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هزار حکایت عارفان
«هــزار حکایــت و هــزار عبــارت 
عرفانــی»، عنــوان کتابــی اســت از 
بهاء الدین خرمشــاهی که به تازگی در 
نشر قطره منتشر شده است. این کتاب 
مجموعه ای اســت مفصل و حاصل 
کوششی چندســاله و همان طور که از 
عنوانش هم برمی آید گزیده ای اســت 
از حکایات مهم ترین کتاب های عرفانی 
فارســی یا ترجمه شــده به فارســی. 
از پیشگفتار  خرمشــاهی در بخشــی 
کتــاب دربــاره این مجموعه نوشــته: 
«عارفان صاحــب این آثار بی شــبهه 
و  پــرورده  صاحب نظران  بزرگ تریــن 
پرورنــده فرهنــگ عرفانی اســالمی/
ایرانی، هســتند. نگارنده همواره آرزو 
دانشنامه/فرهنگنامه  که  است  داشته 
عرفانی در شناســاندن شــخصیت و 
آثار عرفا و شــرح اصطالحات عرفانی 
تدوین شود، تا دسترسی به اصلی ترین 
اطالعات درباره اســتادان و شــاگردان 
و داســتان سیروســلوك و آثار هریك 
از عارفان آســان باشــد». خرمشاهی 
در ادامه به ســنت نگارش کتاب های 
هزارمدخلی یا پرمدخلی اشاره کرده و 
به معرفــی مهم ترین این آثار پرداخته 
اســت. «هزار حکایت و هــزار عبارت 
عرفانــی»، با «دســتورالجمهور» آغاز 
می شــود. این کتاب، اثــری عرفانی به 
فارســی اســت و به احوال و زندگی و 
اقوال بایزید بســطامی مربوط اســت. 
این کتاب توســط شــرف الدین محمد 
نوشــته شــده و ســه مقدمه و هفت 
باب دارد. خرمشــاهی در بخشی دیگر 
از پیشــگفتارش درباره دامنه تاریخی 
این کتاب و نیز شیوه تدوین آن نوشته: 
«این کتاب نه تصحیح، بلکه گردآوری 
و به گزینی بیش از هزار حکایت و هزار 
عبارت از متون فارسی یا ترجمه شده به 
فارسی است. امیدواریم اثر/آثار مهم را 
از قلم نینداخته باشــیم. مگر بعضی 
آثار فنی و دشوارخوان و دیریاب. دامنه 
تاریخی ایــن کار از آغاز، یعنی عصر و 
آثار بایزید بســطامی و حــالج تا پایان 
قرن نهم اســت، یعنــی جمعا هفت 
قرن. منابع نقل ما هشتاد و شش کتاب 
اســت؛ و چنانکه پیش تر اشــاره شد، 
نــام این کتاب ها که به ترتیب ســنوی 
یعنی تاریخ وفــات صاحبان آثار آمده، 
در فهرست مندرجات هم همان نظم 
را دارد؛ و قبــل از نقل از هر اثر، هریك 
را در یــك صفحه معرفــی کرده ایم.» 
«هزار حکایت و هزار عبارت عرفانی»، 
شــامل ۹۵۶ حکایــت و ۱۱۷۴ عبارت 
است و برخی از آثاری که در این کتاب 
مد نظر بوده اند عبارتند از: اخبار حالج، 
کشــف المحجوب، کیمیای ســعادت، 
کلیــات  فیه مافیــه،  اســرارالتوحید، 
سعدی، دقایق الحقایق، مصباح الهدایه 
چهل مجلــس،  مفتاح الکفایــه،  و 

فصل الخطاب و... .
«هــزار حکایــت و هــزار عبــارت 
عرفانــی» از چند حیــث حایز اهمیت 
اســت و نخستین اهمیتش به نکته ای 
برمی گردد که خرمشاهی در پیشگفتار 
اشــاره کــرده و آن تدوین دانشــنامه 
یــا فرهنگنامــه ای عرفانی اســت. از 
ایــن حیث ایــن کتاب منبع مناســبی 
اســت برای شــناخت مهم تریــن آثار 
عرفانــی فارســی و ضمنــا کنار هم 
نشاندن حکایاتی از این آثار تفاوت ها 
نمایــان  را  آن هــا  شــباهت های  و 
می کند. جز این، ایــن اثر می تواند در 
داستان نویســی امروز نیز مورد توجه 
قرار گیــرد چــون در آن نمونه هایی 
از بســیاری متون حاشــیه ای تر تاریخ 
آثاری  ادبیات فارســی آمده اســت. 
که در ایــن کتاب مورد توجه بوده اند، 
بخشــی مهم از ســنت ادبی فارسی 
دوره ای  در  و  تشــکیل می دهنــد  را 
ایرانی از ســنت  که داستان نویســی 
ادبی اش دور افتاده انتشــار این کتاب 
یــادآور اهمیت این آثار هم هســت. 
در تدویــن ایــن کتاب، شــهاب الدین 
خرمشــاهی  عــارف  و  خرمشــاهی 

همکاری داشته اند.

