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افسانه فرقدانی

برخی کتاب ها و بعضــی از رمان ها 
تاریخ مصرف ندارند و متعلق به یک دوره 
و زمان و حتی جامعه خاص نیســتند. 
نویسندگانی که به روح انسان می پردازند 
و بی قضــاوت آن را واکاوی می کنند، 
داســتان هایی برای تمــام دوران ها 
می نویسند. نویسندگانی که به تمام ابعاد 
وجود انسان می پردازند، داستان هایی 
برای تمام جوامع می نویســند. از این 
روی می توان این داستان ها را بارها و به 
تمام زبان-ها خواند و با آن ها این همانی 
کرد. این گونه داستان ها معموال از روح 
زمانه خود پیشتر می روند و با ایجاد نوعی 
آگاهی در جامعه زمینه های بروز و ظهور 
انقالب فکری در میان مردم را به وجود 
می آورند. اگر چه ممکن است در برخی از 
شرایط و جوامع با قهر و خصومت روبه رو 
شوند، اما این داستان ها که زاییده فکر 
بزرگ خالقان خود هستند، در مکان و 
زمان مناسب جایگاه خود را بازمی یابند 
و پیام خود را به مردم می رسانند. آناتول 
فرانس از جمله این نویسندگان بزرگ 
است که در ایران چندان شناخته شده 
نیســت؛ از این روی و با توجه به آن چه 
این روزها شاهد آن هستیم که قضات 
روزگاری حق به جانب، امروز در جایگاه 
محکوم و متهم قرار گرفته اند و خطاکاری 
آن ها نه در اعمال مجرمانه کوچک که در 
اتهامات بزرگی محرز شده است؛ بر آن 
شدیم تا صفحه کتاب این شماره روزنامه 

را به او اختصاص دهیم. 
آناتول فرانس نویسنده قرن نوزدهم 
و بیستم اســت، اما اکثر داستان هایش 
حول محور تقدس زدایی از دستگاه قضا 
می چرخد و توانسته با به تصویر کشیدن 
تمامی ابعاد وجودی یک انسان، در هر 
مقام و موقعیتی، داستان هایی جاودانه 
برای تمام دوران خلــق کند. ضروری 
اســت که اگر او را نخوانده ایم، سری به 
داستان هایش بزنیم و آن ها را بخوانیم 
تا دریابیــم که داســتان هایش تاریخ 
مصرف ندارند، به ویژه برای جامعه امروز 

ما. از این میان کتاب »دســتفروش در 
دادگاه« ترجمه ای از مجموعه داستان 
»کرنکبیی« از این نویسنده کالسیک 
برنده نوبل ۱۹۲۱ است که حول موضوع 
عدالت و نظام قضایی فرانســه در اواخر 

قرن نوزدهم می گردند.
اندکی درباره آناتول فرانس

آناتول فرانــس، ۱۶ آوریل ۱۸۴۴ 
متولد شد. اسم حقیقی او، آناتول فرانسوآ 
تیبو و فرزند کتاب فروشی به نام فرانسوآ 
نوئل تیبو بود. پدر او از خانوادۀ بســیار 
فقیری بود که پس از ســال ها تالش، 
صاحب کتاب فروشــی معروفی به نام 
نوئل فرانس شد. کتاب فروشی و محل 
ســکونت خانوادۀ آناتــول فرانس در 
یک جا قرار داشت. مادر او آنتوانت گاال 
پیش از ازدواج با نوئل فرانس، بیوۀ یک 
داروســاز بود. در سال ۱۸۶۶ پدرش در 
حالی که بیمار بود، از آنجــا که آناتول 
فرانس تمایلی به عهده دار شــدن ادارۀ 
کتاب فروشی نداشت، کتاب فروشی را 
به حراج گذاشت. آناتول فرانس در سال 
۱۸۷۷ ازدواج کرد و در شهر نویی مستقر 
شــد. ثمرۀ این ازدواج، تولد دخترش 
»سوزان« در سال ۱۸۸۱ بود. این ازدواج 

