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 ...«مان اس دوستی هزار سالهبه یاد محمد نفیسی و به پ»

 تداشیاد
شناسی انسان، که به شرایط تاریخی، نقد ادبی، در صورتی پاسخ مناسبی است به هستی

گاهش به لحاظ عاطفی، منابع وفادار باشد. در این حالت، سکونت اجتماعی و سیاسِی زمانه
ی شکلی و ماهوِی چیزی هادبی ـ تاریخِی ماالمال از شوِر هستی است؛ خالق و توانا در رابط

گوییم؛ سرشار از انگیختگی و قدرت تعامالتِی جهان و مخاطب. که به آن اثر هنری می
های آگاه به شناس و مورخ: سوژهشاعر، هستی خانهموقعیتی مناسِب حال انساِن ادبی: هم

بودن؛ و از پذیری، به مثابه شرط حضور و وضعیت انضمامِی انسان در جهان؛ رازداراِن انعطاف
ی رو آگاه به ناپایدارِی حد و مرزها، ثبات، امِر پایدار و ابدی. حتا در مفهوِم مرگ و محدودهاین

آن، زیرا هیچ مرگی بدون توأمان خود یعنی درکی  شناسانهجغرافیای هستی
چه آگاهانه یا ناخودآگاه برای انسان ادبی مهم ی از آن، وجود ندارد. پس آنشناسانههستی

ی درِک چیزها. درک و فهمی که به خودِی خود وجود ندارد، االّ در ست، طورهاست؛ نحوها
شده از های متفاوتِ اخذ گاهقلمرو روزمره و شرایط فرهنگی، اجتماعی و تاریخِی سکونت

جا که از دل زمین، همراه با مردگاِن به شناسان به خوبی از این مقوله آگاهند. آنها. باستانآن
به اصطالح مهم برای زندگی در دیار پس از مرگ بیرون « اشیایی»سپرده شده،  گور
 ؛کشندمی

باید به انسان از حیث شود، قبل از هر چیز میپس، هنگامی که سخن از انسان ادبی می
پروا در گفتن از مندش توجه کرد. اویی که بسته به شرایط و موقعیت، گاه بیفرهنگِ تاریخ

وجوی رحم و سرکوبگر در جستشود و گاه در قالب خودی بیاهر میظ« خویشتِن آدمی»
خدا، زشت و زیبا، معقول و شدیدترین خود سانسوری. اما هر چه که هست، با خدا و بی

گاه ادبی به کار نامعقول، و ....، مهم این است که همه را در ساخت اشکال مختلف سکونت
گرفته تا سوررآل و ... ، « رئال»گی که باشد، از گاه از هر جنس و رنگیرد. و این سکونتمی

همه و همه، بازتاب چگونگِی درک او از جهان و هستی است. چه آن زمان که از راه نمادهای 
گیرد و یا زمانی که برای خالصی از شکاف را به پرسش می« هستی و نیستی»عقالنی، 

ذهنی ـ عاطفی، به شکستن باِر زمان سپری شده، اما حی و حاضر به لحاظ خاطرات رنج
های زیستیآورد: چرخشی آخِر الزمانی در مسیر ستایش از هممرزهای زمان خطی روی می

توان به ای که فقط با مستِی برآمده از جنون میخوردهمتناقض؛ عمل پیشاپیش شکست
ه وجودی رود، نه هیچ یا نیستِی برآمده از هیچ، بلکچه به استقبال میاستقبالش رفت، زیرا آن

 .مند..بنیاد و تناهیاست سرگشته از حقیقِت حضوِر بی
اما این همه تنها تا زمانی است که انساِن ادبی هست؛ و انسان ادبی، قهرماِن موقعیِت 
که رو زندگی خویش در جهان است. الزم نیست تا رهبر جنبشی باشد تا قهرمان باشد، همین

پشت نکند، قهرمان است. و حتا جایی هم که به در روی سرنوشت خویش قرار گیرد و به آن 
گذارد، شود، یعنی سرنوشتش را به چیز و یا کسی دیگر وامیصورت ضِد قهرمان ظاهر می
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ی دیگری از خود نشان کند، فقط چهرهبازهم در قالب انسان ادبی است که عمل می
شود، زدایی میانسان دهد: خسته و ناامید از خود و جهان. اما آن هنگام که از ادبیات،می

رسد برای شاعر زدایی سخن گفت؟ به نظر میتوان از طرحِ انسانتکلیف چیست؟ آیا اصال می
تواند راه یافته، حذف انساِن ادبی ممکن نیست. نمی ی که به جایگاه خطابایا نویسنده

از این هم  ی کالم خود را از انسان عاری کند و با این حال مدعی مخاطب جهان باشد؛عرصه
که بگذریم، اصال عرصه کالم و معنا، پیشاپیش برآمده از بشِر راه یافته به ادب است. زیرا تنها 

برای انساِن فرهنگی )تاریخی ـ اجتماعی( است که جهان، کالم و معنا وجود دارند. حتا اگر 
را از خود  اش بود، تصمیم بگیرد مدتی محور کالمگونه که چند صباحی شایعهانسان ادبی، آن

  اش خالی کند....و موقعیت اجتماعی و فرهنگی
، این چنین متنوع و «ادبیات»شک هیچ قلمروی مانند آری، در جهان پهناوِر هنر و اندیشه، بی

ای فلسفی، در افشاء انگیز نیست. گاه رسالت فرهنگی ـ تاریخِی خود را در قالب جامهشگفت
ند و گاه در انتقاد قلمرو روزمره و هستِی اجتماعِی آن. بیبنیاِد انسان و جهان میهستِی بی

در هر حال خصلت روشنگرانه نقد که به مثابه گوهر وجودی به انساِن ادبی داده شده، او را بر 
گوییم. مکاِن دارد تا در جایگاه خاصی قرار گیرد که اصطالحاً به آن روشنفکری میآن می

سازد. و هر چه هم که تالش شود، مخاطب زمانه می ای که از شاعر و نویسنده،روشنگرانه
اش گرفت؛ نه فقط به این دلیل که چالش با اقتدار کالمی و فکرِی متأمالِن توان نادیدهنمی

فلسفی، اجتماعی و فرهنگی، به نوعی ضامن پویایی قلمرو عمومی و رشد فرهنگی جامعه 
ها، جهاِن غیرقابل تحمل بشری، بازتاب م آنرو که در کالجا، بیشتر( از ایناست، بلکه )و در این

جا که مسئولیت، اساساً تری دارد که مسئولیت آن بر عهده روشنفکر است. و از آنشفاف
آگاه به موقعیِت خود، خواهی نخواهی در  یاست، تأمالت شاعر و نویسنده« سازاهلی»

 .ها استجهت اهلی کردن جهان و موقعیت
ی های انضمامی است؛ مجموعهروشنفکرِی انسان ادبی، چندگانه و ویژگِی مهم قلمرو

های حامل آن، بیانگر این ، که عالرغم تمامی پیچیدگی«انسان، جهان و اثر»ی برسازنده
آورندگی را توان به هنگام تأویل و تفسیِر اثر، شرایِط پدیدمطلب ساده است که اگرچه می

توان پدیدآورنده و ان باشد و نه اثری دیگر، هرگز نمیهم« اثر»که نادیده گرفت، اما برای آن
اند: نزدیک شدن به درک شرایطی را از قلم انداخت که خالقِ اثر )در آن شکل و نحو( بوده

 .های متفاوتِ اثرگذاریها و نحوهتری از اثرگذاریشفاف
هنگی در مناسبات ها برخاسته و وابسته به جهاِن معنایِی انسان فرکه همه اینو باالخره این

است  ایتاریخی ـ اجتماعی است و به همین دلیل، به لحاظ ساخت و ترکیب، هر کدام اشاره
ی انسان ادبی؛ هم اویی که گاه در های عاطفِی برسازندهبه انضمامی بودن اثر و موقعیت

از آرزوهای سازد و یا برعکس ماالمال رها میجهانی فاقد امید به آینده، اثر را به حال خود 
تجربگی با انبوهی از دلی و بیای روشن، از سر خامکوچک و بزرگ و چشم به راه آینده

ی ی مجموعهکند...؛ با این حال، هر چه که هست، تنها به وسیلهپیچش میریزها طنابُخرده
ش اعصار گذشته به گو انضمامِی اثر است که هنوز پژواک آرزو و یا ناامیدِی انسان ادبی در

  کند...رسد؛ صدایی که شاید در جهان امروز، از برخی جهات، همچنان آشنا جلوه می
)که در مجالت شهر تهران  1340باری، در متن حاضر، از طریق برخی از نقدهای ادبِی دهه 

اند(، نگاهی خواهیم داشت به دیدگاه و واکنش شاعران، نویسندگان، مترجمان و منتشر شده
آن دوره، به موقعیت اجتماعی و تاریخی خود. مسلماً به دلیل محدودیت فضای منتقدان ِ ادبِی 

ناچیزی است از انبوه نقدهای  چه آورده شده، فقط نمونهنوشتاری، و منابع قابل دسترس، آن
 ادبی درباره مطالب ادبی و روشنفکری آن دوره.
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انتری که »غیب در نقد ، عبدالعلی دست1342کمتر از یک سال قبل از قیام پانزده خرداد 
نویسد، هر چند کتاب چوبک )اثر صادق چوبک(، در مجله راهنمای کتاب می« لوطیش مرده بود

( مورد توجه خوانندگان و منتقدین قرار گرفت، اما به دلیل برخی 1328در همان زمان خودش )
ای (، شرایط به گونه1341غیب معتقد است که امروز )دیبررسی جدی نشد. دستمالحظات 

 .گیردتری" انجام میاست که بررسی مجدد کتاب در"محیط بازتر و روشن
، منتقدان از فضای اجتماعی 1341آید که در سال غیب چنین برمیظاهراً از گفته دست

وگو کنند. وی آثار بسیاری از مسائل گفت شد تا دربارهآزادتری برخوردار بودند که باعث می
داند، و به عنوان "رئالیسم تلخ و ی چوبک تا آن زمان را انعکاس طبیعی جامعه میمنتشر شده

ای پردازد. آزادینیز در آثار چوبک می« آزادی»که به جایگاه کند؛ ضمن آنخشن" ارزیابی می
نویسد: "در داستان غیب میدستکه به باور منتقد در کتاب مزبور وهمی بیش نیست. 

