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شیرازه

راهنمایی برای رویکردهای 
انتقادی به ادبیات

شرق: «مبانی نقد ادبی» با عنوان فرعی راهنمای 
رویکردهای انتقادی به ادبیات، عنوان کتابی اســت از 
چند نویسنده که به تازگی چاپ تازه ای از آن، که البته 
ویراست ششم خود کتاب به شمار می رود، با ترجمه 
فرزانه طاهری در نشــر نیلوفر منتشر شده است. جین 
ریســمن، ویلفرد گریــن، ارل لیبر، لی مــورگان و جان 
ویلینگهــم نویســندگان «مبانی نقد ادبی» هســتند. 
نویسندگان در مقدمه ویراست ششم نوشته اند که این 
کتــاب از همان آغاز محصول این باور مشــترک میان  
آنها بوده که غنای آثار بزرگ ادبی شایسته پاسخ هایی 
است به همان اندازه غنی؛ پاسخ هایی که ممکن است 
همان قدر برخاســته از احساس باشــند که مستدل. 
آنها معتقدند چنین پاســخ هایی زمانی به سریع ترین 
شکلی برانگیخته می شوند که خواننده اثری بزرگ را 
از بیشــترین منظرهای ممکنی که خود اثر به رویمان 
می گشــاید ادراک کند و در این میان طبیعی است که 
هیچ چیز جای پاسخ های احساس شده اولیه خواننده 
را نمی گیرد: «آوای شــعر یا صور ذهنی داســتان در 
چشــم دل. اما پاسخ های انســانی به ندرت تخت و 
یکدســت می مانند: از خالل ســطوح متعدد ذوق و 
حساســیت طنین می افکنند، و به ســوی بیان سوق 
داده می شــوند- خالصه به ســوی نقد». نویسندگان 
به پرسشی اشــاره کرده اند که در موارد زیادی مطرح 
می شــود؛ اینکه چرا نمی شــود به جای نقدکردن اثر 
هنری و ادبی خیلی ســاده فقط از آن لذت برد. پاسخ 
آنها ساده است و اینکه بزرگ ترین لذت از ادبیات هرگز 
ســاده نیســت و به جمله ای از تی .اس.الیوت اشاره 
کرده اند: «نقد مثل نفس کشیدن ناگزیر است، و وقتی 
که کتابی می خوانیم و عاطفه ای درباره اش احساس 
می کنیم ضرری ندارد که آنچه را در ذهنمان می گذرد 

بیان کنیم».

به گفته نویسندگان این جمله الیوت در شکل گیری 
ویراســت اول این کتاب بســیار مهم بوده است: «در 
آن زمان، چهار مؤلــف اولیه کتاب، همکاران دو گروه 
انگلیسی کالج ســنتزی لوئیزیانا، به مشکالت تدریس 
تحلیل ادبی به دانشجویان کالج حساس شده بودند 
چون راهنمایــی جامع و در عین حــال مقدماتی در 
مورد برخــی از رویکردهای اصلی نقــد به آثار ادبی 
وجود نداشت. هیج اثری از این نوع در دسترس نبود، 
با این حال روشــن بود که خوب اســت بررسی جدی 
ادبیات به گونه ای نظام مند و معاصر به دانشــجویان 
معرفی شــود، به گونه ای نظام مندتــر و معاصرتر از 
آنچه در سطوح پایین تر آموزش خود معموال دریافت 
می کردنــد». به ایــن ترتیب یکی از نخســتین اهداف 
نویســندگان کتاب، این بوده که بــا عرضه مفیدترین 
رویکردها به نقد ادبی کمک کنند تا تعادلی ســالم در 
نگرش انتقادی دانشــجویان برقرار شــود. آنها اشاره 
کرده انــد که در تحقق این هدف موفــق بوده اند چرا 
که کتاب مورد پذیرش جامعه دانشــگاهی بوده و به 

