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برای نسا، سینا و دادا

داستان پریان، 
که تا امروز نخستین آموزگار کودکان است،

زیرا روزگاری نخستین آموزگار بشر بود،
پنهانی در قصه به حیات خود ادامه می دهد.

نخستین قصه گوِی راستین،
راوی حکایات پریان است و خواهد بود... 

داستان پریان با ما از نخستین تمهیدات بشر برای رهایی
 از چنگ بختکی که اسطوره بر سینه اش نشانده بود، 

سخن می گوید.

                                               والتر بنیامین
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تالکین و ادبیات تخیلی مدرن
نوشتن مقدمه ای بر داستان های کوتاه نویسنده ای که تاکنون هیچ یک 
از آثار او، اعم از کوتاه و بلند، به فارســی ترجمه نشده اند، کار دشواری 
اســت؛ و هر زمان که نــوع یا ژانر ادبِی این آثــار، کالً یا حتی عمدتاً 
ناشناخته باشد، این دشــواری نیز دوچندان می شود. هر دو شرط فوق 
در مورد نویســندۀ این کتاب و آثارش صادق است. به عالوه، تالکین از 
زمرۀ آن نویسندگانی است که شهرت شان مدیون اثری واحد است. اگر 
رد انگشترها(1 را ننوشته بود، داستان های 

ُ
او کتــاب ارباب حلقه ها )یا ل

کوتاه، یــا آرای او در باب ادبیات، هرگز تا ایــن حد جذاب نمی نمود. 
هرچند این آثار خود صرفاً شــاخ وبرگ هایی از جنگل عظیم آن کتاب 
حجیم اند، ولی متأسفانه معرفی یا توصیف ارباب حلقه ها، برای کسانی 
که بخت قرائت آن را نداشــته اند، از جملۀ محاالت است. تجربه ثابت 

1. The Lord of the Rings.

مقدمه مترجم



  10 درخت و برگ

کرده است که ادبیات تخیلی به طور اعم، و آثار تالکین به طور اخص، 
واجد کیفیتی اند که »واکنش متعادل« را ناممکن می کند. خواننده یا با 
تمام وجود در این جهان خیالی غرقه گشــته و به ماجراهای قهرمانان 
آن دل می ســپارد، و یا پــس از خواندن چند صفحــه، کتاب را کنار 
می گذارد، و البته این دســته از خوانندگان غالبــاً تمایل دارند ذوق یا 
به اعتقاد من، بی ذوقی خویش را با اطالق برچســب هایی چون »قصۀ 
بچه ها«، »موهومات بی فایده«، یا »فرار از واقعیت« توجیه کنند.1 حتی 
در جهان انگلیســی زبان نیز قضاوت در مورد تالکین )و ادبیات تخیلی( 
علی القاعــده با افراط و تفریط همراه اســت. در هر حال، گمنامی این 
شــاخه از ادبیات مدرن، خواه ناخواه موجب ســوءتفاهم هایی است که 
بی شــک کار ترجمه و نشــر این گونه آثار را تسهیل نمی کند. قضاوت 
جاهالنۀ برخی افراد در مورد به اصطالح »مبتذل بودن« ادبیات پلیسی 
جنایی یا داســتان های علمی تخیلی که هر دو در کنار ادبیات تخیلی، 
از زمرۀ ژانرهای فرعی یا »حاشــیه  ای« ادبیات مدرن اند، مسلماً انگیزۀ 
مثبتی برای ترجمۀ آثار برجســتۀ ایــن ژانرها و تمیز آنها از خیل انبوه 
کتاب هایی که صرفاً به قصد تجارت نوشته می شوند، فراهم نمی آورد. 
مجموع این مشکالت بی شــک برای دلسرد شدن کافی است. اگر به 

1. حتی نابغه ای چون ادگار آلن پو نیز از چنین برچسب هایی مصون منانده است. برای این 

دسته از خوانندگان تکریم و ستایش نزدیک به پرستش کسانی چون بودلر از داستان های 

تخیلی ادگار پو، همواره »معامیی الینحل« بوده و هست. تالش شیفتگان آثار پو برای 

توضیح و ترشیح این معام نیز غالباً بی فایده بوده است؛ زیرا پو در مقام نیاِی اصلی همۀ 

