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 سخن دبیر این شماره

در اختیاار خاانداانان    5831، که نسخۀ برخط آن در بهاار  نامۀ انتقادی  پژوهش 83در شمارۀ 
نرامی قرار نرفت، اعالم کرده بادیم که کمیتۀ تخصصی زبان و ادبیاا  فرانساۀ پژوهاا اه    

هاای مدرارد فراتار رود و      اش از نقاا کتاا     هاای بداای    نامه  علام انسانی قصا دارد در ویژه
هاایی    هدانان ایرانیِ زبان و فرهدگ فرانساای را درقاباپ پرونااه   آثار هریک از پژو مجماعه

هاای    نقا و بررسی کتاا   ۀمستقل به ارزیابی بدایدا. پیش از اعالم این تصمیم، اعضای کمیت
دکتر محماتقی غیاثی را در دستارکار خاد قرار داده بادنا. دو عامل اصلی در ایان انتخاا    

ر غیاثی، برخالف بسیاری از دی ر تابیاا  دانا اهی در که آثار دکت  نخست آن :نقش داشتدا
تاانسته بادنا خاد را از حصر دانا اه برهاندا و باه میاان    ،های مختلف زبان فرانسه  نرایش
نار    های کاری این مترجم و پژوهش  که حازه  دوم این ؛هایی از خااندانان عام راه یابدا  طیف
اش   از همکاران ما بتااناا باه فراخاار نارایش تخصصای     قار کافی متداع بادنا تا هریک   به

 ها اعمال کدا.  مطابدۀ بخای از آثار او را برعهاه نیرد و قضاوتی درخار را دربارۀ آن
، 5831آسانی انجام نرفت، نه در یک مرحله. پس از چدا ناسات در ساال    انتخا  نه به

ته هدااز باه صاحت تصامیم     چدان مطرح باد و کمی پرسش اوبایت آثار محماتقی غیاثی هم
شانا کاه هماۀ اعضاا باه       ها مانع می  خاد اطمیدان نااشت. نیز برخی مالحظا  و خادداری

ترین علت خادداری شایا کساا      های این مترجم/ مؤبف رغبت ناان دهدا. مهم  نقا کتا 
کردناا    راهان. دی ران هام آرزو نمای   اش بر نردن برخی از هم  کهنِ غیاثی باد و حق استادی

که حرمت این پیرِ ایرانیِ زبان و ادبیا  فرانسه شکسته شاد یا به جای ااه اساتادی او هتکای    
های نروهی نااان داده    های فردی به ماازا  بحث وارد آیا. در همین حال، نخستین بررسی

 تااان آماخات    های فراوانی مای   تدها آثار غیاثی جای نقا دارنا، بل از این نقا درس باد که نه
های زبانی و ادبی کمک کددا. بااری    که شایا به ما و داناجایان ما در ارتقای کیریت پژوهش

هاای مببات ایان آثاار       مقرر شا که کمیته درعین رویکرد انتقادی به آثار دکتر غیاثی، به جدبه
حال قااعا اد  و احترام را درقباال شاخا ایااان رعایات      تاجه ویژه ناان دها و درهمه

هاا داده    داشات   هاا و بازر     نامه  ها و یادبادها جای خاد را به جان  ایطی که ختمکدا. در شر
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پرستی نانهان باال نرفته باد و هاردم از ناشاه و کداار ایان مرزوباام        بادنا؛ وقتی تپِ زناه
 روییا، جرا به آمازنار کهن روا نباد.  ای مانانار می  چهره

نامه برای محمااتقی غیااثی     را از تاوین جانما  5831دو رویااد در فروردین و خرداد 
دی اری   همت مجلۀ بخاارا؛   فروشی آیداه به  داشت او باد در کتا   مداف کردنا. نخستین، بزر 

دیااارها   هاایش. ایان    مصاحبۀ مرصل روزنامۀ شرق با او به مداسبت بازنارِ دو عداان از ترجمه
برخای   ای دکتار غیااثی صاحه نتاشاتدا، بال     ها   بر فاریت نقا کتا  تدها بر تاخیا ما مبدی نه

ساتایش   حاال،  عداصر پیرامتدی الزم برای مستداساختن نقاها را در اختیار ما قرار دادنا. درعاین 
دی ار باه    شکلی ناسازمدا، ن ااه ماا را باار    دو دیاار از غیاثی به عمل آما، به پررن ی که در هر

بانیان ایان   د داشت مدطاف کرد. تصایری کههای او وجا  ها و ترجمه  هایی که در تأبیف  کاستی
های حسااس تااریخی،     ای ی انه باد که در بحظه  دو ناست از غیاثی ترسیم کردنا آنِ فرهیخته