نگاه

علیه موزه ای کردن ادبیات
جواد لگزیان: اُتو کروزه اســتاد روان شناســی مدرســه  عالــی اِرفورت و 
متخصــص تحقیق در فرایندهای خواندن، نوشــتن و انتقال مهارت های 
نویســندگی در کتاب «فن و هنر داستان نویسی» با عنوان فرعي «چگونه 
زندگی را در زبان بیان کنیم» یک بار دیگر داستان نویسی را به منزله  امکان 
تعمق درباره  زندگی و شیوه ی بیان زندگی در زبان، به ما معرفی می کند. 
از نگاه او کســی که داستانی تعریف می کند، اغتشاش زندگی را به  کمک 
ابزارهای زبانی به نظم درمی آورد و معنایی انســانی به آن می بخشــد. 
داســتان هنری نیز استثنا نیست، تفاوت فقط آنجاست که داستان هنری 
به شیوه های متداول روایی رضایت نمی دهد، بلکه برای بیان جنبه های 
واقعی و ممکن زندگی در پی صورت های بیانی بدیع است. داستان هنری 
َاعمال و تجربه های ما را در قالب صورت های زبانی جدیدی بیان می کند 

تا ما از این طریق به درک ژرف   تری از زندگی انسان برسیم. 
در نظر کروزه نوشــتن روایت ها فقط یک کنش نیســت، نوعی سبک 
زندگی اســت: «نوشــتن کیفیتی مراقبه گونه دارد. همه چیــز متمرکز بر 
دست هایی است که درحین نوشتن حرکت می کنند. زبان کانونی یکپارچه 
می ســازد که زندگــی در آن تجلی می یابد. احساســات، تصاویر، ایده ها، 
تفکرات، صــدا، حرکت و همه چیز به زبان منتقل می شــود و با یکدیگر 
ارتباط می یابند. اگر موفق شویم که این انتقال را با موفقیت انجام دهیم، 
رفتار ما آن قدر متمرکز می شــود که فراموش می کنیم کجا هستیم و چه 
می کنیم. در چنین حالتی در جریان نوشتن قرار داریم و احساس خالقیت 
می کنیم. اگر فضایی ایجاد کنیم که با الگوی زمانی نوشتن هماهنگ باشد، 

آن وقت کندی کار لذت بخش هم می شود.»
کتــاب در اولین فصــل خالصه ای اجمالــی از رهیافت های مختلف 
داستان نویســی ارائه می کند. فصل دوم مقدمــه ای درباره  نظریه  روایت 
اســت. مضامین اصلی این فصل در یازده بخش تشریح شده اند تا روشن 
کند برای فهم چیستِی داستان نویسی، واکاوی و دانستن چه وجوهی الزم 
است. فصل سوم شروع کار نویسندگی است. پس از طرح مسئله ای کوتاه 
درباره مشکالت اولیه، موقعیتی مهیا می شود که خودتان متونی داستانی 
بنویســید. با این کار فرد استعداد داســتان گویی طبیعی خود را می یابد. 
فصل چهارم درباره «خدمه  راوی» یا شــخصیت های داســتانی نویسنده 
است. این فصل نشان می دهد که چگونه می توان شخصیت های داستانی 
را طراحی کرد و قابلیت هایشــان را آزمود. «خودتان شــخصیت هایی را 
طراحی می کنید و درمی یابید که چگونه می توان به آنها جان بخشــید.» 
فصل پنجم، فن روایــت را معرفی می کند و توضیح می دهد که چگونه 
شــخصیت های طراحی شــده در فصل چهارم در بســتر یک روایت قرار 
مي گیرند. در قالب متون داســتانی کوتاه نکاتــی در این زمینه ها آموزش 
داده مي شــود: چگونــه شــخصیت ها به کنش واداشــته مي شــوند و 
مونولوگ های درونی، توصیف ها و دیالوگ هایشــان شکل مي گیرد. فصل 
ششم به ســاختار داســتان مي پردازد، اینکه چگونه سنگ بنای روایت ها 
گذاشته می شود. درحالی که قبل از این فصل فقط عناصر منفرد داستانی 
مدنظر بوده اند، در این فصل عماًل داســتان به جریان می افتد و موقعیتی 
مهیا می شــود تا اصول مختلف ترکیب بندی به آزمون گذاشته شود. در 
فصل هفتم با برخی از ابعاد هنری نویســندگی آشنا مي شویم؛ مواردی 
مانند شکل دهی به فرایند نوشتن، یافتن مواد و مضامین داستانی مناسب 
و بازنویسی و پرداخت متون. در فصل آخر یعنی هشتم هم یک بار دیگر 
مبانی نویسندگی مرور مي شــوند و مضامین مهم مرتبط با بحث مطرح 
می شود. در بحثی جالب در کتاب، کروزه می نویسد: «ادبیات آشکارا موفق 
شده است که در کانون توجه قرار گیرد. صحبت از فقدان واکنش عمومی 

