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 Literary - Cultural  فرھنگی - ادبی

  
  بھرام رحمانی 

 ٢٠١٦ نومبر ٠٣
  

 ! بھروز شيدامصاحبۀ و چند  کتاب  سه نگاھی به
شيدا، در .  کتاب از وی منتشر شده است١٩نون  است که تا کسويدنگر ايرانی مقيم ، منتقد و پژوھش بھروز شيدا

فرھنگی  -   ادبی اما کارنامه. ھای مختلف ادبی و فرھنگی و انتشارات نشريات و ويراستاری کتاب نيز فعال است عرصه

  . عنوان يک منتقد فعال شناخته شده است تر به ، بيش بھروز شيدا

 ۀعرص ھای ادبی و فرھنگی، به ن در کنار انبوھی از مشغله از بھروز عزيز دارم ايشاًالبته شناختی که من شخصا

 سياست و ديدار با دوستانش نيز ،ھای تلويزيونی، موسيقی زيرزمينی سينمای ايران و جھان، سريالورزش و فوتبال، 

  .توجه دارد

***  

ھا را با   آنًاخيرا. ه گرفتمبھا و ارزشمند ھستند که از بھروز عزيز ھديکنم بسيار گران معرفی میجا  سه کتابی که در اين

  :اين سه کتاب عبارتند از. اشتياق وافری خواندم و بسيار ھم لذت بردم

  

  .قلم بھروز شيدا اين خروس از کيست که سر ندارد؟، به« کتاب *

 .ک. برونو ۀکرد، سرود  دوازده شعر از مجموعه شعر و شب آنابل را زمزمه میای از دوازده جستار و ترجمه مجموعه

توسط نشر   صفحه، ٣٧٠ و در ٢٠١٥ِآرائی و طرح روی جلد جھانگير سروری، در سال  اين کتاب، با صفحه. آوير

  . منتشر شده استيدنباران در سو

  

  : خوانيم  اين کتاب میۀدر مقدم
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گار انبعد از ھر جستار شعری آمده است؛ : مان دوازده شعری که در اين کتاب خواھيد خواھند، چنين است چيده«

 روشنی يا در ابھام سخنی بگويد؛ آن که ھيچ شعری با جستار پيش از خود به روبد؛ بی گی میگاھی که خست استراحت

گاه پس از دوازده جستار؛ نوعی فرم دوازده استراحتگاه  است؛ تباشد؛ که شعر تنھا يک استراحرابطه بينامتنی داشته 

گويد؛ و ھر شعر شايد سخنی ديگر  با جستار پس از خود سخن میبرمبنای تداخل ژانرھا؛ که در اين کتاب ھر عکس 

 غيبت باغ، - غربت  جھان، به ھائی از انسان، به نقش ھا است؛ نگاه ديگری به گويد؛ که اين کتاب نيز سخنی با سخن می

  ».ھمان خستگئی خاک، تمنای باران؛ به

  

ِباران برھوت بوف کورھا«  کتاب* حی جھانگير سروری، توسط نشر اآرائی و طر  با جلد ديگر بھروز شيدا، ، نوشته»ِ

  . صفحه منتشر شده است٢٠٤، در ٢٠١٤باران در سال 

  

اين  خوانيد؛ به در کتابی که پيش رو داريد، ھفت جستار می:  اين کتاب، چنين نوشته است ۀبھروز شيدا در مقدم

   ايرانی، نوشته ان سانسور يک داستان عاشقانهھای رم ِچرخی در ميان خط :ھای ما تمامی  سنگين نيمه سايه :ترتيب

اين بود  زاده، محمد آصف سلطانِھای سفر خروج، نوشتهدر حاشيه :از ھرگز گزيری نيست ھرگز؟ پور، شھريار مندنی

ِخوف خواب ما؛ تعبيرش با شما !  وجود گربه  محمد محمدعلی، از منظر خود خواننده، خوانشی از جھان زندگان، نوشته :ِ

برداشتی از :  محمود فلکی، که در قاب پنجره خانه است ِگذری از مرگِ ديگر کاروال، نوشته :مرغ حق کجا است؟

