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 ادبیات مدرن موز وارداتی نیست

 

 حسام جنانی

 

لید و سوی رتبه تق»یابد که قبالً تحت عنوان ای دیگری پیوند میمطلب پیش رو، با نوشته

 جربهبیشتر نقل ت« رتبه تقلید...»ام. منتشر کرده« های ادبیها و جایزهقه در جشنوارهسلی

یز آن را ن گیریو نتیجه« رودزاینده»ام بود از شرکت در جشنوارۀ داستان کوتاه شخصی

، در «لید...رتبه تق»اختصار بیان کردم و از مسئله گذشتم. از قضا، چند روز پس از انتشار به

ه عملیات انتحاری علی»مطلبی منتشر کرد تحت عنوان « هفت صبح»مهر، روزنامۀ  ۶۱ریخ تا

اوش ، یعنی سی«رودزاینده»که واکنش دو داور از سه داور جشنواره داستان کوتاه « رمان ایرانی

گلشیری و یوسف انصاری را برانگیخت. برخالف نوشتۀ سیاوش گلشیری، یادداشت 
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رتبه »ام در گیرینسبتاً مفصل و حاوی نکاتی بود مرتبط به نتیجه اینستاگرامی یوسف انصاری

 «.تقلید...

در کوشش برای یافتن پاسخ این سؤال که چرا در دورۀ نخست جشنوارۀ « رتبه تقلید...»در 

گیری را به های برتر شدند، این نتیجههای تقلیدی حائز رتبهداستان« رودزاینده»داستان کوتاه 

گرایی وار[ تقلید در میان نویسندگان و نیز رواج سلیقهغلبه ]عادت» خود دادم:دست خواننده 

 ها و جوایز ادبی و چه در فضای ادبی کشورچه در جشنواره و برخورد غیرفنی با مقولۀ ادبیات،

 «به طور کل.

در این نوشته با مورد دوم کاری ندارم. مورد نخست اما، در خصوص سخنان یوسف 

نیز چیزی نخواهم « هفت صبح»آید. عجالتاً از مطلب روزنامۀ داً به کارم میانصاری، شدی

، نقطۀ تمرکزم جوابیۀ یوسف انصاری است بر آن. آنچه یوسف انصاری در پاسخ به این گفت

ن، اشتباه ، حداقل بخش نخست آ«رتبه تقلید...»ام در گیریمطلب نگاشته، نشانم داد که نتیجه

ام در نوشتن متن حاضر شد تا آنچه را های انصاری محرک اصلینبوده است و همین حرف

ه نشان بدهم ام بر این است کتر بیان کنم. سعیکه در آن نوشته به اختصار گفته بودم، مستدل

چگونه تار و پود اندیشۀ یوسف انصاری، و چه بسا، بسیاری دیگر از نویسندگان « تقلید»عنصر 

ان و قلمده است. البته، به نظر من، این مسئله فقط صاحبو شعرای امروز ایران را شکل دا

 شود.گیرد و شامل دیروزیان نیز میهنرمندان امروز را در برنمی
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ود، نه انتقام شناسی بآسیب« رتبه تقلید...»این را نیز باید اضافه کنم که هدف من از انتشار 

ای که سه سال پیش ر جشنوارهرد شدن داستانم د«. رودزاینده» گرفتن از داوران جشنواره

برگزار شد، از نظر شخصی، برایم اهمیتی نداشت که بخواهم بعد از سه سال خون خودم را 

از آنجا کلید  «رتبه تقلید...»حساب کنم. در واقع، انتشار به خاطرش کثیف، یا با کسی تسویه

ها و شنوارهمطلبی در خصوص ج« مشقسیاه»مجلۀ  ۶۱خورد که فرصت نکردم برای شمارۀ 

ام را در های ادبی بفرستم و بعد از آنکه فرصت نوشتن پیش آمد، تصمیم گرفتم نوشتهجایزه

ای و انگیزه اندرکاران مجلۀ فوقجایی دیگر منتشر کنم. به تعبیر دیگر، اگر نبود تماس دست

، چون «یدشا»شد. گفتم هم منتشر نمی« رتبه تقلید...»گاه که آن تماس ایجاد کرد، شاید هیچ

دانستم که باالخره روزی دیگر و جایی دیگر در مورد آن جشنواره از همان سه سال پیش می

« مشقاهسی»دانستم. تقدیر این بود که مجلۀ اش را نمیخواهم گفت، اما زمانش را و چگونگی

 این انگیزه را برایم فراهم کند. 

رفًا وجه خواهد شد که قصدم صتدریج متدر خصوص نوشتۀ پیش رو نیز خوانندۀ محترم به

های و شخص یوسف انصاری نیست. بلکه، گفته« رودزاینده» انتقاد از داوران جشنوارۀ

از  گفتم، برخی« رتبه تقلید...»ام تا در ادامۀ آنچه در ای کردهمایهانصاری را بدل به دست

 نویسی فارسی را بکاوم.های نظری مزمن داستانبیماری

یست. شناسی نات فوق، هدفم از انتشار این نوشته نیز چیزی جز آسیبمبتنی بر اظهار

رویدادی خُرد یا شخصی نبود و آنچه را که در آن رخ داد بخشی از « رودزاینده»جشنوارۀ 
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ها و چه بسا صدها استعداد را در کشورمان از چرخۀ دانم که هر ساله دهسازِکار کالنی می

ن و دهنده به آهای تاریخی شکلاین سازکار، بنیان کند. شناختآفرینش ادبی خارج می

چرخانند، اهمیت بسیار افرادی که، آگاهانه یا ناآگاهانه، چرخ این دستگاه معیوب را می

زیادی دارد. بنابراین، اگر در این راه تندترین انتقادها را متوجه یوسف انصاری یا هر کس 

در ادبیات  من»به قول هوشنگ گلشیری  های روانی نیست.دیگری بکنم، قصدم تخلیۀ عقده

 ولو آن کس خود هوشنگ گلشیری باشد.« کنمپاره نمی رحمم و با کسی تعارف تکهبی

 اکنون بهتر است از حاشیه بگذریم و به متن بپردازیم.

هفت »اش در جواب مطلب روزنامۀ های یوسف انصاری که در دو پست اینستاگرامیگفته

ست تر باشم باید بگویم سه پست، اما از پالبته اگر بخواهم دقیقمنتشر کرده است )« صبح

های فکری و گذرم(، از این نظر که آشفتگینخست، چون مطلب مهمی در آن نبود، می

که خواهیم دید، بسیاری دیگر از نویسندگان دیروز و امروز ادبیات معاصر چناننظری او، و آن

ند و از این رو سخنان او را، برای ثبت در تاریخ ادبی اکنند، بسیار مهمفارسی را منعکس می

 کنم:کشورمان، تقریباً به طور کامل در اینجا نقل می

 ندکیم حمله و گذردیم یآباددولت محمود و دریکل کنار از که کسی

 رسدب نظر به هرچند است ستادهیا یجد اتیادب مقابل احتجاب شازده به

 بلکه حجمش خاطر به نه احتجاب شازده زند.یم یآوانگارد حرف دارد

 شازده یداستان حجم احت ..است. دریکل از تررمان ساختارش خاطر به
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 رب احتجاب شازده است. شتریب دریکل یداستان حجم از هم احتجاب

 است. دهش نوشته ییباال تمرکز و هوش با یسینوقطعه و پاراگراف اساس

 یفارس رمان یبرا هم هنوز احتجاب شازده در رفته کار به یهاکیتکن

 ت.اس تیروا در ینوآور هرگونه فاقد دریکل که یحال در ،است متیغن

 همانقدر است. ییچندصدا رمان درخشان یهانمونه از احتجاب شازده

 شازده اعتناستیب یفارس رمان ریس به و است الل دریکل که

 خلق کور بوف مخصوصاً و یفارس رمان دل از احتجاب

 نیهم را آن به یانتقاد نگاه تنها بتوان دیشا و شودیم

 بوف با اندگفته .ستدان یکور بوف نگاه دامن در یرشدگیاس

 سندهینو یوقت است مشخص خب اند.نکرده برقرار رابطه کور

 را چیزی هاخیلی !...چه شما به را کور بوف است مستور تانمحبوب

 ورک نکته همان دام در خود هاینوشته در که کنندمی نقد

 بوف را یفارس درنم رمان سرآغاز اگر ؟کور بوف چرا ...افتندمی

 آغازسر کور بوف چرا شد. میخواه روروبه یاساس یالؤس با میبدان کور

 .شد نوشته پانزده و صدیس و هزار در کور بوف ...است؟ یفارس رمان

 هعرص در هایرانیا تجربه نیاول کور بوف از قبل سال ده

 و یخیتار رمان نوشتن یبرا ییهاتالش از بعد یسینورمان
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 نوشتن یبرا هاتالش اغلب از .است یپاورق یرمان تنها یخیتارشبه