« آزادی»های نویسنده[ مسئله ، باز ]همچون سایر داستان«انتری که لوطیش مرده بود»
، فقط وهمی «آزادی»خواهد نشان بدهد که مطرح است. و باز نویسنده با تأکیدی تمام می

کند را میکند که آزاد شده است. زنجیرش میرد و او گمان میبیش نیست. انتر، لوطیش می
یابد و در کشد، اما پناهگاه و راه فراری نمیگذارد به هر طرف سر میو سر به بیابان می

کند و آنگاه زندگانی پنداری بیش نبوده است. باز هم زنجیر بر گردنش می« آزادی»یابد که می
یگر در (. از سوی د1341غیب، عبدالعلی، شود..." )دستآورتر میتر و نفرتدر برابرش تیره

خوانیم ، نقدی می1342همین مجله )راهنمای کتاب( درست چند ماه بعد از قیام پانزده خرداد 
از غالمحسین یوسفی درباره رمان تازه منتشر شده دیگری از صادق چوبک. یوسفی، ضمن 

ای از را نمونه« تنگسیر»چندانی در آن ایام نداشته،  اظهار خرسندی از نوشتن رمان که سابقه
ای بیند. مردمی که در داستان بلند چوبک در منطقهجوی مردم تحت فشار میمبارزه حیهرو

مندان محلِی کنند و از قانون و ساختار بوروکراتیکی که از قدرتمحروم )تنگستان( زندگی می
کند خسته و ناامید هستند. تنها فرق محمد، قهرمان داستان، با ظالم و خودسر حمایت می

خواهد چیزی بیشتر از شاهد باشد. کسی که بتواند حتا م در این است که میمردم تحت ست
شود ایستادگی با به خطر انداختن جانش در برابر ظلمی که به او و مردمانی چون خودش می

نویسد: "احساسات ی استعماری میکند. یوسفی در خصوص ضدیت محمد با سلطه
د و هنگامی که با مشاهده زن و مردی بینآمیز محمد وقتی بیرق انگلیس را میخشم

هر چیز خوبی هس مال ایناس. آب شیرین خنک مال ایناس. »گوید: انگلیسی به حاجی می
، تصویری از احساسات مردم «های خوب، پول زیاد، اسب، کالسکه، همش مال ایناسخونه

 .(1342های در آن روزگار است" )یوسفی، جنوب نسبت به انگلیسی
های چوبک، گرفتار های داستان(، هنوز عموم شخصیت1346غیب )از نظر دستبا این وجود 

اند. وی با انتشار دو نقد در دو مجله جداگانه های فکرِی روشنفکِر جدا افتاده از جامعهدغدغه
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(، 1346رود. در مجله راهنمای کتاب )می« سنگ صبور»به استقبال داستان تازه چوبک به نام 
داند که "در رویاهای جنسی" در ن "شکست خوردگان و تنهایانی" میسنگ صبور را داستا

اند. احمد آقا قهرمان اصلی داستان، روشنفکری است که با حقوق معلمی و جدال با خویشتن
کند. به ای که ساکنان دیگری هم دارد و همگی از اقشار فرودستند زندگی میاجاره در خانه

دهد، گویی به وسیله عکس و ها به خواننده میز این آدمغیب، تصویری که چوبک انظر دست
ها هستند، ی زشتیکنندهاند و فقط توصیفهای فوری ارائه شدههم عکسعکاسی، آن

گونه فسادها را نباید با جذبه و انبساط روحی این که به عوامل فساد بپردازند: "داستانآنبی
که از محکوم کردن عوامل جنایت خودداری  شرح داد. اگر چنین بکنیم به این معنی است

دهد ولی مانند بسیاری از عوامل چرک و فساد را خوب شرح می« چوبک»ایم. کرده
داند و یا یکی از عوامل فرعی زندگی اجتماعی ..." ها از طبیعت انسانی میناتورالیست

قهرمان اصلی  (. و در مجله فردوسِی همان سال، همین منتقد،1346غیب، عبدالعلی، )دست
های مشغول اندیشهکند. دلگرا و ناراضی معرفی میداستان )احمد آقا(، را روشنفکری درون

اش فلسفی خود، و همچنین به شدت ناراضی از وضع موجود. اما عالرغم تمامی رنج و بیزاری
ز بروزی او هرگ کند، عصیانای که در آن زندگی میاز آلودگی و زشتی محیط اجتماعی و زمانه

غیب شود. دستکنند و فقط به درون و یا چهارگوشه اتاقش منتهی میبیرونی پیدا نمی
داند. روشنفکری که عصیانش عملی او میمشکل قهرمان داستان چوبک را، انزوا گزینی و بی

های متوالی اتاق احمدآقا به اش در داستان با زلزلهاز چارچوب درونی خود وی )که نمادپردازی
که سه سال بعد در یابد. و جالب اینای بیرونی راه رود تا به جلوهآید( فراتر نمییش درمینما

هوشنگ گلشیری، کم و « شازده احتجابِ »راهنمای کتاب، نقد و بررسی پرویز صالحی از 
عملی. از نظر صالحی قهرمان داستان، بیش تأکیدی است بر همان انحطاط ناشی از بی

اسیر رویاهای درونی و مالیخولیایِی خویش است. وی شازده احتجاب  عمل است کهمردی بی
کند. تک افتاده، در تنهایی و اقدام، و تحت رنج از تب تنِد اجدادی معرفی میطلبی بیرا قدرت

 .(1349ی جنسِی به ارث رسیده از تبار فئودالش )صالحی، بینوایی و غرق در رویاهای آلوده
داشتِن عصیان، از عناصر موفقیت اثر ادبی « ی بیرونیجلوه»، غیبباری، اگر از نظر دست

صورت توجه توأم با تحسین وی به اشعار نصرت رحمانی، قابل توجیه است: است، در این
گری است که مزه شکست را چشیده، اما این شکست را "رحمانی، نماینده آن نسل عصیان

ریزند... آنجا که به برون ها مدام فرو میکند که ارزشنپذیرفته است، او در جهانی زیست می
بیند، عصیانی مثبت ارائه های مشهود را میها و زشتیکند، و بیهودگینظر می

 .(1346غیب، عبدالعلی، دهد")دستمی
در بررسی جلیل دوستخواه از کتاب شهری چون بهشت، اثر سیمین دانشور، نقدی 

های فرهنگی و اجتماعی جامعه را توسط ضعفای که خوانیم در حمایت از نگرش نویسندهمی
شهربانو، یک بیشود، پیش رو قرار داده است: "مریم، در داستان بیستمی که به زنان می

های محیط زندگی او به خوبی قهرمان نوعی است و نویسنده در تجسم روحیات او و ویژگی
را در برابر خواننده  ای از زندگی دردناک زنان ایرانیموفق شده و توانسته است پرده

 .(1341بگشاید")دوستخواه، جلیل، 
ای مشخص از نویسنده دارد و نویسنده نیز ظاهراً از همان ابتدای دهه، منتقد ادبی، مطالبه

اهل مواجه با فرهنگ اجتماعِی غالب در جامعه است، حال بروز آن به صورت منفی باشد یا 
همین رابطه مترجمی به نام صدیق در مجله مثبت. مهم این است که اهل مواجهه است. در 

آورد: "نویسنده، خوشه، نگرش ماکسیم گورکی را درباره نویسنده متعهد به ترجمه در می
چشم و گوش و زبان توده است، ممکن است او خود را درنیابد یا منکر آن باشد، لیکن در هر 

ها و ا، امیدها، ...، عیبهاست و آرزوهحال او فردی از توده مردم و مرکز همه حیاتِ آن
(. و یا مترجم و منتقدی همچون 1347کند" )گورکی، های توده خود را درک میشایستگی

اش با بشر را، در مبارزه« سرنوشت»مصطفی رحیمی با نقد و بررسی ادیپ، تالش کند تا 
 .(1341کند )رحیمی، تقدیر تعریف 

نویسنده و رسالت »تحت عنوان ای مسعود برزین نیز در مجله فرودسی، در مقاله
نویسد: "نویسنده امروز نه سکون و آرامش ، پس از بیان فرم و انقالب ادبی، می«نویسندگی