زبان های متعددی هم ترجمه شده است.
ویراســت ششم کتاب که ترجمه فارسی بر اساس 
آن انجــام شــده، دارای چند فصل جدید اســت که 
انــواع ماتریالیزم، ادبیات و زبان شناســی، و مطالعات 
پسااســتعماری عناوین آنهاســت. همچنین در سایر 
فصل های کتــاب نیز تجدیدنظرهایــی صورت گرفته 
اســت. به طور کلی هدف نویســندگان از نوشتن این 
کتاب را می توان این طور خالصه کرد: «معرفی بنیادی 
دیدگاه های اصلی نقد و تفســیر که خواننده ای که در 
آغاز راه بررســی جدی اســت ممکن اســت در مورد 
ادبیات به کار ببنــدد. در این کتاب ابزارهای نقدی که 
دیگر برای خواننده حســاس حیاتی تلقی می شــود 
توصیف و نشــان داده شده اســت؛ این ابزارها همان 
چیزهایی است که ما نامشــان را رویکرد گذاشته ایم. 
وانگهی، چون این کتاب راهنمای رویکردهای انتقادی 
است، کوشیده ایم تا بیشتر اشاره به مسیر باشد تا رفتن 
تا انتهای آن. ابدا مدعی نســتیم کــه حرفی را نگفته 
نگذاشــته ایم؛ برعکس، ارزش این کتــاب تا حدی در 
باز کردن چشــم دانشجویان به ممکنات ادبیات و نقد 
است. امروز بســی درباره روش اکتشافی می خوانیم، 
فرایند کشــف. این حال وهوای کشف در ویراست های 
پیشــین مهم بود و در این یکی هــم کماکان اهمیت 

دارد».
کتــاب دارای ده فصــل بــا ایــن عناوین اســت: 
«گام اول: پاســخ پیشــانقد»، «رویکردهای ســنتی»، 
ماتریالیــزم»،  «انــواع  فرمالیســتی»،  «رویکردهــای 
زبان شناســی»، «رویکرد روان شــناختی»،  «ادبیات و 
«رویکردهای اسطوره شناختی و کهن الگویی»، «انواع 
فمینیزم و مطالعات جنسیتی»، «مطالعات فرهنگی» 
و «مطالعات پسااســتعماری». کتاب همچنین دارای 
سه پیوست و فرهنگ توصیفی اصطالحات ادبی هم 
هست. هر فصل کتاب با معرفی و تعریف یک رویکرد 
تفســیری خاص شروع می شود و ســپس این رویکرد 
در مورد شــش اثر اصلی مورد نظر در تمام کتاب به 
تفصیل به کار بســته می شود. در هر فصل درباره آثار 
ادبی دیگر هم اظهار نظر شده که برای روشن تر شدن 
بحث گهگاه از آنها نقل می شود و به این ترتیب کاربرد 
این کتاب راهنما از شــش اثری که به تفصیل بیشــتر 

بررسی می شوند فراتر می رود.

عطف

روایت داستانی آرمانشهر
شــرق: «امیدوارم خواننده مرا معذور بدارد  �

از اینکــه من بــه گمان خود الزم دانســته ام دو 
کلمه ای توضیح دربــاره موجباتی بدهم که مرا 
ناگزیــر به نقــل ماجرای ســفری می کند که به 
وســیله کس دیگری انجام گرفته اســت. من با 
لرد و.کاریسدال در پاریس، در خانه ژنرال الفایت 
آشنا شده بودم، و می توان حدس زد که وقتی در 
ســال ۱۸۳۴ دوباره او را در لندن دیدم احساس 
چه نشاط و شــادی عجیبی در خود کردم، چه، 
این مرد گذشته از اینکه غیبتش نباشد آدم خاکی 
و فروتنی اســت، دارای فکری بس بلند و قلب 
چنان پاک و رئوفی هم هســت که من از وصف 
آن عاجزم. این نکته را نیز می توانم بی چون وچرا 
بگویم کــه او یکی از ثروتمندترین اربابان ســه 
قلمرو پادشــاهی انگلســتان و یکی از زیباترین 
مردانی اســت کــه من به عمر خــود دیده ام، و 
قیافــه ای چندان دلچســب و بانمــک دارد که 
مانندش را در کسی سراغ ندارم، و عجیب آنکه 
او برای هیچ یک از ایــن موهبت هایی که تقدیر 
نصیبش کرده است به خود نمی بالد». این آغاز 
رمان «ســفر به آرمانشهر» از اتین کابه است که 
سال ها پیش با ترجمه محمد قاضی به فارسی 
منتشر شده بود و به تازگی چاپ تازه ای از آن در 

