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چکیده
این نوشتترار در ن ر دارد به برر تتی تأثیر جُنگهای ادبی دهه چهل و پنجاه بر جریان مدرنیستت
بپردازد .دا راننوی سی در ایران از دهه بی ست به بعد با تب و تاب اعررا ضات اجرماعی درآمیخت و
دا راننویسان خود را مرعهد و ملزم به بازنمایی واقعیات اجرماعی میدانسرند .تسلط ادبیات مرعهد
بر ف ضای دا راننوی سی ایران تا دهه چهل ادامه پیدا کرد اما این ف ضای تک صدایی در دهه چهل
شتتروب به ت ییر کرد ،نویستتندنان جوان و پیشتترو نرد ه آمدند و در شتتهرهای مخرلف ایران به
تشتتت یل انجمنهای ادبی مرعددی د تتتت زدند .تشتتت یل این انجمنهای ادبی اغلب با انرشتتتار
ج نگ پارت،
ج نگ بازارُ ،
ناه نا مه هایی با عنوان جُ نگ( ) Miscellaneaهمراه بود ،از جم لهُ :
فلکاالفالک ،جُنگ هنر و ادبیات جنوب و ...در این جنگها نوی سندنان و مررجمان ایرانی به اهمیت
ت ییر در نگرش ،زبان و فرم در ادبیات دا رانی ایران ا شاره کردند و عالوه بر چاپ مقالههایی درباره
مدرنیست ت و تمهیدات آن ،کوشت تیدند با انرشتتتار ترجمههایی از آثار مدرنیستتتری غرب و همچنین
دا رانهای کوتاه فار ی از نویسندنان مدرنیست ایران ،جریان مدرنیس در ادبیات دا رانی ایران
را جان دهند .جنگ ا صفهان با در پیش نرفرن یک خط م شی واحد برای الهای مرمادی بر لزوم
ت ییر ادبیات دا رانی نری ایران ا صرار ورزیدند .برخی از مهمررین چهرههای ادبیات مدرنی سری
ایران را میروان در میان این حلقه دید ،از جمله :هوشتتنگ نلش تیری ،بهرام صتتادقی ،تقی مدر تی،
ابوالحسن نجفی.
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مدرنیسم در ادبیات داستانی ایران :پیشینه و عوامل مؤثر
انرشار بوف کور ( 5951ش) را عموماً نقطۀ آغازین جریان مدرنیس در ادبیات ایران دانسرهاند اما
در حقیقت تا دهۀ چهل شتتتمستتتی نمیروان در ادبیات دا تتترانی ایران از مدرنیست ت بهعنوان یک
«جریان» یاد کرد.
انر در شرایط یا ی و اجرماعی ایران در دهۀ بیست هجری ،نویسندنان را نانزیر نمیشدند که در
را رای اهداف یا ی خود از ادبیات ود بجویند ،شاید طرح نوینی که صادق هدایت در بوف کور
درانداخره بود ،مدتها زودتر به ثمر مین ش ست و د تک در زمینۀ دا راننوی سی ،آن جریانی را
ایجاد می رد که حدود ی ال بعد ،به همت جمعی از نویسندنان جوان به راه افراد.
ادبیات مرعهد اولین بار با انقالب مشتتروطه به ایران راه یافت« .انقالب مشتتروطیت نیازهای ف ری و
اجرماعی تازهای را پیش ک شید و بر کمبودها و ک و ک سریهای موجود اجرماعی – یا ی تاکید
ورزید( ».تجدد ادبی در دورۀ مشروطه)135 :
اما پس از شهریور  5951و با برکنار شدن رضا شاه بود که ادبیات مرعهد ،آزادانهترین روزهای خود
را تجربه کرد .در آن الها در ایۀ آزادی بیان ن سبیی که حا صل شده بود ،بحثهای ایدئولوژیک
رونق نرفت .چپگراها ،ملّینراها و ا تتالمنراها هریک فرصتتت یافرند تا به تبلیغ برنامههای خود بپردازند .در
نریجه نسررهای از نگرشهای یا ی و ادبی پدید آمد .روشنف ران ایرانی در قرن بیسر )555 :

ادب یات مرع هّد ،تق یّد نویستتت نده به ترویف م فاهیمی چون عدالت و آزادی را الزامی م یدانستتتت و
نوی سندنان ایرانی ،اغلبِ «ا صول آن را از مارک سی س یا ،دقیقتر ،آنچه به عنوان مارک سی س درک
می ردند» ( یا ت نوشرار )591 :نرفره بودند.
«با حمایت آ ش ار احزاب یا ی ،مجالت جدیدی مثل روزنار نو و پیام نو ادبیات را به یا ت
پیوند زدند ...در این دوره فعالیت بیشتتترر مررجمان نیز در همین جهت بود ...نگاهی به کرابهای
ترجمه شتتدۀ این دوره نشتتان میدهد که تعهّد ،عامل عمدۀ انرخاب آثار برای ترجمه بوده ا تتت».
(همان)591 :
از این لحاظ میروان تتالهای  5951تا  ( 5995تتال کودتا) را یک دورۀ مشتتخم و مجزا در تاریخ
ادبیات معاصر فار ی بهحساب آورد .اما حری با نذشت این دوره نیز هنوز زمان رونق ادبیات مدرن
فرا نر یده بود ،چرا که این بار با رنگونی دولت م صدق و اعمال ف شار تو ط ح ومت محمدر ضا
شاه آن فضای نسبراً باز یا ی از میان رفت و نومیدی و وازدنی جامعۀ نویسندنان را فرا نرفت.
ه از این رو ت که هفت -ه شت ال ابردایی پس از کودتا ( 5995تا اواخر دهۀ ی) را بای ست
دورۀ دلستتردی و رکود در دا تتراننویستتی ایران نیز به حستتاب آوردا اما در اواخر دهۀ تتی زمزمۀ
تحولی دوباره به نوش میر د .در این زمان ا ت که نوی سندنانِ صدف پایان هفت ال وت را

اینچنین نوید میدهند« :زمان ر تتتیدن دمل کهنهای که در قلب و م ز روشتتتنف ران آماس کرده
فرار یدها ت و ما در لح ۀ حساس و پرارزشی قرارنرفرهای ( ».صدف)181 :5931 ،
در همین الها ت (دهۀ  )5931که دا راننویسی ایران دوباره به ت اپو میافرد .این دهه ،الهای
رشتتد جریان مدرنیستتری در ادبیات ایران نیز هستتت چرا که تترخوردنی بعد از کودتا هنرمند را از
ایجاد ت ییر در جهان بیرون نومید و به درونگرایی وادار کرده بود .نویستتتندنان جوانی که در پی
یافرن روی رد جدیدی به زندنی و واقعیت عصر خویش بودند دریافرند که چنین امری تنها در قالب
فرمها و اخرهای تازه بیان شدنی ا ت .هدایت با نگارش بوفکور راه را برای نویسندنانی که به فرم
و زبان توجه یافره بودند ،باز کرده بود ،به طوری که ردپای فرم بحرانی و فضتتتای وه آلود و تاریک
بوفکور را میروان در تعداد زیادی از دا رانهای مدرنیسری باز جست.
در دهۀ چهل شمسی تمایالت مدرنیسری نویسندنان ایرانی رو به رشد نذاشت .نویسندنان جوان و
پی شرو نرد ه آمدند و در شهرهای مخرلف ایران به ت ش یل انجمنهای ادبی مرعددی د ت زدند.
تش ت یل این انجمنهای ادبی اغلب با انرشتتار ناهنامههایی با عنوان "جُنگ" همراه بودا آرش ،بازار،5
جنگ پارت ،5جنگ فلکاالفالک ،9هنر و ادبیات جنوب 3و جنگ اصفهان از آن جملهاند.
نشریات محلی صدای نویسندنان بومی را نیز به نوش مخاطبان ر اندند و فضای تکصدایی ادبیات
یا ی ایران را به جانب چندصداییشدن وق دادند.
در این جنگها نویستتتندنان و مررجمان ایرانی به اهمیت ت ییر در نگرش ،زبان و فرم در ادبیات
دا تتت رانی ایران اشتتتاره کرد ند .اهم یت و تأثیر این ج نگ ها در تحول ادبی ،به ویژه در زمی نۀ
دا راننویسی ،را میتوان ذیل ه حوزه د رهبندی کرد :اول معرفی نویسندنان مدرنیست اروپا و
آمری ا و ترجمۀ آثاری از ایشتان ،دوم معرفی نویستندنان نونرای فار تیزبان و چاپ آثاری که بوی نوجویی

