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ادﺑﯿﺎت

ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 3354

ﺷﯿﺮازه
»میراثداران گوگول« و بازنشر »یادداشتهایي دربارهی کافکا«

در ستایش ادبیات روسیه

میراثداران گوگول
ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎن
درﺑﺎرهي ادﺑﯿﺎت روﺳﯿﻪ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻌﯿﺪ رﺿﻮاﻧﯽ
ﻧﺸﺮ آﮔﺎه
جــز این رضواني بر غفلت توماس مان از انگیزههاي تولســتوي در
نوشــتن ســخن ميگوید .بااینحال توماس مان »تولســتوي را فارغ از
محتواي آثارش ،صرفا بهعنوان راوي در جایگاهي استثنائي ميبیند ،بر
قلهاي دور از دســترس که جز او تنها هومر آن را فتح کرده است .روح
ســکون روایت را ،هیچکس مانند
روایت را ،سرشــت تنیده از حرکت و
ِ
تولســتوي درك نکرده و بازنیافریده« و از این بابت است که دستآخر
مــان فــارغ از تمــام انتقاداتش در برابر تولســتوي ســر تعظیم فرود
ميآورد .مقالهی »داستایفســکي به اختصــار «...نیز به تعبیر رضواني
مطلبي شخصي و عاطفي اســت که توماس مان در آن داستایفسکي
را کنــار نیچه مينشــاند» .مان گوتــه و تولســتوي را اصحاب نعمت
اولیــا ميخواند و برخوردار از ســالمت و نیرو ميشناســد؛ اما نیچه و
داستایفســکي را مصیبتزده و گناهکار و بیمار ميبیند« و دراینمیان،
حس ستایش و احترام بیشتري در قبال »آشنایان دوزخ« )نیچه و
مان ِ
داستایفسکی( دارد تا »پسران روشنایي« )گوته و تولستوی( .در مقالهی
مربوط به چخوف نیز توماس مان بیشتر به شخصیت چخوف پرداخته
تا آثارش» .او پیش از هرچیز دیگر مجذوب فروتني چخوف اســت که
به عقیدهی او از عظمت داســتاننویس روس حکایت ميکند« .به هر
تقدیر چنانکه مترجم کتاب نیز اشــاره ميکند ،توماس مان در این چند
مقاله همکاران روس خود را با نگاهي بهغایت شــخصي نگریســته و
درعینحال منتقدانه دقایقي از هنر آنان را ميشناســاند ،به طرزي که
کشف این دقایق جز از نویسندهی متفکري مانند او برنميآید.
تفسیِر آدورنو از کافکا در »یادداشتهایي دربارهي کافکا« که اینك
حامل
به چاپ ســوم رسیده است ،از دیگر ترجمههاي سعید رضوانيِ ،
»انسان«
خوانشــي رادیکال از این نویســندهی اهل چك است .آدورنو
ِ
جهان مدرن از خود تهي شده،
مسخشــدهی کافکا را از انســاني که در ِ
انســان کافکا انسان نیســت؛ بلکه به شيء بدل شده
فروتر ميکشــد:
ِ
اســت.
مترجم کتاب ،سعید رضواني ،در مقدمهاي جامع و نقادانه که
ِ
انگار تکهاي الینفك از کتاب اســت ،به این ایدهی آدورنو اشاره ميکند
پي کشــف علل و انگیزههاي
که کافکا از روانشناســي فراتر رفته و در ِ
رفتار »فاعل شناسا« نیست؛ بلکه مانند یك جراح ،انسان را ميشکافد
تا بخــش فیزیکياش را بیرون بکشــد و مادهاي را تحلیــل کند که از
انسان باقي ميماند ،وقتي اراده و آگاهي از دست برود .کافکا ،چنانکه
انسان
آدورنو او را میفهمد ،نزول انسان به شيء را روایت ميکند؛ هم ِ
شيءشــده را تصویر ميکند و هم آینهاي در برابر جهان جا برميگیرد
تا آن را به ماهیت خود معترف و چهبسا مغلوب سازد .آدورنو معتقد
چپ فوقرادیکال است« ،خوانشي که
است »صداي هنر کافکا صداي ِ
از دی ِد ســعید رضواني تا حدی افراطي است .رضوانی برداشت آدورنو
از کافــکا را چنین توضیح میدهد :از نگاه آدورنو کافکا با وضع قوانین
خاص خــود دنیاي مختص به خــود را ميآفریند؛ امــا در واکنش به
جهان واقعي» .متون او پاســخ به جهاناند؛ بناســت به شیوهاي بدیع
جهان
مشــت جهان را باز کنند و تیغ از دستش بســتانند« .مختصات ِ
داســتاني کافکا چنان یِکه و منحصربهفردند که به گمان آدورنو کافکا
با این تمهید خواســته یا ناخواسته در را بر روي مقلدان خود ميبندد.
او آثاري خلق ميکنــد که کلید همهی معانياش را نمیتوان یافت و
ازاینرو تقلید از آنها محال است.

گفتوگو با سعید رضواني بهمناسبت بازنشِر ترجمهاش از »یادداشتهایي دربارهي کافکا« اثر آدورنو

کافکا مقلدان را پشت در گذاشت

ﻋﮑﺲ :رﺋﻮﻓﻪ رﺳﺘﻤﻰ

پارســا شهري :همزمان با چاپ سو ِم »یادداشــتهایي دربارهي کافکا«
اثر تئودور آدورنو ،ترجمه دیگري از ســعید رضواني منتشــر شده است
با عنوان »میراثداران گوگول« که شــامل چهــار مقاله از توماس مان
دربارهي ادبیات روســیه اســت .هر دو این کتابها در نشــر آگاه منتشر
شــدهاند و از جهاتي شباهتها و قرابتهاي دیگري نیز با هم دارند که
مهمترینشــان مقدمههاي مترجم بر کتاب اســت .شرحي از کتابي که
مخاطب در پیــش دارد بهعالوه خوانش انتقادي از دیدگاههاي آدورنو
نســبت به کافکا و توماس مان نســبت به تولســتوي و داستایفسکي و
چخوف و نیز دیدگاههاي سیاسي او» .میراثداران گوگول« چهار مقاله
بخش دیگــر که عناوین آنهــا از این قرار
از تومــاس مــان دارد و چند ِ
است» :مقدمهی مترجم«» ،برگزیدهي آثار ادبیات روسیه«» ،تولستوي:
بهمناســبت جشــن یكصدمین ســالگرد تولد او«» ،داستایفســکي به
اختصار :مقدمه بر مجموعهي برگزیدهي داستانهاي داستایفسکي در
آمریکا«» ،کوششــي در معرفي چخوف :بهمناسبت پنجاهمین سالروز
شــامل نامها و آثار
مــرگ وي«» ،دربــارهي توماس مان« و »نمایه« که
ِ
و مفاهیم اســت» .پاول توماس مان ،نویســندهی نامور آلماني و برنده
جایزهی نوبل ادبي ســال  ،۱۹۲۹از ستایشــگران پرشــور ادبیات روسیه
بــود« .از همین جملهی ابتــداي مقدمه ،زمینهی چهــار مقالهی مان
بزرگ روســیه معلوم ميشــود .در ادامه مترجم
دربارهي نویســندگان ِ
شرحي از هر مقاله بهدســت ميدهد» :برگزیدهي آثار ادبیات روسیه«،
متن موجود در کتاب اســت که برخالف دیگر مقاالت مربوط
قدیمترین ِ
به نویســندهی خاصي نیســت؛ بلکه در آن یکي ،دو ویژگي کلي ادبیات
قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم روسیه به اجمال بررسي ميشود .سعید
رضوانــي از همینجا بهســیاق دیگر مقدمههایش بــا رویکرد انتقادي
بــا مقاالت توماس مان مواجه ميشــود .او در شــرح مقالهی اخیر که
بهقول مترجم دامنهی محتوایش از حدود ادبیات فراتر ميرود و عقاید
سیاســي توماس مان را نیز شــامل ميشود ،مينویســد» :مان تا سال
 ۱۹۲۲مليگراي افراطي ،مدافع متعصب ســنتهاي فکري-سیاســي
آلمان و دشــمن قســمخوردهی دموکراســي بود« .این دموکراسی به
سال  ،۱۹۱۸پس از شکســت آلمان در جنگ ،در قالب جمهوری َویمار،
متن مقالهی توماس مان بخشهایي را در
بنیان نهاده شد .رضواني در ِ
عناد با دموکراســي پیدا ميکند ازجمله آنجا که نویسنده نظام سیاسي
انقالبي
روسیه را »دموکراسي قلبها« و دموکراسي فرانسه را »حرافي
ِ
آکادمیك-بورژوایي« ميخوانَد .مقالهی بعدي» ،تولستوي :بهمناسبت
جشن یكصدمین سالگرد تولد او« ،آمیزهاي است از تحسین و تمسخر،
به قول سعید رضواني» ،ذمي شبیه به مدح در حق تولستوي« .توماس
ضمن خاليدانستن جاي تولستوي و اتوریتهی
مان دربارهی تولســتويِ ،
اخالقــي او در زمانــهاي که فاشیســم روزبهروز بیشــتر بر اروپا ســایه
اخالقي او موضع ميگیرد .مان تولستوي
ميگســتراند ،علیه مرجعیت
ِ
را با گوته قیاس ميکند و البته در مقالهی بعدي دربارهی داستایفسکي
جدال تاریخي »تولستوي یا داستایفسکي« نیز ميرسد .رضواني نق ِد
به ِ
توماس مان بر تولســتوي را تا حدودی ناشی از یك سوءتفاهم ميداند
و مينویســد» :انتقاد توماس مان از سادگي آثار تولستوي مبتني بر این
سوءتفاهم است که سادگي همان بدویت است«.