نشر علمی و فرهنگی منتشر شده است.
اتین کابه جامعه شــناس فرانســوی اســت 
که در ســال ۱۷۸۸ در متولد شــد. او نخســت 
اســتاد دانشگاه و ســپس وکیل دادگستری شد 
و بعدتــر نماینده مجلس شــد. او در آثار خود 
کــه مشــهورترین آنهــا همین کتاب «ســفر به 
آرمانشــهر» یا «ســفر به ایکاری» است، «عقاید 
خــود را درباره زندگــی همیــاری و ایجاد یک 
جامعه ایدئال تشریح می کند». اتین کابه در سال 
۱۸۴۸ به آمریکا مهاجرت کرد و تالش بســیاری 
کرد تا بر اســاس اعتقاداتــش مدینه فاضله ای 
در تگزاس بعــد در ایلی نویز بنا کنــد. اما ناکام 
در موفقیت و با حس ســرخوردگی در ۱۸۵۶ از 

دنیا رفت.

«سفر به آرمانشهر» را می توان رمانی فلسفی 
دانســت که کابه در آن ایده هایــش را در قالب 
روایت داستانی درآورده است. ملک ناصر نوبان 
برای ترجمه محمد قاضی یادداشتی نوشته که 
به ســال ۱۳۶۶ برمی گردد. او در این متن کوتاه 
توضیحاتی درباره ایکاری داده است: «ایکاری یا 
بــه زبان اصلی یونانــی آن ایکاریا یکی از جزایر 
کوچک دریــای اژه اســت که در غــرب جزیره 
ســاموس جای دارد. بنا به روایات اســاطیری، 
این نام را ایکاروس به این جزیره داده اســت که 
نزدیک ســواحل این جزیره به دریا افتاد و در آن 
غرق شــد؛ در عین حال، دریای محیط بر جزیره 
ایکارد نیز همین گونه نامیده می شود. اما همین 
ایکار یا ایکاروس خود داستان دلکش و شیرینی 
دارد...». «سفر به ایکاری» در سال ۱۸۴۲ نوشته 
شــده و اتین کابه در نوشــتنش از «آرمانشهر» 
ســر تامس مور الهام گرفته اســت. کابه در این 
رمان می خواهد ویژگی های یک جامعه آرمانی 
جهانی را به تصویر بکشــد. در بخشــی دیگر از 
این رمان می خوانیم: «شــب هنگام گفت وگو به 
مقایسه خوشــی های روستا با خوشی های شهر 
کشیده شد، و من گفتم: نمی دانم آیا شهرنشینان 
بیش از روســتاییان خوشــبخت اند یــا کمتر از 
ایشــان، لیکن آنچه مــن با تحســین و تعجب 
می بینم این اســت که خوشبخت بودن به اندازه 
بعضی از ایشان دشوار است و بیشتر خوشبخت 
بودن به اندازه بعضی دیگر غیرممکن. آن شاعر 
رومی اگر امروز زنده می بود (شما خودتان بهتر 
از من با زبان التینی آشنا هستید) به جای اینکه 
بگوید: روستانشــینان اگر به خوشبختی خود پی 
می بردند بســیار خوشــبخت تر بودند می گفت: 
خوشــا به حال کشاورزان، چون قدر خوشبختی 
خود را می دانند. آقای میرول جواب داد: شــما 
حــق دارید، چون من دیگر نه تأســف قصری را 
می خورم که سابقا در شــهر داشتم، نه حسرت 
کاخــی را که در ملک کنت نشــین خودم بود، و 
نه افســوس باغ وســیع و شــکارهایم را، و نه 
حتی صندلی لژم را در اپرا. به هرحال، اگر شــما 
مایل باشــید فردا صبح پیش از ساعت چهار از 
خواب برخیزید من شــما را به طرف آن درخت 
بلوط بزرگ و به باالی تپــه ای می برم تا از آنجا 
به طلوع خورشــید بنگریــد. آن گاه خواهید دید 
که منظره صبح ما چقدر زیباتر و تماشــایی تر از 
مناظر غروب شهرهاســت». اتین کابه در بخش 
اول رمانش، به نقل و شرح و ترسیم ملت بزرگی 
پرداخته که با نظام همیاری سازمان یافته است 
و این جامعــه را در حین عمل در همه زمینه ها 
و موقعیت های مختلفش نشــان داده اســت. 
در بخش دوم کتاب نیز شــرح داده که چگونه 
می تــوان نظام همیاری را برقــرار کرد و چگونه 
یک ملت بزرگ کهنسال می تواند به یک جامعه 

