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گامحتوا، ار صورت انتخاب  د  و وده ب مرتبط با سرفصل مجله هب  نشرهي آزاد  ن خواهد نتشار مطلب رباي نويسنده  راي

 بود.

ززياني که هب هر شکل                                                                                                                و قدرداني مي نمايم. ا را ياري  کرده اند صميماهن  تشکر تهيه، توليد و توزيع اين مجموهع مردرد پايان از کليه ع

 با احترام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 نظري   ارسا پ                                                                                                                                                                                                                                                                             

 سال نخست، شماره يکم

 1400اسفند 

 صفحه. 44/هزار تومان بیست و پنجقیمت: 

 

 مدير و سردبیر: پارسا نظري

 

 آماده سازي
 گرافیست و صفحه آرايي: احسان زينعلي

 اصیلچاپخانه : نشر

 ارتباط با ما

 وبسايت مجله:

www.adabiyatemoteahed.ir 

 ايمیل:

Adabiyatemoteahed.magazine 
@gmail.com 

 مکاتبه با سردبیر:

Pnazari.official@gmail.com 

 تلفن:

0919-9782863 

 آدرس و پخش
 27ربي کوچه لس غخ اط-مالرد

 هار کتابفروشي هاي تهران و شهرستانپخش د

 

www.takbook.com



 

 فهرست

 
 2 .................................................................................................. متعهد اتیماهنامه)چاپي( ادب

 2 ....................................................................................................................... ری طليعه سخن سردب 

 4 .................................................................................................................... نقد و بررسي

 5 ............................................................... نگیني درخشان بر تاريخ ادب پارسي –پروين اعتصامي 

 8 .................................................................................. ( چیست؟ Darkoliismدارکولییسم )

 10 .................................................................................................... دارکولییسمنیفست ما

 14 ..................................... کاريکاتور ضد جنگ اثر استاد کامبیز درمبخش با موضوع معرفي دارکولییسم

 15 .............................................................................. آشنايي مختصر با استاد کامبیز درمبخش

 17 ......................................... توضیحات استاد محمدعلي اسالمي ندوشن با موضوع معرفي دارکولییسم

 19 ............................................................................ آشنايي با استاد محمدعلي اسالمي ندوشن

 22 ..................................................................................................................... گفت و گو

 23 ........................................................ ادبیات براي سرگرمي نیست –گفتگو با دکتر بهرام مقدادي 

 35 ......................................................................................................................... مقاالت

 36 ....................................................................................... نقد اسطوره اي نوشته هاي کافکا

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com

file:///C:/Users/09166666194/Desktop/قالب%20مجله/ماهنامه%20ادبیات%20متعهد.docx%23_Toc96264736
file:///C:/Users/09166666194/Desktop/قالب%20مجله/ماهنامه%20ادبیات%20متعهد.docx%23_Toc96264745
file:///C:/Users/09166666194/Desktop/قالب%20مجله/ماهنامه%20ادبیات%20متعهد.docx%23_Toc96264747


 متعهد ادبيات  

 

4     شماره يکم  ماهنامه اختصاصي شعر و ادبیات داستاني  1400اسفند ماه 

 

 

 

 

 

 

دراين شماره به بررسي و  ،نقد و بررسي آثار و سبک هاي ادبي اختصاص مي يابداين بخش از مجله به 

 آشنايي با عناوين زير مي پردازيم: 

  پروين اعتصاميآشنايي با 

 دارکولییسم چیست؟ 

 مانیفست دارکولییسم 

 دارکولییسمحمدعلي اسالمي ندوشن با موضوع معرفي م استاد توضیحات 

  استاد محمدعلي اسالمي ندوشنآشنايي با 

  دارکولییسم معرفي موضوعکاريکاتور هاي ضد جنگ استاد کامبیز درمبخش با 

 آشنايي با استاد کامبیز درمبخش 
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 درخشان بر تاريخ ادب پارسي ينگین –پروين اعتصامي 

 
  انتخاب سردبيربه 

 

 رشع و ادب دنیاي در توانا ايشاعره اعتصامي پروين

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

 که است شاعري تنها او. بپردازد خويش جامعه اصالح

 ادبیات سبک به گسترده سطح در و حاضر عصر در

 و کرد آزمايي طبع و سرود شعر گذشتگان تعلیمي

 .درخشد پارسي ادب تاريخ در درخشاني نگین همچون

 

 با و کشد مي تصوير به ها مناظره طريق از را اخالقیات

 و فردي طور به يکديگر با اشیاء میان مناظره فن

 که ايگونه به پردازد مي اخالقي مسايل به اجتماعي

 اخالقي هاي مولفه به خود فردي انساني تعالیم در

 هوا از پرهیز و اندوزيعلم راستي، پاکي، و تقوا همچون

 مي اعتصامي پروين نام با را او. دارد توجه هوس و

 که يابیم مي در وي اشعار و عمیق نگاهي با. شناسند

 اجتماعي امور پیرامون موجود اجتماعي تعالیم و تعلیم

 مي همکاري و تعاون دوستي،انسان آزاديخواهي، مانند

 تقدير يا جبر شعرش اصلي موضوعات واقع در. چرخد

 برابر را آينده سان بدين اعتصامي پروين. است غیره و

 هاي کاستي و ها کجي و دهد مي قرار خود مخاطب

 و اخالقي تعهدات به نسبت آنها قصور و جامعه

 نظر از پروين.  کشد مي تصوير به را آن پیامدهاي

 مانند بي سیاسي و اجتماعي هاي موضوع به گرايش

 سرودن که رود مي شمار به بانويي نخستین او. است

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

 و سرود را خود آمیز اعتراض اشعار مناظره شیوه

 اي جامعه در درونگرا و محتاط فروتن، زني از براستي

 و مسايل پردهبي کردن مطرح امکان که ناهنجار

 جز انتظاري ندارد، وجود اجتماعي و سیاسي تناقضات

 پروين. رود نمي اجتماعي هاي پلیدي و ظواهر با مبارزه

 آن هايارزش و زنان حقوق جامعه، تحوالت روند از

 اجتماعي فکري و معنوي بنیادين امور به و بود آگاه

 بوي و رنگ او دهنده هشدار اشعار که داشت توجه

 و ترينبديهي از يکي او. دارد را زمان اجتماعي مسايل

 شود مي محسوب فارسي ادب هايشکوفه دالويزترين

 وي شعر که دارد توجه انسان حیات قصه به اي گونه به

 .است شده تبديل هاانسان حیات غصه از تابويي به

 

 

 پروين شعري هايويژگي

 اوست اشعار بودن تعلیمي پروين شعر ويژگي مهمترين

 مضمون يا باشد اخالقي مضمون داراي خواه که

 به اشعارش از ايعمده بخش البته که اجتماعي

 توانمي واقع در. دارد اختصاص او اخالقي پندهاي

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

 و دهدمي قرار نقد مورد را ستم و قدرت که ايگونه

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

 نقد کالم يک در. گذاردمي تأثیر و کند مي تأکید

 را پروين هايسروده از توجهي قابل بخش اجتماعي

 عاطفي وجه 2 با اجتماعي نقد اين که دهد مي تشکیل

 با خود هاي مناظره در پروين. است آمیخته منطقي و

 را خود اساسي هاي انديشه رسا و فصیح بیاني و زبان

 واالي اهمیت اجتماعي، عدالت مرگ، زندگي، درباره

 .کندمي ارايه موفقیت و دانايي

 

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

. است جامعه دست تهي و سالخورده مردم توده حال

 طبانمخا برابر در را آيینه خود اشعار در پروين واقع در

 رتصوي و جامعه هاي کاستي و ها کجي و دهدمي قرار

 آنچه. دهد مي نشان اخالقي تعهدات به نسبت را آنها

 در نهفته هاي آموزه و تعالیم اهمیت است، تأمل قابل

 رازهاي موجودات، و انسان مناظره. است پروين اشعار

 مهه که اخالقي تعالیم و هاتوصیه انسان، حیات شگرف

 پروين شعر. دارند شاعر تعلیمي هاي سروده از حکايت

 با که هايي مضمون با است جهاني اشعاري اعتصامي

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

 .کشاند مي

 بررسي تعاليم انساني در اشعار پروين

 محسوب تعلیمي ادبي جز پروين شعر که آنجايي از

 فطرت زايیده ادبیات که گفت بايد بنابراين شود،مي

 و هنر اوج به هنگامي و است انسان هنرپرور و هنرجو

 تعهد يک با و ظاهري هنر اين که رسد مي زيبايي

 در. باشد همراه آن آفريننده طرف از اصلي دروني

 شودمي نزديک خود اصالت به هنگامي ادبیات حقیقت

 شاعري پروين. باشد رسیده متعالي دستاوردهاي به که

 جامعه مسايل به باز چشمان با که بود هوشیار و بیدار

 تسلیم سر نظیر، کم جرأت و شهامت با و نگريستمي

 و آوردنمي فرود اجتماعي و سیاسي فشارهاي برابر در

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

 زيباترين که است شاعري تنها پروين فارسي، زنانه شعر

 نقش. است سروده زنانه نگرشي با را انتقادي اشعار

 پروين هايدغدغه و سازيانسان در تربیت و تعلیم

 جامعه اخالقي و اجتماعي ساختارهاي اصالح به نسبت

 نگرش با تا شد باعث اسالمي فرهنگ و دين بر تاکید با

 تشخیص را خويش اجتماع درد دقیق نگاهي و اسالمي

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

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

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

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

 از غیر هم او عرفان. است عرفاني انديشه بر مبتني

 مکتب و افالطون تعالیم سرچشمه از که اسالمي تصوف

 نیست گیرد،مي سرچشمه نوافالطوني و گنوسي هاي

 اهمیت آن نجات و روحي مسايل به سبب همین به و

 .دهد مي خاص

 پروين. است ديگري امر هر بر مقدم پروين، براي اخالق

 استثنايي موارد جمله از و ايراني تواناي شاعره اعتصامي

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

 به پا مشروطه نهضت گیريشکل و حوادث دوران در

 بزرگترين ايران جامعه که ايدوره گذاشت، هستي

 رو پیش اجتماعي نظام کردن دگرگون براي را نهضت

 مدرن دنیاي به ورود و سنت از عبور گذرگاه در و داشت
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 و سنت ايران که ايدوره در پروين. بود گرفته قرار

 زيادي حد تا و کردمي تجربه توأمان را مدرنیته

 اين همپاي داشت، مدرنیسم شبه رنگ مدرنیسم

 حکومتي اجتماعي، هايآسیب از انتقاد به هادگرگوني

 زمان و عصر از تجسم او شعر واقع در. پرداخت قضايي و

 اشعار طريق از که بود اين در پروين تالش. بود وي

 کمال. دهد سوق مطلوب کمال طرف به را همه خود

 حال هر به. بود صوفیان نفس تزکیه نوعي که اخالقي

 اخالقي آلیسم ايده و اخالقیات بیانگر پروين اشعار

 .است

 

 

 پروين اعتصاميسر انجام 

 پس و افتاد بیماري بستر به اعتصامي پروين سرانجام

 بیماري علت به 1320 فروردين 16 در روز 12 از

 که پدري کنار در و فروبست جهان از چشم حصبه

 يخانوادگ مقبره در بود او زندگي فرد ترينمحبوب

 .رفت فرو ابدي خواب به قم صحن در اعتصامي

 

 

 .منبع: ايرنا

 .جمهوري اسالمي خبرگزاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 .ايرنا خبرگزاري: عکس منبع تبريز؛ در اشمنزل در اعتصامي پروين تنديس
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  ( چیست؟ Darkoliismدارکولییسم ) 

 
 به انتخاب سردبير

 

 ، به انگلیسي: Darkoliismeدارکولییسم )به فرانسه: 

Darkoliism) در سال ادبیات متعهد، جنبش  اي

توسط محمدرضا نظري دارکولي نويسنده و  2015

، دوستان، همکاران و منتقد ادبي ايراني و شاگردان

 پیروان ادبیاتش در ايران و خارج از ايران شکل گرفت.

مانیفست يک  2015محمدرضا نظري دارکولي در سال 

جنبش ادبي به نگارش رساند 

قانون در خود داشت  10که 

و به پیشنهاد دوستان و 

همکارانش نام دارکولي 

(Darkoli)  بر آن نهاده شد

که ضمن اشاره به ادبیات 

ص محمدرضا نظري خا

دارکولي، نام روستايي در 

شهرستان دلفان ايران است 

که مردمي مهرپرست داشته است؛ زيرا قوانین جنبش 

ها را دنبال دارکولي نیز گسترش مهرورزي میان انسان

پس از انتشار مانیفست جنبش )مکتب(  کند.مي

دارکولي و در دسترس عموم قرار گرفتن آن، اين 

وانش، مکتب ادبي دارکولییسم جنبش از سوي پیر

ي مکتب ادبي دارکولییسم خوانده شد. قوانین دهگانه

پردازد و در مقابل فرمالیسم به محتواي آثار ادبي مي

روسي که زبان فیزيکالیستي دارد با جديت برخواسته 

ي مقابل فرمالیسم است و است. دارکولییسم نقطه

جتماعي در اي براي مسئولیت اکوشد جايگاه ارزندهمي

 .ادبیات به وجود آورد

 دارکولييسم درباره چيست؟

از خود  شیاست که از مکاتب پ يمکتب سمییدارکول

بزرگان  يشهيگرفته و بر اساس اند ياریبس يهابهره

 اتیبه ادب ياتازه کرديرو خواهديو فلسفه م اتیادب

از  لسوفانیاز ف ياریبس يشهيمکتب اند نيبدهد. ا

 نوزا،یولتر، شوپنهاور، اسپ ام،یخ ،يراز يايکرجمله ز

سارتر و آلبر  لبرتراند راسل، ژان پ

 کامو را به کار گرفته است.

