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 در ادبیات داستانی معاصر ایران تنوع ژانرو فقدان 

 

 حسام جنانی

 

سم و فرمالی هوشنگ گلشیریدر همین ابتدا باید بر دو نکته تأکید کنم. اول، بر خالف مقاالت 
شاید نتوان گفت که در این یک نیز  (۲گلشیری و فرمالیسم روسی ) هوشنگ و (۱روسی )

قدر که بتوان بار دیگر نام او را بر تارک مقاله نشاند. با این محوریت با گلشیری است، نه آن

حال، نباید فراموش کرد که گلشیری با تعاریفی که از ادبیات ارایه کرد، تأثیر فراوانی بر 

ر توان او را دنویسندگان پس از خود بر جای گذاشت و اصوالً نمیهای بسیاری از دیدگاه

چنان که خواهیم دید، ردپایی واضح ها از قلم انداخت. در این نوشته نیز، آنگونه بحثاین

 قدر واضح که بتوان این مقاله را در واقع، قسمت سوم مقاالت فوقاز او نمایان است، آن

 دانست.

http://www.aghalliat.com/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF-%DA%AF%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%A7/
http://www.aghalliat.com/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF-%DA%AF%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%A7/
http://www.aghalliat.com/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF-%DA%AF%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-2-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%A7/
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ای که ممکن است برای خوانندۀ این سطور رخ بدهد، اشاره دوم، مجبورم به سوءتفاهمی

 کنم، به هیچ وجه قصدی برای دفاع از ابتذالگذرا بکنم. این نوشته به هیچ وجه، تکرار می

گرایی در یک جامعه آگاه است و اساساً قصد خوبی از خطرهای غلبۀ ابتذالندارد. نگارنده به

کند که هدف نه دفاع ت در عنوان مقاله نیز روشن مینیست. دق ۱«سازیعوام»رو  نوشتۀ پیش

ی است که جز با رونق بخشیدن به آن نوع ادبیات تنوع ژانرپسند، بلکه دفاع از از ادبیات عامه

آید. در ادامۀ مقاله نیز به دفعات بر این شود، به دست نمیپسند خوانده میکه اصطالحاً عامه

 پسند چیست و چه نیست.از ادبیات عامهموضوع تأکید خواهم کرد که مقصودم 

پسند یات عامهعلل نفوذ ادبای تحت عنوان نیاز، نویسنده و منتقد فقید، در نوشتهاهلل بیفتح
 ذارد:گسازی و مضرات آن انگشت تأکید میدرستی بر خطر عوامبه و عواقب خطرناک آن

روزهای زندگی  خوری و سریالهای آبگوشتاگر روزگاری شو فالن شومن و فیلم

و ترانۀ آقا دزده و گنج قارون به عنوان ابتذال برای یک انسان عامۀ ایرانی جاذبه داشت، 

ای و جنگ و دعواهای های ایرانی و خارجی موجود و مسائل حاشیهحاال همین سریال

تکراری و ابدی مادرشوهر و عروس... جذابیت دارند. به عبارت دیگر، از دیدگاه 

 Culturalشناسی، نوعی پیکربندی فرهنگی )ه طور اخص انسانسخن فلسفی و ب

Configurationپدید می )( آید که الگوی فرهنگیCultural Pattern آن )

                                                           

1. Vulgarization. 
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هایی که به دالیل دیگر درصدد اساساً ارضاءکنندۀ روحیۀ انسان عامه است و نه انسان

 ۱تعالی فرهنگی خود هستند.

و در  چنان که خواهد رفتحث اصلی این نوشتار ـ که آنزنم به بباری، از نکتۀ دوم گریز می

های بسیاری در خصوص آن در هایی گذرا به آن شد ـ بدفهمیهای پیشین نیز اشارهمقاله

قول باال از آن آورده شد ای که نقلادبیات معاصر ایران وجود دارد. از جمله در همین نوشته

شاهده م تنوع ژانرپسند و در مورد ادبیات عامههای غلط را فرضتوان نفوذ برخی پیشنیز می

تلف های مخشان که از طیفبندینیاز در تقسیمرسد مرحوم بیکه، به نظر میکرد. اول آن

 اند:دهند، دچار نوعی ژانرکاهی شدهارایه می« پیشرفته»خوانندگان در جوامع به قول ایشان 

صصی تخای نخبه و تخصصی و فوقهدر جوامع پیشرفته حدود دو درصد مردم با متن

مأنوس هستند؛ مثالً... کارهای جویس، وُلف، گرترود استاین، مارگریت دوراس، 

 خوانند. حدودیه، و ناتالی ساروت میگریدوروتی ریچاردسون، مارسل پروست، رُب

بیست درصد به ادبیات جدی گرایش دارند: یوسا، هاینریش بل، ساراماگو، گرین، 

ایبسن، داستایفسکی، تولستوی، هاثورن، چخوف، ملویل، ناباکف، کنراد، هسه، 

همینگوی، فاکنر، کافکا، فوئنتس، ژید، توماس و هاینریشمان، هنری جیمز، تامس 

خوانند: جان پسند میهای عام و عامهاردی و... و حدود پنجاه درصد نیز داستان

 ۲کساندر دوما.گریشام، دانیل استیل، رولینگ، دوموریه، آلبادسس پدس، ال

                                                           

/اجتماعی فرهنگی/هنری یۀنشر "،آن پسند و عواقب خطرناکعلل نفوذ ادبیات عامه" .اهللفتح نیاز،یب.  ۱

 .۱1، ص ۱1 ۀرودکی، شمار

 .۱1، ص مأخذ همان نیاز،بی.  ۲
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رسد، بسیاری از ژانرها یا از نظر ایشان وجود خارجی ندارند، یا به طور که به نظر میپس این

گیرند. شان باند نادیدهپسند به نوعی مجبور شدهخاطر نوع نگاه ایشان به مقولۀ ادبیات عامه

رد، یا با نش چه باید کداراتخیلی و طرفـالمثل، معلوم نیست با این طرز نگاه با ژانر علمیفی

ژانر پلیسی و خوانندگانش، یا با ژانر وحشت و هواخواهانش، یا با بسیاری از ژانرهای 

 دیگر.« غیرجدی»یا « غیرتخصصی»

سند را به پنیاز و همفکران ایشان به مقولۀ ادبیات عامهجایی که نگاه مرحوم بیاصوالً از آن

کند. داده، بروز چنین ابهاماتی کامالً طبیعی جلوه میشکل « پسند ایرانیادبیات عامه»طور عام 

عشقی  هایشود، بیشتر در دایرۀ رمانسپسند شناخته میچه در ایران به عنوان ادبیات عامهآن

گذرد و احتماالً همین باعث شده است تا متفکرانی پسری می -و یا به عبارت دیگر دختر 

پسند ا با بسیاری از ژانرها معلوم کنند و داستان عامهنیاز نتوانند تکلیف خود رمانند مرحوم بی

ای بین جان گریشام تا الکساندر دوما ببینند. این مسئله در پایان هغربی را هم تنها در محدود

 نیاز مشخصاتیکه مرحوم بی« پسند و عواقب خطرناک آنعلل نفوذ ادبیات عامه»مقالۀ 

کند دهد و معلوم میرد، نمود کامل خود را نشان میشمپسند برمیگانه برای آثار عامهسیزده

