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   چكیده
 در کوتاه داستان یعنی خود شدة ر شناختهیران، در اثادبی ا حسین پاینده، از پژوهشگران برجستة

 ،زعم ویبه را بررسیده که های معاصر ایرانشماری از داستان (پسامدرن های داستان) ایران
، حاضر او در این پژوهش، شگردشناسانه است. در مقالةست. رویکرد اهای پسامدرن  داستان

مدرن نشان داده پست ةفلسف ةشناسانانی انسانبا توجه به مب و این رویکرد به نقد کشیده شده
به خلق اثری پسامدرن منتهی  نویسی پسامدرن الزاماًکارگیری شگردهای داستانشده است که به

هایی باید از شخصیتمدرن پیش از آنکه براساس شگرد بنا شود، میداستان پست .شودنمی
مدرن باشد. ستدر موقعیت پ انسان وضعیت اندیشگانی ةدهندگرفته باشد که بازتاب بهره

توجه به نقش و تفاوت من، خود، سوژه، ابژه، دیگری و... در ساخت وضعیت انسانیِ 
ویژه در تحلیل داستان امروز  پسامدرنیستی در چنین پژوهشی اهمیت بسیار دارد. این موضوع به

عموماً از ادبیات سایر  نمایاند که ایران بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا نقش شگردهایی را بازمی
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تطبیق با  پس از های مورد بحثاین مقاله، داستاندر عاریت گرفته شده است.  کشورها به
 مدرن قرار گرفته یا از شمول آن خارج شده است.آثار پست ةدر زمر ،پسامدرن ةفلسف

 
کرد ، روی(پسامدرن های داستان) ایران در کوتاه داستانحسین پاینده،  های کلیدی: واژه

  پسامدرن. شگردشناسانه، فلسفة
 

 . مقدمه1
تألیف  ادبی است. ة نقد و نظریةشده در عرصحسین پاینده پژوهشگری پُرکار و شناخته

ارائة  قاله،متعداد بسیاری نگارش  ،هفت کتاب، ویرایش هشت کتاب ده کتاب، ترجمة
ربار از او ای پُهکارنام ب(1331)پاینده، رانی، کارگاه علمی، مصاحبه و یادداشت  سخن

های کوتاه تعدادی از آثار تألیفی پاینده، اهمیت او را در توجه به عنوان ساخته است.
(، 1333)گشودن رمان ند: کادبی در ایران مشخص می ةتولید، تشریح و گسترش نظری

گفتمان نقد ( و 131۱)نقد ادبی و دموکراسی (، 1316)رمان پسامدرن و فیلم 
داستان جلدی کتاب سه ترین و اثرگذارترین اثر پاینده رابتوان جامع اما شاید(. ب1331)

(، جلد دوم: 1331) های رئالیستی و ناتورالیستیداستاناول: جلد  :دانستکوتاه در ایران 
 در مقالة(. 1331)های پسامدرن داستان( و جلد سوم: الف1331) های مدرنداستان

در این مقاله کالم،  جلوگیری از اطالةبرای حاضر، جلد سوم این کتاب نقد شده است. 
شگردهای روایی  ها صرفاًنآرسد در انتخاب  نظر می هایی است که بهتأکید بر داستان

هایی ها، موقعیتهای انسانی در این داستانموقعیتمدرنیسم لحاظ شده و تسپ
 پسامدرن نیست.

( تحقیقی نسبتاً 1331) (مدرنپسا های داستان) ایران در کوتاه داستانپاینده در کتاب 
های کوتاه پسامدرن فارسی انجام داده جامع از نظر موضوعی و مصداقی دربارة داستان

صراحت و »اند از:   های کوتاهی که در این کتاب تحلیل شده، عبارتاست. داستان
داستان  »از زهره حکیمی، « روز به خیر آقای نویسنده»نوشتة بهرام صادقی، «  قاطعیت

نوشتة « شخص مفرد بزرگظهور و سقوط ضمیر اول»قلم بهرام مرادی،  به« ایودقیقهد
اثر « مهتاب»از رضا مختاری، « شودا خوشبخت میند+زد+مو»لدین ریاضی، اامیرتاج
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مرگ »از ناهید طباطبایی،  «مسابقه»نوشتة محمدحسن شهسواری،  «عشق»خسرو دوامی، 
ها جا که پنچرگیری آن»نوشتة سیمین دانشور، « دمیزگر»قلم عباس محمودی،  به« کاتب

اثر محسن « خواهم روزنامه بخوانمدیگر نمی»از حامد حبیبی، « شوندتمام می
پرترة »نوشتة وریا مظهر، « تبلیغات کره»قلم احسان عباسلو،  به« کالژ»معانی،  حکیم

اکبر لینوشتة ع« نازی»اثر محمدرضا گودرزی، « شنگول»از احمد اخوت، « صادقی
 اصغر شیرزادی. قلم  علی به« غریبه و اقاقیا»عزتی پاک و 

دنبال کشف و ای اجمالی نشان خواهد داد که پاینده در این کتاب به بررسی
عنوان شگردهای پسامدرن از به نویسی است که عموماًشگردهای داستانسازی آشکار

تر به مبانی کم این تحقیق، پژوهشی شکلی است وشود. درواقع ها یاد مینآ
این مقاله، سعی شده است تا . در کرده است مدرن توجهپست ةفلسف ةشناسان انسان

برمبنای شناختی  ایران در کوتاه داستانشده در کتاب های آثار بررسیوضعیت شخصیت
میزان دربارة توان که در فلسفة پسامدرن از انسان وجود دارد، تحلیل شود. پس از آن می

 مدرن قضاوت کرد.ای ادبی پسامدرنیستی با انسان در وضعیت پستتطبیق شگرده
 
 . روش تحقیق9

های نظری در کتاب مورد  ای نارسایی مفاهیمی که در این پژوهش برای تبیین پاره
استفاده قرار گرفته، بیشتر متعلق به فلسفة پسامدرن است. در مواردی که از زبان و 

ز سعی نگارندة مقاله بر این بوده تا این مباحث شناسانه بحث شده است، نی مسائل زبان
ها مورد توجه قرار گیرد. با توجه به تفاوت بنیادین فلسفة  با توجه به مبانی فلسفی آن

نظر  مدرن و فلسفة پسامدرن، آنچه در این مقاله مورد نقد قرار گرفته بازبسته به 
از کتاب به این انتقادهای عمده شخصی نویسندة مقاله نیست. از این گذشته، 

 هایی که ها با مصداق های نظری موجود در مقدمة فصل گردد که بین تبیین برمی

. ، تناقض وجود داردنویسنده برای آن نظریه از متون داستانی استخراج کرده است
و مصداق متنی آن « مرگ مؤلف»توان به تبیین نظری صحیح از مقولة  برای نمونه می

ن تبیین اولیة مؤلف از این مفهوم در تضاد است. این تضاد در اشاره کرد که حتی با هما
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نیز مشهود است که در این « 1ها روایت افول کالن»تبیین و تحلیل نظریة پسامدرنیستی 
 تفصیل نقد شده است.    مقاله، در جای خود به

 
 سوءتفاهم زبانی /. سوءتفاهم بیانی9

هایی است که پاینده در ه داستانازجمل (1333)صادقی، « صراحت و قاطعیت»داستان 
دلیل این ادعا را ها را با عنوان پسامدرن معرفی کرده است. وی کتاب خود آن

دانسته است. داستان مورد نظر را باید  (11الف: 1331)پاینده، « هاسوءتفاهم ناشی از دال»
 داستانی مدرن دانست که در بستر زمانی خطی و با توالی منطقی رویدادها صورت

نظر، دو سطح زبانی و بیانی را خلط  رسد پاینده در این اعالمنظر می پذیرفته است. به
خوبی به آورده، «پلکان»داستان  نویسنده در نوشتاری که پیش از آن دربارةکرده است. 

