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معرفی کتاب

»از دریچه نقد« 
کتابی از پیر نقادی

دوره پنج جلدی »از دریچــه نقد«، مجموعه 
مقاالت عبدالعلی دســت غیب اســت که شامل 
گزیده ای از مقاله هایی اســت که از سال 1337 به 
بعد، یعنی در دهه های 30 تا پایان دهه 80 نوشته 
و بیشتر آن ها در مجله ها و روزنامه های فردوسی، 
نگین، پیام نوین، چیستا، کیهان فرهنگی، ادبیات 
داستانی، جام جم، همشهری، انتخاب و... چاپ شده 
و اکنون با ویرایشی جدید، یکجا منتشر شده است. 
این مقاله ها در زمینه های انتقادی داستان و شعر 
معاصر، نظریه های ادبی و هنری و آثار بزرگان سخن 
کهن پارسی به رشــته تحریر درآمده و روشنگری 
گوشه های ناشناخته ادب کهن و معاصر ایران را در 
آماج خود داشته است. مقاله های این کتاب متنوع 
است؛ عبدالعلی دســت غیب در جایی کتاب های 
شعر و داستان را نقد کرده و در جایی به سنجش آثار 
بزرگان ادب کهن پارسی دست برده است و در جایی 
دیگر از نظریه های فلسفی و ادبی سخن گفته است. 
عبدالعلی دست غیب در سال 1310 در شیراز 
به دنیا آمد و پس از اخذ دیپلم به تهــران آمد و در 
رشته فلســفه و علوم تربیتی در دانشسرای عالی 
تهران به تحصیل پرداخت. عبدالعلی دست غیب 
یکی از معدود اندیشمندانی است که با کارنامه ای 
درخشان و پربار در تمامی حوزه های ادبی حضوری 
چشمگیر، مستمر و جدی داشته است. همچنین 
جامعیت این منتقد ادبی، حافظه قوی، تســلط بر 
زبان های دیگر، نواندیشــی، ذهن خالق و رعایت 
آداب نقد باعث شــده تا تمامی جریان های ادبی بر 
آثار و توانایی هایش صحه بگذارند. و اگر چه در ابتدا 
داستان نویسی به شــوه مدرن آن را آغاز می کند، 
اما پس از مــدت کوتاهی به گفته خــودش، بنا به 
روحیات و عالیقش آگاهانه نوشتن داستان را کنار 
می نهد و نوشتن نقد بر آثار نویسندگان و شاعران 
معاصر و تحلیل آثار کهن و ترجمه نمایشنامه هایی 
را می آغازد. ورود عبدالعلی دســت غیب به حیطه 
نقد در زمانه و شرایطی اتفاق می افتد که نقد ادبی 
در ایران به عنوان یک علم مســتقل و البته کارآمد 
تلقی نمی شد و از سوی دیگر نویسندگان و شاعران 
روی خوشی به منقدان نشان نمی دادند و اثربخشی 
کار منتقدان حرفه ای را در بهبود آثارشان درنیافته 
بودند، بنابراین ورود به این حیطه، پرخطر می نمود 
و به دانشی درخور نیاز داشت. مجموعه پنج جلدی 
از دریچه نقد ســیر تکاملی نوع دیدگاه و اندیشه 
عبدالعلی دســت غیب طی نیم قرن است که کم و 
بیش بر بســیاری از آثار مهم و هنوز چالش برانگیز 
ادبیات که بسیاری از نویســندگان دوره های بعد 
را تحت تأثیر خود دارند، نقدهای مفصلی نوشــته 
است که می توانند برای محققان ادبی و نویسندگان 
و منتقدان حرفه ای امروزه مفید واقع شــوند. این 
دوره پنج جلدی را خانه کتاب منتشر کرده است. در 
مجلد اول معرفی و بیوگرافی مختصری از عبدالعلی 
دست غیب، مروری بر پیشــینه نقد معاصر ایران و 
گفت وگوی سید علی کاشــفی خوانساری، مریم 
سادات کوشه و محسن فرجی با این پیشکسوت نقد 
آمده است. سپس عبدالعلی دست غیب به تعریف 
دانش نقد، هرمنوتیک و گســتره نقد ادبی و آغاز و 
وضعیت نقد می پردازد. ترتیب نقدها با نقدی بر رمان 
»چشم هایش« بزرگ آغاز می شود، اما به طورکلی 
از آثار جمالزاده به بعد را در برمی گیرند. عبدالعلی 
دست غیب در این نقدها ابتدا به بیوگرافی مختصری 
از نویسندگان و مروری بر دیگر آثار آن ها می پردازد 
و سپس بدون سوگیری و دخالت سلیقه شخصی 
به تحلیل چنــد و چون داســتان ها و البته حضور 
نویسنده در متن دست می یازد. او نگاهی فلسفی به 
ادبیات دارد و زبان انتقادی اش صریح و روشن است و 
برخالف منتقدان امروزی تمام دالیلش را با استناد 

