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    ) چيست؟ Darkoliismداركولييسم ( 

  
  به انتخاب سردبير

  

 ، به انگليسي: Darkoliismeداركولييسم (به فرانسه: 
Darkoliism) در سال ادبيات متعهد، جنبش  اي

توسط محمدرضا نظري داركولي نويسنده و  2015
، دوستان، همكاران و منتقد ادبي ايراني و شاگردان

 پيروان ادبياتش در ايران و خارج از ايران شكل گرفت.
مانيفست يك  2015محمدرضا نظري داركولي در سال 

جنبش ادبي به نگارش رساند 
قانون در خود داشت  10كه 

و به پيشنهاد دوستان و 
همكارانش نام داركولي 

(Darkoli)  بر آن نهاده شد
كه ضمن اشاره به ادبيات 

ص محمدرضا نظري خا
داركولي، نام روستايي در 
شهرستان دلفان ايران است 

كه مردمي مهرپرست داشته است؛ زيرا قوانين جنبش 
ها را دنبال داركولي نيز گسترش مهرورزي ميان انسان

پس از انتشار مانيفست جنبش (مكتب)  كند.مي
داركولي و در دسترس عموم قرار گرفتن آن، اين 

وانش، مكتب ادبي داركولييسم جنبش از سوي پير
ي مكتب ادبي داركولييسم خوانده شد. قوانين دهگانه
پردازد و در مقابل فرماليسم به محتواي آثار ادبي مي

روسي كه زبان فيزيكاليستي دارد با جديت برخواسته 
ي مقابل فرماليسم است و است. داركولييسم نقطه

جتماعي در اي براي مسئوليت اكوشد جايگاه ارزندهمي
  .ادبيات به وجود آورد

  داركولييسم درباره چيست؟

از خود  شياست كه از مكاتب پ يمكتب سمييداركول
بزرگان  يشهيگرفته و بر اساس اند ياريبس يهابهره
 اتيبه ادب ياتازه كرديرو خواهديو فلسفه م اتيادب

از  لسوفانياز ف ياريبس يشهيمكتب اند نيبدهد. ا
 نوزا،يولتر، شوپنهاور، اسپ ام،يخ ،يراز يايجمله زكر

سارتر و آلبر  لبرتراند راسل، ژان پ
  كامو را به كار گرفته است.

با قانون هفتم خود  سمييداركول
 يامروز ضرور ديبگو خواهديم

 پرواياست در انتقاد شجاع و ب
عملكرد  يو به آسان ميباش

قرار  ياشخاص را مورد نقد و بررس
حل  يه سوب يتا راه م،يده

 يمكتب ادب. ميابيمسائل كالن بشر ب
عالم  يدهيپد نيباتريرا ز يو شاد يزندگ سمييداركول
 كرديبا رو اتيادب دانديو الزم م شناسديم يهست

ها و نشان دادن انسان يبه زندگ ياهدفمند و تازه
 ،يرونيمختلف آن بپردازد. از هم يهاگونه

  .گردانديرا به معنا و محتوا باز م يباشناختيز

 ديدر قانون ششم خود تاك سمييداركول يادب مكتب
آزاد هستند هر گونه  ستييداركول سندگانيكرده كه نو
فقط  سمييداركول نيداشته باشند و قوان يايمتد نگارش

  توجه دارد. يآثار ادب يبه موضوع و محتوا

 نيباتريرا ز يو شاد يزندگ سمييداركول
و الزم  شناسديم يستعالم ه يدهيپد

به  ياهدفمند و تازه كرديبا رو اتيادب دانديم
 يهان گونهها و نشان دادانسان يزندگ

 ،يرونيپردازد. از هممختلف آن ب
 .گردانديرا به معنا و محتوا باز م يباشناختيز
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Darkoliism كيهرمنوت يانتخاب است و دل مشغول 
 يبر تساو يتعاون مبتن ،يسمييدارد. در آثار داركول

 ها،تيقعوجود ندارد، بلكه متناسب مو نيقوان يهمه
در اثر قالب  نيهركدام از قوان

هم با  نيقوان گريو د شونديم
و مناسب  يرفتنيپذ يورود
اثر، به وجه  يمحتوا
 ظهورآن توان  يسمييداركول

در  سميي. داركولبخشنديم
خود،  فستيقانون چهارم مان
. كنديم يبشر معرف يبرا گاههيتك نيوجدان را بهتر

  :ديگويمكتب م نيا

جا وجدان با رسوم جهانشمول است و همه وجدان
 ييرويحال وجدان ن نيدارد، در ع يسازگار يالهيقب

ها بر گردن آدم يمطمئن در مقابل شر است. همه
به  يكسچيحق دارند. ه گريهمد
انسان باشد، بلكه  تواندينم ييتنها

انسان بودن ما وابسته به ارتباط 
 است. گرانيبا د مانيوجود
با توجه نهادن صرف به  هاستيفرمال

