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  انگيز كلك خيالنگاهي انتقادي به 
  )شناسي سنتي فارسي در دام فانتزي روايت داستان(

  *محمد راغب

  چكيده
، »نظريـة انـواع ادبـي   « بـه موضـوعاتي چـون    ،نوشتة ابوالفضل حري ،انگيزكلك خيال

رويكـرد سـاختاري بـه    « ،»كـاوي و ادبيـات   شـگرف در روان «، »فانتزي و فانتاستيك«
 پـردازد. مـي  »و كرامـات در عمـل   ،ناك، معجـزات  بوطيقاي ادبيات وهم«و  ،»ناك وهم

يـب ، عجاشـب  يـك هزارو ،يكرهفت پ، فرج بعد از شدتپيكرة تحليلي كتاب شامل 
رويكـرد اصـلي مؤلـف نيـز روش تزوتـان       د.شويكهف م ةسور يهاو داستان ،هانامه

است. در نگاهي ) ادبي ايگونهبه يساختار يكردي(رو فانتاستيكتودوروف در كتاب 
بر پيكـرة   توان انتقادات بسياري را برشمرد: كاربست نظرية فرنگيمي كلي و ارزيابانه

درستي  ي مختلف بههاحدود گونهرسد؛ نظر نمي داستان سنتي فارسي كارآمد و مفيد به
اي صورت نگرفته اسـت؛ در  ه مالحظة ويژهپيكراند؛ در انتخاب تعريف و تدقيق نشده

ها چنـدان منطبـق بـر     ها و مثالرخي نمونهشود و بها اشكاالتي ديده مي داستان تحليل
انـد؛ گـاه   هاي زباني نادرست مقتضيات رويكرد نويسنده نيست؛ تعداد اندكي از معادل

مخـل   حشو و تكرار و اطناب مملشود؛ اي ديده مي مشكالت ويرايشي و چاپي ساده
و  ينظـام ارجـاع  اند؛ در هاي كلي و بديهي در كتاب فراوان گيريخوانش است؛ نتيجه

 تـر، گـاه ترجمـه جـاي تـأليف را      مهـم  منابع كتاب، اشـتباهاتي وجـود دارد؛ و ازهمـه   
  است. گرفته

 ،نامه يبعجا، شب يكهزارو ،يكرپهفت، فرج بعد از شدت ،ناك فانتزي، وهم ها: كليدواژه
  .كهف ةسور

  

                                                                                                 

  raqebmohamad@ut.ac.ir ،)نويسندة مسئول( دانشگاه شهيد بهشتي ،ادبيات فارسياستاديار زبان و  *
 11/02/98، تاريخ پذيرش: 04/11/97تاريخ دريافت: 
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  . مقدمه1
  معرفي كلي كتاب 1.1

و  ،نـاك، كرامـات   ادبيـات وهـم  انگيـز (بوطيقـاي   كلك خيـال كتاب  1393نشر ني در سال 
  نسخه روانة بازار كرد. 1000صفحه و  296نوشتة ابوالفضل حري را در  معجزات)

» عمل«و » نظريه«دو بخش كليِ شامل و منابع،  ،ها فهرست كتاب جدا از كليات، پيوست
، »فانتاستيكفانتزي و «، »نظرية انواع ادبي«اند از هاي بخش اول (نظريه) عبارت . فصلاست

بخـش دوم (عمـل)   ». نـاك  رويكرد ساختاري به وهم«و  ،»كاوي و ادبيات شگرف در روان«
» بنـدي جمـع «و » و كرامات در عمـل  ،ناك، معجزات بوطيقاي ادبيات وهم«شامل دو فصل 

نامه يب، عجاشب يكهزارو، يكرپهفت، فرج بعد از شدتچون است كه به آثار و عناويني 
هـاي   از داسـتان  يايدهبرگز ةها خالصيوستپردازد. پيكهف م ةسور يهاو داستان ،يسينو

ها چندان ضـرورتي نداشـته باشـد.     كه شايد درج آن داردهند  يبو عجا فرج بعد از شدت
. تشكيل شده است »منابع كلي دربارة فانتزي«دو قسمت منابع اصلي كتاب و از بخش منابع 

از صفحة اينترنتي خوزه آنخـل گارسـيا    تمام اين بخش اخير در پانوشت ،مؤلف اطالعبنابر 
  .دكنميتنهايي نياز به درج كامل آن را برطرف  الندا برداشته شده است كه همين ارجاع به

  
  شناسي روش. 2

 فانتاسـتيك روش كار نويسنده در اين كتاب برمبناي رويكرد تزوتان تـودوروف در كتـاب   
اگرچـه تـودوروف    ،گفتة رابـرت اسـكولز   است. به 1)ادبي ايگونهبه يساختار يكردي(رو

ار او نخست بوطيقا و سپس ساختارگرايي است و دومي كآقاي ساختارگرايي ناميده شده، 
معنـي  براي رسيدن به اولي استفاده شده است. ازنظر او اين دو اصـطالح تقريبـاً هـم    فقط

ژرار ژنـت، بوطيقـاي    ،مكـارش هستند. شايد بهترين نام براي آثار انتقادي تـودوروف و ه 
اي سـنتي اسـت؛ ديـدگاه زبـاني     ساختاري باشد. تحليل سـاختاري مرحلـة مـدرن شـاخه    

گرايـان روس بـه نگرشـي    فرديناند دو سوسور و رومن ياكوبسن و ديدگاه ادبـي صـورت  
تـازان بوطيقـاي سـاختاري داسـتان در ايـن دوران       انـد. پـيش  اساساً ارسطويي افزوده شده

) در Claudio Guillén) در روسـيه، كالوديـو گيـيِن (   Boris Uspenskyي (بوريس اسپنسـك 
ها آگاهانـه در سـنتي كـار     همة آن 2اسپانيا و آمريكا و ژنت و تودوروف در فرانسه هستند.

اما كار هنري جيمـز و پيـروان    ،گرايان روس استهاي صورت كنند كه پاية آن كوششمي
گيـرد، نظيـر منتقـدان    مـي  بـر  بوطيقاي داستاني در آمريكايي او را هم در حوزة ـ انگليسي
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هـاي   چـه ديـدگاه   ها در نياي مشترك ارسطويي اشتراك دارند. آن كه با آن 3مكتب شيكاگو
) و بوطيقـاييون  Wayne C. Booth( 4متنوع اين منتقـدان معاصـر ماننـد گيـين، ويـن بـوت      

بنيادي  منزلة هاي ادبي بهگونه  ها به دهد توجه مشترك آن ديگر پيوند مي فرانسوي را به يك
  ).Scholes 1975: ix- xبراي ادراك ما از داستان است (

هايي است  يكي از داليل ترجمه و چاپ سريع اثر تودوروف در آمريكا همين پيوستگي
ها نقدهايي نيز بر روش كار او وارد شـده   بر ستايش كه اندكي از آن را نقل كرديم. اما افزون

رز نقدي جدي بر الهامات تودوروف از رويكرد نورتروپ فراي ـ  ، بروكاست. براي نمونه
و » نظرية ژانـر «هاي ژانري تودوروف به پيروي از فراي و  بنديدارد: نخست دربارة صورت
) و دوم دربارة نقد تـودوروف بـر   Brooke-Rose 1976: 145-146تمايز ميان رمان و رمانس (

 :.ibidكنـد (  مالكش را قدرت قهرمان در كنش فرض مـي كه » نظرية وجوه«فراي در حوزة 

دانـد  چنين برخي ديگر از انتقادات تودوروف را بر فـراي پـذيرفتني نمـي    ). او هم146-147
)ibid.: 148        و نيز دست آخر، نقـد خـود را ذيـل الزامـات تعريـف تـودوروف از فـانتزي (

  كند.بندي و عرضه مي دسته
تودوروف در زمينة تمايز طبيعي دربرابر فراطبيعي بـر   يكي ديگر از منتقدان معتقد است