به متن می آورد.

افسانه فرقدان- روزنامه نگار

کتاب هولوکاست )پیگرد و کشتار 
یهودیان( کتابی در حوزه جامعه شناسی 
و از مجموعه کتاب های »تاریخ آلمان 
در قرن بیستم«، تألیف الکساندر براکل 
و ترجمه مهدی تدینی اســت که نشر 
ثالث منتشر کرده است. مهدی تدینی، 
دکتــرای تاریخ نــگاری دارد و مترجم 
زبان آلمانی و پژوهشــگر تاریخ نگاری 
اســت و تاکنون کتاب هایــی در حوزه 
فاشیسم شناســی ترجمه کرده است. 

درباره کتاب از زبان مترجم می خوانیم؛
»این نخستین کتابی است که فرآیند 
کشــتار یهودیان را در دوره رایش سوم 
جزء به جزء از ابتدا تا انتها شرح می دهد. 
تاکنون هیچ کتابی به فارســی وجود 
نداشته است که فرآیند کشتار را با اعداد 
و ارقام و به گونه ای روایی و آماری شرح 
دهد.  کتاب از پیدایش یهودی ستیزی 
آغاز می شود که خاســتگاه هایی، ابتدا 
دینی و بعد اجتماعی داشت، به ابزاری 
سیاسی و درنهایت به یکی از مؤلفه های 
همیشــگی ایدئولــوژی ناســیونال 
سوسیالیستی)نازیسم( بدل شد. درواقع 
کتاب فرآیندی را شــرح می دهد که از 
یهودی ستیزی به یهودی کشی رسید؛ 
این گــذار آنی و بی واســطه نبود؛ بلکه 
یهودی ســتیزی گام به گام رادیکال تر 
و به حذف یهودیان از حیات اقتصادی 
و بعد حیات اجتماعی آلمان منجر شد 
و درنهایت با شــروع جنگ و در اتحاد 
با شــوروی، حذف فیزیکــی یهودیان 
اروپای شــرقی و بعد اروپای مرکزی و 
بخشی از اروپای غربی که تحت اشغال 
آلمان بود، آغاز شد. کتاب به مهمترین 
پرســش های مطرح درباره مســئله 
یهودکشــی می پردازد و افزون بر آن به 
دیگر کشــتارهای جمعی رخ داده در 
آن سال ها نیز اشــاره می کند؛ ازجمله 

»کولی کشی« و کشتار بیماران العالج 
و بیماران روانی. کتاب شــرح می دهد 
که اتاق های گاز چگونه ساخته شدند، 
به کشتارها و تیرباران های جمعی اشاره 
می کند و نظــام اردوگاهــی را با مثال 
آشویتس شرح می دهد، کنش متقابلی 
که درواقع موتور کشــتار را روشن نگه 
می داشــت. گردآوری ایــن موضوع 
گســترده در یک کتاب، کار دشواری 
است و به گمانم دکتر آلکساندر براکل از 
پس آن به خوبی برآمده است. این کتاب 
با رعایت قوانیــن کپی رایت و همکاری 
ناشر آلمانی)انتشــارات ببرا( در ایران 
منتشر شده است و در چارچوب مجموعه 
کتاب های در حال ترجمه »تاریخ آلمان 
در قرن بیستم« قرار می گیرد. در پایان 
من کتاب را تقدیم کرده ام به پسر بچه ای 
یهودی که هیچ کــس از مرگش باخبر 