با قانون هفتم خود  سمییدارکول

 يامروز ضرور ديبگو خواهديم

 پرواياست در انتقاد شجاع و ب

عملکرد  يو به آسان میباش

قرار  ياشخاص را مورد نقد و بررس

حل  يبه سو يتا راه م،یده

 يمکتب ادب. میابیمسائل کالن بشر ب

عالم  يدهيپد نيباتريرا ز يو شاد يزندگ سمییدارکول

 کرديبا رو اتیادب دانديو الزم م شناسديم يهست

ها و نشان دادن انسان يبه زندگ ياهدفمند و تازه

 ،يرونیمختلف آن بپردازد. از هم يهاگونه

 .گردانديرا به معنا و محتوا باز م يباشناختيز

 دیدر قانون ششم خود تاک سمییدارکول يادب مکتب

آزاد هستند هر گونه  ستییدارکول سندگانيکرده که نو

فقط  سمییدارکول نیداشته باشند و قوان يايمتد نگارش

 توجه دارد. يآثار ادب يبه موضوع و محتوا

 نيباتريرا ز يو شاد يزندگ سمييدارکول

و الزم  شناسديم يستعالم ه يدهيپد

به  ياهدفمند و تازه کرديبا رو اتيادب دانديم

 يهاها و نشان دادن گونهانسان يزندگ

 ،يرونيمختلف آن بپردازد. از هم

 .گردانديرا به معنا و محتوا باز م يباشناختيز
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Darkoliism کیهرمنوت يانتخاب است و دل مشغول 

 يبر تساو يتعاون مبتن ،يسمییدارد. در آثار دارکول

 ها،تیوجود ندارد، بلکه متناسب موقع نیقوان يهمه

در اثر قالب  نیهرکدام از قوان

هم با  نیقوان گريو د شونديم

و مناسب  يرفتنيپذ يورود

اثر، به وجه  يمحتوا

 ظهورآن توان  يسمییدارکول

در  سمیی. دارکولبخشنديم

خود،  فستیقانون چهارم مان

. کنديم يبشر معرف يبرا گاههیتک نيوجدان را بهتر

 :ديگويمکتب م نيا

جا وجدان با رسوم جهانشمول است و همه وجدان

 ييرویحال وجدان ن نیدارد، در ع يسازگار يالهیقب

ها بر گردن آدم يمطمئن در مقابل شر است. همه

به  يکسچیحق دارند. ه گريهمد

باشد، بلکه  انسان تواندينم ييتنها

انسان بودن ما وابسته به ارتباط 

 است. گرانيبا د مانيوجود

با توجه نهادن صرف به  هاستیفرمال

جستن  يکلمات و دور يصورت زبان

اسب  يارابه را جلو يياز معنا، گو

حرکت  گونهچیقادر به ه ،يرونیاند؛ از همبسته

 د.باشنينم يحیصح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گريها بر گردن همدآدم يهمه

 ييبه تنها يکسچيحق دارند. ه

انسان باشد، بلکه  تواندينم

انسان بودن ما وابسته به ارتباط 

 است. گرانيبا د مانيوجود
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 دارکولییسم انیفستم

 :  شگفتاریپ

از جنگ و  ياست که جهان خال نيمن ا يشگیهم يآرزو

از  ييو تنها میظلم گردد. چنان که همه باهم دوست باش

رک را نوشتم و مح هيرمان مرگ همسا رو نيبرود. از ا انیم

 سندگانينو ياز تمام نجايشدم. در ا يدارکول يجنبش ادب

و با  نديایجنبش ب نيا ياريبه  کنميجهان خواهش م

ن را گسترش دهند! چو نامهمانیپ نيا شاننگارش آثار

 دارد.  اجیاحت يانامه مانیپ نیبه چن اتیادب

  يدارکول ينظر محمدرضا

 2015برابر با   ،يدیخورش 1394تهران، بهار  ران،يا

 .يالدیم

ي جنبش ادبي دارکولي شامل ده بند نامهپیمان

 ستند: شود که به شرح زير همي

خواهان تقويت و گسترش دوستي ميان آدميان،  -1

 دوستي بشر با حيوانات و طبيعت.   

 جهان وطني.  -2

 ضد نژادپرستي و تعصبات مذهبي.  -3

 تکيه به وجدان.  -4

 آزادي در بيان.  -5

 هاي نگارشي. آزادي در بکارگيري متدها و سبک -6

 انتقاد شجاعانه.  -7

 از خود گذشتگي.  -8

 . خواهيراستي -9

 ها.برابري آدم  -10

 

 لوگو مکتب ادبي دارکولييسم                

 .: حسين ابراهيمي گلباغيطراح لوگو                              

 : يدارکول يجنبش ادب ينامهمانيپ يهاشرح بند

 انيم يو گسترش دوست تيخواهان تقو  -1

 .   عتيو طب واناتيبشر با ح يدوست ان،يآدم

 يو گسترش صلح جهان تيتقو ،يدارکول يادب جنبش

. جنبش آرمان و هدف خود قرار داده است نيتررا مهم

آرام و تاسف جهان را نا يکنون تیوضع يدارکول يادب

روشن است که  يهرکس ي. برادانديم زیبرانگ

 زین يياست. تنها ييبحران بشر امروز، تنها نيتربزرگ

به وجود  يدوست و يدر اثر کمرنگ شدن مهرورز

 ،يقوم ،يفرد يهايریجهان امروز پر از درگ. ديآيم

معنا  ياست. جنگ تنها زمان يدتیو عق ياسیس

برساند  يجسمان بیآس يگريبه د يکه فرد ابديينم

 يخون ،يتن به تن و گروه يهايریدر اثر درگ اي

جنگ با  ينوع زین يشود، بلکه خودخواه ختهير

بزرگ از  يهاجنگ ياماست! به واقع تم گرانيد

 ييایدن يدارکول ي. جنبش ادبزندیخيبرم يخودخواه

که در آن  ييایدن يعني. خواهديبدون جنگ م
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 يزیست گريو د يزيگر گرينباشد،  د يخودخواه

 گريد ،يسرشار از مهرورز يياینباشد؛ در مقابل، دن

 يجنبش ادب سندگانيباشد. نو يخواهگريو د يدوست

. از سندينو يم يصلح جهان شگستر يبرا يدارکول

و با نگارش  کننديانتقاد م هايآزارگريها و دجنگ

جهان  و رفتار مردم شهيبر اند ندينمايخود تالش م

 يو صلح جهان يرفته مهرورز؛ تا رفتهبگذارند ریتاث

 بیآس نیهمچن ،يدارکول ي. جنبش ادبابديگسترش 

 را يجانداران وحش گريو د عتیرساندن بشر به طب

به  داند؛ياو م يو خالف خواستگاه وجود ستيناشا

جنبش در آثارشان،  نيا سندگانيسبب نو نیهم

 کنند. يم غیرا  تبل عتیو طب واناتیبشر با ح يدوست

 . يوطنجهان -2

 ایاز دن يادر هر نقطه يدارکول يجنبش ادب سندگانينو

از جهان  يخاص يایکه باشند خود را محدود به جغراف

و سراسر جهان را وطنِ زادگاه خودشان  دانندينم

دوست  زانیم کينقاط جهان را به  يتمام شناسند؛يم

اشد بکه الزم  ایدن يهرکجا يدارند و در آثارشان درباره

رد دا فهیکه وظ داننديم يو خود را زبان نديگويسخن م

 کند.  انیبلند ب يمردم جهان را با صدا يهاامیپ

 . يو تعصبات مذهب يضد نژاد پرست  - 3

و تعصبات  يپرستهرگونه نژاد يدارکول يادب جنبش

 يهاو به دور از ارزش ستيرا ناشا يخطرناک مذهب

 يهمه يدارکول ي. جنبش ادبدانديم يانسان يبايز

و  هاتیها، نژادها، وضعرا با رنگ ایدن يهاانسان

داند.  يگوناگونشان، با هم برابر و محترم م يهانيد

را  هاينژاد پرست ثارشانجنبش در آ نيا سندگانينو

. جنبش دهنديم شينما يانسان ریمحکوم کرده و غ

تالش دارد به همگان تذکر دهد که  يدارکول يادب

 انیم يریکه منجر به درگ يايهرگونه تعصب مذهب

 کي يهرچند کوچک و حت يگروه يانزوا ايدو گروه، 

 و ناپاک است. يانسان رینفر از مردم جهان شود، غ

 به وجدان.  هتکي  – 4

دارد،  وجدان، تنها  دهیعق يدارکول يادب جنبش

ا رندارد. و وجدان  يبه قاض اجیاست که احت يامحکمه

. دهديقرار م هايو بد هايکیسنجش ن اریمع

 يارهایبا مع دينبا چگاهیه گرايدارکول سندگانينو

ونه نم يبرا اندازند،يانواع بشر شکاف م انیکه م يگريد

به  ،يخاص قوم يهاها و سنتفلسفه ها،نيها، دسبک

 يریگمهم بشر پردازند و با بهره يهايدرماندگ لیتحل

 توانديوجدان م م،يدار دهیاز آنها اظهارنظر کنند. ما عق

 باشد. هايو نادرست يسنجش درست يبرا اریمع نيبهتر

 . انيدر ب آزادي – 5

 يابـر شهیقلـم را هم يآزاد گــرا،يدارکول سندگانينو

اشخاص،  يدرباره يو به آسان داننديم ــداريخود پا

و رسومات بزرگ  هاشيگرا ها،شهياند ها،نيها، ددولت

در راه  يدارکول ي. جنبش ادبسندينويمردم جهان م

  هراسدينم يمخالف يرویمانع و ن چیاز ه قتیحق انیب

د بر نگارشِ نام خو يِبه آسان گرايدارکول سندگانيو نو

 شانيها، نام اشخاص مهم جهان را در کتابپاکت پست

هرگونه  انیدر ب يدارکول ي. جنبش ادبکننديذکر م

 يریگو بازپس يکه به گسترش صلح جهان يموضوع

 يهامحرومان جهان از گروه يشده ماليحقوق پا

 آزاد است. د،ينما يمستبد  کمک
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 يهاها و سبکمتد يريدر بکارگ آزادي –6

 . ينگارش

 يهاشهيبا هدف گسترش اند يدارکول يادب جنبش

 ،ياز خودگذشتگ ،يمهرورز ،يدوستگريد

و  انیبيآزاد ،يوطنجهان ،يخواهعدالت

مردم جهان به وجود آمده است.  انیم يخواهيراست

 نسندگاينو ينگربه جهان يدهجهت يجنبش برا نيا

. از کنديم تیآثارشان فعال يهيو درونما امیپ نییدرتع

 يریدر بکارگ يدارکول يجنبش ادب سندگانينو نرويا

آزاد  ندهيآ وگذشته، حال  ينگارش يهاها و سبکمتد

 ايذهن  الیکه به روش س ينمونه، کسان يهستند. برا

 کنند،ينگـارش مـ يگريد يادب يسوررئال و هر گونه

 يبجنبش اد ينامهمانیپ ـرشيبا پذ تواننديم

 نيبه خدمت ا راخود  يروش نگارش ،يدارکول

 ياز تمام  يدارکول يبآورند. جنبش اددر نامهمانیپ

  ندهيال  و آحگذشته،  ينگارش يهاها و   روشسبک

ربوط جنبش تنها م نيا ينامهمانیو پ ردیگيبهره م

 ها است. کتاب امیبه موضوع و پ

 . شجاعانه انتقاد – 7

 يکيپروا هستند.  يدر انتقاد ب گرايدارکول سندگانينو

در انتقاد از  يدارکول يجنبش ادب يژهيو يهااز روش

 قیاست که نام دق نينادرست بشر، ا يهاکنش

، تمام يرکيو با ز کنديها ذکر ماشخاص را در کتاب

. دينمايانتقاد از آنها، دشنام نثارشان م نیح

هنگام انتقاد از  يکولدار يجنبش ادب سندگانينو

نادرست، آزاد هستند به آنها دشنام  يهاتیشخص

عدالت و حقوق بشر،  قت،یدفاع از حق يبدهند. ما برا

و  هاکتاتوريد میخواهي. چراکه ممیکنيهم م يدهانبد

، که به سبب در دست داشتن بزرگ کارانتيجنا

 يآزار يب يهااز خود چهره ،يغاتیقدرت و امکانات تبل

 خورنديم  بيآگاهانه فرنا زیمردم ن يو توده ازندسيم

 میکتاب  مورد انتقاد قرار ده کينگارش  يِرا به آسان

 يدارکول يجنبش ادب سندگاني. نومیکن اهشانیو روس

 ي. جنبش ادبکننديبهتر شدن جهان م يخود را قربان

سخن  پرواتريب     ديبا اتیدارد ادب دهیعق يدارکول

 يکه سرآغاز جنبش ادب هيهمسامرگ مان. در رديبگو

جنبش  ينامهمانیپ يبندها دیتوانياست، م يدارکول

 يرمان هر ني. در ادینیرا اجرا شده بب يدارکول يادب

 نيکه ا يزمان کا،يجمهور وقت آمر سيیترومن، ر

  ديکرد، مورد انتقاد شد ياتم يکشور به ژاپن حمله

: ... دینیبياز رمان م ييقرار گرفته است. در جا

ملت  کيجمهور  سیاست! رئ فیچقدر کث استیس»

از حواسش به خانه رفتن است  يمیکه ن يدر حال

فکرش را هم  چی. هکنديجنگ را صادر م کيفرمان 

کشتار  يگناهيب يهاچه شمار آدم کنديمشغول نم

هان جنگ . پس  از صدور فرمان هم فرماندهشونديم

درک و  چیبدون ه کنند،يم فهیانجام وظ درنگيب

هم داشته باشند  ياگر آگاه ايآن؛  يهاامدیاز پ يتيدرا

«... ) .کننديبه آن، فقط دستور را اجرا م توجهيب

 يرضا نظرمحمد ه،يهمسابه رمان مرگ دیرجوع کن

 (.2014تشارات شرکت کتاب لس آنجلس  ان ،يدارکول

 . گذشتگيخود از – 8

دارد که راز گسترش و  دهیعق يدارکول يادب جنبش

 ياز خود گذشتگ يهیوجود روح يدوست يداريپا

 يو سطح آگاه قيها، باورها، سالاست. چرا که فرهنگ

 يبرقرار يالزم است برا نرويمردم گوناگون است. از ا
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. میکن ياز خودگذشتگ ميریبگ ادي يدوست يداريو پا

را  يگذشتگاز خود يدارکول يجنبش ادب سندگانينو

آن را  يباال تیو در آثارشان اهم داننديمهم م اریبس

 .دهنديم شينما

 .  يخواه راستي  – 9

راه در جهان »گفته است:  انیرانيا يشوایپ زرتشت،

 يجنبش ادب«. است. ياست و آن راه راست يکي

ها و ظلم ها،تي، جناهاجنگ يعامل اصل يدارکول

. دانديم  يبشر از راست يجهان را دور يهاينابرابر

 شکيب  نديراست سخن بگو گرياگر مردم با همد

جهان  م. مردخواهد رفت شيجامعه رو به آسا

 ياند.  جنبش ادبدور شده يراست شوربختانه از

و  دانديم يجهان را راست شيتنها راه آسا يدارکول

شناسد. از  يم راههیرا ب يراست ریغ يرهایمس يتمام

 يهاقتیجنبش در آثارشان حق نيا سندگانينو نرويا

 تیو اهم کننديم انیناگفته مانده را با شجاعت ب

، در . الزم به ذکر استندينمايم غیرا تبل يراست يباال

! ستین يسينوسمیرئال ،يمنظور از راست نامهمانیپ نيا

 يهادر قالب داستان تواننديم سندگانيبلکه نو

از  زین ييجادوسمیرئال ايو  يستیسمبل ،يستیسوررئال

 کنند. غیو آن را تبل سنديبنو يراست

 ها.آدم يبرابر  - 10

ها را از نظر حقوق انسان يتمام يدارکول يادب جنبش

از  يدارکول ي. جنبش ادبدانديبا هم برابر م يزندگ

جهان به خروش آمده است.  ریناگوار مردم  فق تیوضع

سطح رفاه باال و مناسب است،   ،ييچرا در کشور ها

جهان از  ریهزاران نفر از مردم فق يکه روز يدرحال

 يدارکول يادب نبش! جرند؟یميم    يگرسنگ

مردمان محروم  نياز ا خواهديبرخواسته است و م

 سندگانيتعادل برود! نو يبه سو ديدفاع کند. جهان با

مردم محروم  يدفاع از حقوق انسان يبرا گرايدارکول

ناگوارشان  يو زندگ سندينويجهان داستان و رمان م

شرمشان  انیجهان ديتا شا کشاننديم ريرا به تصو

انواع بشر با هم برابر  يآورند که تمام اديبه  و ردیبگ

که  يکسان دي. بامياخانواده کي يو اعضا میهست

 گريها بر گردن همدآدم يهمه  م،ياموزیرا ب دانندينم

 حق دارند. 

 يشعر معروف سعد خواهديم يدارکول يادب جنبش

را به مردم جهان  يرانيشاعر بزرگ ا ،يرازیش

 گوشزدکند. 

 :ديگو يبزرگ م يسعد

 گوهرند کيز  نشي/ که در آفر کرندیپ کي يآدم اعضا يبن

 به درد آورد روزگار / دگر عضوها را نماند قرار يعضو چو

 يکه نامت نهند آدم دي/ نشا يغميب گرانيکز محنت د تو

باال  در ده بند يدارکول يجنبش ادب ينامهمانیتذکر: پ

 تیرا جهت رسم  هيهمسابسته شده است. رمان مرگ

 يادب و منتقدان سندگانينو يبرا نامه،مانیپ نيا افتني

شده و  تيدر آن رعا نامهمانیام که ده بند پنوشته يگرام

 نياست. ا يدارکول يرمان سرآغاز جنبش ادب نيبه واقع ا

توسط انتشارات شرکت کتاب لس آنجلس منتشر  نرما

 شده است. 

