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سـایت فصلنامه هـاى نقـد کتـاب در حوزه هـاى 
پنجگانـه موضوعـى طراحـى شـده اسـت. ایـن 
حوز ه هـا عبارتنـد از: فصلنامه هـاى نقـد کتـاب 
ادبیات و هنر، حکمت، علوم انسانى، قرآن و علوم 
دینـى، کـودك و نوجـوان. ایـن سـایت به منظور
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آلـن دوباتـن و جـان آرمسـترانگ در کتـاب هنـر همچـون درمـان1 هدف اصلـى و اصیل 
هنـر را دسـتیابى بـه زندگـى بهتـر مى دانند. هنـر مى توانـد نمونه هاى بهترى از انسـان و 
نسـخه هاى بهتـرى از حیـات را در ایـن جهان پر از رنـج رقم بزند. آن ها هفـت کارکرد را 
بـراى هنـر برمى شـمرند کـه در این جـا بـا نمونه هایـى کـه از ادبیـات برگزیدیم، بـا آن ها 

مى شـویم: همراه 
نخسـتین کارکـرد هنر واکنشـى بنیـادى به پیامدهاى فراموشـى اسـت. هنـر به ما 
کمـک مى کنـد تـا چیزهایى کـه دوستشـان داریم و از دسـت رفته انـد را به یـاد بیاوریم. 
دو هنر نقاشـى و عکاسـى در راسـتاى همین هدف شـکل مى گیرند. همان طور که شـعر 
نیـز از نظـر شـاعران، شـکار لحظه هـاى فّرارى اسـت کـه فقط به یـارى کلمات و سـخن 

مى تـوان آن ها را مانـدگار کرد. 
دومیـن کارکـرد هنـر ایجـاد امیـد و انگیـزه در مخاطب اسـت. زمانـى دراز از تاریخ 
هنـر در راسـتاى آرمانى سـازى آن بوده اسـت. چـون در زندگى عادى به نـدرت مى توان به 
انسـان و جامعـۀ آرمانـى دسـت یافـت، هنر این امـکان را بـه هنرمند مى دهـد که جهان 
و انسـانى یوتوپیایـى بیافرینـد و مخاطبـان رنجـور از زندگـى نامهربـان را بـه زندگـى اى 
آرمانـى امیـدوار سـازد. بـا همـۀ انتقاداتى کـه بر این دسـت آثار هنـرى وارد اسـت، باید 
گفـت اغـراق در مـورد خوبى هـا مى توانـد، در پیـدا کـردن راهـى در میان دشـوارى هاى 
زندگـى سـودمند باشـد. شـعر فریدون مشـیرى در آغـاز بهار همواره حسـى از شـادمانى 
و نویـد زندگـى تـازه را در خواننـدگان آن دمیده اسـت: بـا همیـن دیدگان اشـک آلود/ از 
همیـن روزن گشـوده بـه دود/ بـه پرسـتو بـه گل بـه سـبزه درود.2 و یـا شـعر کوتـاه «به 

بـرگ گل سـرخ» از شـفیعى کدکنى:
بـدان سـان کـه باران/  سـوى آسـمان راه برگشـت هرگـز ندارد/ مـن ایـن راه را تا به 
پایـان پاییـز/ بـه پـاى پُر از زخـم خواهم سـپردن/ به آب و به آیینه سـوگند یـاران! / من 

ایـن حـزن را از رخ کودکان نشـابور/ به برگ گل سـرخ خواهم سـتردن.3
از طـرف دیگـر سرشـِت زندگـى، اندوهبـارِى آن اسـت. هنـر مى توانـد بـا مـا در 
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اندوهگسـارى مان همراهـى کنـد و بـه مـا بیامـوزد کـه چگونـه بـا رنج هـا روبرو شـویم و 
بـا دیگـر کسـان در مصائِب یکسـان سـوگوارى کنیـم. این سـومین کارکرد هنر اسـت. 
شـفیعى کدکنـى در مقالـه اى بـا عنـوان «شـاعرانى کـه بـا آن هـا گریسـته ام»، یکـى از 
ویژگى هـاى شـعر فریـدون مشـیرى را همیـن دردمنـدى و اندوهگسـارى وى مى دانـد.4 
مشـیرى در شـعر «سـوغات یـاد» در فضایـى نوسـتالژیک از روزهـاى کودکـى خـود در 

مشـهد و از مـادرش در حـرم امـام رضـا(ع) یـاد مى کنـد:
«در غروبـى ارغوانـى رنـگ/ بـا نشـانى هاى گنـگ و دور/ آمـدم تـا هفـت سـال از 
سرگذشـتم را/ بشـنوم شـاید/ از اشـارت هاى یـک در/ از نـگاه سـاکت یـک پنجـره یـک 
شیشـه یـک دیـوار/ در حـرم، در کوچـه، در بـازار!/ آمـدم خـود را مگـر پیدا کنـم:/ کیِف 
زرد کوچکـى بـر پشـت/ نیـزه اى از آن قلم هـاى نیـى در مشـت/ گوش هـا از سـوز سـرما 
سـرخ/ رهگـذر بر سـنگفرش راه ناهمـوار!/ آمدم شـاید/ ناگهان در پیچ یک کوچه/ چشـم 
در چشـمان مـادر واکنـم!/ هـاى هـاِى اشـتیاِق سـال ها را/ سـردهیم/ وانچـه در جـان و 
جگـر یـک عمـر پنهـان کرده ایـم/ سـر در آغـوش هـم آریم و بـه یکدیگـر دهیـم/ هیچ!/ 
در میـان ازدحـام زائـران/ پـاى تـا سـر گـوش/ شـاید از او نالـه اى در گیـر و دار این همه 
فریـاد/ مانـده باشـد در فضـا/ هرچنـد نامفهوم/ در رواِق سـرِد سـاکت/ مى دویـدم در نگاه 
صـد هـزار آیینـۀ کوچک/ شـاید از سـیماى او در بازتاب جـاودان این همـه تصویر/ مانده 
باشـد سـایه اى/ هـر چنـد نامعلوم/ هیـچ!/ هیچ غیـر از بغض تاریـک ضریح!/ هیـچ غیر از 
شـمع ها و قصـۀ پـر پـر زدن در اشـک/ هیچ غیـر از بهت محـراب، آه!/ هیچ غیـر از انتظار 

کفش کـن!/ بازمى گشـتم/ زخـم کارى خـورده اى تا جـاودان دلتنـگ...»5
چهارمیـن کارکـرد هنر ایجـاد تعادل و تـوازن در وجود اسـت. هنر مـا را از تنش ها 
و ناهنجارى هـا دور مـى دارد و حسـى از نظـم و تعـادل اعطـا مى کنـد. آثـار هنـرى کمک 
مى کننـد، بخش هـاى از دسـت رفتـۀ شـخصیت مان به مـا بازگردنـد. «ما مشـتاق هنرى 
هسـتیم کـه جبرانى باشـد بـراى آسـیب پذیرى هاى درونى مـان و کمکى براى دسـتیابى 
بـه تعادلـى مانـدگار» (باتـن، 1397، ص. 38). هرچـه زندگـى پیچیده تـر و مصنوعى تـر 
شـود، میـل بـه سـادگى طبیعى بیشـتر مى شـود. هنـر مى توانـد، از طریـق یادآورى هاى 
شـهودى در مـورد تعـادل و خوبـى و زیبایـى، زندگـى مـا را نجـات دهد. شـاید منظومۀ 
«عقـاب» خانلـرى نمونـۀ خوبـى بـراى ایـن کارکرد هنرى باشـد. مقایسـۀ زندگـى عقاب 
و زاغ در ایـن شـعر بلنـد، نوعـى تعـادل و تـوازن روحى را براى خوانندة شـعر بـه ارمغان 
مـى آورد کـه همـراه بـا حالتـى انسـانى و اخالقى اسـت. عقـاب زندگـى کوتاه با شـرافت 
و جوانمـردى و آزادى را بـر زندگـى در پلشـتى ترجیـح مى دهـد: یـادش آمـد کـه بر آن 
اوج سـپهر/ هسـت پیـروزى و زیبایـى و مهـر/ فـّر و آزادى و فتـح و ظفرسـت/ نفس خّرم 

باد سحرسـت.
پنجمیـن کارکـرد هنـر کمـک بـه خودشناسـى افـراد اسـت. گاهـى در میـان آثـار 
هنـرى ویژگى هایـى را مى یابیـم کـه مـا را تعریـف مى کننـد و مـا بـا آن هـا خودمـان را 
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مى شناسـیم و بـه دیگـران نیـز اجـازه مى دهیـم، دربارة مـا بیشـتر بدانند(باتـن، 1397، 
ص. 54). بـه نظـر نمى رسـد هیچ یـک از انـواع هنرهـا بـه انـدازة رمان هـاى بـزرگ قرون 
اخیـر، در معرفـى شـخصیت ها و افـراد گوناگـون موفـق بـوده باشـند. در میـان صدهـا 
شـخصیت موجـود در رمـان جنـگ و صلـح تولسـتوى و یا کلیـدر محمود دولـت آبادى، 
شـخصیت هایى شـبیه مـا موجـود اسـت. افـرادى کـه دوستشـان داریـم و مى توانیـم بـا 
آن هـا همذات پندارى داشـته باشـیم. شـخصیت «هسـتى» در رمـان جزیره سـرگردانى، 
چهـرة آشـناى بسـیارى از زنـان ایرانـى اسـت که اکنـون دهۀ پنجاه عمرشـان را سـپرى 

مى کننـد.
یکـى از عوامـل رشـد هـر فـردى آشـنایى بـا دیگـر آرا و عقایـد و احتـرام گذاشـتن 
بـه دیگرانـى اسـت کـه در نظـر مـا عجیـب، غریبـه و یـا دیگـرى به نظـر مى آینـد. هنر 
بـه مـا مى آمـوزد کـه جهـان سرشـار از تفاوت ها اسـت و هـر یک از افـراد انسـانى در آن 
بـا یکدیگـر متفاوتنـد. مـا مى توانیـم بـا شـناخت هنـر و هنرمنـدى کـه بـراى ما ناآشـنا 
مى نمایـد، دنیـاى خـود را گسـترش دهیم و این ششـمین کارکـرد هنر اسـت. خواندن 
رمان هایـى دربـارة زندگـى مردمان از شـهرها و سـرزمین هاى دیگـر و از طبقات مختلف، 
همـواره نظـر مخاطبـان را بـه خود جلب کرده اسـت. ما امروز بـا خواندن رمـان دلبند اثر 
تونـى موریسـون و یـا کلبـۀ عمـو تم اثر هریـت بیچر بـا زندگـى سیاه پوسـتان آمریکا در 
دورة میانـى جنگ هـاى شـمال و جنـوب آشـنا مى شـویم. کافـکا در کرانه اثـر موراکامى 
مـا را بـا خـود بـه شـرقى ترین سـرزمین هاى عالـم مى بـرد و با عـادات و اخـالق مردمان 

ایـن سـرزمین ها و زیسـت جهان شـان آشـنا مى سـازد.        
هفتمیـن ارزش کاربـردى هنـر کـه دوباتـن و آرمسـترانگ از آن یـاد مى کنند، این 
اسـت کـه هنـر دنیـاى عادتـى و خسـته کنندة پیرامـون را تـازه و خوشـایند مى سـازد. 
هنـر بـا عـادت مى سـتیزد و نـگاه مـا بـه امـور عادتـى را تغییـر مى دهـد. هنـر چشـم ما 
را بـه زیبایى هـاى زندگـى اى کـه در آن هسـتیم، مى گشـاید و بـه دنیایـى کـه تا کنـون 
بـه نظرمـان تکـرارى و ناخوشـایند مى آمـد، جلـوه اى دوباره مى بخشـد. گلچیـن گیالنى 
در شـعر «بـاران»، روایتـى تـازه از روزى بارانـى در جنگل هـاى گیـالن براى مـا دارد که 
همـواره بـا شـنیدن صـداى قطـرات بـاران بـر بـام خانه مـان آن را بـه یـاد مى آوریـم: باز 
بـاران/ بـا ترانـه/ با گهرهـاى فراوان/ مى خـورد بر بام خانـه.../ یادم آرد روز بـاران/ گردش 
یـک روز دیریـن/ خـوب و شـیرین/ تـوى جنگل هـاى گیـالن... و یـا روایتـى تـازه از نماز 
کـه از زبان سـهراب سـپهرى مى شـنویم: من مسـلمانم!/ قبلـه ام یک گل سـرخ/ جانمازم 
چشـمه. مـن وضـو بـا تپـش پنجره هـا مى گیـرم...و تعریـف تـازة شـاملو در شـعر «در 

آسـتانه» از انسـان و هویـت او:
 مـن بـه هیـأِت «مـا» زاده شـدم/ بـه هیـأِت پُرشـکوِه انسـان/ تـا در بهـاِر گیـاه بـه 
تماشـاى رنگین کمـاِن پروانـه بنشـینم/ غـروِر کـوه را دریابـم و هیبـِت دریا را بشـنوم/ تا 
شـریطۀ خـود را بشناسـم و جهـان را بـه قـدِر همـت و فرصـِت خویـش معنـا دهـم/ که 
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کارسـتانى از این دسـت/ از تـواِن درخـت و پرنـده و صخره و آبشـار/ بیرون اسـت. انسـان 
زاده شـدن تجّسـِد وظیفه بود:/ تواِن دوست داشـتن و دوست داشته شـدن/ تواِن شـنفتن/ 
تـواِن دیـدن و گفتـن/ تـواِن اندوهگین و شـادمان  شـدن/ تـواِن خندیدن به وسـعِت دل، 
تـواِن گریسـتن از ُسـویداى جان/ تـواِن گردن بـه غرور برافراشـتن در ارتفاِع شـکوهناِك 
فروتنـى/ تـواِن جلیـِل بـه دوش بردِن بـاِر امانت/ و تواِن غمنـاِك تحمِل تنهایـى/ تنهایى/ 

تنهایـى/ تنهایـى عریان.6
نیچـه معتقـد اسـت، آنچـه زندگـى را ممکـن و قابل تحمـل مى سـازد، نگاهى هنرى 
بـه جهـان اسـت. اگر جهـان را از منظر زیباشناسـانه بنگریم، زیبا و قابل زیسـتن اسـت و 
زندگـى بـا همـۀ رنج هـا و مشـقت هایش تنها در ایـن صورت قابـل تحمل خواهـد بود. او 
مى گویـد، اگـر هنـر نبـود، حقیقـت مـا را نابـود مى کرد. مـا به هنـر نیازمندیم، زیـرا هنر 

بزرگتریـن انگیـزة زندگـى اسـت. هنر ابـزار مهمى براى ممکن سـاختن زندگى اسـت.7 

سردبیر 
مریم حسینى 
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نشسـت نقد و بررسـى کتاب  ادبیات ایران در دوره قاجار، عصر روز یکشـنبه 16 دى 
مـاه 1397 در سـراى اهـل قلـم با حضور نویسـندة اثـر، دکتر مهوش واحددوسـت (عضو 
هیئـت علمـى دانشـگاه ارومیـه)، دکتـر نسـرین فقیـه ملک مرزبـان (عضـو هیئـت علمى 
دانشـگاه الزهـرا)، دکتر محمود بشـیرى (عضـو هیئت  علمـى دانشـگاه عالمه طباطبایى)، 
دکتـر عیسـى امن خانـى (عضـو هیئت علمـى دانشـگاه گلسـتان) و دکتر مریم حسـینى 
(عضـو هیئـت علمـى دانشـگاه الزهـراء و سـردبیر فصلنامـۀ نقـد کتـاب ادبیـات و هنـر) 
برگـزار شـد. در آغـاز، خانـم دکتـر واحددوسـت مطالبـى را در رابطه بـا چگونگى نگارش 
و چـاپ کتـاب خـود اظهـار کردنـد و پـس از آن، منتقدان حاضر در جلسـه نظـرات خود 

را بیـان نمودند.
دوران قاجـار یکـى از مهم تریـن دوره هـاى تاریخـى جامعـۀ ایـران اسـت و تحـوالت 
ادبـى ایـن دوره، معلـول تغییـرات و تحـوالت اوضاع سیاسـى و اجتماعى ایران اسـت که 
آن هـم برآینـد اوضـاع سیاسـىـ  اجتماعـى جهـان در این دوره اسـت. آثار ادبى بخشـى 
از فرهنـگ یـک ملـت اسـت کـه بیشـتر مولـود اوضـاع اجتماعى و سیاسـى هـر دوره اى 
اسـت. ادبیـات دورة قاجـار نیـز پیونـدى تنگاتنـگ بـا پدیـدة تاریـخ در ایـن دوره دارد. 
ایـن دوره، نخسـتین هنـگام شـکل گیرى نثـر جدیـد فارسـى اسـت. از ایـن رو، در ایـن 
کتـاب رخدادهـاى تاریخـى عصـر قاجار بـه اختصار مـورد بحث قـرار مى گیرد و سـپس، 
عوامـل و شـرایط دگرگونـى نثـر فارسـى در این عصر بررسـى مى شـود. پیش از بررسـى 
آثـار و گونه هـاى نثـر، مقدمـه اى کوتـاه دربـارة تعریـف و توضیـح گونه هـاى نثـر ماننـد 
طنـز، نمایشـنامه و... ارائـه مى شـود. مثال هـا و نمونـۀ نثرهـاى معرفـى شـده در کتـاب، 
مبّیـن متونـى چون پیمان هـا، قراردادها و انواعى مانند مقامه نویسـى، سـفرنامه نویسـى، 

خاطره نویسـى و داستان نویسـى اسـت. 

نقد شفاهی 
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نقد شفاهى

مهوش واحددوست:
دورة  بررسـى  امـکان  دانشـگاه  در  تا کنـون  خـدا.  نـام  بـه   
قاجـار کـه از جهاتى اواخر آن، دوران حّساسـى اسـت، وجود 
نداشته اسـت. همـواره پرداختن به نخسـتین ها خیلى دشـوار 
اسـت و ایـن کتـاب در تاریـخ ادبیـات دورة قاجار، نخسـتین 
اسـت و دیگـران بـه هر علتـى، به ایـن موضـوع نپرداخته اند. 
مـن در تدویـن این کتـاب، دچار مشـکالت زیـادى بودم که 
شـّمه اى از آن را در آغـاز آن اشـاره کـرده ام، امـا جاى خالى 
آن را در جامعـۀ دانشـگاهى احسـاس مى کـردم. هـر کـه بـا این کتـاب برخـورد مى کند، 
بـا توجـه بـه زمینـۀ مطالعـات خـود از آن انتظـار دارد. مثـًال آن کـه در زمینۀ فمنیسـت 
کارکـرده، انتظـار پرداختـن بـه زنانى را دارد کـه در عرصۀ ادبیـات قلم فرسـایى کرده اند. 
بایـد گفـت کـه در ایـن دوره قلـم در دسـت مـردان بـوده، چـرا که سیاسـت حـرف اول 
را مـى زده و نویسـندگانى هـم کـه در همـۀ ژانرهـا و انـواع ادبـى مى نوشـتند، همـه اهل 
سیاسـت بوده انـد. بنابرایـن، زنـان به نـدرت مطرح مى شـدند. مثال دیگر: آن کـه در دورة 
بازگشـت کارکـرده، انتظـار دارد کـه ایـن کتاب پاسـخ گوى سـؤاالتى در زمینۀ بازگشـت 

ادبى باشـد. 
ایـن کتـاب اثرى مرجع اسـت و به موضوعـات جنبى با عناوین خاص نپرداخته اسـت. 
در سـال هاى قبـل کـه ایـن کتـاب آمـادة چاپ بـود، 1800 صفحه داشـت کـه آن را کم 
کردنـد و حـال اگـر بـه موضوعـات فرعـى مى پرداختـم، بـا توجـه به بحـران کاغـذ دیگر 
چـاپ نمى شـد. مـن در این اثـر سـعى کرده ام به شـیوة تاریخ ادبیـات مرحـوم صفا، فقط 
بـه انـواع و ژانرهـا بپردازم کـه تا حدى ادامۀ آن باشـد. امـروز تعاریف زیـادى از اصطالح 

■ واحددوست، مهوش (1396). ادبیات ایران در دوره 
قاجار (نثر). تهران: سروش.
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نقد و بررسى کتاب ادبیات ایران در دورة قاجار

ادبیـات وجـود دارد. تعریـف مـن بـراى تدویـن این کتـاب همـان تعریف دکتـر صفا بود 
کـه ادبیـات را مجموعـۀ آثـار قلمى و فکـرى یک قوم مى دانـد. البته به تعریـف دیگرى از 
ادبیـات کـه یـک نوشـتۀ ادبى، نوشـته اى اسـت که بـه مرحلۀ هنر برسـد؛ نیـز هم نظرى 

داشـتم و هم نداشتم.
اگـر بـر مـن ایـراد گرفته شـود که چـرا نثرهـا را محـدود نکرده اید و یـا چـرا قراردادها 
را آورده ایـد؟ پاسـخم ایـن اسـت کـه در قراردادها نیـز دقیقاً همان اسـتعاره ها، تشـبیهات و 
صورخیالـى کـه در متـن ادبـى بـه کار مـى رود، وجـود دارد و نامه هـا داراى وصف اسـت. به 
نظـر مـن، آنچه تاریـخ بیهقى را که اسـتعاره هاى دور از ذهن ندارد، سـرآمد دیگر نوشـته ها 
و تاریخ هـا کـرده، عنصـر وصف اسـت. در گزینـش متون تاریخـى و جغرافیایـى دریافتم که 
عنصـر وصـف بـه قـدرى گسـترده و زیباسـت که بایـد به عنـوان نـوع خاصى از نثـر مطرح 

شـود. از ایـن رو، کتاب هـاى تاریخـى و جغرافیایـى را هم در زمرة نثـر آورده ام. 
بـا توجـه بـه تقسـیم بندى مـن از انـواع نثـر، به مسـائل جنبى بـا عناویـن خاص که 
موجـب حجیـم شـدن کتـاب مى شـد و بعدهـا هـم مى شـود مـورد بررسـى قـرار گیرد، 
نپرداختـه ام. مثـًال دوره بازگشـت را در جاهایـى کـه نیاز بـوده مطرح کـرده ام، اما عنوان 
خاصـى بـه نـام دورة بازگشـت کـه خـود نثـر نـو و جدیدى اسـت، نیـاورده ام. معمـوالً با 
گفتـن ادبیـات، شـعر بـه ذهن مى رسـد، حال سـؤال این اسـت که مـن چرا جلـد اول را 
بـه نثـر اختصـاص داده ام؟ از دیـدگاه من، در ایـن دوره نثر حـرف اول را مى زند و موجب 
تغییـر و تحـوالت تاریخى شده اسـت. معمـوالً اوضاع اجتماعى و سیاسـى، ادبیـات را رقم 
مى زنـد، ولـى در ایـن دوره ادبیـات بـه ویـژه نثر اسـت کـه موجـب تغییـرات اجتماعى و 

سیاسـى شـده اسـت. از ایـن رو، جلد نخسـت را بـه نثر اختصـاص داده ام. 

نسرین فقیه ملک مرزبان: 
بـه نـام خـدا. در تأیید سـخن خانم دکتر واحددوسـت عرض 
نادیـده  دانشـگاه ها  در  قاجـار  دورة  مطالعـۀ  کـه  مى کنـم 
گرفتـه شـده و در ایـن میـان، نوعـى تاریکـى ایجـاد شـده 
کـه حلقه هـاى شـناخت شـعر و نثـر را از بیـن مى بـرد. در 
نتیجـه، نمى تـوان امـروز بـه درسـتى آن چـه را کـه در سـیر 
منطقـى تاریخـى ادبیات پدیـد آمده، تحلیل کـرد. واحدهاى 
دانشـگاهى بـه آثـار و افـکار ادبى و متـون نظم و نثـر تا قرن 
هشـتم توجـه بیشـترى دارنـد و از ایـن سـده، گویـى رسـالت آمـوزش ادبیـات کم رنـگ 
مى شـود. واحدهایـى کـه بـه دوران صفویـه تا قاجاریـه و پهلوى تـا معاصر مربوط اسـت، 
بسـیار محـدود و نارساسـت. ایـن شـکاف بـزرگ سـبب مى شـود کـه نتـوان بـه تحلیـل 
منطقـى درسـتى از آن چـه کـه اکنـون رخ مى دهد، با آن چه کـه نتیجۀ انتخاب و سـلیقۀ 

ادبـا و تفکـر اندیشـمندان اسـت، دسـت یافت.
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نقد شفاهى

مـا دقیقـاً بعـد از این کـه حکومـت صفـوى مى آیـد و نوعى منطـق تشـیع را به پیش 
مى کشـد و تحوالتـى را از جهـان تفکـر ایرانیـان مى طلبـد، مطالعـات خـود را کم رنـگ 
مـى کنیـم. جایى کـه بحث هاى بسـیار جـدى در تغییر نـگاه و جهان بینى نویسـندگان و 
شـاعران ایـن دوره پدیـد مى آید و شـاید درسـت نباشـد که بـا قضاوتى که دربـارة ضعف 
و قـدرت شـعرى داریـم، کًال مطالعات ادبى و واحدهاى آموزشـى مربوط بـه این دوران را 

محـدود کنیـم. نـگاه به فلسـفه و علـوم عقلى در ایـن دوران قابل تأمل اسـت. 
اتفـاق عجیـب دورة قاجـار ایـن اسـت کـه عـالوه بـر این کـه تشـیع شـکل گرفتـه و 
پنجـره اى رو بـه علـوم عقلـى بـاز کـرده، پیچـش موجـود در حـوزة تغییر نگاه به سـوى 
مقوله هـاى عقلـى و ایدئولوژیـک، تغییـر قـدرت و ایجـاد وحـدت ملـى، گویـى گسـترة 
جدیـد در گفتمـان حکومتـى را بازبینى کـرده و اعتناى به ایران باسـتان را افزوده اسـت. 
حجارى هـا، نقاشـى ها و کتاب هـا قابـل  متعـددى اعـم از  اعتنایـى کـه در حوزه هـاى 
مشـاهده اسـت. مثـًال کنـار حجارى هـاى شـاهان مختلـف ساسـانى، فتحعلى شـاه نیـز 
عالقـه دارد از خـود حجارى داشـته باشـد که این بازگرداندن نوعى ابهت و شـکوه اسـت 
کـه قابـل اعتنـا اسـت و از آن مهم تـر، مواجهـه بـا جهـان اسـت. در دوران قاجـار منطق 
ذهنـى ایرانـى در تفکراتـش، چـه از سـویۀ ادبـى و چـه از جهـات گوناگـون اجتماعـى و 
سیاسـى، بـا جهـان به ویـژه جهان غـرب مواجـه مى شـود و در بسـیارى احوال بـه تقلید 

و سـتایش مى پـردازد و گاه، حیـرت زده و گیـج بـه خـود مى پـردازد. 
حـال نکتـه ایـن اسـت کـه در دانشـگاه ها مجالـى بـراى تحلیـل دورة قاجـار نیسـت 
و متنـى از آن خوانـده نمى شـود. مطالعـات دورة صفـوى نیـز  اغلـب بـه کشـف رازهـاى 
ابیـات صائـب و بیـدل خالصه مى شـود، اما نگاه مطالعاتى به دورة قاجار، سـبب شـناخت 
بیشـتر از هویـت اجتماعـى و جهان بینـى خـود مى شـود. از ایـن رو، بـه نظـر مـن توجه 
تاریخـى بـه ادبیـات دورة قاجار کار ارزشـمندى اسـت و من به سـهم خـود از خانم دکتر 

واحددوسـت تشـکر مى کنم. 
بـه نظـر من، هوشـمندى جالبى اسـت که ایـن اثر در جلد نخسـت به نثـر اختصاص 
یافتـه، گرچـه شـاید بتـوان نوعـى تعادل میـان نثر و شـعر دورة قاجـار دید و یکـى را بر 
دیگـرى برتـرى نـداد، امـا به هرحـال نثر مرحلـۀ جدیدى را آغـاز مى کند که در گذشـته، 

پیشینۀ مشـابهى ندارد. 
شـکل گیرى  چگونگـى  و  نمایشنامه نویسـى  و  ترجمـه  روزنامه نویسـى،  بـا  آشـنایى 
آن هـا در ایـن دوران تاریخـى و تحـول آن در مواجهـۀ بـا غـرب و مواجهـه بـا خـود و 
کشـورهایى چـون ترکیـه، هنـد، گرجسـتان و ... بسـیار ارزشـمند اسـت. به بیـان دیگر، 
شـیوة رسـیدن بـه نوعـى هویـت در سـبک نوشـتارى نثر اهمیـت زیـادى دارد کـه باید 
بیشـتر بـه آن پرداخـت. نکتۀ دیگـر این کـه در اغلب کتاب هـاى تاریخ ادبیات، نویسـنده 
فقـط بـه بعضـى از مقوله هایى که در ذهـن دارد مى پـردازد، اما در این کتـاب بخش هاى 
زیـادى از متـون مختلـف ذکـر شـده کـه گرچه بـر حجم کتـاب افـزوده، اما بـه خواننده
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اجـازه مى دهـد کـه نوعى دیـدگاه بیابـد و بتواند براى خود راهبردى در شـناخت سـبک 
نوشـتارى ایـن متـون پیـدا کنـد. بـه واقـع، خواننـده مجـال مى یابـد کـه نمونه هایـى از 
سـفرنامه، نمایشـنامه و... را داشـته باشد و دربارة آن ها بیندیشـد و به ایده اى برسد. البته 
بایـد در نظـر گرفـت که یکـى از دشـوارى هاى تحریر این کتـاب، تعدد و تکثـر آثار دورة 
قاجـار بوده اسـت و این کـه دسترسـى به آن  متـون به دلیل آن که بسـیارى نسـخۀ خطى 
هسـتند و هنـوز بـه صورت منّقحى منتشـر نشـده اند، سـهل نیسـت. بنابرایـن، فراوانى و 
تکثـرى پیـش روى مـا اسـت، همـراه با تنوعـى عجیب و غریـب که هر گوشـه اش حرفى 
دارد و بـه تصـور مـن، محققـان بسـیارى مى توانند از جوانـب گوناگون بـر روى این تنوع 

و علـل و پیامدهایـش کار کنند.
کتـاب  منابـع  بـه  اندکـى  این کـه  نخسـت  دارم:  پیشـنهاد  چنـد  فرصـت  ایـن  در 
اضافـه شـود. یعنـى مثـًال کتـاب تاریـخ روزنامه نـگارى اثـر ناصرالدیـن پرویـن مى تواند، 
آن  طبقه بنـدى  و  مطالـب  فهرسـت  بـه  و  بیفزایـد  بحـث  بـه  را  خوبـى  سرشـاخه هاى 
کمـک کنـد. کتـاب مسـائل سیاسـى عصر قاجـار، تألیـف دکتـر غالمحسـین زرگرى نژاد 
مى توانـد، در تحلیـل انـواع ادبـى قاجاریـه مطمـح نظـر قـرار گیـرد. حیـف اسـت دربارة 
قاجـار و مشـروطه و مقوله هـاى مختلـف سـبکى و گفتمان هـاى موجـود، سـخن بگوییم 
و بـه آثـار دکتـر داریـوش رحمانیـان توجـه نکنیـم. آثار عبـاس قدیمـى قیـدارى دربارة 
تـداوم و تحـول تاریخ نویسـى دوران قاجـار، کتـاب  اسـناد و مکاتبـات تاریخـى ایـران و 
قاجاریـه نیـز مى توانـد بـه غنـاى اثـر بیفزایـد. جمـع آورى اطالعـات و طبقه بنـدى آن ها 
بسـیار دشـوار اسـت، اما مثـًال مکاتبـات تاریخى ایـران را دکتر محمدرضـا نصیرى، دقیق 
کارکـرده بودنـد و در ایـن کتـاب از آن منبـع اسـتفاده نشـده و بایـد دلیل عدم اسـتفاده 

از آن ذکـر مى شـد.
 پیشـنهاد دوم: مخاطـب ایـن کتـاب اسـتادان یـا دانشـجویان تحصیـالت تکمیلـى 
هسـتند. بنابرایـن، برخـى از مباحـث آن کامًال غیر ضـرورى و بى ربـط مى نمایند. فصل ها 
مى تواننـد، مسـتقیم تر بـه اصـل مطلـب بپردازنـد و از حواشـى و مقوله هـاى بى ارتبـاط 
اجتنـاب کننـد. مثـًال ضرورتى نـدارد، دربـارة این که ترك هـا لزوماً مغول نیسـتند، حرف 
بزنیـم. ایـن شـائبه را مى تـوان اصًال در این کتاب پاسـخ نداد و مسـتقیم از اصل  و نسـب 
قاجـار سـخن گفـت و بـس! بهتـر اسـت در بحث هـاى بى مـورد، حذف هاى جـدى انجام 
شـود. مثـًال پیشـینۀ نثـر در دوران ایران باسـتان و یـا لفظ روزنامـه و... . مى شـود از این 

حجم هـا کـم کرد و بیشـتر بـه حوزة بحـث و تحلیـل گفتمـان  پرداخت. 
قاجـار یکـى از دوره هایـى اسـت کـه بـراى بررسـى آن در  پیشـنهاد سـوم: دورة 
کتاب هـاى تاریـخ ادبیـات، نخسـت یـک سـرى مقوله هـاى سیاسـى ـ حکومتـى بحـث 
مى شـود و سـپس، شـاعران و نویسـندگان آن مطرح مى شـود. وقت آن اسـت که در این 
نظـام فکـرى در تاریـخ ادبیـات تجدیدنظـر کنیم. بـراى درك ادبیـات هـر دوره عالوه بر 
مسـائل سیاسـىـ  حکومتـى، بایـد به بحث هـاى اجتماعى و آداب و رسـوم نیـز پرداخت. 

نقد و بررسى کتاب ادبیات ایران در دورة قاجار
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از نظـر مـن بایـد در تاریـخ ادبیـات بابـى را بـاز کـرد و در آن از افکار اجتماعـى مردم هر 
دوره و آداب و رسومشـان سـخن گفـت. 

تفکـر جـارى در میـان عـوام به شـدت در هنـر و ادبیات تأثیـر دارد. بـه همین دلیل، 
جـاى ادبیـات عامیانـه نیـز در کتـاب خالـى اسـت. در ادبیـات عامیانـه که هم  نثـر دارد 
و هـم شـعر، مى تـوان محتـواى بسـیارى از منظومه هـاى دیگـر یـا متـون نثـر رسـمى را 
بهتـر درك کـرد. لـزوم بحث هـاى اجتماعـى در حوزه هـاى مختلـف ایدئولـوژى و قدرت 
و کوچـه و بـازار، حتـى در سـطح اشـاره قابـل انـکار نیسـت. بـه واقـع ادبیات در سـطح 
سیاسـى نمى مانـد. در دوره هـاى غزنـوى و سـلجوقى ادبیـات بـا دربـار و با قـدرت پنجه 
در پنجـه بـود، امـا در دوره هـاى صفـوى و قاجـار نویسـندگى و شـاعرى در میـان مردم 

عامـى رواج یافت. 
نکتـۀ بعـد توجـه بـه هنـر و انواع آثـار هنرى دورة قاجار اسـت که در بسـتر سـنت و 
یـا در مواجهـه بـا فرهنگ هـاى دیگـر پدید آمـده  و تأثیر قابـل توجهى بر انـواع ادبى این 
دوره دارد. در ایـن عهـد هنـر به شـدت بـا ادبیات آمیخته اسـت و بعضى از نویسـندگان و 
شـاعران بـه حوزه هـاى مختلـف هنـرى وابسـتگى دارند و بـا هنرهایى مثل خط، نقاشـى 
و یـا نمایـش کامًال آشـنایى و تبحر دارند. پیشـنهاد مى شـود کـه صفحاتى بـه این حوزه 
اختصـاص یابـد و بـا همیـن رویکـرد، در این کتاب جـاى تصاویر و عکس هایـى که از این 
دوره برجـاى مانـده، خالـى اسـت که البتـه بر حجم کتـاب مى افزایـد، اما به ناچـار براى 

فهـم یـک دوره  مى تـوان از نیـروى بصرى مخاطـب بهترین بهـره را برد. 
آخریـن نکتـه این کـه خواننـدة این کتـاب از تحلیـل نگارنده بهـره اى نـدارد. مثًال در 
توضیـح وجـوه ادبى سـخن تـازه اى وجود نـدارد و با منطقى کـه صرفاً ناقل قـول دیگران 
اسـت، تسلسـل مطالـب از دسـت مـى رود. گاهى به قـول خود نویسـنده، گویـى مباحث 
یـا سانسـور شـده و یـا نوعـى غفلـت رشـتۀ کار را گسسته اسـت. بـراى نمونـه در صفحۀ 
739 عصـر ساسـانیان به سـلجوقیان مى رسـد! پیداسـت کـه فاصله اى شـگرف میان این 
دو دوره هسـت و بحـث، ناقـص و ناتمـام و غفلـت زده جلـوه مى کنـد. به هـر روى، مـن از 
این کتاب بسـیار اسـتفاده کردم. اثر ارزشـمندى اسـت و آرزو دارم که مجلد دوم آن که 

بحـث شـعر باشـد را بخوانـم و بهره مند شـوم. تشـکر مى کنم.

محمود بشیرى:
 بـه نـام خـدا. حقیقتـاً اگـر مـن خـود مى خواسـتم چنیـن 
کتابـى بنویسـم، شـاید از عهـده اش برنمى آمـدم. از خانـم 
دکتر واحددوسـت تشـکر مى کنم و به ایشـان دسـت مریزاد 
زیـادى  زحمـت  اثـر  ایـن  تألیـف  بـراى  چراکـه  مى گویـم؛ 
دورة  منثـور  ادبیـات  دربـارة  این کـه  خصوصـاً  و  کشـیدند 
قاجـار، چنیـن کتـاب کاملى نداشـته ایم. دکتر ذبیـح اهللا صفا 
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در کتـاب تاریـخ ادبیـات خـود، نظـم و نثـر را تـا پایـان دورة صفویه بررسـى کرده اسـت. 
البتـه بـه نثـر قاجـار در دو کتـاب گنجینـه و تحـول نظـم و نثـر فارسـى بـه اختصـار 
پرداخته اسـت، امـا بـه  هرحـال تا کنـون کتابى جامع کـه ابعـاد مختلف نثر عهـد قاجار را 
گـزارش و تحلیـل کنـد، وجـود نداشـته و مى تـوان گفت کـه این اثـر تقریباً این مشـکل 

را حـل و رفـع کرده اسـت. 
اولیـن نکتـه: اصـًال نبایـد از حجـم کتاب ترسـید و مـن از ایـن نظر ایـرادى به کتاب 
وارد نمى دانـم. بـه هرحـال، ایـن دورة ادبـى و تاریخـى دوره اى پرمسـئله اسـت و بدیهى 
اسـت کـه اگـر دربـارة آثـار ادبـى آن بحث کاملـى شـود، حجم کتـاب بیشـتر از این هم 
خواهـد شـد. برخـى منتقـدان بـه حجـم کتـاب و نمونه هایـى کـه بـراى انـواع نثـر ذکر 
شـده، ایـراد گرفته انـد. در حالـى  کـه ذکر نمونه هـا ضرورى اسـت و این نمونه ها هسـتند 

کـه مصادیـق را بـه درسـتى مشـخص مى کنند. 
نکتـۀ دوم بحـث منابـع کتـاب اسـت. نویسـنده مى توانسـت، بـراى قـوت کار خود از 
مآخـذ بیشـترى اسـتفاده کند. کتاب هـاى خوبى دربـارة جنبه هاى مختلف نثـر به لحاظ 
بحـث نـوع و گونه هـاى آن نوشـته شـده که بهتـر بـود، مّدنظر قـرار گیرند. ماننـد کتاب 
نخسـتین رویارویـى اندیشـه گران ایرانـى بـا دو رویـۀ بـورژوازى تمـدن غـرب، اثـر دکتر 
عبدالهـادى حائـرى، اسـتاد فقید دانشـگاه مشـهد کـه وارد بحـث نثر دورة قاجار شـده و 
بـه نکاتـى دربـارة قراردادها کـه در این اثـر آمده، پرداخته اسـت و البته به مـوارد دیگرى 
دربـارة نثـر و انـواع آن نیـز پرداختـه کـه در کتـاب دکتـر واحد دوسـت ذکر نشده اسـت، 
ماننـد جهادنامه هـا؛ جهادنامه ها نوشـته هایى اسـت که بـر اثر جنگ هاى ایـران و روس به 
وجـود آمـد و پیرامـون فتاوى علماى دینـى درخصوص به صحنۀ جنگ و جهاد کشـاندن 
مـردم نوشـته شـد. یکـى از آن هـا که نثر زیبایى دارد و در سـاده شـدن نثـر دوران قاجار 
مؤثـر بـود، جهادنامۀ میرزا عیسـى فراهانى، پدر میرزا ابوالقاسـم قائم  مقام فراهانى اسـت.

نقد و بررسى کتاب ادبیات ایران در دورة قاجار
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نقد شفاهى

اثـر دیگـرى کـه الزم بود دیده مى شـد، مجموعـه مقاالت دکتـر عبدالحسـین زرین کوب 
بـه نـام نـه شـرقى، نـه غربى، انسـانى اسـت. در ایـن اثر نقـدى بر کتـاب از صبا تـا نیما، 
نوشـتۀ یحیـى آرین پـور آمـده کـه داراى نکاتـى دقیـق و عمیـق دربـارة نثـر دورة قاجار 
اسـت. بخشـى از ایـن مقالـه به نقد نمایـش و نمایشنامه نویسـى در دورة قاجـار و نیز نقد 
نمایشـنامه هاى میـرزا فتحعلـى آخونـدزاده (پـدر روشـن فکـرى ایـران) اختصـاص دارد. 
کتـاب دیگـرى کـه بخشـى از مطالـب آن مرتبـط با ایـن بحث اسـت، کتـاب از گات ها تا 
مشـروطیت و گزارشـى کوتـاه از تحوالت فکـرى و اجتماعى درجامعۀ فئودالـى ایران، اثر 

است.  فشـاهى  محمدرضا 
اگـر ایـن آثـار مـورد نظـر نویسـنده قـرار مى گرفـت، پـاره اى از اشـتباهات معمول و 
مخصـوص ایـن دوره در ایـن کتـاب راه نمى یافـت. ماننـد: انتسـاب کتـاب دام گسـتران و 
یـا انتقام خواهـان مـزدك بـه صنعتـى زادة کرمانـى. هرچند صنعتـى زاده نویسـندة خوبى 
اسـت، لیکـن این اثر را ننوشـته بلکـه آن را چاپ کرده اسـت. این اثر از آن میـرزا آقاخان 
کرمانـى بردسـیرى اسـت و نـام آن را در کتاب باسـتان نامۀ خود به عنـوان یکى از آثارش 
ذکـر کرده اسـت. مشهورسـت بـه لحـاظ انتقادهایى که میـرزا آقاخـان از حکومت ناصرى 
داشـته، عمـال بردسـیر حکـم جلـب وى را صـادر مى کنند و او آثار و دسـت نوشـته هاى 
خـود را بـه نـزد پـدر صنعتـى زادة کرمانى بـه امانت مى سـپارد و شـبانه مى گریـزد و به 
عثمانـى پناهنـده مى شـود. بعـد از تـرور ناصرالدین شـاه، دولـت عثمانى میـرزا آقاخان و 
همکارانـش شـیخ احمدروحـى و خبیرالممالک را بـه دولت ایران مى سـپارد و محمدعلى 
میـرزاى مسـتبد ایـن سـه تـن را بـه طـرز فجیعى مى کشـد کـه شـرح آن درکتـاب زیر 
درخـت نسـترن آمده اسـت. صنعتـى زاده گمـان نمى کـرده کـه میـرزا آقاخـان اسـم اثـر 
خود دربارة مزدك بامدادان را در باسـتان نامه که سـرودة منظوم وى اسـت، آورده باشـد. 
البتـه در ایـن کتـاب بـه آثـار صنعتـى زادة کرمانى هم بـه درسـتى پرداخته نشده اسـت. 
اگـر بـه آثـار وى توجـه مى شـد، نـکات خوبـى دربـارة فمنیسـم ارائـه داده مى شـد. وى 
مطالبـى جـدى در قالـب خاطرة ادبـى دربارة ازدواج خـود در تهـراِن روزگار قاجاریه دارد 
و مشـکالت ازدواج جوانـان آن روزگار را بـه تصویـر مى کشـد. او رمانـى بـه نام رسـتم در 
قـرن بیسـت و دوم دارد و در ایـن کتـاب فقط از آن نام برده شده اسـت. بـه نظر من الزم 
بـود، بـه عنـوان تاریـخ ادبیـات، اطالعاتـى از ایـن رمان بـه خواننـدگان داده مى شـد که 

نویسـنده چـرا آن را نوشـته و ایـن مفهـوم و موضـوع را از کجا گرفته اسـت؟
 یکـى دیگـر از منابـع مـورد نیـاز این اثـر، کتاب تاریـخ اجتماعـى ایران اثـر مرتضى 
راونـدى اسـت. به ویـژه جلـد هشـتم آن بـا عنـوان حیات ادبـى مردم ایـران که بـه واقع، 
یـک کتـاب تاریـخ ادبیـات تحلیلى اسـت و مؤلف بسـیارى از مطالـب الزم را بـا توجه به 

دیـدگاه مارکسیسـتى و جزئى نگـر خـود مـورد بحث قرارداده اسـت.
نکتـۀ سـوم: در ایـن کتـاب مسـائل و مطالـب مهمـى ذکـر شـده، اّمـا نویسـنده بـه 
سـادگى از کنارشـان رد مى شـود. ماننـد: مطلبـى کـه درصفحـات 654 و 655 دربـارة 
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هدیـۀ مغـان مطـرح شـده کـه دربـارة تولـد عیسـى مسـیح و مالقات مغـان زرتشـتى با 
حضـرت مریـم نکتـۀ بسـیار جالبـى اسـت و صـواب آن بـود کـه بـه این مسـئله بیشـتر 

مى شـد. پرداختـه 
در کتـاب خطاهـاى عجیبـى  هسـت. مثـًال در مـورد میـرزا آقاخـان کرمانـى، کتـاب 
جنـگ هفتـاد و دو ملـت آمـده، ایـن کتـاب عنوان«جنـگ» نـدارد و عنـوان آن هفتاد و 
دو ملـت اسـت کـه بایـد اصـالح شـود. نمونۀ ایـن ایرادات فـراوان اسـت، نمى دانـم چرا؟ 
یـا مثـًال کتـاب هفتـاد و دو ملـت از آن یعقـوب آژنـد ذکـر شـده، در صورتى  کـه آژند به 
ایـن کتـاب ربطـى نـدارد. حتـى در جایى دیگر اثـر یعقوب آژند به کسـى دیگر منتسـب 
شده اسـت. (صفحـه 1168، شـماره 181). مثالـى دیگـر: کتـاب تاریخ مشـروطۀ ایران از 
آن احمـد کریمـى حـکاك نوشـته شـده (صفحه 1167، شـماره 177)، در حالـى که این 

محقـق چنیـن کتابى نـدارد و...
نکتـۀ چهـارم: ادبیـات دورة قاجـار یکـى از پویاتریـن و زنده تریـن دوره هـاى ادبـى 
اسـت. ادبیـات ایـن دوره از ادبیـات مشـروطه هم پویاترسـت و در واقع، ادبیات مشـروطه 
ثمـرة ادبیـات دورة قاجـار اسـت. این کـه دکتـر واحددوسـت اسـم سـبک بازگشـت را بر 
روى کتـاب خـود نگذاشـته و از عنـوان ادبیات دورة قاجار اسـتفاده کرده اند، کار درسـتى 
اسـت. چـون بازگشـت یـک عنـوان منفـى بـراى ادبیـات دورة قاجار محسـوب مى شـود، 
ولـى اى  کاش در مقدمـه علـت آن را توضیـح مى دادنـد. مرحـوم دکتـر فیـاض در مقدمۀ 
کتـاب تاریـخ بیهقـى چـاپ دانشـگاه مشـهد، بـه ادبیـات دورة قاجـار مى پـردازد و در 
بررسـى ادبیـات ایـن دوره، از عنـوان سـبک بازگشـت اسـتفاده نمى کنـد، بلکـه از آن 
بـا عنـوان سـبک نـو یـاد مى کنـد و مقصـودش از سـبک نو هـم شـاعران و نویسـندگان 
کالسـیک  اسـت، نـه آخونـدزاده و دیگـران. ایـن نکتـه مهم اسـت، چـرا که دکتـر فیاض 
پزشـکى بسـیار تیزهـوش بـوده و انگلیسـى و فرانسـه و آلمانـى مى دانسـته و در زمینـۀ 

فرهنـگ پیشـرو بـوده و سـخن او درخـور توجه اسـت. 
نکتـۀ پنجـم: کاش در ایـن کتـاب از نویسـندگان دسـته بندى دقیق تـرى انجـام 
مى شـد. نویسـندگان ایـن دوره چنـد تیـره و تبارنـد. بعضـى  از آن هـا وابسـتگان بـه 
دربارنـد، ولـى هیـچ نقـد و انتقـادى را نسـبت به دربـار فروگـذار نکرده اند، مثـًال یکى از 
آن هـا کـه در ایـن کتاب نـام برده شـده، اعتمادالسـلطنه (رئیـس داراالنطبـاع ناصرى یا 
همـان وزیـر ارشـاد یـا سانسـور قاجـار) اسـت کـه فـردى فاضـل و دانشـمند و کتاب باز 
بـوده و نثـر زیبایـى داشـته، اما نویسـنده از آثـارش خیلى سـطحى مى گـذرد و تنها نام 
مى بـرد. در حالـى کـه یکـى از آثـار او بـه نـام خوا  ب نامـه یـا خلسـه یـا اسـرار انحطاط 
ایـران کتـاب بسـیار مهمـى اسـت و بـر دوره هـاى بعـدى تأثیـر فـراوان داشته اسـت. 
چندان کـه برخـى از نویسـندگان از ایـن شـیوه الگـو گرفتـه و خواب نامـه نوشـته اند و 
بعضـى  محققـان معتقدنـد که شـاید این اثر، اولین رمان فارسـى باشـد. در این داسـتان 
راوى همـراه ناصرالدین شـاه بـه سـاوه مـى رود و در کنـار آثـار باسـتانى آن جا بـه خواب 

نقد و بررسى کتاب ادبیات ایران در دورة قاجار
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مـى رود و در خـواب به دوران باسـتان مـى رود و بعد دادگاهى ترتیب داده مى شـود و در 
آن همـۀ صدراعظم هـا تحـت عنـوان عامـل انحطـاط، تفهیم اتهـام و محاکمه مى شـوند 
تـا امیرکبیـر، کـه او را هـم خائـن و واجب القتـل مى دانند، چراکـه پدر اعتمادالسـلطنه، 
امیرکبیـر را کشـته و حاجب الدولـه بـه  همیـن سـبب اجـازه یافتـه کـه در دارالفنـون 
درس بخوانـد. راز نوشـتن رمـان خواب نامـه ایـن اسـت کـه درباریـان قاجـار و رقبـاى 
اعتمادالسـلطنه در دربـار و سیاسـت بـه وى طعنـه مى زدند و به  واسـطۀ قتـل امیرکبیر 
توسـط پـدرش، وى را مالمـت مى کردنـد و او از طعنه هـا در رنـج بـوده و مى کوشـد که 
بـه آن هـا پاسـخى دهـد و ایـن رمـان را مى نویسـد و در آن اشـاره مى کند کـه امیرکبیر 
واجب القتـل بـوده و پـدرم حـق داشـته کـه او را کشته اسـت. از ایـن رو، ایـن اثـر را 
مى تـوان در شـمار آثـار تأثرى به حسـاب آورد که نویسـنده نسـبت به سـرزنش ها، یک 
واکنش ادبى از خود نشـان داده اسـت. سـپس، میرزاده عشـقى از این رمان الهام گرفته 
و براسـاس آن، اپراى رسـتاخیز شـهریاران ایران را مى نویسـد و به جاى وزرا پادشـاهان 
را مقصـر انحطـاط معرفـى مى کنـد و معتقـد اسـت کـه خود سـالطین به عنـوان خائن 

و مقصـر باید کشـته شـوند. 
نکتـۀ ششـم: در ایـن اثـر بحـث تاریخـى چنـدان ضرورتـى نـدارد، امـا بیـش از 90 
صفحـه بـه بحـث تاریخـى اختصـاص یافته اسـت. البتـه، مبنـاى بحـث تاریخـى و ذکـر 
تاریـخ بـراى یـک ادیـب، مرجعـى اسـتنادى اسـت. بـه ایـن معنا کـه وقتـى مى خواهیم 
دربـارة یـک اثـر ادبـى سـخن بگوییـم، بایـد ببینیم که سـخن ذهنى اسـت یا درسـت و 
یـا نادرسـت و بـه همیـن سـبب، رجـوع به تاریـخ به عنـوان یک مرجع اسـتنادى اسـت 
کـه سـخن ادیـب را رد یـا تأییـد مى کنـد. در این حـد اگر از تاریـخ اسـتفاده کنیم مفید 
اسـت، امـا در ایـن کتـاب چنین ارتباطى میـان تاریخ و اثر ادبى نیسـت. هـم تاریخ و هم 
جغرافیـا در ادبیـات مؤثرنـد و این کـه در این اثر مباحث جغرافیایى آمده، درسـت اسـت، 
چـرا کـه برخـى از متـون جغرافیایـى در واقـع ادبـى هسـتند و ویژگى هاى ادبـى دارند. 

نکتـۀ هفتـم: بحثـى کـه جـاى آن در ایـن اثر خالى اسـت، تفـاوت نثـر دورة قاجار با 
ادوار پیـش از خـود اسـت. بـه اعتقـاد مـن، از نثـر تقسـیم بندى خوبـى انجام شـده و به 
صـورت نمـودارى نشـان داده  شده اسـت، امـا تفـاوت آن بـا طبقه بنـدى دوره هـاى پیش 
از قاجـار از نثـر همچـون نثـر مرسـل یـا سـاده، نثـر مسـجع و یـا نثـر متکلـف پیچیده، 
ذکـر نشده اسـت. بایـد گفـت کـه در دورة قاجـار مقاله نویسـى رواج نداشـته و در واقـع، 
رساله نویسـى در آن زمـان چیـزى شـبیه مقاله نویسـى امروز بوده اسـت. در تقسـیم بندى  
انـواع نثـر، نقدنویسـى بایـد جداگانـه مطرح مى شـد. یکى از شـاخه هاى نثـر تحقیقى که 
مـا امـروز بـه آن نثـر دانشـگاهى مى گوییم، یعنـى تحریر مقـاالت کـه ویژگى هایى چون 
دقـت، نظـم و ترتیـب، اسـتدالل، مقدمـه، چکیـده و.... دارد، از دورة قاجـار رواج یافـت و 
از نخسـتین کسـانى  کـه ایـن نـوع نثـر را ترویـج داد، محمدعلـى فروغـى اسـت. محمـد 
حقوقـى بـراى نثـر تحقیقـى چنـد شـاخه بـر مى شـمارد، از جملـه تذکره نویسـى. ایـن 
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شـاخه در ایـن کتـاب آمـده، ولـى اندکى بـا تاریـخ تخلیط شده اسـت. در این جـا مقصود 
از تذکـره همـان تاریـخ ادبیات اسـت که بعدهـا مفهوم آن تحـول پیدا مى کنـد، خصوصاً 
از مشـروطه بـه بعـد و اولیـن کسـى  کـه تاریـخ ادبیـات به شـیوة جدیـد را نوشته اسـت، 

رضازاده شـفق اسـت. 
نکتـۀ آخـر: ضرورى اسـت که بحـث روزنامه هـا طبقه بندى مى شـد. بحـث روزنامه ها 
بحث ادبى اسـت و مبناى ادبى دارد. درسـت اسـت ماهیت آن سیاسـى اسـت، ولى یکى 
از بسـترهاى مهـم در گسـترش شـعر و داسـتان و نمایـش، روزنامه هـا و نشـریات اسـت. 

ادبیـات این دوره نیز خارج از سیاسـت نیسـت.  

عیسى امن خانى:
 بـه نام خـدا. سـال ها پیش زمانى کـه دانشـجوى خانم دکتر 
واحددوسـت بودم و سـرکالس ادبیات معاصر ایشـان نشسته 
کتـاب  منتقـد  بعـد  سـال   17 کـه  مى گفتنـد  اگـر  بـودم، 
ایشـان مى شـوم، هرگـز بـاور نمى کـردم ... امـا گویـا امـروز 
چنیـن اسـت و مـن ناقـد کتـاب اسـتادم. من بخـش زیادى 
از عالقـۀ خـود بـه ادبیـات معاصـر را مدیـون دکتـر علیرضا 
مالیـى، اسـتاد گـروه تاریـخ آن سـال هاى ارومیـه و خانـم 
دکتـر واحددوسـت هسـتم و حاال بـدون هیچ تعارفـى مى گویم کـه اینجا نشسـتن برایم

سخت است. 
جـاى ایـن کتاب بسـیار خالـى بود، گرچـه بـه آن نقدهایى هم وارد باشـد. مـا امروز 
دو گونـه نقـد داریـم: یکـى نقـد بنیادیـن، یعنـى نقـدى تنـد و بنیان فکنانه که از ریشـه 
مى زنـد و ایـن نـوع نقـد در روزگار ما که دورة کتاب سـازى اسـت، بى شـمار اسـت و دوم 
نقـدى کـه در اصـل و ریشـه عیبـى نمى بیند و تنها با شـاخ و بـرگ اثر درگیر اسـت. نقد 
بـر ایـن کتـاب از نـوع دوم اسـت، یعنـى به اصل کتـاب نقدى وارد نیسـت جز  تحسـین. 

اگـر نقدى باشـد، به شـاخ و برگ آن اسـت.
درسـت اسـت کـه ایـن کتـاب ادامـۀ کار دکتـر صفـا اسـت، ولـى تفاوت هایـى دارد. 
مثـًال صفـا نـگاه ژانـرى نـدارد، حـال آن کـه در کتـاب حاضـر نـگاه ژانرى مسـلط اسـت. 
ایـن کتـاب در بحـث سیاسـى و توجـه بـه تحوالت سیاسـى به کار صفا شـبیه مى شـود، 
ولـى در حـوزة بررسـى متـون نـگاه ژانـرى دارد، یعنـى آثـارى در حوزه هـاى مختلـف را 
ذکـر مى کنـد و قواعـد سـاختارى و یـا ویژگى هـاى آن هـا را بیـان مى کنـد. در کنـار این 

محاسـن بـه چنـد نکتـه و پرسـش و پیشـنهاد اشـاره مى کنم.
 ایـن اثـر داراى بخـش تاریـخ اسـت، پـس ناگزیر بعضـى ایـرادات تاریخى نیـز دارد. 
ماننـد: جایـى کـه سـخن از تعصـب نادرشـاه اسـت و این کـه او همچون صفویان نسـبت 
بـه اهـل تسـنن تعصـب داشته اسـت. در حالـى  کـه واقعیـت تاریخـى عکس این اسـت و 

نقد و بررسى کتاب ادبیات ایران در دورة قاجار
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نقد شفاهى

نـادر مى خواسـت تـا حـد زیـادى ایـن تعصبـات را کـم کنـد و کـرد. یـا مثـًال در بخـش 
عهدنامه هایـى کـه بـه ایـران آسـیب زدنـد، از عهدنامـۀ ارزنه الروم نـام برده مى شـود. در 
حالـى کـه ایـن عهدنامـه کامًال به نفع ایـران بوده و قابـل قیاس با ترکمانچاى و... نیسـت 
و یـا به کارگیـرى واژة دولـت قاجـار؛ دولـت یـک واژة مدرن اسـت و باید حکومـت قاجار 
بـه کار مى رفـت. یـا در صفحـات 70 و 85، بـه جاى واژة صـدارت، اصطـالح وزارت به کار 

رفتـه، در حالـى کـه در آن دوره صدراعظمـى بوده اسـت. 
در بخـش تاریخـى، نکتـۀ دیگـر این کـه خواننـده احسـاس مى کنـد، در ایـن کتـاب 
نـگاه چـپ حاکـم اسـت. نـه این که نویسـنده بـه عمد چنیـن قصدى داشـته باشـد، ولى 
منابعـى کـه از آن هـا اسـتفاده شـده، چنیـن نگرشـى را بـه کتـاب تحمیـل کرده اسـت.  
مثـًال ذکـر این کـه «جامعـۀ ایـران فئودالـى اسـت»؛ «مشـروطه حرکتى اسـت از سـمت 
فئودالیسـم بـه سـمت دورة معاصر» و «ادبیات در دسـت یک طبقه خاص بـود» و ... این 
گزاره هـا احکامـى مارکسیسـتى اسـت و متأثـر از آثـار کسـانى چـون رواندى یا فشـاهى 
کـه چـپ بودنـد. پیشـنهاد من این اسـت که بـا دقـت در انتخاب منابـع، از ایـن رویکرد 
فاصلـه گرفته شـود. مثًال اسـتناد بـه کتاب هایى مانند تاریـخ ایران پیش از سـرمایه دارى 
اثـر عبـاس ولـى و اقتصاد سیاسـى ایـران در دورة معاصر اثـر همایون کاتوزیـان مى تواند، 

بـراى نیـل بدیـن هـدف مفید باشـد. ایـن  دو اثـر از نگاه چـپ عبـور مى کنند.
در ایـن کتـاب برخـى اشـتباهات ادبـى نیـز وجـود دارد. ازجملـه: در صفحـۀ 952 
کتـاب  داراى  تنهـا  مراغـه اى  شـده،  بـرده  نـام  مراغـه اى  زین العابدیـن  رسـاله هاى  از 
معـروف سـیاحت نامه اسـت و اگـر رسـاله اى دارد، مـن از آن بى خبـرم. یـا ذیـل عنـوان 
طنزنویسـان نـام میرزاجهانگیرخـان آمده. در حالى که او خود نویسـنده نبوده اسـت. یا از 
نمایشـنامه هاى ملکـم خـان سـخن به میـان مى آید. حـال آن که دکتر واحددوسـت خود 
ذکـر کرده انـد کـه احتماالً ایـن نمایشـنامه ها از ملکم خان نیسـت و قاطبۀ پژوهشـگران 

مى گوینـد کـه ملکـم نمایشنامه نویسـى نکرده اسـت. 
دربـارة منابـع دوسـتان مفصـل سـخن گفتنـد، بـه اختصـار بایـد گفـت که مثـًال در 
بخش هایـى از کتـاب کـه بـه تاریـخ عثمانـى مربـوط اسـت، نویسـنده بـه کتاب نفیسـى 
ارجـاع مى دهنـد کـه قدیمـى اسـت و بـه آثار تـورج اتابکـى و حسـن حضرتـى در حوزة 
تاریـخ عثمانـى و تاریـخ ترکیۀ نویـن و یا کتـاب چهارجلـدى امپراتورى عثمانـى که آثار 

ارزشـمندى در ایـن حـوزه هسـتند، اشـاره اى  نمى کنند.
ایـن کتـاب محاسـن فراوانـى دارد و همین کـه نویسـنده اى چنـدان وقـت مى گـذارد 
و چنیـن کتـاب حجیـم و سرشـار از اطالعاتـى را مى نویسـد، بسـیار ارزشـمند اسـت، اما 
ضعـف ایـن اثـر نـگاه تاریخـى  و آن هـم از نـوع وقایع نویسـى (و نـه تحلیلى) اسـت. مثًال 
در کتـاب هیـچ اشـاره اى بـه اندیشـه ها و ایدئولوژى هـاى دورة قاجـار نمى شـود. دورة 
قاجـار به ویـژه اواخـر آن، روزگار جـوالن ایدئولوژى هاسـت و هـر نـوآورى  در ایـن دوره 
متأثـر از اندیشـه ها اسـت و طبیعتـاً توجه به ایـن آموزه هـا در کتابى دربـارة ادبیات دورة 
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قاجـار ضـرورت دارد. مثـًال وقتـى  که نثر سـاده مى شـود یا طنزنویسـى در ایـن دوره اوج 
مى گیـرد، اولیـن سـؤال این اسـت در اواسـط دورة قاجـار کدام اندیشـه  ذهـن ایرانیان را 
تسـخیر مى کنـد و کدام جهان بینى سـبب مى شـود، جامعـه اى که طنزنویسـان آن چون 
عبیـد زاکانـى معـدود بوده انـد و مردمانـى چنـدان طنـاز نداشـته، بـه یک باره بـا ازدحام 
طنزنویسـان روبـرو  شـود و یـا مثـًال چـرا خاطره نویسـى در ایـن دوره شـکل مى گیـرد؟ 
و یـا ایرانیانـى کـه معمـوالً چنـدان عالقـه اى بـه روزنامه نـگارى نداشـته اند، یک بـاره بـه 
روزنامه نـگارى توجـه نشـان مى دهند؟ براى پاسـخ به این پرسـش ها بایـد از وقایع نگارى 
فاصلـه گرفـت و بـه تاریـخ اندیشـه و تـردد ایدئولوژى هـا در ایـن دوره توجه کـرد. ضعف 
کار دکتـر صفـا نیـز همین اسـت کـه دربارة وقایع مى نویسـد. مثـالً در جلدى کـه دربارة 
دورة صفویـه اسـت، دربـارة عثمانـى 30 تـا 40 صفحه مى نویسـد، اما کسـى به درسـتى 
درنمى یابـد کـه ایـن بحث ها براى روشـن شـدن چه مسـئله اى اسـت و... بـه اعتقاد من، 
نقـش ایدئولوژى هـاى رایـج در دورة قاجـار بسـیار مهم اسـت. البته، منظـور از ایدئولوژى 
یـک نظـام فکـرى و جهان نگـرى اسـت. چگونـه نظـام فکـرى سـنتى  کـه خاطره نـگارى 
یـا زندگى نامه نویسـى را نمى پذیـرد و طنـز و طنز نویسـى چنـدان برایـش جالـب نیسـت 
(مثـًال ناصرخسـرو مى گویـد: خنـده از بى خـردى خیـزد چـون خنـدم/ کـه گرفته اسـت 
خـرد سـخت گریبانـم) ناگهـان بـه جایـى مى رسـد که طنزنویسـى بـه جریـان اصلى آن 
تبدیـل مى شـود و کسـى چون دهخدا که در طنز سـرآمد اسـت، رخ مى نمایـد؟ ضرورى 
اسـت کـه به بررسـى و شـرح این تحـوالت و پیدایـش ژانرهاى تـازه و نقش اندیشـه ها و 

ایدئولوژى هـاى نویـن در نوآورى هـاى ادبـى پرداخته شـود.
یـاد مى کنـم از مرحـوم دکتر مهدى رهبرى، اسـتاد علوم سیاسـى دانشـگاه مازندران 
کـه در کتـاب مشـروطۀ نـاکام فصلـى را بـه معرفـى جریان هـاى فکـرى و سیاسـى عصر 
قاجـار و مشـروطه چـون جریـان لیبرالیسـم یـا جریـان سوسـیال دموکراسـى اختصاص 
داده اسـت. آفریننـدگان آثـار ادبـِى ایـن دوره نیـز غالبـاً بـه یکـى از ایـن جریان هـا تعلق 
دارنـد و از اصـول آن در نوشـتن و .... تبعیـت مى کننـد. بـراى نمونـه، آخونـدزاده در 
مکتوبـات خویـش آشـکارا مى گویـد کـه لیبرالیسـت اسـت و اصطالحـات جدیـد آن را 
تعریـف مى کنـد. آقاخـان کرمانـى مى گوید که مـن لیبرالم بـا آن که تفکر ناسیونالیسـتى 

نیـز دارد. دهخـدا و محمدامیـن رسـول زاده نیـز سوسـیال دموکرات هسـتند. 
 در ایـن دوره جریـان ساده نویسـى به راه مى افتد و نویسـندگان و منتقـدان از ضرورت 
آن سـخن مى گوینـد. امـا چـرا ساده نویسـى در ایـن دوره شـکل مى گیـرد؟ بـراى نمونه، 
در رسـالۀ  ایـراد آخونـدزاده گفتگویى خیالى میـان وى با رضاقلى خان هدایت، نویسـندة 
تاریـخ ناصـرى بازگـو مى شـود. آخونـدزاده چنـد جـا بـر هدایـت ایـراد گرفته کـه این ها 
چیسـت کـه نوشـته اى؟ هدایـت مى گویـد: تاریـخ اسـت. آخونـدزاده مى گویـد: تاریـخ 
اسـت، ولـى همـه اش شـعر اسـت و تـو بـراى رعایـت قافیـه و سـجع وقایـع تاریخـى را 
تحریـف کـرده اى. آخونـدزاده در ادامه مى پرسـد: آیا فـالن کار اتفاق افتاده بـود؟ هدایت 

نقد و بررسى کتاب ادبیات ایران در دورة قاجار
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مى گویـد: نـه. مى گویـد: پـس بـراى چـه تـو ایـن را آورده اى؟ مى گویـد: خواسـتم قافیه 
درسـت دربیایـد. آن جـا آخونـدزاده مى گویـد کـه این هـا را رهـا کنیـد.  آخونـدزاده یک 
لیبـرال اسـت و لیبرالیسـم از پیـروان خـود مى خواهـد، ذهـن خـود را از انقیـاد دیـن و 
سـنت ها رهایى بخشـند و هر آن چه که ممکن اسـت، ذهن را از مسـیر درسـت منحرف 
سـازد، بـه کنـارى نهنـد. مصـداق ایـن امـر در عالـم ادبیـات قافیه اسـت، چـون ذهن را 
همچـون ذهـن هدایـت به هـر جا که مى خواهـد، مى برد و آن را اسـیر خویش مى سـازد. 
از ایـن رو، آخونـدزاده و ملکـم خـان معتقدند که اگر مى خواهید ادبیات درسـتى داشـته 
باشـید، اولیـن کار ایـن اسـت کـه ذهـن  را از  اسـتبداد قافیه رها سـازید و قافیه اندیشـى 
را کنـار بگذاریـد. این جاسـت کـه آخونـدزاده یکـى از مبلغـان ساده نویسـى مى شـود و 
ملکم خـان در رسـالۀ معـروف شـیخ و وزیـر از ضـرورت ساده نویسـى سـخن مى گوید. آیا 
میـان ایـن تـالش بـراى سـاده نویسـى بـا ایدئولـوژى آخونـدزاده و ملکم خـان و دیگران 

ارتباطـى وجـود ندارد؟ حتمـاً دارد.  
در دورة قاجـار خاطره نویسـى پررنـگ اسـت، چـرا که میـان آن با لیبرالیسـم ارتباط 
معنـادارى وجـود دارد. خاطره نویسـى یعنـى پرداختـن و توجـه بـه فـرد و ایـن دقیقـاً با 
فردگرایـى لیبرالیسـتى مرتبط اسـت. انسـان سـنتى به تعبیر ارسـطو بـدون اجتماع معنا 
نـدارد. حـال آن کـه بـا دورة مـدرن و ایدئولوژى هایـى چـون لیبرالیسـم، فردیـت معنـا 
مى یابـد و ژانـر جدیـدى چـون خاطره نویسـى شـکل مى گیـرد. بنابراین، به دلیـل ارتباط 
میـان آموزه هـاى رایـج در عصـر قاجـار و نوآورى هاى ادبـى آن دوره و نسـبت میان آن ها 

پیشـنهاد مى کنـم کـه صفحاتـى از ایـن کتاب بـه ذکر ایـن اندیشـه ها اختصـاص یابد.  
آخریـن نکتـه این کـه برخـى ژانرهـاى ادبـى دورة قاجـار در کتـاب نیامده اسـت و 
مى تـوان بـه ایـن کتـاب چند ژانـر دیگـر را افـزود. مثـًال خواب نامه هـا که دکتر بشـیرى 
فرمودنـد و یـا ژانر جنایى که بذر آن در دورة قاجار کاشـته شـد و خاسـتگاه آن این دوره 
اسـت. چنـد مـاه قبل از آغـاز پادشـاهى رضاشـاه، کتاب صـادق ممقلى شـرلوك هلمس 
ایـران، بـه قلـم کاظـم مستعان السـلطان چـاپ مى شـود. ایـن داسـتان سـرآغاز ادبیـات 
جنایـى بـه عنـوان یـک ژانر تـازه در ایران اسـت. در مبحث انـواع نثر این کتـاب، جریان 
بسـیار قدرتمنـد سره نویسـى نیـز نادیـده گرفتـه شده اسـت. جالل الدیـن میـرزاى قاجار 
کـه نامـۀ باسـتان را به نثـرى عـارى از واژگان عربى مى نویسـد و یـا آقاخـان کرمانى که 
بارهـا از لـزوم زدودن و خالص کـردن زبـان سـخن گفته اسـت، از آِن ایـن دوره هسـتند. 
جریـان سره نویسـى در عصـر قاجـار شـکل مى گیـرد و در دورة پهلـوى بـه اوج مى رسـد. 
خاسـتگاه  آن عصـر قاجـار اسـت و بایـد در کتابى که دربـارة نثر دورة قاجار اسـت، به آن 

اشـاره شـود. سپاسگزارم.

مهوش واحددوست:
 با توجه به مسائل مطرح در نقد این کتاب، به طور اختصار ذکر چند نکته را الزم مى دانم:
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1) آوردن موضوعاتـى غیـر از مسـائل تاریخى و اوضاع سیاسـى و اجتماعـى در مقدمه، از 
قبیـل آداب و رسـوم دورة قاجار بسـیار گسترده اسـت و کتاب جداگانـه اى را مى طلبد.2) 
پرداختـن بـه هنـر و انـواع آن در دورة قاجـار نیـز بسـیار جالب اسـت، اما بحـث دیگرى 
را مى طلبـد.3) این کـه جـاى عکـس و تصویـر در کتـاب خالـى اسـت، کامـًال درسـت 
اسـت، ولـى حجـم کتـاب و محدودیـت صفحـات ایـن امـکان را نـداد. در صـورت رفـع 
مشـکالت کاغـذ و چـاپ حتمـاً در نظـر گرفتـه خواهـد شـد .4) در مـورد محدودیـت 
منابـع بایـد عـرض کنـم: در طـول این ده سـال از زمان پیشـنهاد بـراى چـاپ، داورى و 
در نهایـت چـاپ، بـه یقیـن کتاب هـاى جنبـى زیـادى بـه چـاپ رسیده اسـت کـه کتاب 
حاضـر زیـر چـاپ بـود. اگر روند چـاپ یک کتاب بـه طور معمول یک یا دو سـال باشـد، 
ایـن کتـاب اکنـون بایـد چـاپ سـوم و چهارمـش مى بود، نـه چـاپ اول. متأسـفانه وضع 
چـاپ و نشـر بـا ایـن حجم کتاب در کشـور مسـاعد نیسـت. 5) در مـورد انتخـاب منابع 
تاریخـى منـدرج در مقدمـه، باید گفـت: برخالف کتاب هـاى مربوط به ادبیـات این دوره، 
منابـع تاریخـى، اجتماعـى و سیاسـى زیـادى بـراى دورة قاجـار وجـود دارد و سـلیقه ها 
در انتخـاب آن هـا متفـاوت اسـت. مـن بـا مشـورت بـا چنـد نفـر از اسـاتید گـروه تاریخ، 
منابـع مذکـور در ایـن کتـاب را برگزیـدم. 6) مطرح کـردن موضوعات مربوط به مسـائل 
فمنیسـتى در دورة قاجـار، در عیـن جذابیـت بحث دیگـرى را مى طلبد. بـه طورکلى، در 
دوره قاجـار قلـم در دسـت مـردان بـوده، گرچه کـه محتواى بعضـى از آثـار در ارتباط با 
مسـائل فمنیسـتى بوده اسـت. 7) متأسـفانه، در حروف چینى در فهرسـت منابع در یکى 
دو مـورد جابجایـى رخ داده کـه امیـدوارم در چـاپ بعـدى اصـالح شـود. 8) همان طـور 
کـه پیشـتر عـرض کـردم، پرداختن محدود بـه تاریخ و اوضـاع اجتماعى و سیاسـى دورة 
قاجـار در مقدمـه الزم بـود. گرچـه ممکن اسـت با سـلیقۀ گروهـى موافق نباشـد. 9) در 

نقد و بررسى کتاب ادبیات ایران در دورة قاجار
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مقدمـه در بخـش تاریخى، مسـائلى اسـت که نظرهـاى متفاوتى در آن حـوزه وجود دارد. 
بـراى مثـال تعصـب نادر نسـبت بـه اهل تسـنن، گاهـى در روایـات تاریخى نمى تـوان با 
قاطعیـت اظهـار نظـر کـرد. بـه طورکلـى، در بخش تاریخـى بـدون اظهار نظـر فقط نقل 
قـول کـرده ام و پذیرفتـن یـا نپذیرفتـن بـه عهدة خواننـده واگـذار شده اسـت. 10) طرح 
مباحـث ایدئولـوژى و جریانـات فکـرى مطـرح در دورة قاجـار نیـز در عیـن جذابیـت، به 
دالیلـى نوشـتۀ دیگـرى را مى طلبـد.11) بـه طـور کلـى، دیدگاه هـا در مـورد این گونـه 
کتاب هـا متفـاوت اسـت. متأسـفانه، بـه دلیل عدم وجـود آثـارى در زمینۀ ادبیـات و نقد 
مربـوط بـه دورة قاجـار هـر صاحب نظـرى با توجـه به زمینـۀ مطالعات خـود از این کتاب 

انتظـار دارد. ایـن اثـر یک سرچشـمه و آغاز اسـت. 
تشـکر مى کنـم از خانـم دکتـر حسـینى کـه ایـن کتـاب را مـورد نقـد قـرار دادنـد 
و از همـکاران محتـرم، دکتـر فقیـه، دکتـر بشـیرى، دکتـر امن خانـى و از جنـاب آقـاى 
محمدخانـى و دیگـران کـه بـر من منت گذاشـتند و تشـریف آوردنـد، از همـه بزرگواران 
تشـکر مى کنـم و تشـکر ویـژه از مهنـدس ارجمنـد و آقـاى راثـى از ویراسـتاران توانمند 

کـه واقعـاً براى ایـن کتـاب زحمت کشـیدند.

مریم حسینى: 
مـن هـم از دوسـتان عزیـزى کـه در ایـن جلسـه شـرکت کردنـد، سپاسـگزارى مى کنم. 
ایـن نشسـت ها که بـه بهانۀ انتشـار کتابى شـکل مى گیرد، خـود محلى براى تبـادل نظر 
و آراى دوسـتان متخصـص در حوزه هـاى مختلـف اسـت. مـن از بیانـات بزرگوارانـى کـه 
در جلسـه حضـور دارنـد، اسـتفاده کـردم. بـه نظر مى رسـد، ضـرورت تألیـف کتاب هایى 
بیشـتر دربـارة دوره قاجـار احسـاس مى شـود. یکـى از دانشـجویان دکترى ما کـه اکنون 
در ایـن جلسـه نیـز حضـور دارنـد، در حـال مطالعـه بـر روى متون منثـور عرفانـى دورة 
قاجـار هسـتند. متونـى کـه کتـاب ادبیـات دورة قاجـار اصـًال فرصـت پرداختن بـه آن را 
نداشـته و ضـرورى اسـت کتاب هـاى متعـددى نگاشـته شـود تا متـون متنـوع منظوم و 
منثـور ایـن دوره معرفـى و بررسـى شـوند. همچنیـن، حوزه هاى دیگرى هم که دوسـتان 
اشـاره کردنـد، مثـل خواب نامه ها، داسـتان هاى جنایـى و عاشـقانه، رساله نویسـى و انواع 
دیگـر. بـر اسـاس سـخنان همکارانـم بـه نظـر مى رسـد، ضـرورت تدویـن کتاب شناسـى 

کتاب هایـى کـه دربـارة دورة قاجار نوشـته شـده، به شـدت احسـاس مى شـود. 
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چکیده
سرچشـمۀ اصلـى تصـوف اسـالمى، قـرآن و سـیرة پیامبـر (ص) اسـت کـه در هـر دوره اى، رنگ و 
جلـوة خاصـى بـه خـود گرفته اسـت. ادبیات نیز همواره بسـتر مناسـبى بـراى پرداختن بـه مفاهیم 
صوفیانـه بوده اسـت و از قـرن ششـم بـه بعد، شـاهد گسـترش چشـمگیر ادبیات صوفیانه هسـتیم. 
صفویـان کـه عقبـۀ صوفیانـۀ پررنگـى داشـتند، توانسـتند بـا اتـکا بـه نیـروى صوفیـاِن قزلبـاش، 
سلسـله اى قدرتمنـد تأسـیس نماینـد. از ایـن رو، در دورة حکومت صفویان، پیوند تصـوف و ادبیات 
وثیق تـر مى شـود و درآمیختـن مضامیـن صوفیانه با ادبیات سـبک هنـدى، جلوه اى خـاص به ادب 
دورة صفـوى مى بخشـد. کتـاب تصـوف عصـر صفـوى و ادبیـات آن دوره، از معدود آثارى اسـت که 
بـه بررسـى تصـوف و ادبیـات صوفیانـۀ دورة صفـوى پرداخته اسـت. ایـن نوشـتار، به نقد و بررسـى 
ایـن کتـاب مى پـردازد و کیفیـت رونـد این پژوهش و اسـتنتاج آن را مـورد تأمل قـرار مى دهد و به 

مـوارد خطـا و لغـزش آن اشـاره مى کند. 

کلیدواژه: ادبیات، تصوف، دورة صفوى، نقد و بررسى

 
نظرى اجمالى بر کتاب

کتـاب تصـوف عصـر صفـوى و ادبیـات آن دوره نوشـتۀ سـید جـالل موسـوى اسـت. ایـن 
کتاب، رسـالۀ دکترى نویسـنده در رشـتۀ زبان و ادبیات فارسـى اسـت که در سـال 1392، 

در دانشـگاه تربیـت مـدرس از آن دفـاع کرده اسـت.
کتـاب داراى سـه فصـل اسـت: فصـل اول «تحـوالت تصـوف پیـش از دوره صفویه (از 
عصـر مغـول تـا تشـکیل صفویه)» نـام دارد. عمده مطالب این فصل عبارت اسـت از: شـرح 

 سعید مهری
sam.mehri@yahoo.com دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

به هر کار این سخن را دار مقیاس
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

وضعیـت تصـوف در دورة مغـول و ایلخانـان و بررسـى تأثیـرات حملـۀ مغـول بـر تصـوف. 
همچنیـن از وضعیت تشـیع و گسـترش آن در ایـن دوره و پیوند آن بـا تصوف نیز مطالبى 

آمده اسـت. 
فصـل دوم کتـاب، «بررسـى و تحلیل تحـوالت تصوف در عصـر صفوى» نـام دارد. این 
فصـل بـه بررسـى وضعیـت برخى سالسـل صوفیـه در عصر صفـوى و تعامل آنـان با دولت 
صفـوى پرداخته اسـت. در بخـش اول ایـن فصـل، رابطۀ شـاه اسـماعیل و شـاه طهماسـب 
بـا صوفیـان، مطـرح و در بخـش دوم، وضعیـت صوفیـان از دورة شـاه عباس تـا پایان عصر 
صفـوى بررسـى مى شـود. سـپس، از نقدهـا و ردیه هایـى کـه عالمان ایـن دوره بـر تصوف 

وارد کرده انـد، سـخن بـه میـان مى  آید. 
فصـل سـوم و نهایـى کتاب، «تأثیـر تحوالت تصوف عصـر صفویه در ادبیـات آن دوره» 
نـام دارد. در ایـن فصـل، تأثیـرات تصـوف بـر ادبیـات عصـر صفوى بررسـى مى شـود. الزم 
بـه ذکـر اسـت، خـود مؤلـف قیدهایى بر مفهـوم ادبیـات در این مقال زده اسـت؛ مـراد او از 
ادبیـات، فقـط ادبیـات صوفیانـه، آن هم در مادة شـعر اسـت کـه تنها قالب غـزل را در نظر 
دارد. ایـن تأثیرگـذارى در شـعر ده شـاعر منتخـب، بررسـى شده اسـت. در پایـان، در طـى 

چنـد صفحـه، دربـارة نتایج تحقیق سـخن گفته شده اسـت.

نقد و بررسى کتاب
در ایـن پژوهـش نقدهاى اسـتخراج شـده، متناسـب با تعداد فصـول کتاب ارائه مى شـود و 

مطالـب مربـوط به هر فصـل، در ذیـل آن خواهد آمد.
آنچـه از عنـوان کتـاب (تصـوف عصـر صفـوى و ادبیـات آن دوره) برمى آید، این اسـت 
کـه نویسـنده قصـد دارد، تحوالت صوفیانۀ دورة صفـوى را واکاوى کنـد و جریان هاى ادبى 
دوره صفـوى را بررسـى نمایـد، امـا در جایـى از کتـاب اذعـان کرده اسـت: «این بررسـى و 

■ موسوى، سیّدجالل (1396). تصوف عصر صفوى و 
ادبیات آن دوره. تهران: امیرکبیر.
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به هر کار این سخن را دار مقیاس

تحلیـل، بـه ادبیاتـى که شـامل مفاهیم صوفیانـه و عرفانى این دوره اسـت، معطوف اسـت 
و انـواع دیگـر ادبـى، موضـوع اصلى بحـث نخواهـد بـود» (موسـوى، 1396، ص. 179). در 
حالـى کـه چنیـن مفهومـى از عنوان کتاب برنمى آید شایسـته بـود، مؤلف عنـوان کتاب را 

بـه نحـوى برگزینـد که بـا مقصود و محتـواى کتاب همخوانى داشـته  باشـد.
پیـش از بررسـى هاى محتوایـى، ذکـر ایـن نکتـه ضـرورى اسـت کـه در ایـن کتـاب، 
غلط هـاى  نگارشـى و خطـا در عالئم سـجاوندى و نیز ضبط غلط اشـعار، بسـیار به چشـم 

مى خـورد کـه چنـد مـورد به عنـوان نمونـه ذکر مى شـود:
ـ «بعـد از درگذشـت خواجه على سـیاهپوش در سـال 83ه .ق. » (همـان: 61). صحیح 

آن 830 ه.ق است.
ـ شعرى را که یکى از شاعران عثمانى سروده، چنین ضبط کرده است:

نـام بـه  هفتادسـاله  و   هفـت  مقـامز  عالـى  دیـوان  بـه  بیـاورد 
دیـار کشـته هاى  ایـن  اعـداد  هـزار شـد  چهـل  قلـم  حسـاب  از  فـزون 

(همان)
کامًال روشـن اسـت که وزن شـعر به هم ریخته اسـت. صورت صحیح کلمات مشـخص 

شـده، چنین است:
زهفتاد ساله ـ بیارد ـ چل (فلسفى، 1342، ص. 20)

در ایـن کتـاب، صفحـۀ 29 کتـاب چنـد مقالـۀ تاریخـى و ادبـى اثر نصراهللا فلسـفى به 
عنـوان منبـع ایـن اشـعار ذکـر شده اسـت، امـا نگارنـدة ایـن سـطور بـا مراجعـه بـه کتاب 

مذکـور در همـان چـاپ، ایـن ابیـات را در صفحـۀ20 یافته اسـت!

الف)نقد فصل اول
1ـ در صفحـۀ یـازده کتـاب آمده اسـت: «الزم بـه یـادآورى اسـت، آنچه از عرفـان و تصوف 
در ایـن نوشـتار مطـرح شـده اسـت، بیشـتر ناظـر بـه مقـوالت تصـوف اسـت تـا مباحـث 
عرفانـى» (موسـوى، 1396،ص. 179). نویسـنده در ادامه اشـاره مى کند کـه در این کتاب، 
بـه بررسـى تحوالت اجتماعى مرتبـط با صوفیه خواهـد پرداخت. «بنابرایـن، مباحثى مثل 
نـوع خداشناسـى، هستى شناسـى و معرفت شناسـى عرفـاى ایـن عصر که مربـوط به حوزه 
عرفـان اسـت، مطـرح نشـده اسـت» (همـان:11-12). نکتـه اى کـه درخـور تأمـل اسـت، 
تمایـزى اسـت کـه مؤلـف کتـاب میـان «تصـوف» و «عرفـان» قایل شـده اسـت. بـه طور 
کلـى، ایـن سـؤال که آیا «عرفـان» و «تصـوف» یک مقوله هسـتند یا خیر؟ از سـؤال هایى 
اسـت که برخى پژوهندگان این حوزه را به خود مشـغول داشـته اسـت. حقیقت این اسـت 
کـه از همـان ادوار آغازیـن پیدایـش تصوف/عرفان اسـالمى، این دو لفظ متـرادف بوده اند و 
ایـن دو واژه بـه طـور یکسـان، بر افـراد این طایفـه اطالق مى شده اسـت. به تعبیر شـفیعى 
کدکنـى، قایـل شـدن بـه این تمایـز، حاکى از آشـنا نبـودن با الفبـاى تاریخ تصوف اسـت 
(شـفیعى کدکنى، 1392، ص. 18). همچنین با بررسـى متون صوفیانه مشـخص مى شـود 
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کـه در ادوار نخسـتین تصـوف، لفـظ «صوفـى» و «تصـوف» نسـبت بـه واژه هـاى «عارف» 
و «عرفـان» کاربـرد بیشـترى داشـته اسـت. بـه عنوان نمونـه، مى تـوان به نام چنـد کتاب 
از آثـار متقـدم صوفیان اشـاره کـرد: التعـرف لمذهب اهل التصـوف، طبقات الصوفیـه و... .