 توانینم هامروز دارند، یخیتار ارزش هرچند ،کور بوف از قبل رمان

 رازهاف یبرخ در آثار نیا هرچند کرد. دفاع بلند داستان ای رمان عنوان ریز

 نیاول عنوان به دیبا را هاآن کل در یول شوندیم کینزد رمان به

 و کور بوف یخیتار ارزش تا کرد یبندطبقه یرانیا یهاگونهرمان

 ینداستا اتیادب کور بوف از قبل شد. متوجه را آن ظهور ضرورت

 حال در ایدن اتیادب به نسبت یتوجه قابل ۀفاصل با رانیا

 خوفم تهران چاپ از قبل سال صد بالزاک بود. یریگشکل

 یریخأت با هایرانیا و سدینویم را خود یاجتماع رمان نیاول

 ۀجینت .سندیبنو یاجتماع رمان کنندیم تالش تازه ساله صد

 و بکس با یستیرئال یرمان نه است یاجتماع نیمضام با یایپاورق کار

 و هزار سال در را مسخ یعنی خود رمان نیترمهم کافکا ..بالزاک. اقیس

 ۀدربار .۶3۱1 سال در را کور بوف تیهدا و کندیم چاپ پانزده و نهصد

 نیا پچا به اشاره یول اندگفته ادیز کافکا و تیهدا یفکر یهاشباهت

 و ستیب ار کور بوف تیهدا که است نکته نیا به دیکأت فقط کتاب دو

 ظهور هااشاره نیا از ترمهم اما .سدینویم مسخ چاپ از بعد سال دو

 رگید که است یفارس زبان در یرمان عنوان به کور بوف
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 با رمان کی و برداشته شدن رمان یبرا تالش از دست

 یانداست اتیادب بر ینور چنان و است شده خلق یجهان یارهایمع

 جاباحت شازده اعتبار یریگلش هوشنگ بعد سال چهل که تاباندیم ما

 بعدها ت.اس کرده جادیا کور بوف با او اثر که ندیبیم ییگووگفت در را

 رانیا یداستان اتیادب در یناهمزمان ۀدیپد از یریشگل خود سوئد در

 ییدارا به نسبت را کور بوف چاپ یریگلش .دیگویم

 و داندیم یناهمزمان پانزده و صدیس و هزار سال در ما یسینوداستان

 بوف ...معکوس یناهمخوان ینوع کور بوف از بعد هم را دریکل چاپ

 تیهدا داشت. ضرورت که شودیم منتشر یزمان کور

 یبرا اشد.ب اعتنایب جهان یادب تحوالت به نسبت توانستینم

 چندان یفارس زبان در کور بوف یخیتار تیوضع تیهدا

 انتشار به و ممنوع رانیا در را آن چاپ نیهم یبرا نداشت یتیاهم

 بوف ریثأت میتوانیمن ما .کندیم اکتفا هند در رمانش یانسخه پنجاه

 کرد ورک بوف انتشار که یکار نیاول .میریبگ دهیناد را کور

 ...ودب جهان و ما یداستان اتیادب نیب یهمزمان ینوع جادیا

 را یانداست اتیادب یخیتار ریس شدینم گرید کور بوف انتشار از عدب

 نه و پنجاه داد. ادامه بود کرده دایپ ادامه مخوف تهران تا که گونهآن
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 من هم امروز ،تینها در ...است بحث مورد هنوز کور بوف بعد سال

 تا کنم مشخص کور بوف با را خودم تیوضع دیبا کارتازه سندهینو

 دارم تنگف یبرا یحرف یسینورمان در سال هشتاد از بعد دهم نشان بتوانم

 نتشرم رمان نیآخر تا کور بوف انتشار از یعنی ،فاصله نیا در یول ،نه ای

 ونیمد یهمگ که است شده منتشر یادیز مهم یهارمان رانیا در شده

 فبو اگر هستند. جهان اتیادب با کور بوف یهمزمان و تیهدا هوش

 اتیادب از میداشت ما هنوز ،شدینم منتشر قبل سال هشتاد کور

 اتیادب رد یناهمزمان اما .میکردیم دیتقل اروپا شیپ سال صدیس

 ...ستین کم رانیا در شده منتشر اثر نیآخر تا کور بوف انتشار نیب ما

 میدیرس ییروشنا به تیهدا کخانهیتار در ما ماین قول به که قدرمانه

 بالزاک از ساله ستیدو یافاصله با زین دریکل همچون یآثار

 سمیرئال مکتب سندگانینو از توجه قابل یافاصله با و فرم در

 هم هانآ آورددست و گردانندیبرم عقب به را ما یستیالیسوس

 نیتربزرگ که است شده منسوخ یستیالیسوس تفکر ینوع تینها در

 فیتکل .اندوستهیپ اتیادب خیتار به امروزه هم تفکر نوع نیا سندگانینو

 که یکس نه. کور بوف با اما است مشخص ییهارمان نیچن با ما

 تایادب از یزیچ هنوز است تیاهمیب کور بوف دیگویم



www.aghalliat.com  نیست / حسام جنانی وارداتی موز مدرن ادبیات  

9 
 

 وفب رمان که بدهد رمان از یفیتعر نکهیا مگر فهمدینم

 انمخ آزاده انتشار با براهنی که کاری همان .کند منسوخ را یکور

 تانیداس ادبیات و کور بوف هاسال ،مهم رمان این انتشار از قبل ولی کرد

 عبور ورک بوف از باید رسید نتیجه به و کرد بررسی را کور بوف از بعد

 اب انتقادی گوییوگفت اساس بر نهایت در هم خانم آزاده هرچند کرد؛

 ۀمسئل است؟ این جز چیزی رمان مگر و گیرد.می شکل کور بوف

 اب توانمی که قدرهمان شود.می متفاوت جاهمین کلیدر

 حمودم آثار اکثر و کلیدر شد گووگفت وارد بارها کور بوف

 باب نای از آبادی دولت .اندبسته را گووگفت مسیر آبادیدولت

 کلش بهترین به را روستا مردم روابط او روستاست. ۀنویسند بهترین

 هب روستا، از ساعدی تعریف که حالی در کندمی بررسی ممکن

 ایبسته ۀجامع بسته، ۀجامع یعنی مدرن، نویسنده یک عنوان

 هانناگ همین برای و کندمی حرکت باز ۀجامع سمت به که

 ظهور ساعدی آثار در کشور یک ]کذا[ غالب در روستا

 و درکلی چاپ از بعد سال چهل .بیل عزاداران مثال کند؛می

 ییرتغ سرعتبه روستا مردم روابط و روستاها بیل عزاداران

 مختص روستا از آبادی دولت تعریف امروز و کندمی

 به تردقیق روستا از ساعدی تعریف ولی است خاص ایدوره
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 یرمان خواند؛ینم را جمالزاده نیدارالمجان یکس امروز ...رسدیم نظر

 روز ره کور بوف یول شد نوشته تیهدا به حسادت یرو از شتریب که

 است.[ من از ]تأکیدها .شودیم افزوده تشیاهم بر

 که: تاس این کوریبوف-پیشا ادبی کارهای بودن اهمیتبی دلیل انصاری یوسف نظر از

 بود. یریگلشک حال در ایدن اتیادب به نسبت یتوجه قابل ۀفاصل با رانیا یداستان اتیادب»

 هایرانیا و سدینویم را خود یاجتماع رمان نیاول مخوف تهران چاپ از قبل سال صد بالزاک

 این کور فبو اهمیت دلیل و .«سندیبنو یاجتماع رمان کنندیم تالش تازه صدساله یریخأت با

 یجهان یارهایمع با رمان کی و برداشته شدن رمان یبرا تالش از دست» داستان: این که است

 جادیا» البته( انصاری نظر از بودن )جهانی کور بوف بودن جهانی حاصل .«است شده خلق

 .«بود جهان و ما یداستان اتیادب نیب یهمزمان ینوع

 کندمی قلن گلشیری هوشنگ از چیزی انصاری یوسف اما، شگفت گیرینتیجه این از قبل

 گیریتیجهن آن به دست و کردمی تأمل بیشتر قدری بود، برده پی آن معنای به ایذره اگر که

 رانیا یداستان اتیادب در یناهمزمان دهیپد از یریشگل خود سوئد در بعدها» زد:نمی آوربهت

 صدیس و ارهز سال در ما یسینوداستان ییدارا به نسبت را کور بوف چاپ یریگلش .دیگویم

 .«داندیم یناهمزمان پانزده و

 در «ما یسینوداستان دارایی» بود؟ گرفته نشئت کجا از گلشیری نظر مورد «ناهمزمانی» این

 آن از قبل سال ۱ گویا که نگارشش، سال نه است، کور بوف چاپ سال البته که ،۶۱۶۱ سال
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 گونهاین را ودخ گفتۀ گلشیری، از غیرمستقیم قولنقل این از پس انصاری یوسف بود. تاریخ

