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   مقدمه 
كند و كسي هم به اين  احمد خود را در آثارش با شأن و رسالت روشنفكري معرفي مي آل

وليت خاص سؤروشنفكر انساني است آگاه و آزاده با احساس م. كار او اعتراض نكرده است
تواند در مقابل قدرت حاكم  نمي « كهو به حكم آن پيوسته معترض به وضع موجود

بدين جهت ). Benda, 1969 :43(» هاي آن انتقاد نكند و از برنامهاعتنا و ساكت باشد  بي
قلمرو . )1(تصور كرد) said, 1994: xv(» روح مخالف«روشنفكرِ اليقِ اين نام را بايد يك 

 مذاهب و روشنفكر آزاد از قيد تعصب«رسالت روشنفكر فقط عالم سياست نيست بلكه 
داند نه تقدير  ول زندگي خود و ديگران ميهاي روز، خود را مسؤقدرت نيز آزاد از سلطة

 ....  وظيفه است و هم كار است و هم حقچنين نوع برخوردي با امور زندگي، هم... را
اي مخصوص از هر اجتماع كه فرصت و اجازه و جرأت ورود به الهوت و ناسوت  براي عده
توانايي فكري و  فرصت به معني وقت فارغ، اجازه به معني امكان و جواز و ...را دارند

 /1: ب1357احمد،  آل(» جرأت به معني دل داشتن و آمادگي از درون فشارنده و نترسيدن
اي با تأمين  چون هر طبقه. تنها طبقة هميشه انقالبي است « نيز طبقة روشنفكر.)31-30

جنگد تا با تأمين  شود اما روشنفكر به خاطر اين اغراض نمي اش راضي مي اغراض مادي
در شرايط مختلف اقتصادي و اجتماعي به قصد برقراري ] بلكه... [كت شودآنها سا

  ). 168-169: همان(» كند حكومت عدل قيام مي
 بيشتر از اين كه به عنوان روشنفكري متكي باشد، به رسالت سنگين آن       آل احمد
 :ـه1357احمد، آل(» كند بايد طرف بگيرد آدمي كه عمل مي«به نظر او . پايبند است

 نمايداي اظهارنظر كند و در موردي ديگر سكوت  و چنان نباشد كه در مورد حادثه) 202
در مورد تمام امور اجتماعي عصر خود اعم از اعتقادات رو او ازاين). 82: ج1357احمد، آل(

و سياست و احزاب و فرهنگ و هنر و صنعت و شهرسازي و تعليم و تربيت و روابط 
انديشيده و اظهار نظر كرده و قلم زده است اما از آثار او پيداست خارجي و امثال اينها 

  .  ثيري پايدارتر داشته استه حوادثي خاص در ذهن و زبان او تأك
 28احمد، مانند شكست نهضت ملي و كودتاي  اي از حوادث روزگار آل كمتر حادثه     

. )2(هم در آثار همسرش، در خانوادة او اثر گذاشته است؛ هم در آثار او و 1332مرداد 
احمد و رمان معروف   نوشتة جالل آلسرگذشت كندوهاوارة  ازجمله مضمون داستان

نقطة اشتراك اين دو اثر .  نوشتة سيمين دانشور، به اين موضوع اختصاص داردسووشون
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اند و مبناي فكري  در اين است كه هر دو نويسنده با ديدي تراژيك به اين واقعه نگريسته
جستن قهرمان در ميان تودة مردم است؛ به عبارت ديگر در هر دو اثر به رهبري  ،هر دو
فكري فداكار، به دست انبوهي از تودة مردم، راهي به سوي آيندة مطلوب گشوده نروش
البته قصد اين نوشته مقايسة اين دو اثر نيست بلكه رمزگشايي از اين . شود مي

  .واره است داستان
احمد تا  با اينكه آل.  نوشته شده است1333 در سال شت كندوهاسرگذوارة داستان     

نگاري و ترجمه، نوشته يا منتشر   اثر اعم از مقاله و داستان كوتاه و تك27اين تاريخ 
اهميت . واره را ندارد يك از آثار او تا اين تاريخ اهميت اين داستان، هيچ)3(كرده است

نخستين اثر اوست كه بايد آن را طرح يك  -1: خاص آن حداقل به سه لحاظ محرز است
يه براي آثار مهم بعدي، از جمله  طرح و تمرين اول-2مدينة فاضله محسوب كرد؛ 

اي است كه  به عبارت ديگر محل بيان انديشه.  استنفرين زمين و نون والقلم و غربزدگي
اي  ن در برهه به يك حادثة مهم تاريخ ايرا-3تا آخر عمر در ذهن و قلم او جريان دارد؛ 

كه حساس مربوط است كه در اغلب حوادث بعدي تاريخ ايران دخيل بوده است درحالي
در اين . يك از آثار او پيش از اين، به موضوعي به اين درجه از اهميت توجه نداردهيچ

از بابت خطر : برهه از تاريخ، فرهنگ و استقالل ايران از سه جانب در معرض تهديد است
احمد كه سكوت روشنفكر را   آل)4(.مپرياليسم از خارج و حزب توده از داخلكمونيسم و ا

افتد كه به مدتي طوالني ايراني را از اين  اي مي كند، به فكر راه چاره خيانت قلمداد مي
توان آن را  جويي است و حتي مي  حاصل اين چارهسرگذشت كندوها. خطرها نجات دهد

  .  ردطرحي از يك مدينة فاضله هم تصور ك
اين اثر از نظر لحن بيش از اينكه به داستان كوتاه يا رمان شبيه باشد، به بيانيه      

تر و از  به لحاظ حجم نه رمان است و نه داستان كوتاه؛ چون از رمان كوتاه. تر است شبيه
مانند داستان كوتاه هريك از . را هم ندارد 1شرايط رمان كوتاه. داستانِ كوتاه بلندتر است

تعداد . دهد و رفتاري محدود دارد ها و قهرمانان در برشي كوتاه خود را نشان ميصيتشخ
. حال از تكامل شخصيت در طول داستان خبري نيستها اندك است و درعينشخصيت

شناسيم نه از روند رفتارها و گفتارهاي  شخصيت داستاني را از توصيفات نويسنده مي
نده در خلق فضاي داستاني و دخالت او در گفتار حوصلگي نويس در اين مورد كم. آنان

                                                 
1. novelet 
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بيند نه با  ها خيلي صريح و آشكار است و خواننده خود را با نويسنده مواجه ميشخصيت
اين . ف خود باشدكس و چيزي با رفتار و سخنان خود معرّكه هر چنان،جهان داستان

 اعم ،جزئيات داستاناوصاف و نبود اوج و فرود الزم و خصوصاً دخالت صريح نويسنده در 
اي كه از  ها و نتايج سريع و آنياز خلق فضاي داستاني و معرفي و هدايت شخصيت

شود، اين كتاب را به شكلي در آورده است كه از  مباحث كوتاه داستان گرفته مي
  . نهيم واره به آن مي  داستان نامِ،ناگزيري

ي و به لحاظ هدف، طرح يك به لحاظ منطق بيان، بيانية سياس      سرگذشت كندوها 
عالوه بر اينها، ساختار داستان در سطح واقعي يا روايي . آورد مدينة فاضله را به ياد مي

نما باشد، به بيان  كه به خلق داستانِ واقعدارد و گرايش نويسنده بيش از اينهايي ضعف
آن به عبارت ديگر سطح تمثيلي داستان بر سطح واقعي . سطح تثميلي داستان است

ظاهر مربوط به سطح روايي حتي غلبة آشكار دارد و برخي از حوادث و رفتارهاي به
توانند در سطح واقعي داستان نمود يا مدخليت داشته باشند و فقط در سطح  نمي

وقتي كه . كنيم ، به يكي اشاره ميبراي نمونهاز چند مصداق، . تمثيلي قابل تعبيرند
گذارد، زنبوران در عالم واقع به  جاي آن شيره مي بهدارد و  صاحب كندوها عسل را برمي

 اما در اين داستان تعدادي از زنبوران به آن ،گريزند شيره گرايش دارند و از آن نمي
اند،  دهند و در مقابل، تعدادي كه تجاربي دارند و در حكم رهبران قوم گرايش نشان مي
د و حوادث داستان از همين نقطة دهن دانند و ديگران را از آن پرهيز مي آن را مضر مي

اي محكم در  كه براي وقوع حادثه بايد زمينهحال آن. شوند تارِ روايي آغاز ميضعف ساخ
ها چند نمونة ديگر نيز هست كه براي رعايت  از اين مصداق. ساختار داستان ايجاد كرد

گر كه بر كنيم و هم از ورود در جزئيات دي نظر مي جانب اختصار هم از ذكر آنها صرف
  . كنند واره و شبيه بيانيه بودن اين اثر داللت مي داستان

  

  پيشينة تحقيق 
 تصريح كرده است كه در آن شكست )سرگذشت كندوها( اثر خود احمد در معرفي آل