شایسـته بـود که بـراى این تقسـیم و جداسـازى، مبنایى ذکر شـود و اسـتدالل آورده 
شـود کـه چـرا نویسـنده قایل به دوگانگـى «تصوف» و «عرفان» اسـت؟ سـپس، با تعریفى 
از عرفـان و تصـوف، وجـوه تمایـز آن هـا مشـخص شـود. بـه عنـوان نمونـه، آیا مقصـود از 
«تصـوف»، جنبـۀ عملـى امـر اسـت و مقصـود از «عرفـان»، جنبـۀ نظـرى آن؟ یـا مقصود 
از «تصـوف»، جنبـۀ منفـى و اعمـال ناهنجـار برخـى از افـراد ایـن طایفـه اسـت و مقصود 
از «عرفـان»، جنبه هـاى مثبـت و بهنجـار رفتـار صوفیـان؟ جـاى آن بـود کـه نویسـنده با 

توضیـح ایـن مـوارد، مانـع ایجـاد ابهـام در ذهن مخاطبان شـود. 
2ـ در صفحـۀ پانـزده کتـاب، ذیـل عنـوان «علـل گسـترش تصـوف در عصـر مغـول» 
عبارتـى بـا عنـوان «بـاور بـه تقدیـر» ذکـر شـده و آمده اسـت: «در پـى چنیـن الزامـى، 
حادثـه در تلقـى مـردم آن روزگار منسـوب بـه تقدیـر و خواسـت الهـى شـد». نویسـنده 
سـپس بـراى تأیید سـخن خود، جملـۀ معـروف رکن الدین امـام زاده را نقل مى کنـد که در 
جریـان تسـخیر بخـارا و بى رسـمى هاى چنگیـز، چنیـن گفـت: «در ایـن حالت، امیـر امام 
جالل الدیـن على بـن الحسـن الرندى ..... روى بـه امـام عالـم رکن الدیـن امـام زاده .... آورد و 
گفـت: موالنـا چـه حالـت اسـت؟ این که مى بینـم به بیداریسـت یارب یـا به خـواب؟ موالنا 
امـام زاده گفـت: خامـوش بـاش! بـاد بى نیـازى خداونـد اسـت کـه مى وزد. سـامان سـخن 
گفتـن نیسـت» (جوینـى،1391، ج1، ص. 281؛ موسـوى، 1396، ص. 16) و در ادامـه 
چنیـن نتیجـه مى گیـرد: «چنیـن تلقى هایـى همانطـور کـه گفتـه شـد، حاکـى از آن بود 
کـه توجیه و تفسـیر ماورائى از حادثه پیش آمده، رواجى داشـته اسـت» (موسـوى، 1396، 

ص. 179).
سـؤالى کـه بـه ذهـن مى رسـد، این اسـت که آیا بـاور بـه تقدیـر، تنهـا در دورة حملۀ 
مغوالن وجود داشـته اسـت؟ هرکسـى که در حوزة کالم اسـالمى مطالعاتى داشـته باشـد، 
مى دانـد کـه سـابقۀ ایـن بحث، به قرون اولیۀ اسـالمى باز مى گـردد و از همـان دوران، بازار 
بحث هـاى جبـر و اختیـار و قضا و قدر داغ بوده اسـت. البتـه، نگارندة این سـطور قصد بیان 
دیدگاه هـاى متکلمـان را در این زمینه ندارد، اما شایسـته بود نویسـنده بـه این نکته توجه 
مى کـرد کـه حوالـۀ امـور بـه تقدیـر، سـابقه اى بـس کهن تـر از آنچـه او ذکـر کرده اسـت، 
دارد و حتـى در متـون تاریخـى قدیـم هـم کـه روایت گـر حوادث تاریخى هسـتند، بسـیار 
بـه چشـم مى خـورد. بـه عنـوان نمونه، بیهقـى در ابتـداى مجلد پنجـم تاریخ بیهقـى و در 
بیـان نامـۀ حشـم تگینابـاد، مى گویـد: «قضاى ایزد عـّز و جّل چنـان رود کـه وى خواهد و 
گویـد و فرمایـد، نـه چنان کـه مـراد آدمى در آن باشـد، که به فرمان وى اسـت، سـبحانه و 
تعالـى، گـردش اقدار و حکم او راسـت در راندِن منحت و محنت و نمـودن انواع کامکارى و 
قـدرت، و در هـر چـه کند عدل اسـت» (بیهقـى،1390، ص. 45). همان گونه که مشـاهده 
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مى شـود، بیهقـى تمـام امور را منتسـب بـه خدا و تحقـق آن را عین عدل مى دانـد و از نظر 
او، در برابـر عـدل خداونـد، هیچ سـخن و شـکوه اى نمى توان ابـراز کرد. نکتـۀ درخور توجه 
ایـن اسـت که بیـان جمله هایى نظیر سـخن رکن الدین امـام زاده، مى توانـد بیانگر وضعیت 
قـوم مغلـوب باشـد که چون اقدامى عملـى از او بر نمى آیـد، ناچار براى تسـکین دل، پدید 
آمـدن ایـن حـوادث و رفـع و رجوع آن هـا را خـارج از دایرة قدرت بشـرى قلمـداد مى کند. 
بهتـر آن بـود که بیشـتر ایـن موضوع مورد تأمـل قرار مى گرفـت که: آیـا تقدیرگرایى علت 
حملـه مغـوالن بوده کـه در نتیجه، باعث گسـترش تصوف شده اسـت؟ یـا رواج صوفى گرى 

معلـول و پیامـد حملۀ مغوالن بوده اسـت؟
مى تـوان پرسـش را بـه نحـوى دیگر نیز بیـان کرد: آیـا حملۀ مغوالن زمینۀ گسـترش 
تصـوف را فراهـم آورد؟ یـا شـیوع تصـوف در آن عصر سـبب شـد که مقاومت هـاى مردمى 
در برابـر مغـوالن صـورت نگیـرد؟ و یا هر دو عامـل در هم تأثیر و تأثر داشـته اند؟ به عقیدة 
نگارنـده، در بررسـى وضعیـت تصـوف دورة مغـول، نبایـد بـه گزاره هـاى کلى، نظیـر آنچه 
در ایـن کتـاب آمده اسـت، بسـنده کـرد، بلکـه باید بـا نگاهى روشـمند و با در نظـر گرفتن 

شـرایط تاریخـى و فرهنگـى جامعه، تصـوف این دوره را بررسـى نمود.
3ـ در بیـان نتایـج رشـد تصـوف، به عبارتى اشـاره شده اسـت بـه  نام «فسـاد تصوف». 
پـس از بیـان کلیـات مختصـرى در این باب، آمده اسـت: «بنا بـر این اوضاع، اگـر چه اقبال 
بـه صوفیـه، بسـیار و توجـه مردم و امرا بـه تصوف زیاد بـود، با وجود ایـن، نمى توان تصوف 

این دوره را تصوف متعالى دانسـت» (موسـوى، 1396، ص. 24).
چنانچه مشـهود اسـت، نویسـنده گـزاره اى کلى بیان نمـوده  و طومار تصـوف این دوره 
را یکبـاره در هـم پیچیده اسـت. اگـر تصـوف متعالـى داریـم، پـس تصـوف دانـى هـم باید 
وجـود داشـته باشـد. پرسـش اینجاسـت که اساسـاً تصـوف متعالـى چیسـت؟ ویژگى ها و 
مؤلفه هـاى آن کـدام اسـت؟ تفـاوت تصوف متعالى و دانى در چیسـت؟ کدام شـخصیت ها، 
سلسـله ها و آثـار صوفیانـه در زمـرة تصوف متعالى و کـدام، در زمرة تصوف دانى محسـوب 
مى شـود؟ این هـا پرسـش هایى اسـت که در ایـن کتاب بـدون توجه به آن هـا، حکمى کلى 

شده اسـت. صادر 
در هـر دوره اى از ادوار تصـوف اسـالمىـ  ایرانـى، چـه از جانـب خـود صوفیـان و چـه از 
جانـب دیگـر نحله هاى فکرى، به تصـوف و صوفیان و برخى رفتارهاى ایشـان انتقادهایى وارد 
شده اسـت. چنـان کـه هجویرى اهل این طایفه را به سـه دسـته تقسـیم کرده اسـت: صوفى، 
متصـوف و مسـتصوف. او دربـارة گـروه سـوم مى گوید: «المسـتصوف عندالصوفیـه کالذباب و 
عنـد غیرهـم کالذئـاب» (هجویـرى،1390، ص. 49). بنابرایـن، در همۀ ادوار تصـوف، افرادى 
بوده انـد کـه خود را در زّى درویشـان درآورده اند و هرگونه بى رسـمى و ناهنجـارى از خود بروز 
داده اند، اما چنین نبوده اسـت که تصوف در دوره اى تاریخى، بکلى پسـت و ناموجه بوده باشـد. 
بـراى صـدور ایـن دسـت حکم هاى بزرگ و کلـى، مى باید دالیل و مسـتندات متقـن و معتبر 
ارائـه شـود، وگرنه با بررسـى اجمالى این دوره و مقایسـۀ آن با سـایر دوره ها، کمتـر دوره اى  را 

به هر کار این سخن را دار مقیاس
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

خواهیـم یافـت کـه از حیث دارا بودن آثار بزرگ صوفیانـه و تعداد صوفیان بلند مرتبه، همانند 
ایـن دوره (قـرن هفتـم) باشـد. موالنـا جالل الدین محمد بلخى، شـمس تبریزى، سـعدالدین 
حمویـه، نجـم رازى، عزیـز نسـفى، فخرالدین عراقـى، برهان الدین محقق ترمـذى، صدرالدین 
قونـوى و بسـیارى افـراد دیگـر، از صوفیـان بـزرگ این عصر محسـوب مى شـوند و هـر کدام، 
آثـار بسـیار تأثیرگـذارى تألیـف نموده انـد. ضمـن این کـه در همیـن دوره، اندیشـه هاى ابـن 
عربـى وارد ایـران مى شـود و در بین صوفیـان ایرانى هواداران و شـارحان زیـادى پیدا مى کند. 
سـخن قاسـم غنى تأییدى اسـت بر ایـن مدعا: «تصوف قـرن هفتم دنبالۀ همـان تصوف قرن 
پنجـم  و ششـم اسـت کـه با ظهـور بعضى از بـزرگان عرفا، مخصوصـاً محى الدیـن ابن عربى و 
جالل الدیـن رومـى بـه کمال نضـج و پختگـى رسیده اسـت»(غنى، 1386، ص. 1055). با این 

تفاصیـل، چگونـه مى تـوان بـا یک حکم کلـى تصوف ایـن دوره را دانى دانسـت؟
4ـ مؤلـف در بیـان مذهب شـیخ نجم الدین کبـرى مى گوید: «اما قرائنـى وجود دارد که 
حکایـت از گرایـش شـخص شـیخ بـه تشـیع دارد. از جمله این کـه او کربال را زیـارت کرده 
اسـت. همچنیـن این کـه حمـداهللا مسـتوفى تعـداد مریـدان شـیخ را دوازده نفـر مى دانـد. 

بعیـد نیسـت ناشـى از تعلق خاطـر او به دوازده امام باشـد» (موسـوى،1396،ص. 43).
اول این کـه زیـارت قبـر امامـان شـیعه و یـا مـدح کـردن آن هـا دلیـل بر شـیعه بودن 
نیسـت. بـه عنـوان نمونـه، شـیخ فریدالدیـن عطـار نیشـابورى در آثار خـود، بـه اهل بیت 
پیامبـر و امامـان شـیعه ارادت بسـیار نشـان مى دهـد و تذکرةاالولیـا را بـا ذکر امـام جعفر 
صـادق (ع) آغـاز مى کنـد و در ایـن بـاره مى گویـد: «بـه سـبب تبـرك بـه صـادق رضى اهللا 
عنـه ابتـدا کنیـم» (عطـار، 1391،ص. 11). در حالـى کـه محققـان، مذهـب وى را شـیعه 
ندانسـته اند (همـان: 22). ضمـن این کـه آوردن لفظ «رضـى  اهللا عنه» براى امامان شـیعه، 
در میـان شـیعیان مرسـوم نیسـت. همچنیـن، در این کتـاب مطلبـى دربـارة عبدالرحمن 
جامـى نقـل شـده اسـت کـه مضمـون آن مى توانـد، ایـن اظهـار نظـر وى را نقـض کنـد: 
«جامـى.... بـا این کـه با شـیعیان روزگار سـازگارى همه جانبـه نداشـت و در نفحات االنس، 
شـاه نعمت اهللا ولى، شـیخ صفى الدین اردبیلى، سـید محمد نوربخش و جمعى از فضالى 
عرفـاى شـیعه را نـام نبـرده و مباحثـى بـر خـالف معتقدات شـیعه دربـارة ابوطالـب، پدر 
حضـرت علـى (ع) ایـراد کـرده اسـت، از سـر توالى مذکـور به حضـرت ارادت ورزیـده و به 

زیـارت مـزار امام حسـین نایـل شـده» (موسـوى، 1396، ص ص. 50-49).
امـا در خصـوص تعـداد مریـدان نجم کبرى کـه با اسـتناد به گفتۀ حمداهللا مسـتوفى، 
دوازده نفـر شـمرده  شـده اند و در متـون تاریخـى هـم، یکـى از ایـن دوازده مریـد نجـم 
کبـرى را فریدالدیـن عطار نیشـابورى دانسته اند(محسـنى، 1346، ص. 99)، باید گفت که 
فروزانفـر بـا دالیـل متقن، انتسـاب عطار بـه نجم کبـرى را رد کرده اسـت(فروزانفر، 1353، 
ص ص. 28-30). از ایـن رو، بایـد تعـداد مریـدان نجم الدیـن کبـرى را یـازده نفـر بدانیم و 
اگـر بخواهیـم نجـم کبرى را منسـوب بـه یکى از فرق شـیعه بدانیـم، باید بگوییـم، گویا او 

بـه مذهبـى از تشـیع معتقد بـوده که یـازده امامـى بوده اند!
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واقـع امـر این اسـت که از پیـش از حمله مغول به ایران، گرایشـى در بین اهل سـنت، 
خاصـه سـّنیان خراسـان، بـه تشـیع دیده مى شـود که پـس از سـقوط خالفت بغـداد، این 
گرایـش شـدیدتر و فراگیرتـر هم شده اسـت، تـا جایى که مى تـوان از تسـنن دوازده امامى 
سـخن گفـت. (امینـى زاده، 1396، ص ص. 66-89). ایـن گرایـش در بیـن صوفیـان کـه 

تعصبـات مذهبى کمتـرى دارند، شـایع تر بوده اسـت.
5ـ در ایـن کتـاب، در بیـان علـل توجـه خواجـه على به قـدرت مواردى ذکر مى شـود: 
«آنچـه بیـش از همـه تصـوف آن روزگار را بـه نهضـت تبدیـل کـرد، آمیـزش آن با تشـیع 
و مخصوصـاً ورود الگوهـاى ظلم سـتیز شـیعى در آن بـود» (موسـوى، 1396، ص. 67). در 
اینجـا بـه چنـد نکتـه بایـد توجه کـرد: اول این کـه در این کتـاب از علل گرایـش صوفیان 
بـه تشـیع و چگونگـى شـرایط اجتماعـى و سیاسـى جامعـۀ ایـران در آن برهـه از زمـان و 
تأثیـر ایـن شـرایط در شـدت گرفتـن پذیـرش تشـیع در میـان مـردم، سـخنى بـه میـان 
نیامده اسـت؛ دوم ایـن کـه در ایـن اثـر، دربارة کیفیت تشـیع اجداد صفویـه تحقیقى انجام 
نشده اسـت. در حالـى کـه ایـن موضـوع محل بحث محققان اسـت و بسـیارى تشـیع آنان 
را اثنى عشـرى نمى داننـد، بلکـه تشـیع غالیانـه بـه حسـاب مى آورنـد. عبدالحسـین نوایى 
در ایـن خصـوص مى گویـد: «ایـن نکتـه دقیـق و قابل تحقیق اسـت کـه چرا صفویـه براى 
تبلیـغ تشـیع، فقـط بـه شـبه جزیـره آناطولـى توجـه داشـتند و مبلغیـن خـود را بـه این 
سـرزمین مى فرسـتادند، ولى از شـیعیان ایران هیچ گونه کمکى نخواسـتند و کسـى هم از 
آنـان بـه دور شـیوخ صفوى جمع نشـد ...صفویان مـردم آناطولى را به چـه امرى تبلیغ مى 
کردنـد و چـه وعـده اى بـه آنـان مى دادند کـه از دورتریـن نقطۀ آناطولى ... به سـر تسـلیم 
نـزد شـیوخ صفـوى مى دویدند. شـیعیان آناطولـى هنوز هم عقایـد و رسـوم دینى عجیبى 
دارنـد کـه بازمانـدة عقایـد کهـن ایرانـى مثل مذاهب مهـرى و زرتشـتى و مانوى اسـت، با 
روپـوش نـازك از دیانـت اسـالم. نکنـد ایـن گونـه عقاید آنـان سـنخیتى با دعـوت صفویه 
داشـته اسـت؟» (نوایـى، 1368، ص. 134) روال جـردى ابى صعـب نیـز در کتـاب خـود، 
تشـیع شـیوخ اولیۀ صفویان و حتى شـاه اسـماعیل را متفاوت از تشـیع فقاهتى و به دور از 
مفاهیمـى چـون نـص و عصمت مى داند و از قـول ژان اوبن مى گوید: «اعتقادات دینى شـاه 
اسـماعیل مبتنى بر مراسـم باسـتانى آسـیایى و فرقۀ علوى بـود، اما مریـدان او در آناطولى 

احتمـاالً تفـاوت میـان درویش و شـمن را نمى دانسـتند» (ابـى صعـب، 1396، ص. 95).

نقد فصل سوم
1ـ فصـل سـوم کتـاب نظمـى بسـیار پریشـان دارد و بـه عقیـدة نگارنـدة این سـطور، فاقد 
هرگونـه روش و مبنـاى علمـى اسـت. تنهـا توجه بـه عناوین این فصـل صحت ایـن ادعا را 
تأییـد مى کنـد. ابتـدا، مختصـرى در خصـوص ادبیـات عرفانـى سـخن گفته  شـده و پس از 
آن، منابـع ادبیـات عرفانـى عصر صفـوى، مطرح و محدودة متون ادبى مشـخص شده اسـت. 
نویسـنده اذعـان مـى دارد که تنها قصد دارد، تأثیر تصوف بر شـعر این دوره را بررسـى کند، 

به هر کار این سخن را دار مقیاس
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

آن هـم فقـط قالـب غزل، امـا در ادامه، داسـتان هاى عامیانـه، سـفرنامه ها و فتوت نامه ها نیز 
مطـرح مى شـوند! پـس از چنـد سـطر در خصـوص انتخاب شـاعرانى بـراى بررسـى عرفانى 
شـعر آنهـا، از مباحـث سبک شناسـى زبـان عرفانـى سـخن رفته و بـه بحث ادبیـات عرفانى 
در عصـر صفـوى و بررسـى شـعر صائـب پرداختـه مى شـود! نکتـۀ جالب تـر این کـه پس از 
بررسـى شـعر شـاعران منتخـب، دوبـاره از ادبیات عرفانـى دورة صفـوى و تأثیـر ایدئولوژى 
صفویـان بـر ادبیـات عرفانـى آن دوره و نیز رابطۀ سـبک هنـدى و ادبیات عرفانى سـخن به 
میـان آمده اسـت، در حالى که نویسـنده مى توانسـت با حـذف مطالب اضافه و سـامان دادن 

بـه مباحـث مطـرح شـده، از پریشـانى و بى نظمى ایـن فصل کتـاب بکاهد.
2ـ در ایـن کتـاب، ذیـل عنـوان «منابـع ادبیـات عرفانـى عصـر صفـوى» آمده اسـت: «این 
بخـش در پـى ذکـر تأثیـر تحـوالت تصـوف دورة صفوى بـر ادبیـات آن دوره آمده اسـت» 
(موسـوى، 1396،ص. 181). نویسـنده سـپس قیدى بـر کالم خود مى زند و بیـان مى دارد 
کـه مقصـود او از ادبیـات، همـۀ انـواع مکتـوب در موضـوع تصوف نیسـت. بلکه، تنها شـعر 
عصـر صفـوى، آن هـم تنهـا قالـب غـزل بررسـى مى شـود! امـا در ادامـه، هـم بـه معرفـى 
داسـتان هاى عامیانـه کـه گاهى تِـم عرفانى دارنـد، پرداخته شـده و هم سـفرنامه هاى این 
دوره کـه توسـط غیـر ایرانیـان به نـگارش درآمده انـد، معرفى شده اسـت. توجیه نویسـنده 
ایـن اسـت کـه: «ایـن متـون را نمى تـوان بـه ماننـد اشـعار ایـن دوره مثـًال به لحـاظ زبان 
عرفانـى (زبـان حـال و زبـان قال) بررسـى کـرد، اما بـه لحاظ مناسـبات اجتماعـى صوفیه 
و تغییـر و تحـول ماهیـت آن هـا در عرصـۀ اجتمـاع ایـن منابـع درخـور مطالعه و بررسـى 
هسـتند» (موسـوى، 1396، ص. 182). بـا توجـه به قیدى که نویسـنده بـراى ادبیات دورة 
صفـوى ذکـر کـرده (تنهـا ادب صوفیانـه، آن هـم فقـط قالب شـعرى غـزل)، دیگر سـخن 
گفتـن از قصه هـاى عامیانـه و سـفرنامه ها، توجیهـى جـز فربـه کـردن فصـل سـوم کتـاب 
نـدارد، زیـرا نویسـنده مى توانسـت از اطالعـات موجـود در آن هـا، در فصـل دوم کتـاب که 

مربـوط بـه تحـوالت تصـوف در عصـر صفوى اسـت، اسـتفاده کند.
3ـ در صفحـۀ 195 ذیـل عنـوان «انتخـاب شـاعران بـراى بررسـى عرفانـى شـعر آن هـا» 
آمده اسـت کـه بـه منظـور بازنمایـى کلیت شـعر ایـن دوره، شـاعران از حوزه هـاى مختلف 
انتخـاب شـده اند و نویسـنده در ادامه، در مقایسـۀ شـعر صائـب و فیض کاشـانى مى گوید: 
«فیـض، شـاگرد مالصـدراى حکیـم و متألـه، بـا آموزه ها و مباحـث نظرى عرفـان و تصوف 
آشناسـت. در حالـى کـه صائـب در چنیـن مقامى نیسـت و رویکـرد او به مباحـث عرفانى، 
بایـد از طریـق دیگـر، یعنى از راه تأمل در دیوان شـاعران عارف مسـلک باشـد» (موسـوى، 

1396، ص. 196).
جـاى آن بـود کـه این نکته در نظر گرفته شـود کـه پرداختن به موضوعـات تصوف، از 
قرن هفتم به بعد، در شـعر فارسـى رایج بوده اسـت، به گونه اى که حتى در دیوان شـاعرى 
چـون انـورى هـم ایـن مضامیـن یافت مى شـود. چنان کـه شـفیعى کدکنى مى گویـد: «در 
بعضى از ادوار شـعر فارسـى، فرهنگ شـعرى زمانه به  گونه اى اسـت که حتى اگر شـاعرى 
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از مخالفـان تصـوف بـوده باشـد، بـاز ناخـودآگاه تحـت تأثیر زبـان و فرهنگ صوفیه اسـت 
و بى آن کـه خـود بدانـد، در حـال و هـواى تصـوف نفـس مى زند و شـعرش متأثـر از زبان و 
فرهنـگ تصـوف اسـت. این خصوصیـت را از قرن هفتم به تدریج مى توان در شـعر فارسـى 
مـورد بررسـى قـرار داد و در شـعر عصر تیمورى و صفـوى و قاجارى، این نکتـه از بدیهیات 
و محسوسـات اسـت» (شـفیعى کدکنـى، 1389، ص. 119). نویسـنده بـاز در جـاى دیگر 
کتـاب، ایـن سـخن خود را نقـض مى کنـد و مى گویـد: «صائـب در بکارگیـرى اصطالحات 
عرفانـى و علـم بـه عرفان عملـى و ملزومـات آن و همین طور، ایـراد مفاهیـم عرفان نظرى 
تواناسـت و شـعر او از این حیث، در بین شـاعران سـبک هندى ممتاز اسـت. میزان علم و 
آگاهـى او از عرفـان، بـه ویژه عرفان عملى، در ابیـات متعدد زیر...که دربـارة احوال و بایدها 
و نبایدهاى سـالک اسـت، شـاهدى اسـت دیگر براین مدعا» (موسـوى، 1396، ص. 206). 
(از آوردن ابیـات در ایـن مقـال خـوددارى شده اسـت). همـان گونه که مشـاهده مى شـود، 
جایـى دانـش صائـب درحـوزة تصـوف را تقلیـدى و مأخوذ از دیوان شـاعران عارف مسـلک 

دانسـته و در جایـى دیگـر، در علم و آگاهى او از تصوف داد سـخن داده اسـت.
4ـ یکـى از ده شـاعرى کـه در ایـن اثـر، براى بررسـى شـعر آن دوره برگزیده شـده ، عرفى 
شـیرازى اسـت. در ایـن کتاب، پـس از ارائۀ مختصـرى از زندگى نامه و بیـان کلیاتى دربارة 
شـعر او، آمده اسـت: «عرفـان نیـز در شـعر عرفـى، از معروف تریـن شـعراى عهـد صفویـه، 
شـبه عرفـان مى نمایـد و حتـى یافتـن مثال هـاى چشـمگیر در دیـوان او کـه بـه صراحت 
و بى هیـچ شـایبه اى بـر مفاهیـم و مضامیـن عرفانـى داللـت کند، چندان میسـر نیسـت» 

.(210 (همان: 
براى نگارندة این سـطور مشـخص نشـد که منظور از شـبه عرفان چیست؟! شگفت آور 
اسـت کـه پـس از بررسـى دیوان عرفى و بدسـت آمدن چنیـن نتیجـه اى، از تحقیق حذف 
نگردیـده و شـاعر دیگـرى جایگزیـن او نشده اسـت. حتـى خـود در خصـوص نـه بیتى که 
بـه عنـوان شـاهد از مجمـوع دیـوان عرفى آورده اسـت، مى گویـد: «حمل همـه نمونه هاى 
گزینـش شـده بـر مقاصد عرفانـى، خالى از اشـکال و مسـامحه نمى تواند باشـد» (همان). 

نظیـر ایـن مـورد، در خصـوص طالب آملـى هم اتفـاق افتاده اسـت. نویسـنده مضامین 
عرفانـى شـعر او را حتـى کمتر از شـعر عرفى مى دانـد و مى گوید: «در دیـوان حجیم طالب، 
بسـامد مضامیـن و مفاهیـم صریح عرفانى حتى کمتر از شـعر عرفى اسـت» (همـان: 213).
نکتـۀ دیگـر ایـن اسـت که از بسـامد و سبک شناسـى سـخن به میـان آمـده، اما هیچ 
آمـار کّمـى و عـددى ارائـه نشده اسـت. از ایـن  رو، مخاطب حـق دارد که به اسـتنتاج هایى 

کـه در ایـن کتـاب آمده اسـت، وثوق و اطمینان نداشـته باشـد.

نتیجه گیرى
اثـرى را مى تـوان علمـى و دقیق دانسـت که نظرات و اسـتنتاج آن، مبتنـى بر پایه هاى 
منطقـى و علمـى باشـد. همـان گونـه کـه در ایـن نوشـتار نشـان داده شـد، در چند جاى 

به هر کار این سخن را دار مقیاس
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ایـن اثـر، حکم هـا و اسـتنتاج هاى کلـى ارائـه شده اسـت کـه پشـتوانۀ علمـى و منطقـى 
مسـتحکمى نـدارد. فصـل اول و دوم کتـاب ـ فـارق از نقـد محتـوا ـ سـاختار علمى تـرى 
نسـبت بـه فصـل سـوم دارد، امـا فصل سـوم بغایـت بى نظم اسـت و سـرفصل ها و گزینش 
نمونه هـاى مـورد مطالعـه و اسـتنتاج آن پایـه و اسـاس متقنـى نـدارد. همچنیـن در ایـن 
فصـل کتـاب، بى نظمـى فاحشـى بـه چشـم مى خـورد کـه مى توانـد محصـول شـتابزدگى 
بـراى اتمـام اثر باشـد و نشـان دهندة عدم مرور نوشـته ها توسـط نویسـنده اسـت. امید که 

ایـن اثـر بـراى چاپ هـاى بعـدى مـورد بازبینى جـدى قـرار گیرد.
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تفاوت ره از کجاست تا به کجا
؛                

چکیده 
رئالیسـم عرفانـى؛ مقایسـۀ تذکره نـگارى تصـوف با رئالیسـم جادویى بـا تأکید بـر آثار مارکـز اثر محمد 
رودگر، رسـالۀ دکترى نویسـنده در رشـتۀ تصوف و عرفان اسـالمى بوده که در سـال 1394 از آن دفاع 
کـرده و چـاپ اول آن بـه صـورت کتـاب، در سـال 1396 منتشرشده اسـت. وى در این اثر با برشـمردن 
شـباهت ها و تفاوت هـا میـان شـیوة رئالیسـم جادویـى (بـا تکیـه بـر صدسـال تنهایـى گابریـل گارسـیا 
مارکـز) و قصه هـاى صوفیانـۀ منـدرج در تذکره هـاى تصـوف (بـا تأکیـد بـر تذکرة االولیـای عطـار) بـر 
آن اسـت تـا بـه معرفى شـیوة نوینـى در داستان نویسـى فارسـى بپردازد؛ شـیوه اى، بـه زعـم او، بومى و 
برآمـده از تجربـه و نـگاه خـاص عرفاى مسـلمان. مؤلـف علیرغم تفـاوت در درونمایه و سـایر تفاوت هاى 
معرفت شناسـانه و هستى شناسـانۀ نـگاه مؤلفـان، قائـل بـه شـباهتى سـاختارى میـان شـیوة رئالیسـم 
جادویى و روش صوفیه در تذکره نگارى اسـت. شـباهتى که او را بر آن داشـته تا بکوشـد با قیاس میان 
ایـن دو، بـه شـیوه اى بومـى در روایت داسـتان هاى فارسـى دسـت یابـد. وى همچنین، کوشیده اسـت تا 

یافته هایـش را در رمـان خـود (دخیـل هفتـم، 1395) پیاده سـازد.

کلیدواژه: بومى سازى، رئالیسم جادویى، تذکره نویسى، باورپذیرى، کرامت، جادو، عالم خیال و مثال

مقدمه
نگاهـى بـه عناویـن منتشرشـده در حـوزة نقـد و نظریـۀ ادبـى و محورهـاى همایش هـاى ادبى 
در سـال هاى اخیـر، نشـان مى دهـد کـه بومى سـازى نظریه هـاى ادبـى، سـبک ها و مکاتـب 
داستان نویسـى غربـى، فـارغ از تأییـد یـا انـکار ایـن جریـان، چنـدى اسـت کـه بـه یکـى از 
دغدغه هـاى مـورد توجـه برخـى از عالقه منـدان و پژوهشـگران حـوزة ادبیـات فارسـى تبدیـل 
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شده اسـت. امـرى که بـه باور حمید عبداللهیان، مقوله اى اسـت که در سـال هاى بعـد از انقالب 
متـداول شـده و در دهه هـاى هشـتاد و نـود شمسـى بـه نوعى «ُمـِد گفتارى» بدل گشته اسـت 
(عبداللهیـان، 1397، ص. 53). در ایـن بیـن، برخـورد بـا آثار متعددى که چه در سـطح نظرى 
و چـه در سـطح عملـى و در حوزة داستان نویسـى مى کوشـند به بومى سـازى رئالیسـم جادویى 

بپردازنـد، خبـر از اقبـال دوبـاره بـه این شـیوة نوشـتارى مى دهد.1  
داسـتانى  کتـاب  دو  کـه  داستان نویسـى  و  اسـالمى  عرفـان  پژوهشـگر  رودگـر،  محمـد 
منتشر شـده نیـز در کارنامـۀ خود دارد،2 از جمله کسـانى اسـت که به طور جدى این مسـئله را 
دنبـال مى کنـد. وى در رسـالۀ دکتـرى خود که در سـال 1394 و به راهنمایـى مهدى حجوانى 
بـه نـگارش درآورد، ایـن مقولـه را پـى گرفـت. یک سـال پـس از آن، رمـان دخیل هفتـم را که 
بـر پایـۀ یافته هـاى آن پژوهـش نگاشـته بـود، به ناشـر سـپرد و در سـال 1396 رسـالۀ خود را 
بـه صـورت کتـاب منتشـر کـرد. نگارنده در مقالـۀ حاضر، ابتـدا خالصـه اى از این کتـاب را ارائه 

مى کنـد، سـپس به نقـد و بررسـى آن مى پـردازد.      
 

تلخیص کتاب 
کتـاب رئالیسـم عرفانـى در 440 صفحـه و در چهـار بخـش بـه نگارش درآمده اسـت. نویسـنده 
در پیشـگفتار و نخسـتین بخـش کتـاب، هـدف از نـگارش کتاب را قیـاس مبنایى و سـاختارى 
برتریـن تذکره هـاى عرفانـى بـا رئالیسـم جادویى، بـه هدف معرفـى و تبیین یک سـبک خاص 
ادبـى دینـى و ملـى عنـوان مى کنـد. او حکایـات منـدرج در تذکره هـاى تصـوف را نزدیک ترین 
متـون ادبـى به سـاختار رئالیسـم جادویى مى داند. از صد سـال تنهایـى گابریل گارسـیا مارکز، 
بـه عنـوان برتریـن نماینـدة رئالیسـم جادویـى نـام مى بـرد. در بخـش اول بـا ذکـر زندگى نامه 
و آثـار متعـدد مارکـز و سـایر نویسـندگان ایـن شـیوه، به شـرح ایـن مدعـاى خود مى پـردازد. 
از میـان تأثیرگذارتریـن تذکره هـاى تصـوف، تذکرة االولیـاء عطـار را از همـه برتـر مى دانـد و از 

■ رودگر، محمد (1396). رئالیســم عرفانى: مقایسه 
تذکره نگارى تصوف با رئالیسم جادویى با تأکید بر آثار 

مارکز. تهران: سورة مهر
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تفاوت ره از کجاست تا به کجا

صفحـۀ 47 تـا 55 کتـاب خـود، ضمن ذکـر و معرفى سـایر تذکره هاى نامى صوفیـه، دالیل این 
برتـرى را شـرح مى دهد. 

وى برتریـن شـگرد رئالیسـم جادویـى را شـگرد «باورپذیرى» مى داند و معتقد اسـت، فصل 
مشـترك میـان داسـتان هاى رئالیسـم جادویـى و قصص منـدرج در تذکره هـاى صوفیه، همین 
شـگرد اسـت، چـرا کـه تذکره نویسـان تصـوف نیـز بـراى باورپذیـر سـاختن کرامـات و خوارق 
عـادات صوفیـه، بـه همین شـگرد متوسـل شـده اند. مقصـود او از «باورپذیـرى»، در واقع همان 
منطـق روایـى اسـت که در بخـش دوم کتاب و ذیـل عنوان قیاس سـاختارى بـه آن مى پردازد. 
او معتقـد اسـت، در داسـتان هایى نظیـر داسـتان هاى رئالیسـم جادویـى، از آن جا که نویسـنده 
بـه بیـان جـادو، خرافات و خـوارق عـادات مى پردازد، ناچار اسـت بـراى قابل قبول سـاختن این 
مسـایل در نظـر خوانندة مدرن امروزى، به شـگرد «باورپذیرى» متوسـل شـود. از دیـِد او، نظیر 
همیـن رونـد در تذکره هـاى صوفیـه نیـز رخ مى دهـد؛ آن جـا کـه نویسـنده بـه ذکـر کرامـات 
و خـوارق عـادات اولیـاء مى پـردازد، ناگزیـر از توسـل بـه برخـى شـگردها اسـت. این شـگردها 
هرچنـد بـا شـگردهاى «باورپذیرى» مورد اسـتفادة نویسـندگان رئالیسـم جادویى تـا حدودى 
متفـاوت اسـتـ  و نویسـنده در بخـش دوم یعنـى بخش قیاس سـاختارى آن ها را برمى شـمرد 
ـ بـا یکدیگـر بى شـباهت هم نیسـتند. مثـًال از دید او، رویکرد هر دو شـیوه نسـبت بـه واقعیت، 
مشـابه اسـت و هم مارکز و هم عطار، گسسـت علّى ـ معلولى در منطق روایى داسـتان خود را 
بسـیار واقع نمایانـه جلـوه مى دهنـد. به این ترتیب، نویسـنده در ادامه از میـان حکایات و قصص 
منـدرج در متـون عرفانـى، تنهـا بـه تذکره هـا و از بیـن تذکره ها نیـز تنها به قصـص و حکایاتى 

مى پـردازد کـه به نقـل کرامت یـا خـارق عادتـى پرداخته اند. 
در ایـن کتـاب آمده اسـت، صوفیـه بـراى باورپذیـر سـاختن کرامـات و خـوارق عـادات، بـه 
شـگردهایى چون اقتدار سـخن، عقل سـتیزى، بهره گیرى از زبان جادویى و لحن روایت حدیث 
متوسـل شـده اند تـا مخاطب نتوانـد در پذیرش صحـت و اعتبار گفته هاى ایشـان ذره اى شـک 
و تردیـد بـه خـود راه دهـد. هرچنـد، خوانندگان داسـتان هاى رئالیسـم جادویى را بـا مخاطبان 
حکایـات تذکره هـاى عرفانى بسـیار متفاوت مى داند. نویسـندة داسـتان رئالیسـم جادویى ناچار 
اسـت، بـه ابزارهایـى همچون ایجاد نظـم در عین بى نظمى، متنى شـدن، توصیـف جزئى نگرانه 
و تصویـرى حـوادث، اسـتناد بـه تاریخ، توصیف اکسپرسیونیسـتى، بـاور عمیق راوى بـه روایت، 
تعـدد شـخصیت ها و گسـترش زمـان، گزینـش زاویـۀ دید دانـاى کل، اسـتفادة درسـت و به جا 
از لحـن، ایجـاد محدودیـت در صحنـه، امتناع از ابراز شـگفتى و بخشـیدن خاصیت شـاعرانگى 
و نوسـتالژى بـه بیـان دسـت یازد تا سـحر و جـادوى موجـود در داسـتان و آمیختگـى واقعیت 
بـا فراواقعیـت را بـه خواننـدة داسـتان بباورانـد. در حالـى کـه مخاطـب قصـۀ عرفانـى در زمانۀ 
خویـش، از آن جـا کـه مؤمـن بـه غیـب اسـت، با چنـان ایمـان و بـاور خلل ناپذیرى بـه حکایت 
کرامـات صوفیـه گـوش مى سـپرده کـه کوچک تریـن تصـورى در انـکار آن بـراى او مسـاوى با 

کفـر و الحاد بوده اسـت.
ایـن اثـر ضمن پرداختن به مقایسـۀ مبنایى قصص منـدرج در تذکرة االولیاء و داسـتان هاى 
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

رئالیسـم جادویـى، بـه عوالـم واسـط خیـال و مثال و مبحـث خیال متصـل رو مى کنـد. از نظر 
او آن چـه تذکره هـاى عرفانـى و داسـتان هاى رئالیسـم جادویـى را بـه هـم مى پیونـدد، توجـه 
بـه عالـم خیـال اسـت، امـا از همان ابتـدا، میان خاسـتگاه تخیـل در این دو شـیوه تمایـز قائل 
مى شـود. نویسـنده معتقـد اسـت، داسـتان هاى رئالیسـم جادویـى که به بیـان سـحر و جادو و 
خرافـات مى پردازنـد، از تخیلـى مایـه مى گیرنـد کـه برخالف عالم مثـال و خیالى کـه قصه هاى 
عارفانـه بـر آن مبتنـى اسـت، یـا مبتنـى بـر وهـم و خیـال و اغـراق ادبى اسـت و یا بـه تصویر 
کـردن سـحر و جـادو و خـوارق عاداتـى مى پردازد که منشـأ آن ها خیـال متصل به ماده اسـت، 
نـه عالـم بـاال. در مقابـل، کرامات باطنى صوفیـه که در تذکره ها از آن ها یاد مى شـود، ریشـه در 
خیالـى دارد کـه از قوانیـن عالـم مثـال تبعیت مى کنـد؛ عالم مثال عالمى اسـت که در فلسـفۀ 
اسـالمى در وجـود آن کوچک تریـن تردیـدى نیسـت، عالمـى کـه از دیـد عرفا، چنـان واقعى و 
حقیقـى اسـت کـه جغرافیـاى آن را نیـز ترسـیم کرده انـد.3 نویسـندة این اثـر بر این باور اسـت 
کـه هنرمنـد بـا بهره منـدى از ایـن عالـم کـه حّد واسـط عالـم محسـوس و عالم معقول اسـت، 
قـادر خواهـد بـود، ارتبـاط میان عالم محسـوس و عالم معقـول را دریابد و با بهره گیـرى از زبان 

اشـارت، آثـار هنـرى فوق العـاده اى خلق کند. 
فصـل سـوم ایـن کتـاب بـه طبقه بنـدى انـواع کرامـات مذکـور در تذکره هـا مى پـردازد و 
خاطرنشـان مى کنـد کـه حتـى کرامـات نیـز بـه دو دسـتۀ حسـى و باطنى تقسـیم مى شـوند. 
کراماتـى نظیـر طـىّ االرض، طىّ الزمـان، نشـرالزمان، راه رفتـن روى آب و قـدم نهـادن بـر هوا، 
زنـده کـردن مـردگان و... در دسـتۀ کرامـات حسـى جـاى مى گیرنـد کـه نسـبت بـه کرامـات 
باطنـى، سـطح نازل تـرى داشـته و سـالک بـدون جاى گرفتـن در زمـرة اولیـاء الهـى نیـز قـادر 
اسـت، بـه انجـام آن هـا دسـت یـازد. در حالى کـه الزمۀ داشـتن کرامـات باطنى، والیت اسـت. 
ولـّى خـدا قـادر بـه خـرق عاداتـى اسـت کـه در حد و هم سـطح بـا معجـزات پیامبران اسـت و 
ریشـه در عالـم مثـال دارد. رودگـر ضمـن اشـاره به ایـن که معجـزه و کرامت با سـحر و جادو و 
علـوم غریبـه متفاوت اسـت، فهرسـتى از عناصر خـارق عادت در آثـار مارکز را نیـز ارائه مى کند 
و در پایـان فصـل سـوم، نتیجـه مى گیرد که تفـاوت میان این خـوارق عادات بـا کرامات باطنى 
اولیـاء الهـى کـه در تذکره هـا مذکـور اسـت، تفـاوت در منشـأ آن دو اسـت کـه اولى ریشـه در 

خیـال متصـل بـا عالـم مـادى دارد و دومـى ریشـه در عالم مثـال و خیـال مجرد.
رودگـر پـس از ذکـر ایـن مقدمـات و مقایسـۀ درازدامـن، در بخـش پایانى، دیـدگاه خود را 
دربـارة یـک مکتـب داستان نویسـى ایرانـى ـ اسـالمى تحـت عنـوان «رئالیسـم عرفانـى» بیان 
مى کنـد و بـه رغـم تفاوت هایـى کـه پیشـتر برشـمرده، معتقد اسـت، رئالیسـم جادویـى از نظر 
رویکـرد نسـبت بـه واقعیـت، ایمـان و باور بـه عنصر خیـال و مسـئلۀ «باورپذیرى» بـا حکایات 
صوفیـه مشـترك اسـت و تنهـا تفـاوت میـان این دو راـ  چنان که پیشـتر ذکر شـدـ  در منشـأ 
خیـال ایـن دو رویکـرد و در نتیجـه، هنـر حاصـل از آن مى دانـد. حاصـل رویکـرد صوفیـه بـا 
بهـره اى کـه از عالـم مثال و خیـال منفصل برده اند، خلق حکایت هایى اشـراقىـ  عرفانى اسـت، 
در حالـى کـه نویسـندگان رئالیسـم جادویـى نظیـر مارکـز بـا نگاهى کـه از جامعـۀ بومى خود 
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یعنـى آمریـکاى التیـن بـه وام گرفته انـد، نـگاه بومـى مردمان خویـش را که به سـحر و جادو و 
خرافـات بـاور دارنـد، در داسـتان خود ترسـیم مى کنند.  

نویسـنده در نهایـت، مهم تریـن اشـتراك رئالیسـم جادویى بـا تذکره هاى تصـوف را اصالت 
دادن بـه عالـم خیـال، نادیـده انگاشـتن مرز میان امـر واقعى و فراواقعى، به رسـمیت شـناختن 
گسسـت علّـت و معلـول، ایجاد سـازگارى بین امـور متضـاد و متناقض، خرق عـادت و توجه به 

مى داند.  «باورپذیـرى» 
در پایـان، نویسـنده قصـد دارد، به تعریف نظرِى سـبکى در ادبیات داسـتانى معاصر بپردازد 
کـه نویسـندگان ایرانـى، بـا اسـتفاده از آنـ  بـه جـاى تقلیـد از رئالیسـم جادویـى کـه نمادها 
و عناصـر آن بومـى سـرزمین دیگـرى محسـوب مى شـود ـ در خلـق داسـتان هاى خویـش، از 

«مکتـب ایرانـىـ  اسـالمى» رئالیسـم عرفانـى که بومى سـرزمین ماسـت، بهـره گیرند.  
  

نقد و بررسى
مقایسـۀ حکایـات عرفانـى موجـود در تذکره ها و سـایر کتب ادبیات عرفانى فارسـى با سـبک ها 
و شـیوه هاى متعـدد داستان نویسـى غربـى ـ از جملـه سوررئالیسـم، رئالیسـم جادویـى و... ـ 
چنـدى اسـت کـه مـورد توجـه پژوهشـگران ایرانـى واقـع شـده و در ایـن زمینـه مى تـوان بـه 
کتـب و مقـاالت متعـددى اشـاره کـرد کـه هـر یـک بـا رویکـردى مقایسـه اى کوشـیده اند، به 
بررسـى شـباهت هاى ایـن دو بپردازند. برخى از پژوهشـگران، حکایات موجـود در تذکرة االولیاء 
را بى شـباهت بـه ادبیـات سوررئالیسـتى نمى داننـد و برخـى آن را بـا رئالیسـم جادویـى قیاس 
مى کننـد و برخـى نیـز حکایـات عرفانى راـ  بـا ذکر تفاوت هایـىـ  شـاخه اى از ادبیات وهمناك 

(از نوع شـگفت) برمى شـمارند.4  
مسـئلۀ پژوهـش در کتـاب رئالیسـم عرفانى «نـگاه امـروزى از زاویۀ اصول ادبیات داسـتانى 
معاصـر بـه ادبیـات داسـتانىـ  عرفانـى اهل تصـوف در تذکره ها و مقایسـۀ مبنایى و سـاختارى 
آن بـا یکـى از مکاتـب ادبـى داسـتانى معاصـر یعنى رئالیسـم جادویى اسـت» (رودگـر، 1396، 
ص. 13). هـدف او از ایـن پژوهـش همان طـور کـه در بخـش خالصـۀ کتاب به آن اشـاره شـد، 
«تعییـن جایـگاه داسـتان و رمـان در فرهنگ ایرانـى، یافتن مؤلفه هـاى مورد نیاز بـراى تعریف 
یـک سـبک خـاص بومـى و ملى که بـه طور بالقـوه در میـراث داسـتانىـ  عرفانى ایـران نهفته 
اسـت و در نهایـت، تبییـن هنـر و ادبیات دینى برگرفتـه از فرهنگ ملى و بومى» اسـت (همان: 
14). همان گونـه کـه مالحظـه مى شـود، کتـاب هدف مشـخصى دارد کـه از همان ابتـدا تعیین 
شده اسـت و تـا پایـان در راسـتاى دسـتیابى به آن هـا پیش مى رود، امـا این که آیا در دسـتیابى 

بـه اهـداف خـود توفیـق یافته یا خیر، مسـئلۀ دیگرى اسـت. 
نویسـنده بـراى دسـتیابى بـه این  اهداف، خـود را ناگزیر از مقایسـۀ حکایـات کهن موجود 
در تذکره هـاى صوفیـه بـا داسـتان هاى رئالیسـم جادویـى معاصـر دانسته اسـت. بـه همیـن 
منظـور، در بخـش اول کتـاب، حیـن ارائـۀ کلیـات و تعاریف اصطالحـات، ذیل تعریف داسـتان، 
تنهـا اشـارة کوتاهـى بـه وجـود تفاوت هایـى میـان قصـه و داسـتان کرده اسـت،(همان: 27) اما 

تفاوت ره از کجاست تا به کجا
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

مطلـب همین جـا رهـا شـده و دیگـر ادامـه نمى یابـد. در حالـى کـه تفـاوت حکایـات کهـن و 
داسـتان بـه مفهـوم معاصـر نکتۀ بسـیار مهمى اسـت کـه نپرداختن به آن، مقایسـۀ ایـن دو را 
را بـا مشـکل مواجـه مى کنـد. در بخـش دوم کتـاب، هنگام مقایسـۀ عناصـر مطـرح در ادبیات 
داسـتانى معاصـر نظیـر پیرنـگ، شـخصیت، کشـمکش، صحنـه، گفتگـو، درونمایـه و روایت با 
داسـتان هاى رئالیسـم جادویـى و قصص تذکره هـاى عرفانى، مشـکل از نو بـروز مى کند. این که 
آیـا مقایسـۀ قصه هـاى کهن کـه اصـوالً در محدودة عناصـر و شـگردهاى داسـتان پردازى نوین 
نمى گنجنـد، بـا داسـتان هاى رئالیسـم جادویـى کـه هرچنـد دارنـدة وجوهـى غیرغربى انـد، از 
اصـول داستان نویسـى مـدرن تبعیت مى کننـد و فرمى غربى دارنـد (بـاورز، 1392، ص. 225)، 
از اسـاس صحیـح اسـت یـا خیر، نکته اى اسـت کـه جاى بررسـى بیشـترى دارد و بـا پرداختن 
بـه آن مى تـوان پـى  بـرد کـه واکاوى ایـن عناصـر در حکایـات و قصـص تذکره هـا، از آن جا که 
بـه شـیوة صحیحـى صـورت نگرفتـه، راه به جایـى نبرده اسـت و جا به جـا تبدیل بـه مانعى در 
پیشـبرد مقصـود نویسـنده شـده و گاه او را به بیان مطالبـى ضد و نقیض واداشته اسـت. آن چه 

در ادامـه مى آیـد، نمونه هایـى از ایـن موارد اسـت:
ذیـل عنصـر پیرنـگ، ابتـدا بـه ایـن نکته اشـاره مى شـود کـه «داسـتان امروزى شـامل هر 
روایـت سـاده اى نمى شـود و بایـد داراى طـرح باشـد». نویسـنده در ادامـه اذعـان مى کنـد کـه 
«نوعـى «جبـر داسـتانى» ناشـى از سـلطۀ فئودالیسـم بـر متـون قدیم حاکم بـوده کـه امروزه 
عنصـر «پیرنـگ» در ادبیـات داسـتانى مـدرن و کالسـیک آن را برنمى تابد».5 سـپس مى گوید: 
«حکایـات منـدرج در تذکره هـاى عرفانـى عمدتـاً از الگوى سـنتى طـرح تبعیـت مى کنند». در 
ایـن کتـاب تعریفـى از ایـن الگوى سـنتى ارائه نمى شـود. بـا این حـال، در ادامه چنیـن نتیجه 
گرفتـه مى شـود کـه «دیباچـۀ تذکرة االولیـا در واقـع، طـرح و پیرنـگ تمـام حکایـات تذکـره 
اسـت» و «رمـان صـد سـال تنهایـى کـه بـا پیشـگویى هاى جادوگـرى به نـام ملکیـادس پدید 
آمـده، هماننـد حکایـات تذکرة االولیا از یک طـرح شـخصیت محور برخوردار اسـت» و بنابراین، 
«عنصـر طـرح در صـد سـال تنهایـى بـا حکایـات سـنتى تذکره هـاى تصـوف قرابـت دارد». در 
ادامـه مى افزایـد: «اگـر مارکـز با ملکیـادس کیمیاگر بـه یک پیرنـگ جادویى و ماورایى دسـت 
مى یابـد، عطـار بـا ذکـر هفتـاد و دو شـخصیت، آن هـا را همطـراز بـا ماورایى ترین سـطوح عالم 
معرفـى کـرده» و «اگـر طـرح مارکز مبتنى بر شـخصیت یک جادوگـر یا کیمیاگر اسـت، طرح 
حکایـات تذکـرة عطـار نیـز مبتنى بـر هفتـاد و دو شـخصیت از اولیاسـت. این تذکـرة هفتاد و 
دو ولـّى اسـت کـه توانایى هایـى خارق العاده تـر از جـادو و جادوگـرى دارنـد». پـس از رسـیدن 
بـه ایـن نتایـج، در ادامـه اضافـه مى کند: «البته مسـلم اسـت که طـرح در آثار مارکز به سـبکى 
پسـت مدرن و بسـیار فنى تـر از طرح هـاى سـنتى حکایـات تذکـره اسـت» و «ایـن کـه عطـار 
در دیباچـۀ کتابـش طرح گونـه اى را پـى ریختـه، نشـان از شـم بـاالى داستان سـرایى اش دارد؛ 
وگرنـه در حکایـات تذکره هاى تصـوف عنصر پیرنگ چنـدان جایگاهى نـدارد» (رودگر، 1396، 
ص ص. 126-120) نویسـندة کتـاب، بیـش از ایـن، بـه ارائـۀ شـرح و توضیـح دربـارة مسـئلۀ 
پیرنـگ در روایـات تذکـره و تفـاوت آن بـا پیرنگ در داسـتان هاى رئالیسـم جادویـى نپرداخته 
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و نگارنـدة مقالـه به ناچـار، در شـرح ایـن مهـم بایـد از منابـع دیگر یـارى جوید. در ایـن زمینه، 
اشـاره بـه دیـدگاه ابوالفضـل حـّرى دربـارة عنصر پیرنـگ، ذیل بررسـى پـاره اى از حکایات فرج 
بعـد از شـدت، بـه عنـوان نمونه هایـى از داسـتان هاى دینى شـگفت، در کتـاب کلک خیال انگیز 
(1393) ضـرورى بـه نظـر مى رسـد. وى معتقد اسـت، مضمون عمـدة حکایات کتـاب فرج بعد 
از شـدت، «تسـلیم شـدن در برابـر سرنوشـت و پذیرفتن فّعالى مایشـاء در مقـام یاریگر غیبى» 
اسـت. نکتـۀ شـایان توجـه این اسـت کـه گفتمانـى که حـّرى بـه آن اشـاره مى کند، عـالوه بر 
مضمـون حکایـات، بر سـاختار آن ها و بیـش از همه بر عنصـر پیرنگ تأثیر مى گـذارد. بنابراین، 
مى تـوان دیـد کـه مضمـون هر روایت تـا چه حد بـر عناصر سـاختارى روایت مؤثـر خواهد بود. 
(حـّرى،1393، ص. 106) در تعریـف کلـى پیرنـگ و تأثیـر آن بـر سـایر اجزاء و عناصـر روایت 

مى گوید: چنیـن 
«پیرنـگ را چینـش و آرایـش پى رفت ها یا توالى هـا مى دانیم که خـود از مجموعۀ رخدادها 
شـکل گرفته انـد کـه اشـخاص بدان هـا تجسـم مى بخشـند. به دیگـر سـخن، پیرنـگ، بازنمایى 
سـاختارمند داسـتان یعنـى توالى گاه شـمارانۀ رخدادهاسـت. از ایـن رو، عمـدة مؤلفه هاى متن 
روایـى از جملـه زمـان، مـکان، شـخصیت، زاویـۀ دیـد و گفتـار و اندیشـۀ اشـخاص داسـتان به 
واسـطۀ پیرنـگ اسـت کـه در متـن نمـود مى یابنـد. مهمتریـن عامـل در سـیر پیرنـگ، نحـوه 
و ترتیـب وقـوع رخدادهاسـت کـه بـه صـورت گاهشـمارانه، علّـى، مکانـى و یـا ترکیبـى از این 
سـه روایـت مى شـوند. در گفتمـان قضـا و قـدرى رخدادهـا از نظـم و منطـق درونى مسـتحکم 
تبعیـت نمى کننـد و تأکیـد بـر تسـلیم شـدن بـه رضـاى خـدا رخدادهایـى خلق السـاعه پدید 
مـى آورد کـه عمدتـاً خاسـتگاهى ماورایى دارنـد. در واقع، رخدادهـاى خلق السـاعه روابط علّى و 
معلولـى حاکـم بـر توالـى رخدادهاى داسـتان را بر هـم مى زند و خـود منطق دیگـرى را حاکم 
مى کنـد. ایـن منطـق گرچـه خرد مبنا به نظـر نمى آیـد از جمله ویژگى هـاى گفتمـان و ادبیات 
دین شـناختى اسـت و الزم اسـت خواننـده نیـز ایـن امر را بـه همین گونـه که هسـت بپذیرد». 
حـّرى در ادامـه بـه بیـان ایـن نکتـه مى پـردازد کـه «گفتمـان قضـا و قـدرى بـر اعمـال و 
سـکنات اشـخاص داسـتانى نیـز تأثیرگذار اسـت» (همـان: 108). بنابراین، چنان کـه مى بینیم، 
شـخصیت پردازى نیـز ناچـار تحت تأثیر پیرنگ واقع خواهد شـد، اما در کتاب رئالیسـم عرفانى، 
نویسـنده با آن که ذیل عنصر شـخصیت این نکته را خاطرنشـان مى سـازد که «شـخصیت هاى 
داسـتان سـنتى بیشـتر تیپ هسـتند تا شـخصیت»، (رودگر، 1396، ص. 128) باز هم به بیان 
ایـن امـر مى پـردازد کـه «بسـیارى از حکایت هاى تذکرة االولیا سـه شـخصیتى اسـت» (همان: 
129). از دیـد او «تذکره نویسـى اصـوالً وابسـته به شـخصیت اسـت» (همان، 128) بـا این حال 
وى، بـا این کـه با بر شـمردن دالیلـى به ضعیف بـودن سـاختار شـخصیت پردازى در تذکره هاى 
عرفانـى اذعـان مى کنـد، در ادامه «رویکـرد کلى مارکز در شـخصیت پردازى و نتیجـۀ حاصل از 
آن» را «بسـیار مشـابه بـا رویکـرد عطـار» مى داند. (همان: 134) در حالى که روشـن اسـت، این 
دو ژانـر بـه کلـى با هـم متفاوتنـد و در این جـا اصوالً بحـث از ضعیـف بودن شـخصیت پردازى، 
صحیـح بـه نظـر نمى رسـد. تفـاوت را نـه در ضعف شـخصیت پردازى کـه در نـگاه و جهان بینى 

تفاوت ره از کجاست تا به کجا
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

نگارنـدة تذکرة االولیـا بایـد جسـت. از ایـن رو، شـاید بهتر باشـد حکایـات تذکرة االولیـا را نیز از 
جملـه حکایاتـى بدانیـم کـه حـّرى آن هـا را حکایاتى در ژانـر کرامات مى شـمارد؛ ژانـرى که به 
تعریـف او، آثـار دین شـناختى عمدتـاً در آن حـوزه جـاى مى گیرنـد و در آن خداونـد در مقـام 
فعـاِل مایشـاء هـر چه بخواهـد انجام مى دهـد و جملۀ امور در ید قدرت اوسـت. (حـّرى،1393، 
ص. 114) در نتیجـه، عنصر شـخصیت و شـخصیت پردازى در این دو ژانر نیـز نمى تواند آن طور 

که نویسـندة کتاب رئالیسـم عرفانى مدعى اسـت، با یکدیگر مشـابه باشـد. 
نویسـنده زاویـۀ دیـد دانـاى کل را از جمله شـگردهاى رئالیسـم جادویـى در «باورپذیرى» 
برمى شـمارد و معتقـد اسـت، عطـار نیـز در تذکرة االولیـا ایـن مـورد را رعایـت کرده اسـت، چرا 
کـه «بیشـتر حکایـات عطار با عبارت «نقل اسـت کـه» آغاز مى شـود و از تنوع عبـارت «روایت 
حدیـث» احتـراز کـرده و «او بـا ایـن کار به خواننـده مى فهماند که گرچـه روایـت را از دیگران 
گرفتـه، ولـى خـودش آن را مى پرورانـد و ارائـه مى دهـد». در حالى کـه بـه بـاور نویسـنده، 
«هجویـرى ایـن اصـل را چندان رعایت نکرده اسـت» چـون حکایاتش «با عبـارات متنوع روایت 
حدیث» شـروع مى شـوند؛ همچـون «گوینـد»، «گوید»، «گفت»... «شـنیدم که»، «نقل اسـت 
کـه گویـد»، «روایـت کننـد». (رودگـر، 1396، ص. 254) در اینجـا هـم این اسـتدالل در قائل 

شـدن بـه شـباهت میـان تذکرة االولیـا و صـد سـال تنهایى چنـدان معتبـر به نظر نمى رسـد. 
همان طـور کـه مالحظـه مى شـود، سـاختار ایـن بخـش، نشـان از سـردرگمى عبـارات و 
جمـالت دارد و فاقـد تسلسـل منطقـِى یک پژوهـش علمى اسـت. نگارنده بر این باور اسـت که 
نویسـندة کتـاب چـه در مـواردى که ویژگى هـاى داسـتان هاى رئالیسـم جادویى را بـه تنهایى 
برشـمرده (صفحـات 60-107) و چـه در بخش هایـى که فارغ از قیاس با داسـتان هاى رئالیسـم 
جادویـى، بـه توصیـف و تحلیـل و بیـان ویژگى هـاى حکایـات تذکره هـاى عرفانـى پرداختـه، 
موفق تـر و تواناتـر عمـل کرده اسـت و همیـن امر نشـان مى دهد که نویسـنده، از زاویۀ درسـتى 
بـه مقایسـۀ ایـن دو گونـۀ نوشـتارى نپرداخته اسـت. با مـرور همین مـوارد به نظر مى رسـد که 
نویسـنده در مقایسـۀ عناصـر داسـتان معاصر در رئالیسـم جادویـى و تذکره هـاى صوفیه که به 
لحـاظ زمانـى، مکانى، معرفتى و هستى شـناختى با یکدیگـر فاصلۀ زیادى دارنـد و از این منظر، 

قیاس ناپذیـر بـه نظر مى رسـند، چنـدان توفیق نیافته اسـت. 
از سـوى دیگـر، بایـد بـه ایـن مسـئله توجـه داشـت کـه بحـث از بومى سـازى بهتر اسـت، 
پیـش از معرفـى و آشـنایى منتقـدان و صاحب نظـران و کتابخوانـان با هر مکتب نقـد، نظریه و 
یـا شـیوة نوشـتارى اى که سـعى در بومى سـازى آن داریم، صـورت بگیرد (عبداللهیـان، 1397، 
ص. 54) درحالـى کـه شـیوة رئالیسـم جادویى که نویسـندة کتـاب از آن بحث مى کند و سـعى 
در بومى سـازى آن دارد، همـان شـیوه اى اسـت کـه پیش از ایـن و در عصر حاضر، در آثار سـایر 
نویسـندگان ایرانـى نظیـر سـاعدى، روانى پـور و دیگـران بـه کار گرفته شـده و شـیوة کهن آن 
تحـت عنـوان «ژانـر کرامـات و معجزات» از سـوى حـّرى در کتاب کلـک خیال انگیـز (1393) 

معرفـى شـده و ویژگى هـاى آن بـه تفصیل برشـمرده شده اسـت.  
«در میـان داسـتان هاى دین شـناختى، داسـتان هایى یافـت مى شـوند کـه بـه سـبب نبـوِد 
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واژه اى بهتـر، آن هـا را «داسـتان هاى کرامـات» و در خصـوص قـرآن، آن هـا را «معجـزات» 
مى نامیـم و مجموعـۀ ایـن داسـتان ها را بـا عنـوان «ژانـر کرامـات و معجـزات» یـاد مى کنیـم. 
در واقـع، عنـوان «ژانـر کرامـات و معجـزات» را در خصـوص آثـار دین شـناختى، در برابـر ژانـر 
«فانتاسـتیک» پیشـنهادى تـودوروف ارائـه مى کنیـم و با ایـن کار قصـد داریم، اولیـن گام هاى 
کوچـک را بـه سـوى نوعـى مطالعـۀ نظام مندتر و مشـخص تر ادبیات داسـتانى دین شـناختى با 
تأکیـد ویـژه بـر قصـص قرآنى و آثـار مسـتقیم و غیرمسـتقیم متأثـر و متأسـى از آن برداریم» 

(حـّرى: 1393، ص. 18). 
از سـوى دیگـر، نویسـنده بـا مقایسـۀ عنصـر خیـال در داسـتان هاى رئالیسـم جادویـى و 
حکایـات تذکره هـا کـه در فصـل سـوم و تحـت عنـوان «مقایسـۀ مبنایى» صـورت داده اسـت، 
بحـث از عالـم مثـال و تمایـز خیـال متصـل بـا خیـال منفصـل و مجـرد را پیـش کشـیده و با 
بحـث از انـواع کرامـات مذکـور در تذکره هـا و تقسـیم بندى آن هـا و مقایسـۀ آن هـا بـا خـوارق 
عـادات موجـود در داسـتان هاى مارکـز، مبحثـى خواندنـى را عرضـه کرده اسـت. از ایـن رو، بـه 
نظـر مى رسـد کار نویسـنده در ایـن حـوزه بـا توفیـق بیشـترى همـراه بوده اسـت و شـاید بهتر 
بـود، بـه جـاى پرداختـن به مقایسـۀ عناصرى قیاس ناپذیر، بیشـتر بـه این مسـئله مى پرداخت.
در پایـان، اشـاره بـه دو اشـکال ویرایشـى نیـز ضـرورى بـه نظـر مى رسـد. نخسـت این که 
کتـاب فاقـد نمایـه اسـت و این امر خواننـده را هنگامى که بخواهد به جسـتجوى نام اشـخاص، 
مکان هـا یـا اصطالحاتـى کـه در کتـاب بـه کار رفتـه، بپردازد، بـا مشـکل مواجه مى کنـد. دوم 
مشـکلى اسـت کـه در پانویس هـا بـه چشـم مى خـورد. گاهى برخـى از ارجاعـات در کتـاب، به 
سـختى قابـل پیگیرى اسـت. به عنـوان نمونه، در صفحـۀ 116 ذیل مطلبى به مقالـه اى از على 
خزاعى فـر ارجـاع شده اسـت، امـا در پانویـس صفحـه، مشـخصات منبعـى کـه مطلـب مربوطه 
در آن بـه کار رفتـه، اشـاره نشـده و تنهـا بـه ذکر نام نویسـنده و «همـان» اکتفا شده اسـت. در 
حالى کـه ارجـاع اولیـه و ذکـر قبلـى ایـن منبـع، در صفحـۀ 70 کتاب صـورت گرفتـه و نه تنها 
بیـش از سـه صفحـهـ  چنـان کـه معمـول اسـتـ  میـان ایـن دو ارجـاع به یـک منبـع فاصله 
افتـاده، بلکـه در ایـن بیـن، چندیـن ارجاع بـه نویسـندگان و کتب و مقـاالت دیگر نیـز صورت 

گرفته اسـت و در نتیجـه، خواننـده را بـراى یافتـن ارجـاع اصلـى دچـار دردسـر مى کند. 
  

نتیجه گیرى
نقـدى کـه از دیـدگاه نگارنـدة این مقاله بر کتاب رئالیسـم عرفانى وارد اسـت، این اسـت که دو 
مقولـه اى کـه از دیدگاه هـاى متعـدد بـا یکدیگـر تفاوت هـاى اساسـى دارند، بـا ابزارى مقایسـه 
مى شـوند کـه دسـت کم در بررسـى یکـى از آن مقـوالت، یعنـى حکایـات تذکره هـاى عرفانـى 
ناکارآمد و نارساسـت. مطالعه، مرور، نقد و بررسـى کتاب رئالیسـم عرفانى، از یک سـو، خواننده 
را بـا نـکات و آموزه هـاى ارزنـده اى از فرهنـگ و ادبیـات صوفیانـۀ ایران آشـنا مى کنـد و از این 
رو، جـاى دارد از نویسـندة کتـاب قدردانى شـود. در مورد دسـتیابى به اهدافى که نویسـنده مد 
نظـر داشـته، بـه نظر مى رسـد، در بخش سـوم از کتاب خویش و مقایسـۀ مبنایى ایـن دو گونه، 

تفاوت ره از کجاست تا به کجا
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

بیشـتر توفیـق یافتـه و توانسـته در مقایسـه و ایجـاد تمایـز میان منشـأ تخیل در ایـن دو گونه 
ژانـر، تواناتـر عمـل کند، اما این که آیا پیروى از شـیوه و سـبک ادبى پیشـنهادى نویسـنده- که 
شـیوه اى اسـت نزدیـک بـه نگاه و شـیوة تذکره نویسـان- در عمـل، موفقیت آمیـز و بلکه ممکن 
خواهـد بـود؟ و آیـا مـورد اقبال خواننـدگان امروزى نیز قـرار خواهد گرفت یا خیر؟ امرى اسـت 
کـه بررسـى آن در ایـن مقـال نمى گنجـد و باید پاسـخ را با خواندن آثـارى که با پیـروى از این 
شـیوه پدیـد آمده و مى آیند، سـنجید. شـاید مطالعـۀ رمان دخیـل هفتم از نویسـندة کتاب در 

این مورد راهگشـا باشـد.

پى نوشت 
1.  بـراى نمونـه مى تـوان در حـوزة نظرى به کتاب بومى سـازى رئالیسـم جادویى، تألیف محمد و محسـن حنیف، 
انتشـارات علمـى و فرهنگـى (1397) و در عرصـۀ داستان نویسـى بـه کتاب هـاى امیـد کوره چى، محمـد رودگر 

و سـایر نویسـندگان اشاره کرد.
2.  دیلمزاد (1388) و دخیل هفتم (1395)، انتشارات شهرستان ادب.

3.  شـیخ اشـراق در کتـاب حکمـة  االشـراق، عـالوه بـر عالم معقـول و عالم محسـوس از عالمى دیگـر تحت عنوان 
اقلیـم هشـتم نـام مى بـرد کـه شـهرهاى «جابلقـا»، «جابرسـا» و «هورقلیـا» در آن قـرار گرفته انـد (بـه نقـل از 

پورنامداریـان، 1375: 251). 
4.   به عنوان نمونه مى توان به این موارد اشاره کرد:

اسـدى، علیرضا و سـعید بزرگ بیگدلى (1391). «سوررئالیسـم در حکایت هاى صوفیانه»، نقد ادبى، سـال پنجم، 
شمارة هفدهم، 105-127.

حّرى، ابوالفضل (1393). کلک خیال انگیز؛ بوطیقاى ادبیات وهمناك، کرامات و معجزات، تهران: نشر نى.
خزاعى فـر، علـى (1384). «رئالیسـم جادویـى در تذکرة االولیـاء»، نامـۀ فرهنگسـتان، سـال هفتـم، شـمارة یکـم، 

پیاپـى 25، 6-21. 
5.  تأکیدها همه جا از نگارندة مقاله است.
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از آن جـا کـه قصاید ناصرخسـرو واحد درسـى دانشـجویان کارشناسـى و کارشناسـى ارشـد ادبیات 
فارسـى اسـت، بخش هایـى از    ایـن دیـوان با عناوین مختلف توسـط برخى اسـتادان شـرح شـده  و 
انتشـار یافته اسـت. یکـى از ایـن آثـار، کتابى اسـت با عنـوان ُدّر لفـظ درى به قلم کاظـم دزفولیان 
کـه بـه شـرح قصایدى منتخـب از دیوان ناصرخسـرو مى پـردازد. ایـن کتاب در دویسـت صفحه به 
وسـیلۀ  انتشـارات طالیـه منتشـر شده اسـت. در این کتاب، سـى قصیـدة بلند و پنج قصیـدة کوتاه 
از دیوان ناصرخسـرو انتخاب و شـرح شده اسـت. بدیهى اسـت که شـرح و تفسـیر متون کالسـیک 
شـعر فارسـى، کارى دشـوار و نیازمند دانش کافى در آن حوزه اسـت. ضرورت تهیۀ گزیده اى براى 
دانشـجویان، برخـى نویسـندگان را بـه تهیـۀ گزارش هایـى از ایـن آثـار واداشته اسـت، در حالى که 
اغلـب ایـن آثـار، چندان کمکـى به مخاطبـان خود نمى کننـد. در کتـاب ُدّر لفظ درى اشـکاالت و 
ناراسـتى هایى دیـده مى شـود کـه این مقالـه، ضمن تقدیـر از زحمات نویسـنده، به تفصیـل دربارة 
آن هـا سـخن مى گویـد. بـر همین اسـاس، ضمـن معرفى کتـاب، اشـکاالت موجود در پیشـگفتار و 

شـرح قصاید، بیـان و اصالح شده اسـت.  

کلیدواژه: ناصرخسرو، دیوان ناصر خسرو، ُدّر لفظ درى

مقدمه
شـرح، تحلیل و تفسـیر شـعر کالسـیک فارسـى، کار آسـانى نیسـت و براى ارائۀ شـرحى 
شایسـته، باید ضمن شـناخت کامل از شـاعر و شـعرش، زمـان و محیط زندگـى وى را نیز 
به خوبى شـناخت. عالوه بر دشـوارى هاى معمول شـرح شـعر کالسـیک فارسـى، انتخاب 
بخشـى از ایـن دیوان هـا نیـز از جملـه دشـوارى هایى اسـت کـه شـارحان گزیدة اشـعار با 
آن مواجـه هسـتند. انتخـاب بخشـى از دیـوان یا اثر یک نویسـنده، به خـودى خود چندان 
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

دشـوار نیسـت، اّمـا چالش واقعى زمانـى چهره مى نمایاند کـه بخواهیـم، بخش هایى از این 
اثـر را انتخـاب کنیـم که معّرف کل دیوان و اندیشـه هاى شـاعر باشـد. 

از زمانـى کـه انتخـاب گزیدة  آثار شـاعران و نویسـندگان بـراى تدریس در دانشـگاه 
رواج پیـدا کرد، همیشـه تهیۀ یک گزیدة شایسـته کـه در برگیرندة اهداف مـورد نظر براى 
تدریـس آن اثر در دانشـگاه باشـد، ذهـن محققان و اسـتادان این حوزه را به خود مشـغول 
کرده اسـت. هـر چنـد، بـر انتخاب اشـعارى بـه عنـوان برگزیـده، اشـکال هایى جـدى وارد 
اسـت کـه در مقالـى دیگـر به آن نیـز پرداختـه مى شـود، واقعیتى کـه امـروزه عالقمندان 
به  زبان و ادبیات فارسـى با آن مواجه هسـتند، گزیده هایى از آثار شـاعران و نویسـندگان 
بزرگـى اسـت کـه گاه، از جانب محققان جـوان و بدون در نظر گرفتـن اهّمّیت این موضوع 
و تنهـا بـا انتخـاب بى هـدف بخشـى از اثر، منتشـر  و بـراى تدریس معرفى مى شـوند. یک 
گزیـده تنهـا زمانـى انتخـاب کامل و ارزشـمندى اسـت که الاقـل، دربرگیرنـدة بخش قابل 
توجهـى از افـکار و شـیوة سـخن گویى آن شـاعر باشـد. بـا مواجـه شـدن بـا سـیل عظیـم 
آثـارى کـه اغلـب، بـا اهدافـى غیرعلمـى تهیـه مى شـوند، تنهـا بـا نقد و بررسـى ایـن آثار 
اسـت کـه مى تـوان، سـره را از ناسـره تشـخیص داد. از ایـن رو، بـر همۀ دوسـت داران زبان 
و ادبیـات فارسـى فـرض اسـت که ضمن بررسـى و نقـد این آثـار، ارزش ها و ناراسـتى هاى 
آن هـا را بـه جامعـۀ علمـى بشناسـانند. نگارنـدة ایـن سـطور، در طـول سـال ها تدریـس 
ناصرخسـرو، بـه نقد و بررسـى شـرح ها و گزیده هـاى موجود از ایـن دیوان  پرداخته اسـت. 
امیـد کـه دیگـر محققـان، عرصۀ نقد را بیـش از پیش بایسـته بدانند. بى گمـان، نقد علمى 

و منصفانۀ آثـار، ارزشـى انکارناپذیر دارد. 

معرفى کتاب
ُدّر لفـظ درى یکـى از آثـارى اسـت کـه در آن، برخى قصایـد دیوان ناصرخسـرو گزینش 

■ دزفولیــان، کاظم (1386).  ُدّر لفظ َدرى: شــرح و 
تحلیل سى قصیده از ناصرخســرو قبادیانى. تهران: 

طالیه.
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نقدى و نظرى

و شـرح شده اسـت. ایـن کتـاب به قلـم کاظم دزفولیان نگاشـته شـده و انتشـارات طالیه 
آن را در 200 صفحـه منتشـر کرده اسـت. چـاپ اول ایـن کتـاب در سـال 1386 بـوده  و 
در حـدود یـک سـال بعـد، به چـاپ دوم رسیده اسـت. کتـاب با پیشـگفتار آغاز مى شـود 
و نویسـنده در مقالـى کوتـاه، نـکات مـورد نظـر خویـش را در ابتداى کتاب ذکـر مى کند. 
سـپس، بخـش دیگـرى بـا عنـوان «زندگانى، احـوال و آثـار ناصرخسـرو قبادیانـى» آغاز 
مى شـود. هما ن گونـه کـه از عنـوان ایـن بخـش بـر مى آیـد، اطالعاتـى هرچنـد کوتـاه و 
مجمـل، در مـورد حیـات، آثـار، اندیشـه ها و شـیوة بیـان ناصرخسـرو ارائـه مى دهـد. در 
پایـان ایـن بخـش، صفحـه اى بـا عنـوان «مراجـع» آمده اسـت کـه در آن، بـه شـیوه اى 
منحصـر بـه فـرد، مراجـع ایـن قسـمت بـراى خواننـدگان معرفـى شده اسـت. در ادامـه، 
قصایـد برگزیـده آمده انـد و بـه دنبـال آن، شـرح قصایـد ذکـر شده اسـت. در پایـان نیـز 
فهرسـت آیـات، احادیـث و اقـوال آمده اسـت. پـس از ایـن بخـش، منابـع و مآخـذ مورد 
مراجعـه در نـگارش کتـاب، معرفى شده اسـت و در نهایت، اثر با فهرسـت برخـى واژگان، 

ترکیبـات، اصطالحـات و اعـالم بـه پایان مى رسـد.

نکاتى در مورد پیشگفتار 
پیـش از این اشـاره شـد که نویسـنده در ابتداى کتاب، بخشـى با عنـوان «زندگانى، احوال 
و آثـار ناصرخسـرو قبادیانـى» آورده  و بـه اجمـال، مطالبـى در این خصوص بـه خوانندگان 
ارائـه کرده اسـت. در پایـان ایـن بخـش، صفحه اى بـه عنوان «مراجـع» آمده  و به شـیوه اى 
منحصـر به فـرد، همـۀ ارجاعـات درون متنـى را بـه این صفحه منتقـل کرده اسـت. در مورد 
ضـرورت وجـود ایـن صفحـه سـخن نمى گوییـم ـ هرچنـد بـر اصـل وجـود آن نقدهایـى 
جـدى وارد اسـتـ  آنچـه کـه بایـد در مـورد ایـن مراجـع گفـت، ایـن اسـت کـه این گونه 
مرجع نویسـى، بـا اسـتفاده از کـدام شـیوة مرجع نویسـى اسـت؟ آیا بهتر نیسـت بـه آنچه 
کـه بـه عنـوان روش تحقیـق تدریـس مى کنیـم، پایبنـد باشـیم و آن را در آثارمـان رعایت 
کنیـم؟ آیـا هرکـس بـدون توجـه بـه رد یا قبـول جامعۀ علمـى کشـور، مى تواند شـیوه اى 
ابـداع کنـد و  بـه تنهایـى، بـر آن سـاز بدمـد، گـو دیگـران بخواهند یـا نخواهنـد؟ مگر نه 
این اسـت که در جوامع علمى کشـورهاى متمدن، شـیوه اى معرفى مى شـود و دیگران در 
آثارشـان، ملـزم بـه پیـروى از آن هسـتند؟ بـه هـر حال، بـه نظر مى رسـد این شـیوه براى 
مسـتند کـردن منبـع، شـیوة چنـدان مناسـبى نیسـت و ضرورى اسـت، این بخـش کتاب 

اصالح شـود.
نکتـۀ دیگـر در مـورد بخـش اّول ایـن کتـاب ارجاعاتـى اسـت که بـه آثـار دیگران 
داده شده اسـت. در آثـارى کـه بـه عنـوان منابـع روش تحقیـق، مـورد اسـتفادة محققان 
قـرار مى گیرنـد، در مـورد مستند سـازى و نقـل قـول، نکاتـى ذکـر شـده کـه ضـرورى 
اسـت، در آثـار خـود بـه آن هـا پایبند باشـیم. پایبند بـودن به ایـن اصول، حافـظ حقوق 
نویسـنده اى اسـت که به اثرش اسـتناد مى شـود. بر مستند سـازى منافعى مترتب اسـت 
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

کـه از ذکـر آن هـا خـوددارى مى کنیم. چـه، پرداختن به آن هـا ما را از هـدف اصلى خود 
دور مى کنـد.

ــرد  ــیوه صــورت مى گی ــه دو ش ــاً ب ــران، عموم ــر دیگ ــا اث ــول از ســخن ی ــل ق نق
ــه طــور دقیــق رعایــت  ــا،  مستندســازى ب ــدام از آن ه کــه ضــرورى اســت، در هــر ک
ــد دقیــق و  ــول مســتقیم بای ــر مســتقیم. «نقــل ق شــود: مستندســازى مســتقیم و غی
بــدون تصــرف در جمــالت و حتــى شــکل نوشــتارى متــن اصلــى انجــام پذیــرد، حتــى 
یــک واژه یــا نشــانۀ نگارشــى را نبایــد تغییــر بدهید»(فتوحــى ، 1389، ص. 193). نقــل 
قــول غیرمســتقیم، اســتفاده از مضمــون ســخن دیگــران، بــا جمــالت و عبــارات دیگــر 
اســت؛ در ایــن نــوع نقــل قــول، نویســنده فحــوا و یــا مضمــون کالم نویســندة دیگــر را 
ــا اســتفاده از شــیوة بیانــى خــود ذکــر مى کنــد. نقــل قــول مســتقیم و غیرمســتقیم  ب
ــه از  ــى ک ــول مســتقیم، جمالت ــل ق ــد. در نق ــاوت دارن ــرى، اندکــى تف در شــکل ظاه
دیگــران نقــل مى کنیــم، ضرورتــاً بایــد درون گیومــه قــرار گیــرد. بــه عبــارت دیگــر، در 
ابتــدا و انتهــاى جمــالت بایــد گیومــه قــرار داد. هــرگاه چنیــن کارى صــورت نگیــرد، 
یعنــى عینــاً جمــالت و عبــارات دیگــران را بــدون گیومــه در آثــار خــود اســتفاده کنیــم، 
ــاب  ــندة کت ــب نویس ــه از جان ــن نکت ــته ایم. ای ــده انگاش ــى را نادی ــندة اصل حــق نویس
ــه  ــا غیرمســتقیم ب ــل قول ه ــن نق ــرار نگرفته اســت و ای ــورد توجــه ق دّر لفــظ درى، م
نظــر مى رســد. حــال آن کــه بــه طــور تقریبــى، همــۀ نقــل قول هــا مســتقیم هســتند 
ــه  ــوان ب ــه، مى ت ــت، بى توجهــى شده اســت. از آن جمل ــۀ بســیار با اهمی ــن نکت ــه ای و ب

مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
در صفحــه 9 کتــاب آمده اســت: «عقیــدة ایــن فرقــه بیشــتر بــر محــور عــدد هفــت 
و کمتــر بــر محــور عــدد دوازده مى گــردد. ایــن اعــداد چــه در عالــم هســتى و چــه در 
بــدن انســان، بــه وضــوح رقــم شده اســت. وجــود هفــت ســیاره و دوازده بــرج در آســمان، 
ــت،  ــره در پش ــردن و دوازده مه ــره در گ ــت مه ــال، هف ــاه در س ــت روز و دوازده م هف
ــالت ــن جم ــد»(دزفولیان، 1387، ص. 9 ). ای ــى باش ــن معن ــر ای ــواهدى ب ــد ش مى توان

ــم و کاســت از  ــى باشــد» ـ بى ک ــن معن ــر ای ــد شــواهدى ب ــارت «مى توان ــه جــز عب ـ ب
ــى اهللا ظفــرى نقــل شده اســت(ر.ك حبســیه در ادب  کتــاب حبســیه ســرایى تألیــف ول
فارســى، ص.113 ). از ایــن رو، ضرورتــاً بایــد نقــل قــول بــه صورتــى عنــوان مى شــد کــه 

مســتقیم بــودن آن مشــخص باشــد.
عبـارات دیگـرى کـه از دیگـر آثـار، از جملـه کتـاب بـا  کاروان حلّه نقل شده  اسـت، 
شـرایطى ایـن گونـه دارنـد. بـه خواننـدة این سـطور پیشـنهاد مى شـود، براى پى بـردن به 
ایـن موضـع، ارجـاع شـماره 2 را بـا صفحـۀ 87 کتـاب بـا کاروان حلّـه، ارجـاع شـماره 32 
را بـا صفحـۀ 181 کتـاب حبسـیه در ادب فارسـى، ارجـاع شـماره 14 را بـا صفحـۀ 257 
کتـاب برگهایـى در آغوش باد مقایسـه کنـد. تقریباً همـۀ ارجاع هاى این پیشـگفتار کوتاه، 
چنیـن وضعیتـى دارند. یعنى، نویسـنده عبارات را بـدون هیچ تغییرى در کتـاب خود وارد 
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کرده اسـت، بـدون آن که خواننده را از مسـتقیم بـودن نقل قول آگاه کند. ناگفته پیداسـت 
کـه ایـن کار، در شـأن کتابى دانشـگاهى نیسـت و ضرورى اسـت، در چاپ هـاى بعدى این 

گردد. اصـالح  نقیصه 
نکتـۀ جالـب توجـه دیگـر در مـورد ایـن پیشـگفتار، ایـن اسـت کـه اغلـب قریب به 
اتفـاق مطالـب ایـن بخـش و بویژه  قسـمت «ج» پیشـگفتار، یعنى «اندیشـه و شـیوة بیان 
ناصرخسـرو»، از منابـع دیگـران نقـل شـده و کم تریـن مطلبـى در مـورد ناصرخسـرو، از 
داشـته هاى نویسـنده نیامده اسـت. مى دانیـم کـه نقل قـول از دیگـران و اسـتفاده از منابع 
دیگـر، تنهـا زمانـى موجـه و قابل قبول اسـت کـه در مـورد نکتـه اى مهم، اسـتدالل کند، 
یـا بیـان افـکار و اندیشـۀ دیگـران در درك آن کمک نماید، نـه این که همـۀ مطالب مقاله 
یـا کتـاب و سـند پژوهشـى ، از آثار دیگـران جمع آورى و بـه صورت متنى تدوین شـود که 
همـۀ زحمـت نویسـنده در انجـام آن کار، تنهـا کنار هـم قـرار دادن آن مطالب باشـد. اگر 
نویسـنده بخواهـد، کل مطالـب بااهمّیـت سـند پژوهشـى اش را از دیگران نقـل کند، بهتر 
اسـت کـه چنیـن مطلبـى را از آغـاز وارد کتـاب نکنـد. با توجه بـه این نکته، ذکـر مطالبى 
که نویسـندة محترم در نگارش آن تقریباً نقشـى نداشته اسـت، زحمات ایشـان را در شـرح 
قصایـد تحـت تأثیـر قـرار مى دهـد. کوتاه تـر ایـن کـه بـه نظـر نگارنـدة ایـن سـطور، بهتر 
اسـت، در ایـن مـورد تجدیـد نظـر شـود و نویسـندة محتـرم، ایـن پیشـگفتار را یـا از آغاز 
کتـاب حـذف نمایـد و یا آن را به شـیوه اى بازنویسـى کند که نقش ایشـان در نـگارش آن، 

بیـش از دیگـران نمایان باشـد.
ــل  ــه فع ــت ک ــن اس ــظ درى ای ــاب ُدّر لف ــگفتار کت ــورد پیش ــه  در م ــن نکت آخری
«مى باشــد» نادرســت اســتفاده شده اســت. اســتفادة نادرســت از واژه هــا در زبــان، موجــب 
گســترش و رواج ایــن اشــتباه مى شــود. اســتفادة نادرســت، از جانــب اهــل علــم ناپســندتر 
اســت، آن هــم متولــى تدریــس و ترویــج و حفاظــت از زبــان فارســى. پوشــیده نیســت که 
فعــل «مى باشــد» از مصــدر «باشــیدن» بــه معنــى «مانــدن» و «قــرار گرفتــن» اســت و 
گاه، در معنــاى آرزو بــراى انجــام کارى بــه کار مــى رود. در حالــى کــه در ایــن پیشــگفتار، 
ــت. از آن  ــتفاده شده اس ــت» اس ــا «هس ــت» ی ــل «اس ــاى فع ــه ج ــن واژه ب ــا از ای باره

جملــه، مى تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
«شـعر ناصرخسـرو حماسـه اى مذهبى اسـت، حماسـه اى که نشـأت گرفته از جدال 

درونى شـاعر مى باشـد» (دزفولیـان، 1387، ص. 15).
«روشـنایى نامـه: منظومـه اى اسـت کوتـاه در قالـب مثنـوى کـه شـامل 592 بیـت 

مى باشـد»(همان:13).
بـا توجـه به نادرسـت بـودن اسـتفادة فعل «اسـت» بـه جـاى «مى باشـد»، ضرورى 
اسـت ایـن افعـال  اصالح شـود و هر فعلـى دقیقاً در معنـاى اصلى، واقعى و مناسـب آن به 
کار رود. اشـکاالت نگارشـى و زبانـى ایـن مقدمۀ کوتـاه، به همین نکته محدود نمى شـود و 
مـواردى غیر قابـل چشم پوشـى در آن دیده مى شـود کـه پرداختن به آن ها، خـود، مقاله اى 

نقدى و نظرى
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مفصـل مى طلبـد، امـا نگارنـده، بـه همین میزان بسـنده مى کنـد و به بخش اصلى سـخن، 
یعنى شـرح قصاید مى پـردازد.

نکاتى در مورد شرح قصاید
در این کتاب 30 قصیده از قصاید نسبتاً بلند و 6 قصیده از قصاید کوتاه دیوان ناصرخسرو، 
انتخاب و شـرح شده اسـت. مشـخص نیسـت، شـارح محترم قصایدى را که هیچ گاه، تعداد 
ابیـات آن هـا از 5 بیـت نمى گـذرد، بـا چـه هدفـى بـه آخـر کتـاب افزوده اسـت؟ قصایـد 
منتخـب بـراى شـرح در ایـن کتـاب نیـز همانند دیگـر آثـار منتشر شـده در شـرح گزیدة 
قصایـد ناصرخسـرو، از جملـه قصایـدى هسـتند که تـا پیش از انتشـار این اثر، بارها شـرح 
و منتشـر شـده اند. البتـه این اشـکال بـر اغلب گزیده هـا وارد اسـت. ضرورت ایـن کار تنها 
زمانـى اسـت کـه شـرح مجدد یـک قصیـده، اطالعاتـى جدیدتر، بیشـتر و یا درسـت تر در 
مـورد آن ارائـه دهد. شـرحى که از قصاید ناصرخسـرو ارائه شده اسـت، شایسـته اما بسـیار 
موجـز اسـت و گاه، در برخـى ابیـات نیـاز بـه توضیـح و تفسـیر بیشـترى دارد کـه از نظـر 
شـارح محترم دور مانده اسـت. در این نوشـتار، نکاتى در مورد برخى ابیات شرح شـده ذکر 
مى شـود. بدیهى اسـت، هدف این مقاله شـرح هرچه شایسـته تر قصاید ناصرخسـرو اسـت 
و بـه هیـچ عنـوان، نافـى زحمات شـارح محترم نیسـت. از ایـن رو،  نکاتى از باب پیشـنهاد 

بیـان مى شـود. امیـد کـه در چاپ هـاى بعدى، ایـن نکات مـد نظر قـرار گیرد. 