بخواند .آن آدم ميشود اَسينویس .اما ُخب ،کافي است که نگاهي
تاریــخ ادبیــات خاصه در فلســفه ادبیات بســیار به کافکا
 در
ِ
به محیط فرهنگي خودمان بیندازیم تا ببینیم که هرکســی دســت
پرداختهاند ،اما شــما در همان ابتداي مقدمــه آوردهاید هیچکس
برد و اِســي مينویســد بدون اندوختهاي .چون پژوهش
گستردگيآدورنو ،کافکا را تفسیر نکرده است .به »وسعت
تاکنون به
ِ
به قلم می َ
حوصله ميخواهد و شما باید استخوان خُرد کنید ،همه اسينویس
پهنهاي کــه در آن ،معنا و تا حــدودي صورت آثار کافکا را شــرح
مثل آدورنو اسينویس اســت یا دستکم خیلي
ميدهد« اشــاره کردهاید .منظورتان از این پهنه وســیع چیست و
میشــوند .آدمي ِ
متن آدورنو هم شاید
همین
منتها
د.
بر
مي
بهره
اســي
قالب
از
جاها
چهچیز در نظر شما شرح آدورنو بر کافکا را در تاریخ نقد کافکا تا این
ِ
َ
بهخاطر شــرایطي که این متــن در آن بهوجود آمده ،از همه مهمتر
حد یِکه و متفاوت کرده است؟
اینکه طی َدهسال به تفاریق نوشته شده ،بهنظرم در جاهایي مشکل
همین ابتدا در پرانتز بگویم فقط من نیســتم که براي شرح آدورنو بر
دارد و حتی متناقض است.
کافکا در تاریخ نقد کافکا جایگاه شاخصي قائلم ،واقعا همینطور است.
تاریخ
 بــا اینکه قرائت آدورنو از کافکا حتــي در تفکر چپ هم خصلتي
کمااینکــه نقد والتر بنیامین بر کافکا چنین اســت .اکنون دیگر در ِ
نزدیك به صد ســاله نق ِد کافکا چند متن شــاخص هست .سالهاست
چــپ فوق رادیکال«
رادیکال دارد و بهتعبیر شــما »پژواك صداي ِ
ميگویند آنقدر درباره کافکا نوشــتهاند که عمر انساني کفاف خواندن
است اما هنوز این تفکرات در غرب و در میان روشنفکران چپ نفوذ
همه اینها را نميدهد .در این حد درباره این نویســنده نوشتهاند .ولي
دارد .دلیل این اعتبار را چه ميدانید؟
طبعا یكســري آثار در این میان شــاخصاند و یکي از آنها نق ِد آدورنو
جهان شــاید در دوران »رادیکال« بهسر نبرد ،ولي این بدان معنا
گســتردگي این آثار باید بگویم که بهطور معمول اینطور
است .درباره
نیســت که دوران چپگرایی و رادیکالیســم ،چنانکــه نئولیبرالها
ِ
اســت که یــك منتقد جنبهاي از آثــار کافکا را ميگیــرد و در آن پیش
ميخواهند نشــان بدهند ،ســرآمده ،نبرد تاریخي به پایان رســیده
ميرود که شاید بهنظر خودش بر مهمترین یا مغفولترین جنبه انگشت
و رســتم ســهراب را کشــته و تکلیف معلوم اســت! ازقضا همین
گذاشــته باشــد .آدورنو را ببینید که کافکا را با چنــد نفر مرتبط ميکند
مقطعي نئولیبرالیســم بر تفکر چپ ،به نتایجي منجر شده
پیروزي
ِ
که شــما در نظر اول شــاید تعجــب کنید که مثال کافــکا چه ربطي به
که روزبــهروز براي ما نمایانتر ميکنند که ظهور یا بازگشــت تفکر
نقاشان اکسپرسیونیست دارد .ببینید کافکا
پروســت دارد ،چه ربطي به
چــپ چهقدر ضــرورت دارد ،و طبعا ميتوان تصور کرد کســاني را
ِ
را به چه مکاتب فکري و چه متفکران گوناگونی مرتبط ميکند .از اینجا
که در همین دوران ســخت ،ایمان و وفاداريشــان را به تفکر چپ
ميخواهم برســم به اینکه چه چیزي نقد آدورنو بر کافکا را شــاخص
چپ سیاسي
از دست ندادهاند .اندیشــه چپ را نميشود و نباید با ِ
عنوان منتقد شــاخص ميکند
چپ سیاســي یا حزبي
ميکنــد ،و چه چیزي اصوال آدورنو را به ِ
اشــتباه بگیریم .ما اگر اندیشــه چــپ را با ِ
و آن چیز در درجه اول احاطه به تاریخ فرهنگ اســت که نگاه ميکنید
اشــتباه گرفتیم ماهیت آن را درك نکردهایم .اندیشــه چپ ،اندیشه
ميبینید چندهزار سال فاصله است بین نقد ادبي ما با چنین نقدهایي.
جامعهگــرا که گرایش به حمایت و دفــاع از ضعفا دارد ،به قدمت
ایــن آدم واقعا احاطه دارد بر تاریــخ آن فرهنگي که بر زمینه آن کافکا
بشــریت اســت .خیلي خیلي قدیميتــر از مارکس و لنین اســت.
را نقد ميکند .آدورنو ارتباطها را ميبیند؛ ارتباط بین کافکا با پروســت،
نئولیبرالها ســعي ميکنند به من و شــما بقبوالنند که کار تفکر و
کافکا با روشــنگری ،با اسطورهشناسی یا با عکاســيُ .خب ،براي درك
بینش چپ تمام اســت ،مطمئن باشــید که تمام نیســت .خصوصا
تفوق آدورنو بر
راست سیاســي-اقتصادي از خاليبودن
با این سوءاســتفادهاي که ِ
ایــن ارتباطها باید همه این حوزهها را بشناســد و وجه ِ
بسیاري از منتقدان فرهنگي غرب ،این است که او در چندین حوزه علوم
میدان ميکند و هرچه ميخواهد ميتازاند و شــلتاق ميکند ،شك
انســاني ورود دارد؛ هم جامعهشناس است ،هم منتقد موسیقي است،
نکنید که ما یا نســلهاي آینده شاه ِد ظهور دوباره چپ سیاسی نیز
تئوریســین حوزه فلسفه ،و کمتر منتقدي
هم منتقد ادبیات اســت ،هم
خواهیم بــود ،و البته در فرمهایی غیر از آنچه تاکنون بوده اســت.
ِ
ميیابید که اینهمه شرایط را در خود جمع کرده باشد.
دلیل نفوذ اندیشــههاي آدورنو و همفکــران او همچنان
بنابرایــن ِ
ِ
فیلسوفان فرهنگ و متعلق به جریانهاي
 از میان فالسفه ،خاصه
این اســت که بهلحاظ تاریخي چپ بههیچوجه تمامشــده نیست،
چپ که رویکرد فرهنگي داشــتهاند ،بیش از همــه والتر بنیامین و
حریف فعال پیروزش که همه بلندگوها دســتش است
بهرغم اینکه ِ
آدورنو به شــرح و بسط نظریاتي درباره کافکا پرداختهاند و از اینرو
چپ استالینیستي
آن را تمامشــده ميخوانَد .از طرفي آدورنو هم با ِ
که هر دوي اینها به یك نحله فکري وابستهاند چه ِ
تفاوت پررنگي در
که شــاید کارش بهلحاظ تاریخي تمام شــده باشــد -قابل قیاسقرائت چپگرایانه این دو متفکر وجود دارد که در قیاس ،آدورنو را
نیســت .او یکي از ژرفاندیشترین اندیشــمندان تاریخ چپ است و
صاحب رادیکالترین قرائت از کافکا ميدانید؟
دلیلي ندارد که همچنان طرفدار نداشته باشد.
 نقد آدورنو بر کافکا را جریانســاز خواندهاند؛ گویا او از نخستین
نگین
اگر از ســالهاي اولیه نقد و تفســیر کافکا کــه همهچیز زیر ِ
معــرف کافکا -بــود بگذریم ،اینکــه کافکا در
ماکــس برود  -اولین
کســاني اســت که کافکا را از زمینههاي کلیشــهاي جــدا ميکند و
ِ
ازخودبیگانگي انسان را در ساختارهاي قدرت
»مســخ« یا »محاکمه«
تلقي مسلط به کافکا
»اینجهاني« ميخواند .آدورنو چطور توانست ِ
ِ
را بشکند و قرائتي متفاوت یا ِ
جوامع مدرن توصیف ميکند ،تفســیري بســیار معمول اســت .ولي
خالف آن بهدست دهد؟
البته پشت ســِر تفکر آدورنو هم تاریخ تکوین هست .اصال قابل
کمیت این تفســیر یك کیفیت جدید به آن ميدهد .از
آدورنو با ارتقاي ِ
تصور نیست که در یك لحظه بشود از ماکس برود به آدورنو رسید.
نگاه آدورنو انســاني که کافکا شرح حال وی را مينویسد دیگر انسان
از سعدي نميشــود یکباره به نیما رســید .این وسط کساني بودند
مسخشدهي لهشدهي مقهوِر ســاختار قدرت در جوامع مدرن نیست،
که مهمترینشــان بنیامین است که فيمابین اســت چون کافکا را
بلکه اصوال انســان نیست .موجود زنده نیست ،شیء است .این تبدیل
نیمهاینجهاني-نیمهآنجهاني تفســیر کرده بــود .بهخاطر همین
به شيءشدن از مفاهیم اصلي فلسفه آدورنو است .باید واقف باشیم
آدورنــو یكچیزهایــي را از بنیامین قبول دارد .آدورنو اولین کســي
خیلــي از مفاهیمي که آدورنــو اینجا در نق ِد کافکا بــهکار ميبرد ،از
بود که کافکا را تماما اینجهاني تفســیر کرد .شاید نقدهاي دیگري
ذهن ساختارمند و منضبط
مفاهیم فلسفه او است .اندیشــمندي که ِ
ِ
هم بوده که به شــهرت نرسیده اما من کسي را نميشناسم پیش از
دارد هر دفعه از نو از خودش مفاهیمي در نميآورد ،نگاهي به جهان
آدورنو که کافکا را صددرصد اینجهاني قرائت کرده باشند .ماکس
دارد .اینجا هم بحث بر سر شيءشدن است .یعني از نگاِه آدورنو کافکا
برود ،بهرغم خدمتی که با حفظ آثار کافکا به بشریت کرد ،به اندیشه
انســاني را روایت ميکند که دیگر انســان نیست بلکه جهان ،قوانیني
و بینش کافکا تجاوز ميکرد وقتي کسوت مذهبي و یهودیت و حتی
را بــر او حاکم کرده که بر جمادات حاکم اســت .از این منظر اســت
صهیونیســم بر تنش میپوشــاند .بله ،کســاني رفتهرفته به قرائت
که ميگویــم این نقد رادیکال اســت .آدورنو تا حدي در تفســیر این
ماکس برود بدبین شدند و از آن فاصله گرفتند و آدورنو اولین کسي
مسخشدگي پیش رفته که به یك کیفیت جدید رسیده است.
خالف این تلقي تفســیر کرد .البته بهگمان
 در مقدمه اشــاره کردهاید کــه متنهاي بنیامیــن خاصه مقاله
اســت که کافکا را کامال ِ
شــخص من آدورنو در ایــن زمینه به راه افراط مــیرود .او هرگونه
»فرانتس کافکا« بهمناســبت دهمین سالروز مرگ وي ،که پیشتر از
ارتبــاط متون کافکا با مذهب را منکر میشــود و فیالمثل ،هرچند
شرح خود از
نقد آدورنو نوشــته شده ،بسیار مورد استفاده آدورنو در ِ
حضور اندیشــههای کيیرکگارد در آثار کافــکا را میپذیرد ،معتقد
کافکا بوده است .اگر بخواهید بین شرح بنیامین و نقد آدورنو بر کافکا
است کافکا به طنز و انکار با نظرات کيیرکگارد مواجه میشود .من
قیاس کنید ،چه تفاوتهاي بنیادي ميبینید؟
گمان میکنم که تفسیر مذهبی کافکا کماکان یکی از تفاسیر ممکن
