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تازههاي نشر
«داستانهای پشت پرده» به بازار کتاب رسید
آرش آذرپناه اثری پژوهش�ی با موضوع تمثیل در داستان فارسی

را با عنوان «داستانهای پشت پرده» منتشر کرد.

به گزارش مهر ،نش�ر نیم�اژ اثری پژوهش�ی از آرش آذرپناه را با

عنوان «داس�تانهای پشت پرده» با موضوع تمثیل در داستان کوتاخ

معاصر ایران را روانه بازار کتاب کرد.

آذرپناه در این کتاب جدای از ش�خصیت یک نویس�نده و منتقد،

به واس�طه دانشآموختگی در مقطع دکتری ادبیات فارسی ،به عنوان
پژوهشگر به بررسی موضوع تمثیل در زبان فارسی پرداخته است.

این کتاب با وجود س�اختار دانشگاهی آن به دلیل نگاه تمثیلی به

برخی داس�تانهای فارس�ی زوایای تازهای از آنها را برای مخاطبانش

گش�وده است که بدون ش�ک عالقهمندان به زبان و ادبیات فارسی را

س�الروز وفات س�ید محمد حس�ین بهجت تبری�زی ،متخلص به
شهریار به عنوان روز شعر و ادب فارسی نامگذاری شده بود ،در وصف
این ش�اعر ترک زبان ،بسیار خوانده و شنیدهایم و حال ،دکتر ابراهیم
اقبالی  -شهریار شناس تبریزی ،عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات
فارس�ی دانشگاه تبریز ،شاعر و شاگرد اس�تاد شهریار که از نزدیک،
معرفت وجودی او را درک کرده اس�ت در گفتوگو با ایسنا از نحوهی
یهای اشعار او سخن گفته است.
آشناییاش با شهریار و ویژگ 

نیز در کنار پژوهشگران ادبیات شیفته خود کرده است.

به گفته آذرپناه این پژوهش به تحلیل داستانهای کوتاه تمثیلی

فارسی از ابتدا تا سال  ۱۳۷۰میپردازد و در آن تالش شده تا در کنار
ارائ�ه مفهومی دقیق از تمثیل و ان�واع آن ،تمایز آن به عنوان وجهی
روایی با مثل و اسلوب عیان و بیان شود به همین خاطر پس از بررسی

تمامی تعریفها از مفهوم تمثیل در بالغت اسلامی و غربی ،پیشینه

چگونه با شهریار آشنا شدید؟

آش�ناییام با ش�هریار را مدیون پدرم هستم ،ایشان شاعر بودند
و به زبان ترکی و بیش�تر در قالب «قوشما» شعر میسرودند .تابستان
س�ال  6۱که من سال اول علوم تجربی را به پایان رسانده بودم ،پدرم
را از س�وی جهادسازندگی برای شرکت در مراسم شب شعر روستایی
به تبریز دعوت کردند .پدرم که همیش�ه مش�وق من در شعر سرودن
بود ،مرا نیز با خود به تبریز برد .یکی از برنامههای شب شعر روستایی،
دیدار با استاد بالمنازع شعر معاصر ایران ،زنده یاد شهریار بود .پدرم
قبل از عزیمت به منزل اس�تاد ،به من توصیه کردند که ش�عری راجع
به این دیدار بس�رایم و پیش اس�تاد بخوانم که ش�عر با این بیت تمام
میشد:
چه سان از بخت خواب آلود خود باور کنم کاینک
گدایی همچو «اقبالی» به نزد «شهریار» آمد
همان گونه که از بزرگواری چون اس�تاد ش�هریار انتظار میرفت،
اس�تاد مرا مورد تفقد و تش�ویق قرار داده و اجازه دادند هر وقت که
خواس�تم به خدمت ایش�ان برسم .این آش�نایی ،زمانی جهتدارتر و
عمیقتر ش�د که در مرکز عالمه امینی تبریز با محمد رضا مقدس�ی،
شاعر بزرگ آذربایجان آشنا شدم .با آقای مقدسی که به حضور استاد
میرس�یدیم ،اس�تاد را به لطایفالحیل به حرف میآوردیم و دقایق و
ظرایف شعری و حتی نکاتی از زندگی شخصی ایشان را که تا آن زمان
به کس�ی نگفته بودند ،میآموختیم ،کم�ی بعد صحبتهای متفرقه با
اس�تاد را به ص�ورت مصاحبههایی منظ�م درآورده و ضبط کردیم که
متاس�فانه این نوارها در دربهدریهای من بین تبریز ،دهات و تهران و
گرفتاریهای تحصیل و تدریس از میان رفت و تنها چند نمونه از آنها
در دست بعضی از یاران صمیمی و دوستان قدیمی باقی مانده است.