مبتنی بر اصل همیاری و تعاون تبدیل شود. 
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شــعر حافظ و زندگی او، رودی جاری را می ماند 
که هر گوشــه آن می تواند مبنایی برای یک پژوهش 
گســترده و تازه باشد. در تاریخ معاصر و به خصوص 
پس از انتشــار نســخه تصحیح مرحــوم قزوینی و 
غنــی، پژوهش درباره شــعر حافظ و ارتبــاط آن با 
زندگی شــخصی حافظ، صورت و سیرتی دیگر پیدا 
کرد. آشــنایی مرحــوم قزوینی با تصحیح به شــیوه 
مــدرن آن، ســبب شــد تا شــاگردان و یــاران او نیز 
چنین مســیری را پی گرفتــه و ادامه دهند. بر همین 
بنیاد اســت که پژوهش های بزرگانی چــون فرزاد، 
ناتل خانلری، شــاملو، ابتهاج، انجوی شیرازی، کاظم 
بهاءالدین خرمشاهی،  نیســاری،  برگ نیسی، ســلیم 
محمــد اســتعالمی، مرتضی مطهــری، عبدالکریم 
ســروش، هاشــم جاوید و دیگران را بایــد گام هایی 
به شــمار   آورد که هرکدامشــان پرتــوی بر زندگی و 
شعر حافظ افشــاندند و از زاویه ای به اشعار او نظر 
افکندنــد. تازه تریــن پژوهش درباره حافــظ را دکتر 
محمود قنادان انجام داده و مدعی اســت که برای 
نخستین  بار معشوقه حقیقی حافظ را یافته است که 
نامش «جهان»  است؛ پژوهشــی که قطعا می تواند 
چالش های تازه ای را در فضای حافظ پژوهی ســبب 
شود و اگر مدعا و فرضیه اش به مرحله ای برسد که 
با مستندات ارائه شــده از زندگی حافظ همراه شود، 
طبیعی است که خود سبب ساز تفسیرهای متفاوتی 

از ابیات حافظ خواهد شد.
بــا دکتر قنــادان در کتابخانه شــهری در منطقه 
خلیج سانفرانسیســکو آشنا شدم؛ ســه سال قبل و 
در دوران قبــل از کرونــا و این ارتبــاط ادامه یافت و 
هــرازگاه، گوشــه ای را در کتابخانه یا کافــه ای پیدا 
می کردیــم و از ادبیات و فرهنگ و اندیشــه و عرفان 
سخن می گفتیم. اگرچه هم او اقتصاد  خوانده است 
و هــم من عالقه مند بــه مباحث اقتصاد سیاســی؛ 
به صفت رشــته دانشــگاهی ام.  دکتر قنادان تقریبا، 
بخشــی مهم از روز را در کار نگارش و تحقیق است 
و خــود می گوید: «هیچ کار دیگری ندارد جز خواندن 
و نوشــتن». اقتصاد خوانده است و استاد بازنشسته 
این رشــته در دانشــگاه تهران و جــدای از تدریس، 
آثــاری هم در تخصــص خود تألیف و منتشــر کرده 
اســت که از جمله مهم ترین آنها کتاب او در معرفی 
و تحلیــل تمامی برنــدگان اقتصاد نوبل اســت که 
حاصل کوشش و جست  وجوی او در نزدیک به ۷۰۰ 
منبع اینترنتی و برداشــت و تلخیص آنها در مقاالتی 
مجزاســت. آقای قنادان اما همانند برخی از ایرانیان 
که عطر ادبیات و هنر آنها را مســت می کند، شیفته 
شــعر و ادبیات کهن ایران است و این شیفتگی را از 
مرحله احســاس عبور داده و بــه مرحله پژوهش و 
تحقیق  کشــانده اســت و اکنون عمده وقت و انرژی 
خود را صرف پژوهش های ادبی کرده اســت. البته 
وجــه ممیــزه دکتر قنادان با پژوهشــگران گذشــته 
حافظ در این اســت که او به عمده آثار خطی حافظ 
از طریق آشــنایی با اینترنت بــه صورت الکترونیکی 
دسترسی و فرصت مقایسه با آنها را داشته است. در 
سال های گذشته نیز کمک  کار، و مشاور «نوید ارگن»، 
محقق و مولوی شــناس برجســته ترکیه ای بود و به 
او در برگردان انگلیســی «دیوان شــمس» مدد های 
فراوانی رســاند تا مهم ترین برگردان انگلیســی این 
کتاب حجیــم با همراهــی یک اســتاد غوطه ور در 
ادبیات کهن فارســی فرصت طبع یابد. همچنان که 
در برگــردان چندزبانه نزدیک به دو هزار بیت رباعی 

