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دربارﺓ جالﻝ آﻝاحمد و آثارﺵ كم نوشته نشده؛ اما آنﭽه در اين مقاله به آن توجه شده،
از رنگي ديگر است .اين مقاله ،تالشي است درجهت بررسي تﺄثير انديشههاﻱ آلبركامو بر
جالﻝ آﻝاحمد .اﮔر بﭙﺬيريم كه ادبيات فرانسه بر برخي از نويسندﮔان ايراني تﺄثير ﮔﺬاشته
است ،در ﮔفتار حاﺿر ،جايگاه جالﻝ آﻝاحمد بهعنوان يﻜي از نامدارترين و انديشمندترين
نويسندﺓ معاﺻر كه آثارﺵ ازحيﺚ سير تفﻜر و انديشه با آلبر كامو شباهتهايي دارد،
بررسي ميشود .با بررسي تطبيقي ،تﺄثير و تﺄثرهايي آشﻜار ميشود كه قياﺱ آنها ميتواند
در بسيارﻱ از موارد راهگشاﻱ پژوهشگران در درك بهينﺔ آثار ادبي اين نويسنده باشد.
جهت نيﻞ به اين مقﺼود ،در اين مقاﻝ سعي شده است با انجام نقد روانشناسي از ديدﮔاه
ژاك ﻻكان 1و نشانهشناسي روﻻن بارت ،2برروﻱ يﻜي از داستانهاﻱ كوتاه جالﻝ آﻝاحمد
با نام خواهرم و عنﻜبوت ،بتوانيم به ژرفاﻱ متن نفوﺫ كنيم و ناخودآﮔاه آن را بيرون بﻜشيم
و مﻀاميني مانند نيهيليسم ،ماشينيسم و مدرنيتهستيزﻱ را كه اين نويسندﺓ ايراني با الهام
از تفﻜرات و انديشههاﻱ كامو بهعاريت ﮔرفته است ،استﺨراﺝ كنيم ،و به اين ترتيﺐ ،به
تشابهات و مشتركات فﻜرﻱ اين دو نويسنده پي ببريم.
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مقدمه

در ادبيات معاﺻر ،جالﻝ آﻝاحمد به ﭼند اعتبار يگانه است :او تنها نويسندهاﻱ است كه

خاستگاه روحاني شيعي دارد و در خانوادهاﻱ پرورﺵ يافته است كه بهتعبير سعدﻱ ،همﺔ
قبيلﺔ او »عالمان دين بودند«؛ پيﺶ از آنﻜه در  1323به حزبﻰ بﭙيوندد كه به ماترياليسم

ـ ديالﻜتيﻚ و ماترياليسم تاريﺨي اعتقاد داشت ،در حوزههاﻱ نجﻒ اشرﻑ درﺱ طلبگي
ميخوانده است .در اين ﮔونه رفتار اجتماعي ،هرﭼند مقتﻀيات زمانه نقشي تعيينكننده

تناقﺾ ميان آموزههاﻱ اجتماعي ـ سياسي در حوزههاﻱ حزبي و حوزههاﻱ علميه از يﻚسو

و تﻀاد ميان طبﻊ ناآرام و ناپايدارﻱ فردﻱ وﻱ با اﺻولگرايي ،انﻀباﻁ و وفادارﻱ حزبي از
سوﻱ ديگر ،بر وﻱ و آثارﺵ تﺄثيراتي ناﮔوار داشت( .اسﺤاقيان)9 :1384 ،

جهت ديگر» ،يگانگي« آﻝاحمد در توجه به حوزههاﻱ متفاوت نويسندﮔي است .او در

ﭼهار ﮔسترﺓ ناهمگون مطلﺐ مينويسد :نﺨست قﺼه و داستان كه از ديد و بازديد ()1324

آﻏاز شده است و به سنگي بر ﮔورﻱ ( )1360و درمجموﻉ ده اثر پايان مييابد؛ حوزﺓ ديگر

فعاليت وﻱ ،تﻚنگارﻱ و سفرنامه است كه از اورازان ( )1333آﻏاز ميشود و به وﻻيت
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اسراﺋيﻞ ( )1363و درمجموﻉ پنﺞ مونوﮔرافي پايان مييابد؛ سومين زمينﺔ كار توانفرسا و پيگير

آﻝاحمد ،مقالهنويسي است كه از هفت مقاله ( )1333آﻏاز و به خدمت و خيانت روشنفﻜران
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( )1356و ك ً
ال هفت مجموعه ختم ميشود؛ و سرانجام ترجمههاﻱ او از زبان فرانسه است

كه در آﻏاز بهقﺼد يادﮔيرﻱ اين زبان و سﭙﺲ به هدﻑ شناخت آثار و پديدآورندﮔان و بهويژه،
به ّنيت اثبات ديدﮔاههاﻱ فﻜرﻱ خود به فارسي برميﮔرداند( .همان ،ﺹ)11

شايان ﺫكر است كه جالﻝ آﻝاحمد به نسﻞ روشنفﻜراني تعلﻖ دارد كه آيدين آﻏداشلو

(نقاﺵ و نويسنده) در ﮔفتوﮔويي لقﺐ »جامﻊاﻻطراﻑ« را به آنها داده است؛ آدمهايي
كه ميخواستند همه ﭼيز را بدانند و همهﭼيز را كه در دنيا هست ،به ﺫهن بسﭙارند .اين

خاﺻيت آن ساﻝها بود :بايد ميدانستي تا از روزﮔار عقﺐ نماني؛ و براﻱ همين بود كه آنها
هم نويسنده بودند هم مترجم .زندﮔي براﻱ آنها در دانستن خالﺻه ميشد و اين دانستن

(و بيشتردانستن) ﭼيزﻱ نبود كه آسان بهدست آيد .ﻻزم بود كه به دانشي پايهاﻱ (آموختن
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زبان فرنگي) مجهز شوند و اﮔر درست بينديشيم ،تﺄثيرﮔﺬارترين روشنفﻜران ساﻝهاﻱ دور،
از اين دانﺶ بيبهره نبودهاند .از ﺻادﻕ هدايت كه آثار فرانتﺲ كافﻜا را به فارسي برﮔرداند

