سهشنبه  16تيرماه 14 -1388رجب  7 - 1430جوالی - 2009صفحه

سال پانزدهم-شماره 4253

ب�ه تازگي كت�اب «عاش�قانهها» را منتش�ر
كردهاي�د كه بازخوان�ي گفتارهاي حضرت علي
عليهالسالم است.
واقعي��ت اي��ن اس��ت ك��ه كار م��ن در ح��وزه
نمادشناس��ي و اسطوره شناسي است ولي به دليل
عش��ق و عالقهاي كه به حضرت علي (ع) دارم ،در
جري��ان مطالع��ات مس��تمر نهجالبالغ��ه ،دس��ت به
انتخ��اب زدم .يعن��ي كلمات قص��ار ،پاراگرافهاي
بس��يار زيب��ا و لطيف و جملههاي عاش��قانه حضرت
عل��ي (ع) را گلچي��ن ك��ردم و در ي��ك مجموع��ه
آوردم .ه��دف م��ن از تدوي��ن و بازخوان��ي اين اثر،
آشنا س��اختن نس��ل جوان با وجه ديگري از نگاه و
نگرش لطيف و عاش��قانه آن امام ب��ود .درواقع ،هر
وجه از وجوه خداوندي ،يك بخش جمال و زيبايي
ه��م در وج��ودش دارد .تكي��ه من بيش��تر روي اين
بخش اس��ت .اين كتاب حاصل ي��ك انتخاب و يك
بازخواني اس��ت و من س��ه ترجم��ه از نهجالبالغه را
موردنظر قرار دادم ،يعني ترجمه آقايان مبش��ري،
ش��يرواني و ش��هيدي .البته من به معادلهايي كه
ب��راي لغ��ات عربي آوردهان��د ،نيم نگاهي داش��تم.
درواق��ع يك دوب��اره خوان��ي از ترجمههاي موجود
نه��ج البالغ��ه و برخ��ي از خطبهه��ا و نامهه��اي
حض��رت علي(ع) با عنوان «گزين��هاي از گفتارهاي
يارعاشقان» فراهم آوردم.
آيا اي�ن انتخاب براس�اس موضوع خاصي
بود؟
حتماً وجوه مشتركي در انتخاب كلمات قصار و
خطبهها و نامهها وجود دارد .هركاري كه انسان با
عش��ق انجام ميدهد ،يك نيروي مافوق تصور او را
به پيش مي راند .من فقط يك مداد و صفحه سفيد
مقابلم بوده و مينوش��تم .يك ن��وع الهام بود و من
ي��ك جور عاش��قانه به اين موضوع ن��گاه ميكردم،
البت��ه هي��چ ادعاي��ي ن��دارم .ول��ي ي��ك حكم��ت و
فلس��فهاي در انتخاب اين جمالت و خطبهها حتماً
وجود دارد.
حتماً عرف��ان در اين انتخاب هس��ت؛ حتماً غم
اي��ن دنيا و دلزدگي از زرق و برق جهان در س��خنان
عاشقانه آن حضرت هست كه من انتخاب كردم.
نه��ج البالغه مت��ن هم��ه زماني و هم��ه جهاني
است .موضوعات روز را ميتوان از دل آن استخراج
كرد .من در فص��ل پاياني كتابم از نهج البالغه ،هر
بخش��ي را چ��ه از خطبهه��ا ،چ��ه از نامهه��ا و چه از
حكمته��ا اس��تخراج ك��ردم ،ش��ماره دقي��ق آن را
دادهام و مش��خص ك��ردهام ك��ه از كج��ا گرفت��هام.
حتي يك كلمه از خودم اضافه نكردهام اما س��اخت
جمالت را ش��اعرانه كردم .هرچه هست ،متعلق به
آن حض��رت و برداش��تي از ترجمههاي نهج البالغه
است.
جل�د پنجم «فرهن�گ نماده�ا» را به تازگي
منتش�ر كردهايد و با انتش�ار اين جلد مجموعه
پنج جلدي «فرهنگ نمادها» كامل ش�د .ترجمه
فرهن�گ نمادها از چه زمان�ي و با چه انگيزهاي
شروع شد؟
در م��ورد انگي��زهام از ترجم��ه اي��ن اث��ر ،باي��د
بگوي��م عالقه م��ن به نماد ،اس��طوره و آئين س��بب
ش��د تا دنبال ترجمه «فرهن��گ نمادها» بروم .وقتي
يك مترجم س��راغ ترجم��ه اثري م��يرود ،خواهي