در این داستان »تحلیل کرده است: را در سطح زبانی « هاسرگردانی دال»وضعیت 
اما آنچه از سوءتفاهم در  2.(61)ص« شودبانی ایجاد میواقعیت براساس ساختارهای ز

در سطح بیانی اتفاق افتاده است.  خورد، کامالًچشم میبه« صراحت و قاطعیت»داستان 
های کالمی قابل تصور باطها در ارتها یا سوءبرداشتبدیهی است بسیاری از سوءتفاهم

های خوردن شیوه نه برهم مقصود است، ةاست که ناشی از ناتوانی گوینده در افاد
ی یهاهای داستان سوژه مشخص است، شخصیتهای زبانی. آنچه معهود داللت در نشانه

ها را متنی نکرده است. از آنشدنشان با حروف انگلیسی  کامل هستند که حتی نامیده
( است و شناخت دیگری از Yدنبال کسب هویت از دیگری )آقای به Xجا که آقای آن

؛ حساب آوردای مدرن بهن تعیین هویت بسیار اثرگذار است، وی را باید سوژهوی در ای
 گنجد. پسامدرن نمی ةدر تعریف سوژ ،ای که با این وصفسوژه

قابل « هاسرگردانی دال»سوءتفاهمی که پاینده به آن اشاره کرده، در همان عنوان 
. (12ـ  61)صصده است به آن توجه کر «پلکان»بازیابی است که وی در تحلیل داستان 

و « دال»های چنین سوءتفاهمی در این داستان متعدد است؛ مانند سوءتفاهم میان نمونه
اشتباه  حتماً’اش را درهم کشید و گفت: آقای الف پیشانی«: »الف»پدرش، آقای 

‘« نشستم تپیش به این شهر آمدم و روی این نیمک همین چنددقیقةاید. من  گرفته
شود،  شناخته می« بازی»آنچه در فلسفه و ادبیات پسامدرن با عنوان  (.31: 1311)خسروی، 
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افتد و بر این نظر استوار است که معنا در  های زبانی اتفاق می در سطح زبان و نشانه
ها در دل متن است، نه بازی  شود. به عبارت بهتر، این بازی، بازی نشانه زبان ساخته می

در تحلیل داستان  (.22۱: 1311)ر.ک: دریدا، ساز  ها یا دیگر عوامل داستان شخصیت
ای متن شود و در سطح بیان  ، تحلیلگر نتوانسته وارد دنیای نشانه«صراحت و قاطعیت»

تواند  دهد و نمی متوقف مانده است؛ این سطح روساخت داستانی متن را شکل می
بتنی بر مبنای مناسبی برای تشخیص گونة داستان باشد. شگردهای داستانی اگر م

توانند متن را به گونة ادبی خاصی مربوط کنند. ایستادن  ای مشخص نباشند، نمی فلسفه
نویسانی است که  بر آستانة شگردهای پسامدرنیستیِ تولید داستان از نقایص داستان

گیر منتقدان آثار ادبی نیز  مدرن دارند و گاه این نقیصه گریبان نویسی پست داعیة داستان
 شود.    می
 
  دست شخصیت داستان. مرگ مؤلف به9

( را باید رمانی دانست که حتی تا 1331) تلخ بادامزهره حکیمی، از آثار منتشرشدة 
ها درخت ردیف از بعد داستان کوتاه او،مدرن بودن هم فاصله دارد. اما دو مجموعه

عه، های کوتاه مدرن است. از این مجمو(، حاوی داستان1313) جاهیچ اهل ( و1311)
 گربا توجه به نوع خلق کنششود. در ادامه تحلیل می «نویسنده آقای خیربه  روز»داستان 

وجود کنشگران مورد  مسئلةکه در آن داستانی در این اثر، فضای داستان بیش از آن
وگویی  این سپهر مدرن بر گفتتردید قرار گیرد، فضایی فانتزی در سپهری مدرن است. 

سیر خطی  بنا شده است.« قهرمان داستان» و «نویسنده»های با نام گردونفره میان دو کنش
پردازی به نویسنده را نداده فضاسازی و شخصیت وگو اجازة و علت و معلولی این گفت

 است تا از فراخور آن امکان پرداختن به موضوعات وجودشناسی پسامدرنیستی فراهم
نمایش  یشتر ماهیتی کارتونی از وی بهقهرمان داستان موجودیتی انسانی دارد؛ اما ب. شود

 روز به». داستان وار استگذاشته شده و پرداخت نوع نگاه وی به موضوعات نیز، قصه
شکلی فراداستانی دارد؛ اما به فراداستان نرسیده است؛ داستانی « خیر آقای نویسنده
 ای از پسامدرنیسم را در آن دید.توان رویهمدرن است که می
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تأکید بر نام بارت و فوکو( با روالن بارت را )با  «مرگ مؤلف» پاینده نظریةحسین      
این درحالی است که مؤلف کار گرفته است. پیشین بهدگرگون در تحلیل داستان  فهمی

ـ  33)صصخوبی تبیین کرده است  در مقدمة مبسوط خود بر این فصل، این نظریه را به

 ةوسیلشدن شخصیت نویسنده به کشته مصداقی، هنگام ارائة تحلیل به در ادامه(. 11۱
در »دانسته شده است: مرگ مؤلف  ةخودش، مصداقی برای نظری آفریدة شخصیتِ

با  مرگ مؤلف، کشمکش بین نویسنده و شخصیت در این داستان نهایتاً انطباق با نظریة
ر این این نوع نگاه در تحلیل آثار دیگری د (.122)ص« رسدپایان می تفوق شخصیت به
وی همچنین ادعا کرده است که نویسندگان داستان پسامدرن شود. کتاب نیز دیده می

که نویسنده ؛ گو ایناندنگارش درآورده ایران تحت تأثیر این نظریه آثار خود را به
ای خلط نظریه زند. اصوالًخلق اثر دست می هنگام نوشتن داستان براساس نظریه به به

تواند راهی ، میوط به نقد ادبی است با شرایط تولید ادبیچون مرگ مؤلف که مربهم
 به گمراهی باشد.