داشرند و وم و مهمرر از همه انرشار مقاالت و نفرگوهایی در باب مسایل ن ری و کیفیت آثار نوجویانه.
از میان تمام این جنگها میروان جُنگ اصفهان ( 5915-5933ش) را تأثیرنذارترین نشریه در ترویف
این جریان دانست چرا که با این ه هدف اصلی تمام این جنگها د تیافرن به فرم تازهای در ادبیات
 . 1بازار -ویژۀ هنر و ادبیات ،در شهر رشت و حدود پنج سال (خرداد  -1411بهمن  )1411منتشرمیشد.
 . 2از جمله جنگهایی ا ست که به همت نوی سندگان و شاعران م شهد ،در تیرماه سال  1411منت شر شد و البته بیش از یک شماره
بخت انتشار نیافت.
 . 4این جنگ دو شمارهای (فروردین _ 1411زم ستان  )1411به سرپر ستی غالمح سین ن صیریپور به چاپ ر سید و صدای شعر و
ادبیات لرستان ،به مرکزیت خرّمآباد ،بود.
 . 1از جنگهای تأثیرگذار دهۀ چهل استتت که بهصتتورت یتتمیمۀ روزنامۀ پرچم خاورمیانه ،به صتتاح امتیازی حستتن عر  ،و به
سرپر ستی من صور خاک سار در  9شماره به چاپ ر سید .اولین شمارۀ آن در فروردین  1411و شمارۀ دوم در اردیبه شت همان سال
منتشر شد« .چاپ آثاری از شروود اندرسن ،ارنست همینگوی و جی .دی .سالینجر [در شمارۀ دوم] نشان از رویکرد نشریه به ادبیات
نو آمریکا دارد( ».کتا خوزستان)14/2 :

و هنر بود تا بدان و تتیله ناکامی خود از تتیا تتینگاریهای دهۀ تتی را جبران کنند ،اما به نفرۀ
میرعابدینی جنگهای ادبی این تتتالها اکثراً «کشتتت ول هایی بودند که اغلب مقاالتی ،بیهیچ رابطۀ
خاص ...در آنها نردآوری شتتده بود( ».میرعابدینی .)111 :5989 ،او بهحق جنگ اصتتفهان را از این
د ره جدا می ند و مینویسد « :شاید بروان جنگ اصفهان را از جنگهایی دانست که با چاپ مطالب
به وابسره و پیو ره ،خط مشی ادبی ویژهای را دنبالمی رد( ».همانجا)
اولین شمارۀ این جنگ در تابسران  5933انرشار یافت و تا ال  5915ده شماره از آن منرشر شد.
پس از این تاریخ نشریه توقیف شد .هفت ال بعد یعنی در ال  5911یازدهمین و آخرین شمارۀ
آن به چاپ ر ید و پس انرشار آن برای همیشه مروقف شد.
هرچند این جُنگ نیز نهایراً بعد از نذشتتت تتالهای مرمادی انرشتتار به تترنوشتتت محروم دیگر
ن شریات نرفرار آمد و توقیف شد اما خط یر م شخم ،و الهای ن سبراً طوالنی انر شارش آن را به
ی ی از تأثیرنذارترین جنگهای ادبی ،خصوصاً در عرصۀ دا ران ،بدل اخت.
عزم جزم نویسندنان برای نردآوری مجموعهای منسج در رمقالۀ دفرر شش جنگ (بهار )5931
مشهود ا ت:
«م سئوالن "جُنگ" همواره عی دا شرهاند از انر شار شمارههایی ک ش ولوار بپرهیزند و ب و شند...
مطالب (حری از ن ر تقدّم و تأخر در چاپ) به ه پیو ره و وابسره باشند( ».ص )3
هرچند نردآورندنان دیگر جنگها نیز دعوی نو کردن ادبیات را دا شرند و لزوم آن را اح ساس کرده
بودند ،اما از میان تمام آنها نویستتتندنان جنگ اصتتتفهان هستتترند که اکثراً از دید انرقادی -ن ری
مشخصّی در این زمینه بهرهمندند و در کالم اده میدانند که چه میخواهند.
از طرف دیگر اهرمام نویسندنان این جنگ به دا ران  ،برخالف اغلب دیگر جنگها ،انر بیش از شعر
نباشد ،کمرر ه نیستا چراکه شمار زیادی از د تاندرکاران این جنگ خود از دا راننویسان بنام
ایرانی بودند یا شدند.
در رمقالۀ دفرر ش ش جنگ آمدها ت« :در ک شور ما ،در این الهای اخیر ،شاید در اثر توجه
فوقالعاده و بایسرهای که به شعر و شاعری شده ا ت ،کار دا ران سرایی تا اندازهای مهجور و مروقف
مانده ،و حری از ن ر میزان تولید و مصتترف ،در درجۀ دوم اهمیت قرار نرفره ا تتت ...هنوز دا تتران
رونق و جهشی را که شایسرۀ ابقۀ درخشانش باشد به د ت نیاورده ا ت( ».همان)1 :
جنگ اصتتتفهان با انرشتتتار مقاالت ،دا تتترانها ،شتتتعرها و ترجمههای یکجهت توانستتتت مستتتیر
دا راننویسی مدرن فار ی را روشنرر ازد.

نوی سندنان جنگ پیش از این ه به انر شار ن شریه د ت بزنند ،در ا صفهان یک حلقۀ ادبی 5ت ش یل
داده بودند .هستتر ۀ مرکزی این حلقه تو تتط ابوالحستتن نجفی ،محمد حقوقی ،هوشتتنگ و احمد
نلشیری ش لنرفت (صد ال دا راننویسی در ایران )5551 :و بعدها تعداد زیادی از نویسندنان
و شتتاعران جوان به این حلقه پیو تترند 5.آنها تصتتمی نرفرند که هر هفره جلستتات ادبی برنزار و
محصول کار اعضای جلسه را به صورت جنگی منرشر کنند .بنابراین هریک از آنها طی هر جلسه در
یک ارتباط مرقابل ،کاری را به ایر اعضای نروه ارائه میداد و منحصراً درباره هنر و ادبیات به بحث
مینشسرند( ،همانجا)
نوی سندنان این جنگ چه از لحاظ ن ری -با چاپ ترجمهها و مقاالت علمی دربارۀ روی ردها ،ن ریه
ها و صناعات ادبی مدرنیسری  -و چه از لحاظ عملی – با چاپ ترجمههایی از دا رانهای مدرنیسری
جهان و یا آثار نوی سندنان مدرنی ست ایران -در شنا اندن این جریان به نوی سندنان ایرانی نقش
ب سزایی دا شرند .در حقیقت تفاوت نردآورندنان این جنگ با دیگر جنگها این بود که نه تنها برای
ایجاد ت ییر در دا راننویسی ایران مشراق بودند ،بل ه با آناهی ن ری به راهها و شیوههای این نوجویی ،تمام