توضیــح اینکه نثر کافکا بهلحاظ ادبي در کدام طبقه یا کشــو جاي
ِ
است ،نه کمتر و نه بیشتر.
ميگیرد متعلق به بنیامین اســت؛ اینکه کافکا سمبولیست نیست بلکه
ِ
جهاني«کردن کافکاست که آدورنو مبناي
 آیا در همین مسیِر »این
غلطي این ميتوان بســیار بحث کرد.
نمادپرداز اســت .در درســتي یا
ِ
خود را بر اصل »تحتاللفظ« ميگذارد و بهجاي پس پشت هر جمله
فروکاســتن کافکا به نمادپــرداز یعني او یك چیــزي ميگوید و یك یا
گشتن ،بهدنبال معناي ِ
کلمات اوست؟
دو یا درنهایت ســه چیِز دیگر ميتواند از آن ُمراد
فکر نميکنم پیوندي داشته باشند .چون شما
شود .چنانکه گفتم ،در صحت این فرض ميتوان
»جلوگیري از عموميشدن خود«
اگر بخواهید رویکرد تحلیلي به یك متن داشــته
بســیار بحث کرد ،اما اصوال این نظــر که کافکا را
یعني راهي را در هنر رفتن
باشید یعني پشت ظاهر کلمات دنبال معناي آن
باید نمادپرداز دانســت نَه سمبولیست ،از بنیامین
که قابل تقلید نباشد.
بگردید ،لزوما به معنایي مذهبي نميرسید.
اخذ شــده اســت .حرف کمي هم نیست ،مسئله
آدورنو از یك تناقض صحبت
ِ
پشــت کلمــات ،همان هاله
 انگار معناي پس
ماهیت ادبیات کافکا
کوچکي هم نیست ،چون به
ِ
ميکند ،اینکه کافکا هم مانند بسیاري
دور کلمات ،به معناي آنجهاني اشــاره دارد که
برميگردد .این را آدورنو از بنیامین ميگیرد و تأیید
از هنرمندان ميخواهد شناخته شود
سنخ ماکس برود روي
ميکند.
مفسران پیش از آدورنو از ِ
و هم ميخواهد با خیل مجانیني
آن دست گذاشتند...
 شــما در بــاب فُــرم نوشــته آدورنــو به
مقابله کند که از خودشان چیزي
ندارند و ميخواهند با تقلید از کافکا
فکر نميکنم .تصورم این اســت که آدورنو اینجا
»اِسي«بودن آن اشاره ميکنید که قالبي است
خود را مطرح کنند .کافکا ميکوشد
آزاد و در ســنت ِ
واقعا از تکنیك ادبي حرف ميزند.
فکري آدورنو و هممســلکان
در را به روي اینها ببندد
آیا ایــن تکنیك را براي همیــن مقصود بهکار
او ســابقه دارد .کمي از این فــرم و مجالي که
نميگیرد؟
فراهم مــيآورد براي تفکر دربــاره موضوع یا
نَه ،شــما ميتوانید متن را تحتاللفظ نخوانید و برســید مثال به
اثري بگویید و اینکه چطور این قالب بدون تتابع منطقي و پیوستگي
تفســیري روانکاوانه یا جامعهگرایانه از کافکا .من شــخصا ارتباطي
محتوایي ميتواند ِشمایي از تفکر آدورنو را به این خوبي ارائه دهد؟
من البته خیلي این ُفرم اسينویســي را تأیید نکردم و دســت بر
نميبینم.
ِ
مهــم »تحتاللفظ«خواندن آثــار کافکا ،از
آدورنو در نظریــه
ایراداتش گذاشتم ،فارغ از مجالي که فراهم ميآورد .مطلبي درباره
»اتوریته کافکا« ســخن ميگوید که همان »اتوریته متن« است و از
نویســندگي آقاي احمد
تفاوت بین اِســي و مقاله در توضیح شیوه
ِ
»وفاداري به کلمه« که کارســاز اســت .این تعبیر در متن به چه کاِر
ســمیعي در »جهان کتاب« نوشــتم ،وقتي »گلگشــتهاي ادبي و
آدورنو ميآید؟
آزادي اســينویس اســت.
زباني« درآمد .این تفاوت در درجه اولِ ،
آدورنو ميگوید ،نویســنده ملزم نیست اثر خودش را بفهمد .هیچ
توالي مطالب
به
ازجمله
اِســينویس فارغتر است ،به خیلي چیزها
ِ
قانوني وجود ندارد که بگوید نویســنده حتما اثر خودش را ميفهمد.
پایبند نیســت .آنطور که مقالهنویس باید پایبند باشــد به اینکه هر
ایــن را بهعنوان یك اصــل کلي ميگوید ،بعد در مــورد کافکا بهطور
جملــه به طریق اســتداللي باید به جمله پیــش و پس از خودش
اخص ميگوید نشــانههاي روشني وجود دارد که به ما نشان ميدهد
مرتبط باشــد .مقالهنویس از یك نقطه شروع ميکند تا به نقطهاي
کافــکا اثر خودش را نميفهمد .من نقــدي خواندم در مور ِد »حکم«
حرکت اسينویس چرخشي است .این ،نوعي آزادي
دیگر برسد ،اما
ِ
که تفســیر هرمنوتیکي کرده بود و ارتباطهایي بین زندگي کافکا و این
بهوجــود ميآورد که در مورد نویســندگان بزرگ -کــه در زمینهاي
اثر برقرار کرده بود و درنهایت نقلقولي آورده بود از کافکا که نشــان
واقعا اندوختههایي دارند -بســیار مغتنم اســت .عین این است که
ميدهد چهقدر خودش با معناي داستانش درگیر بوده و آخرسر گفته
زندگاني علمي فرهنگي ،اگر
بنشــینید جلوي نویســندهاي با تجربه
ِ
از هر راهي ميروم به معنایي نميرسم .آدورنو از اینجا شروع ميکند
من چنین فرصتي پیدا کنم و جلوي چنین آدمي قرار بگیرم هرگز در
که نویسنده ملزم به فهمیدن اثرش نیست و نشانههایي داریم تا فرض
ســخنگفتن محدودش نميکنم ،و اِسي همان قالب کممحدودیت
را بر این بگذاریم که کافکا دســتکم بعضي از آثارش را نميفهمیده.
اســت .اما واي از روزي که شــخصي بدون داشــتن ایــن اندوخته
از اینجا این اصــل را ميگیرد که »اتوریته کافکا اتوریته متن اســت«.
و دانش و تجربه بخواهد از این قالب اســتفاده کند که بســیار هم
استفاده ميکنند کسانی که اسینویس نیستند و باید مقاله بنویسند
کافکا آن کســي نیســت که باید به ما بگوید معني اثرش چیســت .او
خــارج از متن چیزی بــرای گفتن ندارد .اگر رفتید دنبــال اینکه کافکا
 نهاینکــه بخواهم قالب مقاله را تحقیر کنــم -ميخواهم بگویمدرباره آثارش چه ميگوید و نظرش چیســت ،بــه بیراهه رفتهاید .در
هر کســي را بهر کاري ســاختند! شــما اینقدر باید پژوهش کنید و
این زمینه معتقدم آدورنو پیشــگام اســت حتا نسبت به نظریهپردازي
حاصلــش را در قالب مقاله ارائه بدهید تــا خودتان از خودتان در
مثــل روالن بارت که ورای آنچه در متن آمده اعتباری برای نویســنده
مخاطب شــما بخواهد حرف خو ِد شما را
حوزهاي چیزي بشــوید و
ِ
ِ
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ﺷﯿﻤﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
»کافکا را شــاید تاکنون هیچکس به گستردگي آدورنو تفسیر نکرده
باشد .فارغ از آنکه تا چه اندازه با گفتههاي او درباره نویسنده نامور
آلمانيزبان موافق باشیم ،وسعت پهنهاي که وي در آن ،معنا و تا
حدودي صورت آثار کافکا را شــرح ميدهد تحسینبرانگیز است«.
نُه قطعهي بههمپیوسته آدورنو در شرح کافکا ،با این جمالت آغاز
شده است .ســعید رضواني ،مترجم کتاب ،دانشآموخته فلسفه و
اســتاد زبان و ادبیات آلماني و پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب
فارســي ،جز ترجمه دقیق با نثري درخور از یادداشتهاي آدورنو
درباره کافکا ،مقدمهاي پُروپیمان در شــرح آنها نوشــته اســت
تا اندیشــه آدورنو را به زبان فارســي برگرداند .بهاین ترتیب که
قائــل نبود .با این تفاوت که آدورنو خــودش به آنچه در نظر ميگوید
عمال پایبند نیســت و چند صفحه بعد خودش این را فراموش ميکند
و بــراي فهمیدن کافــکا وارد زندگــي کافکا ميشــود .در حوزه نظر
قطعا آدورنو پیشگام اســت نسبت به نظریهپردازان پساساختارگرا که
شاخصترینشان بارت است.
 آدورنو به اســتفاده کافکا از هنرهاي دیگري همچون عکاســي
ميگوید »بهرهبــردن از تکنیكهاي عکاســي و برگزیدن زاویه دید
خــالف معتــاد« .از اینجا آدورنو ِ
ِ
بحث نســبت
و شــرایط اپتیکي
داستاننویســي کافکا و سبك اکسپرسیونیســتي در نقاشي را پیش
ميکشد .کمي در این باره بگویید.
بحث کافکا و اکسپرسیونیســم این اســت کــه کافکا
پیشزمینــه ِ
بهلحاظ تاریخي در عصر اکسپرسیونیســم مینوشــت .سالهای ۱۹۱۰
تــا  ۱۹۲۰و تا حــدودی  ۱۹۲۵عصِر تســلط اکسپرسیونیســم بر ادبیات
آلمانيزبان اســت .عالوه بر آن کافکا جز ِو حلقه پراگ بود که بســیاري
از اکسپرسیونیســتها آنجا بودند ،پس باز این گمان تقویت میشود که
باید کافکا را اکسپرسیونیست دانســت .در آثار کافکا قرابتهایي هم با
اکسپرسیونیسم ميشود دید .مثال اکسپرسیونیستها بهلحاظ موضوعي
به نقــد جوامع و پدیدههای مدرن خیلي توجه داشــتند و آثار کافکا را
هم دستکم به یك قرائت ميتوان با این موضوع مرتبط دانست .البته
ســبک و سیاق یگانه کافکا موجب شده بسیاری نیز او را در زمره پیروان
مکتب اکسپرسیونیســم قرار ندهند .آدورنو با قاطعیــت تمام کافکا را
اکسپرسیونیســت ميداند و حتا او را از نظریهپردازان اکسپرسیونیســت
ميداند ،جز ِو کســاني که سعي دارند اکسپرسیونیسم را از بنبستهاي
تاریخي و سبکي بیرون ببرند.
ارتباط کافکا با عکاســی در ارتباط با تکنیك نویســندگياش مطرح
ميشود .آدورنو زیاد از ُفرم حرف نميزند ،بیشتر از محتوا حرف ميزند.
قابل فهم هم هست .اگر آثار مکتوب آدورنو را تقسیم کنید کوچکترین
بخش آن شاید در حوزه نقد ادبي باشد .البته همین کوچکترین بخش،
چیزي در حدود هزارودویســت صفحه اســت ،ا ّما خــب او چهارهزار
صفحه نقد موســیقي نوشته اســت .پس چندان تعجبي ندارد که در
حــوزه نقد ادبي بیشــتر درباره محتــوا حرف بزند تا ُفــرم .با وجود این
کردن ســبک کافکا با
مطالبــی هم درباره فــرم ميگوید و ایــن مرتبط ِ
تکنیکهای عکاسي یکي از آن مطالب است.
 بحث آدورنو در نسبت کافکا و اسطوره نیز از بخشهای جالب
کتاب اســت که شما در مقدمه اشــاره کردهاید آدورنو از مفهوم
اســطوره معناي متداول آن را مدنظر ندارد .این نسبت کافکا و