 مردم جهان! يبرا داريو صلح پا شيآسا يآرزو با

 .يدارکول ينظر محمدرضا

  . يالدیم 2015بر با برا يدیخورش 1394بهار  -تهران  ران،يا

 کافه کتاب رسمي وبسايت منبع:
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 ميالدي. 2015کاريکاتور ضد جنگ با موضوع معرفي مکتب ادبي دارکولييسم؛ اثر استاد کامبيز درمبخش، سال 

 ميالدي. 2016کامبيز درمبخش، سال کاريکاتور ضد جنگ با موضوع معرفي مکتب ادبي دارکولييسم؛ اثر استاد 
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 .منبع تصوير: ايرنا –استاد کامبيز درمبخش 

 

 آشنايي مختصر با استاد کامبیز درمبخش

( 1400 آبان 15 – 1321خرداد  8بخش )دِرَم زیکامب

ده بود. او برن يرانيا ستیو گراف ستيکاتورکاري طراح،

 نيبود و چند يبزرگ معتبر جهان زهيجا نچندي

مختلف جهان  يمستقل از آثارش در کشورها شگاهينما

 بخش بود.درم ومرثیبرگزار شد. او برادر ک

زاده شد. او  رازیر شد 1321بخش در سال درم زیکامب

. تهران بود يبايز يهنرستان هنرها لیالتحصفارغ

خود را با  يهمکار يسالگ 14درم بخش از  زیکامب

 گريو با دآغاز کرد  قیاز جمله توف يرانيا اتينشر

 مز،يتا ورکيویهمچون ن يو خارج يرانيمطبوعات ا

 داد. در مجموع ادامهنبل اشپالتر کارش را  گل،یاشپ

 يو جهان همکار رانيسال با مطبوعات ا 60از  شیب

 يبايز يدر دانشکده هنرها زین يتمستمر داشته و مد

 را آموزش داد. کاتوريدانشگاه تهران، هنر کار

 

و  نيتراز بزرگ زهجايبخش برنده درم زیکامباستاد 

ژاپن، آلمان،  کاتوريکار يالمللنیمسابقات ب نيمعتبرتر

و  يوگسالوي ل،يبرز ه،یترک ک،يبلژ س،یسوئ ا،یتاليا

بوده و داور مدعو  گريد يجنب يالمللنیب زهيجا نيچند

بود. او  کاتوريکار يالمللنیبزرگ ب شگاهيچند نما

را از سفارت فرانسه در آبان  هینشان شوال نیهمچن

 يهنرمند هنرها نیکرد. او نخست افتيدر 1393

 کرد. افتيرا در زهيجا نياست که ا رانيدر ا يتجسم

معتبر جهان راه  يهابخش به موزهاز آثار درم ياریبس

هران، فرهنگستان تمعاصر  ياند. موزه هنرهاکرده دایپ

موزه مان هنر نو،  ،يهنر خانه صبا، کتابخانه مل

 س،يپار ونینيموزه آو ران،يا يهاستیگراف يکايسند

روو گاب کاتوريموزه کار س،یبازل در سوئ کاتوريموزه کار

گ در ژاپن، موزه ضد جن مایروشیموزه ه ،در بلغارستان

 موزه ه،یاستانبول در ترک کاتوريموزه کار ،يوگسالوي

شهر  يورشو در لهستان و مجموعه شهردار کاتوريکار

 ها هستند.موزه نيفرانکفورت آلمان نمونه ا

 

 يازرسيتصو نهیکتاب در زم نيبخش چنددرم زیکامب

است. بدون شرح، دفتر چاپ و منتشر کرده کاتور،يو کار

منتشر شد(،  ایتالي)در ا زیها، کتاب کامبخاطرات فرشته

 ران،يامروز ا شانيمشترک طنزاند يهاکتاب

 يورم ازاریدر خارج از کشور، م رانيامروز ا شانيطنزاند

وط، اگر خط يخنده، سمفون کیمپکش است، الکه دانه

 آثار هستند. نينمونه ا ،بود دهيمرا د ينچيداو

 

 غاتیتبل نهیدر زم ييهاتیفعال بخشدرماستاد 

کتاب کودک،  يرگريجلد کتاب(، تصو يرو ي)طراح

ها و مشابه آن ميکوتاه، کارت پستال، تقو لمیپوستر، ف
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به بعد وارد عرصه ساخت  1386 دارد و از سال

 شد.  زین ييانمايپو

فعال بود که  نهیزم نيدر ا نیاو همراه با پسرش رام

 شنیمیان لمیف نيچند اختس ،يهمکار نيا جهینت

 ست.« هادلقک»کوتاه از جمله مجموعه 

 

ر د يانفراد شگاهينما 50از  شیبخش بدرم زیکامب

 شگاهينما 100داخل و خارج از کشور برگزار کرد و در 

حضور داشت. از جمله  يو خارج يداخل يجمع

مجموعه  شيبه نما توانيم يآثار و يهاشگاهينما

 يلمتعلق به سازمان اسناد و کتابخانه م يکاتورهايکار

به مناسبت هفته  1397اشاره کرد که در سال  رانيا

 انريمستند ا راثیه کتاب و مدر موز ،يکتاب و کتابخوان

 برگزارشد.

 

 يانيدر مراسم پا 1397مهر  12پنجشنبه  خيتار در

، نشان «صلح يهنر برا يالمللنیجشنواره ب» نیششم

هنرمند  3درمبخش و  زیبه کامب« صلح يهنر برا» يعال

 اهداء شد. گريد

کرونا،  روسيابتال به و لیبخش به دلدرم زیکامباستاد 

 ژهيو يهادر بخش مراقبت 1400آبان  10از 

 در 1400آبان  15شد و  يتهران بستر هیآت مارستانیب

 درگذشت. يسالگ 79سن 

 منبع: ويکي پديا.
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 توضیحات استاد محمدعلي اسالمي ندوشن با موضوع معرفي دارکولییسم

 
 به انتخاب سردبير

است با استاد  يگفت و شنود يمطلب خالصه  ناي 

جلسه انجام  کيندوشن، در  ياسالم يمحمد عل

امروز  ياشاره که جامعه  نيبود بر ا يگرفت و مبتن

 يکاف تنها قانون و ، دارد به قانون و اخالق هردو  ازين

 . ستين

در نظر دارد  ياخالق يبرنامه ا سمییدارکول يادب مکتب

است که  يکه مطرح کرده و مستلزم کوشش گروه جوان

 شانيبرا تیموفق يکار هستند ؛ من آرزو نيدنبال ا

 اجیاحت يزیاز هر چ شیامروز ب رانيا نکهيا يدارم ! برا

 نیو در ع يمترق ۀجامع کي ادیبه اخالق دارد ، تا بن

وجدان کار و  زیو قبل از هر چ زد؛يبر دحال سالم بتوان

از حرف و  دوارمیآن است که ام ازیمورد ن اتیاخالق

آگاه  ۀجامع کيمستلزم  ي! مهرورزديآرزو به عمل در آ

را از  زیهمه چ ديجد يای. شوربختانه دنو آرام است

، ندیب يم ياجتماع ينوع تحول اقتصاد کيچشم 

با  ديکمتر مورد نظرش است . مردم با يتحول اخالق

 کيعالوه بر  نيکنند و ا يهم و در کنار هم زندگ

هم الزم  اتیو اخالق يوجدان عموم ي، نوعاجتماع سالم

، با محبت به باشند گانيدارد که افراد درواقع با هم را

 يبرا ستین يکاف ي. تنها ادب ظاهرنگاه کنند گريهمد

 يدرون يو هم فکر ينوع همدل کيموضوع ؛ بلکه  نيا

 جيترو يراب سمییدارکول يهم الزم است که مکتب ادب

کوشش ها  نيدارد. ا يها گام برم يکین نيا تيو تقو

 ياقتصاد يجنجال ها نی. البته در بستین ریتاث يب

 دینا ام ديبه کنار رانده شود، اما نبا دي، شامردم امروز

باشد و  رگذاریهمه تاث يزندگ ۀتواند در عرص يشد و م

،  ييبا راهنما سمییدارکول يماندگار شود . مکتب ادب

تواند مردم را به  يم ي، اجتماع و سخنراننوشتن، گفتن

زحمات هدر نخواهد رفت و  ني. اخود بکشاند يسو

همچنان گام  دي. بابزرگ خواهد بود شيها جهینت

شعله  نيگذاشت ا ديشد! نبا دینا ام ديبرداشت! نبا

 ،يخودخواه ،ينیکه با خودب يخاموش شود! شعله ا

 نيکند. راه ا يبه همنوع و جنگ مقابله م يياعتنا يب

 امی. پ است رياش امکان پذ يروزیمکتب دشوار اما پ

 نيا سمییدارکول يمکتب ادب رویپ يها سندهيمن به نو

 است : 

 ديبا ديگرفته ا شیراه درست در پ کي نکهيشما از ا ـ

. خودتان دیوجدان داشته باش شيقوت قلب و آسا

اه نگ گراني! به نظر ددیباش يو راض رفتهيراهتان را پذ

 از هر شیپ ي. هر کسستندین ايهستند  رايکه پذ دینکن

 خودش راه خود را قبول داشته و وجدان خود ديبا زیچ

پاداش است که  نيخود بهتر ني. اشدکرده با يرا راض

 يبرا يروزیپ يبا آرزو آورد ـ  مي بدست نقداً آدم 

 ! سمییدارکول يمکتب ادب

 ندوشن ياسالم يمحمد عل 

 .1394تهران ـ دهم آذر ماه  
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 .با موضوع معرفي مکتب ادبي دارکولييسمتوضيحات و دستخط استاد محمدعلي اسالمي ندوشن 
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 استاد محمدعلي اسالمي ندوشن آشنايي با

 
 به انتخاب سردبير

 ورشهري 3نُدوشَن )زاده  ياسالم يمحمدعل

در ندوشن( شاعر، منتقد،  يديخورش 1303

 است. يرانيمترجم و پژوهشگر ا سنده،ينو

 

 يادمان ها

 يفرهنگ ونیسیکم سیبا حضور رئ 1399آبان  17در 

و  6شهر تهران، شهردار منطقه  يشورا يو اجتماع

 ،يمجلس دونيفر ،يعابد اریچون کام ييهاتیشخص

 نیشاهد سابق ماب ابانخی …ندوشن و  ياثیغ يعل

 ياسالم يبه نام محمدعل يرازیقدس و وصال ش ابانیخ

در  زین شنندو ياسالم سيو سرد افتي رییندوشن تغ

از  قبل وصال نصب شد. ابانیو خ ابانیخ نيتقاطع ا

ندوشن در زادگاهش  يبه نام اسالم يدانیم زین نيا

 زديشهر  يشورا نیندوشن به نام او شده بود. هم چن

 حدفاصل بلوار هيیرا در محله صفا يبلوار 99در سال 

 يبه نام دکتر اسالم يدشت دیو بلوار شه يقند دیشه

 نمود. يندوشن نامگذار

 

 کتاب شناسي

 تاليف

 .1329 نا،ي: بجاير(، بعش هوعمج)م« اهنگ»

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

ران: مجله ه)مجموعه مقاالت(، ت «ميربن اديرا از  رانيا»

 ، 1340.غماي

 ي(، تهران: راهنمانامهشي)نما« فرِ زله و اَبانزم رِاَب»

 .1342کتاب، 

ران: هه مقاالت(، توعمج)م «يامه هياال سبدن هب»

 ، 1344.غماي

 غما،ي )مجموعه مقاالت(، تهران: «مينبر اديرا از  رانيا»

 .تايب

 ور،دهيان(، با نام مستعار م. دت)داس« ونسو اف هانساف»

 ، 1345.تهران: جوانه

(، تهران: ي)مجموعه مقاالت ادب «نیبجهان جام»

 ، 1346.رهمرانيه اانخابتک

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

 .1348 ،يآثار مل

، «هامناهدر ش اريها: رستم و اسفندداستان داستان»

 ، 1351.يتهران: انجمن آثار مل

، ر(، تهران: توسفس ياهتادداشي) «رغمیس ریفص»

1352. 

 ،غماي، تهران: «شاهنامه ادیرستم و سهراب بن درباره»

1353 
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(، تهران: توس، يه مقاالت ادبوعمج)م «ااهميو ا اآواه»

1354. 

ش خ؛ ب1354، تهران: توس، «گنرهفهبو ش گنرهف»

 .1349 ا،مغيه لجاب منتشرشده در متاول ک

 ریاهماد جحر اتفس ياهتادداشيا: وراهور ششک در»

 .1354تهران: توس،  ،«يوروش

 ، 1356.ران: توسهت ،«وزشآم ارهدرب»

ران: هان(، تتد داسنه چوعمج)م« هتسب ياهرهجنپ»

 .1357 ،توس

؛ 1354 جا،ي)مجموعه مقاالت(، ب «میتفگو ن میتفگ»

 ، 1362.زدانيران: هت

 ، 1356.دانيتهران: جاو ،«سرنوشتيب يهانوشته»

، ران: توسه، ت«ومان سهر در جشوق بقب حاقنم رذک»

1357. 

، ران: توسه، ت«ا(ودهنوشتفه گوعمج)م اوهگتفگ»

1357. 

 يارهعش دهيزوز )گرآمدگ دنینوز شرآمدگ دنيد»

، ریبرکیران: امهه، تدمقاب و مخت، ان«ال(بد اقمحم

1357. 

 ، 1362.ریبرکیران: امهت ،«نیر چفس هامارنک»

، 1385–زدانيران: ه، چهار جلد، ت«: سرگذشتروزها»

1363. 

ران: ه، ت«(يظ )نقد ادبافح ريذاپنانياپ يرااجم»

 ، 1368.زداني

ران: ه)مجموعه مقاالت(، ت «ميونشرا ب اهنخس»

 .1369ار، شتان يشرکت سهام

، با «هامناهو ش يردوسف ٔ  اره: دربنکفهياس روس»

ن مجتهران: ان ،يرخانیام نیغالمحس يطاطخ

 ، 1370.رانيا انسيونوشخ

 هامنشايمن ٔ  همرجراه تمههب «ریوکِ پل ران،يا»

و  فیتأل (،لی[ )آشسخولوسي]آ وسیلخیآس «انیرانيا»

 : پرواز، 1370.تهرانترجمه، 

اب و ختان ،«يردوسه فامناهش دهيزور: گامن ٔ  امهن»

 .1370ن، خران: سهت ح،یوضت

ا را هنخس»اب ته کزوده ب)اف« اهنخس زهيآو»

 .1371ار، شتان يران: شرکت سهامه، ت(«ميونشب

(، اکيرده امحتم االتاي ٔ  اره)درب« همسجم يآزاد»

 .1373 ،زدانيران: هت

، هران: يزدان« )مجموعه مقاالت(، تدایاپن يارزهم»

1376. 

 ر،یوکِ پل ران،ي)ا« انتاسر بتسدر ب انونيو  رانيا»

 يواهه گب انونيو  رانيا وس،لیخسياز آ «انیرانيا»

 يه، تهران: شرکت سهاممو ترج فی(، تألایليه و اامناهش

 .1378انتشار، 

ران: شرکت ه، ت«ن دارد؟تفگ يراب يرفه حچ رانيا»

 .1378ار، شتان يسهام

 يعل يه، با خطاطدمقم ،يمولو ،يمعنو يمثنو

 .1379 ران،يا انسيونوشن خمجران: انهت ،يسجاد
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اع و متاج هنیا در زمههتوشن دهيزه: گالسلهچ هامارنک»

 زدان،يران: ه، ت«1377ا ت 1337ال گ از سنرهف

1380. 

