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و    بخشدکه طبيعی باشد، جان میتر مصنوع است تا اينچه به اين دنياِی پيرامون، چيزی که بيشاز جامعه شروع کنيم، از آن
چه اين محيِط گرايانه به آن بنگريم: آنبايد هم که، مادیشناساند؛ حتی اگر، و ی تاريخ میچون چيزی زنده و سازندهآن را هم

مان چون جامعه پيِش رویدهد و همناميم، از شيئيِت صرف ارتقا میش می»جهان«مصنوعِ پيرامون را، که اکنون موقّتاً 
ورزِی ابزارمند ن غذا يا دستچوگی همواسطه و مادی مثِل کاِر توليدِی لوازم زندست، هم بیهای انسانکنِش زندهنهد درهممی

گری يا پراتيک شناختی و ايدئولوژيک؛ کنشهای نظامی، علمی، فنی نهادها و سازوبرگواسطهدر مواد طبيعی، و هم به
طرزی آورد: وجودی در صيرورت دائمی که شدِن آن نيز بهتاريخی فراديد می چون هستومندیهاست که جامعه را همانسان
شود، و تاريخا: در زمان و مکانی مشخص و خورده، بنا شده و ويران و دگرگون میژکتيو پيش رفته، رقم زا و سوبدرون

گران فرانسوی ی روشنگری که از اسپينوزا آغاز و در روشنسنتزی از سنِّت ماترياليستی فلسفه .ستتجربی، متعين گشته
ی چندانی نداريم با ديالکتيکی هگْل اگر در نظر بياوريم، فاصلهانديشِی يابد، با تاريخگير میپرتوی روشنفکرانه و توده

اش بندیطور که در ايدئولوژی آلمانی صورتمارکس و انگلس، آن»ِ ماترياليسم تاريخی«باورِی معروِف متجلّی در انسان
کنند. مارکس بعدتر که خود ياد میتوان به آن باور داشت، عنوان تنها علمی که میبه «تفسير مادّی تاريخ«کنند و از آن: از می

ی روزگارش، دربارهی همی فرانسهاش دربارهگانهويژه در سهداد، بهدست میبه» تفسير مادی تاريخ«هايی از اين نمونه
چه عمالً در کرد، بلکه از آنای يا مقدار ارزش صحبت نمیهای مفهومی ارزش مبادلهی کاال يا دشواریسرشِت رازورزانه

هاِی انقالب و ارتجاع)، جريان هاِی درگير در مبارزه (در جبههها و نبردهای پاريس، و از جمله در ذهِن انسانها، کاخيابانخ
ای وجود اِی ويژهی خودمان مرز بخواهيم گذارد، تمايِز رشتههای دانشگاهِی زمانهرشتهگفت. شايد اگر با دانشداشت سخن می

ی عمومی و دومی را نقد اقتصاد سياسی دانست؛ شناسی حوزهتوان جامعه، که اولی را می»سرمايه»و ی فوق گانهدارد بين سه
ها آشکارا حضور هرچند تاريخ و درِک آن در رونِد تکوين و دگرگونِی مناسباِت مادی و ايدئولوژيک، پِس پشِت هردوِی متن

شود و تاريِخ تجارت و صنعت که در انگلستان ی فرانسه قرائت میارهی دربگانهای که در سهسياسیـدارد اّما تاريِخ اجتماعی
هردوی کارها،  ديگر تفاوت دارند.ای يا گفتمانی با يکای رشتهگونهست، بهنظِر سرمايههای قرن نوزدهم) مدّ متأّخر (تا ميانه

ست که بر کلّيِت کاِر مارکس سطحی اّما مشهوریی توان علم در معنای دقيق کلمه شناخت؛ و اين دوگانهو نه فقط دّومی، را می
کرد ) را نقد می1871يابد که چطور مارکس پير نيز وقتی کمون پاريس (بُرد ساده را درنمیشود و مثالً اين راهسوار می

ماترياليسم هرحال کرد؟ بهوقايِع فرانسه را تحليل می 1848نهاد و شبيِه جوانِی خودش در ش را وامی»علم«ی ناگهان همه
بايست علم دانست؛ حتّی وقتی مثال در قرائِت تاريخ رمان به زباِن فارسی رسوب کرده باشد، و به اين ترتيب تاريخی را می