که خود متوجه و آگاه باشد به عصیانی آندیروز را دارد و نه لذات تصوری فردا را. بدین سبب بی
نویسد و بدتر از همه میکند و چه داند چه مینافرجام برخاسته است. سرگشته است و نمی



خواهد. ... نویسنده کسی است که در ظلمات این سرگشتگی و اش چه میکه خوانندهاین
عصر پر اضطراب راه درست را هر قدر هم که باریک و تاریک باشد بیابد و تشنگان را به مقصد 

 .(1342صحیح رهنمون گردد" )برزین، 
دن نویسنده گذاشته شده است. از گفته برزین رسد مسئولیت بسیار بزرگی بر گربه نظر می
باید راه درست را نشان دهد، اما آیا واقعاً قادر به این کار است و یا آیا آید که او میچنین برمی

های بلند و در آن زمان همه روشنفکران چنین پنداشتی داشتند؟ براهنی در خصوص داستان
احمد دو آدم هست، یکی روشنفکِر ر وجود آلنویسد: "داحمد در مجله فردوسی میی آلتازه

ای که فقط در مسائل ای. گاهی این روشنفکِر حرفهای و دیگری قصه نویس حرفهحرفه
ای زیر گیرد که قصه نویس حرفهاحمد را میاجتماعی و فرهنگی روشنفکر است، چنان یخه آل

های بلند اخیرش، داستانشود. آل احمد در های اجتماعی خورد و نابود میبار حرف و سخن
خواهد که یا مثل او فکر کنند و یا اصال فکر رود و از همه میطرفه پیش قاضی میهمیشه یک

(. و کسمایی در مجله فردوسی درباره ادبیات ایران در آن دهه، از دوره 1347نکنند" )براهنی، 
جدیدی  هایگوید که منطبق با تحوالت اجتماعی است و حساسیتای سخن میتازه
ای های جدید اشاره(. شاید بد نباشد به این دوره و حساسیت1346طلبد )کسمایی، می

که این دهه، حدفاصل دو حادثه مهم در تاریخ مختصر داشته باشیم. به عنوان مثال این
)بعد از کودتای  1342اجتماعی ـ سیاسی ایران است: از تثبیت قدرت شاه در سرکوب قیام 

؛ به واقع سراسر این دهه، جامعه ایران شاهد رخدادهای 1357تا انقالب (  1332آمریکایی
(، 1342مهمی بوده، به عنوان مثال اصالحات مورد نظر شاه )انقالب سفید(، اصالحات ارضی )

روند افزایش مهاجرت و رشد جمعیت شهرهای بزرگ )خصوصاً تهران(، نبود کار و مسکن جهت 
یش یک باره درآمد نفت، تبدیل ایران به ژاندارم منطقه و ... ، جمعیِت نیازمنِد در شهرها، افزا

(. آبراهامیان درباره 1349های چریکی و باالخره حماسه سیاهکل )گیری سازمانشکل
های افزون و نویسد: "جنبش چریکی با رفاه طبقه متوسط، حقوقهای چریکی میجنبش

ها نه به دلیل مان بود. بنابراین، آنزالتحصیالن دانشگاهی همفراهم بودن کار برای فارغ
مشکالت اقتصادی، بلکه به سبب نارضایتی اجتماعی، خشم و آزردگی و محرومیت سیاسی 

 .(1377دست به اسلحه بردند")آبراهامیان، یرواند، 
روشنفکری  ها، بیش از هر چیز خشم و انزجار جامعهچه در این سالپس شاید بتوان گفت آن

عدم توسعه سیاسی بود، که در طیف جامعه روشنفکری از هر گروه و انگیخت، را برمی
های اجتماعی و فرهنگی و شد. منتقدین، ضمن تأکید بر نقد ضعفگرایشی به آن اعتراض می

زاده، اخوان ثالث، تأیید نویسندگان و شعرا در این راستا همچون صادق هدایت، نیما، جمال
احمد، ساعدی، و خانم(، فروغ فرخزاد، شاملو، آلصادق چوبک، افغانی )در رمان شوهر آه

نصرت رحمانی، م. امید و بسیاری از نویسندگان و شعرای دیگر...، از نیاز به ترجمه آثار غربی 
المثل کسمایی در مجله فردوسی با مترجمان از نیاز به ترجمه آثاری سخن دادند. فیخبر می

رباره انسان مضطرب و سرگشته کنونی باشد شان دگفت که با روح زمانه آشنا و حکایتمی
شود و همین امر به (، هرچند توضیحی درباره این اضطراب و سرگشتگی داده نمی1346)

توانست محل اختالف نظر باشد. به واقع باید گفت ابهاماتی از این دست، ما را خودی خود می
الزم با شرایط اجتماعِی کند. یکی مبا دو جریان جدی در عرصه ادبِی دهه چهل مواجه می

های جدید ادبِی مطرح در که از عرصهمحلی و نیازهای درون مرزی و دیگری در این تالش 
جهان )غرب( خیلی عقب نماند. بنابراین، ترجمه اهمیتی بسیار درخور و شایسته داشت و 

ه با مترجمان نیز احساس تعهدی عمیق نسبت به کار خود. چه برای نفی وضع موجود و مبارز
ساختار اجتماعی و حمایت از روشنفکر متعهد، و چه در جهت آشنایی با قلمرو نوین ادبی 

 .جهان
( به این دو گرایش نگاه 1390ی شاید هنگامی که از افق زمانی و امکانِی عصر حاضر )دهه

هر دو جریان چندان دشوار نباشد، اما در آن ایام به دلیل  کنیم، یافتن نقاط پیوندی بین
های اطالع رسانی و عدم دسترسی وسیع و آزاد به رخدادهای فرهنگی و اجتماعی دودیتمح

ای المثل جامعهغرب، و همچنین فقدان مسائل مشترک اجتماعی و فرهنگی بین ایران و فی
ای واقعی و عینی بین دو گرایش برای همچون فرانسه، شرایط الزم جهت برقراری رابطه

ای از طبقه متوسط خواهان جا که بخش قابل مالحظهم نبود. و از آنروشنفکر ایرانی هنوز فراه
تحول اجتماعی و سیاسی بودند، طبیعی است که به حامیان جدِی جریان ادبِی نخست، 



تبدیل شوند. یعنی جریانی که خود را معطوف به نقد شرایط اجتماعی و فرهنگی مسائل 
چه در لیل دوری از شرایط واقعی و عینِی آنکه در جریان دوم، به دداخلی کرده بود. حال آن

گذشت، مخاطبین از سطح نخبگان فکرِی روشنفکری فراتر نرفتند. فرهنگ و جامعه غرب می
شدند. در گروهی با جمعیت محدود که معموالً از خود مترجمین و مولفین آن دوره تشکیل می

 پردازیم.های بررسی هر دو میزیر به عرصه
 

  خواهرجمه نقدهای اومانیستی و دادالف. تألیف و ت
که گفته شد، در فضای درونی )محلی(، محوریت داستان و یا سوژه شعر، اساسی چنان

ای همچون جمالزاده، وظیفه شاعر یا عمیقاً اجتماعی دارد. به عنوان مثال از نگاه نویسنده
درباره آخرین غیب در مجله راهنمای کتاب، است. دست« بیان حقایق تلخ»داستان نویس 

غیر از خدا هیچ »نویسد: "جمالزاده با انتشار مجموعه داستان کتاب محمد علی جمالزاده، می
کند که در دوران ما، کند. نویسنده اذعان می، با خوانندگان خویش خداحافظی می«کس نبود

 ی خودها به کردار بازی شده و برای آن ارجی و قیمتی نمانده است، معهذا وظیفهسخن
داند که حقایق را در قالب داستان بگوید و در این بزم گرچه چون حرِف حق تلخ است می

(. به بیانی جمالزاده، وظیفه 1341غیب، ها یعنی حقایق زندگانی ما را بازگو کند" )دستتلخی
گیرد داند؛ و کجا عصیان صورت میاقشار ضعیف اجتماعی می نویسنده را بیان ستم و عصیان

، «محمد»گر، جایی که برای مردم، امنیت اجتماعی و سیاسی وجود ندارد. صیانو ملتی ع
قهرمان تنگسیر، به خاطر حفاظت از شأن انسانی و گرفتن حق خویش است که یاغی 

ًً شعر خود را گونه که فیشود. همانمی داند؛ به واقع می« فریاد»المثل نیما یوشیج صراحتاً
کند که افراد تحت گوی درد مردم، همان کاری را میم سخناو هم مانند صادق چوبک، در مقا

ی دموکراتیک از ادبیات آرمانی و مبارزاتی، از ستم و محروم از عدالت اجتماعی در غیاب جامعه
شاعر و نویسنده خود توقع دارند: نقد و نفی کامل و علنی وضع موجود؛ تولید نمادهای 

های مقاومت و مبارزات سلحشورانه و دپردازیهیجانی ـ سیاسی و همچنین استفاده از نما
وار؛ به عنوان نمونه، در این دوره قهرمانانی از ادبیات کالسیک مورد تجلیل قرار اسطوره

رو چندان عجیب نیست که از فریدون و کاوه دارند. از این« دادخواه»ای گیرند، که چهرهمی
مای کتاب، در تفسیر پیروزی فریدون آید. اسالمی ندوشن در راهنآهنگر، تجلیل به عمل می