تا سال ۱۸۹۲ دوام داشت.
آناتول فرانس چون اکثر نویسندگان 
قرن نوزدهم، زندگی خود را با شاعری 
آغاز کــرد. او بین ســال های ۱۸۸۳ تا 
۱۹۲۲ آثار فراوانی خلق کرد. انتشــار 
»داســتان زنبور« در ســال ۱۸۸۳ با 
اســتقبال فراوانی روبه رو شــد. رمان 
»جزیره پنگوئن ها« در ســال ۱۹۰۷، 
»زندگی ژاندارک« در دو جلد در سال 
۱۹۰۸ که سالیان زیادی را برای نوشتن 
آن ســپری کرده بود، کتاب »خدایان 
تشــنه اند« در ســال ۱۹۱۲ و داستان 
»زندگی در گل« در سال ۱۹۲۲ از آثار 
به یاد ماندنی او هستند. او در سال ۱۹۲۱، 
برندۀ جایزۀ نوبل ادبیات شــد و در ۱۰ 
دسامبر همان ســال به این مناسبت 
سخنرانی به یادماندنی را در استکهلم، 
پیرامون آیندۀ اروپا ارائــه کرد. او از ۲۲ 
ژانویه سال ۱۸۹۶ عضو آکادمی فرانسه، 
نهاد عالی علمی و ادبی این کشور، شد. 

گر چه او در ســال ۱۹۰۰، از این سمت 
کناره گیری کرد، اما پس از اتمام جنگ 
جهانی اول دوباره به این عضویت ادامه 
داد تا پس از مرگش جایــگاه او به »پل 

ورلن«، شاعر مشهور فرانسوی، برسد.
آناتول فرانس، عالوه بر نویسندگی، 
در زمینۀ سیاسی و اجتماعی نیز فعال 
بود. او از ســال ۱۸۸۶، به طور مستمر، 
ســتون »زندگی در پاریــس« را که 
درخصوص وقایع روز بــود، در روزنامۀ 
لوتام منتشر کرد. در سال ۱۹۰۲، از قانون 
جدایی دولت از کلیسا، حمایت فراوان 
کرد. در قضیۀ دریفوس که نمونۀ مهمی از 
اشتباهات قضایی در تاریخ قضایی فرانسه 
اســت، آناتول فرانس، در صف برخی از 
روشنفکران هم عصر خود، برای تبرئۀ 
دریفوس تالش زیادی داشت و در این راه 
از نگارش مقاالت و خطابه های آتشین 
دریغ نکرد. در ســال ۱۹۱۴ با شــروع 
جنگ، اسم او در فهرست گروگان های 
از پیش تعیین شدۀ آلمان ها قرار گرفت. 
او مقاالت فراوانی را در طول این سال ها 

علیه آلمان ها منتشر کرد.
در ۱۲ اکتبــر ۱۹۲۴، در حالی که 
تنها چند ماهی از جشــن باشکوه ۸۰ 
سالگی اش سپری شده بود، درگذشت. 
پیکر او در قبرســتان خانوادگیش در 
شهر نویی به خاک سپرده شد. جمعیت 
تشــییع کنندگان او در پاریس بیش از 

۲۰۰ هزار نفر تخمین زده شد.
آنگونه که مترجم می گوید: »آناتول 

فرانــس در دورۀ حرفــه ای زندگیش 
مجموعه های بی شماری را منتشر کرده 
است. او که، هم در معنا و هم در شیوه، از 
نویسندگان کالسیک محسوب می شد، 
در نوشته هایش از به کار بردن کلمات 
انتزاعی با تب وتاب عاطفی پرهیز می کرد. 
او در نگارش سبکی شــفاف داشت. او 
حتی زمانی که از تناقض های مشکل اما 
حل شدنی زندگی سخن می گفت، قلم 

