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مقاالتی است از جورج لوکاچ که چند سال پیش با ترجمه اکبر  عنوان مجموعه« نویسنده، نقد و فرهنگ» -شرق 

چاپ رسید. ای از آن در نشر نگاه بهبیگی توسط نشر دیگر منتشر شده بود و مدتی پیش ویراست تازهمعصوم

مینافون بارنهلم یا »ازه چهار مقاله دیگر لوکاچ را هم به مجموعه افزوده که عبارتند از: بیگی در این ویراست تمعصوم

شناسی از نگاه مارکس و هنر و زیبایی»و « مسئولیت روشنفکران»، «هنر و حقیقت عینی»، «بخِت سرباز لسینگ

های نقد های لوکاچ در زمینهترین مقالهاز مهماند، مقاالت حاضر در این کتاب که از منابع مختلفی انتخاب شده«. انگلس

اند. لوکاچ های مختلف فعالیت فکری او مربوطروند و به دورهشمار میشناسی و فرهنگ بهادبی، نظریه ادبیات، زیبایی

 شکسپیر و لسینگ پرداختههایی چون تالستوی، زوال، گوته، تورگنیف، توماس مان، فلوبر، ها به آثار چهرهدر این مقاله

هنر و »توانند تصویری جامع از دیدگاه لوکاچی در نقد ادبی را به دست دهند. ها در کنار هم میو انتشار این مقاله

های حاضر در این کتاب ترین متنکه جزو مقاالت جدید کتاب است، از مهم« شناسی از نگاه مارکس و انگلسزیبایی

 است.

شناختی مارکس و انگلس های زیباییای از نوشتهویراست مجارستانی گزیدهای بر عنوان دیباچهلوکاچ این مقاله را به

نوشته و در آن نقبی به آرای مارکس و انگلس درباره هنر و ادبیات زده است. از آنجا که از مارکس و انگلس هیچ اثر 

زان کالسیک مارکسیسم، حایز پرداعنوان یکی از نظریهبه شناسی وجود ندارد؛ این مقاله لوکاچ،مستقلی درباره زیبایی

های پراکنده مارکس و انگلس درباره هنر و ادبیات واسطه نوشتهاهمیتی مضاعف است. لوکاچ در اینجا کوشیده به

شناسی را برطرف کند. اگرچه بعد از لوکاچ های موجود درباره ارتباط ماتریالیسم تاریخی و زیباییتفاهمبسیاری از سوء

روند و شمار میهای او همچنان معاصر و امروزی بهی مهم دیگری هم داشته اما بسیاری از ایدههانقد ادبی چپ چهره

 های جدیدتر نقد ادبی مارکسیستی دید.توان در بسیاری از جریانرد تاثیر او را می

های کاچ، دورهبیگی درباره دیدگاه ادبی لوبا اکبر معصوم« نویسنده، نقد و فرهنگ»به مناسبت انتشار ویراست تازه 

بیگی درباره وگو با معصومایم. در بخشی از این گفتوگو کردهمختلف فعالیت او و تاثیرش بر سنت ادبی چپ، گفت

-منتقد به نویسنده -جای تعهد و تقلیل نویسنده ایم و از او درباره جایگزینی تخصص بهادبیات ایران هم صحبت کرده

سوءتفاهمی در عالم ادبی ایران »گوید: وگو درباره این موضوع میایی از گفتبیگی در جایم. معصوممتخصص پرسیده

کنند که ما اول باید به سراغ فرم برویم و اگر وجود دارد و آن هم تلقی اشتباه از فرم هنری و ادبی است. غالبا فکر می

های غلط فرمی این بازی شک پشتریزیم. بیفرم را پیدا کردیم دیگر اصال مهم نیست چه چیزی در آن فرم می

های فرهنگی آگاهانه وجود دارد... اینکه تو عین مرغ کرچ روی تخم بنشینی و فکر کنی که حاال من فرم بسازم سیاست



بری. شوم، به اعتقاد من راه به هیچ دهی نمیشوم، متمایز میو خیال کنم که اگر بتوانم فرم را بسازم هنرمند بزرگی می

زدن به یکجور خواهد بنویسد. بنابراین با دامنداند سه صفحه بعدی چه میست که نویسنده حتی نمیواقعیت قضیه این ا

افتد. بنابراین در روند کار است هم بزنم هیچ اتفاقی نمیپرستی پست و یکجور تصور اینکه من باید دستور زبان را بهفرم

ای گذرد به چه وسیلهکند تا ببیند آنچه را در زمانش میها تحقیق و بررسی میشود. جویس سالکه فرم ادبی پیدا می

ای را انتخاب کند وگرنه با کند هنرمند چه شیوهتواند بیان کند. ضرورت دوران و طلب زمانه است که تعیین میمی

وه شود. این شیای حاصل نمیاش دورکردن، هیچ نتیجهنویسی گذاشتن و نویسنده را از تعهد و جامعهکالس داستان

های بینیم... پس هم سیاستنویسی یا بدتر از آن در شعرمان میکند که اکنون در داستانای تولید میموجود نویسنده

 «اند و هم تصور اشتباهی که از ادبیات و هنر رواج یافته است.وجودآمدن این وضعیت نقش اساسی داشتهفرهنگی در به

 

طور کلی چرا شده بود و چاپ جدید آن همراه با چند مقاله جدید است. به ها پیش منتشرسال« نویسنده، نقد و فرهنگ»

 به سراغ لوکاچ و این مقاالت او رفتید؟
 

نویسنده و »یا « writer and critic»اند از اثری با عنوان ترجمه شده« نویسنده، نقد و فرهنگ»غالب مقاالتی را که در 

وشش که از زندان درآمدم از انتشارات خوارزمی خریدم. از آن سال پنجاهام. راستش این کتاب را انتخاب کرده« منتقد

اش کرده بودم که دستخوش تصاریف ایام شد و از ای از چند مقالهموقع تحریر اولیه زمان کتاب دستم بود و حتی همان

خواستم کل ز طرفی نمیهای قبلی کاری نداشتم و انویسبین رفت. بعد که دوباره کتاب را دست گرفتم، دیگر با پیش

ها را از منابعی دیگر انتخاب کردم که کتاب را ترجمه کنم. سه یا چهار مقاله را از این کتاب انتخاب کردم و سایر مقاله

ام ام و هم به خاطر عالقهام. من هم به دلیل عشقی که به ادبیات در سراسر عمرم داشتهدر چاپ جدید به آنها اشاره کرده

ها و جستارهای او را در زمینه نقد ادبی ترجمه کنم و به این ای از بهترین مقالهخواستم مجموعهوکاچی، میبه دیدگاه ل

ها کردم و بعد از اتمام، کتاب را به نشر دیگر سپردم که چاپ شد. برای خاطر در دهه هفتاد شروع به ترجمه این مقاله

دتر هم داشته باشد و چهار مقاله دیگر ترجمه کردم و به کتاب چاپ مجدد فکر کردم بهتر است خواننده چند مقاله جدی

 افزودم.