به ). 51: ب1356 ،احمدآل(ها را در قضية نفت مطرح كرده است  جبهة ملي و برد كمپاني
ن و نه يعني فالن در يك زمان معي. كند اي مي ك زمانهحكايت از ي«تصريح او اين اثر 

نوع همكاري ايران هيچ... هاي غرب است آن قضية سوخت كارخانه. عنوان يك چيز كليبه
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 ،احمدآل(» ... تر است هاي منچستر بخوابد ايران راحت كارخانه. با غرب در اين مورد ندارد
توانم  نمي] آن[براي «: كند نين قضاوت مي چاين اثردر مورد همچنين وي ). 78-79: ج1357

» هايي را اگر بار ديگر چاپش كنم، عوضش خواهم كرد قسمت. ل شومئارزش زيادي قا
  ).104: همان(

فقط پيامي است از گذشته، از شكست و ناكامي «: وثوقي در تحليل آن گفته است     
و هست، به جامعة پارچگي را كه در هر دو كند كه با فرستادنش آن هماهنگي و يك

پيام انقالبي تند ). 33: 1364وثوقي، (» ...پيام انقالبي و تند است... بشري آرزو كرده است
اگر برديم خوشا به . بايد با بال جنگيد«: گويد آن اين است كه نويسنده از زبان زنبوران مي
نگند و گيرند چطوري بايد بج هايمان ياد مي سعادتمان و اگر باختيم، آخرش روزي بچه

كس كه به جنگ  افتد و همان  البته جنگي اتفاق نمي؛)57-58: 1371 احمد، آل(» ببرند
  .دهد كند بنابه داليلي در بخش ديگر از آن پرهيز مي تحريض مي

توان  نظر او را چنين مي. كند عابديني وجه داستاني اين اثر را ضعيف ارزيابي مي     
واره با مابازاي تمثيلي و هدف  ي اين داستانتلخيص كرد كه چون صورت روايي و ظاهر

تاريخي آن تطابق كامل ندارد و نويسنده در ايجاد دو سطح روايي و تمثيليِ متقارن 
اي ساده و عاميانه بدل  فابل از حد تمثيل خارج و به قصه«موفق نبوده است، اين 

  ).209 /1: 1366، عابديني(» شود مي
را » تمثيلي و نمادين... گونة  قصهداستانِ« اين ،قهساب تسليمي در وصفي دقيق و بي   

 هاي با اين نقد و وصف). 105: 1383 تسليمي،(متعلق دانسته است » ادبيات مقاومت«به عالم 
 منشوري براي روشنفكران آن را بايد اين اثر و آراي نويسنده كه  شناخت حقِ،مختصر

  . تر است تر و مفصل قيق د،تر شود و مستلزم بررسي جزئي تلقي كرد، ادا نمي
  

  روش تحقيق 
 را در دو سطح داستاني و تمثيلي به روش تحليل سرگذشت كندوهادر اين نوشته، 

جا كه الزم كنيم و هر عنصر داستاني بررسي ميتمثيلي هر » مابازاي«محتوا و با تطبيق 
 داستاني را  عنصردر اين رويكرد،. آوريم احمد يا ديگران شاهد مي باشد، از ديگر آثار آل

  . كنيم در سطح روايي وصف كرده، سپس مابازاي تمثيلي آن را با شواهدي معرفي مي
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  ضرورت تحقيق 
اند و به  احمد از معدود نويسندگاني است كه پس از مرگ خود در تمام ايام مطرح بوده آل

پردازي،   از ديد نظريهوووجوه ذ ايدهنسي نواو. حكم تجربه مطرح خواهند بود
اين . قلمي معتبر است شناسي، هنر و نقادي ادبي صاحب نگاري، جامعه نويسي، تاريخ تانداس

توان در رديف آثار درجة اول نشاند، به لحاظ  پردازي نمي اثر او را اگر از نظر هنر داستان
ايد اين اثر را ويژه ب به. كرد  آثار مهم بايد تلقي ءپردازي و ارائة منشور روشنفكري جز نظريه
يعني در .  اين نويسنده دانستنفرين زمين و نون والقلم، غربزدگي  سه كتابِاي بر مهمقد

كنندگان از حزب فكريِ انشعاب احمد و جريانات فكري جامعة روشن بررسي سير افكار آل
البته اهميت . احمد باشد تواند چراغي پيش پاي جويندة عالم افكار آل توده، اين اثر مي

  . ي و افكار نويسندگان مؤثر بر كسي پوشيده نيستشناخت واقعيات تاريخ
  

  بحث و برسي 
توان از بابتي منشور وظايف روشنفكر و روش زيست   را ميسرگذشت كندوهاوارة  داستان

اين منشور در پي طرح يك شكست تاريخي مقطعي . احمد دانست تودة مردم، از نظر آل
از حاكمان غربزده و اعوان شود؛ شكست نهضت ملي  و يك پيروزي آرماني مطرح مي

اند در پي تبعيت از  غربي آنان و پيروزي آرماني مردم كه سرماية نهضت محسوب
نويسنده . فكران متعهد و صاحب رسالتنگرايي فرهنگي روش هاي مبتني بر اصالت طرح

تلويح ياد هاي فكري، از ضايعة غربزدگي حاكمان و تبعات آن به ضمن طرح چارچوب
در پي . حال به انشعاب خود و يارانش از حزب توده گوشة چشمي داردنكند و درعي مي

افتد كه تعدادي از شرايط  اين حوادث نويسنده به صرافت طرح يك زندگي آرماني مي
شرايط موجود . جاي آورد شهر در آن جمع باشد تا رسالت روشنفكري خود را به آرمان

 در آن عدل و آزادي و آسايش و رفاه اين است كه در رأس آن روشنفكري آگاه و عادل، و
كه در طي مباحث كلي مطرح كنيم، در جاي اين ها را به جزئيات اين مقوله. توده هست

  . كنيم واره بررسي مي الي مباحث مربوط به عناصر اين داستان البه
طرح اين اثر در سطح روايي اين است كه در كوهي باليي ناگهاني كه تا آخر : 1طرح  

نماي آن كوه  آيد و خانه و زندگي زنبوران را كه در طاق ماند، فرود مي خته ميهم ناشنا

                                                 
1.Plot 
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برند  كند و آنها از گرسنگي و سرما و ترس ناگزير به كندويي پناه مي النه دارند، نابود مي
اي شيره براي  بك آن را از ده پايين هديه گرفته و با كاسه كه دهقاني به نام كمندعلي

 هر كندو  دو كندو ،هر سال. دان در كنار خانة خود گذاشته استگرفتن زنبوران سرگر
بار كه رسد اما آخرين بك از برداشت عسل زنبوران به نام و نان مي شود و كمندعلي مي

دارد و اين امر باعث  سال پنجم زنبورداري است، تمام ذخاير عسل را نابهنگام برمي
اي بينديشند و راه چاره را در گريز از  ارهشود كه زنبوران براي گريز از شر اين بال چ مي

  . يابند كندو و بازگشت به كوه، محل زندگي اجدادي، مي
اي اكثر مردم   اين است كه با عوامل ناشناختهمابازاي تمثيلي اين موضوع ظاهراً  

 هاي غربيان توسط حاكمان غربزده اصالت. شوند روستاها و عشاير مجبور به شهرنشيني مي
. برند آساني به غارت مي هاي مادي محلي را از شهرنشينان  به خالقي و ظرفيتمعنوي و ا

نگرند اما تعداد معدودي از روشنفكران مردم را به  اكثر مردم به آن به ديدة اغماض مي
خوانند و راهي مناسب كه هرگز شكستي در آن متصور نيست، در پيش پاي  مبارزه فرامي

  . گذارند آنان مي
واره را، به علت ضعف ساختار روايي، فقط در سطح تمثيلي  ين داستان ا1مضمونِ  
گيرند حتي اگر   تودة مردم در هر شرايطي به زندگي خود خو مي:توان بيان كرد مي

حال  عيندر. آيد  از آن برايشان دشوار ميكندنمقرون به ذلت و مظلوميت باشد و دل
نمايان صديق و جدي و روشنفكر تبعيت  روان و راه فهمند و از پيش نفس حق را ميمردم 

دان، و روشنفكر نبايد بري از  فكر بصير و راهن خالي از روش نبايدبنابراين جامعه. كنند مي
توان به زندگي  اگر اين شرايط جمع بود، مي.  تعهد و شجاعت باشد، رسالت،بصيرت

  . آرماني رسيد، و اين شرايط در اين جامعه جمع است
  

  ها شخصيت ها و شبه شخصيت
او در سطح روايي . واره است  شخصيت اول يا قهرمان اين داستان:خانم بزرگهشاباجي

