
بـــــــــــــــــــــــــــه 

نــــــــــــــــــــــــــام

خـــــــــــــــــــــــــدا





تحلیل سوژه در 
ادبیات داستانی پسامدرن ایران

دکتر فرزاد کریمی

دبیر مجموعه:  فاضل ترکمن



: کریمی، فرزاد،  1355-     رسشناسه  
: تحلیل سوژه در ادبیات داستانی پسامدرن ایران / فرزاد کریمی  عنوان و پدیدآورنده 

: تهران روزنه، 1396. مشخصات نرش 
: 334 ص. رقعی مشخصات ظاهری 

978-964-334-737-6 : شابک  
: فیپا وضعیت فهرست 

: داستان های فارسی -- قرن 14-- تاریخ و نقد موضوع  
 Persian fiction--20th century--Histor and criticism : موضوع  

: داستان های فارسی--هسته های داستانی، پی رنگ ها و غیره موضوع  
characters and characteristics in literature شخصیت پردازی در ادبیات : موضوع  

: 3/6309فا8 رده بندی دیویی 
PIR 3869/1396 4 ت4ک : رده بندی کنگره 

4880801 : شامرۀ کتابشناسی ملی 

تحلیل سوژه در ادبیات داستانی پسامدرن ایران
دکتر فرزاد کریمی

دبیر مجموعه: فاضل ترکمن
طرح جلد: سهیل حسیین

چاپ اول: 1398
قیمت: 79500 تومان

چاپ و صحافی: روزنه کار
آدرس: خیابان مطهری، خیابان مریزای شریازی، پالک 202، واحد 3، انتشارات روزنه

نمابر: 86034359 تلفن: 88853730 - 88853631  
www.rowzanehnashr.com :سایت 

telegram.me/rowzanehnashr rowzanehnashr

ISBN: 978-964-334-737-6 شابك: 978-964-334-737-6  
  متام حقوق برای ناشر حمفوظ است  



فهرست
13 دیباچه  
15 پیش گفتار  
15 بحران ادبی  
17 بحران در نقد ادبی  

21 بخش نخست: کلیات، روش پژوهش، مبانی نظری و پیشینه ی انتقادی 
23 فصل اول: روش پژوهش  
25 مقدمه  
27 از مدرنیته تا پسامدرنیته  
30 ضرورت های پژوهش  
33 تحلیل سوژه  
37 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی انتقادی  
39 مقدمه  
42 مؤلفه های سوژه ی مدرن  
44 انتقاد به سوژه ی مدرن  



تحلیل سوژه در ادبیات داستانی پسامدرن ایران  6

47 سوبژکتیویته ی سوژه  
48 سوژه ی اجتماعی  
51 از سوژه ی مدرن تا سوژه ی پسامدرن  
53 سوژه در پژوهش های ادبی ایران  
56 تعریف بعضی اصطالحات پایه  
58 پی نوشت ها  

59 بخش دوم: سوژه در ادبیات داستانی پسامدرن ایران  
61 وضعیت پست مدرن  
62 بنیادهای فلسفی سوژه، از ادبیات کالسیک تا ادبیات پسامدرن  
65 بازنمایی از ادبیات کالسیک تا ادبیات پسامدرن  
67 از عقل گرایی سنتی تا واقع گرایی مدرن  
68 از واقع گرایی تا پندارگرایی  
70 از سوژه ی مدرن تا سوژه ی پسامدرن  
73 فصل اول: سوژه ی تابع گفتمان در داستان پسامدرن ایران  
75 مقدمه  
75 سوژه ی تابع گفتمان در داستان پسامدرن ایران  

نقش هم کنارِی فضاهای ذهنی در ساخت سوژه ی تابع گفتمان در رمان هم نوایی 
76 شبانه ی ارکستر چوب ها  
77 رضا قاسمی  
78 خالصه ی داستان  
79 نقش فضای ذهنی در ساخت معنا  
80 سطح بازنمود ذهنی در فضاهای داستانی 
82 صورت بندی گفتمانی، ناشی از بازنمودهای ذهنی  
84 نقش صورت بندی گفتمانی در خودآگاهی سوژه  
88 هویت گفتمانی، نتیجه ی خودآگاهی  