 گفتة شدن نقش زبان در متن است. به بارت معادل برجسته مرگ مؤلف در نظریة
معنای تأکید بر این به (.143 :1977)« کند نه مؤلفزبان است که صحبت می» ،بارت

بارت در نظریة مرگ خاطب است. حاضر در متن در مواجهه با مزبان های ویژگی
محوری نقد نو ، از متنگراشکل رایج هایمؤلف قصد دارد تا در میان انبوهی از نظریه

گیری تر از آن نوع شکلبر نقش زبانِ متن در ساخت فرم اثر و مهمفاصله بگیرد و 
 باید توجه کرد این نظریه در ارتباط تنگاتنگ با. کند ارتباط متن و مخاطب تأکید

زبان و متنی که  زمانِیافتن هم  اهمیت، هااست. براساس این نظریه یی بینامتنیتها نظریه
ای از متن سلسله»کند در آن است که های آن زبان را در خود حمل میویژگی

مرگ  بارت با نظریة (.116)همان، « کز فرهنگ استاشمار مرهای برگرفته از بی قول نقل
زبان نقشی برجسته و  یمتنیت، براهای محصول میانای متندنی مؤلف قصد دارد تا در

آغاز  دورةمربوط به  ةنظریمرگ مؤلف و بینامتنیت دو قائل شود.  تمایزگذار
امر بدیهی، موضوعیت دو عنوان هستند که بعدها در پسامدرنیسم، به گرایی پساساخت

 اند.احد زیادی ازدست دادهتانتقادی خود را 
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بهرام مرادی نیز مشاهده  ةنوشت« ایداستان دودقیقه»حلیل داستان این سوءتعبیر در ت
پردازی و محدود بودن اختیارات مؤلف در شخصیت»شود و پاینده از آن به  می
جاست: چه کسی اختیارات مؤلف را اینیاد کرده است. پرسش ( 116)ص« سازیرنگ پی

پردازی و یتچرا باید اختیارات مؤلف در شخص محدود کرده است؟ و اصوالً
 ةشود همهم در ادبیاتی که همواره ادعا میشده باشد؟ آن سازی محدود رنگ پی

داستان » البته داستان ای تن نداده است.ها را درنوردیده و به هیچ قاعدهمحدودیت
بتوان این داستان را تنها داستان با های پسامدرن است. شاید با مؤلفه ای قصه «ایدودقیقه
 .  اش دانستداستان منتشرشدهمجموعهسامدرن از بهرام مرادی در سه پهای ویژگی

 
 . سوژة تابع شكل9

های جمعیت مبارزه با خشونت علیه بیانیهالدین ریاضی در های امیرتاجبیشتر داستان
هایی کوتاه در قالب پسامدرن و با ذهنیتی مدرن دانست. در ( را باید داستان1311) اشیاء

، «تمام دیگرشخص مفرد بزرگ و یک حکایت نیمهسقوط ضمیر اول ظهور و»داستان 
نوشتن دربارة نوشتن و استفاده از حروف خارج از عرف نوشتار معمولی، ظرفی 

گویی درونی شبیه مدرن برای داستان است. اما آنچه روایت شده، بیشتر به تک پست
مذکور روایتِ نوشتن  رود. داستان شمار می نویسی بهاست که شگردی مدرن در داستان

های گرافیکی متن را از آن حذف نیست؛ بلکه توضیح دربارة نوشتن است. چنانچه بازی
مربوط کند. پاینده در به ادبیات پسامدرن اثر را ماند که کنیم، مطلب درخوری باقی نمی

 بودن ای بودن متن )ادبیات و گرافیک( را عاملی برای پسامدرنرشتهتحلیل خود، میان
همساز ( 211)ص« گرای پسامدرنیسمگریز و ادغامبا روح محدوده»آن را  و تلقی کرده آن

نوعی طنازی با اَشکال  اما واقعیت این است که این متن را باید به دانسته است.
خطی و حتی پیشامدرن دانست؛ روایتی  کردن یک داستانِگرافیکی، برای تصویری 

دور  حقیقت از مبانی فکری پسامدرنیسم بهکه به در ظاهری آوانگارد ،چندان بدیع نه
شکلی است و کارکردهای شکلی  بودن، جای متنیسوژة حاضر در این داستان به است.

 رود.شمار میسوژه اصوالً از شگردهای مدرنیستیِ نوشتن به
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 جز داستانهای کتاب یادشده )بهتوان در تمام داستاناین وضعیت را می
در »مشاهده کرد. داستان «( کردها یا ادای احترام به سوررئالیزمعملها و  دندهچرخ»

از همان کتاب نیز داستانِ نوشتن است. اما روایتِ خلق « شدهجستجوی شخصیت گم
یک اثر در دل داستان اتفاق نیفتاده است. نویسنده از داستان خارج شده و درمورد 

ند خلق اثر و روایتی که از نوشتن نوشتن توضیح داده است. این بدان معناست که فرای
شدنِ سوژه است و زمانی مانع از متنی زمان اتفاق نیفتاده است. این ناهم طور همشده، به

 کند، حضور دارد.  سوژه همواره در جایی خارج از متنی که روایت می
ها و عملکردها یا ادای احترام به دندهچرخ»ای از بازی شکلی نیز در داستان گونه

وجود  (31ـ  31: 1311)ریاضی،  صورت قراردادن فضایی خالی در متن، به«سوررئالیزم
خواهد، خود در آن یا خواننده اختیار داده است تا هرچه می« تو»دارد. این فضا به 

های مدرنیستی تواند متعلق به شیوهشگرد هم میفضای خالی بنویسد. این 
پردازی از نویسنده از آن و نوع شخصیت ةاستفاد نوعبا توجه به اما  ؛نویسی باشد داستان

کنشگران  پراکندگی موجود در سوبژکتیویتة ، وجود این فضا توانسته است به«تو»
  متن را به ادبیات پسامدرن متعلق سازد.زند و  داستان دامن

 
 گوشی با متنی کهن تا دور باطل پسامدرنیستی . از بازی9

ای است از شش داستان کوتاه مدرن و مجموعه (1316)مختاری،  امین حکایت سیتاسی
. شخصیت داستان «شودمی خوشبخت انمو+زد+د»نام یک داستان کوتاه پسامدرن به

سر  است که در دنیای امروز حوادثی را پشتِ «اتللو»نامة معروف دزدمونا از نمایش
شده است. متن  گذارد. این شخصیت از یک متن آمده و در پایان نیز وارد متنی دیگر می

است. نتیجة این روند، دور  «شودمی خوشبخت انمو+زد+د»دوم همان متن داستان 
باطلی است که شخصیت در آن گرفتار و باعث شده است تا سوژه همواره متنی باقی 
بماند. این تعلیق بین دو متن جداگانه، همان شک وجودشناسانه است که سوژه را از 

ه است. در این متن، شخصیت انسانیِ گرفتار در دور باطل بازداشت 3رسیدن به سوژگی
بر این  توان، به خلق داستانی منتهی شده است که میشناختی، در قالبی فراداستانی

های ویژگی در کنار تحلیل مبسوط پاینده از آن رأی داد. مدرن بودنِبه پست اساس
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نی دیگر را ـ که مانع تثبیت ، باید دور باطلِ گریز از متنی به متپسامدرن این داستان
نشان اصلی وجود پسامدرنیسم در این  ـ شودهویت و درنتیجه مانع ساخت سوژه می

 اثر دانست. 
 