 رمان  بھانه ای به تکه چل : شويد  شيرين کاکل فرھاد می که چشمه  محسن حسام،مجموعه قصه کوچه شامپيونه، نوشته

  ُکشی، نوشته نزديک با رمان عشق از: دو در چمدان شما استکه قلم و قلمدان ھر   عباس معروفی، پيکر فرھاد، نوشته

 .محمد بھارلو

از  اين بود خواب خوف ما، تعبيرش با شما، جنگ زمان، در ھای ما تمامی  سنگين نيمه سايه در ميان اين ھفت جستار،

ه است، در که در قاب پنجره خان اثر، در سايت  وجود مرغ حق کجا است؟، ھرگز گزيری نيست ھرگز؟، گربه

قلم و قلمدان ھر دو در چمدان شما است، برای  و شويد  شيرين کاکل فرھاد می که چشمه اند باران، چاپ شده  نشريه

اند، برای چاپ در اين کتاب بار ديگر  و البته پنج جستاری که پيش از اين چاپ شده. شوند بار در اين کتاب چاپ می اولين

  .اند شده» ويراستاری«بازخوانی و 

بوف  شش جستار از اين ھفت جستار رد پای.  صادق ھدايت، است بوف کور، نوشته پيوند ھفت جستار رمان نقطه 

 ما ھر يک  شش رمان و يک مجموعه قصه. ؛ يک جستار در يک مجموعه قصه جويند را در شش رمان می کور

 .ای، شخصيتی، روايتی، عددی ی، حادثها مايه ای، بن ای، نشانه اشاره گويند؛ به سخن می بوف کور ترفندی با به

شوند؛ پس در جستارھائی از ھفت جستار ما  استقالل خوانده می اين بوده است که ھر يک از ھفت جستار ما به» فرض«

  . جا نيز تکرار در کار است شود؛ که در اين سان، ارائه می ای از بوف کور، در روايتی يک خالصه
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ِ طرح ما -ھفت عکس . شوند   طرح و يک شعر کوتاه از ساموئل بکت آغاز می-کس ھر يک از جستارھای ما با يک ع

 مگس طالئی، مرد قوزی، -  لکاته، زنبور- درخت سرو، چمدان، زن اثيری : کنند را تکرار می  بوف کور مايه ھفت بن

 .چرخند ھفت شعر کوتاه ساموئل بکت ھم ھمان اطراف می. نيلوفر، جوی آب

  

 با صفحه آرائی جھانگير سروری و توسط ٢٠١٢قلم بھروز شيدا، در سال  به» جا است  آنزنبور مست« کتاب *

  . صفحه منتشر شده است٢٨٥انتشارات باران در 

   

ای از تصوير و شعر  مجموعه» ھفت دات کام«مانند کتاب پيشين بھروز  ،»جا است زنبور مست آن«اثر پژوھشی شما 

خوانيد؛   شعر را نيز برای اولين بار در اين کتاب می١٠  ترجمه«.  جستار است١٠  اين کتاب، مجموعه. و مقاله است

مثابه  ھر شعر به. ھا در باران  شاعر لھستانی، آدام زاگايوسکی؛ برگرفته از منتخبی از اشعار او، آنتن١٠ترجمه 

گو است؛ با اين تصور که  و گفتار يکی از ده جستار چاپ شده است؛ با اين تصور که آن شعر با آن جستار در گفت پيش

  .» بينامتنیۀکند؛ نوعی رابط ايد آن جستار را در ابھام محض منعکس، تکميل، تأئيد، مکرر يا پيچيده میشآن شعر 

، »تصوير روشنفکران در دوازده رمان«، آثاری را پيرامون يک انديشه محوری مانند »جا است زنبور مست آن«در 

 .پردازد ھا در سايه آن گفتمان محوری می بررسی آن اده شده و بهتوسط بھروز در کنار يکديگر نھ

ھا، مفھوم  آقا، ملکوت، ھمسايه  ابراھيم بيک، حاجی نامه ھای سياحت در دوازده رمان، در رمان» فکران روشن«تصوير 

ر شود؛ د وجو می در چھار دوران تاريخی در ايران، از مشروطيت تا سقوط حکومت پھلوی جست» فکر روشن«