7 تسرسف  

89 تکثر هویت و هویت زدایی  
92 جمع بندی  
96 پی نوشت ها  
97 فصل دوم:  "دیگری" و سوژه ی پسامدرن  
99 مقدمه  
100 تحلیل "دیگری" در ساخت سوژه ی درون متنی در ماجرای پیچیده ی یک اتفاق ساده  
100 مرجان نعمت طاوسی 
101 خالصه ی داستان  
102 دیگری: ناظر بیرونی  
104 تعویق هویت  
106 عدم امکان تشکیل فضای بیناذهنی 
107 بیگانه شدگی  
109 دیگری کوچک و نفی خودبودگی 
111 دیگربودگی 
112 گسست معرفت شناسانه  
113 جمع بندی  
116 پی نوشت ها  
117 فصل سوم: سوژه ی متنی در داستان پسامدرن 
119 مقدمه  
120 متنی شدن سوژه در داستان »داستان ویران«، نوشته ی ابوتراب خسروی 
120 ابوتراب خسروی  
120 خالصه ی داستان »داستان ویران«  
121 سوژه: نویسنده  
123 وانمودگی و پیشاسوژگی  
124 متنی شدن سوژه  
125 متنی شدن سوژه: بحران هویت  



تحلیل سوژه در ادبیات داستانی پسامدرن ایران  8

128 متنی شدن سوژه و بازی  
130 زمان در سوژه ی متنی 
131 جمع بندی  
134 پی نوشت ها  
135 فصل چهارم: بحران بازنمایی در ادبیات داستانی پسامدرن  
137 مقدمه  
138 نمود و بازنمود  
140 بحران بازنمایی در رمان آزاده خانم و نویسنده اش، نوشته ی رضا براهنی  
141 رضا براهنی 
142 خالصه ی رمان  
142 بازنمایی  
143 بازنمایی و حقیقت  
144 حقیقت متنی و رمزگان 
147 بحران رمزگان و پارادایم های بازنمایی  
148 فزون واقعیت نتیجه ی تشتت در پارادایم های بازنمایی  
150 فزون واقعیت و شکاف در بازنمایی معنا  
151 بحران معنا و سوژه  
153 سوژه ی در بحران و آگاهی  
155 از آگاهی تا خودآگاهی  
156 خودآگاهی و کاهش سوبژکتیویته ی سوژه  
158 مرگ سوژه و بحران بازنمایی  
160 جمع بندی  
162 پی نوشت ها  
163 فصل پنجم: خودآگاهی و مرگ سوژه ی پسامدرن  
165 مقدمه  
166 خودآگاهی و مرگ سوژه  در رمان تاریخ سری بهادران فرس قدیم  



9 تسرسف  

166 سیروس شمیسا  
167 خالصه ی رمان  
167 سوژه و زمان  
168 سوژه و آگاهی  
171 خود و خودآگاهی  
172 خودآگاهی و دیگری  
175 خودآگاهی و زمان مندی تاریخی  
177 خودآگاهی و ابژه شدن  
179 ابژه شدن و مرگ سوژه  
181 جمع بندی  
183 پی نوشت ها  

185 بخش سوم: فرجام  
187 فصل اول: زیست جهان سوژه  
189 مقدمه  
190 زیست جهان سوژه از داستان مدرن تا داستان پسامدرن ایران 
191 آثار داستانی برگزیده برای این فصل 
192 درباره ی آثار برگزیده  
193 پیشینه  
194 زیست جهان  
197 زیست جهان و میان ذهنیت  
199 مقاومت دربرابر ابژه شدن در داستان مدرن  
201 حفظ "من" در برابر اضمحالل در دیگری در داستان مدرن  
203 "من" در مرکز زیست جهاِن داستان مدرن  
204 تن دادن به ابژگی در داستان پسامدرن  
206 "خود"ِ پسامدرن در شرایط بی اعتمادی به "دیگری"  



