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آغاز  1بار هستیاو، یعنی مهم های کوندرا در ایران از آخرین رمان رمان یهترجم

مدرنیستی است و متأثر از خوانش پست 2«کیچ»شود. اثری که مفهوم محوری آن می

مفاهیم هوسرلی و هنر رمان )چرخش فرهنگی( و سنت پدیدارشناسی است. او در 

ی برای اخلاق -گرایانهای نسبیهایدگری را بدون تمایز موشکافانه درهم آمیخته و نتیجه

ونه و ی دوگبر حقیقت یگانه، و دنیادنیای مبتنی »نویسد: گیرد. میرسالت رمان می

سرشته شده است. حقیقت توتالیتر  یکاملًا متفاوت یهنسبی رمان، هرکدام از ماد

نچه من تواند با آکند و بنابراین هرگز نمیهای نسبیت، تردید و پرسش را نفی میمقوله

و درنهایت نتیجه  9(55: 1931)کوندرا، « نامم، از در آشتی درآید.می« روح رمان»

این ناهمخوانی وضعیتی جوامع توتالیتر، مرگ رمان روی خواهد داد. سبب گیرد، بهمی

 کند.نمی« فتح هستی»چون رمان در جوامع توتالیتر، 

های ممکن وجود، مفهومی هایدگری انکشاف افق یهمثاببه« فتح هستی»مفهوم 

دوم قرن گذشته، توانست بر  یهنحوی در جریان چرخش فرهنگی نیماست که به

را  «واقعیت»شناسی انتقادی سایه افکنده و مفهوم ر هیأت نوعی روشدیالکتیک د

اجتماعی دچار ابهام و حتی فراموشی کند. در  -عنوان نوعی محمل ذات تاریخیبه

ها یا حتی درستی یا نادرستی ای نظری بر سر مفاهیم این سنتجا مقصود مباحثهاین

ه خویش ضروری است و باید در هرچند این امر در جایگا -کارگیری مفاهیم نیستبه

ر نحوی بکه بدانیم کوندرا به چهاما برای آن -مسیر آن تلاش کرد و آن را توضیح داد

 باب ضروری بود.مدنظر این نوشتار اثر گذاشت، اندکی مداقه در این یهمسأل

ان پایبه« کیچ»را با تعبیر سیاست چپ و راست جهانی به  بار هستیکوندرا 

ی و انتقاد -سیاسی یهاین مفهوم، هرگونه مداخل یهواسطته نماند که بهبرد. ناگفمی

                                                      

 پور، تهران: نشر قطرهپرویز همایون یه، ترجمبار هستی( 1931. کوندرا، میلان )1

چیزی به جز اثری ستاده و ناشتی از بدستتلیقگی نیست. نگرش  کیچ»، بار هستتی. به تعبیر کوندرا در 2

( به کیچ، عبارتستتتت از نیاز kitschmenschمنش )کیچ و هنر کیچ وجود دارند. نیاز انستتتان کیچ

ن خویش در ای یهدروغ زیباکننده و بازشتناختن خشتنودانه و شادمان یهنگریستتن به خویشتتن در آین

 (261: 1931)کوندرا، « آینه.

 پور، تهران: نشر قطرهپرویز همایون یه، ترجمهنر رمان( 1931کوندرا، میلان ). 9
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کند. می واسطه، چنین تعبیرگرایانه و بیصورتی کلیهمچنین سیاسی از پایین را نیز به

اقتصادی در ایران  -همزمان همراه است با تغییرات سیاسیوبیش کماین اثر،  یهترجم

 «. تعدیل ساختاری»یا « ر آزادگراهای بازاسیاست»که موسوم است به 

پسند در ایران از آن بر فضای ادبیات عامه یهاقبال جهانی به کوندرا و سیطر

 «پسندادبیات عامه»یافتن مفهوم بازار در ایران، موجی از سویی و همچنین محوریت

لات تحوپذیر است. از خلال همین جا تأملایرانی را شکل داد که در اینطبقه متوسطی 

گشاید می« پسندادبیات عامه»است که اهمیت اثرگذاری کوندرا و راهی را که در 

ای های این تحول در برساخت سوژهدادن رگهشود. درواقع مقصود، نشانضروری می

تان مکانی( داس -پردازی و کرونوتوپ )پیوستار زمانیآن شخصیت یهاست که پشتوان

 های دیگر و پیامدهای آن است.ن به رسانهآ یهپسند و اشاعدر رمان عامه

 

1 
د و پسنهای انتشاراتی در بازار ادبیات عامهمترجمان و بنگاه یهپیگیری مصران

اقبال عمومی به این نوع آثار و  یهدهندهای چشمگیر آثار کوندرا نشانتعداد چاپ

ا هسایتفضای داستانی آن است. هرچه ما در سطح تحلیل آثار کوندرا در مقالات، وب

و نوشتارهای بعضاً انتقادی به تأکید بر وجوه انتقادی، فلسفی و مفهومی کوندرا یا تحلیل 

اسی در شنث معرفتهای توتالیتر و مباحسیاسی آثار او و انتقادات او از مدرنیته یا رژیم

خوریم، در میان نویسندگان ادبی و خوانندگان عام باب حقیقت ]توتالیتر/ یگانه[ برمی

 با تصویری دیگری از این نویسنده روبروییم.