ادبیات  پسری و یا در نهایت همان -پسند بیشتر ادبیات دختر که مقصود ایشان از ادبیات عامه

ن رسد که ایهای قدیم و جدید ایرانی است و بس و نیز به نظر میخوری سریالآبگوشت

کتر حسین وگوی داین قسمت از گفت نیاز نیست. دقت بهشکل نگاه تنها مختص مرحوم بی

 پاینده با خبرگزاری مهر نیز در همین خصوص جالب است:
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ـ ادبیات عامه پسند، لفظی است که در کشورمان به آثار داستانی مکتوبی 

شود. آیا که عموماً حول محور مسائل عاشقانه قرار دارند، اطالق می

 عمومیت دارد؟چنین تعریفی در بیرون از مرزهای ادبی ایران هم 

پسند است، اما خطاست که های عامهـ عشق از جمله مضامین مکرر در بسیاری از رمان

های این موضوع را مشخصۀ کلی یا عام این نوع ادبیات بدانیم. بسیاری از داستان

این  گناهی، نجات بزهکاران... و ازپسند دربارۀ موضوعاتی از قبیل کینه، گناه، بیعامه

 ۱قبیل است.

رزمین ای در سبیگانهها، مشخص نیست تکلیف آثاری مانند بندیدر هر حال، با این طبقه
آثار آیزاک اثر آرتور سی کالرک، یا مجموعه رامایا چهارگانۀ  ۲اثر رابرت هین لین، غریب

اثر  1کسانی که امالس را ترک کردندو داستان  1گردونۀ آسمانآسیموف، یا رمانی مانند 

انۀ ارباب گهای کوتاه این نویسنده، یا سهها و داستاناورسال لو گوین و بسیاری دیگر از رمان

ا آثار ورن، یتخیلی مایکل کرایتون و ژول -ها اثر جی. آر. آر. تالکین، یا آثار علمی حلقه

یا  ،پلیسی آگاتا کریستی، آرتور کانن دوئل، آلن پو، دشیل همت، ریموند چندلر، لی چایلد

آثار ژانر دلهره و وحشت مانند کارهای استفن کینگ، و نیز تکلیف بسیاری دیگر از آثار و 

                                                           

وع ها درباره این نپسند در ایران به اندازۀ مشروطه قدمت دارد/دانشگاهادبیات عامه"پاینده، حسین. .  ۱

 .۱13۲مهر  ۱خبرگزاری مهر. دوشنبه،  "ادبی دید منفی دارند.
2. Stranger in a Strange Land. 

3. The Lathe of Heaven. 

4. The Ones Who Walk Away from Omelas. 
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ها چه خواهد شد و خوانندگان پرشمار آن« غیرجدی»یا « غیرتخصصی»نویسندگان ژانرهای 

 بندی کرد.را باید جزء کدام طیف طبقه

کرد، این است که به نظر  توان به آن اشارهنیاز میمورد دیگری که در کالم مرحوم بی

بیات با اد اش،فارسیآن هم از جنس فیلم پسند تلویزیونی را،رسد ایشان ادبیات عواممی

ن دانند، و از نخستیاند، چه بسا یکی میدر تمامی انواع آن، خلط کرده پسند مکتوب،عامه

ادبیات  اری از ژانرهایدلیل هم نیست که ایشان بسیاند. بیبرای رد مطلق دومی استفاده کرده

 خواهند از متفکران بزرگی مانند پوپر در تأییداندازند و هنگامی که میپسند را از قلم میعامه

 به طور گزینند که قاعدتاًرا برمی اوقانونی برای تلویزیون قول کنند، مقالۀ سخنان خود نقل

رسد خود مرحوم انه به نظر میکند. متأسفپسند مکتوب پیدا نمیمستقیم ربطی به ادبیات عامه

و نمو در  اند که به سبب رشدبوده نظرینیاز نیز به نوعی گرفتار شکل دیگری از تنگبی

فضای ادبی تنگ و تاریک و فاقد تنوع ایران به آن گرفتار شده بودند و آن هم راندن ادبیات 

های ریالفارسی و سنوع فیلمپسند رایج در ایران از پسند به طور کل با چوب ادبیات عامهعامه

 آبگوشتی است.

بتذل خورده کننده یا مپسند مکتوب در ایران از همان ابتدا انگ سرگرمبدبختانه ادبیات عامه

های عمیق بشری های گفتمانی آن در ارایۀ مسائل و دغدغهو همین باعث شده که ظرفیت

ز سطح گاه اادبیات در ایران هیچنادیده گرفته شود و چه بسا همین عاملی بوده که این نوع 

های عاشقانۀ آبکی یا ادبیات پلیسی از نوع نازل آن فراتر نرود و کسانی که به دنبال رمانس

، به پسند خلق کنندگاه حتی فکر آن را هم که ادبیات عامهنویسنده شدن بودند نیز هیچ

 کدام ازاکنون هیچو همشان راه ندادند، چه بسا حتا آن را برای خود ننگ دانستند مخیله
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ی خلق هاکنند، شیوهنویسی برگزار میهای آموزش داستاننویسندگان مطرحی که کالس

 آموزند.چنین آثاری را به شاگردان خود نمی

های های گذشته همواره از بختیکی از نویسندگان بسیار مطرح ادبیات جهان که در سال

 داران پر و پا قرصروکی موراکامی، از طرفاصلی کسب جایزۀ نوبل ادبی بوده، یعنی ها

نیاز و ادبیات پلیسی ـ جنایی است )که معلوم نیست در منظومۀ فکری کسانی مانند مرحوم بی

اال با پسند؟(، حپسند؟ عوامبندی شود: جدی؟ عامههمفکران ایشان باید جزء کدام ژانر طبقه

م تخصصی را هر جدی و چه بسا فوقنیاز، آیا این نویسندۀ بزرگ آثامعیارهای مرحوم بی

نیستند؟  «درصدد تعالی فرهنگی خود»باید جزء مخاطبان ادبیات عام به حساب بیاوریم که 

 نیاز بود، امکانی وجود داشت که اواصالً اگر نوع نگاه موراکامی به ادبیات مانند مرحوم بی

 در مالء عام اعالم کند؟ این از روی به خواندن آثار پلیسی بیاورد یا عالقۀ خود را به این ژانر

 عالقۀ موراکامی به ادبیات پلیسی؛ خوب است سخن گلشیری را هم در این باب بخوانیم:

رمان،  کردگان حتا، با تأکید بر قصه و افسانه بودنشنویم که بسیاری از تحصیلاغلب می

 نی به دستدانند و اگر هم رمایعنی غیرواقعی بودنش، خواندن رمان را اتالف وقت می

بگیرند، برای گریز از واقعیت موجود و سرگرم شدن با دنیای خیالی است. مخاطب 

نویس امروز مطمئناً چنین افرادی نیستند و یا حداقل این خوانندگان سرانجام به رمان

 ۱عشقی و یا سراسر حادثه خواهند رفت.  -های پلیسی، تفریحی سراغ رمان

                                                           