تا ابراهيم ﮔلستان كه بههمت وﻱ ارنست همينگوﻱ و ويليام فاكنر معرفي شدند و نيز جالﻝ
آﻝاحمد كه آثار اوژن يونسﻜو ،ژان پﻞ سارتر و كامو را ترجمه كرد .اين ترجمهها ،در وهلﺔ
اوﻝ ،تقسيم دانشي شﺨﺼي با ديگران است .آنان ترجمه ميكردند تا دانﺶ عمومي شود
(آرزم.)16 :1384 ،

از ميان آثار آلبر كامو ،آﻝاحمد به ترجمﺔ بيگانه و سوءتفاهم مبادرت كرده و شايان ﺫكر

است كه حتي كتاﺏ طاعون را نيز تا نيمه ترجمه كرده ،اما پيﺶ از پاياندادن به آن از اين

كار پشيمان شده و دربارﺓ اين كتاﺏ ﭼنين نوشته است كه درك او را از اين اثر بهﺻراحت

بازﮔو ميكند:

با خواندن اين جمالت ،بهراحتي ميتوان دريافت كه آنﭽه آﻝاحمد از طاعون آلبر كامو

اقتباﺱ كرده ،جنبﺔ ماشينيسم و مدرنيتهستيزﻱ آن است .وﻱ همﭽنين بهتﺄسي از طاعون،

معتقد است كه وﺿعيت ما شبيه آن شهر طاعونزده است و ما به طاعون »ﻏربزدﮔي«
دﭼاريم .آخرين بﺨﺶ كتاﺏ ﻏربزدﮔي نيز به تشريﺢ طاعون كامو و »طاعون ﻏربزدﮔي« ما

ايرانيان اختﺼاﺹ دارد:

]ﻃاعوﻥ م ّد نﻈر كامو نيز[ ماشينيسم ميباشد و عاقبت داستان او ،عاقبت بشريت است
و اين عاقبت ،وعدﺓ ساعت آخر را ميدهد كه بهدست ديو ماشين ،اﮔر مهارﺵ نﻜنيم
و جانﺶ را در شيشه نﻜنيم ،در پايان راه بشريت ،بمﺐ ﺋيدروژن نهاده است! (آﻝاحمد،
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اين كتاﺏ كه درآمد ،كساني از منتقدان (دستراستيهاشان) ﮔفتند كه :كامو شهر طاعون
را رمزﻱ از اجتماﻉ شوروﻱ ﮔرفته است .ديگران (دستﭼﭙيهاشان) ﮔفتند كه :در آن
كتاﺏ ،نطفﺔ نهﻀت الجزاير را نشانده است و ديگران بسي حرﻑهاﻱ ديگر زدند كه يادم
نيست .اما من راقم ـ نه بهعلت اين اشارهها ـ بلﻜه براﻱ كشﻒ ﻏرﺽ اﺻلي نويسنده
دست به ترجمهاﺵ زدم .اما كار ترجمه به يﻚ سوم كه رسيد ،فهميدم .يعني ديدم كه
نويسنده ﭼه ميﮔويد .مطلﺐ كه روشن شد ،ترجمه را رها كردم .ديدم كه طاعون در نﻈر
آلبر كامو ماشينيسم است ،اين كشندﺓ زيباييها و شعر و بشريت و آينده( .استعالمي،
)786 :1378
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)227 :1372

ازنﻈر آﻝاحمد» ،آلبر كامو« از نويسندﮔان تراز اوﻝ فرانسه است كه همرديﻒ »سارتر«

از او نام برده ميشود؛ داستانهاﻱ فلسفي مينويسد و درك خود را از زندﮔي و مرگ و

هدﻑهايي كه بهخاطر آنها ميتوان زنده بود ،بيان ميكند.

تﺄثير »كامو« بر آﻝاحمد را ميتوان در موارد متعددﻱ مشاهده كرد .درميان آثار كامو،

بيگانه و طاعون مهمترين تﺄثير را بر او داشته است .آﻝاحمد از آنجا كه دربرابر هيﭻ انديشهاﻱ
منفعﻞ عمﻞ نميكند ،در تﺄثيرپﺬيرﻱ از انديشﺔ كامو نيز اينﮔونه است و در تلفيقي كه بين

انديشﺔ »كامو« و »لويﻰ فردينان سلين« 1ــ نويسندﺓ معروﻑ فرانسوﻱ ــ ايجاد ميكند،

برخورد فعاﻝ خود را نشان ميدهد .بهنﻈر آﻝاحمد ،بيگانﺔ كامو بياعتنا و بهتزده است؛ ولي

شﺨﺼيت داستاني »سلين« هرﭼند »كالفه« است ،بياعتنا نيست .آﻝاحمد با ادﻏام اين دو،
دستمايﺔ داستانهاﻱ متعددﻱ را شﻜﻞ ميدهد( .ميرزايي)59 :1380 ،

شميم بهار در ﮔفتوﮔويي از آﻝاحمد ميپرسد:
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ﭼيزﻱ كه بهﭼشم ميآيد ،اينه كه تقريب ًا توﻱ تمام داستانهاﻱ كوتاه شما ،ريشﺔ قﻀيه
ال توﻱ ديد و بازديد عيد ،ناقﻞ كام ً
هميشه بيگانگي ]است[؛ مﺜ ً
ال بيگانه است با اتفاﻕهايي
كه دوروبرﺵ ميافتد ...،يا حتي توﻱ داستاني مﺜﻞ زيارت كه كسي به زيارت ميره ،آدم
متوقﻊ نيست اينجا بيگانگي ببينه؛ همﭽنان اما هست ...حتي توﻱ مدير مدرسه ،يعني
بهخﺼوﺹ توﻱ مدير مدرسه...؛ نﻈر خود شما راجﻊ به اين بيگانگي ﭼيه؟ (آﻝاحمد،
)92 :1374

آﻝاحمد پاسﺦ ميدهد:

اين مطلﺐ تمام روشنفﻜران قرن بيستم در سراسر دنيا ميباشد كه بيگانه ميباشند؛ ولي
آنﭽه ميتوان ﮔفت ،اين است كه بيگانﺔ كامو بياعتناست و بهتزده؛ درحاليكه مدير
مدرسﺔ من سﺨت بااعتناست و كالفه ...اين بيگانگي كه در كار آقاﻱ كامو هست،...
بيگانگي يﻚ روشنفﻜره كه مالكهاﻱ قديميشو ماشين از دستﺶ ﮔرفته؛ مالكهاﻱ
جديدﻱ هم كه بهﺶ ميدن ،نميﺫاره او سازنده باشه ...اين آقاﻱ بيگانه ـ يعني آقاﻱ
روشنفﻜر ـ ناﭼار در دنيا تنها ميمونه؛ در دنياﻱ اروپاﻱ بعد از جنﮓ...؛ ﭼون حﻀرت كامو
1. Louis-Ferdinand Céline
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ماشين زير پاشه؛ اما مدير مدرسﺔ من كالفه است؛ ﭼون زير ماشين له ميشود( .همان،
ﺹ)92

و وقتي از او سﺆاﻝ ميشود كه آيا احساﺱ بيگانگي آﮔاهانه بوده است ،در پاسﺨي كه

ميدهد ،تﺄثير اين بيگانگي را بر آثارﺵ ناآﮔاهانه ميداند و معتقد است كه اﮔر با ق ّوت و فن
آﮔاهانه انجام ميشد ،كارهايﺶ كام ً
ال از ق ّوت ميافتاد.

اكنون كه از برداشت آﻝاحمد از آثار آلبر كامو بهخوبي آﮔاهي يافتهايم ،بهتر است با

نگاهي عميﻖتر و موشﻜافانهتر به يﻜي از داستانهاﻱ كوتاهﺶ بهنام خواهرم و عنﻜبوت،
انديشههاﻱ آلبر كامو را بررسي و استﺨراﺝ كنيم.

اين داستان كوتاه ،سومين داستان از مجموعﺔ پنﺞ داستان ( )1350و بهحﻖ يﻜي از

هنرمندانهترين داستانهاﻱ وﻱ در اين مجموعه است كه به اعتبار ساخت و پرداخت از
يﻚسو و ﻻيههاﻱ دوﮔانﺔ معنايي از سوﻱ ديگر ،اهميتي خاﺹ دارد و اﮔر هدفمان آن

است كه اين داستان را برپايﺔ نﻈريات ژاك ﻻكان ــ روانشناﺱ فرانسوﻱ و از بنيانگﺬاران
روانشناسي ساختﮔرا ــ تﺤليﻞ كنيم ،بيﮔمان بهخاطر ﭼندﻻيگي و قابليت تفسيرهاﻱ

متفاوت آن است كه ميتواند ما را از تﺄثيرهاﻱ ناخودآﮔاهانﺔ آنهمه واقﻒ سازد.

شايان ﺫكر است كه ازميان داستانهاﻱ كوتاه جالﻝ ،خواهرم و عنﻜبوت وزن و جايگاه

ميسازد.

نﻈر به اهميتي كه اين داستان ازنﻈر روساخت و ژرﻑساخت دارد ،در اين مقاﻝ كوتاه و

مجاﻝ اندك ،بهطور دوجانبه آن را بررسي ميكنيم تا بتوانيم به اين طريﻖ ،به حﺲ نيهيليسم
كه در وجود قهرمان داستان كه پسرﻱ عﺼبي ،كالفه و ناراﺿي و تاح ّدﻱ بيگانه با مﺤيﻂ

اطراﻑ خود است ،پي ببريم.
 .1روساﺧﺖ

مشﺨﺺ است كه جالﻝ با آﮔاهي كامﻞ از عناﺻر و ابزار ساختارﻱ داستان ،به نوشتن
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ويژهاﻱ دارد و متشﻜﻞ از عناﺻرﻱ است كه اين اثر را به انديشههاﻱ آلبر كامو نزديﻚ
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اين نووﻝ دست زده است .موﺿوﻉ و درونمايﺔ داستان ،قابليت و ارزﺵ آن را داشت كه
نويسنده در بافت و ساخت آن ،از همﺔ ابزار و عنﺼرهاﻱ داستاننويسي استفاده كند .وﻱ

بهمﺜابﺔ معمارﻱ درستﻜار و منﺼﻒ در ساختمان اثرﺵ نهتنها در مالت و مﺼالﺢ درجﺔ اوﻝ،

خست بهخرﺝ نداده ،بلﻜه از بهترين نوﻉ آن استفاده كرده است.
ّ
سوژه

نهتنها امروزه ،بلﻜه ساﻝهاﻱ پيﺶ هم اين سوژه ،در روند زندﮔي اجتماعي ،تﻜرارﻱ و

معمولي است؛ اما ﭼند نﻜته ،اين سوژه را از بقيﺔ مايههاﻱ داستاني متمايز ميسازد:

نﺨست ،بار اجتماعي آن است :ماجراﻱ دخترﻱ معﺼوم كه به بيمارﻱ ﻻعالﺝ مبتال

است و رفتهرفته به كام مرگ ميرود و كوشﺶ اطرافيان براﻱ بهبودﻱ حاﻝ وﻱ بيحاﺻﻞ
باقي ميماند .اين سوژه را قب ً
ال نيز آلبر كامو در كتاﺏ طاعون بهﮔونهاﻱ ديگر بهتﺼوير
كشيده است؛ مرگ كودكي بيﮔناه كه در اثر ابتال به بيمارﻱ طاعون ،جان ميدهد .اما

