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تاریخ فشرده ادبیات جهان

حس جسم

رادی را دوباره باید دید

 »درسگفتارهــاي ادبیات جهــان« عنوان کتابي
اســت از گرنــت ال.وات که مدتي پیــش با ترجمه
گروهي از مترجمان و ویراســتاري عظیم طهماسبي
توسط نشر نیلوفر به چاپ رسید .نویسنده این کتاب،
متخصص در آثار شکسپیر ،ادبیات انگلیسي ،ادبیات
داستاني مدرن آمریکا و مطالعات میانرشتهاي است
و کتاب حاضر نیز ترجمــه درسگفتارهاي ویدیویي
اوست که توسط شرکت آموزش ویرجینیا تهیه شده
اســت .گرنت ال.وات در این درسگفتارها کوشــیده
تا به صورت فشــرده تاریخ ادبیات جهان را بررســي
کند و عنوان فرعي کتاب نیز ،از حماسه گیلگمش تا
هزارتوهاي بورخس ،گویاي این موضوع است .عظیم
طهماسبي در بخشي از مقدمهاش درباره این کتاب
نوشــته» :گرنت ال.وات بر مبناي منطقي روشــن و
رویکردي نوین ،تاریخ ادبیات جهان را از آغاز تا امروز
به شــکلي فشرده و با گزینش و تحلیل شاهکارهاي
ادبیات و شــماري از آثار مهم ادبي تحلیل و واکاوي
کرده اســت .ایشــان به دو موضوع ادبیــات و تاریخ
توجه ویژهاي داشــته اســت؛ همچنانکه خود وي
در درسگفتار نخســت –که چونــان مقدمه این اثر
اســت -بیان ميکند تلقياش از ادبیات همان تلقي
عمومي و رایج در نزد مردم اســت که شــامل شعر،
رمان ،داســتان کوتاه و نمایشنامه ميشــود ،البته
در این مجموعه برخي کتب دیني و متون فلســفي
که داراي جنبههاي ادبياند نیز بررســي شدهاند .از
دیدگاه وي کتب مقدس پیوندي نزدیك با حماســه
دارند و همانند آثاري چون گیلگمش ،ایلیاد و ادیسه،
انئید و بیوولــف جهانبیني مــردم زمانه خویش و
فرهنگ آنــان را بازتاب ميدهنــد و جزیي از تجربه
ماندگار فرهنگ و ادبیات ملتهاي گوناگون شمرده
ميشوند ،از اینرو چندان شگفت نیست که واکاوي
آثار حماسي یادشده در بخش نخست کتاب پیشرو
در کنار عهد عتیق )انجیــل عبراني( ،بهاگاوداگیتا ،و
عهد جدید آمده است .نگرش به تاریخ در اثر حاضر
گاهي ناظر به خود اثر ادبي اســت که گرنت وات آن
را بخشــي از ادبیات ميداند کــه همچنان ميتواند
به مشــکالت و نیازهاي انسان معاصر پاسخ دهد .او
درسگفتارهاي ادبیات
جهان
گرنت ال.وات
ترجمه گروهي از مترجمان
ویراستار عظیم طهماسبي
نشر نیلوفر
در شــیوه نگرشــش به تاریخ در پي آن است تا تاثیر
و نقش آثــار را در فرهنگهایي که خود پدیدآورنده
آنهاســت تعریف نماید و این نکته را توضیح دهد
که چگونــه اثر ادبي تامالت مــردم فرهنگ خاصي
را بازميگوید و خواننده امــروز از البهالي آن آثار به
چه دیدگاه و اندیشهاي درباره آنها دست ميیابد .بر
این مبنا ایشان تبادالت فرهنگي ملل را در طي زمان
بخشي از تجربهاي جهاني ميیابد که دائما در حال
انتقال،جابهجایي ،آمیزش ،دگرگوني و پویایي است«.
در ایــن کتاب ،عــالوه بر اینکه به شــباهتها در
تجربههــاي ادبي پرداخته شــده ،بــه اختالفها و
تمایزهاي آثار ادبي نیز توجه شــده است .همچنین
بــه کرات بــه پیوند میان آثــار ادبي معاصــر با آثار
کهن حماســي و کتــاب مقدس و رمانسها اشــاره
شده اســت .آنطور که ویراستار کتاب نیز تاکید کرده
است ،سیر درسگفتارهاي این مجموعه نه با تمرکز
بر ادبیات غربــي و نگاه اروپامدارانه که بر پایه »نگاه
جهاني به ادبیات و با رویکرد میانرشــتهاي« پیش
رفته است.
