
اورولی-جهان کافکایی، جهان پیشا

هرمز دیّار

،[1]به باور یرژی بچکا. آثار کافکا، سوغاتِی داغ و تازه ای بود که صادق هدایت با خود از فرنگ آورد  

با آثار کافکا( ۱۹۳۰ تا ۱۹۲۶)ایران شناِس اهل چک، هدایت در طی دوران تحصیل در بلژیک و فرانسه   

و از آنجا [3]را از روی ترجمه ی فرانسوی الکساندر ویاالت به فارسی برگرداند مسخ هدایت [2].آشنا شد  

  تا۱۹۲۸هدایت قاعدتاً کافکا را در بازه ی زمانی  [4] ترجمه کرده بود،۱۹۲۸را در سال  مسخ که ویاالت

. کشف کرده است؛ یعنی چیزی حدود چهار تا شش سال پس از درگذشت کافکا۱۹۳۰

حال، سال ها طول کشید تا ترجمه  ای از کافکا را در ایران با این .  از اروپا بازگشت۱۹۳۰هدایت در سال   

به سرپرستی پرویز ناتل خانلری ظاهراً این سخن  با تأسیس مجله ی۱۹۴۳سرانجام در سال . منتشر سازد  

، مجله ای مترقی بود که در آن ادبیات مدرن غرب به انتشار می رسید و خانلری کهسخن .فرصت مهیا گشت  

هدایت در. دعوت به همکاری کرد سخن از قبل با توانایی های هدایت آشنایی داشت، از او برای تدوین  
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در. منتشر ساخت سخن را در دوره ی نخست مجله ی مسخ (۱۹۴۳) ۱۳۲۲فاصله ی ماه های خرداد تا اسفند   

را به ترتیب گراکوس شکارچی و شغال و عرب و دو داستان جلوی قانون حکایت( ۱۹۴۴)تابستان سال بعد   

  بود۱۹۴۳بنابراین، اولین بار در سال . به چاپ رسانید سخن (۱۹۴۶)و سوِم ( ۱۹۴۵)در دوره های دوم 

جاری شد، با کافکا سخن که خواننده ی ایرانی از طریق کلماتی که از سرانگشتان هدایت بر اوراق مجله ی  

.آشنا گشت

ژاپنی ها در. ، نخستین ترجمه ی غیراروپایی از این اثر پرآوازه بودمسخ از قرار معلوم، ترجمه ی هدایت از  

اما ترجمه ی.  حیث، فضل تقدم با آنان است را منتشر ساختند و از این محاکمه  ترجمه ی ژاپنی۱۹۴۰سال   

نیز در مسخ ترجمه ی ترکی. بیرون نیامد( دوازده سال پس از ترجمه ی هدایت) ۱۹۵۵تا سال  مسخ ژاپنی  

کافکا را به مسخ بدین ترتیب، احتماالً هدایت نخستین کسی است که [5]. به انتشار رسید۱۹۵۵همان سال   

.زبانی غیراروپایی ترجمه کرده است

در. به هر روی، با انتشار آثار کافکا در ایران، آرای متقابل پیرامون اندیشه های او در ایران شکل گرفت  

می شود طور دیگری هم»دریافت که  مسخ عالم ادبیات، همان طور که گابریل گارسیا مارکز با خواندن  

اما در اینکه به طور مشخص چه نویسندگانی،. ، کافکا راه متفاوتی جلوی نویسندگان ایرانی باز کرد«نوشت  

فی المثل، جالل آل احمد در. در کدام یک از آثار خویش، متأثر از کافکا بوده اند، وحدت نظری وجود ندارد  

سرتاسر زندگی ام میان»که  بوف کور نوشته، با استناد به این عبارت از( ۱۹۵۱) ۱۳۳۰مقاله ای که در آذر   

کافکا می داند و می نویسد( قلعه) قصر را تلویحاً مقتبس از بوف کور ،«چهار دیوار گذشته است :

در زبان هدایت چه مفهومی دارد؟ اگر نه« دیوار»این ... این است محیطی که هدایت در آن می زیسته  