آنﭽه حايز اهميت است ،اين است كه اين نويسندﮔان بهمنﻈور زيرسﺆاﻝبردن مسﺌلﺔ مهمي
92

مانند »مشيت الهي« ،از سوژههايي مانند »وجود پليدﻱ در دنيا« و »پوﭼي هستي« بهعنوان

حربهاﻱ عليه وجود و رحمانيت خداوندﻱ استفاده كردهاند .در طاعون ،كامو در اوﺝ داستان
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خود مرگ كودكي بيﮔناه را بهﮔونهاﻱ تراژيﻚ بهتﺼوير ميكشد تا بتواند انديشهها و
تفﻜرات خود را درقباﻝ زندﮔي ،هستي و خداوند ،از زبان قهرمان اﺻلي داستان ،دكتر ريو،1

بيان كند و در آخر ،راه ّ
حﻞ خود را براﻱ فايﻖآمدن بر پوﭼي دنيوﻱ» ،طﻐيان« و »شورﺵ«
معرفي ميكند .اكنون بهتر است با دقت به جمالتي كه بين دكتر ريو و تارو 2ــ قهرمانان

داستان طاعون ــ رد و بدﻝ ميشود ،دقت كنيم:

تارو :دكتر! شما به خدا ايمان داريد؟
ريو :نه؛ اما منﻈور ﭼيست؟ من در ﻇلمت شﺐ هستم و ميكوشم كه روشن ببينم .مدت
درازﻱ است كه اين مطلﺐ براﻱ من تازﮔياﺵ را ازدست داده است.
2. Tarrou

1. Dr. Rieux
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 آيا همين نيست كه شما را از پانلو 1جدا ميكند؟ ﮔمان نميكنم .پانلو اهﻞ مطالعه است .او مردن انسانها را زياد نديده است و براﻱهمين است كه به نام حقيقت حرﻑ ميزند اما كوﭼﻚترين كشيﺶ ده كه قلمرو كليساﻱ
خود را اداره ميكند و نفﺲهاﻱ يﻚ مﺤتﻀر را شنيده است ،مﺜﻞ من فﻜر ميكند .او
فالكت را درمان ميكند پيﺶ از اينﻜه بﺨواهد فﻀايﻞ آن را ثابت كند[...] .
تارو :ﭼرا خود شما اينهمه فداكارﻱ بهخرﺝ ميدهيد ،درحاليكه به خدا ايمان نداريد؟
شايد جواﺏ شما كمﻚ كند كه من هم جواﺏ بدهم.
ريو بيآنﻜه از تاريﻜي خارﺝ شود ،ﮔفت كه به اين سﺆاﻝ قب ً
ال جواﺏ داده است و اﮔر
به خداﻱ قادر مطلﻖ معتقد بود ،از درمان مردم دست برميداشت و اين كار را به خدا
واميﮔﺬاشت .اما هيﭻكﺲ در دنيا ،حتي پانلو كه تﺼور ميكند معتقد است ،به خدايي كه
ﭼنين باشد اعتقادﻱ ندارد ،زيرا هيﭻكﺲ خود را ﺻددرﺻد تسليم نميكند.
تارو ﮔفت :پﺲ عقيدهاﻱ كه شما دربارﺓ شﻐلتان داريد ،اين است؟
دكتر درحاليكه به روشنايي برميﮔشت ،جواﺏ داد :تقريب ًا.
تارو سوت خفيفي زد و دكتر او را نگاه كرد و ﮔفت:
 شما با خودتان ميﮔوييد كه براﻱ اين كار ﻏرور ﻻزم است .اما باور كنيد كه من فقﻂهمان ﻏرورﻱ را كه ﻻزم است ،دارم .من نميدانم ﭼه ﭼيزﻱ در انتﻈار من است و يا بعد از
همﺔ اين ﭼيزها ﭼه پيﺶ خواهد آمد .فع ً
ال مريﺾها هستند و بايد درمانشان كرد .بعداً آنها
فﻜر خواهند كرد و من هم .اما فورﻱتر از همه معالجﺔ آنهاست .من آنطور كه ميتوانم
از آنها دفاﻉ ميكنم .همين( .كامو159 :1375 ،ـ)158

راهحﻞ براﻱ ﻏلبه بر پوﭼي دنيا ميداند.

اكنون بار ديگر به داستان خواهرم و عنﻜبوت برميﮔرديم تا ساختار آن را دقيﻖتر

ارزيابي كنيم.

 .2ژرﻑساﺧﺖ )كنﺶشناسي داستاﻥ(

ﻇاهراً داستان از آنجا شﻜﻞ ميﮔيرد كه راوﻱ متوجه عنﻜبوتي ميشود كه در كنﺞ اتاﻕ

خواهر بيمار اطراﻕ كرده است؛ اما اﮔر دقيﻖتر به داستان نگاه كنيم ،درمييابيم كه داستان

1. Panloux
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از اين ديالوگها ميتوان بهراحتي فهميد كه آلبر كامو ،طﻐيان ،مبارزه و دفاﻉ را تنها
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از دو ماه پيﺶ كه خواهر ،بيمار شده و شوهرخواهر ،او را روانﺔ خانﺔ پدرﻱ كرده است ،يعني

دقيق ًا از جايي كه رواﻝ زندﮔي و تعادﻝ آن بههم ميخورد ،نطفه بسته است .ولي آنﭽه بيﺶ

از هر ﭼيز در ساختار اين داستان كوتاه بهﭼشم ميخورد ،كشمﻜﺶهاﻱ متعددﻱ است كه

راوﻱ داستان در برخورد با ديگران بهوجود ميآورد ،و اين خود نشاني از نارﺿايتي ،كالفگي
و بيگانگي قهرمان داستان از مﺤيﻂ اطراﻑ خود و شرايﻂ موجود است:
كﺸمكﺶ با شوﻫرﺧواﻫر:

زماني كه راوﻱ بهقﺼد كشتن عنﻜبوت روﻱ تﺨت خواهر ميرود و با تﻜان تﺨت ،درد،

بدن بيمار را فرا ميﮔيرد ،راوﻱ ﭼنين ميﮔويد:
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 آخه ميخواستم اين كﺜافتو بﻜشم.خواهر ﭼشمهايﺶ را باز كرد و پرسيد :ﭼرا؟
 ﭼرا نداره خواهر! مادر ميگه عنﻜبوت شگون نداره .بعدشم ،مگه نميبيني ﭼند تا ازمگسارو ﮔرفته؟
شوهرﺵ ميﮔفت :تقﺼير خود مگساست پيرمرد؛ كه تو هر سوراخي سر ميكنن .اون كه
در خونﺔ خودﺵ نشسته.
يعني به من سركوفت ميزد؟ من اﺻ ً
ال با اين شوهرخواهر ميانﺔ خوبي نداشتم ،از همان
سربند عروسيشان؛ شﺐ عروسي خواهرم را ميﮔويم( .آﻝاحمد)57 :1371 ،