سازد در تفسيِر تاريخ جزئی و مشخِص رمان فارسی که نشين میودريافتی علمی از تاريخ جهانی و عام را تهدرک
هايی چون ست: صفحهها محدود شدهبخشیهايی بسيار از تعيّنهومی که با صفحههايی بسيار و در حجمی مفواسطهبه

ها های متمايز توليد، تکنيکی مسلط يا شيوهتر از همه) شيوهای، مناسباِت مذهبی و خانوادگی، (و مهمشناسی فردی و تودهروان
جتماعی: چه خام در زبان کوچه و بازار و چه انباشته و ی ازباِن زنده :ترين صفحهسازهای ادبی و بالغی، و زاويهو سنّت

هاِی ماترياليستی ی پراکسيس (علمزمينهگِی زباِن ادبی. به اين ترتيب تاريخ در معنای عام آن (نزِد هگل) به پسبرساخته در فربه
انشگاهی}، نقد اقتصاد شناسی دشناسی روشنفکری در برابر جامعهی عمومی {جامعهشناسِی حوزهچون جامعهديگری هم

هاِی چنِد ماترياليسم شود و رشته، چفت می…)نگارِی فضا وسياسی، نقد ادبی و هنری و سينمايی، نقِد جغرافياِی سياسی يا تاريخ
های بالزاک بنويسد و هرگز فرصتش ی رمانکه خود مارکس قصد داشت کتابی دربارهآيند؛ کما اينتاريخِی مارکسی، پديد می

برده، هاِی نامميانجِی قرائِت از قِبَِل صفحههاِی آن حجِم درحاِل گذار بهانديشيدن به دگرگونی :افت. توجه به چنين اضالعیرا ني
جا رماِن فارسی معاصر شود و اينها متعيّن میهای فارسی) که در گذاِر زمانی که در مياِن آنهای رمانقرائِت حجمی (متن

گاه ناگزيريم آن را علم بدانيم و بدين صورِت سازمند تحرير يافته باشد، آنمفروض اگر در متنی بهای گونهمدّنظر است، به
های تر بيائيم و به ياد بياوريم در مناسبتسره به اقتصاد سياسی حواله ندهيم، اگر هم چندقدمی عقبترتيب علِم مارکسی را يک

ها برداريم، شود به سوی خوِد انساننهاده میگاه اگر قدمی را که پيش، آنخواهيم کنيمادبيات و جامعه بود که بحث را طرح می
فهمند گونه که میکنند، آنها زيست میگونه قياس کند که انسانو کلّيِت نقِد ادبی را اگر در افقی قرار دهيم که واقعيت را آن

زنند طرزی مادّی رقمش میهمين ذهنيات، اّما عمال و به نمایِ ساز و کژديسهگونه که با دخالِت وارونه(در عالم ذهنيات) و آن
جا به خوِد که همينقدرها هم ناانديشيده نخواهد بود. پس براِی اينسازند، قدمی آنچون روندی پويا مدام بازبرپايش میو هم

عيناً و ذهناً کس يا کسانی از سر نمايد که ای را بازمیهای کوتاه يا بلند، تجربهخصوص در دِل قّصهادبيات پلی بزنيم که به
شود تا از چندُوچوِن بازنمايِی همين نکوفته، تحديدنشده و موقّتی مهيّا میـبُری هنوزگذرانند، اتّصاِل کوتاهی برقرار، و ميانمی

اش در نضمامیوسخِت فضا و ماجرا و شخصيت منتزع شود و با جامعه در تماميِّت اطور که اندکی از تعيّناِت سفتانسان، آن
هنری) قرار دهد. پرسش از -ای را در فراديِد نقِد ادبی (علمیکنندهبيش قانعوُ نمايِی کمتواند راهنظر قرار گيرد، خود می

شود، و قراردادِن ها که در متوِن ادبی بازنمايانده میها و زيستهچندوچوِن برگرفتن (انتخاب يا شکار) يا خلِق خيالِی آن تجربه
بندی ای نقد اومانيستِی ادبيات را چارچوبتواند گونهتر صحبتش رفت، خود میای که پيشزيِر نگاِه انتقادِی چندصفحه هاآن