ران: شرکت هت ،«رگيه دالقد منار و چروزگ دارشه»

 .1380ار، شتان يسهام

ه، دمقم ،«يارسف ياهياعاز رب يادهيز: گاههاردانن»

 ، 1381.: نغمه زندگيتهران ح،یوضاب و تختان

 ،يوولم ،يردوس)ف رانيدان اوج يوگنخس ارهچ»

 ، 1381.طرهران: قه، ت«ظ(افح ،يدعس

رح و ه، شدمق، م«هامناهاه شگان از نهو ج رانيا»

 .1381 ر،یبرکیران: امهت ح،یوضت

ران: ه، ت«ابتل و دو کهاز چ يزارشار: گبه رگن ارانب»

 .1382 ،يدگه زنمغن

ا اط ببزل در ارتت غفادوهتفه يررسظ: بافدر ح لأمت»

 [5.]1382 زدان،يران: هت ،«رانيگ انرهو ف خيارت

 .1383ان، ران: آرمه)سفرنامه(، ت «اهابازتب»

 .1383ان، ران: آرمهت ،«يگاندگندر چ يگانگي»

زرگ ر باعش ودوتسیب ٔ  ارهار: دربها بت يرودک از»

 .1383 ،يدگه زنمغران: نهت ،«رانيا

 .1387، آراران: واژهه)کلمات قصار(، ت «اههملک»

: تهران ،«يهفتادوهفت رباع نهی: سفزيیدر پا بهار»

 ، 1388.زداي

: شرکت « )مجموعه مقاالت(، تهرانراهيو ب راه»

 ، 1388.انتشار سهامي

(، هستي ٔ  )مجموعه مقاالت مجله« امروز، فردا روز،يد»

 ، 1388.انتشار يتهران: شرکت سهام

 يتهران: شرکت سهام ،«مینگفتن نتوان مینتوان گفتن»

 1392.انتشار، 

: برگرفته از کتابهاي دکتر محمدعلي هاباچهيد»

مسرت، تهران:  نیبه اهتمام حس «ندوشنياسالم

 ، 1392.انتشار يشرکت سهام

انتشار،  يکت سهام، تهران: شر«گوقصه شهرزاد»

]6[.1392 

 1394. زدان،ي)مجموعه مقاالت(، تهران:  «زانيبرگر»

از چهار شاعر بزرگ  ييهاتیبسخنگو: تک سرو»

 ، 1394.زدانيو مقدمه، تهران:  نشيگز ،«رانيا

 ، 1394زداني، تهران: «ها: نامهاراني ادي»

 ترجمه

 .1337، تهران: سخن، «ولفگالن يرنار هعاش نيرتهب»

اش قوگ نگان ونسون يدگزن يرااج: ميدگزن ورش»

ون، تاس گنيروي(، اي)عنوان چاپ اول: سوز زندگ «يدنله

 .1338تهران: سخن، 

شارل بودلر،  ،«يدب ياهلاز گ يادهيزرگو ب سيارپ مالل»

 .1341اب، تر کشه و نمرجاه تگنتهران: ب

 .13×× ر،یرکبیهارولد لمب، تهران: ام ،«امیخ رمع»

، زدانيران: هت ر،یشکسپ امیلي، و«رااتوپئلو ک وسیونتآن»

1363. 

  136 ،يام، جتوماس مان ،«يراسوکدم دهنيآ يروزیپ»

ويکي پديا منبع:
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  ادبیات براي سرگرمي نیست –گفتگو با دکتر بهرام مقدادي 

 
  وبسايت ادبي هنري حضورمنبع:  97تاريخ انتشار: آذر ، نژادان يميعظ يعل

 

با  قسمتي از مصاحبه جناب آقاي عظيمي نژادان

 دکتر بهرام مقدادي:

  مقدمه

در رشت( در زمره  1319)متولد  يدکتر بهرام مقداد

و استادان رشته زبان و  يمنتقدان ادب نيتر يجد

در  يکس نیاست.او نخست رانيدر ا يسیانگل اتیادب

مانند  يشود که از دانشگاه معتبر يمحسوب م رانيا

 اتیزبان و ادب يورک،دکترايوین ایدانشگاه کلمب

 انهیتا م 1348از سال  يکرده است.و افتيدر يسیانگل

از جمله  رانيمختلف ا يدر دانشگاهها يشمس 80دهه 

مختلف  يواحدها ييدانشگاه تهران و عالمه طباطبا

از  ياریرشته را آموزش داده و بس نيمرتبط با ا

 نيو موثرتر نياکنون از مهمتر يو انيدانشجو

مرز و بوم  نيو مترجمان ا ن،پژوهشگرانيمنتقد

 لیچون:ابوالقاسم اسماع يسانشوند ک يمحسوب م

 نی،حسيبهبهان ي،علييعال تی،مشيپور،فرزانه طاهر

چه  زین يمقاالت فراوان کتاب ها و يدارا وي…و ندهيپا

و چه عرصه ترجمه است که از  فیدر عرصه تال

)از يتوان به:دانشنامه نقد ادب يم شيکتاب ها نيمهمتر

 ارهگفتار درب 15سخن) يایمیافالطون تا به امروز(،ک

کافکا  ،شناختيو سپهر تيو جهان(،هدا رانيا اتیادب

 نيشرق بهشت از جان اشتا يو ترجمه رمان سه جلد

کافکا  کايکافکا و رمان آمر يها ادداشتيبک و ترجمه 

به چاپ  نکياو که ا ياشاره کرد. کتاب دانشنامه ادب

المعارف  رهيدا نياست در زمره مهمتر دهیدوم رس

کس اعم از  چیاست که ه رانيدر ا اتینقد ادب يفیتال

 ني. در استین ازین يو منتقد از رجوع به آن ب سندهينو

از  ييايشده است که زوا يسع نکهيگفت و گو ضمن ا

 ريدر دوران مختلف به تصو يدکتر مقداد يفکر يزندگ

نسبت به  يو کردياز رو ييشود با جنبه ها دهیکش

بر  هیتک اب يرانيا اتیو ادب ييکايآمر-يسیانگل اتیادب

گفت و گو  نياز ا ي.قسمتميشو يآشنا م زیآثارش ن

در  1397آذرماه  18در روزنامه اعتماد مورخ  شتریپ

 روزنامه اعتماد چاپ شده است.

که توجه شما را جلب کردند  ييداستان ها نياول

 کدام داستان ها بودند؟

بود نوشته صادق چوبک که « قفس»داستان  يکي

به چاپ « اش مرده بود يکه لوط يانتر»درمجموعه

.در يبزرگ علو« مرد لهیگ»داستان  يگريو د دیرس

 يزندگ يزیشگفت انگ ييبايداستان قفس،چوبک با ز

مرغ،خروس و جوجه را در  يوسرنوشت رقت بار تعداد

 يفروش غقفس مر کياز زباله و کثافت در يانبوه انیم

داستان  نيتوان گفت که در ا يبود وم دهیکش ريبه تصو

در اواخر  رانينابسامان ا تیک،وضعیبه صورت سمبول

شود گفت  يکه م يشده بود به طور میترس 1320دهه 

از جامعه  يکه آن مرغ و خروس و جوجه ها استعاره ا

 کيدر  سندهيو مردم آن روزگار بودند که به زعم نو

 تیوضع کيو در  دهيو گند هبست محدود، يفضا

نشان گر  کردند و کل داستان، يم يزندگ يانفعال

جامعه و مردم است  ندهينسبت به آ سندهينو ينیبدب
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تنها با  دهيگند فضاينيقفس و ا نياز ا ييکه رها

 انينما يکند که به صورت دست يم دایمرگ امکان پ

از مرغ ها و خروس  يکيقفس،گاه  رونیشود که از ب يم

که من در  ي.الزم به ذکر است هنگامديربا يم راها 

به دعوت دانشگاه واشنگتن در  يالدیم 1979سال 

را در مقاطع فوق  يقیتطب اتیکا،ادبيآمر اتلیشهر س

از داستان  يدادم،تعداد يو دکترا آموزش م سانسیل

به  «يترجمه ادب»مجله  يرا برا يرانيها و اشعارمعاصر ا

ازآن داستان ها از  يکي کهترجمه کردم  يسیزبان انگل

به  نیداستان قفس چوبک بود.همچن نیجمله هم

که به همت  يالدیم 2003خاطر دارم که در سال 

و به مناسبت  انيکاتوز ونيهما يدکتر محمد عل

 يکنفرانس مفصل تيسالگرد تولد صادق هدا نیصدم

دانشگاه آکسفورد برگزارشد در  يدرمدرسه سنت آنتون

که به  دیاز من پرس نياز حاضر يکيکنفرانس  انهیم

کدام هستند  يرانيکوتاه ا يداستان ها نينظر شما بهتر

 يبزرگ علو« مرد لهیگ»که من بالفاصله قبل از همه از

 يکه دارد و فضا يخوب ينام بردم که ضمن فضاساز

 ي)از جمله فومن(در آن به خوبالنیمناطق مختلف گ

در  يمناسب ياز نمادها سندهيشده است،نو ريتصو

 کارش استفاده کرده است.

در مقطع فوق  لتانيشما مسلما در دوران تحص

 شنامهيو دکترا،شعرها،داستان ها و نما سانسيل

نظر استادان خود مطالعه و  ريرا ز ياديز يها

 يها شنامهياعم از نما ديکرد يو بررس ليتحل

 يها تس،داستانييباتلر اميليو ر،اشعاريشکسپ

من  يکه برا يزچي آن اما …توماس مان،فاکنرو

از  يکيو قابل تامل بود وآن را از  ارجالبيبس

بود که  يا ژهيتوجه و افتميمقاالت شما در

به رمان  يسيانگل اتياستادان مختلف ادب

 ياز کالس ها ياريداشتند و در بس نيف يهکلبر

 يم يفراوان يکتاب مثال ها نيدانشگاه ازمتن ا

بودند  ليکتاب قا يبرا يا ژهيو تيزدند و اهم

رمان را  نيگاه ا چيه دمانچون ما در جامعه خو

مختص  يو آن را رمان ميکرد ينم يتلق يجد

که  يمعن نيبه ا ميآورد ينوجوانان به حساب م

تر را  يجد يها ليبحث و تحل تيرمان ظرف نيا

 ؟ندارد

 

ضد  ين؛رمانیف يهکلبر»با عنوان ي.من در مقاله ابله

سخن  يایمیدر کتاب ک شیکه سالها پ «ييکايآمر

رمان  نيا تیمنتشر شد به صورت مفصل درباره اهم

را نوشته  يداستان،مطالب نيا ينمادها يبرخ لیوتحل

به  شتریب ييآشنا يتوانند برا يبودم که عالقمندان م

 يدر ادامه گفته ها نجايا رکتاب مراجعه کنند.اما د نيا

تا  1342 انیم يکنم که من در سالها يم دیشما تاک

کردم  يم لیتحص ایکه در دانشگاه کلمب 1348

رمان که ثبت نام  لیو تحل هيدرهردرس مربوط به تجز

بود که استادان،به رمان سرگذشت  کردم محال يم

نکنند.جالب است که منتقدان  يتوجه نیف يهکلبر

 زین نگیليتر ونليو ال وتی.اس.اليچون ت يمهم

 نيرمان نوشته اند و ا نيبر ا يجالب و ژرف ينقدها

 دهيناد ديرا هم نبا ينگویجمله معروف ارنست هم

کتاب به نام  کياز  کايامروز آمر اتیگرفت که تمام ادب

رمان  ني.اردیگ يسرچشمه م نیف يسرگذشت هکلبر

 يکي نجریتوان به همراه رمان ناطور دشت سال يرا م

دانست که  ييکايآمر اتیدر ادب ياز دو رمان مهم
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است؛همان گونه که  «ييکايآدم آمر»مفهوم  رگريتصو

نام در سال  نیبه هم يدر کتاب سي.لوي.بویآر.دابل

باره از  نيدر ا سيدرباره آن سخن گفته است.لو 1955

آزاد شده از بند  يفرد ييکايآدم آمر»:سدينو يجمله م

 اکان،دستیو ازتعلق به ن تیرومخرسند ازمح خ،يتار

معمول خانواده و  راثینخورده و آلوده نشده توسط م

کننده  تيو هدا شيبه خو يتنها،متک ينژاد،فرد

و  نشيفرد و نهاد منحصر به راتیمدد تدب ش،بهيخو

 يرو دررو شدن با هرآنچه انتظار او را م يآماده برا

 نیف يهکلبر يماجرا ديهمچنانکه اطالع دار«کشد.

 1840 اي 1830را در دهه  يپسر نوجوان داستان

از پدر  دنيکند که از ترس صدمه د يم انیب يالدیم

 يو بدنام خود از دهکده محل سکونتش فرارم يالکل

 يکند و سفر يآن پدر و تمدن را رد م قتیکند و درحق

کند که در  يآغاز م يپ يس يس يرا به جنوب رود م

کند  يکمک م میج مبه نا يپوست اهیآن به برده س يط

توان گفت که در  يتا از دست اربابش فرار کند و م

سفر  نيکند.البته ا يم فايرا ا امبریپ ينقش موسا نجايا

و « هک»ناکام  يجست و جو يتوان به عبارت يرا م

 زیبهشت از دست رفته شان ن يابيباز يبرا «میج»

است او تحت مراقبت  عتیطب ديکرد.هک مر ریتعب

است بلکه همانند آدم در دامان  افتهین رشپرو نشيوالد

تواند  يوجه نم چیبه ه ياست.و افتهينمو  عتیطب

را که جامعه بر  يا يمحترمانه و مصنوع يروش زندگ

روش  ني.چون اديکند تحمل نما يم لیاو تحم

 نياست.در سرتاسرا يعیرطبیغ ي،روشيزندگ

 ژهيبه و گرانيکه به د يرمان،هک با خدمات ارزشمند

خود را نسبت به نوع بشر به  يرخواهیکند،خ يم میج

 يرخواهیحس خ نيدهد.البته ا ينحو نشان م نيبهتر

او نشده  ديعا يمذهب ماتیهک از تعل يرویبه واسطه پ

پاک  عتیحاصل طب قتیبل که در حقاست 

 شيعرصه نما قتیدر حق نیف يهکلبر ياوست.ماجرا

و فرهنگ است که  عتیدوعنصرمخالف طب انیم کاریپ

منظور  عتیبه نفع طب يشک چیبدون ه يآن برتر در

 نيهک درا يها يژگيو نيشده است.اصوال از بارزتر

 لیدل نیاواز تمدن است که به هم ديداستان،تنفر شد

جامعه  شهیهم يبرا ردیگ يم میداستان تصم انيپادر 

 هيهک و با زاو دگاهيداستان از د نيرا ترک کند.ا يبشر

به  ينیع يديشود و هک با د ياول شخص نقل م ديد

پردازد و به  يرمان م عيمشاهده و گزارش وقا

رمان هم  هياست و درون ما سندهينو ياصطالح،سخنگو

جامعه،تمدن و انتقاد از آنها استوار  هيچنانکه گفتم بر پا

 تیاست که از معصوم يياست و سفر هک،جست و جو

 نيا يشود.بستر ماجراها يآغاز و به تجربه ختم م

است که مظهر  يپ يس يس يهم رودخانه م نداستا

 يکيرودخانه  نياست.ا يگذر عمر و کسب تجربه زندگ

ن بارز در سرتاسر رمان است و خوانندگا ياز نمادها

که از وصل کردن  میمسافرت هک و ج لهیوس انیم ديبا

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

کلک  ني.بنابرارندگذرد فرق بگذا يرودخانه م رونیدر ب

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

 يرمان مشاهده م يشدن به ماجراها قیدق يکم

باشد و اصوال  ينامطمئن يجا ديکه با م،کلکیکن

 يامن يمسافرت با آن خطرناک است برعکس،جا

باشد  يامن يجا ديشود و ساحل که با يمحسوب م

دارد که از  جودچون جامعه است و درجامعه،قانون و

است.چرا که  يناامن يکند،جا يم تيفرد،حما

نا  يساحل،به عنوان جهان بزرگ جامعه،ارزش ها

 میچون هک و ج يگناه ياش را به افراد ب يانسان

در سراسر  میکند.اما هک و ج يم لیتحم
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کلک به وجود  يامن،گرم وباصفا رو يطیرمان،مح

