
 

 نقد و بررسی کتاب تحلیل سوژه در ادبیات داستانی پسامدرن ایران

  9 

 نقد نامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی

 9-12: 1398بهار و تابستان  ،3،شماره2دوره

 

 کتاب تحلیل سوژه در ادبیات داستانی پسامدرن ایران نقد و بررسی

 .صفحه335 .1397 روزنه، ناشر: فرزاد کریمیتألیف 

 

 1قدسیه رضوانیان

 ارزیابی شکلی: .1

ات روزنه است که انتشار 1397نوشته فرزاد کریمی، چاپ اول،  ،تحلیل سوژه در ادبیات داستانی پسامدرن ایرانکتاب 

ز آن، اصفحه تدوین شده است. کتاب، در قطع رقعی و جلد شومیز به چاپ رسیده که کیفیت جلد و پس  335در 

ا ورق با پایان که از آغاز ت-ة فاقد انسجام انگارانتر از همه، صحافی سهلکیفیت نازل نوع کاغذ و فونت نامناسب و مهم

سازد. شاید طرح بسیار درشت روی اب را ناخوشایند میشکل صوری کت -زندورق شدن، تمرکز خواننده را برهم می

قطع  بی باجلد با ترکیب رنگ خاکستری سیاه خردلی و عنوان درشت کتاب و نام نویسنده به صورت عمودی بر کتا

 ی سازد. نره-رقعی، کتاب را از نظر صوری فاقد بینش و سلیقه فکری

دگی و وپاشیطرح روی جلد، بیشتر بر حضور قاطع و نگاه خاص انسان داللت دارد که ویژگی سوژة مدرن است تا فر

ر ز بیشتآمیزی سیاه و سفید چهرة روی جلد نیعدم قطعیت سوژة پست مدرن که بحث محوری این کتاب است. رنگ

 انگاری در شناسةسهل ن متناسب با سوژة پست مدرن را. اینهای ناهمگوها و ذهنیتکند تا جزئیتتقابل را تداعی می

 Histor and Criticismکتاب نیز دیده می شود: 

 ساختار .2

های فراوان، از گفتار، سه بخش و هر بخش دربردارندة چند فصل است که به دلیل زیرفصلکتاب شامل دیباچه، پیش

شده است که کتاب حاضر، رسالة دکتری نویسنده بوده البته با  ها پرهیز شده است. در دیباچه اشارهشماره گذاری عنوان

، «کلیات»تحت عنوان  -یک سوم حجم کتاب–تغییرات بسیار، از همین رو به سیاق رساله نویسی، بخش نخست کتاب 

به روش پژوهش، مبانی نظری و پیشینة انتقادی اختصاص یافته است. ترکیب این سه مورد سبب شده است که از سویی 

تفاوت روش و نظریه به درستی روشن نباشد و از دیگرسو بین مبانی نظری و پیشینة انتقادی تفکیکی صورت نگرفته 

ویژه انتقادی که به سه اثر از پاینده، تسلیمی و تدینی صورت گرفته، در بخش سوم نیز فصلی جداگانه بدان باشد؛ به

                   
  .مازندراندانشگاه دانشیار  1

ghrezvan@umz.ac.ir 
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دو موضوع بحران ادبی: تولید ، به «گفتارپیش»یش از آن ذیل اختصاص یافته و سبب اطناب غیر ضروری شده است، اما پ

 ادبی و نقد ادبی پرداخته شده است.

مدرن بر  ان پست؛ شامل پنج فصل و در هر فصل، تحلیل یک داست«سوژه در ادبیات داستانی پسامدرن ایران»بخش دوم  

ار فصل شامل چه« فرجام»با عنوان مدرن صورت گرفته است؛ بخش سوم اساس یکی از عناصر غالب گفتمان پست 

استان دسرآغاز »پردازد؛ در فصل دوم با عنوان است که مقدمه نظری هم دارد: در فصل اول به زیست جهان سوژه می

م ت؛ فصل سوپردازد که روشن نیست چرا در بخش دوم نیامده اس، به بررسی آثار کاظم تینا تهرانی می«پسامدرن ایران

دینی را تنصوره ماز حسین پاینده، علی تسلیمی و  نقد داستان پست مدرنقد نقد است که سه اثر این بخش، در واقع ن

هایی در هگزاراثر حسین پاینده، به تفصیل و در مورد  های کوتاه پست مدرنداستانکند. این بررسی در مورد نقد می

ه تدینی شتة منصور، نوت داستانی ایرانیسم در ادبیاپسامدرنتر و در مورد ، اثر علی تسلیمی، کوتاهادبیات معاصر؛ داستان

ی معاصر های فلسفبرقراری تناظر میان نظریه»گیرد. در نهایت، نویسندة کتاب مدعی است که کامالً مختصر صورت می

 (. 286: 1397کریمی، «)و متون ادبیات داستانی، برای اولین بار به شکل کنونی در این کتاب انجام یافته است

نیز  ، ارائة چند پیشنهاد پژوهشی حاصل از این پژوهش است  و290های مثبت دیگر این کتاب در صفحة یژگیاز و

تر در طالعة بیشمویژه منابع مفصلی که برای منابع گستردة فارسی و انگلیسی که مورد استفادة نویسنده قرار گرفته و به

 ئه شده کهی اراو اصطالحات به دو زبان فارسی و انگلیس این مورد ارائه شده است. در پایان، بخشی هم به واژگان

مندی کتاب کمک کرده گوی نیازهای خواننده در فهم اصطالحات این کتاب نیست، اما در مجموع به روشچندان پاسخ

 است. 