نماي  اصلن بچة كوه و كمر بود و تا پنج سال پيش زير يك طاق«: اوصافي دارد بدين قرار
در آن زندگي راحت و . »بلند كلة كوه براي خودش خانه و زندگي و برو بيايي داشت

دهد، هيچ  ر ميز نعمت بود و از بال و محدوديتي كه در كندو آنان را آزاجا پر ا آسوده همه

                                                 
1.Theme 
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كرد و از ناچاري به كندو  كه پنج سال پيش باليي زندگي آنان را نابود تا اين. خبري نبود
خانم درازه كسي ذوق و از آن زندگي آرماني جز او و دوستش آبجي). 37-40(بردند  پناه 

  ).19(» كند از همه بيشتر عمر مي«و  چون ا،)34(اي ندارد  خاطره
آيد  واره به او منسوب است، برمي عالوه بر اينها از اوصاف ديگري كه در اين داستان  

براي شناخت مابازاي . كه بايد يك مابازاي تمثيلي خارج از عالم داستان داشته باشد
 از همه بيشتر  آگاهي و تجاربش-1: كنيم تمثيلي او به اين اوصاف به اختصار اشاره مي

هاي امتياز فرهنگي و حيات معنوي ملي  ها و تاريخ و فرهنگ و مايه  از اصالت-2است؛ 
جهت با ينبد. مطلع و نسبت به حفظ آنها در متن زندگي زنبورانِ كندو، متعصب است

شرايط كندو را . رغبت نيستند كه ديگر زنبوران نسبت بدان بي حال آن،شيره مخالف است
داند و   مي هويت ة فرهنگي و در نهايت تبديل شدن به موجودي بيموجب استحال

زندگي ( تفاوت عظماي كوه و كندو -3 )5(؛تواند تحول فطري زنبوران را تحمل كند نمي
را محل مناسبي براي ) شهر(داند؛ كندو  را بهتر از همه مي) روستايي و زندگي شهري

:  از جمله،ي دارد كه در شأن زنبوران نيستبه نظر او كندو عيوب. داند زندگي زنبوران نمي
كند رزق  رفاهي كه تهيه ميانديشد و در قبال اندك جاي همه مي  هست كه به"يصاحاب"

آساني تحمل  ها را به برد، اهل كندو به تنبلي خو كرده حقارت همه را به غارت مي
 غذاهاي بيند، جماعت به جاي مصلحت مي» صاحاب«حدي است كه  كنند، آزادي در مي

از طرق » صاحاب«خرسنداند، ) مصنوعات ماشيني(هاي پيوندي  محلي به شيره و شكوفه
كند و بالي او هرگز از سر كندو  غيرقانوني دست به حقوق و اموال اهل كندو دراز مي

در غارت اموال هماهنگ است، بر اثر ) بيگانگان غارتگر(ها  شود و با مورچه كوتاه نمي
 و گرسنگي زندگي تلخ است، نزديك است كه مورچه نسل وحشت از مورچه و بال

ها در  ، غايت همت)طي استحالة فرهنگي مردم هويت خود را گم كنند(زنبوران را براندازد 
اند تا هم مناسب زندگي آنان باشد و هم  حد آباداني شكم است، اينجا را زنبوران نساخته
 تنگ است كه با اندكي آذوقه انبار قدر دلشان برايش بسوزد، اين زندگي براي آنان آن

شوند كه از هم جدا  شود مجبور مي كه تعدادشان زياد ميشود و به صرف اين هر پر ميش
شوند تا بين همه جدايي بيفتد و نتوانند در مورد يك مطلب جزئي با هم تعامل داشته 

خوردن و ه جهت ب بخورند، بدينشوند كه شيره و انگور ال مجبور ميباشند، با آمدن ب
در نتيجه از . دهند كه دون شأن و نقض فطرت آنان است ميپذيرفتن چيزهايي تن در
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مانند و از ساختن زندگي ارجمندي كه زحمت كوششي همراه  توجه به عوالم واال باز مي
اي را در شأن انسان، آن هم انساني كه ظرفيت  چنين زندگي. كنند آن باشد، وحشت مي
و كمرها براي زندگي نامحدود و مقرون به سرافرازي و آزادي براي ها  مكاني الزم در كوه

 در مقابل زندگي شهري، زندگي -4؛ )63-67  و 52، 44، 36 ()6(داند وي فراهم است، نمي
ها و گياهان فراوان و خانة روستايي با گل: دهد با اين محاسن كوه و كمر را قرار مي

 و طراوت و شادابي است، آنجا دنياي دلبخواه مانند به وسعت آفتاب و سرشار از نعمت بي
 و آزاد است، همواره كارشان با گل و گياه و آفتاب است نه با غذاهاي مصنوعي، خوراكشان

كنند، از باد و باران و مورچه و  سازند، زنبوران مدام زاد و ولد مي را به دست خودشان مي
داند  ايستد و مي ي پاي خودش ميكسي رواند، هر گونه باليي در امانو هرديگر حيوانات 

هم » قلچماق«توانند سختي را تحمل كرده،  كه چگونه خودش را حفظ كند، همه مي
 ترس را دشمن آزادي -5 عمر محسوب شود؛ ءباشند، تنها اين زندگي ارزش دارد كه جز

داند بلكه احساس   كندوي خود نميمسؤولِتنها  خود را -6؛ )37-41(كند  قلمداد مي
د در قبال هر دوازده كندو رسالت دارد و بايد همه را به راه سعادت هدايت كند كن مي

كند و  بيني او تراوش ميمالت و جهان فكر مبارزه با بال فقط از تأ-7؛ )43 و 31، 26-25(
  .كنند آن تمكين مياز ديگران هم خواه ناخواه 

ت رأج و دلبا«بزرگه، هم شاباجي خانم »  غاريار«سال و  و سن  هم :خانم درازه آبجي   
يك : عالوه بر اينها چند امتياز ديگر هم دارد). 33(» وسالم دار و ساق است و هم استخوان

سر و گردن از همه درازتر، مشاور خاص شاباجي خانم و بعد از او تنها كسي است كه از 
اد زندگي كوه و كمر ذوق شيريني به خاطر دارد و مانند او از آن به خوشي و عزت ي

او قرباني نهضت بازگشت به ). 49 و 41-42 ،33-34(خورد  كند و حسرت آن را مي مي
شاباجي خانم در مجالس شور عالوه بر او هشت ). 72(شود  آب و خاك اجدادي مي

نامحتمل نيست ). 50(تر است  خانم نزديك مشاور ديگر هم دارد اما او از همه به شاباجي
احمد باشند با درجاتي متفاوت از  كران مورد قبول آلكه اين ده نفر نمايندگان روشنف

كننده از حزب نفره، تمثيلي از جمع ده نفر انشعاب  اين جمع دهيعني احتماالً. مقبوليت
را تشكيل » جمعيت سوسياليست تودة ايران«توده است كه به رهبري خليل ملكي حزب 

  . ب سركوب شدند و عليه حزب توده قد برافراشتند و توسط همان حز)7(دادند
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خانم درازه  احمد و آبجي خانم تمثيلي از خود آلهمچنين بعيد نيست كه شاباجي   
 تارسهت به او ارادتي محض داشت و كتاب احمد نسب تمثيلي از خليل ملكي باشد كه آل

تاز براي حفظ استقالل كشور  جا او را قرباني جريانات پيشرا به او تقديم كرد و در اين
   )8(.يابد كند و همانندي براي او نمي معرفي مي

كه اهل بند و نيرنگ اي باشد از هر ت كه بايد نماينده از نامش پيداس :بك كمندعلي  
به همدستي بيگانگان از قبلِ . به حكم قراين متعدد تمثيلي از حاكم ايران است. است

) اهل محل(وران  زنب، امارسد هاي معنوي و مادي ملك خود به نام و نان مي فروش مايه
  ).75-78  و 63 ،55 ،9-10(اي ديگر از او ندارند  جز غارت و نيرنگ تجربه

توان گفت زنبوران مردماني هستند كه از  ميزير  با عنايت به قراين  :تودة زنبوران 
 و به زندگي نامطبوع و اند از ناچاري شهرنشين شدهاند،ها به شهرها پناه آورده آبادي

» هول هولكي«كنند و با عجله و   با شدت و شتاب كار مي-1: اند داده درتنشهر نامطلوب 
 اينها شرايط و مقتضيات). 15(گردند  ميسرعت سر كار خود باز خورند و به غذا مي

 گاهي گرايشي به -2احمد در ديگر آثار خود از آن ياد كرده است؛  اند كه آل شهرنشيني
اند كه اصل زنبوران از   چون از ياد بردهدهند  شيره كه غذاي مورچه است، نشان مي

خانم كه از اصل زنبوران اطالع دارد به جهت شاباجيبدين. كجاست و چگونه بايد باشند
كه شيره خوراك مورچه است ... از مادر بزرگامون شنيده بوديم«: آورد كه ياد همگان مي
اگر لب ... ته باشيمخوراك ما بايس چيزي باشه كه به دست خودمون ساخ... نه خوراك ما
 به شهرها مهاجرهمان مردمان  اگر زنبوران كندوها). 52(» شيم افليج مي... به شيره بزنيم