کاارش به ارمغاان آورده اسات. بااری    « مردم»ها را برای   ترین تأبیف  ها و ژرف  برترین ترجمه
رسایا و ناه باا      مای  نظار  های غیاثی سازنار به  های مقاماتی ما از ناشته  این تصایر نه با بررسی

تاانسات    اکدان کمیتاه مای   5.نران  های مصاحبه  های غیرتخصصی او به بسیاری از پرسش  پاسخ
بایست تدایل شاانا و آثاار غیااثی، در      ها می  بار دی ر به کارکرد انتقادی خاد بیدایاا. ستایش

 ناان دهدا. ارزش واقدی خاد راهای ما و دی ران، سرانجام   تضاد میان دیاناه
ناناه    بدای رسیانا یاا هم ای باا ایان      زمان به این جمع تاان نرت که همۀ اعضا هم  نمی
هاای مببات     دنباال جدباه   هاای غیااثی باه     چدان در کتا  ها ماافق بادنا. برخی هم  بدای  جمع
حاضار نبااد آزادی    بستدا. کمیته نیز به هیچ بها  ناتدا و چام خاد را بر نقاط ضدف می می

خااستدا ملازم ساازد. بارخالف، هم اان       اعضایش را محاود کدا یا آنان را به کاری که نمی
انجاماا و بار غداا و جاتابیت       ها و رویکردها به چداصاایی مای   باور داشتدا که تراو  بحن

پیااین دکتار   ها مانع ن ردیا تا برخی از همکاران ما، که از دانااجایان    افزایا. این  پروناه می
های آمازشی استاد در حاای نیسات     ها و روش  که کیریت ترجمه  غیاثی بادنا، با اقرار به این

که شایستۀ نقا مببت باشا، از ادامۀ همکاری با کمیته انصاراف دهداا. برخای دی ار نیاز باه       
 ،ترتیاپ  های نانانان از پروناه کداره نرفتدا تا رودرروی پیرِ عرصه قرار ن یرنا. باین  بهانه

 ،های او از آثار کاما، آراناان   چدین بررسی ترجمه های درسی غیاثی و هم  نقا بخای از کتا 
و آناتال فرانس مدلق مانا. اما این تجربه بار دی ار باه ماا نااان داد کاه در جااماع علمای        

انااازه باریاک اسات، رفتاار اهاابی       ای تا چه  کاار، مرز میان روابط شخصی و ضاابط حرفه
دارد و نقا  مرعا ، خااه از سرِ تسلیم و خااه از بایمِ    چ انه ناقاان را به سکا  وا می علم

 آزار، تا کجا در الک خاد فرو رفته است.
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بایل باد. کااف    راستی بی  ها برای کمیته پایا آما به  نیری  شرایطی که مقارن با این کداره
کارد، بال    ا ماضاع ناقاا را تقایات نمای    تدها  های ماردبررسی نه  تر در کتا  های بیش  کاستی

ریازد،    افزود. از بدایی که فرو می  شا و بر احتمال تاقف پروناه می  ماجپ سرخاردنی او می
نار باه جاا      تد ی در ضامیر کااوش    و دل ،همااره ناعی عتا  وجاان، ناعی احساس خأل

فتاه بادناا کاه    مانا. درخصاص آثار غیاثی اما این احساسا  در سایۀ پرساای قارار نر   می
شک باه سااختار     پس هرنز ما را ترک نکرد: این بدا آیا ارزشِ کاوش داشت؟ پرسش بی آن از

شا. مسئله ایان بااد کاه آیاا تحلیال ماا از        های غیاثی محاود نمی  ها و ترجمه  مستقل ناشته
ر و تاانست به شداخت نسلی از ادیبان کااا   و علام انسانی می ،ن رش غیاثی به زبان، ادبیا 

ایرانای کماک کداا یاا ناه.       (épistémologiqueشداختیِ ) های مدرفت  کاف برخی از شاخا
رفت از این مسئله ماروط به دو شرط بدیادی باد: یکای شاداختی نسابتاق دقیاق از آثاار        برون

کردن پرداخته بادنا، دی ری فهمای کماابیش    زمان با غیاثی به ناشتن و ترجمه کسانی که هم
دادناا، در    های بزرنی کاه شاایا مجاال مای      و نرتمان (épistémèبدای دانایی )  روشن از پیکر

فراسای ابداد  صرفاق زمانی یا تاریخی، به تدریف یک نسل اقاام کدیم. بااری از ایان نخساتین    
رفت ما را به ابزار الزم برای این تدریف مجهز ساازد. هدااز در ناام آغاازین       پروناه انتظار نمی