نسبت به آثار چاپ شده در ویترین ها نیست. به ندرت کتابی چاپ می شود 
که به شــکلی نوعی وارد موزه ی ادبیات نشود. اثر از فرایند خلق آن جدا 
می شود، تحلیل، نقد و مقوله بندی می شود و در کتابخانه ها قرار می گیرد. 
پذیرفته و ســتایش می شــود یا این که طرد و پاره می شود. همان طور که 
جان دیویی خاطرنشــان می کند، در هر دو صورت، کتاب شــیئی موزه ای 
و از زندگی جدا می شــود. موضع ما نسبت به آثار ادبی فرهنگ مان مانند 
مسئول مرمت و نگه داری از بناهای تاریخی است؛ مبهوت شان می شویم 
و از آن نگه داری می کنیم، اما نمی پرســیم که این چیز جدید از کجا آمده 
اســت.» به نظر کروزه «موزه ای کــردن ادبیات» مانع از آن می شــود که 
نوشتن مهارتی آموختنی تلقی شود. این روند با اسطوره ای کردن خالقیت 
ادبی ارتباِط تنگاتنگی دارد و به مرز این توهم نزدیک می شــود که میان 
مردم عادی و هنرمنــدان، ورطه ای گذرناکردنی وجــود دارد. ما باید یاد 
بگیریم بفهمیم که زیبایی شناسی هنر و زیبایی شناسی روزمره متعلق به 
جهان های مجزایی نیســتند و با یکدیگر پیونــد دارند. اثر و خواننده نباید 
مانند اشیای موزه و بازدیدکنندگان از یکدیگر جدا شوند، بلکه اثر و خواننده 
با پیوندی زیبایی شناختی با هم یکی شده اند. آنچه اثر و خواننده را از هم 
جدا می کند، پرهیز خوانندگان از عمل نوشتن است که راه به شکل گیری 
توهم نبوغ هنری می دهد. جا دارد که داستان نویسی ادبی و داستان گویی 
روزمره را به هم نزدیک کنیم. ما از طریق داستان نویســی و داستان گویی، 
فرهنگ، تفاهم و فضای همزیستی مان را شکل می دهیم، حداقل در همان 
حدی که با دانش علمی یا سیاست هم این کار را می کنیم. داستان هایی 
کــه تعریف می کنیــم، امکانات ادراک زندگی را وســعت می بخشــند و 
به شکلی پیوســته آن را تغییر می دهند. آنچه به محاق رفته همین تأثیر 
ادبیات اســت و از این بابت که ما با جهان تخیلی همانند جهان واقعی 
برخورد می کنیم، مبهم  تر و محوتر هم شــده اســت، ولی تخیل هر دوی 
اینها ست: تأویل جهان حاضر و خلق یک جهان بدیع. تخیل مانند آینه ای 
عمل می کند که تصویر دریافتی را تغییر و شکل می دهد، طوری که دیگر 
نمی دانیم تصویر اولیه بدون آینه چه بوده است. ما مدت هاست دورتر از 
آنیم که داستان های ادبیات و فیلم را زندگی کنیم. اُتو کروزه در پایان کتاب 
تأکیدی به یاد ماندنی بر نقش داستان نویسی به منزله جریان اصلی فرهنگ 
و لزوم آموزش نظام مند آن دارد: «پیام روشــن این کتاب ایفای سهمی در 
باالبردن جایگاه داستان نویسی و داستان گویی تا حد جریان اصلی فرهنگ 
اســت؛ چیزی که نباید به هنر و رســانه ها واگذار شود. اگر جریان اصلی 
فرهنگ فاقد مؤلفه ی ادبی باشــد، ادبیات رشد نمی کند و نسل جوان بر 
شــالوده ای به غایت ضعیف رشد می یابند. اما داستان نویسی ادبی دارای 
اســتلزاماتی در خط مشــی های فرهنگی و علوم تربیتی است. فراگیری 
توانایی داستان نویسی تخیلی، بازتاب های مهمی در هنرجویان دارد. این 
توانایی افق های متفکرانه ی بدیعی می گشاید و خالقیت اجتماعی، روانی 
و زبانی را آزاد می کند.» این یکی از رموز ناگشــوده ی فرهنگ ماست، چرا 
به جای این که توانایی داســتانی و فهم داستان را به شکلی نظام مند و در 
آکادمــي آموزش دهیم، آن را فقط برعهده  هنرجویان خودآموز ادبیات و 

