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پر پرواز و پای پویایی: 
گفت  وگویی با احمد کریمی حکاک

فاطمه شمس
استادیار ادبیات معاصر، دانشگاه پنسیلوانیا

احمد کریمی حکاک برای دانش پژوهانی که در حوزۀ ادبیات فارسی در داخل و خارج 
از ایران مشغول به کارند نامی شناخته شده است. او کتاب ها، مقاالت، ترجمه ها و 
دارد.  پژوهشی اش  پربار  پروندۀ  در  انگلیسی  و  فارسی  به  را  فراوانی  سخنرانی های 
دانشجویان بسیاری در طول چهار دهۀ اخیر از محضر او از دور و نزدیک آموخته اند. 
آشنایی ما به سال هایی بازمی گردد که من در دانشگاه آکسفورد مشغول تکمیل دورۀ 
دکتری بودم. احمد کریمی حکاک اصلی ترین شخصیتی بود که در آثارش با دقت و 
وسواس خاصی به گوشه هایی از تاریخ ادبیات معاصر ایران پرداخته بود که توجه کمتر 

Fatemeh Shams, “The Wings to Fly, the Feet to Thrive: In Coversation with Ahmad 
Karimi-Hakkak,” Iran Namag, Volume 5, Number 3 (Fall 2020), 3-48.

ادبیات  استادیار  و  مترجم  شاعر،   Fatemeh Shams <fshams@sas.upenn.edu> شمس  فاطمه 
معاصر دانشگاه پنسیلوانیای امریکا، دانش  آموختۀ کارشناسی جامعه  شناسی دانشگاه تهران و دکتری 
ایران شناسی دانشگاه آکسفورد است. پس از اتمام دورۀ دکتری نیز مدتی به تدریس زبان و ادبیات 
فارسی در دانشگاه های آکسفورد و سواس )SOAS( مشغول بود. از شمس مقاالتی دربارۀ ایدئولوژی، 
 When  سیاست، اجتماع و ادبیات و سه مجموعه شعر با نام های 88، نوشتن در مه، و مجموعۀ دوزبانۀ
They Broke Down the Door منتشر شده اند. او برندۀ جایزۀ شعر ژاله اصفهانی در سال 2012 و برندۀ 
جایزه کتاب سال لطیفه یارشاطر در سال 201۶ است. در سال 2019، به عنوان شاعر برگزیدۀ ایرانی 
در جشنوارۀ بین المللی شعر آلمان به شعرخوانی پرداخت و سوزان باغستانی اشعاری از او را به آلمانی 
 A Revolution in Rhyme: Poetic Co-option ،ترجمه و منتشر کرده است. پژوهش دانشگاهی  اش
Under the Islamic Republic، را نیز انتشارات  دانشگاه آکسفورد در پاییز 2020 منتشر خواهد کرد. 
عالوه بر شعر و پژوهش دانشگاهی، ترجمه هایی از او در شماره های پیشین ایران  نامگ و روزنامه  های 

ایران نیز منتشر شده است.
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پژوهشگر دیگری را جلب کرده بود. مکاتبات ما از همان سال ها آغاز شد. او بی  اینکه 
خودش بداند ریزه کاری های نگاه موشکافانۀ یک مورخ و منتقد ادبی را از طریق آثارش 
به من و بسیاری از هم نسالن من آموخت. در اولین سفری که در سال 2011 به 
امریکا داشتم، برای مالقات او به دانشگاه مریلند رفتم. او مشتاقانه از من خواست پروژۀ 
دکتری  ام را برایش شرح بدهم. بعد از اینکه به دقت حرف های من را شنید، نقدهای 
تیزبینانه و دقیقی را مطرح کرد و از من خواست نسخه های بعدی تحقیقاتم را برایش 
بفرستم. از همان سال، او به یکی از استادان و مشاوران اصلی پژوهش های ادبی  ام تبدیل 
شد. بعد از تکمیل تحصیالت و شروع به کار در مقام استادی هم او بود که مشفقانه و 
در مقام همکاری باتجربه و سخی راهنمایی هایش را از من دریغ نکرد. روزی که از من 
دعوت کرد تا سردبیر میهمان این شماره از ایران  نامگ شوم، برایم مسّجل بود حقی 
که او در این سالیان بر گردن ادبیات فارسی داشته ایجاب می کند همۀ تالشم را به کار 
گیرم تا حداقل گوشه ای از زحمات بی دریغ او را جبران کرده باشم. در ایامی که او دوران 
بازنشستگی  اش را در لوس آنجلس می گذارند دربارۀ گذشته و امروز، از زادگاه مشترکمان 
مشهد گرفته تا تهران و امریکا در باب ادبیات و شعر و سیاست و دانشگاه با او به گفت  وگو 
نشستم. آنچه در پی می آید شرح این گفت  وگوی تفصیلی است با احمد کریمی حکاک.

فاطمه شمس: همه شما را با نام فامیلی کاملتان، کریمی حکاک، می شناسند. 
خراسانی ها همیشه در هنر فراموش شدۀ ُمهرسازی و حکاکی شهرت و پیشینۀ درخور 

توجهی داشته اند. اجداد شما هم احیاناً فیروزه تراش بودند؟

احمد کریمی حکاک: به درستی نمی دانم نسبم به چه کس یا کسانی می رسد. پدر 
و اجداد پدری ام تا آنجا که می دانم همه فیروزه تراش یا تاجر فیروزه بوده اند و فکر 
می کنم در آن زمان در خراسان کلمۀ “حکاک” یا فقط در همین معنا به کار می رفت 
یا عمدتاً به این معنا بود. من در بهمن  ماه سال 1322 هجری خورشیدی، برابر با 
فوریه 1944 میالدی، در شهر مشهد و در خانواده ای متوسط   الحال چشم به جهان 
گشودم. پدرم اغلب می  گفت: “پدرجان، ما طبقه  سومی هستیم.” من البته به  تدریج 
معنای این عبارت را درک کردم. فرزند سوم از چهار فرزند خانواده بودم؛ سه پسر و 
یک دختر. در نوزده سالگی، یعنی سال 1342، زادگاهم را ترک کردم و به تهران کوچ 

کردم و از آن پس هرگز جز برای دیدارهای کوتاه به آنجا برنگشته ام. 

پدرم فراش حرم امام رضا هم بود و به این کار خیلی هم افتخار می کرد.  فکر می کنم 
قرار بود من و برادرانم هم به همین حرفه روی آوریم و همین افتخار، همین  گونه 
افتخارها، نصیبمان بشود. ولی چنین نشد. هم نسل فیروزه تراشان و هم نسل فراشان 
آستان قدس رضوی در خانوادۀ ما ابتر و عقیم ماند. و از این همه فقط کلمۀ “حکاک” 
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باقی ماند که آن هم به صورت کلمۀ دوم نام فامیلمان درآمده است، چنان که 
می دانید. 

شمس: در کدام محلۀ مشهد به دنیا آمدید؟ بافت شهری مشهد قدیم تا حدود 
زیادی از بین رفته. از مشهدی که کودکی تان در آن گذشت چه در خاطرتان مانده؟ 

از محله ها، کوچه ها، خانه ها و خیابان ها . . .

کریمی حکاک: منزل ما در کوچه ای بود که یک سر آن از ابتدای خیابان عشرت آباد 
آن زمان بود، نزدیک میدانی که پیکرۀ رضاشاه در میان آن قرار داشت و ما به آن 
می گفتیم “میدان مجسمه،” و سر دیگرش از کنار مقبرۀ نادرشاه می گذشت. آن 
مقبره آن روزها هنوز بنای امروزی را نداشت. باغی بود و ساختمانی که من فکر کنم 
هرگز داخل آن نرفته ام. این بخش از شهر را باالخیابان می نامیدند. نیم قرن بعد، 
در سال 2003 میالدی، زمانی که از جانب مرکز زبان  های خارجی دانشگاه مریلند 
به ایران سفر کردم، دیدم که آن محله و منطقه را به نام “مشهد سنتی” نام گذاری 
کرده اند و در جای  جای آن تابلویی با همین عبارت نصب شده است. بافت شهر هم، 
چنان که شما می گویید، کامالً دگرگون شده و من به دشواری محله های قدیمی را 

پیدا می کردم.

شمس: این نام هایی که می گویید آشناست. مادر و مادربزرگ من هم از این نام ها 
استفاده می کردند. ولی بعد از انقالب، خیابانی که مقبرۀ نادرشاه در ضلع غربی آن 
قرار دارد به چهارراه شهدا معروف شد. سال 2003 که برگشتید، توانستید خانۀ 

پدری تان را پیدا کنید؟ 

کریمی حکاک: خانۀ پدری را به راحتی پیدا کردم، ولی وقتی می خواستم خانه های 
دیگر بستگان و فامیل و دوستان را پیدا کنم گاه گم می شدم.  مثالً جایی که در 
حافظۀ من می بایست ادامۀ کوچه ای باشد ناگهان از خیابانی دیگر سر درمی آورد. یک 
بار هم در صحن حرم به جوانی که همراه من بود نقطه ای را نشان دادم و گفتم که 
می بایست در آن نقطه دری بوده باشد که بازار بزرگ را به صحن حرم وصل می کرد. 
او گفت: “نه، اینجا هیچ  وقت در نبوده است.” حدس من این است که آن تحول هم به 
زمانی مربوط می شد که ولیان استاندار خراسان و نیابت تولیت آستان قدس بود و در 
طرح بازسازی ای که او مجری آن بود بناهای بسیاری از مشهدی که من می شناختم 

یکسره خراب شده یا جای خود را به بناها یا فضاهای دیگری داده بودند.
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ـ    در کنار قم  ــ   در ایران و  شمس: مشهد شهری است که از یک سو به قلب تشیع ـ
خاورمیانه معروف است و از سوی دیگر به مهم ترین خاستگاه پرورش و گسترش 
زبان و ادبیات فارسی. آیا بروز این دو قطب در زندگی روزمره و تفکرات مشهدی ها 

در روزگاری که شما ساکن آن بودید آشکار بود؟ 

کریمی حکاک: بله، آشکار بود. یا دست  کم برای من کامالً آشکار بود. حرم امام رضا 
البته مرکز و محور شهر بود و من هربار با پدر یا مادرم به جایی می  رسیدم که گنبد 
و گلدسته دیده می شد به من می گفتند: “به حضرت سالم بده!” و من هم سری 
خم می کردم، دست راستم را روی سینه می گذاشتم و سالم می دادم. اما رفته  رفته 
به وجود مزار و مقبرۀ فردوسی هم در آن سوی شهر آگاهی یافتم و مقام توس و 
خراسان بزرگ دوران های گذشته را در نگاهداشت و احیای زبان فارسی درک کردم. 
احساس من این است که هم  نسالن و همگنان من هم در فرایند رشد فکری این 
پیشینۀ تاریخی را حس می کردند یا درمی یافتند. به یاد دارم که در دورۀ دبیرستان 
ما می دانستیم که کدام یک از همکالسی هایمان جداً مذهبی هستند و کدام یک 

آن قدرها هم قیودات مذهبی ندارند. 

شمس: با شاعران نامدار خراسانی تبار مثل مهدی اخوان ثالث یا محمدرضا شفیعی 
کدکنی هم اولین بار در مشهد آشنا شدید؟ 

کریمی حکاک: من فقط نوزده سال آغاز زندگی، یعنی از تولد تا زمان ورود به 
دانشگاه، را در مشهد گذراندم و از این قرار هیچ یک از انجمن های ادبی یا شاعران شهر را 
نمی شناختم. بعدها در تهران بود که با شاعرانی همچون اخوان و شفیعی آشنایی یافتم 
و افتخار دوستی شان نصیبم شد. و البته افتخار دوستی با بسیاری از شاعران ایرانی دیگر 

نیزــ      نظیر آتشی و سپانلو و بهبهانی و شاملوــ    که ربطی به زادگاهم نداشتند.

شمس: کوچ شما به تهران یک دهه بعد از کودتای 28 مرداد 1332 بود و همزمان 
با شورش 1۵ خرداد 42. تجربۀ زیست در تهراِن 1340 و جذبه ها و دشواری  های آن 

برای یک جوان نوزده  سالۀ خراسانی چه بود؟

کریمی حکاک: شورش 1۵ خرداد نخستین چیزی بود که به محض ورود به 
تهران توجه مرا به خود جلب کرد. نه تنها در و پنجرۀ اتوبوس های شرکت واحد و 
کیوسک های تلفن عمومی شکسته و در بسیاری موارد کیوسک ها واژگون و ویران 
شده بودند، بلکه آثار شورش های خیابانی در بسیاری بانک ها و سینماها و بناهای 
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دولتی مشهود بود، به  ویژه در اطراف بازار بزرگ تهران و میدان ارگ و خیابان های 
اطراف آنها. البته جاذبه های شهر تهران هم زیبا و فریبنده بود، گیرم که اینها را 
به  تدریج در خالل ماه های نخست اقامتم در تهران، و کالً در پنج سال اقامتم در این 
شهر درک کردم. اما من در طول این پنج سال بیش از هر جای دیگری پردیس 
دانشگاه تهران را دوست می داشتم و روزها چه بسیار بی هدف در محوطه دانشگاه 

می گشتم و کنج  و  کنارهای آن را به نظاره می ایستادم. 

نوشته ای که بر سردر دانشکدۀ پزشکی بیش از همه توجه مرا جلب می کرد گفتاوردی 
بود از ابن سینا که سرگذشتش را به تازگی خوانده بودم و ظاهراً جمله ای بود خطاب 
به پزشکان به این مضمون که “باید که خدای بزرگ آغاز و انجام اندیشۀ تو و پنهان و 
آشکار کار تو باشد.” دو عبارت آهنگین “آغاز و انجام اندیشه” و “پنهان و آشکار کار” 
در گوشم طنین شاعرانۀ فراموش نشدنی ای داشت که هنوز در خاطرم مانده، گیرم 
مفهوم “خدای بزرگ” در ذهنم دچار دگرگونی هایی شده باشد. در دانشکدۀ ادبیات 
هم که دانشکدۀ خودم بود آنچه پس از طراوت و شادابی خیره  کنندۀ دختران دانشجو 
نظرم را به خود می کشید، نیم  تنۀ ادوارد براون بود در کتابخانۀ دانشکده، واقع در طبقۀ 
سوم ساختمان دانشکده، که آن موقع دربارۀ زندگی اش چیزک هایی خوانده بودم و 
چیزهای بسیار دیگری در خالل سال های تحصیل که در همان کتابخانه خواندم. 
در یک کالم، این همه، رفته رفته “جوان نوزده  سالۀ خراسانی” پرسش شما را به مرد 
جوان بیست  و  چهارساله ای بدل کرد که در میانۀ شهری سرشار از خاطرات خوش و 

غوطه ور در گناهان لذت بخش بسیار می زیست.

شمس: شما در دورۀ لیسانس دانشجوی رشتۀ ادبیات انگلیسی بودید. در یکی از 
مصاحبه هایتان فضای “کهن گرا”ی دانشکدۀ ادبیات فارسی دانشگاه تهران آن زمان را 
نقد کرده بودید. آسیب شناسی تدریس و پژوهش ادبیات فارسی در بهترین دانشگاه 
کشور بحثی است که کمتر به آن پرداخته شده. ارزیابی شما از وضعیت قبلی و فعلی 

پژوهش و تدریس در دانشکده  های ادبیات در ایران چیست؟

کریمی حکاک: هرگز یادم نمی رود روانشاد دکتر سیدصادق گوهرین را که در 
سال اول تحصیل من در دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران استاد ادبیات 
فارسی من بود. حاال چرا مِن دانشجوی ادبیات انگلیسی می بایست ادبیات فارسی 
هم بخوانم، این را دقیقاً در یاد ندارم. فکر می کنم چند واحد ادبیات فارسی جزو 
درس های اجباری و از پیش نیازهای ثبت  نام در درس های اصلی محسوب می شد که 
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در مورد من ادبیات انگلیسی بود. این را یادم هست، اما، که در سال اول از درس دکتر 
گوهرین بیش از هر درس دیگری لذت می بردم. موضوع درس منطق الطیر عطار بود 
که من یکی دو سال پیش تر سر خود آن را خوانده بودم و حتی صحنۀ اول داستان 
را از بر داشتم که با بیت “مرحبا ای هدهد هادی   شده / در حقیقت پیک هر وادی 
شده” شروع می شود و با بیتی خطاب به “مرغ زرین” پایان می یابد به این مضمون 
که “چون شوی در کار حق مرغ تمام / تو نمانی حق بماند والسالم” به پایان می رسد. 
روز امتحان شفاهی همین بخش را از برای استاد خواندم و او به طریق تشویق گفت: 

“تو که مالیی، باباجان!” 

با این همه، ما دانشجویان جوان می دانستیم که ادبیات معاصر را در دانشگاه درس 
نمی دهند، و حتی شاید چندان قبول هم نداشتند، و ما هم این را پذیرفته بودیم که 
برای خرید کتاب هایی نظیر اشعار شاملو و اخوان یا آثار هدایت و چوبک می بایست 
به کتابفروشی های رو  به  روی دانشگاه برویم و می رفتیم. ما آن روزها می  گفتیم باید 
دست  کم صد سال از مرگ شاعری گذشته باشد تا بشود دربارۀ کارش تحقیق کرد. 
منظورم این است که نوعی کهن گرایی بر کار پژوهش در ادبیات فارسی حکم فرما 
بود. امروز این کهن  گرایی وجود ندارد و رمان نویس ارجمند، محمود دولت  آبادی، در 
سال 2013 به من گفت که تا آن روز حدود 200 تز فوق لیسانس و دکتری دربارۀ 

آثار او نوشته شده است.