در تشکیل انجمن ادبی شهریار ،چه نقشی داشتید؟

تحس�ین شعر امام و انقالب من از س�وی مرکز آفرینشهای ادبی
کودکان و نوجوانان و شعر خواندنم در مرکز تربیت معلم عالمه امینی
در محضر جناب آقای رسول براهنی -مدیر دبیرستان فردوسی تبریز
در س�الهای  61الی  64که این بار در کسوت دبیر ادبیات به ما درس
میداد ،ش�روعی برای همکاری من در تش�کیل انجمن ادبی شهریار
بود .آقای مقدس�ی به دنبال چند دانش�جوی شاعر برای تشکیل این
انجمن بودند و به دنب�ال این دو اتفاقی که گفتم ،آقای مهدی امیری،
من را به ایشان معرفی کرد.پس از شرکت در اولین جلسه انجمن ادبی
و شعرخوانی و تدوین برنامهها به مناسبتهای مختلف ،برای اولین بار
در دی ماه  ،65استاد شهریار را در هفته وحدت بین حوزه و دانشگاه
به مرکز تربیت معلم عالمه امینی دعوت کردیم و شب شعر مفصلی با
حضور تمامی شعرای سرشناس تبریز و دانشجویان برگزار کردیم.

اشعار شهریار اعم از فارسی و ترکی ،چه ویژگیهایی
دارند که منقضی نمیشوند؟

سادگی ،شیرینی و آس�ان گیری در لفظ شهریار آشکار بوده و او
اصرار عجیبی بر آوردن کلمات و الفاظ و امثال عامیانه در ش�عر دارد،
این امر با همه محاسنی که دارد ،با توجه به قالب و حتی درون مایهی
ش�عری وی که اکثرا تغزلی اس�ت ،در برخی موارد ،کالم شهریار را تا
حدی پایین میآورد.

نغمه
سرو چمان من چرا میل چمن نمیکند
سرو چمان من چرا میل چمن نمیکند
همدم گل نمیشود یاد سمن نمیکند
دی گلهای ز طرهاش کردم و از سر فسوس
گفت که این سیاه کج گوش به من نمیکند
تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او
زان سفر دراز خود عزم وطن نمیکند
پیش کمان ابرویش البه همیکنم ولی
گوش کشیده است از آن گوش به من نمیکند
با همه عطف (عطر) دامنت آیدم از صبا عجب
کز گذر تو خاک را مشک ختن نمیکند
چون ز نسیم میشود زلف بنفشه پرشکن
وه که دلم چه یاد از آن عهدشکن نمیکند
دل به امید روی او همدم جان نمیشود
جان به هوای کوی او خدمت تن نمیکند
ساقی سیم ساق من گر همه درد میدهد
کیست که تن چو جام می جمله دهن نمیکند
دستخوش جفا مکن آب رخم که فیض ابر
بی مدد سرشک من در عدن نمیکند
کشته غمزه تو شد حافظ ناشنیده پند
تیغ سزاست هر که را درد سخن نمیکند

»»حافظ

کاربرد آن نیز بررسی شده است

ای�ن اثر همچنین به گفت�ه مولف خود تالش کرده ت�ا تمام منابع

اصلی تقسیمپبندی تمثیل به زبان فارسی را رویت و نقد کند و تفاوت
ض�رب المث�ل ه�ا نمون�ه های�ی مش�خص و
برجس�ته از فرهنگ عامیانه ان�د که گاه در نثری
کوت�اه و آهنگی�ن و گاه در مصرع�ی ی�ا بیتی به
شکی فش�رده و موجز نمود می یابند .بسیاری از
مثل ها چکیده یک تمثیل مفصل یا یک داس�تان
بلن�د عامیانه ان�د که در کوتاه تری�ن و زیبا ترین
ش�کل ممک�ن بروز یافت�ه و بر زبان خ�اص و عام
جاری اند.
ب�ه همین منظور بحث در باب ادبیات عامیانه
بی ذکر مثل ها و متل ها و حکایات و داستان های
رایج بین مردم کامال بیهوده اس�ت  .بدین منظور
در س�ه بخش مج�زا ومتفاوت به ارائ�ه زیبا ترین
مثل های فارس�ی و مث�ل عامیانه اق�وام مختلف
ایرانی پرداخته ایم.
آب از دستش نمیچكه
آب از سر چشمه گله
آب از آب تكان نمیخوره
آب پاكی روی دستش ریخت
آب در كوزه و ما تشنه لبان میگردیم
آب را گل آلود میكنه كه ماهی بگیره
آب زیر پوستش افتاده
آب كه یه جا بمونه ،میگنده
آبكش و ن�گاه كن كه به كفگیر میگه تو س�ه
سوراخ داری
آب كه از س�ر گذش�ت ،چه یك ذرع چه صد
ذرع ـ چه یك نی چه صد نی
آب كه سر باال میره ،قورباغه ابوعطا میخونه

