترى از ســّنت تصحیــح متــن ارائ ــوان تصوی تبارشناســى مى ت

کلیدواژه: تصحیح متن، نظریه هاى ادبى، تبارشناسى، پژوهش هاى ادبى

بیان مسئله
ــراط و  ــا اف ــراه ب ــردى هم ــاً رویک ــا، غالب ــه نظریه ه ــر ب ــگران معاص ــرد پژوهش رویک
تفریــط اســت. جــداى از معــدود پژوهشــگرانى کــه نظریه هــا را آگاهانــه و درســت بــه 
ــرد اول  ــم. در رویک ــا مواجهی ــه نظریه ه ــده ب ــرد عم ــا دو رویک ــا ب ــد، م کار مى گیرن

 عیسی امن خانی
 amankhani27@yahoo.com  استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گلستان

ما و ناگزیری مان از کاربست نظریه های ادبی
           ّ     
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ــه اى  ــل مشــخصى نظری ــچ دلی ــدون هی ــه، پژوهشــگر ب ــردى اســت ناآگاهان ــه رویک ک
را انتخــاب کــرده، آن را بــراى تبییــن و تحلیــل متن/متونــى بــه کار مى گیــرد. 
ــه و متــن اســت  ــودن نســبت نظری ــى ب ــا تصادف ــوع کاربســت نظریه ه ــن ن ویژگــى ای
(عمارتــى مقــدم، 1388). نتیجــۀ ایــن پژوهش هــا نیــز تقریبــاً همــواره آشــکار اســت؛ 
ــى  ــبب پیچیدگ ــه س ــاید بلک ــن را نمى گش ــئلۀ مت ــرة متن/مس ــا گ ــا نه تنه نظریه ه
ــه  ــوان ب ــت و مى ت ــیار اس ــا بس ــن پژوهش ه ــۀ ای ــوند. نمون ــم مى ش ــن ه ــودة مت بیه
ــان،  ــل گفتم ــکنى، تحلی ــون شالوده ش ــى چ ــا رویکردهای ــه ب ــى ک ــب پژوهش های غال
پدیدارشناســى و ... انجــام شــده اســت، اشــاره کــرد. امــا رویکــرد دوم رویکــرد کســانى 
اســت کــه از نظریــه مى گریزنــد و از کاربســت آن هــراس دارنــد. بــه بــاور بســیارى از 
پژوهشــگران ایــن دســته، نظریه هــا در بهتریــن حالــت، نقشــى تزئینــى دارند و کاربســت 
یــا عــدم کاربســت آنهــا کارى اســت على الّســویه. آنچــه ایــن دســته از محققــان را بــه 
ــر  ــه پیش ت ــت ک ــورى اس ــاى نظریه مح ــان پژوهش ه ــانده، هم ــه اى رس ــن نتیج چنی
ــا و الصــاق  ــى نظریه ه ــروه اول، انتخــاب تصادف ــراد گ ــر ای ــم. اگ ــا اشــاره کردی ــه آنه ب
ــا و  ــه نظریه ه ــان ب ــر بى توجهى ش ــروه اخی ــراد گ ــت، ای ــون اس ــه مت ــا ب ــیانۀ آنه ناش
به ویــژه بــه پژوهش هــاى اصیــِل نظریه محــور اســت. شــاید اگــر ایــن گــروه بــه جــاى 
ــل  ــاى اصی ــه پژوهش ه ــى، ب ــان ایران ــاى محقق ــرار دادن پژوهش ه ــار ق ــالك و معی م
و معیــاِر نظریه محــور ـ کــه عمدتــاً مبدعــان نظریه هــا آن را انجــام داده انــد ـ مراجعــه 
ــارة نظریه هــا و کاربســت آنهــا چیــزى  ــراوان، نظرشــان درب ــه احتمــال ف ــد، ب مى کردن

ــود. ــان مى ب ــدگاه کنونى ش ــا دی ــاوت ب متف
پژوهش هــاى  آسیب شناســى  دربــارة  متعــددى  مقــاالت  تاکنــون  ازآنجاکــه 
ــادى  ــى انتق ــا بررس ــد ب ــر مى کوش ــتار حاض ــت،1 نوش ــه اس ــار یافت ــور انتش نظریه مح
پژوهشــى کــه فاقــد نظریــه اســت، نشــان دهــد کــه چگونــه نادیــده گرفتــن نظریه هــا، 

■ مجرد، مجتبى (1396) سنّت تصحیح متن در ایران 
پس از اسالم، تهران: هرمس.
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ما و ناگزیرى مان از کاربست نظریه هاى ادبى

ســبب ناگشــوده و ناگفتــه مانــدن بســیارى از مســئله هاى اصلــى مى شــود. بــراى نیــل 
بدیــن مقصــود، بــه نقــد کتــاب ســّنت تصحیــح متــن در ایــران پــس از اســالم خواهیــم 
پرداخــت. هــدف نویســنده از نوشــتن کتــاب مذکــور، ارائــه تصویــرى روشــن از ســّنت 
ــوده اســت  ــا زمــان حاضــر) ب تصحیــح متــن در ایــران (از ســال هاى آغازیــن اســالم ت
امــا ازآنجاکــه نویســنده توجهــى بــه نظریه هــاى جدیــد و روش شناســى آنهــا نداشــته 
ــِت  ــورت کاربس ــه در ص ــى ک ــود، ضعف های ــده مى ش ــى در کارش دی ــت، ضعف های اس
ــراوان، نشــانى از آنهــا در کتــاب باقــى  ــه احتمــال ف نظریه هایــى چــون تبارشناســى ب

نمى مانــد.

معرفى کتاب سّنت تصحیح متن در ایران پس از اسالم
ســّنت تصحیــح متــن در ایــران پــس از اســالم ـ کــه در اصــل رســالۀ دکتــرى نویســنده 
بــه راهنمایــى دکتــر محمدجعفــر یاحقــى بــوده اســت ـ کتابــى اســت در پنــج فصــل 
(همــراه پیشــگفتار و فرجــام ســخن). کتــاب بــر اســاس زمــان فصل بنــدى شــده اســت، 
بدیــن معنــى کــه در هــر فصــل، ســّنت تصحیــح متــن در دو یــا چنــد قــرن بررســى 
شــده، چنان کــه نویســنده فصــل اول را بــه تصحیــح متــن و ویژگى هــاى آن در 
پنــج قــرن نخســت اختصــاص داده اســت، حــال آنکــه در فصــل دوم، ســّنت تصحیــح 
متــون فارســى از قــرن پنجــم تــا پایــان قــرن نهــم هجــرى بررســى شــده اســت و ... 
ــح  ــوان «تصحی ــر آن اســت ـ عن ــه ب ــن مقال ــد ای ــه تأکی ــى ـ ک . فصــل پنجــم و پایان
متــون فارســى در دورة جدیــد» را دارد. در فصــل مذکــور نویســنده پــس از اشــاراتى بــه 
ــون  ــى چ ــاى بزرگان ــن دوره، دیدگاه ه ــن در ای ــح مت ــاى تصحی ــن ویژگى ه اصلى تری
محمــد قزوینــى، ملک الشــعراء بهــار، احمــد بهمنیــار، جالل الدیــن همایــى و مجتبــى 
مینــوى را بررســى کــرده  اســت. هــدف نویســنده از بررســى آثــار ایــن افــراد، اســتخراج 
اصــول و قواعــد تصحیــح مدرن/معاصــر، از آثــار و گفته هــاى ایــن بــزرگان اســت. امــا 
آنچــه کتــاب ســّنت تصحیــح متــن را از پژوهش هــاى پیشــین متمایــز مى کنــد، ایــن 
ــن  ــروت،1379 و جهانبخــش،1390) ای ــه برخــالف پژوهش هــاى گذشــته (ث اســت ک
ــنده  ــن بس ــح مت ــراى تصحی ــاى الزم ب ــى دانش ه ــا و معرف ــان مهارت ه ــه بی ــاب ب کت
ــن  ــن را از آغازی ــح مت ــّنت تصحی ــخ و س ــه تاری ــت ک ــى اس ــه پژوهش ــد، بلک نمى کن
روزهــاى خــود (البتــه در بعــد اســالم) تــا زمــان حاضــر روایــت کــرده، از دگرگونى هــاى 
ــاب،  ــن کت ــر ای ــارت دیگ ــه عب ــد؛ ب ــال ســخن مى گوی ــزار س آن در طــول بیــش از ه

تاریــخ تطــور و تحــول تصحیــح متــن اســت و نــه چگونگــى انجــام آن.

نقد و بررسى کتاب سّنت تصحیح متن در ایران پس از اسالم
ازآنجاکــه نقــد ایــن کتــاب بــراى نشــان دادن اهمیــت کاربســِت نظریه هــا در 
پژوهش هــاى ادبــى صــورت گرفتــه اســت، از بیــان کاســتى هاى نگارشــى، ســاختارى 
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و ... آن خــوددارى کــرده، تنهــا کتــاب از نظــر روش شناســى آن نقــد و بررســى مى شــود 
و همچنیــن ازآنجاکــه نقــد تمامــى فصل هــاى کتــاب ـ کــه ســّنتى هزارســاله را بازگــو 
ــه  ــه نقــد فصــل پنجــم کــه ب ــه اســت، تنهــا ب مى کنــد ـ خــارج از حوصلــۀ یــک مقال

ســّنت تصحیــح متــن در دورة معاصــر اختصــاص دارد، بســنده خواهیــم کــرد. 
ــران پــس از اســالم در مقدمــۀ ایــن  نویســندة کتــاب ســّنت تصحیــح متــن در ای
فصــل، پیــش از آنکــه بــه شــیوة تصحیــح متــن بزرگانــى چــون قزوینــى و ... بپــردازد، به 
اصلى تریــن تفاوت هــاى ســّنت تصحیــح دورة معاصــر از شــیوه هاى معمــول گذشــتگان 
اشــاراتى دارد. بــه بــاور ایشــان اصلى تریــن عامــل تمایــز تصحیــح مصّححــان معاصــر از 

تصحیــح گذشــتگان را بایــد در ویژگى هــاى ســاختارى جســتجو کــرد:
ــران، دوره اى  ــن در ای ــح مت ــیر تطــور ســّنت تصحی ــد در س «منظــور از دورة جدی
ــه شــیوع  ــا توجــه ب ــه ب ــت، ســاختارى ک ــدى یاف ــح، ســاختار جدی ــه تصحی اســت ک
صنعــت چــاپ در یکــى دو قــرن اخیــر در ایــران بــه عرضــۀ متــون کهــن در قالب هــاى 
نــو و علمــى همــت گماشــت. آنچــه دورة جدیــد تصحیــح متــن را از دوران ســّنتى آن 
متمایــز مى ســازد، بیــش از هــر چیــز تفاوت هــاى ســاختارى در چگونگــى ارائــۀ متــن 
تصحیــح شــده اســت. ایــن تفاوت هــاى ســاختارى و صــورى شــامل مــواردى اســت از 
ــى  ــده، نظام یافتگ ــوِن تصحیح ش ــان مت ــا پای ــى ی ــخه بدل ها در پاورق ــر نس ــل ذک قبی
عالئــم مربــوط بــه نســخه هاى گوناگــون یــک اثــر و مســائلى از ایــن دســت؛ برخــالف 
ســّنت تصحیــح متــن کــه عمومــاً اختــالف نســخه ها در حاشــیۀ متــن ذکــر مى گردیــد 

ــرد،1396: 157). ــود» (مج ــد نب ــه و قانونمن و نظام یافت
ــد؛  ــاره مى کن ــز اش ــا نی ــن تفاوت ه ــل ای ــه دلی ــار) ب ــه اختص ــه ب ــنده (البت نویس
بــه اعتقــاد ایشــان ایــن تغییــر و دگرگونــى، نتیجــه آشــنایى ایرانیــان بــا غــرب بــوده 
ــر  اســت. ایشــان برخــالف کســانى کــه تصحیــح را ســّنتى کامــًال ایرانــى مى داننــد، ب
ــا  نقــش و اهمیــت آشــنایى پژوهشــگرانى چــون محمــد قزوینــى و مجتبــى مینــوى ب
رویکردهــاى جدیــد تصحیــح متــن در غــرب تأکیــد کــرده، ایــن آشــنایى را در تحــول 

ــد: ــر مى دان ــان مؤث ــن ایرانی ــح مت ــش تصحی ــن و دان ــل ف و تکام
«عمــوم تحوالتــى کــه در یکــى دو قــرن اخیــر در ایــران رخ داده کمابیــش متأثــر 
ــکار کنــد کــه تحــوالت  ــد ان ــوده اســت. چــه کســى مى توان ــا ب ــران و اروپ از رابطــۀ ای
سیاســى، اجتماعــى، اقتصــادى، فرهنگــى و حتــى معرفتــى کــه در دورة جدیــد، یعنــى 
از زمــان مشــروطه و اندکــى پیــش از آن بــر جغرافیــاى ایــران ســایه گســترده، ارتباطــى 
ــیارى از  ــان بس ــن می ــت؟ در ای ــى اس ــر ایران ــدة تفک ــره زایی ــدارد و یکس ــا ن ــا اروپ ب
دانش هــا، از جملــه تصحیــح متــن کــه پیشــینه اى در ســّنت اســالمى  ـ ایرانــى داشــته 
اســت، دســتخوش ایــن تبــادالت و بلکــه تأثــرات فکــرى و فرهنگــى شــده اســت. مــا بــه 
هیــچ عنــوان ایــن ادعــا را نمى پذیریــم کــه فــن تصحیــح متــن اساســاً دانشــى غربــى و 
اروپایــى اســت امــا از ســوى دیگــر تأثیــرات مهــم و بنیادیــن روش هــاى نویــن اروپایــى 
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بــر ســّنت تصحیــح متــن اســالمى را نیــز نمى توانیــم انــکار کنیــم» (همــان: 158).
ــا بیــان ایــن چنــد عبــارت کوتــاه و بــدون اینکــه  نویســندة کتــاب مــورد بحــث ب
توضیــح بیشــترى در خصــوص ایــن جهان نگــرى جدیــد دهــد و از نحــوة ارتبــاط آن بــا 
تغییــرات ســاختارى به وجودآمــده در تصحیــح متــن در دورة معاصــر چیــزى بگویــد، بــه 
ســراغ معرفــى مصّححــان ایــن دوره و دیدگاه هــاى آنهــا دربــارة تصحیــح متــن مــى رود. 
ــن،  ــح مت ــر در ســّنت تصحی ــل تغیی ــى و ناقــص در خصــوص دلی ــان کل جــداى از بی
کاســتى هاى دیگــرى نیــز در ایــن عبــارات دیــده مى شــود، کاســتى هایى کــه نتیجــۀ 
ناگزیــر آن، ارائــۀ تصویــرى نارســا (و نــه ضرورتــاً اشــتباه) و نابســنده از ســّنت تصحیــح 
ــئله هاى  ــرح مس ــدم ط ــتى ها، ع ــن کاس ــن ای ــت. اصلى تری ــر اس ــن در دورة معاص مت
مهــم تصحیــح متــن در دورة معاصــر اســت. نویســندة ایــن ســطور حداقــل مى توانــد بــه 
دو مســئله اساســى اشــاره کنــد، دو مســئله اى کــه ارائــه تصویــر دقیق تــرى از ســّنت 
ــه آنهاســت. ایــن دو مســئله  تصحیــح متــن در دورة معاصــر در گــرو توجــه بیشــتر ب

عبارت انــد از:
الــف) مســئلۀ اول و شــاید اساســى ترین مســئله در خصــوص ســّنت تصحیــح متــن 
در دورة معاصــر چگونگــى تبدیــل ایــن فعالیــت ادبــى از کنشــى فــردى و حاشــیه اى بــه 
ــا یکــى از اصلى تریــن جریان هــاى پژوهــش) در ایــن دوره  ــان اصلــى پژوهــش (ی جری
اســت. اگــر تاریــخ و ســّنت تصحیــح متــن را بررســى کنیــم، تــا پیــش از دورة معاصــر، 
نام هایــى چــون عبداللطیــف عباســى بــه نــدرت دیــده مى شــوند، حــال آنکــه در دورة 
ــح  ــه کار تصحی ــاً ب ــا صرف ــه ی ــم ک ــزرگ مواجهی ــان ب ــى از مصّحح ــا انبوه ــر، ب معاص
ــا آنکــه تصحیــح متــن یکــى از اصلى تریــن  متــن اشــتغال داشــته اند (قزوینــى و ...) ی
ــرا  ــر چ ــارت دیگ ــه عب ــن و ...). ب ــا، معی ــوده اســت (صف ــا ب ــاى پژوهشــى آنه حوزه ه
ــى  ــاى ادب ــن پژوهش ه ــه مت ــى ب ــاى ادب ــیۀ فعالیت ه ــح از حاش ــن دوره، تصحی در ای
مى آیــد و مصّححــان میــان امکان هــاى گوناگــون فعالیــت ادبــى (نقــد، شــرح و ...) ایــن 

امــکان (تصحیــح متــون) را بــر مى گزیننــد؟
ب) هدف/کارکــرد تصحیــح در ایــن دوره و تفــاوت آن بــا دوره هــاى گذشــته دومیــن 
ــۀ تصویــرى روشــن از ســّنت تصحیــح متــن در  ــراى ارائ مســئلۀ اساســى اســت کــه ب
ــن در  ــح مت ــدف از تصحی ــن ه ــان اصلى تری ــود؛ محقق ــرح ش ــد مط ــر بای دورة معاص
ــا  ــوان یــک شــاعر ی دوره هــاى گذشــته را گــردآورى و تدویــن نســخه اى جامــع از دی
نویســنده (همــان: 117) یــا نســخه اى آرمانــى از یــک متــن (رادمــرد و مجــرد، 1391: 
ــاً  ــر، صرف ــن در دورة معاص ــح مت ــرد تصحی ــه هدف/کارک ــال آنک ــته اند، ح 45) دانس
گــردآورى و تدویــن نســخه اى جامــع از دیــوان شــاعر و ... نیســت؛ در کنــار ایــن هــدف، 
ــاى متــون  ــز در نظــر داشــته اند، اهدافــى چــون احی مصّححــان اهــداف دیگــرى را نی
ــاوت باریــک و دقیقــى وجــود دارد؛ برخــالف  ــن دو هــدف، تف ــان ای گذشــته و ... . می
ــون،  ــاى مت ــد، احی ــته مى ش ــى دانس ــاً کارى ادب ــن، عمدت ــح مت ــه تصحی ــته ک گذش

ما و ناگزیرى مان از کاربست نظریه هاى ادبى
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

بیــش از آنکــه امــرى صرفــاً پژوهشــى و ادبــى باشــد، کنشــى سیاســى بــود؛ چنان کــه 
عالمــه عبــاس اقبــال آشــتیانى، در مقالــه اى بــا عنــوان «لــزوم احیــاى کتــب قدیمــى»، 
ــا  ــد کــه دواى آن تنه ــد مى کن ــه بیمــارى در آســتانۀ مــرگ همانن ــران را ب ــۀ ای جامع
و تنهــا احیــاى کتــب قدیمــى اســت. ایــن بیمــارى کــه اقبــال آشــتیانى از آن ســخن 
مى گویــد، چیــزى اســت شــبیه آنچــه آل احمــد در غربزدگــى و فخرالدیــن شــادمان در 
ــى  ــز فرنگ رفتگان ــد. عامــل ایــن بیمــارى نی ــه آن پرداخته ان تســخیر تمــدن فرنگــى ب
هســتند کــه از دانــش غــرب تنهــا بــه حفــظ چنــد اصطــالح بســنده کــرده، بــا ســخنان 
ــا  ــان آنه ــتۀ درخش ــردم و گذش ــان م ــرب و ...) می ــد از غ ــزوم تقلی ــود (ل ــطحى خ س
گسســتى ایجــاد کرده انــد، گسســتى کــه نتیجــۀ آن، بحــران هویــت ایرانیــان در دورة 
معاصــر اســت. دواى ایــن درد نیــز چنان کــه گفتــه شــد، چیــزى نیســت جــز احیــاى 

کتــب قدیمــى:
«دواى ایــن درد جانســوز کــه اگــر دوام پیــدا کنــد، رشــتۀ ارتبــاط تاریخــى ایرانــى 
آینــده را بــا گذشــتۀ درخشــان آن بــه کلــى منقطــع خواهــد ســاخت و نســلى بــه بــار 
ــه ســرعت در  ــا گذشــته ب ــه علــت همیــن انقطــاع رابطــۀ خــود ب خواهــد آورد کــه ب
ــن اســت کــه  ــد، ای ــده مســتحیل خواهــد گردی ــار فریبن ــوام نیرومنــد و صاحــب آث اق
مــردم عالقه منــد هوشــیار حتى المقــدور از ایــن ســیر موحشــى کــه زندگانــى جوانــان 
ــاً  ــه عین ــه وضعــى بســیار جــدى جلوگیــرى کننــد و در ایــن مرحل ــدا کــرده ب ــا پی م
ــد.  ــا اتخــاذ کرده ان ــروزى دنی ــل متمــدن ام ــه مل ــد ک ــیره اى را پیــش گیرن ــان س هم
ــن و  ــود تازه تری ــاى خ ــر روز از کارخانه ه ــه ه ــا اینک ــکا ب ــا و آمری ــزرگ اروپ ــل ب مل
ــرون  ــى بی ــادى زندگان ــور م ــراى تســهیل ام ــات را ب ــن ماشــین ها و مصنوع عجیب تری
مى آورنــد و البراتورهــاى ایشــان بــراى صــالح بشــر یــا برانداختــن معارضیــن خــود هــر 
ــه  ــاز اگــر ب ــه دســت اهــل صنعــت و عمــل مى دهــد، ب ــه و وســیلۀ نوینــى ب روز تجرب
یــک کاغــذ پــاره یــا ظــرف شکســته یــا ســکۀ کهنــه اى بربخورنــد کــه بــراى شناســاندن 
ــه هــر  ــد باشــد، آن را ب ــه معرفــت عمومــى مفی ــا کمــک ب ســابقۀ تاریخــى ایشــان ی
ــه تعییــن ارزش واقعــى و معرفــى  ــد و دانشــمندان ب وســیله و قیمتــى باشــد، مى خرن
ــن وضعــى حفــظ  ــه بهتری ــام مى کننــد و آن را در موزه هــاى خــود ب ــردم قی ــه م آن ب

ــتیانى، 1324: 2-3). ــال آش ــد» (اقب مى نماین
بــه اســتناد چنیــن نوشــته هایى، نبایــد کارکــرِد تصحیــح متــن در دورة معاصــر را به 
تدویــن دیــوان شــاعران و ... تقلیــل داد؛ مصّححــان بــزرگ ایــن دوره کــه غالبــاً دســتى 
هــم در سیاســت داشــتند، از تصحیــح متــن اهــداف دیگــرى را هــم دنبــال مى کردنــد 
ــوده  ــران در دورة معاصــر ب کــه چنان کــه اشــاره شــد یکــى از آنهــا اصــالح جامعــۀ ای
اســت. متأســفانه نویســنده کتــاب، فــارغ از ایــن مســائل، ســّنت تصحیــح متــن در دورة 
معاصــر را بررســى کــرده اســت، بــه همیــن دلیــل نیــز، ایــن بخــش از کتــاب، چیــزى 
ــنده در  ــى نیســت. نویس ــون قزوین ــى چ ــاى مصّححان ــى دیدگاه ه ــل و بازگوی ــز نق ج
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ــردن  ــت ک ــتخراج و فهرس ــه اس ــا ب ــى تنه ــن و تحلیل ــچ تبیی ــدون هی ــن بخــش ب ای
ــى از  ــا نقل قول های ــور را ب ــرده، بخــش مذک دیدگاه هــاى مصّححــان معاصــر بســنده ک
قزوینــى، بهمنیــار و ... انباشــته اســت. نتیجــۀ ایــن نادیــده گرفتــه شــدن (یــا نادیــده 
ــّنت  ــه از س ــى، و تقلیل گرایان ــورى ناکاف ــۀ تص ــز ارائ ــى، نی ــائل اصل ــن مس ــدن) ای مان

تصحیــح در دوره معاصــر اســت.
دلیــل ایــن پنهــان مانــدن مســائل اصلــى را بایــد در اســتفاده نویســنده از روش هاى 
مرســوم و مألــوف گذشــتگانى چــون صفــا و ... جســتجو کــرد؛ بــه بــاور نویســندة ایــن 
ــل  ــود تأم ــارة روش پژوهــش خ ــش، درب ــاز پژوه ــش از آغ ــنده پی ــر نویس ــطور، اگ س
کــرده، روشــى را برمى گزیــد کــه امــکان طــرح مســائل مهــم ســّنت تصحیــح را بــه او 
مــى داد، شــاید ایــن پژوهــش از لونــى دیگــر مى شــد؛ بــراى نمونــه روش تبارشناســى 
ــه  ــى، ب ــائل اصل ــرح مس ــاب و ط ــا در انتخ ــت نه تنه ــِت آن، مى توانس ــو و کاربس فوک
نویســندة ســّنت تصحیــح متــن یــارى رســاند بلکــه ایــن امــکان را بــه او نیــز مــى داد 
کــه بــراى مســائل مذکــور پاســخ شایســته اى ارائــه کــرده، تصویــر دقیق تــرى از ســّنت 

تصحیــح متــن ارائــه کنــد.
 انتخــاب روش تبارشناســى و ترجیــح آن بــر ســایر نظریه هــا، بــراى بررســى 
ــه  ــه اى اســت ک ــددى دارد: اوالً، تبارشناســى نظری ــل متع ــن، دالی ــح مت ســّنت تصحی
یــک مفهــوم، نهــاد، ... و دگرگونى هــاى آن در تاریــخ را بررســى مى کنــد. بــراى 
ــه آن (و  ــون ب ــاى گوناگ ــون و رویکرده ــوم جن ــون، مفه ــخ جن ــو در تاری ــه، فوک نمون
ــا در  ــى گفتمان ه ــرده، نقــش جابه جای ــا بررســى ک ــخ اروپ ــگان) را در تاری ــه دیوان البت
ــن  ــراى تعیی ــاً، تبارشناســى ب ــد؛ ثانی ــون و ... را نشــان مى ده ــه جن ــرد ب ــر رویک تغیی
گفتمان هــا (دوره هــا) روش دقیــق و کارآمــدى دارد؛ در تبارشناســى آنچــه ســبب تمایــز 
گفتمان هــا (دوره هــا) از یکدیگــر مى شــود، تغییــر رویکــرد بــه موضــوع پژوهــش اســت، 
نــه تقســیم بندى بــر اســاس قــرن و ...؛ ثالثــاً، تبارشناســى نظریــه اى اســت کــه قــدرت، 
ــم، در دورة  ــرد، تصحیــح متــن دیدی ــرار دارد و چنان کــه در هدف/کارک در بطــن آن ق

معاصــر، تصحیــح کنشــى اســت سیاســى.
ــه  ــۀ ایــن مقال ــۀ تبارشناســى خــارج از حوصل ــان دقیــق روش و نظری ازآنجاکــه بی
اســت، از معرفــى تمــام ایــن نظریــه خــوددارى کــرده، تنهــا بــه اختصــار بــه روش فوکــو 
در پژوهش هــاى تبارشناســانه اش بســنده خواهیــم کــرد. فوکــو موضــوع پژوهــش خــود 
را در زمــان حاضــر بررســى نمى کنــد بلکــه آن قــدر در تاریــخ بــه عقــب بــاز مى گــردد 
تــا بــه لحظــه آغــاز یــا درجــه صفــر آن برســد. ســپس آهســته بــه پیــش مى آیــد؛ ایــن 
ــه در آن،  ــى اســت ک ــن لحظه های ــراى یافت ــان حاضــر، ب ــه زم حرکــت آهســته و رو ب
نــوع نــگاه بــه موضــوع پژوهــش دگرگــون مى شــود. هــر دگرگونــى نشــان دهندة تغییــر 
گفتمانــى اســت (گفتمانــى از بیــن مــى رود و گفتمــان جدیــدى جــاى آن را مى گیــرد) 
و در پایــان او مى کوشــد نشــان دهــد کــه هــر یــک از ایــن نــوع رویکردهــا بــه موضــوع 

ما و ناگزیرى مان از کاربست نظریه هاى ادبى
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

پژوهشــش، در کــدام رژیــم حقیقــت قــرار دارنــد. بــراى نمونــه، فوکــو در کتــاب تاریــخ 
جنــون، بررســى جنــون را از درجــۀ صفــر آن آغــاز مى کنــد و نشــان مى دهــد، کــه ایــن 
ــى  ــه شــکل متفاوت ــاوت ب ــاى متف ــون) در گفتمان ه ــا مجن ــه ی ــه دیوان ــوم (و البت مفه
ــه شــکل ســروِش حقیقــت ظاهــر  ــه در دوره اى ب ــدار شــده اســت، چنان کــه دیوان پدی
شــده اســت؛ حــال آنکــه در دوره اى دیگــر مجنــون نــه ســروش حقیقــت، کــه مجرمــى 
اســت کــه بــا او بایــد بــر اســاس معیارهــاى حقوقــى برخــورد شــود؛ در گفتمــان مــدرن 
ــکى  ــم روان پزش ــه عل ــود ک ــى مى ش ــى، بازنمای ــارى روان ــون بیم ــون همچ ــم مجن ه

ــا او را مشــخص مى ســازد (مشــایخى،1395: 56). نحــوة رفتــار ب
ــم،  ــان بزنی ــگ خودم ــته از فرهن ــناتر و برخاس ــى آش ــیم مثال ــته باش ــر خواس اگ
مى توانیــم بــه شــاه و جایــگاه آن در تاریــخ ایــران اشــاره کنیــم. یکــى از باورهــاى رایــج 
در اندیشــه سیاســى ایرانیــان تــا پیــش از مشــروطه، بــاور بــه برگماشــته بــودن پادشــاه 
ــود و هیچ کســى در  ــوده اســت؛ پادشــاه ظــل اهللا (ســایۀ خــدا و ...) ب از ســوى خــدا ب
درســتى این باور تردیدى نداشــت؛ چنان که محمـــد غـــزالى در ایـــن بـــاب مى نویســد: 
«ســلطان ســایۀ هیبــت خــداى اســت بــر روى زمیــن؛ یعنــى کــه بــزرگ و برگماشــتۀ 
خــداى اســت بــر خلــق خویــش» (غزالــى،1361: 82). ایــن بــاور بــا فرارســیدن عصــر 
ــاورى  ــه ب ــود را از دســت داد و ب ــج مشــروعیت و بداهــت خ مشــروطه خواهى، به تدری
نادرســت بــدل شــد. بــه بــاور روشــنفکران ایــن دوره، ظــل اهللا دانســتن پادشــاهان، بــاور 
نادرســتى بــود کــه بایــد طــرد مى شــد. یکــى از اولیــن نمونه هــاى ایــن تغییــر نــگاه بــه 
پادشــاه و جایــگاه آن را مى تــوان در آثــار دهخــدا مشــاهده کــرد؛ او در مقالــۀ «طبیعــت 

ســلطنت چیســت؟» مى نویســد:
ــق را  ــاى حقای ــام ج ــاى حــق و اوه ــم، زور ج ــاى عل ــل ج ــه جه ــى ک «در ممالک
گرفتــه اســت، ســلطنت موهبتــى اســت الهــى. یعنــى خداونــد متعــال، حقــوق، حــدود 
و اختیــارات هــر قطعــه از زمیــن را بــه دســت یــک نفــر از افــراد اهالــى همــان قطعــه 
ــى خــدا گذاشــته اســت.  ــم ازل ــه او در عل ــز ب ــران نی گذاشــته و وجــوب اطاعــت دیگ
اهمیــت ایــن امــر مــا را و گمــان مى کنــم هــر متدیّــن عاقلــى را نیــز بــر آن مــى دارد 
کــه بــا کمــال دقــت در حقانیــت و ابطــال آن غــور کنیــم و از فهــم حقیقــِت کارى بــه 
ایــن عظمــت کــه منشــأ ســعادت و شــقاوت و منبــع غــّى و رشــد ماســت، تــن نزنیــم» 

ــدا، 1387: 185). (دهخ
ــان و  ــر گفتم ــگاه آن نشــانه اى اســت از تغیی ــاه و جای ــه پادش ــگاه ب ــر ن ــن تغیی ای
وظیفــۀ پژوهشــگر تبارشــناس در گام نهایــى کــه نشــان مى دهــد اســتقرار کــدام رژیــم 
حقیقــت ســبب شــده کــه بــاور مذکــور کــه قرن هــا بدیهــى انگاشــته مى شــد، بداهــت 
ــه تصحیــح متــن در دورة  خــود را از دســت داده، ناهنجــار دانســته مى  شــود؟ حــال ب
ــّنت و  ــن س ــى، ای ــِت روش تبارشناس ــا کاربس ــیم ب ــم و مى کوش ــاز مى گردی ــر ب معاص

تحــوالت آن را در ایــن دوره بازنمایــى کنیــم.
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اگــر مــا درجــۀ صفــر پژوهــش خــود را آگاهــى ایرانیــان از عقب ماندگــى خــود در 
مقایســه بــا غــرب در نظــر بگیریــم، حداقــل تــا ســال هاى انحــالل مجلــس دوم (1290 
هـــ . ش)، رویکــرد اصلــى بــه متــن، نقــِد متــون کهــن اســت. روشــنفکران و منتقــدان 
ایــن دوره چــون آخونــدزاده، آقاخــان کرمانــى و ... بیــش از آنکــه در اندیشــۀ تصحیــح 
ــدزاده،  ــا (آخون ــوى موالن ــون مثن ــته چ ــون گذش ــد مت ــه نق ــند، ب ــن باش ــون که مت
1351: 35) اشــتغال داشــتند. حتــى برخــى از ایــن روشــنفکران و منتقــدان، از طــرد 
ایــن متــون ســخن گفتــه، ریشــۀ عقب ماندگــى ایرانیــان را در ایــن کتاب هــاى کهــن 
نشــان مى دادنــد؛ چنان کــه آقاخــان کرمانــى در مقدمــۀ رســالۀ ریحــان بوســتان افروز، 

مخاطبــان خــود را بــه تقلیــد از غــرب و ادبیــات آن ترغیــب کــرده، مى نویســد:
«ایــن ادیبــان هنــوز مقصــد اصلــى شــعر و انشــا را ندانســته اند چیســت و موضــوع 
ــد  ــى آن را نفهمیده ان ــدة طبیع ــت و فای ــدام اس ــناخته اند ک ــن را نش ــن ف ــى ای حقیق
چــه شــکل دارد، دریــن صــورت بــه محاســن یــا معایــب کالم چگونــه پــى تواننــد بــرد؟ 
اســاس قــدرت فضــالى مشــرق دریــن اســت کــه بــه واســطۀ اســتعارات مشــکله و لغــات 
ــى  ــوح طبیع ــاظ، کالم را از وض ــارات و الف ــى عب ــا و پیچیدگ ــوار و درازى جمله ه دش
کــه فایــدة اصلــى آن اســت، بیندازنــد و تاکنــون بــه خاطــر هیچ کــدام خطــور نکــرده 
کــه ایــن بســاط کهنــه را برچیــده، طرحــى نــو بســازند» (آقاخــان کرمانــى، خطــى: 9).

ــرار  ــا تک ــن دوره باره ــون) در ای ــرد مت ــد و ط ــون کهــن (نق ــه مت ــرد ب ــن رویک ای
ــى دارد؛ در کتــاب ســیاحتنامه ابراهیــم بیــگ، ابراهیــم  ــه و شــواهد فراوان شــده، نمون
ــرایند، از  ــعر مى س ــا ش ــیوة قدم ــه ش ــه ب ــاعرانى ک ــرار دادن ش ــا مخاطــب ق ــگ، ب بی
آنهــا مى خواهــد کــه شــیوة شــاعرى خــود را تغییــر دهنــد و مثــًال بــه جــاى ســرودن 
ــر او از  ــارت دیگ ــه عب ــد؛ ب ــوه و ... بپردازن ــه وصــف ک ــان ب ــدح زیباروی ــعارى در م اش
ــى کهــن خــود (و بخوانیــد ادبیــات گذشــته)  شــاعران مى خواهــد کــه ســّنت هاى ادب

ــازه آغــاز کننــد: را کنــار نهــاده، راهــى ت
«گفتــم هیــچ روحــى نــدارد. ایــن شــیوه کهنــه شــده، مقتضیــات زمــان امــروز در 
ــه بهــاى ایــن ســخنان دروغ در هیــچ جــاى  امثــال ایــن ترهــات روحــى نگذاشــته، ب
دنیــا یــک دینــار نمى دهنــد، مگــر در ایــن ملــک کــه ســبب آن هــم جــز بیــکارى و 
بیمــارى و بى علمــى و غفلــت و دنائــت نفــس نیســت کــه ظالمــى را دانســته و فهمیــده 
بــه عدالــت و جاهلــى را بــه فضیلــت و لئیمــى را بــه ســخاوت ســتایش کنــى .... امــروز 
ــان نیســت؛ کمــان  ــان در می ــف و ســنبل کاکل کســاد اســت؛ مــوى می ــار زل ــازار م ب
ابــرو شکســته .... بــه جــاى خــال لــب از زغــال معدنــى بایــد ســخن گفــت. از قامــت 
چــون ســرو و شمشــاد ســخن کوتــاه کــن، از درختــان گــردو و کاج جنــگل مازنــدران 
ــره و آهــن  ــادن نق ــینۀ مع ــر س ــن ســیمین بران دســت بکــش و ب ــث ران. از دام حدی
بیاویــز .... والحاصــل، ایــن خیــاالت فاســده را کــه مخــّل اخــالق اخــالف اســت بهــل 
کنــار، از حــب وطــن، ثــروت وطــن، از لــوازم آبــادى وطــن ترانــه اى بســاز. ایــن شــاعرى 

ما و ناگزیرى مان از کاربست نظریه هاى ادبى
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

ــد؟»  ــد ش ــده حاصــل توان ــه فای ــما چ ــا و آخــرت ش ــراى دنی ــد ب ــه پیــش گرفته ای ک
ــه اى،1385: 145-6). (مراغ

ــه  ــس دوم، ادام ــالل مجل ــال هاى انح ــا س ــد، ت ــه ش ــه گفت ــان چنان ک ــن گفتم ای
ــه  ــا از ایــن ســال ها ب ــران اســت ام ــى ای ــر فضــاى ادب ــدا کــرده، گفتمــان حاکــم ب پی
بعــد، شــاهد تغییــر رویکــرد مذکــور، و جانشــین شــدن رویکــرد تــازه اى (احیــاى متون، 
تصحیــح متــون و ...) بــه جــاى آن هســتیم؛ اولیــن نشــانه هاى ایــن تغییــر رویکــرد را 
مى تــوان در مجلــۀ رســتاخیز دیــد؛ در ایــن مجلــه کــه انتشــار آن از ســال 1302 هـــ . 
ش آغــاز شــده بــود، بــر احیــاى تاریــخ و ادبیــات ایــران و دانســتن (و نــه نقــد و طــرد) 
ــس از  ــاً پ ــرد،1397: 93). تقریب ــى ف ــود (رجب ــد مى ش ــان تأکی ــادات ایرانی آداب و ع
ایــن زمــان، رویکــرد نقــد متــون، بــه حاشــیه رفتــه و رویکــرد احیــاى متــون در مرکــز 
توجــه روشــنفکران و منتقــدان ایــن عصــر قــرار مى گیــرد، چنان کــه عالمــه تقــى زاده 
در مقدمــه اى کــه (در ســال 1305 هـــ .ش) بــر تصحیــح دیــوان ناصرخســرو نوشــته، از 
دیــدن همــت ایرانیــان در احیــاى متــون گذشــته اظهــار شــادمانى کــرده، مى نویســد:

ــى  ــاِه علمــى و ادب ــى امیدبخــش انتب ــار ضعیــف ول ــى و آث ــم ابتدای «یکــى از عالئ
ایــران کــه موجــب نهایــت مســرت خاطــر و شــکران عالقه منــدان علــم و ادب اســت، 
ــتگان،  ــى گذش ــار ادب ــاى آث ــراً در احی ــان اخی ــود ایرانی ــه از خ ــى اســت ک همت
ــوان]  ــه [دی ــود. از آن جمل ــده مى ش ــى دی ــور جزئ ــو به ط ــم ول ــود کم ک ــار خ ــا افتخ ب
فاضــل و حکیــم ســخنورى کــه یکــى از مفاخــر مملکــت مــا و ســتارة رخشــان افــق 
ــد  ــن چن ــود در ای ــده ب ــروك مان ــدر و مت ــا مجهول الق ــت و مدت ه ــم اس ــرن پنج ق
ســال اخیــر بــه واســطۀ همــت چنــد نفــر ایرانــى... بیشــتر از ســایر ســخنوران نامــى 
مــورد توجــه خدمتگــزاران علــم و ادب شــده و چندیــن کتــاب از مؤلفــات مجهــول یــا 
مفقوداالثــر او بــه حلیــۀ طبــع نفیــس و پاکیــزه و بــا دقــت و تحقیــق آراســته گردیــد؛ 
ــۀ اشــعار  ــع مجموع ــن ســطور دیباچــۀ طب ــم ناصرخســرو اســت کــه ای مقصــود حکی

ــى زاده،1307: د). 2 ــع اوســت» (تق ــِد زادة طب بلن
ایــن رویکــرد بــه متــون کهــن، در مقالــۀ لــزوم احیــاى کتــب قدیمــى، شــکل نهایــى 
ــر ضــرورت احیــاى کتــب  ــۀ مذکــور نه تنهــا ب خــود را مى یابــد. عبــاس اقبــال در مقال
قدیمــى تأکیــد مى کنــد، بلکــه کارکــرد و اهــداف تــازة آن را نیــز خاطرنشــان مى ســازد 
ــه متــون کهــن و صورت بنــدى آنهــا  (اقبــال آشــتیانى، 1324). تکــرار ایــن رویکــرد ب
در مقاالتــى چــون مقالــۀ «لــزوم احیــاى کتــب قدیمــى»، نشــان از گسســت در ســنت 
ــال ها  ــن س ــن در ای ــح مت ــّنت تصحی ــد در س ــان جدی ــاد گفتم ــن و ایج ــح مت تصحی
ــه بعــد و در گفتمــان  ــان ب ــن زم (ســال هاى پــس از انحــالل مجلــس دّوم) دارد؛ از ای
جدیــد اســت کــه احیــاى متــن بــه یکــى از اصلى تریــن دغدغه هــاى محقّقــان تبدیــل 
مى شــود و متعاقــب آن مصّححــان بزرگــى چــون قزوینــى، بهمنیــار، بهــار و ... پــاى بــه 
ــداف  ــه یکــى از اه ــى ک ــد، نهادهای ــى تأســیس مى گردن ــد و نهاد های ــدان مى گذارن می
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ــداف تأســیس  ــى از اه ــه یک ــت، چنان ک ــته اس ــون گذش ــاى مت ــح و احی ــا، تصحی آنه
بنیــاد شــاهنامۀ فردوســى در ســال 1353، چیــزى نبــود جــز احیــا و تصحیــح شــاهنامه 
به عنــوان گرانقدرتریــن اثــر ملــى ایرانیــان (اساســنامۀ بنیــاد شــاهنامه فردوســى،1396: 

.(12
حــال بایــد پرســید کــه گفتمــان تــازه کــه رویکــرد بــه متــون کهــن در آن متفــاوت 
بــا رویکــرد گذشــتگان اســت، چیســت و چــرا جانشــین گفتمــان پیــش از خــود شــده 

ست؟ ا
ــام  ــروطه و نظ ــدى مش ــان از ناکارآم ــد از اطمین ــان بع ــه، ایرانی ــال آنک ــه اجم ب
پارلمانــى آن ـ کــه عمــًال کارى از پیــش نبــرده بــود ـ بــه دنبــال یافتــن بدیلــى بــراى 
نظــام حاکــم (یعنــى مشــروطه) برآمدنــد و ایــن بــار بــه دولــت مطلقــه دل بســتند، بــه 
ایــن امیــد کــه بتوانــد ایــران را از نابــودى رهایــى بخشــیده، در جــادة ترقــى بینــدازد. 
ــا بــه قــدرت رســیدن رضاخــان و ایجــاد دولتــى مرکزگــرا،  ایــن تالش هــا ســرانجام، ب
ــه  ــن اســت ک ــت ای ــده گرف ــد آن را نادی ــه نبای ــه اى ک ــا نکت ــید ام ــۀ عمــل پوش جام
همچنان کــه ایدئولــوژى همســو و هماهنــگ بــا نظــام مشــروطه، لیبرالیسم/دموکراســى 
ــه عبــارت  ــا دولــت مدرن/مطلقــه، ناسیونالیســم اســت. ب ــوژى منطبــق ب اســت، ایدئول
بهتــر هم زمــان بــا تــالش ایرانیــان بــراى تغییــر نظــام سیاسى شــان، ایدئولــوژى آنــان 

نیــز تغییــر کــرد و ناسیونالیســم جــاى لیبرالیسم/دموکراســى را گرفــت.
ناسیونالیســم در مقایســه بــا ســایر ایدئولوژى هــا پیچیدگــى بیشــترى دارد تــا آنجــا 
ــان ناسیونالیســم را  ــع از آن دشــوار اســت. برخــى محقق ــف جام ــۀ یــک تعری ــه ارائ ک
متعلــق بــه دورة مــدرن و پــس از پیدایــش دولت هــاى ملــى مى داننــد (هــداك،1391: 
مى رســانند  پیش تــر  قرن هــا  بــه  را  آن  پیشــینۀ  برخــى  درحالى کــه   ،(322
(وینســنت،1387: 336). بااین حــال بیشــتر محققــان، ظهــور و رواج ناسیونالیســم را بــه 
ــن  ــر ای ــا ب ــد (جــى،1390: 197)، آنه ــى بازمى گردانن ــاى مل ــد از پیدایــش دولت ه بع
ــه از  ــه جامع ــاده اســت ک ــاق افت ــى اتف ــا ناسیونالیســم زمان ــى ی ــه ملى گرای ــد ک باورن
حالــت کاســتى و طبقاتــى بــودن ـ جامعــه اى کــه جایــگاه هــر فــرد از پیــش مشــخص 
ــرد  ــن کارک ــوان اصلى تری ــس مى ت ــر،1388: 19). پ ــت (گلن ــده اس ــارج ش ــده ـ خ ش
ــى  ــت مل ــى دانســت. دول ــاى مل ــن دولت ه ــوژى ناسیونالیســم را تثبیــت و تبیی ایدئول
مــدرن کــه بایــد نظمــى واحــد و یکپارچــه را بــر ســرزمین هایى وســیع بــا تفاوت هــاى 
ــم  ــج ناسیونالیس ــت و تروی ــر از کاربس ــد، ناگزی ــال کن ــى اعم ــى و قوم ــى، زبان فرهنگ
اســت، ایدئولــوژى اى کــه بــا ادعــاى تعلــق افــراد بــه یــک اجتمــاع سیاســى بــزرگ (و نه 
قبیلــه و ...) زمینه ســاز تثبیــت دولت هــاى ملــى شــد (احمــدى و فاضلــى، 1386: 30).