شمس: زمانی که شما دانشجوی ادبیات انگلیسی بودید بخش زبان های خارجی هنوز 
جزئی از دانشکدۀ ادبیات بود. بعد از انقالب به  تدریج دانشکدۀ زبان های خارجی از 
دانشکدۀ ادبیات جدا شد. البته گروه درسی ادبیات عربی همچنان در همسایگی گروه 
درسی ادبیات فارسی است. به نظر شما تا چه حد این جدایی فیزیکی و ساختاری بر 

کیفیت نگاه تطبیقی و فراملی پژوهشگران ادبیات فارسی تأثیرگذار بوده است؟

کریمی حکاک: فکر می کنم یکی از نظریه هایی که در سال های نخست انقالب شکل 
گرفت این بود که نقش زبان های اروپایی در ایران انقالبی باید به موارد نیاز کاربردی 
محدود شود و زبان های غربی باید عمدتاً در کار سیاست خارجی یا دیپلماسی مورد 
استفاده قرار گیرد، نه اینکه در ایران شناخت عمیقی از ادبیات انگلیسی یا فرانسه یا 
روسی شکل گیرد. حقیقت هم این است که از ابتدای تأسیس دانشگاه ها در ایران، 
بخش  ادبیات های اروپایی دانشگاه های ایران هرگز در تربیت کسانی که در سطح 
جهانی بتوانند پرتوی عالم تاب بر شناخت شکسپیر و ادبیات دراماتیک دورۀ رنسانس 
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انگلستان یا ظهور مکتب رمانتیسم در اروپا یا آشنایی با مقام دانته در شکل گیری 
ادبیات ایتالیا بیاندازند چندان موفقیتی نداشتند. 

تأکید بر مطالعۀ ژرف تر ادبیات عربی هم از این دیدگاه موجه به نظر می  رسد، چرا 
که ادبیات فارسی با ادبیات عربی پیوندهای بسیار نزدیک و عمیقی دارد که این دو 
سنت را از هم تفکیک ناپذیر می  کند. البته همچنان که از پرسش شما بر می آید، این 
تحول کیفیت تعاطی ادبیات فارسی را با سنت های دیگر ادبی و زیبایی شناختی تنزل 
داده و آسیب های آشکاری به بسط دیدگاه تطبیقی و درک ادبیات جهانی در ایران 

وارد آورده است.  

شمس: پس شما در دوران تحصیل در دانشگاه تهران در واقع هم دانشجوی گروه 
ادبیات فارسی بودید و هم گروه ادبیات انگلیسی. کدام گروه را جدی تر و پربارتر یافتید؟ 

کریمی حکاک: یکی از استفاده های استثنایی ای که من از وضعیت دانشجو بودن 
خودم می کردم این بود که هر وقت می توانستم در جلسات دفاع دانشجویان دورۀ 
دکتری ادبیات فارسی از پایان نامه هایشان حضور می یافتم و از عجایب یکی این بود که 
جلسۀ دفاع بر روی همگان باز و حضور یافتن در آنها مجاز بود. بعضی همکالسی های 
آن زمان مرا برای این کار مسخره می کردند، ولی من در این کار تعمد خاصی داشتم 
و آن اینکه می خواستم بدانم پایان  نامۀ دکتری چگونه مدرکی است، چطور باید نوشته 

شود و به چه صورتی شکل می گیرد. 

در گروه ادبیات انگلیسی، ما دورۀ دکتری یا حتی فوق  لیسانس هم نداشتیم. در همین 
جلسات بود که حضور استاد فروزانفر توجهم را به خود جلب کرد. و او شهیرترین 
استاد ادبیات فارسی بود و شأنش آشکارا بر همگان اجل بود. به این ترتیب، من 
رفته  رفته با مباِحث نقد و نظر ادبی آشنا می  شدم. یادم است در یکی از این جلسات 
دکتر معین از شخصی که از پایان نامه اش دفاع می کرد ایراد گرفت که چرا در جایی 
نوشته است از فالن کتاب نسخۀ دیگری در جهان موجود نیست و توصیه کرد که 
به جای آن بگوید: “من در جایی نسخه دیگری از آن کتاب ندیده  ام.” یا در جلسۀ 
دیگری استاد فروزانفر به دانشجوی دیگری که نوشته بود فردوسی خوابی را که دیده 
است چنین توصیف می کند. گفت به جای “فردوسی خوابی را که دیده است” باید 
بگوید “خوابی را که می گوید دیده است” چنین توصیف می کند. و من از این همه 
چیز و چیزک هایی می آموختم که رفته  رفته مرا با مقال یا گفتمان یا شیوه های سخن 

گفتن آکادمیک آشنا می کرد. 
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در پاسخ به پرسش شما می خواهم از این همه نتیجه بگیرم که اوالً تحصیل در رشتۀ 
ادبیات فارسی به مراتب جدی تر از رشتۀ ادبیات انگلیسی بود و ثانیاً کم کم به این 
نتیجه می رسیدم که به طور کلی تحصیل در ادبیات به راستی فقط در دوره های فوق 

لیسانس و دکتری جدی می شود، نه در دورۀ لیسانس.

شمس: رابطۀ میان دانشگاهیان و روشنفکرانی که در مجالت آن زمان قلم می زدند 
چطور بود؟ اصالً دانشگاه با جمع های روشنفکری آن دوره پیوندی داشت؟

کریمی حکاک: رابطۀ خوبی نبود. همان  طور که پیش تر گفتم، دانشگاهیان کالً شعر 
نو و ادبیات جدید را نمی فهمیدند یا قبول نداشتند. معروف بود که یکی از استادان 
بنام ادبیات فارسی دانشگاه سخنی گفته بود به این مضمون: “یکی از افتخارات من 
این است که در عمرم حتی یک رمان هم نخوانده  ام.” از آن سو، بعضی از روشنفکران، 
شاعران و نویسندگان برای کار پژوهش های ادبی از نوعی که استادان ادبیات فارسی 
می کردند اصطالح “نبش قبر” را به کار می بردند. آل  احمد هم که می دانید در جوانی 
در دورۀ دکتری ادبیات فارسی نام نویسی کرده بود، ولی در میانۀ کار تحصیل در 
آن رشته را رها کرد. البته این  گونه رودررویی ها در فرهنگ های دیگر هم بی سابقه 
نبوده است. در هر صورت، رفته  رفته با ورود نسل های جوان تر، کسانی مانند دکتر 
ـ   به مقام استادی ادبیات  محمدرضا شفیعی کدکنی ــ   که خود شاعری نامدار بود  ـ
فارسی دست یافتند. یا پس از آنکه دکتر غالمحسین یوسفی کتاب چشمۀ روشن 
را نوشت که در آن به کار شاعران معاصر نیز پرداخته شده بود، به  تدریج نوعی 
همزیستی مسالمت آمیز میان پژوهشگران و آفرینندگان آثار ادبی پدید آمد. اما هنوز 
فراوان بودند کسانی که به  ویژه با شعر نو سر جدال داشتند و آن را عمدتاً انحرافی 
زودگذر در شعر می دانستند و این حالت تا سال های بعد از انقالب ایران هم ادامه 

داشت. 

شمس: گفتید که آشنایی شما با ناموران ادبیات فارسی از جمله اخوان ثالث، سیمین 
بهبهانی، منوچهر آتشی و بسیاران دیگر در تهران اتفاق افتاد. در مصاحبه های قبلی تان 
از آشنایی تان با اخوان در سال ۵8 گفته اید، و از دوستی نزدیکی که با احمد شاملو 
داشته اید. اولین آشنایی تان با محافل روشنفکری تهراِن آن روز چطور اتفاق افتاد؟ 
دسترسی به چنین محافلی برای دانشجویان جوان و عالقه  مند آن روزگار آسان بود؟ 

کریمی حکاک: آسان که البته نبود، ولی دست یافتنی می نمود. من از بخت خوش 
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در سال دوم دانشکده کار نسبتاً خوبی هم پیدا کردم و آن تدریس زبان انگلیسی بود 
به نوجوانانی که به  تازگی هنرجوی نیروی هوایی شاهنشاهی شده بودند تا بعداً همافر 
بشوند؛ رده ای میان افسران و درجه داران که بیشتر تکنیسین های نیروی هوایی 
بودند و دو سال آموزش می دیدند، یک سال در مرکز آموزش های هوایی تهران و 
یک سال هم در لکلند تگزاس تا همافر بشوند. این همافران همان گروهی بودند که 
چهارده  پانزده سال بعد نخستین نظامیانی شدند که به انقالب پیوستند و آن را به 
پیروزی رساندند. بعد از فراغت از تحصیالت رسمی هم به خدمت نظام  وظیفه احضار 
شدم و همین کار را در دانشکدۀ زبان دانشگاه نظامی داشتم. منتهی این  بار تدریس 
به افسران ارشد و امیران ارتش شاهنشاهی به عهده ام گذاشته شد که هر چند مرتبۀ 
نظامی شان خیلی باالتر از همافران بود، ولی استعدادشان در زبان  آموزی به پای آنها 

نمی رسید. 

مختصر کنم، دوران اقامت پنج  سالۀ من در تهران از نظر مالی شباهتی به وضعیت 
بسیاری دانشجویان شهرستانی دیگر که در خوابگاه های دانشجویی امیرآباد روزگار 
می گذراندند نداشت. درآمدی داشتم، ماشینی خریده بودم و گه  گاه به شمال و اطراف 
و اکناف ایران سفر می کردم. در تهران هم می توانستم شب ها در رستوران آقارضا 
سهیال شام بخورم و بعد ساعت هایی را در کافه شمیران سر خیابان منوچهری یا 
در بار هتل مرمر بگذرانم و با جمعی از شاعران جوانی که در این  جور جاها می دیدم 
نشست  و  برخاست کنم. در همین جاها بود که با اسماعیل خوئی، محمدعلی سپانلو، 
منوچهر آتشی، محمود آزاد تهرانی و چند تن دیگر آشنا شدم. در همین جاها هم 
بود که شبی اسالم کاظمیه که آن زمان سردبیر آرش بود، از من دعوت کرد که برای 
مجله اش مطلب بنویسم، که نوشتم و اولین ترجمه هایم در آن نشریه و نشریاتی از 

این نوع منتشر شد. 

امروز وقتی از فراسوی بیش از نیم قرن به آن روزها فکر می کنم، به نظرم می رسد 
که در آن زمان در عین حال که حکومت ایران روز  به  روز بیشتر و بیشتر در جهت 
استبدادی شدیدتر سیر می کرد، جامعه به طور کلی رو به گشایش و انبساط فرهنگی 

داشت.

ـ     سیروس طاهباز بود. اتفاقاً در  ـ    تا جایی که می دانم  ـ شمس: سردبیر مجله آرش ـ
اولین شمارۀ این مجله که در آبان سال 1340 منتشر شد اولین یادداشت مقاله ای 
کوتاه بود به قلم خود سیروس طاهباز دربارۀ ازرا پاند، شاعر امریکایی. اشعاری هم از 
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ازرا پاند و والت ویتمن در همین شماره ترجمه شده بود. در شماره های بعدی هم 
مقاالتی از نیما یوشیج، از حرف های همسایه، محمدرضا شفیعی کدکنی و سایرین 

منتشر شد.

کریمی حکاک: مجلۀ آرش در عرض چند سال چندین سردبیر داشت، و همان  طور 
که شما گفتید شاعران غربی را هم به صورت الگوهای قابل اقتباس برای جوانان 
ایرانی جویای نام در کار شاعری مطرح می کرد. این مجله و بسیاری از نشریه های 
دیگر شعر بسیار چاپ می کردند و راه های تحول در شعر فارسی را به خوانندگان 
خود نشان می دادند. از دیدگاه تاریخی شاید بتوان گفت در درازای نیمۀ نخست 
قرن بیستم میالدی رفته  رفته لزوم تحول در شعر فارسی هم تثبیت شده بود و هم 
پذیرفته شده بود. آنچه برای نسل های نیمۀ دوم آن قرن باقی مانده بود، دقایق و 
جزئیات این تحول تاریخی بود که در نشریات مختلف به شکل  های متفاوتی مطرح 
می  شد. طبیعتاً موضع آرش با موضع سخن یا یغما یا یادگار تفاوت های محسوس و 

ملموسی داشت، چنان که البته شما، در مقام یک شاعر، نیک می دانید. 

شمس: بسیاری از نویسندگانی که در آرش و سخن و یغما قلم می زدند، بیانیۀ کانون 
نویسندگان را در سال 4۶ منتشر کردند و در سال 4۷ فعالیت خود را آغاز کردند. 
آشنایی شما با اعضای کانون نویسندگان از طریق رفت  و  آمد به مجلۀ آرش، سخن، 

یغما و سایرین میسر شد؟ 

کریمی حکاک: نه، من در آن سال ها رفت  و  آمد چندانی به دفتر هیچ  یک از نشریاتی 
که می خواندم نداشتم. راست این است که وقتی هم برای این کار نداشتم؛ هم درس 
می خواندم، هم تدریس می کردم، و هم خلوت خودم را پاس می داشتم. البته از بیانیه 
و فعالیت کانون نویسندگان ایران خبر داشتم و حمایت می کردم، ولی از دور. بعد 
از پنج سال اقامت در تهران، همچنان که پیش تر گفتم، برای ادامۀ تحصیل رهسپار 

امریکا شدم.  

شمس: مقاالت شما دربارۀ تاریخ کانون نویسندگان از جمله منابع ارجاع اصلی برای 
تاریخ نگاران فرهنگی ایران است. اما روایت شما با روایت اعضای کانون نویسندگان که 
تاریخ پُر اتفاق این نهاد ادبی را از زاویۀ نگاه خود مکتوب کرده اند لزوماً همخوانی ندارد. 
چالش های تاریخ نگاری ادبی بحثی است که می خواهم به این بهانه پیش بکشم و نظر 

شما را دربارۀ این دست اختالفات در تاریخ نگاری کتبی و شفاهی بپرسم. 
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کریمی حکاک: من صمیمانه به این اعتقاد رسیده ام که کار تاریخ یکسره کار بازخوانی 
گذشته است و همۀ مورخان هر دوران، تاریخ های دوران های پیش از خودشان را 
بازنگری و بازنویسی می  کنند. این امر در مورد تاریخ نگاران معاصر ایران هم که در 
پرسش شما مندرج شده صادق است. بی تردید، آیندگان تاریخ ها و تاریخچه هایی 
را که ما نوشته ایم موضوع بازنگری های تیزبینانه تری قرار خواهند داد و دربارۀ تفاوت 
روایت های ما موضع خواهند گرفت. در واقع، می خواهم بگویم کار تاریخ نگاری همین 
است: نگریستن و بازنگریستن و دوباره و چندباره نگریستن در گذشته به امید تصحیح 
گفته ها و نوشته های پیشین؛ هرچند اندکی بهتر و باورپذیرتر کردن آنان برای آیندگان 

به طور کلی و به ویژه برای خوانندگان تاریخ. 

شمس: ده شب شعر انستیتو گوته به زعم بسیاری از تاریخ نگاران از جمله خود 
شما از مهم ترین جرقه های انقالب ۵۷ بود. شما دربارۀ این شب ها مفصل در مقالۀ 

“Protest and Perish” نوشته اید. خودتان هم در آن شب ها حضور داشتید؟ 

کریمی حکاک: نه، من آن  وقت در امریکا بودم، ولی از دور تا آنجا که می توانستم 
به پخش و انتشار اخبار مربوط به آن رویداد تاریخی کمک می کردم. بخشی از دریغ 
بعدی من هم به این مربوط می  شد که همچنان که در مقالۀ مربوط به تاریخچۀ 
کانون و جاهای دیگر گفته و نوشته  ام، روشنفکران هم اعتنایی به آن شب  ها نکرده اند 
و نمی کنند. به نظرم ده شب از آن چرخش گاه های تاریخ روشنفکری ایران است که 

نسل های آینده آن را بهتر درک خواهند کرد و ارج خواهند نهاد. 

شمس: درست می گویید. واقعیت این است که تا همین امروز هم تعداد زیادی از 
تحلیلگران انقالب ایران از ارتباط ادبیات با انقالب و تأثیر حلقه های ادبی بر انقالب 
چندان سخنی نگفته اند. شما نقش ادبیات )شعر و نثر( و ادیبان را در جریان انقالب 

چطور ارزیابی می کنید؟

کریمی حکاک: ده شب شعرخوانی در انستیتو گوته تهران در پاییز سال 13۵۶ 
نخستین رویداد مهمی بود که در آن می توان به آسانی آغاز نوعی همگرایی و اشتراک 
مساعی میان سه گروه مهم جامعۀ ایران یعنی مذهبیون معترض، چپ گرایان انقالبی، 
و پیروان راه مصدق و بقایای جبهۀ ملی را در آن ردیابی کرد و به رأی  العین دید. 
شب های شعرخوانی در انستیتو گوته پیش از این هم سال های متمادی برگزار شده 
بود، ولی اهمیت سیاسی آن هرگز به اندازه  ای نبود که در بافتار اجتماعی ناشی از 
آنچه حکومت ایران آن را “فضای باز سیاسی” می نامید تأثیرگذار بوده باشد. در 
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حقیقت، آن فضا وجهۀ اجتماعی متفاوتی به آن رویداد بخشیده بود و اثر تاریخی 
انکارناپذیری هم در آن گذاشت. بعدها، یعنی در سال های نخست پیروزی انقالب، 
بود که ناکامی های حکومت انقالبی موجب شد که ده شب شعر به کودک سرراهی ای 
بدل گردد که نه روشنفکران میل داشته باشند آن را به فرزندی بپذیرند و نه حکومت 
اسالمی بخواهد آن را بزرگ کند. و من این چگونگی را به تفصیل در یکی دو مقالۀ 

انگلیسی خودم نوشته ام که فکر می کنم شما خوانده اید.  