»درسگفتارهــاي ادبیات جهان« شــامل چهار
بخــش اصلــي اســت و هر بخــش هــم دوازده
درسگفتار را دربر گرفته است .در درسگفتار نخست
کــه ميتوان آن را مقدمه نویســنده نیز به حســاب
آورد ،دربــاره کلیات و درونمایه کتــاب و اهداف آن
صحبت شــده اســت .ویراســتار کتاب درباره برخي
از مباحث مطرحشــده در بخشهــاي بعدي کتاب
نوشــته...» :از البــهالي شــماري از درسگفتارهاي
بخش سوم و چهارم حساسیت و کنجکاوي خواننده
نســبت به پیدایش مکاتب و جنبشهاي رمانتیسم،
رئالیسم و ناتورالیسم ،سوررئالیسم ،اکسپرسیونیسم،
مارکسیسم ،فرویدیســم ،مدرنیسم ،پستمدرنیسم و
حتا پستکولونیالیسم و تاثر و بازتاب آنها در ادبیات
برانگیخته ميشــود .در اغلب مــوارد توجه به این
مکاتب و جنبشهــا نه بهطور مســتقل و جداگانه
که از خالل بررســي آثار ادبي و دگرگوني و تغییر در
فرم و مضمون آنها ،که توام با اشــارههایي به تغییر
در نظامهاي اجتماعي و سیاســي و معرفتشناسي
است ،عرضه ميگردد .درواقع همین جنبههاي کتاب
حاضر وامــداري آن را به تاریخنگاري نو و مطالعات
فرهنگــي مينمایاند و اعتبــارش را در نظر خواننده
ميافزاید .به هر روي این اثر ميکوشــد تا چشــمان
مخاطــب را به افق وســیع ادبیات جهان بگشــاید
و شــوقش را براي خواندن آثــار مهم ادبي برانگیزد
و ابــزاري در اختیارش گذارد تا با کمك آن نگرشــي
خرد و کالن به ادبیات داشــته باشد ،یعني قادر گردد
تا عالوه بر لــذت خواندن اثر ادبي و درك زیبایيها و
جنبههاي هنري و مفاهیم انسانياش ،آن را در بافت
فرهنگي بزرگتر و جهاني بنشاند و جایگاهش را در
تاریخ ادبیات جهان بازشناســد «.مسعود فرهمندفر،
مهســا جعفــري ،علــي کیانيفالورجاني ،ســحر
داورپنــاه ،فهیمه میرزاپور و یاســر لطفي مترجمان
این کتاب هستند.

ﻧﺎدر ﺷﻬﺮﯾﻮرى )ﺻﺪﻗﻰ(
فاوست افسانهای نیست که گوته ساخته باشد،
قبل از آن زبانزد خــاص و عام بود :ماجرای مردی
که روحش را به شــیطان فروخت تا قدرتی مافوق
انسانی به دست آورد .افسانه دون ژوانی نیز چنین
اســت ،افسانه آن به خیلی قبلتر ،به قرون وسطی
بازمیگردد.
در تمامی قرون وســطی افســانهای عامهپسند
رواج داشــت که روزی مردی جوان سرخوشــانه
از گورســتانی عبور میکند ،جمجمــهای بر زمین
میبیند ،با گستاخی به آن لگد میزند و به شوخی
مــرده را به جشــن عروســیاش دعــوت میکند.
در بحبوحه جشــن شــبح در میزند و پشــت میز
مینشیند ،اما غذا نمیخورد و از مرد جوان دعوت
میکند در گورستان میهمان او باشد .مرد گستاخ با
ناباوری دعوت را میپذیــرد و به میعادگاه میرود
و در نهایــت بهتزدگی میبیند کــه در کنار یکی
از قبرها میزی برای پذیرایی او در نظر گرفته شــده
اســت .شبح به نشــانه ســالم با مرد جوان دست
میدهد و ســپس یکباره مرد جوان به قعر جهنم
کشیده میشــود .در این افسانه مضمونی اخالقی
وجود دارد .گســتاخی سرخوشــانه مرد جوان در
زیرپاگــذاردن معیارهــا و تکالیــف کلــی اخالقی
سرانجام کیفر مییابد.