 .113ص  .چاپ سوم جلد اول، نشر نیلوفر، .باغ در باغ .هوشنگ، گلشیری.  ۱
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گریز از »ودن یا معنا بن یا حتی عشقی بودن لزوماً به معنای بیسراسر حادثه بودن یا پلیسی بود

فرض با بینیم که برای گلشیری، داستانِ مثاًل پلیسی، به صورت پیشنیست، اما می« واقعیت

شود. به گمانم باید گفت: بیچاره موراکامی. پس باز هم ارزشی تعریف میمعنایی و بیبی

ی این نوع نگاه در میان نویسندگان و منتقدان پس از او گیرتوان اثر گلشیری را در شکلمی

اند، که به خاطر شهرت و نفوذ او، خواسته یا ناخواسته، تحت تأثیر جوسازی او قرار گرفته

 هایی دیگر نیز در همین باب خالی از لطف نیست.یافت. ذکر نمونه

ن مورد رما ر درای از نویسندگان و مترجمان سرشناس کشوها پیش جدالی بین عدهسال

پسند، یعنی محدود کردن آن روی داد که همین طرز نگاه رایج به ادبیات عامه« بامداد خمار»

های ادبی کشور و به طور اخص در ذهن و به ادبیات دختر و پسری، در میان به اصطالح غول

 زبان گلشیری، در آن قابل شناسایی است:

دهۀ هفتادِ شمسی دعوایی درگرفت میانِ نویسندگان و دیگر  مۀیدر ن

اندرکارانِ فرهنگ، در بابِ کیفیتِ یک رمان. بامدادِ خمار. نجفِ دست

 ویژه از کیفیتِ مضمونی و کیفیتِ نثرِ بامدادِ خماردریابندری مطلبی نوشت و به

مطلبِ  نهآدی ۀیتعریف کرد و هوشنِگ گلشیری در تعریضی به مطلِب او در نشر

را منتشر کرد. چنان که از متنِ « خوانانِ یک پاورقیِ دیگرعربده با مولودی»

اشکالِ او به انتشارِ رمانِ بامدادِ خمار یا آثاری از این دست  ،آیدگلشیری برمی

نفسه یروییم که فما نه با یک رمانِ جدی که با پاورقی روبه»گوید: نیست، او می

این جمالتِ « راِژ باالیش تحصیلِ حاصل است.وجودش و خواندنش و حتا تی

گلشیری شبیه به همان حرفی است که مدتی بعد احمدِ کریمیِ حکاک دربارۀ 
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پسند و بسیار پرفروش که یک سرو گردن از رمانی عامه»بامداد خمار بیان کرد: 

این طیف آثار باالتر بود، تر و تمیز و با نثری ساده، اما شسته رفته که در آثار 

سراغ گرفت. اما غیر از این برای خوانندۀ جدی چیزی نداشت  توانیپسند نمامهع

 ...جز تکرار همان مکررات همیشگی، ماجرای عشق میان فقیر و غنی و باقی قضایا

ای )و به طورِ مشخص دریابندری( گویا اما اعتراضِ گلشیری به همین بود که عده

لوا ح»یزی بیش از پاورقی است: خواستند جوری جلوه بدهند که این اثر چمی

فکری و شناختِ انتهایات را دارند و روشن ۀیحلوا کردنش از کسانی که داع

وادی سکنند، اندکی، فقط اندکی، نشانۀ بیگاهی در بابِ آثار چون و چرا می

الدینِ خرمشاهی را به واکنش ءسوادی بود که بهاشاید همین انگِ بی« است.

واداشت تا او را متهم به حسادت نسبت به فروشِ باالی نسبت به مطلِب گلشیری 

ها بامدادِ خمار کند. واکنشِ گلشیری به این اتهام چه بود؟ محمد محمدعلی سال

ان منتشر شد و در زم« بامداد خمار»که بعد از آن»ای چنین گفت: بعد در مصاحبه

مد. آ بحثی بین من و مرحوم هوشنگ گلشیری پیش ،خودش جنجالی به پا کرد

گفتم این هم یک جور ادبیات است و باید به آن احترام گذاشت. گلشیری من می

گفت این را قبول ندارم و اگر قرار به پرفروش نوشتن گرا بود و مینگاهش نخبه

 فروش کند. گلشیری رفت« بامداد خمار»نویسم که دو برابر من چیزی می ،است

ه قص»من هم نوشتم و شد «. دردارهای آینه»اش شد نشست به نوشتن و نتیجه

که بامداد خمار من است. تا به حال سه چاپ خورده و کتاب گلشیری « تهمینه

 به) که بود کرده چه دردار هایآینه در گلشیری اما ...هزارتایی فروخته ۱1هم 
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ی را زبان هایپیچیدگی داشت؟ را خمار بامدادِ با رقابت انتظارِ( محمدعلی ادعای

تر از آن یادِ عشقی قدیمی را تازه کرده بود. محمدعلی اما مهم ،اندک کرده بود

 ما سعی کردیم دخترها و»دهۀ هفتاد چنین گفته:  مۀیدر بابِ آن تالشِ عجیبِ ن

 ۱.«سلر را بیاوریم به داستانِ خودمان اما نشدهای بستپسرهای داستان

شد و پسند صرفاً در داستان دختر و پسری خالصه میهپس گویا برای گلشیری نیز داستان عام

 کرد. تأثیر این نوعبس که حتا به هنگام رقابت با آن، همان چوب را عصای دست خود می

ه است پسند تا به امروز در صحنۀ ادبی ایران باقی ماندگرایانۀ گلشیری به ادبیات عامهنگاه نخبه

 را خواهیم دید.ای دیگر از آن تر بازهم نمونهو پایین

خوانی در اروپا و آمریکا همواره مدیون همان مسئلۀ دیگر این است که آمار باالی کتاب

د و شوپسند( یکسره رد میپسند )یا عوامنوعی از ادبیات است که در ایران با چوب عامه

 جاست که همان کسانی که رواج این نوع ادبیات را در ایران توهین به شور وتر اینجالب

خوانی در کشورهای پندارند، آمار باالی کتابشعور مخاطب و خطری فرهنگی می

 کوبند:خوان نیز می()نـآمریکایی یا اروپایی را بر سر همان مخاطب کتاب

سازی... و به تبع آن فرهنگ لمپنیسم مسلط شود و سکان پسندای عواماگر در جامعه

 د که برای نمونه در سرزمین ایران کهشواش این میفرهنگی را به دست گیرد، نتیجه

( ۱1اش در تاریخ انکارناپذیر است، برای هفتاد میلیون نفر چهارده )جایگاه فرهنگی

                                                           

 www.aghalliat.comسایت ادبیات اقلیت وب "آنفوالنزا،شیوع "ابوالفتحی، احمد. . ۱ 

http://www.aghalliat.com/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7/
file:///C:/Users/Windows%208.1/Desktop/حسام%20جنانی/www.aghalliat.com
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شود و در فرانسه پنجاه و شش میلیونی بیش از میلیون جلد کتاب غیردرسی چاپ می

 ۱( میلیون جلد. ۱11صد و سی )

صد و  اند که تمام اینفرض گمان کردهنیاز به صورت پیشعجیب است نه؟ یعنی مرحوم بی

در  کهاند، آن هم بعد از آنسی میلیون جلد اثر چاپ شده در فرانسه آثار وزین ادبی بوده