 باد تحلیل کلی ما از میراث علمی و فرهد ی مداصر در انتهای مسیر میسر نردد. بادیم و قرار
فکاران   تاان محماتقی غیاثی را نمایداۀ نسلی از روشان   دانیم که آیا می  حاضر نمی درحال

دانیم که چدا نسال از    کم می  شمار آورد یا نه. اما دست ایرانی یا حتی نمایداۀ یک طرز فکر به
اناا و برخای ساخت از      نی زبان و ادبیا  فرانسه از تدلیما  او سیرا  شااه متخصصان ایرا

اساۀ تاالش و کاشاش و   »چان  تدها از غیاثی هم اهلل قاسی نه  بابدا. فضل  این اقبال به خاد می
کداا، بال دوران پاس از بازناسات یِ غیااثی و تااریس او در         یاد مای « پافااری و مافقیت

شاهال حاایری، متارجم،     2.داناا   می« ای ایاان  ن بخش زنانی حرفهپربارتری»دانا اه آزاد را 
هاای خااد را بارای او      و استاد دانا اه، زمانی شانرد غیاثی باده و بدااها ترجماه   ،نایسداه

تمام آثار ]غیاثی[ درعین نسبت باا وضادیت روز   »پداارد که   مدا می  شیما بهره 8.برده است  می
دانااجایان پیااین غیااثی حتای زماانی کاه باه         1.«برخاردار اسات ما از شأن آکادمیک نیز 

دهداا    پرهیزنا ... همین چدا شاها نااان مای    برنا از نقا او می  های او پی می  ماکال  کتا 
زبان ایرانی هداز رناگ نباختاه اسات، میاراث او هدااز،        های فرانسه  که سلطۀ غیاثی بر محیط

های آیداه اسات.    ر، جریان دارد و درحال انتقال به نسلهای دانا اهی کاا  ویژه در محیط به
هاای پیااین پارده      باردن ماا از دساتاوردهای فرهد ای نسال      ویژه از ناع ارث  این شااها به

دهاا کاه     روشدی ناااهی مای    به 5831های   تداسپ از غیاثی در مصاحبه  ارنا. تمجیا  بید   می بر
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هاای    های انتقادی و حتی خااانش   صافیِ پژوهش میراث فرهد ی ایرانی اغلپ باون عبار از
ناردد. درواقع ما مداسباتی علمی و عقالنی را با خاد این میراث برقارار    ها را درمی  ساده نسل

نهایم. یاا بار      ناتاران ناردن مای     کدیم، بل اغلپ به روابطی عاطری و احساسی با میاراث   نمی
داریم. باری در فراسای ناامی چاان     ه بزر  میسازانیم، یا زنانان را نخاانا  مردنان دل می

باردن ماا از    غیاثی )زیرا غیاثی نامی بیش نیست( ماضاع پروناۀ حاضر شایا اساساق ناع ارث
 ها باشا.  غیاثی

تااان وضادیت کساانی مبال محمااتقی غیااثی را در         نمی« داخلی»نتشته از این مسایل 
اببته باان مدداا نیسات کاه غیااثی در سادت      مداسبا  علمی ایران و غر  نادیاه نرفت. این 

کام ماااعی    شداسای ایرانای جای ااهی ممتااز یاا حتای مااخا دارد. اماا او دسات           غار  
و بر این اساس رفتارهایی ویژه را باا جامداۀ ایرانای در     1در ادبیا  فرانسه است« شان غرق»

تداا برخای    پیش نرفته است. شایا نقا بتاانا از کداار ایان ادعاا ب اترد و حتای بار بحان       
چداان داناای    کاه او خااد در فرانساه بداایدا و هام       چام ببداد. اما ایان  6های غیاثی ناشته
که او با اعالم تااریس در کااار     جای دانش روز اروپا به ایران صادر کدا؛ این  هایت را به بی

روپاا  های آمازش ادبیا  در ایران و ا  این تصار را ایجاد کدا که مااد درسی و روش 7فرانسه
آزماایی از ساخدان     های امروز تااناییِ راستی  که او حتی نمان نبرد که نسل  سان است؛ این یک

و اماروز نانهاان نقاا      3کاه او همااره ماردم را خااار شامرده باشاا        او را داشته باشدا؛ این
 هاای او باه جامداۀ     داشت  غیاثی بار اهانات   که برخی با بزر   دوستی به چهره بزنا؛ این مردم

هاا ساکا  کارد. در ایان       ایرانی مُهر تأییا بکابدا و ... مسایلی نیستدا که بتااان دربرابار آن  
شاد با رجاع به مااارک و مداابع اصایل، صاحت ادعاهاا و        شرایط است که نقا ماظف می