تحلیل سوژه در ادبیات داستانی پسامدرن ایران  10

207 سلبی بودن هویت در داستان پسامدرن  
209 جمع بندی  
212 پی نوشت ها  
213 فصل دوم: سرآغاز داستان پسامدرن ایران: کاظم تینا تهرانی 
215 مقدمه  
218 کاظم تینا تهرانی  
218 آفتاب بی غروب  
219 سرآغاز داستان پسامدرن ایران  
220 گذرگاه بی پایانی  
220 عدم قطعیت مدرن و دور باطل پسامدرن  
222 ازخودبیگانگی و خودآگاهی  
223 خود و دیگری  
224 زمان مندی تاریخی  
224 عدم تعین هستی شناسانه  
225 ناتوانی در شناخت و متنی شدن سوژه  
227 پرهیز از روان شناسی گرایی  
228 از متنی شدن تا ابژه شدن  
229 شرف و هبوط و وبال  
230 دیگری ناشناخته و خود پارانوییک  
230 ضربه ی عاطفی، مقدمه ای برای گفتمانی شدن سوژه  
232 از داستان مدرن تا تک گویی های هذیانی   
233 درون  مایه ی آثار تینا  
236 جمع بندی 
238 پی نوشت ها  
239 فصل سوم: نگاهی انتقادی بر چند اثر از ادبیات داستانی معاصر ایران  
241 مقدمه  



11 تسرسف  

241 نقدی بر کتاب داستان کوتاه در ایران )داستان های پسامدرن(، نوشته ی حسین پاینده  
243 سوءتفاهم بیانی/ سوءتفاهم زبانی  
244 مرگ مؤلف به دست شخصیت داستان  
246 سوژه  ی تابع شکل  
248 از بازیگوشی با متنی کهن تا دور باطل پسامدرنیستی  
248 فروپاشی سوژه یا افول فراروایت ها  
251 فراداستان پسامدرن یا گزارش مدرن؟ 
252 ساحت های روایی متداخل یا تفاوت های وجودشناسانه  
254 تاریخ گرایی جدید  
256 دنیای آگهی های واقعی یا فوق واقعی؟  
257 سوژه ی تابع گفتمان های متکثر  
259 بازسازی و غنی سازی ادبیات  
261 فراداستانی با مؤلف مقتدر  
262 جمع بندی  

نقدی بر داستان های پسامدرن دانسته شده در کتاب گزاره هایی در ادبیات معاصر 
263 ایران: داستان، نوشته ی علی تسلیمی 
269 جمع بندی  
270 پسامدرنیسم در ادبیات داستانی ایران  
271 نتیجه  
273 پی نوشت ها  
275 فصل چهارم: گفتار پایانی  
277 مقدمه  
278 مرکززدودگی سوژه ی پسامدرن  
279 بحران هویت در تعارض مرکز با ساختار  
280 عدم قطعیت هستی شناختی  
282 ادبیات پسامدرن در زمینه ی فرهنگی ایران  



تحلیل سوژه در ادبیات داستانی پسامدرن ایران  12

283 جایگاه سوژه در نقد و نظریه ی ادبی امروز  
284 سوژه  در ادبیات پسامدرن ایران  
286 هویت انسان ایرانی امروز و داستان پسامدرن  
288 انسان ایرانی امروز در آینه ی داستان پسامدرن  
289 هزار راه نرفته  
291 منابع 
307 منابع بیشتر برای مطالعه  
311 نمایه نام ها و اصطالحات 
331 واژه نامه فارسی به انگلیسی  
333 واژه نامه انگلیسی به فارسی  



در بهمن ماه 1394، در دانشگاه شیراز از رساله ی دکتری خود دفاع کردم. کتاب 
همان  بر  پایه اش  و  مبنا  اما  دارد  رساله  آن  با  بسیار  تفاوت های  اگرچه  حاضر 
پژوهش استوار است. حضور سه ساله ی من در جمع استادان و دانشجویان بخش 
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز غنیمتی بزرگ برای من بود. در این جمع 
و  دانشمند  استاد  پژوهش  روش صحیح  جزییات  به  اهتمام  و  دانش  از  به ویژه 
محقق توانا، جناب دکتر سعید حسام پور بهره ی بسیار گرفتم. در بادی ورود به 
کتاب، تمامی عالقه و احترام قلبی خود را به این استاد و دوست فرزانه تقدیم 

می کنم و تا همیشه سپاس دارش هستم. 
و در پایان به رسم ادب و قدردانی سپاس از دلسوزی های همیشه و بی ریای 
مادر، پری رخ، و حمایت های خاموش و بی توقع پدر که نماند تا انتشار این کتاب 

را هم ببیند.

