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  سخن نخست
  
  

ام  يافتـه  كـه بـراي ويراسـتاري بـه متـرجم پرمايـه و دوسـت تـازه        وقتي اين ترجمه را ـ  
گـدار بـه آب    پوينده سپرده بودم ـ تحويل گرفتم، تازه فهميدم چقدر بـي   محمدجعفر

  .ام سراسر اشكال داشت ترجمه. ام زده
يـات  شناسـي ادب  ترجمة اين كتاب را ـ كه حاوي واژگان خـاص رشـتة جامعـه    

 اثـر   شناسـي ادبيـات     جامعـه است و اين مترجم زبردست در ترجمـه كتـاب گرانبهـاي             
لوسين گلدمن و دهها مقاله در ايـن زمينـه، بـراي نخـستين بـار بـه دسـت داده ـ بـه او          

كم جاي در خوري  مديونم و براي او، مال و منال كه هيچ، شهرت هم كه دارد دست             
  .كنم مان آرزو ميدر اذهان مردم و انديشمندان جامعة خود

از خانم نگار زنگنه ناصري، دانشجوي برجستة رشتة مترجمي فرانسه خودمـان            
آرايـي ايـن كتـاب را     نويسي و فهرست هم كه كار دقيق و پرزحمت بازخواني و پاك    

  .هيچ چشمداشتي به عهده گرفت، سپاسگزارم بي
ن متـرجم   ايـ . كـنم   داغي را نيز فراموش نمي      اهللا قره   دوست جوان ديگرم حجت   

پاي من پيش آمد و مرا در پيشبرد كار تشويق كـرد؛              جوان، در ترجمة اين كتاب، پابه     
  .هايش به او ياري دادم  من هم در انجام و انتشار ترجمهكه ناهمچن

 بـا چنـان دقتـي ايـن كـار را            كه ناماند شاگرد و دوست عزيزم محمود جو        مي
  .براي چاپ آماده كرد كه موجب حيرتم شد
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مردمي كه خوشبخت هستند، شايد تاريخ نداشـته        
باشند، اما ادبيات قطعاً نخواهند داشت زيرا نياز به         

  .مطالعه را احساس نخواهند كرد
  روبر اسكارپيت

  

  حرف مترجم
  
  

ايـن  . تـرينِ آنهاسـت    علوم اجتماعي، از جوان   شناسي ادبيات در خانوادة بزرگ        جامعه
ها بـه     فرهنگها بسته بود و قرنها در شكم جامعه        شاخة علمي نوپا كه نطفة آن در تاريخ       

اي كـه دوران      باالخره زاييـده شـد و بـا همـان كنـدي           كرد،    صورت جنين زندگي مي   
شناسي به    خود را پشت سر گذاشت، بعد از تولّد به تندي رشد كرد و به جامعه              جنيني  

  .شناسي هنر به معناي اخص جان تازه بخشيد طور اعم و جامعه
درد انجـام نگرفـت، زيـرا         رشتة علمي، با همة مباركي و ميموني، بـي        زايمان اين   

گرفت و به دنياي ذهنيتها و آفرينـشها          شناسي اين بار از عينيتها و ماديتها فاصله مي          جامعه
پرداخـت و غـرق       گذاشت؛ از عقل به احساس مـي        شد؛ از بيرون به درون پا مي        وارد مي 

  .شد  انساني آشنا ميدر خشونت قواعد اجتماعي با لطافت عواطف
شناسـي ادبيـات بـه آفـرينش          شناسي اديان به آفرينش خـدايان و جامعـه          جامعه

گريختنـد، هـر دو از كـشف رازهـاي            هر دو از كفـر مـي      . يافت  بندگان اختصاص مي  
هـاي خويـشاوند پيـدا        جستند، تا هر دو جاي خود را در ميـان رشـته             خلقت دوري مي  

  .ه زدندكردند و بر مسند پرماية علمي تكي
شناسي ادبيات مانند هر رشته علمي ديگـر ريـشه دوانـده، هويـت                امروز جامعه 

 بنيـامين،  پيدا كرده و با نام بزرگاني همچون گئورك لوكاچ، لوسـين گلـدمن، والتـر              
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تئودور آدورنو، اريش كوهلر و ميخاييل باختين گره خورده و پيونـدهاي خـود را بـا                 
 كـه شـفيعي     گونـه   همـان يم بخـشيده اسـت و       فرهنگ و هنـر و اقتـصاد تحكـ        فلسفه و   

 مؤلـف و يـا شـرايط        يشناسـ   روان رابطة متن با زندگينامه يا       مسئله«: گويد  كدكني مي 
اقليمي و طبقاتي و فرهنگي حـاكم بـر آفـاق خالقيـت او، همچنـان اعتبـار و اهميـت                     
خويش را داراست و امروز، نه آنها كـه جويـاي روابـط پنهـاني يـك اثـر بـا شـرايط                       

نـد و نـه آنهـا كـه بـه           ا  گونـه مطالعـات     ند دشمن ايـن   ا  ي و اقتصاديِ عصر مؤلف    تاريخ
هـر دو   . گونه مطالعات   پردازند، منكر آن    جستجو دربارة ساخت و صورت و بافت مي       

تواند مصداق تحقيـق درسـت در         اند كه هر كدام از اين روشها مي         سوي نيك دريافته  
هـا را بـا       »صـورت «مـواردي   انـد در      تهادبيات باشد و به همين دليل چند تني كه توانـس          

تـر در زنـدگي،       گـسترده انـدازي     شرايط تاريخي و اقتصادي پيدايش آنها و در چـشم         
 كارها را در حوزة مطالعات اجتماعي آثار ادبـي و در مـواردي              ترين  مهممرتبط كنند   

  .1»... اند، سي ادبيات عمالً انجام دادهشنا جامعه
هـا شـكل گرفتـه، روشـها           شـده، نظريـه    هاي رشـد مـشخص      اكنون ديگر زمينه  

درخـشند و     اند؛ نتايج كار به همين زودي مـي         تدوين شده و تحقيقات سازمان پذيرفته     
  2.نمايند نشريات هر روز بيش از روز پيش رخ مي

بخـش و     پرور ايران، قبل از آنكه نسيم بهشتيِ اين رشتة حيات           در سرزمين ادب  
خبـري بيـدار كنـد، هوشـمنداني      سـنگين بـي  روشنگر وزيدن بگيرد و ما را از خـواب       

انـد و بـا همـت         اند و زمينة كار را كاويـده        اند كه وزش آن را حس كرده        وجود داشته 
اند و رابطة ميـان گـل         شخصي براي نماياندن اجتماعيات در وادي ادبيات به راه افتاده         

را در شـعرها،    هـا، رنـج       تـاريخ را در قـصه     . انـد   را با بلبل و واقعيت را با سمبل دريافته        
الي خطـوط اديبانـة خـود         زندگي را در مثَلها و متَلهـا، سياسـت و كياسـت را در البـه               

اند و عشق و كينه، خوشي و ناخوشي، حمله و دفاع، شكست و پيـروزي، قهـر و                    گفته

                                                                                                                                        
  .17، ص 1370، تهران، انتشارات آگاه، موسيقي شعرشفيعي كدكني، محمدرضا، .  1
ان بـه همـت محمـدجعفر پوينـده در پايـان      شناسي ادبيـات در ايـر   بخشي از آثار مربوط به جامعه .  2

  .كتاب آورده شده است
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اند و از ادبيات آينه تمام قدي از زنـدگي مـا،              آشتي مردم ما را به رشته تحرير كشيده       
 جامعه و خانواده و شخصيت و خالصه اجتماعيات مـا بـه دسـتمان               تاريخ و فرهنگ و   

شناس ايراني، غالمحـسين صـديقي، يـك ربـع            جامعهاتفاقي نبود كه نخستين     . اند  داده
او . نام گرفـت  » اجتماعيات در ادبيات  «داد كه    قرن پيش، نخستين زمزمه درسي را سر      

 بـسياري از درهـاي بـسته        راه شناخت جامعة مـا را در ادبياتمـان سـراغ كـرده و كليـد               
ايـن راه را نرفتـه، خـود برفـت و     ! فرهنگ را در اين صندوقچه يافته بود، ولي افسوس        

االميني سـپرد كـه       صاحب را به دست محمود روح       منزل به ديگري پرداخت و علم بي      
  .برد هاي روزمره نبود، عمر خود را در اين راه معنوي به پايان مي اگر مشغله

اي نبود  اي كه از بطن جامعة خودي جوشيد ـ رشته   ـ رشته ياتاجتماعيات در ادب
درختـي بـود كـه در    كه از غرب آمده باشد و راه و چاه علمي كار را به ما نشان بدهـد،           

قـصيده  . مانند شعري خودمان روييده بود     ويژه در گلستان بي    هزاي ايران و ب     خاك اديب 
ها و انـدرزها، ارزشـها و باورهـاي           طورهو غزل ما، حِكم و امثال ما، طنزها و كنايات، اس          

توانـست و   عـالِم اجتمـاعي مـي   . ما بستري بود كه رودخانه فرهنگي ما در آن جاري بود       
تواند در جامعه ادب ايران آزمايشگاهي دايـر كنـد كـه در آن بـه كـشفيات بـزرگ                      مي

 نـشان     بزند، حيطة شـناخت فرهنـگ و جامعـه را گـسترش بدهـد،               دستشناختي    جامعه
سـازد، چـه همـان گونـه          هد چگونه تاريخ ما، ادبيات ما را و ادبيات ما تاريخ ما را مي             بد

تـأثير ديـن، آداب و رسـوم و قـوانين بـر             «: كه مادام دوستال نويـسندة فرانـسوي نوشـت        
از ايـن روسـت كـه جـالل آل احمـد      .  مسلم اسـت   1»ادبيات، متقابالً تأثير ادبيات بر آنها     

  2».مابقي جعل است. ناد تاريخ هر ملتي ادبيات استترين اس اصيل«: اعتقاد دارد
كنـد ولـي دريغـا        تاريخ ادبيات هر ملت تاريخ واقعي آن ملت را منعكس مي          پس  

سپارد و تنها بـه شـرح    كه تاريخ ادبيات رسمي پيوسته خودِ ملت را به دست فراموشي مي       
 مرگ او، اصليت و     زندگي نويسنده، تاريخ تولد و    : كند  حال نويسنده و آثار او بسنده مي      

                                                                                                                                        
 ماهنامـه جامعـه   ترجمة مرتـضي كُتُبـي،      » آيد؟  شناسي ادبيات به چه كار مي       جامعه«اسكارپيت، روبر،   .  1

  .63، ص 1372، 10، سال سوم، شماره سالم
به نقـل  . 353، ص 1363، تهران، انتشارات پاسارگاد، آل احمد فرهنگ جاللنيا، مصطفي،    زماني.  2

  .49، ص ها نامه: از
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اهليت او، جواني و پيري، سفر و حـضر و دسـت بـاال مراحـل مختلـف تحـول فكـري و                       
روحي و عاطفي او از طرفي و سبك و سليقة او، ارتباطات او با دنياي هنري زمان و اگـر                    

  ... فرصتي دست داد، تأثير ادبي او بر نسل حاضر و نسلهاي بعدي از طرف ديگر
هاي فكري نويسنده در پيوند با ساختارهاي جمعي محـيط او           تاريخ ادبيات از قالب   

گويد، سبك كار او را با تحوالت اجتماعي و اقتـصادي زمـان او در ارتبـاط                   سخن نمي 
گــذارد،  دهــد، مكانيــسمهاي آفــرينش هنــري را در آثــار او بــه تحليــل نمــي  قــرار نمــي

تفكر رايـج، نظـام حـاكم،       دهد، رابطه آن را با        را در بستر زمان جاي نمي     هاي او     انديشه
تـأثير كـار نويـسنده را بـر         . دهـد   با خواستهاي زمان، با منافع طبقات اجتماعي نشان نمـي         

دارد، ميزان آگاهيهاي ممكن را در ذهن خواننـدگان         مردم روشن نمي  آگاهيهاي واقعي   
تغييراتــي را كــه اثــر نويــسنده در ارزشــهاي فرهنگــي و اجتمــاعي و گيــرد،  انــدازه نمــي
  .شمارد آورد، نمي شناختي آنان به وجود مي  و نيز استعدادات زيباشخصيتي

اين بخـش رابطـة     . گيرد   به عهده مي   شناسي ادبي   جامعهاين بخش از ادبيات را      
كند و زواياي تاريك ايـن رابطـه را        بسيار پيچيدة بين نويسنده و خواننده را ترسيم مي        

تارهاي جمعـي از طريـق صـورتهاي      نماياند و ادبيات را از ذهنيتهاي فردي به سـاخ           مي
  .آورد زند و به قانون در مي گذارد و آنها را به هم پيوند مي انتزاعي به بررسي مي

 مقولة ديگـري    شناسي ادبيات   جامعه. شناسي ادبيات نيست    جامعهين همه هنوز    ا
 كـه   گونـه   همانمطالعه توليد و توزيع و مصرف ادبيات در مقياس جامعه است،            : است
ها   شناسي رسانه   اسي صنعتي مطالعة اين سه بخش كار صنعتي است، يا جامعه          شن  جامعه

  .ها و پخش آنها و طرز استفاده از آنهاست كه همانا برنامه
اش، بـه حيثيـت         گـردد و بـه پايگـاه اجتمـاعي          ادبـي بـه نويـسنده بـر مـي         توليد  

ــوام   شــغلي ــه اق ــصوير او در ذهــن طبقــات اجتمــاعي، ب ــه ت ــار وي را اش، ب ي كــه آث
اي كـه ميـان گروههـاي     پذيرند، به رابطـه  ثيري كه اين اقوام از آن ميخوانند، به تأ  مي

هاي مختلف فكري و فلسفي و رواني و عـاطفي او وجـود               مختلف خوانندگان با جنبه   
رابطة نويسنده با مـردم زمـان       . رد تاريخي و جغرافيايي نويسنده نيز مطرح است       ب. دارد

ه وي و چـه در بيـرون از حـوزة زبـاني و فرهنگـي و                 اش، چـه در زادگـا       حال و آينده  
  .سياسي و ملي نويسنده نيز در حيطة كار توليد است
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توزيع ادبي عرصة كار ناشر و مراكز پخش اوست، با همة كساني كه سر سفرة     
ناشر پلي است ميان نويسنده و     . نشينند و با همة ابزارهايي كه او در اختيار دارد           وي مي 

اي است بين فروشندة كاالي  خواننده و نيازها از طرف ديگر، واسطهرازها از طرفي و   
بديهي اسـت كـه ناشـر هـم         . هاي گوناگون و اغلب گران      ارزان و خريداران، با سليقه    

كار ادبي . مانند هر تاجري قبل از هر چيز به فكر پر كردن كيسة سوراخ خويش است           
ه اسـت كـه بـر كـار خريـد و            گيرد و همين جنب     به دست او جنبه مادي و اقتصادي مي       

  .گذارد ثير ميدب و فرهنگ تأفروش ا
كـار پايگـاه طبقـاتي و شـغل و سـواد و ثـروت               . مصرف ادبي كار مردم اسـت     

وجــود . شــان آنهاســت، در ارتبــاط بــا مكــان و زمانــشان، بــا توجــه بــه ميــل و انگيــزه 
هـا پديـده      كنـد و از نوشـته       هاست كه نويسنده را نويسنده و ناشر را ناشـر مـي             خواننده
  .سازد ادبي مي

وجود دارد كه نـشناختن آن      ناپذيري   ميان اين سه جنبة پديده ادبي رابطة انكار       
انگيز است و به سود هيچ يـك از سـه عامـل ايـن                 براي فرهنگ جامعه اسفبار و فاجعه     

شناسي ادبيات عالوه بر شناسايي عوامل فرهنگي، تعيـين خطـوط             جامعه. پديده نيست 
 معيارهاي مقبول   بر اساس ريزيهاي فرهنگي     نگي و در نتيجه، برنامه    اصلي سياست فره  

شناسي كاال در همين اسـت        شناسي ادبيات با جامعه     فرهنگي است، زيرا تفاوت جامعه    
. داشته باشـد   كننده چيزي جز نفع مادي دربر       كه اولي بايد براي توليدكننده و مصرف      

ري توانمند براي بررسـي سياسـت و        تواند به عنوان ابزا     ادبيات در عين هدف بودن مي     
هـا    گر انديـشه    بخش و شكوفا    جامعه و فرهنگ كشور مفيد باشد و به منزلة بستر حيات          

  .و حاوي عناصر سازندة شخصيت انسانها به كار بيايد
در كشور ما ادبيـات از جملـه محتواهـاي غنـي فرهنـگ ماسـت ولـي بـه قـول             

تفننـي  ] ولـي . [شتر يك تفنن اسـت    ادبيات هنوز يك شغل نيست و بي      «احمد همين     آل
اي بـسيار پـر دردسـر و          يعني يك مـشغله اسـت و مـشغله        . تر از يك شغل     خيلي جدي 

. كنيم، چه بايد بكنـيم      دانيم با ادبياتمان چه مي      درستي نمي  ه ما ب  1»... شايد هم بدعاقبت  
                                                                                                                                        

به نقـل  . 357، ص 1363، تهران، انتشارات پاسارگاد، آل احمد فرهنگ جاللنيا، مصطفي،    زماني.  1
  .65، ص ارزيابي شتابزده: از
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همه نبوغ شـعري    دنيا سخن از يك عالم انديشه و احساس و عاطفه، اين            ماييم و يك    
  ...  آثار بزرگ ادبي،و

شناسـي مفـاهيمي ماننـد قـدرت سياسـي و اقتـدار               شناسي ادبيات، جامعه    جامعه
خـواهي    سـاالري و آرمـان      گـري و خـان      خانوادگي و ارزشهاي اخالقي اسـت، مـادي       

فريبـي و صـدها مفهـوم     است، خدمت و خيانت، شجاعت و بالهت، ايثارگري و عوام      
ن و كـودك،    ا هم هست، پـدر و مـادر، جـو         شناسي شخصيتهاي ما    ديگر است؛ جامعه  

زن و مرد، مالك و مستأجر، عاشق و معشوق، معلم و شاگرد، كارگر و ارباب، مسافر                
و راننده، وزير و وكيل، رئيس و مرئوس، پليس و چريك، غني و فقير در ادبيـات مـا                   

كردهايمان، لرهايمان، بلوچ و بوشهري و عرب و ترك و قـشقايي  . شوند توصيف مي 
ختياريمــان، شــماليمان، جنوبيمــان، شــهريمان، روســتاييمان، كوهمــان، دشــتمان،   و ب

خاكمان، آبمان، بهار و پاييزمـان، مهـر و آبانمـان، سـياق معيـشتمان، همـه و همـه در                     
  .خورند ادبيات ما غوطه مي

ايم، روح    روشني در نيافته   هما هنوز پيوند ميان ادبيات خود را با جامعة خويش ب          
ايم، به اهميـت رابطـه بـين فرهنـگ شـفاهي و كتبـي          ر ادبياتمان نجسته  مردم خود را د   

ايـم، قـدرت هنـر و ادبيـات را در ادارة              پلي ميان هنر و تربيت نـزده      . ايم  نبرده   خود پي 
ــده   ــه ندي ــگ و جامع ــل فرهن ــدف    تكام ــگ و صــلحمان ه ــان را در جن ــم، ادبياتم اي

ايم و با آن به ارزشهايمان،        ندادههاي مردممان را با ادبيات آشتي         ايم، همة توده    نگرفته
ايم، بـا ضـد ارزشـهايمان،         آزادي و بيداري، همت و انسانيت، قدرت و قوت نبخشيده         

  .ايم سالوسي و چاپلوسي، بندگي و فرومايگي، غيبت و حيلت به مبارزه برنخاسته
تواند بپردازد، حيطه تأثير هر يك از انواع ادبي را            اين كارها مي  ادبيات به همة    

 ضعف نمايشي ما بفهماند، در برابرقدرت شعري ما را  اقشار اجتماعي معلوم بدارد،    بر
شـجاعت مـا را در حماسـه مـا آشـكار          غصه ما را در قصه ما، عشق ما را در غزل ما و              

آبـي تركهـا برداشـته اسـت،          ماند كـه خـاك آن از بـي          ادبيات ما به گلستاني مي    . كند
  .اند هگلستاني كه گلها در آن تشنه و پژمرد

شناسـي ادبيـات را در كـشور مـا نـشان              كتاب حاضر مبناهاي اصلي كار جامعه     
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سازد و خأل شـناخت مـا         هاي ادبي نمودار مي     جاي خالي پژوهش را در زمينه     . دهد  مي
كند، زمينه اين شـناخت و آن پـژوهش           هاي معنويمان برمال مي     ترين گنجينه   غنيرا از   

شناسـي فرهنـگ    جامعـه . دهد جكاويها شكل ميآورد، و به تجسسها و كن را فراهم مي  
شناسي ادبيات به طور خاص در عين پيچيـدگي بـسيار شـورانگيز               به طور عام و جامعه    

 تنهـا بـا     اينكـه بـه همـين سـبب       «...  شـود،   است و به قلمروي بسيار گسترده مربوط مي       
انـد،    كوششهاي يك يا حتي چند پژوهشگر كـه در يكـي دو پژوهـشگاه گـرد آمـده                 

راسـتي   هپيـشرفتهاي بـ   ...   در اين عرصه پيشروي كرد، اصـالً قابـل طـرح نيـست             بتوان
شناســي ادبيــات بــه عرصــه  پــذير خواهنــد بــود كــه جامعــه بنيــادي فقــط روزي تحقــق

اي از دانـشگاهها و مراكـز تحقيـق     پژوهشهاي جمعي تبديل گردد و در شمار فزاينـده      
  1».در سراسر جهان دنبال شود

ر نگاهي باشد كه ما ـ هر چـه هـم ديـر ـ بـه غناهـاي        خواهيم كتاب حاض ما مي
اندازيم تا آنها را متجلي سازيم، تا اين امكان را پيش بيـاوريم      فكري و هنري خود مي    

كه تاريخ اجتماعي ما بهتر از گذشته در ادبياتمان ثبت شود، پيوند ميان دارندگان اين               
بايـد  «: ول نويسنده ايـن كتـاب     ثروتها و برندگان آنها بيش از پيش برقرار گردد و به ق           

ايـن محرّمـات و   ادبيات را از بند ممنوعيتهاي اجتماعي ـ بـا پـي بـردن بـه راز قـدرت       
آنگـاه شـايد بتـوان نـه تـاريخ ادبيـات، بلكـه تـاريخ         . خنثي كردن آنها ـ آزاد سـاخت  

ها و    ها و اسطوره    شنود آفرينندگان واژه   و  گفت بر اساس انسانهاي موجود در جامعه را      
شنودي كه ما اكنون آن را       و ها با معاصران و آيندگانشان بازنويسي كرد، گفت         ديشهان

  ».ناميم ادبيات مي
  

  مرتضي كُتُبي
  دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

   73تهران، دوم آذرماه 

                                                                                                                                        
، ترجمـة محمـدجعفر پوينـده، تهـران، انتـشارات هـوش و              شناسي ادبيات   جامعهگلدمن، لوسين،   .  1

  .10، ص 1371ابتكار، 
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  فصل اول
  

  آيد؟ شناسي ادبيات به چه كار مي جامعه
  
  ادبيات و جامعه. 1

كتابها و خواننـدگان، يـا بـه        نويـسندگان، : هر پديدة ادبـي مـستلزم سـه واقعيـت اسـت           
پديدة ادبي يك شبكة مبادلـه اسـت كـه از           . تر، آفرينشگران، آثار و مردم     عبارت عام 

ل بـسيار پيچيـده، كـه در عـين حـال بـه هنـر و تكنولـوژي و                    طريق يك دستگاه انتقـا    
را بـه   ) اگر نه هميشه نامدار و مشهور     (معين  كند، افرادي كامالً      بازرگاني ربط پيدا مي   
  .دهد پيوند مي) اما محدود(جمعي كمابيش گمنام 

اي از اين شبكه، حضور افراد آفرينشگر، آثار و جمع خواننـدگان،              نقطهدر هر   
حـضور افـراد آفرينـشگر مـسائل تفـسيرهاي          : دهـد   يش روي مـا قـرار مـي       مسائلي را پ  

سازد، آثار كه نقش ميانجي را بر عهـده دارنـد،             رواني، اخالقي و فلسفي را مطرح مي      
گذارنـد و     ، سبك، زبان و صناعت نگارش را پيش روي ما مـي           شناختي  زيباييمسائل  

و حتـي اقتـصادي را      سرانجام جمع خواننـدگان مـسائل تـاريخي، سياسـي، اجتمـاعي             
 بـه  ـكـم     دسـت ـبه عبارت ديگر پديـدة ادبـي را در ايـن سـه عرصـه       . كنند مطرح مي

  .توان بررسي كرد صدها شكل مي
 ادبيــات بــه دنيــاي اذهــان افــراد، صــورتهاي انتزاعــي و  گانــة ايــن بــستگي ســه

بعـدي در    هـاي سـه     تجـسم پديـده   . سـازد   ساختارهاي جمعي، بررسي آن را دشوار مي      
 هنگامي كه ناچار باشيم تاريخ آنهـا را نيـز ترسـيم             ويژه  بهما كاري آسان نيست،     ذهن  
 به همين دليل است كه تاريخ ادبيات در طول قرنها و امروز نيز در بيشتر مـوارد                . كنيم
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فقط به مطالعة آفرينندگان و آثار پرداختـه و بـه شـرح احـوال معنـوي نويـسندگان و                    
 و زمينـة جمعـي را بـه مثابـه آذيـن و زينـت تلقـي                  تفسير متون آنان بسنده كرده است     

  .نگاري سياسي واگذار كرده است كرده و بررسي آن را به كنجكاويهاي تاريخ
شـناختي حقيقـي حتـي در بهتـرين كتـب تـاريخ               انداز جامعـه    فقدان يك چشم  

البته در مواردي، نويسندگان اين كتابهـا بـه يكـي از            . ادبياتِ سنتي نيز محسوس است    
كوشند تا تصويري از آن ارائه دهنـد؛ امـا بـه              جتماعي قضيه آگاهي دارند و مي     ابعاد ا 

دليل آنكه روشي دقيق و مناسب براي اين منظور ندارند، اغلب در چهارچوب طـرح               
رسيهاي آنان اعماق تاريخ به وضـوح ديـده         دربر. مانند  سنتي نويسنده و اثر گرفتار مي     

ردة سينما و پديـدة ادبـي بـه همـين سـبب      درست مانند انعكاس تصاوير بر پ   شود،    نمي
تصوير نقشة جهان بر يـك      شود كه به كژي و كاستيهاي         ميي  يدچار كژي و كاستيها   

آمـوزان بـه غلـط چنـين           كـه كـرة جغرافيـاي دانـش        گونه  همان. ماند  صفحة صاف مي  
آسا بر مكزيك كوچك سـايه انداختـه اسـت، دوازده يـا               نمايد كه آالسكاي غول     مي

ندگي درباري در قصر ورساي در قرن هفدهم نيز شـصت سـال زنـدگي               پانزده سال ز  
  .كند رنگ مي ادبي فرانسه را محو و بي

 از ميان برداشـت و اگرچـه ارائـه يـك            كلي  بهتوان    اين دشواريها را هرگز نمي    
دان يـا   نويس يا مفـسر، تـاريخ    تصوير كامل امكان ندارد، مهم اين است كه شرح حال         

هاي گذشته و خواه   ديدهـواه پ ـخ ـ يـاي ادب ـه  ديدهـات از پ  ـدبيژوهشگران ا ـد و پ  ـمنتق
بـراي شـناخت   .  نگرشـي جـامع و تحريـف نـشده داشـته باشـند      ـهاي امروزين   پديده

 يـا  ـآفرينشگران مهـم اسـت كـه بـدانيم در روزگـار مـا، نوشـتن حكـم يـك حرفـه            
اقتـصادي بـه   را پيدا كرده و در چهارچوب نظامهايي ـ كم يك فعاليت انتفاعي   دست

بـراي شـناخت   . گذارنـد  پيوندد كه به طور قطع بر آفـرينش ادبـي تـأثير مـي              تحقق مي 
آثار، مهم است كه بدانيم كتاب حكم كاالي صنعتي را پيدا كـرده و ماننـد كاالهـاي     

. شـود و بنـابراين تـابع قـانون عرضـه و تقاضاسـت               ديگر به صورت تجارتي توزيع مي     
و » توليـدي «اي انكارناپذير بـه شـاخة         بيات نيز به شيوه   بدانيم اد   است كه  مهمسرانجام  
  .صنعت كتاب بدل شده است» مصرفي«ي به شاخة خوان كتاب
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  تاريخچه. 2
گونه كه در ذهن ما وجـود دارد، بـه واپـسين سـالهاي قـرن هجـدهم                    مفهوم ادبيات، آن  

. ه اسـت  نويسنده بـود  » جان«شده، بلكه در      تلقي نمي » كار«در اصل، ادبيات    . گردد  برمي
براي كسي كـه در عـصر ولتـر         . بوده است » باسوادان«ادبيات نشان تعلق نويسنده به قشر       

. گرفته اسـت  كه همان مردم باشند ـ قرار مي  ـ» عامه«ابر بر در» ادبيات«كرده،  زندگي مي
اي اجتمـاعي     در واقع نوعي اشرافيت فرهنگي وجود داشته و اگر چه اين پديده، پديـده             

  .شده است بيات با جامعه به نحوي آگاهانه مطرح نميبوده، رابطة اد
آيـد كـه از قـرن هجـدهم شـتاب             از ابتداي قـرن شـانزدهم تحـولي پديـد مـي           

رفتـه از    شوند، كارهـاي علمـي و فنـي رفتـه           از يك سو دانشها تخصصي مي     . گيرد  مي
شـود و بـه       گيرند و دايرة ادبيات كوچـك مـي         ادبيات به معناي واقعي كلمه فاصله مي      

از اين زمان به بعـد،      . رود  كننده به پيش مي     ي محدود شدن به يك فعاليت سرگرم      سو
ده هـاي زنـ     آيد تا پيوند    ادبيات كه گرفتار بيهودگي اجتماعي شده است درصدد برمي        

  .و جديدي با جامعه برقرار كند
از سوي ديگر، همان پيشرفتهاي فرهنگي و فني كه بيهودگي ادبيات را تـسريع        

زدنـد و وسـايل       كننده نياز به ادبيات را دامن مـي         ميان جماعات مصرف  در  كردند،    مي
كتاب كه امتياز خاص اعيـان باسـواد بـود، در پـي اختـراع              . دادند  مبادله را افزايش مي   

سوادي و بعدها پيدايش تكنيكهاي ديداري ـ   چاپ و رشد صنعت كتاب و كاهش بي
شود و    خبگان شهرنشين بدل مي   شنيداري به مشغلة فرهنگي گروهي نسبتاً گسترده از ن        

  .گردد هاي مردم مي اي براي ارتقاي فكري توده پس از اندك زماني وسيله
فرايند تخصصي شدن از يك سو و پخش گستردة آثار ادبي از سـوي ديگـر،                

در اين هنگام است كـه ادبيـات،        . رسند   به نقطة بحراني خود مي     1800در حدود سال    
كنـد و مـادام دوسـتال كتـابي بـه نـام               خود را آغـاز مـي     يابي از ابعاد اجتماعي       آگاهي

شك نخـستين     سازد كه بي     منتشر مي  1هايش با نهادهاي اجتماعي     ادبيات از منظر پيوند   
كوششي است در كشور فرانسه كه مفاهيم ادبيات و جامعه را در يـك بررسـي مـنظم     
                                                                                                                                        
1.  De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales 
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  .دهد به هم پيوند مي
مـن بـرآنم كـه      «: كند  ود را چنين بيان مي     اين اثر، نظر خ    گفتار آغازين مادام دوستال در    

ديـن و  تأثير دين و آداب و رسوم و قوانين را بر ادبيـات، و متقـابالً، تـأثير ادبيـات را بـر                      
  .1»آداب و قوانين بررسي كنم

در مـورد  ) منتـسكيو (اش  خواهد كاري را كه يكـي از مراجـع فكـري        در واقع او مي   
 نوشــت، در مــورد ادبيــات انجــام دهــد و   راروح القــوانينتــاريخ حقــوق انجــام داد و 

 و مـدرن هـاي   واژهدر هنگامي كه در واژگان مربوط به نقـد،        . را بنويسد » االدبيات  روح«
گيرند، بايد بتوان گوناگوني ادبيات در زمان و مكـان را بـا                معاني جديد به خود مي     ملي

  .تنوعات و ويژگيهاي انساني مختلف توجيه كرد
بــراي ) Volksgeist(و روح قــومي ) Zeitgeist(ان اساســي روح زمــدو مفهــوم 

 در محفل دوستان آلماني مادام دوستال به زبان جـاري           1800اولين بار در حدود سال      
وجهـيِ   تـوان بـه صـورت يـك عبـارت سـه             همـين مفـاهيم را مـي      . شد و رواج يافـت    

ه عامـل،   تلفيق اين سـ   . نژاد، محيط، زمان  : تن بازيافت   تري در نظرية هيپوليت    انعطاف با
  .كنندة پديدة ادبي است تعيين

قـرن بعـد ژرژ النـسن بـه           نيم. نداشت» علوم انساني «تن درك روشني از مفهوم       هيپوليت
 وجه اشتراكي جز  تحليل نبوغ شاعرانه هيچ«: نويسد گيرد و مي   به او ايراد مي   همين سبب   

تر  سترون) حيط و زماننژاد، م(الگوي سه بخشيِ تِن     . »2در نام با تحليل قند و شكر ندارد       
 ويـژه   بـه . گيرد نهايت پيچيدة كارِ ادبي را دربر       هاي واقعيت بي    از آن است كه تمام جنبه     

كند با ويژگي پديدة ادبي مطابقت ندارد؛ بـه ايـن معنـا كـه                 روشهايي كه تِن پيشنهاد مي    
 براي  اند، او   سواي اسلوبهايي كه به نحوي نسنجيده از علوم طبيعي به عاريت گرفته شده            

در ) شـرح احوالهـا و تفـسير متـون        (بررسي ادبيات جز ابزارهاي سنّتي تاريخ و نقد ادبي          
  .اختيار ندارد

مانـد و پـس از او مورخـان ادبيـات يـا        اساس آموزة تِن اسـتوار بـاقي مـي     اين همه با  
كنندة اوضاع بيروني و  توانند به خود اجازه دهند كه عوامل تعيين  منتقدان ادبي ديگر نمي

كنند، ناديده بگيرند؛ گو اينكه        عوامل اجتماعي را كه بر فعاليت ادبي سنگيني مي         ويژه  به
  .شوند گاهي در اين زمينه دچار غفلت مي

                                                                                                                                        
1.  Mme de Staël, De la littérature, Discours préliminaire, §1. 
2.  G. Lanson, Méthodes de l’histoire littéraire, Etudes françaises, ler cahier, janvier 1925, p. 23. 
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از آنجا كه اقتصاد از علوم انساني است، از ماركسيسم بيش از آموزة تِن انتظار     
تـا  ة مسائل ادبي    پردازان ماركسيست دربار   اما در واقع نخستين نظريه    . رفت   مي كارايي

هـاي مـاركس و انگلـس         تنها مجلدي كه از نوشـته     . حدي زياد سكوت اختيار كردند    
فقـط  . آور اسـت     فـراهم آمـده تـا حـدودي يـأس          دربـارة ادبيـات و هنـر      عنوان  تحت  

پلخانف بود كه در ابتداي قرن بيستم يك نظرية ماركسيستي حقيقـي دربـارة ادبيـات                
 سياسـي   كـارايي از آن پس توجـه بـه        . شناختي بود   عهارائه داد كه البته در اساس، جام      
بـر مـسائل و     ) و همراه بـا آن، نقـد ادبـي كمونيـستي          (باعث شد كه نقد ادبي شوروي       

  .نكات اجتماعيِ مطرح در آثار ادبي تأكيد ورزد
:  اين گرايش رسـمي را بـا عبـارات زيـر توصـيف كـرد               1956ژدانُف در سال     والديمير

ناپـذير بـا زنـدگي اجتمـاعي، بـر پايـة زيربنـاي عوامـل                  جـدايي  ادبيات را بايد در پيوند    «
او اين ديدگاه (...) اند، در نظر گرفت  اي كه بر نويسنده تأثير گذاشته تاريخي و اجتماعي

داند، ذهني و خودسرانه خواند و آن را رد  را كه هر كتاب را واحدي مستقل و منفرد مي
  .»1كرد

فاداري اثر در بازنمايي واقعيت با تمام پيچيـدگي         ميزان و «نتيجة روش او اين بود كه       
  .»2آن، نخستين معيار اثر هنري است

انجـام  » فرماليسم«شناختي در شوروي را طرفداران        مخالف اصلي با اين روش جامعه     
 بـه طـور رسـمي محكـوم شـد، مـدعي       1930اين مكتب توانا كه در طي سالهاي    . دادند

اين مكتب . 3رد صورتها و اسلوبهاي هنر ادبي بود   شناسي در مو    كاربرد نوعي علم زيبايي   
در ايـن جنـبش     . اي از جنبشي وسيع كه در آلمـان ريـشه داشـت نبـود               در واقع جز جنبه   

 گـشتالت درهـم     يشناسـ   رواناللغـوي و      تأثيرات فلسفة نوهگليِ ويلهلم ديلتاي و نقد فقه       
ن قرن نوزدهم تا به امروز      از پايا ) Literaturwissenschaft(اين علم ادبيات    . آميخته بودند 
  .شناسي حقيقي ادبيات بوده است ترين موانع بر سر راه پيدايش يك جامعه يكي از جدي

                                                                                                                                        
1.  Traduit de V. Jdanov, Some recent Soviet studies in literature Soviet Literature, Moscou, 

1956, n˚8, p. 141. 
2.  Ibid. 

ادبيات وجـود داشـته     » فرماليستي«شناسي     يك جامعه  1930 و   1927ناگفته نماند كه بين سالهاي      .  3
  :رجوع شود به. است

Gleb Struve, Histoire de la littérature soviétique, Paris, 1946, pp. 226-229. 
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اسپنـسر، لوپلـه و دوركـيم    شناسي كه به همت كُنت،  از سوي ديگر علم جامعه   
 به سوي استقالل كامل گام برداشته بود، ادبيات را كنار گذاشته بود، زيرا كه ادبيـات               

العـاده نـامطمئن بـود كـه از نـوعي احتـرام               ها و تعاريفي فـوق       با داده    پيچيده اي  عرصه
  .انساني برخوردار بود

ادبيات تطبيقـي، يعنـي آخـرين نـوزاد         شك    و اما در عرصة نقد دانشگاهي، بي      
  .علوم ادبي است كه بيشترين ابتكارهاي جالب توجه را عرضه كرده است

بحـرانِ  ل آزار بخشي از اثـر خـود بـه نـام             بزرگ آگاهي جمعي كه پ    بررسي جريانهاي   
كنـد،    هـدايت مـي   » هـا   تـاريخ انديـشه   «، ما را به     1 را به آن اختصاص داد     آگاهي اروپائي 

تاريخي كه الوجويِ امريكايي متخصص آن شد و پس از وي، مراجعه به آن براي فهم                
د را بـه    ژان ماري كاره توجه شاگردان خو     . ناپذير است   هاي ادبي، اجتناب    درست پديده 

جلب كرد كه عبارت است از نگرشي تحريف شده كه يك جمع ملي،             » سراب«مسائل  
  .2آورد از رهگذر گواهي نويسندگان، از ملتي ديگر به دست مي

شك مفهوم نـسلها بـود        ترين افكار، بي    در زمينة تاريخ ادبي، يكي از ثمربخش      
در كتـابي تحـت     ا مانتره    به نام فرانسو   و، يكي از شاگردان كورن    1920اوان سال   كه از   
اما نخستين كـسي كـه بـراي اولـين          .  به طور منظم مطرح كرد     نسلهاي اجتماعي عنوان  

نگـاري    بندي كرد و با اين كار خود تا حـدودي بـه تـاريخ               بار، ادبيات را به دقت نسل     
. نگاري فاقد آن بود ـ بخشيد، آلبر تيبوده بود  شناختي ـ كه اين تاريخ  ادبي عمق جامعه

 بود كه در سـال      تا امروز  1780تاريخ ادبيات فرانسه از     انقالبي او در اين زمينه،      كتاب  
  . منتشر شد1937

 نــشر يافــت، معنــاي 1948 كــه در ســال  نــسلهاي ادبــياثــر اساســي هــانري پِيــر بــه نــام
حقيقتـاً نـشان    » 3لة نسلهاي ادبي اسـت    ئلة الهام جمعي را كه همان مس      ئمس«شناختيِ    جامعه
  ادبياتعلم بر درآمدي نام به كتابي در او .افزود نامها اين به نيز را ميشو گي امن توان مي .داد

                                                                                                                                        
1.  P.  Hazard, La crise de la conscience européenne, Paris, 1935. 
2.  J. M. Carré, Les écrivains français et le mirage allemand, Paris, 1947. 
3.  H. Peyre, Les générations littéraires, Paris, 1948. 

 شناسي ادبيات كرد كه در عرصه جامعه  به من توصيه مي1950ير بود كه از سال همـانا هـانري پِ
  .به پژوهش بپردازم
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دانم، نخـستين كـسي اسـت          در استانبول منتشر شد، تا آنجا كه من مي         1950كه در سال    
گونه كه ما در نظر داريم،  شناسي ادبيات را آن دهها نفر ديگر ـ مفهوم جامعهكه ـ از ميان 

  .آشكارا مطرح كرد
هـاي راهنمـا      شناختي تا مدتها بيشتر به صـورت انديـشه          نابراين گرايشهاي جامعه  ب

آنهـا گـاهي بـا گرايـشهاي        . يـك روش  مطرح بودند تا بـه صـورت قواعـد و مبـاني             
شـوكينگ و زبـان بـه    . ل .شناسي ذوق به همـت ل     جامعه: شدند  فرماليستي مرتبط مي  

  .1مثابه عنصر اجتماعي به همت رنه ولك
 2هاي گئورگ لوكـاچ     شناسي ادبيات كه زادة انديشه      منسجم در جامعه  نخستين نظام   

بعد از جنگ جهاني دوم به دست يكي از پيروان او ـ لوسين گلدمن ـ به طور مـنظم    بود 
  .به رشته تحرير كشيده شد

 لوسين گلدمن با وجود گرايش ماركسيستي، به مـسائل خـاص            ساختگرايي تكوينيِ 
خصلت جمعي آفرينش ادبي، «ضية بنيادي او اين است كه فر.  توجه داردشناختي زيبايي

آثار با ساختارهاي ذهني و برخـي از گروههـاي          حاصل آن است كه ساختارهاي جهان       
  .»3پذير دارند اي درك ند و يا با آنها رابطها اجتماعي، همخوان

 در آغاز تحـت     ويژه  بههاي ساختگرايانه،      به بعد، گسترش انديشه    1960از سال   
. شناسـي ادبيـات گـشوده اسـت         اي را بـه روي جامعـه        افقهاي تازه ،  4روالن بارت تأثير  
شناختي، بـر نوشـتار و مـتن        شناسي و معناشناسي، براي يافتن جايگاه ادغام جامعه         نشانه

                                                                                                                                        
1.  L. L. Schücking, Die Soziologie der literarischen Geschmacksbildung, Leipzig, 1931; R. 

Wellek et A. Warren, Theory of litterature, New York, 1949. 
رنـه ولـك، ادوارد   :  ولك و آستين وارن بـه فارسـي منتـشر شـده اسـت            ب رنه از كتا بخشهايي  (

       ،مترجمـه غالمحـسين     اندازي از ادبيات و هنر      چشممورگان فورستر، آستين وارن، باروزدان ه ،
  ).1370صدقياني، انتشارات معين، تهران، ) امير(محمدتقي . يوسفي

  ).م (1372فوالدوند، مركز نشر سمر، تهران، اله  ، ترجمة عزتجورج لوكاچامري جورج، .: ك.ر.  2
3.  L. Goldmann, Pour une Sociologie du  roman, Paris, 1964, p. 226. 