 آن يرو تیمیصفا،خلوص و صم تيآورند و در نها

کنند و تا آنجا که ممکن است اجازه ندهند  يزندگ

 نيجامعه و فساد آن در درون آن رخنه کند.بهرحال ا

نمادها و  نيش سرشار ازاداستان با وجود ظاهر ساده ا

در نوشتن  نيحال مارک توا نیهاست و در ع يدگیچیپ

استفاده کرده  ييکاياثر از هفت لهجه مختلف آمر نيا

و لهجه  يزوریم التيا اهپوستانیاست مانند لهجه س

 ستین يوجه تصادف چیهم به ه هیقض نيو ا گريد يها

لهجه ها آشنا بوده و با آنها  نيچون خود او شخصا با ا

مارک  گريکه داستان معروف د يبزرگ شده بود در حال

است  يدگیچیهرگونه پ رفاقديموسوم به تام سا نيتوا

شده  نوشتهکودکان و نوجوانان  يسرگرم يو تنها برا

 لیدل نیاست و به هم ياست و فاقد هرگونه ارزش ادب

 شود. يم يکتاب اشارات نيها به ا رستانیتنها در دب

 ينامه خود را بررس انيچه شد که شما موضوع پا

انتخاب  وزيدر اشعار رابرت گر يعناصر اسطوره ا

 بود؟ يشما چه کس يو استاد راهنما ديکرد

 

استادان راهنما عموما به  کايمعتبر آمر يدردانشگاهها

 يکردند که برا يدوره دکترا گوشزد م انيدانشجو

بروند که بکر و  ينامه،سراغ موضوعات انينوشتن پا

 نینباشند وبه هم يدست اول باشند و تکرار

.کاپلون به من ي.التونیم يمن آقا يراهنما ل،استادیدل

شاعر مشهور  وزيکرد که درباره رابرت گر شنهادیپ

 وزي.آن زمان نام گرسميبنو يآن زمان رساله ا يسیانگل

بر سر زبان ها بود.اورا البته  اریبس کايوآمر سیدرانگل

 يا يخيتار يبخاطر مجموعه اشعار و رمان ها شتریپ

شناختند اما به طور خاص  يم شیکه نوشته بود کم و ب

 م،اویکن يدرباره اش صحبت م ميکه دار يدر آن دوران

با  امیخ اتیاز رباع يديترجمه جد هيبخاطرارا شتریب

ورشده مشه شاهیافغان به نام عمرعل کي يهمکار

 يدر محافل ادب ياديز يترجمه سرو صدا نيبود.ا

کرد  جاديا کايدرآمر يوپس از چند ماه سیکشور انگل

دگرگون کرد.تا  امیو نظرعموم مردم را نسبت به خ

 اتیاز رباع شاهیلو عمرع وزياز ترجمه گر شیپ

ترجمه  ریتحت تاث کايو آمر سیمردم انگل ام،عمومیخ

ام  19شاعر مطرح قرن  تزجرالدیمنظوم ادواردف

 يم يکوریاپ يلسوففی عنوانرا به امیس،خیانگل

چنان با خوش  امینام خ زیاوقات ن يشناختند وگاه

از  ياریشد که در بس يهمراه م يو باده گسار يگذران

و نوش و  شیها و اماکن ع خانهی،ميغرب يکشورها

ملقب شده بودند.اما پس از  امیاغلب به خ يحيتفر

 امیعموم مردم نسبت به خ ام،نظریو ازخد نيترجمه ا

 نيبر ا وزيگر ياصل يکردهاياز رو يکيدگرگون شد.

مسلک بود و  يصوف يشاعر امیاساس استوار بود که خ

در  انیصوف اقیبه س اتشیرا در رباع «يم»مثال واژه 

در مقدمه  وزياش به کار برده است.گر يمفهوم مجاز

شد که نسخه  ياز جمله مدع امیترجمه خود از خ

در ترجمه اش از  تزجرالدیکه ف يامیخ اتیرباع يفارس

نبوده اما  يميو قد لیوجه اص چیآن استفاده کرده به ه

 يکه او عرضه کرده دارا يداشت ترجمه ا دیتاک

 امیخ اتیازرباع ينسخه ا زاست وا لیکامال اص يمحتوا

استنساخ شده که  يپنجم هجر اي يالدیم 12در قرن 

 حیباره توض ني.او در اراستيبودن آن انکارناپذ لیاص

حدود  يعنيم  1153نسخه مذکور درسال  نيداد که ا

نوشته شده و درخانواده  امیسال پس از مرگ خ يس

شد.اما با  يبه مدت هشتصد سال نگاهدار شاهیعمرعل
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شود که برخالف  يمشخص م يسطح يلیخ يحت اهنگ

 اتیازرباعترجمه اش پر يفارس نسخه وز،يگر يادعا

 شیکه سالها پ يمجعول و سرگردان است.من درمقاله ا

 يلیکردم به صورت تفص يترجمه نوشتم سع نيدرباره ا

قرار دهم که  ياثر را مورد بررس نيمختلف ا يجنبه ها

به کتاب  توانند يم شتریاطالع ب يخوانندگان برا

از  يکيسخن مراجعه کنند.به عنوان مثال  يایمیک

بود که برخالف نسخه  نيکردم ا دیکه بر آن تاک ينکات

را برحسب  اتیکه عموما رباع يرانيا يسنت سانينو

کرده اند،  يم میتنظ يحرف آخرمصراع آخر هر رباع

درست مانند کتاب ترجمه  وزيکتاب گر اتیدررباع

نسخه  ينسخه ها بینظم وترت تيرعاابدا  تزجرالدیف

ترجمه ها  نينشده است بلکه در ا يرانيا سانينو

روز از  کيآورده شده اند که  يبه گونه ا اتیرباع

را از بامداد تا شامگاه نشان بدهند ودر  امیخ يزندگان

همان تقدم و تاخر  اتیوز،رباعيواقع درترجمه گر

 نيا نجايشود.پس در ا يم دهيد تزجرالدیترجمه ف

 يکه چگونه ممکن است نسخه ا ديآ يم شیپرسش پ

 امیسال پس از وفات خ ياست س يمدع وزيکه گر

استنساخ شده است همان سلسله مراتب ترجمه 

نوشته شده است داشته  شیرا که صد سال پ تزجرالدیف

 اتیرباع نيدر مقدمه ا وزيگر يادعا نيباشد وبرخالف ا

به  نیزم مشرقهمواره در  امیکه خ گرشيو مقاالت د

مطرح بوده و اشعار  انیصوف يرهبر معنو کيعنوان 

 قیاست با مطالعه دق يعرفان يتم يتماما دارا زین يو

 يو بررس ستهيز يکه درآن م يو دوره ا امیخ يزندگ

 يدرباره او، متوجه م نشيمعاصر يو نوشته ها يآثار و

کشف نشده است  يگونه سند چیکه تاکنون ه ميشو

باشد و همچنان که مرحوم  يبودن و يفکه دال بر صو

 هم ذکر کرده است، امیبا خ يدر کتاب دم يدشت يعل

وجود ندارد و  هیصوف خيدر سلسله مشا ياز و ينام

و سلطان ولد هم  هيدا نيمانند نجم الد يبنام انیصوف

در  نیهمچن ستندينگر ينم يبه و يبا نظر خوب

 مرصادالعباد، ه،یالتنب يکه در کتاب ها امیاز خ اتیرباع

 خيتار وصاف، خيتار جهان گشا، خياالحرار، تار مونس

و نزهه المجالس ذکر شده  خيالتوار فردوس ده،يگز

به اصالت اکثر  يو خارج يرانيشناسان ا امیاست و خ

 دهيد انهیصوف اتياز کنا ياثر معتقدند، اتیرباع نيا

مجعول را  اتیاز رباع ياریبس نکهيشود مگر ا ينم

قلمداد  امیخ لیاص اتیرباع مرهدر ز وزيهمانند گر

 .میکن

در دانشگاه از همان  سيشما همزمان با تدر

مختلف آن  ديرا در جرا يدوران،مطالب فراوان

 ين،بررسيزمان مانند مجله جهان نو،سخن،نگ

و اطالعات  هانيک يو روزنامه ها يکتاب،فردوس

از  شيکنم که در دوران پ ي.اما فکر مدينوشت

 تياهم يدارا نهيانقالب مطالب شما در سه زم

که درباره  يمقاالت متعدد يکيهستند  يشتريب

که درباره هارولد  يمطالب يگريد،ديکافکا نوشت

به سبک  يسينو شنامهي)ازسرآمدان نما نتريپ

 يگريو د ديابسورد(به رشته نگارش درآورد

درباره بوف  1349بود که در بهار  يمطلب مهم

بوف کور »با عنوان  ديکور در مجله جهان نو نوشت

 نيگفت از نخست وانت يکه م «يپيو عقده اد

عقده  يديبود که از مفهوم فرو رانيدر ا يمطالب

 ياستفاده م يرانيرمان ا کي ليدر تحل پياد

توان گفت که شما پس از  يحال م نيشد.در ع

کافکا  اميکه با نوشتن مقاله پ-تيمرحوم هدا
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 -را درباره کافکا نوشت يرساله جد نينخست

 شارکه با انت ديهست رانيدر ا يفرد نيدوم

از آثار کافکا  يمختلف يها يايزوامقاالت مختلف 

و پس از  ديروشن کرد يرانيخوانندگان ا يرا برا

 يومنصور پورمند که با ترجمه و اجرا اديص

را به زبان  نترياثر پ نينخست داريسرا شنامهينما

 شنامهيترجمه کردند شما هم با ترجمه نما يفارس

 يممحسوب  يفرد نيدوم نتريپ« جشن تولد»

ترجمه  رانيرا در ا نترياز پ يکه اثر ديشو

 نياسل نيکه به قول مارت يسينو شنامهيکرد.نما

از همه وام دار کافکا و ساموئل بکت  شيب

و  سندگانينو نياست.علت توجه شما به ا

استوار  يبر چه اساس قايدق سانينو شنامهينما

 بود؟

 

 نیبدهم که من نخست حیرا توض نيا ديبا زیقبل از هرچ

 يزمان 1340دهه  ليخود را از اوا يمقاالت و ترجمه ها

در مجله  يسال نداشتم با چاپ مقاالت ستیاز ب شیکه ب

از آنها عبارت بودند از:  يجهان نو آغاز کردم که برخ

توبر،مقاله  مزیاز ج« دانشگاه يروز ها»ترجمه 

 لیدول هیلياز و دیرنج ام ،ترجمه«يهانج يتاگور،انسان»

مطالب به دوران  ني.ايوفسکيدرباره داستا يو مقاله ا

شود اما پس از  يمربوط م کايازورودم به آمر شیپ

 گريدردانشگاه بار د سيو تدر رانيبازگشت مجددم به ا

ادامه  ديرا همان گونه که فرمود يقلم يها تیفعال نيا

بود که به قول  نيا فکاتوجه من به کا لیدادم.اما دل

 ينوع تعادل روح کيف،منتقد معرو چاردزي.ري.ايآ

کافکا و بنده وجود دارد و هرآنچه که او نوشته  انیم

خودم  ييمن روشن و ملموس است که گو يآن قدر برا

از انقالب  شیزنم.بهرحال من پ يحرف ها را م نيدارم ا

 يواکو متفکر اهل چکسل سندهينو نيرا درباره ا يمقاالت

از گراکوس  يریتفس از آنها عبارتند از: ينوشتم که برخ

زمستان -تابستان-)مجله جهان نويشکارچ

 ،(1355آذر-نیاز مسخ کافکا)مجله نگ يلی،تحل(1350

 يد-نی)مجله نگنیگروه محکوم نياز ا يمذهب يلیتحل

گروه  نيا ينقد جامعه شناخت ،(1355ماه 

 يعنقد اجتما ،(1355اسفند -نی)مجله نگنیمحکوم

لسفه ف ،(1356)مجله سخن خرداد نیبزرگ چ واريد

 رماهی)مجله سخن،تيکافکا در هنرمند گرسنگ يهنر

سازنده کافکا)مجله  يها دهي،کندوکاو در پد(1356

)مجله گريد يکاي،کافکا و آمر(1356سخن،آذر

 يپس از انقالب هم که م(.1357 ریسخن،خرداد و ت

 يادداشت هايکافکا و هم  يکايبنده هم رمان آمر دیدان

ترجمه کردم و عالوه بر  يروزانه کافکا را به فارس

کتاب شناخت  درباره کافکا، گريمقاله د نيچند

کافکا(را  شهيانسان امروز در اند ييتنها يکافکا)بررس

بود که از  يکردم.به نظرمن کافکا هنرمند فیهم تال

 انیو م يبدون گذراندن دوران نوجوان يدوران کودک

 يقدم گذاشت.او فلسف يریناگهان به مرحله پ يسال

او  ي.نوشتن برامیشناس ياست که م يا سندهينو نيتر

 يزندگ يآزاد کردن فشارها يبرا يا لهیوس

اش  يوداخل يخصوص يکه او درزندگ ييبود؛فشارها

 يکوتاه و بلندش،رنگ هنر يتجربه کرد در داستان ها

ساخت که توانست  يا سندهيبه خود گرفت و از او نو

و  يخود را در بعد جهان يو خصوص يل فرديمسا

به آرمانش،خود  دنیرس يمطرح کند.او برا ياسطوره ا

گاه به ازدواج  چیرا از کانون گرم خانواده محروم کرد و ه

را با تمام  يخواست که زندگ يتن در نداد.چون م
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 ليوجودش لمس کند و در درون خود،آن را به هنر تبد

خواست  يم ييوشت،گون يوقت م ريکند.او شبها تا د

 يبود،در ب شيهمه نوشته ها هيماگناه را که درون 

خواهان آن بود که  دنیتجربه کند و با نخواب يخواب

 يم داریهم که از خواب ب يخود را آزار دهد و هنگام

 يکيگذاشتند.اگر هم  ياو را آسوده نم شياهايشد،رو

به نام گره گوارسامسا،مسخ  شياز قهرمانان داستان ها

درون خود را  يخاطر بود که ژرفا نيشد به ا يم

که گرگور،انسان بود از  يبازشناسد،چون هنگام

 يسيبه دگرد نکهيبرد اما پس از ا يلذت نم يقیموس

به  يآورد و راه يم جانیرا به ه ،اويقیدچار شد،موس

ناشناخته که روحش همواره در جست  يآن غذا يسو

 يعني يطونمضمون افال نيبود گشود.اصوال ا شيو جو

آثار  هیکل هيما قت،درونیحق فتناي يروح برا اقیاشت

داستان مسخ،با  نیمثال در هم ديآ يکافکا به شمار م

مافوق  يقیشدن،روح گره گوار به آن موس وانیح

خواهد به  ينم گريکند و د يم دایپ ي،دسترسيانسان

گذشته اش بازگردد.افراد خانواده اش از  يحالت انسان

تا  ردیم يم ييشوند و او در تنها يگردان م ياو،رو

 نيشود.مرگ او در ا تيآنها و کل بشر يحاوار،قربانیمس

 ديکند.شا يزمستان و آغاز بهار را اعالم م انيداستان،پا

بودن  يهمواره در زمستان عتیمرد،طب ياگر او نم

 يبهار دیپس از مرگش،خورش يماند ول يم ستايخود،ا

هم در نقش کارل  يگاهکرد.کافکا  يهمه جا پرتو افکن

ظاهر  کايرمان آمر ش،قهرمانيآال يگناه و ب يرسمان ب

را تحمل  يزندگ يها بتیشود و همه دردها و مص يم

کند و دوست دارد همواره کودک بماند و نگذارد  يم

که  يکودکانه اش تجاوز کند.هنگام تیبه معصوم يکس

 يرسد،م يموعود م نیبه سرزم کايقهرمان رمان آمر

 يریمشعل،شمش ياش به جا يمجسمه آزاد که ندیب

 يآتش بار ریهمان شمش ادآوري نيدر دست دارد و ا

پس از گناه آدم و رانده شدنش  کياست که با آن مال

شدندش به درخت  کياز نزد از بهشت،

جاودانه محروم  يکردند تا از زندگ يریات،جلوگیح

شود  يشود.آنگاه کارل رسمان به شهر رامسس وارد م

به سفر خروج در تورات است  يشهر اشاره ا نيا مکه نا

نام  نیبه هم يرا در شهر ليیاسرا يبن ان،قوميکه مصر

که کارل رسمان  ييکايآمر نيپس ا به کارگل گماشتند.