 

 اید؟های جدید، ترجمه قبلی را ویرایش مجدد هم کردهجز ترجمه مقالهبرای چاپ جدید کتاب به
 

به ای که کنم. ممکن است در ترجمهها را ویرایش مجدد میهایم آنطورکلی هنگام تجدیدچاپ هریک از ترجمهبله. به

گردد ضبط اسامی با اشکاالتی صورت گرفته باشد. اما حاال امکاناتی که اینترنت در اختیارمان گذاشته ها پیش برمیسال

راحتی در دسترس است. یا ممکن است خوانش یا قرائت درستی از یک ها بهثبت و ضبط اسامی ساده شده و انواع لهجه

کنم و خالصه های چاپی را برطرف میکنم و همچنین غلطالحش میجمله نکرده باشم که در ویراست مجدد حتما اص

 کنم.شدن کتاب کمک کند اعمال میتر خواندهخوانم و هر موردی را که به روانبار از اول تا آخر میکه کتاب را یکاین

 

اند. به جز این را دربرگرفته های دیدگاه لوکاچ در نقد ادبیترین ویژگیاید مهمهایی که در این کتاب انتخاب کردهمقاله

 دهنده سیر تکوینی تفکر لوکاچ هم هست؟ویژگی، آیا مقاالت حاضر در این مجموعه نشان
 

به دوره اولیه کار لوکاچ « فرهنگ کهن و فرهنگ نو»توان به این مقاالت پرداخت. مثال مقاله بله از این منظر هم می

اند. آدورنو اساس دادند به این مقاله توجه زیادی کردهوان اهمیت میگردد. کسانی مثل آدورنو که به لوکاچ جبرمی

ست. اما لوکاچ «هاروح و شکل»و تا حدودی « تاریخ و آگاهی طبقاتی»، «نظریه رمان»توجهش به لوکاچ متکی به 

ن برهه لوکاچی تا جنگ جهانی دوم ادامه دارد و در ای ١٩٣٠های او از های دیگری هم دارد. دوره میانی فعالیتدوره

کند گرچه همچنان هسته اصلی تفکرش را حفظ کرده است. بعد از فشارهایی بینیم که با احتیاط بیشتری حرکت میرا می

کند وپایش را جمع میشود او کمی دستبه لوکاچ وارد می« تاریخ و آگاهی طبقاتی»که در کمینترن و به واسطه انتشار 

های بیستم و توانیم ببینیم. اما بعد از اتفاقات کنگرهها را در جاهایی از کارهایش میتهای این محدودیهرحال سایهو به

بار دیگر همان عقاید ویکم حزب کمونیست شوروی و آنچه بر استالینیسم گذشت، در دوره پایانی عمر لوکاچ یکبیست

قت هم تکمیل نشد، این شناسی نوشت، و هیچییکند. مثال در دوجلد مفصلی که درباره زیبااولیه در کارهایش جلوه پیدا می

هایی از آنها باقی مانده خواست درباره اخالق یا ادبیات بنویسد و فصلایی که میشود. یا در رسالهها دیده میجلوه

و  ای زیادطور نیست که بین لوکاچ جوان و لوکاچ متاخر فاصلهشود. بنابراین اینهایی از لوکاچ اولیه دیده میجلوه

شود، البته با میزانی از پرنشدنی وجود داشته باشد. خیلی جاها هسته اصلی تفکر لوکاچ جوان در لوکاچ پیر هم دیده می

هایی که الزمه ماندن در جنبش بودند. وقتی قرار است در یک جنبش باقی بمانیم برخی ها و دوراندیشیکاریمحافظه

شت کارل کرش دچار نشویم که از جنبش کمونیستی بیرون رفت و آن کنیم تا مثال به سرنومالحظات را رعایت می

 مشکالت برایش پیش آمد.

 



 های لوکاچ در حوزه نقد ادبی دانست؟ترین مقالهتوان مهماید میآیا مقاالتی را که شما در این کتاب انتخاب کرده
 

روایت یا »اند. برای مثال مقاله دبی لوکاچهای اترین مقالهها مهماگر منظورمان مقاله باشد و نه کتاب، بله؛ این

ترین مقاالتی است که در نقد ادبی قرن بیستم نوشته شده است. لوکاچ در اینجا این پرسش را مطرح از مهم« توصیف؟

ای میان تالستوی به عنوان کرده که در ادبیات داستانی اساس را بر روایت بگذاریم یا توصیف. او در اینجا مقایسه

کند که از بین روایت و توصیف کدامشان رابطه دهد و بررسی میکننده انجام میکننده و زوال به عنوان توصیفروایت

شان با سیر تاریخ تکوینِی مورد نظر لوکاچ چگونه های رمان دارند و همچنین رابطهارگانیکی با رویدادها و شخصیت

ها مواردی است که لوکاچ را به ولوژیکی ادبیات دارند. اینایدئ-پذیری تاریخیای با امکاناست و در آخر چه رابطه

 کند.های دیگر نقد ادبی میها و جریانعنوان منتقد ادبی متمایز از چهره

 

توان وجه های نقد ادبی مارکسیستی تاریخ اهمیت زیادی دارد. آیا محوریت تاریخ را میطور کلی در اغلب جریانبه

 تمایز نقد ادبی چپ دانست؟
 

پردازد و شود اما این فقط مارکسیسم نیست که به تاریخ میاریخ در نقد ادبی مارکسیستی مهم است و محور محسوب میت

اش با طور گفت که تمایز اصلی مارکسیسم در نوع مواجههتوان اینتفکرهای دیگر هم به تاریخ توجه دارند. اما می

درز و است. در نظر مارکسیسم تاریخ یک تک سنگ واحد و بی اش به ماهیت تاریخعبارت بهتر در توجهتاریخ و به

هایی که زاییده نیروها و منافعی هستند که در تاریخ شکاف نیست بلکه اساسش بر تناقض و شکاف گذاشته شده. شکاف

 کنند. بنابراین اصوال در تفکر لوکاچ تاریخ نقش محوری دارد.عمل می

 

 ایدئولوژیک ادبیات به چه معناست؟-پذیری تاریخیتر امکانعبارت دقیقخ یا بهدر تفکر لوکاچ ارتباط ادبیات و تاری
 

ایدئولوژیک ادبیات به این معناست که چه نوع شرایط تاریخی و کدام روابط اجتماعی، سیاسی و -پذیری تاریخیامکان

کند. به لوبر و تاکری را میکند و چه شرایطی اقتضای زوال و فاقتصادی مثال اقتضای والتر اسکات و بالزاک را می

رسد که انقالب کبیر فرانسه اتفاق افتاده و اگر کسی مثل سروالتر اش میباور لوکاچ زمانی رئالیسم به اوج شکوفایی

تاثیر انقالبی است که در خود نویسد تحت تاثیر انقالب کبیر فرانسه یا درواقع تحتاسکات هم در انگلستان رمان می

گوید در آن دوره چون بورژوازی در دوران کشی کرامول اتفاق افتاده است. لوکاچ میماجراهای شاهانگلستان بر اثر 

یابد. مفهوم دیگری که در کار لوکاچ خیلی اوجش بود ادبیاتی که متعلق به آن دوران است به شکل یک کلیت نمود می

های بالزاک و استاندال وجود دارد اما با سلسله مانمهم است توتالیتی، کلیت یا تمامیت است. به اعتقاد لوکاچ کلیت در ر

عبارتی با آغاز دوره ها و تسلط بورژوازی و بههای طبقه کارگر در پی این انقالبو سرکوب ١٨٤٨های انقالب

ایم. در این دوره دیگر گندیدگی بورژوازی دیگر آن کلیت در تاریخ وجود ندارد و حاال با یک وضعیت متناقض مواجه

بیند و واکنشش به وتار میای سروکار داریم که آینده را تیرهی از طبقه خوشبین و امیدوار به آینده نیست بلکه با طبقهخبر

گر عصر هایشان روایتها و تواناییگوید که فلوبر و زوال با همه بزرگیروابط اجتماعی هم بدبینانه است. لوکاچ می

کاچ به عنوان یک امر تکوینی مرکزیت دارد، یعنی هیچ نقطه ثابتی ندارد و اند. تاریخ در تفکر لوانحطاط بورژوازی

 دائما در حال تحول و تالطم است و به این خاطر ما مدام با امری که در حال شکل بستن است سروکار داریم.