  ، ترجمــه)شناســي رمــان دفــاع از جامعــه(شناســي ادبيــات  جامعــهلوســين گلــدمن، : بــه نقــل از(
  .) 321 ـ 320، ص 1371محمدجعفر پوينده، انتشارات هوش و ابتكار، تهران، 

، ترجمـة محمـدتقي غيـاثي،       نقد تفـسيري  : از روالن بارت دو كتاب به فارسي ترجمه شده است         .  4
، ترجمـه مجيـد محمـدي،       شناسـي   عناصـر نـشانه   . ، چـاپ دوم   1368انتشارات بزرگمهر، تهـران،     

  ).م (1370المللي الهدي، تهران،  انتشارات بين
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دهنـدة نقطـة اوج ايـن      نـشان ،Tel Quelآثـار منتـشر شـده در نـشرية     . انـد  تأكيد كرده
  .م گرفته بودگرايش است كه آن هم از ماركسيسم الها

آنكـه پيونـدهايش را بـا ايـن           شـود، بـي     گرايشي كه در كتاب حاضر بيـان مـي        
پـل سـارتر در        اين انديشة بنيادي ژان    بر اساس جريانهاي فكري گوناگون انكار كنيم،      

كتاب بدون خواننده وجود ندارد و ادبيـات        :  شكل گرفته است   1چيستادبيات  كتاب  
  .ر نظر گرفته شودبايد به صورت يك فرايند ارتباطي د

سرشـماريها و آمارهـاي     . نخست نقش يونسكو در اين زمينه شايان ذكر اسـت         
هـاي جمعـي      سازمانهاي مختلف يونسكو امكان آن را فراهم آوردند كه دربارة جنبـه           

 1956در سـال    . نيـافتني بـود    ادبيات اطالعاتي بـه دسـت آيـد كـه تـا آن زمـان دسـت                
 مجموعة اسنادي را عرضه كـرد كـه      براي همه كتاب  باركر تحت عنوان    . ا .گزارش ر 

  .پراكنده و نامنظم بود، اما براي شروع كار پژوهش، كارساز بودمتأسفانه هنوز بسيار 
 منتشر شد و نيز     1965كه در سال    انقالب كتاب   اثري از روبر اسكارپيت به نام       

 انجـام   1972اسكارپيت به مناسبت سال جهاني كتـاب در          .باركر و ر  . ا .تحقيقي كه ر  
 در ويــژه بــهوضــعيت جهــاني كتــاب را ) عطــش خوانــدنتحــت عنــوان (داده بودنــد 

صـنعت كتـاب در ابتـدا بـا ترديـد و سـپس              . كشورهاي در حال رشد، روشن ساختند     
  .قاطعانه پذيراي پژوهش منظم شد

 بخـش كتـاب     ويـژه   بـه در فرانسه، دايرة مطالعات و تحقيقات وزارت فرهنگ،         
 بررسيهاي منظمي را دربارة مصرف ادبي، مطالعه، توليـد          1981وزارتخانه از سال    اين  

در . انـد  اي آغـاز كـرده   و توزيع كتاب، نه فقط در سطح كشور، بلكه در سطح منطقـه          
  .گيري است شناسي در حال شكل دانشگاهها نيز يك علم حقيقي كتاب

بـه  » برنامـة توسـعة كتـاب     « فعاليـت يونـسكو در چهـارچوب         1982 تا   1962از  
مانـدگي فرهنگـي خـود را بـا تـدوين يـك            ي جهان سوم ياري داد تـا عقـب        كشورها

  .ريزي شده و آگاهانه در مورد كتاب، تا حدي جبران كنند سياست برنامه
                                                                                                                                        
1.  J. - P.  Sartre, Qu’est - ce que la littérature?, Paris, 1946. 

  .)1352، ترجمه ابوالحسن نجفي، مصطفي رحيمي، كتاب زمان، تهران، ادبيات چيستپل سارتر،  ژان(
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بــسا در آينــده،  پــردازيم كــه در روزگــار مــا و چــه اكنــون بــه موضــوعي مــي
ضرورت يك : شناسي ادبي بوده و خواهد بود     كارسازترين محرك پژوهشهاي جامعه   

  . براي كتاب سياست و برنامه
  
  در راه يك سياست كتاب. 3

ضرورت فرزانگي فردي و خودشناسي در گذشته، امروزه جاي خود را بـه ضـرورت              
ــا ايــن همــه، در زمينــة ادبيــات ظــاهراً سرگــشتگي و  . جمعــي داده اســتفرزانگــي  ب

 هـا كـه از يـك    ارتقاي سطح زندگي توده. خودناشناسي قاعدة كلي در جوامع ماست     
ناپذير بدل گشته     قرن پيش اعالم شده ولي تقريباً از يك نسل پيش به واقعيتي اجتناب            

دارد كــه دربــارة ويژگيهــاي مــادي شــهرهاي خــود بــه بازانديــشي  اســت مــا را وامــي
هرچند كه از مفهوم فرهنـگ  . از ويژگيهاي فرهنگي بسيار غفلت شده است     . بپردازيم

اي تبليغـي و خيرخواهانـه و پدرانـه     جا روحيه همردم فراوان سخن به ميان آمده، اما هم 
شهرهاي ميليوني،  . اي است بر نوعي ناتواني      انداخته است كه در واقع پرده       بر آن سايه  

پيكر هزارة دوم كـه سـر كوچـك داشـتند، ادبيـاتي در سـطح        همانند تمساحهاي غول  
  .بسيار ناچيز هزار نفره در اختيار دارند

ت كـه ايـن وضـعيت، سـازمانهاي مـسئول           به همـين سـبب جـاي شـگفتي نيـس          
 اخبار اجتمـاعي   مجلة   1957در ژانويه   . اريهاي اجتماعي را نگران كرده باشد     ذگ سياست

)Informations sociales( شمارة » ملي صندوقهاي تعاوني خانوادگياتحادية «، ارگان
 .اختـصاص داد  » ادبيات و عامة خواننـدگان    «مخصوصي را به تحقيقي گسترده دربارة       

ساخت  شناسي ادبي را مطرح مي حسن اين تحقيق آن بود كه تقريباً تمام مسائل جامعه     
توان گامي اساسي در راه پژوهشهاي منظم در اين رشته بـه حـساب             و انتشار آن را مي    

  .1آورد
                                                                                                                                        

مـن بـه    . البتـه بـا ارزشـهاي متفـاوت       » مشاهدات عيني «اي از     اين تحقيق عبارت است از مجموعه     .  1
بـه تنظـيم و تفـسير       سردبير مجله و مبتكـر ايـن تحقيـق،          ) Mongé René(تقاضاي آقاي رنه مونژه     
  .نتايج اين تحقيق پرداختم
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شناسي كتـاب     آيا جامعه «اي از ژيلبر موري با عنوان          مقاله ويژه  بهدر اين شماره    
 الگـوي  بـر اسـاس  شناسـي ادبـي     رسـيده و در آن جامعـه      بـه چـاپ   » پذير اسـت    امكان
  :شناسي ديني توجيه شده است جامعه

گذرد كه هرگونه پژوهش عيني در مورد ايمان و فرايض ديني از    هنوز زمان زيادي نمي   
امـا امـروزه    . شـد   طرف بزرگان روحاني نوعي آسيب به هر گونه تفكر عرفاني تلقي مي           

اجتماعي، خود  طباق كردار روحاني خويش با واقعيت       ت اسقفهاي كاتوليك براي ان    ئهي
مسلم است كه اهل كتاب، از نويـسنده گرفتـه تـا            ... .  زنند  به چنين پژوهشهايي دامن مي    

 از بررسي منظم دربارة خوانندگان كتاب و از شناخت بهتر واكنشهاي آنان             فروش  كتاب
  .1شوند مند مي و در نتيجه از يافتن راههاي دستيابي به آنان، بهره

كند كـه كـسبه هـم جـاي خودشـان را در               ژيلبر موري به درستي يادآوري مي     
هـايي اقتـصادي دارد كـه ديـن خواهـان             از آنجا كه ادبيات جنبـه     : معبد خدايان دارند  
بنـابراين نگـاه    . شـناختي تـن در دهـد         به مالحظات جامعـه    تر  آسانانكار آنهاست بايد    

يست، بلكه كاري سودمند نيز به حـساب      ژرف به ادبيات، صرفاً يك ضرورت عملي ن       
البته اين بدان معنا نيست كه ما بايـد خـود را بـه مالحظـاتي تجـاري محـدود                    . آيد  مي

خطــايي كــه پيــروان «: نويــسد  مــياي دربــارة تجــارت كتــاب نامــهديــدرو در . ســازيم
شـوند آن اسـت كـه اصـول يـك كارگـاه               سرسخت احكام كلي، پيوسته مرتكب مي     

  ».بندند ر انتشار كتاب نيز به كار ميبافي را د پارچه
ادبي بايـد ويژگـي پديـدة ادبـي را در نظـر داشـته باشـد و آن را                    شناسي    جامعه
شناسي كه براي توليدكنندگان كتاب سودمند است بايد براي           اين جامعه . رعايت كند 

خوانندگان نيز سودمند باشد و به علم ادبي سـنتي ـ چـه تـاريخي و چـه انتقـادي ـ در        
شناسي ادبي به طور غيرمستقيم به اين مـسائل           البته جامعه . ام وظايفش ياري برساند   انج
  .نقش آن فقط پرداختن به اين مسائل در سطح جامعه است: پردازد مي

اي است كه از توان افراد        اي در گرو بررسي دقيق و گسترده        انجام چنين برنامه  
، مـن   1958ت اين كتاب در     در چاپ نخس  . و حتي گروههاي پراكنده نيز بيرون است      

گونـه ارائـه     فقط توانستم كه براي بخشي كوچك از مسائل طرح شده، پاسخي طـرح            
                                                                                                                                        
1.  Informations sociales, janvier 1957, p. 64. 
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اما همين موضوع فرصتي به من داد تا با ديگر پژوهشگران تماس برقـرار كـنم و        . كنم
اي ماننــد اجــالس  كنگــره. كنجكــاويم را بــراي شــروع تحقيقــات جديــد برانگيخــت

 در بوردو برگزار    ادبيات و جامعه   با عنوان    1971ي كه در سال     المللي ادبيات تطبيق    بين
شـناختي را بـيش از    شد، نشان داد كه متخصصان دانـشگاهي ادبيـات، نظرگـاه جامعـه     

  .گردند پيش پذيرا مي
 در بـوردو    1959هـاي ادبـي كـه در سـال            شناسي پديـده    مركز كوچك جامعه  

. ات و ارتباطات ادغـام گـشت      تأسيس شد در آزمايشگاه بزرگ وابسته به علوم اطالع        
در اياالت متحده، كانادا، اروپاي غربي و شرقي و ژاپن مراكز بـسياري بـا گرايـشها و               

. شـناختيِ واحـدي دارنـد       ند اما همگـي نظرگـاه جامعـه       ا  عالئق متفاوت به كار مشغول    
شود و چيـزي كـه در سـال     شناسي ادبيات در دانشگاههاي متعددي تدريس مي      جامعه
   .يش نبود، اكنون به واقعيت بدل شده است طرحي ب1958
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  دومفصل 
  

  روش بررسي پديدة ادبي
  
  كتاب، مطالعه، ادبيات. 1

در زبـان   . كتـاب، مطالعـه، ادبيـات     : شـود   گر مـي    پديده ادبي در سه وجه اساسي جلوه      
در واقع اين سه مفهوم فقط به       . برند  ها را به جاي هم به كار مي         روزمره، غالباً اين واژه   

  .شوند و مرزهايشان بسيار نامشخص است ور جزئي از هم جدا ميط
تنها تعريف تقريباً كاملي كه تـا بـه         . كاري دشوار است  ارائه تعريفي از كتاب،     

اي است از جنس      ماده«: امروز از آن داده شده چنان ابهام دارد كه قابل استفاده نيست           
كه بر آن عالمتهـايي حـاكي از         تاخورده يا طوماري     به صورت و قطع معين و احتماالً      

از : دهـد  دو تعريف ترديد نـشان مـي   بين 2ليتره» 1.بندد  هاي فكري نقش مي     برخي داده 
نوشته يا چاپ  اتصال چندين جزوه حاوي صفحات دست«طرفي يك تعريف مادي ـ  

ا ـر، بـ  ـم يا به نث   ـه نظ ـي، ب ـري ذهن ـاث« ـ فكري هـي نيم ـر تعريف ـرف ديگ ــ و از ط   » دهـش
  رجـوع كنـيم، درخـواهيم يافـت        » جلـد «اگر به واژة    . »كم برابر يك جلد    م دست حج
اسـت و ايـن تعريـف هـم مـا را بـه              » كتاب جلد شده يا دوخته شده     «ه منظور از آن     ك

  .رساند جايي نمي
  هـر كـشور و دسـتگاهي تعريـف يـا     . در واقع از كتاب فقط يك تعريف وجود نـدارد 

                                                                                                                                        
 در مجموعـة    تـاريخ كتـاب   اين تعريف را كه از پل اُتلِه است، اريك دوگروليه در اثري بـه نـام                 .  1

  .نقل كرده است) 620شمارة ) (?Que sais-je(» دانم؟ چه مي«
. گـرا و مـستقل اگوسـت كنـت بـود         شناس فرانسوي، شاگرد مثبت     واژه) 1881ـ1801(اميل ليتره   .  2

  ).م(نام خود او را گرفت و موجب شهرت وي گرديد » كتاب لغت زبان فرانسه«كار عظيم او 
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سه فقط وزارت دارايي يـك تعريـف بـراي كتـاب            در فران . تعاريف خاص خود را دارد    
 1964مجمع عمومي يونسكو در سال      ! تعريفي ديگر براي كتاب مالياتها دارد     گمرك و   

 صفحه  49نشرية غيرادواري حاوي    «: پذيرش يك تعريف آماري جهاني را توصيه كرد       
لبنـان و   بـراي   .  صـفحه را پذيرفتنـد     49مقامات قضايي كانـادا، فنالنـد و نـروژ          . »يا بيشتر 

، ايرلنـد و    64 صـفحه، مجارسـتان      60دانمارك  . فريقاي جنوبي تعريفي ديگر الزم آمد     ا
 صـفحه،   40در مقابـل بلژيـك بـه        !  صـفحه را مـالك قـرار دادنـد         100ايتاليا و مونـاكو     
ها را در   جزوه ينتر  كوچكهند  .  صفحه بسنده كردند   17 و ايسلند به     32چكسلواكي به   

تعريف انگلستان از كتاب تا مدتها تعريفي مالي بـاقي          ! دآور  رديف كتاب به حساب مي    
  .1 پنس باشد6كم  اي كه بهاي آن دست كتاب عبارت بود از هر نشريه: ماند

عيب تمام اين تعريفها آن است كه كتـاب را نـه ابـزار مبادلـة فرهنگـي، بلكـه                    
 نيـز   آهـن را    بـسياري از آنهـا راهنمـاي قطارهـاي راه         . آورند  شيئي مادي به حساب مي    

اي از راسـين يـا مـولير را كـه تـدريس هـم                 آورنـد و نمايـشنامه      كتاب به حـساب مـي     
امـا نكتـة عجيـب آنكـه برخـي از ايـن تعريفهـا         . كننـد   شود، كتاب محـسوب نمـي       مي

در . گيرند، اما هيچ يك بـه مـصرف آن تـوجهي ندارنـد        محتواي كتاب را در نظر مي     
پـل سـارتر      ژان. شود  طالعه تعريف مي  است و با م   » دستگاهي براي مطالعه  «واقع كتاب   

كوشش توأمان نويـسنده و خواننـده اسـت كـه           «: نويسد  ؟ مي ادبيات چيست در كتاب   
  .»كند اين شيء ملموس و تخيلي را كه همان اثر آفريدة ذهن است، ايجاد مي

نويس يا چـاپي و يـا عكـسبرداري شـده آن اسـت كـه                  هدف كتاب اعم از دست    
انتشار يك كتـاب صـرفاً بـراي يـك          : ن گفتار را فراهم آورد    زما امكان تكثير و حفظ هم    

رسد كه تعداد خوانندگان بايـد در تعريـف           بنابراين به نظر مي   . شخص هيچ معنايي ندارد   
فقط پس از   . واحد شمارش كتابها، عنوان آنهاست، نه تيراژ آنها       اما  . كتاب گنجانده شود  

  .شود ورها تيراژ كتاب ذكر مي است كه در آمار يونسكو براي برخي از كش1965سال 
شود با نهايت حزم و احتيـاط         بنابراين بايد آماري را كه در كشورهاي مختلف منتشر مي         

انتشار كتاب، يعنـي كـشورهايي      » غولهاي« معلوم شد كه     1980در سالهاي   . بررسي كرد 
  :رسانند، هفت كشورند  عنوان در سال به چاپ مي20000كه بيش از 

                                                                                                                                        
1.  D’après R. E. Barker, Books for all, p. 17. 
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   هزار90 تا 80بين   ي و اياالت متحدهاتحاد جماهير شورو
   هزار60 تا 50بين   آلمان فدرال 

   هزار50 تا 40بين   ژاپن 
   هزار40 تا 30بين   انگلستان

   هزار30 تا 20بين   فرانسه و اسپانيا
يافتـه كـه كمتـر از نيمـي از افـراد بـالغ باسـواد و            كـشور توسـعه    32بايد دانست كـه     

 درصد جمعيت جهان را دارا هستند،       26دهند و     يرو را در خود جاي م       كودكان مدرسه 
 درصـد كاغـذ چـاپ و        85كننـد و       درصد كتابهاي منتشر شده در جهان را توليد مي         89

 آشـكارا رو بـه      1970عدم تناسـب بـاال كـه در سـالهاي           . كنند  تحرير دنيا را مصرف مي    
ن كـاهش،   در ايـ  . گذارد   به آرامي رو به كاهش مي      1980فزوني گرفته بود، در سالهاي      

 اعمـال  1965توان يكي از تأثيرات سياست تشويقي يونسكو را كـه از سـال                شك مي   بي
  .شد، مشاهده كرد مي

) از راه ترجمه  (با توجه به واردات     شود،    آماري كه از عنوانهاي كتاب ارائه مي      
توانـد غنـا و     حداكثر مي) از راه ترجمه در داخل كشور، مانند اتحاد شوروي (و تكثير   

تعـداد و تـوان     ) بـسيار تقريبـي    (بـراورد حيات فكري يك كشور را نشان دهد و         تنوع  
 اطالعي از نقش مطالعـه در       ينتر  كوچكتوليدي نويسندگان آن را ممكن سازد ولي        

  .دهد زندگي اجتماعي آن كشور ارائه نمي
براي تحليل پديدة مطالعه، بايد نه فقط تيراژ كتاب بلكه تيراژ مطبوعات را نيـز               

تيراژ مطبوعات معموالً مشخص است اما تيراژ كتاب بسيار دشـوارتر           .  آورد به حساب 
  . ميليارد نسخه بوده است9 حدود 1980توليد جهاني كتاب در . آيد به دست مي

توان با بررسي ميزان مصرف كاغذ در كشورهاي مختلف تا حدودي از              با وجود اين مي   
مصرف سرانه كاغذ (اغذ آنها اگر كشورها را برحسب مصرف ك. وضع كتاب باخبر شد

 بندي كنيم، طبقه) روزنامه از يك سو و كاغذ تحرير و كاغذ چاپ كتاب از سوي ديگر        
كنـيم امـا    را در رأس فهرسـت كـشورها مالحظـه مـي    » بـزرگ «باز همان هفـت كـشور      

بينيم كه سوئيس، بلژيك، كشورهاي اسكانديناوي و استراليا و زالندنو هـم بـه آنهـا                  مي
 و اتحاد جماهير شـوروي و انگلـستان بـه طـور قطـع اولـين مكـان را بـه خـود                     اند  رسيده

  1.اند اختصاص داده
                                                                                                                                        
1.  D’après l’ Annuaire statistique de l’U.N.E.S.C.O., éd 1980. 
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هاي جالب، مقايسة ميـزان مطالعـة كتـاب و مطبوعـات در ميـزان كلـي                   يكي از داده  
ــت  ــه اس ــسه در . مطالع ــر    38 از 1980در فران ــذ تحري ــاپ و كاغ ــذ چ ــوگرم كاغ    كيل

 كيلـوگرم آن بـه مـصرف صـنعت كتـاب            3/2 شده در سال، براي هر نفر تقريباً        مصرف
رسـيده     كيلـو مـي    12در همين سال مصرف سرانه و ساالنه كاغذ روزنامـه بـه             . رسيد  مي

% 50از نظر تعداد كلمات ـ با توجه به نوع حروف مـصرفي ـ محتـواي مطبوعـات     . است
 هـا بـراي مطالعـه در اختيـار خواننـدگان            حجم مطالب كه روزنامـه    . بيشتر از كتاب است   

اين نسبت براي اغلب كشورهاي . گذارند، ده برابر حجم مطالب كتابهاست فرانسوي مي
امـا در اتحـاد شـوروي مطالعـة         ).  برابـر  13 تـا    12انگلـستان   (اروپاي غربي درست است     

 200مطبوعات فقط چهار برابر مطالعة كتاب است در حالي كه در اياالت متحده نسبت               
ها اشغال  بليغات روزافزون جاي زيادي را در روزنامهبرابر است و اگرچه در اين كشور ت

بـه  ) و نـه كتـاب  (كند، اين آمار جاي ممتازي را در مورد خوانـدن روزنامـه و مجلـه          مي
  .دهد امريكاييها مي

با توجه بـه مقـدار كاغـذي        . شوند  البته تمام مطالب خواندني واقعاً خوانده نمي      
ان و كودكان و بـا توجـه بـه اينكـه يـك              سواد  كه در باال بدان اشاره شد، با حذف بي        

آيـد، بايـد پـذيرفت كـه يـك نفـر              مطلب خواندني به كار سه يـا چهـار خواننـده مـي            
يعنـي معـادل بـا يـك        (خوانـد      كلمه در روز چيز مي     40000فرانسوي به طور متوسط     

  !و يك نفر انگليسي سه برابر فرد فرانسوي) برابر و نيم حجم كتاب حاضر
 كتابها و نشريات فروش نرفته و صادر شـده را هـم بـه حـساب                 افزون بر اين بايد   

اي بـودن     در واقـع دوره   . آورنـد   اين دو عامل، ميزان مطالعـة كتـاب را پـايين مـي            . آورد
سـازد   ها و عمر كوتاه آنها انطباق تيراژ را با ميزان فروش، ممكن و ضروري مـي        روزنامه

از سوي ديگر بيشتر كتـاب  . شوند مي» بنجل«چرا كه در غير اين صورت آنها به سرعت        
 بـه   ويـژه   بـه در مورد فرانسه بـا توجـه بـه صـادرات كتـاب كـه                . شود  است كه صادر مي   

 از   درصـد  15 تـا    12توان گفت كـه بـين         فريقا زياد است، مي   اكشورهاي فرانسوي زبان    
  .رسد توليد ملي به دست فرانسويان نمي

 از مطالعـات    تـر   كوچكشي  بنابراين كتاب بخشي ناچيز از مطالعات ممكن و بخ        
ولي اگر مفهوم ادبيات را به ميان آوريم، خـواهيم ديـد            . دهد  انجام شده را تشكيل مي    

مسلم است كه مـا ادبيـات را بـا هـيچ معيـار كيفـي تعريـف                  . شود  كه وضع عوض مي   
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هـر اثـري   . ناميم معيار ما همان چيزي است كه گرايش به امور غيرمادي مي . كنيم  نمي
تمـام مطالعـات   . شـود  د بلكه هدفي در خود باشد، ادبيات محسوب مـي   كه وسيله نباش  

 ،غير كاركردي، يعني مطالعاتي كه پاسخگوي نياز فرهنگيِ غيرمادي و پـولي هـستند             
  .آيند ادبيات به حساب مي

 در مـورد    ويـژه   بـه يافته، اكثـر آنهـا كـاركردي هـستند،           در بين مطالعات تحقق   
در مورد كتـاب نيـز تمـام        . طالعات و اسناد است   مطبوعات كه خواننده بيشتر در پي ا      

  .شود مطالعات به ادبيات مربوط نمي
 سـال   80بندي اعشاري است كه ملويل ديـويي در           ادبيات يكي از ده مقولة بزرگ طبقه      

انـد و بـه كـار      پيش ابداع كرد و اغلـب كـشورها نيـز در آمارهـاي خـود آن را پذيرفتـه                  
  .گيرند مي

  ـ علوم محض5    ـ كليات0
  ـ علوم كاربردي6   فلسفهـ1
  ـ هنر و سرگرمي7  نـ دي2
  ـ ادبيات 8  ـ علوم اجتماعي3
  ـ تاريخ و جغرافيا9  شناسي  ـ واژه4

را ) شناسي واژه (4 مقولة 1963 تا سال ويژه بهفرانسه . ندا بسيار نادقيقها  متأسفانه اين مقوله
. داد  جـاي مـي   ) دبيـات ا (8 در مقولـة     شناسي  زبانگرفت و آن را تحت عنوان         ناديده مي 

 پيـشنهادي يونـسكو در      تر  دقيقتر و    بندي مفصل   كشورهاي اندكي هستند كه هنوز طبقه     
  .برند  را به كار مي1964

سـت  ربه همين دليل آمارهاي رسمي ممكن نيست جز اطالعـاتي مـبهم و اغلـب ناد            
 قرار دهيم،   بندي اعشاري و آمارگيري بر مبناي عنوان كتاب را مبنا           اگر طبقه . ئه دهند اار
ايـن رقـم در آلمـان       . دهد   درصد از توليد كتاب فرانسه را تشكيل مي        25 تا   24» ادبيات«

 و در انگلستان اندكي باالتر است و گرايش بدان دارد كـه در كـشورهاي                تر  پايينكمي  
يافته كه   در كشورهاي تازه استقالل   .  درصد ثابت بماند   23كننده در حدود      بزرگ توليد 

يكي بر همه چيز برتري دارند و مجامع نويسندگان بومي هنوز گـسترش             ضرورتهاي تكن 
  . درصد برسد10اند، اين رقم ممكن است به زير  نيافته

 مطبوعات هفتگي يا ماهيانه ـ بخشي متغيـر   ويژه بهاز سوي ديگر مطبوعات ـ و  
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اما غالباً بـسيار زيـاد از مطالعـات غيـر كـاركردي را كـه خـصلت ادبـي دارنـد، دربـر                      
بخشي از اين   . ها، مقاالت، يادداشتها و غيره       رمانهاي پاورقي، داستانها، قصه    :گيرند  مي

رسـد امـا حجـم توليـد ادبـي ادواري قابـل               مواد در چاپ كتابها دوباره به مصرف مي       
، هـا  دايجـست نظـر از   صـرف : كنـد  مالحظه است و گاهي با حجم كتابهـا برابـري مـي    

 نيـاز ادبـي ميليونهـا     Saturday Evening Postهايي از نوع  متنهاي چاپ شده در مجله
بنابراين بـراي   . اند  ه كرده براورد كتاب جيبي نفر را در اياالت متحده، پيش از انقالب         

تـوان بـه     به دسـت آوردن نظـري روشـن دربـارة روابـط ميـان مطالعـه و ادبيـات نمـي                    
له بين مؤلف   بيشتر ماهيت مباد  . بنديهاي صوري يا مواد و مصالح منظم متكي بود          طبقه

هـم در   . دهد ادبيات را از غيـر ادبيـات جـدا كنـيم             و خواننده است كه به ما امكان مي       
مطبوعات و هم در كتابها متـون بـسياري وجـود دارد كـه بـا نيـت كـاركردي نوشـته                      

مثـل  : آيـد   اند ولي اغلـب از آنهـا اسـتفادة غيـر كـاركردي و ادبـي بـه عمـل مـي                       شده
توان تعدادي از كتابهاي فني، علمي        وه به آساني مي   به عال . گزارشها و نقدهاي كتاب   

انـد و     يا فلسفي را نام برد كه مؤلفانـشان آنهـا را آشـكارا آثـار ادبـي راسـتين خوانـده                    
اي كـه امكـان گريـز از مـشكالت،            هـر نوشـته   . انـد   خوانندگان نيز اين امر را پذيرفتـه      

ا فـراهم آورد، ممكـن     هزينـه ر    پردازي و يا تفكر و تأمل و پرورش فرهنگـي بـي            خيال
چسترتون حتي نشان داده است كه از دفترچة راهنماي   . ك.ژ: است ادبيات تلقي شود   

  !1شود آهن نيز استفادة ادبي مي راه
مـصرف ادبيـات بـا      : شود  هاي غيرادبي مي    در مقابل، گاهي از اثر ادبي استفاده      

دن آن در كـار      قـصد خوانـ    آنكـه  توان كتابي خريـد بـي       مي.  ادبي تفاوت دارد    مطالعة
شـناختي و يـا        قـصد لـذت زيبـا      آنكـه  تـوان كتـابي خوانـد بـي          كه مي  طور  همانباشد،  
  .وري فرهنگي در كار باشد بهره

نظـر از شـيوة پـرداختن بـه آن ـ مـسائل        بينيم كه درك پديدة ادبي ـ صرف  مي
يك تعريف دقيـق از ادبيـات مـستلزم         . سازد   فردي و جمعي را مطرح مي      يشناس  روان

 تر وسيعتعريف . ت كه بين نيات خواننده و نويسنده همسويي وجود داشته باشد    آن اس 
                                                                                                                                        

  .The Man who was Thursdayاول كتابِ در فصل   .1
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چنانچه ما اين الزامـات را از نظـر دور          . طلبد  كم هماهنگي نيات دو طرف را مي        دست
بداريم، ديگر نخواهيم توانست در مطالعه چيزي ديگـر جـز مـصرف مكـانيكي يـك                 

هد بود كـه در كتـاب چيـزي ديگـر       بينيم و براي ما غيرممكن خوا     بمادة چاپ شده را     
  . شكل آن هم نخواهد بودترين مهمشك  جز يكي از اشكال اين ماده را ببينيم كه بي

  
  راههاي دستيابي به پديدة ادبي. 2

يك پديدة در عين حال رواني و جمعي طرح پرسـش از            فهم  ترين روش براي      بديهي
اي  اين روش پرسـشنامه . تعداد كافي از اشخاصي است كه به دقت انتخاب شده باشند        

ميهنان خـود بـه كـار         همان روشي است كه دكتر كينسي براي مطالعة رفتار جنسي هم          
خواست رفتار فرهنگـي آنـان را نيـز بـا همـين روش مطالعـه كنـد،                    اگر او مي  . گرفت

شد، زيرا به محض آنكـه از كـسي در مـورد              رو مي   ترديد با دشواريهاي بسيار روبه      بي
يد، امكان دريافت پاسخي كه هـم روشـن باشـد و هـم صـادقانه                مطالعاتش پرسش كن  

در حالي كه در ميان نهادن ويژگيهـاي جنـسي بـا پرسـشگر        . نهايت كم خواهد بود     بي
) يا ضد ادبـي (هاي ادبي  ممكن است به نوعي خودنمايي نهفته ميدان دهد، ابراز سليقه       

شـود ـ     اجتمـاعي مـي  بسا تنزل جايگاه طبقاتي انـسان در محـيط   كه موجب تغيير و چه
ها بسيار خام و مبتذل يا بسيار پرورده و متعالي باشند ـ جز رنج   اعم از اينكه اين سليقه
توانند حتي پيش خود نيز       اشخاص به دشواري بسيار مي    اغلب  : و زحمت در پي ندارد    

  .شان سخن بگويند هاي ادبي از سليقه
هـاي    هنگي يك شخص را با گفته     كافي است كه نتايج مشاهدة مستقيم و منظم رفتار فر         

او ـ حتي اگر صميمانه بر زبان آورده شده باشد ـ مقايسه كنـيم تـا دريـابيم كـه اسـتفادة        
. دهند تا چه حـد دشـوار اسـت          علمي از اطالعاتي كه اشخاص دربارة خودشان به ما مي         

كند و   روزمرة خود ذكر مي كسي كه كتابهاي استاندال و آندره مالرو را به عنوان مطالعة
خوانـد    گهگاه براي رفع خستگي يكي دو رمـان پليـسي هـم مـي             گويد كه     در ضمن مي  

كند در واقع چندين      گويد وقتي را كه براي مطالعة آثار پليسي صرف مي           اصالً به ما نمي   
اگـر كـسي    . دهـد   خـود اختـصاص مـي     » كتابهاي بـاليني  «برابر زماني است كه به مطالعة       

دهـد بـه حـساب     يقي را كه به مرور كارتن اختـصاص مـي  خواند، دقا بگويد روزنامه مي 
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. رفتـه زمـاني قابـل مالحظـه اسـت           ها روي هم      آورد در حالي كه مجموع اين دقيقه        نمي
صورت عالوه بر اين مطالعاتي كه در اتاقهاي انتظار يا در كتابخانة كوچك كودكانمان              

ت با پرسشنامه سـهم     كدام پژوهشگر هرگز خواهد توانس    : آيند  گيرند، به حساب نمي     مي
 را در مجمـوع مطالعـات يـك         تن  تنهاي     يا مجموعه  زن هلكدو قلق عظيم كتابهايي مانند    

  فرانسوي بالغ و باسواد تعيين كند؟
 اسـناد و مـدارك تـاريخي تـا حـدي            بـر اسـاس   اما ارزيابي مطالعات اشخاص     

اي   موعـه مج. هاي مستقيم افـراد اسـت       شرم و حياي اسناد كمتر از گفته      .  است تر  آسان
گوهـا، اشـارات و فهرسـتهاي         و  از اطالعات مبتني بر خاطرات، مكاتبـات، مـتن گفـت          

هاي خصوصي امكان دستيابي نسبتاً دقيق به مجموع مطالعـات يـك شـخص                كتابخانه
» ممتـاز «آورد ـ البته به شرطي كه او به يك محـيط اجتمـاعي نـسبتاً      معين را فراهم مي

اي در دسـت نيـست تـا اهميـت مطالـب       اً هـيچ وسـيله  واقع تقريبـ در . تعلق داشته باشد 
ها ارزيابي كنيم كه از هنگـام پيـدايش چـاپ بـه               شماري را در رفتار فرهنگي توده       بي

شارل نيـزار محتـواي ايـن مطالـب را در     . اند فروشها توزيع شده دست بساطيها و دست 
 بررسـي   يتاريخ كتابهاي مردمـي يـا ادبيـات بـساط         قرن نوزدهم در كتاب خود به نام        

  .1كرده است
تواند   اي بسيار وسيع براي پژوهش وجود دارد كه مورخ ادبي نمي            در اينجا زمينه  

  »زيـر ـ ادبيـات   «، گـاهي  »ادبيـات   خـرده «اي كه گـاهي   آن را ناديده بگيرد، همان عرصه
بـين ايـن منطقـه كـه تـا چنـدي پـيش در               . 2شود  ناميده مي » اي  ادبيات حاشيه «و گاهي   

                                                                                                                                        
  :عالوه بر اين به آثار زير مراجعه شود.  1

P. Brochon, Le Livre de colportage en France depuis le xvie siècle (Paris, 1954) J. P. 
Seguin, Nouvelles à sensations et canards du xixe siècle (Paris, 1959).

 

 )1961ـ 62ـ 63( شهر بوردو ولتن سمينار ادبيات عموميـبم ـمارة دهـنوان شـعادبيات  ردهـو خادبيات .  2
را در يكـي از كتابهـاي خـود بـه كـار بـرده       » زير ـ ادبيات «اصطالح ) A. Thérive(تريو . است آ
چنـدين   دانشنامة پلئيـاد سرانجام جلد سوم تاريخ ادبياتِ . Paris, 1963 (La foire littéraire: (است

. اختـصاص داده اسـت    ) ادبيات بساطي، رمانهـاي عاميانـه و غيـره        (» اي  ادبيات حاشيه «فصل را به    
ويـژه بـه بررسـي ايـن مـسئله        به) 1963شهر رن،   (ششمين كنگرة انجمن فرانسوي ادبيات تطبيقي       

 ؟آيـا در ادبيـات درجـه وجـود دارد         اي را بـا عنـوان         در همين كنگره ما نيز مقالـه      . پرداخته است 
  .ايم قرائت كرده
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، در »واال«ادبيات به دست فراموشـي سـپرده شـده بـود و عرصـة آثـار                كتابهاي تاريخ   
حتي گـاهي پـيش     . اي مدام در كار است      ها و صورتها، مبادله     ها، انديشه   مايه سطح درون 

در واقع همـان گونـه كـه        . كند  آيد كه اثري از يك بخش به بخش ديگر گذر مي            مي
دبيـات نـه بـا خـصوصيات انتزاعـي      ادبيات يا خرده ـ ا بعداً خواهيم ديد تعلق به دنياي 

به همـين سـبب اسـت كـه        . 1شود  نويسنده، اثر يا خواننده بلكه با نوعي مبادله معين مي         
اي كـه بارهـا در    شود و آنچه بايد خوانـده شـود ـ فاصـله     فاصلة ميان آنچه خوانده مي

طي قرنها مشاهده شده است ـ هميشه براي ردة باسـوادها مايـة شـرم و رسـوايي بـوده       
شناس نيز خود      مورخ گواهي بدهد و جامعه     در برابر اي كه بايد      ت، براي همان رده   اس

  .به آن تعلق دارد
حال اگر اظهارات خوانندگان را كنار بگذاريم و از نويسندگان پرسش كنـيم،      

چرا كه عمل آفـرينش ادبـي عملـي شخـصي و            . بسا باز هم بيشتر سرخورده شويم       چه
به عبارت  . سازد  آور مي   ز مقتضيات اجتماعي را الزام    گيري ا   است و نوعي فاصله   آزاد  

ديگر اگر نويسنده مجبـور باشـد كـه در مقـام انـسان و در مقـام هنرمنـد، زبـان حـال                         
خوانندگان خود بشود و با آنان احساس همدردي و همراهي كنـد ايـن خطـر وجـود                  

بـي را بـا     عمـل آفـرينش اد    . دارد كه به توقعاتي كه از او دارند بيش از حد توجه كند            
: انـد   كند، مقايسه كرده    حركت غريقي كه بطري حاوي پيام خود را به دريا پرتاب مي           

ولي ايـن مقايـسه تـا آنجـا درسـت اسـت كـه غريـق، فـرد نـاجي را كـه بـرايش پيـام                         
فرستد، ناجي خود بداند ولي نداند كه جريان آب پيام او را به سوي كدام سـاحل                   مي

  .ناشناخته خواهد برد
هاي كتاب ممكن است از ارزشي بيـشتر برخـوردار باشـد زيـرا                هگواهي واسط 

.  نبض مكانيسم مبـادالت را در دسـت دارنـد          داران  كتاب و   فروشان  كتابناشران،  كه  
اي عـاملي بـسيار مـؤثر بـراي پنهانكـاري       متأسفانه براي دو گروه اول، رازداري حرفـه   

ات الزم را در اختيـار      شدند اطالعـ     حاضر مي  فروشان  كتاباست و تازه اگر ناشران و       
آمدند زيـرا كـه ابزارهـاي مـادي الزم بـراي       نمي ما بگذارند اغلب از عهدة اين كار بر 

                                                                                                                                        
  .رجوع شود به فصلهاي ششم و هشتم همين كتاب.  1
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براي بيـشتر آنـان دفتـر كـار يـا           . شناخت اهميت دقيق نقش خود را در اختيار نداشتند        
بــسته بــر  مغــازه در حكــم مقرهــاي فرمانــدهي محــصوري اســت كــه از آنجــا چــشم 

  !كننده گذارند آن هم تأثيري واقعي و تعيين ن تأثير مينويسندگان و خوانندگا
تواننـد    تا حدي متفاوت است چـرا كـه آنـان معمـوالً مـي         داران  كتابوضعيت  

عيب كـار در ايـن اسـت        . هايشان مستقيماً نظر بدهند     رفتار خوانندگان كتابخانه  دربارة  
جعـان بـه    كه نظر آنان فقـط بخـشي نـسبتاً محـدود و خـاص از خواننـدگان يعنـي مرا                   

با وجود اين نبايد از اين امكان هر چنـد كوچـك غافـل              . گيرد   مي دربرها را     كتابخانه
مـانع بـه واقعيـت مـصرف ادبـي را ممكـن               ماند چون تنها دري اسـت كـه رسـوخ بـي           

 مـسئله ها نيز يگانه راه جدي براي تحليـل            كارخانه  بررسي وضعيت كتابخانه  . سازد  مي
  .مطالعه در محيطهاي كارگري است

هـاي عينـي و بـه         توان نتيجه گرفت كه بايد از طريق بررسي منظم داده           پس مي 
  .داوري پديدة ادبي را شناخت دور از پيش

گيرنـد    هايي كه مـورد اسـتفاده قـرار مـي           هاي عيني، نخستين داده     در ميان داده  
  .هاي آماري هستند داده

توانـد    باشـد، مـي   آمار در زمينة صنعت و تجارت كتاب، هر قدر هـم كميـاب و نـاقص                 
شـناختي    آمـار كتـاب   . ها اطالعاتي مفيد و قابل استفاده به دست دهد          همراه با ديگر داده   

شود، از سال     هاي اجباريِ ارسال شده به كتابخانه ملي ارائه مي           بر اساس نسخه   ويژه  بهكه  
 همواره رو به رشد بوده است، اما بـه دسـت آوردن اطالعـات مطمـئن از                  تاكنون 1960
ايـن  بـا وجـود     . ن بنگاههاي انتشاراتي در مورد تيراژ و فروش كتابها دشـوار اسـت            مديرا

 تمـام آنهـا از ارزشـي يكـسان          اينكـه هاي تحقيقاتي افزايش يافتـه و بـا           كاربرد پرسشنامه 
در مـورد مطالعـه،   . كننـد  برخوردار نيستند اما وضع بازار كتاب را تـا حـدي روشـن مـي            

. ها ارائه كنند    العاتي دقيق در مورد مراجعان كتابخانه      بيش از پيش قادرند اط     داران  كتاب
 بـه مـا امكـان داده تـا از پديـدة مطالعـه در                ويـژه   بهها نيز     استفاده از كامپيوتر در كتابخانه    

  .محيطهاي اجتماعي متفاوت آگاهي بيشتر به دست آوريم
 توان از آمارهـاي تـاريخي بـر مبنـاي فهرسـت آثـار يـا         تا آنجا كه ميسر باشد مي     

در صـفحات بعـد   . نويسندگان براي روشن كـردن تحـوالت متفـاوت اسـتفاده كـرد       
 1900 و   1490 نويسندة فرانـسوي كـه بـين سـالهاي           937گيري از     كاربرد يك نمونه  
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  .1 آمده استاند متولد شده
آماري امكان مشخص سـاختن وجـوه عمـدة پديـده ادبـي را فـراهم                هاي    داده

هـاي عينـي تفـسير كـرد         ياري نوع ديگري از داده    پس بايد اين وجوه را به       . آورند  مي
ادبـي و     كه حاصل بررسي ساختارهاي اجتماعي هستند، همان ساختارهايي كه پديدة         

: نـد از  ا  ايـن وسـايل فنـي عبـارت       . گيرنـد    مـي  دربـر كننـدة آن را       عوامل فنـي مـشروط    
نظامهاي سياسي، نهادهاي فرهنگي، طبقات، اقـشار و گروههـاي اجتمـاعي، مـشاغل،              

سـوادي، پايگـاه اقتـصادي و قـانوني نويـسنده،       ازماندهي اوقات فراغـت، ميـزان بـي    س
  .، تاريخ كتاب و غيرهشناختي زباني و ناشر، مسائل فروش كتاب

دبيـات تطبيقـي بـه       روشـهاي ادبيـات عمـومي يـا ا         بر اساس توان    و سرانجام مي  
ك يا نوع   امكان فروش يك اثر، سير تحول يك سب       : ن ياري رساند  بررسي موارد معي  

. مايه، تاريخچة يك اسطوره، تعريف يـك محـيط و غيـره            ادبي، پرداخت يك درون   
كننـد و پژوهـشگر بـه         هاي ذهني ارزش واقعي خـود را پيـدا مـي            در اين صورت داده   

ها، اظهارات شفاهي يا كتبـي و بـا اسـتفاده از اطالعـاتي كـه                  ياري پرسشنامه، مصاحبه  
هايي كه خود      به پديده  ندتوا  گذارند مي   ار وي مي  در اختي » هاي موارد مشابه    تاريخچه«

  .كند، تمام معناي آنها را بدهد به صورت عيني مشاهده مي
، 70 علوم مربـوط بـه اطالعـات و ارتباطـات هـستند كـه از سـالهاي                   ويژه  بهاما  

 اگـر نـه     اكنون  هم. اند  هاي پژوهش تجربي را فراهم آورده       امكان تدوين و بيان فرضيه    
 نـام   شناسـي   كتاباي علمي وجود دارد كه        كم عرصه  يافته، دست   قوام يك علم كامالً  

 Schématisation و   Schéma توان از دستاوردهاي مهـم مجلـة         مي ويژه  به. گرفته است 
  .وال نام برداستي برزير نظر پروفسور رو

 نيـز گروههـاي تحقيقـي تـوجهي     70باالخره بايد اضـافه كـرد كـه از سـالهاي            
 در بـوردو    ويـژه   به. اند  ه و ادبيات كودكان و جوانان ابراز داشته       خاص به كتاب، مطالع   

كـار در ايـن زمينـه را        » هاي ادبـي    شناسي پديده   مركز جامعه «يك گروه تحقيقاتي در     
   .زير نظر دنيز اسكارپيت آغاز كرده است

                                                                                                                                        
خـدمات فنـي    «كليه پژوهشهاي آماري كه در اين كتاب از آنها استفاده شـده بـا كمـك بخـش                   .  1

  .استخراج شده است» مؤسسه ملي آمار بوردو



 

 

  
  

  دومبخش 
  

  توليد
  
  

  نويسنده در بستر زمان: سومفصل 
  نويسنده در جامعه: چهارمفصل 

  
  
  
  



 

 

  
  



 

37 

  
  

  سومفصل 
  

  نويسنده در بستر زمان
  
  … شوند كه جاودانه مي سيمايي از آنان. 1

توليد ادبي كار جمعيت نويسندگاني اسـت كـه در طـول قرنهـا دسـتخوش نوسـاناتي                  
پيـري و جـواني، افـزايش و        : مشابه نوسانات تمام ديگر گروههاي جمعيتي بوده است       

  .كاهش جمعيت و مانند آنها
هـاي معنـاداري بـه     يت ادبي تعريف و يـا حـداقل نمونـه       عن جم براي آنكه از اي   

نخـست  . تـوان دو راه را كـه هـر دو افراطـي هـستند در پـيش گرفـت         مـي دست آيـد    
برداري از نام كلية مؤلفان كتابهايي كه به طريق چاپي يا هـر طريـق ديگـري،                   صورت

 دقيـق، ماننـد     دوم اكتفا كردن به فهرسـتي     . اند  در كشور و در دورة معيني، منتشر شده       
  .فهرست اسامي يك كتاب تاريخ ادبيات مشهور

 بـر اسـاس   اولـي   . در واقع، هيچ يك از اين دو راه منظور ما را برنخواهد آورد            
تعريفي مكانيكي از نويسنده به عنوان كسي كه كتابي به رشته تحرير درآورده، شكل              

يرفتني نيست زيرا   گيرد، در حالي كه ديديم اين نوع تعريف مكانيكي از كتاب پذ             مي
نويـسنده  . گيـرد  همسويي و هماهنگي الزم در نيت خواننده و نويـسنده را ناديـده مـي              

هنگـامي نويـسنده    . نيز خالي از معنـاي ادبـي اسـت        » ها  توليدكنندة واژه «تنها به مفهوم    
شود كه پس از انتـشار آثـارش نـاظري            كند و نويسنده شناخته مي      معناي ادبي پيدا مي   

كسي نويسنده نيست مگر . واند در سطح عام وي را نويسنده معرفي كند   كارآزموده بت 
  .در پيوند با كسي ديگر، در چشم يكي ديگر
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 پس راه دوم كه همان فهرست اسامي است اگـر بـا بيـنش انتقـادي تهيـه شـده                   
اما كافي است كه ما يكي از اين فهرستها را از كتـاب             . رسد   به نظر مي   تر  صحيحباشد  

 بيرون بكشيم تا متوجه شويم كه با توجه به رشد جمعيت ادبي، هر چـه                تاريخ ادبياتي 
شويم، تعداد نويسندگاني كه نام آنـان ثبـت          مي تر  نزديكبه تاريخ نگارش اين كتاب      

اين افزايش در ابتـدا بـسيار كنـد اسـت بـه حـدي كـه عمـالً          . گيرد  گرديده فزوني مي  
رسـيم كـه تـا        ة نويـسندگاني مـي    توان آن را ناديده گرفت اما هنگامي كـه بـه دور             مي

اند، يعني در ابتداي كار       حدي نزديك به زمان حيات مؤلف كتاب تاريخ ادبيات بوده         
به عنوان مثـال در تـاريخ ادبيـات    : شود اند وضع عوض مي  زيسته  تحقيقي وي هنوز مي   

، از اين تاريخ  . گذارد  النسن تعداد نويسندگان با ظهور اولين رمانتيكها رو به تزايد مي          
احتيـاطي نـشان      حال اگر مؤلف كتـاب بـي      . شود   فراموش مي  تدريج  بهمالك انتخاب   

 از آنـاني  ويـژه  بـه بدهد و تا دورة كامالً معاصر پيش بيايد، يعني از نويسندگان زنده و   
مـثالً سمبوليـستها بـراي      (اند نام ببـرد       كه هنوز در موقع تنظيم كتاب دست به قلم بوده         

در اين صورت يا واپسين صفحات كتاب به همان         . رود  تر مي تعداد باز هم باال   ) النسن
كند كه به صورت مكانيكي تهيه شده است و ما به هر قيمت               فهرستي شباهت پيدا مي   

كنـد بـه    خواهيم از آن اجتناب كنيم، يا انتخابي كه مؤلف كامالً به سليقه خود مـي      مي
  .شباهت نخواهد داشت دو نسل بعد ينويس ديگري در يك هيچ وجه با انتخاب تاريخ

اين بدان معناست كه تصوير جمعيت نويسندگانِ واقعاً ادبي جز با گذشـت زمـان               
: توان خوشبخت ناميـد  گفت كه انسان را جز بعد از مرگ نمي          اوريپيد مي . بندد  نقش نمي 

  .آيد به اين ترتيب، نويسنده هم فقط بعد از مرگ به عضويت جامعه ادبي درمي
كنـد هـم جنبـة كمـي       به جمعيت نويسندگان تحميل مي    »مرور زمان «آنچه كه   

  .دارد و هم جنبة كيفي
ترين انتخابها همانا انتخـاب نويـسندگاني اسـت كـه      از نظر كمي، انتخاب قطعي و جدي      

ست يا سي سال ياي تا ده، ب يك نسل از دورة زندگي آنها گذشته باشد، زيرا هر نويسنده
اگر از اين آستان دهشتناك به سالمت       . شود   مي رو به بعد از مرگ با آستان فراموشي رو      

كـم بـراي    كند ـ دست  پيوندد و بقايي تقريباً جاودانه كسب مي بگذرد به جامعه ادبي مي
مقاومـت  . مدتي كه خاطره جمعي تمـدني كـه در دل آن زاده گـشته اسـت، دوام آورد         
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ــسندگاني  ــرنوي ــن در براب ــاريخي « اي ــايش ت ــست » فرس ــسان ني ــان بخــشهايي از آ. يك ن
به عنـوان مثـال نويـسندگان    (پذيرد    پذيرند و كمتر كسي از ميان آنان زوال نمي          فرسايش

 آزمـايش   در برابـر  بخشهاي مقاومي هم وجود دارند كه       ) ابتداي قرن هجدهم در فرانسه    
  .)مثل نويسندگان نيمه دوم قرن هفدهم در فرانسه( پايدارترند  زوال

آوري   تعجـب » نظامهاي بازيابيِ «. گيرد  ميانتخابهاي ديگري در مراحل بعدي انجام       
اعتنـايي    اي را كه از سالها پيش بـه دسـت فراموشـي يـا بـي                 شوند كه نويسنده    نيز پيدا مي  

اما اين فراموشي اغلب فراموشي كامل نبوده اسـت و          . »گيرند  به خدمت مي  «سپرده شده   
. وبـارة او  بيشتر بايد از نگرش مجدد به زندگي ادبي نويسنده صحبت كـرد تـا كـشف د                

مختـصات  . رونق مجدد آثار شكسپير در انگلستان قرن هجدهم چنين سرنوشتي داشـت           
  . كيفي به هم نخواهد ريختويژه بهعام جمعيت نويسنده با اين گونه تغييراتِ 

تر تعريفي معين  بنديهاي مجدد در درون جماعتي كه پيش اين نگرشها و ردهدر واقع 
گيرنـد كـه مقاصـد        ارند و غالباً به اين دليل انجام مـي        از آن ارائه شده سرشتي تفسيري د      

شود  اي به او نسبت داده مي    اند و نيات فرضي تازه      ناپذير شده  اصلي نويسنده ديگر درك   
ايـن سـازوكار را، در صـفحات        . كه با نيازهاي خوانندگان جديد مطابقت بيشتري دارند       

  .ايم نام نهاده» خيانت خالق«بعد 
مـان بـا روشـي بـسيار          لـه . ث   هاروِي   امريكايي شناس  روانان را   تأثير كيفيِ مرور زم   

فهرستي » شوراي ملي معلمان انگليس   «مان با مشورتِ      له. 1هوشمندانه روشن كرده است   
 نويـسنده كـه در      203 اثر از    337اين فهرست حاوي    . را تهيه كرد  » تراز اول «از كتابهاي   

مان در پي اين  ابتدا له. نويسندة زنده بود 285 اثر از 396موقع تحقيق فوت كرده بودند و 
.  در چه سني آثاري را كه در فهرست او بودند نوشته اسـت             اي  بود كه بداند هر نويسنده    

آنگاه آثار نويسندگان مرده و زنده را از هم جدا و بـر حـسب گروههـاي سـني تقـسيم                     
 30 تـا    25داد در   اند و فـالن تعـ       نوشته شده  سالگي   25 تا   20فالن تعداد اثر در سن      : كرد

تفـاوت بـين    . سپس منحنيهاي آنهـا را ترسـيم كـرد        . سالگي و به همين ترتيب تا به آخر       
منحني آثار نويسندگان دسته    . منحني آثار نويسندگان مرده و زنده بسيار چشمگير است        

رسد و سپس پـايين        سالگي به نقطة اوج خود مي      40 تا   35اول خيلي زود در گروه سني       
رود و نقطـه اوج آن در محـدودة           تر باال مي     آثار نويسندگان زنده آهسته    منحني. آيد  مي