ته گارش نیافنعام  کتاب به دلیل احتوای آن بر واژگان و اصطالحات فلسفی و بعضاً ساختار کالمی دشوار، برای مخاطب

ثری ارده است، ای مهم در فهم و نقد ادبیات پست مدرن تمرکز کو از نوع متون درسی هم نیست، اما از آنجاکه به مسئله

 قابل اعتناست.

رعین حال ارکرد متفاوت و چه بسا متعارض دارند: دهای فراوان است که دو ککه اشاره شد، کتاب، شامل زیرفصلچنان

ل م این فصوویژه که تماکننده و سبب اطناب متن شده است؛ بههستند، تراکم بسیار زیادشان، گیج که بیانگر دقت بحث

اید شسین است، پها که یکی به منزلة تمهیدی برای عنوان حاوی مطالب تکرارشونده نیز هستند، اما پیوند تنگاتنگ عنوان

 وجه ممتاز شکلی این کتاب باشد. 

 قرار زیر است: برخی دیگر از ابهامات متن به

-پست»کند: مانندمعنا که شائبة تفاوت معنایی برای خواننده ایجاد می استفاده از واژگان یا اصطالحات متفاوت، اما هم -

 ؛ «ابژکتیو/عینی»؛ «سوبژکتیو/ذهنی»؛ «االذهانیذهنی/بینبیناذهنی/میان»؛ «مدرن/پسامدرن

 (؛71: 1397)کریمی، « یتهغیر بینا سوبژکتیو»کاربرد اصطالحات دشوار؛ مانند  -
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کفه آغفاز  99در صففحه « خود»و « ایگو»، «من»عدم تعریف اصطالحاتی که نقش کلید واژه دارند در آغاز بحث؛ مثل  -

 بحث در این موارد است؛

 پرداخته شده است؛« بحران نشانه»، به «بحران رمزگان»، اما در ادامه، ذیل 146در صفحه « رمزگان»و « نشانه»تمایز بین  -

ی با بار معنفای که پیش از این، چه در فلسفه، چه در روانشناسی، اصطالحی« خودآگاهی»انداز؛ مانند  اصطالحات غلط  -

ده اسفت: شفمثبت بوده و بر شناخت انسان از خویش داللت داشته است، در این کتاب، در معنایی فروکاهنفده تعبیفر 

قابفل مو در واقفع اصفطالحی اسفت « شدن به آگفاهی نیسفتای درونی و منفرد شده که قابل اجماع و تبدیل آگاهی»

 آگاهی، که گاه نیز به معنی از خودبیگانگی است و معادل انگلیسی آن نیز داده نشده است؛

تر فقفط آنکه پیشکند، حالنویسنده جایی در صفحة هشتاد کتاب، مطلبی را با توجه به نظریة فوکونیه و ترنر مطرح می -

 د؛دهرجاع میول یک سطری آمده که نشانی از نظریه ندارد؛ گویی نویسنده به چیزی در خالء انام فوکونیه در نقل ق

ی ا دیگری بفراعدم فروروی فضاهای ذهنی در داستان پسامدرن در کنار نیاز به تعامل ب»عبارات و جمالت مبهم؛ مثل؛  -

 (؛99: 1397)کریمی، « هدهی به یک گفتمان پارادوکسی است که در این فصل سعی بر تبیین آن بودشکل

ودن بفا بفهر چیزی که واقعیت آنی فقدان را بر احساس کسی از وجود کاملش )یکی : »179یا ترجمة مبهم در صفحة  -

 (؛Ragland: 1995« )نمایدخودش( تخیل می کند، خود ادراک را قطع می

ز ات فلسففی کفه بعضفاً ابحث سطح بازنمود ذهنی در فضاهای داستانی صففحه هشفتاد، بحثفی پیهیفده بفا اصفطالح -

 پدیدارشناسی اخذ شده و بیش از آنکه تفسیری روشنگر باشد، خود نیاز به تفسیر دارد؛

ه زمفان حفال ، که نویسنده آن را به اجمال، تداخل تاریخی حال و آینده و احضار تفاریخ بف«گرایی جدیدتاریخ»بحث  -

 (؛254تعبیر کرده، بسیار کلی و غیر شفاف است)همان: 

ویسفندة کتفاب ن، هیچ تعریفی ارائه نشده اما کریمفی، «فوق واقعیت»و « ریزانفجار درون»از دو مفهوم  256صفحه در  -

 ست.جا استفاده کرده ارا مورد انتقاد قرار داده که این دو را نابه های پسامدرن(داستان کوتاه در ایران)داستان

