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مقدمه

این کتاب نخستین دفتر از »مجموعة کالسیک های ادبیات معاصر« است. 
این مجموعه به بررســی زندگی و حاصل ادبِی نویسندگانی اختصاص دارد 
که منتقدان دربارة آثارشــان بسیار نوشــته اند، به اجماعی رسیده اند و آنها را 
در صِف اوِل اثرآفریناِن ایران جای داده اند. اینان نویســندگانی اند که از لحاظ 
مضمون، زبان و شــکل، چیزی به داســتاِن ایرانی افزوده اند و آن را گامی به 
پیش برده اند. چه موافق آفریده هاشــان باشیم و چه مخالفشان، نمی توانیم در 
برابرشان بی تفاوت باشیم و آنها را نادیده بگیریم. زیرا آنان نوشتن را به عنوان 
سرنوشت خود برگزیده اند؛ و آثاری آفریده اند که بسیار خوانده شده است، و 
برخــی از آنها خواننده را به بازخوانی برانگیخته ا ند تا او در خوانش تازه، و با 
وجود تغییر افق معنایِی پیش روی خود، به نکته ای متفاوت و متناسب با آهنگ 
زندگِی امروز خویش برســد. زیرا این نوع آثار، با وجود عوض شدن روزگار، 

همچنان حرف هایی برای مطرح کردن دارند. 
در تک نگاری های »مجموعة کالسیک های ادبیات معاصر« به نویسندگانی 
می پردازیم که خواندن داستان هاشان برای کتابخوانان ایرانی و به ویژه جوانانی 
که ســودای نوشتن در سر دارند، ضروری است. زیرا درک گذشته، چراغ راهِ 
آینده اســت؛ و این نوشته ها خاطره های ادبیات ما هســتند. فقدان خاطره یا 
بی توجهی به خاطره خألیی باقی می گذارد که باعث می شود نتوانیم با گذشته 

ارتباط الزم را برقرار کنیم و برای پیدا کردن راه آینده دچار مشکل شویم.
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تک نگاری ها، دربارة زندگی و آثار نویســندگان طــراز اول ایران، با این 
هدف نوشــته می شود که خواننده در قالب کتابی موجز و جمع و جور، و از 
منظری انتقادی، با جنبه های گوناگوِن جهان داســتانِی نویسنده آشنا شود. در 
این رویکرد، به ویژه تأکید بر ابداع هایی اســت که جواز ورود هر نویسنده به 

تاریخ ادبی تلقی می شود. 
اولین کتاب این مجموعه مختِص زندگی و آثار داســتانِی سیدمحمدعلی 
جمال زاده است که در آستانة ورود به روزگار نو، در ادبیات فارسی جایگاهی 
رفیع یافت. هرچند قصه گویی سابقة دیرینه ای در فرهنگ ایران دارد، داستان 
کوتاه نوع ادبِی تازه ای اســت که پیشــینة آن به سال 1300 شمسی و زمانی 
برمی گــردد که جمال زاده مجموعة یکی بود یکی نبود را به چاپ ســپرد. او 
از این رو آغازگر اســت که توانست، از طریق آمیختن هنر قصه سرایی شرقی 
و قصه گویی شــفاهی با صناعت داستان نویســی غربی، طرحی نو دراندازد و 

داستان های واقع گرایانه ای پدید آورد.
به قول شــهریار مندنی پور، »باید خود را در زمانة جمال زاده تصور کنیم، 
و ببینیم وطن و زباِن آن را تحقیر شــده، تکه تکه هایش بربادرفته، فقر و مرض 
و اســتبداد بر آن شالق کشــیده. در چنین شــرایطی، قلم به دست گرفتن و 
اعتماد کردن به زباِن مفلوک شده و فاسد شده و استثمار شده، به نّیت جاه طلبانة 
داستان نویسی و خلق هنری، خود به خود هنری بوده که در آن زمان ها خیلی ها 
آن را نداشــته اند«. این نویســندة معتقد به آرمان دموکراسی ادبی، توانست با 
اطمینان به فرهنگ خود، جهِت مخاطبان را از درباریان و خواص تغییر دهد؛ 
و زیباشناسِی فرســوده را وانهد و به زبان و باورهای مردم عادی روی  آورد. 
به خصوص که در آن سال ها، و گاه هنوز هم، هیئت حاکمة ادبی، پرداختن به 
چنین دستمایه هایی را در برابر دستمایه های شعر کهن، موجب تنزل و خوارِی 