ظهــور ناسیونالیســم در ایــران نیــز هم زمــان اســت بــا تــالش روشــنفکران 
ــالل  ــس از انح ــال هاى پ ــى در س ــى مل ــیس دولت ــراى تأس ــى ب ــان اجتماع و مصلح
ــدت  ــد وح ــود، فاق ــى خ ــى و قوم ــر زبان ــل تکث ــه دلی ــى ب ــۀ ایران ــس دوم. جامع مجل

ما و ناگزیرى مان از کاربست نظریه هاى ادبى
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ــا ناسیونالیســم  ــت؛ ام ــى اس ــت مل ــۀ شــکل گیرى دول ــه الزم ــود ک ــى اى ب و یکپارچگ
ــران و ایجــاد ســرزمینى  ــر ای ــه جامعــۀ متکث ــراى وحــدت بخشــیدن ب ــود ب ــى ب امکان
یکپارچــه و بــه قــول طالبــوف وطنــى یکجــا. تحقــق چنیــن اهدافــى (ایجــاد یــک هویت 
ــان  ــترك، زب ــرزمین مش ــود س ــون وج ــرط هایى چ ــد پیش ش ــه و ...) نیازمن یکپارچ
مشــترك و به ویــژه داشــتن تاریــخ مشــترکى اســت کــه همــه افــراد یــک ملــت، آن را 
تاریــخ حقیقــى خــود بداننــد، چــون تنهــا در صــورت وجــود چنیــن تاریــخ مشــترکى 
اســت کــه افــراد یــک جامعــه، بــا یکدیگــر احســاس پیونــد و پیوســتگى خواهنــد کــرد. 
ضــرورت نوشــتن چنیــن تاریخــى (تاریخ هــاى ملــى) را به ویــژه در میــان روشــنفکرانى 
چــون آقاخــان کرمانــى، پیرنیــا و تقــى زاده مى بینیــم؛ اگــر افــراد مذکــور تــا ایــن حــد 
ــه ایــن دلیــل اســت کــه بــدون  ــگارش تاریــخ ملــى تأکیــد مى کننــد، ب ــر اهمیــت ن ب

ــود. چنیــن تاریخــى، ایجــاد ملتــى یکپارچــه ممکــن نخواهــد ب
ــر احیــاى متــون را نیــز بایــد از همیــن منظــر مشــاهده کــرد. آگاهــى و  تأکیــد ب
اشــراف بــه تاریــخ گذشــته، بــدون احیــا، تصحیــح و انتشــار متــون قدیمــى، کارى بعیــد 
ــر  ــود ـ ب ــه خــود مورخــى چیره دســت ب ــال ـ ک ــاس اقب ــر عب و غیرممکــن اســت؛ اگ
لــزوم احیــاى متــون کهــن تأکیــد داشــت، بــه ایــن دلیــل بــود کــه مى پنداشــت بــدون 
احیــاى ایــن متــون، رابطــۀ ایرانیــان بــا تاریــخ گذشــته خــود مى گسســت و در نتیجــه 

ایجــاد ملّتــى یکپارچــه، خیالــى باطــل مى نمــود.
حاصــل کالم آنکــه، تصحیــح و احیــاى متــون کهــن، به مثابــۀ رویکــرد هنجــار بــه 
متــون کهــن، تنهــا در چنیــن گفتمانــى، مى توانســت بــه جریانــى عمیــق و گســترده 
تبدیــل شــده، زمینــه بــراى بــه صحنــه آمــدن و میــدان دارى چهره هــاى بزرگــى چــون 
فروغــى، قزوینــى و ... مهیــا شــود. طبیعتــاً بــا تغییــر ایــن گفتمــان، تصحیــح متــن نیــز 
ــه حاشــیۀ پژوهش هــاى ادبــى انتقــال خواهــد یافــت؛ شــاید توجــه محققــان امــروز  ب
بــه خوانــش متــن، تأویــل متــن و ... (و نــه لزومــاً تصحیــح متــن) شــاهدى باشــد بــر 

درســتى ایــن ادعــا. 3
مقایســۀ نتایــج ایــن دو پژوهــش (تحلیــل تبارشناســانه از ســّنت تصحیــح متــن بــا 
ــران پــس از  پژوهــش انجام شــده در فصــل پنجــم کتــاب ســّنت تصحیــح متــن در ای
ــا  اســالم) از وجــود تفاوت هایــى حکایــت دارد، چنان کــه تصویــرى کــه بــراى نمونــه ب
روش تبارشناســانه از ســّنت تصحیــح متــن در دورة معاصــر ارائــه شــد (تصویــرى کــه 
ــر هــم باشــد) روشــن تر  ــه مراتــب دقیق ت ــه نبــود، مى توانســت ب اگــر محدودیــت مقال
از آن چیــزى اســت کــه در فصــل پنجــم کتــاب ســّنت تصحیــح متــن دیــده مى شــود. 
ــا آنچــه در  ــۀ حاضــر، ب تفاوت هــاى اصلــى تصویــر ارائه شــده از تصحیــح متــن در مقال

ــد از: کتــاب ســّنت تصحیــح متــن آمــده اســت، عبارت ان
ــا  ــاختارها، ب ــر در س ــى تغیی ــان چرای ــث در بی ــورد بح ــاب م ــندة کت ــف) نویس ال
لحنــى کامــًال کلى گویانــه، تنهــا از تفاوت هــاى نظــرى دورة معاصــر یــاد کــرده، 
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ــه در پژوهــش  ــد، حــال آنک ــد نمى ده ــاى جدی ــن نظریه ه ــارة ای ــچ توضیحــى درب هی
ــوژى  ــن تفاوت هــاى نظــرى اوالً چیســتند (ایدئول ــه ای تبارشناســانه، مشــخص شــد ک
ناسیونالیســم) و ثانیــاً دالیــل عینــى آن (تأســیس حکومــت مطلقه/متمرکــز) چــه بــوده 
ــن  ــه ای ــد ک ــا مى گوی ــه م ــى ب ــِت روش تبارشناس ــر، کاربس ــارت دیگ ــه عب ــت. ب اس
اندیشــۀ دولــت مطلقه/متمرکــز و رواج ایدئولــوژى همبســتۀ آن، ناسیونالیســم، اســت که 
تصحیــح متــن را از حاشــیه بــه متــن مــى آورد و بــه جریــان اصلــى پژوهش هــاى ادبــى 

ــد. ــل مى کن در دورة معاصــر تبدی
ب) نویســندة کتــاب، دورة معاصــر را دوره اى یکدســت و یکپارچــه توصیــف مى کنــد 
کــه گویــى هیــچ گسســتى در آن وجــود نــدارد، حــال آنکــه بررســى تبارشناســانۀ ایــن 
دوره نشــان مى دهــد کــه اوالً دورة معاصــر، دوره اى یکدســت و یکپارچــه نیســت و در 
ــا،  ــن گفتمان ه ــک از ای ــر ی ــاً در ه ــود دارد؛ ثانی ــا) وج ــت هایى (گفتمان ه آن گسس
نــوع خاصــى از توجــه و برخــورد بــا متــن حاکــم اســت؛ چنان کــه در گفتمــان آغازیــن 
ــا  ــد (و همــراه اســت ب ــه مى یاب ــا ســقوط مجلــس دوم ادام ــان ت ــدارى ایرانی کــه از بی
حاکمیــت نظــام مشــروطه و ایدئولــوژى لیبرالیســم) ســخن از نقــد متون گذشــته اســت، 
درحالى کــه بــا تغییــر گفتمــان و اســتقرار گفتمــان جدیــد کــه ایدئولــوژى حاکــم بــر 
آن، ناسیونالیســم اســت و تمــام عصــر پهلــوى را در بــر مى گیــرد، احیــاى متــون کهــن، 
ــى  ــرد اصل ــه رویک ــان ب ــن گفتم ــرد و در ای ــرار مى گی ــى ق ــاى ادب ــز پژوهش ه در مرک

بــه متــن تبدیــل مى شــود.
ــا هــدف  ج) هــدف از تصحیــح متــن در گفتمــان مذکــور، تفاوت هــاى عمــده اى ب
ــن  ــون تدوی ــح مت ــتگان از تصحی ــدف گذش ــر ه ــتگان دارد. اگ ــزد گذش ــح در ن تصحی
دیــوان شــاعران و ... بــوده اســت، در نظــر مصّححانــى چــون قزوینــى و اقبــال آشــتیانى 
ــه حســاب مى آمــد کــه مى توانســت نقــش  تصحیــح متــون کهــن، کنشــى سیاســى ب

پررنگــى در اصــالح جامعــۀ ایــران و رهایــى آن از انحطــاط ایفــا کنــد. 4

نتیجه گیرى
ــن  ــح مت ــنى از تصحی ــق و روش ــر دقی ــن تصوی ــح مت ــّنت تصحی ــاب س ــندة کت نویس
ــر،  ــن ام ــل ای ــد. دلی ــه نمى ده ــر) ارائ ــن در دورة معاص ــح مت ــّنت تصحی ــژه س (به وی
ــه کار گرفتــه  شــده در کتــاب مذکــور اســت. نویســنده کــه  روش شناســى ناکارآمــد ب
ــا و ... بهــره  در بررســى ســّنت تصحیــح متــن از روش مرســوم گذشــتگانى چــون صف
ــى  ــون قزوین ــى چ ــاى مصّححان ــز خالصــه اى از دیدگاه ه ــد ج ــت، نمى توان ــه اس گرفت
چیــز دیگــرى ارائــه کنــد. دلیــل ایــن امــر را بایــد در روش پژوهــش ایشــان جســتجو 
کــرد؛ پیــروى از روش هــاى گذشــته و غفلــت از روش هــا و نظریه هــاى امــروزى ســبب 
شــده کــه اصلى تریــن مســائل ســّنت تصحیــح (حداقــل) در دورة معاصــر طــرح نشــده، 
در نتیجــه تصویــر روشــنى از ســّنت تصحیــح متــن در دورة معاصــر هــم ارائــه نشــود. 

ما و ناگزیرى مان از کاربست نظریه هاى ادبى
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اگــر نویســنده کتــاب تصحیــح متــن در ایــران پــس از اســالم پیــش از آغــاز پژوهــش 
ــز  ــون تبارشناســى نی ــرى چ ــاى جدیدت ــا و نظریه ه ــل در رویکرده ــه بررســى و تأم ب
ــن  ــرح اصلى تری ــه ط ــق ب ــا موف ــود، نه تنه ــتفاده مى نم ــا اس ــرده، از آنه ــى ک توجه
مســائل ســّنت تصحیــح در دوره معاصــر مى شــد بلکــه بــا ارائــۀ پاســخى شایســته بــه 
ــرد. ــه مى ک ــن دوره ارائ ــح در ای ــّنت تصحی ــر و روشــن ترى از س ــر دقیق ت ــا، تصوی آنه
 نــگاه تبارشناســانه بــه ســّنت تصحیــح متــن در دورة معاصــر، نشــان از گسســت در 
ایــن ســّنت دارد. تــا پیــش از ســال هاى انحــالل مجلــس دوم رویکــرد اصلــى بــه متــون 
کهــن، نقــد آنهاســت؛ حــال آنکــه پــس از ایــن زمــان، تغییــرى در رویکــرد بــه متــون 
ــت)  ــم هس ــان ه ــر گفتم ــا ن دهنده تغیی ــه نش ــرى ک ــد (ام ــود مى آی ــه وج ــن ب که
ــود.  ــه مى ش ــون ســخن گفت ــن مت ــاى ای ــزوم احی ــن از ل ــون که ــد مت ــه جــاى نق و ب
ــه  ــن دوره نســبت ب ــدان ای ــرد روشــنفکران و منتق ــر در رویک ــن تغیی آنچــه ســبب ای
ــد در ســال هاى پــس از انحــالل  ــون کهــن مى شــود، حاکــم شــدن گفتمــان جدی مت
مجلــس دوم اســت، گفتمانــى کــه اصــالح جامعــه و نوســازى ایرانیــان را نــه از طریــق 
نظــام پارلمانــى، بلکــه از طریــق ایجــاد حکومــت مرکــزى مــدرن، محقــق مى دانســت. 
ــود  ــوژى اى ب ناسیونالیســم به عنــوان یکــى از ایدئولوژى هــاى عصــر مــدرن تنهــا ایدئول
ــد و  ــد، تداوم  بخــش آن باش ــروعیت ده ــد، مش ــام جدی ــن نظ ــه ای ــه مى توانســت ب ک
تصحیــح متــن و تــالش بــراى احیــاى متــون و تبدیــل آن از یــک فعالیــت فــردى، بــه 
ــور و  ــان مذک ــتقرار گفتم ــر اس ــان، نتیجــۀ ناگزی ــن زم ــى پژوهــش در ای ــان اصل جری

ایدئولــوژى حاکــم بــر آن بــوده اســت.

پى نوشت
1. از پژوهش هایــى کــه در آنهــا بــه آسیب شناســى کاربســت نادرســت نظریه هــا پرداختــه شــده اســت، 
مى تــوان بــه مقــاالت زیــر اشــاره کــرد: «از اپوخــه تــا نــوآورى شــاعرانه: آسیب شناســى کاربســت روش 
پدیدارشناســى در پژوهش هــاى ادبــى حــوزة زبــان فارســى»، عمارتــى مقــدم، 1396؛ «نگاهــى انتقــادى 

ــى، 1395 و ... . ــران»، امن خان ــکنانه در ای ــاى شالوده ش ــه پژوهش ه ب
2. ایــن بــاور (لــزوم احیــاى گذشــته و متــون آن) تنهــا بــه تقــى زاده اختصــاص نــدارد و آن را در آثــار 
بســیارى از مصّححــان و اندیشــمندان آن عصــر مى بینــم، مثــًال اســتاد همایــى در مقدمــه اش بــر کتــاب 
مصبــاح الهدایــه ـ کــه خــود آن را تصحیــح کرده انــد ـ مى نویســد: «بــارى اولیــن قــدم کــه در راه ترقــى 
ادبیــات ایرانــى بایــد برداشــت ایــن اســت کــه پایــه و اســاس علــوم ادبــى و بارنامــۀ ملّــى خــود را احیــا 
کنیــم... بزرگ تریــن خدمــت بــه ملــت ایــران و فرهنــگ ایرانــى احیــاى آثــار مهــم گذشــتگان اســت» 

(همایــى،1394: 9-11).
3. اگرچــه هنــوز هــم تصحیــح متــن به عنــوان یکــى از حوزه هــاى اصلــى پژوهشــى محقّقــان و اســتادان 
ــا یکــى از جریان هــاى اصلــى زمــان حاضــر  ادبیــات اســت، بااین حــال نمى تــوان آن را جریــان اصلــى ی
دانســت. بســیارى از گروه هــاى دانشــگاهى، تصحیــح متــن را به عنــوان موضوعــى بــراى رســالۀ دوره هــاى 
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ما و ناگزیرى مان از کاربست نظریه هاى ادبى

ــار  ــا اعتب ــوع پژوهش ه ــن ن ــراى ای ــم ب ــى ه ــن آموزش ــد؛ قوانی ــرى نمى پذیرن ــژه دکت ــى و به وی تکمیل
ــه اســاس  ــى ـ ک ــاى ادب ــه نظریه ه ــل توجــه ب ــن کم توجهــى و در مقاب ــل نیســت و ... . ای ــى قائ چندان
آنهــا خوانــش یــا تأویــل متــن اســت ـ حداقــل بــه بــاور نویســنده ایــن ســطور، نشــانه اى اســت کــه خبــر 

از تغییــر گفتمــان دارد؛ امــرى کــه پرداختــن بــه آن و چرایــى اش خــارج از حوصلــۀ ایــن مقالــه اســت.
ــت، شــاید  ــر بســط مى یاف ــه اگ ــاره مى شــود ک ــى اش ــه نکات ــن، گاه ب ــح مت ــاب ســّنت تصحی 4. در کت
ــى اشــاره  ــه زمینه های ــاب ب ــًال ایشــان در بخشــى از کت ــود. مث ــد نب ــن نق ــه نوشــتن ای ــازى ب ــر نی دیگ
مى کنــد کــه بــراى تصحیــح الزم و ضــرورى  اســت. یکــى از ایــن زمینه هــا نیــاز جامعــه بــه ارتبــاط بــا 
ــدى  ــاى چن ــن، زمینه ه ــح مت ــن تصحی ــراى رشــد و توســعۀ ف ــته اســت. ایشــان مى نویســند: «ب گذش
ــاه، امنیــت و آســایش نســبى، غنــاى میــراث مکتــوب  الزم اســت کــه مهم تریــن آنهــا عبارت انــد از: رف
یــک ملــت، توجــه بــه مســائل مرتبــط بــا متــن و کتابــت، رشــد مباحــث نظــرى در حوزه هــاى تاریخــى، 

ادبــى و مذهبــى و ارتبــاط جامعــه بــا میــراث گذشــتۀ خــود» (مجــرد، 1396: 108).
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چکیده 
هاروکـى موراکامـى از مهم تریـن رمان نویسـان امـروز جهان اسـت. بیشـتر رمان هاى او دربـارة وضعیت 
تناقض آمیـز انسـان کنونى اسـت. موراکامـى اصالتاً ژاپنى اسـت اما خوانندگانى از سراسـر جهـان دارد. 
همیـن امـر باعث شـده کـه منتقدانـش او را نویسـنده اى بیگانه بـا فرهنگ و مـردم ژاپن بداننـد. مترو

ـ بـا آنکـه رمان نیسـتـ  ژاپنى ترین اثر موراکامى اسـت. این اثر که دربردارنـدة مصاحبه هاى موراکامى 
بـا قربانیـان حملـۀ گاز به متروى توکیو (1995) اسـت نگاهـى وقایع نگارانه دارد. موراکامـى این اثر را با 
مصاحبه هایـى از اعضـاى فرقـۀ اوم (عامـالن حملـه) تکمیل کرده و به طور ضمنى سـعى دارد شـکاف 

اجتماعـى و خأل معنـوى در جامعه ژاپن را بـه نمایش بگذارد.  

کلیدواژه : موراکامى، مترو، فرقۀ اوم، سارین، قربانى

«مى خواسـتم اگـر امکان داشـته باشـد، از هـر فرمولى پرهیز کنم تا نشـان دهم هـر فردى که 
آن روز در متـرو بـود، یک چهره داشـت و یـک زندگى، یک خانواده، امیدهـا و ترس ها، تضادها 

و درگیرى هـا و اینکه همۀ این عوامل در ماجرا نقشـى داشـتند» (موراکامـى، 1395: 12).
متـرو از متفاوت تریـن آثـار موراکامـى اسـت. موراکامى رمان نویس مشـهور ژاپنـى در این 
اثـر مسـتند بـه وقایع نـگارى حادثـۀ حملـه به متـروى توکیـو ( بـا گاز سـارین)  در 20 مارس 
1995 پرداختـه اسـت. هـر گـزارش صورت پیاده شـدة مصاحبه با کسـى اسـت کـه در حادثه 
حضـور یـا به نوعى با آن ارتباط داشـته اسـت. موراکامى با سخت کوشـى همیشـگى اش دنبال 
اسـناد و مدارك و نام و نشـان قربانیان گشـته، با آنها مصاحبه کرده و مصاحبه ها را مکتوب و 
تدوین کرده اسـت. بسـیارى از قربانیان را نیافته، برخى حاضر به مصاحبه نشـده اند و بسـیارى 
نیـز پس از انجام مصاحبه پشـیمان شـده و اجازه درج مصاحبه شـان را نداده انـد. خواندن همه 

 آزاده شریفی
azadehsh194@gmail.com دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

موراکامی در مترو
     



35074

 ۲ ــــــــ ۱  ،  
ـــــــ   ۱۳۹۷

نقد رمان

ایـن گزارش هـا در یک کتاب چنان اسـت کـه گویى خواننـده روایتى واحـد را از چندین راوى 
مى شـنود و تکه هـاى مختلـف آن را کنـار هم مى گـذارد. تصویرها و روایت هـاى متفاوتى که از 
ماجـرا داده مى شـود هماننـد تکه هـاى پـازل یکدیگـر را تکمیـل مى کنند و به مخاطـب اجازه 

مى دهنـد خـود را بارهـا و بارها در بطـن حادثه بیابد. 
یـک روز عـادى و شـاید کسـل کننده... مردمانـى سـوار بر قطـار بودند که عمدتـاً به محل 
کار خـود مى رفتنـد و مأموران ایسـتگاه هم در حـال انجام وظایف متداول خـود بودند؛ ناگهان 
چنـد نفـر از اعضـاى فرقـۀ اوم1 با کیسـه هاى پر از گاز سـارین وارد چند ایسـتگاه  شـدند و در 
بیـن راه کیسـه ها را سـوراخ و گاز را منتشـر کردنـد. اعضـاى فرقـۀ اوم از خلوتى یـک روز بین 
تعطیـل اسـتفاده کردنـد تا با حملـۀ گاز حضور رعب انگیز خـود را به اهالى توکیـو اعالم کنند. 
برخـى معتقدنـد فرقـه اوم قصد راه انداختن کشـتار وسـیعى نداشـتند، وگرنـه انداختن بمبى 
در یکـى از خیابان هـاى توکیـو هـم رعب و وحشـت بیشـترى ایجاد مى کـرد و هم جـان افراد 
بیشـترى را مى گرفت. مسـمومیت با گاز در همان ایسـتگاه و ایسـتگاه هاى دیگر دوازده نفر را 
بـه کام مـرگ کشـید. امـا ماهیت مادة سـمى به گونـه اى بود که بسـیارى از قربانیانـى که گاز 
سـمى را استنشـاق کرده بودند تا مدتها عالئمى مانند سـرماخوردگى، تارى دید و ... داشـتند، 
بـه همیـن دلیـل بعـد از ظهـر روز حملـه بسـیارى از افرادى کـه در زمـان حادثه در ایسـتگاه 
بودنـد بـه بیمارسـتان ها مراجعـه کردنـد. ایـن اتفـاق چیـزى از زمینـۀ اصلـى اکثـر رمان هاى 

موراکامـى کـم نداشـت. ایـن حملـه براى چند سـاعت زندگى شـهر توکیو را بـر هم زد. 
فکـر تدویـن ایـن کتاب بـا خواندن نامه اى از همسـر یکـى از قربانیان حملـۀ گاز در مجلۀ 
بانـوان بـه ذهـن موراکامـى رسـید. او اگرچـه در زمـان حملۀ گاز بـراى تعطیالتـى کوتاه مدت 
بـه ژاپـن آمـده بـود اما 7-8 سـالى مى شـد که خـارج از ژاپـن زندگى مى کـرد. اقامتـى که به 
قـول خـود او «تبعیـدى خودخواسـته» بود تا بتوانـد از بیرون به مـردم و سـرزمین مادرى اش 

■ موراکامــى، هاروکى (1395) متــرو، ترجمۀ گیتا 
گرکانى، تهران: نگاه.
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موراکامى در مترو

نـگاه دقیق تـرى بینـدازد. او حملۀ گاز و زلزلۀ کوبـه را «آغازگر دوران تحقیق انتقـادى در مورد 
ریشـه هاى وضعیـت ژاپـن» مى داند (همان: 280). موراکامى مجموعه داسـتان پـس از زلزله را 
بـا محوریـت زلزلۀ کوبه نوشـت کـه مدتى پیـش از حملۀ گاز اتفـاق افتاده بود. این داسـتان ها 

در سـال 2000 در ژاپن منتشـر شد.
حملـۀ اعضـاى منتسـب بـه فرقـۀ اوم بـا گاز سـارین به متـروى توکیـو یکـى از مهم ترین 
و وحشـیانه ترین حمـالت تروریسـتى تاریـخ معاصـر اسـت. دوازده نفـر کشـته شـدند و تعداد 
بسـیارى نیـز آسـیب هاى جـدى دیدنـد. شـدت آسـیب در برخـى قربانیـان به حدى بـود که 
امـکان زندگـى عـادى و روزمـره را از آنهـا سـلب یا ترسـى دائمـى از تکـرار حمله را با ایشـان 
همـراه کـرد. بـه عقیـدة موراکامـى، قربانیـان ایـن حادثـه تنها کسـانى نیسـتند کـه در مترو 
بودنـد و آسـیب دیدنـد، خانواده هـا، همـکاران، دوسـتان و تمام مسـافران همۀ خطوط شـلوغ 
متروهـاى توکیـو و سراسـر ژاپن قربانى ایـن حادثه اند. در بخـش دوم این کتابـ  کـه در ژاپن 
در مجلـدى جداگانـه به چاپ رسـیدـ  مصاحبه هـاى موراکامى با برخى اعضـاى قدیم و جدید 
فرقۀ اوم آمده اسـت. اگرچه بیشـتر این مصاحبه ها با نام مسـتعار چاپ شـده اند و بسـیارى از 
مصاحبه شـوندگان از حملـۀ فرقـه بـه مترو بى اطالع بودند یا اساسـاً انتسـاب آن بـه فرقۀ خود 
را رد مى کردنـد. بـا ایـن حـال، افـزوده شـدن این قسـمت غناى خاصـى به کتاب بخشـیده و 

تحلیـل عمیق تـرى را کـه موراکامى در پى اش بوده مّیسـر سـاخته اسـت.
دیگر شـخصیت هاى این مسـتند مردمان آن سـوى خیابان، اعضاى فرقه اوم و مسـئولینى 
هسـتند کـه بى اعتنـا از کنـار حادثـه عبـور کردنـد. تصویـر رقت انگیـز دسـتپاچگى مـردم و 
نرسـیدن نیروهـاى امـدادى در برخى مصاحبه ها به خوبى ترسـیم شـده اسـت. تصویـر دوپارة 
این سـو و آن سـوى خیابان در حملۀ گاز بسـیار شـبیه به درك موراکامى از ژاپن امروز اسـت؛ 
تضـادى ناگفتـه میـان ظاهـر و باطـن... جلو رفتـن و به درون خزیـدن که در هیاهـوى زندگى 

روزمره گم شـده اسـت:
« ... آن نیمـۀ خیابـان جهنـم مطلـق بـود. اما طـرف دیگر مـردم طبق معمول به سـر کار 
مى رفتنـد. داشـتم به کسـى کمـک مى کـردم و سـرم را بـاال آوردم و دیدم رهگـذرى با حالت 
اینکـه «محـض رضـاى خدا اینجـا چه اتفاقى افتـاده؟» به من نـگاه مى کند. اما کسـى نزدیک 
نیامـد. انـگار یـک دنیـا فاصله داشـتیم. هیچ کس توقـف نکرد. همـۀ آنها فکر کردنـد: «به من 

ربطى ندارد» (همـان: 25).
آنچـه بـراى موراکامـى جالـب توجـه بـوده واکنـش آنـى افـراد مختلـف بـه ایـن اتفـاق و 
تأثیـرات بعـدى آن در زندگى ایشـان اسـت. قطعاً اتفاق افتـادن این حادثه در قطار شـهرى در 
جلـب توجـه موراکامـى بـه آن نقش داشـته اسـت، چون موراکامى و شـخصیت هایش عاشـق 
قطارنـد. همچنین محتمل اسـت کـه توجه به فرهنگ بومى و سـرزمین مـادرى از انگیزه هاى 
موراکامـى در تدویـن این اثر باشـد، زیرا منتقـدان ژاپنى او را از این نظر بسـیار مالمت کرده اند 
و معتقدنـد او بیشـتر بـراى مخاطبـان و جایزه هـاى جهانـى مى نویسـد و توجهـى بـه ادبیـات 

ندارد. مادرى اش  سـرزمین 
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جسـتجوى تصویـرى کامـل از جامعـۀ ژاپـن هـدف اصلـى و درونـى موراکامـى در این اثر 
وقایع نگارانـه اسـت. عنـوان فرعى این کتـاب (حملۀ گاز توکیـو و روان ژاپنى هـا)2 گویاى قصد 
اصلـى موراکامـى از گـردآورى و تدویـن ایـن مصاحبه هاسـت: جلوگیـرى از فرامـوش شـدن 
قربانیـان، شـنیدن و ثبـت روایت شـخصى ایشـان و بازنمایى ابعـادى متفاوت از جامعـۀ امروز 
ژاپن. حضور موراکامى در سراسـر کتاب بسـیار کم رنگ اسـت و بیشـتر خواسته است داستانى 
را کـه گـردآورده همـراه بـا مخاطـب تماشـا کنـد. موراکامى طـى مصاحبه ها تا حـد ممکن از 
اظهارنظـر خـوددارى کـرده و تمـام نظرهـاى خـود را بـه مؤّخره اى نه چنـدان بلنـد در انتهاى 
کتـاب برده اسـت. سـامان دهى مطالب به گونه اى اسـت کـه اولویتى به خواننـده القا نمى کند؛ 
هـر تجربـه، هر احسـاس و هر خاطـره اى از روز واقعه فـارغ از اهمیت و قضاوت براى نویسـنده 
مهـم اسـت و ایـن مسـاوات را با نحـوة سـامان دهى اطالعات بـه خواننده هم منتقـل مى کند. 
پرداخـت دقیـق و جزئى نگرانـه موراکامى به سـیر حـوادث و جزئیات تجربۀ هـر قربانى موجب 
شـده اثـر از مجموعـه مصاحبـه اى عـادى بـه داسـتانى جـذاب و پرکشـش ارتقـا یابـد. بدین 
ترتیـب مخاطـب بـدون فاصله روبـه روى مصاحبه شـونده قرار مى گیـرد و این جایگاهى اسـت 
کـه موراکامـى بـراى مخاطبانـش آرزو مى کنـد؛ اینکه خـود را در صبحگاه 20 مـارس در یکى 

از ایسـتگاه هاى متـرو توکیـو تصـور کننـد و از خـود بپرسـند: اگر آنجـا بودم چـه مى کردم؟3
ترجمـۀ فارسـى این کتـاب در دو بخـش جداگانه در یـک مجلد (مطابق چاپ انگلیسـى) 
انجـام شـده اسـت. در نسـخۀ ژاپنـى، کتـاب متـرو دو جلـد دارد کـه جلـد اول آن مصاحبـه 
بـا قربانیـان حادثـه و جلـد دوم شـامل مصاحبه هـاى عامـالن حملـۀ تروریسـتى اسـت. مقالۀ 
تأثیرگـذارى کـه موراکامـى در پایان بخش نخسـت نوشـته اسـت (کابوس کور؛ مـا ژاپنى ها به 
کجـا مى رویـم؟4)  دیـدگاه اصلى موراکامـى را توضیح مى دهد. یکى از چیزهایـى که موراکامى 
خواسـته مطـرح کنـد برخـورد سـرد و نظـم آهنین جامعـۀ ژاپـن در مواجهه با چنیـن اتفاقى 
اسـت: مـدت کوتاهى پـس از حملۀ گاز، قطارها دوباره راه مى افتند ... شـاهدان به سـرکار خود 
بازمى گردنـد و عـده اى تنهـا بـا پخش خبـر از تلویزیون متوجه مى شـوند در قطـارى که بر آن 

سـوار بوده انـد چه روى داده اسـت. 
موراکامـى بـا افـزودن بخش دوم بـا عنوان مکان موعـود5 (که مصاحبه هـاى برخى اعضاى 
فرقـه) را در برمى گیـرد قصـد دارد دوگانگـى مردم مظلوم ژاپن و فرقۀ متعصـب و جنایتکار اوم 
را درهـم بشـکند و آن را دو چهـره از جامعـۀ ژاپـن معرفـى کنـد. بـه عبارت دیگـر، مى خواهد 
گفتمانـى را کـه بـا صورت بنـدى تقابـل مـا/ آنهـا حل شـده بود، زیر سـقف مـا گـرد آورد و از 
درون بـه آن نگاهـى بینـدازد. این وجهى از ماجراسـت که دادگاه و قانون نمى توانـد در باب آن 
سـخنى بگویـد. در این مصاحبه هـا موراکامى حضـور پررنگ تر و فعال ترى دارد و پیداسـت که 
در پـى پاسـخ پرسـش اصلى خـود در این پروژه اسـت: اعضاى فرقۀ اوم چه کسـانى هسـتند؟ 

یـا بـه عبـارت دقیق تر، اعضـاى فرقـۀ اوم چطور ژاپنى هایى هسـتند؟
«بیشـتر ژاپنى هـا آماده انـد تـا همـۀ واقعـه را در صندوقـى جـا بدهنـد و بـر آن برچسـب 
امـور حل شـده و انجام گرفتـه بزننـد. ترجیـح مى دهیم توضیح ایـن مصیبت براى رونـد دادگاه 
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مانده باشـد و به همه چیز در سـطح سیسـتم رسـیدگى شـود... بى تردید روند قانونى با ارزش 
اسـت و خیلـى از حقایـق را روشـن مى کنـد. اما اگـر ما ژاپنى هـا آن واقعیت هـا را هضم نکنیم 
و در حـوزة دیـد قـرار ندهیـم، همه چیـز در تـوده اى از جزئیـات بى معنى، شـایعات پرونده اى 
دادگاهـى، در گوشـه اى مبهـم و فراموش شـده از تاریـخ گـم مى شـود... هر قدر ناخوشـایند به 
نظـر برسـد، مهم اسـت تـا اندازه اى «آنهـا» را در آنچـه «ما» نامیده مى شـود، یا دسـت کم در 

جامعـۀ ژاپن بپذیریـم» (همـان: 267- 269 با تلخیص).
موراکامـى همـه جـا این حمله را تقبیـح و عامـالن آن را محکوم مى کند اما معتقد اسـت 
تنهـا تحلیـل دقیـق و پذیرفتـن آنچه واقعا اتفـاق افتاده اسـت مى تواند از تکـرار چنین وقایعى 
جلوگیرى کند. موراکامى سـعى دارد هویت فردى و جمعى ژاپن را از سـایه خارج کند. روشـى 
کـه موراکامـى در پیـش گرفتـه بهتر از هـر بیانیه و مقالـه اى مى تواند ابعاد فاجعه بار تروریسـم 
و فرقه گرایـى را نشـان دهـد. سـرگردانى اعضـاى فرقـۀ اوم شـباهت زیـادى به شـخصیت هاى 

رمان هـاى موراکامى دارد:
« ... بـراى اعضـاى فرقه این احتماالً بسـیار آرامش بخش بود. عاقبت کسـى را داشـتند که 
از آنهـا مراقبـت کنـد، آنهـا را از اضطراب ناشـى از تنهایـى مواجهه با هر موقعیت تـازه در امان 

نگـه دارد و از هـر نیـازى براى اینکه خود فکـر کنند، نجات دهد» (همـان: 273).
شـوکو آسـاهارا6 (1955- 2018) رهبـر مرموز این فرقه تقریباً نابینـا بود و به همین دلیل 
از رفتـن بـه دانشـگاه محـروم شـد. امـا به تحصیـل طب چینى و فلسـفه تبتـى و بودایـى و ... 
پرداخـت و در سـال 1984 بـا دوازده عضـو اصلـى در کالس هـاى یـوگا فرقۀ اوم را بنیـاد نهاد. 
ایـن فرقـه کـه اندیشـه هاى آخرالزمانـى دارد در دهـه 1990 بـه اوج قدرت خود رسـید. اصول 
عقایـد آسـاهارا تلفیقى از مسـیحیت، بودیسـم ژاپنـى و آیین زودیاك اسـت. در سـال 1993، 
آسـاهارا – کـه موفق نشـده بود به مجلس نماینـدگان راه یابد–  از اعضاى خود خواسـت تا در 
پایگاهـى در کوه هـاى فوجـى گرد آینـد و به صـورت اردوگاهى زندگى کنند. تأثیر شـخصیت 
و تعلیمـات او بـه حـدى بـود که به زودى بسـیارى دانشـمندان و روشـنفکران ژاپنـى به فرقه 
جـذب شـدند و در آزمایشـگاه هاى پایـگاه بـه آزمایـش سـالح هاى اتمـى و نظامـى پرداختند. 
اعضاى فرقه موفق به کشـف فرمول گاز سـارین شـدند. گازى بسـیار خطرناك و سـمى که از 
مرگبارترین سـالح هاى شـیمیایى اسـت و بر سیسـتم عصبى اثر مى کند، دسـتگاه تنفس را از 
کار مى انـدازد و خسـارات جبـران ناپذیـرى به بار مى آورد. مشـهور اسـت که اولین بـار نازى ها 
از این سـالح شـیمیایى اسـتفاده کردند.7 آسـاهارا پس از حملۀ گاز دسـتگیر و سرانجام پس از 

محاکمـه اى طوالنى در 2018 اعدام شـد.
موراکامـى در پـى پاسـخ بـه ایـن پرسـش اسـت کـه چگونـه آسـاهارا توانسـته از اعضاى 
ماهـر و سرسـپردة فرقـۀ خـود جنایتکارانـى بى رحـم بسـازد و ایشـان را بـه چنیـن عمـل 
وحشـیانه اى وادارد. موراکامـى سـعى دارد نشـان دهـد چگونـه خـأل روحى در جامعـۀ بیش از 
حـد صنعتـى ژاپـن زمینـۀ ظهور و به قدرت رسـیدن افـرادى چون آسـاهارا را فراهـم مى کند. 
در مصاحبه هایـى کـه بـا اعضـاى فرقـه انجـام داده اسـت، بارها بر ایـن مطلب تأکیـد دارد که 

موراکامى در مترو
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نقد رمان

آنهـا افـرادى تحصیل کـرده و اهـل تفکر بوده اند که نظام آموزشـى و دانشـگاهى را از پاسـخ به 
پرسـش هاى خـود قاصـر یافته اند و آرامش، پاسـخ و امنیتى کـه در فرقه یافته انـد باعث جذب 
ایشـان شـده  اسـت، چون نظام آموزشـى در ژاپـن در درجـۀ اول در خدمت تربیـت نیروى کار 
اسـت و کار چندانـى بـه تکامـل شـخصیت و ابعاد وجـودى و فلسـفى آموزندگان خـود ندارد. 
 1Q84 تأثیـر ظریـِف ایـن واقعـه را مى تـوان در پیرنگ رمان بسـیار محبـوب و پرفـروش
بازیافـت. اگـر چـه منتقـدان نام این اثـر را برآمده از شـوخى موراکامـى با 1984 جـورج اورول 
مى داننـد (زیـرا عـدد 9 در زبـان ژاپنـى تلفظى شـبیه Q دارد) باید توجه داشـت که تشـکیل 
هسـتۀ مرکـزى فرقـۀ اوم8 نیز به سـال 1984 بازمى گردد. شـخصیت اصلى رمـان 1Q84 زنى 
اسـت کـه آمامـه (به معنـاى لوبیا سـبز) نـام دارد و قاتلى حرفه اى اسـت کـه در کودکى عضو 

فرقـه اى مذهبى بوده اسـت. 
موراکامـى در این اثر موفق شـده اسـت از روابـط درون و میان فردى فاصلـه بگیرد و روابط 
اجتماعـى را محـل توجـه خود قـرار دهد. هماننـد زمینۀ اصلى بیشـتر رمان هایـش موراکامى 
مى خواهـد از عـادى جلـوه داده شـدن این حادثـه جلوگیرى کند و جنبه هاى نامعمـول و ابعاد 
پنهـان واقعیـت را بازشـکافد. در بخـش دوم مصاحبه هـا موراکامـى سـعى دارد نشـان دهد که 
هـم قربانیـان و هـم عامالن در درجۀ نخسـت قربانى انفعـال و پذیرفتارى خودنـد، چون اجازه 

داده انـد نظـام اجتماعـى یا عقیدتى بزرگ ترى میان ایشـان و خودشـان فاصلـه بیندازد.
بسـیارى قربانیـان پـس از حادثـه بالفاصلـه بـه سـرکار خـود برمى گردنـد و بزرگ تریـن 
دغدغـۀ آسـیب دیدگان نیـز همیـن ناتوانـى از کار کـردن اسـت. همانند شـخصیت هاى اصلى 
داسـتان هاى موراکامى که مجبور شـده اند از کار دسـت بکشـند و سـفرى درونى را آغاز کنند 
بـا ایـن تفـاوت که این بـار حادثه اى تروریسـتى آنها را به این سـفر فراخوانده اسـت نه یک زن. 
موراکامى را باید از نخسـتین کسـانى دانسـت که پیش از ظهور فرقه هاى خطرناکى چون 

داعـش و ... خطـر فرقه گرایى و تعصب مذهبى را گوشـزد مى کند. 

پى نوشت
1. Aum Shinrikyo به معناى حقیقت متعالى
2. The Tokyo Gas Attack and the Japanese Psyche

۳. «بر هر شهروند عادى ژاپن اگر ناگهان گرفتار چنین حمله اى شوند، چه مى گذرد؟» (همان: 266)
4.  - Blind Nightmare: Where are we Japanese Going?

5.  the place that was promised

6.  Shoko Asahara

7. عراق نیز در بمباران شـیمیایى حلبچه ( 1366) از همین گاز علیه ایران اسـتفاده کرد و شـواهدى از اسـتفاده 
از آن در حمالت به سـوریه نیـز وجود دارد. 
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چکیده
اخیـراً انتشـارات نـگاه، تصحیحـى تـازه از دیـوان منوچهـرى به کوشـش سـعید شـیرى منتشـر 
کـرده اسـت. مصّحـِح دیـواِن مذکـور در مـوارد متعـّددى بـر آن بوده که بـا تصحیح قیاسـى یا بر 
پایـۀ نسـخ موجـود، متـن را از تحریفـات و تصحیفات منّقح سـازد، لیکـن به دلیل عـدم توّجه به 
برخـى از نـکات زبانـى و لغـوى (چون قاعدة یـاء معروف و مجهـول، و ذال معجـم و ...)، در موارد 
متعـّددى دچـار لغـزش شـده اسـت کـه در ایـن جسـتار برخـى از آنهـا را برشـمرده ایم. در ایـن 
مقالـه همچنیـن به بررسـى شـیوة تصحیح دیـوان جدید منوچهـرى پرداخته ایم و نشـان داده ایم 
کـه گرچـه ممکـن اسـت در برخـى مـوارد ضبـط دیـوان جدیـد نسـبت بـه چاپ هـاى پیشـین 
مناسـب تر باشـد، اّمـا ازآنجاکه مصّحح شـیوة مناسـبى براى تصحیـح متن اتخاذ نکـرده، خواننده 
در اغلـب مـوارد مى توانـد در ضبط هـاى جدیـد دیوان شـک کنـد و از پذیرفتن آنها سـر بـاز زند. 

کلیـدواژه: نقـد و بررسـى، تصحیـح متـن، دیـوان منوچهـرى، سـعید شـیرى، ذال معجـم، یـاء 
معـروف و مجهـول

مقدمه
اخیـراً انتشـارات نـگاه تصحیحـى از دیـوان منوچهـرى منتشـر کـرده اسـت. مصّحـح در 
مقدمـه مّدعـى شـده کـه «حـدود 370 تصحیـح تـازه در واژگان، عبـارات و بیت هـاى 
مخـدوش» اعمـال کـرده و «صـورت درسـت هـر یـک» را بـه دسـت داده اسـت (ر.ك. 
منوچهـرى، 1396: 38). ازآنجاکـه از سـال ها پیـش بـا دیوان این شـاعر آشـنایى و بدان 
عالقـه اى ویـژه داشـته ام،  بـا شـوقى وافـر دیـوان مذکـور را تهّیـه کـردم، بـه امیـد آنکه 
ابهاماتـى کـه از پیش تـر در ذهـن داشـتم رفـع شـود. نخسـتین بیتـى کـه بـدان رجـوع 

 یاسر دالوند
 70dalvand@gmail.com دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبائی

نباشد این نمط از عاقالن پسندیده
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نقد تصحیح متن

شـد، بیـت زیـر بود:
اوطبیعــِت مــن اســت گاِه شــعر مــن  طباطبــاى  شــْه  و  جمیلــه اى 

(منوچهرى، 1392: 143)
ابهـام ایـن بیت در دو واژة «جمیله» و «طباطبا» نهفته اسـت. آیا جمیله از معاشـیق 
شـعر عـرب، و طباطبا از عّشـاق آن بوده اسـت؟ آیـا آن گونه که در تصحیـح یغمایى آمده 
اسـت، «طباطبـا» بـه معنـى «خواسـتار و دامـاد» اسـت؟ (ر.ك. همانجـا) به هـرروى بـه 
تصحیـح تـازة دیـوان رجوع شـد، و در کمال ناباورى مشـاهده شـد کـه از دو واژة مذکور 

نشـانى بـر جاى نمانده اسـت:
اوطبیعــِت مــن اســت گاه [و]؛ شــعر مــن:  ثنــاِى]  طیــا:  َشــَبه؛  [طویلــۀ 

(منوچهرى، 1396: 138)
بـه تعلیقـات دیـوان رجوع شـد تـا مبناى ضبط جدید مشـخص شـود. مالحظه شـد 
کـه مصّحـح متـن را بـا تصحیح قیاسـى به شـکل کنونى گردانده اسـت و نه تنهـا دو واژة 
پیشـین حـذف شـده اند، کـه واژه اى جدید (= طیـا) که ظاهـراً لغتى یونانى اسـت (ر.ك. 

دهخـدا، 1377: ذیـل «طیـا»)، از دیوان منوچهرى سـر برآورده اسـت!
به طور اتّفاقى بیتى دیگر بررسى شد: 

[َعنباب]هــااَبَــر زیــر و بــم شــعِر اعشــِىّ قیــس بــه  همــى زد  زننــده 
(همان: 82)

پیش تر بیت را بنا به ضبط دبیرسیاقى این گونه در ذهن داشتم:
مضراب هــاابــر زیــر و بــم شــعر اعشــِىّ قیــس بــه  همــى زد  زننــده 

(منوچهرى، 1385: 5)
و مى دانسـتم کـه زنجانـى به جـاى «مضراب هـا»، «عّناب هـا» (منوچهـرى، 1387: 11) 

■ منوچهرى دامغانى، ابوالنجم احمدبن احمد قومسى 
(1396) دیوان منوچهرى دامغانى، مقّدمه و تصحیح و 

گزارش سعید شیرى، تهران: نگاه.
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ضبط کرده اسـت که اسـتعاره از سرانگشـتانى اسـت که بدان حنا بسـته باشند (نیز ر.ك. 
دهخـدا، 1377: ذیـل «عنـاب»). بـارى بـه لغتنامـۀ دهخـدا و دیگـر فرهنگ هـاى معتبر 
(نظیـر برهـان قاطـع و غیاث الّلغـات) بـراى آشـنایى بـا لغـت «عنبـاب»، که الحـّق پیش 
از آن در هیـچ جایـى نـه دیـده و نـه شـنیده بـودم، رجوع شـد. در آن فرهنگ هـا واژه اى 
به صـورت فـوق ضبـط نشـده بـود. با سـرگردانى و آشـفتگِى ناشـى از نقـص فرهنگ هاى 
مذکـور، همچـون مـورد پیشـین، دسـت به دامـن تعلیقات دیوان شـدم. مصّحـح در آنجا 
این گونـه مرقـوم فرموده انـد: «چنیـن مى نمایـد کـه عنبـاب را به ضـرورت قافیـه برابـر 
عنبـوب بـه  کار بـرده» (منوچهـرى، 1396: 235). بـارى، بـا شـوقى حاصـل از گشـودِن 
معمـاى «عنبـاب»، دوبـاره بـه لغت نامه هـا مراجعـه کـردم بـراى مشـاهدة «عنبـوب»؛ 
لیکـن همچـون مـورد پیشـین واژه اى بدین صـورت ضبط نشـده بـود. چـارة کار را رجوع 
بـه همان تعلیقات معهود دانسـتم. مالحظه شـد کـه مصّحح در ادامـه، معّماى «عنبوب» 
را نیـز این گونـه گشـوده اند: «گویـا امـالى درسـت تر آن انبـوب و جمع آن انابیب اسـت، 
و انبـوب و انبوبـه و انابیـب از واژه هـاى اختصاصـى آالت بادى در عرب اسـت» (همانجا). 
پـس از گشـودن معمـاى فوق، سـؤالى که ذهنم را به خود مشـغول داشـته بـود، این بود 
کـه آیـا مصّححاِن پیشـین این واژه را نادرسـت ضبـط کرده اند؟ اسـتدالل و برهاِن ضبط 
کنونـى چیسـت؟ بـراى پاسـِخ این پرسـش نیـز بـه تعلیقاتى که پیش تر شـرف آشـنایى 
بـا آن را داشـتم، مراجعـه کـردم. مصّحـح در آنجا این گونه نگاشـته اند: «در نسـخ عّناب و 
مضـراب ضبـط شـده اسـت که هـر دو ضبط اشـکال معنایـى دارد، چون بر فـرض این که 
عنـاب را کنایـه [کذا؛ ظ: اسـتعاره] از سرانگشـتان، و یـا مضراب را به معنـاى آلت زخمه 
 زدن بـر تـاِر سـاز بدانیـم، کاربرد فعـل «زدن» بدون نام  بردن از سـازى که زده مى شـود، 
سـنجیده نیسـت» (همانجـا). بـراى اطمینـان از درسـتى اسـتدالل پایانـى مصّحـح، بـار 
دیگـر بـه لغتنامـه دهخـدا رجـوع کـردم. خوشـبختانه این بـار، برخـالف موارد پیشـین، 
مطلبـى در این بـاره یافتـم: «زدن: نواختـن (غیاث اللغات) (آننـدراج) (شـرفنامۀ َمْنَیرى): 

یـک روز شـراب مى خوردیـم و مطربـان مى زدنـد (تاریـخ بیهقى). 
زینجــاش بــرون بریــد و نیکــش بزنیــد»ایــن مطــرب مــا نیــک نمى دانــد زد

 (دهخدا، 1377: ذیل «زدن»).
چنان کـه مالحظـه مى شـود، برخـالف گفتـۀ مصّحح، فعـل «زدن» بـدوِن بـردِن ناِم 
سـازى بـه کار رفتـه اسـت. بـاز بـه تعلیقـات رجوع کـردم تـا تکملـۀ اسـتدالل مصّحح را 
دربـارة ضبـط فوق بنگـرم، این گونـه مرقـوم فرموده اند: «از این گذشـته، کاربـرد مضراب 
بـه معنـاى زخمـه و ابـزار نواختـن سـازهاى زهى گویـا کاربـردى متأّخر اسـت و حّتى تا 
زمـان حافـظ مضـراب بـه معنـاى دام و ابـزار زدن و صیدکـردن پرنـده کاربرد داشـته نه 
بـه معنـاى امـروزى و در حـوزة موسـیقى» (منوچهـرى، 1396: 235). این بـار نیز براى 
اطمینـان از گفتـۀ مصّحـح، به دیـوان هم عصـران منوچهرى رجـوع کردم. اّولیـن دیوان، 

دیـوان فّرخى سیسـتانى:
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ــوا نزنــد بلبــل خجســته، بسســت ــا دســت مطــرب و مضــراباگــر ن ــدة م نوازنن
(فّرخى سیستانى، 1349: 11)

همیـن بیـت کافـى بود تـا بناى اسـتدالل مصّحح فـرو ریـزد (البته اگر ایشـان ضبط 
جدیـدى براى بیـت فّرخى پیشـنهاد نکنند).