بى توجهى به صنایع ادبى
یکـى از نکاتـى کـه در سراسـر کتـاب مشـهود اسـت، بى توجهى شـارح به صنایـع لفظى و 
معنـوى موجـود در ابیـات اسـت. شـارح محتـرم در کل کتاب، نسـبت به آرایه هـاى لفظى 
و معنـوى بى تفـاوت بـوده  و در بسـیارى مـوارد، صنایـع و به ویـژه صنایـع لفظـى را نادیده 
گرفتـه اسـت. بدیهـى اسـت، یکـى از جنبه هایـى کـه در اشـعار شـاعران شایسـتۀ توجـه 
اسـت، صنایـع لفظـى و معنـوى موجـود در ابیـات اسـت و در واقـع، خیال انگیـزى کالم 
شـاعران بـا یـارى گرفتـن از این صنایع ممکن مى شـود؛ اشـاره به صنایع در شـرح شـعر، 
عـالوه بـر نشـان دادن زیبایى هـاى آن، جنبۀ آموزشـى دارد کـه دانشـجویان و عالقمندان 
بـه ادبیـات، بـا مشـاهدة این صنایع در شـعر شـاعران، به خوبـى آن را فرا مى گیرنـد. از این 
رو، بى توجهـى بـه صنایـع لفظـى و معنوى در شـرح اشـعار، ضمن جفاى به شـاعر، موجب 
کم رنـگ شـدن جنبـۀ آموزشـى اثر مى شـود و زحمـات شـارح را تحت تاثیر قـرار مى دهد. 
از آن جملـه، مى تـوان بـه ایـن موارد اشـاره کـرد: قصیـدة 1 بیـت 1، 3، 4، 5، 9 و 10 و.... 
شـواهد بى توجهـى بـه صنایـع در شـرح قصاید کـم  نیسـت. از ایـن رو، بـراى جلوگیرى از 
اطالـۀ کالم، تنهـا بـه همیـن میزان بسـنده مى کنیم. تو خـود حدیث مفّصل بخـوان از این

مجمل.
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سکوت در مورد ابیات دشوار 
یکـى از مشـکالتى کـه دانشـجویان رشـتۀ ادبیات فارسـى بـا آن مواجه هسـتند، سـکوت 
شـارحان در مقابـل اشـعار دشـوار و  مسـئله دار اسـت، نکته اى کـه در مورد ایـن کتاب هم 
صـادق اسـت. شـارح محتـرم گاه، چنـان لغـات و نـکات بدیهى را شـرح مى دهد که شـاید 
هیـچ خواننـده اى بـه آن نیـاز نداشته باشـد و گاه، در مقابل ابیـات و عبـارات و مصرع هایى 
کـه نیـاز واقعـى خوانندگان اسـت، سـکوت مى کند. درسـت اسـت که در شـرح شـعر، باید 
همـۀ خواننـدگان بـا هـر سـطح اطالعـات و دانـش را در نظـر گرفـت، اّمـا اگر ذکـر نکات 

بدیهـى الزم اسـت، بى گمـان بیـان دشـوارى هاى ابیـات ضرورى تر اسـت.
یکـى از دشـوارى هایى کـه دانشـجویان و عالقه منـدان ادبیات فارسـى همـواره با آن 
درگیـر بوده انـد، کنـار هـم قـرار دادن معانى لغات و عبـارات و به دسـت آوردن یک معناى 
درسـت و دقیـق از بیـت اسـت. گاه در بیـت، هیـچ لغـت، ترکیب و یـا عبارت دشـوارى به 
چشـم نمى خورد، اما درك معناى درسـت و نزدیک به صحت از آن براى هرکسـى میّسـر 
نیسـت. (نمونـۀ عالـى ایـن نکتـه اشـعار نظامـى اسـت).  اینجاسـت کـه وظیفۀ شـارح به 
عنـوان کسـى کـه خواننـده را با اهـداف و معانى اشـعار آشـنا مى کند، مشـخص مى شـود. 
اگـر شـارح تنهـا لغات را بـراى خواننده معنـى کند و هـر از چند گاهى بـراى خالى نبودن 
عریضـه، بـه کنایـه یـا مجازى اشـاره کند، مشـکلى را از خواننـده حل نکرده اسـت، چرا که 
خواننـده بـا مراجعـه بـه فرهنگ هـا، بـه خوبى از عهـدة حل این مشـکل برمى آیـد. یکى از 
مهم تریـن وظایف شـارحان شـعر، ارائـۀ معنایى دقیق و درسـت از ابیات اسـت، نکته اى که 
از نـگاه اغلب شـارحان شـعر فارسـى مغفول مانده و شـارحان خـود را تنها بـه معانى لغات 
مشـغول کرده انـد. بـا یـک بررسـى سـطحى، مى بینیم کـه در هر قصیـده، کم تر از سـه یا 

چهـار بیـت و در دیگـر ابیات، تنهـا لغات معنى شـده اند. 
آنچه ضرورى اسـت که به آن اشـاره شـود، این اسـت که در بسـیارى از ابیات، حتى 
بـه معنـاى لغات هم اشـاره نشده اسـت. یعنـى، ابتدایى ترین اطالعـات نیز در مـورد ابیات، 
بـه خواننـده ارائـه نمى شـود. در حالـى کـه در بسـیارى از ابیـات، لغـات یا عباراتـى معنى 
شـده اند و بـه تفصیـل در مورد آنها سـخن رفته اسـت کـه نیازى به شـرح و تفسـیر ندارند 
و شـاید خواننـده اى را نتـوان یافـت کـه بـراى درك این موضوعات با مشـکل مواجه شـود. 
در صورتـى کـه لغـات، ابیـات و عباراتى که نیاز واقعـى و ضرورى خواننده اسـت، از نظر دور 
مانـده و در مـورد آن هـا سـخنى به میان نیامده اسـت. بـراى جلوگیرى از اطالـۀ کالم، تنها 

قصیـدة اول از این جهت بررسـى مى شـود.
قصیــدة اول ایــن کتــاب، 44 بیــت دارد. در شــرح ایــن قصیــده، هیــچ توضیحــى 
در مــورد 22 بیــت از آن عنــوان نشده اســت. یعنــى، در شــرح قصیــده، نیمــى از ابیــات 
نادیــده انگاشته شــده اند. در شــرح 12 بیــت، تنهــا یــک واژه شــرح شده اســت و تنهــا 5 
ــا دیگــر ابیــات قصیــده  ــا حــدودى شــرح شده اســت. ســؤال این جاســت کــه آی بیــت ت
نیــازى بــه شــرح و تفســیر ندارنــد؟ اگــر نیــازى بــه شــرح ندارنــد، چــه ضروتــى اســت 

نقدى و نظرى
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کــه ایــن قصیــده را در گزیــدة قصایــد جــاى دهیــم؟ آیــا قصایــد دشــوارترى کــه نیــاز بــه 
شــرح و تفســیر دارنــد، در دیــوان ناصرخســرو یافــت نمى شــود؟ در هــر صــورت، ضــرورى 
اســت در ایــن مــورد تجدیــد نظــر و ابیاتــى مطــرح شــود کــه بــر شــرح آن هــا ضرورتــى 

مترتــب باشــد. 
ـ قصیده 3، بیت 16 و 17:

راچـه گوئـى بـود مسـتعان مسـتعان گر مسـتعان  مسـتعین  چنیـن  نباشـد 
را اگـر اشـــتر و اســـب و اسـتر نباشـد قــهرمان  بـود  قهرمـــانى  کجـــا 

این دو بیت، از ابیات دیریاب و مسـئله دار ناصرخسـرو اسـت که اغلب دانشـجویان و 
عالقمندان به شـعر ناصرخسـرو، در درك آن ها با مشـکل مواجه مى شـوند. روشـن نیست، 
شـارح محتـرم از چـه روى از ایـن ابیات چشـم پوشـیده و بدون هیچ شـرح و تفسـیرى، از 
کنـار آن هـا گذشته اسـت. اغلب شـارحان بیـت دوم را درسـت معنى نکرده اند. ناصرخسـرو 
در ایـن دو بیـت مى گویـد: چـه مى گویـى؟ نظرت چیسـت که اگر یـارى کننده اى نباشـد، 
آیـا یارى شـده اى مى توانـد وجـود داشـته باشـد؟ و اگـر اسـب و قاطـر و شـتر نباشـد، آیـا 

اصطبـل دارى وجود دارد؟

بى توجهى به اشارات قرآنى 
 ایـن نکتـه  بدیهـى اسـت که قـرآن و حدیـث یکـى از آبشـخورهاى اصلى ادبیات فارسـى 
اسـت و بـدون آشـنایى بـا قـرآن و حدیـث، درك بخـش اعظمى از ادبیات فارسـى دشـوار 
اسـت. از این رو، توجه به اشـارات قرآنى و شـرح و تفسـیر آن ها، ضرورتى انکارناپذیر اسـت. 
همان گونـه کـه مى دانیم، ناصرخسـرو از جمله شـاعرانى اسـت کـه براى تأکید بـر موضوع 
مـورد بحـث خـود، بارهـا از آیـات و احادیـث و سـخنان بـزرگان دینـى بهره برده اسـت، اّما 
در ایـن شـرح، بسـیارى از ایـن اشـارات نادیـده انگاشـته شـده و هیـچ اشـاره اى بـه آن ها 
نشده اسـت. بى توجهـى بـه ایـن اشـارات موجب مى شـود، خواننـده بخش قابـل توجهى از 
جلوه هـاى دینـى موجود در شـعر ناصرخسـرو را از دسـت بدهـد. در این جا، بـه چند مورد 

مى کنیم. اشـاره 
ـ قصیده 1، بیت 15:

پسـر  اى  رهگذرانسـت  سـراى  مـرا   گیتـى  مسـتقر  یکـى  نیـز  زین بهترسـت 
در ایـن شـرح هیـچ توضیحـى در مـورد بیـت ارائـه نشده اسـت. صـرف نظـر از 
معنـاى آن، ایـن بیـت اشـاره دارد بـه حدیـث: الدنیـا دار ممـر، وأن اآلخـرة هـى دار المقر 
(نهج البالغـه، کلمـات قصـار ، 385)  همچنیـن اشـاره دارد بـه آیـۀ 12 از سـورة مبارکـۀ 

قیامـت کـه مى فرمایـد: إِلَـى َربِّـَک یَْوَمِئـٍذ الُْمْسـَتَقُرّ .
ـ قصیده 1، بیت 19:

چون دشمنان خویش به دل کور و کر مرا وز دیـدن و شـنیدن دانـش یلـه نکـرد 
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بدیهـى اسـت کـه این بیت اشـاره دارد به آیۀ 7 از سـورة مبارکۀ بقره کـه مى فرماید: 
َخَتـَم اهللا َعلـى ُقلوبِِهـم َوَعلى َسـمِعِهم  َوَعلـى أَبصارِِهم ِغشـاَوٌة  َولَُهم َعـذاٌب َعظیٌم. معنى: 
خداونـد بـر دل هـا و گوشهایشـان مهر گذاشته اسـت. بر روى چشمانشـان پرده اى اسـت و 

برایشـان عذابى بزرگ اسـت.
شارح محترم هیچ اشاره اى به آیۀ مذکور نکرده است.

ـ قصیده 1، بیت 37:
برگـش تـرا کـه گاو تویـى و ثمـر مـرا قول رسـول حق چو درختى است بارور

هیـچ توضیحـى در مـورد بیـت مذکـور بیان نشده اسـت، در حالـى که این بیت اشـاره 
دارد بـه آیـۀ 24 سـورة مبارکـۀ ابراهیم کـه مى فرماید: أَلَـم تََر َکیَف َضـَرَب اهللا َمَثـًال َکلَِمًة 
ـماءِ ترجمه: آیا ندیـدى چگونه خداوند  َطیَِّبـًة َکَشـَجَرةٍ َطیَِّبـٍة أَصُلهـا ثابٌِت َوَفرُعهـا فِى السَّ
«کلمـه طیبـه» (و گفتـار پاکیـزه) را بـه درخت پاکیزه اى تشـبیه کـرده که ریشـۀ آن (در 

زمین) ثابت و شـاخۀ آن در آسـمان اسـت؟!
ـ قصیده 11، بیت 9:

تا به گردش بر چه سان همواره مى جوالن کنندگـر ندیـدى عـرش را و حامـالن عرش را 
شـارح محتـرم هیـچ توضیحـى در مـورد بیـت نداده اسـت، این بیـت اشـاره دارد به 
آیـۀ 7 از سـورة مبارکـۀ غافر کـه مى فرماید : الَِّذیـَن یَْحِمُلوَن الَْعـْرَش َوَمْن َحْولَُه یَُسـِبُّحوَن 
بَِحْمـِد َربِِّهـْم. ترجمـه: کسـانى کـه عـرش [خـدا] را حمـل مى کننـد و آن ها کـه پیرامون 
آننـد،  بـه سـپاس پروردگارشـان تسـبیح مى گوینـد. همچنیـن اشـاره دارد بـه آیـۀ 17 از 
َک َفْوَقُهـْم یَْوَمِئٍذ ثََمانَِیـٌۀ. ترجمه : و  ـِّ سـورة مبارکـۀ حاّقـه که مى فرمایـد: َویَْحِمُل َعـْرَش َرب

عـرش پـروردگارت را آن روز هشـت [فرشـته ] بـر سـر خود بـر مى دارند.
ـ قصیده 11، بیت 25:

تا زعلم جّد خود بر سرت در افشان کنندمر ترا در حصن آل مصطفى باید شـدن 
بیـت بـه ایـن حدیث اشـاره دارد کـه مى فرمایـد: َوَالیَُة َعلِـِىّ بْـِن أَبِى َطالِـٍب ِحْصِنى 
َفَمـْن َدَخـَل ِحْصِنـى أَِمَن ِمـْن َعَذابِى. ترجمه : والیـت (دوسـتى) على بن ابیطالب حصار من 
اسـت. هرکـس وارد حصار من شـود، از عـذاب ایمن مى گردد. در این شـرح هیچ اشـاره اى 

بـه ارتبـاط بیت بـا حدیث مذکور نشده اسـت.
ــداده   همان گونــه کــه مى بینیــم، شــارح محتــرم اغلــب اشــارات قرآنــى را شــرح ن
ــى.  ــارات قرآن ــه اش ــى ب ــر بى توجه ــت ب ــواهدى اس ــا ش ــد، تنه ــر ش ــه ذک ــت. آنچ اس
بررســى همــۀ اشــارات قرآنــى اشــعار ناصرخســرو کــه در ایــن کتــاب، اشــاره اى بــه آن هــا 
ــزان بســنده مى کنیــم.  ــه همیــن می ــا ب ــر از ایــن اســت، ام نشده اســت، بســیار مفصل ت
هــر چنــد در مــواردى محــدود، اشــاراتى از احادیــث و آیــات قــرآن ذکــر شده اســت، امــا 
بســیارى از آن هــا از چشــم شــارح محتــرم دور مانده انــد. از ایــن رو، ضــرورى اســت در 
ایــن مــورد نیــز تجدیــد نظــر شــود و انشــاء اهللا در چاپ هــاى بعــدى کتــاب ایــن نقــص 

مرتفــع گــردد.

نقدى و نظرى
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اشکاالت معنایى 
در این بخش از مقاله، به بررسى ابیاتى مى پردازیم که در شرح آن ها سهوى وجود دارد. از 
آنجا که ممکن است، در مورد برخى ابیات اختالف نظر وجود داشته باشد، در این بخش، تنها 
ابیاتى ذکر مى شوند که  در مورد آن ها اختالف نظر وجود ندارد. بدیهى است که بیان این 
مطالب، موجب نادیده انگاشتن زحمات شارح محترم نیست، اما به حکم قول معروف «همه 
چیز را همگان دانند و همگان از مادر نزاده اند»، در جهت ارائۀ شرحى قابل قبول و نزدیک به 
صحت از قصاید ناصرخسرو، نکاتى در مورد تعدادى از ابیات شرح شده در این گزیده، ذکر 

مى شود، «تا چه قبول افتد و چه در نظر آید!»
ـ قصیده 1، بیت 20:

همسـایه اى نبـود کـس از تـو بتـر مـرا اى ناکـس و نفایه تن من در این جهان 
در شـرح بیت آمده اسـت : «نُفایه : هر چیز که به سـبب فسـاد و پسـتى و بى قیمتى 
بـه دور انداختـه شـود، ناسـره، فرومایه و پسـت // تـن: در این جا مراد نفس اماره و شـهوات 
نفسـانى اسـت// اى نفـس پسـت و بـى ارزش، در این دنیا بـراى من هیچ همسـایه اى بدتر 

از تو نیسـت» (دزفولیان ، 1387، ص. 101). 
مشـخص نیسـت، «تـن» با چه قرینـه اى «نفـس» دانسـته  شده اسـت؟ در حالى که 
هیـچ سـابقه اى بـراى اسـتفاده از «تـن» بـه جاى «نفـس»، در دیـوان ناصرخسـرو یا دیگر 
شـاعران فارسـى زبان وجـود نـدارد. آیـا واقعـاً مـا اجازه داریـم که لغـات را بـدون قرینه در 
غیـر معنـى واقعـى و حقیقـى خـود بدانیـم و بـا معنـاى غیر حقیقى لغـات، ابیات را شـرح 
کنیـم؟ بى گمـان خیـر. بـا دّقـت در توضیحاتـى کـه شـارح محتـرم در مـورد بیـت بیـان 
کرده انـد، ایـن سـؤال پیـش مى آیـد کـه آن چیـز کـه بـه سـبب فسـاد بایـد دور انداختـه 
شـود، چیسـت؟ آیـا ایـن موضـوع در مورد تـن، صادق تـر از نفس نیسـت؟ نیـازى به هیچ 
مقدمه اى نیسـت که مقصود ناصرخسـرو در این بیت، بى گمان، جسـم و تن مادى انسـان 
اسـت کـه پـس از مـرگ، دور انداخته مى شـود. ایـن موضوع بـا توجه به چند بیـت بعد در 
همیـن قصیـده، تأیید مى شـود. ناصرخسـرو پس از چند بیت شـکایت و بدگویى از جسـم 
و تـن، مخاطـب شـعر خـود را این گونـه بـه روشـنى مشـخص مى کنـد، آنجا کـه مى گوید:

لیکـن خرد به  اسـت ز خـواب و ز خور مراخواب و خور است کار تو اى بى خرد جسد
چنـد بیـت بعـد در ادامـۀ بدگویى هـا و خطاب هاى خود، یـک بار دیگر، تـن یا همان 

جسـم مـادى را مورد خطـاب قرار مى دهـد و مى گوید:
کایـزد همى بخوانـد بـه جـاى دگـر مـرا  من با تو اى جسـد ننشـینم در این سراى 

بـا در نظـر گرفتـن ایـن ابیـات، نمى تـوان تـن را «نفـس» دانسـت و معناى درسـت 
و مـورد نظـر ناصرخسـرو در ایـن بیـت، همـان «جسـم» و «جسـد» اسـت، نه چیـز دیگر.

ـ قصیده 1، بیت 27:
لیکـن خرد به  اسـت ز خـواب و ز خور مرا خواب و خور است کار تو اى بى خرد جسد
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شـارح محتـرم در شـرح بیـت، این گونـه گفته اسـت: «جسـد: کنایـه از نفـس اماره» 
(همان: 101)

همان  طـور کـه مى بینیـم، اصـرار بـر یـک اشـتباه در بیـت 20، موجـب اشـتباهات 
دیگـرى در شـرح قصیـده شده اسـت. در ایـن بیـت نیـز على رغـم شـواهد و قراین آشـکار، 
«جسـد» را کنایـه از نفـس امـاره دانسـته اند. باید پرسـید، آیا واقعـا «جسـد» در این بیت 
کنایـه اسـت؟ و بـر فـرض کنایـه بـودن، آیـا کنایـه از نفـس امـاره اسـت؟ در این جا ضمن 

پاسـخ بـه ایـن دو سـؤال، بـه حقیقت معنـاى مورد نظـر ناصرخسـرو خواهیم رسـید.
علمـاى علـم بیـان در تعریـف کنایـه گفته انـد: «کنایه عبـارت یا جمله  اى اسـت که 
مـراد گوینـده معنـاى ظاهـرى آن نباشد.»(شمیسـا، 1371، ص. 235) سـیروس شمیسـا 
در توضیـح کنایـه، در چنـد سـطر پایین تـر مى نویسـد: «در تعریـف کنایـه مى تـوان گفت 
کـه ذکـر جملـه یـا عبارتـى اسـت که به جـاى معنـى ظاهرى، مـراد یکـى از لـوازم معنى 
آن اسـت» (همـان: 236). همان گونـه کـه مى بینیـم، نمى توان «جسـد» را کنایه دانسـت، 
چـرا کـه نـه جمله اسـت و نـه عبـارت. در پاسـخ سـؤال دوم نیز بایـد گفت، در این شـرح 
اشـاره اى بـه ایـن نشده اسـت کـه  «خـواب و خـور» در مـورد نفس، چـه معنایـى مى تواند 
داشته باشـد؟ نکتـۀ دیگـر ایـن که وقتـى بیت با اسـتفاده از معنـاى ظاهرى لغـات، معناى 
مـورد قبـول و شایسـته اى دارد، چـرا بایـد معنـاى مجـازى یـا کنایى بـراى لغـات در نظر 
بگیریـم؟ اگـر بیـت را بـا در نظر گرفتـن معناى حقیقى «جسـد» و «خـواب و خور» معنى 
کنیـم، چه مشـکلى در انتقـال مفاهیم مورد نظر ناصرخسـرو ایجاد مى شـود؟ با توضیحات 
ارائـه شـده، مى تـوان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه معناى درسـت و دقیـق «جسـد»، همان 
«تـن» اسـت و در ایـن بیـت، بـه هیـچ عنـوان نمى تـوان آن را در غیر معنـاى حقیقى خود 

در نظـر گرفت. 
ـ قصیده 1، بیت 36:

چـون خویشـتن سـتور گمانـى مبر مرا اى گشته دلت خوش ز قضا و قدر به نام
ایـن بیـت در ایـن شـرح، ایـن گونـه معنـى شده اسـت: «اى کسـى کـه دلت بـه نام 
خـرد و سـخن خـوش گشته اسـت و اسـماً خردمنـد و سـخنور هسـتى، مرا ماننـد خودت 

چهارپـا و نـادان تصور مکـن.» (همـان : 102)
در مـورد معنـاى ذکرشـده براى بیت، این سـؤال به ذهن مى رسـد که شـارح محترم 
«خـرد و سـخن» را معـادل کدام واژة بیت دانسـته اند؟ آیـا واقعا قضا و قدر بـه معناى خرد 
و سـخن اسـت؟ بى گمـان خیـر. بى توجهـى به یـک واژه در معنـاى بیت، موجـب خطا در 
معنـاى بیـت شده اسـت. در این بیـت «نام» به معناى ظاهر اسـت و ناصرخسـرو مخاطبان 
خـود را از این کـه تنهـا، بـه ظاهـر و نام قضا و قدر بسـنده کننـد، برحذر مـى دارد و معتقد 
اسـت، ایـن کار (بسـنده کـردن بـه ظاهـر قضـا و قـدر) تنهـا از جانب افـراد نـادان صورت 
مى گیـرد. بـا ایـن توضیحـات، معناى درسـت و دقیق بیـت این گونه اسـت: اى که حقیقت 
قضـا و قـدر را درك نکـرده اى و تنهـا، بـه ظاهـر و نـام آن دل خـوش کرده اى، مـرا همانند 

نقدى و نظرى
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خـود نـادان و همچون حیوان تصـور مکن.
ـ قصیده 2، بیت 6:

چنانکـه باز سـتد هرچه داده  بـود آن را از این همه بسـتاند بجمله هرچه ش داد 
در شـرح بیـت این گونـه آمده اسـت: «روزگار تمـام آنچـه (جـاه و جـالل و قـدرت...) 
را بـه پادشـاه سـلجوقى داده اسـت، سـرانجام آن هـا را از او مى گیرد، همان طـورى که تمام 

آنچـه را کـه به محمـود داد، از او گرفت»(همـان: 103).
مشـخص نیسـت به چه قرینـه اى، مرجع ضمایـر «این» و «آن»، حکومت سـلجوقى 
و محمـود غزنـوى دانسـته شده اسـت. در هیچ کـدام از ابیات پیشـین، چنین اشـاره اى، نه 
آشـکار و نـه پنهـان وجـود نـدارد. شـارح محتـرم بـه دلیـل بى توجهـى بـه موقوف المعانى 
بـودن ایـن بیـت بـا بیـت قبـل، کوشیده اسـت معنـاى بیـت را توجیـه  کنـد. چرا کـه این 
معنـا بـراى ایـن بیـت، بیـش از آن کـه معنـاى آن باشـد، توجیـه معنـاى آن اسـت. بیـت 
بسـیار سـاده تر از آن اسـت کـه نیـازى بـه توجیـه معنـاى آن باشـد. همان گونـه کـه ذکر 
شـد، «ایـن» و «آن» ضمایـرى هسـتند که بـه بیت قبل از ایـن بیت برمى گردند. در شـعر 

ناصرخسـر، قبـل از بیـت مـورد بحـث، چنین آمده اسـت:
جهان بدو بنگر ، گو، به چشم بهمان رافالن اگر به شک است اندر آنچه خواهد کرد

بـا توجـه به آنچه گفته  شـد ، اگـر متوجه ارتباط معنایـى این دو بیت شـویم، معناى 
آن هـا به ویـژه بیـت دّوم(بیت مورد بحث ما) در دسـترس اسـت و نیازى به کوشـش ذهنى 
نـدارد. بـا ایـن توضیحـات، ناصرخسـرو در این بیـت مى خواهـد، بى وفایى و ناپایـدارى دنیا 

را متذکـر شـود. بنابرایـن مى گویـد، دنیـا هرآنچه که مى دهـد، مى گیرد.
ـ قصیده 8، بیت 44:

مزن گزافه به انگشت خویش پنگان را چو مست خفت ببالینش بر، تو اى هشیار
شـارح محتـرم در شـرح ایـن بیـت مى گویـد: «مبـادا فـردا از تـو جـز لهـو و لعب و 
بیهـوده کارى نشـانى بمانـد، همچنان کـه  از یـاران بـد گذشـته جـز نشـانى و بـدى چیزى 
باقـى نمانده اسـت، یعنـى سـعى کـن از تو اثـر بدى باقـى نمانـد و نگویند که تـو عمرت را 

بـا لهـو و لعـب و بیهـوده گذرانده اى»(همـان : 121). 
درشـرح  ایـن بیـت همانند بسـیارى دیگـر از ابیـات، بـدون کم ترین قرینـه ، ارتباط 
معنایـى و یـا هـر گونـه ارتبـاط دیگـر، معنـاى نزدیک و قابـل قبول بیـت، رها و بـراى آن، 
معنایـى دور از ذهـن ارائـه شده اسـت. به نظر مى رسـد، معناى ارائه شـده بـراى بیت مذکور 
در ایـن شـرح، چنـدان وجهى نداشته باشـد. نکته اى که مـورد توجه قرار نگرفته اسـت، واژة 
«گزافـه» اسـت. حضـور ایـن واژه در بیـت، معنـاى مـورد نظـر نویسـنده را به طـور کامل 
منتفـى مى کنـد. «گزافـه» به معناى بیهوده اسـت. اگر مصلحت اسـت که شـخص گناهکار 
(مـورد نظـر شـاعر) در خواب باشـد، پـس نیازى به تـالش براى بیـدارى او نیسـت. پنگان 
زدن بـه معنـى سـر و صـدا کردن و آگاه کردن اسـت. چنان که در گذشـته، هنگامى که ماه 
و خورشـید مى گرفـت، بـر تشـت و هر چیزى که صدایـى از آن بلند مى شـود، مى کوبیدند. 
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«مسـت خفتـه را پنـگان زدن» ضرب المثلى اسـت و هنگامى اسـتفاده مى شـود که کسـى 
کارى بیهـوده و بى نتیجـه انجـام دهـد. (دهخـدا، 1386، ج4، ص. 1707) در ایـن بیـت، 
«مسـت» همـان «اّمـت شـیطان» اسـت کـه در ابیـات پیـش ذکـر شده اسـت. بـا ایـن 
توضیحـات بـه نظـر مى رسـد، معنـاى قریـن به صحـت بیـت، این گونـه اسـت: همان گونه 
کـه بـا ضربۀ انگشـت بر تشـت، نمى توان مسـت را بیـدار کرد، اّمت شـیطان نیز با هشـدار 

تـو بیدار نمى شـوند (طاهـرى مبارکـه، 1392، ص. 100). 
ـ قصیده 4، بیت 27:

را تـو بـر پایـى آنجـا کـه مطـرب نشـیند  جـرى  زبـان  ببـّرى  گـر  سـزد 
در شـرح بیـت آمده اسـت : «اگـر شـاعرِى دربـار را پیشـه خـود کنـى، از مطربـان و 
خنیاگـران کمتـر خواهـى بـود، چـون جایى که مطربـان و خنیاگـران مى نشـینند، تو باید 
سـرپا و ایستاده باشـى، شایسته است اینقدر گستاخ نباشـى» (دزفولیان 1387،ص. 110).

همان گونـه کـه مى بینیـم، معنـاى ارائه شـده بـراى بیـت، معنایـى دقیـق و کامـل 
نیسـت. در ایـن مـورد، ابتـدا بایـد گفـت کـه «اگـر» در ایـن بیـت جایـى نـدارد و در بیت 
قبـل ذکـر شـده و دامنـۀ معنایـى آن، بـه ایـن بیـت نمى رسـد. نکتـۀ دیگر ایـن که بخش 
آخـر معنـى نیـز نادرسـت اسـت. «جـرى» صفتى اسـت براى زبـان نه بـراى شـاعر؛ از این 
رو، معنـى دقیـق بیـت این گونـه اسـت: چـون جایگاه تـو از مطـرب کم تر اسـت و آنجا که 
مطـرب مى نشـیند، تو برپا مى  ایسـتى، شایسـته اسـت کـه این زبان گسـتاخ را ببـرى، چرا 

کـه موجـب پسـتى و بى ارزشـى تو شده اسـت.
ـ قصیده 11، بیت 12:

سجود در  این را  بنگر  و  رکوع  در  آن را  پس همین کن تو ز طاعت ها که مى ایشان کنندبنگر 
بیـت این گونـه شـرح شده اسـت: «و ببیـن که حیـوان در برابـر تو به سـجود درآمده 
و گیـاه بـه رکـوع و خم شـده  اسـت، پـس تو هـم مانند آن هـا در برابـر حق تعالـى رکوع و 

سـجود کن» (دزفولیـان، 1387، ص. 127).
سـؤالى کـه در مورد این بیت مطرح مى شـود، این اسـت که آیا واقعـا، حیوان و نبات 
در برابر انسـان سـجده و رکوع مى کنند؟ این سـخن بر چه اساسـى بیان شده اسـت؟ بیت 
روشـن تر از آن اسـت که براى معناى، آن نیاز به دلیل و برهانى باشـد. ناصرخسـرو در این 
بیـت ضمـن اشـاره به آیات متفاوتـى از کالم خداوند که مضمون آن ها، تسـبیح و سـتایش 
خداونـد از جانـب حیـوان، نبات و همـۀ مخلوقات  اسـت، مى گوید: حال که حیـوان و نبات 
خداونـد را تسـبیح مى کنند، اى انسـانى که بر آن ها اشـرفى، تو نیز همچـون آن ها خداوند 
را سـتایش کـن. بیـت بعد تأییدى اسـت بر این که رکوع و سـجودى کـه در این بیت آمده 

 اسـت، رکوع و سـجود در برابر خداوند اسـت، نه انسان.
یکى از آیاتى که در آن، به تسـبیح خداوند از جانب همۀ مخلوقات اشـاره شده اسـت، 
ـَماَواِت َوَما فِى  آیـۀ 1 از سـورة مبارکـۀ جمعـه اسـت کـه مى فرماید: یَُسـِبُّح ِهللاِ َمـا فِـى الَسّ

األَْْرِض. ترجمـه: هـر آنچه که در آسـمان و زمین اسـت، خداوند را سـتایش مى کنند.

نقدى و نظرى
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

ـ قصیده 13، بیت 6:
نارمیدبسى بى آراما که بستد زو بى آرامى جهان  هرگز  خود  و  بیارامید  تا 

در شـرح بیـت تنهـا بـه «الـف» در «بى آرامـا» اشـاره شده اسـت و جالـب ایـن کـه 
همیـن یـک نکتـه اى کـه در مـورد بیـت گفته شده اسـت نیـز نادرسـت اسـت. شـارح در 
ایـن خصـوص مى گویـد : «بى آرامـا : الـف در ایـن کلمـه ، حـرف تعظیـم و تعجـب اسـت» 

(دزفولیـان، 1387: 131).
روشـن اسـت کـه ناصرخسـرو در ایـن  بیـت مى خواهـد، کثرت افـرادى را بیـان کند 
کـه دنیـا ناآرامى شـان را گرفتـه و بـه آن هـا آرامش بخشیده اسـت. از ایـن رو، ایـن «الف» 
بى گمـان مفیـد کثـرت اسـت، نـه چیز دیگـر. آنچـه این سـخن را اسـتوارتر مى کنـد، ذکر 

واژه «بسـى» در ابتـداى بیت اسـت.
- قصیده 31، بیت 12: 

گر همى خواهى چریدن، مر ترا باید چمید در جهان دین بر اسب دل سفر بایدت کرد
شـارح محتـرم در شـرح بیـت مى گویـد: «چمیـدن : خرامیـدن. گـر همـى خواهـى 
چریـدن مـر تـو را بایـد چمید: اشـاره به: «من سـعى رعى و من لـزم  المنـام رأى األحالم» 
و ایـن معنـى از توقیعـات انوشـیروان گرفتـه شـده کـه مى گفت: «هـر کى رود، چـرد و هر 

کى خسـبد، خـواب بینـد» (دزفولیـان، 1387، ص. 132 ).
برداشـت نادرسـت از معنـاى واژة «چمیـدن» در این بیـت و ابیات دیگـر، موجب به 
خطـا رفتـن شـارح محتـرم و دیگر شـارحان دیوان ناصرخسـرو شده اسـت. اگـر در معناى 
بیـت دّقـت کنیـم، خواهیم دید کـه معناى بیت بـا «خرامیدن» چندان دلنشـین نیسـت. 

ناصرخسـرو در یکـى دو بیت قبـل، مى گوید: 
کى توانى دید بى رنج آنچه نادان آن ندید تا نبینى رنج و ناموزى ز دانا علم حّق

همان گونـه کـه مى بینیـم، در ایـن بیـت مى گویـد: بـراى آموختـن و کسـب علـم، بایـد 
زحمـت بکشـى. سـپس، بیت مورد بحـث را مى آورد و به زبان سـاده و کوتـاه مى گوید: اگر 
مى خواهـى بچـرى، بایـد بچمى . حال که معناى بیـت، به معناى «چمیدن»  وابسته اسـت، 
بایـد بدانیـم کـه یکـى از معانـى «چمیدن» خم شـدن اسـت. ایـن واژه امـروزه، در گویش 
لـرى لرسـتانى، بـا همین کیفیت و معنا اسـتفاده مى شـود. ضرورى اسـت، اضافه شـود که 
«چریـدن اسـتعارة تبعى از بهره بردن» اسـت (محمدى و برزگر خالقـى 1391، ص. 196). 
از ایـن رو، ناصرخسـرو مى خواهـد بگویـد، اگر مى خواهى بهـره ببرى، باید زحمت بکشـى، 

همان گونـه کـه بـراى چریدن باید خم شـوى.
ـ قصیده 14، بیت 35:

بعمـدا  بندنـدش  کـه  کفتـارى  کفتـار چـو  نیسـت  اینجـا  کـه  همى گویـد 
در ایـن شـرح دربـارة این بیت آمده اسـت: «تو مانند کفتارى هسـتى که وقتـى او را گرفتار 
مى کننـد بـا پررویـى، اسـارت و گرفتـارى خـود را کتمـان مى کنـد و مى گویـد کـو کفتار، 
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اینجـا کفتـارى نیسـت» (دزفولیـان، 1387، ص. 134). به این نکته اشـاره نشده اسـت که 
مبنـاى ایـن سـخن در مورد کفتار چیسـت و کفتـار چگونه و بـا چه زبانـى مى گوید کفتار 
کـو؟ کفتـارى اینجـا نیسـت. بى گمـان، نویسـنده در شـرح این بیت بـه خطا رفته و شـرح 
آن بـه گونه اى دیگر اسـت. «بیت اشـاره اسـت به مثـل معـروف :«َخاِمـِرى أمَّ َعاِمر.(پنهان 
شـو اى کفتـار(اّم عامـر)، زیـرا هنگام صید کفتـار، صّیاد با سـخنان نرم و بـا گفتن خامرى 
امّ عامـر کفتـار را بیـرون مى کشـد و دهنـش را مى بنـدد» (محقـق 1386، ج1، ص. 154).
قدمـا تصـور مى کردنـد کـه کفتـار بـه صـداى خـوش، عالقه منـد اسـت. از ایـن رو، هرگاه 
مى خواسـتند کفتارى را شـکار کنند، با سـاز و آواز به سـوى النۀ او مى رفتند و مى گفتند: 
«کفتـار در خانـه  اسـت؟ کفتـار در خانـه نیسـت؟» و تصـور مى کردنـد، با این سـخنان، او 
را اغفـال مى کننـد و کفتـار در سـوراخ خـود مى مانـد و تالشـى بـراى فـرار نمى کنـد و 
شـکار مى شـود. (فرهنگ اشـارات، ذیـل کفتار) با ایـن توضیحات، ناصرخسـرو در این بیت 
مى گویـد: «گناهـان را بـر پشـت خود بارکـرده اى؛ اّمـا باز هـم اّدعاى سـبک بارى مى کنى؛ 
مثـل آن کفتـارى هسـتى که فریفتۀ گفتار مى شـود و بـه دام مى افتد» (محمـدى و برزگر 

خالقـى، 1391،ص. 82).
- قصیده 51، بیت 55:

خیـزم خبـرى پرسـم از آن درج مخبـّر این زّر کجا در شود از مشک از آن پس ؟ 
نویسـنده در شـرح بیـت، ضمن بیان توضیحاتـى، به این نتیجه مى سـد که: «حاصل 
بیـت: بـه دنبـال ایـن زر و مشـک رفتـم تـا خبـرى از دهـان دانایـى بشـنوم» (دزفولیـان، 

1387، ص. 189). 
بیـت مذکـور بر اسـاس نسـخۀ مینـوى و محقق ذکـر شده اسـت. بیت با ایـن کیفیت، 
مبهـم اسـت. از ایـن رو، بـراى درك بهتـر آن، بـه چنـد بیـت قبل اشـاره مى شـود. قبل از 

بیـت مورد بحـث، ایـن دو بیت آمده اسـت:
یا هم به مثل کوه و زو دانش چون زر دانا به مثل مـشک و زو دانــش چون بـوى

مزّور  چون بوى و زر از مشک جداگردد و ز سنگ  مشک  شود  و  سنگ  شود  بى قدر 
مـخبّر  این زر کــجا درشـود از مـشک از آن پس  درج  آن  از  پرسم  خبرى  خیزم 

                                                                                                         (همان)
بیـت سـوم بـه خاطـر تصحیفى کـه بـه آن وارد شده اسـت، معناى درسـت و روشـنى 
نـدارد. اگـر ابیـات را از نظـر بگذرانیـم، متوجـه خواهیم شـد که شـاعر در بیـت اول، دانا را 
بـه ُمشـک و دانـش وى را به بوى ُمشـک ماننـد کـرده  و در ادامه و در مصراع دوم، تشـبیه 
دوم را آورده اسـت کـه یـک بـار دیگـر، دانا را بـه کوه و دانـش وى را بـه زر و طالیى که در 
کـوه وجـود دارد، ماننـد کرده اسـت. ناصرخسـرو در این بیـت مى گوید: دانا همانند ُمشـک 
اسـت و دانـش وى، هماننـد بوى آن مشـک اسـت؛ یا هماننـد (دانا) کوه اسـت و دانش وى 
هماننـد زِر موجـود در کوه  اسـت. (اشـاره به معـادن موجود در کوه) در بیـت دوم مى گوید: 

نقدى و نظرى
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

«اگـر بـو از مشـک و زر از کـوه جـدا شـود (مشـک بو نداشـته باشـد و کوه هم زر نداشـته 
باشـد) سـنگ (کـوه) بى ارزش مى شـود و مشـک نیز دروغیـن و بى ارزش مى شـود». 

تـا بیت سـوم مشـکلى در ابیات دیده نمى شـود، امـا در مصراع اّول بیت سـوم این گونه 
آمده اسـت: «ایـن زر کجـا درشـود از مشـک از آن پـس». با اسـتناد به ابیات پیشـین، این 
بیـت بـه ایـن صـورت بى گمـان نادرسـت اسـت، چراکـه «زر» و «مشـک» در دو تشـبیه 
جداگانـه اسـتفاده شـده اند و تنها مشـّبهى یکسـان داشـته اند. از ایـن رو، نمى تـوان در این 
بیـت ایـن دو را مرتبـط بـه هـم دانسـت و گفت: «ایـن زر از مشـک کجا مـى رود». حال با 
توجـه بـه عـدم صحـت بیت بـه این گونـه، شـرح هاى دیگـرى را که بـر آن آمده اسـت، نیز 

مى کنیم.  بررسـى 
این بیت در نسخۀ مرحوم تقوى به این صورت آمده است:

خیـزم خبـرى پرسـم از آن درج مخبـّر چون بوى و زر از دانش و از مشک از آن پس 
ادیـب پیشـاورى در شـرح بیـت مى نویسـد: «به طـور لف و نشـر غیرمرتب چـون بوى 
از مشـک و زر از کان از ایـن پـس برخیـزم...» حاصـل بیت: به دنبال این زر و مشـک رفتم 

تـا خبـرى از دهان دانایى بشـنوم» (طاهرى مبارکـه، 1392، ص. 189). 
بیـت بـه چنـد دلیـل نمى توانـد این گونـه باشـد و ایـن معنـا خطـا اسـت. نکتـۀ اّول 
این کـه در ایـن چنـد بیـت، دانـش بـه زر و مشـک ماننـد شده اسـت، اّما مصحـح محترم 
زاویـه را رو بـه خـود تغییـر مى دهد و سـخن را خطـاب به خـود مى کند. به زبانـى دیگر، 
خـود را بـه نوعـى غیرموجـه وارد تشـبیه مى کنـد. نکتـۀ دّوم این کـه از آنجا کـه در این 
بیـت، «بـوى» به مشـک برمى گـردد، قاعدتـاً باید بگوییـم، «زر» به «دانـش» برمى گردد، 
امـا ایـن دو هیـچ ارتباطـى بـا هـم ندارنـد. اگر یک بـار دیگـر، به معنـى ارائه شـده دّقت 
کنیـم، بیشـتر متوجـه عـدم ارتبـاط بیـن آن هـا خواهیـم شـد. نکتۀ سـّوم این اسـت که 
ایـن مصـرع بـه ایـن شـکل، ارتباطى بـا ابیات قبـل از خـود نـدارد، ارتباطى کـه ضرورتاً 
بایـد برقـرار باشـد. زیـرا ایـن بیـت هنـوز ادامـۀ تشـبیهات موجـود در ابیات قبل اسـت. 
بنابرایـن، تصحیـح بیـت به این صـورت، کامًال نادرسـت و نارواسـت و معنایـى قابل قبول 

از بیـت بـا این تصحیـح حاصل نمى شـود.
یکـى از شـارحان قصایـد ناصرخسـرو نیز در مـورد این بیت، نظـرى ارائه داده  اسـت و 
ضمـن معرفـى شـکل دیگرى از بیـت، نظر خود را در انتهـا بر آن مى افزاید: در نسـخه بدل 
چـاپ دانشـگاه مصـراع اول چنیـن اسـت: «ایـن بوى کجـا باشـد و آن راز از آن پـس»، اما 
بـا توجـه بـه بیـت قبل که صحبـت از «زر» و «سـنگ» نیـز بود شـاید در اصل مصـراع به 

جاى «مشـک»، «سـنگ» بوده است:
خیـزم خبـرى پرسـم از آن درج مخّبـراین زر کجا درشـود از سـنگ از آن پس 

در این صورت بیت هیچ اشکالى پیدا نمى کند (طاهرى مبارکه، 1392، ص. 190). 
آنچـه در نسـخه بـدل چـاپ دانشـگاه آمده اسـت، بـه همـان دلیلـى که شـارح محترم 
ذکـر کرده انـد، کامـًال مـردود و غیر قابـل دفـاع اسـت، اّمـا نظر ایشـان نیز صحیح نیسـت. 
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درسـت اسـت کـه بـه ایـن صـورت (ایـن زر کجـا درشـود از سـنگ از آن پس) بیـت هیچ 
اشـکالى پیـدا نمى کنـد، اّما تشـبیه دیگر موجـود در ابیـات، از نظر پنهان مانده اسـت و این 
خـود، اشـکالى اساسـى اسـت. اگر قرار بـود که شـاعر در پایان، تنها از یک تشـبیه سـخن 
بگویـد، دو تشـبیه در ابیـات نمـى آورد. ایـن نظر در مورد ایـن مصراع هم، بـه دلیل در نظر 

نگرفتن بخشـى از ابیات، نادرسـت اسـت. 
بـا در نظـر گرفتـن همـۀ جوانب، بـه نظر مى رسـد تنها با تغییـرى کوچـک در مصراع 
اول، مى تـوان بیـت را بـه بهترین شـکل ممکـن خواند و معنا کـرد. از آنجا کـه نگارندة این 
سـطور نسـخه بدلـى در اختیـار نـدارد، آنچـه بیـان مى کند، تنها نظر شـخصى و بر اسـاس 
تجربیـات تحقیـق در دیـوان ناصرخسـرو اسـت. به نظر مى رسـد، شـکل درسـت و نزدیک 

بـه صحِت بیـت، این گونه باشـد:
خیـزم خبـرى پرسـم از آن درج مخبـّراین زر کجا درشود و آن مشک از آن پس 

اگـر بیـت را بـه ایـن صورت در نظـر بگیریم، هم دو تشـبیه مذکـور در ابیـات قبل، در 
آن حضـور دارنـد، هـم ارتبـاط بیـت با ابیـات قبل،  حفظ مى شـود.

ـ قصیده 17، بیت 29:
شـمارى  شـکر  مـرا  کـه  شـمارم آنگـه  پَسـت  آن  از  پِسـت  مـن 

نویسـنده در شـرح بیت گفته اسـت: «اگر روزى مرا مانند شـکر شـیرین و ارزشـمند بدانى 
و براى من ارزشـى قائل بشـوى، من شـکر تو را آردى بى ارزش مى شـمارم، حتى شـکر  و 

سـپاس تو برایم بى ارزش اسـت» (دزفولیـان، 1387، ص. 148).
بى توجهـى شـارح بـه ابیات قبل و بعـد، موجب اشـتباه در معناى بیت شده اسـت. این 
بیـت بـا یـک بیت قبـل و یک بیـت بعد، ارتبـاط معنایـى دارد. به عبـارت دیگـر، این بیت 
بایـد بـا توجـه بـه ابیـات قبل و بعـد، معنى شـود. ابیـات زیر اگر بـا هم معنى شـوند، هیچ 

ابهامى در آن ها نیسـت.
نخواهـى  مـرا  بمنـش  تـو  خــواستارم تـا  کـه  مَنـت  مندیـش 
شـمارى  شـکر  مـرا  کـه  شـمارمآنگـه  آن  پسـت  از  پِسـت  مـن 
مـن  روغنـم  تـو  شـوى  مـوم  شـخارم گـر  منـت  شـوى  سـرکه  ور 

ناصرخسـرو در ایـن ابیـات مى گویـد، اگـر مـرا حرمـت دارى، مـن نیـز تـو را حرمـت 
خواهـم داشـت و اگـر بـه تنـدى برخورد کنـى، من سـخت تر برخـورد خواهم کـرد. با این 
توضیحـات، معنـاى ابیـات چنیـن اسـت: تا تـو مـرا از روى نیکویـى و نیک ذاتـى نخواهى، 
تصـور نکـن کـه مـن خواسـتار تو باشـم. (اگـر به مـن گمان نیک داشـته باشـى، مـن نیز 
خواسـتار تـو خواهـم بـود و نسـبت بـه تـو گمـان نیـک خواهـم داشـت). در ادامـۀ همین 
معنـى و در بیـت مـورد نظـر مـا مى گویـد: اگـر تو مـرا شـکر بشـمارى، پـس از آن من تو 
را پِسـت(آرد) مى شـمارم. (اگـر بـراى مـن ارزش قائل باشـى، بـراى تو ارزش قائـل خواهم 
شـد). در ادامـۀ ایـن معنـى، در بیت بعـد مى گوید: اگر تو موم شـوى، من بـه روغن تبدیل 

نقدى و نظرى
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

مى شـوم و اگـر سـرکه شـوى، مـن تبدیـل به نوشـادر خواهم شـد. (اگـر خوب باشـى، من 
نیـز خـوب خواهـم بـود و اگـر بد باشـى، بدتـر از تو خواهم شـد). 

ـ قصیده 22، بیت 18:
انبانـم گـر بـه باد تـو کنم خرمـن خـود را باد  در  بـاد  جـز  فـردا  نبـود 

در شـرح بیـت آمده اسـت: «باد : مجـازاً میـل و اراده . بادکردن: کنایه از نیسـت و نابود 
کـردن. باد در انبان داشـتن: کنایه از تهى دسـتى اسـت» (دزفولیـان، 1387، ص. 159).

بـا توجـه بـه آنچـه در شـرح بیـت آمده اسـت، ایـن معنـى از آن دریافت مى شـود: اگر 
مطابـق میـل تـو، خـودم را نیسـت و نابود کنـم، (یا خرمـن خودم را نیسـت و نابـود کنم) 
تهـى دسـت خواهـم شـد. دریافـت چنین معنـاى دم دسـت و نازلى بـراى بیـت، جفاى به 
ناصرخسـرو اسـت. آنچه نویسـندة محتـرم از بیـت دریافت کرده اند، با سـخن ناصرخسـرو 
انـدك تفاوتـى دارد. خرمـن را بـاد کـردن در ایـن بیـت، بـه هیـچ روى به معنى نیسـت و 
نابود کردن نیسـت. خرمن را باد کردن، اشـاره اسـت به کارى که کشـاورزان پس از جمع 
کـردن و خرمن کـوب کـردن محصـول خـود، انجـام  مى دادنـد و آن جداکـردن کاه و دانـۀ 
خرمـن، بـا پرتـاب کـردن آن در مسـیر باد اسـت؛ به ایـن صورت کـه در هنـگام وزش باد، 
محصـول خرمن کوب شـده را در مقابـل مسـیر وزش باد، به آسـمان پرتـاب مى کردند، دانه 
بـه زمیـن مى افتـاد و کاه بـه همراه بـاد، از دانه جدا مى شـد. الزم به توضیح اسـت که براى 
انجـام ایـن کار، هـر بادى مناسـب نبـود و گاه، بادى که مسـیر یـا سـرعت وزش آن، مورد 
نظـر کشـاورزان نبـود، موجب نابودى محصول و دسـت رنج کشـاورز مى شـد. از ایـن رو، به 
بـاد کسـى خرمـن را بـاد دادن یا باد کردن، کنایه  اسـت بـه معناى مطابق میـل و ارادة آن 
کـس عمـل کـردن، طبق نظر آن شـخص عمل کـردن. با ایـن توضیحـات، در مى یابیم که 
بـاد کـردن خرمـن در ایـن بیت، بـه معنـاى نابود کـردن نیسـت. ناصرخسـرو در این بیت 
مى گویـد: اگـر مطابـق میـل و ارادة تـو عمل کنـم، بى گمان چیـزى حاصل نخواهـم کرد . 

ـ قصیده 22، بیت 26:
دندانـم گـر به دنـدان ز جهـان خیـره درآویزم بـن  از  ببرنـد  نهلنـدم ، 

نویسـنده بیـت را این گونـه معنـى کرده اسـت: «اگـر بیهـوده بـا چنـگ و دنـدان و 
بـا تمـام وجـود بـه ایـن دنیـا درآویـزم و آن  را محکـم بگیـرم، سرنوشـت مـرا نمى گـذارد، 
چنیـن کار مى کنـم و چنـان مـرا به سـوى مـرگ مى کشـاند کـه دندانهایم از ریشـه کنده 

.(160  :1387 شـود»(دزفولیان، 
اغلـب شـارحان مصـرع دوم را  این گونـه خوانده انـد: «ببرنـد از بن، دندانم» که نادرسـت 
اسـت و در ایـن بیـت «دنـدان را از بـن بریدن» معناى درسـتى نـدارد. گذشـته از این، فعل 
مصرع دوم «بریدن» اسـت. حال آن که نویسـندة محترم آن را «کندن» خوانده اسـت؛ روشـن 
اسـت کـه ما مجـاز به این گونه معنى کردن شـعر فارسـى نیسـتیم. ناصرخسـرو در این بیت 
مى گویـد: «اگـر بـا تمـام وجـود و تالش هـاى فـراوان، خـود را وابسـته به ایـن دنیا کنـم و با 
چنـگ و دنـدان آن را محکـم بگیـرم، فایـده اى نـدارد، چـرا کـه مـرا رهـا نمى کنند و مـرا از 
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دنیایـى کـه از صمیـم قلب آن را دوسـت دارم، جدا مى کننـد» (امرایـى، 1394، ص. 47).
ـ قصیده 22، بیت 49:

نکشـد در قفـس خویـش بـه دسـتانم پیـش دنیـا نکنـم دسـت همـى تـا او 
بیـت این گونـه معنـى شده اسـت: «مـن به ایـن دنیـا و مظاهر آن دسـت نمى زنـم و از 
آن تمتـع نمى جویـم تـا او یعنى سـلطان خراسـان بـا مکر و حیلـه و سـخنان ظاهر فریب 

خـود، مـرا به قفس خود نکشـاند و فریـب ندهـد» (دزفولیـان، 1387، ص. 161).
همان طـور که مى بینیم، در این بیت «خویش»، سـلطان خراسـان دانسـته شده اسـت. 
مشـخص نیسـت چگونه مرجع این ضمیر (خویش)، سـلطان خراسـان تلقى شـده و قفس 
سـلطان خراسـان چـه معنایـى دارد؟ ناصرخسـرو در ایـن بیت، معتقد اسـت اگر بـه دنیا و 
وابسـتگى هاى آن دسـت زدى، دلبسـتۀ آن خواهى شـد. به همین خاطر، از این دلبسـتگى 
بـا عنـوان قفـس یـاد کرده اسـت. بـا ایـن توضیحـات، مى تـوان بـه یقیـن گفت کـه مرجع 
ضمیـر مشـترك «خویـش» دنیـا اسـت و بـه این ترتیـب معنایى دلچسـب تر و مقـرون به 
صحـت از بیـت حاصـل مى شـود. ناصرخسـرو در ایـن بیـت مى گوید: بـراى آن کـه گرفتار 
و دلبسـتۀ دنیـا و مادیـات نشـوم، هیـچ گاه بـه آن هـا نزدیـک نمى شـوم و از آن بهـره اى 

نمى برم(بـا آن هـا میانه اى نـدارم). 
ـ قصیده 25، بیت 3:

از رگ و مویست و استخوان و پى و خون؟آن که شریفست، همچو دون نه به ترکیب 
شـارح محتـرم بیـت را این گونه کرده اسـت: «آن که: مراد روح آدمى اسـت. آن که شـریف و 
ارزشـمند اسـت روح آدمى اسـت که جوهر مجرد غیرمادى اسـت و مانند جسـم از رگ و 

مـوى و اسـتخوان و پى و خون ترکیب نیافته اسـت» (دزفولیـان، 1387،ص. 168).
در مـورد ایـن بیـت، چنـد سـؤال بـه ذهـن مى رسـد. اول این که بـه چه قرینـه اى و به 
چـه دلیلـى منظور از «آن که» روح اسـت؟ فـرض کنیم، منظور از «آن که» روح اسـت، مگر 
نـه این کـه در معنـى بیـت، باید همان منظـور و غرض نهایى مورد نظر شـاعر آورده شـود؟ 
چـرا در معنـى بیـت، «آن کـه» بـا همـان کیفیت و همان شـکل و معنـا تکرار شده اسـت؟ 
سـؤال دیگـر آن اسـت کـه مگـر نـه این کـه فعـل مصـرع دوم، فعلى مثبـت اسـت؟ به چه 
دلیـل و چـرا منفـى معنـى شده اسـت؟ نکتـۀ دیگـر ایـن کـه نویسـنده بـا چـه توضیحى، 
عالمـت سـؤال پایـان بیـت را از نظر پنهان داشـته اند؟ مگر نـه این که باید به چاپ اسـاس 
پایبنـد بـود؟ بى گمـان چنین برداشـتى از بیـت و تغییر دادن عبـارات و معانـى لغات براى 
معنـى کـردن آن، نادرسـت و کامـًال نارواسـت. بـراى پى بردن بـه معناى دقیق و درسـت، 
کافـى اسـت دو بیـت قبـل را از نظر بگذرانیـم. ناصرخسـرو در این بیت مى خواهـد بگوید، 
شـریف بـودن بـه ظواهـر و جسـم و دیگر امور مـادى و ظاهرى نیسـت. با ایـن توضیحات، 
معنـى بیت چنین اسـت: انسـان هاى شـریف و افـراد دون، همه ظاهر و جسـمى مانند هم 
دارنـد. (شـریف و وضیـع ظاهر و جسـمى مادى و مانند هـم دارند. از این رو، شـریف بودن 
بـه چیـزى وراى ایـن ظواهـر و امور مادى اسـت). به عبـارت دیگر، منظور ناصرخسـرو این 

نقدى و نظرى
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اسـت: مگر نه این که انسـان شـریف، همانند فرد وضیع از رگ و پوسـت و اسـتخوان و مو 
و... سـاخته شده است؟

ـ قصیده 25، بیت 8:
را  فریشـتگى  و  دیـوى  و  بـد  و  سـوى خردمنـد هسـت مایـه و قانـون نیـک 

نویسـنده بیـت را چنیـن معنـى کرده اسـت: «در ایـن دنیـا هیـچ کـس بى ضابطـه و بدون 
زمینـۀ قبلـى بـه جایى نمى  رسـد، اگر کسـى شـیطان و بـد مى شـود، خمیر مایـۀ او چنین 
بوده اسـت و برعکـس، اگـر کسـى خـوب و نیکـو و فرشـته مى گـردد، خمیر مایـۀ او نیـک 

بوده اسـت» (دزفولیـان، 1387، ص. 168).
آنچـه نویسـنده محتـرم از بیـت دریافته اسـت، بـا دیـدگاه و نظـر ناصرخسـرو متفاوت 
اسـت. بـا تأییـد این نظر، بایـد ناصرخسـرو را جبرگرا دانسـت، چرا که در بیت گفته اسـت، 
خـوب یـا بـد شـدن بـه خمیر مایۀ انسـان وابسـته اسـت و نه چیـز دیگـر. بنابراین، انسـان 
یـا نیـک اسـت یا بـد و اعمـال در خوبى و بـدى دخالتى نـدارد. حـال آن که تنهـا توجه به 
چنـد بیـت بعـد همیـن قصیده، بر این سـخن خـط بطالن مى کشـد. ناصرخسـرو در ادامۀ 

همیـن قصیـده مى گوید:
خواهـى ایدون گـراى و خواهـى ایدون راه تو زى خیر و شـّر هر دو گشاده ست 

روشـن اسـت کـه در این شـرح، معناى بیت بسـیار بـه هم آمیخته شده اسـت، بـه گونه اى 
کـه درك معنـاى داده شـده از بیـت، دشـوار تر از خـود بیت اسـت. معنى بیـت کامًال روش 
و هویـدا اسـت و نیـازى بـه ایـن همه تفصیـل نـدارد. ناصرخسـرو مى گوید: خردمنـد راه و 
روش و اصـول و اسـاس نیکـى و بـدى و دیـو شـدن و فرشـته شـدن را مى دانـد. (خردمند 

مى دانـد چگونـه مى تـوان فرشـته و چگونـه مى توان دیو شـد).
ـ قصیده 26، بیت 13:

بى دیـن رخ  درد  ز  شـود  چـون گرد خود کنى تـو ز دین پَرچین پُرچیـن 
بیـت این گونـه معنـى شده اسـت: «اگـر بـه دور خـود دیـوارى از دیـن و ایمان نکشـى، آنقدر 
رنـج و عذاب مى بینى که رخسـارت زرد و نحیف خواهد شـد» (دزفولیـان، 1387، ص. 172).
نیـازى بـه هیـچ توضیحى نیسـت که دریافت شـارح از بیت نادرسـت اسـت. مشـخص 
نیسـت کـه چـرا «بى دین» در بیـت نادیـده گرفته شـده و در معناى بیت، هیـچ جایگاهى 
ندارد؟ بیت بسـیار سـاده اسـت و بدون کم ترین تالش ذهنى، معناى آن قابل درك اسـت. 
ناصرخسـرو در ایـن بیـت مى گویـد: اگـر حصـارى از دیـن و ایمان بـه دور خود بکشـى (با 

دیـن و ایمـان شـوى)، افـراد بى دین از ایـن کار تو خشـمگین و ناراحت خواهند شـد.
ـ قصیده 28، بیت 29:

مؤمـن نـه مقصـر بـود اى پیر نـه غالى خـوارى مکش و کبر مکن بر ره دین رو 
نویسـنده در شـرح بیـت، تنهـا دو واژة آن را معنا کرده اسـت: «مقّصر: کسـى که در کار 
خـود اهمـال کنـد، کوتاهى کننده، سـهل انگار، ضعیف. غالـى: متکبر و مغـرور» (دزفولیان، 
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1387، ص. 180).
بـا مـرور معانـى لغـات مى تـوان در یافـت کـه یکـى از واژه ها درسـت معنا نشده اسـت. 
ایـن دو واژه دقیقـاً از نظـر معنایى مقابل هم  هسـتند. «غالى» به معناى غلو کننده، کسـى 
کـه در کارى زیـاده روى مى کنـد، از حـد گذراننـده. بـا ایـن توضیـح، معنـاى بیـت روشـن 
اسـت: «نـه متکبـّر بـاش و نه خـود را خوار و زبـون کن، زیرا مؤمن واقعى کسـى اسـت که 
در کارهایـش نـه کوتاهـى کنـد و نـه زیـاده روى (در اموراتش حـد میانه را نگه مـى دارد)» 

(امرایـى، 1394، ص. 121).
ـ قصیده 30، بیت 8:

بـس تـرا  مـن  ناگشـتِن  سـیر  تـو  نشـانى ز  بگفتـم  کـه ت  بریـن  جهانـا، 
ایـن بیـت این گونـه شـرح شده اسـت: «مـن چنـان بلنـد همتم که سـفرة تـو (جهـان) مرا 
سـیر نمى کنـد و بهتریـن نشـان تـو همین اسـت که هیـچ کس را سـیر نمى کنـى، پس تو 

میزبـان بـد و بخیلى هسـتى» (دزفولیـان، 1387، ص. 185).
دّقـت در ایـن معنى روشـن مى کنـد که آنچه بـراى بیت ارائـه شده اسـت، به هیچ  روى 
از آن بـر نمى آیـد. شـارح محتـرم مرجـع «ایـن» را در  همیـن بیـت جسـتجو کرده انـد. از 
ایـن رو، معنـاى شایسـته اى بـراى آن ذکـر نکرده انـد. «ایـن که ت بگفتـم» به ابیـات قبل 
برمى گـردد و آن مطالبـى اسـت که شـاعر در مورد دنیـا و ویژگى هاى آن گفته اسـت. نکتۀ 
دیگـر این کـه روشـن نیسـت، «بلنـد همـت و بزرگ بـودن خـود» از کجاى بیـت برمى آید 
کـه شـارح از آن یـاد کرده اسـت؟ در شـرح مصرع اول گفته انـد: «من چون بلنـد همتم مرا 
سـیر نمى کنى» و در ادامه بیان مى دارند: «بهترین نشـان تو این اسـت که کسـى را سـیر 
نمى کنـى» همان گونـه کـه مى بینیـم، دو بخـش معنـاى بیـت، نفى کننـدة هـم هسـتند. 
بـا ایـن توضیحـات، درمى یابیـم کـه شـرحى کـه از ایـن بیـت در کتـاب مـورد بحـث مـا 
آمده اسـت، به هیچ روى، شـرحى شایسـته نیسـت. ناصرخسـرو در این بیت مى گوید: این 
مطالبـى کـه در مـورد تـو گفتـم (ابیات قبل)، بهترین نشـان و دالیلى اسـت کـه بگویم: تو 
نمى توانـى مـرا ارضـاء کنى. از ایـن رو، این شایسـتگى را ندارى که مرا مشـغول خود کنى.

نتیجه گیرى
بـا بررسـى ایـن کتـاب و بیان خالصـه اى از مـوارد مورد نظر، مى تـوان به این نتیجه رسـید 
کـه شـارح محتـرم در این کتاب، اشـارات قرآن و حدیـث را آن گونه که شایسته اسـت، ذکر 
نکـرده، در بسـیارى از مـوارد، تنهـا بـر اسـاس باورهاى خـود، حکمـى دربارة ابیـات صادر 
نمـوده و بـه اشـارات و نشـانه هاى موجـود در متـن توجهى نکرده اسـت. بسـیارى از ابیات 
دشـوار شـرح نشـده و در مقابـل، لغات، عبارات و ابیاتى شـرح شده اسـت کـه مخاطب نیاز 
چندانـى بـه آن هـا نـدارد. کوتـاه سـخن این که بررسـى کتـاب، مبّیـن این حقیقت اسـت 
کـه در شـرح ابیـات اشـکاالت فراوانـى وجـود دارد کـه ضرورى اسـت در چاپ هـاى بعدى 

مرتفع شـود.

نقدى و نظرى
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ناصرخسـرو. بازبینـى و اصـالح مهـدى نوریـان، تهـران: دانشـگاه تهـران.
محمـدى، محمدحسـین و محمدرضـا برزگـر خالقـى (1391). شـرح دیـوان حکیـم ناصرخسـرو 

قبادیانـى. تهـران: انتشـارات زّوار.
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چکیده 
کتـاب همـزاد اثـر اتو رانـک(1939ـ1884.م)،  روانـکاو و روان تحلیل گر اتریشـى تبار در پنج فصل 
بـا عناویـن «شـرح مسـئله»، «مثال هایـى از همـزاد در ادبیـات»، «زندگى نامه به عنوان پیشـینۀ 
ادبـى»، «همـزاد در انسان شناسـى» و «خودشـیفتگى و همـزاد» تدویـن شـده و اخیـراً توسـط 
سـبا مقـدم بـه زبـان فارسـى برگردانده شده اسـت. ایـن کتاب، یکـى از آثـار پراهمیت اتـو رانک 
در راسـتاى مطالعـۀ دغدغه هـاى الینفـک روح بشـر در طـول تاریـخ و انعـکاس آن در ادبیات به 
عنـوان بسـترى ظرفیت منـد و ُمسـتعد بـراى پرورش این دغدغه هاسـت کـه از میل و نیاز انسـان 
بـه نامیرایـى و جاودانگـى سرچشـمه مى گیـرد. ایـن مقاله مرورى بر ایـن کتاب با توجـه به دیگر 

آثـار ایـن پژوهشـگر برجسـته، چون اسـطورة تولد قهرمـان و جراحت تولد اسـت.

کلید واژه: روان شناسى ادبیات، اسطوره، اتو رانک، همزاد

مقدمه:
روان پزشـک  و  اتریشـى تبار  روان تحلیل گـر  و  روانـکاو  (1939ـ1884.م) ،  رنـک  اتـو 
هـم زادگاه زیگمونـد فرویـد، از شـاگردان و همـکاران مشـهور وى بـود کـه بیسـت سـال 
پـس از شـاگردى و همـکارى نزدیـک بـا بنیان گـذار روانـکاوى نویـن از او کنـاره گرفت. 
در میـان آثـار و مطالعـات روان شناسـى هسـتى گرایانه و روان درمـان اگزیستانسـیال کـه 
از مهم تریـن دغدغه هـاى رنـک و دسـتاوردهاى جدیـد او بـراى انسـان مـدرن اسـت، 
مى تـوان بـه پیونـد مطالعات او با اسـطوره و ادبیـات و اهمیت آن ها در تحلیل داسـتان ها 
و قصه هـاى کالسـیک جهـان توجه کـرد. با توجـه به رویکرِد روان شناسـى به اسـطوره و 
ادبیـات، دانشـى جدیـد و بینارشـته اى ظهـور مى نماید که خود بسـترى را بـراى تحلیل 

 نسرین شکیبی ممتاز  
nasrinshakibi@yahoo.com  دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسِی دانشگاه الزهراء

همزاد، خوِد نامیرا
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

روان کاوانـه و اسطوره شناسـانۀ  خویشـکارى هاى قهرمانـان بـه عنوان مهم تریـن عنصر در 
داسـتان ها و قصه هـا فراهـم مـى آورد و از حقایـق تـازه اى دربـارة  نهـاد بشـر و عالیـق و 

آرزوهـاى او پـرده برمى دارد. 
اتـو رنـک در دو رویکـرد بـه مطالعه و بررسـى داسـتان هاى اسـطوره اى و روایت هاى 
عامیانـه مى پـردازد. او در رویکـرد نخسـت، در کتـاب اسـطورة تولـد قهرمان1 بـه تحلیل 
اسـطوره ها در سـنت فرویـد مى پـردازد و بـا محوریـت مقولـۀ قهرمـان بیش از هر کسـى 
بـه موضـوع نحـوة تولد قهرمـان و ابعاد گسـتردة  اسـطوره اى آن مى پردازد و بـراى اثبات 
اندیشـه هاى خود، از بیش از سـى داسـتان اسـطوره اى سـود مى برد. او با تأسـى از فروید 
در تحلیـل اسـطوره ها و نیـز بـا هم طراز دانسـتن اسـطوره و رؤیا، اسـطورة  قهرمـان را به 
نحـوى تعریـف مى کنـد کـه اگرچـه موازیـن آن جدیـد نمى نماید، ولـى از اصالـت نظریۀ  
فرویـد دربـارة  اسـطوره و داسـتان هاى اسـطوره اى خبـر مى دهـد. در آراى او، تولـد و بقا 
بـه کارهـاى بـزرگ قهرمانـى مبـدل مى شـود و حتـى اسـطوره هاى خلقـت، بـه منزلـۀ 
تحقـق کار آفرینـش عالـم لحـاظ مى شـوند کـه از ناحیـۀ  قهرمـان صـورت گرفته اسـت. 
وجه تشـابه این داسـتان ها، قهرمانانى هسـتند که از چشـم اندازهاى اسـاطیرى مشترکى 
برخوردارنـد. در حقیقـت، تولـد قهرمـان که رنـک آ ن را در آثـار خویش، عملـى قهرمانانه 
قلمـداد مى نمایـد، تمهیـدى اسـت براى رفتارهـاى الگومنـد و اسـطوره مدارى که پس از 
تولـد و در دوران بزرگسـالى از قهرمـان سـر مى زند. از ایـن رو، خاسـتگاه ها و کارکردهاى 
مشـترك میـان قهرمانـان مختلـف، آنـان را در گسـتره اى از روابـط اسـطوره اى و آیینـى 
بـه یکدیگـر متصـل مى سـازد کـه رنک منشـأ آن را قـوة  ذهن و نیـروى تخیل بشـر تلقى 
مى کنـد. رنـک با انتشـار کتاب جراحـت تولـد2، حرکتى بنیادیـن در اصول تفکـرات خود 
نشـان داد. وى در ایـن کتـاب هنـوز همچون فروید اسـطوره را برآورنـدة  آرزو مى داند، اما 
آرزویـى کـه اکنـون باید بـرآورده شـود. آرزویى کـه در آراى وى در این کتـاب جایگاهى 

■ رنک، اتو (1397). همــزاد یک مطالعۀ روانکاوانه. 
ترجمۀ سبا مقدم. تهران: افکار.
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همزاد، خوِد نامیرا

محـورى مى یابـد، میـل بـه عـدم تولـد یـا ایجـاد زهدانـى دومیـن در صـورت تحقق آن 
اسـت. در ایـن کتـاب بر خالف اثر پیشـین وى که همـواره پدر در معرض انتقـاد و انتقام 
قهرمـان قـرار داشـت، مـادر مقصر اصلى اسـت، زیـرا قهرمان را بـه دنیا آورده اسـت. رنک 
کـور شـدن ادیـپ را در پایـان ماجرایـش، نمادى از بازگشـت او بـه تاریکى زهـدان مادر 
تصـور مى کنـد. او حتـى اسـطورة «آدونیس» را بـه عنوان مـوردى از پیوند پیشـاادیپى و 
نـه ادیپـى بـه مـادر لحاظ مى کنـد، زیرا علیرغـم تولد و زیسـتن در این عالم، بر آن اسـت 

 .(Rank, 1929: 43) تـا هیـچ گاه از امنیـت زهدان مـادر  دور نگـردد
اتـو رنـک در مرحلـۀ  دوم از تفکـرات روان کاوانـۀ  خـود، به بیـان آرایى مى پـردازد که 
اندیشـه هاى پسـا فرویدى او را نمایـان مى سـازد. فرویـد فعـل تولـد را نخسـتین تجربـۀ  
اضطـراب و تشـویش مى دانسـت، در حالـى کـه رنـک هرگـز تولد را منشـأ اصلى یـا تنها 
منشـأ اضطـراب و روان پریشـى قلمـداد نمى کنـد. او همـواره از فرع دانسـتن عقـدة  ادیپ 
ـ کـه ضرورتـاً پـدر محـور اسـت  بـر ضربـۀ  روحـى تولـد ـ کـه ضرورتـاً مـادر محور اسـت  
اجتنـاب مى ورزید(سـگال، 1389، ص. 172). در ایـن مرحله، رنـک از آراى فروید فاصله 
گرفتـه و مـادر بـه عنـوان یـک رکـن مرکـزى در مرکـز اندیشـه هایش قـرار مى گیـرد. 
بـه زعـم او اضطـراِب جنیـن بـه هنـگام تولـد، منشـأ تمامـى ترس هـا و اضطراب هـاى 
بعـدى اوسـت. نـزاع بـا پـدر بـر سـر ایـن در مى گیـرد کـه پـدر مانـع از آن مى شـود 
کـه پسـر بتوانـد بـه زهـدان مـادر بازگـردد و نـه به ایـن دلیـل که پـدر تمایـالت ادیپى 
پسـر را سـد مى نمایـد. او در کتـاب جراحـت تولـد، بـه نحـو نظام منـدى زندگـى انسـان 
را چنـان تفسـیر مى کنـد تـا بـا ضربـۀ روحـى تولـد سـازگار گـردد. مى تـوان گفـت کـه 
ایـن روانـکاو اسـطوره اندیش بیـش از دیگـران بـه مسـألۀ  تولـد قهرمـان و تأثیـر آن بـر 
اعمـال قهرمانـى اشـاره دارد. بـه زعـم او تولـد یـک ضربـۀ  عمیق بـر جنین اسـت و او را 
از منظـر فیزیولوژیکـى و روانـى سـخت تحـت تأثیـر قـرار مى دهـد. او اضطـراِب سـخت 
لحظـۀ  تولـد را منشـأ تمـام اضطراب هایـى مى دانـد که در مراحـل بعـدى زندگى کودك 
ُرخ مى نماینـد (بلـوم، 1352، ص. 56). از نظـر فرویـد اعمـال قهرمانـى بـر چگونگى تولد 
غالـب اسـت و یونـگ نیـز تولـد قهرمـان را تولدى سـاده و طبیعـى قلمداد مى کنـد، زیرا 
در آراى او اعمـال قهرمانـى در دورة  بلـوغ و پـس از آن اسـت کـه اهمیـت مى یابـد، امـا 

مسـئلۀ تولـد در اندیشـه و آراى رنـک رنـگ و بـوى دیگـر دارد.
قهرمـان رنـک نیز مانند جوزف کمپبـل در چارچوبى خاص از رفتارهاى اسـطوره مند 
قـدم بـه جهـان ناشـناختۀ  بیـرون مى گـذارد و پـس از تثبیـت شـخصیت خـود در ایـن 
نظـام، طـى جریانـات و پیشـامدهایى، وارد مرحلـۀ  مهم تشـّرف مى شـود. در الگوى مورد 
نظـر وى، قهرمـان و اعمـال قهرمانانـه ، محـور داسـتان هاى اسـطوره اى اسـت. بنابرایـن، 
شـاخصه هاى متعـددى از جملـه: نحـوة  تولـد و چگونگى رشـد و تکامل جسـمى و روانى 
قهرمـان، اهمیـت ویـژه اى در تحلیـل ایـن نـوع از داسـتان ها دارد. قهرمانـان ایـن طیـف 
از داسـتان ها، اغلـب بـا تولـدى خـاص کـه حـاوى وقایعـى شـگفت انگیز در پیـش و پس 
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

از خـود اسـت، بـه دنیـا مى آینـد. کـودك با توجـه به شـرایط ناهمـوارى کـه در آن زاده 
مى شـود و نیـز بـا در نظـر گرفتـن الزاماتـى کـه جهـان اسـطوره بـر او غالـب مى سـازد، 
پـس از تولـد، از خانـوادة  خـود جـدا مى گـردد. سـپس با طى کـردن فرایندهایـى پس از 
دوره  بلـوغ، از گذشـتۀ  خـود آگاه مى شـود و بـه سـوى خانـواده و زادگاهـش بازمى گردد.

 
همزاد3 همچون خوِد نامیرا

افالطـون در رسـالۀ مشـهور ضیافـت، در فصلـى موسـوم به «افسـانۀ برش انسـان به نر و 
ماده»، در ضمن بحث هاى اریسـتوفانس و اروکسـى ماخوس با سـقراط در باب چیسـتى 
عشـق، بـه ایـن نکتـه اشـاره مى کنـد کـه شـکل انسـان نخسـتین گـرد بـوده و پشـت و 
پهلوهـاى او دایـره اى را تشـکیل مى داده اسـت. او داراى چهـار دسـت، چهـار پا، یک سـر 
و دو صـورت بـود کـه بـه چهـار جانـب نـگاه مى کـرد و بـر گردنـى گـرد قرار داشـت که 
بـر آن چهـار گـوش بـود (افالطـون، 1381، ص. 115)، امـا ایـن موجود دوپـاره به دلیل 
فریفتـه شـدن بـه قـدرت شـگفت انگیز خـود و تصمیم بـراى حمله بـه خدایان و تسـلط 
بـر آنـان، بـه فرمـان زئـوس از هـم ُمنفـک گردید و از این روسـت کـه افالطون عشـق را 
آرزوى آدمـى بـراى یافتـن نیمـۀ اصلـى خود قلمـداد مى نمایـد. از زمان افالطـون تا قرن 
بیسـتم و ظهـور کتـاب همـزاد کـه اهمیـت به سـزایى در تحلیل ایـن مفهـوم و نمودهاى 
مختلـف آن در روان و آثـار نویسـندگان مشـهور جهـان دارد، این خوِد ثانوى از اسـطوره 
تـا تجلیـات گوناگـون آن در آثـار حماسـى، داسـتان هاى عامیانـه، قصه هاى پریان، شـعر 
و تصاویـر متحـرك4 اصالـت معتنابهـى را از آِن خـود کرده اسـت کـه بخـش اعظـم آن، 
ریشـه در روان بشـر و بخـش ناخوآدگاهـى وى و جهان اسـرارآمیزى دارد کـه مى توان با 

راهکارهـاى مطالعـات روان شـناختى به آن دسـت یافت.
کتـاب همـزاد کـه در دو پیشـگفتار، یک دیباچـه و مقدمه و پنج فصل با عناوین «شـرح 
مسـأله»، «مثال هایـى از همـزاد در ادبیات»، «زندگى نامه به عنوان پیشـینۀ ادبـى»، «همزاد 
در انسان شناسـى» و «خودشـیفتگى و همزاد» تدوین شده اسـت، توسـط سـبا مقدم با نثرى 
سـلیس، یک دسـت و روان بـه زبـان فارسـى برگردانده شده اسـت. ایـن کتاب در حـوزة علم 
شـناخت روان بشـر، یکـى از آثـار بااهمّیت اتو رنک در راسـتاى مطالعـۀ دغدغه هاى الینفک 
روح بشـر در طـول تاریـخ و انعـکاس آن در ادبیـات به عنوان بسـترى ظرفیت مند و ُمسـتعد 
بـراى پـرورش ایـن دغدغه هاسـت که آن گونه کـه گهر همایون پـور در پیشـگفتار دوم کتاب 
مى گویـد، از میـل و نیاز انسـان بـه نامیرایى و جاودانگى سرچشـمه مى گیرد (رنـک، 1397، 
ص. 21). در حقیقـت، تأکیـد بـر وجـود همـزاد از نـگاه روان تحلیل گر رنک تـالش و تقالیى 
بـراى مقاومـت در برابر شـکنندگِى مفهوِم مـرگ و قاطعیِت بالتخفیـِف آن در جریان زندگى 
انسـان اسـت. نویسـندة پیشـگفتار دوم کتاب همزاد، تأکید سـاموئل بکت مبنى بـر انصراف 
از زندگـى پیـش از تولـد را دلیلـى ُمتقـن بر ایـن موضوع مى داند کـه این همزاد ماسـت که 
از زهـدان مـادر خـارج مى شـود و پـس از گـذراِن مسـیِر زندگـى به خاك سـپرده مى شـود 
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و «خـوِد او بـه زندگـى در بهشـت از دسـت نرفته، بطـن مادر، ادامـه مى دهد» (همـان: 22). 
آن گونـه کـه نویسـنده در مقدمۀ کتاب اشـاره مى کنـد، منتقـدان و تاریخ دانان قـرن نوزدهم 
کـه خـود قـرن شـکوفایى علمى اسـت، بـراى همـزاد تفسـیرى فراتـر از مفهوم ظاهـرى آن 
نیافته انـد و علـت اسـتفاده از آن را در داسـتان ها و قصه هـا یـا بـه عالقـۀ ویـژة نویسـنده بـه 
پدیده هـاى غیرواقعـى نسـبت داده اند و یا به تمایـل وى به ارائۀ ویژگى هاى بـارز خویش و به 
وجـود یـک دیگـرى مرتبط دانسـته اند. در واقع، اشـتیاق بـراى یافتن یک هسـتى فرامادى، 
زمینۀ مسـاعدى براى کشـف موجودات نشـانمندى بـه وجود آورد که به زعـم ریچارد م. میر 
در کتـاب مورد بحث، «نامطمئن از هویتشـان، گاه سـاکنین زمیـن و گاه متعلق به جایگاهى 

غیرزمینى هسـتند» (همان: 30). 
اتـو رنـک انگیـزة اصلـى پژوهـش خـود را در فصـل نخسـت کتـاب همـزاد، از فیلـم 
«دانشـجوى پـراگ»5 بـه دسـت آورد کـه او را بـه مطالعـۀ منابـع و توضیحـات ادبـى، 
روان شـناختى، اسـطوره مند و نژادشناسـانۀ مفهـوم همـزاد واداشـت و بـا تأکیـد بـر نیـاز 
ذاتـى بشـر بر عدم زوال هسـتى، متعاقـب مرگ و تمایل بـه جاودانگـى و نامیرایى، راهى 
بـر ارزش هـاى متافیزیـک و متعالـى در برابـر انسـان مـدرن گشـود و او را از راز بـزرگ 
جاودانگـى در مقابـل تهدیـد محتـوم مـرگ مطمئـن سـاخت. بـا بسـط ایـن مطالعات و 
تحلیـل آن هـا در داسـتان هاى مختلـف ادبـى، ایـن حقیقـت آشـکار مى گردد کـه همزاد 
روحانـى، قهرمـان نامیرایـى و عـدم زوال خـود را از طریـق همـزادش مسـجل مى سـازد، 
زیـرا همـزاد «نمایانگـر تضـاد بى پایـان و ابـدى بشـر با خود و دیگران اسـت، کشمکشـى 
میـان نیـاز بـه شـباهت و میـل بـه تفاوت اسـت» (همـان: 36). بـه عبارت دیگـر، حضور 
همـزاد تصریحـى ُمتقـن بـر وجود بخـش نامیـرا و ابدیت طلـِب آن بخش از وجود انسـان 
اسـت کـه سرنوشـت نهایـى خویـش را دسـتخوش اسـتیالى مرگ دانسـته و بـراى غلبه 
بـر آن، مفهومـى فراجسـمانى و فرازمینـى مى آفریند. ایـن تمثیل مقدس و رها از شـائبۀ 
مـاده و مـدت، سـاخت مایۀ بخـش مهمى از ادبیات فارسـى، به ویژه شـعر عرفانى اسـت و 
ایـن گمـان را تقویـت مى نمایـد که از زمان هـاى دور در دسـتگاه روانى بشـر و نهان خانۀ 
تودرتـوى ناخودآگاهـى وى گاه فروهرهـاى زرتشـتى در دیانـت زرتشـت و گاه جسـم 
هورقلیایـى در رسـاله هاى رمـزى شـیخ اشـراق و فرامـن متعالى اسـت که در بسـیارى از 
غزل هـاى عطـار و مولـوى رخ مى نماید و از سـیِر تعالِى روانى انسـان در طـول تاریخ پرده 
برمـى دارد. تقـى پورنامداریـان در مقالۀ «عطار و عقاید گنوسـى» به اهمیـت «طباع تام» 
بـه عنـوان فرشـتۀ فیلسـوف و همـزاد آسـمانى روح یا مِن روحانى انسـان مى پـردازد و او 
را یـادآور «نَرجمیـگ» یـا همزاد آسـمانى در دیانت مانوى و «دئنا»ى زرتشـتى به شـمار 
مـى آورد. (پورنامداریـان، 1394، ص. 2) همچنین به زعم ایشـان «آنچـه صوفیه از دیدار 
بـا حـق مى گوینـد، در واقـع دیدار با فرشـتۀ شـخصى یا مـن ملکوتى و آسـمانى خویش 

است» (همان: 5).
موضـوع همـزاد بـا تمـام نمودهـاى ادبـى و روان شـناختى در عرصـۀ سـینما و هنـر 

همزاد، خوِد نامیرا
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

سـاخت فیلـم چشـمگیر اسـت. بررسـى این مقولـه و نیـز اهمیـت «سـایه» و «آینه» در 
تبییـن آن در آثـارى مانند ماجراهاى شـب سـال نو اثر اورس، شـعر «لنا»، افسـانۀ پریان 
از گوتـه، تیتـان از ژان پـل، پادشـاه کوه هـاى آلپ و  اسـپند تریفـت از فردینانـد ریموند، 
تصویـر دوریـن گـرى از اسـکار وایلد، شـب دسـامبر از موسـت و همزاد از داستایفسـکى، 
فصـل دوم کتـاب را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. در تمامـى این آثـار، خصایـص رایج 
مشـترك بـا توجه به سـاختارهاى روانى یکسـان و هماننـد شـخصیت ها و قهرمانان مورد 
تحلیـل روان شـناختى قـرار گرفتـه و از ایـن منظـر که هـر انسـانى در این جهـان داراى 

یـک همزاد اسـت، بررسـى شده اسـت.
فصـل سـوم کتـاب همـزاد بـه بررسـى زندگى نامـۀ نویسـندگان مشـهورى همچـون 
هافمـن، ادگار آلـن پـو، ژان پـل، ماپاسـانت، ریمونـد و داستایفسـکى و وجـود عقده هاى 
ثابـت که منجر به بروز واکنش هاى مشـابه و یکسـانى مى گردد، اختصـاص دارد. زندگانى 
رنج آمیـز غالـب این نویسـندگان به شـگفتى نوشته هایشـان اسـت. آنـان در فرایند تولید 
آثـار ادبـى بـه تصویر آینـه اى همزاد و خـوِد دوم خویش در آینه و اشـکال مبـدل خیالى 
دیگـرى اشـاره مى کننـد کـه گاه در قالب شـمایل و تصاویر ترسـناك رخ مى نماید. ترس 
از مـرگ و زوال هسـتى، هـراس از ابتـال بـه جنـون، رویارویى بـا تروماهاى روانى شـدید، 
تعارض هـاى روان شـناختى بـا ایگـو، قدر مشـترك غالب نویسـندگان و هنرمندانى اسـت 

کـه زندگـى شخصى شـان مـورد کندوکاوهاى روان شناسـانه قرار گرفته اسـت. 
همسـانى سـایه بـا همـزاد و پیونـد افکار موهـوم خرافـى پیرامـون آن دو، مفاد فصل 
چهـارم کتاب را تشـکیل مى دهد. شامیسـو، اندرسـون و گوته آن دسـت از نویسـندگانى 
هسـتند کـه بـه زعم رنـک به طـور آگاهانه ایـن مضمـون را دسـت مایۀ آثار خویـش قرار 
داده انـد. آن گونـه کـه از بررسـى هاى رنـک برمى آیـد، ایـن قبیـل خرافات پیرامون سـایه 
بـه اندیشـۀ وجـود روِح نگهبـان ارتبـاط دارد و بـه مفهـوم همـزاد نزدیـک مى شـود، زیرا 
سـایه بدنـى را کـه متعلـق بـه آن اسـت، دنبـال مى نمایـد و محتـواى اصلـى بسـیارى از 
آثـار ادبـى و هنـرى را تشـکیل مى دهـد. عقیـدة روح هـاى محافـظ کـه نخسـتین بـار 
توسـط اى. ال. راچهلـز، نویسـندة مشـهور آلمانـى مطـرح مى گـردد، بـر این باور اسـتوار 
اسـت کـه همـزادى کـه تصویـر خـود را ببینـد، در عـرض یـک سـال خواهـد مـرد. او 
بـر ایـن نظـر اسـت کـه «اصـل معنـاى چنیـن اشـباحى، در ابتـدا خـوب بوده اسـت و 
تدریجـاً بـا قدرت گرفتـن اعتقاد بـه زندگى پس از مـرگ، معناى آسـیب زننده(مرگ) به 
خـود گرفته اسـت. بنابرایـن، سـایۀ فـرد که در طـول عمرش همچـون یـک روح همراه و 
یارى بخـش بوده اسـت، بایـد بـه یک روح ترسـناك آزارنـده اى که شـکنجه گِر فـرِد مورد 

حمایتـش اسـت و او را تـا پـاى مـرگ تعقیـب مى کنـد، تقلیل یابـد» (همـان: 128).
ارتبـاط سـایه یـا همـزاد فرد بـا جادو رنـک را بـه اندیشـه هاى جیمز فریـزر پیرامون 
ایـن مفهـوم پیونـد مى دهـد. افـکار خرافـه کـه پیـش از ایـن نیـز بـدان اشـاره شـد، 
ارتبـاط ماهـوى عمیقـى بـا ترس هـا و اضطراب هایـى دارد کـه غالـب ملت هـاى متمـدن 
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جهـان از سـایه بـا آن روبـه رو هسـتند. فریـزر در کتاب مشـهور شـاخۀ زّرین بـه موضوع 
«روح بـه عنـوان یـک سـایه و یـک انعـکاس» مى پـردازد و بـه ایـن نکتـه مى رسـد کـه 
«خرافه پرسـتى» مـا در بسـیارى از منعیـات و تابوهـا ریشـه در باورهـاى اقـوام وحشـى 
دارد. بـه زعـم فریـزر «بسـیارى از انسـان هاى اولیه بر این بـاور بودند کـه هرگونه صدمۀ 
وارد شـده بـه سـایه، بـه صاحب سـایه نیـز آسـیب مى زند و همیـن مسـئله غیب گویى و 

جادوگـرى را بـه وجود آورده اسـت» (همـان: 129).
علـم  بـا  و  اسـت  همـزاد  کتـاب  پایانـى  فصـل  عنـوان  همـزاد»  و  «خودشـیفتگى 
روانـکاوى نمى تـوان ایـن موضـوع را کـه مفهـوم مـرگ همـزاد رابطـۀ نزدیکى بـا معناى 
خودشـیفتگى دارد، امـرى تصادفـى تلقـى کـرد. از منظـر رنـک، علـت پذیرفتـه نشـدن 
گفته هـاى فریـزر دربـارة ایـن موضـوع در ایـن واقعیـت نهفتـه اسـت کـه تبییـن او از 
افسـانۀ نارسـیس، مسـئله را تنهـا به پرسـش پیرامـون خاسـتگاه معناى زیریـن باورهاى 
خرافـى تبدیـل مى نمایـد، زیـرا بـا تکیـه بر فریـزر از خـود مى پرسـیم که چرا در افسـانۀ 
نارسـیس، معنـاى مرگ آمیـزى کـه بـا همـزاد پیونـد خورده، مشـخصاً بـا انگیـزة مفهوم 
عشـق بـه خـود جایگزیـن شده اسـت (همـان: 158). او ذات مفهـوم نارسـیس را آن جـا 
کـه نشـان دهندة معنـاى روح و مـرگ در داسـتان هاى قومـى اسـت، چنـدان بـا موضوع 
همـزاد غریبـه نمى دانـد. ایـن دیدگاه نـه تنهـا در باورهاى اسـطوره  اى در مـورد آفرینش 
از طریـق درون اندیشـى آمده اسـت، بلکـه مهم تـر از آن، توسـط سـبک هاى ادبـى کـه 
موضـوع نارسـیس را در رأس موضوع هـاى همـراه بـا موضوع مـرگ قرار مى دهنـد، یافت 

مى شـود.6

نتیجه گیرى
کتـاب همـزاد بـه تحلیـل نقش مایه هـاى همـزاد در آثـار سـینمایى، شـعر و داسـتان 
مى پـردازد و رابطـۀ قهرمانـان ایـن دسـت از آثـار را بـا مقولـۀ هـراس از مـرگ و شـوق 
جاودانگـى بررسـى و تبییـن مى نمایـد. شـناخت همـزاد در ایـن مفهـوم کـه هر انسـانى 
در ایـن جهـان داراى یـک خویشـتِن دیگـر اسـت، راهـى بـر شـناخِت حقیقـِت خـود و 
درِك نوعـى اتحـاد کیهانـى در نهـاِن هسـتى مى گشـاید و سـیِر تعالـِى روانـى انسـان را 

سهل الوصول مى نماید. 