سازی در کشورهای غربی آن همه داد سخن پسندهمین مقاله در موردِ، به قول ایشان، عوام

مردم در این « پنجاه درصد» اند کهکه خودشان اذعان کردهاند، آن هم بعد از آنسر داده

نیاز به ای مانند مرحوم بیخوانند. خب، وقتی نگاه منتقد پرتجربهپسند میجوامع رمان عامه

چه  ترآمار فروش تا این حد سطحی و سرسری بوده است، از نویسندگان و منتقدان جوان

ی از ش در یکاست که چندی پی توان داشت؟ یک نمونه مثاًل حامد اسماعیلیونانتظاری می

تهران نوشته بود و آمار فروش در  39صفحات اجتماعی خود مطلبی دربارۀ نمایشگاه کتاب 

 گونه مقایسه کرده بود:ایران و کانادا را این

، پنجاه و دو میلیون و ششصد هزار جلد ۲1۱9در کانادا...آمار فروش کتاب در سال 

جالب دیگر این است که فروش  نکتۀ...  ۲1۱1و سال  ۲1۱1بوده است، بیشتر از سال 

کتاب الکترونیک در کانادا نسبت به سال قبل کاهش یافته و همچنان خوانندگان 

دهند کتاب کاغذی در دست بگیرند. با جمع و ضرب کردنِ ارقام و جمعیت ترجیح می

رسم که در ایران به طور تقریبی یک نفر از دو کشوِر ایران و کانادا به این نتیجه می

 دهمِ جمعیتزند که امیدوارم آن یکنفر دست به خرید یک کتاب در سال می هر ده

                                                           

 .۱3ص  همان مأخذ، ،نیازیب.  ۱
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مطالعه کند و در کانادا با جمعیت سی و پنج  ،خردهمان یک کتابی را هم که می

شود. طور بدبینانه یک کتاب و نصفی توسطِ هر شهروند خریداری میمیلیونی، به

کند صنعت نشر در ایران مشکالت بسیاری دارد و همچنان ثابت می ر...این آما ...پس

ای کردنِ بازار کتاب مشکالت نادیدهخوانی مشکالت الینحلی دارد و جذابکتاب

 ۱دارد...

؛ جایبی هایریگجهینتی غلط، هاسهیمقادر پاسخ به این نوشته یادداشتی منتشر کردم با نام 
 و نوشتم:ی در ایران خوان()نـکتاب دۀیپدی به بعدتکنگاه 

گیری این آمار های مؤثر در شکله داده، اما به زمینهیحامد اسماعیلیون آمار را ارا

ترین توجهی نکرده است، یا در بهترین حالت، با برخوردی سرسری و کوچک

توان آمار فروش کتاب در ایران و می ها گذشته است. آیا واقعاًای از کنار آنکلیشه

 حامد اسماعیلیون در کانادا زندگی ...؟...کانادا را به این شکل و شیوه کنار هم گذاشت

خوانی در آن کشور را معیاری قرار داده تا وضعیت نامطلوب کند و آمار کتابمی

 قتیو او، آیا اما کند، بررسی را ــ او نظر از نامطلوب وضعیت ــفروش کتاب در ایران 

 «ژانر وعتن» مهم بسیار مسئلۀ به نباید زند،می گریز دیار آن کتاب در فروش آمار به

کانادا باالست، باالتر از ایران،  در خوانیکتاب مطالعۀ آمار بکند؟ بیشتری دقت

خوانند که حامد اسماعیلیون های وزین ادبی میها کتابکانادایی همۀدرست، اما آیا 

 زند؟ای به نسبت تحقیرآمیز، بین کشور خود و کانادا میگونه دست به چنین مقایسهاین

                                                           

 حامد اسماعیلیون. بوکیسف ۀبرگرفته از صفح .۱
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های خاص خود را دارند و هر کدام را باید با توجه به علل و عوامل الگوریتم ،آمارها

خوب  ،بوده« فروش»مد نظر حامد اسماعیلیون  مسئلۀشان سنجید، حاال که پدیدآورنده

رابطه  در همین است که با در نظر گرفتن الگوریتم فروش یکی از آمارهای اخذشده را

تا  ۱331زمانی  بازۀدر  ی تاریخهاترین کتاببررسی کنیم. در فهرستی از پرفروش

ان، ی جههای ادبمنتشر کرد، در میان غول ، شش سال پیشگاردین روزنامۀ، که ۲1۱1

ترین مکان به صدر جدول از آن جی. دی. سالینجر بود که با مشهورترین اثرش نزدیک

 کتاب اول در این فهرست به شرح زیرند: ۲1قرار گرفته بود.  ام 13در رتبه  ناطور دشت

 -1هری پاتر و سنگ جادو اثر جی.کی. رولینگ  -۲رمز داوینچی اثر دن براون  -۱

 -9فرشتگان و شیاطین اثر دن براون  -1هری پاتر و تاالر اسرار اثر جی.کی. رولینگ 

 نسخۀدورگه:  شاهزادۀهری پاتر و  -3هری پاتر و محفل ققنوس اثر جی.کی. رولینگ 

اتر و یادگاران مرگ اثر جی.کی. رولینگ هری پ -7کودکان اثر جی.کی. رولینگ 

گرگ و میش اثر استفانی  -3هری پاتر و زندانی آزکابان اثر جی.کی. رولینگ  -1

فریب  نقطۀ -۱۱هری پاتر و جام آتش )جلد شومیز( اثر جی.کی. رولینگ  -۱1مایر 

یس داشتنی اثر آلهای دوستاستخوان -۱1ماه نو اثر استفانی مایر  -۱۲اثر دن براون 

اتفاق عجیب برای سگ در شب اثر مارک  -۱9دژ دیجیتالی اثر دن براون  -۱1زبالد 

هزاره اثر  گانۀدختری با خالکوبی اژدها: سه  -۱7خسوف اثر استفانی مایر  -۱3هدن 
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همسر مسافر زمان اثر آدری  -۱3بادبادک باز اثر خالد حسینی  -۱1استیگ الرسون 

 ۱.رمی کالرکسندنیا به روایت کالرکسن اثر ج -۲1

با  و آیاتوان در ژانر فاخر ادبی گنجاند؟ عنوان را می ۲1چند کتاب از بین این به واقع 

در دست داشتن چنین آماری، باید به حال فرهنگ و ادب جوامع مغرب زمین زارزار 

 گریست؟

طور این فهرست این دربارۀ« کتاب پرفروش تاریخ ۱11»در گزارشی با عنوان  خبر آنالین

دست به در میان نویسندگان حاضر در این فهرست کمتر نام نویسندگان چیره»که  سدینویم

دیگر از  یانمونه ۲.«نوبل در این فهرست نیست ۀنامی از برندگان جایز خورد، مثالً چشم می

علیرضا  ۀمصاحبدر  توانیم که غیرمستقیم به آمار فروش مربوط است، گونه اظهارنظرها رااین

 :ینیالدفیسخواند. به اعتقاد الدینی با خبرگزاری آنا سیف

کنند. در های مهم و جدی جهان در برابر اطالعات مخاطبان ایستادگی میتمام رمان

آموزد و به خیلی چیزها می نهایت اگر مخاطب دوام بیاورد و رمان را بخواند، قطعاً

درصد مردم یک  31شود... رمان باید برای های بسیاری به او اضافه میاصطالح دانسته

که اطالعاتش ها اطالعات جدید بدهد؛ حال آنجامعه، تازگی داشته باشد و به آن

های این روزها درست برعکس درصد جامعه تکراری باشد. اما بیشتر رمان ۲برای 

                                                           

1. https://www.theguardian.com/news/datablog/2111/jan/11/top-111-

books-of-all-time. 