»ژانرهای حاشیه ای« ادبیات مدرن، به واقع مناد مقاومت این ژانرها در برابر »جریان های 

اصلی« است. کشف و تحسین ادگار پو، به شهادت تاریخ، مستلزم نبوغی در حد بودلر و 

بنیامین بوده است.
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خاطر ستایش های بی حدوحصر کســانی چون اودن )شاعر سرشناس 
انگلیســی( یا ارزیابی های مثبت منتقدانی چون کالین ویلســون1 نبود، 
شــاید حتی خود من نیز به این فکر نمی افتادم که دلبستگی شخصی ام 
به آثار تالکین را »جدی« بگیرم و از حد تحســین شفاهی، یا توصیه به 
قــرض دادن کتاب، پا فراتر گذارم. هرچند باید بالفاصله متذکر شــوم 
که این گفت وگوهای شــفاهی چه در بروز این فکــر و چه در تحقق 
آن نقــش مهم و مؤثری ایفا کرده اند. برخی از دوســتان که این کتاب 
ســه جلدی را قرض گرفته بودند، پس از خواندن کتاب و تأسف خوردن 
بر کوتاهی آن، به ســراغ قصه های تالکین آمدند و نهایتاً در ترجمۀ دو 
داستان نخست به من کمک کردند. داستان سوم نیز اول بار توسط آقای 
مهدی بهرامی ترجمه شد و متن موجود ماحصِل ویرایش همان ترجمه 
اســت. در ادامۀ این مقدمۀ نسبتاً طویل خواهیم کوشید تا حتی المقدور 
با غلبه بر دو مشــکلی که در آغاز بدان ها اشــاره شد، توصیفی از آثار 
تالکیــن و ادبیات تخیلی مدرن ارائه دهم، و البته منطقی تر آن اســت 
 کــه بحث را با مشــکل دوم پی گیریم که خصلتی کلی تر و شــمولی 

عام تر دارد.
ادبیات تخیلی مدرن که در زبان انگلیســی )Fantasy Adult( نام دارد 
عنوانی اســت کم وبیش دلبخواهی برای مشــخص ساختن ژانر یا نوع 
خاصی از ادبیــات جدید که مرزهای آن به لحاظ زمانی و مکانی تقریباً 

1. See W. H. Auden. »The Quest Hero« in Tolkien and the Critics, Notre Dame 

University Press, Indiana, 1969, and »God and Evit in the Lord of the Rings« in 

Tolkien Journal, III, 1967: and Colin Wilson, Tree by Tolkien, Govent Garden 

)limited Edition(, London. 1973.
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معین است. توصیف دقیق همۀ خصوصیات و تحوالت این ژانر از حوصلۀ 
این نوشــته خارج است، ازاین رو به شرح چند نکتۀ اصلی در باب منشأ و 

هویت تاریخی فرهنگی آن بسنده می کنیم.
تا آنجا که به منشــأ تاریخی ادبیات تخیلی مدرن مربوط می شــود، 
سروکار ما با پدیدۀ مشخص تری است که دقیقاً یک قرن قبل با انتشار 
داســتانی به قلم ویلیــام موریــس )1896-1834( از اهالی ویلز، پا به 
عرصۀ وجود نهاد. موریس به روزگار خود، شــاعر، ادیب، تذهیب کار و 
طراحی سرشــناس و از زمرۀ هواداران نهضت هنری ماقبل رافائلی ها1 
بــود. او درعین حال مصلحی بزرگ و از فعــاالن بنام جنبش کارگری 
و، به قولی، اصیل ترین نظریه پرداز »سوسیالیســم تخیلی« بود )عنوانی 
کم وبیش تحقیرآمیز که حوادث یک صد ســال گذشــته آن را به لقبی 
افتخارآمیز بدل کرده اســت(. موریس در آخرین سال عمرش، پس از 
نپذیرفتن لقب ملک الشــعرایی دربار ملکه ویکتوریا که بعد از مرگ لُرد 
آلفرد تنیســون به او پیشنهاد شــد، تمامِ وقت خویش را وقف نگارش 
داســتانی به نام چاهِ آخر جهان2 کرد. انتشار این کتاب به واقع در حکم 
تولد ژانر ادبی جدیدی بود که بعدها به Fantasy یا ادبیات تخیلی مدرن 
موسوم شــد. احتماالً مهم ترین خصوصیت داستان موریس آن بود که 
همۀ وقایع آن در جهانی کامالً خیالی رخ می دادند و صرف نظر از برخی 
نشــانه های کلی نظیر غیبت تکنولوژی مدرن، خواننده هیچ کلیدی در 