. ماند   سالگي نسبتاً باال مي    75 الي   70 سالگي قرار دارد اما سطح آن تا سن          45 تا   40سني  
انتخابي كه بـه مـرور زمـان صـورت گرفتـه در        : نتيجة اين دو منحني كامالً مشهود است      

                                                                                                                                        
1.  Harvey C. Lehman, The Creative Years: Best Books, The Scientific Monthly, vol. 45, Juillet 

1937, pp. 65-75. 
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 پيري نويسندگان بوده و بيشتر به نفع آثار دوران هويژ بهآثار دوران كمال و  حذف جهت
  . سالگي است40سن حساس ميانگين، حول و حوش . جواني آنها شكل گرفته است

توان اين  به هر حال مي. كنند اين نتيجه را نتايج حاصل از روشهاي ديگر نيز تأييد مي
ر جامعـة ادبـي   نكته را مسلم دانست كه تصوير يك نويسنده و سيمايي كه در پس آن د           

شود، تقريباً هماني اسـت كـه در          زنده خواهد ماند، همان سيمايي از وي كه جاودانه مي         
  .1 سالگي از خود به جاي گذاشته است40حدود 
گيري در جامعة ادبي بايـد بـا توجـه بـه عوامـل مختلفـي انجـام بگيـرد و                       نمونه

 آمـاري خـود،     مـان در اغلـب كارهـاي        لـه . ث   هـاروي . كاري صبورانه و دقيق اسـت     
كينـسن كتابـدار بـا سـابقة دانـشگاه            يي را كه آزادن دي      »بهترين كتابها «فهرستهايي از   

كينسن براي گزينش كتـاب       روش دي . كاليفرنيا تهيه كرده بود مورد استفاده قرار داد       
اين است كه پس از مقايسه فهرستهايي از انواع مختلف، با توجه به تعداد فهرسـتهايي                

مـان آثـار    لـه . كنـد  تقـسيم مـي  ...   و2 و 1اند، آنها را به درجـه       آثار نام برده  كه از اين    
  . را مورد بررسي و استفاده قرار داده است8مربوط به درجة 

 1900 و   1490 نويسندة فرانسوي كه بين سـالهاي        937گيري از     ما نيز براي نمونه   
. تـر بـه كـار بـستيم     و نـامنظم اند، روشي مشابه را البته به نحوي بسيار محدودتر            زاده شده 

  .آيد گيري مبناي بيشتر مالحظاتي است كه در پي مي ناگفته نماند كه همين نمونه
گيـري    تري را براي اين نمونه      شناختيِ هر چه گسترده     هدف ما اين است كه مبناي جامعه      

 كـه در صـفحات پيـشين        گونـه   همانبنابراين درست نيست كه ما بياييم و        . فراهم آوريم 
رنشان ساختيم فهرست اسامي يك كتاب تاريخ ادبيات را ـ حتـي اگـر منحـصر بـه      خاط

نويسندگان از دست رفته باشـد ـ مـورد اسـتفاده قـرار دهـيم، زيـرا بـا ايـن كـار جـز بـه             
در . هستند دست نخـواهيم يافـت     » فرهيختگان«نويسندگاني كه از نوع نويسندگان ويژه       

كننـد و اغلـب    هاي بسته نظم پيدا مـي  ، در شبكهاي معين  هاي ادبي در جامعه     واقع، پديده 
جماعتي از نويسندگان هستند كـه بـه نيـاز خواننـدگان            . ها با هم ارتباط ندارند      اين شبكه 

شناسـيم و نامـشان در    ميهمان نويسندگاني كه ما آنان را بهتر       : دهند  پاسخ مي » فرهيخته«
اً خـواهيم ديـد كـه ايـن         شـود امـا بعـد       فهرست اسامي كتابهاي تاريخ ادبيـات ديـده مـي         

                                                                                                                                        
ما معناي درستِ عامل سـن      . اي صرفاً آماري است و موارد استثنايي فراوان وجود دارد           اين اشاره .  1

، تحـت عنـوان   )1339خـرداد مـاه    / 1960مـاه مـه    (هاي فرانـسه  بولتن كتابخانهاي در     را در مقاله  
  .ايم بررسي كرده» عامل سن در بازدهي ادبي«
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در هـيچ تـاريخ     . دهند  نويسندگان جز بخشي از جامعة واقعي نويسندگان را تشكيل نمي         
تعلـق دارد و بئـاتريكس      » عامـه «ادبياتي از موريس لوبالن پدر آرسن لوپن كه به شـبكة            

شـود، نـامي بـرده        مربوط مي » ادبيات كودكان «كوچولوها كه به شبكة      ني  پوتر شاعرة ني  
و شماري داشته يا هنوز هم دارند         ست، در حالي كه اين قبيل آثار، خوانندگان بي        نشده ا 

  .شوند هاي ادبي مسلمي محسوب مي در اصل، پديده
پس بهتر آن است كه نه فهرست اسامي كتابهاي تاريخ ادبيـات بلكـه فهرسـتهايي را            

  ,Petit Larousse( المعـارفي داشـته باشـند    ةمبناي كار خود قرار دهيم كـه سرشـت دائـر   
National Biography  Dictionary of و آنها را با فهرستهاي تخصصي كـه از  ...)  و غيره

هـا،    ، فهرستهاي آثار تجديد چاپي و ترجمه      فرهنگ آثار (شوند    جاهاي مختلف تهيه مي   
هايي به    به اين ترتيب نمونه   . مقايسه كنيم ) شناسي، فهرستهاي مجالت رايج و غيره       كتاب

  .شناختي واقعي خواهند داشت كه معناي جامعهآيد  دست مي
دهد كه اگـر   گيري، در جزئيات خود نقايصي دارد، لكن تجربه نشان مي   هر نمونه 

اي به دست آورد كه       بندي كلي   توان با اين روش تقسيم      احتياطات الزم به عمل بيايد، مي     
  .ن به هم نخورد حالت كلي آتر دقيقهاي  با تغيير عناصر گزينش يا به كار بردن ضابطه

  
  نسلها و گروهها. 2

سازد، پديدة نسل     گيري امكان بررسي آن را فراهم مي        اي كه اين نمونه     نخستين پديده 
در : روشـن و بـديهي    است  اي    تيبوده يا هانري پيِر پديده     نسل بنا به تعريف آلبر    . است

. كننـد    مـي  بندي  دسته» هاي زماني   برهه«خي  دربرهر ادبيات تاريخ تولد نويسندگان را       
شود كـه در مـورد چنـدين          در كتاب هانري پير فهرست كاملي از اين نسلها يافت مي          

  .1ادبيات اروپايي معتبر است
كنـيم     ذكـر مـي    1800به عنوان مثال، نسل بزرگ رمانتيكها را در فرانسه، در حدود سال             

ست كنـت،   يري، وينيي، ميشله، اگو     كه بعد از نسل نسبتاً فقيري، شاهد تولد اگوستن تي         
بالنكـي و  سـو،   بوو، ژرژ ساند، اوژن بالزاك، هوگو، الكوردر، مريمه، دوما، كينه، سنت      

نسلهاي بـزرگ ديگـر، نـسل سـال         .  است 1805 و   1795اوژني دوگِرن، در بين سالهاي      
 1685 تـا  1675 در فرانسه و نـسل سـالهاي   1610 تا  1600 در اسپانيا، نسل سالهاي      1585

  .در انگلستان هستند
                                                                                                                                        
1.  H. Peyre, Les générations littéraires, Tableau récapitulatif des générations, pp.  214-217. 
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  .تواند بدون در نظر گرفتن نكاتي به كار گرفته شود ا اين همه مفهوم نسل نميب
. بودن اسـت  » اي  وسوسة دوره «نخستين دامي كه از آن بايد دوري گزيد همان          

هاي منظم، پشت سـر       در واقع اين تصور كه گروههاي نويسنده از نظر زماني با فاصله           
سـخن  » آهنـگ تنـاوبي نـسلها     «پيـر از       وقتـي هـانري   . آيند، بسيار فريبنده است     هم مي 

اي اشـاره دارد كـه مـا در صـفحات آينـده بـه                 نهايت پيچيده   گويد، به مكانيسم بي     مي
. تحليل آن خواهيم پرداخت، اما اين مورخ ادعا نكرده كـه ايـن آهنـگ مـنظم اسـت                  

گويد در ظهور پياپي      به خرج داده و مي    ) يا احتياط كمتري  (ميشو جرأت بيشتري      گي
اي اسـت و زمـان آن بـا عمـر              آهنگي وجود دارد كـه مـارپيچي و حتـي پروانـه            نسلها

رغـم همـة كـشش چنـين        بـه . 1كند   سال است مطابقت مي    70متوسط انساني كه تقريباً     
اي و با وجود ميل شديدي كه مـا بـه اثبـات آن داشـتيم هرگـز بـه سـهم خـود                          فرضيه

 راسـتي   بـه سـر هـم نـسلها       نتوانستيم به آهنگ منظمي دست بيابيم كه در ظهور پـشت            
با وجود اين، براي رعايت عدالت بايـد اذعـان كنـيم كـه برخـي          . چون و چرا باشد     بي

اي بـه دورة ديگـر دسـتخوش          شـوند، از دوره     هاي ادبي، وقتي دوباره ظاهر مـي        پديده
  .گردند كه ظاهراً واحد هفتاد سال در آنها نقش دارد تغييراتي مي
د تـراژدي اليزابتـي، تـراژدي كالسـيك، رمـان رئاليـست             يك نوع ادبي مانن   » عمر«مثالً  

، جنبشهاي رمانتيكي ـ معموالً سي يا سي و پنج سال يعني نيمي از عمـر   18انگليسي قرن 
اي كه ما متأسفانه نخواهيم توانست نمودار آن را در اينجا عرضه كنيم  تجربه. انسان است

گيري ما    ل منحنيهايي است كه در نمونه     اين نمودار شام  . كند  ظاهراً اين نتيجه را تأييد مي     
نويسان مختلف نـسبت بـه كـل          نويسان و نثر    نويسها، شعرا، نمايشنامه   به ترتيب تعداد رمان   

را ) انـد   زنند چند بار حـساب شـده        نويسندگاني كه در چند موضوع قلم مي      (جامعة ادبي   
 فـالن نـوع     هاينكـ گردد كه برحسب      منحنيها به وضوح آشكار مي    دهد، در اين      نشان مي 

گردد، اين نامها در هر هفتاد سال يك بار           يابد يا ناپديد مي     ادبي بر انواع ديگر برتري مي     

                                                                                                                                        
1.  G. Michaud, Introduction à une science de la littérature, pp.  252-256 et p. 258. 

بـراي  . دهد دقـت شـود       كه جنبشهاي ادبي را با تناوب منظم نسلها نشان مي          259به طرح صفحة    
حركتي   بي(شود كه دو نيمة آن شب          ساله تقسيم مي   18 نيم نسل    4 ساله انساني به     72ميشو عمر   
  .است) فعاليت و بيداري(و دو نيمة ديگر روز ) و خواب
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ولي بايد دانـست كـه برقـرار        . شوند   سال يك بار تا حدي عوض مي       35 و در هر     كلي  به
كردن كمترين رابطه بين اين آهنگِ به ظاهر منظم و آهنـگ نـسلهاي نويـسندگان كـار           

  .دشواري است
كته دوم اينكه نسلهاي ادبي با نسلهاي سـني تفـاوت دارنـد زيـرا كـه نـسلهاي              ن

هاي زمـاني     ند و به برهه   ا  دهند كه از نظر شمارش معلوم       ادبي گروههايي را تشكيل مي    
برعكس، در بين جمعيت كل يك كشور، توزيع گروههاي سـني خيلـي             . تعلق دارند 

هـرم سـني جمعيـت كـل بـا          . يردپـذ   كُند و آن هم به طور نـسبتاً محـدودي تغييـر مـي             
پـردازد، از منحنـي    شناسي به تفسير آنهـا مـي       تعدادي عوامل جزئي خاص كه جمعيت     

گيرد ولي در مجموع حالت زنگي شكل خـود را از             فاصله مي » زنگي شكل «مطلوب  
شـود و   باري باز و بسته مـي    هرم سني جمعيت ادبي مرتباً به طور اسف       . دهد  دست نمي 

  .گيرد  خود نميهرگز شكل مطلوب به
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1830ـ1810هرم سني : ادبيات فرانسه   1تصوير 
  

. دهـد   سال فاصله نـشان مـي  20 دو مثال از هرم سني جمعيت ادبي فرانسه را با 1تصوير  
كند، فالسفه بـزرگ تـن بـه           ارائه مي  1810در سمت چپ تصوير كه وضع را در سال          

امـا در مـورد     ) داشـتند    سال مي  100 تا   90ين  چنانچه زنده بودند بايد ب    (اند    خاك سپرده 
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يـر اسـت كـه        ها برآمدگي مربوط به نسل بومارشه و برناردن دوسـن پـي              ساله 80 تا   70
به دنبال اين نسل و ده سـالي بعـد،          . كشيش دوليل يكي از واپسين بازماندگان آن است       

  ارلپوشـاند و در مجمـوع از ريـو          كنـد كـه دو دهـه را مـي           نسل توانمنـدي ظهـور مـي      
ايـن  . گيـرد   مـي  دربـر را  )  سـاله  42(بريان   و شاتو )  ساله 44(تا مادام دوستال    )  ساله 57(

رحمـي بـه      نسل مربوط است به دورة كنوانسيون و ناپلئون، يعني نسلي كه گيوتين با بي             
چـين نـشان داده شـده         جاي خالي مقتولين با نقطـه     . خونها ريخت جانش افتاد و از آن،      

سـالگي رسـيدند هنـوز        اين نسل، كه تعداد زيادي از آنان به ميـان         نويسندگان  اما  . است
آيـد، گـويي در سـاية نـسل           نسلي كه بالفاصله بعد مي    . نيز بر دنياي ادبيات سلطه دارند     

 نـدرت   بـه نويسندگان نامدار در اين نسل      . آيد  كند و به نظر پژمرده مي       قبلي زندگي مي  
، ) سـاله  30(، برانـژه    ) سـاله  30(نوديـه   : كنند هاي زياد ظهور مي     شوند و با فاصله     ديده مي 

نـسل  : يابـد    تغييـر مـي    كلـي   بـه  وضع   1830در سال   ).  ساله 27(، استاندال   ) ساله 28(المنه  
بزرگ انقالب و امپراتوري از هم پاشيده است و جا را براي استعدادهاي درخشان جوان 

 30 از مـرز     تـازگي   ه  بـ ينيـي و بـالزاك       سالگي رسيده و   40المارتين به   . گذارد  خالي مي 
  ايـن شـكوفايي   .  سـاله اسـت    20شود، موسه      سالگي نزديك مي   30اند، هوگو به      گذشته

آنگاه صحنة ادبـي    . يابد تا گوتيه هم پا به عرصة وجود بگذارد           سال ديگر هم ادامه مي     5
  .گرايد كه دوباره اشباع شده تا پيدايش نسل فلوبر و بودلر از نو به خاموشي مي

دهـد تـا بـه         هرمهاي سني در طول قرنهاي متمادي بـه مـا امكـان مـي              مطالعة منظم 
  جرأت بگوييم كه يك نسل نويسنده، قبل از آنكـه بيـشتر نويـسندگان نـسل قبـل از مـرز         

يك  شكوفايي گويي كه است آن از حاكي چيز همه .گيرد نمي شكل بگذرند، سالگي 40
ني زماني كه فـشار نويـسندگان       پذير نيست مگر بر مبناي يك آستانه تعادل يع          نسل امكان 

  .ترها آن را به تسليم بكشد قدر تضعيف بشود كه فشار جوان حاكم بر صحنه آن
وقتـي مـا از نـسل نويـسندگان سـخن           . شـود   نكته سوم از نكتـه دوم ناشـي مـي         

 سـالگي آنهـا هـم       20گوييم تاريخ معنادار، تاريخ تولد آنهـا نيـست، حتـي تـاريخ                مي
شود،   آيد، بلكه بعدها نويسنده مي       وقت نويسنده به دنيا نمي     در واقع انسان هيچ   . نيست
اي است  دستيابي به موجوديت ادبي فرايند پيچيده.  سالگي20 در سن    ندرت  بههم   آن

در .  سالگي است، ولي اساسـاً تغييرپـذير اسـت         40كنندة آن در حدود       كه دورة تعيين  
متولـد  (ترتيب ريچاردسـن    به اين   . اينجا بيشتر منطقة سني مطرح است تا سن مشخص        



 45      نويسنده در بستر زمان

 

) 1688متولـد   (كه دير به عالم ادبيات قدم گذاشت، از نظر سني معاصر پـوپ              ) 1689
اغلب ديده . به حساب آورد) 1707متولد (بود، ولي بايد او را در زمرة نسل فيلدينگ         

. تـر از خـود دارنـد        مـسن » كِـسوتِ  پيش«شود كه نسلهاي جوان در ميان خود يك           مي
  .اند  كاراليل اين نقش را به درجات مختلف بازي كردهگوته، نوديه،

. نمايد، به هيچ وجه روشن نيست       پس مفهوم نسل كه در ابتدا بسيار فريبنده مي        
تــر اســت،  را كــه انعطــاف بيــشتري دارد و ارگانيــك» گــروه«شــايد بهتــر باشــد واژة 

مـسلطي  البتـه سـن     (گروه، جمع نويسندگاني است از همه سنين        . جايگزين آن سازيم  
و صـحنه ادبـي را      » گيرنـد   قلم به دسـت مـي     «كه به مناسبت بعضي وقايع      ) وجود دارد 

بندند   كنند و آگاهانه يا ناخودآگاهانه راه را براي مدتي به روي ديگران مي              اشغال مي 
  .كنند اي تازه جلوگيري ميهو از بروز استعداد

د آنهـا را بـه      كـشند و يـا ورو       حال ببينيم وقايعي كه گروههـا را بـه صـحنه مـي            
رسد كه اين وقايع از نوع رويدادهاي         ند؟ به نظر مي   ا  سازند كدام   پذير مي   صحنه امكان 

اي هستند كه با تغيير اوضاع و روي كار آمدن افـراد جديـد ـ تغييـر سـلطنتها،       سياسي
  .ندا ـ همراه... انقالبها، جنگها و غيره 

  
  
  
  
  
  
  
  

 سال را بـه مجمـوع نويـسندگان         40 از   تر  پايينسندگان  منحني، نسبت نوي  : ادبيات فرانسه    2تصوير  
اعدادي كـه بـراي كـشيدن منحنـي بـه كـار رفتـه               . دهد   نشان مي  1900 تا   1550فعال از   

انـد،    اعـدادي كـه در بيـرون منحنـي آمـده          .  سال هستند  5 سال به    5ميانگينهاي ساالنه و    
  .دهند نسبتهاي دقيق را براي سالهاي حداكثر و حداقل نشان مي
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اين نمودار بـراي سـه قـرن        . دهد  نهايت گويا را نشان مي       نموداري بي  2صوير  ت
 سـاله را بـه كـل نويـسندگان فعـال نـشان              40 تا   20اخير در فرانسه، نسبت نويسندگان      

كند، جواني جامعة ادبـي، و هنگـامي    بديهي است كه وقتي منحني صعود مي   . دهد  مي
گـروه حاضـر در صـحنه پيـر         : شـود   كند، وقفة آن به نمايش گذاشته مـي         كه نزول مي  

شـروع  «شكـستگيهاي تحتـاني     . نفـس بـه ميـدان آينـد        آنكه نيروهـاي تـازه      شود بي   مي
كننـد    دهند و يا به عبارت ديگر ورود گروه جديدي را اعالم مي             را نشان مي  » حركت

پايـان   ،1598پايـان جنگهـاي مـذهبي در        (دهند    هاي آرامش رخ مي     كه همه در دوره   
، 14لـوئي   (گذارند    و يا با پايان سلطنتها پا به صحنه مي        ) 1652ر سال    د 1نهضت فروند 

 دهنـد  را نشان مي  » زدن درجا«شكستگيهاي فوقاني   ). ، ناپلئون اول، ناپلئون سوم    15لوئي  
سختگيريهاي ريـشليو، كـه تأسـيس      : اند  كه همه با سختگيريهاي سياسي مصادف بوده      
ريهاي حكومت  ي، سختگ 15، لوئي   14ي  آكادمي نشانه بارز آن بود، سختگيريهاي لوئ      

اي در امپراتـوري اول تأييـد و تـشديد گرديـد و         گراييهاي تـازه   انقالبي كه با آكادمي   
قـوانين  «توان ترمزي را كه با وضـع          حتي مي . سختگيريهاي گيزو در پي وقايع سپتامبر     

شـد،  ـ بعد از فروپاشي امپراتوري دوم ـ به رشد جمعيت جوان نويـسنده زده   » اخالقي
  .به وضوح مشاهده كرد

  The French Book Trade in the Ancientپـوتينگر در كتـاب   . ديويـد ت 

)Harvard, 1958(Regime را در » منحني تـوان توليـدي  «آورد كه محاسبة   ارقامي مي
 ايـن منحنـي بـا   . سـازد  پـذير مـي    امكـان 1800 تـا  1550نويسندگان فرانسوي، از سـال    

  .2سني مطابقت دقيق دارد سال فاصله، با منحني 20
 همين روش، اگر در مورد ادبيات انگليس به كـار بـرده شـود، نتـايج مـشابهي                 

يكـي دورة   : آيـد   بيشتر به چشم مـي    » پيري جمعيت «آورد و دو دورة بزرگ        به بار مي  

                                                                                                                                        
1  .La Fronde           جنگـي كـه در فرانـسه در زمـان صـغيري لـوئي چهـاردهم بـين طرفـداران دربـار و ،

  ).م(روي داد  1653 تا 1648طرفداران پارلمان از 
عامـل سـن در تـوان    « دربارة Bulletin des Bibliothèques de Franceمراجعه كنيد به مقاله ما در .  2

  .كه در پيش ذكر آن رفت» توليد ادبي
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مـرگ ژاك    (1625تا سـال    ) ناپذير  ناوگان شكست  (1588ملكه اليزابت اول، از سال      
  .1877 تا سال 1837يكتوريا از سال و دوم دورة ملكه و) اول

جاي بسي تأسف باشد كه در اين منحنيها هيچ آهنـگ مـنظم و يـا هـيچ                  شايد  
بـسا خوشـايندتر بـود كـه ببينـيم            چـه . شـود   اي يافـت نمـي      گيري  بندي قابل اندازه    زمان
ولـي آيـا گيراتـر    . شـوند    آهنگي رياضي و ماشيني تنظيم مي      بر اساس هاي ادبي     پديده

بـه مـشاهدة همبـستگيِ ژرف آنهـا بـا زنـدگي اجتمـاعي بپـردازيم و              كـه    نخواهد بود 
  ماهيت اين همبستگي را دريابيم؟
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  رمچهافصل 
  

  نويسنده در جامعه
  
  اصل و منشأ. 1

جايگاه نويسنده در جامعه گويا اولين اقدام الزم، كـسب اطـالع            براي مشخص كردن    
ــشأ اوســت ــسان در مــورد حــال اغلــب شــرح. از اصــل و من ــردي  نوي ــشأ ف  اصــل و من

كنند ولي در مورد ويژگيهاي جمعـي اصـل و منـشأ آنـان،                نويسندگان اين كار را مي    
 انگليـسي هنـري هـاولوك       شـناس   رواندر اينجـا بايـد از       . اطالعات بسيار كمتر است   

او از اواخر قـرن گذشـته روشـي         . اليس كه در اين زمينه پيشقدم بود به نيكي ياد كرد          
  .ناميد به كار بست مي» 1تحليل نبوغ«ه خود آماري را در مورد آنچ

. مـشغولي اصـلي را مـشاهده كـرد         توان دو دل    در تحقيقات هاولوك اليس مي    
  .اي يكي اصل و منشأ جغرافيايي و ديگر اصل و منشأ اجتماعي ـ حرفه

شـايد بهتـر آن باشـد    . 2چند سالي است كه جغرافياي ادبي باب روز شده است        
گرايـي و   دي نداشته باشيم زيرا از جغرافيا خيلي زود به منطقه         كه از اين رشته توقع زيا     

در اين زمينه ما خود تا به حال فقط بـه           . شويم  گرايي به نژادپرستي كشيده مي      از منطقه 
ايم و همين مختصر      هاي خام دربارة زادگاه نويسندگان بسنده كرده        گيري از داده    بهره

  .ه بعداً بايد آنها را تبيين كنيمكافي است تا به تعدادي پديده دست بيابيم ك
                                                                                                                                        
1.  H. Havelock Ellis, A Study of British Genius, Londres, 1904. 

  .H. Peyre, Les générations littéraires, pp. 80-81 :در مورد اين تحقيق مراجعه كنيد به
2.  Voir A. Dupouy, Géographie des lettres françaises, Paris, 1942, et A. Ferré, Géographie 

littéraire, Paris, 1946. 
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دهد تا در مورد فرانسه به بررسـي موضـوع بـسيار جالـب                 به ما امكان مي    ويژه  بهاين كار   
در اينجا امكان ترسيم نمودارهاي اين مقايسه وجود . مقايسة پاريس ـ شهرستان بپردازيم 

د مطالعـة مـا در    مـور   نويـسندة 937از % 31كافي است بگوييم با توجـه بـه اينكـه         . ندارد
اند، نـسبت نويـسندگان پاريـسي بـه مجمـوع نويـسندگان فعـال، بـين                   پاريس متولد شده  

اسـت  % 2/50، به طور چشمگيري باال بوده و نقطة اوج منحني كه1720 و   1630سالهاي  
قرن هجدهم، بـرعكس، اساسـاً متعلـق بـه          . شود   مربوط مي  1669 و   1665به سالهاي بين    

) نويسندگان پاريـسي  % 2/28با   (1744 و   1740 بين سالهاي    خصوص  بهشهرستانيهاست،  
 در قـرن نـوزدهم، پديـدة      . )نويسندگان پاريـسي  % 1/28با   (1784 و   1780و بين سالهاي    

است، بـا   % 31زودي بررسي خواهد شد، داراي نسبتي در حدود          هكه ب » توزيع كشوري « 
ايـن  . رسـد   مـي % 9/35  به 1864 و   1860كوتاهي براي پاريس كه در بين سالهاي        » اوج«

تنـاوب بـين   يـر دربـارة    يـر بـاري   هايي هستند كه همكار ما پي ارقام پراكنده مؤيد انديشه 
  .ورزد  بر آن تأكيد ميباًپاريس و شهرستانها مرت

در ايـن   . دهـد    دوره نـشان مـي     6 توزيع تراكم تولد نويسندگان را در طول         3تصوير  
ي كه در   قمناط) از رابله تا ماتورن رنيه     (1580ـ1490شود كه براي دورة       تصوير ديده مي  

قلمرو سلطنتي قرار دارند يعني نُرماندي، شامپاني، درة اللوار، اُوني و سنتونژ و پريگـورد               
قبل از هر ) ان تا البرويرـاز راك (1650ـ1580دورة . ستندـولد را دارا هـعداد تـشترين تـبي
از  (1720ـ1650دورة سوم ). اموش نكنيمكُرني را فر(يز به پاريس و روئان تعلق دارد ـچ
خصلت نماي ايـن دوره ابتـدا ورود        .  برعكس متعلق به شهرستانهاست    )لون تا داالمبر    فنه

بايد . و سپس مراكز عديدة شهرستاني به صحنه است       ) بخش زبان اُك  (برتاني و جنوب    
 روئـان    ديژون را با فعاليـت آموزشـي شـديد، بـه شـهر             ويژه  بهشهرهاي تور، گرونوبل و     

تولدها در شهرستانها بـاز     ) از مارمونتل تا المارتين    (1790 و   1720در بين سالهاي    . افزود
ترين مناطق در اطراف مقرهاي مجلس قـرار          پرجمعيتقبل از انقالب،    : گيرد  هم باال مي  

مناطقي كه تا آن زمان ساكت مانـده بودنـد پـا بـه صـحنه         زودي، با انقالب،      دارد ولي به  
 و  1790ايـن توزيـع بـين سـالهاي         . شـود   از همين جا آغاز مي    » توزيع«دورة  . گذارند  مي

به جز تعداد بسيار كمي از مناطق، ): از اسكريب تا ژول الفورگ(گيرد   شدت مي  1860
تـرين منـاطق      رفته بـه پرجمعيـت     ترين مناطق رفته    متراكم. پردازند  همه كشور به توليد مي    

هاي مارسي، بوردو، ليون، ليل و غيره نام          از حوزه توان    در اين مورد مي   (شوند    تبديل مي 
 تـا   1860آخرين نقشه كه بيشتر جاي ترديد دارد، توزيعي را بـراي چهـل سـال از                 ). برد

يابـد    تمركـز شـهري اسـتحكام مـي       : دهـد   نـشان مـي   ) از بارس تا سنت اگزوپري     (1900
)  زانسبتـوان تـأثير    و از ايـن پـس شـايد          )شـوند   ، كان وارد صحنه مي    نتولوز، نيس، ب  
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. شـوند   اند مربوط مي    هاي موردنظر تولد يافته     درصدها به كلية نويسندگاني كه طي دوره         3 تصوير
 فعلـي هـستند كـه محـدوده      ياند اسـتانها    تقسيمات كشوري كه مبناي كار ما قرار گرفته       
   .آنها اغلب همان محدودة اياالت قديمي است
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  .ز مشاهده كرددانشگاهها را ني
ما تأثير احتمـالي محيطهـا و نهادهـا ماننـد دربارهـا، آكادميهـا، مجـالس، مراكـز                   

در تحقيقـاتي   . كنـيم   هاي ادبي با احتياط زياد تلقي مي        شهري و دانشگاهها را بر پيشه     
شود، بايد نهايـت احتيـاط را بـه عمـل             ها انجام مي    كه براي روشن ساختن اين پديده     

هاي پيشگفته گرفتـه شـود        اي از مطالعة پديده     نتايج قابل استفاده  آورد و قبل از آنكه      
جاييهـا و   بـه   با در نظر گـرفتن جـا       ويژه  بهبايد كار بررسي و نقد را بسيار گسترش داد          

  .هاي تصادفي اصل و منشأ
اي كـه تـا امـروز بـه طـور       هاي اجتماعي ـ حرفه  دستيابي به آمار در مورد ريشه

دو سـنجش سـريع     . ده كاري دشوار اما ضروري اسـت      بخش تهيه نش    كامل و رضايت  
توان  در مورد چند نويسندة فرانسوي و انگليسي متعلق به قرن نوزدهم، آنچه را كه مي         

  .دهند از چنين تحقيقاتي انتظار داشت به دست مي
  

  فرانسه  انگلستان  اقشار
  نويسندگان  والدين نويسندگان  والدين  
  %  %  %  %  

  0  8  2  18  كاره اشرافيت بي
  4  ــ  4  14  روحانيت

  4  24  2  4  ارتش، نيروي دريايي
  8  16  12  14  مشاغل آزاد، دانشگاهها
  0  20  2  12  صنايع، تجارت، بانكها

  16  4  8  10  رتبه ديپلماسي، كارمندان عالي
  8  8  10  8  ادارات جزء، كارمندان

  52  8  44  8  ادبيات و هنرها
  8  4  4  2  سياست
  0  0  2  2  فنون

  0  8  10  8   روستاييهاصنعتگران،
  

براي هر كشور، اولين ستون محيطهاي مناسـب بـراي پـرورش نويـسندگان را نـشان                 
 قشر فوقاني طبقة متوسط    تا   اشرافيتاي كه از      در مورد انگلستان تمام حوزه    . دهد  مي
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بـدون شـك    ولـي   . دهـد   گيـرد، محـيط مناسـب را تـشكيل مـي             مـي  دربـر را  تجاري  
رسد، محيط  مي% 14به تعداد زياد آنان در كشور كه به      روحانيت پروتستان، با توجه     

در واقـع در بـين نويـسندگان قـرن     . آيـد  ها بـه شـمار مـي     ممتازي براي رشد نويسنده   
در فرانسه ـ مثل روز روشن است ـ   . شود نوزدهم انگليس، پسر كشيش زياد ديده مي

تيـاز بـه ارتـش      تواند چنين امتيازي را طلب كند و اين ام          كه روحانيت كاتوليك نمي   
 پـسر كـشيش قـرار       در برابـر  ) عموماً از ارتش ناپلئوني   (پسر افسر   : واگذار شده است  

اند، در  غير از ارتش، از آنجا كه اشراف با انقالب تقريباً به نابودي كشيده شده. دارد
فرانسه نيز مانند انگلستان قشر فوقاني بورژوازي تجاري يا مشاغل آزاد قسمت اعظم             

  .دهند ا پرورش مينويسندگان ر
در واقع ايـن سـتون قـشربندي خـود     : دهد ستون دوم اطالعاتي از نوع ديگر به ما مي  

شود كه در هر دو كشور تقريباً نيمي از نويسندگان  ديده مي. دهد نويسندگان را نشان مي
تعلق دارند به اين معنا كـه       » ادبا و هنرمندان  «به قشر   ) در فرانسه % 52در انگلستان و    % 44(

ايـن  . كننـد   اي از دسترنج هنـري خـود زنـدگي مـي            نويسندگان از نظر اجتماعي و حرفه     
از . انـد   آنها از محيطهاي ادبي برخاسته    % 8فقط نزديك به    . هستند» اهل ادبيات «اشخاص  

ــد   % 32ســوي ديگــر  ــشاغل آزاد دارن ــا م ــسندگان دو كــشور ي ــان  (نوي ــب آن ــه اغل ك
نـسبتها در   : آينـد   پايه بـه شـمار مـي        رتبه و دون   ، يا در زمرة كارمندان عالي     )اند  دانشگاهي

و ايـن موضـوع ثابـت       ) در فرانـسه  % 28در انگلستان،   % 32(مورد والدين نيز مشابه است      
  .كند كه اين قشرها، برخالف ساير اقشار، با فعاليت ادبي سازگارند مي
 نـاميم، از   مـي » محـيط ادبـي   «توان از ارقام باال نتيجه گرفت كه آنچـه را مـا               مي

  .1مراتب اجتماعي تمركز يافته است نسلي به نسل ديگر در حوزة مياني سلسله
  ايـن پديـده هميـشه   . پديدة محيط ادبي مشخـصه قـرون نـوزده و بيـست اسـت           

                                                                                                                                        
 رمان منتـشر شـده در   128 در مورد 1954 نوامبر  27ما ارقام خود را با آماري كه مجلة اكسپرس          .  1

  كارمنـد، % 7 وكيـل، % 10مـدرس،   % 16اهـل قلـم،     % 41: كنيم  اد، مقايسه مي  همان سال، انتشار د   
  نيـز افـزود كـه در ميـان         » مـشاغل گونـاگون   «بايد به اين ارقام تعدادي      . پزشك% 2مهندس و   % 5
  دهنـد كـه      خـوبي نـشان مـي       اين ارقام شبيه به ارقام مـا هـستند و بـه           . افزارمند وجود دارد  % 4نها  آ

  خـصوص دانـشگاهها بـوده    شته به نفع افزايش نـسبت مـشاغل آزاد و بـه           اگر تغييري هم وجود دا    
  .است
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هاي اقتصادي بين نويـسنده       ، به همين سبب اكنون بايد سير تحول رابطه        1نداشتهوجود  
  .و جامعه، يعني حرفه نويسندگي را بررسي كنيم

  
   تأمين هزينة زندگيئلهمس. 2

براي آنكه ماهيت حرفة نويسندگي را درك كنيم، بايـد بـدانيم كـه نويـسنده ـ حتـي       
 مـسئله بنـابراين هـر پديـدة ادبـي     . خوابـد  خورد و مـي  ـ هر روز غذا مي ترين شعرا    ناب

پشتوانة نويسنده را به عنوان انسان، جداي از تـأمين هزينـة انتـشار آثـار          تأمين هزينة بي  
  .سازد پردازيم، مطرح مي  كه در جاي ديگر به بررسي آن مياو،

المثلـي اسـت كـه        ضـرب :  بسيار قديمي است و به اندازة دنيا عمـر دارد          مسئلهاين  
از طرف ديگر برخالف عقل سليم است       . كند  گويد ادبيات شكم نويسنده را سير نمي        مي

آور هميشه بدترين نـوع       تِ نان ادبيا. كه تأثير مالحظات مادي را بر توليد ادبي انكار كنيم         
 را پديـد  كيـشوت  دننياز به پول، سروانتس را به نوشـتن رمـان واداشـت و      . ادبيات نيست 

در مـورد فقـر     . نويس بدل سـاخت    همين نياز بود كه والتر اسكاتِ شاعر را به رمان         . آورد
تمـال  تـوان بـه اح      ادبي كه گريبان تئاتر انگليس را در بخش اول قرن نوزدهم گرفت مـي             

اي كـه     چند سـال پـيش در مجموعـه       . 2زياد آن را نتيجه پايين بودن حقوق مؤلف دانست        
متأسفانه موفقيتهايش، در حد شايستگيهايش نبود، در مورد تعدادي از نويسندگان بزرگ 

از پاسخهايي كه   » ها از چه راهي ارتزاق كردند؟       اين نويسنده  «:پرسش زير طرح شده بود    

                                                                                                                                        
 The French Book Trade in the Ancient Regimeپوتينگر در كتاب خود تحت عنوان . ديويد ت.  1

دهد كه امكان ترسـيم جـدولي از محـيط خـانوادگي نويـسندگان فرانـسوي                  ارقامي به دست مي   
. محـسوس اسـت   » محـيط ادبـي   «در اين جـدول كمبـود       . آورد  ي را فراهم م   18 و   17 و   16قرون  

، قـشر   %31، اشـرافيت ديـواني و دربـاري         %66، طبقـه سـوم      %6، روحانيـت    %28اشرافيت نظـامي    
  %.10و صنعتگران و روستاييان % 5/4، بورژوازي متوسط %5/20فوقاني بورژوازي 

، 1842در سـال    ) كپـي رايـت    ( قانون حق مؤلـف    نويسان انگليسي تا تصويب     سرنوشت نمايشنامه .  2
اي كـه     توان بـه مكالمـه      در اين مورد مي   . عمالً در دست مديران تئاترها و گروههاي نمايشي بود        

، اثر روبـر  Lord Byron, un tempérament littéraireاسكات و بايرون انجام شده در كتاب . بين و
  .كرد آمده مراجعه 155 و 154، صفحات 2، جلد 1957اسكارپيت، پاريس 
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 ايـن تحقيـق بايـد از سـر      1.اطالعات بسيار جالبي بـه دسـت آمـد        به اين پرسش داده شد      
  .گرفته شود و به طور منظم ادامه يابد

كسب درآمد  : فقط دو نوع وسيلة ارتزاق براي نويسنده وجود دارد        در حقيقت   
دروني از طريق حقوق مؤلف كه در جاي ديگر از آن سخن خواهيم گفت و كـسب                 

ــي ــد بيرون ــوع در. درآم ــن ن ــد از د اي ــيآم ــود و راه كــسب م ــي و : ش ــاي ادب حمايته
  .خودبسندگي مالي

كنـد    در حمايت ادبي، شخص يا نهادي هزينة زنـدگي نويـسنده را تـأمين مـي               
. ه سـازد  بـراورد ولي در عوض اين حمايت انتظار دارد كه نويسنده نياز فرهنگي او را              

. ستشـباهت بـه روابـط اربـاب و رعيـت نيـ       روابط بين مشتري و اربـاب در اينجـا بـي      
مانـد كـه بـر پايـة      حمايت ادبي همچون سازمان فئـودالي بـه سـاختاري اجتمـاعي مـي        

خـأل فرهنگـي يـا غيـاب        (نبود محيط ادبـي مـشترك       . اجزاي خودمختار بنا شده باشد    
اي معـدود،     ، نبود نظام توزيع سودآور، تمركز ثروت در دسـت عـده           )طبقات متوسط 

شـد كـه    اي منجـر مـي     امهـاي بـسته   ظرافت فكري اشرافيت، به نـاگزير بـه پيـدايش نظ          
كرد توليد خود را      آمد، وادار مي    نويسنده را، كه صنعتگري ظريف كار به حساب مي        

  . كمك مالي حامي خود مبادله كنددر برابرمثل كاالي تجاري 
ين سـاختار  تـر  مناسـب شك     متعلق به رومنِ ثروتمند از خاندان امپراتوري، بي        فاميليابنياد  

يش نظام حمايتي ادبي بود كه نام خود را نيـز از شخـصيت معـروف                اجتماعي براي پيدا  
 ويژه بهادبي اما نظام حمايت . ، دوست اُگوست و حامي هوراس به عاريت گرفت»مِسِن«

در اطراف دربارهاي شهرياري و سلطنتي و حتي روحاني شكل گرفت و رشـد كـرد و                  
 فكري و اختراع وسايل سودآور      تا زمان تعديل ثروتها و دستيابي اقشار فزاينده به عرصة         

اين نظام هنوز هم به صورت حمايت دولتي يـا          . براي انتشارات مثل چاپخانه، ادامه يافت     
  .حداقل حمايت عمومي ادامه دارد

حمايت دولتي در طول اعصار عبارت بوده است از برقراري مقرريهاي كـم و بـيش     
تـاريخ  « در انگلـستان تـا       يافتخـار مرتب يا اعطاي سمتهاي رسمي مانند عنـاوين شـاعر           

 را در فرانـسه تـأمين       19مواجبي را كه زندگي چندين نويسنده قرن        . در فرانسه » نگارشاه
                                                                                                                                        

   نوشـتة  بـالزاك ويژه حـاوي      منتشر كرد، به  ) Deux-Rives(ـ ريو    اين مجموعه را كه انتشارات دو     .  1
  .دن وِز بود.  نوشتة ژولترلوازله و . ل.  نوشتة ژموليرروسلو، .  نوشتة ژورلنمِينال، و . بوويه و ا. ر
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  .توان نوعي حمايت دولتي دانست كرد، مي
در كنار نظام حمايت ادبي، بايد از وجود حمايتهاي غيرمستقيمي سخن بـه ميـان               

آورد كـه او      اي نويسنده به همراه مي    آورد كه با تأثير بر بازار ادبيات، درآمدهايي بر        
هـاي   مثالً دولت ممكن است بـراي كتابخانـه  . توانست كسب كند   از راهي ديگر نمي   

اين با  . عمومي و كارهاي تبليغاتي خود تعداد زيادي از يك كتاب را سفارش بدهد            
تر است زيرا بـا       ترين روش همانا اعطاي جايزة ادبي است كه بسيار باصرفه           رايج همه
ودي كه ارزش جايزه مشخص است، موجـب فـروش زيـاد كتـاب او و بنـابراين                  وج

ها مانند جايزة ادبي نوبـل، مبـالغ هنگفتـي را          برخي جايزه . شود  افزايش درآمدش مي  
  .آورد براي نويسندگان به ارمغان مي

تحقير اين نظام در شكل سـنتي يـا در          . انتقاد از نظام حمايت ادبي دشوار است      
. اي خواهــد بــود ي اعطــاي جــوايز، در حكــم رياكــاري مــسخرهشــكل امــروزي، يعنــ

اي اقتــصادي  حمايــت ادبــي عــالوه بــر ايــن حــسن كــه ورود نويــسنده را بــه چرخــه 
تر در آن جايي نداشـت و بنـابراين امكـان بقـا و توليـد را                  پذير ساخت كه پيش     امكان

ت ادبيات نيـز    براي او فراهم آورد، امتياز ديگري هم داشت و آن اين بود كه بر كيفي              
اگر حمايتهاي لوئي چهارده تا حدي به اسـتقالل         : تأثيري غالباً مطلوب به جا گذاشت     

كرد، مـا خيلـي بيـشتر آثـاري از قبيـلِ              مولير از جمعيت سودآور تماشاگر كمك نمي      
  .دون ژوان داشتيم تا شاهدخت اِليد
  :ه است را روشن كردمسئلهمعناي اقتصادي حقيقي اين  حسين طه مصري نويسنده

دهد كه اهل  كننده طال يا پولي مي حمايت: گيرد اي ناصادقانه صورت مي در اينجا معامله
كند؛ در صورتي كه اهل ادب هنر  دارد خرجش مي  كه آن را دريافت مي   تدريج  بهادب  

  .1كردني نيست خرجوجه دهد كه به هيچ  يا فكر خود را مي
كند، ديگر با الزامات اخالق       يبه عبارت ديگر حمايت ادبي به رغم خدمتي كه م         

طه حسين . توان آن را نهادي سالم به حساب آورد اجتماعي عصر ما مطابقت ندارد و نمي
  . قديمي استداند كه بسيار هم حل مي را كم ضررترين راه» شغل دوم«در عوض 

رتبــة امپراتــوري روم، بــيكن  ارســطو مربــي اســكندر، پلــين جــوان كــارگزار عــالي«

                                                                                                                                        
1.  Taha Hussein, L’écrivain dans la société moderne, communication à la Conférence internationale 

des Artistes, Venise, 1952, publié dans L’artiste dans la société contemporaine, 
U.N.E.S.C.O., 1954, pp. 72-87. 
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حكومت انگلستان، شـاتوبريان سـفير فرانـسه و سـپس وزيـر، ماالرمـه               دولتمردي از   
 روحـاني، قاضـي و      كـه  ناچه تعداد زيادي از نويسندگ    . استاد، ژيرودو ديپلمات بود   

نيـه در ارتـش       گاهي نيز نويسندگاني مانند سروانتس و آگريپا دوبي       ! اند  پزشك بوده 
  1».اند كرده خدمت مي

وقتي هزينة زندگي   .  خودبسندگي مالي است   حلي براي   در واقع، حرفه دوم راه    
سـخن گفـت و     » يتمايحخود«توان از     گردد، حتي مي    از راه ثروت شخصي تأمين مي     

بـايرون يكـي از واپـسين نويـسندگاني     : شود اين چيزي است كه بيش از پيش نادر مي   
نويـسد و بـاالخره هـم         اي باشد كه بـه خـرج خـود مـي            زاده  خواست نجيب   بود كه مي  
اي كـه بـا ميراثـي كـه از            اما چـه هنرمنـدان شاعرپيـشه      .  اين كار را ادامه دهد     نتوانست

ــي    ــدگي م ــد زن ــه دســت آورده بودن ــامي خــود ب ــد نياكــان ع ــن يكــي از ! كردن ورل
  .2ترين آنها بود برجسته

ساز بـود كـه       باز هم خودبسندگي حاصل از درآميختگي غريب فعاليتهاي پول        
در بين اين فعاليتها همه نوع درآمـدي        . مند بشود به ولتر اجازه داد زندگي كند و ثروت       

وجود داشت، از مستمري حمايت ادبي گرفته تا درآمدهاي انتشاراتي، حقوق مؤلـف          
ــهو  ــژه ب ــه، تيزهوشــي كاســبكارانه در صــنعت ســاعت وي ســازي و   ســوداگري ماهران

  .3هوشياري مالكِ خسيس
رستي كـه طـه حـسين       اما كافي خواهد بود كه به آماري كه در باال آورديم و فه            

: داده رجوع كنيم تا دريابيم كه شغل دوم خاص گـروه كـامالً مشخـصي از آدمهاسـت                 
در واقع اين نـوع كـار بيـشتر كـار     . آناني كه به كار آزاد اشتغال دارند و يا اداري هستند          

گـذارد و     اول آنهاست تا شغل دوم، ولي شغلي است كه، از يك سو، فراغتي بـاقي مـي                
  .ا شرايط مادي و معنوي الزم براي آفرينش ادبي منافات چنداني ندارداز سوي ديگر، ب

توان به حرفة دوم گرفت اين اسـت          ترين ايرادي كه مي     نخستين و شايد سخت   
. سازد اي خاصي منحصر مي كه شغل نويسندگي را فقط به يك قشر اجتماعي ـ حرفه 

عواقـب ايـن   . انـد   نام نهاده»ادبيات استادان«دليل نيست كه ادبيات فرانسه كنوني را          بي
                                                                                                                                        
1.  Ibid. 
2.  Voir De quoi vivait verlaine? de J. Rousselot. 
3.  Voir De quoi vivait voltaire? de J. Donvez. 
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 كه طه حسين سخت تأكيـد       گونه  همان. كار بر كيفيت توليد ادبي، خيلي وخيم نيست       
زدگـي نـاروا در      ورزد، ادعايِ يافتن لحن آموزشگرانه در آثار يك استاد يا شتاب            مي

دهندة بـدترين   نگارند، نشان  آنان استاد يا روزنامهاينكهنگار به سبب      آثار يك روزنامه  
تر اينكه پيشة     كننده  از اين هم نگران   .  است پيش از آزمون و تجربه    انتقادها يعني انتقاد    

خـورد، ـ اعـم از كـارگر يـا روسـتايي ـ ممكـن          ادبي در انساني كه از راه بازو نان مي
آنكه براي اشتغال به كار دوم، طبقة اجتماعي خود را عوض كند، كـاري  نيست، مگر  

  .كه اغلب غيرممكن است
شود كـه   اي ـ حتي آزاد ـ در عالم پيدا نمي   حرفه. اد ديگر از نوع اخالقي استاير

ايـن الزامـات بـا آزاديهـايي كـه الزمـه كـار        . الزامات اخالقي خاص خـود نداشـته باشـد       
ما از آزادي، حركت آزاد تخيـل اسـت          منظور. نويسندگي است هميشه سازگاري ندارد    

