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پخش در کتابفروشي هاي تهران و شهرستانها

کزين ربرت انديشه ربنگذرد

خدا ي را شاکريم که ما را مشمول لطف بي کران خود ساخته است ات با آغاز هب کار و ن گارش اولين شماره از
نشرهي ادبيات متعهد با محوريت اختصاصي شعر و ادبيات داستاني با هدف ارتقاي فرهنگ و هنر کشور
ع ززيمان اريان گامي کوچک ربداشته باشيم.
مجله ادبيات متعهد ضمن ردک شرايط و اوضاع کنوني  ،ردصدد حفظ ،ارتقا و اعتالي هرچه بيشتر انگیزه
نويسندگان  ،شاع ران ،منتقدا ن و صاحب نظران و تمامي هنرمندا ن و عالقه مندا ن هب ع رصه نوشتن پا هب ع رصه
گذا شته است و همواره مي کوشد  ،تالش اه را هب سمت و سوي ردک هرچه بيشتر آالم بشري رهنمون سازد .ما
بايداز قلم رباي نجات بشر کنوني از ازنواي صنعتي وتبليغاتي رباي آشنايي و اطالع رسانياز ردداهيانساني
استفاده نماييم.
نشرهياختصاصيشعر وادبياتداستانيادبياتمتعهدهبصورتماهنامه وبا رسالتعدمردج هرگوهنتبليغاتي
و با نهايت دقت رد کنترل کيفيت و کميت محتوا منتشر مي گردد .الزم هب ذکر مي باشد ارسال هرگوهن مطلب
مرتبط با سرفصل مجله هب نشرهي آزاد بوده و د ر صورت انتخاب محتوا ،انتشار مطلب رباي نويسنده راي گان خواهد
بود.
رد پايان از کليه ع ززياني که هب هر شکل رد تهيه ،توليد و توزيع اين مجموهع ما را ياري کرده اند صميماهن تشکر و قدرداني مي نمايم.
با احترام
پارسا نظري
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نقد و بررسي

ادبيات متعهد

اين بخش از مجله به نقد و بررسي آثار و سبک هاي ادبي اختصاص مي يابد ،دراين شماره به بررسي و
آشنايي با عناوين زير مي پردازيم:
 آشنايي با پروين اعتصامي
 دارکولییسم چیست؟
 مانیفست دارکولییسم
 توضیحات استاد محمدعلي اسالمي ندوشن با موضوع معرفي دارکولییسم
 آشنايي با استاد محمدعلي اسالمي ندوشن
 کاريکاتور هاي ضد جنگ استاد کامبیز درمبخش با موضوع معرفي دارکولییسم
 آشنايي با استاد کامبیز درمبخش
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پروين اعتصامي – نگیني درخشان بر تاريخ ادب پارسي
به انتخاب سردبير

پروين اعتصامي شاعرهاي توانا در دنیاي ادب و شعر

براستي از زني فروتن ،محتاط و درونگرا در جامعه اي

ايران بود .او توانست با پند و اندرز در قالب شعر به

ناهنجار که امکان مطرح کردن بيپرده مسايل و

اصالح جامعه خويش بپردازد .او تنها شاعري است که

تناقضات سیاسي و اجتماعي وجود ندارد ،انتظاري جز

در عصر حاضر و در سطح گسترده به سبک ادبیات

مبارزه با ظواهر و پلیدي هاي اجتماعي نمي رود .پروين

تعلیمي گذشتگان شعر سرود و طبع آزمايي کرد و

از روند تحوالت جامعه ،حقوق زنان و ارزشهاي آن

همچون نگین درخشاني در تاريخ ادب پارسي درخشد.

آگاه بود و به امور بنیادين معنوي و فکري اجتماعي
توجه داشت که اشعار هشدار دهنده او رنگ و بوي

اخالقیات را از طريق مناظره ها به تصوير مي کشد و با
فن مناظره میان اشیاء با يکديگر به طور فردي و
اجتماعي به مسايل اخالقي مي پردازد به گونهاي که
در تعالیم انساني فردي خود به مولفه هاي اخالقي

مسايل اجتماعي زمان را دارد .او يکي از بديهيترين و
دالويزترين شکوفههاي ادب فارسي محسوب مي شود
به گونه اي به قصه حیات انسان توجه دارد که شعر وي
به تابويي از غصه حیات انسانها تبديل شده است.

همچون تقوا و پاکي ،راستي ،علماندوزي و پرهیز از هوا
و هوس توجه دارد .او را با نام پروين اعتصامي مي
شناسند .با نگاهي عمیق و اشعار وي در مي يابیم که
تعلیم و تعالیم اجتماعي موجود پیرامون امور اجتماعي
مانند آزاديخواهي ،انساندوستي ،تعاون و همکاري مي
چرخد .در واقع موضوعات اصلي شعرش جبر يا تقدير
و غیره است .پروين اعتصامي بدين سان آينده را برابر
مخاطب خود قرار مي دهد و کجي ها و کاستي هاي
جامعه و قصور آنها نسبت به تعهدات اخالقي و

ويژگيهاي شعري پروين

پیامدهاي آن را به تصوير مي کشد .پروين از نظر

مهمترين ويژگي شعر پروين تعلیمي بودن اشعار اوست

گرايش به موضوع هاي اجتماعي و سیاسي بي مانند

که خواه داراي مضمون اخالقي باشد يا مضمون

است .او نخستین بانويي به شمار مي رود که سرودن

اجتماعي که البته بخش عمدهاي از اشعارش به

شعر را به انتقاد اجتماعي بدل کرد و به زبان تمثیل و

پندهاي اخالقي او اختصاص دارد .در واقع ميتوان

شیوه مناظره اشعار اعتراض آمیز خود را سرود و

گفت که شعر پروين اعتصامي شعر جهاني انساني است
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با مضمون هايي که به دايره اخالق پیوند مي يابد .به

دروني اصلي از طرف آفريننده آن همراه باشد .در

گونهاي که قدرت و ستم را مورد نقد قرار ميدهد و

حقیقت ادبیات هنگامي به اصالت خود نزديک ميشود

فقر و ناداني را نکوهش ميکند و بر خرد و آزادي انسان

که به دستاوردهاي متعالي رسیده باشد .پروين شاعري

تأکید مي کند و تأثیر ميگذارد .در يک کالم نقد

بیدار و هوشیار بود که با چشمان باز به مسايل جامعه

اجتماعي بخش قابل توجهي از سرودههاي پروين را

مينگريست و با شهامت و جرأت کم نظیر ،سر تسلیم

تشکیل مي دهد که اين نقد اجتماعي با  2وجه عاطفي

در برابر فشارهاي سیاسي و اجتماعي فرود نميآورد و

و منطقي آمیخته است .پروين در مناظره هاي خود با

فريفته رنگ ،بو ،نقش و نگار ظاهري نمي شد .در تاريخ

زبان و بیاني فصیح و رسا انديشه هاي اساسي خود را

شعر زنانه فارسي ،پروين تنها شاعري است که زيباترين

درباره زندگي ،مرگ ،عدالت اجتماعي ،اهمیت واالي

اشعار انتقادي را با نگرشي زنانه سروده است .نقش

دانايي و موفقیت ارايه ميکند.

تعلیم و تربیت در انسانسازي و دغدغههاي پروين
نسبت به اصالح ساختارهاي اجتماعي و اخالقي جامعه
با تاکید بر دين و فرهنگ اسالمي باعث شد تا با نگرش

محور و موضوع اصلي شعر پروين جبر يا تقدير ،بیان و

اسالمي و نگاهي دقیق درد اجتماع خويش را تشخیص

حال توده مردم سالخورده و تهي دست جامعه است.

دهد و براي درمان آن در قالب شعر داروي پند و اندرز

در واقع پروين در اشعار خود آيینه را در برابر مخاطبان

تجويز کند .در واقع هدف پروين از سرودن اين اشعار،

قرار ميدهد و کجي ها و کاستي هاي جامعه و تصوير

تعلیم و تربیت افراد جامعه بود .او قبل از هرچیز شاعر

آنها را نسبت به تعهدات اخالقي نشان مي دهد .آنچه

تعلیم و تربیت و شاعر اخالق به شمار مي رود و اينها

قابل تأمل است ،اهمیت تعالیم و آموزه هاي نهفته در

مبتني بر انديشه عرفاني است .عرفان او هم غیر از

اشعار پروين است .مناظره انسان و موجودات ،رازهاي

تصوف اسالمي که از سرچشمه تعالیم افالطون و مکتب

شگرف حیات انسان ،توصیهها و تعالیم اخالقي که همه

هاي گنوسي و نوافالطوني سرچشمه ميگیرد ،نیست

حکايت از سروده هاي تعلیمي شاعر دارند .شعر پروين

و به همین سبب به مسايل روحي و نجات آن اهمیت

اعتصامي اشعاري جهاني است با مضمون هايي که با

خاص مي دهد.

دايره اخالق پیوند مي يابد و قدرت و ستم را به نقد
مي کشاند.

اخالق براي پروين ،مقدم بر هر امر ديگري است .پروين
اعتصامي شاعره تواناي ايراني و از جمله موارد استثنايي

بررسي تعاليم انساني در اشعار پروين

به شمار مي رود که در ادب آسمان ايران درخشید .او

از آنجايي که شعر پروين جز ادبي تعلیمي محسوب

در دوران حوادث و شکلگیري نهضت مشروطه پا به

ميشود ،بنابراين بايد گفت که ادبیات زايیده فطرت

هستي گذاشت ،دورهاي که جامعه ايران بزرگترين

هنرجو و هنرپرور انسان است و هنگامي به اوج هنر و

نهضت را براي دگرگون کردن نظام اجتماعي پیش رو

زيبايي مي رسد که اين هنر ظاهري و با يک تعهد

داشت و در گذرگاه عبور از سنت و ورود به دنیاي مدرن

6

شماره يکم  ماهنامه اختصاصي شعر و ادبیات داستاني  اسفند ماه 1400

www.takbook.com

ادبيات متعهد

قرار گرفته بود .پروين در دورهاي که ايران سنت و
مدرنیته را توأمان تجربه ميکرد و تا حد زيادي
مدرنیسم رنگ شبه مدرنیسم داشت ،همپاي اين
دگرگونيها به انتقاد از آسیبهاي اجتماعي ،حکومتي
و قضايي پرداخت .در واقع شعر او تجسم از عصر و زمان
وي بود .تالش پروين در اين بود که از طريق اشعار
خود همه را به طرف کمال مطلوب سوق دهد .کمال

سر انجام پروين اعتصامي
سرانجام پروين اعتصامي به بستر بیماري افتاد و پس
از  12روز در  16فروردين  1320به علت بیماري
حصبه چشم از جهان فروبست و در کنار پدري که
محبوبترين فرد زندگي او بود در مقبره خانوادگي
اعتصامي در صحن قم به خواب ابدي فرو رفت.

اخالقي که نوعي تزکیه نفس صوفیان بود .به هر حال
اشعار پروين بیانگر اخالقیات و ايده آلیسم اخالقي
است.

منبع :ايرنا.
خبرگزاري جمهوري اسالمي.

تنديس پروين اعتصامي در منزلاش در تبريز؛ منبع عکس :خبرگزاري ايرنا.
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دارکولییسم ( ) Darkoliismچیست؟
به انتخاب سردبير

دارکولییسم (به فرانسه ،Darkoliisme :به انگلیسي:
)Darkoliismيا جنبش ادبیات متعهد ،در سال
 2015توسط محمدرضا نظري دارکولي نويسنده و
منتقد ادبي ايراني و شاگردان ،دوستان ،همکاران و
پیروان ادبیاتش در ايران و خارج از ايران شکل گرفت.
محمدرضا نظري دارکولي در سال  2015مانیفست يک
جنبش ادبي به نگارش رساند
که  10قانون در خود داشت
و به پیشنهاد دوستان و
همکارانش نام دارکولي
)(Darkoliبر آن نهاده شد
که ضمن اشاره به ادبیات
خاص محمدرضا نظري
دارکولي ،نام روستايي در

دارکولييسم درباره چيست؟
دارکولییسم مکتبي است که از مکاتب پیش از خود
بهرههاي بسیاري گرفته و بر اساس انديشهي بزرگان
ادبیات و فلسفه ميخواهد رويکرد تازهاي به ادبیات
بدهد .اين مکتب انديشهي بسیاري از فیلسوفان از
جمله زکرياي رازي ،خیام ،ولتر ،شوپنهاور ،اسپینوزا،
برتراند راسل ،ژان پل سارتر و آلبر

دارکولييسم زندگي و شادي را زيباترين

کامو را به کار گرفته است.

پديدهي عالم هستي ميشناسد و الزم

دارکولییسم با قانون هفتم خود

ميداند ادبيات با رويکرد هدفمند و تازهاي به

ميخواهد بگويد امروز ضروري

زندگي انسانها و نشان دادن گونههاي

است در انتقاد شجاع و بيپروا

مختلف آن بپردازد .از همينروي،

باشیم و به آساني عملکرد

زيباشناختي را به معنا و محتوا باز ميگرداند.

اشخاص را مورد نقد و بررسي قرار
دهیم ،تا راهي به سوي حل

شهرستان دلفان ايران است
که مردمي مهرپرست داشته است؛ زيرا قوانین جنبش

مسائل کالن بشر بیابیم .مکتب ادبي

دارکولي نیز گسترش مهرورزي میان انسانها را دنبال

دارکولییسم زندگي و شادي را زيباترين پديدهي عالم

ميکند .پس از انتشار مانیفست جنبش (مکتب)

هستي ميشناسد و الزم ميداند ادبیات با رويکرد

دارکولي و در دسترس عموم قرار گرفتن آن ،اين

هدفمند و تازهاي به زندگي انسانها و نشان دادن

جنبش از سوي پیروانش ،مکتب ادبي دارکولییسم

گونههاي مختلف آن بپردازد .از همینروي،

خوانده شد .قوانین دهگانهي مکتب ادبي دارکولییسم

زيباشناختي را به معنا و محتوا باز ميگرداند.

به محتواي آثار ادبي ميپردازد و در مقابل فرمالیسم

مکتب ادبي دارکولییسم در قانون ششم خود تاکید

روسي که زبان فیزيکالیستي دارد با جديت برخواسته

کرده که نويسندگان دارکولییست آزاد هستند هر گونه

است .دارکولییسم نقطهي مقابل فرمالیسم است و

متد نگارشياي داشته باشند و قوانین دارکولییسم فقط

ميکوشد جايگاه ارزندهاي براي مسئولیت اجتماعي در

به موضوع و محتواي آثار ادبي توجه دارد.

ادبیات به وجود آورد.
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 Darkoliismانتخاب است و دل مشغولي هرمنوتیک

وجدان جهانشمول است و همهجا وجدان با رسوم

دارد .در آثار دارکولییسمي ،تعاون مبتني بر تساوي

قبیلهاي سازگاري دارد ،در عین حال وجدان نیرويي

همهي قوانین وجود ندارد ،بلکه متناسب موقعیتها،

مطمئن در مقابل شر است .همهي آدمها بر گردن
همديگر حق دارند .هیچکسي به

هرکدام از قوانین در اثر قالب
ميشوند و ديگر قوانین هم با

همهي آدمها بر گردن همديگر

تنهايي نميتواند انسان باشد ،بلکه

ورودي پذيرفتني و مناسب

حق دارند .هيچکسي به تنهايي

انسان بودن ما وابسته به ارتباط

محتواي

اثر،

به

وجه

دارکولییسمي آن توان ظهور
ميبخشند .دارکولییسم در
قانون چهارم مانیفست خود،

نميتواند انسان باشد ،بلکه
انسان بودن ما وابسته به ارتباط
وجوديمان با ديگران است.