»شرح« مترجم
دستکم ثُلث کتاب» ،مقدمه« یا بهتعبیر درستتر ِ
شرح آدورنو از کافکاســت که ازقضا از متن فاصله ميگیرد و با
بر ِ
رویکردي انتقــادي و تاریخي آن را ميکاود .بهاعتبار این ترجمه و
نیز ترجمه اخیر ســعید رضواني از چهــار مقاله توماس مان درباره
ادبیات روســیه با عنوان »میراثداران گوگــول« و مقدمههایش
ميتوان کاِر او را »ترجمه مشــروح« خواند .به این معنا که رضواني
ِ
برگردان یك متن بسنده نميکند و با نوشتن شرحي بر آن ،ارزش
به
افزودهاي به آن ميبخشــد که در کمتر مترجم ایراني سراغ داریم.
خاصه آنکه رضواني در این مقدمهها نَه بهعنوان مترجم صرف ،که
در قامت منتقد اثري ظاهر ميشــود که خود به دلیلي آن را ترجمه
کرده است و خودش این ترجمهها را قدمی در راستاي کار پژوهشي
و تالیفــياش ميداند ،نَه ترجمــهاي صرف از اثــري .در مقدمه
»یادداشــتهایي دربارهي کافکا« ،مترجم ِ
ضمن ســتایش تفسیر
آدورنــو از کافکا و آثارش و تأکید بر اعتبار جهاني اندیشــه آدورنو
بهسبب دقت نظر و فهم ادبي و اشراف بيبدیلش بر تاریخ و هنر و