اين باور است كه تناقض منطقي مفاهيم بايد در ادبيات هم مراعات شود. يعني تنها يـا ايـن   
دهـد.  جا به ابهاماتي از اين دست اجازة بروز نمـي  كند يا آن ديگري. او هيچيكي صدق مي

شمول نـدارد.  اطبيعي تودوروف ارزش جهانازنظرگاه تاريخ انديشه تضاد طبيعي دربرابر فر
توجـه بـه   تواند بـي  هاي مشخصي امكان وجود واقعي ندارند و خواننده نمي چنين مرزبندي

هـاي   چنين در اين مقالـه برخـي مثـال    ). همPhilmus 1980: 72-73يكي سراغ ديگري برود (
هاي نظري و تـاريخي  هاند و دربارة مفهوم گونه و تمايز گونچالش كشيده شده   تودوروف به

كند ). تودوروف در اين كتاب انحصاري عمل ميibid.: 78-79ازديدگاه او بحث شده است (
كند. با اين كار، او بوطيقا را از تفسير و نظريـة  ، دومي را حذف مي»ب«از  »الف«و با تمايز 

دفاع هسـتند   ابلگر و غيرق هايي خودويرانكند. چنين دوگانگيادبي را از تاريخ ادبي دور مي
  ).ibid.: 80كشاند (هايي مي و اصرار بر آن نظريه را به ناهماهنگي و ناسازگاري

شـناختي  ترين مشـكل روش  توان بر كتاب تودوروف داشت، بزرگفارغ از انتقاداتي كه مي
هاي متنـوع داسـتاني فارسـي در فراينـد توصـيف       اثر تأليفي فارسي عدم درك صحيح از شكل

هـاي موجـود بـه داوري    نويسنده با تنوع موجود آشنايي ندارد و برمبناي اندك نمونههاست.  آن
هاي خاص متون  دربارة يك گونة ادبي برخاسته است. او در استفاده از رويكرد غربي به ويژگي

هاي متفاوت  توجه به خاستگاه چند شكل خاص بي فقطنهادن  توجه بوده و با كنارهمفارسي بي
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شكل جدي بـه بوطيقـاي    چنين، او خالف تودوروف به ظهارنظر كرده است. همها ا فرهنگي آن
بـا طـرح    فقـط اسالمي نپرداخته اسـت.   ـ ادبي بومي ايراني ـ اين گونة ادبي در فضاي فرهنگي

  خواني آثار بومي با الگوي غربي توجه داشته است. نظريه و الگويي فرنگي به هم
؛ اشـد كليـات ب  سـوي  از جزئيات به راه حركتين شايد بهتر ،براي رهايي از اين مشكل

بر ند، دارهاي شكلي واحدي  هاي خاص مشابه كه ويژگي بدين ترتيب كه با بررسي داستان
هـا بـا    گاه در مرحلـة بعـد بـه قيـاس آن     اي تازه را تعريف كنيم. آن گونه  بنياد منطقي روشن

ومي و ايراني شكل دهـد نـه   هاي غربي بپردازيم. درواقع، سرآغاز كار را رويكردي ب فانتزي
هايي از داستان ايراني را درقالب گونة غربي فانتزي نمونه جاهاي نابهكه بخواهيم به ترفند اين

  اي مترتب نيست.چندان فايده 5يپروكروستسكه بر اين كنش  ساده اين م.بگنجاني
  

  تعريف حدود گونة فانتزي. 3
اسـت. درواقـع،   فـانتزي   ي كارآمـد از يفـ تعريكي از آشكارترين مشكالت كتاب عدم ارائة 

 يگـاه  .سـت نشده ا و تدقيق تعيين درستي به هابا ساير گونه گونه حدود اينمرزهاي واقعي 
  گيرد: مي بر جهان را درمتون ادبي كه تمامي  شودميكلي عمومي و قدري  به موجود تعريف

اوهام و خيال وارد شـود  گونة ادبي كه مرزهاي واقعيت عيني را درنوردد و به اقليم  هر«
 .)17 :1393(حري » فانتزي خواهد بود

بـه پيـدايي داسـتان از خيـال و      Fictionتـرين تعـاريف   سـاده  ،دانـيم طوركـه مـي   همان
تنها جامع و  نهتوان دريافت اين تعريف سادگي مي بهه، نتيجدر .دنبودن آن اشاره دار ساختگي

كند. ايـن مشـكل بـه سـاير     يز مشخص نميبلكه حتي حدود تقريبي گونه را ن ،مانع نيست
)، 54 :چون حماسه، رمانس (همان يابد و نويسنده انواع گوناگوني همها نيز تسري مي بخش

  :هكند. براي نمونو ... را با فانتزي خلط مي ،)55 :رمان گوتيك (همان
هاي پيشـاتاريخي هـر قـوم و ملتـي را جـزو اولـين       ها و حماسهشايد بتوان اسطوره«ـ 
  .)53(همان: » اي بر آن گذاشتشمار آورد و نام فانتزي اسطوره ها به فانتزي
(همـان:  » خـالي اسـت   شاهنامهجاي بسياري از آثار فانتزي ازجمله برخي آثار مانند «ـ 

21(.  
پژوهان از بيـان ايـن مطلـب     ) از برآشفتگي شاهنامه54 - 53و نيز در جاي ديگر (همان: 

يـا كـاهش    سبب افزايش ن اثريبود فانتزي رسدنظر نمي به البتهاظهار نگراني كرده است كه 
  .گيري ادبا شودو باعث موضع دباش ارزش آن
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در حوزة ادبيات داستاني معاصـر نيـز ديـده     هاي ادبيدليل مرزهاي گونه اختالط بياين 
) و 21(همـان:   بهـرام صـادقي   ملكوت سادگي و بدون هيچ توضيحيبه نويسنده و شودمي

  داند. ) را هم اثري فانتزي مي99ساعدي (همان: حسين غالم ان بيلعزادار
هاي فانتزي داشـته باشـند    روايتها عناصر و خردهگونه  اين همة كه ممكن است در اين

سادگي فانتزي فـرض كـرد.    ادبيات مكتوب فارسي را به يتوان تماماما نمي ،ترديدي نيست
گردد كه دايـرة فـانتزي را بسـيار    برميمؤلف منابع اصلي برخي از البته گاهي اين مشكل به 

  :مثال رايب گيرندچه هست، درنظر مي تر از آنوسيع
بلكه از نوع فانتزي است؛ چراكه خود  ،براي نمونه، رمان تاريخي نه داستاني دروغين«ـ 

  .)47(همان: » اندنوعي رمان است و عمدة اشخاص آن خيالي و داستاني
، ايـن  ) اسـت Sandor 1991: 340كه ترجمة نويسنده از متن انگليسـي (  ،در جمالت باال

 غربـي  تري به منـابع و شايد نگاه انتقادي جدي خوردچشم مي تر به گستردگي تعريف بيش
  توانست اين مشكل را حل كند.مي

هايي  شود كه خود نويسنده در ترجمة بخشها درحالي ديده مياين مسئلة تداخل گونه
  نويسد:نگرانه ميروف بر ضد اين نگاه كلاز كار تودو

توان ژانري را تصور كرد كه تمام آثار داراي حـوادث فراطبيعـي را شـامل شـود و     نمي
بـودن را   بگيرد. فراطبيعي بر و نيز گوته را نيز در ،حال هومر، شكسپير، سروانتس درعين
ة مصـداق يـا   توان چندان كه بايد و شايد خصيصة دقيق آثار محسوب كرد. گسـتر نمي

  .)167 :1382(تودوروف  ار استمصاديق فراطبيعي بيرون از شم

ديگـري را در بحـث   وارد توان مـ مي ،هاادامة همين كوته و درازدستي به ساير حوزه در
  ها با فانتزي شاهد آورد:نامهنسبت كرامات و عجايب