الخصوص كه مضر بودن  علي. اي باشند، يادآوري احوال سابق نه لزومي دارد و نه فايدهن
را استنباط شيره به حال آنان، كه تمثيلي از غذاي متعلق به زندگي ماشيني است، اين 

خانم كه منادي بازگشت به اصالت است و  است كه شاباجي گفتني.كند تقويت مي
دهد، نگران است كه  ها نشان مي انداز مدينة فاضلة خود را در بازگشت به اصالت چشم

اند  ممكن است زنبوران به غذاي مورچگان عادت كرده، از ياد ببرند كه چه هويتي داشته
ترين احساس  كوچكم بازگشت به زندگي اجدادي بدون هنگازنبوران كه  اين-3؛ )42(

كند كه آنان فطرتاً  كنند، از اين حكايت مي ريزند و از آن دل مي هم ميتعلقي شهر را در
    ؛)71(آساني قابل انقطاع است  ندارند و وابستگي عرضي نيز به) شهر(تعلقي به كندو 

 تمام افراد جامعه، هركس در  جامعة زنبوران نمونة عالي يك جامعة منظم است كه-4
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گيرد و كاري را انجام  اي را به عهده مي حد توان و مطابق سرشت خود شغل و وظيفه
حال كار مالك شخصيت و امتياز درعين. كند دهد و در كار و وظيفة خود كوتاهي نمي مي

زندگي را در جوامع صنعتي كه امتياز هر نوع اين ). 25(شود  اجتماعي محسوب نمي
  .توان يافتميشود، ن  با كسب وكارش سنجيده ميكسي

شود و  واره براي كندو حداقل دو مابازاي تمثيلي استنباط مي  از اين داستان :وكند     
 شهر و شهرنشيني با  شرايط -2هاي نفت؛   چاه-1: توان يافت براي هريك شواهدي مي

  .خاصش
منابع نفتي و معدني و مواد مورد توان كندو را تمثيلي از  با توجه به قراين زير مي  

 بك آفت و زحمت در دست كمندعلي بها، بي  موهبتي است گران-1: احتياج غربيان دانست
 با وجود امالك و مستغالت -2؛ )10(كه به راهنمايي ديگران صاحب آن شده است 

  ). 9 ()9(بك است  تنها ماية مباهات و اسم و رسم كمندعلي،ديگر
كندوي : توان كندو را تمثيلي از شهر و شهرنشيني دانست راين ميبا توجه به اين ق  

اي شيره در آن  بخشند و او با گذاشتن كاسه بك مي اول را در ده پايين به كمندعلي
؛ يكي )كند ها را جذب مي هاي شهري مردم آبادي جاذبه(كند  زنبوران سرگردان را جلب مي

بسيار كندو ؛  )57(كند  ت به شهر تعبير ميصراح از زنبوران در مجلس مشاوره از كندو به
قراين ديگري هم هست ( تنگ و محدود است و براي زندگي زنبوران جاي مناسبي نيست

  ).پوشيم كه جهت رعايت اختصار از ذكر آنها چشم مي
بالفاصله پس از كندو بايد به رمزگشايي از عسل توجه كرد زيرا جدا از كندو  :عسل  

واره  قرايني در اين داستان. كند به رمزگشايي كندو كمك مينيست و تا حدودي هم 
توان گفت در جاهايي عسل تمثيلي است از نفت و هرچه از  هست كه به داللت آنها مي

مواد اوليه و منابع معدني كه صنعت غرب محتاج آن است، و در جاهايي ديگر تمثيلي 
  . كنند ملي را فراهم ميهاي  هاي فرهنگي كه موجبات امتياز و تشخص است از مايه

هاي پردار  مورچه. سياه، قرمز و پردار: اند ها به سه دسته تقسيم شده مورچه :مورچه     
وانند از ت آساني مي اند و زنبورها به كاره هاي قرمز پرخور و هر دو بي آسان و مورچه تن

ما همگي به يك هاي سياه به ميان نيامده است ا وصفي از مورچه). 43(عهدة آنان برآيند 
  .شوند اسم، يعني مورچه ناميده مي
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به » صاحاب«كه اينمحضبه. اند ها عاشق شيره و دشمن اصلي تخم زنبوران مورچه  
ها به بوي  گذارد، مورچه زند و عسل را برداشته، جاي آن شيره مي برد مي كندوها دست

نند بلكه تخم زنبوران را ك اما تنها به شيره قناعت نمي. آورند شيره به كندوها هجوم مي
  ).43(ند تر  مورد پردارها از همه خطرناكدر اين. برند خورند و يا مي هم مي

هاي  مورچه، هاي پردار را تمثيلي از هيأت حاكم ايران توان مورچه با اين اوصاف مي 
هاي سياه را غربزدگان و شيفتگان  قرمز را تمثيلي از بيگانگان و خصوصاً غربيان و مورچه

حال نويسنده همه را در يك رديف نهاده و با هر به. ايدئولوژي بيگانگان دانستنعت و ص
  . يك عنوان ناميده است

 بعد -1 : دانست تمثيلي از خارجيانتوان را ميها  مورچه از  برخيبراساس قراين زير  
 ها به گذارد، مورچه كند و به جاي عسل، شيره مي كندو را غارت مي» صاحاب«از آنكه 

 يعني بعد از اينكه اصالت  ظاهراً)10(،كنند بوي شيره ديوار شهر را از سه جا سوراخ مي
دهد، بيگانگان پيدا  هاي زندگي صنعتي وارداتي مي فرهنگ ايراني جاي خود را به ارزش

؛ )60(اي است كه در شهر زنبوران نفوذ كرده و راندن آن محال است   بيگانه-2شوند؛  مي
هاي بعدي تخم  برند ولي هدف وردن شيره به كندوها هجوم مي براي به دست آ-3

ترسند و از  تجربه از آنان مي جهت زنبوران بيبدين). 43-44 ( استزنبوران و خود آنان
اي با   ريختن بال به معني تبديل شدن زنبور به مورچهظاهراً). 42(ريزد  ترس بالشان مي

زنبوران بلدند «كه  از اين-4ربزدگي؛ الة فرهنگي و غظاهري متفاوت است، يعني استح
توان استنباط كرد كه غرض از  مي) 61(» ها بلد نيستند خوراكشان را بپزند و مورچه

ساخت زندگي صنعتي خود نيازمند مواد اولية مشرق اند كه در زير مورچگان خارجيان
  . توان استنباط كرد احمد نيز مي اين را از ديگر آثار آل. اند زمين
هاي بيگانه و ملزومات زندگي صنعتي و   بر مبناي قرايني، تمثيلي از ارزش :هشير   

افليج «ازجمله اينكه زنبوران را . هاي متجدد شهري وارداتي است ماشيني و جاذبه
گيرد و  ظاهراً غرض اين است كه اصالت زنبور را از او مي) 52(» اندازد از كار مي كند و مي

رنگ  رونق و كم يعني در شهرنشيني اصالت ايراني بي. دهد او را به مورچه استحاله مي
 1356احمد، آل( صراحت مطرح كرده است  بهغربزدگياحمد اين عقيده را در  آل. شود يم

   .)101: الف
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كه ذكرشان گذشت، بپذيريم و خواه مابازاهاي تمثيلي انها را چن خواه اين تمثيل    
ريح نويسنده موضوع آن مربوط به وضعيت ديگري براي آنها قايل باشيم، به حكم تص

به نظر اين نويسنده حاكمان ايران در اين تاريخ . ايران در آغاز دهة سوم قرن حاضر است
 عمالً - اگر نه رسماً - اند و امور مهم اقتصادي و حتي برخي از امور فرهنگي ايران غربزده

د رسالت روشنفكري قايل احمد كه براي خو آل. شود به ارادة كشورهاي ديگر اداره مي
هاي نامطلوب  است، به سائقة تجربة شكست نهضت ملي براي رهايي ايرانيان از برنامه

 ممكن را بررسي و نقد و هاي واره راه هاي احتمالي مشابه، در اين داستان موجود و بحران
  . كند راه مناسب را، به گمان خود، پيشنهاد مي

 ، سياسي و گزينش يك خط مشي مناسبذكر چند جريان فكريآل احمد با    
 كندوها را بايد حفظ -1: كند هاي ممكن را در چهار جريان فكري بررسي و نقد مي راه
 به اين دليل كه يادگارهاي به عبارت ديگر زندگي شهري را بايد ادامه داد، صرفاً. كرد

 غارت شدن ،م كشتار مرد، نبايد بال و مرگ-2؛ )57-59 ()11(پيران و رفتگان در آن هست
 بلكه بايد ،هاي حيات مادي و معنوي و استحالة شخصيت توده را جدي گرفت اصالت

