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چکیده
جنبـش پسامدرنیسـم، ماننـد بسـیارى از جنبش هاى دیگر معاصر، خاسـتگاه غربـىـ  عموماً اروپاى 
غربـى و آمریـکاى شـمالى ـ دارد و در دو دهـۀ اخیـر بـه فضـاى سیاسـى، اجتماعـى و فرهنگـى و 
ادبـى ایـران نیـز سـرایت کرده اسـت. تحت تأثیر مسـتقیم ایـن جنبشـ  بـا رویکـردى فنّ محورانه 
یـا اندیشـه گرایانهـ  گروهـى از نویسـندگان و شـاعران آثـارى با مشـّخصه هاى پسـامدرن آفریده اند. 
کتاب تحلیل سـوژه در ادبیات داسـتانى پسـامدرن، اثر فرزاد کریمى، در سـال 1397 منتشـر شـده 
و بـه دلیـل پرداختـن بـه بازتـاب مهم تریـن مؤلّفۀ اندیشـگانى جنبـش پسـامدرن، یعنى سـوژه در 
رمـان معاصـر فارسـىـ  دهـۀ هفتـاد بـه ایـن سـوـ  حائز اهمیـت و قابـل نقد اسـت. در ایـن مقاله، 
نگاهـى انتقـادى بـه کتـاب مذکـور کـرده و امتیـازات و کاسـتى هاى آن را بـه اختصـار کاویده ایـم. 
مسـئله مندى تحقیـق، جسـارت محقـق در ورود به فضـاى تیره وتار ادبیات پسـامدرن، بیان روشـن 
مبانـى نظـرى تحقیق، توانایى کاربسـت مبانى نظـرى در تحلیل رمان هاى منتخب، برجسته سـازى 
یکـى از ویژگى هـاى سـوژه در نقد هریک از رمان هـا از جمله امتیازات اثر اسـت. ورود به عرصه هایى 
خـارج از موضـوع کتـاب، ماننـد مبحث بحران ادبـى در ایران امروز، تبیین نشـدن رابطـۀ دقیق بین 
شـخصیت هاى داسـتانى رمان هـا بـه سـوژه هاى عینـى اجتماعـى، کلّى گویى هـاى پراکنـده و عـدم 

انسـجام سـاختارى مباحـث، به ویـژه بخش هـاى پایانى کتـاب از جمله کاسـتى هاى اثر هسـتند. 

کلیـدواژه: نقـد ادبـى، پسامدرنیسـم، رمان پسـامدرن، سـوژه، تحلیل سـوژه در ادبیات داسـتانى 
پسـامدرن، فـرزاد کریمى

مقدمه
پست مدرنیسـم در ابعـاد مختلـف و بـا همـۀ ابهامـات، موافقـت و مخالفت هایـى1 کـه در 
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

خاسـتگاه اصلـى آن، اروپـاى غربـى و آمریـکاى شـمالى داشـته تقریبـاً بیـش از دو دهه 
اسـت کـه وارد جامعـۀ فرهنگـى، علمـى و ادبى ما شـده اسـت. به ایـن دلیل اصـرار دارم 
بگویـم ایـن موضوع در سـه حوزة مذکور وارد شـده اسـت که «انسـاِن ایرانـى» یا «بخش 
عظیمـى از اجتمـاع ایرانیـان» نـه از چنین مفهومى خبـر دارند و نه مسـتقیماً در معرض 
آثـار چنیـن اندیشـه اى هسـتند. بـه نظـر مى رسـد طـرح ایـن ماجـرا در ایـراِن کنونـى 
بیـش از آنکـه برآمـده از اقتضـاى «زیسـتى، معرفتـى و فلسـفى» ما باشـد، اثر مسـتقیم 
پدیـده اى اسـت بـه نام «جهانى شـدن» یا «جهانى سـازى» یـا جهانى کـه از آن به «عصر 
اطالعـات» تعبیـر مى کنیـم.2 در ایـن جهـاِن کوچک شـده از نظـر تبـادل اندیشـه ها و 
اطالعـات، بـا توجـه بـه ظهور رسـانه هاى پرنفـوذ کنونـى، در کمتریـن زمان ممکـن و با 
کمتریـن هزینـه اى اطالعـات تولیدشـده در بخشـى از عالم بـه بخش هاى دیگـر «صادر» 
یـا «فراافکنـده» مى شـود. همچنـان که اخبار سیاسـى و اقتصـادى در کمتریـن زمان در 
همـۀ اقصـا نقـاط عالم پخش مى شـود، هیچ اسـتبعادى ندارد کـه «معارف و اندیشـه ها» 
هـم بـه همیـن ترتیـب از نقطـه اى بـه همـۀ نقـاط جهـان سـرایت نکنـد. داسـتان مـا و 
«پست مدرنیسـم» چـه در عالـم سیاسـت باشـد چـه اقتصـاد، هنـر باشـد یـا معمـارى، 

داسـتان باشـد یا شـعر همین گونه اسـت.
اگـر کمـى بـه عقـب برگردیـم و بـه اواخـر دهـۀ شـصت و اوایل دهـۀ هفتـاد نظرى 
گـذرا بیفکنیـم، خواهیـم دیـد که چگونه کتـب مرتبط با اندیشـۀ پسـامدرن یکى پس از 
دیگرى به زبان فارسـى ترجمه و در تیراژهایى چشـمگیر پخش مى شـدند. طبیعى اسـت 
در آن سـال ها جامعـۀ ایـران تقریبـاً هیچ شـباهت و سـنخیتى بـا جوامع پیشـرفتۀ غربى 
نداشـت، جوامعـى کـه بیـش از چهار دهه بـود که به مدرنیتـۀ برآمده از عصر روشـنگرى 
داشـت بدگمـان مى شـد. در آن سـال ها نه تنهـا جامعـۀ ایـران بـا حال وهـواى پسـامدرن 
بیگانـه بـود، بلکـه اندیشـمندان مـا نیـز کمـاکان ـ چه راسـِت راسـت و چه چـِپ چپ ـ

■ کریمــى، فرزاد (1397)  تحلیل ســوژه در ادبیات 
داستانى پسامدرن ایران، تهران: روزنه.



35045

 ۲ ــــــــ ۱  ،  
ـــــــ   ۱۳۹۷

سوژه در پیچ وخم داستان پسامدرن ایران

در گیـرودار «آرمانگرایى هـاى سیاسـى و دینـى» بودنـد، کـه درسـت در نقطـه مقابـل 
و  فکـرى  جناح هـاى  ایـن  همـۀ  اگـر  داشـت.  قـرار  پسـت مدرن  وضعیـت  یـا  اندیشـه 
سیاسـى بـه دنبـال برسـاختن یـا بازآفریـدن «کالن روایت» هـاى سیاسـى و معرفتـى 
بودنـد، پست مدرنیسـم هیـچ ابایـى نداشـت از اضمحـالل آنهـا سـخن بـه میـان آورد. 
بـا ایـن وضعیـت، پرسـش اساسـى ایـن اسـت کـه جامعـه اى ماننـد ایـران که بـه لحاظ 
زیسـتى (اقتصـادى و اجتماعـى) معلّـق در میـان سـّنت و مدرنیتـه بـود و بـا سـاختار 
مختلـِف  گفتمان هـاى  بـا  و  مى کـرد  گـذران  دینـى  سـنت گرایِى  از  برآمـده  سیاسـى 
روشـنفکرِى گرفتـار در اندیشـه هاى آرمانگرایانـه محصور شـده بـود، چگونه به اسـتقبال 
«پست مدرنیسـم» رفـت؟ به گونـه اى کـه در مّدت بسـیار کوتاهى بخشـى از روشـنفکران 
سیاسـى، پژوهشـگران علـوم اجتماعـى، اسـتادان فلسـفه و در نهایـت در ادبیـات و هنر، 
ابتـدا «شـعر معاصـر» و پس از آن «داسـتان» و «سـینماى» ایـران را درگیـر خود کرد؟