آزاديِ به كار گرفتن تمام اجزاي تجربـه خـويش          : برد  كه نويسنده را با خود به هر جا مي        
  ... .براي بازآفريني واقعيت، آزاديِ داشتن زندگي خصوصي بيرون از گرفتاريهاي شغلي 

. حلـي پـذيرفتني امـا بـا تـأثيراتي محـدود دانـست          بنابراين بايد شغل دوم را راه     
بپذيرد ولي ايـن  تواند كار دوم را به مثابه جانشيني براي حمايت ادبي   جامعة مدرن مي  

 گنجاندن حرفة ادبي در نظام اقتصادي ـ اجتماعي  مسئلهموضوع آن را از طرح و حل 
  .دارد خود معاف نمي

  
  حرفة ادبي. 3

تـوانيم    بگيـريم، مـي    اگر الزم آيد تاريخي ولو نمادين براي ظهور حرفه ادبي در نظـر            
ت كه ساموئل جانسون    نامة مشهوري اس    اين تاريخ، تاريخِ  .  را پيشنهاد كنيم   1755سال  

 كتـاب لغـت   به لرد چسترفيلد نوشت تا كمكي را كه چند سال پيش براي اتمـام كـار                 
  :نتيجه مانده بود، رد كند خود از او درخواست كرده و بي

آقا، از تاريخي كه من پشت در اطاق كار شما بـه انتظـار نشـستم و مـرا از در بيـرون                       
دت، من به رغم مشكالتي كـه گريبـانم         گذرد؛ در تمام اين م      رانديد، هفت سال مي   

خواهم در اينجا آنها را بازگو كنم، بـه كـار خـود ادامـه دادم تـا                    گرفت و نمي    را مي 
عاقبت بدون كمترين مساعدتي، يا تشويقي و يا تبسمي مهرآميـز آن را بـراي انتـشار       
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  .1آماده كردم
 از راه   جانـسون موفـق شـد     . كنـد   متن باال مرگ نظام حمايت ادبي را اعالم مي        

البته ناگفته نمانـد كـه بعـدها مجبـور شـد مـستمري              . قلم خويش به زندگي ادامه دهد     
از . كرد كـه دو قـرن طـول كـشيد     اي زندگي مي براي اينكه در صبحدم مبارزه . بگيرد
 مشهور بـود و  اساسنامة ملكه آنّ در انگليس قانوني وجود داشت كه به نام          1709سال  

كـرد،    حمايـت مـي   ان  فروشـ   كتابداران و     كاريهاي چاپخانه   افراط در برابر از نويسنده   
كشان تجاري ـ در   تا زمان پيدايش بهره. حمايتي كه بيشتر جنبة خيالي داشت تا واقعي

كه مسئوليت دفاع از مالكيـت ادبـي را بـه عهـده داشـتند، يعنـي        اواسط قرن هجدهم ـ 
انقـالب فرانـسه آغـاز      . دگونه نظارت قانوني بر كار توليد ادبي ممكن نبـو           ناشران هيچ 

  .جدي براي اين تحول بود
برداري مؤلف از مالكيت او بر        حمايت از حقوق مؤلف عبارت است از تضمين بهره        

 سالِ قابل تمديد در اياالت متحده و تـا ابـد در     28كار ادبي براي مدت زماني كه از        
اه سال بعد از    در فرانسه اين مدت همة عمر مؤلف و پنج        . كند  كشور پرتغال تغيير مي   

چند سال ديگر هم كه به تصويب قانون رسيده به آن اضـافه          . گيرد  مي دربرمرگ او   
توانـد حقـوق خـويش را بـا عقـد قـرارداد           نويسنده در طـول ايـن دوره مـي        . شود  مي

  .واگذار كند
ايـن معاهـده كـه      .  قـوانين كـشورها را تكميـل كـرد         1886معاهده بـرن در سـال       

كـشورهاي  .  كـشور را زيـر پوشـش داشـت         43،  1956سـال   چندين بار اصالح شد، در      
در سـال  .  معاهـدة مونتـه ويـدئو را امـضا كردنـد     1889امريكايي به سهم خود، در سـال   

 بـه   1955التأليف تـدوين شـد كـه در سـال             ، به ابتكار يونسكو معاهدة جهاني حق      1952
  . را نگرفت كشور را زير پوشش خود قرار داد ولي جاي معاهده برن40اجرا درآمد و 

گذاري در مورد حق مؤلف بر توليد ادبـي بـا مثـال ادبيـات امريكـايي در                   تأثير قانون 
ناشـران امريكـايي در آن زمـان بـا ناشـران            . اوائل قرن نـوزدهم روشـن خواهـد شـد         

توانستند كليه آثار مؤلفـان بـزرگ        بنابراين مي . اي نداشتند   گونه معاهده   انگليسي هيچ 
پرداخت حقوق آنها مجدداً تجديد چاپ كنند و به فـروش           انگليسي معاصر را بدون     

                                                                                                                                        
  " Life of به نقل از بوس وِل در كتاب او تحت عنوان 1755 فوريه 7نامه به لرد چسترفيلد مورخ .  1

."Dr Johnson  
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 تأليف   داشت تا مؤلفان امريكايي را كه بايستي حق         اين امر طبعاً آنها را وامي     . رسانند
بـار مؤلفـان      ايـن رقابـت فاجعـه     . پرداختنـد بـه دسـت فراموشـي بـسپارند           آنان را مـي   

از ادبيات كه بـراي مجلـه    به آن نوع     ويژه  بهساخت به مجله و       امريكايي را مجبور مي   
بنابراين ما از طرفـي رواج مجلّـه را در          .  بود يعني داستان رو بياورند     تر  مناسباز همه   

 ويـژه   بـه امريكا و از طرف ديگر توليـد فـراوان داسـتان در امريكـاي قـرن نـوزدهم،                   
  . را مديون اين رقابت هستيم1داستانهاي ادگارپو

يف و طول زمان آن را مـسلم داشـت          التأل  با وجودي كه قوانين موجوديت حق     
در قـرن   . سـاخت   مندي از آن را هميـشه بـه طـور كامـل روشـن نمـي                 ولي اصول بهره  

ايـن  . هجدهم و نوزدهم تعداد زيادي مؤلف و ناشر عليه يكديگر اقامـة دعـوا كردنـد              
كـه اغلـب در امريكـا و    (» قاچاق« چاپهاي در برابردعواها بيشتر بر سر حمايت متقابل     

  .گرفت در مي) شد ام ميهلند انج
 و   يكـي بـه صـورت مقاطعـه       : دو نوع مقررات براي حقوق مؤلف وجـود دارد        

در حالت اول، مؤلف يكباره مقداري وجه       . ديگري به شكل درصدي از بهاي فروش      
نمايـد،   كند و در مقابل، كليه حقوق تأليف خـود را بـه ناشـر واگـذار مـي               دريافت مي 

در حالت دوم، مؤلف بخـشي از       . فقيتي كسب بكند يا نه    خواه اثر او بعدها در بازار مو      
بـراي  % 5ايـن مبلـغ از      . كند  بهاي فروش خالص هر كتاب فروخته شده را دريافت مي         

بعضي قراردادها حتي بـه     . كند  براي آثار پرفروش تغيير مي    % 15يا  % 12كتب علمي تا    
موماً يك يا چنـد    به عالوه، ناشر ع   . برند  نسبت افزايش حجم فروش، درصد را باال مي       

هاي    محاسبة تيراژ كتاب در قرارداد در فاصله       بر اساس پرداخت به عنوان تضمين       پيش
نويس خـود را در اختيـار         مثالً هنگامي كه مؤلف نسخه دست     (دهد    معين به مؤلف مي   

  ...)كند، و غيره  گذارد، يا موقعي كه ناشر شروع به فروش نسخه مي ناشر مي
خت، توافقات عديدة ديگري ممكـن اسـت بـين طـرفين برقـرار      بين اين دو نوع پردا 

توان از قرارداد بين بالزاك و هتزل، پولن، دوبوشـه و سـوش               به عنوان مثال مي   . شود
اين مثال نمونه بارزي است از آنچـه كـه در           .  سخن گفت  كمدي انساني براي انتشار   

                                                                                                                                        
  . نوشتة فردلويس پاته گرفته شده استالمعارف بريتانيكا ةدائراين نكته از عبارت داستان كوتاه در .  1
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 20(چاپ شده    نسخه   60000بالزاك قرار بود براي هر يك از        . گذشت  آن زمان مي  
وجهـي كـه او     ). و اين مبلغ بدي نبود    ( سانتيم دريافت كند     50،  )اي   نسخه 3000جلد  

پانزده هزار فرانك بايـستي در ابتـدا بـه    . شد  فرانك بالغ مي 30000گرفت به     بايد مي 
ولي پانزده هزار فرانك ديگر قـرار بـود بعـد    كه شد، شد،  حساب نويسنده ريخته مي 

تـازه بـالزاك مجبـور شـد     .  به او پرداخت شود، كه هرگـز نـشد           كتابها       از فروش 
بيش از پنج هزار فرانك از پانزده هزار فرانـك دوم را بـراي كـار تـصحيح بـه ناشـر        

ها اگر از حد معيني بگـذرد، هزينـة    در واقع تصحيحات مؤلف روي نمونه  : برگرداند
اش خيلـي      و بـالزاك كـسي بـود كـه در نوشـته             ... اسـت  آن به عهـدة خـود مؤلـف       

  .كرد دستكاري مي
المللـي موجـب شـده كـه          هـاي بـين     گسترش راديو، تلويزيون، عقـد توافقنامـه      

شـود   حقوق اقتباس از آثار و ترجمه آنها كه معموالً ميان نويسنده و ناشـر تقـسيم مـي                 
بنابراين قرارداد چاپ بـيش از پـيش جنبـة قـرارداد سـرمايه ـ       . اهميت زيادي پيدا كند

كند و كشورهاي بسياري هستند كه ضـرورت تـدوين قـوانين مناسـب                ميكار را پيدا    
ــه    ــار را دريافت ــوق ك ــز حق ــرارداد و ني ــن ق ــراي اي ــد ب ــم   . ان ــوز ه ــن هن ــود اي ــا وج ب

گـردد    هاي زيادي در كار است و قراردادهاي مفتضحانه زيادي منعقد مي            استفاده  سوء
فة ادبي را وسيلة آساني     بنابراين چنانچه حر  . كاري تهيه شده است      مقاطعه بر اساس كه  

  .براي ثروتمندان بدانيم، دور از احتياط خواهد بود
% 4 نسخه برسد نادرند و كمتر از   10000در فرانسه، كتابهايي كه فروش كلي آنها به         

 نـسخه از  20000نويسي كه موفق شود هـر سـال    رمان. دهند كل كتابها را تشكيل مي  
با كسر مالياتها،   (آمد حاصل از اين فروش      در. آثارش را به فروش برساند، استثناست     

در حـدود  ) زيرا حقوق مؤلف مشمول ماليات نسبي و اضافه ماليات تـصاعدي اسـت    
)  رمـان در سـال     2به طور متوسط    ( فرانك در ماه است و به قيمت كوشش زياد           800

 نـسخه   كه نانويس جو   يك رمان : مثال ديگر . اي از تأمين اجتماعي     بدون هيچ بهره  و  
   فرانـك بگيـرد، چنانچـه      10000بـرد كـه       ود را بـا ايـن اميـد نـزد ناشـر مـي             خطي خ 

آزمايي را ابتياع كند، براي كسب همين درآمد بخت بيشتري    دهم بليتهاي بخت   يك
  .خواهد داشت

يكـي از معتبرتـرين     . انجمن براي دفاع از حقوق مؤلفـان وجـود دارد         همه نوع   

2 
3 
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جامعـة  اين جامعه با    .  تأسيس شد  1838 است كه در سال      اهل ادب اين انجمنها جامعة    
در انگلستان همـة كـار      .  همكاري نزديك دارد   ناشران موسيقي  و   آهنگسازان،  مؤلفان

ــاع از  ــسندگان  را كپــي رايــتصــاحبان دف ــاوني نوي ــشنامه، جامعــة تع ــسان نماي  و نوي
معـادل امريكـايي آن   .  تأسـيس گرديـد  1884 به عهـده دارد كـه در سـال     آهنگسازان

هـايي از ايـن       جامعـه .  به وجود آمـد    1912 است كه در سال      ان امريكايي اتحادية مؤلف 
بعضي از كشورها ـ كشورهاي كمونيستي حتماً  . شوند دست در تمام كشورها پيدا مي

خواسـتهاي نويـسندگان بـيش از    . و نيز فرانسه ـ داراي سنديكاهاي نويسندگان هستند 
  .پيش متوجه تصويب اساسنامة اجتماعي است

، آن چيزي كه بيشتر به اساسنامة اجتماعي شبيه است همان طـرح صـندوق     در فرانسه 
باالخره صـندوق  . ادبيات است كه سالها مورد بحث مجلس و نويسندگان بوده است   

اما ساختار همـين    . رفت پاسخ نداد    ادبيات تأسيس شد ولي به انتظاراتي كه از آن مي         
گرفته موجب خواهـد شـد      صندوق كه بر اساس نوعي تأمين اجتماعي متقابل شكل          

تأمين هزينة آن به عهدة دولت، ناشران و . كه اين نهاد در آينده نقش مهمي ايفا كند        
  .پردازند مؤلفان است كه بخشي از حقوق خود را به صندوق مي

اي  در حال حاضر، كساني از اهل ادب كه تيراژ كتاب آنها باال نبوده، از جايزه            
آثار آنها تهيـه نگرديـده اسـت، چنانچـه بـه دنبـال شـغل                اند يا فيلمي از       مند نشده   بهره

حلهـا    ترين ايـن راه     ساده. دومي نباشند، راه چنداني براي امرار معاش در اختيار ندارند         
نگاري يا كار در يك بنگاه انتـشاراتي   بگيري است كه معموالً به شكل روزنامه        حقوق

نظام ديگري نيز وجـود دارد      . ابدي  خوان، بازبين و مشاور ادبي تبلور مي        به عنوان نمونه  
نامنـد كـه نويـسندگان را بـا قراردادهـاي             وقـت نويـسندگان مـي       كه آن را جرگه نيمه    

زند و ايـن نويـسندگان زنـدگي خـود را بـا               ميالمدت به بعضي از ناشران پيوند         طويل
عالوه بر اينها، تعداد زيادي كارهاي كوچك ادبي        . گذرانند  پرداختهاي ناشر مي   پيش
بيل اقتباس، ترجمه و تأليف كتب مستند وجود دارد كـه چنانچـه بـه متخصـصاني                 از ق 

فراتـر از ايـن     . پذيرد  كه متأسفانه هم نادرند و هم پرهزينه واگذار شود، بهتر انجام مي           
 كـه در زبـان انگليـسي        ]پـسند  ادبيات عامه [دار    بايد به زمينة گستردة ادبياتِ نان و آب       

pot-boilers)  زيبـاترينِ ايـن آثـار در       . شود، اشاره كنـيم     ميخوانده  ) رسان آثار روزي
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اين آثار زشتيهاي خاص خود را نيز . شود رمانهاي پليسي و رمانهاي پرحادثه يافت مي  
بــه خــود گرفتــه بــراي » توليــد صــنعتي«دار كــه حالــت  ادبيــات نــان و آب. داراســت

الكساندر دومـاي پـدر    توان از     آنها مي كه از ميان    » گرداندن كارخانة اين نوع ادبيات    «
اين نوع ادبيات در حـال  . سخن به ميان آورد، درآمدهاي كالني را به بار آورده است   

بـه كـار    » قاچـاق «در اينجاست كه قلمهـاي      . حاضر بيش از هر موقع ديگر رواج دارد       
كنند و يا ادبياتِ دست دومِ رمانهاي عـشقي           افتند و مطالبي را كه ديگران امضا مي         مي

پسند آنهـا را بـا اسـامي مـستعار           عامهند، رمانهايي كه بسازوبفروشهاي آثار      نويس  را مي 
رسانند و نود درصد جمعيت، عطش خواندن خود را با آنها             برق به فروش مي    و پرزرق
  .كنند رفع مي

جمـاعتي  شـويم،     رو مـي   به ين سطح جماعت ادبي رو    تر  پايينبه اين ترتيب ما با      
 اقتـصادي خـود را در       ويـژه   بـه پايگاه اجتمـاعي و     تعادل است زيرا هنوز       كه سخت بي  

دهد كـه     تنها يك كار تحليلي صبورانه به ما امكان مي        . جامعة مدرن پيدا نكرده است    
كم راههـايي   بررسي نظام پخش كتاب دست. ببريم  به داليل عميق اين عدم تعادل پي 

   .دهد را براي رفع احتمالي اين نارسايي نشان مي
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  پنجمفصل 
  

  عمل انتشار
  
  انتشار و آفرينش. 1

  كتــاب اعــم از چــاپ شــده و . انتــشار را بــا تــاريخ كتــاب يكــي دانــستنبايــد تــاريخ 
اي است كه براي تكثير اثر ادبي به منظـور            وسيلهترين    ترين و معمول    نشده، تازه   چاپ

دهد كه عمل نـشر       مثالً، نمايش نشان مي   . د دارد، ولي يگانه وسيله نيست     نشر آن وجو  
 در  .1اي كـه در آن از خـط و نوشـته خبـري نيـست، انجـام داد                   تـوان در جامعـه      را مي 

د كـه از    نبخش  روزگار ما، سينما، راديو، تلويزيون به انتشارِ سمعي و بصري قدرتي مي           
  .رود قدرت انتشار نوشتاري فراتر مي

همانـا   publicare و ريـشة التينـي آن       publier» انتـشار دادن  «پايدار واژة   معناي  
 نـصب  publicare simulacrum. اسـت » در اختيار انسانهاي ناشناس قرار دادن«مفهوم 
اي ماهيتـاً   اي در ميداني، انتشار خبر ازدواج يا در ميان گذاشـتن طـرح و نقـشه        مجسمه

ترين مورد استعمال اين واژه كه در        ميقدي. خصوصي با هر شخص آشنا يا ناآشناست      
نامة ليتره آمده، مربوط به قرن هجدهم است و در مورد اموال منقول و بـه معنـاي                   واژه

  .به كار رفته است» فروش به صورت مزايدة عمومي«
در اينجا بهتر است به مفهوم بـه مزايـدة عمـومي گذاشـتن اثـر، يعنـي كـشيدن                    

 نش به ميدان عمومي شهر و قـرار دادن آن در انظـار             عمدي و تقريباً ناگهاني راز آفري     
                                                                                                                                        

   Sociologieبـه . گنجد  مختصر نميكشد كه بررسي آن در اين نمايش مسائل خاصي را پيش مي.  1
du théâtreبـا وجـود ايـن، مـا هـر بـار كـه بـه مـسائل تـشابهي           . نيو مراجعـه كنيـد    اثر ژان دووي
  .ايم ايم، مثالهايي از نمايش آورده برخورده
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خـاطر،    در اين كار نوعي خشونتِ همراه با رضـايت        . مردم، توجه بيشتري نشان بدهيم    
تـر جلـوه      پذيرفته شده در ميان است و از آن رو در نظـر عامـه زننـده               حرمتي    نوعي بي 

 اثري كه انساني از     انتشار تجاري : كند كه با حسابگريهاي مالي نيز درآميخته است         مي
گـري اسـت و       اعماق درون خود بيرون كشيده، تا حدي در حكم تن دادن به روسپي            

  .ماند  مينمايش بدن خود در مألعامپرداز التين، پلوتوس به  به قول شاعر طنز
اما انتشار اثر، به پايـان رسـاندن آن از رهگـذر سـپردن بـه دسـت ديگـري نيـز                      

مستقل و آزاد، به عنوان مخلوق وجود داشـته            پديدةبراي آنكه اثري به عنوان      . هست
باشد بايد از خالق خود جدا بشود و سرنوشت خود را به تنهايي در ميـان انـسانها طـي                    

هاي نمـاديني از ايـن        نشانه» نمايشگاه تابلوهاي نقاشي  «و يا   » بزرگآثار  معرفي  «كند،  
زنـد، از     به آن دسـت نمـي     گذارد، ديگر     تابلويي را كه نقاش به نمايش مي      : اند  جدايي

شويد و با آويختن آن به ديـوار نمايـشگاه تولـدش را      قيمومت مخلوق خود دست مي    
  .كند اعالم مي

ايـن خـشونت خـالق، همـان خـشونت          . گيـرد    تولدي انجام مـي    راستي  بهآري  
باز شدن دريچه و جدا شدن دردناك از يك سو و بـه دنيـا           : آفريننده در زايمان است   

تـوان   در مثَل مناقشه نيـست و مـي  . زه و مستقل و آزاد از سوي ديگر       آوردن موجود تا  
بخـشد، او عامـل       ماما نيست كـه بـه طفـل حيـات مـي           : نقش ناشر را به ماما تشبيه كرد      

اي  دهد ولي بدون دخالت او نطفه اي از گوشت بدن خود را نمي باروري نيست و تكه   
  .كند ا نميكه بسته شده و تا پاي خلقت پيش رفته، موجوديت پيد

هـاي بـسيار ديگـري        كار نـشر جنبـه    . اين فقط جنبة اساسي كاركرد ناشر است      
دارد و براي آنكه تشبيه ما كامل بشود، الزم است كـه مامـاي مـا نقـش مـشاور را در                      

دخالـت  ) حتي در سـقط جنـين     (دوران حاملگي بازي كند، در مرگ و زندگي نوزاد          
، او را تعلـيم بدهـد، بـرايش خيـاطي كنـد،         گيـرد   داشته باشد، بهداشت او را به عهـده       

  .اي بفروشد او را مانند برده... زندگي او را جهت بدهد و 
  
  تاريخچة نشر. 2

اما از ديربـاز، بـراي تكثيـر سـخن          . در تاريخ نهادهاي ادبي، ناشر شخصيتي تازه است       
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مكتــوب و پخــش آثــار، راههــايي وجــود داشــته و اغلــب خــود مؤلــف بــه ايــن كــار 
قرائت آثار در حضور جمـع يكـي از راههـاي رايـج نـشر در قـديم         . ه است پرداخت  مي

ين راهها براي آزمـودن اثـر در        تر  آسانبوده است و حتي بعد از اختراع چاپ يكي از           
انگيزتـرين مـورد    شگفت. شود شده و هنوز هم مي   يك جمع محدود به كار گرفته مي      

هـاي ژاپنـي      ف روزنامـه   باشد كه همـان سـلَ      يوميوريپخش توسط مؤلف شايد مورد      
كرد و سپس شخـصاً بـا خوانـدن           مؤلف پس از نوشتن مطالب آنها را چاپ مي        : است
  .رسانيد هاي اصليشان با صداي بلند، آنها را به فروش مي تكه

انـد    با وجود اين، باز هم از همان دوران بسيار قديم، متخصصاني وجود داشـته             
گرد بودند كه به فـروش شـفاهي          ان دوره گوي  ابتدا قصه . پرداختند  كه به كار پخش مي    

زدند و هنوز هم در بسياري از كـشورها ايـن             آثار اغلب سنتي و گاهي بديع دست مي       
اين روش بدون هيچ شكي نـوعي انتـشار بـوده كـه البتـه محـدوديت         . كنند  كار را مي  
  .1داشته است

بـه  اي نيفتـاد، كتـاب هـم در ابتـدا             تا قبل از پيدايش كتاب هـيچ اتفـاق جـدي          
در آتـن، از همـان قـرن پـنجم و در رم در دورة كالسـيك                 . ي بود خطصورت نسخه   

 وجــود داشــت و كــارگزاران در ايــن كارگاههــا (scriptoria) كارگاههــاي نگــارش
سـپس رونوشـتها در     . كردنـد   نويسندگاني را براي رونويسي نسخ خطي اسـتخدام مـي         

صـنعت و تجـارت   پـس  . شـد  يهاي حقيقي در معرض فروش گذاشـته مـي       فروش  كتاب
 هرگـز از  ) كه بسيار نادرند  (ها    نوشته  اين قبيل دست  » تيراژ«باالترين  . كتاب وجود داشت  

جالـب اسـت    . گرفـت   كرد، اما فكر چاپ شكل و قوت مي         صد نسخه تجاوز نمي    چند
اند كـه بـه معنـاي          استفاده كرده  edereبدانيم كه روميها براي اين مفهوم از ريشة فعل          

قرن  اين معنا تا زمان ويرژيل و اُويد ادامه يافت ولي نيم        : است» زاييدنبه دنيا آوردن،    «
در مقـام  ) libelli editione digni (انتـشار شايـستة كتـاب   بعد، پلين هنگام صـحبت از  

                                                                                                                                        
گردد نه به منطقة توزيع كه ممكن بود وسيع هم باشد و              محدوديت به شكل اثر توزيع شده برمي      .  1

فروشـي و يـا كتابخانـه          فروش كتاب چاپ شده فراتر برود زيرا كه كتاب نياز به كتـاب             از حد منطقه  
  .گو گوشة ميدان ده نيز كافي است  در حالي كه براي قصهدارد،



 شناسي ادبيات جامعه      68

 

  .پردازد ناشر مدرن به داوري مي
ابزارهـاي  .  كه متداول و معمول است، فكر بر ابـزار فنـي تقـدم دارد              طور  همان

، بيشتر تأكيد بر انتشار اثر        با پيدايش چاپخانه  . ه قرن بعد ساخته شدند    فني چاپ چهارد  
توان گفـت كـه       از اين جهت، مي   . در اختيار همگان گذاشتن آن بود تا بر چاپ        يعني  

بايـد اضـافه    . بـود ) رفـرم (كننده دوران اصـالحات       انتشار تورات يكي از عوامل تعيين     
زبان عاميانه بـه تقويـت نـشر فنـي كمـك             ناشي از استعمال     شناختي  زبانكنيم كه نشر    

 خود هم كار چاپ را به عهده داشتند و هم كار مامـا يعنـي    چياناما نخستين چاپ  . كرد
به ايـن ترتيـب     . و گزينش آنها جنبة آفرينشگرانه داشت     سليقه  . دادند  ناشر را انجام مي   

 آنـان را    شوسر، گُوور، ليدگِيت، مالوري و سايرين، مؤلفان قديمي كه كاگستُن آثـار           
در رديف نخستين مؤلفان انتشار داد تجديد حيـات ادبـي خـود را مـديون او هـستند،                   

  .شود نوشتة آنها احتماالً تجديد نمي حياتي كه با دست
و پرمـشتري آنهـا     » كـاربردي « كـه كتابهـاي فـراوانِ        طور  همانچيها،  اولين چاپ 

اي كـه در       شـواليه  از طـرف ديگـر، كتابهـاي      . انـد   گـر هـم بـوده       دهد، معاملـه    نشان مي 
محيطهاي اشرافي از فروش آسان و مطمئن برخوردار بودند در ميـان كارهـاي چـاپيِ                

ورد در خيابان فليت     كين دو   جانشين او وين  . محبوب و برگزيدة كاگستن قرار داشتند     
يهاي مـدرن   فروشـ   كتـاب كنـد كـه يكـي از اولـين            فروشي بـاز مـي      اي براي تك    مغازه

  .انگلستان بود
ن قرن پانزدهم، شركتهاي بازرگاني بسيار بزرگي مانند شركت آنتون كُبورژه        در پايا 
 مغـازه و تعـدادي عامـل فـروش در شـهرهاي      16دار نورنبرگي، كـه مالـك      چاپخانه

در قرن  . اصلي كشورهاي مسيحي بود و يا شركت آلتومانوزيو در ونيز وجود داشت           
لند از خانـدان پالنـتن و الزِويـر نـام     شانزدهم، در فرانسه بايد از خاندان اِستيِن و در ه   

در اغلـب   . 1كشور هلند تا قرن هجده به عنوان بازار جهاني كتاب نقـش داشـت             . برد
 فعاليت آنها بيشتر به داليل سياسي    كه نادار  ها و انجمنهاي چاپخانه     كشورها، اتحاديه 

  .تا تجاري تابع مقررات بسيار سخت بود، وجود داشت

                                                                                                                                        
» اند  فروشان هلندي در سال يك ميليون درآمد دارند چرا كه فرانسويها ذهن خالق داشته               كتاب«.  1

  ).Mélanges littérairesولتر، (
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ران توانمندي كه پيچيدگي روزافـزون صـنعت چـاپ،          دا  با وجود اين چاپخانه   
فروشـي محـصوالت      آنها را سخت گرفتار كرده بود، ناچـار شـدند خيلـي زود خـرده              

خود را به متخصصان واگذار كنند و همه يا بخشي از كار تجاري خويش را بـه آنهـا                   
  بود كـه در نيمة دوم قرن شانزدهم. به صحنه آمدند  ان  فروش  كتابترتيب  به اين   . بسپارند

 بردار يا كتابدار به عنوان فروشـنده كتـاب          در فرانسه ديگر به رونويس     فروش  كتابواژة  
 ). معناي كتابدار را نيز حفظ كـرده اسـت  فروش كتابواژة انگليسي   (گرديد    اطالق نمي 

 )buchhandler, bookseller (فـروش  كتابنزديك همين زمان در انگلستان و در آلمان 
ي خيلي روشـن    فروش  كتابداري و     البته مرز بين دو حرفه چاپخانه     . پا به عرصه گذارد   

 را در   فروش  كتاب در فرانسه چاپچي و      1618اي سلطنتي سال      هاي حرفه   نبود و پروانه  
تا پايان قرن هجدهم مشكل بتوان گفت كـدام يـك از ايـن دو               . داد  يك رده قرار مي   

گذاري   دام يك خطر سرمايه   نفر مسئوليت اخالقي و مالي چاپ را به عهده داشته و ك           
تـا  . داده اسـت    شده پاسـخ مـي      پذيرفته و به دعواهايي كه احياناً عليه اثر اقامه مي           را مي 

دار بـود، لكـن بـيش از          آن موقع به طور معمول، اين نقش پردردسر به عهده چاپخانـه           
در ابتـداي قـرن نـوزدهم، قـوانين     . شـد   هم به ميان كـشيده مـي     فروش  كتابپيش پاي   

 معادل مديرمسئول فرضي روزنامه در فرانسه ـ براي هـر     ـ ناشر مسئولوني با تعيين ناپلئ
  .كند انتشاراتي، دعوا را به نفع شخص ثالث حل مي

كارفرمـا بـا    : در اين تاريخ، نيم قرن بود كه شخصيت ناشر وجـود داشـت            ولي  
سـت   به كار تجـاري، ابتكـار نـشر را بـه د            فروش  كتابگماردن چاپچي به كار فني و       

كـرد، بـا مؤلـف و         گرفت، ميزان توليد كتـاب را برحـسب تقاضـاي بـازار تنظـيم مـي               
شد و به طور كلي كارهاي پراكنده انتشار را با            نمايندگيهاي مختلف وارد مذاكره مي    
داري   به عبـارت ديگـر اسـتثمار سـرمايه        . ساخت  سياست عمومي مؤسسه هماهنگ مي    

  .گرفت پا را مي جاي استثمار خرده
. شكوفايي اقتصادي، سياسي و فرهنگي بـورژوازي اسـت        جايي نتيجه     هاين جاب 

 كـه ديـديم، در ايـن هنگـام اسـت كـه ادبيـات از حالـت امتيـاز انحـصاريِ                 طور  همان
جمعيـت  : طلبـد   بورژوازي شكوفا ادبيات خاص خود را مـي       . شود  سوادان خارج مي    با
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هايش نيز انقالبـي رخ      يابد در حالي كه در ذوق و سليقه          افزايش كمي مي   خوان  كتاب
رمانهاي رئاليستي يا احساساتي، اشعار ماقبـل رمانتيـك و رمانتيـك بـه آثـار                : دهد  مي

 اري در آنها مستلزم ايجـاد نظـام       ذگ  شوند و سرمايه    پرتيراژ و با توزيع گسترده تبديل مي      
هـاي فعاليـت صـنعتي و تجـارتي،      اقتصادي ـ مالي توانمندي است كه در سـاير شـاخه   

  .ود را نشان داده است خكارايي
، 1740انتشار كتاب پامال اثر ريچاردسن الگـوي آغـازين رمـان انگليـسي، در سـال                 

ريچاردسن . داري در عرصة چاپ است      مثال بسيار خوبي براي ايجاد شركت سرمايه      
دو تـن   . بـود فروشان    كتابدار رسمي دولت انگليس و رئيس اتحادية          نوعي چاپخانه 

اي از    ن به نامهاي ريوينگتون و ُازبورن براي انتـشار مجموعـه          از همكاران وي در لند    
بـراي خانمهـاي بـورژوا بـا وي شـريك           » منـشي عـالي   «هاي نمونه از نوع كتاب        نامه

قلـم بـود بايـد خـود مـتن ايـن مجموعـه را فـراهم                  بـه  ريچاردسن، كـه دسـت    . شدند
سن با تكيه به ايـن  نبوغ ريچارد. اين كار نمونة بارز انتشارات كاربردي بود     . آورد  مي

 را بـه نگـارش درآورد       پـامال ايِ    اي از تغييرات، رمان مكاتبه      تجربه و در پي مجموعه    
  .»زاده شد«كه با ابتكار غيرادبي گروهي از صاحبان صنايع و بازرگانان كتاب 

  : نيـز بـه همـين ترتيـب تأسـيس شـدند           بعضي از بنگاههـاي انتـشاراتي كنـوني،         
. گيري رمانتيسم انگليـسي همـراه بـود         رفت كارش با اوج   از جمله جان موراي كه پيش     

اما از دل صنعت چاپ ناشران بسياري بيرون آمدند ماننـد پلـون در فرانـسه؛ در حـالي      
افـزون بـر    . انـد   ي كار خود را آغاز كرده     فروش  كتابكه بنگاههاي ديگر مانند اَشِت با       

  . ناشر وجود داردفروش كتاباين هنوز هم چاپچيِ ناشر و 
 در فرانسه، دستخوش تحـولي      ويژه  به طول نيمه اول قرن بيستم كار انتشاراتي،         در

در بسياري از ناشـران،  . ها همراه بود    داري و اعتالي توده     ديگر شد كه با انحطاط سرمايه     
 عقب نشستند و كار را       برداري تجاري به معني خاص كلمه،       هاي فزايندة بهره     هزينه برابر

هنوز مـشكل بتـوان گفـت كـه         .  اَشت يا شه واگذار كردند     به شركتهاي تخصصي مانند   
  .اين واگذاري بر تحول بعدي كار انتشاراتي چه تأثيري خواهد داشت

  
  كار انتشارات. 3

تـوان آن را در سـه كلمـه           چنانچه كار انتشارات را به عمليات مادي محدود كنيم، مي         
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د و از آنجا كه هر اين سه عمل با هم ربط دارن      . پخش،  ساخت،  گزينش: خالصه كرد 
سـازد، ايـن      كدام به دو عمل ديگر بستگي دارد و در عين حال آن دو را مشروط مـي                

  .سازند سه عمل چرخة كار نشر را مي
سه بخش اساسي در يك بنگاه انتشاراتي به ترتيب سه عمـل بـاال را بـر عهـده                   

بخـش را  ناشر خود، عمل اين سـه  . كميتة ادبي، دفتر ساخت و بخش بازرگاني  :دارند
حتـي  . گيـرد   بخـشد و مـسئوليتش را بـه عهـده مـي             كند و به آن معنا مـي        هماهنگ مي 

موقعي كه ناشر فرد خاصي نيـست و سياسـت بنگـاه نـشر را شـوراي مـديريت تعيـين                     
كند بايد فرد معيني ـ رئيس، مشاور، يا مدير ـ وجود داشته باشد كه بـه عمـل نـشر       مي

  . كه الزمه كار نشر استبخشد ناپذيري مي جنبة شخصي و تقسيم
تواند حتي موقعي كه نقشهاي مختلف فني اعم از گزينش و ساخت و               ناشر مي 

آنچـه كـه اهميـت      . كند، همچنان ناشر بـاقي بمانـد        پخش را به متخصصان واگذار مي     
 مـسئله . اساسي دارد اين است كه مسئوليت معنوي و تجاري مجموعـه را حفـظ كنـد               

ده فردي حيات جمعـي ببخـشد و هـر يـك از نقـشهاي               يگانه نشر اين است كه به پدي      
  .گفته با نوع خاصي از روابط بين فرد و جمع انطباق دارد فنيِ پيش

در ذهـن خـود تـصويري از        ) يا نماينـدة او   (گزينش مستلزم اين است كه ناشر       
شـود    هايي كـه بـه او سـپرده مـي           خوانندگان احتمالي ترسيم كند و از ميان انبوه نوشته        

ايـن تـصور ذهنـي      . داند، برگزينـد     مي تر  مناسبراي مصرف اين خوانندگان     آنچه را ب  
از يـك طـرف حـاوي داوري واقعـي دربـارة خواسـت       : حالتي دوگانه و متـضاد دارد   

، از طـرف ديگـر حـاوي        خريـد خوانندگان احتمالي و نوع كتابي است كه او خواهد          
لبته ايـن قـضاوت   ، ابايد بخردقضاوت ارزشي دربارة آن چيزي است كه اين جمعيت          

اي كـه عمـل نـشر بـراي آن انجـام       با توجه به نظام زيباشناختي ـ اخالقي گروه انساني 
كه در مورد هـر كتـاب دو پرسـش زيـر مطـرح      از اينجاست . گيرد شود، شكل مي    مي
آيا كتابِ مورد نظر    : توان به آن پاسخ داد      حل نامطمئن نمي    شود كه جز با يك راه       مي

  اين كتاب، كتاب مناسبي است؟ رسد؟ آيا به فروش مي
گونه كه خـود    هاي مؤلفان و خواستهاي خوانندگان آن       ناشر مدرن كه در ميان نوشته     
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دهنـدة    كند، گرفتار آمده است به بازي نقش منفعلِ آشتي          آنها را در ذهن مجسم مي     
كوشد تا به نام خواننـده بـر نويـسنده و بـه نـام                 مي. كند  نويسنده و خواننده اكتفا نمي    

بر خواننده تأثير بگذارد و در يك كلمه خوانندگان و نويسندگاني متناسب            ويسنده  ن
  .با هم براي خود دست و پا كند

در واقع او با وجود     . »دار  دنباله«كمال مطلوب ناشر اين است كه مؤلفي پيدا كند          
سـپارد و نـه نيـاز         چنين شخصي نه سرنوشت خود را به دست حوادث و اتفاقات مـي            

. هاي معرفي نويسنده را بـه مـردم بـه دوش بكـشد         ند بيش از يك بار هزينه     ك  پيدا مي 
اي، از او خواسـت كـه         هيچ واهمـه    توان، بي    نويسنده به اثبات رسيد مي     كاراييوقتي  

وقتـي بـا امـضاي قـرارداد        مؤلـف   . طبق الگوي آزمايش شده خود به كار ادامه دهد        
همين جرگـه   . شود  او مي » جرگة«درازمدت، با ناشر پيوند برقرار كرد آن وقت جزء          

است كه نقش شاهد اجتماعي را بازي كرده، طرز و سبك كـار بنگـاه انتـشاراتي را                  
ژان (يا يكي از مشاورانش     ) ژوليار(معموالً شخصيتي مانند خود ناشر      . دارد  معلوم مي 

اين جرگه با توجه به     . كند  بر اين جرگه نظارت مي    ) پالن در بنگاه انتشاراتي گاليمار    
دسـت بـه    ) هـستند » نويـسندگان خـودي   «كه اغلب   (اي     حرفه خوان  كتابگروههاي  

زند و حتي نويسندگان جديدي را كه مايل باشند با آثارشـان بـه جرگـه                  گزينش مي 
  .كند بپيوندند دست به سر مي

از طرف ديگـر، ناشـر بـا بـرانگيختن عـاداتي در بـين مـردم بـر آنـان تـأثير                 
 بـه صـورت رعايـت مـد، فخرفروشـي           ايـن عـادات ممكـن اسـت       . گـذارد   مي

باختگيهاي گذرا به شخصيت يـك        يا حتي به شكل شيفتگيها و دل      ) اسنوبيسم(
دارتـر بـوده و وفـاداري بـه شـيوة              ممكن اسـت ريـشه     اينكهنويسنده درآيد، يا    

تـرين و    ييكـي از قـديم    . تفكر، سبك نگارش، و نوع اثر خاصي را بيـان كنـد           
گر هـم بـه تمـامي موجـب آن نـشده باشـد،              بارزترين عادات ادبي كه ناشري ا     

  .1بود» گرايي بايرون«آگاهانه آن را رواج داده، 

                                                                                                                                        
 اثر بـايرون رواج     زيارت چايلد هارولد  گرايي مدي بود كه با انتشار دو سرود اول منظومة             بايرون.  1

ها به تقاضاي ناشر آن جان موراي طوري به دقت تنظـيم شـده بـود كـه بـه نيـاز                  اين سرود  .يافت
ر بعد از رواج اين مد بايرون ديگر نتوانست خـود را از آن دو            . داد  خوانندگان رمانتيك پاسخ مي   

كرد كه به همان طريق بنويسد و به اين توافق دست يافت كه اشـعار   موراي او را تشويق مي   . كند
  .اين شاعر، اگر طبق عادات مردم هارولد سروده نشود هرگز به چاپ نرسد



 73      عمل انتشار

 

كه سود بسيار به همراه دارد چاپ مجموعة تخصصي با مـديريت            روش ديگري   
دهـد تـا      اين مجموعه از يك سـو امكـان مـي         . و موضوع واحد و شكل يكسان است      

سـت، سـوق داده شـوند؛ از      مؤلفان به طرف انواع توليدي كـه فـروش آنهـا حتمـي ا             
گــويي بــه تقاضــايي كــامالً مــشخص و معــين و دائمــي را ميــسر  ســوي ديگــر پاســخ

 انتشارات اَشت   زندگيهاي روزمره  انتشارات گاليمار يا     باخته  رنگمجموعة  . سازد  مي
تـوان پـا را از ايـن فراتـر گذاشـت و جمـع        حتي مـي  . نمونة گويايي از اين نوع است     

ازماندهي كرد تـا بهتـر بـشود آن را در اختيـار گرفـت و                خوانندگان را مشخص و س    
اين كـار  . ميان اين جمع و گروه نويسندگان پيوندهايي تقريباً شخصي برقرار ساخت   

اي كه ويژگيهـاي بـسيار مشخـصي دارنـد، ماننـد              به طور معمول در مورد انواع ادبي      
شـود و از       و غيـره اجـرا مـي       داسـتانهاي هولنـاك   گوييهاي علمي،    رمان پليسي، پيش  

در ايـن   . گيـرد   هاي ارتبـاطي انجـام مـي        طريق مجالت تخصصي، باشگاهها، خبرنامه    
آيـد    شناسي خاصي براي هر يك از اين انواع ادبي به وجود مي             حال آموزه و زيبايي   

شـوند كـه      خاصي برخـوردار مـي    » اصول آيينيِ «و جمع خوانندگان و نويسندگان از       
  .1ي استپاي نشان هر گونه آگاهي جمعي تازه

دهـد مـستلزم دو       آيد كه هر گزينشي كه ناشر انجـام مـي           از اين امر چنين برمي    
گزينش به نام آن و براي آن صـورت           كه كار  خوانندگاني فرضي نخست  : وجه است 

توانند نيازهـاي ايـن خواننـدگان را      كه ميگزيني از نويسندگاني نمونهگيرد و دوم     مي
اي بـين ايـن دو گـروه پيـشاپيش            ون دايـره بـسته    بازي ادبي ناشـر در در     . بازتاب دهند 

  .گيرد مشخص شده، انجام مي
از همـان ابتـداي بررسـي مقـدماتي كـارِ           . ساخت اثربخشي از اين بـازي اسـت       

قيمتـي   شرايط ساخت كتاب زيبا و گـران . »خوانندگان را در نظر داشت    «ساخت، بايد   
قيمتـي كـه     مولي ارزان شود يا كتاب مع     دارِ كتاب چاپ مي    صد مجموعه  كه براي چند  

نـوع كاغـذ، قطـع، شـيوة        : كنـد    تفـاوت مـي    كلـي   بـه رسـد     براي عمـوم بـه چـاپ مـي        
، ...)انتخـاب حـروف، توجيـه ايـن انتخـاب، تعـداد صـفحات و غيـره                  (چينـي     حروف

                                                                                                                                        
 كـه هـر دو را يـك    ميـستر ماگـازين   و فيكـسيون توان دو نمونه بارز را در مجالت    در فرانسه مي  .  1

هـا را     هاكلويت طرفداران سـفرنامه     در انگلستان انجمن قديمي   .  مالحظه كرد  كند،  ناشر چاپ مي  
  .پردازد كند و به تشويق چنين انتشاراتي مي جذب مي
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از ايـن رو،    . طرحها و تصاوير، جلد و به ويژه تعداد نسخ، همه و همـه متفـاوت اسـت                
. خواهد نشان بدهد، محاسـبه كنـد        را كه مي  » ستيضرب ش «ناشر بايد تمام مراحل آن      

كتابي كه با اين    .  انجام داده باشد   ددر واقع اين محاسبه را در همان مرحله گزينش باي         
يا آن كيفيت، براي فالن يا بهمان خواننـدگان انتخـاب شـده، بايـد ويژگيهـاي مـادي                 

  .كامالً مشخصي را داشته باشد
چنانچه تيراژ خيلي پايين باشـد،      . تر است  از همه مهم  در بين اين ويژگيها مسلماً تيراژ       

نـويس، حروفچينـي،    سـازي دسـت   قرائـت و آمـاده    (هاي ثابت سـاخت كتـاب         هزينه
هاسـت بـه      تـر از سـاير هزينـه        كه به مراتب سنگين   ) بندي، ليتوگرافي   تصحيح، صفحه 

م بـرد كـه بـي      شود و قيمت آن را چنان باال مـي          تعداد ناكافي نسخ كتاب سرشكن مي     
چنانچـه تيـراژ    . رود كه از حد توان خريد خوانندگان احتماليش خارج باشـد            آن مي 

دهد و به فروش نـرفتن همـه          خيلي باال باشد، ميزان عرضه را بيش از حد افزايش مي          
آورد، زيرا صنعت كتاب يكـي از نـادرترين صـنايعي             نسخ به يقين خسارت وارد مي     

وش نرفته كمتر از بهاي مواد اوليـة آن         است كه در آن بهاي توليدات ساخته شدة فر        
  .1است

در مورد ساير ويژگيهاي كتاب، نه فقط تعـداد خواننـدگان فرضـي، بلكـه ماهيـت                 
كـاربرد  .  آنان نيز بايد به محاسبه درآيد      يشناس  روان ويژه  بهآنان، نيازهاي كاركردي و     

 ايـن نـوع روي      در انتخاب . روي جلد مصور اخيراً از امريكا به فرانسه منتقل شده است          
هاي مختلفي را كه مشتري احتمالي را به خريـد كتـاب تـشويق       »انگيزه«جلد، ناشر بايد    

در واقع اگر تصوير روي جلد خوب انتخاب شود، بايد الگوي           . كند، در نظر بگيرد     مي
اي باشـد كـه ناشـر     شـناختي  خوب نقد ادبي و بيانِ تصويريِ تحليل زيباشـناختي ـ روان  

  .2ب در سر داشته استهنگام گزينش كتا
                                                                                                                                        

 هزار نسخه به چاپ برسد سودآور نيست و دست كـم بايـد              6 يا   5اثر ادبي معمولي اگر كمتر از       .  1
  . نسخه آن به فروش برسد تا ناشر زيان نكند2000

در بانديدك روكش جلد بايـد گفـت كـه          . خاب عنوان براي فروش كتاب نقش اساسي دارد       انت.  2
تـر    القاعده نوار بايد عنـوان كتـاب را برجـسته           علي. در فرانسه وسيلة تبليغاتي بسيار متداولي است      

راه ديگـري وجـود دارد كـه        . ي خوانـدن كتـاب بپـردازد        »انگيزشـها «كند يا مستقيماً به يكـي از        
تر ولي به همان اندازه مؤثر است و آن ارائه تحليلـي از كتـاب در پـشت آن يـا روي                 روشنفكرانه
  .است» كتاب دوستان«برگردانهاي جلد آن براي  يكي از لب
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ها كـه قطـع و تيـراژ مطلـوب آنهـا يـك بـار بـراي                    در اينجا به امتيازات مجموعه    
  .بريم اند، پي مي هميشه بررسي شده

در ايـن  . روشن است كه بـراي ناشـر سـاخت كتـاب ادامـه گـزينش آن اسـت              
او با تصميمات مـادي خـود و بـا          . كند  مرحله قضاوت ناشر در مورد اثر شكل پيدا مي        

سازد كه از ابتدا سعي داشت بـين نويـسندگاني كـه              بزارهاي فني تعادلي را برقرار مي     ا
كند و خوانندگاني كه آنان را مفروض دارد و يا بـه وجودشـان                آثارشان را عرضه مي   

  .آورد، برقرار كند مي
بگـذريم  .  پخش به معناي اخص كلمه، يعني به طور كلي فروش          مسئلهماند    مي

در واقع بـراي آنكـه پديـده ادبـي          . شوند  د كه رايگان توزيع مي    كه كتابهايي هم هستن   
گفت واداشـتن آدم كـامالً    بايرون روزي مي . كامل باشد فروش تا حدي ناگزير است      

گيـرد   اراده انجام مـي     حركتي كه نه بي   (ناشناسي به اينكه پولي از جيبش بيرون بياورد         
 واقعي نويسنده آن كتاب و نشان       و كتابي بخرد، در حكم تأييد     ) اعتنايي  و نه از سر بي    
  .قدرت اوست