نحوی بوده است، اطلاعات دقیقی در در باب اینکه این تأثیرگذاری دوم به چه  

بیات گیری نوعی ادشکلبررسی تا از طریق  اندتلاش کرده گاننگارنددست نیست؛ اما 

ار پسند از آثهای کوندرایی یا خوانش نویسندگان عامهپسند ایرانی متأثر از ارزشعامه

محور به این شوهای سلبریتیکاصطلاح تاهای بهها و برنامهاو و نیز همچنین سریال

ذیری از آثار و فضای تر شود. این دست نویسندگان که با تأثیرپاثرگذاری نزدیک

 16 یه، در دهخورشیدی 06 یهو خصوصاً از ده 66 یهدوم ده یهکوندرایی، از نیم
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ای همایهکردن وجه خاصی از بنبه اوج شهرت رسیدند، کسانی بودند که با برجسته

 نویسی او نیز بود، به مخاطبانمنطقی مبانی نظری رمان یهکوندرایی که از قضا نتیج

 پسند و... دست یافتند.ای در بازار یا رمان بازاری/ سرگرمی/ عامهگسترده

پسندی که عمیقاً مورد استقبال قرار گرفتند، های عامهها و رماننخستین داستان

روی ماه خدا را ببوس ( فتانه حاج سیدجوادی و داستان 1901)بامداد خمار رمان 
ژانر خاص در ادبیات داستانی و مشخصاً ( مصطفی مستور بود که آغازی بر این 1903)

طور کلی فضای ادبیات داستانی و رمان در تسخیر ، به1916 یهرمان بود. با ورود به ده

ن م یهپرند هایرمانترین آثار این دوران، هایی از پرخوانندهاین ژانر قرار گرفت. نمونه
( و 1916)کنم ش میها را من خاموچراغ( فریبا وفی؛ 1911)رویای تبت ( و 1911)

 کافه پیانو( ناهید پژواک؛ 1919)شب سراب ( زویا پیرزاد؛ 1919)کنیم عادت می

 ( از فرهاد جعفری و... هستند. 1916)

 55و تا چاپ  1اندروز نوشته شده 20این ژانر که برخی در طول  یهآثار گسترد

ا نیستند. امکوندرا  نویسی در حد آثار خودلحاظ سطح داستاناند، اغلب بههم رسیده

ورود او به صنعت فرهنگ ایرانی از سویی و دخالت  یهمهم، اثرپذیری این ژانر و نحو

های کوندرا، رمان یهدانیم که سوژدر برساخت سوژه و تولید فضای آن است. می

م کنیالبته تأکید می -است« کافکایی»تعبیر خویش ای عاصی، زخمی و بهسوژه

وژه که . این سیمبا خوانش کوندرا از کافکا موافق نیست ما، زیرا «تعبیر خود کوندرابه»

شده است، یعنی در درون خویش مجادلات خویش با جهان نوعی شخصیت درونی

کند. چندگونگی و پولیفونی/ چندصدایی های داستان را حل میشخصیتاطراف و دیگر 

نبوهی از ا یهگرایانبرخلاف تعبیر باختینی از این مفاهیم، در تنهایی نسبی 5،کوندرایی

                                                      

 1
 یهو حتی در ترجمروز نوشتته شده است  20( فتانه حاج ستیدجوادی در 1901)بامداد خمار رمان . 

 هزار نسخه در چند نوبت انتشار رسیده است. 16 آلمانی نیز به فروش

کدام از یک از صتتتداها نباید مستتتل، باشتتتد، هیچهیچ»گوید: باب میاین دررمان  یهدربار. کوندرا در 5

کوندرا پولیفونی مدنظر « کار برده شتتتود.دیگر صتتتداها به یهکنندعنوان همراهیصتتتداها نباید تنها به

دهد، مرزهای جستتتار و رمان کند که به او اجازه میتکمیل می« وحدت از حیث مضتتمون»خویش را با 

و  نهدنام می« جستتتاری اختصتتاصتتاً به ستتبک رمان»هم نزدیک کند و به تعبیر خویش و بالعکس را به
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 یهپنداراننویسنده و همذات یهگرایاندهد که جز از منظر مطلقها رخ میشخصیت

است  که بیرونینی رودقرار کرد. این نسبت نه ها برتوان نسبتی میان آنخواننده، نمی

ی، کوندرایی است: تنهای یهسوژ یهگیری وجه مشخصو این بیرونی بودن، مبنای شکل

 کار.بودن و همزمان هدونیستیک و فراموشو زخمی عاصی

های کوندرا عموماً فضای ها و داستانمکانی رمان -از طرف دیگر، پیوستار زمانی

اظ لحهای کوندرایی بهتر، شخصیتعبارت روشنکند. بهپذیر میتعین خصوصی را

شوند و البته این خانه نه موقعیت خاطره هم مواجه می زمانی اغلب در خانه با -فضایی

، بلکه 6(129: 1910یابی( )اژه، )تاریخ(، زبان مشترک )گفتگو( و هویت )تشخص

یابد ای میستانی کوندرایی، خصلتی جادهو تروماست. خانه در فضای دا سکسموقعیت 

 یهها فق، در لحظزند. آنخواهد دیگری را نگهدارد و او سر باز میکه همواره یکی می

ها در لحظات خانه، جماع و سروری و زیردستی باهمند و کنش شخصیت

نحوی ها در کنار هم، همزمان آزار دیده و بهسادومازوخیستی است. یعنی شخصیت

دلیل همین موقعیت نابرابر و بیمارگون ها بهدهند و باهم بودن آنرا آزار میدیگری 

 شک یکیکه در وضعیت همبودگی انسانی و احیاناً غیربیمارگون، بیاست. درحالی

 شود. می 0زدایی شده یا نامکاندیگری را رها خواهد کرد. به این معنا، خانه مکان

                                                      