موالنا نیز مددرسان همان تیم بوده است.
به گفته خودش در پژوهشــی کــه درباره حافظ 
انجام داده و عنوانش «عاشــقی های حافظ» است، 
از دانشش در حوزه اقتصاد و آشنایی اش با «نرم افزار 
اکســل» کمــک گرفته و بیــش از ۶۰۰ ســرفصل از 
تاریخ زندگی حافظ را دســته بندی کرده تا بتواند به  
شکلی دقیق تر، خط فکری و سیر زندگی  حافظ و نیز 

ارتباطات و دوســتی ها و دیگر ســرفصل های جزئی 
و کلی زندگــی او را رصد کند. خــود می گوید: «آثار 
شــاعران کهن کتاب های بالینی من اند و به  خصوص 
اشــعار حافــظ را بســیار دوســت دارم و تقریبا هر 
پژوهشــی دربــاره او انجام شــده اســت را با دقت 
خوانده ام و به تدریج به این جمع  بندی رســیدم که 
از این خوانده ها رونوشــتی هــم برگیرم و در ادامه و 
با مقایســه برخی پژوهش ها، دریافتــم که می توان 
نکاتی تــازه را هم به مجموعه نــکات قبلی درباره 

حافظ افزود».
از این پس بود که او به صرافت تدوین کتاب  �

«عاشقی های حافظ» افتاد. کتابی که هنوز انتشار 
عمومی نیافته اســت، اما نســخه ای افست شده 
از آن را دکتر قنادان به مــن داد تا مطالعه کنم. 
در یکی از روزهای نه چندان ســرد زمســتان، در 
گوشه ای از کتابخانه با او گفت وگویی کوتاه انجام 

می دهم که حاصــل آن را در زیر 
مشاهده خواهید کرد. 

  بین تخصص شما و عالقه ای  �
که بــه تحقیــق در زمینه حافظ 
انجامید، تفاوت وجود دارد. شما 
استاد اقتصاد هستید و چه شد که 
به ســمت یک پژوهش در زمینه 
حافظ و شعر و شــاعری کشیده 

شدید؟
اعتقاد دارم که با توجه به جایگاه 
فلسفی، اجتماعی، فرهنگی و عقاید 
حافظ و نفوذ کالم او در همه اقشار 

و طبقات ایرانی جــدا از هر حرفه و کار و تخصصی 
همه طبقات ایرانی مشــتری حافظ هستند، بنابراین 
چه انتظاری است که من نباشم. به قول خود حافظ:
من همان  دم که وضو ســاختم از چشمه عشق/ 

چار تکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست.
و اما پژوهش در زمینه حافظ سه شرط دارد: اول 
عالقه. دوم: عشق به این کار. سوم: توانمندی علمی 
آن. فکر می کنم از هرکدام از این جوهره ها قدری در 

من وجود داشت.
روزی مرحوم قزوینی نوشــت ای کاش در آینده 
ایرانیانی پیدا شــوند که به آمریکا بروند و نسخه ای 
از دیوان حافظ را که در دست علیقلی خان نبیل بود 
و به نظر می رســید تاریخ حیات حافظ را داشت پیدا 

کنند.
من یکی از همین جســت وجوگران هستم، البته 

من پیدا نکردم، و ماند برای دیگران،
گفتـا که یافـت می نشـــود ُجستـه ایم مـا/ گفت 

آنچه یافت می نشود آنم آرزوست.
  دربــاره حافظ پژوهش زیادی انجام شــده و  �

شاید از معدود شاعرانی باشد که بیشترین تحقیق 
و پژوهش درباره اشعار او منتشر شده است. چه 
نکته خاصی به ذهنتان رســید که پژوهشــتان را 
روی آن بخش از زندگی یا اشــعار حافظ متمرکز 

کردید؟
چنین نیتی هرگــز به ذهن من هم نرســیده بود 
که روی معشــوق واقعی حافــظ یعنی جهان ملک 

خاتون مطالعه کنم. بعضی از قصیده ها کمتر انتشار 
یافته یــا مردود تشــخیص داده شــده بودند؛ همه 
آنهایی را که می توانســتم جمع کــردم. حاصل کار 
این شد که در دو تای آنها به طور ضمنی از پدربزرگ 
جهان چنان با احترام یاد می کرد که بوی عاشــقی و 