رسایی داشت.
تمرکز بر دستگاه عدالت و 

بی عدالتی
آناتول فرانــس بی شــک یکی از 
نویســندگان مطرح و پرکار فرانسوی 
در اواخر قرن نوزدهم و بیســتم است 
که کتاب های او، نباید در قفســه های 
خاک گرفتۀ کتابخانه ها رها شــود. او 
به عنوان نویســندۀ مطرح در سطوح 
باالی ادبی در زمان خودش، به مسائل 
اجتماعی عصر خود توجه فراوان داشت. 
آثار او عمدتاً نقــدی اجتماعی، تلقی 
می شوند. او با قلم شیوای خود، عوامل 
بی عدالتی های اجتماعــی را بی پروا به 
نقد می کشید. آنچه در آثار او مهم جلوه 
می کند، تنها توجه او بــه قربانیان این 
بی عدالتی های اجتماعی نیست؛ بلکه 
تمرکز بر علــل و عوامل این بی عدالتی 
در آثار او نمود بیشتر دارد. آناتول فرانس 
بیشتر از آنکه بشرگرا باشد، شاهد و گواه 
عصر خود است. او با روح بلند خود، چشم 
بیدار کسانی است که همواره به مسائل 
زمان خود هوشیارند. او از جملۀ کسانی 
بود که بــا دقت، جنبه هــای مختلف 
موضوعات را قبــل از اینکه قضاوتی در 
مورد آن ها داشته باشــد، یا حتی برای 
خودش حق قضاوتی قائل باشد، در نظر 

می گرفت.
آناتول فرانس در داســتان هایش 
تمایل دارد که از طریق شخصیت های 
داســتانی، حرف ها و تفکراتش را بیان 
کند. او در داستان های خود نمی خواهد 
تنها حس »ترحم« خواننده را برانگیزد. 
او خواننده را به »مقابله« با نابرابری های 

اجتماعی و بی عدالتی ها فرا می خواند.
مجموعۀ پیش رو با نام دست فروش 
در دادگاه، ترجمۀ هشــت داســتان از 
مجموعــۀ »کرنکبیی« اســت که به 
همراه چند داستان دیگر در سال ۱۹۰۰ 
منتشر شــد. این کتاب در عصر خود، 
مخاطبان زیــادی را به خود جلب کرد. 
در همان ســال ها کرنکبیی به عنوان 
مهم ترین داســتان این مجموعه مورد 
اقتباس آثار فراوانی در تئاتر و ســپس 
سینما قرار گرفت. تالش آناتول فرانس 
در ایــن داســتان ها، تقدس زدایی از 
صاحب منصبان دستگاه عدالت است. 
او در این داســتان ها، بی عدالتی های 
اجتماعی، ناکارآمدی دستگاه قضایی 
در اجــرای عدالت و جایگاه نادرســت 
نقش آفرینان عدالت به ویژه قضات را به 

باد انتقاد می گیرد.
در اکثــر ایــن داســتان ها و حتی 
داستان های مجموعه های دیگر از آثار 
آناتول فرانس، شــخصیتی به نام آقای 
برژوره، به عنوان شخصیتی روشنفکر و 
آزاداندیش، حضور دارد. او از همسرش 
جدا شده و با خواهرش زوئه و دخترش 
پولین زندگی می کند. بسیاری از اوقات، 
آناتول فرانس، افکار خود را از زبان این 
شخصیت خیالی، بیان می کند. هر چه 
در آثار آناتــول فرانس جلوتر می رویم، 
شخصیت »برژوره« بیشتر به وی نزدیک 

می شود.
نویسنده عنوان داســتان های این 
مجموعه را با تردید انتخاب کرده است. 
مثاًل در مورد داســتان »ادمه، یا خیریه 

به جا«، ابتدا عنوان »داستانی برای شروع 
شادمان ســال نو« انتخاب شده بود، یا 
داستان »سرقت خانگی«، ابتدا »یک 