 سبتن توانستینم تیهدا داشت. ضرورت که شودیم منتشر یزمان کور بوف» دهد:می ادامه

 طنز هک کندمی اضافه چیزی خود گفته به بعد و «باشد. اعتنایب جهان یادب تحوالت به

 یفارس زبان در کور بوف یخیتار تیوضع تیهدا یبرا» است: هنهفت آن در آوریگریه

 نصاریا یوسف قافیه و وزن بد و آشفته غزل بیتشاه خط،نیم این .«نداشت یتیاهم چندان

 است. سروده «صبح هفت» روزنامه مطلب جواب در که است

 فکری الودۀش چگونه تقلید که ببینیم تا بنشینیم سخنان این تحلیل به است خوب حاال

 امد در خودش نوشتۀ در بعد و کرده نقد را چیزی چگونه او و داده شکل را انصاری یوسف

 است. شده گرفتار «کور نکته همان»

 بین قلمی جدال به کردم ایاشاره «(۲) روسی فرمالیسم و گلشیری هوشنگ» مقالۀ در

 قرار: این از وولف ویرجینا و بنت آرنولد

ی آرنولد بنت که یکرا نوشت، اتاق جیکوب زمانی که ویرجینیا وولف 

پرفروشان آن عصر انگلستان بود به وولف ایراد گرفت که اگرچه 

 چیبه ه هایشیتداستانش سرشار از نوآوری و خالقیت است، اما شخص

. مانندیقدر فرّارند که در ذهن باقی نموجه شبیه افراد واقعی نیستند و آن

قعیتی که چون آن وا اندینچن هایشیتوولف هم پاسخ داد که شخص

یک  گوید، گوییطور میبنت این»نظر بنت است تغییر کرده است:  مد

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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شانس بقا خواهد یافت و  هایشیترمان تنها به خاطر واقعی بودن شخص

حتمی است. اما باید از خود پرسید که  رگشصورت م در غیر این

 ۶«واقعیت چیست؟ و چه کسانی باید این واقعیت را قضاوت کنند؟

توجهی به آن بدل به درد است که بی کند، حقیقتیدر اینجا به آن اشاره میآنچه وولف 

توان در همین سخنان یوسف انصاری و درمان ادبیات معاصر ایران شده و نمودش را میبی

 ام در خصوص سخن وولفقولی دید که از هوشنگ گلشیری آورده است. در ادامۀ نوشتهنقل

 اینگونه نوشتم:

چیزی  دهدیواقعیت قرار م واژه الی که وولف جلوِمعنای عالمت سؤ

جامعه  ۀتغییرات به وقوع پیوسته در عرص ۀجز این نیست که او با مشاهد

نوینی که او  یهاو نه برعکس. فرمبود مد نظر خود رسیده  یهابه فرم

مدرن بودند که  یاداده در جامعهخلق کرد حاصل تغییرات اجتماعی رخ

پس  ها را انعکاس داد.آن شدیادبی پیشین نم یهاه از فرمدیگر با استفاد

ای جوی صرف بروگفت که برخالف نظر گلشیری، این جست توانیم

 هایسینییافتن فرم و تکنیک نبود که وولف را، که خود یکی از تئور

از  طراز اول کرد، بلکه پیش اییسندهادبیات مدرنیستی بود، بدل به نو

                                                           

 .۶3وبسایت ادبیات اقلیت، ص ، ۲هوشنگ گلشیری و فرمالیسم روسی جنانی، حسام، .  ۶
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اجتماع و غور و بررسی تغییرات به وقوع  مشاهده تر از آن،آن و مهم

 ۶پیوسته در بستر جامعه بود. 

خوانند، نوعی حسن تعبیر می« ناهمزمانی»و « همزمانی»آنچه گلشیری و به تبع او انصاری، 

 پریشی بودند کهاو نه تنها گرفتار زمان بوف کورِاست. هدایت و  ۲«پریشیزمان»برای واژۀ 

پریشی کردند. معنای آنچه که وار، دچار این زماناز خود را نیز، ویروسادبیات فارسی پس 

نامید، « تحوالت اجتماعی»توان با نگاهی درزمانی خواند و آن را میمی« واقعیت»وولف 

آور غزلش وادار بیت گریههمانی است که نفهمیدنش یوسف انصاری را به سرودن شاه

 .«شتندا یتیاهم چندان یفارس زبان در کور بوف یخیتار تیوضع تیهدا یبرا»کند: می

حقیقتی در این مورد وجود دارد که تاکنون بارها و بارها گفته شده و به همان نسبت کسانی 

ه زبانی اند. این حقیقت بتوجهی نشان دادهمانند یوسف انصاری، که کم هم نیستند، به آن بی

ن، چه ساختاری و چه معنایی، از متن و بطن در کلیت آ ادبیات،»و مختصر این است که:  ساده

اشد، البته گونه باین« باید»به تعبیر دیگر، « آید، نه برعکس.جامعه و تحوالت آن بیرون می

چنانچه فکر و فهم ادیبان یک جامعه گرفتار اِعوِجاج نشده باشد. متأسفانه، همین اعوجاج 

تباه ن ادبیات ایران و جهان به اشفکری است که هوشنگ گلشیری را در خصوص ناهمزمانی بی

 بوف کورما در زمان چاپ « نویسیداستان دارایی»کشاند و آن را ناشی از نقصان در می

                                                           

 .۲۲همان مأخذ. ص جنانی، . ۶

۲. anachronism 
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گلشیری به نوعی به هدف زده است، اما نه به مرکز آن، بلکه به  کند. البته،معرفی می

 ته است.خطا رفتوان گفت تیرش به ای که میقدر حاشیهترین قسمت سیبل، آنایحاشیه

 کردروی از ناشی اروپایی مدرن ادبیات و ایران نوین ادبیات بین فاصلۀ نامیدن «فقر»

 نامید، فقر نتوانمی را وضعیتی چنین وگرنه است انصاری و گلشیری روانهدنباله و ایمقایسه

ایرانی  ی نویننویسدلیل اصلی فقر در دارایی داستان نامید. «طبیعی وضعیت» را آن باید بلکه

بین این ادبیات و ادبیات نوین غرب، این بود که تطورات جامعۀ ایرانی « ناهمزمانی»و بالطبع 

بدل به موتور محرکۀ خلق ادبیات مدرن « به صورت طبیعی»ای نبود که در آن زمان به گونه

 را نوشت، بیشتر مناسب بوف کورجامعۀ ایرانی در زمانی که صادق هدایت « واقعیت»شود. 

 نه عدی،س گلستان سبک به هاییحکایت بسا چه و بود «یاجتماع نیمضام با یپاورق»ان هم

ست اش نیز مدرن ااگر کسی رمان مدرن بنویسد، لزوماً بدین معنا نیست که جامعه مدرن. رمان

گیر، تجربه کرده است )یکی از مشکالت ای وسیع و همهرا، در گستره« بحران مدرنیته»و 

و « نیتهمدر»، «مدرنیزاسیون»ها فرق بین معاصر ایران این است که هنوز خیلیبزرگ ادبیات 

طور که از یادداشت احتمال فراوان یوسف انصاری نیز، آندانند و بهرا نمی« مدرنیسم»

 ایران، انِ زم آن اجتماعی اوضاع طبیعی محصولآید، یکی از آنهاست(. اش برمیاینستاگرامی

 یمعرف «یرانیا یهاگونهرمان نیاول» را آنها انصاری یوسف خود که است ادبی تولیداتی

 ینا چون داد، خرج به احتیاط قدری باید هم هاهمین خواندن «طبیعی» در که بماند کند.می
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 هن بودند، اروپا نوزده و هیجده قرن هایرمان از ناشیانه پرداریکپی نوعی اغلب نیز کارها

 روزگار. آن در «ایرانی جامعۀ» تطورات و تتحوال در عمیق بررسی و غور حاصل

 یا کی اعتقادات و افکار در تحول وقوع «اجتماعی تحوالت» از مقصود که کرد دقت باید

 در تر،گبزر ایجامعه گسترۀ در تحول بلکه نیست، «روشنفکر» معدودی تعداد یا سه یا دو

 قیقتح این پذیرش چرا نیست معلوم است. نظر مد قاره، یک حتا یا کشور، یک اندازۀ و حد

 از مدام و کنند هضم را آن توانندنمی که است سخت قدراین انصاری و گلشیری امثال برای

 گهوشن و انصاری یوسف بگوییم که است این مثل کنند.می عبور )عامدانه؟( کنارش

 واقعاً؟ است گونهاین فهمند.نمی را ۲+۲=۴ معنای آنها امثال و گلشیری

، چون «مرور»گویم خوب است برای روشن شدن مطلب، مثالی را با هم مرور کنیم. می

اند. اما مطمئنم که قاطبۀ خوانندگان این وجیزه به چند و چون قضیۀ تحت بررسی کامالً آگاه

 از طرفی، علم داشتن به چیزی لزوماً به معنای عامل بودن به آن علم نیست.