در همان اّولین قصیدة منوچهرى برخى از ضبط ها دگرگون شده است. نمونه را:
بســته انــدر بــن او لختــى ُمشــک ختنــاوان گِل نــار بــه کرداِر کفى شــبرق ســرخ

(منوچهرى، 1396: 79)
مصّحـح بـه جـاى «شـبرم» (گیاهـى شـیردار کـه رنـگ سـاقۀ آن بـه سـرخى زند)، 
«شـبرق» (گونـه اى پارچـه) را برگزیده اسـت. ایشـان دراین بـاره مى نویسـد: «ضبط یک 
نسـخه: یکى بیرم سـرخ. بقیۀ نسـخ:1 کفى شـبرم سـرخ» (همان: 223). سـپس در ادامه 
مى نویسـد: «بـا توّجـه بـه ضبـط شـبرق در همۀ نسـخ جـز یکى، به نظر مى رسـد شـبرم 
تصحیف شـدة شـبرق باشـد» (همانجـا). مصّحـح نخسـت ضبـط همۀ نسـخ را «شـبرم» 
دانسـته اسـت و در ادامـه «شـبرق»، و ایـن موجـب سـردرگمى خواننـده مى شـود. حال 
بمانـد کـه مشـّخصات هیـچ یـک از نسـخ نیـز ذکر نشـده اسـت.2 او دلیـل انتخـاب این 
ضبـط را چنیـن مى نویسـد: «بسـتِن لختـى ُمشـک بـه مشـتى گیـاه [= شـبرم] معنـاى 
سـنجیده اى نـدارد» (همانجـا). باید پرسـید که در عالـم ادبیات، که عرصه گاه تشـبیهات 
وهمـى و خیالى و تشـبیهات مرّکب و اسـتعارات و ... اسـت سـنجش معنـا چگونه صورت 
مى گیـرد؟ آیـا در بیتـى کـه در وصـف نرگـس آمـده اسـت (یـک بیـت پیـش از بیـت 

مذکور):
پرنـاچون که زّرین قدحى بر کِف سیمین صنمى میـان  بـه  چراغـى  درخشـنده  یـا 

(منوچهرى، 1385: 1) 
قرارگرفتن چراغى روشن در میان ستارگان خوشۀ پروین3 معنایى سنجیده دارد؟4 

بـارى بـه عقیـدة نگارنـده، دیـوان چاپ شـده، نـه دیـوان منوچهـرى دامغانى، کـه دیوان 
مصّحـح محتـرم اسـت. نگارنـدة این سـطور، بـا تصحیح قیاسـى (کـه مصّحـح در مقّدمۀ 
دیـوان بـدان پرداختـه اسـت) مخالـف نیسـت بلکـه در برخـى از مـوارد آن را ضـرورى 
مى دانـد لیکـن بـر مبنـاى قواعـد، روش و جایـگاه تعریف شـدة آن در عمـل «تصحیـح»، 
شـرح آن و همچنیـن بررسـى تک تـک کلمـات دیـوان را بـه جسـتارى دیگـر موکـول 

مى کنیـم. 
ایـرادى جـّدى کـه در کار مصّحـح محترم دیده مى شـود (بـا همۀ احترامـى که براى 
زحمـات ایشـان قائلـم) نداشـتن شـیوه اى مشـّخص و دقیـق در تصحیـح متن اسـت. در 
برگزیـدن هـر ضبـط نیاز اسـت که نسـخۀ آن مشـّخص شـود. مصّحـح به طـور کلّى لغت 
«نسـخه» و «نسـخ» را بـه کار بـرده اسـت (گرچـه در مقّدمـه وعـده داده انـد کـه روزى 
مشـّخصات نسـخ را معّرفـى خواهنـد کـرد). بـارى خطـا یـا ایـراد انواعـى دارد: مـوردى، 
روشـى و ... . در اینجـا مـراد مـا از ایـرادات تصحیـح جدیـد دیـوان منوچهـرى، تنهـا 
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ایـراد مـوردى نیسـت، بلکـه ایـراد روشـى اسـت. چـه بسـا برخـى از پیشـنهادهاى آقاى 
شـیرى، پذیرفتنـى و نسـبت بـه ضبـط دبیرسـیاقى ارجـح باشـند. در اینجـا یـک نمونه 

ذکـر مى کنیـم:
او دلــو  و  الجــورد  چــاه  چــو  اوفلــک  نــاى  همچــو  مجــّره  و  دوپیکــر 

(منوچهرى، 1385: 94)
در نسـخه بدل بـه جـاى «چـو چـاه»، «ز چـاه» آمـده اسـت و ایشـان آن را «رحـاء» 
دانسـته اند و شـواهدى بـراى آن ذکـر کرده انـد (منوچهـرى، 1396: 469)،5 کـه با توّجه 

بـه سـاختار بیـت و همانندى کلمـات پذیرفتنى اسـت.6 
در ادامـه هـدف مـا تنهـا نقـد چنـد واژه از تصحیح جدید دیـوان منوچهرى نیسـت، 
بلکـه بـه بهانـۀ نقـد چنـد بیـت از دیـوان مذکور، بـه بررسـى دو قاعـدة مهـم در ادبیات 
کهـن پارسـى مى پردازیـم: 1) قاعـدة ذال معجـم؛ 2) قاعـدة یـاء معروف و مجهـول. ابتدا 
دو قاعـدة یادشـده تشـریح مى گـردد و سـپس بر پایـۀ آن، برخى از ابیـات تصحیح جدید 

دیـوان منوچهـرى بررسـى، و لغزش هـاى مصحـح بازنموده مى شـود: 

قاعدة ذال ُمْعَجم
خالصـۀ ایـن قاعـدة کهـن بدیـن قرار اسـت: «هـر دالى کـه ماقبـل آن مصّوت باشـد، در 
قدیـم ذال تلّفـظ مى شـده اسـت و ازایـن رو در متـون قدیم بـه قافیه هایى از قبیـل قافیۀ 

شـعر زیـر فـراوان برمى خوریم:
وان کام و دهـان و لـب و دنـدان لذیـذچـون صـورت خویشـتن در آیینـه بدیـد
شـنید مى توانسـت  چنان کـه  بس جان به لب آمد که بدین لب نرسـیدمى گفـت 

(رباعیات سعدى)
بدیـد و شـنید و نرسـید مختوم به ذال بوده انـد» (شمیسـا، 1393: 139). منوچهرى 

دامغانـى در همه جـاى دیوانـش قاعدة فـوق را رعایت کرده اسـت؛ نمونه را:
داد...روزى بـس خّرم اسـت، مى گیـر از بامداد تـو  داد  کایـزد  بـده  زمانـه  داِد 
لعبتـى از  خوب تـر  ِمدحتـى،  سـخت نکو حکمتـى، چون ِحَکـم بومعاذگفته اََمـت 
ور ندهـى، بى شـکى ز ایـزد خواهـم ِعیاذ جایـزه خواهـم یکـى، ِکـم بدهـى اندکى

(منوچهرى، 1385: 17)
و در قصیده اى به مطلع:

ُمَخلّــدوقــت بهــار اســت و وقــِت َورِد ُمــَوّرد ُخلــد  چــو  آراســته  گیتــى 
(همان: 22)

بنـاى قافیـه بـر دال اسـت و ایـن اصل در تمامـى قوافى (کـه همه از لغـات عربى اند) 
رعایـت شـده اسـت. و اینک نقد و بررسـى چنـد بیت از دیـوان جدید:

نباشد این نمط از عاقالن پسندیده
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تـا ازو پیـدا آیـد مـه و خورشـید پدیـد از سر و روى وى اندر فکن آن تاج [مشید]
(منوچهرى، 1396: 183)

مصّحح در تعلیقات این گونه نوشته است:
 ضبـط دیـوان و بیشـتر نسـخ «تلیـد» و نسـخه بدل «سـفید»، «نمیـد»، «پلیـد» و 
«بمیـد» اسـت کـه ظاهـراً هیـچ یـک معنـاى مناسـب ندارنـد. در تصحیـح قیاسـى مـا 
«َمشـید» به معناى «اندودشـده» اسـت. مشـید در لغت نامـه به عنوان صفـت چنین معنا 
شـده اسـت: «گچ کرده شـده... اندوده شـده از گـچ و آهـک و جـز آن، آنچه به گـچ اندوده 
باشـند... اسـتوار و محکم شـده، افراختـه...» (← لغت نامـه ذیـل شـید، مشـید، مشـیده، 

َمَشـیَّده) [...] (همـان: 646). 
خواننـده اى کـه بـا قاعـدة ذال معجـم آشـنا نباشـد، ممکـن اسـت در برابـر ضبـط 
جدیـد سـر تسـلیم فـروآورد؛ لیکن آشـنایان بـا قاعدة یادشـده مى دانند کـه ضبط جدید 
همچـون ضبـط پیشـین (= تلیـد؛ ر.ك. منوچهـرى، 1385: 168) ناصحیح اسـت؛ چراکه 
دو واژة ضبـط شـده عربى انـد و حـرف َروى آنهـا دال اسـت لیکـن َروى دیگـر قوافى ذال 
اسـت. بـا توّجـه به این قاعـده، «نمیـد» (نم کشـیده (ناظم االطّبـا)) و «پلیـد» مى تواند با 
دیگـر قوافـى سـازگار آیـد7 و برخـالف اینکـه مصّحح متذّکر شـده  اسـت کـه «هیچ یک 
معنـاى مناسـب ندارند»، هرکـدام وجهى دارد (به جز «سـفید»). زنجانـى و یغمایى قافیه 
را «پلیـد» ضبـط کرده انـد (ر.ك. منوچهـرى، 1392: 235)، و زنجانـى «تـاج پلید» را به 
معنـى «خشـت خاکـى کـه بر سـر خـم مى نهادنـد» دانسـته اسـت (منوچهـرى، 1387: 

323). نمونـه اى دیگر:
ــا ــر لُبوده ــر ب ــه س ــیده اند ب ــا کش ــاگل ه ــه پوده ــا، ن ــر آنه ــد ب ــا پدی ــه تاره ن
رودهــا روز  همــه  همى زننــد  ســرودهامرغــان  شــب  همــه  زارزار  گوینــد 

(منوچهرى، 1396: 194)
مصّحح دربارة ضبط فوق چنین نوشته است: 

لُبـود: جمـع لِبـد بـه معناى نََمد یـا هر بافتـۀ دیگر از پشـم و مـو (← لغت نامه ذیل 
لِبـد، لُبـود، لُبـده). در بیـت بـه معنـاى مطلـق منسـوج بـه  کار رفته اسـت. واژة لَبـاده یا 
لُبـاده نیـز کـه در بیـت 1835 کنایه [کذا؛ ظ: اسـتعاره] اسـت از پوشـش سـبِز درختان 
بـاغ، از همیـن ریشـه اسـت. لُبـود در ایـن مصـراع کنایـه [کـذا؛ ظ: اسـتعاره] اسـت از 
گلبرگ هـاى گل سـرخ یـا انـواع دیگـر گل. متـن مسـتند بـه یک نسـخه اسـت. در بقیۀ 

نسـخ «کبـود» آمـده کـه در آن صـورت بیت معناى روشـنى نـدارد (همـان: 681). 
حـرِف َروى در «لبـود»8 دال اسـت، و در دیگر قوافى ذال؛ الجرم قافیه معیوب اسـت. 
ضبـط پیشـین دیـوان (= کبـود) بـا دیگر قوافـى سـازگار مى آیـد (نیـز ر.ك. منوچهرى، 
1392: 231). زنجانـى «کبودهـا» را اسـتعاره از «برگ هـا» دانسـته (منوچهـرى، 1387: 

346)، کـه پذیرفتنى اسـت.
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همـى کنـد  مجـّدد  روزگار  وز بـاِغ خویـش بـاِغ ارم َرد کنـد همـى...نـوروز 
سـیاه ِمطـَرِد  کنـد  بـاز  بهـار  هرگـه که روى خویش بـه اَوَرد کند همىابـر 

(منوچهرى، 1396: 161)
مصّحح در تعلیقات دربارة «اورد» این گونه نوشته است: 

ــدادى از نســخ  ــوان و تع ــط دی ــگ. گویشــى اســت از «آَورد». ضب اَورد: کارزار، جن
«راود» اســت بــه معنــاى زمیــن پســت و بلنــد کــه ارتباطــى بــا مطــرد نــدارد. در بیــت 
ــه میــدان جنــگ  ــا علمــى ســیاه روى ب ــه مبــارزى تشــبیه شــده کــه ب ــر تلویحــاً ب اب

مــى آورد (همــان: 583). 
چنان کـه «اورد» را گویشـى از «آَوْرد» بدانیـم (کـه برداشـت شـخصى مصّحح اسـت 
و ظاهـراً در فرهنگ هـاى معتبـر بدیـن معنـى ضبـط نشـده اسـت)، حـرف َروى آن ذال 
مى شـود کـه بـا دیگـر قوافـى ناسـازگار اسـت.9 ضبط دبیرسـیاقى «راود» درسـت اسـت 
زیـرا روى آن دال اسـت و منوچهـرى در جایـى دیگـر آن را بـا کلمات عربـى قافیه کرده 

است:
مـوّرد ورِد  وقـت  و  اسـت  بهـار  مخلّـد...وقـت  خلـد  چـو  آراسـته  گیتـى 
ایـن همه آمد شـدنْش چیسـت بـه راَود؟کبـک درى گـر نشـد مهنـدس و مّسـاح،

(منوچهرى، 1385: 22)
بـارى، آنچـه منوچهـرى سـروده اسـت بـا آنچـه ما خـوش  مى داریـم متفاوت اسـت. 

اینک تشـریح و بررسـى قاعـدة دوم:
قاعدة یاء معروف و مجهول

خالصۀ این قاعدة کهن بدین قرار است: 
در قدیـم عالوه بـر صـداى i، مصـّوت بلنـد ĕ (بیـت  i و e شـبیه ey) هم بوده اسـت 
کـه بـه آن یـاء مجهـول مى گفتنـد: شـیر (جانـور)، سـیب. شـاعران قدیـم یاء معـروف و 
مجهـول را بـه سـبب تفـاوت در آهنـگ و صـدا بـا هـم قافیـه نمى کردنـد. هرجـا 
کلمـه اى بـا کلمـۀ ممال قافیه شـده باشـد، یـاِء آن مجهول اسـت؛ زیرا یاء کلمـات ممال 

بود: مجهـول 
کتیــبنــه هــر جــا کــه بینــى خطــى دلفریــب در  کردنــش  طمــع  توانــى 

(بوستان سعدى)
یـاء نکـره یـا وحـدت (و یـاء افعال مقّدر مثل فعل شـرط و جواب شـرط، یـاء گزارش 
خـواب و تمنـى، یـاء تعظیـم و تعّجـب10...) مجهـول بود؛ اّما سـایر انـواع یـاء از قبیل یاء 
مصـدرى، نسـبت، اسـتمرارى11، خطـاب، لیاقـت12و یـاء اصلـى کلمـات عربـى... معروف 
بودنـد و چـون تلّفـظ آنهـا بـا هم فـرق مى کـرد، با یکدیگـر قافیـه نمى شـدند. مولوى در 

بیـت زیر:
ــتى ــى نیس ــرد صوف ــود م ــر خ ــو مگ نیســتىت خیــزد  نســیه  از  را  هســت 

نباشد این نمط از عاقالن پسندیده
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یـاء خطـاب را بـا یـاء مصدرى قافیـه کرده اسـت؛ زیرا هر دو معـروف بودنـد. [...] یاء 
اسـتمرارى، وحدت: 

مــى زدى ظلمنــا  انّــا  نیســت دســتان و فســونش را حــدىنوحــۀ 
مثنوى
(شمیسا، 1393: 140 ـ 142)

اینک بررسى چند بیت از منوچهرى بر پایۀ قاعدة فوق:
وان  که آبستنتان کرد بگویید که کیست؟راست گویید که این قّصه و این نادره چیست؟
جاى آن است که باید به شما بر، بگریست؛این چه بى شرمى و بى باکى و بیدادگرى ست؟!
ایـن همـه ُدخـت بِسـودن نتوانـد َعَزبـى!نه [به یّکى و دو و سه، که به] هشتاد و دویست؛

(منوچهرى، 1396: 202)
یـاء دویسـت مجهـول اسـت13(ر.ك. سـپهر، 1383: 141) و یـاء دیگـر قوافى معروف 
(ر.ك. همـان: 139)، الجـرم قافیـه معیـوب اسـت.14 مصـراع در نسـخ (بـا تلفیـق آنهـا) 
این گونـه ضبـط شـده اسـت: «نـه یکى، نـه دو و نه سـه و نه هشـتاد و نه بیسـت» یا «نه 
یکـى و نـه دو و سـه و نه هشـتاد و نه بیسـت» (منوچهـرى، 1385: 197)، کـه قافیۀ آن 

درسـت اسـت؛ چه، یاء بیسـت معروف اسـت (ر.ك. سـپهر، 1383: 139). 
ــى را ــد اعش ــره کن ــزل طی ــه غ ــل ب ُصلُصــل بــه نــوا ســخره کنــد لیلــى را ...بلب
هدهــد بــه ســر انــدرون زنــد تیــِر خدنگقمــرى بــه [ِمرى زبــون] کند [ُمقــرى] را

(منوچهرى، 1396: 185)
در تعلیقـات دیـوان مصّحـح مفّصًال در پى توجیـه ضبط «مقرى» به جاى «شـعرى» 
برآمـده اسـت. تمامـى اسـتدالل هاى مصّحـح را ایـن نکتـه باطـل مى کند: یـاء «مقرى» 
معـروف اسـت (یـاء اصلـى کلمـات عربى) و یـاء دیگـر قوافى، کـه اماله شـده اند، مجهول 
(ر.ك. منوچهـرى، 1385: 118)، کـه ُمقـرى بـا کلماتـى کـه یـاء آنها معلوم اسـت قافیه 
شـده اسـت. بیـت مطابـق ضبـط دبیرسـیاقى (در صـورت صّحت ضبـط) ظاهـراً توصیف 

چشـم درخشـان (یا چشـم سـرخ رنگ) قمرى اسـت.     
کز هجى بینم زیان و از مدایح سـود نى...گاِه توبـه کـردن آمـد از مدایـح َوز هجـى
بـوُدواد و [بوُدَریـد] و ابن احمـر [باهلـى]بونُـواس و [بوَحزاز] و بوَملیک، ابنُ البشـیر

(منوچهرى، 1396: 157)
یـاء «باهلـى» معـروف اسـت (یـاء نسـبت) و یاء دیگـر قوافـى مجهول؛ الجـرم ضبط 
کنونـى نادرسـت اسـت. دبیرسـیاقى مصـراع را این گونـه ضبـط کـرده اسـت: «بـودواد و 
بن دریـد و ابن احمـر، یـا َفتـى» (منوچهـرى، 1385: 131) کـه قافیـۀ آن با دیگـر قوافى 
همخوانـى دارد. زنجانـى نیـز «بافتـى» ضبط کـرده و در تعلیقات نوشـته اسـت: «بافتى: 
شـناخته نشـد» (منوچهـرى، 1387: 247). یغمایـى هـم «ابن خمد یافتـى» ضبط کرده 
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اسـت (منوچهـرى، 1392: 251).
که باغ و راغ و [دشت و کوه] پُر ماه است و پُر ِشعرى:بـزن اى ترك آهوچشـم [راهوى و ِسواتیرى]
ِسـُیم چون حجرة قیصر، چهارم قّبۀ کسـرى...یکى چون خیمۀ خاقان، ُدُوم چون خرگِه خاتون
ِسُیم چون َسّتى زَّرین، چهارم چون على َمّکى...یکى چون َمعبِد مطرب، دوم چـون زَلَزِل رازى
که گشته از خوشّى و نیکویّى و پاکى و خوبىخداونـدا! یکى بنگر بـه باغ و راغ و دشـت و در
ُمشـکو بتخانـۀ  دوم  آزر،  بتخانـۀ  سـه دیگر جّنتُ الَعدن و چهـارم جّنت المأوى...یکـى 
سـه دیگر جاِم بغدادى، چهارم بادة [بصرى]...یکـى طنبـورة [کوفـى]، دوم طنبور حـّدادى
سیم بى ُذّل و بى خوارى، چهارم بى غم و [شاقى]یکى بى رنج و بى سختى، دوم بى درد و بیمارى

(منوچهرى، 1396: 152 ـ 156)
توضیحات مصّحح دربارة قوافى فوق بدین قرار است: 

«سـواتیر یـا سـواتیرى مى توانـد گویشـى از سـیوارتیر باشـد کـه در بیتـى دیگـر از 
منوچهـرى آمـده اسـت و ممکن اسـت چنان که شـادروان مـّالح احتمال داده اسـت این 

نـام تحریـف واژة شـیواتیر یا شـواتیر باشـد» (همـان: 538). 
چنان کـه مالحظـه مى شـود، مصّحـح واژه اى سـاخته و پیشـنهاد کـرده اسـت کـه 
در هیـچ فرهنگـى ضبـط نشـده اسـت وانگهـى ایـن قصیده بـر پایۀ یـاء مجهول سـروده 
شـده اسـت، و یاء این واژة برسـاخته ظاهراً معروف اسـت. دبیرسـیاقى مصراع نخسـت را 
این گونـه ضبـط کـرده اسـت: «بـزن اى ترِك آهو چشـم آهو از سـِر تیـرى» (منوچهرى، 
1385: 123)، کـه از لحـاظ قافیـه درسـت اسـت لیکـن معنـاى آن مبهم اسـت. در یکى 
از نسـخ «آهـوارى» ضبـط شـده اسـت کـه اسـتاد دهخـدا آن را «اهـوازى» دانسـته اند. 
زنجانـى مصـراع را این گونـه ضبـط کـرده اسـت: «بـزن اى ترك آهوچشـم تیرى از سـر 
تیـرى» (منوچهـرى، 1387: 231) و در تعلیقـات چنین نوشـته اند: «تیر از سـر تیر زدن: 
تیربـاران کـردن (بـا نـگاه چشـم)» (همـان: 233) لیکـن بـا ایـن معنـا پیونـد دو مصراع 
مشـخص نیسـت.15 در بیت سـوم و چهـارم نیز «مّکى»16 (یاء نسـبت) و «خوبـى»17 (یاء 
مصـدرى) بـا یـاء معـروف بـه  کار رفته انـد کـه مسـلماً ناصحیح اسـت، الجـرم باید ضبط 
دیگـرى بـراى ایـن دو واژه متصـّور شـد. یغمایى به جـاى «علـى مّکى»، «علـى بنکى»18 
ضبـط کـرده اسـت (ر.ك. منوچهـرى، 1392: 190). مصّحـح دربـارة قافیـۀ بیت ششـم 

این  گونه نوشـته اسـت: 
«بـادة بصرى: شـراب منسـوب به بصره (از شـهرهاى عراق) یا شـراب بُصـرى. بُصرى 
نـام دو مـکان بـوده اسـت؛ یکى در شـام و از نواحى دمشـق و دیگرى در قریـه اى نزدیک 

بغـداد» (منوچهرى، 1396: 552). 
نظـر نخسـت ایشـان مسـلّماً نادرسـت اسـت؛ چـه، یاء بَصـرى (یـاء نسـبت) معروف 
اسـت؛ لیکـن نظـر دوم ایشـان پذیرفتنى اسـت چراکه بُصرى ممـال بُصرا اسـت و یاء آن 

نباشد این نمط از عاقالن پسندیده
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مجهـول (ر.ك. سـپهر، 1383: 97). مصّحـح دربـارة بیـت پایانى این گونه نگاشـته اسـت: 
در بیـت، شـاّقى بـه معنـاى دشـوارى و سـختى به ضـرورت بـدون تشـدید خوانـده 

 .(553  :1396 (منوچهـرى،  مى شـود 
یـاء شـاّقى معلـوم اسـت، الجـرم ضبـط آن نادرسـت اسـت. در متـن دبیرسـیاقى 
«بى غمـى شـادى» ضبـط شـده، و در نسـخۀ اسـاس «بى غـم و شـادى» آمده اسـت که 

در هـر دو ضبـط بایـد «شـادى» را بـا یـاء نکـره خوانـد. 
منوچهــرى! اى  درآمــد  َحمــرىنــوروز  ُگِل  بــا  و  لعــل  اللــۀ  بــا 
یکســر را  گرفتــه  زبــان  عبــرى...مرغــان  و  رومــى  زبــان  بگشــاد 
شــلوارى و  بریــد  حمــرى...پیراهنکــى  گل  از  و  ســبز  بیــرم  از 
تــر یاســمیِن  ســپید  بــرگ  حمــرىبــر  مــى  قرابــۀ  برریخــت 
ُزهــره طلعــِت  و  مــاه  چهــرة  َزهــرى...بــا  عّفــت  و  شــیر  َزهــرة  بــا 
ناگاهــان بــه  بغــّردى  زان کــه  ببــرىور  یــا  هزبــر  او  پیرامــن 

(منوچهرى، 1396: 148 ـ 150)
بنـاى قافیـۀ ایـن قصیـده بر یاء معروف اسـت لیکن یـاء قوافى مشّخص شـده مجهول 
اسـت. دبیرسـیاقى در بیـت اّول به جـاى «حمـرى» (که ممـال حمراء اسـت)، «خمرى» 
(رنـگ سـیاهى کـه بـه سـرخى گرایـد) ضبـط کرده اسـت کـه قافیۀ آن درسـت اسـت، 
بـه همیـن قرینـه دو «حمـرى» دیگـر را نیـز بایـد «خمـرى» دانسـت.19 در بیـت پنجم 
«زهـرى» را ممـال «زهـراء» دانسـته اند که با دیگر قوافـى همخوانى نـدارد. افراد مختلف 
لقـب «ُزهـرى» داشـته اند: ابواسـحاق بن سـعد ُزهـرى (از محدثیـن و علمـا)، ابراهیم بـن 
عبدالرحمـن ُزهـرى (از صحابـه) و ...؛ به هـرروى «زهـرى» را نمى تـوان ممـال «زهـراء» 
دانسـت. مصّحـح در بیـت پایانـى «ببـرى» را «یـک ببـر» (یـاء نکـره) دانسـته کـه غلط  
بودنـش مسـلّم اسـت. جالـب توجـه آنکـه ایشـان بـر پایۀ همیـن بیـت نادرسـت، دربارة 

قافیه پـردازى منوچهـرى نیـز حکـم صـادر کرده اسـت (همـان: 23 و 532).   
َمـّى...نوروز برنگاشت به صحرا به مشک و َمى تصویرهـاى  و  عـّزه  تمثال هـاى 
پیل خـوار تماسـیح  و  [هریوه بـار]  با دست اوست، یعنى شمشیر [و آستى]ابـر 
باشـد خلیـج مغربى اندك تـر از دو خىاى سـّیدى کـه بـا دو کف ُدرفشـان تو

(منوچهرى، 1396: 160)
بنـاى قافیـۀ ایـن قصیـده بـر «ـَــ ى» (ay) اسـت کـه صادقـى آن را تلّفظـى از یـاء 
مجهـول دانسـته اسـت. لـذا ضبـط بیـت دوم (آسـِتى (ȃs tī): مخّفـف آسـتین) ناصحیح 
اسـت. دبیرسـیاقى مصـراع را این گونـه ضبـط کـرده اسـت: «بـا دسـت اوسـت، یعنـى 
شمشـیر اوسـت، اَى» (منوچهـرى، 1385: 134) کـه قافیـۀ آن درسـت، لیکـن معنـاى 
آن مبهـم اسـت. در لغت نامـه «اَى» را حـرف تفسـیر (به معنـى «یعنى») دانسـته و بیت 
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را این گونـه ضبـط کرده انـد: «بـا دسـت اوسـت، یعنـى و شمشـیر اوسـت، اَى» (دهخدا، 
1377: ذیـل «اى»). صادقـى در این بـاره مى نویسـد: 

ــا همان طــور کــه دهخــدا  ــه معنــى «آرى» دانســته اند؛ اّم [دبیرســیاقى] «اى» را ب
در لغت نامــه نوشــته، «اى» در اینجــا همــان معنــاى لغــوى خــود («یعنــى») را دارد و 
در بیــت مزبــور بعــد از یعنــى بایــد «و» اضافــه شــود تــا معنــى درســت شــود. معنــى 

شــعر چنیــن اســت: ابــر معــادل دســت و شمشــیر اوســت (صادقــى، 1381: 52).20 
در بیـت سـوم نیـز برخالف نوشـتۀ شـارحان، «خـى» مخفـف «خیک» نیسـت (نیز 
ر.ك. دهخـدا، 1377: ذیـل «خـى»)، بلکـه تلّفظـى از «َخـوى»21 اسـت بـه معنـى «هـر 

قطـرة بسـیار کوچـک» (همـان: ذیـل «خـوى»). صادقى مى نویسـد: 
 (xway) خـوى» را ُخـى ضبـط کرده انـد. اّمـا تلّفـظ ایـن کلمـه در قدیـم ْخـَوى»
بـوده، کـه بعدهـا ْخـِوى (xwĕ) تلّفظ مى شـده اسـت. ایـن کلمه بـا َمى، َحـى، نیَنوى، و 
غیـره قافیـه شـده، کـه همـۀ آنهـا باید بـا یاء مجهـول خوانـده شـوند؛ زیرا نینـوى ممال 

نینواسـت و در امالـه ȃ بـه ĕ بـدل مى شـود، نـه بـه ay (صادقـى، 1381: 54). 
بـا توّجـه به مطالـب مذکور تمامـى اسـتدالل هاى مصّحح دربـارة نظـام قافیه پردازى 

در شـعر منوچهرى ناصحیح اسـت (ر.ك. منوچهـرى، 1396: 22). 

نتیجه گیرى
در جدیدتریـن تصحیـح دیـوان منوچهـرى، مصّحـح بـه  سـبب بى توجهـى بـه برخـى از 
قواعـد زبانـى و لغـوى، دچـار خطاهـاى متعّددى شـده اسـت. ایـرادى جّدى کـه در این 
چـاپ از دیـوان منوچهـرى دیـده مى شـود، نداشـتن شـیوه اى مناسـب بـراى تصحیـح 
اسـت کـه تمامـى تالش هاى مصّحـح محترم را تحت الشـعاع قـرار مى دهـد و خواننده در 
مـوارد متعـّدد مى توانـد در تصحیحـات تـازه شـک کنـد. گفتنـى اسـت که ممکن اسـت 
در برخـى مـوارد، ضبـط تصحیـح جدید، نسـبت به تصحیحات پیشـین دیوان مناسـب تر 
باشـد لیکـن شـیوه اى کـه مصّحـح در تصحیـح اتخاذ کرده اسـت، شـیوة مناسـبى براى 

نیسـت.  تصحیح 

پى نوشت
1. برجستگى کلمات از نگارندة این سطور است. 

2. شـبرق و بیـرم (کـه در یـک نسـخه بدل آمـده اسـت)، تقریبـاً هم معنـا هسـتند و مصّحـح بـدون هیـچ 
دلیـل مشـّخصى شـبرق را بـر بیـرم ترجیح داده اسـت (آیـا به زعم خـود ضبـط دشـوارتر را برگزیده اند؟!).

3. مصّحح پرن را به معناى پروین دانسته است.
4. نگارنـدة ایـن سـطور از بین ضبط هاى مختلف این واژه: «شـبرم»، «بیـرم»، «ِمْبـَرم» (= دوك)، «ُمْبَرم» 
(نوعـى از جامـه) کـه در نسـخ مختلـف آمـده اسـت (ر.ك. منوچهـرى، 1392: 44)، «بیـرم» را مّوجه تـر 
مى دانـد؛ زیـرا بسـامد این لغت در شـعر سـبک خراسـانى فراوان اسـت. منوچهرى خود در جایـى دیگر نیز 

نباشد این نمط از عاقالن پسندیده
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نقد تصحیح متن

«بیـرم سـرخ» را بـه کار بـرده اسـت: پیراهنکى برید و شـلوارى/ از بیرِم سـرخ و از گل خمـرى (منوچهرى، 
1385: 62) [در متـن «حمـرى» کـه نادرسـت اسـت چنان کـه در ادامه شـرح خواهیم داد]. نیـز: گویى به 
مثـل بیضـۀ کافـور ریاحـى/ بـر بیـرِم حمـرا بپراکنده سـت عّطـار (همـان: 43). در جایـى دیگر نیـز «بان» 
را بـه «زمردین بیـرم» تشـبیه کـرده اسـت (همـان: 123). ضبط «مبـرم» (= دوك) گرچه از حیث تشـبیه 

پذیرفتنـى اسـت اّما بسـامد آن اندك اسـت.
5. اّما اینکه نوشـته اند: «ضبط بیشـتر نسـخ «چو چاه الجورد» اسـت که بى معناسـت و تشـبیه آسـمان به 
چاه تشـبیه بسـیار غریبى اسـت که پیشـینۀ شناخته شـده اى در شـعر فارسـى ندارد» (منوچهرى، 1396: 
469). نمى تواند درسـت باشـد. ممکن اسـت تشـبیهى ابداع و مختّص یک شـاعر خاص باشـد. منوچهرى 
در جایـى دیگـر سعدالسـعود را بـه چـاه ذقن تشـبیه کرده اسـت و آسـمان را بـه ذقن: بر سـپهر الجوردى 

صـورت سعدالسـعود/ چـون یکى چـاه عقیقین بر یکى نیلـى ذقن (منوچهـرى، 1392: 130). 
6. مـراد از هماننـدى لغـات آن اسـت کـه گاهـى برخـى از حروف به گونه اى نوشـته مى شـوند کـه مى توان 
آنهـا را بـه دو یـا چنـد صورت خوانـد (براى دیدن برخـى از این مـوارد ر.ك. دالونـد، 1397: 185ـ  214). 

را: نمونه 
َســماعى بیســراك  آن  بــر  زبانــىنشســتم  لفــج  چــو  لــب  دو  فروهشــته 

(منوچهرى، 1385: 139)
دبیرسـیاقى با تردید «سـماعى» را به معنى «شـترى که به شـنیدن آواز خو گرفته اسـت» (همان: 141) 
معنـا کـرده اسـت. خواننـده اى کـه دایـرة واژگانـى گسـترده اى دارد، مى توانـد بـا توّجـه به آنکه «سـمام» 
گونه اى از شـتر تندرو بود و حرف «ع» در سـماعى بسـیار شـبیه «م» در سـمامى نوشـته مى شـود (یعنى 
ـمام ،  در نسـخ خطـى «سـماعى» را به راحتـى مى توان «سـمامى» خوانـد)، این واژه را پیشـنهاد دهد: «السَّ
ـمانى، و فی الصحـاح: ضرب من الطیـر و الناقۀ السـریعۀ أَیضـاً؛ عن أَبی  بالفتـح: َضـْرٌب مـن الطیـِر نحـو السُّ

زیـد؛ و أَنشـد ابـن بري شـاهداً على الناقۀ السـریعۀ:
ُغــوِدَرتْ  و  الَمهــاَرى،  منهــا  ـعُ » َســمام  نََجــْت  الَهَملـَّ الَماِطلِــیُّ  و  أَراِحیُبهــا 

(ابن منظور، بى تا: 305/12). 
7. یاء سفید مجهول است لذا نمى تواند با دیگر قوافى، قافیه شود (ر.ك. سپهر، 1383: 166). 

8. از آنجـا کـه کاتبـان نَُسـخ گاهى سـرکش کاف را نمى گذاشـته اند، محتمل اسـت در اصل «کبـود» بوده 
باشـد که بدون سـرکش، «لبود» خوانده شـده اسـت.

9. زنجانـى نیـز «اورد» ضبـط کـرده، و آن بـه معنـى «آبشـخور» و «آبـگاه» دانسـته اسـت (منوچهـرى، 
.(205  :1387

10. چه شاعرى!
11. یـاء اسـتمرارى مجهـول بـوده اسـت، چنانکـه در شـاهد دومـى کـه شمیسـا از مولـوى نقـل کـرده ، با 
یـاء وحـدت (یـاء مجهـول) قافیه شـده اسـت. شمیسـا خـود متوّجه ایـن نکته شـده، و در عـروض و قافیۀ 
دانشـگاه پیـام نـور، یـاء اسـتمرارى را جزو یاءهاى مجهـول آورده اسـت (شمیسـا، 1383: 110). قابل ذکر 

اسـت کـه یـاء اسـتمرارى هنـوز هم در لرسـتان بـا یاء مجهـول تلّفظ مى شـود.
12. خوردنى

13. امروزه در لرستان نیز با یاء و واِو مجهول و به صورت «dōĕs» تلّفظ مى شود.
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14. دبیرسـیاقى مصـراع را این گونـه ضبـط کـرده اسـت: «نـه یکـى و نه دو و نه سـه، هشـتاد و دویسـت» 
(منوچهـرى، 1385: 197؛ نیـز ر.ك. منوچهـرى، 1392: 207) کـه قافیـۀ آن نیـز معیـوب اسـت. زنجانـى 
نیـز مصـراع را چنیـن ضبـط کـرده اسـت: «نـه به ترکى نـه به تازى نه هشـیار [ظ: هشـیوار] و نه مسـت» 

(منوچهـرى، 1387: 272) کـه نـه وزن آن درسـت اسـت و نـه قافیۀ آن.
15. در لغت نامـه (ذیـل «شـعرى») مصـراع نخسـت این گونه ضبط شـده اسـت: «بـزن اى ترك آهْوچشـم 

اهـوازى نَهر تیـرى» [کذا]. 
16. در نسـخه بدل: علـى بیکـى. در تاریـخ بیهقى آمده اسـت: «امیـر محّمد از مهد به زیر آمد و بند داشـت 
[...] گریسـتن بـر مـا افتـاد، کـدام آب دیـده! که دجلـه و فـرات چنان کـه رود، براندند. ناصـرى و بغوى که 
بـا مـا بودنـد و یکـى بود از ندیمان این پادشـاه و شـعر و ترانـه خوش گفتـى [...]» (بیهقـى، 1383: 98). 
در لغت نامـه «یکـى» را تصحیـف «مکـّى» دانسـته اند (البتـه در یک نسـخه «مکىء» ضبط شـده که دکتر 
فّیـاض آن را مشـکوك دانسـته  و در برابـر آن عالمـت سـؤال نهاده انـد. در نسـخۀ دهخـدا «مکنـى» ضبط 
شـده اسـت) و همچنیـن بـه قرینۀ این بیـت منوچهرى (کـه ناصحیح  بودنش مسـلّم اسـت)، «على مّکى» 
را نـام ترانه سـازى دانسـته اند! فّیـاض صـورت صحیـح عبـارات تاریـخ بیهقـى را این گونـه دانسـته اسـت: 
«گریسـتن بـر مـا افتـاد، کـدام آب دیده کـه دجله و فـرات چنان کـه رود براندیـم. ناصِر بغـوى ـ و او یکى 
بـود از ندیمـاِن ایـن پادشـاه و شـعر و ترانه خوش گفتى ـ بگریسـت...» (همـان: 684). در دیبـاى دیدارى 
نیـز جملـه به همین صورت ضبط شـده اسـت (بیهقـى، 1390: 114؛ نیز ر.ك. منوچهـرى، 1396: 545). 

پـس چنان کـه مالحظـه شـد «على مکى» شـخصّیتى برسـاختۀ ذهن فرهنگ نویسـان اسـت.   
17. مصـراع دوم در نسـخۀ «عـد» این گونـه ضبـط شـده اسـت: خوشـى و دور گشـتن ملـک الطـرى، کـه 

نشـان مى دهـد قافیـه کلمـۀ دیگـرى بوده اسـت.
18. آیــا یــاء آن مجهــول اســت؟ آیــا «مکــى» ممــال «ُمــّکاء» نیســت: «پرنــده اى اســت ســفید کــه در 
ــرآوردن»  ــر ب ــّکاء»). «بانگ کــردن. صفی ــل «م ــد» (دهخــدا، 1377: ذی حجــاز باشــد و بســیار بانــگ زن
(همــان: ذیــل «ُمــکاء»)، کــه در آن صــورت لقبــى اســت بــراى «علــى». خاقانــى گویــد: َحیــٌض َوبَیــٌض 
َکأرنــٍب َوَقطــا/ لـَـُه َوِمْنــُه ُمــکاُء بَغــداذ (خاقانــى، 1382: 953). به هــرروى بایــد بــه دنبــال واژه اى بــا یــاء 

مجهــول بــود. 
19. نخسـتین بـار عیـدگاه طرقبـه اى در این زمینـه مقاله اى تحت عنـوان «حمرى یا َخمرى، یک بررسـى 
آوایـى» نگاشـته، کـه بخشـى از آن در پیشـگامان نظـم فارسـى نقـل شـده اسـت (ر.ك. وفایـى و دالونـد، 
1395: 201). برخـى نیـز همـان ضبـط «حمـرى» را درسـت دانسـته اند که بنا بـه قواعد یادشـده صحیح 

نیسـت (ر.ك. حمیدیان، 1392: 201). 
20. زنجانـى مصـراع را این گونه ضبط کرده: «با دسـت اوسـت، یعنى شمشـیر و دسـت وى» و در تعلیقات 
نوشـته اسـت: «با دسـت اوسـت: همراه دسـت اوسـت (شـاعر توضیح داده و گفته: دسـت او ابر هزبرگون 

اسـت و در دسـت او نهنگ پیل خوار (شمشـیر) اسـت)» (منوچهرى، 1387: 201).  
21. در نسـخه اى بـه همیـن صـورت («َخـوى») ضبـط شـده اسـت. زنجانى نیز بـه همین صـورت کلمه را 
ضبـط کـرده اسـت (منوچهـرى، 1387: 199). صورت هـاى دیگـر ایـن کلمـه عبارت انـد از: دونـى (ظ: دو 
پـى)، دوحـى (ظ: دو َخـى)، دو جـوى (ظ: دو َخـوى)، دجـى (دهخـدا مى نویسـد: ُدَجـّى آیـا مـراد مرخم 

ُدجیـل مصّغـر دجله اسـت؟ ذیـل «دجى»). 

نباشد این نمط از عاقالن پسندیده
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 چکیده
در ایـن متـن ویژگى هـاى شـکلى و محتوایـى کتـاِب در سـتایش امـر واقعـى نوشـتۀ مهـدى مقیم نژاد

(دو مجلد)، و کارکردهاى آن در جامعۀ کنونى هنرى- دانشـگاهى ایران بررسـى شـده اسـت. همچنین 
بـا تحلیـل برخـى از شـاخصه هاى کتـاب، کلیـت آن در بوتۀ بازبینـى و نقد قرار گرفته اسـت. بـراى این 
منظـور از معیارهـاى متعـارف چهارگانـۀ 1) معرفى کلـى اثر و مؤلـف، 2) تحلیل بیرونى و خاسـتگاه اثر 
و مؤلـف، 3) تحلیـل درونـى و جایـگاه اثـر، و 4) نقـد و ارزیابى اثر، به عنوان سـنجه هاى اصلـى تحلیل و 
نقد اسـتفاده شـده اسـت. نگارنـده با بررسـِى چندبارة سـاختار شـکلى و محتوایى کتاب، بـه این نتیجه 
دسـت یافـت که بازنشـر بیشـتر مطالـب کتـاب، نه تنها مفیـد بلکه بـراى جامعـۀ کنونى ایـران ضرورى 
تلقـى مى شـود. همین طـور ایـن  موضوع کـه اگر ایـن دو مجلد، با همین مطالب، به سـه کتاب مسـتقل 
مبـدل مى شـدند، هـر کتـاب مى توانسـت توانایـى اثرگـذارِى بهتـرى داشـته باشـد و مخاطب مناسـب 

خـود را بیابد.

کلیدواژه: عکاسى، نظریه، هنر، مدرن، پسامدرن، عکس، امر واقعى

 مقدمه
 امـروز بـه دلیل امکان دسترسـِى بى واسـطه و سـریع همگانى بـه اطالعات روزافزونـى که خود 
آنهـا نیـز بـا سـرعت زیـاد تولیـد مى شـوند، باعـث مى شـود کـه هر یـک از مـا در هـر موقعیت 
شـغلى کـه باشـیم یـا حتـى بـراى دغدغه هـاى خـود مجبور باشـیم بـراى بهـره ورى بهتـِر کار 
و تفکـر و سـبک زندگـى بـه جمـع آورى و به کارگیـرِى اطالعـات جدیـد بپردازیـم. ایـن امـر 
سـبب مى شـود کـه مجبـور شـویم به طـور مـداوم اطالعـات و یافته هـاى قبلِى خـود را بـا انواع 
جدیـد آن جایگزیـن کنیـم. امـا در ایـن میـان بسـیارى از یافته هـاى مفیـد و کارآمـد قبلى به 

 محمد خدادادی مترجم زاده
 Mkh.motarjemzadeh@art.ac.ir  عضو هیئت علمی دانشگاه هنر

امر واقعی در بوتۀ بازخوانی، آزمایش و ستایش
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نقد کتاب پژوهشى (هنـــر)

فراموشـى سـپرده مى شـوند. ایـن کاسـتى مى تواند مـا را در فرایندهـاى فکرى و اجـراى عملى 
بـه مسـیرهاى طوالنى تـر یـا حتى اشـتباه سـوق دهـد. امـروزه در جامعـۀ هنرىـ  دانشـگاهى 
ایـران، در هنگامـۀ به روزشـدگى و طرح نظرهـا و روش هاى هنرى بى شـمار، ضـرورت بازخوانى 
آورده هـا و یافته هـاى مفیـد و پایـدار قبلـى بیش ازپیـش بـه چشـم مى آیـد. کتاب در سـتایش 
امـر واقعـى نمونۀ خـوب و کارآمدى بـراى چالِش بازخوانـى آموزه هاى قبلى در بوتۀ بازاندیشـِى 
امـروز اسـت. هرچنـد کـه آورده هـاى کتـاب در سـال هاى نه چنـدان دور از طریـق مجله هـا و 
فصلنامه هـا چـاپ و منتشـر شـده بودنـد. بـا ایـن وصـف مطالعـۀ دوبارة همـان مطالـب، فاصلۀ 
پدیدآمـده بـا مفاهیـم آنها و فراموشـِى خوانش پیشـین را پدیـدار مى کند، تا بدانجا کـه پاره اى 
از مطالـب کتـاب بـراى مـا جدیـد مى نمایـد، در حالى کـه پیش تـر آن را خوانده ایـم و ضـرورت 
نیـز، همیـن یـادآورى (بازخوانـى) اسـت. نگارنـده تـالش مى کنـد براسـاس چهـار سـنجۀ زیر 

کتـاب را نقـد و تحلیـل کند: 
1. معرفـى کلـى اثـر و مؤلـف آن، 2. تحلیـل بیرونى و خاسـتگاه اثر و مؤلـف آن، 3. تحلیل 

درونـى و جایـگاه اثـر و 4. نقـد و ارزیابى اثر .

معرفى کلى اثر و مؤلف آن
کتـاب در سـتایش امـر واقعـى (گزیـده متن هایى دربـارة هنر و عکاسـى)، در دو مجلـد 354 و 
231 صفحـه اى (مجموعـاً 585 صفحـه)، در قطـع وزیـرى و بـا کاغـذ کاهى چاپ شـده و وزن 
کتـاب (مجمـوع دو مجلـد) 660 گـرم اسـت. قیمت کتـاب 95000 تومان و در سـال 1397 به 
شـمارگان 1000 عـدد منتشـر شـده اسـت. عکـس روى جلـد کتـاب بـا عنـوان وزش ناگهانى 
تُندباد (پس از هوکوسـاى)1 اثر جف وال2، عکاس کانادایى، در سـال 1993 تولید شـده اسـت. 
نـام کتـاب نیـز از عنوان مقالـه اى در تحلیل یکى از نقاشـى هاى احمد عالـى، در مجلد دوم اخذ 
شـده اسـت (نـک: مقیم نـژاد 2، 209). مضمـون جلـد اول کتاب دربارة هنر و عکاسـى اسـت؛ و 

■ مقیم نژاد، مهدى (1397) در ســتایش امر واقعى: 
گزیده متن هایى دربارة هنر و عکاسى، تهران: کتاب 

پرگار.
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مضمـون جلـد دوم کتـاب دربـارة هنرمنـدان و آثـار هنرى اسـت. مقاله هـاى کتـاب از 5 تا 45 
صفحه مطلـب دارند.

دکتـر سـیدمهدى مقیم نـژاد، دانش آموختـۀ گرافیک (کارشناسـى)، عکاسـى (کارشناسـى 
 ارشـد) و پژوهش  هنر (دکترى) و عضو هیئت علمى گروه عکاسـِى دانشـکده  هنرهاى تجسـمى 
دانشـگاه هنـر اسـت. او عالوه بـر تدریـس در دانشـگاه و راهنمایـى چندیـن پایان نامـۀ مقطـع 
کارشناسـى  ارشـد، به عنـوان هنرمنـد چنـد نمایشـگاه عکس برگـزار کرده اسـت. مقیم نـژاد در 
حـوزة عکاسـى یـک کتاب تألیفـى و دو کتـاب ترجمه 3 دارد. همچنین ایشـان یک کتاب شـعر 
تألیـف و یـک کتـاب شـعر نیـز ترجمـه کرده اند4. افـزون بر آن، انتشـار شـمار زیـادى مقاله در 
حوزه هـاى نظرى عکاسـى، انتشـار مجموعه مقاله هاى تخصصـى و نمایشـگاه گردانى و برگزارى 

چنـد نشسـت و چندین سـخنرانى نیز در کارنامۀ ایشـان موجود اسـت.

تحلیل بیرونى و خاستگاه اثر و مؤلف آن
 کتاب را انتشـارات پرگار منتشـر کرده اسـت. انتشـارات پرگار در سـال هاى اخیر بر حوزه هاى 
گوناگـون عکاسـى تمرکـز کـرده و تاکنـون بیـش از 27 عنـوان کتـاب تألیفـى و ترجمـه را در 
کارنامۀ خود دارد. پرگار را شـاید بتوان فعال ترین مؤسسـۀ نشـر خصوصى در حوزة عکاسـى در 
سـال هاى اخیـر بـه شـمار آورد5. تنوع انتشـارات این مؤسسـه، مـوارد فنى و دیدگاه عکاسـان و 
مباحـث نظـرى را در بر مى گیرد. افزایش روزافزون انتشـار مطالب متنوع عکاسـى در سـال هاى 
اخیـر مى توانـد حاکـى از پدیـدارى ظرفیت هـاى نویـن مطالعاتى در میـان عالقه منـدان ایرانى 
باشـد. امـروز در جامعـۀ دانشـگاهى به روشـنى مى بینیـم کـه بخـش عمـده اى از رونق اندیشـۀ 
هنرى و درك ما از عکاسـى در گرو انتشـار ترجمه و تحلیل و تفسـیر آراى اندیشـمندان جهانى 
و ایرانـى اسـت. امـا ایـن  موضوع که چـه میزان از ایـن منتشرشـده ها خوانده و چـه درصدى از 
آن فهـم و چـه انـدك کار و ُکنشـى از آنهـا در جامعـۀ ایرانى پدیدار مى شـود، جاى بازاندیشـِى 
بسـیار دارد؛ و سـرانجام همـان پرسـش همیشـگى مقابلمـان قـرار مى گیـرد: هـدف از نشـر و 

بازنشـر ایـن حجـم از آگاهى چیسـت و چگونـه این رونـد مى تواند مؤثر باشـد؟
کتـاب دربرگیرنـدة چهـل مقاله  و نوشـتار  اسـت کـه در جاهـا و زمان هاى متفاوتى منتشـر 
شـده اند. براسـاس نظـر نویسـنده، گزینـش آنهـا بـراى چـاپ بـه دلیـل بـار آموزشـى و وجـود 
اندیشـه هاى (مفیـد) در آنهـا بـوده اسـت؛ او اذعـان مى کنـد مطالـب کتـاب بـا این چشـم انداز 
کـه روزى بـه کتابـى واحـد بینجامد نوشـته یا ترجمه نشـده اند (نـک: مقیم نـژاد 1، 1397: 9). 
ایـن موضـوع از آن جهـت مهـم مى نمایـد کـه مقاله هـا بـر حسـب ترتیـب زمانـِى انتشار شـان 
چیـده نشـده اند، بلکـه بیشـتر به لحاظ مفهومى، شـاید بتـوان آنها را در یک پیوسـتار قـرار داد 
و ترتیبـى را بـراى خوانـش آن در نظـر گرفـت. هرچنـد نویسـنده تـالش کـرده کـه مقاله هاى 
همسـوتر را بـر حسـب تاریـخ انتشارشـان، کنـار هم در کتـاب درج کند (نـک: همـان: 10). اما 
بـا توجـه بـه موضـوع و محتواى مقاله هـا، نمى تـوان آنهـا را در مقولـه اى معین ُگنجانـد. صرف 
نظـر از این کـه نویسـندة تمـام مطالـِب کتـاب یـک نفر اسـت، تنوع موضوعات بررسـى شـده و 
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تنـوع یافته هـا مى توانـد کتـاب را به سـویى ببرد که بیشـتر به عنـوان مجموعـه اى از مقاله هاى 
مفیـد و بـدون  ارتبـاِط ضـرورى بـا یکدیگـر در نظـر آیـد و هـر خواننـده اى مى توانـد براسـاس 
فهرسـت عناویـن بـه سـراغ مطلب و مقالۀ مـورد نظر خویش بـرود و از آن بهره گیـرد. چنان که 
برخـى از آورده هـاى کتـاب مى توانـد در حکـم منبعـى بـاارزش و قابـل ارجاع مجـدد، کماکان 
مـورد اسـتفادة دانشـجویان عکاسـى قـرار گیـرد. براى نمونـه مى توان بـه مقاله هـاى «درآمدى 
بـر بحـث روایت در عکاسـى» (ص 83)، «تاریخ فتومونتاژ، تاریخ اندیشـه آلترناتیو در عکاسـى» 
(ص 129)، «بـردن بـازى، هنگامـى کـه قوانیـن آن دگرگـون شـده اسـت: عکاسـى هنـرى و 
پسامدرنیسـم» (ص 263) اشـاره کـرد کـه امـروزه جـزء متـون متعارف و دانشـگاهى عکاسـى 
در ایـران به شـمار مى رونـد. امـروز، بـراى پژوهنـدة عالقه منـد بـه حوزه هـاى نظـرِى عکاسـى، 
آشـنایى با امر ماهیت شناسـِى عکاسـى ضرورتـى بنیادین اسـت. مقاله هاى این کتـاب مى تواند 
بـه زبانـى روان و مسـتدل، زمینۀ آشـنایى و حتى فراتـر از آن را براى مخاطـب خود فراهم کند. 
بسـیارى از مقاله هـاى کتـاب کمـاکان از ایـن ارزش ویـژه  برخوردارنـد. متونـى کـه پیش تر هر 
یـک در جایـى منتشـر شـده بودند، امـا هم اینک با هـم عرضه شـده اند. از منظـر همانند جویى 
نیـز شـاید بتـوان سـاختار و تنوع هدایت شـدة موضوعات کتـاب را در حوزة هنرهاى تجسـمى- 
تصویـرى، بـه کتـاب دربـارة نگریسـتن، نوشـتۀ جـان برگـر6، بـا ترجمـۀ فیـروزه مهاجـر مانند 
کـرد. کتـاب برگـر تجربـۀ شـخصى و البته قدرتمنـِد او در مواجهه با عکاسـى و نقاشـى (و چند 
هنرمنـد و نظریه پـرداز ایـن دو حـوزه) را برمى تابانـد. هم زمـان مى تـوان آورده هـاى کتـاب را با 
کمـى اغمـاض بـه کتاب عکاسـى: درآمـدى انتقـادى به ویراسـتارى لیـز ولـز7 و ترجمه محمد 
نبـوى و دیگـران شـبیه دانسـت، با ایـن تفاوت که آن کتاب حاصل کار شـش نویسـنده اسـت. 
از منظـر خاسـتگاه بیرونـى، ایـن کتـاب در وضعیـت میانه اى براى شـناخته  شـدن به مثابۀ یک 
منبـع مفیـد (نـه الزاماً منسـجم)، یا بازنشـر دغدغه هاى پیشـیِن8  یک پژوهشـگر و مترجم قرار 
دارد. ایـن موضـوع از آن جهـت ُرخ مى نمایـد کـه تنها وجه مشـترك و البته بـارز مقاله هاى این 

مجموعـه، نـام نویسـندة آن سـیدمهدى مقیم نـژاد و نثر خاص او اسـت. 