وجوديمان

با

ديگران

است.

فرمالیستها با توجه نهادن صرف به
صورت زباني کلمات و دوري جستن
از معنا ،گويي ارابه را جلوي اسب

وجدان را بهترين تکیهگاه براي بشر معرفي ميکند.

بستهاند؛ از همینروي ،قادر به هیچگونه حرکت

اين مکتب ميگويد:

صحیحي نميباشند.

9
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مانیفست دارکولییسم
پیشگفتار :
آرزوي همیشگي من اين است که جهان خالي از جنگ و
ظلم گردد .چنان که همه باهم دوست باشیم و تنهايي از
میان برود .از اين رو رمان مرگ همسايه را نوشتم و محرک
جنبش ادبي دارکولي شدم .در اينجا از تمامي نويسندگان
جهان خواهش ميکنم به ياري اين جنبش بیايند و با
نگارش آثارشان اين پیماننامه را گسترش دهند! چون
ادبیات به چنین پیمان نامهاي احتیاج دارد.
محمدرضا نظري دارکولي

طراح لوگو :حسين ابراهيمي گلباغي.

ايران ،تهران ،بهار  1394خورشیدي ،برابر با 2015
میالدي.
پیماننامهي جنبش ادبي دارکولي شامل ده بند
ميشود که به شرح زير هستند:
-1

لوگو مکتب ادبي دارکولييسم

خواهان تقويت و گسترش دوستي ميان آدميان،
دوستي بشر با حيوانات و طبيعت.

شرح بندهاي پيماننامهي جنبش ادبي دارکولي:
 -1خواهان تقويت و گسترش دوستي ميان
آدميان ،دوستي بشر با حيوانات و طبيعت.
جنبش ادبي دارکولي ،تقويت و گسترش صلح جهاني
را مهمترين آرمان و هدف خود قرار داده است .جنبش
ادبي دارکولي وضعیت کنوني جهان را ناآرام و تاسف

-2

جهان وطني.

-3

ضد نژادپرستي و تعصبات مذهبي.

-4

تکيه به وجدان.

در اثر کمرنگ شدن مهرورزي و دوستي به وجود

-5

آزادي در بيان.

ميآيد .جهان امروز پر از درگیريهاي فردي ،قومي،

-6

آزادي در بکارگيري متدها و سبکهاي نگارشي.

سیاسي و عقیدتي است .جنگ تنها زماني معنا

-7

انتقاد شجاعانه.

برانگیز ميداند .براي هرکسي روشن است که
بزرگترين بحران بشر امروز ،تنهايي است .تنهايي نیز

نمييابد که فردي به ديگري آسیب جسماني برساند
يا در اثر درگیريهاي تن به تن و گروهي ،خوني

 -8از خود گذشتگي.

ريخته شود ،بلکه خودخواهي نیز نوعي جنگ با

-9

راستيخواهي.

ديگران است! به واقع تمامي جنگهاي بزرگ از

-10

برابري آدمها.

خودخواهي برميخیزند .جنبش ادبي دارکولي دنیايي
بدون جنگ ميخواهد .يعني دنیايي که در آن
10
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خودخواهي نباشد ،ديگر گريزي و ديگر ستیزي

ادبي دارکولي تالش دارد به همگان تذکر دهد که

نباشد؛ در مقابل ،دنیايي سرشار از مهرورزي ،ديگر

هرگونه تعصب مذهبياي که منجر به درگیري میان

دوستي و ديگرخواهي باشد .نويسندگان جنبش ادبي

دو گروه ،يا انزواي گروهي هرچند کوچک و حتي يک

دارکولي براي گسترش صلح جهاني مي نويسند .از

نفر از مردم جهان شود ،غیر انساني و ناپاک است.

جنگها و ديگرآزاريها انتقاد ميکنند و با نگارش

 – 4تکيه به وجدان.

تاثیر بگذارند؛ تا رفتهرفته مهرورزي و صلح جهاني

جنبش ادبي دارکولي عقیده دارد،

گسترش يابد .جنبش ادبي دارکولي ،همچنین آسیب

محکمهاي است که احتیاج به قاضي ندارد .و وجدان را

رساندن بشر به طبیعت و ديگر جانداران وحشي را

معیار سنجش نیکيها و بديها قرار ميدهد.

ناشايست و خالف خواستگاه وجودي او ميداند؛ به

نويسندگان دارکوليگرا هیچگاه نبايد با معیارهاي

همین سبب نويسندگان اين جنبش در آثارشان،

ديگري که میان انواع بشر شکاف مياندازند ،براي نمونه

دوستي بشر با حیوانات و طبیعت را تبلیغ مي کنند.

سبکها ،دينها ،فلسفهها و سنتهاي خاص قومي ،به

خود تالش مينمايند بر انديشه و رفتار مردم جهان

وجدان ،تنها

تحلیل درماندگيهاي مهم بشر پردازند و با بهرهگیري

 -2جهانوطني.

از آنها اظهارنظر کنند .ما عقیده داريم ،وجدان ميتواند

نويسندگان جنبش ادبي دارکولي در هر نقطهاي از دنیا

بهترين معیار براي سنجش درستي و نادرستيها باشد.

که باشند خود را محدود به جغرافیاي خاصي از جهان

 – 5آزادي در بيان.

ميشناسند؛ تمامي نقاط جهان را به يک میزان دوست

نويسندگان دارکوليگــرا ،آزادي قلـم را همیشه بـراي

دارند و در آثارشان دربارهي هرکجاي دنیا که الزم باشد

خود پايــدار ميدانند و به آساني دربارهي اشخاص،

سخن ميگويند و خود را زباني ميدانند که وظیفه دارد

دولتها ،دينها ،انديشهها ،گرايشها و رسومات بزرگ

پیامهاي مردم جهان را با صداي بلند بیان کند.

مردم جهان مينويسند .جنبش ادبي دارکولي در راه

نميدانند و سراسر جهان را وطنِ زادگاه خودشان

 - 3ضد نژاد پرستي و تعصبات مذهبي.

بیان حقیقت از هیچ مانع و نیروي مخالفي نميهراسد
و نويسندگان دارکوليگرا به آسانيِ نگارشِ نام خود بر

جنبش ادبي دارکولي هرگونه نژادپرستي و تعصبات

پاکت پست ،نام اشخاص مهم جهان را در کتابهايشان

خطرناک مذهبي را ناشايست و به دور از ارزشهاي

ذکر ميکنند .جنبش ادبي دارکولي در بیان هرگونه

زيباي انساني ميداند .جنبش ادبي دارکولي همهي

موضوعي که به گسترش صلح جهاني و بازپسگیري

انسانهاي دنیا را با رنگها ،نژادها ،وضعیتها و

حقوق پايمال شدهي محرومان جهان از گروههاي

دينهاي گوناگونشان ،با هم برابر و محترم مي داند.

مستبد کمکي نمايد ،آزاد است.

نويسندگان اين جنبش در آثارشان نژاد پرستيها را
محکوم کرده و غیر انساني نمايش ميدهند .جنبش
11
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 –6آزادي در بکارگيري متدها و سبکهاي

جنايتکاران بزرگ ،که به سبب در دست داشتن

نگارشي.

قدرت و امکانات تبلیغاتي ،از خود چهرههاي بي آزاري

جنبش ادبي دارکولي با هدف گسترش انديشههاي
ديگردوستي،
عدالتخواهي،

از

مهرورزي،
جهانوطني،

خودگذشتگي،
آزاديبیان

و

راستيخواهي میان مردم جهان به وجود آمده است.
اين جنبش براي جهتدهي به جهاننگري نويسندگان
درتعیین پیام و درونمايهي آثارشان فعالیت ميکند .از
اينرو نويسندگان جنبش ادبي دارکولي در بکارگیري
متدها و سبکهاي نگارشي گذشته ،حال و آينده آزاد
هستند .براي نمونه ،کساني که به روش سیال ذهن يا
سوررئال و هر گونهي ادبي ديگري نگـارش مـيکنند،
ميتوانند با پذيـرش پیماننامهي جنبش ادبي
دارکولي ،روش نگارشي خود را به خدمت اين
پیماننامه درآورند .جنبش ادبي دارکولي از تمامي
سبکها و روشهاي نگارشي گذشته ،حال و آينده
بهره ميگیرد و پیماننامهي اين جنبش تنها مربوط
به موضوع و پیام کتابها است.

ميسازند و تودهي مردم نیز ناآگاهانه فريب ميخورند
را به آسانيِ نگارش يک کتاب مورد انتقاد قرار دهیم
و روسیاهشان کنیم .نويسندگان جنبش ادبي دارکولي
خود را قرباني بهتر شدن جهان ميکنند .جنبش ادبي
دارکولي عقیده دارد ادبیات بايد

بيپرواتر سخن

بگويد .در رمان مرگهمسايه که سرآغاز جنبش ادبي
دارکولي است ،ميتوانید بندهاي پیماننامهي جنبش
ادبي دارکولي را اجرا شده ببینید .در اين رمان هري
ترومن ،ريیس جمهور وقت آمريکا ،زماني که اين
کشور به ژاپن حملهي اتمي کرد ،مورد انتقاد شديد
قرار گرفته است .در جايي از رمان ميبینید... :
«سیاست چقدر کثیف است! رئیس جمهور يک ملت
در حالي که نیمي از حواسش به خانه رفتن است
فرمان يک جنگ را صادر ميکند .هیچ فکرش را هم
مشغول نميکند چه شمار آدمهاي بيگناهي کشتار
ميشوند .پس از صدور فرمان هم فرماندههان جنگ
بيدرنگ انجام وظیفه ميکنند ،بدون هیچ درک و

 – 7انتقاد شجاعانه.

درايتي از پیامدهاي آن؛ يا اگر آگاهي هم داشته باشند

نويسندگان دارکوليگرا در انتقاد بي پروا هستند .يکي

بيتوجه به آن ،فقط دستور را اجرا ميکنند( ...».

از روشهاي ويژهي جنبش ادبي دارکولي در انتقاد از
کنشهاي نادرست بشر ،اين است که نام دقیق
اشخاص را در کتابها ذکر ميکند و با زيرکي تمام،
حین انتقاد از آنها ،دشنام نثارشان مينمايد.
نويسندگان جنبش ادبي دارکولي هنگام انتقاد از
شخصیتهاي نادرست ،آزاد هستند به آنها دشنام
بدهند .ما براي دفاع از حقیقت ،عدالت و حقوق بشر،
بددهاني هم ميکنیم .چراکه ميخواهیم ديکتاتورها و
12

رجوع کنید به رمان مرگهمسايه ،محمدرضا نظري
دارکولي ،انتشارات شرکت کتاب لس آنجلس .)2014
 – 8از خودگذشتگي.
جنبش ادبي دارکولي عقیده دارد که راز گسترش و
پايداري دوستي وجود روحیهي از خود گذشتگي
است .چرا که فرهنگها ،باورها ،ساليق و سطح آگاهي
مردم گوناگون است .از اينرو الزم است براي برقراري
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و پايداري دوستي ياد بگیريم از خودگذشتگي کنیم.

برخواسته است و ميخواهد از اين مردمان محروم

نويسندگان جنبش ادبي دارکولي از خودگذشتگي را

دفاع کند .جهان بايد به سوي تعادل برود! نويسندگان

بسیار مهم ميدانند و در آثارشان اهمیت باالي آن را

دارکوليگرا براي دفاع از حقوق انساني مردم محروم

نمايش ميدهند.

جهان داستان و رمان مينويسند و زندگي ناگوارشان

 – 9راستي خواهي .

را به تصوير ميکشانند تا شايد جهانیان شرمشان
بگیرد و به ياد آورند که تمامي انواع بشر با هم برابر

زرتشت ،پیشواي ايرانیان گفته است« :راه در جهان

هستیم و اعضاي يک خانوادهايم .بايد کساني که

يکي است و آن راه راستي است .».جنبش ادبي

نميدانند را بیاموزيم ،همهي آدمها بر گردن همديگر

دارکولي عامل اصلي جنگها ،جنايتها ،ظلمها و

حق دارند.

نابرابريهاي جهان را دوري بشر از راستي ميداند.
اگر مردم با همديگر راست سخن بگويند بيشک
جامعه رو به آسايش خواهد رفت .مردم جهان
شوربختانه از راستي دور شدهاند.

جنبش ادبي

جنبش ادبي دارکولي ميخواهد شعر معروف سعدي
شیرازي ،شاعر بزرگ ايراني را به مردم جهان
گوشزدکند.

دارکولي تنها راه آسايش جهان را راستي ميداند و

سعدي بزرگ مي گويد:

تمامي مسیرهاي غیر راستي را بیراهه مي شناسد .از

بني آدم اعضاي يک پیکرند  /که در آفرينش ز يک گوهرند

اينرو نويسندگان اين جنبش در آثارشان حقیقتهاي
ناگفته مانده را با شجاعت بیان ميکنند و اهمیت
باالي راستي را تبلیغ مينمايند .الزم به ذکر است ،در

چو عضوي به درد آورد روزگار  /دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت ديگران بيغمي  /نشايد که نامت نهند آدمي

اين پیماننامه منظور از راستي ،رئالیسمنويسي نیست!

تذکر :پیماننامهي جنبش ادبي دارکولي در ده بند باال

بلکه نويسندگان ميتوانند در قالب داستانهاي

بسته شده است .رمان مرگهمسايه را جهت رسمیت

سوررئالیستي ،سمبلیستي و يا رئالیسمجادويي نیز از
راستي بنويسند و آن را تبلیغ کنند.
 - 10برابري آدمها.

يافتن اين پیماننامه ،براي نويسندگان و منتقدان ادبي
گرامي نوشتهام که ده بند پیماننامه در آن رعايت شده و
به واقع اين رمان سرآغاز جنبش ادبي دارکولي است .اين
رمان توسط انتشارات شرکت کتاب لس آنجلس منتشر

جنبش ادبي دارکولي تمامي انسانها را از نظر حقوق

شده است.

زندگي با هم برابر ميداند .جنبش ادبي دارکولي از

با آرزوي آسايش و صلح پايدار براي مردم جهان!

وضعیت ناگوار مردم فقیر جهان به خروش آمده است.

محمدرضا نظري دارکولي.

چرا در کشور هايي ،سطح رفاه باال و مناسب است،
درحالي که روزي هزاران نفر از مردم فقیر جهان از
گرسنگي

ايران ،تهران  -بهار  1394خورشیدي برابر با  2015میالدي.

ميمیرند؟! جنبش ادبي دارکولي
13
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کاريکاتور ضد جنگ با موضوع معرفي مکتب ادبي دارکولييسم؛ اثر استاد کامبيز درمبخش ،سال  2015ميالدي.