پى نوشت 
1.  The Myth of the birth of the hero

2.  Trauma of the birth

3.  The Double

4.  Animation

5. فیلـم «دانشـجویى در پـراگ» یـا «دانشـجوى پـراگ»، محصـول کشـور آلمـان در سـال 1913 و بـه 

همزاد، خوِد نامیرا
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

کارگردانـى پـل وگنـر و اسـتالن راى از نمونه هـاى نخسـت ژانـر وحشـت اسـت. 
6. شـیفتگى نارسیسـتیک بـه تصویـر و بـه خـود فـرد، همراه بـا ترس و نفـرت از همـزاد، به  طـور قوى در 
داسـتان اسـکار وایلـد بـه نـام دورین گرى نشـان داده شده اسـت. بـراى توضیحـات بیشـتر ر.ك: همزاد ، 

صفحـات 157ـ 159.
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چکیده
پژوهـش حاضـر بـه نقـد کتـاب گـوش درد قـرن چهارده هجـرى اثـر عبـاس حبیبى بدرآبـادى 
پرداخته اسـت. بنـا بـر مطالعـۀ ایـن اثـر و نقـد آن بـر اسـاس خوانشـى پسـت مدرن، این گونـه 
اسـتدالل شده اسـت کـه نویسـنده بـا ایجـاد یـک ژانـر ادبـى ـ اجرایـى بـه نـام «فرمحتـوا» در 
راسـتاى گشـودن فضاى شـعر پارسـى گام موفقى برداشـته و از طریق براندازى نظام تفکر ارتجاع 
ادبـى و خلـق فرمـى مناسـب کـه بتوانـد بـه بهترین وجـه در خدمـت محتوا قـرار بگیـرد، حرکت 
قابل توجهـى به سـوى مفهـوم پسـت مدرن و بومى کـردن آن از طریـق ایجاد سـازگارى بـا فرهنگ 
معاصـر سـرزمین خـود داشته اسـت. ایـن پژوهـش، در حـوزة ادبیات پسـت مدرن با تکیـه بر آراى 
متفکرانـى چـون ژان فرانسـوا لیوتـار، ژان بودریـار، ژاك دریـدا و میشـل فوکو شـکل گرفته اسـت.     

کلیدواژه ها : نقد پست مدرن، گوش درد قرن چهارده هجرى، عباس حبیبى  بدرآبادى

مقدمه 
پست مدرنیسـم همـواره تـالش مى کنـد، مقولـۀ روایـت مطلـق یگانـه را بـه چالش بکشـد 
و از طریـق بازپـردازى عناصرکالسـیک و سـنتى، در برابـر ناکارآمدى هـاى مدرنیسـم قـد 
علـم کنـد. بدیهـى اسـت کـه ایـن نـگاه انتقادى، هیـچ انتخـاب دیگـرى ندارد جـز آن که 
پیچیدگى هـاى تاریخـى ـ فرهنگـى محتوایـى را کـه بـا آن درگیـر اسـت، تجربـه کنـد. 
ادبیـات پسـت مدرن در ایـن مکتـب فکـرى، از برآینـد تاریـخ گذشـته و آینـده، مؤلـف و 
خواننـده، پیشـینۀ فرهنگـى و بسـتر فکـرى جامعـه و نویسـنده خلـق مى شـود و بـه نفى 
هـر گونـه یک سـو نگرى، مطلق انـگارى و تک صدایى محـورى مى پـردازد؛ بنـا بـر چنیـن 
دیدگاهـى، ادبیـات فقـط پرسشـى دربـارة آن چـه خوانده مى شـود نیسـت، بلکـه آن کس 

 مهشاد شهبازی
m.shahbazi@alzahra.ac.ir  دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسِی دانشگاه الزهراء
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نقد شعر

کـه آن را مى خوانـد، آن کـس کـه آن را مى نویسـد و شـرایطى را کـه اثـر در آن نوشـته 
مى شـود، نیـز دربرمى گیـرد.

اگرچـه مکتـب ادبى پسـت مدرن نخسـتین بـار، پس از جنـگ جهانـى دوم در آمریکا 
و بخشـى از اروپـا بـا ارائـۀ ادراك ذهنـى جدیـدى از تاریـخ و جامعـه، به عنـوان واکنشـى 
بـه مدرنیسـم و ایده هـاى آن شـکل گرفـت، بـه سـرعت بـه سـاحت ادبیـات سـایر ملـل

ـ حتـى بـا تاریـخ و فرهنگـى متمایـز از تاریـخ و فرهنـگ غربـىـ  نیـز راه پیدا کـرد، چرا 
کـه در عصـر چندصدایـى پسـت مدرن، عبـور از مرزهـاى جغرافیایى و زبانى و داد  و سـتد 
( اندیشـه ها، الگوهـا و همچنیـن شـگردهاى هنـرى) بـا ادبیـات سـایر ملـل ـ بـا رعایـت 
اصولى کـه خالقانـه  بـودن اثـر را تضمیـن کننـد و شـرایط پذیـرش را در جامعۀ نویسـندة 
تأثیرپذیـر فراهـم آورنـد ـ ناگزیـر بـه نظـر  مى رسـد. بنابرایـن، درك درسـت شـکلى از 
ادبیـات و بومى سـازى آن بـا توجـه بـه فرهنـگ و تاریـخ سـرزمین خـود، مى توانـد منجر 
بـه پیدایـش خالقانـۀ اثـرى شـود کـه در عین تعلـق داشـتن به ادبیـات ملى، حلقـه اى از 

سلسـلۀ ادبیـات جهانـى نیـز به شـمار  رود.
ایـن موضـوع کـه نویسـندگان تأثیرپذیـر از ایـن جنبـش فکـرى در جامعۀ مـا، تا چه 
انـدازه بـه فهـم درسـتى از مفهـوم پسـت مدرن دسـت یافته اند، پرسشـى اسـت کـه خود 
پژوهـش گسـترده اى را مى طلبـد، امـا در ایـن میـان، این گونـه بـه نظـر مى رسـد کـه 
عبـاس حبیبى بدرآبـادى، شـاعر معاصـر ایرانـى، نقش چشـمگیرى در خلق اثـرى به واقع 
پسـت مدرن، از طریـق درك ژرف پست مدرنیسـم و بومى سـازى ایـن فـرم از ادبیـات بـر 
اسـاس فرهنـگ معاصـر جامعـۀ خـود ایفـا کرده اسـت. از ایـن رو، پژوهـش حاضـر به نقد 
کتـاب گـوش درد قـرن چهارده هجـرى، با هدف پاسـخ دادن بـه این پرسـش ها  مى پردازد 
کـه آیـا عبـاس حبیبى بدرآبـادى در خلـق اثـرى خـالق در حـوزة ادبیـات پسـت مدرن 
سـازگار بـا فرهنـگ معاصر جامعۀ خـود، موفق بوده اسـت و در صورت مثبت بودن پاسـخ، 

■ حبیبى بدرآبادى، عبــاس (1391). گوش درد قرن 
چهارده  هجرى: گشودن فضاى شعر. مشهد: بوتیمار.
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از چـه طریـق بـه ایـن موفقیـت نائل گردیده اسـت. 

پیشینۀ پژوهش
عبـاس حبیبى بدرآبـادى در سـال  1347 در تهـران به دنیا آمد. وى تحصیـالت خود را در 
زمینه هـاى فـن آورى اطالعـات و مدیریـت بازرگانـى بـه پایان رسـانید و فعالیـت حرفه اى 
خـود را بـه عنـوان یکى از شـاعران مطـرح دهـۀ هفتـاد، درکارگاه ادبى رضـا براهنى آغاز 
نمـود. او تا کنـون، چهـار مجموعـه شـعر از کلیـد تـا آخـر (1376 )، از کلیـد تـا آخـر تـر

ـ نسـخۀ اولیـه بـه انضمام ملحقـات ـ (1392)،  گـوش درد قرن چهارده هجـرى (1391) 
و شـولگى نامه و مومـو (1394) را بـه انتشـار رسانیده اسـت.

اگرچه گوش درد قرن چهارده هجرى، در خارج و داخل کشـور مورد نقد و بررسـى هاى 
از  گوشیه نویسـى»  بـه «تذکـرة  مى تـوان  جملـه،  آن  از  کـه  ـ  گرفته اسـت  قـرار  متعـدد 
ابوالفضـل کمالـى، «قرائـت من از اوضـاع» از رؤیا تفتى، «تأمالت شـعریه» از فریاد ناصرى و 
«نشـانه هاى عزیمـت» از سـعید نصار یوسـف، اشـاره کـردـ  ؛ اما بنا بر خاصیـت تکثرگرایى 
متـن پسـت مدرن، هـر یـک از نقدهـاى نامبـرده بـر اسـاس خوانـش و دریافـت هـر یک از 
منتقدیـن رویکـردى متفـاوت داشـته اند و هیچ یـک از نقدهـاى انجام شـده تـا به امـروز، در 

چارچـوب نقـد علمى و دانشـگاهى صـورت نگرفته اند.   

چارچوب نظرى
الف) کلیدواژه هاى پست مدرنیسم

اگرچـه پست مدرنیسـم1 به عنـوان یـک پدیـدة هنـرى، فلسـفى، اقتصـادى و اجتماعـى، 
مفهومـى گسـترده و معنایـى بى ثبـات دارد، همان طـور کـه تـرى ایگلتـون2 مى گویـد، 
مى کنـد  رد  را  عینـى  دانـش  کـه  تفکـرى  مبنـاى  بـر  اسـت  جنبشـى  پست مدرنیسـم 
و  بـه دسـتاوردهاى مدرنیسـم،3 یعنـى واقعیـت، وحـدت و پیشـرفت مظنـون مى شـود؛ 
(Eagleton,2003:52) جنبشـى فلسـفى کـه در تقابـل بـا مفروضات فلسـفى و ارزش هاى 

دوران مـدرن تاریـخ اروپـا شـکل گرفته اسـت. 
پست مدرنیسـت ها ایـدة وجـود یـک واقعیـت عینـى طبیعـى را کـه مدرنیسـت ها بـه 
زادة  کـه  مى انگارنـد  سـاده لوحانه  رئالیسـم  یـک  را  آن  و  مى کننـد  نفـى  معتقدنـد،  آن 
علـم و زبـان اسـت و نـه واقعیتـى مطلـق. در واقـع، آن زمان که مدرنیسـم اولویت سـوژه 
و  سـوژه  اقتـدار  پست مدرنیسـم  مى کنـد،  مطـرح  جهان شـمول  واقعیـت  شـهود  در  را 
واقعیـت جهان شـمول متکـى بـر آن را بـه چالـش مى کشـد. بنابرایـن، مى تـوان گفت که 
معرفت شناسـى مدرنیسـم، جزمـى و معرفت شناسـى پست مدرنیسـم، انتقـادى اسـت. بـه 
بیـان دیگـر، مدرنیسـم خود را به عنوان منبعـى از دانش جزمى که یـک ایدئولوژى مطلق 
و غیرقابل تغییـر اسـت و واقعیـت را یافتـه ، تثبیت مى کند و معتقد اسـت کـه دانش عینى 
ملمـوس را بـه دسـت آورده یا ممکن اسـت که به دسـت بیـاورد، اما پست مدرنیسـمـ  که 
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نگاهـى انتقـادى را منعکـس مى کنـدـ  دانـش انتقـادى را یـک فرآینـد مى دانـد و نـه یک 
محصـول، چراکـه دانـش مطلـق از دیدگاه پست مدرنیسـت ها غیرقابل دسـترس، مشـروط 
و در بهتریـن حالـت، نسـبى اسـت. بـا اتـکاء بر ایـن دیـدگاه، مى تـوان گفت کـه واقعیت 
امـرى مبهـم، نسـبى، پاره پـاره و همواره دور از دسترسـى کامل اسـت. «واقعیت به خودى 
خـود موضوعـى حاشـیه اى اسـت و در پرتـو ضرورت هـاى مکانـى متفـاوت و انتظـارات 

.(Fish,1995:207) «به وجودآمـدة همـراه بـا آن، شـکل متفاوتى بـه خـود مى گیـرد
ژان بودریـار4، یکـى از مهم تریـن نظریه پـردازان پست مدرنیسـم، بـا مطـرح کـردن 
مفهـوم «فوق واقعیـت»5، واقعیـت را بـه چالـش مى کشـد. او معتقـد اسـت کـه «موضـوع 
عبـارت اسـت از جایگزیـن کـردن نشـانه هاى امـر واقع بـه جاى خـود امـر واقع..[چراکه] 
دیگـر نمى تـوان توهـم واقعیـت را ایجـاد کـرد، زیـرا [بازنمایـى] امـر واقـع ناممکن شـده 
واقعیـت  پسـت مدرن  جامعـۀ  بودریـار،  دیـدگاه  از   .(462 ص.  (پاینـده،1390،  اسـت» 
را فرامـوش کـرده و بـه زندگـى در ایماژهـا خو گرفته اسـت. امـر واقعـى کـه بودریـار از 
آن سـخن مى گویـد، هیـچ ریشـه اى در واقعیـت نـدارد، بـه ایـن معنـا کـه تمایـز میـان 
شـىء و بازنمایـى آن- تفـاوت میـان اصـل و بـدل- از میـان رفتـه و افـراد را بـا واقعیتـى 
کـه بـر اسـاس وانموده هـا6 شـکل گرفتـه، یعنـى بـا «فوق واقعیـت» روبـه رو کرده اسـت. 
بدین ترتیـب، در وفـور وانمودگى هـاـ  ایـن نشـانه هاى فاقـد مصـداقـ   تمییـز فـرق اصل 
از بـدل بسـیار دشـوار و حتـى ناممکـن بـه نظـر مى آیـد. «امـروزه وظیفـۀ همۀ رسـانه ها 
و اطالعـات، تولیـد ایـن واقعیـت، ایـن فوق واقعیـت اسـت (مصاحبه هـا، برنامه هـاى زنده، 
فیلم هـا، مسـتندهاى تلویزیونـى و...). امـر واقعـى وفـورى بسـیار بیـش از حـد یافتـه و ما 
در وقاحـت و هرزه نـگارى گرفتـار شـده ایم. همچنـان کـه در هرزه نـگارى دیده مى شـود، 
نوعـى نزدیک سـازى تصویـرى در کار اسـت کـه مـا را بیـش از حد بـه امر واقعـى نزدیک 
کـرده، امـرى کـه هیـچ گاه وجـود نداشـته و همـاره تنهـا در فاصله  ایـى معیـن بـه دیـد

مى آمده است» (بودریار، 1381، ص. 109).
بودریـار کـه تأکیـد بسـیارى بـر نقـش رسـانه ها در بـه ابتـذال کشـیدن جامعـه دارد و 
معتقـد اسـت که رسـانه ها کارکـردى پارانویایـى در مـورد واقعیت دارنـد، در کتابـش با نام 
«جامعـۀ مصرفـى»7، ضمن نقـد نمادین شـدن ارزش کاالهاى مصرفى، بـه چگونگى کارکرد 
رسـانه ها اشـاره مى کنـد و مى نویسـد: «آنچـه ارتباطـات جمعـى در اختیـار مـا مى گذارنـد، 
واقعیـت نیسـت، بلکه سرسـامى از واقعیت اسـت یا به تعبیـرى دیگر، بـدون اینکه بخواهیم 
بـا کلمـات بـازى کنیـم، واقعیـت بـدون سرسـام اسـت، زیـرا قلـب آمـازون، قلـب واقعیت، 
قلـب مصیبـت و قلـب جنـگ، قلبـى که مـکان هندسـى ارتباطـات جمعى اسـت و واقعیت 
و احساسـات سـرگیجه آور را شـکل مى دهـد، دقیقـاً همـان جایى اسـت که هیـچ خبرى در 
آن نیسـت. ارتباطـات جمعـى، در واقـع، نشـانه هایى در اختیار مـا مى گذارند کـه تمثیلى از 
وقایـع و مصیبت هـا هسـتند؛ نشـانه هایى کـه امنیـت ایجـاد مى کننـد، بدین ترتیـب مـا در 

پنـاه نشـانه و در حالـت نفـى واقعیت قـرار مى گیریـم» (بودریـار، 1389، ص. 30).
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از سـوى دیگـر، میشـل فوکـو8 ـ کـه نـام او بیـش از هـر چیـز، از طریـق اصطـالح 
«گفتمـان»9 بـه پست مدرنیسـم گـره خورده اسـت ـ معتقد اسـت که «هر گـزاره یا گفته 
یـا سـخنى مبیـن شـیوه خاصـى در فهـم و برنهـادن واقعیت اسـت و بـه نهـاد خاصى در 
جامعـه مربـوط مى شـود. به عبارت دیگـر، گفتمـان طـرز بیـان یـا رفتارهـاى زبانـى نهـاد 
یـا تشـکیالتى مدنـى را مشـخص مى کند»(پاینـده،520، ص.1390). بنـا بر ایـن تعریف، 
اگـر گفتمـان را مجموعـه اى از گزاره هـا بدانیـم کـه ادراکى خـاص از واقعیت را به دسـت 
مى دهنـد، همـواره تحـت سـیطرة گفتمان هاى مختلـف، واقعیت هاى مختلفـى را ادراك و 
بیـان مى کنیـم و ازآن جایـى کـه گفتمان هـاى برآمـده از نهادهـاى اجتماعـى، همـواره به 
قـدرت مربـوط و وابسـته اند، مى تـوان این گونـه اسـتدالل کـرد کـه واقعیت هـا نیـز تحت 
نفـوذ و سـیطرة قـدرت شـکل گرفته انـد. بنـا بر ایـن بـاوِر فوکو کـه «قوانین مدنـى، نظام 
آموزشـى و رسـانه ها، سـه مجـراى اصلـى تقویـت گفتمان هـاى هـر شـکل بندى گفتمانى 
هسـتند» (همـان، 528)، همـۀ مـا در روابـط پیچیـده و درهم تنیـدة گفتمان هـاى حاکم

ـ همچـون زندانیانـى کـه در زندان هـاى تحـت مراقبت و کنتـرل زندگى مى کنندـ  اسـیر 
و گرفتار هسـتیم. 

ژان فرانسـوا لیوتـار،10 یکـى دیگـر از نظریه پـردازان پسـت مدرنیسـم، بـا دیـدگاه 
خـاص خـود و بـا ایجاد پیوند میـان علـم و تکنولـوژى و گرایش هاى فرهنگى و سیاسـى، 
ماهیـت «پسـت مدرن» را تحـت عنـوان یـک «وضعیـت»11 تعریـف کـرده و در کتابـى به 
نـام وضعیـت پسـت مدرن12، زاویـۀ دیـد دیگـرى را ارائـه داده اسـت کـه از آن زاویـه، بـه 
پست مدرنیسـم بـه عنـوان یـک «وضعیـت» نگریسـته مى شـود: «واژة پسـت مدرن بیانگر 
وضعیـت فرهنگ هـا بـه دنبـال تحوالتى اسـت کـه از اواخر قـرن نوزدهـم، در قواعد بازى 

بـراى علـم، ادبیـات و هنـر تغییراتـى ایجـاد کرده انـد» (لیوتـار،1387، ص. 53).
 لیوتـار معتقـد اسـت کـه از دهه هـاى پایانى قـرن هجدهم، نفـوذ و سـیطرة قدرتمند 
«فراروایت »13هـا بـر جامعـۀ مـدرن، قطعیـت و حتمیـت گفتمان هـا را بـه همـراه آورده و 
رعب و وحشـت بسـیارى را بر ذهنیت افراد ارزانى داشـته اسـت. بنابراین، پس از گذشـت 
حـدود یـک قـرن «وضعیـت بى اعتمادى و نابـاورى به هرگونـه فراروایت» (همـان، 54) او 
کـه همـگان را به جنگى علیه کلیت هگلى14 و فراروایت سـترگ مارکسیسـم15 فرا خوانده، 
فراروایت هـا فروپاشـى  پرچمـدار  گفتمان هایـى،  چنیـن  ناکارآمـدى  آشـکار کردن  بـا 

شده است.
پست مدرنیسـم عـالوه بـر نفـى واقعیـت عینى و نابـاورى بـه روایت فرهنگـى جهانى، 
ارتباطـات قـدرت و انگیزه هـا تأکیـد بسـیار نمـوده و بـه شـدت بـه  بـر نقـش زبـان، 
طبقه بندى هـاى دقیقـى چـون مذکـر در مقابل مؤنـث، سـفید در مقابل سـیاه، امپراتورى 
در مقابـل اسـتعمارى حملـه کرده اسـت. برخـالف مدرنیسـت ها کـه زبـان را عرضه کننده 
و یـا انتقال دهنـدة واقعیتـى خـارج از خـود مى داننـد، پست مدرنیسـت ها بـر ایـن باورنـد 
کـه زبـان، خـود محـدود بـه معنـا و خـود، ارجـاع اسـت و از ایـن طریـق گفتمان هایى را 

 گفتماِن آشوب در نظام بى گوشى
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نقد شعر

کـه در رفتارهـاى اجتماعـى جایگزیـن شـده اند و انعکاس دهنـدة چارچوب هـاى ذهنـى و 
ارزش هـاى اخالقـى و روشـنفکرى جامعـه هسـتند، نشـان مى دهد. 

مى تـوان گفـت کـه نـگاه پست مدرنیسـم بـه زبـان و گفتمـان، بیـش از هـر کـس 
مدیـون فیلسـوف و نظریه پـرداز ادبـى فرانسـوى ژاك دریـدا16 اسـت کـه از طریـق وضـع 
اصطـالح «ساخت گشـایى»17 و بـاور بـه افـول مرجعیت، در حـوزة نقد پسـت مدرن مطرح 
شده اسـت. او بـا هـدف قـرار دادن عـدم قطعیـت ذاتـى معنا، بـه تحلیل متـون پرداخته و 
بـا انـکار وجـود واقعیـت متعالـى و رد پیوند زبـان و واقعیت، بـر ایجاد ارتباط بى واسـطه و 

مسـتقیم بـا متـن، تمرکز کرده اسـت. 
از دیـدگاه دریـدا، «زندگـى فرهنگـى مسـتلزم متن هایى اسـت که مـا مى آفرینیم، که 
بـا متن هـاى دیگـرى تالقى مى کنند که از راه  هایى که هرگـز نمى توان آن را توضیح داد بر 
متن هـاى مـا تأثیر مى گذارنـد. وظیفه «ساخت گشـایى» طرح پرسـش هاى بى وقفه دربارة 
متن هـاى خـود ما و دیگران و انکار سـکون یا ثبوت متن هاسـت. تأکید بـر بى تعینى زبان، 
موضـوع کالم محورانـۀ مدرنیته را از بیخ  و بن متالشـى مى کند» (الیـون،1383، ص. 32).
بـه ایـن ترتیـب، مى تـوان گفـت کـه دریـدا از طریـق ساخت گشـایى گفتمان ها، سلسـله 
مراتـب را واژگـون کـرده، ثبـات و ذات بـاورى را بى اعتبـار دانسـته و بـر دو  وجهـى بـودن 

امـور و ارزش گذارى هـاى برترى طلبانـه مهـر باطـل زده اسـت. 

ب) ادبیات پست مدرن
ــوژى،  ــبک و ایدئول ــت س ــه از جه ــت ک ــات اس ــکلى از ادبی ــت مدرن،18 ش ــات پس ادبی
متکــى بــر عناصــرى همچــون پاره پــاره بــودن، معماگــون بــودن، پارانویــا، طنــز  
ــودن  ــاد ب ــل اعتم ــف و غیرقاب ــى مؤل ــد مضحــک، بازیگوشــى، خــود ارجاع ــیاه، تقلی س
ــبک هاى  ــا س ــل ب ــت مدرن را در تقاب ــات پس ــدان، ادبی ــیارى از منتق ــت. بس راوى اس
ــاى  ــى و ایده ه ــبک هاى ادب ــه س ــد، چراک ــف کرده ان ــم توصی ــوب مدرنیس ــى محب ادب
ــا ردکــردن اصــول  ــه چالش کشــیدن و ی ــه انحــاى مختلــف در خدمــت ب پســت مدرن ب
ــوان  ــر روى، شــاید بت ــه ه ــد. ب ــرار گرفته ان ــا ق ــه آن ه ــراض ب ــا اعت ــدرن و ی ــات م ادبی
گفــت کــه بارزتریــن خصیصــۀ ادبیــات پســت مدرن ایــن اســت کــه به جــاى اســتفاده 
ــل دارد  ــى پرآشــوب، تمای ــراى یافتــن پاســخ در جهان ــى اســتاندارد ب از یــک روش ادب
ــه ســخره بگیــرد. از همیــن رو اســت  ــه اى بازیگوشــانه احتمــال وجــود معنــا را ب به گون
ــد و  ــاب مى کنن ــى مشــخص اجتن ــود از معان ــار خ ــندگان پســت مدرن در آث ــه نویس ک
بــه جــاى آن، تهــى بــودن از معانــى و یــا برعکــس، چندمعنایــى را برجســته مى نماینــد.

- تکنیک هاى شاخص ادبیات پست مدرن
1ـ تقلیـد بـه منظور مسـخره کردن کـه از طریق اقتبـاس ایده هاى مختلف از نوشـته هاى 

پیشـین و در کنـار هـم قـرار دادن آن ها براى ایجاد یک سـبک جدید، صـورت مى گیرد.
2ـ بینامتنى، به معناى کوالژ آثار ادبى پیشین در میان اثر ادبى دیگر.
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3ـ فراداسـتان کـه تکنیـک نوشـتن دربـارة نویسـندگى و یـا آگاه سـازى خواننـدگان از 
ماهیـت تخیلـى اثـر اسـت.

4ـ اختـالل زمانـى کـه بـا اسـتفاده از زمـان غیرخطـى و سـایر تکنیک هـاى روایتـى، اثر 
پسـت مدرن،  ادبیـات  مى کنـد. «در  تبدیـل  به هم پیوسـته  معانـى  از  مجموعـه اى  بـه  را 
.(Jehlen,1995:265) «داسـتان ها، نمایش نامه هـا و اشـعار، نـه بى زماننـد و نـه ماورایـى

5ـ ماکسى مالیسم،19 به معناى نوشتار بى سازمان، طوالنى و با جزئیات فراوان.
6ـ اختـالط وقایـع تاریخـى و وقایـع داسـتانى بـدون اینکـه مـرز کالم واقعـى و تخیلـى 

شود. مشـخص 
او  دادن  قـرار  مخاطـب  طریـق  از  اثـر  خلـق  فراینـد  در  خواننـده  کـردن  درگیـر  7ـ 

وقایـع. تخیلـى  ماهیـت  کـردن  آشـکار  و  به طورمسـتقیم 

ج) نقد پست مدرن 
معیـار  به عنـوان  واحـد  خصیصـۀ  یـک  مى گویـد: «برگزیـدن  حسـن20  ایهـاب  چنان کـه 
مطلقـى بـراى امتیـاز پسـامدرن بـودن بـه معنـى از دور بیـرون کـردن همـۀ نویسـندگان 
دیگـر اسـت. ازایـن رو نمى تـوان بـه سـادگى بـر این پنداشـت اتـکا کـرد که پسامدرنیسـم 
رویکـردى صورت سـتیز، هرج ومرج طلـب و آفرینش زداسـت؛ زیـرا اگرچه پسامدرنیسـم در 
واقـع رویکـردى این گونه اسـت؛ اما به رغـم ارادة تخریب متعصبانـه اش، دربرگیرندة ضرورت 
کشـف یـک «شـعور یکپارچه» (سـانتاگ) «درگذشـتن از مـرز و پر کردن شـکاف» (فیدلر) 
و چنـان کـه مـن مطـرح کـرده ام راه بـردن بـه حلـول گفتمـان، یـک مداخلـۀ خردمندانۀ 
مبسـوط و یک «بى واسـطگى ذهن نو ـ گنوسـتیکى» اسـت» (یزدانجـو،1381، ص. 101).

اثـر پسـت مدرن متنـى چندالیـه و نـوزا اسـت، هـر لحظـه در حـال خلق اسـت، هیچ 
طـرح از پیـش برنامه ریزى شـده اى بـراى آن در ذهـن نویسـنده وجـود نـدارد، نویسـنده 
دنیـاى زبانـى خـود را بـا قواعـد و نظـام  خـاص خـود مى سـازد، در واقـع، کار نویسـندة 
پسـت مدرن سـاختن اسـت و نـه توصیف کـردن. عـالوه بـر آن هـا، فراینـد نـگارش متـن 
پسـت مدرن بـه هنـگام خوانـش و با توجه بـه دانش و تجربیات شـخصى خواننـده تکمیل 

مى شـود و در هـر بـار خوانـش، ادراك متفاوتـى از متـن بـه دسـت مى آیـد.
بنـا بـر ایـن تعریـف از اثـر پسـت مدرن، اثرى کـه بتـوان آن را بـا مؤلفه هـاى از پیش 
تعیین شـده سـنجید، دیگـر اثـرى پسـت مدرن نیسـت و نقد یک اثـر پسـت مدرن، تنها از 
طریـق معیارهـا و قواعـد برسـاختۀ خود متـن امکان پذیر اسـت: «هر هنرمند یا نویسـندة 
پسـت مدرن در مقـام یـک فیلسـوف اسـت: متنى که مى نویسـد، اثـرى که خلـق مى کند، 
از نظـر اصـول تحـت هدایـت قواعـد از پیش تثبیت شـده قـرار ندارند و نمى تـوان در مورد 
آن هـا مطابـق بـا حکـم ایجابـى، بـا بـه کار بسـتن مقـوالت آشـنا در متـن یـا اثـر هنرى 
قضـاوت نمـود. قواعـد و مقـوالت مذکـور همان چیزهایى هسـتند کـه خود اثـر هنرى در 
جسـتجوى آن هاسـت. بنابرایـن هنرمنـد و نویسـنده، بدون قواعـد، براى تدویـن قواعدى 
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بـراى آنچـه که انجـام خواهد یافـت کار مى کننـد» (لیوتـار، 1387، ص. 198).

نقد و بررسى گوش درد قرن چهارده  هجرى
 در نخسـتین رویارویـى بـا متـن درمى یابیـم کـه نـه بـا مجموعـه اى از اشـعار پراکنـده، 
بلکـه بـا یـک فـرم روبه رو هسـتیم؛ کل اثـر از «اپیـزود» اول تـا آخرین «نشـانۀ عزیمت»، 
یـک فـرم خـاص را ارائـه مى دهـد کـه امـکان تفکیـک اشـعار و نقـد جزء به جـزء اثـر را از 
منتقـد مى گیـرد. نخسـتین اپیـزود بـا مشـکوك بودن بـه درِد گـوش، آغـاز مى شـود و در 
ادامـه، دامنـۀ ایـن شـک و تردیـد به «گوش هـا»، به «شـنیده ها»، به «پارگـى گوش ها» و 
حتـى بـه «عبـاس حبیبى» و «گوش درد حبیبى» نیز کشـیده مى شـود. در سـطحى ترین 
الیۀ اپیزود نخسـت، فضاهاى پزشـکى و لوازم و دسـتگاه هاى سـنجش سـالمتى، مسـائل 
زندگـى روزمـره، ارجـاع به گذشـته و شـکى کـه حتى دامـن گذشـتگان را نیـز مى گیرد، 
بـه چشـم مى آیـد. به عنوان نمونـه، شـک بـه «کیفیت تیـغ جراحى در سـبک هنـدى» یا 
بـه «پاره شـدن گوش کران در دورة محتشـم» یا شـک بـه «ونگوگ»21، «دان کیشـوت»22 

یـا «روتکو»23.
دومیـن اپیـزود بـا خـوِد «گـوش درد» آغـاز مى شـود و نـه بـا مشـکوك بودن بـه آن. 
در ایـن اپیـزود، شـک کمرنـگ مى شـود، امـا ارجـاع بـه گذشـته بـاز هـم ادامـه مى یابـد 
و شـخصیت هایى چـون «قزلبـاش چگینـى»، «خاقـان» و انسـاِن «نئاندرتـال»24 نمایـان 
مى شـوند و فضـاى شـعر را بـه سـمت «حلقه بـه گوشـى»، «سـنگینِى حلقـه» و «پارگى 
و  مى گـردد  پررنگ تـر  اپیـزود  ایـن  در  زمـان  درهم تنیدگـى  مى دهنـد.  سـوق  گـوش» 
نشـانه هاى دسـتیابى بـه الیه هـاى زیریـن متنـ  بیـش از اپیـزود پیشـ  مرئى مى شـوند: 

مسـائل جامعـۀ امـروز، نقـد انسـان معاصـر و دوبـاره «سـوت گوش و درد گـوش».
اپیـزود سـوم،  اپیـزود بعـد از «عمـل جراحـى»، «دردهـا و درمان هـا و مجاهده»هـا 
و بـاز هـم «نشـنیدن» اسـت: «بعـد از ایـن عمـل جراحـى، تـو نـه فیـلـ  نـه آدم، همان 
لحاف گـوش، همـان پلنـگ ـ چارلـى خوانـده خواهـى شـد، زیـرا بـا دردهـا و درمان هـا 
مجاهـده کـردى و نصـرت یافتـى  امـا  نمى شـنوى» ( حبیبى بدرآبـادى،1391، ص. 20). 
در ایـن اپیـزود، دکتـر گوش هـاى لحافـى «نه فیلـ  نـه آدم» را بعد از یک بیهوشـىـ  که 
گویـى سـال ها ادامـه داشته اسـتـ  عمـل مى کنـد، اما بـاز هم بهبـودى حاصل نمى شـود. 
اپیـزود سـوم، خواننـده را وارد الیه هـاى معنایـى ژرف تـرى مى کنـد. این نکتـه قابل توجه 
اسـت کـه هـر اپیـزود، در حالى که خـود داراى الیه هـاى معنایـى چندگانه اسـت، الیه اى 

از فـرم کلـى اثـر را نیـز شـکل مى دهد.
اپیـزود چهـارم، اپیـزود نفس هـاى عمیـق و «هـاه» و «هوم»هـاى مکرر اسـت که در 
انتهـا بـه تنگى نفـس، ناتوانى از رها کـردن نفس و ِصـرف اداى نفس کشـیدن را درآوردن، 
ختـم مى شـود. در ایـن اپیـزود، عـالوه بـر «چ گیـن تبـر در دسـت» کـه در اپیزودهـاى 
پیشـین نیز حضور داشـت، شـخصیت اپیزود چهارم فیلم «کوایدان»25 سـاختۀ «ماسـاکى 
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کوبایاشـى»26، بـه نـام «هویـى چـى»27 نیـز تحت عنـوان «اسـطورة بالمنازع بى گوشـى» 
ظاهر مى شود.

بـه نظـر مى رسـد کـه «گـوش درد» فیزیکـى کـه مـدام شـاعر را در فضاهایـى چـون 
مطـب، آزمایشـگاه، بیمارسـتان، درمانگاه و اورژانس ها، سـردرگم مى کند و باعث مى شـود 
کـه بـه انواع روش هاى تشـخیص و درمان مشـکوك شـود: «مشـکوکم به نتیجۀ سـى تِى 
سـر/ اسـکن شـده/ به تسـت اکو و نـوار قلب/ به انـواع خوابیدن روى سـینه، پهلو، پشـت/ 
بـه فـرق خوابیـدن سـیاه...» (همـان: 11) سـطحى ترین الیـۀ «گـوش درد» اسـت، دردى 
فیزیکـى و ملمـوس کـه تجربـۀ اولیۀ شـاعر را شـکل داده و منجـر به ایجاد یـک ژانر ادبى 
ـ هنـرى شـده اسـت، امـا زمانى کـه شـاعر بـه پارگـى گوش هـا، بـه شـنیده ها وحتـى به 
عبـاس حبیبـى و گـوش درد حبیبـى و  به خوِد گوش درد شـک مى کنـد، الیه هاى دیگرى 
نیـز نمایـان مى شـوند: «بـه پارگى گوش هـا/ به شـنیده ها/ به ونگـوگ/ به روتکـو/ به جیغ 
طـرح جلـد/ اصـًال بـه تک تک شـعرها/ بـه عبـاس حبیبى/ یـا گـوش دردى/ یا گـوش درِد 
حبیبـى/ کـه تأثیـرش بـر شـعرها ثابـت نشـده» (همـان: 13) و ایـن پرسـش ها بـه ذهن 
مى آینـد کـه آیـا ایـن گـوش درد، نوعـى گـوش درد ونگوگى اسـت. آیـا این شـنیده ها نیز 
از جنـس شـنیده هاى اسـکیزوفرنیک28 ونگوگـى هسـتند؟ و از فزونـى تحمل ناپذیـرى، 
منجـر بـه پارگـى یا بریدن گوش شـده اند؟ «بهتر نمى شـنوى؟ / ـ نشـنوم بهتر نیسـت؟» 
(همـان: 16) شـک بـه «عباس حبیبى» و «گـوش درد حبیبى»، نظر خواننـده را به دردى 
عمیق تـر و فراگیـر جلـب مى کند؛ عباس حبیبـى و گوش درد او مرکزیت خود را از دسـت 
مى دهنـد؛ موضـوع، دیگـر «گـوش درد حبیبـى» نیسـت، بلکـه «گـوش درد قـرن چهارده 
 هجـرى» اسـت؛ گـوش درد زمانـه اسـت: «پخش صد بـارة پـر از بلندگوِى خاقـان: «هر که 
سـر مـرا دوسـت دارد از گوشـت دشـمن طعمـه سـازد» (همـان:16). و ظهـور چگین هـا 
بـه هواخواهـى خاقـان: «ببخشـید از ایـن احضـاِر بى موقـِع ارواح/ و از این کابـوِس ِچگیِن 
تبـر در دسـت/ با گوشـى شـبیه گـوِش شـما، دلمه با خـون بر آن تبـر/ گوشـى دیگر بلع 
فرمـوده حضرتـش در شـکم» (همـان: 26) در این جا «گوش درد»، شـک به خرناسـه هاى 
چ گینـِى سـیر اسـت: «مشـکوکم بـه خرناسـه هاى چِ گینِى سـیر/ به سـکانِس شـعرخوانِى 
خاقـان: «گفتـه بـودى دسـِت من اسـت و دامـِن شـیبک، اینک دسـت او در دامـِن تو...» 
(همـان: 19) و در ادامـه، بـا یـک آشـنایى زدایى هنرمندانه از «حلقه به گوشـى» که نشـان 
فرمانبردار بـودن و بردگـى اسـت، الیـۀ دیگـرى آشـکار مى شـود: «نافرمانـى، مثـل حلقـۀ 
گـوش/ موجـِب سـنگینى/ موجـب پارگـى / موجب نشـنیدن، موجـب بى معنایـى، موجب 
دوبـاره نافرمانـى/ تدبیـر حضرتـش بـوده کـه دور بسـته/ گـوش بسـته/ دور گوش بسـته/ 
دور دور گـوش بسـته/ داااااارد..» (همـان: 21) گـوش دردى این چنین، به درِد «نشـنیدن» 
منجـر مى شـود، دردى کـه بشـر را بـه سـاحت بى معنایى مى کشـاند: «گوش هـاى لحافى 
نـه فیـلـ  نـه آدم از جنـس آدم بى معنـا/ فیـل بى معنـا/ لحـاف بى معنا/ گـوش بى معنا/ یا 
در بنـد زبـان بى معنـا/ بودند...دکتـر عمل شـان کرد» (همـان: 22)؛ گوش هـاى بى پرده اى 
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کـه «سـوراخى وا شـده تـا تـوى مغـز» هسـتند و آمیـزه اى از بى معنایى هـاى روزانـه  
چـون «برگه هـاى طـالق توافقـى/ حکـم تخلیـۀ خانه هـاى اجـاره اى/ عکس هـاى مهمانى 
سـال پیـش/ فرم هـاى ثبت نـام لیزینـگ پرایـد/ سـرگینى غلتیـده  بـا گرگـور کیشـوت/ 
سـى دى هاى سـریاِل ماهـواره اى و ....»(همـان: 18) از آن هـا بیرون مى ریزد. بدیهى اسـت 
کـه حتـى اگـر صداها در سـوراخ وا شـده بپیچنـد، راه به جایـى نخواهند بـرد و این پردة 
پـاره کـه پـرده دِر متجـاوز آن پیـدا نیسـت، بـا هیـچ عمـل جراحـى و هیـچ دعـاى رفـع 
گـوش دردى دوبـاره احیـا نخواهـد شـد، چـرا کـه ایـن درد روزمره کـه بـه درد زمانه بدل 
شده اسـت، دردى عمیـق و قرمـز اسـت کـه تنها بـا قرمزى پـاك خواهد شـد: «مثل قرمز 

کـه فقط بـا قرمز پـاك مى شـود...» (همـان: 23)
پـس از ایـن چهـار اپیـزود، موسـطه اى(توضیح وسـط متنى) مى آید کـه این گونه آغاز 
مى شـود: «چرا من شـاعر شـعرهاى عباس حبیبى بدرآبادى نیسـتم یا مثل او نمى نویسـم، 
یـا چرا نام برده شـاعر شـعرهاى من نیسـت یا چیزى شـبیه همین حرف هـا» (همان: 29) 
موسـطه، خـود شـامل پنـج بخش اسـت؛ بخش نخسـت تعریفـى از «گوشـیه» مى دهد و 
مى گویـد: «گوشـیه یا گوشـه کـه گاهـى گوش درمان یـا گوش بهى نیـز خوانده مى شـود، 
شـعرى اسـت کـه بـر یـا در گـوش یـا در حلقـه یـا در حیـن گـوش درد یـا در بى پردگى 
یـا پـس از بریدگى آن در بى گوشـى نویسـند»(همان). بخش دوِم موسـطه، پیشـینه اى از 
گوشیه نویسـى در اختیـار  مـا مى گـذارد: «اگرچـه هیچ گوشـیه اى جز متـن حاضر که در 
قـرن چهـارده  هجـرى نوشـته شـده در دسـت نداریـم، محتمل اسـت گوشـیه هاى زیادى 
معـدوم شـده باشـد کـه دالیـل آن را نمى دانیم»(همـان). در بخـش سـوم، مراحـل گوش 
بـه صـورت تصویـرى، آورده شـده و در بخش چهـارم، توضیحاتى دربارة نـگارش مقدمه و 
مؤخـره بـر گوشـیه داده شده اسـت: «نـگارش مقدمـه و مؤخره بر گوشـیه، مرسـوم نبوده 
و آن چـه مقدمـه و یـا مؤخـره بـر گوشـیه وارد مى شـده، خود گوشـیۀ دیگرى بـوده، این 
بیـان در مـورد موسـطه ها جـاى تأملـى بیشـتر دارد»(همـان: 30) و آخریـن بخـش نیـز 
اختصـاص داده شـده بـه گوشـیۀ مؤلف کـه خود در موسـطه آورده که «شـاعر شـعرهاى 
عبـاس حبیبى بدرآبـادى نبـوده» اسـت. در نهایـت، ایـن موسـطه بـا دعـاى پیشـنهادى 
«رفـع گـوش درد» کـه در تصویـرى بـه شـکل گـوش نوشـته شده اسـت و «آمیـن»ى در 

انتهـاى آن بـه پایان مى رسـد. 
پـس از خوانـش چهـار اپیزود و یک موسـطۀ ایـن چنین، بهتـر مى توان جـان گرفتن 
یـک ژانـر تـازه در فضـاى شـعر امـروز را  ادراك کـرد؛ مجموعـه اى از شـعرهاى «گـوش 
دردى» شـاعرانـ  چـه در قـرون گذشـته و چه در قـرن چهارده هجرىـ  کـه یک «تذکرة 

گوشیه نویسـى» را شـکل داده اند.
بـا بـه پایان رسـیدن موسـطه، بخش نخسـت کتـاب، یعنى «گـوش درد قـرن چهارده 
 هجـرى» یـا همـان «تذکرة گوشیه نویسـى» نیز بـه پایان مى رسـد و بخش دوم بـا عنوان 
«گشـودن فضاى شـعر» آغاز مى شـود. شـاید از آن رو کـه در بخش نخسـت، «درد گوش» 
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یـا «درد بى گوشـى»، نـه بـا عمل جراحـى بهبود یافته و نـه با دعاى رفع گوش درد، شـاعر 
بـه فکر گشـودن فضایى دیگـر و «عزیمت» افتاده اسـت. 

در نخسـتین شـعر از بخـش دوم بـا نـام «چهـارده دقیقـه شـیپورزنى»، «فرمول هاى 
ابـدى» شـیپور عـزا مى زننـد و شـاعر به طنـز و از شـیپور خودش پاسـخ مى دهـد، گویى 
فضـاى زمانـه اسـت کـه در شـیپور دمیده مى شـود: «فرمول هـا ابدى انـد انگار و همیشـه 
جـواب/ شـیپور عـزا مى زننـد ایـن فرمول هـا / بـراى مـن گاهـى سـورئال شـو و بـه طنـز 
بـزن/ بى توجـه بـه سـرمقاله ها و مصاحبه هـا و از شـیپوِر خوِد مـن بزن/ مثِل همین شـعر 
کـه به تمامـى/ تألیـف و ترجمـۀ مـن و تـو و نویسـنده و خواننـده اسـت» (همـان: 40). 
همان گونـه کـه شـاعر نیـز اشـاره مى کنـد، خوانش این اثـر نیاز بـه حضور پویـاى خواننده 
دارد، بـه گونـه اى کـه گاه فراموش کنـد، در حـال خواندن شـعرى اسـت و ناگهـان خود را 

در فراینـد سـرایش گرفتـار ببیند.
پـس از ایـن «شـیپورزنى» دو سـویه، اولیـن نشـانۀ عزیمـت ظاهـر مى شـود و پس از 
آن، «منظومـۀ ضـد زبـان» و بعـد نشـانۀ دیگـرى از عزیمـت و پـس از آن، شـعر «نـام تو 
را جوانـه زدن گذاشـتیم» و بعـد، نشـانۀ سـوم عزیمـت و «شـعر هنـدى» و آخرین نشـانۀ 

عزیمـت کـه پایـان ایـن کتـاب و خاتمـۀ این ژانر اسـت.
در «منظومـۀ ضـد زبان»، «دیـو ضد زبان» ـ «شـرورترین دیو ایـران و بین النهرین»- 
کـه «بـر طریـق ضدهـا رفتـار مى کـرده» و «مالقات هایـى داشـته بـا بیـروِن قیدوبندها»، 
حـال آمـده و «دنگـش گرفتـه / سـاختارهاى سـرزمیِن مـادرى را بشـورد بریـزد تـوى 
خیابان هـا» و اگرچـه «مـا دچاریـم بـه بیمـارى تفسـیر/ مثل دچاریـم به خرده فروشـى و 
مسافرکشـى» تفسـیرى در کار نیسـت. «منظومـۀ ضد زبـان»، در حس برانگیزترین شـکل 
ممکـن، وضعیـت قرن چهارده  هجـرى را در جعرافیایى خاص، بـه خواننده منتقل مى کند. 
آینه هـا در برابـر خواننـده مى گیـرد و بى آن کـه روایـت کنـد، تصویرهـاى غیرقابل عرضـه 
را بـر پـردة ذهـن او منقـوش مى سـازد. «دیـو ضـد زبان» مـا را با زمـان و زمانه، با انسـان 
امـروز و بـا زخم هـاى ژرِف سـربازکرده مواجـه مى کنـد و «بـوى کهنگِى دودى که چشـم 
را مى سـوزاند / در پیونـِد نوشـتن بـا قربانى کـردن خـود در زندگى»(همـان: 58) را بـه 
مشـام مـى آورد و ایـن پرسـش ها را بـه ذهـن متبادر مى سـازد که آیـا «ضد زبـان» همان 
فضـاى جدیـدى اسـت که شـاعر قصـد عزیمـت بـه آن را دارد؟ آیـا «ضد زبـان» ـ که در 
هیئـت دهشـتناك دیـوى نمایـان شده اسـت ـ مى توانـد عرصـه را بازتر کند تـا نفس هاى 
حبس شـده بـاال بیاینـد؟ آیـا «ضد زبان» پاسـخى اسـت بـه ناکارآمـدى «زبـان»؟ و آیا به 
شـکل دیـو ظاهر شـدنش داللتـى دارد بـر این کـه گـوِش معتـاد خواننـده بـه نشـنیدن را 

مى ترسـاند؟ 
بـه هـر روى، «گـوش درد» بهبودنیافتـه در چهار «اپیـزود» و یک «موسـطه»، حتى با 
خوانـدن «تذکـرة گوشیه نویسـى» و «دعـاى رفـع گـوش درد»، نـه تنها درمان نمى شـود، 
بلکـه بـه زبـان نیز سـرایت مى کنـد: «در تداخـل پاره گِى گوش با سـنگینِى زبـان و پارگِى 

 گفتماِن آشوب در نظام بى گوشى
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نقد شعر

زبـان بـا سـنگینِى حلقـه...» (همـان:16) و عاقبـت گـوش نارسـا به نارسـا شـدن قلب نیز 
منجـر مى شـود: «ببخشـید از آزار تپـش قلـب یـا قلـب بى تپـش/ از زنـگ مـدام گـوش» 
(همـان:26) بـه نظـر مى رسـد کـه زنـگ مـدام گـوش، نشـنیدن و ایـن سـنگینى زبان و 
نارسـایى قلـب، عرصـه را چنـان بـر شـاعر تنـگ کـرده که بـه فکر گشـودن فضایـى تازه 
 افتاده اسـت، امـا چـه حاصـل کـه «عاقبـت ضـد زبـان خـودش نقـش مـرده را بایـد ایفـا 
کنـد در ایـن نوشـتار» (همـان: 58)؛ پـس در امتـداد ایـن ژانر، در شـعر «نام تـو را جوانه 
زدن گذاشـتیم»، شـاعر بـه عزیمـت خـود نیز مشـکوك مى شـود: «مـن انگار تمـام عصر 
یخ بنـدان زیـر همیـن تپه هـا در امـن/ پـاى چیـزى نگفتـن بایسـتم مثـل نئاندرتال هـا» 
(همـان:63) و سرنوشـتى نئاندرتالـى  بـراى خـود یـا بـراى فضاى شـعر متصـور مى گردد: 
«بزرگى چشـم هاى غم زده در شـعر- سرنوشـت هاى نئاندرتالى» (همان: 64)؛ سرنوشـتى 
کـه در جایـى گریبـان دیـو ضد زبان را نیـز گرفته اسـت: «نه حرف مى زند، نه مى گوشـد، 

دیـو ضـد زبـان/ مثـل نئاندرتالى که تصمیـم گرفته نباشـد» (همـان: 44)
در «شـعر هنـدى» پیـش  از  آن کـه وضعیـت «عزیمت» شـاعر مشـخص گردد، شـاعر 
بـه مثابـۀ  «قهرمـان بیهودگى هـا و خاطره هـا» ظاهـر مى شـود: «صـدف تهـى و خمیـدة 
صـداى صفـر/ و شـاعر بـه مثابـۀ قهرمـان بیهودگى هـا و خاطره هـا / زبـان در گشـودگى 
دورشـونده در ریـزش / از گوشـى بـه گوشـى دیگـر/ صفرآن چـه گفتـه انجـام و آن چه در 
انجام گفتـه» (همـان:70) بـه نظـر مى رسـد کـه آن گشـودگى و گشایشـى کـه شـاعر بـه 
دنبـال آن بـود، اینک «دورشـونده» به چشـم مى آیـد: «و صد جهان لفظ کاپـوت باال داده 
گـم در نظـم سیسـتم کامـل» (همـان: 72) و مـا همچنان مشـغول «لوله کشـى و تعمیر 
دسـت شـویى وقتـى مخـزن امـروز نیسـت مثـل دیـروز» (همـان: 73)؛ حـال کـه شـاید 
وقـت عزیمـت فـرا رسـیده اسـت، این پرسـش پیش مى آیـد که ایـن عزیمت از کجـا و به 
کجـا اسـت؟ «عزیمـت سـکوت در برابر سـکوت اسـت:/ من سـکوت مى کنم پس هسـتم/ 
عجـب شـهودى!» (همـان: 69) آیـا ایـن عزیمتـى از سـکوت اسـت یـا به سـکوت؟ وقتى 
«عزیمـت ورم کـرده تـوى تاریکـى»، وقتى که «انگار سـکوت نخورده بـه دردى»، وقتى که 
«سـکوت شـده درى ورى»، وقتى کـه «سـکوت ...حـق مشـترى» و از آن فراتـر «سـکوت 
خاصیـت مشـترى» اسـت: «گاهـى عزیمـت از عزیمـت خوشـش نمى آیـد کـه مى آیـد و 
نشـانى مى دهـد/ روى دسـتمال کاغـذى:/ مسـمومى از خـودت/ تـا صبـح وقـت دارى که 
لـذت ببـرى از خلـط و خفقـان» (همـان: 68) و آیـا این عزیمت اختیارى اسـت یا از سـر 
اجبـار؟ و چـه مى شـود که شـاعر به فکـر رهاکـردن «عزیمـت پیشـاتمدنى» مى افتد و به 
«عزیمتـى حداقـل» بسـنده مى کنـد؟ ایـن آخریـن نشـانۀ عزیمـت اسـت و شـاید آخرین 
نشـانۀ عزیمـت، در حقیقـت نشـانه اى باشـد بـراى رهاکـردن عزیمـت، وقتى که سـکوت 
بـا شـلوغى بچه هـا شکسـته شده اسـت، کاغذهـاى دست نوشـتۀ شـاعر در معـرض خطـر 
پاره شـدن قـرار گرفته انـد و اسـناد مناقصـۀ فـردا هنـوز آمـاده نشـده اند و از سـوى دیگـر 
«بچـه هـا دوسـت دارنـد عصـرى بروند پـارك آب وآتـش»؛ شـاعر تصمیم مى گیـرد گم و 
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گـور شـود «مثـل نئاندرتالى کـه تصمیم گرفتـه نباشـد»، عزیمتى حتى حداقل تـر: «بیا و 
یـک مدتـى خـودت را گـم و گور کن/ عزیمـِت حداقل درـ  گرمـِى روِز تعطیلـ  » (همان: 
75) و در همیـن نقطـه از عزیمـت اسـت کـه خوانـش ایـن ژانـر، فـرم ـ محتوا، بـه پایان 
مى رسـد؛ ژانـرى کـه تفکیک ناپذیـرى و درهم تنیدگـى فـرم و محتـوا در آن، به گونـه اى 
اسـت کـه گویـى فـرِم اثر ادامـۀ محتوا اسـت و درك فـرم بـدون درك محتـوا و برعکس، 

درك محتـوا بـدون درك فـرم ممکن نیسـت.
بـه اعتقـاد رضـا براهنـى «در همـۀ هنرهـاى ادبـى، به ویـژه شـعر، «گفتـن» بایـد از 
آنچـه توسـط «گفتن» «گفته» مى شـود، تفکیک ناپذیر باشـد، یعنى شـعرى که به آسـانى 
قابل تجزیـه بـه مفهـوم و معنـا و احسـاس در یک سـو و زبان و شـگردهاى زبانى از سـوى 
دیگـر باشـد، از حـوزة انتفاعـى شـعر خـارج مى شـود و به سـوى چیـزى کـه نهایتـاً غیـر 
شـعر خواهـد بـود، متمایـل مى شـود و حتـى نهایتـاً از شـعر بـه سـوى غیـر شـعر سـیر 
مى کنـد» (براهنـى،1387،ص. 18). گویـى کـه خوانندة اثـر در رویارویى بـا چنین ژانرى، 
درحـال نزدیک شـدن بـه ذات شـعر و لمـس لذت بخـش آن اسـت، گویـى کـه شـعر در 
ناخـود آگاه زبـان، رهایـى خالقانـه اى را تجربـه مى کنـد کـه منجـر بـه هنجارگریزى هـاى 
نحـوى، بلند شـدن و بریده بریده شـدن سـطرها، سـکوت ها و غیاب هـا در شـعر مى شـود، 
همچـون یـک کولـى کـه بـه ضرباهنـگ درونـى خـود پایکوبـى مى کنـد. توصیـف جـاى 
خـود را بـه سـاختارها یـا ضدسـاختارهایى مى دهـد کـه به صـورت محض، حاصـل زایایى 
خـود زبـان هسـتند؛ زبـان به خـارج از خـود ارجـاع نمى دهـد و ارجاعى به خود مى شـود 
و دال هـاى زبانـى، دیگـر مدلـول را بـه ذهـن نمى آورنـد. در چنیـن وضعیتـى اسـت کـه 
خواننـده، زبانـى گنـگ را در برابـر خـود مى بینـد و معنایـى که بـه حالت تعلیـق درآمده  
و از سـاحت خواننـده مى گریـزد، پشـت حائـل زبـان و خـارج از دیـدرس خواننـده قـرار 
مى گیـرد. «زبـان شـعر هرگـز بـه دنبـال آفریدن معنـى نیسـت، توهمات معنى شـناختى، 
در ذات شـعر اسـت، ولى در ترکیب مکانیسـم هاى بیان از طریق شکسـتن مکانیسـم هاى 
اعتیـادى آن اسـت» (براهنـى 1374، ص. 190). بنابرایـن، خواننـده در رویارویـى با ذات 
زبـان، بـه ایـن نکتـه پـى مى بـرد کـه «چیـزى وجـود دارد کـه مى تـوان آن را بـه تصویر 
درآورد، ولـى نـه مى تـوان آن را دیـد، و نـه آن را مرئـى (قابـل دیـدن) سـاخت» (لیوتـار، 
1387، ص. 193). معنـا بـه دسـت نمى آیـد، امـا امـر غیرقابل عرضـه را بـه تصـور در 
مـى آورد، وضعیتـى کـه خواننـده را بـا وجود گریزپـا بودن معنا تا انتهاى شـعر مى کشـاند 
و از طریـق خاصیـت حس برانگیـزى شـعر، بـه خوانش هـاى مکـرر ترغیب مى کنـد. لیوتار 
بـه خوبـى این احسـاس را کـه «احسـاس واال»29 مى نامـدش، تعریف مى کند: «احساسـى 
کـه در تلفیـق واقعـى لـذت و الـم نهفتـه اسـت: یعنـى ایـن لـذت کـه عقـل بایـد فراتـر 
و برتـر از تمـام عرصه هـا باشـد؛ و ایـن الـم کـه تخیـل یـا حس پذیـرى نبایـد معـادل 
مفهـوم باشـد» (همـان: 19). براهنـى نیـز در مقالـۀ نظـرى خـود «چـرا مـن دیگر شـاعر 
نیمایـى نیسـتم؟» بـه ایـن حس برانگیزى اشـاره مى کنـد و مى نویسـد: «شـعر بزرگ ترین 

 گفتماِن آشوب در نظام بى گوشى
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نقد شعر

اتفاقـى اسـت کـه بـراى زبـان مى افتـد؛ یعنـى زبـان، بـه عنـوان زبـان بـراى زبـان مطرح 
مى شـود: وقتـى کـه ذهـن زبان از ارجـاع به بیـرون و از تکـرار و تقلید بیـرون، از ابژه قرار 
دادن چیزهـاى دیگـر، دسـت بکشـد و صرفـاً بـه بیـان مکانیسـم هایى بپردازد کـه حافظۀ 
زبـان انـگار از آن هـا پـاك شـده اسـت. در این جـا زبـان چندشـکلى مى شـود، چندزبانـى 
مى شـود. یـک شـعر را یـک شـاعر نمى گویـد، بلکـه شـاعرها مى گوینـد، و زبان مى شـود 
منبـع و ریشـۀ لذت»(براهنـى، 1374، ص. 190).  بـه همیـن دلیـل اسـت کـه نویسـندة 
پسـت مدرن، تمایـل دارد بـا وارد کـردن خواننـده در فرآینـد تصنیـف، ایـن فرصـت را 
بـراى او فراهـم کند کـه در روند «سـاختن»(نه توصیف کـردن) و «عرضه هـاى جدید»(نه 
محاکات کـردن) درگیـر شـود، چراکـه در چنیـن خوانشـى «خواننـده همچـون بازیگـرى 
آزاد و در جایگاهـى برابـر بـا «خالـق» متـن، به عنـوان همبـازى مؤلف، وارد بـازى با متن 
و بـر سـاختن معنـاى آن مى شـود»30 (پاینـده،:1390، ص. 178). بـه نظـر مى رسـد کـه 
عبـارت «بـه اهتمـام عبـاس حبیبى بدرآبـادى» در جاى نام شـاعِر اثر بـر روى جلد کتاب 
گـوش درد قـرن چهارده هجـرى، نیـز جایـگاه مؤلـف را به عنـوان مرکـز اقتـدارى که قصد 
دارد، حقایقـى مطلـق را روایـت کنـد، بـه جایـگاه فـردى ناباور بـه وجود حقیقـت مطلق، 
تغییـر داده اسـت: «مثـل همین شـعر کـه به تمامى تألیـف و ترجمۀ من و تو و نویسـنده و 
خواننـده اسـت» (حبیبى بدرآبادى،1391، ص. 40) درحقیقت، نویسـنده، شـاعر یا عباس 
حبیبى بدرآبـادى نیسـت، بلکـه زبـان اسـت که به سـخن درآمده تا بـا عرضۀ بازیگوشـانۀ 

نشـانه ها، خواننـده را نیـز بـه بـازى چالش برانگیـز خـود فـرا خواند. 
در کالم کوتـاه، مى تـوان این گونـه اسـتدالل کرد که فـرم ـ محتواى «گـوش درد قرن 
چهـارده  هجـرى» یـک ژانر اجرایى اسـت کـه رخدادهـاى اجتماعى و معضـالت فرهنگى 
زمانـه را بـه صـورت محتوایـى پسـت مدرن بـه اجـرا در آورده اسـت؛ محتوایـى برآشـوبنده 
کـه فـرم را نیـز بـه آشـوب کشـیده و متنـى «سرخوشـى بخش» آفریده اسـت: «متنـى 
کـه نوعـى فقـدان بـه بـاور مـى آورد، متنـى کـه ناراحـت مى کنـد (شـاید تـا حـد نوعـى 
مـالل)، پنداشـت هاى تاریخـى، فرهنگـى و روانـى خواننده، همبسـتگى سـالیق، ارزش ها 
و خاطـرات او را بـر مى آشـوبد و رابطـۀ او بـا زبـان را به بحران مى کشـد» (بـارت، 1383، 

ص. 33).

نتیجه گیرى  
بنـا بـر تحلیـل متـن گـوش درد قـرن چهـارده  هجـرى در ایـن پژوهـش، مى تـوان نتیجه 
گرفـت کـه عبـاس حبیبى بدرآبـادى، بـا ایجـاد یـک ژانر ادبـِى اجرایـى اقدام به گشـودن 
محتوایـى  بیـان  بـراى  اثـر  فـرم  درآوردن  به خدمـت  طریـق  از  و  نمـوده  شـعر  فضـاى 
پسـت مدرن و در عیـن حـال، مرتبـط بـا فرهنـگ سـرزمین خـود، به خوبـى از عهـدة آن 
برآمده اسـت؛ فـرم ـ محتـواى تفکیک ناپذیـرى کـه گفتمان هـاى متعـدد، ایدئولوژى هـاى 
قدرتمنـد، شـکاف ها و غیاب هـا، فقدان هـا و گسسـت ها، در آن از طریـق «زبـان» به گفتار 
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آمده انـد، یـا بـه کالم دقیق تـر، به واسـطۀ «ضـد زبان» بـه رفتار آمـده و اجـرا گردیده اند. 
مى تـوان این گونـه گفـت کـه گـوش درد قـرن چهـارده  هجـرى، از یک سـو در نهایـت 
معناگریـزى ، معانـى غیرقابل عرضـه را در ذهـن بـه تصـور در مـى آورد، در عیـن بى نظمى، 
کمـال  گسسـتگى،  کمـال  در  و  مى کنـد  ایجـاد  خـود  درون  در  را  خلل ناپذیـر  نظمـى 
یـک پیوسـتگِى گسسـت ناپذیر را ارائـه مى دهـد و از سـوى  دیگـر، بـه واسـطۀ خاصیـت 
«حس برانگیـزى» خـود، خواننـده را حتـى در وضعیـت تعلیـق معنـا، از طریـق نشـانه ها 
درگیـر مى کنـد و بـا احتـرام بـه آزادى خواننـده، بـه جاى تحمیـل صورت مطلـق واقعیت 
از طریـق متـن، او را نیز در نوشـتار خالق سـهیم مى سـازد تا شـاعر بعدى، خود او باشـد. 
بـه نظـر مى رسـد کـه عبـاس حبیبى بدرآبادى در ایـن اثر، با گسسـتن بندهـاى «دیو 
ضـد زبـان» و شـورش علیـه ارتجـاع ادبـى و حتـى پـا را فراتـر گذاشـتن از «شـعر زبان» 

بـودن، «ضـد» را نیـز در خـود تجربه کرده اسـت.

پى نوشت 
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چکیده
محققـان حـوزة تصحیح متن، مقدمه نویسـى بر آثار تصحیح شـده را بخشـى از فراینـد کار تصحیح 
دانسـته اند. مقدمـۀ آثـار تصحیحـى معمـوالً دربردارندة شـرحى در باب احـوال و آثار مؤلـف، افکار 
و اندیشـه ها و سـبک نوشـتار او و توضیحاتـى در بـاب نسـخه هاى به دسـت آمده از اثـر و روش کار 
مصّحـح اسـت و مصّحـِح مقدمه نویـس در نـگارش آن ، بسـته بـه موضـوع اثـر از منابـع گوناگون و 
به ویـژه آثـار خـود مؤلـف بهره مى بـرد. ایـن مقاله به نقد و بررسـى مقدمۀ نگاشته شـده بر رسـائل 
طغـراى مشـهدى کـه بـه همت سـیدمحمد صاحبـى تصحیح و منتشـر شـده، مى پـردازد و برخى 
اشـتباهات و کاسـتى هاى آن را نشـان مى دهـد. بـراى ایـن کار بیـش از هـر چیـز، از آثـار خـود 
طغـرا و سـپس تذکره هـاى نوشته شـده در شـبه قاره بهـره گرفتـه شده اسـت. بخـش پایانـى مقاله 
نیـز بـه ذکـر اجمالـى برخـى اشـکاالت موجـود در اسـتفاده از منابع در مقدمـه و تعلیقـات کتاب 

دارد. اختصاص 

کلیدواژه: رسائل طغرا، سیدمحمد صاحبى، طغراى مشهدى، کلیات طغرا، مقدمه نویسى

مقدمه 
طغـراى مشـهدى، شـاعر و نویسـندة سـدة 11ق، از جملـۀ ادیبانـى اسـت کـه در روزگار 
صفـوى، راه دیـار هندوسـتان در پیـش گرفـت و بـا توانایـى و چیره دسـتى اى کـه به ویژه 
در نثرنویسـى از خـود نشـان داد، رسـائلش بـه عنـوان یکـى از آثار درسـى شـبه قارة هند 
شـهرتى بسـزا یافـت (نـک. گلچیـن معانـى، 1369، ج1، ص. 813) و بارهـا بـه چـاپ 
سـنگى رسـید. اغلـب تذکره نویسـان شـبه قاره طـرز انشانویسـى طغـرا را سـتوده اند و او 
را در نثـر، صاحـب «طـور نـو» (آزاد بلگرامـى، 1393، ص. 208) و «طـرز خـاص خـود» 

 فاطمه مهری
f_mehri@sbu.ac.ir  استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

نقش مصّحح در شناساندن مؤلف 
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نقد تصحیح متن

(خوشـگو، 1389، ص. 418) دانسـته اند (نیـز نـک. آرزو، 1383، ج2، ص. 976؛ خلیـل، 
ذیـل «مالطغـراى مشـهدى»؛ صدیـق حسـن، 1386: 433). او خود نیز بارها رسـائلش را 
نمونـۀ انشـا خوانده اسـت (بـراى نمونـه، نـک. طغـراى مشـهدى، 1397، ص ص. 45، 97، 

 .(259 ،230 ،137 ،132
پیش از چاپ اخیر از مجموعۀ رسـائل طغراى مشـهدى به کوشـش دکتر سـیدمحمد 
صاحبـى کـه نوشـتار پیـش رو دربـارة آن اسـت، برخى رسـائل طغـرا به صـورت پراکنده 
در ایـران تصحیـح و منتشـر شـده بودنـد، از جملـه «تجلیـات» به کوشـش محمـد ریاض 
(دانـش،  تسـبیحى  محمدحسـین  کوشـش  بـه  مـردم، 1354)، «آشـوب نامه»  و  (هنـر 
1376)، «پریخانـه» بـه کوشـش ایـرج افشـار (نامۀ بهارسـتان، 1382)، «تعداد نـوادر» به 
کوشـش موسـى الرضا باشـتنى (مجموعـه رسـائل فارسـى آسـتان قدس رضـوى، 1385)، 
«معیاراالدراك» به کوشـش سـیدمحمد صاحبى (گزارش میـراث، 1388)، و «مرتفعات»، 
«تحقیقـات»، «معراج الفصاحـه»، «مشـابهات ربیعـى»، «مجمع الغرایـب» و «کنزالمعانى» 
به کوشـش سـیدرضا صداقت حسـینى (گزارش میـراث، 93-1392). از میـان آثار منظوم 
طغـرا نیـز دو گزیـده بـه کوشـش محمـد قهرمـان، یکـى بـا نـام تجلى امـام علـى (ع) در 
شـعر طغـراى مشـهدى (مشـهد، 1383) و دیگرى با نام ارغوان زار شـفق (تهـران، 1384) 

منتشـر شـده و هنـوز چـاپ کاملى از دیوان اشـعار طغرا در دسـت نیسـت.
در چـاپ حاضـر از رسـائل طغراى مشـهدى کـه در سلسـله انتشـارات کتابخانه، موزه 
و مرکـز اسـناد مجلـس شـوراى اسـالمى منتشـر شـده (تهـران، 1397)، صاحبـى از سـه 
دسـتنویس، نسـخۀ کتابخانـۀ دیوان هند و نسـخه و ُجنگـى از کتابخانۀ مجلس بیشـترین 
اسـتفاده را کـرده و گاه، بـراى «تصحیـح اغـالط مسـلم آن هـا» از نسـخه هاى دیگـرى 
کـه آن هـا را نیـز شناسـانده، بهـره برده اسـت (نـک. صاحبـى، 1397، ص. پنجاه وهفـت 
ـ شـصت ونه). همچنیـن در بخـش تعلیقـات، بـه چـاپ سـنگى رسـائل مالطغـرا (کانپور، 

■ صاحبى، ســیّد محمد (1397 ). رســائل طغراى 
مشهدى، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس 

شوراى اسالمى.
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نقش مصّحح در شناساندن مؤلف

1266ق) کـه بـه تصحیـح خواجـه محمدمرتضـى، متخلـص بـه لقـا رسـیده و مشـتمل 
بـر شـرح پـاره اى از دشـوارى هاى متـن، بـه قلـم یکـى از ادب شناسـان شـبه قاره بـه نـام 
مولـوى رفعتعلـى اسـت، مراجعـه کـرده و البتـه از همین چـاپ در تصحیح متـن نیز بهره 
برده اسـت (ص ص شـصت و هفت ـ شصت وهشـت). بـه نظـر مى رسـد بهره گیـرى از چـاپ 
سـنگى کانپـور و نسـخۀ کتابخانـۀ دیـوان هنـد کـه صاحبـى، خـود بـه اعتبـار و امتیـاز 
آنـ  همچـون مشـکول بـودن واژه هـاى دشـوار و اسـتفاده از عالئمـى بـراى سـجاوندىـ   
اشـاره کـرده (نـک. ص شـصت)، در ارائـۀ متنى پیراسـته از رسـائل طغـرا، تأثیر بسـزایى 
داشته اسـت. نوشـتار پیـش رو نیـز نـه بـر نقد متـن تصحیح شـده، بلکـه بر نقـد تصویرى 
متمرکـز خواهـد بـود کـه مصحح در مقدمـۀ اثر از طغراى مشـهدى به دسـت داده اسـت.

سـنت مقدمه نویسـى بـر متـون تصحیح شـده، تاریخى همپـاى تصحیح متن به شـیوة 
حـان متقـدم و طـراز اول، عالوه بـر آن که به دسـت دادن متنى منّقح  انتقـادى دارد. مصحِّ
و پیراسـته را وجهـۀ همـت خویـش قـرار مى دادنـد، اغلب با نگاشـتن مقدمه هـاى مفصل 
و مسـتند بـه اهـّم منابـع کـه نقـش آثـار صاحـِب متـن در آن هـا اساسـى تلقى مى شـد، 
مى کوشـیدند عـالوه بـر اثـر، شـخص مؤلـف را نیـز بشناسـانند و نمایى روشـن از حوادث 
و سـوانح مهـم زندگانـى او ترسـیم کننـد و احیانـاً جنبه هاى ناشـناخته یا کمتر شـناختۀ 
زندگـى، اندیشـه و آثـار او را بنمایاننـد. چنیـن اسـت کـه در مـوارد بسـیار، مقدمه هـاى 
نگاشته شـده بـه قلـم مصّححـان بـر دواوین و کتـب تصحیحـى، تحقیقات دسـِت اولى در 
بـاب شـرح احوال شـاعران و نویسـندگان هسـتند کـه با گـردآورى همۀ آثار در دسـترس 
مرتبـط بـا ایشـان، اعـم از تذکره ها و کتب رجال و زندگى نامه ها و تواریخ، نوشـته  شـده اند 
و مصّحِح مقدمه نویس با اشـرافى که بر آثار شـاعر یا نویسـندة مورد بحث خود و مسـائل 
جنبـى و حاشـیه اى تحقیـق داشـته، گاه اطالعـات منـدرج در منابـع را نقـد نیـز کـرده و 
بـا نشـان دادن نادرسـتى ها و تحریفات و اشـتباهات، توانسـته اسـت شـرح حالـى جامع و 
انتقـادى در بـاب او بنویسـد. این گونـه تک نگارى هـا بـا توجه به وسـعت دامنـۀ تحقیق در 
بـاب همـۀ وجوه زندگانى شـخص شـاعر یا نویسـنده، گاه بـه بهترین مرجـعـ  در مواردى 
بـه تنهـا مرجـع ـ تحقیقـى دربـارة شـاعران و نویسـندگان تبدیـل شـده اند و نمونه هـاى 
درخشـان آن ها که به قلم مصّححان نامى معاصر نوشـته شـده اند، کم شـمار نیسـتند. این 
مقدمه هـا در دهه هـاى بعـد، به الگـوى کار مصّححان نسـل هاى جدیدتر تبدیل شـد و در 
موارد بسـیارى به عنوان روشـى از پیش  معّین، در دسـتور کار ایشـان قرار مى گرفت (براى 
نمونـه، نـک. نجیـب مایل هـروى، 1369، ص ص . 348-347؛ سـتوده، 1378، ص. 452).

امـروز هـم کمتـر پیـش مى آید کـه اثر تصحیح شـده اى منتشـر شـود و در مقدمـۀ آن، با 
سـرفصل هاى موضوعـى در بـاب شـرح احـوال مؤلـف مواجـه نباشـیم. غـرض از درج این 
مقدمـات آن اسـت کـه بگویـم مصحـح رسـائل طغراى مشـهدى نیـز چنان که از سـاختار 
مقدمـه اش بـر کتـاب برمى آیـد، به همیـن راه رفته اسـت. سـرفصل هاى موضوعـى مقدمۀ 
او از ایـن قـرار اسـت: 1. زندگانـى و احـوال طغـراى مشـهدى، 2. افکار طغراى مشـهدى،
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نقد تصحیح متن

3. نقد ادبى در آثار طغراى مشهدى، 4. اشعار طغراى مشهدى، 5. رسائل طغراى مشهدى،
6. سـبک رسـائل طغـراى مشـهدى، 7. سـاختار رسـائل طغـراى مشـهدى، 8. معرفـى 
نسـخه ها و 9. شـیوة تصحیـح و تعلیـق رسـائل طغـراى مشـهدى. البتـه، برخـى از ایـن 
سـرفصل ها، خـود بـه بخش هـاى کوچک تـر مجّزایـى تقسـیم شـده اند. پیش از هـر چیز، 
بـه بخـش نخسـت این مقدمـه، «زندگانى و احوال طغـراى مشـهدى» مى پردازیم و برخى 

کاسـتى ها و اشـتباهات آن را نشـان مى دهیـم. 

شرح حال شاعر 
مصّحـح ایـن بخـش را با اسـتفاده از تذکره هـا و برخى اطالعات مسـتخرج از متن رسـائل 
خـود طغـرا نوشته اسـت. در ابتـداى ایـن بخـش، چنیـن آمـده: «از تاریـخ والدت و بدایت 
احوالـش... اطالعـى در دسـت نیسـت» (ص نـه). ایـن درسـت اسـت کـه اطالعات بسـیار 
اندکـى در بـاب زندگانـى طغـرا پیش از سـفر به هندوسـتان موجود اسـت، امـا از مطالعۀ 
برخـى آثـار طغـرا مى تـوان اندکـى در بـاب زندگانـى او پیـش از سـفر بـه هنـد دریافـت. 
یکـى از ایـن آثـار، سـاقى نامۀ مفصـل طغراسـت کـه شـاعر در برخـى مواضـع آن، در باب 
خـود اطالعاتـى بـه دسـت داده و بـه نظـر مى رسـد، مصّحح رسـائل طغـرا بـدون مراجعه 
بـه آن شـرح احـوال و زندگانـى او را نوشته اسـت، هـر چنـد در موضـع دیگـرى از مقدمۀ 
خـود (ص بیسـت) در برشـمردن اشـعار طغـرا با ذکـر برخى جزئیـات از سـاقى نامۀ او نیز 
سـخن گفته اسـت. طغـرا در ایـن سـاقى نامه بـه آغاز سـفر خود به هنـد و مبدأ این سـفر، 
«طـوس»، اشـاره کرده اسـت (نـک. طغـراى مشـهدى، ش70. گ 93ر). احتمـاالً در طول 
همیـن سـفر بـه مقصـد هندوسـتان اسـت کـه در ناحیـۀ کیـچ (دربـارة آن، نـک. یاقـوت 
حمـوى، 1995، ج4، ص. 497) بـه یکـى از بـزرگان آن دیـار بـه نام محمود صـدر گرفتار 
مى شـود (طغـراى مشـهدى، ش70. گ 58ر) و ایـن محمود صـدر، کتابـى از او را در باب 

ریاضیـات بـه حیلـه تصاحـب مى کنـد. طغـرا در این موضـع چنین سروده اسـت:
نجــوممــرا یـافــت چــون آشــناى عـلــوم عــلم  نسـق بنــد  اى  بگفــت 
بـه مـن ده کـه حـق از تـو راضــى بودکـتـابــى گــرت در ریــاضـــى بــود
تــو گـفـتــى چــو علـم کتابـم ندیـدکتـاب از کفـم چون به افسـون کشـید

(همانجا)
مصّحـح در ادامـۀ مطلـب نوشته اسـت کـه «از میزان تحصیـالت مالطغـرا اطالعى در 
دسـت نیسـت، ولـى از متـن رسـائل وى مى تـوان اسـتنباط کـرد کـه بـا کتـب علمـى و 
فلسـفى و ادبـى عصـر خـود آشـنا بوده اسـت»، سـپس بـه برخـى از مضمون پردازى هـاى 
ادبـى طغـرا بـا اسـتفاده از نـام کتاب هایى همچون شمسـیه، مطـول، قانـون، حکمة العین 
و کیمیـاى سـعادت در تعـدادى از رسـائل او ارجـاع داده اسـت (نـک. ص یـازده)؛ بـه نظر 
مى رسـد اطـالع مأخوذ از سـاقى نامه کـه فـارغ از مراعات نظیرهـا و انشـاپردازى هاى ادبى 
طغـرا در رسـائل، در زمینـۀ شـرح اتفاقـات سـفر طرح شـده، مى توانـد قرینه اى سـودمند 
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در بـاب آشـنایى او بـا علـوم روزگارش از جملـه ریاضیـات به دسـت دهد. 
مصّحـح در همیـن بخـش، در شـرح احـوال طغرا آورده اسـت: [طغرا پـس از اقامت در 
هندوسـتان] «بـراى مدتـى هـم بـه ایـران آمـد و ازدواج کرد، امـا پس از فوت همسـرش، 
دوبـاره بـه هنـد بازگشـت» (ص ده). پرداختـن بـه ایـن مطلـب، مصّحـح را در این موضع 
گرفتـار خطـا کرده اسـت. ارجاع صاحبى در باب ایـن اطالع، به تذکرة نصرآبادى اسـت. در 
فهرسـت منابـع پایان کتاب، هـر چند نام مصّحح تذکـرة نصرآبادى از قلم افتـاده، با توجه 
بـه نام ناشـر و سـال نشـر (اسـاطیر، 1378)، بایـد چنین پنداشـت از تذکرة تصحیح شـدة 
ناجـى نصرآبـادى اسـتفاده شده اسـت، امـا با مراجعـه به این چـاپ از تذکـره، ذیل مدخل 
«مالطغـرا تبریـزى» (نصرآبـادى، 1378، ج1، ص. 482؛ نیـز: صاحبى، همـان: ده) چنین 
اطالعى دیده نمى شـود. در همین موضع، ناجى نصرآبادى در نسـخه بدلها نشـان داده است 
کـه یکـى از نسـخه هاى در دسـترس او بـا نشـان اختصـارى D، ایـن چند سـطر را افزون 
بـر متـن دارد: «D + در کمـال پاکـى و کالمـش مرغـوب و خیاالتـش محبـوب. بـا وجود 
آرام وحشـت تخلـص دارد. مدتـى در هنـد بـه اعتبـار قرابت بـا میرمحمدسـعید میرجمله 
بـود، بنـا بـر حـّب وطـن مراجعـت نمـوده، به بـالى کدخدایـى مبتال شـده، بعـد از مدت 
طالعـش مـدد نمـوده، زوجـه اش فـوت شـده، باز بى عالج یک سـال قبـل از حالـت تحریر 
بـه هنـد رفـت. امید کـه سـالمت مراجعت نمایـد. این اشـعار از منشـآت اوسـت...» (نک. 
D نصرآبـادى، 1378، ج1، ص. 482). در واقـع، صاحبـى یـا اطالع مندرج در نسـخه بدل

را بـه متـن آورده (بـدون این کـه در ایـن بـاره توضیحـى دهـد)، یـا متـن تذکـره را از 
چـاپ مرحـوم وحیـد دسـتگردى برداشـته (نـک. نصرآبـادى، 1361، ص ص. 339-340)

و ارجـاع را بـه چـاپ ناجـى داده، امـا دقـت نکـرده کـه اطالعى که بـه دسـت داده، اصوالً 
دربـارة طغـرا نیسـت و دربارة شـاعرى اسـت کـه «با وجود آرام وحشـت تخلـص دارد.» 
همچنیـن بایـد اشـاره کـرد کـه در چـاپ دیگـرى از تذکـرة نصرآبـادى، تصحیـح احمـد 
مدّقـق یـزدى، در ذکـر «مالطغـرا تبریـزى»، در پانویـس اشـاره شـده کـه در یکـى از 
نسـخه ها «شـرح حـال میرجمال الدیـن محمـد را ذیـل نـام این شـاعر آورده اسـت» (نک. 
مدّقـق یـزدى، 1378، ص. 517، حاشـیه). ناگفتـه پیداسـت کـه نـه موضـوع خطـا ـ که 
ممکـن اسـت در نـگاه نخسـت کم اهمیـت تلقـى شـودـ  بلکـه جنـس خطـا کـه بـه نـوع 
برخـورد بـا متـن و دقـت در کار تصحیـح ارتبـاط دارد، اهمیـت آن را در چشـم خواننـدة 
منتقـد مى افزایـد.1 جالـب آن اسـت کـه ایـن اشـتباه، بـه مدخـل طغـراى مشـهدى در 
دانشـنامۀ زبـان و ادب فارسـى کـه به قلم صاحبى نوشـته شـده نیـز راه یافته اسـت (نک. 