اهرمام خود را نیز در همین جهت مصروف کرده بودند و از حاشیهروی و پراکندهکاری دوری میجسرند.
با فرا ر یدن انقالب و نلکردنِ دوبارۀ ادبیات انقالبی ،ادبیات مدرنی سری برای مدتی از رونق افراد.
هر چند در الهای بعد ،با فرونشسرن تب و تاب الهای انقالب ،بار دیگر نویسندنان مدرنیست به
کار خود مش ول شدند .در این دوره نیز هوشنگ نلشیری ،ی ی از نردانندنان اصلی جنگ اصفهان،
به عنوان تئوری سین دا راننوی سی مدرن ایران ،پی شراز این عر صه بود اما در این دوره نوی سندنان
مدرنگرای جوان نیز به این حلقه پیو رند و بر غنای این نوب دا راننویسی افزودندا عباس معروفی
با مفونی مردنان ( ،)5918منیرو روانیپور با رمان اهل غرق ( ،)5918علی مؤذنی با رمان نوشدارو
( ،)5911محمد محمدعلی با نقش پنهان ( ،)5911ح سین ناپور با نیمه غایب ( )5918و شهریار
مندنیپور با دل دلدادنی ( )5911از رآمدان دا راننویسی مدرنیسری پس از انقالب هسرند.
 -2مباحث نظری در جُنگها
همانگونه که نفره شد ،طرح مسایل ن ری و بیان ملزومات و تمهیدات د رر ی به شیوۀ نو ی ی از
مه ترین مباحثی بود که در جُنگها مطرح شتتد و ا تتاس ن ری این تحول را مهیا تتاخت .هر چند
آنچنان ه خواهی دید اهرمام به م سایل ن ری در جُنگ ا صفهان من سج تر و م سرمرتر از هر جُنگ

 . 1این حلقه در ابتدا حلقه ادبی صائب نام گرفت و سپس به جنگ اصفهان تغییر نام داد ،بنگرید به:
Jalil Doostkhah,"Jong-E Esfahan", Encyclopeadia Iranica.
http://www.iranicaonline.org/articles/jong-esfahan
 .2برای دیدن نام دیگر اعضا بنگرید به. Jalil Doostkhah,"Jong-E Esfahan" :

دیگر بروز پیدا می ند اما پیش از انرشتار جنگ اصتفهان ،نردآورندنان نشتریات دیگر نیز به اهمیت
طرح مباحث ن ری برای ایجاد ت ییر پی برده بودند.
 -9-2مفهوم دگرگونة واقعیت
در اولین شمارۀ آرش مقالهای از ا رفن ا پندر 5آمده ا ت با عنوان "جنبش مدرنیزم پایان یافره
ا ت( ".آرش ،شمارۀ اولا  .)15-11جالب آن ه آنگاه که ا پندر از پایان مدرنی س خن میگوید،
زمزمههای آن تازه در ایران شنیده می شودا البره ا پندر آن وجه از مدرنی س را پایان یافره میداند،
که مدرنیستت را در مدرنیره خالصتتته می ند .او میگوید آن وجه از جنبش مدرنیزم که مدرن بودن
محض را بر هنر تحمیل می ند ،5دیگر رنگ باخره ا ت .ب سط ح سا یت ن سبت به پدیدههای ع صر
مدرن از قبیل ماشینیزم و شهرهای صنعری ،هنرمندنماییهای نخنما شدۀ عصر ا ت:
«احمقانهترین جنبههای مدرنیزم اشعاری بود که در آنها عی میشد شعر را به  ...مفونیهایی که
از تتوت کارخانه ترکیب مییافت ،تبدیلکنند .اما این تالشتتها تنها شتت ل هایی از هدفهای نوجویی
عمیق ...بشمار میآمد( ».ا پندر)11 :5931 ،
اما ا تتتپندر پس از این میگوید مدرنیستتترهایی که بهتدریف از مرامهای افراطی مدرنیستتتری و از
هنجارش نیها ،عزلتپر ریها و یاهنماییهای خودنمایانه دوری جسرند ،توانسرند وجهی مردمی
و ماندنار از مدرنیستت بستتازندا «رفرهرفره مدرنیستترها بستتوی اجرماب و تتنرها رانده شتتدند...
بهوجودآمدن چنین وضتتعیری اجرنابناپذیر بود زیرا مدرنیستترها بستتیاری از قوانین قراردادی را به
دورانداخره و موانع بیشماری بر ر راه احسا ات منزوی خود قرار دادند( ».همان)11 :
اما نگاه نویسندۀ مدرنیست به اجرماب و نت ،در هر حال نگاهی مرفاوت ا ت .نویسندۀ مدرنیست
چون به واقعیت از وجهی دیگر مینگرد ،نمیتواند همچون نویستتندۀ برای مثال رئالیستتت ،با جامعه
همسو و همخو باشد .توجه نویسندنان مدرنیست به وجوه دیگرنونۀ واقعیت ،مسئلهای ا ت که در
بستیاری از مقاالت و نفرگوهای نویستندنان مدرنیستت بروز مییابد .نویستندنان مدرنیستت اغلب
بخاطر دورینزینی از مرامهای مر تتوم اجرماب ،به دوری از «واقعیت» و پشتتت کردن به آن مره
شده اند اما ایشان خود معرقدند که از قضا بیش از دیگر نویسندنان به واقعیت پایبند هسرند ،لی ن
آنها واقعیت را دنرنونه میبینند.
ی ی از تأثیرنذارترین مقاالتی که در باب «واقعیت» در جُنگها به طبع ر تتتید ،مقالهای ا تتتت از
ناتالی اروت ،ی ی از مهمررین ن ریهپردازان "رمان نو" ،با نام «دو نونه واقعیت ه ست» .این مقاله
در نخسرین شماره از ال وم جُنگ بازار و به ترجمۀ ابوالحسن نجفی به چاپ ر ید .در این مقاله

1 . stephen

spender
 .2اشاره به جملهای از آرتور رمبو که میگوید( "Il faut etre absolument moderne" :باید مطلقاً مدرن بود).

به اخرالفن ر میان دو جریان «رئالی س و یالی سری» و «رمان نو» ا شاره شده ا ت .اروت از
ات هام "هنر برای هنر" که بر طر فداران ر مان نو میب ند ند و – الب ره ب ها نهایستتتت برای بیتع هد
جلوهدادن آنها -تبری میجوید و میگوید که ایشان تنها تعهد را به نونهای دیگر معنا می نند« :تعهد
در برابر واقعیت»←( .

ال چهارم ،شماره  ،)5931( 95ص )3

از ن ر اروت:
«برای نوی سنده دو نونه واقعیت ه ست .نخ ست واقعیری که همه کس آن را میبیند و با
نخستتترین نگاه میرواند آن را حس کند ،همان واقعیری که هر کس چون در برابر آن قرار
نیرد میرواند آن را ببیند ،واقعیری که یا شتتناخره شتتده ا تتت یا به آ تتانی مم ن ا تتت
شناخره شود ...بیان این واقعیت کار روزنامهنگار ا ت ،از نوب ند و نزارش ا ت .این
قلمروی نیست که کوشش خالق رماننویس معطوف به آن شود .واقعیت برای رماننویس
چیزی ا ت که هنوز شناخره نی ست و بنابراین نمیرواند در ش لها و قالبهای م سرعمل و
شناخره شده درآید و به خلق شیوههای تازۀ بیان و ش لهای جدیدِ تعبیر نیازمند ا ت.
"پل کله" 5نفره ا ت" :هنر مرئی را منع س نمی ند بل ه نامرئی را مرئی می ند( »".همانجا )
پس اروت به این میپردازد که روند تبدیل این نامرئیات به مرئیات و نهانیها به عیانیها چیست؟