کافکا بیابیم، دست کم این قدر( قلعه ی)هدایت و ( چهاردیواری)... از نظر فلسفی شباهتی میان این   

[6].و نشانه ای از محیط تنگ سال های دیکتاتوری بدانیم( سمبل)هست که آن را رمزی 

صرف نظر از اینکه کدام [7].و هوشنگ پیمانی در نقدی تند و جدلی، همین قیاس را به باد انتقاد می گیرد  

 طرف درست می گوید، این ماجرا نشان می دهد که بحث مقایسه ی آثار کافکا با نوشته های هدایت در همان

چند سال بعد، هوشنگ گلشیری، نویسنده ی نامدار. سال های نخست آشنایی ایرانیان با کافکا داغ بوده است  

 ایرانی، درباره ی یکی از رمان های خود اظهارنظری کرده است که می تواند عیار دیگری از میزان

ی  بره همه ی هراسم از این است که: »او می گوید. تأثیرپذیری نویسندگان ایرانی از کافکا به دست دهد  

[8].«کافکا شود قصر ، نسخه ی بدلگمشده ی راعی

مطالب باریک بینانه ای نیز در خصوص چگونگی آیندگان  با۱۳۴۸گلشیری در طی گفت وگویی در بهمن   

به هرتقدیر، کافکا جای خود را در میان مخاطبان ایرانی [9].ایجاد فضای وهمی در آثار کافکا ارائه داشت  

جمع... عکس های ماکسیم گورکی یک شبه از روی دیوارهای»باز کرد و به قول یکی از نویسندگان ایرانی،   
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حاال آقای کافکا، با آن صورت تکیده و. شد و به جای آن، یکی دو تصویر بزرگ از کافکا و کامو باال رفت  

[10]... .«نگاه می کرد... چشم های نافذ سیاه، از باالی دماغِ تیغ کشیده و باریک و قلمی اش

 می شود»دریافت که  مسخ در عالم ادبیات، همان طور که گابریل گارسیا مارکز با خواندن 

.، کافکا راه متفاوتی جلوی نویسندگان ایرانی باز کرد«طور دیگری هم نوشت

، مقدمه ای که«پیام کافکا»صدای این مخالفت ها در بخش هایی از . کافکا اما مخالفینی نیز در ایران داشت  

پیام. »کافکا نوشت، پژواک یافت گروه محکومین  بر ترجمه ی حسن قائمیان از۱۹۴۸هدایت در سال   

هدایت در این مقدمه. عالوه بر معرفی اندیشه های کافکا، دفاعیه ای از او در برابر آن مخالفان بود« کافکا  

هرگاه برخی: »، پاسخی آتشین بدهد«برای کافکا چوب تکفیر بلند می کنند»مجال یافت تا به کسانی که   

برای این است که کافکا[11]به طرف کافکا دندان قروچه می روند و پیشنهاد سوزاندن آثارش را می کنند  

 دل خوش ُکنک و دستاویزی برای مردم نیاورده، بلکه بسیاری از فریب ها را از میان برده و راه رسیدن به

[12].«بهشت دروغی روی زمین را بریده است

و« دل خوش ُکنک»و ظاهراً مقصود هدایت از  [13].به باور کاتوزیان، مخاطب این جمالت حزب توده  بود  

همان. هدایت نقطه قوت کافکا را در ایدئولوژی گریزی او می دانست. همان ایدئولوژی بود« دستاویز»  

می توان. امتیازی که اندیشمندانی مثل آلبر کامو ــ برخالف سارتر ــ و خود هدایت از آن برخوردار بودند  

.گفت که به باور هدایت، کافکا در سمت درست تاریخ ایستاده بود

 کافکا در سال های پایانی سده ی نوزدهم بالید و در سال های آغازین سده ی بیستم درخشیدن گرفت؛ در

 بحبوحه ی دورانی که قصرهای پرجالل ادیان فرومی ریخت و کاخ های پرطمطراق ایدئولوژی های نوین و