  ها. فروپاشی سوژه یا افول فراروایت9

ای از ده داستان کوتاه مدرن و داستان کوتاه مجموعه (1313)دوامی،  هتل مارکوپولو
استان کوتاه، راوی برای روایت اتفاقی که در زندگی است. در این د« مهتاب»پسامدرنِ 

دوست وی رخ داده، شخصیت بازپرس را خلق کرده است. در ادامه، روایت داستان و 
توان حتی در آمیختگی را میگزارش بازپرس از ماجرا درهم آمیخته است. این درهم

وری از شخصیت گرفتن، اندیشیدن به ماجرا و تص رفتار روزمرة راوی و بازپرس، دوش
« دیگری»عنوان ترتیب، بازپرس بهمهتاب در آینه برای هردو، مشاهده کرد. بدین 

بازپرس خودکار را برداشت و نوشت، »شده است: « من»عنوان جایگزین راوی به
نیز بازنویسی پایان داستان  در انتها (.126: 1313)دوامی، « خطوط اصلی داستان قدیمی:

 رفته است:  قلم بازپرس صورت گ به
کرد های داستان خسته شده بود. هرکس را که حس میبازپرس ]...[ از شخصیت

زد و بازپرس را دوباره از کلید اصلی ماجرا را در دست دارد، دست به کاری می
های کرد. ]...[ با خود اندیشید: بازپرس مالیخولیایی، شخصیتماجرا دور می

 (.112)همان، دهد مالیخولیایی پرورش می

ای است که روایتی که هربار گونهوسیلة بازپرس بهبازنویسی پایان داستان به
یابد. اما در بازگشت به روایت از زبان راوی، ای بازگو شده بود، سرانجام می شیوه به

داستان به صحنة آغازین آن رجوع کرده و از آنجا ادامه یافته است؛ گو اینکه ماجرا در 
گاه پایان نخواهد یافت؛ حتی اگر هربار بازپرس برای است و هیچدور باطل قرار گرفته 

جای راوی )نویسندة داستان(، نقش آن پایانی بنویسد. در این داستان، حضور بازپرس به
نویسنده را کاهش داده است. از « منِ»های سوبژکتیو را برجسته کرده و ویژگی« دیگری»

را « دیگری»های سوبژکتیو استان، ویژگیطرفی ادامه یافتن ماجرا از قسمت آغازین د
گیری را برجسته کرده است. این تردد و عدم امکان شکل« خود»کاهش داده و 
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بیناسوبژکتیویته در داستان، در کنار ممکن نبودنِ تداخل فضاهای ذهنی راوی و 
 را دچار تکثر و نهایتاً فروپاشی کرده هارا کاهش داده و سوژه بازپرس، سوبژکتیویته

 است.
اختصاص دارد، « عشق»پاینده در مقدمة فصلی که به تحلیل این داستان و داستان 

اما  (.212ـ  223ص)صتفصیل تشریح کرده است  ی لیوتار را به«هاافول فراروایت» نظریة
دیگر از فراروایت را  یعملی از این نظریه، با چرخشی مفهومی، برداشت ةهنگام استفادبه
 آید که شاید نویسندهدر آغاز این شائبه برای خواننده پیش میاست.  د نظر قرار دادهورم

 اما ؛در ذهن داشته «فراروایت»جز ، مفهومی به«روایتکالن»از اصطالح  در استفاده
دهد نویسنده هر دو اصطالح را در معنای واحد عبارتی در متن وجود دارد که نشان می

مانع شدن مهتاب،  موازی از ماجرای ناپدید ‘روایت’وجود چندین »گرفته است:  کاربه
 ندر ای ،نامدیا روایت جامع و معنابخش می ‘فراروایت’گیری آنچه لیوتار از شکل

  (.213)ص« داستان شده است
فصل بیان کرده، مفهوم  ةلیوتار در مقدم گونه که پاینده در تشریح نظریةهمان

روایت در یک متن متشکل از چندین پاره کاملِ روایتِ وجه هیچفراروایت نزد لیوتار به
یافتن به  دستکند برای آوری میسطوح مختلف دانش را جمع همة»فراروایت  نیست.

که پاسخی برای مشکالت  چنان آن ؛ریزی شده استسوی آینده برنامههدفی که به
کلی به بنابراین منظور لیوتار از فراروایت (.Malpas, 2005: 27)« پیشاروی جامعه باشد

این تعریف، فراروایت متشکل از ا برداشت اخیر پاینده از این مفهوم است. با بمتفاوت 
چون اسطوره، مذهب، هممضامینی  ؛دانش ةشدمضامینی است فراتر از ابعاد شناخته

مضامین دارد. این  خرافه و هرآنچه بر مضامین عقلی نزد عامه سیطره ایدئولوژی،
رسد افول نظر میبه»شوند. تدریج دچار فروپاشی میبه های علمیدنبال پیشرفت به

ها از جنگ جهانی دوم به ها و تکنولوژیی از شکوفایی تکنیکتواند بازتابروایت می
عدم  با این توضیحات، حتی اگر تحلیل پاینده از (.Lyotard, 1984: 37)« این سو باشد

منسجم در داستان پسامدرن کامل و  یها و تشکیل روایتروایتانسجام روایی پاره
 یابد.های لیوتار در این میان وجهی نمیافول فراروایت ةصحیح باشد، استناد به نظری

   کار گرفته است.نیز به« عشق»مشابهِ این تحلیل را پاینده برای داستان 
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 . فراداستان پسامدرن یا گزارش مدرن؟9

مدرن یا  ةکنندتواند تعیینادی میتاحد زی فراداستانة نویس به مقولنوع نگاه داستان
نویسی فراداستان )بیان داستان ةگرفتن شیو کارچنانچه بهان باشد. تمدرن بودن داسپست

در این  عملکرد شکلی داشته باشد، فقطنویسی در درون متن داستانی( فرایند داستان
دو  ةقایسآورد. م شمار ادبیات پسامدرن به صورت، فراداستان را نباید زیرمجموعة

برای تبیین این تفاوت  «عشق»ـ و  ـ که پیش از این تحلیل شد« مهتاب»داستان کوتاه 
بدین  ؛است 1متنیدرون ةداستان سوژ ، نویسندة«مهتاب»جالب توجه است. در داستان 

رفتن مرز  ازبیننگارش،  ة این شیوةمعنا که شخصیت وی قابل حذف از اثر نیست. نتیج
، «عشق»در داستان شده در درون آن است. اما داستانِ روایت میان داستان اصلی و

نویسنده بیرون از متن قرار دارد. قرار گرفتن نویسنده در خارج داستان، متن را از اثر 
داستان، گزارشی از  ةجای ارائتبدیل کرده است. درواقع نویسنده به «گزارش»داستانی به 

توان فراداستان در نگارش را نمییوة ش. این دست داده است به نآچگونگی تألیف 
کارکرد  کردن توضیحاتی به داستان در این اثر صرفاً اضافه معنای حقیقی آن دانست.

چون محتوا(، همفرم هم ) ة شناسی، حتی در زمیناز نظر زیباییکارکردی که  ؛فرمی دارد
  رسد. نظر می شده به داستان بهتحمیل

موضوع در دو داستان مقایسه  بهمتعدد ه کنشگران توان در نگاهمین وضعیت را می
از  نام مهتاب( واحد )زنی به یگران داستان به موضوع، نگاه کنش«مهتاب»کرد. در داستان 

های یک تعدد نگاه در قالب بازجوییهای گوناگون تصویر شده است. این زاویه
به یک شخص  ، نگاه افراد مختلف«عشق»در داستان پذیر است. اما بازپرس توجیه

نویسی داستانشیوة داشته باشد. این توجیه نویسی تواند از منظر گزارش)احمد( فقط می
 پاینده برای تحلیل این داستان، عنوان توان یافت.را در آثار مدرن نیز می

آورده است. این داستان « هاافول فراروایت» را در فصل( 321)ص« های ناتمام روایتپاره»
پایان  روایت است که برخالف نوشتار پاینده، همگی بهز چندین پارهکوتاه متشکل ا

و سرانجامشان مشخص شده است. از طرفی موضوع داستان فراروایتی است که  رسیده
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عنوان  ن تأکید نشده است؛ فراروایتی باآعنوان بر افول هیچدر داستان تقدیس شده و به
   .«دفاع مقدس»

ای مدرن است و آثار او را باید از نویسندهمحمدحسن شهسواری  طور کلیبه
( رمانی در 1332)وقتی دلی  :شمار آوردنویسی مدرن ایران بههای موفق داستاننمونه
( 1331) شب ممکن( و 1313) شهربانو(، 1313)پاگرد ؛ رئالیسم و مدرنیسم میانة
ها و کلمهو ( 1316)تقدیم به چند داستان کوتاه های داستان؛ مجموعههای مدرن رمان

  های مدرن.( شامل داستان1316) های کهنهترکیب
 
  های وجودشناسانههای روایی متداخل یا تفاوت. ساحت2

توان اثری پسامدرن دانست. شگردهای شکلی و را با هر معیاری نمی« مسابقه»داستان 
ستان را مبانی اندیشگانی داستان، همگی مدرن است. پاینده در آغاز، کسی را که این دا

کند. اما باید خطاب می( 3۱1)ص« هیلمنتقد ناآشنا با نظریات مک» ،داندپسامدرن نمی
وجودشناسی، بر درکی سطحی و خودپندار از این اصطالح  دربارة پایندهقضاوت گفت 

تواند میخوانده شده،  «هیلنظریات مک»تأکید بیش از اندازه بر آنچه  بنا شده است.
 هایدگر ة شناسانمعاصر و در رأس آن آرای هستیة انی اساسی فلسفنشان ناآگاهی از مب

هیل در جوار شود و مکفیلسوفان پسامدرن محسوب میای از باشد. هایدگر نیای شاخه
مفهومی در تضاد با اش، در معنای فلسفیوزنی ندارد. وجودشناسی چندان ایشان 
برای هایدگر تقابل »است:  شدهبنا  تقابل سوژه و ابژه ة شناسی است که برپایمعرفت

این همان اصل (. 23: 1331)کریچلی، « شناسی استمعرفتة دهندابژه تشکیلسوژه و 
همواره مغفول واقع شده اسی پسامدرن نهای رایج از وجودشمهمی است که در تحلیل

 . است
ی شخصیت اصل»شود که پسامدرنیسم در این داستان از آنجا آغاز می ،پایندهعقیدة  به

وجود دو منتقد (. 3۱1)ص« کندپیرمرد خدمتکار می شروع به نوشتن داستانی دربارة 
دنیای داستانی )داستان اصلی و داستانی که راوی شروع به نوشتن آن کرده است( را 

کنار گذاشتن آن را بیانگر  و دو ساحت وجودی برای شخصیت اصلی دانستهنشانة 
 باید گفت شیوةوجودشناسی در داستان شمرده است.  کردن شناسی و برجستهمعرفت
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عنوان ای مرسوم در ادبیات داستانی است. آنچه بهداستان شیوهدر نویسی داستانداستان
به حضور در دو ساحت داستانی مربوط  ، نیز فقطوجودشناسی مورد نظر است

یگانه و  این است که شخصیت اصلی در هردو ساحتِ داستانی ماهیتیله ئشود. مس نمی
ای از نشده است. اصوالً دغدغهمورد هیچ تردیدی واقع نیز اش ثابت داشته و هستی

چشم کدام از کنشگران داستان در متن بههیچ ة وسیلشناخت هستی خویش به
داستانش نوشته، در ادبیات  در افتادن وقایعی که شخصیت اصلی داستان اتفاق  خورد. نمی

( 3۱3)ص« اتصال کوتاه»بقه است و این هم ارتباطی با مدرن و پیش از آن دارای سا

نویسی است و بر اینکه اتصال کوتاه یک شگرد شکلی داستان ادعاییِ پاینده ندارد. افزون
شناسانه در متنی قرار تواند مبنایی برای تحلیل محتوای هستینمی ،فرض وجود همبه

هایش نیز و در سایر داستان ناهید طباطبایی صاحب آثار داستانی متعددی است گیرد.
 عموماً فضای داستانی مدرن خلق کرده است. 

راستی حاوی مفاهیم وجودشناسانه عباس محمودی به نوشتة« مرگ کاتب»داستان 
گرفتن کنشگران  های وجودی گوناگون از یک سوژه و قرارساحتاست. تداخل 

شناختی های هستیارزش دارایهای شناختی متعدد، این داستان را داستان در موقعیت
ـ  31۱ص)ص پرداخته است هااین ویژگی به تحلیل درستی و پاینده نیز به کرده پسامدرن

( 1312) کارناوالی برای یک مجسمه داستاناز عباس محمودی تاکنون مجموعه (.311
بر  در این مجموعه، عالوههایی مدرن دانست. ها را باید داستانمنتشر شده که بیشتر آن

وجودشناسانه  نیز شکّ« فروشی خیابان پنجمکتاب»، در داستان «مرگ کاتب»ستان دا
هم در داستان وجود دارد که بر وجوه گرچه وجوهی از مدرنیسم ادبی  ؛شوددیده می

  چربد.پسامدرن آن می
 

 9گرایی جدیدتاریخ. 11

 (،1332 ور،دانش) انتخابداستان از مجموعه« میزگرد»حسین پاینده در تحلیل داستان 
ای به درون یک متن و مصاحبه با ایشان را و اسطورههای تاریخی فراخواندن شخصیت

 که صفحات نسبتاًدانسته است. نویسنده بااین( 111)ص« رویکرد پسامدرنیستی به تاریخ»
داستان اختصاص داده، در جایی از تحلیل  به بحث تاریخ و آیرونی در این زیادی را
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است.  اثری پسامدرن ساخته «میزگرد»داستان این عوامل از ده چگونه روشنی نشان ندا به
گرایی تاریخ های آشکار مدرن است.متنی با ویژگیواقعیت این است که این داستان 

داستان مورد بحث، معنای احضار تاریخ به زمان حال است. در جدید پسامدرنیستی به
اند. شان به متن احضار شدهدیای با حفظ تاریخمنهای تاریخی و اسطورهشخصیت

اند تا خود نگرفته های رفتاری عصر حاضر را بهشوندگان خصلتکدام از مصاحبههیچ
ای که مدرن را سبب شده باشد. آیرونیزمانی، داستانی پستآیرونی حاصل از این ناهم

در  های پرسشگر یا تشکیکپاینده از آن یاد کرده است، طنز موقعیتی ناشی از شیطنت
این تشکیک محصول تداخل تاریخی حال و خواننده است.  م تاریخیِهای مسلّدانسته

 گرایی پسامدرنیستی را در داستان موجب شود.آینده نیست که تاریخ
( 1311« )وجودشناسی پسامدرن در داستانی از یک نویسندة ایرانی»پاینده در مقالة 

کرده است. اما واقعیت این است که خطاب « شهرزادی پسامدرن»نیز سیمین دانشور را 
( سطح 1331)سووشون نویسان مدرن ایران است که با اثری همچون دانشور از رمان

ساربان ( و 1311) جزیرة سرگردانیکیفی رمان مدرن ایران را ارتقا داده است. دو رمان 
ان تو( از او را که در این مقاله مورد اشاره قرار گرفته است، نمی1312) سرگردان

دانست. رمان ( 11: 1311)پاینده،  «های پسامدرنواجد ویژگی»هایی پسامدرن یا حتی  رمان
آنچه پاینده از واجد  آورد. شمار را باید رمانی رئالیستی و پیشامدرن به جزیرة سرگردانی

های داند، هم در سطح  تکنیکهای پسامدرن برای این دو رمان میبودنِ ویژگی
های پسامدرن این دو اثر تواند بیانگر خصیصهاز نظر محتوا، نمی نویسی و هم داستان
 باشد. 

از « سواری درآمد، رویش سرخ و، مویش سرخ و، قدش سرخ و...»داستان 
گرایی ای مناسب برای تاریخنمونه (1316)بیگدلی،  آنای باغ سیبداستان مجموعه

لب نیست که تنها ده و صُشمدرنیسم، تاریخ تثبیتدر پستپسامدرنیستی است. تاریخ 
شود. متن از نو ساخته می متن پسامدرندرون بتوان در آن تشکیک کرد؛ تاریخ در 

گیرد و اسطوره را در دل تاریخی نوین نظر میاسطوره درة مثابپسامدرن تاریخ را به
در پایان داستانِ مورد اشاره، سهراب به زمان حال آمده است تا نقش رستم آفریند. بازمی

محصول این شناخت  (.13 ،)همانبشناسد  نقالی ببیند و پدر خویش راا بر پردة ر
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)چنانچه امکان حصول آن فراهم شود( ثبت تاریخی جدید از اسطوره است که در آن، 
 دار ایرانی اتفاق نخواهد افتاد.      دیگر پسرکشیِ پهلوان نام

گفته اشاره کرده است؛ درستی به بینامتنیت و فراداستان در اثر پیشپاینده به
راستی باید نگارانه را بهوجود ندارد. فراداستان تاریخ« میزگرد»فراداستانی که در داستان 

موجود در داستان نیز از نوع جو کرد. بینامتنیت و جست« سواری درآمد...» داستان در
ة ماز بارت نقل شد، ه شناخت عامی نیست که از بینامتنیت داریم. مطابق تعریفی که

خود را  بودن متنیتفاوت متن پسامدرن در این است که میان متنی هستند.ها میانمتن
در این داستان،  گذارد.پیشاروی مخاطب میه برجست شکلی زند و آن را بهفریاد می

های ها و از نظریههای متعددی از نویسندگان ایرانی و غیرایرانی، از داستان متن
بودن همواره به مخاطب یادآوری  م قرار گرفته و این کوالژنویسی در کنار ه داستان

 شده است.
و  نامه ، نمایشکوتاه، رمان پُرکار در نگارش داستانای نویسندهاحمد بیگدلی 

شده نیست و آثارش عموماً مهجور مانده ناحق نام او چندان شناخته که به بود نامه فیلم
را باید  (1311) آوای نهنگ و آنای باغ سیب داستاناز میان آثار وی، دو مجموعهاست. 

نویسی نویسنده توانسته است شگردهای داستانها هایی دانست که در آنانشامل داست
آثار ادبی موفق  زد وآمی ن درهمة آشناسانهای انسانخوبی با ویژگیمدرن را بهپست

 مدرن بیافریند.پسا
  

 واقعی؟ فوقواقعی یا های . دنیای آگهی11
و  (1311)حبیبی، « شوندها تمام میجا که پنچرگیری آن»اینده در تحلیل دو داستان کوتاه پ
ة نظریسه مفهوم بنیادین از به  ،(1311معانی، )حکیم« خواهم روزنامه بخوانمدیگر نمی»

 «‘1واقعیت فوقِ’و  ‘ریزانفجار درون’، ‘6وانمودگی’»بودریار استناد کرده است: 
خوبی و با ایجاز بودریار را به ة این مفاهیم و نظری ،یادر مقدمه(. نویسنده 161)ص

مصرفی  دنیای تجاری هایگهیآمدرن که در وضعیت پستتشریح کرده است. این
دهد و اینکه انسان امروزی قسمت زیادی از هویت خویش تمایالت آدمی را شکل می

اینکه هر اما  ؛تی استدرس سخن کند، در جای خودهای رسانه کسب میرا از بمباران
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، برداشتی هایی را در خود داشته باشد الزاماً پسامدرن استمایهداستانی که چنین درون
 نادرست از نظریه است.

سعی کرده است تفسیری از رویدادهای این دو داستان ارائه رسد نویسنده نظر می به
گر فسیر شخصی تحلیلدرحقیقت این تاش در یک راستا باشد. انتخابیدهد که با نظریة 

ای متعلق به پسامدرنیته است، نه متن داستانی. چنین رویکرد تفسیرگرایانه است که
دو داستان، نمادهایی وجود دارد که هردر ازاساس با پسامدرنیسم در تضاد است. 

داستان اول، ازخودبیگانگی ناشی های مدرنیته است. در پذیر به شرایط و دشواری تأویل
 اشته است.دزده واکنشی شیزوفرنیک از سوی شخصیت داستان درپی رفمصاز جامعة 

شخصیت داستان را  ،های نامعقول ارتباطات مدرندر داستان دوم، سرسام از پیشرفت
داری را در وی ازبین هروح سرمای ،درعین حال و به نوعی انزوا و افسردگی کشانده

ها نیز پاسخ ت و عملکرد شخصیتها همه از عوارض روانی مدرنیته اسنبرده است. این
     های مدرنیستی است. به همین ناهنجاری

 اششرشدهتداستان منمجموعه در سهدر یک ارزیابی کلی باید گفت حامد حبیبی 
ادبیات مدرن  ة ذهنیتی مدرن دارد و آثار داستانی او را باید در زمر ساالن،برای بزرگ
ارواح مرطوب جنگلی داستان ر مجموعهدمعانی اما محسن حکیم بندی کرد.ایران طبقه

مرگ مؤلف و »و « دختر و جنگ: »هایی قابل تأملدو داستان کوتاه دیگر دارد با ویژگی
ای را پرورانده که همواره با ، سوژه«دختر و جنگ»نویسنده در داستان «. مؤلفه و تألیف

در ه ادبیات پسامدرن. نایافته و متعلق بای شکلهای سلبی معرفی شده؛ سوژهویژگی
نیز شگردهای روایی همچون کاربرد فراداستان، « مرگ مؤلف و مؤلفه و تألیف»داستان 

مدرن را نگرفتن سوژه، داستانی پست در کنار عدم قطعیت و شکل طنز و آیرونی،
نقل از  توان ادعا کرد نمودِ کاملی از آنچه پاینده بهفراروی خواننده قرار داده است. می

و  شود ه میدید« دختر و جنگ»واقعیت خوانده،  در داستان کوتاه  دریار فوقبو
هرچند  ؛«مرگ مؤلف و مؤلفه و تألیف» ریز در داستان کوتاهوانمودگی یا انفجار درون

ای اصطالحات گفتاری را به نقدی بر پاره گونگی متن در داستان کوتاه اخیر، آنگزارش
 تانی. بیشتر شبیه کرده تا یک اثر داس
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 های متكثر. سوژة تابع گفتمان19
با تحلیلی مناسب و  (1313، )عباسلو« کالژ»در داستان را  وضعیت گفتمانی سوژه پاینده
اما تحلیل گفتمان  وضعیت پسامدرن ارزیابی کرده است. درستی در قالب، بهکنندهاقناع

 هایی همراه است.بدفهمیبا ( 1311)مظهر، « تبلیغات کره»داستان  بودنِ مدرنپست وی از
پردازی پسامدرن از شخصیت»شود:  دیده می چند سطر این ها دراین بدفهمی ای ازنمونه

شدن توسط یک بودگی، بنابه تعریف فوکو، یعنی برساخته سازد. سوژهمی‘ سوژه’ هاشخصیت
شأ یا )من‘ گوسخن’پیامد یا معلول ساختارهای گفتمانی است. سوژه هرگز گفتمان. سوژه 

  (.۱۱3)ص «شنو قرار داردبلکه همیشه در جایگاه سخن ؛خاستگاه معنا( نیست
 سازد.ها سوژه میپردازی پسامدرن نیست که از شخصیتباید گفت این شخصیت

مدرن وجود ندارد. آنچه نویسنده اصوالً امکان ساخت سوژه در فلسفة  پست
در فرهنگ و  1شدند سوژه فراینمدرن است. ة خوانده، خاص فلسف «بودگی سوژه»

شدن برساخته د. شوگاه محقق نمیهیچ و افتد میتعویق  ادبیات پسامدرن همواره به
ن با ادبیات پسامدرن آاما تفاوت  ؛افتدسوژه در گفتمان، در ادبیات مدرن نیز اتفاق می

پسامدرن ة سوژة های برسازندمدرن و تکثر گفتمانة سوژة برسازند در وحدت گفتمانِ
یابد و پیوسته سامدرن در انتها امکان تکمیل و تکامل نمیهمین دلیل سوژة پ به است.
   نایافته است.ای نامنسجم و شکلسوژه

هرگز »گفتمانی این نیست که سوژه در ذات خود همچنین منظور فوکو از سوژة 
گوست که در سخن ةبلکه این موقعیت سوژ ؛نیست« گو، منشأ یا خاستگاه معناسخن

هایی که این . بنابه نظر فوکو، گزارهگیردشنو قرار میدبیات پسامدرن در جایگاه سخنا
آن را اند و خود برگزیدهابژة عنوان گفتمانی را بهسوژة » ،دنکنموقعیت را توصیف می

ویژگی « شدگیابژه». این (Foucault, 2004: 33)« اندقرار داده شناختزمینة 
گرفتن سوژه در  معنای قرارشدگی به. همین ابژه«شدگیسوژه»پسامدرنیته است، نه 

های متکثر حاضر شنوست که البته موقعیتی یگانه نیست و تابع گفتمانموقعیت سخن
و  رودعبارت بهتر، در پسامدرنیته دوگانگی سوژه ـ ابژه ازمیان  میبه  در متن است.

 حاضر در ساس، انسانبر این ا دهد.سوژه برتری مدرن خود را بر ابژه ازدست می
ای، او را به ابژه پذیری وی از تبلیغات رسانهاثرای است که سوژه« تبلیغات کره»داستان 
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قرار داده است. این تعبیری دیگر از  بلکه عینیت وی را موضوع ذهنیتش کرده؛بدل ن
یافتگی و بیگانگی فاعل شناسایی را عینیتمدرنیستی است. هگل  «ازخودبیگانگی»

در این داستان، انفعال  (.216: 1313)هوالب، کند هنیت خویش مطرح میموضوع ذ
متفاوت و حتی  هایگفتمانتهاجم ه نها دربرابر تهاجم تبلیغاتی رسانه، و شخصیت

و ورود به وضعیت پسامدرن منتهی  هامعارض، درنهایت به حذف سوبژکتیویتة سوژه
  نشده است. 

هشت  از یامنتشرشده از وریا مظهر، مجموعه ، تنها اثرچیدن قارچ به سبک فنالندی
توان متنی نیز می را« تأخیر عاشقانه»چون همداستانی داستان مدرن و پسامدرن است. 

ة مظهر در این مجموعه هویت انسانی است؛ حتی وقتی داستان پیشامدرن دانست. دغدغ
 هااین داستاندر « دیگری»«(. شغال قهقهة»از ذهنیت حیوانات بیان شده است )داستان 

های مدرن دیگری در تبیین هویت شخص در داستان کننده دارد. اثرگذاریِنقشی تعیین
این مجموعه  های پسامدرنمیان خود و دیگری در داستان اریذتمایزگ ممکن نبودنِ و

داد که با ای اندیشمند را میاندیش نویسنده، نوید پیدایش نویسندهدر کنار ذهنیت مرگ
در براساس آنچه در این مقاله تحلیل شده است، سرانجام نرسید.  این امید به ،انتحار وی

، «2وداع با اسلحه »، «چیدن قارچ به سبک فنالندی»های توان داستاناین مجموعه می
تا با سرت پرت شده باشی »های را آثاری مدرن و داستان «هاقرینه»و « شغال هةقهق»

های مشق»و « سینمایی ‘مستندنیمه’ز یک فیلم داستانی مستند ا»، «خانگیتوی بی
 را آثاری پسامدرن دانست.« کشی آدم
 

 سازی ادبیات. بازسازی و غنی19
، رعایت نکردن هرم فرایتاک، کاریچون تکههمهایی حسین پاینده با برشمردن ویژگی

 )اخوت،« صادقی ةپرتر»برای داستان  یروایتپاره ساختار رنگ وانسجامی در پیبی

این قضاوت، برداشتی درست از تطبیق مدرن دانسته است. این داستان را پست ،(1312
ها به شود آنجا که پاینده در شگردشناسی داستانمتن با نظریه است. چنین برداشت می

در تحلیل متن داشته تا مواردی که محتوای  موفقیت بیشتری ،مسائل شکلی پرداخته
)گودزری، « شنگول»ه موارد تحلیل محتوا، داستان آثار را بررسی کرده است. ازجمل
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( ۱31)ص 11«سازیادبیات غنی»است که پاینده آن را  جان بارتبرمبنای نظریة ( 1313

 ترجمه کرده است. 
های قدیمی در شکل امروزی درستی ادعا کرده است که بازنویسی متنپاینده به

)یا با وارد تنهایی ه این عامل بهاین را که چگونغنای ادبیات کمک خواهد کرد. اما  به
اثری را مدرن یا پسامدرن کند، مشخص تواند میکردن عواملی دیگر همچون آیرونی( 

چون همبه اصطالحی  «پسامدرنیستی»کردن صفت نکرده است. صِرف اضافه 
سازی غنی» کند:این فرایند را به عملگری پسامدرنیستی تبدیل نمی ،«سازی غنی»