 فقـط ها را جزئي از گونة فانتزي تلقي كرده است و گـاه  نامه سادگي عجايب نويسنده به
 .)120: 1393 هـا داشـته اسـت (حـري     اشاراتي مختصر به رويكـرد علمـي نويسـندگان آن   

درسـتي دربـارة    توان بـه نمي ،هاي علمي رايج زمانه كه بدون توجه جدي به پارادايم درحالي
فق انتظارات برخي خوانندگان شايد پذيريم كه ممكن است در اها اظهارنظر كرد. البته مي آن

جـا نيـز بسـياري از همـان      امـا در آن  ،هاي ديگري صورت بندد ناآشنا با اين متون، خوانش
كـه محصـول نگـرش     ،هاي داستاني دنياي باستان ها را نه دروغاين پديدهناآشنا خوانندگان 

 ،تـرين تعابيرشـان  سـاده دانند. حتي در يكـي از  بينانة دنياي پيش از علم نوين ميكوتهفرضاً 
كنند. هاي ناشناخته فرض ميها را توضيح ناقص انساني جاهل دربارة پديده گونه روايت اين
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هاي ديگـر ادبـي   گونه در بسياري از گونههاي عجيب و غريب و فانتزي براين، داستان افزون
درسـتي  ده بـه اما نويسن .شودو تعليمي نيز ديده مي ،ازجمله متون تاريخي، عرفاني، حماسي

هـا بحـث    توان دربارة عناصر فانتزيك در آنمي فقطچراكه  ،ها سخن نگفته است دربارة آن
  گونه قرار داد. ها را در دل اين تمامي آنكه به كرد نه اين
  مشكل در حوزة كرامات نيز اندك نيست: ،طوركه گفتيم همان

شـناختي، دربرابـر ژانـر    را درخصـوص آثـار ديـن    ʻژانر كرامات يـا معجـزات  ʼعنوان «
  .)23(همان: » كنمنهادي تودوروف ارائه مي فانتاستيك پيش

تـوانيم واژة ادبيـات يـا ژانـر     اگر نخواهيم به عللي از واژة فانتاستيك استفاده كنيم، مـي «
ʼمعجزاتʻ 6.)24(همان: » گزين آن كنيم را جاي 

شده اسـت.  علمي نويسنده  درويكراطانه بر تنگاه مح چيرگيظاهر غلبة ايدئولوژي سبب  به
هـا   ه بنابر اعتقـادش بـدان  ها وضعيتي مشابه سايرين دارند و خوانند مخاطبان، اين داستان ازمنظر

تـر و  . گاهي نگاه او در تحليل متون مقدس حتي از بالغيون اسالمي نيز سنتيباور دارد يا ندارد
  گذارد:ه را الينحل باقي ميسادگي مسئل بهگونه موارد  در ايندرواقع، او . تر استمحجوب

دادن قصص قرآني درقالب ژانرهاي ادبي ازقبيل حكايـت، تمثيـل، داسـتان كوتـاه،      قرار
و غيره فقط براي تقريب بـه ذهـن و سـهولت كـار بررسـي صـورت        ،بلند و بلند نيمه
ها و موازين ژانرهاي ادبيات بشري، نـوع، قالـب، كوتـاهي،    توان با سنجهگيرد. نمي مي

 ن دست را در قصـص قرآنـي تعيـين كـرد    و مسائلي از اي ،بودن واقعي، نمادين بلندي،
  7.)225(همان: 

هـاي فراوانـي    كتـاب  ،بي اين همه احتيـاط  ،دانيم در زمينة بالغت اسالميكه مي آن حال
گـاه اشـاراتي   ادامة همـين بحـث،    درو كيفيات ادبي آن نوشته شده است. البته  قرآندربارة 

و بررسـي  شود كـه اگـر بسـط يابنـد، كليـت برخـي فصـول كتـاب         ه ميكوتاه در متن ديد
  قرار خواهد گرفت:جدي موردترديد ها  هاي قرآني در آن داستان

خـواني   تمامي با قصص قرآني همتواند بهنهادي تودوروف نمي نمودارها و الگوي پيش«
  .)255(همان: » پيدا كند
 ،مؤلـف ط تـا انة محعنگاه خاص متشـر  سبب نه بهاما  ،نمايدمطلب كامالً درست مياين 

ـ اي جـدي بـا گونـة فـانتزي دار    تفاوت گونهاساساً  قرآنهاي  داستان بدين دليل كه كهلب د ن
تـوان گفـت   ، مـي رفتـه  هم د. روينعناصر فانتزيك نيز باش داراياگرچه كه ممكن است گاه 

  پردازد.ها مي داستانتر به بيان خالصة  اي ندارد و بيشگونه حرف تازه كتاب دربارة اين
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  منتخبپيكرة . 4
  نويسد:نويسنده دربارة انتخاب پيكرة تحليلي چنين مي

درخصوص آثار ايراني داليلي خاص براي انتخاب آثار درميان نبوده است. اولويت اول 
و  ،تـر  ناك را به طرزي گوياتر، مشخص هاي ادبيات وهم انتخاب آثاري بوده كه ويژگي

ي هاي مختلف ادبيـات فارسـ  ايم كه از دورهچنين سعي كرده دهد. همتر بازتاب مستدل
  .)20(همان:  ها را انتخاب كنيم و ...نمونه

انـد،  هاي قرآني نيز در اين كتـاب بررسـي شـده    كه برخالف گفتة باال داستان فارغ از آن
 ي در معناي واقعـي كلمـه وجـود نداشـته    »انتخاب«نويسنده » اولويت اول«بديهي است در 

ها نيز به پشتيباني  . اما همين انتخاباندهيچ دليل منطقي برگزيده شده ها بيو اين نمونه است
  اند:شده انتخابپيشينيان 

بنابر اشارات خود نويسـنده (همـان:    پيكر هفتو  فرج بعد از شدتهاي  انتخاب داستان
 بوده است.» ناك وهمداستان «گرش  تاز و روشن نمايي مريم خوزان در مقالة پيش )، به راه32

صادق هـدايت مرهـون   » تخت ابونصر«) به داستان 21: 1393حتي اشارة گذراي نويسنده (
چنين خوزان در همان مقاله حكايتي از باب هشتم  ). هم36: 1370توجه مريم خوزان است (

كلـك  تـوان  مـي  ،گفتـه بـه مـوارد پـيش     عنايـت  با .است كرده تحليل را شدت از بعد فرج
سـت. بـا ايـن    دانيافتة ايدة اصلي همان مقالة بسـيار مختصـر   نوعي گسترش به را انگيز خيال

دانـد كـه بـا روايـت     تفاوت مهم كه خوزان حكايت گنبد سياه نظامي را روايتي تمثيلي مـي 
حـري  كنـد ( ناك تفاوت دارد. اگرچه حري تاحد زيادي ديدگاه استادش را تأييـد مـي   وهم

كرد رت شفاف به تفاوت ديدگاهش با او نيز اشاره و توجه ميصو بهتر بود به ،)165 :1393
نـاك   چرا آن را وهـم  ،داد كه باوجود رويكردهاي تمثيلي جدي در اين داستانو توضيح مي

و  يـب عج يـات از حكا يايـده برگزهاي هزارويك شب هـم بـه    در انتخاب داستان داند.مي
  ده است.ش) بسنده 193(همان:  8روي متحده يبغر

چه جاي  هايي ساده براي فانتزي بداند. اما آن مثال فقطها را  ه ممكن است نويسنده آنالبت
اي از متـون مختلـف دركنـار    هـاي پراكنـده  جـا نمونـه   در ايننقد جدي دارد اين است كه 

كتاب ها را به هم متصل كند. درواقع،  اي معنادار آنكه زنجيره آناند، بيديگر تحليل شده يك
هـاي  كه بوطيقاي گونه فاقد رويكرد تاريخي در مفهوم دقيق كلمه است درحاليطور كلي  به