1. انجمن اخوت ماقبل رافائلی، Pre-Raphalite Brotherhood. نهضتی متشکل از نقاشان 

 )D. G. Rosseti( انگلیسی بود که به سال 1848 در لندن به رهربی دانته گابریل روستی

تأسیس شد. اعضای این جنبش برای موضوعات غالباً دینی نقاشی های خود و پرداخت 

دقیق آنها اهمیت خاصی قائل بودند.

2. The Well at the Worlds End.
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دســت نداشــت تا به کمک آن زمان و مکان وقوع داســتان را تعیین 
کند. البته قصۀ موریس نیز همچون همۀ روایاتی که ابنای بشر نوشته 
و نقــل کرده اند، عمالً روی همین زمین و زیر همین آســمان تحقق 
می یافت. غرابــت کار او نیز عمدتاً از تقابل آن با ادبیات رایج زمانه اش 
ناشــی می شــد. به تعبیری می توان گفت تا پیش از آغاز عصر جدید، 
گذشته از شرح حال ها و متون تاریخی، همۀ روایت های منظوم یا منثور، 
از گیلگمش و اودیســه گرفته تا هزار و یک شــب و شهسواران میز 
گرد، جملگی به جهانی »خیالی« تعلق داشتند. وقایع این داستان ها در 
چهارچــوب یا قلمرو معینی رخ می دادند کــه محدوده و مرزهای آن با 
عالیم زبانی و نشانه های ادبی خاصی مشخص می شدند؛ عباراتی چون 
»یکی بود، یکی نبود« یا »روزی، روزگاری«، و همچنین بســیاری از 
شگردهای روایی که جملگی از زمرۀ همین نشانه های راهنما و عالیم 
مرزی اند. البته ذکر این نکته بجاســت که مردمان آن اعصار، به خالف 
مــا، تا بدین حد آواره و ره گم کرده و »واقع گرا« نبودند. در آن زمان دره 
یا مغاکی ژرف، خیال را از واقعیت جدا نمی ســاخت و مردمان به راحتی 
می توانستند میان این دو قلمرو رفت وآمد کنند. برای گرفتن جواز عبور 
از مرز، عبارت، ِورد یا اشــاره ای خفیف کفایت می کرد، و چه بسا آدمی 
بی آنکه خود خواســته باشد، پایش به »سرزمین پریان« کشیده می شد. 
 به قول ماکس وبر، در آن زمان جهان هنوز »افســون زدوده« نشــده 
بود.1 خوانندگان و شنوندگان آن ادوار، به  خوبِی شاعران و داستان سرایانش، 