شمس: پنج سال بعد از کوچ به تهران برای ادامۀ تحصیل رهسپار امریکا شدید. 
امریکای دهۀ شصت و هفتاد از جذاب ترین دوران تاریخ معاصر این کشور به حساب 
می آید و شما تجربه اش کردید. ارزشمندترین تجربه  ای که از اولین رویارویی تان با 

جامعۀ فرهنگی و آکادمیک امریکا داشتید چه بود؟

کریمی حکاک: بله، ورود من به امریکا در تابستان سال 19۶8 میالدی ناگهان 
مرا به میانۀ معرکۀ ناآرامی های مهمی در این کشور پرتاب کرد و به  تدریج باعث نوع 
دیگری از بلوغ  فکری هم شد. من با وجود آنکه زبان انگلیسی را خوب می دانستم، 
ولی جامعۀ امریکا را آن  قدرها نمی شناختم. خوب به یاد دارم صبح نخستین روز 
کالس در سال تحصیلی ۶9-19۶8 با کراوات نو، پیرهن آهاردار و شلوار اتوزده وارد 
کالس شدم و دیدم دانشجو و استاد همه قهوه به دست با پیرهن های مندرس و 
شلوارهای  جین، یعنی از نظر من جلمبر و شلمبر، نشسته اند و قهوه می خورند و 
حرف می  زنند و یادداشت برمی دارند. و این آغاز دوره ای بود در زندگی که مرا خیلی 

بیش از درس و مشق و بحث و جدل دانشگاهی با جامعۀ امریکا رو  در  رو می کرد. 

جنگ ویتنام در اوج بود و بسیاری از جوانان امریکایی آن جنگ را بختکی مهیب 
می شمردند که هر آن ممکن بود گریبان آنها را هم بگیرد. مارتین لوتر کینگ، رهبر 
سیاهان آزادی  طلب امریکا تازه کشته شده بود و رقابت  های انتخاباتی میان حزب 

دموکرات و حزب جمهوری  خواه در اوج بود. 

به یاد دارم در یکی از نخستین روزهای اقامتم پزشک نامداری به نام دکتر بنجامین 
اسپاک در سخنرانی ای که در زمین چمن دانشگاه مریلند ایراد کرد جنگ ویتنام 
را یک جنایت بزرگ تاریخی نامید؛ لیندن جانسون، رئیس جمهور وقت امریکا، را 
جنایتکار و ریچارد نیکسون، نامزد جمهوری خواهان، را دروغ زن خواند و دانشجویان 
را ترغیب می کرد تا در امریکا همان انقالبی را به راه بیاندازند که چند ماه پیش 
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دانشجویان فرانسوی در پاریس به راه انداخته بودند. در این آشفته  بازار آنچه البته 
مطرح نبود دغدغه های خشک آکادمیک بود. اگرچه من کار خودم را می کردم و 
یک  سال  و  نیم تحصیل را هم با موفقیت به پایان رساندم و در ماه ژانویه سال 19۷0 

به ایران بازگشتم.  

شمس:  از اواخر دهۀ چهل تا اواسط دهۀ پنجاه شما در رفت وآمد میان ایران و امریکا 
بودید. چه شد که تصمیم گرفتید روزهای انقالب در ایران باشید؟ 

کریمی حکاک: درست است. من ده سال تمام، از سال 134۷ تا سال 13۵۷، میان 
ایران و امریکا رفت  و  آمد می کردم. در پرسش پیشین دو سال اول از این ده سال را 
مرور کردم، بعد از آن سه سال در ایران همزمان به کار در سازمان برنامه و تدریس 
در دانشگاه تهران و مدرسۀ عالی ترجمه گذشت. سال های باقی  مانده از این دوران هم 
اختصاص داشت به گذراندن دورۀ تحصیالت عالی در دانشگاه راتگرز و اخذ درجۀ 
دکترا در ادبیات تطبیقی. و من یک هفته پس از پیروزی انقالب ایران از تز دکتری ام 
دفاع کردم و یکی دو ماه بعد به ایران بازگشتم به این امید که این پایان سرگردانی هایم 

باشد که نشد، چنان که می دانید. 

آن بخش از پرسش شما که به شرکت من در فرایندی که به حدوث انقالب در سال 
13۵۷ و سرنوشتم در ایران انقالبی مربوط می شود برای خودم اهمیت ویژه ای دارد. 
من در سال های اقامتم در ایران از 19۷0 تا 19۷3 بیش از پیش نگران آیندۀ ایران 
بودم. نه تنها پیدایش یک جنبش چریکی که به حادثۀ سیاهکل انجامید و رویدادهایی 
نظیر جشن های دوهزاروپانصدسالۀ شاهنشاهی و دیگر جشن ها و جشنواره های 
ریزودرشتی که حکومت سلطنتی در سال های بعد از آن پی  در  پی برگزار می کرد، 
بلکه سرانجام تشکیل حزب واحد رستاخیز و تغییر تقویم ملی ایران مرا که در امریکا 
زندگی می کردم به شدت مضطرب و نگران آیندۀ کشور می کرد. به  ویژه آن گاه که 
ساواک تعداد زیادی از روشنفکران ایران را دستگیر و زندانی کرده بود، من بیش از 
پیش به فعالیت های آشکار سیاسی روی آوردم. وقتی هم که در سال 19۷۶ آقای 
جیمی کارتر، نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری امریکا، انگشت تأکید بر 
مرکزیت مسئلۀ حقوق بشر نهاد به این نتیجه رسیدم که نظام سلطنت به آخر خط 
رسیده است و من در این فکر تنها نبودم. دوستان من، کسانی همچون احمد شاملو، 
غالمحسین ساعدی، هوشنگ گلشیری، سعید سلطانپور، محسن یلفانی و بسیاری 

دیگر هم همین  گونه می اندیشیدند. 
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ظهور جنبش انقالبی در همین سال ها به  تدریج من و این دوستان را در این فکر 
راسخ تر و در اعتقادمان پابرجاتر کرد. به همین دالیل هم بود که من تقریباً بال فاصله 
پس از پایان یافتن تحصیالت رسمی ام بار سفر بستم و به ایران بازگشتم. در ایران 
هم می دیدم که در این عزم تنها نبوده ام. از نویسندگان کهنه کاری همچون جمالزاده 
و علوی و طبری گرفته تا جوان ترها بسیار بودند کسانی که در همین ایام به ایران 
برگشتند و خیلی از آنها هم مانند من بعد از اقامت کوتاهی به این نتیجه رسیدند 
که انقالب ایران دارد به بیراهه می افتد و امیدهای پیشین به سرعت به یأس و 
سرخوردگی بدل می گردد. در مورد من هم چنین شد: همان  گونه که به محض ورود 
در دانشگاه تهران به کار گمارده شدم، به محض شکل گیری حرکتی که بعدها به نام 
انقالب فرهنگی شهرت یافت از دانشگاه پاکسازی شدم و یک بار دیگر راه غربت را در 

پیش گرفتم و به امریکا برگشتم. 

شمس: به دستگیری های روشنفکران در دهۀ پنجاه شمسی اشاره کردید و به 
خودتان که “  بیش از پیش  ” به فعالیت های سیاسی روی آوردید. فعالیت های سیاسی 
یک روشنفکر ادبی جوان دهۀ پنجاه شمسی در ایران یا خارج ایران چه بود؟ یا به 
عبارتی دیگر، جوانان و روشنفکران آن دوره چطور فعالیت هایشان را سازماندهی 

می کردند؟ 

کریمی حکاک: من در سال 19۷3، آن  گاه که از ایران به امریکا برمی گشتم عمیقاً از 
وضع سیاسی ایران ناراضی بودم. از یک سو، پاسخ حکومت به پیدایش جنبش چریکی 
دست ساواک را برای خشن ترین واکنش ها باز گذاشته بود و از سوی دیگر، چهار برابر 
شدن بهای نفت در سال 19۷4 میل مفرط شاه و درباریان را به انواع خودنما یی ها به 
مراتب بیشتر کرده بود. اما مبارزۀ سیاسی در آن سال ها برای دانشجویان ایرانی در 
خارج از کشور عمدتاً به صورت پیوستن به کنفدراسیون دانشجویان ایرانی درآمده 

بود و این کار با طبع تک رو من سازگاری نداشت.

 سرانجام برگزاری کنفرانس بزرگ ادبیات خاورمیانه با اشتراک انجمن قلم امریکا، 
یعنی PEN American Center، و دانشگاه پرینستون در بهار سال 19۷۶ موقعیتی 
پیش آورد برای همکاری با این سازمان در امریکا و پیشبرد فعالیت سیاسی ام در 
چارچوب آرمان های حقوق بشری. در آن سال ها، نیویورک مرکز این گونه فعالیت ها 
بود و من به زودی با سازمان دیده بان حقوق بشر )  Human Rights Watch( هم 

ارتباط پیدا کردم و آن رابطه تا به امروز ادامه دارد.  
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ایرانیانی که برای شرکت در کنفرانس ادبیات خاورمیانه دعوت شده بودند عبارت 
بودند از احمد شاملو، دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، دکتر امین بنانی، دکتر جروم 
کلینتون استاد ادبیات فارسی در دانشگاه پرینستون، و من. در آن سال، دکتر کدکنی 
برای یک دورۀ پژوهشی یک  ساله در پرینستون اقامت داشت و شاملو و همسرش، 
آیدا، هم دو هفته ای بعد از کنفرانس در امریکا ماندند. این اقامت فرصتی مغتنم پیش 
آورد برای جمع کوچک ما تا دربارۀ مسائل گوناگون مربوط به ادبیات ایران به تبادل 
نظر بپردازیم. نیز فرصتی مغتنم تر بود برای من که جوان ترین فرد گروه بودم تا از 
محضر شاملو و شفیعی کدکنی و دیگران بهره بگیرم. پس از بازگشت شاملو به ایران، 
چنان که گفتم، فعالیت سیاسی من در چارچوب انجمن قلم و سازمان دیده  بان 
حقوق بشر ادامه یافت، به ویژه بر روی مسائل حقوق بشر در ایران، که در خالل تمامی 

این سال ها و دهه ها هم ادامه داشته است. 

شمس: نسل بعد از انقالب که ایران قبل از انقالب را به چشم ندیدند و تجربه نکردند 
نسل شما را زیاد به چالش می کشند. در دهۀ پنجاه شمسی شما یک روشنفکر جوان 
انقالبی بودید. چه چیزهایی را نسل بعد از انقالب دربارۀ ماهیت انقالب نمی داند که 
به نظر شما الزم است از آنها آگاهی داشته باشد و بر اساس آن نسل شما را قضاوت 

کند؟

کریمی حکاک: پرسش عمیقی است. به نظر من اوالً باید نیاز طبیعی و فطری 
هر انسانی را به امید و روگردانی غریزی آدمی را از یأس و حرمان درست شناخت 
و نوسانات پاندولی ذهن آدمی را معلول عواملی دانست که شاید آن  قدرها هم برای 
فرد انسانی تابع درک و دریافت های عقالنی یا منطقی نباشد. در مورد ویژۀ ایرانیاِن 
دوران های جدید عامل میهن دوستی و غربت گریزی را هم می  توان در این معادله وارد 
کرد. نسل من به  راستی با تفکر خدمت به جامعه پرورده شده بود و محرومیت از این 
موهبت را به سختی می پذیرفت. همین امر شاید موجب شده بود که ما آن  گاه که 
می  دیدیم در جامعه وضعیتی نابه دلخواه شکل می گیرد، اندیشۀ تحول انقالبی برایمان 
یک امکان عملی جلوه می کرد. من به سهم خودم “از بد بتر شدن” را ناممکنی 
نزدیک به محال می دیدم و در سال های پیش از انقالب به راستی فکر می کردم وضع 
ایران قطعاً از این که هست بدتر نمی تواند بشود. تجربۀ  سال های تحصیل و مطالعه 
هم مرا در همین جهت سوق می داد.  در این تفکر هم فکر می کنم من تنها نبودم. 
بسیارانی از ما افتادن از چاله به چاه را زبانزدی در حیطۀ معقوالت نمی شمردیم و 
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شاید گرانیگاه اشتباه تاریخی ما همین  جا بود. و به  راستی از بد بتر را هم دیدیم که 
هنوز هم می بینیم. 

شمس: به انقالب فرهنگی اشاره کردید. نسل من البته انقالب فرهنگی را هم فقط 
در کتاب های تاریخ خوانده است. به عنوان یک روشنفکر دانشگاهی که آن  سال ها 
تصفیه شد، اگر بخواهید روند انقالب فرهنگی را برای نسل بعد از انقالب شرح دهید، 

ذکر چه جزئیاتی را برای ملموس تر کردن این اتفاق ضروری می دانید؟ 

کریمی حکاک: وحدت حوزه و دانشگاه از آغاز بخشی از بینش انقالبی آیت اهلل 
خمینی بود. در سال اول انقالب، هنگامی که گروه های سیاسی گوناگون و بیش از 
همه سازمان مجاهدین خلق در دانشگاه تهران دفترهایی ایجاد کردند و کتاب های 
سازمانی را در دفترهای دانشکده ها جا دادند، ضرورت انجام کاری در این زمینه این 
امر را به برنامه ای بدل کرد که می بایست به فوریت به اجرا درآید. این بود تا زمانی 
که دانشجویانی که خودشان را دانشجویان خط امام می خواندند بعد از آنکه سفارت 
امریکا را اشغال کردند و پرسنل آن را گروگان گرفتند، توجه خود را به دانشگاه ها 
معطوف کردند و سرانجام در اردیبهشت 13۵9 به دانشگاه تهران حمله کردند، درها و 
پنجره  های بسیاری را شکستند، کتاب های کتابخانه ها را به میانه تاالرهای دانشکده ها 
ریختند، استادان و دانشجویان حاضر را کتک زدند و از دانشگاه بیرون انداختند. نام 

رسمی این کار شد “انقالب فرهنگی.”

من در خردادماه 13۵8 در بخش ادبیات انگلیسی دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران 
با سمت استادیاری استخدام شدم و از همان زمان زیر ذره بین دانشجویان انقالبی 
بودم. در امریکا درس خوانده بودم. هرروز با سر و وضع مرتب به کالس می رفتم و 
بیش از نیمی از دانشجویانم زنان و دختران جوان بودند. اینها و بی تردید عوامل دیگر 
دست در دست هم داده بودند و مرا به یکی از آماج های حمالت کسانی تبدیل کرده 
بودند که ما آن روزها اسمشان را “فاالنژها” یا “گروه چماقداران” گذاشته بودیم. حتی 
هنگام رفت  و  آمد شعارهایی نظیر “استاد امریکایی اخراج باید گردد” را می شنیدم، ولی 

به روی خودم نمی آوردم. 

رهبر  می گفت  که  دانشجویی  تحصیلی 13۵9-13۵8  سال  نخست  ماه های  در 
منتخب اعضای انجمن دانشجویان است به من گفت که بچه های انجمن اسالمی 
می گویند شما در امریکا “آی  اس  بی  ان” داشته اید. من می دانستم که این حروف شکل 
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اختصاری شمارۀ استاندارد بین المللی کتاب است که امروز در ایران به آن “شابک” 
می گویند و من چون در امریکا کتابی چاپ کرده بودم، البته چنین شماره ای داشتم. 
به او گفتم این حرف درست است و معنای این عبارت را برایش شرح دادم و او هم به 
خنده افتاد و به نظرم معنای این سخن را فهمید. بعد گفتم به آنها بگو که من شمارۀ 
“امنیت اجتماعی” امریکا را هم دارم. و برایش توضیح دادم که “سوشیال سکیوریتی 
نامبر” چیست. او گفت: “نه استاد، این یکی را من بهشان نخواهم گفت، چون حتماً 
معنای سکیوریتی را بدجوری تعبیر خواهند کرد.” گفتم: “من هم منظورم دست 
انداختن دانشجویانی است که این روزها همه  چیز را بد می فهمند و بدجوری تعبیر 
می کنند.” ولی این دانشجوی جوان گفت: “نه، من با اجازۀ شما این کار را نخواهم 

کرد، ولی موضوع شمارۀ کتابتان را برایشان توضیح خواهم داد.”  

خاطرۀ دیگری هم دارم از آن روزها که دانشگاه هنوز باز بود و حجاب اجباری هنوز 
وجود نداشت و بیشتر دختران با سر باز به دانشگاه رفت  و  آمد می کردند. بعدازظهر 
روزی پاییزی در کالس داشتیم به زبان انگلیسی دربارۀ رمان محاکمه اثر کافکا حرف 
می زدیم، یعنی رمان را تفسیر می کردیم. لحظه ای حس کردم که صدای پای گروهی 
می آمد که انگار داشتند از پله های دانشکده باال می آمدند و شعار می دادند: “استاد 
امریکایی اخراج باید گردد.” صدا رفته  رفته بلند و بلندتر و نزدیک و نزدیک تر می شد. 
شعار برایم آشنا بود، چرا که پیش از این هم آن شعار را دربارۀ خودم شنیده بودم. 
وقتی که چند نفری را دیدم که داشتند به در کالس من که باز بود نزدیک می شدند 
و شعار می دادند برایم مسجل شد که هدف گروه رسیدن به کالس من است و 
فکر کردم باید کاری بکنم. نگاهی به کالسم کردم و وقتی دیدم بیشتر دانشجویانم 
دختران جوانی هستند که سخت ترسیده اند فکر کردم هر طور شده باید از ورود 
مهاجمان به کالس پیشگیری کنم. این بود که رفتم دم در کالس و دست راستم 
را به طرف دیگر در نیمه  باز رساندم و با این کار جلو ورود شعاردهندگان را گرفتم. 
گروه مهاجمان در فاصله ای کمتر از یک متر از من ایستادند و همان شعار جمعی 
را چندین  بار تکرار کردند. من هم ساکت جلوشان ایستاده بودم و حایلی بودم بین 
آنها و کالس درس. این وضع شاید سه چهار دقیقه ادامه یافت. سرانجام چشمم به 
مرد میان  سالی افتاد که داشت از ته صف خودش را به جلو جمع شعاردهندگان 
می رساند. وقتی رسید، در حالی که پشتش به من بود شروع کرد به حرف زدن برای 
گروه مهاجم و حرفش چیزی بود با این مضمون: “بسیار خوب، شما شعارتان را دادید 
و خواستتان را به استاد رساندید. حاال دیگر بروید. این استاد خودش می داند چطور 
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لچک سر این دخترها بکند. قول می دهم همین روزها خواست شما که خواست امت 
مسلمان انقالبی است اجرا خواهد شد. حاال بروید و دیگر سر و صدا نکنید.” مهاجمان 
هم انگار واقعاً از این حاج  آقا حرف شنوی داشته باشند کم  کم راه پایین رفتن از 
پله های دانشکده را در پیش گرفتند و ناپدید شدند. و من مبهوت از این صحنه سازی 
ناشیانه نفسی به راحتی کشیدم و سعی کردم برگردم به بحث کافکا. ولی نشد و 
بقیۀ وقت کالس به تفسیر رفتار مهاجمان و حرف های حاج  آقا و آیندۀ حجاب زنان 
گذشت.  چند ماه بعد از آن هم انقالب فرهنگی دانشگاه ها را به تعطیلی کشاند، چنان 
که در پرسش پیش گفتم، و من و صدها دانشگاهی دیگر را مانند من خانه نشین 

کردند؛ که خوب می دانید و چنان که می گویید در کتاب های تاریخ خوانده اید.