تنش میان شــخصیت اخالقی یعنی شخصیتی
کــه خود را فدا میکند تا نمودی از کلیت باشــد با
شــخصیت زیباییشناســیک یعنی شــخصیتی که
زندگــی میکند تا نمودی از کلیت اخالقی نباشــد
بلکه پراکنده و در ساحت احساسات شخصی خود
باشــد ،اینبار در افســانهای دیگر روایت میشود.
ماجــرای جدیدتر بهصــورت تئاتری افســانهای با
شرکت ماکیاولی به اجرا درمیآید .قهرمان اصلی
نمایــش کنت لئونس نام دارد که از مشــاورههای
مشــاور مخصوص خویش ماکیاولی بهره میبرد.
او متأثــر از آموزههای ماکیاولی نــه به ماهیت ،نه
به حقیقت یا جوهــری متافیزیکی که برعکس به
اموری ملموس و مادی در دایره حسیات باور دارد
و در پــی آن نــوع زندگیکردن اســت ،اما این نوع
زندگیکــردن با مانعی مهم بــه نام اخالق روبهرو
اســت .کنت لئونس در نهایت با شــبحی روبهرو
میشــود کــه بیانگر امری اخالقی اســت .شــبح
پدربزرگ اوســت و میخواهد حقیقتی را برای نوه
خویش فاش کند و آن اینکه امور حسی و ملموس
ســطحی و گــذرا هســتند و تنها روح نامیراســت
و پایــدار میماند .افســانه تئاتری کنــت لئونس و
مشاورش ماکیاولی اگرچه متفاوت از افسانه قرون
وسطایی اســت ،اما بهلحاظ مضمون واجد همان
مضمون اخالقی افسانه قرون وسطایی است.
افســانهها هربار تکرار میشوند و بنا بر اقتضای
زمان چیزی به آنها اضافه یا کم میشــود و فرمی

راه راست بیاورند ،اما تالشها بیحاصل است .در
تازه به خود میگیرند .اینبار میشل دوبرانسکی رد
دون ژوان مولیر مانند افســانههای گذشته ناگهان
»افسانه قرون وسطایی« را در افسانههای اسپانیایی
مجســمهای پدیدار میشــود و مانند شبح افسانه
پیــدا میکند .اینبار شــخصیت زیباییشناســیک،
۱
قرون وســطایی دون ژوان را بــه ضیافت خویش
شــخصیتی که »تجسم شور حیات و حس جسم«
میخواند .هرچند دون ژوان در برابر مجســمه که
و نه روح اســت ،دون ژوان نام میگیرد و نویسنده
نماد اخالق اســت ســعی میکند خــود را مردی
آن راهبی اســپانیایی با نام مستعار تیرسو دومولینا
زاهد نشــان دهد ،اما تالشهایش بینتیجه از کار
اســت که درعینحــال کمدینویس چیرهدســتی
درمیآید و »هنگامی که مجســمه برای دومینبار
است .او قهرمان داستانی خود را فریبکار و اغواگری
پدیدار میگردد ،چارهای برایش نمیماند جز آنکه
چیرهدســت معرفی میکند ،امــا درعینحال او را
۳
همراه او به میان شعلههای سوزان دوزخ برود«.
بســیار خوشمشــرب و ظاهرفریب نشان میدهد
در  ۱۷۷۸موزارت اپرای دون ژوانی را میسازد.
که اتفاقا وی را مســتعد اغواگری میکند و بنابراین
بهواســطه موزارت دون ژوان از خاکســتر خویش
میتواند در چهره واقعیاش که اغواگر زنان است،
زنده میشود و افسانه قرون وسطایی جانی دوباره
نقش بازی کند.
میگیرد .موزارت اپرای دون ژوانی را درام شاد نام
با مولیر دون ژوان شــهرتی جهانی پیدا میکند
مینهد ،اما مضامین اصلی مانند گذشتهاند :تنش
و مانند دیگر اســطورهها همچون اُدیپ ،تریستان،
میان فرد زیباییشناســیک با دنیای اخالقی یا تنش
فاوست و ...عالمگیر میشــود .مولیر کمدی خود
میان غریزه با عقل و. ...
را در ســال  ۱۶۶۴و در پنج پرده مینویسد و به آن
در اپــرای مهیج موزارت که کییــر کگور آن را
عنوان بســیار قابل تأمل »مهمان سنگی« میدهد.