صاحبـى، 1391، ص. 501).
از دیگـر مـوارد قابـل اشـاره در ایـن بخـش، آن جاسـت کـه به سـال هاى پایانـى عمر 
طغـرا در کشـمیر پرداختـه مى شـود. مصّحـح در این جـا آورده اسـت کـه «در سـال هاى 
پایانـى عمـر به تشـویق میرزا ابوالقاسـم قاضـى زاده، حاکم کشـمیر، به کشـمیر رفت و در 
آنجـا عزلـت اختیار کرد» (ص ده). هر چند این سـخن نادرسـت نیسـت (نک. محمداعظم 
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دیده مـرى، ص. 188)، امـا از برخـى قرائـن موجـود در آثـار طغـرا، چنیـن برمى آیـد کـه 
موجـب ایـن عزلت گزینـى، تیـره شـدن روابـط طغـرا با دربـار گورکانـى بوده اسـت، چه او 
در رقعـه اى بـه شـاهزاده شـجاع (د. 1070ق)، بـرادر مرادبخـش2 (د. 1072ق) کـه طغـرا 
مدتـى سـمت منشـى گرى او را بـر عهـده داشـت، خواسـت از «تقصیـرات» او درگذرنـد 
و نـام او در «سـلک خطـاکاران» نمانـد (طغـراى مشـهدى، 1397، ص. 352)؛ طغـرا در 
مـدت اقامـت در کشـمیر، اشـعارى نیـز در مـدح شـاه و شـاهزادگان گورکانى سـرود، اما 
گویـا بایـد چنیـن پنداشـت کـه با کشـته شـدن داراشـکوه (د. 1069ق؛ براى مـدح او در 
آثـار طغـرا، نـک. طغـراى مشـهدى، ش70. گ147ر)، مرادبخش و شـجاع در نزاع بر سـر 
قـدرت، دربـار اورنگ زیب مسـاعد بازگشـت طغـرا نبوده اسـت. بنابراین، ناچار در کشـمیر 
مانـد و روزگار خـود را بـه درویشـى گذرانـد. قرینـۀ دیگـر در این بـاب، موضعى از رسـالۀ 
«الهامیـۀ» اوسـت، آنجـا که از ابتدا، از فکر سـفر به هند و پیشـکش کـردن کتابى منظوم 
بـه شـاه مى گویـد و از دغـاکارى «وزیر ناراسـت» که «منصوبـۀ چاکرى» او را بـر هم زده، 
شـکوه مى کنـد (نـک. همـو، 1397، ص ص. 60-59). بـه نظـر مى رسـد کنـکاش بیشـتر 
در بـاب چنیـن اطالعاتـى که در رسـائل، رقعات و اشـعار طغرا مندرج اسـت، مى توانسـت 
گوشـه هایى از احـواالت طغـرا را کـه در تذکره  هـا چنـدان بدان ها پرداخته نشـده، روشـن 

سازد.
نکتـۀ دیگـرى کـه در مقدمـۀ مصّحح مغفـول مانده، آن اسـت که طغرا در طـول اقامت 
در هندوسـتان، تنهـا وابسـتۀ دربار گورکانیـان نبود. او مدتـى نیز در حیدرآبـاد دکن اقامت 
گزیـد و مصـدر خدماتـى بـه دربـار عبـداهللا قطب شـاه (د. 1083ق)، از حاکمـان دکن شـد 
(بـراى قطعـه اى از طغـرا در مـدح او، نـک. طغـراى مشـهدى، ش70، گ144ر)، امـا چـون 
از شـیخ محمـد خاتـون کـه از بـزرگان دولت قطب شـاهى بود (نـک. اسـکندربیگ ترکمان، 
1382، ج3، ص. 941؛ حسـینى عاملـى، 1383، ج1، ص. 291)، چنان کـه انتظـار داشـت 

نـوازش نیافـت، او را هجـو گفت (نـک. طغـراى مشـهدى، 1397، ص ص. 439، 449). 
صاحبـى در ادامـه، بـا اشـاره بـه تاریـخ درگذشـت طغـرا کـه بـه روشـنى دانسـته 
نیسـت، آورده: «وفـات وى را پیـش از سـال 1078ق دانسـته اند» و در ایـن موضع به ریو، 
فهرسـت نگار کتابخانـۀ مـوزه بریتانیـا و هرمـان اتـه، نگارندة تاریـخ ادبیات فارسـى ارجاع 
داده اسـت (ص یـازده)، بـدون این که اشـاره کند ریو بـه صراحـت (1966، ج2، ص. 742) 
و بـه احتمـال بسـیار اتـه (1356، ص. 242) نیـز همچـون او بـا ارجاع به منبـع دیگرى و 
بـا برداشـت از لحـن نوشـتار آن چنیـن اسـتنباطى کرده اند. آن منبـع دیگـر، مرآت العالم 
در تاریـخ اورنگ زیـب اسـت، نگاشته شـده بـه سـال 1078ق بـه قلـم نویسـنده اى بـه نام 
بختاورخـان کـه در اثـر خـود، از طغـرا همچـون درگذشـتگان یـاد کرده اسـت: «طبـع 
دقیقه یـاب و فطـرت بلند داشـت، در زمان شـاهجهان پادشـاه به هندوسـتان آمده، کمال 
بى تعلقـى داشـت...» (بختاورخـان، 1979، ج2، ص. 616)؛ صاحبـى در ادامه افزوده اسـت: 
«امـا آقابـزرگ تهرانـى سـال 1100ق را بـه عنـوان تاریخ وفـات او ثبت کرده اسـت» (ص 
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یـازده؛ نیـز: آقابـزرگ طهرانـى، 1338، ج9(2)، ص. 649) کـه درسـت اسـت، امـا اصـول 
تحقیـق ایجـاب مى کـرد او در ایـن موضـع، بـه منابـع مقدم بـر الذریعـه که ایـن تاریخ را 
ثبـت کرده انـد، اشـاره کنـد. گوپامـوى در تذکـرة نتایج االفـکار (ص441) بـه ایـن تاریـخ 
اشـاره کـرده و هـر چنـد ایـن تذکـره از جمله منابـع صاحبـى در بخش هاى دیگـر بوده،3 

امـا در ایـن موضـع از آن بهـره اى برده نشده اسـت.  
نکتـۀ آخـر در بـاب بخـش «زندگانى و احـوال طغراى مشـهدى»، اظهارنظـر صاحبى 
در بـاب خلق وخـوى طغـرا بـا اسـتناد به دو سـطر از یکـى از رقعات اوسـت: «از رسـائل و 
اشـعار طغـرا مى تـوان دریافت که فـردى متکبر بوده» (ص دوازده)؛ مسـتند ایـن ادعا هم 
از ایـن قـرار اسـت: «او تفاخـر خـود را ایـن گونه ابراز داشـته: اگـر طبعـم را از پیش بینى 
شـطرنج سـخن به پـس نشـانیدن حریفـان مدح گوى سـرى مى بود، بـه زور فیـل قصیده 
و اسـب غـزل و پیـادة رباعـى هـر یـک را صد دسـت مـات مى توانسـتم نمـود» (همانجا). 
نخسـتین اعتـراض آن اسـت کـه آیا مى توان شـاعر یا نویسـنده اى را به سـبب آن که مثًال 
بـه «سـنت مفاخـره» اقبالـى نشـان داده، متکبر دانسـت؟ ُددیگـر آن که آیا بـا همین یک 
دو سـطر مى تـوان ویژگـى  اخالقـى شـاعرى را تشـخیص داد؟ حـال آن کـه اغلـب منابـع 
بـه افتاده حالـى و درویش مسـلکى او اشـاره کرده انـد؟ و اصـًال خـودش بـه طـور مثـال، 
در سـاقى نامۀ خـود کـه پیش تـر ذکـرى از آن بـه میـان آوردم، ذیـل فصلـى بـا عنـوان 
«ناشایسـتگى خـود» در چندیـن بیـت خویشـتن را نکوهیـده و نقـد کرده اسـت (طغـراى 
مشـهدى، ش70. گ61پ). غرضـم البتـه آن نیسـت که نظرى خالف نظر مصحح رسـائل 
طغـرا ایـراد کنـم و در مقابـل او، شـاعر را مبـّرا از کبـر و خودپسـندى بشناسـانم، بلکـه 
اصـوالً بـر آنـم کـه بدیـن شـکل و شـیوه و روش نمى تـوان چنیـن نظراتـى ابـراز کـرد و 
از متـن چنیـن برداشـت هایى داشـت. از همیـن رنـگ اسـت آن چـه در بخـش دیگرى از 
مقدمـه، «نقـد ادبـى در آثار طغراى مشـهدى و نظر او در باب سـرقات ادبـى» (ص هفده) 
دربـارة انتقادناپذیـرى طغـرا آمـده، یـا کمـى بعدتـر آنجا که مصّحـح به اعتبار چند سـطر 
انشـاپردازى طغـرا در رقعـه اى (نـک. طغـراى مشـهدى، 1397، ص ص. 401-400)، تنفر 
وى را از سـرقت ادبـى تـا بـدان حد دانسـته کـه او را «خواهان شـکنجه و اعدام سـارقین 

ادبـى» خوانده اسـت (ص هجده- نـوزده).  
 

اندیشۀ شاعر 
در بخـش دوم مقدمـۀ مصّحـح کـه دربـارة «افـکار طغراى مشـهدى» اسـت، صاحبى 
نوشته اسـت کـه «طغرا به تصوف اسـالمى گرایش داشـت و به درویشـى بـه نام عصمت اهللا 
ولـى ارادت مى ورزیـد...» (ص سـیزده)، اما اشـاره نکـرده که او دربارة ارادت خود به شـیخ 
احمـد جـام (د. 536ق) و قاسـم انـوار (د. 837ق) نیـز سـخن گفته و مزار این دو و شـهر 
جـام را چنـان وصـف کـرده که بسـیار بعید به نظر مى رسـد خود بـه زیارت ایشـان نرفته 
باشـد (نـک. طغـراى مشـهدى، ش70. گ52، 53پ، 145پ). نکتـۀ مهـم آن اسـت کـه 
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طغـرا هنـگام اشـاره بـه شـیخ عصمـت اهللا ولـى، از جام و شـیخ احمد جـام نیز چنـان یاد 
کـرده که گویـى میان ایشـان ارتباطى برقرار اسـت: 

رتبۀ میـناى گردون پیـش میـخواران عشقعصـمت اهللا ولى کز نسـبت او جــام یافت
نیست چون او شیرمردى بر سر میدان عشقزنده پیل احمد نیندازد چسان پیشش سپر

(نک. همو، 1397، ص. 419)
دربـارة ایـن عصمـت اهللا  ولـى اطـالع متقنـى بـه دسـت نیـاورده ام. راقـم سـمرقندى 
در تاریـخ خـود، تاریـخ راقـم، از یکـى از مشـایخ نامـدار و صاحب تألیـف سـمرقند بـه نام 
عصمـت اهللا ولـى سـخن گفتـه و خـود را بـه چنـد واسـطه فرزنـد او دانسته اسـت (راقـم 
سـمرقندى، 1380، ص. 176)، امـا از آن جا که تاریخ درگذشـت ایـن عصمت اهللا 1006ق 
(همانجـا) یـا 1009ق (همـو، ش14429، ص. 452) اسـت، بعیـد بـه نظر مى رسـد بتوان 

او را مخاطـب رقعـۀ طغرا دانسـت. 

سبک شاعر
صاحبـى در بخـش دیگـرى بـا عنـوان «سـبک رسـائل طغـراى مشـهدى» که بیشـترین 
تعـداد صفحـات مقدمـۀ او را بـه خـود اختصاص داده، رسـائل طغـرا را در دو سـطح زبانى 
و ادبـى بررسـى کرده اسـت. شـیوة او در ایـن بخـش، اغلب چنین اسـت که قواعد سـبکى 
مسـتخرج خـود را در قالـب یـک جملـه یا عبـارت ذکـر مى کنـد و در ادامه، شـواهدى از 
رسـائل طغـرا بـر آن مى افزایـد. ایـن شـیوة بسـیار موجـز او در بیـان قواعد مـورد نظرش، 
در برخـى مواضـع قابـل فهـم اسـت و در برخـى مواضـع مبهـم و نادقیـق. مثـًال صاحبـى 
کاربـرد مصـدر «اِسـتادن» و افعـال مشـتق از آن را از ویژگى هـاى زبان طغرا دانسته اسـت 
(ص سـى ویک) و مـن درنیافتـم بـا توجـه بـه آن کـه «اِسـتادن» بـه جـاى «ایسـتادن» 
در دوره هـاى مختلـف تـداول داشـته، اشـاره بـدان نشـان دهندة چـه تمایـزى در سـبک 
طغراسـت. چنانچـه مصّحـح از اشـاره بدیـن مـورد و برخـى مـوارد دیگـر، نکتـۀ خاصى را 
در نظـر داشـته، متأسـفانه آن را بـا مخاطـب در میان نگذاشـته و تنها به ذکـر مثال براى 

قاعـد ة خود بسـنده کرده اسـت. 
 صاحبى در جایى در همین بخش، در بررسـى سـبک طغرا در سطح زبانى، «بهره گیرى 
از لغاتـى کـه در آثـار سـخنوران پیـش از عهـد صفـوى یافـت نمى شـود و یـا بـه نـدرت به 
چشـم مى خـورد» را جـزء ویژگى هـاى سـبکى رسـائل او برشمرده اسـت. برخـى مثال هـاى 
او در این بـاره عبارت انـد از: موشـک، مهتابـى، تفنـگ و گلولـه. توضیحـات صاحبـى در این 
موضـع، دربـارة واژة تفنـگ و اسـتناد به شـواهد لغتنامـۀ دهخـدا، این گونه به ذهـن متبادر 
مى کنـد کـه گویـى وى واژة تفـک/ تفنـگ را کـه در متن هـا بـه کار رفتـه، تنهـا در اشـاره 
بـه یـک مصـداق در نظـر آورده اسـت. دهخـدا خود به نقـل از فرهنگ رشـیدى آورده اسـت 
کـه تفنـگ «در کالم متقدمیـن تفـک واقع اسـت» (لغتنامۀ دهخـدا: ذیل «تفنـگ») و این 
تفـک بـه روایـت دهخدا از فرهنگ هاى پیشـین، «چوبى باشـد میان تهى بـه درازى نیزه که 
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گلولـه اى از گل سـاخته در آن نهنـد و پـف کننـد تـا بـه زور نفـس، آن بیرون آیـد و جانور 
کوچـک ماننـد گنجشـک به آن زننـد و بندق را به مشـابهت آن تفک گوینـد» (همان: ذیل 
«تفـک»). شـواهدى کـه یحیـى ذکاء (1346، ص ص. 288-287، 282) از برخى نگاره هاى 
ایرانـى و شـعر انـورى و ابن یمیـن در بـاب اسـتفاده از تفـک بـراى شـکار پرنـدگان کوچک 
آورده اسـت، تأیید همین مطلب اسـت. اسـتفاده از تفک/ تفنگ در اشـاره به سـالح آتشـین، 
بعـد از دورة صفـوى رواج یافته اسـت و به عنـوان نمونه، یکى از معاصران طغرا در شـبه قاره، 

بیـدل دهلـوى، در اشـاره به تفنـگ به دودزایى آن هنگام شـلیک اشـاره کرده اسـت: 
قدم  به آهنگ  کین فشردن ز عافیت نیست صرفه بردن

تفنـگ قالب تهى نماید دمـى که دود از دهـن برآرد
(بیدل، 1376، ج2، ص. 159)

یا:
درین  جنون زار فتنه سامان  به شعله  کاران  کذب و بهتان

مجوش چندان  که عالمى را نفس به دود تفنگ  گیرد
(همان، ج1، ص. 801)

یا: 
از حــدیــث کیـنه جـو ایــمـن نبـایــد زیـســتـن

هـر کــجــا دم مـى زنــد دود دگــر دارد تـفـنـگ
(همان، ج2، ص. 384)

حتمـاً صاحبـى کـه بـه کار فرهنگ نویسـى نیـز اشـتغال دارد، بدیـن نکتـه آگاه بوده، 
امـا شـیوة نـگارش نادقیـق و مبهـم او در ایـن موضـع غلط انداز اسـت. همچنین اشـارة او 
در بـاب آن کـه دهخـدا بـراى کلمـۀ «گلوله» شـاهدى ذکر نکـرده، اطالع دقیقى نیسـت، 
زیـرا گرچـه مدخـل «گلولـه» در لغتنامـه بى شـاهد اسـت، اما همیـن مدخل بـا ارجاع به 
مدخـل «غلوله»، از شـرف الدین پنجدهى، شـاعر دربار آل سـلجوق (دربـارة او، نک. عوفى، 

1389، ص. 497)، شـاهدى آورده اسـت (نیـز نـک. همان: 498): 
برگیـــرد دیـــده  روى  از  بـــه غلولـــه کـــه چشـــم نـــازاردســـبل 

(لغتنامۀ دهخدا: ذیل «غلوله») 
کـه نشـان مى دهـد «غلولـه» در سـدة 6ق، در اشـاره بـه آن چـه (بـا وسـیله اى) پرتـاب 
مى شـده، بـه کار مى رفته اسـت و البتـه بـراى معنـاى وسـیع تر آن (جسـم گـرد و مـدّور) 
نیـز از ذخیـرة خوارزمشـاهى (اوایل سـدة 6ق) شـاهدى در لغتنامه موجود اسـت. بـه غیر از 
این هـا نیـز مى تـوان بـراى لفـظ «گلولـه» در دیگر متـون پیش از صفویـه شـواهدى یافت.4 
البتـه، نیـازى بـه گفتن نیسـت که بـراى «گلوله» بـه معناى آن چه با سـالح آتشـین پرتاب 
مى شـود، در متن هـاى صفـوى و به ویـژه تواریـخ ایـن دوره، شـاهد فراوان اسـت، گذشـته از 
این هـا، اصـوالً این کـه طغـرا در آثـارش بـه چیزهایـىـ  به طـور دقیق تر به اشـیایىـ  اشـاره 
کـرده کـه در دوره هـاى پیشـین وجـود یـا رواج نداشـته اند را مى توان یک ویژگى سـبکى به 

نقش مصّحح در شناساندن مؤلف
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شـمار آورد؟ البتـه بـه گمـان من چنین نیسـت. 
از دیگـر نـکات مهـم امـا مسـکوت مانده در بخـش «سـبک رسـائل طغراى مشـهدى»، 
کـردم،  اشـاره  پیش تـر  چنان کـه  چنـد،  هـر  اسـت.  دیگـران  از  او  تأثیرپذیـرى  مسـئلۀ 
تذکره نویسـان شـبه قاره طغـرا را داراى طـرز خـاص خـود دانسـته اند، اما بـه تأثیرپذیرى او 
از ظهـورى ترشـیزى (د. 1025ق) نیـز اشـاره کرده انـد؛ بـراى نمونه، خوشـگو (1389، ص. 
418) در تذکـرة خـود او را «متّتبـع مالظهـورى» دانسته اسـت. عظیم آبـادى (1983، ج3، 
ص. 949) در نشـتر عشـق در بـاب او گفتـه: «در نثرنویسـى پهلـو بـه پهلـو و قـدم بـه قدم 
مالظهـورى مـى رود» و خلیل، صاحب تذکرة صحـف ابراهیم (ذیل «مالطغراى مشـهدى») 
دربـارة او نوشـته: «در بعضـى رسـائل خـود قدم بر قدم مالظهـورى راه مـى رود» و در ادامه، 
ظهـورى را بـر طغـرا برتـرى داده: «امـا سخن شناسـان آگاه مى داننـد کـه نزاکـت بیـان و 
شـیرینى ادا خلعتـى اسـت کـه بـر قامت فکـر مالظهـورى دوخته انـد» (همانجـا). هر چند 
بخشـى که به سـبک رسـائل طغرا اختصاص دارد، بخش نسـبتاً مفصلى اسـت، اما صاحبى 
متعـّرض چنیـن اطالعاتـى نشـده و اصـوالً مراجعـۀ او به تذکره هاى شـبه قاره بـراى نگارش 
بخش هـاى مختلـف مقدمـه بـه چند تذکرة مشـهورتر محـدود مى شـود و جامعّیتـى ندارد. 

یک اطالع سودمند 
به عنوان آخرین نکته در باب مقدمه، باید به اطالعى اشاره کنم که در مقدمۀ کتاب نشانى 
از آن نیست، اما به نظر مى رسد نقل آن در این بخش مى توانست سودمند باشد و آن هم یاد 
کردن از چاپ 1244ق کلکته است. درست است که صاحبى به قصد بهره بردن از حواشى 
رفعتعلى، حاشیه نویس چاپ کانپور، از چاپ سنگى 1266ق استفاده کرده که بیشتِر چاپ هاى 
بعدى شبه قاره، از روى آن صورت گرفته اند (نک. نوشاهى، 1391، ج2، ص. 1249-1250)، 
اما چاپ 1244ق کلکته، به کوشش اثیرالدین احمد از آن رو مهم است که نخستین تالش 
ثبت شده براى تصحیح رسائل طغرا به شمار مى رود. اثیرالدین احمد چنان که خود توضیح داده، 
10 نسخه از رسائل طغرا را گرد آورده و به یارى دو تن از ادب شناسان هم روزگارش «اختالف 
عبارت و آشفتگى مضمون و تصرف هاى جابجاى کاتبان و ناظران ایام» را از آن ها زدوده است: 
«عاصى پرمعاصى، شیخ اثیرالدین احمد [...] آن رسائل مذکوره را از جابجا به صد کد و کاوش 
تالش نموده قریب ده نسخه به هم رسانیده، به استعانت نواظر مولوى ریاض على صاحب، 
شارح گلستان شیخ سعدى و [...] جناب مولوى محمد نوروز حسین المعروف به سیدجان 
بلگرامى متخلص به نوروز [...] خارهاى شکوك و خاشاك اشتباه و حشو زواید از این چمنستان 
فردوس نشان صاف گردیده و خلعت صحت و لباس بى خللى و دقت بر قامت زیباش راست 

آمده» (اثیرالدین احمد، 1244ق، ص ص. 227-228).
در مجمـوع گمـان مى کنـم چنانچـه مصّحح در منابـع موجود دربارة طغرا جسـتجوى 
بیشـترى مى کـرد و اطالعـات گـردآوردة خـود را بـا دقـت و انسـجام بیشـترى بـه کار 
مى گرفـت، مقدمـۀ او مى توانسـت اثـر تحقیقـى درخـورى در بـاب طغـرا در شـمار آیـد. 



35099

ـــــــــ ۵   ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸

روش ارجاع دهى
آنچـه در ادامـه خواهـم آورد، چنـد نکتـه دربـارة روش ارجاع دهـى مصّحـح در مقدمـه و 
تعلیقه نویسـى بـر رسـائل طغراسـت و گرچـه مى گویـم «روش ارجاع دهى مصّحـح...»، اما 
شایسـته اسـت همین جـا بـه این نکتـه اشـاره کنم کـه در نهایت، هـر کتاِب منتشرشـده 
محصـول همـکارى پدیـدآور و ناشـر اسـت. بنابرایـن، پیشـاپیش مى تـوان پرسـید آیـا 
انتشـارات کتابخانـۀ مجلـس کـه اساسـاً در کار انتشـار متـن کهن اسـت، به اقتضـاى کار 
خـود، بـراى ارجـاع بـه منابع کهـن و جدید به شـیوه اى اندیشیده اسـت؟ یا کار را یکسـره 
بـه پدیـدآوران محّول سـاخته؟ و اگر چنین اسـت، آیـا در حد برطرف سـاختن افتادگى ها 
و اغـالط واضـح نیـز بر کار نظارتـى ندارد؟ در میـان نکته هایى که خواهـم گرفت، مواردى 
هسـتند کـه بـه زعـم من، ناشـر مى توانسـت با نظـارت خـود آن ها را بـه صالح بـاز آورد.

و  واژه هـا  دربـارة  تعلیقـات  در  هفتـاد)،  (ص.  آورده  مقدمـه  در  چنان کـه  صاحبـى 
ترکیبـات و عبـارات و کنایـات دشـوار، همچنیـن اعـالم تاریخـى و جغرافیایـى، نکته هـا 
و آگاهى هایـى بـه دسـت داده اسـت. شـیوة او در ایـن بخـش، بـه درسـتى بهـره بـردن از 
برخـى فرهنگ هـاى تألیف شـده در شـبه قاره در کنـار آثـار عمومى تر اسـت، فرهنگ هایى 
همچـون برهـان قاطـع، آننـدراج، غیاث اللغـات، بهـار عجـم و زیب اللغـات (فرهنـگ اردو- 
فارسـى). وى همچنیـن کوشیده اسـت در هـر حـوزة موضوعـى، بـه منابـع تخصصـى آن 
حـوزه ارجـاع دهـد، امـا گاه از روش خـود عـدول کـرده و در حالى کـه در مواضـع مشـابه 
دیگـر از منابـع طبـى و فرهنگ هـاى مرتبط تـر یـا معتبرتـرى بهـره بـرده - مثـًال گرچـه 
بیشـتر جاهـا در بـاب گیاهـان و اصطالحـات پزشـکى بـه األبنیـه عـن حقایـق األدویـه و 
برخـى رسـاالت طبـى (نـک. دنبالـۀ مقالـه) مراجعـه کـرده - امـا در بـاب برخـى مداخل 
مربـوط بـه ایـن حوزه ها، بـه فرهنگ عمیـد ارجاع داده اسـت (براى نمونه، نـک. ص 473، 
502، 507). تعـدادى از رسـاله هاى طبـى مـورد اسـتفادة صاحبى در بخـش تعلیقات، در 
یکـى از شـماره هاى گنجینـۀ بهارسـتان منتشـر شـده اند (علـوم و فنـون 1، پزشـکى 1)، 
امـا صاحبـى بـه جـاى آن کـه هـر رسـاله را بـه نـام مؤلـف آن ارجاع دهـد و در فهرسـت 
منابـع مشـخصات کتابشناسـى هـر رسـاله را بـه طـور کامـل ذکـر کنـد، در همـۀ مـوارد 
بـه «نجم الدیـن محمـود شـیرازى و همـکاران» ارجـاع داده (بـراى نمونه، نـک. ص498، 
500، 516، 522) و نـام خـود رسـاله ها و مصّححـان آن هـا را از قلـم انداختـه و بـه ایـن 
ترتیـب، تنهـا اطـالع کتابشـناختى دربـارة ایـن رسـاله ها از ایـن قـرار اسـت: «گنجینـۀ 
بهارسـتان، بـه کوشـش مرکـز پژوهش هـاى کتابخانـۀ مجلـس شـوراى اسـالمى...» (نک. 
ص599). بـه عبـارت بهتـر، در هیـچ یـک از اشـارات صاحبـى روشـن نیسـت کـه اثر این 
نجم الدیـن محمـود شـیرازى، رسـاله اى اسـت به نـام غیاثیـه؛ صاحبى حتى جایـى که به 
رسـالۀ دیگـرى بـا نام زبـدة قوانیـن العالج فـى جمیـع األمـراض از محمد بـن عالءالدین 
سـبزوارى ارجـاع داده، بـاز هـم از نـام نجم الدیـن محمـود شـیرازى و همـکاران اسـتفاده 
کرده اسـت (نـک. ص519)؛ همچنین اسـت ارجاعـات او در باب موضوعـات جغرافیایى به 
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دو رسـالۀ جغرافیایى منتشرشـده در شـمارة دیگرى از گنجینۀ بهارسـتان (تاریخ 3، تاریخ 
و جغرافیاى شـبه قاره)، هر دو ترجمۀ سیدحسـین حسـینى شـیرازى در روزگار قاجار که 
اغلـب مطالـب آن هـا را از روزنامه هـاى شـبه قاره جمـع آورده، یکـى بـه تصحیح جمشـید 
کیانفـر و دیگـرى بـه تصحیـح پرویـن اسـتخرى، اما صاحبـى در باب هـر دو رسـاله، تنها 
بـه نـام کیانفـر ارجـاع داده و چنانچـه مخاطب به اصـل مجموعـه مراجعه نکنـد، نخواهد 
دانسـت کـه نـام ایـن رسـاالت چیسـت و چـه کسـى آن ها را بـه فارسـى ترجمه کـرده و 
گردآورنـده و مصّححـان آن ها چه کسـانى هسـتند، بلکـه احتماالً چنین خواهد پنداشـت 
کـه جمشـید کیانفـر در بـاب جغرافیـاى شـبه قاره صاحب اثرى تألیفى اسـت. مشـابه این 
بى دقتـى در مواضـع دیگرى نیز روى داده اسـت؛ مثـًال صاحبى از تعلیقـات محمد قهرمان 
بـر دیـوان کلیـم همدانـى و مقدمۀ سـعید شـفیعیون بر دیـوان زاللى اسـتفاده کـرده، اما 
بـه جـاى ارجـاع بـه قهرمـان و شـفیعیون، بـه کلیـم همدانـى و زاللـى خوانسـارى ارجاع 

داده اسـت (نـک. ص ص. 465، 475، 478، 506، 512). 
نکتـۀ دیگـر آن اسـت کـه صاحبـى در مقدمـۀ خـود بـه یکـى از تذکره هـاى مهـم 
بـه قلـم یکـى از ادیبـان نامـدار شـبه قاره ارجـاع داده، آن تذکـره مجمع النفائـس و آن 
ادیـب، سـراج الدین  على خـان  آرزوسـت کـه در منابـع شـبه قاره اى از او بـا نـام «آرزو» یـا 
«خـان آرزو» یـاد مى شـود، امـا صاحبى بـراى ارجاع بـه او، نـه تخلـص «آرزو» را که بدان 
شـهرت دارد، بلکـه نـام «على خـان» را برگزیـده (بـراى نمونـه، نـک. ص نـه، هجـده) که 
خـالف روش ارجاع دهـِى مقبـوِل محققـان اسـت و حتـى بـراى پژوهشـگران حـوزة ادب 
فارسـى در شـبه قاره نیـز یـادآور شـخص آرزو نیسـت. وقتـى موضـوع بحث دربـارة ادیبى 

بالیـده در شـبه قارة هنـد باشـد، چنیـن خـرده اى کم اهمیـت نمى نمایـد.  
عـالوه بـر این هـا و بـه عنوان نکتـۀ پایانى بایـد گفت کـه صاحبى در بخـش تعلیقات، 
گاه از آثـارى اسـتفاده کـرده کـه در فهرسـت منابـع کتـاب نشـانى از آن ها نیسـت5 و در 
مـوارد قابـل مالحظـه اى نیـز توضیحـات خـود را بدون ارجـاع باقـىگذاشته اسـت (براى 

نمونـه، نـک. ص ص. 463، 465، 466، 476، 523، 526، 527). 

پى نوشت 
1. در این جـا شـاید ایـن پرسـش نیـز بـه ذهن خطـور کند که در متنـى که مصّحح به اشـتباه بدان اسـتناد 
کـرده، آگاهى هـاى مهـم دیگـرى هـم بـوده کـه او از دقـت در آن هـا صرف نظـر کـرده، مثل قرابت شـاعر 
بـا میرمحمدسـعید میرجملـه، یـا ایـن اطـالع کـه «یک سـال قبـل از حالـت تحریر بـه هند رفـت»، زیرا 
فى المثـل مى شـد بـا در نظـر گرفتـن تاریـخ تألیـف تذکـرة نصرآبـادى (1083-1090ق؛ نـک. گلچیـن 
معانـى، 1348، ج1، ص ص. 400-397)، تاریـخ سـفر شـاعر بـه هنـد را بـه دسـت آورد، امـا مصّحـح بـه 
بهایـى کمتـر از این هـا، یعنى اشـاره به ازدواج و درگذشـت همسـر شـاعر، دچـار چنین خطایى شده اسـت.
2. طغرا پس از پیوسـتن به دربار گورکانیان، به سـمت منشـى گرى شـاهزاده مرادبخش، فرزند شـاهجهان، 
گمـارده شـد. هنگامـى کـه مرادبخش از سـوى شـاهجهان به صوبـه دارى کشـمیر منصوب شـد، طغرا نیز 
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همـراه او بـه کشـمیر رفـت و در چنـد سـال بعـد، در فتـح بلـخ و بدخشـان وى را همراهـى کـرد (بـراى 
تفصیـل دربارة ایـن فتح، نـک. کنبـو، 1967، ج2، ص. 389-405).

3. مصّحح هم در متن و هم در کتابنامه، نام «گوپاموى» را «گوپاماى» نوشته که نادرست است.
4. از جمله در دیوان شمس: 

عبیـر و  مشـک  بـراى  ببایـد  پـاك  جّاللـه دمـاغ  بـراى  پلیــدى  گلـولــه هاى 
(مولوى، 1375، ج2، ص. 432)

5. مثـل منبـع اخوینـى در صفحـۀ 480 تعلیقات که بایـد ابوبکر اخوینى بخـارى، صاحـب هدایةالمتعلمین 
فى الطب باشـد.

از جناب آقاى دکتر صاحبى که تصویر نسخۀ  کلیات طغرا را در اختیارم قرار دادند، سپاسگزارم.
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چکیده 
ــا عنــوان تاریــخ خــط و خوشنویســى تألیــف  ــزرگ خــط ب جلــد اول کتــاب دائرة المعــارف ب
ــت  ــه اى اس ــده، مجموع ــر ش ــال 1394 منتش ــد در س ــه در دو مجل ــى ک ــر مقتدائ على اصغ
کــه بــه تاریــخ خــط و خوشنویســى در ایــران و ســایر کشــورهاى جهــان پرداخته اســت. بنــا 
بــر اظهــارات مؤلــف، ایــن کتــاب حاصــل  ســال ها تحقیــق و نــگارش و پژوهــش بــوده و بــا 
اســتفاده از بیــش از صــد منبــع ایرانــى و ده هــا منبــع خارجــى و مقــاالت مجــالت گوناگــون، 
تألیــف شــده و نتیجــۀ حاصــل، در بیســت فصــل نمــود پیــدا کرده اســت، امــا متأســفانه ایــن 
ــردن  ــت نک ــود آن رعای ــن کمب ــده و مهم تری ــم ش ــنامه اى تنظی ــاختارى غیردانش ــا س ــر ب اث
ــه  ــدون این ک ــب ب ــى مطال ــن برخ ــت. همچنی ــى اس ــخص در مدخل نویس ــوب مش چارچ
صحــت و سقم شــان بررســى و ســنجیده شده باشــد، از ســایر منابــع بــه ایــن کتــاب راه پیــدا 
کرده انــد. رعایــت نکــردن ترتیــب الفبایــى و یــا ترتیــب تاریخــى در ذکــر کلیــۀ اســامى، نیــاز 
بــه بازبینــى مجــدِد برخــى مفاهیــم،  اســتفاده نکــردن از ارجاعــات درون متنــى و نامنظمــى در 

ــر ایــن اثــر وارد اســت. پاورقى هــا، از جملــه ایــرادات دیگــرى ا ســت کــه ب

ــط در  ــش خ ــى، پیدای ــط و خوشنویس ــخ خ ــط، تاری ــزرگ خ ــارف ب ــد واژه: دائرة المع کلی
ــران ــان، پیدایــش خــط در ای جه

معرفى مولف  
ــدرس دانشــگاه و عضــو  ــرى، م ــدة نشــان درجــۀ یــک هن ــى، دارن ــر مقتدائ على اصغ
ــت:  ــط و کتاب ــر خ ــى نظی ــر، کتاب های ــت. پیش ت ــران اس ــان ای ــن خوشنویس انجم

 دالرام کاردارطهران 
delaramkardar@gmail.com کارشناس ارشد ایرانشناسی، نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی

بر دایرۀ معارف خوشنویسی یا دائرة  المعارف بزرگ خط
       ،
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نقد کتاب پژوهشى (هنـــر)

ــا پاســخ، خودآمــوز طراحــى و  مبانــى نظــرى خوشنویســى بــه همــراه 500 تســت ب
نقاشــى و شــناخت و ارزیابــى هنرهــاى کاربــردى اســالمى ایــران 1 و2، از ایــن مؤلــف 
منتشــر شده اســت، امــا شــاید بتــوان جدى تریــن تألیــف وى را دائرة المعــارف بــزرگ 
خــط دانســت کــه بــه گفتــۀ ایشــان: «مجموعــۀ حاضــر، تاریــخ خــط و خوشنویســى 
در ایــران و ســایر کشــورهاى جهــان اســت کــه حاصــل ده ســال تحقیــق و نــگارش 
ــى ــع اصل ــا مناب ــته ها ب ــت نوش ــق دس ــرى و تطاب ــش و بازنگ ــال پژوه ــت س و هف

بوده است» (مقتدائى، 1394، ص. سه).

معرفى، نقد و بررسى اثر 
جلــد اول کتــاب دائرة المعــارف بــزرگ خــط بــا عنــوان «تاریــخ خــط و خوشنویســى»، 
ــى، در دو بخــش و 1212 صفحــه، توســط انتشــارات آراد در  تألیــف على اصغــر مقتدائ
ــاپ  ــه چ ــفید ب ــیاه و س ــورت س ــه ص ــاب ب ــن کت ــر شده اســت. ای ــال 1394 منتش س
ــه از صفحــۀ  ــوان «تصویرهــاى رنگــى» اســت ک ــا عن ــا شــامل پیوســتى ب رســیده، ام
1065 کتــاب آغــاز شــده و در صفحــۀ 1092 بــه پایــان مى رســد. همچنیــن، تصاویــرى 
ــا عنــوان «ابــداع خطــوط مختلــف در ایــران» نیــز رنگــى  در فصــل یازدهــم کتــاب، ب

هســتند. 
ــط و  ــخ خ ــه تاری ــه در آن، ب ــت ک ــه اى اس ــط مجموع ــزرگ خ ــارف ب دائرة المع
خوشنویســى در ایــران و ســایر کشــورهاى جهــان پرداختــه شــده و حاصــل ده ســال 
تحقیــق و نــگارش و هفــت ســال پژوهــش و بازنگــرى و تطابــق دســت نوشــته ها بــا 
منابــع اصلــى بــوده و بــا اســتفاده از 120 منبــع و  و مأخــذ ایرانــى، 27 منبــع خارجــى 
و 23 مجلــه و نشــریه و فصلنامــه تألیــف شــده و نتیجــۀ حاصــل در 20 فصــل نمــود 

ــر اســت:  ــه شــرح زی ــدى آن ب ــار) و فصل بن ــدا کرده اســت(صص ســه و چه پی

■ مقتدائی، علی اصغــر (1394). دائرةالمعارف بزرگ 
خط: تاریخ خط و خوشنویســی. تهران: آراد کتاب و 

مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی.
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بر دایرۀ معارف خوشنویسی یا دائرة المعارف بزرگ خط

فصل اول: «آیات و احادیث دربارة خط و خوشنویسى»،
فصل دوم: «تاریخ پیدایش خطوط باستانى»،
فصل سوم: «تاریخ پیدایش خط در جهان»،
فصل چهارم: «تاریخ پیدایش خط در ایران»،

فصل پنجم: «پیدایش خط عربى»،
فصل ششم: «خط کوفى»،

فصل هفتم: «خط هاى رایج بعد از کوفى تا اقالم سته»،
فصل هشتم: «اقالم سته»،

فصل نهم: «تعلیق، نستعلیق و شکسته نستعلیق»،
فصل دهم: «ابداع خطوط مختلف»، 

فصل یازدهم: «ابداع خطوط مختلف در ایران»، 
فصل دوازدهم: «خوشنویسى در مهرسازى و حکاکى»، 

فصل سیزدهم: «خط روى سکه ها و اسکناس ها»
فصل چهاردهم: «خوشنویسان کشورهاى اسالمى»،

فصل پانزدهم: «خط در گرافیک»،
فصل شانزدهم: «اعداد و ارقام»،

فصل هفدهم: «ابزار و ادوات خوشنویسى»،
فصل هجدهم: «آداب خوشنویسى»،

فصل نوزدهم: «زنان خوشنویس»، 
فصل بیستم: «کتاب شناسى».

ایــن کتــاب همچنیــن، شــامل بخــش «پیوســت» بــا عناویــن «تصاویــر رنگــى»، 
«الفبــاى برخــى از اقــالم»، «رســاالت خوشنویســى»، «مؤلفیــن کتــب تاریــخ خــط و 
ــع و مآخــذ» و «فهرســت اعــالم» اســت. در بخــش «مقدمــه»  خوشنویســى»،  «مناب
(صــص ســه تــا هشــت)، اســامى کتابخانه هایــى کــه مؤلــف بــراى تحقیــق و پژوهــش 
ــرار داده  ــه ق ــورد مطالع ــا را م ــار آن ه ــب و آث ــا کت ــرده و ی ــه ک ــا مراجع ــه آن ه ب
ــر نخســتین  ــر اظهــارات مؤلــف در مقدمــۀ کتــاب، ایــن اث نیــز ذکــر شده اســت. بناب
ــد تألیــف شــده  ــار جل ــزرگ خــط و خوشنویســى اســت کــه در چه دائرة المعــارف ب
ــت (ص  ــالم اس ــان اس ــى در جه ــط و خوشنویس ــخ خ ــارة تاری ــد اول آن، درب و جل
هشــت). از ایــن رو، ضــرورى  اســت تــا ایــن اثــر بــا دقــت بیشــترى بررســى و معرفــى 
ــود،  ــذارى مى ش ــارف» نامگ ــوان «دائرة المع ــا عن ــى ب ــه کتاب ــى ک ــرا زمان ــود، زی ش
ــد.  ــب مى کن ــود جل ــوى خ ــه س ــن را ب ــه اى و ریزبی ــان حرف ــان و مخاطب متخصص
ــر نیــز تألیفاتــى  به خصــوص، در حــوزه اى ماننــد «خــط و خوشنویســى» کــه پیش ت
ــان در  ــدان و متخصص ــره ور ى عالقه من ــش به ــور افزای ــه منظ ــابه ب ــون مش ــا مضم ب
ــى،  ــد اطلــس خــط، تألیــف مرحــوم حبیــب اهللا فضائل آن منتشــر شــده اســت، مانن
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نقد کتاب پژوهشى (هنـــر)

ــه  کوشــش  ــه ب ــى ک ــدى بیان ــوم مه ــف مرح ــى 1، تألی ــاى خط ــى کتاب ه کتابشناس
حســین محبوبــى اردکانــى در ســال 1353 به چــاپ رســید و مرحــوم بیانــى در آن، 
ــز در  ــرى نی ــاب دیگ ــود. کت ــى پرداخته ب ــات کتاب آرای ــى اصطالح ــح برخ ــه  توضی ب
همــان ســال، بــا عنــوان لغــات و اصطالحــات فــن کتابســازى همــراه بــا اصطالحــات 
ــروى، توســط انتشــارات  جلدســازى ـ تذهیــب ـ نقاشــى2 به کوشــش نجیــب مایل ه
ــات  ــگ واژگان و اصطالح ــد. فرهن ــع آراسته ش ــور طب ــران به زی ــگ ای ــاد فرهن بنی
ــارات  ــال 1373، انتش ــه درس ــى ک ــا قلیچ خان ــر حمیدرض ــف دکت خوشنویســى3 تألی
روزنــه آن را بــه چــاپ رســاند و نخســتین فرهنــگ تخصصــى خوشنویســى در جهــان 
اســالم اســت و پــس از آن، در ســال هاى 1995 و 2003 به ترتیــب، دومیــن و 
ــت.  ــار یاف ــه 5 انتش ــان4 و ترکی ــورهاى لبن ــى در کش ــگ خوشنویس ــومین فرهن س
ــۀ  ــا نیم ــدا ت ــتعلیق از ابت ــط نس ــنامۀ خ ــد: پژوهش ــراث جاوی ــاب می ــن، کت همچنی
ــه چــاپ  ــه در ســال 1382 ب ــم ســلوتى ک ــرن چهاردهــم (ه  .ق) 6 تألیــف رحی اول ق

رسیده اســت.
انتظــار مــى رود کــه کتــاب مــورد بحــث، بــه دلیــل داشــتن عنــوان دائرة المعــارف 
ــۀ پیشــین  ــاى صورت گرفت ــات و پژوهش ه ــر از تألیف ــر و کامل ت ــزرگ خــط جامع ت ب
ــر محققــان و  ــف، « مخاطــب ایــن اث ــر اظهــارات مؤل ــا ب باشــد و از آن جایــى کــه بن
ــان و  ــى، خوشنویس ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و مؤسس ــجویان دانش ــگران، دانش پژوهش
هنرمنــدان هســتند» (صــص. ســه و چهــار)، در نتیجــه، ضــرورى اســت کــه تــا حــد 
ممکــن، عــارى از نقــص و کاســتى باشــد تــا بتــوان عنــوان «دائرة المعــارف» را برازنــدة 
ــه طــور مختصــر آشــنا شــده اند،  ــر ب ــن اث ــا ای ــان ب ــون کــه مخاطب آن دانســت. اکن
ــه  ــى» ارائ ــکاالت محتوای ــورى» و «اش ــکاالت ص ــش «اش ــتى هاى آن در دو بخ کاس
ــِى  ــاى آت ــات و پژوهش ه ــایر پژوهشــگران در تألیف ــه س ــد آن ک ــه امی ــوند، ب ــى ش م

خــود، بــا دقــت و ظرافــت بیشــترى عمــل نماینــد. 

اشکاالت صورى 
ــا  ــى ب ــى: تألیفات ــخص در مدخل نویس ــوب مش ــردن چارچ ــت نک 1ـ رعای
عنــوان «دائرة المعــارف»، از آن دســته کتاب هایــى نیســتند کــه مخاطبــان، آن هــا را 
بــه دســت گرفتــه و از صفحــۀ اول شــروع بــه مطالعــه نماینــد، بلکــه کتاب هایــى کــه 
ــا عنــوان «مرجــع» یــاد مى شــود، منابعــى هســتند کــه در صــورت نیــاز،  از آن هــا ب
ــه قســمت هاى مشــخصى  ــاص ب ــى خ ــا مفاهیم ــنایى ب ــرى و آش ــور فراگی ــه منظ ب
ــى  ــا نکات ــن آن ه ــف و تدوی ــت در تألی ــرورى ا س ــس ض ــود. پ ــوع مى ش از آن رج
رعایــت شــود تــا دسترســى بــه مفاهیــم و مطالــب مــورد نیــاز، بــا ســهولت و ســرعت 
ــث،  ــورد بح ــاب م ــب کت ــا و مطال ــم مدخل ه ــفانه در تنظی ــود. متأس ــام ش ــاال انج ب
ــد، به آســانى  ــا مراجعه کننــده بتوان چهارچــوب و ســاختار مشــخصى رعایــت نشــده ت
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پاســخ ســؤاالت خــود را پیــدا کــرده و بــه مطالــب مــورد نیــازش دسترســى یابــد. بــا 
مراجعــه بــه فهرســت کتــاب، درمى یابیــم کــه در ارائــۀ مطالــب، هیچ گونــه ترتیبــى، 
ــال،  ــوان مث ــه عن ــت. ب ــت نشده اس ــى، رعای ــى و تاریخ ــه زمان ــى و چ ــه الفبای چ
ــه  ــاورد، ب ــه دســت بی ــى ب ــارة «خــط پالمیــرى» اطالعات دانشــجویى مى خواهــد درب
ــا  ــه ترتیــب الفب فهرســت کتــاب رجــوع کــرده و مشــاهده مى کنــد کــه مدخل هــا ب
تنظیــم نشــده اند و او بایــد تمــام فهرســت کتــاب را بــه دقــت مطالعــه نمایــد تــا در 
فصــل چهــار بــا عنــوان «تاریــخ پیدایــش خــط در ایــران»، اطالعــات مــورد نظــر خــود 
را بیابــد. در همیــن خصــوص، بــه مثالــى دیگــر توجــه نماییــد: محققــى نیازمنــد بــه 
جمــع آورى اطالعــات در خصــوص یکــى از ابزارهــاى خوشنویســى اســت. وى پــس 
ــد  ــاب، درمى یاب ــۀ 906 کت ــتارى» در صفح ــاى نوش ــش «ابزاره ــه بخ ــه ب از مراجع
ــب  ــده اند و مخاط ــک نش ــى تفکی ــب الفبای ــه ترتی ــا ب ــا و ابزاره ــواع قلم ه ــه ان ک
ــن را  ــن مت ــام ای ــد تم ــاص، بای ــم خ ــوع قل ــک ن ــارة ی ــن توضیحــى درب ــراى یافت ب
ــه  ــک»، ن ــط در گرافی ــوان «خ ــا عن ــم ب ــل پانزده ــاى فص ــد. مدخل ه ــه نمای مطالع
ــه موضــوع! و پــس از «ســابقۀ  ــه ترتیــب الفبــا و ن ــه ب ــه ترتیــب تاریــخ هســتند، ن ب
ــران»، مبحــث «چــاپ ســربى»، «چــاپ ســنگى» و پــس از آن مدخــل  چــاپ در ای
«طــرز کار چــاپ ســنگى» مشــاهده مى شــود، در حالــى کــه در خصــوص  طــرز کار 
ــدى، بحــث  ــه نشده اســت. مدخــل بع ــى ارائ ــح مجزای ــچ توضی ــربى»، هی «چــاپ س
ــى  ــارة کتاب آرای ــا توضیــح درب ــا منظــور از آن چیســت؟ آی ــى» اســت، ام «کتاب آرای
ــا «حــروف  ــى» ی در چــاپ ســنگى اســت؟ و ســپس بحــث در خصــوص «تایپوگراف
نــگارى»، بــا مدخل هایــى ماننــد «اهــداف تایپوگرافــى»، «طراحــى حــروف و خطــوط 

ــود. ــاز مى ش ــى» و ... آغ گرافیک
2ـ رعایــت نکــردن ترتیــب الفبایــى و یــا ترتیــب تاریخــى در ذکــر کلیــۀ 
اســامى: از صفحــۀ 775 کتــاب، فصــل «خوشنویســان کشــورهاى اســالمى» آغــاز 
مى شــود کــه در آن، اســامى خوشنویســان بــه تفکیــک هــر کشــور ارائــه شده اســت، 
امــا نــام کشــورها از ترتیــب الفبایــى پیــروى نمى کنــد: ترکیــه، عــراق، ســوریه، مصــر، 
ــر  ــى و .... عــالوه ب ــارات متحــده عرب عربســتان، پاکســتان، افغانســتان، فلســطین، ام
ایــن، اســامى خوشنویســان ذکر شــده در مدخــل هــر کشــور نیــز بــه ترتیــب الفبایــى 
ــر مبنــاى ســال فــوت هــر خوشــنویس اســت.  نیامــده و در عــوض، ترتیــب آن هــا ب
ــاب، جهــت  ــه ایــن کت ــه انتظــار مــى رود کــه مراجعه کننــدگان ب در نتیجــه، این گون
دسترســى بــه اطالعــات خوشنویســى خــاص، نیازمنــد آن هســتند کــه نخســت، ملیت 
او و ســپس ســال فوتــش را بداننــد. ایــن در حالــى اســت کــه ســال فــوت برخــى از 
خوشنویســان بــه تاریــخ میــالدى و برخــى بــه تاریــخ قمــرى آمــده و همگام ســازى 
ــوت  ــال ف ــۀ 806، س ــال، در صفح ــوان مث ــت. به عن ــورت نگرفته اس ــا ص در تاریخ ه
ــه  ــان، ب ــایر خوشنویس ــالدى و س ــه می ــى، ب ــم عل ــاره و محمد ابراهی ــکاوى، کب م
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هجــرى قمــرى هســتند. ایــن اغتشــاش در فصــل «زنــان خوشــنویس » (ص. 1003) 
ــان خوشــنویس نیــز مشــخص  ــر این کــه ملیــت زن نیــز مشــاهده مى شــود. افــزون ب

نشــده و تنهــا اســامى آن هــا پشــت ســر هــم آمده اســت.
3ـ ارجاعــات در متــن:  یکــى از مهم تریــن دالیلــى کــه وجــوِد «منابــع و مراجــع»، 
پژوهــش را بــراى کاربــران، مفیــد و کاربــردى مى نمایــد، ارجــاع درون متنــى مطالــب 
ــب  ــر مطل ــه ه ــد ک ــد دریاب ــگر مى توان ــه پژوهش ــت ک ــه اس ــرا این گون ــت، زی اس
ــد،  ــوع نمای ــى رج ــع اصل ــه منب ــاز، ب ــورت نی ــده و در ص ــه ش ــى گرفت ــه کتاب از چ
ــا  ــام آن ه ــه ن ــى ک ــا، منابع ــى در پژوهش ه ــاع درون متن ــدم ارج ــورت ع ــا در ص ام
ــد.  ــت مى دهن ــود را از دس ــرد خ ــى از کارب ــده، نیم ــاب آورده ش ــر کت ــاى ه در انته
در کتــاب مــورد بحــث، عــدم هماهنگــى در ارجاع دهــى درون متنــى مشــاهده 
ــواد  ــزار و م ــش اب ــخ پیدای ــۀ 879، از «تاری ــال، در صفح ــوان مث ــه عن ــود. ب مى ش
نوشــتارى» صحبــت شــده، امــا ارجــاع درون متنــى در خصــوص ایــن مطالــب 
تاریخــى مشــاهده نمى شــود. در حالــى کــه در صفحــۀ 926، ارجاع دهــى بــه 
 (David Chibbett, The History of Japanese printing and book illustration) صــورت 
ــت،  ــورت (الفهرس ــه ص ــت» ب ــه «الفهرس ــى ب ــاع درون متن ــۀ 927، ارج و در صفح
ــر  ــى در اث ــات درون متن ــه ارجاع ــد ک ــن نشــان مى ده ص36) مشــاهده مى شــود. ای
ــده،  ــاع داده ش ــه ارج ــى ک ــن، در بخش های ــتند و همچنی ــگ نیس ــور، هماهن مذک
ــام  ــامل ن ــات ش ــى از ارجاع ــت؛ برخ ــان نیس ــى یکس ــى درون متن ــیوة ارجاع ده ش
مؤلــف و  نــام کتــاب هســتند و برخــى، تنهــا نــام کتــاب و شــمارة صفحــه را دارنــد.
4ـ ارجاعــات در پاورقــى: نحــوة اســتفاده از «پاورقــى» در ایــن اثر مخدوش اســت. 
ــات  ــا و اصطالح ــخاص، کتاب ه ــامى اش ــن اس ــادل التی ــا، مع ــوالً در پاورقى ه معم
ــى،  ــتفاده از پاورق ــدِف اس ــورد بحــث، ه ــاب م ــه در کت ــى ک ــود. در حال ــر مى ش ذک
مشــخص نشده اســت. بــه طــور مثــال، در صفحــۀ 957 کتــاب، در توضیــح «چلیپــا» 
واژة انگلیســى cross در متــن آورده شده اســت. در حالــى کــه در صفحــۀ 924، واژة 
ــه انگلیســى، در پاورقــى و در همــان صفحــه، معــادل انگلیســى  ــار» ب معــادل «طوم

ــارة آن در پاورقــى مشــاهده مى شــود.  ــى درب ســلولز و توضیحات
ــى  ــاب، بى نظم ــر کت ــل تصاوی ــات ذی ــۀ توضیح ــر: در ارائ ــس تصاوی 5ـ زیرنوی
ــد  ــات قاعده من ــن توضیح ــد، ای ــان مى ده ــه نش ــود ک ــاهده مى ش ــاش مش و اغتش
ــه از «کتــب  ــر آن برگرفت ــاب، تصاوی ــۀ کت ــف در مقدم ــارات مؤل ــر اظه نیســتند. بناب
ــا،  ــخصى موزه ه ــاى ش ــر، مجموعه ه ــع معتب ــى و مناب ــى و خارج ــى ایران خوشنویس
ــت» ( صــص  ــف و اینترن ــۀ شــخصى مؤل ــف، مجموع ــر گرفته شــده توســط مؤل تصاوی
ــف در  ــوارد، توضیحــات مؤل ــى کــه در بســیارى از م پنــج و شــش) هســتند، در حال
خصــوص منبــع تصاویــر در زیرنویــس آن هــا مخــدوش اســت. مثــًال در صفحــۀ 783، 
ــر  ــا تصاوی ــت، ام ــه» اس ــالمى ترکی ــار اس ــوزة آث ــمارة 1778، «م ــر ش ــع تصوی منب
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ــۀ 784،  ــن، در صفح ــتند. همچنی ــع هس ــارة منب ــح درب ــد توضی 1779 و 1780 فاق
ــع  ــارة منب ــح درب ــه توضی ــر شــمارة 1782 مشــاهده مى شــود ک در زیرنویــس تصوی
تصویــر، بدیــن صــورت آمده اســت: «کتابخانــه طــوپ قاپــى ســراى اســتانبول، 1294 
ــع  ــه منب ــود ک ــتنباط مى ش ــه اس ــات این گون ــن توضیح ــط)». از ای ــن الخ ه.ق. (ف
تصویــر، کتــاب «فــن  الخــط» اســت و در ایــن صــورت، نیــازى نیســت کــه بــه محــل 
نگهــدارى قطعــۀ خوشنویســى اشــاره شــود، مگــر در ذیــل تمــام تصاویــر کتــاب. بــه 
طــور کلــى، توضیحاتــى کــه در ذیــل تصاویــر آورده شــده، یکدســت نیســتند. بدیــن 
صــورت کــه در صفحــۀ 396، منبــع تصویــر شــمارة 695 ذکــر شــده، امــا در تصویــر 
بعــدى بــه شــمارة 696، نــام منبــع اثــر مشــاهده نمى شــود و در تصویــر بعــد، محــل 
ــه منبــع آن! در ســه تصویــر مذکــور،  نگهــدارى قطعــۀ خوشنویســى ذکــر شــده و ن
ــام خوشــنویس در  ــى ن ــوع خــط اســت و حت ــح مشــترك در خصــوص ن ــا توضی تنه
تصویــر 697 نیامده اســت، در حالــى کــه بــر خــالف دو تصویــر پیشــین، بــه موضــوع 
آن کــه «آغــاز ســوره مریــم» اســت، اشــاره شده اســت. ایــن عــدم هماهنگــى و پیــروى 
از نظــم خــاص در خصــوص زیرنویــس تصاویــر، در تمــام کتــاب مشــاهده مى شــود. بــه 
عنــوان مثــال، نقصــان در اشــاره بــه منابــع در تصاویــر شــماره 1884، 1885، 2168 
ــر کتــاب شــامل توضیحاتــى در  ــا تمــام تصاوی ، 2178. از ایــن رو، ضــرورى اســت ت
خصــوص «نــوع خــط»، «نــام خوشــنویس»، «تاریــخ»، «موضــوع»، «محل نگهــدارى» 

و «منبعــى کــه تصویــر از آن گرفتــه شــده» باشــند. 
ــاب شناســى»  ــوان آن «کت ــه عن ــه: در فصــل بیســتم (ص. 1027) ک 6ـ کتاب نام
اســت، فهرســتى مفصــل از کتاب هــا و رســاالت خــط و خوشنویســى تنظیــم شــده 
کــه بســیار مفیــد و ســودمند اســت، امــا از صفحــۀ 1047 تــا صفحــۀ 1062، جدولــى 
تحــت عنــوان «فهرســتى از کتــب خطــى و چاپــى بــه کتابــت خوشنویســان (قدمــا 
و معاصــران)» در شــانزده صفحــه تهیــه شــده کــه داراى دو ســتون بــا عناویــن «نــام 
کتــاب» و «خوشــنویس» اســت و متأســفانه، ایــن جــدول نمى توانــد، بــه مخاطبــان در 
ــرا محــل نگهــدارى و  ــه نســخه ها و کتاب هــا کمــک چندانــى بکنــد، زی دسترســى ب
شــمارة بازیابــى نســخه هاى خطــى و همچنیــن، نــام انتشــارات و ســال انتشــار کتــب 

ــر نشده اســت.  ــى در آن ذک چاپ
ــراى رفــع اشــکاالت نگارشــى ضــرورى  ــه ویرایــش: بازبینــى مجــدد ب ــاز ب 7ـ نی
اســت. بــه عنــوان مثــال (ص پنــج)، « تاریــخ پیدایــش مــواد و ... » پرانتــزى بــاز شــده 
ــتباه  ــور اش ــه ط ــوان ب ــا در صفحــۀ 839، عن ــاى آن بســته نشده اســت و ی ــه انته ک

ــا افتاده اســت. ــف» در واژة «گرافیــک» ج «خــط در گرفیــک» نوشــته شــده و «ال
ــاد اســت و  ــاب، زی ــن کت ــتفاده شــده در ای ــر اس ــداد تصاوی ــر: تع ــه تصوی ــاز ب 8ـ نی
ــف برخــى  ــل تعری ــا ذی ــد، ام ــى ببرن ــر اســتفادة کاف ــن تصاوی ــد از ای ــان مى توانن مخاطب
ــان  ــب توســط مخاطب ــه درك مطل ــت کمــک ب ــه جه ــر ب ــى تصوی ــاى خال ــم، ج مفاهی
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مشــاهده مى شــود. مثــًال ســطح و دور، صعــود مجــازى،  صعــود حقیقــى در صفحــۀ 943.

اشکاالت محتوایى
ــزرگ خــط  ــارف ب ــاب دائرة المع ــى کت ــوان اصل ــاب: عن ــوان کت ــام در عن 1ـ ابه
ــا منظــور  ــگاه نخســت، مخاطــب را گیــج مى کنــد، از ایــن رو کــه آی اســت کــه در ن
«خــط» اســت یــا «خوشنویســى». در حالــى کــه عنــوان فرعــى کتــاب، تاریــخ خــط 
و خوشنویســى اســت و از ســوى دیگــر، مؤلــف در صفحــۀ هشــت از مقدمــۀ کتــاب 
اظهــار کرده اســت: « ایــن نخســتین دائرة المعــارف بــزرگ خــط و خوشنویســى اســت 
کــه در چهــار جلــد تألیــف گردیــده و جلــد اول آن دربــارة تاریــخ خــط و خوشنویســى 
در جهــان اســالم اســت، امــا بــا نگاهــى گــذرا بــه فهرســت مطالــب، در مى یابیــم کــه 

مطالــب ایــن کتــاب، تنهــا دربــارة جهــان اســالم نیســت!
2ـ پیشــینۀ پژوهــش: بــا توجــه بــه ایــن کــه در خصــوص هنــر «خوشنویســى»، 
تاکنــون پژوهش هــاى متعــددى در قالــب تألیــف، ترجمــه، مقالــه و پایان نامــه صــورت 
گرفته اســت، ضــرورى ا ســت تــا محققــان قبــل از شــروع هــر پژوهشــى، پیشــینۀ آن 
ــى  ــاى قبل ــارة پژوهش ه ــه صحبــت درب ــود، ب ــر خ ــداى اث ــرده و در ابت را بررســى ک
بپردازنــد. ایــن عمــل ســبب آگاهــى مخاطبــان شــده و بــر ارزش اثــر نیــز مى افزایــد، 

امــا متأســفانه، در ایــن اثــر بخشــى بــا ایــن عنــوان مشــاهده نمى شــود.
3ـ نیــاز بــه بازبینــى مجــدِد برخــى مفاهیــم: در ایــن خصــوص ضــرورى ا ســت 
ــا  ــا ب ــم ت ــود، بپردازی ــاهده مى ش ــاب مش ــه در بررســى کت ــى ک ــه برخــى نکات ــا ب ت
ویرایــش و تغییراتــى در چــاپ بعــدى اثــر، از گمراهــى مخاطبــان جلوگیــرى شــود:

ــل»  ــوان «خــط بری ــا عن ــى ب ــر، مدخل ــن اث ــه مخاطــب در ای ــى ک ــف) هنگام ال
مشــاهده مى کنــد، ایــن توقــع در او ایجــاد مى شــود کــه قــرار اســت، بــا اثــرى جامــع 
ــه عنــوان مثــال، مدخــل «خــط توأمــان»  و کامــل مواجــه شــود، در صورتــى کــه ب

ــود. ــاهده نمى ش مش
ــِى خــط»  ــن «نقاشــى خــط» و «نقاش ــا عناوی ــاب، دو مدخــل ب ــن کت ب) در ای
ــوان «خــط  ــا عن ــا در جســتجو در فهرســت کتــاب مدخلــى ب مشــاهده مى شــود، ام
ــه  ــکلى» ب ــِط ش ــد «خ ــالح جدی ــه اصط ــى ک ــت، در حال ــوان یاف ــى» را نمى ت نقاش

ــور اســت. ــازه و نوظه ــن اصطالحــى ت ــتفاده شــده و ای جــاى «خــط نقاشــى» اس
ج) در ایــن کتــاب از رســاله اى بــه نــام «رســالۀ خــط» از «جعفــر بایســنغرى» یــاد 
شــده (صــص. 6 و 9) در حالــى کــه چنیــن رســاله اى وجــود نــدارد7 و ایــن اشــتباه، 
در کتــاب اطلــس خــط، تألیــف اســتاد حبیــب اهللا فضائلــى نیــز مشــاهده مى شــود و 
این گونــه اســت کــه برخــى از ســهوها و غلط هــا بــدون بازبینــى، از منابــع دیگــر بــه 

ایــن کتــاب راه پیــدا کرده اســت.
ــه  ــه دوزى» مشــاهده مى شــود ک ــوان «ملیل ــا عن ــى ب د) در صفحــۀ 326، مدخل
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بــه هیــچ وجــه، بــه ارتبــاط میــان ایــن هنــر و خوشنویســى و کتیبه نویســى اشــاره 
ــارف  ــى در دائرة المع ــن مدخل ــه آوردن چنی ــازى ب ــه نی ــورت، چ ــن ص ــده، در ای نش
خــط و خوشنویســى اســت؟ و یــا در مدخــل «خــط و کتیبــه در نقــده دوزى» (صــص. 
902 و 903) دلیــل ارائــۀ توضیحاتــى چنیــن مفصــل در خصــوص ایــن هنــر چیســت؟
ه ) در فهرســت رســاالت خوشنویســى که از صفحۀ 1113 آغاز مى شــود، مشــاهده

ــى  ــاه اصفهان ــى از  باباش ــق»، یک ــالۀ «آداب المش ــخۀ رس ــه دو نس ــه ب ــود ک مى ش
ــه از جهــت  ــى ک ــده، در حال ــان آم ــه می و دیگــرى از میرعمــاد حســنى، صحبــت ب
علمــى، یــک رســاله تنهــا مى توانــد یــک مؤلــف داشــته باشــد کــه آن هــم، بــا توجــه 
بــه نســخۀ چــاپ شــدة آن توســط انتشــارات پیکــره (1391)، باباشــاه اصفهانــى اســت.

ــود  ــات مشــاهده مى ش ــا و قطع ــن کتیبه ه ــى در مت ــن، غلط خوانى های و) همچنی
کــه نیازمنــد بررســى مجــدد اســت، از جملــه، تصویــر 476 در صفحــۀ 316 کــه رقــم 
ــا  ــه در اینج ــن» اســت ک ــد امی ــن، محم ــد موم ــن محم ــل اب درســت کاشــى «عم
«محمــد ابــن محمــد امیــن مقامــى» خوانــده شــده و ســبب شــده کــه بــه شــخص 

دیگــرى تبدیــل شــود! 

نتیجه گیرى
ــات  ــع و موضوع ــه مناب ــراد ب ــه گســترش راه هــاى دسترســى اف ــا توجــه ب ــروزه، ب ام
ــت  ــاز اس ــن رو، نی ــت. از ای ــش اس ــه افزای ــردم رو ب ــش م ــى و دان ــف، آگاه مختل
ــا  ــکان ب ــد ام ــا ح ــد، ت ــورت مى گیرن ــف ص ــاى مختل ــه در زمینه ه ــى ک پژوهش های
وســواس انجــام شــوند تــا کاســتى ها بــه حداقــل برســند. از ســوى دیگــر، پژوهش هایى 
ــام  ــى انج ــۀ خوشنویســى و کتاب آرای ــتادان دانشــگاه و دانشــجویان در زمین ــه اس ک
ــاى  ــرده و دورة پژوهش ه ــدى ک ــۀ جدی ــى را وارد مرحل ــر خوشنویس ــد، هن مى دهن
ــن رو،  ــت. از ای ــام رسیده اس ــه اتم ــى ب ــتوانۀ علم ــو و پش ــدون الگ ــنتى و گاه، ب س
ــاب در  ــه و کت ــف مقال ــتانداردهاى تألی ــت از اس ــش مى بایس ــه پژوه ــدان ب عالقه من

ــد. ــه کار برن ــاى خــود ب ــا را تحقیق ه ــد و آن ه ــروز آگاهــى یابن ــۀ علمــى ام جامع
همچنیــن، ضــرورى  اســت تــا تحقیقــات بــا صبــر و بردبــارى در یــک زمینۀخــاص 
ــا  ــان در مواجــه ب ــا مخاطب ــات پرداخته شــود ت ــه جزیی ــت، ب ــا دق انجــام شــوند و  ب
ــد،  نتایــج پژوهــش، گیــج و ســردرگم نشــوند و بتواننــد از اثــرى کــه در دســت دارن

حداکثــر اســتفاده را بنماینــد.
تعریـف دقیـق موضـوع، انگیزه و هدف تألیف و اشـاره بـه پژوهش هاى مشـابه از نکات 

ضـرورى ایـن دسـت از آثارند و مى تواند، نشـانگر انصاف علمى نویسـنده باشـد.
ــى،  ــى و ادب ــق علم ــش دقی ــده و ویرای ــاد ش ــکات ی ــى ن ــا بازبین ــاب ب ــن کت ای
مى توانــد بــراى مخاطبــان و عالقه منــدان خوشنویســى و هنرهــاى ایرانــى ـ اســالمى 

ســودمند باشــد.

بر دایرۀ معارف خوشنویسی یا دائرة المعارف بزرگ خط
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چکیده
اسطوره شناسـى جـداِى از تحلیـل و بررسـى منشـأ، کارکرد و موضـوع اسـطوره، در تحلیل متون 
ادبـى و آثـار هنـرى نیـز بـه کار رفتـه و یکـى از رویکرد هـاى بینارشـته اى در نقدهـاى هنـرى و 
ادبـى نیـز بـه شـمار مـى رود. در ایـران پژوهش هـاى اسطوره شناسـى، بیشـتر بـر کاربـرد ابزارى 
نظریه هـاى اسـطوره پژوهى بـه تحلیـل متـون ادبـى و آثـار هنـرى متمرکز اسـت. در ایـن میان، 
نگاهـى بـه ترجمه هـا و فهرسـت مقـاالت چاپ شـده در مجله هـاى علمـى  ـ پژوهشـى نشـان 
مى دهـد، آراى یونـگ، کمبـل و الیـاده، بیـش از بقیـه ترجمه، معرفى و شـناخته شـده اند. کتاب 
مبانـى اسطوره شناسـى نوشـتۀ عبـاس مخبر به بررسـى رویکردهـا و نظریه هاى اسطوره شناسـان 
پرداخته اسـت. نویسـنده ضمن تعریف اسـطوره و نگاهـى اجمالى به جریان هاى اسطوره شناسـى، 
بـا گزینـش چنـد نظریه، آن هـا را در بسـترهاى هنر، دیـن، علم و دنیـاى معاصر تبییـن مى کند. 
بررسـى حاضـر قصـد دارد ضمن نقـد، به اهمّیـت و جایگاه کتـاب مبانى اسطوره شناسـى بپردازد 
و روش و سـاختار کتـاب را بـا توجـه بـه مسـئلۀ پژوهشـى یـا هـدف آموزشـى اى که مـورد نظر 
آیـا  کنـد.  روشـن  اسطوره شناسـى  پژوهش هـاى  در  را  آن  جایـگاه  و  بسـنجد  بـوده  نویسـنده 
کتـاب توانسـته خالئـى را پـر کنـد یـا سـؤال پژوهشـى اى را پاسـخ گوید؟ سـاختار کتـاب از چه 

اسـت؟ برخوردار  ویژگى هایـى 

کلیدواژه: عباس مخبر، مبانى اسطوره شناسى، اسطوره، رویکردهاى روان کاوانه
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مترجـم سرشناسـى کـه قریـب 16 اثـر در زمینـۀ اسطوره شناسـى ترجمـه کـرده و بـا 
کتاب هایـى نظیـر جهـان اسـطوره ها 1 و 2 ، قدرت اسـطوره، اسـطوره هاى موازى، سـرور 
دانـاى آسـمان و ... بـراى پژوهش گـران حـوزة اسطور شناسـى، شناخته شـده و معـروف 
اسـت. البتـه، تنـوع ترجمه هایش حوزه هـاى علوم اقتصـادى، اجتماعى، سیاسـى، ادبیات 
و فلسـفه را نیـز دربرمى گیـرد. فعالیت هـاى علمـى وى، عـالوه بـر تأییـد دانش و تسـلط 
نویسـنده بـر موضـوع کتـاب، ارزش اثـر را در اسـتفاده از منابـع گوناگـون و اصلـى نیـز

گوشزد مى کند.
کتـاب مبانـى اسطوره شناسـى در یـک پیش گفتـار و هشـت فصـل تألیف شده اسـت. 
عناوین فصل ها عبارت اسـت از: «بسـترهاى شـکل گیرى اسـطوره»، «اسـطوره، افسـانه و 
قصه هـاى پریـان»، «رویکردهاى اسطوره شناسـى»، «اسطوره شناسـان نامى»، «اسـطوره، 
علـم و دیـن»، «اسـطوره و هنر»، «قهرمان در اسـطوره» و «اسـطوره و دنیـاى معاصر». 

نویسـنده پیش گفتـار را بـا پرسـش هاى کلـى و متعـدد کـه گاه تکرار هم مى شـوند، 
اسطوره شناسـى  دانشـجویان  پرسـش هاى  از  «شـمایى  را  آن هـا  و  مى کنـد  شـروع 
و رئـوس پاسـخ ها یـا مدعیـات اسطوره شناسـان نامـى» مى دانـد و در همیـن ابتـداى 
کار، چارچـوب انتظـار مخاطـب را تعییـن مى کنـد: «آرزومنـدم کـه ایـن کتـاب بتوانـد 
اسـطوره و اسطوره شناسـى را در حـد یـک کتـاب مبانى جمـع و جور به درسـتى معرفى 
کنـد و در همیـن چارچـوب هـم بایـد از آن انتظـار داشـت» (مخبـر، 1397، ص. 4). 
نویسـنده در مصاحبه هـاى مختلـف نیـز راجـع بـه نبـوِد کتابى منسـجم و خالصـه براى 
تدریـس اسطوره شناسـى سـخن گفته  اسـت و مبانـى اسطوره شناسـى را پاسـخى به این 
ضـرورت کـه بـا تدریس بیـش از چهـل دوره اسطوره شناسـى درك شده اسـت، مى داند1: 
«ضرورتـى کـه در تألیـف ایـن اثـر دیـدم از آن جـا ناشـى مى شـد کـه بـراى تدریس به 
شـاگردانم ناچـار بـه معرفـى آثار متعدد بـودم؛ از همیـن رو تصمیم گرفتـم مطالبى را که 

■ مخبــر، عباس (1396). مبانى اسطوره شناســى. 
تهران: نشر مرکز.
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بـراى یادگیـرى مبانـى اسطوره شناسـى الزم اسـت در قالـب یک کتـاب تدویـن کنم»2. 
ردپـاى مخاطبـان نویسـنده را در قسـمت هاى مختلـف کتـاب مى تـوان دیـد: «غالبـاً از 
مـن سـؤال مى شـود کـه کهن الگوهـا یـا تصویرهـاى ذهنـى اولیـه از کجـا مى آینـد...»

(همـان:80). ایـن سـبک کـه بـا اتصـال گفتمانـى همراه اسـت، از دنیـاِى نقل شـده وارد 
سـطح راوى و مخاطـب مى شـود، یعنى سـطحى که نویسـنده بـا دانشـجویان انتزاعى در 

آن قـرار دارنـد: «همـواره به خاطر داشـته باشـید کـه ... » (همـان: 81) و ... .
مقدمـات بـاال بیـان مى کننـد، کتـاب بـه دنبـال کشـف، رد و یـا تبییـن مسـئلۀ 
پژوهشـى نیسـت و نقـد آن نیـز نـه بر پایـۀ دسـتاوردها یا نیاز پژوهشـى یا نقـد مقدمات 
و مبناهـا، بلکـه بـر اسـاس ماهیـت کتـاب، مبتنـى بـر سـازمان دهى و چگونگـى ارائـۀ 
نظـرات اسـطوره پژوهان اسـت و در راسـتاى هدفـى که نویسـنده تعیین کرده، سـنجیده 
مى شـود. نویسـنده چـه میـزان هـدف خـود را در تنظیـم بخش هـا و سـاختار کتـاب 

درنظرگرفتـه اسـت؟
نوشـتن کتابـى کـه خالصـه اى از اسطوره شناسـى باشـد، بـا توجـه بـه گسـتردگى و 
تعـارض در نظریه هـاى اسـطوره پژوهى، مخاطره آمیـز اسـت. نویسـنده بـر دشـوارى کار 
واقـف اسـت: «رویکردهـاى مختلـف به مطالعۀ اسـطوره چنـدان متنوع و گوناگون اسـت 
کـه جمـع و جـور کـردن آن هـا و بـه دسـت دادن یـک طبقه بنـدى شسـته رفته را بـه 
کارى دشـوار و شـاید ناممکـن تبدیـل مى کنـد» (همـان: 37)، اما صرف وقـوف یا اذعان 
بـه دشـوارى، هـر نـوع طبقه بنـدى و شـکل سـاختارى را توجیـه نمى کند، بلکـه طرح و 
معیـارى بـراى تنظیـم کتاب بـا توجه بـه جنبه هاى آموزشـى آن باید وجود داشته باشـد.

دیرینگى، تداوم و تعریف اسطوره
منظـور از «بسـترهاى شـکل گیرى اسـطوره»، شـرایط زیسـتِى انسـان اولیـه اسـت کـه 
نخسـتین اسـطوره ها را شـکل داد. انسـان هوموهابیلیـس3 یا «انسـان ابزارسـاز»، انسـان 
عصـر دیرینه سـنگى و نوسـنگى و سـرانجام گورهـاى بـه جامانـده از انسـان نئاندرتـال، 

نخسـتین بسـترهاى شـکل گیرى اسـطوره شـمرده مى شـوند.
سـیر تکامـل بشـر در دو بخـش سـخت افزارهاى محصـول لوگـوس و نرم افزارهـاى 
سـاخت میتـوس یـا تخیـل دنبال مى شـود. نویسـنده بـا جداکـردن محصـول لوگوس از 
میتـوس، در همیـن آغـاز، بـا اسـطوره پژوهانى هم سـو مى شـود کـه تکنولـوژى و علـم را 
جایگزیـن اسـطوره نمى داننـد، زیـرا انسـان در کنار پیشـرفت هاى فنى نیـاز دارد، جایگاه 
خـود را در جهـان تعریـف کنـد. نظیـر ایـن گـزارش کـه اعمـاق «شـب تاریک» بشـر را 
مـى کاود، در کتـاب تاریـخ مختصـر اسـطوره نیـز آمده اسـت. آرمسـترانگ رونـد تکامـل 
تمدن هـاى بشـرى را بـر بسـترى تاریخـى، تحمیـل و تمـام حـدس و گمان هـا را تبدیل 
بـه روایتـى قطعى مى کنـد، زیرا معتقد اسـت، اسـطوره روى خطوط تاریـخ حرکت کرده 
اسـت. مخبـر از ایـن هماهنگـى یـا تعمیـم تاریـخ رو به رشـد و تکاملـى به همـۀ جوامع 
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و تبدیـل آن بـه روایـت مى پرهیـزد و برخـالف آرمسـترانگ، در پـى ایـن نیسـت کـه از 
کاوش هـاى تکه پـاره در عصـر دیرینه سـنگى، روایتى داسـتانى و تاریخى بسـازد، اما وجه 
دیگـر ایـن مقایسـه، آن اسـت کـه مخبر کتـاب را با اعمـاق زندگى بشـر که بسـتر اولیۀ 
اسـطوره اسـت، شـروع مى کنـد، ولـى حرکـت آن را بـه سـوى کشـاورزى و شهرنشـینى 
نادیـده مى گیـرد. انسـانى کـه در ایـن جـا اسـطوره هایش معرفى شـدند، تحـول و تغییر 
اسـطوره هایش رهـا مى شـود تـا بـه بخـش آخر کتـاب، انسـان معاصـر، ملحق شـود. لذا، 
سـؤال اساسـى وى کـه بـر اثبـات تداوم اسـطوره نهـاده شده اسـت، در ذهـن مخاطبانش 
ناقـص و نارسـا باقـى مى مانـد. آرمسـترانگ آن چـه را شـروع کـرده، ادامـه مى دهـد، امـا 

مخبـر آن را قطـع مى کنـد.
مقدمـات نویسـنده، اسـطوره را بـا تخیـل، نیـاز انسـان بـه تعریـف جایـگاه خـود در 
هسـتى، حیـرت، مـرگ و آییـن تعریـف مى کنـد. «در واقـع اسـطوره روایتـى اسـت کـه 
انسـان در مقابـل ایـن مسـائل بنیادیـن هسـتى و بقـاى خـود مى نهـد» (همـان: 19). 
بـا وجـود آن کـه ایـن مقدمـات خودبه خـود، تعریـف اسـطوره محسـوب مى شـوند، نیـاز 
مى بینـد تعریـف دیگـرى از اسـطوره و بـا در نظرگرفتـن مـرز آن بـا قصـه و افسـانه ارائه 
دهـد. تعریـف حساب شـده و دقیق از اسـطوره بـه فهـم رویکردها کمک مى کنـد. بدیهى 
اسـت، نمى تـوان اهمیـت روشـن شـدن کلیـدواژة اسـطوره را بـا توجیـه «امکان پذیـر 
نیسـت»(همان:24)، از سـر واکـرد. مى تـوان بـراى چنـد تعریـف کـه کم تریـن تناقـض 
را داشته باشـند، تـالش کـرد. نویسـنده تعریـف اسـطوره را این گونـه شـروع مى کنـد: 
«اسـطوره، افسـانه و قصه هـاى پریـان انـواع مختلفـى از داسـتان هاى سـنتى اند کـه در 
سـنت شـفاهى سراسـر جهـان وجـود دارنـد» (همـان: 22). بـه فـرض پذیرش شـفاهى 
بـودن، چـرا ویژگـِى «سـنتى بـودن» اولیـن مفهـوم درك اسـطوره اسـت، در حالـى که 
بـا تأکیـد بسـیار نویسـنده بر تـداوم اسـطوره و فصل اسـطوره و انسـان معاصر، «سـنتى 
بـودن» رد مى شـود. نویسـنده در یکـى از کتاب هایـى کـه ترجمـه کرده اسـت، از قـول 
نویسـندة کتـاب، لوسـیا بـرن، در تعریـف اسـطوره بـه قصه هاى سـنتى مربوط بـه جادو 
اشـاره نموده اسـت. در مصاحبـۀ شـهریور 1380، در این بـاره توضیـح مى دهـد کـه اگـر 
نظـر یونـگ را بپذیریـم کـه «اسـطوره نوعى رؤیـاى جمعى اسـت» یا نظر کمبـل را «هر 
آن چـه وارد رؤیـاى آدمـى شـود، اسـطوره اسـت»، دیگـر اسـطوره بـه زمـان خاصـى در 
گذشـته تعلـق نـدارد.4 بنابراین، چـرا تعریفى که در تعـارض کامل بـا گزینش هاى بعدى 
کتـاب اسـت، انتخـاب مى شـود. همین طـور ابهام هـاى دیگـر، مثـِل «مفاهیـم تخیلـى یا 
روایـى» و ... یـا تداخل هـا و عـدم توجه بـه تعریف هاى اولیـه در بندهاى بعـدى. مثًال در 
بنـد دوم، بـاز اسـطوره این گونـه تعریـف مى شـود: «اسـطوره به آن دسـته از افسـانه هاى 
سـنتى اطـالق مى شـود کـه بنیـان دینـى دارنـد» (همـان:22). ایـن در حالى اسـت که 
«افسـانه» خـود یکـى از کلیدواژه هایـى ا سـت کـه در ایـن بخش، بایـد تعریـف و مرز آن 
بـا اسـطوره مشـخص شـود. تعییـن مرز بیـن افسـانه، اسـطوره و قصه هـاى پریـان، خود
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بـه مثابـۀ تعریف اسـطوره اسـت. برخـى پژوهندگان اسـطوره را عـالوه بر تمایز افسـانه و 
قصـه، بـا تمایـز آیین، فرهنـگ، علم، دین و فلسـفه نیز تعریـف مى کنند. آشـفتگى براى 
ارائـۀ تعریـف اسـطوره، بـه رویکردهـاى متفـاوت اسـطوره پژوهان برمى گردد،5 امـا توجه 
بـه ایـن نکتـه مهم اسـت که هـر تعریف پشـتوانۀ رویکردى اسـت، زیـرا رویکردهـا، پایۀ 
خـود را بـر تعریفـى خاص از اسـطوره بنـا مى نهند. دربارة کتـاب مبانى اسطوره شناسـى، 
تعریـف اسـطوره را نـوع گزینشـى کـه نویسـنده از اسـطوره پژوهان داشته اسـت، تعییـن 
مى کنـد. مى تـوان بـا اسـتناد بـه وجـوه مشـترك هـر پنـج نظریه پـرداز، «ناممکـن» 
نویسـنده را «ممکـن» کـرد. نویسـنده در ادامـۀ ترسـیم سـختى کار و دشـوارى تعریفى 
کـه همـۀ جوانـب را دربرگیـرد، روان کاوى را منجـى ایـن آشـفتگى مى دانـد: «در ایـن 
احـوال، بـا ورود روان کاوى بـه عرصـۀ مطالعـات اسطوره شناسـى اوضـاع تـا حـدى تغییر 
کـرد. روان کاوان از یک سـانى سرگذشـت انسـان و بازتاب هـاى ناخـودآگاه آن هـا در ایـن 
داسـتان ها سـخن بـه میـان آوردند» (همـان: 25). ایجاد این پریشـانى درحالى اسـت که 
نویسـنده پاسـخ را در آسـتین دارد، امـا احتمـال مى دهـد اگـر تنها بـه این پنـج دیدگاه 
اکتفـا کنـد، بحـث را تقلیـل داده اسـت. از طـرف دیگـر، آن چـه را در این جـا «زمینه هاى 
الزم بـراى جمـع و جـور کـردن موضـوع و تبدیـل آن بـه چنـد رکـن اساسـى» مى داند، 
در فصـل بعـد بالفاصلـه نقـص مى کند. سـخن کاسـیرر بـر پیشـانى فصل بعد، آشـفتگى 
و تناقـض را همچنـان امتـداد مى دهـد: «گذاشـتن یـک نام بر ایـن پدیده هـاى گوناگون 
و ناسـازگار و قـراردادن همـۀ آن هـا در یـک طبـق کار بسـیار بى منطقى به نظـر مى آید» 
(همـان: 34). نویسـنده در میـان آشـفتگى اى کـه ایجـاد کرده اسـت، پیشـنهاد مى دهد: 
«جوینـدة اسطوره شـناس در همـان آغـاز ورود به این حـوزه باید همۀ ایـن معانى را کنار 
بگـذارد و بـه اسـطوره بـه عنـوان مقولـه اى روان شـناختى و جامعه شـناختى توجـه کند. 
مقولـه اى کـه بـه رغم تنـوع خارق العـاده اش، در اصـل به چنـد بن مایۀ کلـى مى پردازد» 
(همـان:26). بن مایه هـا بـا رویکردهـا یکـى نیسـتند، اما سـؤال این اسـت کـه «بن مایه» 

 6 چیست؟
تعریـف مخبـر از اسـطوره و گرفتـار شـدن وى در هزارتـوى اسـطوره، قابـل مقایسـه 
اسـت بـا کتـاب سـگال و تعریـف وى. سـگال در کتـاب اسـطوره تـالش مى کند، بـه چند 
وجـه مشـترك از اسـطوره کـه در همـۀ نظریه هـا تأییـد شده اسـت، اکتفـا کنـد. لـذا، 
اسـطوره را داسـتانى دربـارة امـرى کـه داراى اهمیـت اسـت و در آن، شـخصیت ها (خـواه، 
انسـان، خـدا یـا حیـوان) حضـور دارنـد، تعریـف مى کنـد. (سـگال، 1397، ص. 28-24)
اگرچـه تعریـف سـگال از اسـطوره گسـترده اسـت، ترفنـدى مؤثر بـراى گریـز از هزارتوى 
اسـطوره اسـت، زیـرا «نظریه هـاى در بـاب اسـطوره، نظریه هـاى مربـوط بـه قلمرویـى بـه 
مراتـب بزرگ تـر هسـتند کـه خود اسـطوره زیرمجموعـه آن قلمرو اسـت. به عنـوان مثال، 
نظریه هـاى انسان شـناختى در بـاب اسـطوره در اصـل نظریه هـاى فرهنـگ هسـتند کـه 
در مـورد اسـطوره بـه کار مى رونـد. نظریه هـاى روان شـناختى در بـاب اسـطوره همـان 

نظم هاى ناگزیر
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نظریه هـاى مربـوط بـه ذهـن و نظریه هاى جامعه شناسـى در باب اسـطوره نیـز نظریه هاى 
مربـوط بـه جامعـه هسـتند. هیچ نظریـه اى دربارة خـود موضوع اسـطوره به طور مسـتقل 
وجـود نـدارد» (سـگال، 15). لـذا، نویسـنده باید برنامه و طـرح کار خود را به جاى ترسـیم 

آشـفتگى، بـر اصـل مشـخصى کـه بـا قسـمت هاى بعدى هم خـوان اسـت، قـرار دهد. 