ادبیات می داند.
جمال زاده از بنیان گذاران نثر داستانی جدید فارسی و یکی از مشهورترین 
نویســندگان ایرانی در جهان است؛ و چون به نوشته های خود روحی ایرانی 
می دهد، به عنوان بومی ترین نویســندة ایرانی شناخته می شود. او از نخستین 
نثرنویسانی بود که مواد آثار خود را به وضوح از قصه ها و شیوة محاورة عامه 
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گرفت. با بهــره بردن از اصطالحات و مثل ها، ســبک ادبی تازه ای به وجود 
آورد و بر کاِر نویســندگان پس از خود تاثیر نهاد. او نزدیک به نود ســال از 
عمر 105 ســالة خود را در غربت گذراند، اما تقریبــا مواد همة آثارش را از 
خاطرات دورة گذران در ایران گرفت، آنسان که گویی هرگز از این سرزمین 
خارج نشده است. زندگی در غربت و فاصله گیری با زندگی جاری در وطن، 
به او امکان دورنگری و درنگ الزم در مســائل فرهنگی و اخالقی را می داد. 
او کوشید ناهنجاری های جامعه و ُخلقیاِت ناپسند هموطنان خود را با طنزی 
مبالغه آمیز و طعنی حزن انگیز آشــکار کند. در واقع، جمال زاده بر آن است که 
ادبیات را به خدمت اصالح اخالق مــردم برای بهبود وضع جامعه، درآورد. 
هرچند امروزه این نوع ادبیات از ُمد افتاده اســت، اما خواندن آثار وی برای 
درک طبایع ایرانیان و شــناخت جامعة ایرانی ضروری است. با وجود ضعِف 
صناعِی داســتان های جمال زاده- که ممکن است آنها را برای خوانندة امروز 
ســخت خوان کند- او به مسائلی می پردازد که هنوز هم قابل توجه است. آثار 
او می تواند به درک ما از شناخت عینی تِر جامعه  کمک  کند و بر شناخت ما از 
طبایع مان بیفزاید. نکتة دیگری که در کار جمال زاده، به خصوص برای جوانان 
داســتان نویس، قابل تأمل است، احاطة چشــمگیر او به زبان و گسترة ذخیرة 

واژگانی اش است.
نوشــته های جمال زاده بسیار چاپ شده است. اما هنوز جای یک بررسی 
دقیق از آنها خالی اســت. نام آثارش، بیشــتر از آنکه خوانده  شــوند، بر سِر 
زبان هاست. چاپ های موجود مبّین آن است که داستان هایش همچنان خواننده 
دارد و هنوز »مرّکِب محو« بر نام نویسنده کشیده نشده است. جمال زاده را باید 
خواند. برخی از بحث هایش هنوز مطرح اند و می توان بســیاری از چهره ها و 
طبایع اکنونیان را در میان آدم های داســتان هایش یافت. و یا به عبارتی، برخی 
از آدم های امروز می توانند خود را در چهره های داســتانی اش باز یابند. او از 
مناســبات و آدم هایی سخن می گوید که ممکن است زیر الیة نازک مدرنیسِم 
ســدة اخیر به چشم نیایند، حال آنکه نقشــی مؤثر در جامعة ایران و زندگی 
ایرانیان دارند. می توان در آثار او مایه هایی مربوط به زندگی امروز یافت ، و با 
تعجب گفت که چگونه منش ها و شــخصیت هایی توانسته  اند از آن زمان های 
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به تاریخ پیوســته تا روزگار ما حضوری چشــمگیر داشته باشند. حتی ممکن 
است آثار جمال زاده خوانندة امروز را، دربارة دانسته هایش از مردم و جامعه، 