نگارنده چنان که پیش از این بیان شـد دلیل نفوذ، گسـترش و اقبال پست مدرنیسـم 
را بیـش از آنکـه در وجـود «نسـبت جامعـه و اندیشـۀ ایرانـى» بـا آموزه هـاى آن بدانـد، 
تبلـور یـا محصـول پـروژة جهانى شـدگى مى دانـد که امـواج گسـتردة آن، مـا را همچون 
بخشـى از دهکـدة بـزرگ جهانـى درنوردیده اسـت. بنابراین، پرسـش از اینکـه آیا جامعۀ 
مـا شـباهت یـا نسـبتى بـا جوامعـى کـه اندیشـۀ پسـت مدرن برآمـده از آنهاسـت دارد 
یـا خیـر، از بنیـاد بیهـوده اسـت. همچنـان کـه اقتصـاد و تجـارت مـا ـ چـه بخواهیـم و 
چـه نخواهیـم ـ درآمیختـه بـا تجـارت جهانـى شـده و سرنوشـت آن بـه کّل سرنوشـت 
اقتصـاد جهانـى گـره خـورده اسـت، فرهنـگ و هنـر مـا نیـز بـه همین منـوال بـا جهان 
امـروز پیونـد یافتـه اسـت. لـذا چنان که در وضعیـت جدید نمى تـوان گفت چـون اقتصاد 
و تجـارت مـا از نظـر مبانـى، ریشـه ها و زمینه هـا بـا اقتصـاد دوران پسـامدرن نسـبتى 
نـدارد، نبایـد بـه آن نزدیـک شـد یـا نبایـد از اقتصـاد پسـامدرن در ایـران سـخن گفت، 
بـه همیـن نسـبت نمى تـوان بـه دلیـل تفـاوت ماهـوى وضعیت پسـامدرن جوامـع غربى 
بـا ایـران کنونـى، وجـود ادبیـات پسـامدرن در ایـران امـروز را انـکار کـرد. بهتر اسـت از 
منظـرى «عملگرایانـه» بـا قضیـه برخورد کنیـم. در این دو دهه  درسـت یا نادرسـت، بجا 
یـا نابجـا، اصیـل یـا غیراصیـل، شـاعران و داستان نویسـانى هسـتند که داعیۀ سـرودن و 
نوشـتن آثـار پسـامدرن دارنـد و از همـه مهم تر اینکه بخشـى از مخاطبان این آثـار نیز با 
قضیـه کنـار آمـده و دانسـته یا نادانسـته آنهـا را تحت عنـوان «پسـت مدرن» مى خوانند 
و مى نامنـد. همچنیـن، تعـدادى هرچنـد نه چندان زیـاد، از محّققان ادبى ـ دانشـگاهى و 
غیردانشـگاهىـ  پـاره اى از آثـار امـروزى را پسـت مدرن مى دانند و به تحلیلشـان مبادرت 
مى ورزنـد. بـا ایـن وضعیـت، دیگـر کار از کار گذشـته و برگشـتن بـه گام نخسـت و 
پرسـیدن از «بـود و نبـوِد» وضعیت پسـامدرن در ایـران و ادبیات آن وجهى نـدارد. با این 
اسـتدالل، لزومـى نـدارد ماننـد نویسـندة کتابـى کـه در این مقالـه قصد بازخوانـى و نقد 
آن را داریـم، معتقـد باشـیم «در جامعـۀ امـروز ایران، هم زمان شـاهد آمیزه اى از سـّنت، 
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مدرنیسـم و پسامدرنیسـم هسـتیم.» (کریمى، 1397: 28)

معرفى اجمالى کتاب
کتـاب تحلیـل سـوژه در ادبیات داسـتانى پسـامدرن ایران (انتشـارات روزنـه،1397)، اثر 
فـرزاد کریمـى، از شـاعران3، نویسـندگان و منتقـدان جوان امروزى اسـت کـه به موضوع 
ادبیـات داسـتانى پسـامدرن از منظرى فلسـفى نگریسـته اسـت. او از یک سـو تحصیالت 
دانشـگاهى را تـا درجـۀ دکتـرى طى کرده و از سـوى دیگر، در نشـریات عمومى از جمله 
«روزنامه»هـا در نقـد شـعر و داسـتان امـروز قلـم زده اسـت.4 به همیـن دلیـل، او را باید 
از منتقـدان «دوزیسـت» امـروزى دانسـت کـه مایه هـاى علمـى و انتقـادى اش از «نقـد 
ژورنالیسـتى» که براى خود رگ و ریشـه اى طوالنى ـ بیش از شـش دهه ـ دارد و از نقد 
دانشـگاهى گرفتـه شـده اسـت که آن هـم تقریبـاً عمـرى هشتاد-نودسـاله دارد؛ هرچند 
نقـد دانشـگاهى تـا ایـن اواخـر روى خوشـى بـه ادبیـات معاصـر به ویـژه داسـتان نشـان 
نمـى داده اسـت. نقطـۀ قـّوت نویسـنده از همیـن دوزیسـتى بـودن او نشـئت مى گیـرد؛ 
«انضبـاط  و  ژورنالیسـتى  نقـد  از  را  اندیشـه»  در  «نوگرایـى  و  «به روز بودگـى»  یعنـى 
فکـرى و چارچوب منـدى» در تحقیـق را از نقـد دانشـگاهى مى گیـرد. هرچنـد وزنـۀ نقد 
ژورنالیسـتى بـر نگـرش دانشـگاهى در ایـن کتابى کـه موضوع سـخن ماسـت، مى چربد. 
اگـر کریمـى، بتوانـد در تحقیقـات آینده اش موازنـه اى منطقى بیـن این دو حـوزه برقرار 
کنـد، آینـده درخشـانى در انتظـار او خواهـد بـود. پیش از انتشـار این کتاب کـه در اصل 
رسـالۀ دکتـرى ایشـان اسـت، کتاب دیگـرش، روایتى تـازه بر لـوح کهن؛ تحلیـل روایت 
در شـعر نـو ایـران5 را کـه از قضا آن هم پایان نامۀ دورة ارشـد او بوده، نشـر قطره منتشـر 
کـرده اسـت. انتشـار چنیـن آثـارى، ظهـور منتقـدان جـّدى، باسـواد، دقیق و بـا انضباط 
فکـرى از نوع «نسـل چهـارم» را در جامعه دانشـگاهى و بیرون از دانشـگاه نوید مى دهد.