 كه دريابد معنا ميبياني  ـ تحوالت متنوع سبكي در چهارچوب در بستر تاريخي و فقطادبي 
  دهند.گذر زمان گونه را شكل مي
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  ها نمونه. 5
خـواني نـدارد.    منهادي نويسنده و تودوروف ه ها با چهارچوب علمي پيش در مواردي مثال

 )140 :همـان ( فرج بعـد از شـدت  هاي خوبي مانند حكايت هفتم باب هشتم  مثالالبته گاه 
  هاي تحليلي او چندان خالي از عيب نيستند: اما برخي مثال ،شودديده مي

 امـا  ،شـود با شيري مواجه مـي اي در بيشهبراي نمونه، نويسنده اين داستان را كه مردي 
هاي شـگفت بررسـي    زمرة حكايت در ،شودها باعث ترس و فرار شير ميو بته هاتودة خار

چـه   واقعي است و آنبار فانتزيك  ، حكايت فاقدنظر كه به درحالي .)139كرده است (همان: 
بخشـي را  نويسنده اين شخصـيت  .تواند اسباب شگفتي باشدنمي است رسيده »نظر شير به«

فراوانـي از   هـاي فارسـي نمونـه   يهـا فابـل  در كه درحالي ،است موجد فانتزي فرض كرده
تـوان بـه همـين سـادگي ايـن نـوع       شود و نمـي جانوران ديده ميبازنمايي انديشه و گفتار 

  .ها را فانتزيك دانست حكايت
  خالي از اشكال نيست:او نيز هاي ديگر  ناك يا شگفت براي بسياري از مثال تعريف وهم

اند. بـراي نمونـه در حكايـت    اي ابزاريه يتفهاي باب دهم ازجمله شگ عمدة حكايت
كند. شود و زكرياي رازي او را درمان ميدوم، جواني از پي خوردن آب مانده بيمار مي

سبب مكيدن انارهاي مبتال به زالو بيمار شده و طبيبـي حـاذق علـت را     يا جواني كه به
طبيب حـاذق شـفا    اي كه با تازيانةدهد. يا حكايت مرد جوان مردهيافته و او را شفا مي

شـوند بـا خـوردن    يابد. يا حكايت بيماري كه چون تمام اطبا از درمان او ناتوان ميمي
كـه   شوند تـا ايـن  يابد. يا بيماري كه همه از درمان او نااميد مياندكي ملخ بريان شفا مي

ت مار سالمتي خود افتد و با خوردن گوشنشين ميقضا گذارش به اعراب باديه بر دست
  .)140(همان:  9يابدازميرا ب

را دسـت بـاال در ژانـر كرامـات يـا      «حكايت عبداهللا بصري و زن او  چنين نويسنده هم
داستان مرد فقيري پـول غـذايش را در    ايندر  .)199 - 198(همان: » دهدمعجزات جاي مي
وار  ي شـاه آورد كه در شـكمش در دست مي كند و درعوض يك ماهي بهراه خدا خرج مي

ي از آن در ادب فارسي موجود است، هاي فراواننمونه كه ،كامالً اخالقي حكايت ن. اياست
ربـع   احتماالً با همين رويكرد، نويسـنده  ربطي به كتاب حاضر ندارد.مطابق تعريف فانتزي 

گويـد كـه برپايـة كـدام     ) و نمي192داند (همان: ناك مي هاي هزارويك شب را وهم داستان
  ه رسيده است.به اين نتيج پژوهش دقيق

  هاي فاحشي دارد: خوانندگان تفاوت برخي با ديدگاه هادربارة نمونه هاي او گاه استدالل
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كه صـياد در روزي كـه بـه     كند ... اينگير ... تور را فقط چهار بار در دريا پهن مي ماهي
ن كند خواننده را تا مرز اطمينـا گيري رفته از پي سه بار توراندازي ماهي صيد نمي ماهي

 اندازي نيز چيزي صيد نخواهد كـرد دهد كه صياد در آخرين تورتمام و كمال سوق مي
  .)200(همان: 

كه دفعة چهـارم اتفـاقي    كنندفارسي گمان ميهاي  داستان گانخوانند كه احتماالً درحالي
  خواهد افتاد.متفاوت 

  
  ها گيري نتيجهها و  . تحليل6

شـود كـه بعضـي از    ها ديده مي الي تحليلالبه هاي جزئي در دقتيمتأسفانه گاهي برخي بي
 تواند باشد:مي ،تبع آن موضوع بحث و به ،ها ثمرة ناآشنايي و بيگانگي با ادبيات فارسي آن

با تصحيح علمي منوچهر المخلوقات  عجايباز اعتبار جعفر مدرس صادقي ويرايش كم
نابع پاياني ذيل نام جداگانـة  و نيز هريك در م )121(همان: پايه دانسته شده است  همستوده 

كه سـخن از كتـابي واحـد اسـت و      )، درحالي281 - 280اند (همان: همداني و طوسي آمده
ولي ظاهراً اهل همدان است ... يا شهر همدان مولد و منشأ او  ،كه طوسي است با آن«مؤلف 

البته اين اشتباه ). 22 - 21: 1345(ستوده » بوده يا مدتي از عمر خود را در اين شهر گذرانده
  گردد.مي كننده در درجة اول به مدرس صادقي باز راه گم

روز كـه در چهـل    فـرض شـده  داسـتاني   مجموعه چهل طوطياشتباه  بهدر جاي ديگر، 
كـدام از تحريرهـاي    تر هـيچ كه منابع جدي )، درحالي152 :1393حري شده است ( روايت
  .)Winternitz 1963: 377-383; Yūsofī 1990دانند (را روايتي در چهل روز نمي نامهيطوط

  :شودتناقضي ديده مي مطالبول و ابه جد باتوجهچنين در زير  هم

  .1جدول 
تمثيل 
  شگفت

شگفت 
  محض

ناك  وهم
ناك  وهم  ناك وهم  شگفت

  شگرف
شگرف 
  محض

تمثيل 
  شگرف

 ادبيـات  سمتبه ناكوهم از حركت چپ اليهمنتهي به محض ناكوهم از درواقع، حركت
  سوي ادبيات غيرمحاكاتي است. اليه راست حركت بهاست و حركت به منتهي محاكاتي

  شگرف ←ناك شگرف وهم ←ناك شگفت وهم ←شگفت 
حـري  ( اسـت  با حركت از سمت راست به چپ جنبة محاكاتي آثار كاسـته شـده  

1393: 98(.  
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و با مختصر تغييراتي  طور كامل كه تقريباً به ،متأسفانه اشتباه باال در مقالة پيشين نويسنده
  ).156 - 155: 1390 بنگريد به حريشود (نيز ديده مي است، در اين كتاب درج شده

  تري هم اشاره كرد: بايد به موضوعات مهم ،هاي كوچك فارغ از اين مثال
 پـنجم  ها را قرن آن آغازگاه  ؛ها آشنايي نداردنامهبا عجايباندازة كافي  به ظاهراً نويسنده

يـاد  در قـرن چهـارم   ابوالمؤيد بلخـي   البلدان عجايباز گاه ) و 206 :1393 حريداند (مي
  ).207(همان:  كند مي

ق/  485منسوب به محمد ايوب طبري ( الغرائب ةتحفكتاب «نويسد: يا در جاي ديگر مي
  .)207(همان: » نامه استم) دومين عجايب 1126ق/  520م/  1092

 يخالتـوار   ةسلسلتوان از مي الغرايب ةتحفپيش از  ،البلدان عجايبفارغ از  كه درصورتي
و  ق) 4 قـرن گردآوري ابوزيد حسن سيرافي (زنده در نيمة نخست  و الهند يناخبار الصيا 

 (مهـري  نـام بـرد  ادامة مقاله)  توضيحات در بنگريد به( من اخبار البحار و عجائبها يحالصح
. )57 - 32 همـان:  بنگريد بـه ها نامهو نيز براي گزارشي تفصيلي از عجايب 37 - 32: 1393

زيـرا در   ،انـد دانيم كه اين دو اثر متوني جغرافيايي هستند كه با عجايب درآميختـه البته مي
امـا   ،ديگر تميز داد سادگي از هم توان بهها را نمينامهكتب جغرافيايي و عجايب هقرون اولي

گونـه و بازشناسـي    تعريف ايـن توانست نقطة عزيمت حـري در بـاز  اتفاقاً همين مسئله مي
  بوطيقاي آن باشد.