رسد، ماجرای ظلم ضحاک و کشته شدن سالگی مینویسد: "فریدون چون به شانزدهمی
شود که از ضحاک شنود و بر آن میرا از زبان مادر خود می« پرمایه»اش و دایه« آبتین»پدرش 

ی آهنگر سر به عصیان وهگاه که کایابد، مگر آنانتقام بگیرد. آرزوی فریدون امکان تحقق نمی
ی نهد. کاوه چرم پارهاند رو به سوی او میدارد و با کسانی که با او همداستان شدهبرمی

(. پس، 1341خواند " )اسالمی ندوشن، کند و مردم را به قیام میخود را بر سر چوب می
ن قیام گاه که امکاشود؛ و آنعصیان بر علیه وضع موجود، عملی قهرمانانه محسوب می

شود تا حال و نیست، شاعران و نویسندگان ناراضی و متعهدی همچون فروغ، کارشان این می
های معاصران خود را به تصویر کشند. محمد رضا شفیعی کدکنی )م. سرشک(، به روز دلتنگی

نویسد: "فروغ نماینده برجسته مناسبت خبر درگذشت فروغ فرخزاد در راهنمای کتاب می
های زندگی این گروه بود، این مرز و بوم و گزارشگر راستین و صمیمی لحظهنسل روشنفکر 

هم هست؛ نیما در مقدمه « فریاد»(. مسلماً 1345تنهایی، آوارگی، تسلیم، سکوت ..." )
ـ که در مجله فردوسی و در نقد و بررسی فائضه اعیان، آورده شده ـ درباره کتابِ « فریادها»

آهنگی که از فریادهای مظلوم و اب فریادهاست. یعنی یک همنویسد: "اسم این کتخود می
های دریا سرد آید. فریادهایی که بیشتر به سان موجاش در میان این مبارزه به وجود میحامی

کنم. در هر حال نوک خاری و ... است؛ ... من به کاری که ملت به آن محتاج است اقدام می
ل و نابینا تهیه کرده است. مقصود مهم من خدمتی های علیهستم که طبیعت مرا برای چشم

است که دیگران به واسطه ضعف فکر و احساس و انحراف از مشی سالم که طبیعت برایشان 
 .(1347گونه خدمت عاجزند")یوشیج، کرده است، از انجام آن

اعی نویسد:"فروغ فرخزاد در این شعر زبان گویای اجتممی« های زمینیآیه»و براهنی در نقد 
گردد که از انواع مختلف انحطاط و سقوط و فساد در ادوار گوناگون تاریخ و فرهنگ بشر، به می

انحطاط گردن نهاده  حد کافی سهم برده و گویی سقوط را به اوج رسانده و به تکرار تجربه
(. بدین ترتیب از نگاه منتقِد وضع موجود، شاعر هر چه هم که اصیل 1346است" )براهنی، 



اعتنا باشد، جایی در میان و توانا در سرودن، اگر به رسالت تاریخی خویش بی باشد
نویسد، سهراب سپهری می« حجم سبز»غیب، در نقدی که بر کتاب دالن ندارد. دستخسته

اعتنا به آمیز او را بیهای شعری ـ عرفانی وی، با لحنی سرزنشضمن تحسین توانایی
تواند در جهانی چنین سهمناک به طور مجرد از د: "او میدانجریانات اجتماعی و سیاسی می

سبزه و آب و روشنی سخن گوید، اما باید این نکته را نیز در نظر داشته باشد که در برابر انبوه 
های شعر خود را از زندگانی و حرکت اجتماع خستگان و تحقیرشدگان مسئول است، و تا مایه

 .(1348غیب، ده است" )دستخویش را انجام ندا اخذ نکند، وظیفه
ایم که در پیمانی نانوشته روشنفکرِی خودجوشی مواجه توان گفت با جامعهبنابراین می

اند و بر این اساس، مؤمنانه باور دارند که هنگام خواستار تحول در امور اجتماعی و سیاسی
ی و حمایت از گرشاعر و نویسنده، روشن« قلمِ »خفقان سیاسی، تنها جایگاه شایسته برای 

غیب ، دست«آیدا، درخت و خنجر و خاطره»که درباره کتاب مبارزه سیاسی است. چنان
یاران، بلکه  )احمد شاملو(، موفق شده است نه تنها رخساره« بامداد»نویسد: "اکنون می

« بامداد»سان معشوقه بشناسد و ...، عشقی که نمودهای واقعی اجتماعی را در صورت آینه
پیوندی است غریزی و انسانی. این عشق سپیده دمی است که در  دهد، آمیزهیارائه م

نماید و در حقیقت شود یا خورشیدی است که در تیرگی چهره میکویری سوزان طالع می
 .(1345غیب، اند" )دستگاهی فریادی است به یاد یارانی که یکایک از پای درآمده

طلبانه و های استقالله، مصادف بودنش با جنگهای نقد ادبی در این دهاز دیگر ویژگی
جویی بلوک شرق و غرب است. و بدین ترتیب یکی از اعتمادی و ستیزههمچنین دوران بی

های روشنفکری در آن ایام، ـ با توجه به موضع گیری حکومت شاه در جنگ سرد ـ ، درگیری
جمه و معرفی آثار ادبِی مشخص کردن موضع خود در قبال هر دو رخداد جهانی بود. پس، تر

شود. به یابد و برجسته میطلب در آن زمان اهمیت میشاعران و نویسندگان مبارز و استقالل
الجزایری در مجله کتاب هفته )کیهان  عنوان نمونه رضا عقیلی در معرفی آسیه جبار، نویسنده

به فرانسواز ساگان  نویسد: "آسیه جبار یکی از نویسندگان معاصر الجزایر است کههفته( می
الجزایر معروف گردیده است. معهذا بینش او در مسائل اجتماعی و سیاسی بر دانش و 

چربد. زیرا اگر نام فرانسواز ساگان را جنجال تبلیغات اطالعات فرانسواز ساگان اندکی می
تی ها انداخت، آسیه جبار نامی است که از خروش و فریادهای انقالبی ملتجاری بر سر زبان

رسد. به هر ستمدیده که اینک به استقالل رسیده است، چون سرودی سرکش به گوش می
حال مطبوعات فرانسه و بعضی از ناقدان ادبی در چهره آسیه جبار، نماینده و مظهر زن کنونی 

ها، نه تنها ویتنام، بلکه (. به بیانی در این سال1341اند" )عقیلی ، الجزایری را تشخیص داده
ی آن نیز کانون توجه جامعه ادبی ـ روشنفکری ایران طلبانهر و مبارزات سیاسِی استقاللالجزای

با نویسنده انقالبِی دیگِر الجزایری، کاتب یاسین در مجله  دیگر، ترجمه مصاحبه بود. نمونه
ای که آورد: "مردی آزاده. نویسندهجهان نو است. مترجم شرح حال کوتاهی درباره وی می

ای که ارد، انقالب امری طبیعی است و چیزی نیست مگر جنبش نهایی. نویسندهعقیده د
معتقد است، نویسنده باید از هر گونه قدرتی برحذر باشد، زیرا قدرت کور است. ... اما این امر 

نباید سبب شود که با قدرت انقالبی و در معنای انقالب همکاری نکند و مسئولیت قبول 
(. توجه به فرانتس فانون در کیهان هفته با مقدمه سارتر، نویسنده 1346نکند..." )مهریار، 

( و همچنین توجه به لورکا در این جا 1341متعهد و انقالبی آن ایام بر کتاب نفرین زمین او )
سیاسی ـ  کند، چهرهچه لورکا را در این زمان، مهم و قابل توجه میگنجد. به بیانی آنمی

تواند الهام بخش باشد. براهنی ه برای روشنفکر انقالبی ایرانی میای کانقالبی اوست. چهره
های اسپانیایی، درباره ضمن توضیح مختصری درباره سرنوشت شوم وی به دست فاشیست

چه بیش از همه جلب توجه کرده نویسد: "از چندین مجموعه شعر او آنشعر و شاعری او می
عصیان مردی طبیعی، برهنه و وحشی  است، مجموعه شاعر در نییورک است. این کتاب

چه رنگ ماشینی و مصنوعی و غیر انسانی دارد برخاسته است. ... لورکا است که علیه آن
بیند که از بهشت )بهشت طبیعت زیبا( رانده شده و زندانی انسان را به شکل آدمی می

گردیده ها و غرش وحشتناک آهن و پوالد ها، آسانسورها، سر و صدای ماشینساختمان
 .(1341است..." )براهنی، 

کوشد تا در چارچوب وظایف خود، ضمن نفی خفقان بدین ترتیب اکنون روشنفکر ایرانی می
استعماری، ماشینیسم،  سیاسی، و افشاء مظالم ناشی از تبعیض اجتماعی، به نقد سلطه



ازد. هر چند که گیر انسان معاصر بپردرویه تحمیلِی جدید زندگی، و در نتیجه تنهایی گریبان
توانست همدلی واقعیت این است که نقد ماشینیسم به طور عینی، هنوز در آن ایام نمی