کتـاب تحلیـل سـوژه در ادبیـات داسـتانى پسـامدرن بـا تیـراژ نامعلـوم و طـرح جلد 
از سـهیل حسـینى در310 صفحـه و بـا قطـع رقعـى منتشـر شـده اسـت. در طـرح جلد 
بـا تصویـر سـیاه انسـان (سـوژه) در کادر شکسـته مواجهیم که بـا نگاهى عمیـق و نگران 
از پشـت عینـک مـات بـه مـا مى نگـرد. زمینـه تیـرة جلـد با نـوع نـگاه تصویر سـوژه در 
قـاب شکسـته، موقعیـت سـوژه پسـامدرن و تالش او بـراى فهم واقعیت وجـودى خویش 
و جهـان پیرامونـش را بـه خواننـده القـا مى کنـد؛ کـه کتـاب هـم در راسـتاى چنیـن 

موضوعى نوشـته شـده است.
مطالـب کتـاب در سـه بخـش تنظیـم شـده اسـت: بخـش نخسـت بـا عنـوان «کلیات، 
روش  عناویـن  بـا  فصـل  دو  شـامل  انتقـادى»  پیشـینۀ  و  نظـرى  مبانـى  پژوهـش،  روش 
پژوهـش و مبانـى نظـرى و پیشـینۀ انتقـادى اسـت. بـه نظـر مى رسـد تفکیـک فصـل اول 
و دّوم چنـدان الزم نبـوده و کل مباحـث ذیـل همـان عنـوان بخـش نخسـت مى توانسـت
آورده شـود. اطالعـات پایـه اى در بـاب سـوژه، تعریـف و مؤلّفه هـاى آن، سـوژه اجتماعـى، از 
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سـوژة مـدرن تـا سـوژة پسـامدرن در ایـن بخـش آمـده اسـت. بخـش دوم کتاب که هسـتۀ 
اصلـى پژوهـش نیز هسـت، بـا عنوان «سـوژه در ادبیات داسـتانى پسـامدرن ایـران» در پنج 
فصـل نوشـته شـده اسـت. بـه غیـر از مباحـث مقدماتـى و باز هـم پایـه اى مربوط به سـوژه

ـ کـه مى توانسـت در ادامـۀ مباحـث بخـش نخسـت آورده شـود ـ در هریـک از فصل هـاى 
پنج گانـۀ ایـن بخـش، سـوژه در یکـى از آثـار داسـتانى پسـامدرن ایران تحلیل شـده اسـت. 
فصـل اول بـه جایـگاه سـوژه در رمـان هم نوایـى شـبانۀ ارکسـتر چوب هـا، اثر رضا قاسـمى، 
اختصـاص یافتـه اسـت. در فصل دوم، داسـتان ماجراى پیچیـدة یک اتّفاق سـاده، اثر مرجان 
نعمت طاوسـى موضـوع کار بـوده و بـه همین ترتیب فصل سـوم، داسـتان ویران، اثـر ابوتراب 
خسـروى، فصـل چهـارم رمـان آزاده خانم و نویسـنده اش، نوشـتۀ رضـا براهنـى و در نهایت 
فصـل پنجـم بـه تحلیـل رمـان تاریـخ سـرى بهـادران فـرس قدیـم، اثـر سـیروس شمیسـا 
اختصـاص یافتـه اسـت. بخـش سـوم بـا عنـوان «فرجـام» نیـز در چهـار فصل تنظیم شـده 
اسـت. در فصـل اول آن بـا عنوان «زیسـت جهان سـوژه» دو رمان مونالیزاى منتشـر، نوشـتۀ 
شـاهرخ گیوا و شـبیه عطرى در نسـیم، نوشـتۀ رضیه انصارى و چند داسـتان کوتاه تحلیل 
شـده اند. در فصل دوم، آثار کاظم تینا به عنوان آغازگر داسـتان پسـامدرن نقد شـده اند و در 
فصـل سـوم، نگاهـى نقادانه به چند اثِر پژوهشـى ادبیات داسـتانى افکنده شـده اسـت که به 
موضـوع داسـتان پسـامدرن پرداخته انـد. ایـن فصل را مى شـد بـه صورت فشـرده تر همچون 
بخشـى از پیشـینۀ پژوهـش در بخـش نخسـت آورد. فصل چهـارم نیز به مثابـۀ جمع بندى و 
نتیجه گیـرى از کل مباحـث کتـاب اسـت. با نگاهى تند و سـریع به محتواى کتـاب، مى توان 
گفـت حـرف اصلى و اساسـى نویسـنده در دو بخـش اول و دوم، آمده و مى بایسـت کتاب در 
صفحـۀ 170 بـه اتمـام مى رسـید. بخش سـوم، اگرچه مى تواند بـه دلیل اشـتمال بر مباحث 
ارزشـمند، درخـور توجـه باشـد، در حکـم «ضمیمـه»6 اسـت و مى توانسـت بـه آن الحـاق 

نگـردد. در ایـن صـورت، حجـم کتـاب تقریباً به نصـف کاهش پیـدا مى کرد.

نقد و بررسى محتوایى کتاب
بـراى پرهیـز از اطالـۀ کالم و بـا توجـه بـه اینکـه نویسـندة محتـرم در نقـد رمان هـا در 
فصل هـاى اول تـا پنجـم بخش دوم تقریبـاً رویه اى واحـد را دنبال کـرده و در تحلیل هر 
یـک از داسـتان ها بـر یـک یـا چنـد مؤلّفۀ مهـم سوژه سـاز تمرکز کـرده، فصل هـاى اول 
و دّوم کتـاب را در دو قسـمِت امتیـازات (محاسـن) و کاسـتى ها (معایـب) پى  مى گیریـم. 
امتیـازات و نواقصـى کـه در بـاب ایـن دو فصـل (تحلیـل عملـى دو رمـان از رمان هـاى 
منتخـب) گفتـه مى شـود تا انـدازة زیادى به سـایر فصل هـا و بخش ها تعمیم پذیر اسـت.

 الفـ امتیازات
1ـ کتـاب حاضـر، برخـالف بسـیارى از پژوهش هـاى بـازارى کـه بـا غـرض انتفـاع مادى 
نوشـته مى شـوند یـا تحقیقـات دانشـگاهى کـه تنها بـراى گرفتن مـدارك یا طـى مراتب 
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و مـدارج ادارىـ  سـازمانى، بـه عمل مى آیند و فاقد «مسـئلۀ علمِى» مشـّخصى هسـتند، 
داراى «مسـئله» اسـت. مى تـوان گفـت: «مسـئلۀ علمـى از بطـن آگاهى هـاى دقیـق 
پژوهشـگر سـر برمـى آورد؛ یعنى هنگامى کـه دانِش موجوِد شـخص در برخـورد با پاره اى 
از امـوِر مرتبـط بـا دانـش  زمینـه اى او، نمى تواند تبیینـى قانع کننده ارائه کنـد و در ذهن 
او نوعـى آشـفتگى، اعوجـاج، بحـران و تضـاد یـا تناقـض معرفتى بـه وجود مى آیـد، یا با 
توّجـه بـه دانـش موجـودى کـه کسـب کـرده اسـت، وقتـى پى مى بـرد «خألیـى» در آن 
حـوزه از حیـث شـناخت وجود دارد، مسـئلۀ علمـى خـود را نمایان مى سـازد» (طاهرى، 
1395: 148). نویسـنده در چنـد نوبـت، (ص25-26، ص31 و ص42) مسـئلۀ اصلـى 
پژوهـش خـود را بـا خوانندگانـش در میان گذاشـته اسـت: «مسـئلۀ اصلى ایـن پژوهش 
تحلیـل داسـتان پسـامدرن ایـران بـا نـگاه بـه بنیادهاى فلسـفى حضور انسـان [سـوژه] 
در متـن ادبـى اسـت... . از رهـاورد ایـن کاوش، هـم ویژگى هـاى انسـانى در وضعیـت 
پسـت مدرن بازشـناخته مى شـود، هـم میـزان صحت و سـقم داورى هـا دربارة پسـامدرن 
بـودن ایـن آثـار ارزیابـى مى گـردد. چنیـن رویکـردى بـه متـن ادبـى، مسـتلزم توجه به 
انسـان به مثابۀ «سـوژه» اسـت» (کریمى، 1397: 25). در این قسـمت، نویسـنده مسـئلۀ 
اصلـى و فرعـى پژوهـش خـود را بیـان کـرده اسـت؛ تحلیـل جایـگاه سـوژه در داسـتان 
پسـامدرن ایـران، خألیـى اسـت که در بیـن پژوهش هاى معاصر کامًال احسـاس مى شـود 
و در کنـار آن، تعییـن تکلیـف مناقشـاتى کـه دربـارة پسـت مدرن بودن یا نبـودن پاره اى 
از آثـار داسـتانى درگرفتـه، مسـئلۀ فرعـى در نظـر گرفتـه شـده اسـت. از نظـر قواعـد 
بنیادیـن پژوهشـى، هـر دو مسـئله اصالـت دارند و ضـرورت بررسـى آنها به عنـوان «خأل 
علمـى» کامـًال احسـاس مى شـود. رسـیدن بـه این مسـائل، به سـهولت انجام نمى شـود. 
محّقـق بایـد از «زمینـۀ علمـِى» غنـى و محکمـى برخـوردار باشـد. نویسـنده بـه دلیـل 
درگیـرى ذهنـِى طوالنى مـدت بـا ادبیـات معاصـر و مطالعـۀ مسـتمر در ایـن حـوزه، هم 
قـدرت دریافـت مسـائل مذکـور را داشـته و هـم صالحیـت ورود به ایـن عرصـه را احراز 
کـرده اسـت. دانشـجویان و پژوهشـگران جـوان بایـد توجـه داشـته باشـند، مهم تریـن 
اصـل اساسـى بـراى یافتن مسـئلۀ پژوهشـى، «عالـم بودن در یـک زمینۀ علمى اسـت»، 
زیـرا مسـائل علمـى از دانسـته هاى محّقق سـر برمى آورنـد نـه از نادانسـته هاى او (ر.ك. 