 

رنگ الیتی کمرسد از لوکاچ به بعد مفهوم توتهای مهمی دارد اما به نظر مینقد ادبی چپ بعد از لوکاچ هم چهره

 طور نیست؟شود. اینمی
 

ها که با ها و فوتوریستهایی مثل فرمالیستهای مختلفی در نقد ادبی مارکسیستی پدید آمدند. جریانبعد از لوکاچ نحله

انقالب بلشویکی روسیه سربرآوردند و دیدگاهشان درباره واقعیت ادبی با دیدگاه لوکاچ تفاوت داشت. یا کسی مثل آلتوسر 

م اعتقادات دیگری داشت. در باور لوکاچ به اومانیسم دموکراتیک، هنوز مفاهیمی مثل حقیقت، وحدت و زیبایی معنا ه

یر ماشری و آلتوسر حقیقت شکل واحدی ندارد و اگر کسی بخواهد رئالیسم بهتری ارایه کند داشتند اما در نظر امثال پی

باور را داشت. در دعوای معروف آدورنو و لوکاچ، با اینکه منشاء  باید تشتت موجود را بازتاب دهد. آدورنو هم همین

شناسی هگل است، یک واقعیت وجود دارد و آن اینکه مدرنیسم شکل ایدئولوژیک فکری هر دو برخاسته از زیبایی

عنوان  تابی وجود دارد، آنچه باواکنش هنرمند بورژواست به جهان اطرافش. آدورنو معتقد است آنچه به عنوان درون

تکه بینیم درست و دقیقا بازتاب واقعیت تکهشناسیم و چیزی که به عنوان امر درونی در هنر میجریان سیال ذهنی می

ای است که بکت دارد. لوکاچ برخالف آدورنو معتقد است که شده این جهان است و بهترین شکل نمایشش هم مثال شیوه

پاره شده و منحط کنند و این به شکل یک واقعیت پارهضعیت موجود میبکت، جویس یا پروست دفاعی ایدئولوژیک از و

ها گوید اینبرد و آدورنو میای هستند که لوکاچ زیاد به کار میدهد. منحط و بیمارگونه دو کلمهخود را نشان می

ها باید توجه کسیستهرحال برای درک تفکر لوکاچ و تمام ماراصطالحاتی بیولوژیک و پزشکی هستند و نه ادبی. اما به



داشت که یک چیز در همه مشترک است و آن تمرکز بر ماهیت تاریخ به عنوان امری پر از شکاف و تناقض است. 

ترین جلوه آن را هم در پیکار طبقاتی تاریخ دربرگیرنده منافع و نیروهای گوناگونی است که دائما با هم درگیرند و عالی

ت هگل توجه به طبقات اجتماعی و ارتباط هنر با طبقه است. حتی در روسیه و برای های درسبینیم. یکی از میراثمی

های روس مانع از تاریخی بودن آنها شود. فرمالیست بودن فرمالیستکسی مثل اشکلوفسکی هم محوریت تاریخ دیده می

رو امر ود دارد. از این، محوریت تاریخ تکوینی وج«مارکسیسم و فلسفه زبان»شود چنانکه در کار ولوشینوف، نمی

های هنری هم تابع تاریخ معینی در مناسبات ترین مسئله در نقد ادبی مارکسیستی است و حتی فرمتاریخی مهم

 اند.اجتماعی

 

ترین دهد. مهمگیرد و او را به زوال ترجیح میکردن و تالستوی را میجانب روایت« روایت یا توصیف»لوکاچ در مقاله 

 گری چیست؟توصیفنقد لوکاچ به 
 

ها در بسیاری موارد گریگوید توصیفدهد. لوکاچ میاو نه فقط تالستوی بلکه بالزاک را هم به زوال ترجیح می

گیرد و جاهایی درباره رئالیسم لوکاچی هم به کار های عکاسانه است. آدورنو بعدها توصیف عکاسانه را میتوصیف

های بندیشود و از دستهای وارد میست که به طور مشخص در کار هر نویسندههای لوکاچ این ابرد. یکی از ویژگیمی

گوید توصیف کردن در اغلب موارد فقط فضاپرکن کند. لوکاچ میکلی که در مارکسیسم عامیانه رایج بود اجتناب می

کند که روایت می ایکه نویسندهکند، درحالیپردازی نمیاست و هیچ کمکی به شناخت شخصیت، فضاسازی یا شخصیت

سازد. به اعتقاد لوکاچ، پردازد و هم فضا را میزند، هم به رویداد و تاریخ میها حرف میهم درباره شخصیت

نما است. اگر نویسنده بتواند به خوبی روایت کند هم اند اما تاریخ تیپیکال و نمونهها و رویدادها فردیشخصیت

گری چیز زیادی درباره رویدادها، ط را نشان داده است. اما توصیفسازی کرده و هم روابفضاسازی و شخصیت

قدر هایی که گاه آنکند. توصیفکند و با مشتی توصیف فقط فضا را پر میها و عصر تاریخی روشن نمیشخصیت

 کنند.اند که هیچ کمکی به پیشبرد داستان نمیجزیی

 

 کردن دارد...شتوصیف عکاسانه مورد نظر لوکاچ شباهت زیادی به گزار
 

شان هم مشخص نیست. اند و عمق ندارند. رویدادها و وجه تاریخیبعدیاند و یکها پوکبله. در گزارش کردن شخصیت

 ای به کار بخورد.که لطمهآنها را دور ریخت بی شود توصیفمی

 

نشین هان بیرونی در نویسنده تهکردن جرسد که یکی از وجوه تمایز توصیف و روایت این است که در روایتنظر میبه

ترین عناصر بیرونی در شود که مهمشود و با عبور این جهان بیرونی از صافی ذهن نویسنده جهانی دیگر خلق میمی

 کردن چنین فرایندی وجود ندارد.اند اما در توصیفآن پیوند خورده
 

گویید. شما در روایت یک چیز طور است که میینتردید همبله، یک نگاه بیرونی و یک نگاه درونی در کار است و بی

خواهید آن را از صافی ذهنتان بگذرانید و بیرون بریزید. عبارتی از نیما کنید و حاال میرا کامال جذب و درونی می

روم و خودم را گوید من به عنوان یک شاعر به شکل گشوده به جهان بیرون میکند. نیما میماجرا را کامال روشن می

گردم و اینها پذیرم. بعد به خانه یا درون خودم برمیها را میآید. همه آندارم و عالم و آدم بر من فرود میباز نگه می

بار انگار من آن کسی که در گردم. اینکنند و دوباره به جهان برمیحالت رفت و برگشتی و همتافتگی دیالکتیکی پیدا می

حاال فرزند جدیدی زاده شده است. روایت هم همین شکل را دارد. یعنی چیزی را آغاز به بیرون رفته بودم نیستم و 

ایم. درواقع منظور ایم و چیز جدیدی آفریدهایم و از هزار صافی عبورش دادهایم و در درون خودمان هضمش کردهگرفته