ن تریظریف»دانسته و این را « ن فضاهای متفاوت احساسی و عاطفیکنار هم گذاشتت»درنهایت رمان را 

 یههای یادشتتتدو ویژگیلف ؤم(. او با احیای 196تا  111: 1931دانتد )کونتدرا، می« نویسهنر رمتان

پیامدهایش  یهکند که در ادامه دربارهایش خلق میپولیفونی عملاً نوعی یکدستتتی را در فضتتای رمان

 کرد.بحث خواهیم 

منوچهر  یه، ترجمشاانا اای  ااویرمدرنیتهها: درآمدی بر انساااننامکان( 1910. اژه، مارک )6

 (5های فرهنگی )شهرشناسی/ فرهومند، تهران: دفتر پژوهش

0. Non- place  
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بار هستی در  1توما با ترزا، توما با سابینا یا سابینا با فرانز یهبه رابطبرای مثال، 

نواز، در همان ملاقات نخست، با روزنا کلیمای ترومپت 3،والس خداحافظیبنگرید. یا در 

خواهد به هرنحوی از دست شود، اما کلیما میکند و روزنا از او حامله میرابطه برقرار می

ق، جنین کند. در این فضای داستانی، یکی در پی او خلاص شده و او را راضی به س

خود را  شخصی یهتواند خاندیگری است یا از شخصیتی دیگر گریزان است. کلیما نمی

صورت بیمارگونی او را دوست تحمل کند، چون با کاملیا همسرش سخنی ندارد؛ اما به

د، پس از هر رابطه گویکند؛ اما میدرپی با زنان دیگر معاشقه و جماع میدارد. او پی

وایت کند؛ اما رکاملیا را بیشتر دوست دارد. کاملیا به او مشکوک است و او را تعقیب می

ابد ینحوی سامان میراوی )کوندرا( است، به -لفؤم یهداستان که بسیار تحت سیطر

ورتی صگذارد رواب، جنسی پنهان کلیما برای او آشکار شود و درنهایت روزنا بهکه نمی

مام هم به اتمیرد؛ اما داستان با وصال کلیما و کاملیا و لبخند آن دو بهغیرانسانی می

 رسد. می

انسانی خودخواهانه،  یهرابط سازی و دفاع از نوعیها، طبیعیفضای این رمان

داند. و از قضا استالینی است. فضایی که کوندرا، خود را منتقد اصلی آن میانه یگوتک

یسم، این استالین یهکند. ریشپردازی کوندرایی از آن دفاع میاما کرونوتوپ و شخصیت

مانی تروگلیسیک، زهای کوندرا است. ویژگی هبودن روایت داستاندر غیر هتروگلیسیک

ا ها تیپیک شده و صدهای اجتماعی در شخصیتیابد که قشرها و لایهتحقق و تعین می

                                                      

نحوی موازی هم در حال زندگی هستتتند و از . این رمان، حکایت زندگی چند شتتخصتتیت استتت که به1 

فرانز است، در عین تأهل این دو مرد  یهتوما و هم معشتوق یهستابینا که هم معشتوقخلال پراکستیس 

ی دیگری از همین ترجمهناپذیر هستتتی که کند. ستتبکی تحملهم رب، پیدا میشتتان بهاستتت، زندگی

کند درنهایت از طریق درهم آمیختن تضادهای به قول خویش وجودی است، تلاش میبار هستی  عنوان

 به خواننده بفهماند که جهان وارد وضعیتی کیچ شده است.

فروغ پوریاوری، تهران: انتشتتارات روشتتنگران و  یه، ترجموالس خداحافظی( 1916. کوندرا، میلان )3

 مطالعات زنان 
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. برای مثال، بقال بتواند تیپ 16(931: 1910داشته باشند )رجوع کنید به باختین، 