طاهـرى، 1395: 159-152).
2ـ بعـد از بیـان صریح مسـئله، مبناى نظرى تحقیق، یعنى ماهیت سـوژه در فلسـفۀ 
پسـامدرن و انتخـاب رویکـرد فلسـفى بـراى تحلیـل متون داسـتانى به روشـنى و تفصیل 
بیـان شـده اسـت (ر.ك. صـص 27-53). بـراى نمونـه، نویسـنده در بخشـى از مباحـث 
نظـرى خـود به درسـتى تأکیـد مى کنـد: «بـراى درك بهتـر ماهِیـت ادبیـات پسـامدرن 
و نـه فنـون آن، تحلیـل «سـوژه» را شـاید بتـوان مهم تریـن و تمییزدهنده تریـن عامـل 
دانسـت، زیـرا پسـت مدرنیته به عنـوان نوع جدیـدى از بینش انسـان، جهـان را به گونه اى 
دیگـر تفسـیر مى کنـد. در ایـن میـان نقـش انسـان به عنـوان یگانـه عامـل شناسـنده و 
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یگانـه عاملـى کـه شـناختش از جهـان بیرونـى تنها شـناخت معتبر اسـت، حائـز اهمیت 
بسـیار اسـت» (کریمـى، 1397: 32). حّتـى نویسـنده از ایـن هـم فراتـر رفتـه، مبنـاى 
نظـرِى منتخـب خـود را به پرسـش گرفته اسـت تا از کارایـى آن در تحلیل داسـتان هاى 
پسـامدرن امـروزى مطمئـن شـود. پرسـش هاى چهارگانـه اى کـه در صفحـۀ30 کتـاب 

آمـده اسـت، بـراى سـنجش مبنـاى نظرى بوده اسـت.
3ـ واقعیـت ایـن اسـت کـه پست مدرنیسـم در ذات خود، جنبشـى شـّفاف نیسـت و 
همـواره غبارهایـى از «ابهامـات گیج کننـده» پیرامـون آن را احاطـه کرده انـد. از سـوى 
دیگـر، بسـیارى از اصطالحـات، مفاهیـم و عباراتـى کـه چهره هـاى برجسـتۀ این جنبش 
در آثارشـان بـه کار بـرده یـا مى برنـد، دقیـق و روشـن نیسـتند و حّتـى مى تـوان گفـت 
در مـرز بیـن معنـادارى و بى معنایـى معلّـق مانـده و مى ماننـد. ماجـراى  «گول گیـرى» 
آلـن سـوکال و انتشـار مقالـه اى در نشـریۀ آمریکایـى سوشـال تکسـت کـه ترکیبـى از 
بریده هـاى نقل قول هـا و اصطالحـات و عبـارات متـون مربـوط به نویسـندگان پسـامدرن 
آمریکایـى و فرانسـوى بـود (ر.ك. سـوکال و بریکمـون، 1387: 17-18)، نشـان دهنده و 
مؤیّـد نظـر مذکـور اسـت. در ایـران، البّتـه ترجمه هـاى ناقـص مترجمانـى کـه بـا اصـل 
اندیشـۀ پسـامدرن آشـنایِى چندانى نداشـته و متوِن مغلوط، مغشـوش و سـرگیجه آورى 
را روانـۀ بـازار کرده انـد، بـر ابهـام اندیشـۀ پسـت مدرن افـزوده و کار فهـم و دریافـت آن 
را بـراى همـگان دشـوار سـاخته اسـت. باوجودایـن مشـکالت، مى تـوان اّدعـا کـرد کـه 
نویسـندة ایـن کتـابـ  فـرزاد کریمـىـ  به خوبـى توانسـته بـا روح علمـى حاکـم بـر این 
اندیشـه ارتبـاط برقـرار کنـد و مهم تـر اینکـه پـس از فهـم، توانسـته آن را در تحلیـل 
داسـتان هاى ایرانـى بـه کار بنـدد. در فصـل دّوم از بخـش نخسـت کتـاب کـه به نوعـى 
«پیشینه شناسـى» بحث از «سـوژه» در فلسـفه هاى مدرن و پسـامدرن اسـتـ  نویسـنده 
خـود بـه ایـن پیشینه شناسـى تصریح کرده اسـتـ  توانایـى نویسـنده در درك و دریافت 
درسـت مباحـث فلسـفى، از جملـه همیـن «سـوژه» نمایـان شـده اسـت. امـا در مقـام 
کاربسـت مبانـى نظـرى پست مدرنیسـم ـ در اینجا بیشـتر مؤلّفه هاى مربوط به «سـوژه» 
مـّد نظـر نویسـنده بـوده اسـت ـ على رغـم نقدهایـى کـه بـر پـاره اى از قسـمت ها وارد 
اسـت، نویسـنده به خوبـى از عهـده برآمـده و تحلیل هـاى روشـنگرى ارائه کرده اسـت. از 
نمونه هـاى بسـیار خـوب این گونـه تحلیل ها، تبییـن دیگرِى سوژه سـاز در رمـان ماجراى 
پیچیـدة یک اتّفاق سـاده اسـت. داسـتان ماجـراى یک اتّفاق سـاده، از جمله آثـار ادبیات 
پسـامدرن ایران اسـت کـه در آن، مى توان چگونگـى بهره گیرى از عامـل «دیگرى» براى 
رسـیدن بـه «خـود»، یـا معرفـى ویژگى هاى شـخصیتى کنشـگران داسـتان را مشـاهده 
کـرد. ایـن شـیوة شـناخت، از همـان آغـاز بـا حضور پرتعـداد «دیگـرى» در متن شـروع 
شـده، تـا پایـان داسـتان ادامـه یافتـه اسـت: در و دیـوار خانـۀ آقـاى «پى» پـر از عکس 
همـۀ کسـانى اسـت کـه وى مى شناسـد (نعمت طاووسـى، 1389: 7). این موضوع نشـان 
مى دهـد کـه وجـود دیگـران در زندگى آقاى «پـى» واجد اهمیت بسـیار اسـت. اّما چرا؟ 
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

تـرس از فرامـوش کـردن دیگـران، بازتـاب روانى تـرس از فراموش شـدن توسـط دیگران 
اسـت. آقـاى «پـى» به این ترتیـب سـعى در حفظ خویشـتنى دارد کـه از حضـور دیگران 
بـراى وى حاصل شـده اسـت (کریمـى، 1397: 96- 97). این فراز از تحلیل  نویسـنده از 
نمونه هـاى بسـیار عالـى تحلیل هاى اوسـت کـه در کّل کتـاب نمونه هاى آنها کم نیسـت.