حتی بزرگتریــن اثر هنری ممکن انســان معرفی
»سنگ« بهواقع سمبل است و مقصود از آن صلب
میکند* باز با مجســمه ســنگی روبهرو میشویم؛
و ســخت و محکمبودن اصول و قوانینی است که
مجسمه سنگی پدر زن مقتولی است که دون ژوان
تخطی از آن کیفری ســخت در پی دارد .دون ژوان
قصد فریبش را داشــت ،اما با ممانعت پدر روبهرو
مولیر اگرچه بنا بر مقتضیــات زمانه خود را فردی
میشــود و در نهایت دون ژوان او را میکشــد و از
آزاداندیش نشــان میدهد ،اما بهواقــع نیرنگباز
مرگش شــادی میکند .فــرد مقتول
اســت و حتــی فقط بــه نیرنگبازی
در گورســتانی دفن میشود و »روی
زنده است .دون ژوان مولیر بالفاصله
گور یــک مجســمه از او بــه هیئت
پــس از ازدواج همســرش ،الویــر را
برجستهای برپاســت ،مجسمه روی
ترک میکنــد و »در همــان حال که
گور ،انــگار نیروی شــماتت و اخالق
الویر و برادرانش در جســتوجوی او
خردهگیری عمومی« ۴است .مجسمه
هستند ،دون ژوان ســعی میکند در
هربار بــا دیدگانی بــس غضبآلود
آن واحــد دو دختر روســتایی را اغوا
بــه دون ژوان مینگرد ،گویــی او را
کند ،مــرد گدایی را تحقیــر میکند...
شماتت میکند.
دون ژوان در جهنم
و مجســمه فرمانده را که به دســت
دون ژوانــی موزارت نیز در نهایت
او به قتل رســیده به منــزل خویش
برنارد شاو
به همان سرنوشــتی دچار میشــود
دعوت میکنــد« ۲.اگرچــه پدر دون
ترجمه ابراهیم گلستان
که فرد خاطی به آن دچار میشــود.
ژوان و الویر تالش میکنند تا او را به
نشر بازتاب نگار

موزارت در صحنهای از اپرای خود کاخ دون ژوان را
نشان میدهد که در آن جشن پرشکوهی برپاست.
»الویرا شــتابان نــزد دون ژوان میآید و به او اندرز
میدهد که از گناهان گذشتهاش تا دیر نشده پوزش
بخواهــد ،اما دون ژوان او را مســخره میکند و به
عیشونــوش ادامه میدهد« ۵.در اینجا مجســمه
وظیفه خــود میداند که بهعنــوان نیروی اخالق
و تحکم به دون ژوان هشــدار دهــد ،دون ژوان او
را به کاخ دعوت میکند و با او شــام میخورد اما
»همین که تن دون ژوان به مجســمه میخورد به
ســنگ مبدل میشــود« ۶.و چون از فرمان فرمانده
)مجســمه( ســرمیپیچد شــعلههای آتش زبانه
میکشد و کاخ دون ژوان در آتش میسوزد.
قرنهــا بعد از اولین افســانه قرون وســطایی،
برنارد شــاو نمایشنامــه کمــدی »دون ژوان در
جهنم« را تحــت تأثیر اپــرای دون ژوانی موزارت
مینویســد .اینبار مواجهــه دون ژوان بــا بانوی
اغفالشــده و پدر وی )مجسمه سنگی( با شیطان
در جهنم رخ میدهد ،مکانی که جایگاه ابدی دون
ژوان اســت .برنارد شــاو تنشهای اجتنابناپذیر
میــان دنیای زیباییشناســی با دنیــای اخالقی در
گفتوگوهــای بینتیجه چهار پرســوناژ نمایش را
در نظر میگیرد :دون ژوان ،آنا ،مجسمه و شیطان.
دون ژوان با بیان ایــده اصلی خود که »همه لذت
عشــق درگذرابودنــش اســت« ۷هیچ شــکلی به
زندگی خود نمیدهد .شکلهای زندگی دون ژوان
و زیستن شبیه او بیشکلی است یعنی پراکندن در
ساحت حس.