در سه رمان بعد از انقالب در داخل کشور؛ در » فکر روشن« اشباح، شاه کليد، مفھوم  ھای دردار، کوچه ھای آينه رمان

در سه رمان بعد از انقالب » فکر روشن«بارد، فريدون سه پسر داشت، چاه بابل، مفھوم  ھای در آنکارا باران می رمان

 دوم؛  ھای پس از جنگ جھانی در جھان غرب در سال» فکر روشن«وم در خارج از کشور؛ در رمان بوزينه و ذات مفھ

  .ميالدی ١٩٨٠ھای   امريکا در سال در اياالت متحده» فکر روشن«ای مفھوم  در رمان شھر شيشه

*** 

اتفاق عباس صفاری و حسين  بھروز شيدا به.  است از بھروز شيدا تا کنون نوزده کتاب منتشر شدهطور که گفتيم  ھمان

  .ادبی سنگ بوده است -  آذر سردبير فرھنگینوش

بھروز شيدا . ھای زندان، خاطرات، را نيز ويراستاری کرده است؛ با نام کابوس بلند تيزدندان بھروز شيدا جلد اول کتاب

، ويژه تبعيد، ١٦بھروز شيدا سردبير مھمان نشريه باران شماره . فارسی لکزين نيز بوده است -  ويراستار فرھنگ سوئدی

، ٣٨-٣٩، ويژه نقد و پژوھش ادبی، سردبير مھمان نشريه باران شماره ٢٤-٢٥سردبير مھمان نشريه باران شماره 

 و ١٠٠ھا و دبير مھمان بخش داستان نويسی و نقد و پژوھش ادبی نشريه آرش شماره  نامه صداھا و سکوت ويژه
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جائی که من اطالع دارم بھروز شيدا، ويراستاری  ا آنھا، ت عالوه بر اين.  نيز بوده است١اضافه   به١١٠چنين آرش   ھم

  . اش برده شود ھا سياسی، اجتماعی و فرھنگی بوده اما نخواسته اسم بسياری از کتاب

  آثار بھروز شيدا، در بسياری از نشريات خارج از کشور منتشر و در تعدادی از نشريات الکترونيکی باز چاپ شده

  . است

ِگان سوئد و بورس ساالنه پرنس ويلھم سوئدی را نيز  ساله بنياد نويسنده ساله، دوساله، پنج ھای يک بھروز شيدا بورس

  .دريافت کرده است

ِشناسی خود را از دانشگاه ياگلونيان کراکوف دريافت کرده است؛ با موضوع مقايسه ده رمان  بھروز شيدا دکترای ايران ِ

 ايران، نقش قھرمان، مفھوم ١٣٥٧؛ در سه زمينه تصوير انقالب  خارج از کشور فارسی داخل کشور و ده رمان فارسی

متن بازبينی شده رساله . ميشل فوکو» تئوری گفتمان«روالن بارت و  »  ساختارگرايانه تئوری«شھادت؛ از منظر 

 ,Traces of Time The Image of the Islamic Revolution ِزبان انگليسی، با عنوان دکترای بھروز شيدا، به

the Hero and Martyrdom in Persian Novels Written in Iran and in Exile  توسط دانشگاه 

  .، چاپ شده است)يدنسو( اوپساال

  

بايد طوری خود را » نقد در جھان ادبيات ايران«کنم که  من فکر نمی«: گويد ، از جمله میمصاحبهبھروز شيدا در يک 

بحث من چيز . ھيچ عنوان ؛ به»مورد پذيرش قرار گيرد» «ادبيات تخيلی«ان گ کند که از سوی توليدکنند» بازتعريف«

بحث من اين است که نقد ادبی ابزار حذف متن ديگر نيست؛ ابزار کشف است، ابزار خلق معناھای ديگر . ديگری است

  .است» شناخت«است؛ ابزار 

ھای ديگر که خود  »شناخت«ميان انبوھی از در » شناختی«؛ »بشناسم« نقد ادبی را  کنم چرائی ـ چيستی من تالش می