 در« جریان سیال ذهن»علمی و اجتماعی ظهور تکنیک های در تالش برای فهم بنیان 

ادبیات مدرنیستی، بتس استفنز، به نقل از دیوید دایچس )محقق شهیر اسکاتلندی که به خاطر 

های هنر و ادبیات و علوم اجتماعی نشان عالی امپراطوری بریتانیا را دریافت خدماتش در حوزه

 نویسد:چنین می کرد(

ها به سمت دور شدن از ه تغییر ارزشگوید کدایچس چنین می

اخالقیات و سرزندگی اجتماعی بود، چراکه جامعه به مرز فروپاشی 
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نویس، متوجه این پرسش شد که چگونه باید رسیده بود. از این رو، رمان

خودش و طبیعت ذهنش و نحوۀ ضبط ذهنی دنیای بیرونی را ابراز کند. 

هایی روی بیاورد که نویس مجبور شد به تکنیکمتعاقباً، رمان

 ۶موضوعات جدید را برای مخاطب خود قابل خواندن کند. 

 و روپاا قارۀ دو تاریخی مقطع آن در که اجتماعی، گستردۀ فروپاشی این بحبوحۀ در آنچه

 تیارشاناخ در شایانی کمک و داد نشان نویسانرمان به را راه بود، کرده خود درگیر را آمریکا

 حوزه این در فروید که بود مفاهیمی مشخصاً  و روانشناسی حوزۀ در نوین تحقیقات گذاشت،

 است: گونهاین دایچس از نقل به استفنز سخن ادامۀ کرد. ابداع

 هک هاییتکنیک ابداع در روانکاوی، یا روانشناسی، حوزۀ کشفیات

 گذاشت. فراوانی تأثیر بردندمی کار به گرآزمایش هایرئالیست

 خود روان و ذهن فهم برای که رسیدند نتیجه این به نویسندگان

 خود ذهنی هایواکنش منظم بندیزمان یا ایستا هایتعریف به توانندنمی

 هایکنشوا ضبط برای که آمد عمل به کاشف عوض، در کنند. اکتفا

                                                           

۶. Stephens, E. Delores Betts, "The stream of consciousness technique in the novels 

of James Joyce" (۶3۱۲). ETD Collection for AUC Robert W. Woodruff Library. Paper 

۲۱۱۱. P ۱. 
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 هنذ سیال جریان تکنیک است. الزم روان از پویا تعریفی ذهن، سیال

 ۶ بود. نویسانرمان مسئلۀ این حل برای پاسخ بهترین

 نویسد:می چنین دیگری محقق مورد همین در

 ماا برانگیزند،بحث هم هنوز فروید هایایده قرن، یک تقریباً  از پس

 به معه،جا و خود به آنها نگرش نحوۀ و مردم بر او نظریۀ بنیادین تأثیرات

 مفهوم طبیعتاً است. انکارناپذیر اول، جهانی جنگ از پس خصوص

 کردمی تالش که مدرنیسم، نوپای جنبش بر شگرفی تأثیر روانکاوری

 و سلدبگ روشنگری عصر بینانهخوش هنرِ  و فلسفه با را خود پیوندهای

 ول[ا جهانی جنگ از ]پس گذاشت. جای بر کند، تأسیس را خود فلسفه

 رد گرفت. نظر در طبیعی جهان عقالنی ارباب شدنمی دیگر را انسان

 از مملو و طلبلذت و آشفته نظامی انسان، که شد معلوم ،عوض

 خود گرویران و جنسی متضاد قطب دو بین که است روانی هایانرژی

 ،است خود کنترل به قادر سختی به حتا که موجودی است؛ نوسان در

 ۲ بیرونی. جهان به برسد چه

                                                           

۶. Ibid, pp ۱-۴. 

۲. Kilk, Eeva. A river of thought: The Use of Stream of Consciousness 

in Two Essential Modernist Novels, Akureyri: University of Akureyri, ۲۲۶۱. P ۴. 
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 نگونهای مدرنیته بحران عنوان تحت دیگری تحقیقی اثر در هابحث این تمام با مرتبط

 خوانیم:می

 بیچهارچو که است این مدرنیستی ایمکاشفه صناعات اصلی کارکرد

-اجتماعی حس و بحران مفهوم بین مستحکم رابطه فهم برای مفید

 سلیتسل صورت به مدرنیته اگر دهد.می دست به بیگانگی تاریخی

 یزندگ خصیصه که رودمی شمار به تهدیدآمیز هاییپدیده از آوردلهره

 به است ممکن نیز بحران حس که بود خواهد واضح آنگاه اند،مدرن

 زندگی یا شهرنشینی انگاری، شئ مانند مدرنیستی مهم هایمضمون

 فزاینده شدر با مدرنیته تجربه باشد... مرتبط صنعتی جامعه در مکانیکی

-آنگلو هایمدرنیست از بسیاری است... تنیده درهم تکنولوژی

 نگران خواندمی «ماشین عصر» نیچه که آنچه خطر مورد در آمریکایی

 ۶ بودند.

 ،«اخالقیات از شدن دور» ،«اجتماعی فروپاشی» ،«دلهره» ،«بحران» ،«جهانی جنگ»

 ،«بیگانگی حس» ،«صنعتی جامعۀ» ،«مکانیکی زندگی» ،«شهرنشینی» ،«اریانگشیء»

 ،«روشنگری عصر» ،«مدرن زندگی خصیصۀ» ،«مدرن عصر تهدیدآمیز هایپدیده»

                                                           

۶. Nabholz, Ann-Catherine. The crisis of modernity: culture, nature, and the 

modernist yearning for authenticity. Basel: University of Basel, Faculty of 

Humanities and Social Sciences. ۲۲۲۴. P ۶۲. 
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 نسانا زندگی عصر، آن در یعنی هاپدیده و مفاهیم این تمام «.ماشین عصر» و ،«فرویدیسم»

 که بود شده دیبنیا تحرک و تحول چیدگی،پی فروپاشی، نوعی گرفتار آمریکایی و اروپایی

 بیستم، قرن ابتدای در» رو همین از و بود آن فاقد ویکتوریایی ایستای و آرام سرراست، جهان

 را، گراواقع سنتیِ رمان وولف ویرجینا و مان پروست، جویس، مانند مدرنیست نویسندگان

 جدید هایربهتج و نوین اقعیتو ثباتیبی و هاپیچیدگی ضبط برای الزم توانایی فاقد چون

 هنرمندان هک بود هاییپاسخ از یکی ذهن سیال جریان تکنیک متعاقباً، ۶«کردند. رد بود، انسانی

 در آنها برای پاسخی یافتن و هاپیچیدگی و هابحران این کردن منعکس جهت در مدرنیست

 فلسفه و نگفره و تاریخ و جامعه از بعد فرم، و تکنیک یعنی این و گرفتند کار به خود آثار

از همین روست که، حداقل برای من، این جمله کوتاه و فتواگونۀ  آن. از قبل نه گیرندمی قرار

ن سخن ممکن، معناتریمعنا، چه بسا بی، سخنی بی«تکنیک وسیلۀ کشف است»گلشیری که 

وجه متکند. از طرفی، از آنچه که در مورد تکنیک جریان سیال ذهن گفته شد، جلوه می

شویم که این تکنیک صرفاً سازندۀ فرم کارهای مدرنیستی نبود و خود این تکنیک حامل می

هوشنگ »که در نوعی فلسفۀ زندگی و در نتیجه محتوا و بار معنایی بود. و این نکته، چنان

 ترین اشتباه تئوریکنیز بارها بر آن تأکید کردم، مهم« (۲( و )۶گلشیری وفرمالیسم روسی )

شود، یعنی جدایی انداختن بین فرم و محتوا. از این رو، یقین دارم میگلشیری را به ما یادآور 

                                                           

۶ Vizcaíno, María. The Waters of the Mind: Rhetorical Patterns of Fluidity in Woolf, 

William James, Bergson and Freud. Cordoba: University of Cordoba, ۲۲۲1. P ۶. 

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-1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%A7/
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او بپرسیم،  را از« تکنیک وسیلۀ کشف است»اکنون گلشیری را احضار کنیم و معنای اگر هم

 ای در این خصوص به ما بدهد.کنندهخودش هم نتواند پاسخ قانع

 زا یک کدام با دقیقاً ت،زیسمی آن در هدایت صادق که عصری «ایرانی انسان» باری،

 بود؟ رفتهگ قرار آنها از یک کدام تأثیر تحت یا بود، آشنا فوق تاریخی هایپدیده و مفاهیم

 و ودمعد افراد تنها توانیمنمی کنیم،می صحبت تحول از وقتی کنم،می تکرار دوباره

 سطحی در ار عهجام باید تحوالت این باشیم. داشته نظر مد را خاص طبقه یک یا شمار،انگشت

 جامعه در «حرانب حس» نوعی ایجاد به منجر که نحوی به کنند، متأثر گسترده و فراگیر بسیار

 درگیر تحوالت این با «اجتماع از عضوی» عنوان به مدرن عصر در غربی هنرمندان شوند.

 بود هداد رارق تأثیر تحت یکسان را غربی هنرمند و جامعه تحوالت، آن دیگر، تعبیر به بودند.

