
 
 
 

 دورف: قول دورنمات و سودای رستگاریاردن تا مگن
 رضا اسکندری

 
 ی آن سرزمین تا صوغر، چون باغ عدن و مصر سرسبز بود.ی رود اردن را از نظر گذراند. همهو آنگاه لوط نگاهی به اطراف انداخت و تمام دره

 (13:10)پیدایش، 

 

 درآمد: خوانشی الهیاتی از داستانی پلیسی
انوی مالقات بهایش، متونی چون نویس، منتقد و نقاش سوئیسی را، بیشتر با نمایشنامهنویس، داستانفریدریش دورنمات، نمایشنامه

نویس، جهانی ی فعالیت او در مقام نمایشنامهزمانهنمایش در  ساختار جهانِ شناسند.می پیسیسیازدواج آقای میو  رومولوس، سالخورده

بدل به مردی م -به بیان یکی از منتقدانش-او را  تا التهاب پایان سردترین آنها و گردش قرن، تاریخ شوم بزرگترین جنگی میان سایه

یری همواره هر تفسخواهد چیزی بگوید بی آن که در حین گفتن آن چیز گیر بیفتد! شاید از همین روست که او ساخته بود که گویی می

 تواند )وی جهانی ویژه بود: جهانی از آنِ تماشاچی؛ و این تماشاچی است که می. نمایش به باور او برسازندههای خود را پذیرا بوداز نوشته

 . (15-14: 1962وارث، شنود داشته باشد. )ولبیند یا میباید( تفسیری از آنچه میمی

گروهی از منتقدان سازند. ها را مقرون به اعتبار بیشتری میای از تفسیرها و اشاراتی در کار دورنمات هست که پارهمایهاما با این همه، بن

نخستین مفهوم، مرگ است که در بیشتر آثار او، چه  داند.( دو مفهوم را در نوشتار دورنمات، حایز اهمیتی محوری می1962وارث )ولمانند 

ی اوجی بر زندگی است؛ هرچند اوجی گردد و نقطهیها مای خاکستری و تار، گرد شخصیتچونان سایههای او، آثار نمایشی و چه داستان

مفهوم دومی که در « انسان مضحک است، چون باید بمیرد!» گوید:می پیسیسیازدواج آقای میگونه که او خود در آن معنا.حاصل و بیبی

کند. در آثار دورنمات بسیار کسانی را سد میآالید و فاخورد، مفهوم قدرت است. قدرتی که روح انسانی را میبسیاری از آثار او به چشم می

در اختیار دارند یا کنار گذاشتن یا در تعارض با قدرتی نامتوازن قرار دارند و یا در چالش انتخاب میان اعمال قدرتی که توان یافت که می

وارث، انگیزد. )ولیک، سرانجام شری را برمیآن. اما آنچه هماره ثابت است، آن که به کار بستن این قدرت، حتی )و شاید خصوصاً( با هدفی ن

 اند.همانگونه که بعدتر خواهیم دید، این هر دو مفهوم راه خود را به داستان قول نیز گشوده( 192: 2002؛ گسنر و کوئین، 15-16: 1962

دورنمات، فرزند یک کشیش پروتستان و بعدتر دوست توان در آثار دورنمات جست. هایی آشکار را نیز میها، ریشهاما گذشته از این پیرنگ

دانست و گاه تفاسیری آشکارا مذهبی از آثار خود ارائه نویسی پروتستان میظاهراً خود را نمایشنامهمتأله بزرگ پروتستان، کارل بارت، 

ها آغاز کرد؛ گروهی از مسیحیان که باور پتیسیتی آناباای غیرتاریخی دربارهو با نمایشنامه 1947داد. او فعالیت تئاتری خود را در سال می

استعاری  ای که از قضا به شکلی تغییریافته ویافته برگزار کرد. نگرهباید برای مسیحیان بالغ و با ایمانی کمالدارند آیین غسل تعمید را می

یاری ای عمیقاً پروتستان که البته در بسمایهد دارد: بنرا بر خو اینگونه تقریر شده استبه داستان قول نیز راه یافته است. نمایشنامه عنوان 

وشت با ی تقدیرِ نابینا نی دیگری دربارهتر آنکه پس از آن هم، نمایشنامهاز آثار دورنمات، به اشکال و عناوین دیگر نمود یافته است. شگفت

آشکاری که دورنمات از تفاسیر مذهبی از این، با وجود تأیید  های مذهبی و افزون برمایه. با وجود چنین ارجاعات آشکاری به بننابینانام 

ی تفسیرهای مذهبی هستند تا آن که پاسخی به آنها ی سواالتی دربارهرسد کارهای او بیشتر برانگیزانندهآورد، به نظر میکارش به عمل می

ند. )ماسوزاوا، کشاست که چنین تفسیرهایی را به چالش می ی تفسیرهایی مذهبیی اشتیاقشان به ارائهبدهند. یا به بیانی دیگر، به واسطه

1992 :41)   

ای او مبتنی بر عمل در تالزم با مجذوب اخالقیات کانتی بود و دستورات مقولهفلسفه،  یاز سوی دیگر، دورنمات، این هنرجوی خودآموخته

ی در مقام یک موجود اجتماعی، به جای عمل خودخواهانه یا که در تعریف دورنمات، عبارتست از عمل هوشیارانه و اخالق-اصول عقالنی 

حایز اهمیت  -گرایی کانتیچه به عنوان پروتستانی معتقد و چه در مقام اخالق-چه برای دورنمات آنبزدالنه در جهت تمنیات فردانی. 

عیار جویی تمامقی است که او را گاه به ستیزهی اخال( همین نگره18: 2012ای است، کنش مسئوالنه و مبتنی بر اصول است. )ترائوکا، ویژه

 سازد.مبدل می -ی فرهنگو نیز گذشته و آینده-ی او در برابر فرهنگ سوئیس زمانه

مند احیاء انسان و امر انسانی و کشف راهی برای رهیدن از جهان هولناک هایی، بیش از هرچیز دغدغهریشه بینی دورنمات، با چنینجهان

را  امیدی این جهانمعنایی و بیمسلماً هر کسی که بی»بندی کند: کس نتواند به خوبی خود او این دغدغه را صورتمعاصر است. شاید هیچ

ن تواند به آهایی است که یک فرد میی این جهان نیست. بلکه یکی از جواباامیدی تنها نتیجهدرک کند، ممکن است ناامید شود، اما ن

تر از انسان است و به تواند ناامید نشدن باشد، تصمیم فرد باشد برای تاب آوردن این جهان ]...[ جهان بسیار بزرگبدهد؛ جواب دیگر می



را دارم  نه این حقشد. اما من توانست بیرون از جهان بایستد، دیگر تهدید نمیر کسی میکند. اگناگزیر، او را به صورتی مستمر تهدید می

ا تر آن است که دیدگاه انسان را احیاندازه دمِ دستی است؛ صادقانهو نه این توان را که بیرون از این جهان بایستم. پناه بردن به شعر هم بی

ها و ارجاعاتی از این دست، میان توان نوعی کنکاش دانست برای یافتن نشانهی حاضر را میهمقال( 81: 1960شده در کالرمان، )نقل« کنیم.