1. قصد از طرح این نکات، نه افسوس خوردن بر خرافات ازدست رفته است، و نه تحقیر 

عقل و »پای چوبین« استدالل. اهمیت »ترس از ناشناخته ها« و تّوهامت ذهنیت ماقبل 

عقالنی نیز بر کسی پوشیده نیست )هرچند مدافعان عقل روشنگر غالباً از یاد می برند که 



  14 درخت و برگ

با عالیم مرزی و راه ها و کوره راه های قلمرو خیالی قصه ها آشــنا بودند. 
به عالوه، بسیاری از مضامین داستانی در اعتقادات، سنن و فرهنگ قومی 
مشترکی ریشه داشتند که ایجاد ارتباط با آنها را بسیار ساده می کرد. از آن 
زمان تاکنون، رابطۀ ادبیات و زندگی، به صور گوناگون و گاه متضاد، تغییر 
کرده است. برای مردمان ماقبل مدرن، ادبیات به منزلۀ امری مجزا از دین 
و تاریخ و فرهنگ قومی، مقوله ای ناشناخته و بی معنا بود. با این حال، در 
همین دوره به ذهن کسی خطور نمی کرد که مسائل و رخدادهای عادی 
زندگی روزمره را در قالب قصه و داســتان روایت کند، ولی شگفت  آنکه 
در عصر جدید، پابه پای جدایی ادبیات از دین و فرهنگ قومی، نزدیکی 
آن با زندگی روزمره فزونی یافته اســت. یکی از مشخصات بارز ادبیات 

»ترس از طبیعت« و میل به سلطه جویی ناشی از آن، خود یکی از بنیادهای عقل ابزاری 

است و نه نقطۀ مقابل آن(. هدف اصلی اشاره به این واقعیت تجربی است که جهان 

برشی همواره و در حال آمیخته ای از واقعیت و خیال، یا ذهن و عین است و هیچ حدی از 

»عینی گرایی« نیز منی تواند ما را به جهانی کامالً بری از ذهنیت، خیال، ارزش و معنا انتقال 

دهد. جهان هیچ گاه به متامی افسون زدوده منی شود، بلکه غالباً افسون ها و اسطوره های 

جدیدی برپا می شوند که چه بسا از خرافات و افسون های قبلی مخرب تر و غیرانسانی تر 

باشند. به تعبیری می توان گفت یکی از اهداف اصلی فلسفۀ قرن ما تالشی بوده است برای 

غلبه بر تّوهامت »عینی« تفکر تجریدی و بازگشت به آن »زیست جهان« یا »پراکسیس 

اجتامعی« یا... )نامش مهم نیست( که بنیاد و پس زمینۀ همه چیز است، از ریاضیات و 

منطق و علوم طبیعی گرفته تا حس و عاطفه و ایامن جایی که در آن حقایق عینی با خیال 

درهم می آمیزند و خیاالت عینیت می یابند. ما نیز همواره و در هر سطحی از تفکر و تأمل 

رصفاً جزئی از این زیست جهان هستیم، نه ناظر بیرونی و بی طرف آن. البته در این زمینه 

نیز هرن، به ویژه شعر مدرن، پیشگام و پیرشو فلسفه بوده است. برای منونه می توان به 

اشعار فوق مدرنیستی واالس استیونس اشاره کرد که معتقد بود تجربۀ حسی واجد عنارص 

خیالی است و تخیل حقیقی نیز ذاتاً امری محسوس است. ر.ک. به: م. فرهادپور، »دربارۀ 

واالس استیونس«، در کتاب شاعران:گزیدۀ اشعار و مقاالت از بودلر تا استیونس، انتشارات 

فرخ نگار- کارنامه، 1382.
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رئالیستی مدرن، تالش برای محو همان »عالیم مرزی« و ایجاد نوعی 
»تّوهم واقعیت« بوده اســت )اصطالحی که به اندازۀ خود رســانۀ ادبی 
رُمان، تناقض آمیز و معماگونه است(. نویسندگان رئالیست و ناتورالیست 
قرن های 18 و 19 کوشیدند با ارائۀ اطالعات دقیق در مورد زمان و مکان 
وقوع حوادث و شــخصیت و مقام و حالت های ذهنی قهرمان ها، روایت 
خود را هرچه بیشــتر »واقعی« جلوه دهند. البته همۀ ما به خوبی آگاهیم 
کــه روایت آنان نیز محصولی تماماً خیالی اســت که واقعیت مصنوعی 
آن ســاخته و پرداختۀ قدرت تخیل آدمی اســت. رابطــۀ پرتنش رُمان 
 )Paradoxical( مدرن با تخیــل، به واقع یکی از خصوصیات تناقض آمیز
ادبیات عصر ماســت که از بدو پیدایش رُمان حضور داشــته است و در 
حقیقت حضور آن در نخســتین رُمان حقیقتاً مدرن بسی بارز بوده است: 
ن کیشوِت سروانتس عمالً تالشی است برای غلبه بر تخیل به یاری به 

ُ
د

سخره گرفتن آن، ولی خوشبختانه طرح مزورانۀ سروانتس برای کشتن و 
دفن کردن دُن کیشوت در گورستان عقل سلیم بورژوایی به جایی نرسید. 
ن کیشوت مصداق کامل این 

ُ
کمتر کتابی است که بتوان آن را همچون د

مصرع باشکوه واالس استیونس دانست: »سبب شاهوار هستی، خیال.«1
مالحظات فوق نشــان می دهند که رابطــۀ واقعیت و خیال در متن 
ادبیات مدرن، پیچیده تر از آن اســت که بتــوان آن را به یاری تقابلی 
ســاده با افسانه ها و حکایت های قدیمی تحلیل کرد. با این حال شکی 
نیست که ویلیام موریس و امثال او در روزگار خود برخالف جریان آب 
شــنا می کردند و جهان خیالِی بی نام و نشان داستان موریس، در نظر 

1. سطری از شعر »یک زن گریان دیگر.« برای ترجمۀ فارسی از یوسف اباذری. ر.ک به: 

مجلۀ دنیای سخن، شامرۀ 48، ص 86.
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معاصران وی امری نو و بی سابقه و به مراتب غریب تر از جهان خیالی 
افسانه های کهن )از دید مردمان آن اعصار( بود. خوانندگان و منتقدان 
ادبی آن دوره به داســتان های موریس توجه چندانی نشان ندادند، ولی 
همان شــمار اندک خوانندگان و عالقه مندان کافی بود تا نهال ادبیات 
تخیلی مدرن، جایی در حاشیۀ جنگل پهناور ادبیات عصر جدید، ریشه 

دواند و رشد کند.
اصطالح »حاشــیه ای«، عالوه بر بعضی ژانرهــای ادبیات مدرن، 
وضعیــت کلی تخیل در عصر جدید را نیز به خوبی توصیف می کند. نه 
ادغام و حل شــدن در واقعیت روزمره، و نه تبعید به ملکوت آسمان، 
هیچ کدام چنان که باید، گویای موقعیت تخیل در روزگار ما نیســتند. 
روزگاری که در آن تخیل حقیقی به حواشــی واقعیت رانده شــده و 
غالباً بــه صورتی تصنعی و تبلیغاتی بدان ضمیمه می  شــود.1 احتماالً 
پایه و اســاس اتهام »فــرار از واقعیت« که بر ادبیــات تخیلی و آثار 
کسانی چون موریس و تالکین وارد می شود نیز همین است، اما از دید 
کســانی که مقیم حواشی و سرحدات اند، یا در حول وحوش آنها به سر 
می برند، کل این اتهام مبیّن تصــوری مخدوش از جغرافیای واقعیت 

1. و البته هم زمان و همراه با این فرایند، خود واقعیت توسط رسانه های همگانی آن قدر 

دستکاری و بازسازی می شود تا همه چیز به تلی از تصاویر کامپیوتری بدل شود. سینام و 

تلویزیون، و دیگر رسانه های تصویری، از برخی جهات بزرگ ترین دشمنان تخیل حقیقی اند، 

زیرا روح آن را که هامن خودانگیختگی و رهایی از قید همۀ نیروهای سلطه گر است، نابود 

می کنند. این رسانه ها، یا الاقل رسانه های یک طرفه و کنرتل ناپذیر روزگار ما، بدون نیاز 

به هرگونه میانجی فرهنگی، از جمله ذوق و تربیت هرنی، و از طریق متاس و دستکاری 

مستقیم غرایز و ذهنیات متاشاگر، او را به انفعال مطلق می کشانند. بدین ترتیب متاشاگر 

روزگار ما، قدرت و حتی نیاز به تخیل را از دست می دهد و با ذهنی تنبل، فقیر و انباشته 

از زباله های تصویری، به یک جفت چشم و جسمی تحریک پذیر بدل می شود.
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اســت. پایتخت نشینان غالباً شهر خود را مرکز جهان می دانند، اما این 
مرزبندی ها و تقسیمات »خیالی« صرفاً اموری اعتباری اند، نه حقایقی 

»عینی«؛ زیرا به گفتۀ انجیل، »باد هر جا بخواهد می وزد.«
در هر حــال، راه موریس را دیگران ادامه دادند؛ کســانی چون لُرد 
دانَســنی1، اریک روکر ادیســون2 و جیمز برانچ کیبل3 در اوایل قرن 
حاضر، و هوارد فیلیپس الوکرافت4، سی. اس. لوئیس5 و دیوید لیندسی6 
در روزگاری نزدیک تــر به ما. هیچ یک از آنان به شــهرت و محبوبیت 
تالکین یا حتی چیزی نزدیک بدان دســت نیافتند. با این حال، اینان و 
بســیاری دیگر در تداوم، گسترش و غنی تر شدن ادبیات تخیلی مدرن 
نقشی اساســی ایفا کردند، و بی شک تالکین خود آخرین کسی خواهد 
بود که دین خود را به آنها انکار کند.7 نکتۀ مهمی که حتی در این شرح 
مختصر از منشأ و تاریخ تحول ادبیات تخیلی مدرن جلب  نظر می کند، 
منحصر بودن آن به قلمرو ادبیات انگلیسی است. این نیز یکی دیگر از 
وجوه تشــابه ادبیات تخیلی با داستان های علمی تخیلی است، هرچند 
در این مورد نیز تمایز ظریفی به چشــم می خورد؛ اولی به لحاظ منشأ 

1. Lord Dunsany

2. Eric Rucker Eddison

3. James Branch Cabell

4. Howard Phillips Lovecraft

5. C.S. Lewis

6. David Lindsay

ویلیام  از  آن  تحوالت  و  تخیلی مدرن  ادبیات  تاریخ  از  و مفصل  دقیق  تحلیلی  برای   .7

 Lin Carter, Imaginary, Worlds, Ballantine Books, :موریس تا به امروز، ر. ک به

.New York, 1973
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و چهره های اصلی ژانری عمدتاً بریتانیایی است1، حال آنکه دومی، از 
ژول ورن و اچ. جی. ولز که بگذریم، پدیده ای اساســاً و ذاتاً آمریکایی 
اســت. به رغم حدس هایی کــه می توان زد، دالیل ایــن محدودیت 
چندان روشن نیست. بررسی دقیق تر این دالیل خود می تواند موضوع 
تحقیقی  نــو و ارزنده در ادبیات معاصر باشــد. این احتمال وجود دارد 
که محدود ماندن این آثار تخیلی به ادبیات انگلیســی، با مدرن بودن 
آنها مرتبط باشد. فرم های ادبی همچون اساطیر باستانی، حماسه های 
پهلوانــی، افســانه های پریان و قصه هــای عامیانــه، همگی به رغم 
 شباهت شان با ادبیات تخیلی مدرن، هیچ گاه به زبان یا فرهنگی خاصی 

محدود نبودند.
یکــی از خصوصیات مشــترک ادبیات تخیلی قدیمــی و جدید که 
درعین حــال بیانگر وجه تمایز اصلی آن از ادبیات واقع گرا )به مفهومی 
وســیع تر از رئالیســم( اســت، به نحوۀ ایجاد تعادل میان »کنش« و 
»واکنش« مربوط می شــود. در داستان های تخیلی، نویسنده می تواند 
هرگونه کنش قابــل تصوری را توصیف کنــد. او می تواند به دلخواه 
خویش رنگ آفتاب را عوض کند، جانوران را به سخن گفتن و درختان 
را به راه رفتن وادارد، یا به میل خود حیواناتی عجیب الخلقه و مخلوقاتی 
هوشــمند بیافریند.2 در ادبیات واقع گرا به عکس، حیطۀ کنش، محدود 

1. لُرد دانسی، هجدهمین بارون یکی از قدیم ترین دودمان ارشافی بریتانیا، یک ایرلندی 

متام عیار بود. ادیسون، لوئیس، لیندسی و تالکین، جملگی انگلیسی بودند.

2. همۀ این امور در مورد داستان های علمی تخیلی هم صادق است، و ازاین رو شاید بتوان 

این آثار را زیرگروه یا شاخه ای از ادبیات تخیلی مدرن دانست، ولی جوهر اصلی داستان های 

علمی تخیلی شیفتگی نسبت به تکنولوژی و ستایش از علوم طبیعی، به ویژه نجوم، فیزیک 

تاریخی خود،  نیز در مسیر تحول  ژانر  این  البته  اهمیت( است.  ترتیب  )به  بیولوژی  و 



 19  مقدمه مترجم

و عرصۀ واکنش، بی کران اســت. در اینجا نویسنده دیگر نمی تواند به 
قوانین طبیعی و محدودیت های تجربۀ بشــری بی اعتنا باشــد، ولی به 
همان انــدازه که کنش قهرمانان و حوادث و ماجراهای داســتان های 
تخیلی، متنوع و پیش بینی ناپذیر است، شخصیت پردازی و واکنش ذهنی 
قهرمانان رمان های واقع گرا نیز ظریف و پیچیده اســت. به دلیل معنا و 
اهمیت فرهنگی رفتارها و شــخصیت های نوعی در همۀ جوامع ماقبل 
مدرن، و اولویــت و برتری کنش بر واکنش، در داســتان های تخیلی 
قدیمی نشان بارزی از شخصیت پردازی یا توصیف ذهنیت فردی دیده 
نمی شود، حال آنکه به واسطۀ نقش مرکزی ذهنیت و تجارب ذهنی در 

عرص کالسیک »جنگ های فضایی« را پشت رس گذاشت و برخی از رمان های علمی تخیلی 

توجه خود را به مسائل اجتامعی علوم انسانی )روان شناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی( 

معطوف ساختند. در دهه های اخیر نیز بُعد زیباشناختی و سبک نگارش در میان نویسندگان 

این ژانر اهمیتی فزاینده یافته است، به طوری که بعضی از آنان داستان هایی به تقلید از 

جویس و ویرجینیا ُولف نوشته اند که هیچ ربطی به رمان های علمی تخیلی ندارند، جز 

آنکه حوادث آنها در آینده ای نسبتاً دور رخ می دهد، اما این آینده نگری غالباً فاقد هرگونه 

بُعد انتقادی یا آرمان خواهانه )utopian( است. بیشرت نویسندگان آثار علمی تخیلی، به 

دلیل اولویتی که برای علم و تکنولوژی قائلند، به سادگی روابط اجتامعی آمریکای معارص 

را در مقیاسی کیهانی بازسازی می کنند، با کلیشه های هالیوودی مربوط به رفتار و عواطف 

شخصی را به آینده های دور فرامی افکنند. حاصل کار غالباً ترکیب مضحکی است که در آن 

کابوی های آمریکایی سوار بر سفینه های خود به »گاوچرانی فضایی« مشغولند، یا منظومۀ 

شمسی را از خطر سلطۀ »کمونیست های مریخی« نجات می دهند. گویی در جهان خیالی 

این دسته از نویسندگان، همه چیز حتی رسعت حرکت نور، تغییرپذیر است، به جز روابط 

اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی رسمایه. در تقابل با ادبیات علمی  تخیلی، کسانی چون 

تالکین غالباً مضامینی سنتی را به کار می گیرند که محتوای تاریخی و اجتامعی آثار آنان را 

زیر پوشش ستایش از تکنولوژی پنهان منی سازد. این آثار به  نحوی رصیح یا ضمنی، حاوی 

انتقادهای ریشه ای از زندگی مدرن اند و اکرثاً ارزش هایی خاص را تبلیغ می کنند، ارزش هایی 

که بسیاری از آنها در شعارهای جنبش های دانشجویی دهۀ شصت متجلی شد و زمینه ای 

وسیع برای گسرتش شهرت و محبوبیت تالکین فراهم آورد.