تـرين بخـش كـار انتـشارات           توزيع حـساس   مسئلهداري،    در كشورهاي سرمايه  
است و همه چيز متوجه آن است، درست مثل نمايشي كه تمامي حـواس تماشـاچيان                

موفقيت يـا شكـست انتـشارات در مرحلـة پخـش نهفتـه              . كند  را متوجه نتيجة خود مي    
  .1بلعد هاي توزيع بيش از نيمي از بهاي فروش را مي كتاب هزينهدر بودجة . است

گيرد و آن هم پيدا كردن خواننـدگان           دشوار قرار مي   مسئله يك   در برابر ناشر  
فرضي و دستيابي واقعي به آنان است، او براي جذب خوانندگاني كه از ابتـداي كـار                 

 از فنون تبليغاتي متوسل     دارد يا به فكر پرورششان است، به برخي         آنان را مفروض مي   
  .شود مي

شناسي است كـه در بـسياري         ترين و نخستين فن، ثبت كتاب در فهرست كتاب          ساده
                                                                                                                                        

اي وجـود دارد كـه بـراي     ، فرمولهاي پيچيـده (Monographie de l’édition) نگاري چاپ تكدر .  1
به طور خالصه بايد بهاي تمام شـده هـر          . ودش  تعيين بهاي عمومي فروش كتاب به كار گرفته مي        

 تغييـر پيـدا كنـد ضـرب         5 تا   3جلد را در موقع خروج از چاپخانه در ضريبي كه ممكن است از              
  .كرد تا بهاي فروش به دست آيد
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 كــه نــشرية هفتگــي انجمــن شناســي فرانــسه كتــاب مــثالً (از كــشورها وجــود دارد 
 ها و كتابـدارها از انتـشار      فروشـ   كتـاب در اين نـشريه اسـت كـه         ). يهاستفروش  كتاب

توان با يـك اقـدام        اين تبليغ همگاني و غيرشخصي را مي      . كنند  يكتاب اطالع پيدا م   
اي از كتاب به كساني است كـه بـه            شخصي تقويت كرد و آن هم اهداي نسخ نمونه        

ها، آگهي ديواري     آگهي در روزنامه  (تبليغ تجاري از نوع معمولي آن       . روند  سفر مي 
ايـن نـوع تبليـغ    . دهد ر ميمستقيماً خوانندگان را تحت تأثير قرا   ) يا عرضه در ويترين   

گيرد، چه در ايـن كـشور         در فرانسه و انگلستان كمتر از مثالً اياالت متحده انجام مي          
 ماننـد هـر كـاالي تجـاري ديگـر           با در نظـر گـرفتن تغييـرات الزم        عرضة كتاب هم    

  .1پذيرد صورت مي
دهـد و   يغاتي اين است كه عامه مردم را خطاب قرار مـي   لعيب فنون معمولي تب   

 نفـري كـه تحـت تـأثير تبليغـات           1000از هر   :  خوانندگاني را كه ناشر در نظر دارد       نه
 نفر به خريد كتاب عالقه نـشان بدهنـد، در           20 يا   10گيرند، شايد      يبراي كتاب قرار م   

حالي كه هر هزار نفر ممكن است به خريد صابون يا نوع خاصي از نوشيدني يا لوازم                 
 نفـري را كـه      20 يـا    10بليغ مؤثر باشد بايـد همـان        براي آنكه ت  . خانگي تشويق بشوند  

. ممكن است تبليغ هر قدر هـم نـاچيز بـر آنهـا تـأثير بگـذارد، مركـز توجـه قـرار داد                       
توانند صد نفر باشند يا دو نفر و          اين است كه اين اشخاص مي     متأسفانه مشكل كار در     

محـدود  ه ويژگـي    ما ب . كند  تازه از طرف ديگر اين تعداد در مورد هر كتاب تغيير مي           
بدين جهت است كه برخـي ناشـران        . گرديم   عمل انتشار باز مي    شخصي بودن  و   بودن

  مقـاالت امـضادار را در      خصوص  بهاستفاده از ابزارهاي تبليغي غيرهمگاني و شخصي و         
  .دانند نشريات ارجح مي
كـه در روزنامـه بـه اخبـار ادبـي      (» خبرنگـار ادبـي   «اي ممكن اسـت كـار         چنين مقاله 

يا منتقدي باشد كه خوانندگاني خـاص خـود دارد كـه بـه دنبـال كـردن                  ) ردازدپ  مي
با هر جلد،   : هديه به مطبوعات مورد توجه خاص است      . اند  رهنمودهاي او خو گرفته   

بـه  » لطفـاً ضـميمه شـود   «كه به امـضاي مؤلـف رسـيده، يـك بـرگ نوشـته بـا ذكـر                 

                                                                                                                                        
بهاي توليد را به خود     % 10 آمده است كه براي ناشر امريكايي، تبليغات         المعارف بريتانيا ةدائردر  .  1

  .است% 3و در آلمان % 6اين رقم در انگلستان . دهد اختصاص مي
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) آميـز   لبتـه سـتايش   و ا (شود كه در مجموع يك الگوي مناسب          مطبوعات ارسال مي  
هاي دست دوم عين همين نامه را به چـاپ   بسيار از روزنامه  . براي معرفي كتاب است   

تـر   نهايت جالب   كار بي . كنند  رسانند و فقط امضاي خودشان را زير آن اضافه مي           مي
اي است كه مشتريانش با خوانندگان فرضي كتاب          مقالة منتقدي معروف در روزنامه    

برنـد   اشران هر گونه وسيله را براي دستيابي به چنين نقدي به كار مـي   ن. تقريباً برابرند 
: »معرفي كنـد  «زيرا پركارترين منقدان هم قادر نيست بيش از دويست اثر را در سال              

چنانچه نقد بـه ضـرر      .  دارد دربربخش فعاليتهاي مطبوعاتي همواره ضايعات بسياري       
شهرت .  از كتاب صحبت بشود    مهم آن است كه   : كتاب هم تمام شود اهميتي ندارد     

  كـردن كتـاب   » بـدنام «. قدر سودآور است كه شـهرت مثبـت     منفي براي كتاب همان   
  .بسا فروش باال و سود زياد در پي داشته باشد  چه

العاده مؤثر    هاي خود، نوعي نقد فوق      تلويزيون، با پخش مستقيم و شخصي برنامه      
 سـخن   خـويش  بـا خواننـدگان      گيرد كه در آن مؤلـف خـود، رودررو،          را به كار مي   

ديده شده كه در همان ساعات اوليه پس از مـصاحبه بـا نويـسنده، فـروش                 . گويد  مي
  .رود كتاب او به حد چشمگيري باال مي

. پردازنـد  به فنون تبليغاتي باال بايد فنوني را اضافه كرد كه به انتخـاب كتـاب مـي       
 يـا دو رأي در چنـين جـايزة        مثًال انتخاب بهترين كتاب ماه يا برنده جايزه ادبي يـك          

اي است كـه ذكـر آن روي بانـد يـدك روكـش جلـد كتـاب                    مشهوري برگ برنده  
  .شود فراموش نمي

توان آن را به كـار گرفـت زيـرا حكـم              تر مي  روش ديگري نيز هست كه مشكل     
بـه   يـا مجلـه، يـا         شمشير دولبه را دارد و آن عبارت است از انتشار كتاب در روزنامه            

كـه در   » بسيار ظريفي  «مسئله.  به صورت قطعات منتخب و يا خالصه        و يا  طور كامل 
آنكه بـه تـازه بـودن اثـر           اينجا وجود دارد آن است كه توجه خواننده جلب بشود بي          

  .1آسيبي وارد آيد
اي اسـت كـه در ميـان      هدف اين فنون تبليغاتي دستيابي به خواننـدگان فرضـي         

 آن اسـت كـه ايـن خواننـدگان يـك بـار              مسلماً كمال مطلوب  . اند  پراكندهانبوه مردم   
انجمنهاي كتـاب  . براي هميشه مشخص و مجتمع شوند و به همين صورت باقي بمانند           

                                                                                                                                        
آميــز انتــشار مقــدماتي، مــورد مــاژور تامپــسون اســت كــه از چــاپ در  يكــي از مــوارد موفقيــت.  1

intervalles irréguliersبهره جست فيگارو  در روزنامه .  
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» سفارشـي «در خدمت همين كار هستند زيرا در واقع هدف آنها اين است كه كتـاب                
از آنجا كه اين باشگاهها خوانندة احتمالي را        . را جايگزين كتاب حاضر و آماده كنند      

 گرفته و كـارت عـضويت بـرايش صـادر كـرده و دسـت و پـايش را گـاهي بـا                        نشانه
  .اند، او ديگر راهي جز خريد كتاب ندارد قرارداد بسته

ــهدر كــشورهايي كــه سياســت ارشــاد دولتــي دارنــد و    در كــشورهاي ويــژه ب
مثالً در اتحاد جماهير شـوروي سوسياليـستي      . سوسياليست، وضع به همين منوال است     

 نرفته نسبتاً نادر است، زيرا كار نشر، كه دستخوش رقابـت نيـست، از               كتاب به فروش  
  . با عرضه برخوردار است و تقاضاامكاناتِ انطباق عرضه با تقاضا

از زمـاني   . تر اسـت   نهايت متزلزل   داري، موقعيت ناشر بي     در كشورهاي سرمايه  
 فروش آن به    .رود  شود، اختيار آن از كف ناشر بيرون مي         كه كتاب به بازار عرضه مي     

در جـاي   : ي است فروش  كتابمعناي خاص كلمه تابع مكانيسمهاي تجاري بسيار ويژه         
كتاب تا حدودي مانند اولين موشكهاي      . ديگري از اين موضوع سخن خواهيم گفت      

گيري و دنبال كردن مسير       كند كه بخش اعظم آنها پيش از اوج         هدايت شده عمل مي   
شدند و پـروازي سـرگردان و         از كنترل خارج مي   خود سرنگون و تعدادي از آنها نيز        

به همين ترتيب اكثريـت كتابهـاي منتـشر شـده           . گرفتند  ناپذير را در پيش مي     بيني  پيش
آنكه به فروش سـودآوري برسـند از گردونـه خـارج              بي) توليد% 70 تا   60در فرانسه   (

د كـه   آي  برعكس، گاهي پيش مي   . آيد  شوند و از دست ناشر هم هيچ كاري برنمي          مي
گـذارد و بـه يـك كتـاب           بينيها پا را فراتـر مـي        ترين پيش   بينانه اثري از محدودة خوش   

رود   منحني فـروش همـين كـه از محـدوده بحرانـي فراتـر مـي               . شود   بدل مي  پرفروش
با آهنگي به ظـاهر     ) است»  نسخه 100000سدِّ  « در فرانسه اين محدوده همان       معموالً،(

پـي كتـاب      در   بـا چاپهـاي پـي      اينكـه حـال ناشـر جـز       در ايـن    . يابـد   نامعقول تغييـر مـي    
  .تواند بكند كوركورانه به دنبال جريان راه بيفتد كار ديگري نمي

رود   هنگامي كنترل از دست مـي     : كنترل نسبتاً روشن است   دليل از دست رفتن     
در ايـن   . شود  نظر ناشر بوده، خارج مي     كه اثر از محدودة خوانندگان فرضي كه مورد       

نـاتواني ناشـر در   . گـذارد   ارزيابي نشده و ناشـناخته پـا مـي     مناطق اجتماعي حال اثر به    



 79      عمل انتشار

 

عمـل  . بيني واكنشهاي خوانندگان در اين هنگام حاكي از ضعف نظـام نـشر اسـت                پيش
اي بـسته، در داخـل يـك گـروه      در واقـع در دايـره    . انتشار فقط در ظاهر خالقانـه اسـت       

ن گـروه مناسـب نباشـد، دوامـي         اثـري كـه بـراي ايـ       . پذيرد  اجتماعي واحد صورت مي   
تواند جاي ديگري خوانندگاني پذيراتر پيدا        خورد زيرا كه نمي     آورد و شكست مي     نمي
خود ماهيت انتخاب اوليه اثـر كـه امكـان نـشر آن را فـراهم آورده در را بـه روي                      . كند

خواهيم ديد كه ايـن خواننـدگان جـايگزين احتمـاالً ممكـن             . بندد  خوانندگان ديگر مي  
  .شود پيدا شوند، اما اين موضوع به ناشر مربوط نمي» خيانت خالق«به دليل است 

نـشدني، بـه ناشـر     بينـي  پديدة موفقيت اثر هم كه همان قدر نادر است كه پـيش           
 اثـري كـه بـين       100000سـازيم كـه از تقريبـاً          فقـط خاطرنـشان مـي     . شود  مربوط نمي 

مـرز  « يـك در هـزار آن         در فرانسه به چاپ رسيد، بـه زحمـت         1955 و   1945سالهاي  
بينيم كه تأثير مثبت ناشر در سرنوشت نوزادان خـود            مي. نورديد را در »  نسخه 100000

بـرعكس تـأثير    . كـرديم نيـست     اش مـي    اي كه با او مقايـسه       خيلي بيش از پزشك قابله    
آورد جـز از آزادي تـصنعي و          منفي او زياد است، زيرا موجوداتي كه او بـه دنيـا مـي             

  .اند، برخوردار نيستند  كه براي آن پديد آمدهيشبكة اجتماعي معينسخت محدود به 
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  ششمفصل 
  

  هاي توزيع شبكه
  
  هاي شبكه محدوده. 1

بين ارزش كتاب و تعداد خوانندگان آن رابطة مستقيمي وجود ندارد، ولي بين وجود              
ول به همين ترتيب ارزش پ. اي تنگاتنگ برقرار است كتاب و وجود خوانندگان رابطه   

كنـد ولـي در عـين حـال پـول بـدون وجـود                 كشور را تعداد جمعيـت آن تعيـين نمـي         
  .كشوري كه در آن رايج است معنا ندارد

اما كتاب در داخل چه مرزهايي رايج است؟ دو مـرزي كـه نخـست بـه ذهـن                    
فهم زبان يك كتاب و توانايي . سوادي است آيد يكي مرز زباني و ديگري مرز بي مي

  . ضروريِ كاربرد آن استخواندن آن دو شرط
مجموعـة  : ند از ا   عبارت قادر به خواندن   جمعيتهاي   شناختي  زبانهاي بزرگ     مجموعه

، ) ميليون 300(، مجموعة چيني    )1980 ميليون نفر در حدود سال       300(انگليسي زبان   
، مجموعـة آلمـاني     ) ميليـون  110(، مجموعة اسپانيايي    ) ميليون 250(مجموعة روسي   

در . 1) ميليـون  50(، و مجموعـة فرانـسوي       ) ميليـون  70(موعة ژاپني   ، مج ) ميليون 65(
ها، گردش خودمختاري ادبي وجود دارد كه بر          داخل هر يك از اين مجموعه     

شود، اما    اثر نهادهاي سياسي و مرزهاي ملي كم يا بيش به بخشهايي تقسيم مي            
  .در هر حال شدت آن در همه جا بايد يكسان باشد

 خـودي   نوعي تعادل خودبه   شناختي  زبانهاي    كه بين مجموعه  دهد    ترجمه امكان مي  
                                                                                                                                        

 سـال   15يت  اين براورد، كه با براورد چاپهاي قبلي اين كتاب اندكي تفاوت دارد، براساس جمع             .  1
  .اند، تنظيم شده است به بااليي كه خواندن را فرا گرفته
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 يونـسكو آن را     1950 كـه از سـال       هـا   ترجمـه مراجعه منظم بـه فهرسـت       . برقرار شود 
شك امكان خواهد داد كه قوانين مهم حاكم بر جريانهـاي ترجمـه               كند بي   منتشر مي 

  :ندا  روشن شده كه اين جريانها بر سه نوعاكنون هم. آشكار گردند
جريانهايي كه  . سياسي ـ ي در داخل يك مجموعة اجتماعي     ـدتـجريانهاي عقي . 1

ايـن جريانهـاي روسـي يـا متوجـه          . نـد ا  در مجموعة روسي وجود دارند از ايـن نـوع         
هـاي    داخـل اتحـاد جمـاهير شـوروي هـستند و يـا مجموعـه         شـناختي   زبانواحدهاي  

وي قـرار دارنـد و يـا         در كشورهايي كه در منطقه نفوذ شور       تر  كوچك شناختي  زبان
  .ها اقليتهاي كمونيست ساير مجموعه

بـه  : كننـده   كننده و مـصرف     هاي بزرگ توليد     ميان مجموعه  ائتالفيجريانهاي  . 2
 درصد توليد ادبي خود     20 تا   10هاي انگليسي، فرانسوي و آلماني        اين نحو مجموعه  

  .رسانند را اشتراكاً به فروش مي
تـراكم   منـاطق پـر   . تراكم ادبـي   اطق پرتراكم و كم   ساز ميان من    جريانهاي تعادل . 3

اي هستند كه در باال بدانها اشاره رفت، عـالوه بـر              همان مجموعه بزرگ توليدكننده   
 كوچك ولي با سطح فرهنگي بااليي وجـود         شناختي  زبانهاي     هسته خصوص  بهآنها  

 را انخـو  كتـاب راحتي بـازار جمعيـت       هدارند كه با جمعيت ادبي بسيار فراوان خود ب        
كشور هلند يا كـشورهاي اسـكانديناوي       : كنند و در پي بازار ترجمه هستند        اشباع مي 

تـراكم بايـد گفـت كـه ايـن منـاطق بيـشتر در                در مـورد منـاطق كـم      . نـد ا  از اين نـوع   
تحول فرهنگي سريع مـردم     اند، جايي كه      كشورهاي نوخاسته و پرجمعيت واقع شده     

تواند آن را ارضاء      كه توليد داخلي هنوز نمي    آورد    تقاضايي را براي مطالعه پديد مي     
  .مثالً ژاپن و امريكاي التين: كند

)  يا فرهنگي همخواني ندارنـد شناختي زبانكه هميشه با مرزهاي    (مرزهاي ملي   
حتي در كشورهايي كـه، ماننـد       . شوند  نيز چهارچوبهايي براي گردش كتاب تلقي مي      

) ترجمه و چه از راه فـروش مـستقيم آثـار   چه از راه (فرانسه، بسيار صادركننده هستند  
كننـده گمركـي      مقـررات حمايـت   . بخش اعظم توليد به بازار داخلي اختـصاص دارد        

 واحــد ماننــد شــناختي زبــان در بــين كــشورهاي رقيــب در يــك مجموعــه ويــژه بــه(
ادبيـات را   » بنـدي كـردن     منطقـه «و محـدوديتهاي ارزي     ) انگلستان و اياالت متحـده    

طـور كـه يونـسكو      همـان  تـر هـم ـ    خواهانه ما حتي مقررات آزاديا. كنند تشديد مي
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مشكل اينجاست كه قانون در كتاب جـز  . را حل نخواهد كرد مسئلهكند ـ   طلب مي
در واقـع بهتـر   . دهـد  بيند و فقط به ارزش ساخت آن توجه نشان مي       شيئي مادي نمي  

 گروههـاي   آن است ارزش واقعي كتاب از نظر مبادله فرهنگي برحـسب محيطهـا و             
يك كتاب واحد بر حسب ساختار اقتصادي ـ اجتماعي  . مختلف در نظر گرفته شود

مراتـب ملـي ايـن كـشورها معنـا و       دو كشور و جايگاه كاركرد فرهنگـي در سلـسله   
  .تعريف واحدي ندارد

تـر و در عـين حـال      واحـدهايي كلّـي  براساسپس بايد مكانيسم توزيع ادبي را  
اي هـستند      كه خـود سـاختارهاي پيچيـده       شناختي  زبانهاي    هتر از ملتها و مجموع      ساده

در واقع، هر گروه اجتماعي، نيازهاي فرهنگي خـاص خـود و در نتيجـه               . بررسي كرد 
گروه ممكن است جنسي، سني، طبقـاتي باشـد و در ايـن             . ادبيات خاص خود را دارد    

هـد  صورت موضوع ادبيات بانوان، ادبيات كودكـان و ادبيـات كـارگري مطـرح خوا              
هر يك از اين انواع ادبيات نظام مبادلـة خـاص خـود را دارد ولـي هـر چنـد كـه         . شد

هاي كارگري وجود دارنـد الزم        يهاي كودكان و كتابخانه   فروش  كتابمجالت بانوان،   
جاييهـا و   البتـه جابـه  . است كه هر كدام از آنها نهادهاي خـاص خـود را داشـته باشـند              

 آثـار   شوند بعـضي    ز وجود دارند كه باعث مي     كاربردهاي دوگانه و حتي جهشهايي ني     
  .از نظامي به نظام ديگر قدم بگذارند

ترين هويـت ادبـي را دارا باشـد همانـا گـروه               اي كه مشخص    گروه اجتماعي 
منـشأ خـودِ مفهـوم ادبيـات      » فرهيختگان«وانگهي ما ديديم كه دستة      . فرهنگي است 

دادند، در روزگار ما نه       مياي را تشكيل       در اصل كاست بسته    كه نافرهيختگ. است
توان  مي. اي معين حرفه ـ ه قشر اجتماعي و نه حتي گروه اجتماعيـتند، و نـبقه هسـط

فرهيختگان را بـه اشخاصـي تعريـف كـرد كـه آمـوزش فكـري دارنـد و از تربيـت                   
دهـد كـه صـاحب     زيباشناختي نسبتاً عميقي برخوردارند و همين به آنان امكـان مـي        

باشند زيرا فرصت كافي براي مطالعه دارنـد و امكـان خريـد             قضاوت ادبي شخصي    
توجـه داشـته باشـيم كـه تعريـف بـاال تعريفـي              . مرتب كتاب براي آنان فراهم است     

گونه عقيده و رأي ادبي ندارند،        بسياري از فرهيختگان هيچ   : بالقوه و نه واقعي است    
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 دو كـار را     امكـان ايـن هـر     خرنـد، ولـي       خوانند، هرگز كتاب نمي     هرگز كتاب نمي  
  .دارند

بـه صـورت    بعـدها   . اين گروه فرهيختگان در قديم همـان اشـرافيت بـوده اسـت            
. گاه فرهنگي آن آموزش متوسطه كالسيك بود، درآمـد          بورژوازيِ با فرهنگ كه تكيه    

 كارمنـدان آمـوزش و پـرورش    ويژه  به(در حال حاضر بخشي از صاحبان مشاغل فكري         
، صـاحبان مـشاغل هنـري و قـسمتي          )دهند  كه قسمت مهمي از فرهيختگان را تشكيل مي       

اند، نيروهاي  از صاحبان مشاغل دستي كه آموزش ابتدايي يا جديد را ديده) ضعيفالبته (
» محـيط ادبـي   «اين گروه هماني است كه ما به نـام          . دهند  عمدة فرهيختگان را تشكيل مي    

كنندگان   همچنين كلية شركت  . ندا   از همين محيط   خاستهبرايم و اكثر نويسندگان       خوانده
در پديدة ادبي، از نويسنده گرفته تا استاد تاريخ ادبيات، از ناشر تا منتقـد ادبـي بـه همـين                     

همگـي در زمـرة   » كـشند  بار ادبيات را بـه دوش مـي  «اين اشخاص كه . محيط تعلق دارند  
رسـي مكانيـسم   بر در كـه  طـور  انهمپديدة ادبي خاص فرهيختگان ـ  . فرهيختگان هستند

  .پذيرد عمل نشر ديديم ـ در شبكة بسته، در درون گروه انجام مي
 شبكة فرهيختگان، نظامهاي توزيعي ديگري وجود دارد كه ما آنهـا            در برابر 

ايـن نظامهـا بـراي      . نـاميم   هاي مردمي مـي     شبكه) چون كلمة بهتري پيدا نكرديم    (را  
 ادبـي مـشهودي را در وجودشـان    ذوقآمـوزش،   اند كـه      ريزي شده   خوانندگاني پي 

بيدار كرده، اما قضاوت روشن و مدلّلي را در آنها پديد نياورده است و اوضاع كار                
كننده يـا غيرعـادي اسـت و          و زندگي آنها طوري است كه مطالعه برايشان ناراحت        

 اين خوانندگان گاهي  . دهد  درآمدشان نيز امكان خريد مرتب كتاب را به آنان نمي         
ــه خــرده ــدان، كــارگران دســتي و    ب ــشتر، از كارمن ــد ولــي بي ــورژوازي تعلــق دارن ب

نيازهاي ادبي آنان مانند نيازهاي خواننـدگان شـبكه فرهيختگـان           . كشاورزان هستند 
 از بيـرون  است با همان اهميت، همان نوع و همان كيفيت، ولي اين نيازهـا همـواره                

راي شناسـاندن واكنـشهاي خـود بـه         اي بـ    اين افراد خود هيچ وسـيله     . شود  ارضاء مي 
ــا ناشــران، در اختيــار ندارنــد   در حــالي كــه . مــسئوالن توليــد ادبــي، نويــسندگان ي

يهاي فرهيختگان محل مبادله اسـت، فروشـگاههاي اصـلي كتـاب بـراي              فروش  كتاب
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 افـراد ايـن   .1كتاب يا محل ساده فروش هستند» محل عرضة«هاي مردمي فقط   شبكه
  .ي ندارندشبكه در بازي ادبي نقش

  
  شبكة فرهيختگان. 2

ي متوسط را بزنيم كه در تمام شهرهاي دنيا هزاران نوع آن وجـود  فروش كتابيك مثال  
و اغلـب يـك يـا در صـورت      عنوان است 6000 تا  5000كل موجودي مؤثر آنها     . دارد

ويتـرين و    عنـوان در     400از اين مقدار،    . شود  لزوم دو نسخه از هر عنوان در آن پيدا مي         
  .گيرد ي جاي ميفروش كتابهاي درون   عنوان روي پيشخوانها و قفسه1200

حتـي  .  عنـوان در سـال اسـت       22000 تا   20000توليد كتاب در فرانسه در حدود       
تـوان    اگر بازار كتاب رونق داشته باشد و موجودي كتابها به سرعت تجديد بشوند، نمي             

 عناوين پيدا بـشود و تـازه فقـط    يها جز بخشي از اين  فروش  كتابانتظار داشت كه در اين      
اي كـه عالقـة كـافي         هاي داخل به مشتري     مقداري از اين بخش روي پيشخوانها و قفسه       

ي فروشـ   كتـاب گذارده يعنـي در شـبكه تجـاري           ي قدم فروش  كتابنشان داده و به درون      
شود تنها قسمت بسيار ناچيزي از اين بخش از مقـدار اسـت كـه                 اند عرضه مي    وارد شده 
  .گيرد  چشم همگان قرار ميدر برابر زمان نسبتاً كوتاهي در ويترينها در طول

هـايي كـه      ، همچون ناشر، از بين انبوه نوشته      فروش  كتاباين بدان معناست كه     
گزينـد كـه بـه نظـر خـودش بـراي مـصرف          شود، آن چيزي را برمـي       ميبه او پيشنهاد    
تخاب ناشر تفاوت دارد     با ان  فروش  كتابانتخاب  . آيد  محدود مناسب مي  خوانندگاني  

زيرا خوانندگان مورد نظر ناشر، خوانندگان فرضي كتابهاي او هستند امـا خواننـدگان          
دهنـد،     خوانندگان واقعي هستند كه مستقيماً خود را نـشان مـي           فروش  كتابمورد نظر   

نوشتة مؤلف را وقتي ناشر رد       تفاوت ديگر اين است كه دست     . يعني مشتري او هستند   
 به فروش فروش كتابكند، در حالي كه كتابي كه فالن          د ادبي پيدا نمي   كند، وجو   مي
بـه عبـارت ديگـر،    .  وجود دارد و همچنان وجود خواهد داشـت اكنون  همرساند،    نمي

                                                                                                                                        
، وجـود دو  »هـاي ادبـي بـوردو    شناسي پديده  مركز جامعه « در   خواني در شهر بوردو     اطلس كتاب .  1

  .دهد نوع شبكه را روي نقشه نشان مي
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مراتبهـايي را     سلسله فروش  كتاب در حالي كه انتخاب      سازد  ميانتخاب ناشر ادبيات را     
  .كند در ادبيات ايجاد مي

 آنهـا   1 نظـام تهيـة كتـاب      ويـژه   بـه  كه كل موجـودي و       يهايي هستند فروش  كتاب
يها فروشـ   كتـاب دهـد، ولـي ايـن قبيـل           كه به هر نوع تقاضايي پاسـخ مـي        طوري است   

 203، در فرانـسه،     نگاري چـاپ    تك، مندرج در    1945آماري از سال    . شمارند انگشت
  .اين رقم فقط اندكي فزوني گرفته است. شمرد را برمي» ي فراگيرفروش كتاب«

 ايـن همـه   بـا   . ي به صورت نسبتاً ابتدايي خود باقي مانده است        فروش  كتاب فرانسه،   در
) .F.N.A.C(كـه فنـاك     » فضاي بـزرگ  «يهايي از نوع    فروش  كتاب 1970در سالهاي   

نظـام تجـاري ايـن گونـه        . تـرين نمونـة آن اسـت، گـسترش يافتـه اسـت              شده شناخته
سـرويس   و به صـورت سـلف     يها و موجودي عظيمي كه در اختيار دارند         فروش  كتاب

دهد كه براي مشتريان خود تخفيفهـاي چـشمگيري           كنند، به آنها امكان مي      عمل مي 
ــشوند  ــل ب ــازي آزاد. قائ ــال   س ــاب در س ــاي كت ــه   1979 به ــرد ك ــاد ك  وضــعي ايج

يهاي متوسط و كوچك ديگـر نتوانـستند   فروش كتاب ويژه بهيهاي سنتي و  فروش  كتاب
 دوبـاره قيمـت كتـاب را        1981ون النـگ در سـال       قـان .  رقابت تاب بياورنـد    در برابر 

ي را  فروش  كتابتثبيت كرد، اما خيلي كار داشت تا اين قانون بتواند مسائل اقتصادي             
كـشورهاي سوسياليـستي در شـهرهاي       . ترين آن تهية كتاب بود، حل كنـد         كه وخيم 

 تأسيس كردند كه در آنها كتابها تا سرحد ممكن جور         » هاي كتاب   خانه«اصلي خود   
  .2توانند از آنجا كتاب تهيه كنند يها ميفروش كتابهستند و 

                                                                                                                                        
را كـه   دهد در پي اين اسـت كـه مخـارج حمـل آن                فروشي كه به ناشر كتاب سفارش مي        كتاب.  1

فروشـيهاي بـزرگ      بدين جهت كتاب  . ممكن است بخش اعظم درآمد وي را ببلعد كاهش دهد         
ها را بـه صـورت هماهنـگ و يكجـا انجـام               كنند كه ارسال بسته     كاراني را استخدام مي     العمل  حق
فروشيهايي كه در نزديكي انبارهـاي ناشـران قـرار دارنـد يـا                البته اين مسئله براي كتاب    . دهند  مي

هلنـد،  (در برخـي از كـشورها       . شـود   آنهايي كه به خود ناشران متعلـق هـستند مطـرح نمـي            براي  
  .مراكز تعاوني براي ارسال و توزيع كتاب به وجود آمده است) دانمارك، نروژ، سوئيس

تـرين    مهـم . در اتحاد جماهير شوروي، بنگاههاي انتشاراتي به دولت يا به سنديكاها تعلـق دارنـد              .  2
توزيـع در ايـن بنگاههـا را وزارت فرهنـگ بـه             . ان سـنديكاي نويـسندگان اسـت      اين بنگاهها هم  

كند و بخش فروش  فروشي كشور را تغذيه مي  كتاب250000دهد كه     صورت متمركز انجام مي   
  .ها را نيز زير نظر دارد اي و كتابخانه مكاتبه



 شناسي ادبيات جامعه      86

 

كننـدة   بار سنگين و هميشه تهديد    . ي آسان نيست  فروش  كتابادارة امور اقتصادي    
خريد ناشيانه، سرماية اوليـه را      كتابهاي به فروش نرفته ممكن است با چند ماه سياست           

نظـر از اهميـت       رگ، صـرف  يهاي بـز  فروش  كتاباز اين روست كه     .  بر باد دهد   كلي  به
آنها، مجبورند با مشتريان خود رابطه شخـصي برقـرار كننـد و ايـن كـار را بـا ارسـال                      

ي ثبت شده،   فروش  كتاباي و منظم كاتالوگ براي مشترياني كه نامشان در دفتر             دوره
هـا يـا شـعبات خـود و      يا با تماسهاي چهره به چهره، يا با تخصصي كردن بعضي قفسه         

ها، انجام    در ميان قفسه  » تورق كتاب «زه دادن به مشتريان احتمالي براي       همچنين با اجا  
يهاي فراگير مناسـب    فروش  كتابمناطقي كه براي باز كردن      به همين جهت    . 1دهند  مي

اي هستند كه وجـود دانـشگاه در آنهـا زنـدگي فكـري         آيند مناطق شهري    به شمار مي  
تـوان از محـالت شـشم،         ب اهميت مـي   مثالً در فرانسه به ترتي    : پرشوري را در پي دارد    

هشتم، هفتم و پنجم پاريس و شهرهاي ليـل، ليـون، بـوردو، مارسـي، استراسـبورگ،                 
  .تولوز و غيره نام برد

در . گيرد  يهاي متوسط صورت مي   فروش  كتابدر  » ادبي«توزيع كشوري كتاب    
ي از اين دست سراغ كـرد كـه بـه نـسبت جمعيـت،               فروش  كتاب 3500توان    فرانسه مي 

شك يكي از بـاالترين ارقـام    اين رقم بي . شود   نفر مي  12000ي براي   فروش  كتابك  ي
 ممكن است از ايـن  محالت فروشخي كشورها تعداد بر دردر واقع   .2در جهان است  

يهايي اسـت كـه سياسـت       فروشـ   كتـاب اما در اينجا صحبت ما بـر سـر          هم بيشتر باشد،    
  .تجاري اصيل و مستقلي دارند

                                                                                                                                        
  .وشهاي تجاري استدر فرانسه نمونه عالي براي كاربرد اين ر) Gibert(بر  فروشي ژي كتاب.  1
فروشـي متوسـط،     كتاب2611فروشي فراگير،   كتاب203، 1945 براي سال    نگاري چاپ   تكدر  .  2

 ، بـراي Books for all.  ذكر شده است17000فروشي كوچك و تعداد محالت فروش   كتاب4976
 نفـر را در اسـتخدام       12كه به طور متوسـط هـر يـك          » واقعي«فروشي     كتاب 3535 از   1952سال  

سـالنامة  براي همين سال . كند فروشيها ياد مي فروشي با احتساب روزنامه  كتاب12780دارند و از    
بنـدي اعـشاري    طبقـه (زننـد    تعداد مؤسساتي را كه به فروش كتاب نيـز دسـت مـي         فرانسه آماري

اين آمـار   .  نفر است  6 مؤسسه كمتر از     5690كند كه از اين تعداد كاركنان          ذكر مي  7348) 764
  .دهد فروشي را به دليل نبود مالكهاي درست، نشان مي ري بزرگ ارزيابي در امر كتابدشوا
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دي عمل مستلزم آن موجودي كتابي است كه نه چنـان كـم             اين استقالل و آزا   
حـدي   باشد كه معامالت تجاري را غير ممكن سازد و نه آن قدر زياد كه سـرماية بـي             

 بـا توجـه بـه مـشتريان         فروش  كتاب كه در باال مالحظه كرديم،       طور  همان. را بخواباند 
تـوان   ي مـي روشـ ف كتـاب با مشاهدة ويتـرين  . كند خود اين موجودي كتاب را تهيه مي      

اي   حدس زد كه در نزديكي آن دانشكده، كليسا، دبيرسـتان، كارخانـه يـا تماشـاخانه               
اي اهـالي محـل را    توان خطوط كلي ساختار اجتمـاعي ـ حرفـه    وجود دارد و حتي مي

  .ترسيم كرد
ي متوسـط بـا آنهـا بـه فعاليـت           فروشـ   كتابتخصصي شدن يكي از روشهايي است كه        

ي فروشـ   كتـاب مورد نمونه و متداول آن      . سازد  ا محدود مي  دهد و آن ر     خود جهت مي  
اغلب اوقات همراه با كتـاب      . شود  سنتي است كه در جوار مؤسسة آموزشي دائر مي        

در بـسياري از مـوارد، صـورت كتابهـايي كـه در             . رسد  افزار هم به فروش مي      نوشت
ه ي كـ  فروشـ   كتـاب شود با توافق مؤسسه آموزشـي بـا           كالسهاي مختلف تدريس مي   

چنـين نظـامي بـراي      . شـود   داند، فراهم مي    نوع و ميزان سفارشات الزم را از پيش مي        
هـر بـار    . شـود   ه مـي  براوردمؤسسه آموزشي اين فايده را دارد كه تقاضاهايش فوري          

گيرد كه براي كار خـود بـه          ي در تماس با سازماني اجتماعي قرار مي       فروش  كتابكه  
نياز دارد، چنين همكاريهاي سـودمندي بـين        بيني    مطالب خواندني منظم و قابل پيش     

يهاي فنـي، دينـي،     فروشـ   كتـاب يهاي سـنتي،    فروش  كتابدر كنار   . شود  آنها ايجاد مي  
پزشكي و غيره نيز وجود دارند كه مبادالت در آنها در دايرة بستة يك جمع محدود   

  .گيرد صورت مي
ب ي آثـار هنـري اسـت كـه اغلـ          فروشـ   كتـاب نوع ديگر تخصصي شدن، برپايي      

 يهايفروشـ   كتاب درصد از    8 يا   7حدود  . رساند  دوم را هم به فروش مي      كتابهاي دست 
گونـه    پردازنـد ولـي بـازار ايـن         دوم مي  متوسط منحصراً به كار فروش كتابهاي دست      
تـوان در ايـن       تحقيقـات جـالبي را مـي      : كتابها در حال حاضر قابل آمارگيري نيـست       

دوم محـدود بـه تعـدادي از     كتابهـاي دسـت  از آنجـا كـه بـازار      . زمينه نيز آغاز كـرد    
مندان است، در مصرف صرفاً ادبي ـ جز در موارد خاصي كه بعداً از آن سخن   عالقه

  .خواهيم گفت ـ چندان اهميتي ندارد
 تـر  خيلي مـنظم  پردازند    يهاي متوسط كه به فروش كتب ادبي تازه مي        فروش  كتاب

هر شهر كوچك و نـسبتاً مهـم،   . دان يهاي فراگير در سطح شهر پخش شده فروش  كتاباز  
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مثالً در استان ژيروند نسبت آنها بـراي        . يهاي متوسطِ خاص خود را داراست     فروش  كتاب
 نفـر  11000 نفر و براي مجموع استان يكي براي هـر  10000منطقة بوردو يكي براي هر  

  .است
 از حيطـة آثـار كـاركردي        آنكـه ي متوسط، به محض     فروش  كتاباما در واقع،    

 بـا طبقـة   ويژه به. ني سروكار نداردر جز با اقشار اجتماعي بسيار معي   آيد، ديگ   ميبيرون  
رس  طـور كـه بنينيـو كاسـه     همـان . كنـد  كارگر يا طبقه كـشاورز پيونـدي برقـرار نمـي          

، جـز در مـوارد      [...]فروشـند     يهايي كه رمانهاي سـطح بـاال مـي        فروش  كتاب«: گويد  مي
كـارگران در مـسير عـادي و        . 1»گيرنـد   ار نمـي  راه كارگران قـر    بسيار استثنايي، در سر   

قيمت و بـساطيها     هاي ارزان   فروشي، مغازه  فروشي، سيگار  روزمرة خود به دكة روزنامه    
  .كنند  جاهاست كه مطلبي هم براي خواندن پيدا مي همينخورند و احتماالً در  برمي

ي در همـان    ا  ي متوسـط را بـا ويتـرين دكـه         فروش  كتابجالب خواهد بود اگر ما ويترين       
ايـن دو ويتـرين   . فروشي ـ مقايسه كنـيم   فروشي يا سيگار هاي روزنامه حوالي ـ مانند دكه 

بخشي از عناوين را به طـور مـشترك دارنـد مـثالً انـواع آثـاري كـه خواننـدگان بـسيار                       
بـاال  » 100000مـرز  « كه تيراژ آنها از  پرفروشگسترده دارند مانند رمان پليسي، كتابهاي       

امـا حجـم    . قيمت به بازار آمـده و غيـره        بزرگ كالسيك كه با چاپهاي ارزان     رفته، آثار   
افتد كه از دكه      هيچ كس به اين فكر نمي     .  متفاوت است  كلي  بهمخازن كتاب در اين دو      

بـه  را كـه  » رمـان عـشقي  «پگي را بگيرد و يا آخـرين       فروشي سراغ اثري از شارل     سيگار
تر آنكه كارگر و روشـنفكري        نكتة وخيم . خواهدي ب فروش  كتاب به بازار آمده از      تازگي  

  .كنند  را بخرند به محل واحدي مراجعه نميماژور تامپسونخواهند  كه هر دو مي
متوسط با همان چيزي كـه مـا        يهاي  فروش  كتابمتوجه باشيم كه اكثريت عظيم      

ايم مطابقت دارنـد، يعنـي همـان ادبيـاتي كـه بعـدها                فرهيختگان خوانده ادبيات  شبكة  
مـشتريان ايـن   . خواهـد كـرد  ) يـا جـستجو  (ي خود را در كتب تاريخ ادبيـات پيـدا           جا

يافتـه و صـاحبان مـشاغل آزاد و هنـري يـا               افراد بورژوازي آمـوزش    ويژه  بهادبيات را   
اي كه در فرانسه بالغ بر يك تا سه ميليـون نفرنـد،               روشنفكران يعني خوانندگان بالقوه   

                                                                                                                                        
رس  آقـاي كاسـه  . 107چگونه كتاب را به خواننـده برسـانيم؟ ص    : 1957، ژانويه   اخبار اجتماعي .  1

  .متخصص آموزش مردمي است
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 ميليـون   30 بـالغ بـر      خوان  كتابجمعيت واقعي   البته در همين كشور     . دهند  تشكيل مي 
  .شوند نفر مي

 1956 نسخه در سـال      10000با بررسي فهرست آثار فرانسوي كه تيراژ آنها از          
توان دريافت كه شبكة ادبيـات فرهيختگـان          منتشر ساخته مي   1اخبار ادبي ر رفته و    باالت

باً همه آثـاري    اين فهرست كامل نيست، روشن است كه تقري       . تا چه حد محدود است    
 دربـر آورنـد،     فرانسويان را فـراهم مـي     » فرهيختگان«را كه اصل خوراك ساليانة ادبي       

  :برد  توان به واقعيتهاي زير پي از اين فهرست مي. گيرد مي
اي كه نـشر       ميليون نسخه  150كليه نسخ آثاري كه در اين فهرست آمده، از          . 1

  شود؛ آن بالغ مي% 3نسخه يعني به  4300000فرانسه در همين سال بيرون داده، بر 
 عنواني است كـه در توليـد فرانـسه          3000 عنوان از    166اين فهرست حاوي    . 2
  ؛%5/3نشر يافته است يعني » عنوان ادبي« به نام 1956در سال 
 فعـال  راسـتي  بـه  1956 ناشر كه در سـال      750 ناشر از    19در اين فهرست نام     . 3

  %.5/2عني آمدند برده شده است، ي به حساب مي
موفـق يـا     البته ما در اينجا نه كتب كاركردي را به حساب آورديم و نه كتب نيمـه               

ها از آن   فروشـ   كتابرا كه بيشتر    ) از نوع رمان پليسي   (شمول   ناموفق و يا كتب ادبي جهان     
ولي همين اطالعات كافي است تا معلوم شود كه آنچه حيات ادبي . كنند تأمين معاش مي

)  فعـال اسـت  ويژه بهكشوري كه حيات ادبي در آن (شود  نسه ناميده ميكشوري مانند فرا 
  .كنندگان جريان دارد اي است كه بين تعداد محدودي از شركت بازي

كنندگان در ايـن بـازي        آنكه هميشه متوجه باشد، يكي از شركت         بي فروش  كتاب
وشياري دائـم   سازد كه نه فقط ه      ميتوازن تجاري الزم براي كار او، وي را مجبور          . است

هاي نشر كه منقـدان توجـه او را بـه آنهـا                با خواندن تازه   خصوص  به(به توليد داشته باشد     
خواهنـد نيـز      ، بلكه نگران واكنشهاي مشتريان خود كه اغلب نظر او را مي           )كنند  جلب مي 

آيد براي  او كه به طور كلي، در محله يا شهر خود، شخصيت معتبري به حساب مي. باشد
سنجـشهايي كـه بـه عمـل        : كنـد    محل نقش مشاور در امر مطالعه را ايفا مي         ريمحافل فك 

                                                                                                                                        
1.  Les Nouvelles littéraires, 31 janvier 1957. 
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 موفقيـت   شـروع كننـدة      يكي از عوامل تعيين    فروش  كتابدهند كه توصيه      آمده نشان مي  
از سـوي ديگـر او      ). البته ادامة موفقيتِ اثر از حيطه كنتـرل او خـارج اسـت            (كتاب است   

مثالً در فرانـسه، ناشـراني   : ن محبوبيت اثر داردبراي ناشر حكم دماسنج را براي تعيين ميزا  
كـه  (ها در مورد مجموعه قصه يا داسـتان را  فروش كتابكه دل به دريا بزنند و مهر تحريم    

  .ندا بشكنند، بسيار كمياب) داليل تجاري آن هم كامالً روشن است
 باشـيم بايـد از       در مورد شبكه فرهيختگان چيـزي را ناگفتـه نگذاشـته          براي آنكه   

نويـسندگان اغلـب بـه آنهـا بـد      . آخرين حلقة پيوند يعني منتقد ادبي هم سـخن بگـوييم        
منتقدان نه اليق اين همه افتخارنـد و نـه          . گويند و ناشران هم گويي از آنان بيم دارند          مي

نقـش حقيقـي منتقـد ادبـي ايـن اسـت كـه مـشتي از خـروار و                    . مستحق آن همه تحقيـر    
خيـزد كـه      اي برمـي    منتقـد از همـان محـيط اجتمـاعي        .  خوانندگان باشد  ءاي از آرا    نمونه

همه نوع آدمـي    . خواننده شبكة فرهيختگان برخاسته و او نيز همان تربيت را گرفته است           
با هر گونه عقيدة سياسي، ديني، زيباشناختي، با هر خلـق و خـويي در ميـان آنـان يافـت       

 كرد، ولي بين آنهـا      توان در خوانندگان هم پيدا      خصوصيات را درست مي   اين  . شود  مي
حتي اگـر قـضاوتهاي منتقـدان را در         . اشتراك فرهنگ و سبك زندگي هم وجود دارد       

كشد و در مـورد       بينيم او بعضي آثار را به نقد مي         مورد آثار كنار بگذاريم، همين كه مي      
اش   كه درباره «كتابي  : كند، خود انتخاب معناداري است      بعضي ديگر سكوت اختيار مي    

، خوب يا بد، كتابي است كه از نظر اجتماعي بـه نيـاز گروهـي از افـراد                   »زنند  حرف مي 
بـه  » پرفـروش «ترين اشتباه نقد، سكوت دربارة آثاري است كه          اگر رايج . دهد  ميپاسخ  

، مشخصاً براي اين است كه آثار       )افتد   اتفاق مي  ندرت  بهبرعكس اين امر    (رسند    نظر مي 
  .روند روه اجتماعي خاص بسيار فراتر مي كه ديديم از حد يك گگونه همان پرفروش

كنـد در واقـع چيـزي         شود شخص منتقد ذوق مردم را تربيت مي         اينكه ادعا مي  
كـافي  . نيست جز بيان آشكار اعتقادهاي خشكي كه بر رفتار فرهيختگان حاكم است           

نويـسند،   در آنها چيز مي» خالق«هايي كه منتقدان بزرگ   است ما به خوانندگان روزنامه    
كننـد و نـه بـراي         ه كنيم تا دريابيم كه اين منتقدان براي مريـدان خـود موعظـه مـي               توج

مـسلّم اسـت    . يعني آموزشي از نوع خود آنهـا دارنـد        » تربيت«كساني كه احتماالً نياز به      
نويـسند و   هـاي شهرسـتاني مـي     آناني كـه در روزنامـه  ويژه به(كه نفوذ بعضي از منتقدان  
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دهـد كـه بـر انتخـاب          بـه آنهـا امكـان مـي       ) انـد   نگرفتـه مخاطبانشان هنوز چنـدان شـكل       
اند كه اين نفوذ از       خوانندگان تأثير بگذارند، اما تحقيقات اين موضوع را نيز ثابت كرده          

شـود    از نفوذ مشاوراني كه بيش از همه از آنهـا يـاد مـي        خصوص  به و   فروش  كتابنفوذ  
  .1ش محله بيشتر نيستمانند فالن پسرعمو در پاريس، فالن معلم ده يا فالن كشي

اي را دارد كــه خــود انتقــاد  انتقــاد، بــراي ناشــر ارزش عينــي همــان عقيــدة ادبــي 
هاي قرائت در بنگاههاي انتشاراتي از اثر         اي كه كميته    انتقاد مقدماتي . سخنگوي آن است  

گيرد و هر ناشري مايل اسـت كـه اعـضاي      نقد رايج انجام ميبر اساسآورند  به عمل مي  
  .اي باشند كه مبناي گزينشهاي او خواهند بود ت او نمودار خوانندگان فرضيكميته قرائ