«عاشقانهها :گزينهاي از
گفتارهاي يار عاشقان»
عنوان كتابي است كه از
سوي انتشارات جيحون به
تازگي منتشر شده است.
اين كتاب شامل كلمات قصار
اميرمؤمنان حضرت عليابن
ابيطالب و زيباترين جمالت
نهجالبالغه با بازخواني
سودابه فضائلي ،همراه با خط
نقاشيهاي اسد كياني تنظيم
وتدوين شده است .سودابه
فضائلي عالوه بر اين ،ترجمه
جلد پنجم «فرهنگ نمادها»
اثر ژان شواليه و الن گربران
را هم توسط انتشارات
جيحون در همين ايام منتشر
كرد .با انتشار جلد پنجم
فرهنگ نمادها ،مجموعه پنج
جلدي «فرهنگ نمادها» به
عنوان يك اثر مرجع كامل
شده است .ضمن اين كه
نشر افكار ،در ايام برگزاري
نمايشگاه بينالمللي كتاب
تهران چاپ دوم مجموعه دو
جلدي «فرهنگ غرايب» به
قلم سودابه فضائلي را منتشر
كرد .سودابه فضائلي متولد
 1326تهران ،زبان و ادبيات
انگليسي را به مدت چهار
سال در كشور انگلستان
گذراند .پس از آن ،مدت
چهار سال تحصيالت خود را
در سوربن فرانسه دنبال كرد
و مدت يك سال هم زبان
پهلوي آموخت .وي ،نزديك
به بيست عنوان كتاب منتشر
شده در كارنامهاش دارد كه
نخستين كتاب او «خاستگاه
هنر» نزديك به دو دهه پيش
منتشر شده است« .سنت و
تحول در موسيقي ايراني» و
«موسيقي و عرفان» و «روح
نغمات» سه كتاب از ژان
دورينگ« ،راز شكسپير» از
مارتين لينگ و «اخبار الحالج»
از لوئي ماسينيون ازجمله
آثار منتشر شده اين مترجم
فعالند .فضائلي ،هماكنون كتاب
«شبرنگ بهزاد» را زيرچاپ
دارد كه در آينده نزديك
منتشر خواهد شد.

نخواه��ي به موض��وع آن اثر عالقه ذهن��ي و عالقه
قلبي دارد .من از سال  74ترجمه «فرهنگ نمادها»
را ش��روع كردم .نخستين جلد هم در سال 78منتشر
ش��د و درطول اين 10س��ال ،هر دو س��ال يك جلد آن
آماده انتش��ار شد كه در نهايت جلد پنجم آن اخيرا ً به
ب��ازار آمد .همراه با ترجم��ه اين مجموعه فيشهايي
ب��ا موض��وع نمادها،ك��ه از قديم داش��تم ،ب��ه اضافه
فيشهاي��ي كه مربوط ب��ه اين كتاب هم ميش��ود،
تنظيم و تدوين كردم و در مجموعهاي گردآوردم.
كت��اب دو جل��دي «فرهن��گ غراي��ب» كه نش��ر
اف��كار از من منتش��ر كرد ،تحقيقاتي اس��ت كه من
روي نماده��ا انجام دادم .البته اآلن حدود دو هزار
مدخ��ل ديگر هم آماده كردهام كه ش��ايد به عنوان
متم��م «فرهن��گ غرايب» س��الآينده منتش��ر كنم.
ب��ه هرح��ال «فرهنگ نمادها» كتاب بس��يار بس��يار
مهمي اس��ت از نظر نمادشناس��ي كه خوش��بختانه
اآلن تمام بخشهاي دانشكده هاي علوم انساني،