های دار صدای تیپک این زن باشد و... . اما در رمانبقال را بازنمایی کند یا زن خانه

های اجتماعی تعین ای وجود ندارد، قشرها و تیپمراتب اجتماعیهیچ سلسله کوندرایی

ها را همچون عنوان راوی وجود دارد و مابقی شخصیتصدا، بهیابند. بلکه یک ابرنمی

عارف المبافد؛ گاه دایرهگوید؛ گاه فلسفه میچیند. گاه داستان میباز مییک شطرنج

 سازد و الی آخر. می

در چنین فضایی همچون یک وضعیت توتالیتر، منفعل شده و ها شخصیت

مانند. بدون هتروگلیسیا، چندگونگی یا چندصدایی ممکن نیست. بدون آن مسکوت می

ها گفتگو ممکن نیست. بدون آن ما با فضایی استانداردشده مواجه هستیم که شخصیت

خواهند شد که عاصی، هایی روند و از قضا تبدیل به سوژهدر جهان درونی خود فرو می

خنده و فراموشی حاکم بر فضای استالینیستی درست  یهاند. او دربارتنها و زخمی

دارد؛  11ای گفته شد، با استالینیسم منفورش، همدلیگوید؛ اما خود او نیز به رویهمی

که کرونوتوپ خانه در آثار همان شده است. درنهایت آنعبارت دیگر، با متجاوز اینبه

 کند. درواقعها را خصوصی میا، با آن تعین خاص که گفته شد، فضای داستانکوندر

ها و امر خصوصی، عناصر تعین گرایی بیمارگون شخصیتامر جنسی، درون یهگانسه

 خانه در رمان کوندرایی هستند.

 

2 
ودستگاهی تئوریک این نوع خاص از کرونوتوپ روایی و کوندرا با دم

ی هاها تبدیل به وضعیت طبیعی سوژهرد. اما این ویژگیپردازی را خلق کشخصیت

چشمگیری  یهپسند در ایران شد. نویسندگان زن در این ژانر، غلبهای عامهداستان

ب و وجه غال« شدهزنانه»شود این ژانر را ژانری نحوی که مینسبت به مردان داشتند؛ به
                                                      

رویا پورآذر،  یه، ترجمرمان یهای: جسااتاری دربارتخیل مکالمه( 1910. بتاختین، میختاییل )16

 تهران: نشر نی

11. sympathy 
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ی انر مذکور، زنانگی توأم با برساختژنامید. منتهی در اغلب تولیدات « نویسیزنانه»آن را 

سو و زیردستانه از سوی دیگر، از زن بوده و در آن استقلال زنانه، توزانه از یککینه

ن شدبر برجستهجویی از مردان است که مبتنیتوزی و انتقامپوششی برای کینه

مان ای رآثار این ژانر چنین نیست، برای مثال فض یهخیانت است. البته هم یهمایبن

ن ست و در آو نوستالژیک اتوزانه نیست؛ اما زیردستانه و منفعلانه کینه 12بازگشت

 وفایی مردان )پسران و همسرش( هست. شخصیت زن، همواره منتظر بی

های زن داستان، این ژانر، شخصیت یهتوزانهای کینهدر آن دست از رمان

ما عاصی و زخمی هستند که بعضًا ظاهر مستقل یا در جستجوی استقلال، اهای بهسوژه

م مردسالاری و توتالیتاریس یهنمایند یهمثابدست به خیانتی برای انتقام از شوهر به

رو اغلب انتقام یک زن به تن آن و عمل یا نیت جنسی زنند. از اینحاکم می

آن حواله شده است. درواقع این نوع هدونیسم سادومازوخیستی یکی از  یهخیانتکاران

یا راوی و مادر راوی  19رویای تبتهای این ژانر است؛ مثلاً شیوا در ترین ویژگیرجستهب

تان ت داسروای یهمایتأکید بر خیانت، بن ضروری است گفته شود که. 11من یهپرنددر 

بر آن بنهد. اضطراب و انتظار خیانت همواره جزئی از حالت  است، نه نامی که نگارندگان

تر، این یکی از عبارت روشنها، مشخصاً زنان است. بههای داستانروانی شخصیت

 هاست.های محوری خود داستانمایهبن

دختری  یههای عاشقانه و زیردستان( کل داستان، دلهره1915) 15همخونهدر 

ت ای مرفه اسنحوی داستان روایت زندگی طبقهاست و به نام یلدا در رخدادی عشقیبه

شده و حفظ میراث خانوادگی خصوصی یهآن یک دنیای عاشقان یهترین مسألکه مهم

های قرون وسطایی پس از تنش یههای عاشقاناست. درنهایت نیز همچون رمانس

ا گذرد و بمیچیز به خوبی و خوشی عشق متقابل، همه یهتفاهم دربارءمتعدد حول سو

                                                      

 ، تهران: نیلوفربازگشت( 1930. ترقی، گلی )12

 ، تهران: مرکزرویای تبت( 1911. وفی، فریبا )19

 ، تهران: مرکزمن یهیرند( 1911. وفی، فریبا )11

 ، تهران: پرسمانهمخونه( 1916. ریاحی، مریم )15
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رسد. کرونوتوپ این ژانر نیز دهد، به پایان میوصالی که بوی خوشبختی ابدی می

 -وبویی از هستی اجتماعینوعی فضای خصوصی است که در آن رنگ یهبازنمایانند

های داستان امر خصوصی و مسائلی اصلی شخصیت یهتر نیست. مسألسیاسی عام

چیز منوط به انتخاب و زده است. گویی همهسیشناجنسی و روان -عمدتاً عاشقانه

ر رمانتیک، غی یهعاشقان یهپذیرش دو طرف رابطه است و هیچ مانعی بر سر یک رابط

 های یلدا و شهاب نیست.بازیها و لجسوتفاهم

شدن از سوی نامزدش مردستیز خاطر ترکپیرزاد، بهکنیم عادت میشیرین در 

رود. اش در مردی ناجی ازبین میحساسات مردستیزانهشود و با بازگشت او تمام امی

شود که این ویژگی در همین داستان برای آرزو نیز صادق است. او عاشق سهرابی می

ای است. آرزو در برابر مادر و گرایانه و حامی دارد و اسطورههای منجیبیشتر ویژگی

شخصیت تیپیک مردانه در آور، جدی و حامی؛ های مردانه )فعال، نانفرزندش با ویژگی

او اساساً قرار بوده، پسر متولد شود؛ اما در برابر سهراب  -شودها( تصویر میاین داستان