جستن  يكلمات و دور يصورت زبان
اسب  يارابه را جلو يياز معنا، گو

حركت  گونهچيقادر به ه ،يرونياند؛ از همبسته
  د.باشنينم يحيصح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 گريها بر گردن همدآدم يهمه
 ييبه تنها يكسچيحق دارند. ه

انسان باشد، بلكه  تواندينم
انسان بودن ما وابسته به ارتباط 

 است. گرانيبا د مانيوجود
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  داركولييسم انيفستم
  :  شگفتاريپ

از جنگ و  ياست كه جهان خال نيمن ا يشگيهم يآرزو
از  ييو تنها ميظلم گردد. چنان كه همه باهم دوست باش

را نوشتم و محرك  هيرمان مرگ همسا رو نيبرود. از ا انيم
 سندگانينو ياز تمام نجايشدم. در ا يداركول يجنبش ادب

و با  نديايجنبش ب نيا ياريبه  كنميجهان خواهش م
ون را گسترش دهند! چ نامهمانيپ نيا شاننگارش آثار

  دارد.  اجياحت يانامه مانيپ نيبه چن اتيادب

   يداركول ينظر محمدرضا

 2015برابر با   ،يديخورش 1394تهران، بهار  ران،يا
  .يالديم

ي جنبش ادبي داركولي شامل ده بند نامهپيمان
  شود كه به شرح زير هستند: مي

خواهان تقويت و گسترش دوستي ميان آدميان،  - 1
  دوستي بشر با حيوانات و طبيعت.   

 جهان وطني.  - 2

 ضد نژادپرستي و تعصبات مذهبي.  - 3

 تكيه به وجدان.  - 4

 آزادي در بيان.  - 5

 هاي نگارشي. آزادي در بكارگيري متدها و سبك - 6

 انتقاد شجاعانه.  - 7

 از خود گذشتگي.  - 8

 . خواهيراستي - 9

 ها.برابري آدم  - 10

 

  لوگو مكتب ادبي داركولييسم                
  .: حسين ابراهيمي گلباغيطراح لوگو                              

  : يداركول يجنبش ادب ينامهمانيپ يهاشرح بند

 انيم يو گسترش دوست تيخواهان تقو  -1
  .   عتيو طب واناتيبشر با ح يدوست ان،يآدم

 يو گسترش صلح جهان تيتقو ،يداركول يادب جنبش
. جنبش آرمان و هدف خود قرار داده است نيتررا مهم

آرام و تاسف جهان را نا يكنون تيوضع يداركول يادب
روشن است كه  يهركس ي. برادانديم زيبرانگ

 زين يياست. تنها ييبحران بشر امروز، تنها نيتربزرگ
به وجود  يدوست و يدر اثر كمرنگ شدن مهرورز

 ،يقوم ،يفرد يهايريجهان امروز پر از درگ. ديآيم
معنا  ياست. جنگ تنها زمان يدتيو عق ياسيس
برساند  يجسمان بيآس يگريبه د يكه فرد ابديينم
 يخون ،يتن به تن و گروه يهايريدر اثر درگ اي
جنگ با  ينوع زين يشود، بلكه خودخواه ختهير
بزرگ از  يهاجنگ ياماست! به واقع تم گرانيد

 ييايدن يداركول ي. جنبش ادبزنديخيبرم يخودخواه
كه در آن  ييايدن يعني. خواهديبدون جنگ م
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 يزيست گريو د يزيگر گرينباشد،  د يخودخواه
 گريد ،يسرشار از مهرورز يياينباشد؛ در مقابل، دن

 يجنبش ادب سندگانيباشد. نو يخواهگريو د يدوست
. از سندينو يم يصلح جهان شگستر يبرا يداركول
و با نگارش  كننديانتقاد م هايآزارگريها و دجنگ

جهان  و رفتار مردم شهيبر اند ندينمايخود تالش م
 يو صلح جهان يرفته مهرورز؛ تا رفتهبگذارند ريتاث

 بيآس نيهمچن ،يداركول ي. جنبش ادبابديگسترش 
 را يجانداران وحش گريو د عتيرساندن بشر به طب

به  داند؛ياو م يو خالف خواستگاه وجود ستيناشا
جنبش در آثارشان،  نيا سندگانيسبب نو نيهم

  كنند. يم غيرا  تبل عتيو طب واناتيبشر با ح يدوست

  . يوطنجهان -2

 اياز دن يادر هر نقطه يداركول يجنبش ادب سندگانينو
از جهان  يخاص يايكه باشند خود را محدود به جغراف

و سراسر جهان را وطنِ زادگاه خودشان  دانندينم
دوست  زانيم كينقاط جهان را به  يتمام شناسند؛يم

كه الزم باشد  ايدن يهركجا يدارند و در آثارشان درباره
دارد  فهيكه وظ داننديم يو خود را زبان نديگويسخن م

  كند.  انيبلند ب يمردم جهان را با صدا يهااميپ

  . يو تعصبات مذهب يضد نژاد پرست  - 3

و تعصبات  يپرستهرگونه نژاد يداركول يادب جنبش
 يهاو به دور از ارزش ستيرا ناشا يخطرناك مذهب