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

كﺸمكﺶ با ديﮕراﻥ:

يادم نيست عﺼر ﭼه امتﺤاني داشتيم اما يادم هست كه پﺲ از تعطيﻞشدن مدرسه ،سر
يﻚ فيلم (بوك جونﺲ) با حسن لﺶ دعوام شد و ﭼنان با كلهام زدم توﻱ سينهاﺵ كه
كلهاﺵ از عقﺐ خورد به كاﺝ مدرسه و تا آمدم دربروم كه ديدم معلم حسابمان سرراهم
سبز شد .نرسيده به در مدرسه خواستم خودم را به كوﭼﺔ عليﭼﭗ بزنم و بروم پي كارم
كه با دوتا شلنﮓ خودﺵ را رساند و پﺲ ﮔردنم را ﮔرفت:
 كه حاﻻ قلدرم شدﻱ پدرسوخته؟ هان؟ حاﻻ نشونت ميدم. هر ﮔهي دلت ميخواد بﺨور. ده! پدر سوختﺔ پررو! (همان ،ﺹ)72كﺸمكﺶ با مادر:

 -خدا مرﮔم بده ﭼه باليي سر خودت آوردﻱ؟
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 برين بابا .شمام با اين قربون ﺻدقههاﻱ الﻜيتون ( ...همان ،ﺹ )69كﺸمكﺶ با معلم:

با معلم حساﺏ درافتاده بودم و ثلﺚ دوم ردم كرده بود .يعني يﻚ روز من داشتم دفترﭼﺔ
فيلم را سر كالﺱ مرتﺐ ميكردم كه آمد دفتر را برداشت و از پنجره پرت كرد بيرون.
خودﺵ تازه كالهي شده بود و ميدانست كه باباﻱ من مالست .و هي پاپيام ميشد و
بعد هم سربند عمامه بگيرﻱ ،هي پاپي آخوندها ميشد .و هي بد و بيراه ميﮔفت[...] .
تا عاقبت يﻚ روز كه اداﻱ ريﺶشانهكردن آخوندها را درميآورد ،من بلند شدم و ﺻاﻑ
تو رويﺶ ﮔفتم» :مگه آخوندها ماﻝ باباﻱ ديوثت را خوردهاند؟« و از كالﺱ رفتم بيرون.
(همان ،ﺹ )59

كﺸمكﺶ با ﺧود:

بﭽه! تو كه هي ﮔندشو درميآورﻱ .اون ﮔند امتﺤان ،اونم افتﻀاﺡ جلو روﻱ پادوها و حاﻻم
 ...خياﻝ كردهاﻱ اﮔر خواهرت وزنه ورداره حالﺶ جا ميآد؟ ( ...همان ،ﺹ)68
كمﺸكﺶ با عنكبوﺕ:

راوﻱ ،ﭼندين بار و به طرﻕ مﺨتلﻒ ،سعي در ازبينبردن عنﻜبوت ميكند ولي تالشﺶ
بينتيجه باقي ميماند.

مجموعﺔ اين درﮔيرﻱها و كشمﻜﺶها ،دست در دست هم ،داستان را ميسازد و

باورپﺬير ميكند .ولي آنﭽه بيﺶ از هر ﭼيز در اين درﮔيرﻱها بهﭼشم ميخورد ،شباهت خلﻖ

كه ،راوﻱ داستان ،خيلي كالفه و عﺼبي است.

حسن عابديني ،اين داستان را بازتاﺏ ناتواني انسان از مقابله با طبيعت ميداند:

درﮔيرﻱ كودك با واقعه ،او را به بيپناهي انسان در مقابله با طبيعت واقﻒ ميكند و

اين برداشت شﻜستﮔرايانه و آﻏشته به وحشتهاﻱ فراطبيعي را در او تقويت ميكند
كه بشر ،موجودﻱ است تنها و ناتوان كه قادر به هيﭻ اقدامي نيست .احساﺱ پوﭼي و
ناتواني دربرابر نيروﻱ طبيعت ،در سراسر داستان احساﺱ ميشود( .عابديني :1368 ،ﺝ،2
ﺹ)66-67

اكنون با درنﻈرﮔرفتن تﺌورﻱ ژاك ﻻكان درمورد »ناخودآﮔاه متن« ،اين داستان را از
1. Meursault
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و خوﻱ راوﻱ با قهرمان بيگانﺔ آلبر كاموُ ،مرسو ،1است .تنها تفاوت او با مرسو اين است
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زاويهاﻱ ديگر نقد و بررسي ميكنيم تا بتوانيم به ﻻيههاﻱ زيرين متن نفوﺫ كنيم و ناخودآﮔاه
آﻝاحمد را دريابيم و بفهميم كه ﻏرﺽ اﺻلي كه او را به نوشتن اين نووﻝ سوﻕ داده ،ﭼه

بوده است؛ اما قبﻞ از آن ،ﺫكر اين نﻜته ﻻزم است كه ﻻكان از بنيانگﺬاران روانشناسي
ساختﮔرا است كه مجموعﺔ مقاﻻت و سﺨنرانيهاﻱ وﻱ در دانشگاه پاريﺲ با عنوان

( Ecritنوشتهها) و با عنوان انگليسي زير منتشر شده است:

The Language of the Self :the Function of the Language in
Psychanalysis

(زبان »خود« :كاركرد زبان در روانشناسي)