بدین ترتیب، من دو سالی را به خانه نشینی گذراندم. حقوقی از دانشگاه دریافت 
نمی کردم. وضعیت استخدامی ام نامشخص بود و بالتکلیف مانده بودم. تا اینکه نامه ای 
دریافت کردم از سوی نهادی که پیش از این نامی از آن نشنیده بودم: “هیئت 
بدوی بازسازی نیروی انسانی دانشگاه تهران.” محتوای نامه این بود که من متهم به 
“ارتکاب اعمال مغایر با مصالح نظام جمهوری اسالمی – تبلیغ به نفع گروه های ضد 
انقالب” شده ام. نامه حاوی رأی “هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه  ها و 
مؤسسات دولتی” بود دایر بر ارتکاب آن اعمال که بر اساس سه اصل به من ابالغ 
می شد: “محتویات پرونده و گزارش گروه تحقیق، اقرار متهم، مدافعات متهم.” و بر 
این اساس “رأی هیئت مبنی بر اخراج از دانشگاه و مؤسسات تابعۀ وزارت فرهنگ 
و آموزش عالی” به من ابالغ می شد. در نامۀ هیئت این نکته نیز درج شده بود که 
رأی هیئت “ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ به متهم )اعم از واقعی یا قانونی( قابل 
پژوهش در هیئت تجدید نظر می باشد.” البته من هیچ تقاضایی برای تجدید نظر 
نکردم، چرا که آن اتهامات را از اصل نه می فهمیدم و نه قبول داشتم. بدین سان رأی 
نهایی هم پس از انقضای مهلت پانزده روزه صادر شد، با همان اتهام و این توضیح 
اضافی که مصادیق آن اتهام این دو مورد بوده است: “شایعه  پراکنی” و “تبلیغ به نفع 
گروه های ضد انقالب.” و در تمام این سال  ها، دوستانی که به اتاق کار من در منزل 
قدم می گذارند توجه شان پیش از هر چیز دیگر به دو قاب عکسی می افتد که این دو 

حکم محکومیت و رأی های صادره در آنها جا گرفته  اند.  

شمس:  فکر می کنید اگر انقالب فرهنگی نمی شد و تصفیۀ فرهنگی نمی شدید، به 
زندگی در ایران ادامه می دادید یا باز هم مهاجرت می کردید؟ 
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کریمی حکاک: نه. اگر انقالب فرهنگی به آن شکلی که اتفاق افتاد رخ نمی داد من 
دلیلی برای مهاجرت از وطن نمی داشتم. مثل همۀ ایرانی ها وطنم را عاشقانه دوست 
 داشتم و شاید موفق می شدم در تربیت نسل آیندۀ ایرانیان هم نقش کوچکی داشته 
باشم. البته من در اینجا هم کوشیده ام خدمات فرهنگی خودم را ادامه بدهم. یعنی 
در واقع زندگی خودم را وقف خدمت به زبان و ادبیات فارسی و درک عمیق  تری 
از فرهنگ ایران کرده ام. ولی هر بار به فرزندانم فکر می کنم، می  اندیشم که آنها نیز 
می بایست در ایران بزرگ می شدند و با زبان فارسی و فرهنگ ایرانی بیش از اینها خو 

گرفته باشند، ولی چنان که می  دانید این گونه نشد؛ نمی توانست بشود. 

شمس: شما بعد از انقالب ایران را باالجبار ترک کردید، ولی ادبیات و ترجمه را نه. 
خیلی از ایرانیانی که با آثار دانشگاهی شما آشنایی چندانی ندارند شما را به عنوان 
مترجم تام جونز می شناسند. ترجمۀ شعر و داستان یکی از حوزه های اصلی فعالیت 
دانشگاهی و روشنفکری شما بوده است. چه سالی ترجمۀ ادبی را شروع کردید؟ اولین 

متن یا قطعه ای که ترجمه کردید چه بود و کجا منتشر شد؟ 

برمی گردد،  تهران  در  زندگی  سال های  به  ترجمه هایم  اولین  حکاک:  کریمی 
بیست  و  سه چهار سالگی، در آرش، زمان نو، بامشاد و نشریات دیگر. شاید نخستین 
ترجمه ام از انگلیسی مقاله  ای بود با عنوان انگلیسی ”Pornotopia“ که فکر می کنم به 
نام “هرزآباد” در سال 134۵ در مجلۀ آرش منتشر شد. ضمناً، در همین سال ها بود 
که در مجلۀ سخن به ترجمه هایی از شخصی دیگر به نام احمد کریمی، بدون حکاک، 
برخوردم و همین امر موجب شد که من شاید به منظور تثبیت نام ادبی خودم بیش 
از پیش بر عنصر حکاک در نامم تکیه کنم. ضمناً همین شخص چند سال بعد رمان 
Catcher in the Rye اثر J. D. Salinger را هم با عنوان زیبای ناطور دشت به فارسی 
ترجمه کرد و من در سال های اخیر خبر یافتم که در بعضی کتابخانه های ایران این 
ترجمه هم اشتباهاً به نام من ثبت شده است. ولی رمان تام جونز هنری فیلدینگ 
و دیگر ترجمه های من به سال های بعد از انقالب و فاجعۀ انقالب فرهنگی مربوط 
می شود؛ دورانی که من همراه با دانشگاهیان بسیار دیگری از دانشگاه های ایران اخراج، 
یا به قول اسالم گرایان آن روزها “پاکسازی،” شدیم و من برای امرار معاش یک بار 

دیگر به ترجمه روی آوردم.

شمس: حاال که بحث ترجمه مطرح شد، شاید بد نباشد دربارۀ بازار داغ ترجمۀ 
ادبیات در ایراِن بعد از انقالب و نقش آن در  دور زدن و مبارزه با سانسور ادبیات اشاره 
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کنیم. روشنفکران بعد از انقالب گاهی حرفی را که خودشان مستقیماً نمی توانند 
بزنند از خالل ترجمه بیان می کنند. مثالً اگر نقدی به استبداد حاکم دارند می روند 

سراغ ادبیات امریکای التین. قبل از انقالب هم ترجمه چنین نقشی داشت؟

کریمی حکاک: از دیدگاهی که شما پرسشتان را مطرح می  کنید، یعنی سخنان 
بازگو و عرضه کردن، من هم فکر می کنم ترجمه  ممنوع را در کسوت ترجمه 
ممنوعیت هایی را در لوای ممکنات بیان می کند و عرضه می دارد. پس در تحلیل 
واپسین می  تواند به بسط بیان ممکنات یاری رساند. به صورت های دیگری نیز 
می توان آنجا که سانسورگران راه بندهایی بر سر راه بیان آزاد ایجاد می کنند، افکاری 
را در قالب های دیگری عرضه داشت. مثالً دوستی که در دهه های پایانی سلطنت 
در دانشگاه های ایران اقتصاد تدریس می کرد تعریف می کرد هر بار که می خواسته 
است مشکل تورم اقتصادی را برای دانشجویانش توضیح دهد، دقیقاً ارقام مربوط به 
اقتصاد ایران را به کار می برده، ولی می گفته است در ونزوئال چنین و چنان است. 
نظیر این  گونه بیان های ممنوع در انواع تعاطی های اجتماعی بسیار رخ می دهد، خواه 

از طریق ترجمه، خواه از طریق انواع جابه  جایی های دیگر.  

شمس: عده ای از منتقدان بر این باورند که علی رغم فواید بسیاری که ترجمه بر اندیشه 
و فرهنگ ایران معاصر داشته، زبان شعر و نثر ادبی امروز گاهی از “ترجمه زدگی” رنج 
می برد. عده ای دیگر هم بر این نظرند که اتفاقاً اثری که ترجمه بر زبان شعر و داستان 
مدرن فارسی داشته سراسر مثبت بوده است و با اصطالح ترجمه زدگی مخالف  اند. 

شما خود را جزء کدام گروه می دانید؟

کریمی حکاک: من نقش ترجمه را در پیشبرد فرهنگ ادبی زبان های مهمی همچون 
زبان فارسی به غایت مثبت می دانم و این موضع فکری در جای  جای تألیفاتم، خواه به 
انگلیسی و خواه به فارسی، بازتاب دارد. خوشبختانه در سرتاسر قرن بیستم و در دو 
دهۀ اخیر نیز ترجمه ادبی به زبان فارسی هم در ایران و هم در افغانستان رواج داشته 
و دارد. در نتیجه، درصد آثار ادبی جهان که به زبان فارسی ترجمه شده و می شود به 
مراتب بیش از آن است که مثالً به زبان انگلیسی در انگلستان و امریکا ترجمه می شود. 
البته در اینجا خطری هم نهفته است و آن همانا حضور ترجمه های غیرحرفه ای است. 
ولی در طول دوران ها این خطر در برابر امکان دسترسی خوانندگان به میراث ادبی 
جهان عارضۀ چندان مهمی نیست و در بسیاری موارد، ترجمه های ماندگار موجب 

شتاب و پویایی بیشتر در خلق آثار ادبی بومی می شوند. 
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در باب بحث ترجمه زدگی هم می توانید نام مرا در گروه دوم ثبت کنید، با این 
هشدار که همه  چیز نسبی است. من البته برای وفور ترجمه پسوند “زدگی” را به 
کار نمی برم، همچنان که برای شناخت غرب هم غربزدگی را هرگز واژۀ درست و 
مناسبی ندانسته ام و نمی دانم. به دیگر سخن، به فرض محال اگر همۀ آثار بزرگ ادبی 
جهان به شیوه های قابل قبول و به شکل حرفه ای به زبان فارسی ترجمه بشود، آیا 
ما “ترجمه  زدگی” داریم؟ پاسخ من مؤکداً منفی است، زیرا این امر یک معیار کّمی 

ندارد، بلکه در اینجا معیار سنجش صرفاً کیفی است. 

اما این سخن درست است که در درازنای زمان، هر فرهنگی به شکلی نه چندان 
منتظم یا عامدانه گاه بیشتر به ترجمۀ آثار ادبی از زبان های دیگر روی می آورد که فکر 
می کند در فرهنگ بومی نقصی یا کمبودی دیده می شود. من در نوشته های خودم 
این  گونه رویکردها را “مکانیسم جبرانی” موجود در ترجمه نامیده ام. آن  گاه که گوته 
با خواندن ترجمۀ آلمانی غزلیات حافظ توسط شرق شناس اتریشی، همر پرگشتال، 
ـ    چیزی  ـ   یا شاید در کل فرهنگ ادبی اروپاـ به این نتیجه رسید که در زبان آلمانی ـ
شبیه به غزل حافظ وجود ندارد، رفته  رفته به فکر پدیده ای به نام “ولت لیتراتور” 
یا  “ادبیات جهان” رسید. در اواخر قرن نوزدهم هم وقتی روشنفکران ایرانی به این 
نتیجه رسیدند که در غرب پدیده هایی هست نظیر رمان یا داستان کوتاه، و اینها با 
سنت حکایات و روایات فارسی یا عربی تفاوت های عمده  ای دارد، کسانی دست به 
ترجمۀ آن آثار به زبان فارسی زدند و دیگرانی در کار آفرینش ادبی از آنها الگوبرداری 
کردند. رفته  رفته کار تا به امروز به آنجا رسیده که در زبان فارسی ما هم رمان داریم، 
هم داستان کوتاه، و به طور کلی می توان گفت که امروز ادبیات فارسی از نظر 

گونه های ادبی موجود در آن تفاوتی با ادبیات روسی یا فرانسوی یا انگلیسی ندارد. 

شمس: از زمانی که ترجمه به مهم ترین دریچۀ ایران معاصر به جهان بیرون تبدیل 
شد، آثار بی شماری از ناموران ادبیات جهان به زبان فارسی ترجمه شده است. حتی 
دانشگاهیانی که دستی در ترجمه داشته اند هم بیشتر به ترجمه از زبان های دیگر 
به فارسی اهتمام ورزیده اند تا ترجمه از فارسی به زبان های دیگر. گاهی از اثر یک 
نویسنده چندین ترجمه به فارسی موجود است، در حالی که برخی از مهم ترین 

نویسندگان فارسی  زبان به انگلیسی ترجمه نشده اند. چرا؟

کریمی حکاک: پرسش مهمی است که حتماً دالیل مشخصی دارد. حدس من این 
است که در دانشگاه های اروپا و امریکا انتظاری که از یک استاد ادبیات عربی یا فارسی 
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می رود این است که ادبیات زبان، فرهنگ و منطقۀ تخصص خودش را برای مدرسان، 
دانشجویان و دیگر پژوهشگران تفسیر و تبیین کند. در ایران و افغانستان قرن بیستم 
هم دانشگاه ها بر اساس همین الگو تأسیس شدند، یعنی مثالً از استاد ادبیات انگلیسی 
انتظار می رفت که دانشجویان ایرانی یا افغان را با مهم ترین نمونه های شعر و رمان 
زبان انگلیسی یا به تعمیم می توان گفت اروپایی یا غربی آشنا کنند، ولی در عمل 
برای بسیاری از دانشگاهیان چنین نشد. مثالً استاد پیش  کسوتی مانند دکتر لطفعلی 
صورتگر پایان  نامۀ دکتری خود را در موضوع نفوذ ادب فارسی در ادبیات انگلیسی 
نوشت، ولی بعدها بیشتر به متون و جریان های ادبی دوران کالسیک زبان فارسی 
روی آورد. سرانجام هم فهرست تألیفات این استادان به گونه ای بود که نشان می  داد 
سنت ادبیات بومی بیشتر در ذهنشان حضور دارد تا سنتی که خود در دوران تحصیل 
با آنها آشنا شده بوده اند. این گرایش شاید به این دلیل بود که اینان فرزندان دوران 

ناسیونالیسم بودند، ولی نمی توان این  گونه گرایش ها را تعمیم داد و به کلیتی رسید. 

البته چنان که پیش  تر هم اشاره کردم، بسیاری از نویسندگان و مترجمان غیردانشگاهی 
کوشش شان معطوف بر این بوده است که خوانندگان همزبان خود را با آثاری ادبی  
آشنا کنند که توان خواندن و درک آنها را به زبان های دیگر ندارند. در میان این گروه 
انبوه از مترجمان است که می توان ترجمۀ ادبی را به صورت دریچه ای دید که از ایران 

رو به جهان بیرون گشوده شده است.  

شمس: کتاب خود شما هم از انگلیسی به فارسی ترجمه شده است. جز ترجمۀ 
کتاب طلیعۀ تجدد در شعر فارسی، مجموعه مقاالت فارسی شما هم چند سال پیش 
در کتابی تحت عنوان بود و نمودِ  سخن: متن ادبی، بافتار اجتماعی و تاریخ ادبیات در 
ایران منتشر شد. در طول چهار دهۀ اخیر آیا توانستید ارتباط خود را با روشنفکران و 
فضای روشنفکری ایران حفظ کنید؟ چه چالش هایی برای ارتباط با بازار نشر و جامعۀ 

روشنفکری ایرانی تجربه کردید؟ 

کریمی حکاک: امیدوارم توانسته باشم. این را آیندگان بهتر به قضاوت خواهند 
نشست. من همیشه کوشیده ام لزوم پاسداری از قلمرو زبان فارسی را، که متأسفانه در 
دهه های پایانی قرن نوزدهم بسیار محدودتر از سابق شده بود، به خودم و همکارانم 
گوشزد کنم. اما حقیقت دور بودن من از میهن زادگاهم این کار را به کوشش در راه 
نگاهداشت زبان فارسی در بازگشت به خط فارسی در آسیای میانه و هند محدود 
کرده، ولی در این دو فضا از موفقیت نسبی برخودار بوده است. به یمن پیدایش 
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تکنولوژی هایی همچون اینترنت و رسانه های اجتماعی، سیر وقایع تاریخی نیز به 
گونه ای شکل گرفته که به عنوان نمونه امروز در آغاز دهۀ سوم قرن بیست  و  یکم 
میالدی، دو لهجۀ تهرانی و کابلی به مراتب بیش از پیش به یکدیگر نزدیک شده اند، 
خط فارسی در تاجیکستان عمومی تر شده و به طور کلی می توان گفت بُعد بین المللی 

زبان فارسی امروز به اندازه  ای چشمگیر مشهودتر از سابق است. 

در خصوص چالش های موجود در ایجاد ارتباط با بازار نشر در ایران شاید بتوان گفت 
پیشبرد کار نسبتاً خوب بوده است. مباحث مندرج در دو کتابی که شما از آنها نام 
بردید امروز جای خودشان را در میان خوانندگان ایرانی باز کرده اند، و این را من از 
راه تماس هایی که همکاران دانشگاهی و کالً کتاب خوان های ایرانی با من می گیرند 
می فهمم؛ چرا که از من مرتب و مکرر می  خواهند از راه دور با همکاران و دانشجویان 
ایران سخن بگویم. یا به صورت های روشن تری نظریه هایی را که به کار گرفته ام یا 
می گیرم شرح بدهم، یا در باب روش و لزوم روشمندی در کار پژوهش ادبی حرف 

بزنم.  