 .و مفهوم دینی رستگاری قولداستان پلیسی 

 

 قولمروری بر داستان 

ی او از یزهآغاز کرد. ظاهراً انگ سوءظنو  قاضی و جالدشو با نوشتن  1950ی بار در دهههای پلیسی را نخستیندورنمات نگارش داستان

پرداخت برای این دو کتاب به فرانک پیش 500اند وقتی دورنمات با نوشته»ی مالی بوده است. ها، بیش از هرچیز انگیزهنگارش این داستان

ی حوزهای غیر از اما نیازی که او را به آزمایش حوزه (8-7: 1395)دورنمات، «! استمنزل رفت، همسرش تصور کرد دورنمات پول را دزدیده 

 قدر قدرتمند نبوده است که او را از دنیای معمولش به تمامی جدا کند.واداشت، ظاهراً آن -نمایشنامه-معمول خود 

-آسهای جنایی، دعوت انجمن آندرهای کمابیش مطرح در نگارش داستانشود که راوی اصلی داستان، نویسندهداستان قول از جایی آغاز می

پذیرد. هرچند بیشتر اهالی ترجیح داده بودند تا به جای های پلیسی میی هنر نگارش داستانبرای سخنرانی دربارهداهیندن در شهر خور را 

ی گوته(، اما نویسنده، در میان تک و توک شنوندگان خود، با این جلسه، به سخنرانی دیگری در همان زمان بروند )امیل اشتایگر درباره

یشنهاد شود. آقای ح. به او پهای ایالتی است، آشنا میآقای دکتر ح. که از قضا حاال عضو یکی از کمیسیونرئیس سابق پلیس ایالتی زوریخ، 

ی شوند با صاحبای رد میی زهوار در رفتهخانهبنزین و مهمانکند با ماشین اپل خود نویسنده را به زوریخ بازگرداند. در راه از کنار پمپمی

ست. زمانی بهترین مأمور او بوده ا دکتر ماتئی، شکسته،دارِ درهمبنزینکند که پمپرای نویسنده تعریف میگیج و گنگ. آقای ح. بعدتر ب

 (26-17: 1395)دورنمات، 

و پیش از  از اینجا به بعد، آقای ح. راوی داستان است. حدود نُه سال پیش از آن، درست در آخرین روز کاری ماتئی در مقام بازرس پلیس

ای افتد: دختربچهدورف قتلی اتفاق میی پلیس اردن راهی امان شود، در روستایی جنگلی به نام مگنسر و سامان دادن به ادارهآن که برای 

شود. در دستان و شکم دخترک، رد شکالت. جنازه را یک گیرد و توسط یک تیغ اصالح سالخی میبه نام گریتلی موزر مورد تجاوز قرار می

آمیز با دختری جوان را در پرونده دارد و هم شکالت و تیغ ی برخورد خشونتپیدا کرده است که از قضا هم سابقهگرد ی دورهفروشنده

دهد قاتل دخترش را گیر بیندازد. به دانند. اما در این کشاکش، ماتئی به مادر دخترک قول میاصالح در بساطش. همه خودِ او را مقصر می

 (41-26: 1395رنمات، خورد. )دوقسم می« آمرزش روحش»

شود، گیرد و وقتی حتی از ماتئی هم ناامید میگرد، در زیر بازجویی سنگین پلیس به ناچار قتل را گردن میی دورهگونتن پیر، فروشندهفون

یرد گدمت پلیس کناره میکند، به ناچار از خکند. اما ماتئی که حاال به قاتل بودن او تردید دارد، سفر اردن را رها میآویز میخودش را حلق

کند و بر سر راه قاتل تله ای را کشف میهای زنجیرهای از قتلشود. در نهایت الگوی مجموعهو خود به تنهایی مشغول حل این معما می

رسید قاتل سر می. نشیندکند و به انتظار قاتل میکند، زنی بدکاره را که دختری کوچک دارد استخدام میبنزینی اجاره میگذارد: پمپمی

اند تا پرونده را پایان دهند، از قاتل ها جمع شدهی پلیسآغازد. اما در روز موعد، در زمانی که همهی ماتئی دوستی میماری، طعمهو با آنه

ا، از ه بعدهگذراند کبنزین و در سودای دستگیری قاتلی میخورده، مابقی عمر خود را به زندگی در پمپشود. ماتئی، شکستخبری نمی

 (181-41: 1395یابیم در تصادفی رانندگی کشته شده است. )دورنمات، ی کهنسال، درمیزادهخالل اعتراف دمِ مرگ خانم شروت، اشراف

 

 قدرت  و مرگ
ه راه خود را ببه صورت تماسی تلفنی بار مرگ، نخستینیابند. مرگ و قدرت، این دو پیرنگ تکراری در آثار دورنمات، در قول هم نمود می

گرد، خبر مهمی را به ماتئی بدهد. گونتن دورهگیرد تا یک خبرچین قدیمی، فوندورف با مرکز تماس میکند. پلیس مگنداستان باز می

 لفلر که داشت به رئیسش در جمع و جور کردن وسای» پیچد:آلود میدورنمات به زیبایی و هوشمندی مرگ را، در ردایی مرموز، نمناک و مه

« قتل؟« »بارد. گروه اضطراری را خبر کنید.دورف هم باران میدر مگن»بازرس جواب داد: « ]...[ اتفاقی افتاده؟»کرد، پرسید: کمک می

( اما چند 29-28: 1395)دورنمات، «. اعتنایی نکردو به فلر که ناراحت شده بود « باران چیز کثیفی است»ماتئی به جای جواب زمزمه کرد: 

ش ای که حتی هنتسی، پلیسی که نباید نگاهگردد. در هیئت جنازهاز آن، مرگ، این بار با سیمایی مشمئزکننده به صحنه باز می صفحه پس

 (34: 1395تاب دیدن آن را ندارد. )دورنمات، را بدزدد، 

گونتن را همانجا در اهند فونخواما این پایان حضور شناور مرگ بر زمین داستان نیست. مرگ بعدتر در نگاه خشمگین مردمی که می

شود. اما مرگ، عالوه گونتن در بازداشتگاه و در آمارهای ارائه شده از سوی دکتر ح. ظاهر میی آویزان فونکنند، در جنازه دورف اعداممگن

ی دازهغولی ان»ار، با سیمای بیابد. نخستیننقاط عطف داستان به همان ظرافت و زیرکی رویارویی اول، ظهور میبر این حضورهای آشکار، در 



ها، فضای بیمارستان و پژواک تکراری ها، صدای ناقوس(؛ دیگربار بوی گل91-90: 1395)دورنمات،  دهدتیغی میها جوجهکه به بچه« کوه

( و شاید 179-164: 1395شود )دورنمات، صدای کشیشی که در صفحات پایانی کتاب، به خانم شروت محتضر نزدیکی مرگ او را یادآور می

ماری، که روی تخته ی کوچکشان، آنهها برای آن که مرگ بیاید و طعمهی انتظار هولناک ماتئی و دیگر پلیستر از همه، در صحنهدرخشان

 درست در همان لحظه، در (؛ غافل از آنکه مرگ،151-143: 1395خواند، با خود ببرد )دورنمات، ای تکراری را میسنگی نشسته و ترانه

 جای دیگری مشغول کار دیگری است: یک تصادف.

