راویان الهی
زهره سادات میرعارفین
دانش���گاه قاهره بود .وی بع���د از تحصیالتش
ب ��ه کار روزنامهنگاری روی آورد و در کنار آن به
تألیف بیش از بیست مجموعه قصه و حکایت
پرداخت .بیشتر آثار وی دارای دو خصوصیت
دینی و ادبیاندّ .اما تنها این دو ویژگی ،عاملی
نگهبان غار ،احمد بهجت ،مترجم :مجتبی رحماندوست ،تهران :سوره مهر1389 ،

کت���اب «نگهب���ان غ���ار» ،قص���ۀ حیوان���ات در
ق���رآن کریم اس���ت که ب���ه قلم احمد ش���فیق
بهجت ،نویس���ندۀ مصری (1923-2011م/
1432ق) تحریر ش���ده اس���ت .ن���وع نگارش
اث���ر در زبان مبدأ نیز چنان ب���وده که آن را در
ردهبندی گروه ّ
س���نی نوجوان ق���رار دادهاند.
کتاب ،مناس���ب با س���ن مخاطب و آراسته به
تصاوی���ری از حیوانات اس���ت .این مجموعه
را مجتب���ی رحماندوس���ت ب���ه ن���ام «نگهبان
غار» به فارس���ی برگرداند و از س���ال  1387تا
 1393پنج بار در انتش���ارات س���ورۀ مهر حوزۀ
هنری س���ازمان تبلیغات اسالمی در تهران به
چاپ رس���ید .این تعداد چاپ ،نشانگر اقبال
نوجوانان ایرانی به این کتاب است.
***
احمد شفیق بهجت ،ادیب و روزنامهنگار،
ف���ارغ التحصی���ل دورۀ کارشناس���ی حق���وق از
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ب���وده و برای جذابیت داس���تانهایش تنها به
ذکر قصۀ قرآنی اکتفا نکرده است .با این همه،
ّقوۀ ّ
تخیل نویس���نده ،خللی در اصل داس ��تان
ق���رآن وارد نک���رده و نویس���نده به عی ��ن قرآن،
1
وفادار مانده است.

برای ترجمۀ آنها به زبان دیگر نبوده ،چنان که
رحماندوست ،یکی از دالیل این توجه را «زاویۀ
دی���د تازه»ی بهج���ت در قصههایش میداند.
وی همچنین معتقد اس���ت که بهجت ،عالوه
بر ّقوت قلم ،از ّقوۀ تخیل بسیار خوبی برخوردار
نگهبان غار

پیروی میکنند .هدف عمدۀ آنها بیان مطالب
اخالق���ی در قالب قص���ه و روایتاند .بهجت،
عالوه بر به کارگیری شخصیتهای حیوانی،
به زبان داستانی و نوع روایت آن اهمیت داده
اس���ت و س���عی کرده از بازنویسی قصه و روش
حکایتگویی ـــ که دیگر کتابهای همس ��ان
از آن به���ره گرفتهاند ـــ  ،دوری کـــند .هرچند
گاه متن از آس ��یب زبان حکای ��ت ،دور نمانده
و راوی به جای نش ��ان دادن و تصویرسازی،
حوادث را گزارش کرده اس ��ت .گاه نیز مترجم
با آوردن کلمات غیرداس ��تانی در ترجمهاش،
باع���ث ش���ده که زب���ان و لحن ش ��خصیتها،
حالوت زبان داستانی را نداشته باشد.
ناگفت���ه پیداس���ت آنچ���ه در ای ��ن گون ��ه
قصهگوی���ی اهمی���ت فراوان���ی دارد« ،جنب ��ۀ
س���مبولیک نمایش���ی» آن اس���ت؛ ّام ��ا «جنبۀ
عبرتآم���وزی» آن نی���ز نبای���د از ی ��اد ب ��رود.
نویس���ندۀ ای���ن مجموعه نیز عالوه ب ��ر این دو
عامل ،از اهداف فابلنویسی دور نشده است.
لذا اگر بخواهیم داس���تانهای این مجموعه