ها از این روشتواند صورت بگیرد. یکی های مختلفی میروش دبیات بهپسامدرنیستی ا
بازنگاری  .(۱31)ص« های کهن در زمان و مکانی امروزین استبازنگاری داستان
کردن طنز یا  در سطح رویداد، زبان و اضافه فقطهای کهن، چنانچه داستانی از قصه

اثری به خلق  ،پیشین ارائه ندهدسخة متفاوتی از ن شناسیفانتزی به روایت باشد و انسان
نخواهد انجامید؛ حتی اگر از مظاهر تکنولوژی دنیای صنعتی نیز  مدرن یا پیشامدرن

مورد نظر بر این نکته تأکید  بارت نیز در مقالة وفور در آن استفاده شده باشد. خود به
 کرده است:

که  موختندآ به ما ،کردندهایی که پرچم رمانتیسیسم را حمل میمدرنیست
گرایی، شفافیت زبانی، حکایت بودن، عقالنیت، آگاهی، علت و معلول، توهم  خطی

 های اخیرِدهه از دیدگاهان نیست. تداسة متوسط همة روان، و رسوم اخالقی طبق
 داستان نیست.ما ممکن است بپذیریم که ضد آن چیزها هم همة قرن ما، 

عنوان پیام، رسانه بهرایی، گگرایی، ضدتوهمزمانی، ضدعقلگسستگی، هم
جای قضاوت به ی اخالقییگرایی سیاسی و رویکرد تکثرگراخودانعکاسی، قهرمان

 (.  Barth, 1984: 203) داستان نیست ةها هم هماخالقی، این
داستانی پسامدرن نیست؛ حتی اگر نویسنده بازنگری « شنگول»بنابر آنچه گفته شد، 

گران داستان، همان شهای انسانی کنویژگیشد. دست داده باآیرونیکی از آن به
 هایی مشابه: سادگیمایهبن با است، روزشدهآشنا، در قالبی بهة های داستان عامیان ویژگی

 خویی.گری و خشنو معصومیت دربرابر حیله
 

 فراداستانی با  مؤلف مقتدر .11
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پسامدرن است. تداخل اش، اثری با مضمون فراداستانی (1311)عزتی پاک،  «نازی»داستان 
های داستان را شناسی شخصیتهای وجودی واقعی و تخیلی کنشگران، انسانساحت

درستی بر این موضوع نیز بهاست. پاینده  کردهمدرن مربوط شناسی پستبه انسان
های در ادامه شخصیت نویسنده را دارای ویژگیوی  (.611)صانگشت نهاده است 

دانسته است. درست است ( 61۱)ص« قدرتی مستبدانه داشتن هاقتدارگرایی و اصرار او ب»
است،  ش تأکید کردههای داستان از خواست خودکه مؤلف همواره بر پیروی شخصیت

توان نشان را نمی یشخوة های آفریدکردن شخصیت اما تصمیم نهایی وی به نابود
ال است؛ ناتوانی تصمیم، تصمیمی از سر استیصدانست. این اش  هاقتدار و خوی مستبدان

. از است خواستهکه خود می وسوییسمت گران داستانش بهنویسنده در هدایت کنش
پسامدرن در تعارض  ةشناسانهای انساناین جهت نیز شخصیت نویسنده با خصلت

  گیرد.قرار نمی
  از مجموعه« غریبه و اقاقیا»همچنین داستان  ،های فراداستانی و وجودشناسیجنبه
آثار پسامدرن ادبیات داستانی ایران  را در زمرة (1313)شیرزادی، به همین نام داستانی 

پاینده ضمن بررسی این مضامین در داستان مذکور، در تحلیلی  قرار داده است.
نکات ظریفی از  و های تاریخ ادبیاتی این داستان را نیز واکاوی کردهدرخشان، سویه

درنظر گرفتن این نکات، ر شده است. با سیر تحولی داستان معاصر ایران را متذک
توان ن ـ میآپاینده از حسین تحلیل را ـ با مطمح نظر قرار دادن « غریبه و اقاقیا»داستان 

ای  ویسیناتخاذ شگرد داستان . اهمیتایران دانست نویسی معاصرداستاناز نقاط عطف 
سیاسی و حتی  طرح معضالت فرهنگی، ،خوانی داشته باشدداستان هم که با محتوای

د در یهای زا، کاستن از پیرایهدور از هرگونه شعارزدگیبه های بوروکراتیکمحدودیت
 های این داستان است.روایت یک رویداد و مطالبی از این دست از آموزه

 
  . نتیجه19

سعی کرده است های پسامدرن(  داستان کوتاه در ایران )داستانحسین پاینده در کتاب 
می، مقولة داستان کوتاه پسامدرن در ایران را واکاوی کند. چنین نگاهی در با نگاهی عل

پردازی ادبی در ایران دارای اهمیت بسیار است. در کنار شرایط نامنسجم نظریه
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ها ای انحرافرسد دو عامل موجب پارهنظر می های شایسته و ریزبینانة پاینده، به تحلیل
ها یا تعبیر باشد: انتخاب نامناسب بعضی نظریه از روند صحیح پژوهش در این اثر شده

عنوان ها و همچنین انتخاب نادرست تعدادی از آثار داستانی بهنادرست از بعضی آن
ای موارد داستان کوتاه پسامدرن. نتیجة این روند آن شده است که تحلیلگر در پاره

باشد یا تعبیری از نظریه تا ناگزیر به ارائة تفسیری از آثار شده تا قابل مطابقه با نظریه 
مدرن های انتقادی ادبی مدرن یا پستقابل تطبیق بر اثر باشد. نگاه به بعضی نظریه

توجهی به نویسی )مانند نظریة مرگ مؤلف یا بینامتنیت(، بیهای داستانعنوان تکنیک به
ای رهشناسانة پسامدرن، و برداشت سطحی در کنار استفادة ابزاری از پامبانی انسان

های مربوط به وجودشناسی انسان پسامدرن موجد شناسی مانند نظریههای انساننظریه
هایی در شناخت و تحلیل آثار داستانی در کتاب مورد نظر شده ها و کژرویبدفهمی

شناسی ترین مسائل مربوط به مبانی فلسفی انسانترین و بنیادیاست. یکی از مهم
اوت نگرش مدرنیستی و پسامدرنیستی به سوژه، از مدرن، بحث سوژه است. تفپست

های داستانی در آثار ادبی کننده در تشخیص موقعیت انسانی شخصیتعوامل تعیین
وضوح دچار بدفهمی شده است. با توجه به مطالب تحلیلی است که در این کتاب به

ه مطالب رسد بازنگری در آن، با عنایت بنظر میمفید و آموزندة موجود در اثر، به
 گفته، راهی برای رفع نواقص و ارتقای کیفی پژوهش باشد. پیش

 
 هانوشتپی

1. Metanarratives 
به این منبع است: )پاینده، های پسامدرن( کوتاه در ایران )داستان داستانها به کتاب تمامی ارجاع .2

1331.) 
3. subjectivity 
4. intertextual subject 
5. new historicism 
6. simulation 
7. hyper real 
8. subjectivitation 
9. objectivity 
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ادبیات »است که بعضی مترجمان آن را به  "ereLiretiL fo tLemLernelLee"عنوان این مقاله  .11
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  (.116ـ  123 :1311)یزدانجو، در 
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