او این امر را در نرو تالش و تداوم هموارۀ نوی سنده در جهت ک شف قالبها و فرمهای جدید میداند تا
آنجا که حری بر این تالش نام «پژوهش» مینهد و همچون کاوش و پژوهش علمی مجدّانهای آن را
بر هر نویسنده واجب میشمرد و معرقد ا ت «این جنبش ،چنان طبیعی ،چنان الزم و چنان مداوم
ا ت که نفرهاند " :نّتِ هنر و ادبیات ،مبارزه با نّت ا ت( »".همانجا)
این کلمات بسیار آشنا به ن ر میآیند وقری که در جنگ اصفهان میخوانی « :هنر ،مانند عل  ،مانند
ادراک ،مانند هرنونه فعالیت ذهن با واقعیت در کشتتاکش ا تتت و احریا به پژوهش و کوشتتش و
کشف صورتها و قالبهای تازه دارد( ».به نقل از میرعابدینی)111 :5989 ،
تعارض واقعیت رئالی سری با واقعیت مدرنی سری ،ا صلی ا ت که هواداران نوجویی به آن توجه تام و
تمام نشتتان دادهاند .انر بپذیری که انرخاب مقاالت یک نشتتریه نه از تتر تصتتادف ،بل ه احرماالً به
دلیل ح سا یت یک مو ضوب و اهمیت آن در برهۀ زمانی خاص ا ت ،چاپ مقالۀ «نفرگویی دربارۀ
رمان» در جُنگ پارت را نیز بای ست برخا ره از دید انرقادی جمعی از جامعۀ هنری ایران به ادبیات
اجرماعی (رئالیستتری) دانستتت .در این مقاله ،که مصتتاحبهای ا تتت از آندره موروا به ترجمۀ مهدی
عالیی ،تقلید از آثار نویستتتندنانی چون بالزاک و فلوبر که نمونۀ اعالی رماننویستتتان رئالیستتتت و
پایبندی به تعهدات اجرماعی هسرند ،مورد انرقاد قرار میگیرد .موروا میگوید:
 )Paul Klee) . 1نقاش معروف آلمانی ()1911 -1189

«هر قالب هنری پیر میشود و از بین میرود ...در ال  5353مار ل پرو ت به بالزاک و
فلوبر بیش از هر کسی ارادت داشت و آثار آنان را قیاس کار خود قرار داده بود و وقری ه
مروجه شتتتد در این مورد اشتتترباه می ند آزادانه کنار نرفت ...من پرو تتتت و فاکنر ،این
نویستتتندنانی که خواننده را مجبور می نند در زمان به جلو و عقب نام بردارد و بجهد ،را
تحستتین می ن ا این جنبش و ت ان ،دقّت خوانندهای را که تداوم دا تتران خوابآلودش
کردها ت ،برمی انگیزد .من کامالً با کاف ا و کامو که قهرمانان شان را آزاد از قیود اجرماعی
خلق می نند ،موافق ( ».جُنگ پارت به نقل از موروا)85-85 :
-

مفهوم دیگرگونة واقعیت در جُنگ اصفهان

پرداخرن به وجوه مخرلف واقعیت ،پایبندی نویسنده به واقعیات اجرماعی ،ارتباط نویسنده با اجرماب
از موضتتوعاتی ا تتت که در شتتمارههای مخرلف جنگ اصتتفهان بارها مورد بحث قرار نرفره ا تتت.
نردآور ند نان این ج نگ بیش از دیگر نشتتتر یات از ل حاظ ن ری ات فاق ردی دار ند .ی ی از این
ن رناههای م شررک ،روی رد دیگرنونه شان به واقعیت و اعرقاد به رنگباخرن معنای رئالی سری آن
بود .ن رناه م شررک دیگر شان اهمیت شیوۀ پرداخت (ت نیک) در دا ران بود که در رمقالۀ دفرر
پنج بهوضوح به آن میپردازند:
«در رمان این زمان از ن ر شیوۀ پرداخت (ت نیک) ،م سیرهای نونانونی ه ست که با دید
کلّی میروان آنها را بر دو نونه شتتمرد :شتتیوۀ "نفرگوی درونی" (جیمز جویس ،ویرجینیا
ولف ،ویلیام فاکنر ،ناتالی اروت و از لحاظی مار ل پرو ت) و شیوۀ "ع سبرداری" از
دنیای خار (نو راو فلوبر ،ارن ست همینگوی ،آلن روبنریه) .اما رمان این زمان ،خواه از
دنیای درون ذهن پرده بردارد و خواه روابط میان دنیای ذهن و دنیای خار را دنبال کند،
در همه حال به ج سرجوی واقعیت میرود ،واقعیری تمامرر و در ررر و دقیقرر و ملمو رر
از آنچه رمان قدی میروانست تسخیر کند( ».تابسران )5 :5931
جنگ اصتتفهان در تترمقالۀ ویژهنامۀ دا تتران ،که در خرداد  ،5915به چاپ میر تتد ،بار دیگر به
موضتتوب «واقعیت» و رابطۀ نویستتنده با واقعیت جهان میپردازد .این تترمقاله قستتمری ا تتت از
خنرانی یمون دوبووار با عنوان «آیا عمر دا ران به ر آمده ا ت؟»ادر این مقاله که به ترجمۀ
نجفی ا ت ،میخوانی :
«جهان در ح "تمامیری ناتمام" ا تتت .یعنی از یک تتو جهانی ا تتت که برای همه ما ی ستتان و
واحد ا تتت و از تتوی دیگر همه ما نستتبت به این جهان در "موقعیت"ای  .این موقعیت مرضتتمّن
نذ شرۀ ما ،طبقۀ ما ،و ضع زندنی ما و طرحهای ما ت .در یک کلمه :مجموعه اموری که فردیت ما
را میسازند .و اما هر موقعیری بهنحوی از انحاء همۀ جهان را دربرمیگیرد»