 وضعیت اما بودند، کرده تجربه را بحران حس آن هنرمندان، هم و مردم هم رو، این از و

 بود. یهشب خود اجتماع و عصر و مردم از دورافتاده جذامی بیمار یک به بیشتر هدایت صادق

 از دیگر یبسیار نیز و کور بوف بوطیقای کتاب در نیکبخت محمود که آنچه از المثل،فی

 که البیانق و فروید با هدایت که دانیممی اند،گفته آثارشان در کور بوف ناقدان و شارحان

 هب هم و اروپا در ساله چندین حضور دلیل به هم بود، آورده وجود به روانشناسی علم در او

 کور وفب ارشنگ در نیز فرویدی روانشناسی اصول از و بود آشنا اش،شخصی مطالعات خاطر

 هایجلوه ایرس یا فرویدیسم با «نفرهتک» آشناییِ این که است واضح اما بود، کرده استفاده

 در هک «زخمی» یعنی، این و نیست کافی جامعه یک در مدرن ادبیات خلق برای مدرنیسم
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 کرۀپی بر که نیست زخمی تراشد،می و خوردمی «انزوا» در خوره مثل را راوی روح کور بوف

 باشد. آمده فرود نیز «ایرانی جامعه» وحیر

 اثری رینتارزشکم بسا چه و است ارزشکم اثری قطعاً کور بوف فوق، اظهارات بر مبتنی

 در هک مدرنیستی آثار خالف بر چون، است، شده خلق ایران معاصر داستانی ادبیات در که

 از و ردکنمی برقرار آن التتحو و خود جامعۀ و مردم با نسبتی شد، آفریده آمریکا و اروپا

 این و کرد پریشیمکان حتا و پریشیزمان دچار شدیداً را خود از پس ادبیات رو، همین

 نیست: کور بوف مختص تنها ایران معاصر ادبیات در خصیصه

 غالمحسین اثر «ورزیل هایدست به چوب» نمایشنامۀ مثال، عنوان به

 ییک که است یونسکو اوژن ثرا «هاکرگدن» نمایشنامۀ از ملهم ساعدی

 گذاریهپای زمانی مکتب این است. «ابزورد» مکتب برجستۀ نمایندگان از

 شده آغاز صنعت ناهماهنگ هجوم برابر در اروپایی انسان مسخ که شد

 اما دهد. نشان را وجود و هستی کامل بیهودگی خواستمی و بود

 ارزهمب و اجتماعی انتقاد که نوشتمی ایران در زمانی ساعدی غالمحسین

 رفتیم شمار به ایران ادبیات بنیادین اصول از یکی حاکمه دستگاه با

 عتیصن کشوری هم ایران و گرایان(بیهودگی اهداف مقابل نقطۀ )دقیقاً

 ندباش شده مسخ صنعت هجوم برابر در غرب مردم همانند مردمش تا نبود

 گذاشته غرب دممر بر دوم )جهانی( اروپایی جنگ که هم را تأثیری و
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 و هادرگیری و منش دارای ایرانی انسان نه حاال نداشت. ایرانیان بر بود،

 مجموع در )و فرانسوی انسان روانی و فرهنگی و اجتماعی مشکالت

 جامعۀ همچون هاییویژگی و ساختار دارای ایران جامعۀ نه و بود غربی(

 ادمتض اغلب و فاوتمت کامالً جامعه دو هر در هاارزش بنابراین، فرانسه.

 زندگی برای که هستند عواملی هاارزش و هستند( هم )هنوز بودند

 خارجی وجود ایجامعه هیچ ها،ارزش این بدون شوند.می آفریده

 وطمرب هم به هاارزش این پود و تار وسیله به افراد چراکه داشت، نخواهد

 که کنید تصور اکنون دهند.می تشکیل را زنده اجتماع یک و شوندمی

 به» محتوای و «ابزورد» شکل با «ورزیل هایدست به چوب» نمایشنامۀ

 هایارزش ایرانی، انسان دربارۀ توانستهمی چگونه انتقادی «اصطالح

 در که باشد قرار اگر کند. وگوگفت ایرانی مشکالت و اندیشه و ایرانی

 جامعه مورد در و ایرانیان برای و ایران در که – ایرانی اینویسنده اثر

 که و چه برای پس باشد، نداشته وجود هانیا – شودمی نوشته ایران

 دوره؛ آن ادبیات از است اینمونه این دارد؟ سودی چه و شودمی نوشته

 جهانی از یکسره محتوا، لحاظ از چه و شکل لحاظ از چه که ادبیاتی

 ۶ بود. آمده دیگر

                                                           

 .۱۲ص  ،۴3 ، شماره۶۱11، مجله ادبیات داستانی، زمستان "معاصر ایران و تراژدی هویتادبیات " ، سیامک،وکیلی.  ۶
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 کند،می وادار را انصاری یوسف که است تاریخی مکان و زمان از صحیح درک عدم همین

 اعدیس مورد در نفهمد، درستیبه را معنایشان هم خودش شاید که نارسا و گنگ کلماتی با

 که: بگوید چنین

 ۀجامع یعنی مدرن، ۀنویسند یک عنوان به روستا، از ساعدی تعریف

 همین ایبر و کندمی حرکت باز ۀجامع سمت به که ایبسته ۀجامع بسته،

 د؛کنمی ظهور ساعدی آثار در کشور یک ]کذا[ غالب در روستا ناگهان

 اهاروست بیل عزاداران و کلیدر چاپ از بعد سال چهل .بیل عزاداران مثال

 دولت تعریف امروز و کندمی تغییر سرعت به روستا مردم روابط و

 از ساعدی تعریف ولی است خاص یادوره مختص روستا از آبادی

 .رسدیم نظر به تردقیق روستا

 وستانشینر زیستی شرایط و ایرانی روستای «دقیق تعریف» کردن متمایز در انصاری سخنان

 حقیقتاً (آبادیدولت تعریف )یعنی هاهمین «نادقیق تعریف» از ساعدی( تعریف )یعنی ایرانی

 او. تئوریک شدید عفض از است دیگر اینشانه و انگیزحیرت

 هنوز و) نبودند مدرنیستی، تعریف با باز، جامعۀ مصداق هم شهرهایش حتا که کشوری در

 نماد را وستار مدرنیستی، - اروپایی ادبیات از تقلیدی رویکردی با ای،نویسنده نیستند(، هم

 گرفتن رارق یعنی این و است باز جامعۀ سوی به حرکت حال در که کرده معرفی ایبسته جامعۀ

 زیست نحوۀ مورد در توهم نوعی واقع، در مدرنیته. حس کردن تجربه و مدرن شرایط در
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 روردهپ خود پریشمکان و پریشزمان ذهن در ساعدی که مدرن شرایط در ایرانی روستانشین

 و هاتانداس از برخی بستر جامعۀ یعنی روستا، از دقیق تعریف به بدل انصاری برای بود،

 دیساع کارهای روستایی جامعۀ که است این تروحشتناک شود.می ساعدی هاینمایشنامه

 ایران شورک تصویر باید خواننده منِ و کند بازی هم را کشور یک نقش وار،تمثیل است، قرار

 و پریشیزمان نوعی از ناشی را مدرنیستی توهم این تواننمی آیا ببینم. آن در نیز را

 گاننویسند از یکی را ساعدی که اری،انص آیا و ؟دانست ساعدی تفکر در پریشیمکان

 ت؟نیس هاپریشیمکان و هاپریشیزمان همین گرفتار داند،می ما ادبیات تاریخ بزرگ

 الحاصط به جناح خروجی چه فارسی، معاصر داستانی ادبیات خروجی که ندارد تعجبی

 تأثیر رینتکم تاکنون نامد،می مدرن را خود که جناحش آن چه اش،سوسیالیستی -رئالیستی

 است. ودهب مواجه خواننده کمبود مشکل با همواره بالطبع و است گذاشته ایرانی جامعۀ بر را

 خارجی وجود ایرانی جامعۀ در عمالً  که است اندیشیده چیزی به و نوشته چیزی از ادبیات این

 وضوحبه داد رخ آن از بعد هایسال و ۱1 سال در که آنچه ندارد. هم هنوز و نداشت تاریخی و

 و تنداش آن از درکی هیچ ایرانی جامعه که است رفته راهی به ادبیات این که دهدمی نشان

 ندارد. هم هنوز

 برای نوین ایفلسفه گرفت تصمیم مدرنیسم هنری جنبش پیدایش اوان در غربی انسان اگر 

 نریه و فلسفی فکری، میراث سال صد چند با آنکه جز نداشت راهی کند، پا و دست خود

 چین ای ایران از البته، صد میراث، این و شود گالویز آن از قبل دوران حتا و روشنگری عصر
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 بحران یک وقوع نتیجۀ درگیری، این بود. نشده وارد آمریکا یا اروپا به بیسائو گینه یا

 که بود یفلسف هایپرسش از انبوهی نسبت، همان به و عمیق و اصیل بومی، شناختیمعرفت

 انسان» بود. کرده خود مشغولدل آمریکایی و اروپایی کشورهای در را مدرن رعص انسان

 امثال و گلشیری هوشنگ و ساعدی غالمحسین و صادقی بهرام و هدایت صادق عصر «ایرانی

 فراگیر و گسترده طور به را او زندگی هاییپرسش چنین و بحرانی چنین وقوع آیا چطور؟ آنها