مخاطِب ایرانی را برانگیزد. و این بدین معنی است که احتماالً مخاطب ایرانی با مطالب ترجمه 
که اگر  توانست این باشدای به نظر زودهنگام )نابهنگام؟( مواجه بود. و تنها توجیه میشده
ای شاخص و انقالبی در اسپانیا و نیز المثل قرار است با لورکایی که در قرن بیست، چهرهفی

نزد روشنفکر غربی دارد، آشنا شویم، این آشنایی، بدون درک انتقادی وی از جهان ماشینی، 
و  معنا و مفهومی ندارد. در شعر لورکا، فاشیسِم نابودگر بشریت در پیوند با ماشینیسم سرد

هولناک است. به هر حال این دست از مطالب با هر تأویل و تفسیری که مخاطب ایرانی در آن 
ها داشته باشد، ظاهراً به طبع روشنفکر ایرانی خوش آمده زیرا با توانسته از آنزمان می

 را به قلمرو ادبی ـ اجتماعِی ایران در دهه چهل وارد کرده بود. بهترجمه آثاری از آن دست، آن
(، در مجله یغما به 1951ـ 1868عنوان مثال ترجمه نقد امیل شارتیه، نویسنده فرانسوی )

ی ایران با موج جاست که آیا در آن زمان که تازه جامعه(. اما سئوال این1341ماشینیسم )
شد، امکانی برای درک واقعی و عینی سخنان شارتیه بر جدیدی از مدرنیزاسیون رو به رو می

گوید:"غرب از گونه که رحیمی در جهان نو مییسم، وجود داشت؟ به بیانی، همانعلیه ماشین
(. 1348طبیعت دور شده، در حالی که جهان سوم با طبیعت بکر و آماده بارگیری روبروست" )

که مانند زنبورهای عسل سرگرم کار خود هستند چه  گوید: "مردمیبه هرحال شارتیه می
شود، مستقیم به طرف مقصد خود در حرکت مثل گلوله که رها میها توانند ببینند؟ اینمی

بیند، این طبقه از مردم جز خالصه امور چیز دیگری را در جراید ها دیگر هیچ نمیهستند. چشم
بلعند و علوم خوانند. در حقیقت مردمان عصر ما عالم را به شکل کپسولی میها نمیو کتاب

این قرن ما به مسابقات زندگی بر مبنای راهی که طی شده  برند... دررا مانند قرصی فرو می
(. شاید امروز یعنی پس از نیم قرن، فقط تا حدودی 1341اندیشیم" )شارتیه، امیل، است می

بتوانیم نسبت به برخی از سخنان شارتیه در آن ایام، همدلی نشان دهیم و متوجه 
 .های او شویمحساسیت

ای هم بودند که به لحاظ گری، آثار انتقادِی ترجمه شدهناما از سوی دیگر در قلمرو روش
واقعیت اجتماعی و عینی، قابلیت بسیار باالیی برای تولید افکار نوین انقالبی داشتند. از آن 

برانگیز اوست. در این دهه وی مورد توجه خاص جمله معرفی برشت و ترجمه آثار چالش
نویسد: "برشت، شیری در راهنمای کتاب میگیرد. بهروز ممترجمین و منتقدین قرار می

آموزد، از ایشان تحولی در هنر تآتر به وجود آورد، او روش اندیشیدن را به تماشاگران می
شان دخالت تر بیندیشند و در دگرگونی سرنوشتخواهد تا درباره مسائل زندگی دقیقمی

 .(1348مشیری،  مستقیم داشته باشند .... و همواره احساس مسئولیت کنند..." )
ایم که شود، در قلمرو ادبی ـ روشنفکری، با جنبشی اجتماعی مواجهگونه که دیده میهمان

داند: خارج کردن مردم از ترین نیاز جامعه میدر دستور کار خود هشیاری انقالبی را اساسی
رنوشِت رخوت اجتماعی و برانگیختن شعور و آگاهی، و ایجاد امیدواری به تحول در تعیین س

جاست که توجه به منابع اومانیستِی مدرن در غرب، جایگاهی خاص در این خویش. و در این
یابد. تحسین از تولستوی، رومن روالن و ترجمه رمان ژان کریستف، با ترجمه جنبش می

هایی (. و همچنین دنبال کردن پروژه1347محمود اعتمادزاده )به آذین( در همین زمان ) 
ن بزرگ جهان و بررسی سامرست موآم از جنگ و صلحِ تولستوی در کیهان همچون ده رما

 .(1341پردازی او )رحیمی، ( و نیز معرفی شارل بودلر و داستان1341هفته )
و اکنون باید افزود که اگر از ویژگِی نقدهای اومانیستی، گسترش قلمرو فرهنگی و ادبی در 

هاشم جاوید در ترجمه خطابه پرشوِر ایام  شک استقبالورای مرزهای جغرافیایی باشد، بی
(، 1346ها است. جاوید در یادداشت خود در مجله سخن )جوانی آندره ژید، یکی از این نمونه

نویسد: "گوینده جوانی است که با جوانان از نفوذ ادبی شاعر و نویسنده در شاعران و می
کند. شگفت ها بحث میوختنگوید. از اقتباس ادبی و مایه اندنویسندگان دیگر سخن می

(. و ژید تأثیر مزبور را 1346که پس از شصت و چند سال، سخن او تازه است... ")جاوید، آن
ای از گذارم، جملهخود می بندم و در کتابخانهخوانم و میکند: "کتابی را میگونه بیان میاین

شود که یند و از آِن من مینشماند این جمله چنان ژرف در ضمیرم میآن کتاب در خاطرم می
شناسم. از آن پس من آدمی که پیش از دریافتن این جمله های خویش باز نمیآن را از ساخته

(. مهدی حمیدی نیز در مجله یغما، به زبانی دیگر، از 1346بودم، نخواهم بود..." )ژید، 



ای بتواند یندهگوید: "اگر گوزبانِی اومانیستی و فرا مرزی شاعران و نویسندگان میهم
تواند هاست دست یابد، میرا در بیان معانی مهار کند و به نیروی عظیمی که در آن« کلمات»

ها درآمیزد خود را، آرزوی خود را یعنی وجود خود را در وجود دیگران بریزد و با آن اندیشه
 .(1346)حمیدی، 

ی مدرن در غرب، ابزار مناسبی گونه که گفته شد، ترجمه آثار انقالبی و انتقادوانگهی همان
توان به بود در حمایت از مبارزه محلِی روشنفکری. از قضا در همین رویکرد است که می

های انقالبی سارتر )خصوصاً در نقدهای ادبی ـ های ادبی از فلسفه نیچه، یا اندیشهاستفاده
دیگری اشاره کرد که در آن اجتماعِی او(، و همچنین کامو و فانون و ....، متفکران و نویسندگان 

شان به دلیل ضدیت با وضع موجود، مطرح بودند و در محافل روشنفکری هایدوره اندیشه
رسمیت داشتند. و ناگفته نماندگاهی اوقات انتخاب این متون با موفقیِت زیادی همراه بود. زیرا 

پیامی نوید  توانستبا توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی، سخنان نویسنده و متفکر می
توان به ترجمه متنی از زبان و لحن مصمم سارتر توسط ایرج بخش باشد. به عنوان نمونه می

 زمانه، حامل این فکِر امیدوارانه  ِقریب اشاره کرد؛ که با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی
، راه ای انباشته شود، مردانی که با قلم سر و کار دارندها در جامعهبود: "هرگاه شکست
شود، و شان موفقیت بزرگ تلقی میکنند، اگر نویسنده باشند اعتراضخاص خود را طی می

است که  گیرد. مقصود اینهای پنهانی میشان نام شکستاگر شاعر باشند اعتراض
خزد و عمق شکست و فاجعه را بیرون گوید و شاعر بدرون مینویسنده فاش می

اً در همین راستا از سوی عبدالرحیم احمدی، برتولت (. و ظاهر1341کشاند")سارتر، می
(. 1342شود )برشت و کتاب زندگی گالیله وی، به خوانندگان فارسی زبان ایرانی معرفی می

مصطفی رحیمی در نقد و بررسی این کتاب، در مجله راهنمای کتاب، بیشترین تأکیدش بر 
اش، او بر خالف روشنفکران زمانه کهجوی برشت، در مقام روشنفکر است. اینروحیه مبارزه

ها، بلکه در تشویق مخاطب به و تنهایی هاوظیفه هنرمند را نه در بازگو کردن آشفتگی
 .(1343بیند )رحیمی، های اجتماعی ظلم و ویرانی میایستادگی و یافتن ریشه

یافتن شود، استفاده از سخنان انقالبی نویسندگان در نفی ظلم و چه مشاهده میپس چنان
ی جمع کثیری از ی جنگ سرد، دغدغههای اجتماعی و سیاسِی این ظلم، در بحبوحهریشه

رو، نگرش فکری ـ عقیدتی مترجم ایرانی در مقام روشنفکر، به نوبه خود روشنفکران بود. از این
گیری و حمایت از طرفین این جنگ داشت. زیرا با انتخاب منابع و ماهیت نقشی مهم در سمت

المثل آثاری برای ترجمه انتخاب کند که به لحاظ ایدئولوژیکی که فیسر و کار داشت. این هاآن
 آن باشد و یا آثاری که به آمریکای به اصطالح آزاد  ِمدافع اتحاد جماهیر شوروی و متحدین