کارگاه هاي داستان گذاشته ایم.
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عطف کتاب

به  یاد هوشنگ گلشیری
شــش نفــر آدم، زن و مــرد و بچه از تهــران راه 
می افتند می روند شــمال؛ ظاهرا برای فرار از بمباران 
شهر در زمان جنگ. راوی داستان نویسنده ای است که 
دیگر چند سالی است نمی نویسد. آدم های اصلی این 
داســتان یکی خود راوی است و دیگری نقاشی است 
کــه راوی از او بــا عنوان «نقاش باغانــی» یاد می کند 
و نوشــت افزار  فروِش روســتا او را با عنوان «ایشــان» 
مشــخص می کند. در رده بعدی هم زنی است به  نام 
مهری که نقاشــی می کند و حامله اســت و شوهرش 
که در داســتان، «دایی» نامیده می شود و زن راوی که 
«مهری» نام دارد و بعد هم روستاییانی که به آنها جا 
و مکان داده اند. سفر به  خودی  خود نمی تواند اسباب 
گریز از قلمرو را برای آدم تدارک ببیند. سفِر گرگور زامزا 
در گریزش از قلمرو انسان به قلمرو حیوان در یک اتاق 
اتفاق می افتد. اما از طرفی، نهنگ شــدن ناخدا آخاب 
در «موبی  دیک» مســتلزم ســفری در اقیانوس است. 
سفر برای راوی داستان «نقاش باغانی» و برای مهری 
و تــا انــدازه ای زن راوی یعنی پری، حــاوی لحظاتی 
از این قلمروگریزی اســت. اما بــرای دایی اصاًل چنین 
نیست. نخســتین تجربه از این دســت وقتی است که 
آنها با پل روی رودخانه رودبار روبه رو می شــوند. آب 
بــه پایه های پل می خورد. تصویر مه بر فراز دره ای که 
دیده نمی شــود، آنها را دگرگون می کند. راوی متوجه 
می شــود زنش به عمق دره فکر می کند. اما داستان، 
داستان این زن نیست. مهری تصمیم می گیرد صحنه 
پایه های پل را نقاشــی کنــد. بعد در روســتا متوجه 
می شــود کســی عین این تصویر را قبل از او کشــیده 
اســت. این از قلمرو گریزی او. امــا او دوباره قلمروگیر 
می شــود. با دو  تا بچه ای که بعــداً به  دنیا می آورد به 
زندگی معمولی برمی گردد. اما قلمروگریزی اصلی از 
آِن راوی است. شب هنگام، وقتی از خواب برمی خیزد 
خود را بر بلندی روســتا می بیند. یک نقاشی به دیوار 
آویزان است. متوجه می شود عین همان تصویر خیالی 
مهری است. کســی قبل از مهری آن را کشیده است. 
حالتــی از تعلیق به راوی دســت می دهد. احســاس 
می کنــد از جــا کنــده می شــود. می گوید ســرگیجه 
نیســت. همه چیز در این حالت دور و محو می شــود. 
او هم هســت و هم نیســت. حالتی کــه می توان آن 
را «تجربــه امر نهفتــه» یا «ویــرژوال» نامید. خطوط 
گوناگون زمان های ممکن در کنار هم ظاهر می شوند. 