خواه و رام است. احساسات ضدمردانگی او نیز با ظهور سهراب در داستان منفعل، حمایت

ها رمانها در این آن است که شخصیت یهدهندرود. این نشانو ازدواج آنها، ازبین می

ضای که فشخصی هستند. ضمن آن (مود) هایحال واقع خودآیین نیستند؛ بلکه پیروبه

که دار نیست؛ بلزن بنگاه یهها هتروگلیسیک نیست، یعنی برای مثال آرزو نمونرمان

د توانهاست که میطور کلی، وصف حالات درونی و امور خصوصی شخصیتداستان به

 ای ایجاد نشود.دار، پزشک یا مهندس و... را جای آن نهاد و مسألهیک زن خانه

و  «پشیمانی»دیگری که در این فضای داستانی اهمیت یافته است،  یهمایبن

تیپیک مرد روشنفکر با گرایش  یهنمونتبت، یای ؤرید در است. جاو« سرخوردگی»

کرده، اما حراف است. او یک چپ پشیمان یا چپ، یعنی کمونیستی است. او تحصیل

کند. او از عمری که خرج زند، امرونهی و سرزنش میتواب است و اکنون فق، حرف می

های انقلابی کرده، سرخورده است. پس در صدد ساختن زندگی مرفه برآمده است. آرمان

داند و درنهایت رمان متوجه چیزدان میپسندد، چون خود را همهو را نمیشیوا ا

د زند. جاویشان دلبسته که عملگراست و حرف نمیشویم او به صادق همرزم قدیمیمی

 -های گنده و قلمبهنماد تصور از روشنفکری در دوران پس از انقلاب است که حرف
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یست و توتالیتر است. اصطلاح کار، هدونزند؛ اما در عمل محافظهسلمبه می

ک تیپ پسند، یسبب این کنش است که در ادبیات عامهتعریفی عام به« روشنفکربازی»

این روشنفکر پساانقلابی، امور خصوصی و رواب، و  یهشخصیتی است. کل دغدغ

 های شخصی فضای خانه است.چالش

سیاسی  یهرایانگجویانه و آرمانهای مبارزهها، از کنشهای این رمانشخصیت

و  50ورزی و مقاومت، خصوصاً مشارکت در انقلاب خویش و سرسپردگی به سیاست

 عصر انقلابی یهگرایاناصطلاح آرمانخواهند دوران بهاند و میدوران پس از آن، پشیمان

را فراموش کنند، لذا احساس سرخوردگی دارند.  خورشیدی 66تا اواخر  16 یهده

های دو جنس و درگیری یهپشیمانی، وضعیتی است که در آن مسائل عاشقانبدیل این 

 حالها اغلب وارد نوعی محوری است. آن یهخانوادگی و زندگی شخصی مسألدرون

خورده هستند که باید با ولعی کنند نسلی شکسترمانتیک شده و احساس می

واهی خصی بپردازند و آرمانجنسی، رفاه زندگی شخ یهناپذیر به رواب، عاشقانسیری

شان در مقطع زمانی خاصی مربوط به گذشته پنهان و تاریک زندگی یهها لایبرای آن

 با نوعیم أتوها در پی فراموشی هستند و اغلب مصّر به بازگشت به جهانی است. آن

در  ،بازگشتسیما در ظاهر عارفانه، از نوع اوشویی، هستند. ماهعشق جنسی و زندگی به

آمریکا )آینده، پیشرفت و  یهجهان برزخی میان یهمثابپی مقصدی برای ترک اروپا به

بودن(، دومی را غربت و تنهایی( و ایران )صمیمت، آشنایی، همسایگی و با دیگران

کند. هرچند فرزندانش او را رها کرده و همسرش نیز او را بدون اطلاع ترک انتخاب می

 ر ایران ازدواج کرده است. کرده و با زنی فرنگی د

ن در ایت میپراههاست که خیانت تبدیل به موضوعی مایههمین بن یهدر نتیج

مرد  هایهای متنوع عشقی که اغلب بخشی از پراکسیس شخصیتشود. تجربهژانر می

شدن باشند. هاست و در جنب آن، زنانی هستند که همواره باید منتظر ترکداستان

لی عناصر امر خصوصی در این ژانر، عشق جنسی، پشیمانی، سرخوردگی و طور کبه

زدایی از امر روزمره است؛ زیرا شرایطی منطقی آن، سیاست یهخیانت است که نتیج

 سازد. اند را پنهان میای و ازخودبیگانه شدهها در آن ذرهکه انسان

های جنسی در این ژانر از رمان، فق، امر خصوصی/ شخصی و عاشقانه یهسیطر

ی های تلویزیونی و اینترنتهای دیگر از جمله شبکهدر قالب این رسانه نماند و به رسانه
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ای با پخش های ماهوارهای هم اشاعه یافت. البته شبکهرسمی داخلی، خانگی و ماهواره