پـي اسـت     در اي از گزينشهاي پـي      پس شبكه ادبياتِ فرهيختگان معرف زنجيره     
نوشته نويـسندگان بـه      انتخابي كه ناشر از ميان دست     . سازند  كه همديگر را محدود مي    

يـد انتخـاب خواننـده دسـت         را كـه خـود بـه تحد        فروش  كتابآورد انتخاب     عمل مي 
 بـه   فـروش   كتـاب سازد، و انتخاب خواننده كه از طرفي به واسـطه             زند، محدود مي    مي

پـردازد و     شود و از طرف ديگر نقد بـه بيـان و تفـسير آن مـي                 بخش تجاري منتقل مي   
دهـد، بـه نوبـه خـود، انتخابهـاي            گيرد و بسط مي     سپس كميته قرائت آن را به كار مي       

توان به نويـسندگان      كند و در نتيجه سطح امكاناتي را كه مي          ديد مي بعدي ناشر را تح   
  .آورد احتمالي داد پايين مي

كنندگان در اين بازي را در دايره بيش از پـيش             اين تأثير متقابلِ منفي، شركت    
ها و امكانـات مـادي در ايـن حـوزة             تمركز استعداد . سازد  اي محبوس مي    تنگ و بسته  

هرچند خيلي كم اتفـاق     . انجامد  باري مي   ه اسرافكاري اسف  اجتماعي بسيار محدود، ب   
 ناديده گرفته باشند،    كلي  بهاستعداد بزرگي را هيچ وقت      هاي قرائت     كميتهافتد كه     مي

مسلم است كه بسياري از آثار عالي به علت توزيع نارسا در آغاز كار، از موقعيتي كه                 
  .اند اند برخوردار نشده درخور آن بوده

                                                                                                                                        
. پرسيهاست بايد ثابت شود و تازه فقط مربوط به فرانسه است             نتيجه همه  صحت اين اطالعات كه   .  1

 براسـاس پرسـشنامه انجـام داد،        1930  سـال  ناشر آلماني اوژن ديه دريچ با تحقيقي كه در حدود         
خواننـدگان، توصـية    % 18 تـا    17در ايـن تحقيـق نقـد آثـار بـر انتخـاب              . عكس آن را ثابت كرد    

  .آنها تأثير داشته است% 7 تا 5فروش فقط بر  و توصيه كتاب% 17 تا 14دوستان و اقوام بر 
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كه ممكن اسـت    (گيرد    ترين ناشران را مي    زيادي كه گريبان بزرگ   ناكاميهاي  
% 80، آن هـم در كـشوري كـه          )عناوين منتشر شدة آنها را شامل گـردد       % 70 يا   60تا  

دهندة ايـن واقعيـت اسـت كـه          تغذيه هستند، نشان    مردم آن از نظر فرهنگي دچار سوء      
 هـرز دادن امكانـات       آن  اي است كـه روي      هاي بسته پشت همان سكّه      توزيع در شبكه  

  .هاست يا عقيم گذاشتن استعداد
  
  هاي عام شبكه. 3

مراكـز پخـش    «هـا را      هايي از نوع ادبي در بين تـوده         بخش اعظم توزيع تجارتي نوشته    
فروشـي كـه در      هـاي روزنامـه     فروشي يـا دكـه     هاي سيگار   و جاهايي مانند دكه   » كتاب

برحـسب آنكـه    . دهنـد   انجام مي پردازند،    كنار كار اصلي خود به فروش كتاب هم مي        
هاي سوپرماركت را به اين مكانها اضافه كنـيم يـا             ما محالت فروش فرعي مانند قفسه     

در واقـع ايـن مكانهـا    . كنـد   تغيير مي20000 يا 18 تا 4000نه، در فرانسه تعداد آنها از  
حساب و كتاب مشخصي ندارند و مشكل بتوان حداقلِ ضابطه ثابتي را براي آنهـا در                

يهاي حاشـية رود سـن، عرضـه        فروشـ   كتـاب در واقع بايد بـساط موسـمي        . ظر گرفت ن
بـر  : گردها و از اين قبيل را بـه حـساب آورد             كتاب در بازارهاي روز يا به دست دوره       

توان انديشيد كه تعداد كـل محـالت فـروش بـا محاسـبه        بعضي از شاخصها مي اساس
  !1رسيد خواهد 100000يها، تقريباً به فروش كتابانواع 

در . آورد چنــين رقمــي بــدون شــك توزيــع حــداكثر را در كــشور فــراهم مــي

                                                                                                                                        
پردازنـد ماننـد      ما در اين رقم بعضي از نقاط فروش را كه مدتي طوالني از سـال بـه فعاليـت مـي                    .  1

مقايـسة  . آوريـم  بازارهاي موسمي، بازارهاي روز، جشنها و اعياد محلي و غيره را به حـساب مـي           
فروشـيهاي بـزرگ تفاوتهـاي     رسد با نقـشة كتـاب    به فروش مينقشة مكانهايي كه در آنها كتاب     

در ) خـارج از پـاريس  (خصوص  فروشيهاي بزرگ به در حالي كه كتاب. دهد عجيبي را نشان مي   
رسد كه در     ، زيادند، به نظر مي    )استانهاي دانشگاهي (شمال، رن سفلي، رن، ژيروند، بوش دورن        

رِنـه عليـا و        به سه هسته بسيار متراكم در رن، پي        با توجه ) خصوص در جنوب شرقي     و به (جنوب  
فروشـيهاي كوچـك بـه حـد اعلـي       گارون عليا، بوش دورن، وار و آلپ ماري تيم شـمار كتـاب         

  .هاي اقتصادي و جمعيتي ديگر مقايسه كنيم جالب خواهد بود اگر اين توزيع را با داده. رسد مي
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يهاي بزرگ و متوسط، نسبت به ميزان جمعيت سـه          فروش  كتابمتحده كه تعداد    اياالت  
   فروشـگاههاي عمـومي   در شـهرها و  دراگ اسـتورها يا چهار بار كمتر از فرانسه اسـت،         

آورنــد كــه  ي را فــراهم مــيا در محيطهــاي كوچــك، شــبكه تجــاري بــسيار گــسترده
از سوي ديگر، پيوند تجارت كتاب با تجـارت سـاير           . گيرند  انتشاراتيها از آن بهره مي    

را در مـسير    كتـاب   ) ها، سيگار و توتـون، اغذيـه        افزار معمولي، روزنامه    نوشت(كاالها  
اين . ي نيست فروش  كتاب ديگر نيازي به زحمت رفتن به        .دهد  زندگي روزمره قرار مي   

شــود كـه كتـاب را در موقـع فراغــت     بـراي خواننـده مــوقعي كمتـر هـم مـي     زحمـت  
هـاي    آهن، در دكه    فروشي، در ايستگاه راه    هاي روزنامه   در دكه : روي او بگذارند    پيش

فروشـها، يـا حتـي     فروشي، نزديك درهاي خروجي محل كار، در بساط دسـت      سيگار
  .گردها   خانه در بساط دورهدرِ

هـاي مـا محـو     ر پي رشد وسايل ارتباطي سـريع در جامعـه        گردي شغلي است كه د     دوره
  اما در كشورهايي كه توزيـع كتـاب هنـوز هـم پاسـخگوي نيازهـاي فرهنگـي                    شود،  مي

 .كنـد    در امريكاي التين وجود دارد و نقش مهمي بازي مي          ويژه  به  ها نيست،   جديد توده 
در . فـزوده اسـت  گردي را حتي به نظام رسمي توزيـع ا    در چين، رژيم كمونيستي دوره    

 گـردي    تاريخ كتابهاي عاميانه يا ادبيـات دوره      شارل نيزار تحت عنوان     گفتة   كتاب پيش 
ــسه در اواســط قــرن » گــردي شــبكه دوره«اطالعــات ارزشــمندي را در مــورد  در فران

پاريس، تروا، اپينال، نانـسي،     (در اين مراكز    . يابيم  نوزدهم، و مراكز اصلي توليد آن مي      
  .ندا ناشران متخصص به كار مشغول) تور، لومان، ليل و غيرهشاتيون سورسن، 

شـود كـه از       شماري تشكيل مـي    هاي بي   گردي از سالنامه   بخش مهم ادبيات دوره   
 هنوز هم وجود دارند و با وجود چندين         سالنامة اَشت  يا   تقويم ورمو آن ميان سالنامة    

گوييهـايي بـا     بته بـا نكتـه    بازبيني كه در آنها انجام گرفته ويژگيهاي اساسي خود را ال          
پـشتي ايـن      هـا در كولـه      در كنـار ايـن سـالنامه      . انـد   لوحيهاي كمتر، حفظ كـرده      ساده
، مجموعه كلمـات    )براي خانمها (شناسي و سحر و جادو        گردها، كتابهاي ستاره   دوره

هـاي دينـي، اخالقـي، احـساسي و           قصار و حكايات شيرين، آثـاري در بـاب توصـيه          
راهنماي آشپزي يا طب، شرح سرگذشتها يـا سـفرها، رمانهـاي            عملي، همراه با چند     

احساساتي، آثار كالسيك ادبي كه چندين نسل را تغذيه كـرده و اغلـب اقتبـاس يـا                  
با اين توصيف . شود نواز پيدا مي اند و هميشه و در همه جا تصاوير چشم خالصه شده 

الت بـانوان،   توان متوجـه شـد كـه چگونـه در اواسـط قـرن بيـستم مجـ                   راحتي مي   هب
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انگيـز و     هاي عاطفي و رمانهاي عشقي و تصاوير وسوسـه          بينيهاي همراه با توصيه     طالع
  .گردي را گرفته است آميز جاي ادبيات دوره تحريك

 يـا هفتگـي كـه ـ     انـه هاي توزيع عام، در كنار مطبوعـات روز  جا، در شبكه همه
 خوانـدني را   كه مالحظـه شـد ـ در اغلـب كـشورها بخـش اعظـم مطالـب        گونه همان

هاي قـديم توزيـع    اين مطبوعات جاي شيوه. شود دهند، كتاب نيز يافت مي    تشكيل مي 
ها هم در حال حاضر با پيدايش تكنيكهـاي سـمعي ـ     اين شيوه(شفاهي را گرفته است 

بصري سينما، راديو و تلويزيون كه كتاب عاميانه نيـز بـا آنهـا پيونـد نزديـك دارد تـا                     
بنابراين طبيعي است كـه مكانيـسم توزيـع كتـاب           . گيرند   مي حدودي انتقام گذشته را   

همـة ابتكـار در   . يفروشـ  كتـاب باشد تا از نوع   » مركز پخش مطبوعات  «عاميانه از نوع    
دار چنـد     فروش ديگر كـسي جـز امانـت         خرده. كنندگان عمده قرار دارد     دست توزيع 
  .نسخه نيست

ود را بــه شــركتهاي ديــديم كــه بــسياري از ناشــران بخــشي از كارهــاي تجــاري خــ 
و توانمندترين آنها در فرانسه، مركز پخـش اَشـت اسـت،            تخصصي كه مشهورترين    

اين شركتها بـراي كتـاب نيـز ماننـد مطبوعـات، نظـامي را بـه كـار                   . كنند  واگذار مي 
 تعــدادي از نــسخ نــزدِ گــذاري عــام امانــت مبتنــي اســت بــر ويــژه بــهگيرنــد كــه  مــي

  .نرفته هاي فروش س گرفتن نسخهطبيعتاً پدار و  فروشندگان سهميه
البته نه به   ( شبكه فرهيختگان    فروشان  كتاب را ناشران و بعضي      گذاري امانتنظام  

و حكـم سـنگي را دارد كـه در تـاريكي انداختـه              كننـد     اعمـال مـي   ) طور انحصاري 
 نـسخه در  5000 تا 3500(كننده بخشي از آن را  پس از انتشار كتاب، توزيع. شود  مي

ايـن موضـوع بـه مـا نـشان      . فرسـتد  محالت فروشي كه در نظر گرفته، مي  در  ) فرانسه
كتابهـاي  «آهن ممكن است به همان مقدار  دهد چرا در پيشخوان دكة ايستگاه راه       مي
ولـي اغلـب ايـن     . ي بـزرگ در مركـز شـهر       فروشـ   كتـاب پيدا شود كه در يك      » تازه

ه راه انبار را در پيش كتابهاي تازه، دير يا زود، به صورتي كم و بيش رنگ و روباخت    
  .گيرند مي

در مورد اقالم امتحـان پـس داده و بـا فـروش مطمـئن ماننـد رمانهـاي پليـسي يـا                     
كه بعداً از آن صحبت خواهيم كرد ـ انتشار آنها در يك مجموعه   ـ »رمانهاي عشقي«

گيرد و توزيع آنها هم شكل فـروش از راه آبونمـان را               هاي معين انجام مي     و با فاصله  
دار، تعـداد نـسخي را كـه بـه فـروش خواهـد رسـانيد حـدوداً              هر امانت . كند  ا مي پيد
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  .كند داند و در نتيجه مقدار مورد نياز خود را فراهم مي مي
پي كه مشخصة شبكة فرهيختگان است ممكن نيـست در           در انبوه انتخابهاي پي  

.  نـدارد  محتملِ خوانندگان به سـوي ناشـر وجـود        » بازگشت«. اينجا وجود داشته باشد   
ــانيكي         ــلوب مك ــذر اس ــدگان از رهگ ــاي خوانن ــا نيازه ــاب ب ــروري كت ــاق ض انطب

كـافي اسـت نـوعي كتـاب مـورد اسـتقبال مطمـئن              . گيـرد   سازي صـورت مـي      يكسان
خوانندگان قرار بگيرد تا كتابهاي ديگر از همان نوع پشت سر هم به بازار بيايـد و در                  

ارل نيـزار، در اثـر خـود در مـورد     شـ . هر كدام از آنها فقط ترتيب حوادث تغيير كنـد      
گردي، ريشة قرون وسطايي چنين داستانهاي احساساتي را كـه بـه وفـور               ادبيات دوره 

قيمـت ايـن     .دهـد   شـود، نـشان مـي       گردهـا تكـرار مـي      قيمت دوره  هاي ارزان   در جزوه 
يافته اما داسـتانها كـه بـا ذوق قـرن بيـستم تنظـيم               افزايش  ها امروزه به چند برابر        جزوه
در داستان عاشـقانه جديـد،      : ما به همان صورت باقي مانده     » رمانهاي عشقي «، در   شده

 اثــر پــامِالهمــين طــور كتــاب . 1نــويس جــاي دختــر چوپــاني را گرفتــه اســت ماشــين
نيـزار از   (تـر كـرده       تـر و جـذاب      ريچاردسن كه رمان زنانه قرن هجدهم آن را شيرين        

به خانواده بسيار گـسترده رمانهـاي       ) ندبرد ولي چنين افرادي بسيار      مادام كوتن نام مي   
ناپـذيرترين    دهند و رقابت    انجامد كه به تنهايي نوع ادبي خاصي را تشكيل مي           دلّي مي 

والتر اسـكات ناشـر نيازمنـد، بـا از سـرگيري             .2اند  كتابهاي پرفروش چندين نسل بوده    
د سنت كهن حماسة مردمي، الگوي اصلي رمان تاريخي را درست كرد كه خيلـي زو              

از شبكة فرهيختگان بيرون رفت و به دست آلكساندر دوما و مقلدان معاصـر او يكـي                 
  .ترين آثار در ادبيات عاميانه شد از محبوب

در اين مكانيسم سرسخت، حركت طبيعي به طرف تنـزل و انحطـاط اسـت بـه                
گريـزد و بـه       از حصار ادبيات فرهيختگان مـي     اثري  جز در مواقعي كه، به طور اتفاق،        

                                                                                                                                        
برد كه ظاهراً در قـرن نـوزدهم سـازنده اصـلي              ام مي  ن (Raban)شارل نيزار از شخصي به نام ربان        .  1

  .اين نوع رمانها بوده است) مؤلفبگوييم كنيم  جرأت نمي(
فروشيها بـه    كه در قفسة كتاب   » رمانهاي عشقي «رس در فهرستي از       اي ديگر، بنينيوكاسه    در مقاله .  2

 1957 حتـي در سـال   .كند اي از پامال اشاره مي    رمان چاپ نشده   سرنوشت آينِس آن برخورده به    
  !اين نام فريبندگي خود را حفظ كرده است
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. يابد، خبري از تجديد حيـات و پيـشرفت نيـست            تري راه مي     اجتماعي گسترده  محيط
كشند و تـا      قاپند، محتواي مؤثر آن را فوري بيرون مي         درنگ اهل فن مي     اين اثر را بي   

زنند و ناگفته نماند كـه        زمان رفع كامل تقاضا به تجديد چاپ زنجيروار آن دست مي          
  . باشداين تقاضا ممكن است قرنها ادامه داشته

 را  مـسئله با وجود اين، در نسل اخير، تكنيكهاي جديد توزيـع انبـوه، صـورت               
آثاري كه ممكن بود در شبكه فرهيختگان محبوس بمانند بيش از           . اند  بسيار تغيير داده  

پيش، با تكيه به مطبوعات، صفحه، راديـو، تلويزيـون يـا سـينما از ايـن شـبكه بيـرون                      
  .زنند مي

كتـاب ايـن فـيلم را       «. تـرين و بـارزترين مـوارد اسـت          رايـج  مورد سينما و تلويزيـون    
البته عموماً به تماشاي فيلم، يا از       . از مؤثرترين شعارهاي تبليغاتي شده است     » بخوانيد

كـه تعـدادي از مجـالت در تهيـه آن تخـصص پيـدا               » داسـتان فـيلم   «آن هم بدتر بـه      
توان گفت كه سـينما و   تنها در پرتو يك تحقيق گسترده مي      . شود  اند، اكتفا مي    كرده

  .تلويزيون تا چه حد عامل يا مانع مطالعه هستند
 شعر غنايي را كـه طبيعتـاً شـفاهي          ]و نوار [برعكس شكي باقي نمانده كه صفحه       

وِر، شـاعر     از ويلُن تا پره   . كند، نجات داده است     است و بر صفحات كاغذ جلوه نمي      
  . واقعي خود را پيدا كرده استاي محيط گذار سكه پسند با گرامافون و صفحه مردم

هـا از راه نقـد        اگر ايـن رسـانه    . تر است  نقش مطبوعات و راديو از اين هم روشن       
نهايـت مـؤثرتر ماننـد     گذارند، با وسايل بـي  تأثير مي » فرهيخته«كتاب، بر خوانندگان    

 گذارند، در پرتـو چنـد   يا اقتباسها بر مجموعة خوانندگان تأثير مي    پاورقيها و كارتنها    
توان فكر كرد كـه نـشر اثـر كالسـيك ادبـي بـه صـورت كـارتن، در يـك                        مثال مي 

درنگ سيل خريداران شبكة      روزنامه كثيراالنتشار، يا پخش راديويي يك پاورقي بي       
  .گيري و مشخص شود اين تأثيرات بايد اندازه. اندازد عامه را به راه مي

هاي عامـه از    در شبكه   راديو، تلويزيون و سينما در وارد كردن يك اثر         كارايي
آزمـايش قابليـت جـذب        هـا اثـر را در بوتـة         يك سو حاصل آن است كه ايـن رسـانه         

و از سوي ديگر حاصل اينكـه       ) بار است   گاهي نتيجه كار فاجعه   (گذارند    اجتماعي مي 
كننـد، آن را بـر سـر راه روزمـره             محابـا در زنـدگي روزمـره مـردم وارد مـي             اثر را بي  

عيـب كـار در ايـن اسـت كـه همـة ايـن امـور بـه طـور                     . دهند  يخواننده عادي قرار م   
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. شـود  مانند، انجام مي  منفعل باقي ميكه ناجانبه و بدون دخالت مستقيم خوانندگ   يك
  .است» ادبيات اعطايي«اين نوعي 

در شــبكة . در اينجــا وضــع بــرعكسِ وضــع در شــبكة فرهيختگــان اســت      
مصرف آنها زياد نيست بسيار زيـاد  اي كه     فرهيختگان، شمار توليدكنندگان براي عده    

وقفه تجديـد   پي استوار است بي در است و تقاضا در درون نظامي كه بر گزينشهاي پي    
در . انجامد  شود و اين وضع به هرز دادن نيرو و عقيم ساختن استعدادات خالق مي               مي

به هاي عام، كمبود توليدي كه از نظر اجتماعي مناسب باشد وجود دارد، ابتكار                شبكه
تقاضا بسيار گسترده و نامعلوم است و بيان آشـكار پيـدا            . شود  كننده واگذار مي    توزيع
اين وضع از طرفي به فرسودگي و تباهي مكـانيكي          . پردازد  كند اما به مصرف مي      نمي

هـا    انجامد و از طرف ديگر بـه از دسـت رفـتن آزادي فرهنگـي تـوده                  اشكال ادبي مي  
  .شود منتهي مي

بدين جهت كوشش كساني كه سعي دارنـد        . اري تعادل است   بر سر برقر   مسئله
د يا به آفرينش ادبيات عاميانه حقيقي       نبپوشان» فرهيختگان«جامه سالمت به تن ادبيات      

را از  » فرهيختگان«افتد كه شبكه      دست بزنند، در جهت تخريب ديوارهايي به كار مي        
 بـراي شكـستن سـد    مـا چنـد فقـره از روشـهايي را كـه      . كننـد   هاي عام جدا مـي      شبكه

  .رود، به طور مختصر بررسي خواهيم كرد اجتماعي ادبيات به كار مي
  
  سدشكنان. 4
روشـهاي تجـاري سـنتي، روشـهاي        : توان از چهار نوع روش سخن بـه ميـان آورد            مي

  .گيري براي مردم تجاري غيرمعمول، كرايه كتاب و تصميم
بكة فرهيختگان به شـبكة   شترين فكر اين است كه توليد و توزيع       در واقع ساده  

حـل،    در ايـن صـورت، راه     . آنكه روشهاي تجاري تغيير كنـد       ي داده شود بي   عام تسر 
قيمـت آن كتابهـايي از شـبكة فرهيختگـان اسـت كـه در مراكـز عمـومي                    چاپ ارزان 

گردهـا هـم      پـشتي دوره    اي نيست و كوله     اين امر تازه  . پذير هستند   فروش كتاب عرضه  
 رو، فلوريان، برنـاردن دوسـن       ت با امضاي دوفو، سويفت، په     قيم حاوي رمانهاي ارزان  
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. انـد و نـه آثـار جديـد          ير و غيره بود، اما اغلب ايـن كتابهـا، آثـار كالسـيك بـوده                 پي 
زمـان   هـم » پـول   كـم «موضوع اساسي اين است كه اثر خيلي كهنه نباشد و خوانندگان            

 بـين دو  خـصوص  بـه در فرانـسه   . در حيات ادبي مـشاركت ورزنـد      » پرپول«با جمعيت   
فقط در سـال    . جنگ، چندين بار براي رسيدن به اين هدف اقدامهايي صورت گرفت          

اولين موفقيت در انگلـستان،     ) ايِ يك كالم    ابتداي عصر فروشگاههاي زنجيره    (1935
  .حاصل آمد» پنگوئن«از مجموعة ) شش پني(قيمت  با كتاب ارزان
 عنوان كتـاب بـه چـاپ        1000 از    پنگوئن، بيست سال پس از تأسيس، بيش        مجموعة

اين تعداد بخش بسيار كوچكي از حجـم انبـوه توليـد            ناگفته نماند كه    . (رسانيده بود 
جلد قرمز و سفيد اين مجموعه در تمام جهان اشتهار         ) كتابهاي ادبي در انگلستان بود    

د جلكه در ابتدا از تجديد چاپ آثار تازه منتشر شده با            » پنگوئن«مجموعة  . يافته بود 
. زنـد   شد، در حال حاضر گاهي به چاپ آثار دست اول دست مـي               متشكل مي  نفيس

سـبز  » پنگـوئن «) آيـد   كه در امريكا با جلـد مـصور بيـرون مـي           (معمولي  » پنگوئن«به  
» پـوفن «آبي مخصوص مطالعـات كـاركردي و        » پليكان«مخصوص رمانهاي پليسي،    

ممكن  ها غير »پنگوئن«عي  ميزان فروش واقبراورد. ها اضافه شده است مخصوص بچه
اگـر  . اند   ميليون نسخه تخمين زده    20،  1955است، ولي مجموع تيراژ آن را در سال         

  .گيرد مي دربرتوليد انگلستان را % 8 تا 7اين تعداد درست باشد، 
به هنگام جنگ جهاني دوم، لزوم توزيع كتاب بين نظاميها، و سپس نياز به تبليغـات،           

 ،»Signet book« :را در ايـاالت متحـده دامـن زد   » پنگـوئن «ه هـايي شـبي   ايجـاد مجموعـه  
»Bantam book« ويژه به و »Pocket book«   حـال حاضـر    كه معـادل آن در فرانـسه در
»Livre de poche «در اغلب كشورها چنين . پردازند است به انتشار كتابهاي جيبي مي

براي نام خود از اسـامي      » پنگوئن«ها مانند     اين مجموعه (شود    هايي يافت مي    مجموعه
ــات و  ــهحيوان ــژه ب ــي وي ــتفاده م ــدگان اس ــاي    از پرن ــثالً كتابه ــد، م ــك«كنن ــك ل » ل

)Marabout (  شــاهين«در بلژيــك، كتابهــاي «)Alcotan ( در اســپانيا)و ) بارســلون
  ).ميالن(در ايتاليا ) libridel Pavone(» طاووس«

معـادل نـيم تـا دو       هـر يـك بهـايي       : ويژگي مشترك اين كتابها ارزاني آنهاسـت      
  .ساعت حقوق متوسط يك كارگر دارند

ــاب ارزانكــارايي ــذير اســت قيمــت انكــار  كت ــأثير » پنگــوئن«مجموعــة . ناپ ت
به هنگـام جنـگ جهـاني دوم        . بخش و پردوامي بر ادبيات انگلستان داشته است         نجات
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 در اوضاع دشوار، امكانـاتي در اختيـار نويـسندگان    Penguin New Writingمجموعة 
اما بايد دانـست كـه در چهـارچوب روشـهاي تجـاري سـنتي، كتـاب                 . وان قرار داد  ج

است كه خوانندگاني نسبتاً    ) شدني يعني چاپ (قيمت، فقط در صورتي سودآور       ارزان
داري، مجموعــة  در كــشورهاي ســرمايه. گــسترده و تيــراژي بــسيار بــاال داشــته باشــد

  .داردزبان تنها موردي است كه خوانندگان كافي  انگليسي
هـاي   حل ايـن باشـد كـه از سلـسلة بـازار سـنتي كتـاب، بـا حلقـه                   راهپس شايد   

. نظر شـود    كننده و كتاب فروش صرف      ناپذير و پرهزينة آن يعني ناشر و توزيع         اجتناب
 .دهنـد   ايم، انجام مـي     تر از آنها سخن گفته     اين كاري است كه انجمنهاي كتاب كه پيش       

ريان عـادي سـروكار ندارنـد و اعـضاي خاصـي      به طور كلي، انجمنهاي كتاب با مـشت  
. كننـد   دارند ولي تعدادي از آنها آثار كالسيك و تـازه را بـا بهـاي ارزان عرضـه مـي                   

بـاز  (انـد زيـرا    متأسفانه اين آثار معموالً تجديد چاپهايي هستند كه با تأخير منتشر شده   
را بالفاصـله   ناشران مايل نيستند چـاپ مجـددي        ) زبان هم به جز در مجموعة انگليسي     

بعد از چاپ اول اجازه بدهند، چه اين كار ممكن است براي كتابي كه فروش آن بـه                  
از طـرف ديگـر انجمنهـاي       . گيرد، رقابـت خطرنـاكي را ايجـاد كنـد           سختي انجام مي  

. رو هستند، آن هم انجام امور از راه مكاتبه اسـت      كتاب با مشكل بزرگ ديگري روبه     
ام ارسال آگهي تبليغاتي مهارت داشته باشـد، بـراي          هر چقدر هم انجمن كتاب در نظ      

  .ي بروند تا اينكه به نامة انجمن پاسخ بدهندفروش كتاب است كه به تر آسان  اعضا بسيار
كار خواننده آسان   » مراجعة مستقيم «كند كه با استفاده از شيوة         منطق حكم مي  

 كه معموالً براي گردي است يعني روشي اما اين كار در حكم بازگشت به دوره. شود
 ندرت  بهالبته  . رود  المعارفها به كار مي     ةفروش آثار حجيم مانند فرهنگهاي لغات، دائر      

بـا وجـود ايـن      . شود كه از اين روش براي فـروش آثـار ادبـي اسـتفاده شـود                 ديده مي 
  :هايي از اين دست در اختيار داريم نمونه

ايـم از      نيـز بـه آن اشـاره كـرده          كه قبالً  اخبار اجتماعي ژيلبر موري در مقالة خود در       
بـا  . گويـد    خود نيز در آن شـركت داشـته، سـخن مـي            كه نا مؤلفان جو   مجمعتجربه  

 ژاپنيهـا متوسـل     يومييـوري شـود كـه ايـن جمـع بـه سـنت               كمال تعجب مالحظه مي   
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كننـده هـستند و اگـر فروشـنده هـم            شوند زيرا مؤلفان خود هم ناشر و هم توزيـع           مي
گيرند كه براي آنها در ميان مردم مستقيماً          ني را در اختيار مي    كم عامال   نيستند، دست 
دهند كه زنگ منـازل       را جواناني انجام مي   » روش فروش مستقيم  «: كنند  بازاريابي مي 

زننـد، بـه سـراغ        هـا و رسـتورانها سـر مـي          آورند، بـه مـشتريان كافـه        را به صدا در مي    
 و تعدادي كتاب به آنـان عرضـه   روند  معلمان ـ مي ويژه بهكاركنان ادارات مختلف ـ  

از زبـان ژيلبـر مـوري، مـا را بـه ايـن فكـر                »  معلمـان  ويـژه   به«عبارت سادة   . 1كنند  مي
دهد تا در شبكة فرهيختگان به گزينش دسـت زد            دارد كه اين روش امكان مي       وامي

مجمـع  بـا ايـن همـه ترديـدي نيـست كـه             . توان از آن خارج شـد       اما در حقيقت نمي   
فق شد به ميزان فروشي دست يابد كه بـسياري از ناشـران بـا اسـم و                   مو مؤلفان جوان 

 هـم آرزويـي اسـت كـه         فـروش   كتابخالصي از دست    . برند  رسم به آن رشك مي    
  .پرورند ناشران بسياري آن را در سر مي

تـوان آن را بـه      روش مراجعه مستقيم به افراد هر مزيتي هـم داشـته باشـد، نمـي              
اگر قرار بود تمـام رمانهـا از    .  عمومي در نظر گرفت    طور جدي به عنوان وسيلة توزيع     

 هـر روز منتظـر مراجعـه چنـدين          بايـد اين راه به فروش برسند، هر خـانوادة فرانـسوي           
در . كشند، باشـد    هاي كتاب به دوش مي      ويزيتور كه هر كدام چمدان بزرگي از نمونه       

شـد و     مـي اين صورت، درِ منازل بدون شك يكي پس از ديگري به روي آنان بـسته                
  .يافت استقبال از آنان به سرعت كاهش مي

 ايــن روش بــا كــارايي. غيــر از فــروش، روش كرايــة كتــاب هــم وجــود دارد
كتـاب  (هاي عام به اثبات رسيده است         در شبكه » فروش پس از كرايه   «روش  موفقيت  

شود و پـس از كـسر مقـداري از مبلـغ آن، كتـاب جديـد                   فروخته شده پس گرفته مي    
) Boot´s (بوتسهاي    اين روش در بخش فروش كتاب در داروخانه       ). ودش  فروخته مي 

ايـن كـار را فروشـندگان رمانهـاي عـشقي كـه جلـوي درب               . در انگليس رايج اسـت    
  .دهند خروجي كارخانه بساط دارند نيز انجام مي

بايد توجه داشت كه خريد كتاب چنانچه با اين فرض همراه نباشد كه چند بار               
بـار   اما رمانهـايي كـه دو     . از نظر اقتصادي عملي پوچ خواهد بود      خوانده خواهد شد،    

شوند، نادر و آنهايي كـه در طـول عمـر انـسان سـه يـا چهـار بـار خوانـده                         خوانده مي 
                                                                                                                                        
1.  Informations sociales, janvier 1957, p. 67. 
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بازده كتابي كه بيش از       براي كارگر متوسط فرانسوي خريد بي     . شوند بسيار نادرترند    مي
يقه مطالعه مـزد يـك يـا چنـد          يك بار نخواهد خواند در حكم آن است كه براي هر دق           
)  از نظـر اجتمـاعي     خصوص  به(دقيقه از كار خود را بپردازد، در حالي كه سينما براي او             

تر هم هست يعني هر دقيقه تماشا در ازاي بيـست    آورد كه ارزان    لذت بيشتري فراهم مي   
بايـد  پس ن . در كشورهاي ديگر، تفاوت از اين هم بيشتر است        . شود  ثانيه كار او تمام مي    
 ايـن   در برابـر  هـاي عمـومي       بينيم كه اكثريت خواننـدگان كتابخانـه        تعجب كرد اگر مي   

  .1كنند را عنوان مي» گراني كتاب«روند،   مي پرسش كه چرا به كتابخانه
ها تحقيقات جدي و فراواني انجام گرفته، ما بر اين موضوع  از آنجا كه در مورد كتابخانه

اي   ها در انگلـستان گـسترش ويـژه           گوييم كه كتابخانه  كافي است ب  . تأكيد نخواهيم كرد  
، 1975هاي عمـومي، در سـال         كنندگان به كتابخانه    در اين كشور تعداد مراجعه    . اند  يافته

   ميليــون600  نفــر و تعــداد كتابهــاي امانــت داده شــده نزديــك بــه13500000بــيش از 
فرانسه كـه  . شده استبينيم كه مرزهاي شبكة فرهيختگان وسيعاً شكسته      مي. بوده است 

 ميليـون كتـاب امانـت داده شـده هنـوز            80كننده و      مراجعه 3600000 با   1977در سال   
در هـر   . توانست سر بلند كند، به طور بسيار چشمگيري وضع را جبران كرده است              نمي

بـسا   هـاي محلـي و چـه    دهنـد، كتابخانـه   هـاي مركـزي كـه امانـت مـي      استان، كتابخانـه  
در اغلـب مـوارد شـروع كـار از كتابخانـة      . كننـد   ي را تغذيـه مـي     هاي شهردار   كتابخانه

. يابـد  سـرعت اشـاعه مـي    هشـود و بـ   است كه به ابتكار چنـد نفـر تأسـيس مـي        كودكان  
كتابهاي كودكـان و نوجوانـان از محركهـاي قـوي بـراي جـذب خواننـدگان تـازه بـه               

در هيم كـرد ـ    كـه بعـداً مالحظـه خـوا    گونه همانناگفته نماند كه ـ  . خواني است كتاب
 2اي كه نام او در دفتـر كتابخانـه ثبـت شـده، چنـدين خواننـدة واقعـي                    هر خواننده  برابر

هاي كارخانجـات و شـركتها كـه كاركنـان      اين موضوع در مورد كتابخانه   . وجود دارد 
  . بيشتر صادق استگيرند آنها براي همه اعضاي خانواده خود كتاب به امانت مي

                                                                                                                                        
هـاي   كنندگان به كتابخانـه  اين اطالعات را خانم نيكول روبين در جريان تحقيق در مورد مراجعه      .  1

  .عمومي شهر بوردو گردآوري كرده است
رفتـه يـا بـه امانـت          اين ضريبي است كه بايد در تعداد كتابهاي فروش         . گرفت 5/3توان نسبت را      مي.  2

اطالعـات مـا از گـشتن دسـت بـه           . داده شده ضرب كرد تا تعداد خوانندگان واقعي به دسـت آيـد            
. ها و ساختمانهاي مسكوني يا كارگاههـا رواج دارد بـسيار نـاچيز اسـت     دست كتاب كه در خانواده    

  .تر است نامد درخور بررسي ژرف مي» امانت دست به دستشبكه «رس  آنچه را بنينيو كاسه
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 مخـزن كتـاب در ايـن محـل          مـسئله خانه اين است كه     اشكال كار امانت در كتاب    
به بركـت قـانون ارسـال نـسخه     . ي استفروش كتاب در مسئلهتر از همين     وخيمنهايت    بي

هر كتاب به كتابخانه مركزي يا به دليل خريدهاي مـنظم و گـران، همـه نـوع كتـاب در           
خطـر را دارد كـه      متأسفانه كتابخانه مركزي اين     . شود  هاي مركزي پيدا مي     اين كتابخانه 
هـاي عـام،      تبديل شود زيرا خـارج از شـبكه       » قبرستان كتاب «رس به     كاسه به گفتة بنينيو  

جـايي كـه    (وارد شدن به كتابخانـة مركـزي        : هاي زندگي روزمره قرار دارد      يعني شبكه 
. تـر اسـت    ي هم مـشكل   فروش  كتاباز ورود به    ) كتاب قاعدتاً بايد در محل خوانده شود      

هـاي سـيار    كتابخانـه (، خـواه بـه صـورت تجـارتي        »را نزد خواننده بـرد    بايد كتاب   «پس  
يهاي كوچك محلي، قفسه كتابهـاي      فروش  كتاباي    خصوصي، مجموعه كتابهاي كرايه   

، خـواه بـه صـورت       )هاي بـزرگ و غيـره       هاي مغازه   اي به سبك انگليسي در شعبه       كرايه
هـاي كارخانجـات و       ابخانـه هـاي متعـدد، كت      هاي اماني عمومي با شاخه      كتابخانه(اداري  

هـاي حـوزة    هاي كليـسايي، كتابخانـه   هاي سيار، كتابخانه شركتها در محل كار، كتابخانه  
هـا    هر چقدر تهية كتابهاي تازه براي مخزن ايـن كتابخانـه          .) مديريت و سنديكاها و غيره    

 سـليقة  مانند و در وهلة اول تابع سرعت انجام گيرد، اين مخزنها بسيار محدود باقي مي    ه  ب
در وهلة دوم تابع سـليقه كتابدارنـد كـه بـه دليـل              .  هستند كه ذكر آن رفت     فروش  كتاب

  .شوند اي كه براي خود قائل است باز هم محدودتر مي وظيفة آموزشگرانه
دهـد، در نهايـت        كتـاب را امانـت هـم مـي         كـه  نامديرة يك كتابخانه مركـزي اسـت      

گـاه راه آسـان را در پـيش           ا هـيچ  مـ «: نويـسد   نيت در گزارش ساالنه خـود مـي         حسن
آن را بـه كتابهـاي مـستند               نگرفتيم و از مجموع كتابهـاي امـاني خـود، حـداقل             

به عالوه در مخزن ما تعداد رمانهاي پليسي و رمانهاي عشقي پـيش             . اختصاص داديم 
اين قبيل كتابها را جز به تقاضاي مصرانه مشتريان خود به         . پا افتاده بسيار اندك است    

 كتـاب از ايـن دسـت را ارسـال          4 يـا    3دهيم و هرگز در هـر بـار بـيش از              امانت نمي 
دهيم سطح كتابهاي اماني را باال نگـه داريـم تـا اينكـه بـه ايـن                    ترجيح مي . كنيم  نمي

آسان و پيش پا افتاده بـاال       وسوسه تن در دهيم كه آمار كتابهاي اماني خود را با آثار             
به معنـي خـصلت   (» سادگي«بردن به اين نكته است كه ن   اين گفته در حكم پي    . 1ببريم

                                                                                                                                        
  .از مادام دوالموت) 1954مربوط به سال (گزارش ساالنه كتابخانه مركزي استان دوردنيي .  1

1  
3 
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شود كه رمانهاي پليسي و رمانهـاي         اين ادبيات از آنجا ناشي مي     ) اي  ماشيني و كليشه  
انـد و ممنـوع    نيفتـاده  كننده جا كننده و مصرف عشقي در نظام واقعي مبادله بين توليد 

هـاي     فقط روانه شـبكه    كند، چرا كه اين رمانها را       كردن آنها اين نقص را تقويت مي      
دهـد كـه رمـان        در حالي كه مثال ژرژ سيمنون نشان مـي        . سازد  بي در و پيكر عام مي     

  .تواند هم مورد استفادة عامه قرار بگيرد و هم فرهيختگان آن را بخوانند پليسي مي
بينيم كه هر گونـه سياسـت ارشـاديِ دولتـي يـا خـصوصي بـا چـه                     ميدر اينجا   

بـه همـين سـبب اسـت كـه          . پـروري  سـازي و مريـد     شـد خطـر مر  : روست  خطري روبه 
يها يا سازمانهاي فرهنگـي عرفـي، دينـي، سياسـي يـا رسـمي قـادر نيـستند                   فروش  كتاب

 و بخشي از فعاليتهاي فـراوان ادبـي در شـبكة             سازمان بدهند  اي را   ادبيات مردمي زنده  
هـاي    قالـه مـا در ايـن مـورد در يكـي از م           . هاي عام منتقل كنند     فرهيختگان را به شبكه   

دهنـد ـ    طـور كـه واقعيتهـا بـه مـا نـشان مـي        اگر ـ همـان  «: ايم كه  نوشتهاخبار اجتماعي
كوششهاي ارشادي با شكست مواجه شـده، بـه ايـن دليـل بـوده اسـت كـه تمـام ايـن               

همة اين تالشها بر    . اند  اند كه نسبت به مردم بيگانه بوده        تالشها اين عيب كلي را داشته     
 داشته كه بايد چيزي مثل خوراك فكري، پيام، شرح خاطرات يا            پاية اين انديشه قرار   

آگاهانه يا ناآگاهانه اين موضوع فراموش شـده كـه          . فراهم كرد سرگرمي براي مردم    
شود نتيجة بيداري فرهنگي قشري از همين مردم در طي سـه              ناميده مي » ادبيات«آنچه  

مردمـي بايـد از بطـن        راسـتي   هبـ قرن بوده است و نه علت بيداري آنها و نتيجتاً ادبيات            
  ».1زندگي فرهنگي حقيقتاً مردمي بيرون بيايد

 نانويـسندگ .  خيلي نزديك شده بود  مسئلهحل فني     شوروي گويا به راه    ]سابق[رژيم  
لقب داده بود، يا به واسطة حزب كمونيـست، يـا           » مهندسان روح « استالين آنها را     كه

هـا در   ليل طرز زندگي خودشـان بـا تـوده    به واسطة سازمانهاي فرهنگي، يا صرفاً به د       
كتـاب  : گرفـت   ين توزيعها نيز انجام مي    تر  وسيعاز طرف ديگر    . تماس مستقيم بودند  

بيشتر كمبـود كاغـذ بـود كـه مـانع      . جا، در كارخانه، در مزرعه وجود داشت     در همه 
تـشكيل جلـسات و گردهماييهـاي انجمنهـا و مباحثـات            . شد تا كمي فـروش      نشر مي 

آورد و اين عقايد در ذهن نويسنده بازتاب  ز عقايد ادبي مردم را فراهم مي   امكان برو 
.  بين او و مـردم كـشيده شـود         فروش  كتابيافت بدون آنكه پردة تجارتي ناشر يا          مي

                                                                                                                                        
1.  Informations sociales, janvier 1957, p. 11. 
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در . متأسفانه با وجود اين پرده ديگري وجـود داشـت و آن هـم پـردة عقيـدتي بـود                   
دهندة فرهنگـي      اين نظام هر سازمان    در. خوريم  اينجا باز به سياست ارشادگرانه برمي     

سخت در پي اين وسوسه است كه انسانها را با نهادها هماهنگ سازد و نـه نهادهـا را            
 را پيـدا كـرده بـود ولـي بايـد            مـسئله  فنـي حل    گفتيم كه رژيم شوروي راه    . با انسانها 

را بحرانهايي كه گاهي جهـان ادبـي شـوروي    .  را نيافته بودانسانيحل  بگوييم كه راه  
  . بودندمسئلهدادند حاكي از همين  تكان مي

بينيم كه عدم تعادل در توزيع كتاب پاسخي اسـت بـه عـدم                در تحليل آخر مي   
تعادل در توليـد كتـاب، ولـي ايـن دو عـدم تعـادل فقـط وجـوه جزئـي يـك مـشكل                         

بـراي توليـد يـا از نـوع         » صندوق ادبيات «حلهاي سازماني و اداري از نوع         راه. واحدند
حلـي وجـود      اگر راه . مسكّنهاي فني نيستند  جز  براي توزيع، چيزي    » ن فرهنگي سازما«

 ادبيات، يعني در برابرتوان در سطح رفتار گروههاي انساني  داشته باشد آن را فقط مي    
   .در سطح مصرف جستجو كرد
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  هفتمفصل 
  

  اثر و خوانندگان
  
  خوانندگان. 1

هر نويسنده، به هنگام نوشتن، خوانندگاني را مد نظر دارد، حتي اگر ايـن خواننـدگان      
 بـه طـور كامـل گفتـه          چيزي .به يك نفر خالصه شود و آن يك نفر هم خود او باشد            

اي  كه مالحظه كرديم ـ معن گونه همانشود مگر آنكه به كسي گفته شود و اين ـ   نمي
توانـد بـه    توان اين را هم گفت كه چيزي نمي         اما از طرف ديگر مي    . عمل انتشار است  
  ايـن  .  كسي گفته شـده باشـد      برايمگر اينكه ابتدا    ) يعني انتشار يابد  (كسي گفته شود    

بـه عبـارت    . آيد كه يكـي باشـند        پيش مي  ندرت  بهحتي  . الزاماً يكي نيستند  » كس دو«
ميان اين مخاطب و    . ابتداي آفرينش ادبي وجود دارد    ديگر خوانندة مخاطب از همان      

اي   خوانند ممكـن اسـت عـدم تناسـبهاي بـسيار گـسترده              كساني كه اثر را در واقع مي      
  .وجود داشته باشد

نوشـت     روزانـه خـود را جـز بـراي خـودش نمـي             يادداشـتهاي پي كه     مثالً ساموئل په  
و از ايـن رو، خـودش       ) ندتندنويسيها و رمزنويسيهاي او شاهدي بر ايـن مـدعا هـست           (

هـاي او را بعـد از         نوشـته ) تـرين معنـاي كلمـه       به محترمانه (ناشران  . مخاطب خود بود  
بـرعكس، لوسـين نويـسندة      . مرگ براي جمعيت عظيمي از خوانندگان انتشار دادند       

هـا يـا مجـالت         داستانهاي خود را در مجموعه     1936 تا سال    1918چيني، كه از سال     
خطـاب قـرار    ظاهر جز معـدودي روشـنفكر يـا مبـارز سياسـي را              كرد و به      منتشر مي 

چينيهـايي كـه بـاالخره پـس از         (نوشت     دهها ميليون چيني مي    براي، در واقع    داد  نمي
   ).پيروزي انقالب و نشر گسترده آثار او به آن دست يافتند
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مـا آثـار   . تواند به يك فرد، بـه يـك شـخص محـدود باشـد           گروه مخاطب مي  
گـاهي پـيش    . انـد   شناسيم كـه در اصـل پيامهـاي شخـصي بـوده             را مي جهاني فراواني   

كنـد و     زمـان بـا گيرنـدة آن كـشف مـي           آيد كه نقـدي اسـتادانه، ايـن پيـام را هـم              مي
آنچه را كه بايد توضيح داد ايـن        در واقع   . توضيح داده است  پندارد كه تمام اثر را        مي

خود را عـوض كـرده   ) نايو گاهي نيز مع (است كه چگونه پيام، در حالي كه گيرنده         
همة تفاوت بين اثر ادبي و نوشتة معمولي، در همين          . كند  تأثيرش را همچنان حفظ مي    

فراموش نكنيم كه مالك ادبي و غير ادبي بـودن اثـر همانـا              . تأثير ماندگار نهفته است   
) چه در خيال و چه در عالم واقع       (معموالً آفرينندة اثر    .  بودن آن است   ضغر  ميزان بي 

شـنودي   و گفـت ) حتي اگر گاهي اين گروه فقط خود او باشد        (روه مخاطب خود    با گ 
وشـنودي اسـت كـه        انگيـزه نيـست، گفـت       غـرض و بـي      كنـد كـه هرگـز بـي         آغاز مي 

خواهد تحت تأثير قرار بدهد، متقاعد سازد، آگـاهي بيـاورد، تـسلي ببخـشد، آزاد                 مي
ست كه نيتـي دارد و      وشنودي ا   كند، حتي موجب نااميدي بشود ولي به هر حال گفت         

گوينـد كـه گـروه مخاطـب آن، بـا       اثري را كاركردي مي. كند منظوري را تعقيب مي 
اثـر ادبـي بـرعكس      . خوانند، منطبـق باشـد      خوانندگاني كه بعد از انتشار اثر، آن را مي        

خواننـده در   . خوانـد   وشنود فـرا مـي      اي به گفت    نام و نشان را به مثابه بيگانه        خوانندة بي 
او مانند موجودي نامرئي است كه همـه چيـز را           . نيست كه   داند  مييست و   جلد خود ن  

آنكـه در     فهمـد، بـي     كنـد و مـي      شنود، همه چيـز را حـس مـي          بيند، همه چيز را مي     مي
لـذتي كـه او بـه هنگـام      . وشنودي كه به او تعلق ندارد وجود واقعي داشته باشـد            گفت

بـرد، لـذتي      و سبك نويسنده مـي    خواندن اثر از دل سپردن به موج احساسات و افكار           
خوانندگان آثار . كند چشمداشت است، زيرا تعهدي براي او ايجاد نمي غرض و بي    بي

دهـد در     اي دارند كه به آنان امكـان مـي          نام و نشان هستند و با نويسنده فاصله         ادبي بي 
در حالي كه نويـسنده در      (وشنود با او، تعهدي به كسي نسپارند          عين شركت در گفت   

ايـن گمنـامي و فاصـله بـا         ). شـود   ناپذيري متعهـد مـي      وشنود به طور اجتناب     ن گفت اي
آن هـر گونـه لـذت     آورد كه بي نويسنده امنيت خاطري را براي خوانندگان فراهم مي       

كـارگري بـا شـنيدن    . شـود  زيباشناختي و بنابراين هر گونه مبادلة ادبي غيـرممكن مـي      
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اي را بـه زبـان آورد كـه در     يست ايتاليا نكتهآميز دربارة سينماي ناتورال    سخنان ستايش 
اگر جناب گوينده، خستگي را نمايش «: آن حقيقت تلخ و عميقي نهفته بود، او گفت        

  .»آورد، پس هيچ وقت نبايد در زندگي خسته شده باشد به حساب مي
 واقعيـت عامـه در همـين جـا          در برابـر  در واقع، تمام فاجعة ادبيات فرهيختگان       

چـرا  . وشنود خـالق مـوردي نـدارد        الت خوانندگان فرهيخته در گفت    دخ. نهفته است 
وشنود حضور دارند اما خوانندگان عامه بيرون از ايـن            كه آنان، خود در فضاي گفت     

  .وشنود، آن طور كه هست بسنده كنند فضا هستند و مجبورند به متن گفت
ن انتـشار   اي كه ناشر شبكة فرهيختگان، اثر را براي آنا          نقش خوانندگان فرضي  

دهـد، محـدود       معنـاي ادبـي بـه اثـر مـي          كـه  ناآنـ تعهـد   دهد به اين شركت بدون        مي
اي هـستند كـه نويـسنده از          اين خوانندگان همچنين سازندة محيط اجتماعي     . شود  نمي

  .كند خيزد و تعينات و الزاماتي را به او تحميل مي آن برمي
مجموعـة واحـدي فـرض      ما تا اينجا، براي سهولت بيان، شبكة فرهيختگـان را           

فرهيختگـان بـه گروههـاي اجتمـاعي، نـژادي،          . اما در واقع، اين طور نيست     . ايم  كرده
اي، جغرافيـايي، تـاريخي، مكاتـب فكـري تقـسيم و بـاز تقـسيم               اي، فرقـه    ديني، حرفه 

ناشر مدرن دقيقاً سعي بر آن دارد كـه هـر دسـته از نويـسندگان خـود را بـا                     . شوند  مي
اي مثـل   كساني كه اثـر زوج ناشـر و نويـسنده   . دگان تطبيق بدهدگروهي از اين خوانن 

هـر  . خوانند با خواننـدگان زوج فايـارد ـ روپـس تفـاوت دارنـد       ژوليار ـ ساگان را مي 
وبـيش گـسترده را بـه دوش          نويسنده در اطراف خود باري از خوانندگان احتماليِ كم        

  .گيرد مي دربروبيش وسيعي را  كشد كه زمان و مكان كم مي
مالحظـاتي دربـاره    در اثر خود تحت عنـوان  1751شارل پينو ـ دوكلو در سال  

هــيچ . شناسـم  مـن خواننـدگان خــود را مـي   «: نويـسد   مــيآداب و رسـوم قـرن حاضـر   
اي نيست كه خوانندگان خود را، يعني بخشي از جامعة مشتركي كه خود در                نويسنده

 كه كلية نويسندگان مانند     جاي بسي خوشحالي است   » .آن پرورش يافته، نداشته باشد    
زيـرا اگـر داشـتند در       (اين نويسنده چنين آگاهي روشني از خوانندگان خـود ندارنـد            

. اما نويسندگان در هر حال زنداني خوانندگان خـود هـستند          ). شدند  كار خود فلج مي   
 اشـتراك   كند،  ترين پيوندهايي كه نويسنده را به خوانندگان احتماليش متصل مي           فشرده



 شناسي ادبيات جامعه      110

 

  . اشتراك باورها و اشتراك زباني استفرهنگي،
مـا در بـاال     . آموزش و پرورش، عامل پيوند و وحـدت گـروه اجتمـاعي اسـت             

گفتيم كه عامل اصلي پيوند گروه باسوادان فرانسوي در اواخر قرن نوزدهم، اشتراك             
بـه همـين ترتيـب در ميـان هـزاران پيونـد        . تحصيالت متوسطه كالسيك بـود    آنان در   

انزدهم اشتراك فرهنگ اومانيستي و در زمـان مـا اشـتراك فرهنـگ         ديگر، در قرن ش   
آميزي فرهنگ را با جمـع        هاكسِلي در شوخي كنايه      آلدوس. ماركسيستي وجود دارد  

هـاي درخـشان آلبـوم خـانوادگي      كند كه اعـضاي آن از چهـره   اي مقايسه مي  خانواده
ر است بگوييم كـه ميـان    براي انطباق اين مطلب با فرانسه، بهت      . آورند  سخن به ميان مي   

ــه  ــوكلن، فرزانگــي خــشك دايــي دكــارت،    اعــضاي خــانواده بذل گوييهــاي عمــو پ
داشـتن  . هاي مطنطن پدربزرگ هوگو، نيشخندهاي باباورلن زبانزد همـه اسـت            خطابه

بيگانـه در ميـان     . فرهنگ، يعني صدا كردن همه اعـضاي خـانواده بـا نـام كوچكـشان              
فاميل نيست، به عبارت ديگر فرهنگ نـدارد        اعضاي خانواده راحت نيست چون جزو       

شـوخي بـاال تـصوير نـسبتاً        ). اين گفته بدين معناسـت كـه او فرهنـگ ديگـري دارد            (
ند ـ  ا استادان بزرگ معنويت كه بر فرهنگها مسلط. دهد ه دست ميـتي از واقعيت بـدرس

 وار ارسطو، كنفوسيوس، دكارت، كارل ماركس و غيـره ـ بيـشتر بـر اثـر ارزش تـوتم      
بيـشتر  (شـان   گذارند تا به دليل نفـوذ فكـري   خود بر منشأ گروههاي اجتماعي تأثير مي    

آن فرانـسوي   ). يابنـد   اعضاي جامعة خانوادة اين افراد انديشة آنان را به سـختي درمـي            
آورد با مفهومي كه انـسان        داند مفهومي را كه به زبان مي        كه خود را پيرو دكارت مي     
  .برد، تفاوت بارزي ندارد ار ميبدوي در يكي از قبايل به ك

او زبان التيني را كم و زبان يوناني را         «گفت كه     جانسون در مورد شكسپير مي      وقتي بن 
گفـت   كرد چه بـسا مـي   و اگر امروز در فرانسه زندگي مي(» دانست از آن هم كمتر مي  

منظورش ايـن بـود كـه بـه گـروه فرهنگـي             ) ايهاست  كه زبان شكسپير مثل بچه مدرسه     
University wits   تعلق ندارد يعني جزو روشنفكران داراي فرهنـگ اومانيـستي نيـست  .