زمان هایی که ما می توانیم در هر  کدام از آنها باشــیم. 
لحظه ای در این خط، لحظــه ای در آن خط. لحظه را 
می توان یک عمر در نظــر گرفت. یک راه تجربه کردن 
این لحظه ها در یک آن، تجربه اثر هنری است. راوي در 
یــک لحظه، هم بود و هم نبود خود را تجربه می کند. 
از این حالت شدیدتر وقتی رخ می دهد که او سه  سال 
بعد دوباره به همان روســتا بازمی گردد. این بار با خودِ  

نقاش باغانی روبه رو می شــود. پیرمردی شصت و چند 
ســاله که تنها زندگی می کند. در لحظــه دیدار این دو 
- نویســنده و نقاش- نقاش دارد یک مستطیل خالی 
را روی محوری که روی نرده مهتابی پیچ شــده است، 
رو به روســتا تنظیم می کند. و بعــد روی تکه ای کاغذ 
شروع به کشــیدن تصویری از روستا می کند که راوی 
هم در حال نگاه کردن به آن است. راوی یکباره متوجه 

«خالئی مکنده» می شود. احســاس می کند خروسی 
که دارد روی زمین روستا در پایین نوک می زند، یکباره 
محو می شــود. نقاش در حال کشیدن همه اینهاست. 
وقتی کاغذ را روی مســتطیل نصب می کند، همه چیز 
دوباره ســر جایش برمی گردد. اینها تجربه راوی است 
در رویارویــی او با خالء یــا بهتر اســت بگوییم با امر 
واقعی و یا خارج. خارجی که نیرویش را از خالل تهی 
مستطیل نقاش به  سوی راوی می فرستد و تجربه ژرف 

هنر را برای راوی آشکار مي کند.
  پیداست که راوی-  نویسنده عمری را بر سر نوعی 
نوشــتن تباه کرده اســت که در آن از این گونه تجربه ها 
خبــری نبوده اســت. او در گفتگو بــا «دایی» می گوید 
می خواســته با آثار خود بــر جهان تأثیر بگــذارد، اما 
متوجه شــده اســت که آنها حتی بر خود او هم اثری 

نداشته اند. بنابراین دیگر دستش به نوشتن نمی رود.
نقــاش باغانی درعوض الگویــی دیگر را از هنرمند 
در پیش چشــم راوی می گذارد و او را با تجربه دیگری 
از آفرینــش مواجــه می کند. نقــاش باغانــی خیلی 
پیش تر از راوی- نویســنده از آن شــیوه تفکر، یعنی از 
ایده هنر متعهد جدا شــد. او نیز به کافه نادری و کافه 
فردوسی و ســلمان می رفته است. در بحث ها شرکت 
می کرده اســت؛ غیبت ها و حســادت ها را تجربه کرده 
اســت. بیست ســال پیش به این روستا آمده و ماندگار 
شده است. زنش مرده. بچه هایش به او نیازی ندارند. 
روســتاییان کارهایــش را می برند؛ به جایــش چای و 
قند و برنــج می دهند. گاهی هم از شــهر برایش پول 
می فرستند. او آن قدر بی نیاز است که الزم نمی بیند پای 
تابلوهایش اسم بگذارد و برای شان قیمت تعیین کند.

نقاش باغانی در عیــن  حال که امکان قلمروگریزی 
راوی -  نویســنده را فراهــم می کنــد و او را بــا تجربه 
دیگری از زندگی آفرینش گرانه آشــنا می کند، اما ضمنًا 
او را به ســوی قلمرونشــینی یا زمین گیــری دوباره ای 
هدایــت می کند. اگر هنرمند متعهد یک توهم اســت، 
هنرمند مســتقل قائــم  به  خود هم یک توهم اســت. 
نقاش باغانی تجسم یک اسطوره است. هنرمند رها از 
قید نام، مستحیل در طبیعت و روستا، آزاد از مناسبات 
بازار و نظام ســرمایه داری. برای آفرینش خالء هایی از 
آن دست، شــیوه زندگی مهم نیست؛ یا اهمیت کمتری 
دارد، در مقابِل رویکرد هنرمنــد به امر خارج. هنرمند 
هرگونه که زندگی کند، در رنج و ســختی و مرارت و یا 
در رفاه و آسودگی، باید مستطیل اثر خود را رو به خارج 
گشــوده بگذارد. راوی- نویســنده نقاش باغانی از یک 
توهــم بیرون می آید تا بــه دام توهمی دیگر بیفتد. اما 
این فاصله را با چه جهش شورمندانه ای طی می کند. 

در چه خالئی غوطه مي زند!
* نقاش باغانی، مجله آدینه، شماره ۶۶-۶۷ ، ۱۳۷۲.