رویکردها و اسطوره شناسان نامى
رویکردهـاى مختلـف اسـطوره پژوهى عبارتند از: نظریۀ اسـطورهـ  آیین، اسـطوره: تمثیل 
کارکردگرایـى:  جامعـه،  ارزش هـاى  بازتـاب  اسـطوره:  طبیعـى،  پدیده هـاى  و  طبیعـت 
بارونیسـالو مالینوفسـکى، پدیدارشناسـى: میرچـا الیـاده، سـاختارگرایى: لوى اسـتروس، 
اسـطوره: بازتـاب ذهن ناخـودآگاه بشـر، اسطوره شناسـى تطبیقى در مقابـل خاص گرایى 
پژوهش هـاى  از  طبقه بنـدى اى  کـه  رویکردهـا  ایـن  تطبیقـى.  و  تاریخـى  رویکـرد  و 
در  یـا  باشـند،  داشـته  نیـز  دیگـرى  دسـته هاى  اسـت  ممکـن  اسـت،  اسطوره شناسـى 
گروه هـاى کلى تـرى نیـز دسـته بندى شـوند. سـر و سـامان دادن بـه یـک طبقه بنـدى، 
موجب انسـجام مطالب مى شـود و از پراکندگى و آشـفتگى جلوگیرى مى کند. نویسـنده 
طبقه بندى هـاى گوناگونـى را ذکـر مى کنـد و بدتـر از آن، نظریه پـردازان را در طبقـات 
مختلـف، پیوسـته جابه جـا مى کنـد. مثـالً، «عاطفه گرایانـى از قبیـل فرویـد و یونـگ در 
گـروه تمثیل گرایـان یـا نمادگرایـان جـاى داده مى شـوند... ». در حالـى کـه بـا توجـه به 
تعریفـى کـه از تمثیـل مـى آورد، یونـگ و فرویـد نمى تواننـد تمثیل گـرا باشـند، مگر آن 
کـه تمثیل گرایـى هم معنـا بـا نمادگرایـى باشـد! نویسـنده نمى دانـد چـه چیـز را بایـد 

کند.  حـذف 
دنیـاى  تمثیلـى  سـنت  طبیعـى،  پدیده هـاى  و  طبیعـت  تمثیـل  اسـطوره:  دربـارة 
باسـتان را در کنـار نظـرات ماکـس مولـر قـرار مى دهـد.7 رونـد عقالیـى کردن اسـطوره 
در دنیـاى باسـتان، بـا مطالعـات جـدى اسطوره شناسـى کـه پـس از مواجهـۀ اروپاییـان 
بـا مردمـان بومـى سـایر نقـاط دنیـا شـکل گرفـت، در یـک مجموعـه قـرار نمى گیرنـد. 
زمینـۀ اول، فراینـدى از اسـطوره زدایى در دنیـاى باسـتان ایجاد مى کنـد و دومى، حاصل 
گسـتردگى شـناخت و اعجـاب در برابـر شباهت هاسـت. موضوعـى که کتاب «دوران سـاِز 
اسطوره شناسـى تطبیقـى» را رقـم زد. نظـرات ماکـس مولـر در رویکـردى تطبیقـى کـه 
مبتنـى بـر فـرض وجـود یـک زبـان واحـد هنـدو ـ اروپایـى اسـت، گنجانـده مى شـوند. 
همان طـور کـه نویسـنده، مولـر را در بخـش تطبیقـى نیـز آورده اسـت. وى اسـطوره را 
ضـرورت ذاتـى زبـان مى دانـد و معتقد اسـت تـا زمانى کـه زبان کامـًال به قامت اندیشـه 
درنیایـد، محـو نخواهد شـد، اتفاقى که هرگز رخ نخواهـد داد. (بیرلین، 1386، ص. 346)
همیـن موضـوع بحـث دیگـرى را نیز پیـش مى کشـد و آن، بى توجهى نویسـنده به تاریخ 
پیدایـش و رواج رویکردهاسـت. سـیر تاریخـى، جـداى از انطباق با ذهـن خطى مخاطب 
اهمیـت دارد، زیـرا رویکردهـاى جدید نقـاط متقابل رویکـرد قدیمى تر قلمداد مى شـوند. 
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از هـر نظریـه، نظریـۀ متقابلـى زاییـده مى شـود کـه اسـاس دیـدگاه خـود را بـر مصالـح 
فراهـم آمـدة قبلـى بنا مى نهـد و در ارتبـاط تقابلـى (طرد و پذیـرش) تکامـل مى یابد.8

بیـن ایـن همـه طبقه بنـدى، طبقه بنـدى مهم تـرى وجـود دارد کـه با اندکـى تعدیل 
کتـاب  در  همیلتـون  طبقه بنـدى  گرفته اسـت:  قـرار  نویسـنده  کار  اسـاس  تحریـف،  و 
جامعه شناسـى دیـن کـه از اوانـز پریچـارد اقتبـاس شده اسـت. بـر اسـاس طبقه بنـدى 
همیلتـون و بـا فـرض یگانگى دین و اسـطوره، رویکردها به دو دسـتۀ کلِى روان شـناختى 
و جامعه شناسـى تقسـیم مى شـوند. در ایـن جا، روان شناسـى نه در معناى شناخته شـده 
و عـام، بلکـه در معنایـى مقابـل جامعه شناسـى تعریف مى شـود. منظور از روان شناسـى، 
نظـرات کسـانى اسـت کـه دیـن را امـرى فـردى مى داننـد کـه از سرچشـمۀ درون فـرد 
جامعه شناسـى،  در  مى گیـرد؛  قـرار  جامعه شناسـى  مقابـل  نظـر،  ایـن  از  برمى خیـزد. 
دیـن بـا گـروه و اجتمـاع ارتبـاط دارد. (همیلتـون، 1381، ص. 37) ایـن طبقه بندى کار 
جامعه شـناس را آسـان مى کنـد، زیـرا در اولین قـدم، هر آن چه مبنا و خاسـتگاهش گروه 
نیسـت، مجـزا مى شـود. رویکـرد روان شناسـى به دو دسـتۀ عقل گـرا و عاطفه گرا تقسـیم 
مى شـود. رویکـرد عقل گـرا، اسـطوره را محصـول خـرد انسـانى و رویکـرد عاطفه گـرا، 
محصـول حـاالت عاطفـى ذهـن مى دانـد. همیلتـون ایـن تقسـیم بندى را در فصـل دوم 
کتـاب جامعه شناسـى دیـن بـه کار مى بـرد. اوانـز پریچـارد یـادآور مى شـود کـه ایـن 
طبقه بنـدى خـام اسـت. همیلتون بـا وجود این، مى گویـد: «به هر روى این تقسـیم بندى 
بـراى سـازمان دهى مـواد مـورد بحـث در ایـن فصـل بـه کار مى آیـد. ایـن تقسـیم بندى 
در ضمـن توالـى تاریخـى، رهیافت هـاى نظـرى را بـه گونـه اى تقریبـى بازتـاب مى کند»

(همیلتون، 1381، ص. 37). 
نویسـنده بـه تبـع همیلتـون، مالینوفسـکى را در طبقـۀ روان شـناختى قـرار مى دهد. 
بـا وجـود آن کـه همیلتـون، مالینوفسـکى را متأثـر از فرویـد مى دانـد (همـان: 85) و 
مالینوفسـکى نیـز در کتاب غریزة جنسـى و سـرکوبِى آن در جوامـع ابتدایى براى نزدیک 
کـردن روان کاوى و انسان شناسـى تـالش مى کنـد، نسـبت بـه رویکردهـاى روان کاوانـه 
معتـرض اسـت و مى گویـد: «اسـطوره آفریـده اى نمادیـن نیسـت، بلکـه بیان مسـتقیم و 
بى واسـطۀ موضوعـى اسـت که روایـت مى کند ... در حکـم احیاى واقعیتـى کهن در قالب 
نقـل و روایـت اسـت کـه هدفش، ارضـاى نیازمندى هاى عمیـق دینى و حوائـج اخالقى و 
جانبـدارى از خواسـت ها و مطالبات اجتماعـى و حتى کمک به تحقق واجبات و ضروریات 
عملـى در زندگـى اسـت» (مالینوفسـکى، 1386، ص. 157). از نظـر وى اسـطوره جنبـۀ 
قدسـى دارد و ناظـر بـر واقعیتـى بنیادیـن و بااهمیت اسـت، بـدون آن که نمادین باشـد. 
(بیرلیـن، 1386، ص. 348). بـا ایـن همـه، مالینوفسـکى وقتـى اسـطوره را در واکنـش 
بـه مـرگ توضیـح مى دهـد، بـه عاطفه گرایـان نزدیـک مى شـود. روش محتاطانـه ایجاب 
مى کـرد، وى بیـن ایـن دو معرفـى شـود، زیـرا هیـچ گاه بعـد اجتماعـى دیـن را نادیـده 

نگرفته اسـت. 
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بى آن کـه  روان شـناختى  و  انسان شـناختى  تفسـیرهاى  کـه  مى گیـرد  نتیجـه  لیـچ 
تناقضـى بـا هـم داشـته باشـند، مى توانند کنار هـم وجود داشته باشـند. مناسـک کارآیى 
اجتماعـى و همگانـى دارنـد و بـراى شـرکت کنندگان، داراى معنایـى خـاص و درونـى 
هسـتند و ممکـن اسـت، بـه تبییـن روان شـناختى و روان کاوانـه نیـاز داشـته باشـند.

ص ص. 112-111)  (همیلتـون، 1381، 
انتخـاب طبقه بنـدى اقتباسـى همیلتـون بـا فـرض یکسـان انگارى دیـن و اسـطوره 
اسـت. ایـن فـرض در بخـش تمایز دیـن و اسـطوره در بین نظریه پـردازان نادیـده گرفته 

مى شـود.
همان طور کـه بـه تبـع همیلتـون، معنـاى روان شـناختى آن قـدر توسـع مى یابـد کـه 
مالینوفسـکى، الیـاده، فروید و اسـتروس کنار هم قرار مى گیرنـد، در ادامه، روش تطبیقى 
را نیـز آن چنـان گسـترده لحـاظ مى کنـد که رویکـرد زبانى، سـاختارى، روان شـناختى و 
تاریخـى و تطبیقـى را دربرمى گیـرد. بـه هـم زدن پیوسـتۀ طبقه بندى هـا نتیجـه اى جـز 
آشـفتگى مباحـث نـدارد. هر طبقه بنـدى معیارها و مالك هـاى خـود را دارد. ذکر همه و 
جابه جایـى اسـطوره پژوهان از یـک زیر مجموعـه بـه زیرمجموعـۀ دیگـر، هر چنـد زوایا ى 
مختلـف کار آنـان را نشـان مى دهـد، بـا توجـه بـه جنبه هـاى آموزشـى کتـاب، روش 

مناسـبى نیست. 
نویسـنده براى شـکل دهى بـه گزینش هاى خود از اسطوره شناسـان، به تقسـیم بندى 
رویکردهـاى  انتخـاب  بـراى  نویسـنده  دیگـر  توجیـه  شده اسـت.  متوسـل  همیلتـون 
روان شـناختى، گسـتردگى و کاربرد آن ها در حوزة نقد و تفسـیر آثار هنرى اسـت. بر این 
اسـاس، فرویـد، یونـگ، کمبـل، الیـاده و اسـتروس را انتخـاب مى کند. اسطوره شناسـانى 
کـه نویسـنده نـه بـا قطعیـت، همـه را در ردیـف روان شـناختى قـرار مى دهـد و در ایـن 
دسـته، حضـور الیـاده و بـه ویـژه اسـتروس را بـا شـک و بـا بیـان از جهتى یا بـه جهتى 
توجیـه مى کنـد. هـر پنـج اسطوره شـناس بـه دنبـال تبیین تـوازى اسـطوره ها هسـتند؛ 
یونـگ مراحـل فراینـد فردیـت را بـا کهن الگوهـاى هریک مطـرح مى کند، الیاده تقسـیم 

قدسـى و عرفـى، کمبـل اسـطورة یگانـه و اسـتروس سـاختار و منطق دوگانـۀ ذهن را. 
اسـتروس معتقد اسـت، اسـطوره را باید به مثابۀ یک کلیت، درك و کشـف نماییم و 
تـالش کنیـم که نشـان دهد چـه منطقى در اسـطوره ها وجـود دارد. «هر نوع اندیشـه اى 
از طریـق رابطـۀ دوتایـى درك مى شـود. رابطـۀ دوتایـى در حقیقـت ایـن اسـت کـه مـا 
واقعیـت پیوسـتارى بیرونـى را بـه یـک درك مبتنـى بر دو قطـب متفاوت بدل سـازیم» 
(ارشـادى، 1386، ص. 17). تحلیـل اسـطوره قواعـد همسـان در ذهـن بشـر را نشـان 
مى دهـد. بـا وجـود آن که اسـتروس نیز ماننـد یونگ، الیاده یـا کمبل به دنبال شـناخت 
ذهـن مشـترك بشـر بـود، ولـى روش و جهت وى متفـاوت اسـت. نمى توان دیـدگاه وى 
را بـدون توجـه بـه ریخت شناسـى پـراپ و زبان شناسـى سوسـور و یاکوبسـن دریافـت. 
نویسـنده هرچنـد منشـأ زبان شـناختى روش اسـتروس را توضیـح مى دهد، ولـى پراپ را 
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نادیـده مى گیـرد. اسـتروس نیـز ارتباط خود را بـا پـراپ دورادور و غیرمسـتقیم مى داند.
(پراپ،1371، ص. 47) اسـتروس تضاد را براى رسـیدن به معنا از نظام نشـانه اى سوسـور 
اخـذ مى کنـد، امـا براى رسـیدن بـه سـاختارهاى ثابـت، سـازه/عنصرى باید مـالك قرار 
گیـرد کـه بـا درنظرگرفتـن محـور هم نشـینى و جانشـینِى آن، سـاختار بـه دسـت آیـد، 
همان طـور کـه پـراپ، «خویشـکارى» را بـراى رسـیدن بـه سـاختارهاى ثابـت مـالك 
قـرار داد. عـالوه بـر جایـگاه پـراپ در سـاختارگرایى، وى در نظریـۀ اسـطورة قهرمان نیز 
قابـل طـرح اسـت. الگـوى قهرمان که نویسـنده به صـورت مفصل بـه آن پرداخته اسـت، 
نخسـتین بار توسـط پراپ براى رسـیدن به پیرنگ یکسـان مطرح شـد. «سـاختار پراپ 
در سـطح روایـى باقـى مى مانـد و از ایـن رو هیچ تفاوتى با سـاختار نزد اتـو رانک، کمبل 

و رگالن نـدارد» (سـگال، 1397، ص. 205). 
اسـتروس مى خواهـد بـه کارکـرد ذهـن در مواجهه با هسـتى برسـد. ذهن «اقـوام بدون 
نوشـتار» و مـدرن به یک شـکل هسـتى را مى شناسـد. شـناخت ذهـن در نظرات اسـتروس 
بـا آن چـه در ناخودآگاه جمعى یونگ اسـت، یکسـان نیسـت. ناخـودآگاه مخـزن تجربه هاى 
بشـرى اسـت، امـا نظم و شـناخت عملیات ذهنـى، در همۀ «محصـوالت فکرى بشـر» قابل 
بررسـى اسـت. ناخـودآگاه جمعى نمود محدودتـرى دارد. اگر مبنا بر توسـع مفهوم سـاختار 
نیـز باشـد، بسـیارى از اسـطوره پژوهان سـاختارگرا هسـتند. الیـاده نیـز بـه دوگانـۀ عرفى و 
غیرعرفـى مى رسـد یا پذیـرش مفهومى از سـاختار در جوامع «چنان کـه در مغزها، حداقلى 
از انسـجام و سـامانمندى وجـود دارد»، اسـاس کار دومزیـل را تشـکیل مى دهـد. (سـتارى، 
1388، ص. 24) «توجـه یونـگ بـه سـاختارهاى مشـترك روانـى، او را در یـک تعریف کلى 
در شـمار سـاختارگرایان روان کاوانـۀ اسـطوره محور قـرار مى دهـد» (ارشـادى، 1386، ص. 
368). بنابرایـن، گسـترش معنـا و مصـداق چه روان شناسـى و چـه سـاختارگرایى، منجر به 
شـکل گیرى مجموعـه اى ناهمگـون مى شـود. سـگال مى گویـد: «ممکن اسـت به نظـر آید، 
لـوى اسـتروس هماننـد فرویـد و یونگ، موضـوع اسـطوره را ذهن مى دانـد و نه عالـم، اما در 
واقـع این طور نیسـت. لوى اسـتروس برخالف فرویـد و یونگ، در صدد شناسـایى فرافکنى ها 
بـه منظـور پـس زدن آن ها نیسـت، بلکـه تنها بـه دنبال یافتن ردپاى خاسـتگاه آن هاسـت» 
(سـگال،1397، ص. 388). روش فرویـد تطبیـق سـاز و کار اسـطوره بـر رؤیاسـت، در حالى 
کـه روش اسـتروس بـه کارگیرى مبانى زبان شناسـى سـاختارگرا در تحلیل اسـطوره اسـت. 
موضـوع اسـطوره بـراى او مواجهه با عالم اسـت. بخش بزرگى از کار اسـتروس بر روى اشـیا، 

صورتک هـا، یـا نقاب هـا، ابزارهاى خانگـى، آداب غذاخـورى و... بوده اسـت.
تـالش نویسـنده بـراى توجیه گزینـش اسطوره شناسـان و قراردادن همـه در زیر یک 
عنـوان کلـى، مخاطـب را در درك و فهـم مشـابهت ها بـا مشـکل مواجـه مى کنـد. اگـر 
توجیـه ایـن گزینـش بـر اسـاس کاربردى تریـن رویکردهـا در زمینـۀ نقـد و تفسـیر هنر 
باشـد، تعارض هـا پذیرفتـه مى شـوند و مخاطب کمتر درگیر اسـاس مشـابهت ها و توجیه 
نویسـنده در میـان ایـن همـه تفـاوت اسـت. نـام کتـاب نیز هم سـو بـا ایـن روش جهت 

نظم هاى ناگزیر
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نقد کتاب پژوهشى (هنـــر)

منسـجم کـردن آن، بـه جـاى مبانـى اسطوره شناسـى، مى توانـد بـه «نظریه هایـى در 
بـاب اسـطوره» یـا «پرکاربردتریـن نظریه هـاى اسطوره شناسـى در نقد هنـر» تغییر یابد. 
عنـوان کتـاب توقـع مخاطب را بـاال مى بـرد، در حالى که کتـاب، مبانى اسطوره شناسـى 
محسـوب نمى شـود. اگـر همین عنـوان را بپذیریـم، باید بپرسـیم چرا در کتابـى که قرار 
اسـت، مبانـى اسطوره شناسـى باشـد، جایـى بـراى مکتب هـاى اسطوره شناسـى تطبیقى 
یـا اشـاعه گرا و ... نیسـت؟ چـرا دورکیـم، دومزیـل، ژیلبـر دوران و... معرفـى نشـدند؟ و 
چراهـاى دیگـر. لـذا پیشـنهاد مى شـود کتـاب در چارچوبـى که فصـل اسطوره شناسـان 
نامـى ایجـاب مى کنـد، قـرار گیـرد. بخش هـاى گسـترده مثـل فصـل 1 و 2، به تناسـب 

همیـن چارچـوب سـنجیده شـوند و بـر همین پنـج اسطوره شـناس متمرکز شـوند. 
امـا اکنـون کـه نویسـنده روش روان کاوانه را بـراى تدوین کتاب پذیرفته اسـت، توجه 
بـه معنـاى نمـاد و ارتبـاط اسـطوره با رؤیـا بخش هایى هسـتند که بـه تحلیـل دیدگاه ها 
کمـک مى کننـد. «از نظـر روان کاوان اسـطوره را مى شـود ماننـد رؤیـا تفسـیر کـرد و از 
نمادگرایـى روانکاوانـه براى روشـن کـردن معناى اسـطوره بهره گرفت» (مخبـر، 1397، 
ص. 265). نویسـنده تنهـا در بخـش یونـگ، بـا مهـارت و تیزبینـى بـه فرق نمـاد و کهن 
الگـو پرداختـه اسـت. نمادپـردازى یکـى از مکانیسـم هاى اساسـى در رؤیـا و اسـطوره 
اسـت. نمادیـن یـا غیرنمادیـن بـودن اسـطوره و آییـن، یکـى از مؤلفه ها بـراى جداکردن 
رویکردهـا و دیدگاه هـاى مختلـف اسـت. الیـاده مرکـز را بـا توجه بـه نمادهـاى مرتبط با 
آن توضیـح مى دهـد. فرویـد و یونـگ بـر ارتبـاط رؤیا بـا اسـطوره تأکید دارند. اسـتروس 
نیـز معتقـد اسـت، اسـطوره، موسـیقى و رؤیـا پـاره اى عناصـر مشـترك دارند و بـه گفتۀ 
وى، دسـتگاه هایى بـراى فشـردن زمـان هسـتند. اتـو رانـک به تأسـى از فروید، اسـطوره 
را بـا رؤیـا قیـاس مى کنـد. مخبـر در ایـن بـاره مى گویـد: « نوعـى تثلیـث هنـر، رؤیـا و 
اسـطوره، ایـن سـه مقولـه را در داد و سـتدى دائـم در کنـار هـم قـرار مى دهـد» (مخبر، 
1397، ص. 219). مقالـۀ کارل آبراهـام بـه شـرح شـباهت و تفـاوت خـواب و اسـطوره و 
دیدگاه هـاى فرویـد در ایـن زمینه پرداخته اسـت (آبراهـام، 1386، ص. ترجمۀ سـتارى). 
بـه طـور کلـى، نویسـنده چارچـوب کار را قطعـى نمى کنـد.9 اضافـه کـردن برخـى 
اسـطوره پژوهان متأثـر از ایـن عـدم قطعیـت در کار اسـت. فصل هاى اسـطوره، هنر، دین 
و انسـان معاصـر، بـر اسـاس گزینـش اسطوره شناسـان نامـى در کنـار نظریـۀ اسـطوره-

آییـن پیـش مى رونـد. معمـوالً هـر فصـل بـه پنـج بخـِش فرویـد، یونـگ، کمبـل، الیاده 
و اسـتروس تقسـیم مى شـود. نظـر هـر کـدام راجـع بـه ارتبـاط اسـطوره بـا دیـن، هنـر 
و... توضیـح داده مى شـود. دیدگاه هـا در بخش هـاى مختلـف هم پوشـانى دارنـد. خـط 
تاریخـى و تکاملـى نظریه هـا گـم مى شـود. پـس و پیـش کـردن آن هـا و اسـاس را بـر 
نظریه پـرداز گذاشـتن نـه سـیر تحولـى و تکاملـى اسطوره شناسـى، موجـب شده اسـت 
آن چـه را کـه در ابتـدا مى خوانیـم کـه رد و نقـد شـده اسـت، دوبـاره در قسـمت هاى 
بعـدى ببینیـم. از سـویى اجـزاى یـک نظریـه، عناصـرى درهـم تنیده انـد کـه کلیـت و 
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مبنـاى نظریـه را تشـکیل مى دهنـد. مثلـه کـردن و پـس و پیش کـردن نظریه، نـه تنها 
موجـب گنگـى مى شـود، بلکـه خواننـده را از سـاختار کلـى دور مى کنـد. ایـن موضوع با 
جنبـۀ کاربـردى کتـاب هم خـوان نیسـت. تقسـیم و پراکنـده کـردن یـا جزءجـزء کردن 
یـک نظریـه در بسـترهاى علـم، دین، انسـان مـدرن و ... خـواه ناخـواه انسـجام نظریه را 
مخـدوش مى کنـد. هـر بخـش نظریه، سـازه اى از یک سیسـتم فکرى اسـت کـه در کنار 
بخش هـاى دیگـر معنـا مى دهـد، انسـجام خـود را نشـان مى دهد یـا تعـارض و تناقضش 
آشـکار مى شـود. وقتـى مثله مى شـود، اولین مشـکلى که ایجـاد مى کند، تکرار اسـت. در 
هـر بخـش نویسـنده ناگزیـر اسـت، نگاهـى هرچند گذرا بـه بنیان هـاى سـازه اى بیندازد 
کـه آن را جـدا کرده اسـت، در غیـر ایـن صـورت سـازه منفـرد بى هویـت به نظـر مى آید. 
مثـال، در بخـش هنـر: « بـراى درك نگاه او به هنر و هنرمند ضرورى اسـت کـه با پاره اى 
مفاهیـم کلیـدى ایـن حـوزه آشـنا باشـیم. پیش تـر، در فصـل اسطوره شناسـان نامـى تا 
حـدى بـه این مطالـب اشـاره کردیم»(مخبـر، 1397، ص. 185). نیاز به تکـرار مقدمه ها 
بـراى رسـیدن بـه ارتبـاط هنـر و اسـطوره در بخش اسـطوره و آییـن ادامـه مى یابد و در 
ایـن قسـمت، بحـث بـه جـاى تایلـور و فریز، خـالف روندهـاى قبلـى، به جین هریسـون 
سـپرده مى شـود. فرویـد بـا همان روشـى کـه اسـطوره و رؤیا را تحلیـل مى کنـد، هنر را 
نیـز تحلیـل مى کنـد. عمدتـاً، ویژگـى این بخـش غفلـت از اسـطوره و ارتبـاط آن با هنر 
اسـت. نـگاه روان شـناس به هنر و هنرمند بررسـى مى شـود. آرمسـترانگ را نیـز در حالى 
اضافـه مى کنـد کـه دیدگاهـش بـدون تمایز قابـل توجهى متأثر از الیاده اسـت. سـنجش 
اسـطوره در بسـتر هنـر، دیـن، علـم و ... روش سـگال در کتـاب اسـطوره اسـت، بـا ایـن 
تفـاوت کـه سـگال در هـر بخـش اسطوره شناسـان جدیـدى را مـالك قرار مى دهـد و به 

ایـن ترتیـب از تکـرار جلوگیـرى مى کند.
تکرارهـا بـه روش محـدود نمى شـوند. بخـِش «انسـان مـدرن و تـرس از تاریـخ» در 
حالـى در زیـر مجموعـۀ دیدگاه هاى الیـاده در فصل اسطوره شناسـان نامى قـرار مى گیرد 
کـه فصل پایانِى کتاب، به «اسـطوره و انسـان معاصر» اختصـاص دارد. تکرارها گاه مرزى 
را کـه تیترهـا/ عنوان هـا ایجـاد مى کننـد، بـه هـم مى ریزنـد و فاصلـۀ محتـواِى بخش ها 
را بسـیار ناچیـز مى کننـد. مثـالً، در بخـش معرفـى یونـگ، محـل تالقـى اصلـى دیدگاه 
یونـگ بـا اسـطوره کـه مفهـوم کهـن الگوهاسـت، توضیـح داده مى شـود. دیـدگاه یونگ 
بـا روشـن کـردن مفهـوم کهن الگـو و دو اصطـالح مرتبط بـا آن، غریزه و نمـاد، ضرورى 
اسـت. تداخـل مباحـث بـه حـدى اسـت کـه نمى تـوان، مـرز مشـخصى بیـن توضیحات 
قائـل شـد. تیترهـا کارکرد جداسـازى خـود را از دسـت مى دهنـد. همین موضـوع راجع 
بـه زیرمجموعه هـاى الیـاده نیـز صـدق مى کنـد. در حالى که بنیـاد نظریۀ زمـان و مکان 
قدسـى، به تقسـیم قدسـى و غیرقدسـى مرتبط اسـت و زمان و مکان، هر دو در این زیر 
مجموعـه قـرار دارنـد. نویسـنده مرکز را بـا تیتر جدا مى کنـد، ولى عمًال تمـام توضیحات 

مرتبـط بـا آن را در بخش قبلى آورده اسـت.  

نظم هاى ناگزیر
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بـا توجـه بـه کارکـرد کتاب، اگـر نمونه هاى کار شـده از اسـاطیر یا متـون ایرانى براى 
تبییـن نظریه هـا به کار گرفته مى شـد، بهتر مى توانسـت عـالوه بریادگیرى، بـه کارگیرى 
روش را نیـز آمـوزش دهـد. نمونـه اى کوتـاه از اسـاطیر ایرانـى، بخـش جذابـى از معرفى 
کمبـل را تشـکیل مى دهـد. مـواردى کـه نویسـنده شـعرى از حافـظ یـا خیام مـى آورد، 
جنبـۀ ذوقـى دارد، بـدون اثبـات و تحلیـل درخور. مثالً، شـعر حافظ «جنـگ هفتاد و دو 
ملـت همـه را عـذر بنـه / چـون ندیدنـد حقیقـت ره افسـانه زدند» بـراى اسـطورة یگانۀ 
کمبـل نقـل مى شـود. یـا فراینـد آشـکار گناه آلـود تاریـخ بشـر بـا ایـن دو بیـت حافـظ: 
«نصیب ماسـت بهشـت اى خداشـناس برو / که مسـتحق کرامت گناهکارانند»، «سـهو و 

خطـاى بنـده گـرش اعتبار نیسـت / معنـى عفو و رحمـت پروردگار چیسـت». 
بـراى برکشـیده شـدن بـه مقـام خدایـى مى گوید: «همـان چیـزى که طنیـن آن را 
در ایـن بیـت از شـعر حافـظ نیـز مى تـوان دیـد: بـا دل خونین لب خنـدان بیـاور همچو 
جـام / نـى گـرت زخمى رسـد آیـى چو چنگ انـدر خـروش» (مخبـر،1397، ص. 250).  
شـباهت هاى گذرایـى کـه بیـن شـواهد نظریه پـرداز و دانـش مترجـم از فرهنـگ 
بومـى وجـود دارد، بـه دو دلیـل، بایـد بـه پاورقـى منتقـل شـود؛ اول این کـه چارچـوب 
اثباتـى آن هـا بیـان نشده اسـت، دوم این کـه موجـب خارج کـردن بحث و ایجاد گسسـت 
اسـت. ایـن نمونه هـا قـادر نیسـتند، مطلـب را بـراى مخاطب روشـن کنند و چـون گذرا، 
نپرداختـه و خـام هسـتند، گیج کننـده نیز تلقى مى شـوند و یکدسـتى سـبک نوشـتارى 

را مخـدوش مى کننـد، چـرا و چگونگـى آن پاسـخ داده نمى شـود.10
و  زیرکانـه  کوتـاه،  نقل قول هـاى  فصـل  هـر  پیشـانى  موضـوع،  ایـن  از  جـداى 
حساب شـده اى اسـت کـه زمینـه را بـراى ورود بـه بحث اصلى مى گشـاید و در تناسـب و 
هم خوانـى بـا آن انتخـاب شده اسـت، امـا دربـارة بخـش اسطوره شناسـان نامـى بـه جاى 
نقل قـول، نویسـنده خـود، بنـدى طوالنـى و شـاعرانه را مقدمـۀ ورود بـه بحـث مى کنـد. 
مثـالً، فرویـد را این گونـه معرفـى مى کنـد: «فروید کیسـت؟ پیامبر یـا شـیاد، هنرمند یا 
فیلسـوف، درمان گـر یـا نظریه پـرداز، عالـم یـا شـاعر، واقع گـرا یـا رمانتیـک: شـاید همۀ 
این هـا. فرویـد هرکـه باشـد و هرچـه باشـد، جهـان را از خود «بى خـود» کرده اسـت... » 
(مخبـر، 1395،ص. 58) یـا مثـالً، راجـع بـه یونـگ : « یونـگ عارف شوریده سـرى اسـت 
کـه در ورطـۀ رازنـاك هسـتى معنـاى زندگـى را جسـت و جـو مى کنـد. یونـگ کاشـف 

ناخـودآگاه جمعـى ماسـت... » (همـان:75). 
ایـن لحـن و بیـان شـاعرانه، یـادآور سـبک تذکره نویسـان اسـت و افتـادن در دام

اسطورگى. 

اسطوره و دنیاى معاصر
آخرین بخش کتاب مبانى اسطوره شناسـى، «اسـطوره و دنیاى معاصر» اسـت. نویسـنده 
در آخریـن بخـش، دوبـاره بـه نـزاع عقـل و اسـطوره برمى گـردد و پرسـش هاى کلـى و 
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گسـترده اى را کـه در آغـاز کتـاب مطـرح کرده بـود، تکـرار مى کنـد، امـا در برابـر ایـن 
پرسـش ها، مسـیر و پاسـخ مشـخصى وجـود نـدارد. آن چـه در پایان اسـت، توهم پاسـخ 
اسـت، چیـزى از آشـفتگى نمى کاهـد و کتاب نیز مسـیر مشـخصى را براى پاسـخ معینى 
طـى نکرده اسـت. اساسـاً نقـل ایـن پرسـش ها بـا هـدف نویسـنده نیـز هم خوان نیسـت، 

زیـرا کتـاب سـؤال یا مسـئلۀ مشـخصى ندارد.
 نظـرات راجـع بـه اسـطوره و دنیـاى مـدرن بـا بخش هـاى قبلـى راجع به هنـر، علم 
و دیـن پیونـد اساسـى دارد. بـا وجـود توافق کلـى اسطوره شناسـان منتخب دربـارة ادامه 
اسـطوره و لـزوم آن در دنیـاى مـدرن، نظرات هر پنج اسطوره شـناس تفکیک مى شـود و 
عـالوه بـر آن، ارنسـت کاسـیرر نیز با ایـن توجیه به جمـع اضافه مى شـود: «در پایان این 
فصـل و کتـاب بى مناسـبت نیسـت نگاهـى گـذرا هم بـه آراء فیلسـوف و اسطوره شـناس 
نامـدار، ارنسـت کاسـیرر بیندازیم که بیشـتر به سـویه ى تاریـک و ویران گر اسـطوره نظر 
دارد»(مخبـر، 1397، ص. 281). دقیقـاً در صفحـات آخر کتاب، جایـى که دیدگاه جدید 
را برنمى تابـد و همـه چیـز در شـرف جمع بنـدى اسـت، اسطوره شـناس جدیـدى معرفى 
مى شـود که از بسـیارى جهات، نقطۀ مقابل سـایر اسطوره شناسـانى اسـت که نویسـنده 
تا کنـون معرفـى کرده اسـت. لـذا، الزم اسـت موضـع کاسـیرر نسـبت بـه دیـن، اسـطوره 
و پژوهش هـاى قبـل از وى مشـخص شـود تـا بـه انسـان معاصـر برسـد. پـس از آن نگاه 

محـدود وى به اسـطوره نقد مى شـود. 
پیچیدگى و تغییر موضع از ویژگى هاى کاسـیرر اسـت. (ر.ك: سـگال، ص ص. 137-

140) مخبـر دربـارة کاسـیرر بـه وجوهـى از دیدگاه هـاى وى مى پـردازد کـه بـا پنج گانۀ 
فرویـد، یونـگ، کمبـل، الیـاده و اسـتروس هم خوانِى بیشـترى دارد. بدیهى اسـت در این 
رویکـرد، تضـاد، تنوع، اسـتدالل و پرسـش تقلیـل مى یابد. دیدگاه کاسـیرر بیـن عقالیى 
و غیرعقالیـى بـودن اسـطوره، بـدوى و مـدرن بـودن و... نوسـان بسـیارى داشته اسـت. 
نویسـنده بخشـى از آراء وى را که در تأیید فروید اسـت، منشـأ اسـطوره و وجه نمادین، 

ذکـر مى کنـد و  او را بـه یونـگ و کمبـل نزدیـک مى داند.
از نظـر کاسـیرر، اسطوره سـازى امـروزه فنى شده اسـت. مردمان قربانى اسـطوره هاى 
سیاسـى مى شـوند، بى آن کـه در برابـر آن هـا مقاومتـى جـدى نشـان دهنـد. آنـان پیش 
از آن کـه دریابنـد، واقعـاً چـه اتفاقـى افتاده اسـت، مغلـوب و منقـاد شـده اند. سـازندگان 
اسـطوره هاى سیاسـى کشـف کرده اند که مى تـوان، سرچشـمۀ تفکر انتقـادى را در ذهن 
فرد خشکاند.(ارشـادى، 1386، ص. 324) کاسـیرر در کتاب اسـطورة دولـت، براى اولین 
بـار نقـش اسـطوره را در حیات سیاسـى و اجتماعى بـه بحث مى گذارد و نشـان مى دهد، 
چگونـه سیاسـتمداران دریافته انـد، مى تواننـد بـا نیروى تخیـل، توده هاى عظیـم مردمى 
را بـه حرکـت درآورنـد.11 ایـن بخـش جـداى از نقـدى کـه بـر آن وارد اسـت، بـراى 
مخاطبـى کـه بـا نـگاه شـیفته وار به اسـطوره کتـاب را بـه پایان مى رسـاند، مى توانسـت 
تلنگـرى جـدى باشـد، به ویـژه اگر در کنـار آن، مباحث کتـاب اسـطورگى و فرهیختگى

نظم هاى ناگزیر
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قـرار مى گرفـت کـه نمونـه اى ملمـوس، عینـى و در عیـن حـال دردنـاك از جامعـه ما را 
مى داد. نشـان 

نتیجه گیرى
کتـاب مبانـى اسطوره شناسـى اثـرى ارزشـمند و «جمـع و جـور» بـراى حـوزة آمـوزش 
و تدریـِس مهم تریـن رویکردهـاى نقـد هنـر اسـت. در ایـن زمینـه و بـا ایـن هـدف 
کتـاب دیگـرى وجـود نـدارد. کتـاب، مبانـى اسطوره شناسـى و تاریخچـۀ تحـول آن  را 
دربرنمى گیـرد. هرچنـد بـا ایـن هدف آغاز شده اسـت امـا، در ادامـه فقط بـه معرفى پنج 
اسطوره شـناس و یـک رویکرد(اسـطورهـ  آییـن) اکتفا مى کند. کتـاب در کنار ارزش هایى 
نظیـر تسـلط بى نظیر نویسـنده بـر دیدگاه هـاى انتخاب شـده، اصالـت منابع، اسـتفاده از 
ترجمه هـا و زبـان و سـبک روان، ویژگى هایـى از ایـن دسـت نیـز دارد: آشـفتگى، عـدم 
انسـجام، تکـرار، بى دقتـى در جزئیات مثـل عنوان ها، گسـیختگى معنایى برخـى بندها12 
و نداشـتن طـرح دقیـق و مشـخص. پیشـنهادها بـراى بهتـر شـدن کتـاب در دو بخـش 

مى شـوند:  دسـته بندى 
1ـ بخشـى کـه متوجـه سـاختار کتـاب اسـت. بـا توجـه بـه هـدف نویسـنده، عنوان 
کتـاب بـه نظریه هایـى در بـاب اسـطوره یـا پرکاربردتریـن نظریه هـا در نقـد و تفسـیر 
هنـر تغییـر یابـد. بـر ایـن اسـاس، بخش هـاى اول کتـاب و به ویـژه تعریف اسـطوره باید 
بازنویسـى شـود. بخش هـاى مختلـف رویکردهاى انتخاب شـده، جدا نشـوند، مگـر این که 
بـه درسـتى بـراى بخـِش جداشـده بنیان هـاى رویکـرد نیـاز نباشـد. در این صـورت و با 
توجـه بـه اسطوره شناسـان عمدتـاً روان شـناس و نمادگرا، الزم اسـت دو اصطـالح رؤیا و 

نمـاد نیز بررسـى شـود. 
اگـر نویسـنده وجـه دیگـر اثر، یعنـى مبانـى پژوهش هـاى اسطوره شناسـى را اولویت 
قـرار مى دهـد، نیاز اسـت به دیدگاه هاى اسطوره شناسـان تطبیقى، قوم شـناس و منتقدان 
ادبـى نظیـر فـراى نیـز توجـه کنـد، افـرادى نظیـر دورکیم که بـر الیـاده، اسـتروس و ... 
تأثیـر زیـادى داشـته اند یا مالینوفسـکى، دومزیـل و به طور کلى، کسـانى کـه بنیان هاى 
اسـطوره پژوهى را در نگاهـى کلى تـر مـدون کرده انـد. چراکـه نبـود جامعه شناسـان و 
انسان شناسـان در تحـول اسـطوره پژوهى خـأل بزرگـى اسـت. نکتـۀ دیگـر توجه به سـیر 
تاریخـى رهیافت هـاى اسطوره شناسـى اسـت. سـیر تاریخـى عـالوه بـر این کـه مى تواند 
طبقه بندى هـا را در بسـتر تکاملـى توجیـه کنـد، تعارض هـاى موجـود را توجیـه مى کند.

2ـ بخشـى کـه متوجـه نـگارش، ویرایش  و جزئیات اسـت. در کنـار زیبایى هاى زبان 
ادبـى و روان نویسـنده، شـاعرانه نوشـتن، یکدسـتى سـبک و لحـن گزارشـى را مخدوش 
مى کنـد. شـاعرانه ها در کتـاب کـم نیسـتند. مى تـوان بـه دو نمونـۀ اصلـى اشـاره کـرد: 
سـؤاالت کلـى و گسـترده کـه به نظر مى رسـد، بیشـتر وجه ادبـى دارند تا وجـه تحقیقى 
و معرفى هـاى ادبـى و ذوقـى در آغاز بخش «اسطوره شناسـان نامى». موضـوع دیگر دقت 
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و بازبینـى عنوان هـا و یکدسـت کـردن آن هاسـت. همچنیـن، بازبینـى و دقت بیشـتر در 
تعریف هـا و بیـان ویژگى هـا.

پى نوشت
1. فرهنـگ امـروز بـه نقـل از ایبنـا، «عبـاس مخبر مبانـى اسطوره شناسـى را نوشـت/ کتابى که بـه ابهامات 

   www.farhangemrooz.com.1395 اسـطوره پاسـخ مى دهـد.»، شناسـه خبـر: 43305 ، 17 فروردیـن
2. برترین هـا، «گفـت و گـو بـا عبـاس مخبـر، مترجم تنـوع طلـب!»، روزنامۀ ایـران. مصاحبه کننـده: مریم 

www.Bartarinha.ir .1396 شـهبازى، شـماره خبر 593846، 16 شـهریور
3. homo habilis

4. «اسـطوره و رؤیـاى جمعـى» گفتگـو بـا عباس مخبـر. کتاب مـاه هنر. مـرداد و شـهریور 1380. صفحه 
58. شـماره 35و 36: 61-57. 

5. ایـن آشـفتگى بـه صـورت گیج کننده تـرى نیـز در کتـاب اسـطوره، بیـان نمادیـن نوشـتۀ ابوالقاسـم 
.(18-14 ص ص.   ،1395 اسـماعیل پور،  (ر.ك:  اسـت.  مشـهود  اسـماعیل پور 

6. نویسنده نه تنها توضیحى نمى دهد، بلکه ذکر نمونه اى را جایگزین هریک از بن مایه ها مى کند.
7. کـراپ بـراى نقـد و کـم ارزش جلـوه دادن دسـتاوردهاى ماکـس مولر مى گویـد: «نظام تفسـیرى ماکس 
مولـر و کّل مکتـب بـه اصطـالح تطبیقـى چیـزى جـر تفسـیر تمثیلـى نیسـت... تنهـا نـوآورى مولـر و 
پیروانـش در ایـن نظـام تفسـیرى ایـن بـود که گفتنـد تمثیل به علـت اشـتباهات لغوى یا جنـاس پدید 
مى آید»(کـراپ، 1386، ص ص. 37- 38 ). کـراپ، تایلـور و فریـز را اسطوره شـناس تطبیقـى مى دانـد.

8. بى توجهـى بـه سـیر تاریخـى باعـث شـده اسـت، مثـًال در آغـاز، نظریـۀ اسـطورهـ  آییـن بیاید، سـپس 
نظریـۀ تمثیل گرایـى کـه مربـوط بـه دنیاى باسـتان اسـت.

9. ایـن سـردرگمى در کل کتـاب ادامـه مى یابـد. هـم ایـن و هـم آنى کـه پیوسـته طبقه بندى هـا را به هم 
مى ریزند. 

10. مثـًال ایـن جملـه: «کمبـل در بنیادهـاى نظرى خود، قرابت شـگفتى بـا حافظ دارد»(129). پیشـنهاد 
مى شـود مـواردى از ایـن قبیـل، بـه پاورقـى منتقـل شـوند. از ایـن طریـق رونـد گزارشـى متـن مختـل 

نمى شـود.
11. جـالل سـتارى در کتـاب فرهیختگـى و اسـطورگى نمونـه اى ملمـوس و دردنـاك از تسـلط اسـطوره 
و زیان هـاى شـیفتگى بـه اسـطوره را مـى آورد. شـیفتگى بـه اسـطوره خطرنـاك اسـت، زیـرا آن گاه کـه 
اسـطوره بـراى مـا و بـه خاطـر ما مى اندیشـد، مـا را از اندیشـیدن بازمـى دارد. اسـطوره حکـم مى کند نه 

اسـتدالل، حـال آن کـه فرهنـگ، عرصـۀ گفتگوست.(سـتارى، 1388، ص. 9-8)
12. مثـًال در بخـش کمبـل طبـق روش نویسـنده، نقد آرا حذف شـده، ولـى عمًال چند صفحـۀ آخر به نقد 
دیـدگاه کمبـل پرداخته اسـت. یـا عجلـه براى نقد و رد پـاره اى از یـک رویکرد مانع از شـکل گیرى کلیت 
رویکـرد مى شـود و وحـدت بحـث را مخـدوش مى کنـد. ایـن موضـوع در بخـش الیـاده مشـهود اسـت. 
گسـیختگى و عـدم ارتبـاط بیـن دو بنـد، مثـل ص 50 : بنـد یـک و دو. عدم دقـت در انتخـاب عنوان با 

نظم هاى ناگزیر



350128

ـــــــــ ۵   ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸

نقد کتاب پژوهشى (هنـــر)

توجـه بـه زیرمجموعه هـا، مثـالً عنـوان «اسـطوره: بازتـاب ذهن ناخودآگاه بشـر»، شـامل فرویـد و یونگ 
مى شـود. در حالـى کـه عنـوان مى توانـد روان کاوانـه باشـد تـا هـردو نظریه پـرداز را در خـود جـا دهـد، 
همان طـور کـه در بخش هـاى دیگـر رعایـت شـده اسـت یـا عجلـه بـراى ذکـر دیـدگاه کمبـل در اولین 

بخـش کتـاب؛ جایـى کـه قرار نیسـت کشـفیات باستان شناسـى بـا برچسـب رویکردها معرفى شـوند.
13. مثـال راجـع بـه ارتبـاط اسـطوره و هنـر، معتقد اسـت: «هـر دو نظام هاى نمادینى هسـتند کـه از زبان 
بـه عنـوان تنهـا مصالـح کار خـود بهره مى گیرنـد» (مخبـر، ص. 178). در حالـى که نه اسـطوره منحصر 
در زبـان اسـت و نـه هنـر و یـا نویسـنده عرصه هـاى هنـر در عصـر اسـالمى را به جـاى تعریف هنـر قرار 

(همـان: 181)  مى دهد. 
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چکیده 
کتـاب طبیعـت در هنر باسـتان در دوازده گفتار، شـامل پیدایش طبیعت و هسـتى تا نقش مایه هاى 
اسـاطیرى و بررسـى اسـطوره هاى حیوانـى و گیاهـى در تمدن هـا و فرهنگ هـاى مختلـف اسـت. 
مهم ترین بخش کتاب، شـامل مضامینى در پیوند هنر و ادبیات و اسـطوره اسـت که شـرح اسـاطیر 
حیوانـى وجانـورى را کاوش مى کنـد. کتـاب عـالوه بـر متـن، شـامل تصاویـرى اسـت کـه مقایسـۀ 
نقش مایـه و کاربـرد آن در اسـاطیر ملـل را بـراى خواننده میسـر مى سـازد. نویسـنده در هـر گفتار، 
تصویـرى جامـع از نقـش اسـاطیر در هنـر و ادبیـات تمدن هاى بـزرگ را بـه خواننده ارائـه مى دهد. 
مـرورى بـه منابـع کتـاب نشـان مى دهـد کـه نویسـنده از منابع دسـت اول در بـاب اسـطوره و هنر 
بهـره بـرده اسـت و بـه توصیـف سـیر تحول تفکـر انسـان و درك انسـان از هسـتى از پیشـا تاریخ تا 
معاصـر مى پـردازد. برخـى مطالـب ایـن اثرتازه انـد و به طـور واحـد، در کتابى دیگـر ارائه نشـده اند. 

پرهیـز از پیچیدگـى و رعایـت روایـت مسـتمر در بیـان مطالـب، از ویژگى هاى دیگر کتاب اسـت. 

کلید واژه: طبیعت،انسان، اسطوره، نقش مایه

مقدمه
حقایـق و وقایـع بى شـمارى کـه در مـاوراء درك بشـر قـرار دارنـد، او را واداشـته تـا از 
نقش مایه هـا و عالئـم نمادیـن، بـراى ابـراز اندیشـه ها و مفاهیمـى کـه بیان فهـم و توصیف 
کالمـى آن هـا مشـکل بـوده، بهـره بـرد. نقش مایه هـاى جانـورى و گیاهـى در طـول تاریخ 
بشـریت، گـواه ایـن اسـت که انسـان بـراى تبیین پدیده هـاى طبیعـى و بیان احساسـات و 
پرسـتش نیروهـاى مافـوق طبیعـى، از نمادها اسـتفاده مى کرده اسـت. انبوهى از اسـاطیر و 
نقش مایه هـا کـه هـر کـدام، معـرف بخشـى از عقایـد انسـان در مـورد طبیعـت و زندگى و 

 مرضیه تراجی
Marziehtoraji@gmail.com   عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیالن

نقش اسطوره در هنر در گذر هزاره ها
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نقد کتاب پژوهشى (هنـــر)

مـرگ بـوده اسـت، تاریـخ عظیمى از عهد باسـتان را به خـود اختصاص مى دهند. با بررسـى 
باورهـاى دینـى و اسـاطیرى انسـان در اعصـار گذشـته، نقش مایه هایـى دیـده مى شـود که 
سـاده و موجزنـد و بن مایـۀ اصلى آن ها، ریشـه در طبیعـت دارد. در بسـیارى از فرهنگ هاى 
باسـتانى، نقش مایه ها و اسـاطیر عملکردى مشـترك دارند و فقط تغییرنام داده اند؛ اسـاطیر 
برکـت و بـارورى و گیاهـى و قهرمانـان، ویژگى هاى مشـترك دارنـد و با یکدیگـر موازى اند، 
زیـرا اسـاطیر کهـن از باورهـا و اعتقـاد بـه نیروهـاى طبیعـى و همسـویى با جهان هسـتى

شکل یافته اند. 
توجـه بـه طبیعـت در جهـان و احتـرام انسـان بـه موجـودات و پدیده هـا، نـه تنهـا در 
الـواح گلـى، بلکـه در سـاختن و یا آراسـتن ظروف و اشـیاء دیده مى شـود. رابطۀ اسـاطیر با 
طبیعـت، نوعـى از چگونگـى و چرایى ذهن انسـان در برابـر عظمت طبیعت بوده و اسـاطیر 
برگرفته از عناصر طبیعت و در راسـتاى سـؤال هایى که انسـان از بیکرانگى هسـتى داشـته، 
پدیـد آمده انـد. اسـطوره ها رمزهـاى زنده جان هسـتند کـه در تمدن هاى مختلـف، در قالب 
نقش مایه هـا، داسـتان ها و مراسـم آیینى تجسـم یافته انـد. راز طبیعت در اسـطوره ها نهفته 
اسـت و انسـان بـا دسـت یازى بـه ایـزدان طبیعـت و پهلوانـان اسـطوره اى، بـر ترس هـا و 

جهلـش فائـق مى شـده و خـود را از نامالیمـات طبیعـت در امان نگه مى داشـته اسـت. 

معرفى اثر
کتـاب طبیعـت در هنـر باسـتان، تألیف عفت السـادات افضل طوسـى را انتشـارات دانشـگاه 
الزهراء در سـال (1396) به چاپ رسـانده و در 283 صفحه منتشـر کرده اسـت. نویسـنده 
بـراى نـگارش ایـن اثـر، از 95 منبـع فارسـى و 43 منبـع انگلیسـى و 155 منبـع تصویرى 
بهـره برده اسـت. عناویـن گفتارهـاى کتـاب عبارتند از: عوامـل مؤثر در انعـکاس طبیعت در 
زندگـى انسـان، آفرینش جهان و انسـان، سـنگ نگاره ها، اهمیت جانـوران در طبیعت و هنر، 

■ افضل طوســى، عفت السادات (1396). طبیعت در 
هنر باستان. تهران: دانشگاه الزهراء و مرکب سپید.
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حیوانـات، جانوران نمادین، حشـرات، جانـوران مقدس، جانوران اسـطوره اى، اهمیت عناصر، 
سـنگ و کوه هـاى مقدس، گیاهـان مقدس. 

نویسـنده در هـر یـک از این گفتارها کوشـیده، موضـوع طبیعت و نقـش آن در زندگى 
انسـان و تولیدات و دسـت یافته ها و همچنین تقدس جانوران در اسـطوره و آیین و گیاهان 
مقـدس را بررسـى کند. همسـو با نقش اسـاطیر حیوانـى و گیاهى در تمدن هـا، نقش مایه ها 
و نمادهـاى مرتبـط بـا آنـان نیز در این اثـر تحلیل مى گـردد. عناصر مقدس در اسـاطیر که 
در تمامـى تمدن هـا کیفیتـى مـوازى دارنـد و همچنین نقش طبیعـت در هنر اجـرا و بادى 

آرت (هنـر بدنـى) و هنر معاصر توضیح داده مى شـود. 
در این نوشـتار، پس از اشـاره به پیشـینۀ موضوع، با بیان کیفیت محتوایى در گفتارها، 
امتیـازات و کاسـتى هاى کتـاب مـورد بررسـى قـرار مى گیـرد. در نتیجه گیـرى نهایـى نیـز 

پیشـنهادهایى بـراى مطلوب تر شـدن کتاب ارائه شده اسـت. 

پیشینۀ موضوع 
اسـاطیر تنهـا بیـان تفکـرات انسـان باسـتان دربـارة مفهـوم اساسـى زندگى نیسـتند، بلکه 
منشـورهایى هسـتند کـه انسـان برطبق آن هـا زندگـى مى کـرده و توجیهى منطقـى براى 
جامعـه و شهرنشـینى باسـتان محسـوب مى شـده اند. اسـطوره حاصـل تـالش و کوشـش و 
آرزوهـاى نـوع بشـر، در حقیقـت اجـداد و نیـاکان ماسـت کـه بـا گذشـت زمـان در فرم ها 
و نقش مایه هـا و هنـر تجلـى شـده اند. نـگاه بـه اسـاطیر و تفحـص در آن، پژوهش هـاى 
گسـترده اى را در جهـان رقـم زده اسـت. میرچاالیـاده، کارل گوسـتاویونگ، ژوئـل اسـمیت، 
ورونیـکا ایونـس و گرترودجابز و از پژوهشـگران ایرانى، ژاله آموزگار، کتایـون مزداپور، احمد 
تفضلـى، مهـرداد بهار، جلیل دوسـتخواه، میرجالل الدین کزازى و ابوالقاسـم اسـماعیل پور را 
مى تـوان در زمـرة محققانى برشـمرد کـه در زمینۀ اسـاطیر جهان و حماسـه ها و موجودات 
مقـدس، مطالعـات تخصصـى انجـام داده انـد. کتاب هاى بى شـمارى در زمینۀ اسـطورة ملل 
در ایـران ترجمـه شـده اسـت که ناشـران به صورت طبقه بندى شـده، اسـطورة هـر تمدنى 

را در جلدهـاى متنـوع منتشـر کرده اند. 
در مـورد موضـوع طبیعـت و نقش آن در هنر، کتاب اسـتحالۀ طبیعـت (1391)، تألیف 
آنانـدا کوماراسـوامى، ترجمۀ صالح طباطبایى به طبع رسـیده اسـت کـه عناوین آن عبارتند 
از: «اسـتحالۀ طبیعـت در هنـر»، «نگـرش مایسـترا اکهـارت در هنـر»، «واکنش هایـى بـه 
هنـر هنـدى»، «زیبایى شناسـى شـوکر نیسـتاره»، «پروکشـه و منشـاء کاربـرد تمثال ها در 
هنـد». البته،کتـاب عمدتـاً بـه اکهـارت و واژه شناسـى هنـر هنـدى، هنـر دینى، پرسـتش 
تمثـال، اسـطورة مـار هنـدى و تأثیـر آن بـر شمایل سـازى هنـرى و تفکـرات نمادگرایـى 
سـنتى مى پـردازد. کتـاب طبیعـت در هنر باسـتان عـالوه بر این کـه مثال هایـى از طبیعت 
ارائـه کـرده، بـا نمایش تصویـر واقعى جانوران، سـیر تطـور نقـوش از انتزاعى تـا واقع گرایى 

و تحـول تفکـر بشـرى از شـرق تـا غـرب را به خواننـده نشـان مى دهد.
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تحلیل ساختار کتاب
بیان امتیازات 

سـاختار کلى کتاب، منظم و مسـتقل اسـت.این اثر رویکردى آموزش محور دارد و پیشـینۀ 
معلمـى نگارنـده از نـوع بیـان و فصل بندى آن آشـکار اسـت. کتاب بـا هدف اسـتفاده براى 
تدریـس درس «انسـان و طبیعـت و طراحـى»، از سـرفصل هاى رشـتۀ ارتبـاط تصویـرى 
نگاشـته شـده و منبـع خوبـى بـه شـمار مـى رود؛ درس مذکـور در زمـرة واحدهـاى نظرى 
رشـتۀ ارتبـاط تصویـرى اسـت که منبع مشـخصى ندارد و اکثر مدرسـان بـراى تدریس این 
واحـد، دچار سـردرگمى مى شـوند و گاهى، این سـرفصل را با طراحـى از طبیعت و جانوران 
و کالس هـاى کارگاهـى طراحـى فیگـور و رنگ شناسـى بـه پایـان مى رسـانند. در سـرفصل 
وزارت علـوم و تحقیقات،کتـاب مبـادى سـواد بصرى نوشـتۀ دونیـس اداندیـس (1391) به 
عنـوان یکـى از منابـع ایـن درس مطرح شـده کـه از نظر نگارنـدة این سـطور، کوچک ترین 
ارتباطـى بـه سـرفصل درس ندارد و کاربرد ایـن منبع، به درس «مبانى هنرهاى تجسـمى» 
مرتبـط اسـت. چـاپ کتـاب کیفیـت خوبـى دارد و صفحه آرایـى و بـه کار گمـاردن تیتـر و 
سـوتیتر و سرکلیشـه هاى صفحـات، از نـکات مثبـت آن اسـت. غلـط نگارشـى و امالیى در 
متـن کـم دیـده مى شـود و بـه صـورت پراکنـده در برخـى صفحـات وجـود دارد. مطالـب 
در متـن سـردرگم نیسـتند و سلسـله وار و بـدون آشـفتگى ارائـه شـده اند. ارجاعـات کتـاب 
نشـان دهندة دقـت علمى نویسـنده اسـت. ارجاعات درون متنـى و تصویر در پایـان کتاب، با 
نـام منبع مشـخص و شـمارة صفحـه و تاریخ چـاپ و نام نویسـنده، گواه نکته سـنجى ذهن 
اوسـت. هـر گفتـارى از کتاب با موضوعى مشـخص، از آغاز تا سـرانجام، روال گویایى را طى 
مى کنـد. نقش مایه هـا و نمادهاى اسـاطیر ملل بررسـى مى شـوند و نمونه هـاى تصویرى آن، 

بـا ذکـر شـماره و دورة تاریخـى در کتاب قید شده اسـت.
یکـى از مزایـاى مهـم کتـاب، توجـه بـه طبیعـت از طریـق تصاویـر واقعـى اسـت. در 
بخش هـاى جانـورى، گیاهـى و عناصـر طبیعـى نویسـنده بـا آوردن تصاویـر واقعـى، تنـوع 
اشـکال حیوانـى وگیاهـى را نمایـش و نمونه هـاى متنـوع از یـک جانـور را در کتـاب ارائـه 
مى دهـد تـا خواننـده متوجـه تفـاوت نقش مایـه در اقلیم هـاى جغرافیایى مختلف شـود. به 
طـور مثـال، نقش مایـۀ گاو در تمدن هـاى مختلـف، چندیـن شـکل متفـاوت دارد و تصاویر 

آن هـا در کتـاب آمده اسـت.
ویژگـى دیگـر کتـاب ذکر اسـامى التیـن در کنار لغات جدید اسـت تا خواننـده عالوه بر 
آشـنایى بـا لغـت جدیـد، بـا تلفظ صحیح آشـنا شـود.به یقین مى تـوان گفت کـه مثال ها و 
نمونه هایـى از کلیـۀ تمدن هـا در ایـن کتـاب ذکر شـده و نویسـنده فرهنگ هاى ناشـناختۀ 
شـرق دور تا اقوام سرخپوسـتى و مناسـک و آیین هاى آنان را در کتاب معرفى کرده اسـت. 
نکتـه اى کـه پژوهشـگران زیـادى از انجـام آن غافـل مانده  انـد. در اکثـر کتاب هـاى مرجـع 
هنـر یـا اسـطوره، نویسـندگان فقط بـه مؤلفه هاى شـاخص در تمدن هـا توجـه کرده اند و از 
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پرداختـن بـه فرهنگ هـاى شـرق دور یا سرخپوسـتان اجتنـاب ورزیده اند.  
گفتارهـاى بدیـع و تـازه اى در کتـاب وجـود دارد کـه در کتاب هـاى مرجـع هنـر، بـه 
صـورت یکجـا دیـده نمى شـود و حاصـل پژوهـش دقیق نویسـنده اسـت، ماننـد گفتارهایى 
بـا مضمـون حشـرات که در کتاب هاى نشـر فارسـى تازگـى دارد و گفتارهاى کوه و سـنگ 
و عناصـر طبیعـى کـه عـالوه بـر اشـاره به مبحـث هنـرى و اسـطوره اى، از لحـاظ ترکیبات 

شـیمیایى و علمى بررسـى شـده اند.  
در ایـن کتـاب از بیـان قطعیـت دربـارة اثبـات اسـاطیر پرهیز شده اسـت و نویسـنده با 
ارجـاع متن به مسـتندات پژوهشـگران حـوزة اسـاطیر، از ارائۀ نظر شـخصى و دادن فرضیه 
اجتنـاب مى کنـد. او ذهـن مخاطـب را بـا طـرح پرسـش هاى متنـوع بـه چالش مى کشـد و 

خواننـده را از نـوع خواننـدة صرفـاً «مسـتتر» به خواننـدة «فعال» تبدیـل مى کند. 

بیان کاستى ها 
کاسـتى هاى کتـاب در گفتارهـاى نخسـتین، بارزتر ازسـایر گفتارها اسـت و مى تـوان آن ها 

را بـه این گونه برشـمرد: 
الـف) ارسـطو را بـه عنوان نخسـتین نظریه پـرداز کروى بـودن زمین تلقى کـردن. قبل 
از ارسـطو آریسـتارخوس1، اندیشـۀ مرکـزى بـودن دنیـا را مطـرح کـرد، امـا در ایـن گفتار،  
نویسـنده بـه دلیـل تخصصى بودن مبحث و وابسـتگى بـه علم فیزیک و نجوم، ارسـطو را به 

عنـوان نخسـتین نظریه پـرداز کـروى بـودن زمین مطرح کرده اسـت. 
ب) بـا توجـه بـه این که موضـوع کتاب حول محور طبیعت و اسـطوره اسـت، نویسـنده 
در بخـش پرکامبریـن (صفحـه 26) از اشـاره بـه تشـکیل خشـکى بیـن اقیانـوس (پانگـه آ) 
غافل مانده اسـت. در اسـاطیر ایرانى، تشـکیل سـرزمین خونیرث، شـباهت بسـیارى به دورة 
پرکامبریـن دارد. خونیـرث سـرزمینى اسـت که از تالطـم اقیانوس نخسـتین، از بطن آب ها 

آمده اسـت.  پدید 
ج) در بخـش مزوزوئیـک بهتـر بـود کـه بـه قـاره اوراسـیا کـه شـامل آسـیا و اروپـا و 

آمریـکاى شـمالى بـود، اشـاره شـود.
 د) بـه عناویـن التیـن در زیرمجموعه هاى دوران هاى زمین شناسـى اشـاره نشده اسـت. 
از ایـن رو، الزم اسـت ایـن عناویـن در پى نوشـت یـا پایـان صفحـات کتـاب، بـراى خواننده 

ذکر شـود.
ه) در صفحـۀ 35 شایسـته بـود کـه در اشـاره بـه منطقـۀ باسـتانى آالجاهویـوك، نـام 
منطقـۀ چـوروم در آناتولـى و قبرسـتان سـلطنتى بیایـد تـا تفـاوت منطقۀ عیـالم و آناتولى 

شود.  مشـخص 
و) در کتـاب تصاویرى مشـاهده مى شـود کـه نویسـنده در متن، توضیح خاصـى دربارة 
آن نداده اسـت. در صفحـۀ 137، تصویـرى از گلدانـى بـه شـکل «خپـرى» سـاختۀ لوسـین 
گالرد، هنرمنـد آرنـوو آمـده اسـت، امـا در متن اشـاره اى بـه تأثیرپذیـرى هنرمنـدان آرنوو 

نقش اسطوره در هنر در گذر هزاره ها
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از نقش مایه هـاى مصـرى نشده اسـت. نبـود یـا حـذف برخـى از توضیحات، ممکن اسـت به 
سـاختار علمـى کتـاب لطمـه وارد کنـد؛ دقـت نظر در بعضـى از جزئیـات، مباحـث را براى 

خواننـده جذاب تـر مى کنـد. 

تحلیل محتوایى 
کتاب هـاى بى شـمارى دربـارة اسـاطیر ملل و ایـران به طبع رسیده اسـت، امـا در کتاب هاى 
موجـود، بـا موضـوع هنـر ایـران باسـتان و یـا هنـر جهـان، صرفاً بـه موضـوع هنـر در ادوار 
تاریخـى پرداختـه نشـده و پیونـد بیـن اسـطوره و هنر و طبیعـت کمتر به چشـم مى خورد. 
پژوهـش کتـاب عرصـۀ جدیدى در موضوع هنر و اسـطوره و نقش مایه ها اسـت کـه با توجه 
بـه کمبـود منابـع در حوزة میان رشـته اى، حائـز اهمیت اسـت. محققان فارسـى زبان عمدتاً 
یـا بـر موضوع اسـطوره متمرکز شـده اند و یـا تنها به مضامیـن هنرى و آثار هنـرى تمدن ها 
پرداخته انـد. از ایـن رو، کتـاب طبیعـت در هنـر باسـتان، بـا توجه بـه تلفیقى کـه اطالعات 
مربـوط بـه هنـر را بـا ریشـه یابى در نمادهـاى طبیعـت و اسـاطیر بیـان مى کنـد، موفـق 
بوده اسـت. نویسـنده در کل کتـاب، نظریۀ قطعـى از خود ارائه نمى کنـد و مباحث را در حد 
فرضیـه ادامـه مى دهـد. محتـواى کتـاب تازه اسـت، زیـرا تقریباً در هیـچ کتاب فارسـى، به 
طـور مشـخص، مطالـب مرتبـط بـا طبیعـت و اسـطوره و هنر، به صـورت طبقه بندى شـده 

نشده اسـت. مطرح 
طـرح سـؤال در کتـاب، متـن را از حالـت یکنواختـى رهانـده و توانایـى مقایسـه و بیان 
اندیشـه را بـه مخاطب مى دهد. بـراى نمونـه، در صفحۀچهارده سـؤاالتى تعمق برانگیز آمده 
اسـت: «سـؤال ما این اسـت چه عواملى در درك و فهم انسـان و برداشـت او از طبیعت مؤثر 
بـوده اسـت؟ طبیعت چگونه در آراء و عقاید و عملکرد انسـان در طـول حیات وى تأثیرگذار 
بـوده اسـت؟ در این راسـتا، آثار به جا مانـده از دوران پیش از تاریـخ و دوران تمدن مى تواند 
شـاهد خوبـى بـراى یافتن پاسـخ این سـؤال باشـد». از نکات مثبـت محتوایى دیگر، سـوق 
دادن تفکـر خواننـده از اسـطوره بـه دیـن اسـت. در صفحـۀ هجـده دربـارة مبـدأ طبیعت و 
شـناخت آن، بـه آیـۀ شـریفۀ قـرآن اسـتناد مى شـود: «فطـرة اهللا التـى فطرالنـاس علیها» 

(روم/18)

مباحث محتوایى 
مضامین کتاب براسـاس اهمیت طبیعت و انعکاس آن در اسـطوره و هنر اسـت. سـیر تفکر 
انسـان در مـورد طبیعـت و تـالش وى بـراى دسـتیابى بـه عمـق طبیعـت، چه با توسـل به 
جهـان خوفنـاك اسـاطیرى، چـه آیین هـاى بـدوى و چـه رویکردهـاى هنرمنـدان در هنـر 
معاصـر بـه روشـنى تشـریح شده اسـت. لـذا نقـد و نظـر در مباحـث محتوایـى، بـر اسـاس 

شـماره صفحـات ارائه مى شـود: 
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1- در صفحـات 37 الـى 41، اولیـن آثـار منقوش به دسـت بشـر، یعنى سـنگ نگاره ها، 
از قدیمى تریـن مـورد آن تا سـنگ نگاره هاى مکشـوف در ایران شـرح داده مى شـود. در این 
بخـش، نویسـنده ضمـن توجـه به موضـوع حیوانـات بومـى در منطقـه، به اهمیـت  منطقۀ 
جغرافیایـى و شـرایط زیسـت بومـى اشـاره مى کنـد: «بیشـترین نقاشـى ها و حجارى هـاى 
بـه دسـت آمـده در ایـران و یـا در اروپـا مثًال فرانسـه، تصویر جانورانى اسـت کـه در محیط 
زیسـت انسـان نقـش حیاتـى داشـتند. این حیوانـات در اروپا، بیشـتر شـامل اسـب و گاو و 
در ایـران بزکوهـى اسـت. ایـن امر شـاهدى بـر اهمیت محیط زیسـت و منطقـۀ جغرافیایى 
و اقلیمـى در بـه تصویـر آوردن جانـوران و اهمیـت آنـان در فرهنـگ و آیین هـاى کهـن 
اسـت. بـه طـور مثـال، در نقاشـى هاى ایـران کمتـر گاو و ماموت دیـده مى شـود.» (ص40) 
ایـران تنهـا سـرزمینى در جهان اسـت کـه در کنار نقش نگارة حیوانى، طرح اسـتلیزه شـده 
جهـت تقـدس جانور رسـم شـده اسـت. «در کنـار نقش نگاره هاى کشـف شـده از بز کوهى 
نقش نـگاره اى بـه شـکل لـوزى hu دیـده مى شـود کـه از مجموعـه خطـوط مخطـط ایـالم 
کهـن بـوده و از سـوى پروفسـور هینتـس (walter hinz) بـه معناى تقدس شناسـایى شـده 
اسـت» (ناصرى فرد، 1388، ص. 133). ذکر مطالبى از این دسـت، از این رو سـتودنى اسـت 
کـه بـراى خواننـده توانایـى فهـم اشـتراك و افتراق هنـر سـنگ نگاره هاى ایران بـا جهان را

میسر مى سازد. 

2- در صفحۀ 49 سـطر 7 آمده اسـت: «در قانون حمورابى (2081-2123) از حیواناتى 
نـام بـرده، اّمـا نام اسـب دیـده نمى شـود. رفتن اسـب بـه بین النهرین بایـد در اوایـل هزاره 
دوم پ.م باشـد». نویسـنده ضمـن اشـاره بـه نقـش هیتانى هـا و میتانى هـا در اهلـى کردن 
اسـب و آوردن آن بـه آسـیاى صغیـر و بین النهریـن، از نقـش مهم اسـب در تمدن آشـورى 
غافـل مانده اسـت. در طرحـى از نقش برجسـته هاى سـنگى مالتـاى دورة آشـورى (رودنـى، 
1953، ص.211)، ایـزد، شـمش بـر اسـب ایسـتاده اسـت. البتـه اسـتناد ایشـان بـه مقالـۀ 
سمسـارزاده در مجلـۀ قبایـل بوده اسـت کـه مقالـۀ مزبـور، در سـال 1384 چاپ شـده و با 

تحقیقـات متأخـر، نظریۀنبـودن اسـب در تمدن هـاى قبل از آشـور تأیید مى شـود. 

3- در صفحـات 51 الـى 56 کتـاب، نویسـنده نقـش  بـز در ایـران از مفرغ هاى لرسـتان 
تـا هنـر پارچه بافـى ساسـانى را توصیف کرده اسـت. با توجـه به محتواى مباحـث کتاب که 
نقش مایه هـاى حیوانـى را در تمامـى اسـطوره ها برشـمرده، بـز در اسـاطیر رومـى در کتاب 
ذکـر نشـده اسـت. «پـان»2 ایـزد شـادى و گله هاى حیـات وحش رومـى که مردى با شـاخ 
و پاهـا و ُدمـى شـبیه بـز و انبوهـى از ریـش و بینـى پهـن و کوتـاه و گوش هـاى نـوك تیز 
اسـت، از نمادهاى حیوانى و اسـطوره اى در تمدن روم مى باشـد (رضایى، 1394، ص. 101).

4- در صفحـۀ 57 سـطر 9؛ خدایـان مصـرى بـا نمـاد گاو نـام بـرده شـده اند، امـا نـام 

نقش اسطوره در هنر در گذر هزاره ها
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نقد کتاب پژوهشى (هنـــر)

ایـزد «هاثـور»3 مهم تریـن ایـزد مصرى بـا سـر گاو در متن خالى اسـت. «هاثـور» ایزدبانوى 
زیبایـى و موسـیقى و عشـق و حامـى زنـان و کـودکان بـود، تمثیـل او زنى با شـاخ هاى گاو 
اسـت(ویو، 1391، ص. 52). آیین هـاى پرسـتش هاثـور در عبیدوس و جبلین اجرا مى شـد. 
5- در صفحـه 68 سـطر 11؛ نقـش گـوزن بـا شـاخ طالیى در حماسـۀ رامایانـا تعریف 
شده اسـت. آییـن موعظـۀ بـودا در بـاغ گـوزن سـارنات، از مهم تریـن گفتارهـاى بودائیسـم 
اسـت. بـه همیـن دلیـل، در بسـیارى از نقـش برجسـته هاى بودایـى در چیـن و هنـد، بودا 
بـا گـوزن ترسـیم شـده اسـت. عـالوه بـر ایـن، در صفحـۀ 69 ، سـطر 29، نقش گـوزن در 
دورة ساسـانى، فقـط در ظـروف سـیمین و زریـن و طـاق بسـتان دیـده نمى شـود، بلکه در 
مهره هـاى ساسـانى نیـز وجـود داشته اسـت کـه شایسـته بـود از ایـن مثال هـا در متـن نام 

شـود.  برده 

6- در صفحـۀ 74، سـطر 14 آمده اسـت: «بسـیارى از کشـورها نـژاد خاصـى از گربـه 
را دارا هسـتند... گربـۀ ژاپنـى کـه البتـه ضامن خوشـبختى و خوش شانسـى اسـت و مارك 
معـروف هلوکیتـى (Hello Kitty) را نیـز در لباس، انیمیشـن و اسـباب بازى و زینت آالت برپا 
کـرده اسـت». سـابقۀ اسـتفاده از نقـش گربه در هنـر ژاپنى، به قـرن هفدهم و باسـمه هاى 
ژاپنـى «اوکـى یوئـه»4 مرتبـط اسـت. «اوکـى یوئـه» در واژه بـه معنـاى نقاشـى هاى جهان 
گـذران اسـت. ایـن باسـمه ها زیبایى هـاى زودگذر جهـان ملمـوس را موضوع کار خـود قرار 
مى دادنـد (دلـه، 1382: 37). هیروشـیگه5 از هنرمنـدان مشـهور قـرن هجدهـم میالدى در 
ژاپـن، آثـار فراوانـى بـا موضوع گربـه خلق کرده اسـت. هم اکنـون، امتداد گربه هـاى بخت و 
اقبـال «اوکـى یوئه» در صنعت انیمیشـن ژاپنى و تصاویر بسـیارى از مانگاها دیده مى شـود 

کـه گربه هـا نقش یارى رسـان یـا ابرقهرمان را بـراى کـودکان دارند. 

7- در صفحـۀ 92 سـطر 10 آمده اسـت: «در ایـران و رم باسـتان، پـرواز عقـاب نشـانى 
از پیـروزى در جنـگ بـود و در رم از زمـان رومولـوس و رمـوس، بـه عنوان پرنـدة ژوپیتر یا 
زئـوس شـناخته مى شـد». این متـن ایرادهایى دارد؛ عقـاب و رعد و بـرق از نمادهاى زئوس 
هسـتند و زئـوس بـراى تنبیـه «پرومتـه»6 عقابـى را مأمـور کـرده بود تـا هر روز جگـر او را 
بخـورد (رضایـى، 1394، ص. 214). زمـان روملـوس و رموسـى، زمانى افسـانه اى اسـت که 
هیـچ اثـر مکتوبـى از واقعیـت آن هـا وجـود نـدارد. اصل اسـطورة روملـوس و رموس ریشـۀ 
اتروریایـى دارد. در قـرن نهـم ق.م، اتروسـک ها از آسـیاى صغیر وارد ایتالیا شـدند و با تأثیر 
از فرهنـگ یونانـى، در فنـون مختلف از جمله معمارى، فلزکارى و سـفالگرى کسـب مهارت

کردند.
 مجسـمۀ مـاده گـرگ کاپیتـول که از دست سـاخته هاى مفرغى اقوام اتروسـکى اسـت، 
داسـتان شـیر نوشـیدن دو بـرادر از پسـتان گـرگ مـاده را بیـان مى کنـد. قدمـت آییـن 
پرسـتش مـاده گـرگ، به سـدة چهـارم ق.م برمى گردد و تندیسـى از آن در سـال 296 ق.م 
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بـه رم اهـدا شده اسـت (گاردنر، 1388، ص. 127). اتروسـکیان ایزد آپولون را مى پرسـتیدند 
و میانـه اى بـا زئوس نداشـتند. پرسـتش زئوس و تقدس عقـاب در نزد یونانیـان متداول بود. 
پـس از آن، رومیـان در قـرن سـوم ق.م شـروع به تشـکیل امپراطـورى کردند و بسـیارى از 
ایـزدان یونانـى بـا تغییرنـام، بـه حیـات خـود در فرهنگ رومـى ادامـه دادند. نمـاد عقاب از 

200 ق.م در هنـر رم پدیدار شـد. 
پلینـى 7، مـورخ رومـى در کتـاب تاریـخ طبیعـى مى نویسـد: «رومیـان چندیـن نمـاد 
مقـدس داشـتند. گـرگ، عقـاب و گاو با سـر انسـان و اسـب» در سـال 104 م. پرچم قیصر 

.(Siebler, 2007: 26) گایـوس ماریـوس منقـوش بـه عقـاب بـود

8- در صفحـۀ 123 سـطر 1 آمده اسـت: «حضـور عقرب در اسـطوره هاى مصرى (حدود 
330 ق.م) بـه شـکل ایـزد محافظـت، یکـى از دسـت آوردهاى فراعنه براى حفـظ جان خود 
از نیش و َسـم حیوانات و در جنب ایزیس اسـت». ایزد بانوى عقرب یا سـلکت 8  زنى با سـر 
ُمزیـن بـه عقـرب، دختر رع (خداى خورشـید) و اغلب، نقش نگهبان اتحاد زناشـویى را ایفاء 
مى کـرد. او را در دیرالبحـرى مى یابیـم که همراه نیث 9، نگهدار هیروگلیف آسـمان اسـت که 
آمـون بـر فـراز آن، با ملکهـ  مادر پیوسته اسـت. این دو ایزد، زوج مزبـور را از همۀ نامالیمات 
مى پاینـد. سـلکت در مراسـم مومیایـى نقـش ویژه اى داشـت و از امعـاء و احشـاء نگهدارى 
مى کـرد. او ایزدبانویـى با دسـت هایى چون بال برافراشـته، در دیواره هـاى درونى تابوت هاى 
سـنگى حجـارى شده اسـت. او همسـر هـوروس اسـت و در جنـب هـوروس دیده مى شـود

(ویو، 1389، ص. 100).

9- در صفحـۀ 129 سـطر 29 آمده اسـت: «اورابـوروس (ouraborous) بـه شـکل مـار 
کبـرى کـه در حـال حمله اسـت، نماد سـلطنت مصر باسـتان اسـت. نقش مـارى که ُدمش 
را در دهـان دارد، در فرهنگ هـاى مختلـف دیـده مى شـود. از جملـه، آفریقا، یونان باسـتان، 
آزتک هـا، فرهنـگ گنوسـى و نمـادى از کیهـان جاودانگى، تولد مجدد و رسـتاخیز اسـت.» 
اورابـوروس مـارى اسـت که دمـش را مى خورد و نشـان دهندة چرخۀ ابدى تناسـخ یا ابدیت 
و مظهـر بى مرگـى و ابدیـت و خـرد و چرخۀ تالش و تجدید ابدى و بیکرانگى فضایى اسـت. 
در آییـن گنوسـى، گـرد عالـم حلقه زده و به معنـى حرکت دورانى آب هایى اسـت که زمین 
را دربرگرفته انـد. او هـم نگهدارنـده و حامـى جهـان اسـت و هـم به معنى مـرگ و زندگى و 
زندگـى در مـرگ اسـت. ظاهراً بى حرکت اسـت، اّمـا در همان حال پیوسـته حرکت مى کند 

و نمـاد کیمیاگرى در عهد باسـتان اسـت (هـال، 1392، ص. 95).
اورایـوس (Uraeus) نمـاد کبـراى مصـرى اسـت کـه نمـاد حاکمیـت بـه شـمار مى رود 
(هاگـن، 1396، ص. 145). فراعنـه نمـاد اورایـوس را بـه دسـتار خـود مى نهادنـد. اورایوس 
سـمبل الهـه واجت (بوتـو)، حامى مصر سـفلى بود. اورایـوس با حالت تدافعى در چشـمانى 
درخشـان و گاهـى دهـان بـاز و نیشـى برآمـده، منتظـر حملـه بـه دشـمن بـود. نمـاد مـار 

نقش اسطوره در هنر در گذر هزاره ها
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اورایـوس از دوران پادشـاهى کهـن تـا دورة پادشـاهى جدید، بـه طور مـداوم در مصر تکرار 
شده اسـت. اورایـوس بـه مثابـۀ چشـم رع  (Ra) نیـز بـود و در آیین هـاى پرسـتش ایـزدان 
 (Hagen, 2003: هلیوپلیـس، بـه عنوان چشـم هاثور، چشـم هـوروس نیز پرسـتیده مى شـد

.52)
نمـاد مـار اورابـوروس و اورایـوس دو نمـاد متفاوت انـد. یکـى نمـاد بیکرانگـى و دیگرى 
نمـاد محافظـت. اورابـوروس بـه شـکل مـار دایـره اى در حـال گاز زدن خـود و اورایـوس به 

شـکل حلقـه شـده بـر دسـتار فرعـون و آمـاده حمله به دشـمنان سـلطنتى.

10- در صفحـۀ 176، سـطر 23 آمده اسـت: «خورشـید خدا در بین النهریـن، شـمش 
(Shamash)، در اتروریـا و یونـان و روم، هلیـوسـ  سـول، در ایـران، میتـرا و در هندوسـتان، 
سـوریا (Surya) نـام داشـت». امتـداد تجسـم هلیـوسـ  سـل در آغاز مسـیحیت نیـز وجود 
داشته اسـت. در اذهـان مسـیحیان ساده اندیشـى کـه تـازه بـه مسـیحیت گرویـده بودنـد، 
عیسـى مسـیح را به سـادگى مى شـد با خدایان آشـناى حوزة دریاى مدیترانه، به خصوص 
هلیـوس (خـداى آفتـاب رومـى) یـا صـورت رومى شـدة شـرقى اش، آفتـاب شکسـت ناپذیر 
یکـى گرفـت. در موزائیـک طاقـى متعلـق بـه اواخـر سـدة سـوم، در یـک آرامـگاه کوچـک 
مسـیحى در گورسـتان متعلـق بـه پیـروان خدایان رومى، در زیر کلیسـاى سـن پیترو در رم 
بدسـت آمـده، عیسـى (ع) در هیبت هلیوس دیده مى شـود که اسـب هاى گردونـۀ آفتاب را 
در آسـمان بـه تاخـت مى بـرد (گاردنـر، 1388، ص. 229). نقش هلیوسـ  سـل در فرهنگ 
مسـیحیت، بسـیار پراهمیت اسـت، زیرا در آثار اولیۀ مسـیحیت، تمثال حضرت مسـیح در 

هیئـت هلیـوسـ  سـل نمایش داده مى شـد. 

11- در صفحـۀ 244 سـطر 6 آمده اسـت: «بـرگ کنگـرى از تزیینـات محـورى در 
معمـارى پایتخـت کرنتیـن اسـت و در اوایل قرن پنجاه میالدى، بسـیار دیده مى شـود. این 
نقـش بـا هلنیسـم، به هنـر بودایى و افغانسـتان و هندوسـتان راه یافته و بـا تغییراتى، مورد 
توجـه قـرار گرفت». سـبک کرنتـى از نام ناحیـه اى در حـدود 78 کیلومترى آتـن، پایتخت 
یونـان برگرفته شـده و ناحیـۀ کورنت در طول ادوار تاریخى،پایتخت یونان و ُرم نبوده اسـت. 
شـیوة کرنتـى در اواخـر سـدة پنجـم ق.م، توسـط کالیماخوس 10  ابـداع و به کار گرفته شـد 
(گاردنـر، 1388، ص. 172). ایـن شـیوه از 300 ق.م بـه صـورت گسـترده در یونـان کاربرد 
داشـت و پـس از اسـتیالى رومیـان، مـورد توجه امپراطـوران قـرار گرفت. معبـد آپولون در 

باسـائه، حدود 40 ق.م نخسـتین نمونۀ سـبک کرنتى اسـت. 

الزم بـه ذکـر اسـت، مبحـث اسـاطیر بسـیار وسـیع و پرداختـن بـه آن در یـک کتـاب 
دانشـگاهى نمى گنجـد و نویسـنده قـادر نبـوده کـه تمامـى مثال هـاى مرتبـط بـه یـک 
نقش مایـه یـا اسـطوره را بیـان نمایـد و تألیـف چنیـن مطالبـى، بـه صـورت نوشـتارى، در 



350139

ـــــــــ ۵   ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸

قالـب دایرة المعـارف میسـر اسـت. هدف نویسـنده با بیـان نمونه هاى شـاخص در هر مثال، 
راهنمایـى خواننـده و نمایـش خـط مشـى در تحقیق اسـت.   

نتیجه گیرى 
بـا توجـه بـه فراگیرتـر شـدن علـوم مختلـف و ارتبـاط هر چـه بیشـتر دانش ها بـا یکدیگر، 
ضـرورت بـه انجـام رسـاندن تحقیقـات میان رشـته اى، بیـش از پیـش احسـاس مى شـود. 
طبیعـت در هنر باسـتانکتابى اسـت که عـالوه بر آموختـن مطالبى دربارة زمین شناسـى و 
ادوار تشـکیل دهندة زمین و هسـتى، وجوهى از اسـطوره و هنر و رابطۀ بین این دو مبحث 
از کهـن روزگاران تـا بـه امـروز را برمى شـمارد. منابـع کتـاب بسـیار دقیـق و بـا ژرف نگرى 
انتخـاب شـده اند. ارجاعـات و حساسـیت نویسـنده به جمـع آورى مطالب از ُکتـب متعدد و 
حتـى بیـان پى نوشـت ها، نشـان  دهندة این اسـت کـه وزین بـودن مباحـث براى نویسـنده 
حائـز اهمیـت اسـت. این اثر نگاهى پرسشـگرانه به مطالـب دارد و در کنار اهمیـت دادن به 
عقایـد باسـتانى، اعتقـادات دینـى نیز در مثال هـا درنظر گرفته مى شـود. نویسـنده قضاوتى 
دربـارة برداشـت انسـان از طبیعـت نـدارد و تنهـا بـه بیـان اندیشـه و احسـاس از طبیعت و 

جهـان هسـتى و انعـکاس آن در هنر نزد انسـان مى پـردازد. 
نکتـۀ دیگـر، انسـجام منطقى کتاب اسـت که از پیشـینۀ پیدایش هسـتى تا اسـاطیر و 
عناصـر و نقش مایه هـا امتـداد مى یابـد. مباحـث کتـاب گمراه کننده نیسـتند و از شـاخه اى 
بـه شـاخۀ دیگـر انتقـال نیافته انـد. نکتـۀ مهـم دیگـر ایـن اسـت کـه از برخـى اسـاطیر در 
معنایـى مشـابه، به عنوان مثال اسـتفاده مى کند. نویسـنده با هوشـمندى، از تکـرار مثال ها 
جلوگیـرى کـرده و هیـچ موضـوع و مطلبـى در کتـاب تکـرارى نیسـت. اصـول نگارشـى و 
جمله بنـدى در کتـاب رعایـت شـده اند. در بـاب اسـاطیر، کتاب هـاى متنوعـى بـه شـرح 
قصص و داسـتان هاى اسـاطیرى پرداخته اند. نویسـنده بـه کتاب هاى مرجـع مراجعه نموده 
و از آوردن مطالـب نقـل قول شـده از کتاب هـاى مرجـع، پرهیـز نمـوده اسـت. ایـن اثـر در 
جاهـاى معـدودى نیـاز بـه بازنگـرى دارد و مـواردى از قلـم افتاده اسـت. تازگـى گفتارهـا و 
مثال هایـى کـه در تألیفـات مشـابه وجـود نـدارد، از دیگر مزیت هاى کتاب اسـت. نویسـنده 
در مقدمـه اذعـان داشـته کـه در حـال تألیف مجلـد بعدى از سلسـله گفتارهـاى طبیعت و 
هنـر اسـت. امید اسـت که نشـر دانشـگاهى، با حمایـت از کتاب هایـى از این دسـت، ضعف 

سـرفصل هاى آموزشـى در دانشـگاه ها را جبـران کنـد. 
کالم آخـر ایـن کـه کتـاب طبیعـت در هنر باسـتان، اثـر مفیدى اسـت کـه مطالب آن 
بـا دقـت و وسـواس گـردآورى شـده و از این رو، منبع مفیدى براى مدرسـان و دانشـجویان 
رشـتۀ هنـر اسـت. ایـن کتاب نه تنهـا مى تواند بـه عنوان مرجع آموزشـى در دانشـکده هاى 
هنـر مـورد اسـتفاده باشـد، بخـش وسـیعى از آن نیز ایـن قابلیـت را دارد که در رشـته هاى 

ادبیـات و علوم انسـانى مـورد توجه قـرار گیرد. 

نقش اسطوره در هنر در گذر هزاره ها
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پى نوشت
Aristarchus -1 ؛ آریسـتارخوس 310 تا 230 ق.م، ستاره شـناس و ریاضى دان یونانى، اولین دانشـمندى است 

کـه بـه الگوى گردش زمین و نظریۀ مرکزیت زمین و سـامانۀ خورشـیدى اشـاره داشته اسـت. 
Pan -2 ؛ خداى گله ها و حیات وحش. 

Hathor -3 ؛ ایزد مادر و نگهدارندة آسمان و مادر بانوى مصرى با هیأت گاو.
Ukiyoe -4 ؛ سبک باسمه هاى ژاپنى با موضوعاتى چون طبیعت بیجان، زندگى دربارى... 

Hiroshige -5 ؛ هنرمند ژاپنى (1797-1858م) 
Prometheus -6 ؛ پسر تیتان و خداى آتش، به دلیل دادن آتش به انسان مورد عتاب زئوس قرار گرفت. 

Pliny the elder -7 ؛ (23-79 م.)، نویسندة دانشنامۀ تاریخ طبیعى.
8 -Selket

Neith -9 ؛ الهه شکار و جنگ مصر
Callimachus -10 ؛ متولد قرن هـ.ق.م، او بخاطر سبک ظریف و پر جزییاتش معروف بود. 
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چکیده
کتـاب هنـر معاصـر ایران، تالشـى در جهـت تحلیلى روشـمند از هنر، فرهنـگ و جامعۀ ایرانى اسـت 
کـه کمتـر مـورد پژوهشـى عمیق قـرار گرفته اسـت. کشمیرشـکن در این کتـاب با ایجاد نسـبت بین 
هنـر نوگـرا، مدرنیسـم و فرهنـگ سـعى دارد تا تحـوالت چند دهه هنر ایـران را تحلیـل و تبیین کند 
و از ایـن طریـق، بـه درکـى از هنر معاصر برسـد. مؤلف به اهمیـت قرن حاضر در هنـر و فرهنگ ایران 
اشـاره مى کنـد کـه در آن میراث سـنت و مدرنیسـم بـه گونـه اى نقادانه مـورد ارزیابـى و بازبینى قرار 
گرفته اسـت. کتـاب ضمـن طرح مسـائل گوناگـون در مطالعۀ هنر معاصـر، با مطالعۀ مـوردى، به پیوند 
میـان هنـر و مسـایل اجتماعـىـ  فرهنگـى نگاهـى دوبـاره مى انـدازد. کتاب در شـش فصـل طراحى 
شده اسـت و به مسـائلى مانند مدرنیسـم غیرغربى، معنا و مفهوم هنر معاصر در بسـتر ایران و پاسـخ 

هنرمنـد ایرانى بـه مفهوم مدرنیسـم مى پردازد.

کلیدواژه: هنر معاصر، مدرنیسم ایرانى، هنر نوگرا، هنرمند ایرانى

مقدمه
کتـاب کنکاشـى در هنـر معاصـر ایران توسـط نشـر نظر در سـال 1396 چاپ شـد. مؤلف 
آن، حمیـد کشمیرشـکن  دکتـراى تاریـخ هنر معاصـر را از کالج سـوآس1 دانشـگاه لندن 
در سـال 1383 اخـذ کـرد و سـپس، دو دوره فـوق دکتـرا را در دانشـگاه آکسـفورد بـا 
بـورس آکادمـى بریتانیـا گذرانـد. مدتـى به عنوان پژوهشـگر و اسـتاد مهمان در انسـتیتو 
خاورمیانـۀ دانشـکدة مطالعات شـرقى در دانشـگاه آکسـفورد و سـردبیر فصلنامـۀ دوزبانۀ 

 معصومه باباجانی
Shimababajani@gmail.com کارشناس ارشد پژوهش هنر 

 سّیدسعید احمدی زاویه
szavieh@art.ac.ir عضو هیئت علمی دانشگاه هنر 

نوگرایی در هنر ایران
       



350142

ـــــــــ ۵   ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸

نقد کتاب پژوهشى (هنـــر)

هنـر فـردا و معاون پژوهشـى پژوهشـکدة هنر فرهنگسـتان هنر فعالیت داشـت و در حال 
حاضـر، عضـو هیئـت علمـى پژوهشـکدة هنـر فرهنگسـتان هنـر اسـت. کشمیرشـکن در 
شـش فصـل تحـول و تکویـن هنـر معاصـر ایـران، از دورة قاجـار تا دهـۀ اخیر را بررسـى 
کرده اسـت. وى دلیـل نام گـذارى کتـاب را این طـور عنـوان مى کنـد: «بـراى پیچیـده 
نشـدن ماجـرا، بـه ناچار نام کتـاب را هنر معاصر ایران گذاشـتم، این در صورتى اسـت که 
در ایـن کتـاب بـه هنر ایـران در دوره هاى پیـش از مدرن، مـدرن و معاصر پرداخته شـده 
اسـت» (URL1). چـاپ نخسـت کتـاب هنـر معاصر ایـران: ریشـه ها و دیدگاه هـاى نوین، 
در سـال 1394 توسـط مؤسسـۀ فرهنگىـ  پژوهشـى چاپ و نشـر نظر منتشـر شده است.