بـه   كـه باتوجـه   اسـت  دربارة تاريخ زندگي محمد ايوب طبري اعـدادي آمـده   چنين هم
شـهيدي   ، بنگريـد بـه  نمايد (براي نمونـه گران چندان دقيق نمي دار پژوهشهاي دامنه بحث
  ).579 - 577، 19 ج :1391

هـاي   سـال  بـين (تأليف  غرايب الموجوداتالمخلوقات و   عجايببه همين سياق حري 
كنـد و  فرض مي نمونه سومين غلط به محمد بن محمود بن احمد طوسي راق)  573 - 556

البتـه  ). 207 :1393حري داند (مي آنها را برگردان يا اقتباسي از نامهبرخي از ديگر عجايب
  آميز.ين حد اغراقبداما نه تا  ،شدهاي اين كتاب  منكر ارزش تواننمي

 الـدنيا  االشياء و عجايب عجايب(كه به  البلدان عجايب« نويسد:در صفحة بعد ميو نيز 
كه ابوالمؤيد بلخي چنين كتـابي   . درحالي)208(همان: » نيز شهرت دارد) اثر ابوالمؤيد بلخي

االشـياء و   عجايبنام  هاي تهران و كمبريجِ كتابي بهندارد و اين اشتباه ناشي از مقدمة نسخه
 ،تـر  اند (براي اطـالع بـيش  غلط نويسنده را ابوالمؤيد بلخي دانسته است كه به الدنيا عجايب

  .)Lazard 2011; Smirnova 2011 بنگريد به
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داسـتاني   ،يرامهرمـز  هنـد  يـب عجايعنـي   ،نامة موردتوجه حـري ترين عجايب اما مهم
 من اخبار البحـار و عجائبهـا   يحالصحها  خبر است: تا مدتطوالني دارد كه نويسنده از آن بي

 4 قـرن در نيمة نخسـت  (زنده ناخدا بزرگ بن شهريار رامهرمزي  را اثر الهند  عجايببا نام 
در ليـدن چـاپ    ،م 1886 سـال  دررا متن عربـي آن   10پيتر آنتوني واندرليت .دندانست ) ميق
 امـا  .دكـر  منتشربه فارسي ترجمه و را  عجايب هند ،ش 1348هم در  زاده محمد ملك .دكر

من اخبار البحـار   يحالصح نام را به يوسف الهادي آنتازه از آن كشف شد كه اي  نسخه بعدها
منتشـر   ،م 2006در  ابوعمران موسي بن رباح اوسي سيرافي يعني ،و مؤلفي ديگر و عجائبها

بـار    احتمال ابوعمران بيش از يـك توان گفت بهمي ،هاي اين دو چاپ به تفاوت باتوجه. كرد
بـه مالحظـة همـان ترجمـة      فقـط اما حري . )35 - 34: 1393اثرش را نگاشته است (مهري 

احتماالً بـدون توجـه بـه پيشـينة      ،آيده از كتابش برميك زاده اكتفا كرده و چنانفارسي ملك
  پيچيدة كتاب به متن اصيلي مراجعه نكرده است.

 يبـه داوري درميـان آرا   ميزان آشنايي با متون موردبررسـي با اين  اكنون نويسندة كتاب
 ادبيـات  هـا كـه   آناز عهـدة   فقـط  كاري خطرناك كه معمـوالً  ؛پردازدبزرگان اين حوزه مي

  آيد:برمي اندنخوانده
منشأ عجايب را ميراث علمي  ايرانيكانامة  ) نيز در دانشBosworth 1985: 697بوسورت (

نظـر   دانـد. بـه  مـي  يمرآن كرقهاي چنين آيات و آموزه ويژه در دورة هلني و هم يونان به
كه عجايـب ريشـه در    جا صادق دانست: اين آيد بتوان ايراد خليل به دوپلر را نيز اينمي

  .)206 :1393حري ( علمي يونان و روم باستان ندارد هاي شگفتي

سفرهاي سندباد  مجموعه«نويسد: اي ديگر از اين استنتاجات شخصي مياو در نمونه
» هـاي ناخـدا رامهرمـزي اسـت     كه اقتباسـي ادبـي از گـزارش    شب يكهزاروبحري در 

اي بسـيار كوتـاه بـه    . اگرچه دابلر در مقالة كالسـيك و مختصـرش اشـاره   )210(همان: 
تـوان  نمـي  ،)Dubler 1960: vol. 1, 204داشـته اسـت (   هزارويك شبارتباط عجايب و 

اي كـرد.  گسـترده هـاي   كم ارجاعاتي دقيق چنـين اسـتنباط   بدون پژوهشي كامل يا دست
هـاي پيشـينيان فراينـد پيشـرفت علـوم را       و گسـترش داوري  ،بديهي است كه رد، تأييد

نقـل از   كـم  تر يا دست نيازمند آشنايي و مداقة بيش مذكوراما بيان نكات  ،كند تسهيل مي
  مأخذي معتبرتر است.

كـرد؛ بـراي   هـا را درك   توان چرايي وجود تحليلگذشته از موارد باال، گاهي اصالً نمي
  گويد:نويسنده خود در جايي مينمونه، 
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ناك است و ازديگرسو، تمام  ها شكستن شيشة عمر وهم ارائة تفسيري تمثيلي از داستان«
 :1393حـري  » (يابند يعني تفسيري تمثيلي پايان مي» فصل«با  فرج بعد از شدت يهاداستان

136، 255(.  
 نـاك  خواننـده از اثـر وهـم   «دانـد كـه   سومين شرط تودوروف را اين مي ،سپس درادامه

  .)137(همان: » تفسيري تمثيلي يا شاعرانه ارائه ندهد
 يهـا يـت حكاشناختي ازجملـه  هاي دين آيد داستاننظر مي به« :گويددر جايي ديگر مي

» با مضامين خود و ديگري موردنظر تودوروف سازگاري چنداني نـدارد  فرج بعد از شدت
  .)138 - 137(همان: 
  ز:و ني

كنـد،  ها بـازنمي  ها [داستان موسي و خضر] مادام كه خضر گره از معناي آن اين داستان
مانند و همين كه خضر در ناك/ كرامات شگفت باقي مي زمرة وهم تعبير تودوروف در به

ها حيطة كرامات شگفت را طبق  كند داستانپايان براي هريك از ماجراها معنايي بيان مي
 ،248(همان:  شوندوزة كرامات تمثيلي وارد ميترك كرده و به ح گفتهنمودارهاي پيش

250، 252(.  

از الگوي تودورف بهـره بـرده    نويسندهپس چرا  براي خواننده روشن نيست ،همه بااين
هـم   تغيير دهد يا تكميل كنـد را اي كه آن گذار از تودوروف و طرح نظريه جا در اين است.