نســیم آصف زاده: اگرچه بیش از پانزده ســال از مرگ 
هوشــنگ گلشــیری می گــذرد و تاکنون نویســندگان و 
منتقدان مختلفی به آثار او پرداخته اند، اما هنوز بسیاری 
از وجوه جهان داســتانی او نقد و بررســی نشــده اند و 
نقــاط نادیده زیادی در آثار او باقی مانده اســت. مدتی 
اســت که کتابی با عنوان «جادوی جن کشــی» نوشــته 
قهرمان شیری در نشر بوتیمار منتشر شده که به بررسی 
داســتان های هوشنگ گلشــیری پرداخته است. در این 
کتاب، خالصه ای از آثار گلشــیری در کنار نقد و بررسی 
و شــناختنامه ای از او به چاپ رســیده است. «جادوی 
جن کشــی» در نه فصل کلی نوشته شــده و عناوین این 
فصل هــا عبارتند از: «شــرح احوال»، «باورداشــت های 
اندیشگانی»، «سنت گذاری»، «گذار از سنت»، «شگردهای 
نوقدمایی»، «داللت های ضمنــی در پس زمینه  روایت»، 
«تاثیرپذیری هــا»، «از منظــر منتقــدان» و «گلشــیری و 
داستان نویسان دیگر». فصل اول کتاب شرح مفصلی از 
زندگی گلشیری به دســت داده و زندگی نامه او به نقل 
از مصاحبه هــا، مقاالت و مقدمه کتاب های گلشــیری و 
نیز خاطرات دیگران از او آمده اســت. در شــرح احوال 
گلشیری به بخش های مختلف زندگی و فعالیت های او 

پرداخته شــده و نویسنده کوشیده تا تصویر 
کاملی از او به دســت دهــد. در انتهای این 
فصل سالشــمار زندگی گلشیری به همراه 

فهرست آثار او منتشر شده است.
فصل دوم کتاب با نام «باورداشت های 
اندیشــگانی»، به «چرایی نوشتن» گلشیری 
می پــردازد و در این جــا نیز به بســیاری از 
گفته ها و نوشــته های خود گلشیری استناد 
شده است. در بخشــی از این فصل درباره 
هدف گلشــیری از نوشــتن داســتان آمده: 
«پــس از فائق آمدن بر پرســش های اولیه 
در بــاب چرایی نوشــتن، و وارد شــدن به 
مرحله الــزام و اســتمرار در کار، انگیزه ها 

و اهداف نیــز البته به مراتــب باالتری ارتقــا می یابند. 
آن گاه اســت که مقصد نهایی، خود را فراروی شــیوه ها 
و رویه های متداول قرار دادن و اندیشیدن به آفرینش ها 
و نگرش های نادر و نو یافته، پیشــه نویســنده می شود. 
یعنی عدول از هنجار و آشــنایی زدایی در معنای اخص 
کالم؛ نو کردن مداوم نگرش هــا و روش ها، و تخطی از 
تمــام خط و خطوط پیشــین و در یك کالم، صیرورت بر 

فراز شاهکارها».
در فصــل بعدی کتاب که «ســنت گذاری» نام دارد، 
بــه مهم ترین وجوه شــیوه نوشــتن گلشــیری پرداخته 
شده اســت. در اینجا، محور حساسیت های گلشیری در 
داستان نویسی، «ابداع گری در شکل و شیوه روایت گری و 
کشف صورت های بیانی جدید» معرفی شده و همچنین 

به «ســیره پروســواس» گلشیری «به ســیر و سلوك در 
سرزمین های نامکشوف» اشاره شده است. در این بخش 
با نگاهی به آثار مختلف گلشــیری، نخســت دوره های 
نویســندگی او مورد بررســی قرار گرفته و بعد به چند 
سرفصل مهم در شیوه داستان نویسی گلشیری پرداخته 
شده اســت. موضوع هایی مثل نثرنویسی، استثناگزینی 
در نگــرش و نــگارش، شالوده شــکنی در روایت، بیان 
نتیجه در آغاز، جان بخشــی به اشیاء و دریافت نوآورانه 
از ادبیات قدیم از جمله ســرفصل هایی است که در این 
فصل به آنها اشاره شده اســت. «گذار از سنت» عنوان 
فصل دیگر کتاب اســت و آن طور کــه از عنوان آن هم 
برمی آیــد، بــه گریز از کلیشــه پردازی و کوشــش برای 
دست یابی به امکانات تکنیکی جدیدتر و برتر در کارهای 
گلشیری مربوط است. گلشــیری از چهره های شاخص 
فرم گرایی در ادبیات داســتانی ایران است و این فصل بر 
این وی ژگی کار او متمرکز اســت. بر این اساس، این فصل 
به این موضوعات در آثار گلشیری توجه دارد: زاویه های 
دیــد، حدیــث نفس، زمــان، نمایشــی کــردن روایت، 