 .شان آغاز دارد، اما ھرگز پايان ندارد ھائی ھستند که تاريخ ھستی برآمده از تئوری

گمان : تکرار و کمی تکميل کنم» تر مفصل«صورت  به جا  ام، در اين اجازه بدھيد چيزی را که جای ديگری اشاره کرده 

اگر چھار ضلع برای يک اثر ادبی و پنج قاره : توان چنين چھارچوب داد ی را می نقد ادب ھای تاکنونی کنم تئوری می

ھای گوناگون در ھم بياميزيم بخش بزرگی از  شکل برای وجود انسان قائل شويم و اين چھار ضلع و پنج قاره را به

يعنی اين که ھر .  متن، خوانندهاند از نويسنده، تاريخ، چھار ضلع اثر ادبی عبارت. ھای نقد ادبی را در دست داريم تئوری

ای  شود، يک متن است، توسط خواننده شود، در يک دوران تاريخی نوشته می ای نوشته می اثر ادبی توسط نويسنده

 .شود خوانده می

 . قوميت ـ مليت ، قاره  اسطوره  روان، قاره  نوعيت، قاره  تاريخ، قاره قاره: اند از  وجود انسان عبارت پنج قاره
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ھای  جدال: کند گی می  ای است که انسان در آن زند  دوران تاريخی ھای ويژه ای که حامل پرسش  تاريخ يعنی قاره هقار

ای که در آن   نوعيت يعنی قاره قاره. ھا ھا، نسل ھا، جنس طبقاتی، شکل نھادھای سياسی، قوانين حقوقی، حقوق گروه

ی روان يعنی  قاره. گی در جھان دوجنسی، رقابت، تنھائی گ، زندمر: چرخند ِشمول انسان می ھای تاريخ ـ جھان پرسش

ی    گيرد؛ يعنی قاره گی انسان، پدر، مادر شکل می  ھای زند روئی با نخستين ديگری ھايش در روبه ای که بنيان قاره

ای که در آن   اسطوره يعنی قاره قاره. ھا پنھان تصعيدھا، سانسورھا،  ھا؛ يعنی قاره  تابوھا، غريزه ناخودآگاه؛ يعنی قاره

 جوانی، خدايان دوجنسی، تصاوير   حضور چشمه شوند؛ يعنی قاره ھای انسان نوعی نمادين می ھا، پرسش آرزوھا، ترس

ای که  ھای فرھنگی  ميراث  قوميت ـ مليت يعنی قاره قاره. بھشتی، تصاوير دوزخی، بادھای شرير، خدايان فرزندخوار

 .کند دليل تولد و رشد در سرزمينی ويژه حمل می ان در خودآگاه يا ناخودآگاه خويش بهانس

   نوعيت را محور دارد؛ نقد مارکسيستی ضلع تاريخ، قاره عنوان نمونه نقد فلسفی ـ اخالقی ضلع نويسنده، قاره به: حاال

 نوعيت  نقد ساختارگرايانه ضلع متن، قاره. رد روان را محور دا ضلع نويسنده، قاره» فرويدی«نقد . تاريخ را محور دارد

نقد . نقد ھرمنوتيکی ضلع متن، ضلع خواننده را محور دارد. نقد پسامدرنيستی ضلع متن را محور دارد. را محور دارد

 . اسطوره را محور دارد نقد نورتروپ فرای ضلع متن، قاره.  را محور دارد  اسطوره  روان، قاره قاره» يونگی«

» منتقدان«و » گان ادبيات تخيلی کنند توليد» راھئی ھم«و » حذف « چه گفتيم، کمی در مورد واژه رمبنای آنب: حاال

 نقد ادبی جائی   خارج از متن نويسنده، در حوزه  ھستی. کند  يک اثر را تنھا متن تعيين می» ادبيت«کنم  گمان می: بگوئيم

ھای گوناگون وجود  کند تا قاره ج از متن اما، منتقد از متن آغاز میھای گوناگون جھان خار در راه شناخت جنبه. ندارد

را دگرگون کند، ھم شناخت منتقد از جھان را » ادبيات«تواند تعريف منتقد از  ھر متن ھم می: بنابراين. انسان را بشناسد