 ارزیابی محتوایی: .3

د را مور« ژهسو»یعنی  های گوناگون ادبی؛های ممیز پارادایمترین مؤلفهاز محوری ای روشن، یکیکتاب حاضر، با مسئله

دبیات اهایی که در مورد بحث انتقادی خویش قرار داده است که پیش از این، گرچه ممکن است در مقاالت یا کتاب

د ای هرگز موردهد تعیین کننپست مدرن نگاشته شده، با اشاره و گذری سطحی بدان پرداخته شده باشد، با چنین رویکر

 توجه قرار نگرفته بوده است.  
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 -ردی فلسفیاند، با رویکمدرنیستی که به شگردهای روایی پست مدرن بسنده کردهاو بر خالف بسیاری از آثار نقد پست

یک و ست کالادبی به سراغ یک عنصر شناختی در داستان پست مدرن رفته و ضمن بیان تفاوت آن با سوژه در ادبیا

-ستپنقد »نوع  مدرن در ادبیات ایران دانسته و به دوجای نقد رویکرد پستترین آسیبویژه، ادبیات مدرن، آن را مهمبه

 م نقد اینمدرن و هتواند هم در فهم داستان پستقائل شده است که می« نقد پست مدرن فلسفی»و « مدرن تصنعی

 نیابه عنوان مب ا به پدیدارشناسی کالسیک و پدیدارشناسی هرمنوتیک،همتون، نقشی مؤثر داشته باشد. اتکای تحلیل

 مدرنیسم است.نظری این پژوهش نیز بیانگر دقت نظر نویسنده و فهم درست و دقیق فلسفه پست

ی قائل لید ادب، بحثی مبهم و بالتکلیف است؛ یعنی نویسنده که در نهایت به بحران تو«گفتارپیش»بحث نخست ذیل 

یشین پرسد با بحث کند که به نظر میهنان بحث برآمدن شاعر شاخصی چون حافظ با گذر زمان را مطرح مینیست، هم

 های فلسفه مدرن در تعارض است.نویسنده و فلسفة خرده روایت

ژة تبیین سو لیل ودر مبانی نظری، نویسنده خود را ناگزیر دیده است که برای تعریف و تحلیل سوژة پست مدرن، به تح

یل براین تحل، بنامدرن بپردازدرن، هم به عنوان بحث پیشینی و هم به موازات بحث اصلی و در مقایسه با سوژة پستمد

سیاری بست که ارود؛ زیرا وی در صدد اثبات این نکته سوژة مدرن نیز همپای سوژة پست مدرن در این کتاب پیش می

خصات وجه به مشاند، با تنتقدان، آنها را پست مدرن تلقی کردهاز آثاری که در ادبیات داستانی، چه نویسندگان و چه م

 یاس، برایگیرند در نتیجه، فهم حاصل از قسوژة پست مدرن و غیاب آن در این آثار، در جرگة داستان مدرن قرار می

 آورد. خواننده دستاوردی توأمان دارد که درک سوژة مدرن را  نیز حاصل می

جای  سی بهپنج اثری اختصاص دارد که نویسنده آنها را با توجه رویکرد وجودشنا بخش دوم کتاب، به نقد عملی

 مدرنپست ع داستانمدرن، به طور قطهای پستگرا، سوژة شکل نگرفته، نبودِ سوبژکتیویته و البته دیگر شاخصهماهیت

وجه به ت، با «رانانی ایادبیات داست نگاهی انتقادی به سه اثر بر چند اثر از»کند، اما در بخش سوم کتاب و فصل تلقی می

 شده است، درن بیانمدرن و تفاوت آن با فلسفه و اثر مها و فصول پیشین از فلسفه و اثر پستهایی که در بخشویژگی

-تدهای روایاند، تنها از شگرمدرن تلقی شدهشود که جز موارد اندک، آثاری که در این سه کتاب، داستان پستثابت می

ات ق به ادبی، بلکه بیشتر متعلای ندارندمدرن بهرهاند و از مبانی اندیشگانی فلسفة پستمدرن بهره بردهستپردازی پ

اظ شده و مدرنیسم لحها صرفًا شگردهای روایی پستدر انتخاب آن»اند که مدرن تصنعیمدرن هستند و برخی نیز پست

که در نهایت، خواننده به این نتیجه (. چنان222: 1397ریمی، ک«)مدرن نیستها موقعیتی پستهای انسانی در آنموقعیت

انسان  هویت انسان ایرانی در داستان پست مدرن و»های پایانی کتاب، تحت عنوان مدرن بحثرسد که داستان پستمی

های ز داستاناقابل توجه  ای دارد. از آنجاکه بخشگونه، در درون خود مغلطه«ایرانی امروز در آینه داستان پست مدرن

ماند مدرن نیستند و آنهه میداستان پست -ا استدالل پذیرفتنیالبته ب –مدرن انگاشته، از نظر نویسندة این کتاب پست

رانی امروز و تصویری را که نویسنده از انسان ای شماران، تحلیل توان بر اساس این انگشتشمار است، آیا میانگشت

 اعتبار دانست؟ دهد، قابل اعتماد وارائه می

  