واقعیت هیچ ربطی به توصیف  توانیم واقعیت قضیه را بیان کنیم و اینکردن میلوکاچ این است که به واسطه روایت

انداز و گوید نویسنده چشم، می«توماس مان یا کافکا»اش، های مهممستقیم عکاسانه ندارد. لوکاچ در یکی دیگر از مقاله

انداز من از انداز من فرق دارد. چشمانداز شما با چشمانداز امکان نوشتن وجود ندارد اما چشمپرسپکتیو دارد. بدون چشم

کنم و عناصری که هسته های خاص خودش را دارد. من در روایتم عناصر غیرضروری را حذف میعیت، گزینواق

دارم. بنابراین از نظر لوکاچ روایت واقعیت مطلقا به این معنا نیست که دهند نگه میاصلی روایت و تفکرم را تشکیل می

کردن واقعیتی جدید ف عکاسانه وجود دارد. با روایتشما یک عکس بگیرید و بگویید همه عناصر واقعیت در این توصی

 کنیم که از صافی ذهن و زبان و روان و تجربه زندگی ما گذشته است.خلق می

 

کردن و این چیزی کردن است یا توصیفکند که سبک نوشتنش روایتاحتماال نویسنده در حین نوشتن به این فکر نمی

نویسی به قریحه و شدن نویسنده به سمت یکی از این دو شیوه داستانکشیدهپردازد. است که بعدتر منتقد به آن می

کند؟ لوکاچ به تالستوی و زوال اشاره کرده گردد یا به فضای کلی که نویسنده در آن کار میتوانایی شخصی او برمی

 است. در این مورد مشخص این مسئله چگونه است؟



 

شود. زوال تر از هرچیزی به فکر و تئوری او مربوط می. در مورد زوال بیشای که اشاره کردید دخالت دارندهردو نکته

چیز مثل یک گوید همهتاثیر کلود برنار و هیپولیت تِن است. عصر او عصر علم است. عصری که میشدت تحتبه

ویسنده نباید در گوید روابط بشری هم درست مثل مواد آزمایشگاه است و نمی« رمان تجربی»آزمایشگاه است. زوال در 

ها دخالتی کند. از سوی دیگر عصر او دوران رئالیسم و ناتورالیسم است. حتی در هنرهای تجسمی و وانفعاالت آنفعل

نقاشی هم این ویژگی وجود دارد. یعنی نوکالسیسیسم و نقاشانی مثل انگر و رمانتیسیسم و نقاشانی مثل دالکروا به وادی 

ال ما با کوربه روبروییم. شعار بزرگ کوربه این بود که یک فرشته به من نشان بدهید تا من اند و حافراموشی سپرده شده

نویسی هم شناسم و انسان موجودی کامال طبیعی است. در رمانفرشته نقاشی کنم. یعنی من فقط طبیعت را به رسمیت می

گوید فقط یک وف فلوبر این است که میبینیم چقدر در جزئیات دقیق است. سخن معرکسی مثل فلوبر را داریم که می

گری ایم. بنابراین توصیففعل، فقط یک صفت و فقط یک قید مناسب یک جمله است و اگر آنها را پیدا کردیم نویسنده

باوری آن دوران است اما در مورد تالستوی ترکیبی از قریحه زوال تاحدی تابع تئوری پیشین است که ناشی از علم

ها اعتقادی داشته باشد و اساس کارش ای نیست که به این توصیفادبی وجود دارد. تالستوی نویسندههای شخصی و سنت

 نویسی روسیه متکی است.بر سنت داستان

 

رود که مثال لوکاچ در بخشی از آثارش نثر و لحنی شاعرانه، سودایی و پرشور دارد. این ویژگی گاه تا آنجا پیش می

گیرد. نثر آورد یا از آن الهام میمی« مرگ در ونیز»را در « جان و صورت»های مقاله توماس مان بخشی از یکی از

لوکاچ در همه آثارش این ویژگی را ندارد و در برخی جاها بسیار دشوار است. از این نظر ترجمه لوکاچ چقدر دشوار 

 است؟
 

روح و »اند که نثری شاعرانه دارند مثل همین اریتوان به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته آثآثار لوکاچ را به لحاظ نثر می

های این کتاب است که خود توماس از روی یکی از مقاله« مرگ در ونیز»که خودت اشاره کردی و اساس « هاشکل

برویم « نظریه رمان»مان به این نکته اشاره کرده است. اگر بخواهیم نثر شاعرانه لوکاچ را بهتر دریابیم، باید به سراغ 

حماسی -هم کامال ردپای آن نگاه شاعرانه« تاریخ و آگاهی طبقاتی»های لوکاچ است. حتی در ترین کتابه از شاعرانهک

نوعی ادیسه بیداری پرولتاریا از خواب قرون است. انگار این ادیسه به« تاریخ و آگاهی طبقاتی»شود. به جهان دیده می

دهد. آید دقت و ویژگی شاعرانِه نثرش را از دست میاچ هرقدر که پیش میاش برود. اما لوکلوپهبرخاسته تا دنبال پنه

نوشته و روزی نبوده که ننویسد و از میان آثار متعدد او حتی شاید یک علتش پرنویسی او باشد. لوکاچ بسیار زیاد می

کاری، پشت ل میزانی از پنهانجا به بعد به دلیاند. جز این، لوکاچ از یکهنوز برخی به انگلیسی و فرانسه منتشر نشده

آمده به او اجازه هایی که در زندگی لوکاچ به وجود میشود. همچنین گسستماب پنهان مینثری متظاهرانه و حتی هگلی

که در این کتاب « فرهنگ کهن و فرهنگ نو»ای مثل داده تا نثر شاعرانه را در همه کارهایش دنبال کند. اما در مقالهنمی

شک لوکاچ شود. بیبینید و شاعرانگی و رمانتیسیسم انقالبی کامال در لوکاچ دیده میآمیزی نمیچیز ابهامیچهم آمده، ه

آدم رمانتیکی بوده و به اعتقاد من اتوپیست هم بوده است. هر آدم اتوپیستی طبیعتا میزانی از شاعرانگی را در خود دارد. 

انقالبی رمانتیکی اتوپیایی در ذهن دارد و ضمنا یک نوع بدبینی عقالنی کنم هر آدم انقالبی رمانتیک است و هر فکر می

بندی کرد که در یک دسته نثر طور دستهتوان به لحاظ نثر و زبان اینهم در او وجود دارد. پس آثار لوکاچ را می

چند مقاله دیگر و « تاریخ و آگاهی طبقاتی»و « هاروح و شکل»، «نظریه رمان»شاعرانه محسوس است و آثاری مثل 

کاری، نثری گیرند. دسته دیگر شامل آثار دوره میانی لوکاچ است که به دلیل پرنویسی و پنهاندر این دسته قرار می

شود و باید دقت شود. در برخی از مقاالت همین کتاب هم نثر او خیلی دشوار میدشوار و غیرشاعرانه در آنها دیده می

 ه منظور لوکاچ چه بوده است.بیشتری به خرج داد تا فهمید ک

 

های مهم زیادی دارد. در این میان لوکاچ ها و چهرههایمان اشاره شد نقد ادبی چپ جریانطور که در جایی از صحبتآن

 چقدر امروزی و معاصر است؟
 

مارکسیست در  که لوکاچ بزرگترین منتقد ادبیهای مختلف مارکسیسم وجود دارد و آن اینواقعیتی انکارنشدنی بین نحله