 .ھای جديد را فراھم آورد ی آفرينش تئوری گسترش ببخشد، ھم زمينه

» حذف» «ادبيت«ای را از قلمرو  ھای خارج از متن اثر ادبی» بستگی دل«ه منتقد بر مبنای ک نخست اين: بنابراين

. کند نمی» حذف«ای را از قلمرو خوانش  ھای خارج از متن اثر ادبی»بستگی دل« که منتقد بر مبنای  دوم اين. کند نمی

که منتقد در روند خوانش  چھارم اين. کند  نمی»حذف«ھای گوناگون نقد ادبی را از قلمرو خوانش  که منتقد تئوری سوم اين

جھان خارج از » شناخت«اثر ادبی يا در قلمرو » ادبيت«ھای جديد، در قلمرو  اثر يا آثار ادبی امکان آفرينش تئوری

 .کند نمی» حذف«متن، را 

» راھی«خواھد به  میمنتقد تنھا . گردد کسی قرار گيرد؛ نه دنبال سپر حفاظت می» مورد پذيرش«خواھد  منتقد نه می

 ادبيات را    صداھای دور و نزديک جھان چندين چندصدائی خواھد ھمه منتقد می. ادبيات است» راه«کند  برود که فکر می

 ) مجتبا پورمحسن با بھروز شيداۀمصاحباز ( ».بشنود» راه«در 

***  

  :گويد میبندی ادبيات ايران  ھای مختلف تقسيم  ديگری درباره دورهمصاحبۀبھروز در 

ھای گوناگون خود اين   دوران بندی توان برمبنای تقسيم ادبيات خارج از کشور را بيش از ھر چيز می: کنم تکرار می«

 خورشيدی تا امروز شايد بتوانيم سه دوران در ادبيات خارج از کشور تشخيص ١٣٦٠  از اوايل دھه. ادبيات نگريست

 .دھيم

ھای  زندان:  اين دوران را شايد بتوان چنين شماره کرد ھای عمده موضوع. ت زخم اس گی دوران نخست، دوران تازه

ھای سياسی در ايران، گريز از ايران،   اعضای گروه  مخفی گی ، اعدام، شکنجه، زنده١٣٦٠ اسالمی در دھه  جمھوری

 . ميزبان  ميزبان، بحران دو جنس در جامعه گی در جامعه غريبه
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ھای عمده ادبيات خارج از کشور در اين  موضوع.  سرزمين ايران است ھای فرھنگی يشهدوران دوم، دوران تعمق در ر

- ھای سياسی  گفتمان بر ھمه» اسالمی - ايرانی«ِتأثير عناصر گوناگون فرھنگ : دوران را شايد بتوان چنين شماره کرد

جتماعی در وضعيت کنونی؛ واکنش ا -  ھای سياسی  گفتمان ؛ تقصير مشترک ھمه»روزگار ما«اجتماعی از مشروطيت تا  

ِگانی که خود را پشت نوعی  ھمه» شر« اجتماعی در شرايط مشابه؛ نوعی -ھای سياسی   گفتمان سان حامالن ھمه يک

 .کند فرافکنی پنھان می

 ادبيات خارج از کشور در اين دوران را شايد بتوان  ھای عمده موضوع. شناسانه است دوران سوم، دوران تعمق ھستی

 نوع انسان، رقابت، تنھائی، مرگ، مدرن، سنت، چپ، راست،  ھای سرگردانی وجوی ريشه جست: نين شماره کردچ

 .گی گی، مردانه تنھائی، زنانه

 - اعتراضی - پس از انتخابات دور دھم رياست جمھوری در ايران، نوعی شعر : جا بايد باز کرد پرانتزی نيز البته اين

 )وله با بھروز شيدا  دويچهمصاحبۀ( ».کند گيری پيدا می  کشور حضور چشم تھئيجی، در خارج از- سياسی 

***  

  :  از بھروز چنين سؤال شده استمصاحبه ایدر 

  »توان با آزادی آشتی داد؟ کند؟ و آيا عدالت را می نظر شما چيست و در متن چگونه معنا پيدا می جناب شيدا، عدالت به«

 :اين سؤال چنين است جواب بھروز به

معنائی » ظن ھر کس«ای است که انگار در  عدالت ايده.  تاريخ انسان پرسش سختی است؛ بسيار سخت؛ به سختی«