برعکس، از ساختارهای معیوب و فاسد قدرِت. اما کافکا به این سراب ها دل نبست. پُرنوید قد برمی افراشت  

 اداری و هزارتوی تیره وتار بوروکراسی پرده برداشت و پیامدهای خونین آن را برای بشر، به طرزی

در اینکه کافکا را می توان نویسنده ی سیاسی قلمداد کرد یا خیر، هنوز مناقشه باقی. شگفت، پیش بینی کرد  

اما برخی از آثار او را می توان سرچشمه ی الهام و اقتباس نظریه پردازان سیاسی دانست؛ به ویژه دو. است  

قصر و محاکمه :رمان بلند و ناتمام او .

***

[14].بی آنکه خطایی از او سر زده باشد، یک روز صبح بازداشت شد... یوزف کا

است که امروزه مثالی کالسیک از توصیف بازداشت های بی جهت در محاکمه این، جمله ی آغازین رمان  

یوزف کا، کارمند بانک است که صبح روز سی اُمین زادروز خود. نظام های تمامیت خواه تلقی می شود  

اجازه نداریم دراین باره به شما: »وقتی از جرمش می پرسد، بازرس به او می گوید. بازداشت می شود  

یوزف کا. بااین وصف، بازرس اعالم می کند که او آزاد است به هرجا می خواهد، برود [15].«بگوییم  
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ازاین پس کا: »به قول سیاوش جمادی. ظاهراً آزاد است اما انتظار دادگاه، زندگی را به کام او تلخ می سازد  

کا می تواند به زندگی... می تواند به زندگی سابق خود ادامه دهد و درواقع اوست که به دنبال محکمه می دود  

درست همانند کسی که موقتاً با وثیقه آزاد [16].«سابق ادامه دهد اما تشویش در این زندگی رخنه کرده است  

.شده اما درواقع، این آزادی، لحظه شمار فرارسیدن روز حبس او را به کار می اندازد

درعین حال، او کم کم. کا را در روز تعطیل به دادگاهی عجیب، با شرایطی اسکیزوفرنیک، فرامی خوانند  

و در اصل [17]«.وکالی مدافع معموالً اجازه ندارند در بازجویی ها حضور بیابند»متوجه می شود که   

شیوه ی این دستگاه»افزون بر این، او درمی یابد که  [18].دادگاه هیچ وکیل مدافعی را به رسمیت نمی شناسد  

جریان دادرسی»و  [19]«قضایی حکم می کند مردِم نه فقط بی گناه بلکه همچنین ناآگاه محکوم شوند  

کا به نحوی درخشان [20].«به طورکلی نه فقط از عموم مردم، که از خود متهم نیز پنهان نگه داشته می شود  

سرانجام کا در شب [21].«یک جالد به تنهایی می تواند جایگزین کل دادگاه شود: »چنین نتیجه می گیرد  

 سی ویکمین زادروز خود، بی آنکه محاکمه یا حتی تفهیم اتهام شود، در یکی از معادن متروکه ی پیرامون

.شهر به دست دو مأمور ویژه به قتل می رسد

 در آن هنگام این.  آن را به پایان برد۱۹۱۵کرد و در سال  محاکمه  بنا به نوشتن۱۹۱۴کافکا در اوت 

 حدود چهار دهه ی بعد در زادگاه کافکا، پراگ، هرازچندی. شیوه ی بگیروببند هنوز وجود خارجی نداشت

 گویی زمین دهان باز می کرد و هیوالیی نامرئی با یکی از بازوهای بلند خود. یکی از اهالی غیبش می زد

 ِهدا مارگلیوس کووالی،. بعداً می فهمیدند که طرف بازداشت شده. قربانی را به گودالی عمیق فرومی کشید

 همسر یکی از کارمندان عالی رتبه ی حکومت کمونیستی چکسلواکی ــ که بعدها همسرش در خالل ماجرای