تحلیل درونى و جایگاه اثر
نگارنـده، سـیر نوشـتارِى کتاب خـود را از مقاالت نظـرى مفصل تا گفتارهایى کوتاه و شـخصى 
ترسـیم مى کنـد. او اذعـان مى کنـد کـه آنچـه نوشـته یـا ترجمـه شـده بـا اهمیت تـر از ِصـرف 
موضـوع آن اسـت، بـه ایـن معنـا کـه متـون ترجمه شـده در کتـاب حاصـل گزینـش از میـان 
مطالـب پرشـمارى اسـت کـه دربـارة موضوعـى واحـد، سـواى اهمّیـت ذاتـى، مى توانسـت در 
دسـترس همـگان باشـد. او در ادامـه مى افزایـد کـه اهمّیتـى نداشـت کـه موضـوع نوشـتار 
نمایشـگاه هنرمنـدى گمنـام باشـد یـا نمایشـگاه هنرمندى مشـهور، بلکـه انگیزة برخاسـته از 
آثـار کـه مى توانسـت ایده سـاز و طـراح مبحثى نظرى باشـد، مهم تـر مى نمود (نـک: همان: 10 
و 11). ایـن بـه ایـن معنـى اسـت که سیاسـت خاصـى بـراى انتخاب متن هـا، چـه تألیفى، چه 
ترجمـه بـه کار گرفته شـده اسـت: سیاسـتى ایده محـور. اما وجـود چنین چارچوبـى را مى توان 
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بـه تمـام مقاله ها تعمیـم داد؟
عناویـِن مقاله هـا بـا متن و برهـان آورى و توصیف هاى مندرج در آنها ارتباط مسـتقیم دارند 
و عمومـاً بـه اصـل مطلـب مقالـه ارجـاع مى دهنـد. برخـى از مقاله هـا بـا مقدمه و برخـى دیگر 
بـدون مقدمه شـروع مى شـوند. تلفـظ التین اسـامى خاص در پانوشـت و توضیحـات اضافى در 
پایـان فصـل و ارجاعـات درون متنـى در پایـان نقل قول هـا آمـده اسـت. عکس هاى شـاهد متن 
در میانـۀ متـن و همچنیـن در پایـان متن جـاى گرفته اند؛ هرچند بیشـتر ایـن تصاویر کیفیت 
مطلوبـى ندارنـد. نویسـنده در پایـان هـر مقالـه، به مـکان و زمـان اولین نشـر یا ارائـۀ مقاله نیز 
اشـاره کـرده اسـت. از ایـن رو تمـام مقاله هـا از شناسـنامۀ معتبـرى برخوردارند. هرچنـد که او 
(چنان کـه در مقدمـۀ کتاب اشـاره مى کنـد) در متن برخـى از مقاله ها تغییـرات کوچکى داده و 
تصاویـر جدیدتـرى را بـه آنهـا افزوده اسـت (نک: همـان: 11). مى تـوان غلط هـاى چاپى کتاب 

را انـدك شـمرد و نادیـده گرفـت. همچنین کاسـتى هاى سـهوِى دیگر نیز اندك اسـت9.
بـا توجـه بـه فهرسـت مقاله هـاى چهارده گانـۀ جلـد اول، درمى یابیـم کـه تقریبـاً تمـام 
مقاله هـا بـه نوعـى به عکاسـى مربوط مى شـوند، اما مقالـۀ اول و دو مقالۀ آخر از عکاسـى فاصله 
مى گیرنـد. اولیـن مقالـۀ کتـاب دربـارة ماهیت طراحى اسـت و مقاله هـاى آخر نیز بـه هنرهاى 
چندرسـانه اى و هنـر نورنـگارى مربـوط مى شـود. در واقـع بـه نحـوى آگاهانـه جلـد اول کتاب 
بـا موضـوع طراحـى شـروع و بـا چند مقالـۀ مفصل عکاسـى ادامـه یافتـه و با نمودهـاى هنرى 
جدیـد بـه پایـان مى رسـد. همچنین بیـن مضامیـن فصل هـاى اول و دوم نیز ارتبـاط معنادارى 
وجـود دارد؛ اولـى دربـارة ماهیت طراحـى و دومى دربارة ماهیت تصویر عکاسـى اسـت. این پل 
معنـادار مى توانـد زمینه هـاى پدیـدارى و مانـدگارِى تصویـر عکـس را بـه طراحى نسـبت دهد 
یـا حداقـل بیـن آنهـا رابطـه اى هدفمند و شـاید تاریخى برقـرار کنـد. چنان که در همـان مقالۀ 
اول ویژگى هـاى تصویـر طراحـى و تصویـر عکاسـانه را نیـز مقایسـه مى کند و وابسـتگى آن دو 
را بـه آموزه هـاى مهارتـى مى سـنجد (نـک: همـان: 18) ایـن موضـوع بدیـن سـبب مهم اسـت 
کـه مدخـل مناسـبى بـراى مقالـۀ دوم اسـت کـه خـود آن نیـز مقدمـۀ اصلـِى ده مقالـۀ بعدى 
کتـاب اسـت. محـور اصلـى مقالۀ دوم نور اسـت که بـدون وجـود آن ماهیت عکاسـى به مفهوم 
ریشـه دار آن پدیـدار نمى شـد. در جسـتجوى ماهیت شناسـى، نویسـنده بـه آموزه هـاى یونـان 
باسـتان رجـوع کـرده اسـت (نـک: همـان: 29) و از آنجا بـا یـادآورى مراتب تاریخى به شـکلى 
موجـز و بسـیار فشـرده بـه دریافت هـاى امروزیـن تصویر عکاسـى مى رسـد. «عکس هـا مظاهر 
تحریف شـدة جهان انـد، هرچنـد که با اسـتعداد ویـژة خود جلـوة قانع کننده اى از پیرامـون را به 
ُرخ مى کشـند و البتـه تـوان توجیهـِى نیرومنـد عکس هـا نیـز کماکان در همین مسـیر اسـت» 
(همـان، 36). بـه این ترتیب نویسـنده مدخلى مناسـب و بسـیار کوتاه براى خوانـش مقاله هاى 
بعـد فراهـم آورده اسـت. مقالـۀ دوم کتـاب بـا عنوان تحلیـل بالغى تصویـر، ترجمـۀ مطلبى از 
کتـاب تصویـر، موسـیقى، متـن روالن بـارت اسـت کـه در سـال 1977 میـالدى نوشـته شـده 
اسـت10. ایـن کتـاب محـل ارجاع مهمى بـراى محققـان و مترجمـان ایرانى بوده اسـت11. طرح 
موضـوع نشانه شناسـى در ایـن مقاله، زمینـه را براى طـرح موضوع بعدى آمـاده مى کند: عکس 

امر واقعى در بوتۀ بازخوانى، آزمایش و ستایش
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نقد کتاب پژوهشى (هنـــر)

و نشـانۀ زبانـى. ایـن مقاله بـر ارجاعات متنوع به نشانه شناسـان صاحب نام متکى اسـت. هرچند 
متـن در برخـى مقاطـع ُدچـار سـخت فهمى و پیچیدگـى مى شـود (نـک: همـان: 66-68)، امـا 
خوانـش دوبـارة متـن  همراه بـا خوانش منابع مـوازِى دیگرى در ایـن زمینه، مى توانـد در درك 
مطلـب مؤثـر باشـد. امـا مقالۀ «درآمـدى بر بحـث روایت در عکاسـى» هرچند در سـال 1381 
منتشـر و (ظاهـراً) در سـال 1388 بازنشـر شـده اسـت (نـک: همـان: 111)، کمـاکان از منابع 
بسـیار مفید براى طرح بحث عکاسـِى روایى اسـت و توانسـته انواع مجموعه  عکس و بسـیارى 
از دیدگاه هـاى متنـوع و متفـاوت روایت گـر در عکاسـى را تحلیـل کنـد. این مقالـه حتى بدون 
نیـاز بـه مقاله هـاى دیگـر کتـاب، به تنهایـى خـود مى توانـد موضـوع اصلـى بـراى کالس درس 
دانشـگاه باشـد. هفتمین مقالـه از مجلد اول با عنـوان «تاریخ فتومونتاژ؛ تاریخ اندیشـۀ آلترناتیو 
در عکاسـى» از جملـۀ مقاله هـاى مفیـد بـراى کار آمـوزش اسـت. نویسـنده در ایـن مطلب 45 
صفحـه اى توانسـته بـه نحـو مطلوبـى، بحث خـود را با نخسـتین عکس هـاى تاریخ شـروع کند 
و بـا تشـریح رونـد شـکل گیرى دسـتکارى ها در عکس هـا آن را ادامـه دهـد. او بـا برشـمردن 
مـوارد خـاص تاریخـى و اثرگـذار، پدیـدة فتومونتـاژ را در دوره هـاى متفـاوت بررسـى کـرده و 
بـه عصـر حاضـر مى رسـاند. امـا نتیجه گیـرِى خاصـى از رونـد تشریح شـده در متـن بـه دسـت 
نمى آیـد، بـه نظر مى رسـد که نویسـنده تفسـیر خـود از وقایع مرتبـط را در البـه الى گزارش ها 
و نقل قول هـاى متـن بیـان  کـرده اسـت. نهمیـن مقالـه بـا عنـوان «تصویرپـردازِى دیجیتـال و 
بازنمایـِى عکاسـانه» دربـارة موضـوع پدیدارِى رسـانه  و ابـزار جدید دیجیتال اسـت. موضوع کار 
ایـن مقالـه جریان هـاى جدید عکاسـى در سـال هاى اخیر را بـه لحاظ موضـوع و حتى مضمون 
نوشـتار و نـوع اسـتدالل ها متفـاوت مى نمایـد. در واقـع بـا پدیـدارى فرایند دیجیتال، بسـیارى 
از مباحـث بنیادیـن عکاسـى تغییـر ماهیت داده انـد. این متغیر جدیـد مى تواند قابلیت اسـتناد 
عکاسـانه را بـه چالـش ِکشـد. انتشـار ایـن مطلب در سـال 1388 بنابـر ضرورت و نیـاز به طرح 

نظریه هـاى جدیـد در جامعـۀ ایرانـى از اهمیـت خاصى برخوردار اسـت. 
مقالـۀ دهـم با عنـوان «فتومونتـاِژ واقع نما: مشـروعیت فلسـفِى تصویر دیجیتـال»، در واقع 
رهیافـت و منـش شناخت شناسـانۀ نویسـنده دربـارة رابطـۀ تصویـر دیجیتال و واقعیـت به نظر 
مى آیـد. از آنجـا کـه تمـام تصاویـر این مقاله را نویسـنده سـاخته و در نمایشـگاهى بـه نمایش 
گذاشـته اسـت، مى تـوان متـن را در واقـع دیالکتیکـى بین نویسـنده و پنداشـت هاى او در نظر 
آورد کـه از طریـق عکس هـاى شـاهد متـن (کـه در اینجـا بـا کیفیـت بسـیار بـد ارائه شـده اند 
و قابـل مقایسـه بـا نمونه هـاى اصلـى نیسـتند) نمـود عینـى مى یابـد. امـا پرسـش ایـن اسـت 
کـه عکس هـا مطابـق بـا آن قواعـد و سـویه ها عکاسـى شـده اند یـا متـن بـا مضمـون عکس ها 
تطبیـق یافتـه اسـت. بـه بیانـى دیگـر آیا متـن شـاهد عکس ها اسـت؟ مقالـۀ یازدهم بـا عنوان 
«مدرنیسـم در اثـر هنـرى» را ویکتـور برگیـن12 در کتـاب پایان نظریـۀ هنر13، در سـال 1986 
میـالدى نوشـته و مؤلـف کتـاب در سـال 1384 آن را ترجمـه و منتشـر کرده اسـت. این مقاله 
به رغـم سـال تألیـف و انتشـار، کمـاکان از منابـع منحصـر بـه فرد در حـوزة شناخت شناسـى و 
نظریه هـاى دوران مـدرن عکاسـى محسـوب مى شـود. هـر چنـد خوانـش و درك صحیـح تمام 
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مطالـب آن مى توانـد بـا سـختى صورت پذیـرد و نیاز به مطالعـۀ دوباره و اطالعات پیشـین دارد 
(بـراى نمونـه نک: همـان: 246 و 247). مقالـۀ دوازدهم نیز از مهم ترین متون کالسـیک دربارة 
نظریۀ عکاسـى اسـت. مقاله با عنوان «بردن بازى هنگامى  که قوانین آن دگرگون شـده اسـت: 
عکاسـى هنـرى و پسامدرنیسـم»، نوشـتۀ ابیگیل سـولمون گـودو14 اسـت که نخسـتین بار در 
سـال 1384 مؤلف آن را ترجمه و منتشـر کرده اسـت. از نکات جالب توجه این مقاله، انتسـاب 
آغـاز دورة عکاسـى هنـرى بـه عکس هـاى پل اسـتراند15 در دو شـمارة آخر مجلۀ کامـرا ورك16 
اسـت (نـک بـه همـان: 271). دو مقالـۀ آخر کتـاب اول نیز به هنرهـاى متأخر و چندرسـانه اى 
اختصاص دارد که مقالۀ اول تألیفى و در سـال 1384 منتشـر شـده اسـت و مقالۀ دوم ترجمه و 
در سـال 1386 منتشـر شـده اسـت. بر اسـاس تاریخ انتشـار مقاله هـاى چهارده گانـه این مجلد 
(تألیـف و ترجمـه)، مى توان سـال 1383 تا 1385 را پرکارترین سـال براى مؤلـف در نظر آورد.

امـا جلـد دوم کتـاب 26 مقالـه  نسـبتاً کوتـاه را در بـر مى گیرد که براسـاس دیـدگاه مؤلف 
بیشـتر دربـارة هنرمنـدان و آثـار هنـرى اسـت. سـاختار شـکلِى مقاله هـاى  مجلـد دوم ماننـد 
مجلـد اول اسـت. امـا بیشـتر مطالـب آن از صـدور حکـم و نظریه هاى جامعه شـمول و بررسـِى 
جریان هـاى فکـرى و نظریه پردازى هـاى کلـى دورى جسـته و بـه جـاى آن، بـه توصیـف و 
تحلیـل خـود هنرمنـدان یا آثـار خاص هنـرى پرداخته اسـت. مطالب تألیفى این مجلد بیشـتر 
بـر دریافـت و دیـدگاه شـخصى نویسـنده متکـى اسـت تـا بـر نقل هـاى صاحب نظـران دیگـر. 
بـا ایـن وصـف از حیـث سـودمندى چنـد مقالـه از ایـن مجموعـه مى توانـد ارزش هـاى ویژه تر 
یـا حتـى جامع تـرى عرضـه کنـد، ماننـد: «عکاسـى مسـتند بـه لحـن ژاپنـى: تحلیلى بـر آثار 
شـومى توماتسـو»17، «در جسـتجوى زمان از دسـت رونده: تأمالتى بر مجموعه عکس خواهران 
بـراون»18 اثـر نیـکالس نیکسـون19، «نـور سـیاه: تحلیلـى بـر آثار عکاسـى توهومـى اِنـادر»20، 
«اصالـت دروغ: دربـارة پرتره هـاى هیروشـى سـوگى موتو»21، «علیـه عکاسـى مؤلـف: دربـارة 

عکس هـاى یوآخیـم اشـمیت»22.  
لحـن بیشـتر مقاله هـا گزارشـى و توصیفـى اسـت، هر چنـد نویسـنده در البـه الى مطالب، 
تحلیـل و تفسـیرى نیـز افزوده اسـت، امـا مطالب ایـن مجلد به فراخـور جنس و کارکـرد خود، 
چالـش چندانـى را در پـى ندارند. بیشـتر آنهـا خواننده را با امـرى و هنرمندى و نـوع خاصى از 
عکاسـى یـا حتـى تفکرى نوپدید آشـنا مى کنند. بـا این وصف مقالۀ «نورسـیاه: تحلیلـى بر آثار 
عکاسـى توهومـى اِنـادر»، مورد پژوهى بسـیار جامـع و کارآمدى اسـت که در عین شناسـایى یا 
بازشناسـى عـکاس و آثـارش از منظرهـاى گوناگون، مى توانـد برخى ویژگى هـاى مهِم فرهنگى 
کشـور آفریقایـِى مراکـش را بنمایاند (نک: مقیم نـژاد 2، 1397: 89). از نمونه هـاى جالب توجه 
و کمتـر دیده شـدة دیگـر، تحلیلـى اسـت که نویسـنده دربارة نقاشـى بـدون عنـوان (1356) از 
احمـد عالـى، هنرمنـد پیشـینه دار و معاصر ایران نوشـته و نخسـتین بـار در سـال 1385 چاپ 
شـده اسـت.  مهم آن که بسـیارى از دانشـجویان و هنردوسـتان، از ماهیت نقاشـى بودن این اثر 
آگاه نیسـتند23 و آن را عکـس مى پندارنـد، زیـرا در حافظـۀ جمعى ما ایرانیـان، احمد عالى یک 
عـکاس پیشـرو شـناخته شـده و مى شـود، نـه نقاش. همچنیـن از آن جهـت مهم اسـت که نام 

امر واقعى در بوتۀ بازخوانى، آزمایش و ستایش
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نقد کتاب پژوهشى (هنـــر)

کتـاب در واقـع از عنـوان همیـن مقالۀ کوتاه اقتباس شـده اسـت (نک: همـان: 209).

نقد و ارزیابى اثر: نقد درون ساختارى و نقد برون ساختارى
اگـر محققـى مقاله هـا و سـخنرانى ها و حتى مطالب پراکنـدة خود را در قالب کتـاب و مجموعه  
مقالـه منتشـر کنـد، مى توانـد منظـر جدیدى را بـراى خوانـش مطالب قبلـى فراهـم آورد؛ زیرا 
آورده هـا در کنـار یکدیگـر مى تواننـد  معنـا و هویـت جدیـدى بیابنـد. همچنیـن از آن جهـت 
نیـز مهـم اسـت کـه مخاطـب امـروز نیـز همـان مخاطـب دیـروز نیسـت و بازنشـر یـک متـن 
در سـال هاى بعـد مى توانـد خوانش هـا و برداشـت هاى مناسـِب روز را بـه دسـت دهـد. بـا ایـن 
وصـف، نویسـنده باید بـراى گزینش مطالب دالیل محکمى داشـته باشـد؛ همچنیـن او باید در 
چیدمـان جدیـد، اثرکـرِد متقابـِل مطالـب (مقاله ها) بـر یکدیگر را بـه طور جدى بسـنجد و آن 

را هماهنگ سـازد. 
براسـاس آنچـه آمـد، دو مجلد کتـاب مهدى مقیم نژاد بـه لحاظ شـکلى و محتوایى و حتى 
نـوع کاربـرى، و براسـاس توضیحـات نویسـنده، مى توانـد در چرخـۀ حضـور در جامعۀ عکاسـِى 
ایرانـى، وظایـف و توانایى هـاى خـود را در آوردگاه ظهـور بـه انجـام رسـاند، توقعى کـه نگارنده 
در هفـت بنـِد مقدمـۀ خویـش، از خوانـش متـن خـود و چگونگـِى مواجهـۀ مخاطـب بـا متـن 
طلـب مى کنـد. او بسـیار هوشـمندانه مى کوشـد کـه مباحـث ناهمگونـى را از حیث خاسـتگاه 
تولیـد و غایـِت مصـرف در یـک بوته عرضـه کند. در نـگاه کلى نگـر، او این کار را بـا موفقیت به 
انجـام رسـانیده اسـت. او توانسـته مقاله هـاى بلند حـاوى مباحث نظـرِى سـخت فهم را در کنار 
دل نوشـته هاى دو صفحـه اى خـود در یـک پیوسـتار قاعده منـد، به ترتیـب از کل به جـزء، کنار 

هم بگـذارد. 
حـال چـه مى شـد اگر به جـاى این دو مجلد، دو یا حتى سـه کتـاب با عناوین و سـاختارى 
مسـتقل، امـا بـا همیـن مطالـب بـه شـکل تفکیک شـده منتشـر مى شـد؟ هم اکنـون نیـز  جلد 
اول و جلـد دوم کتـاب نیـازى بـه یکدیگـر ندارنـد؛ البتـه (تـا حـدودى) خواننـدة جلـد دوم بـا 
آگاهـى از مندرجـات جلـد اول، بهتـر مى توانـد مطالـب را ریشـه یابى و درك کنـد. این موضوع 
مى توانسـت مخاطـب را از قیـد نـام و تأکیـد بـر یگانگـى مؤلف و مترجـم همۀ مطالـب برهاند. 
مهـدى مقیم نـژاد زحمـت و کار اصلـى در تولیـد محتـواى ایـن کتاب را سـال هاى پیـش انجام 
داده اسـت. ارزشـمند ترین بخـش کار او در تهیـه  و انتشـار ایـن مطالـب و مقاله هـا، چنان کـه 
خـودش در مقدمـۀ کتـاب اذعـان مى کنـد: امـر آمـوزش اسـت کـه دربـارة بسـیارى از آورده ها 
نیـز صـادق اسـت (نـک: مقیم نـژاد 1، 1397: 9). امـا در موقعیـت بازنشـر مطالـب، تجمیـع و 
به هم پیوسـتگى مطالـب گوناگـون مى توانـد از تأثیر آموزشـِى آنها بکاهد. در سـودمندى مطالب 
کتـاب شـکى نیسـت، امـا مى توانسـت در قالب دو یا سـه کتاب مجزا از هم منتشـر شـود تا بار 
آموزشـى ارزشـمند برخـى مقاله ها، از ارزش هاى معرفى و بازشناسـى برخـى هنرمندان و برخى 
عکس هـا، و ارزش هـاى شـاعرانه و دریافت هـاى شـخصى نویسـنده، تفکیک شـوند؛ و هریک در 
حـوزة خـود مـورد شناسـایى و فهـم قـرار گیرنـد. هم پوشـانى و ادغـام ارزش هـاى فعالیت یک 
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فـرِد محقـق، معلـم، مترجم و هنرمنـد مى تواند خطر به حاشـیه  رانده شـدن ارزش هـاى اصلِى 
نویسـنده را در پى داشـته باشـد.

بـر اسـاس تجربـۀ حاصـل از سـال ها تحقیـق و ترجمـه و تدریـس و سـایر امور وابسـته به 
آنهـا، و چنان کـه خـود نویسـنده در بند هفتـم مقدمه یـادآورى مى کند وقت آن اسـت که او به 
پژوهش هـاى پیوسـته ترى دسـت یازد (نـک: مقیم نـژاد 1، 1387: 12). این موضـوع با توجه به 
تـوان و اندوختـۀ فـراواِن او کـه از خـالل مطالـب همیـن کتاب نیز قابـل پیگیرى اسـت، نه تنها 
امـرى محـرز مى نمایـد که مى بایسـت بـراى او به وظیفـه  و تعهـدى در قبال جامعۀ عکاسـى و 

دانشـگاهى کشـور مبدل شود.
آخریـن نکتـه این کـه بازخوانـِى مطالـب بازنشرشـده  در ایـن کتـاب مى توانـد تلنگـرى به 
آن بخـش از جامعـۀ هنـرى و دانشـگاهى مـا باشـد کـه هـر مطلبـى را یک بـار مى خوانـد و 
بـاور مى کنـد کـه آن را فهمیـده اسـت؛ و زمانـى کـه دوباره بـا آن مواجه مى شـود مى اندیشـد 
کـه مطلـب جدیـدى را مى بینـد. این موضـوع شـاید مهم تریـن ره آورد کتـاب باشـد. بازخوانى 

مقاله هـاى ایـن کتـاب بـه دانشـجویان و عالقه منـدان بـه عکاسـى توصیـه مى  شـود.

پى نوشت
1. Sudden Gus t of Wind (after Hokusai) 1993.

2. Jeff Wall

3. البته یکى از کتاب ها دو مترجم دارد.
4. کتاب هاى ایشان عبارت اند از:

ـ ابرهارت ریچارد و همکاران (1386) جایى که غروب درنگ مى کند: گزیدة شعر معاصر امریکا، مهدى مقیم نژاد، 
تهران: نشر ثالث.

ـ  سونسون گوران (1387) نشانه شناسى عکاسى، مهدى مقیم نژاد، تهران، نشر علم.
ـ  مقیم نژاد، مهدى (1393) عکاسى و نظریه، تهران: سوره مهر.

ـ  وندز بروس (1394) هنر در عصر دیجیتال، مهدى مقیم نژاد و محمدعلى مقصودى، تهران: سوره مهر.
ـ  مقیم نژاد مهدى (1395) باران شغال، تهران: حرفه هنرمند.

5. عناوین کتاب هاى منتشر شده توسط این مؤسسه بر اساس سال انتشار چنین است:
ـ Adobe camera raw بـراى عکاسـان دیجیتـال (1390)، دوزخ: مجموعـه عکس هـاى جیمـز  ـ  
نچـوى (1390)، آن سـوى دوربیـن (1391)، تکنیک هـاى ویرایش عکس در فتوشـاپ (1391)، فن و هنر عکاسـى 
سـیاه و سـفید در عصـر دیجیتـال (1392)،  فرهنگ مصـور عکاسـى (1392)، ترکیب بندى در عکاسـى (1393)، 
موریانه هـا عجیـب ُرشـد کرده اند (1393)، مرجـع کامل نرم افزار الیـت روم (1393)، درك عکـس (1393)، نگاهى 
بـه مفاهیـم بنیـادى عکاسـى (1394)، مکتب عکاسـى دوسـلدورف (1395)، نمادهـا و نشـانه ها (1395)، آموزش 
عکاسـى پُرتـره (1395)، نوردهـى (1395)، عکاسـى بى هـوا (1395)، عکاسـى مینى مالییـت (1395)، عـکاس؛ 
اسـتودیو (1396)، مجموعه عکس چیسـت؟ (1396)، عکاسـى مقدماتى (1396)، تکنیک هاى فتومونتاژ (1396)، 
چهـار هنـر عکاسـى (1396)، مـن رئیس جمهـور ایرانـم (1396)، فتـو ژورنالیسـم، 2 جلـدى (1396)، نگاه هـا به 

امر واقعى در بوتۀ بازخوانى، آزمایش و ستایش
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ایـران (1397)، در سـتایش امر واقعـى (1397)، عکاس اسـتودیو (1397).
6. John Berger

7. Liz Wells

8. چنان کـه خـود نویسـنده اذعـان مى کنـد کـه «ایـن اواخر از نوشـتن متن هایـى نزدیک بـه آنچـه در این کتاب 
آمـده، به رغـم همـۀ ویژگى هـا یـا ضرورت هایـى کاه مى توانـد بـه شـکل بالقـوه داشـته باشـد انصـراف داده ام ...» 

(همـان 1، 12).
9. بـراى نمونـه عنـوان سـرصفحه هاى مطلـب مربـوط بـه رالـف گیبسـون به نـام مقالۀ قبلـى مرتبط با هیروشـى 

سـوگى موتو قیـد شـده اسـت (جلد 2، صـص 135 تـا 143). 
10. Barthes Roland, 1977, Image, Music, Text, New York: Hill and Wang.

11. بـراى نمونـه مى تـوان بـه ارجاعـات متعـدد بـه ایـن منبـع در کتـاب نشانه شناسـى کاربـردى نوشـتۀ فـرزان 
سـجودى اشـاره کـرد کـه نشـر قصـه در سـال 1383 منتشـر کرده اسـت.

12. Victor Burgin

13. Burgin Victor, 1986, The End of Art Theory, London: Macmillan.

14. Abigail Solomon- Godeau

15. Paul S trand

16. Camera Work

17. Shomei Tomatsu

18. Brown Sis ters

19. Nicholas Nixon

20.  Touhami Ennadre

21. Hiroshi Sugimoto

22. Joachim Schmid

۲۳. نگارنده این متن، خود نیز از ماهیت نقاشى این اثر بى اطالع بود و مى پنداشت این تصویر عکاسى است.

شـیوه نامه نقـد و تحلیـل آثـار و ُکتـب در طـراز جهانـى (1390) تهـران: پژوهشـگاه علـوم انسـانى و 
مطالعـات فرهنگـى.    

برجر (برگر)، جان (1377) دربارة نگریستن، فیروزه مهاجر، تهران: آگه.
مقیم نژاد، سید مهدى (1397) در ستایش امر واقعى 1 و 2، تهران: پرگار.

ولز، لیز و دیگران (1392) عکاسى: درآمدى انتقادى، محمد نبوى و دیگران، تهران: مینوى ِخرد.
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چکیده
کتـاب تصویـر مـردم، نوشـته تیموتـى کالرك نه تنهـا بـه شـناخت گوسـتاو کوربـه، بلکـه بـه 
شـناخت بهتـر از هنـر اجتماعـى و فراتـر از آن به شـناخت تازه از روش شناسـى تاریـخ اجتماعى 
هنـر منجـر شـد. کالرك بـا موضع گیرى انتقـادى به شـیوه هاى نـگارش تاریخ اجتماعـى هنر در 
سـنت مارکسیسـت کالسـیک، آنهـا را سـاختارگرا مى دانـد و معتقد اسـت کـه آنها قادر نیسـتند 

عاملیـت و نقـش هنرمنـد در ایـن تاریـخ را توضیـح دهند.
کالرك کار هنـر را بازتـاب منفعالنـۀ ایدئولـوژى غالـب نمى دانـد و معتقـد نیسـت کـه همـۀ 
هنرمنـدان بـه یـک شـیوه و از یـک راه محیـط خـود را تجربـه مى کننـد؛ بلکـه معتقد اسـت هر 
هنرمنـدى بـه شـیوه خـاص خـود بـه زمینه هـاى تاریخـى واکنش نشـان مى دهـد، بدان پاسـخ 
مى دهـد و آن را شـکل مى بخشـد. کالرك در کتـاب تصویر مـردم به تبیین رویکـرد جدید تاریخ 

اجتماعـى هنـر مى پـردازد.

کلیـدواژه: تصویـر مـردم، تاریـخ اجتماعـى هنـر، تحلیـل مارکسیسـتى هنـر، گوسـتاو کوربـه، 
کالرك تیموتـى 

مقدمه
اسـت؛  کالیفرنیـا  دانشـگاه  در  هنـر  تاریـخ  اسـتاد   ،(1943) کالرك1  جیمـز  تیموتـى 
نوشـته هاى او روایتـى تـازه از تاریـخ اجتماعـى مارکسیسـتى هنـر اسـت. کالرك مدرك 
دکتـرى خـود را از دانشـگاه لنـدن گرفـت و رسـاله اش را به صـورت دو کتـاب در سـال 
1973 منتشـر کـرد کـه از نوشـته هاى تأثیرگـذار در فهـم تاریـخ اجتماعـى هنـر شـد. 
کتـاب بـورژوازى مطلـق: هنرمنـدان و سیاسـت در فرانسـه 1848 تـا 1851، و کتـاب 

 محمدرضا مریدی
moridi.mr@gmail.com عضو هیئت علمی دانشگاه هنر

تصویر مردم
۱۸۴۸        
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تصویـر مـردم: گوسـتاو کوربـه و جمهـورى دوم فرانسـه 1848، همچنیـن مقالۀ کالرك 
بـا عنـوان «نظریـه هنـر کلیمنـت گرینبـرگ» که در سـال 1982 منتشـر شـد، رویکرد 
متفـاوت ایـن دو تاریخ نـگار هنـر را روشـن کـرد و بـه تبییـن بهتـر دیدگاه هـاى کالرك 

شـد. منجر 
کالرك برخـالف روایـت سـاختارگرایانه مارکسیسـت ها از تاریـخ اجتماعـى در پـى 
تبییـن عاملیـت بـود، یعنـى عوامـل دخیـل در تولیـد اثـر هنـرى به دسـت افـراد واقعى 
تاریـخ. «کالرك در مقـام مارکسیسـت نظـر مى دهـد که «زمینـه» (سـاختار) و «تولید» 
(عاملیـت) در عمـل جزئـى از یـک فراینـد تاریخـى واحدنـد و نمى توانند بر هـم بى تأثیر 
باشـند» (هریـس، 1392: 99-100). او توجـه بـه عاملیـت را در کتـاب تصویـر مـردم 

به خوبـى توضیـح مى دهـد.
کتـاب تصویـر مـردم، متأثـر از (یـا واکنشـى بـه) جنبـش رادیـکال تحول خواهـى 
1968 بـود. بـا شکسـت مبـارزه در «خیابان هـا» بـراى انقالبـى کـه تحـول اجتماعـى 
بـه بـار آورد، کالرك بـه پاریـس، بـه کوربـه و بـه 1848 بازمى گـردد تـا در عـوض بـه 
در  کالرك  (همـان: 113).  بپـردازد  دور»  انقالبـى  فرهنگـى  ابعـاد  و  مطالعـۀ «تاریـخ 
مقدمـه کتـاب مى نویسـد: «مى خواسـتم نشـان دهم کـه نگارگـران و تندیس سـازان چه 
واکنشـى بـه انقـالب و پیامدهـاى آن نشـان دادنـد». او حتـى بـراى دورى از روایت هاى 
سـاختارگرایانه و کلیشـه اى، بـه جـاى بررسـى رویدادهـا در پاریـس الگویى شهرسـتانى 
را جسـتجو مى کنـد و مى نویسـد: «بـه کنـدى و بـه روش آزمـون و خطـا دریافتـم کـه 
سرشـارترین سرچشـمه ها بـراى کار مـن بـه جـاى پوشـه هاى خاکسـترى ادارة هنرهاى 
زیبـا، عبارت انـد از نمایشـگاه یـا سـالن یـا پرونده هـاى بایگانـى روزنامه هـا و گزارش هاى 
پلیـس از ناآرامى هـاى دوردسـت والیـات» (کالرك، 1396: 14). از همیـن رو اسـت کـه 
بـه تحلیـل کوربـه مى پـردازد؛ نقاشـى که از یک سـو دهاتـى سـاده دلى در اورنان اسـت 

■ کالرك، تیموتــى (1396) تصویر مردم، گوســتاو 
کوربه و انقالب 1848، ترجمۀ على معصومى، تهران: 

حرفۀ نویسنده.
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تصویر مردم

و از سـویى روشـنفکرى در کافه هـاى پاریـس. کوربه که هنرمندى شهرسـتانى اسـت، از 
سـاختارها و الگوهاى مسـلط هنرى دور اسـت و عامدانه از آنها سـرباز مى زند، همچنین 
در مقـام هنرمنـدى پاریسـى از الگوهـاى غالـب هنـرى در پاریـس پیـروى مى کنـد. این 
وجـه متناقـض بـر پیچیدگـى تحلیـل کوربـه مى افزایـد و آن را نمونـه اى مناسـب بـراى 

مطالعـه پیچیدگـى تاریـخ اجتماعـى هنـر مى کنـد، راهـى کـه کالرك مى پیمایـد.
بـراى روشـن شـدن اهمیـت کتـاب تصویر مـردم، بـر دو دسـتاورد این کتـاب تأکید 
مى شـود: اول رویکـرد تـازة کالرك در تاریـخ اجتماعـى هنـر، دوم رویکـرد متفـاوت در 

تصویـر و شـمایل اسـطوره اى هنرمند.

تاریخ اجتماعى هنر: رویکردى تازه
کالرك کتـاب آرنولـد هـاوزر بـا عنـوان تاریـخ اجتماعى هنر را نقـد مى کند. بـه اعتقاد او 
ایـن کتـاب روایتـى خطـى دارد و بـه جـاى توضیح تحـوالت پویـا، تاریخ را بـه نظریه  اى 
مکانیکـى تقلیـل مى دهـد. حتـى منتقدانه تـر بـه روایـت مارکسیسـت هاى کالسـیک از 
تاریـخ مى تـازد و آنهـا را فروکاهنـده مى دانـد؛ به ویـژه آنکه قادر نیسـتند نقـش خبرگان 
فرهنگـى و هنرمنـدان واقعـى را در پیشـبرد تاریـخ هنـر توضیـح دهنـد. او در توضیـح 

مواضعـش در فصـل اول کتـاب تصویـر مردم مى نویسـد:
«مـن بـه برداشـتى کـه کار هنـر را بازتـاب ایدئولـوژى، روابـط اجتماعـى یـا تاریـخ 
مى دانـد توجهـى نـدارم. از تاریـخ به عنـوان زمینۀ کار هنـر، یعنى به عنوان چیـزى که در 
کار هنـر حضـور اساسـى نـدارد و تنهـا گاه خـودى مى نماید، حرفـى نمى زنم. بـاور ندارم 
کـه جامعـۀ هنـرى مى تواند به طور پیشـینى، مرجـع هنرمنـد به عنوان موجـود اجتماعى 

باشـد» (کالرك، 1397: 29).
مى کنـد:  تأکیـد  مارکسیسـتى  کالسـیک  تاریخ نـگارى  از  بیشـتر  نقـد  در  کالرك 
نظـام  طریـق  از  و  ثابـت  مسـیرهاى  از  تاریـخ  کـه  اسـت  معتقـد  کالسـیک  «دیـدگاه 
دگرگونى ناپذیـرى از رابطه هـا بـه هنرمنـد انتقـال مى یابـد. بـه سـخن دیگـر هنرمنـد 
بـه ارزش هـا و اندیشـه هاى جامعـه هنـرى کـه در روزگار ما همـان ایدئولـوژى گروه هاى 
به  اصطالح پیشـتاز اسـت، پاسـخ مى دهـد.... باالخره دلـم نمى خواهد که تاریـخ اجتماعى 
هنـر بـه قیاس شـهودى شـکل و محتواى ایدئولوژى بسـتگى داشـته باشـد و بـر پایه آن 
مثـًال نبـود تأکیـد بـر ترکیـب محکـم در تابلـوى خاك سـپارى در اورنـان، اثـر کوربه، را 
بازتابـى از برابرى خواهـى او بدانیـم یـا ترکیـب پاره پار ة اثـر فوق العادة مانـه، یعنى منظره 
نمایشـگاه جهانـى پاریـس (1867) را بازتـاب تصویـرى ازخودبیگانگـى انسـان در جامعه 

صنعتى بشـماریم» (همـان: 29).
کالرك رویکـرد خـود بـه تاریـخ هنـر را این گونـه شـرح مى دهـد: «آنچـه مى خواهم 
توضیـح دهـم، حلقـه ارتباطـى میـان شـکل هنـرى، نظـام موجـود بازنمایـى تصویـرى، 
و  فرایندهـا  و  اجتماعـى  طبقـات  دیگـر،  ایدئولوژى هـاى  هنـرى،  رایـج  دیدگاه هـاى 
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پیـش  را  تصویـر  ایـن  ناپذیرفتنـى  دیدگاه هـاى  اسـت.  تاریخـى  عام تـر  سـاختارهاى 
مى کشـند کـه همـه هنرمنـدان بـه یـک شـیوه و بـه اصطـالح از راه یـک کانـال محیط 
خود را تجربه مى کنند، بدان پاسـخ مى دهند و آن را شـکل مى بخشـند. شـاید انگاشـت 
شایسـته اى باشـد امـا عیبـش ایـن اسـت کـه نادرسـت اسـت. اگـر بتـوان بـراى تاریـخ 
اجتماعـى هنـر موضوعـى مشـخص کرد، آن موضـوع همانـا فرایندهاى تبدیـل2 و رابطه3 
اسـت کـه در تاریـخ هنـر شـایان اهّمیـت و توجه اسـت. مـن مى خواهـم بده بسـتان هاى 
ملمـوس را کـه پشـت سـر تصویـر مکانیکـى بازتاب واقع اسـت، آشـکار کنـم؛ مى خواهم 
بدانـم چگونـه پس زمینـه بـه پیش زمینـه بـدل مى شـود و مى خواهـم به جـاى پرداختن 
بـه همراهـى شـکل و محتوا به کشـف شـبکۀ رابطه هـاى پیچیـده میـان آن دو بپردازم»

(ص 33).
همچنیـن در تمایـز رویکـردش بـا تاریخ نـگارى مارکسیسـتى پیشـین مى نویسـد: 
«روش هـاى مـورد انتقـاد مـن از آن نظـر بى بارنـد کـه تاریـخ را یکسـر از صحنـۀ عمـل 
آفرینـش هنـرى غایـب مى پندارنـد و آن را نوعـى پشـتیبانى، نوعـى ایجـاب و نوعـى 
پشـتوانه مى شـمارند کـه هرگز ایسـتادن نقـاش جلوى بوم یـا صدور دسـتور ثابت ماندن 
از جانـب تندیس سـاز بـه مـدل کار، حضـور نـدارد» (همـان). بـه تأکیـد کالرك بایـد با 
تمـام وسـایل به کشـف رمـز پرداخت. «بایـد در مورد تابلوى خاکسـپارى، مذهب، سـلن 
و اورنـان (در تابلـوى خاکسـپارى در اورنـان) تحقیـق کـرد. بایـد اوضـاع سیاسـى ژورا، 
اهمیـت اجتماعـى کـت فـراك و گتر شـلوار را توضیح داد. امـا درعین حال بایـد به خاطر 
داشـت کـه بوشـن و کوربـه بـا معناها شـعبده مى کننـد، رمزهـا را جابه جا مى سـازند، رد 
گـم مى کننـد و یـک چیـز خلق مى کننـد و نـه چیزهـاى بسـیار» (ص 47). از همین رو 
اسـت کـه کالرك رویکـرد بازتـاب و تحلیل تقلیل گرایانه مارکسیسـت هاى پیشـین چون 
هـاوزر را کارا نمى دانـد، زیـرا نمى توان به سـادگى میـان عناصر تصویـر و ایدئولوژى غالب 
پیونـد ایجـاد کـرد؛ بـه اعتقـاد او نفـس کار یـا معنـاى اصلـى اثر «ممکن اسـت خـود را 
در مـکان عجیـب و نامنتظـر نشـان دهـد و همیـن کـه در یک مـکان جدید نشـان دهد، 
دیگـر آن کار پیشـین نخواهـد بـود و درهرحال نیت ایـن کتاب پرداختن بـه این مطالب 

اسـت» (ص 49).
تاریـخ اجتماعـى هنـر، بـه روایـت کالرك، ما را ملزم مى سـازد کـه بار دیگـر از بنیاد 
بیندیشـیم کـه اثـر هنـرى ماننـد نقاشـى سنگ شـکنان کوربه به واقـع چیسـت و تأثیرى 
کـه مى تـوان گفت داشـته از چـه گونه هایى بوده اسـت؟ برخـى از این پرسـش هاى پایه، 

بـه نظـر جاناتـان هریـس (1392: 124) به قرار زیر اسـت:
 چگونـه سـاخته شـد؟ از چـه منابعـى (مـادى، فنـى، فکـرى، بـا چـه ارجاعاتـى بـه

سـنت، و بـه دیگـر نقاشـى هاى زمانـه خـود، و ...)؟
چه دریافتى مى توان از جمع بندى انگیزه ها و مقاصد سازنده اثر داشت؟
 سـازندة اثـر کـدام دسـت از مخاطبـان را در مقـام تماشـاگران احتمالـى کـه اثـر
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برایشـان معنایـى دارد در ذهـن داشـته اسـت؟
هنرمندان مى خواستند کدام گروه از مردم را نادیده بگیرند یا ناخشنود سازند؟
 ایـن اثـر هنـگام نمایـش، اگـر بـه نمایـش درآمـد (و در کجـا)، چـه واکنش هـاى

انتقـادى یـا رسـمى دیگـرى را برانگیخـت؟
 ایـن واکنش هـا دربـاره  اهمیت اثر همچـون بخشـى از «فرایند تاریخـى» زمانه خود

به مـا چـه مى گویند؟
ــا را  ــه موقعیت ه ــدان ب ــش هنرمن ــت و واکن ــور اس ــه عاملیت مح ــش هایى ک پرس
ــاختارهاى  ــه س ــازد ک ــى نمى س ــه از هنرمندان ــرى منفعالن ــد و تصوی ــل مى کن تحلی
مســلط را در آثارشــان بازتــاب مى دهنــد. تحلیــل عاملیت گــراى کالرك در برابــر 
تحلیل هــاى ســاختارگراى مارکسیســت هاى ســنتى، در رویکــرد تاریــخ فرهنگــى 
قــوت بیشــترى یافــت. تاریــخ فرهنگــى راهــى متفــاوت بــا تاریــخ اجتماعــى یــا تاریــخ 
سیاســى را در پیــش گرفــت، راهــى کــه بــه کنشــگران و عامــالن اجتماعــى اهمیــت و 
ــگاه  ــى نقــش و جای ــراى بازخوان ــن فرصتــى ب ــخ مــى داد. ای ــرى در تاری ــگاه مهم ت جای

ــار کالرك فراهــم کــرد. ــه در آث هنرمنــدى چــون کورب

کوربه: افسانۀ هنرمند
ــه اســت،  ــانۀ کورب ــم اســت. افســون زدایى از افس ــیار مه ــه بس ــل کالرك از کورب تحلی
ــا  ــود ب ــدى رئالیســت ب ــه، هنرمن ــت. کورب ــتایش گرانه اس ــیار س ــال بس ــا درعین ح ام
ــت.  ــخند مى گرف ــه ریش ــه را ب ــه هم ــه بى قیدان ــد ک ــخندهایى تن ــخ و نیش ــى تل زبان
بودلــر ســتایش گر رئالیســم کوربــه بــود، امــا در برابــر ایــن اســطورة انقالبــى 
ــکار  ــه کالرك آن را آش ــرى ک ــود دارد. تصوی ــز وج ــر نی ــرى دیگ ــتى، تصوی و رئالیس
ــوادار  ــژه و پره ــطوره اى وی ــر اس ــه را از ش ــم کورب ــد: «مى خواه ــد و مى نویس مى کن
ــام  ــت و خ ــاده و بى اهمی ــردى س ــه م ــطوره، کورب ــن اس ــه ای ــر پای ــم». ب ــات ده نج
ــود کــه به وســیله چنــد دوســِت کم وبیــش  ــود، رعیتــى بى ســواد کــه فقــط نقــاش ب ب
ــردازى  ــش نظریه پ ــه برای ــد ک ــانده ش ــت کش ــم و سیاس ــه رئالیس ــلک ب هرهرى مس
کردنــد و بــا ســتایش هاى خــود او را بــاد کردنــد و در نتیجــه او بــاور کــرد کــه هنــرش 

ــه 60). ــى اســت (صفح سیاس
در تحلیـل کالرك، کوربـه دو چهـره متفـاوت دارد. از یـک سـو دهاتى سـاده دل و از 
سـویى روشـنفکر پاریسـى. ازاین رو کالرك در شـناخت کوربه مى پرسـد: هیئـت دهاتى، 
رفتـار دهقانـى و زندگـى وحشـى که کوربه با اسـتادى برگزیـده بود برایش چـه فایده اى 
داشـت؟ و کوربـه را بـه انجـام چه کارى توانا سـاخت؟ تصور مى کنم پاسـخ این باشـد که: 
ایـن نقـاب بـه کوربه فرصت مـى داد در پاریـس در دل جهان هنر بماند بـدون آنکه چون 
میلـه یـا دومیـه جزئى از آن شـود. بـراى آن که در دل جریـان کارها بمانـد و درعین حال 
از آنهـا دور بمانـد، نقـش یـک بیگانـه و اشـغالگر و عامـى را بـازى مى کـرد. کوربـه نقش 

تصویر مردم
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روسـتایى را برگزیـد تـا بـدون بـورژوا شـدن بتوانـد بـر امورى کـه تنهـا بورژواهـا در آن 
واردنـد، احاطـه یابد (ص 68).