جنون در عشق از آن استشمام می شد.
این خــط را در منابع تاریخی جســت وجو کردم، 
خصوصــا در کارهای مرحوم غنی که بســیار پر ارج 
و ارزش اســت و کتاب هــای تاریــخ عصــر حافظ و 
مالقات هــای این دو نوجوان یعنــی حافظ و جهان 
را در شــور و مســتی و جنون توأم با شرم و اخالص 
از البه الی اشــعار نظاره گر شدم و چاشنی یک عشق 

جنون آمیز من را راهنما گشت.
بعــد از آن می بایســت در چاشــنی های رنــدی 
حافــظ و افکار و اندیشــه های او و ترفندهای علمی 
او غوطه می خــوردم و ذره ذره آن را در غزلیات وی 
از خود  بی خود شــدن  و لحظه های 
او می جســتم. برخــی را یافتم و از 
ُجســتن هرگز ناامید نشدم، تا جایی 
کــه فهمیــدم کالم حافظ را بســیار 
با عاشق شدن معنی  مشکل اســت 
کرد، بالعکس عشــق را باید با غزل 
حافظ معنی نمود و عالقه حافظ را 
به جهان که دختر نوجوان پادشــاه 

زمان او هست کشف کرد.
زین آتش نهفته که در ســینه من 
است/ خورشید شــعله ای است که 

در آسمان گرفت.
حافظ عاشق دختر پادشاه شده بود، هر دو شاعر 

بودند. حافظ دیوانه وار به او عشق می ورزید.
بسیاری از غزل های آتشین و پر ارج و ارزش حافظ 
درباره جهان اســت. خیلی ها این مطلب را ندانسته 
و غزل های عاشــقانه را به استناد اینکه حافظ قرآن 
اســت صرفا عرفانی تفســیر کرده انــد. همه غزل ها 
چنین نیســت لیکن حدود ۳۰ غزل عاشــقانه را که 
هرگز چنین تفسیر نشده بود من در این کتاب معرفی 
کرده ام و حدود بیش از دو برابر آن را برای جلوگیری 
از تطویل کالم فقط نام بــرده ام تا عالقه مندان خود 

تفسیر کنند و قضاوت نمایند.
  از جمله نکاتی که شــما مطــرح کردید بحث  �

قصیده های حافظ اســت که شما مدعی هستید 
در هیچ یــک از کتاب های منتشــره درباره حافظ 
این گونه و به این تعداد نیامده اســت؟ می توانید 

در این زمینه هم توضیح دهید؟
قصیده ها نکته اتصال وقایــع تاریخی به نظم ها 
و اشــعار ادبی است، فی الواقع اگر دو موضوع مجزا 
یعنی تاریخ و ادبیات مرز مشــترکی داشته باشند این 

مرز مشترک غالبا قصیده هاست.
زمــان حیــات حافــظ از جملــه بحرانی ترین و 
خونین تریــِن روزهای تاریخ در قرن هشــتم اســت، 
من جمله قتل های فجیعی چون قتل شــاه مسعود 
اینجو، قتل شــاه شــیخ ابواســحاق، محمد بن علی 
صاحب عیــار، کورکردن معاصرانی چون مبارزالدین 
محمد، شــبلی (پسر شاه شجاع)، زین العابدین (پسر 

شاه شجاع)، شــاه محمود (برادر شاه شجاع)، قتل 
شــاه منصور و نهایتا صدور حکم ارتداد خود وی که 

نزدیک بود جانش را از دست بدهد.
جمــع آوری همه قصیده های حافــظ و یادآوری 
قصیده های تغییر شــکل داده شــده کمک به تاریخ 
عصر حافظ می کنــد و قصیده های الحاقی نامربوط 

را حذف می کند.
کتاب عاشــقی های حافــظ تعــداد قصیده ها را 
که تاکنون در دیوان های چاپ شــده حدود شش اثر 
اســت، حدودا به چهار تا پنج برابــر افزایش داده و 
قصیده های تبدیل شده به غزل را معرفی کرده است.