آب نمی بینه و گرنه شناگر قابلیه
آبی از او گرم نمیشه
آتش كه گرفت ،خشك و تر میسوزد
آدم با كسی كه علی گفت ،عمر نمیگه
آدم تنبل ،عقل چهل وزیر داره
آدم خوش معامله ،شریك مال مردمه
آدم دست پاچه ،كار را دوبار میكنه
آدم زنده ،زندگی میخواد
آدم گدا ،اینهمه ادا ؟
آدم گرسنه ،خواب نان سنگك می بینه
آدم ناشی ،سرنا را از سر گشادش میزنه
آرد خودمونو بیختیم ،الك مونو آویختیم
آرزو بر جوانان عیب نیست
آستین نو پلو بخور
آسوده كسی كه خر نداره
از كاه و جوش خبر نداره
آسه برو آسه بیا كه گربه شاخت نزنه
آشپز كه دوتا شد ،آش یا شوره یا بی نمك
آش نخورده و دهن سوخته
آفتابه خرج لحیمه
آفتابه لگن هفت دست ،شام و ناهار هیچی
آفتاب�ه و لولهنگ هر دو یك كار می كنند ،اما
قیمتشان موقع گرو گذاشتن معلوم میشه
آمدم ثواب كنم ،كباب شدم
آمد زیر ابروشو برداره ،چشمش را كور كرد
آنانكه غنی ترند ،محتاج ترند
آنچه دلم خواست نه آن شد

آنچه خدا خواست همان شد
آنرا كه حساب پاكه ،از محاسبه چه باكه ؟
آنقدر بایست ،تا علف زیر پات سبز بشه
آنقدر مار خورده تا افعی شده
آنوق�ت كه جی�ك جیك مس�تانت ب�ود ،یاد
زمستانت نبود ؟
آواز دهل شنیده از دور خوشه
اجاره نشین خوش نشینه !
ارزان خری ،انبان خری
از اسب افتاده ایم ،اما از نسل نیفتاده ایم
از اونجا مونده ،از اینجا رونده
از اون نترس كه های و هوی داره ،از اون بترس
كه سر به تو داره
از این ستون به آن ستون فرجه
از بی كفنی زنده ایم
از دست پس میزنه ،با پا پیش میكشه
از تنگی چشم پیل معلومم
شد آنانكه غنی ترند محتاج ترند
از تو حركت ،از خدا بركت .
از حق تا نا حق چهار انگشت فاصله است
از او میپرسی چهارشنبه كیه ؟
از خودت گذشته ،خدا عقلی به بچه هات بده
از دور دل و میبره ،از جلو زهره رو
از كوزه همان برون تراود كه در اوست
از گدا چه یك نان بگیرند و چه بدهند
از گیر دزد در آمده ،گیر رمال افتاد

»»سارا شعر

احکام کلی با ادبیات چه میکنند؟

ب�ه گ�زارش ایس�نا ،ت�ن نحیف
ادبیات ایران آماج احکام کلی مانند
«ادبی�ات ایران�ی مخاطب ن�دارد»،
«ادبی�ات م�ا رو ب�ه زوال اس�ت»،
«مخاطبان به ادبی�ات ایرانی اعتماد
ندارند» و ...است .ایسنا نظر تعدادی
از نویس�ندگان و مترجمان را درباره
تأثیر ای�ن احکام کلی ب�ر ادبیات و
نویس�ندگان جویا شده است که در
پی میآید.

رویک�رد این پژوه�ش برای دس�تهبندی داس�تانهای کوتاه

تمثیل�ی از س�ال  ۱۳۰۰ت�ا  ۱۳۷۰هم ب�ه لحاظ مضم�ون تمثیل و

هم به لحاظ س�اختار تمثیل اس�ت .برای بررس�ی و تفسیر تمثیل در
داستانهای کوتاه معاصر این کتاب ابتدا گونهشناسی محتوایی درباره

تمثیل بی�ان کرده اس�ت و در البهالی آن مضمون نهایی داس�تان را
تحلیل و آشکار کرده است.

این کتاب در ابتدا به معرفی و ارائه تاریخچه داستان کوتاه فارسی

و تعریف آن پرداخته اس�ت و در ادامه به معرفی تمثیل و ویژگیهای
آن پرداخته اس�ت و در همین زمینه به بیان گونهشناس�ی آن و نیز
تفاوت آن با صناعات دیگر پرداخته است.

