
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 «میراث صمد بهرنگی»

 اکبر معصوم بیگی

  

خواهیم ببینیم که از پسِ سی سال که از مرگ ی میراث بهرنگی است. میسخن امروز من درباره

گذرد چه عناصری از کار او برای نسل کنونی زنده و چه عناصری مرده است. گذشت بهرنگی می

در این سی اتفاق افتاده، فرصت بسیار زایی که بیش از یك نسل، با این همه رویدادهای توفان

گمان راست است که اگر نویسنده و اثر را در حكم متن دهد. بیخوبی برای ارزیابی به دست می

ی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی پدید آمدن متن را بستر کار در نظر بگیریم و زمینه

ها آن سخن گفت؛ هر متن در زمینه یتوان متن را از بستر و زمینه جدا کرد و دربارهبگیریم، نمی

جا نیست بی رپ ت دارد. با این همه، این سخن نیزهای متعدد و متفاوهای گوناگون معنیو بافت

تواند به یك متن واحد برجستگی ی خاص میی مختلف و نهادنِ متنی در زمینهکه قیاس دو دوره

  خاصی بدهد یا آن را از جلوه و جال بیاندازد.

زیست دارای خصایصی است که اگر آن خصایص را در نظر نگیریم رنگی در آن میای که بهدوره

زیست که هنوز ممكن است در ارزیابی کار بهرنگی دچار خطا شویم. بهرنگی در عصری می

بردند. هنوز اکثریت مردم ایران از سواد درصد جمعیت کشور در روستاها به سر می 75نزدیك به 

گونه تحرك فكری ی هیچفضای سیاسی حاکم بر جامعه اجازه خواندن و نوشتن محروم بودند،

داد. هنوز تا رسیدن به تقسیم کار دقیق فكری ده سال به نیروهای متفكر و فعاالن اجتماعی می

بینید بهرنگی نیز مانند بسیاری از اهل فرهنگ هم نسل خود فاصله باقی بود. از اینجاست که می

است، هم منتقد داستان و شعر و تاریخ، هم ترجمه  نویسنویسد. هم داستانفقط داستان نمی

پردازد، هم تاریخ جهان نویسد، هم به تاریخ مشروطه میکند، هم تاریخ علم برای نوجوانان میمی

کند، هم روستاشناس است و هم هنرشناس و غیره. اما همین عدم تخصص در یك را نقل می



 

 

حال که نویسنده را از کار متمرکز  عین های متعدد و مختلف دری خاص و پرداختن به زمینهرشته

دارد اما چنان فراگیری و جامعیتی به نویسی، باز میدر یك زمینه خاص، مثالً ادبیات و داستان

عدیت شخصیتی نظری و تك بسویه نگری، تنگبخشد که او را از یكشخصیت نویسنده می

بهره است و هم از کلمه بیای به معنای اروپایی ی امروز، که هم از تخصص و کار حرفهنویسنده

  ی اول.دارد. این از نكتهخبر، برکنار نگه میتاریخ و جامعه و سیاست بی

ها، باوری، و پرهیز از تباهیزیست که سالمت نفس، کار، علم و علمبهرنگی در عصری می

سحری، کافی بود تا گشاینده هر شد. صفت علمی، چون باطاللمی« تقدیس»تحسین و بلكه 

های های علم، تاریخ و تولید پارادایم«پارادایم»ها ای باشد. به اصطالح امروزیی بستهدروازه

های بایست در خدمت پیشرفت باشد. یادمان باشد که بسیاری از ارزشچیز میمسلط بودند. همه

هایی، با انقالب مشروطه به ایران هم راه یافت. از عصر روشنگری اروپایی، هرچند با تحریف

ی نفوذ خود را گسترش کوشد دامنهادایم در این است که تا حد امكان میطرف دیگر، خاصیت پار

ها را در برگیرد. یكی از خواص پارادایم تغلیظ است. تسلط یك ی حیطهبخشد و تا حد مقدور همه

اندیشی، تفكر مكانیكی و غلو در اهمیت پارادایم مسلط ی نوعی قالبیپارادایم خاص طبعاً مایه

ای که به تأثیر پارادایم عصر قلم ها به کار نویسندهاندیشیها و قالبیمبالغهاست. و باز طبعاً همین 

ها خالصه نویسنده در همین تأثیرپذیری ی کاررساند. اما باید دید که آیا همهزند آسیب میمی

تواند ی خویش است و طبعاً به ندرت میشود؟ چرا که به قول هگل هنرمند فرزند راستین زمانهمی

ی دیگری را در متنی دیگر در نظر ی نویسندهصر خویش فراتر رود. نمونههای عاز محدودیت

چون و چرای علم و پارادایم علمی است. دانید قرن نوزدهم عصر تسلط بیبگیرید. چنان که می

بخش چیز از علوم انسانی و اجتماعی بگیر تا ادبیات و هنر سخت تحت تأثیر نیروی نجاتهمه

وجو ها و مشكالت مادی و معنوی بشر در علم جستبستبنی رفت از همهاند. راه بیرونعلم

 شود. می



 