بلکه  ستینهد،بهشت موعود ن يمعصوم در آن گام م

تئاتر » ياياست که کارل از دست آن به رو يجهنم

پس از مرگ است  يزندگکه نماد « آزاد اوکالهما يهوا

به آثار  هيزاو نياگر از ا دیکن يبرد.مالحظه م يپناه م

آثار مختلف او را سرشار از نمادها و  میکافکا نگاه کن

.در مینیب يم يمذهب ریو غ يمذهب ياسطوره ها

 ييحایهم شاهد مس «يگراکوس شکارچ»داستان 

 ياز بهشت رانده شده است؛رو شهیهم يکه برا میهست

موعود رهنمون کند  نیاو را به سرزم ديبا که يپلکان

 يم نيیهم از آن پا ياز آن باال و زمان يستاده،گاهيا

سرگردان است و بال  يسرانجام چون پروانه ا يرود ول

اش  يسوزد؛کشت يدر شعله شمع وصل نم شيها

 يم ریمرگ س نیسکان ندارد و در اعماق سرزم

در  يدچار سرنوشت مرد دهات زین تیشخص نيکند.ا

بازدارنده همانند  يشود،چرا که عامل يمان محاکمه مر

 دارد. يباز م قتیاو را از وصل به حق دربان درآن رمان،

 

که از پروژه کافکا با عنوان  يريپس شما با تعب

 يم قتيحق افتني يامان برا يب يجست و جو

پروژه  يبرا يعرفان کرديرو يبه گونه ا ديکن

 ست؟يگونه ن ني.اديهست لياش قا يفکر
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و به نظر  ديیفرما يگونه است که م نیهم يتا اندازه ا

 يامان کافکا برا يو ب ریگیپ يمن آن جست و جو

 ،يبزرگ مانند مولو ياو عارف قت،ازیحق يجست و جو

شود  يم يسازد.همچنان که گفتم از جهت يم عطار

است  نيفرقشان ا يکرد ول سهيکافکا را با افالطون مقا

غار  واريد يرا رو ييها هيکم سا د،دستیکه نورخورش

 دهیتاب يدرغار کافکا نور يکند ول يافالطون منعکس م

مانند سهراب  يشود.در کشور خود ما هم شاعر ينم

توان  يبود.م يپروژه ا نیبه دنبال چن قایدق يسپهر

 يو هم در داستان ها يگفت که هم در شعر سپهر

شود  ياء منکته به ما الق نيا مايکوتاه و بلند کافکا،دا

 دایپ يرا ندارد تا بر اسرار،دسترس ييتوانا نيکه انسان ا

با آن  ياست و هرنوع ارتباط بيغا قتیکند چرا که حق

کار ما »:ديگو يم يوقت يشود. سپهر يم رممکنیغ

آواز  يو قرن،پ لوفریگل ن انیاست که م نيا ديشا

که  يکه مسافر شعر سپهر يزمان اي« .ميبدو قتیحق

 زیچ چینه،ه»کند که: يان میاست ب قتیجستجوگر حق

کنم  يرهاند و فکر م ياطراف نم يمرا از هجوم خال

 نه…خواهد شد دهیترنم موزون حزن تا ابد شن نيا

 مي«…هست يفاصله ا شهیهم ست،نی ممکن وصل

 يو در جست و جو قتیبه حق دنیرس انیخواهد م

مسافر  انیبودن فرق بگذارد.درواقع تفاوت م قتیحق

است که حالج جست و  نيدر ا جبا منصورحال يسپهر

 گريد يکند و در نقطه ا يآغاز م يرا ازنقطه ا شيجو

دهد در  يشود و آواز اناالحق سر م يم يکي قتیبا حق

با وجود آنکه در جست و  يکه مسافر سپهر يحال

چونان حالج  قتیبه حق دنيازيدست  يبرا شيجو

 چیه قتیحق ياز سو اياست از باال  يمیصادق و صم

همواره  قتیکند و فاصله اش با حق ينم افتيدر يامیپ

شود.شما در رمان محاکمه کافکا هم مالحظه  يحفظ م

خواهند در  ينگهبانان دادگاه م يکه وقت دیکن يم

 يرا متقاعد کنند که در موقع مقتض« کا وزفي»ظاهر 

 يدر واقع به او دروغ م دیرا خواهد فهم زیهمه چ

است و تنها  يدادگاه کامال سر نيا .چرا که قانوننديگو

توانند صفحات  يکه ازاسرارش باخبرند م يعده معدود

دادگاه  يکتاب قانون را ورق بزنند.آنها اسناد،اتهامات،را

کنند و او را  يمدافع را از متهم پنهان م يوکال يو حت

دهند.البته خود کارکنان و  يدر ابهام محض قرار م

 يکا را بر م وزفيت تنفر دادگاه که سخ نينگهبانان ا

از اسرار آن دادگاه مرموز  يشتریب يزانند،آگاهیانگ

گناهش  ديگو يدادگاه مرموز به متهم نم نيندارند.ا

 يکرده است و هنگام يچیسرپ يو از چه قانون ستیچ

چه  نديگو يکنند به او نم يرا بازداشت م« کا»که 

که کارد را در  يموقع يمرتکب شده است و حت يجرم

آن وقت هم  چانند،تایپ يبرند و م يفرو م شيگلو

 اطالع است. يب رشیتقص تیاوازماه

 

 يبه شدت به کارها زين تيهدا نکهيبا توجه به ا

کافکا را درباره او  اميکافکا عالقه مند بود و پ

)با نيموسوم به گروه محکوم ينوشت و دو اثر و

 ايترجمه کرد آ( و مسخ را انيحسن قائم يهمکار

وام  کيرا  تيتوان هدا يدر مجموع م

 دانست؟ رانيکافکا در ا يو ادب يدارفرهنگ

 

و  اتیروح انیم ييدرست است که شباهت ها دینیبب

هر  نکهيبا کافکا وجود دارد مانند ا تيهدا يخلق و خو
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آشنا  يتحوالت زمانه خودشان به خوب نيدو با آخر

و  فيظر اریو بسبودند؛هر دو ازدواج نکردند؛هر د

 دنديد يم يحساس بودند و انسان را به صورت محکوم

اسارت درآورده است اما  هناشناخته او را ب ييرویکه ن

 تيهدا ياز نوشته ها کي چیه هيحال درون ما نیدرع

« بوف کور»و« خانم هيعلو»گرفته تا « زنده به گور»از 

کافکا  ينوشته ها هيدرون ما هیشب« سگ ولگرد»و 

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

ابدا به آن  تيکرد که هدا يقتیحق يوقف جست وجو

و آن  يافالطون هيآن درون ما يعنينداشت؛ يتقاداع

 يکه در نوشته ها قتیحق افتني يبزرگ برا اقیاشت

 يبه چشم نم تيکافکا مشهود است درآثار هدا

حقوق  رشته يدکترا يچون کافکا دارا نیخورد.همچن

مانند محاکمه و گروه  شيداستان ها يبود برخ

فضاها در داستان  نيکه ا ديآفر ييرا در فضا نیمحکوم

حال اگر مساله گناه  نیوجود ندارد.در ع تيهدا يها

 تيشود درآثار هدا يهردو مطرح م يدر نوشته دها

 شتریو در آثار کافکا ب يجنبه درون شتریمقوله ب نيا

استعداد را داشت  نيدارد و اصوال کافکا ا يرونیجنبه ب

 يو اسطوره ا يخود را در بعد جهان يدرون ليکه مسا

 ریتحت تاث يمدت نیهمچن تيدامطرح کند.ه

 يچپ قرار گرفت که ثمره اش نوشتن اثر يدئولوژيا

 سمیآقا درچارچوب سبک رئال يمانند حاج

 کي يکافکا حت يدر نوشته ها يبود ول يستیالیسوس

شود،به  ينم دهيد يسينوع داستان نو نيهم از انمونه 

که بنا به گفته خود  کايدر رمان آمر يکه حت يطور

است  افتهينگارش  کنزيد يرمان ها ریتاث تکافکا تح

است.در ضمن  يتیسیآن به سبک سورئال يانيفصل پا

 ينوشت که هنوز با کارها يبوف کور را زمان تيهدا

کافکا آشنا نشده بود او تازه دوازده سال بعد کتاب گروه 

 يبعد مسخ کافکا را ترجمه کرد.م يو مدت نیمحکوم

است  يشرق هيما بنبا  يتوان گفت که بوف کور رمان

 ستیسورئال ریتحت تاث شتریب يکیکه به لحاظ تکن

 فرانسه نوشته شده است. يها

 

 ايبود.آ يا هياز چه زاو نتريتوجه شما به هارولد پ

 يو يريرپذياز تاث ياو ناش يعالقه شما به کارها

 از کافکا بود؟

 

داشت  تیاهم مياز همه برا شینه الزاما.چون آنچه که ب

و به کار بردن و مطرح  يازل يها دهيبه پد يتوجه و

که در تمام فرهنگ ها و  يامور يعنيکردن آنها بود.

ه وجود داشت يخيتار يدوران ها يجوامع و در تمام

نسبت به  يعاطف ليپدر و تما هیعل امیاست مانند: ق

آن را  دياست که فرو يپياد قدهمادر که همان مفهوم ع

 يجشن تولد وقت شنامهيمطرح کرده بود.مثال در نما

که  ندیتواند بب ينم گريدارد د يرا بر م نکشیع گريباز

درآثارش  نتریاست.پ پيهمان مفهوم کور شدن اد

آثارش  نندهیمتوجه انسان است و رابطه او با ب شهیهم

بازگو  يو اجتماع يقطب درون اي انیاز دو بن شهیهم

هم  سانيپوچ نو گرياو از د زيشود.اصوال وجه تما يم

است که او عالوه  نيدرا ونسکويعصرش مانند بکت و 

 يروان شناس لياطرافش به مسا ياجتماع يبر نقد فضا

جشن  شنامهينما نیر همدارد.مثال د يهم توجه خاص

ترجمه شد شما با  يتولد که توسط خود من به فارس

که به  دیطرف هست ينام استنل به يجوان ستیانیپ کي

 ونیپانس نيآورد و در ا يپناه م يساحل ونیپانس کي

شود  يبرخوردار م« مگ»به نام  ياز محبت مادرانه زن
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 ونیکشد که دو نفر از خارج به پانس ينم يطول يول

مداوم،هنرمند  يشوند و پس از شکنجه ها يوارد م

.در برند يم رونیجوان را از اتاقش خارج کرده و به ب

ممکن  شينما نيخوانندگان ا اي نندگانیوهله اول ب

وجود ندارد و  نجايدر ا يکه موضوع جالب ندياست بگو

 يکيدو نفر حالت ساد نيکه ا نديبگو ديهم شا يعده ا

 دگاهينجه آمده اند.اما اگر با دشک يدارند و صرفا برا

به  ونگيکارل گوستاو  اتيبر نظر يروان کاوانه مبتن

که اتاق در  میبرس جهینت نيبه ا ديشا میکن گاهمساله ن

 نيگزياست که جا يبه منزله کانون گرم شينما نيا

 نيرحم مادر شده است و هنرمند جوان هم با ورود به ا

کانون گرم وارد شده است و  نيدر واقع به ا ونیپانس

 يشوند و استنل يوارد م يآن دو نفر هم که به اتاق و

شوند  يم يباعث تولد و قتیکنند در حق يرا خارج م

خارج در  يایو ورودش به دن يتولد استنل نجايدر ا يول

بوده  ييحکم مرگ است.چون اجتماع خارج همان جا

به محض  نياز آن فرار کرده بود بنابرا ياست که استنل

 لیو تحل هيتجز ي.اما براردیم يشود م يمتولد م نکهيا

به  ديهستند با يدو نفر چه کسان نيمساله که ا نيا

درست در  م؛یبازگشت کن ياستنل يسالگ 4-5 نیسن

است  يبه مادر متک يکه کودک به لحاظ عاطف ينیسن

پدر است  نکهيا يشود.برا يم ديپدر تهد هیاز ناح يول

شود و چون در  يکه صاحب و مالک مادر محسوب م

 يپسر است که شکست م نيمبارزه پسر و پدر ا نيا

کند.اما  يفروکش م مادربه تصاحب  لیخورد ناچار م

 میکن يدرباره اش صحبت م ميکه دار ياتاق نيدر ا

کند  ياش رجعت م يبه دوران کودک گريبار د ياستنل

 نيگزيدر واقع جا نديآ ينکه از خارج  يدونفر نيو ا

را از دامان پر مهر و  يشده اند که استنل يهمان پدر

 نيکنند.البته در ا يمادرش جدا م يعنيمحبت مگ 

 يدارد که مرد يهم به نام پت يمگ شوهر شيانم

خوب و بامحبت است و درست در نقطه مقابل  اریبس

 شنامهينما نيدر ا ياستنل نيآن دو مرد قرار دارد.بنابرا

 يپدر دوست داشتن يکياز پدر است  ريدو تصو يدارا

 يپت تیآنهاست و در شخص انیم يکه علقه و عاطفه ا

است که  يآن پدر از گريد ريخالصه شده است و تصو

در آن دو مامور  ريتصو نيمادر را از چنگ او ربوده و ا

هم  ديفرو هيشکنجه گنجانده شده است.بر طبق نظر

به مادر خالص  يعاطف يستگواب دیکه هنوز از ق يپسر

 نيدوگانه دارد و ا ينشده است نسبت به پدر تصور

شود.البته به لحاظ  يمنطبق م زیتصور دوگانه بر زن ن

به ما  خواهدیم شنامهينما نيدر ا نتریهم پ يتماعاج

 ..ستیآزاد ن يجامعه ا چینشان دهد که انسان در ه

 