دیباچه





پیش گفتار

بحران ادبی
یکی از اصطالحات رایج در محافل ادبی کشور، به خصوص مراکز غیردانشگاهی، 
به  چشم  امروز  ادبیات  کلیت  در  نشانه  ها  بسیاری  است.  ادبی"  "بحران  اصطالح 
نگاهی  دانست. می  توان  ادبی  بحران  بر وجود  دال  را  آن  ها  می  خورد که می  توان 
خوش  بینانه  تر نیز به موضوع داشت. این نگاه خوش  بینانه بیشتر به ادیبان دانشگاهی 
تعلق دارد که ادعای تملک کامل بر تمامی زوایای ادبی کشور را می  توان از کارنامه  ی 
پژوهشی ایشان دریافت: از تصحیح نسخه و شرح اشعار سعدی و انوری و خاقانی 
پراپ و روایت  شناسی  از خویش  کاری  های  اسطوره  شناسی،  ادبیات حماسی و  تا 
ادبیات عهد  تا  ادبیات تطبیقی عربی و فارسی  از  نقاب یونگ،  تا روان  شناسی و 
ویکتوریا، از سبک  شناسی بهار تا نظریه  های ادبی پساساخت  گرا. نگاه بدبینانه هم 
بیشتر متعلق به شاعران و نویسندگانی است که آثارشان پس از تحلیل  رفتن در پیچ   و 
خم  های ممیزی، با تیراژ بسیار پایین منتشر شده، همان تعداد نیز با استقبال چندانی 
روبرو نمی  شود. مایلم این موضوع را در دو بخش پی  بگیرم: تولید ادبی و نقد ادبی. 
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نویسندگان  و  شاعران  محو  به  سوی  را  ایران  در  ادبی  تولید  حرکت  بسیاری 
بزرگ می  دانند. در این موارد منظور از نویسندگان بزرگ، نوع نویسندگان نسل 
دهه  ی چهل و بازماندگان آن نسل است؛ نام  هایی که همواره سنگینی سایه  شان 
بر سر ادبیات فارسی خواهد بود. به  راستی آیا فرهنگ ایران از تولید یا بازتولید 
شرایط  محصول  این  چنین،  نام  هایی  بزرگ  شدن  آیا  است؟  عاجز  نام  هایی  چنان 
خاص فرهنگی و اجتماعی ایران در دهه  ی چهل نبوده است؟ آیا در شرایط جدید 
فرهنگی باز هم نیاز به نام  های بزرگ است؟ آیا نام  های بزرگ در عرصه  ی ادبیات، 
تحوالت  نتیجه  ی  این  آیا  نیست؟  پیشامدرن  دنیای  به  متعلق  اسطوره،  همچون 
فکری ایرانیان نیست که از اسطوره  سازی سرخورده شده  اند؟ آیا در غیاب نام  های 

بزرگ، آثار ادبی بزرگ خلق نشده است؟
دیدگاه  یک  از  می  طلبد.  را  آن  به  بی  غرض  و  جامع  نگاهی  موضوع  اهمیت 
می  توان به بحران "نام  های بزرگ" قائل نبود. ظهور نام  های بزرگ در دهه  ی چهل 

را می  توان به نبود نامی پیش از ایشان نسبت داد و به آغازگربودنشان. 
همچنین محدودبودن امکانات چاپ و نشر کتاب، معدودبودن نشریه  های ادبی و 
عدم امکان مناسب توزیع کتاب در سراسر کشور سبب می  شد نویسندگان گم  نام، 
به  خصوص در شهرستان  ها، راهی برای برقراری ارتباط با محافل روشنفکری آن 
را  ادبی  کیفیت محصوالت  بنابراین کاهش  باشند.  نداشته  زمان و عرضه  ی خود 
نمی  توان نتیجه  ی مستقیم افزایش تعداد شاعران و نویسندگان در زمان حاضر دانست.
را  نویسنده)!(  تولید شاعر و  به  قولی خودکفایی در  نویسنده و  وفور شاعر و 
هفتاد  دهه  ی  از  پس  که  گسترده  ای  ادبی  تحوالت  گرفت.  نیک  فال  به  می  توان 
که  است  نویسندگانی  فعالیت همین  ایران رخ  داده، محصول  ادبیات  در  شمسی 
نام  های بزرگ نداشتند. بدیهی است که مرور زمان بسیاری اسامی را از خاطرها 
خواهد زدود؛ بسیاری نام  های بزرگ  پنداشته، کوچک یا محو خواهد شد و مگر 



17 پیت گ تار  

را  آیا قرن هشتم هجری فقط حافظ و خواجو  نبوده است؟  زمان حافظ چنین 
به  عنوان شاعر در خود داشته؟ آیا شاعران صله  بگیر بسیار و صوفیان و قلندران 
فراوان در گوشه و کنار، به کار شاعری مشغول نبوده  اند؟ و سؤال اساسی این که 

اگر چنین نبود، اصوالً می  شد به ظهور حافظی امید داشت؟
این  که بسیاری از ادیبان حاضر از اوضاع ادبیات رضایت ندارند و این گفته  اشان که 
هرکس خیاالت خود را به نام ادبیات منتشر کرده، سخن درستی است. اما شاید بهتر 
باشد که نویسندگان پندارهای خود را بنویسند و انتخاب به مخاطبان و به گذر زمان 
سپرده شود. با چنین دیدگاهی این موضوع را که درصد باالیی از کتاب  های شعر و 
داستان به چاپ دوم هم نمی  رسد، نمی  توان نشانه  ای برای بحران ادبی در کشور دانست. 
متوسط  وضعیتی  را  کشور  ادبیات  فعلی  وضعیت  نیست  شایسته  به  این  ترتیب 
دانست. خطایی که وجود دارد، سنجش تعداد نام  آوران عرصه  ی ادبیات بر مقیاس 
جمعیت نویسندگان هر دوره است. باید توجه داشت که اثر ادبی محصول فرهنگ 
هر  در  ادبی  نام  آوران  تعداد  اگر  نفوس.  فراوانی  میزان  حاصل  نه  است،  جمعی 
آن  ریشه  ی  ندارد،  چندانی  تفاوت  پیشین  دوره  های  به  نسبت  جمعیتی،  دوره  ی 
ادبیات محصول  باید در رخوت فرهنگی و تحوالت بطئی اجتماعی جست.  را 
نیازهای اجتماعی است. اگر هنوز سخن حافظ حرف دل مردم است و زبان گویای 
خواسته  هاشان، این را نباید به ضعف ادبیات امروز تعبیر کرد که زبان گویایی برای 
نیازهای امروز نیست. منشأ مشکل را باید در این جستجو کرد که چرا نیازهای 

فرهنگی، اجتماعی و تفکری ما هنوز همان نیاز ایرانیان قرن هشتم است؟

بحران در نقد ادبی
نقد ادبی را در ادبیات امروز می  توان در دو گرایش روزنامه  نگارانه و دانشگاهی 
بررسی کرد. نقد روزنامه  نگارانه  ی ایران به راهی می  رود که می  توان از آن انتظار 
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داشت. این که این نقد بیشتر ذوقی است و منتقدان با اتکا بر ادبیات ژورنالیستی 
تا اصول فنی نقد، از ویژگی  های  تأثیرگذاردن بر مخاطبان خود دارند  سعی در 
چنین نقدی است. اما این که نویسندگان و شاعران، خود قدم در عرصه  ی نقد 
گذارده  اند و این که نقدها بیشتر به  صورت یادداشت در نشریات منتشر می  شود، 
از  به  دور  کشور  در  مستقل  روزنامه  نگارانه  ی  نقد  که  این  بر  باشد  دلیلی  شاید 
بحران روزگار نمی  گذراند. در هر صورت انتظار می  رود این روش نقد، به دلیل 
اطالعات  و  اخبار  از  استفاده  و  تازه  منتشرشده  آثار  به  پرداختن  روزآمدبودن، 

حاشیه  ای مربوط به اثر، تأثیری سریع  تر و پرمخاطب  تر داشته باشد.
اما وضعیت نقد ادبی دانشگاهی در ایران، قدری متفاوت است. نقد ادبی را باید 
سکه  ی رایج پژوهش  های ادبی در دانشکده  ها و گروه  های ادبیات فارسی دانست. 
به  عبارت دیگر بیشتر دانشجویان تحصیالت تکمیلی ادبیات فارسی در تحقیقات 
خود ناگزیر از نقد هستند. جز معدود موضوعات پژوهشی، نقد آثار کالسیک و 
معاصر ادبیات محور بیشتر مقاله  ها و پایان  نامه  ها در گرایش  ها و مقاطع   گوناگون 