کاريکاتور ضد جنگ با موضوع معرفي مکتب ادبي دارکولييسم؛ اثر استاد کامبيز درمبخش ،سال  2016ميالدي.
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چندين جايزه بینالمللي جنبي ديگر بوده و داور مدعو
چند نمايشگاه بزرگ بینالمللي کاريکاتور بود .او
همچنین نشان شوالیه را از سفارت فرانسه در آبان
 1393دريافت کرد .او نخستین هنرمند هنرهاي
تجسمي در ايران است که اين جايزه را دريافت کرد.
بسیاري از آثار درمبخش به موزههاي معتبر جهان راه
استاد کامبيز درمبخش – منبع تصوير :ايرنا.

پیدا کردهاند .موزه هنرهاي معاصر تهران ،فرهنگستان
هنر خانه صبا ،کتابخانه ملي ،مان هنر نو ،موزه
سنديکاي گرافیستهاي ايران ،موزه آوينیون پاريس،

آشنايي مختصر با استاد کامبیز درمبخش

موزه کاريکاتور بازل در سوئیس ،موزه کاريکاتور گابروو

کامبیز دِرَمبخش ( 8خرداد  15 – 1321آبان )1400

در بلغارستان ،موزه هیروشیما در ژاپن ،موزه ضد جنگ

طراح ،کاريکاتوريست و گرافیست ايراني بود .او برنده
چندين جايزه بزرگ معتبر جهاني بود و چندين
نمايشگاه مستقل از آثارش در کشورهاي مختلف جهان

يوگسالوي ،موزه کاريکاتور استانبول در ترکیه ،موزه
کاريکاتور ورشو در لهستان و مجموعه شهرداري شهر
فرانکفورت آلمان نمونه اين موزهها هستند.

برگزار شد .او برادر کیومرث درمبخش بود.
کامبیز درمبخش در سال  1321در شیراز زاده شد .او

کامبیز درمبخش چندين کتاب در زمینه تصويرسازي

فارغالتحصیل هنرستان هنرهاي زيباي تهران بود.

و کاريکاتور ،چاپ و منتشر کردهاست .بدون شرح ،دفتر

کامبیز درم بخش از  14سالگي همکاري خود را با

خاطرات فرشتهها ،کتاب کامبیز (در ايتالیا منتشر شد)،

نشريات ايراني از جمله توفیق آغاز کرد و با ديگر

کتابهاي

ايران،

مطبوعات ايراني و خارجي همچون نیويورک تايمز،

طنزانديشان امروز ايران در خارج از کشور ،میازار موري

اشپیگل ،نبل اشپالتر کارش را ادامه داد .در مجموع

که دانهکش است ،المپیک خنده ،سمفوني خطوط ،اگر

بیش از  60سال با مطبوعات ايران و جهان همکاري

داوينچي مرا ديده بود ،نمونه اين آثار هستند.

مشترک

طنزانديشان

امروز

مستمر داشته و مدتي نیز در دانشکده هنرهاي زيباي
دانشگاه تهران ،هنر کاريکاتور را آموزش داد.
استاد درمبخش فعالیتهايي در زمینه تبلیغات
(طراحي روي جلد کتاب) ،تصويرگري کتاب کودک،
استاد کامبیز درمبخش برنده جايزه از بزرگترين و

پوستر ،فیلم کوتاه ،کارت پستال ،تقويم و مشابه آنها

معتبرترين مسابقات بینالمللي کاريکاتور ژاپن ،آلمان،
ايتالیا ،سوئیس ،بلژيک ،ترکیه ،برزيل ،يوگسالوي و
15
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دارد و از سال  1386به بعد وارد عرصه ساخت

در تاريخ پنجشنبه  12مهر  1397در مراسم پاياني

پويانمايي نیز شد.

ششمین «جشنواره بینالمللي هنر براي صلح» ،نشان

او همراه با پسرش رامین در اين زمینه فعال بود که
نتیجه اين همکاري ،ساخت چندين فیلم انیمیشن
کوتاه از جمله مجموعه «دلقکها» ست.

عالي «هنر براي صلح» به کامبیز درمبخش و  3هنرمند
ديگر اهداء شد.
استاد کامبیز درمبخش به دلیل ابتال به ويروس کرونا،
از  10آبان  1400در بخش مراقبتهاي ويژه

کامبیز درمبخش بیش از  50نمايشگاه انفرادي در
داخل و خارج از کشور برگزار کرد و در  100نمايشگاه

بیمارستان آتیه تهران بستري شد و  15آبان  1400در
سن  79سالگي درگذشت.

جمعي داخلي و خارجي حضور داشت .از جمله
نمايشگاههاي آثار وي ميتوان به نمايش مجموعه
کاريکاتورهاي متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملي
ايران اشاره کرد که در سال  1397به مناسبت هفته
کتاب و کتابخواني ،در موزه کتاب و میراث مستند ايران
برگزارشد.
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توضیحات استاد محمدعلي اسالمي ندوشن با موضوع معرفي دارکولییسم
به انتخاب سردبير
اين مطلب خالصه ي گفت و شنودي است با استاد

ماندگار شود  .مکتب ادبي دارکولییسم با راهنمايي ،

محمد علي اسالمي ندوشن ،در يک جلسه انجام

نوشتن ،گفتن ،اجتماع و سخنراني مي تواند مردم را به

گرفت و مبتني بود بر اين اشاره که جامعه ي امروز

سوي خود بکشاند .اين زحمات هدر نخواهد رفت و

نياز به قانون و اخالق هردو دارد  ،و قانون تنها کافي

نتیجه هايش بزرگ خواهد بود .بايد همچنان گام

نيست .

برداشت! نبايد نا امید شد! نبايد گذاشت اين شعله

مکتب ادبي دارکولییسم برنامه اي اخالقي در نظر دارد
که مطرح کرده و مستلزم کوشش گروه جواني است که
دنبال اين کار هستند ؛ من آرزوي موفقیت برايشان
دارم ! براي اينکه ايران امروز بیش از هر چیزي احتیاج
به اخالق دارد  ،تا بنیاد يک جامعۀ مترقي و در عین

خاموش شود! شعله اي که با خودبیني ،خودخواهي،
بي اعتنايي به همنوع و جنگ مقابله مي کند .راه اين
مکتب دشوار اما پیروزي اش امکان پذير است  .پیام
من به نويسنده هاي پیرو مکتب ادبي دارکولییسم اين
است :

حال سالم بتواند بريزد؛ و قبل از هر چیز وجدان کار و

ـ شما از اينکه يک راه درست در پیش گرفته ايد بايد

اخالقیات مورد نیاز آن است که امیدوارم از حرف و

قوت قلب و آسايش وجدان داشته باشید .خودتان

آرزو به عمل در آيد! مهرورزي مستلزم يک جامعۀ آگاه

راهتان را پذيرفته و راضي باشید! به نظر ديگران نگاه

و آرام است .شوربختانه دنیاي جديد همه چیز را از

نکنید که پذيرا هستند يا نیستند .هر کسي پیش از هر

چشم يک نوع تحول اقتصادي اجتماعي مي بیند،

چیز بايد خودش راه خود را قبول داشته و وجدان خود

تحول اخالقي کمتر مورد نظرش است  .مردم بايد با

را راضي کرده باشد .اين خود بهترين پاداش است که

هم و در کنار هم زندگي کنند و اين عالوه بر يک

آدم نقداً بدست مي آورد ـ با آرزوي پیروزي براي

اجتماع سالم ،نوعي وجدان عمومي و اخالقیات هم الزم

مکتب ادبي دارکولییسم !

دارد که افراد درواقع با هم رايگان باشند ،با محبت به
همديگر نگاه کنند .تنها ادب ظاهري کافي نیست براي
اين موضوع ؛ بلکه يک نوع همدلي و هم فکري دروني

محمد علي اسالمي ندوشن
تهران ـ دهم آذر ماه .1394

هم الزم است که مکتب ادبي دارکولییسم براي ترويج
و تقويت اين نیکي ها گام برمي دارد .اين کوشش ها
بي تاثیر نیست .البته در بین جنجال هاي اقتصادي
مردم امروز ،شايد به کنار رانده شود ،اما نبايد نا امید
شد و مي تواند در عرصۀ زندگي همه تاثیرگذار باشد و
17
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توضيحات و دستخط استاد محمدعلي اسالمي ندوشن با موضوع معرفي مکتب ادبي دارکولييسم.
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آشنايي با استاد محمدعلي اسالمي ندوشن
به انتخاب سردبير
محمدعلي اسالمي نُدوشَن (زاده  3شهريور

«چشمه» (مجموعه شعر) ،تهران :تابان.1335 ،

 1303خورشيدي در ندوشن) شاعر ،منتقد،

«ايران را از ياد نبريم» (مجموعه مقاالت) ،تهران :مجله

نويسنده ،مترجم و پژوهشگر ايراني است.

يغما.1340 ،
«اَبرِ زمانه و اَبرِ زلف» (نمايشنامه) ،تهران :راهنماي
کتاب.1342 ،

يادمان ها
در  17آبان  1399با حضور رئیس کمیسیون فرهنگي
و اجتماعي شوراي شهر تهران ،شهردار منطقه  6و

«به دنبال سايه هماي» (مجموعه مقاالت) ،تهران:
يغما.1344 ،

شخصیتهايي چون کامیار عابدي ،فريدون مجلسي،

«ايران را از ياد نبريم» (مجموعه مقاالت) ،تهران :يغما،

علي غیاثي ندوشن و … خیابان شاهد سابق مابین

بيتا.

خیابان قدس و وصال شیرازي به نام محمدعلي اسالمي
ندوشن تغییر يافت و سرديس اسالمي ندوشن نیز در
تقاطع اين خیابان و خیابان وصال نصب شد .قبل از
اين نیز میداني به نام اسالمي ندوشن در زادگاهش
ندوشن به نام او شده بود .هم چنین شوراي شهر يزد

«افسانه و افسون» (داستان) ،با نام مستعار م .ديدهور،
تهران :جوانه.1345 ،
«جام جهانبین» (مجموعه مقاالت ادبي) ،تهران:
کتابخانه ايرانمهر.1346 ،

در سال  99بلواري را در محله صفايیه حدفاصل بلوار

«زندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامه» ،تهران :انجمن

شهید قندي و بلوار شهید دشتي به نام دکتر اسالمي

آثار ملي.1348 ،

ندوشن نامگذاري نمود.

«داستان داستانها :رستم و اسفنديار در شاهنامه»،
تهران :انجمن آثار ملي.1351 ،
«صفیر سیمرغ» (يادداشتهاي سفر) ،تهران :توس،

کتاب شناسي

.1352

تاليف
«گناه» (مجموعه شعر) ،بيجا :بينا.1329 ،

19
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«آواها و ايماها» (مجموعه مقاالت ادبي) ،تهران :توس،

«سخنها را بشنويم» (مجموعه مقاالت) ،تهران:

.1354

شرکت سهامي انتشار.1369 ،

«فرهنگ و شبهفرهنگ» ،تهران :توس1354 ،؛ بخش

«سرو سايهفکن :دربارهٔ فردوسي و شاهنامه» ،با

اول کتاب منتشرشده در مجله يغما.1349 ،

خطاطي غالمحسین امیرخاني ،تهران :انجمن

«در کشور شوراها :يادداشتهاي سفر اتحاد جماهیر
شوروي» ،تهران :توس.1354 ،
«درباره آموزش» ،تهران :توس.1356 ،
«پنجرههاي بسته» (مجموعه چند داستان) ،تهران:
توس.1357 ،
«گفتیم و نگفتیم» (مجموعه مقاالت) ،بيجا1354 ،؛
تهران :يزدان.1362 ،
«نوشتههاي بيسرنوشت» ،تهران :جاويدان.1356 ،
«ذکر مناقب حقوق بشر در جهان سوم» ،تهران :توس،
.1357
«گفتگوها (مجموعه گفتوشنودها)» ،تهران :توس،
.1357
«ديدن دگرآموز شنیدن دگرآموز (گزيده شعرهاي
محمد اقبال)» ،انتخاب و مقدمه ،تهران :امیرکبیر،

خوشنويسان ايران.1370 ،
«ايران ،لوکِ پیر» بههمراه ترجمهٔ نمايشنامه
«ايرانیان» آسیخلیوس [آيسخولوس] (آشیل) ،تألیف و
ترجمه ،تهران :پرواز.1370 ،
«نامهٔ نامور :گزيده شاهنامه فردوسي» ،انتخاب و
توضیح ،تهران :سخن.1370 ،
«آويزه سخنها» (افزوده به کتاب «سخنها را
بشنويم») ،تهران :شرکت سهامي انتشار.1371 ،
«آزادي مجسمه» (دربارهٔ اياالت متحده امريکا)،
تهران :يزدان.1373 ،
«مرزهاي ناپیدا» (مجموعه مقاالت) ،تهران :يزدان،
.1376
«ايران و يونان در بستر باستان» (ايران ،لوکِ پیر،
«ايرانیان» از آيسخیلوس ،ايران و يونان به گواهي
شاهنامه و ايلیا) ،تألیف و ترجمه ،تهران :شرکت سهامي

.1357

انتشار.1378 ،

«کارنامه سفر چین» ،تهران :امیرکبیر.1362 ،

«ايران چه حرفي براي گفتن دارد؟» ،تهران :شرکت

«روزها :سرگذشت» ،چهار جلد ،تهران :يزدان–1385 ،

سهامي انتشار.1378 ،

.1363

مثنوي معنوي ،مولوي ،مقدمه ،با خطاطي علي

«ماجراي پايانناپذير حافظ (نقد ادبي)» ،تهران:

سجادي ،تهران :انجمن خوشنويسان ايران.1379 ،

يزدان.1368 ،
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«کارنامه چهلساله :گزيده نوشتهها در زمینه اجتماع و

«ديروز ،امروز ،فردا» (مجموعه مقاالت مجلهٔ هستي)،

فرهنگ از سال  1337تا  ،»1377تهران :يزدان،

تهران :شرکت سهامي انتشار.1388 ،

.1380

«گفتن نتوانیم نگفتن نتوانیم» ،تهران :شرکت سهامي

«هشدار روزگار و چند مقاله ديگر» ،تهران :شرکت
سهامي انتشار.1380 ،

انتشار.1392 ،
«ديباچهها :برگرفته از کتابهاي دکتر محمدعلي

«ناردانهها :گزيدهاي از رباعيهاي فارسي» ،مقدمه،

اسالميندوشن» به اهتمام حسین مسرت ،تهران:

انتخاب و توضیح ،تهران :نغمه زندگي.1381 ،

شرکت سهامي انتشار.1392 ،

«چهار سخنگوي وجدان ايران (فردوسي ،مولوي،

«شهرزاد قصهگو» ،تهران :شرکت سهامي انتشار،

سعدي ،حافظ)» ،تهران :قطره.1381 ،

]6[.1392

«ايران و جهان از نگاه شاهنامه» ،مقدمه ،شرح و

«برگريزان» (مجموعه مقاالت) ،تهران :يزدان.1394 ،

توضیح ،تهران :امیرکبیر.1381 ،
«باران نه رگبار :گزارشي از چهل و دو کتاب» ،تهران:
نغمه زندگي.1382 ،

«سرو سخنگو :تکبیتهايي از چهار شاعر بزرگ
ايران» ،گزينش و مقدمه ،تهران :يزدان.1394 ،
«ياد ياران :نامهها» ،تهران :يزدان1394 ،

«تأمل در حافظ :بررسي هفتادوهفت غزل در ارتباط با
تاريخ و فرهنگ ايران» ،تهران :يزدان]5[.1382 ،
«بازتابها» (سفرنامه) ،تهران :آرمان.1383 ،

ترجمه
«بهترين اشعار هنري النگفلو» ،تهران :سخن.1337 ،
«شور زندگي :ماجراي زندگي ونسان ونگوگ نقاش

«يگانگي در چندگانگي» ،تهران :آرمان.1383 ،

هلندي» (عنوان چاپ اول :سوز زندگي) ،ايروينگ استون،

«از رودکي تا بهار :دربارهٔ بیستودو شاعر بزرگ

تهران :سخن.1338 ،

ايران» ،تهران :نغمه زندگي.1383 ،

«مالل پاريس و برگزيدهاي از گلهاي بدي» ،شارل بودلر،

«کلمهها» (کلمات قصار) ،تهران :واژهآرا.1387 ،
«بهار در پايیز :سفینه هفتادوهفت رباعي» ،تهران:

تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.1341 ،
«عمر خیام» ،هارولد لمب ،تهران :امیرکبیر.13×× ،
«آنتونیوس و کلئوپاترا» ،ويلیام شکسپیر ،تهران :يزدان،

يزدا.1388 ،
«راه و بيراه» (مجموعه مقاالت) ،تهران :شرکت

.1363
«پیروزي آينده دموکراسي» ،توماس مان ،جامي136 ،

سهامي انتشار.1388 ،

منبع :ويکي پديا
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گفت و گو
اين بخش از مجله به درج گفتگو با بزرگان فرهنگ و هنر اختصاص مي يابد که در اين شماره نيز به بررسي
نظرات استاد گرامي و فرهيخته ،جناب آقاي دکتر بهرام مقدادي مي پردازيم.