  در۱۹۵۱ و ۱۹۵۰رودلف اسالنسکی محکوم و اعدام شد ــ درباره ی بازداشت های سال های 

:می نویسد پراگ

 کافکا در مقام اهل بصیرت، بی آنکه چیزی دیده باشد، واقعه را از پیش: »برشت می گوید

 بدین ترتیب، برشت کافکا را نویسنده ای می داند که دارای خصلتی.« تشخیص داده است

.پیامبرانه است

 اولش خیلی ها خوش بین بودند و می گفتند حتماً اشتباهی شده، چند سؤال از یارو می پرسند و زود

بعید. هاست که او را می شناسیم سال: می گفتیمآنگاه وقتی طرف بالفاصله آزاد نمی شد، . آزادش می کنند  

اند تا حزب ها راه انداختهاست که غربی  حتماً دسیسه ای است، توطئه ای. است آدم خیانت کاری باشد  

و عاقبت، وقتی باز هم از طرف خبری. کمونیست را تضعیف کنند و به مردم شریف ما اتهام بزنند  

تازه. نمی شد، دهانمان را می بستیم و تنها واکنشمان این بود که مبهوت و ترسیده، سکوت اختیار کنیم  

یک توطئه شده ایم، منتها ها به فکرشان می رسید که درحقیقت، ما قربانی آن وقت بود که بعضی  

ها نبودای که به احتمال قوی کار غربی توطئه  .
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او بی آنکه بداند»توصیف کافکا از حوادث آینده بسیار دقیق و روشن بود، طوری که به قول والتر بنیامین،   

کافکا در مقام اهل بصیرت،: »برشت نیز می گوید [22]«.امروز چه می گذرد، می دانست فردا چه خواهد شد  

بدین ترتیب، برشت کافکا را نویسنده ای.« بی آنکه چیزی دیده باشد، واقعه را از پیش تشخیص داده است  

[23].می داند که دارای خصلتی پیامبرانه است

 این پیش نگری ها تا اندازه ای دقیق بود که برخی از خوانندگان آثار او در نیمه ی سده ی بیستم گمان می کردند

فی المثل آنا آخماتووا، شاعر و نویسنده ی. که با خواندن رمان های او گویی سرگذشت خود را می خوانند  

 ناراضی روس که همسر سابقش را در دوره ی استالین اعدام کردند و پسرش را روانه ی اردوگاه های کار

[24].«کافکا برای من و درباره ی من نوشته»ساختند، در گفت وگو با آیزایا برلین گفت که 

سالگی از۲۵ایوان کلیما که در پراگ بزرگ شد و از دانشگاه همان شهر لیسانس ادبیات چک را گرفت، تا   

بااین حال، او نیز وقتی در. اساتید او از هم شهری پرآوازه ی خود نام نمی بردند. فرانتس کافکا هیچ نمی دانست  

با جان و زندگی من آمیخته... پیام آن: »کافکا آشنا شد، نوشت سرزمین محکومان  با داستان۱۹۵۷سال   

[25].«بود

 با همه ی این شواهد آیا می توان نوشته های کافکا را در زمره ی آثار پیشگویان به شمار آورد؟ پاسخ بسیاری

 سردسته ی این افراد ماکس برود است؛ رفیق گرمابه و گلستان. از ستایشگران کافکا به این سؤال مثبت است

 ماکس. کافکا و همان کسی که نیک بختانه به وصیت او مبنی بر سوزاندن آثار منتشرنشده اش عمل نکرد

 آن در دسترس است، در پاسخ به پرسش فوق با قاطعیت کافکا را یک ویدئوی برود طی گفت وگویی که

 توصیف محاکمه برود تا آنجا پیش رفت که پوشش مأمورانی را که کافکا در ابتدای رمان. پیشگو دانست

 می کند ــ لباس تنگ و مشکی با جیب ها و دکمه های فراوان ــ با لباس مأموران نازی مشابه دانست که در

.وجود خارجی نداشتند( ۱۹۱۴) محاکمه زمان نگارش

او می نویسد. از سوی دیگر، هانا آرنت درباره ی این گونه پیشگویی ها تفسیر متفاوتی دارد :