 يهمه يداركول ي. جنبش ادبدانديم يانسان يبايز
و  هاتيها، نژادها، وضعرا با رنگ ايدن يهاانسان

داند.  يگوناگونشان، با هم برابر و محترم م يهانيد
را  هاينژاد پرست ثارشانجنبش در آ نيا سندگانينو

. جنبش دهنديم شينما يانسان ريمحكوم كرده و غ

تالش دارد به همگان تذكر دهد كه  يداركول يادب
 انيم يريكه منجر به درگ يايهرگونه تعصب مذهب

 كي يهرچند كوچك و حت يگروه يانزوا ايدو گروه، 
  و ناپاك است. يانسان رينفر از مردم جهان شود، غ

  به وجدان.  هتكي  – 4

دارد،  وجدان، تنها  دهيعق يداركول يادب جنبش
ندارد. و وجدان را  يبه قاض اجياست كه احت يامحكمه

. دهديقرار م هايو بد هايكيسنجش ن اريمع
 يارهايبا مع دينبا چگاهيه گرايداركول سندگانينو
نمونه  يبرا اندازند،يانواع بشر شكاف م انيكه م يگريد

به  ،يخاص قوم يهاها و سنتفلسفه ها،نيها، دسبك
 يريگمهم بشر پردازند و با بهره يهايدرماندگ ليتحل

 توانديوجدان م م،يدار دهياز آنها اظهارنظر كنند. ما عق
  باشد. هايو نادرست يسنجش درست يبرا اريمع نيبهتر

  . انيدر ب آزادي – 5

 يبـرا شهيقلـم را هم يآزاد گــرا،يداركول سندگانينو
اشخاص،  يدرباره يو به آسان داننديم ــداريخود پا
و رسومات بزرگ  هاشيگرا ها،شهياند ها،نيها، ددولت

در راه  يداركول ي. جنبش ادبسندينويمردم جهان م
  هراسدينم يمخالف يرويمانع و ن چياز ه قتيحق انيب

نگارِش نام خود بر  يِ به آسان گرايداركول سندگانيو نو
 شانيها، نام اشخاص مهم جهان را در كتابپاكت پست

هرگونه  انيدر ب يداركول ي. جنبش ادبكننديذكر م
 يريگو بازپس يكه به گسترش صلح جهان يموضوع

 يهامحرومان جهان از گروه يشده ماليحقوق پا
  آزاد است. د،ينما يمستبد  كمك
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 يهاها و سبكمتد يريدر بكارگ آزادي –6
  . ينگارش

 يهاشهيبا هدف گسترش اند يداركول يادب جنبش
 ،ياز خودگذشتگ ،يمهرورز ،يدوستگريد

و  انيبيآزاد ،يوطنجهان ،يخواهعدالت
مردم جهان به وجود آمده است.  انيم يخواهيراست

 سندگانينو ينگربه جهان يدهجهت يجنبش برا نيا
. از كنديم تيآثارشان فعال يهيو درونما اميپ نييدرتع

 يريدر بكارگ يداركول يجنبش ادب سندگانينو نرويا
آزاد  ندهيگذشته، حال و آ ينگارش يهاها و سبكمتد

 ايذهن  اليكه به روش س ينمونه، كسان يهستند. برا
 كنند،ينگـارش مـ يگريد يادب يسوررئال و هر گونه

 يبجنبش اد ينامهمانيپ ـرشيبا پذ تواننديم
 نيبه خدمت ا راخود  يروش نگارش ،يداركول

 ياز تمام  يداركول يآورند. جنبش ادبدر نامهمانيپ
  ندهيگذشته، حال  و آ ينگارش يهاها و   روشسبك
جنبش تنها مربوط  نيا ينامهمانيو پ رديگيبهره م

  ها است. كتاب اميبه موضوع و پ

  . شجاعانه انتقاد – 7

 يكيپروا هستند.  يدر انتقاد ب گرايداركول سندگانينو
در انتقاد از  يداركول يجنبش ادب يژهيو يهااز روش
 قياست كه نام دق نينادرست بشر، ا يهاكنش

، تمام يركيو با ز كنديها ذكر ماشخاص را در كتاب
. دينمايانتقاد از آنها، دشنام نثارشان م نيح
هنگام انتقاد از  يكولدار يجنبش ادب سندگانينو

نادرست، آزاد هستند به آنها دشنام  يهاتيشخص
عدالت و حقوق بشر،  قت،يدفاع از حق يبدهند. ما برا

و  هاكتاتوريد ميخواهي. چراكه مميكنيهم م يدهانبد

، كه به سبب در دست داشتن بزرگ كارانتيجنا
 يآزار يب يهااز خود چهره ،يغاتيقدرت و امكانات تبل

 خورنديم  بيآگاهانه فرنا زيمردم ن يو توده ازندسيم
 ميكتاب  مورد انتقاد قرار ده كينگارش  يِرا به آسان