شمس: در کتاب طلیعۀ  تجدد و بسیاری از مقاالتی که در طول سالیان پژوهش 
منتشر کرده اید، نگاه و توجه ویژه ای به شعر فارسی داشته اید. برخی از منتقدان 
فرهنگی و نویسندگانی که سال های بعد از انقالب و زندگی در ایران را تجربه کرده اند 
سخن از به بن بست رسیدن شعر بعد از انقالب و عبور از شعر به نثر می گویند. شما 

وضعیت شعر فارسی بعد از انقالب را چطور ارزیابی می کنید؟ 

کریمی حکاک: مسلماً می توان گفت که نه در ایران و نه در افغانستان و نه در 
تاجیکستان، شعر فارسی نه تنها به بن  بست نرسیده، بلکه دوران شکوفایی جدیدی را 
از سر می گذراند. شاید بتوان آنچه را که دارد رخ می دهد به این صورت بیان کرد که 
شعر فارسی بر مجموعۀ ادبیات فارسی سلطه و سیادت سابق را ندارد، ولی همچنان 
قلۀ بلندی خواهد بود که در اعتدال جدیدی ظاهر خواهد شد. اگر فرض کنیم 
واقعیت امروز کشورهایی همچون ایران یا افغانستان این باشد که ادبیات داستانی 
خوانندگان بیشتری دارد تا شعر فارسی، این نشانۀ رواج بیشتر ادبیات است، نه لزوماً 

نشانۀ سقوط یا رکود شعر.  

داستان نویسی دارد جای بایستۀ خود را بیش از پیش می یابد و به گونه های نوینی 
جلوه می کند. داستان های نویسندگانی همچون عتیق رحیمی افغان یا بهروز بوچانی 
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ُکرد یا اوروم کوهزاد تاجیک را شاید بتوان از نمونه های برتر داستان نویسی فارسی 
شمرد، ولی بی تردید آثار بسیار دیگری هم هست که می توان گفت موجبات توازن 
جدیدی در جهان فارسی  زبان را فراهم می کنند. در این معنا شاید بتوان گفت شعر 
فارسی دارد به  تدریج جای کوچک  تری را در مجموعۀ گونه های ادب فارسی می یابد و 
رفته  رفته سلطۀ بی چون و چرای قرن های پیش را بر کلیت ادبیات فارسی واخواهد 

نهاد. 

در رابطه با عبور از شعر به نثر هم باید دید شواهد عینی بر این سخن چیست و 
چنین برداشتی آیا صرفاً شخصی و ذهنی است یا بر اساس اصول و معیارهایی 
ـ    و به هیچ رویداد یا فرایند سیاسی ربطی  ارائه می  شود. واقعیتی که من می بینم  ـ
ـ    این است که شعر  مانند دیگر اشکال ادبی از دوران های “گذار” و “قرار” عبور  نداردـ
می کند و من این پدیده را پیش از این مفصالً تجزیه و تحلیل کرده ام. در دهه  های 
پیش از انقالب، زبان شعر فارسی در ایران به نوعی “قرار” رسیده بود، به این معنا که 
شاعر می دانست که دستگاه دولتی اعمال سانسور چگونه بیان هایی را از شاعران تاب 
می  آورد و چگونه بیانی را برنمی  تابد. این امر به شاعران میدانی نسبتاً ثابت می داد 
که هم شعر انتقادآمیز خود را بسرایند و هم در برابر دستگاه سانسور از آن زبان دفاع 
کند. اخوان می توانست، اگر پیش می آمد، بگوید که شعر “زمستان” فقط دربارۀ 
فصل سرماست و هیچ گونه اشاره ای به انجماد اجتماعی فضای بعد از کودتا ندارد. 
سانسورگر هم می توانست آن بیان را تاب آورد و شعر گردش کمابیش آزاد خود را در 

جامعه آغاز کند؛ و این یعنی دوران “قرار.”

در دوران پس از انقالب، این  گونه سخن گفتن به شکل دیگری درآمد و سانسورگر 
یا زبان شعر شاعران را تاب می آورد یا نه. در صورت اخیر اجازه نمی داد شعر حالت 
دووجهی خود را حفظ کند. البته شاملو شعر “در این بن  بست” را سرود و جامعه 
هم آن را خواند، ولی در گذر زمان کار شاعر بغرنج تر می شد و این از خصلت های 
سیستمیک دوران های “گذار” است. شاید کسانی که کیفیت شعر پیش از انقالب را 

باالتر از نثر می بینند به چنین تحولی اشاره می کنند.    

شمس: بگذارید این سؤال را از زاویۀ دیگری هم مطرح کنم. شما این بحث را که 
هویت ایرانی با شعر ایرانی گره خورده است به اشکال گوناگون در طول سال های 
پژوهشتان مطرح کرده اید. برخی منتقدین اما سخن از منتفی بودن این بحث در 
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ـ    به خصوص در دوران بعد از انقالب ــ   گفته اند. آیا می شود تصور کرد  دوران معاصرـ
که نثر فارسی جای شعر را در اندیشۀ ایرانیان بگیرد؟ 

کریمی حکاک: گره خوردگی یا درهم تنیدگی هویت ایرانی با شعر فارسی سابقۀ 
ـ   یا به گفته شما تا آستانۀ انقالب ایران  تاریخی دیرینه ای دارد که در دو قرن اخیرـ
نیز  ــ   روز  به  روز بارزتر و برجسته تر شده است. در دوران بعد از انقالب هم شعر ایران 
همچنان به قوت خود باقی است و به نظر من ارزنی هم از ارزش یا اهمیت آن کاسته 

نشده است. 

فضای رشد ادبیات منثور و منظوم را نمی توان به نوعی نشستن یکی بر جای آن 
دیگر مانند کرد. یعنی نمی توان به این  گونه امور به صورت های کمی صرف نگریست. 
از تبعات زندگی در دوران ما یکی هم این است که شاید شعر در عین حالی که 
رفته  رفته دارد فضای کوچک  تری را به خود اختصاص می دهد، آفریدگاران بسیاری 
هم دارد. به دیگر سخن، اگرچه امروز ستارگان درخشانی چون شاملو و اخوان و 
فرخزاد و سپهری در آسمان شعر ایران به چشم نمی آیند، نمی توان گفت آسمان 
شعر ایران بی ستاره است. این پدیده بیشتر به ظهور هنرهای نوینی مانند سینما و 
تئاتر و دیگر هنرهای کالمی و حتی هنرهای دیگری همچون نقاشی و پیکرتراشی 

نیز مربوط می  شود تا به رقابت میان نظم و نثر. 

شمس: در یکی از مقاالت کتاب بود و نمود سخن دربارۀ احمد شاملو و کارنامۀ 
شعری او در سال های قبل و بعد از انقالب نوشته اید. در پاسخ به سؤال مصاحبه گری 
دربارۀ علل احتمالی افت شعری شاملو و اخوان بعد از انقالب به عدم سازگاری آنها با 
وضعیت فرهنگی بعد از انقالب اشاره کردید. اصوالً تا چه حد پدیدۀ انقالب را عامل 

مؤثری در جریان تولید ادبیات می دانید؟ 

کریمی حکاک: گاه اتفاق می افتد که حادثه ای تاریخی نقطۀ پایانی بر دوره ای از 
زندگی فرد یا افرادی می  گذارد: دورانی را پایان  یافته اعالم می  کند و دوران دیگری 
را در برابر چشم فرد می گشاید  ــ  چیزی شبیه حال و هوای حاکم بر روزهای آخر 
یلدایی  ــیا  یا  اعتدال ربیعی یا حس فرارسیدن خزانی  نوروز و  زمستان و حلول 
گذارهایی از این  گونه. به نظر من، حادثۀ انقالب ایران برای دو شاعری که شما نام 
می برید چنین وضع و حالی را پدید آورد که من در دو شعر“در این بن بست” شاملو 
و قصیدۀ “تو را ای کهن بوم و بر درست دارم” اخوان حس می کنم. اما این حال و 
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هوا را چندان که شما می  گویید قابل تعمیم نمی بینم و کلی نمی انگارم. به قول شما، 
“پدیدۀ انقالب” را لزوماً “عامل مؤثری در جریان تولید ادبیات” نمی دانم، و قطعاً رابطۀ 
“علت و معلولی” میان یک حادثۀ تاریخی مثل انقالب و این  گونه گذارهای فردی یا 

فرهنگی نمی شمارم. 

شمس: شاملو شاعر نوگرایی بود که دست به ترجمۀ شاعران انگلیسی و اسپانیایی زبان 
زد. در مواردی هم البته ترجمه هایش با تحریف  و اشتباه همراه هستند. با این   همه، 
او نقش مهمی در معرفی شاعری مثل لورکا یا لنگستون هیوز به جامعۀ ادبی ایران 
داشته است. تا چه حد شاملوی شاعر را می شود مترجمی خبره و قابل اعتماد 

دانست؟

کریمی حکاک: چنانچه عمده  ترین قصد و قصد نهایی از ترجمۀ شعر را انتقال 
شعریت از یک زبان و فرهنگ به زبان و فرهنگی دیگر بدانیم، شاملو بسیار مترجم 
خوبی است. او در چاپ های عدیدۀ کتاب همچون کوچه  ای بی  انتها، گام  های بلندی 
در راه شناخت فارسی  زبانان از لورکا، لنگستون هیوز، آراگون، و شاعران بسیار دیگری 
برداشته است. منتهی همان  طور که در سخن شما هم به اشاره مندرج است، تحریف ها 
و خطاهای او هم کم نیستند، و نه تنها تحریف و اشتباه که اصرار او در کاربرد زبان 
کوچه و بازار گاه تا حد دست  و  پا  گیری جمله  بندی ها، عبارات یا واژگانش را چندان به 

بیراهه می اندازد که راه درک درست زبان ترجمه هم گم می  شود.  

شمس: در مصاحبه ای که چندی پیش با صادق صبا داشتید، فروغ فرخزاد یکی از 
پنج مهمان خیالی مهمانی شامتان بود. شما دربارۀ اشعار فرخزاد هم نوشته اید و هم 
سخنرانی کرده اید. اشعاری از او را هم به انگلیسی ترجمه کرده اید. اگر بخواهید یک 

شعر از اشعار فروغ را انتخاب کنید آن شعر کدام است و چرا؟ 

کریمی حکاک: کار آسانی نیست. مسلم این است که من، در عین حال که بسیاری 
ـ    را هم دوست دارم و  از شعرهای سه مجموعۀ نخست فرخزاد  ــ اسیر، دیوار و عصیان  ـ
بارها خوانده ام، ولی جهش بزرگی را که در تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل 
سرد شعر این شاعر را ممتاز و متمایز می کند عمیقاً حس می کنم و عزیز می دارم. 
در این میان دو شعر “تنها صداست که می ماند” و شعر بلند “ایمان بیاوریم . . .” را 
از بهترین نمونه های شعر نو فارسی می شمارم و در اندیشیدن به این دو شعر است، 
بیش از هر متن دیگری، که فکر می کنم فرخزاد از نسل و عصر خودش فراتر می رود 
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و به نادره کارانی همچون حافظ می پیوندد. گاه در برابر فرازهایی نظیر آنچه در زیر 
نمونه وار می آورم می ایستم و از خودم می پرسم چه حس و حال ها یا تجربه هایی 

می  تواند پس پشت این  گونه آفرینش های درخشان کالمی بوده باشد:

در اضطراب دست  های پر
آرامش دستان خالی نیست

یا

و در شهادت یک شمع 
راز منّوری است که آن را   

آن آخرین و آن کشیده ترین شعله خوب می داند

یا

پس آفتاب 
در یک زمان واحد بر هردو قطب ناامید نتابید

تو از طنین کاشی آبی تهی شدی
و من چنان پُرم که روی صدایم نماز می خوانند 

در این  گونه درخشش های ناب است که من گوهر نبوغ فروغ فرخزاد را آشکارا می بینم 
و برای آن از صمیم دل نهایت ارج و ارزش خالقیت هنری را حس می کنم. 

شمس: در این نمونه هایی که اشاره کردید، پیوند عمیق فروغ را با سنت شعر فارسی 
می شود دید. در کتاب طلیعۀ تجدد در شعر فارسی به بحث مهم پیوستگی و تغییر 
در سنت ادبیات فارسی پرداخته اید و اینکه تمام شاعران نوگرا هر کدام با سنت ادبی 
به شکلی در تعامل بوده اند. سؤال من مربوط به کیفیت این نوگرایی و ارتباط با سنت 
ادبی است. مثالً نگاه و شناخت ژرف اخوان از سنت قصه گویی و داستان  سرایی را در 
شاملو به گونه ای دیگر، یعنی گرایش به شعر غیرفارسی یا نثر کهن فارسی )تاریخ 
بیهقی( می بینیم. در شعر فروغ، رؤیایی، سپانلو یا خوئی این نوگرایی شکل و شمایل 
دیگری دارد. آیا می شود وجوه شباهت  و تفاوت  نوگرایی نزد این شاعران و کیفیت 

تعاملشان با سنت شعر فارسی را کمی توضیح دهید؟  

کریمی حکاک: با کمال میل. موضوع مهمی است و درخور درک بیشتر و عمیق  تر. 
اجازه بدهید صحبت در این موضوع را با بازگو کردن مواضع دو نظریه پرداز آغاز کنم 
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که در کارهای خود بارها آن را تبیین کرده و به تفصیل توضیح داده اند، و من هم از 
کارهایشان فراوان سود برده  ام. هم میخائیل باختین و هم یوری لوتمن بر آن  اند که 
نوآوری در هنرها، از جمله در ادبیات نمی تواند یکسره از سنت های موجود گسسته 
باشد، بلکه این میزان و مکان پیوستگی و گسستگی است که اهمیت دارد. این 
نسبیت را من در دو مفهوم “پیوستاری” و “گسستاری” بیان کرده و در بازگویی تاریخ 
شعر فارسی به کار گرفته ام. بر این اساس، سخن شما را به این شکل می توان بیان 
کرد که اوالً در شعر اخوان پیوندهای میان نو و کهن بیشتر و نمایان  تر از آن است که 
در شعر شاملو می بینیم. ثانیاً شعر این دو شاعر، چنان که شما هم می  گویید، به جاها 
ـ   به آن سنت پیوند  ـ    و به درجات متفاوتی  ـ و جنبه های متفاوتی از شعر کهن فارسی  ـ
می خورد. در شعر شاملو، گاه گسستن از سنت جلوه های بیرونی و نمایشی هم پیدا 
می کند، مثالً آنجا که در قصیدۀ “نامه” می گوید: “نه سعد سلمانم من که ناله بردارم/ 
که پستی آمد از این برکشیده با من بر” یا “شعری که زندگی است” را با نمایشی از 
گسست کامل آغاز می کند: “موضوع شعر شاعر پیشین / از زندگی نبود.” این  گونه 
ژست های بیرونی را در شعر بسیاری از شاعران شعر نو دیده و خوانده ایم. وقتی 
فرخزاد در شعر “معشوق من” از زبان عاشقی می گوید که معشوق او غبار خیابان را “با 
پاره های خیمۀ مجنون” از کفش خود پاک می کند، باز با چنین نمایشی یا نمودی از 
این گسست روبه  روییم. اما اینها ظاهر کار است، چنان که بسیار فرزندانی ممکن است 

روزی به پدر یا مادر بگویند “از تو متنفرم” و روز دیگری مهر بسیار نثارشان کنند. 

این سخن شما هم درست است که در شعر فرخزاد یا رؤیایی یا سپانلو یا خوئی 
نوگرایی شکل و شمایل دیگری دارد. به گفتۀ اخوان، “لیک باید باشد این پیوند” و 
از همین  جاست که برای او پیوند میان نو و کهن از آن نوع پیوندهایی است که باید 
ـ    یا  باشد. و سرانجام شما به  درستی از نگاه و شناخت ژرف اخوان در سنت قصه گویی  ـ
به گفتۀ من، روایت  پردازی  ــ   سخن می  گویید، ولی کسان دیگری ممکن است همین 
خصلت را در شعر اخوان به صورت گونه ای از بازگشت بنگرند. به یاد دارم در مصاحبۀ 
دیگری مصاحبه گر به تأکید می گفت که برخی می گویند که اخوان بیش از اندازه 
به روایت می پردازد. و کسانی روایتگری را انحراف از شعر می شمارند. در پاسخ به او 
گوشزد کردم که اگر می شد حد و میزان ثابت و معینی برای روایت پردازی در شعر 
قائل شد پس باید بگوییم شاهنامه اصالً شعر نیست. باری، درک واقعیت و ضرورت 
پیوستگی زمانی میسر خواهد بود که حقیقت تحول و تغییر را هم دریابیم و هم 

بپذیریم.
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شمس: شما البته دربارۀ شاهنامه و نقش آن در شکل گیری و قوام زبان و هویت 
ایرانی هم کار کرده اید. حاال که سخن از شاهنامه به میان آمد، شاید بد نباشد به 
بحث های ضدونقیضی که دربارۀ منابع شاهنامه میان شاهنامه پژوهان در جریان بوده 
است نقبی بزنیم. عده ای از شفاهی بودن منابع اصلی شاهنامه سخن گفته اند و عده ای 

شفاهی بودن منبع اصلی را غیرممکن خوانده اند. نظر شما در این باره چیست؟  

کریمی حکاک: پرسش بسیار اساسی و مهمی را پیش می کشید و کلید پاسخ به 
این برمی گردد، به اینکه منبع یا منابع اصلی شاهنامه فردوسی کدام  اند. می دانیم که 
فردوسی در موضوع منابع و مآخذ کار خود چندین  بار جمالت و عباراتی به کار می برد 
حاکی از اینکه اساس کار او منابع مکتوبی بوده است. مثالً می گوید “ز دفتر به گفتار 
خویش آورم،” و از این قبیل. این را هم می دانیم که فردوسی شاهنامه ابومنصوری 
را نیز که ما متأسفانه امروز نداریم در اختیار داشته و شاید هم همین متن تنها متن 
مورد مراجعۀ او بوده است. در عین حال، فردوسی از شخصی به نام “آزاد سرو” نیز 
به عنوان یکی از منابع خود نام می برد. ولی به گفتۀ دهخدا: “به تحقیق نمی توان 
گفت که آیا آزاد سرو مستقیماً مطالب را برای وی گفته است یا جزو گردآورندگان 
شاهنامه ابومنصوری بوده و فردوسی عین عبارت ابومنصوری را به نظم آورده است.”