اساسی ترین و زنده ترین بخش واقعیت بود، این نبوغ غریب( کافکا)از آنجا که اندیشیدن در نظر او   

 خود را چنان پرورانده بود که بتواند واقعیت را پیش گویی کند؛ سرشار از حوادث نامنتظره و

[26].پیش بینی ناشدنی، به طوری که هنوز پس از چند دهه ما را از شگفتی باز نداشته اند

آنچه را که ــ به اصطالح ــ پیشگویی های کافکا می نامیم،: »چنین توضیح می دهد دیگر و در جای  

».چیزی نبود مگر واکاوی متیِن ساختارهای پوشیده ای که امروزه آشکار شده است

 بررسی دقیق تر آثار آرنت نشان می دهد که او برای نوشته های کافکا اهمیت ویژه ای قائل است؛ چیزی بیش

برای نمونه،. از صرف استنادکردن به آثار او که به مناسبت، در مواضع مختلفی از کتاب هایش دیده می شود  

، مقدمه ی اثر را بر اساس تمثیلی از کافکا پی می ریزد و آن را به تفصیلمیان گذشته و آینده آرنت در کتاب  
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تمثیل های او واقعی اند و: »در همان جا آرنت درباره ی تمثیل های کافکا چنین می نگارد [27].شرح می دهد  

 شاید از این جنبه در ادبیات بی همتا باشند؛ همچون پرتوهای نور در امتداد و ِگرد رخداد افکنده می شوند،

 نموِد ظاهری آن را روشن نمی کنند بلکه همچون اشعه ی ایکس توان عریان کردن ساختار درونی رخداد را

[28]...«دارند

ی درونی یا پوشیده ای تأکید می ورزد که آثار کافکا«ساختارها»در اینجا نیز همانند نقل قول پیشین، آرنت بر   

آیا این ساختارها همان ساختارهایی است که اساس نظام های تمامیت خواه را شکل. از آن پرده برداشته است  

 می دهد؟ آیا آرنت نظریه ی خود را درباره ی نظام های تمامیت خواه با الهام از آثار کافکا صورت بندی کرده

است؟

.این پرسش ها به همان اندازه که وسوسه انگیزند، میزان بیشتری از حزم و احتیاط را طلب می کنند

 در دهه های اخیر برخی از اندیشمندان، از جمله برایان دنوف، استاد علوم سیاسی، به این نتیجه رسیده اند که

 .هانا آرنت عناصر کلیدی نظریه ی خود درباره ی حکومت های تمامیت خواه را در نوشته های کافکا یافته است

:می نویسد« آرنت، کافکا و سرشت توتالیتاریسم»با عنوان  مقاله ای دنوف طی

 قصر، و محاکمه پیداست که کافکا در طی فاصله ی هشت ساله ی میان نگارش

 پیام. اعتمادبه نفس بیشتری به دست آورده و قهرمان رمانش دل دارتر شده بود

 ، که مقاومت،«ضرورت»کافکا اینک نه یأس و حرمان و زانوزدن در برابر 

.پیگیری و پیروزی بود

آنچه. استفاده ی آرنت از ادبیات به طورکلی، و آثار ادبی کافکا به طور خاص، بر کسی پوشیده نیست  

.ناشناخته باقی مانده است، ِدین نظری آرنت به کافکا است؛ به ویژه درباره ی نظریه ی توتالیتاریسمش  

 دقیقاً در همان زمانی که آرنت سرگرم نوشتن و اندیشیدن درباره ی سرشت توتالیتاریسم بود، در دریای

در اواخر دهه ی« شوکن بوکز»آرنت در مقام ویراستار ارشد انتشارات . آثار کافکا غوطه  می خورد  

، در انتشار آثار کافکا در ایاالت متحده دستی داشت و در ترجمه ی انگلیسی جلد دوم۱۹۴۰  

در خالل همان سال ها بود که آرنت بسیاری از مقاالتی را نوشت که. یادداشت های کافکا مساعدت  کرد  