مراسم بزرگداشت دکتر مقدادي در گروه ادبيات فارسي شوراي بررسي متون -منبع تصوير :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
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گفتگو با دکتر بهرام مقدادي – ادبیات براي سرگرمي نیست
علي عظيمي نژادان ،تاريخ انتشار :آذر  97منبع :وبسايت ادبي هنري حضور

قسمتي از مصاحبه جناب آقاي عظيمي نژادان با

تالیفي نقد ادبیات در ايران است که هیچ کس اعم از

دکتر بهرام مقدادي:

نويسنده و منتقد از رجوع به آن بي نیاز نیست .در اين
گفت و گو ضمن اينکه سعي شده است که زوايايي از

مقدمه

زندگي فکري دکتر مقدادي در دوران مختلف به تصوير

دکتر بهرام مقدادي (متولد  1319در رشت) در زمره

کشیده شود با جنبه هايي از رويکرد وي نسبت به

جدي ترين منتقدان ادبي و استادان رشته زبان و

ادبیات انگلیسي-آمريکايي و ادبیات ايراني با تکیه بر

ادبیات انگلیسي در ايران است.او نخستین کسي در

آثارش نیز آشنا مي شويم.قسمتي از اين گفت و گو

ايران محسوب مي شود که از دانشگاه معتبري مانند

پیشتر در روزنامه اعتماد مورخ  18آذرماه  1397در

دانشگاه کلمبیا نیويورک،دکتراي زبان و ادبیات

روزنامه اعتماد چاپ شده است.

انگلیسي دريافت کرده است.وي از سال  1348تا میانه
دهه  80شمسي در دانشگاههاي مختلف ايران از جمله
دانشگاه تهران و عالمه طباطبايي واحدهاي مختلف

اولين داستان هايي که توجه شما را جلب کردند
کدام داستان ها بودند؟

مرتبط با اين رشته را آموزش داده و بسیاري از

يکي داستان «قفس» بود نوشته صادق چوبک که

دانشجويان وي اکنون از مهمترين و موثرترين

درمجموعه«انتري که لوطي اش مرده بود» به چاپ

منتقدين،پژوهشگران و مترجمان اين مرز و بوم

رسید و ديگري داستان «گیله مرد» بزرگ علوي.در

محسوب مي شوند کساني چون:ابوالقاسم اسماعیل

داستان قفس،چوبک با زيبايي شگفت انگیزي زندگي

پور،فرزانه طاهري،مشیت عاليي،علي بهبهاني،حسین

وسرنوشت رقت بار تعدادي مرغ،خروس و جوجه را در

پاينده و…وي داراي کتاب ها و مقاالت فراواني نیز چه

میان انبوهي از زباله و کثافت دريک قفس مرغ فروشي

در عرصه تالیف و چه عرصه ترجمه است که از

به تصوير کشیده بود ومي توان گفت که در اين داستان

مهمترين کتاب هايش مي توان به:دانشنامه نقد ادبي(از

به صورت سمبولیک،وضعیت نابسامان ايران در اواخر

افالطون تا به امروز)،کیمیاي سخن( 15گفتار درباره

دهه  1320ترسیم شده بود به طوري که مي شود گفت

ادبیات ايران و جهان)،هدايت و سپهري،شناخت کافکا

که آن مرغ و خروس و جوجه ها استعاره اي از جامعه

و ترجمه رمان سه جلدي شرق بهشت از جان اشتاين

و مردم آن روزگار بودند که به زعم نويسنده در يک

بک و ترجمه يادداشت هاي کافکا و رمان آمريکا کافکا

فضاي محدود ،بسته و گنديده و در يک وضعیت

اشاره کرد .کتاب دانشنامه ادبي او که اينک به چاپ

انفعالي زندگي مي کردند و کل داستان ،نشان گر

دوم رسیده است در زمره مهمترين دايره المعارف

بدبیني نويسنده نسبت به آينده جامعه و مردم است
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که رهايي از اين قفس و اينفضاي گنديده تنها با

استادان مختلف ادبيات انگليسي به رمان

مرگ امکان پیدا مي کند که به صورت دستي نمايان

هکلبري فين داشتند و در بسياري از کالس هاي

مي شود که از بیرون قفس،گاه يکي از مرغ ها و خروس

دانشگاه ازمتن اين کتاب مثال هاي فراواني مي

ها را مي ربايد.الزم به ذکر است هنگامي که من در

زدند و اهميت ويژه اي براي کتاب قايل بودند

سال  1979میالدي به دعوت دانشگاه واشنگتن در
شهر سیاتل آمريکا،ادبیات تطبیقي را در مقاطع فوق
لیسانس و دکترا آموزش مي دادم،تعدادي از داستان
ها و اشعارمعاصر ايراني را براي مجله «ترجمه ادبي» به
زبان انگلیسي ترجمه کردم که يکي ازآن داستان ها از
جمله همین داستان قفس چوبک بود.همچنین به

چون ما در جامعه خودمان هيچ گاه اين رمان را
جدي تلقي نمي کرديم و آن را رماني مختص
نوجوانان به حساب مي آورديم به اين معني که
اين رمان ظرفيت بحث و تحليل هاي جدي تر را
ندارد؟

خاطر دارم که در سال  2003میالدي که به همت
دکتر محمد علي همايون کاتوزيان و به مناسبت
صدمین سالگرد تولد صادق هدايت کنفرانس مفصلي
درمدرسه سنت آنتوني دانشگاه آکسفورد برگزارشد در
میانه کنفرانس يکي از حاضرين از من پرسید که به
نظر شما بهترين داستان هاي کوتاه ايراني کدام هستند
که من بالفاصله قبل از همه از«گیله مرد» بزرگ علوي
نام بردم که ضمن فضاسازي خوبي که دارد و فضاي
مناطق مختلف گیالن(از جمله فومن)در آن به خوبي
تصوير شده است،نويسنده از نمادهاي مناسبي در
کارش استفاده کرده است.

بله.من در مقاله اي با عنوان«هکلبري فین؛رماني ضد
آمريکايي» که سالها پیش در کتاب کیمیاي سخن
منتشر شد به صورت مفصل درباره اهمیت اين رمان
وتحلیل برخي نمادهاي اين داستان،مطالبي را نوشته
بودم که عالقمندان مي توانند براي آشنايي بیشتر به
اين کتاب مراجعه کنند.اما در اينجا در ادامه گفته هاي
شما تاکید مي کنم که من در سالهاي میان  1342تا
 1348که در دانشگاه کلمبیا تحصیل مي کردم
درهردرس مربوط به تجزيه و تحلیل رمان که ثبت نام
مي کردم محال بود که استادان،به رمان سرگذشت

شما مسلما در دوران تحصيلتان در مقطع فوق

هکلبري فین توجهي نکنند.جالب است که منتقدان

ليسانس و دکترا،شعرها،داستان ها و نمايشنامه

مهمي چون تي.اس.الیوت و اليونل تريلینگ نیز

هاي زيادي را زير نظر استادان خود مطالعه و

نقدهاي جالب و ژرفي بر اين رمان نوشته اند و اين

تحليل و بررسي کرديد اعم از نمايشنامه هاي

جمله معروف ارنست همینگوي را هم نبايد ناديده

شکسپير،اشعار ويليام باتلرييتس،داستان هاي
توماس مان،فاکنرو… اما آن چيزي که براي من
بسيارجالب و قابل تامل بود وآن را از يکي از
مقاالت شما دريافتم توجه ويژه اي بود که
24

گرفت که تمام ادبیات امروز آمريکا از يک کتاب به نام
سرگذشت هکلبري فین سرچشمه مي گیرد.اين رمان
را مي توان به همراه رمان ناطور دشت سالینجر يکي
از دو رمان مهمي در ادبیات آمريکايي دانست که
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تصويرگر مفهوم «آدم آمريکايي» است؛همان گونه که

است بل که در حقیقت حاصل طبیعت پاک

آر.دابلیو.بي.لويس در کتابي به همین نام در سال

اوست.ماجراي هکلبري فین در حقیقت عرصه نمايش

 1955درباره آن سخن گفته است.لويس در اين باره از

پیکار میان دوعنصرمخالف طبیعت و فرهنگ است که

جمله مي نويسد«:آدم آمريکايي فردي آزاد شده از بند

در آن برتري بدون هیچ شکي به نفع طبیعت منظور

تاريخ ،خرسند ازمحرومیت و ازتعلق به نیاکان،دست

شده است.اصوال از بارزترين ويژگي هاي هک دراين

نخورده و آلوده نشده توسط میراث معمول خانواده و

داستان،تنفر شديد اواز تمدن است که به همین دلیل

نژاد،فردي تنها،متکي به خويش و هدايت کننده

در پايان داستان تصمیم مي گیرد براي همیشه جامعه

خويش،به مدد تدبیرات منحصر به فرد و نهادينش و

بشري را ترک کند.اين داستان از ديدگاه هک و با زاويه

آماده براي رو دررو شدن با هرآنچه انتظار او را مي

ديد اول شخص نقل مي شود و هک با ديدي عیني به

کشد».همچنانکه اطالع داريد ماجراي هکلبري فین

مشاهده و گزارش وقايع رمان مي پردازد و به

داستان پسر نوجواني را در دهه  1830يا 1840

اصطالح،سخنگوي نويسنده است و درون مايه رمان هم

میالدي بیان مي کند که از ترس صدمه ديدن از پدر

چنانکه گفتم بر پايه جامعه،تمدن و انتقاد از آنها استوار

الکلي و بدنام خود از دهکده محل سکونتش فرارمي

است و سفر هک،جست و جويي است که از معصومیت

کند و درحقیقت آن پدر و تمدن را رد مي کند و سفري

آغاز و به تجربه ختم مي شود.بستر ماجراهاي اين

را به جنوب رود مي سي سي پي آغاز مي کند که در

داستان هم رودخانه مي سي سي پي است که مظهر

طي آن به برده سیاه پوستي به نام جیم کمک مي کند

گذر عمر و کسب تجربه زندگي است.اين رودخانه يکي

تا از دست اربابش فرار کند و مي توان گفت که در

از نمادهاي بارز در سرتاسر رمان است و خوانندگان

اينجا نقش موساي پیامبر را ايفا مي کند.البته اين سفر

بايد میان وسیله مسافرت هک و جیم که از وصل کردن

را مي توان به عبارتي جست و جوي ناکام «هک» و

چند تخته به هم درست شده و کلک نام دارد و آنچه

«جیم» براي بازيابي بهشت از دست رفته شان نیز

در بیرون رودخانه مي گذرد فرق بگذارند.بنابراين کلک

تعبیر کرد.هک مريد طبیعت است او تحت مراقبت

همان جهان کوچک و ساحل،جهان بزرگ رمان است.با

والدينش پرورش نیافته است بلکه همانند آدم در دامان

کمي دقیق شدن به ماجراهاي رمان مشاهده مي

طبیعت نمو يافته است.وي به هیچ وجه نمي تواند

کنیم،کلک که بايد جاي نامطمئني باشد و اصوال

روش زندگي محترمانه و مصنوعي اي را که جامعه بر

مسافرت با آن خطرناک است برعکس،جاي امني

او تحمیل مي کند تحمل نمايد.چون اين روش

محسوب مي شود و ساحل که بايد جاي امني باشد

سرتاسراين

چون جامعه است و درجامعه،قانون وجود دارد که از

رمان،هک با خدمات ارزشمندي که به ديگران به ويژه

فرد،حمايت مي کند،جاي ناامني است.چرا که

جیم مي کند،خیرخواهي خود را نسبت به نوع بشر به

ساحل،به عنوان جهان بزرگ جامعه،ارزش هاي نا

بهترين نحو نشان مي دهد.البته اين حس خیرخواهي

انساني اش را به افراد بي گناهي چون هک و جیم

به واسطه پیروي هک از تعلیمات مذهبي عايد او نشده

تحمیل مي کند.اما هک و جیم در سراسر

زندگي،روشي

غیرطبیعي
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رمان،محیطي امن،گرم وباصفا روي کلک به وجود

که نوشته بود کم و بیش مي شناختند اما به طور خاص

آورند و در نهايت صفا،خلوص و صمیمیت روي آن

در آن دوراني که داريم درباره اش صحبت مي کنیم،او

زندگي کنند و تا آنجا که ممکن است اجازه ندهند

بیشتر بخاطرارايه ترجمه جديدي از رباعیات خیام با

جامعه و فساد آن در درون آن رخنه کند.بهرحال اين

همکاري يک افغان به نام عمرعلیشاه مشهورشده

داستان با وجود ظاهر ساده اش سرشار ازاين نمادها و

بود.اين ترجمه سرو صداي زيادي در محافل ادبي

پیچیدگي هاست و در عین حال مارک تواين در نوشتن

کشور انگلیس وپس از چند ماهي درآمريکا ايجاد کرد

اين اثر از هفت لهجه مختلف آمريکايي استفاده کرده

و نظرعموم مردم را نسبت به خیام دگرگون کرد.تا

است مانند لهجه سیاهپوستان ايالت میزوري و لهجه

پیش از ترجمه گريوز و عمرعلیشاه از رباعیات

هاي ديگر و اين قضیه هم به هیچ وجه تصادفي نیست

خیام،عموم مردم انگلیس و آمريکا تحت تاثیر ترجمه

چون خود او شخصا با اين لهجه ها آشنا بوده و با آنها

منظوم ادواردفیتزجرالد شاعر مطرح قرن  19ام

بزرگ شده بود در حالي که داستان معروف ديگر مارک

انگلیس،خیام را بهعنوان فیلسوفي اپیکوري مي

تواين موسوم به تام سايرفاقد هرگونه پیچیدگي است

شناختند وگاهي اوقات نیز نام خیام چنان با خوش

و تنها براي سرگرمي کودکان و نوجوانان نوشته شده

گذراني و باده گساري همراه مي شد که در بسیاري از

است و فاقد هرگونه ارزش ادبي است و به همین دلیل

کشورهاي غربي،میخانه ها و اماکن عیش و نوش و

تنها در دبیرستان ها به اين کتاب اشاراتي مي شود.