به نظری متفاوت با آنچه تاکنون تصور می کرد برساند.
»نام جمال زاده جاودانه خواهد  بود. اما دربارة میزان آشنایی نسل های آینده 
با این نام، چیزی نمی توان گفت. من احتمال می دهم از آشنایی عمومی برای 
باسوادان، به نام آشنایی برای اهل ادب تبدیل شود و به مانند هزاران نام دیگر 
در تاریخ فرهنگِی ما، درس خواندگان را هم معرفتی بر رســم و راهِ جمال زاده 

نباشد« )پروین، ص55(. 
با توجه به اینکه دربارة جمال زاده زیاد نوشته شده، ضرورت نگارش این 
دفتر چه بوده است؟ جمال زاده، زیر سایه سنگین هدایت، چنانکه باید و شاید، 
دیده نشد. چیرگِی نوعی گرایش ایدئولوژیک بر فضای نقد ادبی سال های قبل 
از انقالب نیز مزید بر علت شد. چنین است که برخی بی آنکه همة آثارش را 
خوانده  باشــند، کار ادبِی او را داوری کرده اند، و در واقع، به تکرار گفته های 
پیشینیان دربارة او پرداخته اند. بسیاری نیز تنها اولین اثر او را بررسی کرده اند 
و از دیگر نوشــته هایش غافل شــده اند. از این رو، در این دفتر، ضمن بررسی 
آثار داستانی نویســنده، خالصه ای از مضمون، طرح و پیرنگ همة رمان ها و 
داستان های کوتاه او ارائه می دهیم. می کوشیم داستان هایش را در چشم اندازی 
گســترده توصیف کنیم و تصویری کامل از آنهــا فراهم آوریم؛ و در نهایت، 

گلچین و منتخِب خود را از آثار او به دست دهیم. 
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زندگی و زمانۀ جامل زاده

»همة وحشتم این است که جایی یک داستاِن نیم تمام نوشته شده، 
و فراموش شده، داشته باشم«

 از آخرین سخنان جمال زاده در بستِر مرگ

سیدمحمدعلی جمال زاده، پایه گذار داستان نویسی جدید فارسی و مؤلف 
نخستین تحقیق اقتصادِی ایرانی به روش غربی- گنج شایگان، در جمادی اآلخر 
1309/ ژانویه 1892/ 1270ش. در اصفهان به دنیا آمد. پدرش سیدجمال الدین 
واعظ اصفهانی، مشهور به صدرالمحققین )1279ـ 1326ق/ 1862- 1908م(، 
از خطیبان مشهور مشروطه خواه و متولد شهر همدان بود. پدر او که از سادات 
عامل )جبل لبنان( بود، در همدان ازدواج کرد و سیدجمال پس از مرگ پدر، 
بــا مادر خود، برای تحصیــل به تهران و از آنجا به اصفهــان رفت. تقی زاده 
درباره او می نویسد: »یکی از بهترین صفات و مزایای آن مرحوم سخن گویِی 
 او بــود به زبان عــوام، و به همین جهــت تأثیر کالم وی... نظیر نداشــت« 
)ص 14- 15(. جمال زاده نیز، به تأسی از پدر، دلبستگی وافر به شیوة محاوره 
و ضرب المثل های مردم کوچه و بازار یافت و بعدها زبان داستان های خود را بر 
آن پایه بنا نهاد. می توان گفت که تأثیر پدر سبب شده است تا گاه داستان هایش 
در ملتقای قصه و خطابة یک خطیب بماند. ســخنان دلنشین سیدجمال چنان 
مورد توجه مردم قرار گرفت که نشــریه الجمال )36 شماره، از محرم 1325 
تا ربیــع االول 1326/ فوریه 1907 تا آوریل 1908( برای نشــر مواعظ او به  
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چاپ رســید. او همراه ملک المتکّلمین و حاج فاتح الملک و میرزااسداهلل خان 
منشی قونسولگرِی روس در اصفهان، یکی از اولین آثار پنهانِی آزادی خواهی 
را،  به نام روزنامــة غیبِی رؤیای صادقه )حدود 1318ق/1279ش( نوشــتند 
)خاطرات جمال زاده، ص65(. در سال 1321ق. آن را به کمک یکی از اعضای 
ســفارت ایران در پطرزبورغ، در پنجاه شصت نسخه چاپ کردند و برای شاه 
و رجال وقت فرســتادند. بزرگ علوی در تاریخ ادبیات ایران،  این رســاله را 
به دلیل جنبه  تخیلی اش، نخســتین رمان وارة فارسی دانسته است. این رسالة 
داستانی »اول تیشه ای بود که به ریشة استبداد جسمانی و روحانی در اصفهان 
زده شــد. ســیدجمال الدین و اعوان و انصارش، پس از انتشــار این کتابچه، 
در اصفهان زیســت نتوانســتند و ناگزیر در خفا به سمت طهران فرار کردند« 
)وحید دســتگردی، ص17(. بعدها این نوشته، با مقدمة وحید دستگردی، در 