شخصیت پردازی، بافت دوری و پایان بندی باز و...
«شــگردهای نوقدمایی» عنوان فصلی دیگر از کتاب 
اســت و در آن بیشتر به شــگرد داستان در 
داســتان در آثار گلشیری توجه شده است. 
در فصل داللت هــای ضمنی در پس زمینه 
روایــت، به برخی نمادهــای به کار رفته در 
آثار گلشیری پرداخته شده است. در فصل 
تاثیرپذیری هــا، به نویســندگان و آثاری که 
گلشــیری از آنها تاثیر پذیرفته اشاره شده و 
البته تاکید شده که گلشیری هیچ گاه تبعیت 
و تابعیتی صرف نداشته و هر تاثیری که از 
نویسنده ای گرفته در نهایت از صافی ذهن 
خــود او گذر کــرده و به چیــزی دیگر بدل 
شــده اســت. در فصل از منظــر منتقدان، 
به نقــد برخی از آثــار گلشــیری پرداخته 
شــده و چهــار اثر او مدنظر این فصل اســت: «شــازده 
احتجاب»، «کریســتین و کید»، «بره ی گم شده راعی» و 
«آینه های دردار». فصل پایانی کتاب نیز به گلشــیری و 
داستان نویســان دیگر مربوط است و کتاب در این فصل 
به نوع نگاه و شیوه نقد گلشیری بر آثار دیگر نویسندگان 
یا هنرمندان پرداخته است: «گلشیری در نقدهای خود- 
ادبی، سینمایی، سیاسی- روشی مشابه با جالل آل احمد 
داشــت، تند و تیز و بی مالحظه و زیرکانــه؛ و گاه نیز به 
سختی بدبینانه و ســتیزه گرانه. به گونه ای که اغلب به 
سادگی این تصور را در ذهن مخاطب تصویر می کرد که 
تنها داستان نویس بزرگی که در میان هم ساالن خود آثار 
مطلــوب و ماندگاری پدید آورده خود اوســت و در بین 

نسل گذشته نیز تا حدودی صادق هدایت...»

نیما ارمغان: «چکامه ی گذشته/ مرثیه ی زوال» عنوان 
مجموعه مقاالتی اســت از شــاپور بهیان که برخی از 
آنها پیش از این در چند نشــریه به چاپ رسیده بودند 
و حــاال در کنار مقاالتــی دیگر و در قالــب یك کتاب 
توسط نشــر چشمه منتشــر شــده اند. بهیان مقاالت 
حاضــر در این کتــاب را به دو بخش تقســیم کرده و 
ایــن دو فصل را «نقد ادبــی» و «نظریه پردازی» نامیده 
اســت. مقاالت بخش اول به بررسی آثاری از ادبیات 
امروز ایران مربوط اســت و مقاالت بخش دوم شامل 
مقاالتی اســت با موضوعاتی کلی تــر. کتاب درآمدی 
دارد کــه اگرچــه کوتاه اســت اما به  روشــنی هدف 
نویســنده از نوشــتن آنها و نیز نوع نگاه نویســنده به 
مقــاالت را توضیح داده اســت. بهیان در درآمد کتاب 
به این موضوع اشاره کرده که هدف این مقاالت تفسیر 
متون ادبی نیست، چراکه تفسیر به طور کلی مبتنی بر 
این فرض اســت که متن اصلی حاوی واقعیتی است 
که صراحتا گفته نشــده و حاال تفســیر بر آن اســت تا 
گفتار متن را صراحت و روشــنی بخشد. «نخواسته ام 
نشــان دهم که متن بازنمود واقعیتی اســت. متن را 
بازنمود واقعیت در نظر نگرفته ام. برعکس، بر مبنای 

ایــن فرض عمل کــرده ام کــه متن، خود 
واقعیتــش را می ســازد و ایــن واقعیت 
از خــالل گفتمان هــای یك دوره شــکل 
می گیرد. به عبارت دیگر، کوشیده ام نشان 
بدهم واقعیت در هر اثر چگونه ســاخته 
می شــود، نــه این کــه چگونــه بازنمایی 
می شــود. مبنای تقسیم بندی این مقاالت، 
همیــن اصــل یکتایــی روش مخصوصا 
در فصــل نقد ادبــی بوده اســت». او در 
این فصل، نویســنده را در مقــام «مؤلف 
گفتمانــی» در نظر گرفته که نحوه دیدن و 
ساختن واقعیت او را مشروط کرده است. 