تفريحي اغلب به خیام ملقب شده بودند.اما پس از

چه شد که شما موضوع پايان نامه خود را بررسي
عناصر اسطوره اي در اشعار رابرت گريوز انتخاب
کرديد و استاد راهنماي شما چه کسي بود؟

ترجمه اين دو ازخیام،نظر عموم مردم نسبت به خیام
دگرگون شد.يکي از رويکردهاي اصلي گريوز بر اين
اساس استوار بود که خیام شاعري صوفي مسلک بود و
مثال واژه «مي» را در رباعیاتش به سیاق صوفیان در
مفهوم مجازي اش به کار برده است.گريوز در مقدمه

دردانشگاههاي معتبر آمريکا استادان راهنما عموما به
دانشجويان دوره دکترا گوشزد مي کردند که براي
نوشتن پايان نامه،سراغ موضوعاتي بروند که بکر و
دست اول باشند و تکراري نباشند وبه همین
دلیل،استاد راهنماي من آقاي میلتون.اي.کاپلون به من
پیشنهاد کرد که درباره رابرت گريوز شاعر مشهور
انگلیسي آن زمان رساله اي بنويسم.آن زمان نام گريوز
درانگلیس وآمريکا بسیار بر سر زبان ها بود.اورا البته
پیشتر بخاطر مجموعه اشعار و رمان هاي تاريخي اي
26

ترجمه خود از خیام از جمله مدعي شد که نسخه
فارسي رباعیات خیامي که فیتزجرالد در ترجمه اش از
آن استفاده کرده به هیچ وجه اصیل و قديمي نبوده اما
تاکید داشت ترجمه اي که او عرضه کرده داراي
محتواي کامال اصیل است واز نسخه اي ازرباعیات خیام
در قرن  12میالدي يا پنجم هجري استنساخ شده که
اصیل بودن آن انکارناپذيراست.او در اين باره توضیح
داد که اين نسخه مذکور درسال  1153م يعني حدود
سي سال پس از مرگ خیام نوشته شده و درخانواده
عمرعلیشاه به مدت هشتصد سال نگاهداري شد.اما با
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نگاه حتي خیلي سطحي مشخص مي شود که برخالف

نامي از وي در سلسله مشايخ صوفیه وجود ندارد و

ادعاي گريوز ،نسخه فارسي ترجمه اش پرازرباعیات

صوفیان بنامي مانند نجم الدين دايه و سلطان ولد هم

مجعول و سرگردان است.من درمقاله اي که سالها پیش

با نظر خوبي به وي نمي نگريستند همچنین در

درباره اين ترجمه نوشتم سعي کردم به صورت تفصیلي

رباعیات از خیام که در کتاب هاي التنبیه ،مرصادالعباد،

جنبه هاي مختلف اين اثر را مورد بررسي قرار دهم که

مونس االحرار ،تاريخ جهان گشا ،تاريخ وصاف ،تاريخ

خوانندگان براي اطالع بیشتر مي توانند به کتاب

گزيده ،فردوس التواريخ و نزهه المجالس ذکر شده

کیمیاي سخن مراجعه کنند.به عنوان مثال يکي از

است و خیام شناسان ايراني و خارجي به اصالت اکثر

نکاتي که بر آن تاکید کردم اين بود که برخالف نسخه

اين رباعیات معتقدند ،اثري از کنايات صوفیانه ديده

نويسان سنتي ايراني که عموما رباعیات را برحسب

نمي شود مگر اينکه بسیاري از رباعیات مجعول را

حرف آخرمصراع آخر هر رباعي تنظیم مي کرده اند،

همانند گريوز در زمره رباعیات اصیل خیام قلمداد

دررباعیات کتاب گريوز درست مانند کتاب ترجمه

کنیم.

فیتزجرالد ابدا رعايت نظم وترتیب نسخه هاي نسخه
نويسان ايراني نشده است بلکه در اين ترجمه ها
رباعیات به گونه اي آورده شده اند که يک روز از
زندگاني خیام را از بامداد تا شامگاه نشان بدهند ودر
واقع درترجمه گريوز،رباعیات همان تقدم و تاخر
ترجمه فیتزجرالد ديده مي شود.پس در اينجا اين

شما همزمان با تدريس در دانشگاه از همان
دوران،مطالب فراواني را در جرايد مختلف آن
زمان مانند مجله جهان نو،سخن،نگين،بررسي
کتاب،فردوسي و روزنامه هاي کيهان و اطالعات
نوشتيد.اما فکر مي کنم که در دوران پيش از

پرسش پیش مي آيد که چگونه ممکن است نسخه اي

انقالب مطالب شما در سه زمينه داراي اهميت

که گريوز مدعي است سي سال پس از وفات خیام

بيشتري هستند يکي مقاالت متعددي که درباره

استنساخ شده است همان سلسله مراتب ترجمه

کافکا نوشتيد،ديگري مطالبي که درباره هارولد

فیتزجرالد را که صد سال پیش نوشته شده است داشته

پينتر (ازسرآمدان نمايشنامه نويسي به سبک

باشد وبرخالف اين ادعاي گريوز در مقدمه اين رباعیات

ابسورد)به رشته نگارش درآورديد و ديگري

و مقاالت ديگرش که خیام همواره در مشرق زمین به

مطلب مهمي بود که در بهار  1349درباره بوف

عنوان يک رهبر معنوي صوفیان مطرح بوده و اشعار

کور در مجله جهان نو نوشتيد با عنوان «بوف کور

وي نیز تماما داراي تمي عرفاني است با مطالعه دقیق

و عقده اديپي» که مي توان گفت از نخستين

زندگي خیام و دوره اي که درآن مي زيسته و بررسي

مطالبي در ايران بود که از مفهوم فرويدي عقده

آثار وي و نوشته هاي معاصرينش درباره او ،متوجه مي
شويم که تاکنون هیچ گونه سندي کشف نشده است
که دال بر صوفي بودن وي باشد و همچنان که مرحوم
علي دشتي در کتاب دمي با خیام هم ذکر کرده است،
27

اديپ در تحليل يک رمان ايراني استفاده مي
شد.در عين حال مي توان گفت که شما پس از
مرحوم هدايت-که با نوشتن مقاله پيام کافکا
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نخستين رساله جدي را درباره کافکا نوشت-

آن قدر براي من روشن و ملموس است که گويي خودم

دومين فردي در ايران هستيد که با انتشار

دارم اين حرف ها را مي زنم.بهرحال من پیش از انقالب

مقاالت مختلف زواياي هاي مختلفي از آثار کافکا

مقاالتي را درباره اين نويسنده و متفکر اهل چکسلواکي

را براي خوانندگان ايراني روشن کرديد و پس از

نوشتم که برخي از آنها عبارتند از :تفسیري از گراکوس

صياد ومنصور پورمند که با ترجمه و اجراي
نمايشنامه سرايدار نخستين اثر پينتر را به زبان
فارسي ترجمه کردند شما هم با ترجمه نمايشنامه
«جشن تولد» پينتر دومين فردي محسوب مي
شويد که اثري از پينتر را در ايران ترجمه

شکارچي(مجله

جهان

نو-تابستان-زمستان

،)1350تحلیلي از مسخ کافکا(مجله نگین-آذر،)1355
تحلیلي مذهبي از اين گروه محکومین(مجله نگین-دي
ماه  ،)1355نقد جامعه شناختي اين گروه
محکومین(مجله نگین-اسفند  ،)1355نقد اجتماعي
ديوار بزرگ چین(مجله سخن خرداد  ،)1356فلسفه

کرد.نمايشنامه نويسي که به قول مارتين اسلين

هنري کافکا در هنرمند گرسنگي(مجله سخن،تیرماه

بيش از همه وام دار کافکا و ساموئل بکت

،)1356کندوکاو در پديده هاي سازنده کافکا(مجله

است.علت توجه شما به اين نويسندگان و

سخن،آذر،)1356کافکا

ديگر(مجله

نمايشنامه نويسان دقيقا بر چه اساسي استوار

سخن،خرداد و تیر .)1357پس از انقالب هم که مي

بود؟

دانید بنده هم رمان آمريکاي کافکا و هم يادداشت هاي

و

آمريکاي

روزانه کافکا را به فارسي ترجمه کردم و عالوه بر
قبل از هرچیز بايد اين را توضیح بدهم که من نخستین
مقاالت و ترجمه هاي خود را از اوايل دهه  1340زماني
که بیش از بیست سال نداشتم با چاپ مقاالتي در مجله
جهان نو آغاز کردم که برخي از آنها عبارت بودند از:
ترجمه «روز هاي دانشگاه» از جیمز توبر،مقاله
«تاگور،انساني جهاني»،ترجمه رنج امید از ويلیه دولیل
و مقاله اي درباره داستايوفسکي.اين مطالب به دوران
پیش ازورودم به آمريکا مربوط مي شود اما پس از
بازگشت مجددم به ايران و تدريس دردانشگاه بار ديگر
اين فعالیت هاي قلمي را همان گونه که فرموديد ادامه
دادم.اما دلیل توجه من به کافکا اين بود که به قول
آي.اي.ريچاردز منتقد معروف،يک نوع تعادل روحي
میان کافکا و بنده وجود دارد و هرآنچه که او نوشته
28

چندين مقاله ديگر درباره کافکا ،کتاب شناخت
کافکا(بررسي تنهايي انسان امروز در انديشه کافکا)را
هم تالیف کردم.به نظرمن کافکا هنرمندي بود که از
دوران کودکي بدون گذراندن دوران نوجواني و میان
سالي ناگهان به مرحله پیري قدم گذاشت.او فلسفي
ترين نويسنده اي است که مي شناسیم.نوشتن براي او
وسیله اي براي آزاد کردن فشارهاي زندگي
بود؛فشارهايي که او درزندگي خصوصي وداخلي اش
تجربه کرد در داستان هاي کوتاه و بلندش،رنگ هنري
به خود گرفت و از او نويسنده اي ساخت که توانست
مسايل فردي و خصوصي خود را در بعد جهاني و
اسطوره اي مطرح کند.او براي رسیدن به آرمانش،خود
را از کانون گرم خانواده محروم کرد و هیچ گاه به ازدواج
تن در نداد.چون مي خواست که زندگي را با تمام
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وجودش لمس کند و در درون خود،آن را به هنر تبديل

در دست دارد و اين يادآور همان شمشیر آتش باري

کند.او شبها تا دير وقت مي نوشت،گويي مي خواست

است که با آن ماليک پس از گناه آدم و رانده شدنش

گناه را که درون مايه همه نوشته هايش بود،در بي

از بهشت ،از نزديک شدندش به درخت

خوابي تجربه کند و با نخوابیدن خواهان آن بود که

حیات،جلوگیري کردند تا از زندگي جاودانه محروم

خود را آزار دهد و هنگامي هم که از خواب بیدار مي

شود.آنگاه کارل رسمان به شهر رامسس وارد مي شود

شد،روياهايش او را آسوده نمي گذاشتند.اگر هم يکي

که نام اين شهر اشاره اي است به سفر خروج در تورات

از قهرمانان داستان هايش به نام گره گوارسامسا،مسخ

که مصريان،قوم بني اسرايیل را در شهري به همین نام

مي شد به اين خاطر بود که ژرفاي درون خود را

به کارگل گماشتند .پس اين آمريکايي که کارل رسمان

بازشناسد،چون هنگامي که گرگور،انسان بود از

معصوم در آن گام مي نهد،بهشت موعود نیست بلکه

موسیقي لذت نمي برد اما پس از اينکه به دگرديسي

جهنمي است که کارل از دست آن به روياي «تئاتر

دچار شد،موسیقي،او را به هیجان مي آورد و راهي به

هواي آزاد اوکالهما» که نماد زندگي پس از مرگ است

سوي آن غذاي ناشناخته که روحش همواره در جست

پناه مي برد.مالحظه مي کنید اگر از اين زاويه به آثار

و جويش بود گشود.اصوال اين مضمون افالطوني يعني

کافکا نگاه کنیم آثار مختلف او را سرشار از نمادها و

اشتیاق روح براي يافتن حقیقت،درون مايه کلیه آثار

اسطوره هاي مذهبي و غیر مذهبي مي بینیم.در

کافکا به شمار مي آيد مثال در همین داستان مسخ،با

داستان «گراکوس شکارچي» هم شاهد مسیحايي

حیوان شدن،روح گره گوار به آن موسیقي مافوق

هستیم که براي همیشه از بهشت رانده شده است؛روي

انساني،دسترسي پیدا مي کند و ديگر نمي خواهد به

پلکاني که بايد او را به سرزمین موعود رهنمون کند

حالت انساني گذشته اش بازگردد.افراد خانواده اش از

ايستاده،گاهي از آن باال و زماني هم از آن پايین مي

او،روي گردان مي شوند و او در تنهايي مي میرد تا

رود ولي سرانجام چون پروانه اي سرگردان است و بال

مسیحاوار،قرباني آنها و کل بشريت شود.مرگ او در اين

هايش در شعله شمع وصل نمي سوزد؛کشتي اش

داستان،پايان زمستان و آغاز بهار را اعالم مي کند.شايد

سکان ندارد و در اعماق سرزمین مرگ سیر مي

اگر او نمي مرد،طبیعت همواره در زمستاني بودن

کند.اين شخصیت نیز دچار سرنوشت مرد دهاتي در

خود،ايستا مي ماند ولي پس از مرگش،خورشید بهاري

رمان محاکمه مي شود،چرا که عاملي بازدارنده همانند

همه جا پرتو افکني کرد.کافکا گاهي هم در نقش کارل

دربان درآن رمان ،او را از وصل به حقیقت باز مي دارد.