اعتنايي زندگي را  يك هم نيست، با بي مانند هزاران كس ديگر كه زندگي به كام هيچ
-63( جريان فكري سوم طالب انتقام و جنگ با حاكمان است -3؛ )61-62(سپري كرد 

 بدون جنگ و خرابي و انقالب، بايد به ،و يكي از يارانش» انمخشاباجي« به نظر -4؛ )62
توان  اي كه دشمن در آن النه كرده نه مي به باور او در خانه). 59(اصالت خود بازگشت 

اعتنا  اصالت خود را حفظ كرد و نه ميراث اجدادي را و نبايد در مقابل دشمنِ هويت، بي
  . نبايد نسنجيده اقدام كردنسبت به انتقام نيز. بود چه رسد به تمكين

انداز جنگ با مورچگان معقول به نظر  چشم: انداز ممكن دارد انتقام چند چشم   
 تا وقتي كه شيره در خانه است، وشود  دار تبديل مي  چون به يك جنگ دامنهرسد نمي

با وجود اين .  راه ديگر مقاوم ساختن شهر است.آيد اين مورچه را بكشي، مورچة ديگر مي
 ،شود و با وجود تعداد كثير مورچگان كه همواره از ديوار عقب شهر وارد مي» صاحاب«

نيز كه همواره بال با » صاحاب«رسد؛ از عهدة تجاوزهاي  اين عمل سد مقاومي به نظر نمي
 با .)53-55(آيد  تر از دفعة قبل مي كلفت  چون هر دفعه پوست،توان برآمد آيد، نمي او مي

خونه و «كه اي نخواهد داشت مگر اين بي نتيجهاين اوصاف قيام و انتقام و حركت انقال
كه هرگاه ناماليمي به زندگي كندوها چيزي  همان ،)42(» راه باشد به زندگي قديمي رو
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 حال به عنوان يكعنوان يك زندگي شيرين و اليق و درعينخانم بهآورد، شاباجي روي مي
اين يادآوري پربسامدترين نكتة . كند  و آرماني با حسرت از آن ياد ميراه نجات عاقالنه

 هاي افشارد كه بر جريان  چنان بر اين راه پاي مي وي).41-42  و34(واره است  اين داستان
  .كند فكري ديگر غلبه مي

هاي زندگي  جاي شيره جاذبه جاي مورچه بيگانه و به  به،حاكم» صاحاب«جاي  اگر به   
احمد جز فريبندگي چيزي ندارد، تودة مردم و  ا بگذاريم كه از نظر آلصنعتي ر

دار در زندگي صنعتي را بپذيرند و مايوس از يافتن راه  دامنه روشنفكران بايد شكست 
ترين ارزش زندگي است، به يعزت در زندگي شهري، براي حفظ عزت خود كه ضرور

  . سنن و شيوة زيست اجدادي بازگردند
اند و چه آنان   آنان كه با كوچ مخالف ها و اظهارنظرهاي مخالف، چه استداللبا وجود    

خانم از محاسن زندگي  كه شاباجياعتنا هستند، پس از اين زندگي بيكه به صور مختلف 
» كنيم كوچ مي«: گويند آواز مي گويد، هم اجدادي و از معايب زندگي شهري سخن مي

 تصميم ،فق و مخالف اعم از موا،مام زنبوران ت،گاه در يك حركت انقالبي آن). 69(
و مورچگان » صاحاب«ها را به   و شيرهگيرند كه هرچه در شهر دارند، بردارند و كندو مي

 همواره زنبور بمانند و با خوردن غذاي مورچه به ،بگذارند و به خويشتن خويش بازگردند
  . مورچه بودن مستحيل نشوند

زگشت به زندگي اجدادي است كه در آن انسان در غرض از بازگشت به اصالت، با   
. كند تاج اهل خود را تأمين ميمضايقه مايح آب و خاك كريم، بي. كنار طبيعت است

از طبقات زندگي صنعتي در آن . كند كسي مطابق سرشت و نياز و طاقت خود كار ميهر
ذمايم . رنج كسي ماية ارتزاق و تجمالت زندگي ديگري باشد خبري نيست كه دست

جز نعمت و تعامل و وحدت و . اخالق اعم از دزدي و فريب و استعمار در آن راه ندارد
.  حكيم در رأس آن استمهمتر از همة اينها، روشنفكري. كاميابي چيزي در آن نيست

 در تجارب شهر آل احمدالبته آرمان (يعني غالب شرايط مدينة فاضله در آن جمع است
    .)دياب تحقق نميتاريخي 

  احمد شهرِ آل آرماندر  خصالِ مطلوبِ حاكمِ روشنفكر 
در . كند شرايط خاص خود را دارد را هدايت مياحمد آل روشنفكري كه جامعة آرماني 

 اهميت ،ايجاد و رهبري يك نهضت و در تشخيص و به تالطم آوردن قدرت تودة مردم
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و ركن ديگر هر  به داو .ها و استعدادهاي شخصيت او نيست رهبري او محدود به ظرفيت
 ضرورت تاريخيِ به وجود تحول اجتماعي، يعني زمان و مكان، نيز عنايت دارد و خصوصاً

نيرويي را كه در ، دهد ثر تشخيص مي از تمام اعضاي مؤآمدن هر وضع اجتماعي را بهتر
شناسد و مشكالتي را كه  اشتياق و همكاري تودة مردم وجود دارد، بهتر از ديگران مي

كند و همچنين راه حل منطقي و منطبق با شرايط موجود   حوادث ايجاد ميجريان
حال كه به قدرت  عيندرچنين روشنفكري . كند ز بهتر از ديگران درك ميتاريخي را ني

داند كه ممكن است قدرت  ايمان دارد، مي - كه ركني از سه ركن نهضت است - رهبري
 يك قدرت ، از حدود شخصيت رهبر با تجاوز تودة مردم فوق شخصيت رهبر باشد و

عظيم اجتماعي به وجود آورد و شخصيت رهبر را بسازد و منش اجتماعي او را آشكار 
وقوع حوادث تاريخي موكول به «داند كه  شناسد و مي بدين لحاظ او موقعيت را مي. كند

 عالوه بر شرط ،رسيدن زمان و موقع وقوع آنهاست و براي وقوع هر حادثة تاريخي
). 8 و 6: 1370،  پاريزيباستاني(» يت، دو شرط اساسي مكان و زمان نيز ضرور استشخص

يعني مكان وقوع آن، ايران، به نظر نويسنده در . در اين انقالب هر سه شرط جمع است
حاكم آن دستور كار خود را از بيگانگان . معرض از دست دادن استقالل خويش است

كشورهاي فرنگي و آمريكا . شود ز مرزها تعيين ميهاي آن در خارج ا گيرد و برنامه مي
 اين چيزي است كه  واند هاي ماشيني كردن و شهرنشين ساختن ايرانيان طراح برنامه

 از ديدگاه -ورزد و هم در آثار بعدي خود خطرات آن را  احمد هم با آن مخالفت مي آل
ردن آن است، از صدد جهاني كخطر گسترش كمونيسم كه مسكو در .زند  فرياد مي-خود

هاي تابع  احزاب و جريان. ها گذاشته است طرف ديگر ايران را در معرض نابودي اصالت
   )12(.كنند هاي ملي و محلي و ناوابسته را تضعيف مي  نهضت،هاي مسكو نيز از داخل برنامه

به نظر نويسندة . اريخ ايران است در برهة حساسي از تنهضت موردنظرزمان وقوع      
 معدن و بازار مصرف و به تبع آن نابودي فرهنگ ، تشنة نفت، غرب صنعت غولِ،دگيغربز

هاي فرهنگي و  ايراني اگر مطابق ميل آنها شهرنشين شود، بايد اصالت. محلي ايران است
 در مجلة علم و 1332ملكي در خرداد . معنوي خود را نيز فداي زندگي صنعتي كند

قشة كلي براي تمام جهان دارد كه احزاب موسوم يك ن... دولت شوروي«: زندگي نوشت
معروف ). 79: 1377(» هاي اجراكنندة آن هستند به كمونيست يا احزاب مشابه آن شعبه

 هاي سوسياليستي ماركس و ماترياليسم است كه كمونيسم شوروي بر مبناي انديشه
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ديناميكي بر مبناي اين دو مكتب جامعه تابع حركت . ديالكتيكي هگل تشكيل شده است
شود،  كه سعادت جمع در آن تصوير ميغايت حركت آن. رگز ايستايي ندارداست و ه

براي رسيدن به آن بايد ابتدا فئوداليسم و سپس . رسيدن به حقيقت سوسياليسم است
احمد بهشت موعود سوسياليسم را موهوم   آلظاهراً. كاپيتاليسم را پشت سر گذاشت