ای، پر زروزیور سبک زندگی طبقات مرفه ترکیه های عاشقانه که توأم با نمایشسریال

لی های داخایالات متحده و آمریکای لاتین است، در این زمینه پیشگام بودند. شبکه

های دلیل فیلترهای مختلف دیرتر به این جرگه پیوستند؛ اما ژانر جدید سریالرسمی به

دی برداشته های جدیاینترنتی که حامی آن بخش خصوصی است، در این مسیر گام

های هایی چون آقازاده، عاشقانه، ممنوعه، همگناه و... یا برنامهاست: سریال

شوهایی چون دورهمی، همرفیق، خندوانه، امشو و... . کاصطلاح تامحور یا بهسلبریتی

محور هستند که اهمیت ها همزمان در حال برساختن نوعی الگوی زندگی موفقیتاین

ترین و اصطلاح پرهیجانترین و بهکند. برای مثال مهمامر شخصی را طبیعی می

های برنامه سلبریتی -از مهمان 16دورهمیبرانگیزترین پرسش مهران مدیری در چالش

 «.  تا حالا عاشق شدی؟»این است که 

حال در پی فراموشی شکننده که عاصی و تنهاست و در عین یهبرساخت این سوژ

 طور خلاصه وفرهنگی که به یهی است، در این گسترجویاز طریق عرفان جدید و لذت

تر، میان آمد، نسبتی درونی با تحولاتی دیگر دارد. به عبارت روشنفشرده از آن سخن به

سیاسی نیز هستند. این دو وجه باهم  -این رخدادها بیان فرهنگی تحولاتی اقتصادی

ردوی این است و هنسبتی دیالکتیکی دارند و گسترش یکی منوط به گسترش دیگری 

 کنند. البته این نسبتگیرند و آن را بازتولید میتحولات حول همین سوژه شکل می

 علّی نیست.

انه پردازی زنتر درک کرد که نگاهی به شخصیتتوان دقیقاین تحول را زمانی می

و...،  سووشونزری در  چشمهایش،های پیش بیاندازیم. فرنگیس در های دههدر رمان

دازی پرهای سوبژکتیو خود، نمود شخصیتهای خود و کشمکشبا تمام ازخودگذشتگی

سیاسی یا مشارکت در امر  یهگرایی و مقاومت و مبارززن در دورانی هستند که آرمان

ها تن ها حتی درون افق و الزامات این آرمانسیاسی ارزش محوری آن بود. برخی از آن

عنوان نهایت آزادی و مقاومت که گاه دادن را نه بهند و این تندادجنسی می یهبه رابط

                                                      

16. https://tvnasim.ir/program/ 23613 

https://tvnasim.ir/program/29089
https://tvnasim.ir/program/29089
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های استاد بخاطر آرمانچشمهایش دانستند. برای مثال فرنگیس در شدن میزندانی

ن شدزندانی»شود و این ازدواج را نه رهایی که ماکان حاضر به ازدواج با تیمسار آرام می

کار برد. برای مثال، استاد ر باب مردان نیز بهتوان دداند. البته این تحول را میمی« تن

شود که پشیمان با جاوید جایگزین میچشمهایش گرای رمان حرف و آرمانماکان کم

 شودعاشق شهاب می همخونهیا در مقابل، یلدا به این سبب در  10.خواهی استاز آرمان

که شخصیتی مغرور و متعصب و در عین حال با دلی مهربان در زندگی خصوصی است 

ای است که غرق زندگی آل زنانگینویسی رمانتیک، ایدهژانر زنانهدر و این تیپ مرد 

 خصوصی است. 

هستند که همخونه یا یلدا در رویای تبت آل زن در این ژانر فروغ در تیپ ایده

عاشقانه است؛ آرایش یاپردازی ؤرپذیری، انفعال و ها، ظرافت، عشقی زنانه در آننمادها

مرد خویش هستند. در مقابل، شیوا  -کنند یا منتظر کنشی عاشقانه از طرف قهرمانمی

آل زنانه دورند، آنگاه که چون از این ایده 11،کنیمعادت مییا آرزو در رویای تبت در 

، همچون مرد وصف هستند خصوصی خانواده یهمشخصاً حارس هستحامی دیگران، 

شوند یا خواه و منفعل میشوند، اما در برابر مردی که عاشق آنهایند، حمایتمی

  13.شونداصطلاح ابژه میبه

                                                      

ها زنان اند که شخصیت آنهایی تلویزیونی چون نرگس، یلدا، وارش و... نیز ساخته شدهالبته ستریال. 10 

ازند ساندازی تاچری را برمیها چشتمتیپیک و کیچ ایدئولوژی قالب هستتند. آنمن ؤممستتقل، مقید و 

و این بسیار شبیه شعار تاچر در دوران قدرت « چیز خانواده استهمه»که تصویر حفاظت از خانه است: 

ها و... هستند، این ژانر زنانی را ها، تجاوزها، نابرابریکه زنان واقعی، موضتوع انواع خشونتاستت. درحالی