شماره های فروردین تا مهِر 1312 مجلة ارمغان تجدیدچاپ شد.
ماجرای رویای صادقه را راوِی اول شخصی بیان می کند که شبی، در عالم 
رؤیا، ســر از »صحرای وحشت و فضای نامتناهِی قیامت« درمی آورد و می بیند 
که چگونه روحانی نمایان دنیاپرســت و حاکمان ظالم پــای میزان عدل الهی 
فراخوانده می شــوند و پس از برشمرده شدن گناهانشان، به مجازات می رسند. 
یکایک بزرگان و اعیان و علمای اصفهان، از جمله ظل السلطان و آقانجفی، را 
به پای میز حساب می کشند و محاکمه می کنند و کیفر می دهند. آنان به صورتی 
دموکراتیک محاکمه می شوند: حق دفاع از خود را دارند، و جماعِت ناظر نقش 

هیئت منصفه را ایفا و گاه با شهادت خود تکلیف متهم را معلوم می کنند.
این داســتان را می توان کیفرخواســتی طنزآمیز به ضّد ستمگران شمرد. 
راوی، با اشاره به واقعیت ها و چهره های مشخِص تاریخی، تصویری جامع از 
اوضاع نابهنجار اصفهان به هنگام حکومت ظل السلطان ارائه می کند. متن بافتی 
انتقادی- اجتماعی دارد و به شکلی مکالمه ای و نمایشی پیش می رود. توجه به 
جزئیات واقع گرایانه در ساخت صحنه، توصیف حاالت و سکنات هر یک از 
احضارشوندگان، و لحن متمایزی-  گاه با لهجة اصفهانی- که نویسنده به آنان 
می دهد جنبة روائِی متن را قّوت می بخشــد. راوی که منتظر فراخوانده شدن 
اســت، هم از درونیات خود می گوید و هم به مشــاهده و مکاشفه در احوال 
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دیگران می پردازد. حاالت و کردار شــخصیت ها در دادگاه عدل الهی شــبیه 
راه های رفته و رفتارهایشــان در زندگی واقعی اســت: بــه نوکران امر و نهی 
می کنند، دســت به دسیســه و توطئه چینی می زنند، و چماق داران را به جان 
مخالفان عقیدتِی خود می اندازند. بر اثر ضربة چماق آنان بر ســِر راوی، او از 

شدت درد و وحشت از خواب می ّپرد و داستان پایان می پذیرد. 
جمال زاده بخش هایی از این نوشــته را در جلِد اول رمان ســر و ته یک 
کرباس نقل کرده و داستان صحرای محشر را با الهام از آن نوشته است. او در 
آثار خود نشــان می دهد که هم از روحیه  دموکرات و تعصب گریِز پدر تأثیر 
پذیرفته و هم از زبان منبری و مردمِی او؛ صدای پدر همیشه با پسر می ماَند و 
به صورت نثری خطابی در داستان هایی که بنای زبان آنها بر ضرب المثل ها و 
واژگان عامیانه نهاده شده است، حضور خود را به رخ می کشد. جمال زاده در 
خاطرات خود می گوید: »وقتی با پدر، ســوار بر کالسکه جایی می رفتیم، برای 
اینکه حوصله مان سر نرود پدرم با ما بازِی خیالی می کرد. می گفت هر  کس به 
نوبت دربارة ابرهای آســمان بگوید که آن ابر به چه می ماَند... قّوة تّصور من 
به این شــکل پرورش یافت.« پدر اهمیت توجه به جزئیات و شیوة توصیف 