او جهت بدين. يناميكي جامعه را ناديده بگيردشود حركت د داند و مجبور مي مي
  برآن استگاه آن،خواهد مدينة فاضلة ذهني خود را از تسلط كمونيسم دور دارد مي

شود، به روستانشيني كه يك مرحله از  شهرنشيني را كه آغاز كاپيتاليسم محسوب مي
س از فئوداليسم  به نظر او اگر ايران طبق نظرية مارك.سوق دهدسوسياليسم دورتر است، 

هاي  ها و مايه به كاپيتاليسم و از آن به سوسياليسم برسد، در طي اين مراحل اصالت
ورزد، از  مياحمد نسبت به آنها غيرت شديد  تشخص فرهنگي و معنوي خود را كه آل

 و پولِ قرن جاي شمشيرِ قرون وسطي به[در عصر حاضر «الخصوص كه  علي. دهد دست مي
). 81: همان(» ... رود ها بر باد مي استقالل ملت] كمونيسم[=يدئولوژي با سالح ا] نوزده

خطر و  داند و به نظر خود راهي مقدور و بي روشنفكر حاكمِ اين مدينة فاضله، اينها را مي
  . گذارد حال مفيد و آرماني در پيش پاي جامعه ميدرعين

جتماعي محلي را در هاي قوة تشخيص موقعيت او اين است كه مشكالت ا از نشانه   
صدد حل آنها تضيات و امكانات محلي و مقدور دركند اما با مق سطح جهاني بررسي مي

ترين  بيند كه بخش اعظم مشكالت ايران در وابستگي حكومت و مدرن مي. آيد برمي
ست ي مربوط به آن در خارج از مرزهاها صنعت آن، يعني نفت و ماشين، و طراحي برنامه

رد، موانع بزرگي سامان دادن آن را داپيش پاي نهضت ملي كه قصد سرون در و بيگانگا
 سران اين نهضت يا بايد مديريت :شود جا كه به سقوط آن منجر ميگذارند تا آن مي

پايين قدر صنعت مدرن نفت را به كمك خارجيان انجام دهند، يا بايد سطح آن را آن
 روزگار باشد و يا بايد سطح زندگي و ون اجتماعي ايران آنآورند كه متناسب با ديگر شئ

  . كل امور جامعه را در سطحي ارتقا دهند كه متناسب با صنعت مدرن نفت باشد
 اول سرسختانه مخالف است زيرا شهر با شقِّ رهبر اين نهضت يا حاكم اين آرمان   

 هاي و دخالت) 58  و5: همانملكي، (» نهضت ملي ايران را راندن نفوذ بيگانگان«هدف 
 اخير را هم خارج از حدود  دو شقِّ)13(.داند بيگانگان را موجب سقوط نهضت ملي مي

جهت از صنعت و نفت و اصول شهرنشيني بدين. بيند امكانات موجود محيط خود مي
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خواند تا از شر  مي پوشد و قوم خود را به عصر ماقبل صنايع مدرن فرا چشم مي
تا پيروزي نهضت وظايف يك . در امان باشندكاپيتاليسم و به تبع آن از شر كمونيسم 

اند  سپارد و بعد از آن آنان كند و پس از آن كار را به اهل جامعه مي رهبر آرماني را ادا مي
  .كه بايد شرايط يك جامعة بدون طبقه را فراهم كنند

. شهر تشخيص سالح مبارزه است شناسي حاكم اين آرمان هاي موقعيت ديگر از نشانه   
هاي ماشين و آنِ كمونيسم در ذوق  ه سالح كشورگشايي غرب در پشت جاذبهوقتي ك

 هاي معقول براي فرار از شرِّ  يكي از راه آرماني بهشت موعود سوسياليسم، مكتوم است
هايي است كه مردمان را در  آنها بازگشت به زندگي دهقاني و تمسك جستن به اصالت

احمد   نيست كه آلبعيد. فظ كرده استطول قرون از شر مهاجمان داخلي و خارجي ح
نهاد اين شيوه به تاريخچة مبارزاتي گاندي و مبارزة منفي و در گزينش و پيش

خواهد مانند او مردم را به روستانشيني دعوت كند تا ب و شته باشدروستاگرايي او نظر دا
 زودتر از  استعمارگران كه شهرها را و هم از شرِّ)14(هم به دولت وابسته ماليات ندهند

  )15(.اند، در امان باشند روستاها هدف خود كرده
شهر اين است كه با تودة مردم تماس دارد و در  هاي لياقت حاكم اين آرمان از نشانه   

فعل و موجود هاي سياسي بال مشاوران خود را از شخصيت. كند ميان آنان زندگي مي
. نداخود امتيازات خاصي قايلاي كه هواي كساني را كند كه برآن كند بي انتخاب مي

 اشتياق و استعداد و لياقت درك مشكالت تودة مردم را بيش از ديگر اعضا دارد  اوواقعدر
هاي  حال آرمانو پيوسته با احتياجات و آالم  و آمال آنان ارتباط عملي دارد و درعين
ها و  رذالت، ها تيوااليي نيز دارد كه مقرون به شرايط انساني و عملي است و توده را از پس

شجاعت و شهامت و قاطعيتش نيز در ميان . دارد هاي در كمين نشسته مصون مي حقارت
تواند  متخلق به شرايط روشنفكري نيز هست و بدان جهت مي. نظير است ديگر اعضا بي

  .هاي احتمالي را بگيرد ها و زيان  آشوبيجريان حوادث را طوري راهنمايي كند كه جلو
هاي  كنندة شرايط و موجبات و ايجادكنندة نهضت واقع رهبران فراهمدر عالم    

كنندگان آنها هستند تا از مسيرهاي محتمل و ممكن اجتماعي نيستند بلكه هدايت
اگر رهبري خاص .  شخصيت رهبر انتخاب شودمسيري متناسب با منش و تفكر و نبوغ

دا خواهد شد و آن را به كند نباشد، كس ديگري براي آن پي كه نهضتي را رهبري مي
 چون نهضت برآيند ضروريات تاريخي و در حقيقت حاصل ،مسيري هدايت خواهد كرد
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هاي موجود و  مادامي كه رهبران نهضت ضرورت. روند حركت ديناميكي اجتماع است
 از قوه به فعل آورندة نهضت، يعني افكار عمومي مقتضيات زماني و مكاني و نيروي عظيمِ

جهت با آن به هدايت اكتفا  كنند كه هم شمارند و سعي مي  را معتبر ميو قواي مردمي
 اما اگر ،شوند عنوان محل تحقق و تجسم زندة اين نهضت يا ضرورت تلقي ميكنند، به

آفتي در تفكر آنان پيدا شود و نيروي دو قوة عظيم، يعني مقتضيات تاريخي و همكاري 
هاي  ده است، از نبوغ و استعدادها و ظرفيتمردمي را كه در وجود آنان به نمايش درآم

توانند جريان حوادث را در هر  جسمي و فكري خود تلقي كنند و گمان برند كه مي
گاه قدرت نيروي آن دو قوة عظيم از آنان ير دهند، آنجهتي، مطابق هواي دل خود تغي

گرچه  ا-شوند و نهضت مانند رودي  شود و روزي از جريان نهضت بركنار مي سلب مي
در اين . دهد  در مسير تاريخ به اقتضاي شرايط خاص به راه خود ادامه مي-آرام شده باشد

شهر از نيروي جمعي و افكار عمومي و حركت توده به  جريان حاكم روشنفكر اين آرمان
نفع پيروزي نهضت استفاده و جريان را در جهتي كه مطابق فطرت جمعي و ناظر بر 

  مقتضيات ،كند اما عيب بزرگ او اين است كه جبر تاريخ يعزت عمومي است، هدايت م
شود، به  اگرچه در حركت اول موفق مي. گيرد زمان و ضروريات اجتماعي را ناديده مي

بينيم اين  كه مي چنان. افتد حكم تجارب تاريخي در بلندمدت نهضت از جريان مي
  .شهر او هرگز تحقق نيافت آرمان

كنند كه فعل و انفعاالت اجتماعي برخالف فعل و  تجارب تاريخي حكايت مي   
توان آب را به بخار و   در يك آزمايشگاه ابتدايي ميمثالً. اند طرفه انفعاالت علمي يك

كساني كه سعي . بالعكس تبديل كرد اما اين امر در مقتضيات اجتماعي مقدور نيست
ناگون و متوالي در طول  برآيند شرايط و احوال گواند وضع عصر خود را كه معموالً كرده

 كليسا با تمام قدرتش نتوانست مثالً. اندايام است، به وضع سابق برگردانند، موفق نشده
. ، به زمان سابق برگرداند جنبش علمي دورة گاليله را كه از زمان كوپرنيك آغاز شده بود

اريخي شود، فعل و انفعاالت ت يالاقل در مدت زماني كه واحد مقياس تاريخي محسوب م
شوند، راه خود  هاي نويني كه در مسير تاريخ پيدا مي با وجود اين حالت. طرفه نيستنددو