  خورد.چشم نمي به
كنـد موفـق   جاكه مطالبي را از ديگران نقـل مـي   نويسنده آنگفته شد،  چه فارغ از آن

شـود.  ود، مرتكب اشتباهاتي ميراما گاهي كه سراغ نقد و گسترش آن مطلب مي ،است
  براي نمونه:

حال، فانتزي  كند ... بااينناك معرفي مي جكسون هجو منيپوسي را شكل سنتي هنر وهم
هـايي نيـز دارد. هجـو     الي موردنظر بـاختين، تفـاوت  با هجو منيپوسي، در معناي كارناو
 ،جمعي و عمومي است كه در آن اقشار مختلف جامعهمنيپوسي نوعي شادخواري دسته
  .)52آيند (همان: گرد هم مي ،گرچه با ظواهر عجيب و غريب

هجـو  « سـاتير/ هـزل يـا    دريافت صـحيحي از  ،كنداگرچه به باختين اشاره مي نويسنده
جـاي كتـاب بـاختين     كنـد. در هـيچ  معناي كلي خلط مي ندارد و آن را با ساتير به» منيپوسي

 :1395 در آثار منيپه و پيروانش وجود نـدارد (بـاختين   »جمعيشادخواري دسته«اي به اشاره
 .)371 - 367 ،277: 1377فراي  به بنگريدنقد  تحليلچنين در  ؛ هم270 - 253
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ة انـدكي  تـاز مطالـب   شـامل  كـه د ندار» گيرينتيجه«اب عنوان از كت مختلفي هاي بخش
سـوي   به«در قسمت اما  و ...) ،255، 223، 204 :1393حري  بنگريد به ،(براي نمونه هستند

ها پاسخ داده  بداننويسنده  اگرهايي آمده است كه  پرسش» نويسينامهمطالعات آتي عجايب
  آمد:بود، كتاب از لوني ديگر درمي

كـم ژانـري مكتـوب محسـوب      اي ادبي يا دستتوان گونهنويسي را مينامهعجايبآيا 
توان قواعد هاي ژانريك دارد و آيا مي نويسي ويژگينامهديگرسخن، آيا عجايب كرد؟ به

نويسي ژانري نامهو اصولي براي تعريف و تحديد اين نوع نوشتار ارائه كرد؟ آيا عجايب
كاركردهاي اصلي آن چيست و آيا اين مضامين امـروزه  زنده است يا مرده؟ مضامين و 
يي دارند و اگر دارند، به چه ترتيب؟ داليل اقبال يا عدم آدر شكل و شمايلي جديد كار

هاي تاريخي و اجتماعي چـه  اقبال تودة مردم به اين نوشتار چيست؟ پرداختن به زمينه
هـا را  نامـه ايـب ي عجعصـر دوران اعـتال  هايي از مطالعات فرهنگي مردمـان هـم  جنبه
  .)253 - 252(همان:  دهد؟مي  نشان

  
  جاي تأليف به )ناكامل(. ترجمة 7
بسياري موارد، مؤلف صفحات معدودي از مقاالت مربوط به اين حوزه را ترجمه كـرده   در

ها مفيدتر از نگارش كتابي تـأليفي   رسد ترجمة كامل برخي از آننظر مي كه به است، درحالي
حجم بسيار كمي دارند و نويسنده تقريباً  انگليسي مقاالتاين بسياري از نه، باشد. براي نمو

  :را در متن آورده است مهمشانمطالب  يتمام
Zgorzelski, Andrzej (1984), “On Differentiating Fantastic Fiction: Some 

Supragenological Distinctions in Literature”, Poetics Today, vol. 5, no. 2, The 

Construction of Reality in Fiction, pp. 299-307. 

  .مختصري از آن آمده است ،46تا  44 فحاتكه در ص
Gray, T. Richard (2016), “Freud and the Literary Imagination”, Lecture Notes: 

Freud, “The Uncanny” (1919).11 

غريبـي از ارجـاع در بخـش     با شكل عجيب و 12كه شمارة صفحات اين نسخة اينترنتي
(؟)  14 تـا  13و نيز  4 تا 1اما در كتاب به صفحات  ،)282: 1393آمده (حري  5 تا 1منابع 

  آن ارجاع داده شده است.
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اين مسئله دربارة برخي ديگر از منابع انگليسي كه صفحات محدودي دارند نيـز صـدق   
)، هـافمن  204 - 203داپلـر ( )، 10 - 1)، بوركهـارت و مـادلين (  196 - 195كند: برتولت (مي

  ).284 - 281: 1393و ... (حري  ،)362 - 353)، وايتهد (3294 - 3293)، ساير (55 - 46(
ي جاي ترجمه به ساختار نادرست و رويكرد كم شايد اين اصرار عمومي براي تأليف به
 ،تحقيقـات زيرا نتيجة بخش زيادي از اين ظاهراً  ،ارتقا در نظام دانشگاهي ايران مرتبط باشد

خبـر از ترجمـة    87در پانوشـت صـفحة   البته نويسنده گويي يا تكرار بديهيات است. همان
دهـد كـه بنيـان اصـلي كتـاب      اثر تودوروف مي ناك: رويكرد ساختاري به ژانري ادبي وهم

اميدواريم سال وارد بازار نشده است.  چهارولي هنوز اين ترجمه پس از  ،حاضر بر آن است
  اي مناسب چاپ شود.اثر با ترجمهكه زودتر اين 

هـا و مقـاالت    ترين انتقاد بر اين تأليف استفادة صرف از صفحات ابتدايي كتـاب  اما مهم
  اصلي است:

  ؛صفحه) 211(كل صفحات اثر:  64 - 62و  ،56، 45، 19، 16، 14، 12: جكسون  ـ
 ،54، 46 - 45، 42 - 41، 38 - 37، 34 - 30، 26 - 25، 21 - 19 ،12 - 11: تــــودوروف  ـ

ــر:   13371، 304، 139 - 107، 84، 82، 77، 73 - 64، 62، 59 ــفحات اث ــل ص  175(ك
  .صفحه تا پيش از نماية كتاب)

اما ترتيب و شكل ظهور اين  ،كندظاهر، گفتار ما دربارة ارجاع به تودوروف صدق نمي به
 وجـود ») نگاه كنيـد بـه  «دهد كه سه ارجاع بلند و پيوسته (مانند ارجاعات در متن نشان مي

 64و ارجاعات منفـرد بـه صـفحات پـس از      13914تا  124و  ،123تا  107، 73تا  64دارد: 
ترين بينانه مورد است. درواقع، نويسنده مطالب بعدي را در خوش ششبسيار اندك و حدود 

 صورت جدي بدان نپرداخته است. اما به ،مرور كرده فقطحالت 

  
  حشو و تكرار و اطناب ممل. 8

تـوان در جمـالت زيـر    كه برگرفته از گفتار تـودوروف اسـت، مـي    ،اصلي كتاب را مطلب
  كرد: همشاهد

ناك است وگرنه به  مادام كه خواننده در مرز ميان باور يا ناباوري قرار دارد، روايت وهم«
نـاك شـگرف يـا شـگفت      ترتيبي كه خواهم گفت به يكـي دو حـوزة مجـاور يعنـي وهـم     

  .)20 :1393حري » (كندمي  حركت
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هـاي مختلـف و   اغراق شايد بيش از بيست بار) بـه بهانـه  كه نويسنده بارها و بارها (بي
) و ... ،220، 21 بنگريـد بـه همـان:    ،تفصيل و ايجاز آن را تكرار كرده است (براي نمونـه  به
  و دستور زير: واژگانخصوص با  هب

و تـرس  شـدن شـك    ناك ژانري بس ناپايدار است و شيشـة عمـرش بـا برطـرف     وهم«
ناك به يكي از دو حوزة مجـاور خـود يعنـي شـگفت و      رو، وهم اين شكند و ازخواننده مي

  .)63(همان: » شودشگرف وارد مي
توان پذيرفت، بدين صورت كه براي آن هيچ عذري را نمي ،هاي تكرارترين نمونه اما بزرگ

صورت مجزا و تقريباً با همان كلمات و  از مطالب چندين بار به توجهي است كه گاه بخش قابل
  اند:ها در زير آمدهشود. برخي نمونهميتكرار  ديگرايجاز در صفحات  بسط وكمي 
  ؛113 - 112 ،84: صفحه يكحدود   ـ
  ؛216 ،111 ،92 - 91صفحه:  يمنبيش از   ـ
  ؛195 ،112 ،92سطر:  پنجحدود   ـ
  .219 - 217 ،99 - 96صفحه:  سهحدود   ـ