فرهنگ غرب ،بر تناقضاتي دست ميگذارد که آدورنو در کاربست
نظریههایش در این متن به آن گرفتار آمده اســت .در این مقدمه
همچنین ،تباِر نقد آدورنو بر کافکا ،و تاریخي مختصر از نقد و تفاسیر
آثار کافکا بهدست داده ميشود .آدورنو »یادداشتهایي دربارهي
کافکا« را با نقد تندوتیز خطاب به مفســران و شــارحان کافکا آغاز
کرده است» :محبوبیت کافکا؛ خوشایند اشخاص از ناخوشایندي که
ِ
اطالعات مربوط به موقیعت ازلي-ابدي
شــأن کافکا را تا حد باجه
یا امروزي انسان فروميکاهد؛ همهچیزدانان زبروزرنگي که جنجال
نهفته در ذات آثار کافکا را از سر راه برميدارند.«...
ِ
خوانش آدورنو از کافکا ســخن گفتهایم و نیز
با ســعید رضواني از
از شرح او بر تفســیر آدورنو .در جايجاي این گفتوگو ،بحث به
وضعیت کنوني و فرهنگ ما رســید که به ِ
گمان دکتر رضواني بهطرز
غریبي به ِ
دست راستگرایاني افتاده است که از موضع روشنفکري
ِ
ناسیونالیســم
بهصراحــت ترویج ناسیونالیســم ميکنند؛ آنهم
پرخاشگري که بهتر اســت آن را شووینیسم خواند .او همچنین به