 

پرستی بینی و خرافهاندیشی، سیاهپوزیتیویسمْ مذهب مختار عصر است. علم درفش پیكار با کهنه

ی این عصر است. در آن زمان علم ژنتیك ی بزرگ فرانسوی زادهاست. امیل زوال نویسنده

شد. دگاه وراثت و انتقال خونی در نظر گرفته میچیز از دیهنوز چندان پیش نرفته بود و همه

که « ی روگون ماکارخانواده»هایی در بیست جلد دارد زیر عنوان امیل زوال مجموعه داستان

-ی داستاندربردارندهحال که ی بیست جلدی در عیناید. این مجموعهاش را شنیدهالبد وصف

ها یز هست و بسیاری از شخصیتی پیوسته به هم نهای جداگانه است اما داستان دو خانواده

ی روگُنُ ـ ماکار شود. این مجموعه با دارایی خانوادهاشان پیدا میدر داستان دیگر هم سروکله

گیرد. هر بیست داستان وصف شود و با دکتر پاسكال که کتاب بیستم است پایان میشروع می

ای هور است و دورهمش« امپراتوری دوم»ی خاصی است که در تاریخ پرالتهاب فرانسه به دوره

های روگن ی امروزی در مجموعه داستانگیرد. به نظر خوانندهرا در برمی 1870تا  1852از 

ی همّ و غم زوال این است که ثابت کند وراثت و انتقال خصوصیات ارثی از اً همهـ ماکار ظاهر

حال که گیری شخصیت فرد دارد. در عینکننده در شكلپدر و مادر به پسر و دختر سهم تعیین

داند ی دیگر میی تعیین کنندهالبته زوال به تأثیر از کار هیپولیت تن عامل محیط را هم شاخصه

ای است که ی کار او همین مبالغهی امروزی آثار زوال شاید دل آزارترین جنبهـ از نگاه خواننده

شبه به خصوص که حاال معلوم شده است که علم موردنظر زوال ) گرایی او وجود دارددر علم

ی انگلیسی روانكاوی در کار دی. ایچ. الرنس نویسندهی دیگر تسلط . نمونه(علم بوده است

آوردهای روانكاوی در کار است. بسیاری از آن چه الرنس، به تأثیر از فروید، به عنوان دست

ی کار زوال و شود. اما پرسش اینجاست که آیا همهدهد اندکی بعد منسوخ میخود دخالت می

انصافی است اگر شود؟ بیهمین گرایش افراطی به علم و روانكاوی خالصه میالرنس در 

ی دوم قرن نوزدهم و رنگارنگی ی زوال از پاریس نیمههای زندهروایی، توصیفجذابیت

رد الرنس، های او را نادیده بگیریم و فقط به روح عصر توجه کنیم. همین حكم در موشخصیت



 

 

کند. و نیز چنین است حال صمد ، هم صدق می«شاقپسران و ع»و  «فاسق بانو چترلی»خالق 

 بهرنگی. 

های های پیاپی جنبشاقتضای عصر بهرنگی فضای سرد و چولی است که پس از شكست

بندی بند در روستاها، هجوم بیكاران روستایی به شهرها و قطباجتماعی، اصالحات ارضی نیم

است که حتی تصویر کردن بخشی  شدید شهر و روستا چنان فقر سیاهی را بر جامعه تحمیل کرده

شك چیرگی دهد. بیی آن روز ایران به دست میاز این ستم هر روزه، پرهیبی هولناك از جامعه

دهد که در پی روانشناسی فردی قهرمانان خود فضای غالب عصر به بهرنگی مجال آن را نمی

ماعی سایل اجتی می درخشان این آمیزهنمونه)ها بپردازد های شخصی آنباشد و به دلمشغولی

شود که بهرنگی های عصری باعث میگمان برخی تحمیلبی .(و روانشناسی فردی دیكنز است

تردید ی اخالقی ـ اجتماعی خراب کند؛ بیبندی قالبی یا نتیجهگاه داستان خوبی را با فالن پایان

کند که اگر با های بهرنگی تحمیل میهایی را به داستانهای عصری تیپبرخی دیدگاه

 بخشید. ی بسیار بهتری میآمیخت نتیجهت شخصیتی درمیخصوصیا

های عصری است. حل نشان دادن در داستان از قبیل همان تحمیلشك نیست که اصرار به راه

ی شود. برای خوانندهها خالصه نمیی کار بهرنگی در این تحمیلی این احوال، همهاما، با همه

این یا آن فكر اجتماعی یا فلسفی باشد، تواند حاوی امروزی ماهی سیاه کوچولو ضمن آن که می

ی کشف است، اودیسه کنجكاوی سمجی که از کاهلی و آسانگیری «اودیسه»ی نخست در وهله

ی گام در راه نهادن و از نامكشوف نهراسیدن است. به اصطالح زند، اودیسهتن می

اند تا هملتی. ییها قهرمان بهرنگی، یا به سخن بهتر قهرمانان بهرنگی، بیشتر اتللوشكسپیرشناس