  نکته جالب توجه در کتاب شــما، ادعای این  �
نکته است که حافظ نسب و نسبتی با قوم ُلر دارد، 
خبری که اگر اســتنادات آن درست باشد قطعاً 
دوستان و هم وطنان لرســتانی را سخت خرسند 
خواهد کرد. دراین بــاره هم توضیح دهید که چه 
شواهد و اســنادی در کتاب ارائه دادید که چنین 

نسبت قومی ای را تدقیق می کنند؟
چه شــاهدی باالتر از شــعر خود حافظ می توان 
ارائــه داد و به چه مدرکی باالتــر و محکم تر از یکی 
از باالترین نســخه های مورد اســتناد یعنی روانشاد، 
دانشمند و محقق بزرگوار دکتر خانلری. در جلد دوم 
دیوان حافظ ایشان (۱۳۶۲)، یعنی قطعه ۴۹ مندرج 
در ص ۱۰۹۰ می توان اســتناد کرد. در این سند جناب 

حافظ فرموده اند:
مقبوِل دل خواص و مشــهور عوام/ خوش لهجة 

موزون حرکت بدر تمام
در خطه شــیراز به نام است و نشــان/ رودآوری 

حافـظ حاجـی محمـد نام
حافظ اذعان می فرمایند که اهل رودآور هســتند، 

حوالی تویسرکان که در منطقه لرستان واقع شده.
از زبان حافظ بشــنوید که می فرمایند مقبوِل دل 
خواص هستند و مشهور عوام، خوش لهجه هستند، 
موزون حرکت به مثابه بدر هستند در خطه شیراز نام 

و نشانی به دست آورده اند و اهل رودآور هستند.
در نســخه هایی که مرحوم خانلری در دسترس 
داشته اند رودآوری را کاتبان اولیه گروهی رو داوری 
نوشــته اند که معنی درستی ندارد عده ای رود آوری 
نوشته اند که چنین رودی هرگز وجود نداشته است. 
منابــع زیاد دیگــری نیز بــه اصالت رودآور اشــاره 

داشته اند.
  از دیگر مــواردی که در کتاب شــما می توان  �

به آن اشــاره کرد، مالقات حافظ بــا امیر تیمور 
گورکانی است که البته در تاریخ و جدای از نگاهی 
که ایرانیان به یکه تازی ها و کشــتارهای او دارند، 
او را حاکمــی عالقه مند به هنــر و ادب و فرهنگ 
می دانند و شما نوشتید که مالقاتی هم بین حافظ 
و امیر تیمور صورت گرفته که شما بر این باورید که 
حداقل برداشت شما با آنچه که در پژوهش های 

دیگر انجام شده تفاوت دارد.
روایت این مالقات را من براســاس گزارشــی که 
خود تیمور روایت می کند و منشــی و کاتب خاطرات 
او یعنی نظام الدین شــامی به قلم نویسنده مشهور 
فرانســوی آقای مارِســل برایون آورده ام که توسط 

آقای ذبیح اهللا منصوری ترجمه و چاپ شده است.
روایت متناظــر آن از نویســندگان و مورخان آن 
زمان یا زمان های نزدیک بدان تاکنون مطرح نشــده 
اســت، شــاید هم مطالعه جامع همه گزارش های 
تاریخی بتواند بدان راه یابد تا اســتناد بدان بتواند از 

درجه اعتماد باالتری برخوردار شود.
آنچه مسلم است در این روایت که عینا من بدان 
اشــاره کرده ام، تیمور ابتدا با ترش رویی برخاسته از 
تعصب مذهبی با حافظ بســیار تند صحبت می کند 

و علل متعددی از او می خواهد که توضیح بدهد.
حافظ در پاسخ بســیار مستدل صحبت می کند و 
کامال خونســردی خویش را حفــظ می کند. در پایان 
کار تیمــور که قبال فکر می کــرده حافظ مردی مرتد 
اســت، چنان تحت تأثیر استدالل های مذهبی حافظ 
قرار می گیرد که هزار سکه طال به او جایزه می دهد و 
از حافظ دعوت می کند به سمرقند برود، لیکن حافظ 

این دعوت را نمی پذیرد.