از سوی دیگر، این را هم می دانیم که پس پشت روایت های مکتوبی که فردوسی 
در اختیار داشته داستان های کتبی و شفاهی بسیاری است که قدمت آنها به دورۀ 
روایت های  تا  گرفته  “خدای  نامک ها”  از  می رسد.  آن  از  پیش  و حتی  ساسانیان 
مربوط به سیستان و دودمان سام نریمان و حتی اوستا و دیگر متون اولیه آیین 
مهر و دین زرتشت. بنابراین، اگر منظورمان از منبع اصلی شاهنامه متونی باشد که 
فردوسی می گوید در کار خود از آنها استفاده کرده، می توان گفت منبع اصلی کار 
همین متون بوده است؛ از همه مهم تر شاهنامه ابومنصوری. ولی چنانچه بخواهیم 
روایت های مکتوب یا غیرمکتوب شاهنامه های گوناگون را هم در زمرۀ منابعی بیاوریم 
که غیرمستقیم و حتی بی  آنکه فردوسی خود آگاهی داشته باشد در کارش بازتاب 
یافته اند، آن گاه باید به رویداد مهمی در تاریخچۀ پژوهش در حماسه های گوناگون 

جهان در دوران های باستانی برگردیم و کار را از آنجا آغاز کنیم. 

در دهه های چهارم و پنجم قرن گذشته دو تن از پژوهشگران حماسه های اروپای 
هومر  که  فرضیه  این  اساس  بر  لرد،  آلبرت  و  پری  میلمن  نام های  به  مرکزی، 
داستان های ایلیاد و اودیسه را به صورت شفاهی نقل می کرده و داستان های او 
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ـ   کتابت شده است،  ـ      شاید در دوران سقراط و افالطون و ارسطو   ـ بعدها در یونان ـ
کردند.  آغاز  جهان  باستانی  حماسه های  در  را  گسترده ای  بسیار  پژوهش های 
پژوهشگران دیگری هم این کار را پی گرفتند تا بدانجا که آثاری همچون مهابهاراتا، 
گیلگمش و روایت های دیگری نزدیک به روایت های اولیۀ تمدن ایران باستان هم 
در مدار این پژوهش ها قرار گرفت. بنابراین، اگر منظور ما شاهنامه فردوسی باشد، 
البته منبع یا منابع بالفصل آن عمدتاً آثار موجود و مکتوب بوده اند. ولی چنانچه 
ـ    یا ریشه  بخواهیم دامنۀ پرسشگری را تا بدانجا پی گیریم که بدانیم منابع اولیه   ـ
ـ   داستان هایی مانند روایات سیستانی موجود در شاهنامه به کجا می رسند  و تبارـ
یا بخواهیم پاسخ دقیقی به این پرسش بیابیم که چرا داستان هایی نظیر آرش در 
شاهنامه فردوسی نیامده است، در آن صورت ناگزیریم احتمال حضور داستان های 

شفاهی را در حماسه های ایرانی هم بپذیریم.

شمس: کتاب طلیعۀ تجدد  تالشی است برای درگیر ساختن میراث شعر فارسی با 
نظریۀ ادبی غربی. شما همان طور که اشاره کردید از مفهوم “دوسویه گی” باختین 
هم در چارچوب نظری کتابتان استفاده کرده اید. باختین نظریات خود را در حوزۀ 
رمان مطرح کرده بود. چه شد که تصمیم گرفتید از باختین برای تحلیل شعر فارسی 

استفاده کنید؟ 

کریمی حکاک: من همیشه این آرزوی محال را داشته ام که کاش نظریه پردازان 
غربی اندک آشنایی ای با شعر فارسی می داشتند و این آرزو در مورد باختین از همه 
بیشتر در ذهنم  ریشه دوانده و رشد کرده است. می دانید که باختین بخش بزرگی 
از نظریه های خودش را بر اساس دو سنت ادبی روسی و فرانسوی استوار کرده است. 
ـ      راجع به کارهای   به  ویژه نمونه هایی از همین دو سنت ادب داستانی هم هست ـ
داستایوسکی و رابله  ــکه نظریۀ “تخیل گفت  و  شنودی” خود را بنا نهاده است.  در 
شیوۀ تفکر باختین و لوتمن دوسویگی مفهومی است که در شعرهای دوران های 
خاصی که در نقد سنتی به آنها دوران “گذار” می گویند بیشتر دیده می شود و خود 
نشانۀ حضور دینامیک تحول و گرایش بیشتر به نوجویی می شود به  گونه  ای که یک 
ـ      انگار پایی در سنت دارد و پایی در نوآوری و  شعرــ  یا کلی تر بگوییم یک متن واحد  ـ
نوپروری. این خصلت را باختین عمدتاً به رمان نسبت می دهد. من گاه با خودم فکر 
می کنم که اگر باختین غزل های سعدی یا حافظ و روایت  سازی های شاهنامه یا کلیله 
و دمنه را می شناخت، شالوده تفکر گفت  و  شنودی را بر بنیادهای وسیع تری می نهاد. 
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با این همه، در عالم واقعیت حتی اگر بخواهیم چند قدمی هم در راه درک عمیق تر 
قوانین و قواعد حاکم بر ادبیات جهان یا ادبیات جهانی نزدیک شویم، بار این وظیفه 
ـ       اعم از عربی، فارسی، هندی یا چینی  بر دوش ما شاگردان سنت های ادبی غیر غربی  ـ
ـ     می ماند، چنان که  و ژاپنی و نیز اعم از شعر و نثر و غنا و غزل و حکایت و حماسه ـ
مانده است. و بعد با خودم زمزمه می کنم: “این راه را نهایت صورت کجا توان بست / 

کش صد هزار منزل پیداست در بدایت!” 

شمس: آروزی محال شما در باب آشنایی نظریه پردازان غربی با شعر فارسی هم 
دغدغه ای است به غایت پُراهمیت. مقاالتی که این روزها با الهام از نظریات مربوط 
به Transnationalism نوشته می شوند بیشتر با نگاهی ابزاری به نظریۀ ادبی سعی 
می کنند شعر فارسی را به این نظریات سنجاق کنند. به نظر شما این امکان که از 
دل تاریخ شعر فارسی بشود به نظریه پردازی رسید وجود دارد، یا اینکه ما تا ابد باید 
برای معرفی شعر فارسی به جهان دست به دامن نظریه پردازانی باشیم که کمترین 

آشنایی ای با شعر فارسی ندارند؟ 

کریمی حکاک: البته که می شود و می باید از دل تاریخ شعر فارسی نظریه های 
موجود و مربوط به هر دوران و هرگونه گرایشی را به دست آورد. ولی فکر می کنم 
ناگزیر خواهیم  تا آینده ای پیش  بینی پذیر  عمالً در حیطۀ نظریه پردازی ادبی ما 
بود خوشه چین خرمن تفکر اروپایی باشیم. و این  گونه خوشه چینی ها کار را بر ما 
بسیار آسان کرده است و می تواند در آینده بیش از اینها هم آسان کند، چنان که 
آن  گونه تفکر را بیاموزیم و رابطۀ آن را با آثار ادبی در زبان فارسی بیازماییم و جرح و 

تعدیل های الزم را پیدا کنیم. 

می گویند در یکی از بده  بستان های میان یک استاد انگلیسی و دانشجوی ایرانی اش، 
آن  گاه که دانشجو جمله ای را با عبارت “من فکر می کنم . . .” آغاز می کند، استاد 
حرف او را قطع می کند و می گوید: “شما فکر نمی  کنید، شما خیال می  کنید . . .!” و 
این مکالمه در خالل نسل های گذشته بارها بازگو شده است، تا آنجا که رفته  رفته به 
این صورت در آمده که “غربیان فکر می کنند و شرقیان خیال می  پردازند” که البته 

کالمی است کلیشه ای و استریوتایپی است که نمی تواند اعتبار کلی داشته باشد.

حقیقت نسبی نهفته در چنین سخنانی را، اما، نمی  توان نادیده گرفت. آن زمان که 
در یونان باستان تفکر در خصوص ادبیات و مقوالت ادبی یا زیبایی شناسی در شعر 
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و داستان و ادبیات دراماتیک و   از جمله دربارۀ اساطیر یونان باستان، ادبیات حماسی 
و نمایشی و نیز شعر شاعرانی همچون هومر میان فالسفه ای نظیر افالطون و ارسطو 
به مباحثات دور و درازی تبدیل می شد، نشانه ای از نظایر آن را در ایران و هند و 
چین سراغ نمی  توان کرد. اوستا متن مهمی است، ولی آیا این متن راه را بر ارزیابی ها 
و چند و چون هایی در دوران های بعدی گشود؟ ریگ ودا و مهاباراتا و بگاوادگیتا و 
دیگر اساطیر هندی هم همین  طور. در تمدن باستانی چین، شعر بخش مهمی از 
تفکر کنفوسیوسی بوده است، ولی اثری از آثاری که این گنجینۀ شعر و حکمت 
موضوع بحث های دوران ساز یا فرضیه هایی روانی، اجتماعی یا تاریخی شده باشد در 
میان نیست. به همۀ این دالیل، در بررسی ادبیات فارسی نیز ما می توانیم و می باید 
تا آینده ای نامعلوم از نظریه های موجود در سنت های غربی اقتباس کنیم یا افکاری 
را از آن وام بگیریم، ولی از بریدن آن قماش بر قامت سنت ادبی زبان فارسی هم 

غافل نباشیم.   

شمس: شما از رویکرد باختین برای رسیدن به تعریف روشنی از قصیده استفاده 
کرده اید تا نشان دهید هر اثر ادبی، از جمله قصیده، با توجه به تجربۀ فردی شاعر 
ممکن است تغییر کند. مهم ترین تغییرات قالب قصیده در دوران معاصر از نظر شما 

کدام  اند؟

کریمی حکاک: درست می  گویید. من همواره مبانی نظری خودم را بر اساس 
تئوری  های باختین و سایر نمون  شناسان روسی و اروپای مرکزی بنیان نهاده  ام و یکی 
از آرزوهایم این بوده است که نگرش آنها را به تحوالت “در زمانی،” یعنی تغییراتی 
که در بُعد زمان در اشکال شعری و گونه های ادبی رخ می  دهد در بررسی شیوۀ 
تطور ادبیات فارسی پی بگیرم. در خصوص قصیدۀ فارسی در ایران قرن بیستم شاید 
بهترین نمونه ها را بتوان در شعر بهار یافت، به  ویژه در قصیده هایی که در آنها بیان های 
سیاسی سیر تاریخی خود را بازمی یابند. در قصیدۀ معروف به “لزنیه،” که در اواخر 
عمر بهار و در دوران بستری بودن او در بیمارستان یا آسایشگاه مسلوالن در شهرک 
لزن سویس سروده شده، شعر با تصویر بلعیده شدن کوه و درۀ پیرامون توسط مهی 
غلیظ آغاز می شود. همان مهی که چشم مشاهده گر “من” درون شعر را بر هرآنچه 
در بیرون می گذرد می بندد او را به یاد وطن دوردست خود می اندازد و موجبی فراهم 
می  آورد تا او در ذهن خویش تاریخ ایران شکوهمند گذشته های دور را با وضعیت 
کنونی این سرزمین مقایسه کند و واپسین وصیت خود را به ابنای وطن بسپارد. در 
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همین  جاست که بهار در سه بیت پیاپی ایرانیان را به “اتحاد عمل،” “مجلس ملی،” 
و “نیروی قانون” می سپارد، و آن  گاه در بیت پایانی که در سنت قصیدۀ فارسی مقام 
دعاست می  گوید: “یارب تو نگهبان دل اهل وطن باش / کاُمید بدیشان بود ایران 

کهن را.” 

یا در قصیدۀ اخوان، “تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم” مقام دعا از قافیۀ موجود در 
سرتاسر شعر که قاعدۀ قصیده سرایی است فاصله می  گیرد و “من” درون شعر نخست 
آرزوی خود را برای میهن محبوبش در این بیت بیان می کند: “نه شرقی، نه غربی، نه 
تازی شدن را / برای تو ای بوم و بر دوست دارم” و آن  گاه چنان که گویی درمی یابد 
که دعای قصیده ناگفته باقی مانده، در بیتی با قافیه ای متفاوت با این دعا  به پایان 

می رسد: “جهان تا جهان است پیروز باشی / برومند و بیدار و بهروز باشی.” 

در قصیدۀ “امام طاعون” خوئی نیز مِن درون شعر در خطاب نهایی خود به مام وطن 
به گونه ای سخن می گوید و شعر را می بندد که گویی دعای او پیشاپیش مستجاب 
شده است: “به جای مانی و جز الله زار خاطره ای / به جا نماند از این فتنه یادگار دگر.” 
بر این نمونه ها موارد فراوان دیگری را می توان افزود برای نشان دادن این حقیقت 
واقع که قصیدۀ مدرن در عین حال که همچنان قصیده باقی می ماند، در جزئیات 

مهمی می  تواند “به  هنگام” یا “به  روز” هم بشود. 

شمس: شما به اشعار اسماعیل خوئی هم توجه ویژه ای داشته اید. دو مجموعه از 
ترجمۀ اشعار او را به انگلیسی منتشر کرده اید. به نظر شما اشعار شاعری مثل خوئی 

چه ویژگی هایی دارد که آن را ترجمه پذیر می کند؟ 

کریمی حکاک: خوب، اسماعیل خوئی با من دوستی دیرین داشته است و من 
شعرش را خوب می شناسم و بسیار دوست می  دارم. به نظر من، خوئی در نسل 
بعد از اخوان و شاملو مقام شامخی دارد. زبان شعر فارسی در دستش به روانی شکل 
می  گیرد و شعرش در آن به جویباری می ماند که رو به اقیانوس شعر ماندگار فارسی 

جاری است.  

مایکل بیرد و من دو مجموعۀ دوزبانه از شعر خوئی فراهـم آورده ایم با نام هـای 
Edges of Poetry و  Outlandia که شاعر آنها را دیده است؛ و امیدوارم پسندیده 
باشد. او خود در انگلستان درس خوانده و زبان انگلیسی را هم به  خوبی می داند. اما 
اگر اینها همه را کنار بگذاریم، خوئی شاعر درجۀ یکی است و تنها اشکال شعرش 
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به نظر من این است که در دهه های اخیر بیشتر به صورت حربۀ مبارزه سیاسی به 
کار گرفته شده است. شاعر خشمگین است و خشم او را شاید شما و من هم داشته 
ـ        به کار می گیریم. من  ـ      و به نظر من امروزی ترـ باشیم. ولی آن را به گونه های دیگرـ
به فرازهایی از شعرهای مجموعه  گزارۀ هزاره خوئی ایراداتی جدی دارم و آنها را با 
خود او به جد در میان گذاشته  ام. ولی در مقام منتقد ادبی نمی توانم منکر منزلت 

شعرش بشوم. 

در موضوع ترجمه پذیری شعر خوئی شاید بتوان گفت شعر او تا آنجا که به تفکر 
فلسفی او مربوط می شود شعریت بیشتری را در خود می گیرد و در نتیجه روان تر 
به کسوت شعر انگلیسی در  می  آید. ولی آنجا که عاطفۀ خشم در او چنان و چندان 
دست باال را می گیرد که شاعر را به  رغم خوِد اندیشمندش به میان گود زورخانۀ 

سیاسی ـ    اجتماعی پرتاب می کند، بیشتر از زبان شعر انگلیسی فاصله می گیرد.  

شمس: اما اگر شعر آینۀ تمام نمای روح و اندیشۀ شاعر باشد، آن  وقت چطور می شود 
آن را از درونیات شاعر از جمله خشم او تفکیک کرد؟ می شود سیاست را از شعر جدا 

دانست یا شعری را به خاطر “سیاسی بودن” به لحاظ ادبی بی اهمیت شمرد؟

کریمی حکاک: من خشم شاعرانه، و از جمله حس و حال خشم خوئی را در جای 
خود و آن گاه که با شخصیت های سیاسی در سال های پیش و پس از انقالب ایران 
عجین شده، دوست می دارم و این را با نقد و ترجمۀ چند شعر از او در آن سال ها، 
  مثالً ترجمۀ “در امتداد زرد خیابان” یا ترجمه و تحلیل “امام طاعون،” می توان دید. 
در تبعید ناگزیر شاعر و به ویژه در سال های اخیر، این خشم گاه راه را بر عصبیتی کور 
گشوده است که به ورطۀ بیان تعصب های نژادی در تصویرهای کلیشه ای قراردادی 
منتهی می شود. تو گویی شاعر اختیار خیال و زبان خود را به دست کسانی داده است 
که تفاوت این  گونه عصبیت را از خشم بجا و به هنگامی که شعر او را در اسف خوردن 
ـ       و تا به امروز هم  به چاهسار بی انتهایی که انقالب ایران در آن دست و پا می زدـ
ـ      نمی دانند، نمی بینند یا نمی فهمند. فرق است میان شاعری که در سرودن  می زندـ
مویه های مأیوسانۀ خود نیز غم خواری متفکرانه را از یاد نمی برد و حتی در ژرفای 
پشیمانی هم عنان اختیار شعر را در دست دارد و همچنان خرد را چراغ راهنمای 
خود می کند و آدمی که عدول از آدمیت را هم روا می دارد به کار و گفتار خویش راه 
می دهد. نمود این  گونه لحظه های بی اختیاری را من در برخی از فرازهای مجموعه  
گزارۀ هزاره خوئی دیده و خوانده ام. اگر بخواهم این همه را در کالمی ساده تر بگویم 
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سخن من این است که یک شعر در عین سیاسی بودن می تواند و می باید همچنان 
انسانی باشد و بماند. 