 يداركول يجنبش ادب سندگاني. نوميكن اهشانيو روس
 ي. جنبش ادبكننديبهتر شدن جهان م يخود را قربان

سخن  پرواتريب     ديبا اتيدارد ادب دهيعق يداركول
 يكه سرآغاز جنبش ادب هيهمسامرگ مان. در رديبگو

جنبش  ينامهمانيپ يبندها ديتوانياست، م يداركول
 يرمان هر ني. در ادينيرا اجرا شده بب يداركول يادب

 نيكه ا يزمان كا،يجمهور وقت آمر سييترومن، ر
  ديكرد، مورد انتقاد شد ياتم يكشور به ژاپن حمله

: ... دينيبياز رمان م ييقرار گرفته است. در جا
ملت  كيجمهور  سياست! رئ فيچقدر كث استيس«

از حواسش به خانه رفتن است  يميكه ن يدر حال
فكرش را هم  چي. هكنديجنگ را صادر م كيفرمان 

كشتار  يگناهيب يهاچه شمار آدم كنديمشغول نم
هان جنگ . پس  از صدور فرمان هم فرماندهشونديم
درك و  چيبدون ه كنند،يم فهيانجام وظ درنگيب

هم داشته باشند  ياگر آگاه ايآن؛  يهاامدياز پ يتيدرا
»... ( .كننديبه آن، فقط دستور را اجرا م توجهيب

 يرضا نظرمحمد ه،يهمسابه رمان مرگ ديرجوع كن
  ).2014تشارات شركت كتاب لس آنجلس  ان ،يداركول

  . گذشتگيخود از – 8

دارد كه راز گسترش و  دهيعق يداركول يادب جنبش
 ياز خود گذشتگ يهيوجود روح يدوست يداريپا

 يو سطح آگاه قيها، باورها، سالاست. چرا كه فرهنگ
 يبرقرار يالزم است برا نرويمردم گوناگون است. از ا
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. ميكن ياز خودگذشتگ ميريبگ ادي يدوست يداريو پا
را  يگذشتگاز خود يداركول يجنبش ادب سندگانينو
آن را  يباال تيو در آثارشان اهم داننديمهم م اريبس
  .دهنديم شينما

  .  يخواه راستي  – 9

راه در جهان «گفته است:  انيرانيا يشوايپ زرتشت،
 يجنبش ادب». است. ياست و آن راه راست يكي

ها و ظلم ها،تي، جناهاجنگ يعامل اصل يداركول
. دانديم  يبشر از راست يجهان را دور يهاينابرابر

 شكيب  نديراست سخن بگو گرياگر مردم با همد
جهان  م. مردخواهد رفت شيجامعه رو به آسا

 ياند.  جنبش ادبدور شده يراست شوربختانه از
و  دانديم يجهان را راست شيتنها راه آسا يداركول
شناسد. از  يم راههيرا ب يراست ريغ يرهايمس يتمام

 يهاقتيجنبش در آثارشان حق نيا سندگانينو نرويا
 تيو اهم كننديم انيناگفته مانده را با شجاعت ب

. الزم به ذكر است، در ندينمايم غيرا تبل يراست يباال
! ستين يسينوسميرئال ،يمنظور از راست نامهمانيپ نيا

 يهادر قالب داستان تواننديم سندگانيبلكه نو
از  زين ييجادوسميرئال ايو  يستيسمبل ،يستيسوررئال

  كنند. غيو آن را تبل سنديبنو يراست

  ها.آدم يبرابر  - 10

ها را از نظر حقوق انسان يتمام يداركول يادب جنبش
از  يداركول ي. جنبش ادبدانديبا هم برابر م يزندگ
جهان به خروش آمده است.  ريناگوار مردم  فق تيوضع

سطح رفاه باال و مناسب است،   ،ييچرا در كشور ها
جهان از  ريهزاران نفر از مردم فق يكه روز يدرحال

 يداركول يادب نبش! جرند؟يميم    يگرسنگ

مردمان محروم  نياز ا خواهديبرخواسته است و م
 سندگانيتعادل برود! نو يبه سو ديدفاع كند. جهان با

مردم محروم  يدفاع از حقوق انسان يبرا گرايداركول
ناگوارشان  يو زندگ سندينويجهان داستان و رمان م

شرمشان  انيجهان ديتا شا كشاننديم ريرا به تصو
انواع بشر با هم برابر  يآورند كه تمام اديبه  و رديبگ

كه  يكسان دي. بامياخانواده كي يو اعضا ميهست
 گريها بر گردن همدآدم يهمه  م،ياموزيرا ب دانندينم

  حق دارند. 

 يشعر معروف سعد خواهديم يداركول يادب جنبش
را به مردم جهان  يرانيشاعر بزرگ ا ،يرازيش

  گوشزدكند. 