بزهکار« نام داشت.
کرنکبیی؛ شاهکار آناتول فرانس

»کرنکبیی« به عنــوان مهم ترین 
داســتان ایــن مجموعــه و یکــی از 
شــاهکارهای بی نظیر آناتول فرانس، 
موضوع نقدهــای ادبی زیادی شــده 
است. اگر »کرنکبیی« به عنوان نام این 
مجموعه در نظر گرفته شــده بوده و در 
اینجا نام »دســت فروش در دادگاه« را 
داللت می کند، از این روست که دیگر 
داستان های این مجموعه، به گونه ای 
در راستای داستان »کرنکبیی« هستند. 
داستان »کرنکبیی« ادعانامه ای علیه 
نظام عدالت حاکم تلقی شــده است. 
برخی معتقدند این داستان الهام گرفته 
از پروندۀ دریفوس است. گرچه این دو 
قضیه تفاوت های فاحشی دارند، اما هر 
دو شخص، قربانی اشتباه قضایی شده اند. 
با این تفاوت که در عالم واقع، درنهایت 
دریفوس پــس از تالش هــای زیاد از 
محکومیت نجات پیدا کرد، در صورتی 
که کرنکبیی به زندان افتاد. این داستان، 
ابتدا به صورت هفتگــی و فصل فصل 
در روزنامۀ فیگارو منتشــر شد. در این 
داستان با جامعه بســته ای مواجه ایم 
که بــرای قهرمانان هیچ نقشــی قائل 
نیست. ماجرای کرنکبیی کاریکاتوری 
از وضعیت دادرســی جزایی آن عصر 
اســت و فرصتی برای آناتول فرانس در 
انتقاد صریح از شیوۀ دادرسی و حقوق 
متهمین در عصر خــود. البته این اثر از 
بعد جامعه شناختی نیز از اهمیت زیادی 
برخوردار اســت. آناتول فرانس در این 
داســتان، بی عدالتی های اجتماعی و 
آثار مخرب برچسب زنی مجرمانه را بر 
پیشانی افراد آسیب پذیری که از حمایت 
اجتماعی چندانی برخوردار نیستند، 
به نقد می کشد. قلم نویســنده در این 
داستان در عین اســتفاده از تمثیل ها 
و اســتعاره های ادبی، ساده و بی تکلف 

است.
در داســتان »پوتوآ« آناتول فرانس 
از مســیر انتقاد از نظــام عدالت خارج 
نمی شود. این داستان در ارتباط با خطای 
بشری و »شایعه پراکنی« است. در این 
داســتان، آناتول فرانس به آثار مخرب 

شایعه اشاره می کند.

در داســتان »امیل« آناتول فرانس 
بر انتقاد از خطای بشری و تخریب های 

شخصیتی، تأکید فراوان می کند.
در داستان »قضات شریف«، نویسنده 
با دیالوگ های انتخابی، تقابل دو طرز 
تفکر را نشان می دهد: از یک سو، افکار 
شخصی که قانون را به طور مطلق، تعیین 
شده از جانب خداوند می داند و از سوی 
دیگر افکار کسی که قانون را تولید بشری 

تلقی می کند.
در داستان »ژان مارتو: قانون مرده، 
اما قاضی زنده اســت«، آناتول فرانس، 
از زبان برژوره، با اشــاره به قاضی مانیو، 
اندیشــه های ناشــی از یک روح آزاد و 
احساسات یک قلب مهربان را که در آرای 

این قاضی متجلی بود، مطرح می کند. 
این داستان نشان دهندۀ این است که 
نویســنده، منتقد غیرمنصف دستگاه 
عدالت نیســت. در نظــر او، در همین 
نظام، قضات شریف و آزاداندیشی یافت 
می شوند که احساســات بشرگرایانه و 
عادالنه خود را مبنای مهمی در صدور 

آرا می دانند.
در داستان »آقای توما«، قاضی توما 
دو موالن، در قضاوتش، ناآگاهانه، درگیر 
اصول مذهبی اش است. او به ارتکاب جرم 
و کیفر، تنها با ایدۀ ارتکاب گناه و عذاب 