طبیعت را به پسر می آموزد.
سال ها بعد،  احمد اخّوت، در داستان »برادران جمال زاده«، دست به خیال پردازی 
جالبی دربارة این پدر و پســر می زند: در یکی از روزهای ماه رمضان، جمعی از 
مریدان سیدجمال نمی گذارند او برای وعظ به مسجد برود، زیرا خبر یافته اند که 
حکومت عده ای را مأمور کشتن او کرده است. جمال زاده می گوید: »"سید یعقوب" 
خیلی مرید پدرم بود... گفت: آقا من هم واعظ هســتم، من به جای شما می روم. 
لباس های شما را می پوشم و به جای شما وعظ می کنم... بقیه حرف های آن روز  
آنها را فراموش کرده ام. فقط صحنة جالِب لباس عوض کردن، کامال جلِو چشمم 
است... اولین بار بود که می دیدم کسی به جای فرد دیگری نقش بازی می کند. از 
همین جا فهمیدم چطور می توان در لباس دیگری فرو  رفت و به جای او صحبت 
کرد؛ در جلِد آن دیگری... صحنه ای که سرنوشت مرا رقم زد و در واقع می توانم 
بگویم کار من از همان روِز ماه رمضان آغاز شد. کاری که هنوز هم ادامه دارد؛ یعنی 

نوشتن درباره روزگار گذشته«.
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مادر جمال زاده، مریم خانم، دختر یکی از اعیان اصفهان بود و سعی بلیغ در 
آموزش محمدعلی داشت. پسر تالش مادر را در آموزش خود مهم می شمارد، 
اما بیشــتر پیرو و وابسته به پدر است و در اغلب رمان هایش یاد او را گرامی 
می دارد؛ او که تربیتی مذهبــی دارد، اغلِب روحانیان آثار خود را، با توجه به 
شــخصیت پدر، مثبت تصویر می کند. خشکه مقدس ها را نیز با فنون کالمی 
و اصطالحــات خوِد آنها هجو و نفی می کند- مثــل مباحثة "مال عبدالهادِی" 
گرته برداری شده از سیدجمال، با روحانی نمای متعصب و بی سواِد لنجان، در 
ســر و ته یک کرباس. تصویر اولیه او از خوشبختی، حضور پدری دموکرات 
است که ساده زیستی  و شهامت او در ضدیت با متحّجران، الگوی زندگی پسر 

می شود؛ و لحن پندآمیزش بر سبک تعلیمی و انتقادی وی اثر می نهد. 
جمــال زاده موضوع اغلــب آثار خود را از تجربه هــای دوران کودکی و 
نوجوانی در اصفهان و تهران گرفت، آنســان که گویی هرگز از این سرزمین 
خارج نشده است. از این رو، رمان هایش زندگی نامه وار از کار درآمده اند. دنیای 
دوســت داشــتنِی دوره کودکی ، که امنیت خاطری برای او می آورد و معنایی 
داشــت، با قتل پدر ناگهان از دســت  رفت. غیبت پدر، خأل زندگی اوست؛ 
خألای که بعدها کوشید آن را با افسانه پردازی حول اصفهاِن دوره کودکی اش 
ُپر کند. جدایی از پدر، به عنوان اولین شــکاف دردناک در جوانِی او، کابوس 
ســال های بعد و تعیین کنندة احساسات او می شــود. این دنیای فناشده را در 
قصه های خود حفظ کرد و به آن دلبسته ماند. خود را در حال و هوای اصفهاِن 
به خاطره پیوســته غرق  کرد تا جهان واقعی را فراموش کند. هم از رنج های 
زندگی در ایران می گریزد و هم شیفتة سنت های پسندیدة آن است. آنسان که 
همة عمر از آن می نویسد: رگه ای که اثر به اثر پیش می آید و ویژگِی سبک او را 
می سازد. او دیگر به سرزمین مادری باز نگشت، اما عمدتا خاطره پردازی کرد 
تا شاید ِدیِن خود را به آن ادا کند. حاصل کار نوشتاری اش، برای ما اکنونیان، 