کوربه مى خواسـت در پاریس باشـد اما از پاریس نباشـد. نمى توان زندگى را سراسـر 
بـه رفتـن از جایـى بـه جـاى دیگـر سـپرى کـرد، امـا کوربـه در سـال هاى سـى زندگى 
خـود در ایـن کار اسـتادى شایسـته اى یافتـه بـود، از بروکسـل بـه مـون پلیـه، از مونیخ 
بـه بـرن و از سـلن بـه انـدر. در چنیـن جهانـى چگونه مى تـوان زنـده ماند؟ پـس از زنده 
مانـدن، چگونـه مى تـوان برترى یافت، آمـوزش داد و مبـارزه کرد؟ حتماً پوشـیده ماندن 
ضـرورت داشـت و کوربـه از امکانـات پوشـیده ماندن خـود بهره منـد بود: لحـن لجبازانه، 
رفتـار دهاتـى و هیئـت دهقانـى. امـا اینها براى سـبک برترى کافـى نبـود و در اینجا بود 
کـه سـادگى بـه کار مى آمـد. سـادگى بـراى کوربـه راهبـرد رویارویـى بـا پاریـس بـود و 
نوعـى زورمنـدى در برابر سـردرگمى هاى شـهر به حسـاب مى آمد (ص 72). سـادگى، او 
را از جامعـه و آگاهـى نبریـد بلکه برعکس براى او سرچشـمه اطمینان سیاسـى و روحیۀ 

پذیرنـده در برابـر اندیشـه هاى معقـول محیط همه روزگار شـد.
کوربـه اى که مورد نظر کالرك اسـت، هم دهاتى اسـت و هـم نظریه پرداز. هنگامى که 
بایـد آیین گـذار باشـد، دهقـان اسـت و هنگامى کـه بایـد دهقـان باشـد آیین گذار اسـت. 
سـاده مردى اسـت در محاصـرة روشـنفکران، دهقـان زبان درازى اسـت با شـکمى عظیم؛ 
باالتـر از همـه افراطـى اسـت و خودخـواه و خـودرأى (ص 73). بـه نظـر کالرك، کوربـۀ 
نظریه پـرداز، جانـور غریبـى اسـت (ص 70) و آنچـه در وجـود کوربه، بودلر را مى ترسـاند 
و بیـزار مى سـاخت، سـادگى او نبـود، بلکه جزم اندیشـى نظـرى و تصمیم قطعـى او براى 

رسـاندن نظریـه رئالیسـم به نتایـج منطقى خود بـود (ص 69).
کوربـه کـه از یـک سـو نقاشـى در هیئـت دهاتـى و سـرخوش، و از سـوى دیگـر 
نظریه پـردازى قاطـع در زندگـى شـهرى روشـنفکران پاریسـى بـود، وجـه متناقضـى را 
پرورانـد کـه کالرك بـه نقـل از بودلـر او را بوهمـى مى نامـد. بوهمیـا یـک شـیوه زندگى 
و یـک موقعیـت اجتماعـى بـود. نوعـى خـوددارى سرسـختانه از وانهـادن هدف هـاى 
رمانتیسیسـم به شـمار مى آمد. او فردگرایى خودسـوز و سـودایى مسـلک با احساس هاى 
درهم آمیختـه بـود. جایـى میان طبقـات خطرناك، یعنـى کارگران پاریس و روشـنفکران 
بـود، میـان دو طبقـه اى که خود در هـر نظام طبقاتـى، غریب و پیچیده و ناجور شـمرده 
مى شـدند و ایسـتاده و حیـران بودنـد کـه به کـدام اردو تعلق دارنـد. کوربه مـردد ماند و 
بـا تکیـه بـر اندیشـه هاى آرمانشـهرى خـود را کنار کشـید. بودلر بـه نفع بوهمیـا جنگید 

(ص 80).
کالرك، تصویـر کوربـه را در تابلـوى دیـدار جسـتجو مى کنـد. ایـن نقاشـى، مالقات 
کوربـه بـا حامـى اش آلفـرد برویـاس، مسـتخدمش کاالس و سـگش را زمانـى  کـه بـه 
مون پلیـه مسـافرت مى کـرد، تصویـر کرده اسـت. ایـن تابلو از تصویـر داسـتانى عامیانه با 
عنـوان یهـودى سـرگردان وام گرفته اسـت. کالرك دلیـل این کار را روشـن مى داند، زیرا 
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ایـن تابلـو، چهره نگاشـت هنرمنـد اسـت به عنوان فـردى بیگانـه و سـرگردان (ص 306). 
کوربـه کـه در ایـن تصویـر، چهـره به چهـره بورژوازى ایسـتاده اسـت و مى کوشـد فرمى 
بـراى خـود بیابـد، میـان نگرش هـاى گوناگـون ایدئولوژیک در نوسـان اسـت. از یک سـو 
برابرى خواهـى مغـرور رمانتیـک، از سـویى واقعیـت موجود اشـرافیت فئودالى و از سـوى 
دیگـر نظریـه اى کـه خشـن و مهاجـم اسـت (ص 308). کوربـه در مواجهـه با بـورژوازى 
مردد بود؛ از یک سـو رئالیسـتى منتقد و از سـوى دیگر رمانتیسـتى روسـتایى بود. براى 
هنرمنـد ایـن پرسـش مطـرح بود کـه: آیا هسـتى بـورژوازى قهرمانانه اسـت یا پسـت یا 
بـه نحـوى هـر دوى آنهـا؟ آیا بایـد هنرمنـدى بورژوامنـش بـود یـا در اردوى محرومان؟ 
یـا شـاید هـم بتـوان آن طور کـه منظور کوربـه بـود و دوام یافـت، هنرمند مخالـف ماند؟ 

(ص 52).
ایـن ابهـاِم سـاختارى موقعیـت هنرمنـدان و نویسـندگان و در حوزه قدرت اسـت که 
آنـان را وامـى دارد رابطـه اى پـر ضدونقیـض بـا طبقـۀ مسـلط، یعنـى کسـانى که بـورژوا 
مى نامندشـان، و همچنیـن بـا گـروه تحت سـلطه یا «مـردم» برقرار کنند. آنـان به همان 
شـیوه، در مـورد موقعیـت خـود در فضـاى اجتماعى و عملکـرد اجتماعى شـان، تصویرى 
مبهـم در سـر ترسـیم مى کننـد؛ همان گونـه کـه پیـر بوردیو نیـز توضیح مى دهـد: «این 
امـر مبّیـن ایـن واقعیـت اسـت کـه آنـان در معـرِض نوسـاناِت شـدید، به  ویـژه در حیطه 
سیاسـت قـرار مى گیرنـد. بـراى   مثال، هنگامى کـه «چپ» بـه مرکز ثقل میـدان هنر در 
سـال 1848 بـدل شـد، حرکتـى عمومـى به سـوى «هنـِر اجتماعـى» آغاز گردیـد: براى 
نمونـه، بودلـر از «یوتوپیـاى بچگانـۀ هنـر بـراى هنر» سـخن به  میـان آورد و با خشـم از 
هنـِر نـاب یـاد کـرد» (بوردیـو، 1375: 100-101). کوربـه نیـز، همان گونـه کـه کالرك 

توضیـح مى دهـد، مـردد ماند و خـود را کنار کشـید.
چنیـن تضادهایـى در مواضـع هنرمندان، بسـته به آنکه وضعیت سیاسـى چه باشـد، 
بـه  تنـاوب یـا هم زمـان احسـاس مى شـد. در نتیجـه، هنرمنـدان وادار شـدند کـه آدابى 
متضـاد در پیـش گیرنـد. لـذا هنرمنـدان دنیـاى اجتماعـى را بـا مالکـى تقسـیم کردند 
کـه بیـش از همـه زیبایى شـناختى بـود، جریانـى کـه آنها را واداشـت تـا بورژواهـا را که 
عنایتـى بـه هنـر نداشـتند بـا مردم کـه زندانى مسـائل مـادى زندگـى روزمـره بودند در 
یـک طبقـه تحقیرآمیـز قـرار دهنـد. آنان مى توانسـتند به تنـاوب یـا هم زمان یا بـا طبقه 
کارگـر آرمانـى خـود را یکـى کننـد یـا بـا اشـرافیت معنوى، یـا هـر دو را طـرد کنند. به 
تعبیـر بوردیـو: «طـرد هـر دو طـرف «بـورژوا» و «مـردم» و به مـوازاِت آن طـرد «هنـر 
بورژوایـى» و «هنـر اجتماعـى» با اتکاى مسـتمر به اسـلوب و سـبک هنرى میسـر شـد، 
اسـلوبى کـه جـزء قلمـرو ادبى و هنرى ناب بـود. بنابراین وظیفه نوشـتن بـه جنگى مدام 
بـا دو خطـِر مخالـِف هـم بـدل شـد» (بوردیـو، 1375: 103). کوربـه نیـز بـه دنبـال این 
راه سـوم بـود؛ هنرمنـدى کـه همیشـه مخالـف بـود و به هیچ مسـلک و مکتـب و نهادى 

نداشـت. تعلق 
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کوربه، تابلوى دیدار، 1854

نتیجه گیرى: رویکرد و روش شناسى کالرك
تاریـخ هنـر غالبـاً هنرمندمحور یا اثرمحور نگاشـته مى شـود، امـا تاریخ اجتماعـى هنر به 
دنبـال روایـت سـاختارى از موقعیـت هنرمنـد و تولیـد اثر اسـت. رویکردهاى سـاختارى 
بـه هنـر کـه اغلـب وامـدار تحلیل هـاى مارکسیسـتى از «زمینـه» تولید هنر اسـت، قادر 
بـه توضیـح کنشـگرها و عاملیت هـاى هنـرى نیسـتند. از همیـن رو کالرك بـه دنبـال 
تبییـن عاملیت هـاى اثرگـذار جامعـه هنـرى برآمـد. «کالرك، روایت غالب تاریـخ هنر از 
تاریـخ را پس زمینـه اى بى رمـق یـا خنثـى بـراى بررسـى آثـار هنـرى مى دانـد و در برابر 
آن موضعـى مخالـف اختیـار مى کنـد. بـه همان انـدازه نیز منتقـد این تصویـر «مکانیکى 
مارکسیسـتى» اسـت کـه اثـر هنـرى چیـزى جـز «بازتـاب» ایدئولوژى هـا و مناسـبات 

اجتماعـى تاریخى نیسـتند» (هریـس، 1392: 121).
مواضـع کالرك در برابـر تاریخ نـگارى اجتماعـى کالسـیک در نوشـته هاى محققانـى 

چـون آرنولـد هـاوزر را مى تـوان این گونـه نیـز بازخوانـى کرد:
1. کالرك نوشـته هاى پیشـین در حـوزه تاریـخ اجتماعـى هنـر را بیشـتر تاریـخ 
سیاسـى مى دانسـت؛ درحالى کـه تاریخ اجتماعـى با تاریخ سیاسـى متفاوت اسـت. تاریخ 
سیاسـى بـه دنبـال توضیـح تحـوالت قدرت اسـت امـا تاریخ اجتماعـى به دنبـال توضیح 
تأثیـر تحـوالت قـدرت بـر مـردم و هنرمندان اسـت. این گرایـش همـواره در تاریخ نگارى 
هنـر غالـب بوده اسـت، زیـرا مراکز قـدرت، همچـون دربـار، شـکل دهنده و جهت دهنده 
بـه جریان هـاى هنـرى بودنـد و تاریـخ اجتماعى هنـر از تاریخ سیاسـى آن جـدا نبود. اما 
ایـن جدایـى بـا ظهـور هنرمندان مسـتقل پدیـد آمـد. مطالعـۀ کالرك دربـارة کوربه نیز 
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در همین راسـتا اسـت.
2. تاریخ نـگارى پیشـین، سـاختارگرا اسـت. در تحلیل هـاى سـاختارگرا اولویـت بـا 
نظریـه اسـت؛ نظریـه اسـت کـه واقعیـت را توضیح پذیـر مى سـازد. در نتیجـه گاهـى 
بـه شـکل اغراق آمیـزى محّقـق تـالش مى کنـد کـه واقعیـت را بـا نظریـه سـازگار کنـد. 
هنرمنـد،  زندگى نامـۀ  شـرح  از  مى کنـد:  شـروع  واقعیـت  خـود  از  کالرك  درحالى کـه 
مواضـع هنرمنـد در محافل دوسـتان یا نامه نگارى  با دوسـتان و آشـنایان. ایـن به معناى 
تقلیـل مطالعـات اجتماعـى به روان شناسـى گرى نیسـت، بلکه بـه معناى تحلیـل مواضع 
هنرمنـد در جریان هـا و فـراز و فرودهـاى اجتماعـى اسـت. از همیـن رو کالرك تـالش 
مى کنـد بـه آنچـه پیرامـون کوربه گذشـته اسـت، نزدیک شـود، و بـه گفته هـا و نقدهاى 
دیگـران دربـارة خـود کوربـه و آثارش بپـردازد؛ یـا در مجمـوع بتواند «فضـاى خلق اثر» 

را بازسـازى کند.
3. تاریخ نـگارى پیشـین کل گـرا اسـت. بـه تعبیـر هاینریش ولفلیـن به دنبـال تاریخ 
هنـرى بى نـام هنرمند اسـت. اما کالرك این نگـرش را غیرواقعى و ناتـوان در توضیح هنر 
مى دانـد. کالرك بـه عاملیـت هنرمنـد در جریان سـازى هنـر اهمیـت مى دهـد. نمى توان 
هنرمنـد را در تاریـخ منفعـل دانسـت و اثـر هنـرى را بازتـاب شـرایط تصویـر کـرد. اگـر 
کوربـه یـک هنرمنـد اجتماعـى اسـت بـه ایـن دلیل نیسـت که تصویـر مـردم در آثارش 
نمـود مى یابـد بلکـه بـه این دلیل اسـت کـه کوربه تصویـر ویـژه اى از مـردم را در آثارش 
همچـون خاکسـپارى در اورنـان ارائـه مى دهـد، تصویـرى کـه بیشـتر بـه موضع گیـرى 

نزدیک اسـت تـا بازتـاب منفعالنه.
آنچـه کالرك آغـاز کـرد در رویکـرد تاریـخ فرهنگـى قـوت بیشـترى یافـت. پـس از 
دهـۀ1960، «گروهـى از تاریخ نـگاران جـوان مارکسیسـت دسـت بـه انتشـار کتاب هـا و 
مقاالتـى زدنـد بـا عنـوان «تاریـخ از پاییـن» (تاریـخ فرودسـتان و مـردم معمولـى، نـه 
نقـش  دربـارة  روده  جـورج  کالسـیک  آثـار  جملـه  از  و «باالیى هـا»)،  زبـدگان  تاریـخ 
جماعـات مردمـى در شـهر پاریس (هنگام انقالب فرانسـه)، یـا کتاب آلبر سـوبول دربارة 
سـانکولوت هاى پاریسـى (جمهورى خواهـان رادیـکال در انقـالب کبیر فرانسـه)، و کتاب 
معـروف اى پـى تامسـون دربـارة طبقـۀ کارگـر انگلسـتان. بـا الهـام از همیـن گرایش ها، 
در سـال هاى 1960 و 1970 تاریخ نویسـان توجهشـان را از تاریخ نـگارى ســنتى کـه 
دربـارة رهبـران سیاسـى و نهادهاى سیاسـى بـود به سـمت تحقیقاتى در زمینـۀ ترکیب 
اجتماعـى زندگـى روزانـۀ کارگـران، خدمتـگاران، زنـان، گروه هـاى قومـى، و نظیـر اینها 

معطـوف کردنـد (فاضلـى و قلیـچ، 1389).
توجـه کالرك بـه عاملیـت هنرمنـد در کتاب تصویـر مردم، و حتـى پرداختن کالرك 
بـه هنـر شهرسـتانى و بـه قول خـودش اسـناد روزنامه هاى منتشرشـده در شهرسـتان ها 

نیـز از همین جهـت بود.

تصویر مردم
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پى نوشت
1. Timothy James Clark

2. conversion

3. relation
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کالرك، تیموتـى ج. (1396) تصویـر مـردم: گوسـتاو کوربـه و انقـالب 1848، ترجمـۀ علـى 

معصومـى، تهـران: حرفـۀ هنرمنـد.
هریس، جاناتان (1392) تاریخ هنر پیش درآمدى انتقادى، منیژه نجم عراقى، تهران: نشر کالغ.
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چکیده
«ابلیــس»، یکــى از مهم تریــن شــخصیت هاى داســتان آفرینــش در ادیــان و آیین هــاى 
ــاى  ــر تحقیقــى دیــن ملــک طــاووس، زوای مختلــف، جلوه هــاى گوناگونــى یافتــه اســت. در اث
افســانه اى آییــن یزیدیــان و چهــرة ابلیــس در قالــب نمــاد «طــاووس» بررســى شــده اســت. ایــن 
ــان را به عنــوان  ــۀ یزیدی ــر، اســاطیر و باورهــاى عامیان ــا معرفــى ایــن اث نوشــته در نظــر دارد ب
ــا  ــد. ب ــان ده ــازى ها نش ــه و اسطوره س ــم عامیان ــس در فه ــور ابلی ــاى حض ــى از جلوه ه یک
توجــه بــه تحقیقــات گســترده اى کــه در خصــوص یزیدیــان و آییــن آنهــا صــورت گرفتــه اســت، 
ــۀ شــفاهى  ــى و نقــل افســانه هاى عامیان ــات میدان ــر را تحقیق ــن اث ــت عمــدة ای ــوان مزی مى ت

ــوان یافــت. ــار نمى ت پیــروان ایــن آییــن دانســت کــه نظیــر آنهــا را در ســایر آث

کلیدواژه: داستان آفرینش، ابلیس، یزیدیان، ملک طاووس

مقدمه
ــا ناشــناخته ها دانســت،  نمادســازى را مى تــوان یکــى از شــیوه هاى رویارویــى انســان ب
ناشــناخته هایى کــه بــراى توجیه پذیــر شــدن در قالــب یــک شــىء، شــخصیت، تصویــر 
ــه انســانى  ــن ســبب اســت ک ــه همی ــر مى شــوند. شــاید ب ــدة محســوس ظاه ــا پدی ی
کــه بــا نیــروى نامرئــى بــاد بــه جلــو رانــده شــده یــا حرکــت برگ هــا را دیــده اســت، 
رب النــوع  بادهــا را آفریــده تــا بتوانــد بــاِد ناشــناخته را تحــت ســلطۀ شــناخته هاى خــود 
درآورد و ملمــوس ســازد. گاه نیــز بشــر بــا تجربیــات درونــى خــود بــا حقایقــى مــاوراى 
ــه رو شــده و خواســته از اســرار پیــش از پیدایــش و پــس از مــرگ خــود  انســانى روب
ــد؛ بنابرایــن قصه هــا و روایت هــاى فراوانــى را از جهــان دیگــر خلــق کــرده اطــالع یاب

 زهرا عامری
ameri.zahra65@yahoo.com  دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا

در گذر از ِمه
      :      
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و نمادهایــى همچــون رودخانــه، پــل، ســگ، درخــت و غیــره را بــراى بصــرى ســاختن 
تخیــالت خویــش بــه کار گرفتــه اســت. در دوره هــاى بعــد نیــز اگرچــه ادیــان 
ــراى گفتــن  ــراى بشــر تبییــن کننــد، تــالش ب کوشــیده اند رازهــاى جهــان دیگــر را ب
ــاره ســخن را بــه نمادهــا کشــانده اســت؛ زیــرا ذاِت ســخن گفتــن از  از نادیده هــا، دوب
مــاوراء، جهــان دیگــر و معانــى گســتردة آن فراتــر از گنجایــش کلمــات ســاده اســت. 
نمــاد در ایــن مفهــوم بــه معنــاى غیرواقعــى بــودن پدیــدة دینــى نیســت بلکــه تنهــا بــه 
راه دیگــرى بــراى بیــان ایــن مفاهیــم واال اشــاره دارد. همیــن امــر اســت کــه همــواره 

ــا تأویــالت گســترده روبــه رو ســاخته اســت. مباحــث دینــى را ب
ــر  ــالوه ب ــه ع ــت ک ــش اس ــئلۀ آفرین ــى مس ــم دین ــیار مه ــث بس ــى از مباح یک
روایت هــاى ادیــان توحیــدى، دربــارة آن افســانه هاى فراوانــى ســاخته شــده و 
ــژه اى یافتــه  ــه آن وارد شــده اند. در ایــن میــان، ابلیــس نقــش وی نمادهــاى فراوانــى ب
اســت، هــم بــه ایــن دلیــل کــه او ضدقهرمــان و چهــرة منفــى ایــن داســتان اســت و 
هــم بــه ایــن ســبب کــه در داســتان ها و آیین هــاى گوناگــون چهــرة متفاوتــى یافتــه و 
گاه بــا نمادهــاى دیگــر درآمیختــه اســت. اگرچــه ذات نمــاد و خاصیــت تأویــالت متضاد 
آن، ایــن وجــه افتــراق را توجیــه مى کنــد، توجــه بــه ایــن شــخصیت و چهــرة نمادیــن او 
در آییــن یزیدیــان از بُعــد هنــرى و اســاطیرى تأّمل انگیــز اســت. در مجمــوع مى تــوان 
ــه اى دانســت کــه در  ــه اى از نمادپردازى هــاى عامیان ــه را نمون ــد آیینــى ایــن فرق عقای
رأس آنهــا نمــاد ملــک طــاووس قــرار دارد و ســایر نمادهــاى گیاهــى، حیوانــى و انســانى 

ــد. ــکل گرفته ان ــول آن ش ح
ــى و  ــون دین ــتان آفرینــش در مت ــن شــخصیت هاى داس ــى از مهم تری ــس، یک ابلی
عرفانــى و نیــز باورهــاى عامیانــه، در ســه نقطــۀ پرتپــش ایــن داســتان، خــود را نشــان 
داده اســت: در لحظــۀ آفرینــش آدم، در زمــان بــه خالفــت رســیدن او و در هبــوط. در 

■ آساطوریان، گارنیک و ویکتوریا آراکلوا (1397) دین 
ملک طاووس، یزیدى ها و جهان معنوى آن ها، ترجمۀ 

آرش طهماسبى، تهران: فرهامه.
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ــر  ــوط جلوه گ ــتان هب ــس در داس ــور ابلی ــش حض ــگفت انگیزترین بخ ــان، ش ــن می ای
شــده اســت. در ایــن داســتان ابلیــس کــه هنــوز اثــرى از فرشــته اى مغــرور در وجــودش 
باقــى مانــده اســت، ســعى مى کنــد بــه بهشــت وارد شــود و زوج نخســتین را بفریبــد. 
برخــى ورود ابلیــس بــه مــرز ممنوعــۀ بهشــت را بــه کمــک دو یاریگــر مــار و طــاووس 
ــه  ــه افزونه هــاى اســاطیرى و عامیان ــا ایــن دو موجــود در گــذر زمــان ب دانســته اند، ام
ــن  ــده اند. در ای ــل ش ــتان آفرینــش تبدی ــود داس ــى از مباحــث ِمه آل ــه یک ــته و ب آغش
ــده  ــه آن ش ــق ب ــد عتی ــه در عه ــاره اى ک ــل اش ــه دلی ــار ب ــور م ــینۀ حض ــان پیش می
ــه ُجســتن  ــل شــده ک ــن گمشــده اى تبدی ــاِد رنگی ــه نم آشــکارتر اســت و طــاووس ب
پیشــینۀ آن کار آســانى نیســت. شــاید بتــوان قدیم تریــن حضــور طــاووس را در یــک 
متــن دینــى فارســى، در روایــت بازمانــده اى از عهــد ساســانى دانســت. در ایــن روایــت، 
ــق  ــى خل ــد توانای ــت کن ــراى اینکــه ثاب ــدة اهریمــن اســت و اهریمــن ب طــاووس آفری
ــد  ــاووس را مى آفرین ــد، ط ــن کن ــد چنی ــود نمى خواه ــا خ ــودات نیــک را دارد ام موج
(زنــر، 1388: 360). بــه نظــر مى رســد طــاووس بعدهــا بــا توجــه بــه باورهــاى عامیانــه 
بــه داســتان هبــوط وارد شــده و در تفاســیرى همچــون تفســیر طبــرى و قصص االنبیــاء 
ــار و  ــدد از م ــات متع ــاطیر و روای ــه اس ــال اگرچ ــت. به هرح ــده اس ــاره ش ــه آن اش ب
طــاووس به مثابــۀ یاریگــران ابلیــس یــاد کرده انــد، مى تــوان ایــن دو موجــود را 
تمثالــى از ابلیــس دانســت و بهتریــن نمــود ایــن فرضیــه را در باورهــاى یزیدیــان یافــت.
یکــى از بهتریــن منابــع در ایــن زمینــه، کتــاب دیــن ملــک طــاووس اثــر پروفســور 
ــوان  ــر را مى ت ــوا اســت. اهمیــت ایــن اث ــا آراکل گارنیــک آســاطوریان و دکتــر ویکتوری
در دیــد جامــع و روِش تحقیــق مؤلفــان دانســت کــه بــر پایــۀ متــون مقــدس یزیدیــان 
ــن جوامــع در ارمنســتان، گرجســتان، روســیه و  ــان ای ــى مردم ــز مطالعــات میدان و نی
ترکیــه در طــول چهــارده ســال انجــام پذیرفتــه  اســت. در میــان افســانه هاى نقل شــده 
ــد  ــعى کرده ان ــه س ــد ک ــى را دی ــاطیرى مردم ــى اس ــوان جهان بین ــر، مى ت ــن اث در ای
پاســخى بــراى چیســتى و چگونگــى آفرینــش بیاینــد و تحــت تأثیــر عقایــد برخــى از 
صوفیــان مســلمان1 گنــاه ابلیــس را بــه تقدیــر او نســبت دهنــد و چهــرة دیگــرى از ایــن 

موجــود بــه نمایــش بگذارنــد.

بحث و بررسى اثر
ــل اول و دوم،  ــان در فص ــت. مؤلف ــده اس ــم ش ــل تنظی ــت فص ــور در هف ــاب مذک کت
ــراى  بــه اثبــات یکتاپرســتى یزیدیــان پرداخته انــد. آنهــا معتقدنــد اگرچــه یزیدیــان، ب
ــخصیت  ــد و دو ش ــژه اى قائل ان ــى) او ارزش وی ــار (تجل ــت آوات ــاووس و هف ــک ط مل
ــال  ــد، بااین ح ــدس مى دانن ــد را داراى تق ــلطان یزی ــدى و س ــیخ ع ــى ش ــر یعن دیگ
ــه خــداى  ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد. «ب ــاد دارن ــزرگ اعتق ــد ب ــه یگانگــى خداون ــان ب همچن
بــزرگ یزیدیــان على رغــم اینکــه خالــق جهــان هســتى اســت کامــًال بــه سرنوشــت آن 
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نقد کتاب پژوهشى (هنـــر)

ــد»  ــا سرنوشــت انســان نمى ده ــوى ی ــور دنی ــه ام ــى ب ــچ اهمیت ــا اســت و هی بى اعتن
ــد بســیار  ــن، خداون ــن آیی ــروان ای ــوا، 1397: 29). در اندیشــۀ پی (آســاطوریان و آراکل
ــدى و  ــاووس، شــیخ ع ــِث ملــک ط ــق تثلی ــا از طری ــال او را تنه ــى اســت و اعم متعال
ــاى  ــر مبن ــه ب ــرد. اگرچ ــوان درك ک ــاووس ـ مى ت ــک ط ــژه مل ــد ـ به وی ــلطان یزی س
متــن مقــدس یزیدیــان، کتــاب جلــوه، بــه نظــر مى رســد ملــک طــاووس در باالتریــن 
حــّد مخلوقــات قــرار دارد و حتــى آفرینــش گیتــى از او بــوده اســت؛ مى تــوان فرضیــۀ 
ــاده اســت و آن  ــاق افت ــان اتف ــخ ادی ــدرت در تاری ــه ن دیگــرى را مطــرح کــرد کــه «ب
ــر او اســت»  ــى تصوی ــدة اصل ــه نماین ــدا ب ــق از خ ــاد خال ــات و ابع ــام صف تفویــض تم
(همــان: 46). بنابرایــن، ناگهــان ملــک طــاووس بــا صفاتــى همچــون پــروردگار ســتوده 
ــاد نســل و بقــاى  ــوه مى کنــد و چاره ســاز ازدی ــۀ یاریگــر مردمــان جل مى شــود، به مثاب
ــده اســت کــه ملــک  ــان، آم ــاب ســیاه، متــن مقــدس یزیدی ــان مى شــود. در کت آدمی
ــز  ــد نی ــد؟ خداون ــد ش ــاد خواه ــه زی ــد: نســل آدم چگون ــد مى پرس ــاووس از خداون ط
ــوط آدم  ــب ابلیــس و هب ــوم فری ــه او مى ســپارد. در اینجــا مفه ــر را ب ــن ام ترتیــب ای
ــدن آدم،  ــس از ران ــت ابلی ــود و نی ــر مى ش ــر جلوه گ ــه اى دیگ ــر به گون ــان دیگ در ادی
خیرخواهانــه مى گــردد. پــس ملــک طــاووس، آدم را بــه خــوردن گنــدم ترغیــب  و او را 
به تنهایــى در زمیــن رهــا مى کنــد. ســپس جبرئیــل بــه فرمــان خــدا، حــوا را از دنــدة 
آدم مى آفرینــد. ملــک طــاووس نیــز بعدهــا بــه خاطــر انســان ها از بهشــت بــه زمیــن 
مى آیــد. بــه نظــر مى رســد ایــن داســتان، «تلفیقــى از ســنن یهــودى، اســالمى و محلــى 
ــور  ــم جفت وج ــار ه ــز در کن ــلیقه و بحث انگی ــه اى بى س ــه به گون ــد ک ــان باش یزیدی
ــوط  ــى ابلیــس را در داســتان هب ــان: 50) و قصــد دارد نقــش منف شــده اســت» (هم
دگرگــون ســازد. افســانۀ شــفاهى دیگــرى نیــز بــه همیــن اندیشــه اشــاره دارد و مؤیّــد 
ــور بى پایــان  ایــن مطلــب اســت. در ایــن افســانه، ملــک طــاووس همچــون ذره اى از ن
ــن،  ــه از زمی ــد ک ــن ســبب خداون ــه همی ــات مى بخشــد. ب ــور حی ــن ســیاه، ن ــه زمی ب
دور و بیــزار اســت، ملــک طــاووس را از درگاه خــود مى رانــد. بــه دنبــال قهــر خداونــد 
ــاه  ــتاره ها، م ــد. س ــاووس روى برمى گردانن ــک ط ــز از مل ــن نی ــودات زمی ــام موج تم
ــا آغــوش  ــن او را ب ــا زمی ــد. تنه ــدن نمى دهن ــدن و آرمی ــه او اجــازة مان و خورشــید ب
ــد،  ــوش کرده ان ــداکارى او را فرام ــى ف ــه گوی ــان ک ــال آدمی ــرد. بااین ح ــاز مى پذی ب
ــد و  ــان مى اندازن ــر او آب ده ــد، ب ــش مى زنن ــد، کتک ــرش مى کنن ــدش، تحقی مى رانن
نفرینــش مى کننــد. در ایــن میــان گروهــى از مــردم یعنــى یزیدیــان، او را مى شناســند 
ــز در  ــروردگار نی ــد. پ ــاه مى دهن ــه او پن ــد ب ــاد دارن ــه ی ــداکارى او را ب ــه ف و درحالى ک
ــه نشــان بخشــش  ــازد ک ــر مى س ــمان ظاه ــى را در آس ــل، رنگین کمان ــن عم ــر ای براب
ــس،  ــروان ابلی ــت پی ــد اس ــوزف (Isya Joseph) معتق ــیا ج ــت. ایس ــان اس ــن مردم ای
ــج مجــازات موقــت را تحمــل  پادشاهشــان را فرشــته اى هبوط کــرده مى داننــد کــه رن
ــال  ــا به هرح ــت ام ــروردگار اس ــر پ ــان او در براب ــۀ طغی ــه نتیج ــى ک ــد، مجازات مى کن
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ــا فرشــتگانش  ایــن امــرى خدایــى اســت و انســان ها نمى تواننــد در ارتبــاط خداونــد ب
دخالــت کننــد (Joseph,1919:154). بــا همــۀ ایــن توصیفــات، ملــک طــاووس بى گمــان 
ــایگى  ــرا در بســتر و همس ــى اســت زی ــاى گســترة مذهب ــن نماده یکــى از عجیب تری
اقوامــى ســر بــرآورده اســت کــه همــواره ابلیــس و طــاووس را نمــادى از شــّر و شــیطان 

ــد. ــح کرده ان ــته و آن دو را تقبی دانس
در فصــل ســوم و چهــارم ایــن اثــر دو ضلــع دیگــر تثلیــث یزیدیــان و شــیخ عــدى 
و ســلطان یزیــد معرفــى شــده اســت. یزیدیــان، شــیخ عــدى را فــردى مى داننــد کــه 
در ســال 1057 میــالدى در لبنــان بــه دنیــا آمــد و دوران تحصیــل خــود را در خدمــت 
احمــد غّزالــى، فیلســوف برجســته، گذرانــد. ســرانجام در اواخــر قــرن یازدهــم میــالدى 
بــه اللــش در نزدیکــى موصــل بازگشــت و همان جــا اقامــت گزیــد. ســپس بــه دلیــل 
ــى  ــرة صوفیان ــوان از زم ــد. او را مى ت ــاص ش ــام و خ ــهرة ع ــش ش ــز کرامات ــد و نی زه
ــر  ــگرفى ب ــر ش ــر تأثی ــن ام ــته اند و همی ــّرا پنداش ــاه مب ــه ابلیــس را از گن دانســت ک
ــا شــاخ و  ــا ب ــه بعده ــن شــیخ ک ــان گذاشــت. شــهرت افســانه اى ای ــاى یزیدی آموزه ه
ــزد پیــروان  ــه آمیخــت، از او شــخصیتى برجســته در ن بــرگ افســانه پردازى هاى عامیان
ــث  ــوم تثلی ــع س ــۀ ضل ــز به مثاب ــد نی ــلطان یزی ــر او، س ــالوه ب ــاخت. ع ــن س ــن آیی ای

یزیــدى اســت کــه نامــش در یکــى از دعاهــاى بســیار مهــم یزیدیــان آمــده اســت.
فصــل پنجــم ایــن اثــر یکــى از زیباتریــن و اســاطیرى ترین بخش هــاى ایــن کتــاب 
اســت کــه بــه بررســى حلقــه اى از رب النوع هــا و فرشــتگان محافــظ در نــزد یزیدیــان 
اختصــاص یافتــه اســت. عــده اى از ایــن شــخصیت ها از خویشــان و اطرافیان شــیخ عدى 
ــا مقدســان آیین هــاى تصــوف،  ــى ی و گروهــى دیگــر از شــخصیت هاى برجســتۀ محل
نظیــر منصــور حــالج هســتند. همچنیــن گروهــى از شــخصیت هاى قرآنــى و توراتــى 
ــن  ــه هاى ای ــه اندیش ــز ب ــم (ع)، خضــر (ع)، موســى (ع) و عیســى (ع) نی ــر ابراهی نظی
ــر ایــن شــخصیت ها، گروهــى از چهره هــاى اســطوره اى و  ــد. عــالوه ب آییــن راه یافته ان
ــن  ــۀ ای ــوان حلق ــى مى ت ــده اند. به طورکل ــه وارد ش ــن حلق ــز در ای ــطوره اى نی نیمه اس
شــخصیت هاى مقــدس را بــه شــخصیت هاى انســانى و نیــز حیوانــات، نباتــات و اجــرام 

و پدیده هــاى آســمانى تقســیم کــرد.
نیمه خدایــاِن ایــن فرقــه کســانى هســتند کــه یــا بــر جنبه هــاى گوناگــون 
ــه  ــى ب ــاى طبیع ــه، پدیده ه ــگ عام ــا در فرهن ــد ی ــارت دارن ــرى نظ ــاى بش فعالیت ه
شــکل آنهــا تصــور و ترســیم شــده اســت. بــه همیــن دلیــل مى تــوان گــروه عظیمــى از 
ایــن چهره هــا را بــا عناویــن گوناگونــى مطــرح کــرد کــه غالبــاً دربــارة خویشــکارى آنهــا، 
ــت  ــخیص هوی ــانه ها تش ــن افس ــاخت ای ــیر دور س ــه و مس ــکل گرفت ــانه هایى ش افس
واقعــى و چگونگــى آمیختگــى آنهــا را بــا یکدیگــر دشــوار کــرده اســت. بــا وجــود ایــن، 
محّققــان در ایــن فصــل ســعى کرده انــد بــا در کنــار هــم قــرار دادن منابــع شــفاهى و 
نوشــتارى پیــروان ایــن آییــن و نیــز یافتــن ســابقۀ حضــور ایــن شــخصیت ها در منابــع 

در گذر از ِمه
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ــراى  ــد. ب ــه دهن ــا ارائ ــن رب النوع ه ــرى از ای ــر، شــکل واضح ت ــوام دیگ ــاى اق و آیین ه
ــه در  ــته اند ک ــوع آذرخــش دانس ــان» را رب الن ــه رش ــن «مام ــن آیی ــروان ای ــال پی مث
ــاد شــده اســت.  ــروس» ی ــا عنــوان «شــیخ اب ــار از او ب ــور یزیــدى یــک ب ــع فولکل مناب
ــرق باشــد. گویــى  ــر ـ ب ــه معنــى اب ــروس ترکیبــى از اَور ـ بِروســک ب ممکــن اســت اب
شــیخ ابروســک همــان شــیخ ابــر و بــرق اســت کــه حــرف «ك» را از «بروســک» حــذف 
ــروس  ــام آباب ــه ن ــرى ب ــخصیت دیگ ــتان از ش ــاى ارمنس ــه یزیدى ه ــد. ازآنجاک کرده ان
ــرد و  ــه یابى ک ــر ریش ــه اى دیگ ــوع را به گون ــن رب الن ــام ای ــوان ن ــد، مى ت ــام برده ان ن
آن را عمــو آذرخــش دانســت. در واقــع بــه کارگیــرى عنــوان صمیمانــۀ عمــو بــه تفکــر 
خــوش عامیانــه اى اشــاره دارد کــه آن را ماننــد شــکلى از جلــب دوســتى نیــروى قهــار 

ــوا، 1397: 121). ــرده اســت (آســاطوریان و آراکل ــه کار ب و مخــرب طبیعــت ب
یــادآورى ایــن نکتــه ضــرورى اســت کــه تــالش پیــروان آیین هــاى مختلــف بــراى 
ســاخت رب النوع هــاى عناصــر طبیعــت در بســیارى از مــوارد تنهــا تالشــى براى تجســد 
ــاى  ــراى پدیده ه ــا ب ــا نه تنه ــن آنه ــوده اســت. همچنی ــا ب ــن پدیده ه ــه ای بخشــیدن ب
ــا  ــا ب ــد ت ــى، خدایــى مرئــى مى آفریدن ــراى بســیارى از مفاهیــم نامرئ طبیعــت بلکــه ب
ــور  ــان گاه ام ــن می ــد. در ای ــوس کنن ــى را ملم ــور حس ــت ام ــه آن، دریاف ــتغاثه ب اس
ــى  ــانه هاى گوناگون ــپرده و افس ــى س ــه رب النوع ــرگ، ب ــش و م ــون زای ــى همچ مهم
دربــارة آن پرداختــه مى شــده اســت. ســنت شــفاهى یزیدیــان نیــز از ایــن امــر مســتثنا 
ــد کــه حامــى  ــاور دارن ــاط (Pira-Fat) ب ــام پیــر آف ــه ن ــه رب النوعــى ب نیســت. آنهــا ب
ــد. در  ــام آل حفاظــت مى کن ــه ن ــوى ب ــد دی ــا را از گزن ــوزادان اســت و آنه ــا و ن زائوه
ــن  ــود دارد. در ای ــى غیرمســتند وج ــاط و خویشــکارى او روایت ــر آف ــاط پی ــورد ارتب م
ــان) نطفــۀ  روایــت آمــده اســت کــه شــیخ ابوبکــر (تجّســد میکائیــل در ســنت یزیدی
یزیدیــان را بــه پیــر آفــاط ســپرده اســت. او نیــز ایــن نطفــه را هفتصــد یــا هفت هــزار 
ــن  ــارة ای ــه درب ــرده اســت. در روایت هــاى دیگــرى ک ــى امــن حفــظ ک ســال در مکان
شــخصیت وجــود دارد مى تــوان آمیختگــى او را بــا آناهیتــا دیــد کــه دلیــل موّجــه آن، 

ــدة ایــن الهــه اســت. ــا ســرزمین هاى پذیرن همجــوارى پیــروان ایــن فرقــه ب
 (Xatuna-Farxa) ــا ــام خاتونافرخ ــه ن ــرى ب ــوع دیگ ــاط، رب الن ــر آف ــار پی در کن
مشــاهده مى شــود کــه خویشــکارى نزدیکــى بــا پیــر آفــاط دارد. بنابرایــن اگرچــه پیــر 
آفــاط، مراقــب زنــان در دورة زایمــان اســت، خاتونافرخــا نیــز نقــش حمایتــى خــود را در 
دوران چهــل روزة پــس از تولــد نــوزاد نشــان مى دهــد. در واقــع خاتونافرخــا را مى تــوان 
ــرى دارد. ــاط دانســت کــه حــوزة فعالیت هــاى محدودت ــر آف ــرى از پی نســخۀ ضعیف ت

ــام  ــه ن ــیخى ب ــان، ش ــفاهى یزیدی ــانه هاى ش ــخصیت هاى افس ــر از ش ــى دیگ یک
شــیخ کــراس یــا روح لبــاس اســت کــه خویشــکارى اســاطیرى حیــرت آورى دارد. نــام 
ایــن شــیخ بــه اســتعارة زیبایــى از مــرگ پیونــد یافته اســت. در واقــع ازآنجاکــه درآوردن 
جامــه را مى تــوان اســتعاره اى از مــرگ و تــن کــردن جســمى تــازه یــا تناســخ دانســت، 
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مى تــوان حــوزة وظایــف او را در ارتبــاط بــا مــرگ و تناســخ تعریــف کــرد. ایــن اســتعاره 
ــورد  ــز م ــوى نی ــه در یکــى از مرثیه هــاى مان ــوان تفکــرى گنوســى دانســت ک را مى ت
ــرد ــه درک ــن ب ــم را از ت ــاى جس ــاس زیب ــى) لب ــت: «او (مان ــه اس ــرار گرفت ــه ق توج

ــد  ــال بای ــوا، 1397: 170). بااین ح ــاطوریان و آراکل ــل از آس ــه نق ــت)» (ب (= درگذش
توجــه داشــت کــه یزیدیــان در کنــار مفهــوم ســنتى بهشــت و دوزخ، مقولــۀ تناســخ را 
مفهومــى فرعــى درنظــر مى گیرنــد و ایــن دو مفهــوم متضــاد در کنــار هــم در جهان بینى 
آنهــا مشــهود اســت. نقــش ایــن شــیخ را همچنیــن مى تــوان بــا خویشــکارى خدایــان 
مانــوى ـ قبطــى یکــى دانســت. در عقایــد مانــوى هنــگام مــرگ، فرشــته اى بــا جامــه اى 
از نــور بــر فــرد ظاهــر مى شــود و لبــاس واقعــى او، یعنــى ذات واقعــى اش را در قالــب 
جامــه اى از نــور بــه او مى پوشــاند. ایــن تصــور کــه شــیخ کــراس، مســئول فراینــد مــرگ 
اســت و به نوعــى بــا جامــه پیونــد یافتــه اســت، ایــن تصویــر مانویــان را بــه یــاد مــى آورد 

و نقــش او را بیشــتر قابــل تصــور مى ســازد.
عــالوه بــر ایــن شــخصیت ها مى تــوان بــه رب النوع هــاى افســانه اى مقــدس 
ــاى  ــرات و تالش ه ــه اى از تفک ــده از مجموع ــک برآم ــر ی ــه ه ــرد ک ــاره ک ــرى اش دیگ
ذهنــى مردمانــى اســت کــه ســعى کرده انــد دوســتى طبیعــت را جلــب کننــد یــا عناصر 
طبیعــت را بــه شــکل نمادیــن و مطابــق بــا اندیشــه هاى خویــش درآورنــد. از ایــن میــان 
مى تــوان بــه ممــه شــیوان و گاوان زرزران (رب النوع هــاى گله هــاى دام)، فرشــتۀ 
ــان (رب النــوع قضیــب)، درویــش ارض (رب النــوع زمیــن)، شــیخ علــى شمســان  مهرب
ــر اســتر (روح رختخــواب)  (حامــى مســافران)، خطاجــوت (روح شــخم و کشــت) و پی

اشــاره کــرد.
فصــل ششــم ایــن اثــر به نوعــى دنبالــۀ اندیشــۀ فصــل گذشــته اســت و بــه ادامــۀ 
ــرام  ــت و اج ــاى طبیع ــان، جلوه ه ــوران، گیاه ــت جان ــب اهمی ــوع در قال ــان موض هم
ــراى  ــان ب ــات، یزیدی ــان حیوان ــت. در می ــه اس ــان پرداخت ــر یزیدی ــمانى از منظ آس
ــه اى از  ــوان گون ــت (به عن ــاووس)، آفتاب پرس ــرى از ط ــکل دیگ ــوان ش ــروس (به عن خ

ــد. ــژه اى قائل ان ــت وی ــگ اهمی ــار) و س م
برخــى از گیاهــان نیــز بــراى پیــروان ایــن آییــن اهمیــت خاصــى یافته انــد کــه در 
ــوان «درخــت» را مشــاهده کــرد. درخــت کــه در فرهنــگ و اســاطیر  ــا مى ت رأس آنه
جهــان نقــش گســترده و بى چــون و چرایــى دارد، در ســنت یزیدیــان نیــز ظاهــر شــده 
اســت. اگرچــه در افــکار آنــان هیــچ نشــانى از پرســتش درخــت دیــده نمى شــود امــا 
در رســوم آنهــا درخــت تقــدس ویــژه اى دارد. در نــزد پیــروان ایــن فرقــه، نــوع درخــت 
اهمّیــت نــدارد بلکــه تقــدس آن وابســته بــه مــکان رویــش، ســن و شــکل آنهــا اســت. 
یزیدیــان در رســوم خــود آییــن «درخــت آرزو» را بــه جــاى مى آورنــد کــه بــا برگــزارى 
ــه  ــان موردتوج ــر گیاه ــرد. از دیگ ــورت مى گی ــز ص ــر پایی ــى در اواخ ــن و قربان جش
ــان «پیــاز» اســت. حکایتــى وجــود دارد کــه در آن از یــک یزیــدى مى پرســند:  یزیدی

در گذر از ِمه
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«وقتــى شــاه شــدى مى خواهــى چــه کار کنــى؟» و او پاســخ مى دهــد: «پیــاز خواهــم 
خــورد!». همچنیــن مشــاهده شــده اســت کــه آنهــا حتــى افــراد ثروتمنــِد درگذشــته را 
ــه  ــاالً ریش ــال احتم ــن اعم ــد. ای ــاز مى کارن ــزارش پی ــر م ــویند و ب ــاز مى ش ــا آب پی ب

در اهمیــت ایــن گیــاه در ایمــن ســاختن روح متوفــى از شــر نیروهــاى تاریکــى دارد.
از دیگــر گیاهــان مــورد احتــرام یزیدیــان مى تــوان بــه مهرگیــاه و چندیــن درخــت 
نامعلــوم اشــاره کــرد. یکــى از ایــن درختــان بــا عقایــد مذهبــى یزیدیــان پیونــد یافتــه 
ــه  ــه، خرق ــرگ آن مى انداخت ــاخ و ب ــود را روى ش ــۀ خ ــرد خرق ــه ف ــت. هنگامى ک اس

ــا فــرد، رنــگ خاصــى بــه خــود مى گرفتــه اســت. متناســب ب
در رأس توجــه یزیدیــان بــه اجــرام آســمانى ـ هماننــد ســایر ملــل و اقــوام ـ «مــاه» 
قــرار گرفتــه اســت. ایــن توجــه بــه انــدازه اى اســت کــه آنهــا حتــى مــاه را در قالــب 
ــرات  ــه تغیی ــا توجــه ب ــن تجســد بخشــیده اند. ب ــام فخرالدی ــه ن شــخصیتى مقــدس ب
ــارة آن افســانه هاى فراوانــى شــکل گرفتــه  ــدر همــواره درب دائمــى مــاه از هــالل بــه ب
اســت. یزیدیــان نیــز افســانه هایى در ایــن خصــوص دارنــد. در یکــى از ایــن افســانه ها 
ــاه برخــالف هنجارهــا عاشــق  ــد. م ــاه و خورشــید خواهــر و برادرن آمــده اســت کــه م
ــه  ــه اســت ک ــن عشــق یک طرف ــذاب ای ــج و ع ــر رن ــه خاط ــود. ب ــود مى ش ــر خ خواه
ــن یکــى  ــر ای ــالوه ب ــردد. ع ــده مى گ ــاره زن ــرد و دوب ــر مى شــود، مى می ــدام پی ــاه م م
دیگــر از مــواردى کــه مــاه را بیش ازپیــش بــه عرصــۀ ابهــام و خیــاالت بشــر و ســاخت 
افســانه ها وارد کــرده، پدیــدة «خســوف» اســت. یزیدیــان در ادامــۀ افســانۀ عشــق مــاه 
بــه خواهــر خویــش، خســوف را حقــۀ مــاه بــراى نزدیــک شــدن بــه خورشــید مى داننــد. 
مــاه صــورت خــود را مى پوشــاند امــا فرشــتگان کــه بــا ایــن هنجارشــکنى مخالف انــد 
ــاه او را  ــدن م ــا دی ــا ب ــه خورشــید کمــک مى کننــد ت ــار مى زننــد و ب حجــاب او را کن

بشناســد و از او بگریــزد.
مــاه را همچنیــن داراى خاصیــت درمانگــرى دانســته  و در آیین هــا و مراســم 
مختلــف بــه او توســل ُجســته اند. بــراى مثــال مــادران، فرزنــدان بیمــار خــود را هنــگام 
ــب  ــر ل ــه زی ــد، درحالى ک ــا نظــر کن ــر آنه ــاه ب ــا م ــد ت ــرون مى برن ــو بی ــاه ن ــول م حل
مى خواننــد: «اى مــاه نــو، تــو مــادر [واقعــى] ایــن کودکــى و مــن نامــادرى اش هســتم. 
ــۀ پشــت ایــن اســتغاثه ها،  ــدوه مادران ــده». ان ایــن کــودك را از شــر بیمــارى نجــات ب
ــر  ــه ه ــه ب ــود دارد ک ــانى را در خ ــن حــس انس ــر و اصیل تری ــکل تفک ــن ش بدوى تری

ــا کــودك خویــش را نجــات دهــد. ــدازد ت ــده اى چنــگ مى ان طریــق و هــر پدی
ــورد توجــه  ــز از عناصــر م ــر پهنــۀ بى کــران آســمان نی «ســتاره» هاى درخشــان ب
ــد،  ــا تول ــتاره ها را ب ــر س ــوام دیگ ــد بســیارى از اق ــز همانن ــا نی ــد. آنه ــان بوده ان یزیدی
ــر  ــتاره ها ب ــر س ــه تأثی ــان ب ــا چن ــته اند. آنه ــط دانس ــراد مرتب ــت اف ــرگ و سرنوش م
ــتاره ها  ــى از س ــم عروس ــه مراس ــم از جمل ــى مراس ــه در بعض ــد ک ــت معتقدن سرنوش
ســتارگان،  مى خواننــد: «آه  جــوان  دختــران  حــال  ایــن  در  مى طلبنــد.  کمــک 
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ســتارگان، ســتارگان درخشــان! نگاهــى بــر مــا بیندازیــد، بــر شــادى مــا، رحمــت خــود 
را بــر عــروس و دامــاد فــرود آوریــد». البتــه بــه همــان انــدازه کــه ســتارگان مى تواننــد 
خوش یمــن باشــند و سرنوشــت نیکــى بــراى فــرد بــه ارمغــان آورنــد، ســتاره دنبالــه دار 
پدیــدة وحشــتناکى اســت کــه موجــب بدبختــى و دشــمنى مى شــود. آنهــا ایــن ســتاره 
ــام شــاعرانۀ آن برخــالف تأثیــر منفــى اش، زیبــا و  را «ســتارة مــودار» مى نامنــد کــه ن

دلنشــین و یــادآور زنــى پــّران بــا گیســوانى بلنــد در پــى خویــش اســت.
«رنگین کمــان» نیــز در بــاور ایــن مردمــان، نمــودى از کمربنــد ســلیمان نبــى(ع) 
اســت کــه اگــر کســى بتوانــد درســت زیــر آن بایســتد بــه تمــام آرزوهایــش خواهــد 

رســید و اگــر کســى از زیــر آن رد شــود، تغییــر جنســیت خواهــد داد.
در هفتمیــن و آخریــن فصــِل ایــن اثــر بــه آمیختگــى آییــن یزیــدى بــا اعتقــادات 
ــن آییــن را التقاطــى از فرقه هــاى  ــان در مجمــوع ای دیگــر توجــه شــده اســت. محّقق
افراطــى شــیعه، تصــوف و آموزه هــاى گنوســى دانســته اند کــه به نوعــى در زیــر ســایۀ 
ــه اســت،  ــى او شــکل گرفت ــاع از ابلیــس و تقدیرگرای ــان در دف ــر برخــى از صوفی تفک
ــر ســرکوب هاى جوامــع اســالمى، صوفیــان  حتــى اگــر در دوره هایــى یزیدیــان در براب

را کــّذاب یــا دیوانــه نامیــده باشــند.
ــر بیشــتر  ــه، نویســندگان در ایــن اث ــروان ایــن فرق ــد خــاص پی صرف نظــر از عقای
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــى کرده ان ــان را بررس ــفاهى یزیدی ــانه هاى ش ــاطیرى و افس ــد اس عقای
ــود  ــوام، فلســفۀ خ ــد بســیارى از اق ــه همانن ــازند ک ــکار س ــى را آش ــى مردم جهان بین
را در رویارویــى بــا دنیــاى پهنــاور و عناصــر نامحــدود آن بیــان کرده انــد، بــراى خــود 
ــدى  ــر، عقای ــل دیگ ــانه هاى مل ــه افس ــا ب ــن آنه ــا آمیخت ــاخته اند و ب ــتان ها س داس
بســیار  اسطوره شناســى  و  مردم شناســى  مطالعــات  دیــدگاه  از  کــه  آفریده انــد  را 
ــب  ــک مناس ــاب و تفکی ــاى کت ــش فصل ه ــن چین ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــه اس جالب توج
مباحــث مختلــف، از آن اثــر منســجمى ســاخته اســت کــه بــه گفتــۀ پروفســور آدریانــو 
و. ُرســى، اســتاد دانشــگاه ناپــل ایتالیــا، مى توانــد دســتاوردى بــزرگ بــراى پژوهشــگران 