 .غربی گرایش داشته باشد داری و دولسرمایه
جمان، بدون گرایش به غرب و جانبداری از اما از سوی دیگر برای برخی دیگر از روشنفکر ـ متر

آمریکا، این پرسش مطرح بود که آیا الزم است از خفقان اجتماعی و سیاسی شوروی، در 
ای که در حال نبردی سرد با غرب است، افشاءگری شود!؟ در هر حال، در همین زمان زمانه

بارز و محبوب مردم است که محمود کیانوش در مجله سخن مطلبی درباره یکی از شاعراِن م
کند. شاعری ی وزننسکی که مورد غضب حکومت شوروی بود ترجمه میروسیه به نام آندره

حال، همچنان وفادار به لنین، و ستایشگر  ضد استالین و مبارز در حکومت خروشچف، اما با این
 (.1347پر شور وی )بلیک، پاتریشا، هیوارد، ماکس، 

 

  



 
 
 

 (3) اصالت و رسالت ادبی در دهه چهل
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 های جدید ادبی در غربب: استقبال از سبک
سبک سانهای ادبی جدیدی نظر دارد که خواهان کندن خود از رویهرویکرد دوم، به معرفی  صطالح ان محورانه های ادبی به ا

ـ که از طریق ترجمه و معرفی رمان ـ  به عنوان نمونه ، پرویز قریب در نویسان و مکاتب جدید غربی صورت میاست،  گرفت 
ـــ  مجله  یهس یان به، ب تز قهرمان اســـت   رمان جدید، آنتی"کند:گریه را ترجمه میقلم آل  روب ی رمان جدید فرانســـه 
ـــانی اکتکا کند     پدران ما در آغاز گمان مینمی ـــت، در خواهد به نقل ماجراهای انس ـــت و تابت اس بردند زمی  مرکز دنیاس

نرمند برای ایجاد رمان اســـت     تری  کوشـــ  هی روحیات آن، عالیادبیات نیز چنی  پنداری بود که گویا انســـان و مطالعه
های کنند    در داســتانکشــند و تبر ه هم نمیهای جدید آنقدر قهرمانان خود را به پای میز محاکمه نمیامروز داســتایوســکی

 های او نه مذهبی، نه فلسکی، و نه اجتماعی، بلکه صرفاًجدید نویسنده بیشتر به طبیعی بودن نظر دارد، وسواس اش اصِ داستان
های جدید، همان قوانی  کلی اجتماعی و فلســکی گذشــته به وجود انســانی اســت    اســاســاً رابطه فرد و اجتمار را در رمان

 ( 1342گریه، )روب "آورند   نمی
ـــ روشنککریِ جامعه ایران، درگیر مسا ل اجتماعی و سیاسی از قبیل عدالت و برابری بود، جریاناتاما از آن  ادبی  جا که قلمرو ادبی ـ

ـــتان ینوخواهانه تری  ویژگی ای  های کوتاه، فراتر نرفتند  از مهمغربی اقبالی در ایران نیافتند و از حد معرفی و یا ترجمه برخی از داس
شناسیِ اومانیسمی است که خواننده ایرانی در آتار تولستوی، روم  روالن، داستایوسکی و     شان با زیباییدسته از آتار همانا ضدیت

های التهاب اجتماعی، هر چند که شاید بد نباشد به تاری چه ای  نگرش ضد اومانیست که به جنگ جهانی اول و سالتجربه کرده بود  
صادی اروپا می سی و نیز بحران اقت شارهسیا سد ا سال  س  ای کنیم  مجله ر سط ناتل خانلری، طی برنامه1346در  ای منظم تحت ، تو

ــیوهنمونه»عنوان ــم و    ( می«های ادبی نو در جهانی ش ــم، لتریس ــوررآلیس پردازد  البته بدون تحلیلی ، به ای  مکاتب ادبی )دادا یســم، س
ـــاخت  چگونگی رابطه ی المثل ارا ه تحلیلی درباره فاصـــلهفی ؛ی ای  مکاتب با قلمرو ادبی ایرانمشـــ ز از ای  برنامه و روشـــ  س

 هایی ی ایرانی با چنی  سبکنویسنده
ستقالل هنر و  به هر حال اکنون یعنی صه نقدهای ادبی و هنری، از ا صادف با دهه چهل در ایران(، در عر صت در غرب )م ش دهه 

س   می های روشنککری ایرانی را جلب کرده بود  به عنوان مثال ها، توجه برخی از گروهرود  معرفی ای  مکاتب و آتار آنادبیات 
کیهان ، توســط ســیروس طاهباز در «نویس به منزله فیلســوفرمان»عنوان معرفی آل  روب گریه و ترجمه فصــلی از کتاب او، تحت 

رمان چیست و نویسنده (، و    ؛ و نا گکته نماند که هر چند در آن ایام، پرس ِ 1342(، و همچنی  معرفی ناتالی ساروت )1341) هکته
ـــت،  باز کرده بود )کیس ـــنککری ایران راه  به قلمرو روش با (، اما بد1342از راه ترجمه  ون برانگی ت  هر گونه بحثی جدی مطابق 

ـــرایط اجتماعی و در نتیجه با موقعیت م اطب  چارچوب فکری منتقدان و متککران غربی؛ ـــتند با ش به بیانی، ای  آتار هرگز نتوانس
ــمایل کاالی فرهنگی تجملی به خایرانی رابطه ــکل و ش ــد تا ش ــازند  و همی  امر باع  ش ــادقانه برقرار س ود بگیرند  ای واقعی و ص

س   سندگان، و منتقدان ایرانی، پر سنده و رمان نوی شرایط اجتماعی خود طرح می ،رااز نوی مبتنی بر  :کردندبه روش خود و تحت 
ای  گرای  هم خواهی ن واهی با جریان اولِ نقدهای ادبی هم وانی داشت  مثالً ایرج قریب، در مقام  ، وتوقعات سیاسی ـ اجتماعی

سرا کیست، چرا در برابر پرس  اساسیِ رمان چیست، داستان"نویسد: شت خود درباره معرفی رمان جدید فرانسه میمترجم در یاددا
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ــی  ــندگان، هنرمندان، تسوریس ــتن نویس ــ وچگونه باید نوش اند و هر یک به هایی دادهها، مورخان، نقادان ادبی اعصــار م تلپ پاس
سب احتیاجات معنوی زمانه و     ، ولی در شت: 1939سال  تنا سارتر    چنی  نو ستان »، ژان پل  ست که بگوییم دا سیده ا وقت آن ر

شــاید همی  برخورد عقاید و «  شــب بازی شــوندهای خیمهکه قهرمانان او بدل به عروســکوجه خدا نیســت، مگر آننویس به هیچ
 ( 1342)قریب، ایرج،  "کردگویی مینویسی، پی جدیدی را در رمان افکار، آغاز دوره

سنده و منتقد ایرانی با سبک ادبیِ نوگرایانه در غرب نیست، و از طرف دیگر ضرورت ترجمه آتار  زمانی که امکان تعامل بی  نوی
فکری غرب احساس شود، شاید بهتری  کار همانی بود که مترجمان آن دوره، تصمیم به انجام  گرفتند  یعنی توجه بیشتر به آتاری 

شد  تقریباً میشان برای م اطکه درک توان گکت اکثر مجالت از ای  ب تحصیلکرده )و نه لزوماً ن به فکری ــــ ادبی(، قابل فهم با
متکاوت پرداختند  به عنوان  هایو ســبک ها م تلپ با نگرشنویســندگان و شــاعرانِ آتار معرفی برنامه حمایت کردند و به ترجمه و

شه، ) ست همینگوی در خو سامر1340نمونه ارن شه )(،  سنده 1341(، جیمز جویس )1340ست موآم در خو (، والدیمیر ناباکوف نوی
(، معرفی 1347(، آنتوان چ وف، خوشـــه )1345(  آل  گینز برگ، خوشـــه )1346) اندیشـــه و هنرآمریکاییِ روســـی تبار در مجله 

(، ارنست همینگوی، 1347،خوشه، ) (، برتولت برشت1347(، ماکسیم گورکی ،خوشه )1347ادبیات ژاپ  از آغاز تا امروز، خوشه )
( و یا ترجمه 1346) مجله اندیشه و هنر(، و معرفی فریدری  هولدرلی  از سوی داریوش بیات سرمدی در 1341) راهنمای کتابدر 

(؛ و همچنی  معرفی مارسل پروست توسط آندره 1347، توسط پری میمنت )جهان نوداستان کوتاهی از هیالمار سودربرگ در مجله 
(، و یا حتا 1340)کیهان هکته( معرفی دی  اچ  الورنس ) کتاب هکتهو نیز در (؛ 1349) س  وروا و ترجمه رضا سید حسینی در مجله م

سنده سط ایرج قریب )برانگیزی همچون ادگار آل ی  وحشتنوی (، و همچنی  معرفی  فاکنر از نگاه ژان پل 1341پو در همی  مجله، تو
بشر دوستی فاکنر، تنها واقعیتی است که مورد قبول م  است   "ی آمریکایی: فیلسوف فرانسوی از نویسنده انگیزبرسارتر و بیان تحسی 