 افالطون   فاضله در مدينه. داند تر را نشان عدالت می تر و فرو افالطون تفاوت جايگاه انسان بر: عنوان نمونه به. دارد

ترين   باال ترين بخش وجود انسان، يعنی ميل، ھستند؛ فيلسوفان که نماينده  تحتانی وران نماينده گان حضور دارند؛ پيشه برده

 وجود انسان ھستند، بر جامعه حکومت   اراده کمک قوای نظامی که نماينده بخش وجود انسان، يعنی عقل، ھستند به

 .کنند می

کند؛ جنگ ھمه  ن را کنترول میکند که طبيعت ويرانگر انسا وجو می توماس ھابز عدالت را در وجود دولتی مقتدر جست

 .دارد دارد؛ مالکيت را پاس می کند؛ يعنی فرديت را پاس می عليه ھمه را کنترول می

 دولت اين است که از اين حق طبيعی  ترين وظيفه باال. داند حق مالکيت می معنای حرمت تمام به جان الک عدالت را به

 .دفاع کند

 .داند سوی انحالل دولت می ابزار توليد، نفی طبقات، حرکت بهکارل مارکس عدالت را نفی مالکيت بر 

برای » درخور«وسو يا اعتبار روايت، عدالت شايد يعنی تعيين جائی  ھا اما، فارغ از انگيزه، سمت  اين روايت در ھمه

 از »من«ِآزادی اما حرکتی است در جھت گريز . »ديگری«ِبھای احقاق حق  به» من«ھا؛ يعنی محدوديت  پديده

 .ھای ديگر ِ، فرد ديگر، ارزش ِسازد؛ گريز از محدوديت جامعه می» ديگری«ِمحدوديتی که حضور 

جا عدالت امکان  در اين. کنند می» آشتی«تمامی   و عدالت به و عدالت در متن؟ ھنر شايد تنھا جائی است که در آن آزادی

» وگو گفت « ِھنر به ابزار خيال تصوير ھمه. د بشنودخواھ چه را که می  صداھای انسانی است تا مخاطب آن حضور ھمه

 )گفتگوی راديو زمانه( .» ھمان آزادی است  جا عدالت شايد در اين. کند ھا را ممکن می کند؛ تصوير ناممکن را ممکن می

وعاتی که موض. گزينيد طنينی شاعرانه دارد ھائی که برای آثارتان برمی نام«سؤال ديگر راديو زمانه از بھروز شيدا؛ 

توان زبان نقد را که زبان عقل است، با زبان  راستی می آيا به. پردازيد به قلمرو نقد و پژوھش ادبی تعلق دارد بدان می

  »شعر که زبان حس است درآميخت؟ فايده اين آميزش چيست؟

  :جواب بھروز
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گمان من  به.  زبان شاعرانه نوشتدرآميخت؛ يعنی نقدی به» زبان شعر«را با » زبان نقد«توان  گمان من می به! بله

کند؛ اما خود گشوده  گشايش ايجاد می تيتر شاعرانه بخشی از فورم است؛ ميل به. نقد ادبی فورم ھم ھست»  مسأله«

، آميزش زبان »زبان حس«با » زبان عقل«آميختن . سازد ھا امکان می اندازد؛ برای تأويل تأخير می نيست؛ فھم را به

  .»متن«با » اثر«شايد راھی است برای آفرينش فورمی ديگر در نقد ادبی؛ راھی برای آميزش » عرزبان ش«ارجاعی با 

***  

جويانه است و عميقا  شمول و انسانی و عدالت خوبی پيداست که افکار بھروز شيدا جھان از ھمين چند سؤال و جواب به

ای فرھنگی، سياسی و اجتماعی شھروندان کره معضالت و مشکالت و نيازھ از دريچه نقد و بررسی و تحقيق ادبی، به

  .زمين توجه دارد

زند و سخن  کند؛ چرا که رک و صريح قلم می ھايش سرگردان نمی ھا و البه الی کتاب بھروز، خواننده را در ميان واژه

  » ...روشنی يا در ابھام سخنی بگويد آن که ھيچ شعری با جستار پيش از خود به بی«: گويد می