تاریــخ تطبیقــى ادیــان تلقــى شــود.
بُعــد اســرارآمیز آیین هــاى یزیــدى و شــائبۀ شیطان پرســت بــودن آنهــا ســبب شــده 
اســت کــه محّققــان دیگــرى نیــز عقایــد آنــان را معرفــى و بررســى کننــد. از مجمــوع 
ــد  ــه را یکتاپرســت مى دانن ــن فرق ــروان ای ــان پی ــد کــه محّقق ــا برمى آی ــن پژوهش ه ای
کــه تنهــا بــراى فرشــته اى بــه نــام ملــک طــاووس ارزش ویــژه اى قائل انــد و بــه دلیــل 
برخــى از شــباهت هاى ایــن فرشــته بــا شــیطان و نظــر منفــى پیــروان ادیــان توحیــدى 
نســبت بــه ایــن فرشــته، در دوره هــاى گوناگــون پیــروان ایــن آییــن را شیطان پرســت 
ــان  ــه نش ــدى توج ــوان یزی ــه یابى عن ــه ریش ــان ب ــب محّقق ــن اغل ــته اند. همچنی دانس
ــام  ــا ن ــزد ی ــوى ای ــه از واژة پهل ــام را برگرفت ــن ن ــف ای ــات مختل ــا فرضی ــد و ب داده ان
تاریخــى شــهر یــزد دانســته اند. گاه یزیدیــان را منســوب بــه یزیــد  بــن معاویــه، جزدیــن 

در گذر از ِمه
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نقد کتاب پژوهشى (هنـــر)

(خزانــه دار خســروپرویز) یــا یزیــد بــن أنَســیه کرده انــد. همچنیــن بــه بررســى شــباهت 
ــپندان  ــا امشاس ــا ب ــزرگ آنه ــک ب ــت مل ــن در خصــوص هف ــن آیی ــروان ای ــد پی عقای
زرتشــتى توجــه نشــان داده انــد. همچنیــن پژوهشــگران، دیــن یزیــدى را آمیختــه اى از 
نفــوذ ادیــان قدیــم در ســرزمین آشــور و بابــل و نفــوذ ادیــان جدیدتــر ماننــد یهــود، 
ــه  ــه ب ــع، توج ــن مناب ــرار در ای ــث پرتک ــر مباح ــته اند. از دیگ ــالم دانس ــارى و اس نص
طبقــات پیشــوایان ایــن فرقــه، شــرح اصــل تناســخ در میــان آنهــا، رســوم آیینــى آنهــا 
از قبیــل چرخانــدن ســنجک (ســنجق)2 در دهــات اطــراف و اعیــاد دینى شــان اســت. 
ــى را  ــخ او فصل ــژادى و تاری ــتگى ن ــرد و پیوس ــاب ُک ــمى در کت ــید یاس ــا رش غالمرض
ــر  ــن کتــاب عــالوه ب ــان اختصــاص داده اســت. او در ای ــت و معتقــدات یزیدی ــه دیان ب
مباحــث گفتــه شــده افســانه اى از ملــک طــاووس را بیــان کــرده کــه در آن آمــده اســت: 
ــک  ــم اش ــال در جهن ــزار س ــت و او هفت ه ــده اس ــاووس را ران ــک ط ــروردگار، مل «پ
ــا پــر کــردن هفــت خمــره از اشــک هایش، مــورد بخشــش پــروردگار قــرار  ریختــه و ب
ــرى  ــه اســت» (رشــید یاســمى، 1369: 130). پــس از او محمــد محمــدى  مالی گرفت
نیــز در مجلــد ششــم کتــاب تاریــخ و فرهنــگ ایــران در دوران انتقــال از عصــر ساســانى 
ــا» آورده  ــا و کیــش و آییــن آنه ــوان «یزیدى ه ــا عن ــه اى را ب ــه عصــر اســالمى3 مقال ب
ــى از  ــاب یک ــه اى از کت ــه، آوردن خالص ــن مقال ــه ای ــورد توج ــاى م ــت. از بخش ه اس
ــر  ــه پیش ت ــى ک ــا مطالب ــاب، ب ــن کت ــده در ای ــب آم ــه اســت. مطال ــن فرق مشــایخ ای
ــد  ــاید نشــان دهندة ورود عقای ــه ش ــاوت اســت ک ــد کمــى متف ــر کرده ان ــان ذک محّقق
و افســانه هاى شــفاهى ایــن آییــن بــه عقایــد اصلــى آنــان باشــد. بــراى مثــال در ایــن 
کتــاب بــراى هفــت ملــک مــورد توجــه یزیدیــان نقــش آفریــدگارى ذکــر شــده و ترتیب 
آنهــا بــا ترتیــب آمــده در ســایر آثــار تفــاوت دارد. بخــش تأمل برانگیــز دیگــر در ایــن 
اثــر، نامــه اى اســت کــه از طــرف شــیوخ و بــزرگان یزیــدى بــه دربــار خلیفــۀ عثمانــى 
نوشــته شــده اســت و در آن یزیدیــان، بــه دلیــل ناســازگارى ســربازى بــا معتقداتشــان، 
ــل  ــه تفصی ــدات ب ــن معتق ــه ای ــن نام ــد. در ای ــربازى بوده ان ــان س ــو فرم ــتار لغ خواس
ــه  ــن فرق ــروان ای ــد پی ــه روشــن تر شــدن عقای ــۀ آن ب ــه مطالع شــرح داده شــده اند ک
کمــک مى کنــد. عــالوه بــر ایــن محمــد التنوجــى در اثــر یزیدیــان یــا شیطان پرســتان 
رســوم و عقایــد ایــن فرقــه را بررســى کــرده کــه احســان مقــدم آن را ترجمــه کــرده 
اســت. ایــن اثــر نیــز بــه ســبک ســایر پژوهش هــا در ایــن زمینــه، بــه معرفــى شــیخ 
عــدى، بررســى وجــه تســمیه یزیدیــان، اعیــاد مذهبــى، طبقــات اجتماعــى یزیدیــان، 
متــن کتــاب جلــوه و َرش و مباحثــى از ایــن قبیــل پرداختــه و تنهــا در دو بخــش بــه 
ــى  ــر کرامت ــانه ها، ذک ــن افس ــى از ای ــت. یک ــده اس ــک ش ــه نزدی ــانه هاى عامیان افس
ــد  ــا آفرینــش کهکشــان ها پیون ــه ب ــدى اســت ک ــارة شــخصیت شــیخ ع ــه درب عامیان
یافتــه اســت. نقــل شــده اســت کــه «شــیخ عــدى و برخــى از نزدیکانــش بــه آســمان 
رفتنــد امــا فرامــوش کردنــد بــراى اســب هاى خویــش علوفــه ببرنــد. شــیخ عــدى یکــى 
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ــه زمیــن  فرســتاد. آن مریــد پــس از مدتــى  ــراى آوردن علوفــه ب از مریــدان خــود را ب
بــا بــارى از کاه بازگشــت امــا بخشــى از آن بــار بــر آســمان ریخــت و کاه کشــان خلــق 
شــد» (التنوجــى، 1380: 146). در نقــل عامیانــۀ دیگــرى بــه گیاهــان منفــور یزیدیــان 
اشــاره شــده کــه مى تــوان بــه کلم پیــچ، کاهــو، لوبیــا و کــدو اشــاره کــرد. آنهــا کاهــو 
ــد  ــام آن خــوددارى مى کنن ــى از آوردن ن ــا حت ــد. آنه ــا مى دانن را پســت ترین آفریده ه

ــان، 1380: 108). ــد! (هم ــاه «آن وحشــى» مى گوین ــن گی ــه ای و ب

نتیجه گیرى
 بــا توجــه بــه تحقیقــات گســترده اى کــه در خصــوص یزیدیــان و آییــن آنهــا صــورت 
ــوا را  ــر آراکل ــر پروفســور آســاطوریان و دکت ــدة اث ــت عم ــوان مزی ــه اســت، مى ت گرفت
ــن آییــن دانســت  ــروان ای ــۀ شــفاهى پی ــى و نقــل افســانه هاى عامیان تحقیقــات میدان
ــانه هاى  ــر افس ــن اث ــان ای ــد. در می ــوان دی ــار نمى ت ــایر آث ــا را در س ــر آنه ــه نظی ک
فراوانــى مشــاهده مى شــود کــه بــا همــۀ ابعــاد زندگــى روزمــّره ایــن مردمــان آمیختــه 
ــه فصــل  ــوده ک ــه ب ــاى شــفاهى و افســانه هاى عامیان ــن نقل ه ــه همی اســت. توجــه ب
منســجمى را در خصــوص قدیســان و رب النوع هــاى یزیدیــان فراهــم آورده اســت کــه 

ــۀ آن در میــان تحقیقــات مشــابه کمتــر دیــده مى شــود. نمون
در آخــر بحــث، بــار دیگــر بــه آغــاز مطلــب بازگردیــم کــه چگونــه نمادهــا در گوشــه 
ــه  ــا گــذر زمــان از ســویى ب ــار زندگــى عــادى مــردم گســترده شــده  و همــراه ب و کن
ــه طــاووس، ایــن  ــان چگون ــد. در ایــن می ــر گرفته ان ــرگ و ب ــده و ب ســوى دیگــر غلتی
ــان،  ــا ادی ــًال متضــاد ب ــه شــکلى کام ــوده و ب ــن، مســیر پیچاپیچــى را پیم ــاد رنگی نم
تفکــرات دینــى و نیــز اغلــب اســاطیر جهانــى در بــاور گروهــى از مردمــان رشــد کــرده 
ــاب  ــى از کت ــوزف در بخش ــیا ج ــت. ایس ــده اس ــر ش ــازه منج ــى ت ــق معنای ــه خل و ب
ــا ابلیــس را مهم تــر از چیســتى آن دانســته  خــود چرایــى پیونــد ایــن پرنــدة خــاص ب
ــت ــته اس ــتى جس ــیوه هاى بت پرس ــن ش ــد را در قدیم تری ــن پیون ــۀ ای ــود ریش و خ

ــاطیر  ــن اس ــان رنگی ــه جه ــر ب ــار دیگ ــه ب ــن فرضی ــا ای (Isya Joseph, 1919: 150). ب
بازگردانــده مى شــویم، مســیرى کــه هــر چــه در آن عقب تــر رویــم بیشــتر در ِمــه فــرو 
مى رویــم و از گســترة ذهــن چاره جــو و فلســفه باف بشــر و افســانه پردازى هاى او 

بیشــتر شــگفت زده خواهیــم شــد.

پى نوشت
1. ایــن اندیشــه همــواره در میــان بســیارى از صوفیــان و عارفــان در هــر دوره رواج داشــته اســت. بــراى 
مثــال نجم الدیــن رازى (نجــم دایــه) در کتــاب مرصادالعبــاد مــن المبــدأ إلــى المعــاد، آورده اســت: «هــر 
کــه را کمنــد عنایــت بــه گــردن افتــاد آنجــا اوفتــاد، و هــر کــه را گــردن بــه سلســلۀ قهــر بربســتند آنجــا 
بســتند، «الســعیُد َمــن َســِعَد فــى بطــِن اّمــِه و الّشــقُى َمــن شــقى فــى بطــِن اُّمــِه»، رقــم کفــر بــر ناصیــۀ 

در گذر از ِمه
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ابلیــس پیــش از وجــود او کشــیده بودنــد کــه «و کاَن ِمــن الکافریــن» داغ لعنــت بــر جبیــن او بــى  نــام 
او نهادنــد» (رازى، 1391: 334).

ــن، ارزش  ــن آیی ــروان ای ــراى پی ــه ب ــت ک ــاووس اس ــکل ط ــه ش ــمایلى ب ــنجق، ش ــا س ــنجک ی 2. س
ویــژه اى دارد. در بــاالى ایــن شــمایل عصــا ماننــد، طــاووس کوچکــى قــرار گرفتــه کــه پرهــاى خویــش 

را گســترده اســت.
3. علــت آوردن ایــن مقالــه در بخــش ساســانیان بــه ایــن دلیــل اســت کــه یزیدیــان، قدمــت خــود را بــه 

زمــان خشایارشــاه و اردشــیر مى رســانند.

منابع
ـ آســاطوریان، گارنیــک و آراکلــوا، ویکتوریــا (1397) دیــن ملــک طــاووس: یزیدى هــا و جهــان 

معنــوى آنهــا، ترجمــۀ آرش طهماســبى، تهــران: فرهامــه.
ـ التنوجــى، محمــد (1380) یزیدیــان یــا شیطان پرســتان، ترجمــۀ احســان مقدســى، تهــران: 

عطایــى.
ــن  ــام محمدامی ــه اهتم ــاد، ب ــى المع ــدأ إل ــن المب ــاد م ــن (1391) مرصادالعب ـ رازى، نجم الدی

ریاحــى، چــاپ پانزدهــم، تهــران: علمــى و فرهنگــى.
ــارم،  ــژادى و تاریخــى او، چــاپ چه ــرد و پیوســتگى ن ـ رشــید یاســمى، غالمرضــا (1369) ک

ــزدى. تهــران: بنیــاد موقوفــات دکتــر محمــود افشــار ی
ــران:  ــادرى، ته ــور ق ــۀ تیم ــتى گرى، ترجم ــروب زردش ــوع و غ ــى (1388) طل ــر، آر. س ـ زن

ــاب. مهت
ــخ و فرهنــگ  ــا»، تاری ــا و کیــش و آییــن آنه ــرى، محمــد (1379) «یزیدى ه ـ محمــدى مالی
ــد 6، تهــران: تــوس. صــص  ــه عصــر اســالمى. جل ــران در دوران انتقــال از عصــر ساســانى ب ای

.331-361
- Joseph, Isya (1919) Devil Worship: the Sacred Books and Traditions of the 
Yezidiz. Gorhan. Bos ton.
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چکیده
مقالـه پیـش رو بـه بررسـى و نقـد کتـاب معنـا در هنرهـاى تجسـمى، اثـر ارویـن پانوفسـکى 
مى پـردازد. او یکـى از مشـهورترین مورخـان قرن بیسـتم اسـت که بـا فعالیت نظرى خود سـنت 
اروپایـى تاریخ نـگارى هنـر را بـه سـنت آمریکایـى پیونـد داد. عمدة شـهرت این مؤلـف، به دلیل 

روش ابداعـى اش در تفسـیر نشـانه هاى هنـرى، شمایل شناسـى اسـت.
ــد  ــى، منتق ــادى از آن هال ــۀ انتق ــک مقال ــکى و ی ــم از پانوفس ــۀ مه ــه مقال ــامل س ــاب ش کت
آمریکایــى اســت. ســه مقالــۀ ابتدایــى کتــاب به صــورت کلــى نظریــات پانوفســکى دربــارة روش 
تاریخ نــگارى هنــر و روش شناســى خــاص او در مــورد شمایل شناســى را در برمى گیــرد. مقالــۀ 
حاضــر در چهــار بخــش اصلــى، بــه شــرح و تحلیــل هرکــدام از مقــاالت ایــن کتــاب پرداختــه 
ــى  ــکى، آسیب شناس ــر پانوفس ــخ هن ــۀ تاری ــورد نظری ــب در م ــه ترتی ــا ب ــن بخش ه ــت. ای اس
ــن  ــر و همچنی ــۀ تناســبات انســانى در هن ــر، تحــول نظری ــخ هن روش شمایل شناســى در تاری

نقــدى تحلیلــى بــر آراء پانوفســکى اســت.

کلیـدواژه: پانوفسـکى، شمایل شناسـى، شـمایل نگارى، تاریخ نـگارى، تاریـخ هنـر، نمـاد و معنـا 
هنر. در 

مقدمه
کتاب مورد بررسـى سـال 1395 توسـط نشـر چشـمه و در 157 صفحه به چاپ رسـیده 
اسـت. ایـن اثـر ترجمـه اى از پیشـگفتار و دو مقالـۀ ابتدایـِى کتـاب معنـا در هنرهـاى 
تجسـمى1، اثـر ارویـن پانوفسـکى (1955) اسـت. همچنیـن شـامل مقالـه اى از میشـل 
آن هالـى2 مـورخ هنرى آمریکایـى (Holly, 1984, pp. 185-194)، در نقد آراء او اسـت که 
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توسـط نـدا اخـوان اقدم ترجمه شـده اسـت. 
پانوفسـکى مؤلـف ایـن کتاب یکـى از مهم تریـن مورخان هنر قرن بیسـتم محسـوب 
مى شـود. او وارث سـنت آلمانـى در تاریخ نـگارى هنـر بـوده و بـا الهـام از تفکـر فلسـفى 
ارنسـت کاسـیرر3 در مـورد اسـطوره، روش تـازه اى از تاریخ نـگارى را پایـه نهـاده اسـت. 
فعالیت هـاى اولیـۀ او کـه دانش آموختـه مکتـب ابـى واربورگ، مـورخ هنر بـزرگ آلمانى 
اسـت، در سـنت ژرمانیـک تاریخ نـگارى شـکل گرفـت. در نتیجـه نوع نـگاه او بـه تاریخ، 
آمیختـه بـه دیدگاهـى اسـت که پدیده هـا و اعمال تاریخى را با نوعى اید ئالیسـم فلسـفِى 
خـاص نـگاه اروپایـى، تبییـن مى کـرد. پانوفسـکى بـه دلیـل یهـودى بـودن، در دهـۀ30 
میـالدى و بعـد از همه گیـر شـدن جریـان نازیسـم در کشـورهاى آلمانى زبـان، ناگزیر به 
آمریـکا مهاجـرت کـرد و جـزء نسـلى از اندیشـمندان مهاجـر اروپایـى شـد کـه در آنجـا 
تلفیقـى از سـنت تجربه گرایـى آنگلوساکسـن و سـنت تفکـر متافیزیکـى اروپایـى را بـه 

وجـود آوردند (هایـد ماینـر، 1387: ص 68).
توضیـح  در  مؤلـف  آثـار  مهم تریـن  از  برخـى  شـامل  کتـاب  ابتدایـى  مقالـۀ  سـه 
روش شناسـى خـود در تاریـخ هنـر اسـت. اهمّیـت نظـرى ایـن مقـاالت بـه ایـن دلیـل 
اسـت کـه پانوفسـکى کتـاب خـود را بـا فاصلـۀ زمانى، نسـبت به اولیـن آثـارش در مورد 
شمایل شناسـى منتشـر کـرد. در این مـدت، او پذیـراى نقد هاى متعـددى در مورد روش 
خـود بـود و بـا نوشـتن ایـن کتـاب سـعى در توجیـه و شفاف سـازى روشـش در مقابـل 

کج فهمى هـاى سـطحى نسـبت بـه آن داشـت.

مورخ هنر: اومانیست تاریخ نگار
اولیـن مقالـۀ پانوفسـکى بـا عنـوان «تاریخ هنر به مثابۀ یک شـیوة اومانیسـتى» بـا مثالى 
از کانـت در مـورد آنچـه بنیـاد انسـانیت اسـت، آغـاز مى شـود و با شـرح تحـول تاریخى 

■ پانوفسکى، اروین (1396) معنا در هنرهاى تجسمى، 
ترجمۀ ندا اخوان اقدم، تهران: نشر چشمه.
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شمایل شناسى: پرسش از متد یا ساختار؟

ایـن مفهـوم در تقابـل بـا دو قطـب مـادون و مافوقـش (حیـوان و ذات الوهـى)، بـه بیان 
ارزش هـاى متناظـر بـا مفهـوم در سـنت اومانیسـتى مى پـردازد. اومانیسـم در تقابـل بـا 
جبرگرایـى اسـت امـا نگاهـى عینیت گرا بـه سـنت دارد. ضـرورت مطالعۀ اعمال انسـان، 
به عنـوان یـک غایـت، الزمۀ بروز بررسـى تاریخى اسـت، اندیشـه اى که در قرون وسـطى 
وجـود نداشـت. بـراى نمایش این ضـرورت، پانوفسـکى سـعى در تعریف نسـبت تاریخى 

علـوم طبیعـى و انسـانى در نگاهى وسـیع تر دارد.
از نظـر او فهم سـاختار داللت، در اسـتفاده از عالئم خاص انسان هاسـت کـه آنها را از 
حیوانـات تفکیـک مى کنـد، زیـرا قـادر به تفکیک ابـزار بیان از مفهوم بیان شـده نیسـتند 
(پانوفسـکى،1396: ص14). ایـن عالئـم در مقیاسـى کالن تر همان اعمال تاریخى انسـان 
هسـتند کـه به صـورت ایـده بیـان مى شـوند. ایـن اعمـال بایـد در نظامـى معنـادار نظم 
یابنـد. بنابرایـن از نظـر پانوفسـکى، اومانیسـتى که این اعمـال را ثبت و بررسـى تاریخى 

مى کنـد اساسـاً یک مورخ اسـت.
تفـاوت علـوم تجربى و انسـانى، نسـبت این علوم با زمان اسـت. براى اولـى گذر زمان 
باعـث انباشـت دانسـته ها مى شـود، ولى بـراى دومى دانـش از گذر زمان متولد مى شـود. 
علـوم تجربـى بـه دنبـال «نظـم طبیعـى» هسـتند و علـوم انسـانى آن چیزى را جسـتجو 
مى کننـد کـه مؤلف «نظـم فرهنگى» مى نامـد. پانوفسـکى در علوم انسـانى نوعى تناقض 
مى بینـد کـه آن را بـا نقـش دوگانۀ حـواس در علوم تجربـى قیاس مى کند. علوم انسـانى 
در مجمـوع، از یـک تلقـى کلـىـ  و اساسـاً تاریخـىـ  در مـورد واقعیت پیـروى مى کنند، 
دیدگاهـى کـه در انتخـاب و تحلیـل یافته هاى تاریخـى تأثیرگذار اسـت و همچنان خود، 
از ایـن داده هـا دسـتخوش تغییر مى شـود. مى تـوان این نـگاه را تا حدى مشـابه با نظریۀ 
پارادایمـى تومـاس کوهن4 (کوهن، 1393) دانسـت که بـا رد عینیت گرایى5 علوم حتى از 
نـوع پوزیتیویسـتى، آنهـا را در نظـم دادن به داده هـا، پیرو الگوهایى کلـى معرفى مى کند 
کـه خـود با کشـف داده هـاى جدید دچـار بحران  و تغییـر چهارچوب مى شـوند. امرى که 
در مقالـۀ انتقـادى انتهـاى کتـاب با اشـاره بـه نظریۀ جرالـد هولتون6 و کوهن موشـکافى 
شـده اسـت. پانوفسـکى این وضعیـت دورانـى و متقابـل را «وضعیت ارگانیـک» مى نامد. 
بـراى مثـال اثـرى از دوره اى خـاص، بـر مبنـاى دیـدگاه کلـى سبک شناسـى موجود در 
همـان دوره تحلیـل مى شـود و درعین حـال این اثـر در نهایت باید بر چهارچـوب دیدگاه 

سبک شناسـانۀ این دوره تأثیـر بگذارد. 
بـا تأکیـد بـر این کـه مـورخ هنـر، اومانیسـتى اسـت کـه به آثـار هنـرى مى پـردازد، 
پانوفسـکى سـعى در تعریـف اثـر هنـرى دارد. در ایـن راه پرسشـى بـر ضـرورت لـذت 
زیبایى شناسـى در دریافـت و فهـم اثـر هنـرى طـرح مى نمایـد. او تـا حـدى عجوالنـه، 
ابژه هـاى دست سـاخت بشـر را بـه دو گروه اشـیاء ارتباطـى و ابزارها دسـته بندى مى کند 
و بـه همیـن منـوال نتیجـه مى گیـرد کـه به صـورت کلى، اثـر هنـرى در گـروه ابزارهاى 
ارتباطـى جـاى مى گیـرد. در ایـن میـان بـراى توجیـه کارکـرد معنایـى اثـر هنـرى بـه 
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نقد کتاب پژوهشى (هنـــر)

تفکیـک فـرم و محتـوا مى پـردازد. او بـا بیـان اینکـه مـرز زیبایى شناسـى و کاربـرد در 
شـىء را نمى تـوان به طـور دقیـق معیـن کـرد، به محتـوا به عنـوان تعادلى میـان این دو 
اشـاره مى کنـد (پانوفسـکى: ص 22). در نتیجـه وظیفۀ مورخ هنرى جسـتجوى محتواى 
اثـر هنـرى در قالـب معنایـى قابـل فهـم بـراى همگان اسـت. امرى سـوبژکتیو کـه براى 
دسـتیابى بـه آن مـورخ هنـرى ملـزم بـه بازآفرینى معنا اسـت. بدیـن روى پانوفسـکى، 
تحلیـل عمیـق و همه جانبـه اى از شـرایط خلـق و دریافت اثـر در زمانه را، بـه صورتى که 
بتـوان کیفیـت زیبایى شـناختى اثـر را ارزیابـى و درك کـرد، بـراى مورخ هنـرى ضرورى 
مى دانـد. او در مثـال خـود ارزیابـى مـورخ را ماننـد دریافت فـردى عـادى در زمانۀ خلق 
اثـر طـرح مى کنـد. به وضوح پیداسـت که پیش شـرط این کار بـراى پانوفسـکى بى طرفى 
مـورخ اسـت، امـرى کـه الزاماً مـورد قبول همـۀ مورخان نیسـت (کالینـگ وود، 1380). 
نسـبى بـودن ایـن داورى، چالشـى اسـت که پانوفسـکى نیز خود بـه آن اذعـان دارد. این 
داورى هـا بـر سـوبژکتیویتۀ مـورخ بنا شـده اند که ایـن امر موجـب طرح پرسشـى دربارة 
علمـى بـودن تاریـخ هنر مى شـود. پیشـنهاد پانوفسـکى بـراى رفـع این مشـکل، ترکیب 
دو وجـه کار مـورخ هنـر، یعنـى بازآفرینـى شـهودى زیبایى شـناختى و بررسـى دقیـق 

باستان شـناختى اسـت. 
بـراى تجربـۀ بازآفرینـى اثـر هنـرى، از نظـر او الزم اسـت دانسـته هاى فرهنگـى بـه 
حساسـیت بصـرى و زیبایى شـناختىـ  بى طرفانـهـ  اضافـه شـود. از ایـن روسـت که فهم 
اثـر هنـرى و دریافـت معنـى آن کـه از نظـر پانوفسـکى تنهـا با آگاهى فلسـفى از انسـان 
و دورة مربوطـه امـکان دارد، خوانـش متـون دورة مـورد بررسـى را ضـرورى مى سـازد. از 
وراى طـرح ایـن پرسـش مؤلف بـه تمایز جالـب توجهى میان کارشـناس هنـرى و مورخ 
هنـرى مى رسـد. در مقابـل اثـرى هنـرى از دوره اى معیـن، کارشـناس هنرى با بررسـى 
ـ عمومـاً تکنیکـى ـ و ارزش گـذارى اثـر به عنـوان موردى منفـرد در بسـتر تاریخى صحه 
مى گـذارد، امـا مـورخ هنـر در بررسـى اثـر هنـرى بـا چهارچوبـى عام تـر سـاختارهایى 
اساسـى تر در مـورد هنـر و نظریـۀ هنـرى را تکمیـل مى کنـد یـا پى مى ریـزد. بـراى اولى 
تاریـخ هنـر نقشـى ثانوى دارد، ایـن بار هم رابطـه اى دوطرفه و مکمل بیـن نظریۀ هنرى 

و تاریـخ هنر آشـکار مى شـود (پانوفسـکى: ص 27)7.
در اینجـا پانوفسـکى بـه تجربۀ شـهودى مـورخ در بازآفرینى ابژة خود اشـاره دارد که 
تجربـه اى درونـى، نـه برداشـتى کامـًال آزاد و شـخصى، بلکـه الجـرم باید قابل بازسـازى 
باشـد. در ایـن معنـا خلـق اثر هنـرى، یکـى از انتخاب هاى متعـدد هنرمند اسـت و مورخ 
بایـد بـا بیـان زمینـه، شـرایط خلـق اثـر هنـرى را به صـورت دسـتاورد سبک شـناختى 
هنرمنـد دربـارة مسـئلۀ دشـوار آفرینش هنرى نشـان بدهـد. همچنین مؤلف با اشـاره به 
مفاهیمـى کـه در طبقه بنـدى، تفکیک و توصیف آثـار هنرى به کار مى بریم، خاطرنشـان 
مى کنـد کـه ایـن مفاهیم در دو سـوى محورى میان تمایز و پیوسـتگى8 قـرار گرفته اند. 
در اینجـا بـاز هـم بـه بحث میان رابطـۀ کل (نظریۀ هنـر) و جزء (اثر هنـرى و کیفیاتش) 
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برمى خوریـم. او اسـتدالل مى کنـد کـه نظـام مفاهیـم بنیـادى هنـر بـر نظریۀ هنـرى بنا 
شـده اسـت، یعنـى مرز تفکیـک کیفیات بـر داورى زیبایى شـناختى قـرار دارد. در نتیجه 
مـورخ از نظریـه اى عـام (یـک کل) بهـره مى بـرد کـه بـدون آن انسـجام داده هـاى تاریخ 
(اجـزاء) ممکـن نخواهـد بـود. هم زمـان او بر شـکل گیرى این کلّیـت نیز تأثیـر مى گذارد 
کـه سـومین «وضعیـت ارگانیـک» براى پانوفسـکى اسـت. در نتیجـه نظریه پـرداز هنر و 

مـورخ بـراى او، دو همراه این مسـیرند.
در پایـان او پرسشـى در مـورد فایـدة علـوم انسـانى واقعـى طـرح مى کنـد. او ایـن 
فایـده را در جویـا شـدن حقیقـت مى دانـد. امـرى کـه اقتدارگرایـان دشـمن اومانیسـم 
بـه خوبـى از خطـر آن آگاهـى دارنـد. در اینجـا بـار دیگـر پانوفسـکى علوم انسـانى را در 
تمایـز بـا علـوم طبیعـى قـرار مى دهـد. اولى جهـان فرهنگ (وابسـته بـه زمـان) و دومى 
جهـان طبیعـى (مسـتقل از زمـان) را بـاز مى آفریننـد. علـوم انسـانى در جهـان فرهنگى 
خـود، بـه حیـات بخشـى از امـور گذشـته مى پـردازد و بـر پایـۀ آن آگاهى و بینشـى به 
انسـان عرضـه مى کنـد. این معرفت در تقابل با دانشـى اسـت کـه علوم طبیعـى از گذار 
بررسـى پدیده هـاى زودگـذر، بـراى مـا بـه ارمغـان مـى آورد. تمایز ایـن دو مفهـوم براى 

پانوفسـکى نشـان از تفـاوت دسـتاورد هاى ایـن دو گونـه از علـوم دارد9.

خوانش اثر هنرى: پرسش از جزء یا کل؟
مقالـۀ دوم کتـاب بـا عنـوان «شـمایل نگارى و شمایل شناسـى: درآمـدى بـر مطالعۀ هنر 
رنسـانس»، یکـى از مقـاالت مهـم پانوفسـکى در توضیح و تبیین شمایل شناسـى اسـت. 
اولیـن متـن توضیحـى او دربارة این روش شناسـى در سـال 1939 با عنـوان مطالعاتى در 
شمایل شناسـى10 انتشـار یافـت و او را به عنـوان مبـدع ایـن گرایـش در تاریخ نـگارى هنر 
شناسـاند. در ایـن مقالـه که با فاصله اى پانزده سـاله از کتاب او به انتشـار رسـیده اسـت، 

مؤلف سـعى در تدقیـق روش خود دارد.
مقالـه بـا مثـال مشـهور او در مـورد مـردى کـه در خیابـان بـا برداشـتن کاله بـه 
بیننـده سـالم مى کنـد، شـروع مى شـود. او بـا بازخوانـى ایـن پیـام، الیه هـا و سـطوح 
مختلفـى را کـه در تفسـیر آن مـورد اسـتفاده قرار مى گیرند، شـرح مى دهد. بـراى معنى 
کـردن ایـن رفتـار، در ابتـدا دریافـت فرم هاى طبیعى شـامل کاله، بدن انسـان و ژسـت، 
تشـخیص داده مى شـود. از ایـن عالئـم فیزیکـى در سـطح دوم، پیامـى اسـتخراج و در 
بسـتر قراردادهاى فرهنگى (سـالم دادن) معنا مى شـود. در سـطح سـوم نیز تفسـیرى از 
ذهنیـت (نّیـت خـوب یـا ادب) فرد مورد نظر به  دسـت مى آید. براى پانوفسـکى این سـه 
مرحلـه شـامل 1) معنـاى طبیعـى یـا اولیـه، 2) معنـاى ثانویه یـا قـراردادى و 3) معناى 
ذاتـى یـا محتـوا مى شـود. ایـن تقسـیم بندى او را در تفکیـک سـه سـطح از خوانش معنا 
در شمایل شناسـى یـارى مى کنـد؛ چنانچـه مى بینیـم در ایـن تقسـیم بندى رسـیدن بـه 

معنـاى نهایـى بـه مفهوم تفکیـک فـرم از محتوا اسـت (نصـرى، 1391: ص 14). 

شمایل شناسى: پرسش از متد یا ساختار؟
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نقد کتاب پژوهشى (هنـــر)

خوانـش پانوفسـکى بـا تأکید بر مفهـوم ارزش هاى نمادین کاسـیرر، سـعى در تبیین 
نوعـى نمادگرایـى در ویژگى هـاى تکنیکـى در سـبک هنرمنـدان دارد. عنـوان اثـر مهـم 
پانوفسـکى در مـورد هنـر رنسـانس به وضـوح از ایـدة کاسـیرر بـه عاریـت گرفتـه شـده 
اسـت: پرسـپکتیو بـه ماننـد فـرم سـمبولیک (Panofsky, 1975). معنـاى فـرم نمادین11 
بـراى کاسـیرر چنیـن اسـت: «...هـر انـرژى روح کـه از طریـق آن معنـاى غیرمـادى بـه 
نشـانه اى محسـوس مصـداق گـردد و عمیقـاً با آن مناسـبت داشـته باشـد. در ایـن معنا 
زبـان، دنیـاى اسـطوره اى ـ مذهبـى خـود را کامـًال بـه مانند فرم هـاى خـاص نمادین به 

 .(Rieber, 2008) «مـا عرضـه مى کنـد
بدیـن روى بـراى او در ابتدایى تریـن خصوصیـات فرمى آثار هنرمنـدان مانند بافت ها 
و خطـوط، نوعـى سمبلیسـم فرمـى را مى توان جسـتجو کـرد. «نوعـى ارزش نمادین که 
اغلب براى خود هنرمند هم ناشـناخته اسـت» (پانوفسـکى، 1396: ص40).  در اسـاس، 
سـعى کاسـیرر گسـترش فلسـفۀ کانتـى بـه حوزه هاى مختلـف فرهنگ اسـت. بـراى او، 
هـدف فهـم دنیـا اسـت، نـه تعیین شـرایط شـناخت آن. به ایـن صورت او نقـد فرهنگ 
را جایگزیـن نقـد عقـل محـض مى کند، چـون فعالیت ذهـن در فرهنگ فعالیتـى نمادین 
اسـت و انسـان جانورى سمبل سـاز اسـت (کاسـیرر، 1393: ص 3)12. پس با گسـتردگى 
معنـا در سـطوح مختلـف فعالیـت انسـانى، خوانش هاى متفاوتـى از فـرم مى تواند صورت

گردد. 
مبنـاى روش پانوفسـکى، خوانـش نشـانه ها بـا عمـق معنایـى متفـاوت اسـت. روش 
«شـمایل نگارى»13  «پیشاشـمایل نگارى»،  مى شـود:  تقسـیم  فعالیـت  نـوع  سـه  بـه  او 
و «شمایل شناسـى»14. غیـر از بخـش اول کـه بـا دریافـت مسـتقیم فـرم سـروکار دارد، 
قسـمت اصلـى تالش پانوفسـکى در ایـن مقاله تفکیـک واضح تر دو مفهوم شـمایل نگارى 
و شمایل شناسـى اسـت. بـراى ایـن کار او بـا رجوع به تفاوت ریشـۀ التین، به جداسـازى 
ایـن دو مى پـردازد. پانوفسـکى انتظـار خـود از کارکـرد صحیح این دو سـطح تفسـیر در 
تاریـخ هنـر را در قیـاس میـان قوم نـگارى و قوم شناسـى جسـتجو مى کنـد: «قوم نـگارى 
در معنـاى واقعـى بـه رفتـار کامًال توصیفى مـردم و گونه هـا محدود مى شـود، درحالى که 
قوم شناسـى بـر مطالعـۀ تطبیقـى آنـان داللـت دارد» (پانوفسـکى: ص41). در نتیجـه به 
ظـن او شـمایل نگارى در ذات روشـى ترکیبـى و شمایل شناسـى تحلیلـى اسـت. کاربـرد 
ایـن روش هـا، بـا مراجعـه بـه منابـع ادبـى مى توانـد بـه اسـتنتاجى منطقى منجر شـود 
کـه قابلیـت تبییـن تغییرات فرمـى و موضوعـى آثـار را در دوره هاى تاریخى مهیا سـازد.

مى تـوان بـه خوبـى مشـاهده کرد کـه در تعریف پانوفسـکى از روش شمایل شناسـى، 
باالتریـن سـطح تفسـیر از نوعى شـناخت کلـى از زمینۀ خلـق اثر ممکن مى شـود؛ امرى 
کـه امـکان تأییـد مشـاهدات جزئـى بـا نـگاه کلـى پیشـینى را به همـراه خواهد داشـت. 
بـه موجـب همیـن نگرانـى، او نیـاز مـورخ بـه نوعى شـهود ترکیبـى را در سـطح باالى 
تفسـیر احسـاس مى کنـد. این شـهود در تفسـیر بـراى او، گونـه اى تعادل بـراى رهایى از 
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خطـر ذهنیت گرایـى صـرف و تسـلیم در برابر نگاه تاریخى و سـّنت مسـلط را بـه ارمغان 
مى آورد.

پانوفسـکى نیـز همچـون محققان هم نسـل و هم زبان خـود میراث دار بخشـى از تفکر 
ژرمانیـک در زمینـۀ فلسـفه و تاریـخ بود. او که در مکتـب واربورگ پـرورش یافته بود، به 
خوبـى بـا تفکر هگل آشـنا بـود؛ لذا در ادامـۀ راه مورخانى مانند آلویس ریـگل و هانریش 
ولفلیـن بـه اهّمیـت تعریف رابطۀ فـرم و محتوا در آثار هنـرى، در قالب نظریـه اى بر پایه 
َسـبک کـه توانایـى توضیـح تحوالت فرمـى و محتوایى را در هنر داشـته باشـد، واقف بود 
(Martin, 2000). بـراى او شمایل شناسـى امـکان ترسـیم تاریخـى سـبک را دارد، بـراى 
همیـن بـا مثال هـاى خود نشـان مى دهد کـه چگونه فـرم و مضمون کالسـیک از وحدت 
اولیۀ خود در یونان باسـتان به گسسـت در قرون وسـطى رسـیده و چگونه در رنسـانس 

پیوندى دوباره یافته اسـت (همـان: ص 58).
ــه در  ــن دو، ریش ــرد؛ ای ــه را در برمى گی ــه دو وج ــن مقال ــکى در ای ــالش پانوفس ت
ــرده  ــداع ک ــار اب ــش آث ــراى خوان ــه ب ــى او از کج فهمــى روش تاریخــى دارد ک دل نگران
ــرم و  ــون در ف ــى مکن ــه وجــود معنای ــالش او توجی ــن ت ــم، اولی اســت. چنانچــه دیدی
ــر  ــن خاط ــه همی ــاً ب ــود. دقیق ــرى شمایل شناســى ب ــح به کارگی ــوة صحی ــن، نح دومی
ــه  ــع ب ــى دارد. درواق ــا ایکونوگراف ــن روش ب ــاوت ای اســت کــه او ســعى در تعمیــق تف
ــروز  ــا کل ب ــا جــزء ی نظــر پانوفســکى، بارزتریــن خطــا در نســبت خوانــش تاریخــى ب
ــه یکــى  ــازد ک ــز مى س ــرد را متمای ــۀ تاریخــى نشــانه ها دو رویک ــد. او در مطالع مى کن
ــه  تحلیــل (analyse) کل اســت.  ــر پای ــه ترکیــب (synthèse) جــزء و دیگــرى ب ــر پای ب
اول دیدگاهــى کــه قصــدش رجــوع بــه جزئیــات بــراى ســاختن کلیــت تاریخــى اســت 
ــار را در چهارچــوب مفهومــى پیشــینى از یــک  و دوم نگاهــى کــه خوانــش و فهــم آث
ــکوپ  ــکوپ و تلس ــتعارة میکروس ــوان اس ــازد. مى ت ــر مى س ــى امکان پذی ــت تاریخ کلی
ــدن  ــراى دی ــى ب ــرد: یک ــه کار ب ــورخ ب ــط م ــار توس ــش آث ــاى خوان ــۀ ابزاره را به مثاب
ــر. ــى بزرگ ت ــرى در کادر جهان ــتقل و دیگ ــى مس ــوان ریزجهان ــر به عن ــانه ها در اث نش

بـراى پانوفسـکى، نشـانه ها در آثـار هنـرى در فرم هایـى از جزئیـات قـرار گرفته انـد، 
فرم هایـى کـه حامل معنا هسـتند. شناسـایى ایـن فرم ها، نیازمنـد ابزارى براى مشـاهدة 
نزدیـک اسـت. از طرفـى اسـتخراج معنـا، تنهـا از تسـلط بـر کلّیـت فرهنگـى برمى آیـد، 
کلیتـى کـه شـامل وجوه مختلف حیات کسـانى اسـت که آثـار هنرى را تولیـد و مصرف 
کرده انـد. سـؤال اصلـى پانوفسـکى ایجـاد رابطۀ متناسـب بین ایـن دو منظـر در خوانش 
آثـار اسـت. منظـر فرهنگـىـ  تاریخـى مسـلط در مورد یک دوره، امرى اسـت کـه امکان 
تفسـیر جزئیـات را فراهـم مى سـازد. از طرفـى همین نگاه کلـى، از تبییـن مجموعه اى از 
نشـانه هاى خـرد تأمیـن شـده اسـت. در این صـورت به سـادگى مى بینیم که هـر خوانش 
جدیـد، در چرخـه اى از تأثیـر کل بـر جـزء و برعکـس گرفتار اسـت، چرخـۀ ناگزیرى که 
یکـى از اولیـن مشـکالت مورخ اسـت. پانوفسـکى با آگاهـى از این معضل، قصـد دارد دو 

شمایل شناسى: پرسش از متد یا ساختار؟
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خطـر روش  شناسـى مورخـان را گوشـزد کنـد؛ از یـک طـرف تعلـق خاطـر بیش ازحد به 
تفسـیر جزئیـات و نشـانه هاى خـرد بـدون رجـوع بـه پس زمینـۀ فرهنگـى یا متـون و از 
طـرف دیگـر خوانـش بـا اتکا بـه بسـتر فرهنگى اجتماعـى بدون بررسـى دقیـق جزئیات 

و نقـش آنهـا در تفسـیر اثر.
مـورد اول بـه خوانشـى منحصربه فـرد و مجـزا منتهـى خواهـد شـد کـه مالحظـات 
مربـوط بـه شـرایط خلـق اثـر را در نظـر نخواهـد گرفـت. ایـن خوانـش تنهـا سـعى در 
آشـکار کـردن پیـام -اساسـاً بر مبنـاى فردیـت- هنرمنـد خواهـد داشـت. همین طور به 
دلیـل ایزولـه دیـده شـدن اثر، ایـن خوانش قـادر بـه توضیـح تفاوت هاى فرمـى و تحول 
سـبکى نخواهـد بـود. امـا مورد دوم رجـوع کمترى به اثـر و یگانگى آن در بسـتر تاریخى 
دارد، درعین حـال ایـن خوانـش قـادر بـه فراهـم کـردن توضیـح در مـورد شـرایط خلق، 

همین طـور تحـوالت فرمـى و معنایى اسـت.
پانوفسـکى در ایـن مقالۀ مشـهور هـدف خود را تبییـن فاصله اى مناسـب براى مورخ 
در مقابـل اثـر هنـرى تعیین مى کنـد. دیدگاهى میان دو چشـم انداز دور و بسـیار نزدیک 
بـه اثـر هنـرى؛ یعنـى فاصله اى میـان اثر و مـورخ که در آن مـورخ نه جزئیـات فردى، نه 
دورنمـاى اجتماعـى فرهنگـى، بلکـه هیبتـى فلسـفى از انسـان تاریخى را مشـاهده کند. 
امـرى کـه بهتریـن راه فهـم آن حساسـیت و دقت در تفـاوت میان به کارگیـرى دو روش 
شـمایل نگارى و شمایل شناسـى اسـت. رجـوع پانوفسـکى به لـزوم کیفیاتى مانند شـهود 

بـراى مـورخ، اشـاره به همین حساسـیت هاى روش شناسـانه امـا خطیر دارد.