گفت وگو با سودابه فضائلي
نويسنده و پژوهشگر

فرهنگ نمادها
جايگاه خود را
يافته است
[ ساير محمدي ]

نهج البالغه
متن همه
زماني و همه
جهاني است.
موضوعات
روز را
ميتوان
از دل آن
استخراج كرد

توجه خاصي به آن دارند.
تمام دانش��جويان ب��ه اين مجموع��ه پنج جلدي
مراجع��ه و حتي برخي به خود من مراجعه ميكنند.
به هر حال «فرهنگ نمادها» جاي خودش را در ميان
دانش��جويان و در ميان اهل فرهنگ باز كرده اس��ت.
وقتي صحبت از فرهنگ ميشود ذهن شنونده ابتدا
به سمت فرهنگ لغات و واژهها ميرود .در حالي كه
«فرهنگ نمادها» ،فرهنگ معنايي و توصيفي مداخل
مختلف است ،اعم از اس��طورهها ،آئينها ،اساطير،
رؤياها و از اين قبيل.
چه شناختي از نويسندگان «فرهنگ نمادها»
داش�تيد؟ چگون�ه از بي�ن تم�ام فرهنگه�اي
موجود در جهان ،اي�ن فرهنگ را براي ترجمه
برگزيديد؟
ب��ه چن��د دلي��ل از مي��ان تم��ام فرهنگهاي��ي
ك��ه با موضوع نماد نوش��ته ش��دهاند م��ن «فرهنگ