پینوشتها:
*کییر کگور در رساله »این یا آن« اپرای موزارت
را بزرگترین اثر هنری ممکــن معرفی میکند ،اما
ایــن به آن معنا نخواهد بــود که از نظرش این اپرا
دارای ارزشــی باالتر اســت برعکس آن را در انواع
سپهرهایی که برمیشمرد و آن را سپهرهای زندگی
مینامد نازل به حساب میآورد .دون ژوان زندگی
فردی اســت که در ســپهر زیباییشناســی زندگی
میکنــد و ایــن ســپهر پایینتر از ســپهر اخالقی و
دینی اســت؛ اما به نظر کییر کگور موزارت در این
اپرا توانســته به بهترین شــکل ممکن خلقوخوی
آدمــی را کــه در ســپهر زیباییشناســی زندگــی
میکند نشــان دهــد .تنوعطلبــی و وفادارنبودن
به یک عشــق ،ایــده و ...ویژگیهای اصلی ســپهر
زیباییشناسی است.
 (۱مقدمه »دون ژوان در جهنم« به قلم ابراهیم
گلستان
 (۲،۳مولیــر ،میشــاییل زایــدل ،ترجمــه کاوه
میرعباسی
 (۴،۵،۶ســه آهنگســاز ،رومــن روالن ،ترجمه
حمید عنایت
 (۷دون ژوان در جهنــم ،برنــارد شــاو ،ترجمه
ابراهیم گلستان
در نوشتن این متن از مقاله »اسطوره دون ژوان«
نوشته میشل دوبرانسکی با ترجمه محقق برجسته
کشورمان جالل ستاری بهره بردهام.

ﺷﺎﻫﮑﺎر دﯾﺪرو و اﺛﺮي درﺑﺎره ﻣﻼل
از کالسیكها
اربابش« دني
سالها پیش »ژاك قضاوقدري و
ِ
دیدرو با ترجمه مینو مشیري به فارسي منتشر شده
بود و اینروزها چاپ ششم آن توسط نشر نو منتشر
شــده اســت» .ژاك قضاوقدري و اربابش« یکي از
مهمترین رمانهاي تاریخ ادبیات اســت و آنطور
که مشــیري نیز در مقدمهاش نوشته ،رمان دیدرو
را ميتوان در کنار رمانهایي چون »دنکیشــوت«،
»تام جونــز« و »اولیــس« قــرار داد .تاریخ دقیق
نوشتهشــدن این رمان معلوم نیســت اما احتماال
دیدرو آن را بین ســالهاي  ۱۷۶۵تا  ۱۷۸۴نوشــت
و کتبا دوازده ســال بعد از مرگ نویســنده ،در سال
 ۱۷۹۶منتشر شد.
مشیري در بخشي از مقدمهاش درباره این رمان
نوشته» :مشکل بتوان ژاك قضاوقدري را در قالب
ادبي خاصي گنجاند .شــاید بتوان آن را برداشــتي
کامال شــخصي از ژانر پیکارسك دانست و تا حدي
وامدار سنت دنکیشوت .اما در این نوشتار چندالیه
دیدرو هشــیارانه با زبان طنز بــه تقلید معیارها و
شــگردهاي معمول آثار تخیلي ميپردازد تا آنها
را به تمســخر بگیرد و نفي کنــد؛ و به همین دلیل
اســت که این اثر او را ضد رمــان خواندهاند .او از
همان بدو رمان فضایي را خلق ميکند که پیش از
او در تاریخ رماننویســي دیده نشده است .درواقع
ميتوان ادعا کرد که سنتگریزي ،ساختار پیچیده،
بينظمي اســتادانه ،آوردن داســتان در داســتان،
پارادوکسها و تضادهاي گســتاخانه ،آمیزه طنز و
تخیل براي مبارزه با جهــل و خرافات و کوتهبیني
و عدم تســاهل در ژاك قضاوقــدري ،نمونهاي از
داستاننویسي مدرن است .نثر زنده و پویاي دیدرو
با آن ضربآهنگ تندوتیز و چاالك ،خواندن رمان را
لذتبخش و امروزي ميکند« .دیدرو از نویسندگان
کالســیك ادبیات جهان است که در سال  ۱۷۱۳در
فرانســه متولد شــد و بهجز رماننویس ،بهعنوان
نمایشنامهنویــس و نظریهپرداز زیبایيشناســي

و زبانشــناس و منتقد هنري نیز مطرح اســت .در
بخشــي از رمان دیدرو ميخوانیــم» :خانه از کلبه
قدري پایینتر است .هرکدام افسار اسب خود را در
دست ميگیرند و به آنجا ميروند.