این مجموعه ،شامل شانزده قصۀ بازنویسی
و ی���ا بازآفرین���ی ش���ده از قرآن مجید اس���ت که
در تم���ام آنها راوی ،یک حیوان اس���ت .احمد
بهجت ،در ّ
مقدمۀ کتاب خود مینویسد که او
هیچگاه این حیوانات را به چشم یک حیوان
نمیبین���د؛ بلک���ه آنها را آی���های از آی���ات الهی
2
میداند.
البته این نوع قصهنویسی در بین ادیبان،
پیش���ینهای دیری���ن دارد و در مش���رقزمین،
س���رزمینهای ای���ران ،هندوس���تان و یونان،
نویس���ندگان از زب���ان حیوان���ات ،قصهه���ای
فراوانی را به نثر یا نظم تألیف کردهاند .نمونۀ
مش���هور آن در نثر« ،کلیل���ه و دمنه» و در نظم،
«منطق الطیر» ّ
عطار نیش���ابوری است .عالوه
بر ش���رقیها ،مردم قارۀ افریقا ب���ا بیش از 250
هزار قصه ،فابل ،افس���انه ،تمثیل و حکایت،
س���رآمد این ن���وع داس���تانگویی در جهان به
حساب میآیند .به این نوع داستانها «فابل»
میگویند و به طور معمول ،تمام فابلها برای
روای���ت قصۀ خود از یک ط���رح و الگوی واحد
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انس���انی برخوردارند؛ س���خن میگوین ��د و قادر
ب���ه تجزی���ه و تحلی���ل مس���ائل هس ��تند .مثل
عنکب���وت یا هم���ان نگهبان غار ک ��ه درصدد
بوسیدن دس���ت پیامبر؟ص؟ برمیآید و به وی
یگ ��ذارد 3.پرندگان ابابیل ��ش ـــ که از
احترام م 
مأموران سری خــــداوند هس���تند ـــ  ،از نیروی
نهفته در هستۀ اتم و کشف بمب اتم در آینده
خب���ر میدهن���د 4و یا س���گ اصح ��اب کهفش
5
طعم یتیمی را چشیده است.
بن���ا بر ای���ن میت���وان گف���ت که ای ��ن نوع
فابلنویس���ی ،در گامهای اولیۀ خود توانسته
مخاط���ب نوج���وان را به خود ج���ذب کند؛ ّاما
هن���وز راه فراوانی در پیش روی نویس ��ندگانی
است که قصد ورود به این گستره را دارند.

را ب���ر اس���اس اه���داف فابلنویس���ی بکاوی���م،
میتوانیم در هر شانزده داستان ،این اهداف
را بیابیم :تعلیمی؛ اخالقی؛ جبری یا تقدیری.
برای مثال ،داس���تان «ناق���ۀ صالح» از یک
سو به دنبال نش���ان دادن قضا و قدر الهیای
اس���ت که به ط���ور جب���ری ،بعد از ذبح ش���تر،
گریبانگی���ر ق���وم صال���ح میش���ود ،و از س���ویی
راوی حکای���ت ،مطل���ب آموزن���دهای
دیگ���رِ ،
را ب���رای خوانن���دۀ خ���ود بیان میکن���د .از این
رو قص���ه ،جنب���ۀ تعلیماتی و فهمیدن���ی دارد.
داستانهای عصای موسی ،پرندگان ابابیل،
االغ عزیر و مانند آن ،از این قبیلاند.
ّاما برخی از داستانها ،شامل مضامینیاند
ت آدمی را به تصویر
که ش���یوۀ زندگی و خواس��� 
میکشند و به اخالق و معنویتی میپردازند که
به سعادت انس���انها منتهی میشوند .سگ
اصحاب کهف ،گرگ یوسف و هدهد سلیمان
نیز در این دسته میگنجند.
یک���ی دیگ���ر از خصوصیت فابله���ا ،جنبۀ
«س���مبلیک» آنهاس���ت ،به طوری ک���ه در این
گون���ه داستانس���رایی ،هر ی���ک از جان���وران،
نمون���ه و س���مبلی از ی���ک تی���پ اجتماع���ی یا
اخالقی هستند.
ویژگ���ی دیگ���ر ای���ن داس���تانها وجه���ۀ
«انس���انانگاری» آنهاس���ت .حیوانات در این
داس���تانها هوش���مندند و از عق���ل و درای���ت

پینوشتها:

 .1ر.ک :نگهبان غار ،احمد ش���فیق بهجت،
مترج���م :مجتب���ی رحماندوس ��ت ،تهران:
سورۀ مهر1389 ،ش ،چاپ سوم ،ص .6
 .2ر.ک :همان ،ص .7
 .3ر.ک :قص ��ص الحی ��وان فی القرآن ،احمد ش ��فیق
بهج ��ت ،بی ��روت :دارالش ��روق 1420 ،ق ،چ ��اپ
چهارم ،ص .364
 .4همان ،ص .356
 .5همان ،ص .287
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