نمادهاي» ژان شواليه و آلن گربران را براي ترجمه
انتخاب كردم .نخس��ت ،ژان ش��واليه و آلن گربران
ك��ه ب��ر اي��ن مجموع��ه نظ��ارت داش��تند ،از جمله
معروفترين و برجستهترين دانشمندان فرانسوي
در زمينه نماد و نمادپردازي شناخته شدهاند .دوم
اي��ن كه من عالق��ه خاصي به ن��گاه فرانس��ويان به
بخ��ش هن��ر دارم و روي همين اص��ل اين مجموعه
را برگزيدم .در حالي كه مي توانس��تم فرهنگهاي
ديگري مثل فرهنگ سيرالك را ترجمه كنم .چون
اين فرهنگ را در اختيار داش��تم يا دو س��ه فرهنگ
ديگ��ر به زب��ان انگليس��ي در اختيارم ب��ود .من اين
فرهنگ فرانس��وي را انتخاب كردم چ��ون فرهنگ
نم��اد در ارتب��اط بس��يار نزديك با هنر اس��ت و نگاه
هنري فرانس��ويان را من ترجيح ميدهم .به اضافه
اين كه به هرحال فرانس��ويان پدر فرهنگنويس��ي
در جهان شناخته ميش��وند يعني ديدرو و الروس
قويترين وبهترين فرهنگنويس��ان جهان بودهاند
و ب��ه نظ��ر نميرس��د باالت��ر از آنه��ا كس��ي باش��د.
اي��ن س��نت فرهنگنويس��ي در ميان فرانس��ويان،
همچن��ان تداوم يافته اس��ت .فرانس��ويان اص ً
ال آن
خش��كي فرهنگنويس��ي انگليس��يها را ندارن��د.
كارشان خيلي تر و تازه است ،خيلي نغز است.
غالب�اً فرهنگنويس�ان غربي در آثارش�ان
ازنماده�ا و اس�اطير ش�رقي و اسلامي كمتر
اس�تفاده ميكنند .ش�ما با اي�ن نقيصه چگونه
برخورد كرديد؟
وقت��ي صحبت از ش��رق م��ي كني��م ،نميدانم
منظور فقط اس�لام است يا كشورهايي چون هند و
فرهنگ بوديسم و هندوئيسم هم مد نظرند؟ اما در
مجموعه «فرهنگ نمادها» باچنين كمبودي مواجه
نيس��تيم .ب��راي اين كه ژان ش��واليه و آل��ن گربران
در تألي��ف و تدوي��ن اي��ن فرهنگ از برجس��تهترين
آث��ار موج��ود در اي��ن زمين��ه اس��تفاده كردن��د و از
صاحبنظران شناخته شدهاي بهره گرفتهاند كه در
اين حوزه سرآمد ديگرانند .ميتوان به جرأت گفت
نزدي��ك ب��ه پانصدهزارنف��ر از اس��تادان در تأليف و
تدوين فرهنگ نمادها با ژان ش��واليه و آلن گربران
همكاري داشتهاند .چه افراد زندهاي كه براي آنها
مقاله فرس��تادند و چ��ه آناني كه از كتابهايش��ان
اس��تفاده كردن��د .اي��ن اف��راد راج��ع به بوديس��م،
هندوئيس��م ،ش��ينتوئيزم و دائوئيس��م و مواردي از
اين دس��ت خيلي خوب كار كردند .راجع به اسالم
در مراك��ش و الجزاير و اط��راف آن خيلي خوب كار
كردن��د .راج��ع به اس�لام ع��رب هم فراوان س��خن
گفتهان��د ،ام��ا نمي توانم بگويم كه اس�لام ش��يعي
در اي��ران را در «فرهنگ نماده��ا» خوب كار كردند.
علتش هم اين است كه درتأليف «فرهنگ نمادها»
نيامدند از كتابهاي ايراني كه راجع به اس��اطير و
نماد و آئين و اس��طوره نوشته شدهاند ،بهره كافي
و الزم را ببرن��د .چ��ون ايران كش��وري اس��ت كه از
اقوام مختلف تشكيل شده و هر قوم داراي آئينها
و اس��طورههاي خاص خودشان هستند و هر قومي
داراي اب��ژهاي قدس��ياند ك��ه در جه��ان ش��ناخته
شده نيست .واقعاً بايد روي اين فرهنگ كار كرد و
كتابها نوشت .فرهنگ ايراني -اسالمي ،فرهنگي
بسيار غني است.
ادامه دارد

چطور يك قصه را بنويسيم؟

قصه پليسي
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[بخش پنجم /الف]

[ يزدان سلحشور ]