به باور من، آرنت بسیاری از عناصر کلیدی. درآمد خاستگاه های توتالیتاریسم عاقبت به شکل  

، درباره اش نوشته، در داستان های کافکاخاستگاه های توتالیتاریسم تمامیت خواهی را که در کتابش،  

.یافته است

ــ یکی از امپریالیسم هانا آرنت در موضعی از کتاب. اما بگذارید سرنخ را در خود آثار آرنت بیابیم  

به بررسی تفاوت میان دو امپراتوری استبدادی خاستگاه های توتالیتاریسم ــ بخش های سه گانه ی  

به باور آرنت، در این گونه امپراتوری های. مجارستان می پردازد-روسیه ی تزاری و امپراتوری اتریش  
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برخالف قانون که می شود آن را به اشخاص معین یا مجامع. چندملیتی، حکم فرمان می راند نه قانون  

احکام در هر مورد نه به. قانون گذاری منتسب کرد، حکم یا احکام، همواره بی نام ونشان است  

حاکمیت بوروکراتیک برای امپراتوری های بزرگ با جمعیت های. دلیل آوری نیاز دارد و نه به توجیه  

 ناهمگون این امتیاز را داشت که احکام، برخالف قوانین، بُّرا و سریع التأثیر بودند و بی توجه به تنوع

در چنین شرایطی هیچ تفسیری از احکام و فرامین وجود ندارد و. آداب ورسوم محلی اِعمال می شدند  

در چنین بستری است که دو عقیده ی شبه عرفانِی. همه چیز به حساب تصادف یا تقدیر گذاشته می شود  

اما در این [29].نخست، باور به قداست دودمان های سلطنتی و دوم، تقدیرباوری: موازی رشد می کند  

میانه نقش کافکا چیست؟

 مجارستان بود، می زیست و چنان که آرنت-کافکا در پراگ که در آن هنگام بخشی از امپراتوری اتریش

:می نویسد

.به بهترین نحو با شکل حاکمیت بوروکراسی آشنایی داشت[ کارمند شرکت بیمه]کافکا به دالیل شغلی   

این تقدیرباوری کسانی را در بر می گرفت که در زندگی: به خوبی از این تقدیرباوری آگاه بود  

 روزمره ی خود به ناگزیر گرفتار حاکمیت تصادف اند، یعنی گرفتار آن چیزی اند که آن را فقط تصادف

از آنها هیچ کاری هم برنمی آید، مگر اینکه به آنچه عقالً قابل فهم نیست، اهمیتی. می توانند انگارند  

یکی از موضوعات اصلی در رمان های... فراانسانی ببخشند تا بتوانند آن را به لحاظ انسانی تحمل کنند  

[30]...کافکا هجِو تقدیرباوری است

کافکا نشان می دهد که حاکمیت بوروکراتیک بر زندگی مردماِن تحت امر قصر و محاکمه در هر دو رمان  

مردم بسنده می کند و« ظاهری»منتها، چنان که آرنت می نویسد، این استیال به سرنوشت . خود استیال دارد  

«تمام امور»پس از جنگ جهانی است که نظام بوروکراتیک در « بوروکراسی های توتالیتر»تنها در   

.، به یک اندازه بی رحمانه دخالت می کند[ذهنی]شهروندان، اعم از خصوصی و عمومی، ظاهری و درونی   

مجارستان که کافکا در آن می زیست، برخالف-به بیان دیگر، بوروکراسی حاکم بر امپراتوری اتریش  

بینجامد و بتواند مهار روح،« بوروکراسی توتالیتر»بوروکراسی روسیه، به حدی تکامل نیافته بود که به   

 روان و ذهنیت شهروندان را به کلی در اختیار بگیرد؛ اما آن قدر شکل گرفته بود که شخص تیزبینی مانند

شاید اگر کافکا در. و هنر کافکا نیز در همین بود [31].کافکا عناصر بنیادین و پیامدهایش را درک کند  

رفته رفته داشت در آن متبلور می شد، فضای« بوروکراسی توتالیتر»امپراتوری روسیه می زیست که   