2. https://www.khabaronline.ir/print/121314. 

https://www.theguardian.com/news/datablog/2011/jan/01/top-100-books-of-all-time.
https://www.theguardian.com/news/datablog/2011/jan/01/top-100-books-of-all-time.
https://www.khabaronline.ir/print/120314
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درصد، تازگی  ۲درصد مردم فاقد تازگی است و شاید برای  31است؛ یعنی برای 

 ۱باشد... داشته

کنند، دانند، اشتباه میای برای سرگرمی میآن دسته از منتقدان که رمان را وسیله»از دید او: 

صرف نظر از رسوبات  ۲«رمان نیست. ای در برابر مخاطب باشد، اصالًاثری که تنها آیینه ...زیرا

یری به این الدینی تحت تأثیر گلشکه سیف کندیمفرمالیستی این سخن، کمی بررسی معلوم 

 «جدی» و آن هم رمان وجود دارد خوب یک نوع رمان فقط تنها اعتقاد رسیده که فقط و

 از نظر گلشیری:است. 

اثر هنری باید ما را از پوستۀ خود جدا کند و به جای دیگری ببرد، تفرجی در جهانی  

که ه اینن تر شده باشیم،گردیم، بزرگتازه، تا در آن رشد کنیم و وقتی به خودمان برمی

ها پیش از خواندن اثر آگاه دانیم و از آناطالعاتی به ما بدهد که خودمان بهتر می

 1ایم.بوده

رده ی صرفًا همین سخنان گلشیری را با طول و تفصیل بیشتری تکرار کنیالدفیسکه  مینیبیم

 از رمان مهم و جدی الدینیسیفبفهمیم مقصود که چندان دشوار نیست است. در کل، 

چه نوع رمانی مهم و جدی نیست. مطمئنًا  اومتوجه بشویم از نظر  آسان است که چیست و

ب اضافه چیزی به مخاط»الدینی هایی که از نظر سیفرمان ژانر بر جنبه کنندۀسرگرمهای جنبه

                                                           

 "رمان نوشت/رمان برای سرگرمی نیست شودیخانه نمبا استرس اجاره" .علیرضا الدینی،یفس.  ۱

 .۱131شهریور،  ۲1دوشنبه،  ،خبرگزاری آنا

 همان مأخذ..  ۲

 .71۲ص  ،همان مأخذ ،گلشیری.  1
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 گونه رمان را جدی و مهم دانست و قاعدتاً چربد و گویا به همین دلیل نباید اینمی« کندیم

 .«کنندیماشتباه »ند نرمان را نیز واجد اهمیت بدا ۀکنندهای سرگرمجنبه چند، یاناگر منتقد

که چیزی خوان و معماوار است که مخاطب برای اینقدر سخترمانی که مد نظر اوست، آن

 برای به پایان رساندنش ندارد.« دوام آوردن»ای جز بفهمد چاره

توان عاجی، از چند درصد از مخاطبان آثار داستانی میگرایانه و نه برجاز منظری واقع حقیقتاً،

انتظار چنین صبری داشت؟ یا در کجای تاریخ و در کدام جغرافیا یا فرهنگ چنین مخاطب 

 توان یافت؟دستی را مییک

 . از دید او:نیز جالب است ینیالدفیس یهاصحبت ی ازهای دیگربخش

که یک نویسنده باید درآمد کافی و ثبات مالی داشته باشد تا بتواند روی  واضح است 

 ای که استرس پرداختشود از نویسندهآثار ادبی خود متمرکز شود. وگرنه چطور می

 ۱انتظار خلق اثری جدی و تاثیرگذار داشت؟ خانه و خرج و مخارج زندگی دارد،اجاره

، خود را در و الغیر« جدی»بعدی از رمان به تعریفی تک ۀیاراالدینی متوجه نیست که با سیف

ت نالد. چگونه؟ شریان حیاتی صنعکند که از آن میدور باطل همان فقر معیشتی پرتاب می

ناشران، بخش  است. پسندعامه، ادبیات دطبیعی دار شان وضعیتینشر در کشورهایی که ادبیات

فقط در یک فقره، از  آورند.دست می درآمد خود را از راه فروش همین آثار به عمدۀ

میلیون جلد کتاب به فروش رفته که او را به  111ای مانند دانیل استیل تاکنون نویسنده

مالی  دغۀدغوقتی ناشری  قاعدتاً چهارمین نویسندۀ پرفروش تاریخ ادبیات بدل کرده است.

                                                           

 الدینی، همان مأخذ.یفس.  ۱
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دارد، بها بدهد ورد مالی چندانی نبازخ طبعاًپسند، که تواند به ادبیات نخبهنداشته باشد، بهتر می

افتد، از به راه می پسندعامهو با استفاده از گردش مالی عظیمی که از راه فروش آثار 

ری ها نیز برای خلق هنآفرینندگان این آثار نیز حمایت بیشتری به عمل خواهد آورد تا آن

 رسدیماما به نظر  .دداشته باشن مجال بیشتر کمتر و برای شکل دادن به افکار خود دغدغۀ

همین  ازترین توجهی ندارند. مثالً بسیاری از نویسندگان ما به این حقیقت ساده کوچک

 هوشنگ گلشیری: روست که از دید

جال ها مکند تا آنالبته این ضعف جامعه هم هست که نویسندگان خود را تأمین نمی

نبال نوشتن که بروند دکنند نه اینکافی داشته باشند و فارغ از دغدغۀ نان بنشینند و کار 

 ۱من. هایفیلمنامه یا کارهای دیگر و یا هر کار بیهودۀ دیگری مثل همین ادیت کردن

اند و هر تر از دیوار مخاطب نیافتهاصوالً معلوم نیست چرا نویسندگان ایرانی دیواری کوتاه

ردم و جامعه زنی به می به اتهامهای خود بیابند، سریع روتوانند دلیلی برای ناکامیزمان که نمی

های مخصوص به خود را آورند. صنعت چاپ و نشر نیز قواعد، سازوکارها و محدودیتمی

ه از حیات ای کدارد و با توجه به وضعیت بیمارگونۀ ادبیات نوین ایران طی تقریبًا یک سده

وجه مردم و تترین تقصیر در خصوص وضعیت معیشتی نویسندگان مگذرد، واقعاً کمآن می

یط کمکی به بینانۀ شراشناسی واقعجامعه است و این خود نویسندگان هستند که باید با آسیب

ب، و چه بسا در کمال تعجب افرادی مانند یبدین ترتبهبود وضعیت موجود بکنند. 