عميق��اً معتق��دم ك��ه نباي��د در قص��ه از رويكرده��اي زبان��ي ش��عر
اس��تفاده كرد مگر اينكه خالفش ثابت شود! و تا آنجا كه ميدانم فقط
نويس��ندگاني كمتر از تعداد انگشتهاي دو دست – در كل جغرافياي
ادبي قرن بيستم – توانستهاند اين «برهان خلف» را ثابت كنند بنابراين
هنوز استثنا هستند نه قاعده! مهمترينشان از لحاظ سبكي دو نفرند:
گابريل گارس��يا ماركز [كه مشهورترين آثارش عميقاً متأثر از ساختار و
ش��كل روايي قصه پليسي است :س��اعت شوم ،صد سال تنهايي ،پائيز
پدرس��االر و گ��زارش يك مرگ] و ريمون��د چندلر [كه ميت��وان از او به
عنوان دانته قصه پليس��ي ن��ام برد با همان ش��اعرانگي و البته با همان
خش��ونت در جهانبيني و ش��كلگيري متن!]؛ چندلر ب��ه طور معمول
براي رسيدن به «ش��عر» در قصههايش ،دو رويكرد كلي دارد -1 :نگاه
ش��اعرانهاش را ب��ا زباني عميق��اً غيرش��اعرانه ميآميزد تا به خش��ونت
مورد توصيف ،عمقي فراموش نش��دني بدهد [اي��ن روشاش البته در
بيش از  80درصد نويس��ندگان نامآور جهان از «س��روانتس» به اين سو
ديده ميش��ود]  -2نگاه خشن ،غيرش��اعرانه و عميقاً «نثر محور»ش را
قاطي ميكند با زباني ش��اعرانه كه خود آگاهانه تلطيف شده و عناصر
ش��اعرانهاش در حد «زنده گرداني» موقت اش��يا يا اس��تفاده از «اسلوب
معادله» [«داش��ت به من نگاه ميكرد و نه چشمهايش حركت كرد و نه
اسلحهاش .عين ديواري خشتي توي نور مهتاب آرام و بيحركت بود»/
خداحافظي طوالني /ريموند چندلر] فروكاسته شده.
آس��ان به نظر ميرس��د ،ن��ه؟ اما هنوز بعد از گذش��ت  50س��ال از
مرگ��ش ،هيچ نويس��ندهاي را ندي��دهام كه بتواند به ش��كلي كامل و به
دور از تصنع به نتايجي برسد كه چندلر رسيده بود .طبيعتاً استفاده از
زباني كام ً
ال شاعرانه و ويران كردن جهان روايي يك قصه كاري آسان
اس��ت؛ آس��انترين كاري كه يك نويس��نده مبتدي ميتواند سراغش
برود اما تنظيم طول موج فرس��تنده قصهتان به گونهاي كه هم مقبول
ي��ك ذهن شعرپس��ند در ارتفاعات و هم مقبول يك ذهن نثرپس��ند در
اس��تپها باش��د و توس��ط هر دو نوع ذهن دريافتي بي«خش» داش��ته
باش��يد آن ه��م در مدت��ي حدود ي��ك قرن ،كار اص ً
ال آس��اني نيس��ت.
همانطور كه گفتم نويسندگان اندكي موفق به اين كار شدهاند و ماركز
و چندل��ر البته «س��رآمد»ند در اين حوزه! يادتان باش��د :اگر بتوانيد به
تلفيق زبان و جهان ش��عر با قصه برسيد فوقالعاده است اما اگر نتوانيد
مثل تاجري كه همه س��رمايهاش را سوار هفت كشتي چوبي كرده و به
آبهاي يخ زده قطب جنوب فرستاده ،كارتان تمام است .آن وقت مي
توانيد بنش��ينيد و براي بچههاي شهر كه با سنگ دنبالتان افتادهاند و
هوتان ميكنند قصه هانسل و گرتل تعريف كنيد!
ك ً
ال آنچه كه مانع اصلي استفاده از زبان شاعرانه در قصه است تفاوت
ميان پرسپكتيو شعري و پرسپكتيو قصوي است .پرسپكتيو يا همان عمق
صحنه حاصل تناظر تناسبهاس��ت كه اين «تناظر تناسبها» موقعي كه
طرف شعر ميرويد به دليل قدرت كلمات در شعر و حركت سريع واژگان،
با «اش��ارات» كه ش��كلدهنده «توصيفات» هستند ش��كل ميگيرد اما در
نثر ،به دليل حركت آهس��ته كلمات در آن ،به جاي «اش��ارات» ش��ما بايد
خود صحنه را كام ً
ال نش��ان دهيد يعني به جاي اين كه س��ايهاي از ماجرا
را ببينيم ش��اهد اصل ماجرا باشيم .پرسپكتيو شعري تشبيه «تئاتر سايه»
اس��ت و پرسپكتيو قصوي شبيه تئاتر روي صحنه با بازيگران حي و حاضر
كه البته نه عروس��كاند و نه ميخواهند نش��انهاي از واقعيت باشند بلكه
تجسم واقعيتاند .چندلر و نويسندگاني چون او ،در مرز «اشاره» و «نمود»،
قصههاي خود را بنا ميكنند درس��ت مثل اين كه بند بازي باش��ند كه در
ارتفاع صدمتري ،روي طنابي به عرض دو س��انت ،نهتنها راه ميروند كه
دوچرخهسواري هم ميكنند!