گاهي . كنند توان از آن به حركت ديناميكي تعبير كرد، طي مي را به منطق تكامل كه مي
مشخص و معين نبودن جهت . پيش از وقوع حادثه اين مسيرها چندان مشخص نيستند

خصوص در مدت زمان  شود كه فعل و انفعاالت تاريخي، به ن نميتكامل تاريخي دليل اي
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 لزوما )كه در مقياس جريان تاريخْ كوتاه ولي براي زندگي يك نسل دراز است(معين 
عامل آگاهي در تاريخ وضعي را به وجود . مسير مشخص و تغييرناپذيري را سير كند

جموعة عوامل اجتماعي را يعني اگر م. آورد كه به تناسب شخصيت رهبر متغير است مي
اي كه از آن متولد يا  در شرايط معين و مشخصي از زمان و مكان در نظر بگيريم، حادثه

كه  چنان(ناپذير نيست   معين و اجتنابايه حادثشود، لزوماً اي كه از آن حاصل مي نتيجه
اعي  يعني از فرايند عوامل و روابط و اوضاع اجتم،)در قوانين علمي انتظار آن هست

يا متوسط يا خاص، ممكن است نتايج متعددي استحصال شود و حاصل ممكن است واال 
يك از درجات كيفي نتايج بستگي به نبوغ شخصيت و قدرت تحليل تولد هر. مبتذل باشد

ها افتخار يا ننگي نسبت  اگر براي  رهبران نهضت. و درجات آگاهي رهبران نهضت دارد
ل از رهبري آنان در حق نهضتي است كه نيروي توده و دهيم، به اعتبار نتايج حاص مي

 احمد به اين شق اخير بسنده نكرده اما آل. اقتضاي زمان و اوضاع مكان پشتوانة آن است
 از رهبر نهضت در اين اثر انتظار دارد كه وضع موجود را كه خوشة كشت صدها سالة و

افشاني برگرداند، يعني طليعة  اوضاع اجتماعي و اقتصادي ايران است، به ايام شخم و تخم
تمدن صنعتي غرب و پيدا شدن بورژوازي و اوضاعي را كه قشر منادي بورژوازي به وجود 

پردازان دانش اجتماعي  است، به اوضاع و زمان فئوداليته برگرداند كه از نظر نظريه آورده 
  . و تنها رمق ناچيزي از آن باقي مانده استرسيده عمر آن به پايان 

صدد است كه يك زندگي اجتماعي بر مبناي زندگي واقعي زنبوران درنويسنده    
شهر موهوم ماركس، بدون امتيازات طبقاتي و  شهر خود را كه مثل آرمان مطلوب يا آرمان

با رواج زندگي شهرنشيني از نوع ). 18-25(كند  هاي موجود است، عرضه عيوب زندگي
را موجب غربزدگي و از خودي خالي شدن مردم كاپيتالستي در ايران مخالف است و آن 

مردم در ساخت آن دخالتي ندارند تا آن را مطابق احوال و اوصاف . كند قلمداد مي
سازند تا تمام ساكنان را به يك شكل  ها همه را يكسان مي كمپاني. فرهنگي خود بسازند

ن امر براي دربياورند، شكلي كه به كام سازندگان مخالف با فرهنگ محلي است و اي
وي اعتقاد ). 27-28(كساني كه ذوقي از شوكت زندگي سابق با خود دارند، تلخ است 

گيرند و هر رنج و حقارتي را  دارد كه مردم در هر شرايطي به وضع موجود خو مي
اگر كسي نباشد كه از عوالم واال براي . دهند پذيرند و هر باليي را به تقدير نسبت مي مي

 خواهند  و سودجويان هرچه مي)16(روند ميدر گرداب همت پست خود فروبگويد، آنان سخن 
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فكري الزم است كه افكار آنان را با  بدين ترتيب به هر واليتي روشن. كنند با آنان مي
  . ها پيوند دهد ها و بلندي آل ها و ايده اصالت

.  استباور دارد جوهر انقالب در ذات مردم نهفتهآل احمد چه گذشت،  با وجود آن  
همين مردم معتقد به تقدير و خوگر به آرامش، اگر ضرورت زمان و مكان ايجاب كند و 

   )17(.دند هر نهضت و انقالبي را به مقصد برساننتوان د، ميندان داشته باش پيشوايي راه
  

  گيري نتيجه
اي ضعيف  واره در سطح روايي داستان. روايي و تمثيلي:  دو سطح داردسرگذشت كندوها

 نه ساختار داستاني استوار و نه آغاز و انجامي ،نه مفهوم علمي دارد. اهميت است و بي
از شكستي تاريخي و . در سطح تمثيلي به عالم ادب مقاومت تعلق دارد. قابل قبول

ها  گويد؛ شكست تاريخي نهضت ملي و برد كمپاني جويي آرماني براي آن سخن مي چاره
د را چنان مايوس كرده است كه در عالم لة ملي شدن صنعت نفت آل احمدر مسئ

- تجارب تاريخي و قوانين علم بربا چشم بستن. گردد اساطير دنبال راه نجات ايران مي
كند كه ايران به  نهاد ميشاالجتماع راهي را براي رهايي ايران از معضالت موجود پي

شت به آن  آن را پشت سر گذاشته است و ديگر بازگ،ايجابِ حركت ديناميكيِ اجتماع
 كمكي به رفع معضل كند، عمالً ميسر نيست و در نتيجه راه حلي كه او پيشنهاد مي

نشيند با مضمون طرح يك  شهرها مي با اين اوصاف اين اثر در رديف آرمان. كند نمي
  .گريزند اي كه مردم از آن مي انقالب جديد براي ايران؛ انقالبِ بازگشت به گذشته

  
  پي نوشت

آنكه . هاي ذاتي روشنفكر است ناخرسند بودن يكي از ويژگي«تقد است  خويي هم مع-1
  ).28: 1357خويي، (» كه باشد، روشنفكر نيستپذيرد، هر آنچه را هست، دربست مي

احمد تولد   در خانوادة آل1332 مرداد 28جويي براي مردم ايران پس از   حاصل چاره-2
، سرگذشت كندوهاهاي  ها و كتاب استاناحمد د پس از اين تاريخ آل. چند اثر معروف است

يتيم خليج  رجزيرة خارگ د، سفري به شهر بادگيرها، گذري به حاشية كوير، مدير مدرسه
 و در خدمت و خيانت روشنفكران، رائيلزسفر به واليت ع، غربزدگي، القلمنون و، فارس

هر و غرب و شرق يك به نحوي، كمابيش، با زمين و روستا و ش را نوشت كه هرنفرين زمين
احمد،  ل    سيمين دانشور، همسر جالل آهمچنين . و نفت و فرهنگ و سياست ارتباط دارد

  . را نوشت و كودتاي مذكور را يكي از موضوعات اساسي آن قرار دادسووشونكتاب 
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 1323هاي نامشروع   عزاداري: اند ازعبارت آثار او تا اين تاريخ بر حسب تاريخ نگارش -3
 خواهرم و ؛ 1324ديد و بازديد  ؛1323ها و فلك  گلدسته ؛1323؛ جشن فرخنده ) ترجمه(

؛ 1325 بريماز رنجي كه مي؛ 1325هاي تهران  گزارشي از وضع دبيرستان؛ 1323عنكبوت 
 قمارباز  ؛1327 تارسه ؛) ترجمه (1326محمد و آخرالزمان ؛ 1326حزب توده سر دو راه 

 1330هاي راكفلر ؛ در زندان)ترجمه(1329 تفاهم ؛ سوء)رجمهت (1328؛ بيگانه ) ترجمه (1327
 اي ؛ سفرنامه1331 زن زيادي ؛)ترجمه (1330؛ درباره آدن1330؛ هدايت بوف كور)ترجمه(

 ؛1331 مشكل نيما  ؛)ترجمه (1331هاي آلوده دست ؛)ترجمه (1331از يونان امروز
؛ عروس و داماد ) ترجمه(1332؛ سلماني زنش را كشته)ترجمه(1331بازگشت از شوروي

 تا 1332هاي   انار، يكي از سالةخوناب ؛1332 شوهر امريكايي؛)ترجمه (1332برج ايفل
  .1333 مهاتما گاندي ،1333 اورازان ،1336

 1331هاي هاي ملكي در سال نوشته(  41-118: 1377ملكي، . كن در مورد اين خطر -4
و هنگام انشعاب از حزب توده ا. يستنگر احمد به ملكي به چشم مراد مي  آل).1332و 

 را شهاي كرد و مخالفت  را پذيرفت و تا آخر عمر از او به نيكي و بزرگي ياد ميملكيرهبري 
  ).62: 1376 آل احمد، .نك(ستود  با حزب توده و نفوذ بيگانگان مي