مایت از فاخر، ح های حمایت از ادبیاتکه یکی از مؤثرترین راه رسدیمالدینی، به نظر سیف

                                                           

 .73۱گلشیری، همان مأخذ، ص .  ۱
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چه صرفاً آن ،پسندعامهکه مقصود من از ادبیات  کنمیم)یک بار دیگر تأکید  است ژانر تنوع

 دختر و پسری یا ادبیات آبگوشتی نیست.( عاشقانۀی هارمانسدر ایران جا افتاده، یعنی 

 های نازل محدود، و کل این نوع ادبی مردودپسند صرفاً به رمانسوقتی نگاه به ادبیات عامه

ار به سازی این آثها از جمله ظرفیت واژهو ناپسند و مضر جلوه داده شود، بسیاری از ظرفیت

تخیلی نیز نادیده گرفته خواهد شد و کیست که نداند  -خصوص در ژانرهای فانتزی و علمی 

زبان فارسی به طور عام و نیز ادبیات داستانی فارسی به طور خاص، که به جای  امروزه

اند و جا های خُنُک شده است، تا چه حد نیازمند این مقولهبازیسازی گرفتار زبانزبان

تواند در غنا بخشیدن به زبان تا چه حد می به جای بازی با آن انداختن فرهنگ خلق واژه

یش از های هری پاتر بالً تنها در یک مورد، جی. کی. رولینگ در داستانفارسی مؤثر افتد. مث

ن لین است، یا رابرت هی چهل نوواژۀ شکلی، معنایی و نحوی را به زبان انگلیسی اضافه کرده

را ابداع کرد که در اصل چکیدۀ مفهومِی  ۱grokواژۀ  ای در سرزمین غریببیگانهدر رمان 

سازی در شناسی شد. نوواژهزبان های داغبعد موضوع بررسیها کل رمانش بود و تا سال

در این  کند و تالکین خالقیت زبانی بسیاریها نیز نقشی کلیدی بازی میگانۀ ارباب حلقهسه

های بارز ژانرهای فانتزی و سازی یکی از مشخصهراه از خود نشان داده است. در کل، نوواژه

از « رفتهپیش»های پرشمار آن در ادبیات کشورهای ونهاست که پرداختن به نم علمی تخیلی

 حوصلۀ این نوشتار خارج است.

                                                           

حوۀ طور که از نتعریف شده است، اما آن« فهم شهودی»های لغت بیشتر به معنای واژه در فرهنگ این.  ۱

 گیرد.تر را در بر میآید، معنایی بسیار گستردهکاربرد آن توسط نویسندۀ رمان برمی
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سیاست نیز یکی دیگر از عواملی است که نقشی مؤثر در مخالفت اصحاب ادبیات داستانی 

جایی که یک هنرمند نیز مانند آحاد مردم در کند. از آنپسند ایفا میایران با ادبیات عامه

تواند جدا از تحوالت اجتماعی و سیاسی جامعه باشد، اما، مشکل کند، نمیمیجامعه زندگی 

های ایرانی که قصد خلق آثار ادبی دارند، این است که غالبًا فعالیت ادبی چیبنیادی ادبیات

ه چشم که خود را هنرمند بدانند، به خود بگیرند و بیشتر از آنرا با فعالیت سیاسی اشتباه می

گیری عاش نه خلق ادبیات که موضکنند که وظیفۀ اصلیاپوزیسیون( نگاه میفعال سیاسی )

 پسند چندان مناسبجایی که ادبیات عامهسیاسی در قبال این یا آن حکومت است و از آن

هایی نیست، الجرم از سوی آنان یکسره رد گیریهای الزم برای چنین موضعگوییقلمبه

حاصل دیگری است که به جدال بی این هم سوءبرداشتخورد و شود و برچسب مبتذل میمی

« شیریگل سوءبرداشت»بین ادبیات جدی و غیرجدی در این کشور دامن زده است و باید به 

ی و بازگرایی، فرمکه در مقاالت پیشین به آن اشاره شد و ادبیات جدی را در تکنیک

 د:نیاز دقت کنیل از مرحوم بیکرد، اضافه نمود. مثالً به این نقل قوبازی خالصه میزبان

پسند در هر کشوری که باشد، به طور غیرمستقیم در خدمت تثبیت وضعیت ادبیات عامه

موجود است، چه آثار دافنه دوموریه انگلیسی و جان گریشام آمریکایی باشد و چه 

بگیر حکومت شوروی سابق مثل سرافیموویچ، لئونوف، و آثار نویسندگان حقوق

تا  زدند وکارت ورود می« ادارۀ نگارش اتحادیۀ نویسندگان»ها در صبحفرومانف که 

 ۱شدند.نوشتند و پس از زدن کارت خارج میعصر داستان می

                                                           

 .۱1ص  همان مأخذ، ،نیازیب.  ۱
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که در ژانر علمی ـ تخیلی نگاشته  ۱گردونۀ آسمان،اخیراً اثری را از اورسال لو گوین با نام 

اند نیاز مطرح کردهیاری که مرحوم بیدانم با این معام و اکنون واقعاً نمیشده، ترجمه کرده

در »توانم آن را، حاال چه مستقیم یا غیرمستقیم، سوزاند، چگونه میو تر و خشک را با هم می

جایی که به عنوان مترجم این کتاب متوجه شدم، بدانم. تا آن« خدمت تثبیت وضعیت موجود

همین  ه شده، یکسره انتقاد است ازنگرانۀ لو گوین که در دهۀ هفتاد میالدی نگاشترمان آینده

بدون عربده زدن شعارهای ایدئولوژیک و  -کذایی در آن برهۀ تاریخی « وضعیت موجود»

است مسئوالنه که اگر وضعیت آن زمان جهان تداوم  و هشداری -آموزش علوم اجتماعی البته 

 اکنون باید گفت ها و خطرهایی مواجه خواهد شد ویابد، جامعۀ بشری در آینده با چه چالش

پیشگویی لو گوین در این کتاب محقق شده و حقیقتًا همین وضعیتی است که اکنون جهان 

یم. خوانبینیم و میآور آن را در اخبار میبار و دلهرهبرد و هر روز اخبار اسفدر آن به سر می

و شیوۀ  ین شکلتوان به ازده را میچنین سطحی و شتابهایی اینبنابراین، آیا واقعاً قضاوت

 شمول مطرح کرد؟یافته و جهانکلی، تعمیم

با این حال از یک نکته نباید گذشت: در بعضی کشورها مردم حق انتخاب دارند و این 

مانده است. مثاًل نگاهی به ها با جوامع عقبترین وجه تفاوت جامعۀ آنکنندهتعیین

 ل عمدۀ تلویزیون این کشور هراندازیم؛ کشور فرانسه. در دو کانایکی از کشورها می

آید و در ساعت مناسب... به مدت نیم تا سه ربع ساعت، می« منتقد مستقل»شب یک 

کند. این روش می« معرفی»یک رمان یا مجموعه داستان جدی یا کتابی دیگر را 
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فرهنگی جوامعی باشد که از  -تواند الگوی خوبی برای مدیران دلسوز سیاسی می