رار ایرانی ق -ناپذیر، راستخ و خودساخته هستند و آن را نمود فمینیسم اسلامیدهند که خللنمایش می

زنانگی در  یهانتد. وجود این زن بتد نیستتتت؛ امتا تبدیل آن به تیپ قالب و الگوی قضتتتاوت دربارادهد

 حال حاضر، در تقابل با تناقضات انضمامی زن واقعی است. یهجامع

 ، تهران: مرکزکنیمعادت می( 1933. پیرزاد، زویا )11

دهد که باوجود حوری را محور قرار میسگ و زمستان بلند، ( در 1912پور )در همین دوران پارستی. 13

کشتتیدن وضتتعیت ستتیاستتی حاکم و توان گفت که در به پرستتشوارد بودن نقد به بخش پایانی آن، می

 برداشته است.ثری ؤمی هاشده گامهمچنین نقد مردسالاری نهادینه
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ها اشاره شد، راوی هایی که به آنذکر این نکته ضروری است که در تمام داستان

گرا بوده و حدیث ها دروندانای مطلق است و شخصیتهمچون فضای رمان کوندرایی 

گیرد و هرکدام در جهان درونی خود وقایع ها گفتگو شکل نمیکنند. میان آننفس می

ها راوی بر فضای داستان از آن یهکند و خواننده از طریق سیطررا برای خود معنا می

ر شود. مثلًا دگون نیز میبندی داستان معماشود. البته گاهی درنهایت پایانآگاه می

عاشقانه دارد، یعنی راوی داستان  یهنماید که صادق با شعله رابطچنین میتبت، یای ؤر

اند و شود که او و شیوا عاشق و معشوقو خواهر شیوا؛ اما در پایان داستان معلوم می

هم  شود. محور راوی است. صدای قالبپرتی شیوا برای راوی حل میمعمای حواس

 راوی است. مابقی صدایی ندارند.

ده و ش، شخصیگویانهجا نیز، همچون فضای رمان کوندرایی، مناسبات تکدر این

قدرت روایت مطلق  یهچیز تحت سیطرصدای راوی، همه یخصوصی است و با سلطه

تواند هر چیزی را به روایت داستان حقنه کند. به راحتی میبهنحوی که اوست، به

دهد و گاه کشش داستان، رو مواجهه باهم را نمیها امکان صدا داشتن و از اینشخصیت

یزهای گرها یا تعقیبنوعی سوتفاهم ناشی از سکوت متقابل شخصیت یهفق، نتیج

توان در کمتر را میپریچهر یا بامداد خمار  همخونه،المثل داستان ماجراجویانه است. فی

 566ها گاه تا شود آنهای روایی موجب میمین ویژگیصفحه بنویسد؛ اما ه 166از 

پسند ایرانی است، نه ها بیشتر در باب رمان عامهنجامند. البته اینطول بیصفحه به

ها به سریال نیز هستند. های مهم تبدیل این داستانها تکنیکهای کوندرا. اینرمان

قسمت  16سمت؛ دل ق 21کشد؛ همگناه قسمت طول می 36برهمین اساس، ستایش 

 قسمت به پایان رساند.  12تا  16توان حداکثر در ها را میو...؛ اما اغلب آن

ود و شها تصویر زندگی شخصی طبقات مرفه شمال تهران تبلیغ میدر تمام این

پسر و دختری است که یک پای آن وضعیت اقتصادی مناسبی  یهعاشقان یهمسأله رابط

همخونه گیرد. یلدا در طف و ترحم شخصیت مرفه قرار مینحوی محل لندارد؛ اما به
درنهایت باوجود فریب و دل گیرد یا نکیسا در سریال مورد لطف حاج رضا قرار می

شود و این به تقدیس تجمل و جذابیت زندگی تجاوز، درنهایت توس، رستا بخشیده می

خبری از به پرسش ها هیچ ها و فیلمنامهافزاید. در این قصهشخصی انسان مرفه می
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کشیدن زندگی این طبقات نیست و انگار فاقد زمان و مکانی مشخص هستند. تو گویی 

 هایشود. اغلب رماناصلاً ایرانی با تمام مسائل و مصائب آن وجود ندارد و متعین نمی

انگی یا خی شبکه یههای عاشقانهای سریالپسند، پشتوانه و الگوی تولید فیلنامهعامه

 روست که دچار فقر قصه و در نتیجه فیلمنامه هستند.اینترنتی هستند. از اینهای شبکه

 

3 
 یهمدرنیستی در جهان که اثر خویش را در دههرحال چرخش فرهنگی پستبه

راه همما شد، به یهجامع یهبر ایران گذاشت و وارد فضای آکادمیک و روشنفکران 1906

پسند، نوعی نسبت دیالکتیکی با تحولات نمای عامهو سی گسترش ژانر رمان، سریال

ن سیاسی آ -سیاسی همین دوران دارند و بیان فرهنگی تحولات اقتصادی -اقتصادی

کی تواند این نسبت دیالکتیخوبی میبه -نه مکان -«منطق» یهمثاباست. مفهوم بازار به

وژه زار نیازمند این سگیرد. بامذکور شکل می یهشکنند یهکند که حول سوژرا متجلی 

کند. ضمن اینکه این سوژه  ایراحتی آن را وارد فرآیند ارزش مبادلهاست تا بتواند به

شناسد و امور خویش را براساس فرآیند آن سازماندهی کرده و معنا نیز فق، بازار را می

 بخشد.می

تقاضا نیست؛ بلکه دارای منطقی  انتزاعی عرضه و یهبازار صرفاً قسمی مبادل

خاص خود  یهبر گردش و سودآفرینی است که در فرآیند خویش، همزمان سوژمبتنی

مور فضای کشمکش ا یهمثابرا تولید کرده و توس، تولید فضای آن )زندگی روزمره به

شود و باید الگوی خاص زندگی نیز شکل و مناسبات خصوصی( تولید و بازتولید می

 دهد.