گفت وگو با دکتر محمود قنادان درمورد پژوهش تازه اش درباره حافظ

ادعای یافتن معشوقه واقعی حافظ

مبانی نقد ادبی
گروه نویسندگان

ترجمه: فرزانه طاهرى
نشر نیلوفر سفر به آرمانشهر

 (ایکاری)
اتین کابه

ترجمه محمد قاضى
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محمد قاضی بی تردید از مشــهورترین مترجمان ایرانی اســت که با 
انتخاب های خود توانست ادبیات خطه های مختلف دنیا را به مخاطبان 
فارســی زبان بشناســاند. انتشــارات علمی و فرهنگی چندی است که 
ترجمه های قاضی را در مجموعه ای با عنوان «زوربای ایرانی» منتشــر 
می کنــد و از جمله اخیرا «ســگ کینه توز» اثر آلِورتو باســِکس فیگروئا، 
نویســنده کلمبیایی و «آدم هــا و خرچنگ ها» اثر خوزوئه دو کاســترو، 
نویســنده برزیلــی را منتشــر کرده کــه از ترجمه های قاضــی در دهه 
پنجاه بوده اند. راوی رمان «ســگ کینه توز» دورانی را روایت می کند که 
حکومتی اســتبدادی روی کار اســت و تمام مخالفان یا در زندان به سر 
می برند یا از ســر راه برداشــته و حذف شــده اند. از جمله این مخالفان 
مردی چهل وسه ساله است؛ دانشــمند و باستان شناسی که محکوم به 
کار اجباری شده و پنج سال از عمرش را در زندان گذرانده است. داستان 
از لحظه ای آغاز می شــود که مرد هنــگام جا به جایی به زندانی دیگر از 
غفلت نگهبان خود اســتفاده کرده و فرار می کند. ادامه داســتان شرح 
پر تب وتاب تعقیب و گریز زندانی و ســگ نگهبان است. سگ کینه توز و 
لجباز که تربیت شــده و دست آموز دیکتاتور است، در تمام طول داستان 
دنبال مــرد می دود تا اینکه دســت آخر او را به دام می انــدازد، اما باز 
هــم زندانی می گریزد و ســگ زخمی از فرط ناتوانی دســت از تعقیب 
او می کشــد و باستان شــناس فراری هــم از وطنش فــرار می کند و به 

ونزوئال پناه می برد. مواجهه زندانی مخالف با سگ سخت جان دیکتاتور 
به  طرزی نمادین مناسبات و ترتیبات مبارزه را به تصویر می کشد.

«آدم ها و خرچنگ ها» نوشــته خوزوئه دو کاسترو روایت جامعه ای 
اســت که به قــول راوی رمان از حیــث اقتصادی «ذوحیاتین» اســت؛ 
زیرا در حاشــیه و در مرز دو سیســتم اجتماعی فئودالیسم کشاورزی و 
ســرمایه داری راکد مانده اســت که تاریخ تا به امروز هم نتوانسته آنها 
را ماننــد تار و پود یــک پارچه واحد به هم ببافد؛ دو سیســتمی که هنوز 

دوش به دوش هــم در ایالتی در برزیل به همزیســتی ادامه می دهند، 
بی آنکــه با هم مخلوط شــوند یا یکدیگر را در شــکل واحدی از تمدن 
تکمیل کنند. «بدین ترتیب، جامعه مرداب نشــین در منگنه دو سیســتم 
متضاد فشــرده می شوند و جز اینکه به درون مرداب ها جریان یابد و در 
آن با قشــر گل والی مخلوط گردد چاره ای ندارد». نویسنده ابتدای کتاب 
با عنوان «مقدمه ای اندک غلیظ بر رمانی که رقیق تر اســت» می نویسد: 
«داستانی که من اکنون نقل می کنم، داستانی است خشک و بی رمق، به 
همین جهت تصمیم گرفته ام مقدمه مکملی به آن چاشنی بزنم تا مگر 
رمقــی به کتاب بدهد و به خواننده کمک کند که گرســنگی یعنی جوع 
شــدید رمان خوانی خود را فریب بدهد. شــاید هم هوس گشودن عقده 
همه افراد ملت گرســنه ای که دائم در بند پنهان کردن و پرده پوشــیدن 
بر گرســنگی خویش اند مرا بر آن داشته است تا این مقدمه مایه دار را بر 
این رمان بی رمق که قهرمان اصلی آن خود گرســنگی اســت بنویسم». 
قاضی ابتدای کتاب کلماتی از نویســندگان بزرگ همچون داستایفسکی 
و ژان پل ســارتر و آندره ژیــد و کازانتزاکیس نقل کرده اســت که همه 
مضمون گرسنگی دارند و از جمله قولی از داستایفسکی که می گوید تو 
می دانی که قرن ها خواهد گذشت و بشریت با دهان علم و دانش خود 
اعالم خواهد کرد که جنایت وجود ندارد و الجرم گناه نیز، آنچه هســت 

فقط گرسنگی است».

زورباى ایرانى