ﻻكان ﺿمن قبوﻝ ﭼهارﭼوﺏ نﻈرﻱ سوسور ،بر اين باور است كه داﻝ و مدلوﻝ ﮔاه

بر هم تطبيﻖ نميكنند و نوعي تمايز در آنها پديد ميآيد؛ به اين معني كه »داﻝ«هايي
يگانه» ،مدلوﻝ«هايي متفاوت مييابند .او اعتقاد دارد »داﻝ«ها تﺤت تﺄثير نيرومند ناخودآﮔاه
يا كامها و ﻏرايز ،معاني متفاوتي مييابند .همانﮔونه كه روانﻜاو تنها به اقارير ،تعبير و

تفسيرهاﻱ بيمار رواني خود بسنده نميكند ،بلﻜه ميكوشد از رهگﺬر پرﺵهاﻱ لفﻈي،
تداعيهاﻱ ﺫهني ،واژﮔان مﻜرر و حساسيتهاﻱ خاﺹ بيمار دربرابر واژﮔان معين ،به
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متن ،همان نﻈام داﻝها ،واژﮔان و عباراتي است كه در متن كنار هم ميآيند و بهﻇاهر بر
مدلوﻝهايي خاﺹ دﻻلت دارند؛ اما ﭼه بسا ميان آنﭽه متن به ما ميﮔويد و آنﭽه در پشت
واژﮔان پنهان شده است ،فاﺻلهاﻱ باشد كه حتي به ﺫهن نويسنده نيز خطور نﻜرده است،

ولي خوانندهاﻱ تيزبين ،منتقد يا روانﻜاو ،به فراسوﻱ متن نﻈر دارد و به برداشتي ميرسد كه

نويسنده يا خوانندﺓ ديگر به آن نرسيده است؛ زيرا كامها و امياﻝ ،نقشي تعيينكننده در معنا،
تعبير و تفسير »داﻝ«ها دارند( .اسﺤاقيان)139 :1384 ،

اكنون با درنﻈرﮔرفتن نﻈريات ﻻكان ،بايد در نقﺶ خوانندهاﻱ ّ
خالﻕ با اين راوﻱ

بهاﺻطالﺡ »آﻝاحم ِد تﺄثيرﮔرفته از انديشههاﻱ كامو« برخورد كرد و كوشيد در آن سوﻱ

پندار ،ﮔفتار و كردارﺵ ،دربارﺓ او داورﻱ كرد و نشان داد كه ﭼگونه نويسنده بهطور ناخواسته
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ديدﮔاههاﻱ خاﺹ خود را درقباﻝ پديدههايي مانند ماشينيسم ،ﻏربزدﮔي و آفت مدرنيته به

خوانندﮔان القا ميكند.

داستان خواهرم و عنﻜبوتآﻏازﻱ بﺲ ﻏافلگيركننده و برانگيزنده دارد كه اهميت حﻀور

عنﻜبوت را در داخﻞ اتاﻕ و اهميت آن را براﻱ راوﻱ بازﮔو ميكند:

اولينبار ،هفتﺔ پيﺶ ديدمﺶ .عﺼرﻱ بود و شوهرخواهرم آمده بود احوالﭙرسي .من كه
رفتم برايﺶ ﭼاﻱ ببرم ،ﭼشمم افتاد بهﺶ .سياه و بزرگ و بدتركيﺐ .و ﭼه درشت! حتي
كركهايﺶ را هم ميشد ديد ،از همان فاﺻله.
ﮔوشﺔ باﻻﻱ درﮔاه ،پشت شيشه ،يﻚ تار پت و پهن تنيده بود كه همﺔ سهﮔوﺵ درﮔاه
را ﮔرفته بود؛ و هشت تا ﮔلولﺔ سياه و كوﭼﻚ به اين ور و آن ورﺵ آويزان بود .حيوانﻜي
مگﺲها! تا شوهرخواهرم قند بردارد ،سياهيها را از نو شمردم؛ درست هشتتا بود .يعني
ﭼطور شده بود كه عنﻜبوت به اين بزرﮔي را نديده بودم؟ (آﻝاحمد)55 :1371 ،

در اينجا عنﻜبوت ،استعارهاﻱ از بيمارﻱ سرطان است كه خواهر را ميكشد و تالﺵ

اعﻀاﻱ خانواده براﻱ درمان بيمارﻱ افاقه نميكند.
راوﻱ در جاﻱ ديگر ﭼنين ميﮔويد:

من سرم به خوردن ﮔرم بود كه شنيدم:
همﭽه ﭼنﮓ انداخته وسﻂ جونﺶ عين عنﻜبوت!
 -خوﺏ خامباجي ،بيخودﻱ كه نگفتهان سالطون( .همان ،ﺹ)70
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به شيوﺓ آندره ژيد استفاده كرده ،به اينﮔونه كه ماجراﻱ عنﻜبوتي كه مگﺲها را در دام خود

كشيده و آنها را نابود ساخته ،بهطور ﻏيرمستقيم ماجراﻱ اﺻلي داستان را كه مرگ دختر از
بيمارﻱ سرطان و درﮔيرﻱ ديگر اعﻀاﻱ خانواده در اين ﻏم است ،تداعي ميكند.

در هر ﺻورت ،داستان دوﻻيه است و تﺼور نميرود كه نويسنده فقﻂ قﺼد داشته

باشد كه از مرگ زودرﺱ و نابهنگام خواهر خود سﺨن ﮔفته باشد و يا اﮔر هم ﭼنين باشد،
منتقد به تعبير روﻻن بارت ميكوشد اين متن »خواندني« را به متني »نوشتني« تبديﻞ

.1 mis en abyme بخشيازمتنكهدرآنمتنبهصورتينمادينبازتابندهميشودوبههميندليل
ميتوانآنرا»متنبازتاب«همناميد.
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در اينجا ﺫكر اين مطلﺐ ﻻزم است كه بگوييم آﻝاحمد از تﻜنيﻚ »داستان در داستان«
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كند .نشانههاﻱ زبانشناختي ،از اين »نﻜتﺔ باريﻚتر از مو« پرده برميدارد كه عنﻜبوت،
»شوهرخواهر« هم هست .وقتي راوﻱ ميكوشد از تﺨت خواهر بيمار باﻻ برود و عنﻜبوت را
بﻜشد ،درمييابد كه خواهر پيوسته به عنﻜبوت مينگرد؛ يعني عنﻜبوت درست دربرابر ﭼشم

او است و بيمار شﺐ و روز ناخواسته ﭼشم به او ميدوزد؛ ﮔويي با عنﻜبوت انﺲ ﮔرفته و

كشتن عنﻜبوت ،ازجهت اخالقي بهمﺼلﺤت نيست.