یکی از خواندنی ترین مقــاالت همین فصل، مقاله ای 
اســت با عنوان «نویســنده همچون شــمن است» که 
کمی بعد از مرگ گلشــیری نوشــته شده است. بهیان 
در این مقاله، بر روی یکی از مســائلی دست گذاشته 
که همچنان برای بســیاری از نویسندگان و جریان های 
ادبی ما محل چالش است. بهیان، گلشیری را متعلق 
به نسلی از نویسندگان ما دانسته که حساسیت زیادی 
نســبت به مســائل سیاســی و اجتماعی اطراف خود 
داشــتند و درگیر موضوع وظیفــه و تعهد هنرمند در 
نسبت با این مسائل بودند. با این حال به اعتقاد بهیان، 
پاسخ گلشیری به این مسائل پاسخی است فردی. «او 
اعتقادی ندارد که ادبیات باید ایده های مشــخص و از 
پیش تعیین شــده یك ایدئولــوژی را منعکس کند. از 
نظر او داســتان وجودی اســت قائم به ذات و مستقل. 

وقتی نویســنده اجازه داد داســتان خود سخن بگوید 
و نه ســازمان سیاســی اش، نه ایدئولوژی اش، آن گاه 
داستان از نویســنده بزرگ تر خواهد بود. به این ترتیب 
داســتان پاســخ گوی روح زمانه نیز خواهــد بود، در 
عین حال که الزامات هنری را نیز مراعات کرده است».  
بهیان در این مقاله نویســنده را به شمن تشبیه کرده، 
چراکه نویســنده نیــز همچون کاهن جوامــع ابتدایی 
می  خواهــد با خواندن اوراد و انجــام اعمال جادویی 
شــر را از تن رنجور دردمندان خــارج کند. به عبارتی، 
نویسنده با نوشتن به ثبت کابوس های فردی و جمعی 
وضعیــت اطراف خــود می پردازد و به ایــن ترتیب با 
نوشــتن رهایی از این کابوس هــا را رقم می زند. بهیان 
به این موضوع اشــاره می کند که در آثار و نوشته های 
گلشیری بارها به عباراتی این چنین برمی خوریم: جادو، 
باطل السحر، ته مانده ی بدویت مان، جن، اهریمن و... . 
بهیان با اشاره به این عبارات، به طرح ایده ای پرداخته 
که گلشــیری در آثار و نوشــته هایش مطرح کرده بود 
و البته این ایده بعدها و در بررســی آثار گلشــیری باز 
هم مطرح شــده اســت، ازجمله در کتــاب «جادوی 
جن کشــی» قهرمان شیری. بهیان نوشته است: «گاهی 
نوشتن یك داستان، شکل دادن به کابوسی 
فردی است، تالشی است برای یادآوری و 
حتا تثبیت خوابی که یادمان رفته است و 
گاهی با همین کارها ممکن است کابوس 
جمعی مــان را نیز نشــان دهیم تا شــاید 
باطل السحر آن ته مانده بدویت مان شوند، 
مگر نه این اســت که تــا چیزی را به عینه 
نبینیم نمی توانیم بر آن غلبه کنیم؟ خوب 
ارواح خبیثه  گاهــی  داســتان نویس هم 
را احضــار می کند، تجســد می بخشــد و 
می گوید حاال خود دانید، این شــما و این 
اجنه ی تان». عبارت آخر، نقل قولی است 
از گلشــیری و تأکیدی اســت بر ایده ای که مطرح شد. 
به این اعتبار، نویســنده همچون درمانگر و شفابخش 
عمل می کند و از این حیث است که بهیان نویسنده را 
به شمن تشبیه کرده است. چرا که شمن نیز می کوشد 
با توســل به نیروهای فراطبیعی، بر بیماری غلبه کند 
و بی نظمی های روان شناختی و اجتماعی را حل کند. 
بهیان در این مقاله، روی مســئله ای دست گذاشته که 
گلشــیری آگاهانه در داستان هایش آن را مطرح کرده 
بود. «در جامعه بحران زده ای که هنوز نتوانسته است 
وارد تاریخ شود و برای این ورود در تقالست، این نقش 
را نویسنده بر عهده می گیرد: او کابوس های جمعی را 
تجسد می بخشد، اجنه و ارواح خبیثه را ظاهر می کند 
و آنها را از ســحر و جادو می زداید و هول و وحشــت 

مخاطبانش را از وجودشان می پاید».
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