شناختی، هاِی مختلِف روانها را در سويهگيرد اّما آنست؛ هرچند از مفاهيمی فلسفی بهره میُوبيش علمیکند که کم
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سره های بالغی و زيباشناختی، يکها و سنّتها، تکنيکشان در شيوهکردهرسوبشناختی و اقتصاد سياسی، نيز نوع جامعه
طرزی ديالکتيکی هايی جديدتر را پديدار کرده و بهزند و تناقضهاِی ادبی میها را به تِن متنپردازی کرده و آنبازمفهوم
طور يک مفهوم مارکسی را گيريم چهاد میي» ی بيگانگی مارکسنظريه«دهد. از استفان مزاروش در کتاب شان میتوضيح

ها گاهها در جایي انسانشدهی بيگانهشان تجربهمشترکهايی متفاوت که فصلِ نخست بايد تبارشناسی کرد و بعدتر در صفحه
 .اش بايد کردپردازیگِی گوناگون است، بازمفهومو روندهاِی زنده

هاِی بازتوليِد تر از همه: مناسباِت توليدی و سازوبرگها و مهمها، ايدئولوژینظام ها،ها شروع کنيم، از بدنباری، پس از انسان
ترين نگاه، ی جامعه را، در مادیی زندهکنند. اگر عينکی علمی به چشم بزنيم مايهاجتماعی که در آن درگيرند يا استثمارش می

اند ای که هم خود ساختهده که از ابتدا در مناسبات ذهنی و مادیدار و انديشنيابيم، در افراد: موجوداتی تندر خود مردمان می
ای گونهسازند؛ افراد، اّما بهکشند و بازمیزمان رونِد دگرگونِی آن مناسبات را نيز برمیيابند و همگِی تاريخ) حيات می(سوژه

تر عضوی مونادگونه تر، که بيشای کالنوههای از انبچون تودهدادنی باشند، نه همکه فردفردشان از منظری اجتماعی توضيح
سازد و خويشتن را از وجودی ارگانيک و در تحول دائمی؛ عضوی که مدام دارد تماميت اجتماع را درونِی خود می

داند، های انباشته بر پهلوی هم میدستانه و بدوی اجتناب کنيم که جامعه را بدنگونه از ماترياليسمی خاماگر اين   آفريند.بازمی
گاه ناچاريم همواره مراقِب ديالکتيِک فرد و جامعه، جا آوريم، آناش بهچون تماميِت آن را در صيرورت تاريخیو جامعه را هم

هايی ناب دست هم معموالً مايهگاِن چيرهی آن باشيم؛ نويسندههاِی پديداری، و واقعيِت وارونهها، کژراههو توضيِح ظرافت
ست ابزارهاِی اند، کافیشان، فراهم آوردههایهاِی داستانی آدمی زيستهدقيِق واقعيِت انضمامی، در تجربهبراِی قرائت و ت

ی ی پيکارگری در عرصهمثابهمفهومی و تحليلِی درخوری از صفحاِت علمِی مختلف جذب کنيم و دردِل نقّادِی ادبياِت به
ها را اگر چنان فهم ی انسانکارشان ببنديم. خالصه که تجربهو ارتجاعی، به تاز يا فرومايهايدئولوژی، حال يا مترقّی و پيش

ی نقّادی، بتوانيم تبيين کنيم، نماتر از روايِت ادبِی اکنون ابژهها را دروِن مناسبِت اجتماعی و تاريخی، و در افقی تمامکنيم که آن
ها، ها، شيوهگِی کارکردهاِی استراتژیگونه بعد را دّقت بر چههایِ ايم؛ گامهنری قرار گرفتهـپيشاپيش در مسيِر نقِد علمی

سازد. با شوند، فراهم میگر میطور در روند بازسازِی واقعيت عملکه چههاِی مختلف ادبی و هنری، و اينها و سبکتکنيک
خوِد ادبياِت دوره و زبانی واحد را، در  بايستهنری می ـآيد که نقِد علمیچه تا کنون گفته شد چنين برمیاين تفاسير، از آن

اِی آثاِر منتخب خرج دهد؛ نقِد جزيرهکه رفتاری فتيشيستی با متن و متنيِت صرف بهدگرگونی يا تکوينش، فراديد آورد و نه اين
؛ هدفی معاصر فارسی» نويسیتاريخ قّصه«تر در کشف و بازنويسِی تئوريِک الطريقی اساسی ّ ست جزئی در طیهريک گامی
 .بايست در دورترين افِق هر پژوهِش مارکسيستی از هنر و ادبيات نشسته باشدبخش که خود میکلّی و کلّيت

  