تناسبات انسانى: از ابژه تا سوژه
مقالـۀ سـوم پانوفسـکى با عنوان «تاریخ نظریۀ تناسـبات بشـرى به مثابۀ بازتابـى از تاریخ 
سـبک ها» مطالعـه اى در مـورد تاریخچـۀ نظـام عقالنى تناسـبات در تاریخ هنر اسـت که 
سـعى دارد پاسـخى بـراى پیش فرض ها و سـوءتعبیرهاى موجـود دربارة نحوة اسـتفاده و 
سـاختار تناسـبات در کار هنرمنـدان ارائـه کند. اولیـن نظریه هاى هنرى از هنـگام یونان 
باسـتان بـا تکیـه بـر میمسـیس، بحـث مـدل و تقلیـد از آن را پیـش کشـیدند. رجوع به 
ایـده اى کامـل در مـورد زیبایـى تنهـا در قالـب وجـود مدلـى ایدئـال قابـل توضیـح بود، 
مدلـى کـه بازتولیـد آن معضـالت تکنیکـى مربـوط به رعایـت تناسـباتى معیـن را طرح 
مى کـرد. از سـوى دیگـر، تـالش متفکـران اولیـه بـراى یافتن وحـدت میـان آفریده هاى 
مختلف بشـرى (مجسـمه، نقاشـى، معمـارى، شـعر و ...) و طبیعت در تبعیـت از قواعدى 
یکسـان به ناچـار رجـوع بـه ریاضیات را ضـرورت مى بخشـید (ونتـورى، 1384: ص 56). 
بـراى پانوفسـکى تاریـخ نظریۀ تناسـبات، بازتابى از تاریخ سـبک اسـت کـه مى تواند 
مفاهیـم پیچیـدة هنـرى را بـه شـیوه اى واضح تر و قابـل توصیف تـر (بسـان ریاضیات) از 
خـود هنـر بیـان کنـد (پانوفسـکى: ص 72). به طورکلـى او تـالش مى کنـد کـه بـا طرح 
مثال هـاى متنوعـى از نظـام تناسـبات در دل تاریـخ، تفاوت آنهـا را به بنیـاد نظام فکرى 
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شـرایطى مرتبـط  سـازد کـه این آثـار در آن بـه وجـود آمده اند.
دسـته بندى اولیـۀ پانوفسـکى، مبتنى بـر ارجاعات مختلـف هنرمندان در اسـتفاده از 
تناسـبات اسـت. اولین تناسـبات عینى15 اسـت، که ذیل هدف تقلید مورد اسـتفاده قرار 
مى گیـرد. در حقیقـت ایـن نظـام تناسـبى، کارکـردى موقـت و محـدود به مدلـى معین 
دارد و بایـد معضـالت مربـوط بـه تقلیـد از مـدل را برطرف سـازد. دومین نوع تناسـبات، 
تکنیکـى از راه حـل هنرمنـد در چیدمـان عناصـر تصویـرش بر مدیـوم خود اسـت (براى 
مثـال نحـوة قرارگیـرى اعضـاى بـدن در یک مجسـمه به نسـبت تخته سـنگى کـه مورد 
اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت). در ایـن نوع از تناسـبات، چیدمـان و ترکیـب عناصر تصویر 
از قواعـدى معیـن پیـروى مى کنـد. ترکیـب ایـن دو نـوع نظریـۀ تناسـبات، سـه امـکان 
اسـتفاده بـراى هنرمنـدان ایجـاد مى کنـد: اسـتفاده از روش تناسـبات عینـى، تکنیکى و 

روشـى ترکیبـى، یعنـى انطبـاق دو روش قبلـى ماننـد هنر مصر.
در هنـر مصـر بـه دلیـل عـدم در نظـر گرفتن نظـرگاه بیننـده، اثـرى از دو روش اول 
وجـود نـدارد؛ یعنـى اثـرى از کوتاه نمایى یـا هرگونه تمهیـدى براى تصحیح نـگاه بیننده 
نیسـت. در اسـتفاده از نظریـۀ تناسـبات، هنـر مصـر در تضـاد بـا هنـر یونـان بـه دنبـال 
عناصـر ویتروویوسـى16 ماننـد، تاکسـیس، جنـرا و تقـارن17 اسـت (هایـد ماینـر، 1387: 
ص93). پانوفسـکى بـه مجسـمه هاى ناتمـام مصرى اشـاره مى کند که مراحـل انجام کار 
مجسمه سـازان را مشـخص مى سـازند، و مبناى این توازن نظر بیننده نیسـت. اسـتدالل 
او بـر ایـن پایـه  بنا شـده کـه هنرمنـدان مصـرى، از روشـى ریاضـى اسـتفاده  مى کردند. 
مبنـاى ایـن روش یـک کل اسـت که به واحد هایى تقسـیم مى شـود و هر جـز، ضریبى از 
واحـد اولیه اسـت: شـبکه اى سـاختارى و نه انتقالـى که از پیش محصـول نهایى را تعیین 
مى کنـد. او بـا تفسـیرى از جنـس شمایل شناسـى، ایدة ثابت بـودن تصویـر در این روش 
را بـه تـالش مصریـان در جهـت تحقـق جاودانگى بى زمـان پیونـد مى زند. تضـاد دیگر با 
مجسـمه هاى یونانـى، در نسـبت بـا حیـات اسـت. حیات بـراى آنهـا بالفعـل و تقلیدى و 

بـراى مصریـان جهت بازسـازى بالقوه اسـت (پانوفسـکى: ص 77).
بـراى یونانیـان، بـدن انسـان تصویـرى بـود کـه بـراى تقلیدش بایـد حرکـت و نحوة 
گاه تصحیـح نمـودـ  بـراى مثـال  دریافـت آن توسـط بیننـده در نظـر گرفتـه مى شـد وـ 
زمانـى کـه مجسـمه از پاییـن دیده مى شـد. نظریۀ تناسـبات یونـان نیز بر مبنـاى همین 
نیاز هـا شـکل گرفـت. برخـى از تناسـبات ایدئـال در نظـر گرفتـه مى شـد، امـا هنرمنـد 
قـادر بـود کـه بر اسـاس ذهنیـت خـود تغییراتـى را اعمال کنـد. از نظـر پانوفسـکى این 
نظـام تناسـبات بـر اسـاس ارزش هـاى مطلـق شـکل نگرفتـه، بلکه بـر پایۀ کارکـرد بوده 
اسـت. اجـزاى بـدن تنهـا بایـد تناسـبى بـا کل بـدن داشـته باشـند تـا از قانـون زیبایى 
پیـروى کننـد. سیسـتمى منعطـف از زیبایـى کـه از هماهنگـى میـان اجـزا و کل شـکل 

مى گرفـت18.
بـه نسـبت یونانیـان، اسـلوب قـرون وسـطى همـواره بـدون سـایه و حجـم بـود؛ امـا 

شمایل شناسى: پرسش از متد یا ساختار؟
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نقد کتاب پژوهشى (هنـــر)

بـدون آنکـه از تمـام عناصـر نشـان دهندة عمـق عـارى باشـد. به عقیـدة پانوفسـکى، در 
نـگاه ایـن دوران نسـبت بـه بـدن تغییر بـه وجود آمـد. برخـالف دوره هاى قبـل که بدن 
امـرى کلـى، یکپارچـه و داراى سـه بعـد تصـور مى شـد، فرمـى کـه تحـرك هم داشـت. 
سیسـتم قـرون وسـطایى تناسـبات برخـالف سیسـتم یونانـى و مصـرى، از تعییـن ابعاد 
عینـى بـدن چشم پوشـى کـرد و روشـى شـماتیک را برگزید؛ نظام تناسـباتى کـه تا قرن 
هجدهـم نیـز دوام داشـت و بـه نظـر مى آمـد کـه از کیهان شناسـى الهـام گرفتـه باشـد 

(همـان: ص86). 
ــه دســت  ــى ب ــى متافیزیک ــبات، ارزش ــۀ تناس ــه نظری ــانس اســت ک ــا در رنس تنه
ــات  ــان) در ادبی ــدن انس ــودن ب ــص ب ــا بى نق ــى (ی ــارن و هارمون ــه تق  آورد؛ دوره اى ک
نمــود بیشــترى پیــدا کــرد. کانــون19 ویتروویوســى دوبــاره کشــف شــد، امــا در عمــل، 
هنرمنــدان الهــام از طبیعــت را بــه پیــروى از هــر نظــام تناســباتى ترجیــح مى دادنــد. 
آلبرتــى و داوینچــى اولیــن تالش هــاى عملــى را بــراى اندازه گیــرى بــدن انجــام دادنــد. 
ــى  ــمت نوع ــه س ــدند، ب ــوب مى ش ــا» محس ــه «بهترین ه ــرادى ک ــح اف ــا ترجی ــا ب آنه
انسان شناســى در جزئیــات رفتنــد. نتایــج کار آلبرتــى محــدود بــود، امــا داوینچــى در 
مســیر کامــًال متفاوتــى پیــش رفــت: مطالعــۀ حرکــت (انقبــاض و انبســاط ماهیچه هــا، 
ــدى  ــرد هنرمن ــن رویک ــارز ای ــال ب ــا مث ــا). ام ــل و اندام ه ــت مفاص ــر ضخام و تغیی
ماننــد دورر اســت کــه تحــت تأثیــر آلبرتــى و داوینچــى، بــا رد کانــون واحــد و ایدئــال 
زیبایــى26 نــوع بــدن انســان را تصــور کــرده بــود. رســالۀ او بــا عنــوان «چهــار کتــاب 
ــنت  ــتقل از س ــتجویى مس ــوان جس ــوان به عن ــانى»20 را مى ت ــبات انس ــارة تناس درب
تصویــر آن زمــان در نظــر گرفــت، کــه بعــد از مــرگ او در ســال 1528 بــه چــاپ رســید. 
بــه خوبــى قابــل مشــاهده اســت کــه ایــن نــگاه، تــا چــه حــد از ایدئــال زیبایى شــناختى 

یونــان باســتان یــا ایتالیــاى رنســانس دور اســت.
از نظـر پانوفسـکى به تدریـج و در طـول رنسـانس، تـالش بـراى اندازه گیـرى عینـى 
تناسـبات بـدن بـه نفع مواردى از جنس ذهنیت گرایى کنار گذاشـته شـد. مـواردى نظیر 
تأثیـر حرکـت و پرسـپکتیو بـر کوتاه نمایـى و احسـاس بصرى بیننـده. در اینجـا مى توان 
مشـاهده کـرد کـه پرسـش دربـارة اندازه گیـرى بـدن بـه سـؤال پرسـپکتیو هندسـى 
مى پیونـدد. توسـعۀ تاریخـى پانوفسـکى در مـورد قاعـدة تناسـبات در هنر، بـر این محور 
چیـده شـده که تحـوالت نگاه به شـىء، دیگر تأییدگر اسـتقالل آن نیسـت، بلکه حرکت 
به سـوى اسـتقالل سـوژه صـورت گرفتـه اسـت. از طـرف دیگـر مى تـوان تأییـد کـرد که 
بـراى پانوفسـکى تحـوالت تناسـبات بـدن انسـان در هنـر، نمایشـى از وابسـتگى آن بـه 
 .(Rieber, 2008: p. 4) مفهـوم ذهنیـت فـردى و ارتبـاط میـان انسـان و الوهیـت اسـت
لـذا علـم تناسـبات از اهداف مسـتقیم هنرمندان کنار گذاشـته شـد تا هم راسـتا با رشـد 
ارادة مشـاهده گرى در بشـر، به دسـت دانشـمندان و با رویکـردى اثبات گرایانـه به علمى 

مسـتقل تبدیل شـود.
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پانوفسکى: متفکرى روشمند یا نکته بینى با ذوق؟
آخریـن مقالـۀ کتاب با عنوان «پرسـپکتیو شمایل شناسـانه» تحلیل انتقـادى متأخرى بر 
آراى پانوفسـکى اسـت. مؤلـف این مقاله آن هالى، بـا بازخوانى نظریات و آراى پانوفسـکى 
سـعى دارد از داورى هـاى پیشـینى دربـارة دیدگاه او نسـبت بـه تاریخ نـگارى هنر دورى 

جسـته و تصویرى منصفانه از روش شناسـى پانوفسـکى ارائه دهد.
یکـى از اولیـن ایـرادات وارد بـر روش پانوفسـکى در مـورد خطـر تحلیل هـاى ذهنى 
مـورخ، لـزوم وجود نوعى چشـم معصـوم براى سـطوح باالى خوانـش آثار هنرى اسـت، 
یعنـى بـاور بـه اینکـه مـورخ با اطمینـان به شـهود خـود و از طریـق بازآفرینـى مى تواند 
تجربـۀ مشـابهى از ارزش هـا، ادراك تاریخـى و فرهنگـى دورة مرتبط با اثر داشـته باشـد 
(دالـوا، 1394: ص 33).  آن هالـى ایـن خوانـش را بـه بررسـى نوعى دیـد جهانى در کار 
پانوفسـکى تشـبیه مى کنـد؛ یعنـى یـک «معنـاى ذاتى یـا مضمـون... اصولى کـه نگرش 
یـک ملـت، دوره، طبقـه و عقیـدة مذهبـى یـا فلسـفى را آشـکار مى سـازند، توسـط فرد 
ناآگاهانـه توصیـف شـده و در یـک اثـر جـاى مى گیرنـد» (پانوفسـکى: ص 121). بـراى 
مثـال آیا تفسـیر پانوفسـکى از اندیشـۀ نوافالطونـى در جهان بینى میکل آنـژ همان درك 

او از ایـن آموزة فلسـفى نیسـت؟
از طریـق بررسـى تاریخـى نگاشـته هاى پانوفسـکى، مؤلـف سـعى دارد تفـاوت میان 
روش علمـى او در انجـام شمایل شناسـى و نظریـۀ شمایل شناسـانۀ او در تاریـخ هنـر را 
طـرح کنـد. بـراى مثـال وقتـى پانوفسـکى از وجـود عامدانـۀ نوعـى برنامـۀ نمادیـن در 
نقاشـى هاى فالنـدر بـراى کنتـرل رمـوز معنوى ذیـل نشـانه ها صحبت مى کنـد، ضرورت 
سـطح سـوم خوانـش در روش او، شمایل شناسـى، زیـر سـؤال مـى رود21. یـا زمانـى کـه 
تأکیـد بـر یافتـن معنـاى عمیق تـر از طریـق شمایل شناسـى مطـرح مى شـود، منتقـدان 

شـکاك مى پرسـند کـه آیـا در هـر نشـانه رازى نهفته اسـت؟
آن هالــى در مقابــل ایــن انتقــادات بــه روش پانوفســکى، بیــان مى کنــد کــه مبــدع 
ــه ایــن مــوارد بى توجــه نبــوده  ــه نظــر مى آیــد ب شمایل شناســى آن چنــان هــم کــه ب
ــورخ هشــدارهایى  ــى افراطــى م ــل ذهنیت گرای ــش، در مقاب ــر در متون اســت. او پیش ت
بیــان کــرده بــود. امــا بزرگ تریــن اتهــام پانوفســکى آن بــود کــه او بــا توجــه بیش ازحــد 
ــه  ــد، ب ــا بودن ــه نماده ــون مرتبــط ب ــه مت ــراً محــدود ب ــه ظاه ــى ک ــات ادب ــه تحقیق ب
کیفیــات هنــرى بى توجــه بــود. ایــن نقــد، بــه جایــگاه او به عنــوان مورخــى کــه صاحــب 
ــود، بــه دیــدة شــک مى نگــرد. بــه  یــک نظریــۀ روش شناســى در مطالعــات تاریخــى ب
ــدون  ــا او اندیشــمندى ب ــه آی ــود ک ــن پرســش مى ش ــه باعــث طــرح ای ــا ک ــن معن ای
ــا داشــت،  ــراى کشــف و تفســیر نماده ــا چشــمان نکته ســنجى ب ــود؟ ی ــرى ب ذوق هن
آن چنــان مؤثــر کــه بــر پایــۀ ایــن توانایــى نظریــه اى نه چنــدان مســتحکم (از درون) را 

ــان: ص 125).  ــود (هم ــاده ب پى نه
در اسـتداللى دیگـر مبنـى بـر غلط بـودن بـاور عالقۀ بیش ازحد پانوفسـکى بـه معنا، 

شمایل شناسى: پرسش از متد یا ساختار؟
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نقد کتاب پژوهشى (هنـــر)

مؤلـف نشـان مى دهـد کـه سـه بخـش ابتدایـى کار مـورخ یعنـى فـرم، ایـده و محتـوا با 
سـه سـطح شـمایل نگارى او مطابقـت دارد. پانوفسـکى بـا طـرح تحـول تاریخـى رابطـۀ 
موتیف هـا و مضامیـن نشـان مى دهـد کـه بـا وجـود اختـالف سبک شـناختى، نمى تـوان 
تمایـز آشـکارى میـان فـرم و ایـدة یـک اثر هنـرى قائل شـد. تا حـدى که فـرم به عنوان 
محمـل ایـده، نسـبت به مضمـون اثر اهمیت بیشـترى پیـدا مى کند؛ به گفتۀ پانوفسـکى 
نقشـى «فراتـر از معنـاى بصـرى» مى یابـد22. ضـرورت عـدم تفکیک فـرم و محتـوا براى 
رسـیدن بـه معناى شمایل شناسـانۀ کاسـیررى، از نظر پانوفسـکى براى حفـظ نظریه اش 
حیاتـى مى نمـود. همیـن نظریـه اسـت کـه شمایل شناسـى را «واکنش زیبایى شـناختى 
شـهودى» بـه اثـر هنـرى منحصربه فـردى در نظـر مى گیـرد کـه «نقطـۀ مبـدأ مطالعات 
تاریخـى» اسـت (همـان: ص 130). بـه ایـن صـورت روش مطالعـۀ تاریخـى او بـا تمایـز 
سـبک و شمایل شناسـى بـه میـراث وولفلیـن پشـت مى کند. یعنى در گام سـوم، تفسـیر 
اثـر هنـرى تنهـا بـه مطالعـۀ کلیـت فرهنگـى که ارتبـاط سـبکى را نیـز تبییـن مى کند 
اکتفـا نکـرده و تـالش در یافتـن معنـا در کارکرد هـاى ارتباطـى و شـیوه هاى بصـرى و 

ذاتـى اثـر هنرى منفـرد دارد. 
در مقابـل اظهـارات منتقـدان پانوفسـکى بـراى تقلیـل روش او از مطالعـه اى بـراى 
تفسـیر معنـاى درونـى به یـک تکنیک کشـف رمـز شمایل شناسـانه، مؤلف مقالـۀ رجوع 
بـه نحـوة شـکل گیرى شـناخت یـا نوعـى باستان شناسـى دانـش را به طـور خـاص بـا 
مراجعـه بـه آراء جرالـد هولتـون پیشـنهاد مى دهـد. او در روش کارکرد علمى ذهن، سـه 
سـطح از بهره بـردارى آن را دسـته بندى مى کنـد: 1) تجربـى، کـه منتـج از ادراکات و 
تجربیـات اسـت، 2) تحلیلـى، کـه از کارکـرد خرد، منطق و مفروضات اسـتنتاج مى شـود 
و 3) موضوعـى، کـه شـامل باور هـا و پیش فرض هـاى ذاتـى و فرهنگـى اسـت (همـان: 
ص 137). دو سـطح اول و دوم، نسـبت بـه سـطح سـوم در معـرض تغییـرات بیشـترى 
قـرار دارنـد. مؤلـف بـا تطبیـق اندیشـۀ اومانیسـتى پانوفسـکى و اندیشـۀ علمـى نشـان 
مى دهـد چگونـه مى تـوان باورهـاى مسـتقر علمـى را بـا سـنت هاى مسـلط علـم تاریـخ 
متناظـر دانسـت. بـه ایـن صـورت او سـطوح درك معنـا (پیشاشـمایلى، شـمایل نگارى 
و شمایل شناسـى) در روش پانوفسـکى را متـرادف بـا سـه سـطح کارکـرد علمـى ذهـن 

مى شـمارد. 
او بـا ایـن قیـاس نشـان مى دهـد چگونه رسـیدن به سـطح سـوم مى توانـد زمینه اى 
را ایجـاد کنـد کـه دو سـطح اولیـه بـر آن اسـتوار باشـند؛ یعنـى تفسـیر آثـار نـه بـه 
روش خطـى (سـه سـطح خوانـش)، بلکـه بـه روشـى چرخشـى انجـام مى شـود. سـطح 
نمى تـوان  زیـرا  مى شـود،  پیشاشـمایل نگارانه  تحلیـل  بـراى  زمینـه اى  شمایل شناسـانه 
هیـچ توصیـف اولیـه اى را بـدون داده هاى تاریخـِى زمینه حـدس زد. به عقیـدة آن هالى، 
بـراى پانوفسـکى تأثیـرات متقابـل اثر بـا دنیاى خـود باید در روشـى هم زمـان و درزمان 
مـورد بررسـى قـرار گیـرد، زیـرا اثـر معنایـش را درون سیسـتمى از ارجاعـات و قواعـد 
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مربـوط بـه خویـش سـاخته و دربارة چیـزى جز خودش نیسـت. براى درك ایـن معنا در 
مجموعـه اى از نشـانه هاى فرهنگـى بایـد روشـى دورى را برگزینیـم، زیرا تفسـیر معنایى 
مشـاهدات جدیـد تنهـا زمانـى امـکان دارد کـه بـا تفاسـیر در یـک مجموعۀ کلـى تأیید 
شـود. اگـر ایـن امـر ممکن نباشـد، بـه ناگزیـر و به صـورت دورانى معنـاى مجموعـه نیز 
بایـد تغییـر کنـد23. تاریخـى کـه از روش شمایل شناسـانه پانوفسـکى حاصـل مى شـود، 
بـا طـرح زمینـه اى جدیـد نه تنهـا پاسـخى براى سـؤال اولیـه نیسـت بلکه شـروعى براى 
سـؤاالتى تـازه اسـت. همین امـر نزدیکـى خاصى بـا تاریخ مورد نظر میشـل فوکـو دارد؛ 
نوعـى از معرفـت کـه بـر اسـاس تمایالت اساسـى ذهـن بشـر از باستان شناسـى تاریخى 

شـرایط و نـه پدیده هـا حاصـل مى شـود.

نتیجه گیرى
چنانچـه دیدیـم دیـدگاه کلـى پانوفسـکى بـر ایـن اصـل اسـتوار بـود کـه هـر نشـانه اى 
محتوایـى دارد کـه در آن رمـزى مکنـون اسـت. مى تـوان مشـاهده کرد که معنـاي مورد 
جسـتجوي او بیشـتر شـامل آثـار هنـرى مى شـود و بـا تـالش مورخـان قدیمى تـر هنـر 
همسـو اسـت. تالشـى کـه بـه گفتـۀ هانـس بلتینـگ24 در آن معنـاى دیگـر تصاویـر در 
درجـۀ دوم قـرار می گرفـت، چـون ایـن معنـا در حیطـۀ مذهب یا دربـار عمـل مى نمود. 
پانوفسـکی سـعى داشـت روشـى همه گیـر25 بـراي تحلیـل تصویر ارائـه کند، اما پرسـش 
از امـکان اعمـال ایـن روش بـر همـۀ تصاویـر همـواره مطـرح بـود. بـه ظاهـر، او بیشـتر 
دل مشـغول تصاویـر هنـرى بـود و معناى دیگـر تصاویر زمانۀ خـود را در مقابـل ابزارهاي 
بسـتر فرهنگـی امـروزي که قـادر به دسـتیابی به معنـاي اثر هسـتند، نادیـده می گرفت 

.(Belting, 2013: p. 46)
بازبینـى دقیـق مقاله هـاى ایـن کتـاب مشـخص کـرد که مطالـب طرح شـده در واقع 
پاسـخى بـه انبوهـى از سـؤاالتى اسـت کـه روش شناسـى او در تاریـخ هنـر برانگیختـه 
بـود. او تـالش داشـت بـا تعریـف حـوزة عمـل مـورخ هنـر، فعالیـت او را بـه سـنت 
پیشـینى اومانیسـتى پیونـد بزنـد و از ایـن بابـت نـوع مطالعـۀ تاریخ نـگار را پرچالش، اما 
سـودمند نشـان دهـد. همچنیـن بازتعریـف و تفکیک مهم تریـن مفاهیـم روش او -مانند 
شـمایل نگارى و شمایل شناسـى ـ امـکان کاربـرد اشـتباه و تفسـیرهاى عجوالنـه را در 
ایـن فعالیـت کمتـر مى نمـود. شـهود و تخیـل نیز شـامل ایـن مـوارد پرابهام مى شـدند. 
پانوفسـکى مى دانسـت کـه بخشـى از کار او به عنـوان مـورخ بـا تخیـل سـروکار دارد و 
در تفسـیر هایش از گزینش هایـى خـاص بهـره مى گیـرد. امـا سـؤال در مـورد بى طرفـى 
مـورخ، بـراى او بـا کشـف این مطلب همراه شـد کـه مورخ همـواره باید بـراى معنا دادن 
بـه داده هـا از دیـدگاه خاصـى بهـره ببـرد. تخیـل، مکاشـفه و شـهود راه هـاى ناگزیـرى 
هسـتند کـه مـورخ بـراى رسـیدن بـه ابژه هـاى واقعـى علـوم انسـانى بـه کار مى بنـدد 

(پانوفسـکى: ص 153). 

شمایل شناسى: پرسش از متد یا ساختار؟
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نقد کتاب پژوهشى (هنـــر)

ــارة  ــج درب ــادات رای ــرد کــه بر خــالف برخــى انتق ــوان اســتنباط ک در نهایــت مى ت
ــى از  ــه خوب ــکى ب ــن روش، پانوفس ــدع ای ــى، مب ــاى روش شمایل شناس محدودیت ه
خطرهــا و چالش هــاى نظــرى آن آگاه بــوده اســت و همــواره هشــدارهایى بــراى گریــز 
از اعمــال کلیشــه اى آن داده اســت. بــراى او پــردازش هــر دادة تاریخــى بــراى مــورخ، 
ــگارى در ذات  ــن تاریخ ن ــچ روش معی ــه هی ــئولیتى ک ــت، مس ــر اس ــئولیتى خطی مس
ــن روى،  ــه همی ــد. ب ــه کن ــیر ها ارائ ــت تفس ــراى صح ــى ب ــد تضمین ــود نمى توان خ
ــد پاســخ هایى  ــورخ مى توان ــا بســیج کامــل توانایى هــاى م ــا ب شمایل شناســى هــم تنه

بــراى ســؤاالت تاریخــى ارائــه کنــد.
بـا وجود دشـوارى خاص متـون پانوفسـکى و تحلیل هاى پیچیده و گسـترده در متن 
اصلـى، ترجمـۀ کتـاب حاضـر بـا توجـه وافرى صـورت گرفتـه اسـت؛ اگرچه روان سـازى 
بخش هایـى از متـن به خصـوص در بخـش پایانـى، امـکان دسـتیابى سـاده تر بـه برخـى 
از آراء طرح شـده را مّیسـر مى کنـد. متـن حاضـر در پیـروى از متـن اصلـى، دقـت قابـل 
قبولـى در درج نشـانه ها و ایتالیـک کـردن کلمـات خاص دارد و اشـتباهات ویرایشـى آن 
محدودنـد. همچنیـن مترجـم حساسـیت مناسـبى در انتخـاب معادل هـاى فارسـى براى 
عبـارات التیـن بـه خـرج داده اسـت. شـاید کوچـک بـودن و گاه ناخوانـا بـودن تصاویر و 
دور بـودن آنهـا از ارجاعـات خـود، بارزتریـن دشـوارى در بهره گیـرى از این کتـاب مفید 
باشـد. امیـد اسـت کـه بـا ترجمـۀ کامل مقـاالت کتـاب اصلـى، منبـع کامل تـرى دربارة 

ایـن روش از تاریـخ هنـر بـه عالقه منـدان ارائه شـود.
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15. Objective

16. Vitruvius

17. Taxis, genera, symmetry

18. انتخـاب ظاهـرى مجسمه سـاز بـر مشـاهده تکیـه داشـت. بـراى مثـال از نظـر مجسمه سـازى ماننـد 
پولوکلیتـوس، بلنـدى بازوهـا و پاهـا باید یکسـان مى بود یا سـر یک هفتم انـدازة بدن بود. اما انـدازة دقیق 
اینکـه مثـًال سـر از کجـا شـروع مى شـود (رسـتنگاه یا باالى سـر) مشـخص نبود. بـراى همیـن در مطالعۀ 

دقیـق ایـن آثـار تفاوت هاى بـارزى در تناسـبات دیده مى شـود. 
19.  canon

20. Vier Bücher von menschlicher Proportion

21. ایـن برنامـه را مى تـوان بـه نمـود نوعـى قـرارداد فرهنگى تفسـیر کـرد که سـطح دوم خوانـش، یعنى 
شـمایل نگارى، بـراى آن مناسـبت دارد. 

ــراى طــرح  ــرون وســطى ب ــر کالســیک کــه در هنــر ق ــه مضامیــن و بن مایه هــاى تصوی ــراى نمون 22. ب
مضامیــن متفاوتــى بــه کار گرفتــه مى شــدند. بــراى مثــال بن مایــه هرکــول کــه بــراى بازنمایــى مســیح 

ــت.  ــه کار مى رف ب
23. مؤلف اشـاراتى به نزدیکى روش شمایل شناسـى و نشانه شناسـى معاصر دارد، همچنین حساسـیت هاى 

پانوفسـکى در تفکیـک روش خود از علم خوانش نشـانه ها را بـه نمایش مى گذارد.
24. Hans Belting

مـورخ هنـر معاصـر کـه بـه دلیـل نظریـۀ انتقـادى اش در مـورد تاریـخ هنـر و همچنین ایـدة پایـان تاریخ 
هنر مشـهور اسـت. 

25. Universal

شمایل شناسى: پرسش از متد یا ساختار؟
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انتشـارات وایلـى بلـک ول1 در سـال 2018  کتـاب راهنمـاى نظریـه ادبـى2 را بـا 
ویرایـش دیوید اچ. ریکتر3، اسـتاد دانشـگاه شـیکاگو، نویسـندة  کتاب مطالعـه  رمان قرن 
هجدهـم (2017) و ویراسـتار ایدئولـوژى و فرم در ادبیات قرن هجدهم (1999)، منتشـر 
کـرد. ایـن کتـاب ارزشـمند 36 مقالـه بـه قلـم صاحبـان اندیشـه در عرصه هـاى ادبیـات 
و مطالعـات فرهنگـى را شـامل مى شـود. در میـان اسـامى ایـن صاحبـان قلم و اندیشـه، 
نام هایـى همچـون سـیراج احمـد4 نویسـندة  باستان شناسـى بابـل: شـالوده  اسـتعمارى 
علـوم انسـانى (2018)، میشـل باالئـو5 نویسـندة  کتـاب رویکردهـاى معاصـر بـه نظریـه  
ترومـاى ادبـى (2014)، ریچـل سـگنر برمـا6 دانشـیار ادبیـات انگلیسـى کالج سـوارثمور 
در فیالدلفیـا، ویلیـام اى. کیـن نویسـندة  مقاله هایـى دربـارة  ارنسـت همینگـوى، جـورج 
اورول، ویلیام شکسـپیر و شـمار دیگرى از سـتاره هاى درخشـان آسـمان ادبیات، جوزف 
کـرال7 نویسـنده  کتاب هـاى نظریـه  فرهنگى متیو آرنولـد (1983) و تطـور و نظریه  ادبى 
(1994)، کارن کـت یکـى از نویسـندگان کتـاب مـادران در ادبیات کـودك و نوجوان: از 
قـرن هجدهـم تا پسافمینیسـم (2016)، توماس فاسـتر8 اسـتاد زبان انگلیسـى دانشـگاه 
واشـنگتن، هرولـد فـرام9 نویسـندة  کتاب قرائـت نقد بوم گـرا (1996)، مـارگارت گلوان10 
دانشـیار گـروه زبـان انگلیسـى دانشـگاه فلوریـدا، گلـن رابـرت گیـل11 نویسـنده  کتـاب 
نورتروپ فراى و پدیدارشناسـى اسـطوره (2006)، مارینا گریشـاکوا12 اسـتاد نظریۀ  ادبى 
در دانشـگاه تارتـو، ورن مونتاگ13 نویسـندة  کتاب ادم اسـمیتى دیگـر (2014) و پیتر ج. 

رابینوویتـز14 از نویسـندگان کتـاب نظریـۀ روایـت، دیده مى شـوند.
مقاله هاى این کتاب در هفت بخش طبقه بندى شده اند:

1. فرم ادبى: داستان و شعر (6 مقاله)
2. وظیفۀ  خوانش (5 مقاله)

 نویسنده: نیلوفر آقاابراهیمی
 niloofarebrahimi021@gmail.com   دانش آموختۀ دورۀ دکتری زبان شناسی دانشگاه الزهراء

معرفی کتاب راهنمای نظریه  ادبی
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■ D. H. Richter (2018) A Companion to 
Literary Theory، Wiley Blackwell.

3. جایگاه ادبیات و مطالعات فرهنگى (4 مقاله)
4. سیاست ادبیات (7 مقاله)

5. هویت ها (7 مقاله)
6. بدن ها و ذهن هایشان (4 مقاله)

7. انحناهاى علمى (3 مقاله)
بخـش اول بـا مقالـۀ «نقـد انگلیسـى و آمریکایـى جدید» به قلـم ویلیـام اى. کین15 
آغـاز مى شـود. در ایـن مقالـه کیـن از روزهـاى اوج نقد جدید16 کـه نام خـود را از عنوان 
کتـاب رنسـم17 وام گرفتـه اسـت، در بریتانیـاى کبیـر و ایـاالت متحـده، در قرن بیسـتم 
سـخن مى گویـد، از روزهایـى کـه نقد جدید به گفتـه  وگنـر18 (1957: 224) بهترین نقد 
بـود و بسـیارى از منتقـدان و آمـوزگاران ادبیات با وجـود تفاوت هاى مهمـى که در میان 
آنهـا مشـاهده مى شـد، گـروه منتقـدان جدیـد را تشـکیل داده بودنـد و توجهـى ویژه به 
سـاختار بالغـى متـن ادبـى داشـتند. کین بـه این موضـوع مهم اشـاره مى کند کـه ده ها 
سـال قبـل، عصـر طالیى این جنبـش نقد کـه لگـن19 (2008: 255) آن را «عصر طالیى 
نقـد ادبـى مـدرن» نامیـد، بـه پایان رسـیده اسـت. به بـاور کیـن شـکل گیرى و نهادینه 
 شـدن نقـد جدیـد را مى تـوان بـه مجموعـۀ مهمـى از نقدهـاى ادبـى، از جمله آثـارى از 
تـى. اس. الیـوت20، اى. اِى. ریچـاردز21، ویلیـام امپسـون22، بـورك23، ازرا پاونـد24، ف. ر. 
لیویـس25، بلکمـر26، ایـور وینتـرز27، رنسـم، بروکـس28 و الـن تِیـت29 پیونـد داد. ویژگى 
برجسـتۀ نقـد ادبـى جدیـد توجـه و تمرکـز آن بـر شـعر اسـت. کیـن بـا نقل قول هایـى 
از الیـوت، پاونـد و لیویـس بـه ایـن ویژگـى اشـاره کرده اسـت. زایـش نقد ادبى از بسـتر 
تحـوالت نقـد جدیـد، معرفـى آثـارى کـه در چارچـوب ایـن روش نقـد به رشـتۀ تحریر 
درآمده انـد، موضوعـات گوناگونى کـه مورد توجه منتقـدان جدید قرار گرفتنـد، منتقدان 
نقـد جدیـد، ستایشـگران نقـد جدیـد، و جایـگاه نقـد جدیـد در آمـوزش عصـر حاضر از 
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مباحـث مطـرح در ایـن مقاله  انـد. در خـط پایـان ایـن مقالـه مى خوانیـم: «امـروز نقـد 
جدیـد وجـود نـدارد. هیچ کـس یـک منتقد جدیـد نیسـت زیرا همـه منتقـد جدیدند».

مقالـۀ «صورتگرایـى شـیکاگو» را ریکتـر بـا اشـاره به خاسـتگاه صورتگرایى شـیکاگو 
در دانشـگاه شـیکاگو آغـاز مى کنـد. صورتگرایـى شـیکاگو به عنـوان دگـرواره اى بـراى 
نظریه هـاى صورتگـراى منتقـدان جدید مطرح شـد. تحلیـل متنى صورتگرایان شـیکاگو 
بـه کتاب هـاى علمـى و مجله هـاى علمـى و فرهنگـى محدود شـده بـود و مفاهیـم ژانر، 
اسـتقالل متنـى و کثرت گرایـى از جملـه مفاهیـم مهـم مطـرح در ایـن نظریـه بودنـد. 
اهمیـت جایـگاه ژانـر بـه ایـن دلیل بـود که بـه باور اندیشـمندان ایـن مکتب، متـن تنها 
زمانـى خـوب بـود کـه آن چیـزى را تحقـق مى بخشـید که بـراى انجامش طراحى شـده 
بـود. بـراى درك ایـن طراحـى، صورتگرایـان آن را در نظامـى از ژانرهـاى موجـود قـرار 
مى دادنـد. ریکتـر بـا ذکـر نمونه هایـى از تحلیل هـاى صورتگرایـان شـیکاگو، جایـگاه ژانر 
در ایـن چارچـوب نقـد را نشـان مى دهـد. صورتگرایـى شـیکاگو نسـل دومى داشـت که 
دامنـۀ خـود را تـا آنچـه اینـک نظریـۀ روایت بالغـى نامیده مى شـود و یکـى از مهم ترین 
شـاخه هاى روایت شناسـى معاصر اسـت، گسـترش داد. مقالۀ ریکتر نسـل اول، نسـل دوم 

و نیـز نسـل سـوم صورتگرایـى شـیکاگو را معرفـى مى کند. 
«صورتگرایـان اندیشـه هایى را دربـارة هنـر کالمـى و روش هـاى مطالعـۀ آن مطـرح 
کردنـد»: ایـن کلیـد طالیـى ورود بـه مقالـۀ دیویـد گرمـن30 اسـت. او مقالـۀ خـود، 
«صورتگرایـى روسـى»، را بـا اشـاره به ایـن نکته آغاز مى کنـد که در مقالۀ خـود این باور 
را کـه «صورتگرایـى زمینه سـاز سـاختارگرایى و در نتیجـه زمینه سـاز پساسـاختارگرایى 
اسـت»، بـاورى کـه در عصـر حاضـر مطرح شـده، کنـار مى گـذارد، و یادآور مى شـود که 
در مقالـۀ خـود بـه صورتگرایـى به عنـوان یـک «مکتـب» یـا «گـروه» اشـاره مى کنـد و 
آنچـه ارائـه مى دهـد، بازسـازى نظـرى صورتگرایى روسـى اسـت و نـه بازسـازى تاریخى 
آن. پیدایـش صورتگرایـى روسـى، چهره هـاى برجسـتۀ ایـن مکتـب، اصـول صورتگرایى 
روسـى، جایـگاه فرم، علم، شـعر، نثـر، تاریخ ادبیـات و آشـنایى زدایى از مهم ترین مباحث 

مطـرح در ایـن مقاله انـد.
سـاختارگرایى در پاریس و در دهۀ 1950 ایجاد شـد. کامو، سـارتر و بارتر نخسـتین 
چهره هـاى مطـرح سـاختارگرایى بودنـد: کامـو بـا کتـاب شورشـى31 ، سـارتر بـا ادبیـات 
چیسـت؟ و بـارت بـا درجـه  صفـر نوشـتار. کامـو بـر ایـن بـاور اسـت کـه ادبیات نسـبت 
بـه جامعـه نوعـى دیگـرى منفـى طغیان گـر اسـت، در حالى کـه سـارتر ادبیات را شـکلى 
از تعهـد اجتماعـى مسـتقیم مى دانـد، و بـارت چنیـن اظهـار عقیـده مى کنـد کـه تعهـد 
اجتماعـى ادبیـات غیرمسـتقیم اسـت و از زبـان، سـبک و نوشـتار اثـر مى پذیـرد. مارینـا 
گریشـاکوا در مقالـۀ «سـاختارگرایى و نشانه شناسـى»، زوایـاى گوناگون نمایش باشـکوه 

سـاختارگرایى را بـه تصویر کشـیده اسـت.
سبک شناسـى چیسـت؟ مایـکل تـوالن32 پاسـخ مى دهـد: «تحلیـل زبان شـناختى 
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متـون ادبـى یـا غیرادبـى کـه متـن را ارتبـاط نویسـنده-خواننده مى دانـد». خاسـتگاه 
کسـانى  چـه  سبک شناسـى  اثرگـذار  و  برجسـته  چهره هـاى  کجاسـت؟  سبک شناسـى 
هسـتند؟ جایـگاه متن هـاى ادبـى در مطالعات سبک شناسـى کجاسـت؟ مخاطبان اصلى 
سبک شناسـى چـه کسـانى هسـتند؟ اصـول سبک شناسـى کدام انـد؟ مایـکل تـوالن در 
مقالـۀ «سبک شناسـى» سـخاوتمندانه بـه ایـن پرسـش ها و هـر پرسـش دیگـرى کـه 

دربـارة سبک شناسـى داریـد، پاسـخ مى دهـد.
«نظریـۀ روایـت معاصـر»33 به قلم جیمـز فیلن34 آخریـن مقالۀ بخش نخسـت کتاب 
راهنمـاى نظریـۀ ادبـى اسـت کـه رویکردهـاى نظـرى گوناگون مطـرح در نظریـۀ روایت 
معاصـر در آن بررسـى مى شـود. «نظریـۀ روایـت و سـنت روایـت غیرنمایشـى»، «نظریۀ 
روایـت، مرزهـاى میـان آثـار داسـتانى و آثـار غیرداسـتانى»، «رویکردهـاى شـناختى و 
نظریـۀ ذهـن»، «رویکـرد فمینیسـم» و «رویکرد بالغـى» مهم ترین محورهـاى موضوعى 

مقاله اند. ایـن 
بى تردیـد «بیانیـۀ مـرگ مؤلـف» روالن بـارت را بـه یـاد داریـد. در مقاله هـاى بخش 
دوم کتـاب مباحـث مربوط به نیت نویسـنده، جایگاه نویسـنده و جایگاه خواننده بررسـى 
مى شـود. پتـر جـى. رابینوویتـز بـا بیـان اینکـه از زمانـى کـه سـقراط ادعا کرد شـاعران 
نمى داننـد دربـارة چـه چیـزى سـخن مى گویند، همـواره دربـارة جایگاه نویسـنده و نیت 
او بحـث و گفتگـو بـوده اسـت، به رونـد تاریخى شـکل گیرى این مباحـث و معرفى آراء و 
نظریه هـاى منتقـدان و صاحبـان اندیشـه در این حـوزه مى پـردازد. کریسـتوفر نوریس35 
در مقالـه اى بـا عنـوان «واسـازى»36، با اشـاره به قلمرو ایـن مفهوم که از فلسـفه و نظریۀ 
ادبـى تـا گفتمـان فرهنگـى و روزنامـه اى گسـترش یافته اسـت و با شـرح تفصیلـى ابعاد 
فلسـفى آثار دریدا و اشـاره به پیشـنهادهاى او براى خوانش واسـازانۀ آثار روسـو، کانت، 
هـگل، نیچـه، هوسـرل و دیگـران، چیسـتى این خوانـش دریدایـى را بررسـى مى کند. او 
بـه نقـل از دو مـان37 خوانـش واسـازانه را این گونـه تعریـف مى کنـد: «واسـازانه خواندن 
بـا سـماجت خوانـدن اسـت». بخـش مهمـى از مقالۀ نورس بـه اندیشـه ها و آثـار دومان 
اختصـاص دارد. «نظریـۀ واکنـش خواننـده» عنـوان مقالـۀ دیویـد س. میـال38 اسـت که 
بـا مـرور تاریـخ نظریـۀ خوانـش آغـاز مى شـود. میـال در ایـن مقالـه نتایـج آزمایش هاى 
مشـاهده اى خـود و همکارانـش را کـه بـا حضـور شـرکت کنندگان انجـام شـده اند، ارائـه 
مى کنـد. یکـى از بخش هـاى خواندنـى ایـن مقاله بخشـى اسـت که بـه تشـریح آزمایش 
چگونگـى واکنـش خواننـدگان بـه تغییر نقـش مقوله هاى دسـتورى در اتللوى شکسـپیر 
اختصـاص یافتـه اسـت. سـوزان کیـن39 در مقالـۀ خـود بـا عنـوان «مطالعـات احسـاس 
یگانگـى» احسـاس یگانگـى40 را کـه یکـى از ابعـاد واکنـش خواننـده بـه ادبیـات اسـت، 
بررسـى مى کنـد. مطالعـۀ احسـاس یگانگـى که ریشـه در زیبایى شناسـى روان شـناختى 
آلمـان دارد، از ابتـدا تالشـى میان رشـته اى بـوده اسـت کـه روان شناسـان، فالسـفه و 
منتقـدان ادبـى و در دهه هـاى اخیر، دانشـمندان علوم اعصـاب به آن اهتمـام ورزیده اند. 
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آخریـن مقالـۀ ایـن بخـش را ریچـل سـگنر برمـا و متیـو ك. گلـد41 نوشـته اند. آنچـه 
روزگارى تنهـا تصویـرى خیالـى در داسـتان هاى علمـى ـ تخیلـى بـود، امـروز بـه کمک 
فنـاورى تحقـق یافتـه اسـت: رایانه هایـى کـه مى خواننـد. اگـر بـه بحث هـاى رایانشـى 
دربـارة متـن و خوانـدن عالقه مندیـد و اگـر دانسـتن پاسـخ ایـن پرسـش کـه «امـروز 
چگونـه مى خوانیـم؟» بـراى شـما جالب توجه اسـت مقالـۀ «پیشـنهادهاى جدیـد دربارة 

خوانـدن در عصـر دیجیتـال» را بخوانید.
بخـش سـوم کتـاب راهنمـاى نظریـۀ ادبـى بـه موضـوع تعییـن مرزهـاى ادبیـات 
اختصـاص یافتـه اسـت. موضـوع آموزش هـاى ادبـى چه بـود و امـروز چیسـت؟ مرزهاى 
ادبیـات بـه کـدام متـون محـدود مى شـد و ایـن مرزهـا تـا بـه امـروز، تـا کجا گسـترش 
یافته انـد؟ در پاسـخ بـه ایـن پرسـش ها گفتـه شـده اسـت کـه فن بالغـت و فـن خطابه 
همه جـا تدریـس مى شـد، امـا بـه نظـر مى رسـد کـه ادبیـات، حتـى ادبیـات کالسـیک، 
موضـوع مهمـى نبـود و آثـار بزرگانـى  چـون شکسـپیر و میلتون اساسـاً بـا دوره هاى فن 
بالغـت کـه در اواخـر قـرن نوزدهم از صحنـۀ آموزش کنار گذاشـته شـد، وارد برنامه هاى 
آموزشـى شـدند. از آن پـس ادبیـات در گروه هاى نوپـاى زبان، به عنـوان موضوعى جانبى 
و در جایگاهـى پایین تـر از مطالعـۀ زبـان، پناهـى امـن یافـت. جـان گلـرى42 در مقالـۀ 
خـود بـا عنـوان «جایـگاه ادبیـات» بـه تاریـِخ جغرافیـاى ادبیـات پرداختـه اسـت. مقالۀ 
دوم ایـن بخـش را جیمـز اِى. دابلیـو هفرنـن43 با موضوع رابطـۀ زبان، ادبیـات و هنرهاى 
تجسـمى نوشـته اسـت. او مقالـۀ خـود را بـا نقل قولـى از شـاعر یونانـى قـرن پنجـم آغاز 
مى کند: «نقاشـى شـعر بى صدا، شـعر نقاشـى گویاسـت». یکـى از موضوعـات جالب توجه 
مطـرح در مقالـۀ هفرنـن چگونگـى واکنش هنرهاى تجسـمى بـه زبان اسـت. او مى گوید 
هنرهـاى تجسـمى بـه سـه روش بـه زبـان واکنـش نشـان مى دهنـد: 1) یک اثـر هنرى 
مى توانـد اثـرى ادبـى را بـه تصویـر درآورد، 2) یـک اثـر هنـرى مى توانـد بـا زبـان در 
هـم آمیـزد و 3) در عصـر مـا، آثـار هنـرى گاهـى تنها زبـان را ترسـیم مى کننـد. «فوکو 
و پساسـاختارگرایى» عنـوان مقالـۀ بعـدى ایـن بخـش اسـت. پساسـاختارگرایى در دهۀ 
1960 در فرانسـه پـا بـه عرصـۀ وجود گذاشـت و فوکو و دریـدا پیشـگامان آن بودند. الن 
دى. شـیفت44 بـا مقالـۀ خود شـما را به تماشـاى پرده هایـى از نمایش پساسـاختارگرایى 
دعـوت مى کنـد. تاریـخ مطالعـات فرهنگـى از ابتـدا تـا امـروز موضوعى اسـت کـه پائول 
اسـمیت45 در مقالـۀ آخـر ایـن بخش، بـا عنـوان «مطالعات فرهنگـى» بـه آن مى پردازد.
بخـش چهـارم کتـاب کـه شـامل مقاله هایـى بـا موضـوع سیاسـت ادبیـات اسـت، با 
مارکـس و نقـد مارکسیسـتى آغـاز مى شـود. «هوشـمندانه ترین نقـد مارکسیسـتى بـر 
تعهـد خـود نسـبت بـه اهمیت بنیادیـن کاپیتالیسـم بـراى معانـى و مفاهیم آثـار هنرى 
و تجربه هـاى زیبایى شـناختى مـدرن تأکیـد و هم زمـان ادعـا مى کنـد کـه چیسـتى آثار 
و تجربه هـاى ادبـى، زیبایى شـناختى و فرهنگـى به طـور یکجانبـه بـه واسـطۀ تقدیـر 
اجتماعـىـ  اقتصـادى و سیاسـى تعییـن نمى شـود و ازایـن رو ایـن آثـار و تجربه هـا تنهـا 

معرفى کتاب راهنماى نظریه  ادبى
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معرفى کتاب

بـه  شـکلى منفعالنـه تقدیـر را منعکـس نمى سـازند. بلکـه آثـار ادبـى و دیگر آثـار هنرى 
بـه نوشـته شـدن ایـن تقدیـر کمـک مى کننـد و خـود آثـار غالبـاً پـرده از ابعـاد واقعیت 
اجتماعـى و سیاسـى برمى دارنـد و اگـر چنیـن نبـود ایـن واقعیـت خـام و ناپختـه باقـى 
مى مانـد». نقـد منتقـدان مارکسیسـت توانایـى ادبیـات را بـراى آشکارسـازى ابعـاد مهم 
واقعیـت سیاسـىـ  اجتماعـى و تاریخى نشـان داد. براى آشـنایى با اندیشـه هاى مارکس، 

انگلـس و منتقـدان مارکسیسـت، مقالـۀ رابـرت کافمـن46 را بخوانید.
«مکتـب فرانکفـورت و وارثانـش» بـه قلـم جفـرى ت. نیولـن47 مقالـه اى اسـت کـه 
بـه نفـوذ اندیشـه هاى مکتـب فرانکفـوت در عرصه هـاى گوناگـون سیاسـى، فرهنگـى و 
ادبـى مى پـردازد. نویسـنده بـراى نشـان دادن جایـگاه مکتـب فرانکفـورت در پیدایـش 
نظریـۀ ادبـى در دهه هـاى 1970 و 1980، بـه اظهارنظرهـاى فوکـو دربـارة ایـن مکتـب 
اشـاره مى کنـد. فوکـو مى گویـد شـاید اگـر آثـار مکتـب فرانکفـورت را پیش تـر خوانـده 
بـودم، نیـازى بـه نوشـتن برخـى مطالـب نداشـتم و از بعضى خطاهـا دور مى مانـدم. آراء 
و اندیشـه هاى هابرمـاس و تأثیـر آنهـا بـر نظریـۀ ادبـى، جایـگاه مکتـب فرانکفـورت در 
مطالعـات فرهنگـى، دیدگاه هـاى آدورنـو و بنیامیـن در عرصۀ مطالعات فرهنگ و رسـانه، 
تأثیـر اندیشـه هاى بنیامیـن بـر مطالعـۀ روابـط میـان آفرینـش هنـرى و ابداعـات عرصۀ 

فنـاورى از مهم تریـن مباحـث مطـرح در ایـن مقاله انـد.
«بـا آلتوسـر راهمـان را بـراى ورود بـه دنیایى تـازه خواهیم یافت». این جمله حسـن 
ختـام مقالـۀ «آلتوسـر: سـاختگرا یا ضدسـاختگرا؟» به قلـم وارن مونتاگ اسـت. مونتاگ 
مى گویـد آلتوسـر حتـى سـال ها پـس از مرگش به عنـوان مبدع مارکسیسـم سـاختارگرا 
کـه نتیجـۀ کاربـرد روش هـاى سـاختارگراى مـورد اسـتفاده در مطالعـات زبان شناسـى، 
انسان شناسـى و ادبـى در متن هـاى مارکسیسـت بـود، شـناخته شـده بـود. اگرچـه ایـن 
خوانـش از آلتوسـر غیرقابـل دفـاع بـه نظـر مى رسـد، امـا اشـتباه خواهـد بود اگـر تصور 
کنیـم چنیـن خوانشـى خطایى اسـت که مى توان به سـادگى فراموشـش کرد. ایـن مقاله 
بـا اشـاره بـه آثـار آلتوسـر و نقل قول هایـى از او نشـان مى دهـد کـه چگونه مى تـوان او را 
سـاختارگرا یا ضدسـاختارگرا دانسـت. معرفى آثار آلتوسـر در قلمرو هنر و ادبیات بخش 

دیگـرى از مقالۀ مونتاگ اسـت.
تاریخ گرایـى جدیـد تأکیـد مى کنـد که ادبیـات را بایـد در بافت تاریخـى اش فهمید، 
زیـرا تاریخ گرایـى جدیـد متـن ادبـى را محصـول فرهنگـى زمـان و مـکان آن مى دانـد. 
تاریخ گرایـى جدیـد در نقطـۀ مقابـل انسـان باورى قرار دارد زیـرا فرد را محصـول زمان و 
مـکان او بـه  شـمار مى آورد. ماتریالیسـم فرهنگـى نیز در تضاد با انسـان باورى اسـت زیرا 
فـرد را محصول سـاختارى قـدرت مى داند. «تاریخ گرایـى جدید و ماتریالیسـم فرهنگى» 
را نیمـا پروینـى نوشـته اسـت. نویسـنده مقالـۀ خـود را بـا این مقدمـه آغـاز مى کند که 
تاریخ گرایـى جدیـد و ماتریالیسـم فرهنگـى نشـان دهندة گـذار از دورة تمرکـز نقـد ادبى 
بـر متـون ادبـى بـه دورة تمرکـز بر بافـت تاریخى اسـت. چگونگـى پیدایـش تاریخ گرایى 
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جدیـد در ابتـداى دهـۀ 1980 در آمریـکا، اهمیـت تاریخ گرایـى جدیـد در مطالعـۀ آثـار 
شکسـپیر و ادبیـات ابتـداى دورة مدرن، انـواع تاریخ گرایـى جدید، معرفى اندیشـمندانى 
کـه بـر تاریخ گرایـى جدیـد اثرگـذار بوده انـد، نقد دیگـران و بیـش از همه فمینیسـت ها 
بـه تاریخ گرایـى جدیـد، چگونگـى پیدایـش ماتریالیسـم فرهنگـى در انگلیـس، معرفـى 
گرامشـى، ریمونـد ویلیامـز و آلتوسـر به عنـوان چهره هاى اثرگـذار ماتریالیسـم فرهنگى، 
معرفـى شـمارى از آثـار ماتریالیسـت هاى فرهنگـى و نقدهـاى وارد بـه آنهـا موضوعـات 

اصلـى ایـن مقاله اند.
تومـاس کارل وال48 در مقالـۀ «امانوئـل لوینـاس و جورجـو آگامبـن: علـم اخـالق، 
زیبایى شناسـى، بوطیقـا، سیاسـت» آثـار و اندیشـه هاى لوینـاس49 و آگامبـن50 را معرفى 
دو  ایـن  تصویـر  بـه  کـه  اسـت  هایدگـر  اندیشـه هاى  پنجـرة  از  مى گویـد  او  مى کنـد. 
فیلسـوف مى نگـرد زیـرا مسـیر زندگـى هـر دوى آنهـا پس از آشـنایى بـا هایدگـر تغییر 
کـرده اسـت. سـیراج احمـد بـا تکیـه بـر دیدگاه هـاى اسـکات51 و چکراوارتـى52، نظریـۀ 
پسااسـتعمارى را در مقالـه اى بـا همیـن عنـوان معرفـى مى کنـد. در دیـدگاه اسـکات، 
مطالعـات پسااسـتعمارى بایـد با نگاهـى انتقادى به شـرایط جدید انقالب بیندیشـند. در 
دیـدگاه چکراوارتـى، مطالعـات پسااسـتعمارى بایـد انسـان را نیرویى بداند کـه در فرایند 
دسـتیابى بـه آزادى هـاى خویـش، بنیان خود را که از خاك اسـت، ویـران مى کند. «همۀ 
تصـورات مـا از آزادى ـ خـواه لیبرال، خواه مارکسیسـت یا پسااسـتعمارى ـ با پیش فرض 
حاکمیـت مطلـق انسـان بـر زمیـن همراه انـد و بنابرایـن بـه تخریـب محیـط زیسـت که 
بقـاى آدمـى بـه آن وابسـته اسـت، مشـروعیت مى بخشـند». ریشـه هاى ضداسـتعمارى 
اندیشـۀ پسااسـتعمارى و عبـور از پساسـاختارگرایى بـه سـوى نظریـۀ پسااسـتعمارى از 
مهم تریـن مباحـث مطـرح در مقالـۀ سـیراج احمدنـد. «جهانى سـازى چیسـت؟، نقـش 
جدیـد تخیـل در زندگـى اجتماعـى و جهانى سـازى و مطالعات ادبـى» موضوعات آخرین 