  :ديگو يبزرگ م يسعد

  گوهرند كيز  نشي/ كه در آفر كرنديپ كي يآدم اعضا يبن

  به درد آورد روزگار / دگر عضوها را نماند قرار يعضو چو

  يكه نامت نهند آدم دي/ نشا يغميب گرانيكز محنت د تو

در ده بند باال  يداركول يجنبش ادب ينامهمانيتذكر: پ
 تيرا جهت رسم  هيهمسابسته شده است. رمان مرگ

 يو منتقدان ادب سندگانينو يبرا نامه،مانيپ نيا افتني
شده و  تيدر آن رعا نامهمانيام كه ده بند پنوشته يگرام

 نياست. ا يداركول يرمان سرآغاز جنبش ادب نيبه واقع ا
توسط انتشارات شركت كتاب لس آنجلس منتشر  نرما

  شده است. 

  مردم جهان! يبرا داريو صلح پا شيآسا يآرزو با

  .يداركول ينظر محمدرضا

   . يالديم 2015برابر با  يديخورش 1394بهار  -تهران  ران،يا
  كافه كتاب رسمي وبسايت منبع:
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  .منبع تصوير: ايرنا –استاد كامبيز درمبخش 

  

  آشنايي مختصر با استاد كامبيز درمبخش
) 1400 آبان 15 – 1321خرداد  8بخش (دِرَم زيكامب

بود. او برنده  يرانيا ستيو گراف ستيكاتوركاري طراح،
 نيبود و چند يبزرگ معتبر جهان زهيجا نچندي
مختلف جهان  يمستقل از آثارش در كشورها شگاهينما

  بخش بود.درم ومرثيبرگزار شد. او برادر ك

زاده شد. او  رازيدر ش 1321بخش در سال درم زيكامب
تهران بود.  يبايز يهنرستان هنرها ليالتحصفارغ
خود را با  يهمكار يسالگ 14درم بخش از  زيكامب
 گريو با دآغاز كرد  قياز جمله توف يرانيا اتينشر

 مز،يتا وركيويهمچون ن يو خارج يرانيمطبوعات ا
داد. در مجموع  ادامهنبل اشپالتر كارش را  گل،ياشپ

 يو جهان همكار رانيسال با مطبوعات ا 60از  شيب
 يبايز يدر دانشكده هنرها زين يتمستمر داشته و مد

  را آموزش داد. كاتوريدانشگاه تهران، هنر كار

  

و  نيتراز بزرگ زهجايبخش برنده درم زيكامباستاد 
ژاپن، آلمان،  كاتوريكار يالمللنيمسابقات ب نيمعتبرتر

و  يوگسالوي ل،يبرز ه،يترك ك،يبلژ س،يسوئ ا،يتاليا

بوده و داور مدعو  گريد يجنب يالمللنيب زهيجا نيچند
بود. او  كاتوريكار يالمللنيبزرگ ب شگاهيچند نما

را از سفارت فرانسه در آبان  هينشان شوال نيهمچن
 يهنرمند هنرها نيكرد. او نخست افتيدر 1393
  كرد. افتيرا در زهيجا نياست كه ا رانيدر ا يتجسم

معتبر جهان راه  يهابخش به موزهاز آثار درم ياريبس
معاصر تهران، فرهنگستان  ياند. موزه هنرهاكرده دايپ

موزه مان هنر نو،  ،يهنر خانه صبا، كتابخانه مل
 س،يپار ونينيموزه آو ران،يا يهاستيگراف يكايسند

گابروو  كاتوريموزه كار س،يبازل در سوئ كاتوريموزه كار
در ژاپن، موزه ضد جنگ  مايروشيموزه ه ،در بلغارستان

موزه  ه،ياستانبول در ترك كاتوريموزه كار ،يوگسالوي
شهر  يورشو در لهستان و مجموعه شهردار كاتوريكار

  ها هستند.موزه نيفرانكفورت آلمان نمونه ا

  

 يرسازيتصو نهيكتاب در زم نيبخش چنددرم زيكامب
است. بدون شرح، دفتر چاپ و منتشر كرده كاتور،يو كار

منتشر شد)،  ايتالي(در ا زيها، كتاب كامبخاطرات فرشته
 ران،يامروز ا شانيمشترك طنزاند يهاكتاب
 يمور ازاريدر خارج از كشور، م رانيامروز ا شانيطنزاند
خطوط، اگر  يخنده، سمفون كيمپكش است، الكه دانه

  آثار هستند. نينمونه ا ،بود دهيمرا د ينچيداو

  

 غاتيتبل نهيدر زم ييهاتيفعال بخشدرماستاد 
كتاب كودك،  يرگريجلد كتاب)، تصو يرو ي(طراح

ها و مشابه آن ميكوتاه، كارت پستال، تقو لميپوستر، ف
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به بعد وارد عرصه ساخت  1386 دارد و از سال
  شد.  زين ييانمايپو

فعال بود كه  نهيزم نيدر ا نياو همراه با پسرش رام
 شنيميان لميف نيچند اختس ،يهمكار نيا جهينت

  ست.» هادلقك«كوتاه از جمله مجموعه 

  

در  يانفراد شگاهينما 50از  شيبخش بدرم زيكامب
 شگاهينما 100داخل و خارج از كشور برگزار كرد و در 

حضور داشت. از جمله  يو خارج يداخل يجمع
مجموعه  شيبه نما توانيم يآثار و يهاشگاهينما
 يمتعلق به سازمان اسناد و كتابخانه مل يكاتورهايكار

به مناسبت هفته  1397اشاره كرد كه در سال  رانيا
 رانيمستند ا راثيه كتاب و مدر موز ،يكتاب و كتابخوان

  برگزارشد.