حمیـد کشمیرشـکن بیـش از دو دهـه اسـت کـه بـه پژوهـش در عرصـۀ هنـر نوگـرا و 
معاصـر ایرانـى مى پـردازد. شـاکلۀ ایـن کتـاب بیـن سـال هاى1390-1392  که نویسـنده در 
مرکـز هنـر و مـواد فرهنگـى خاورمیانۀ دانشـکدة مطالعات شرق شناسـى دانشـگاه آکسـفورد 
مشـغول فعالیـت بـود، بنا نهاده شـد. کتـاب حاضر تا حـدودى ترجمـه اى اسـت از کتابى که 
توسـط نویسـنده به انگلیسـى نگاشـته شـده و در سـال 1392 به چاپ رسـید. در ویراسـت 
نخسـت ایـن کتـاب بـه زبـان فارسـى(1394)، بخش هایـى از کتـاب مـورد بازبینـى قـرار 
گرفـت. در ویراسـت دوم، تجدیدنظرهایـى در برخـى مـوارد محتوایـى صورت گرفته اسـت که 
شـامل محتـواى فصـول، تقسـیم بندى هاى تاریخـى، فرضیه هـا و چارچوب هـاى نظـرى و نیز 
مالحظـات تصویـرى بوده اسـت. بنا به گفتۀ نویسـنده، مراکز هنـرى و گالرى هـا، هنرمندان و 
مجموعـه داران بـا در اختیـار گذاشـتن آثار هنـرى مربوطه، براى انتشـار این کتـاب همکارى 

کردند.

■ کشمیرشــکن، حمید (1396). کنکاشــى در هنر 
معاصر ایران. تهران: چاپ و نشر نظر.
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نوگرایى در هنر ایران

مسائل و مباحث کتاب
کتـاب شـامل مقدمـه و شـش فصـل اسـت. فصل هـا عبارتنـد از: 1. پیش زمینـۀ تاریخـى،

هویـت،  مسـئلۀ  موجـود، 3.  وضـع  مقابـل  در  نوگرایـى  رویارویـى:  و  تردیـد  دهه هـاى   .2
بومى گرایـى و ملى گرایـى در کنـار نوگرایـى در هنـر و فرهنـگ اجتماعـىـ  سیاسـى، 4. هنر 
پـس از انقـالب و طـرح دیگربـارة پرسـش هویـت: دولـت و سیاسـت فرهنگـى، 5. گسـترش 
گفتمان هـاى معاصـر پـس از انقـالب: پارادایم هـاى میانـۀ دهـۀ 1370 بـه ایـن سـو و 6. هنر 

دیاسـپوراى ایرانـى. در ادامـه بـه شـرح مختصـرى از مباحـث هـر فصـل مى پردازیـم.
مقدمـۀ کتـاب بـه اهمیت طرح ایـن مبحث و وجوه فرهنگى و سیاسـى آن مى پـردازد، از 
جملـه این کـه روش هـا و رویکردهاى پژوهشـى حـوزة مطالعات هنـر نوگرا و معاصـر ایران در 
سـال هاى اخیر، رشـد و گسـترش نسـبى داشته اسـت و این گسـترش را مى توان در نشـریات 
تخصصـى هنـرى، کتاب هـا، برگـزارى رویدادهایـى چـون نشسـت ها و نمایشـگاه ها دیـد. در 
ادامـه نیـز شـرح مختصـرى از مؤلفه هایـى که بر هنر ایـران تأثیرگـذار بوده اند، ارائه مى شـود. 
ایـن مؤلفه هـا عبارتنـد از: 1. فرهنـگ مـدرن یـا تجـدد (مدرنیتـهـ  تجددگرایـى) و رابطۀ آن 
بـا خصایـص سیاسـى و فرهنگى در ایـران، 2. ملى گرایـى و موقعیت آن در  فرهنگ سیاسـى 
ایـران، 3. جنبش هـاى دینـى و ارتبـاط آن هـا بـا فرهنگ اجتماعىـ  سیاسـى ایران که شـرح 

جامع تـر آن هـا در فصول کتـاب ارائه مى شـود.
مؤلـف مى نویسـد: «بـه نظـر مى رسـد بـه غیـر از نمونه هـاى بسـیار معـدود اخیـر، اغلب 
ایـن نوشـته ها توجه خـود را عمدتاً بـر آثار هنرمنـدان ایرانى مهاجـر یا هنرمندان دیاسـپورا2 
معطـوف داشـته اند کـه در غـرب مشـغول فعالیت انـد. ایـن در حالـى اسـت کـه صحنـۀ هنر 
ایرانـى در چنـد دهـۀ اخیـر شـاهد حرکت هـا و جریان هـا و گاه حتـى پارادایم هـاى متنـوع 
هنـرى بوده اسـت کـه هر یـک به نوبۀ خود در سـاخت فرهنگ ایرانى و در مقابـل بازنمودى از 
آن سـهم داشـته اند و نیازمنـد بررسـى و مداقۀ جدى هسـتند. بنابراین کمبـود منابع تحلیلى 
و پژوهشـى در ایـن حـوزه یکـى از معضـالت جـدى پیـش روى هـر پژوهشـگر یـا تحلیل گـر 
خواهـد بود. برخالف سـایر زمینه هـاى مطالعات معاصر ایـران مانند علوم اجتماعى، سیاسـت 
و اقتصـاد، یکـى از مشـکالت گریبان گیـر تألیـف در حیطۀ هنـر، چارچوب نظرى و پژوهشـى 
مناسـب دربـارة جنبه هـا و چشـم اندازهاى گوناگـون هنـر معاصـر ایرانـى، کمبـود نمونه ها و 
سـوابق پژوهشـى اسـت.  بنابرایـن طبیعـى اسـت کـه این کتـاب در مـواردى بسـیار، گام در 

عرصه اى بکـر مى گـذارد» (کشمیرشـکن،1396، ص. 9).
کشمیرشـکن در نـگارش ایـن کتـاب عـالوه  بـر اسـتفاده از منابـع التیـن و فارسـى، از 
مشـاهدات و دیدگاه هـاى تحلیلـى و شـخصى خـود نیـز بهـره مى گیـرد و ایـن اطالعـات و 
مشـاهدات را از ارتبـاط تنگاتنـگ خـود بـا هنرمنـدان، منتقـدان و گالرى هـا بـه دسـت 
آورده اسـت. او مى نویسـد: «در همیـن ارتبـاط گرچـه بـر مبنـاى ماهیـت فصـول، روش هـا و 
نظرگاه هـاى مختلفـى به کار بسـته شـده اند از روش هاى توصیفـى تاریخى، در فصـول آغازین 
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نقد کتاب پژوهشى (هنـــر)

تـا رویکردهـاى نظریهـ  محـور در فصول متأخرـ کوشـیده ام تا این ویژگى با مسـیر و محتواِى 
روال تاریخـى کتـاب هم سـو قـرار گیـرد» (همـان: 10).

بـا توجـه به این کـه آثار هنرمنـدان در این چند دهـه، بازتاب مسـائل اجتماعى، فرهنگى 
و سیاسـى کشـور هسـتند، در این کتاب کوشـش شـده تا هنر معاصر ایران با در نظر گرفتن 
تاریـخ تحـوالت اجتماعـى، سیاسـى، فرهنگى و هنرى بررسـى شـود. «نظر به فقـدان هر نوع 
تاریـخ منسـجم از هنـر ایرانـى، بـا تجدیـد نظـر در موضوعاتى که به شـکلى فزاینـده اهمیت 
دارنـد، یعنـى هنـر نوگـرا و معاصر و نسـبت آن بـا مدرنیسـم و دیگر الیه هاى فرهنگ شـامل 
مفاهیـم معاصریـت و خاص بودگـى، ایـن کتـاب بـر آن اسـت تـا نظـر خواننده را بـه تحوالت 

اخیـر هنـر ایران و درکـى از آن جلب کنـد» (همان).
نویسـنده به نقشـى که قـرن حاضر در هنر و فرهنـگ ایران دارد، توجه مى کنـد، زیرا این 
دوره سـنت و مدرنیسـم را مـورد ارزیابـى و بازبینى قـرار مى دهد. همچنین بـه بازبینى پیوند 
هنـر و برخـى از مواجهه هـاى اجتماعـىـ  فرهنگـى در قرن حاضـر از طریق برخـى مطالعات 
مـوردى مى پـردازد: «کتـاب سـعى در کاوش پیرامـون پرسـش هایى بنیـادى دارد، ازجملـه: 
بـه واقـع مفاهیـم مـدرن و معاصـر در بسـتر فرهنـگ و هنـر غیرغربى چـه معنایـى مى تواند 
داشـته باشـد و مسـائل عمـدة قابل طـرح در مواجهه بـا این پرسـش کدام اند؟ آیـا گونه هایى 
از مدرنیسـم غیرغربـى وجـود دارنـد؟ اگـر پاسـخ مثبت اسـت، آیا ایـن مدرنیسـم ها صرفاً به 
کیفیـت زیباشـناختى اشـاره دارنـد یا تنها بـر یک طبقه بنـدى تاریخى داللت مى کننـد؟ و از 
همـه مهم تـر این کـه هنرمنـدان ایرانى چگونه بـه این مفهوم پاسـخ داده اند؟ از کجـا و چگونه 
چشـم انداز متفـاوت خـود را از زندگـى معاصر و اکنونیت خود سـامان بخشـیده اند؟» (همان).

در ایـن کتـاب بـه سـه مؤلفـه کـه سـاختار فرهنـگ ایرانـى را تشـکیل مى دهنـد، اشـاره 
شده اسـت: فرهنـگ مـدرن یـا تجـدد (مدرنیتـه ـ تجددگرایـى) و جایـگاه آن در سیاسـت و 
جامعـۀ ایرانـى، ملى گرایـى (ملى گرایـى بـه طـور کلـى و ملى گرایى سـکوالر به طور خـاص) و 
همچنیـن، هویـت اسالمى/شـیعى کـه ملى گرایى دینى را شـامل مى شـود: «باید توجه داشـت 
کـه پیوندهـا و گاه روابـط مفهومى غیرقابل انکارىـ  که نشـان دهندة پیچیدگى در انگاشـت ها، 
ایدئولوژى هـا، برنامه هـاى سیاسـى و غیره اسـتـ  میان سـه گفتمان پیچیـدة پیش گفته وجود 

دارد کـه بررسـى روشـمند و دقیـق این پیچیدگـى  را پراهمیت مى سـازد» (همـان: 12). 

فصل اول: پیش زمینۀ تاریخى
ایـن فصـل به تأثیر هنر اروپایى قـرن نوزدهم بر هنر ایران در دورة قاجار مى پردازد و آشـنایى 
جامعـۀ ایـران بـا اروپـا را مورد توجـه قرار مى دهـد: «براى مثال مسـئلۀ آمـوزش و تولید هنر 
در پرتـو روابـط روزافـزون ایـراِن عصـر قاجار با اروپاى غربى بررسـى مى شـود» (همـان: 29). 
ایـن آمـوزش بـا دارالفنـون آغـاز مى شـود. سـپس کمال الملـک مدرسـۀ صنایع مسـتظرفه را 
تأسـیس مى کنـد. ایـن دوره بـا احیـاى نگارگـرى در سـال هاى آغازیـن قـرن حاضـر پایـان 
مى یابـد. در قـرن نوزدهـم «تأثیـرات انقـالب فرهنگى و صنعتى کـه در اروپـاى غربى و بیش 
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از همـه در فرانسـه و بریتانیا آغاز شـده بود، بر سـایر نقاط جهان سـایه افکنده بـود» (همان).
در ایـن اوضـاع، هنرمنـدان قاجـار براى تولید اثـرى که نزد اروپاییـان (حامیان دربـار) زیبا به 

نظـر بیایـد، ناچار بـه فراگیرى معیارهـا و روش هاى هنـر اروپایى بودند.  
هنـر قاجـار هم زمـان بـا پرداختـن بـه میـراث هنـرى گذشـته، بـه هنـر اروپـاى معاصـر 
نیـز توجـه داشـت. حکومـت نیـز پیوندهـاى سیاسـى و اقتصـادى خـود را بـا اروپـا تحکیـم 
بخشـید و به سـمت توسـعه طلبى اروپایى کشـیده شـد. کشمیرشـکن به نقش دار الفنون در 
ترویـج آمـوزش و تولیـد هنر بـه روش اروپایى، به عنوان عاملـى برانگیزاننده اشـاره مى کند و 
مى گویـد کـه در آغـاز، هـدف این مدرسـه تربیت هنرمند بـه روش اروپایى نبـود، «با این حال 
ایـن مدرسـه سـاختارى جدیـد را بـراى آمـوزش هنرمنـدان فراهـم و برخـى از فن آورى هاى 
نویـن را بـه دانشـجویانش معرفى کـرد» (همان: 33). سـپس به نقش کمال الملـک در تحول 
سـنت هنـرى ایـران با تأسـیس مدرسـۀ صنایـع مسـتظرفه مى پـردازد. «هـدف کمال الملک 
که با حمایت دوسـتان پرنفوذش پس از تأسـیس مدرسـه به معاونت ادارة صنایع مسـتظرفه 
نیـز منصوب شـده بود و مسـئولیت کلیـۀ فعالیت هاى هنرى و صنایع دسـتى در کشـور را به 
عهده داشـت، از تأسـیس مدرسـۀ صنایع مسـتظرفه آموزش هنرجویانى بود که انگاشـت هاى 
خـود وى از شـیوه هاى برگرفتـه از هنر واقع نمایانۀ کالسـیک اروپایى را دنبـال کنند» (همان: 

.(53-54

فصل دوم: دهه هاى تردید و رویارویى؛ نوگرایى در مقابل وضع موجود 
ایـن فصـل بـه بررسـى رشـد و توسـعۀ هنـر مـدرن مى پـردازد. همچنیـن تأثیـر جریان هاى 
بین المللـى و بـه خصـوص اروپایـى  بـر نسـل هنرمنـدان جـوان مورد تحلیـل و بررسـى قرار 
مى گیـرد. «گفتنى اسـت کـه هرچند دیگـر هنرهاى سـنتى از جمله نگارگـرى مکتب تهران 
و نقاشـى قهوه خانـه (که بیشـتر موضوعـات مردمى و مذهبـى محبوب را با شـیوه اى ترکیبى 
و اغلـب خودآموختـه مصـور مى کردنـد) هم چنـان در صحنه حضور داشـتند، امـا به هیچ وجه 
بـه انـدازة گفتمـان غالبـى که توسـط مکتب کمال الملـک ترویج مى شـد، محبـوب و متداول 
نبودنـد» (همـان: 73). نویسـنده بـه نقـش فضاهـاى نمایشـگاهى و نهادهـاى رسـمى هنرى 
فعـال در ایـن دوره و هنرمنـدان جـوان بـراى به دسـت آوردن اسـتقالل و جدایـى از مکتـب 
کمال الملـک و برداشـت خـود از مدرنیسـم ملـى نیـز توجه کـرد. یکـى از  مهم تریـن نهادها، 
هنرکـدة هنرهـاى زیبـا بـود کـه در سـال 1319 هجـرى شمسـى تأسـیس شـد و در سـال 
1328 بـه عنـوان دانشـکده بـه دانشـگاه تهـران پیوسـت. «بـراى اولین بـار در ایـران در این 
دانشـکده، آمـوزش هنرهـاى زیبـا از طریـق برنامۀ درسـى دانشـگاهى صـورت مى گرفت و در 
همان جـا بـود کـه تأثیـر نگـرش کمال الملـک و نگـرش وى، از طریـق شـاگردانش کـه نقش 
اصلـى را در دانشـکده ایفـا مى کردنـد، اساسـى به نظـر مى رسـید» (همـان: 73). نوگرایى در 
ایـران بـا توسـعه و پیشـرفت پرشـتاب نوسـازى در حـوزة سیاسـى، فرهنگـى و اجتماعـى در 
ارتبـاط اسـت. دانشـکدة هنرهـاى زیبا کم کم بـه نهاد مرکزى ترویج مدرنیسـم تبدیل شـد و 

نوگرایى در هنر ایران
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تجلـى مدرنیزاسـیون رضاشـاه در عرصـۀ فرهنگ و هنر بـود. هنرمندان ایرانى در این توسـعۀ 
پرشـتاب مدرنیزاسـیون در وجوه مختلـف فرهنگ، براى ورود آن به عرصـۀ هنر تالش کردند. 
کشمیرشـکن بـه فعالیت هـاى متفاوتـى ماننـد تأسـیس گالرى هـا و پایگاه هاى هنـرى مانند 
انجمـن خـروس جنگـى و گالـرى آپادانـا اشـاره مى کند کـه نشـان از رویارویى هنرمنـدان با 
سـنت پیشـین اسـت. «در ایـن گالـرى کارهـاى نوگرایانـى چـون جلیـل ضیاء پور، هوشـنگ 
پزشـک نیا، جـواد حمیـدى، احمـد اسـفندیارى، مهـدى ویشـکایى و عبـداهللا عامـرى نمایش 
داده شـدند» (همـان: 77). در طـول دهـۀ 1320، هنرمنـدان نوگرا براى کاهـش فاصله میان 
شـیوة اروپایـى و روش پیـروان کمال الملـکـ  کـه مقلـدان محافظـه کار نامیده مى شـدندـ  و 
نگارگـرانـ  کـه سـنت گرایان مرتجـع نامیده مى شـدندـ  تالش هایـى کردنـد. در دهۀ 1320 
و ابتـداى 1330، تعـدادى نمایشـگاه توسـط نوگرایـان برپـا شـد. «اولین نمایشـگاه ها (شـاید 
عمدتـاً بـه سـبب تردیـد مقامـات دولتـى نسـبت بـه پذیـرش گرایش هـا و رویه هـاى جدیـد 
هنـرى) در مؤسسـات خارجـى برگـزار شـدند» (همـان: 78). حکومـت در سـال 1332 (پس 
از کودتـاى 28 مـرداد) رویکـردش را نسـبت به هنرهاى تجسـمى تغییـر داد و از فعالیت هاى 
هنـرى پشـتیبانى  کـرد. ایـن رونـد در نهایـت منجر بـه برپایى اولیـن بى ینال تهران در سـال 
1337 و حضـور هنرمنـدان در رویدادهـاى هنـرى مهـم دنیـا ماننـد جشـنوارة ونیز شـد. در 
نتیجۀ این اتفاق ها، هنر کالسـیک و سـنتى به حاشـیه رانده شـد. «در خالل همین سـال ها 
در دهـۀ 1330 شـور اولیـۀ هنرمنـدان براى تجربه و اکتشـاف بـه تدریج کاهش یافت. شـاید 
بـه دلیـل نهادینـه شـدن تدریجـى هنـر نوگـرا کـه عموماً بـا طبیعـت آوانـگارد ایـن هنر در 
تناقـض قـرار مى گرفـت. بـا ایـن حـال، در ایـن سـال ها هنرمنـدان بـه تدریـج به دسـته هاى 
کوچک تـرى تقسـیم شـدند، بـروز خصایـص فـردى و عالیـق ذهنـى آغـاز شـد و شـیوه هاى 
فـردى کم کـم سـربرآوردند. در امتـداد ایـن تغییـر تدریجـى، امـکان شناسـایى گرایش هـا و 
تشـخیص  خطـوط اصلى تحوالت سـال هاى آینـده به وجود آمـد» (همان: 79). نویسـنده در 
انتهـا بـه بررسـى هنرمنـدان و چهره هاى اصلى هنـر نوگراى ایـران مانند ضیاء پور، پزشـک نیا 

و غیـره مى پـردازد.

فصل سـوم: مسـئلۀ هویـت، بومى گرایـى و ملى گرایـى در کنار نوگرایـى در هنر و 
فرهنگ اجتماعى ـ سیاسـى

ایـن فصـل بـه تالش هـاى اجتماعـى و فرهنگـى در فراینـد مدرنیزاسـیون، بـراى احیـا یـا 
سـاختن هویـت هنـرى ملـى در دهه هـاى 1340 و 1350 مى پـردازد. کشمیرشـکن بـراى 
ایـن منظـور، هنـر را بـا مسـائل اجتماعـى و فرهنگـى تطبیق مى دهـد. «به جسـتجو در باب 
ایـن مسـئله خواهیـم پرداخـت کـه جنبش هـاى مفهومـى و تئوریکـى نظیـر بومى گرایـى، 
ملى گرایـى و ضد غرب گرایـى یـا ضدغرب زدگـى در کنـار حمایـت دولتـى و سیاسـت هاى 
فرهنگـى رسـمى  ، چگونـه هنـر و جنبش هـاى هنـرى را متأثـر سـاختند» (همـان: 113). در 
دهه هـاى قبـل، هنرمنـدان نوگـرا و مسـئوالن فرهنگى اصطالح هنـر ملى را بـه کار مى بردند 
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و تالش هایـى نیـز در ایـن حـوزه کردنـد، ماننـد حرکت هایى کـه جلیـل ضیاء پـور و امثال او 
انجـام دادنـد. «مباحثه هـاى پیچیده بر سـر این موضوعـات در نهایت موجب رشـد گرایش ها 
و جنبش هـاى جدیـد و شـکل گیرى رویکـردى تـازه بـه میـراث سـنتى ایـران تحـت عنـوان 
نوسـنت گرایى شـد. ایـن مرحلـۀ قابل توجـه در هنر نوگـراى ایـران را مى توان بـا ویژگى هایى 
نظیـر گرایـش فزاینـده بـه رویارویـى بـا تعارضات گذشـته و امـروز توصیـف کـرد؛ زمانى که 
جسـتجو بـراى هویـت هنـرى ملـى بـا نفـوذ بیـش از پیـش مدرنیتـه مقـارن شـد» (همان: 
113). کشمیرشـکن از اصطالح نوسـنت گرایى اسـتفاده مى کند و به بررسـى مصداق هاى آن 
در هنـر معاصـر ایـران مى پـردازد. او بـه نظریـۀ ابداع سـنت اریک هابسـبام3 ارجـاع مى دهد؛ 
«هابسـبام اسـتدالل مى کنـد که بسـیارى از سـنت ها به نظر کهنـه مى آیند، اغلب در اسـاس 
بسـیار اخیـر هسـتند و حتـى ابداع شـده. وى بین ابداع سـنت ها بـا بنا نهادن یک سـنت که 
ادعـاى کهنه بـودن را نـدارد، تمایـز قائل مى شـود. این نظریه زمانى مشـخصاً سـودمند اسـت 
کـه در  نظـر داشـته باشـیم، دهه  هـاى 1330 و 1340 دوران تحـوالت سـریع و از میان رفتن 
سـنت هاى کهنـه اسـت» (همـان: 114). نوسـنت گرایان تحـت تأثیـر فضاهـاى اجتماعـى و 
سیاسـى معاصـر خـود، سـعى دارند میان میـراث تصویرى گذشـته و هنر معاصـر پیوند ایجاد 
کننـد. کشمیرشـکن ایـن سـؤال را مطـرح مى کنـد که چـه عاملى موجـب این گرایـش براى 
یافتـن چنیـن تلفیقـى شـد؟ در کجـا و چگونـه بـه بینـش تازة خـود دسـت یافتنـد؟ تأکید 
کشمیرشـکن در این فصل، بیشـتر بر جریان سـقاخانه اسـت، زیرا بنا بر گفتۀ کشمیرشـکن 
هـدف اصلـى ایـن گـروه، یافتـن را ه حلى بـراى مسـائل گفته شـده بـود. هنرمندان سـقاخانه 
از آداب، رسـوم، مناسـک و عناصـر بصـرى فرهنـگ عامـه بسـیار تأثیـر گرفتنـد. از نظـر این 
هنرمنـدان بـراى دسـت یافتن بـه بیـان هنـرى ملـى، چنین سـنت هایى بایـد با شـیوة مدرن 
بیامیـزد و هنرمنـدان بـه سـنتزى مـدرنـ  سـنتى دسـت یابند. «مسـئله اى کـه در این جا بر 
آن تأکیـد مى شـود و در آن سـال ها اهمیتـى ویـژه داشـت، تأثیـر اکتشـافات جدیـد، معاصـر 
و آگاهـى از رخدادهـاى جـارى در صحنـۀ هنـر عمدتـاً اروپایـى و آمریکایـى بود. ایـن تمایل 
بـا سیاسـت هاى فرهنگـى دورة محمدرضاشـاه (1320-1357) مقـارن شـد» (همـان: 161). 
برگـزارى بى ینال هـا بـه هدف توسـعۀ هنـر نوگرا و توجـه به میراث باسـتانى، از سـوى دولت 
حمایـت مى شـد کـه به تأسـیس گالرى هـا نیـز انجامیـد و در نتیجه، هنـر نوگرا به رسـمیت 
شـناخته شـد. در دهـۀ 1350 و بعـد از جریـان سـقاخانه، گرایـش نقاشـى خط کـه از همان 
جریـان خط نـگارى نو سـقاخانه نشـأت گرفته بـود، به میان آمد. نویسـنده اسـتدالل مى کند، 
بـه دلیـل این  کـه هنـر ایـران در دهـۀ 1340 شـاهد حمایـت دولتـى و رویدادهـاى مختلـف 
هنـرى بـود، هنر نوگـراى دهۀ 1350 دوران شـکوفایى تـازه اى را تجربه کرد، ماننـد برگزارى 
جشـنواره ها و نمایشـگاه هاى داخلـى و بین المللـى کـه بـا حمایـت دولتى و بخـش خصوصى 
صـورت مى گرفـت. «نمایشـگاه هاى ملـى و بین المللـى، از جمله نمایشـگاه هنر معاصـر ایران 
بـه مناسـبت هفتمیـن مسـابقات آسـیایى در 1353 و اولیـن نمایشـگاه بین المللـى هنـر در 
1356 بـا حضـور گالرى هـاى اروپایـى (به ویـژه فرانسـوى) در تهـران برگـزار شـد» (همـان: 
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187). مـوزة هنرهـاى معاصـر نیـز نقشـى کلیـدى در رشـد هنـر معاصر ایـران داشـت که با 
حمایـت فـرح دیبـا و توسـط کامـران دیبا (متولد 1316) تأسـیس شـد. 

فصـل چهـارم: هنـر پـس از انقـالب و طـرح دیگربـارة پرسـش هویـت: دولت و 
فرهنگى سیاسـت 

بعـد از انقـالب تغییـر و تحـوالت عمیقـى در عرصه هـاى فرهنگـى و سیاسـى پدیـد آمـد. 
«اگرچـه دگرگونى هـاى متأثـر از انقـالب  نقشـى به سـزا در شـکل گیرى هنـر پـس از انقالب 
ایفـا کردنـد، تشـخیص سیاسـتى جامع و سـازمان دهى شـده بـراى هنـر در دهـۀ اوِل پس از 
انقـالب امرى دشـوار اسـت. بنابراین درك این تحوالت تنها با بررسـى زمینه هـاى اجتماعى-
سیاسـى، فکـرى و هنـرى این دوره ممکن اسـت» (همـان: 261). کشمیرشـکن در این فصل 
بـه چگونگـى تأثیرپذیـرى هنـر و فعالیت هـاى هنـرى از اسـالم گرایى و احساسـات انقالبى و 
ملى گرایـى در سـال هاى ابتدایـى انقـالب اسـالمى و پیامدهـاى آن مى پـردازد و بـه تحوالت 
عمیـق صورت گرفتـه در گرایش هـاى هنـرى و فرهنگـى توجـه مى کنـد. «براى دسـتیابى به 
ایـن منظـور، در ایـن فصـل به بررسـى گرایش هـا و گفتمان هاى هنـرى در بسـتر اجتماعى-

فرهنگـى ایـران پـس از انقـالب، از جملـه نمایشـگاه ها و رویدادهـاى هنـرى داخـل کشـور، 
خواهیـم پرداخـت؛ تأثیـر انقـالب اسـالمى بـر شـکل گیرى گفتمان هنـر متعهد را بررسـى و 
گفتمان هـاى روشـنفکرى و رسـمى و نقـش آن هـا را بـر توسـعۀ رویکردهـاى هنـرى پس از 
انقـالب تجزیـه و تحلیـل خواهیـم کـرد» (همـان). نویسـنده بیـان مى کنـد کـه در حقیقت، 
انقـالب پایانـى بر سیاسـت هاى هنـرى رژیم پیشـین مبنى بر ترویـج مدرنیسـم و ملى گرایى 
بـود. ماهیـت ضدغرب گـرا در برابـر هنـر مدرن پیشـین قرار گرفـت که به آن هنـر غیرمتعهد 
مى گفتنـد. در ایـن تعریـف، هنـر مـدرن وابسـته به رژیـم قبلى قلمـداد مى شـد و در نتیجه، 
نهادهـاى رسـمى از آن حمایـت نکردنـد، زیـرا بـراى ایـن نظـام جدیـد کارکـردى نداشـت. 
در عـوض، کارگـزاران هنـرى درصـدد ایجـاد هنـر متعهـد و سـودمند بودنـد کـه در خدمت 
آرمان هـاى انقـالب باشـد کـه در نهایـت، منجـر به ایجـاد گونه اى هنر ایرانىـ  اسـالمى شـد. 
کشمیرشـکن از هنرمندانـى ماننـد مسـلمیان، ناصر پلنگى و بـرادران شیشـه گران نام مى برد 
کـه هنرشـان سـالحى بـود تـا جامعـه را تغییر دهنـد. «به رغـم این که هنـر انقـالب در ابتدا 
تمامـى اَشـکال هنـر پیـش از انقـالب را محکـوم یـا  انـکار مى کـرد، امـا بـا مالحظـۀ دقیـق 
برخـى از آثـار گـروه هنرمنـدان انقـالب، برخـى مشـابهت ها بـا آثـار دهـۀ 1340 هنرمنـدان 
جریـان سـقاخانه، دسـت کم در اسـتفادة آن هـا از عناصـر و نقش مایه هـاى مذهبـى مردمـى 
قابل تشـخیص اسـت» (همان: 272). به گفتۀ کشمیرشـکن، هنرمندان انقالبى کوشـیدند تا 
مضامینـى ماننـد هویـت معنوى و تعالى اَشـکال را توصیـف کنند، ولى به دلیـل فقدان اصول 

و روشـى مـدون بـراى تحلیـل و توضیـح هنـر، موفق عمـل نکردند.
«پس از گذشـت چند سـال از انقالب، بر اسـاس اصول و نگرش  بنیادى انقالب اسـالمى 
مبنـى بـر بازگشـت بـه ریشـه ها و سـنت هاى از دسـت رفته، دولـت و سـازمان هاى فرهنگـى 
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و هنـرى وابسـته، بـه تدریـج اَشـکال سـنتى را نیز مـورد تشـویق قـرار دادند. مسـئلۀ هویت 
فرهنگـى و هنـرى بـار دیگـر در مجامـع هنـرى بـه عنـوان موضوعـى بنیـادى و مهـم مطرح 
شـد» (همـان: 277). دهـۀ 1360 نیـز شـاهد ظهـور دومیـن و سـومین نسـل از نگارگـران 
معاصـر بـود. آن هـا نیز از سـنت ایرانىـ  اسـالمى تأثیر مى گرفتند، ولى بیشـتر از گذشـته به 
مسـائل اجتماعـى و مذهبـى گرایـش داشـتند. اواخر دهـۀ 1360 و اوایل دهـۀ 1370 دومین 
مرحلـه از تحـول هنـر پـس از انقـالب بـود. در ایـن دوره شـاهد حضـور دولت در حـوزة هنر 
هسـتیم. معاونـت هنـرى وزارت  فرهنـگ و ارشـاد اسـالمى و مرکـز هنرهـاى تجسـمى ایـن 
وزارت خانـه، دوسـاالنه ها و سه سـاالنه هاى منظـم را سـازمان دهى کردنـد. اولیـن دوسـاالنۀ 
نقاشـى نیـز در پاییـز 1370 یعنـى سـیزده سـال پـس از انقـالب در مـوزة هنرهـاى معاصـر 
برگـزار شـد. در همـان زمـان، همایشـى در مـوزة هنرهـاى معاصـر ایـران برگـزار شـد که به 
بررسـى چگونگـى محافظـت از هویـت فرهنگـى و هنـرى در برابر غـرب اختصـاص یافت. «با 
بررسـى دقیـق چنیـن مناظره هـا و بحث هـاى همایش، شـباهت نزدیکـى میان ایـن مباحث 
و دغدغه هـاى روشـنفکرى و هنـرى قبـل از انقـالب و بـه ویـژه دهـۀ 1340 مى تـوان یافت» 
(همـان: 288). کشمیرشـکن دلیـل این اتفاق را شـکافى که میان نسـل جدیـد و قدیم ایجاد 
شـد، مى دانـد. در نتیجـه، در دومیـن دوسـاالنه محدودیـت کمتـرى از نظـر انتخـاب موضوع 
و محتـوا وجـود داشـت و از اهـداف آن، کشـف دیدگاه هـاى نـو و نخبـگان هنـرى ایـران و 
شـرکت در عرصه هـاى بین المللـى بـود. «هم چنین عالئم مشـابهى از حساسـیت فرهنگى به 
موضـوع هویـت فرهنگـى و هنـرى و وضعیت جامعـۀ ایـران در جهانى که به سـرعت در حال 
تغییـر اسـت، در میـان اندیشـمندان ایـن دوره محسـوس بـود» (همـان: 293). در آن زمان، 
نوسـنت گرایان کـه بـه دو دسـته فیگوراتیو و انتزاعى تقسـیم مى شـود، سـعى در ایجـاد زبان 

تجسـمى مـدرن ایرانـى داشـتند تـا هویت مسـتقل هنر ایـران را ایجـاد کنند. 

فصـل پنجـم: گسـترش گفتمان هـاى معاصر پـس از انقـالب؛ پارادایم هـاى میانۀ 
دهـۀ 1370 به این سـو

کشمیرشـکن در ایـن فصـل تغییـر گفتمـان در هنـر ایـران از میانـۀ دهـۀ 1370 بـه ایـن 
سـو را طـرح مى کنـد: «تغییـرى کـه مى تـوان آن  را مسـامحتاً تغییـر پارادایـم مدرنیسـم 
تازه  شـکل گرفتۀ پسـاانقالبى بـه سـوى هنر معاصـر تعبیر کـرد» (همـان: 329). در این فصل 
ظهـور نوعـى گرایـش و میل براى آزمودن رسـانه هاى جدید توسـط نسـل جدیـد هنرمندان، 
مطـرح و بـه ایـن پرسـش پرداختـه مى شـود کـه چگونـه آثـار هنـرى ایـن دوره، بـه بازنمود 
مقاطـع حسـاس جامعـۀ ایـران طـى دو دهـۀ اخیـر تبدیل شـده اند. بـه همین منظـور آثارى 

معرفـى مى شـوند کـه در ایـن بسـتر سیاسـى و فرهنگـى  ارائه شـده اند. 
بـه گفتـۀ کشمیرشـکن، دیدگاه هـاى روشـنفکرى دهـۀ 1370 بـه تطابق با غـرب تمایل 
داشـتند. ایـن متفکـران و هنرمنـدان تصمیـم گرفتنـد تـا از دیدگاه هـاى یک سـویه کـه تنها 
بـر یـک عامـل بـه عنوان محـور در بـروز مشـکالت ایـران تأکیـد داشـتند، خـوددارى کنند. 

نوگرایى در هنر ایران
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نقد کتاب پژوهشى (هنـــر)

«خـوِد ایرانـى همـواره خویـش را در برابـر دیگـرى غربـى و مخاطره هـاى رویارویـى بـا آن 
احسـاس کـرده بـود» (همـان: 329). نویسـنده اظهـار مى کنـد، آن داللت هـا و ارزش هـا 
کـه در آثـار هنرمنـدان نسـل پیشـین متجلـى شـده بودنـد، دیگـر کارایى خـود را از دسـت 
داده انـد. در چنیـن زمانـى جریانـات، گرایش هـا و روش هـاى هنـرى جدیـدى به وجـود آمـد. 
تعـداد هنرمنـدان افزایـش قابـل توجهـى یافـت و همچنیـن، زنـان هنرمنـد در میـان آن هـا 
بودنـد. سـازمان هاى حامـى هنـر، مراکز آموزشـى و نمایشـى هنر و نشـریات هنرى و وسـایل 
ارتبـاط جمعـى گسـترش یافتنـد. مجموعـۀ ایـن عوامل منجـر به آشـنایى هنرمنـدان ایرانى 
بـا جریان هـاى هنـرى در غـرب شـد. «هنـر پـس از انقـالب بـا انتخاب سـید محمـد خاتمى 
(وزیـر فرهنـگ و ارشـاد در سـال هاى 1371-1362) به عنـوان رئیس جمهور در سـال 1376 
بـه مرحلـۀ سـوم از تحوالت خـود وارد شـد» (همان: 330). نویسـنده به نقش مـوزة هنرهاى 
معاصـر بـه عنـوان کانـون اصلـى عرضـۀ هنـر معاصـر ایرانى، به ویـژه هنر غیرسیاسـى اشـاره 
مى کنـد. بـه ایـن ترتیـب، موزه و مرکـز هنرهاى تجسـمى (با ریاسـت سـمیع آذر)، در ارتقاى 
هنـر معاصر ایران نقشـى به سـزا داشـتند. «مرکـز هم چنین حمایـت از گالرى هـاى خصوصى 
در تهـران و مراکـز شهرسـتان ها را از طریـق تشـریک مسـاعى و کمک هـاى مالى آغـاز کرد» 
(همـان). در ایـن میـان، فرهنگسـتان نیز بـا رویکردى که اندکـى محافظه کارانه بود، در سـال 

1377 پـا بـه عرصـۀ هنـر گذاشـت و بر هنـر اسـالمى، سـنتى و معاصر متمرکز شـد. 
«مرحلـۀ سـوم هنر ایـران بعد از انقالب به ویژه شـاهد گسـترش رسـانه هاى متنـوع بیان 
بصـرى همچـون ویدئـو، اجـرا، چیدمان و عکاسـى هنـرى بود. نسـل جدید هنرمنـدان، بیش 
از مشـغلۀ ذهنـى بـراى تصریح مسـئلۀ هویـت جمعى، به شـرح حا ل نگارى خـود در جامعه اى 
کـه دسـتخوش تحـوالت فرهنگـىـ  اجتماعى اساسـى بـود، عالقه داشـتند» (همـان: 332). 
بـه گفتـۀ نویسـنده، بسـیارى از هنرمنـدان بـراى کسـب اقبـال بین المللـى تـالش مى کردند 
و بـه مضامینـى ماننـد سیاسـت هویتـى، هویت هاى فـردى و جمعـى، نقش زنـان در جامعه، 
محیـط  زیسـت و مسـائل مربـوط بـه دیـن و معنویـت مى پرداختنـد. ایـن وضعیـت پویـا نیز 
توسـط بعضـى منتقـدان که معتقد بودنـد، این هنرهاى مفهومـى، محصوالتـى غربى اند که با 
هنـر ایـران ناسـازگارند و چالش هـاى فرهنگـى واقعى را مطـرح نمى کنند، به چالش کشـیده 
شـد. در دورة چهـارم و ریاسـت جمهـورى محمـود احمدى نـژاد، حمایـت از  فعالیت هـاى 
هنـرى تغییـر یافـت. ایـن فعالیت ها به شـکلى محدودتـر از طریق شـبکه ها، مجامـع عمومى 
و نمایشـگاه هاى خارجـى صـورت مى گرفـت: «بـه نظـر مى رسـد پـس از پایـان ایـن دورة 
هشت سـاله (1392-1384)، بـه رغـم وجـود تجدیدنظرهایـى در سیاسـت هاى فرهنگـى و 
تالشـى نسـبى بـراى جلب مشـارکت هنرى و گشـایش برخى ارتباطـات بین المللـى، چندان 
تغییـرى در رویه هـاى هنـرى رایـج رخ نداده اسـت» (همـان: 342). کشمیرشـکن اشـاره 
مى کنـد، در ایـن موقعیـت تالش  هـا وابسـتگى چندانى بـه نهادهاى رسـمى سیاسـت گذارى 
ندارنـد و در بازارهـاى بین المللـى مـورد اسـتقبال قـرار گرفته انـد، ماننـد آرت دوبـى، بى ینال 
شـارجه و خانۀ حراج کریسـتیز. کشمیرشـکن در ادامۀ این فصل مى کوشـد تا مفاهیم اصلى، 
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سـاز و کارهـا، خط مشـى ها و پارادایم هـاى معاصریـت در هنـر ایـران را تشـریح کنـد و ایـن 
الگوهـا را تبییـن نماید. 

فصل ششم: هنر دیازپوراى ایرانى
ایـن فصـل بـه هنرمنـدان مقیم خـارج از ایران مى پردازد. کشمیرشـکن مسـئلۀ هویـت را در 
آثـار ایـن هنرمندان بررسـى مى کنـد. «مى توان گفت، یکى از مسـائل بنیادین کـه هنرمندان 
مقیـم خـارج بـا آن مواجـه بوده انـد، احسـاس دوگانگـى و گفتگـوى مـداوم گذشـته و حـال 
بـوده کـه تأثیـر عمیـق ایـن مواجهـه را در کار بسـیارى از افـراد ایـن گـروه مى تـوان دیـد. 
پرسـش هایى پیرامـون بافـت جغرافیایـى، نظریـۀ هویـت، تفسـیر انتقـادى از خـود و دیگرى 
و حافظـۀ فرهنگـى، همگـى در کار ایـن هنرمنـدان تجلـى یافته انـد» (همـان: 247). از نظـر 
نویسـنده، هنرمنـدان مقیـم خـارج از کشـور با فقـدان ارتباطات مواجه مى شـوند و احسـاس 
دورى از اجتماعـى کـه بـا آن هویـت مى یابنـد، در آن هـا برانگیختـه مى شـود. آن هـا خـود را 
در تقابـل بـا جامعـه اى کـه در آن قـرار دارند، مى بیننـد. به همین دلیل، در بیشـتر آثارشـان 
تفسـیرهاى اجتماعـى ـ سیاسـى دیـده مى شـود. «بنابرایـن هویت هـاى دیازپـورا  آن هایـى 
هسـتند کـه خـود را همـواره از طریـق دگرگونى و تمایـز، از نو تولیـد و بازتولیـد مى کنند. با 
چنیـن برداشـتى، دیازپـورا تعریفـى از هویـت را دربرمى گیـرد کـه از جوهره گرایـى مطرح در 
اغلـب مباحـث پیرامـون هویت هـاى قومـى و فرهنگى اجتنـاب مى کند. این ویژگـى هنگامى 
کـه در کار هنـرى متجلـى مى شـود، مى توانـد به بیـان هنرى شـاخصى ختم شـود» (همان: 
447). کشمیرشـکن بـه پژوهـش حمیـد نفیسـى اشـاره مى کنـد کـه مفهـوم بـرزخ آرنولـد 
ون گنـپ4 را بـراى مطالعـۀ خـود به کار مى گیرد. نفیسـى اسـتدالل مى کند: «بـرزخ و تلفیق، 
تردیـد، مقاومت هـا، لغزش هـا، تقلیـد و حتى تخریـب رمزگان فرهنگـى،  هـر دو جامعۀ مبدأ 
و میزبـان را در بـر مى گیـرد». از نظـر نفیسـى، هنرمنـد در ایـن وضعیـت از قیدهـاى کهنـه 
و نـو آزاد اسـت. در وضعیـت قلمروزدودگـى، هنـرى فوق العـاده و داراى ویژگى هـاى پیچیـده 
و چندبعـدى ظهـور مى کنـد. کشمیرشـکن در ادامـه بـه حـس غربت بـا شـرحى از فردریک 
جیمسـون5، اشـاره مى کنـد. از نظـر جیمسـون، ایـن چندپارگـى باعـث مى شـود، فـرد زمان 
را به گونـه اى متفـاوت تجربـه کنـد؛ به گونـه اى کـه حـال را ماننـد یـک فقـدان یـا بـه گفتـۀ 
بودریـار بـه عنـوان پدیـده اى بـدون خاسـتگاه و واقعیـت و بـه عنوان یـک فراواقعیـت تجربه 
کنـد. «عـالوه بـر این، حـس دلتنگى براى سـرزمین مادرى منشـائى اساسـاً بینا روانـى دارد 
کـه در اسـتعارة تمایـل ابـدى بـه بازگشـت ابراز مى شـود؛ بازگشـتى کـه به لحاظ سـاختارى 
غیرقابل تحقـق اسـت» (همـان: 448). نویسـنده در ادامـه بـه نمونه هایـى از آثـار هنرمنـدان 

دیازپـورا اشـاره مى کند. 

نتیجه گیرى
مى تـوان گفـت، در ایـران سـنت نوشـتن تاریـخ هنر  وجـود نـدارد و این امـر با وجـود نهادها 

نوگرایى در هنر ایران
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نقد کتاب پژوهشى (هنـــر)

و دانشـگاه هاى هنـرى، بسـیار عجیـب اسـت. عجیب تـر آن کـه حتى رشـته اى به نـام «تاریخ  
هنـر» در دانشـگاه هاى ایـران تدریـس نمى شـود. جامعۀ هنرى ایران بسـیار بـه متن مکتوبى 
دربـارة هنـر و به خصـوص هنر معاصر نیاز داشـت که این مهم به دسـت حمید کشمیرشـکن 
انجـام شده  اسـت. ایـن کتاب موقعیـت هنر نوگـرا و معاصر ایرانى در بسـتر جهانـى و مواجهۀ 
آن بـا فرهنـگ اجتماعـى ـ سیاسـى را بررسـى مى کنـد و ایـن امـر خط مشـى اصلـى آن 
بوده اسـت. بدیـن منظـور بـا تطبیـق آثـار هنـرى و زمینه هـاى اجتماعـىـ  سیاسـى، نشـان 
مى دهـد کـه چگونـه آثـار هنـرى بازنماى جامعـۀ ایرانى اسـت. این کتـاب گامى در راسـتاى 
فهـم موقعیـت فرهنـگ ایرانـى اسـت. در ایـن کتاب بـه جریان هایـى از هنـر ایـران پرداخته 
شـده کـه بازتـاب وجـوه اساسـى و  بنیادیـن فرهنگى و سیاسـى در جامعـۀ ایرانى بـوده و به 
نحـوى، آیینـۀ فرهنـگ ایرانـى هسـتند. بنابر مطالب ذکر شـده، هنـر معاصر الگوهـاى خود را 
از هنـر غربـى گرفته اسـت و اَشـکال به وجـود آمـده از آن پارادایم هـا را بـه صـورت گزینشـى 
انتخـاب مى کنـد و بـه همین سـبب، سـاختارى ناهمگـن دارد. هماننـد فرهنـگ ایرانى، هنر 
نیـز بعضـى از مؤلفه هـاى مدرنیتـه را اخـذ کـرده و هم زمـان جایگزین هاى محلى شـده را نیز 

مى کند.  جسـتجو 
ایـن کتـاب از چنـد منظـر اهمیـت دارد: اول ایـن کـه یکـى از نخسـتین پژوهش هـاى 
منسـجم در تدویـن هنـر معاصـر ایـران اسـت کـه بسـیار قابـل اعتنـا اسـت و مى توانـد، بـه 
عنـوان منبعـى مهـم دربارة مسـائل هنـر معاصر ایـران مورد اسـتفاده قـرار گیـرد. همچنین، 
از دسـتاوردهاى پژوهشـى آن مى تـوان در راسـتاى تألیـف کتاب هـاى دیگـرى در ایـن حوزه 
اسـتفاده کـرد. دوم ایـن کـه مؤلف عالوه بر رونـد تاریخى، تأثیـر و تأثرات سیاسـى، اجتماعى 
و فرهنگـى را در سـیر تحقیـق مدنظـر داشـته، زیـرا هنـر ایرانـى در چنـد دهـۀ اخیر شـاهد 
حرکت هـا، جریان هـا و گاه، حتـى پارادایم هـاى متنـوع هنـرى بوده اسـت و مؤلـف بـه خوبى 
ایـن وجـوه را در فصل هـاى مختلـف تشـریح کرده اسـت. سـوم این کـه دیـدگاه و روشـى تازه 
در بازبینـى هنـر ایـران با اسـتفاده از نظریه هـاى مختلف هنـرى و دیدگاه هاى رو شـمند ارائه 

مى شـود .

پى نوشت
1.  Soas

2.  Diaspora

3.  Eric Hobsbawm

4.  Arnold van Gennep

5.  Fredric Jameson

منابع
.  :  ،   ،      .(۱۳۹۶)  ،

URL1: https://www.cgie.org.ir/fa/news/83356  (بازیابى شده در تاریخ 22 فروردین 1397)
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چکیده
از دیـدگاه تاریخ گرایـى نـو، ادبیـات و تاریـخ تحـت تأثیـر نیروهاى گفتمـان فرهنگـى و کنش هاى 
اجتماعـى اسـت. تاریخ گرایـان نـو بـر ایـن باورنـد کـه اثـر هنرى(متـن) از زمینه هـاى فرهنگـى، 
اجتماعـى، سیاسـى و تاریخـى جـدا نیسـت. از ایـن رو، بـراى بررسـى متـن بایـد از دغدغه هـاى 
اجتماعـى مؤلـف و زمینه هـاى تاریخـى و فرهنگـى ارائـه شـده در اثـر، آگاهـى داشـته باشـیم. از 
ایـن منظـر، در نمایش نامه هـاى اکبـر رادى، بازتـاب وضعیـت حاکـم بـر فرهنـگ و جامعـه و تأثیر 
متقابـل شـخصیت ها، به خصـوص قشـر روشـنفکر بـر جامعـۀ عصـر مؤلـف، قابـل تأمـل و بررسـى 
اسـت. رادى، بـه عنـوان یکى از مؤثرتریـن نمایش نامه نویسـان ایرانى، با دقت و هوشـمندى، اوضاع 
فرهنگـى، سیاسـى و تاریخـى جامعـۀ خـود را مشـاهده، تحلیـل و واکاوى مى کنـد کـه ایـن امـر، 
متأثـر از تحصیـالت دانشـگاهى وى در علـوم اجتماعـى اسـت. نمایش نامه هـاى رادى را مى تـوان، 
بازگویى(واگویـه) مشـاهدات جامعه شناسـانۀ وى دانسـت. او زبـان بى پیرایـۀ مـردم کوچـه و بازار و 
زبـان پیچیـدة روشـنفکران جامعـۀ عصـر خویـش را به خوبـى مى شناسـد و در شـخصیت پردازى 
و دیالوگ نویسـى، از آن بـه درسـتى بهـره مى گیـرد. پژوهـش پیـش رو بـه روش تحلیـل کیفـى، 
نمایش نامـۀ از پشـت شیشـه ها اثـر رادى را در پرتـو نظریۀ تاریخ گرایـى نو، بررسـى و تحلیل کرده 
و بـا توصیـف رفتـار و کنش هـاى متقابل شـخصیت ها، بـه تحلیل تاریخـى و گفتمـان فرهنگى اثر 

پرداخته  اسـت.

کلیدواژه: اکبر رادى، نمایش نامه، از پشت شیشه ها، تاریخ گرایى نو، گفتمان فرهنگى

مقدمه
اکبـر رادى، نویسـنده اى آگاه و متعهـد بـه جامعـۀ خویـش اسـت و ظریف تریـن مسـائل 
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t.nasrolahi@gmail.com دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسِی دانشگاه عالمه طباطبایی
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نقد نمایشنامه

اجتماعـى را کـه کمتـر مورد توجه قـرار گرفته، در زیرسـاخت نمادگرایانۀ آثـارش مى توان 
دیـد  و عمیق تریـن دردهـاى مـردم جامعـه را  در عمـق روح شـخصیت هاى آثـار او حس 
کـرد. رادى، شـخصیت هاى آثـارش را متناسـب با شـرایط تاریخـى و اجتماعـى روزگارش 

مى کند. خلـق 
«رادى تمـام موضوعـات خود را از میان مسـائل جارى اجتمـاع و مردم انتخاب مى کند 
و بـه نسـبت فشـار جریان خفقـان حاکم بر جامعـه (در زمان نـگارش آثار) و میـزان تغییر 
و تبدیـل در شـرایط ممیـزى، آن را در یـک قالـب  سـمبولیک و گاه تمثیلـى مورد تحلیل 

قـرار مى دهد» (خلـج، 1381، ص. 165).
نمایش نامـۀ از پشـت شیشـه ها در حـدود سـال 1345 نوشـته شده اسـت. ایـن دوره 
از تاریـخ ایـران، بسـتر حـوادث بسـیارى بوده که سـبب تحوالت گسـترده اى در سیاسـت، 
اقتصـاد، فرهنـگ و شـرایط اجتماعـى گردیده اسـت و همیـن تحـوالت تاریخـى در ایـن 

نمایش نامـه، نمـود آشـکار و پررنگـى دارد.
در ایـن نمایش نامـه همچـون سـایر آثـار رادى، مسـئلۀ اسـتثمار، طبقـۀ رعیـت و 
فئودالیسـم مطـرح اسـت، امـا بـا رنـگ و بـوى شـهرى آمیختـه شـده و بیـان پوشـیده و 
نمادگـراى رادى، کنجـکاوى خواننـده را برمى انگیـزد که شـاید به جز آن چـه از ظاهر متن 
برداشـت مى شـود، حرف هـاى دیگـرى نیز باشـد که نویسـنده بـه دالیلى از آشـکارا گفتن 

آن هـا معذور اسـت.
بـا تحلیـل هر یک از شـخصیت هاى متن، ویژگى هـاى اجتماعى اقشـار مختلف جامعه 
در سـال هاى 1345 و تأثیر آن ها در تحول و شـکل دادن تاریخ، به خوبى آشـکار مى شـود 

و ایـن مسـئله همان چیزى اسـت کـه تاریخ گرایان نو بـه آن توجه دارند.
«کالویـن رانـد مى گویـد: تاریخ گرایـى معطـوف بـه آن اسـت که هـر شـخص، رویداد، 
ملـت یـا عصـرى را فردى منحصـر در نظر آوریم. ایـن فرد[فرد منحصر] در طـى دوره اى از 

■ رادى، اکبر (1395). از پشت شیشه ها. تهران: نشر 
قطره.
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زمـان و بـا ابزارهـاى درونـى خـودش تحـول مى یابد... بـه بیان دیگـر مـورخ در مى یابد که 
هـر فـردى در زمـان و مـکان مخصـوص به خـود در جریان تاریـخ ریشـه دارد و از اوضاع و 

احـوال ویژة زمانه اش نشـأت مى گیـرد» (دامیکـو، 1392، ص. 50).
بـا بررسـى رویدادهـاى تاریخـى و مسـائل اجتماعـى مطرح شـده در ایـن نمایش نامه، 
مى تـوان بـه خوانـش مجـدد ایـن اثـر هنـرى، در پرتـو نظریـۀ تاریخ گرایـى نـو دسـت زد. 
رادى در ایـن نمایش نامـه، بـا برقـرارى گفت وگـو میـان چنـد گـروه فرهنگى متفـاوت اما 
تأثیرگـذار، یـک نظـام فرهنگـى متشـکل از گفتمان هـاى سیاسـى، اقتصـادى، فرهنگى و 
ایدئولوژیـک را در بسـتر یـک فرهنـگ واحـد شـکل داده اسـت. هر یـک از شـخصیت ها با 
نظامـى از الگوهـاى رفتـارى و گرایش هـاى فکرى و عملـى، نمایندة گـروه خاصى از جامعه 
هسـتند کـه غالبـاً دیدگاه هایـى مخالف و متعـارض با یکدیگـر دارند. از منظـر تاریخ گرایى 
نو، فقط با برجسـته سـاختن جایگاه تاریخ در فرایند تفسـیرى و بررسـى شـبکۀ تودرتوى 
گفتمان هـاى موجـود در متـن و زمینـۀ تاریخـى آن، مى توانیـم امیدوار باشـیم که بر سـر 

معنـاى متن بـه توافق برسـیم (برسـلر، 1393، ص. 251).
تاریخ گرایـى نـو براى بازخوانى متن، سـه حوزه را بررسـى مى کند: 1. زندگى نویسـنده 
2. احـکام اجتماعـى موجـود در متـن 3. بازتـاب وضعیت تاریخـى یک اثـر، آن گونه که در 
متـن مشـهود اسـت و چـون مؤلـف متن یک شـخص واقعى اسـت، اعمـال و عقایـد او هم 
بازتابـى از عالیـق فردى انـد و هـم عالیـق جامعـه، در نتیجـه، اعمـال و عقایـد نویسـنده، 
عناصـر ضـرورى خـود متـن بـه حسـاب مى آینـد. بـه عـالوه، مالك هـاى رفتـار را کـه در 
قواعـد مربـوط بـه آداب دانـى یـک جامعه انعـکاس یافته انـد، باید مـورد پژوهش قـرار داد، 
زیـرا این گونـه رمـزگان رفتـارى، هـم در شـکل گیرى متـن مؤثر بـوده و هم از متـن تأثیر 

پذیرفته انـد (همـان: 254).

پیشینۀ پژوهش
خوشـبختانه آثـار اکبـر رادى در سـال هاى اخیـر، مـورد توجـه پژوهشـگران حوزه هـاى 
ادبـى و هنـرى واقـع شـده و نمایش نامه هـاى وى از دیدگاه هـاى مختلفـى، مـورد نقـد و 
بررسـى قـرار گرفته اسـت. از آن جملـه، مى تـوان بـه مقاله هاى «سـیر تحول شـخصیت در 
آثـار نمایشـى اکبـر رادى»(1396) از شـیوا پورجهان و علـى محمـدى، «تحلیل ساختارى 
نمایش نامه هـاى اکبـر رادى (دهه هـاى چهـل و پنجـاه)» (1390) از مریـم شریف نسـب و 
مهسـا رون، «نمادپردازى اکبر رادى با تقابل دو زن در نمایش نامـۀ از پشـت شیشـه ها» 
الکان  ژاك  عقایـد  «بررسـى  حقیقـى،  شـهین  و  حسـن لى  کاووس  نوشـتۀ   (1390)
در نمایش نامـۀ از پشـت شیشـه ها اثـر اکبـر رادى» (1393) نوشـتۀ عطـاءاهللا کوپـال و 
اکـرم على نیـا و «واقع گرایـى رادى در اسـطورة گل سـرخ» (1367) نوشـتۀ قطب الدیـن 
صادقـى اشـاره کـرد. پژوهش هـاى ذکـر شـده، بـه ویژگى هاى سـاختارى، سبک شناسـى، 
شـخصیت پردازى، نمادپـردازى و حتـى نقد روانکاوى شـخصیت ها در چنـد نمایش نامه، از 



350156

ـــــــــ ۵   ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸

نقد نمایشنامه

جملـه از پشـت شیشـه ها پرداخته اند، اما ایـن نمایش نامه تا کنـون، با رویکـرد تاریخ گرایى 
نـو و تحلیـل مسـائل تاریخـى و فرهنگـى مورد بررسـى قـرار نگرفته اسـت.

مبانى نظرى تاریخ گرایى نو
تاریخ گرایـى نـو، مطالعـۀ تناظرهایـى اسـت که میـان متون مورد بررسـى و سـایر عناصر 
علـوم انسـانى برقـرار مى شـود. از نظـر تاریخ گرایـان نـو، هـر یـک از رشـته هاى علـوم 
انسـانى، گفتمان هایـى را تشـکیل مى دهنـد کـه ایـن گفتمان هـا، هـم بـر یکدیگـر تأثیر 
مى گذارنـد و هـم از یکدیگـر تأثیـر مى پذیرنـد. تاریخ گرایـى نـو کـه متأثـر از مطالعـات 
جامعه شناسـانه و فرهنگـى اسـت، عینیـت کذایـى تاریـخ را مـورد تردیـد قـرار مى دهد، 
خوانـش جدیـدى از معنـاى متـن ارائـه مى کنـد و تعریفـى نو از متـن و تاریخ به دسـت 
مى دهـد و در عیـن حـال، بـه بازتعریـف رابطـۀ متـن بـا تاریـخ مى پـردازد. تاریخ گرایـان 
نـو، بـه وجـود ارتباطـى ظریـف و پیچیـده بیـن یـک ابـژة زیبایى شناسـانه (مثـًال متـن 
یـا هرگونـه اثـر هنـرى) و جامعـه قائل انـد و بـه عـالوه، ایـن تصـور را کـه مى تـوان متن 
را جـدا از زمینـۀ فرهنگـى آن مـورد ارزیابـى قـرار داد، رد مى کننـد. بـه عقیـدة آن هـا، 
بـراى آن کـه بتوانیـم تفسـیر معتبـرى از یـک متـن ادبـى ارائـه کنیم، بایسـتى نخسـت 
از دل مشـغولى هاى اجتماعـى مؤلـف و دوران تاریخـى ارائه شـده در اثـر و سـایر عناصـر 
فرهنگـى مشـهود در متـن، آگاهـى یابیـم. ایـن رهیافـت جدیـد بـه تحلیـل متـن، حتى 
نحـوة دسـتیابى بـه معنـا در فعالیت هاى مختلـف انسـانى از قبیل یک متن، یـک رویداد 
اجتماعـى، یـک سـنت دیرینـه یـا یک اقـدام سیاسـى را نیـز مـورد تردید قـرار مى دهد 

(برسـلر، 1393، ص. 274).
تاریخ گرایـى در آغـاز، مولـود ایده آلیسـم هگلـى بـود و بعدهـا از طبیعت گرایـى هربـرت 
اسپنسـر تأثیـر پذیرفـت (سـلدن، 1372، ص. 199). ریشـه هاى پیدایـش تاریخ گرایـى نو را 
بیـش از همـه، مى تـوان در نظریۀ «قدرت» میشـل فوکو، فیلسـوف و مورخ فرانسـوى یافت.

«بـه اعتقـاد فوکـو، رابطـه اى محکـم میان قـدرت و حقیقتى که از سـوى سـازمان ها و 
نهادهـاى مختلـف اجتماعـى و سیاسـى سـاخته مى شـود، وجـود دارد، و قـدرت بـه همان 
میزان که مى تواند سـرکوبگر باشـد، مولد نیز اسـت. همچنین، قدرت به شـکلى شـبکه وار 

در سرتاسـر روابـط اجتماعـى پخش شده اسـت» (هاشـمى، 1394، ص ص. 70-68).
از نظـر فوکـو، تاریـخ، روابـط متقابل پیچیده میـان گفتمان هـاى گوناگون(شـیوه هاى 
گوناگونى از جمله، شـیوه هاى هنرى، اجتماعى، سیاسـى و غیره که افراد دربارة دنیایشـان 
مى اندیشـند یـا سـخن  مى گوینـد) اسـت. نحوة تعامـل ایـن گفتمان هاى گوناگـون در هر 
دورة تاریخـى خـاص، تصادفـى نیسـت. هـر دوره اى در تاریـخ، از طریـق زبـان و اندیشـه، 
پنداشـت هاى خـاص خـود را دربـارة ماهیـت واقعیـت (یـا آن چـه را حقیقت مى نامـد)، به 
وجـود مـى آورد و موازینـى مختـص بـه خـود بـراى رفتـار مقبـول و نامقبـول و بـه عالوه، 
مالك هایـى بـراى قضـاوت دربـارة آن چه درسـت یا نادرسـت مى پنـدارد، بنیـان مى نهد و 
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مشـخص مى کنـد که چه کسـانى معیـارى را که بر اسـاس آن، تمامى حقایـق و ارزش ها و 
اعمـال تثبیت شـده، مقبـول قلمداد مى شـود، به وجـود مى آورنـد و از آن صیانت و حمایت 
مى کننـد. از ایـن منظر، تاریخ شـکلى از قدرت اسـت (برسـلر، 1393، ص ص. 249-248). 
بنـا بـر نظـر فوکـو، کنش هـاى گفتمانـى حاکـم بـر دوره هـاى تاریخـى، این امـکان را 
فراهـم مى کننـد کـه بـا مطالعۀ هـر دورة تاریخ، بـه معرفت تاریخـى که بـر آن دوره حاکم 

بـوده، دسـت یابیـم (هاشـمى، 1394، ص ص. 72-71).
تاریخ گرایـان نـو بـر ایـن امـر تأکیـد دارند کـه باید هـر یـک از گفتمان هـاى جداگانۀ 
فرهنـگ را بـا هـدف نشـان دادن نحـوة تعامـل همـۀ گفتمان هـا بـا هم و نیـز بـا نهادها و 
مـردم و سـایر عناصـر فرهنـگ، کشـف و تجزیـه و تحلیـل کـرد. همیـن برهم کنـش بین 
گفتمان هـاى گوناگـون اسـت که فرهنگ را شـکل مى دهـد و در نتیجه، همـۀ فعالیت هاى 
انسـانى، از جملـه نـگارش و خوانـدن و تفسـیر متـن را بـا هـم مرتبـط مى سـازد (برسـلر، 

1393،  ص. 251).
گفتمـان، زبانـى اجتماعـى اسـت کـه شـرایط فرهنگـِى مشـخص در زمـان و مکانـى 
مشـخص، آن را ایجـاد مى کنـد و نـوع خاصـى از درك تجربـۀ بشـرى را نشـان مى دهـد؛ 
بـا وجـود ایـن، هیـچ گفتمانى به تنهایـى قادر به تشـریح پویـش فرهنگى پیچیـدة قدرت 
اجتماعـى نیسـت، زیـرا گفتمان هـا همـواره و در هـر زمـان معّینـى، بـه طـرق مختلـف، 
در تحـول دایمـى و تداخـل و رقابـت بـا یکدیگـر هسـتند. عـالوه بـر ایـن، هیـچ گفتمانى 
همیشـگى نیسـت. گفتمان هـا قـدرت را در اختیـار مسـئوالن امـور قـرار مى دهنـد، امـا 
مخالفـت بـا آن را نیـز برمى انگیزنـد. بنابرایـن، رابطه بیـن هویّت فردى و جامعه به شـکلى 
دو جانبـه سـازنده اسـت و در مجمـوع، انسـان ها هرگز قربانیـان صرف جامعه اى سـرکوبگر 
نیسـتند، زیـرا مى تواننـد، راه هـاى گوناگونى در زندگى شـخصى و جمعى بـراى مخالفت با 

صاحبـان قـدرت بیابنـد (تایسـون، 1394، ص ص. 471-473).
از دیـدگاه تاریخ گرایـى نـو، با کاربسـِت تحلیل تاریخ گرایانۀ نو نه فقـط دنیاى اجتماعى 
متـن را کشـف مى کنیـم، بلکه مى توانیم، آن دسـته از نیروهاى اجتماعى امـروزى را معلوم 
کنیـم کـه هنـگام مذاکـرة مـا بـا مطلـب چـاپ شـده بر سـر معنا، مـا را تحـت تأثیـر قرار 
مى دهنـد. بـا ایـن حـال، تعامـل ما با متـن، همچون خـود تاریـخ، فرایندى پویـا و در حال 

تکویـن اسـت کـه همواره تا انـدازه اى ناکامل خواهد بـود (برسـلر، 1393،  ص. 252).
در جمع بنـدى توضیحـات  ارائه شـده در تعریف نظریـۀ نوپاى تاریخ گرایـى نو، مى توان 
گفـت: تاریخ گرایـى نو، اثر هنرى(متن) را در ارتباط با مسـائل فرهنگـى، اجتماعى، تاریخى 
و سیاسـى تحلیـل مى کنـد و حتـى «پیوندهایى بـس پیچیده تر را میان ادبیـات و جامعه و 
سیاسـت و تاریـخ مى بینـد و آن ها را در شـبکه اى در هـم تنیده از ارتباط متقابل سیاسـت 
و تاریـخ مى بینـد و آن هـا را در شـبکه اى در هـم تنیـده از ارتباط متقابـل تعریف مى کند» 

(هاشمى، 1394،  ص. 68).

از پشت شیشه ها در پرتو تاریخ گرایى نو
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نقد نمایشنامه

معرفى اکبر رادى
رادى از جملـه نمایش نامه نویسـان برجسـته، پـرکار و تأثیرگذار اسـت که در سـال  1318 
در شـهر رشـت بـه دنیـا آمـد. چند سـال بعـد، تحت تأثیـر جنگ جهانـى دوم، خانـوادة او 
دچـار مشـکالت مالـى شـده، بـه ناچار، بـه تهـران مهاجـرت کردنـد. رادى سـال هاى آخر 
دوران دبسـتان و دبیرسـتانش را در تهـران گذرانـد و تحصیالت دانشـگاهى خـود را در در 
رشـتۀ علوم اجتماعـى در دانشـگاه تهران گذرانـد. او در مقطـع کارشناسـى ارشـد همیـن 
رشـته نیـز پذیرفتـه شـد، امـا از ادامـۀ تحصیـالت انصـراف داد و بـه تدریـس در مدرسـه 

مشـغول شد.
رشـتۀ تحصیلـى و شـغل معلمـى باعـث شـد کـه رادى نسـبت بـه مسـائل فرهنگـى، 
سیاسـى و اجتماعى ایران نگاهى دقیق و علمى داشـته باشـد و مشـاهدات جامعه شناسـانۀ 

وى از اوضـاع جامعـه، بـه روشـنى  در نمایش نامه هایـش بازتـاب دارد.
«آثار رادى داراى شـاخصه هاى رئالیسـتى اسـت و از زندگى مى نویسـد و واقعیت هاى 
عینى محیط اطراف خویش و شـرایط دوران خود را بیان مى کند و گاه، چون نویسـندگان 
واقع گـرا بـه تحلیـل و نقـد دورة تاریخى، شـرایط اجتماعـى و وضعیت انسـانى دوره اى که 
در آن بـه سـر مى بـرد، مى پـردازد و آن را در نمایش نامه هایـش منعکـس مى کنـد» (خلج، 

1381، ص. 160).
قابـل  تأثیـرى  و 1330،  دهه هـاى 1320  اجتماعـى  سیاسـى-  گسـتردة  تحـوالت 
مالحظـه در آثـار رادى گذاشته اسـت. او بـا درك متعهدانـه از فرهنـگ و شـرایط تاریخـى، 
نمایش نامه هایـى را خلـق کـرد کـه ایـران معاصـر را در آینـۀ صحنـه منعکـس مى کنـد.

آثـار رادى ویژگى هـاى تحلیلـى بارزى دارد کـه مى تواند زبان این دورة خـاص از تاریخ 
معاصـر ایـران باشـد. باریک بینى هـاى جامعه شناسـانه و برخـورد شـخصیت هاى متفـاوت، 
ایـن تصـور را پیش مـى آورد که در تئاتـر رادى، بُعد اجتماعى آدم ها بر جنبۀ روان شناسـى 
رابطه هـا غلبـه دارد. از طریـق آثـار رادى، دوره هـاى بحرانـى و حـرکات و تحـرکات جامعۀ 
تاریخـى ایـران را بـه روشـنى مى تـوان دیـد و اگـر پژوهشـگر یـا جوینـده اى بخواهد، یک 
دورة چهـل- پنجـاه سـالۀ تاریـخ ایـران را ببیند، بهتر اسـت به سـراغ آثار اکبـر رادى برود 

(صادقـى، 1367، ص ص. 45-42).
غالبـاً، شـخصیت هاى مـورد توجـه رادى را روشـنفکران یا طبقۀ متوسـط تحصیلکرده 
و خواهـان تحـول، و معلمانـى کـه بـراى مبارزه بـا فقر فرهنگـى تالش مى کردند تشـکیل 
مى دهنـد. یکـى از اصلى تریـن بن مایه هـاى نمایش نامه هـاى اکبـر رادى، خانـواده اسـت. 
خانـواده مهم تریـن نهـاد اجتماعـى و پایـه  و اسـاس نهادهاى گسـترده تر اجتماع اسـت. از 
آن جـا کـه نخسـتین آموزش هـا در خانـواده صـورت مى گیرد، جهـت مطالعـۀ ویژگى هاى 
رادى،  آثـار  در  اسـت.  برخـوردار  غیر قابل انـکارى  اهمیـت  از  خانـواده  بررسـى  جامعـه، 
جامعه شناسـى بیـش از هـر چیـز نمود یافته اسـت. او با دقیق شـدن هوشـمندانه بر اوضاع 
و تحـوالت جامعـه، از دگرگونى هـاى چنـد دهـۀ اخیـر ایـران در متـن نمایش نامه هایـش، 
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تصویـرى روشـن و هنرمندانـه ارائه داده اسـت.

تحلیل نمایش نامۀ از پشت شیشه ها 
نمایش نامـۀ از پشـت شیشـه ها بـا پنج شـخصیت مریم، بامـداد و خانم و آقاى درخشـان و 
خدمتـکار، در ظاهـر، روایت داسـتان دو خانـوادة متفاوت با تضادهایى در فرهنگ و سـبک 
زندگـى آن هـا اسـت، اما بـا مطالعـۀ دقیق تر، بـه الیه هـاى پنهان داسـتان کـه رخدادهاى 

تاریخـى و سیاسـى مهمـى را روایـت مى کنند، پـى مى بریم.
رادى در نمایش نامۀ از پشـت شیشـه ها، به طور مسـتقیم به زمان اثر اشـاره نمى کند، 
بلکـه بـه ایـن عنصر مهم بـه صـورت کامـًال نمادگرایانـه مى پـردازد و گفت وگوهـاى خانم 
و آقـاى درخشـان و نشـانه هاى بین سـطرها، کلیدهایى بـراى درك تاریخ، شـرایط و زمان 

اثـر در اختیار خواننـده مى گذارند.
مطابـق نظـر بشـیریه، ایـن نمایش نامـه، متأثـر از رویدادهـاى دهـۀ چهل تاریـخ ایران 
اسـت؛ دهـه اى کـه مصادف اسـت با آغاز انقالب سـفید کـه تغییر و تحوالت گسـترده اى را 
بـه همـراه داشـت. «انقالب سـفید شـاه و مردم»، نـام مجموعـه اى از برنامه هـاى اصالحى، 
اجتماعـى و اقتصـادى بـود کـه در دورة پهلـوى دوم در ابتـداى دهـۀ چهـل خورشـیدى 
آغـاز گردیـد و در بهمـن 1341، بـه معـرض همه پرسـى گذاشـته شـد. این طرح بـا وجود 
موافقـان و مخالفـان بسـیار، بـا اکثریـت آرا در 1342به اجرا درآمد. انقالب سـفید، شـامل 
نـوزده اصـل کلـى بـود کـه مهم ترین آن هـا و محور اصلـى انقالب سـفید، اصـل اصالحات 
ارضـى بـود. شـاه بـا تشـکیل کابینـۀ اصالحـات، مبـارزه علیـه فئودالیسـم را آغـاز کـرد و 
تضمیـن رفـاه کارمنـدان دولـت، اجـراى قانون اصالحـات ارضـى، تضمین رفـاه کارگران از 
طریـق مشـارکت آن هـا در سـود کارخانه و کمـک به مالـکان کارخانه از طریـق حمایت از 

صنعـت داخلـى را در دسـتور کار قـرار داد (بشـیریه، 1394، ص. 43).
سـه هـدف عمـده جهـت اصالحـات ارضـى این گونه بیـان شـد: هدف هـاى اقتصادى، 
هدف هـاى اجتماعـى و هدف هـاى سیاسـى، امـا نتیجـۀ ایـن اصالحـات بـر خـالف آن چه 
در ظاهـر بـه نظـر مى رسـید، مثبـت و متضمـن سـود و رفـاه کشـاورزان و کارگـران واقـع 
نشـد. «در انقالب هـاى واقعـى، چـه انقـالب کبیـر فرانسـه، چه انقـالب صنعتى انگلسـتان 
و چـه انقالب هـاى سوسیالیسـتى، بـا نابـودى طبقـۀ مـالك و درهم ریختـن مناسـبات، 
طبقـۀ کشـاورزان از زیـر سـتم مالکیت بـزرگ ارضـى رهایى یافتنـد، ولـى در جوامع فقیر 
و کشـورهاى جهـان سـوم، طبقـات حاکـم همـواره سـعى مى کننـد رفرم هایـى را بـه نـام 
اصالحـات ارضـى و سـایر اصالحـات در جهـت حفـظ منافـع خـود و علیـه مـردم بـه اجرا 
بگذارنـد. «اصالحـات ارضى» سـال 1342 در قالب «انقالب سـفید» یا «انقـالب از باال» در 
ایـران بـه اجرا گذاشـته شـد. اصالحات ارضـى باید دربرگیرنـدة عدالت اجتماعى، سـالمت 
سیاسـى و افزایـش تولیـدات کشـاورزى باشـد؛ در حالـى کـه ایـن  اصالحـات در ایـران از 
سـوى قشـر سـرمایه دارى داخلـى و تحـت فشـار نفـوذ سـرمایه دارى خارجـى اجرا شـد و 

از پشت شیشه ها در پرتو تاریخ گرایى نو
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هدف هـاى سـه گانـۀ فـوق را در جهـت منافـع رژیـم، از جملـه امنیت سیاسـى بـه دنبال 
داشـت» (افراسـیابى، 1364، ص. 162). 

انقـالب سـفید اگرچـه در ظاهـر بـه فئودالیسـم و اسـتثمار زمیـن داران پایـان داد، اما 
در واقـع باعـث شـد نظـام فئودالـى گسـترش یابد و از روسـتاها به شـهرها کشـیده شـود، 
مثـل آن کـه یـک اربـاب بـرود و اربـاب دیگـرى بیایـد؛ همان گونه که بـا جایگزینـى مدیر 
جدیـد مدرسـه بـه جاى خانم درخشـان، تغییـرى در وضعیـت کارى مریم که نمـاد مردم 
عـادى جامعـه اسـت، ایجاد نشـده و حتـى با سـخت گیرى هاى نابه جـا که به اعتقـاد خانم 
درخشـان ناشـى از عقـده اى بـودن مدیـر جدید اسـت، فشـار بر مریم بیشـتر شده اسـت و 
او جـز پنـاه بـردن بـه نوسـتالژى و مـرور خاطرات گذشـته، مثل «حیـاط برفى» مدرسـه، 

چـارة دیگـرى ندارد.
«خانم: ... از مدرسه چه خبر؟

مریم: واهللا...
خانم: تو این مدتى که من نیستم، خوب اداره مى شه؟

مریم: اى بد نیس
خانم: ...

از مـن مى شـنفین، با رئیس تـون زیـاد درنیفتین. این خانـم کمى عقده ایـه. نمى دونم. 
خالصـه یـه چیزى به اش دیر رسـیده یا شـوهر یا پسـت.

مریـم: نـه، مـن کارى بـاش نـدارم. فقط یه بـار ازش خواهـش کردم یکى دو سـاعت از 
برنامۀ مـن بزنه.
خانم: خب؟

مریـم: خیـال کـرده بود تمـارض مى کنم. در صورتى که از وقتى شـما رفتیـن- / مکث/ 
راسـتى، چـه روزاى خوشـى بـود! یادتـون مـى آد؟ اون روزاى برفـى- تـو دفتـر...» (رادى، 

1346، ص. 54).
ایـن یعنـى انقـالب سـفید  نتایج خوشـایندى را در پى نداشـت. «اصالحـات ارضى در 
کالم و الفـاظ پایـان یافـت و آن چـه در روسـتاهاى ایران در حـال وقوع بود، بـا اعالمیه ها و 
ادعاهـاى حکومـت به کلى متفاوت بود. اکثر روسـتاهایى که در مرحله اول تقسـیم شـدند، 
بـا توسـل بـه راه هـاى گشوده شـده بـراى آنان، بـراى همیشـه در اختیـار قدرتمنـدان قرار 
گرفتنـد. مرحلـۀ دوم سـبب شـد کـه در اغلـب روسـتاها بـه دلیـل فقـر کشـاورزان و عدم 
تمکـن مالـى در خریـد یـا پرداخـت اجاره بهـاء زمین ها، مناسـبات کهنـۀ اربـاب رعیتى به 
صـورت تـازه اى، جنبـۀ قانونـى بـه خود بگیرد و عـده اى از کشـاورزان که  صاحـب زمین و 
آب شـدند، بـه دنبال اصل فروش سـهام به کارخانجات دولتى و سـهیم کـردن کارگران در 
سـود کارخانه هـا، امالکشـان را فروختنـد و بـه صف تجـار و صاحبان صنایع یا سـفته بازان 

و مقاطعه کاران پیوسـتند» (افراسـیابى، 1364، ص ص. 156-154).
    در نتیجـۀ اصالحـات ارضـى، کشـاورزانى کـه بهـره اى نبـرده بودنـد و دیگـر قادر به 
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کار کـردن بر سـر زمیـن نبودند، براى کارگـرى در کارخانجات به شـهرها مهاجرت کردند. 
مریـم در بازگویـى رؤیاهـا، آرزوهـا و حسـرت هایش از عالقـه به گل و طبیعـت و دریا، ما را 
بـه یـاد دریـاى شـمال و باغ هاى سـبز و پرگلش مى انـدازد. تأکیـد رادى بر عالقـۀ مریم به 
گل، عـالوه بـر این کـه گویـاى تـالش مریم بـراى زندگى اسـت، نشـان از وجـود نکته هاى 
ظریف تـر پنهـان در بطـن داسـتان اسـت. فضـاى غالب آثـار رادى، شـمال ایران اسـت، اما 
موقعیـت مکانـى نمایش نامـۀ از پشـت شیشـه ها تهـران اسـت، در آپارتمانى بـا پنجره هاى 
آهنـى کـه هیچ فضاى سـبزى اطـراف آن نیسـت. مریم عاشـق گل اسـت و در رؤیاهایش، 
خانـه اى بـزرگ را مى بینـد بـا حیاطـى کـه پـر از گل و درخت اسـت و این مسـئله، عالوه 
بـر این کـه مى تواند نشـانى از نوسـتالژى رادى نسـبت به زادگاهش باشـد، اشـاره اى اسـت 
بـه روسـتائیانى کـه در پى نتایـج اصالحات ارضـى، زمین هاى خـود را فروخته، به شـهرها 
مهاجـرت کردنـد و نـه تنهـا بهره اى از امکانات شـهرى نبردند، بلکه به طور کلـى، از اصل و 
طبیعت خود دور افتادند و در حسـرت، تسـلیم زندگى در فضاى خاکسـترى تهران شـدند، 
امـا بامـداد کـه نمـادى از جامعۀ روشـنفکر اسـت، بـه این امر بسـیار خطیر چنان کـه باید، 
توجهـى نـدارد، همان گونـه که در جریـان رویداد انقالب سـفید، واکنـش و حرکت مؤثرى 

از روشـنفکران دیده نشد.
«مریـم: ... دلـم مى خواسـت یـه تیکه زمین داشـتیم پونصدمتر. یه جـاى دورـ  که آدم 

طبیعتو اون جـا حس کنه.
بامداد: خوبه. بعدش چى؟

مریـم: بعـدش... دویسـت مترشـو بـا سـلیقۀ خودمـون سـاختمون مى کردیـم. یـه 
سـاختمونى کـه پـر از پنجره باشـه. با شیشـه هاى رنگى، که بـوى درخت بده. بـوى آفتاب 
بـده. بعـد، بقیـۀ زمینـو هـم گل کارى مى کردیـم. گالى مریـم و اطلسـى. یه جـورى آبم از 
میـون گال رد مى شـد. چقـدر خوبـه کـه آدم صوبـا بـا بـوى گل از خـواب بیـدار شـه. بعد 

پنحره هـا رو کنـار بزنـه آفتـاب بیاد.
بامداد: / مشغول مطالعه است/ آره... خیلى خوبه» (رادى، 1346، ص. 10).

در سـکوت روشـنفکران، اصـول نوزده گانـۀ انقـالب سـفید در حـال اجرا بـود و یکى از 
آن اصـول، چنـان کـه ذکـر کردیم، فـروش سـهام کارخانجات دولتـى بود که سـبب ایجاد 

شـد. صنعتى  بورژوازى 
در برنامـۀ صنعتـى شـدن رژیـم، ابتـکار  عمل هـاى خصوصى کامًال تشـویق مى شـدند. 
ایـن امـر زمینـۀ توسـعۀ بـورژوازى صنعتـى جدیـد را بـه وجـود آورد کـه تحـت قیمومت 
دربـار ظاهـر شـد. رژیـم جدید بـه منظـور جلوگیرى از رشـد بـورژوازى تجارى و تشـویق 
تولیـد داخلـى، محدودیت هـاى تجـارى و تعرفه هاى باالیـى را وضع کـرد. در همین جهت، 
سیاسـت اعطـاى امتیـازات مالـى، حمایـت تعرفـه اى، وام هـا و اعتبـارات آسـان، امتیـازات 
صنعتـى، معافیت هـاى مالیاتـى و امتیازهـاى انحصـارى در پیـش گرفتـه شـد و وام هـاى 
بانـک صنعـت بـه بخـش خصوصـى  افزایـش یافـت (بشـیریه، 1394، ص. 70). رژیـم در 

از پشت شیشه ها در پرتو تاریخ گرایى نو
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ظاهـر، بـه منظـور هدایـت منافـع گوناگـون از طریـق سـازمان هاى دولتـى، چارچوبـى بـا 
مسـئولیت اجتماعـى سـازمان ها بـه وجـود آورد، امـا در عمـل، سـاز و کار واقعى سیاسـت 
در پشـت سـازمان هاى رسـمى ادامـه مى یافت. بـه عبارت دیگـر، نمایندگـى منابع مبتنى 
بـر حامى پـرورى بـود. حامى پـرورى در واقـع،  عبـارت اسـت از روابـط میـان رژیـم کـه 
مى توانـد منابـع را توزیـع کنـد و منابع خصوصى که بـه نهادهاى عمومى دسترسـى دارد و 
خواهـان اعمـال نفوذ بر سیاسـت دولت و اسـتخراج منابع انـد (همان: 78). با رشـد فزایندة 
بـورژوازى، افـرادى نوکیسـه بـا نفـوذ در سیسـتم هاى ادارى و دولتـى، در همـۀ امـور از 
جملـه کشـاورزى و صنعـت سـرمایه گذارى کردند و بـه راحتى، زمین هاى شـهرى و حتى 
طبیعـت را تصاحـب کردنـد. اگرچه قشـر دولتـى یا بورژوا تـالش مى کند روشـنفکران را با 
خـود همسـو کنـد، امـا در این امـر موفق نمى شـود. نمود ایـن مسـئله را در نمایش نامۀ از 
پشـت شیشـه ها مـى بینیم، وقتى کـه خانم درخشـان از آرزوى داشـتن خانـه اى که دیده 

بـود، مى گویـد و بالفاصلـه آقـاى درخشـان تصمیـم بـه خریـد آن مى گیرد.    
درخشـان ها ابتـدا سـعى مى کننـد، بامـداد را ترغیـب کننـد کـه آپارتمـان یکـى از 
نزدیـکان ایشـان را خریدارى کند و وقتى پاسـخ مورد پسـندى از او نمى گیرنـد، از خانه اى 
ویالیـى کـه دیـده بودنـد، حـرف مى زننـد؛ خانـه اى که شـبیه خانـۀ رؤیاهاى مریم اسـت؛ 
شـبیه زمین هـا و باغ هـاى شـمال. گویـى خانـم درخشـان خانـه اش را بـر سـر خاکسـتر 

رؤیاهـاى مریـم مى سـازد.
«خانـم: یـه خونـه اى نظـر منـو گرفـت کـه از همـه سـر بـود. پونصـد متـر زمینـه که 

دویسـت متـرش رفتـه زیـر بنا.
آقا: یه ساختمون یه طبقۀ سنگى.

خانم: یه جوى آبم از تو حیاط مى گذره.
آقا: دلباز، آفتابگیر... چشم آدم روشن میشه» (رادى، 1346، ص. 30).

در ادامـه، آقـاى درخشـان کـه هنوز بـراى خرید خانه مطمئن نیسـت، سـعى مى کند 
راه دور و گرانـى خانـه را بهانـه کنـد، امـا بتول تمام تالشـش را مى کند کـه او را متقاعد به 

خریـد خانـه کنـد و با یـادآورى وام بانکى، در نهایت آقا وسوسـه مى شـود.
خانـم درخشـان کـه اغلـب بـا لباس سـفید دیـده مى شـود، نمـاد حکومـت و مجریان 
انقـالب سـفید اسـت کـه سـرمایه داران را بـه خدمـت گرفتـه و در جهـت منافـع خـود، با 
اعطـاى امتیازهـاى گوناگـون و وعده هـاى بسـیار، آن ها را جـذب نموده و به نوعـى با خود

شریک کرده است.
«آقا: یه خورده گرونه بتول جان، فکر پس انداز منم بکن.

خانـم: مـن خبرشـو دارم بانک تون به کارمنـداش صد هزار تومن وام سـاختمانى میده. 
فکرشـو بکـن. تابسـتون، وقتـى از پیچاى سـرباالى جادة پهلـوى مى زنى تو دنـده دو. پارم 
رو گاز فشـار مـى دى. بعـدش از دور، خونـۀ ییالقى مـون غـرق چسـبکاى سـبزه، پیـداش 
مى شـه. /ناگهـان/ حبیـب از مـن مى پرسـى، همیـن فـردا بـرو یـه چم ریـز بنویـس و نقداً 
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قولنامـه ش کن...
آقـا: اتفاقـاً حـاالم واسـه خریـد خونه هـاى ییالقى فصـل مناسـبیه... نه! مثـل اینکه بد 

نیـس. منم وسوسـه شـدم. امـا عجیب پى هـاى محکمى داشـت.!
خانم: دلم مى خواد خونه رو به اسم من کنى. به ام قول داده بودى...» (همان).