راوﻱ در برخي عبارات ﭼنان سﺨن ميﮔويد كه از فﺤواﻱ كالم ميتوان دريافت كه

عنﻜبوت همان شوهرخواهر است:

بر فرﺽ هم كه خواهرم با اين عنﻜبوت مشﻐوليتي پيدا كرده باشد؛ تازه به من ﭼه؟
عنﻜبوت ،عنﻜبوت است ديگر .خواهرم از خيلي ﭼيزهاﻱ ديگر ممﻜن است خوشﺶ بيايد؛
مﺜ ً
ال از اين شوهر ،كه پنﺞ شﺶ ساﻝ خانهاﺵ بوده و همهاﺵ مريﺾ بوده و بﭽهدار هم
نشده و ﭼند بار هم كارﺵ به مريﺾخانه كشيده .مگر من از شوهرخواهرم خوشم ميآيد؟
درست است كه من از مگﺲ هم بدم ميآيد ،اما حاﺿر نيستم حتي يﻚ مگﺲ در تمام
عالم به دام هيﭻ عنﻜبوتي بيفتد( .همان ،ﺹ )61-62

با اندكي دقت ميتوان دريافت كه همساندانستن عالقﺔ خواهر به عنﻜبوت و شوهر
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از يﻚسو و تنفر راوﻱ از شوهرخواهر و عنﻜبوت ،يﻜسانپنداشتن عنﻜبوت و شوهرخواهر
است .قرينﺔ ديگر ،واژﺓ »كﺜافت« است كه راوﻱ هم عنﻜبوت و هم شوهرخواهر را مﺼداﻕ
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آن ميداند .اما اينﻜه ﭼرا راوﻱ نوجوان ،شوهرخواهر را »عنﻜبوت« و »كﺜافت« ميداند،
نﻜتهاﻱ است كه به ﺫهنيت راوﻱ و نويسندﺓ سنتﮔرا و تجددستيز مربوﻁ ميشود؛ ﭼراكه

شوهرخواهر ،مردﻱ متجدد است كه براﻱ اولينبار ،تﺨت ازطريﻖ او به خانﺔ راوﻱ راه يافته
بود» :اولينبار بود كه تﺨت توﻱ خانﺔ ما ميآمد .شوهرﺵ از خانﺔ خودشان آورده بود( «.همان،

ﺹ  .)58دومين نشانﺔ تجدد و ﻏرﺏزدﮔي شوهرخواهر ،كراواتزدن است؛ زيرا راوﻱ در جايي
از زبان وﻱ ميﮔويد كه يﻜي از همسايگان كه قب ً
ال حاجيآقا بوده ،اكنون »عﻀو اتاﻕ تجارت
شده و بايد هر روز كراوات ببندد و ﭼون خودﺵ بلد نيست ،پريروز كلﺔ سﺤر فرستاده بود

دنباﻝ او كه برود كراواتﺶ را ببندد« (همان).

به اين تعبير ،ميتوان تﺼور كرد كه »سرطان« استعارهاﻱ از پيامدهاﻱ تجدد ،ماشينيسم

ازدواﺝ دخترﻱ با فرهنﮓ سنتي و مﺬهبي و مقيد با جواني متجدد
و ﻏرﺏزدﮔي است .فرايند
ِ

ب
ررس

و ﻏرﺏزده ،سرطان مرگزا است.
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بدون شﻚ ،آﻝاحمد تﺤتتﺄثير انديشهها و اقتباﺱهاﻱ شﺨﺼي خود از كتاﺏ طاعون

آلبر كامو ،ناخودآﮔاهانه اين داستان را بهتﺼوير كشيده است ،ﭼراكه او بار ديگر مانند كامو،

از يﻚسو تﺼوير انساني معﺼوم را كه بر اثر بيمارﻱ ﻻعالﺝ به كام مرگ ميرود ،ترسيم
ميكند و از سوﻱ ديگر ،اين بيمارﻱ را بهطور ﻏيرمستقيم ،زاييدﺓ ماشينيسم و تجدد معرفي
ميكند.

از ديدﮔاه پير دو بوادفر 1ــ منتقد و نويسندﺓ معروﻑ فرانسوﻱ ــ طاعون ،نمادﻱ از

»بمﺐ اتم و دورنماﻱ جنﮓ جهاني سوم و عﺼر بيرحمي و سنگدلي« است؛ عﺼرﻱ كه

در آن ماشين خودمﺨتار و مديريتي ﻏيرمسﺌوﻝ و بيبندوبار حاكميت مطلﻖ دارد( .ﻻﮔارد 2و
ميشار)734 :2001 ،3

اكنون بد نيست به جمالتي كه از زبان دكتر ريو ــ قهرمان اﺻلﻰ طاعون و سﺨنگوﻯ

آلبر كامو ــ بيان ميشود ،دقت كنيم:

آنگاه پﻰ بردم كه ،دستكم ،من در سراسر اين ساﻝهاﻱ دراز ،طاعونزده بودهام و با وجود اين،

با همﺔ ﺻميميتم ﮔمان كردهام كه برﺿ ّد طاعون ميجنگم .دانستم كه بهطور ﻏيرمستقيم ،مرگ
هزاران انسان را تﺄييد كردهام و با تﺼويﺐ اعماﻝ و اﺻولي كه ناﮔزير اين مرگها را بهدنباﻝ دارند،
حتي سبﺐ اين مرگها شدهام .ديگران از اين وﺿﻊ ناراحت بهنﻈر نميآمدند و يا ﻻاقﻞ هرﮔز