  

 يانيدر مراسم پا 1397مهر  12پنجشنبه  خيتار در
، نشان »صلح يهنر برا يالمللنيجشنواره ب« نيششم

هنرمند  3درمبخش و  زيبه كامب» صلح يهنر برا« يعال
  اهداء شد. گريد

كرونا،  روسيابتال به و ليبخش به دلدرم زيكامباستاد 
 ژهيو يهادر بخش مراقبت 1400آبان  10از 

در  1400آبان  15شد و  يتهران بستر هيآت مارستانيب
  درگذشت. يسالگ 79سن 

  منبع: ويكي پديا.
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  توضيحات استاد محمدعلي اسالمي ندوشن با موضوع معرفي داركولييسم

  به انتخاب سردبير  

است با استاد  يگفت و شنود يمطلب خالصه  ناي 
جلسه انجام  كيندوشن، در  ياسالم يمحمد عل

امروز  ياشاره كه جامعه  نيبود بر ا يگرفت و مبتن
 يكاف تنها قانون و ، دارد	به قانون و اخالق هردو  ازين
  . ستين

در نظر دارد  ياخالق يبرنامه ا سمييداركول يادب مكتب
است كه  يكه مطرح كرده و مستلزم كوشش گروه جوان

 شانيبرا تيموفق يكار هستند ؛ من آرزو نيدنبال ا
 اجياحت يزياز هر چ شيامروز ب رانيا نكهيا يدارم ! برا

 نيو در ع يمترق ةجامع كي اديبه اخالق دارد ، تا بن
وجدان كار و  زيو قبل از هر چ زد؛يبر دحال سالم بتوان

از حرف و  دوارميآن است كه ام ازيمورد ن اتياخالق
آگاه  ةجامع كيمستلزم  ي! مهرورزديآرزو به عمل در آ

را از  زيهمه چ ديجد ياي. شوربختانه دنو آرام است
، نديب يم ياجتماع ينوع تحول اقتصاد كيچشم 

با  ديكمتر مورد نظرش است . مردم با يتحول اخالق
 كيعالوه بر  نيكنند و ا يهم و در كنار هم زندگ

هم الزم  اتيو اخالق يوجدان عموم ي، نوعاجتماع سالم
، با محبت به باشند گانيدارد كه افراد درواقع با هم را

 يبرا ستين يكاف ي. تنها ادب ظاهرنگاه كنند گريهمد
 يدرون يو هم فكر ينوع همدل كيموضوع ؛ بلكه  نيا

 جيترو يراب سمييداركول يهم الزم است كه مكتب ادب
كوشش ها  نيدارد. ا يها گام برم يكين نيا تيو تقو

 ياقتصاد يجنجال ها ني. البته در بستين ريتاث يب
 دينا ام ديبه كنار رانده شود، اما نبا دي، شامردم امروز

باشد و  رگذاريهمه تاث يزندگ ةتواند در عرص يشد و م

،  ييبا راهنما سمييداركول يماندگار شود . مكتب ادب
تواند مردم را به  يم ي، اجتماع و سخنراننوشتن، گفتن

زحمات هدر نخواهد رفت و  ني. اخود بكشاند يسو
همچنان گام  دي. بابزرگ خواهد بود شيها جهينت

شعله  نيگذاشت ا ديشد! نبا دينا ام ديبرداشت! نبا
 ،يخودخواه ،ينيكه با خودب يخاموش شود! شعله ا

 نيكند. راه ا يبه همنوع و جنگ مقابله م يياعتنا يب
 امي. پ است رياش امكان پذ يروزيمكتب دشوار اما پ

 نيا سمييداركول يمكتب ادب رويپ يها سندهيمن به نو
  است : 

 ديبا ديگرفته ا شيراه درست در پ كي نكهيشما از ا ـ
. خودتان ديوجدان داشته باش شيقوت قلب و آسا

اه نگ گراني! به نظر دديباش يو راض رفتهيراهتان را پذ
 از هر شيپ ي. هر كسستندين ايهستند  رايكه پذ دينكن
 خودش راه خود را قبول داشته و وجدان خود ديبا زيچ

پاداش است كه  نيخود بهتر ني. اشدكرده با يرا راض
 يبرا يروزيپ يبا آرزو آورد ـ  مي بدست نقداً آدم 