 غیاثی را بسدجا.ورد آ رهاصابت 
مجماعاه یاک    نرتارهاای ایان   3،دکتر غیاثی ادبیا  فرانسه باده است« تمام دغاغۀ»انر 

های زباانی و فرهد ای در ارتقاای کیریات       تر ناارنا و آن یادآوری نقش میانجی دغاغه بیش
آوردن اطالعاا  نااقا و    علم ایرانی یا برعکس در رکاد و حتی تدزل آن است. باه ارمغاان  

ناردد    هایی می  راهی نسل تراهم و نم  های دی ر فقط اسبا  ساء  تصاویر مخاوش از فرهدگ
و پایاپاای را باا کااارهای     ،کاشدا از انردال علمی خارج شانا و تداملی مؤثر، فداال   که می

صاحپ علم برقرار کددا. تاقف در دساتاوردهای کهداه و مرااهیمِ زودهضامِ علاام انساانی       
افزایاا و    دادن فاصلۀ علمی میان ایران و اروپا تدها بار ایان فاصاله مای     غر  و کاچک جلاه
اناازد. سه کدش ماازی بارای تساریع ایان نااع تدامال ضاروری         خیر میتداملِ فدال را به تأ

تاازان باه    تازان فرهد ی خایش؛ پاسخ شایستۀ این پیش رسدا: اعتماد جامده به پیش  نظر می به
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تارین اطالعاا       تارین و بدیاادی    آن اعتماد از راه تالش صادقانه برای کسپ و انتقال شاراف 
مداا    آزمایی از این اطالعا  با نقا علمای و ساامان    ؛ راستیهای خارجی  ممکن دربارۀ فرهدگ

کام بایاا بسرساا کاه       ها. انر فدالق به تاریح نقش نقا در این میان بسداه کدایم، او دسات    آن
. از 8 ،. کااام ارزیاابی  2 ،. کاام شداخت از فرهداگ دی اری  5 ،های فرهد ی براساس  واسطه

. در کااام مقطاع   6 ،. کااام مخاطاپ ایرانای   1 ،. کاام درجاه از فهامِ  1 ،کاام ناع کدجکاوی
. باه کااام   3و  ،زنداا   ها از دستاوردهای فرهد ی غر  دست مای   . به کاام نزیدش7 ،تاریخی

 جایدا.  ها تاسل می  دادن این نزیدش بردها برای مداسپ جلاه راه
ناماه کماابیش     های نایسدانان، همۀ نرتارهای این ویژه  ها و دیاناه  رغم تراو  بحن  به

شادر  انا. نخستین نرتار به کتا    ها به آثار محماتقی غیاثی ن ریسته  از زاویۀ همین پرسش
( اختصاص یافته و دالیل نزیدش اشدار این مجماعه، 5831)ناهیا،  فرانسه در ساۀ بیستم

ها و کارکرد مجماعه در مدرفی شادر فرانساای     های محماتقی غیاثی در ترجمۀ آن  روش
و شارافیت تصاایری را    ،اطبان ایرانی را مطابده کرده است. مقابۀ دوم صحت، دقات به مخ

بداای او باه     سدجا و میزان پای  دست داده است می های مختلف نقا نا به  که غیاثی از جریان
کدا. در مقاباۀ ساام، ترسایرهایی کاه       ها را بررسی می  داری در مدرفی این جریان  اصل امانت

انا؛ مؤبف بر جای اه این ترسایرها    به فارسی برنرداناه بررسی شاه 5811هۀ غیاثی در آغاز د
هاای تحلیال اثار ادبای       ها در آشدایی ایرانیان باا روش   در تاریخ نقا ادبی در ایران و نقش آن

( و 5872 )مرواریاا،  روش نا در آمازش زبان فرانساه کدا. مقابۀ چهارم دو کتا    درنگ می
( را با رویکردهای جایا آمازش زباان مقایساه کارده و    5832رواریا، )م نام به فرانسۀ نام

ها را سدجیاه است. مقاباۀ پادجم باا بررسای       و آواشداختی آن ،امکانا  واژنانی، دستاری
کاشاا باه عاادا  ترجماانی غیااثی و ادراک او از        های غیاثی از آثار امیل زوال می  ترجمه

های غیاثی از آثار صاادق هااایت،     ن اهی به خاانشترجمه دست یابا. نرتار شام نیز با 
نیری غیاثی از رویکردهای ادبی فرانسای بارای    و سهرا  سسهری، ناع بهره ،بهرام صادقی

خااد او از  « متدایِ   درون»تحلیل این آثار، میزان و ماهیت فهم او از این رویکردها، ارزیابیِ 
را « ماردم »غیااثی باا   « مانِ »نیاری رواباط     و درنهایت نقش این ارزیابی در شکل ،این فهم

 کدا.  مطابده می
، نرتارهاا براسااس حاروف ابرباای ناام      ناماۀ انتقاادی    پاژوهش مطابق با روال همیا ی 

شکل مستقیم باا   کدا، زیرا به  انا. مطلپ هرتم از این ترتیپ پیروی نمی  نایسدانان مرتپ شاه
تااریخ ادبیاا    اقع پاسخ مؤبران کتاا   پروناۀ محماتقی غیاثی مرتبط نیست. این مطلپ درو

. ناماه   پاژوهش  83( است به نقاا ایان کتاا  در شامارۀ     5833 سمت،) فرانسه: قرن نازدهم
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ماجپ رساابت انتقاادی خااد، بارای نقاا قایال اسات او را          حرمتی که این ناریه، دقیقاق به
داری باه    امانات طرفای و    دارد که نقا  نقا را نیاز بااداد و آن را درنهایات بای      ماظف می

حتی انر نقا دوم از واکدش به نرتاری خاص فرا نترد  51؛خااندانان ارجمدا مددکس کدا
کدایم کاه نیات      و روحیۀ علمی ناریه را هاف ب یرد. باه هماین مداسابت یاادآوری مای     

پژوها اه علام انساانی،  « شارای بررسی متانِ»مدزبۀ ارنان عمامی   به نامۀ انتقادی پژوهش
های خارجیِ این شارا،   مبابۀ عضای کاچک از نروه زبان بان و ادبیا  فرانسه بهو کمیتۀ ز

تماامی مدطااف اسات باه کااف و       تالش ما به 55.نران نیست  رو تخریپ پژوهش هیچ به
کددا و بر وابست ی علمی ما   مدرفی عااملی که پیارفت ما در تابیا علام انسانی را کدا می

برای تحقق این هااف انتظاار داریام کاه مخاطباان محتارم        افزایدا. به کاارهای دی ر می
ناریه، درعین برخارداری از حق دفاع از خااد و دی اری، باه حقااق نقاا نیاز احتارام        

ویژه از اهانات باه نهااد محتارم      های ماردنظر خاد پاسخ دهدا، و به  ب تارنا، تدها به مقابه
جاا و علمای     احیای نقاا  حقیقات  پژوها اه علام انسانی، که یکی از واالترین اهااف آن 

است، جااق بسرهیزنا. این انتظار ازنظر ما طبیدی است، زیرا آنان که در مسیر تابیا علم ناام  
بر مدافع فردی خاد قااری نیاز باه نیازهاای عماامی جامداه و        دارنا؛ آنان که عالوه  برمی

اماشای نقاا حاصالی جاز     داندا که خ  انایادا بهتر از ما می  جای اه علمی ایران در دنیا می
 مانانی و رکاد علمی نخااها داشت.  عقپ

مهیمنيم.

7933مهر
 

 ها نوشت پي
 

، مجلاۀ فرهد ای و هداری    «ونا با محماتقی غیاثی  دیاار و نرت»(، 5831بد ریا به احایان، پریسا ) 5.
« خااردن  ادبیا  یددای یکاه  »(، 5831مدا، شیما )  بهره و bukharamag.com.1395.01.13205.html: بخارا

(، روزناماۀ  اناا  خاایان تادهو  مقاس ۀهرتمداسبت بازنار دو کتا   ونا با محماتقی غیاثی، به نرت)
از ساخدان   جااا  .http://www.sharghdaily.ir/News/93420 :5831، سام خارداد  2133، شمارۀ شرق

وارِ او از تحصایال     نقا و ترجمه و آماازش زباان، یاا روایات  سااده      غیرفدی غیاثی درخصاص
هاا    هایی از مصاحبه  (، جا دارد بر بخش5831اش )احایان   رونا ن ارش رسابۀ دکتریدانا اهی و 

کداا. غیااثی     درنگ کدیم که او دربارۀ تاریخ ادبیا  فرانسه و ادبیا  امروز این کاار اظهار نظر می
ماردم  باه درد  »تهی است و « خالقیت و ناآوری و ابتکار»که ادبیا  اخیر فرانسه از   با تأکیا بر این

 دها:  نانه شرح می  های جایا خاد را این  یکی از یافته« خارد  ها نمی  و کارنر و برزنر و این
 

http://www.sharghdaily.ir/News/93420
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ها هماه    ام برایتان ب ایم. ضمن تاریس تاریخ ادبیا  متاجه شام که قرن  از دریافت تازه
 کداا،   آیا. رنسانس افراط مای   اش رنسانس می  آیا، علیه  دی رنا. قرون وسطی می ضا هم