برای وی، . گير و برجسته است ا، منتقدی پيگير و چندجانبه است و نوآوری، ھمواره در کارھای وی چشمبھروز شيد

  . ھا ادبی، فرھنگی، اجتماعی و خصوصی دارم تر در ھمه عرصه موفقت و سرافرازی بيش

گمان من، الزم  ی ديگری که به نکته. ھای نادر و سودمند است و جای تحسين دارد آثار بھروز شيدا، يکی از پژوھش

طرفانه و منصفانه، شرايط را برای تکميل و بھترشدن اين نوع  نظر و نقد بی يادآوری است، وی با بحث و تبادل به

  .ھا ادبی و علمی فراھم کرده و حکم مطلق صادر نکرده است پژوھش

 زندگی، تشخيص درست علل و ھای باوری است؛ يعنی از مشاھده دقيق واقعيت گرا و واقع گر واقع وی نويسنده و پژوھش

جا با ھم  ھای ھنری و ادبی و سياسی و اجتماعی را يک زمان انگيزه ھا، ھم ھا و بيان و تشريح و تجسم زنده آن عوامل آن

  .در واقع جايگاه مناسبی در حوزه سياست و فرھنگ و نقد و پژوھش انتخاب کرده است. دارد

ھای مختلف  وی حوزه.  استنظر و صاحبخصيتی چند بعدی بھروز شيدا در عرصه فرھنگ و پژوھش ادبی، ش

نگاری و نقد و پژوھش  فکری، عناصری از شعر، داستان، سينما، فلسفه، تاريخ، سياست، مطالعات فرھنگی، روزنامه

 پردازی پرداخته تحليل و بررسی و نظريه ھا، به ی اين زمينه وی در ھمه. نظريه ادبی را در کارنامه پربار خود دارد

ّشکل پررنگی جذاب و  ھايش به گری دانست که کتاب توان بھروز را منتقدی و پژوھش گی، می اين ويژه با توجه به. است

  . تأثيرگذار ھستند

ھای مختلف ادبيات ايرانی و  رويکرد بھروز، در تطبيق ادبيات ايران با ادبيات جھان و تطبيق ژانرھا و سبک

  .جانبه و بسيار خواندنی اند ھايش عميق و ھمه ن دليل، پژوھشھمي غيرايرانی، قابل توجه است و به

تر توجه  ھای بھروز، ھرچه بيش ھای زيبا و در عين حال پرمعنی در کتاب ھای روان و واژه بندی شيوائی قلم و فرمول

ادبی و مضمونی ھای بھروز، از جنبه  البته کتاب. صبرانه بخواند ھايش را بی کنند تا کتاب خود جلب می خواننده را به

  .تری نياز دارند تعمق و بررسی و مطالعه بيش رو، به بسيار سنگين ھستند و از اين

جويانه است و در بين  طلبانه و عدالت دوستانه، برابری غايت انسان نھايتا گفتمان نقد ادبی و لحن زبانی و قلمی بھروز، به

ھای  ھا و دغدغه ان ھم ھنر و ادبيات است و ھم دردھا و رنجش طرفداران ادبيات متعھد و منتقدانی است که مسأله اصلی

جائی ندارد و ديوار چينی بين » ھنر برای ھنر«نظرم برای بھروز،  عبارت ديگر، به به. سياسی و اجتماعی جامعه

د يعنی وی وار. پردازد ھا، در جايگاه خودش می ھر کدام از اين کشد بلکه برعکس، به ادبيات و ھنر و سياست نمی

  .شود و سبک و نگاه خاص خودش را دارد ھای سنتی فرھنگی و سياسی رايج نمی کليشه
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ھای شاخص منتقد ادبی جامعه ماست که آثار و توليداتش جذاب و آموزنده و از نظر نقد و  ترديد بھروز شيدا، از چھره بی

  .برانگيز ھستند بررسی و تحقيق ادبی قابل تعمق و تحسين

  !واره موفقيت و تندرستی آرزومندمبرای بھروز عزيز، ھم

  ٢٠١٦مبر  يکم نو- ١٣٩٥ ]عقرب[شنبه يازدھم آبان سه

 

  