  ! سمييداركول يمكتب ادب

  ندوشن ياسالم يمحمد عل 

  .1394تهران ـ دهم آذر ماه  
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  .با موضوع معرفي مكتب ادبي داركولييسمتوضيحات و دستخط استاد محمدعلي اسالمي ندوشن 
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  استاد محمدعلي اسالمي ندوشن آشنايي با

  
  به انتخاب سردبير

 ورشهري 3ُندوَشن (زاده  ياسالم يمحمدعل
در ندوشن) شاعر، منتقد،  يديخورش 1303

  است. يرانيمترجم و پژوهشگر ا سنده،ينو

  

  يادمان ها

 يفرهنگ ونيسيكم سيبا حضور رئ 1399آبان  17در 
و  6شهر تهران، شهردار منطقه  يشورا يو اجتماع

 ،يمجلس دونيفر ،يعابد اريچون كام ييهاتيشخص
 نيشاهد سابق ماب ابانخي …ندوشن و  ياثيغ يعل
 ياسالم يبه نام محمدعل يرازيقدس و وصال ش ابانيخ

در  زين شنندو ياسالم سيو سرد افتي رييندوشن تغ
از  قبل وصال نصب شد. ابانيو خ ابانيخ نيتقاطع ا

ندوشن در زادگاهش  يبه نام اسالم يدانيم زين نيا
 زديشهر  يشورا نيندوشن به نام او شده بود. هم چن

حدفاصل بلوار  هييرا در محله صفا يبلوار 99در سال 
 يبه نام دكتر اسالم يدشت ديو بلوار شه يقند ديشه

  نمود. يندوشن نامگذار

  

  كتاب شناسي

  تاليف

  .1329 نا،ي: بجاير)، بعش هوعمج(م» اهنگ«

  .، 1335(مجموعه شعر)، تهران: تابان »چشمه«

ران: مجله ه(مجموعه مقاالت)، ت »ميربن اديرا از  رانيا«
  ، 1340.غماي

 ي)، تهران: راهنمانامهشي(نما» فرِ زله و اَبانزم رِاَب«
  .1342كتاب، 

ران: هه مقاالت)، توعمج(م »يامه هياال سبدن هب«
  ، 1344.غماي

 غما،ي(مجموعه مقاالت)، تهران:  »مينبر اديرا از  رانيا«
  .تايب

 ور،دهيان)، با نام مستعار م. دت(داس» ونسو اف هانساف«
  ، 1345.تهران: جوانه

)، تهران: ي(مجموعه مقاالت ادب »نيبجهان جام«
  ، 1346.رهمرانيه اانخابتك

، تهران: انجمن »و مرگ پهلوانان در شاهنامه يزندگ«
  .1348 ،يآثار مل

، »هامناهدر ش اريها: رستم و اسفندداستان داستان«
  ، 1351.يتهران: انجمن آثار مل

، ر)، تهران: توسفس ياهتادداشي( »رغميس ريفص«
.1352  

 غما،ي، تهران: »شاهنامه اديرستم و سهراب بن درباره«
1353  
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)، تهران: توس، يه مقاالت ادبوعمج(م »ااهميو ا اآواه«
1354.  

ش خ؛ ب1354، تهران: توس، »گنرهفهبو ش گنرهف«
  .1349 ا،مغيه لجاب منتشرشده در متاول ك

 رياهماد جحر اتفس ياهتادداشيا: وراهور ششك در«
  .1354تهران: توس،  ،»يوروش

  ، 1356.ران: توسه، ت»وزشآم ارهدرب«

ران: هان)، تتد داسنه چوعمج(م» هتسب ياهرهجنپ«
  .1357 ،توس

؛ 1354 جا،ي(مجموعه مقاالت)، ب »ميتفگو ن ميتفگ«
  ، 1362.زدانيران: هت

  ، 1356.دانيتهران: جاو ،»سرنوشتيب يهانوشته«

، ران: توسه، ت»ومان سهر در جشوق بقب حاقنم رذك«
.1357  

، ران: توسه، ت»ا)ودهنوشتفه گوعمج(م اوهگتفگ«
.1357  

 يارهعش دهيزوز (گرآمدگ دنينوز شرآمدگ دنيد«
، ريبركيران: امهه، تدمقاب و مخت، ان»ال)بد اقمحم

.1357  

  ، 1362.ريبركيران: امهت ،»نير چفس هامارنك«

، 1385–زدانيران: ه، چهار جلد، ت»: سرگذشتروزها«
.1363  

ران: ه، ت»)يظ (نقد ادبافح ريذاپنانياپ يرااجم«
  ، 1368.زداني

ران: ه(مجموعه مقاالت)، ت »ميونشرا ب اهنخس«
  .1369ار، شتان يشركت سهام

، با »هامناهو ش يردوسف ٔ◌ اره: دربنكفهياس روس«
ن مجتهران: ان ،يرخانيام نيغالمحس يطاطخ
  ، 1370.رانيا انسيونوشخ

 هامنشايمن ٔ◌ همرجراه تمههب »ريوِك پل ران،يا«
و  في)، تأللي] (آشسخولوسي[آ وسيلخيآس »انيرانيا«