ساا.  ر قرن هراهم که قرن اخالق و دین است، خیلی محکم و سرت از پس آن فرا مای 
هجاهم هم که قرن وبتر و مدتسکیا و روسا است و بحث قانان و حقااق باار و    قرن

رود.  آیا و از بین مای  اومانیسم. قرن نازدهم دوران رمانتیسم است که چداین مکتپ می
حما ا  جالل آل قال هخیر و ادبیا  مداصر فرانسه بو بدا هم که قرن بیستم. اما در قرن ا

 (.5831مدا   د )بهرهشا نیری پیاا نمی چیز دناان

راستی آیا عجیپ نیست که کسی پس از چهل سال تاریس تاریخ ادبیا  فرانسه در ایران و   به
آن را ها و مکاتپ ادبای پای بارده باشاا و       همان( تازه به ضایت قرن  سسس در خاد فرانسه )!؟( )

چدین خام و ناقا بیان کدا؟ کیست که ناانا کااف جایاا غیااثی درواقاع دریاافتی بااوی از       
پرهیزد؟ وان هی در همین خاانش   دیابکتیک تاریخی ه ل است که او به هر دبیل از نامیان آن می

تااان قارن     های هجاهم، نازدهم، و بیستم دقیقاق کجاست؟ چ انه مای   دیابکتیکی، تضاد بین ساه
نریازی    های نانانان اخالق  قرن اخالق و دین نامیا و صار « محکم و سرت»هراهم را چدین 

( نادیااه ان اشات؟   libertinsبداوباران )  ( و بیburlesquesها )  کم نزد باربسک  و کافرکیای را دست
ر فرانسه دارنا که کل ادبیا  مداص  کاام اخالق علمی و کاام رسابت آمازنارانه غیاثی را مجاز می

را در یک جمله انکار کدا و برای نمانه حتی از یک نایسداۀ مداصر فرانسای نام نبرد؟ بازناات  
و شدارهای دیرهد ام او در دفاع از کارنر و برزنار   5811غیاثی به نرتمان چپ مارکسیست دهۀ 

؟ همۀ ایان  تاانا داشته باشا  تخصصی ادبی چه مددای دی ری می   پریای و نریز از بحث  جز زمان
شانا: آیا استانااردهای فکریِ غیاثی مداسپ روزنار ماا    ها در دو پرسش اصلی خالصه می  پرسش

نراتن باه    تاان به شداخت او از فرهدگ و ادبیاا  فرانساای اعتمااد کارد؟ پاساخ       هستدا و آیا می
پاتیر    انهایی از این دست باون تدیین مدیار و باون رجاع به اب اهای نظاری مدتبار امکا     پرسش

ها   بایست آن  کدیم که غیاثی قاعاتاق می  جا درنهایت اختصار به دو اب ای فکری اشاره می  نیست. این
انا   های ماردنظر او )تاریخ ادبیا  و رابطۀ ادبیا  و سیاست( قلم زده  را باداسا، زیرا هم در حازه

اناا. اوبای میاال      فرانسه مدتار شااه  های او در  زمان با اقامت ترین آثارشان هم  و هم برخی از مهم
م( کتاا    5361خارشایای )  5811فاکا است که مقارن با تحصیال  غیاثی در پاریس در دهاۀ  

رسانا. فاکا در ایان کتاا  چهاار قارن از تااریخ        چاپ می ( را به5366) ها و چیزها  واژهمدروف 
هاا دانااییِ     ماجاپ آن   کاه باه   کداا   شداختی بازخاانی می  اروپا را براساس دو جهش بزر  مدرفت

شانزدهم، نخست جای خااد را، در   ( در قرنsimilitudeبر عدصر شباهت )   جادویی و خرافیِ مبتدی
نااه در آساتانۀ     دهاا و آن   ( مای représentationر عدصر بازنماد )ب  آغاز ساۀ هراهم، به دانایی مبتدی

( énigmatiqueوار )  کالمای ناا  و چیساتان   قرن نازدهم به ظهار کالمی مستقل از داناایی، یددای   
 کاالم  ایان (. Les Mots et les choses, 1966, Paris: Gallimard, 32-103) انجاماا   مای « ادبیاا  »ام نا   به
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دی ار، فاارا از مرزهاای زماانی و      شاانزدهم اسات و ازساای    قارن  کالم یادآور سا ازیک جایا
(. باری ازمدظار آن  ibid.: 59ناردد )  جا درمی  را یک تاریخی، آثار هاباربین و ماالرمه و آنتانن آرتا