هار چ«: داند خواران، و براي زنبوران مضر مي خانم شيره را غذاي موران و مفت  شاباجي-5
رفتم و  پيلي مي دفعه به اندازة يه تخم مورچه شيره خوردم تا دو روز پيلي سال پيش يه

سپارد كه از شيره بپرهيزند  به تمام كندوها مي). 32-33(» ...رفت دستم به هيچ كاري نمي
). 43(» كه مورچه نزنه] باشن[ها  بعد هم مواظب تخم... ها رو محكم بگيرن و در سوالخ«و 

شيره تمثيلي از غذاي . است) شهرنشيني( پيش اشاره به آغاز زندگي در كندو چهار سال
مواظبت از تخم زنبوران . مخالفت با شيره به تبع مخالفت با شهرنشيني است. صنعتي است

استحالة فرهنگي جامعه » مورچه زدن«تمثيلي از مراقبت از اصالت فرهنگي و غرض از 
  .شود اي مي ورچهكه گويي زنبوري متحول به ماست چنان

. هاي واليت كبابه دلم براي همة بچه«: كند خانم چنين ابراز حسرت مي  شاباجي-6
كنن تا وقتي سرشون را جاي پاشون بذارن، آب  ها از وقتي چشم به دنيا واز مي مرده ننه

» شون رو بدزده كنن تا بال بياد ذخيرة آذوقه يكريز جون مي. خوش از گلوشان پايين نميره
)36(.  
احمد،   آل.نيز نككنندگان بارة انشعابدر؛ 229: 1364ذبيح، . نكة گروه ملكي بار در-7

1376 :238-233.  
 ،پسيان و معتضد. كن و در مورد زندگي او 1377 ملكي، .نك در مورد افكار ملكي -8

خانم درازه تمثيلي از ملكي و علت گزينش ملكي بعيد نيست كه آبجي. 666-665: 1385
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ي با خود در بازگشت به خويشتن، عالقه و تالش ملكي براي دست يافتن به به همسوي
اي از آن در  ملكي به نمونه. جاي كلخوز شوروي، باشدنوعي نظام اشتراكي در كشاورزي، به

ها دست يافت و آن را با اصالحات و تغييراتي در ايران با عنوان  ميان صهيونيست
 بيشتر براي آشنايي با »يلئواليت عزرا«مد به اح معرفي كرد و حتي سفر آل» كيبوتس«

قدر جدي بود كه برخي آن را طرح و انگيزة  كار ملكي در طراحي كيبوتس آن. اين الگو بود
به » نفرين زمين«احمد دامنة كار را در رمان  اصالحات ارضي در ايران قلمداد كردند و آل

 .كندر اين مورد (ص متفاوت است  خااحمد با ملكي در اين مورد اما فكر آل. بررسي گرفت
؛  95 و 92: الف1356؛  107 و 75 ،29: ج1357؛ 80 و23: 1384؛ 5: 1373 ،احمد آل

  ). 221: 1373 و ليتل، 54: ب 1356؛ 151: د1357
كندو هم نه مثل گندم بود كه ... نه پولي باالش داده بود و نه زحمتي پاش كشيده بود «-9

بك كمندعلي... كندند تا يك تخم را ده تخم كنند ي جان ميهاي ديگر ه دهاتي... سن بزند
كشيد و به همه افاده  يتابيد و دم مسجد ده چپق م هايش را مي با خيال راحت سبيل

  ).10( »فروخت مي
يقين گشوده نشد، احتمال دارد كه تعبيري از  براي نگارنده به» جاسه« اگرچه رمز -10

  .ان كمونيسم باشدها و مبلغ  فرنگي،آمدن آمريكاييان
كه آنان احمد عالوه بر اين آل. انداهيان به احتمال زياد نمايندة اين جريان فكري دانشگ-11

را با » ديد و بازديد« داستان كوتاه 1324داند و در سال   پيشروان غربزدگي ميءرا جز
با (گرا  كهنه عنوان، در آثار خود از آنان بهه استموضوع غربزده بودن استادان دانشگاه نوشت

  تعبير 
اخ جزواتي هستند سبه نظر او استادان نيز مشغول استن. ياد كرده است) قبركنندگاننبش

ان اند يا در مدارس سنتي خودم كه در عهد جواني خود در مدارس فرنگ يادداشت برداشته
  .)5-26: 1372 و 5-12: ج1357. كن نيز ؛ 33 :الف 1357احمد، آل(اند  نويس كرده پيش

  .17: 1388 و نبوي، 79-94: 1377 ملكي، .كن در اين مورد -12
 ملي و برد هةكه در سرگذشت كندوها شكست جباست احمد تصريح كرده   آل-13

 تا به حكومت ايران) 51 :ب1356آل احمد، (  نفت، مطرح كرده استيةها را در قض كمپاني
وع همكاري با غرب در اين نايرن هيچ. من كه تمام صنايع غرب بخوابد فداي سر«: بگويد

كفش و  تر است تا من گرسنه و بي هاي منچستر بخوابد ايران راحتكارخانه. مورد ندارد
» بدهند به كارگرانشان كه در سنين پيري در هايدپارك بگردنداجتماعي آنان بيمه ... كاله

  ).78-79 :ج1357آل احمد، (



  ١٤١  ...وارة    تأويل سياسي و اجتماعي داستان
 

   
 

 1389، بهار11   شمارة        

اند كه از كارهايي كه  قدر جدي بودهآن برخي از روشنفكران در عناد با دولت نامحبوب -14
    ).47: د1357احمد،   آل:نك(اند  ، دست كشيده مستلزم پرداخت ماليات  به حكومت است

در شرح بسيار مختصري از زندگي اين » مهاتما گاندي« در مقالة 1333 او در سال -15
را دارد، به نمايش اي از شرق كه قابليت الگو بودن  منجي هند از استعمار انگليس، نمونه

 براي  احتماالً-كه مناسبتي محرك آن باشدآن  بي- نگارش شرح حالي از گاندي.گذاشت 
بعيد نيست .  الگوي مناسب مبارزه با استعمار بودعنوانبهيادآوري مجدد شخصيت گاندي 

 پيشنهاد او. هايي بين گاندي و خود و هند و ايران نيز تصور كرده باشد كه نويسنده شباهت
با مطالعه در آثار نويسندگاني «: را براي رستن از خطر ماشين در اين سخن او بايد جست

 ماشينيزم در يابيم كه اولين اثر سوء چون توماس مور و ژان ژاك روسو و تولستوي درمي
 در ذهن بزرگان هر ملت فرار از شهرها و بازگشت به 20 تا اوايل قرن 18اواخر قرن 

اند به  پرورده اي كه رجال صدر ماشينيزم در خيال خود مي دينة فاضلهم... طبيعت آرام است
وسيلة گاندي به صورت زندگي اشتراكي در واحدهايي به نام آشرام صورت عمل به خود 

در خوراك، . المقدور به طبيعت برگردد كوشيد كه در آن حتي  گاندي مي...گرفته است
اين برگشت به . خواست ا از خاك مدد ميه در معالجة اغلب بيماري... پوشاك و مسكن و

خصوص از  از ماشين و بهطبيعت در همة وجوه زندگي نشانة وحشتي است كه گاندي
آل احمد، (» اي كه ماشين بر شعور و عقل آدمي خواهد يافت، داشته كنندهقدرت خرد

  ).216-217: ج1357
ها سر از  بچه... رها بوددر هر دوازده تا شهر واليت زنبورها كار و زندگي همين جو «-16

جور هم  همين... آد دانستند بال چيه و چه جوري مي جور كه نمي همان... آوردند تخم در مي
خواهند كوچ كنند يك جا و مكان تازه، درست مثل شهر  دانستند چرا هر وقت مي نمي

ين شان را براي فهميدن ا شان دم دستشان آماده است اما خوبيش اين بود كه كله قديمي
كردند و ديگر  جور چيزها را هم به تقدير حواله مي اين... نددآور ها به درد نمي حرف

  ).27-28(» عادتشان شده بود
ديدند  كردند اما وقتي كه مي ترسيدند و فرار مي ازش مي«آمد اول   وقتي كه بال مي-17

تند نيشش توانس ريختند سرش و تا مي جمعي مي زند، دسته دارد زندگيشان را به هم مي
خانم آنان را به زندگي برتري دعوت كرد، در طور وقتي كه شاباجي  همين.)16(» ...زدند مي

خبر تو تمام شهرهاي واليت جار زده ... كهمحض اين به«: مانند اجابت كردند نهضتي بي
بكوبي راه انداختند كه نگو و  و  بزن، و خوشحال و خرم... همه دست از كار كشيدند... شد
قدر آواز خواندند كه از پا افتادند و ديگر تو دل هيچ كدامشان  قدر رقصيدند و آن آن. رسنپ

  ).71-72(» زده باقي نماند يك ذره هم عالقه به خانه و زندگي مورچه
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