دادستان کنترل از دست داد و پا به زمین کوبید و »]...[ شود: اما این آخرین صحنه، سرانجام به تصویری از قدرت فسادآور و نابرابر ختم می

م همه به دخترک رسیده بودیم، دورش حلقه زده دیگر ما ه« ]...[ منتظر کی هستی؟»راه افتاد ]...[ مستقیم به طرف آن بچه ]...[ فریاد زد: 

، داد زد و دست بودیم، و دخترک به ما زل زده بود، پر از ترس، پر از وحشت، پر از پرسش. ]...[ دادستان برای بار دوم تحمل از دست داد

دادیم، کتکش زدیم ]...[ ودیم و تکان میتکان داد ]...[ ما هم همه شروع کردیم به داد زدن ]...[ دخترک را گرفته بدختر را گرفت و تکان

مسئولیت  ( دادستان، که150-148: 1395)دورنمات، «.« جانوریم، جانوریم»رحم، با خشم، فریادکنان ]...[ نالیدم و گفتم: محابا، بیبی

 ت. دورنمات خود پیشتر چنیندشوار برقراری عدالت و تأمین امنیت را برعهده دارد، قادر به کنترل قدرت مالزم با چنین مسئولیتی نیس

ی از زمانی که سیاستمدارها به نحو قابل مجازاتی از عهده»گوید: ای را هشدار داده است: بار اول، زمانی که از زبان دکتر ح. میصحنه

توانم میامیدی چرندتر از این ناند که الاقل پلیس بلد باشد نظم دنیا را برقرار کند، گرچه آیند ]...[ مردم به این امید بستهکارهایشان برنمی

 ها کهالبته خالف مقررات بود؛ ولی ما پلیس»گوید: گونتن می( و دوم بار، زمانی که پس از اعتراف فون23: 1395)دورنمات، « مجسم کنم

 (77: 1395)دورنمات، «. توانیم همیشه طبق مقررات رفتار کنیمنمی

ها، نزدیکی بسیاری با روایت ارسطویی از تراژدی دارد. آن زمان که ها و ستیز قدرتها، رویدادها و تقدیرها، با مرگبا تصمیمسیر داستان، 

رارت و ی فسق و فجور و شای برجسته و بارز، شریف و درستکار نیست اما بداقبالی او نه به واسطهگونهکه به »ارسطو از شخصیت تراژیک، 

روایتی پیرامون بخت و اقبال »یا آن زمان که دیومدس تراژدی را، « شودی اشتباهی در قضاوت و داوری ایجاد میواسطه انحراف، بلکه به

ها و ماتئی نیندیشید. اما دورنمات، فراتر از این پیرنگ توان به(، دشوار می198: 1390کند )فاطمی، تعریف می« های قهرمانانهشخصیت

 ری را هدف گرفته است.منتزع از تراژدی، جای دیگ

 

 تراژدی، کمدی و پارودی
در همان فصول ابتدایی داستان، دورنمات «. ای بر رمان پلیسیفاتحه»، زیرعنوانی انتخاب کرده است: قولدورنمات هوشمندانه برای کتاب 

ه ... متأسفانه سر آدم به نحو خاصی کالهای جناییدر تمام این داستان»کند: به زبان دکتر ح. نخستین ضربه را بر ادبیات پلیسی وارد می

 رود... کافی استکنید؛ داستان مثل بازی شطرنج جلو میهای خودتان ساختاری منطقی انتخاب میشود... شماها برای داستانگذاشته می

های شما تصادف نقشی ندارد... رمان... در شود و عدالت پیروزی بازی را بلد باشد و بازی را تکرار کند؛ تبهکار گرفتار میکه کارآگاه قاعده

سازید که بشود بر آن پیروز شد. شاید این اید جلوی قواعد نمایشی... شماها دنیایی را میاید انداختهای کردهها حقیقت را لقمهشما نویسنده

 ( 25-23: 1395)دورنمات، «. دنیا کامل باشد، امکان دارد، اما یک دروغ است

اندازی، خودش هم یک داستان معمولی پلیسی است که در آن، ماتئی، با چنین چشم رغماز آن دارد که قول، علیهرچند ظاهر امر حکایت 

کند. داستان دورنمات با تمهیدات معمول تعلیق داستانی، داستان استفاده از قدرت تعقل و استدالل خود، یک قاتل روانی را شناسایی می

پارودیِ »این  کم در معنای مرسوم آن، و ماتئی نابغه نیست.پایان، پیروزی با ادبیات پلیسی، دست در سازد، اماپرتنشی از کشف را برمی

ابزورد خود را با مرگ ، این تقدیر نابینا، توان «تر از انسانجهانِ بزرگ»قدرت تصادف، این شود. است که در پایان پیروز می« ]ژانر[ دلهره

ی پیروزی کامل خود را در ویرانی ماتئ -ی نویسندگاننه آن دروغ ساخته-کشد و دنیای حقیقی یقاتل در یک تصادف رانندگی به تصویر م

 (92: 1980؛ رابینسون، 81: 1960نشیند. )کالرمان، به جشن می

راژدی برای ت ی جهانی است که به باور او، دیگر جاییبینی دورنمات است. دورنمات زادهی کالن و جهاناین شکست پارودیک، امتداد اندیشه

مبتنی است، اموری که در دنیای امروز « بینی، شهود و احساس مسئولیتاحساس گناه، نومیدی، اعتدال، روشن». تراژدی بر در آن نیست

یی که در آن دیگر نشانی از مسئولیت و به تبع آن، نشانی از احساس گناه «بزن و در رو»های کمدیِ : دنیای نمایشها نیستاز آن نشانی

را زندگی کرده است و دیگر به انسان در مقام موجودی  1930های پس از های تهی سالها و وعدهتوان یافت. دورنمات تمامی دروغمین

شناسد، چه کاری از قهرمانان بزرگ تراژدی بر شده را مینهادهای غیرشخصیی اتوماسیون که فقط ی رستگاری ندارد. در دورهبرانگیزاننده

یافتن انسان ایمان دارد. اما این ایمان از بین رفته است. زندگی پوچ است و پوچ بین است، زیرا به قابلیت کمالدی ذاتاً خوشآید؟ تراژمی

 (80: 1960ای از سوی خداوند. )کالرمان، خواهد ماند و هیچ خبری از رستگاری نیست، مگر با لطف غیرمنتظره



رد. خوفقط کمدی است که به درد ما می»نویسد: ی کمدی است. او میی امر تراژیک به واسطهجهان جدید، بازیاب اما پاسخ دورنمات به این

اما گروتسک، تنها یک روش بیانی ملموس است، روشی  ]...[ طور که بمب اتم را کشف کرده، گروتسک را هم ساخته استدنیای ما، همان

هرچند تراژدی ناب دیگر ممکن نیست، امر تراژیک  ]...[ هانی بدون چهرهبرای درک مادی امر متناقض، درک فرم امر بدون فرم، سیمای ج

یش انگیز به پای رعبی لحظهتوانیم آن را به مثابهتوانیم به امر تراژیک دست پیدا کنیم. میپذیر است. ما از خالل کمدی میهنوز امکان

مر هایی نیز هستند که اعین حال کمدیهای شکسپیر، در از تراژدی کند. مسلماً بسیاریچون مغاکی که به ناگهان دهان باز میبکشیم؛ هم

 (81-80: 1960شده در کالرمان، )نقل.« آیدتراژیک از دل آن بیرون می

یم فرضشیرا پ یاینظمیدورنمات ب یقهرمان یایدن رد،یگیم فرضشیاز آسمان را پ شدهلینظم تحم یونانی یکه جهان قهرمان یدر حال

 یزیاست، اما قهرمان دورنمات آن چ ریپذبانظم امکان یهانیبود که در ک یزیآن چ یایجو یونانی کیخداوند؛ قهرمان تراژ ریمورد تحق ردیگ

قهرمان دورنمات  شناسد؛یخودِ اوست، باز م یآزاد یجهیگناه خود را که نت یونانیآشوبناک امکان دارد؛ قهرمان  یکه در جهان ابدییرا م

است که از او  یبازشناس نیو تنها هم نیدورنمات، هم ی. براابدییآزاد نمود م یدر انجام کنش اشیکه در ناتوان شناسدیرا باز مخود  یپوچ

آمیزتر آنجاست که کنایه .شودیم کیکم یابه چهره لیتبد کند،یاحتراز م یالحظه نیکه قهرمان از چن یسازد. اما زمانیقهرمان م کی

کند. داستان که قرار است دنیایی کامل اما دروغین بسازد و بر آن پیروز بندی میدورنمات، این تناقض را در قالب داستانی پلیسی صورت

 (93: 1980؛ رابینسون، 63: 1973خواند. )جانز، ای بر رمان پلیسی میترتیب، دورنمات به راستی فاتحهشود. بدین

وند، ، تصویری غریب از خدااینگونه تقریر شده استاش، ر نخستین نمایشنامهاز قول هم دورنمات چنین موضوعی را بیان کرده است. دپیش 

ترین اهداف ریخته خواهد شد ]...[ اینگونه تقریر شده است، کسی گناهان برای پاکخون بی»کند. به قول دورنمات تقدیر و جهان ارائه می

، ی او نیستیمما قادر به درک اراده« تواند ببیند. اما چه کسی چشم و گوش دارد؟تواند بشنود و کسی که چشم دارد مییکه گوش دارد م

تیوسانن،  شده در)نقل«. خواهیم شداو شمشیر است و ما بدن؛ بدنی که به دست آن شمشیر کشته »زیرا هیچ چیز ما شبیه به خداوند نیست. 

تسک که دل در گرو گرو عمیقاً مسیحی ایکند، شایاترین خداست برای نویسندهچنین فضایی ترسیم می مات در( خدایی که دورن53: 1977

 (80: 1960شده در کالرمان، )نقل« گرایی است، بگذار بهترینش باشد.اگر این پوچ»دارد. 

 -و قدرت عالوه بر مرگ-ی دیگر رنگ تکرارشوندهشود. پیمیای دیگر در اندیشه و آثار دورنمات نمایان رنگی دیگر و ریشهترتیب، پیبدین

، زبانی است برای گفتن از که در بسیاری از آثار دورنمات قابل رهگیری است، تناقض و تقابل است. دیدیم که گروتسک برای دورنمات

 )که دورنمات آن را تناقض و گروتسکاما این تمام داستان نیست. تناقضی که بیش از هرچیز خصلت نوعیِ انسان مدرن است. تناقض. 

های پیش از خود، فاقد وحدتی معنایی ، پاسخ دورنمات به این جهان هم هست. جهانی که برخالف جهاننامد(می« واقعیت استعالیافته»

بشر است که هرچیز  ی نوعاین به واسطهرسد. جهانی هولناک. اما در نهایت، است و آشوبناکی آن، به سطحی فراتر از توان درک آدمی می

 تناقض است. یک، چرا که انسان خود یک عدالتی، آزادی به فقدانِ آزادیشود، عدالت به بیمعنایی مبدل میشود: معنا به بیمتناقض می

؛ 70: 1992هوبی، -)ویوالند نظمی و آشوبناکی را در جهان هنر بازگو کنند.توانند این بیعقالنیتِ ناعقالنی؛ و تنها کمدی و گروتسک می

 ( 332-328: 1966دیلر، 

ا گوید، با تالش ماتئی معنها میمعنایی که همکالسی گریتلی به پلیسدهد. عبارات بیقول هم بارها روی می های کمیکی درچنین پرش

مداران ح. قرار است در جهان سیاست ، که به قول دکتراندازد. پلیسمی -یا به بیانی بهتر، از اعتبار-یابند و در نهایت، تصادفی آن را از معنا می

ه، ی یک بدکاررسانند و آزادیِ هلر از زندگی آلودهگونتن به اوج میعدالتی را در حق فونناتوان، عدالت را برپا کند، حتی خود ماتئی، بی

 شود.از قبل میتر زندگی با دخترش در کنار یک پلیس سابق و با شغلی آبرومند، به یک باره بدل به زندانی بدتر و تلخ

ده اینگونه تقریر شاند. خدای دورنمات که در جهان دورنمات و حتی خدای دورنمات نیز متناقضاما این تناقض تنها متعلق به انسان نیست. 
 اشود ت، به دست پیالت به صلیب کشیده میاوهای کوتاه درد، همان خدایی است که در داستان، همچون شمشیری تن انسان را میاست

هانی شد، همان جکُی ماتئی میافتادن به درون تله ی راهِجهانی که آلبرت شروت، قاتل کتاب قول را، جایی در میانهگناه انسان را پاک کند. 

 و خدا. ای را به او یاد دهندآال و البته قاتالن زنجیرههای قزلماهیی شکار دهد تا نحوههای ماهیگیر را سر راه ماتئی قرار میاست که بچه

)هرچند که دورنمات، خود به  کیرکگورسورن  -ی اوبه واسطه-د: کارل بارت و نکنی دورنمات را نمایان میی دیگر اندیشهی که ریشهجهان

-53: 1977آشنا بود(. )تیوسانن،  کیرکگوررا بر خود داشت، با « و امر تراژیک کیرکگور»گاه تکمیل نکرد و عنوان ای که هیچی رسالهواسطه

54) 

اش داری زمانهساالری و سرمایهتر از آن، شاهدی بر همراهی کلیسایش با جنگدهندهشاهد مصایب عصر گردش قرن، و تکانکارل بارت، 

ای شده، الهیات اصالحپاسخ بارتکنند؟ آیا او بشر را رها نکرده است؟ بیند فرزندان آدم بر زمین چه میبود. آیا خداوند، این منبع خیر، نمی

شد. جهان جدا میاز واقعیت  ،«کلیتی در خود بسنده، منتزع و متقدم نسبت به معرفتش از اعمال نوع بشر»، بود که در آن، واقعیت خداوند



یش روی خود ندارد، جز آن ای پترتیب، الهیات جدید نیز چاره. بدین«خدا، خداستماند. اما جهان جهان باقی می»دو واقعیتی دیالکتیکی: 

 ( 26-24: 1391پور، حقی، ؛ وحدتی25-21: 2005)هاردی، . ی درخشانواسطهکه به مبانی آغازین مسیحیت بازگردد؛ به نور بی

یی خداکند: اش به رومیان از او یاد میتوان نزد دورنمات نیز یافت، خدایی است که پولس در نامهخدای بارت، که روایت گروتسک آن را می

چنین  او هم گریزی نیست. )ر.ک. رساله به رومیان( در جهانی و خشم کند، اما از تقدیر و قضاوتکه مردمان خود را هیچگاه فراموش نمی

: برد که شاید جواب را داشته باشدتوان رستگار شد؟ دورنمات، ماتئی را به مالقات با کسی میمتناقض، با خدایی منتزع از جهان، چگونه می

 اوست!ف

 

 جهان سوئیسیگوته، فاوست و 
برد، در ارجاع به گوته و فاوست ها و ارجاعاتش به کار میهایی که دورنمات به طور معمول در بیان آشکار نشانهگریبا تمام مالحظه

نویسنده در انجمنی کند. همزمان با سخنرانی از همان صفحات آغازین داستان، نویسنده مخاطب را با گوته مشغول میدست است. گشاده

ی که دورنمات در داستان خود، به جای ارائهدهد. جالب توجه آنی گوته را انجام میادبی در خور، امیل اشتایگر هم سخنرانی خودش درباره

هر خور ی شی گوته، مخاطبان بورژوااش دربارههای قابل تعمیم یک سخنور آکادمیک که سخنرانیاندیشمندی خیالی یا استفاده از ویژگی

]اشتایگر[ بهره  1950ی های دههدر سالزبان کند، از شمایلی معتبر در زبان و ادبیات آلمانی در کشورهای آلمانیرا به خود جلب می

 (19: 2012ترائوکا، ) منظور بوده باشد.تواند اتفاقی یا بیگیرد. با در نظر گرفتن جایگاه جهانی اشتایگر در این زمان، چنین ارجاعی نمیمی

مردمان  هایی نازی در آلمان، به کنکاش در مشابهتکه با رواج و تقویت اندیشه پژوه بزرگ سوئیس و از زمره دانشگاهیانی بوداشتایگر، گوته