شمس: شاید بشود خشم شاعرانۀ خوئی را با بحث شما در مقدمه ای که بر ادبیات و 
انقالب ایران در سال 199۷ منتشر کردید تحلیل کرد. آنجا شما به موضوع پراهمیت 
“مناسبتی بودن”  یا Topicality شعر فارسی اشاره کرده اید. این مفهوم مرز بسیار 
ظریف و مهمی را میان تعهد ادبی و درافتادن به ورطۀ زوال و حشو تعریف می کند 
که کمتر منتقدی به آن پرداخته است. معیار محک شعریت اثری که در ارتباط با 

مناسبت خاصی سروده شده چیست؟

کریمی حکاک: اشاره شما به مقدمه  ای است که من بر ویژه نامۀ نشریۀ مطالعات 
ایران  شناسی )The Journal of Iranian Studies( که در سال 199۷ منتشر شد 
نوشته و در آن کوشش کرده ام ماهیت و کارکرد نظریۀ “موضوعیت،”     یا آن  طور که 

شما در این پرسش آورده اید، “مناسبت”   را در متون ادبی بشکافم. 

درست می  گویید، التزام یا تعهد ادبی می تواند حلقۀ پیوندی باشد میان مناسبتی 
در بیرون از جهان متن و حس شاعرانه ای که آن مناسبت یا موضوع در نویسنده 
یا شاعر پدید می آورد. شادی تماشای تولد یک نوزاد یا اندوه مشاهدۀ واپسین دم 
حیات یک انسان یا حدوث و روند یک انقالب سیاسی یا گرایش تاریخی می تواند 
حس های همانند و مشابه یا برعکس متنافر و متضادی را در افراد برانگیزد. آن  گاه که 
این برانگیختگی عاطفی در متنی ادبی، اعم از شعر یا نثر، بازتاب می  یابد و خواننده 
هنگام خواندن متن آن را در  می  یابد، موضوعیت یا مناسبت رخ داده است، خواه در 
نقطۀ آفرینش متن، خواه در نقطۀ بازخواندن و اندیشیدن به متن. از همین  جاست که 
می خواهم مستقیماً به پرسش شما پاسخ بدهم، نخست با این سخن که نه، همۀ متون 
را نمی توان یکسان قضاوت کرد، چرا که هم متن سیال است و هم ذهن هایی که پس 
پشت کار آفرینش و ایجاد متن یا درک و معنا بخشیدن به متن  اند یکسان نیستند. 
معیار محک زدن یک متن به کنش ها و واکنش هایی بستگی دارد که نویسنده در متن 
نهاده یا خواننده در متن دیده و درک کرده است. بنابراین، نوعی ذهنیت مضاعف در 

این دو فرایند درگیر است که به بینش نویسنده و خواننده مربوط می  شود.

شمس: بعد از کتاب طلیعۀ تجدد، شما به صورت جدی به ترجمه و معرفی شعر 
مدرن فارسی به جهان غیرفارسی زبان مشغول شدید. تا چه اندازه توجه و هّم شما 

در زمینۀ ترجمه جنبۀ آموزشی داشته است؟ 
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کریمی حکاک: نمی  دانم این کار تا چه اندازه آگاهانه بوده است یا من چقدر به 
جنبه  های آموزشی کار ترجمه آگاهانه فکر می  کنم. برای من، ترجمۀ شعر در وهلۀ 
نخست راهی است برای درک نزدیک تر معنای متن. ولی راست می  گویید، ترجمه های 
من کسانی را به شعر فارسی عالقه مند کرده، اعم از دانشجویان یا دیگرانی که ممکن 
است شعر را پیش  تر خوانده باشند، ولی بی  آنکه به روابط میان اجزای یک شعر فکر 
کنند از سر آن گذشته اند. به یاد دارم شاملو در فرازی از یکی از شبانه  هایش با مطلع 
“یله بر نازکای شوخ چشمه  ای رها شده باشی” می  گوید: “همچون حبابی ناپایدار / 
تصویر کامل گنبد آسمان باشی/ و روئینه / به جادویی که اسفندیار. / مسیر سوزان 
شهابی / خط رحیل به چشمت زند . . .” و من در مقام مدرس شعر ناگزیر شدم 
برای درک بهتر مفهوم نهایی شعر همجواری دو واژۀ “اسفندیار” و “چشم” را برای 

دانشجویانم به تفصیل بگشایم تا آنها بتوانند شعر را بفهمند.

شمس: چرا ترجمۀ با کیفیت از دیوان اشعار شاعران پراهمیتی چون نیما یوشیج، 
مهدی اخوان ثالث یا احمد شاملو این  قدر کم است؟  تنوع و تکثر ترجمۀ ادبیات 
کالسیک فارسی در مقایسه با محدودیت و کمبود ترجمۀ ادبیات معاصر فارسی را تا 

چه حد محصول نگاه شرق شناسانه به میراث ادبیات فارسی می دانید؟ 

کریمی حکاک: جالب است که شما این را می گویید. اتفاقاً اهتمام بسیاری از 
ایران شناسان اروپایی بر این بوده است که چشم غربیان ناآشنا با شعر فارسی زمانۀ 
خودشان را به زیبایی  های آن باز کنند. براون، در میانۀ کار تدوین تاریخ ادبیات در 
 Press and Poetry of( ایران کتاب دیگری با عنوان مطبوعات و شعر ایران مدرن
Modern Persia The( تدوین می  کند و در مقدمۀ آن انگلیسی های دوران خود را 
شماتت می  کند که چرا چشمشان را بر زیبایی های شعر جدید در ایران نمی  گشایند و 
خود برای این کار اشعاری از بهار، دهخدا، عارف، پورداود و دیگران را ترجمه و تفسیر 

می کند و در اهمیت آن داد سخن می دهد. 

من مشکل را در جای دیگری می بینم. شاید در سرسپردگی   یا دست  کم در التزام 
توجیه ناپذیر بسیاری از سرآمدان ایرانیان عصر مشروطه و دیگر فارسی  زبانان اوایل 
قرن بیستم به آیین  های دیرینی که چشم آنها را بر اقتضائات عصر جدید بسته نگاه 
داشته است.  البته این امر نافی آنچه شما می گویید نیست. بسیاری از ایران شناسان 
اروپایی هم در برابر شگفتی های آثاری همچون شاهنامه یا گلستان و بوستان سعدی 
یا غزل های عارفانۀ مولوی وحافظ مجالی برای درک و دریافت بسنده ای از ادبیات 
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ایران مدرن نمی یابند، به  ویژه با تأسیس دانشگاه و سنت نقد دانشگاهی در ایران و 
افغانستان. در هر صورت، دغدغۀ درک و دریافت آثار ادبی زبان فارسی قرن بیستم 
نگرانی موجهی است و رمز گشایش این طلسم جادو در دستان نسل من و شماست. 

شمس: صحبت از نگاه شرق شناسانه شد. بازار بحث “ادبیات فراملی” و “ادبیات 
جهانی” این روزها بسیار داغ است. به این  گونه بحث ها البته همیشه نقدهایی هم وارد 
است، از جمله این نقد که نظریۀ Transnationalism کمبودهای جدی برای شمول 
گونه های ادبی خاص و در حاشیه دارد. شما تا چه اندازه این چارچوب تئوریک را 

برای ورود به بحث های جدید ادبی در حوزۀ ادبیات فارسی مفید می دانید؟ 

کریمی حکاک: می دانید که مفهوم ادبیات جهانی خود از پیامدهای شرق  شناسی 
است. انگلیسیان در قرن هجدهم و در فرایند تاریخی سلطۀ استعماری بر هند با 
ادبیات فارسی آشنا شدند و فرانسویان در جریان لشکرکشی ناپلئون به مصر با فرهنگ 
عربی زبان شمال افریقا رودررو گردیدند. در اوایل قرن نوزدهم، شاعر آلمانی گوته از 
طریق ترجمۀ اشعار حافظ به زبان آلمانی به فکر جدیدی دست یافت و بر اساس آن 
لزوم هرچه گسترده تر کردن حوزه و حیطۀ ادبیات را از پایه های مهم نظام اعتقادی 
پی گرفت که با ظهور شرق  شناسی مسیر دیگری را در پیش گرفته بود. در سرتاسر 
آن قرن، پدیدۀ استعمار نیز به سرعت به معضلی جهانگیر تبدیل می شد و کشورهایی 
همچون هند یا ایران یا کشورهای عربی از یک سو به دیرینگی سنت های ادبی خود 
می بالیدند و از سوی دیگر خود را در چنگال سلطۀ فرهنگ های اروپا  و بعدها امریکا 
می دیدند. اما شکل گیری مفاهیمی نظیر ادبیات فراملی  پیدایش خود را مرهون 
باال گرفتن کار مهاجرت میان فرهنگ های کهن و گفت  و  گوی آنها با فرهنگ های 
نوظهوری هستند که در فرایند تاریخی نضج ملی گرایی و ظهور مرزهای قومی و ملی 

پا به عرصه گذاشتند و با افول استعمار عرصه  های بین  المللی را ترک گفتند.   

شمس: شما آنتولوژی شعر در سال 19۷8 را منتشر کردید که در آن از 2۶ شاعر 
دهه های پنجاه و شصت شمسی شعر ترجمه کرده اید. آنتولوژی ادبیات انتشارات پن 
را هم با عنوان روزگار غریبی ست نازنین به همراه دکتر ناهید مظفری ویراستاری 
کردید. در آنتولوژی پن از کتاب اول فراتر رفته اید و به ترجمۀ آثار چند شاعر خارج 
از ایران در دوران بعد از انقالب پرداخته اید. معیارهای شما برای شعرها و شاعران 

انتخابی  چه بود؟ 
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کریمی حکاک: مطمئن نیستم که بتوانم پاسخ دقیقی به پرسشتان بدهم. البته 
می دانم که در اغلب موارد اولین محرک من حتما میزان گیرایی شعر برای خودم بوده 
است. ولی شاید در بازنگری های بعدی موضوع و معضل نماینده بودن، یا به اصطالح 
رایج “نمایندگی کردن” هم در کار می آید، یعنی تنظیم  کنندۀ یک آنتولوژی ادبی 
سرانجام باید از خود بپرسد که مجموعۀ گردآمده در کتابی که فقط جزئی از کلیت 
بزرگ  تری را می تواند نشان بدهد تا چه اندازه این کار را می کند. در اینجا درک دو 

معنای نهفته در واژۀ “نمونه” هم اهمیت پیدا می کند. 

فکر کنید ما در زبان فارسی از یک سو زبانزد “مشت نمونه خروار است” را داریم و 
از سوی دیگر، آن  گاه که می خواهیم معنای “الگویی برای اقتباس” را مراد کنیم باز 
هم از واژۀ “نمونه” استفاده می کنیم، چنان که در عبارت هایی مانند “مزرعۀ نمونه” 
یا “مدرسۀ نمونه” می بینیم. شاید بتوان گفت که یک آنتولوژی ادبی هم باید این هر 

دو مفهوم را در بر بگیرد.   

شمس: چه ویژگی هایی یک اثر ادبی را در نظر شما “گیرا” و شایستۀ ترجمه می کند؟ 

کریمی حکاک: فکر می  کنم گیرایی از آن مفاهیمی است که به راحتی می توان 
حس کرد، ولی به دشواری می  توان تعریفی از آن ارائه داد. بغضی که ناگهان در گلو 
نطفه می بندد، قطرۀ اشکی که ناغافل در چشم درخشیدن می گیرد، یا طرح مبهم 
لبخندی که بی اختیار بر لب نقش می بندد بی تردید گویای این است که چیزی در 
متنی توجه ویژه ای را در خواننده پدید آورده است. و تا آنجا که می توان خوانندگانی 
در فرهنگ ها و زبان  های دیگر تصور کرد که از تجربه های مشترک انسانی می گذرند، 
می توان فکر کرد که متنی که چنین حالت هایی را در یک خواننده ایجاد کرده است 
قادر خواهد بود در خوانندگان دیگر هم حالت های مشابهی را موجب شود. من از 
دیرباز از خواندن رمان و شعر لذتی برده ام که فکر می کنم با گذر زمان خصلت گیرایی 
را برایم به حادثه ای یگانه تبدیل کرده است و برای من در گذر زمان همین یکی از 
معیارهایی شده است که فکر کنم این داستان یا شعر می تواند حالتی مشابه را در 

خوانندگان دیگر هم برانگیزد. 

شمس: بله، و البته باری گفته بودید زمانی آگاهانه تصمیم گرفتید به جای شاعری، 
جامۀ منتقد و مترجم ادبی را بر تن کنید. آیا این دو را از یکدیگر منفک می بینید؟ 
می شود هم منتقد درجۀ یکی بود و هم شاعری درخور توجه؟  تفاوت های بنیادی 

شاعر بودن و منتقد بودن از نظر شما چیست؟
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کریمی حکاک: واضح است که خالقیت ادبی و داوری در کار ادبیات دو کار متفاوت  اند 
که خاستگاه یکی عواطف انسان و ذوق آفریدگاری است و خاستگاه دیگری مقر و 
منزلگاهی استداللی، علمی و منطقی است دربارۀ اصول و موازین مربوط به ادبیات در 
فرهنگ های گوناگون و دوران ها و عصرهای مختلف. البته این سخن بدان معنا نیست 
که شخصی واحد نمی تواند هم شاعر یا نویسنده باشد و هم تحلیلگر و منتقد آثار ادبی. 
خود شما هم شاعر هستید و هم استاد ادبیات فارسی در یک دانشگاه معتبر. دیگرانی 
هم چنین بوده اند و هستند، همچون محمدتقی بهار یا محمدرضا شفیعی کدکنی در 
میان دانشگاهیان معاصر یا رشید وطواط و صائب تبریزی در میان متقدمان. کسان 
دیگری هم یا با قصد قبلی یا به دالیل گوناگونی از قبیل گرایش های شخصی یا سیر 
حوادث روزگار اهتمام خود را بیشتر یا تماماً به یکی از این دو حوزه منحصر می کنند. 
در این میان آنچه را من گفته بوده ام می توان به این شکل نیز بازگو کرد که من ذهن 
خودم را بیشتر منزل و میدان منطق و تحلیل دیده بوده ام و نه تا طارم و ایوان تخیل 

و ترسیم. 

شمس: در مقاله ای که به مناسبت مراسم بزرگداشت کیارستمی در سال 201۷ 
نوشتید، او را شاعری “دیرآمده” خواندید. در خوانش اشعار او به لحظاتی اشاره 
کرده اید که شخصیت خود را به دو گونۀ متفاوت می بیند. اتفاقی که در فیلم های او 

هم زیاد می افتد و به آن شعر اشاره می کنید:

چه خوب شد که نمی بیند،
سنگ  پشت پیر،

پرواز سبک بار پرنده ای کوچک را

چه ویژگی های نویی در شعر کیارستمی هست که او را به عنوان شاعری دیرآمده و 
یگانه مطرح می کند؟

کریمی حکاک: بله، اولین کتاب شعر عباس کیارستمی، با عنوان همراه با باد، 
در سال 1999 میالدی در ایران منتشر شد و چند ماهی بعد آرشیو فیلم دانشگاه 
هاروارد از من دعوت کرد که این کتاب را به صورت یک کتاب دوزبانه به انگلیسی 
ترجمه کنم. من هم دوستم دکتر مایکل بیرد را در این کار به اشتراک دعوت کردم 
و کتاب ما با مقدمه  ای مبسوط و با عنوان Walking with the Wind  در سال 2001 

در امریکا انتشار یافت. 



پر پرواز و پای پویایی: گفت وگویی با احمد کریمی حکاک
42

شعر کوتاهی که شما در پرسش خودتان آورده  اید از اشعاری است که در مقدمۀ 
کتاب به عنوان نمونه ای از سبک شاعری کیارستمی آمده است. من پنج سال بعد در 
کنفرانس بزرگ “صدا و بینش کیارستمی” که در موزۀ ویکتوریا و آلبرت برگزار  شد، 
در سخنرانی افتتاحیۀ خودم این شعر را شاهد آوردم تا بگویم کیارستمی در شعر 
خود به یکی از قدیمی ترین شیوه  های رایج در اشعار کهن فارسی بازمی گردد تا نگاهی 
دوگانه یا چندگانه را ارائه دهد. حتماً می دانید که تک  بیت معروف “آهوی کوهی در 
دشت،” منسوب به ابوحفص سغدی، یعنی “آهوی کوهی در دشت چگونه دوذا / او 
ندارذ یار بی یار چگونه بوذا،” با پرسشی که در انسان نظاره گر صحنه می  نهد ایهامی 
مشابه را در ذهن خواننده امروزی شعر هم پدید می  آورد و آن اینکه واقعا آهوی 
کوهی چگونه می تواند با سم های اسفنجی خود که برای گیر کردن به خرسنگ های 
کوه ساخته شده بر سطح هموار دشت هم به  راحتی گام بردارد. یا آیا نمی تواند؟ کار 
تأمل در صناعت های جاری در شعر کهن فارسی را از همین  جا، از همین  گونه جاها، 

آغاز باید کرد. 

در شعری هم که شما در پرسش خودتان گنجانده اید همین  گونه اندیشیدن در کار 
است: آیا به راستی جای سپاس نیست که بیاندیشیم الک  پشت محروم از پرواز و 
محکوم به پوییدن راه به سنگینی رقت بار نمی تواند نظاره گر پرواز سبک بار پرنده ای 
خرد باشد؟ به نظر من در دل چنین اندیشه هایی است که همسویی یا حتی همجواری 
سادگی و ظرافت را به رأی العین مشاهده و درک می کنیم. با نخستین بنیان  گذاران 
زیبایی آفرین شعر فارسی و به  ویژه با سبک کار ساده و ظریفی که در رودکی شاهد 
آن هستیم، آن  گاه که از زبان زمانه “پندی آزادوار” می  دهد که “به روز نیک کسان 

گفت غم مخور زنهار / بسا کسا که به روز تو آرزومند است.”   