هـايي دقيقـاً   راه با مثال و جملـه  تر و گاه هم شكلي مفصل به 138صفحة مطالب  ،چنين هم
معمـوالً زيـاد   هـم  نمودارهـا   آمده است. 223 تا 221و نيز  103 تا 102در صفحات  سان يك

  اند. دهآمدر جاهاي ديگر نيز كه  217و  123براي نمونه نمودارهاي صفحات  ،شوندتكرار مي
تكرارها را بتوان به اهتمام نويسنده براي تأليف كتـابي از چنـد   ترين دليل اين  شايد مهم
). او با تجزيـه  278همان:  بنگريد بهتر نوشته مربوط دانست (براي نام مقاالت  مقاله كه پيش

خواهد كتابي بسازد كه محتوي حرفي بيش از آن مقـاالت  كل اثر مي و پراكندن مقاالتش در
 سـازد. اطناب ممل اسباب تكرار مطالب را فـراهم مـي  نيست. درنتيجه، اين ميل به حشو و 

  چشم پوشاند. لغزشتوان به بهانة رويكردهاي آموزشي بر اين بديهي است كه نمي
كه  آنبي ،چه گفته شد، توضيح بديهيات و مطالب غيرضروري و غيرمرتبط نيز دركنار آن
  وار هستند:هاي زير مشتي از خراند. نمونهبر حجم كتاب افزوده ،مفيد باشند
 انـد هاي فرويد دربارة روان آدمي دوبـار و تقريبـاً عينـاً تكـرار شـده      ترين ديدگاهبديهي

  .71و  70 فحاتاز فرويد با فاصلة اندكي در ص ي) و نيز مطالب ديگر70 ،66(همان: 
نظـامي   پيكـر  هفـت نـاك در   ؛ سازوكارهاي ادبيات وهـم يكرپهفت«ذيل عنوان  نويسنده

نويسد كـه  مي پيكر هفت) بديهياتي دربارة 162 - 146پانزده صفحه (همان: حدود ، »ايگنجه
كه با ارجاعي ساده به آثار اصـيل   دارد. درصورتيموضوع كتاب يعني فانتزي ن هيچ ربطي به
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 پيكر هفتمثالي از  ،جاي ديگردر . يا توانست خواننده را از خواندن بديهيات معاف كندمي
كـه   خالصـه ايـن  ). 179 - 178خودش فانتزي نيسـت (همـان:   قول  كند كه بهرا بررسي مي

  بند باشد. نويسد پايمي پيكر  هفتكه كتابي دربارة فانتزي و نه  نويسنده بايد به اين
جـوي  و ) با يـك جسـت  183(همان: » پيشينة پژوهش درباب هزارويك شب«چنين  هم

  است.همگان رس  دست سادة اينترنتي در
) چنـدان ارتبـاطي بـه    192 - 188(همـان:  » هزارويك شب شگرد داستان در داستان در«

  فانتزي ندارد و شامل كلياتي بديهي است.
منزلـة   داستان ياران كهف بـه «و  )237(همان: » پيشينة داستان ياران كهف در ساير منابع«

  با فانتزي دارد. ارتباط اندكي) 244 - 238(همان: » ژانر معجزات
 ،كند دوباره بـديهياتي را شناسد و هربار تالش مييمخاطب خود را نم درواقع، نويسنده

  از نو بيان كند. ،كه ظاهراً برايش تازه است
نظـر   ولي ناكارآمـد بـه   ،مسئلة ديگر مباحث مرتبط با تبار واژگان است كه بسيار مفصل

 شـامل مطالـب تكـراري اسـت    ) و حتي گاه 31 - 28: نگريد به همانب ،براي نمونه( رسد مي
در بسياري موارد هم ضـرورت درج ايـن   ). 59 - 57با  30 - 28 مقايسه كنيد با، (براي نمونه
(براي نمونـه  رس همگان روشن نيست  هاي لغت دردست هاي وابسته به فرهنگ تبارشناسي

 دربـارة  ؛142همـان:  بنگريـد بـه    ،»ثقات« دربارة ؛129 - 128همان:  بنگريد به ،»دعا«دربارة 
  ).استادغام قابل  138ذيل مطالب صفحة  اين آخري كه 228همان:  بنگريد به ،»كرامات«

جايي ساده جابهيك با رسد و نظر نمي ها هم چندان منطقي به گاهي جايگاه برخي بخش
در  ،بـراي مثـال   جويي كرد.توان شكل بهتري به كتاب داد و در حجم مطالب هم صرفهمي

 »نامه در شـرق ناك در غرب و عجايب خاستگاه گفتمان وهم« عنوانبخشي با  ،213صفحة 
  هاي پاياني. تر مناسب فصول آغازين كتاب است نه قسمت آمده است كه بيش

 

  ها و معادل نظام ارجاعي. 9
  :است جاي اصلي ارجاع به منابع فرعي به ترين مشكل در اين بخش مهم

  ؛)42 - 41(همان:  15فراينورتروپ جاي  تودوروف به  ـ
  ؛)51ير (همان: بسيجاي ايرنه  جكسون به  ـ
  ؛)51جاي جوانا راس (همان:  جكسون به  ـ
  ؛)51جاي مارسل بريون (همان:  جكسون به  ـ
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  ؛)52 - 51جاي باختين (همان:  جكسون به  ـ
 ؛)60جاي كايسر (همان:  جكسون به  ـ

  ؛)66جاي اودن (همان:  تورشول به  ـ
  ؛)72جاي يونگ (همان:  ياوري به  ـ
  ؛)92ان: جاي پيتر بنزولت (هم تودوروف به  ـ
  ؛)118جاي آرنه (همان:  خديش به  ـ
  ؛)118جاي وونت (همان:  پراپ به  ـ
  .)168 - 166(همان:  16جاي اميرخسرو دهلوي محجوب به  ـ

 ) شايسـتة كتـابي علمـي نيسـت.    284 ،61پـديا (همـان:   ارجاع به ويكـي براين،  افزون
انـد.  آمـده  و گاه به انگليسـي  فارسيكتاب گاه به  ارجاع به منابع انگليسي در متنچنين  هم

در  ،بـراي نمونـه   ؛گاهي هم اصالً مشخص نيسـت مقصـود نويسـنده از ارجـاع چيسـت     
در برخـي مـوارد    شده اسـت. داده  ارجاع »وحيدي«اشعار نظامي به  170 تا 169 فحاتص
گيانلوچـا بلينـو و آنـو     نظيـر  ،اسـت  كتـاب نيامـده   در پايـان  يـك منبـع  مشخصـات   هم

  .)79ن: اسكوالستيكو (هما
  شود:مشكالت فراواني نيز در منابع پاياني ديده مي

كوشـش   بـه  ،ميانه آسياي در فارسي ادب نامةدانشهايي نظير نامه در ارجاع به دانش  ـ
نام مؤلف مقالة مورداستفاده ارجاع داد نه كل مجموعة عظيم اثر   بايد به ،حسن انوشه

  ).277همان:  بنگريد به(
)، 1383فـارابي ( «، فارابي نويسندة مقاله فرض شده است: فارابيدر ارجاع به مجلة   ـ

  ).279: 1393(حري » وابسته به مركز سينمايي فارابي فارابي سينماييتهران، نشرية 
  ).281تأليف محمد معين فرض شده است (همان:  برهان قاطع ـ

نيـز در   ترتيب الفبـايي  ،بر مشكالت جزئي در شيوة ارجاعي منابع التين چنين افزون هم
  ).280برخي صفحات مراعات نشده است (همان: 

  :تري هستند ها نيز چند نمونة زير شايستة توجه بيش معادل دربارة
 ؛)18 همان:) (constructednessيافته ( مصنوع  ـ

  ؛) (همان)artificial fabricationشده ( پرداخته و ساخته  ـ
  .)118(همان:  )tall tale(مهمالت  ـ
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امـا دو   ،ترجمه كرده است» گيريدرونه«را  embeddingتر  درستي پيشبه و نيز نويسنده
كه اگرچه غلـط   )150كند (همان: ترجمه مي» خوددربرگيري«را  self-embeddingسطر بعد 