-به این اعتبار، می توان جهان کافکایی را جهان پیشا. رمان هایش به مرز جهان اورولی نزدیک می شد

.اورولی دانست

***
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مرگ زودهنگامش در سال. را آغاز کرد قصر ، کافکا نگارش رمان۱۹۲۲دقیقاً صد سال پیش، در سال   

یک دهه بعد استالین تصفیه ی بزرگ خونین را در. را به پایان برساند قصر  به او امان نداد که۱۹۲۴  

  ی کافکا می خوانیم، آغاز شد؛محاکمه شوروی به راه انداخت و بگیروببندهایی نظیر آنچه در رمان 

در همان اوان، هیتلر پیشوای آلمان شد،. دادگاه های نمایشی به راه افتاد و صدهاهزار قربانی گرفت  

سرزمین هولوکاست را طراحی کرد و به یاری مأموران نازی، میلیون ها انسان بی گناه ــ نظیر آنچه در  

ساختارهای نامیمونی. کافکا دیده می شود ــ از جمله هر سه خواهر کافکا را به کام مرگ فرستاد محکومان  

، عاقبتمحاکمه یوزف کا، قهرمان کافکا در رمان. که کافکا از پیش می دید، اینک از پرده بیرون آمده بودند  

، قدم هایی به جلوقصر اما کا، قهرمان رمان. در برابر ضرورت این ساختارها به زانو درآمد و تسلیم شد  

چشم برخی از اهالی دهکده را گشود و: »هانا آرنت به قول برداشت، ستیز کرد و سماجت به خرج داد و  

 سلوکش به آنان آموخت که حقوق انسانی ارزش مبارزه کردن را دارد و قانون قصر، قانونی الهی نیست و

».درنتیجه می توان به آن حمله بُرد

، اعتمادبه نفس بیشتری به دستقصر و محاکمه پیداست که کافکا در طی فاصله ی هشت ساله ی میان نگارش  

پیام کافکا اینک نه یأس و حرمان و زانوزدن در برابر. آورده و قهرمان رمانش دل دارتر شده بود  

، که مقاومت، پیگیری و پیروزی بود«ضرورت» .

( بود. یان ریپکا۱۹۶۸-۱۸۸۶( از شاگردان ایران شناس شهیر یان ریپکا )۲۰۰۴-۱۹۱۵یرژی بِچکا ) ]1[  

 در تهران با گروه »َربعه« و صادق هدایت آشنا شد و طی مقاالتی، هدایت و بزرگ علوی را به جهان

.غرب معرفی کرد. او از دوستان صادق هدایت به شمار می آمد و با وی نامه نگاری داشت

۵۱۴، ص۶۰ و ۵۹(، تیر و مرداد، ۱۳۶۸) چیستا ماهنامه ی ]2[ .

  از طریق۱۳۲۰امینی نجفی نظری متفاوت با بچکا دارد. به باور او، هدایت در سال های پس از شهریور 

:مطبوعات فرانسوی با کافکا آشنا شد. بنگرید به

۳۷، ص۳۴(، دی، ۱۳۷۱) ِکلک ماهنامه ی .

( هدایت۱۳۲۰ )۱۹۴۰کاتوزیان نیز می نویسد: »هیچ نشان کتبی یا شفاهی ای از اینکه پیش از سال های   

».نامی از کافکا شنیده و چیزی از او خوانده باشد، در دست نیست

۱۱۲. تهران: مرکز، صهدایت بوف کوِر ی درباره (۱۳۹۹محمدعلی همایون کاتوزیان ) .

.با وجود این، نمی توان اشاره ی یرژی بچکا را نادیده گرفت

۵۹۷، ص۳۹. ایران نامه (، فصلنامه ی۱۳۷۱نسرین رحیمیه ) ]3[ .

]4[ Patrick O Neill )2014(, Transforming Kafka: Translation Effects, 

Toronto: university of Toronto Press, p. 19.
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]5[ Transforming Kafka: Translation Effects, p.29.