را،  «یآلمان»نبوغ  کیو تراژ دکنندهیشکل نوم گری[ اشتا1937] «سیآلمان و سوئ یروح یوندهایپ» یدر مقالهزبان پرداخت. جهان آلمانی

قرار  هاتیمحدود نیتردر متواضعانه یخدمت عمل یارائه «یسیسوئ» یهادر تقابل با ارزش خورد،یجنون رقم م ایکه سرنوشتش در مرگ 

هرچند -او به نظر  زد؛یدرهم آم یستیز تیریرا با مد یادب تیخالقبود توانسته  رایز فت،اییم ژهیو یگوته ارجاع ،یاانگاره نی. در چندهدیم

آوردن و تنها در تاب اشیکه بزرگ یاست. شاعر یسیخود، سوئ بودنِ یدر آلمان یبیبه طرز غر -کندیاستفاده نم یبرچسب نیاز چن گریاشتا

است از  یالگو و الهام شود،یظاهر م گریاز جنگ و در دوران جنگ اشتا شیدر آثار درست پ ساننیکه بد یبالغ یگوته. دادن است وندیپ

به  کند،یم تشیروا گریگونه که اشتامتأخر، آن یکه توسط گوته یمتوازن یتعادل نفس و سازگار یهاآلدهیا. یتوازن، تعادل و هماهنگ

ل در قو یو جالدش و ماتئ یو نامشروط کارآگاهان دورنمات، برالخ در قاض ریناپذآشکار با تعهد مصالحه یدر تقابل شود،یم دهیکش ریتصو

 (21-20: 2012ترائوکا، ) .کنندیم بیخود را تعق یابژه یرانگریو-و تا حد خود قمطل یتیرار دارد که هر دو، با تثبق

یابد. تعادل، توازن و هماهنگی، به باور دورنمات، ی سوئیسی میهای معمول خود به جامعهاز رهگذار این ارجاع، دورنمات محملی برای نقادی

یک سوئیسی آموخته است که در »گوید دورنمات مینامد. می« سازشکاری»منشی را در ملت سوئیس نهادینه ساخته است که او منش 

آل نیست، اما نسبتاً گی کند بدون آن که چندان میلی به تغییر دادن آن داشته باشد، زیرا هرچند چیزی که دارد ایدهشرایط موجود زند

به این انجامیده است که صیانت و اطفاء نیازهای طبیعی بالواسطه و نفی کنش اعتراضی اصولی « سازشگری»فرهنگ ملی «. آبرومندانه است

تگیِ های مصنوعی و ساخروند یا به نام ایدهای از ابهام فرو میهاله، در جنایات واقعی یا بالقوه نگی که در آنتبدیل شده است؛ فره به یک نرم

در قول، دورنمات بار دیگر ( 19: 2012ترائوکا، شود. )مبدل می« طرفیزندانی به نام بی»شوند: سوئیس به بخش، نادیده گرفته میشرافت

ها در گفتم این امکان را که بچه»مایگی سوئیسی را به ماتئی بازگو کند: ، همین میان«حقایق»در قالب  به هیئت دکتر ح. ظاهر شود تا

خطرند، باید بپذیریم و ]...[ فقط باید امید داشته باشیم که ]...[ در قتل بعدی رد و آثار به درد بخوری از خودش به جا بگذارد. گفتم 

ها همیشه در خطرند. سالی ظر بیاید، اما در واقع این طور نیست. فقط وحشتناک است. ]...[ بچهمن ممکن است تمسخیرآمیز به ن هایحرف

دهیم، مان را انجام بشود. فقط در این ایالت. ]...[ گفتم حق با ماتئی است که ما باید وظیفهحدود دویست جرم و جنایت منافی عفت ثبت می

شود. ]...[ بیرون از اتاق صدای است، و اال کارمان منجر به تشکیل یک حکومت پلیسی میی ما، در حد و حدود خودمان اولین وظیفهاما 

 (88-86: 1395)دورنمات، «. های کلیسا بلند شدناقوس

اگر »کند، اما این بار با بیانی گروتسک: خود را طرح می اش در بزرگداشت واتسالو هاول، دیگربار تمثیل زنداندر جای دیگر، در سخنرانی

تواند از تصویر یک زندان استفاده کند. هرچند های تراژیک شما، از سوئیس یک گروتسک بسازد، میکسی بخواهد در تناسب با گروتسک

یس به آن پناه برده است ]...[ هر زندانی این هایی که شما تجربه کردید هاول عزیز. زندانی که ملت سوئزندانی به تمامی متفاوت با زندان

ترتیب، انسان سوئیسی این امتیاز دیالکتیکی را دارد بدینزندان، زندانبانِ خودش است تا از این رهگذر بتواند آزادی خودش را ثابت کند. 

زندانبان، به بهترین سیمای -آزاد-نه، این زندانیگاتصویر این وجود سه (70: 1992هوبی، -)ویوالند«. که همزمان زندانی، آزاد و زندانبان باشد

ز تقدیر که بیشتر ا لیزاده از خاندان اشتنتسهیئت پیرزنی بر بستر مرگ تصویر شده است. یک اشراف واپسین فصول قول، در ممکن در



ی او نخواهد زد و حاال، بر دربارهها که رفترش چه حاند، نگران آن است که خواهر اشرافیهایی که این سو و آن سو کشته شدهدختربچه

 دانسته است، آخرین تدهین را دریافت کند.ها میخواهد با اعتراف آنچه تمام این سالبستر مرگ، می

هایی آشکارتر از این در اختیار ما گذاشته است. او از دورنمات حتی نشانه، تنها پیوند میان این دو متن نیست. کنایی اما این ارجاعِ

نام دارد و  اورفاوستنندگان شاهکار گوته و خصوصاً ویراستی از داستان فاوست است که پیش از نگارش کتاب اصلی نوشته شد و کتحسین

دورنمات -« سالخورده»دهد که موکداً مردی است تصویری از فاوست جنایتکار و قابل سرزنش به دست میدر تحلیل خود از این کتاب، 

بود ترتیب او را نارا فریفته و بدین« جوان»و از لحاظ جنسی، دختری موکداً  -کندن مردی سالخورده تأکید میمکرراً بر توصیف او به عنوا

گری مفیستوفلس، نه برائتی برای ی میانجیدهد که در آن، به واسطهکرده است. افزون بر این، اورفاوست جنایتی را در برابر ما قرار می

ه ک گرتشنو نه رستگاری آسمانی برای  -کنند و نه شیطان رااورفاست همگان فاوست را محکوم می از منظر دورنمات، در-فاوست هست 

 ای که در فاوست، به بندی کالسیک تبدیل شده است.شود. جملهکشیش، اعدام می« او آمرزیده است»بدون دریافت آمرزش نهایی و اعالم 

ت، معادل اس« گریتلی»کودک قربانی اسمش ها فراوانند: هرچند شاید در نخستین نگاه نتوان فاوست را در قول یافت، اما با این حال، نشانه

ن در ی خود با گرتشگونه که فاوست در مواجههشده، همانپوشد با موهای طالیی بافتهآلمانی؛ او لباسی قرمز می« گرتشن»سوئیسی برای 

ک گونه ، گریتلی هم ی«اولی نیست»یابد؛ همچون گرتشن که به بیان مفیستوفلس بافتن موهای طالیی خود میو، گرتشن را در حال اتاق ا

ترائوکا، . )شودشود؛ او هم در پایان با تیغ کشته میاند؛ او هم در آغاز با هدایایی فریفته میاست، یکی از بسیار دخترانی که به قتل رسیده

 (1395؛ گوته، 17-26: 2012

اسی ی اسن در رمان دورنمات به روشنی آشکار شده است، اما شمایل فاوست به شدت منتشر و مبهم است. دو نکتهتشاما هرچند شمایل گر 

 ن، گریتلی موزر، در مقام قربانی یک جنایت هولناک، شمایل )یا کارکرد(تشدر این موضوع. اول آن که جانشین بی چون و چرای جایگاه گر

در  ی شکستن تابوی فرهنگی قدرتمندیسازی فاوست به آستانهکند. جانیفاوست را به صورت بی چون و چرایی به یک جنایتکار مبدل می

ای به برداشتن آن نشان داده است. دوم آن که برخالف شفافیت ای در ادبیات عالقهشود، گامی که کمتر چهرهادبیات آلمانی نزدیک می

و این، هم مقتضای یک داستان جنایی است و هم به دلیل آن که دورنمات،  ماندعامدانه مبهم می« فاوست»، هویت «نتشگر»پیرامون قربانی 

 هوشمندانه توانسته است نقش فاوست را میان چند شخصیت داستان خورد کند.