دقیقا .صددرصد ميتوان از آثار کافکا خوانشهاي چپ داشــت،
اسطوره از منظر آدورنو چگونه است؟
ما مفهومي از »اسطوره« داریم که هر آدم معمولي یعني کسي که
امــا بهگمانم آدورنو یكخــرده مبالغه ميکند که کافــکا را در مقام
فلسفي اســطوره درگیر نبوده ،آن را درك ميکند :توضیحات
با مفهو ِم
چپ رادیکالي مينشــاند که در »آمریکا« یا ،درستتر» ،مفقوداالثر«
ِ
ماقبــل علمي درباره پیدایش جهان و پدیدهها .یعني زماني که انســان
ساختارهاي ویرانگر اقتصاد لیبرال را نشان ميدهد که به منوپلهاي
ابزارهاي علمي الزم براي توضیح جهان و پدیدهها را در دست نداشت،
اقتصادي منجر ميشــود و تجارت و صنعت طبیعي را نابود ميکند
روایتهایي ميســاخت :روایتهایي غیرعلمــي از جهان و پدیدههای
و غولهاي اقتصادي پدید ميآورد .چنین برداشــتی از کافکا بهنظرم
طبیعی .این چیزي اســت که عوام از مفهو ِم اسطوره استنباط ميکنند.
مبالغهآمیز است.
 آیا این برداشــت با استناد به همان نقل از آدورنو که نویسندهها
تعریف عوام را گرفتند و رسیدند
اما متفکراني آمدند که مولفههاي این
ِ
ملزم نیســتند اثر خــود را بفهمند ،و مفهو ِم »اتوریتــه متن« توجیه
به اینکه اگر اسطوره چیزي است که اثبات علمياش ممکن نیست ولي
نميشود؟ خاصه آنکه آدورنو مدام به خصلت پیشگویانه آثار کافکا
باور عام به آن تعلق ميگیرد پس دوران اسطورهها نگذشته ،ما هم در
اشاره ميکند .شاید منظور آدورنو از اینکه کافکا را یك چپ رادیکال
جهان اسطورهها زندگی میکنیم .بهعنوان مثال چیزي که ما از »علم«
ميداند ،این باشــد که آثار کافکا امکان چنین تفسیري را ميدهد نه
درك ميکنیم ،مفهومي اسطورهاي است .عموما ما فکر ميکنیم کافي
اینکه خو ِد کافکا چپ باشد.
اســت زمان را در اختیار علم قرار بدهیم تا به همه سواالت پاسخ دهد.
علم بشري پاسخ
راستش در این باره فکر نکردم .آیا ميشود این تعبیر را هم داشت
باور عام این است و از طرفي اصال ثابتشده نیست که ِ
همهچیز را خواهد داد .این اســطوره اســت .به این معني ،اسطورهها
که آدورنو معتقد اســت آثار کافکا ،بیآنکه او خود خواســته باشد ،با
همچنان وجود دارند .با این دیدگاه» ،قدرت« نیز مفهومي اســطورهاي
دیدگاههاي چپ منطبق اســت؟ نميدانم .اما سوال شما هوشیارانه
اســت .همه به آن باور دارند ،ولي هیچ قدرتي ،خصوصا قدرت سیاسي
است و بیشک درخور تأمل.
 آیا از هجمه مخالفان به ِ
نتوانســته در تاریــخ حقانیت خود را به اثبات برســاند .آدورنو از چنین
قرائت آدورنو نميتوان نتیجه گرفت حق
چیزهایي صحبت ميکند و کافکا را در جدال با این اســطورهها تفســیر
با آدورنو بود که ميگفت این جریانها کافکا را بهنوعي خنثی و اخته
ميکند .این بحث همچنین با مبحث روشــنگري مرتبط اســت .آدورنو
جلوه دادهاند؟
روشنگري را در مسیِر انحراف ميبیند .او روشنگري را که قرون وسطي
مــن خــود قرائــت آدورنــو را از بســیاری جهــات میپســندم،
را به رنســانس و انقالب صنعتي رساند ،در مسیر
ا ّمــا فکــر میکنــم نمیتــوان لزومــا ادعــا
بازگشــت بهسمت اسطوره ميداند و کافکا را هم
کــرد هرکــس کــه دیگــران بــه او ميتازنــد
در مقا ِم روشــنگر دلسوِز روشــنگري در کنار خود
بر حق است.
ميبینــد و نبر ِد کافــکا با اســطوره را تالش براي
 تأکید من روي این سوال بیشتر بهخاطر دیدگاه
برگرداندن روشنگري به مسیر اصلي و پایاندادن
مسلطي است که ،در مواجهه با خوانشهاي چپ
به
انحراف روشنگري ميداند.
از فرهنــگ و ادبیات ،ایــراد ميگیرند که چپها،
ِ
 آدورنو یادداشــتهایش دربــاره کافکا را
تئــوري را به متــن الصاق ميکنند بــدون آنکه
با نقد تندوتیز به روشــنفکراني آغاز ميکند که
چیزي را از متن بیرون بکشــند .اگــر بپذیریم که
در نظــر او کافکا را نفهمیدهاند یــا او را به نف ِع
تئوريپــردازي ادبي و فلســفي در جهان غالبا در
یادداشتهایي
ِ
مکتب خود مصادره یا قلــب کردهاند و بیش
دست جریانهاي چپ است...
دربارهي کافکا
از همــه اگزیستانسیالیســتها را مورد حمله
فراتر از این» ،روشنفکري« بیشوکم با تفکر
قرار ميدهد و روشــنفکران فرانسوي را .بعد
چپ تقارن دارد .با اندکی مبالغه میتوان گفت
ﺗﺌﻮدور و .آدورﻧﻮ
به جریان الهیــات دیالکتیك ميتازد .آیا خو ِ
د
روشــنفکري راســتگرایانه خودش اســطوره
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻌﯿﺪ رﺿﻮاﻧﯽ
ِ
انتساب کافکا به جریان چپ تا حدي
آدورنو در
اســت ،وجود ندارد! البته این کشــور از معدود
ﻧﺸﺮ آﮔﺎه
در همین ورطه نميافتد؟
جاهاي دنیاســت که در آن راستگرایان ادعای

ِ
ارتباط از بنیاد ِ
مختل نقد ادبي ما با نظریه ادبي اشــاره ميکند که
ِ
تبعات پرتافتادگي ما از جهان است و فراتر از آن ،معتقد است
از
که در سایر حوزههای علوم انسانی هم ما حرف چندانی برای گفتن
نداریم.
از ســعید رضواني در حوزه ترجمه تاکنون ســه کتاب »شــعرهاي
هشــدار« اریش فرید و دو کتاب موصوف منتشر شده و از تألیفات
او ميتــوان به آثاري همچــون »درآمدي بر وزن شــعر آلماني«،
»اخالق و زیباشناســي در شــعر حافظ«» ،بنیانگــذاران نقد ادبي
جدیــد در ایران«» ،تاریخ ادبیاتنــگاري در آلمان« و تصحیحي از
ِ
عنوان »صد سال دگر« اشاره کرد بهعالوه
اشعار منتشرنشده نیما با
قریب به دههــا مقاله علمي در حوزه ادبیات و نقد ادبی .گســتره
کار رضواني ادبیات مدرن فارســی و نیز ،ادبیات آلمانيزبان قرن
بیستم را شامل ميشــود و پهنه دانش وی از ترجمهها و مقدمهها
و نیز پانوشتهایي که بهتفصیل ُمرا ِد آدورنو یا توماس مان را بر ما
معلوم ميکند ،پیداست.
روشنفکری دارند و دیگران هم روشنفکر میشناسندشان! نگاه کنید
به اهــل قلم ما ،ببینید چهقدر آدمهاي راســتگرا در آنها هســت.
در جاهــاي دیگــر چنین آدمهایــي کاري در حوزه فرهنــگ ندارند.
اهــل فرهنگ مــا اینقدر آزادانه بــا حفظ وجهه
عجیب اســت که ِ
راست رادیکال ابراز ميکنند.
»روشنفکريشان« عقاید راست و حتي ِ
این در قیاس با دیگر جاهای دنیا بیشــتر نمایان ميشــود ،بهویژه در
مقایسه با اروپا که روشنفکران عموما چپ میاندیشند .اما وضعمان
فقط در قیاس با اروپا عجیب نیست.
 جامعه با تفکر راســت چه خصلتهایي دارد؟ واضحتر بگویید
منظورتان از اینکه »تفکر جامعه ما و اهل فرهنگ راســت است«
چیست؟
بهطور کلي اندیشه چپ و اندیشه راست مشخصاتي دارد .بینش
راست در حوزه فرهنگ مبتنی است بر تأیید به »خود«؛ بر تأیید »من«
افراطی این بینش
که از همه بهترم و نقدي بر من وارد نیست .حالت
ِ
آن اســت که هر کسي از ما برخاست و خو ِد ما را نقد کرد دارد به ما
خالف این است ،یعنی
خیانت ميورزد .آنطرف اندیشه چپ درست ِ
شــمرد و »دیگری« را هم احترام میکند.
نق ِد »خود« را ضروری می
َ
در حوزه اجتماعي و اقتصادي هم اندیشــه راســت چندان توجهی
به قشــرهای ضعیف و آســیبدیده ندارد ،برعکس اندیشه چپ که
جامعه را نســبت به این قشرها مسئول میداند .اندیشه چپ هم به
عنوان مرام سیاســي اینطور است ،دستکم این شعار را َسر داده ،و
هــم بهعنوان منش اجتماعی .نمود راســتگرایی در حوزه فرهنگ
امروز ما انبوه نوشــتهها و اظهارات ناسیونالیســتي است که منتشر
میشود؛ خود را برتر از دیگران دانستن.
 سنت کار انتقادي بر روی ادبیات داستاني ،یا مواجهه خالقانه
تئوري ادبي با ادبیات داســتاني نزد ما چندان وجود ندارد .البته
در میان مواجهات انتقادي با آثار ميتــوان نمونههاي درخوري
را نمونه آورد ازجمله تتبعات یوســف اســحاقپور درباره صادق
هدایت یا کار شــاهرخ مسکوب بر شــاهنامه و ازسویي مواجهه
منتقداني چون رضا براهني با آثار ادبي سلف خود ،مثال بازنویسي
بوف کور یا دستاوردهاي هوشنگ گلشیري در پیوند ادبیات قدیم
با داستان مدرن .اما این خط ،تكســتارههاي منفردي داشته و
چندان ادامه نیافته و بیشــتر تحقیقات در آنجــا پا گرفته که آثار
بررسي شده بيآنکه
یا اطالعات زندگی نویســندهای گردآوري و
ِ
قرائتي امروزي و کارآمد از آنها بهدست بدهد.
من این را جلوهای از رکود کلی علوم انســانی در ایران میبینم .تنها