گذارند دچار خطا شوند و حتی نقد جان بر سر مطلوب و دهند در راهی که گام میترجیح می

های عملی نكنند. داستانی بیاندیشی را بهانهی خود بگذارند اما تفكر محض و عافیتدلخواسته

  ی دوم.ی اتللوهای یك نسل است. این از نكتهبهرنگی روایت صادقانه



 

 

بندی فقر و غنا در اوج خود بود. اما این زیست که قطبرنگی در عصری میگفتیم که صمد به

ها تأثیر مستقیم نداشت. بهرنگی عمدتاً با عناصر داستان ی نویسندهبندی لزوماً در کار همهقطب

ای به خود جرأت کرد. تا وقتی بهرنگی دست به قلم ببرد کمتر نویسندهکودکان و نوجوانان کار می

ا در عالم فانتزی خوش و خرم و پر تأللو داستان کودکان وارد کند که اگر داد که عناصری رمی

در حكم جنایت نبود، باری کم از جنایت هم نبود. امتیاز بزرگ کار بهرنگی در این است که 

کند و کل آن را متوجه طبقات جغرافیای طبقاتی و فرهنگی داستان کودکان را دگرگون می

 گری که در کار بهرنگی چشمگیر استکند. نكته دیشهری میپناه نشینان بیفرودست و حاشیه

داند. گذرانی نمیی تفنن و سرگرمی و وقتهای عامیانه را فقط وسیلهاین است که بهرنگی افسانه

کند. دهد و از وجوه رمزآمیز و استعاری آن نهایت استفاده را میی امروزی میها جنبهبه افسانه

صادق و با استعداد از پی بهرنگی آمدند و همین امر به  مایه و نیز بسیاری پیروانمقلدان بی

ام به آن اشاره ای را بخشید که در آغاز سخنگونه و اسطورهی شمایلشخصیت بهرنگی آن جنبه

  ی سوم.کردم. این از نكته

ی آخر این که بهرنگی همواره مخاطب را مدنظر دارد. عصر بهرنگی عصر توجه و احترام نكته

جاز شود. اگر محرکتی که مخاطب و مردم را برماند مذموم شمرده می به مخاطب است و هر

گویم که شعر و داستان آن عصر شعر و داستان را به کار ببریم، می« مجلسی»باشیم که اصطالح 

توان آن را بر سر جمع خواند، با مخاطبان گسترده. کسانی از نسل مجلسی است یعنی که می

اند هنوز حالوت آن های انستیتوگوته بودهیا شعرخوانیهای شعر خوشه گذشته که شاهد شب

غرضم بخش )الفِ  شعر و داستان امروز ایران کنند؛ برخن دندان خود حس میها را در بشب

اعتنایی به مخاطب، بریدن از مسائل که به سبب بی (توجهی از شعر و داستان امروز استقابل 

آوری ایران و روی 50و  40ی ماعی دههاجتماعی و پشت کردن به سنت درخشان ادبیات اجت

ستیز است و استعداد خوانده شدن در جمع دهای فكری، اساساً مخاطبهای نامربوط و مبه نظریه



 

 

های سه یا چهارنفری خوانده رسد ساختار کار اقتضای آن دارد که در حلقهرا ندارد و به نظر می

ی سیاه کوچولو، پسرك لبوفروش وچهار ساعت در خواب و بیداری، ماههای بیستشود، داستان

توان برای مخاطبان چندصد نفری خواند و به جمع های بهرنگی را میو بسیاری از دیگر داستان

های دیگر تر از نكتهاهمیتی آخری نه فقط کملذت بخشید. اگر نظر مرا بخواهید این نكته

های تر از جنبهمهای زمانی همسنگ و حتی مهای برههنیست بلكه راستاش را بخواهید در پاره

  دیگر است.

گویم که این عناصر در کار گردم میام را خالصه کنم، به آغاز گفتارم برمیاگر بخواهم سخن

های نیرومندی دست است، یا بهتر بگوییم، مایهنویسی چیرهبهرنگی زنده است: بهرنگی داستان

پرهیزد، راز میهای دی خود دارد. از توصیفهای زنده و روزمرهبرای پرورش و گسترش تجربه

شود: تر میآید به عوالم شهری نزدیكبه کنش و حادثه در داستان توجه دارد و هر قدر جلوتر می

روایی داستان توجه اش، بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری. پیش از هرچیز به جذابیتنمونه

به جرأت  کند امااش دنبال میهایدارد و با آن که فكر اجتماعی مشخصی را در سراسر داستان

های غلوآمیز در برخی از نویسد و حتی گاه چاشنینمی« داستانِ عقاید»توان گفت که می

زند. هیچ گمان به ساختار کار لطمه میافزاید، گیرم بیهای او به گیرایی داستان میشخصیت

داند و از ای از عالم داستان را اعم از مثل، متل، افسانه و اسطوره مصون از تعرض نمیعرصه

  گیرد.الضمیر عصر بهره میاین عناصر برای بیان مافیی همه

  کنم.هایی کردم و اینجا مكرر نمیی کار بهرنگی در متن گفتار اشارهی عناصر مردهدرباره