ادبی است.
شاید این مسأله درمورد نقد متون کالسیک ادب فارسی مشکل چندانی ایجاد 
نکند. اما باید اذعان داشت که آشنایی دانشجویان ادبیات فارسی با آثار معاصر ادبی 
بسیار اندک است. این به  دلیل تأکید نظام آموزشی دانشگاه  ها بر ادبیات سنتی است 
و ذهنیتی که ادبیات را منحصر در متون گذشته می  داند. آن دسته از دانشجویان نیز 
که مطالعاتی در ادبیات معاصر دارند، نتیجه  ی عالقه  ی شخصی ایشان است. می  توان 
معاصر  داستان  و  با شعر  دانشگاهی  دیگررشته  های  دانشجویان  آشنایی  کرد  ادعا 
نتیجه  ی  این  فارسی است و شاید  ادبیات  از دانشجویان رشته  های  بیشتر  فارسی 
همان ذهنیتی است که در دانشکده  های ادبیات، به متون کالسیک معطوف می  شود. 
نتیجه  ی این روند چیزی جز بحران در نقد ادبی نیست. دانشجویان )و استادان( 
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به دالیل مختلف به نقد ادبی ناگزیر شده  اند، در حالی که نه با آثار ادبی روز آشنا 
هستند، نه مجهز به نظریه  های ادبی معاصر )که جایی در سرفصل  های آموزشی 
نقد  تولیدکننده  ی  ایران  ادبی  عالی  آموزش  نظام  درواقع  ندارد(.  ادبی  رشته  های 
است، نه پرورش  دهنده  ی منتقد. همه  ساله مجموعه  ی بزرگی از نقد آثار ادبی به 
بایگانی دانشگاه  ها سپرده   می  شود که اگر یک  هزارم آن نیز به  حال تألیف متن ادبی 

کارگر بود، امروز از نظر تولید ادبی جایگاه ممتازتری در اختیار کشور می  بود. 
نقد  بدون  ادبی،  تولیدات  کیفیت  بهبود  که  بدانیم  را صحیح  فرضیه  این  اگر 
صحیح و تئوریک آثار ادبی مقدور نیست، به این نتیجه خواهیم رسید که بحران 
در نقد ادبی سرانجامی جز بحران در تولید ادبی نخواهد داشت. با چنین برداشتی 
می  توان وجود بحران را در تولید ادبی نیز پذیرفت. این وضعیت نه به  دلیل شرایط 
حاکم بر بازار نشر، نه به  دلیل شرایط حاکم بر ممیزی، نه به  دلیل سهولت در انتشار 
هر اثر خوب یا بد و افزایش بی  رویه  ی شمار شاعران و نویسندگان بلکه به  دلیل 
وجود بحران در نقد ادبی است. بنابراین به  طور کلی باید پاسخ به پرسش آغازین 

این گفتار را مبنی بر وجود بحران ادبی در کشور مثبت دانست. 
با توجه به این نتیجه  گیری، حال باید به این پرسش پرداخت: راه برون  رفت 
از این بحران چیست؟ اگرچه هیچ شاعر یا نویسنده  ای براساس نظریه به تولید 
ادبی نمی  پردازد اما تولید نظریه و نقد سنجیده  ی آثار ادبی باید بتواند مالک  ها و 
معیارهایی برای سنجش کیفی آثار در اختیار جامعه  ی ادبی قراردهد. این روند 
اگر در راستای باالبردن زیباشناسی عمومی جامعه قرار گیرد، آن  گاه نه نویسنده و 
شاعر می  تواند هر مطلبی را به نام شعر یا داستان ارائه کند، نه خواننده هر نوشته  ای 
را با نام ادبیات می  پذیرد. این توجه ضروری است که تولید نظریه اگر برپایه  ی نقد 
صحیح آثار ادبی نباشد، همان می  شود که امروز در کشور شاهد آنیم. امروزه تولید 
نظریه  ی ادبی )و به  طور کلی در حیطه  ی علوم انسانی( منحصر است به ترجمه و 