سازی و استانداردسازی مناسبات اجتماعی )چه این فرآیند، کالایی یهیجنت

عمومی و چه خصوصی( است. این سوژه برای آنکه سازوکار معنادهی به جهان خویش 

تر به مناسبات غیربازاری وصل بوده یا را با منطق بازار منطبق سازد، باید هرچه کم

شود. « بازسازی»طبق اصل سودآفرینی، د تا که باید مناسبات آن را به بازار وصل کناین

ای که تمام برای مثال، صنعت مد مناسکی معنابخش فراهم ساخته که فق، سوژه

جراحی »با فشارهای جسمی تواند مناسبات خود را براساس آن ساماندهی کند، می
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را « فراموشی»و « یادآوری»آن را دوام بیاورد. این صنعت نسبت و روانی  20«بدن

ظیم کنند، تنها، فصول و... تعیین میهایی که کارشناسان مد برای سالی بر تممبتن

، درون «روزبودنتا اطلاع ثانوی به»بر اصل  گذشته را مبتنی یهپارکند و اجزای تکهمی

ند پسهای کوندرایی و عامههای رمانرسد که شخصیتنظر میسازد. بهتقویم خود بازمی

 این منطق باشد.  یهتا بازنمود سوژاند ایرانی ساخته شده

های ها و برنامهپسند ایرانی و سریالدر فضای رمان کوندرایی و ادبیات عامه

داری یا منطق نظام اقتصاد جهانی و تناقضات شو و...، امر کلی، یعنی اقتصاد سرمایهکتا

حاکمیت سم دولت و ماندگار آن، بدون پرسش رها شده است. توتالیتاریدرون

ها را انکار کرد؛ اما امر کلی یا جهتی توان آنتر است که البته نمیمردسالارانه گاه پررنگ

دهد، نادیده گرفته شده است و تناقضات کسیس این مناسبات میاکه بازار به پر

 دهد.انضمامی نسبت امری کلی و جزیی را محل نقد قرار نمی

سو دانش ر روندی دید که در آن، از یکصورت تاریخی دتوان بهاین پدیده را می

کند و از سوی دیگر، نوعی معرفت مدرن، در برابر هرگونه امر کلی، ایستادگی میپست

ه گرایانه کءهای خرد و جزها و کنشعلمی اقتصادی و حتی اجتماعی با تقدیس شبکه

اضر قادی حداری بازار آزادگرا را پذیرفته است، موضع انتبودن مناسبات سرمایهطبیعی

زند. به عبارت دیگر، ذیل این منطق را پس میی ئجزدر دیالکتیک امر کلی و 

ها در نادیده گرفته شده است. تمام اینی ئجزشناختی، نسبت امر کلی و معرفت

فرض ها را پیشخاص و فضای آن تأثیرگذار هستند و آن یهبرساخت این سوژ

رفتن گاند. پس این نادیدهیسم بازار است، قرار دادهمتابولیسم خویش که همان متابول

 وجه تصادفی نبوده است. هیچبه

ها( با ها یا بینندگان سریالپنداری مخاطبان )خوانندگان رمانهمدلی و همذات

اصلی در این  یهها شده است. اما مسألها موجب اقبال فراوان به آنداستان و شخصیت

یعی، در ظاهر طببه یهر نیست. این سبک زندگی و تجربپذیشناختی توضیحسطح روان

های مختلف تبلیغ شده است و میانجی در ایران به خورشیدی 36و  16های طول دهه

عبارت دیگر، بازار پذیری اشخاص شده است. بهدرنهایت تبدیل به نهاد قالب جامعه

                                                      
20. Cutting body  
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ن ها درون آتولید کند تا سوژههمراه سازوبرگ ایدئولوژیک خود، توانسته الگویی به

و استانداردشده است که در آن  تربیت شوند. این الگو، همان الگوی زندگی کالایی

ودستگاه باید آن را به کنند. اما این دمهای مختلف آن را درونی میها به شکلسوژه

شناختی کند و اش دهد و آن را روانلیلسطح مسائل شخصی و خانوادگی تق

ها یا ها، سریالهایی هستند که در همین رماناین وضعیت، آن ای مهمهدیگری

این  خوردگانکه شکستتعین این الگو هستند. دریغ از آن و شوها، مبلغان هستندکتا

 واقع این وضعیت، وضعیتیها هستند. بهتر از موفقطرزی چشمگیر فراوانالگو همواره به

 کند.تولید می های خود راتراژیک است که خود سوژه

  

 