های ادبی و هنری در های مهم دیگری مثل جریانرود. بعد از لوکاچ یا حتی همزمان با او جریانشمار میقرن بیستم به

کند. وایمار کسی مثل برشت ظهور میشوند در جمهوری ها در روسیه سرکوب میروسیه را داریم. وقتی این جریان

دانیم که آدورنو بیشتر به سمت برشت گرایش دارد چون برشت دعوای بین برشت و لوکاچ دعوای بزرگی است و می

یر ماشری که باز نظریه های جدیدتر مثل آلتوسر و پیرسیم به سنتمدرنیست است و لوکاچ ضدمدرنیسم است. بعد می

ها دارد و رسیم که هم سری در فرانکفورتیند. سپس به کسانی مثل فردریک جیمسون میکنخاصی در هنر مطرح می

که تفکری مستقل دارد به آلتوسر هم رسیم که در عین اینهای جزئی به آلتوسر. بعد به امثال ایگلتون میهم دلبستگی

شد رو به کاهش رفت. به لوکاچ میمند است. در این میان با سقوط شوروی آن میزان از توجهی که پیش از آن عالقه

دانست. برای لوکاچ اساسا به یک سنت تاریخی، ماتریالیستی، اجتماعی تعلق داشت و همه چیز را تابع این سنت می



نامند، بر ماهیت تاریخی و ماتریالیستی و لوکاچ اساس فرم ادبی، یا آنچه امثال آلتوسر شیوه تولید هنری و ادبی می

اند اما لوکاچ همچنان به عنوان های دیگری در چپ به وجود آمدهست. امروز هم اگرچه جریاناجتماعی استوار ا

ای کالسیک شده حایز اهمیت است. واقعیت قضیه درباره کسانی که امروز به عنوان فیلسوفان جدید چپ مشهور چهره

کنیم نو هستند. وقتی به کارهای بدیو نگاه میهای ها درواقع ایدئالیستاند، کسانی مثل ژیژک و بدیو، این است که اینشده

شود که شود. البته تا میزانی این مسئله حتی در آلتوسر هم دیده میچیز از فکر و اندیشه شروع میبینیم که انگار همهمی

یستیم گفت ما ایدئالیست نکننده جهان واقعی است. این دقیقا برعکس اعتقاد مارکس است که میانگار جهان ذهن تعیین

رسیم. حتی شکل تفکرات راست جدید ایرانی در کسی مثل جواد طباطبایی کنیم و به ایده میچون از واقعیت آغاز می

تاریخی ناشی  -محوری و جداساختن اندیشه از بافتار اجتماعیگرایی و ایدهتحت تاثیر مستقیم از آلتوسر است و از ایده

طور نیست. نزد مارکس که از نظر مارکس اینجتماعی است درحالیشود. آلتوسر معتقد است که تفکر عمل امی

شود. لوکاچ هم همواره به سه اصل تاریخ، تافتگی بین عمل و تفکر است که اصل محسوب میپراکسیس و درهم

. اما دانستچیز را تابع اوضاع تاریخی معین، جامعه معین و شرایط مادی معین میماتریالیسم و اجتماع متکی بود و همه

رسد و در این وضعیت شود و بعد به واقعیت میچیز از ذهن شروع میدر فیلسوفان جدیدی مثل ژیژک یا بدیو انگار همه

های جدید و عبارتی در حال حاضر با روآمدن ایدئالیسمکنند که لوکاچ دیگر منسوخ شده است. بهای تصور میعده

کنند، مثل ژیژک که خودش را آنها خودشان را چپ تلقی می خصوص با ظهور مدهای فکری که بعضا برخی ازبه

داند یا بدیو که برای خودش چیز جدیدی ابداع کرده و متکی به آن است، ممکن است دیدگاه لوکاچی مارکسیست میپست

هند و های او را توسعه بدپس نشسته باشد. اما لوکاچ همچنان کاربرد دارد و هنوز کسانی هستند که درصددند اندیشه

های جدیدی از آرای او به دست بدهند. کسانی مثل لوکاچ، آلتوسر و ایگلتون معتقدند هر متن ادبی تابع خوانش

های جدید است و هیچ متن ادبی ثابتی وجود ندارد. لوکاچ برای چند دهه بسیار مطرح بود و حاال شاید برای مدتی خوانش

های های جدیدی از او به دست داد. یکی از نمونهتوان خوانشدارد و میبه حاشیه رفته باشد اما همچنان جایگاه مهمی 

ای گرد آمده بودند و شماره« telos»های جدید آمریکا است که در مجله های جدید ظهور لوکاچ در بین چپاین خوانش

گیرید و بعد ار میکنید و در متن صحنه ادبی قرای شما ظهور میمخصوص برای لوکاچ درآوردند. بنابراین یک دوره

شوید اما امروز در غرب کسانی هستند که به دنبال ارایه کند و با نوعی افول روبرو میاوضاع و احوال تغییر می

 های تازه از لوکاچ هستند.خوانش

 
است که مقاله بسیار مهمی هم هست. « شناسی از نگاه مارکس و انگلسزیبایی»ترجمه شده کتاب،  ی از مقاالت تازهیک

اش که نوشتن گاه فرصت نکرد به خواستهشناسی به جا مانده و او هیچهایی پراکنده درباره زیباییاز مارکس نوشته

بی که لوکاچ در این مقاله به آرای مارکس و انگلس درباره هنر و رو نقای درباره بالزاک بود بپردازد. از اینرساله

های موجود درباره خودمختاری ادبیات و هنر را تفاهمادبیات زده حایز اهمیت است. لوکاچ در اینجا بسیاری از سوء

ت و هنر را در متن طور دقیقی به رابطه میان زیربنا و روبنا پرداخته است. ماتریالیسم تاریخی ادبیابرطرف کرده و به

کند و این موضوع شاید تا همین امروز هم محل مناقشه بوده که در این بافتار تاریخی خالقیت بافتار تاریخی بررسی می

کند و های عامیانه از ماتریالیسم تاریخی را رد میو ذوق شخصی نویسنده چه نقشی دارد. لوکاچ در اینجا همه برداشت



 شود.معلولی میان زیربنا و روبنا می منکر هر نوع رابطه علت و

توانیم داشته باشیم. طور است. از اصطالحاتی مثل تاریخ، ماتریالیسم، جامعه و سیاست دوجور برداشت میدقیقا همین

خواهد نتایج ابزارانگارانه انگار که مییکی برداشت کسانی است که دیدشان فروکاستن همه مفاهیم است؛ ذهنی ساده

دهد و ای نمیچیز بدون واسطهیک تفکر بگیرد. در مقابل ذهنیت دیالکتیکی قرار دارد. دیالکتیک به ما هیچ خودش را از

دهد و تنها تفکری مبتذل و عامیانه است که رابطه ما با واقعیت را سری میانجی قرار میهمیشه بین ما و واقعیت یک

اصل انعکاس یا بازتاب واقعیت در ذهن ماست، تفکر مبتذل فکر گوییم شناخت حبیند. مثال وقتی میای مستقیم میرابطه

زند. در آید و مهر خود را بر ذهن ما میایم که واقعیت میکند ما یک لوح سفیدیم یا به قول ارسطو یک نانوشته لوحمی

یر واقعیت است. در تأثشود که بدون هیچ میانجی تحتآمیز بسیار منفعل قلمداد میاین برداشت ذهن ما یک ذهنیت بالهت