نگاه می کند.
در داستان »سرقت خانگی«، آناتول 
فرانس نشــان می دهد که تا چه حد، 
زندانی کردن زنان و خصوصاً کســانی 
که مرتکب بزه های خرد شده اند، آنان 
را کامالً درهم می شکند. در این داستان، 
رئیس زندان زنان، با دیگر افراد شاغل در 
مناصب قضایی متفاوت اســت. آناتول 
فرانس از زبــان او بر »فایــدۀ اخالقی 

مجازات« تأکید می کند.
در »ادمه یا خیریۀ به جا«، به عنوان 
آخرین داســتان این مجموعه، آناتول 
فرانس، جلوه های مختلفی از بی عدالتی 
اجتماعی و مشکالت بشری را از زبان یک 
روزنامه نویس به زیبایی ترسیم می کند.

این داستان ها، داستان های تاریخ 
گذشــته و مربوط به گذشته های دور 
نیست. بسیاری از مســائل بیان شده، 

دغدغه های جوامع امروزی نیز هست.
هدف مترجم، پذیرش مطلق افکار 
نویسنده نیست، اما روح متعالی و قلم نافذ 
و صریح نویسنده را که هنرمندانه، دغدغه 
و دلمشــغولی های خود را از گسترش 
بی عدالتی، ناکارآمدی و کج اندیشــی 
دستگاه عدالت و نزول اخالق بشری به 
قلم می آورد، قابل ستایش می داند. انتقاد 
از اشتباهات قضایی و یا عملکرد نامناسب 
برخــی از صاحب منصبــان قضایی، 
سیاه نمایی تحول های صورت گرفته در 
نظام دادرسی فرانسه و یا هر نظام حقوقی 
دیگری نبوده اســت، بلکه سخن و قلم 
تیز آناتول فرانس، دلسوزانه، روشنگر و 

اصالح گرایانه است.
گرچه مخاطب این اثر عام است، اما 
مترجم، حقوق دانان، جامعه شناسان، 
اندیشمندان علوم انسانی و اجتماعی و 
دانشجویان این رشته ها را به طور ویژه به 

مطالعۀ این اثر دعوت می کند.«
مجموعه داستان »دستفروش در 
دادگاه« اثر آناتول فرانس با ترجمه سید 
حسام الدین ســیداصفهانی به عنوان 
بیســت و یکمین مجلــد از مجموعه 
داستان های خارجی »قصه جهان« در 
نشر افکار منتشر شد. مترجم این کتاب 
مدرس حقوق در کاناداســت که متن 
را از زبان فرانســه به فارسی برگردانده 
و دومینیک گوریه، اســتاد حقوق در 
دانشــگاه نانت فرانســه، دیباچه ای بر 
ترجمه فارسی این داستان های آناتول 

فرانس نوشته است.

یادداشتی درباره جاودانگی آناتول فرانس؛

داستان نویسی که از ُقضات تقدس زدایی کرد

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 روایت علی محمد حق  شناس 
از آرای فالسفه

کتاب »دربــاره  چند متن فلســفی یونان 
قدیم« نوشــته علی محمد  حق شناس منتشر 
شد. این اثر مجموعه ای از ۱۱ مقاله در توضیح 
و تفسیر فشــرده  آرای فالسفه پیش سقراطی 

و سقراط است.
 این اثــر غیرقابل تکرار عالوه بــر دیدگاه 
عمیقی که از اخالق و جهان هســتی به دست 
می دهد، ادبیات روان، شیوا و مسحورکننده ای 
دارد که عمیق ترین مفاهیم در آن بسیار قابل 

فهم توصیف شده اند.
عباس مخبر در مقدمــه ای درباره چگونی 
انتشــار این کتــاب می نویســد: »متنی که 
پیش رو دارید، آخرین ترجمه زنده یاد استاد 
علی محمد حق شناس است. مجموعه ای از ۱۱ 
مقاله در توضیح و تفسیر فشرده  آرای فالسفه 
پیش سقراطی و ســقراط، مقاله دوازدهم که 
درباره پروتاگوراس اســت ناتمام مانده و من 
اصل مقاله را پیدا نکردم تا آن را تکمیل کنم.«