کت�اب در ادامه به بیان تاریخچه تمثی�ل و تمثلگرایی در ادبیات

فارس�ی پرداخته است و پس از آن داس�تانهای تمثیلی را با تقسیم

بندی سیاس�ی ،اجتماعی ،فلسفی ،اس�طورهای و روانشناختی مورد
توجه قرار داده است.
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برخ�ی میخواهند ادبیات
را به حاشیه ببرند

مجتب�ی ویس�ی  -مترج�م و
ش�اعر  -در اینب�اره میگوی�د :این
حکمهای کلی درب�اره ادبیات تأثیر
خوبی بر روی آن نخواهد گذاش�ت،
اما نویس�ندهها و ش�اعران نباید به
حکمهای کلی توجه داش�ته باشند.
آنها رسالتی دارند که باید آن را به
انجام برس�انند و نباید به صحبتها
و مس�ائل بیرونی توج�ه کنند ،زیرا
کس�انی هس�تند ک�ه میخواهن�د
ادبی�ات را به حاش�یه ببرند و نقش
آن را نادیده بگیرند .این موضوع در
کشور ما نس�بت به کشورهای دیگر
نمود بیش�تری دارد .البته شاید این
موضوع توهم توطئه باشد اما چیزی
که ب�ه نظر من میرس�د این اس�ت
که برخ�ی نمیخواهند ادبیات نقش
سابق خود را داشته باشد و بر جامعه
تأثیر بگذارد.
او س�پس اظهار میکن�د :البته

آن با نماد ،تشبیه ،استعاره و ...را به طور کامل بازگو کند

نبای�د وضعی�ت بیرون�ی را نادی�ده
بگیری�م .وضعیت حاک�م در جامعه
م�ا وضعیت مناس�بی نیس�ت و این
موضوع خواه ناخ�واه بر اهل ادبیات
تأثی�ر میگذارد .فش�ار اقتصادی به
اندازه کافی ب�ر روی اهل قلم وجود
دارد و آنها پتانس�یل ناامید شدن
را دارند.
از طرفی ادبیات نقش رهاییساز
دارد ک�ه در تنگن�ا ق�رار دادن
نویسندهها باعث میشود آنها امید
نداش�ته باش�ند .ما باید برای نقش
ش قائل باش�یم .آنها
اهل قل�م ارز 
باید سعی کنند قدرتمند عمل کنند
و ناامید نشوند .من احساس میکنم
وضعیت حال حاضر نس�بت به چند
سال پیش تفاوت عمدهای پیدا کرده
اس�ت .ما باید تا آخری�ن حد تالش
کنیم و به صحبتهای پیشآمده تن

ندهیم که این موضوع خیلی سخت
است.

برخ�ی ب�ا حک�م دادن
میخواهند بزرگ شوند

ناهید طباطبایی  -نویس�نده -
نیز درباره این موضوع بیان میکند:
این حکمها تاثیری ندارد زیرا کسی
که نویس�نده و صاحب دغدغه است
کار خود را انجام میدهد .یکسری
از افراد هس�تند که دست به چنین
کارهایی میزنند .نمیدانم قصدشان
از این حرفها چیست .اما یکسری
اف�راد غیرمتخصص ب�ا دادن احکام
کل�ی میخواهند صاحب اندیش�ه و
بزرگ شوند .هیچگاه نمیتوان حکم
داد و بای�د تحقیق و پژوهش صورت
بگیرد .بدون تحقیق خیلی حرفها
میتوان زد.

هرکس س�لیقه و دریافت

خود را حکم در نظر میگیرد

محمدرحیم اخوت  -نویس�نده
 ه�م میگوی�د :م�ن نمیدانم اینحکمهای کل�ی از کج�ا میآید؛ اما
میدانم میزان انتش�ار و استقبال از
کتابه�ا رو ب�ه کاهش اس�ت .دلیل
این موضوع این است که رسانههای
دیگری جایگزین کتاب ش�دهاند .به
نظرم نباید ب�ه اینگونه احکام کلی
توج�ه کرد زیرا براس�اس تحقیق و
آمار صادر نش�ده و هرکس س�لیقه
و دریاف�ت خ�ود را به عن�وان حکم
درنظر گرفته اس�ت .درس�ت و غلط
آن را باید تحقیق کرد .این موضوع
ممکن اس�ت برای به حاشیه راندن
ادبیات باش�د ام�ا آنچه بیش�تر از
همه ادبیات را به حاشیه میفرستد
سختگیریهایی است که در صدور
مجوز دارند.
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