  ، 1370.: پروازتهرانترجمه، 

اب و ختان ،»يردوسه فامناهش دهيزور: گامن ٔ◌ امهن«
  .1370ن، خران: سهت ح،يوضت

ا را هنخس«اب ته كزوده ب(اف» اهنخس زهيآو«
  .1371ار، شتان يران: شركت سهامه، ت)»ميونشب

)، اكيرده امحتم االتاي ٔ◌ اره(درب» همسجم يآزاد«
  .1373 ،زدانيران: هت

» (مجموعه مقاالت)، تهران: يزدان، داياپن يارزهم«
.1376  

 ر،يوكِ پل ران،ي(ا» انتاسر بتسدر ب انونيو  رانيا«
 يواهه گب انونيو  رانيا وس،ليخسياز آ »انيرانيا«
 يه، تهران: شركت سهاممو ترج في)، تألايليه و اامناهش

  .1378انتشار، 

ران: شركت ه، ت»ن دارد؟تفگ يراب يرفه حچ رانيا«
  .1378ار، شتان يسهام

 يعل يه، با خطاطدمقم ،يمولو ،يمعنو يمثنو
  .1379 ران،يا انسيونوشن خمجران: انهت ،يسجاد



 

  متعھد ادبیات   

 

21     شماره يكم  ماهنامه اختصاصي شعر و ادبيات داستاني  1400اسفند ماه   

اع و متاج هنيا در زمههتوشن دهيزه: گالسلهچ هامارنك«
 زدان،يران: ه، ت»1377ا ت 1337ال گ از سنرهف

1380.  

شركت  ران:هت ،»رگيه دالقد منار و چروزگ دارشه«
  .1380ار، شتان يسهام

ه، دمقم ،»يارسف ياهياعاز رب يادهيز: گاههاردانن«
  ، 1381.: نغمه زندگيتهران ح،يوضاب و تختان

 ،يوولم ،يردوس(ف رانيدان اوج يوگنخس ارهچ«
  ، 1381.طرهران: قه، ت»ظ)افح ،يدعس

رح و ه، شدمق، م»هامناهاه شگان از نهو ج رانيا«
  .1381 ر،يبركيران: امهت ح،يوضت

ران: ه، ت»ابتل و دو كهاز چ يزارشار: گبه رگن ارانب«
  .1382 ،يدگه زنمغن

ا اط ببزل در ارتت غفادوهتفه يررسظ: بافدر ح لأمت«
  ]5.[1382 زدان،يران: هت ،»رانيگ انرهو ف خيارت

  .1383ان، ران: آرمه(سفرنامه)، ت »اهابازتب«

  .1383ان، ران: آرمهت ،»يگاندگندر چ يگانگي«

زرگ ر باعش ودوتسيب ٔ◌ ارهار: دربها بت يرودك از«
  .1383 ،يدگه زنمغران: نهت ،»رانيا

  .1387، آراران: واژهه(كلمات قصار)، ت »اههملك«

: تهران ،»يهفتادوهفت رباع نهي: سفزييدر پا بهار«
  ، 1388.زداي

: شركت » (مجموعه مقاالت)، تهرانراهيو ب راه«
  ، 1388.سهامي انتشار

)، هستي ٔ◌ (مجموعه مقاالت مجله» امروز، فردا روز،يد«
  ، 1388.انتشار يتهران: شركت سهام

 يتهران: شركت سهام ،»مينگفتن نتوان مينتوان گفتن«
  1392.انتشار، 

: برگرفته از كتابهاي دكتر محمدعلي هاباچهيد«
» به اهتمام حسين مسرت، تهران: اسالميندوشن
  ، 1392.انتشار يشركت سهام

انتشار،  ي، تهران: شركت سهام»گوقصه شهرزاد«
[6].1392  

  1394. زدان،ي(مجموعه مقاالت)، تهران:  »زانيبرگر«

از چهار شاعر بزرگ  ييهاتيبسخنگو: تك سرو«
  ، 1394.زدانيو مقدمه، تهران:  نشيگز ،»رانيا

  ، 1394زداني، تهران: »ها: نامهاراني ادي«

  ترجمه
  .1337، تهران: سخن، »ولفگالن يرنار هعاش نيرتهب«

اش قوگ نگان ونسون يدگزن يرااجم: يدگزن ورش«
ون، تاس گنيروي)، اي(عنوان چاپ اول: سوز زندگ »يدنله

  .1338تهران: سخن، 

شارل بودلر،  ،»يدب ياهلاز گ يادهيزرگو ب سيارپ مالل«
  .1341اب، تر كشه و نمرجاه تگنتهران: ب

  .13×× ر،يركبيان: امهارولد لمب، تهر ،»اميخ رمع«

، زدانيران: هت ر،يشكسپ اميلي، و»رااتوپئلو ك وسيونتآن«
.1363  

   136 ،يام، جتوماس مان ،»يراسوكدم دهنيآ يروزيپ«
ويكي پديا منبع:


