دوشنبه  24آذر 1399
سال بیست و ششم
شماره 7516

نگاهی به کتاب«ادبیات داستانی» و نقش جمال میرصادقی
در آموزش نویسندگی در ایران

جای پای محکم
در آموزش ادبیات داستانی

editorial@irannewspaper.ir

بسیاری از نویسندگان مشهور امروز
شاگردان دیروز او هستند

گفتوگو با جمال میرصادقی به بهانه  40ساله شدن کتاب«ادبیات داستانی»

هرگز برای معروف شدن
چیزی ننوشتهام

علی دهباشی

نویسنده و سردبیر
مجله بخارا

رضا معطريان /ايران

شناخت عناصر داستان و یادگیری اصول نویسندگی
این روزها به یکی از دغدغههای اصلی نویســندگان
جوان و عالقهمندان به اصول نویسندگی تبدیلشده
و آنهــا اغلــب بهدنبــال کتابهــای آموزشــی بــا
علیاهلل سلیمی
پشــتوانههای علمــی معتبــر هســتند تا بــا مطالعه
نویسنده و منتقد
ایــن آثــار کــه بهنوعــی کتابهــای درســی در زمینــه
ادبی
نویسندگی بویژه داستاننویسی محسوب میشوند،
به دانش و معلومات خود در حوزه نویســندگی داســتان بیفزایند .بیگمان
در این بخش ،یکی از راهها به مجموعه آثار آموزش داستاننویســی جمال
میرصادقی ،نویسنده و مدرس ادبیات داستانی ختم میشود که کتابهای
آموزشــی متعــددی در زمینــه داستاننویســی تألیف و منتشــر کرده اســت.
جمــال میرصادقــی که خود از پیشکســوتان عرصه داستاننویســی در ایران
است ،در کنار مجموعه آثار متعددی که در بخشهای داستان کوتاه و رمان
نوشــته ،تقریبــاً به همان میــزان کتابهای آموزشــی در زمینه نویســندگی و
خاصه داستاننویسی تألیف و منتشر کرده است .در یک نگاه گذرا به کارنامه
فعالیتهای ادبی این نویســنده ،حدود  30کتاب تألیفی منتشــره در بخش
داســتان کوتاه و رمان به چشــم میخورد و تقریباً به همان میزان ،حدود 25
کتاب پژوهشــی در زمینههای تئوری داستان و آموزش علوم داستاننویسی
ل میرصادقی
در کارنامــه کتابهــای تألیفی او دیده میشــود .بنابراین جما 
از معدود نویســندگان ایرانی اســت که بیشــترین تعداد و عناوین کتابهای
آموزشی در زمینه اصول داستاننویسی را در ایران نوشته و منتشر کرده است.
اغلب کتابهای او در این زمینه بهعنوان کتب درســی برای عالقهمندان به
داستاننویســی مورداســتفاده قرار میگیرد اما شاخصترین و قدیمیترین
آنها که حدود چهار دهه از تألیف و انتشــار نســخه اولیــه آن میگذرد ،کتاب
معروف «ادبیات داســتانی» اســت که بســیاری از کارشناســان ادبی و اهالی
داســتان در ایــران و حتــی فارســیزبانان در خــارج از کشــور این اثــر تئوریک
معتبــر در حــوزه داســتان را بهعنــوان یــک نمونه موفــق در زمینــه آموزش
اصــول داستاننویســی بــه عالقهمندان این حــوزه ادبی معرفی و ســفارش
میکننــد .کتــاب «ادبیات داســتانی» جمــال میرصادقی اولین بــار با عنوان
«قصه ،داســتان کوتــاه ،رمان» منتشــر شــد .میرصادقی دربــاره انگیزههای
تألیف این کتاب آموزشــی در حوزه داستاننویســی گفته اســت :نوشتن این
کتاب را مرهون دوســت شــاعر و فاضلم دکتر شــفیعی کدکنی هســتم که از
من خواســت حاصل تجربیاتم را در کالس درس داستاننویســی دانشکده
ادبیــات و علوم انســانی دانشــگاه تهــران را در اختیــار دانشــجویان بگذارم.
اســاس ایــن کتــاب بــر پنج بخــش گذاشتهشــده اســت؛ «قصــه و قصههای
عامیانه»« ،داســتان و داســتان کوتاه»« ،رمان»« ،پیشکســوتهای داســتان
کوتاه :گوگول ،پو ،موپاســان ،چخوف» و همچنین «نگاهی به داستاننویسی
معاصر ایران» .این کتاب برای آشــنایی با اصول و فنون هنر داستاننویســی
و خلــق ادبیات داســتانی غنی کمک میکند .در معرفــی اجمالی این کتاب
آمده است :انقالب مشروطیت در تمام ارکان اجتماع حرکتی پدید آورد که
زمینهســاز تحوالتی گوناگون شد .ادبیات داستانی تشخصی دیگرگونه یافت
که هم ازنظر ســاختار و هم ازبابت معنا از ادبیات داســتانی گذشــته متمایز
بــود .نبود معیار و سنجشــی درســت برای خلــق رمان به معنای مرســوم و
شناختهشــده آن ،نویســندگان را به سهلانگاری واداشــت و حرفهای نبودن
کار نویسندگان از غنای ادبیات کم میکرد .بتدریج باگذشت زمان ،شناخت
اصول و فنون داستاننویسی نوین برای هر نویسند ه ایرانی ضرورت یافت و
آگاهی آنهم خوانندگان و جویندگان را یاری داد تا قدرت شــناخت و تمییز
خود را تقویت کنند و با چشم بازتر و دید انتقادیتر به این نوع بنگرند ،زیرا
کــه خوانند ه آگاهتر و داناتر بر آثار راســتین و معتبرتر صحــه میگذارد و آثار
معتبرتــر فرهنگ و شــناخت ذهنی خوانندگان را رشــد بیشــتری میدهد و
درنهایت ،موجب تعالی و تکامل این هنر میشود .هدف این کتاب آشنایی
بیشتر خوانندگان با شــیوههای داستاننویسی است .همچنین در خصوص
موقعیت زمانی تألیف و انتشــار کتاب ادبیات داستانی میرصادقی میتوان
گفــت رویآوری به ادبیات جدیــد ،بهتقریب از اوایل مشــروطیت ،در ایران
آغازشده است ،با کتابهایی نظیر سیاحتنامه ابراهیم بیگ زینالعابدین
مراغهای و مسالک المحسنین
میــرزا عبدالرحیــم طالبــوف
کــه درواقــع داســتان بهصورت
معمــول و شناختهشــده امروز
نبــود بلکــه داســتان -مقالــه یا
مقالــهای رمــان گونــه بــود کــه
بهقصــد انتقاد از اوضــاع اداری
و اجتماعــی روزگار نوشتهشــده
بــود .بنابراین ادبیات داســتانی
به معنای امــروزی آن ،در ابتدا
تعریــف مشــخصی نداشــت
کــه بــر پایــه اصــول علمــی و
دانشــگاهی بنــا شــده باشــد .از
ســوی دیگــر ،چنیــن رویکردی
در آن زمــان چنــدان رایــج و
منابــع آن در دســترس نبــود.
بــرای همیــن ،خلــق آثــار جدیــد در قالبهــای مختلــف داســتانی نیازمند
منابــع تئوریــک و آکادمیــک معتبر بــود که بر پایــه اصول صحیح بنا شــده
باشــد .جمــال میرصادقــی در چنیــن شــرایطی دســت بــه نــگارش کتــاب
آموزشــی ادبیات داســتانی زده و در آن ،انواع قالبهای داستانی از «قصه»
و «رمانس»گرفتــه تا «داســتان کوتاه» را به جزئیات شــرح داده و در هر یک
از قالبهــای یادشــده نمونههای شــاخص و موفــق را معرفی کرده اســت.
البتــه در ایــن کتاب ،میرصادقــی بیش از ســایر قالبها به «داســتان کوتاه»
پرداخته و آن را بهعنوان یکی از قالبهای رایج و پرمخاطب در دنیای امروز
معرفی کرده است .این رویکرد شاید بیشتر به آن جهت است که هنرجویان
داستاننویسی برای ورود به دنیای نویسندگی بویژه در بخش داستاننویسی
بیــش از هر قالــب ادبی دیگــری ابتدا در بخش داســتان کوتــاه طبعآزمایی
میکنند و یکی از مشقهای داستاننویسی در کالسهای نویسندگی معموالً
همین قالب داستان کوتاه است .میرصادقی نمونههای موفقی از این قالب
ادبی در کتاب خود معرفی کرده که هر یک از آنها بهنوبه خود از آثار ماندگار
در بخــش داســتان کوتاه و درمجموع ادبیات داســتانی هســتند .الگوپذیری
هنرجویان از نمونههای ارائهشده در این کتاب هم در آثار تولیدی این افراد
در آثــاری کــه بعدها در بخش داســتان کوتاه خلق کردهاندبخوبی مشــهود
است .در بین نویسندگانی که برخاسته از کالسهای آموزش داستاننویسی
جمــال میر صادقی هســتند هم ایــن رویکرد بهنوعی دیده میشــود .اغلب
نویسندگان امروزی که زمانی شاگردان جمال میرصادقی بودهاند در نوشتن
داستان کوتاه خبره هستند و جزو موفقترین نویسندگان قالب ادبی داستان
کوتــاه در ایــران محســوب میشــوند .بنابراین تأثیــر کتاب ادبیات داســتانی
جمــال میرصادقــی در تقویت برخی قالبهای داســتانی ازجمله داســتان
کوتــاه را نمیتوان نادیده گرفت و این از دســتاوردهای ایــن کتاب در جریان
داستاننویسی امروز ایران است.
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او معلمی را زندگی میکند

مریم شهبازی
خبرنگار

جمال میرصادقــی در عرصه کتــاب و برای عالقه منــدان پیگیر
ادبیات نامی شــناخته شده اســت و نیاز چندانی به معرفیاش
نیســت .آن هم بواســطه بیــش از نیم قــرن کار مداوم و انتشــار
آثاری که سهم مهمی در ادبیات امروزمان دارد .دههها فعالیت
این پیشکسوت ادبیات را میتوان از جنبههای مختلفی بررسی
کرد و حتی برای شــخصیت حرفهای اش وجــوه مختلفی قائل
چهــل ســال از نخســتین چــاپ «ادبیــات
داســتانی»تان میگــذرد؛ بــرای آنهایــی کــه
عالقهمند ورود به دنیای داستاننویسی هستند
قدری از این کتاب بگویید! اصالً چطور شد بعد
از ســالها نویســندگی ســر از دنیــای کتابهای
نظریوآموزشیدرآوردید؟
همانگونه که از عنوان این کتاب برمیآید
پیرامــون انــواع آن چیــزی شــکل گرفتــه کــه
بــه ادبیــات داســتانی مشهوراســت؛ از ارائــه
تعریفهایــی دقیــق دربــاره قصــه ،رمانــس،
داســتان کوتــاه و رمــان گرفتــه تــا صحبــت از
مصداقهای آنها .ماجرای تألیف این کتاب به
ســالها قبل بازمی گردد؛ «ادبیات داســتانی»
یــادگاری از آن روزگاری اســت که به پیشــنهاد
محمدرضــا شــفیعی کدکنــی ،دوســت عزیــز
و دیرینــهام مدتــی بــه تدریــس در دانشــگاه
تهــران پرداختم .اواخر ســال  57بود ،در یکی
از دورهمیها شــفیعی کدکنی گفــت که برای
تدریس من در دانشــگاه صحبت کرده اســت.
تا آن موقع کارم نویســندگی بــود؛ گفتم« :من
که نویســندهام! تدریــس نکردهام ».شــفیعی
کدکنی هم گفت برو مطالعه کن .این شــد که
بعداز انقالب تا زمان تعطیلی دانشگاهها یک
سالی تدریس کردم ،کتاب «ادبیات داستانی»
حاصل همــان دوران اســت .بعدتر هم کتاب
«عناصر داستانی» را در تکمیل آن نوشتم.
از این روزها بگویید و این که محدودیتهای
کرونا تا چه انــدازه فعالیتهای شــما را تحت
تأثیرقراردادهاست؟
مشــغول کارهای مختلفی هستم؛ رمانها
و مجموعــه داســتانهایی که برخــی از آنها به
پایان رسیدهاند و برخی دیگر هم باید بازبینی
نهایی شوند .همچنان کارگاه داستان نویسیام
نیــز برقــرار اســت ،هرچند کــه بنا بــر ضرورت
شــرایطی که کرونا ســبب شــده هر چهارشنبه
فقط تعداد اندکی از آنان را میپذیرم و مابقی
به شــکل مجــازی از کالس اســتفاده میکنند.
طــی ســالهای اخیــر به ســبب ســن و ســالم
ســختگیری بیشتری در قبول شــاگردان جدید
دارم و تنهــا آنهایــی را میپذیرم که هم بدانم
جدی هســتند و نیمــهراه کار را رها نمیکنند و
هم اینکه از استعداد الزم هم برخوردار باشند.
 این که برخورداری از اســتعداد را از شرطهای
خود میدانید با اکتســابی بودن نویســندگی در
تضادنیست؟
بــا نگاههــای مطلــق موافــق نیســتم،
اکتســاب و اســتعداد ذاتی در کنار یکدیگر فرد
عالقهمنــد را نویســندهای موفــق میکننــد .از
میــان عالقهمندانــی کــه امــکان بهرهمندی از
آموزشهــای الزم را دارنــد تنهــا آنهایــی بــه
چهرههایی شــاخص تبدیل میشــوند که هم
ممارســت دارند و هم از استعداد قابل قبولی
برخــوردار هســتند کــه بهترین مصــداق آن را
میتوان ســلینجر ،خالق رمان مشــهور «ناتور
دشــت» دانست .او از قلب همین کالسها به
جهــان ادبیات معرفی شــد و حتــی جایگاهی
شــاخص از آن خــود ســاخت .امــا همانطــور
کــه تأکیــد کــردم شــرایط ســنی و جســمیام
بهگونهای اســت کــه ناچار به حساســیتهای
بیشــتری در قبول افراد و عالقهمندان هستم.
ازجمله اینکه جوان باشند تا فرصت الزم برای
مطالعه و آزمونوخطا را پیدا کنند .هرچند که
در این رابطه میتوان اســتثناهایی قائل شــد؛

جمــال میرصادقی متعلق به نســل دوم داســتان نویســان ایرانی بعداز
جمالزاده اســت؛ آنچه درباره ایشــان حائز اهمیت اســت جدی گرفتن
نویســندگی ،آنهــم بهطــور خــاص در عرصــه داســتان ،رمان و مســائل
داستاننویســی اســت .جمــال میرصادقــی ایــن کارهــا را بــه بهتریــن
شــکل و بهدرســتی انجــام داد .از همیــن رو آثــار میرصادقــی بــه بیــش
از هفــده زبــان خارجــی ترجمــه و منتشرشــدهاند .امــا وجه ممتــاز دیگر
جمــال میرصادقــی که از میان نویســندگان مــا تنها رضــا براهنی چنین
خصوصیتی داشــته پرداختن به مســائل تئوریک داســتان و رمان است.
تنها دو نویسنده کشورمان در این زمینه کارکردهاند یکی براهنی با کتاب
«قصهنویســی»اش و دیگری میرصادقی با نگارش چندین مجلد کتاب
ارزشــمند .او در اقدامی ســتایش برانگیز به نقد یکبهیک داســتانهای
برجســته زبان فارســی پرداختــه و عالوه بر این  ،دربــاب اصول و تکنیک
داستاننویســی در رمــان و داســتان کوتــاه هم نوشــته اســت .کار دیگر او
ترجمــه چندیــن کتاب درباره اصول رمــان و نقد ادبی از زبان انگلیســی
اســت که بهنظر من دریچهای پیش چشــم نویســندگان جوانمان گشود
که از جهت ارتقای ســطح دانش داســتان نویسان بســیار مهم است .در
چهل ســال اخیر استاد بهشکل هفتگی کالسهای داستاننویسی برگزار
کرده که بسیاری از نویسندگان مشهور امروز ،جوانانی هستند که از میان
این کالسها نوشــتن را آموختند و در عرصه ادبیات شــخصیتی مستقل
پیدا کردند .حلقه افرادی که در کالسهای ایشــان اصول داستاننویسی
را آموختند کم نیســتند حــاال بماند که عالقهمندان بســیاری هم از روی
آثار داســتانی و آموزشــی جمال میرصادقی نوشــتن را فراگرفتند .بیش
از نیمقرن تداوم نوشــتن و البته خوب نوشــتن کاری اســت که ســعادت
آن نصیب کمتر نویسندهای میشود .بااینحال متأسفانه طی سالهای
اخیر قدر او شناخته نشد اگرچه آثارش همچنان مورد اقبال هستند.

شــد ،از جمــال میرصادقی داســتان نویس گرفته تا پژوهشــگر و
نویســنده تئوریهــا و آثار آموزشــی و حتی اســتادی کــه بیش از
چهل سالی است هر چهارشنبه میزبانی جمعی از عالقه مندان
یادگیــری داستاننویســی را به عهده دارد .بــرای صفحه ادبیات
امروز به بهانه چهل ســاله شــدن کتاب «ادبیات داســتانی» این
نویسنده به سراغش رفتیم و احوال او را جویا شدیم.

همیــن حاال در دورههای داستاننویســی خود
مهلقــا نوایی ،خانم  60ســالهای ،برخــوردار از
استعداد فوقالعادهای حضور دارد که کارهای
خوبی مینویسد .اتفاقاً موفق به انتشار یکی-
دو کتاب هم شده است.
 باوجــود ایــن چرا نویســندگان مــا در عرصه
جهانی به غیر از چند مورد مطرح نشدهاند ،آن
هم وقتی که بر جنبه اکتسابی بودن نویسندگی
اصراردارید؟
با این که بر ضرورت بهرهمندی از اســتعداد
اصــرار دارم امــا بــه هیــچ وجــه نویســندگی را
موهبتــی الهــی نمیدانــم! همــه انســانها بــا
بهرهمنــدی از قــدرت خالقــه متولــد میشــوند
هرچند که برخی از آنها استعداد بیشتری در این
زمینــ ه دارند ،اما درباره این که چــرا ما به اندازه
دیگــران چهرههــای جهانــی نداریم برآمــده از
کمکاری و بیاعتنایی مسئوالنمان است .همین
امریکای التین را ببینید! چرا تعداد نویسندگان
شاخص ما در مقایسه با آنان اینقدر کم است؟

کشورهاییکهسهمبسزاییاز
ادبیاتداستانیجهانراازآن
خودکردهانداهمیتبسیاری
برایآموزشقائلهستند.
درکشورهشتادمیلیوننفری
طبیعیاستکهحدود
دومیلیوننفربرخورداراز
استعدادیبیشازدیگران
باشند؛اماتاوقتیآموزشیدر
کارنباشدچطورمیتوانآنان
راکشفکرد؟
مگر انســانها بــا یکدیگر فرق دارنــد؟ نه! فقط
بحث این اســت که کشورهایی که سهم بسزایی
از ادبیات داســتانی جهــان را از آن خود کردهاند
اهمیت بســیاری برای آموزش قائل هستند .در
کشــور هشــتاد میلیون نفــری طبیعی اســت که
حــدود دو میلیون نفــر برخوردار از اســتعدادی
بیش از دیگران باشند؛ خب تا وقتی آموزشی در
کار نباشد چطور میتوان آنان را کشف کرد؟ این
مهمترین تفاوت ما با کشورهای دیگر در بحث
ادبیات داستانی است .آنوقت اینجا هنوز بحث
بر ســر این اســت که کارگاههای داستاننویســی
اثرگذار هستند یا نه!
 به دورههای آموزشــی خودتان بازگردیم؛ در
میان شــاگردانتان به اســتعدادهایی که بتوان
بهواسطهشــان به آینــده ادبیات داســتانیمان
امیدوارشدبرخوردهاید؟
بلــه ،از بهتریــن مصداقهــای آنهــا هــم
میتــوان به منیرو روانیپور و فریبا وفی اشــاره
کرد که حاال هر یک از آنان از زمره نویســندگان
بســیار موفق هســتند .از میان مردان هم کاوه
فــوالدی نســب نویســنده خوبــی شــده و حاال
خودش تدریس هم میکند .از میان شاگردان
زمــان فعلــی ام ،انســیه ملــکان هم چنــد اثر
خوب نوشته که منتشر شــدهاند ،دو مجموعه

داســتان و یک رمان .حاال هم مشغول نوشتن
رمانــی طوالنــی اســت؛ اگــر نیمــهراه کار را رها
نکند به آیندهاش امیدوار هستم.
چهتوصیهایبرایافراد وعالقهمندانیدارید
کهخواهانورودجدیبهاینعرصههستند؟
قبل از هــرکاری باید بدانند که نویســندگی
کار دشــواری است .مطالعه بسیار و ممارست
طلب میکنــد ،اما مهمترین نکتهای که حتی
نویســندگان جــوان هــم ضــرورت دارد بــه آن
توجه کنند این اســت که اثری ماندگار میشود
کــه از درون خالــق خــود متولد شــود .نه اینکه
تقلیدی ناقص از کار دیگران یا ســفارش فالن
ســازمان باشــد .طــی یکصــد ســال اخیــر تنها
افرادی ماندگار شــدند که با خود واقعی شــان
دست به خلق اثر زدند وگرنه آنهایی که شبیه
حــرف ایــنوآن را بــه اســم اثــری از خودشــان
منتشــر کردند بســرعت فراموش شــدند .آثار
ایدئولوژی زده و تبلیغی هم حذف میشــوند
و داســتانها و رمانهایــی که بــر مبنای اخالق
و ویژگیهــای انســانی و البته منطبق بر اصول
داستاننویسی خلق شوند باقی می مانند.
 اســتاد میرصادقــی شــما میان اهالــی کتاب
شخصیتی چندوجهی دارید؛ از یکسو نویسنده
رمان و داســتان کوتاه و از سوی دیگری چهرهای
شــاخص درزمینــه آمــوزش داستاننویســی.
هــر چند که آثار تحقیقیتان را هــم باید به اینها
اضافه کرد .خودتان جمال میرصادقی را بیشتر
داســتاننویس میدانید یا پژوهشــگر و مدرس
ادبیاتداستانی؟
شاید برخی من را بیشتر به آثار آموزشیام
درزمینــه نویســندگی بشناســند یــا حتــی
کالسهــای داستاننویســیام .بااینحال من
خــودم را بیــش از همه نویســنده میدانم؛ اگر
رمــان و داســتان کوتــاه ننوشــته بــودم کــه این
کتابهای تئوریک شکل نمیگرفتند! بنابراین
اگــر ســالها کار حرفــهای خــود را بــه درختــی
تشــبیه کنــم؛ ریشــه و تنــه اصلی ایــن درخت
داستاننویســی اســت و این کتابهــای تئوری
میوه و شاخههای آن به شمار میآیند.
 بااینحــال تعــداد بســیاری از نویســندگان
امروز ،باواسطه یا بیواسطه خودشان را شاگرد
شمامیدانند!
اجازه بدهید حقیقتی را صمیمانه با شــما
درمیان بگــذارم؛ هیچگاه طی ایــن دهههایی
که از ورودم به عرصه کتاب و ادبیات میگذرد
بــرای مطرحشــدن کاری نکــردهام .مــن هــم
ماننــد دیگر آدمها کموکاســتیهایی داشــته و
دارم؛ کار در این حوزه در درجه نخســت کمک
کرد که شخصیت و من درونیام رشد پیدا کند.
مهمترین خشــنودیام این اســت که خودم را
ســاختهام؛ حاال دراینبین برخی هم از آثاری
کــه نوشــتهام بهرهمنــد شــدهاند که البتــه این
باعث خوشحالیام اســت و از ابراز لطفهای
آنان تشکر میکنم.
 در آخــر از ایــن بگویید بزودی شــاهد انتشــار
کتابیازشماخواهیمبود؟
چنــد رمــان و اثــر پژوهشــی آمــاده نشــر
دارم؛ هرچنــد که ســختگیریها در راه ممیزی
کتــاب همچنان ســد راه فعــاالن عرصه کتاب
اســت؛ حاال بدعهدی برخی ناشران که تلخی
مشــکالت را بیشتر هم میکند؛ آنقدر که دیگر
عالقهای بههمکاری با برخی از آنها که از قضا
قدیمی و مشهور هستند هم ندارم.

کاوه
فوالدی نسب

نویسنده،
مترجم و مدرس
داستاننویسی

چندیــن ســال پیش که علی دهباشــی یکی از شــبهای بخــارا را به
اســتاد جمال میرصادقی اختصاص داد من هــم افتخار پیدا کردم
در حضــور ایشــان و دیگــر بزرگان حــرف بزنم و البتــه فرصتی برای
قدردانــی از اســتادم پیدا کنم .همانطور که آن شــب هــم گفتم به
عقیده من میرصادقی دستکم سه زیست یا به عبارتی یک زندگی
ســهگانه دارد .انــگار کــه در وجــودش همزمــان چنــد نفر مشــغول
فعالیــت هســتند؛ یکی از آنهــا جمــال میرصادقی داســتاننویس،
دومی جمال میرصادقی پژوهشــگر و سومی هم جمال میرصادقی
مــدرس داستاننویســی اســت که هــر یک از این ســه نفــر خدمات
بی شــمار و ارزشــمندی برای ادبیات داستانیمان داشــتهاند .او در
جایــگاه داســتاننویس کســی اســت کــه آثــاری همچــون «درازنای
شــب»« ،ایــن شکســتهها» و «اضطراب ابراهیم» را نوشــته اســت.
تجربههای او در عرصه داســتان کوتاه هم آنقدر ارزشمند است که
تلفیقــی از فرمهای مختلف و دیدگاههای جذاب در کنار یکدیگر به
شــمار میآیند .اما میرصادقی پژوهشگر کســی است که تعدادی از
مهمتریــن متون نظری ادبیات داســتانی ما در حــوزه فن و تکنیک
را خلــق کرده ،نوشــته و در ایــن زمینه از جمله پیشــگامان هم بوده
اســت .جمــال میرصادقی پژوهشــگر به گمانــم یکــی از مهمترین
افرادی اســت که طی یکصد ســال اخیر ،ادبیات داستانی کشورمان
به خود دیده است .ســال  1400ادبیات مدرن داستانی ایران یکصد
ســاله میشــود و طــی ایــن یــک قــرن مــا افــرادی همچــون جمال
میرصادقــی را کــه پژوهشهــای آنان مبتنــی بر فــن و تکنیک بوده
باشــد  ،بسیار کم داشــتهایم .او جزو پیشگامان این مسیر در ادبیات
داســتانیمان است و بهطور قطع تأثیر دیرپایی هم بهجای گذاشته
اســت ،امــا درنهایت میرصادقی مــدرس داستاننویســی برای من
یــک معلم بســیار بــزرگ ،شــریف و مهربــان اســت .افتخــار این را
دارم که بگویم از ســال هشــتاد تا هشــتادوهفت شــاگردی ایشــان را
کردم ،هنوز آن سالها را بهخاطر دارم .حضور در این کارگاهها تنها
برنامه آن ســالهای زندگیام بود که تحت هیچ شرایطی حاضر به
تعطیلــی اش نبــودم ،حتــی در دوره ســربازی و آن دورانی که روی
پایاننامــه فوقلیسانســم کار میکــردم هم حتی یک جلســهاش را
رهــا نکردم .یکی از جلســات قــرار بود بعد از اتمــام کالس بمانم و
بابت مســألهای با اســتاد صحبت کنم ،کالس که تمام شــد ایشــان
بــه من گفــت«:کاوه جان اگر میشــود امروز بــرو ،صحبتمان بماند
بــرای بعــد من خیلــی خســتهام ».جملهای که بــه کار بــرد این بود
کــه« :وقتی ایــن کارگاه تمام میشــود تنها تفالــهام برجای میماند
آنقدر که خســته میشــوم ».اوایل دهه هشــتاد تازه قــدم به هفتاد
ســالگی گذاشــته بود ولــی بهرغم ســن و ســالی که داشــت بیآنکه
خــم به ابــرو بیاورد داشــتههای خــود را عاشــقانه و معلــم وار با ما
شــریک میشــد .بیاغــراق معلمها در جهــان دودســتهاند ،برخی
که معلمی شــغل آنان اســت و عدهای که معلم بودن زندگیشان
است؛ جمال میرصادقی معلم بودن را زندگی میکند و ذاتاً معلم
اســت .گاهی فکر میکنم مهمترین چیزی که از ایشــان یاد گرفتهام
که حاال میتوانم به شــاگردان خودم هم آموزش بدهم حتی فراتر
از داستاننویســی اســت؛ او به مــا محکم بودن در برابر ســختیها و
برقرار ماندن در برابر همه نامهربانیهای روزگار را هم یاد داد.

هر کتاب او کالسی ارزشمند است

احمد آرام

نویسنده و مدرس
داستاننویسی

آشناییام با جمال میرصادقی به سالها قبل بازمیگردد ،البته دورادور
و از طریــق نوشــتههایش او را میشــناختم .در آن دوران میرصادقــی
ازجمله نویســندگانی بهشمار میآمد که جوانان او را ستایش میکردند.
از همــان ابتــدا خیلــی درســت مینوشــت ،چــه از جهــت فضاســازی و
شــخصیتپردازی و چــه بابــت باقــی ملزومــات داستاننویســی .شــاید
بتــوان گفت مطالعه هر رمان یا مجموعه داســتان اســتاد برای ما مملو
از آموزههای مختلف داستاننویسی و در حکم یک کالس بود؛ از همین
رو اســتقبال بســیار خوبی از کتابهای او میشــد .خود مــن توصیهام به
عالقهمندانــی کــه در دورههــای داستاننویســی شــرکت میکننــد ایــن
اســت کــه حتماً آثار اســتاد میرصادقی را بخوانند .امــا در زمینه آموزش
بخشهــای مختلــف ادبیات داســتانی هم آثــار متعدد و ارزشــمندی از
ایشــان در دســترس عالقهمندان قرارگرفته اســت .بخــش قابلتوجهی
از ایــن کتابهــا در ســالهایی روانه کتابفروشــیها شــد که آثــار تئوری
چندانــی برای آموزش داستاننویســی در دســترسمان نبــود .تنها چند
کتــاب ترجمهشــده درباره نظریههای ادبی در بــازار بودند که تازه اغلب
همان چند عنوان هم خیلی دشوار بودند .در همان شرایط اما به همت
جمــال میرصادقــی کتابهایی همچــون «ادبیات داســتانی» و «عناصر
داســتانی» منتشــر شــدند کــه اینها نویســندگی را با ذکــر نکاتی بســیار از
صفــر آموزش میدادند .افزون بر این کتابها خودش نیز چهار دههای
میشــود که کارگاههایــی برای آموزش داستاننویســی برپا میکند .البته
من موفق به حضور در کالسهای اســتاد که همچنان هم برقرار هستند
نشــدم امــا از دوســتانی کــه ســاکن تهران هســتند شــنیده بودم کــه تنها
فارغالتحصیالن کالسهای اســتاد میرصادقی هســتند که نویســندگانی
مجرب میشوند و حرفی برای گفتن دارند.