شکار یاد می ساس نکرتی آ ست، با اح شده ا ضمیر آگاه ما که کامالً مورد قبول ما واقع  های داند که چهرهکند  ولی خودش نمیاو از 
و یا ترجمه مطالب دیگری از ای  دســت حتا اگر راهی به انگی تگی اندیشــه و تولید فکری  ( 1341) "عبوس او همه قهرمانی هســتند

 (، و     1348، و ترجمه داستان کوتاهی از او توسط باجالن فرخی )مجله جهان نونداشتند  به عنوان نمونه معرفی ویرجینیاولپ در 
ـــــ هنری در ایران، به هر دلیلی که بوده، از نق  قیم فکرِی  دهد که احتماالًها همه نشــان میکه، ای لب کالم ای  جریان نوجوی ادبی ـ

 اقشار باسواد و نیز انحصار قلمرو نقد و ترجمه مطابق با یک گرای  مسلط سر باز زده است 
 

 جدال در قلمرو روشنفکری 
صورت باید گکت صرف نظر از راد(، در ای های رشد فرهنگ، رونق حوزه نقد باشد )نقد و نه ت ریب ش صیت افاگر یکی از نشانه
ــیبرخی جنجال ــتی ت ملگیرانه هم نبودهی موقت که پیهاها و یارکِش ــاهد نقدهایی به راس برانگیز در خودِ قلمرو اند، در ای  دهه ش

تر لمرو عمومی  واضــ شــان در قی جایگاه اجتماعیهای دیگر، بر پایهروشــنککری  هســتیم  انتقاد فردی یا گروهی به افراد یا گروه
ــنککران برج عاج ــی   همانبگوییم، انتقاد از روش ــ نانی مینش ــلحتِ فردی و نه اجتماعی س گویند  وجود هایی که معموالً بنا به مص

سیاسی محدود نمی ساختار اجتماعی و  شامل چنی  نقدهایی به واقع بیانگر ای  مطلب است که اکنون حوزه نقد، فقط به  شود، بلکه 
اتر « کاله و آیِ باکالهآی بی»گیرند  نمایشــنامه شــود، که گاه نق  روشــنککر به خود میای میران اجتماعی تحصــیل کردهکنشــگ

ست  حس  انوری در  ساعدی(، یکی از ای  آتار انتقادی ا سد:، درباره ای  اتر میراهنمای کتابگوهر مراد )غالمحسی   طبیب "نوی
شهرت، دان  اندوختهکثریت درستواند نماینده ا)دکتر تباتی( می سب معاش و طلب  شد که برای ک اند ولی به بین  خواندگانی با

ی روشنککر ولی کوردل و ملول خواندهکنند و یا به تعبیری، نماینده نسل درساند و مسسولیتی احساس نمیو معرفت حقیقی نرسیده
ست که آرزوها و آرمان سرده روح امروزی ا ساخت  و اف ست که خلوت آنهای  در  را اتوموبیل و تلویزیون و و پرداخت  زندگی ا

 ( 1347)انوری، حس ، "کند و اندیشه هدفی واالتر از تهیه وسایل زندگی مدرن در خاطرش خلجان ندارد    پر می
ی و انتقادی درباره اند و تنها منبع خبرای به وجود نیامدههای اینترنتی و ماهوارهای اســت که هنوز شــبکهســ   از مقطع تاری ی

های خبریِ رادیوهایِ خارجیِ فاقد انعکاس بیرونی(، نظر از رســـانهســـانســـور و فیـــای پلیســـی حاکم در قلمرو عمومی، )صـــرف
های روشـــنککریِ صـــاحب قلم اســـت که از طریق ت لیپ و یا ترجمه داســـتان، شـــعر و یا نقدهای ادبی و فکریِ گروه هایحمایت

ست که مبارزات چریکی و تا بر جَوِّ آلوده به بیند کرداجتماعی تالش می سازند  واقعیت ای  ا اعتمادی غلبه کنند و ناامیدی را خنثا 
ها، موفقیتی در جذب توده یا تشکالت جوان زیر زمینی، عالرغم برانگی ت  جوانانِ طبقه متوسط شهری و ایجاد شور و شوق در آن

ــتند؛ به بیانی در برابر فقدان آز ــتر اقتدار حکومت بر منابع فرهنگی و اطالر مردم نداش ادیِ بیان ــــــ که همی  امر موجب افزای  بیش
سانی می شنککران از جمله گروهر ــــ ، رو ضع شد ـ هایی بودند که با قلم خوی  جمع قابل توجهی از پیر و جوان را به م الکت با و
ــدند تا انســجام و تداوم ای  م الکت تموجود برمی ــنککرانی با گروه 1357ا انقالب انگی تند و باع  ش ــود  روش ــنی حکظ ش های س

 بودند  شانهایآمیز نسبت به آرمان( و برخوردی خشونت1342و  1332های )م تلپ که شاهدان عینی دو سرکوب در سال



ــتای در برابرمان زمانه ــنککرِ اس ــده آن، وظیکهکه روش ــاس تالش می برای خود دارد ای تعریپ ش د تا ای  قلمرو را از کنو بر همان اس
اند تا مواضع خود را بر علیه یکدیگر اعالم ها، پاک سازد  اکنون در گکتمانی مش ز بسیاری از روشنککران در صدد برآمده«روشنککرنما»

رف صــدور اعالمیه بر علیه روشــنککر واقعیهای ضــم  تبیی  ویژگی فردوســینمایند  داریوش آشــوری، در  دلیلی بر را « روشــنککر»، صــِ
کند: گروهی که خود بندی میرا تقسـیم« روشـنککران»(  براهنی نیز در همی  مجله، مکصـالً 1344داند ) روشـنککری نمی« اصـالت واقعی»

سواس و دلفروخته به نظام ستند، گروه دیگری که دچار و ستند، و باالخره آنانی های حکومتی ه شدن ه نگرانی از بابت به خدمت گرفته 
 ( 1346اند )چ وجه حاضر به همکاری نیستند و پرچم ادبیات مبارزه را بر دوش گرفتهکه به هی

ضمیر ناخودآگاه شاعران استعمار دیده، پر "پردازد:س نی است که براهنی به طور مستقیم به آن می« ادبیات متعهد و ادبیات مبارزه»
ضمیر ناخود سل و  سل شونت و رعب و خون و تکنگ و م صاویر خ ست از ت ست  بدی  ترتیب اگر ا شاعرانه نی صاویر  آگاه،  مرکز ت

سسولیت کرده و زبان  ستعمارزده خود، احساس م ستعمارزده از تجربه خود صحبت کند، خود به خود در مقابل برادر ا شاعر جوامع ا
ید هد گرد های درونی او خوا یاز یای ن ل1346)براهنی،  "گو قا ـــرف آزاد تهرانی( در م حت عنوان ه(  و م  آزاد، )محمود مش ای ت

به باور  هنری که ؛«هنر متوسط»؛ و یا «روشنککران اروپا زده»، شرح مکصلی دارد در خصوص «مکاشکه در احواالت اربابان فرهنگ»
 ( 1347)  "شودگرسنه طبع آفریده می برای مردم مرفه حال"او

ــنککری، طلب میظاهراً آن ــرکوبچه در گکتمانِ تعهد روش ــبت به س ــود، واکن  نس ــت   ش و خکقان، و یا ابتذال فرهنگی اس
به "نویسد: اند  او میرو الگوهای شعر در جهان غرب شدهکند که دنباله، از شاعرانی انتقاد میشعر امروزمصطکی رحیمی، با نقد 

غرب اســت  چه درتواند باشــد  زیرا موقعیت ما، خواســت ما، درد ما با آندالیل زیاد الگوی شــعر امروز ما شــعر جهان غرب نمی
سته به آزادی  ست، چون آزادی هنری عمیقاً واب صیل هنری همزاد و همگام انقالب اجتماعی ا سی تکاوت دارد    چون انقالب ا ب

 ( 1348)رحیمی،  "سیاسی است
ــنککری، گروهی هم بودند که دغدغه گی ای جدی درباره ابتذال فرهنگی و  نوکیســهوانگهی در ای  جدال و برنامه تعهدات روش

سال سری مقاالتی که در آن  ش  در  سالمی ندو شتند  محمد علی ا صوص فرهنگ در فرهنگی دا شت، به نقد می س  ها در خ نو
را بزرگتری  ضربه « مدرک طلبی»پردازد  و فرهنگ و ابتذال برآمده از ایران می« ترقی»های به اصطالح جامعه رو به گذاریسیاست

رفِ بیان ابتذال (  و بهرام صــادقی نیز در بعیــی از داســتان1343داند )اســالمی ندوشــ ، فرهنگی می های خود، ای  وظیکه را صــَ
ای درباره موضــور هایِ تازه به دوران رســیده ایرانی شــده اســت  وی در مصــاحبهگیر برخی از خانوادهدام  د کهنکای میفرهنگی
هایی که کتاب را نه به خاطر خواندن بود و هم از ابتذال خانوادهای  داستان هم از ابتذال وضع کتاب  "گوید: می« چاپ دوم»داستان 

ـــرویسبرنـد، بلکــه برای ای می خرنـد و بـه خـانـهو مطــالعــه می خوری و تلویزیون و خوری و قهوههـای چـایکـه در جوار س
گیر است که قییه به شکل یک چشمهایشان کامل باشد      ای  انحطاط و ابتذالی که االن در جامعه ماست آنقدر حاد و    کتاب انه