 ليدر نقد و تحل يشما کمتر اثر يدر کارنامه قلم

 ديشود.البته شا يم دهيد يرانيا يداستان ها

و  تيبوف کور و سه قطره خون هدا يداستان ها

در  يمردگان و سال بلوا عباس معروف يسمفون

باشند که شما به  يرانيا يزمره معدود داستان ها

و  هيرا در تجز يو مطالب ديآنها توجه نشان داده ا

نوشته  ياما با توجه به برخ ديآنها نوشته ا ليتحل

کنم که شما در  يفکر م يرانيدر نقد آثار ا تانيها

 يرانيا يبه داستان ها يمجموع چندان اعتقاد

 يرمان ها شتريکه ب ديگمان هست نيو بر ا ديندار

 لينقد و تحل يبرا ياديز يها تياز ظرف يرانيا

 ست؟.درست استنديبرخوردار ن يحرفه ا
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باره  نيخالصه در ا يلیاگر بخواهم به صورت خ دینیبب

رمان  شتریکه در مجموع در ب ميبگو ديبدهم با حیتوض

به نقد و  ازیکه ن يخاص دهیچیمساله پ يرانيا يها

در آنها  زیداشته باشد وجود ندارد.چون همه چ يبررس

گفته شده است.من هنوز در جامعه خودمان  يبه روشن

ما به مکتب  سانيشتر رمان نویکنم که ب يمالحظه م

دارند تا به  يشتریب شيگرا ينیع اتیو ادب سمیلرئا

ما هنوزآن تحول  سندگانينو شتری.بيذهن اتیادب

درعرصه رمان  1914را که در غرب از سال  يا ياساس

سال  نيبه وجود آمد درک نکرده اند.در ا يسينو

 س،پروست،فاکنريمانند جو يمهم سندگانينو

ظهور کردند و با آثار متعدد خود نشان  فول اینیرجيوو

 يفرد ليو مسا يسيدر رمان نو تیدادند که مساله ذهن

برخوردار  يا ژهيو تیو روان شناسانه از اهم يو خصوص

نوع عدم ارتباط  کي ديو خواننده با سندهينو انیاست؛م

باشد و  دهیچیمعما گونه و پ ديشود؛رمان با جاديا

 ستانی)چايابهام و آپور دمانن يمیکه مفاه نجاستيدرا

 يجا بود که ب نیکند.از هم يم دایو معما(معنا پ

آمد و رمان  شیبه شالوده و حادثه در داستان پ يتوجه

تر کنند  کيبر آن شدند که آن را به شعر نزد سانينو

 يدادهايرو يپرداختن به روال منطق يو به جا

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

ذهن  الیس انينوشتن به سبک جر وهی.لذا شندکن

به حوادث  يسازمانده يآمد و خواننده در تنگنا شیپ

دسته از رمان  نيداستان قرار گرفت.ا ختهیاز هم گس

 اتیارسطو بودند و در ادب يدنباله رو يبه عبارت سانينو

 يا ژهيتوجه و يادب يها و شگردها کیبه صناعات،تکن

نگرش  ریما تحت تاث سانينودادند.اما رمان  ينشان م

 ریمسلط در اتحاد جماه کرديو رو يافالطون قهیو سل

 انیمحتوا گرا بودند و در بند ب شتریسابق ب يشورو

.بهرحال آنچنان ياسیو بعضا س ياجتماع ليکردن مسا

درک کرده ام  يرانيا سانيرمان نو شتریکه از آثار ب

به  ها.آنسيآنها گزارش گر هستند تا داستان نو شتریب

.داستان سندهيهستند تا نو ساينو شتریقول رولن بارت ب

 يبجا سندهيمتوجه شوند که نو ديبا يرانيا سانينو

به نمادها،صور  ديداستان با رنگیپرداختن به شالوده و پ

 يعنينوع توجه کنند نياز ا يعيها و صنا ال،استعارهیخ

 يدرد ها میمستق انیب يبجا سندهيبدانند که نو ديبا

 يها و شگردها کیتواند با استفاده از تکن يم اعاجتم

نشان  میمستق ریرا به صورت غ ليمسا نيا يادب

 سانيدانم که چرا داستان نو ينم نیدهند.من همچن

استفاده  ریاساط يغن نهیهمه گنج نيکمتر از ا يرانيا

 ديفرهنگ با يکنند.اصوال ما به عنوان منتقد و اهال يم

 نيا يرانيا سندگانيو نو ماز طرق مختلف به عموم مرد

و  میتعل لهینه وس اتیادب(1که  مینکته را گوشزد کن

( 2گفت( و  ياست)آن چنان که افالطون م تیترب

لذت بخش و مسرت بخش  يالزاما امر اتیادب

گفت( که مثال خانم  ي)آن چنان که هوراس مستین

پر کردن اوغات فراغت و  يو برا يها در هنگام آشپز

در  اتیبخوانند بلکه ادب يرمان يسرگرمو  حيتفر يبرا

است.عصر  يو جد يعلم يامر گريامروز د يایدن

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

آن قدر ابهام داشته باشد که خواننده را به تفکر  ديبا

وادار کند؛درست مانند جدول حل کردن.جدول هم 

عرضه  مابه صورت مع ديمعماست و و داستان با ينوع

 يي.صحبت هايعلم است نه سرگرم اتیشود چرا که ادب

با  يهم که زمان يدولت آباد يآقا يگفته ها رینظ

هستم  رانيگفت من شولوخف ا يم درینوشتن رمان کل

 يياست.امروزه دوران نوشتن کارها يمعن يب اریهم بس

 دهیهم به سر رس يتولستو يشولوخف و حت رینظ
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به  يده جلد ييکارها شتنزمانه نو نياست.و بنابرا

 انيهم به پا دریمانند کل يام 19قرن  اقیسبک و س

 يخواستم بخصوص از برخ يم انياست.در پا دهیرس

دست اندرکاران روزنامه ها، ماهنامه ها و فصل نامه 

از مواقع  ياریگله را هم بکنم که در بس نيا يادب يها

و  کنند يم غیو تبل يرا با نام منتقد معرف يعده خاص

گذارند؛ يم يادب يآنها نشست ها يمرتبا برا

 نهیزم نيهم در ا يخاص تیکه بعضا صالح يکسان

 يسطح يها ستیدر حکم ژورنال شتریندارند و ب

 يو درباره ارزش ها نديآ يافراد م نیهستند و بعد هم

دهند و سپس با دست  يرمان نظر م کي يادب

 يفرهنگ يدر فضا گرياندرکاران آن مجله و افراد موثر د

 يآورند و به داستان ها يبه وجود م يحلقه ا رانيا

 يهم گمان م يدهند و مردم عاد يم زهيجا يخاص

و  نديآ يرمان ها واقعا شاهکار به شمار م نيکنند که ا

شاعر و  يکار،به وجود آمدن عده ا نيخالصه،بازتاب ا

 يبر آنها نم سندهياست که نام شاعر و نو يا سندهينو

 يم يجوانان يکار باعث گمراه نیهم و توان گذاشت

 هستند. نیشود که تشنه خواندن داستان و شعر راست
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دراين شماره به  ،و قابل استناد در ادبيات اختصاص مي يابددرج مقاالتي معتبر اين بخش از مجله به 

با عنوان  انگليسي  و ادبيات يشکسوت رشته زباناستاد پمنتقد ادبي و بررسي  مقاله دکتر بهرام مقدادي، 

 مي پردازيم. اسطوره اي نوشته هاي کافکانقد 

 .منبع تصوير: راديو فرهنگ -دکتر بهرام مقدادي 
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 مجله پژوهش ادبيات معاصر جهان

 ناشر: دانشگاه تهران

 . 16-5، ص 1383، پاييز 18شماره  9دوره 

 2/3/82تاريخ وصول: 

 21/6/83تاريخ تاييد نهايي: 

 چکيده

به عنوان يک نويسنده فلسفي، در پي فرانتس کافکا 

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 

ين در اآيد. داستان هاي بلند و کوتاه اون به شمار مي

کتاب مقدس، مقاله، شاهکارهاي کافکا، در ارتباط با 

نوشته هايش، حقیقت غايب در تمام تفسیر مي شوند. 

مانان مي کوشند تا به آن برسند: حقیقت است و قهر

به صورت نمادين در دادگاه، قصر يا سرزمیني ديگر، 

ا بتوان نشان داده مي شود. از اين لحاظ، کافکا را مي

ين فرقشان در ا منصور حالج يا موالنا مقايسه کرد، ولي

يازند، در که اين عارفان به معشوق خود دست مياست 

حالي که قهرمانان نوشته هاي کافکا همواره در عطش 

 سوزند.وصل مي

اي کليدي: حقيقت، وصل، وصال، دادگاه، واژه ه

 قصر

 مقدمه

افکا هنرمندي بود که از کودکي، بدون گذراندن ک

دوران نوجواني و میانسالي، ناگهان قدم به مرحله پیري 

-ترين نويسنده اي است که ميگذاشت. او فلسفي

شناسیم. نوشتن براي او وسیله اي براي آزاد کردن 

فشارهاي زندگي بود؛ فشارهايي که اون در زندگي 

داستان هاي  و داخلي اش تجربه کرد، درخصوصي 

کوتاه و بلندش رنگ هنري به خود گرفت و از او 

نويسنده اي ساخت که توانست مسائل فردي و 

خصوصي خود را در بعد جهاني و اسطوره اي مطرح 

هايش خود را از کانون کند. او براي رسیدن به آرمان

تن به ازدواج نداد،  گاهگرم خانواده محروم کرد و هیچ

 را با تمام وجودش لمس کندچون مي خواست زندگي 

ها تا و در درون خود آن را به هنر تبديل کند. شب

خواست گناه را که نوشت، گويي ميديروقت مي

خوابي تجربه کند هايش بود، در بيدرونمايه همه نوشته

و خود را با نخوابیدن آزار دهد. هنگامي هم که از خواب 

گذاشتند. اگر شد، روياهايش او را آسوده نميبیدار مي

شد، به اين خاطر بود مي هم يکي از قهرمانانش مسخ

که ژرفاي درون خود را بازشناسد، چون هنگامي که 

که برد، اما پس از اينانسان بود از موسیقي لذت نمي

دچار دگرديسي شد، موسیقي او را به هیجان آورد و 

راهي به سوي آن غذاي ناشناخته، که روحش همواره 

. اين مضمون افالطوني، اين بود، گشود در جستجويش

اشتیاق روح براي ياقتن حقیقت، درونمايه کلیه آثار 

-روح گرهآيد، چون با حیوان شدن، کافکار به شمار مي

 نقد اسطوره اي نوشته هاي کافکا

 
 ستاد دانشکده زبان هاي خارجي دانشگاه تهرانا -دکتر بهرام مقدادي
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-گوار به آن موسیقي مافوق انساني دسترسي پیدا مي

خواهد به حالت انساني گذشته اش نميکند و ديگر 

شوند و گردان ميرويبازگردد. افراد خانواده اش از او 

ها و کل میرد تا مسیحاوار قرباني آناو در تنهايي مي

مرگش پايان زمستان و آغاز بهار را اعالم »بشريت شود، 

مرد، (. شايد اگر او نمي50، ص 1957)فراي،  «.کندمي

ماند، ولي همواره زمستاني بودن خود، ايستا مي طبیعت

 پرتوافکني کرد.پس از مرگش خورشید بهاري همه جا 

 

 بحث و بررسي

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

همه دردها و  »شود و ، ظاهر ميآمريکاقهرمان رمان 

کند و همواره دوست مصیبت هاي زندگي را تحمل مي

 دارد کودک بماند و نگذارد کسي به معصومیت

(. 75، 1369)مقدادي، «. اش تجاوز کندکودکانه

به سرزمین موعود  آمريکاهنگامي که قهرمان رمان 

اش به جاي مشعل، بیند که مجسمه آزاديرسد، ميمي

شمشیري در دست دارد و اين يادآور همان شمشیر 

باري است که با آن مالئک، پس از گناه آدم و آتش

درخت رانده شدنش از بهشت، از نزديک شدنش به 

محروم  حیات جلوگیري کردند، تا از زندگي جاودانه

شود مي« رامسس»کارل رسمان، وارد شهرشود. آنگاه 

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

اسرائیل به ظلم خدمت قوم بنياز تورات که مصريان، 

-هاي ايشان را به بندگي سخت به گلگرفتند و جان

 . «ساختند کاري و خشت سازي...تلخ

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

نهد، بهشت موعود کارل رسمان معصوم در آن گام مي

دست آن به از  نیست، بلکه جهنمي است که کارل

که نماد زندگي پس  کالهماهواي آزاد اروياي تئاتر 

 برد.از مرگ است، پناه مي

شود يادآور ميکافکا، در نوشته هاي ديگرش مدام به ما 

تصور درستي از « اسرار»که حتي مدعیان وقوف بر 

حقیقت ندارند؛ حقیقت غايب است و هر نوع ارتباطي 

کار ما شايد » با آن غیرممکن. به قول سهراب سپهري:

اين است که میان گل نیلوفر و قرن، پي آواز حقیقت 

-مياز تاريکي زندگي  همگان در زير پوششي«. بدويم

و  کنديا دادگاه در ما ايجاد اختناق مي کنند. قانون

گذارد راحت نفس بکشیم. نگهبانان دادگاه هنگامي نمي

کنند در موقع مقتضي همه ميکه يوزف کا. را متقاعد 

قانون اين گويند. چیز را خواهد فهید، به او دروغ مي

دادگاه سري است و تنها عده معدودي که از اسرارش 

کتاب قانون را ورق بزنند.  صفحات باخبرند، مي توانند

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

دهند. قرار مي مکنند و او را در ابهامتهم پنهان مي

و ي است و هم علني، هم سرّ محاکمهدادگاه رمان 

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

تنفر يوزف که سخت کارکنان و نگهبانان اين دادگاه، 

انگیزانند، آگاهي بیشتري از اسرار آن دادگاه کا. را بر مي

مرموز ندارند. نور حقیقت نقاب سیاه ضخیمي بر چهره 

در  افکنده و کافکا به عنوان يک نويسنده جستجوگر

برابر آن مبهوت مي ايستدو شايد عارفي بزرگ چون 

مولوي يا عطار بتواند پرده از اين چهره برفکند وگرنه 

سعادت نصیب انساني امروزي چون يوزف کا. اين 

 نخواهد شد.

گويد گناهش چیست اين دادگاه مرموز، به متهم نمي

و از چه قانوني سرپیچي کرده است. هنگامي که کا. را 
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گويند چه جرمي مرتکب کنند، به او نميبازداشت مي

برند شده و حتي موقعي که کارد را در گلويش فرو مي

تا آن وقت هم، او از ماهیت جرمش بي  پیچانند،و مي

گويد کس به او نمياست. شب قبل از حادثه هیچاطالع 

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

جريان وقوف دارد، چون فرداي آن روز لباس سیاه به 

نشیند و قرباني ميکند و به انتظار دژخیمان تن مي

به جرم گناهي که  شود که هر انساني رادادگاهي مي

کند. پس مرتکب نشده است، محکوم و اعدام مي

هیچکس بي گناه نیست، و طلب آمرزش کردن از آن 

دانست دادگاه هم کاري بیهوده است. تا آن روز کا. نمي

که محاکمه جوهر زندگي است، يا زندگي آزمايش 

خطرناکي است که هرکس بايد آن را تجربه کند، تا 

عین آزاد بودن، زنداني هستیم و  که همه ما در آنجا

کنیم، نه میله هاي زنداني نیز که در آن زندگي مي

زنجیر. اگر هم متهم به وکیل آهنین دارد و نه غل و 

مدافعي چون دکتر هولد متشبث شود، نه تنها گرهي 

-شود، بلکه در ابهام بیشتري فرو مينمياز کارش باز 

خدمتکارش با نور رود. خانه اين وکیل تاريک است و 

يک شمع، اتاقي را دکتر هولد در آن روي تخت دراز 

وکیل مدافع که  دارد. اينکشیده است، روشن نگه مي

برد، به اون پیش از ورود کا. در تاريکي مطلق به سر مي

خواهد از حکم دادگاه برائت يابد گويد که اگر ميمي

 بايد مومن، مخلص و مطیع باشد و خود را دربست در

اختیار الطاف دادگاه قرار دهد. خدمتکار اين وکیل 

مدافع که حاضراست با هر موکلي همبستر شود، 

-خواننده را به ياد مريم مجدلیه يا روسپي مقدس مي

 اندازد. 