رو وقفه در حال کارکردن است و با واقعیت درگیر است و با واسطه و میانجی با واقعیت روبهکه ذهن انسان بیحالی

کند باید ببیند که شود، فکر میاندیش آن ذهنیتی است که وقتی از نقش سیاست در هنر صحبت میشود. ذهن مبتذلمی

شود و یا گروه گرایش دارد. این بدترین نوع تفکر است که در ایران به وفور دیده می هنرمند و نویسنده به کدام طبقه

بهره بود. وقتی لوکاچ از بازتاب، تاریخ، آنچه ما زمانی به اسم نقد ادبی داشتیم جز این نبود و کامال از دید دیالکتیکی بی

طور که مارکس و انگلس و گیرد. اوال آندر نظر نمی واسطهزند هیچ کدام از اینها را بیمادیت یا مفاهیم دیگر حرف می

گونه نیست که ما یک زیربنایی داشته باشیم مثل زیربنای ساختمان که گویند، اصال اینهای بزرگ بعدی میمارکسیست

انگلس، هنر اند. به اعتقاد مارکس و اهمیتشوند بیهایی که آن باال ساخته میتمام اهمیت را به آن بدهیم و بگوییم اتاق

دارای یک خودمختاری و خوداتکایی انکارنشدنی است. هنر دارای ژانرها، قراردادها و تاریخ تحول خاص خودش 

کند. اما در بسیاری موارد به محض گرایی بسیار مبتذل سقوط میها را نادیده بگیرد به یک فروکاستاست. اگر کسی این

کنند. این نوع اظری یک به یک بین آن رویداد و یک رمان برقرار میشود تناینکه از یک رویداد تاریخی صحبت می

افتد. بالزاک معتقد به مشروعیت برخورد با هنر و ادبیات ناشی از تفکر مبتذلی است که لوکاچ به شدت با آن درمی

شد. اما ب میعیار محسوطلبی تمامحیث سلطنتبود و از این« لژیتیمیست»خاندان بوربون در فرانسه و به اصطالح 

های بالزاک دفاع تام و تمام نویسد هیچ تأثیری ندارد. رمانعقاید سیاسی بالزاک ظاهرا و بلکه باطنا در آن چیزی که می

یکی بهدهد که هیچ تناظر یکها را سرنگون کرده است. این نشان میای انقالبی است که ظهور کرده و بوربوناز طبقه

نویسد وجود ندارد. ممکن است عقاید سیاسی من سوسیالیستی باشد اما در ستایش آنچه او می بین عقاید سیاسی نویسنده و

شک گوید زوال بییک طبقه میرنده استثمارگر داستان بنویسم. چنانچه همین نظر را انگلس درباره زوال دارد. او می

 دهد.یح میطلب را به زوالی سوسیالیست ترجسوسیالیست است ولی مارکس، بالزاِک سلطنت

 

کدام چپ طورکلی نویسندگان محبوب مارکس، کسانی مثل گوته و شکسپیر و والتر اسکات و بالزاک هیچو به

 اند...نبوده
 

بله، چنانچه نویسنده محبوب خود لوکاچ در قرن بیستم هم توماس مانی است که اصال چپ نیست. لوکاچ در مقاله 

داند که توماس مان یک که در همین کتاب هم ترجمه شده، اگرچه می «وجوی انسان بورژواتوماس مان: در جست»

دانیم که خواهی است و نه ارتجاع و میاش ترقیداند که جهت فکریبورژواست اما او را اومانیستی دموکرات می

 افتد.توماس مان با فاشیسم هم سخت درمی

 

های دیدگاه مارکس در این زمینه ترین مولفهو مهم تأثیر هگل قرار داردشناسی چقدر تحتمارکس به لحاظ زیبایی

 چیست؟
 

هایش را در کار هگل هم شناسی باقی مانده همان چیزی است که ریشهتردید آنچه از مارکس و انگلس درباره زیباییبی

حال درعین شناسی هگل است.داند و از این بابت متأثر از زیباییبینیم. مارکس رمان را حماسه عصر بورژوازی میمی

در مورد مارکس یک ابهام بزرگ وجود دارد که این ابهام حل نشده باقی مانده و به اعتقاد من هنوز هیچ مارکسیستی 

گوید چگونه است که می« نظریه ارزش اضافی»نتوانسته این مسئله را برطرف کند. اگر اشتباه نکنم مارکس در 

رسد که این نافی ماتریالیسم نظر میدهند؟ بهاری به ما لذت میدهومر حتی در عصر سرمایه« ایلیاد»و « ادیسه»

بخش باشد؟ این داری لذتتاریخی است. چرا چیزی که متعلق به اعصار اولیه تاریخ است باید همچنان در عصر سرمایه

قدر جذاب ابهامی است که هنوز هم روشن نشده و پرسش اصلی این است که چه چیزی در جوهر هنر وجود دارد که این

شناسی است و در مورد تواند از آن دست بکشد. این یکی از وجوه اصلی کار مارکس درباره زیباییاست و بشر نمی

کرده است. نکته دیگر، آسایش به بطون و هسته امور نفوذ می-شود. مارکس با ذهن نبوغای دیده نمیانگلس چنین ویژگی

اند. مارکس ادبیات را و این ویژگی را امثال لوکاچ هم به ارث بردهخصوصیت تاریخی نگرش مارکس به ادبیات است 

داند. مثل هرچیز دیگری که از شرایط مشخص مادی که مبتنی بر مناسبات تابع شرایط تاریخی و مادی معینی می

 های دیگری تحتشود. این همان موضوعی است که بعدها مارکسیستاجتماعی، طبقاتی و اقتصادی است ناشی می

کنند. تابع بودن به معنای وابستگی اثر هنری به جامعه و طبقات اجتماعی عنوان شیوه تولید ادبی و هنری از آن یاد می



دانیم که وابستگی هنر به طبقات هم در نظریات هگل آمده است اما باید توجه داشته باشیم که این وابستگی و است و می

مری خودمختار و خودفرمان است که در موارد بسیاری این خودمختاری واسطه نیست. هنر اوجه بیهیچتابعیت به

اند. ها خیلی مهمها و واسطههایی با زیربنای اجتماعی اتصال دارد. پس حضور این میانجینمایان است و تنها با واسطه

بستگی به هسته تاریخی ها را چه در بازتاب ذهن برای شناخت و چه در وااین دید مبتذل و عوامانه است که این واسطه

شود. بر اساس آنچه گفتیم بینید. مثال تا حدودی این نوع ماتریالیسم عوامانه در کار پلخانف دیده میو ماتریالیستی نمی

دانم بینیم که مارکس ستاینده شکسپیر و گوته است. حاال با توجه به اینکه مارکس در انگلستان هم زندگی کرده من نمیمی

 شناخته است.ز را به عنوان یک رئالیست بزرگ میکه چقدر دیکن

برقراری روابط علت و معلولی بین زیربنا و روبنا این نتیجه غلط را هم در پی دارد که در دوران تاریخی مترقی باید 

بت های زیادی مثال زد که عکس این رابطه علت و معلولی را ثاتوان نمونهاثر هنری و ادبی مترقی پدید بیاید اما می

 کند.می

تردید متاثر از دوره خودشان هستند چون آورند و البته آثار مترقی بیها نیستند که آثار مترقی پدید میبله، چون دوره

هریک از ما فرزند زمانه خودمان هستیم. به قول فوکو هر عصری تابع رژیم معرفتی خاصی است. اپیستمه یا رژیم 