رسمان بي گناه و بي آاليش،قهرمان رمان آمريکا ظاهر
مي شود و همه دردها و مصیبت هاي زندگي را تحمل
مي کند و دوست دارد همواره کودک بماند و نگذارد

پس شما با تعبيري که از پروژه کافکا با عنوان

کسي به معصومیت کودکانه اش تجاوز کند.هنگامي که

جست و جوي بي امان براي يافتن حقيقت مي

قهرمان رمان آمريکا به سرزمین موعود مي رسد،مي

کنيد به گونه اي رويکرد عرفاني براي پروژه

بیند که مجسمه آزادي اش به جاي مشعل،شمشیري

فکري اش قايل هستيد.اين گونه نيست؟
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پیامي دريافت نمي کند و فاصله اش با حقیقت همواره
تا اندازه اي همین گونه است که مي فرمايید و به نظر
من آن جست و جوي پیگیر و بي امان کافکا براي
جست و جوي حقیقت،از او عارفي بزرگ مانند مولوي،
عطار مي سازد.همچنان که گفتم از جهتي مي شود
کافکا را با افالطون مقايسه کرد ولي فرقشان اين است
که نورخورشید،دست کم سايه هايي را روي ديوار غار
افالطون منعکس مي کند ولي درغار کافکا نوري تابیده
نمي شود.در کشور خود ما هم شاعري مانند سهراب
سپهري دقیقا به دنبال چنین پروژه اي بود.مي توان
گفت که هم در شعر سپهري و هم در داستان هاي
کوتاه و بلند کافکا،دايما اين نکته به ما القاء مي شود
که انسان اين توانايي را ندارد تا بر اسرار،دسترسي پیدا
کند چرا که حقیقت غايب است و هرنوع ارتباطي با آن
غیرممکن مي شود .سپهري وقتي مي گويد«:کار ما
شايد اين است که میان گل نیلوفر و قرن،پي آواز
حقیقت بدويم ».يا زماني که مسافر شعر سپهري که
جستجوگر حقیقت است بیان مي کند که«:نه،هیچ چیز

حفظ مي شود.شما در رمان محاکمه کافکا هم مالحظه
مي کنید که وقتي نگهبانان دادگاه مي خواهند در
ظاهر «يوزف کا» را متقاعد کنند که در موقع مقتضي
همه چیز را خواهد فهمید در واقع به او دروغ مي
گويند.چرا که قانون اين دادگاه کامال سري است و تنها
عده معدودي که ازاسرارش باخبرند مي توانند صفحات
کتاب قانون را ورق بزنند.آنها اسناد،اتهامات،راي دادگاه
و حتي وکالي مدافع را از متهم پنهان مي کنند و او را
در ابهام محض قرار مي دهند.البته خود کارکنان و
نگهبانان اين دادگاه که سخت تنفر يوزف کا را بر مي
انگیزانند،آگاهي بیشتري از اسرار آن دادگاه مرموز
ندارند.اين دادگاه مرموز به متهم نمي گويد گناهش
چیست و از چه قانوني سرپیچي کرده است و هنگامي
که «کا» را بازداشت مي کنند به او نمي گويند چه
جرمي مرتکب شده است و حتي موقعي که کارد را در
گلويش فرو مي برند و مي پیچانند،تا آن وقت هم
اوازماهیت تقصیرش بي اطالع است.

مرا از هجوم خالي اطراف نمي رهاند و فکر مي کنم
اين ترنم موزون حزن تا ابد شنیده خواهد شد…نه
وصل ممکن نیست ،همیشه فاصله اي هست…»مي
خواهد میان رسیدن به حقیقت و در جست و جوي
حقیقت بودن فرق بگذارد.درواقع تفاوت میان مسافر
سپهري با منصورحالج در اين است که حالج جست و
جويش را ازنقطه اي آغاز مي کند و در نقطه اي ديگر
با حقیقت يکي مي شود و آواز اناالحق سر مي دهد در

با توجه به اينکه هدايت نيز به شدت به کارهاي
کافکا عالقه مند بود و پيام کافکا را درباره او
نوشت و دو اثر وي موسوم به گروه محکومين(با
همکاري حسن قائميان) و مسخ را ترجمه کرد آيا
در مجموع مي توان هدايت را يک وام
دارفرهنگي و ادبي کافکا در ايران دانست؟

حالي که مسافر سپهري با وجود آنکه در جست و
جويش براي دست يازيدن به حقیقت چونان حالج
صادق و صمیمي است از باال يا از سوي حقیقت هیچ
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ببینید درست است که شباهت هايي میان روحیات و
خلق و خوي هدايت با کافکا وجود دارد مانند اينکه هر
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دو با آخرين تحوالت زمانه خودشان به خوبي آشنا

محکومین و مدتي بعد مسخ کافکا را ترجمه کرد.مي

بودند؛هر دو ازدواج نکردند؛هر دو بسیار ظريف و

توان گفت که بوف کور رماني با بن مايه شرقي است

حساس بودند و انسان را به صورت محکومي مي ديدند

که به لحاظ تکنیکي بیشتر تحت تاثیر سورئالیست

که نیرويي ناشناخته او را به اسارت درآورده است اما

هاي فرانسه نوشته شده است.

درعین حال درون مايه هیچ يک از نوشته هاي هدايت
از «زنده به گور» گرفته تا «علويه خانم» و«بوف کور»
و «سگ ولگرد» شبیه درون مايه نوشته هاي کافکا

توجه شما به هارولد پينتر از چه زاويه اي بود.آيا

نیست.همچنان که گفته شد کافکا،سراسر عمر خود را

عالقه شما به کارهاي او ناشي از تاثيرپذيري وي

وقف جست وجوي حقیقتي کرد که هدايت ابدا به آن

از کافکا بود؟

اعتقادي نداشت؛يعني آن درون مايه افالطوني و آن
اشتیاق بزرگ براي يافتن حقیقت که در نوشته هاي
کافکا مشهود است درآثار هدايت به چشم نمي
خورد.همچنین چون کافکا داراي دکتراي رشته حقوق
بود برخي داستان هايش مانند محاکمه و گروه
محکومین را در فضايي آفريد که اين فضاها در داستان
هاي هدايت وجود ندارد.در عین حال اگر مساله گناه
در نوشته دهاي هردو مطرح مي شود درآثار هدايت
اين مقوله بیشتر جنبه دروني و در آثار کافکا بیشتر
جنبه بیروني دارد و اصوال کافکا اين استعداد را داشت
که مسايل دروني خود را در بعد جهاني و اسطوره اي
مطرح کند.هدايت همچنین مدتي تحت تاثیر
ايدئولوژي چپ قرار گرفت که ثمره اش نوشتن اثري
مانند حاجي آقا درچارچوب سبک رئالیسم
سوسیالیستي بود ولي در نوشته هاي کافکا حتي يک
نمونه هم از اين نوع داستان نويسي ديده نمي شود،به
طوري که حتي در رمان آمريکا که بنا به گفته خود
کافکا تحت تاثیر رمان هاي ديکنز نگارش يافته است
فصل پاياني آن به سبک سورئالیسیتي است.در ضمن
هدايت بوف کور را زماني نوشت که هنوز با کارهاي
کافکا آشنا نشده بود او تازه دوازده سال بعد کتاب گروه
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نه الزاما.چون آنچه که بیش از همه برايم اهمیت داشت
توجه وي به پديده هاي ازلي و به کار بردن و مطرح
کردن آنها بود.يعني اموري که در تمام فرهنگ ها و
جوامع و در تمامي دوران هاي تاريخي وجود داشته
است مانند :قیام علیه پدر و تمايل عاطفي نسبت به
مادر که همان مفهوم عقده اديپي است که فرويد آن را
مطرح کرده بود.مثال در نمايشنامه جشن تولد وقتي
بازيگر عینکش را بر مي دارد ديگر نمي تواند ببیند که
همان مفهوم کور شدن اديپ است.پینتر درآثارش
همیشه متوجه انسان است و رابطه او با بیننده آثارش
همیشه از دو بنیان يا قطب دروني و اجتماعي بازگو
مي شود.اصوال وجه تمايز او از ديگر پوچ نويسان هم
عصرش مانند بکت و يونسکو دراين است که او عالوه
بر نقد فضاي اجتماعي اطرافش به مسايل روان شناسي
هم توجه خاصي دارد.مثال در همین نمايشنامه جشن
تولد که توسط خود من به فارسي ترجمه شد شما با
يک پیانیست جواني به نام استنلي طرف هستید که به
يک پانسیون ساحلي پناه مي آورد و در اين پانسیون
از محبت مادرانه زني به نام «مگ» برخوردار مي شود
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ولي طولي نمي کشد که دو نفر از خارج به پانسیون

نمايش مگ شوهري هم به نام پتي دارد که مردي

وارد مي شوند و پس از شکنجه هاي مداوم،هنرمند

بسیار خوب و بامحبت است و درست در نقطه مقابل

جوان را از اتاقش خارج کرده و به بیرون مي برند.در

آن دو مرد قرار دارد.بنابراين استنلي در اين نمايشنامه

وهله اول بینندگان يا خوانندگان اين نمايش ممکن

داراي دو تصوير از پدر است يکي پدر دوست داشتني

است بگويند که موضوع جالبي در اينجا وجود ندارد و

که علقه و عاطفه اي میان آنهاست و در شخصیت پتي

عده اي هم شايد بگويند که اين دو نفر حالت ساديکي

خالصه شده است و تصوير ديگر از آن پدري است که

دارند و صرفا براي شکنجه آمده اند.اما اگر با ديدگاه

مادر را از چنگ او ربوده و اين تصوير در آن دو مامور

روان کاوانه مبتني بر نظريات کارل گوستاو يونگ به

شکنجه گنجانده شده است.بر طبق نظريه فرويد هم

مساله نگاه کنیم شايد به اين نتیجه برسیم که اتاق در

پسري که هنوز از قید وابستگي عاطفي به مادر خالص

اين نمايش به منزله کانون گرمي است که جايگزين

نشده است نسبت به پدر تصوري دوگانه دارد و اين

رحم مادر شده است و هنرمند جوان هم با ورود به اين

تصور دوگانه بر زن نیز منطبق مي شود.البته به لحاظ

پانسیون در واقع به اين کانون گرم وارد شده است و

اجتماعي هم پینتر در اين نمايشنامه میخواهد به ما

آن دو نفر هم که به اتاق وي وارد مي شوند و استنلي

نشان دهد که انسان در هیچ جامعه اي آزاد نیست..

را خارج مي کنند در حقیقت باعث تولد وي مي شوند
ولي در اينجا تولد استنلي و ورودش به دنیاي خارج در
حکم مرگ است.چون اجتماع خارج همان جايي بوده

در کارنامه قلمي شما کمتر اثري در نقد و تحليل

است که استنلي از آن فرار کرده بود بنابراين به محض

داستان هاي ايراني ديده مي شود.البته شايد

اينکه متولد مي شود مي میرد.اما براي تجزيه و تحلیل

داستان هاي بوف کور و سه قطره خون هدايت و

اين مساله که اين دو نفر چه کساني هستند بايد به

سمفوني مردگان و سال بلوا عباس معروفي در

سنین  5-4سالگي استنلي بازگشت کنیم؛ درست در

زمره معدود داستان هاي ايراني باشند که شما به

سنیني که کودک به لحاظ عاطفي به مادر متکي است

آنها توجه نشان داده ايد و مطالبي را در تجزيه و

ولي از ناحیه پدر تهديد مي شود.براي اينکه پدر است

تحليل آنها نوشته ايد اما با توجه به برخي نوشته

که صاحب و مالک مادر محسوب مي شود و چون در

هايتان در نقد آثار ايراني فکر مي کنم که شما در

اين مبارزه پسر و پدر اين پسر است که شکست مي

مجموع چندان اعتقادي به داستان هاي ايراني

خورد ناچار میل به تصاحب مادر فروکش مي کند.اما
در اين اتاقي که داريم درباره اش صحبت مي کنیم
استنلي بار ديگر به دوران کودکي اش رجعت مي کند
و اين دونفري که از خارج ني آيند در واقع جايگزين

نداريد و بر اين گمان هستيد که بيشتر رمان هاي
ايراني از ظرفيت هاي زيادي براي نقد و تحليل
حرفه اي برخوردار نيستند.درست است؟

همان پدري شده اند که استنلي را از دامان پر مهر و
محبت مگ يعني مادرش جدا مي کنند.البته در اين
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ببینید اگر بخواهم به صورت خیلي خالصه در اين باره

کردن مسايل اجتماعي و بعضا سیاسي.بهرحال آنچنان

توضیح بدهم بايد بگويم که در مجموع در بیشتر رمان

که از آثار بیشتر رمان نويسان ايراني درک کرده ام

هاي ايراني مساله پیچیده خاصي که نیاز به نقد و

بیشتر آنها گزارش گر هستند تا داستان نويس.آنها به

بررسي داشته باشد وجود ندارد.چون همه چیز در آنها

قول رولن بارت بیشتر نويسا هستند تا نويسنده.داستان

به روشني گفته شده است.من هنوز در جامعه خودمان

نويسان ايراني بايد متوجه شوند که نويسنده بجاي

مالحظه مي کنم که بیشتر رمان نويسان ما به مکتب

پرداختن به شالوده و پیرنگ داستان بايد به نمادها،صور

رئالیسم و ادبیات عیني گرايش بیشتري دارند تا به

خیال،استعاره ها و صنايعي از اين نوع توجه کننديعني

ادبیات ذهني.بیشتر نويسندگان ما هنوزآن تحول

بايد بدانند که نويسنده بجاي بیان مستقیم درد هاي

اساسي اي را که در غرب از سال  1914درعرصه رمان

اجتماع مي تواند با استفاده از تکنیک ها و شگردهاي

نويسي به وجود آمد درک نکرده اند.در اين سال

ادبي اين مسايل را به صورت غیر مستقیم نشان

جويس،پروست،فاکنر

دهند.من همچنین نمي دانم که چرا داستان نويسان

وويرجینیا ولف ظهور کردند و با آثار متعدد خود نشان

ايراني کمتر از اين همه گنجینه غني اساطیر استفاده

دادند که مساله ذهنیت در رمان نويسي و مسايل فردي

مي کنند.اصوال ما به عنوان منتقد و اهالي فرهنگ بايد

و خصوصي و روان شناسانه از اهمیت ويژه اي برخوردار

از طرق مختلف به عموم مردم و نويسندگان ايراني اين

است؛میان نويسنده و خواننده بايد يک نوع عدم ارتباط

نکته را گوشزد کنیم که )1ادبیات نه وسیله تعلیم و

ايجاد شود؛رمان بايد معما گونه و پیچیده باشد و

تربیت است(آن چنان که افالطون مي گفت) و )2

دراينجاست که مفاهیمي مانند ابهام و آپوريا(چیستان

ادبیات الزاما امري لذت بخش و مسرت بخش

و معما)معنا پیدا مي کند.از همین جا بود که بي

نیست(آن چنان که هوراس مي گفت) که مثال خانم

توجهي به شالوده و حادثه در داستان پیش آمد و رمان

ها در هنگام آشپزي و براي پر کردن اوغات فراغت و

نويسان بر آن شدند که آن را به شعر نزديک تر کنند

براي تفريح و سرگرمي رماني بخوانند بلکه ادبیات در

و به جاي پرداختن به روال منطقي رويدادهاي

دنیاي امروز ديگر امري علمي و جدي است.عصر

داستان،حوادث را با هرج و مرج و بدون تسلسل عرضه

امروز،عصر ابهام است و داستان چه بلند و چه کوتاه

کنند.لذا شیوه نوشتن به سبک جريان سیال ذهن

بايد آن قدر ابهام داشته باشد که خواننده را به تفکر

پیش آمد و خواننده در تنگناي سازماندهي به حوادث

وادار کند؛درست مانند جدول حل کردن.جدول هم

از هم گسیخته داستان قرار گرفت.اين دسته از رمان

نوعي معماست و و داستان بايد به صورت معما عرضه

نويسان به عبارتي دنباله روي ارسطو بودند و در ادبیات

شود چرا که ادبیات علم است نه سرگرمي.صحبت هايي

به صناعات،تکنیک ها و شگردهاي ادبي توجه ويژه اي

نظیر گفته هاي آقاي دولت آبادي هم که زماني با

نشان مي دادند.اما رمان نويسان ما تحت تاثیر نگرش

نوشتن رمان کلیدر مي گفت من شولوخف ايران هستم

و سلیقه افالطوني و رويکرد مسلط در اتحاد جماهیر

هم بسیار بي معني است.امروزه دوران نوشتن کارهايي

شوروي سابق بیشتر محتوا گرا بودند و در بند بیان

نظیر شولوخف و حتي تولستوي هم به سر رسیده

نويسندگان

مهمي

مانند
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است.و بنابراين زمانه نوشتن کارهايي ده جلدي به