در همین لحظــه در خانه دایه باز ميشــود و
مردي بیرون ميآید؛ ارباب ژاك فریادي ميکشــد
و دســت به شمشــیر ميبــرد؛ مرد مورد اشــاره
نیــز چنین ميکند .اســبها از چکاچاك شمشــیر
هراسان ميشوند و اسب ژاك افسار پاره ميکند و
ميگریــزد و در همین موقع مردي که ارباب ژاك با
او ميجنگد بيجان نقش زمین ميشود .دهقانان
روستا دواندوان خودشان را ميرسانند .ارباب ژاك
به چاالکي بر اســب خود ميپــرد و به تاخت دور
ميشــود .ژاك را ميگیرند ،دستهایش را از پشت
ميبندند ،او را نزد قاضــي محل ميبرند و قاضي
روانه زندانش ميکند .مرد کشتهشــده شوالیه دو
سنت اودن است که سرنوشــت او را دقیقا همان
روز همراه با آگات نزد دایه بچه فرســتاده اســت.
آگات روي جســد معشــوق ميافتد و موهایش را
مشتمشــت ميکند .ارباب ژاك اینك آنقدر دور
شده است که دیگر در معرض دید نیست.«...

ژاك قضاوقدري و اربابش
دني دیدرو
ترجمه مینو مشیري
نشر نو
جاندادن از مالل
بهتازگي چاپ جدیدي از کتاب »فلســفه مالل«
الرس اسونســن با ترجمه افشــین خاکباز توســط
نشــر نو منتشر شــده اســت .آنطور که از عنوان
کتاب هم برميآید ،این کتاب کوششــي است براي
اندیشــیدن درباره مالل و اینکه مالل چیست ،چرا

اینچنین اســت ،چرا گرفتارش ميشویم ،چگونه
بر ما غلبه ميکند و چرا نميتوان بهواســطه اراده
بر آن غلبه کرد .برایناســاس ،کتاب در چهار فصل
اصلي نوشــته شــده و عناوین فصلها عبارتند از:
طرح مسئله ،داســتانها ،پدیدارشناسي و اخالق.
نویســنده در پیشگفتار کتاب اشــاره کرده که علت
اصلي نوشــتن چنین کتابي مالل عمیقي بوده که
خودش مدتي گرفتارش بوده اســت .اما مســئله
مهمتــري هم بــراي او وجود داشــته و آن اینکه
یکي از دوســتان نزدیکش بهخاطر مشکالت ناشي
از مالل ميمیرد و بــه قول خودش» ،کار به جایي
رســیده بود که باید همچون رمبو ميپذیرفتم که
دیگــر مــالل محبوب من نیســت« .اسونســن اما
مســئله مالل را فراتر از مسئله شخصي ميداند و
معتقد اســت که مالل درواقع یکي از نشــانههاي
وجود مشــکلي جــدي در ارتباط با معنــا در کل
فرهنگ معاصر اســت .به عبارتــي» ،تالش براي
بررســي مشــکل مالل به معناي تالش براي درك
این اســت که کیستیم و در این برهه خاص از زمان
در دنیا چه جایگاهي داریم .ما در دل فرهنگ مالل
زندگي ميکنیم.«...
کتاب در فصل اولش ،شرحي کلي از جنبههاي
مختلف مالل و رابطه آن با مدرنیته ارایه ميدهد.
فصــل دوم ،بــه ارایه برخي از داســتانهاي مالل
اختصــاص دارد .یکــي از نظریههاي اصلي که در
این بخش مطرح ميشــود این اســت کــه از نظر
تاریخ اندیشــهها ،رومانتیســم براي درك مالل در
دوران مــدرن بنیاديترین نقــش را برعهده دارد.