گیرد. ولی این به آن معنا نیست که چون من در این فضا ه ما را دربرمیای است که هممعرفتی خاص، فضای فکری

ها و آثار تولیدشده در آن یک میان دورهبهدهم. یعنی تناظر یکام لزوما به شکلی منفعل به این فضا جواب میقرار گرفته

های پیشرو و مترقی سندگان رمانتوان گفت که چون انقالب اکتبر اتفاق افتاده حاال نویدوران وجود ندارد. مثال نمی

 های ارتجاعی بنویسند.ای هم رمانطور نیست و ممکن است عدهنویسند. اینمی

 

بودن لوکاچ است و ازقضا با دهنده امروزیهای این کتاب که اتفاقا نشانترین مقالهترین و خواندنییکی دیگر از مهم

شدن ادبیات است. لوکاچ در اینجا به تخصصی« نویسنده و منتقد»شرایط امروز ادبیات ما نیز همخوانی دارد مقاله 

گوید در این شرایط مسائل اساسی داری است. لوکاچ میشدنی که ناشی از تقسیم کار سرمایهکند، تخصصیاشاره می

کند. دهند. او همچنین از دید کارگاهی صحبت میای درباره صناعت و تکنیک میوگوهای حرفهجای خود را به گفت

های شدن و تقلیل ادبیات به کارگاههایی از این وضعیت را ما امروز در ادبیات خودمان، در دفاع از تخصصینمونه

 نویسی مشاهده کنیم. قصه
 

دهنده تفکر منسجم اوست. برای نسلی که لوکاچ متعلق به آن های خوب لوکاچ است و نشاناز مقاله« نویسنده و منتقد»

گفت در جامعه کمونیستی نظر این همان آرمان مارکس است که میجامعیت اهمیت زیادی دارد. از یکاست توتالیتی یا 

گیری بروید و ظهر نجاری کنید و شب نقد ادبی کنید و... در توانید صبح به ماهیشما با وضعیتی روبرو هستید که می

کنند. اما در که فقط به یک وجه زندگی توجه می بعدیهایی تکشویم نه انسانهایی جامع مواجه میاین وضعیت با آدم

های داری بدل به انسانها در نظام سرمایهجهان فعلی ما با انساِن باخودبیگانِه هزارپاره روبرو هستیم. امروز همه آدم

قد است. منت -بعدی زندگی گرفتارند. منظور لوکاچ از نویسنده جامع به تعبیری نویسندهاند و در چرخه تکمقوایی شده

روشنفکرند. -طور برداشت کرد که نیما و شاملو و آتشی و فروغ و ساعدی و... نویسندهتوان از همین مقاله لوکاچ اینمی

خواهد. نویسنده در تنهایی تواند کار کند و نویسندگی خالقیت فردی میمسلم است که هرکسی فقط در فردیت خودش می

یای بیرونش ارتباط تنگاتنگی دارد و هیچ چیزی ارتباط نویسنده را با دنیای زند اما با دنخودش دست به آفرینش می

نویسم، که این داستان ای هستم که در تنهایی خودم داستانم را میسو من نویسندهکند. بنابراین از یکبیرون قطع نمی

اعتنا و به جهان اطراف خودم بیکند، و از سوی دیگر با جهان بیرون سروکار دارم. من نسبت موجودیت مستقلی پیدا می

کنم و جهان بیرون هم من تفاوت نیستم و دائما با وضعیت اطرافم در حال کنش و واکنشم و جهان بیرون را داوری میبی

اعتنا هستم. گذرد بیکنم پس نسبت به آنچه در اطرافم میتوانم بگویم چون کار خالقه میکند. من نمیرا داوری می

قدر خوب اش را اینتواند کار خالقانه فردیصیت اجتماعی است و چون شخصیت اجتماعی است مینویسنده یک شخ

 روشنفکر وجود دارد.-منتقد و نویسنده-انجام دهد. بنابراین یک رابطه دیالکتیکی بین نویسنده

 

و نتیجه برداشت ستوان آنها را هم در چند جلسه آموزش داد از یکتقلیل ادبیات به چند تکنیک و فرمول که می

های فرهنگی هم در این زمینه تاثیر گذاشته اشتباهی است که از ادبیات وجود دارد و از سوی دیگر شاید برخی سیاست

 طور نیست؟باشند. این
 

کنند که ما تفاهمی در عالم ادبی ایران وجود دارد و آن هم تلقی اشتباه از فرم هنری و ادبی است. غالبا فکر مییک سوء

شک پشت ریزیم. بیباید به سراغ فرم برویم و اگر فرم را پیدا کردیم دیگر اصال مهم نیست چه چیزی در آن فرم می اول

تر از مو نیست های فرهنگی آگاهانه وجود دارد. اما این سیاست متوجه این نکته باریکهای غلط فرمی سیاستاین بازی

انید تصمیمش را بگیرید. فوکو درباره مرگ مولف مثال درختی را توکه شما هرکاری که بخواهید بکنید از پیش نمی

گوید نویسنده وزد. او میخورند بلکه باد است که میها خودشان تکان نمیخورند. برگهایش تکان میزند که برگمی

ید بگوییم هم برگ تمایل به نگاه کنیم با ها را به لرزه انداخته. حاال اگر ماجرا را دیالکتیکینقشی ندارد و باد است که این



وزد. قضیه این است که تا آن باد نباشد یعنی تا شرایط اجتماعی مهیا نباشد این خوردن دارد و هم باد است که میتکان

شوند. کند خلق میخورد. تمام شاهکارهای هنری در ارتباط با بافتاری که مولف در آن زندگی میبرگ تکان نمی

کند باید فرم مورد نظرش را پیدا کند وگرنه به عنوان نویسنده از بین ازی که شروع به کار میاندنویسنده در هر چشم

طلبد. بسیاری از رود. چون هر محتوای معینی در این شرایط تاریخی و اجتماعی معین فرم خاص خودش را میمی

نویسنده و هنرمند چگونه این مدیوم را به  افتند. هنر واسطه بیان یا مدیوم است وگونه اتفاق میتغییرات بیانی هم این

افتد؟ آورند. یا چرا تحوالت سبکی اتفاق میها و وسایل بیان مختلفی به وجود میآورند؟ اعصار مختلف واسطهدست می

های بیانِی ادبی و هنرِی گذشته دیگر در قبال اوضاع و احوال تغییر کرده پاسخگو نیستند. در این وضعیت چون فرم

شوند و طبیعتا وقتی تغییر مانده شناخته میمانند و به عنوان اشکال عقبهای ادبی یا باید تغییر کنند یا عقب میفرم

توان در این زمینه مثال زد. یکی از آنها ماالرمه در زبان شوند. دو نمونه درخشان میکنند دچار نوعی فروپاشی میمی

ترین کردن است و یکی از پرآشوبدشوارترین شاعر برای ترجمهفرانسه است که شاید بتوان به جرات گفت او 

های جدیدی در های شعری جهان را دارد. دیگری نیما است. نیما بنیانگذار است و همه بنیانگذاران و کسانی که فرمزبان

بینیم نسل که میآورند انگار زبانشان دچار نوعی پریشیدگی است. درحالی های مبرم بیانی به وجود میپاسخ به ضرورت

ای دارند، مثل شاملو و فروغ و دیگران. اما نیما زبانی دارد که پر از خش است و رفتههای شستهبعد از نیما همه زبان