تحـت تأثیـر «انقـالب سـفید»، مهاجـرت از روسـتا بـه شـهرها افزایـش پیـدا کـرد و 
زندگى هـاى آپارتمانـى در شـهرهاى بـزرگ گسـترش یافـت و با گسـترش شهرنشـینى و 
رشـد طبقـۀ متوسـط شـهرى، فاصلـۀ طبقاتـى در جامعـه افزایـش پیـدا کـرد و در نتیجۀ 
فسـاد در دسـتگاه هاى دولتى، عده اى به واسـطۀ داشـتن مناسـبات با مقام هاى مسـئول و 
اسـتفاده از رانـت، بـه قـدرت و ثروت دسـت پیـدا کردند. نویسـندگان و فرهنگیـان در این 
دوره، به لحاظ وضعیت مالى و معیشـتى، عموماً قشـر متوسـط یا فقیر بودند و روشـنفکران 
نیـز عمومـاً سـرخورده از اسـتبداد در فقـر و انـزوا بـه سـر مى بردنـد. البته، تعـداد دیگرى 
از روشـنفکران، اوضـاع اقتصـادى بهترى داشـتند و غرق در مسـائل ایدئولوژیـک، از آن چه 
در الیه هـاى مختلـف اجتمـاع در حـال وقـوع بـود، غافـل بودند یا تنها به نوشـتن شـعر و 
داسـتان  بـراى ثبـت رخدادهاى تاریخ بسـنده مى کردند... کـه درك این مسـئله مى تواند، 
پاسـخ برخـى از پرسـش ها دربارة شـخصیت روشـنفکر نمایش نامه باشـد؛ پرسـش هایى از 
قبیـل: چـرا بامـداد از آپارتمانـش بیـرون نمى آید؟ چرا پایش معلول اسـت؟ چـرا زندگى را 
از پشـت شیشـه تماشـا مى کند؟ این چوب را جامعۀ روشـنفکرى زیر بغل بامداد قرار داد. 
بعیـد نیسـت، رادى مى خواسـته به طور پوشـیده، از فشـارى کـه جامعۀ روشـنفکرى بر او 
اعمـال مى کنـد، سـخن بگوید؛ فشـارى که از روشـنفکر متفکر، یک انسـان علیل و منفعل 

و بى ثمـر سـاخته کـه فقط بـه نوشـتن تخیالت ذهنى خود مشـغول اسـت.
بامـداد مى دانـد کـه زندگى پشـت شیشـه ها جریـان دارد و حـوادث با شـتاب در حال 
وقـوع هسـتند، امـا انـگار محکـوم به نشسـتن پشـت میز و سـیاه کـردن کاغذهایى اسـت 
کـه جـز خـودش کسـى نمى خوانـد. او روشـنفکرى اسـت کـه حرف هایـى بـراى گفتـن 
دارد کـه بیـخ گلویـش مانـده، ولـى نـه مى تواند به کسـى بگویـد، نـه مى تواند بنویسـد. از 
ایـن رو، تصمیـم دارد زندگـى خـودش را مومیایـى کنـد و آن چـه را از تباهى و فسـاد رو به 
گسـترش در جامعـه مى بینـد، ثبـت کند. رادى این فسـاد جـارى را به مگس هایى تشـبیه 
کـرده کـه به وسـیلۀ حکومـت و سـردمداران نظام سـرمایه دارى در حال پراکنـدن در تمام 
دنیـا هسـتند و بامـداد مى خواهـد بـا نوشـتن، آن هـا را ثبـت کنـد تا چـاق و فربه نشـوند. 
مى خواهـد جلـوى رشـد جریان ویران کننـده را بگیرد، ولـى در عمـل کارى نمى کند. پس، 
نتیجه اى که حاصل مى شـود، شـتاب انقالب سـفید در اجراى اصالحات و رشـد بورژوازى 

و تباهـى در عمـق همـۀ امور جارى کشـور اسـت.
«بامـداد: / بلنـد مى شـود. بـا چـوب زیـر بغـل مـى رود دم پنجـره./ وقتى فکـر مى کنم 
کـه فرصـت کوتاهـى در پیـش دارم، این منو بیشـتر بـه این میـز نزدیک مى کنـه. اونوقت 
خودمـو مى نشـونم پشـت ایـن میـز و کاغذهـا رو یکـى بعـد از دیگرى سـیاه مى کنـم./ به 

از پشت شیشه ها در پرتو تاریخ گرایى نو
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بیـرون نـگاه مى کنـد/ در حالـى کـه... پشـت سـر مـن، از کنـار ایـن پنجـره، زندگـى مثل 
نسـیم مى گـذره. و مـن .../ مکـث/ بیشـتر شـتاب مى کنم.

مریم: تو ـ واسه چى شتاب مى کنى؟
بامـداد:/ بـر مى گـردد./ بـراى اینکـه ثبـت بشـه... ایـن بـراى من یـه جور شستشـوى 
روحیـه. در واقـع مـن مى خـوام زندگـى خودمو مثل اجسـاد فراعنـۀ مصر مومیایـى بکنم. 

مومیایـى بکنـم که بمونـه....» (همـان: 20).
در حالى کـه بامـداد در حـال مومیایـى کـردن زندگى اسـت، درخشـان ها مشـغول کار 
و عمـل هسـتند. خانـم درخشـان پى درپـى ارتقـاى شـغلى مى یابـد و سـمت هاى باالتـر 
مى گیـرد. آقـاى درخشـان  بـا سـرمایه گذارى ها و راه انـدازى صنایـع و تولیـدات، روز به روز 
ثروتمندتـر و قدرتمندتـر مى شـود. پسـر درخشـان ها بـه سـرعت بـزرگ مى شـود و بـراى 
ادامـه تحصیـل بـه خـارج از کشـور مـى رود و بـا دختـرى خارجـى ازدواج مى کنـد و بـه 
کشـور بـر مى گـردد، صاحب فرزند مى شـود و به یـارى پدر و مـادرش، قراردى هفت سـاله 
بـا وزارت راه مى بنـدد و زیرسـازى کلیـۀ خطـوط آهـن ایران بـه انحصار خانوادة درخشـان 
در مى آیـد. البتـه، خانـم درخشـان کـه نماد قـدرت حاکم اسـت، مکـرر به آقاى درخشـان 
کـه نمـاد قشـر بـورژوازى اسـت، با تحقیـر یـادآورى مى کند کـه اگر ثـروت و اعتبـارى به 
دسـت آورده، در سـایۀ حمایت ها و قدرت او بوده اسـت. کارکرد سیاسـى حامى پرورى، هم 
در درون دربـار و هـم در بوروکراسـى، ایجـاد رابطه اى وابسـته میان بـورژوازى و دولت بود. 
از ایـن رو، بـورژوازى در موقعیتى فرودسـت قرار داشـت و به تدریج در حکومت ادغام شـد؛ 
واقعیتـى کـه امنیـت منابع مسـتقر را تضمیـن مى کرد و یکـى از پایه هاى وضـع موجود را 

تشـکیل مى داد (بشـیریه، 1395، ص. 81).
«خانم: ولى... حبیب ! مثل اینکه منو فراموش کردى.

آقا: من؟ تو رو فراموش کردم؟ چطور ممکنه؟ من هر چى دارم از تو دارم.
خانـم: درسـته. همـه چیـز تـو به نـام من ثبتـه. حتـى ایـن کارخونـه» (رادى، 1346، 

ص. 77).
بـه نظـر مى رسـد در نمایش نامـۀ از پشـت شیشـه ها، قهرمـان اصلـى مریـم اسـت که 
نمـادى از طبقـۀ نیمه روشـنفکر و مـردم عـادى جامعه اسـت که میان دو قشـر روشـنفکر 
و حکومـت و وابسـتگانش، بى گنـاه زندانـى شده اسـت. دیوارهـاى محکـم، در و پنجره هاى 
آهنـى، هـواى نمنـاك و مسـموم آپارتمـان، دور افتادن از دنیـا و بقیۀ آدم هـا، تداعى کنندة 
فضـاى زنـدان اسـت کـه در سـال هاى دهـۀ چهـل، پـر از روشـنفکران و نیمه روشـنفکران 

معتـرض بـه اقدامـات دولـت و حکومت بوده اسـت.
«مریـم: مى دونـى االن چـى حـس مى کنـم؟ میـون ایـن دیـواراى محکـم، میـون 
ایـن دراى آهنـى، حـس مى کنـم ذره ذره دارم مـى رم فـرو. حـس مى کنـم تـو یـه جزیـرة 
دور، مونـد م و از دنیـا بریـده شـد  م. حـس مى کنـم، حـس مى کنـم اون طـرف زمیـن...»

(رادى، 1346،ص. 40).
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تاریخ گرایـى جدیـد بـا برجسـته سـاختن روایت هـاى تاریخـى سرکوب شـدة گروه هاى 
درحاشـیه مانـده، روایت هـاى تاریخـى را واسـازى مى کنـد تـا متـن آزاردهنـده اى را که در 
زیـر متـن اصلى پنهان مانده اسـت، آشـکار سـازد؛ تجربه هـاى انسـان هایى که با اسـتناد به 
روایـت تاریخـى، مـورد سـتم قـرار گرفته انـد (تایسـن، 1394، ص. 477). در نمایش نامۀ از 
پشـت شیشـه ها، مریـم یک انسـان معمولـى و نماد مـردم عادى جامعه اسـت کـه آرزوها و 
حسـرت ها و اشـک ها و لبخندهـا و صبـورى غیـر قابـل وصفـش، بازگو کنندة خواسـته هاى 
سرکوب شـده و آرمان هـاى نادیـده  گرفتـه  شـده و سـکوت و شـکیبایى بخشـى وسـیع از 
جامعـه اسـت کـه على رغـم نادیده گرفته شـدن، بـار تاریخ را بـه دوش کشـیده اند. مریم نه 
دغدغه هـاى روشـنفکرى دارد و نـه جاه طلبـى درخشـان ها را، بلکـه بـه دنبـال یـک زندگى 
سـاده و معمولـى اسـت؛ دیـدار بـا خواهـرش، قـدم زدن زیـر بـاران، سـفر، بـازى و گل کـه 
همـۀ این هـا نماد شـور زندگى اسـت، امـا همین خواسـته هاى به ظاهر سـاده نیز در سـایۀ 
خودبینـى و آرمان گرایى هـاى بى ثمـر بامـداد تبـاه گردیده، خاکسـتر مى شـود. مریم(قشـر 
نیمه روشـنفکر و مـردم عـادى جامعـه) بـا تکیـه بـه بامداد(قشـر روشـنفکر) و دل بسـتن و 
اعتمـاد بـه او و اندیشـه هایش، در پـى تحقـق آرمان هـا و آرزوهایـش اسـت؛ آرمان هایـى 
کـه کامـًال ابژکتیـو بـوده، از جنس زندگى  اسـت و بـا آرمان هـاى سـوبژکتیو و ایدئولوژیک 
جامعـۀ روشـنفکرى قرابـت چندانى نـدارد. از طرفى بـراى تأمین زندگى، ناچار به معاشـرت 
و ارتبـاط بـا جامعـۀ دولتـى و قشـر نوظهـور بـورژوازى اسـت، امـا با گذشـت زمـان متوجه 
مى شـود، نـه تنهـا آرزوهـا و خواسـته هایش محقـق نشـده اسـت، بلکـه جوانى و طـراوت و 
و همـۀ انـدك  بهانه هـاى خوشـبختى را هـم دارد از دسـت مى دهـد. اندوهگیـن و افسـرده 
مى شـود، امـا دسـت از تـالش بـراى زندگى برنمى دارد و سـعى مى کنـد، بامـداد را به حرف 
زدن و اقـدام وادار کنـد و وقتـى بـه کلـى از او ناامیـد مى شـود، با پـرورش و نگهـدارى انواع 
گل در خانـه، دلـش را گـرم مى کنـد و بـه جلسـۀ روضـه مـى رود تـا بلکـه بـار اندوهـش را 
سـبک کنـد کـه در این جـا، شـرکت مریـم در جلسـه هاى روضـه، بازگشـت بـه مذهـب در 
دهه هـاى چهـل و پنجـاه  را تداعـى مى کند. در مجموع، روشـنفکران اولیه ضـد دین بودند. 
بـر عکـس روشـنفکران جـوان دهۀ 1970 به اسـالم بازگشـتند و بـا تأکید گزینشـى بر آن، 

اسـالم را در قالـب یـک ایدئولـوژى انقالبـى عرضه کردنـد (بشـیریه، 1395، ص. 111).
گاهـى نیـز جامعـۀ روشـنفکرى به خـود مى آیـد و مى خواهـد اقدامى کند، امـا متوجه 
مى شـود زمـان از دسـت رفته اسـت و چوبـى که زیـر بغـل دارد، حرکت را مختـل مى کند. 
مریـم بـه بامـداد یـادآورى مى کنـد کـه هفـده سـال از ازدواجشـان گذشـته و با یـادآورى 
خاطـرة پرشـور آشـنایى اش بـه او، انـگار او را متوجـه مى کنـد کـه از زندگـى واقعـى و 
آرمان هـاى گذشـته دور شده اسـت. مریـم بـه پیرمـردى اشـاره مى کنـد کـه در مجلـس 
میهمانـى بـود و بامـداد رفتارهـاى پرنشـاط او را عارى از معنا دانسـته بـود. صداهاى ذهن 
بامـداد دوبـاره شـروع مى شـود، اما انگار بر اثـر حرف هاى مریـم تلنگرى خـورده و  متوجه 
از دسـت دادن سـال هاى طالیـى زندگـى شـده باشـد، به صدا توجـه نمى کنـد و بر عکِس 

از پشت شیشه ها در پرتو تاریخ گرایى نو
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همیشـه بـه حرف هـاى مریـم بـا دقت گـوش مى دهـد و توجه مى کنـد و حتى از حسـرت 
داشـتن فرزنـد مى گویـد و بعد، از مریم که به وضوح افسـرده شـده، مى خواهـد با هم براى 
شـام بیـرون برونـد؛ بـه مینى گلـف، همان جایـى کـه ابتـداى نمایش نامـه، از صحبت هاى 
مریـم دریافته ایـم کـه شـبى براى شـام به آن جـا رفته انـد و گویا، تنهـا مورد بیـرون رفتن 
دو نفـرة آن هـا در طـول متـن تـا این جـا (حدود 15 سـال) بوده اسـت. در واکنش بـه اندوه 
مریـم در از دسـت رفتـن جوانى اش، پیشـنهاد اسـتخدام خدمتـکار را مى دهـد؛ چیزى که 

تا حـدودى رنگ بـورژوازى دارد. 
«مریـم: موهات داره سـفید میشـه عزیـزم. این عالمت اونـه که ما داریم پیر میشـیم... 
آره 7 هفتـۀ آینـده هیودهمیـن سـال زندگى مـون شـروع میشـه. چـه زود گذشـت! مایلى 

شـب سـالگردمونو یه جشـن مختصر بگیریـم؟» (رادى، 1346، ص. 41).
بامداد(روشـنفکر) متوجـه مى شـود کـه بعـد ایـن همه سـال، نه تنها نتوانسـته اسـت 
مریـم (قشـر نیمه روشـنفکر و مـردم عـادى) را بـا خـود همسـو کنـد و او را بـه پذیرفتـن 
مرزهـاى مشـخصى کـه ایدئولـوژى روشـنفکرى اسـت، وا دارد، بلکـه بـا فاصلـه گرفتن از 
جامعـه و برگزیـدن انـزوا و دورى از زندگـى واقعـى، حتـى قشـر عـادى و نیمه روشـنفکر 
را از خـود و زندگـى واقعـى دور کرده اسـت. از این جـا خدمتـکار کـه اسـمش معصومـه 
اسـت و نماینـدة قشـر زحمتکـش و معصـوم و نادیـده گرفته شـدة جامعه اسـت، وارد متن 
مـى شـود. او هـم  ماننـد بامـداد و مریـم کـه همیشـه خاکسـترى پوش هسـتند، پیش بند 
خاکسـترى بسته اسـت و بـه زودى، مـورد بى مهـرى مریـم واقع مى شـود. انـگار مریم تمام 
سـرخوردگى ها و بـه قـول خانـم درخشـان، عقده هایش را بر سـر دختر خدمتـکار مى ریزد 

و در نهایـت او را اخـراج مى کنـد.
در تحلیـل رابطـۀ خانـم درخشـان کـه مدیـر مدرسـه اسـت، با مریـم و رابطـۀ مریم با 
دختـر خدمتـکار، مى تـوان گفـت که ایـن نمایش نامـه، به نوعى تابـع قاعدة فوکویى اسـت 
کـه نمودهـاى قدرت به شـکلى شـبکه وار، در سـطح جامعه حضـور دارند و تنهـا متعلق به 
رئـوس هـرم اجتماعـى نمى شـوند، بلکـه هـم در رأس و هم در قاعـده، به اشـکال مختلف 
حضـور دارنـد (هاشـمى، 1394، ص. 103)، امـا قـدرت در رابطـه بـا شـخصیت هاى ایـن 
نمایش نامـه بـر خـالف نظریۀ فوکو، مولد و دوسـویه نیسـت، زیرا مى بینیم مریـم در مقابل 
اعمـال قـدرت خانم درخشـان و دختـر خدمتکار در برابر پرخاشـگرى مریـم و حتى بامداد 
در بحـث بـا آقـاى درخشـان، مقاومتى از خود نشـان نمى دهد. آقاى درخشـان، بامداد را به 
چالـش مى کشـد و شـیوة زندگـى او را نقـد مى کند. اگرچـه بامداد آن ها را به شـکل مگس 

مى بینـد، امـا خواننـده بـه راحتى حرف هـاى آقاى درخشـان را تأییـد مى کند.
آقـا از خـودش و کارهـا و نتایـج کارهایش در جامعه- مرغـدارى و تولید مرغ- مى گوید 

و بى ثمـرى بامـداد را به او گوشـزد مى کند.
«... باالخـره یکى مـون اشـتباه مى کنیـم. باالخـره راه یکى مـون باطـل و قالبیـه...»

(رادى، 1346،ص. 60).



350167

ـــــــــ ۵   ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸

و از بامداد سـؤال بسـیار مهمى مى پرسـد. در حقیقت ایدئولوژى او را پرسش مى گیرد؟ 
و پاسـخى کـه بامـداد مى دهـد، نـه تنهـا درخشـان را بـه تمسـخر و خنـده وا مـى دارد که 
باعـث ناامیـدى خواننـده اى مى شـود که تا این جـا منتظر یک حـرف یا حرکـت قابل دفاع 
از جانـب بامـداد بوده اسـت. در ادامـه، آقـا حقیقت گزنـده اى را به بامداد یـادآورى مى کند؛ 
این کـه على رغـم فلسـفه دانى، فقـط فلسـفه بافى مى کنـد و زندگـى را نمى شناسـد و با زیر 

پـا انداختـن، آن را بى قـدر و ارزش مى کند.
«آقا: به نظر شما زندگى چیه؟

بامداد: به نظر من یه جفت بند کفش سیاه واسه یه پوتین قهوه اى» (همان).
در پایـان، در حالى کـه درخشـان ها بـراى نوه شـان کـه نمـاد ثمـرة سیاسـت هاى رژیم 
و روابـط بـا حکومت هـاى خارجـى اسـت، جشـن تولـد گرفته اند و بـه فعالیـت اقتصادى و 
اجتماعـى و فرهنگـى خـود ادامـه مى دهنـد، مریـم پیـر و بازنشسـته مى شـود و نـه تنهـا 
آرزوهـاى نـاکام مانـده اش را از یـاد مى بـرد، بلکـه حتـى قولـى را نیز که بامداد سـى سـال 
قبـل بـه او داده بـود، بـه یـاد نمـى آورد و به تنها چیـزى که فکـر مى کند، بـه دام انداختن 

موش هـا و گل هـاى اطلسـى اسـت کـه مـرگ و تباهـى  و بدبختـى را تداعـى مى کنند.
«بامداد: اونوقت من بهت یه قولى داده بودم؟

مریم: / فکر مى کند/ نه... یادم نمى آد. چى بود؟
بامداد: قول داده بودم که هر وقت کتابم تموم شد 

مریم :/ خیلى دور به یاد مى آورد/ آها... آها
بامداد: مثل اینکه داره یادت میاد

مریم:یه چیزایى... گفته بودى سى سال
بامـداد: حـاال مى خـوام بـه وعـدة خـودم وفـا کنـم./ از کشـوى میـز یک دسـته کاغذ 

مـى آورد./ بیرون 
مریم : همه ش... همینه؟

بامداد: بیشتر از این نشد» (همان: 89).

نتیجه گیرى
در تحلیـل نمایش نامۀ از پشـت شیشـه ها از منظـر تاریخ گرایى نو، مى توان ریشـۀ برخى از 
مسـائل مهـم سیاسـى و اجتماعى را یافت که نقـش عمده اى در تحـوالت جامعه و حوادث 
تاریخـى سـال هاى بعـد داشـته اند. رژیم پهلـوى کـه در سـال هاى 1341 و 1342 با انجام 
اصالحـات، سـعى در یکدسـت کـردن جامعـه، نوگرایـى از باال و ایجـاد پایـگاه اجتماعى و 
امنیـت سیاسـى در محافظـت از خـود و منافع حکومت داشـت، باعث ایجـاد مخالفت هایى 
در میان اقشـار مختلف شـده بود. رادى به شـکلى موشـکافانه در آثار خود، حوادث جارى 
و نتایـج آن هـا را بازتـاب مى دهـد و بـر ناکارآمـدى روشـنفکران در ایـن عرصـۀ تعارض ها 
تأکیـد مى کنـد و بـه همـان میزان که اسـتبداد و رژیم اقتدارگـرا را در قربانـى کردن مردم 

از پشت شیشه ها در پرتو تاریخ گرایى نو
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عـادى مقصـر مى داند، سـکوت جبرى یا خودخواسـتۀ روشـنفکران را نیز ویرانگـر مى داند. 
رادى در ایـن نمایش نامـه، اگرچـه به وضـوح از زمان و تاریخ و رویدادهاى تأثیرگذار سـخن 
نگفتـه، امـا  اتفاقـات تاریخـى را بـه شـکلى هنرمندانـه در پوشـش شـخصیت ها و وقایـع 
نمادیـن نمایش نامـه مطـرح کرده اسـت و بـا توصیـف بخش هایـى از زندگـى گروه هایـى 
کـه تاریـخ ایـن دوره را شـکل داده انـد، به خصوص اقشـارى که غالبـاً در تاریخ گم شـده یا 
در روایت هـاى تاریخـى بازگـو شـده اند و حضـور پـر رنگـى ندارنـد، سـعى دارد بـه زوایاى 

مغفول مانـدة تاریخ اشـاره کند.
    به نظر مى رسد، رادى نه تنها مانند بسیارى از نویسندگان و هنرمندان هم عصر 
خویش، تحت فشار خفقان ناشى از استبداد بوده است، بلکه تحت فشار جامعۀ روشنفکرى 
در سال هاى 1340-1350 نیز بوده است. از این رو، در نمایش نامۀ از پشت شیشه ها، به طور 
نمادین به نقد جریان روشنفکرى پرداخته است؛ روشنفکرانى که با انزوا و دورى گزیدن از 
جامعه و نظاره کردن وقایع از پشت اخبار و کتاب ها و گزارش هاى نه چندان شفاف، از مردم 
عادى فاصله گرفته اند و از دردهاى آن ها بى خبرند. در مقابل، با اشاره به فعالیت هاى مؤثر 
قشر بورژازى در جامعه، رشد و پیشرفت آنان را در عرصه هاى فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى 
و سیاسى، هر چند در سایۀ حمایت هاى رژیم، یادآور مى شود و عامل نابودى قشر متوسط 
و عادى جامعه و تباهى فرهنگ را ناشى از اقدامات دولت، فساد دستگاه هاى دولتى و سلطۀ 

ایدئولوژى ناکارآمد روشنفکران مى داند.
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بومى  مقالۀ «جادوهاى  نویسندة  عبداللهیان،  حمید  تردید  آگاه،  خوانندة  براى  گرچه 
پژمان  عباس  صالحیت  در  ایران»  در  جادویى  رئالیسم  بومى سازى  کتاب  نقد  شده: 
(عبداللهیان،1397،ص. 58) و زبان منابع انتهاى مقالۀ ایشان دلیل متقنى بر زیر سؤال بردن 
بقیۀ متن است، به احترام ساعاتى که وى براى نوشتن این مقاله گذاشته است، به چند نکته 

در پاسخ به نوشته هاى مقالۀ مذکور پاسخ مى دهم. 
رئالیسم  بومى سازى  کتاب  در  شده  بررسى  رمان هاى  برخى  دربارة  محترم  منتقد  1ـ 
جادویى در ایران چنین نوشته است: «غیر از اولین جملۀ روزگار سپرى شدة مردم سالخورده 
دولت آبادى کدام عنصر آن جادویى است؟ جز گرگ اجنبى کش در رازهاى سرزمین من 

براهنى، کدام جزء آن رئالیسم جادویى است؟» (همان: 57). 
در پاسخ باید گفت: عالوه بر اولین جملۀ روزگار سپرى شدة مردم سالخورده نوشتۀ 
یافت که از  اثر مى توان  این  رئالیسم جادویى در  مؤلفه هاى  دولت آبادى، موارد فراوانى از 
آن جمله اند: استفاده از فضاى وهم آلود و باورهاى جادویى مردم (دولت آبادى،1389، ص. 
بازگشت  همان: 327)،   ) اشباح  حضور  و...)،  پرى  (همان: 181  و  جن  با  زندگى  و..)،   8
مردگان به زندگى (همان: 614)، استفاده از جریان هاى تاریخى و اسطوره اى و تولد نوزادانى 
حضور  و  خارق العاده  قابلیت هاى  با  پشمالو  موجودى  یا  و  مار  ـ  دختر  همچون  عجیب 
با  نوزادانى  تولد  و  طوالنى  عمرهاى  داشتن  مثل  غیرعادى،  ویژگى هاى  با  شخصیت هایى 
چهرة غیرانسانى(همان: 579)، سگى که خطر را حس مى کند و به صاحبش هشدار مى دهد 
و غیره. از این دست ویژگى ها در رمان روزگار سپرى شدة مردم سالخورده اثر دولت آبادى 
فراوان است. ویژگى هایى که رمان را با رئالیسم جادویى پیوند داده است، اما منتقد محترم، 

چگونه اثر را مطالعه فرموده و فقط جملۀ آغازین آن را دیده  است؟.
 در رمان رازهاى سرزمین من اثر براهنى نیز در کنار گرگ اجنبى کش، حسن میرزا از 

 محسن حنیف 
 mhanif@khu.ac.ir عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه خوارزمی

نقِد نقد 
«         :   »  
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قدرت فراواقعى برخوردار مى شود. این شخصیت بعد از تسلطش بر خواندن آیاتى از کالم اهللا 
مجید و به گریه انداختن شنوندگان، قدرت نامرئى شدن از چشم دیگران را پیدا مى کند 
(براهنى،1367، ص. 355)، همچنین رقیه که پیشتر در «شهر نو» روسپى بوده، پس از توبه، 
داراى قدرت کشف و شهود مى شود (همان: 629). عالوه بر این ها، تقدیرباورى، استفاده از 
جنبه هاى فراواقعى فرهنگ عامه از جمله: شخصیت هاى داستانى همچون مادربزرگ ساحره 
و پدربزرگ ساحر (همان: 319)... از دیگر ویژگى هاى رئالیسم جادویى این اثر است. بیش از 
این  موارد را مى توان در پایان نامۀ محسن باقرى، با عنوان «بررسى رئالیسم جادویى و بازتاب 
آن در آثار داستانى رضا براهنى» یافت. این پایان نامه در سال 1390 در دانشکدة ادبیات 
و زبان هاى خارجى دانشگاه عالمه طباطبایى، دفاع شده است. عدم توجه به این پایان نامه 
از دالئل شتابزدگى منتقد محترم در نادیدن موارد فراواقعى در رمان رضا براهنى محسوب 

مى شود.
به  بخش  دقیق  مطالعۀ  جاى  به  جادویى  رئالیسم  کتاب  محترم  منتقد  متأسفانه  2ـ 
بخش کل کتاب، احتماالً همچون معدود اساتید پرمشغلۀ زمانۀ خودمان، نگاهى به فهرست 
منابع انداخته اند، یک پاراگراف از اول و چند پاراگراف از وسط و چند پاراگراف از آخر را از 
نظر گذرانده اند و حاصل آن شده مقاله اى غیرقابل دفاع. اگر خود چند سالى در این عالم 
کتاب را حداقل صفحه به صفحه  «آکادمیک» نبودم، شاید مى گفتم منتقد محترم حتماً 
ورق زده اند و چیزى در این خشت خام دیده اند که به چشم نیامده است. احتماالً این اثر را با 
پایان نامۀ ارشد و دکترى اشتباه گرفته اند و حاصل چند سال زحمت را با تورقى بسیار سطحى 
به روش شرکت در جلسات دفاع، داورى فرموده اند. میزان ارجاعات نقد منتقد محترم به کتاب 
بومى سازى رئالیسم جادویى در ایران نیز بیانگر این مطلب است. کل مقالۀ انتقادى ایشان 
شامل دو صفحه دربارة فهرست منابع کتاب بومى سازى است، یک صفحه و نیم دربارة مقدمۀ 
سه صفحه اى نویسندگان و به جز این، فقط به صفحات 77 و 100 کتاب ارجاع داده اند. در 
آخر هم بدون هیچ گونه بررسى بقیۀ کتاب و معرفى بخش هاى آن و برشمردن دالیل محکم 
براى انتقادهایشان نوشته اند: «فصل هاى سوم به بعد از بخش دوم آن قدر بى ارتباط و ذوقى 
است که ترجیح مى دهم از پرداختن به آن صرف  نظر کنم»(عبداللهیان،1397، ص. 60). 
در حالى که مى دانیم، کلى گویى براى متهم کردن و انتقاد از چنین کارى، دور از نگارش 

حرفه اى انتقادى است. 
3ـ منتقد محترم در جاى دیگرى نوشته اند که کسانى مثل غالمحسین ساعدى، شمس 
لنگرودى، و منیرو روانى پور سال ها پیش رئالیسم جادویى را بومى کرده اند و «دیگر تحقیق 
این دو بزرگوار در هنگام فروکش کردن و تا حدودى کنار گذاشته شدن آن مکتب نمى تواند 
برده اند،  نام  محترم  منتقد  که  عزیزانى  باشد» (همان: 54).  داشته  بومى سازى  در  سهمى 
نویسنده اند نه منتقد و به تحلیل و بررسى روش هاى بومى سازى رئالیسم جادویى بر مبناى 
نظرى نپرداخته اند. مضاف بر این، با چنین اوصاف اساتید دانشگاه هاى غیرایرانى به بیراهه 
رفته اند که هزاران هزار صفحه کتاب و مقاله از دهۀ 90 میالدى تا امروز، دربارة رئالیسم 
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جادویى در کشور خود نوشته اند. 
منتقد محترم به جاى بررسى اثر، کلیت پروژة بررسى بومى سازى را این گونه زیر سؤال 
مى برند که این اثر «از تحقیق هاى دیرهنگامى است که اى کاش بیست سال قبل انجام 
مى شد» (همان: 52)، ولى چند جمله بعد مؤلفان کتاب بومى سازى رئالیسم جادویى در ایران 
را متهم به «ُمد گفتارى» (همان: 53) کرده اند. تکلیف کدام است؟ این اثر دیرهنگام است 
یا زودهنگام؟ سخن وى در این جا، مثل این است که بگوییم سیر حکمت در اروپاى فروغى 
به درد نمى خورد، چون ایشان کتابشان را صدها سال پس از تولید گفتمان سکوالریسم در 
اروپا نوشته اند. با چه دلیل و منطقى باید بپذیریم که نباید از بومى سازى رئالیسم جادویى 
در ایران حرف زد؟ آیا نویسندگانى چون اوا آلدیا1، خسوس بنیتو2، مگى آن باوورز3، وندى 
فاریس4 خیلى دیر به این فکر افتاده اند که دربارة رئالیسم جادویى حرف زده و کتاب و مقاله 
بنویسند؟ (نام و مشخصات آثار ایشان با تاریخ سال هاى انتشار آن ها در خالل سال هاى 

2004 تا 2012، ذیل شمارة ارجاعات آن ها درج شده است.)
 اگر ادعاى نویسندة مقالۀ «جادوهاى بومى شده» را مبنى بر دیرهنگام بودن انجام 
چنین تحقیقاتى بپذیریم، در آن صورت، خانم هگرفیلد حتماً از سر بى سوادى و نادانى کتابى5 
درباره رئالیسم جادویى در بریتانیا، آن هم در سال 2005 نوشته است؟ جالب این جاست که 
ارائه  بریتانیا»6  در  جادویى  رئالیسم  عنوان«بومى سازى  با  مقاله اى  همچنین  نویسنده  این 
داده است. یا باید بپرسیم چرا زامورا پارکینسون بعد از چاپ کتابش7 دربارة رئالیسم جادویى، 
در سال 1995 مقاله اى8 دیگر دربارة رئالیسم جادویى نوشته است. یا اندرو الیز9، کًال به بیراه 
رفته  است که در قرن بیست و یکم دربارة رئالیسم سوسیالیستى در شوروى صحبت مى کند. 
رئالیسم جادویى، هرچند هنوز هم شیوة نوشتارى مطرحى در جهان شمرده مى شود، اما 
اگر هم این گونه نبود، با مثال هایى که ارائه شد، قطعاً به این نتیجه مى رسید که نوشتن دربارة 
بومى سازى رئالیسم جادویى در ایران، آن هم براى اولین بار، گناهى شمرده نمى شود. عالوه  
بر این، با نوشتن انگشت شمار داستان رئالیسم جادویى، این شیوة نوشتارى بومى  نمى شود. 
اگر این گونه بود، در قرن بیست و یکم دربارة بومى سازى رئالیسم جادویى در بریتانیا مطلب 
نوشته نمى شد. هنوز در دنیا اساتید بزرگ اروپایى و امریکایى در حال بحث دربارة رئالیسم 
جادویى و حتى بومى سازى آن در کشور خود هستند. براى مثال: کنفرانسى که آدرس آن در 
پى مى آید، از کنفرانس هاى پرشمارى است که در همین چند سال گذشته، در این موضوع 

برگزار شده است: 
https://www.awpwriter.org/awp_conference/event_detail/5332

این کنفرانس توسط انجمن نویسندگان و برنامه هاى آموزشى در آمریکا برگزار شده است. 
نویسندگان و منتقدان دربارة تعریف هایى (بر جمع بودن کلمه تأکید مى کنم.) از رئالیسم 
جادویى، نه به عنوان مکتب و یا گونۀ ادبى، بلکه به عنوان یک سبک نوشتارى صحبت 

کرده اند. این کنفرانس در سال 2016م. برگزار شده است.
دو سخنرانى و کنفرانس زیر نیز دربارة رئالیسم جادویى مربوط به سال هاى 2019 و 
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2018م. است. یعنى سال ها بعد از آن مقطع زمانى که از نظر نویسندة مقالۀ «جادوهاى 
بومى شده» باید شمع این شیوة نوشتارى در جهان خاموش شده باشد.

سخنرانى دربارة رئالیسم جادویى:
http://hippocamp2019.hippocampusmagazine.com/sessions/making-the-
unbelievable-believable-in-memoir-magical-realism-for-non-believers/

کنفرانس در لیورپول دربارة رئالیسم جادویى:
https://call-for-papers.sas.upenn.edu/cfp/2018/02/09/reality-interrupted-new-
perspectives-on-magical-realism

   منتقد محترم در جاى جاى نقد خود، بیش از ده بار از لفظ مکتب و یا ژانر براى اشاره 
به رئالیسم جادویى استفاده کرده اند(عبداللهیان، 1397، ص ص. 53، 54، 55، 56، 57، 
59، 60) و انتقادهاى خود را بر این فرض قرار داده اند که نویسندگان بومى سازى، رئالیسم 
جادویى را یک مکتب یا ژانر ادبى تعریف کرده اند. در حالى که با کمى دقت مى توان دید 
که نویسندگان اثر بومى سازى، هیچ گاه به رئالیسم جادویى لقب مکتب یا ژانر نداده اند و
کلى  جمع بندى  کنند.  تعریف  آن را  ژانر  یا  مکتب  عنوان  به  نکرده اند  سعى  نتیجه،  در 
نویسندگان کتاب این بوده که رئالیسم جادویى شیوه اى نوشتارى است که تکنیک هاى آن 
برگرفته از تکنیک هاى روایى مختلف است. هرچند به نظرات اندیشمندان ایرانى و غیرایرانى 
هم که در این باره دیدگاه هاى مختلف و متفاوتى هم داشته اند، اشاره کرده اند و حق هر اهل 
ادبیاتى دانسته اند که این شیوة نوشتارى را سبک نوشتارى بداند یا گونۀ ادبى و یا حتى آن 

را از مشتقات رئالیسم به شمار آورد.
4ـ در این نقد به نویسندگان خورده گرفته  شده که چرا نوشته اند: «خاستگاه ادبیات 
گذاشته اند؛  نویسندگان  «بى دقتى»  پاى  آن را  و  ص55).  (همان:  است»  غرب  داستانى 
کمترین مطالعه در مورد شکل گیرى ادبیات داستانى این مطلب را روشن مى کند که بین 
ادبیات داستانى از یک سو و رمانس، قصه، افسانه و حکایت از سوى دیگر، تفاوت هاى بنیادین 
معرف شناسانه است. منتقد محترم بدون در نظر گرفتن تفاوت هاى اساسى این دو، مرتکب 
چنین اشتباهى شده اند. گرچه گونۀ «رمان» از قصص و حکایات سود برده، داراى پیرنگ، 
شخصیت و رئالیسمى است که در آثار روایى پیش از آن مرسوم نبود. رئالیسمى که «در 
مجموع سرشتى انتقادى و ضدسنتى و نوآورانه دارد و شیوه اش این است که فرد پژوهشگر 
بررسى  به  و  برهاند  سنتى  اعتقادات  و  گذشته  فرضیات  تمامى  بند  از  را  خود  ذهن  باید 
جزئیات تجربه بپردازد» (الج، 1386، ص. 17). در این که خاستگاه ادبیات داستانى به معناى 
فیکشن، غرب است و نویسندگان هند، ایران و ... به پیروى از آن اسلوب، داستان نوشتند 
شکى نیست، اما با تمام این اوصاف، اگر باز هم منتقد محترم مى پرسند که چرا به پیروى از 
اغلب قریب به اتفاق صاحب نظران ایرانى و غیرایرانى گفته  شده که خاستگاه ادبیات داستانى 
غرب است؟ باید اضافه کرد: زیرا اصل و اساس رمان و داستان کوتاه، زمانمند و مکانمند بودن 
آن است و این ژانر ادبى ریشه در فلسفۀ مدرن غربى دارد. رمان ریشه در تغییرات تفکرات 
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دینى اروپا دارد. رمان ریشه در تغییر سیستم اقتصادى اروپا دارد. اگر این طور نبود، به آثارى 
همچون حسین کرد شبسترى، فلک نازنامه و سمک عیار نیز باید رمان گفته مى شد و چون 

کتاب گلستان نیز پر از حکایات کوتاه است، باید سعدى را پیشگام داستان کوتاه شمرد! 
5ـ منتقد محترم در جاى دیگرى دربارة «ریشه دار بودن اسطوره هاى ایرانى» نوشته اند: 
«مگر اسطورة بى ریشه هم داریم؟» (عبداللهیان،1397، ص.56.) پاسخ این است که بله، 
داریم. آشنایى بیشتر منتقد با ادبیات اروپا شاید ایشان را مجاب مى کرد که چنین ننویسند. 
شاخه اى در اسطوره شناسى است به نام «اساطیر ساختگى»10 مثل اوسیان اثر مک فرسون، 
یا داستان هاى اساطیرى ویلیام بلیک و چرا جاى دورى برویم؟ ارباب حلقه ها و صدها داستان 

اساطیرى ساختگى دیگر.
نوشته اند:  اثر  این  نویسندگان  چرا  که  گرفته اند  ایراد  درجایى  محترم  منتقد  6ـ 
«نویسندگان آن سامان[یعنى دنیاى غرب] در پایه ریزى اولیۀ رئالیسم جادویى در آمریکاى 
التین نیز نقشى انکارناپذیر داشتند» (همان: 57). مداقۀ بیشتر در متن کتاب معلوم مى کند 
این  کجاى  کرده اند.  بیان  اروپا  در  سورئالیسم  نتیجۀ  را  جادویى  رئالیسم  اثر،  مؤلفان  که 
حرف بى ربط است؟ همۀ کسانى که بعدها از اروپا به آمریکاى التین بازگشتند، پیشتر با 
سورئالیسم، اکسپرسیونیسم و ... آشنا بودند و همۀ این ها مکاتبى بودند که نویسندگانى 

داشتند قدرقدرت که راه را براى نویسندگان آمریکاى التین باز کردند.
7ـ منتقد محترم در جاى دیگرى از نقد خود از کتاب بومى سازى رئالیسم جادویى در 
ایران، گوشزد کرده اند که ادعاهاى عباس پژمان دربارة رئالیسم جادویى، ادعاهایى بى سند و 
مدرك است و نویسندگان کتاب نباید حرف هاى ایشان را مى پذیرفتند. (همان) مرور سخنان 
عباس پژمان در این بخش، خود کافیست تا علت انتخاب ایشان در کنار رودگر براى مصاحبه 
مشخص شود. (هر چند صاحب نظران دیگرى هم در این حوزه وجود دارند که منتقد محترم 
به نام برخى از آن ها اشاره کرده است.) خواننده بدون شک با مطالعۀ سخنان عالمانۀ پژمان 
در این بخش، وسعت اطالعات، ژرف اندیشى و نگاه طبقه بندى شده و منظم ایشان را تحسین 
خواهد کرد. اتفاقاً پژمان در این بخش، به همان مطالبى اشاره کرده اند که عبداللهیان جاى 
آن را در کتاب خالى دیده اند. مطالب پژمان دربارة پیشینۀ رئالیسم جادویى در آثار پیشینیان 

گواه روشنى بر رد ادعاى منتقد محترم است. 
8ـ در جاى دیگرى از نقد مذکور، قصه هاى هزار و یک شب در زمرة ادبیات داستانى 
معرفى شده است. (همان: 55) دربارة تفاوت ادبیات داستانى و رمان و داستان کوتاه با ادبیات 
روایى کهن و قصه و حکایت و افسانه توضیح داده شد، اما از همه مهمتر این است که 
قصه هاى هزار و یک شب فقط یک کتاب است، نه فلسفۀ معرفت شناسانه. در آن قسمت از 
کتاب بومى سازى، نویسندگان دربارة یک فلسفۀ شناختى صحبت کرده اند، نه از تأثیرات یک 
یا دو کتاب. اگر منتقد محترم کمى با دقت کتاب را تورق مى فرمودند، درمى یافتند که بیش 
از ده بار و به دالیل مختلف، نویسندگان به هزار و یک شب ارجاع داشته اند و آن را کتابى 
مهم در شکل دهى به سبک رئالیسم جادویى معرفى کرده اند، اما این دلیل نمى شود که این 

نقِد نقد
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کتاب را در زمرة آثار رئالیسم جادویى محسوب کرد.
9ـ  منتقد محترم نوشته اند: «نویسندگان به کّرات سحر و جادو و خرق عادت و معجزه 
و تردستى و خیال و وهم و ... را با هم به کار مى  برند، در حالى که حتماً خودشان اذعان 
دارند که این مفاهیم هر کدام کاربرد و بار معنایى متفاوتى دارند و نمى توان آن ها را مترادف 
دانست» (همان: 56). در کجاى متن، نویسندگان چنین نوشته اند؟ نویسندگان کتاب بیش 
از چهارصد صفحه نوشته اند تا بگویند: وهم و خیال، معجزه، خرق عادت عناصر متکثرى 
هستند که هر یک به تنهایى، حاکى از یک مکتب، ژانر یا سبک نوشتارى نیستند. اگر منتقد 
محترم نگاه دوباره اى به مقدمۀ کتاب بومى سازى رئالیسم جادویى در ایران بیندازند، به اشتباه 
بودن برداشت خود پى خواهندبرد: «...اما در عمل، رئالیسم جادویى در میان داستان نویسان 
ایرانى شیوة برتر داستان نویسى نشد، حتى اغلب آثارى که بدین شیوه خلق شد، فاقد تمامى 
ویژگى هاى رئالیسم جادویى بود» (حنیف، محمد و محسن، 1397، ص. چهارده)؛ در بخش 
دوم کتاب با عنوان «شناخت رئالیسم جادویى و بومى سازى در ایران»، داستان نویسان ایرانِى 
متأثر از رئالیسم جادویى ... کندوکاو مى شوند. این مهم در جمله هاى ابتدایى فصل دوم نیز 
توضیح داده شده است: «در این مبحث به نویسندگانى اشاره مى شود که یا به نوشتن به این 
شیوه مشهورند یا اگر یکى از آثارشان را به این شیوه نوشته اند، منتقدان آن را اثرى برجسته 
در رئالیسم جادویى شمرده اند (همان: 156). نویسندگان کتاب بومى سازى رئالیسم جادویى 
در ایران، حتى دربارة یکى از نمونه هاى بارز و درخشان رئالیسم جادویى در ایران نیز این گونه 
سخن گفته اند: «اهل غرق در میان آثار داستانى فارسى زبان، یکى از قوى ترین جنبه هاى 

رئالیسم جادویى را در خود جاى داده است» (همان: 189).
  پس مالحظه مى فرمایند که نویسندگان کتاب به نظرات گوناگون دربارة اطالق برخى 
آثار نامبرده به رئالیسم جادویى واقف بوده اند و به آن احترام گذاشته اند، ضمن این که در 
دادن نشانه هاى مختلف آثارى هم که سنخیتى با رئالیسم جادویى دارند، بالتکلیف نبوده اند. 
اصوالً گاه مرز تشخیص میان این شیوه هاى نوشتارى آنقدر نامرئى ست که نمى توان این اثر 
را قطعاً متعلق به یک گونه یا یک شیوة نوشتارى دانست. همچنان که مؤلفان این اثر نیز 

بارها به جنبه هاى مختلف آثار بررسى شده، اشاره کرده اند. 
10ـ منتقد محترم نوشته اند: «به عقیدة این جانب نظام اثر باید رئالیسم جادویى باشد که 
در صد سال تنهایى هست و در اهل غرق و عزاداران بیل و مرگ عزیز بیعار و سور بز و پدرو 
پارامو و ... هست» ( عبداللهیان،1397، ص. 57) و دوباره حرف از «مکتب» و «ژانر» زده اند. 
توضیح این که فرق بین گفتار انتقادى در کالس درس و نوشتار انتقادى در مجلۀ ادبى در این 
است که در دومى باید از کلى گویى پرهیز کرد و شواهد و دالیل کافى براى عقاید خود ذکر 
کرد و نباید با نظرات کلى و بى مدرك شنوندة خود را سرگرم کرد. بر خالف عقیدة بى سند 
منتقد، نظراتى که در بارة هر رمان در کتاب بومى سازى آمده، مستند به نظرات اساتیدى 
است که دهه ها تنها و تنها روى رئالیسم جادویى و سبک هاى مشابه آن کار کرده اند و 
کتاب ها و مقاالت متعددى در این زمینه چاپ نموده اند. اگر گفته شده است که برخى عناصر 



350175

ـــــــــ ۵   ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸

رئالیسم جادویى در فالن و بهمان اثر پیدا مى شود، حتماً به کسانى همچون لویى پارکینسون 
زامورا (استاد تمام ادبیات تطبیقى دانشگاه هوستون آمریکا) و یا مگى آن باورز (استاد ادبیات 
انگلیسى و نظریۀ پسااستعمار دانشگاه پورتموث)، ایوا آلدیا (استاد ادبیات تطبیقى دانشگاه 
لندن)، خسوس بنیتو سانچیز (استاد دانشگاه واالدولید در اسپانیا) یا وندى فاریس (استاد 
تمام مطالعات تطبیقى دانشگاه تگزاس) و یا به جسى متز (استاد تمام کنیون کالج آمریکا) 
ارجاع داده  شده است و البته ده ها نویسندة دیگر که حداقل یک کتاب و ده ها مقالۀ مرجع، 

فقط دربارة ادبیات داستانى و على الخصوص رئالیسم جادویى نوشته اند.
11ـ نویسندة مقاله در جاى دیگرى از نقدشان بر کتاب بومى سازى رئالیسم جادویى در 
ایران فرموده اند که چرا غلو، یکى از تکنیک هاى رئالیسم جادویى معرفى شده است؟ (همان: 
57) براى پاسخ به این ایراد، به نظر یکى از بزرگان این شیوة نوشتارى اشاره مى شود؛ اَن 
هگرفیلد مى نویسد: «بخشى از شخصیت رئالیسم جادویى در حقیقت بر مبناى تمایل به 
مختلفى جاهاى  در  نویسنده  این  حرف  که   (Hegerfeldt,: 51) است»  افراط  کارى  و  غلو 

تأیید   .see also Bényei, 172; Delbaere-Garant 1995, 256; and Danow, passim ;
شده است.

12ـ منتقد محترم در بخش دیگرى از نقد خود بر کتاب نوشته اند: «در قسمت نظرى 
[…] درونمایۀ رمان هاى رئالیسم جادویى به شیوة درآمیختن اطالعات، مطالب مفید و متنوع 
بسیارى در دامنۀ دو سه قرن از ادبیات جهان نقل مى شود که البته بدون نظم و ترتیب است 
و شتابزده و ممکن است خواننده را گیج کند» (عبداللهیان، 1397، ص. 57) معلوم نیست 
نویسندة محترم با کدام دلیل و مدرك مى گویند، این بخش «بى نظم و ترتیب» است؟ از 
صفحۀ 32 تا صفحۀ70، همان قسمتى که ایشان بى نظم و شتابزده مى خوانند، نویسندگان به 
دقت هر بخش را عنوان گذارى کرده اند و به آرامى گذار از یک بخش به بخش دیگر را توضیح 
داده اند: محاکات، رئالیسم فلسفى، رئالیسم اخالقى، رئالیسم اجتماعى، رئالیسم قرن نوزده 
فرانسه، ناتورالیسم و ....تا رئالیسم و شروع مرام هاى مدرنیستى و در تمام این بخش ها نگاه هر 
مکتب را نسبت به «حقیقت» روشن کرده اند تا این که به سبک رئالیسم جادویى رسیده اند. 

شاید آشنایى اندك با این عنوان ها و تازگى آن ها باعث چنین تلقى نادرستى شده است. 
13ـ نویسندة این نقد در جایى دیگر فرموده اند که اى کاش چنین مى کردند. مثًال 
اگر   .(58 (همان:  مى کردند»  بررسى  را  رئالیسم ها  در  جادو  جایگاه  کاش  نوشته اند:«اى 
نویسندگان  نظر  به  است.  محترم  منتقد  شخصى  نظر  هستند،  بى ربط  یا  باربط  عنوان ها 
اثر خام ترین کار این است که «جایگاه جادو در رئالیسم ها» بررسى شود، زیرا این کتاب 
به معرفت شناسى انواع رئالیسم کار دارد، نه فقط با یک عنصر مثل جادو. کلمۀ جادو در 
اصطالح «رئالیسم جادویى» نمایندة لشکر عظیمى از کلمات دیگر است، ولى رئالیسم به 
تنهایى از فلسفه و جهان بینى مجزایى برخوردار است که بررسى معرفت شناسانۀ عقبۀ آن به 

فهمیدن رئالیسم جادویى به عنوان یک سبک کمک مى کند. 
بابل،  برج  مثل:  شده است: «اسم هایى  نوشته   کتاب  بر  نقد  از  دیگرى  بخش  در  14ـ 

نقِد نقد
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فرانسیس  ارسطو،  دیونیسوس،  ارویپید،  و  آیسخولوس  آریستوفان،  هسه،  هرمان  هومر، 
بیکن، جان الك، دیوید هیوم، دکارت، ایمانوئل کانت، هنرى فیلدینگ، ساموئل جانسون، 
ویلیامز،  الیوت،  تاکرى،  دیکنز،  برونته،  آستن،  بالزاك،  دفو،  دنیل  ریچاردسون،  ساموئل 
گوگول، داستایوسکى، تولستوى، روسو، زوال، موپاسان، هاردى، فروید، کرین، لندن، درایزر، 
سیدحسینى، گورکى، شولوخوف، فادیف، استاى نبک، هاکسلى، اورول، گلدینگ، هویسمانس، 
....همۀ این اسم ها با تکرار و در کنار ایسم هاى متعدد و نام کتاب  ها و شخصیت هاى داستانى 
در متنى فشرده قرار است رابطۀ موضوع کتاب را با زمینه ها و ایسم هاى متعدد بیان کنند 
بمب باران  یا  اطالعات  کشیدن  رخ  به  این  آیا  که  شود  مى  مطرح  خواننده  براى  سؤال  و 
خواننده نیست؟» (همان: 59) شاید این اسامى براى منتقد محترم ثقیل و نامأنوس باشند، 
همچنان که جوامع الحکایات و لوامع ا لروایات، نفثه المصدور، هجویرى، فخرالدین على صفى و 
هزاران نام در ادبیات فارسى براى من در هاله اى از غبار قرار دارند، ولى حتى دانشجوى دورة 
کارشناسى ادبیات انگلیسى هم اگر فقط چهار واحد سیر ادب اروپا گذرانده باشد، حتماً به 
این اسامى برخورده است. آیا اشاره به نحله هاى ادبى و اشخاص بزرگ دوره هاى ادبى که هر 
یک به نحوى به بحث کتاب مربوط بوده اند، به رخ کشیدن اطالعات است؟ اگر نویسنده از 
این افراد براى اثبات ادعاهاى خود نام نبرد، پس چه کند؟ اگر کارکرد کتاب، دادن اطالعات 
با دلیل و مدرك نیست پس چیست؟ اگر از این نویسندگان این جا نام نبریم پس کجا نام 
ببریم؟ اگر نویسندگان این اثر، اسم هایى این چنین را با ارجاع به کار ببرند، متهم به «به 
رخ کشیدن اطالعات یا بمب  باران خواننده» هستند، اما اگر، منتقد محترم، در انتهاى مقالۀ 
کوتاه شان، بیش از پنجاه منبع ارائه دهند که حتى به یکى از آن ها هم در متن مقاله  خود 

استناد نکرده باشند، حشو قبیح نفرموده اند.
   سخن پایانى: نباید از حق گذشت که چنین نقدهایى، هرچند پر از اشکال، در اصالح 
اثر و تقویت آثار بعدى تأثیر فراوان دارند. به عنوان مثال، منتقد محترم در صفحۀ59 مقاله 
از ضرورت ارجاع به تاریخ جنون میشل فوکو صحبت فرموده اند که درست است.11 هرچند، 
واضح است که تمامى هشت فصل این کتاب دربارة جنون صحبت مى کند و شباهت دیوانگى 
و جنون که قبل از آن آمده، ارتباطى به تاریخ جنون ندارد تا نیازمند به ذکر شمارة صفحه 

هم باشد. 
    مطلب دیگرى هم که منتقد محترم به درستى اشاره فرموده بودند، بى ادعایى محمد 
حنیف است. ایشان همان گونه که نویسندة محترم مقاله نیز گفته اند، بیش از هر چیز به 
خاطر دل خود مى نویسد و از حاشیه و متن گریزان است و همیشه از نویسندة این مقاله با 

احترام و ادب یاد کرده و هنوز هم. 
همان «آدم  در حاشیۀ ادبیات» روزى تعریف مى کرد که در جلسه اى به نقل از کتاب 
نظریه هاى رمان ترجمۀ حسین پاینده گفتم: «رئالیسم سوسیالیستى واجد چهار رکن است: 
مردم گرایى، سنخ گرایى، مسلک گرایى و حزب گرایى..» که یکى از حاضران برآشفت که چنین 
نیست. وقتى اصرار ایشان را با وجود ارائۀ منبع دیدم، با خود گفتم، شاید پاینده مطلب را 



350177

ـــــــــ ۵   ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸

اشتباه ترجمه کرده، یا نویسندة اصلى اهلیت این کار را نداشته است. به همین خاطر، فرداى 
آن روز به اصل مقاله مراجعه کردم، دیدم که پاینده درست ترجمه کرده و از سر اتفاق، 
نویسندة اصلى مطلب نیز نظریه پرداز بزرگ و مشهور، ریموند ویلیامِز مارکسیست است. 
روزگار عجیب ، صاحب نظر معروف «مارکسیست» مطلبى را در بارة رئالیسم «سوسیالیستى» 
مى نویسد، مترجم و استادى کارکشته، آن را ترجمه مى کند، آن وقت یک «آدم در متِن 
ادبیات» آن را نمى پذیرد. وقتى هم از او مى پرسى منبع من این کتاب است، شما طبق کدام 

منابع آن را رد مى کنید؟ پاسخ مى دهد: همین طورى!
این سخن را از سر شوخى عرض کردم. وگرنه، بزرگوارى مثل عبداللهیان، حتى اگر 
مرتکب خشونت کالمى هم شده باشد، در این دنیاى مادى کیمیاست. الاقل درد ادبیات را 

دارد. با امید به نقد و پاسخى دوستانه تر.
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کتـاب راهنمـاى راتلج دربارة فیلم و فلسـفه1 به ویراسـتارى پیسـلى لیوینگ اسـتون2 
موضوع هـا،  بن مایه هـا،  در  تحقیـق  بـراى  جامـع  کتـاب  نخسـتین  پلنتینـگا3،  کارل  و 
متفکـران و مسـائل اصلـى حوزة  فیلم و فلسـفه اسـت. افزایش چشـمگیر عالقـه به فیلم 
در فضاهـاى دانشـگاهى، سـبب ظهـور رشـتۀ مطالعات فیلم به عنوان یک رشـتۀ رسـمى 
تحصیلـى و افزایـش هم زمـان پژوهـش فیلـم و دوره هـاى فیلـم در کالج هـا و دانشـگاه ها 
شـده اسـت. فیلـم همچنیـن حـوزة مـورد عالقـۀ رشـته هاى دیگـر، به خصـوص فلسـفه 

شـده و اکنـون شـاهد رونقـى چشـمگیر در قلمـرو عمومى فلسـفه و فیلم هسـتیم. 
در زمینـۀ  یکـى از دالیـل ایـن گرایـش، گسـتردگى مباحثـى اسـت کـه معمـوالً 
زیبایى شناسـى فلسـفى مطـرح مى شـود. با این کـه فیلم در فلسـفۀ هنر حتى در بیسـت 
سـال پیـش نادیده گرفته مى شـد، امـروزه زیبایى شناسـان برجسـته، مطالعات گسـتردة 
فلسـفى فیلـم را بخـش اصلـى کار خـود قـرار داده انـد؛ هم اکنـون دوره هاى آموزشـى در 
فلسـفۀ فیلـم ارائـه مى شـود؛ فیلـم در دوره هاى زیبایى شناسـى، پیوسـته بحث مى شـود 

و کتاب هـاى بررسـى فیلـم، از نظـر زیبایى شناسـى فلسـفى چندیـن برابر شـده  اسـت.
یکى دیگر از دالیلى که چرا فیلسـوفان در ادبیاِت رو به رشـد فلسـفۀ سـینما سـهیم 
مى شـوند، ایـن اسـت کـه بسـیارى از نشـریه هاى حـوزة «نظریـۀ فیلـم»ـ  کـه برآمده از 
مطالعـات فیلـم اسـت ـ بـر پایـۀ فرض هـا و روش هـاى اصلى فلسـفى، چالشـى صریح یا 
ضمنـى بنا نهاده  اسـت. بـراى مثال، اظهارهاى نشانه شناسـان فیلم، دربارة شـرایط امکان 
معنـاى سـینمایى، برخـى از فیلسـوفان را بـه ارزیابـى این ادعاهـاى گسـترده برانگیخت. 
در پرتـو اسـتدالل ها و یافته هایـى از فلسـفۀ زبان، علوم شـناختى و زبان شناسـى، درسـت 
ماننـد اصـول روانکاوانـۀ نظریـۀ فیلـم کـه شـاهد واکنش هایى از سـوى فالسـفه در مورد 
فلسـفۀ ذهـن و روان شناسـى بـوده اسـت. پـس فلسـفۀ سـینما تـا حـدودى بـر اسـاس 

مشـارکت و گفت وگـوى انتقـادى بـا نظریـۀ فیلـم و برعکس ظهـور پیدا کرده اسـت.

معرفی کتاب راهنمای راتلج دربارۀ فیلم و فلسفه 
 گل آرا داورپناه

دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی
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یکـى دیگـر از گرایش هـاى مهـم اخیـر، ظهـور ادبیـات قابـل مالحظـه اى اسـت کـه 
فیلسـوفان حرفـه اى نوشـته اند و به اهمیت فلسـفى فیلم هـا و ژانرهاى خـاص مى پردازد. 
اگرچـه هنـوز مفهـوم دقیـق این کـه چگونـه یـک فیلـم مى توانـد «فلسـفى» باشـد یا به 
دانـش فلسـفى کمـک کنـد، از جملـه بحث هـاى پر حرارت اسـت. بـدون تردیـد به نظر 
مى رسـد مجموعـه اى از فیلم هـا از جملـه آثـار محبـوب، بـا شـیوه هاى ثمربخـش و بـا 
مسـائل سـنتى و معاصـر فلسـفى، طنین انـداز مى شـود. همچنیـن ارجـاع بـه فیلم ها در 
برنامه هاى درسـى رشـتۀ فلسـفه پیامد دوگانه اى دارد که هم به وضوح مسـائل فلسـفى 

را نشـان مى دهـد و هـم موجـب هیجـان و بحـث در مـورد آنها مى شـود.
راهنمـاى راتلـج دربـارة فلسـفه و فیلـم، به عنـوان یـک کتاب درسـى و مرجـع براى 
دانشـجویان کارشناسـى، کارشناسـى ارشـد و اسـتادانى طراحـى شـده اسـت کـه مایـل 
بـه مطالعـۀ سـینما و فلسـفه هسـتند. پیوسـتگى فیلـم و فلسـفه در عنـوان کتـاب بایـد 
به عنـوان مطالعـۀ فلسـفى سـینما و بررسـى  ابعاد فلسـفى فیلم هـا، پیامدهـا و ارزش هاى 
آموزشـى فهمیـده شـود. بـا توجه به ماهیت بـاز و میان رشـته اى این حـوزة تحقیق رو به 
گسـترش، هـدف خوانـش منحصراً یـا حتى در درجۀ اول، شـامل فیلسـوفان نخواهد بود. 
هـدف ایجـاد پلـى بیـن فیلسـوفانى کـه در ایـن حـوزه کار مى کننـد و دانشـجویان فیلم 
و پژوهشـگران بـا تمایل هـاى نظـرى یـا فلسـفى، بـوده اسـت. ایـن واقعیت کـه پژوهش 
فلسـفى فیلـم اغلـب در مطالعـات فیلـم و رسـانه نادیـده گرفتـه مى شـود، پیامـد ناگوار 
مرزبندى هـاى مصنوعـى اسـت کـه بیشـتر بیـن رشـته هاى رسـمى دانشـگاهى ترسـیم 
شـده اسـت. پـس ایـن کتاب طراحى شـده اسـت کـه پلى بـر این شـکاف بزند بـا هدف 
ورود دانشـجویان و اسـتادان هـر دو رشـته و افـرادى از رشـته هاى دیگـر کـه عالقه منـد 
بـه موضوع هـاى ارائـه شـده هسـتند. از ایـن رو، نویسـندگان و موضوع هـاى مقاله هـاى 

■ لیوینگ استون، پیســلى و کارل پلنتینگا (2009). 
راهنماى راتلج دربارة فیلم و فلسفه. لندن: راتلج.
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ایـن کتـاب بـراى فیلسـوفان و محققان فیلم و رسـانه آشـنا اسـت. بـه امید آن کـه منافع 
متقابـل بیشـترى بـرآورده شـود. به ایـن منظور، ایـن کتـاب دربرگیرندة شـصت مقاله از 
پژوهشـگران بین المللى اسـت که در چهار بخش ارائه شـده اسـت: «مسـائل و مفاهیم»، 

«نویسـندگان و رویکرد هـا»، «ژانرهـا و انـواع دیگـر» و «مطالعـات موردى».
در بخـش اول کتـاب، مهم تریـن مفاهیـم کلیـدى ایـن حـوزه بـه صـورت جامـع و 
مفصـل در بیسـت و شـش مقالـه بـه ترتیـب الفبایـى بررسـى مى شـود. موضوع هـاى 
متنوعـى چـون: بازیگـرى، سانسـور، شـخصیت، نمایـش، اخـالق، ژانـر، تفسـیر، روایـت، 
دریافـت و تماشـاگرى و سـبک. نظریه پـردازان فیلـم و فیلسـوفانى کـه ایـن مقاله هـا را 
نوشـته اند، دیدگاهـى سیسـتماتیک و اسـتداللى دربـارة ایـن موضوع هـاى کلیـدى ارائه 
مى دهنـد کـه در قالـب روایت هـاى تاریخـى یا بحث هاى اسـتداللى تنظیم شـده اسـت.

بخـش دوم، بـا نـام «نویسـندگان و رویکرد هـا» نیـز بـه همان شـکل الفبایـى تنظیم 
شـده اسـت و شـامل هفده مقالـه دربارة پیشـینه هاى فکرى و یـا رویکردهـاى تأثیرگذار 
رویکردهـاى  تـا  آرنهایـم4  رودولـف  چـون  نویسـندگانى  آراى  اسـت.  فیلـم  حـوزة  بـر 
پدیدارشناسـى و نظریـات ویتگنشـتاین5. ایـن بخـش بـا هـدف ارائـۀ تحقیقـات محکـم 
و تیزهوشـانه در خصـوص مواضـع اصلـى تأثیرگذارتریـن فیلسـوفان و نظریه پردازانـى 

طراحـى شـده اسـت کـه در کلیـت بخشـى مؤثـر در مـورد سـینما سـهم داشـته اند.
بخـش سـوم، «ژانرهـا و انـواع دیگـر» در شـش مقالـه برخـى از مهم تریـن ژانرهایى 
فلسـفى  مفسـران  و  منتقـدان  مخاطبـان،  فیلم سـازان،  بـراى  کـه  مى کنـد  بررسـى  را 
برجسـته بـوده  اسـت. ماننـد: مسـتند، وحشـت، کمـدى، تـراژدى و .. . در ایـن بخش که 
کم حجم تریـن بخـش کتـاب اسـت، تالشـى بـراى جامع بـودن مطالـب، صـورت نگرفته 

است.
بخـش آخـر، منتخبـى از «مطالعـات مـوردى» و شـامل یـازده مقالـه، بـا تمرکـز بـر 
فیلم هـاى منفـرد، فیلم سـازان و تم هـاى فلسـفى در فیلم هـا اسـت. کارگـردان کلیـدى 
نظیـر تارکوفسـکى6، برگمـان7 و ترنـس مالیـک8 و همچنیـن فیلم هـاى خاصـى چـون 
ممنتـو. ایـن بخش براى پوشـش دقیق تمـام لحظه هاى فلسـفِى در خور توجـه در تاریخ 
پیچیـدة سـینماى جهـان طراحـى نشـده اسـت؛ همچنیـن مرتبط بـا این ایده اسـت که 
یـک فیلم، رسـانه اى براى ظهور فلسـفه اسـت و نشـان دهندة سـودمندى فیلـم به مثابۀ 

منبـع و محـرك براى تحلیل فلسـفى اسـت. 
در هـر مقالـه، منابـع مـورد نیـاز بـراى خواندن بیشـتر و مفصل تر ذکر شـده اسـت و 
بـه مقاله هـاى دیگـر در همین کتاب نیز ارجاع داده مى شـود. سـردبیران مدعى نیسـتند 
کـه تمـام موضوع هـاى مرتبـط بـا رشـتۀ گسـتردة فلسـفه و فیلـم را بررسـى کرده انـد. 
همچنین مطالب ارائه شـده به در دسـترس بودن نویسـندگان مناسـب بسـتگى داشـت 
کـه تمایـل داشـتند و مى توانسـتند در محـدودة زمان بندى و سـایر مالحظه هـاى عملى، 

.(The Routledge, p xi-xix ) همـکارى کننـد
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خوانـدن ایـن مجموعـه مقاله هـا بـراى عالقه منـدان به فلسـفۀ فیلـم، زیبایى شناسـى 
و فیلـم، مطالعـات فیلـم و سـینما پیشـنهاد مى شـود. فلسـفه و فیلـم یکـى از زنده تریـن 
زیرشـاخه هاى زیبایى شناسـى معاصـر اسـت. ایـن کتاب، به ایـن زمینـۀ تحقیقاتى، نظرى 
عمیـق و غنـى مى انـدازد. گسـتردگى و تیزبینـى تحقیقـات جمـع آورى شـده در ایـن 
مجموعـه نشـان مى دهـد کـه مطالعـۀ فلسـفه و فیلـم، یکـى از شـاخه هاى در حال رشـد 
و مهـم زیبایى شناسـى و مطالعـات فیلـم اسـت. هـدف ویراسـتاران در ارائۀ کتـاب مرجع 
و درسـى بـراى دانشـجویان و اسـتادان عالقه منـد بـه مطالعـات فیلـم و فلسـفه، هدفـى 
بلندپروازانـه اسـت؛ اّمـا تحقیقـات و مقاله هـا، بیشـتر در متعـادل کـردن مسـائل پیچیدة 
فلسـفى بـا نوشـتارى قابل فهـم موفـق  اسـت. بى شـک خوانـدن این کتـاب، در سـال هاى 
پیـِش  رو بـراى دانشـجویان و پژوهشـگران ضرورى اسـت. گفته مى شـود ایـن کتاب براى 
تنظیـم مطالبـش بیشـتر کتـاب مرجع اسـت تـا کتاب درسـى که البتـه این دلیلـى براى 
کاسـتى کتـاب نیسـت. هرچنـد گسـتردگى حـوزه و تنظیـم الفبایـى دو بخـش آغازیـن 
اسـتفاده از ایـن کتـاب را به عنـوان کتـاب درسـى دشـوار مى کنـد، امـا همیـن دو ویژگى 
به شـدت بـراى کتـاب مرجـع بودن خوب اسـت. تنهـا نقصى کـه در تنظیم مطالـب دیده 
مى شـود ایـن اسـت کـه بخـش سـوم به نسـبت کوتـاه اسـت و بخـش چهـارم، انسـجام 
.(Ted Nannicelli, p 763) درونـى کمتـرى درمقایسـه بـا بخش هـاى دیگـر کتـاب دارد

  
پى نوشت

1. The Routledge Companion to Philosophy and Film

2. Paisley Livingston

3. Carl Plantinga

4. Rudolph Arnheim

5. Wittgenstein

6. Tarkovsky

7. Bergman

8. Terrence Malick
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ادبیـات   .(1348) پـل  ژان  سـارتر،   .1
و  نجفـى  ابوالحسـن  ترجمـۀ  چیسـت؟. 

نیلوفـر.  تهـران:  رحیمـى.  مصطفـى 

پیـش    .(1368) تـرى  ایگلتـون،   .2
درآمـدى بـر نظریـۀ ادبى. ترجمـۀ عباس 

مرکـز.  نشـر  تهـران:  مخبـر. 

کتاب  شناسی نقد و نظریۀ ادبی (2)
کتاب شناسـى ایـن شـماره از فصلنامـۀ نقد کتـاب ادبیات و هنر، بـه معرفى کتاب هاى ترجمه شـده در 
حـوزة نقـد و نظریـۀ ادبـى اختصـاص دارد. همان گونه که مالحظـه مى کنید آغاز ترجمـۀ کتاب هایى از 
این دسـت، از دهۀ شـصت خورشـیدى در ایران آغاز شـده و تاکنون ادامه دارد و هر سـال بر شـمار آثار 
ترجمه شـده افزوده مى شـود. دریغ اسـت در ابتدا از کتاب ادبیات چیسـت اثر ژان پل سـارتر و ترجمۀ 
ارزشـمند ابوالحسـن نجفـى و مصطفى رحیمى یـادى نکنیم. ترجمۀ امثـال این آثار دریچۀ گشـوده بر 
نقـد در ادبیـات دهـۀ چهل ایران اسـت. دهه هایـى که بیش از نقـد علمى و نظرى نقـد ذوقى بر فضاى 

نقدنویسـى ایران حاکم بود. 
برخـى از کتاب هایـى کـه در ایـن شـماره معرفـى مى شـوند گاهـى دو بار و توسـط دو مترجـم ترجمه 
شـده اند کـه از هـر دو ترجمـه در اینجـا یاد شده اسـت. برخـى از این آثـار، زمانى ترجمه شـدند که در 
ایـران کتابـى دربـارة نقـد ادبى موجود نبـود. یکى از مهم تریـن و تأثیرگذارترین این آثـار ترجمۀ عباس 
مخبـر از کتـاب راهنمـاى نظریـۀ ادبى اثر رامان سـلدن اسـت که در سـال 1374 منتشـر شـد. عباس 
مخبـر در ایـن سـال ها در زمـرة مترجمان حـوزة نقد ادبى جاى خود را گشـوده اسـت؛ به ویژه مجموعه 
آثـارى کـه وى از اسطوره شناسـان به فارسـى برگردانـده قابل توجه اسـت. امید داریم در شـمارة آینده 

بـه معرفى کتاب هـاى اسطوره شناسـى و نقد اسـطوره اى بپردازیم. 
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کتاب شناسى

3. دیچـز، دیوید (1366). شـیوه هاى نقد 
ادبـى. ترجمۀ محمدتقى(امیـر) صدقیانى. 

ناشـر: محمدعلى علمى.

راهنمـاى   .(1372) رامـان  سـلدن،   .4
عبـاس  ترجمـۀ  معاصـر.  ادبـى  نظریـه 

نـو. طـرح  تهـران:  مخبـر. 

5. ولـک، رنـه (1373). نظریـۀ ادبیـات. 
مهاجـر.  پرویـز  و  موحـد  ضیـاء  ترجمـۀ 

فرهنگـى. و  علمـى  انتشـارات  تهـران: 

6. سـلدن، رامـان (1375). نظریـه ادبـى 
و نقـد عملـى. ترجمـۀ جـالل سـخنور و 

سـیما زمانـى. تهـران: پوینـدگان نـور.

7. گریـن، ویلفـرد (1376). مبانـى نقـد 
تهـران:  طاهـرى.  فرزانـه  ترجمـۀ  ادبـى. 

نیلوفـر.

نقـد  اصـول   .(1376) اى  ریچـاردز،   .8
ادبـى. ترجمـۀ سـعید حمیدیـان. تهـران: 

فرهنگـى. و  علمـى 
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کتاب  شناسى نقد و نظریۀ ادبى (2)

دیگـران (1377).  و  ویلفـرد  گوریـن،   .9
راهنمـاى رویکردهـاى نقد ادبـى. ترجمۀ 

زهـرا میهـن خـواه. تهـران: اطالعات.

10. تادیـه، ژان ایـو (1377). نقـد ادبـى 
محمدرحیـم  ترجمـۀ  بیسـتم.  سـده  در 
احمـدى. تصحیـح علـى بختیـار. تهـران: 

سـورة مهـر.

11. هـال، ورنـال (1379). تاریخچـۀ نقد 
محمـد  آقاجانـى،  هـادى  ترجمـۀ  ادبـى. 
فروزانـى و فریـد پروانـه. تهـران: رهنمـا.

12. وبسـتر، راجـر (1380). درآمـدى بـر 
پژوهـش نظریـۀ ادبـى. ترجمـۀ مجتبـى 

ویسـى. تهـران: سـپیدة سـحر.

 .(1381) جوئـل  واینسـهایمر،   .13
ادبـى.  نظریـه  و  فلسـفى  هرمنوتیـک 
ققنـوس. تهـران:  علیـا.  مسـعود  ترجمـۀ 

14. هارلنـد، ریچـارد (1382). درآمـدى 
تاریخـى بـر نظریـۀ ادبـى: از افالتـون تـا 
تهـران:  معصومـى.  علـى  ترجمـۀ  بـارت. 

چشـمه.
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کتاب شناسى

15. کالـر، جاناتـان (1382). نظریۀ ادبى: 
معرفـى بسـیار مختصـر. ترجمـۀ فرزانـه 

طاهـرى. تهـران: نشـر مرکز.

16. پـک، جـان و مارتیـن کویـل(1382). 
روش مطالعـۀ ادبیات و نقد نویسـى. ترجمۀ 
سرورالسـادات جواهریان. تهـران: مروارید.

لبیهـان  جیـل  و  کیـت  گریـن،   .17
(1383). درسـنامۀ نظریـه و نقـد ادبـى.  
تهـران:  بهرانى محمـدى.  لیـال  ترجمـۀ 

روزنـگار.

18. ایگلتـون، ترى (1383). مارکسیسـم 
و نقـد ادبـى. ترجمـۀ اکبـر معصوم بیگـى.

تهـران: دیگر.

 .(1383) یوهانس ویلـم  برتنـس،   .19
نظریـۀ ادبـى (مقدمـات). ترجمـۀ فـرزان 

دیگـر. آهنـگ  تهـران:  سـجودى. 

  .(1384) یوهانس ویلـم  برتنـس،   .20
مبانـى نظریـۀ ادبـى. ترجمـۀ محمدرضـا 

ماهـى. تهـران:  ابوالقاسـمى. 
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 .(1384) ایرناریمـا  مکاریـک،   .21
معاصـر.  ادبـى  نظریه هـاى  دانشـنامۀ 
آگـه. تهـران:  نبـوى.  محمـد  ترجمـۀ 

نظریـۀ  تزوتـان(1385).  تـودوروف،   .22
فرمالیسـت هاى  از  متن هایـى  ادبیـات: 
تهـران:  طاهایـى.  عاطفـه  ترجمـۀ  روس. 

اختـران.

23. هارلنـد، ریچـارد (1386). دیباچه اى 
افالتـون  از  ادبـى:  نظریـۀ  بـر  تاریخـى 
تـا بـارت. ترجمـۀ بهـزاد برکـت. رشـت: 

گیـالن. دانشـگاه 

24. فاولـر، راجـر، رومن یاکوبسـن، دیوید 
الج و پیتـر بـرى (1386). زبان شناسـى و 
نقـد ادبـى. ترجمۀ مریم خوزان و حسـین 

پاینـده. تهران: نشـر نى.

25. برسـلر، چارلـز (1386).  درآمـدى بر 
نظریه هـا و روش هـاى نقـد ادبـى. ترجمۀ 

مصطفـى عابدینى فـرد. تهـران: نیلوفر.

اهمّیـت   .(1386) تـرى  ایگلتـون،   .26
نظریـه. ترجمـۀ امیراحمـدى آریـان و ...، 

تهـران: حرفـۀ هنرمنـد.

کتاب  شناسى نقد و نظریۀ ادبى (2)
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کتاب شناسى

مفهـوم  تزوتـان(1387).  تـودوروف،   .27
ادبیـات. ترجمۀ کتایون شـهپرراد. تهران: 

قطره. نشـر 

 .(1387) مارتیـن  اولـه  اسـکیالس،   .28
درآمـدى بـر فلسـفه و ادبیـات. ترجمـۀ 
تهـران:  شـورى.  دره  نـادرى  مرتضـى 

اختـران.

درسـنامۀ   .(1388) مـرى  کلیگـز،   .29
نظریـۀ ادبـى. ترجمـۀ جـالل سـخنور و 

اختـران. تهـران:  دهنـوى.  الهـه 

30. گوریـن، ویلفـرد (1388). درآمـدى 
بـر شـیوه هاى نقد ادبـى. ترجمـۀ علیرضا 
فرح بخـش و زینب حیدرى مقـدم. تهران: 

. رهنما

31. تایسـن، لیـس (1388). نظریه هـاى 
مازیـار  ترجمـۀ  معاصـر.  ادبـى  نقـد 
تهـران:  حسـینى.  فاطمـه  و  حسـین زاده 

نـگاه  امـروز. 

نظریه هـاى   .(1389) برنـا  مـوران،   .32
دوران.  ناصـر  ترجمـۀ  نقـد.  و  ادبیـات 

نـگاه. تهـران: 
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و  اصـول   .(1389) سـید  قطـب،   .33
محمـد  ترجمـۀ  ادبـى.  نقـد  شـیوه هاى 

کتـاب. خانـه  تهـران:  باهـر. 

 .(1390) تومـاس  اشـمیتس،   .34
درآمـدى بر نظریـۀ ادبى جدیـد و ادبیات 
کالسـیک. ترجمۀ صمد علیون و حسـین 

صبـورى. تبریـز: دانشـگاه تبریـز.

از  بعـد  فرانـک(1391).  لنتریچیـا   .35
نقـد نـو. ترجمـۀ مشـیت عالیـى. تهـران: 

خـرد.   مینـوى 

36. کارتـر، دیویـد (1392). نظریـۀ ادبـى. 
ترجمۀ نعمت اهللا آزادمنش و حسـن شهابى. 

کرمـان: دانشـگاه آزاد اسـالمى کرمان.

چـرا  ماریوبـارگاس(1392)  یوسـا   .37
ادبیـات؟. ترجمـۀ عبداهللا کوثـرى. تهران: 

انتشـارات لـوح فکـر. 

نقـد. عمـل  کاتریـن(1392).  بلـزى   .38
ترجمۀ عبـاس مخبر، ویراسـت 2، تهران: 

گه.  آ

کتاب  شناسى نقد و نظریۀ ادبى (2)
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کتاب شناسى

39. کارول، نوئـل (1393) دربـارة نقـد. 
ترجمـۀ صالـح طباطبایـى. تهـران: نشـر 

 . نى

40. کارتر، دیویـد (1393). کلیات نظریه 
راحلـه  و  پروانـه  فریـد  ترجمـۀ  ادبـى. 

سـادات اعرابـى. تهـران: آفرینـه.

41. رایـان، مایـکل (1393). درآمـدى بر 
نقـد: ادبیـات، فیلـم و فرهنـگ. ترجمـۀ 
سـارا کاظمى منـش. تهـران: آونـد دانش.

دیباچـۀ   .(1393) ریفـى  حبیـب،   .42
تاریخـى بـر نقـد و نظریـۀ ادبـى مـدرن. 
محمدباقـر  و  گنجـى  فرنـاز  ترجمـۀ 

بنیـان. دانـش  تهـران:  اسـمعیل پور. 

مارتیـن(1394)  اولـه  اسـکیالس،   .43
درآمـدى بـر فلسـفه و ادبیـات. ترجمـۀ 

آگـه. تهـران:  نبـوى.  محمـد 

44. زیمـا، پى. وى (1394). فلسـفۀ نظریۀ 
ادبى مـدرن. ترجمۀ رحمان ویسـى حصار 

و عبـداهللا امینى. تهـران: رخ داد نو.
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چگونـه   .(1394) تـرى  ایگلتـون،   .45
ادبیـات بخوانیـم. ترجمـۀ مشـیت عالیى. 

تهران:الهیتـا.

46. ایگلتـون، تـرى (1394). آثـار ادبـى 
را چگونـه بایـد خوانـد. ترجمـۀ محسـن 
ملکـى و بهـزاد صادقـى، تهـران: هرمـس.

47. ملپس سایمن و پاول وِیک (1394). درآمدى 
فرشى.  سرکار  گلناز  ترجمۀ  انتقادى.  نظریه  بر 

تهران: سمت.

48. فاولر، راجر (1395). سبک و زبان در 
نقد ادبى. ترجمۀ مریم مشرف. تهران: سخن.

و  اصـول   .(1396) سـلینا  کـوش،   .49
ترجمـۀ  ادبـى،  متـون  تحلیـل  مبانـى 

مرواریـد.   تهـران:  پاینـده.  حسـین 

آشـنایى   .(1396) دیویـد  کارتـر،   .50
فاطمـه  ترجمـۀ  ادبـى.  نظریه هـاى  بـا 
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Modernism in Iranian Art: A Review of Investigating the Contemporary 
Iranian Art

Masoumeh Babajani/ Master of Science in Arts Research
Shimababajani@gmail.com

Seyyed Saeed Ahmadizavieh/ Faculty Member of the University of Art
szavieh@art.ac.ir

Abstract
Investigating the Contemporary Iranian Art is an attempt for a systematic analysis of 
Iranian art, culture and society, which has been fairly neglected in the realm of research. 
In this book, the author, Hamid Keshmir Shekan has connected the modernist art, mod-
ernism and culture in an attempt to analyze and explain decades of Iranian art tradition 
and, in this way, arrive at an understanding of its contemporary art. The author refers 
to the importance of the present century in Iranian art and culture, where the heritages 
of tradition and modernism have been critically analyzed and revised. The book, while 
bringing up various issues in the study of contemporary art, reconsiders the link be-
tween art and socio-cultural issues. It is developed in six chapters, dealing with issues 
such as non-Western modernism, the meaning and concept of contemporary art in the 
context of Iran, and the response of the Iranian artist to the concept of modernism.
Keywords: Contemporary Art, Modernism, Modernist Art, Iranian Artist

From Behind the Glasses in The Light of New Historicism
 A review and critique of the play From Behind the Glasses

Tayybeh Nasrollahi/PhD student of Persian language and literature, Allameh Tabataba’i University
t.nasrolahi@gmail.com

Abstract
From the perspective of modern historicism, literature and history are influenced by the 
forces of cultural discourse and social action. New historians believe that the work of art 
(text) is not separate from its cultural, social, political and historical context. Therefore, in 
order to examine the text, we should be aware of the social concerns of the author and the 
historical and cultural background presented in the work. From this perspective, in Akbar 
Radi’s plays, author’s reflections on the state of dominant culture and society and the mu-
tual influence of characters, in particular the intellectual characters, on the society of the 
author’s era are among issues well worth studying and analysis. As one of the most influ-
ential Iranian playwrights, Radi observes and analyzes the cultural, political and historical 
context of his community, a method which is significantly influenced by his academic 
degree in social sciences. Radi’s plays can be seen as a retelling of his sociological obser-
vations. He understands the straightforward language of the streets and the complicated 
shady language of the intellectuals of his era, and uses to perfection in creating characters 
and dialogues. The present research is a qualitative analysis of From Behind the Glasses 
in the light of the new historicism theory, while by describing the behavior and actions of 
the characters, the historical and cultural discourse analysis are also addressed.
 Keywords: Akbar Radi, Plays, From Behind The Glasses, New Historicism, Cultural Discourse
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The Role of Editors in Presenting the Author
 A Review of Toghray Mashhadi’s Biography in His Newly Published 

Book of Essays
 Fatemeh Mehri/ Assistant Professor of Persian Language and Literature, Shahid 

Beheshti University
f_mehri@sbu.ac.ir

Abstract
Researchers in the field of editing and correction manuscripts consider the writing of in-
troductions as part of the correction process. The introduction of a corrected work usually 
includes an explanation of the author’s life and the nature the author’s works, as well as 
the thoughts, and the style of writing conveyed in them, and descriptions about different 
available editions of the work, method of editing and corrections. The preface writing editor 
uses the same author’s other works and various other sources to make those alterations and 
corrections. This article is a review and analysis of the introduction note written on  Toghray 
Mashhadi’s Book of Essays, as corrected and published by Seyyed Mohammad Sahebi, and 
point to some of its errors and shortcomings. For this purpose, in the first place Toghray’s 
other works were consulted and secondly other Tadhkirah writings in the peninsula region 
were sought as sources. The final part of the paper highlights some of the mistakes that were 
made in use of the resources for the introduction and other notes in the book.
Keywords: Toghray Mashhadi’s Book of Essays, Sayyed Mohammad Sahebi, Toghray, 
Collection of Essays, Introduction

On Calligraphy or The Great Encyclopedia of Hand-Lettering: introduc-
tion and review

 Delaram Kardar Tehran/Master of Science (MSc) in Iranian Studies, Codicology 
,Paleography and Manuscript Marginalia Decoration/delaramkardar@gmail.com

Abstract
The first volume of The Great Encyclopedia of Hand-Lettering, titled The History of Codicol-
ogy and Calligraphy, written by Ali Asghar Moqtadai, published in two volumes in 1394, is 
a collection that deals with the history of calligraphy in Iran and other countries of the world. 
According to the author, this book was the result of years of research and writing and analysis, 
and has been compiled using more than 100 Iranian sources and dozens of foreign sources 
and articles in various journals, resulting in the publication of a volume that consists of twenty 
chapters. But unfortunately, this work is not structured in the familiar Encyclopedic form and 
the most significant disadvantage of it is the disorganized arrangement of the entries. 
Also, some of the material collected from different sources were used in the discussions 
in the book without having been thoroughly reviewed and evaluated. The failure to ob-
serve the alphabetical order or historical order in the list of names, the need to re-exam-
ine some of the concepts discussed, the lack of in-text references and the disorganized 
manner of footnote presentations are among other short comings of this work. 
Keyword: The Great Encyclopedia of Hand-Lettering, The History of Codicology and Cal-
ligraphy, Ali Asghar Moqtadai, Origin of Writing in The World, Origin of Writing in Iran
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From Persian Tadhkirah To Magical Realism: A Discourse in The
Review of Mystical Realism 

Mehrnaz Shirazi Adl /Ph.D. student of Persian Literature at the Institute of Humanities 
and Cultural Studies

 mshiraziadl@gmail.com
Abstract
Mystical Realism; A Comparison of  Sufi Tadhkirah writing and Magical Realism with 
Emphasis on Marquez’s Works by Mohammad Roodgar is in effect his doctoral thesis 
in the field of Islamic Mysticism and Sufism, approved in 1394 (Persian Calendar) and 
published for the first time as a book, in 1396. In this work, he mentions the similarities 
and differences between magical realism as a mode of writing (based on Gabriel García 
Márquez’s One Hundred Years Of Solitude) and the Sufi anecdotes contained in differ-
ent Sufi Tadhkirah writings (emphasizing on Attar’s Tazkirat al-Awliya) to introduce a 
novel way in Persian story writing; a way which is, in his opinion, native and driven 
from the experience and particular viewpoints of Muslim mystics. Despite the differ-
ences in subject matter and other epistemological and ontological differences between 
the views of these authors, he considers a strong structural similarity between magic 
realism and the methodology of Sufism in Tadhkirah writing. A similarity that compels 
him to attempt at comparing the two in order to find a localized and native mode of 
narratives in Persian stories. He also tried to implement his findings in his own writings 
in the form of a novel (Seventh Wishing Rag, 1395).
Keywords: Localization, Magical Realism, Tadhkirah Writing, Credibility, Dignity, 
Magic, Realms of Form and Idea

The Discourse of Chaos in The Realm of The Unhearing: A Criticism of 
 Fourteenth Hijri-Century Earache Based on A Postmodern Reading

Mahshad Shahbazi/Ph.D. of persian literature, Alzahra University
 m.shahbazi@alzahra.ac.ir

Abstract
The present research is based on the critique of Fourteenth Hijri-Century Earache by 
Abbas Habibi Badrabadi. Based on a critical analysis and a postmodern reading, it is ar-
gued here that the author of the mentioned book has successfully created a literary-per-
formative genre which he calls “Far-Mohtava” in order to open up new horizons in 
Persian poetry by overthrowing the Literary restitution system of thinking and creating 
a suitable form that can best serve the purpose of producing content. Thereby he has 
created a significant shift towards post-modernism and the localization of the concept 
by adapting it to the contemporary culture of his motherland. This research is based 
on postmodern literature and opinions of thinkers such as Jean Francois Lyotard, Jean 
Baudrillard, Jacques Derrida and Michel Foucault.
Keywords: Postmodern Critique, Fourteenth-Century Earache, Abbas Habibi Badrabadi
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