فصل سوم بر پژوهشهاي پدیدارشناسانه هایدگر
دربــاره مــالل متمرکز اســت .و نهایتــا در فصل
چهارم ،این بحث مطرح شــده کــه در برابر مالل
چه موضعي ميتوانیم اتخــاذ کنیم و چرا مجبور
نیســتیم چنین موضعي بگیریم .نویسنده کتاب در
ابتدا نوشــته که کوشــیده این کتــاب را به صورت
غیرفني و قابل فهم بنویسد چراکه مالل تجربهاي

اســت که بسیاري از افراد ممکن است با آن درگیر
باشــند و ازاینرو او خواسته تا دایره مخاطبانش را
تا جاي ممکن گســترش دهــد .از جمله آثاری که
در فصل »داستانهاي مالل« مورد توجه اسونسن
بوده ،آثار ســاموئل بکت است .در بخشي از فصل
دوم کتاب در این مــورد ميخوانیم» :در آثار بکت
هیچچیــز مثبتــي نیســت .دنیاي ادبي او شــامل
زباني اســت که هر روز کممعناتر ميشود ،غیبتي
متافیزیکي کــه هیچ معنایي نــدارد ،و فاعلهایي
منزوي که نميتوانند به خود هیچ معنایي بدهند.
او از مفهوم رومانتیك خویشــتن فاصله ميگیرد،
که ميتواند آنقدر منبســط شــود که خــود را از
خود سرشــار کند .بکت از طرفداران عادي اصالت
وجود نیست .او خواستار گسستي قاطع از مفهوم
اگزیستانسیالیســتي خویش اســت که ،در آن ،من
ميتواند خــود را رها کند .تنها چیزي که هســت
زمان اســت :زمان بیش از حد ،در دنیایي خالي از
هــر رخدادي .آیا به جز این مــکان بيپایان ،مکان
دیگري ميتواند باشد؟ نشستن در انتظار لحظهاي
که هرگز نخواهد آمد ،در دنیاي درونبودگي ،و بي
اینکه بیروني وجود داشــته باشد .این ماللي است
که به منتهاي منطقي خود رســیده است .چگونه
ميتوان بر چنین موقعیتي غلبه کرد؟ چنین کاري
نیازمند این اســت که بتوانیم انتظار کشــیدن براي
لحظــه بــزرگ را متوقــف کنیم ،ولي ایــن آرزوي
دورودرازي اســت که هرگز نميتوانیم کامال به آن
دست یابیم«.

فلسفه مالل
الرس اسونسن
ترجمه افشین خاکباز
نشر نو

 »رویکردهای نویــن در خوانش آثار اکبر رادی«
کتابی است تالیف و گردآوری فریندخت زاهدی که
در نشــر نودا منتشر شده اســت .این کتاب چنانکه
از عنوانش پیداســت درباره آثار اکبر رادی است و
ارائه خوانشهایی نو از نمایشنامههای اوســت.
کتاب چنانکه مولف در پیشگفتار آن اشاره میکند
محصــول کار گروهی اســت .در این کتاب عالوهبر
پژوهشهایی که فریندخت زاهــدی در زمینه آثار
اکبر رادی انجام داده آثار دانشــجویانی هم که زیر
نظر او پروژههای پایان تحصیلی خود را حول محور
آثار رادی نوشتهاند بازتاب یافته است .مولف در این
کتــاب آثار رادی را با لحاظکــردن زمینه اجتماعی
که ایــن آثار در آنها پدید آمده مورد بررســی قرار
داده اســت .او در پیشــگفتار کتــاب مینویســد:
»رادی بــر مبنــای آنچــه در نمایشنامههــای
واقعگــرا با شــیوه خوشساختنویســی معمول
اســت ،دیالکتیک روابط شخصی را در نوعی زمینه
اجتماعــی – مردمی در آثار خــود مطرح نمود تا
امروزی ایرانی را که
مخمصههای یک فرد شهری و
ِ
ســنتی نظام اجتماعی و نیازهای
در محدودههای
ِ
اساسی شیوهی زندگی نو گرفتار شده نمایان سازد
و انعکاســی از تاریخ حقیقی دورانی پرتالطم را به
تصویر کشد« .کتاب »رویکردهای نوین در خوانش
آثار اکبر رادی« از پنج فصل تشکیل شده است .در
فصــل اول با عنوان مقدمهای بــر دوره تاریخی به
مروری بر نخستین نشانههای تجدد ،بررسی شرایط
تاریخــی و اجتماعی ایران بین ســالهای  ۱۳۴۰تا
 ،۱۳۵۷تحوالت نمایشنامهنویســی در دهههای
 ۱۳۴۰و  ۱۳۵۰و زندگــی و آثــار اکبر رادی پرداخته
شده اســت .فصل دوم کتاب با عنوان رئالیسم در
صحنه و ادبیات نمایشــی ایران شامل سه بخش
اســت با عنوانهای مضامین و سبک نو ،ریشهیابی
اصطالح رئالیسم و رئالیسم در آثار اکبر رادی.