هاای    و فرازماانی کاه سااه    ،وار  (، چیساتان réflexifهای دونانه و ایان کاالمِ خادمرجاع )     جهش
آیاا کاه     کم ایان ظان در نهان پایاا مای       زنا، دست  نازدهم و بیستم را به قرن شانزدهم نره می

و قراردادی باشاا. مرجاع دی ار،     ،کمابیش صاری، نهدیتاانا امری   ها و مکاتپ می  ضایت قرن
( اسات. در  J. Rancièreیار )   کداا، ژاک رانسای    که اکدان در چدا قامی غیاثی در فرانسه زنانی می

 :La Parole muette) های ادبیاا    سخن الل: جستاری دربا  تداقضبخش نخست کتابی با عداان 

Essai sur les contradictions de la littérature 1998یر، کمابیش در امتااد روایات فاکاا از     (، رانسی
( چهارصاا ساال اخیار، بار جلااس عدصار بیاان        épistémopoétiqueادبایِ )  اا  تحاال  مدرفتای 

(expressionبه )   جای عدصر بازنماد در نتار از قرون هراهم و هجاهم به قرون نازدهم و بیساتم
« تساهیم امار محسااس   »چدین، با تکیه بر ان ارۀ چداامدداییِ   او هم. (ibid.: 17-30ورزد )  تأکیا می

داسای در بدیاان سیاسات    ش         شداسی، از حضار ناعی زیباایی   مدزبۀ وجه اشتراک سیاست و زیبایی  به
(. ایان عقیااه   Le Partage du sensible 2000, Paris: La Fabrique éditions: 12-13نایاا )   سخن مای 

های سدتی درخصاص تبایل اثر زیباشداختی باه جای ااهی بارای بیاان       رنتاریتدها با همۀ هدجا نه
روِ[ وابتار بدیاامین    یار، باا نظریاۀ ]پایش      تدبیر خاد رانسی عقایا سیاسی متراو  است، بل حتی، به

قطع « های بزر   تبایل سیاست به ماضاعی زیباشداختی ]...[ در عصر متدلق به تاده»درخصاص 
هدار و   یر برای روایت تاریخِ  شایا براساس همین دیاناه است که رانسی. (ibid.: 13کدا )  رابطه می

هاای دی ار آن     را بر مداادل « régime»ادبیا ، از افالطان تا ارسطا و از ارسطا تا امروز، واژۀ سیاسیِ 
متماایز  را از هام  « رژیام زیباشاداختی  »، و «رژیم بازنمادی»، «رژیم مرامی تصاویر»دها و   ترجیح می

(. cf. ibid.: 26-45; cf. Le Destin des images 2003, Paris: La Fabrique éditions: 123-153) ساازد   مای 
 اا  ها باه ادراکاا  سیاسای     هدری از مکاتپ و ساه ا بار محار تضادهای ادبی بیدیم، این  که می  چدان

ی بسایار کاچاک از کارهاای    شک این فقط خاانای محاود از بخا  کدا. بی  زیباشداختی تغییر می
های غیاثی، بال هاااار     ها و نخاانان  نرفتن به نخااناه یر است. هاف آن، نه خرده  فاکا و رانسی

 انااردهای علمی اوست.درخصاص بازنات و تببیت است

 .5831احایان  .2

اما زماانی کاه آقاای    مددای تأییا تأثیرپتیری او از غیاثی نیست.   نام شهال حایری به  . اشاره به  همان .8
نایاا    برد )همان( یا خاد غیاثی مای   غیاثی نام می« یکی از شانردان»مبابۀ   قاسی از خانم حایری به

کم بایا پرسایا    (، دست5831مدا   ردن باده است )بهرهک  که مااق حایری در امار ناشتن و ترجمه
انردانش باه ماراد فرهاادپار هام     ها چیست. غیاثی از میان ش  که واکدش شهال حایری به این نرته

« ایاان فرانسه را رها کردناا و باه فلساره پرداختداا    »بختانه به یاد دارد که   کدا، اما خاش  اشاره می
تااان غرلات کارد: انار حاصال چهال ساال          (. باری در این میان از یک نکته نمی5831مدا   )بهره
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ۀ ملی باشا )کاه ایان هام در مظاان شاک      های ایران ظهارِ تدها دو چهر  تاریس غیاثی در دانا اه
 تاان داشت.  ای می  است(، آشکار نیست که از این تاریس چه ارزیابی

 همان. 1.

 همان. 1.