ایان پ« فروغی از باال»که داستان فاوست با  گذارد. آنجا، شمایلی معوج و ظریف از فاوست را به نمایش میاز یک سو آلبرت شروت، قاتل

د برای رستگاری خواهشنود که از او میرا می« غیبیصدایی »، شروت (397: 1376)گوته،  دهندگیرد که حکم به رستگاری فاوست میمی

ش او را به انتقادات دورنمات در داستان آلبرت شروت وجود دارد که نق ی ظریفی نیزاما نکته (.173: 1395دست به قتل بزند )دورنمات، 

ی یتیم، فرزند یک بدکاره، با پدری نامعلوم، ناتوان از خواندن مانده است: یک بچهزند. آلبرت شروت یک پسی سوئیس پیوند میاز جامعه

خدابیامرز خراب شد  های چهل بود که وضع آلبرتکدر سال»پذیرند. به روایت خانم شروت: و نوشتن که در زمان جنگ، او را در ارتش نمی

که شاید چون ارتش قبولش نکرده ]...[ به نظرم چیزی در مغزش صدمه دیده بود ]...[ شاید جنگ باعث شده بود که قاطی کند، یا این 

میان کند، که فرمانی هذیانی از باال که از صدای غیبی در اینجا، نه فرمانی الهی که رستگار می (172-171: 1395)دورنمات، «. بودند

کند. یشود، فرمانی که ویران مخورده پاالیش میپرستانه ]ی سربازی که در ارتش پذیرفته نشده است[ و یک مردانگی شکستتمنیات وطن

 (27: 2012)ترائوکا، 

ین فرآیند را ( ا2012شود. ترائوکا )ماتئی، ایفاگر بخشی از نقش فاوست میاز فاوست، آنجاست که  دورنماتترین بخش روایت اما پیچیده

اگر ]آلبرت[ شروت تناسخ خودخواهی فاوست است، کارآگاه ماتئی حامل تشابهاتی با خرد سترگ ]شخصیت[ »کند: اینگونه تبیین می

ای، ی شخصی بزرگ، اما نه همسر و نه خانوادهماتئی کارآگاهی نابغه است با مدرکی دانشگاهی، صاحب یک کتابخانه [...] داستان گوته است

ی میلی که به واسطه ی کار خود و همچون شروت، پنجاه ساله. و درست همانند فاوست، در اوج کار خود به ناگهان ونهایی در اوج قلهبه ت

ر ]...[ د اندازد.ی سوگندی که رستگاری روحش را به خطر میشود... و نیز به واسطهکند، متحول میاش را تعیین میی زندگیمسیر ادامه

پیشه به یک هنرمند و حکمران، از مطالعات ای علمی و عاشقها، فاوست را از چهرهیافتنی گوته، جستجوها و کمالنوشتهحالی که در 

کشاند، حواری حقیقت دورنمات، کارآگاهی در جستجوی قاتل، های استعماری و در نهایت به رستگاری آسمانی میدانشگاهی به فعالیت

 ی فاوست و مفیستو، در قولی به مادر گریتلیعنایی واالتر، در جنون و فساد اخالقی. پیمان به خون امضاشدهیابد، بدون مپایانی تراژیک می

ه ناپذیر ]غیرقابل بازخرید[ است: این تنها بی فاوستی ماتئی رستگارییابد. اما به هر روی، معاهدهموزر برای یافتن قاتل دخترک تناسخ می

تر از آن، این مساله است کشد؛ مهمشود و شروت را میی رانندگی نمایان میست که همچون یک سانحهدورنماتی نیشوم « تصادف»دلیل 

های اخالق بشری، خود را با قراردادن هدف جستجوهایش جایی فراتر از آموزه -شودبرخالف فاوست گوته که نهایتاً بخشیده می-که ماتئی 

 (28-27)صص. «. کندآشکارا و به صورتی غیرقابل بخشش گناهکار می

 



 به سوی اردن: بازگشت به کتاب مقدس
 شد. هرچه باشد اوپذیرفت و راهی اردن میخانم موزر را میتوانست شکل دیگری بیابد اگر ماتئی، قدردانی مجمل اما تمام این داستان می

، در اوج فعالیت کاری خود، اما ناتوان از ر ماتئی( دکت27: 1395)دورنمات، «. ضرر نداشتدر آن زمان پنجاه ساله بود و کمی آفتاب صحرا »

تواند در پیش رو داشته باشد؟ رفتن او به اردن، ی بهتری میچه گزینه -به دلیل عضو نبودن در هیچ حزب و گروهی-اشغال منصبی باالتر 

ها رئیس پلیس ند، اردنیادددست نمی هایش، پلیسی چون ماتئی را از: دکتر ح. و مافوقبودمینه فقط برای او، که برای همگان بهتر 

 د و جا برای هنتسی و نظایر اورکتری را تجربه میتر، موقعیت شغلی بهتر و آفتاب گرمند، ماتئی روزگار آرامدآورای به دست میالعادهفوق

 ی دورنمات است.د. اما حتی روایت اردن رفتن او هم بخشی از گروتسک هوشمندانهشهم باز می

های واقعی را به داند، نامها هشیار و دقیق است. آنجا که الزم میدر سراسر متن قول نشان داده است که در انتخاب اسامی و آدم نماتدور

ل ها را با تغییری کوچک اما قابطبع اوست، نامویله و قیصر ویلهلم( و آنجا که مقتضای هوشمندی شوخ لوخر، کشاند )اشتایگر،داستان می

ادآور نام هاست. نام او و لقب او ینام ماتئی نیز از همین گروه نام که به گریتلی تغییر یافته است(. کند )مانند گرتشنبط میفهم ثبت و ض

اند؛ عبارتی که به صورت ضمنی به داده« روماتئی تک»یا « ماتئی دستِ آخر»همکارانش به او لقب متی، قدیس صاحب انجیل مسیح است. 