فصل ســوم نیز به خوانشهای نــو از آثار اکبر
رادی اختصــاص دارد .ایــن فصل بــا مقالهای با
عنــوان واکاوی زمان و مــکان در نمایشنامههای
رادی و ایبســن نوشــته فریندخــت زاهــدی آغاز

رویکردهای نوین در
خوانش آثار اکبر رادی
فریندخت زاهدی
نشر نودا
میشــود و عالوهبر این مقاله ،شــامل مقالههایی
است که نویســندگان آنها دانشــجویانی بودهاند
که پایاننامههای تحصیلیشــان دربــاره آثار اکبر
رادی بوده است .چنانکه مولف در پیشگفتار کتاب
اشاره کرده مقاالت این فصل را نویسندگان آنها از
پایاننامههای خود استخراج کرده و در یک سمینار
که توســط فریندخت زاهدی با عنوان رویکردهای
نو در خوانش آثار رادی در ســال  ۱۳۹۴برگزار شده
ارائه کرده بودنــد .نگاهی به واکاوی زمان و مکان
در نمایشنامههــای اکبر رادی و هنریک ایبســن،
نقد نمایشنامه پلکان اثر اکبــر رادی با نگاهی بر
منطــق گفتوگــو و تکصدایی از منظــر باختین،
روایتشناســی نمایشنامه خانمچه و مهتابی اثر
اکبــر رادی با نگاهی بر دیــدگاه ژرار ژنت و نظریه
تقابل گفتمانهای مسلط و مقاو ِم فوکو در تحلیل
نمایشنامه لبخند باشکوه آقای گیل اثر اکبر رادی
از جملــه مقاالتی اســت که در ایــن فصل کتاب
میخوانید.
فصل چهارم کتاب با عنوان پیوستها شامل دو
پیوست است .پیوست اول با عنوان رادی را دوباره
باید دید شــامل گفتوگویی بــا فریندخت زاهدی
درباره اکبر رادی و آثار اوست و پیوست دوم مدخل
انگلیســی زندگینامه و آثار اکبر رادی چاپشده در
انسیکلوپدیا ایرانیکاست.
آنچــه در ادامه میخوانید بخشــی اســت از
فصل دوم کتاب که به رئالیســم در آثار اکبر رادی
اختصاص دارد .نویسنده در این بخش ضمن ارائه
تعاریفی از رئالیسم و تفکیک آن به دو نوع رئالیسم
باوجدان و رئالیسم آگاه ،آثار رادی را در نوع رئالیسم
آگاه دستهبندی میکند و مینویسد» :اکبر رادی در
زمره رئالیستهای آگاه بهشمار میرود ،زیرا رویکرد
او به واقعیت موجود ،نهفقط انعکاس آن به شکل
ابتدایی ،بلکه تشــریح و توصیف واقعیت عینی در
میان ذهنیتهای متضاد است .وی با تأکید بر عوامل
روانشناختی و نوع تفکر و اندیشه شخصیتها در
موقعیتهای مشخص تاریخی و اجتماعی ،به باور
و انتخاب آنان توجه نشــان میدهد و گاه خواننده
را با این پرســش اگزیستانسیالیستی مواجه میکند
که انســان تا چه اندازه در تعیین سرنوشــت خود
ســهم دارد؛ سرنوشــتی که در دوران مدرن نتیجه
شرایط اجتماعی اســت .امکان انتخاب چه اندازه
است؟ آیا انسان محکوم به پذیرش جبر اجتماعی
اســت؟ جبری که همه رویدادهای آن در جهانی
بههمپیوسته رخ میدهد ،جهانی که دانش ،آگاهی
و ذهنیت نویسنده بر آن حکمرانی میکند .رادی در
تبعیت از ســبک واقعگرا ،از تبحر ویژهای برخوردار
اســت که با نــوع نــگاه او به زندگــی همخوانی
دارد .او در تأثیرپذیــری از تحــوالت اجتماعــی و
سیاســی از ناخودآگاه خود الهــام نمیگیرد ،بلکه
بهطــور آگاهانه ،از جامعه الهام گرفتــه ،آنها را از
شالودههای فکری خود عبور میدهد و بازتاب آن
را به نمایش میگذارد«.