های ها و آشوبشویم و باید با شعرش کلنجار برویم تا منظورش را بفهمیم. تمام کشاکشجاهایی حتی متوجه این زبان نمی

های کهن ل از شعر کهن به شعر نو شده در زبان شعر نیما حضور دارد. تا پیش از نیما اوج قالباصلی که منجر به انتقا

الشعرای بهار داشتیم و حاال شعر فارسی قرار است از آن نقطه شعر فارسی را در شاعران مشروطه و باالترینشان ملک

کند اهمیت نیما را ندارد. وسایل بیانی هنر زمانی تغییر می به نیما انتقال پیدا کند. یا به موازات نیما، به تندر کیا که البته

شود. مثال اینطور نیست که ها با تئوری ایجاد نمیکه واقعیت زمانی شما را به حکم ضرورت وادار به تغییر کند. این

رن. این مدگویند پس من هم در شعرم بعضی از کلمات را خط بزنم و این بشود پستمدرن میچون در غرب شعر پست

ای که حقیقتا در این مملکت جریان دارد و ادبیات ایران را خراب کرده و در آستانه بازیبازی است. مسخرهمسخره

نویس متوسط پیدا نویسی چهارتا داستاننابودی قرار داده است. یا از سوی دیگر ممکن است با بازکردن کالس داستان

گفت. تا شما خودت را در بروند. اما مسئله همان چیزی است که نیما می کنید که چندصباحی بیایند یک چیز بگویند و

کنی. وقتی خودت را همچون رودی شوی و فرم کارت را پیدا نمیمعرض جهان بیرون قرار ندهی نویسنده و شاعر نمی

بیایی؛  گذرد در معرض قرار دهی و وقتی جهان بر تو گذشت به درون برگردی و سپس به حرفکه جهان بر آن می

خواهی حرف بزنی؟ باید زبانت را پیدا کنی. کدام زبان؟ به فلوبر برگردیم: فقط یک فعل، یک وقت به چه زبانی میآن

صفت و یک قید است که برای جمله تو مناسب است. ممکن است اگر فعل، صفت و قید دیگری بیاوری نویسنده 

بالزاک. در « شاهکار گمنام»زوال. یا مثل « شاهکار»نقاش ای بشوی و اصال به خودکشی دست بزنی. مثل ماندهعقب

شود. سزان پدر خواهد بیان کند و درمانده میتواند آنچه را میآورد و نمیآنجا هم شخصیت داستان از نظر بیانی کم می

م تو را بیاورم و توانگوید من چطور میگفتند سزان درختی را بغل کرده و میانداختند و میکوبیسم است. او را دست می

ای قالبی بود. سزان خواست از پرسپکتیو استفاده کند چراکه به نظرش این شیوهتوی تابلو بگذارم. چون سزان نمی

بعدنمایی و ام پیدا باشد. پرسپکتیو جسمیت نیست بلکه دورنما و سهخواهم جسمیت درخت در نقاشیگفت من میمی

خواهد زبان جدیدی پیدا کند که بتواند بیان داند و میبیانی موجود را کافی نمیژرفانمایی است. این یعنی سزان وسیله 

توانم این را بگویم چون او به هرحال اشکال غربی قالب و زبان کند. یعنی همان کاری که نیما کرد. در مورد هدایت نمی

د. ولی مثال نیما و ماالرمه را از این نویسی فارسی پدید آورهرحال او هم تحول بزرگی در داستانشناخت اما بهرا می

ماند که از ای میگفت نیما مثل ستارهبابت زدم که زبان آنها انگار دچار نوعی پریشیدگی است. به قول شاملو که می

کهکشان خودش جدا شده و افتاده توی زمین ما و هیچ شباهتی به ما ندارد. نیما به ما شباهتی ندارد چون یادت باشد که او 

کند یک فرم اش را پیدا کند و این محتوای اوست که وادارش میالضمیر عصرش است. این زبان باید وسیلهبان مافیز

کند که فرم و زبان جدید را پیدا کند. وگرنه این که تو عین پیدا کند. به عبارتی، مناسبات موجود است که نیما را وادار می

ال من فرم بسازم و خیال کنم که اگر بتوانم فرم را بسازم هنرمند بزرگی مرغ کرچ روی تخم بنشینی و فکر کنی که حا

داند سه بری. واقعیت قضیه این است که نویسنده حتی نمیشوم، به اعتقاد من راه به هیچ دهی نمیشوم، متمایز میمی

ویسم اما وقتی به آنجا خواهم این سطر را بنخواهد بنویسد. ممکن است فکر کند سه صفحه بعدی میصفحه بعدی چه می

ها خاطر این که نویسنده همان درخت و برگنویسد. چرا؟ برگردیم به فوکو. بهبیند که دارد چیز دیگری میبرسد می

برد و به قول روالن بارت نویسنده با نویسا فرق دارد. در یک شرایطی تو نویسا هستی ها را میاست. باد است که برگ

گشت دیگر نیمایی نبود که در رفت توی خودش و به جهان برمینویساندند. نیما وقتی مییما را مینویسانند تو را. نو می

آغاز به جهان رفته بود. نیمایی بود که حاال تحت تاثیر شرایط اجتماعی، تاریخی و مادی چیزی را از خودش بیرون داده 

تواند مثل کاسپار دم دیگر است. این آدِم دیگر میبود که مثل فرزند بود. و حاال خودت را هم که بکشی فرزندت یک آ

اندش و بیست سال هم در آنجا مانده و نه پدرش معلوم است و نه مادرش. این اثر ای انداختههاوزر باشد که در طویله

زنم پرستی پست و یکجور تصور اینکه من باید دستور زبان را به هم بزدن به یکجور فرمهنری است. بنابراین با دامن

نفر باید بگوید تو کسی نیستی که دستور زبان را برهم بزنی. و البته اگر قرار باشد دستور زبان افتد. یکهیچ اتفاقی نمی

زنی. چنانچه مولوی به هم بخورد و به حکم ضرورت زمانه و مدیوم ادبی و هنری تو دستور زبان را هم به هم می



هایش راه داد که هایی به غزلها و ناهمسازینی را رعایت نکرد و سکتهها پیش خیلی جاها قواعد عروضی و زباقرن

شود. جویس گونه حرفش را بزند و زد. بنابراین در روند کار است که فرم ادبی پیدا میمهم هم نبود. او الزم بود این

اند بیان کند. ضرورت دوران و توای میگذرد به چه وسیلهکند تا ببیند آنچه را در زمانش میها تحقیق و بررسی میسال

نویسی گذاشتن و نویسنده را ای را انتخاب کند وگرنه با کالس داستانکند هنرمند چه شیوهطلب زمانه است که تعیین می

کند که اکنون در ای تولید میشود. این شیوه موجود نویسندهای حاصل نمیاش دورکردن، هیچ نتیجهاز تعهد و جامعه

قدر جالل و شکوه بینیم. شعر ما که در دهه چهل و پنجاه و حتی شصت آنیا بدتر از آن در شعرمان مینویسی داستان

اند که طرف فکر های آپارتمانیتن داستانهایی که به قول رفیق ما آقای چهلداشت به این روز افتاده است. یا داستان

وجود آمدن این های فرهنگی در بهن. پس هم سیاستشود رماکند اگر یکسری اتفاقات را پشت هم گزارش کند میمی

 اند و هم تصور اشتباهی که از ادبیات و هنر رواج یافته است.وضعیت نقش اساسی داشته
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