ست   « موضور روز» صادق،  "درآمده ا شانه1345)بهرامی،  سالمی ندوش ، به عنوان  (  اگر ابتذال فرهنگی، ن شد، ا بیماری جامعه با
ان، زن و مرد ی زندگی پیر و جوداند  ماللتی که از نظر وی در شیوهروشنککرِ ضد ابتذال فرهنگی، جامعه ایران را ملول و افسرده می

 شود و عامی و روشنککر دیده می
گاهی نداریم،    اصــلی که درباره همه ما، چه مرفه، و چه محتاج صــادق اســت      ای  اســت که در زندگی تکیه"گوید:او می 

ـــی ـــالمی  "مجوییم   تا خود را فراموش کنیگاهی میهای موهوم تکیههمواره در خارج از خود، در کارهای بیهوده، در دل وش )اس
های ، بیانگر ت تیر و نکوذ نگرش«خود فراموشــی»یا تالش برای « گریز از خود»هایی همچون  موقعیت ِ(  تذکر انتقادی1341ندوشــ ، 

در کارهای داستایوسکی، معتقد است « آزادی»، در بررسی جایگاه س  اگزیستانسیالیستی در ای  دوره است  ف ری رهرو در مجله 
 ( 1344داند )را حقیقت نهایی نمیاست، اما با ای  حال آن« آزادی»ج افکار وی در باب انسان مسسله هر چند نقطه او

بینانه بودند تا ابتذال پس در ای  دهه، همزمان با نقد فرهنگ ابتذال، نقدهایی هم جریان داشتند که مبتنی بر اگزیستانسیالیسمِ خوش
لت بشری تکسیر کنند  )به بیانی موقعیتی که باالخره از سوی جریان مثبت و روش  فرهنگ سطحی و فاقد دوام اصا مثابه موقعیتیرا به

شــکســت خواهد خورد(  به عنوان مثال رهرو با اتکا  به نگرش داســتایوســکی، حقیقت نهایی را در اصــلی اخالقی و زیباشــناســانه 
  رهرو مقاله "پذیردو تنها به صــرف نکس زیبایی میرا بدون هیچ قید و شــرطی آدمی جویای زیبایی اســت و آن"جوید  چرا کهمی

را تالش برای کنند، م  آنفالســکه به آن زیبایی یا اصــل اخالقی اطالق می"چه را که برد که آنخود را با ای  میــمون به پایان می
اگزیسـتانسـیالیسـتی در نقد و  (  و اقدس یغمایی نیز باز هم در چارچوب نگرش1344)رهرو، ف ری، "دهم   تقرب به خدا عنوان می

داند، نه اطاعت از سرنوشت      مارتا که مرگ را را طغیان می  سو تکاهمکامو، موضور "نویسد: آلبرکامو می« سو  تکاهم»بررسی 
ـــر حدِ غایی زندگی در نظر گرفته و به آن چون امری حتمی و جبران پی  نگرد، از خالل یکنواختی دنیا به بیهودگی آنناپذیر میس

ــت برد  اما در ای  کتاب یکمی ــده اس ــم ش ــه "نواختی دنیا در وجود ما مجس ی که به گکته اقدس یغمایی راه برون رفت  در اندیش
 ( 1346)یغمایی، اقدس، "است« بیهودگی»های انسانی در بیابان لم یزرر دفار از ارزش"کامو، 



نابرای ، چنان به دههکه دیده میب ـــود،  با کن ای آرماندوره توانی چهل، میش ـــری طالیی  گرانی گرا اطالق کرد  عص
ستی ای  چهره ضع موجود  به را صی؛ امیدی تاریک و خش  برای تغییر و سان ادبی در آن دوره را عا صی و خشمگی ِ ان ی عا

سی زمانهمی سیا س  به زندانیان  سا سیِ دربند؛توان در آگاهی ح سیا صیان  سیت به حال و روز عا سا ساس به  اش یافت  ح ح
ی های مردم راه باز کرده بود  به هر حال، جلوه، که از طریق شــاعرِ متعهد، به میان توده«زندانی ســیاســی»و تنهاییِ  خســتگی،
داشــت ِ قلمرو روشــنککریِ آن دوره، در حقیقت راه نجاتی بود از ابتذال فرهنگی؛ که از طریق کتاب و مجالت، بی   ســیاســی

شــد، و هر کدام با گرای  و تمایالت خاصِ خوی ، آگاه یا نویســندگان، شــاعران، مترجمان و م اطبان، تولید و بازتولید می
ساخت همان فرهنگ مقاومت و  برداری کرد  و ای  بدی  از آن بهره 57ای بودند که انقالب طلبانهمبارزهناخودآگاه، در حال 

ــانِ ادبیِ دههمعنی نیز می ــد که انس ــبت به ظلم و ابتذال  تواند باش ــنگری نس ــت، چرا که از توان روش چهل، فرهنگی واال داش
 هه بعد انقالب به آن نیاز داشت ای که یک دکرد  تمامی عناصر فکریهای انسانی را ترویج میبرخوردار بود و ارزش

 
 

 توجه به ادبیات کالسیک و باستانیِ ایران
و  یغماتوان به مجله از دیگر مســا ل مورد توجه نقد ادبی در ای  دهه، ارا ه تکســیرهایی مدرن از آتار کالســیک اســت که به عنوان مثال می

های تراژیک شاهنامه فردوسی است  اما مهم ای  است که کاری از محمود صناعی در ای  مجله توجه کرد  موضور پژوه  او ش صیت
های درونی و یا نظریه هگل درباره ساختار تراژدی، و کشمک  های فروید درباره تن وشی مدرن، یعنی با کمک نظریهوی با استکاده از ر

ها و بینیم تراژدی در واقع داســتان کشــمک کند به تراژدی نگاه کنیم، میاگر با اصــولی که فروید بیان می"ردازد: پبه تکســیر و تحلیل می
 ( 1348)"ست   از فرشته سرشته و ز حیوان  آدمی زاده طرفه معجو نی"  طبق نظر فروید:تعارضات روحی فرد است   ، 
ش ، همان صل ای  کو ش ، در گونه که میحا سالمی ندو ست  و یا ا تالش  راهنمای کتابتوان حدس زد، اتری خواندنی و جذاب ا

سهمی ش صیت ایکند تا به روش مدرن، مقای سطورهتطبیقی بی   شاههای ا ش صیتای  سالمی و نامه و  سامی و ا های دینی در روایات 
(  1341ها م تلپ مانند اشیل، هومر و شکسپیر، انجام دهد )نویسان بزرگ غیر ایرانی در زمانهای ادبی در آتار تراژدیهمچنی  ش صیت

انجام داده، ضــم  بررســی  غماینتیجه باز هم اتری دلچســب و خواندنی اســت  وانگهی اســالمی ندوشــ  در بررســی جالب دیگری که در 
(  و از 1348موقعیت زنان در شاهنامه، بار دیگر به مقایسه تطبیقی روی آورده و ای  زنان را با زنان آتار حماسی یونانی مقایسه کرده است )

سی تطبیقی، کاری از جمالزاده در دیگر نمونه ستانیغما های برر سوی به نام ایزوار و گی درباره دا ست قدیمی فران سکندیار ا ستم و ا وم، و ر
  ها مقدور نیستهای خیلی بیشتری هم وجود دارند که پرداخت  به همه آن(؛ مسلما نمونه1346)

ــت  البته نه در همه محافل و باالخره ای  ــالم نیز تا حدی، مورد توجه ای  دوره قرار گرفته اس ــتانیِ ایران قبل از اس که، ادبیات باس
ـــ   تر از آن از در مجله( و یا قبل1348) هنر و مردمها  به عنوان مثال در نادبی بلکه در برخی از آ (  و ظاهراَ همگی نیز 1346) س

شته سترس ندا سی در د شتند که منابع چندانی برای برر شاهان که شده به منابع دینی و یا کتیبهاند و محدود میاتکاق نظر دا های پاد
(  1346لری، بوده )خان آبادگری، رفاه و آسای  و خوشب تی مردم خودِ شاهان در خصوص  ِرسالتعموماً درباره ستای  از اورمزد و نیز 

ست با کمی کند و کاو میهمان ست یافت  فیگونه که پیدا سکیِ عمیقی د ستان، توان در ای  منابع به مکاهیم فل المثل اینکه از نظر ایرانیان با
زیست   اش در گروی آسای ، آرام  و شادباید بر رسالت  آگاه باشد: شاهی که مشروعیت پادشاهیکه پادشاه باشد، میپادشاه، برای آن

ــرزمی  ــرایط بحرانی دههمردم  در س ــرف نظر از عالقه برخی، ی چهل، مطالعههای آباد بوده؛ اما ظاهراً به دلیل ش ــتانی، ص ی ادبیات باس
شگاهی محسوب می رو م اطبی  کامال خاص خود را داشت  بدی  معنی که به توده مردم و یا اقشار شد و از ای گرایشی ت صصی و دان

شنکک شد، جذب جریانری راه نیافت  اینان همانجوان رو سی ـــــ انتقادی ادبیات در قلمرو روزمرهگونه که گکته  سیا ای بودند که با های 
  فداکاری تمام خود را وقپ مشکالت واقعی و عینی مردم کرده بود 
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