 به هک بود غرب در اجتماعی فلسفی، فکری، تحوالت همین بود؟ داده قرار الشعاعتحت

گر م کرد. طلب هنری آثار ارائۀ در را جدید هایفرم و هاتکنیک و شد منجر «ادبی تحوالت»

شود در خأل فکری و تاریخی و فلسفی، به صورت خودکار، تکنیکی ابداع کرد که با می

فاً قشری محدود را درگیر کرده است، گیر آن، و نه تحوالتی که صرجامعه و تحوالت همه

ونه باشد، و این گگر تحوالت اجتماعی است، یعنی باید ایننسبتی بیابد؟ ادبیات، چشم نظاره

یعنی  گر،گیر تاریخی آن است که به عملکرد خالقانۀ این چشم نظارهجامعه و تحوالت همه

ک جریان بخشد. تکنیفعلیت می وجه منشورگونۀ آن، هم در تولید ساختار و هم در تولید معنا،

، یا برخی کرد. ربط این تکنیکسیال ذهن ربط وثیقی به تحوالت زندگی انسان غربی پیدا می

امروزه ربط  های ادبیات مدرنیستی، به تحوالت زندگی انسان ایرانی چه بود؟دیگر از تکنیک

ه امروز در اند که تا بیهایی اساسها پرسشیناها به زندگی انسان ایرانی چیست؟ این تکنیک

ه و اند کسی به آنها توجهی نکرداند، یا اگر پرسیده شدهادبیات معاصر ایران پرسیده نشده

 گویی به آنها نبوده است.بالطبع کسی نیز در پی پاسخ
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 مدرنیسم اساسی و مهم بسیار جنبۀ این به انصاری، یوسف او دنبال به و گلشیری هوشنگ

 یاریبس و انصاری یوسف اشمعنوی شاگرد و گلشیری هوشنگ ذهن در اند.توجهبی کامالً

 اروپاییان چون هک افتاده جا گونهاین مسئله فارسی، ادبیات امروز و دیروز دستان به قلم از دیگر

 حولت این هدایت صادق کورِ بوف چون و داشتیممی باید هم ما پس داشتند، ادبی تحوالت

 را آمریکا و اروپا و ما نوین ادبیات بین «توجه قابل فاصلۀ» و گذاشت، اختیارمان در را

 سفیو دالیل، همین به است. مقدس بسا چه و باارزش کوری، بوف ادبیات پس برداشت،

 .«دباش اعتنایب جهان یادب تحوالت به نسبت توانستینم تیهدا» که: گویدمی چنین انصاری

 کریف منظومۀ در اش،ایرانی چه و غیرایرانی نوع از چه ،«اجتماعی تحوالت» بینیم،می کهچنان

 نظر از ،است معلوم که طوراین کند.نمی اشغال را فضایی وجه هیچ به انصاری وسیع چنداننه

 پیش سخنش در که قدر چه هر را، او که است خأل همین و آیدمی بیرون خأل از ادبیات او

 کند.می گرفتار خودش هایاستدالل تلۀ در بیشتر رود،می

 شودیم منتشر یزمان کور بوف» گوید:می که وقتی انصاری یوسف نظر مورد «ضرورت»

 بیرون یایران جامعۀ بطن و متن از که نیست اجتماعی تاریخی، ضرورتی ،«داشت ضرورت که

 ایرانی جامعۀ اب مرتبط که شناختیمعرفت اصیل هایپرسش از ضرورتی چنین نیز، باشد. آمده

 این است. هنشد ناشی باشند، آن فلسفی و تاریخی و دینی و فرهنگی و فکری ساختارهای و

 هوشنگ و هدایت صادق اش،ادبی اسالف برای او، از پیش و انصاری یوسف برای ضرورت
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 جهانی یاثر را کور بوف انصاری است. «رویدنباله و تقلید ضرورت» حقیقت، در گلشیری،

 که: داندنمی اما داند،می

 که نیست شک است. بسیار حرف «شدن جهانی» و «بودن جهانی» در

 و الهک و کفش با باید کس هر اما شد، همگام جهانی دانش با باید

 بیاتاد بدبختانه و بپیماید، را راه این خویش توشۀ و عصا

 کفش و انگلیسی کاله و فرانسوی عصای با تاکنون ما معاصر

 هااین از کدامهیچ چون و پیموده را راه این شورویایی

 عقب دیگران از و زده لنگ همیشه نبوده، اندازه و مناسب

 و ریزیم دور را هاعاریه این همۀ که است بهتر است. مانده

 صلیا هویت پی در و خویش عصای و کاله و کفش دنبال به

 اچر ...بپردازیم وجوجست به ایران خود فرهنگ در خویش،

 و فرهنگ و پسند آغاز، در کتابی هر چاپ برای اروپایی ناشران

 دپسن که را هرچه ما ناشران اما گیرند،می نظر در را مردمشان هایخواسته

 رفق» نسبت آنان به نخواند کسی اگر و کنندمی چاپ است خودشان

 چرا سرانجام و دهندمی «کتابخوانی فرهنگ نداشتن» و «فرهنگی

 اعیاجتم و ادبی روشنفکران و کنندمی دفاع خویش هویت از اروپاییان

 و جست» شود:می خالصه واژه دو در اینها همه جهانی؟ هویت از ما

 ایتازه هویت جوی و جست به مشروطه آغاز از ما پدران !» تیهو یجو
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 که است این ماست میراث آنچه امروز اما درنوردیدند، را هاعرصه همه

 بسیاری هنوز ایم.داده دست از راه این در هم را خویش اصلی هویت ما

 آن و هستند آن به رسیدن راه به چشم ما اجتماعی و ادبی روشنفکران از

 کنند.می اشمعنی جهان با شدن همگام و خوانندمی «جهانی هویت» را

 حفظ با جهانی مسائل در فعال شرکت یعنی جهانی هویت آنکه حال

 آیا کرد: طرح را هاییپرسش توانمی اکنون خویش... اصلی هویت

 عاصرم ادبیات آیا کرد؟ نفی را ملی هویت باید جهانی هویت یافتن برای

 ودخ درباره ملت، یک عنوان به ما، اساسی هایسشپر پاسخگوی ایران

 ما فرهنگی و اخالقی و روانی و اجتماعی مشکالت و ما زندگی و ما

 برای تیدرس پاسخ توانمی سختی به شد، گفته آنچه با باشد؟ تواندمی

 خود لیم و بومی هویت که روشنفکرانی و ادبیات یافت... پرسش دو این

 هویت از توانندمی چگونه کنند،می نفی ار آن حتی و شناسندنمی را

 من از ]تأکید یابند؟ دست آن به و باشند داشته درستی برداشت جهانی

 ۶ است.[

 هواپیما ای کشتی بر سوار و کند اخذ جایی از را آن کسی که نیست وارداتی موز مدرن ادبیات

 یبیهوش» جز چیزی خواندمی «هدایت هوش» انصاری یوسف آنچه بیاورد. ایران به قطار یا

                                                           

 ۱۴-۱۱صص ، همان مأخذ، وکیلی.  ۶



www.aghalliat.com  نیست / حسام جنانی وارداتی موز مدرن ادبیات  

29 
 

 ردک خواهم ثابت بعداً )که اشادبی دانش کنار در اگر هدایت صادق نیست. «کنندهگمراه

 وجه چهی به داشت، نیز تاریخی و فلسفی و ادبی درک و فهم ایذره نبوده( زیاد هم آنقدرها

 فارسی انیداست ادبیات رشد «طبیعی سیر» اثر این چون کرد،نمی خلق را کور بوف مانند اثری

 ترینبزرگ به بدل انصاری، تصور خالف بر و دلیل، همین به دقیقاً  و کرد مختل را

 مرتبه کی انصاری یوسف که همینجاست و است شده نیز فارسی معاصر ادبیات گرسرکوب

 د:شومی گرفتار خود هایاستدالل تله در دیگر

 ازدهش اعتناستیب یفارس رمان ریس به و است الل دریکل که قدرهمان

 دیشا و شودیم خلق کور بوف مخصوصاً و یفارس رمان دل از احتجاب

 وفب نگاه دامن در یرشدگیاس نیهم را آن به یانتقاد نگاه تنها بتوان

 هنوز است تیاهمیب کور بوف دیگویم که یکس ...ستدان یکور

 شود.می متفاوت جاهمین کلیدر مسئله ...فهمدینم اتیادب از یزیچ

 اکثر و کلیدر شد گفتگو وارد بارها کور بوف با توانمی که همانقدر

 ..اند.بسته را گووگفت مسیر آبادیدولت محمود آثار

 قضن را خود دفعات به و آشکارا اینچنین خط، چند در تنها شخصی، که است جالب واقعاً

 زیر از اثر این با دخو گفتگوی در نتوانسته یعنی شده، کوری بوف نگاه «اسیر» که کسی کند.