شمس: عباس کیارستمی از شعر “باغ بی برگی”  مهدی اخوان ثالث هم اثری هنری 
ساخت که در موزۀ ویکتوریا و آلبرت لندن هم به نمایش درآمد. شما از چند و چون 

ساختن این اثر مطلع بودید؟ 

کریمی حکاک: چیدمان “باغ بی  برگی” کیارستمی جنگلی مصنوعی بود متشکل 
از تنۀ حدود صد سپیدار تنومند بلند که از زمین تا سقف اتاق بزرگی در طبقۀ 
همکف موزۀ ویکتوریا و آلبرت را در بر گرفته بود و فکر درختستانی دستکار انسان 
را تداعی می کرد که تماماً در پوششی کاغذی سر به آسمان برکشیده باشد و بیننده 
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را از مشاهدۀ شباهت تنه های این همه درخت با جنگلی بی برگ مبهوت کند. من تا 
شب افتتاح این چیدمان آن را ندیده بودم و از آن خبر نداشتم. در ضیافت آن شب، 
کیارستمی مرا به گردشی دونفره در این اتاق دعوت کرد و من ناگهان خود را در 
میانۀ این جنگل بزرگ مصنوعی یافتم که انگار از تنه های درختان بسیاری پوشیده 
بود که در جای  جای آنها یادگاری هایی کنده شده بود، مثالً با کارد یا چاقو نقش قلبی 

تیرخورده یا نوشته ای، “خطی به دلتنگی،” به چشم می خورد.

در نقطه ای کیارستمی خم شد و چیزی شبیه به پوستۀ درخت سپیداری را از زمین 
برداشت و به من گفت: “ببین!” و من دیدم که پوسته واقعاً پوستۀ درخت سپیدار بود، 
و بخشی از چشم سپیدار بر آن دیده می شد. حس مشخصی که در آن لحظه به من 
دست داد این بود که در میان آمیزه ای از تنه های بی شاخ و  برگ بسیار سیر می کنم 
و می توانم ترکیب زیبای بی حاصلی را ببینم که درخت بود و درخت نبود. مصنوعی 
بود، ولی طبیعی می نمود. و من فقط می توانستم به نظاره بایستم و خودم را در باغ یا 

جنگلی بزرگ غرق تماشا ببینم.

شمس: از میان فیلم های کیارستمی کدام یکی بیشتر با شما مانده است؟

کریمی حکاک: من فیلم شیرین را از همۀ فیلم های کیارستمی بیشتر دوست دارم. 
هم به خاطر خود شیرین، این شخصیت بی بدیل شعر فارسی که هم عاشق است 
در رابطه اش با خسرو و هم معشوق در رابطه اش با فرهاد، و هم به خاطر آنچه بازگو 
کردن حکایت شیوۀ مهرورزی شیرین در تماشاگرانی برمی انگیزد که آن روایت خاص 
از داستان این تثلیث تراژیک عاشقانه را می شنوند و کیارستمی روایت واکنش شان را 
به نمایش می گذارد. البته عباس کیارستمی فیلم های پرمعنای بسیاری ساخته است 
از کوتاه و بلند. ولی ترکیب کار او در این فیلم به  راستی در راستای درک وحدت 

زیبایی  شناختی شعر و سینما یگانه است.   

ارتباط شعر و سینماست. در حیطۀ  از حوزه های جذاب پژوهش  شمس: یکی 
داستان، رمان و سینما اساتیدی چون دکتر محمد قانون پرور کارهای ارزشمندی 

کرده اند. در حوزۀ شعر و سینما شما کار درخوری را می شناسید؟ 

کریمی حکاک: نه، واقعاً کار ارزشمندی نمی شناسم. حتی با اندک تعمیمی می  توانم 
بگویم در حوزۀ شعر و نقاشی هم در این زمینه کار چندانی نشده یا دست  کم من 
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ندیده ام. حال آنکه اندک کارهای دوست بزرگ من کریم امامی در موضوع آثار 
هنرمند شاعر و نقاشی همچون سهراب سپهری می توانست پیش زمینۀ بسیار خوبی 

برای کار  پژوهشگران نسل بعدی باشد. 

شمس: همکاری شما با انجمن ایران شناسی از چه سالی آغاز شد؟ در چه سمت هایی 
با این انجمن همکاری کردید؟  

کریمی حکاک: من به طورجدی در سال 1984 میالدی که به امریکا بازگشتم با 
انجمن ایران شناسی آشنا شدم. پیش از آن با بعضی از بنیان  گذاران انجمن ــ   کسانی 
ـ  دوستی  همچون احسان یارشاطر، علی بنوعزیزی، احمد اشرف و مجید تهرانیان  ـ
داشتم و نشریۀ انجمن را می خواندم. ولی در آن سال بود که رسماً به عضویت انجمن 
در آمدم و فعالیت خودم را در این نهاد آکادمیک آغاز کردم. در سال 199۶ میالدی 
انجمن تغییر شکل داد، و در این میان وظیفۀ احیای کنفرانس های دوساالنۀ انجمن 
به عهدۀ من گذاشته شد که به ترتیب در سال های 1998 و 2000 به انجام رساندم. 
در سال 2003 به ریاست انجمن انتخاب شدم و دو سال در این منصب خدمت کردم  
و تا پایان کار اشتغالم در دانشگاه مریلند و آغاز دوران بازنشستگی نیز فعاالنه با انجمن 

همکاری داشتم. 

شمس: گمانم شما از بنیان  گذاران جایزۀ کتاب سعیدی سیرجانی این انجمن هم 
بودید. چه سالی و با چه انگیزه ای این جایزه راه اندازی شد؟ 

کریمی حکاک: در سال 1994 میالدی هنگامی که خبر درگذشت علی اکبر سعیدی 
سیرجانی در زندان جمهوری اسالمی پخش شد،  من یکی از کسانی بودم که فکر 
کردم باید بیانیۀ اعتراض آمیزی در این موضوع تنظیم شود که تنظیم هم شد و 
بسیاری از ما آن را امضا کردیم و پخش شد. در آن زمان من با نشریۀ  ادبیات جهان 
امروز )World Literature Today( همکاری نزدیک داشتم و مقاالتی دربارۀ شاملو، 
اخوان و دیگر نویسندگان و شاعران ایران نوشته بودم. وقتی خبر مرگ سیرجانی را 
به سردبیر نشریه دادم، او از من خواست که مقاله ای هم دربارۀ سیرجانی بنویسم، که 
نوشتم و چاپ شد و پارسال هم، چنان که می دانید، در کتابی که به همت دانشگاه 
الیدن به چاپ رسید بازنشر شده است. یک سال بعد، دکتر یارشاطر از من خواستند 
که نظیر همان مطلب را برای نشریۀ فارسی زبان ره آورد لوس انجلس هم بنویسم. این 
پیشنهاد را هم پذیرفتم و آن مطلب نیز به چاپ رسید. پیشنهاد اعطای جایزه ای به نام 
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سعیدی سیرجانی در سال 199۶ از سوی شخص دکتر یارشاطر، و با کمک مالی خود 
ایشان، در انجمن ایران شناسی مطرح شد و به تصویب رسید. 

شمس: باری در استانبول در حاشیه کنفرانس ایران شناسی گفتید “من نمی توانم 
به ایران باز گردم ولی دور و اطراف ایران مدام در حال طواف هستم .” از این طواف ها 
بگویید. کجاها رفته اید؟ چه ها کرده اید؟ کدام کتابخانه ها در خاطرتان مانده؟ کدام 

لهجه ها و حضورها و کتاب ها؟ 

کریمی حکاک: من از جوانی کنجکاو بودم کشورهای اطراف ایران، به ویژه افغانستان، 
را ببینم و این توفیق برای بار نخست در ایام نوروز سال 19۷2 میالدی دست داد. 
خاطره های خوش فراموش ناشدنی ای هم در ذهنم به جا گذاشت. به ویژه از شهرهای 
هرات، غزنه، بامیان و مزار. از آن روزها تا به حال پنج بار دیگر هم به افغانستان سفر 
کرده و در شهرهای گوناگون آن اقامت داشته  ام، و امروز افغانستان را به راستی وطن 

دوم خودم می  دانم. 

به یاد دارم در کودکی همراه با پدر و مادر به عراق هم سفر کرده بودم، و بیشترین 
تأمالت کودکانه  ام در برابر طاق کسری و ساحل دجله برانگیخته شد. در سال 19۷۵، 
سفری هم از امریکا به سوریه و اردن و لبنان رفتم، ولی متأسفانه نتوانستم در بیروت 
بیش از دو هفته بمانم و زبان عربی را که در دورۀ دبیرستان از درس های دلخواهم 
بود آن  طور که می خواستم به سرانجامی برسانم. در تابستان آن سال حملۀ اسرائیل به 
آن شهر ناگزیرم کرد که سفرم را ناتمام بگذارم و به امریکا برگردم. از سال 1990 که 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آغاز شده بود، چند بار هم به تاجیکستان و ازبکستان 

سفر کرده و کنج و کنار آن سرزمین کوهستانی را سیر کرده ام. 

در سال 2011، یکی از سفرهای پژوهشی ام را به هند اختصاص دادم و چند شهر دیگر 
آن سرزمین بزرگ باستانی را دیدم و در هر یک رد پای زبان فارسی را پی گرفتم. در 
ژانویه سال 201۷ هم که کنفرانس بین  المللی ای به یاد شاعر هندی، میرزااسداهلل غالب 
در کولکاتا  ــیا کلکته سابق ــ     برگزار می  شد به شرکت در آن کنفرانس دعوت شدم و 
چند هفته  ای هم پس از پایان کنفرانس در آنجا اقامت داشتم. می دانید که کولکاتا 
در قرن های هجدهم و نوزدهم و همچنین در دو دهۀ نخست قرن بیستم پایتخت 
استعماری انگلستان در شبه  قارۀ هند بود. در همین شهر بود که در سال های آخر قرن 
هجدهم میالدی قاضی  القضات انگلیسی هندوستان سر ویلیام جونز نخستین “انجمن 
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آسیایی” را بنیاد نهاد و من به دعوت همین انجمن، که هنوز هم برقرار است، در آنجا 
نیز سخنانی ایراد کردم.      

صحبت با شما را دربارۀ طواف در پیرامون ایران به خوبی در یاد دارم. از آن زمان به 
بعد به چند کشور دیگر مجاور ایران سفر کرده  ام، و هنوز امیدوارم بتوانم از کشورهای 
دیگری در همسایگی  ایران دیدن کنم. در این مصاحبه اشاره هایی هم به سفرم به 
ایران در سال 2003 کردم؛ هرچند که آن سفر چندان کوتاه بود که من حتی به 
حسابش هم نمی آورم.  از شما چه پنهان، در سیر بی امان زمان، رفته  رفته امیدم به 
دیدار دوباره از میهن مألوف رنگ یأس به خود می گیرد. امسال هم قصد داشتم 
به قفقاز سفر کنم و به ویژه شهرهای شروان و گنجه و تفلیس و ایروان را ببینم که 

متأسفانه شیوع ویروس کرونا راه این زیارت را بست.

شمس: هر نویسنده  و پژوهشگر موفقی روزمرگی هایی دارد. چه عادت های مکرری 
را در پُرباربودن زندگی حرفه ای تان پُراهمیت می دانید؟ 

ـ   یا  کریمی حکاک: فکر می کنم در زندگی همۀ ما عادت ها و خوگرفتگی هایی هست     ـ
به گفته شما روزمرگی هایی ــ  که در گذر زمان با توجه به شکل زندگی و سیر تحوالت 
شخصی، یا پشت سر گذاشته می شوند و متروک می گردند، یا شکل های دیگری به 
خود می گیرند، و یا  در مورد برخی از آنها  به صورت عادت های دیرین تا پایان عمر 
همچنان بخشی از زندگی روزانۀ آدمی باقی می ماند. من هم سهم خودم را از این 
همه داشته ام. فکر می کنم از میان عاداتی که همچنان از نوجوانی با من باقی مانده 
است عادت قدم زدن های صبحگاهی است که در سال های بازنشستگی هم همچنان 
فرح بخش و فکرآفرین تقریباً هر روز مرا از بستر خواب شبانه به گردشی معهود و این 
روزها بیشتر در ساحل اقیانوس آرام می برد و ساعتی بعد تا پشت میز کارم همراهی 

می کند.

شمس: اگر قرار باشد به دانشجویان و پژوهشگران جوانی که تازه در آغاز راه تحقیق 
و کندوکاو ادبی هستند توصیه کنید روی چه موضوعات مهمی کار کنند به چه 

مواردی اشاره می کنید؟ 

کریمی حکاک: من فکر می کنم خودم و شاید نسل من نیز دیرهنگام به کشف 
جهان فارسی  زبان در گذشته توفیق یافتیم. بنابراین، یکی از مهم ترین توصیه هایی که 
می توانم به پژوهشگران ایران شناسی در علوم انسانی نسل بعد بسپارم پاسداری از این 
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قلمرو فرهنگی است و جست  و  جوی ابعاد تاریخی همین پدیده است که زبان و ادبیات 
ـ به ویژه شعر فارسی ــ  در کدام جریان های تاریخی به پدیده ای تبدیل شد  فارسی ـ
که روزگاری بتواند با زبان ها و سنت های ادبی ای نظیر زبان و ادبیات عربی و چینی 
بده  بستان های متقابل داشته باشد و چگونه اتفاق افتاد که با نضج گیری ملی گرایی 
سرانجام در نیمۀ دوم قرن نوزدهم به تدریج این جایگاه جهانی را فروگذاشت و دامنۀ 
متکلمانش به محدوده های امروزی فروکاسته شد. بسیاری از همکاران ایرانی ما مکرراً 
از “شیرینی” زبان فارسی سخن می گویند، ولی راست این است که من حتی یک 
کتاب یا مقاله تحقیقی ندیده ام که اوالً بتواند کیفیتی مانند شیرینی را در پدیده ای 
مانند زبان به اثبات علمی برساند و ثانیاً حضور این خصلت را با روشی پژوهشگرانه در 
زبان فارسی تبیین نماید و سرانجام، از راه پژوهش علمی ظهور و سقوط زبان فارسی 

را در مقام زبانی تمدن ساز ارزیابی کند. 

شمس: این مصاحبه را در ایامی انجام دادیم که جهان درگیر اپیدمی  است. در طول 
چند ماهی که از سر گذراندیم آثار زیادی دربارۀ ادبیات و قرنطینه و اپیدمی منتشر 

شده است. اثری خوانده اید که در خاطرتان مانده باشد؟ 

کریمی حکاک: عادت من بر این است که وقتی یک بالی طبیعی مانند سیل یا 
زمین  لرزه رخ می دهد یا بیماری خطرناکی همچون پاندمی کرونا شیوع پیدا می کند، 
به جست  و  جوی نظایر آن در تاریخ برمی خیزم، انگار خود این کار به گونه ای آرامم 
می کند و به من می  گوید چنان که در کتاب جامعه از عهد عتیق هم گفته است 
که “باطل اباطیل . . . همه  چیز باطل است . . . و زیر آفتاب هیچ  چیز تازه نیست.” و 
به  راستی هیچ  چیز در جهان تازگی ندارد. بالیای طبیعی نیز همچون مصیبت های 
انسانی از نوع جنگ و قحط و غال همیشه بوده است و در آینده هم خواهد بود. در 
ماه های گذشته هم ابتدا رمان طاعون آلبر کامو را که در جوانی خوانده بودم دوباره 
خواندم. در گام دوم، فیلم مهر هفتم اینگمار برگمان، کارگردان شهیر سوئدی، را که 
آن را هم پنجاه سالی پیش در ایران دیده بودم یک بار دیگر تماشا کردم. بعد هم 
چند حکایت مربوط به این  گونه فاجعه ها را در تورات و انجیل و قرآن یک بار دیگر 

از نظر گذراندم. 

در ادبیات فارسی بارها رویدادهایی را می بینیم از قبیل زمین لرزه های مکرر تبریز که 
دست  کم دو مورد از آنها در دیوان قطران تبریزی ثبت شده یا وبای معروف ری که 
خاقانی در قصیده ای از آن سخن می گوید یا وبای سرتاسری ایران که دوبار در دوران 
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سلطنت محمدشاه و نیز در اواخر سلطنت ناصرالدین  شاه قاجار تقریباً تمامی ایران 
را در برگرفت.  من همۀ اینها را بارها در ذهن خودم زنده کرده ام و با آنچه امروز 
تجربه می کنیم مقایسه می کنم. بعضی شاعران معاصر، همچون سیمین بهبهانی و 
فریدون مشیری، نیز در اشعار خود از سیل میگون یا خرابی های جنگ ایران و عراق 
نام برده اند.  پاندمی کرونا هم بی تردید از جایی در شعر زمانۀ ما سر بر خواهد کرد. 
من بی  آنکه بخواهم این مصاحبه را به مقاله ای مستند تبدیل کنم این  گونه موارد را 
به همۀ کسانی که بخواهند حضور این  گونه بالیا را در تاریخ بشر بهتر درک کنند 

توصیه می  کنم. 

شمس: چند سالی می شود که مشغول تکمیل پروژۀ جدیدی به نام “تاریخ شعر 
فارسی” هستید. چه چشم اندازی برای انتشار این اثر در سال های آتی می بینید؟ 

کریمی حکاک: برخی جزئیات این چند و چون هنوز برای خودم هم روشن نیست. 
می دانم که در عین حال که از تاریخ های ادبی موجود که گذشتگان برایمان به 
میراث گذاشته اند بسیار بهره برده  ام، ولی فکر می کنم کار به پایان نرسیده است، و 
البته هیچ گاه هم پایان نخواهد یافت. می دانم که شعر فارسی سیری متفاوت از نثر 
ـ      از کار شبلی نعمانی و ادوارد  فارسی داشته است، و می دانم که تاریخ های موجودـ
ـ    چندان و چنان که باید بر خود متون  براون گرفته تا آثار ریپکا و صفا و دیگران  ـ
ادبی و به  ویژه شعر تمرکز نکرده اند. بیشتر سیر افکار و آثار مذهبی یا حال و هوای 
مذهبی یا عرفانی، فلسفی یا حکمی، عرفی یا اندرزی را پی گرفته اند تا شعریت شعر 
و تاریخیت تاریخ را. به دیگر سخن، شاید باید بگویم غم آنچه در درک علمی از شعر 
شکوهمند زبان فارسی نداریم بیشتر محرک من بوده است تا شکل و شمایل تاریخی 

آنچه می باید و می توان داشت.