دهند توانند... دستور بکه میبرند. ضمن اینپسند رنج میادبیات عامهگرایش مردم به 

های مختلف کشورشان به ادبیات جدی هایی هم در کانالها و کلیپزیرنویس

اختصاص داده شود و بین دو نیمه بازی فوتبال هم کتاب ادبیات جدی تبلیغ شود. اگر 

ها، ها، هتلسراها، پادگانو فرهنگ دیگر عوامل اجتماعی در تقابل با این رویکرد نباشد

شمار دولتی برای این عرصه به خدمت گرفته شوند، های بیقطارهای مسافربری، سالن

 ۱شود.اش دیده میکمتر از پنج سال دیگر نتیجه

ماعی، ، جدی جدی کلیۀ شئون اجت«ادبیات جدی»گیریم که برای تبلیغ خوب پس نتیجه می

دیگر عوامل »سیاسی، فرهنگی، تفریحی، نظامی، دولتی و غیره و غیره باید تعطیل شوند مبادا 

لیۀ ها یا روی وسایل نقباشد تا روی بیلبورد کنار جاده« اجتماعی در تقابل با این رویکرد

ا فرنگی فالن شرکت یو نقل شهری و بین شهری، به جای تبلیغ رب گوجهناوگان حمل 

وف بگلشیری یا شازده احتجاب محصوالت خانگی بهمان کارخانه، مردمان تصویر روی جلد 
هدایت را شب و روز جلوِ چشمانشان ببینند. یعنی خیلی ساده، برای تبلیغ ادبیات به کور 

کنیم. حقیقتاً چه طرز « ایادبیات خیابانی و جاده»به اصطالح جدی عمالً و علناً آن را بدل 

انند ای مطلع، پرمطالعه و فرهیخته متواند منتقد و نویسندهتلقی از جامعه و سازوکارهای آن می

ور که طزدگی، یا آنهایی سوق بدهد؟ آیا سیاستنیاز را به سمت چنین تحلیلمرحوم بی

گرفتن  گویند، اشتباهمیات روسیه بر ادبیات ایران تأثیر ادبینیاز در مقالۀ خود مرحوم بی
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های این طرز فکر نیست؟ مبتال بودن به نوعی ، یکی از نشانه«ادبیات»به جای « آرمان»

آلیسم کور چه؟ ادبیاتی که جوشش آن از دل تحوالت و تطورات درونی یک جامعه و ایده

د چه نیازی به تبلیغ روی های خاص باشها و محفلگرفته در کنج کافهنه اذهان شکل

و  فهمند چون خودخوبی میها دارد؟ چنین ادبیاتی را مردم بههای قطار یا دیوار پادگانواگن

بینند. مگر راز ماندگاری و شان را در آن میها و تجربیات زیستهدردها و مشکالت و دغدغه

 گلستان و بوستان،الطیر، لیلی و مجنون، غزلیات حافظ، ، منطقتأثیرگذاری شاهنامه

های دیکنز و چخوف و تولستوی و موپاسان و های شکسپیر، اشعار گوته، داستاننمایشنامه

ازی ها بین دو نیمۀ بها یا تبلیغ آنهمینگوی و فالکنر و غیره و غیره و غیره حمایت دولت

گونه یک بینی است که انتظار داشته باشیم در یک جامعه همهفوتبال بوده؟ اصاًل آیا واقع

راد القا کنیم؟ های ممکن به افکه چنین وضعیتی را با زور و فشار تمام تریبونبیندیشند؟ یا این

ی، نوع ژانرتالدینی یا بسیاری دیگر از مخالفان نیاز یا گلشیری یا سیفچرا کسانی مانند بی

ان افراد مختلف یشناختی و ژنتیکی مهای زیستگرا نبوده و نیستند که برای تفاوتقدر واقعآن

توان انتظار داشت که سطح هوشی و میزان شان باز کنند؟ آیا مینیز جایی در منظومۀ فکری

 فهم و درک همۀ افراد در یک حد باشد؟

اند، آیا ایشان حاضر بودند صرفاً به خاطر فراهم سخن گفته« حق انتخاب»نیاز از مرحوم بی

دبیات جدی برای ادبیات به اصطالح غیرجدی نیز آوردن امکان حق انتخاب، به همان اندازۀ ا

های تبلیغاتی را قایل شوند؟ گمان نکنم پاسخ ایشان در زمان حق برخورداری از تریبون

حیاتشان و یا پاسخ مدافعان حرم قدسی ادبیات جدی در جامعۀ ادبی امروز ایران به این سؤال 
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و  درک درست از کارکرد ادبیات و عدم بله باشد. به واقع چنین نظریاتی اگر سوءبرداشت

 اند؟دهنده به آن نیستند، پس چهسازوکارهای اجتماعی شکل

های ذکرشده، جز دامن زدن به دو قطبی کاذب ادبیات باری، نتیجۀ سوءبرداشت

انۀ گرچه بوده است؟ نگاه سرکوب تنوع ژانرجدی/ادبیات غیرجدی در ایران و سرکوب 

ادبیات  کنندگینیاز به ادبیات، جنبۀ سرگرممرحوم بی افرادی مانند هوشنگ گلشیری یا

بیند. ردیف ابتذال میکند و آن را صرفاً هممطرح می« انگ»پسند را تنها به صورت یک عامه

ود، در های خپسندنویسان از نوشتن داستاندر هر صورت باید پذیرفت که هدف اصلی عامه

ای ادبیات ت، اما اگر با توسل به چنین حربهنیس« تفکر عمیق»درجۀ اول واداشتن مخاطب به 

پسند را یکسره فاقد ظرفیت برای مطرح کردن مسائل جدی سیاسی و اجتماعی بدانیم، عامه

بیات های گفتمانی این نوع از ادتوان از ظرفیتایم. به بیان دیگر نمییکسره به خطا رفته

و در  توان در ژانر فانتزیرابطه را میهای بارز در این نظرانه چشم پوشید. یکی از نمونهتنگ

یافت. از زمان چاپ اولین جلد رمان ها ارباب حلقهترین اثر خلق شده در این ژانر یعنی بزرگ

ی و اعتراض گیرگانۀ تالکین در واقع موضعهای فراوانی درگرفته است که سهتاکنون بحث

ر حمیل کردند. اگرچه تالکین دهایی بوده که دو جنگ جهانی مدهش را به بشر تاو به قدرت

کند، اما با داستان را با واقعیت رد می ۲«موضوعی»یا  ۱«تمثیلی»مقدمۀ کتاب هرگونه مشابهت 

و به رسمت شناختن حق برداشت آزادانۀ خوانندگان در  1«پذیریاطالق»به کار بردن واژۀ 

د که: نویسو چنین می پذیرداین محدوده، رابطۀ بین کتاب خود را با حوادث جهان واقعی می
                                                           

1. Allegorical. 

2. Topical. 

3. Applicability. 
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 های متنوع آن بر فکر و تجربیات خوانندگانپذیریمن تاریخ، حقیقی یا جعلی، را با اطالق»

« گیرند.تباه میاش« تمثیل»را با « پذیریاطالق»دهم. به گمانم بسیاری از افراد بیشتر ترجیح می
۱ 

ی رند دربارۀ رمانی علمهای امروز ایران سخت باشد که بپذیچیبه گمان من برای ادبیات

 های جدی و داغها پس از چاپ آن بحثتا سالای در سرزمین غریب بیگانهتخیلی مانند  -

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برقرار بود و هنوز هم هست و رمان تأثیر عمیقی روی بسیاری از 