بـ کاستى ها
1ـ در پیشـگفتار کتـاب، (صـص 15-19) دفعتاً نویسـنده مبحث «بحـران ادبى» را پیش 
کشـیده و از وجـود بحـران در امـر «تولید ادبى»، یعنى آفرینش داسـتان و شـعر در خور 
توجـه و عـدم ظهـور شـاعران و نویسـندگان تـراز اول، از نوعـى کـه در دهه هـاى سـى و 
چهـل داشـتیم و بعـد بحـران در «نقـد ادبى» ایـران خبر داده اسـت. دربارة این سـخن، 
چهـار نکتـه را مى تـوان متذّکـر شـد: نخسـت اینکـه نویسـنده در ایـن قسـمت على رغم 
کوشـش و تقّالیـش نتوانسـته اسـت ابعـاد و واقعیـت بحرانـى را کـه مدعـى شـده بـراى 
خواننـدگان ترسـیم کنـد. وقتـى بـه صـورت فشـرده، گـذرا و سـطحى مبحثـى بـه ایـن 
مهمـى پیـش کشـیده مى شـود، طبیعـى اسـت کـه نویسـنده نتوانـد خواننده را بـا خود 
همـراه و او را قانـع سـازد. نکتـۀ دوم اینکـه، وجـود یـا نبـود بحـران ادبـى در ایـران، چه 
ارتباطـى مى توانسـته بـا تحلیـل سـوژه در داسـتان هاى پسـامدرن ایـران داشـته باشـد؟ 
نکتـۀ مهمـى کـه نویسـندگان و پژوهشـگران جوان باید بـه آن توجه کنند این اسـت که 
بى جهـت خـود را درگیـر مسـائلى نکنند که خـارج از حوصلۀ موضوع تحقیقشـان اسـت. 
ایـن آمـوزة زنده یاد اسـتاد عبدالحسـین زرین کـوب را باید همـواره آویزة گـوش کرد که: 
«در کار تحقیـق چیره دسـتى همـه آن نیسـت کـه محّقـق بدانـد آنچه باید بنویسـد، 
چیسـت. نکته آن اسـت کـه محّقق بایـد بداند کـدام چیزهاسـت که نباید بنویسـد» 
(زرین کـوب، 1379: 13). نکتـۀ سـوم اینکـه اصـل اّدعـا محـل تأّمـل اسـت، زیـرا وجود 
داستان نویسـان بـزرگ در ایـن دوران، کـه در همین کتاب آثـار پاره اى از آنان نقد شـده 
مى توانـد نبـود بحـران در آفرینـش ادبـى را اثبـات کنـد و بعد، نـگارش و انتشـار فراوان 
نقدهـاى برون دانشـگاهى و درون دانشـگاهى، ترجمـه و انتشـار کتب پژوهشـى ـ انتقادى 
در تیراژهـاى بـاال، برگـزارى نشسـت ها و گرمـى بازار کالس هـا و دوره هاى آموزشـى نقد 
و نظریـه ادبـى، همگـى مى توانـد داللـت بـر پویایـى نقـادى ادبى در ایـران امروز داشـته 
باشـد. چـاپ همیـن کتـاِب نویسـنده بـا این نظـم فکـرى و دریافت هـاى راهگشـا که در 
سـطور آتـى از آنهـا سـخن خواهیـم گفت، نشـان دهندة فقـدان بحـران نقد ادبى اسـت. 
وقتـى از بحـران سـخن مى گوییـم، معانـى ضمنـى اى مانند «تهدیـد»، «خطـر» و جنبۀ 
«غافلگیرکنندگـى» از آن اسـتنباط مى شـود. هریـک از دانش هـاى انسـانى بـا توّجـه به 
موضـوع خـود، تـالش کرده انـد تعریفـى از بحران ارائـه کننـد، به گونه اى که شـاید نتوان 
بـه تعریفـى جامـع از آن رسـید. تعریفـى کـه در دانـش «تاریـخ» ارائـه مى شـود شـاید 
نزدیک تریـن آنهـا بـه تلّقـى رایـج از بحـران نـزد منتقـدان ادبـى باشـد. موّرخـان «ورود 
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جهـان بـه مرحلـۀ تغییـرات بـزرگ ناگهانـى، یعنى تغییراتـى را که بـا حالتى دهشـتبار، 
شـتابى ناگهانـى در مسـیر تاریخ ایجـاد مى کند، بحـران مى دانند. از نظـر موّرخان بحران 
فقـط تغییـرى بسـیار سـریع در محـدودة اندکـى از زمان اسـت که بـر جنبه هاى بسـیار 
اساسـى نهادهـا، نگرش هـاى اخالقـى، انـواع اندیشـه  و احسـاس، سـاختارهاى قـدرت و 
تشـکیالت اقتصـادى مى گـذارد» (حسـینى، 1385: 8-9)7. لـذا، اصـل ایـن سـخن را 
مى تـوان نقـد کـرد و نمى تـوان بـا آن بـا شـتابزدگى برخـورد کـرد. چهـارم اینکـه، گـره 
زدن سرنوشـت تولیـد یـا آفرینـش ادبـى بـه وجود یـا فقـدان نقد ادبـى، از بیـخ و بنیان 
نادرسـت اسـت (ادعایـى کـه نویسـنده محتـرم در ص 18 کتـاب مطـرح کرده انـد)، زیرا 
تجربـه ادبیـات خـوِد مـا و سـایر کشـورها نشـان مى دهـد در فقدان نقـد یا سـردى بازار 
آن، عالى تریـن آثـار ادبـى آفریـده شـده اند و بالعکـس بـا وجود گرمـى بازار آن، چه بسـا 
اثـرى در خـور بـه وجـود نیامده اسـت. مثًال، هنگامى که فردوسـى شـاهکار ادبـى خود را 
در قریـۀ تابـران طـوس مى آفریـد نـه از نقـد خبـرى بود و نـه از نّقـادان حرفه اى نشـانى 
وجـود داشـت، حّتـى هنـوز یـک کتابچه درسـى نیـز در امـر ابتدایى ترین دانـش در باب 