 یعني ميگویید کسانی به قامت شاملو یا ساعدي و امثال آنها
نقد ادبی نیست که اوضاع خوبی ندارد ،در سایر حوزههای علوم انسانی
داریم اما جامعه دیگر نميپذیرد؟
هم ما حرف چندانی برای گفتن نداریم.
ميخواهم بگویم زماني دانســتن یك زبــان فرنگي و ترجمهکردن
 نقد ادبی مبتنــی بر نظریه چطور؟ این حــوزه هم چندان بدون
چنان فضل بزرگي بود که شخص اتوماتیك روشنفکر و متفکر محسوب
اشکال نیست...
ميشــد .اکنون در حوزه فرهنگ بدیهی است که اشخاص دستکم به
بلــه ،رابطه ما با نظریه ادبي رابطهاي اســت که بهنظرم از بنیاد
یک زبان بیگانه تسلط داشته باشند.
مختل اســت .همان رابطهاي اســت که ما با تکنیك داریم .بهدلیل
 هنوز هم کســاني هستند که ترجمههاشــان با نوعي تفکر خاص
اینکه ما هیچ موقع وســیلهاي را اختراع نکردهایم ،طبعا اســتفاده
اســت ازجمله مراد فرهادپور ،مرتضي کالنتریان یا شــاپور اعتماد و
صحیح از وســایل تکنیکي را هم چندان بلد نیســتیم .اما اگر شــما
دیگراني که با شناخت نوعي ضرورت سراغ ترجمه اثري ميروند نَه
وسیلهاي را براساس نیازتان اختراع کنید ،در جهت پاسخدادن به آن
صرف چاپکردن کتاب و ترجمهکردن بهمثابه یك حرفه ،بلکه براي
نیاز هم از آن استفاده ميکنید .همین را شما در حوزه فکر و فرهنگ
ِ
برگرداندن تفکري به زبان فارسي.
هــم ميبینید .هیچ نظریه ادبي را مــا خودمان ابداع نکردهایم بلکه
شاید نوعي شور یا عالقه در این افراد وجود دارد .البته اگر منظورتان
رفتیــم از جاي دیگر آوردهایم و چون براســاس نیاز ما نبوده ،کاربرد
داشتن رسالت خاصي است مانن ِد بازگرداندن چپ ،فکر نميکنم بشود
افراطي مرعوبشده از نظریه
درســت آن را بلد نیستیم .این استفاده
ِ
کار خاصــي کرد .از همان دیــدگاه چپ نیز جبِر تاریخي اســت که این
ادبي حاصل همین ضعف تاریخي اســت و کار به جایي ميرسد که
بازگشت را ممکن ميکند.
فکر ميکنیم تما ِم جهان ادبیات و نقد ادبي این نظریههاست.
سراغ کتاب »یادداشــتهایي دربارهي کافکا« .آدورنو
گمان میکنیــم این نظریههــا در جاهاي دیگر دنیا تثبیتشــده
 برگردیم ِ
یادداشــتها را با نقلقولي از پروست آغاز ميکند» :اگر خداي پدر
محــض هســتند و هیچ نقدي بــر آنهــا وارد نیســت ،در حالي که
اشیا را با نامیدنشان آفرید ،هنرمند آنها را با ِ
حذف نامهایشان ،یا
نظریههای ادبــي خود محل نقدنــد .بهعنوان مثــال ،منتقداني در
بــا نامهاي دیگري که بر آنها نهاد ،از نو خلق کرد «.این عبارات چه
غــرب معتقدند کــه نظریههای ادبــي ،گرچه رویکرد بــه ادبیات را
ارتباطي با ایده آدورنو نسبت به کافکا دارد؟
علمــي ميکنند ،مدتهاســت که دیگــر پیوند ارگانیک بــا ادبیات
ندارنــد ،یعنــی اینکــه نظریهپــردازان در عالم نظر پیــش رفتهاند
آدورنــو درباره پروســت خیلي حــرف نميزند .بهنظــرم از این
بیآنکــه بــه کاربرد عملــی نظریهها توجــه کافی کننــد ،درنتیجه
نقلقول همــان را ُمراد ميکند که در عبارت هســت ،یعني آنچه
نظریههــای ادبــی از واقعیت ادبیــات منفک شــدهاند .این یکی از
اکنــون در حوزه پژوهشهاي مــدرن ادبي همه بــه آن معتقدند:
نقدهایی اســت که بر نظریههای ادبــی وارد میکنند .نقدهای دیگر
نقــش آفرینندگی زبــان در جهان .من یك چیــزي ميگویم و با این
ِ
هم هســت .مقصود من نفی نظریه نیســت ،فقط میخواهم بگویم
حذف نامها خلق
گفتن ،چیزي بهوجــود ميآید .اینکه هنرمند بــا ِ
که به خــود نظریهها هم باید با نگاه انتقادی نگریســت .این را هم
ميکند ،شــاید با این ایــده آدورنو ارتباط دارد که معتقد اســت نثر
بگویــم در توضیــح آنکه گفتــم نظریهها را از غــرب وام گرفتهایم.
کافکا نَه با گفتن بلکه با امتناع از گفتن بیان ميکند .آدورنو ميگوید
نویســنده فراتر از بازتابدهنده یك جهان یا واقعیات جهان اســت،
منظورم این نیســت که باید خود شروع کنیم به نظریهپردازی ،چون
اصال شــرایط آن نزد ما مهیا نیســتُ .مرادم تنها ایــن بود که وقتی
خودش آفریننده جهان اســت .وقتي چنین جملهاي را بر پیشــاني
نظریــه را از دیگران وام میگیریم ،طبیعی اســت که از آن درســت
متن گذاشــته ،البد ميخواســته اعتبار بدهد به نویســنده ،که اینجا
استفاده نمیکنیم.
منظور کافکا است.
ِ
پروســتي یادآوري بياختیار
»تکنیك
 آدورنو در جاي دیگري از
 ازقضا در ادبیات ما دســتکم در دو ســه دهــه اخیر نوعي
ِ
محسوســات« و نسبت آن با این ِ
تکنیك کافکا مينویسد که از طریق
تئوريهراسي دیده ميشود...
تداعي ذهني به کالم ميچسبد و سخن را وارونه ميکند .از تشابهات
مــن که اصال ایــن را نميبینم .برعکس ،من نوعي مرعوبشــدگي
ِ
کافکا و پروست در نظر آدورنو بگویید.
عنوان
محــض در برابر نظریهها ميبینم .یعنی اینکه مــا نظریهها را به ِ
بحث آدورنو درباره دژاوو یا
وحــي منــزل ،یا چیــزي نقدناپذیر مینگریــم .در حالي کــه در همان
ارتباط کافکا و پروست برميگردد به ِ
این ِ
مغناطیسي کافکا در گر ِو
آشناپنداري .آدورنو معتقد است اصوال نیروي
مغربزمین که ما نظریهها را از آن گرفتهایم دارند نقدشان ميکنند.
ِ
 نقد شــما را درك ميکنم ،اما همچنان بهنظرم نویســندگان و
این تکنیك اســت .کافکا مدام صحنههایي را پدید ميآورد که ما بارها
دیدهایم و ما را با این سوال مواجه ميکند که کجا این را دیدهام .آدورنو،
اهل قلم ما ،تئوري را امري زائد ميدانند و نقد ادبي را هم یك امر
پســیني که تنها باید شرحي بر مکتوبات آنها باشد یا تأیید و ر ِد آن.
محرك جاذبه کافکا ميداند که شاید
چنانکه گفتم ،این تکنیك را نیروي
ِ
متن آدورنو خــودش ميتواند یك ِ
در حالي که همین ِ
شــأن کافکا را خیلي پایین بیاورد و او را به ح ِد یک شعبدهباز فروبکشد
متن خالقه
باشــد فارغ از اینکه شرح و تفســیري بر آثار کافکا است .از طرفي
ذهن مخاطب او را جلب ميکند.
که با گولزدن ِ
نقدهایی هم هست که هیچ اتصالي با متنهاي ادبي پیدا نميکند
 اینکه آدورنو ایده »تحتاللفــظ« را به کافکا ربط ميدهد آیا به
و اغلب در آکادمي مشــغول تکرار و تکرار نظریهها بدون کاربست
تفســیر تورات در سنت یهودي مربوط ميشــود که خود آدورنو به
آنها در ادبیات داستاني معاصرند.
آن اشــاره ميکند .اینکه آیا تبار یهودي آدورنــو در قرائت دقیق و
اینها همه تبعات جداافتادگي از جهان اســت .نه دیگر خود در
جزئياش از کافکاي یهودي موثر بوده است؟
حــدي خواهید بود که حرفي در کنار حرف دیگران بگذارید و چیزي
شــنیدید که »در آغاز کلمه بود و کلمــه نزد خدا بود« .این جمله
بر داشتههاي آنها بیفزایید ،نه حتي خواهید توانست از ساختههای
بازتابدهنده نگاه یهودیت و سنت تفسیر یهودي به کالم است .یعني
حاضر و آماده دیگران درست استفاده کنید .اصوال نسبت نقد ابدي
کلمه جدا از معنياش یا معنایی که ممکن است پشتش باشد ،خو ْد
با نظریه چیســت؟ ما عموما فکر ميکنیم نظریهدانستن ميتواند ما
صاحب ارزش است .در این ســنت از ابتدا دنبال معني نميگردند و
را منتقــد کند .ابدا اینطور نیســت .نظریه ميتوانــد ابزار کار منتقد
متوجــ ِه تقدس خود کلمه بودنــد .از این توجه به خود کلمه فاصله
باشــد .نقد ادبي چیزي اســت در ح ِد هنر .خودش هنر است .یعني
زیادي نیســت تا آنجا کــه آدورنو در کافکا دنبــال معني خود کلمه
خصوصیاتي ميخواهد که یکي از آنها دانســتن نظریه است .منتقد
میگردد نه معنایي که پشت کلمه پنهان شده است.
باید »چشــم« داشــته باشــد .وقتي اثري را ميخواند یك جمله یا
 آدورنو در جایي از یادداشــتهایش به روبرت والزر اشــاره
عبــارت یا معناي اینها از چشــمش پنهان نمانَد .مــن اگر تمام این
ميکند که تأثیــري تعیینکننده بر کافکا داشــته و از تفاوت آنها
نظریههــا را حفظ باشــم و بتوانم درســت هم بهکار ببــرم ،منتقد
مينویســد .اینکه در نثر کافــکا برخالف والزر نشــاني از جنون
نخواهم شد .کافي است آثار منتقدان بزرگ را بخواهید تا ببینید این
نیست» .هر جمله را روحي مســلط بر خود ساخته است .اما هر
آدمها داراي هنرند و اگــر بخواهید این هنر را تبیین کنید تا بفهمید
جمله را همان روح پیشتر از حیطه جنون بیرون کشیده «.آدورنو
دانش این منتقدان هم ميرســید ،و البته همهاش
در طرح اصل »فروبســتگي« ميگوید که کافکا ایستادگي ميکند
از کجا ميآید به ِ
هم دانش نیست.
در برابر جنوني که قصد ورود دارد که این از نظر آدورنو مترادف
 در ایران ما روشــنفکران و اهل فرهنگي داریم که شاید بتوان
است با جلوگیريکردن از عموميشدن خود و پیدایش آثاري که
ِ
گفت دووجهي هســتند .هم به جریانهاي پیشرو وابستهاند و هم
سیاست ادبي کافکا .این
در آنها فردیت ویران ميشود .همان
در مکانهایي مانند فرهنگستان زبان کار ميکنند که در تمام جهان
تعبیِر آدورنو »جلوگیريکردن از عموميشدن خود« دقیقا به چه
نهادي سنتگرا و محافظهکار است .شاید بتوان اصليترین فیگور
معناست و چطور او این تعبیر را نسبت ميدهد به خواست کافکا
این جریان را ابوالحسن نجفي دانست که در دوراني ادبیات مدرن
مبني بر نابودکردن آثارش؟
دلیلش ســاده است .بهخاطر اینکه روبرت والزر
را با ترجمه آثاري از ســارتر و نویســندگان
ســال آخر عمرش بیماری روحی
دستکم سي
پیشــروي فرانســه به ایران آورد و موجب
ِ
»روشنفکري« بیشوکم با
داشــت و در آسایشــگاه رواني بهسر برد .طرف
شد نویســندگاني همچون گلشیري و بهرام
تفکر چپ تقارن دارد .با اندکی
دیگر قضیه این است که بسیاری صاحبنظران
صادقي از ایشــان تاثیر بپذیرنــد .وج ِه دیگر
ِ
روشنفکري
مبالغه میتوان گفت
روبــرت والزر را سرمشــق یــا از الگوهاي کافکا
کارهاي او در حوزه محافظت از زبان اســت،
راستگرایانه خودش اسطوره
دانســتهاند ،و آنقدر این مســئله شناختهشــده
مانن ِد تدوین »غلط ننویســیم« و آثار دیگري
است ،وجود ندارد! البته این کشور
اســت که آدورنــو دربارٔه آن تفصیــل نمیدهد
در تصحیح و پژوهش .غالبا هم این دو وجه
از معدود جاهاي دنیاست که در
و پــس از جملهای ضمنی در بــاب تأثیرپذیري
را پیش ميبرنــد تا اینکه یکي بر دیگري غلبه
آن راستگرایان ادعای روشنفکری
کافــکا از والــزر ميگوید بــا این تفــاوت که در
ميکند .شــاید بتوان ســعید رضواني را هم
دارند و دیگران هم روشنفکر
میشناسندشان! نگاه کنید به اهل
کافکا نشــاني از جنــون نیســت» .جلوگیري از
بهنوعــي از همین تبار دانســت بهاعتبار دو
قلم ما ،ببینید چهقدر آدمهاي
ِ
عموميشــدن خود« هم یعنــي راهي را در هنر
کتاب شــما که ازقضا همزمان منتشر شدند:
راستگرا در آنها هست
رفتن که قابل تقلید نباشد .آدورنو از یك تناقض
»یادداشــتهایي دربارهي کافکا« از آدورنو
صحبت ميکند ،اینکه کافکا هم مانند بسیاري از
و »صد سال دگر« ،تصحیح اشعار نیما .حتي
هنرمندان ميخواهد شناخته شود و هم ميخواهد با خیل مجانیني
در حوزه »ترجمه« هم دیگر ما شــاهد جریاني نیســتیم که تفکر را
مقابله کند که از خودشان چیزي ندارند و ميخواهند با تقلید از کافکا
از راِه ترجمه ممکن ميدانســت یا معتقد بود ترجمهها تفکري را
خود را مطرح کنند .کافکا ميکوشــد در را به روي اینها ببندد .در این
نمایندگي ميکنند .شــما چطور شد که دســت به ترجمه متني از
اصل فروبستگی
آدورنو بهعنوان یك منتقد چپ مطرح زدید؟
رابطه است که آدورنو میگوید »یکی از کارکردهای ِ
متن آدورنو را بهخاطر کافکا ترجمه کردهام .کافي اســت نگاه
حراست است ،ایستادگی در مقابل جنونی که قصد ورود دارد« .پس
مــن ِ
کنیــد به کارنامه من که فقــط چند متن ترجمه کــردهام و در مجموع
فروبســتگي آثار کافکا که مشکل ميشــود به معنایشان پی برد این
ِ
پنــج متن بیشــتر نميشــود .همه هم متوني هســتند که مــن در کار
کارکــرد را هم دارد که خیل مقلــدان نمیتوانند از کافکا کپیبرداری
پژوهشي خودم به آنها برخوردم.
کنند.
ِ
 مهمترین دســتاورد آدورنو در بررســي آثار کافکا شاید رسیدن
 منظور من این اســت که وقتــي ترجمه و تصحیــح و آثار یك
نویسنده یا روشــنفکر را کنار هم بگذاریم بتوانیم پروژه فکري یا ِ
به این ایده باشــد که کافکا در آثارش رمــزي از دوران پرزرقوبرق
خط
کاپیتالیسم متاخر میآفریند بيآنکه به حریم آن نزدیك شود .کافکا
تفکر او را بشناســیم ،نه اینکه چنان تناقضاتي را شــاهد باشیم که
نتوانیم هیچ ِ
تعبیر »تهنشینشــدهها« را بهکار ميبرد تا تهنشینشــدههاي یك
خط فکري مشخصي را دنبال کنیم.
نظام قدرت را رو کند .آدورنو به خوانشي سیاسي از کافکا ميرسد تا
من نميتوانم از موضع یك مترجم به این مســئله جواب بدهم.
انحصارطلبي لیبرالیسم را ميخواند
بدانجا که راي دهد کافکا دست
اما نکتهای در پاســخ شما بهنظرم ميرسد .شاید دیگر زمان تنگناي
ِ
پیشگویي تاریخ لیبرالیسم و
و درعینحال آثار کافکا را بازتاب و حتا
ترجمه گذشــته باشد .روي هر حوزهاي دست بگذارید ،در زبانهاي
ِ
نازیسم ميخواند .این دوگانه بهظاهر متناقض چطور در متن آدورنو
انگلیســي و فرانسه و اسپانیایي و روســي و آلمانی ،چندین مترجم
چفت ميشود؟
خوب هســتند و تحت این شرایط شــاید مترجم دیگر آن رسالت را
در طیف جریانات و جنبشهاي سیاســي ،لیبرالیســم ،دستکم در
براي خودش قائل نباشد.
نازیسم هم راست افراطي
حوزه اقتصادی ،راست محسوب میشــود،
 ميخواهــم بگویم چرا ما دیگر کمتر مترجــم -متفکر داریم و
ْ
ارتباط لیبرالیسم و نازیســم در آثار کافکا و تفسیر آدورنو.
رســیدهایم به مترجم-متخصص ،همانطور که در ادبیاتمان از
اســت؛ این از ِ
نویسنده-روشنفکر به پدیده نویسنده-متخصص یا همان نویسنده
اما در مقدمه انتقاديام بر آدورنو نوشتهام که انتساب کافکا به جنبش
حرفهاي رسیدهایم؟
چــپ را به این فرم افراطــي که آدورنو اینجا انجــام ميدهد ،تا حدي
کسی
دیگر
و
کرده
رشد
عمومی
دانش
ســطح
شــاید بهخاطر اینکه
مصداق اســتفاده ابزاري از کافکا ميدانم .همان نوع استفاده از کافکا
ِ
بهسادگي صاحب این مدال نمیشود.
که آدورنو دیگران را به انجام آن متهم ميکند.
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ﺑﺎزﺗﺎب
حواشي »مسیو ابراهیم و«...
ِ