 نامه، براساس عهای که از آغاز باا خااد بساته بادناا، پیاساته کاشایانا        اکبر همکاران این ویژه 6.
هاای غیااثی     کددا. بااری از برخای ناشاته   ترین نقا ممکن را بر آثار محماتقی غیاثی اعمال   مالیم
ای از   ها نااشته است. فدالق باه نماناه    نانه مالیمت  ای با این  برد که خاد او چداان میانه تاان پی  می

 چااپ  یاا، )مروار فرانساه  زباان  در جملاه  ساختماناو در کتا   انحصارنرایکارانه و   بحن طلپ
جای نقا آن، به عللی که نرته شا، در پروناۀ حاضار خاابی ماناا.     که کدیم  می اشاره( 5831 سام،

حتی در کاار فرانسه هم کتابی باا ایان جامدیات    »کتا ، مؤبف پس از این ادعا که  7در صرحۀ 
همان صرحه با ایان عباارا  باه ساارقانِ      شت)!( در پانا «پژوهان نیست  رس دانش ]...[ در دست

 تازد:  خایش می« های  سازه»

کاه تاأبیف     ای، به خیال ایان   های اخیر عاه  نمایا این است که در سال  ای که نکر آن ضروری می  نکته
کاه    انا. ایدان به تصاار ایان    های ن ارناه روی آورده  برداری از تأبیف  کار آسانی است، به نرته دستار

فارسای رایا ، متاااول و     برداری ن ارنااه در دساتار زباان     های فارسی ماردبهره  ها و سازه  همۀ واژه
سبپ آشدایی با زبان فارسی، تجرباۀ دور و دراز و    هایی را که ن ارناه، به  ها و سازه  مدروف است، واژه

هایی چان قیا تقاارن، مرداال     دارنا. واژه  محابا و باون نکر مأخت برمی  ام، بی  تدمق، ساخته و پرداخته
اژه و سازۀ دی ر چان جملاۀ ماردف یاا جملاۀ مارتبط از      ها و  اسدادی، جملۀ پیرو، جملۀ اصلی و ده

 های من، نیاماه است.  های ن ارناه است و در جای دی ری، جز کتا   ساخته

هاایش هماااره از نکار مدباع و        هاا و نرتاه    مله از جانپ کسی است که خاد در ناشتهحاین 
 زنا.  انا تن می  ی او را به یغما بردهها  جا نیز از نامیان کسانی که واژه  نریزد و حتی این می  مأخت 

7  . 
 باه . یاا  ادب یرو ترسا  یختار کدم، یم یستار یستمتا قرن ب یفرانسه را از قرون وسط یا جا ادب  من آن
 یهام رو  یراخ یسدانانمتمرکز شام. اما از نا یستمقرن ب یا ادب یکردم رو یتر سد بیش دبیل همین
از اساتاناال   یاا روِ بابزاک هساتدا،   دنبابه یا. ی رناد یسداناننا ۀدنباب یامکار کردم، اما د یسداهچدا نا

ناه   ی ار د شاما . افتاا  یاترااق نما   یتای و خالق ینااآور  ی رمتأخر فرانسه د یا . در ادبکددا یم یاتقل
 آراناان چاان   هم ای یسداهکار را، و نه نا نه آناتال فرانسِ محافظه یا،اش دار پروست را با آن اسدا 

 (.5831 مدا  )بهره ]...[ ترتیپ همین به هم فرانسه اخیر شدر. آیا یدرنم ی ر. آدم بزر  دیابید یم
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وجای ما برای یافتن سدای رسمی از این تااریس تاا ایان بحظاه باه نتیجاه         بابختانه جست
نایا که این ناع تحلیل از ادبیا  دیروز و امروز فرانسه را   نرسیاه است. خاد غیاثی هم به ما نمی

کدا. اما از ساخدان    در کاام مؤسسه یا مرکز علمی فرانسای و در کاام مقطع تحصیلی تاریس می
 انا )همان( نه مهاجرانی از ایران یا کاارهای دی ر.  آیا که شانردانش فرانسای  او چدین برمی

را  هاای علدای او باه ماردم      های محماتقی غیاثی، چداا نماناه از اهانات     همان. در بررسی تأویل .3
 ایم.  داده ناان

 همان. .3

را عیدااق، یددای بااون     تااریخ ادبیاا  فرانساه: قارن ناازدهم     رو پاساخ مؤبراان محتارم     همین از .51
 آوریم.  نامه می  صار  و محتاای آن، در پایان این ویژه ترین تغییری در کاچک

اش حضاار    خااد در ناشاته  آیا که او   شکل کامالق طبیدی، نقا فقط زمانی بر نایسداه فرود می  به .55
 داشته باشا.