کساني که بعضا صالحیت خاصي هم در اين زمینه

سبک و سیاق قرن  19امي مانند کلیدر هم به پايان

ندارند و بیشتر در حکم ژورنالیست هاي سطحي

رسیده است.در پايان مي خواستم بخصوص از برخي

هستند و بعد همین افراد مي آيند و درباره ارزش هاي

دست اندرکاران روزنامه ها ،ماهنامه ها و فصل نامه

ادبي يک رمان نظر مي دهند و سپس با دست

هاي ادبي اين گله را هم بکنم که در بسیاري از مواقع

اندرکاران آن مجله و افراد موثر ديگر در فضاي فرهنگي

عده خاصي را با نام منتقد معرفي و تبلیغ مي کنند و

ايران حلقه اي به وجود مي آورند و به داستان هاي

مرتبا براي آنها نشست هاي ادبي مي گذارند؛

خاصي جايزه مي دهند و مردم عادي هم گمان مي
کنند که اين رمان ها واقعا شاهکار به شمار مي آيند و
خالصه،بازتاب اين کار،به وجود آمدن عده اي شاعر و
نويسنده اي است که نام شاعر و نويسنده بر آنها نمي
توان گذاشت و همین کار باعث گمراهي جواناني مي
شود که تشنه خواندن داستان و شعر راستین هستند.
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مقاالت
اين بخش از مجله به درج مقاالتي معتبر و قابل استناد در ادبيات اختصاص مي يابد ،دراين شماره به
بررسي مقاله دکتر بهرام مقدادي ،منتقد ادبي و استاد پيشکسوت رشته زبان و ادبيات انگليسي با عنوان
نقد اسطوره اي نوشته هاي کافکا مي پردازيم.

دکتر بهرام مقدادي  -منبع تصوير :راديو فرهنگ.
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ادبيات متعهد
نقد اسطوره اي نوشته هاي کافکا
دکتر بهرام مقدادي -استاد دانشکده زبان هاي خارجي دانشگاه تهران
مقدمه

مجله پژوهش ادبيات معاصر جهان
ناشر :دانشگاه تهران

کافکا هنرمندي بود که از کودکي ،بدون گذراندن
دوران نوجواني و میانسالي ،ناگهان قدم به مرحله پیري
گذاشت .او فلسفيترين نويسنده اي است که مي-

دوره  9شماره  ،18پاييز  ،1383ص .16-5
تاريخ وصول82/3/2 :

شناسیم .نوشتن براي او وسیله اي براي آزاد کردن
فشارهاي زندگي بود؛ فشارهايي که اون در زندگي
خصوصي و داخلي اش تجربه کرد ،در داستان هاي

تاريخ تاييد نهايي83/6/21 :

کوتاه و بلندش رنگ هنري به خود گرفت و از او

چکيده

نويسنده اي ساخت که توانست مسائل فردي و

فرانتس کافکا به عنوان يک نويسنده فلسفي ،در پي
يافتن حقیقت است و به تجربیات شخصي زندگي خود
بعدي اسطوره اي مي بخشد .اين درونمايه افالطوني،
اين اشتیاق روح براي يافتن حقیقت ،مضمون اصلي
داستان هاي بلند و کوتاه اون به شمار ميآيد .در اين
مقاله ،شاهکارهاي کافکا ،در ارتباط با کتاب مقدس،
تفسیر مي شوند .در تمام نوشته هايش ،حقیقت غايب
است و قهرمانان مي کوشند تا به آن برسند :حقیقت
به صورت نمادين در دادگاه ،قصر يا سرزمیني ديگر،
نشان داده مي شود .از اين لحاظ ،کافکا را ميتوان با
منصور حالج يا موالنا مقايسه کرد ،ولي فرقشان در اين
است که اين عارفان به معشوق خود دست مييازند ،در
حالي که قهرمانان نوشته هاي کافکا همواره در عطش
وصل ميسوزند.

خصوصي خود را در بعد جهاني و اسطوره اي مطرح
کند .او براي رسیدن به آرمانهايش خود را از کانون
گرم خانواده محروم کرد و هیچگاه تن به ازدواج نداد،
چون مي خواست زندگي را با تمام وجودش لمس کند
و در درون خود آن را به هنر تبديل کند .شبها تا
ديروقت مينوشت ،گويي ميخواست گناه را که
درونمايه همه نوشتههايش بود ،در بيخوابي تجربه کند
و خود را با نخوابیدن آزار دهد .هنگامي هم که از خواب
بیدار ميشد ،روياهايش او را آسوده نميگذاشتند .اگر
هم يکي از قهرمانانش مسخ ميشد ،به اين خاطر بود
که ژرفاي درون خود را بازشناسد ،چون هنگامي که
انسان بود از موسیقي لذت نميبرد ،اما پس از اينکه
دچار دگرديسي شد ،موسیقي او را به هیجان آورد و
راهي به سوي آن غذاي ناشناخته ،که روحش همواره
در جستجويش بود ،گشود .اين مضمون افالطوني ،اين

واژه هاي کليدي :حقيقت ،وصل ،وصال ،دادگاه،

اشتیاق روح براي ياقتن حقیقت ،درونمايه کلیه آثار

قصر

کافکار به شمار ميآيد ،چون با حیوان شدن ،روح گره-
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گوار به آن موسیقي مافوق انساني دسترسي پیدا مي-

نیست ،بلکه جهنمي است که کارل از دست آن به

کند و ديگر نميخواهد به حالت انساني گذشته اش

روياي تئاتر هواي آزاد اکالهما که نماد زندگي پس

بازگردد .افراد خانواده اش از او رويگردان ميشوند و

از مرگ است ،پناه ميبرد.

او در تنهايي ميمیرد تا مسیحاوار قرباني آنها و کل
بشريت شود« ،مرگش پايان زمستان و آغاز بهار را اعالم
ميکند»( .فراي ،1957 ،ص  .)50شايد اگر او نميمرد،
طبیعت همواره زمستاني بودن خود ،ايستا ميماند ،ولي
پس از مرگش خورشید بهاري همه جا پرتوافکني کرد.

کافکا ،در نوشته هاي ديگرش مدام به ما يادآور ميشود
که حتي مدعیان وقوف بر «اسرار» تصور درستي از
حقیقت ندارند؛ حقیقت غايب است و هر نوع ارتباطي
با آن غیرممکن .به قول سهراب سپهري« :کار ما شايد
اين است که میان گل نیلوفر و قرن ،پي آواز حقیقت
بدويم» .همگان در زير پوششي از تاريکي زندگي مي-
کنند .قانون يا دادگاه در ما ايجاد اختناق ميکند و

بحث و بررسي

نميگذارد راحت نفس بکشیم .نگهبانان دادگاه هنگامي

کافکا ،گاه در نقش کارل رسمان بي گناه و بي آاليش،

که يوزف کا .را متقاعد ميکنند در موقع مقتضي همه

قهرمان رمان آمريکا ،ظاهر ميشود و « همه دردها و

چیز را خواهد فهید ،به او دروغ ميگويند .قانون اين

مصیبت هاي زندگي را تحمل ميکند و همواره دوست

دادگاه سري است و تنها عده معدودي که از اسرارش

دارد کودک بماند و نگذارد کسي به معصومیت

باخبرند ،مي توانند صفحات کتاب قانون را ورق بزنند.

کودکانهاش تجاوز کند»( .مقدادي.)75 ،1369 ،

اسناد ،اتهامات ،راي دادگاه و حتي وکالي مدافع را از

هنگامي که قهرمان رمان آمريکا به سرزمین موعود

متهم پنهان ميکنند و او را در ابهام قرار ميدهند.

ميرسد ،ميبیند که مجسمه آزادياش به جاي مشعل،

دادگاه رمان محاکمه هم سرّي است و هم علني ،و

شمشیري در دست دارد و اين يادآور همان شمشیر

چون حقیقت پنهان و آشکار ،ديدني و نا ديدني است.

آتشباري است که با آن مالئک ،پس از گناه آدم و

کارکنان و نگهبانان اين دادگاه ،که سخت تنفر يوزف

رانده شدنش از بهشت ،از نزديک شدنش به درخت

کا .را بر ميانگیزانند ،آگاهي بیشتري از اسرار آن دادگاه

حیات جلوگیري کردند ،تا از زندگي جاودانه محروم

مرموز ندارند .نور حقیقت نقاب سیاه ضخیمي بر چهره

شود .آنگاه کارل رسمان ،وارد شهر«رامسس» ميشود

افکنده و کافکا به عنوان يک نويسنده جستجوگر در

که نام اين شهر اشاره اي است به «سفر خروج» در

برابر آن مبهوت مي ايستدو شايد عارفي بزرگ چون

تورات که مصريان ،از قوم بنياسرائیل به ظلم خدمت

مولوي يا عطار بتواند پرده از اين چهره برفکند وگرنه

گرفتند و جانهاي ايشان را به بندگي سخت به گل-

اين سعادت نصیب انساني امروزي چون يوزف کا.

کاري و خشت سازي...تلخ ساختند».

نخواهد شد.

(باب اول :آيه هاي  13و  )14پس اين آمريکايي که

اين دادگاه مرموز ،به متهم نميگويد گناهش چیست

کارل رسمان معصوم در آن گام مينهد ،بهشت موعود

و از چه قانوني سرپیچي کرده است .هنگامي که کا .را

37

شماره يکم  ماهنامه اختصاصي شعر و ادبیات داستاني  اسفند ماه 1400

www.takbook.com

ادبيات متعهد

بازداشت ميکنند ،به او نميگويند چه جرمي مرتکب

در ديوار بزرگ چين همچون رمان محاکمه ،مي-

شده و حتي موقعي که کارد را در گلويش فرو ميبرند

بینیم که روسا و بلندپايگان در مکاني دست نیافتني

و ميپیچانند ،تا آن وقت هم ،او از ماهیت جرمش بي

زندگي ميکنند که هیچکس به آنجا راه نیافته است.

اطالع است .شب قبل از حادثه هیچکس به او نميگويد

اين ديوار بزرگ ،نیرويي فلسفي و ذهني است که بر

که فردا به قتل خواهد رسید ،ولي گويي خود بر اين

خلق چین حکومت ميکند .اين مرکز فرماندهي در

جريان وقوف دارد ،چون فرداي آن روز لباس سیاه به

قلب چین قرار دارد ،ولي هیچ شهروند چیني ،چه آن-

تن ميکند و به انتظار دژخیمان مينشیند و قرباني

هايي که در دورترين نقطه کشور زندگي ميکنند و چه

دادگاهي ميشود که هر انساني را به جرم گناهي که

آن هايي که در آن نزديکي ساکنند ،با آن مرکز هیچ-

مرتکب نشده است ،محکوم و اعدام ميکند .پس

گونه ارتباطي ندارند .فرمانروا با امپراطور مرده است و

هیچکس بي گناه نیست ،و طلب آمرزش کردن از آن

مردم چین که تشنه پیام امپراطورياند فقط خواب آن

دادگاه هم کاري بیهوده است .تا آن روز کا .نميدانست

را ميبینند.

که محاکمه جوهر زندگي است ،يا زندگي آزمايش
خطرناکي است که هرکس بايد آن را تجربه کند ،تا
آنجا که همه ما در عین آزاد بودن ،زنداني هستیم و
زنداني نیز که در آن زندگي ميکنیم ،نه میله هاي
آهنین دارد و نه غل و زنجیر .اگر هم متهم به وکیل
مدافعي چون دکتر هولد متشبث شود ،نه تنها گرهي
از کارش باز نميشود ،بلکه در ابهام بیشتري فرو مي-
رود .خانه اين وکیل تاريک است و خدمتکارش با نور
يک شمع ،اتاقي را دکتر هولد در آن روي تخت دراز
کشیده است ،روشن نگه ميدارد .اين وکیل مدافع که
پیش از ورود کا .در تاريکي مطلق به سر ميبرد ،به اون
ميگويد که اگر ميخواهد از حکم دادگاه برائت يابد
بايد مومن ،مخلص و مطیع باشد و خود را دربست در
اختیار الطاف دادگاه قرار دهد .خدمتکار اين وکیل

در داستان کوتاه گراکوس شکارچي هم شاهد
مسیحايي هستیم که براي همیشه از بهشت رانده شده
است .روي پلکاني که بايد او را به سرزمین موعود
رهنمون کند ايستاده ،گاهي از آن باال و زماني از آن
پايین مي رود ،ولي سرانجام چون پروانه اي سرگردان
است و بالهايش در شعله شمع وصل نميسوزد:
کشتياش سکان ندارد و در اعماق سرزمین مرگ سیر
ميکند .او هم دچار سرنوشت مرد دهاتي در رمان
محاکمه شده است ،چراکه عاملي بازدارنده ،همانند
دربان در آن رمان ،او را از وصول به حقیقت باز ميدارد.
اگر بخواهد به بهشت صعود کند ،زمین گريبانش را
ميگیرد و آن مسیحايي که قرار بود آزادانه ساکن ديار
وصل باشد ،به صورت يک زنداني در برزخ باقي ميماند.

مدافع که حاضراست با هر موکلي همبستر شود،

«گراکوس شکارچي سرگذشت مسیحايي است که

خواننده را به ياد مريم مجدلیه يا روسپي مقدس مي-

مصلوب شده ،ولي هیچگاه نتوانسته است به پیشگاه

اندازد.

خداوند بازگردد»(.مقدادي ،1369 ،ص  .)184غیر از
اين ،نمادهاي ديگري نیز در ابتداي داستان به کار برده
شده است :مثال کرجي باني که گراکوس مرده را به
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سوي بندر ميآورد مظهر روحانیان کلیسا است و دو

واقع در جنگل «سیاه» در آلمان ،هنگامي که شکار بز

مرد سیاهپوشي که دگمه هاي سیمین بر لباس خود

کوهي ميکرده است ،پرت شده است و مرده است .به

دارند ،نیز کشیش ها و نمايندگان کلیسايند .کرجيبان

دو واژه ي «سیاه» و «شبانگاهان» بايد با ديد نمادين

را زني که کودکي در آغوش دارد چند دقیقه مشغول

نگريست،

ورود

ميدارد که البته کنايه اي است به حضرت مريم و

شکارچي(مسیح) شبانگاهان به اون اعالم شده ،يا به

نوزادش .سپس باربران جنازه گراکوس را به خانه اي

عبارت ديگر رسوايي مسیح به علت ناداني مردم معاصر

ميبرند و اين خانه با در سیاه رنگي که دارد بايد اشاره

او بوده ،و هنگامي که شکارچي ميگويد در جنگل

اي به کلیسا باشد .در آنجا روپوش تابوت را بر ميدارند

«سیاه» کشته شده ،اين واژه هم ،نماد ناداني و گمراهي

و مردي با موهاي ژولیده از زير روپوش پیدا ميشود

مردمي است که از روي جهالت اقدام به مصلوب کردن

که شبیه شکارچیان است .البته لقب شکارچي و يا

مسیح کرده اند و شايد علت واقع شدن اين جنگل سیاه

شباهت گراکوس مرده به شکارچي بي دلیل نیست،

در آلمان ،اشاره به جنگ طلبي مردم آلمان باشد که

چراکه مسیح در تسخیر قلب هاي مردم و به راه راست

مغاير با صلح ستايي و عشقي است که در مسیحیت

هدايت کردن آنها ،نقش شکارچي را داشته است.