در ادامۀ همین تتطور دوبووار اعالم می ند که این دربرنیری به معنای شتتناخت و اشتتراف کامل
نی ست ،و حرّی میرواند به صورت جهل و ناآناهی بروز یابد ،مثال یک پاری سی مم ن ا ت از آنچه
که امروز در فالن شهر هندو ران میگذرد بیخبر باشد ،این ناآناهی جزئی از زندنی فرد پاریسی و
نویای و ضعیت او ن سبت به واقعیتِ یاد شده ا ت« .بنابراین دربرنرفرن جهان نه بدان معنا ت که
من [نویسنده] آن را تماماً می شنا  ،بل ه بدین معنا ت که آن را "منع س" می ن  ،آن را خالصه
می ن  ،یا آن را "بیان" می ن  ...و موقعیر های مرفاوتی که ما نستتتبت به جهان داری همان چیزی
ا ت که مبیّن ا ا یررین خ صو صیت زندنی ب شری ا ت و معرّف رابطۀ ان سان با جهان( ».جُنگ
اصفهان به نقل از دوبووار)5 :5915 ،
دوبوار لزوم وجود دا تتران را در همین ن ره میداند .چون این موقعیرهای مرفاوت واحدهای مجزای
دربستتره نیستترند .هر موقعیری همچون پنجرهای به روی همه موقعیرهای دیگر و رو به همه جهان
ن شوده ا ت و تنها دا راننوی سان میروانند این موقعیرهای مرفاوت را با دا رانهای شان به ی دیگر
پیوند دهند .ه از این رو ت که نویسنده نریجه میگیرد عمر دا ران به ر نیامده ا ت و هیچگاه
نیز به ر نخواهد آمد.
بنابراین کار رماننویس چیزی فراتر از بازنمود تتادۀ واقعیت عینی ا تتت .رماننویس موظف ا تتت
رابطۀ خاص خودش را با جهان بازنمایی کند .بنابر عقیدۀ نوی سندنان جنگ ا صفهان « :رماننویس
امروز خود را باالتر از آن میداند که شتتارح یا ناقل حادثهای باشتتد که ،خواه اجرماعی یا عشتتقی یا
روانی ،درحقیقت باید در " رون حوادث" روزنامه بازنو شود( ».تابسران )5 :5931
 -2-2شخصیت در برابر پیرنگ
این تمایزنذاری میان دا تتتران و آنچه در تتترون حوادث روزنامه ها باید نقل شتتتود ،از برتری
شخصیتپردازی بر پیرنگ در نزد مدرنیسرها مایه میگیرد .تلقی نویسندنان مدرنیست از شخصیت
بر دیدناه بنیاد ریزی ا ت که از ن ریات روان اوانۀ فروید نشئت میگرفت .به همین دلیل ا ت که
در دا رانهای مدرنیسری «برخالف دا ران رئالیسری و ناتورالیسری که غالباً واجد کشم شی بیرونی
بین فرود تتران و توانگران ا تتت ،دا تتران مدرن نوعاً تعارض فرد با خودش را نشتتان میدهد و لذا
کشم شی دورنی را به نمایش میگذارد( ».دا ران کوتاه در ایران)55/5 :
حوادث و ماجرا ازی های پرک شم ش پی شین بای ست جای خود را به بروز تأمالت درونی نوی سنده
میداد و شتتخصتتیتپردازی جای پیرنگها و نرهاف نیهای معمول را میگرفت .نویستتندنان جنگ در
جای دیگری اعالم می نند که «چش بهراه دا رانهایی بوده و هسری که در آنها نویسنده توانسره
باشتتتد با آناهی از شتتتگردهای مرداول ،دا تتترانی بپردازد که یا نریجۀ تلفیق و ترکیب رایجررین
شیوههای دا راننویسی امروز باشد و یا نمودار شیوۀ خاص و تازهای که دا راننویس توانسره ا ت،
عرضه کند ،یعنی نامی فراتر از شیوههای معمول هفرهنامهها( »...دفرر شش (بهار )1 :)5931

از همینرو تت که مفهوم قهرمان نیز در دا تترانهای مدرنیستتری ناپدید میشتتود چرا که با از میان
رفرن نرهاف نیها و کشم شهای دا رانی ،به خلق قهرمانی که با عادات نیک و ناه فراانسانی خود به
رفع همۀ مصایب نایل آید نیازی نیست.
شخ صیت ا صلی دا ران های مدرنی سری بی شرر موجودی منزوی و رن شره ا ت با انبوهی از اوهام
آشتتتفره و هذیان های روحی .شتتتاید به همین ع لّت ا تتتت که برخی رمان های نو را بخاطر ماهیت
قهرماننریزشان ،غیرانسانی دانسرهاند.
در مقالهای از روبنریه که در دفرر یازده جنگ به ترجمۀ نجفی منرشتتر شتتده ا تتت او از اتّهام
ضدانسانی بودن رمان نو تبری میجوید:
«آیا در کلمۀ ان سانیت که به نام آن آثار ما را مح وم می نند فریبی به کار نرفره ا ت؟ و
انر این کلمه بیمعنی نباشتتد ،دقیقاً به چه معنی ا تتت؟ ...کستتانی که آن را تنها مالک
رایش و ن وهش قرار میدهند ،تف ر م شخّم (و محدود) دربارۀ ان سان و موقعیت او در
جهان و پدیدههای هسریش را -شاید به عمد -با نوعی اعرقاد به اصلیت و مرکزیت انسان
درمیآمیزند و بر ا تاس آن مدعی میشتوند که هر چه در جهان هستت معنایی یا داللری
دارد( »...دفرر یازده  ( ،تابسران )35-35 :)5911
او از اصالت دادن به بشر انرقاد می ند:
«از ما می خواهند که به ذات مشتتررک تترا تتر آفرینش ایمان بیاوری  ...بنابراین اعرقاد به اصتتالت
طبیعت تترآغاز هر نوب اعرقاد به اصتتالت بشتتر ا تتت ،انر رمان نو این "طبیعت" و واژنانی را که
ادامهدهندۀ ا تتطورۀ آن ا تتت نفی می ند ،بهخالف آنچه ادعاکردهاند به معنای نفی انستتان نیستتت،
بل ه نفی تصوری ا ت که انسان را چون خدا در همهجا حاضر میبیند( ».همان)31 :
از میان اعضای حلقۀ اصفهان ،هوشنگ نلشیری را میروان جدّیررین و ختکوشررین آنها دانست.
او با نگارش مقاالت و همچنین با پیادهکردن ا صول دا راننوی سی مدرن در آثارش توان ست بیش از
هرکس دیگر رفصلهای ن ری و عملی این جریان را به خوانندنان و نویسندنان ایرانی معرفیکند.
در شمارۀ پنج جنگ مقالۀ مف صّلی از او با نام « ی ال رماننوی سی ایران» به چاپ میر د .این
مقاله ی ی از جدیررین ،علمیررین و مهمررین مقاالتی ا تتت که تا آن زمان دربارۀ ت نی های نوینی
که مد ن ر نویسندنان جدید بود ،نوشره شده بود.
او در این مقاله به نقد ه رمان بوف کور ،مل وت (از بهرام صادقی) و نگ صبور (از صادق چوبک)
میپردازدا اما پیش از آن ه وارد نقد آنها شود ،ا صول انرقادی خود را بیان می ند .میروان نفت بیان
این اصول چندنانه بنحوی مرامنامۀ مدرنیسرهای ایرانی نیز هست .او میگوید:

«رماننویس آیینۀ تمامنمای زمانۀ خویش نیستتتت تا ما بروانی آدمهای دا تتترانش را در یک کفه
بگذاری و آدم های زمانهاش را در کفهای دیگر و به ردیالعین ببینی که چند تتتنگ از واقعیت
زمانهاش بهدور افراده و آنگاه او را با دننگ "ضد رئالیس " برانی  ( ».ی ال رماننویسی)588 :
در اصل بعدی او به تبیین ارتباط شخصیرهای دا ران با واقعیت میپردازد و در اینجا ت که به ن ر
دوبووار نزدیک میشود:
«هر رمان مخلوقی ا تتتت در کنار واقعیت که آن را نمیروان بر واقعیت زمانۀ نویستتتندۀ آن منطبق
تتتاخت یا حری زمانۀ او را بهعینه در آن باز شتتتناخت .خلق و ابداعی ا تتتت فراتر از حدود و ث ور
پادرنریز و تنگ همۀ مسائل مبرال به زمان نویسنده .دنیاییست از آدمهای مخلوق نویسنده در زمان
و م انی خاص» .نلشتتتیری در اصتتتل بعدی این ز مان خاص را تبیین می ند و بر آن ا تتتت که
« پرداخرن به زمان خ صی صۀ ا ا ی رمان قرن بی سر ا ت» (همان )531 ،و ه صدا با آندره ژید
میگوید که« :چرا رمان باید پارهای باشتتد از زندنی؟ و انر پارهایستتت چرا باید حرما پارهای از طول
باشد و نه از عمق؟» (همانجا)
از همینرو تتت که در رمان مدرن «نفرگوی درونی» جای نفرگوهای معهود را میگیرد .یک روز یا
حری یک تتاعت میرواند زمان رمانی چند صتتد صتتفحهای باشتتدا این ذهنیت و نفرگوی دورنی
شخصیرها ا ت که میرواند زمان را چنین کشدار کند .نلشیری اصل دیگری را نیز پیشمی شد:
«آدمها محدودند .دیگر از نروه بیشمار شخصیرهای جنگوصلحی خبری نیست ،اما همیشه هالهای
از ابهام نرد شتتخصتتیت رمان مدرن تنیده ا تتت که خود میرواند ت ییر ش ت ل بدهد و حری دیگری
بشود ،چندین آدم و حری بسیاران نردد( ».همان)535 :
هرچ ند نمیروان ن فت که نردآور ند نان ج نگ اصتتتف هان همواره در انر خاب آ ثاری که به چاپ
ر اندهاند این ا صول ن ری را پیش چ ش دا شرهاند اما به جرئت میروان نفت تا آن زمان در هیچ
جنگ یا نشتتتریۀ ادبی دیگری این تعداد از دا تتترانهای مدرنیستتتری در ی جا نرد نیامده بود و این
میر اند که آنها ک وبیش اصول خود را در نزینش آثار نیز دخالت میدادهاند.
 -6داستانهای مدرنیستی در جُنگها
مدرنیس ایرانی در بسیاری جاها اصول خود را از «رمان نو» فرانسه نرفره ا ت چرا که تعداد قابل
توجهی از مررجمان و نویستتندنان این دوره از جمله ابوالحستتن نجفی ،از تحصتتیلکردنان فرانستته
بودهاند .رمان نو به پیشتترازی آلن روب نریه و ناتالی تتاروت در فرانستته و در اواخر دهه  5311به
وجود آمد .رمان نو که حری آن را «ضتتد رمان» نیز نامیدهاند به انرقاد از شتتیوههای تتنری روایت
عناصر دا رانی مثل شخصیت و طرح میپردازد .ی ی از ت نیکهای پررنگ «رمان نو» ،نزدیک شدن
دا ران به ینما ت .در مقالۀ «نفرگویی دربارۀ رمان» چنان ه پی شرر از آن یاد شد ،موروا مفهوم
«واقعیت اجرماعی» را به پر ش می شد و معرقد ا ت که نویسندنان نسل آینده به چنین مفهومی

پایبند نخواهند بود .او روی رد روبنریه به شخصیتپردازی دا ران را میپسندد و بر آن ا ت که در
آثار آینده ،همچنان که در ینما ،حرکات و ا شیا جای ا شخاص را خواهند نرفت 5.او خواهان نونۀ
تازهای از دا ران ا ت که آن را "تجریدی" مینامد و در برابر دا ران "تمثیلی" قرارش میدهدا به
تصتتور موروا «بعد از این ،فیل احریاجی را که یک انستتان مرو تتط در خود برای دا تتران و نفرار و
اشتتخاص حس می ند ،ارضتتا خواهد کرد .نقشتتی را که تتابقاً بالزاک و دی نز بازی می ردند ،از این
لح ه پردۀ تتینما به عهده خواهد نرفت( ».همان )89 :در این خطوط موروا به زیباییشتتنا تتی
«رمان نو» بسیار نزدیک میشود.
ابراهی نلسران ،ی ی از نخسرین نویسندنان مدرنیست ایرانی و کسی ا ت که در آثار خود از این
ت نیک ب سیار ود ج سره ا ت .دا رانهایی چون «ماهی و جفرش» « ،فر ع صمت» و «طوطی
مردۀ همستتایۀ من» از دا تترانهای او تتت که بهترتیب در شتتمارههای هفر  ،5یازده  9و دوازده 3
آرش به چاپ ر ید.
در اینجا باید یادآور شد نخ سرین بارقههای مدرنی س در دهۀ چهل در آثار نل سران دیده می شود.
مدرنی س در آثار نل سران بیش از هرچیز در فرم و زبان دا ران معنا پیدا می ند« .نل سران به تأثیر
از ایماژیستها و ینمانران در آثارش از "تصویر"های مدرن ا رفاده می ند( ».نزارههائی در ادبیات معاصر
ایران)558 :

به نفرۀ میرعابدینی در دا رانهایی که نل سران در الهای آغازین دهۀ چهل مینوی سد «از ینما
آموخره ا تتت که"...با تصتتویر ببیند" .برش ماهرانۀ این تصتتاویر ،و زوایای غیرمعمول دید ،ترکیبی
زیبایی شناخری فراه میآورد که ن شاندهندۀ و واس و حو صله در کار نگارش ا ت ( ».صد ال
دا تتتراننویستتتی در ایران )333 :این خصتتتایم و توجه ویژه به زبان را میروان در اکثر خطوط
دا رانهای او دید ،جمالت او اغلب کوتاه و رشار از بار تصویریند:
«در راه لرزیده بود و شور و شوق زیارت ،در انر ار ،نفسگیر بود تا عاقبت ر ید ،و اکنون ر یده بود،
و در صحن میلرزید .بیتاب بود ،و جردت ندا شت ،و بارناه پرابهت بود ،و رو شنایی شفیع مطهر در
قلب حفرۀ یاه حرم بود .بیتاب بود .و از یاد برد که میخوا ت از ک سی ؤالکند راه توبه کردن
چیست( ».جوی و دیوار تشنه)15 :

 .1رو گریه در زمان انجام این مصاحبه کتا آنجا که اشیا اندیشه میکنند را در دست انتشار داشته است.
 .2دورۀ اول ،شمارۀ ( 8آذرماه .18-11 ،)1412
 .4دورۀ دوم ،شمارۀ ( 1تابستان .22-1 ،)1411
 .1دورۀ دوم ،شمارۀ ( 1آذر .28-21 ،)1411

رنگ و بوی ایماژیسری آثار نلسران در دا ران دیگری از او با نام «چرخ و فلک» که نخسرین بار در
شمارۀ پنج هنر و ادبیات جنوب (مرداد  )5931منرشر میشود ،هویدا ت5.
در "چرخ و فلک" ت صاویر دا ران همچون پالنهای ینمایی ی ی پس از دیگری در مقابل چ ش
خواننده رنگ میگیرد .نفرگوی زن و شوهری که از مالل رابطۀ زنا شویی به تنگ آمدهاند ،با ت صاویر
بازی دخررک شان در پارک ،که وار بر چرخ و فل ی به ش ل قو ا ت ،در ه میآمیزد .حری نام
دا ران 5میرواند تداعیکنندۀ چرخش رنیجهآور تصاویر آن باشد.
پیش از این نفره شد که جُنگها عالوه بر چاپ مقاالت ،با ترجمۀ آثار نوی سندنان مدرنی ست ایران و
جهان ،توان سرند برخی از رو شها و تمهیدات دا راننوی سی مدرنی سری را آ ش ار کنند ،با این حال
باید نفت که آثار مدرنیستتتری را نمیروان در اصتتتول و ت نی های خاصتتتی محدود کرد .در واقع هر
نویسندۀ مدرنیسری به روش خود مدرنیست ا ت .در حقیقت این همان «مفهوم ل زان بک» ا ت
که ویلیام فاکنر از آن خن میگوید .در شمارۀ چهارم آرش (مرداد  9)5935م صاحبهای با فاکنر به
چاپ ر یده ا ت که در قسمری از آن او راجع به « بک» خن مینوید« :ما کوشیدی تا در هر
پارانراف هر چیز و هر تجربه را با شراب امرحان کنی  ...کو شیدی تا در هر پارانراف رنگارنگی آنات
تجربه را از میان پرتوهای بازیافره به د ت آوری ( ».پر شی چند از ویلیام فاکنر)53 :
هر چند به نفرۀ فاکنر « تتبک» در نزد نویستتندنان مدرنیستتت ،مفهومی نامعلوم و ل زان ا تتت اما
د تتت ک در زمینۀ دا تتراننویستتی فار تتی باید نفت که تأثیرنذاری تمهیدات روایی بوف کور بر
دا رانهای بعد از خودش ،تا بدانجا ت که در اکثر دا رانهایی که در دهۀ چهل و پنجاه به شیوۀ
مدرنیسری نوشره میشوند ،میروان ردپای بک بوفکور را دید.
در شتتمارۀ اول جنگ فلکاالفالک (فروردین  )5911دا تتران «زاده در شتتب -مانده در شتتب» اثر
محمد ا ماعیل خلف ،دا رانی ا ت که ردپای بوف کور را میروان بوا طۀ مرگاندیشی ،نیمۀ زنانۀ
وجود راوی و بروز مفاهی روان اوانه از جمله «ناخودآناه» و « ایه» در آن دید .دا ران دیگری ه
در این شماره با نام « »11-33از بهرام صادقی به چاپ ر یده ا ت .هرچند صادقی در این دا ران
به شیوههای بدیع دا رانپردازیش ،آنچنان که در مل وت یا «خواب خون» میبینی نزدیک ن شده
ا ت اما انرخاب عنوانی نامرعارف برای دا ران ،علّیتنریزی در پیرنگ و واکاوی درونی شخ صیرها
در این دا ران را نیز بایست نشانههایی از روی رد مدرنیسری نویسنده دانست.
 . 1این داستان بعدها در کتا جوی و دیوار و تشنه به چاپ رسید ،بنگرید به منابع.
 . 2گفتگوی طعنهآمیز زن و شوهر بعد از مدت کوتاهی جای خود را به "دوستتدارمگفتنها" میدهد و باز بعد از چند جمله نزدیک
است که به جنجالی کشیده شود .عنوان "چرخ و فلک" شاید بر دور باطل احساسات این دو نیز داللت دارد.
 . 4این شماره ویژۀ ادبیات آمریکاست و معرفی چند تن از نویسندگان مدرنیست آمریکا از جمله ارنست همینگوی ،ویلیام فاکنر و
تی .اس .الیوت در آن به چشم میخورد.