: عرضه شد؛ بنگرید به۱۹۷۹آن در  چینی  و برگردان۱۹۵۷در  مسخ ترجمه ی ُکره ای

Transforming Kafka: Translation Effects, p.29.

۱۶-۱۵(، ص۲۰۱۹. شرکت کتاب )هفت مقاله ]6[ .

، تهران: بی نا، صصحیح و دانسته قضاوت کنیم: راجع به صادق هدایت (۱۳۴۲هوشنگ پیمانی ) ]7[

۳۹۲.

۱۲۱۸. تهران: چشمه، ص۳ج صد سال داستان نویسی ایران، (۱۳۷۷حسن میرعابدینی ) ]8[ .

.همان ]9[

:قطعه ای از داستان »غریبه و اقاقیا« نوشته ی علی اصغر شیرزادی به نقل از ]10[

۶۶۴ )داستان های پسامدرن(. تهران: نیلوفر، ص۳، جداستان کوتاه در ایران (۱۳۹۶حسین پاینده ) .

این قسمت از نوشته ی هدایت محتمالً راجع است به عنوان مقاله ی پی یر فوشری، نویسنده ی چپ  ]11[

فرانسه که در آن سال ها نوشت »آیا باید کافکا را سوزاند؟« ُطرفه آنکه در ایران نیز کتابی با عنوان مشابه 

:به انتشار رسید

. تهران: آپاداناآری، بوف کور هدایت را باید سوزانید (۱۳۳۵ حسن قائمیان ) .

۱۵. تهران: جامه دران، صگروه محکومین ( »پیام کافکا«،۱۳۸۳صادق هدایت ) ]12[ .

. ترجمه ی فیروزه مهاجر. صادق هدایت، از افسانه تا واقعیت (۱۳۷۲محمدعلی همایون کاتوزیان ) ]13[

۲۱۷تهران: طرح نو، ص .

۱۳. ترجمه ی علی اصغر حداد، تهران: ماهی، صمحاکمه (۱۳۸۷فرانتس کافکا ) ]14[ .

۱۵همان، ص ]15[ .

۱۲۴. تهران: ققنوس، صسیری در جهان کافکا (۱۳۹۶سیاوش جمادی ) ]16[ .

۱۱۸، صمحاکمه ]17[ .

۱۱۵همان، ص ]18[ .

۵۶همان، ص ]19[ .

۱۱۸همان، ص ]20[ .

۱۵۱همان، ص ]21[ .

. ترجمه ی کوروش بیت سرکیس، تهران: کافکا به روایت والتر بنیامین (۱۴۰۰هرمان شوپن هویزر ) ]22[

۱۱۹ماهی، ص .

۲۰۲-۱۷۶همان، صص ]23[ .

۱۶۰. ترجمه ی رضا رضایی، تهران: ماهی، صذهن روسی در نظام شوروی (۱۳۹۸آیزایا برلین ) ]24[ .
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۱۸۵ترجمه ی خشایار دیهیمی، تهران: نی، ص .روح پراگ (۱۳۹۸ایوان کلیما ) ]25[ .

. ترجمه ی سعید مقدم، سیاسی ی هشت تمرین در اندیشه: میان گذشته و آینده (۱۴۰۰هانا آرنت ) ]26[

۱۹تهران: اختران، ص .

نیز به تفصیل توضیح می دهد. بنگرید به حیات ذهن آرنت همین تمثیل را در کتاب ]27[ :

. به بعد۲۹۹. ترجمه ی مسعود علیا، تهران: ققنوس، صحیات ذهن (۱۳۹۸هانا آرنت )

۱۶، صمیان گذشته و آینده ]28[ .

:بنگرید به ]29[

۲۷۸-۲۷۱. ترجمه ی مهدی تدینی، تهران: ثالث، صصامپریالیسم (۱۳۹۸هانا آرنت ) .

۲۷۸همان، ص ]30[ .

۲۸۰-۲۷۷همان، صص ]31[ .

سایت آسو
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