» توتمهـاي «انـد، ولـي       جانسون و شكسپير به هم آميختـه        در واقع با اينكه خوانندگان بن     
يتـي  جانـسون اقل    خواننـدگان آثـار بـن     . دسـاز   فرهنگيشان آنها را از هم بسيار متمايز مي       

خوانندگان آثار  . دانند  رخشان عهد باستان منسوب مي    هاي د   هستند كه خود را به چهره     
مـثالً بـه مـونتني      (شكسپير اكثريت مردمي هستند كه به عهد باستان دست دوم يا سـوم              
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كننــد ولــي بــه تــورات و بــه ســنتهاي حكمــت عامــه و بــه  اكتفــا مــي) ترجمــه فلوريــو
  .اند هاي بزرگ ملي سخت پايبند مانده اسطوره

. آورد  خوانيم به دنبال مـي      كه ما اشتراك باورها مي    اشتراك فرهنگي، آنچه را     
هر جمع انساني شماري از افكار، اعتقادات، قضاوتهاي ارزشي يا قضاوتهاي واقعي را             

اند و نه نيازي به توجيـه و توضـيح            كه به عنوان بديهيات پذيرفته شده     » كند  ترشح مي «
خـوريم كـه بـه دو مفهـوم           ميما در اينجا به مفاهيمي بر     . دارند و نه به اثبات و ستايش      

 كه اين اصول مسلم،    چنان. ندا   نزديك (Zeitgeist) روح زمان  و   (Volksgeist) روح قومي 
تـوان در مـورد آنهـا شـك كـرد             همانند توتمهاي اوليه، تابِ بررسي ندارند، امـا نمـي         

اين مفـاهيم مبنـاي اصـول       . هاي اخالقي و فكري گروه فرو خواهد ريخت         وگرنه پايه 
 گـاه  دهند كه هيچ     گروه و نيز نقطة اتكاء بدعتها و ناهمخوانيهايي را تشكيل مي           اعتقادي

هـر  . روند زيرا كه مخالفت مطلق، پوچ و نامعقول اسـت       از مخالفتهاي نسبي فراتر نمي    
 محيط و خوانندگان خويش     نگريِ  جهاننويسنده، به اين ترتيب، زنداني ايدئولوژي و        

توانـد    ير بدهد، كامالً يا تا حدي انكار كند، ولي نمي         تواند آن را بپذيرد، تغي      مي: است
رود كه خوانندگان احتمالي كه در بيـرون   بدين جهت بيم آن مي    . از آن خالصي يابد   

  .كنند، معناي حقيقي آثار را درك نكنند از نظام باورهاي اصلي زندگي مي
. بينديـشيم هـا در آثـار او     به مثـال شكـسپير برگـرديم و بـه كـاربرد اشـباح و سـاحره                

) اند مفسران كنوني آثار شكسپير از آن جملهكه اغلب (روشنفكران غربي قرن بيستم 
بنابراين تمايل دارند كـه آنهـا       . ها اعتقاد دارند و نه به اشباح        به طور كلي نه به ساحره     

انگيـزي كـه بـه درام كـشش بيـشتري             كاريها و زيباسازيهاي خيـال      را به عنوان زينت   
 كـه    خوانندگاني ويژه  بهدر حالي كه معاصران شكسپير، و       . بياورندبخشد به حساب      مي

. ناميم، اعتقاد داشـتند     مخاطب او بودند، طبيعتاً به چيزي كه ما آن را فوق طبيعت مي            
 .تـر نبـود    حضور ساحره در نمايش، براي آنان گيراتر از حضور راهزن بود ولي عجيب            

ه هستيم، ولي بـراي وي كـامالً        يافت در آثار شكسپير شاهد شكاكيت يك ذهن تحول       
مفهوم . غيرممكن بود كه نسبت به اعتقاد مورد قبول همگان، طور ديگري عمل كند            

امر جادويي يا خيالي در فكر او وجود ندارد زيرا اين مفهوم مستلزم اين اصل مـسلم                 
است كه آنچه با قوانين طبيعت مطابقت ندارد، غيرواقعي است و در زمان شكـسپير،               

بنـابراين چنانچـه بخـواهيم آثـار او را از نظـام             .  بودنـد   نين هنوز تدوين نـشده    اين قوا 
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اي كه در آن متولد شده و زنداني آن است جدا كنـيم بايـد ضـرورتاً                   بديهيات زمانه 
  ).1 داردخواهيم ديد كه خيانت ضروري چه معناييو ما (ت بورزيم نبه او خيا

بياني و قبل از هر چيـز بـا زبـان    اشتراك باورها در درون جمع با اشتراك ابزار   
اي كـه     ها و همان قواعد نحـوي       نويسنده در عرصة زبان جز همان واژه      . شود  تثبيت مي 

توانـد    او حـداكثر مـي    . برنـد، در اختيـار نـدارد        همه براي بيان باورهايشان به كـار مـي        
گـر  هـا هـستند و ا    ها همـان واژه     ، ولي واژه  »هاي مردم بدهد    تري به واژه   معناي خالص «

تفـسيرهاي   ، سوء 2نشدني ترجمه  مشكالت رفع . دهند  د معناي خود را از دست مي      ننباش
تفاهمات از گروهي به گـروه ديگـر در درون            اي به دورة ديگر، سوء      تاريخي از دوره  

  .شود  جا ناشي مي يك كشور از همين
 اي از شكسپير اخيراً در فرانـسه دوبـاره جـدال هميـشگي را در مـورد ترجمـه               ترجمه

فقط متوجه باشيم كه وقتي بـن جانـسون بـه منظـور نـشان دادن غرابـت                  . 3برانگيخت
هاي پزشـكي قـديم        را كه از واژه    طبعي شوخ» فاضالنة«خلق و خوي يك نفر، كلمة       

كالم بـا   برد، شكسپير اين كلمه را به مثابه نوعي تكيه به عاريت گرفته شده به كار مي     
ان عامه مردم در همه جوامع جاري اسـت،        مفهوم نامشخص آن همان گونه كه در زب       

نه معنـاي اول و نـه معنـاي       . گذارد   نيم از سپاهيان هانري پنجم مي       در دهان سرجوخه  
تحليـل تـاريخي    فقط  .  ندارد طبعي شوخدوم اين كلمه وجه اشتراكي با معناي مدرن         

نهـا  اين سه معنا برقـرار كنـد، ولـي ارزش زنـدة آ     بين  تواند ارتباط عقاليي      دقيقي مي 
  .4ماند زندانيِ فضاهاي بسته گروههاي اجتماعي باقي مي

عالوه بر زبان، انواع و صورتهاي ادبي، تعينهاي ديگري هـستند كـه گـروه بـه                 
                                                                                                                                        

 Theحـت عنـوان    ت1953اين مثال از سخنراني پروفسور كينگز، از دانشگاه بريستول كه در سال .  1

Sociology of Literatureايراد گرديد، اقتباس شده است .  
با اين همـه مـسئله      . شناختي تاريخ ادبي دارد    هاي جامعه   بررسي ترجمه، پيوندي تنگاتنگ با جنبه     .  2

  .توانستيم آن را در اين مختصر بگنجانيم حدي گسترده است كه نمي هب
 Club françaisاي از شكسپير كه  ن و آقاي لوازو در مورد ترجمهاين جدال قلمي بين آقاي ايو فلور.  3

du Livre  1955 سـپتامبر  24 و 20 و 6 اوت و 28 و 18 لومونـد بـه  .  منتشر كرده بـود، در گرفـت ،
 و بـه بـولتن مركـز مطالعـات     1956 ژانويه ـ مـارس و ژوئيـه ـ سـپتامبر      Etudes anglaisesة فصلنام

  . مراجعه شود5 ادبيات بوردو، جزوة دربارة ادبيات عمومي دانشكده
4.  Voir L. Cazamian, The Development of English Humor, 1951. 
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تـوان آن را بـا    تنهـا مـي  . تـوان اختـراع كـرد       نوع ادبي را نمي   . كند  نويسنده تحميل مي  
اي تحـول انـواع، بـر    خواستهاي تازه گروه اجتماعي تطبيق داد و اين توجيهي است بر   

يـك نـوع ادبـي فكـر        » آفريننـده «وقتـي بـه نويـسنده بـه عنـوان           . حسب تحول جوامع  
بريم كه اين نويسنده ابتدا الهامات خود را در قالبهاي سـنتي              كنيم، اغلب از ياد مي      مي

اند كـه نويـسنده       ريخته است و همين قالبها الگوي صورتهايي بوده       ) گيرم در مدرسه  (
اي كـه يكـي از انـواع ادبـي را بـه شـهرت                 وانگهي نويسنده . ده است بعدها ترسيم كر  

او از ابـزاري كـه در   . »كنـد  بنـا مـي  « همان كـسي اسـت كـه آن را    ندرت بهرساند،    مي
بخـشد، معنـاي      كند، بـه آن معنـا مـي         اختيارش گذاشته شده براي خلق اثر استفاده مي       

در نهايـت،   . كنـد   مـي بخـشد، ولـي آن را اختـراع ن          خاص خودش را بـه آن ابـزار مـي         
هماهنگي روحي كامل او با مقتضيات فني گروه اجتماعي نياز وي را به تغيير ابزار يـا                 

مـورد راسـين ـ     . كنـد  حتي به استدالل براي توجيه استفاده از اين ابـزار، برطـرف مـي   
خوبي، شايد به بهترين وجه، بيان كـرده ـ همـين نكتـه را     ه يري مونيه ب گونه كه تي آن

  :دهد نشان مي
 دنيا، تمدن، آداب و رسومي كه با راحتـي تمـام و بـه               در برابر بايستي    چرا راسين مي  

بهترين وجه با آنها سازگار بود و همة عناصر موفقيت خـودش را در آنهـا حاضـر و                   
اي، تـراژدي     سـاله  كوشش پنجـاه  . ديد، طغيان كند؟ ابزار تراژدي آماده بود        آماده مي 

.  بود، ولي پذيراي تكاملي نزديك و ضروري كرده بـود          فرانسه را به تكامل نرسانده    
وظيفة راسين ابداع، بازسازي يا تن سپردن بـه         . نهال تراژدي در آستانة شكوفايي بود     

همتا را داشت كه تراژدي را بـه حـد كمـال و      دست حوادث نبود، بلكه اين امتياز بي      
  .1اوج برساند

ا افزود كه عبارت است از بايد به مشخصه زبان و نوع ادبي، مشخصة ديگري ر   
با وجود تعريف مشهور بوفون مبني      . پذير است  عنصري به نام سبك كه كمتر تعريف      

بر اينكه سبك يعني انسان بايد گفت كه سبك فقط انـسان نيـست، بلكـه جامعـه هـم                    
در مجمــوع، ســبك، اشــتراك باورهاســت كــه در صــورتها و موضــوعات و  . هــست

نيز ماننـد اشـتراك باورهـا اصـول اعتقـادي خـاص             سبك  . تصاوير بازتاب يافته است   
                                                                                                                                        
1.  Thierry Maulnier, Racine, 1935, pp. 42-43. 
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  اي دارد كـه بـه خـود آن پـشتگرمي     جوييهاي خالقـه  گراييها ـ و مخالفت  خود ـ سنت 
توان بدون شناخت نويسندة متن، به كمك تحليلـي           كند كه مي    ثابت مي تجربه  . دارند

و از شيوة نگارش، ساختار جمالت، كاربرد بخشهاي سخن، نوع موضوع، اسـتعارات             
هـم  » مناسـبتها «تـوان آن را        محـيط مـتن كـه مـي        شـناختيِ   زيباييبه طور اعم، الزامات     

نبوغ خالق نويسنده هر چـه باشـد،        . نگارش متن را تخمين زد    » محل« تاريخ و    1خواند
  .تواند آنها را ناديده بگيرد تواند از الزامات ذوق محيط سرپيچي كند ولي نمي او مي

انسه، خوانندگان محتملـي را كـه خواسـتار سـبكهاي           شد، در قرن هفدهم فر      اگر مي 
بودنـد، بهتـر شناسـايي      ) آميز، گروتسك، كالسـيك     متصنّع، باروك، هزل  (مختلف  

. شـد   پـذير مـي     كرد، بدون شك شناخت بيشتر پيچيدگي سبكها در اين قـرن امكـان            
هـا،    انسانها از نظر فرهنگ، زبان و عقيده با هم تفاوت ندارنـد بلكـه گروههـا، دسـته                 

دهند كه هر يك فضاي خاص خود، سبك خاص خود و             هايي را تشكيل مي     » حلقه«
كُرنِـي شهرسـتاني، ميـان بـورژوازي انـدك          . حتي زيباشناسـي خـاص خـود را دارد        

 جنگهـاي مـذهبي را پـشت سـر     تـازگي  بـه  خـورد كـه    زمخت و خشكي غوطـه مـي    
انِـد نيـز نـوع      الكـال پر  . گري و عـزم و اراده بـود         گذاشته و شيفتة حركت و قهرماني     

ادبي رمان را برگزيد كه شايد بهتر از نـوع تـراژدي بـا وضـعيت بـورژوازي انطبـاق                     
ناپذير   بدين جهت طبيعي بود كه موفقيتهاي كُرني در پاريس با سردي درك           . داشت

اعضاي آكادمي بـه طـور انفـرادي بـا كُرنـي تفـاوت       . رو گردد آكادمي پاريس روبه 
اي   اعتقادي جديد اديبان پاريسي بودنـد و در جامعـه  نداشتند، اما نماد اصول  چنداني  

كردنـد،    كه كُرني در آن بيگانه بود، قواعد زيباشناختي نسل ديگـري را تـدوين مـي               
بدين جهت است كـه منازعـه بـر سـر           . خوانيم  نسلي كه ما امروز آن را كالسيك مي       

» قـديميها « بين   نتيجه كه منازعه    اي است همان قدر بي       اثر كُرني منازعه   سيدنمايشنامه  
  .در شصت سال بعد» مدرنها«و 

بـه  (اگر اين توجيهات بسيار كلي را در كنار آنچه بـا آمـار در فـصلهاي سـوم                   
و چهـارم كتـاب     ) اي، تسلسل نـسلها     دست گرفتن سرنوشت جمعيت ادبي توسط عده      

نشان داده شـد بگـذاريم،      ) تفاوت بين پاريس و شهرستانها، تنوع محيطهاي اجتماعي       (
                                                                                                                                        

  :مراجعه شود به» مناسبتها«در مورد .  1
B. Munteano, Des "constantes" en littérature, Revue de littérature comparée, XXXI, n°3, 
juillet-septembre 1957, pp. 388-420.
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كننـدة تـاثير خواننـدگان و محـيط آنهـا بـر               ها بيان    خواهيم گرفت كه اين پديده     نتيجه
  .رسالت و شخصيت و كار نويسندگان است

با وجود اين، ما تنها بـه بخـشي از كـار پـرداختيم و بررسـي وضـع جمعيتهـاي                     
خوانندگان و محيط هر يك از آنها، بررسي فرهنـگ و زبـان و انـواع ادبـي و سـبك                     

در واقع، وراي مرزهـاي  . جانبه پديدة ادبي كفايت نخواهد كرد   همه آنها، براي درك  
زماني و جغرافيايي يا اجتماعي، جمعيت بسيار عظيمي از خوانندگان وجـود دارد كـه               

تواند به نويسنده تحميل كند ولي در ميان همين جمعيت است             گونه تعيني را نمي     هيچ
العة افراد و اغلب از راه دهان به دهـان يـا            تواند به بهترين وجه با مط       كه اثر احتماالً مي   

بـراي نويـسندگاني    . ناپذير به حيات خود ادامـه بدهـد        بيني  با انواع تغيير شكلهاي پيش    
عامـه  «هاي عام، كه امـروزه بـه آن           نويسند، خوانندگان شبكه    كه براي فرهيختگان مي   

گانه و خواننـدگان    خوانندگان بي . اي تعلق دارند    سرزمين ناشناخته گويند، به     مي» مردم
چــه بــسيارند . شــوند زمانهــاي آينــده نيــز بــه خواننــدگان فعلــي و بــومي افــزوده مــي 

 مـردم را     هـاي ناشـناخته     انـد و تـوده      ه  گنجيد  نويسندگاني كه در پوسته تنگ خود نمي      
اند و آثار خود را براي آنها ـ البته براي تصويري كـه از آنهـا در     داده مخاطب قرار مي

هـايي بـراي    پسند، آثار جهـاني، خطابـه   اند، مانند ادبيات عامه نوشته د ـ مي ان ذهن داشته
  .اند نسلهاي آينده ولي چه نادرند آنهايي كه پاسخي به اين كار خود دريافت كرده

خوانندگاني كه بيـرون از حيطـة       . و تازه اين پاسخ هم تحريف شده بوده است        
غرضـي كـه گـروه اجتمـاعي          مان بـي  توانند به سهولت و با ه       كنند نمي   زندگي مي اثر  

از آنجا كه خوانندگان بيگانه    . شود، به اثر او راه يابند       اصلي اثر به نويسنده نزديك مي     
هاي ساختة ذهن خـود را بـه    از درك عيني واقعيت پديدة ادبي ناتوان هستند، اسطوره 

 بـراي   بنديهايي كه در تـاريخ ادبـي انجـام گرفتـه،            اغلب طبقه . نشانند  جاي واقعيت مي  
بنديها را در محدودة نقششان به عنـوان فرضـيه تحقيـق بـه                  كساني كه نتوانند اين طبقه    

تـاريخ  نويـسندگان  . انـد  هـايي از ايـن دسـت بـدل شـده      دقت جاي دهند، بـه اسـطوره   
هاي ذهني را جايگزين آن       اند، اين ساخته    ادبيات، كه با واقعيتهاي زمان گذشته بيگانه      

آميـز،    رد واژگاني مانند اومانيسم، كالسيك، پيكارسك، هـزل       كارب: اند  واقعيتها كرده 
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طـور كـه      انـد، همـان     رمانتيك، اغلب ديگر معناي واقعي كامل خود را از دسـت داده           
. روزمره ديگر معناي واقعـي خـودش را نـدارد         كاربرد واژة اگزيستانسياليسم در زبان      

كنـد مـثالً      كز پيدا مـي   گاهي اسطوره اشاره به شخص دارد و بر نام خود قهرمانان تمر           
» ساگانيـسم « هزاران نفـر از  1958 كه در سال گونه هماناي، بالزاكي،  وار، گوته   كُرني

  .آنكه هرگز به كتابي از فرانسواز ساگان نگاهي انداخته باشند بي(...) گفتند  سخن مي
اين حرف كامالً درست    . گفتيم كه عامة خوانندگان تأثيري بر نويسنده ندارند       

شـود كـه    در واقع، هر بار كه نويـسنده ايـن گنـاه كـامالً ادبـي را مرتكـب مـي              . نيست
پندارد، از عامة خوانندگان تأثير       موفقيت يك اسطوره را به جاي موفقيت اثر خود مي         

ناچار بايد كفارة خطاي خود را بپردازد، زيرا خوانندگاني كه با استفاده             هپذيرد و ب    مي
اند، بلكه اثـر را   غرضانه و ادبي نبرده ، از اين اثر لذت بياند از اسطوره اثر او را خوانده  

 كه زير فشار اسـطوره      1اي مانند روديارد كيپلينگ     فاجعة نويسنده . اند  به خدمت گرفته  
  .دفاع از امپرياليسم مورد نفرت قرار گرفت نمونة برجستة همين امر است

  
  موفقيت. 2

خاطبان، خواننـدگان برخاسـته از محـيط        م(اند     مورد نظر ما بوده    تاكنونخوانندگاني كه   
توانند ميزاني براي تعيين موفقيت تجاري اثر باشند، زيرا           نمي) نويسنده، عامه خوانندگان  

از نظر تجاري، يگانه خوانندگان واقعي همان افرادي هستند         . كه هيچ يك واقعي نيستند    
، چهـار درجـه   توان گفت كـه موفقيـت     به اين معني مي   . كنند  كه كتاب را خريداري مي    

شكست يا فقدان موفقيت، هنگامي است كه فروش كتـاب موجـب زيـان ناشـر و                 : دارد
هـاي خـودش را       شـود، موفقيـت نـسبي يعنـي وقتـي كـه كتـاب هزينـه                  مي فروش  كتاب
بينيهاي ناشـر برابـري     آورد، موفقيت معمولي موقعي است كه فروش تقريباً با پيش           مي در

ــي ــروش و  م ــاب پرف ــاالخره كت ــد و ب ــرز   كن ــاب م ــروش كت  آن هنگــامي اســت كــه ف
  .رود  ميگذارد و حسابش از دست در شده را پشت سر مي بيني پيش

                                                                                                                                        
از اين ديدگاه دفـاع  ) 1955منتشر شده در سال  (Servitudes et grandeurs impérialesدر كتاب .  1

  .ايم كرده
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اي اسـت    پديـده فـروش  كتـاب پـر   موفقيت در مورد ويژه بهكسب موفقيت ـ و  
امـا اكنـون پـس از دسـتيابي بـه موفقيـت شـايد بتـوان           . نشدني  ناپذير و توجيه   بيني  پيش

 اطالعاتي كه در ايـن زمينـه در اختيـار داريـم چنـان               .قواعد فني آن را روشن ساخت     
 يـا از    فروشان  كتابناشران و   . توانيم از آنها بهرة الزم را بگيريم        پراكنده است كه نمي   

كنند و يا سازمان كار آنان چنان ابتدايي اسـت            دادن اطالعات ضروري خودداري مي    
ا زود بايد تحقيقـات جـدي در      اما دير ي  . كه اطالعات مورد نياز ما را در اختيار ندارند        

  .1اين زمينه انجام شود
با وجود اين، موفقيت تجاري، كه اهميت آن براي حيات كتاب مـسلم اسـت،               

واقعيت موفقيت ادبـي چيـز ديگـري        . نشانه و عالمتي بيش نيست و نياز به تفسير دارد         
ه از ديـدگا  . طور كه گفته شد، كتاب، صرفِ يك شيء مادي نيست           است، زيرا همان  

مؤلف، به يك معنا، موفقيت با اولين خريـدار يـا حتـي بـا نخـستين خواننـده ناشـناس                     
  .گيرد شود، زيرا ديديم كه خالقيت ادبي از رهگذر خواننده انجام مي حاصل مي

در ابتداي اين كتاب گفتيم كه ادبيات، بدون همـسويي نيـت نويـسنده و نيـت                 
حـاال وقـت آن     . و، وجـود نـدارد    كم سازگاري نيات و مقاصد اين د       خواننده يا دست  

خواهد در اثرش بيان كند       بين آنچه نويسنده مي   . رسيده كه اين مفاهيم را روشن كنيم      
اي باشـد كـه هـيچ     گردد، ممكـن اسـت چنـان فاصـله          و آنچه خواننده به دنبال آن مي      

در اين صورت تنها راهي كـه بـراي خواننـده بـاقي      . اي بين آن دو برقرار نگردد       رابطه
. ند، قرار دادن نوعي آينه بين خود و نويسنده است كه ما آن را اسطوره ناميـديم               ما  مي

. گيـرد  خواننده، اسطورة خود را از همـان گـروه اجتمـاعي كـه بـدان تعلـق دارد، مـي         
  .»اند شناخته«خوانندگان اروپايي اغلب نويسندگان خاور دور را به همين ترتيب 

روه اجتماعي واحدي تعلق دارنـد،      برعكس، وقتي كه نويسنده و خواننده به گ       
نهفتـه  موفقيت ادبي در همين انطبـاق نيـات         . نيات آنها ممكن است بر هم منطبق باشد       

                                                                                                                                        
. آسن ـ فوردر به ياري انتـشارات سـوي انجـام داده اسـت     . يكي از تحقيقات نادر در اين زمينه را ژ.  1

 Etude de la diffusion d’un succès de librairieيجة تحقيقات خود را تحت عنـوان  اين پژوهشگر نت
  .انتشار داده است» مركز مطالعات اقتصادي«در يك دفتر تايپ شده از ) 1957پاريس، (
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عبارت ديگر كتاب موفق، كتابي است كه آنچه را گـروه انتظـار دارد، بيـان                به  . است
ــشان بدهــد  كنــد و ماننــد آينــه ــه خــودش ن يكــي از برداشــتهايي كــه . اي گــروه را ب

كنند اين است كـه بـا نويـسنده اشـتراك              كتاب موفق غالباً بدان اشاره مي      خوانندگان
فكري دارند، احساساتشان با او مـشترك اسـت و در زنـدگي فـراز و نـشيبهايي شـبيه                    

  .اند آنچه در كتاب آمده، پشت سر گذرانده
توان گفت كه پهنة موفقيت نويـسنده در درون گـروه اجتمـاعي خـود                 پس مي 

طنـين  «اصـطالح   (آن گروه باشـد بـستگي دارد        » طنين صدادار «اينكه  به توانايي او در     
از طـرف ديگـر گـسترش عـددي         ). هوگـو بـه كـار بـرده اسـت          را ويكتـور  » صدادار

خوانندگان و طول زمان موفقيت اثر به ابعاد جمعيت خوانندگاني بستگي دارد كه در              
  .كنند محيط اجتماعي نويسنده زندگي مي

برخـي از   . ط اجتمـاعي ابعـاد بـسيار متفـاوتي دارنـد          در واقع، خوانندگانِ محـي    
گيرنـد، يـا بـراي زمـان كوتـاهي سـر زبانهـا                نويسندگان مورد ستايش اقليتي قرار مـي      

، برخي ديگر طرف توجه گروههاي اجتمـاعي وسـيع، طبقـات يـا ملتهـا واقـع                  1هستند
  .گيرند مي دربرشوند، يا اينكه از نظر زماني چندين نسل را  مي

شـود كـه نويـسندگان        يا جاودانگي نويسنده ايـن طـور توجيـه مـي          شمولي   توهم جهان 
كساني هستند كه محبوبيـت جمعـي آنهـا در مكـان يـا در               » جاويدان«يا  » شمول جهان«

عصر خود را در جاهـاي      يا هم » طايفه برادران هم « است و     اي گسترده   زمان به طور ويژه   
 قرن بيستم هنـوز جـوان اسـت زيـرا           مولير براي ما فرانسويهاي   . كنند  دورتر جستجو مي  

ما هنوز بـا او اشـتراك فرهنگـي، اشـتراك بـاور و اشـتراك       . دنياي او هنوز زنده است    
هاي او هنوز هم اجراشدني است، زيرا طنز او هنوز بـراي مـا      زبان داريم، زيرا نمايشنامه   

شود و مولير پيـر خواهـد شـد و هنگـامي كـه وجـوه                  اما دايره تنگ مي   . دلچسب است 
  .شتراك تمدن امروز ما با فرانسة زمان مولير بميرند، او نيز خواهد مردا

پذير است كـه برخـي نويـسندگان از           هم به اين نحو توجيه    » نبوغ ناشناخته «توهم  
انـد   از كساني كه از زمـان خـود عقـب بـوده    . دارند» فاصله«نظر زماني از گروه خود     

                                                                                                                                        
. كاهـد   بايد بر اين موضوع تكيه كرد كه اين امر به هيچ وجه از ارزش ذاتي و محلي آثار آنها نمـي                    .  1

  .اند اند ولي همچنان به عنوان ارزشهاي تاريخي زنده ست، ژيد با دنياهاي خود مردهبورژه، پرو
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ر اختيار نداريم تا بفهميم كـه آنـان         اي د   آيد، زيرا وسيله     صحبت به ميان مي    ندرت  به
بـرعكس موفقيـت آنـاني كـه از زمـان           . اند يا نه    زيسته   مي  در آن زمان واقعاً ناشناخته    

يابد و چند برابر      قراول هستند، اغلب پس از چندين نسل بسط مي         خود جلوتر و پيش   
ن شود و اين موقعي است كه اقليتي كه در زمان زندگي ايـن دسـته از نويـسندگا                   مي

مـورد  . كنـد  يابد و اهميت و نفوذ پيـدا مـي      خوانده است گسترش مي     آثار آنان را مي   
لوسين نويسنده چيني كه در صفحات قبل با او آشنا شديم، شبيه اغلـب نويـسندگان                

تـوان همـين طـرح را در ابعـاد            امـا مـي   . ماركسيست قبـل از انقـالب شـوروي اسـت         
بـه هـر    .  كـرد   قرن نوزدهم پياده  » شدة  شعراي نفرين «محدودتري در مثال استاندال يا      

سـر و صـدا انجـام         تقدير، بايد كه در ابتدا موفقيتي در كار بوده و تولدي هر چند بي             
اي به طور مداوم آن موفقيت را از نسلي به نسل ديگـر               گرفته باشد و گروه اجتماعي    

رسـد و ايـن مـرگ هـم           بدون اين شرايط مرگ نويسنده فـرا مـي        . منتقل كرده باشد  
  .ناپذير است رگشتب

بيش گستردة اثر را با موفقيتهاي بعدي يـا احيـاي مجـدد            و نبايد موفقيت اولية كم   
نظر از موانع اجتماعي، مكـاني يـا     افتد ـ صرف  اشتباه كرد، زيرا آنچه بعدها اتفاق مياثر 

زمــاني ـ مــوفقيتي اســت جــايگزين يعنــي موفقيــت در ميــان گروههــايي كــه بــا گــروه   
ديديم كه خواننـدگان بيگانـه بـه اثـر دسـترس            . ي نويسنده تفاوت دارند   خوانندگان اصل 
كنند، همان چيزي نيست      آنچه را اين نوع خوانندگان در اثر جستجو مي        . مستقيم ندارند 

بـين نيـات نويـسنده و نيـات آنهـا همـسويي و              . داشـته اسـت   كه نويسنده قصد بيانش را      
يعنـي آنـان    . ود داشـته باشـد    همخواني وجود ندارد، ولي ممكـن اسـت سـازگاري وجـ           

توانند آنچه را ميل دارند در اثر بيابند، در حالي كه نويسنده در پـي ارضـاي آشـكار                     مي
  .چنين ميلي برنيامده يا حتي فكر آن هم هرگز به ذهن او خطور نكرده است

اگـر  . شك خيانتي رخ داده است ولـي خيـانتي خـالق و آفريننـده               در اينجا بي  
 دشــوار و مــسئلهشــايد مــه نيــز همــواره خيــانتي خــالق اســت، پــذيرفتيم كــه ترج مــي
بـراي اينكـه ترجمـه، اثـر را در          حاال چرا خيانـت؟     . شد  انگيز ترجمه هم حل مي      بحث

كه براي آن   دهد    جاي مي ) در اينجا ارجاعات زباني مطرح است     (نظامي از ارجاعات    
 امكان تبادل ادبي   و اما چرا خالق؟ زيرا ترجمه با فراهم آوردن        . نظام خلق نشده است   

بخـشد و آن را       اي بـه آن مـي       تـر، واقعيـت تـازه       تازه براي اثر با خواننـدگاني گـسترده       
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شـود بلكـه وجـود دومـي بـه آن             نه فقـط موجـب بقـاي آن مـي         كند، چون     تر مي   غني
گفت كه عمالً تمامي ادبيات باستان و قرون وسـطي تنهـا بـه سـبب                توان    مي. 1دهد  مي

ايـن خيانـت در قـرن       . انـد   ه براي ما همچنـان زنـده مانـده        همين خيانت خالق است ك    
  .شانزدهم آغاز ولي از آن پس بارها تجديد شد

 اثـر سـويفت و      سـفرهاي گـاليور   دو مثال از بارزترين موارد خيانتهاي خـالق، يكـي           
رحمانة   كتاب اول در اصل هجو بي     .  اثر دانيل دوفو است    رابينسون كروزوئه ديگري  
پل سـارتر گـويي    و بدبينانه است كه در مقايسه با آن آثار ژاناي چنان تاريك   فلسفه

اغلـب بـسيار   (اي اسـت   دومـي موعظـه  . كتابهـاي كودكـان اسـت    بينـي     بيانگر خوش 
ايـن دو كتـاب چگونـه در حـال حاضـر            امـا   . در وصـف اسـتعمار نوپـا      ) كننده  كسل

عارض م  دهند؟ چگونه است كه هميشه با موفقيت بي         همچنان به حيات خود ادامه مي     
كتابهـاي  در رديـف    آنها  ! افتادن در شبكة ادبيات كودكان     اند؟ فقط با جا     قرين بوده 

دانـست، شـايد بـدش        دوفـو اگـر ايـن امـر را مـي          . انـد   هديه براي كودكـان درآمـده     
شدند   شك سخت غافلگير مي     شد، ولي هر دو بي      آمد، سويفت البته عصباني مي      نمي

ماجراهـاي  .  مقاصدشـان بيگانـه باشـد      زيرا ممكـن نبـود كـه چيـزي بـيش از ايـن بـا               
انگيز يا ناآشنا كه اسـاس چيزهـايي اسـت كـه خواننـدگان نوجـوان در ايـن                     اعجاب

ــراي نويــسندگان آنهــا چيــزي جــز چهــارچوب فنــيِ    كتابهــا جــستجو مــي ــد، ب كنن
. آمـده، نبـوده اسـت       پاافتاده، كه نوع ادبي معمول جامعه آن زمان به حساب مي            پيش

گيـري از روايـات هاكلويـت، مانـدويل و             شـرح سـفرها و وام      اين نوع با گردآوري   
پيام اصلي در اين كتابها جز با تفسير وقايع         . ديگر راويان آن زمان، ساخته شده است      

ايـن  . شود، كـاري كـه از خواننـدة متوسـط قـرن بيـستمي سـاخته نيـست                   روشن نمي 
لبي كـه در    كننـد، قـا     بـسنده مـي   ) كه تازه دسـتكاري شـده     (خوانندگان به قالب كار     

                                                                                                                                        
 1928توماشفـسكي در سـال      . ب. انـد   فرماليستهاي روسي از ديدگاه به ظاهر مشابهي دفاع كرده        .  1

ها را بايد به عنوان يكي از عناصر سازندة ادبيات هر ملت بررسـي                ادبيات حاصل ترجمه  «: نوشت
اند كه به     كرده  كنار برانژه فرانسوي و هاينة آلماني، برانژه و هاينه روسي هم زندگي مي            در  . كرد

» .انـد   شك از همكاران غربي خود تا حد زيادي دور بوده           دادند و بي    نياز ادبيات روسي پاسخ مي    
، صـفحات  )1928( هـشتم  Revue des Etudes Slavesاز مكتب جديد تاريخ ادبيات در روسـيه،  (

ما با اين موضوع افراطي موافق نيـستيم زيـرا كـه برانـژه فرانـسوي و برانـژه روسـي        ). 240 تا  226
وجـود  ) و ناخودآگاهانـه (سازندة برانژه تاريخي و ادبي هستند كه در آثار برانژه بـه طـور بـالقوه      

  .داشته است
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كـل ايـن مـاجرا يـادآور حكايـت مـشهور آن             . عنفوان جواني مناسب حال آنهاست    
اينجـا  در  : خورد  ريخت و ظرف آن را مي       غذا را بر زمين مي      اي است كه پيش     ديوانه

  .هم به يك معنا خيانت خالق صورت گرفته است
شوري بـه   گيرد، بلكه از ك     اين خيانتها فقط از يك زمان به زمان ديگر انجام نمي          

از يك گروه اجتماعي به گروه اجتماعي ديگـر در درون يـك             كشور ديگر و حتي     
كيپلينگ كه در انگلـستان، بـه تعبيـري بـه دسـت اسـطورة               . پذيرد  كشور صورت مي  

امپرياليستي كشته شده بـود، پـيش از مـرگ جـسماني خـود، در فرانـسه از رهگـذر                    
او . زنـدگي دوبـاره يافـت   ادبيات كودكان و در شوروي از رهگـذر ادبيـات جنـگ          

غرضي هداياي خداي كاميـابي ادبـي بـه تعمـق             ديرزماني دربارة نمونة سويفت و بي     
اين خدا موفقيتي را كه خود كيپلينگ به دست آورده بـود از او دريـغ                : پرداخته بود 

داشت ولي موفقيتهايي را به او عرضـه داشـت كـه كيپلينـگ حتـي فكرشـان را هـم                     
 از  1ادبيـات اي در انجمن پادشاهي       ر زندگي خود در سخنراني    او در اواخ  . نكرده بود 

بيني اينكه آثارش در سرزمينهاي دورِ آن سـوي مرزهـا چـه       ناتواني نويسنده در پيش   
  .گويد انگيزد، سخن مي شاديها و حقايقي را برمي

چنـين چيـزي   . آن باشـد » عظمـت «پذيري اثر ادبـي، نـشانة    شايد قابليت خيانت  
بـرعكس آنچـه حتمـي اسـت، ايـن اسـت كـه              . ي هم نيست  م حت غيرممكن نيست، اما  

چهرة واقعي آثار ادبي بـر اثـر كاربردهـاي متفـاوت خواننـدگان گونـاگون، آشـكار                  
بـردن بـه ماهيـت يـك كتـاب،             براي پي . شود  گيرد، مخدوش مي    گردد، شكل مي    مي

  .2ابتدا بايد بدانيم چگونه خوانده شده است

                                                                                                                                        
1.  Royal Society of Literature 

) 1955پرينستون (، )Dickens and his readers( ديكنس و خوانندگان آندر كتاب فورد .   هژرژ.  2
همچنـين رجـوع   . دهـد   آورد كه دستاورد خواننده را براي اثر نشان مي           گوياي نقدي را مي     نمونه

  :»خيانت خالق«كنيد به مقاله ما در مورد 
"Creative Treason" as a Key to Literature, Yearbook of Comparative and General Literature, 
n°10, 1961. 
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  هشتمفصل 
  

  مطالعه و زندگي
  
  كنندگان  كارشناسان و مصرف. 1

اي بـا ادبيـات زنـده وجـود دارد از ديربـاز دسـتخوش        اي كه بين ادبيات مدرسه  فاصله
مر خود  عآيد كه انسان چندين سال از         به نظر مسخره مي   . مزاح يا مضحكه بوده است    
 كه هرگز آنها را براي بار دوم نخواهـد  هدر بدهداي  كننده را براي مطالعة متون كسل   

اما چنين برداشتي در حكـم آن اسـت كـه برخـورد كارشـناس را بـا برخـورد                    . اندخو
ويژگـي انـسان فرهيختـه در توانـايي نظـري او بـراي              . كننده يكي فرض كنيم     مصرف

هدف آموزش در مدرسه ممكـن سـاختن ايـن قـضاوت            . قضاوتهاي ادبي مدلل است   
وسـطه اسـت، ايـن     در فرانسه، فن تفسير متـون، كـه اسـاس آمـوزش مت             ويژه  به است و 

  .آموزي را كارشناس بار بياورد كند كه هر دانش هدف را دنبال مي
اي اسـت كـه       تجربـه . متأسفانه عمل خواندن فقط صرف عمل شـناخت نيـست         

هـاي    هـاي فـردي و هـم از نظـر جنبـه             موجود زنده را به طور كامل، هم از نظـر جنبـه           
كننـدگان    د همـه مـصرف    كننده است و ماننـ      خواننده مصرف . سازد  جمعي، درگير مي  

كند، حتي اگر قادر      بيشتر از آنكه به قضاوت بپردازد، از ذوق و سليقه خود پيروي مي            
  .براي ذوق خود دليل عقالني بتراشد اثر، بعد از مطالعهباشد 

كــه اغلــب خــود را ماننــد (كــار قــضاوت ادبــي ويــژة گــروه فرهيختگــان اســت 
ايـن  ). آورنـد   ا طبقه اجتماعي به حساب مي     در فرانسه سابق، كاست ي    » ها  دبيرستان ديده «

 ذهـن،   وگرنه آنها را كنـد    (كند    گروه به اعضاي خود، رفتار كارشناسانه را تحميل مي        
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ايـن  ). دهد  خواند و بدين ترتيب تحت فشار اخالقي قرار مي          مي» ابتدايي«عامه و حتي    
همان تفسير مكانيـسم خودسانـسوري اسـت كـه در صـفحات پـيش مطـرح كـرديم،                   

چگونـه  : نمـود   انيسمي كه كار تحقيق دربارة انواع خواندن را آن همه مـشكل مـي             مك
كه دربارة نمايشنامة راسين قضاوت كرده و ارزش آن را تـشخيص            » بافرهنگي«انسان  
 را  1تن تن  ندهد جرأت اين اعتراف را خواهد داشت كه سليقة شخصي او، خواند             مي

شوند و به منزلة توجيـه        ختم مي » ايسم«هايي هم كه به       دهد؟ معناي اسطوره    ترجيح مي 
آينـد كـه فـشار گـروه اجتمـاعي ـ        عقالني حاضر و آماده بـراي كـساني بـه كـار مـي     

فرهنگي آنها را مجبور ساخته تا ذوق و سليقه خود را در قالب قضاوتهاي مدلل ابـراز                
  .كنند، همين است
غيرعقالنـي  هـاي     صـراحت در قـضاوتهاي مـدلل كارشناسـان و سـليقه           ه  چنانچه ما ب  

شـناختيم ديگـر اشـتباهي رخ      متمـايز را مـي  كلـي   بهكنندگان، دو نوع ارزش       مصرف
  .داد نمي

، درك اوضـاع و احـوالي   »گذر به پشت صحنه«نقش كارشناس عبارت است از      
گيرد، فهم نيات نويسنده و تحليل وسـايلي در اثـر             ادبي در آن انجام مي    كه آفرينش   

معناست، چـرا كـه وي هـر          س پيري يا مرگ اثر بي     براي كارشنا . به كار گرفته است   
تواند نظام استنادهايي را كه سـازندة برجـستگي زيباشـناختي اثـر اسـت در                لحظه مي 

  .برخورد او با اثر برخوردي تاريخي است. ذهن بازسازي كند
حتي اگر همان گونه كـه      (كند    كننده برعكس، در زمان حال زندگي مي        مصرف

او نقشي نـدارد، فقـط      ). گيرد دربرهاي دور را نيز        گذشته مالحظه كرديم، اين زمان   
چشد و دربارة خوشـايندي يـا         شود، مي   آن چيزي را كه به او عرضه مي       . وجود دارد 

: نيـازي بـه نـشان دادن تـصميم خـود هـم نـدارد            . گيـرد   ناخوشايندي آن تصميم مـي    
بيني   نافي روشن اين برخورد با اثر به هيچ وجه        . خواند  خواند يا نمي    كننده مي   مصرف