نشد«.
 آیا می توانیم این کتاب را در 

حوزه جامعه شناسی بگنجانیم؟
هولوکاســت یکی از اتفاقات مهیب 
و تأثیرگذار قرن بیســتم است و حتی 
می توانیم بگوییم یکــی از رخدادهای 
بی مانند دوران مــدرن در نوع خودش 
اســت. هولوکاست همیشــه موضوع 
جامعه شناسی های مختلف بوده است، 
یعنی کسانی که درباره هولوکاست کار 
کرده اند، غالبا جامعه شــناس هستند 
تا این که سیاســی کار باشــند. البته 
هولوکاست موضوع بسیار گسترده ای 
است که هر اندیشمندی از زاویه خاصی 
به آن نگریســته اســت. تاریخ دانان و 
نظریه پردازان علوم سیاسی به شکلی 
دیگر و جامعه شناسان به گونه ای دیگر 
و حتی هنرمندان نگاهــی دیگر به آن 
داشته اند. از این جهت احساس می کردم 
که ما نیاز داریم از خود هولوکاست روایت 
کاملی داشته باشــیم. زیرا تا به حال در 
ایران کتابی که خود هولوکاست را تفسیر 
کند و نه این که درباره اش توضیح دهد، 

نداشته ایم.

  ما در ایــران چنین کتابی 
نداشــتیم یا در تمام جوامع دنیا 

چنین روایتی نبوده است؟
در دنیــا صدها کتاب بــه زبان های 
مختلف درباره هولوکاست منتشر شده 
است. در زبان فارسی کتابی که به خود 
هولوکاست، یعنی فرآیند تعقیب و کشتار 
یهودیان در زمان رایش سوم پرداخته 
باشد، نداشــته ایم. من هنوز نمی توانم 
بگویم این به خاطر کم کاری مترجمان 
و محققان ما بوده یا این که دلسردی از 
چاپ کتاب وجود داشته است. نمی توانم 

با قطعیت چیزی بگویم.
همیشــه حساســیت هایی درباره 
موضوع هولوکاست بوده، اما نباید وارد 
بازی سیاسی شــویم. ما به کتابی نیاز 
داشتیم که فرآیند هولوکاست را از صفر 
تا صد توضیح دهد. یعنــی از زمانی که 
این پدیده یــک ایده نظــری در قالب 
یهودی ستیزی بوده و حتی از زمانی که 
تازه شــکل گرفته بود و بعد تبدیل به 
ایدئولوژی و بعــد ایدئولوژی حکومتی 
شد و در زمان جنگ دوم جهانی به مرحله 
عمل درآمد. من کتابی در انتشارات کویر 
ترجمه و منتشر کردم به نام»آشوویتس 
یکتا؟ ارنست نولته و یورگن هابرماس و 
25 سال دعوای تاریخ نگاران« که آن هم 
اولین کتاب درباره دعوای تاریخ نگاران 
و مجادله پردامنه ای است که در آلمان 
سال 1986 بین نولته، تاریخدان و متفکر 
آلمانی و هابر ماس، فیلسوف اجتماعی 
شــکل گرفت. این دعوا بر ســر تفسیر 
یهودی کشی و هولوکاست بود. درواقع 
دعوا بر سر این نبود که هولوکاست اتفاق 
افتاده یا نه، بلکه بر سر چرایی رخ دادن آن 
بود؛ این که از هولوکاست چه می فهمیم 
و در تاریخ چه جایگاهی دارد؟ بنابراین 
هولوکاســت در بین نظریه پــردازان و 
تاریخ دانان اجتماعی تبدیل به موضوع 
داغ اجتماعی می شــود. در جریان این 
دعوای تاریخ نــگاران، خیل عظیمی از 
متفکرین و نویســندگان، فیلسوفان و 