عذرخواهي ناشر از ابراهیم گلستان

شرق» :مسیو ابراهیم و گلهاي قرآن« نوشته اریك امانوئل اشمیت
در ایران بارها ترجمه و در نشــرهاي مختلف به چاپ رسیده است.
داستان مطرح اشمیت با ترجمه حسین
اینبار ترجمه تازهاي از این
ِ
آوردن
خاطر
به
که
است
شده
منتشر
کلمه
منصوري در نشر حکمت
ِ
عنوان
به
جلدش
روي
مطرح،
معاصر
نویسنده
نام ابراهیم گلستان،
ِ
ویراستار و مصحح اثر حاشیههایي داشت» .مسیو ابراهیم و گلهاي
روایت سرگذشت یک پسر نوجوان یهودي به نام موسی است
قرآن« ِ
که به حال خود رها شــده و تنها دوستش ،موســیو ابراهیم ،عطار
پشت جلد کتاب هم آمده است،
عرب محله جهودهاست .چنان که ِ
پاریس دهه شــصت و در محلهاي در جنوب شهر
این داســتان در ِ
ميگــذرد :در جایي به نا ِم خیابان آبي .پیرمــردي تركتبار که دکان
عطاري دارد و موسي او را عرب ميداند و موسي ،پسر عبرانيتباري
که بدون مادر بزرگ شــده و به قول خودش بیشتر برده پدرش است
محوري داستان اشمیت هستند.
تا فرزند او ،شخصیتهاي
ِ
اما حاشیههاي انتشار »مسیو ابراهیم و گلهاي قرآن« با ترجمه
برخالف رســم مألوف نام
حســین منصــوري از این قرار اســت که
ِ
ویراســتار و مصحح کتاب روي جلد کتــاب و در کنار مترجم البته با
فونتي ریزتر آمده است .این مصحح و ویراستار هم ابراهیم گلستان
اســت که در نامهاي به روزنامه »شــرق« این انتســاب را انکار کرد:
»کتابي را که با عنوان »مسیو ابراهیم و گلهاي قرآن« با اسم مترجم
»حســین منصوري« در بنگاه »نشر حکمت کلمه« در ایران درآمده
است نه با تصحیح و ویرایش من براي کتاب و چاپ بوده است و نه
ذکر چنین تصحیح و ویرایشــي براي کتاب با اطالع یا به اجازه من«.
گلستان نوشت که از این ماجرا مطلقا و کال بيخبر بوده است تا روز
چهارشنبه بیستوششم دي که کسي از یکي از شهرهاي انگلستان
به او خبر ميدهد چنین کتابي در ایران منتشــر شده است و او دنبال
خبــر را ميگیرد و تصویــري از جلد کتاب را ميبینــد و در نامهاي
مينویسد که »هیچچیز این کتاب ،کال و مطلقا ،بههرصورت و در هر
جهت ربطي به من ندارد«.
حسین منصوري ،مترجم »مسیو ابراهیم و «...فرزندخوانده فروغ
فرخزاد اســت که بهگفته خودش بار نخست »فروغ« را اوایل پاییز
 ۱۳۴۱در جذامخانه باباباغی تبریز ميبیند» .فروغ فرخزاد تابســتان
 ۴۱یک بار ســفر کرده بود بــه باباباغی تا
ببیند آنجــا میتواند فیلمبــرداری کند یا
نه و بعد برگشــته بود تهران و به ابراهیم
گلســتان گفته بود کــه ایــن کار را انجام
میدهد «.رهاور ِد ســفر »فروغ« جز فیلم
معروفش ،پســربچهاي بود بهنام حسین
که پدرش او را به »فروغ« ميســپارد تا از
آن محیط آلوده به تهران بیاورد.
حسین منصوري بعد از مرگ فروغ فرخزاد نیز در تهران ماند و در
نیمه دهه پنجاه به اروپا سفر کرد .منصوري ،در آخر کتاب یادداشتي
ارتباط ابراهیم گلستان با کتابش را توجیه کند و در پاسخ
را آورده تا ِ
به نامه ابراهیم گلســتان ،به آشــنایياش با ابراهیم گلستان اشاره
ميکند و اینکه ترجمهاش را ســالها پیش به گلستان داده و هنوز
دســتخط او را در تصحیح و ویرایش برخي جاها دارد .او همچنین،
ِ
یادداشت آخر کتابش ارجاع داده است که
»شرق« و مخاطبان را به
ِ
در آن نوشته» :توضیحِیک نکته را درمورد ترجمه مسیو ابراهیم و...
ضروری میدانم :در بخشی که راوی در متن زبان اصلي داستان که
زبان فرانسوی است با مسیو عبداﷲ روبهرو میشود و به معرفي او
میپردازد همچنین متذکر میگردد که :مســیو عبداﷲ بیشتر اوقات
متن فارســی
ســخنانی از رومی بر زبان میراند ...این جمله اما در ِ
بهشــکل زیر ترجمه شده است :مسیو عبداﷲ بیشتر اوقات سخنانی
از شمس بر زبان میراند ...نویســنده کتاب ،آقای اشمیت ،بهدالیل
نامعلوم عباراتی را به جاللالدین رومی نســبت داده اســت که در
اصل از جاللالدین مولوی نیست .او این عبارات را به زبان نثر آورده
اســت و منبع آن را نیز ذکر نکرده است .من هفتههای متوالی کلیه
آثار مولوی را در جســتوجوی متن اصلــی گذراندم ،ولی هیچکجا
شــعری یا نقلقولی با مضمونی که موردنظر نویسنده بوده نیافتم.
کار ترجمــه کتاب ازاینرو تا مدتها با این گره دســتبهگریبان بود
تا اینکه آقای ابراهیم گلســتان که ترجمه را یکبــار خوانده بودند
و با مشکل موردنظر آشــنایی داشتند ،مرا به آقای دکتر محمدعلی
موحد رجوع دادند و ایشــان بالفاصله پــس از دریافت نامه من در
فاکســی که به آلمان مخابره فرمودند گره ترجمه را گشودند .ایشان
در این فاکس خاطرنشــان ســاختند که آنچه از کتاب اشمیت نقل
کردهاید از ســطر دوم به بعد سخن شمس تبریزی است ...اصل آن
را در صفحه  ۷۹۰از کتاب مقاالت شمس که من آن را چاپ کردهام
خواهید یافت ...من از آقای دکتر موحد که گره ترجمه را گشــودند
تشکر میکنم و همچنین از آقای ابراهیم گلستان که متن ترجمه را
مطالعه فرمودند و مرا متوجه پارهای نارساییها کردند«.
ناشــِر کتاب نیز در توضیح این اتفاق و تأکی ِد ابراهیم گلســتان بر
اینکه »نه بنگاه نشر حکمت کلمه و نه حسین منصوري پیش یا پس
از این نشــر به من از چنین قصدشان ،یا از چنین کارشان خبري داده
بودند« ،نامهاي کوتاه به »شــرق« فرستاده است» :بعد از انتشار نامه
آقای گلســتان در روزنامه شــرق و پیگیریهای نشر از مترجم کتاب
چند نکته بایســته است که روشن شود :نخســت اینکه نشر بهدلیل
اعتماد به آقای حســین منصــوری و تأیید و تأکید ایشــان ،نام آقای
ابراهیم گلستان را بهعنوان مصحح و ویراستار در کتاب آورده است.
دوم ،آقای منصوری قبول دارند که در گرفتن تأیید نهایی برای آوردن
نام آقای گلستان در کتاب سهلانگاری کردهاند .سوم ،ناشر میپذیرد
بهدلیل رعایت یک امری اخالقی  -اعتماد به قول و ســخن مترجم
و روابطشــان با آقای گلستان -مرتکب یک اشتباه حقوقی و اخالقی
دیگر شده است و از همینجا از آقای گلستان عذرخواهی میکند«.