-، ميمحاکمههمچون رمان  ديوار بزرگ چيندر 

بینیم که روسا و بلندپايگان در مکاني دست نیافتني 

به آنجا راه نیافته است.  کسکنند که هیچزندگي مي

اين ديوار بزرگ، نیرويي فلسفي و ذهني است که بر 

اين مرکز فرماندهي در  کند.خلق چین حکومت مي

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

کنند و چه زندگي مي نقطه کشورهايي که در دورترين 

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

مرده است و گونه ارتباطي ندارند. فرمانروا با امپراطور 

اند فقط خواب آن مردم چین که تشنه پیام امپراطوري

 بینند.را مي

هم شاهد  گراکوس شکارچيدر داستان کوتاه 

مسیحايي هستیم که براي همیشه از بهشت رانده شده 

است. روي پلکاني که بايد او را به سرزمین موعود 

يستاده، گاهي از آن باال و زماني از آن رهنمون کند ا

مي رود، ولي سرانجام چون پروانه اي سرگردان  پايین

سوزد: هايش در شعله شمع وصل نمياست و بال

اش سکان ندارد و در اعماق سرزمین مرگ سیر کشتي

سرنوشت مرد دهاتي در رمان کند. او هم دچار مي

مانند شده است، چراکه عاملي بازدارنده، ه محاکمه

دارد. دربان در آن رمان، او را از وصول به حقیقت باز مي

اگر بخواهد به بهشت صعود کند، زمین گريبانش را 

گیرد و آن مسیحايي که قرار بود آزادانه ساکن ديار مي

 ماند.وصل باشد، به صورت يک زنداني در برزخ باقي مي

گراکوس شکارچي سرگذشت مسیحايي است که »

ي هیچگاه نتوانسته است به پیشگاه مصلوب شده، ول

(. غیر از 184، ص 1369مقدادي، .)«خداوند بازگردد

اين، نمادهاي ديگري نیز در ابتداي داستان به کار برده 

شده است: مثال کرجي باني که گراکوس مرده را به 
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آورد مظهر روحانیان کلیسا است و دو سوي بندر مي

لباس خود گمه هاي سیمین بر پوشي که دمرد سیاه

بان دارند، نیز کشیش ها و نمايندگان کلیسايند. کرجي

را زني که کودکي در آغوش دارد چند دقیقه مشغول 

کنايه اي است به حضرت مريم و دارد که البته مي

نوزادش. سپس باربران جنازه گراکوس را به خانه اي 

برند و اين خانه با در سیاه رنگي که دارد بايد اشاره مي

دارند بر ميروپوش تابوت را کلیسا باشد. در آنجا اي به 

شود و مردي با موهاي ژولیده از زير روپوش پیدا مي

که شبیه شکارچیان است. البته لقب شکارچي و يا 

شباهت گراکوس مرده به شکارچي بي دلیل نیست، 

چراکه مسیح در تسخیر قلب هاي مردم و به راه راست 

را داشته است.  ها، نقش شکارچيهدايت کردن آن

ژولیده بودن موي سر مرده هم شباهتي به تصوير 

 مسیح در نقاشي ها دارد.

بان به مردي با کاله و نوار کرپ که از کوره راهي کرجي

کند و او را به محلي که به بندر آمده است، سالم مي

کند. اين مرد تابوت گراکوس در آنجاست، راهنمايي مي

عضاي مهم کلیسا يا اسقف پوش هم بايد يکي از اسیاه

کند بزرگ باشد. اين مرد که خود را شهردار معرفي مي

رود، روپوش تابوت را به سوي جنازه ي گراکوس مي

نام اين مرد  خواند.زند و دعا ميزند، زانو ميکنار مي

معني « رستگاري»است که « سالواتوره»پوش سیاه

 دهد. مي

گزارش « تورهسالوا»گراکوس را به کبوتري که آمدن 

ست و اشاره به خروسي دهد، به بزرگي يک خروس امي

-هايش اعالم مياست که رسوا شدن مسیح را با بانگ

-کند. گراکوس که ظاهرا مرده است، لب به سخن مي

گويد سال ها پیش در پرتگاهي گشايد و به شهردار مي

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

، پرت شده است و مرده است. به است کردهکوهي مي

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

گويد ورود نگريست، چرا که شهردار مي

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

عبارت ديگر رسوايي مسیح به علت ناداني مردم معاصر 

 گويد در جنگلاو بوده، و هنگامي که شکارچي مي

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

مردمي است که از روي جهالت اقدام به مصلوب کردن 

مسیح کرده اند و شايد علت واقع شدن اين جنگل سیاه 

در آلمان، اشاره به جنگ طلبي مردم آلمان باشد که 

مغاير با صلح ستايي و عشقي است که در مسیحیت 

تواند کنايه اي به ديگر مي ، از سويشودموعظه مي

گذشته تاريخي آلمان باشد که از نژاد وحشي ژرمن 

گويد که کشتي مرگ گراکوس هم به شهردار مي بودند.

-راه خود را گم کرده و به علت غفلت کرجياو  

بان)کلیسا( که قرار بود به کشور دلربايي) وصول به 

حقیقت( برود، نرفته و روي زمین گیر کرده است و 

در  رقش روي آبهاي زمیني بادبان گسترده است.زو

شود که گفته بود يرکه گور ديده مياينجا تاثیر کي

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

پ ها و ستمکاري جنگ هاي صلیبي و فساد اخالقي پا

روحانیان مسیحي و سرکوب جنبش هاي مذهبي و 

« واي کلیف» قتل عام شورشیان و تکفیر کساني چونان

و ناچار کردن گالیله به استغفار، مسیح « مارتین لوتر»و 

دنیاي »در رسالت خود شکست خورد و نتوانست به 

بپیوندد و در اثر قصور روحانیان مسیحي در « ديگري

زندگي و مرگ سیر کرد و همان طور که برزخي میان 
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، هم زنده است و هم مرده، او خوانیمدر داستان مي

همان مسیح نا امیدي است که نتوانسته است پس از 

لیل است که به شهادت رستاخیز کند و به همین د

کند؛ اشاره مي« مهمانسراي شب» زمین به عنوان

کشتي اش سکان ندارد و دستخوش بادي است که در 

 وزد.ترين ديار مرگ ميژرف

گويد که مشاهده او در وضع سپس گراکوس مي

بخشد، زيرا کفن چرکین اش به کسي لذت نميکنوني

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

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

زنانه پوشیده شده و يک شمع مقدس نزديک سرش 

وار روبرو پرده نقاشي کوچکي است که سوزد. به ديمي

دهد که نیزه خود را به ظاهرا مرد جنگلي را نشان مي

سوي او گرفته و پشت سپري که رويش نقاشي شده 

پنهان شده است. در اين سخنان گراکوس، دوباره 

تصوير مريم مجدلیه، روسپي مقدس و يکي از پیروان 

روي  بینیم که پس از شهادت مسیح، شاليمسیح را مي

اندازد. در روايات مذهبي آمده است که صورت او مي

سه روز پس از مصلوب شدن، مسیح به آسمان صعود 

-کند، در حالي که نقش صورت او بر روي شال ميمي

دهد کنايه ماند. تصويري که کافکا از مرد جنگلي مي

است به تمدن گذشته مردم ابتدايي قبايل آفريقا که 

ري که مظاهر تمدن همراه داشته در زمان هاي قديم آثا

از خود به جاي گذاشته اند، در حالي که دچار انحطاط 

، 1966شده و سیر نزولي طي کرده اند)لوي استروس، 

و (. اين خود مثال زنده اي است از تنزل 102ص 

انحطاط مسیحیت که به علت آموزش هاي نادرست 

کلیسا باعث شد ديني آرماني به صورت مشتي از قواعد 

و اصولي درآيد که در عصر ما با پیشرفت هاي علمي 

ناهماهنگي دارد، مانند عقیده کاتولیک ها به اين که 

در عشاء رباني نان و شراب به گوشت و خون مسیح 

 شود.تبديل مي

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

 کند که بسیار آرزومند شهادت براي اجراي رسالت

لي پس از مصلوب شدن، با اين واقعیت الهي بوده و

وحشتناک روبرو شده که حتي فدا کردن خود در راه 

خدا هم، گرهي از مشکالت انساني نگشوده است. وي 

کند که از زندگي و مرگ خود خشنود بوده اضافه مي

بار و و پیش از نشستن در زورق، با خرسندي کوله

ري که تفنگ شکاري خود را دور انداخته و مانند دخت

لغزد، ولي متاسفانه لباس عروسي بپوشد، در کفنش مي

پیشامدي که شرحش داده شد، روي داد. زنجیري 

ناديدني بر گردن گراکوس بسته اند که اگر بخواهد 

ترين حرکتي بکند، چه به سوي باال و چه به کوچک

آنچه که بايد  شود.طرف پايین، حلقه اش تنگ تر مي

اينک به نفرين بدل شده شد، اش ميموجب رستگاري

شود کافکا را با افالطون مقايسه کرد، است. از جهتي مي

ولي فرقشان در اين است که نور خورشید دست کم 

-سايه هايي را روي ديوارهاي غار افالطون منعکس مي

تابد)ويل رايت، کرد، ولي در غار کافکا هیچ نوري نمي

 (.182، ص 1968

خواست خود ميکافکا همواره در زندگي خصوصي 

وار به سرزمین کنعان راه يابد، ولي به برهوت موسي

به آن مکان رفیع  قصررسید و مانند قهرمان رمان 

گشت که مي دست نیافت. او به دنبال همان چیزي

 شود مساح کا. نبود؟مساح کا. جستجوگرش بود. آيا مي
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داريم و همین جستجو ما همه در همان راه گام بر مي

شودو بسیاري از موارد به فاجعه ختم مياست که در 

تواند از مساح که نقشه بردار زمین است، چگونه مي

اسرار غیرزمیني سر در آورد؟ قصر جايي آرماني و دست 

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

کشد و تالش کا. براي ورود به قصر تالش براي در نمي

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

بیند که قصر در نقابي از مه غلیظ پنهان گذارد، ميمي

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

گرادگرد کنعان را فراگرفته بود، قصر هم در میان 

توان به برهوت برف واقع شده و فقط با پاي پیاده مي

نت ک» نام کسي که بر قصر حاکم است آنجا راه يافت.

است، به معني غروب آفتاب. رهروي که « وست وست

گذرد تا عاشقانه به ديار وصل خويش از برهوت برف مي

بیند در آن ديار جز سرماي زيرصفر، تاريکي برسد، مي

 شود.و غروب جاودانه خوردشید، چیز ديگري يافت نمي

اين که فرمانرواي قصر جدا از ديگران در سکوت مطلق 

سي را توان ديدن اون نیست، چرا که برد و کبه سر مي

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

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

شود؟ همان سکوت فراسوي ادراک ما توصسف نمي

مطلقي که بر قصر حکمفرماست، کافي است اين عقیده 

اموران را در ما القا کند که حقیقت خاموش است. م

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

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

شود در حال تغییر است: در دهکده به هیأتي ظاهر مي

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

کند؛ اي دارد که پس از نوشیدن تناسخ پیدا مي

هنگامي که خواب است سیمايش از هنگام بیداري 

آيد و متمايز است. وقتي تنهاست يک جور به نظر مي

. هروقت حالتش هنگامي که با ديگران است جور ديگر

شودو بیننده هم تغییر کند، سیمايش هم دگرگون مي

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

او ثابت است و آن لباس سیاهي  بیند؛ فقط يک چیزمي

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

فصل هاي گوناگون و در موقعیت هاي مقتضي، لباسي 

کنیم، در مناسب با آن فصل يا موقعیت را به تن مي

ماند، اما او که نماد حالي که ظاهرمان همیشه ايستا مي

ل دگرگون سیمايش دايم در حاحقیقت است، برعکس، 

شدن است، ولي لباسش همیشه سیاه است؛ يا به 

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

و ديگر ماموران قصر، همانند خدايان يونان « کالم»

باستان چون زئوس، مي تواند با زنان و دختران دهکده 

همبستر شوند و اهالي دهکده از اين که اين افتخار 

رمان کنند. قهرمان شود بر خود مباهات مينصیبشان 

نمونه مجسم انسان جستجوگر است، ولي آنچه را  قصر

کند اين است که از قصر و مردم دهکده استنباط مي

که حقیقت دست نیافتني، ناديدني و درک نشدني 

چون موسي در طور سینا با حقیقت خواهد است. او مي

او و حقیقت  خواهد هیچ عاملي میانروبرو شود و نمي

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

حضور « کالم»نشیند، ولي يخبندان به انتظارش مي

« کنت وست وست»خواهد کند. او حتي ميپیدا نمي

فرمانرواري غرب را هم ببیند. به هر تقدير او مساح 

خواهد حقیقت را بسنجد و از راه عقل با آن است و مي

ط باشد. فرق اون با منصور حالج در اين است در ارتبا

کند و در که حالج جستجويش را از نقطه اي آغاز مي

« انا الحق»شود و آواز يکي ميت قنقطه ديگري با حقی
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دهد، در حالي که قهرمان کافکا، با وجود اين مي سر

که در جستجويش براي يافتن حقیقت، چون حالج 

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

کند و فاصله اش با حقیقت همواره حفظ دريافت نمي

شود و او مانند ني که از نیستان بريده شده، دائما مي

 است.در حال ناله کردن، شکوه و شکايت 

 نتيجه گيري

کافکا کسي بود که تمام زندگي و هنرش را وقف اين 

اي کرد، هرچند به جايي نرسید. اما جستجوي اسطوره

دست کم شهامت اين را داشت که جدايي و انزواي 

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

هاي کوتاه و بلندش نشان دهد. اين همه صداقتي که 

دهد، براي ما قابل ستايش ن راه از خودنشان مياو در اي

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

طي طريق کرده بود و نوشته هايش وضع خود او را 

داد. بنابراين، درونمايه اصلي نوشته صادقانه گزارش مي

، کوشش هاي صادقانه انساني قصرهاي کافکا، از جمله 

دست يافتن به حقیقت. ولي  است براي رستگار شدن و

مي بینیم اگر شخصیت اصلي اين رمان واقعا مساحي 

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

بايد اين حق را داشته استخدامش کرده، « وست وست

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 

آيد، اگر برسد. ولي آن طور که از متن رمان بر مي

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.

خواهد از راه منطق کا. اين است که ميمشکل اصلي 

به آن جهان دست نیافتني دست بیابد و به همین دلیل 

تواند خورد. اين ويژگي اصلي کا. ميهم شکست مي

کوشد از راه بازتاب وضعیت انسان معاصر باشد که مي

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

زيرا » شود مي اش اين است که از اصل خود دورتر هم

براي راه يافتن به آن جهان دست نیافتني بايد غیر 

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

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

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

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

داريم. اين پشتکار و ت از اين تالش ها بر نميدس

خستگي ناپذيري کا. است که به کتاب ارزش فلسفي 

-دهد و اين تالش ماست که به زندگي ما معني ميمي

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

دارد و آن هنگامي است که همانند دهقانان ساکن 

و پرداخته مربوط به دهکده، تمام افسانه هاي ساخته 

قصر را دربست بپذيرد و نخواهد از راه منطق مسأله را 

توان به حقیقت رسید، حل کند. فقط از راه عشق مي

توان از مرز عقل خروج نه از راه عقل. فقط عاشقانه مي

 کرد و وارد مرحله ويژه ارتباط با آن جهان شد.
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