روزنامه نگاران در آلمــان در دو جبهه 
قرار گرفتند؛ گروهی طرفدار هابر ماس و 
گروهی طرفدار ارنست نولته. نتیجه این 
دعوای عظیم شکل گرفتن صدها کتاب 
و هزاران مقاله و چندین و چند مناظره 
تلویزیونی و رادیویی بــود که هنوز هم 
تنور این دعوا داغ است. هنگام ترجمه 
کتاب آشویتس یکتا؟، مسئله من این 
بود که هولوکاســت را تفسیر کنیم. در 
مجموعه »تاریخ آلمان در قرن بیستم« 
که من روی آن کار می کنم، مجلدی به 
نام »جمهوری وایمار« است که به تاریخ 
آلمان از سال 1918 تا 1933 می پردازد. 
جمهوری وایمار بــرای نظریه پردازان 
بســیار چالش برانگیز بــود، زیرا یک 
جمهوری درگیر معضالتی می شود و از 
دل آن معضالت به یک باره هیتلر بیرون 
می آید و جهان را زیــر و زبر می کند. ما 
اکنون در جهان پــس از جنگ جهانی 
دوم زندگی می کنیم، یعنی هنوز متأثر 
از آن دوران هستیم و البته همه جهان از 
آن تأثیر گرفته است. پس باید ببینیم که 
در تاریخ اجتماعی جمهوری وایمار چه 
اتفاقی افتاد که این اتفاق بزرگ از دل آن 
زاییده شد. بنابراین برای این که ببینیم 
هولوکاست چرا رخ داد، اول باید ببینیم در 
تاریخ اجتماعی آن زمان و مکان مشخص 
چه اتفاقی افتاده است. اکنون اطالعات 

درباره هولوکاست بسیار سطحی است. 
در واقع هولوکاست یک فرآیند و ماشین 
کشتار اســت و این کتاب، اولین کتاب 

روایت خود هولوکاست است.
من صفحه به صفحه ایــن کتاب را 
ناامیدانه از زبان اصلی)آلمانی( ترجمه 
کردم. من معتقدم که هولوکاست یک 
مسئله سیاسی نیست؛ هولوکاست نه یک 
پدیده سیاسی که پدیده ای اجتماعی 
است و نیاز به پژوهش دارد. نباید اجازه 
داد که امثال اسرائیل از این ماجرا به عنوان 
برگ برنده ای برای پیشبرد اهدافشان 
استفاده کنند و از این موضوع برای خود 
رادیکال بسازند. اگر گروهی)آلمانی ها( 
زمانی در گوشــه ای از جهان یهودیان را 
کشتند، کاری غیرانسانی بوده، اما این 
هیچ کدام از رفتارهای بی شرمانه اسرائیل 
را توجیه نمی کند. بــه همین دلیل اگر 
گروهی در اسرائیل از هولوکاست برای 
پیشبرد اهدافشــان استفاده می کنند، 
دلیلی ندارد ما این ماجرا را نادیده بگیریم. 
ایران همواره پناهــگاه یهودیان بوده و 
هرگز نسبت به آن ها تعدی نداشته ایم. ما 
پدیده ای داریم به نام»پوگروم« که از زبان 
روسی است، یعنی آشوب علیه اقلیت ها، 
به ویژه یهودیان. در این پدیده مردم یک 
شهر یا یک روســتا به یک باره به صورت 
خودجوش دچار خشم و انزجار می شدند 
و به خانه اقلیت هــا حمله می کردند. در 
روســیه، آلمان و اروپای شرقی لیست 
بلندباالیــی از پوگروم وجــود دارد، اما 
ما هیچ وقت در ایــران چنین پدیده ای 

نداشته ایم.
 آلکساندر براکل یهودی است؟

خیر. براکل تاریخ شــناس اروپای 
شرقی است و خودش یهودی نیست و 
البته در جریان ترجمه این کتاب به زبان 

فارسی هست.
 تفاوت این کتاب با کتاب های 
دیگر درباره رخداد هولوکاســت 

چیست؟
تفاوت این کتاب این است که از زاویه 
دید مجریان و عامالن به قضیه نگاه کرده 
اســت، یعنی تمرکز روایت بر مجریان 
اســت؛ این که ایده یهودی ستیزی از 
کجا شــکل گرفت و آن ها چه طور آن را 
تبدیل به ایدئولــوژی حکومتی کردند 
و چه کســانی تصمیم گیرنده بودند و 
ماشین کشــتار چه طور شکل گرفت. 
بنابراین فرآیند جامعی از انواع کشتار را 
نشان می دهد.  درواقع نویسنده از مبانی 
نظری شروع کرده، یعنی تقابل مسحیت 
و یهودیت. مسیحیان همیشه یهودیان 
را قاتل مســیح می دانســتند و معتقد 
بودند که کاهنان یهودی مسیح یعنی 
پسر خدا را به صلیب کشــیده اند و این 
جنایتی نابخشودنی در بین مسیحیان 
بوده اســت. پس این یک نزاع تاریخی 
اســت. بنابراین پس از قرون وســطی 
یهودیان تبدیل به یک اجتماع بســته 
شدند و اقتصاد خاصی در میان یهودیان 
شــکل گرفت، جــدای از اقتصاد کل 
جامعه. در دوران جدید ایدئولوژی های 

جدیدی شکل گرفت؛ ایده آلیست ها، 
سوسیالیســت ها، محافظــه کاران 
و غیــره.... معضــالت اجتماعی نفرت 
از یهودیــان را به ایدئولــوژی تبدیل 
کرد که در شــکل مدرنش هــر کدام 
میزانــی از یهودی ســتیزی را در خود 
داشتند. نویسنده توضیح می دهد که 
چه طور یهودی ســتیزی در ناسیونال 
سوسیالیست ابعاد گسترده ای پیدا کرد 
و فرآیند گام به گام حذف یهودیان اتفاق 
می افتد که اوج آن با شروع جنگ جهانی 
به دستگاه عظیم کشتار ختم می شود. 
کشتار اس اس و نظام اردوگاهی را توضیح 
و ساختار آشــوویتس را شرح می دهد 
و بعد به مسائل حاشــیه ای می پردازد؛ 
مانند این که آلمانی ها با چه ترفندهای 
دیپلماتیکــی یهودیان را از سراســر 
دنیا جمع آوری می کردنــد. بنابراین 
کتاب از بخش نظری شــروع می کند و 
یهودی ســتیزی را به عنوان بخشی از 
ایدئولوژی شرح می دهد و سخت گیری 
گام به گام قوانیــن را روایت می کند که 
چه طور ابتدا فعالیت شغلی آن ها ممنوع 
و بعد فعالیت اقتصادی آن ها محدود شد، 
ارتباطات خانوادگی و قوانین اجتماعی و 
ازدواج با یهودیان و حتی داشتن کارگر 
و کارفرمای یهودی ممنوع شد و نظام 
پیشرفته یهودی ستیزی شکل گرفت. 
بخش آخر کتاب به ایــن می پردازد که 
آلمانی ها یعنی شــهروندان و سربازان 
آلمانی تا چه میــزان از این واقعه باخبر 
بودند و چه واکنشــی داشتند. ما موارد 
زیادی از نسل کشی در تاریخ داریم؛ هابر 
ماس معتقد است که هولوکاست را نباید 
با هیچ پدیده ای قیاس کنیم، اما ارنست 
نولته معتقد اســت تا چیزی را مقایسه 
نکنیم بــه یکتا بودنش پــی نمی بریم 
و نباید بــا کنار گذاشــتن آن از قیاس، 
آن را مقدس کرد. ارنســت نولته مثال 
»گوالک« را می آورد؛ »کوالک کشی« 
در گوالک روسیه اتفاق می افتد؛ یعنی 
زمین مالک ها تصرف می شود و به اردگاه 
فرستاده می شــوند، اما روی کاغذ آنان 
همچنان بورژوا هستند، این فرق می کند 
با پدیده یهودی ستیزی زیرا یهودیت در 
خون یهودی هاســت و نقاب یهودیت 
به هیچ وجه از آن ها ســلب نمی شود و 

نمی توانند تغییر موقعیت دهند.

گام به گام به سوی اقلیت کشی

و گام آخر؛ هولوکاست
گفت وگو با مهدی تدینی، مترجم و پژوهشگر تاریخ نگاری

معرفی فصلنامه

آبان مصدق

فصلنامه »حرفه: هنرمند« در تابستان 1381 زاده شد تا 
خالف مجله ها و فصلنامه های دیگر که یا تلفیقی از ادبیات 
و هنر بودند یا تنها بــه ادبیات می پرداختنــد، به هنرهای 
تصویری اختصاص یابد و در سه بخش حرفه: عکاس، حرفه: 
نقاش و حرفه: هنرمند تثبیت شــد. اگر چه شماره هایی نیز 
به گرافیک، گرافیک معاصر ایران، عکاســی معاصر ایران، 
تبلیغات، تصویرســازی، مهاجرت، نشــر و مطبوعات و... 
پرداخته اســت. حرفه: هنرمند طی 16 سال تالش کرده تا 
نگاهی آزاد، حرفه ای و تحلیلی به هنر تصویری داشته باشد تا 

بتواند هنر وارداتی و هنر کهن و مراحل تغییر و تلفیق با هنر 
غرب را واکاود و دریچه های نوینی به روی اندیشه های مترقی 
و پیشرو و درون قالب بندی های کهنه و نخ نماشده بگشاید. 
حرفه: هنرمند بر آن بود تا مسیری اختصاصی را طی و فقدان 
کتابی به روز در باب هنرهای تصویری را جبران کند. حرفه: 
هنرمند، از همان ابتدا با گام هایی حرفه ای و به دور از هیاهو 
و با طمأنینه کارش را آغازید و تالشــش بــه دور از هر گونه 
سوگیری و تحکم عقاید و پافشاری بود. مبنای مقاالت این 
فصلنامه بر تحلیل و چندصدایی بودن نظرات گوناگون است 
تا این اتفاق نو بتواند همچنان نو و منحصر به فرد باقی بماند. 
شمارگان حرفه: هنرمند بر اساس الگوهای هنر مدرن و سیر 

تحول هنرهای تصویری تدوین شده است تا حرفه: هنرمند 
را به کتاب فصلی جامع در هنر تصویری بدل کند. بنابراین دو 
بخش به مقاالتی در باب هنر عکاسی و نقاشی می پردازد و در 
بخشی دیگر نیز نمایشگاه ها و گالری ها و اتفاقات روز مرتبط 
با آن ها را وامی کاود تا بتواند به نوعی به نقدی فرهنگی دست 
یازد و چالش ها و کش و قوس های میان جامعه و هنر تصویری 
را به نقد بگــذارد و رویدادهــای هنری را نقادانــه بنگرد و 
همچنین از کنار حوادث تأثیرگذار هنری بی اعتنا گذر نکرده 
باشد و درنهایت رد جریانات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را 
در برخی رویدادهای هنری بگیرد و مخاطب را به رویکردی 
عمیق تر نســبت به جریانات هنری وادارد. حرفه:هنرمند با 

مدیر مسئولی ایمان افسریان و همراهی گروهی از هنرمندان 
حرفه ای اکنون به شماره 70 خود رسیده است.

»حرفه: هنرمند«؛ فصلی جامع در هنر تصویری

اگر گروهی)آلمانی ها( 
زمانی در گوشه ای از جهان 
یهودیان را کشتند، کاری 

غیرانسانی بوده، اما این 
هیچ کدام از رفتارهای 

بی شرمانه اسرائیل را توجیه 
نمی کند. به همین دلیل 

اگر گروهی در اسرائیل از 
هولوکاست برای پیشبرد 

اهدافشان استفاده 
می کنند، دلیلی ندارد ما این 

ماجرا را نادیده بگیریم

پدیده ای داریم به 
نام»پوگروم« که از زبان 

روسی است، یعنی آشوب 
علیه اقلیت ها، به ویژه 

یهودیان. در روسیه، آلمان 
و اروپای شرقی لیست 

بلندباالیی از پوگروم وجود 
دارد، اما ما هیچ وقت در 

ایران چنین پدیده ای 
نداشته ایم و ایران همواره 

پناهگاه یهودیان بوده است
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