ادبیـات و شـعر، یعنـى اصـول بالغـت به زبان فارسـى نوشـته نشـده بود.
2ـ در صفحـۀ 33 کتـاب بیان شـده اسـت: «در ایـن تحقیق شـخصیت هاى حاضر در هر 
یـک از متـون داسـتانِى برگزیـده، نـه به عنـوان یـک شـخصیت داسـتانى، بلکـه به عنوان 
انسـانى کـه مى اندیشـد و بـر مبنـاى ایـن اندیشـه ذهنّیتـى در خـود ایجـاد مى کنـد که 
مى شـود» (کریمـى، 1397: 33).  تحلیـل  دارد،  ذهنیـت  ایـن  در  ریشـه  کنش هایـش 
حـال پرسـش اساسـى ایـن اسـت کـه بـر چـه اساسـى مى تـوان شـخصیت داسـتانى را 
به مثابـه «سـوژه»اى در نظـر گرفت کـه در مناسـبات اجتماعى دوران پسـامدرن ذهنیت 
خـود را بـه نمایـش مى گـذارد؟ همـه مى دانیـم شـخصیت ها در داسـتان، آفریـدة تخّیل 
نویسـنده اند. اینکـه شـخصیت هاى داسـتان چـه ماهیت روانـى، ذهنى، بدنى و جسـمانى 
داشـته باشـند، بـه ایدئولوژى و مرام نویسـندگى مؤلّف بسـتگى دارد. لـذا «تعمیم دادن» 
شـخصیت داسـتان، بـه انسـاِن حاضـر در اجتمـاع زنـدة بشـرى خالى از اشـکال نیسـت. 
نویسـندة محتـرم کتـاب، بـه ایـن مسـئلۀ مهـم التفـات نداشـته و به سـادگى از کنار آن 
گذشـته اسـت. حـال آنکـه کّل موجبّیـت اّدعـاى نویسـنده و تحلیل هایـى کـه دربـارة 
داسـتان ها انجـام گرفتـه، منـوط بـه دادن پاسـخى قانع کننـده بـه ایـن پرسـش اسـت. 
در صفحـۀ 49 خـوِد نویسـنده تصریـح کـرده اسـت کـه در میان آثـار خارجـى و ایرانى، 
نمونـۀ پژوهشـى کـه جایگاه سـوژة پسـامدرن را در داسـتان کاویده باشـد، وجـود ندارد. 
ایـن فقـدان اگر امکان تعمیم شـخصیت داسـتانى به انسـان (سـوژه) واقعى فراهم باشـد، 
بسـیار ارزنـده و نشـانى از اصالـت، ابتـکار و نـو بـودن تحقیـق اسـت. ولـى اگـر این گونه 
نباشـد، آیـا ایـن فقـدان نمونـه، کـه بسـیار شـگفت به نظـر مى آیـد نباید مـا را بـه تفّکر 
وادارد کـه بى گـدار بـه آب نزنیـم و چیـزى (سـوژه پسـامدرن) را در جایـى (داسـتان)

سراغ نگیریم که ممکن نیست در آنجا حضور داشته باشد؟

سوژه در پیچ وخم داستان پسامدرن ایران
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3ـ على رغـم دقـت نظرهایـى کـه در بخش هـاى گوناگون تحلیل هاى نویسـنده مشـاهده 
مى شـود، لغزش هایـى از نـوع «صـدور احـکام کلّـى» که یـا برخطا هسـتند یا اثبـات آنها 
بـه مجالـى فراخ تـر نیـاز دارد، بـه متـن کتـاب راه یافته اسـت. بـراى نمونه، نویسـنده در 
مقـام مقایسـه ادبیـات کالسـیک و مـدرن مى گویـد: «ادبیـات ماقبـل مـدرن در نحله ها 
و مکتب هـاى گوناگـون ادبـى، بـر اسـاس واقع گرایـى یـا واقع نمایـى اسـتوار بوده اسـت. 
در چنیـن فضایـى، آنچـه در یـک متن ادبـى بازنمایـى مى شـود عینّیت اسـت و ذهنّیت 
نمى توانـد حضـورى فّعال در این فضا داشـته باشـد» (کریمى، 1397: 38). بدیهى اسـت 
کـه ایـن سـخن با توجـه به واقعّیت هـاى ادبى جهان و ایران نادرسـت اسـت. بسـیارى از 
گونه هـاى ادبـى در دوران پیشـامدرن، از قضـا «عینیت گریز» بوده و بر اسـاس «ذهنّیت» 
متافیزیکـى سـامان یافته اند، بـا این توضیح که ماهّیـت ذهنّیت گرایِى ادبیات پیشـامدرن 
بـا ذهنّیت گرایـى در دوران مـدرن و پسـامدرن ذاتـاً متفاوت اند. ذهنّیت گرایى کالسـیک 
ریشـه در باورهـاى متافیزیکـى انسـاِن محصورشـده در دسـت نیروهاى آسـمانى داشـت
ـ در عصـر اسـطوره و عصـر ادیان توحیـدى و غیرتوحیـدى ـ و ذهنّیت گرایى عصر مدرن 

و پسـامدرن، از سرچشـمۀ ذهِن انسـاِن به خود وانهاده شـده سـیراب مى شـود.
4ـ بـا وجـود سـاختار منظـم کتاب، پراکندگـى  و پریشـانى در طرح پـاره اى از مطالب در 
بعضـى قسـمت ها مشـاهده مى شـود. مثـًال، مطالبى کـه در آغـاز بخش دوم کتـاب آمده 
ـ مباحثـى ماننـد وضعیـت پسـت مدرن، بنیادهـاى فلسـفى سـوژه از ادبیات کالسـیک تا 
ادبیـات پسـت مدرن، بازنمایـى از ادبیـات کالسـیک تا ادبیـات پسـت مدرن، از واقع گرایى 
سـنتى تـا واقع گرایـى مـدرن، از واقع گرایـى تـا پندارگرایـى، از سـوژة مـدرن تـا سـوژه 
پسـامدرن (صـص 57-67) - بایـد در همان بخش نخسـت، یعنى کلیـات و مبانى نظرى 
آورده مى شـد؛ یـا چنان کـه پیـش از ایـن گفتیـم، معرفـى و نقـد آثـار پژوهشـى مربوط 
به داسـتان هاى پسـت مدرن ایران، مى توانسـت در قسـمت پیشـینۀ تحقیق آورده شـود. 
مطالـب پیشـینه در وضعیـت فعلـى بیشـتر معّرفـى منابع پژوهشـى مربوط به سـوژه در 