: 2012انتخاب شد. )ترائوکا، دی اشاره دارد و بیش از پیش یادآور متی، آخرین حواری مسیح است که پس از مرگ او از دست رفتن هر امی

27) 

اسرائیل و جهان بیرون در عهد عتیق، رود اردن مرزی میان جهان امن بنیی مفهومی را تکمیل کند. تواند این مجموعهاشاره به اردن هم می

ی همین (، بر کناره32:10) کند ی همین رود از خدای خود خواست تا در برابر برادرش از او حفاظتوب بر کنارهاست. در سفر پیدایش، یعق

(. در سفر 50:10ی پدرش سوگواری کرد )ی همین رود هفت روز بر جنازه( و یوسف بر کناره32:23ی خداوند کشتی گرفت )رود با فرشته

ه اسرائیل بگزیند و سرشماری بزرگ بنیی همین رود و در کنار قوم موآب سکنی میمصر، بر کنارهاسرائیل در حال مهاجرت از اعداد، بنی

اسرائیل دستور عبور از رود (. سرانجام در تثنیه، بین63تا  26:3شود )ی همین رود انجام میفرمان خداوند و توسط موسی و هارون بر کناره

ی ورود به این سرزمین را ندارد و جانشین او، یوشع، ان خود وارد شوند. هرچند موسی خود اجازهکنند تا به سرزمین نیاکاردن را دریافت می

 رساند.این رسالت دیرمانده را به انجام می

هان جاسرائیل، مرزی میان سرزمین نیاکان و اگر اردن برای بنیخورد. ی خداوند پیوند میاما در عهد جدید، نام اردن به طریقی دیگر با وعده

یابد. نام اردن در عهد جدید با نام یحیی تعمیددهنده همراه شده است شد، برای مسیحیان رود اردن ارزشی دیگرسان میبیرون محسوب می

)کنایه آن که از پانزده باری که نام اردن در عهد جدید آورده شده، شش بار آن در انجیل متی است(. به روایت انجیل متی، یحیی در دشت 

آمدند، و به گناهان ی رود اردن به سوی او میآن زمان از اورشلیم و سراسر یهودیه و تمامی ناحیه»کرد و ه مردمان را موعظه مییهودی

آن زمان عیسی از جلیل به رود اردن نزد یحیی آمد (. »3:6و  3:5«. )یافتندهای رود اردن از او تعمید میکردند و در آبخویش اعتراف می

 لیک عیسی او را پاسخ« ای!این منم که نیازمند تعمیدیافتن از توام، و تو نزد من آمده»مید یابد. یحیی او را بازداشت و گفت: تا از او تع

آنگاه او را واگذاشت. عیسی چون تعمید « اینک بگذار چنین شود: چه ما را شایسته آن است که دادگری را به تمامی به جای آوریم.»گفت: 

ها گشوده گشت: روح خدا را بدید که چون کبوتری فرود آمد و بر او روی آورد. این ز آب بیرون شد؛ در این هنگام آسماندرنگ ایافت، بی

 (3:17تا  3:13«. )ها در رسید و گفت این پسر محبوب من است که خاطرم از او خرسند استزمان ندایی از آسمان

اید کند. اما چیزی مانع از این سفر است. شرتی دینی باشد که رستگاری او را تضمین میتواند برای ماتئی زیاترتیب، سفر به اردن میبدین

ی آن نیست و شاید ناشی از آن که هنوز شایا و هنوز ثمری در خور توبه نیاورده و شایسته -به بیان یحیی-این منع ناشی از آن باشد که 

ی مضمون تعمید در بزرگسالی دیگر بار و پس از نخستین نمایشنامه دهد.دست میماتئی تعمیدش را از  پذیرای عدالت نیست؛ اما به هر روی

 ماند. ی بدعملی خود، از تعمیدیافتن باز میبار ماتئی، نه به واسطهشود. و ایناو طرح می

شود. ر به قربانی فرزند میو بارت، ابراهیم، حاض کیرکگورماتئی در عین حال، شمایل الهیاتی دیگری نیز دارد. او، همچون شمایل محبوب 

فرزند نیست، اما ماتئی در مقام نوعی پدرخوانده، حاضر است او را برای بازگشتن عدالت به جهان قربانی ماری، هرچند فرزند ماتئیِ بیآنه

ماری هوشمندانه نام آنه ماتدورن کند.همچون ابراهیم، ماتئی هم قصد خود را از مادر )ساره در روایت ابراهیم و هلر در قول( پنهان می کند.

نگی ماریا روی س»ی گونهتر از تکرار منسک؛ و چه نیایشی تلخ«نیایشی تلخ»را برای کودک انتخاب کرده است. نامی ژرمانیک به معنای 

 ها تکمیلگروتسک دورنمات با تمامی این چرخهسازد؟ ی کوه موریه را به ذهن متبادر میسوزی بر سینهی قربانیکه صحنه« نشسته

 شود.می

 

 بندی: مسیرهای پرشمارجمع



یان دوگانگی م»متأثر شد: « دوگانگی»ی یونانی ها، از ایدهعصر مدرسی، همچون دیگر مفاهیم و نگرش در الهیات مسیحیمفهوم رستگاری 

ی مردم، دوگانگی میان فرهنگ التینی و فرهنگ نیوتنی، دوگانگی میان حکومت آسمانی و حکومت زمینی و دوگانگی روحانیون و عامه

ی آگوستین، به ایجاد شهر خداین دوگانگی افالطونی، با گذر از اذهان و متونی چون (. ا18: 1384شده در فیروزی، نقل« )میان روح و جسم

شکافت میان روح و جسم و برتری دادن دومی بر اولی انجامید و با فرگشتی به دکترینی اصلی در بحث از رستگاری مبدل شد. مبنای این 

شود. ایراد اساسی وارد به این د جسم و ورود به جهان روح ممکن میدکترین این بود که رستگاری، تنها در صورت گذشتن از دنیای ناپسن

رد. در کگرفت و حتی نفی میی نیک خداوند در زمان آفرینش را نادیده میآن بود که قصد و اندیشه -از منظر متألهین متأخرتر-دیدگاه 

؛ 19-18: 1384دانستند )فیروزی، خداوند میآفرینش نیک ی ی دیگری رشد یافت که رستگاری را احیاء دوبارهپاسخ به این دیدگاه، نگره

( امر نیک 1980) مفهوم اضطرابدر  کیرکگورتر است. ی دوم نزدیکو کارل بارت به این نگره کیرکگوردیدگاه (. 76-73: 2006میدلتون، 

بندی (؛ در این صورت119)ص. « لت داردرا بنامیم دالبه ]این[ احیاء، آزادی، رستگاری، رهایی یا هرچه آن »داند که را آن چیزی می

 ای میان این دو تفسیر تلقی کرد.توان داستان قول را هم ستیزهنشان دهم که چگونه می کوشممی

 کنند، مردمنام مردمانی که در سفیدی بین سطور کتاب زندگی میهای بیهای کتاب، و حتی تودهتوان گفت که تمامی شخصیتمی

کنند و سرانجامشان متفاوت است. در یک ی رستگاریند؛ هرچند نگاهشان به این مفهوم، مسیری که برایش طی میسوئیس، در ستیز برا

سوی داستان ماتئی قرار دارد: او همچون فاوست، رستگاری روح خود را در گرو پیمانی گذاشته است که از همان آغاز، آنجا که دادستان به 

. اما ماتئی، توان دیدپایان تلخش را می(، 52: 1395)دورنمات، « هید که مجبور باشید انجامش بدهیدامیدوارم هرگز قولی ند»گوید: او می

که همچون فاوست بر سر اش را، کوشد رستگاریکمدی، می-ماتئی در تالشی تراژیککند. برخالف فاوست، در جهان تراژدی زندگی نمی

ه ک را به درستی نشنیده است کیرکگورهمچون پدرِ ایمان، از طریق قربانی کردن فرزند به چنگ آورد؛ اما او پیام یک پیمان گذاشته است، 

ه با کنند کتوانم از او بیاموزم حیرانی است. اگر مردمان گمان مینم ابراهیم را درک کنم؛ به یک معنا تنها چیزی که میاتومن نمی»گفت: 

خواهند با معاف داشتن خود از نخستین حرکت ایمان توانند به سرای ایمان وارد شوند در اشتباهند و میمی ی پایان این داستانمالحظه

دستانه از ابراهیم و در غایت خود تقلیدی تقلیدی خامدر ایمان خود چیزی فراتر از  تواند. ماتئی نمی(62: 1385، کیرکگور« )بفریبندخدا را 

ها از میان رفته گونه که دورنمات بارها گفته است، جهان فاوست و ابراهیم نیست. جهان تراژدینیز، همانجهان او مشابه از فاوست باشد.