او نيست و بر هيچ كس منع نشده كـه بـه جـستجوي تفـسيري بـراي گـزينش خـود                      
  .بيني نياز دارد اما تفسير اين گزينش بسيار بيش از توجيه آن به روشن. برآيد

                                                                                                                                        
بر هيچ كس پوشيده نيست كه ايـن        .  را نداريم  (Hergé) ما به هيچ وجه قصد تحقير اثر عالي ارژه        .  1

  اي كـه     در جريـان مباحثـات كنگـره      . اثر در ميان دانشگاهيان از امتيـاز خاصـي برخـوردار اسـت            
  .شدتازگي دربارة تاريخ ادبيات برگزار گشت، پنج بار از اين كتاب نام برده  هب
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حتـي  . توانند و بايد با يكـديگر همزيـستي داشـته باشـند             اين دو نوع ارزش مي    
ناسـازگاري آشـكاري كـه بـين آنهـا          . وندشـ   آيد كه با هم منطبـق مـي         مي  گاهي پيش   

تـر توصـيف    اي كه پـيش  وجود دارد، چيزي جز تأثير ساختارهاي اجتماعي ـ فرهنگي 
در واقع، كار خواندن در هـر       .  تأثير جدا افتادن شبكة فرهيختگان نيست      ويژه  بهشد، و   

حال و هواي فكري و عاطفي كه انجام بگيرد، كاري واحد اسـت و بايـد بـه صـورت        
كار خواندن نيز مانند سر ديگر زنجيـر كـار آفـرينش      . عه مورد توجه قرار گيرد    مجمو

گيرد، بـر    ادبي، عملي است آزاد كه اوضاع و احوالي كه اين كار در آنها صورت مي              
پـذير نيـست،      كم در حال حاضر، تحليل     سرشت ژرف آن، دست   . كند  آن سنگيني مي  

 انواع مختلف خوانندگان نـه برحـسب   توان حدود و ثغور آن را با بررسي رفتار       اما مي 
  .قضاوتهاي ادبي، بلكه برحسب موقعيتهاي مختلف آنان، تعيين كرد

 تجربيـات   بـر اسـاس   اطالعات ما در مـورد ايـن رفتـار ناكـافي اسـت و اغلـب                 
دهد،  گيري نمي  يا مربيان فرهنگي به دست آمده است و به ما امكان نتيجه    داران  كتاب

جانبه بـه    توان از تحقيقي منظم و همه       ع اطالعاتي را كه مي    ولي بررسي مطالعه زنان نو    
  .دهد دست آورد، نشان مي

آنچـه را   . تر از رفتار مردان است      در كلية اقشار جامعه، رفتار خوانندگان زن متجانس       
در سطور بعدي دربارة اين عبارت توضـيحاتي        (نامند    معموالً خواندن براي گريز مي    

و ) رمانهاي احساساتي، تـاريخ، پليـسي     (بتاً متداول است    در بين زنان نس   ) خواهيم داد 
هاي عام، محبوبيت بيشتري      نويسندگان زن، چه در شبكة فرهيختگان و چه در شبكه         

، پرل باك، دافنه دوموريـه، مـازو دوالروش، كولـت و            1955در حدود سال    (دارند  
ويسندگاني را افـزود    به اين اسامي بايد نام ن     ). اي دائمي است     دِلّي كه نويسنده   ويژه  به

...) ير بنوا، پل وياالر و ديگـران          لوتي، پي (هستند  » گريز ادبيات«كه مؤيد گرايش به     
در ميـرش،     وان(پردازنـد     ولي كـساني هـم هـستند كـه بـه گرفتاريهـاي روزمـره مـي                

  ...).كرونن، اسلوتر، تيد مونيه، سوبيران و ديگران 
 در عصر مـدرن، نـسبتاً       ويژه  به آن است كه سبك زندگي زن،        اين همگوني زادة  

اي    اغلـب بـا فعاليـت حرفـه        كـه  ناگرفتاري كارهاي خانه و فرزند    : يك شكل است  
همراه است، در تمام طبقات اجتماعي و در همـة منـاطق از الگـوي واحـدي پيـروي              

ي خـوان   كتـاب در مورد گزينشهاي خاص زنان بايد گفت كه آنها بـه آغـاز              . كند  مي
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گردد، به زماني كه خستگي زنان از مانـدن در      هجدهم برمي  زنان در قرون هفدهم و    
خانه يكي از منابع نگارش رمان بود، هنگـامي كـه مـسئوليتهاي اجتمـاعي و سياسـي                  

حضور نويـسندگاني ماننـد پـرل بـاك يـا كـرونن گـواه بـر                 . نددزنان بسيار ناچيز بو   
جتمـاعي زن در     كه پايگـاه ا    تدريج  بههيچ شكي،     اي بود كه بي     اشتغاالت فكري تازه  

يافت، تأثير روزافزونـي بـر خوانـدن     ميتر در حيات مدني تحول       جهت شركت فعال  
در ميـان   » گريـز  ادبيـات «همچنين بايد خاطرنشان كرد كـه مطالعـه         . گذاشت  زنان مي 

تر است چـرا كـه آنـان بيـشتر از بقيـه دچـار                رايج) بين سي و چهل سال    (زنان جوان   
و ايـن مطلـب در      (بـه طـور كلـي       . پردازي هـستند   گريزي و خيال   نارضايي و واقعيت  

 كـه سـن بـاال    تـدريج  بـه مطالعـات،  ) مورد زنان و مردان به يك اندازه صـادق اسـت    
شـك    بازنشستگان غالباً خوانندگان بسيار خوبي هستند، بـي       . شود  تر مي   رود، ادبي   مي

شار براي اينكه فرصت بيشتري بـراي مطالعـه در اختيـار دارنـد و نيـز بـراي اينكـه فـ                     
  .زندگي بر آنان كمتر است

اي  هاي رواني و اوضـاع مـادي   مناسبت نخواهد بود كه به مطالعه انگيزه      پس بي 
  .دهند  شكل مي1كه به رفتار خوانندة معموليبپردازيم 

  
  انگيزه. 2
اي  كننـده  گاهي مـصرف . دانيم كه مصرف كتاب را نبايد با خواندن آن يكي دانست  مي

آنكه قـصد خاصـي بـراي خوانـدن آن            بي) گيرد   به امانت مي   تندر  بهيا  (خرد    كتابي مي 
  ).بگذريم كه ممكن است به طور تصادفي آن را بخواند(داشته باشد 
 انسان به نشان ثروت،     الزم است كتابي اشاره كرد كه     » خودنمايانة«توان به خريد      مي

ردهايي تـرين شـگ    اين يكي از متداول    (داشته باشد ليقه خوب آن را     فرهنگ باال يا س   
، خريد كتابهاي نفيس كه بـه    )رود  است كه در انجمنهاي كتاب در فرانسه به كار مي         

شود، خريد جلدهاي متعـدد يـك مجموعـه بنـا بـه        اري هم تلقي مي   ذگ  منزلة سرمايه 

                                                                                                                                        
 ،Richard D. Altick( ،The English Common Reader(آلتيك  .آميز ريچارد د به بررسي تحسين.  1

A Social History of the Mass Reading Public ،1900 و بررسي ديگـري ) 1957شيكاگو  (1800 ـ 
، The British Working Class Reader: تحـت عنـوان  ) R. K. Webb(وب . ك. با دقت كمتر از ر

  .مراجعه كنيد) 1955لندن،  (1790 ـ 1848



 شناسي ادبيات جامعه      126

 

 اثـر در ميــان   موفقيـت (عـادت، خريـد از سـر وفـاداري بـه يـك آرمـان يـا شـخص          
 نفـيس، كـه در ايـن صـورت كتـاب بـه              ء، خريد كتاب از سر عالقه به اشيا       )منتقدان

در اين مورد   . كند  خاطر صحافي، حروف يا تصاويرش حكم شيئي هنري را پيدا مي          
  .شود كتاب به شيء تبديل مي

مصرف كتاب بدون خواندن آن فقط به اين سبب مورد توجـه ماسـت كـه در                 
ولي ايـن نـوع مـصرف، بخـش بـسيار كـوچكي از كـل                . گيرد  دور اقتصادي قرار مي   

ها روزنامـه را غالبـاً        در اين شبكه  . دهد  هاي عام تشكيل مي      در شبكه  ويژه  بهف را   مصر
خرنـد، ولـي اگـر قـصد نداشـته باشـند كتـابي را                 براي خوانـدن قـسمتهايي از آن مـي        

  .پردازند  به خريد آن ميندرت بهبخوانند، 
دانــيم كــه در مــصرف همــراه بــا خوانــدن، بايــد مــصرف  از ســوي ديگــر مــي

هـر يـك از ايـن دو نـوع مـصرف بـا              . از مصرف ادبـي متمـايز سـاخت       كاركردي را   
  .هاي مختلفي انطباق دارد انگيزه

گيرند   هايي كه مبناي مصرف كاركردي قرار مي        ما فقط به جهت يادآوري از انگيزه      
قبـل از همـه كـسب اطـالع، گـردآوري اسـناد و مـدارك و مطالعـه در             . بريم  نام مي 
هـا، مـصرف      تـر از ايـن انگيـزه        پيچيـده . ها هـستند    يزهاي جزء اين انگ     هاي حرفه   زمينه

يكـي از بـارزترين مـوارد ايـن نـوع مـصرف، كـاربرد               . كاركردي كتاب ادبي است   
خوانـد تـا خـوابش        درماني است، مثالً وقتي كسي كتاب مـي         پزشكي كتاب يا كتاب   

 مطالعاتي كـه  . ببرد يا ذهنش را مشغول بدارد و يا اضطراب را از ذهن خود دور كند              
كنند يا آنهايي كه براي ذهن، نـوعي ورزش بهداشـتي             كمك مي » تمدد اعصاب «به  

نوعي از رمانهاي پليسي نيز در اين مـورد، نقـش           : اند  آورند نيز از اين دسته      فراهم مي 
رود كـه     در موارد ديگر از كتاب انتظار مي      . كنند  ها را بازي مي     مشابه جدول روزنامه  

عضي احساسات، بر نظام عصبي تأثير مستقيم بگذارد،        مانند مواد مخدر، براي ايجاد ب     
، )با استفاده از كمـديهاي سـبك      (آور    انگيز محض، مطالعات خنده     مطالعات وحشت 

در مـورد   . انگيـز از ايـن قبيـل هـستند           مطالعات شـهوت   ويژه  بهآور و     مطالعات اشك 
نبـة  انگيزانه كتاب، حتـي اگـر ج        انگيز بايد گفت كه كاربرد شهوت       مطالعات شهوت 

صورت كـامالً ناخودآگـاه در اثـر مطـرح          نگارانه در آن جزئي باشد يا حتي به           وقيح
  .هاي بسيار رايج براي خواندن است شده باشد، از انگيزه

هر چند كه مطالعة متون مبارزاتي يا متون مربوط بـه خودآمـوزي از نـوع كـامالً                  
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در . يـز كـاركردي دانـست     ن) و يا الاقل بخشي از آنها را      (متفاوتي است، بايد آنها را      
. آيـد   اين صورت كتاب ابزاري براي فن مبارزه يا پيشرفت اجتماعي بـه حـساب مـي               

خوانند، يعني انگيزة  كتاب را ابتدا براي كسب فرهنگ و سپس براي كسب لذت مي 
  .ادبي ممكن است وجود داشته باشد ولي فرعي است

ودن اثـر را رعايـت      غـرض بـ     هايي هستند كه بي     هاي خاص ادبي، انگيزه     انگيزه
ناگفتـه نمانـد كـه چنـين        . دهنـد   كنند و مطالعه را نه وسيله، بلكـه هـدف قـرار مـي               مي

در واقع خواندن كتـاب بـه عنـوان    . اي در عين حال مستلزم و نافيِ تنهايي است    مطالعه
 كـاركردي يـك نيـاز مـستلزم آن          ياي اصيل و نه به عنوان ابزاري براي ارضا          آفريده

 و بنـابراين از     درِ خانه ديگري را بكوبد، از ديگري كمك بخواهـد          است كه خواننده  
 كتاب به مثابه ابزار كه تابع صرف نيازهـاي فـرد            در برابر به اين معنا    . خود بيرون بيايد  

امـا از سـوي ديگـر، مطالعـه عملـي        . گيـرد   است كتـاب بـه منزلـه مـصاحب قـرار مـي            
آورد، حـرف   مطالعـه روي مـي  انـساني كـه بـه     . گيرانه به معناي تام كلمه اسـت        گوشه
گيرد، از محيط اطـراف، كنـاره         كند، از انسانهاي ديگر فاصله مي       زند، كاري نمي    نمي
اين موضوع هـم در مـورد مطالعـة شـنيداري صـادق اسـت و هـم در مـورد                     . گيرد  مي

هيچ كس تنهـاتر از تماشـاگري كـه در ميـان ديگـران در تماشـاخانه         : مطالعة ديداري 
در اينجا بايد به تفاوتي اساسي ميان ادبيات و هنرهاي زيبا، اشاره            . نشسته است، نيست  

در حالي كه موسيقي و نقاشي، از آنجا كه فقط بخـشي از حـواس انـسان را بـه                    : كنيم
تواننـد نقـش دكـور را بـازي كننـد، حتـي بـه مثابـه زمينـة                     سازند، مي   خود مشغول مي  

د، برعكس مطالعه بـراي     كاركردي براي كسي كه به كار مشغول است به حساب آين          
كنـد و     گـذارد و تمـامي شـعور را قبـضه مـي             گونه آزادي باقي نمي     حواس انسان هيچ  

  .سازد خواننده را به موجودي ناتوان بدل مي
گريز و روابط فـرد       پذير است و هم جامعه      بنابراين عمل مطالعه ادبي هم جامعه     

.  او و دنياي اثر برقرار سازد      كند تا روابط جديدي بين      را با عالم خويش موقتاً قطع مي      
بدين جهت است كه انگيزه مطالعه تقريباً هميشه نوعي عدم ارضاء، عـدم تعـادل بـين                 

از (اين عدم تعادل ممكن است به علل دروني طبيعـتِ بـشري      . خواننده و محيط است   
برگردد، يا ممكن است بـه برخـورد افـراد بـا هـم              ) قبيل كوتاهي و ناپايداري زندگي    



 شناسي ادبيات جامعه      128

 

ظلـم، فالكـت، بـيم از آينـده،         (و يا به ساختارهاي اجتمـاعي       ) شق، كينه، ترحم  مانند ع (
در يـك كلمـه مطالعـه در حكـم چـارة انـسان بـراي                . ارتباط پيدا كنـد   ) كسالت از كار  

مردمي كه شادمان هستند، شايد تـاريخ نداشـته         . رويارويي با پوچي سرنوشت بشر است     
  . نياز به مطالعه را احساس نخواهند كردباشند، اما ادبيات قطعاً نخواهد داشت زيرا

آنكه هميشه معناي روشـني       شود، بي   برده مي  غالباً به كار  » گريز ادبيات«اصطالح  
جويانه با اين ادبيات اغلـب بـسيار    برخوردهاي تحقيرآميز يا ستيزه   . از آن ارائه شده باشد    

ولـي گريـز    . سـت اي، قبل از هر چيز نـوعي گريـز ا           در واقع هر مطالعه   . خودسرانه است 
. كنـد  صدها شيوه دارد و مهم اين است كه انسان بداند از چه و بـه سـوي چـه فـرار مـي               

جنگهـا،  (هـاي بحرانـي        دوره ويـژه   بـه بررسي مطالعات افراد در پيوند با وقايع سياسـي و           
  .چه بسا در اين مورد بسيار روشنگر باشد.) المللي، انقالبها و غيره تنشهاي بين

 در كـشورهايي كـه در آنهـا اختالفـات عميـق سياسـي وجـود        ويـ   دون كـامي  كتاب  
داشت، از موفقيت زيادي برخوردار شد، زيرا در اين اثر، نمـايش دوسـتي محكـم و     

ريا بين يك كمونيست و يك كشيش، كه هر دو در محل ريشه دارند، نه حـذف         بي
. ازدسـ   كردنشان را ممكن مـي      پذير  ل بلكه زدودن قدرت شوم آنها و تحم       اختالفات،

 آغاز حكومت منـدس فـرانس را در ميـان           1945اي كه در سال       بيني و شادابي    خوش
 بود، نه براي    1هاي سرگرد تامپسون    كتابچهبود، يكي از عوامل موفقيت كتاب       گرفته  

طلبيد، بلكه برعكس از     آنكه حال و هواي شاد آن زمان مطالعة كتابهاي سبك را مي           
ن  احياي دوبارة وقايع مهمـي كـه مبـي         د و آن جهت كه الزم بود آن حالت حفظ شو        

شـد تـأثير گـستردة خاصـي          و چنانچه از زبان فردي بيگانه شنيده مـي        (روح ملي بود    
، در  1956بنابراين در ماه دسـامبر      . از شكنندگي و ناپايداري آن بكاهد     ) گذاشت  مي

ن  از ميـا   ها  كتابچههفتة بحران كانال سوئز، يعني درست هنگامي كه اين تأثير خاص            
شد، فروش  اي براي گريز از واقعيات تبديل مي رفت و مطالعة آن حقيقتاً به وسيله   مي
 از دو سال پيش در سطح بسيار بااليي تثبيت شده بود ناگهان بـه يـك پـنجم                   كه آن

  .كاهش يافت
هايي كه در پايان قرن هجدهم در لندن به روي صحنه آمده، به               نمودار نمايشنامه 

جنگ با فرانـسه در  .  تهيه شده است3ستاد دانشگاه پاريس  همت آقاي ژان دولك، ا    
                                                                                                                                        
1.  Carnets du Major Thompson 
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رو تعداد كمديهاي سبكي كه به روي پرده آمـد، از    از اين.  شروع شد  1792آوريل  
.  تنزيل يافت  1793 عدد در سال     1 به   1792 عدد در سال     10 و   1791 عدد در سال     9

 عـدد   4عدادشـان    ت 1792هاي طنزآميز انتقادي كه در سـال          در همين حال، نمايشنامه   
.  نمايشنامه رسـيد 12 به 1795 و در سال  9 به   1794 و در سال     6 به   1793بود در سال    

 عـدد در    10 و بـه     1793 عـدد در سـال       5، به   1792 نمونه در سال     3تعداد تراژدي از    
از آنجا كه در كار نمـايش، عرضـه بـه تقاضـا             .  افزايش يافت  1795 و   1794سالهاي  

هـايي    توان اين تغييـرات را نمونـه        بسيار حساس است، مي   )  در اين دوره   خصوص  به(
گريـز   و نه الزاماً در جهت آنچـه ادبيـات         ـ يـرف ادب ـر مص ـا ب ـرانهـأثير بح ـي از ت  ـعال

كمـدي سـبك طبيعتـاً نـوعي اسـت كـه در مقايـسه بـا         : شـود ـ دانـست    خوانـده مـي  
  .استنهايت كمتر  بي» تعهدش«هاي انتقادي يا تراژدي ميزان  نمايشنامه

تر كافي نيستند، اما هنگامي كه اطالعات كـافي           اطالعات ما براي تحليل ژرف    
 اجتمـاعي بايـد بـدان       يشناسـ   روانبه دست آيد زمينة وسيعي فراهم خواهـد شـد كـه             

كـه يـك    (كنـيم كـه نبايـد فـرار زنـداني را              فعالً به بيان اين نكتـه بـسنده مـي         . بپردازد
بــا فــرار ســربازي كــه از ســربازخانه ) دشــو پيــروزي و افتخــار بــراي او محــسوب مــي

و از طـرف ديگـر      . يكـي دانـست   ) آيـد   و شكست و ننگ بـه حـساب مـي         (گريزد    مي
غنـايي كـه   . هاي آنان پـي بـرد   ناگفته نماند كه نبايد از روي مطالعه اشخاص به انگيزه        

 بشر،  كند ـ اين غنا از رهگذر آشتي با پوچي سرنوشت  خواننده در مطالعه جستجو مي
پـذيرد ـ ممكـن     آگـاهي صـورت مـي    ابي تعادل عاطفي خويش، دستيابي به خـود بازي

هاي گرانبهايي باشد كه      به شكل سكه  «ايم     كه در مقالة ديگري نوشته     طور  هماناست،  
محلـي كـه      شـود و يـا بـه شـكل چكهـاي بـي              درنگ با تجربه مبادله و اندوخته مـي         بي

  .1ت كشيده شده استا توهماساسبر  موجودي، بلكه بر اساسپذير نيست و نه  مبادله
تـوانيم بگـوييم    خود از نحوة تقسيم مطالعـات، مـي  هاي كنوني      دانسته بر اساس 

شـود، اكثريـت متـوني كـه در           كه در كشورهايي كه سياست ارشاد ادبي اعمـال نمـي          
مـستلزم انگيـزة    ) حتي به ظاهر هـم كـه شـده        (آيد    شبكة فرهيختگان به گردش در مي     

شـود    هاي عام پخـش مـي       ر حالي كه بيشتر متوني كه در شبكه       افزايي است، د   آموزش

                                                                                                                                        
1.  Informations sociales, février 1956, p. 202; Les lectures populaires. 
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گردهـا گرفتـه تـا پيـشخوان مراكـز           از انبـان دوره   . گريز اسـت    انگيزه  مستلزم و مشوق  
ــشه   ــاتي كلي ــه ادبي ــاب، همــه جــا ب ــر فــروش كت ــا  خــوريم كــه مــي  مــي اي ب كوشــد ب

 همـه در    گريزي و خيالبافيهـايي را كـه آن           سازيهاي زمخت احساسي، واقعيت     اسطوره
  .اند، تشويق كند ها پرورش داده  توده ذهن

ها خودسرانه است و گوياي واقعيت گرايـشهاي مـردم            گونه تحليل و تشبيه     اين
آنهـا فقـط وضـع موجـود، يـك موقعيـت نهـادي و يـك سـاختار اقتـصادي ـ            . نيست

نـوعي  كـشانند، از هـر    هايي كه افراد را به مطالعه مـي  انگيزه. كنند اجتماعي را بيان مي 
  .كه باشند، فقط در اوضاع و احوال مادي مناسب، كارساز و عملي خواهند شد

  
  اوضاع و احوال مناسب براي مطالعه. 3

اگر فرض كنيم كه كتاب در دسترس       . گرديم  ما به آنچه در مورد توزيع گفتيم برنمي       
تـوان   كجـا و كـي مـي   : شوند اي مطرح مي خوانندگان قرار دارد، آن وقت مسائل تازه    

  آن را خواند؟
حيات جمعـي، فـرد را   . شود در اينجا مفهوم آمادگي اشخاص پيش كشيده مي     

مثالً در اين مـورد سـن عامـل مهمـي بـه حـساب               . دارد  به طرق گوناگوني مشغول مي    
اي، كسب موقعيت شغلي، همه اينها  از يك سو تعليم و تربيت، آموزش حرفه : آيد  مي

دهـد، و از      العات غير كـاركردي كـاهش مـي       آمادگي نوجوانان و جوانان را براي مط      
اي ماننـد ورزش      كننده  سوي ديگر وقت آزاد در اين سنين با فعاليتهاي عديده سرگرم          

هـاي   آورنـد چـون كـه انگيـزه     بـا وجـود ايـن، جوانـان بـه مطالعـه رو مـي              . شود  پر مي 
اين سن دورة بحرانهاي شخصيت و برخورد با جامعـه          (نيرومندي براي اين كار دارند      

دهنـد كـه    اما همه نظرسنجيها نـشان مـي      ، آنان شيفتة مطالعه هستند،      )شود  محسوب مي 
 شـان نـسبتاً    خوانند و دايرة مطالعات غير درسي       آنان خارج از كتابهاي درسي كم چيز مي       

سـالگي اسـت يعنـي هنگـامي      آغاز دورة مطالعه بين سي و پنج و چهـل      . محدود است 
آوريـم كـه در همـين سـنين اسـت كـه               ياد مـي  به  . شود  كه از فشار زندگي كاسته مي     

شـايد ميـان ايـن دو پديـده         . گيـرد   شخصيت ادبي تاريخي نويسندگان نيـز شـكل مـي         
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توانـد وجـود ايـن رابطـه را           فقط تحقيق حقيقتاً جامعي مي    : اي وجود داشته باشد     رابطه
  .اثبات كند

 گذارنـد،   در بين عوامل ديگري غير از سن كه بر آمادگي اشـخاص تـأثير مـي               
اي، نوع مسكن، اوضاع اقليمي، وضعيت خـانوادگي و غيـره             بايد به نوع فعاليت حرفه    

تـوان    هر يك از اين عوامل را بايـد بـه تفـصيل بررسـي كـرد، امـا مـي                   . نيز اشاره كرد  
متمدن قرن بيستم در زندگي خود آمادگي الزم را براي مطالعـه            لحظاتي را كه انسان     

رفتنـي   لحظـات خـالي از دسـت      :  تقـسيم كـرد    دارد، به طور كلي به سه دسـته بـزرگ         
، زمانهـاي   )بعـد از سـاعات كـار      (اوقات منظم فراغـت     ،  )حمل و نقل، تغذيه، و غيره     (

  ).ها، تعطيالت، بيماري، بازنشستگي جمعه(غيرفعال 
در واقع، نـامرتبي    . يابد  مطالعه در لحظات خالي اغلب به خواندن روزنامه اختصاص مي         

پرتيهاي دائمـي مطالعـة پيگيـر را          كرر اين لحظات و حواس    شدنهاي م  و كوتاهي و قطع   
هميشه روزنامـه مطالعـه     با وجود اين، اگر به هنگام صرف غذا تقريباً          . سازند  مشكل مي 

رمانهـاي ويـژة خوانـدن    «شود، آثار خاص سفر و حمل و نقل نيز وجود دارند، مثالً   مي
دو (راي سفرهاي نـسبتاً طـوالني       اين رمانها ب  . كه معموالً رمانهاي پليسي است    » در قطار 

جاييهاي روزانه كاركنان از خانـه بـه          اند و در نتيجه براي جابه       نوشته شده ) تا سه ساعت  
 اين است كه در آنها      ها  دايجستيكي از عوامل موفقيت     . محل كارشان مناسب نيستند   

 بـراي  خـصوص  بـه كه » داستانهاي عشقي«. شود مطلب مناسب براي هر فرصتي پيدا مي  
اي عرضـه    صـفحه 96 يـا   64،  32،  16هـاي     انـد بـه صـورت جـزوه         ين كار نوشته شـده    ا

يكـي  . گيرند اي تا يك ساعته مورد استفاده قرار مي شوند و براي مسيرهاي ده دقيقه      مي
» كتـاب مترويـي   «رود كتابي است معروف بـه         حلهايي كه در انگلستان به كار مي        از راه 

 براي چندين هفته وجود دارد، امـا حجـيم بـودن            اي از متون خواندني     كه در آن ذخيره   
  .كند ناپذير مي اين مجلد در اغلب موارد آن را كاربرد

توان از مطالعه به هنگام لحظات اسـتراحت          خالي مي مطالعه در لحظات    در زمينة   
مطالعه در اين لحظات نسبتاً نادر است، زيرا محاوره، مباحثـه،           . در محيط كار نام برد    

كند كه چنانچه اوضـاع       ولي تجربه ثابت مي   .  رقباي جدي آن هستند    پيشخوان كافه، 
مساعد براي مطالعه فراهم آيد يعني اتاق مطالعه، كتابخانه در محل استراحت وجـود              

 پذير و ثمـربخش  راحتي انجام  هداشته باشد، مطالعه در لحظات استراحت ممكن است ب     
  .شود
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در ايـن   . گيـرد   اير اوقات انجـام مـي     تر از س   مطالعه در اوقات فراغت بسيار فراوان     
توان از مطالعة شبانه كه معموالً در ميان افراد خانواده، قبل يا بالفاصـله بعـد                مورد مي 

  .گيرد، نام برد از صرف شام و مطالعه آخر شب كه معموالً در رختخواب انجام مي
 انـد و كمتـر      مطالعة شبانه بيشتر كار اشخاصي اسـت كـه از نظـر سـني جـا افتـاده                 

شـبهاي  (اين نوع مطالعـه بـا زنـدگي روسـتايي           . شوند  جذب سرگرميهاي بيروني مي   
ــوا  )دراز ــا ســختي آب و ه ــه (، ب ــدارد و در  كــه در كــشورهاي مديتران اي وجــود ن

، بـا سـكونتگاههاي راحـت       )انگلستان و كشورهاي اسكانديناوي بـسيار رايـج اسـت         
رفتـه نـوعي از      بـصري رفتـه    تلويزيون به جـاي مطالعـة        ويژه  بهراديو و   . سازگار است 

ارزش نيست ولي سياست ارشـاد   دهند كه البته بي مطالعة سمعي ـ بصري را رواج مي 
بـا وجـود ايـن، هنـوز هـم اسـتوارترين            . كنـد   و هدايت مطالعه را به مردم تحميل مي       
  .پذيرد مطالعات در اوقات آزاد شبانه انجام مي

نـدگاني كـه در مـورد       خوان. مطالعة آخـر شـب ويژگيهـاي خـاص خـود را دارد            
. كننـد   گيرند بيشتر به اين نوع مطالعه اشاره مي         عادت به مطالعه مورد پرسش قرار مي      

در . يعني كتاب كنار تختخواب، شناخته شـده اسـت        » كتاب باليني «اهميت  از ديرباز   
كنند، زيـرا در      ين وجه نمايان مي   تر  دقيقهاي خوانندگان را به       واقع، اين كتابها سليقه   

بازنـد و مالحظـات و اجبارهـاي           اتاق خواب محرمات و ممنوعيتها رنگ مـي        تنهايي
بـسيار  » كتـاب بـاليني   «اي در زمينـة       پرداختن به تحقيق ويـژه    . روند  مياجتماعي كنار   

ارزشمند خواهد بود، زيرا مردم براي اين كتابها بيش از تمـام كتابهـاي ديگـر وقـت                  
و امـا در  . پردازنـد   مطالعه آنهـا مـي     گذارند و اغلب هر شب دو ساعت يا بيشتر به           مي

هاي بـسيار     گيرد بايد گفت كه جنبه      مورد مطالعاتي كه در زمانهاي بيكاري انجام مي       
. ايـم   پيش از اين در مورد مطالعه بازنشستگان مطالب مختصري گفتـه          . مختلفي دارند 

» يكارهاي ذوقـ  «ند از ورزش و     ا  مطالعه در روز جمعه ظاهراً رقبايي دارد كه عبارت        
يتانيـاي  بر در: آيد  ها در مي    »نامه  جمعه«اين مطالعه اغلب به صورت خواندن       . مختلف

را مطالعــه ) sundays papers(» نامــه جمعــه«كبيــر يــك چهــارم اهــالي بــالغ چنــدين 
  .كنند مي

گذرانـدن سـاعات    . مطالعه به هنگام بيماري، خوشبختانه استثنايي، اما مؤثرتر است        
امكان مطالعة عميقي را كه ديگر به آساني بـه دسـت نخواهـد              طوالني در بستر بيماري     

خـود دورة  . آيد  در دوران نقاهت پيش ميخصوص بهاين امكان   . آورد  آمد، فراهم مي  
البتـه در اينجـا نيـز همـه چيـز بـه             . بيماري بيشتر براي مطالعات كاركردي مناسب است      
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بـاري     فرانـسه بـه فقـر اسـف        هاي بيمارستانها در    كتابخانه. امكانات مادي وابستگي دارد   
سـازترين مطالعـات    هاست كه سرنوشـت  با وجود اين اغلب در همين كتابخانه     . دچارند

  .گيرد بعضي از افراد انجام مي
در ايـن   . در مورد مطالعه به هنگام تعطيالت، اطالعات زيـادي در دسـت نيـست             

رم معـدني، در    روست، امـا در مراكـز آبهـاي گـ          به ايام، مطالعه، با رقيبان متعددي رو     
ما خـود ايـن موضـوع را در شـهر           . سواحل درياها و در مزارع و صحراها رواج دارد        

 هزار نفر   15 تا   10آمدند و     كوچكي كه مردم براي استفاده از آبهاي گرم معدني مي         
ي و سـه    فروشـ   كتابدر اين شهر يك مغازة      . ايم  داد، بررسي كرده    را در خود جا مي    

كه روزنامه هـم    (ه  ي و يكي از سه دك     فروش  كتابدر  . ي وجود دارد  فروش  كتابدكة  
رسـد كتـابي      به نظر نمـي   . توان كتابهاي اصلي و تازه سال را پيدا كرد          مي) فروشد  مي

كننـد و     هرچند كه هر دو مؤسسه به طور اماني كار مي         (هم باشد كه به فروش نرسد       
تجـاري و يـك     دو كتابخانـه    ) گرداننـد   نرفته را به مركز پخش برمـي       كتابهاي فروش 

 تـرين   مهـم . دهنـد   كتابخانه متعلق به كليسا هم وجود دارد كه هر دو كتاب امانت مي            
 جلـد   300كـه   ( جلد كتـاب دارد      3000تقريباً  ) يفروش  كتابيعني مغازه   (اين مراكز   

به (ند از رمانهاي فرانسوي و خارجي       ا  بقيه كتابها عبارت  ). است» رمانهاي پليسي «آن  
چند كتاب خودآموز يـا     . ، كتابهاي تاريخي، كتابهاي پرماجرا    ، گزارشها %)60ميزان  

نـام    خواننـده ثبـت    800در گرماگرم فصل آمـد و شـد، تـا           . شود  فلسفي هم ديده مي   
به طور ميـانگين هـر دو روز   (گيرد  كنند و گردش كتاب با سرعت زياد انجام مي         مي

ان پليـسي  بخـشي از مـشتريها منحـصراً رمـ    ). شـود  يك كتـاب بـه امانـت گرفتـه مـي      
در ميان ديگر گروههاي خواننده، رقابت بـراي گـرفتن كتابهـاي تـازه و               . خوانند  مي

  .خورد كتابهاي مسافرتي به چشم مي
دهد كه مطالعه تا چه حـد بـه اوضـاع و احـوال                اين اطالعات مختصر نشان مي    

در همين جـا يعنـي در       . شود  محيط و به طور كلي به حيات روزمره انسانها مربوط مي          
قعيت ساده زندگي هر روز مردم است كه بايـد نتيجـه و علـت وجـودي ادبيـات را                    وا

شود كه ميان اين واقعيت و دستگاه اجتمـاعي           روشني ديده مي  ه  آنگاه ب . جستجو كرد 
انگيزي   ادبيات، آن طور كه در اين كتاب توصيف شد، چه فاصله و عدم تناسب شگفت              

ادبيات كنار بيايد؟ پرسش نهايي ما همـين        تواند با     آيا جامعه هنوز هم مي    . وجود دارد 
  .خواهد بود
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گيري ما در زير ناقص و كلي خواهد بود، اما انتقاداتي كه بر خواهد                دانيم كه نتيجه    ما مي 
هاي اين اثر مربوط خواهند بود تا به ذهنيت مـا در مـورد                شك كمتر به داده     انگيخت، بي 

 ديگـر   شناسـي،   جامعه شناسي و شبه    د از اين همه جامعه    بع: به ما خواهند گفت   . ها  اين داده 
غرضي ادبيات، محكوميت پيشاپيش      ماند؟ و تازه آيا تكيه بر بي        از ادبيات چه باقي مي    

  كند؟ آن را اعالم نمي
توان گفـت كـه ادبيـات در اينجـا بـه صـورت                اين انتقاد پذيرفتني است اما مي     

مـا پنهـان نداشـتيم كـه        . بايد باشـد  نچه  آنچه هست در نظر گرفته شده و نه به عنوان آ          
امكـان دارد كـه   . بخـش نيـست     موقعيت ادبيات در جامعة معاصر به هيچ وجه رضايت        

كـم بـه شـكلي كـه انـسان فرهيختـة زمـان مـادام          غرضي را دسـت   اين جامعه ديگر بي   
  .پروراند، نپذيرد دوستال در ذهن مي

بـريم و بـا آن پديـدة         در اين صورت آن مفهومي از ادبيات كه ما بـه كـار مـي              
اين مفهوم كه در قرن هجـدهم،       . كشيم، با زمان ما مناسبت ندارد       ادبي را به تحليل مي    

دســتيابي طبقــة بــورژوازي بــه فرهنــگ (تحــت فــشار اوضــاع و احــوال آن روزگــار 
پديد آمد، در نهايت    ) اي  يها، ظهور اديبان حرفه   فروش  كتابفرهيختگان، صنعتي شدن    

پـذير امـا تحريـف شـده از           تصويري ادراك » خيانت خالق «ي  تواند به كمك نوع     مي
هـاي    اش در گنجاندن زمـان حـال در محـدوده           قرون گذشته ترسيم كند، ولي توانايي     

رفته در همه جاي دنيـا، فرهنگهـاي         رفته. يابد  بسيار تنگ خويش، دم به دم كاهش مي       
آينـد و نـه       ان در مـي   هايي كه هميشه نـه بـه زبـ          نمايند، همراه با خواسته     ها رخ مي    توده

 تـر  نهادهايي براي تحقق بخشيدن به آنها وجود دارد، اما فـشارشان هـر روز محـسوس      
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 صنعت و تجـارت كتـاب، ابزارهـاي چنـان توانمنـدي بـراي پخـش                 در برابر . شود  مي
: گنجند  اند كه ديگر در قالب مؤسسات كوچك نمي         مطالب و تصاوير به وجود آمده     

هـا و    تلويزيـون، مطبوعـات و انتـشارات ادواري بـا كـارتن     عالوه بر سـينما و راديـو و   
حمايـت ادبـي ابـزار سياسـتهاي ارشـادي      . انـد  هايشان بـه روي صـحنه آمـده         دايجست

دولتهاست و ساختارهاي كهنه انتشارات مخصوص فرهيختگان نيز ديگر قادر نيـستند            
ــاگزير در طيــف  . نــان نويــسنده را تــأمين كننــد  ــامعلوم در ايــن ميــان نويــسنده بــه ن ن

بگيري سـرگردان     منزوي و تبعيد شده و در نيمه راه شغل آزاد يا حقوق           » روشنفكران«
  .مانده است

مهم، . واژة ادبيات هم مانند هر واژة ديگري است       :  اهميتي ندارد   در اينجا واژه  
تعادلي كه قرن هجـدهم بـراي مـا بـه ارث گذاشـت از            . يافتن يك تعادل جديد است    

توان از تعادلي كـه ـ تـا حـدي      بينانه مي ط در پرتو كوششي روشنفق. كار افتاده است
  .گيرد، آگاهي يافت خبر از ما ـ در اطرافمان شكل مي بي

زدايـي كـرد و آن را از بنـد ممنوعيتهـاي              براي اين كار، بايد از ادبيات تقـدس       
بردن به راز قدرت اين محرمات و خنثـي كـردن قـدرت آنهـا ـ آزاد        اجتماعي ـ با پي 

آنگاه، شايد بتوان نه تاريخ ادبيات، بلكه تاريخ انسانهاي موجود در جامعه را              . ختسا
هـا بـا معاصـران و         هـا و انديـشه      هـا و اسـطوره      وشـنودِ آفريننـدگان واژه     براساس گفت 

   .ناميم وشنودي كه ما اكنون آن را ادبيات مي آيندگانشان بازنويسي كرد، گفت
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  كتابها) الف
، تهران، سـپهر،    1، چ   شناسي هنر   كاوشي در زمينة جامعه   ،  گراي  ايبسن آشوب پور، اميرحسين،     آريان

1348.  
  .1354با، ، تهران، دانشكدة هنرهاي زي3، چ شناسي هنر جامعهـــــــــــــ ، ــــ

  .1353، تهران، 3، چ از صبا تا نيماپور، يحيي،  آرين
لي شكوئي، تبريز، ـرجمة عـ، تمـوهان سـاب در جـشر كتـنر، ـرياراكبـي، واوا ـ م ـج  يليپـباخ، فـالت

  .1364، 272انتشارات دانشگاه تبريز 
  محمـدجعفر پوينـده،    گزيده و ترجمـة      سوداي مكالمه، خنده، آزادي،   باختين، ميخاييل، و ديگران،     

  .1373، تهران، آرست، 1چ 
  .1368، تهران، بزرگمهر، 1، ترجمة محمدتقي غياثي، چ نقد تفسيريبارت، روالن، 
  .1366، تهران، تندر، 1، ترجمة بابك احمدي، چ اي به رهايي نشانهبنيامين، والتر، 

  .1360، تهران، آگاه، 6، چ رئاليسم و ضدرئاليسم در ادبياتپرهام، سيروس، 
  .، تهران، رواق2، ترجمة منوچهر هزارخاني، چ دربارة ادبياتپلخانف، گئورگي، 

  .، تهران، آگاه1، ترجمة منوچهر هزارخاني، چ هنر و زندگي اجتماعيـــــــــــــــــ ، 
، تبريـز،   1، شعر نـو هنـري در پيونـد بـا تكامـل اجتمـاع، چ                 شناسي و ادبيات    جامعهاكبر،    ترابي، علي 
  .1370نوبل، 

  .1372، تهران، ويراسته، 1اله فوالدوند، چ  ، ترجمة عزتجورج لوكاچجورج، امري، 
  .1372، تهران، اساطير، 1، چ )اجتماعيات در ادبيات(هشت مقاله رنجبر، احمد، 
، تهـران،   1ترجمـة نـسرين پروينـي، چ        ،  )رمـان و واقعيـت اجتمـاعي      (ادبيات داسـتاني    زرافا، ميشل،   
  .1368فروغي، 

  .1352، تهران، زمان، 1؟، ترجمة ابوالحسن نجفي، مصطفي رحيمي، چ ادبيات چيستپل،  انسارتر، ژ
  .1356، تهران، زمان، 1، گزيده و ترجمة مصطفي رحيمي، چ ادبيات و انديشهـــــــــــــــــ ، و ديگران، 

  .1372، تهران، طرح نو، 1، ترجمة عباس مخبر، چ راهنماي نظرية ادبي معاصرسلدن، رامان، 
   .1373، تهران، توس، 1اي، چ  ، ترجمة فريدون بدرهشناسي ذوق ادبي جامعه، .شوكينگ، لوين، ل
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  .1366، تهران، تندر، 1، جلد اول، چ نويسي در ايران صد سال داستانعابديني، حسن، 
  .1368، تهران، تندر، 1، جلد دوم، چ نويسي در ايران صد سال داستانـــــــــــــــــ ، 

  .1358، توس 7، ترجمة فيروز شيروانلو، چ ضرورت هنر در روند تكامل اجتماعي ارنست، فيشر،
  ، ترجمـة محمـدجعفر پوينـده،   )شناسـي رمـان   دفاع از جامعـه (شناسي ادبيات   جامعهگلدمن، لوسين،   

  .1371، تهران، هوش و ابتكار، 1چ 
  .1357، تهران، جاويدان، 1انفر، چ ، ترجمة حسين اسدپور پيرفلسفه و علوم انسانيـــــــــــــــــ ، 
  .1369، تهران، بزرگمهر، 1، ترجمة محمدتقي غياثي، چ نقد تكوينيـــــــــــــــــ ، 

  .1370، تهران، مركز، 1، چ تاريخ تحليلي شعر نولنگرودي، شمس، 
، تهــران، علمــي و 1، ترجمــة اكبــر افــسري، چ پژوهــشي در رئاليــسم اروپــاييلوكــاچ، گئــورگ، 

  .1373، فرهنگي
، تهـران،   1، ترجمـة محمـد پوينـده، چ         اسـتاندال ،  زوال،  بالزاكشناسي رمان،     ـــــــــــــــــ ، جامعه  

  .1374تجربه، 
  .1349، تهران، نيل، 1، ترجمة فريبرز سعادت، چ معناي رئاليسم معاصرـــــــــــــــــ ، 

  .1372، تهران، توس، 1، چ انسان در شعر معاصرمختاري، محمد، 
  .1358، تهران، اميركبير، 1، چ واقعيت اجتماعي و جهان داستانپور ايرانيان، جمشيد،  صباحيم

  .1357، تهران، صدا، شناسي و ادبيات دربارة جامعه، سهند، )به اهتمام(ميرفطروس، علي 
  .1367، تهران، مركز، 1، ترجمة نيره توكلي، چ توليد اجتماعي هنرولف، جانت، 

  .1372، تهران، چاپخش، 3، ترجمة امين مؤيد، چ )دو جلد (خ اجتماعي هنرتاريهاوزر، آرنولد، 
  .1363، تهران، نگاه، 1تقي فرامرزي، چ  ، ترجمة محمدفلسفة تاريخ هنرـــــــــــــــــ ، 

  انلو،و، ترجمـة فيـروز شـير      شناسي هنر و ادبيات     گستره و محدوده جامعه   ـــــ ، و ديگران،     ــــــــــــ
  .1355توس، ، تهران، 1چ 

، تهران، آوازه،   1، ترجمة محمود عباديان، چ      مقدمه بر زيباشناسي  هگل، گئورگ ويلهلم فردريش،     
1364.  

  .1355، تهران، گوتنبرگ، 3، چ ارزش احساسات و پنج مقاله در شعر و نمايشيوشيج، نيما، 
  
  ها مقاله) ب

نوشتة ) شناسي رمان   فاع از جامعه  د (شناسي ادبيات   نقد كتاب جامعه  ،  »كاري كارستان «اميني، احمد،   
  ).1371 دي 28 (484لوسين گلدمن، سالم، ش 

 95ـ94، ش   آدينه، ترجمة محمدجعفر پوينده،     »هاي ادبي   لم ادبيات و بررسي   ـع«يخاييل،  ـتين، م ـباخ
  ).1373شهريور (

  ).1373 آذرآبان و  (13، ش تكاپوترجمة محمد پوينده، » آور مردمي فرهنگ خنده«ـــــ ، ــــــــــــ
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، ترجمـة   »)شـناس ادبيـات     گفتگـو بـا پـل بنيـشو منتقـد و جامعـه            (شكنجة آفرينش ادبي    «بنيشو، پل،   
  ).1373تابستان  (وا ويژة هنر و انديشه گيلهاسماعيل مطلبي سنگري، 

 و  2، ش   جامعة سالم ، ترجمة محمد پوينده،     »ساختگرايي تكويني و لوسين گلدمن    «پاسكادي، يون،   
  ).1370مهر و دي  (3

كتـاب  ، ترجمة محمد پوينده، »پذيري از هگل شناسي بلينسكي و تأثير زيبايي«پالنتي ـ بونژور، گي،  
  ).1370فروردين و ارديبهشت  (11، ش صبح

  ، كلـك  ترجمـة محمـد پوينـده،     » شناختي، چرنيشفسكي و هگل     گرايي زيبايي   واقع«ـــــــــــــــــ ،   
  ).1371مرداد  (29ش 

  ).1373آبان و آذر  (13، ش تكاپو، »بخش رابله ندة آزاديخ«پوينده، محمد، 
  ).1369تابستان  (7، ش كتاب صبح، »گاه هگل رمان از نظر«ـــــــــــــــــ ، 
  ).1373بهمن  (98، ش آدينه، »شناسي ادبيات اندازي نو در جامعه كوهلر، چشم«ـــــــــــــــــ ، 

  ).1371مهر  (31، ش كلك، ترجمة محمد پوينده، »گاه گلدمنشناسي رمان از نظر  جامعه«ير و زيما،  پي
شـهريور و    (12، ش   تكـاپو ، ترجمة محمد پوينـده،      »گزينشهاي اساسي باختين  «تودوروف، تزوتان،   

  ).1373مهر 
  ).1369مهر و آبان  (8، ش  كتاب صبح، ترجمة محمد پوينده،»نقش مسلكي نويسنده«سرژ، ويكتور، 

بهمـن   (98، ش   آدينـه ، ترجمـة محمـد پوينـده،        »شناسـي ادبـي     ارة جامعه  تز درب  22«كوهلر، اريش،   
1373.(  

  ).1372تير  (3، ش تكاپو، ترجمة محمد پوينده، »معيارهاي نقد ادبي«گرامشي، آنتونيو، 
بهمن  (24ـ23، ش كلك ترجمة محمد پوينده،     ،»اختاري سرنوشت بشر  ـحليل س ـت«گلدمن، لوسين،   

  ).1370و اسفند 
  ).1372آبان  (5، ش تكاپو ترجمة محمد پوينده، ،»شناسي ادبيات جامعه«ـــــ ، ــــــــــــ

، تكـاپو ، ترجمة محمد پوينده،     »شناسي ادبيات   روش ساختگراي تكويني در جامعه    «ـــــــــــــــــ ،   
  ).1372خرداد  (2ش 

 39، ش   كلك،  ترجمة محمد پوينده  » آرزوهاي بر باد رفته، قلة رمان پندارزدايي      «لوكاچ، گئورگ،   
  ).1372خرداد (

مهـر تـا     (6 و   5 و   4، ش    نـو   جهـان ، ترجمة فريبـرز سـعادت،       »ايدئولوژي مدرنيسم «ـــــــــــــــــ ،   
  ).1348اسفند 

  ).1369مرداد  (5، ش كلك، ترجمة محمد پوينده، »دربارة رمان«ـــــــــــــــــ ، 
  ).1351 (كتاب نمونه، ترجمة فريبرز سعادت، »مان؟  فرانتس كافكا يا توماس«ـــــــــــــــــ ، 
  ).1369بهمن و اسفند  (12 و 11، ش كلكترجمة محمد پوينده، » فرم ويژة رمان«ـــــــــــــــــ ، 
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