موعظه ميشود ،از سوي ديگر ميتواند کنايه اي به

ژولیده بودن موي سر مرده هم شباهتي به تصوير

گذشته تاريخي آلمان باشد که از نژاد وحشي ژرمن

مسیح در نقاشي ها دارد.

بودند .گراکوس هم به شهردار ميگويد که کشتي مرگ

کرجيبان به مردي با کاله و نوار کرپ که از کوره راهي
به بندر آمده است ،سالم ميکند و او را به محلي که
تابوت گراکوس در آنجاست ،راهنمايي ميکند .اين مرد
سیاهپوش هم بايد يکي از اعضاي مهم کلیسا يا اسقف
بزرگ باشد .اين مرد که خود را شهردار معرفي ميکند
به سوي جنازه ي گراکوس ميرود ،روپوش تابوت را
کنار ميزند ،زانو ميزند و دعا ميخواند .نام اين مرد
سیاهپوش «سالواتوره» است که «رستگاري» معني
ميدهد.
کبوتري که آمدن گراکوس را به «سالواتوره» گزارش
ميدهد ،به بزرگي يک خروس است و اشاره به خروسي
است که رسوا شدن مسیح را با بانگهايش اعالم مي-
کند .گراکوس که ظاهرا مرده است ،لب به سخن مي-
گشايد و به شهردار ميگويد سال ها پیش در پرتگاهي
39

چرا

که

شهردار

ميگويد

او راه خود را گم کرده و به علت غفلت کرجي-
بان(کلیسا) که قرار بود به کشور دلربايي( وصول به
حقیقت) برود ،نرفته و روي زمین گیر کرده است و
زورقش روي آبهاي زمیني بادبان گسترده است .در
اينجا تاثیر کييرکه گور ديده ميشود که گفته بود
کلیسا در رساندن پیام راستین مسیح شکست خورده
و آموزش هاي او را نادرست تفسیر کرده است .در
نتیجه اشتباهات و سوء استفاده هاي کلیسا ،از جمله
جنگ هاي صلیبي و فساد اخالقي پاپ ها و ستمکاري
روحانیان مسیحي و سرکوب جنبش هاي مذهبي و
قتل عام شورشیان و تکفیر کساني چونان« واي کلیف»
و «مارتین لوتر» و ناچار کردن گالیله به استغفار ،مسیح
در رسالت خود شکست خورد و نتوانست به «دنیاي
ديگري» بپیوندد و در اثر قصور روحانیان مسیحي در
برزخي میان زندگي و مرگ سیر کرد و همان طور که
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در داستان ميخوانیم ،هم زنده است و هم مرده ،او

ناهماهنگي دارد ،مانند عقیده کاتولیک ها به اين که

همان مسیح نا امیدي است که نتوانسته است پس از

در عشاء رباني نان و شراب به گوشت و خون مسیح

شهادت رستاخیز کند و به همین دلیل است که به

تبديل ميشود.

زمین به عنوان« مهمانسراي شب» اشاره ميکند؛

در جايي ديگر ،گراکوس(مسیح) به اين نکته اشاره مي-

کشتي اش سکان ندارد و دستخوش بادي است که در
ژرفترين ديار مرگ ميوزد.

کند که بسیار آرزومند شهادت براي اجراي رسالت
الهي بوده ولي پس از مصلوب شدن ،با اين واقعیت

سپس گراکوس ميگويد که مشاهده او در وضع

وحشتناک روبرو شده که حتي فدا کردن خود در راه

کنونياش به کسي لذت نميبخشد ،زيرا کفن چرکین

خدا هم ،گرهي از مشکالت انساني نگشوده است .وي

و فرسوده اي در بر دارد و موي سر و ريش خاکستري

اضافه ميکند که از زندگي و مرگ خود خشنود بوده

رنگش ،درهم و برهم رويیده اند .بدنش با يک شال

و پیش از نشستن در زورق ،با خرسندي کولهبار و

زنانه پوشیده شده و يک شمع مقدس نزديک سرش

تفنگ شکاري خود را دور انداخته و مانند دختري که

ميسوزد .به ديوار روبرو پرده نقاشي کوچکي است که

لباس عروسي بپوشد ،در کفنش ميلغزد ،ولي متاسفانه

ظاهرا مرد جنگلي را نشان ميدهد که نیزه خود را به

پیشامدي که شرحش داده شد ،روي داد .زنجیري

سوي او گرفته و پشت سپري که رويش نقاشي شده

ناديدني بر گردن گراکوس بسته اند که اگر بخواهد

پنهان شده است .در اين سخنان گراکوس ،دوباره

کوچکترين حرکتي بکند ،چه به سوي باال و چه به

تصوير مريم مجدلیه ،روسپي مقدس و يکي از پیروان

طرف پايین ،حلقه اش تنگ تر ميشود .آنچه که بايد

مسیح را ميبینیم که پس از شهادت مسیح ،شالي روي

موجب رستگارياش ميشد ،اينک به نفرين بدل شده

صورت او مياندازد .در روايات مذهبي آمده است که

است .از جهتي ميشود کافکا را با افالطون مقايسه کرد،

سه روز پس از مصلوب شدن ،مسیح به آسمان صعود

ولي فرقشان در اين است که نور خورشید دست کم

ميکند ،در حالي که نقش صورت او بر روي شال مي-

سايه هايي را روي ديوارهاي غار افالطون منعکس مي-

ماند .تصويري که کافکا از مرد جنگلي ميدهد کنايه

کرد ،ولي در غار کافکا هیچ نوري نميتابد(ويل رايت،

است به تمدن گذشته مردم ابتدايي قبايل آفريقا که

 ،1968ص .)182

در زمان هاي قديم آثاري که مظاهر تمدن همراه داشته
از خود به جاي گذاشته اند ،در حالي که دچار انحطاط
شده و سیر نزولي طي کرده اند(لوي استروس،1966 ،
ص  .)102اين خود مثال زنده اي است از تنزل و
انحطاط مسیحیت که به علت آموزش هاي نادرست
کلیسا باعث شد ديني آرماني به صورت مشتي از قواعد

کافکا همواره در زندگي خصوصي خود ميخواست
موسيوار به سرزمین کنعان راه يابد ،ولي به برهوت
رسید و مانند قهرمان رمان قصر به آن مکان رفیع
دست نیافت .او به دنبال همان چیزي ميگشت که
مساح کا .جستجوگرش بود .آيا ميشود مساح کا .نبود؟

و اصولي درآيد که در عصر ما با پیشرفت هاي علمي
40
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ما همه در همان راه گام بر ميداريم و همین جستجو

متمايز است .وقتي تنهاست يک جور به نظر ميآيد و

است که در بسیاري از موارد به فاجعه ختم ميشودو

هنگامي که با ديگران است جور ديگر .هروقت حالتش

مساح که نقشه بردار زمین است ،چگونه ميتواند از

تغییر کند ،سیمايش هم دگرگون ميشودو بیننده هم

اسرار غیرزمیني سر در آورد؟ قصر جايي آرماني و دست

در هر حالي که باشد(بیم يا امید) او را به همانگونه

نیافتني است؛ جايي که در آن جا معشوق نقاب ز رخ

ميبیند؛ فقط يک چیز او ثابت است و آن لباس سیاهي

در نميکشد و تالش کا .براي ورود به قصر تالش براي

است که به تن دارد .ما آدم ها که واقعي هستیم ،در

وصول به حقیقت است؛ هنگامي که کا .قدم به دهکده

فصل هاي گوناگون و در موقعیت هاي مقتضي ،لباسي

ميگذارد ،ميبیند که قصر در نقابي از مه غلیظ پنهان

مناسب با آن فصل يا موقعیت را به تن ميکنیم ،در

است و در تاريکي فرو رفته است .همچنان که بیابان،

حالي که ظاهرمان همیشه ايستا ميماند ،اما او که نماد

گرادگرد کنعان را فراگرفته بود ،قصر هم در میان

حقیقت است ،برعکس ،سیمايش دايم در حال دگرگون

برهوت برف واقع شده و فقط با پاي پیاده ميتوان به

شدن است ،ولي لباسش همیشه سیاه است؛ يا به

آنجا راه يافت .نام کسي که بر قصر حاکم است« کنت

عبارت ديگر آنچه بر تن دارد ابهام را به ما القا ميکند.

وست وست» است ،به معني غروب آفتاب .رهروي که
از برهوت برف ميگذرد تا عاشقانه به ديار وصل خويش
برسد ،ميبیند در آن ديار جز سرماي زيرصفر ،تاريکي
و غروب جاودانه خوردشید ،چیز ديگري يافت نميشود.

«کالم» و ديگر ماموران قصر ،همانند خدايان يونان
باستان چون زئوس ،مي تواند با زنان و دختران دهکده
همبستر شوند و اهالي دهکده از اين که اين افتخار
نصیبشان شود بر خود مباهات ميکنند .قهرمان رمان

اين که فرمانرواي قصر جدا از ديگران در سکوت مطلق

قصر نمونه مجسم انسان جستجوگر است ،ولي آنچه را

به سر ميبرد و کسي را توان ديدن اون نیست ،چرا که

که از قصر و مردم دهکده استنباط ميکند اين است

در حجاب است ،چه چیزي را به ما القا ميکند؟ آيا در

که حقیقت دست نیافتني ،ناديدني و درک نشدني

اين رمان حقیقت ،دور ،در آن باال ،دست نیافتني و

است .او ميخواهد چون موسي در طور سینا با حقیقت

فراسوي ادراک ما توصسف نميشود؟ همان سکوت

روبرو شود و نميخواهد هیچ عاملي میان او و حقیقت

مطلقي که بر قصر حکمفرماست ،کافي است اين عقیده

جدايي افکند .ميخواهد با «کالم» حرف بزند و در شب

را در ما القا کند که حقیقت خاموش است .ماموران

يخبندان به انتظارش مينشیند ،ولي «کالم» حضور

قصر چه عالي رتبه و چه دون پايه ،مرموز و غیر قابل

پیدا نميکند .او حتي ميخواهد «کنت وست وست»

ادراکند«.کالم» يکي از ماموران عالي رتبه قصر ،دائما

فرمانرواري غرب را هم ببیند .به هر تقدير او مساح

در حال تغییر است :در دهکده به هیأتي ظاهر ميشود

است و ميخواهد حقیقت را بسنجد و از راه عقل با آن

و در قصر به هیأتي ديگر؛ قبل از نوشیدن آبجو ،قیافه

در ارتباط باشد .فرق اون با منصور حالج در اين است

اي دارد که پس از نوشیدن تناسخ پیدا ميکند؛

که حالج جستجويش را از نقطه اي آغاز ميکند و در

هنگامي که خواب است سیمايش از هنگام بیداري

نقطه ديگري با حقیقت يکي ميشود و آواز «انا الحق»
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سر ميدهد ،در حالي که قهرمان کافکا ،با وجود اين

مشکل اصلي کا .اين است که ميخواهد از راه منطق

که در جستجويش براي يافتن حقیقت ،چون حالج

به آن جهان دست نیافتني دست بیابد و به همین دلیل

صادق است ،از باال ،يا از سوي حقیقت هیچ پیامي

هم شکست ميخورد .اين ويژگي اصلي کا .ميتواند

دريافت نميکند و فاصله اش با حقیقت همواره حفظ

بازتاب وضعیت انسان معاصر باشد که ميکوشد از راه

ميشود و او مانند ني که از نیستان بريده شده ،دائما

عقل يا علم به جهان فراسوي عقل دست يابد .نتیجه-

در حال ناله کردن ،شکوه و شکايت است.

اش اين است که از اصل خود دورتر هم ميشود « زيرا
براي راه يافتن به آن جهان دست نیافتني بايد غیر

نتيجه گيري

منطقي بود» (يونگ ،1979 ،ص  .)220پس پیام کافکا

کافکا کسي بود که تمام زندگي و هنرش را وقف اين

اين است که همگان در اين «دامگه» زندگي اسیر شده

جستجوي اسطورهاي کرد ،هرچند به جايي نرسید .اما

ايم و ما هم مانند کا .هرچقدر بکوشیم که به قصر

دست کم شهامت اين را داشت که جدايي و انزواي

نزديک شويم ،نا امید تر ميشويم ،ولي با اين وجود اين

انسان و بريده شدن از ريشه و منشأ خود را در داستان

دست از اين تالش ها بر نميداريم .اين پشتکار و

هاي کوتاه و بلندش نشان دهد .اين همه صداقتي که

خستگي ناپذيري کا .است که به کتاب ارزش فلسفي

او در اين راه از خودنشان ميدهد ،براي ما قابل ستايش

ميدهد و اين تالش ماست که به زندگي ما معني مي-

و تحسین برانگیز است .دست کم اون تا نیمه راه را

دهد .تنها در يک مورد براي کا .امکان رستگاري وجود

طي طريق کرده بود و نوشته هايش وضع خود او را

دارد و آن هنگامي است که همانند دهقانان ساکن

صادقانه گزارش ميداد .بنابراين ،درونمايه اصلي نوشته

دهکده ،تمام افسانه هاي ساخته و پرداخته مربوط به

هاي کافکا ،از جمله قصر ،کوشش هاي صادقانه انساني

قصر را دربست بپذيرد و نخواهد از راه منطق مسأله را

است براي رستگار شدن و دست يافتن به حقیقت .ولي

حل کند .فقط از راه عشق ميتوان به حقیقت رسید،

مي بینیم اگر شخصیت اصلي اين رمان واقعا مساحي

نه از راه عقل .فقط عاشقانه ميتوان از مرز عقل خروج

است که از سوي قصر پذيرفته شده است و اگر «کنت

کرد و وارد مرحله ويژه ارتباط با آن جهان شد.

وست وست» استخدامش کرده ،بايد اين حق را داشته
باشد که به آن جا راه يابد و با کنت و مامورانش مالقات
کند  .به عبارت ديگر ،اگر انسان براي رستگاري
برگزيده شده بود ،اين توان را داشت تا به حقیقت
برسد .ولي آن طور که از متن رمان بر ميآيد ،اگر
چنانچه ادعاي کا .دروغین باشد ،يا قصر از پذيرفتنش
سر باز زند ،پس انسان براي رستگاري برگزيده نشده
است و ديگر دلیلي ندارد که بتواند به جهان معني
دست يابد.
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فرانس کافکا در سال .1906
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آرامگاه کافکا در گورستان ژيژکوف پراگ.
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مجسمه برنزي کافکا در پراگ.
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