تنها بودم .وقتيكه نگرانيهايم را تشريﺢ ميكردم ،آنها به من ميﮔفتند كه بايد به آنﭽه درخطر

است ،انديشيد؛ و اﻏلﺐ دﻻيﻞ مﺆثرﻱ اراﺋه ميدادند تا آنﭽه را كه نميتوانستم ببلعم ،به خورد من
بدهند .اما من جواﺏ ميدادم كه طاعونزدﮔان بزرگ ،آنها كه رداﻱ سرﺥ ميپوشند ...آنها هم در
اين مورد دﻻيﻞ عالي دارند و اﮔر من دﻻيﻞ جبرﻱ و ﺿرورياتي را كه طاعونزدﮔان كوﭼﻚ با

استدعا و التماﺱ مطرﺡ ميكنند بﭙﺬيرم ،نميتوانم دﻻيﻞ طاعونيان بزرگ را رد كنم .به من جواﺏ

ميدادند كه بهترين راه حﻖدادن به سرﺥردايان اين است كه اجازﺓ مﺤﻜومساختن را منﺤﺼراً

دراختيار آنها بگﺬاريم .اما من به خود ميﮔفتم كه اﮔر انسان يﻚبار تسليم شود ديگر دليلي ندارد

كه متوقﻒ شود .تاريﺦ ،دليﻞ كافي به دست من داده است .اين روزﮔار ماﻝ كسي است كه بيشتر

بﻜشد .همﺔ آنها دستﺨوﺵ حرﺹ آدمﻜشي هستند و نميتوانند طور ديگرﻱ رفتار كنند( .كامو،
2. Lagarde, André

1. Pierre de Boisdeffre
3. Michard, Laurent
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به اختيار خود دربارﺓ آن حرﻑ نميزدند .من ﮔلويم فشرده ميشد .من با آنها بودم و با اينهمه
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284 :1375ـ)283

و اما تﺄثير ديگر آﻝاحمد از آلبر كامو ،در واپسين جمالت اين داستان بهوﺿوﺡ هويدا

است و آن مبارزه و طﻐيان عليه پوﭼي و مرگ در دنيا است:

حاﻝ كه نﻈام عالم بهدست مرگ نهاده شده است ،شايد بهنفﻊ خداوند است كه مردم به او
معتقد نباشند و بدون ﭼشمﮔرداندن به آسماني كه او در آن خاموﺵ نشسته است ،با همﺔ
نيروهايشان با مرگ مبارزه كنند( .همان ،ﺹ)160

از آخرين پاراﮔراﻑ داستان خواهرم و عنﻜبوت ،انديشﺔ آﻝاحمد بهتر استﺨراﺝ ميشود:
فردا ﺻبﺢ پسرخالﺔ مادرم برم داشت برد شاه عبدالعﻈيم و عﺼر كه با هم برﮔشتيم خانﺔ
خودمان ،خانه همﭽنان سوت و كور بود و هيﭻكﺲ خانه نبود ،جز خواهر كوﭼﻜم و يﻜي
از خواهر بزرگها؛ و تا براﻱ پسرخالﺔ مادرم ﭼاﻱ درست كنند ،من رفتم اتاﻕ باﻻ؛ ديدم نه
خبرﻱ از خواهرم هست و نه از تﺨتﺶ .اما همان عنﻜبوت با تارﺵ و ﮔلولههاﻱ كوﭼﻚ
ﻻشﺔ مگﺲها همﭽنان به ﮔوشﺔ درﮔاه نشسته بود و انگار نه انگار .ﭼنان ﻏيﻈم ﮔرفت
كه ﮔيوهام را درآوردم و پرت كردم به سمتﺶ و ﭼنان زدم كه شيشﺔ باﻻِﻱ در شﻜست.
(آﻝاحمد)78 :1371 ،

با دقيﻖترخواندن واپسين جمالت اين نووﻝ ،بهخوبي ميتوان دريافت كه قهرمان
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داستان با وجود آنﻜه بهروشني به وجود پوﭼي و نيهيليسم دنيا پي برده و مرگ خواهر خود
را عليرﻏم تمامي تالﺵهاﻱ خانواده با ﭼشم عيان ديده است ،مانند دكتر ريو ساكت و
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بياعتنا نمينشيند و با پرتاﺏ ﮔيوﺓ خود بهطرﻑ عنﻜبوت ،طﻐيان و مبارزﺓ خود را عليه مرگ

و پوﭼي بهمعرﺽ نمايﺶ ميﮔﺬارد.
حاصل سﺨن

با درنﻈرﮔرفتن برداشت آﻝاحمد از آثار آلبر كامو ،ميتوان بهراحتي به تﺄثيراتي كه وﻱ

از انديشههاﻱ اين نويسندﺓ فرانسوﻱ ﮔرفته است ،پي برد .آﻝاحمد با خلﻖ شﺨﺼيتهايي

كه عﺼبي ،كالفه و تاح ّدﻱ بياعتنا نسبت به مﺤيﻂ اطراﻑ خود هستند ،ناخودآﮔاه از
شﺨﺼيتهاﻱ داستانهاﻱ آلبر كامو الهام ميﮔيرد و پديدﺓ نيهيليسم را در آثارﺵ بهتﺼوير
ميكشد .در اين داستان كوتاه نيز طﻐيان عليه پوﭼي دنيا و حﺲ نيهيليسم در ﻻيههاﻱ
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زيرين متن به طرزﻱ مبهم و پيﭽيده پنهان است كه با نگاهي عميﻖتر و از ديدﮔاه ﻻكان،
ميتوان بهراحتي با نفوﺫ به اين قشرهاﻱ تاريﻚ و مرموز متن ،به ناخودآﮔاه آﻝاحمد كه

ﭼيزﻱ نيست جز انديشﺔ ماشينيسم ،مدرنيتهستيزﻱ و ﻏربزدﮔي پي برد؛ واژههايي كه جالﻝ
با الهام از نوشتههاﻱ آلبر كامو در كتاﺏ طاعون و بيگانه بهعاريت ﮔرفته است.
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