ناآشنا و غریب است و به همین جهت جذابّیت دارد.
محمدعلی تحصیالت مقدماتــی را در مکتب خانه های اصفهان آغاز کرد 
و در مدارس جدید تهران ادامه داد. بعدها، در رمان حســب احوالِی ســروته 
یک کرباس، از رنجی نوشــت که بر اثر شیوة آموزشِی سخت گیرانة مالهای 
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مکتبدار برده بود- رنجی که تا پایان عمر، کابوس خواب هایش بود و باالخره، 
در داستان  »همزه و لمزه«، در اروپا از آن رهایی یافت. 

پدر از جور ظل الســلطان و تعصب آقا نجفی، نمی توانســت در اصفهان 
به موعظه بپردازد و مدام در حال ســفر بود؛ پســر نیز بــه همراه خانواده در 
1282ش/ 1903، به تهران کوچ کرد و به او پیوســت و توانست در مدارس 
جدیِد ثروت، ادب و دارالفنون درس بخواند؛ تا اینکه در 1287ش/ 1908 پدر 
وی را به بیروت فرســتاد، و او توانســت در مدرسة شهر عینطوره که توسط 
کشــیش های الزاریست اداره می شد، تحصیالت خود را به زبان فرانسه ادامه 
دهد. نخســتین بارقه های قریحة ادبی وی در نوشته هایی جلوه کرد که برای 

درج در نشریه دیوارِی این مدرسه پدید آورد. 
وقتی محمدعلی شاه  قاجار )سلطنت 1324ـ1327ق/ 1906ـ1909( در 23 
جمادی االول 1326 مجلس را به توپ بســت و آزادی خواهان را در بند کرد، 
ســیدجمال مخفیانه خود را به همدان رساند تا به عتبات برود، اما در بروجرد 
گرفتار ُعّمال حکومت شــد و به قتل رسید. جمال زاده در بیروت از این واقعه 
باخبر شــد. اندوه ناشی از شکست مشــروطیت و آرمان هایی که نسِل او در 
ســر داشت، قتل پدر، و ترس از محیط استبدادزده و خرافِی ایراِن آن روزگار، 
زخمــی به روحش زد که تا پایان عمــر وی خون چکان ماند. از آن پس، جز 
ســفرهای کوتاه برای مأموریت های »دفتر بین المللی کار«، به وطنی نیامد که 
هم از آن گریزان است و هم غنای فرهنگ و ادبیات آن را می ستاید. شناخت 
ناقص وی از ایراِن پس از مشــروطه، حاصل این ســفرهای کوتاه و بیشتر از 

طریق کتاب ها و خیال ورزی در مورد آن است.
 او در 1289ش/ 1910، بــه قصد تحصیل در دانشــگاه های اروپا، از راه 
مصر به پاریس رفت؛ آنگاه به توصیه ممتازالسلطنه، سفیر ایران، راهی لوزان در 
ســویس شد. اما یک سال بعد در پی تجربة عاشقانه ای که به نخستین ازدواج 
او انجامید، ناچار از بازگشــت به فرانسه شد و تحصیالت خود را در دانشگاه 
دیژون تا مرحلة کســب دیپلم علم حقوق ادامــه داد. او که موفقیت خود را 
مرهــون آموزش های اولیة پدر بود، در غربت نیز از یارِی دوســتان او، مانند 

سیدحسن تقی زاده، برخوردار شد. 