ا آن را کتابخانۀ مجلس آمریک ۲1۱۲های فعال اجتماعی بر جای گذاشت و حتا در سال گروه

قرار داد. رابرت هین لین نویسندۀ کتاب « هایی که به آمریکا شکل دادندکتاب» در مجموعۀ

در پاسخ به خوانندگانی که کتاب را نوعی طرح اولیه برای ساخت اجتماعی نو خوانده بودند، 

تا رسد که حخواند. پس به نظر می« دعوتی برای تفکر کردن نه برای باور کردن»آن را 

یا بین  تواند اثری بیافریند که نویسندگان را به تفکر وا دارد وپسند نیز میندۀ ادبیات عامهنویس

 های جدی برقرار کند.اثر خود و واقعیت اطالق

پا های ادبی متعددی اشاره کرد که در اروتوان به گلچینگفته میدر خصوص مباحث پیش

ها یابند و تمامی صداهای ادبی نیز در آنمیچاپی انتشار و آمریکا به صورت سالیانه یا تک

 هایی چند خالی از لطف نیست.شوند. ذکر نمونهشنیده می

ه هایی است کیکی از مجموعههای کوتاه آمریکایی بهترین داستانگلچین سالیانۀ 

تخاب انآتالنتیک  ونیویورکر، پاریس ریویو های وزینی مانند های خود را از مجلهداستان

                                                           

1. Tolkien, J.R.R. Lord of the Rings. New York: Harper Collins Publishers. 

Digital print. 2112. P xx. 
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و آثاری از نویسندگانی جوان مانند جورج ساندرس تا نویسندگان پرسابقه و برندۀ کند می

تر ترکیب ویراستاران مهمان در توان در آن خواند. جالبجایزۀ نوبل مانند آلیس مونرو را می

ژانرنویس تا جویس کارول اوتسِ فاخرنویس را که دیگر  این مجله است که از استفن کینگِ

دهد؛ بدون ایم، در خود جای میکاندیداهای جایزۀ نوبل عادت کردهبه حضورش در جمع 

های ای. این گلچین بیشتر مناسب کسانی است که قصد دارند داستانگرایانههرگونه نگاه نخبه

 های رازآلود آمریکاییبهترین داستانادبی یا همان جدی خودمان را چاپ کنند. نمونۀ دیگر 
کند با این تفاوت که های مجموعۀ اول انتخاب مینویسنده است که عمدتًا آثاری از همان

دگان توان نویسنتر است. در این مجموعه نیز میها قدری رازآلودتر و تیرهفضای این داستان

ژانر نوآر نو، مانند دنیس لهان را در کنار صداهای ادبی مانند جویس کارول اوتس مشاهده 

مثال دیگری است و همچنین گلچین سالیانۀ ال های وحشت سبهترین داستانکرد. گلچین 

هایشان در ساخت دنیای خود کمتر پی که داستانهای تاریک و وحشت بهترین فانتزی

یز هست. گلچین نهای علمی تخیلی و فانتزی بهترین داستانگردند. گلچین سالیانۀ واقعیت می

خاب نفره انتیراستاران سهوهایش را یک هیئت که داستانبرندگان جایزۀ اُهنری سالیانۀ 

تر پسنددهند که نسبت به گلچین نخست شاید قدری عامهکنند، آثاری را در خود جای میمی

مانند  شوند که نسبت به مجالتیانتخاب می فنسیا  تین هاوسهایی مانند باشند و نیز از مجله

. در گلچین ها دارندتر هستند و البته برد و شمارگان کمتری نسبت به آنمستقلنیویورکر 

بیرون  ۲1۱1سال چاپ در سال  ۲9که آخرین شمارۀ آن پس از های نو جنوب داستانسالیانۀ 

های نویسندگان جنوب آمریکا که همواره خاستگاه بزرگانی چون فالکنر یا آمد، داستان

عارف نامت هاییهایی دیگری نیز هستند که داستاناند. گلچینفالنری اوکانر بوده، چاپ شده
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شناختی مربوط به خودآزاری، ی ماورا، روابط دو جنس، تجربیات روانهادر زمینه

دهند. یک نمونه، دیگرآزاری، مصرف مواد مخدر، و تغییر جنسیت را در خود جای می

ن ای بیش از یک قراست که دورههای عجیب و تاریک ای از داستانغریب: فشردهگلچین 

دهد و در آن طیف ناهمگون نویسندگانی مانند ش میپوش ۲1۱1تا  ۱311را از سال 

الورکرافت، بردبوری، بورخس، استفن کینگ، اوتس، موراکامی و... در کنار یکدیگر قرار 

های این مجموعه در کل فضاهایی سوررئال دارند و باز هم خبری از جدایی اند. داستانگرفته

 ۱ست.انداختن بین نویسندگان یا ادبیات جدی و غیرجدی نی

ها توان از این دست گلچیناند، آن هم نه فقط در آمریکا، در اروپا نیز میها فراواننمونه

شوند و طور که گفته شد، تمامی صداهای ادبی شنیده، خوانده و نقد مییافت. بنابراین، همان

راه برای پیشرفت همه باز است و این وضعیتی است که در فضای ادبی ایران امروز مشاهده 

خواهیم انعکاس کاملی از جامعۀ خود و مسائل آن در ادبیاتمان داشته شود. پس، اگر مینمی

کار نیز جز با برداشتن یا حداقل  نداریم و شرط این تنوع ژانرای جز بها دادن به باشیم، چاره

 یست.پذیر نرنگ کردن مرز بین ادبیات جدی/غیرجدی و نویسندۀ جدی/غیرجدی امکانکم

ی، بدفهمی، ماندگنویسندگان و منتقدان ادبی ایران امروز باید بپذیرند که عقب بسیاری از

آثار  زدگی و تمایلشان به خلقتقلید کورکورانه و درجا زدنشان در حوزۀ نظریه و نیز سیاست

                                                           

انر ژ یسندۀاز نوباید بشناسد،  اییسندهگلچین که هر نو ۲۱اطالعات این قسمت را از یادداشتی به نام .  ۱

 ام.نوار نو، ریچارد توماس در سایت بازفید گرفته

https://www.buzzfeed.com/richardthomas/anthologies-every-author-

should-own. 

https://www.buzzfeed.com/richardthomas/anthologies-every-author-should-own
https://www.buzzfeed.com/richardthomas/anthologies-every-author-should-own
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ای سخت عبوس و خشک و بیمارگونه به ادبیات سیاسی به جای آثار خالقانۀ ادبی، چهره

های انتزاعی قشری خاص و افراد معدودی کرده را تبدیل به واگویه ایران بخشیده است و آن

ها قابل خواندن نیست. حقیقتاً الزم است که منتقدان و نویسندگان که آثارشان جز برای همان

های ادبی به شدت محدود و قالبی خود را قدری توسعه ببخشند و با نگاهی کشورمان دیدگاه

ویه ژانرهای مختلف آن بنگرند و مطمئن باشند که با این تغییر رتر به ادبیات داستانی و منعطف

 توانند به اعتالی ادبیات داستانی در ایران یاری برسانند.بهتر می

 حسام جنانی

 5931مهر 
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