جنگ بازار نیز با انر شار نفرگوهایی با نوی سندنان مدرنی ست و انر شار ترجمۀ آثار برخی از آنان از
جمله همینگوی (← ال دوم ،شماره پانزده و شانزده ( شهریور  ،)5931ص  )51و فاکنر (←
تتال اوّل ،شتتماره ( 1آبان  ،)5933ص  )1برخی اصتتول و تمهیدات عملی را در آثار نویستتندنان
مدرنیست هویدا می ازد .اما در این حوزه نیز فعالررین و پرکارترین جنگ ،جنگ اصفهان ا ت.
چنان ه نفره شتتد جنگ اصتتفهان بخاطر خط مشتتی مدرنیستتری – که ا تتا تتاً با ادبیات مرعهّد و
و یالی سری م ایرت دارد -توان ست تا الهای طوالنی به فعالیت خود ادامه دهد و از دام توقیف
برهد .الهای طوالنی انرشار در کنار تمرکز نویسندنان جنگ بر دا ران ،شمار زیادی از دا رانها را
در این جنگ نرد آورده ا تتت که پرداخرن به تمام آنها در این نوشتترار مم ن نیستتت .ما در اینجا
می و شی به چند دا ران و بهویژه دا رانهای ه تن از برج سرهترین نوی سندنان مدرنی ست ایران
که در این جنگ به چاپ ر یده نگاهی بیندازی  ،از میان جمع نویسندنان جنگ ،هوشنگ نلشیری
و بهرام صادقی دو نوی سنده ای ه سرند که توان سرند بیش از دیگران در قلمرو تمهیدات و صناعات
جدید دا تتراننویستتی نامبردارند و نام خود را در دا تتراننویستتی نوین فار تتی تثبیت کنند .تقی
مدر ی نیز هر چند از نویسندنان پیشگام این بک ا ت ،اما نسبت به صادقی و نلشیری ،جدیت
و اهرمام کمرری در امر دا راننویسی داشره ا ت .در اینجا به دا رانهای کوتاهی که این ه تن
در این جنگ منرشر کردهاند ،میپردازی .
نلشتتیری ی ی از فعالررین نویستتندنان جنگ ا تتت و دا تترانهای "دهلیز"" ،شتتب شتتک"" ،مثل
همیشتته"" ،دخمهای برای تتمور آبی"و "مردی با کراوات تترخ" را بهترتیب در شتتمارههای اول
(تاب سران  ،)13-31 :5933چهارم (بهار  39 :5931به بعد) ،پنج (تاب سران  ،)58-1 :5931ش ش
(بهار  )555-81 :5931و هفر (زم سران  )551-513 :5931منر شر میکند و در آنها شگردهای
مخرلف دا راننویسی مدرن را میآزماید.
در "دهلیز" از حال و هوای دا تترانهای مرداول آن دوره خار نمیشتتود ،هرچند خط تتیر روایی را
میآ شوبد و پیرنگ را از انجام دا ران میآغازد اما در " شب شک" به شیوهای ا رادانه ذهن آ شفرۀ
شخ صیرهای دا ران را به خن درمیآورد .جمعی از رفقا در حال مین ساری از خودک شی ی ی از
دو ران شان ،آقای صلواتی ،و دالیل احرمالی آن حرف میزنند ،هر یک ن ر مرفاوتی را ابراز می ند
و از این طریق فضای دا ران رشار از تردید و تعلیق میشودا نویا دا ران میخواهد از این راه ابعاد
یا الیههای مخرلف واقعیت را نشتتان دهد .شتتخصتتیتهای دا تتران در عینحال که بر نفرۀ خود پا
میفشارند ،در تردید عمیقی به ر میبرند .از خالل این نفرگوها خواننده به ذهن شخصیتها وارد
می شود و آنها را می شنا د .تردید در واقعیت تا آن حد زیاد ا ت که در پایان دا ران حری راوی
نیز شک دارد که اصالً آقای صلواتی خودکشی کرده ا ت یا نه؟.