 «گفتگو» معنای «اسیرشدگی» کجای اصالً و نشود. آن «نگاه» مقهور تا بیاید بیرون آن سایه

 باشد، اشنوشته در او صحیح ارزیابی تنها شاید که انصاری، گفته این در کور فبو دهد؟می



www.aghalliat.com  نیست / حسام جنانی وارداتی موز مدرن ادبیات  

31 
 

 گویا که اثر، این صاحب و احتجاب شازده که وقتی زندانی. احتجابشازده و است بانزندان

 خود ندنتوان بیاوریم، حساب به ایران معاصر ادبیات اول درجه نویسندگان زمره در را او باید

 است. معلوم نهاآ نویسندگان و آثار باقی تکلیف دیگر بکشند، بیرون کور بوف سایه زیر از را

 را او توانینم و است استثناء یک کور بوف مقابل در او نیمه و نصفه ایستادن و براهنی رضا

 مخرب اثر رد باید را کور بوف اهمیت منظر، این از دانست. نویسندگان از کثیری خیل نماینده

 ست.ا آن فاقد عمالً که چیزی اش،تاریخی ارزش در نه کرد جستجو سیفار ادبیات بر آن

 هدایتی ادقص و کوری بوف افکار از تقلید به گهگاه نیز ما نویسانداستان مرگ حتی امروزه

 بیشتر؟ این از گریسرکوب خورد.می رقم

 تأکید مه آن و است کرده مختل را «فارسی رمان» رشد سیر نیز دیگر ایجنبه از کور بوف

 هاستشخصیت زندگی «آنی لحظات» و درونی حاالت و ذهنی حیات بر بیمارگونه و افراطی

 بنویسم. نیز خصوص این در دیگر اینوشته در کرد خواهم سعی المقدورحتی که

 به است. نشده شروع هنوز هدایت صادق با اما نشده، تمام گلشیری هوشنگ با کارم من

 همین به فرصت این در نوشت. خواهم مفصل خاندانش و کورش بوف او، مورد در زودی

 ایران، معاصر ادبیات در کورش بوف و هدایت صادق ظهور که کنممی بسنده مختصر

 ایرانی انانس روان و ذهن و ایرانی تاریخنگاری ایران، تاریخ در بود عظیمی دستکاری محصول

 بود. اشاصلی آغازگران از یکی هدایت خاندان قضا از که
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 دجبه نکردم. بیان او خاندان یا هدایت صادق با دشمنی و کینه روی از را فوق نانسخ

 قیقد شناخت آوردن دست به هنرمند، زندگی زمانه و زمینه از شناخت حصول بدون معتقدم

 و انهفرز هم» کند:می تصریح براهنی که همانطور است. غیرممکن بسا چه و سخت او هنر از

 این از ۶«دارد. تام ضرورت هدایت درک برای هدایت خانواده درک که اندگفته جاللی هم

 به خیری سیرهاتف اینگونه از معتقدم و امبوده بدبین گرایانهمتن مطلقاً  تفسیرهای به همواره رو،

 است. نیکبخت محمود مانند گرایانیمتن باور که آنقدر نه رسد،نمی ادبیات و هنر

 دربیاورد، بودن مدرن ادای نامدرن، جامعه یک در واهدخمی چون ایرانی نویسنده باری،

 عمالً  ده،نویسن این نگاه نوع خاطر به که خود، جامعه با جویینسبت جای به است مجبور مدام

 مدرن اصطالح به کورِ بوف و هدایت صادق با عقب، به نگاه با ندارد، وجود آن برای امکانی

 مدرن کلش این به مگر تا شود آن با گفتگو وارد انصاری، قول به یا کند، برقرار نسبت او

 با آنهم مدرنیسم، پدیده به بیمارگونه شیفتگی نوعی یعنی این و برساند اثبات به را خود بودن

 هن حیات طی ایران معاصر ادبیات که الزم، اجتماعی هایبنیان بدون آنهم سطحی، درکی

 ورک بوف همان ما داستانی ادبیات در نیز ششروع نقطه و بوده گرفتارش درازش چندان

 نیز ایران معاصر داستانی ادبیات اصلی ارجاع نقطه به بدل بدبختانه، شروع، نقطه این است.

 شدیداً ،احتجاب شازده همان جمله از جدی، اصطالح به کارهای از بسیاری و است شده

 گوید:می چنین انصاری که روست همین از اند.بوده آن تأثیر تحت

                                                           

 .۶۴، ص ۶۱13 ،۶۲و  ۶۶و  ۶۲مجله بایا، شماره  "بازنویسی بوف کور،"براهنی، رضا، .  ۶
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 دهم نشان مبتوان تا کنم مشخص کور بوف با را خودم تیوضع دیبا کارتازه سندهینو من

 از یعنی لهفاص نیا در یول نه ای دارم گفتن یبرا یحرف یسینورمان در سال هشتاد از بعد

 دهش منتشر یادیز مهم یهارمان رانیا در شده منتشر رمان نیآخر تا کور بوف انتشار

 .هستند جهان اتیادب با کور بوف یهمزمان و تیهدا هوش ونیمد یهمگ که است

 بستر عهجام با دیگران و خودش آثار که نیست مهم انصاری برای رسد،می نظر به که اینطور

 «خود جامعه اب همزمانی» او برای دیگر، تعبیر به نه. یا کنندمی برقرار رابطه شانگیریشکل

 البج است. ترمهم مراتب به او برای کور بوف با کردن برقرار رابطه ندارد. اعراب از محلی

 که همیدف خواهیم آنگاه کنیم، استفاده هایشاستدالل در انصاری منطق از اگر که جاستاین

 از فصلم آینده در و هست واقعاً که آنچه )یعنی اروپایی ادبیات از تقلید جز نیز کور بوف

 هایتداللاس دام در را او توانیممی هم باز ترتیب بدین و نیست دیگری چیز گفت( خواهم آن

 کنید: دقت کنیم. اسیر خودش

 اتیباد از میداشت ما هنوز شدینم منتشر قبل سال هشتاد کور بوف اگر

 با زین دریکل همچون یآثار ...میکردیم دیتقل اروپا شیپ سال صدیس

 از توجه قابل یافاصله با و فرم در بالزاک از ساله ستیدو یافاصله

 .گردانندیبرم عقب به را ما یستیالیسوس سمیرئال مکتب سندگانینو

 است. لیدتق نوعی حال هر در انصاری برای نبودن یا بودن تقلیدی معیار که است واضح کامالً

 اتادبی از که کلیدر مانند کارهایی که است این انصاری سخن معنای دیگر، عبارت به
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 تقلید درنم ادبیات از که کور بوف مانند کارهایی اما اند،تقلیدی کنند،می تقلید پیشامدرن

 ملهج بخواهیم اگر اند.شده «همزمان» جهان ادبیات با چون چرا؟ نیستند. تقلیدی کنند،می

 سال هشتاد کور بوف اگر» که: بنویسیم اینگونه توانیممی کنیم، بازنویسی را انصاری نخست

 تقلید روپاا پیش سال سیصد ادبیات از داشتیم هنوز ما کرد،نمی تقلید مدرن ادبیات از قبل

 «کردیم.می

 هایبکهش دیگر در هایشنوشته در توانمی را انصاری فکری شالوده در تقلید عنصر حضور

 دهدمی اننش هدایت، صادق بزرگش، بت از را او تقلید که جالب نمونه یک دید. نیز اجتماعی

 زیر ریدهب نشوم. مدرکبی و سندبی اظهارنظرهای یا گوییکلی به متهم تا آورممی اینجا در

 است: انصاری بوکفیس صفحه از برگرفته

 و هاحرف این همه بینیمی کنی.می باز را بوکفیس هامدت بعدِ

 دیدی. و خواندی دیگری جای ]را[ و... هاجنجال و نظرها و هاعکس

 بریزت خورشید کافه یاد بودی... اینجا اینجا، آمدینمی اینکه با انگار

 اصرار هب بار. یک سالی بعدها تبریز. رفتممی باری چند سال هر افتادم.