  .نمايدتر ميموجه» گيريخوددرونه« ،نيست
  
  مشكالت مطبعي. 10

توانست مـانع  ر ني ميشود كه دقت ويراستاران نشگاهي اشكاالتي سطحي در متن ديده مي
  :ها شود وفور آن

  .)35(همان: » شودترين جزء بخش اول نيز محسوب مي در پايان بخش اول كه مهم«
هاي قومي متنوع ازجمله زيباي خفته، توان به افسانهنويسد: براي نمونه مينتون مي«

دارد و  زكريـا تـامير كـه حمـزه نـام      هاي كوتاه داستان ريپ وان وينكل، قهرمان داستان
  .)238(همان: » نامندمي» خفتگان غار پدران آدم«الصفا كه خود را فالسفة عرب اخوان

  .)155(همان: » ... گويد وداستاني تراژيك را بازگو مي«
  .)22(همان: » دو كتاب سرآمد و واالمد«در عبارت  »واالمد«معناي واژة بي

  .و پشت جلد) كه همان سيكسو است 35(همان:  »سيكسوا«
نيز درج شـده   نوشتپا چه در متن آمده در اصل انگليسي آن ،79 فحةپانوشت صدر 
يعنـي نويسـنده بخشـي را در     ،داردبيش از مطلب متن مطالبي كه  تر ايناما جالب ،است

  مده است.فارسي نيابه انگليسي آورده كه تقريباً نيمي از آن در متن  نوشتپا
  ؛جاي ژرار به) 93(همان: رژار   ـ
  ؛ها ترجمه نشده است نام برخي كتاب ،99 فحةصدر   ـ
  ؛ارتباط استدوم ظاهراً بي نوشتپا ،102 فحةصدر   ـ
 در مـوارد فـراوان   ،كه بنيـان ايـن تـأليف اسـت     ،تودوروف اصليكتاب چاپ سال   ـ

، 102 - 100، 97، 96، 94: بنگريـد بـه   ،آمده است (براي نمونه 1973 ،1975جاي  به
  ..)..و  ،108

 :بايد به مصرع دوم بپيوندد» شد گم« ،در بيت زير  ـ

  »كس كه در شد و شيدا  آن /شدگمگنبدش را شمار ناپيدا «
  .احتمال حاوي اشتباهاتي است نيز به) 188(همان:  يسات ينتاال پنچه ونام كتاب   ـ
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  گيري . نتيجه11
اي از اين منظر كه به بررسـي گونـه   ،اثر ابوالفضل حري ،انگيزكلك خيال در يك نگاه كلي،

امـا نقايصـي را نيـز     ،خاص با رويكردي ساختاري پرداخته، شايستة تحسين و توجه اسـت 
هـاي فارسـي    توان در اين كار مشاهده كرد: چهارچوب ساختاري كه در تحليل داسـتان  مي

فانتزي و مرزهاي آن بـا   هايي دارد. گاهي چندان كارآمد نيست و ضعف است استفاده شده
چنين براي انتخاب متون موردبررسي،  هم ريف و تبيين نشده است.درستي تعها بهساير گونه

هاي محـدود و  به نمونه فقطاما او  ،كردجو ميو تري را جست هاي بيشنويسنده بايد حوزه
هـا هـم مشـكالتي ديـده      داسـتان  تحليلگاهي در  رس همگان بسنده كرده است. دست در
كه بـا رويكـرد سـاختاري     يي وجود داردها ترديدها شود و در تعدادي از شواهد و مثال مي

نويسنده در تناقض است. كتاب نياز به ويرايشي داشته كـه نويسـنده و ناشـر در انجـام آن     
هـا جلـوگيري    هـا و پـاراگراف   اند. شايد بازخواني متن از تكرار بعضي بخـش كوتاهي كرده

گشا باشد. امـا   راه توانستها مي ياري ارجاع بدان حذف برخي بديهيات به ،چنين كرد. هم مي
انـد و  هاي كلي است كه از شواهد محدودي برآمده گيريترين مشكل برخي نتيجهخطرناك

ها اظهارنظر شود.  تري دربارة آنهاي فراوانتر و مشاهدة نمونه جاي آن داشته تا با تأمل بيش
هـا و  گونـه با گسترة پهناور ادبيات فارسي و نيز تـاريخ   نداشتن در اين بحث، آشنايي كافي

وجود آورده اسـت. در ارجاعـات و    ها به ها مشكالتي را در تحليل هاي دروني آن بنديدسته
جـا هـم    چه در اين اصالح هستند. اما آن سادگي قابل شود كه بهمĤخذ هم مشكالتي ديده مي

شـود، اسـتفاده از ترجمـه    مانند بسياري ديگر از متون تأليفي انتقادي معاصر ما گاه ديده مي
 جاي تأليف است كه دركنار محاسن، معايبي هم بر آن مترتب است. به

  
ها نوشت پي

 

) كتـاب  The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genreالبته ايـن ترجمـة انگليسـي (   . 1
 Introduction à laعنـوان دقيـق آن در نسـخة فرانسـوي درآمـدي بـر ادبيـات فـانتزي (         .اسـت 

littératurefantastique.است (  
  .جاي روالن بارت در اين فهرست خالي است. 2
 فـيالن و  ،)1392)، فـيالن ( 1396ريشتر ( بنگريد بهها در زبان فارسي،  تر با آن براي آشنايي بيش. 3

)1396.(  
  ).1389يك مقاله به فارسي ترجمه شده است: بوت ( فقطاز او . 4

 



1398 خرداد، سوم، شمارة نوزدهمسال  ،يعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهش   78

خوابانـد و اگـر تختـي مـي  بود كه قربانيان خود را بـر  زني يوناني  راه (Procrustes) پروكروستس. 5
را اهايشـان پ ،بود تخت شوند و اگر بلندتر تا اندازةكشيد قدر مي آن ،بود از تخت تر كوتاه قدشان

.تخت شوند ةبريد تا انداز مي

و ،35 - 34 :1393 حـري  بنگريد به ،اين مطلب به اشكال ديگر نيز تكرار شده است (براي نمونه. 6
(....  

،232، 227 همـان:  بنگريد بـه  ،اين گفته هم بارها به انواع مختلف بازگو شده است (براي نمونه. 7
و ...). ،237

هاي مختلفي در كتاب ضـبط ) به شكلRoy Parviz Mottahedehمتأسفانه نام روي پرويز متحده (. 8
و بـاالخره صـورت ،)283 همـان: ( »Mohattahadreh« )،33 :1393 حـري » (مطهـره «شده است: 
).186 همان:» (متحده«درست آن 

اند.جويي ارجاعات به متون اصلي حذف شدهبراي صرفه. 9
10. Pieter Antonie Van Der Lith

11. http://courses.washington.edu/freudlit/Uncanny.Notes.html

12. html

ها خط كشيده شده احتماالً اشتباه چاپي هستند. اعدادي كه زير آن. 13
بدون توجه به جزئيات .اين دو مورد اخير هريك شامل فصلي كامل از كتاب تودوروف هستند. 14

 ”Themes of the other“قـة الزم و كـافي هسـتند:    دهد تنها ارجاعاتي كلي و فاقد مداكه نشان مي

.Themes of the self” (107-123)“و  (124-139)
هاي بهتري هـم بـراي اصـطالحات كرد معادلشايد اگر نويسنده به ترجمة فارسي مراجعه مي. 15

گزيـد؛) برمـي 42 :1393 حـري ) (low mimeticمحاكـاتي ( ) و كـم high mimeticمحاكـاتي ( بيش
).443 - 442 :1377 برتر و فروتر (فراي محاكات

16 که نشان میدهد نویسنده با وجود تحلیل داستان، فقط خالصهاي از آن را خوانده .
است.
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