از میان این دا رانها دا ران «دخمهای برای مور آبی» فضایی به شدت ذهنی دارد .دا ران رتا
بُن بر ا تتتاس توهمات و تخیالت ذهن آشتتتفرۀ یک معل نیمهدیوانه و به شتتتیوۀ تکنویی درونی
میگردد .معل نی مهدیوا نه در خ یال خود ز ندنی می ند ،در خ یال زن میگیرد« ،زنی که ه مهاش
میخواهد نربهاش را ناز کند یا ناخنهایش را الک بزند( ».نلشیری)35 :5931 ،
زن ،او را نادیده میگیرد ،در خیال زنش را می شتتتد و در باغچۀ خانه دفن می ند و از ترس تعقیب و
مجازات نرمنرمک به دیوانۀ تمام عیاری تبدیل میشتتتود و خود را می شتتتد .مرگاندیشتتتیی که در
دا ران مو میزند یادآور فضای بوف کور و دیگر آثار هدایت ا ت .به نفرۀ میرعابدینی:
«نل شیری برای ایجاد ف ضای مورد ن ر ،نو شرههای هدایت و دا رایو ی را ماهرانه در دا ران
خویش ننجانده ا ت( ».صد ال دا راننویسی در ایران)111 :
بهرام صادقی از دیگر یاران و نوی سندنان جنگ بود .وی دا ران «خواب خون» را در دومین دفرر
جنگ (زمسران  )95-55 :5933منرشر کرد.
او در «خواب خون» ی ی از بدیعررین شگردهای پستمدرنیسری را پیاده کرده ا ت .در این دا ران
نویستتنده وارد مرن میشتتود و خواننده در انرهای دا تترانی که تترشتتار از ابهام و پیچیدنی روابط
شخ صیرها ت ،درمییابد که راوی خود در معرض نو شره شدن قرار نرفره ا ت .راوی دا ران از
نویستتندهای به نام "ژ" تتخن مینوید که قصتتد دارد کوتاهترین دا تتران دنیا را بنویستتد ،در ادامۀ
دا تتتران که با ماجرای قرلی چاشتتتنی پلیستتتی ه به خود میگیرد ،خواننده درمییابد که در حال
خواندن همان دا رانی ا ت که "ژ" قرار بوده بنویسد.
در این دا ران راوی خود به بازی نرفره میشود و قرلی به د ت او انجام میگیرد .در نهایت خواننده
درمییابد که نوی سنده" ،ژ" و مقرول هر ه ابعاد مخرلف یک شخ صیت واحد بودهاند .نوی سنده که
در ابردای دا تران نفره بود "ژ" قرار ا تت کوتاهترین دا تران دنیا را بنویستد ،در صتفحات پایانی
دا تتران میگوید« :معهذا کوتاهترین ح ایت دنیا را من خواه نوشتتت و اشتترباه ن نید ،کوتاهترین
ح ایت دنیای خودم را ،در زندان یا در بیمار ران و یا زیر چوبۀ دار( ».صادقی)53 :5933 ،
چنان ه پیشرر یاد شد ،در خردادماه  5915جنگ اصفهان ویژهنامهای برای دا ران منرشر می ند .در
این ویژهنامه چند دا ران کوتاه فار ی و ترجمه دا رانهایی از بورخس و فاکنر به چاپ میر د.
صادقی دا ران "آدرس :شهر "ت" ،خیابان انشاد ،خانۀ شمارۀ  "111را در این شماره (ص)18-13
منرشر می ند.
این دا تتتران نیز هرچند زندنی غریب چندتن از تتتاکنان شتتتهر "ت" را نشتتتان میدهد و همان
شخصیتپردازیها و طنز صادقی را در خود دارد ،اما میرواننفت که تقلیدی ا ت از کارهای پیشینش.

تقی مدرّ تتی نیز از نویستتندنان جنگ ا تتت و ی ی از چهرههای این جریان ،هرچند در مقایستته با
نلشتتتیری و صتتتادقی چهرهایستتتت رنگباخره .او "اتاق عقبی" و "نویندنان و شتتتنوندنان" را در

شمارههای چهارم (بهار  )35-11 :5931و پنج جنگ (تابسران  )11-53 :5931به چاپ میر اند.
اما مهمررین دا تتتران او در این مجموعه "نمرک چینواد" ا تتتت که در همین ویژهنامۀ دا تتتران
(خرداد  )535-511 :5915منرشر میشود.
دا رانهای او اغلب به زندنی نابسامان کارمندان میپردازد و مشخصۀ کارهای او جنبۀ فراواقعی دادن
به دا ران از طریق بازآفرینی م ضامین عهد عریق یا عنا صر پی شاا المی ا ت .آنچنان که در رمان
معروفش ،ی لیا و تنهایی او ،ف ضای ا طورهای تورات را زنده می ند ،در "نمرک چینواد" نیز فر
کارمندی تیرهروز به آمری ا در پی زندنی بهرر را ،به نذ شرن از پل چینواد – پل صراط در او را-
پیوند میدهد.
هرچند تمام این دا رانها را باید از نرایف جریان مدرنی سری دا راننوی سی ایران بح ساب آورد ،اما
باید نفت که نمیروان اصول مشخصی برای مدرنیسری بودن دا رانها در ن ر آورد و آن اصول را در
تمام دا رانهایی که میروانند مدرنی سری خوانده شوند ،چ ش داشت .همانطور که پیش از این نفره
شد در حقیقت هر نوی سندهای به شیوهای مرمایز مدرنی ست ا ت .میرعابدینی برای آ انرر کردن
طبقهبندی نونههای مخرلف مدرنیست در ادبیات دا ترانی ،برخی از نویستندنان مدرنیستت را ،که
میروان آنان را نسل تالی نویسندنان مدرنیست پیش از انقالب خواند ،در چند د ره طبقهبندی می ند:
« شمی بهار و شهرنوش پار ی پور و علیمراد فدایینیا با رایش ع شقی فارغ از قراردادها و نرها
مشتتخم میشتتوند .عدنان غریفی اندوه زدۀ تتقوط جامعۀ هماهنگ قبیلهای ا تتت .حمید صتتدر و
مه شید امیر شاهی در پی نریز از مالل روزمره به دنیای کودکیند .نلی ترقی و علی مدرس نراقی را
احساس ن نشرگی و انزوایی کاف ایی رنف میدهد .قهرمان دا رانهای محمد ایوبی بر لبۀ جنون ره
میستتپارد و کاظ تینا ،درویش ،غزاله علیزاده و امیرحستتین روحی دا تتراننویستتانی عرفاننرایند».
(صد ال دا راننویسی ایران)153-159 :
نتیجهگیری
انر شار شمار قابلتوجه جُنگها در طول تقریبی دو دهه (دهۀ چهل و پنجاه) ،در شهرهای مخرلف
ایران ،موجی از نونرایی ادبی و صداها و نگاههای تازه را بههمراه داشت .با وجود این ه شرایط پرشور
و الرهاب انقالب در آن تتتالها ذوقها را به جانب ادبیات مرعهد و تتتیا تتتی معطوف کرده بود ،اما
دا راننوی سی مدرنی سری ،که روی ردی غیرمرعهد به تحوالت اجرماعی دا شت و ن رش بی شرر به
خلق شیوههای نو در زبان ،روایت ،طرح و شخصیت معطوف بود ،توانست از خالل این شرایط راهی
برای بقای خود بجوید و نهایر ًا خود را به تثبیت بر تتتاند .جنگها با انرشتتتار مقاالت ادبی که حاوی
اصتتول ن ری این ت ییر بود و همچنین با ترجمه دا تترانهایی از نویستتندنان مدرنیستتت جهان و
همچنین ا تترقبال از دا تترانهای مدرنیستتری نویستتندنان جوان ایرانی ،راه را بر این جریان تازه

نشتتودند و در این میان جنگ اصتتفهان تته ویژهای در این راهگشتتایی داشتتت .آناهی ن ری
نردانندنان جنگ اصتتفهان از این جریان تازه ،باعث شتتد تا آنها مجموعهای منستتج و یکجهت از
آثار ادبی را در جنگی تأثیرنذار نرد آورندا هرچند این جنگ نیز در نهایت توقیف شتتتد اما بخاطر
تتتالهای طوالنی انرشتتتار و روی رد منستتتج و هدفمند نردانندنانش ،توانستتتت نقش خود را در
جهتدهی دا راننوی سی فار ی به وی ادبیات مدرن بهخوبی ایفا کند .پس از تال شهای پیگیرانۀ
اع ضای جنگ ا صفهان و در ردس آنها ،هو شنگ نل شیری ،دا راننوی سی مدرن با کیفیات ن ریش
شناخره و تثبیت شد .به همین دلیل پس از این دوره ،دیگر نوی سندنان نیز به طبعآزمایی در این
زمینه د ت زدند .هرچند نمیروان تمام نویسندنان مدرنیست را تابع یک شیوه دانست و باید نفت
که مدرنیس  ،چه در دا راننویسی فار ی و چه در دا راننویسی غربی ،مرزهای روشنی ندارد ،اما
وجه مشررک اغلب این آثار" ،غیررئالیسری" بودن در مضمون و عالقه به تجربۀ ت نی های نو و بدیع
در زبان ا ت .نویسندۀ مدرنیست می وشد از اجرمابنگاری دوری کند و مرزهای دا ران را به شعر
نزدیک می ند و زیباییشنا ی اثر در ن ر او اهمیت ویژه دارد.
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