تحقیقات فلسـفى اسـت.
5ـ در تحلیـل جایـگاه «سـوژه» در داسـتان هاى منتخـب انتظـار ایـن بـوده اسـت کـه 
نویسـندة محتـرم ابعـادى را کـه نظریه پردازانـى ماننـد فوکو دربـارة سـوژه –از قضا یکى 
از کسـانى کـه تحلیل هـاى ایـن کتـاب مبتنى بـر آراى اوسـتـ  مطرح کرده اند، بررسـى 
کـرده باشـد. پیتـر میلـز در کتاب سـوژه، اسـتیال و قـدرت، جمع بندى خوبـى از رهیافت 
فوکـو به مطالعۀ ابعاد سـوژه داشـته اسـت. بـه نظر او «اینهـا برخى از روش هـاى برخورد 
و نیـز اجتنـاب از انـگاره اى اسـت کـه بررسـى مسـئلۀ قـدرت را برحسـب مقولـۀ سـوژه 
مى دانـد: یـا ایـن انـگاره را پیگیرانـه نادیـده گرفته انـد و یـا بـا آن مقابلـه کـرده و آن را 
نارسـا و ناقـص یافته انـد. در برابـر ایـن برخورد، مـا اکنون آثار میشـل فوکـو را در اختیار 
داریـم کـه سـهمى بى نهایـت غنـى در مطالعـۀ پدیدة سـوژه در جوامـع غربـى دارد. این 
آثـار در کنـار هـم مجموعـه اى از تحقیقـات را در مـورد ظهـور روان پزشـکى، پزشـکى، 
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علـوم انسـانى، زنـدان، سکسـوالیته، و تکنولـوژى ادارة «خـود» بـه مـا ارائـه مى دهنـد و 
برجسـته ترین سـهم را در درك مـا از ایـن نکتـه دارند کـه چگونه در جوامـع غربى افراد 
از طریـق مجموعـه اى از گفتمان هـا و کردارهـا اداره مى شـوند، گفتمان هـا و کردارهایـى 
کـه بـر اسـاس انگاره هـاى حقیقـت، از افـراد سـوژه مى سـازند» (میلـر، 1388: 22). در 
نقـد داسـتان هم نوایـى شـبانۀ ارکسـتر چوب هـا، اگرچـه بحـث فروپاشـى هویّـت، عـدم 
تشـّکل نهایـى آن، گفتمان هـاى متکّثـر و تأثیـر آنهـا بـر سوژه شـدگى شـخصیت راوى، 
نقـش قـدرت در هویـت و ماهّیـت سـوژه (صـص 81-82) به خوبى تحلیل شـده اسـت، 
پررنـگ  صـورت  بـه  رمـان  ایـن  در  اتّفاقـاً  کـه  سوژه شـدگى  عوامـل  از  بخش هایـى  از 
ظهـور داشـته، غفلـت شـده اسـت. از میـان ایـن عوامل، فوکـو بـه سکسـوالیته در تاریخ 
سکسـوالیته در غرب و نقش آن در سرنوشـت سـوژة غربى بیشـتر پرداخته اسـت. حّتى 
اگر ژرف سـاخت «عشـق» را تالش براى پاسـخ گفتن به میل جنسـى بدانیم (شـوپنهاور 
در کتـاب در بـاب حکمـت عملـى و در مقالـۀ «عشـق» بـه صـورت مبسـوط ایـن نظریه 
را پـرورده اسـت)، چنان کـه یکـى از مفسـران فوکـو گفتـه اسـت دانسـتن اینکـه چگونه 
عشـق مى ورزیـم، دانسـتن این اسـت کـه کیسـتیم، بخشـى از تحلیل هاى سوژه شـدگى 
مى توانـد بـه موضـوع سکسـوالیته اختصـاص یابـد. از نظـر فوکـو، نه تنها فعالیت جنسـى 
راهـى اسـت کـه فـرد خـودش را از آن طریـق مى فهمـد، بلکـه ایـن فعالیت به شـّدت با 
«قـدرت» درهم آمیخته شـده اسـت و از طریـق گفتمان ها و نهادهـاى اجتماعى کنترل، 
مدیریـت یـا سـرکوب مى شـود (ر.ك. میلـر، 1388: 246-250). همچنیـن، تکنولـوژى 
ادارة خویشـتن، یکـى دیگر از عوامل سوژه سـاز اسـت که مى توانسـت در ایـن رمان مورد 

توجـه قـرار گیرد.
6ـ در تحلیـل داسـتان ها، برخـالف بیـان مبانـى نظـرى که از وضـوح بیشـترى برخوردار 
بودنـد، ابهـام، نارسـایى و نابسـندگى در تحلیل ها به چشـم مى خورد و مطالـب به گونه اى 
نیسـت کـه خواننـده بتوانـد بـه برداشـتى روشـن از ویژگى هایـى کـه مـّد نظر نویسـنده 
بـوده و در رمـان مـورد بررسـى وجود داشـته دسـت یابـد. براى نمونـه، در تحلیـل رمان 
هم نوایـى شـبانۀ ارکسـتر چوب ها مبحثـى با این عنـوان «نقش فضاى ذهنى در سـاخت 
معنـا» آمـده اسـت. کّل بحـث در دو بنـد، بـه همـراه یـک نقل قـول از متـن رمـان آمده 
اسـت و خواننـده نمى توانـد فضـاى ذهنـى ادعـا شـده در رمان را کـه در سـاخت معناى 
رمـان نقـش داشـته اسـت، دریابـد. به ویـژه گنگـى و ابهـام بنـد آخـر آزاردهنـده اسـت. 
ابهـام کالمـى ـ محتوایـى نویسـنده در ذیـل عنـوان بعـدى، «سـطح بازنمـود ذهنـى در 
فضاهـاى داسـتانى بیشـتر مى شـود، به گونـه اى که خواننـده نمى تواند ماحصـل معنایى و 
محتوایـى گفتـار نویسـنده را دریابـد». چنان کـه در این بند مشـاهده مى شـود: «ادراك، 
فضـاى بازنمـودى از ارجـاع بـه عینیت متـن اسـت. فضایى کـه به این ترتیـب وارد دنیاى 
ذهنیـت ادراکـى خواننـده مى گـردد. ایـن سـطح، فضایـى خـاص اسـت و سـطح بازنمود 
ذهنـى، فضایـى عـام کـه وظیفـۀ نگاشـت بیـن فضاهـاى ذهنى شـدة هم کنـارى را بـر 
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عهـده دارد» (کریمـى، 1397: 76). ایـن بنـد به گونـه اى نوشـته شـده اسـت کـه با چند 
بـار خوانـدن نیـز نمى تـوان مـراد نویسـنده را دریافـت. در ادامـه همین قسـمت، سـطح 
بازنمـود ذهنـى در رمـان هم نوایـى توصیـف شـده اسـت. این توصیـف به قـدرى گنگ و 
مبهـم اسـت کـه خواننده نمى توانـد رابطه اى روشـن بین تحلیـل مذکـور و واقعیت خود 
رمـان برقـرار سـازد. متأسـفانه مبهم گویـى در نقـد ادبـى امـروزى، بـه رویـه اى همه گیر 
(اپیدمیـک) تبدیـل شـده و بسـیارى از منتقـدان شناخته شـده، بـا ایـن مغلق گویـى و 
مبهم نویسـى ها ژسـت علمـى ناروایـى گرفتـه و مى گیرنـد. این مغلق نویسـى ها بـا روح و 
فلسـفۀ وجـود نقـد در تضاد اسـت. منتقـد ادبى، باید واسـطۀ بیـن متن ادبـى و خواننده 
باشـد و ابهامـات آن را بـراى خواننـده برطرف سـازد، نـه اینکه دریافت خـود را به گونه اى 
بیـان کنـد کـه ابهامـى بر ابهـام موجـود بیفزایـد و خواننـده را در فضـاى گیج کننده رها 
سـازد. پژوهشـگران ادبـى، به ویـژه ادبیـات فارسـى، که در سـّنت بیانى خود روشـن ترین 
زبـان علمـى را داشـته اند و ایـن تـوان و قـدرت را دارنـد کـه هـر اندیشـۀ پیچیـده اى را 
در زبـان و بیـان روشـنى بازتـاب دهنـد، بایـد نسـبت بـه وضعیت زبـان خود حساسـّیت 
بیشـترى داشـته باشـند. آلـن دو باتـن در بـاب نحـوة برخـورد با متـون نوشـتارى مغلق 
نکتـه اى بیـان کـرده کـه بسـیار آموزنده اسـت: «اثـر دشـوار مـا را مخّیر مى سـازد که از 
یک سـو، نویسـنده را بـه دلیل عدم شـفافیت، ناالیق بشـمریم و از سـوى دیگـر، خودمان 
را بـه دلیـل عـدم درك مطلـب، احمـق به حسـاب آوریـم. مونتنى مـا را تشـویق کرد که 
نویسـنده را مقصر بشـمریم. سـبک نوشـتارِى فهم ناشـدنى به احتمال زیاد بیشـتر نتیجۀ 
تنبلـى اسـت تـا هوشـمندى؛ آنچـه به آسـانى خوانده مى شـود به ندرت به آسـانى نوشـته 
مى شـود. بـا اینکـه چنیـن نثر دشـوارى نقابى اسـت بر فقدان محتـوا، درك ناپذیـر بودن، 

بهتریـن حامـى حرفى بـراى گفتن نداشـتن اسـت.» (دو باتـن، 1386: 187)
برخـالف شـواهد فوق، در قسـمت صورت بنـدى گفتمانى این رمـان (صص 77- 79) 
نویسـنده توانسـته یکـى از جنبه هـاى وجـودى سـوژة پسـامدرن در این داسـتان، یعنى 
فقـدان و سـلبیت را کـه خـود عاملـى بـراى هویت بخشـى سـوژه اسـت، به روشـنى تمام 

تبییـن کنـد. نمونـۀ چنیـن تحلیل هایـى در بدنۀ کتـاب البّته کم نیسـت.