مقالـۀ ایـن بخـش بـا عنـوان «مطالعـات جهانى سـازى» به قلـم دایانـا بریدن53  اسـت.
بخـش پنجـم کتـاب راهنمـاى نظریـۀ ادبـى بـا مقالـۀ «نـژاد، ادبیـات، نظریـه» آغاز 
مى شـود. جیمـز برکسـتون پیترسـون بـا اشـاره بـه اینکـه فصـل مشـترك نـژاد، ادبیات 
و نظریـه مجموعـه اى از ماتریس هاسـت کـه روابـط متقابـل پیچیـدة میان نـژاد، جامعه، 
شـهروندى و نقـش ادبیـات در ترسـیم دنیـاى ما را هماهنـگ مى کند، به جایـگاه و نقش 

نـژاد در ادبیـات، نقـد و نظریـۀ ادبى مى پـردازد.
«مطالعـات قومـى54 نتیجۀ مسـتقیم عمل گرایى سیاسـى اسـت.»، «مطالعـات قومى 
نتیجـۀ مسـتقیم اعتراضـات و خواسـته هاى دانشـجویان بـود.»، «مطالعـات قومـى پیش 
و بیـش از هـر چیـز بـه تالش هـا بـراى تغییـر اجتماعـى، سیاسـى و فرهنگـى و ترویـج 
عدالـت اجتماعـى مى پـردازد.»، «مطالعـات قومـى بـه شـیوه اى نظام منـد خوانـش مـا را 
از ادبیـات اصـالح مى کنـد، پیچیـده مى سـازد و گسـترش مى دهـد.» این هـا جمله هـاى 
اصلـى مقالـۀ «مطالعـات قومـى: خوانش بـه شـیوه اى دیگر» به قلـم ران اسـکپ55 اند که 

معرفى کتاب راهنماى نظریه  ادبى
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معرفى کتاب

بـا نگاهـى دقیـق مطالعـات قومـى را معرفـى مى کند.
فمینیسـم از دهۀ 1970 تا امروز معانى صریح و ضمنى گوناگونى داشـته است. امروز، 
فمینیسـم بـه مجموعـه اى از نظریه هـا و کنش هـا داللـت دارد کـه هدفشـان شناسـایى، 
تحلیـل و تغییـر ظلم هـا یا تبعیض هاى جنسـى (زیسـتى یا فرهنگى) اسـت. «فمینیسـم 
انگلیسـى زبان» عنـوان مقالـۀ رابین وارهال56 اسـت که این شـاخه از فمینیسـم را معرفى 
مى کنـد. «فمینیسـم انگلیسـى زبان» جایگزینـى بـراى اصطـالح قدیمى تـر «فمینیسـم 
انگلیسـى  ـ آمریکایى» اسـت. اصطالح «فمینیسـم انگلیسـى  ـ آمریکایى» در دهۀ 1980 
بـراى متمایزسـازى نظریه هاى فمینیسـتى انگلیسـى و آمریکایى از فمینیسـم فرانسـوى 
ابـداع شـد. اصطـالح «فمینیسـم انگلیسـى زبان» فعالیت هـاى مهمـى را در برمى گیـرد 
کـه در بیسـت وپنج سـال پایانـى قـرن بیسـتم فمینیسـت هاى آمریکایـى و انگلیسـى 
انجـام دادند . فمینیسـت هاى انگلیسـى زبان سـه مـوج متفاوت داشـتند: موج اول شـامل 
جنبش هـاى حـق رأى زنـان در قـرن نوزدهـم و اوایل قرن بیسـتم بود، مـوج دوم انقالب 
جنسـیتى از دهـۀ 1960 تـا دهـۀ 1990 را دنبـال مى کـرد و مـوج سـوم نسـل بعـدى 
زنـان بودنـد. بـراى آشـنایى بـا فمینیسـت هاى انگلیسـى زبان و فعالیت هـاى آنهـا مقالـۀ 
وارهـال را مطالعـه کنیـد. «نظریـۀ جنسـیت: زنانگى هـا و مردانگى هـا» به قلـم مارگارت 
گالـوان57، «نظریـۀ فراهنجـار»58 نوشـتۀ اسـتیون ف. کروگـر59 و «مطالعـات معلولیت»60 
اثـر کریسـتوفر کرنتـز61 مقاله هـاى بعـدى این بخش انـد و آخریـن مقاله را میشـل باالئو 
بـا موضـوع «مطالعـات تروما» و با همین عنوان نوشـته اسـت. «تروماى روان شـناختى»، 
«بازنمایـى آن در زبـان و نقـش حافظـه در شـکل دادن به هویت هاى فـردى و فرهنگى» 

موضوعـات اصلـى مطالعات تروما هسـتند.
بخش ششـم کتاب بـه معرفى نقدهاى روانکاوانۀ فرویـدى و لکانى، نقد کهن الگویى62 
یونـگ63 و فـراى64 و نقـد شـناختى اختصـاص یافتـه اسـت. در مقالـۀ نخسـت بـا عنوان 
«نقـد روانکاوانـۀ فرویـدى»، دنیـل ت. اُهـرا65 اندیشـه ها و روش هـاى فرویـد را معرفـى 
مى کنـد و جایـگاه نقـد روانکاوانـۀ فرویـدى را در ادبیـات امـروز نشـان مى دهـد. «لـکان 
بـه فرویـد بازگشـت و ایـن موضـوع الهام بخـش احتمـاالت تعبیـرى تـازه در مطالعـات 
ادبـى، فلسـفه، علـوم انسـانى، نشانه شناسـى، مطالعـات زبـان، مطالعـات فیلـم، مطالعات 
چند فرهنگـى، نظریـۀ فراهنجار، مطالعات شـناختى، مطالعـات تروما، مطالعـات حیوانات 
و بسـیارى دیگـر از عرصه هـاى مطالعاتـى شـد». در مقالـۀ دوم، «نقد روانکاوانـۀ لکانى»، 
بـا اندیشـه هاى لـکان آشـنا مى شـنویم. نویسـندة مقالـه ابتـدا روشـى را بـراى خوانـدن 
لـکان پیشـنهاد مى دهـد و سـپس برخى مفاهیـم نظریـۀ روانکاوانۀ لکانى را کـه در تعبیر 
متن هـاى ادبـى سـودمندند، معرفى مى کند. بر اسـاس روش پیشـنهادى نویسـنده، بهتر 
اسـت خوانـدن لـکان را با آشـنایى بـا بافت فرهنگـى او آغاز کنیـم و براى نمونـه، بدانیم 
بـا کـدام اندیشـمندان و هنرمنـدان دوسـت و بـا کدام فالسـفه آشـنا بود. سـوژة لکانى و 

نظریـۀ گفتمـان لـکان مهم تریـن مباحـث مطـرح در ایـن مقاله اند.
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فـراى مى گویـد: «مقصـود مـن از کهن الگـو نمـادى اسـت کـه شـعرى را به شـعرى 
دیگـر پیونـد مى دهـد و از ایـن رهگذر به هماهنگ سـازى تجربۀ ادبى ما کمـک مى کند... 
نقـد کهن الگویـى در درجۀ نخسـت بـه ادبیـات به عنوان واقعیتـى اجتماعى و یک شـیوة 
ارتبـاط مى پـردازد... اگـر عنصـر کهن الگویى یا قراردادى را که شـعرى را به شـعرى دیگر 
پیونـد مى دهـد، نپذیریـم، حصـول هرگونـه پرورش ذهنـى نظام منـد در نتیجـۀ خواندن 
ادبیـات ناممکـن خواهـد بـود». در مقالـۀ سـوم این بخـش، «نقـد کهن الگویـى: یونگ و 
فـراى»، بـه قلـم گلـن رابرت گیـل، نقـد کهن الگویـى معرفى مى شـود. نقـد کهن الگویى 
بـه نظریه پـردازى دربـارة وجـود نمادهاى ناپیوسـته و پیوسـته، شـامل فرم هـاى روایى و 
انـواع شـخصیت، در اسـطوره هاى باسـتان و بررسـى تکرار آنهـا در اسـطوره ها مى پردازد 
و بـراى تفسـیر منتقدانـۀ ادبیات هـا و فرهنگ هـاى جدیدتـر از آنهـا اسـتفاده مى کنـد. 
«نقـد ادبـى شـناختى» آخریـن مقالۀ فصـل بدن ها و ذهن هایشـان اسـت که بـه معرفى 
رویکردهـاى شـناختى و مفاهیـم مطـرح در آنها مى پردازد. اسـتعاره، جهان هـاى روایى و 
داسـتانى، همدلى و ذهن هاى دیگر، بوطیقاى شـناختى و شـعر، و تاریخ گرایى شـناختى 

از جملـه موضوعـات مطـرح در ایـن مقاله اند.
بخـش پایانـى کتـاب راهنمـاى نظریـۀ ادبـى، بـا مقالـه اى بـا موضـوع نظریـۀ ادبـى 
تکاملـى66 و بـا همیـن عنـوان آغـاز مى شـود. در اواسـط دهـۀ 1990، تعـداد اندکـى از 
کردنـد.  آغـاز  را  تکاملـى  اجتماعـى  علـوم  شبیه سـازى  ادبیـات،  عرصـۀ  پژوهشـگران 
پژوهشـگران عرصـۀ ادبیـات کـه پیونـد نزدیکى بـا علـوم اجتماعـى تکاملـى دارد، اینک 
جنبشـى را شـکل داده انـد کـه در تعـدادى از کتاب هـا، مقاله هـا و فصل هـاى کتاب هـا 
بـه تصویر کشـیده شـده اسـت. مطالعـۀ ادبـى تکاملـى معمـوالً جهان بینى ناتورالیسـتى 
و معرفت شناسـى تعدیل یافتـه بـر اسـاس واقع گرایـى علمـى مـورد حمایـت کارل پوپر و 
کنـراد لرنـز را برمى گزینـد. بـراى آشـنایى بـا همـۀ جنبه هـاى ایـن نظریه مقالـۀ جوزف 
کـرال را بخوانیـد. هرولـد فـرام در مقالۀ «نقد زیسـت محیطى: جهان در حال گسـترش» 
بـه همـۀ پرسـش هاى شـما دربـارة نقد زیسـت محیطى پاسـخ مى دهـد. «سـایبرنتیک و 
پساانسـان باورى» آخریـن مقالـۀ کتاب راهنماى نظریۀ ادبى اسـت. سـایبرنتیک عرصه اى 
میان رشـته اى از پژوهش هـاى علمـى اسـت که در پایـان جنگ جهانى دوم در سـال هاى 
میـان 1943 تـا 1954 مطـرح شـد و پساانسـان باورى بازتعریـف یـا دگـرواره اى بـراى 
انسـان باورى اسـت. تومـاس فاسـتر در مقالـۀ خـود، سـایبرنتیک و پساانسـان باورى را 

تشـریح مى کنـد.
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انتشــارات دانشــگاه ادینبــرو1 اســکاتلند اخیــراً کتابــى بــا عنــوان متــن و تصویــر 
ــه قلــم شــیال بلــر3 منتشــر کــرده کــه از منابــع  ــۀ ایــران2 ب در هنــر ســده هاى میان
ــن  ــود. ای ــوب مى ش ــول محس ــر مغ ــر عص ــخ هن ــۀ تاری ــراى مطالع ــد ب ــیار مفی بس
کتــاب کــه در ســال 2014 بــراى نخســتین بــار بــه چــاپ رســید، یکــى از مجموعــه 
ــر  ــه همــراه 139 تصوی ــار هنــر و معمــارى اســالمى ایــن انتشــارات اســت کــه ب آث

رنگــى منتشــر شــده اســت. 

درباره نویسنده
ــادا بــه دنیــا آمــده،  شــیال بلــر کــه در تاریــخ 26 نوامبــر 1948 در مونتــرال کان
اســتاد هنــر اســالمى و آســیایى کالــج بوســتون و صاحــب کرســى هنــر اســالمى در 
ــکا اســت. گســتره فعالیــت او در حــوزة  دانشــگاه مشــترك المنافع ویرجینیــاى آمری
تاریــخ هنــر اســالمى آن قــدر وســیع اســت کــه تاکنــون کتــاب، مقالــه و پژوهش هــاى 
ــالمى و  ــر اس ــى هن ــاب و به  طورکل ــى، کت ــارى، خوشنویس ــارة معم ــمارى درب بى ش
ــوده در  ــاروارد ب ــگاه ه ــل دانش ــه فارغ التحصی ــت. او ک ــته اس ــران نگاش ــژه ای به وی
ــا موضــوع «آرامــگاه ایلخانــى در نطنــز»  ســال 1980 از پایان نامــۀ دکتــرى خــود ب
ــر  دفــاع کــرده و ویژگــى خــاص مطالعــات پژوهشــى اش ســبب شــده کــه عــالوه ب
ــز  ــى نی ــى و فارس ــى، عرب ــه، روس ــاى فرانس ــه زبان ه ــد ب ــى بتوان انگلیســى به راحت
صحبــت کنــد. از میــان آثــار فــراوان ایشــان برخــى ماننــد خوشنویســى اســالمى4، 
معمــارى ایلخانــى در  نطنــز: مجموعــه مــزار شــیخ عبدالصمــد5 و نخســتین کتیبه هــا 
ــده اند و  ــه ش ــز ترجم ــى نی ــه فارس ــن6 ب ــران زمی ــالمى ای ــارى دوران اس در معم
ــه  کتاب هــاى خوشنویســى اســالمى و دایرةالمعــارف هنــر و معمــارى اســالمى7 او ب
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ــزة جهانــى کتــاب  ترتیــب در پانزدهمیــن (1386) و هجدهمیــن (1389) دورة جای
ــده انتخــاب شــده اند. ــر برگزی ــوان اث ــران به عن ــورى اســالمى ای ســال جمه

معرفى فصل هاى کتاب
ــول  ــران در دوره مغ ــر ای ــخ هن ــزرگ تاری ــان ب ــى از متخصص ــه یک ــر، ک ــیال بل ش
ــه  ــا تکی ــرزمین را ب ــن س ــارى ای ــرى و معم ــاى هن ــاب ویژگى ه ــن کت اســت، در ای
بــر مباحثــى ســاختارى مــورد تفّحــص قــرار مى دهــد. او بــا تأکیــد بــر پنــج عنصــر 
ــول از  ــر مغ ــه در عص ــوجات، ک ــى و منس ــارى، نقاش ــزى، معم ــروف فل ــفال، ظ س
رســانه هاى ارتباطــى اصلــى بــه شــمار مى رفتنــد، بــه دنبــال ایــن اســت کــه نشــان 
ــالش  ــات ت ــواد و تزئین ــرم، م ــرار دادن ف ــتمایه ق ــا دس ــه ب ــدان چگون ــد هنرمن ده
ــى  ــن در پ ــازند. او همچنی ــا س ــود را مهّی ــب خ ــذب مخاط ــل ج ــد عوام مى کردن
بیــان ایــن مســئله اســت کــه در گــذر ایــام چگونــه ادراك مــا از ایــن عناصــر دچــار 
اســتحاله شــده و مؤلفه هــاى امروزیــن آنهــا چطــور زمینه ســاز فهــم مــا بــراى درك 
گذشــتۀ آنهــا مى شــود. بــه همیــن منظــور در ادامــه بــراى درك بهتــر فضــاى کلــى 

ــود: ــى مى ش ــاى آن معرف ــدى و بخش ه ــى فصل بن ــاب چگونگ کت
ــر نوشــتن: جامــى  ــوان «هن ــا عن ــاب اســت. فصــل دوم ب ــه کت فصــل اول مقدم
از ســمرقند» کــه 45 صفحــه دارد از صفحــۀ 11 شــروع مى شــود و بخش هــا و 
ــا/30،  ــفال/23، کتیبه ه ــگاه س ــد از: زادگاه/13، جای ــات آن عبارت ان ــمارة صفح ش
ــرگ/ 48.  ــس ازم ــات پ ــدود/ 41، حی ــاى نامح ــتریان/38، افق ه ــتخط/35، مش دس
فصــل ســوم بــا عنــوان «خوشــبوکنندة هــوا: گالب پاشــى از هــرات» 54 صفحــه 
دارد و از صفحــۀ 57 آغــاز مى گــردد. مباحــث و شــمارة صفحــات آن از ایــن قرارنــد: 
زادگاه/61، جایــگاه جغرافیایــى و تاریخــى/67، ظــروف فلــزى هــرات/78، حامــى/84، 

■ Blair, Sheila (2014). Text and Image in 
Medieval Persian Art, Edinburgh Uni-
versity Press.
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کارکــرد/87، تزییــن/93، حیــات پــس ازمــرگ/97.
ــازى در  ــوان «یادمان س ــود عن ــه اى خ ــارِم 59 صفح ــراى فصــل چه ــنده ب نویس
عصــر مغــول: مقبــره الجایتــو در ســلطانیه» را برگزیــده کــه صفحــۀ 112 شــروع آن 
ــازى/117،  ــاخت و بازس ــد از: س ــات آن عبارت ان ــمارة صفح ــا و ش ــت. بخش ه اس
دالیــل بازســازى/122، بنیــاد مقــدس/128، جایــگاه معمــارى/136، مقبــره الجایتــو 
الگویــى بــراى حکمرانــان بعــدى مغــول/146، مقبــره الجایتــو الگویــى بــراى رقبــاى 

ایلخانــى/153، حیــات پــس از مــرگ/159.
«وقفــه اى عاشــقانه: مجلــس عروســى در نســخه اى مصــور بــه همــراه ســه شــعر 
از خواجــوى کرمانــى» عنــوان فصــل پنجــِم 55 صفحــه اى ایــن کتــاب اســت کــه از 
صفحــۀ 172 آغــاز مى شــود. بخش هــا و شــمارة صفحــات آن بدیــن گونه انــد: متــن 
ــگاه  ــه شــده/193، جای و خوشــنویس آن/175، اوراق مصــور/183، نقاشــى هاى اضاف

ســلطنتى/196، نقــش زنــان/203، حیــات پــس ازمــرگ/210.
نویســنده در فصــل ششــِم 55 صفحــه اى بــا عنــوان «اعــالن حاکمیــت: 
ــن  ــب خــود را بســط مى دهــد کــه عناوی فرش هــاى اردبیــل» از صفحــۀ 228 مطال
ــراى  ــى ب ــه /234، هدایای ــد از: زادگاه/233، کتیب ــات آن عبارت ان ــا و صفح بخش ه
زیارتگاه هــا/242، چــرا اردبیــل در دهــه 1540؟/249، کاربــردى بــراى مســجد 
ــگاه/263، حیــات پــس از مــرگ در  جّنت ســرا/257، حیــات پــس از مــرگ در زیارت

ــرب/266. غ
«نتیجــه» عنــوان فصــل هفتــم اســت کــه 8 صفحــه دارد و از صفحــه 284 شــروع 
ــت  ــکر باب ــى، تش ــارى، کتابشناس ــم اختص ــز آن فهرســت عالئ ــس از نی ــود. پ مى ش

تصاویــر و نمایــۀ کتــاب آمــده اســت.

شرح فصل هاى کتاب
ــان  ــاوت اذع ــى متف ــه گونه های ــود ب ــاب خ ــف کت ــاى مختل ــر در بخش ه ــیال بل ش
مــى دارد کــه هنرهــاى بــزرگ ایرانــى در ســده هاى میانــه، از فاخرتریــن و ناب تریــن 
هنرهــاى جهــان هســتند و همــواره بــه شــکلى پویــا و ســیال بیــن هنرهــاى کالمــى 
و بصــرى در حــال حرکتــى پیوســته بوده انــد. ازایــن روى او ســعى کــرده نمونه هــاى 
تصویــرى متنــوع و بســیارى را کــه طــى ســالیان تحقیقــش در حــوزة هنــر ایــران بــا 

آنهــا برخــورد کــرده، در کتــاب خــود بیــاورد.
ایــن اثــر بــا پیشــگفتارى کوتــاه به قلــم پروفســور رابــرت هیلنبرنــد8، سرویراســتار 
ــه اهمیــت  ــه در آن ب ــاز مى شــود ک ــرو، آغ ــر اســالمى دانشــگاه ادینب ــات هن مطالع
ــه اى  ــر در دیباچ ــم بل ــد از آن خان ــردازد. بع ــا مى پ ــله کتاب ه ــن سلس ــار ای انتش
ــۀ 10  ــد و ســپس مقدم ــر اشــاره مى کن ــن اث ــه نیــت و دلیــل انتشــار ای مختصــر ب
ــا دو  ــا حــروف فارســى و ب صفحــه اى خــود را، کــه فصــل اول کتــاب نیــز هســت، ب
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ــا «بشــنو از نــى چــون حکایــت مى کنــد...» آغــاز مى کنــد.  بیــت اول نى نامــه موالن
او در ایــن مقدمــه اشــاره مى کنــد کــه ایــن اثــر از دل مجموعــه دروس و گفتگوهــاى 
ــال 2011  ــدن در س ــگاه لن ــى دانش ــرق و آفریقاشناس ــات ش ــه مطالع او در مدرس
ــود،  ــراى پژوهــش خ ــى ب ــان چارچوب ــن روى ضمــن بی ــده اســت. ازای ــتخراج ش اس
ــراِن آن دوره، زمینه هــاى  ــر ای ــِى مغــوالن ب ــا تصاویــر و نقشــه جغرافیایــِى حکمران ب

ــاب فراهــم مى ســازد. ــده کت ــراى خوانن بســط پژوهــش خــود را ب
ــارة جــام باشــکوهى صحبــت مى کنــد کــه  ــاب، درب نویســنده در فصــل دوم کت
ــر9 واشــنگتن نگهــدارى مى شــود و از نظــر او ایــن جــام یکــى  ــرى هنــر فری در گال
ــالمى در  ــرزمین هاى اس ــده در س ــوالت نقاشى ش ــن محص ــن و زیباتری از بزرگ تری
قــرن دهــم میــالدى اســت. نکتــه اى کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد جایــگاه ایــن 
جــام در پژوهش هــاى تاریــخ هنــر ایــران و اســالم اســت کــه ســبب شــده تاکنــون 
تحقیقــات گســتردة علمــى  فراوانــى در مــورد آن صــورت گیــرد. نویســنده در ایــن 
ــاخت،  ــک س ــه تکنی ــام از جمل ــه ج ــوط ب ــل مرب ــمارى از عوام ــوه بى ش ــاب وج ب
ــن  ــت ای ــن اهمّی ــاخت و همچنی ــخ س ــل و تاری ــا، مح ــى و کتیبه ه ــر تزئین تصاوی
ــت. او  ــرده اس ــى ک ــالمى را بررس ــگ اس ــى فرهن ــاى اصل ــان مؤلفه ه ــىء در می ش
ــۀ  ــا در نظــر گرفتــن مراکــز تولیــد ســفال در اوایــل ســده هاى میان تــالش کــرده ب
اســالمى در ایــران، تکنیک هــاى متفــاوت تولیــد و تزئیــن، مقایســۀ ســفال و ظــروف 
فلــزى و همین طــور بــا بحــث دربــارة جنبه هــاى بنیادیــِن سنگ نبشــته هاى 
ــر یکــى  ــب، جــام فری ــد. به این ترتی ــن جــام را واکاوى کن ــۀ ای ــى، ســاختار یگان عرب
ــِخ  ــۀ تاری ــراى مطالع ــا ب ــن نمونه ه ــر اســالمى و یکــى از مهم تری از شــاهکارهاى هن
ــا  ــن جــام ب ــارة ای ــر درب ــى معرفــى مى شــود. شــیوة تحقیــق شــیال بل ظــروف ایران
توجــه بــه رویکردهــاى روش شــناختى آن، مى توانــد بــراى دیگــر پژوهش هــاى هنــر 
اســالمى، الگویــى مهــم و ارزشــمند باشــد. در خصــوص خاســتگاه ایــن جام کــه او آن 
را ســمرقند دانســته نکتــۀ مهمــى وجــود دارد کــه مطمئنــاً بــا توجــه بــه تاریــخ چاپ 
ایــن کتــاب، نمى توانســته از آن آگاه باشــد. اخیــراً جانگــر ایلیاســوف در مقالــه اى در 
بــاب ایــن جــام بــه شــکلى مبســوط و مدلــل و بــا تحقیــق متقاعدکننــده اى خاســتگاه 
جــام را تاشــکند دانســته و نـَـه ســمرقند.10 هرچنــد کــه ایــن مســئله هیــچ منافاتــى 

بــا پژوهــش خانــم بلــر نــدارد.
نویســنده در فصــل ســوم موضــوع عجیبــى را بــراى بحــث برگزیــده و آن 
گالب پاشــى ساخته شــده در هــرات بــوده کــه هــم اکنــون در مــوزه مجموعــۀ داوود11 
ــراى بررســى ایــن شــىء  در کپنهــاگ دانمــارك محفــوظ اســت. شــیوه اى کــه او ب
برگزیــده بســیار مشــابه روشــى اســت کــه در فصــل قبــل دربــارة جــام فریــر بــه کار 
ــه  ــراى ارائ ــاش ب ــن گالب پ ــه نظــر مى رســد انتخــاب ای ــگاه نخســت ب ــرده و در ن ب
ــه بحــث  ــا هرچ ــد. ام ــول آی ــى غیرمعم ــلجوقى، اندک ــراِن دورة س ــر ای عظمــت هن
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ــه او کمــک  ــاب ب ــن انتخ ــده و ای ــفاف تر ش ــن کار ش ــت او از ای ــى رود نی ــر م جلوت
ــارى آن  ــرى و معم ــاخصه هاى هن ــىء ش ــن ش ــر ای ــه ب ــا تکی ــد ب ــا بتوان ــد ت مى کن
دوره را از دو زاویــه بررســى کنــد: اول، ایــن انتخــاب ســبب مى شــود کــه او بتوانــد 
ــه بحــث  در مــورد یکــى از گروه هــاى کمتــر شناخته شــدة اشــیاء فلــزى اســالمى ب
ــادر شــود وجــوه  ــا او ق ــه اى اســت ت ــاش بهان ــردازد و دوم، گالب پ ــادل نظــر بپ و تب
ــرو اســالمى  ــدة قلم ــر بررسى ش ــِى کمت ــِق جغرافیای ــاوت یکــى از مناط ــرى متف هن
را مــورد تفّحــص قــرار دهــد: بــراى مثــال از قرآنــى خطــى گرفتــه تــا منــاره اى در 
شــهر جــام و از مقابــرى در شــهر چیشــت تــا بررســى ایوانــى آجــرى منقــش بــه خط 

کوفــى در هــرات.
فصــل چهــارم از خواندنى تریــن بخش هــاى ایــن کتــاب اســت. نویســنده گنبــد 
ــالمى و  ــارى اس ــاى معم ــن بناه ــى از جذاب تری ــو، یک ــره الجایت ــا مقب ــلطانیه ی س
میــراث جهانــى یونســکو، را زمینــه بحــث خــود قــرار داده اســت. ایــن فصــل در واقــع 
ســیرى تاریخــى و هنــرى در پایان نامــۀ دکتــرى ایشــان اســت و او بــا نگاهــى دوبــاره 
ــان مهــم  ــن یادم ــارة ای ــى کــه در دهــه 80 میــالدى درب ــه مقاالت ــه آن و مجموع ب
معمــارى ایــران نوشــته، تأکیــد مجــددى بــر اهمیــت ایــن بنــا بــا نگاهــى جدیدتــر 
داشــته اســت.12 مؤلــف بحــث را بــا بررســى مجــدد ســاختار و تزئینــات آرامــگاه آغــاز 
ــه آن ادامــه مى دهــد و اشــاره  ــا جزئى نگــرى وجــوه هنــرى و معمارى گون کــرده و ب
مى کنــد کــه بســیارى از ایــن نقــوش و تزئینــات هم اینــک در مجموعه هــاى غربــى 
نگهــدارى مى شــود. بایــد اذعــان داشــت کــه ایــن پراکندگــى آثــار معمــارى ایــران 
ــر و  ــان هن ــراى محقق ــم ب ــاى مه ــى از چالش ه ــى یک ــاى خارج ــان موزه ه در می
معمــارى اســالمى اســت. او در ایــن بررســى از هیــچ تالشــى فروگــذار نکــرده اســت 
ــا  ــف و کارکرده ــاى مختل ــى بخش ه ــا و معرف ــق بن ــدازه دقی ــاد و ان ــه ابع ــا ارائ و ب
ــن  ــى از ای ــى کامل ــه معرف ــرى آن، ب ــارى و هن ــوع معم ــاختار متن ــه س ــه ب و توج
ــر  ــالوه ب ــا ع ــته هاى بن ــراى درك مخاطــب از خط نوش ــى ب ــه و حت ــراث پرداخت می
ترجمــۀ انگلیســى، متــن فارســى آن را نیــز آورده اســت. توجــه بــه زبــان فارســى و 
ــاهده  ــوح مش ــاب به وض ــن کت ــوع ای ــاى متن ــى در بخش ه ــم الخط فارس ــظ رس حف
ــع، مــدارك و نظریه هــاى مهمــى را  ــر در ادامــۀ ایــن فصــل مناب ــم بل مى شــود. خان
ارائــه مى کنــد. بــراى مثــال بــا تحلیــل تاریخــى هنــرى ســازة معمــارِى آرامــگاه بــه 
ــه تحقیــق  ــا دادن ســرنخ هایى خواننــده را ب جایــگاه مقــدس آن اشــاره مى  کنــد و ب

ــا ســوق مى دهــد. ــارة ایــن بن بیشــتر درب
ــده  ــراى پژوهــش خــود برگزی نویســنده در فصــل پنجــم موضــوع متفاوتــى را ب
اســت: نســخۀ خطــى مصــورى از خمســۀ خواجــوى کرمانــى کــه بــه ســال 795 ه. ق 
در بغــداد تولیــد شــده و در حــال حاضــر در کتابخانــه بریتانیــا13 حفاظــت مى شــود. 
ــوع و  ــه موض ــنده ب ــوع ورود نویس ــه ن ــه ب ــا توج ــز ب ــش نی ــن بخ ــب در ای مخاط

معرفى کتاب متن و تصویر در هنر سده هاى میانۀ ایران
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معرفى کتاب

همچنیــن ماهیــت ذاتــى خــود نســخه، بــا تصاویــر و متــن بدیعــى کــه دارد، درگیــر 
تعاملــى دوســویه شــده و رغبــت او بــراى ادامــه اصــل بحــث بیشــتر مى شــود. بلــر 
ــى،  ــر ایلخان ــرى عص ــر تاریخــى ـ هن ــه اى از منظ ــر تاریخچ ــا ذک ــن بخــش ب در ای
ــا انتخــاب ایــن  نقــش و اهمیــت تولیــد کتــاب در ایــن دوره را تبییــن مى کنــد و ب
نســخه، در ابتــداى امــر در مــورد صحــت تاریــخ استنســاخ آن بــه قطعیــت مى رســد. 
ــا شــرح و توصیــف تصاویــر، نــوع متــن و نقــش خوشــنویس کار،  او تــالش کــرده ب
ــه  ــود ارائ ــده خ ــه خوانن ــى ب ــّور ایران ــخه پردازى مص ــاى نس ــى از فض ــرى کل تصوی
ــالمى  ــخه هاى اس ــارة نس ــر درب ــیال بل ــه ش ــى ک ــوع مطالعات ــى ن ــور کل ــد. به ط کن
ــه  ــت،14 ب ــوده اس ــل ب ــراى نســخه پژوهى قائ ــواره ب ــه هم ــى ک ــام داده و اهمیت انج
ــوه  ــر وج ــه دیگ ــتر ب ــه بیش ــوزه و توج ــن ح ــى در ای ــاى تحقیق ــترش زمینه ه گس
اجتماعــى دنیــاى اســالم منجــر شــده اســت. بررســى نقــش زنــان در هنــر ایــران از 
ــا ایــن عمــل  ــه آن پرداختــه و ب موضوعــات دیگــرى اســت کــه او در ایــن فصــل ب

ــاید. ــالمى مى گش ــر اس ــان هن ــراى مورخ ــدى را ب ــم و جدی ــع فصــل مه به واق
شــیال بلــر در فصــل ششــم دو جفــت قالــى معــروف اردبیــل را دســتمایه اى قــرار 
داده تــا عــالوه بــر آنهــا دربــارة موضوعاتــى دیگــر از جملــه بقعــه شــیخ صفى الدیــن 
ــده،  ــه ش ــا بافت ــراى آنج ــوى ب ــاه طهماســب صف ــا در دوره ش ــه قالى ه ــى، ک اردبیل
بحــث کنــد. در حــال حاضــر یــک جفــت از ایــن قالــى نفیــس در مــوزه ویکتوریــا و 
آلبــرت15 لنــدن و جفــت دیگــر آن در مــوزة هنــر شهرســتان لس آنجلــس16 نگهــدارى 
مى شــود. ایــن تنهــا بــارى نیســت کــه بلــر دربــارة ایــن قالى هــا تحقیــق مى کنــد17 
امــا ایــن بــار دو بخــش از ایــن تحقیــق درخــور توجــه اســت: اول، چگونگــى رســیدن 
ــا  ــداى آنه ــرك و اه ــیاء متب ــد اش ــت تولی ــرب و بررســى اهمّی ــه غ ــا ب ــن قالى ه ای
بــراى امــور مذهبــى و دوم، تأکیــد بــر بایســته بــودن بحــث دربــارة نقــش معمــارى 

بقعــه و ارتبــاط آن بــا نــوع تولیــد، طراحــى و کارکــرد ایــن دو قالــى.
ــردى  ــده کارک ــاب برگزی ــن کت ــراى ای ــه ب ــه اشــیائى ک ــر ب ــگاه شــیال بل ــوع ن ن
ــر و معمــارى  ــا هن ــق مقایســۀ آن ب ــارة هــر شــىء، از طری ــو دارد، بحــث درب تودرت
معاصــر، هــم بــه لحــاظ زمانــى و هــم مکانــى، به گونــه اى متمایــز مى شــود. بــا ایــن 
عمــل او موفــق شــده شــکوه تمــدن ایرانــى را کــه بــه تولیــد و کیفیــت اســتثنائى 
ــج  ــاب پن ــا انتخ ــد. او ب ــر بکش ــه تصوی ــتى ب ــده به درس ــر ش ــى منج ــیاء فرهنگ اش
موضــوع متفــاوت از هــم بــراى ایــن کتــاب، نگاهــى هوشــمندانه بــه ذائقــۀ مخاطــب 
غیرایرانــى خــود داشــته و بــه شــکلى درصــدد جــذب رضایــت آنهــا بــوده تــا از ایــن 
ــد و در  ــا منتقــل کن ــه آنه ــى درســت ب ــد یافته هــاى خــود را از مجرای ــق بتوان طری
ایــن راســتا تــا آنجــا کــه توانســته بــراى هــر موضــوع اطالعــات مکفــى ارائــه دهــد. 
ــزان  ــا می ــوأم ب ــى ت ــود بینش ــب خ ــه مخاط ــعى دارد ب ــاب س ــاى کت او در جاى ج
ــه  ــا مطالع ــه ب ــه اى ک ــد؛ به گون ــر ده ــى آن عص ــر ایران ــرى از هن ــت حداکث دریاف
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معرفى کتاب متن و تصویر در هنر سده هاى میانۀ ایران

هــر فصــل اشــتیاقش بــراى ادامــه کتــاب فزونــى یابــد و مطالــب هــر فصــل بــراى 
ــم  ــراى فه ــرى ب ــه درك باالت ــد ب ــا بتوان ــد ت ــى باش ــه و کمک ــده پیش زمین خوانن
ــر  ــام هن ــب ع ــراى مخاط ــا ب ــش او نه تنه ــد. پژوه ــدى برس ــاى بع ــث فصل ه مباح
ایــران مفیــد خواهــد بــود، بلکــه بــراى کارشناســان و محققــان متخصــص ایــن حــوزه 
نیــز منبعــى بســیار مهــم بــه شــمار مــى رود. متــن پژوهشــى، تصاویــر متنــوع رنگــى 
بــا توضیحــات کامــل، در کنــار اطالعــات دقیــق و وســیع بــه همــراه پى نوشــت هاى 
مفصــل دربــارة هــر موضــوع، همگــى در خدمــت جــذب مخاطــب بــه کار رفته انــد.
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مکتب هاى ادبى جهان، نوشتۀ 
نویسندگان ایرانى به زبان فارسى

  (1334) رضــا  حســینى،  ســید   .1
ــان. ــر زم ــران: نش ــى، ته ــاى ادب مکتب ه

2. پرهـام، سـیروس (1334)  رئالیسـم و 
ضـد رئالیسـم در ادبیات، تهران: نشـر نیل.

3. هنرمندى، حســن (1336)  از رمانتیسم 
انتشــارات تهــران:  سوررئالیســم،  تــا 

امیرکبیر.

4. حقیقـى، منوچهر (1371)  مکتب هاى 
ادبى، تهران: انتشـارات آواى نور.

بنـا داریـم از ایـن پس بخشـى از فصلنامۀ نقد کتاب را به کتاب شناسـى یکـى از حوزه هاى 
مطالعـات نقـد ادبیـات و هنـر اختصـاص دهیم. در نخسـتین بخش از این سلسـله مطالب، 
کتاب شناسـى مکتب هـاى ادبـى عرضـه مى شـود. بـه مناسـبت انتشـار دو کتـاب تـازه در 
حـوزة مکتب هـاى ادبـى در سـال 1396 و نقـد شـفاهِى ایـن شـماره کـه دربـارة یکـى از 
ایـن آثـار بـود، در ادامـه مهم تریـن آثار منتشـر شـده از آغـاز تا امـروز معرفى مى شـوند. با 

احتـرام و فروتنـى بـه یـاد رضا سیدحسـینى آغازگـر این مبحـث در ایران.

کتاب شناسی مکتب های ادبی 
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رمانتیسـم در اروپـا، تهران: نشـر مرکز.

6. ثروت، منصور (1385) آشنایى با مکتب هاى 
ادبى، تهران: انتشارات سخن.

7. زرشناس، شهریار (1386) پیش درآمدى بر 
رویکردهاى مکتب هاى ادبى، دفتر اول عصر 
باستان تا پایان رمانتیسیسم، تهران: انتشارات 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمى. 

8. زرشناس، شهریار (1389)  پیش درآمدى 

بر رویکردهاى مکتب هاى ادبى، دفتر دوم از 
تهران:  پسامدرن،  ادبیات  تا  رئالیسم  عصر 
اندیشۀ  و  فرهنگ  پژوهشگاه  انتشارات 

اسالمى. 

 (1389) نظام الدین  کوتنائى،  نورى   .9
دایرة المـــعارف مکتب هـــــا، سبک هـــا و 
جنبش هاى ادبى و هنرى جهان تا پایان قرن 
بیستم، تهران: انتشارات یادوارة اسدى و ثامن 

االئمه (ع) 

10. شمیسـا، سیروس (1390)  مکتب هاى 
ادبى، تهران: نشـر قطره.

11. تدینى، منصوره (1392) سیرى در تاریخ 
ادبیات و مکتب هاى ادبى جهان (از گیل گمش 

تا متن هایى براى هیچ)، تهران: نشر هادیان.
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12. گلکار، آبتین (1392) مکتب هاى ادبى در 
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ادبـى جهان، تهـران: انتشـارات فاطمى.
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مکتب هاى ادبى جهان، نوشتۀ 
نویسندگان ایرانى به زبان انگلیسى 

15. حقیقــــــى، منوچهـــــــر (1371) 
 Literary schools for university

s tudents ، تهــران: انتشــارات آواى نــور.

  Literary Schools (1386) 16. یگانه، فرح
A Reader، تهران: انتشارات رهنما.

مکتب هاى ادبى جهان در ادبیات فارسى

  (1386) مسـعود  جـزى،  جعفـرى   .17
سـیر رمانتیسـم در ایـران از مشـروطه تـا 

نیمـا، تهـران: نشـر مرکـز.

18. تدینى، منصوره (1388) پسامدرنیسم 
بـر  مـرورى  ایـران:  داسـتانى  ادبیـات  در 
و  پسامدرنیسـتى  نظریه هـاى  مهم تریـن 
بازتاب آن در داسـتان معاصر ایرانى، تهران: 

علم. نشـر 

کتاب مکتب هاى ادبى جهان



350162

 ۲ ــــــــ ۱  ،  
ـــــــ   ۱۳۹۷

کتاب شناسى مکتب هاى ادبى

19. پاینده، حسین (1389) داستان کوتاه در 
ایران: داستان هاى رئالیستى و ناتورالیستى، 
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Iconology: Method or S tructure?
A Review of: Meaning in Visual Arts, by Erwin Panofsky
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Abs tract:
The present article is a review and critique of the book of Meaning in 
Visual Arts, by Erwin Panofsky. He is one of the mos t famous his torians
of the twentieth century, who linked the European tradition of art
his toriography with the American tradition, with his theories. Mos t of 
this author’s reputation is due to his innovative method of interpreting 
the artis tic symbols, called iconology.
The book consis ts of three important articles by Panofsky and a critique 
by American scholar, Michael Ann Holly. The three primary articles of 
the book summarize Panofsky’s views on the methodology of his art
his toriography and his methodology of iconology. The present article 
deals with the analysis of each of the articles in the four main sections. 
These sections relate, respectively, to the Panofsky’s theory of art his tory,
the pathology of iconology methods in the his tory of art, the development
of the Theory of Human Proportions in art, as well as a critical analysis 
of Panofsky’s views.

Keywords: Panofsky, Iconology, Iconography, His toriography, Art 
His tory, Symbol and Meaning in Art
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Passing through the Fog
A Review of The Religion of the peacock Angel:The yezidis and their 

Spirit world by Garnik S.Asatrian and victoria Arakelova
Translator: Arash Tahmasebi, Publication: Farhameh, Firs t edition: 1397
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PhD in Persian Language and Literature University of   Alzahra
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Abs tract:
“Iblis” (the devil) is one of the mos t important characters in the s tory 
of creation in various religions and rituals, has been envisioned with 
various manifes tations. In the s tudy of Malak-Tāwūs, the legendary
aspects of the Yazidi cus toms and the semblance of the devil in the 
form of a “peacock” are analyzed. This article intends to introduce the
mythology and folklore of the Yazidis as one of the manifes tations of 
the presence of Iblis in folklore and mythology through the analysis
of the book mentioned. Considering the extensive research on the 
Yazidis and their religion, the main advantage of this work is in the field
research and the collection of the oral narratives of the followers of this 
tradition, which was lacking from previous researches.

Keywords: The S tory of Creation, Iblis, Yazidis, Malak-Tāwūs
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Image of the People 
A Review of Image of the People: Gus tave Courbet and the 1848 

Revolution by Timothy Clark

Mohammad Reza Moridi
Faculty Member of the University of Art
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Abs tract:
The book Image of the People, written by Timothy Clark, not only serves 
as an introductory text to Gus tave Courbet but also provides a clear 
image of the social art and a new unders tanding of the methodology
of the social his tory of art. By choosing to s tand in a critic’s position 
towards the methods of his toriography of social arts in classic Marxis t 
tradition, Clark argues that they were s tructuralis ts unable to to explain 
the role and agency of the artis t in his tory.
Clark does not consider the work of art as a passive reflection of the 
dominant ideology, and he does not believe that all artis ts experience 
their environment in one or a similar way. Rather he believes that artis ts 
react to the his torical grounds in their own particular ways, reacting to 
and reshaping that his tory. Clarke develops a new approach to the his tory
of social art in his book Image of the People.

Keywords: Image of the People, Social His tory of Art, Marxis t Analy-
sis of Art, Gus tav Courbet, Timothy Clark

Abs tract

35010

Literature&Art Quarterly
Book Review

Year One, No.1&2
Spring and Summer 2018



 The Reconsideration, Examination, and Praise of the Real 
A Review of In Praise of the Real, by Mahdi Moghimnesuad

Mohammad Khodadadi Motarjemzadeh
Faculty Member of the University of Art
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Abs tract:
In this article, the specific dis tinctions in form and content of the book In 
Praise of the Real (two volumes) are examined and its functions in the 
current Iranian artis tic-academic community are discussed. In addition, 
by analyzing some characteris tics and features of the book, its overall 
content is examined and criticized. For this purpose, the conventional 
four criteria are applied as the main method of analysis and critique. 
These criteria consis t of (1) the general introduction of the work and 
the author; (2) the external analysis or the inspection of the origin of 
the work; (3) the internal analysis or the discussion of the position of 
the book, and (4) the critique and evaluation of the content of the book. 
By reviewing the s tructure and the content of the book repeatedly, this 
article concludes that the re-publication of mos t of the book’s content 
is not only useful but also necessary for the current Iranian society. In 
addition, if these two volumes, with the same material, were divided 
into three independent volumes, each book could have an exceedingly 
deeper impact and had a more specific audience.

Keywords: Photography, Theory, Art, Modern, Pos tmodern, Photogra-
phy, The Real
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This Is Not the Way of the Wise
A Review of the New Correction of Manouchehri’s Book of Poems
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Abs tract:
Recently, Negah Publication has issued a new correction of
Manouchehri’s Book of Poems by Saeed Shiri. In many cases, the
author has attempted to use a deductive method for corrections or base 
his sugges tions upon exis ting manuscripts. In this way, he has tried to 
refine the text from dis tortions and verbalizations, but by neglecting 
several linguis tic and lexical points (such as the known and unknown 
 and ...) has made mis takes in a number ”ذ“ and Mo’jam/Persian ”ى“
of cases, some of which are discussed in this article. This article also
explores the method by which the new correction of Manuchehri‘s 
Book of Poems is revised. It is shown here that although in some
aspects the present version may be more reliable than previous records 
of the book, but since the methodology chosen by the author is not well 
suited to the text, in mos t cases the reader can ques tion and reject the 
new corrections.

Keywords: Review, Manuscript Correction, Manuchehri’s Book of
Poems, Saeed Shiri, Mo’jam/Persian “ذ”, Known and Unknown “ى”
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Murakami on the Subway
An Analysis of Underground by Haruki Murakam
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Abs tract:
Haruki Murakami is one of the mos t important contemporary writers 
in the world. Mos t of his novels are about the contradictory situation 
of the modern man. Murakami is originally Japanese, but has a vas t 
range of readers from around the world. This made some of his critics 
accuse him of being alienated and removed from the culture and people 
of Japan. The Underground – despite the fact that it is not a novel- is 
Murakami’s mos t Japanese work so far. This book, which consis ts of 
Murakami’s interviews with the victims of Sarin gas attack on Tokyo 
subway (1995), has a his toriographical air to it. Murakami finishes this 
work with interviews with the members of the Aum Shinrikyo Cult (the 
attackers), implicitly attempting to portray the social divide and spiritual
desolation in today’s Japanese society.

Keywords: Murakami, Subway, Aum Shinrikyo Cult, Sarin Attack, 
Victim
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Our Inevitable Certitude of the Application of Literary 
Theories

A Critique of the Book: The Tradition of Manuscript-Correction 
in Iran after Islam and Its Methodological Shortcomings
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Abs tract:
Many scholars s tand agains t the application of theory, maintaining 
that theories exis t as mere decorative factors in theoretically focused
researches to adorn the work and no more. Nevertheless, the truth is 
that such criticisms, which are often a reaction to mass publication of 
theoretical research papers, should not be utilized as excuses to neglect 
theories completely. In fact, if the theories are carefully chosen and 
meticulously applied, they can act as valuable guides for researchers. 
The present article seeks to address the role and importance of theories, 
their necessity and, their application in literary research. Therefore, this 
article seeks to discuss firs t the methodological shortcomings of the 
book The Tradition of Script-Correction in Iran after Islam where the 
author does not concern himself with the application of theories in the 
compilation of his arguments. After which it attempts to show how the 
application of theories such as genealogy could give a clearer picture of 
the script-correction tradition. 

Keywords: Manuscript-Correction, Literary Theories, Genealogy,
Literary Research
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characters of the novels and the actual social subjects are considered as 
the books weaknesses. Also among these shortcomings are the aimless 
generalizations in some contexts and the s tructural inconsis tency of the 
discussions especially in the final chapters of the book.

Keywords: Literary Criticism, Pos tmodernism, Pos tmodern Novel, 
Subject, Subject Analysis in Iranian Pos tmodern Fiction, Farzad Karimi.
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 Abs tract:
Like many other contemporary literary movements, pos tmodernism has 
a wes tern background – to be specific it has a Europe and North Amer-
ican origin –and it is only over the pas t two decades that it has spread 
to the political, social, cultural, and literary spheres of Iran. Groups of 
Iranian writers and poets have created works with pos tmodern char-
acteris tics under the direct influence of this movement and with either 
technique-based or idea-oriented approaches. Subject Analysis in Ira-
nian Pos tmodern Fiction, written by Dr. Farzad Karimi (1397) is note-
worthy for addressing the mos t important component of the theory of 
pos tmodern movement, the subject, within the framework of the con-
temporary Persian novel, from 1370s up to this date.  In this article, we 
take a critical look at the book and briefly summarize the merits and the 
shortcomings of its arguments. The advantages of this research Include: 
the significance of the s tudy, the researcher’s bold determination to en-
ter the dark sphere of pos tmodern literature, the clear expression of the 
theoretical foundations of the research. In addition, the ability to ap-
ply those theoretical foundations in the analysis of the selected novels 
while highlighting a single feature of the subject in the critique of each 
of the novels too rank among the s trong points of the book. On the other 
hand, however, entry into topics not directly related to the main subject 
of the book, such as the literary crisis in contemporary Iran, and a lack 
of explanation regarding the one to one correspondence between the 
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Abs tract
The lates t comprehensive and detailed research on the recognition, de-
scription, and the etymology of the Arabic lexicon of Shahnameh is 
the dictionary of Arabic words and Expressions of Shahnameh, written 
by Dr. Sajjad Aydanlou. This book is based on the second edition of 
the Correction of the Khaleghi Motlagh Shahnameh (1393) which is 
the mos t authoritative correction and the closes t to the original form of 
Ferdowsi’s poems. The book has several advantages over other similar 
publications in this field, which are described in the article. However, 
there are several mis takes in the recognition of the Arabic words, their 
difference from other words in branches of Sami languages   as well as 
the dis tinction of Arabic words from Mu’arrab words. The following is 
a revision and review of the roots and the etymology of a fraction of the 
Arabic words and combinations, and the Mu’arrab words of Shahnameh 
in an attempt to determine the jus tified position of those words.

Keywords: Shahnameh Ferdowsi, Sajjad Aydanlou, Dictionary of Ara-
bic words and Expressions, Mu’arrab, Etymology.
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