 توان مانند فاوست و ابراهیم به رستگاری رسید. است و در این جهان گروتسک، دیگر نمی

که -گونه که دکتر لوخر آنریغ شده است. از سوی دیگر، آلبرت هم در جستجوی رستگاری است. او در جستجوی سعادتی است که از او د

های کار اجباری هم هست و حاال در یک کلینیک خصوصی دلگیر و شبیه به برحسب تصادف همنام یکی از پزشکان مشهور نازی در کمپ

نش شده. شاید ز های جنسی، شاید زنی به آن آدم ستم کرده یا توسط زنی استثمارشاید درگیری»گوید: می -کندکار می« کارخانه»یک 

پایانی داستان در  ( در صفحات111: 1395)دورنمات، « مرد داشته.ثروتمند بوده و خودش فقیر. شاید زن موقعیت اجتماعی باالتری از 

شته وادا گیری خونباریاند. اما این فقط خانم شروت نیست که آلبرت را به چنین انتقامهای دکتر درست بودهبینیی پیشیابیم که همهمی

خاصیت مانند ای اخالقی و در عین حال، بیهای ویرانگر جامعهاست. در معنایی کالن، او از تمام جامعه رانده شده است. آلبرت تمامی انگ

ق امور تسوئیس را بر خود دارد. با پدری نامعلوم، با مادری بدنام، ناتوان از خواندن و نوشتن، که خانم شروت تنها برای انجام کارها و رتق و ف

( گفت: 2012صدا با ترائوکا )زند. شاید بتوان همبا او ازدواج کرده است. عقیم. حتی ارتش هم از پذیرفتن او سر باز می -برای فرمانبرداری-

ئیس وخورده و عقیم سشود[ قربانی فرزند شکستبار ]و در داستان دورنمات[ گرتشن ]که در اینجا گریتلی خوانده میبه بیان دیگر، این»

حضور خود را در این جهان آشکار کند؛ حضوری که از او سلب شده (. فرزندی که ناگزیر است با تبعیت از صدایی غیبی، 27)ص. « شودمی

 است.

گونتن، هلر و دیگر اشخاص داستان هم در جستجوی رستگاری خود هستند: دکتر ح. با رعایت عرف دکتر ح.، خانم شروت، هنتسی، فون

چندتایی  ایای که در هر خانوادهرتبه، خانم شروت با اعتراف داستان پیش پا افتادهس و رسیدن به مقام یک سیاستمدار عالیزندگی یک پلی

هایش برای رشد در جهان پلیسی و سیاسی، با جان به سر بازیاز آن هست و رسیدن به آخرین تدهین، هنتسی با زد و بندها و سیاسی

خالف و  وکارها، هلر با گسستن از کسبگونتن با انتحار و رهیدن از جهان سوءظنراندنش به سمت انتحار، فونگناه و گونتن بیکردن فون

 کار کردن برای ماتئی.

تالشی برای احیاء جهانی نیک. جهانی که در آن کوشند تا جهان را دگرگون سازند. رسد فقط ماتئی و آلبرت میدر این میان، به نظر می

همگان جایگاهی دارند و به بیان بارت، جهانی که در آن آمار جرم دلیلی بر پذیرش آن نیست، شوند، گناهان تبرئه میاند، بیها محکمپیمان

الف جهت یکدیگر است؛ اما این دو اند. هرچند مسیر این دو خبرای شریک شدن در خدایی انتخاب شده تمام نسل بشر همراه با مسیح

، که از محیط زیبای سوئیسی اطرافان بیرون تری است که رفتار این گروه رای بزرگوارهچهره به یک پیکره تعلق دارند و در مقابل، تن

ل هم تصویرش کرده بود؛ ای که دورنمات پیش از قویابد. جهان عالمانهدکتر لوخر تجلی می واره، در هیئت. این تنکنددرک نمی زند،می



در  آلود، وست، صحرایی مهشده بود، خالیقلمرویی که با اعتماد به من سپرده »گوید: می هافیزیکدانی در نمایشنامه موبیوسآنجا که 

؛ (102: 1363ت، )دورنما« زنهیی کوچک، زرد، و گمنام، مرتب دور میهدف، به دو ستارهیی نامعلوم، زمین رادیواکتیو، سرگردان، بیگوشه

 بمب. جهان

اما دورنمات پیشتر تکلیف خودش را با این جهان روشن کرده است: زندگی پوچ است و پوچ خواهد ماند و هیچ خبری از رستگاری نیست، 

: 1960)کالرمان،  «ی موجود شجاع نشان داد.مثابهتوان انسان را به هنوز هم می»ای از سوی خداوند، اما با این همه مگر با لطف غیرمنتظره

80-81) 

خیزد. درام، تمامیت ملت هم به تالش برای رستگاری برمی ترین بخش اما، تالش یک ملت است برای رستگاری. در مواجهه با موقعیتپیچیده

رویاروی  گونتن است. مردمی کهای فوندورف برای محاکمه و اعدام تودهخورد، تالش مردم مگنترین نگاه به چشم میآنچه در سطحی

عنصری  -دورفکم برای جهان محلی مگندست-دانند؛ عاملی که جرم، در معرض این درام اجتماعی، چاره را در حذف کردن عامل جرم می

زند که سیاستمدارها از ای میهای پلیسی، آن هم در زمانهای باشد که دکتر ح. به داستانتر از آن، کنایهخارجی است. اما شاید درخشان

های خوششان. با نفی این هایشان و پایانهای پلیسی، با دروغداستانها انتظار دارند نظم را برقرار کنند. شان عاجزند و مردم از پلیسکار

ی شیرین ضروری ظاهراً از نظر اخالقی، این افسانه»راند. چیز را به پیش میواقعیت که این تصادف است که در جهان گروتسک بمب، همه

های ای حق دارد قهرماندهندهای و هر مالیاتهاست؛ ]...[ به هر حال هر خواننده و شنوندههای حافظ حکومتز آن دسته دروغاست؛ و ا

ها ی نویسندهها و هم شما دار و دستهرا داشته باشد و پایان خوش خودش را برای هر ماجرایی؛ برای تولید این چیزها، هم ما پلیسخودش 

 (24-23: 1395)دورنمات، « ولیت داریم.به یک اندازه مسئ

گونتن تا پایان گناهکار خواهد ماند و شود. فونآید و سرانجام، در بطن همان جامعه حل میزندان سوئیس برمی-جنایت از بطن جامعه

بنزین کثیف خود و غرق شدن در الکل، خواهد پذیرفت. اما آلبرت شروت، او مُرده ماتئی، سرنوشت گروتسک خود را، در نشستن کنار پمپ

کشتن یک  که پس از( 98: 1342)دورنمات،  سالخوردهمالقات بانوی در « مردم»اش. درست همانند نستگیِ زمانِ زندگیاست به همان نادا

 خوانند:صدا میشان برای پول، همهمشهری

 

  برای ما محفوظ بماند« یک خدا»توسط »

 آلود این زمانهدر گرداب خشم

 آسایش زندگی ما

 محفوظ بماند دارائی مقدس ما

 بماند صلحمحفوظ 

 محفوظ بماند آزادی

 شب ظلمانی از ما دور بماند.

 و شهر ما دیگر تا ابد تاریک نگردد

 پا و باشکوهاین شهر تازه

 «تا ما با خوشبختی از خوشبختی لذت بریم.
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