نتیجه گیرى
کتـاب تحلیـل سـوژه در ادبیات داسـتانى پسـامدرن، در تحلیل نهایى، اثرى اسـت علمى 
و خواندنـى؛ ارزش ایـن کتـاب از چنـد وجـه قابـل تبییـن و دفـاع اسـت. از یک سـو بـه 
یکـى از عرصه هـاى بسـیار نـادر در تحقیقـات ادبـى، یعنـى عرصـۀ میان رشـتگِى ادبیات 
و فلسـفه آن هـم فلسـفۀ پسـامدرن وارد شـده و از جایـگاه و هویّـت سـوژه در داسـتان 
بسـیار معاصـر (پسـت مدرن) ایـران خبـر داده اسـت. پرواضـح اسـت کـه هـم جنبـش 
پسـت مدرن و هـم داسـتان برآمـده از ایـن جنبـش و بیش از این دو، فلسـفۀ پسـامدرن 
ماهیتـاً دشـوار و پیچیده انـد و ورود بـه ایـن سـه عرصـه کار خطرخیـزى اسـت. از طرف 
دیگـر، توانایـى نویسـنده در کاربسـِت نظریه هـاى سـّیال و سـرگیجه آور پسـامدرن در 
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تحلیـل داسـتان ها، نمونـه اى قابـل پیـروى بـراى محققـان جـوان دیگـر بـه دسـت داده 
اسـت. همچنیـن، نویسـنده در هریـک از فصل هـاى اّول تـا پنجـم بخـش دّوم کـه بدنـه 
اصلـى پژوهـش نیـز به شـمار مـى رود، بـر چنـد عامل معـدود سوژه سـاز تمرکز کـرده و 
در سـاختار کلّـى کتـاب، سوژه شـدگى و عوامـل تأثیرگـذار در آن، نمود پیدا کرده اسـت. 
بـا ایـن کار، جلـوى بحث هـاى تکـرارى و خسـته کننده در تحلیـل هریـک از داسـتان ها 
گرفتـه شـده اسـت. در کنـار امتیـازات موجـود، البتـه ضعف هـاى شـکلى و محتوایى نیز 
بـه چشـم مى خـورد. چنان  کـه پیـش از ایـن گفتیـم، پراکندگـى مباحث نظـرى در چند 
قسـمت مجـّزا، ضمیمه وارگـى بخـش سـّوم، بى انسـجامى در نقـد و معّرفـى پیشـینه و 

مغلق گویـى و مبهم نویسـى از مهم تریـن ایـن اشـکاالت اسـت.

پى نوشت
1. پست مدرنیسـم، پیکـره اى پیچیـده، متنـّوع، مبهـم و گسـترده از نظریـات و آرایـى اسـت کـه از اواخـر 
دهـۀ 1960 عمدتـاً در آمریـکا و فرانسـه به وجـود آمـد (ر.ك. نـوذرى، 1379: 35) و در عرصه هایى مانند 
هنـر و معمـارى، علـوم اجتماعـى و سیاسـى، ادبیات و سـینما، هنرهاى دیدارى، موسـیقى، رقص، فلسـفه، 
تاریخ نـگارى و الهیـات دانشـمندان فراوانـى را تاکنـون بـه خـود مشـغول داشـته اسـت (ر.ك. مکاریـک، 
1384: 82). بـا وجـود گسـتردگى، نفـوذ و مقبولیـت آن در میان متفّکران مختلف، دشـمنان قسـم خوردة 
زیادى هم داشـته و دارد. براى نمونه، کتاب چرندیات پسـت مدرن؛ سوءاسـتفاده روشـنفکران پسـت مدرن 

از علـم نوشـتۀ آلـن سـوکال و ژان بریکمـون را مى تـوان ذکر کرد.
2. از بیـن اندیشـمندانى کـه در بـاب پست مدرنیسـم سـخن گفته انـد، لیوتـار بـه ارتباط پست مدرنیسـم و 

عصـر اطالعات اشـاره کرده اسـت (ر.ك. مکاریـک، 1384: 82).
3. نخسـتین دفتـر شـعر فـرزاد کریمـى را انتشـارات مرواریـد بـا نـام فعـًال بـدون نام سـال1394 منتشـر 
کـرده اسـت. دفتـر دّوم ایشـان بـه نـام اقلیما بـا صـداى صدرالّدین شـجره به صـورت فایل صوتى منتشـر 

است. شـده 
4. نمونه هایى از نقدهاى ژورنالیستى نویسنده در روزنامه ها به شرح زیر است:

ـ «حرف هایـى کـه سـاده گفتـه مى شـوند»؛ در نقـد مجموعه شـعر «تنها بـاد از زیر خاکسـتر خبـر دارد» 
سـرودة برزو گـوران، روزنامـه اعتماد، پنجشـنبه پنجم اسـفند 1395.

ـ «یـک روایـت صمیمـى از تاریـخ»؛ نگاهـى بـه رمـان بـراى مـرگ نـام دیگـرى انتخـاب کن، اثـر محمد 
پرویـن، روزنامـه اعتمـاد، یکشـنبه 14 مهـر 1395.

ـ «گریـز از تکـرار»؛ دربـارة رمـان زنـى بـا سـنجاق مـروارى نشـان اثـر رضیـه انصـارى، روزنامـه اعتمـاد، 
پنجشـنبه 4 مـرداد 1396.

ـ «پرسـه در کوچـه بى انتهـا»، نقـد رمـان آفتـاب دار، نوشـتۀ احمـد هاشـمى، روزنامـه قانون، چهارشـنبه 
23 اسـفند 1396.

5. کتاب روایتى تازه بر لوح کهن به نقد روایت شناسانۀ اشعار نیما، اخوان، رؤیایى و شاملو پرداخته است.
6. قسـمت هایى از ایـن ضمیمـه را انـگار نویسـنده در سـال هاى گذشـته در نشـریات منتشـر کـرده بـوده 
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اسـت و چـون موضـوع آنهـا را در راسـتاى کتـاب حاضـر دیده، بـه آن افزوده اسـت.
7. دکتـر سیدحسـن حسـینى، در مقالـه اى بسـیار عالمانه و مفّصل تحـت عنوان «بحران چیسـت و چگونه 
تعریـف مى شـود؟» بیسـت وپنج تعریـف از بحـران را از منظـر دانش هـاى مختلـف احصـاء و بررسـى کرده 

اسـت (ر.ك. فصلنامـۀ امنّیـت، سـال پنجـم، شـمارة 1 و 2 پاییز و زمسـتان 1385 صص 51-7).
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