 حس و نشستیممی خورشید. کافه رفتیممی تبریزی دوست چند با من

 نفری چند ها،آدم همان هاآدم دیدممی ام.نرفته تبریز از اصالً کردممی

 یعنی همان، هم جاها حتی همان. هابحث و همان هاحرف وارد.تازه

 وسط کافه راست سمت نشستمی نیمکتی روی ههمیش که شاعری
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 فکر اینکه گفتمی تو به هااین همه جاست. همان هنوز هانیمکت

 ۶د.زنمی درجا که هاستقرن آدمیزاد است. توهم ایکرده تغییر کنیمی

 کتاب رد نورایی شهید به هدایت نامه اولین از ایستبریده که کنید دقت نمونه این به حاال

 :نورایی شهید حسن به نامه دو و هشتاد هدایت، صادق

 کافه همان گذرد.می معمول عادت به باشید خواسته تهران اوضاع از

La  در هم شب آخر و هاشوخی همان ها،قیافه همان پیر،بی فردوس

Mascotte ذر عالم در بود ما قسمت اینهم گذرد.می ماسکوت[ ]ال 

 عمالا به العمرمادام محکومیت ورج یک تقریباً بودند. نوشته برایمان

 هب تغییری جور هر و امکرده عادت آن به که اینجاست مضحک و شاقه

 ۲ آید.می دشوار و احماقه نظرم

 روعش هدایت صادق که کندمی شروع جایی «همان» از انصاری یوسف تر؟واضح این از تقلید

 هشتاد» کتاب انصاری که ماندمی این به بود. رسیده او که رسدمی جایی «همان» به و بود کرده

 از تقلید به است گرفته تصمیم لحظه همان در و خوانده را اول نامه گشوده، را «نامه... دو و

 اگر تیح باشد. آویزان گوشش و سر از هدایتی صادق ژست نوعی که بنویسد چیزی نامه این

 سفیو ناخودآگاهِ که دهدمی نشان نمونه این ندانیم، کار در هم را مستقیمی تقلید چنین

                                                           

 .۲۲۶۲می  ۲۶، ۶۱31اردیبهشت  ۱۶انصاری، یوسف، صفحه فیس بوک یوسف انصاری، یادداشت .  ۶

انداز، چاپ دوم، با کتاب چشم پاریس:صادق هدایت، هشتاد و دو نامه به حسن شهید نورایی، هدایت، صادق، .  ۲

 .۱۲، ص ۶۱13تصحیحات و اضافات، زمستان 
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 او و هساخت را او فکری شالوده چگونه کرده، رسوب آن اعماق در تقلید عنصر که انصاری،

 یاآ بدهد. نشان هدایت صادق شبیه را خود مقلدانه، رفتار، و گفتار در است کرده وادار را

 نینچ آثار نباید آیا کند؟ رها «کور جغد» هایچنگال از را خود تواندمی اینویسنده چنین

 چرا و اوید؟ک دقت به دیگران کارهای از پنهانشان و آشکار تقلیدهای دنبال به را اینویسنده

 را راندیگ آثار «داوری» که بیندمی حدی در را خودش است، تقلید اهل حد این تا که کسی

 مقلدان؟ نه و است نظرانصاحب کار داوری که است این نه مگر بگیرد؟ عهده به

 مفتیِ یک قامت در تواندمی گلشیری هوشنگ خود استاد سبک به نیز انصاری یوسف

 داشته هتوج باید اما «شودیم افزوده تشیاهم بر روز هر کور بوف» که: کند صادر فتوا مقلد

 سخنان نه است اصولی تحلیل و نقد و «فکت» ارائه بلکه نیست، فتوا صدور محقق کار که باشد

 دارم یقین طرفی، از کنند.می نسخ را همدیگر بار یک خط چند هر که نقیضی و ضد و آشفته

 در که دازدانمی چنگیزی علی سخن یاد مرا مسئله این و نیست مطالعه کمبود انصاری مشکل

 بود: گفته جایی

 واندنخ یعنی است، یزدگکتاب نیا محققشبه انسان معضالت از یکی

 همه نیا خواندن دارم قبول هم من است معضل دن،یفهم بدون خواندن و

 کند،یم خشک یآبیب یجو حد در را آدم درک و را آدم مغز بد کتاب
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 و یاهس ایلکه چون هیم، سطح آن م،ینباش انوسیاق سطح یرو نفت مثل

 ۶عمیق. هستیم اقیانوسی که ستا این گمانمان

 با راگ اما کند، متهم ندانییاتادب و نفهمی به را دیگران دارد عادت گویا انصاری یوسف

 بر خوبی به یزن خودش شدید مایگیکم بنشینیم، سخنانش تحلیل به موشکاف و دقیق نگاهی

 بدون خواندن و خواندن» با نه ولی است، رفع قابل صدالبته نقیصه، این شود.می آشکار ما

 فکری رویالهدنب و لیدتق عادت گذاشتن کنار و مطالعه کنار در کردن تعمق با بلکه ،«فهمیدن

 دیگران. از

 و انصاری یوسف چرا که بفهمیم توانیممی بهتر شد، گفته بدینجا تا که آنچه هر از پس

 اعطاء برتر هایرتبه تقلیدی آثار به «رودزاینده» کوتاه داستان جشنواره در همفکرش دوستان

 تصمیم و دکنمی داوری هایشنادانسته و هایشدانسته باورهایش، بر مبتنی شخصی هر کردند.

 ود آن و است گلشیری هوشنگ برادرزاده یکی که رود،زاینده جشنواره داوران گیرد.می

 بود، تهدای صادق معنوی شاگرد خودش که استادشان از تأسی به اش،معنوی شاگردان دیگر

 قلیدت که روست همین از و دانندمی «ضرورت» را، دیگرساخته افکار از تقلید و رویدنباله

 «هافیلبچه» مانند هاییداستان که ندارد تعجبی منظر، این از شود.می برتر هرتب حائز آنان نزد

اد اند که افرای رسیدهبه مقام اول جشنواره« حدیث آن بوته که در آتش بود و نسوخت» و

                                                           

جامعه »وبالگ های شخصی علی چنگیزی در ، یادداشتهای کوچک داردآدم کوچک دغدغهعلی،  ،چنگیزی. ۶

 http://changizi.blogfa.com/post/۲۱3۶  .«کهنه
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ندارد « ردیخوی ف»شویم که این مسئله بغرنج ربطی به اند. نیز، متوجه میفوق داوران آن بوده

های تکوینی ادبیات معاصر ایران دارد. از همین رو، ست که ریشه در بنیانو مشکلی تاریخی

 دانم و معتقدم که در ادبیاتنمی« رودزاینده»رشی را صرفًا مختص داوران جشنواره چنین نگ

و هنر ایران امروز عنصر تقلید شالوده فکری بسیاری از نویسندگان، شعرا و حتی هنرمندانی 

کنند. ماجرای نمایشگاه های دیگری غیر از داستان و شعر فعالیت میاست که در حوزه

گر به دهند و االنی را همه به یاد داریم. چنین رویدادهایی اتفاقی رخ نمیهای تهمینه مینقاشی

ی توان برای تمامای تجزیه و تحلیل شوند، میهای رسانهشکلی اصولی و به دور از جنجال

رزی این هنرمندان ناوورزی، یا به تعبیری بهتر، با اندیشهآنها عللی بنیادین یافت که با اندیشه

گر میالنی در حوزه نقاشی مقلد است، پس چه بسا بتوان رد این تقلید را در مرتبط هستند. ا

 حوزه اصلی فعالیت او، یعنی سینمایش نیز یافت.

 ماا رسند،می نظر به شخصی آرزوی ظاهر در که را، چند هایینکته نیز سخنم پایان در

 از ردیگ برخی و انصاری یوسف به خطاب است، شناسیآسیب نوعی بیانشان از قصدم

 آورم:می زبان به زنند،می قلم ادبیات حوزه در که عزیزانی

 تریبمناس رسانه و بردارد دست اینستاگرام در نقد نوشتن از انصاری یوسف امیدوارم .۶

 شخصی، وبالگ باشد. خودش رسانه تواندمی نیز خودش کند. انتخاب نظراتش انتشار برای را

 هستند. تریمناسب ابزارهای اینستاگرام به نسبت ی،شخص تلگرام کانال و شخصی وبسایت
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 بعد و دکن منظم را افکارش ببرد، قلم به دست آنکه از پیش انصاری یوسف امیدوارم .۲

 صفحه در وا که آنچه اینستاگرام. در نه آنهم موبایل، گوشی با نه آنهم بشود، نوشتن مشغول

 هایشنوشته از دیگر بسیاری نیز )و ردهک منتشر «صبح هفت» روزنامه جواب در اینستاگرامش

 گوییشفتهآ بارز مصداق کند(،می منتشر دیگر هایشبکه و اجتماعی شبکه این طریق از که

 خود تهنانک هاینکته دام در انسان که شودمی سبب گفتن سخن از پیش اندیشیدن، است.

 بوکفیس تیح یا ینستاگراما در انتشار برای کسی را جدی نقد اصوالً که بماند نشود. گرفتار

 نویسد.نمی

 «هزاوی» گیریاندازه از مرکزنشین عزیزان از دیگر برخی و انصاری یوسف امیدوارم .۱

 علم ینمتخصص به سنجیزاویه امر سپردن با و بردارند دست سازند،می آن و این با که ییها

 به ستا کرده مهیا برایشان نشینزاغه هایجنوبی ما گاز و نفت پول که امکاناتی از هندسه،

 و شکل با آنهم ادبی، نقد و ادبیات یعنی خود اصلی کار به و کنند استفاده ممکن نحو بهترین

 شوند. مشغول ساختارمند، و اصولی ایشیوه

 و عاادبی و کارند همین در نیز اکنونهم که نیست عزیزانی با سخنم این روی قاعدتاً،

 کوشند.می سمین از غث کردن جدا امر در متخصصانه

 

 ۶۱31 مهر ۲۱ دوشنبه،

 ۶۱31 آبان ۲۲ شنبهسه بازبینی،