در آغاز دست نوشــته عبــاس مخبر آمده 
اســت: »درباره چند متن فلسفه یونانی قدیم 
ترجمه علی محمد حق شــناس«، و پایین تر 
اضافه شــده: »این متن توسط پیک برای نشر 
مرکز ارسال شده بود و اسم کتاب به خط آقای 
فاطمی روی پاکت نوشته شده بود. و حاال که 
من این چند خط را می نویسم هیچ یک از این 
دو عزیز در میان ما نیســتند. ایــن ماموریت 
را ژاکلین)همسر( و اشــلینگ)دختر( استاد 
حق شــناس به من داده بودند که تکلیف این 
متن را روشــن کنم و در صورت امکان آن را به 
چاپ برسانم. اما جست وجوی من و دوستان 
در این جا و آنجا به نتیجه نرسید و هیچ ردپایی 

از کتاب های اصلی پیدا نشد که نشد.

دست نوشــته پیش من مانــد و هر وقت 
نگاهم به تصادف به آن می افتاد از بابت اینکه 
نتوانسته ام آن را به ســرانجام برسانم دلخور 
می شدم. در این حیص و بیص، دوست عزیزم 
بابک پرهام که نمی دانم در این روز و روزگار، 
به کدام دلیل و برهان، تصمیم به انجام فعالیت 
فرهنگی از جمله نشر گرفته است، درخواستش 
را برای همکاری با من نیز در میان نهاد. به نظر 
می رســد این ترجمه نیز به سرنوشت ناگزیر 
خود برای چاپ، دیده شــدن و خوانده شدن 
رسیده بود. کار، با نثر درخشان و فاخر استاد، 
با کمترین دخــل و تصــرف و در حد اصالح 
عالئم ســجاوندی و لغزش های نــادر متن به 
انجام رســید. کار نمونه خوانی را همسرم هما 
سعید پور که از عشــاق زنده زیاد حق شناس 
هم هســت با دقت انجام داد. شــک ندارم که 
خوانندگان از این کار ارزشــمند اســتاد مثل 

دیگر آثارش بهره  خواهند برد.«
در پشــت جلد کتــاب نیــز می خوانیم: 
»هستی اگر از شماری اشیای نامربوط درست 
نشــده اســت، آشــفته بازاری از رخدادهای 
عنان گسیخته هم نیست. آنچه رخ می دهد بر 
اساس موازینی رخ می دهد و نمونه نخستین 
آن موازین عقل کل یا عدالت است. خورشید از 
حوزه موازین فراتر نمی رود، اگر می رفت ایزدان 
خشــم، پاســداران عدالت اند، آن را سرجای 
خودش باز می نشاندند. این کیهان را که برای 
همه یکی اســت، نه خدایــان آفریده اند و نه 
آدمیان. تا بوده، آتشی بوده هماره زنده؛ چنین 
بوده است و چنین هست و خواهد بود...« کتاب 
»درباره  چند متن فلسفی یونان قدیم« نوشته 
علی محمد حق شناس در نشر نیو و با همکاری 

نشر معیار علم منتشر شده است.

تازه های نشر

تالش آناتول فرانس در این 
داستان ها، تقدس زدایی 

از صاحب منصبان دستگاه 
عدالت است. او در این 

داستان ها، بی عدالتی های 
اجتماعی، ناکارآمدی 

دستگاه قضایی در اجرای 
عدالت و جایگاه نادرست 

نقش آفرینان عدالت 
به ویژه قضات را به باد انتقاد 

می گیرد

انتقاد از اشتباهات قضایی و 
یا عملکرد نامناسب برخی 
از صاحب منصبان قضایی، 

سیاه نمایی تحول های 
صورت گرفته در نظام 

دادرسی فرانسه و یا هر 
نظام حقوقی دیگری نبوده 
است، بلکه سخن و قلم تیز 
آناتول فرانس، دلسوزانه، 
روشنگر و اصالح گرایانه 

است
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