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 پسامدرنيسم در ادبيات داستاني ايراننقد كتاب 

  *كوپالعطااهللا 

  چكيده
اواخر نيمة دوم قرن بيستم تا عصر حاضر با عنـوان   ،اي از كشورهاي جهان در پاره

گذاري سبب شـد كـه فرهنـگ، هنـر،      اين نام. گذاري شده است مدرن نام دورة پسا
مـدرن   هاي اجتماعي اين دوران در اين جوامع، همواره با صفت پسا و كنش ،دانش

و  شدرو و به طريق اولي، ادبيات اين عهد نيز با اين صفت همراه  از اين. تالزم يابد
هايي براي ادبيـات ايـن دوره تعريـف     هريك از منتقدان و فيلسوفان غربي، ويژگي

 در پسامدرنيسـم ها، بـه نقـد كتـاب     ضمن بررسي اين ويژگي ،مقالة حاضر. كردند
ز و نشـيب و كفايـت   پـردازد و فـرا   ، نوشتة منصوره تديني ميايران داستاني ادبيات

  .كند مي   ِ                        سخن  علمي اين كتاب را بررسي 
  .مدرنيسم        ِ    پردازان  پسا مدرنيسم، ادبيات داستاني، نقد ادبي، نظريه پسا :ها واژهكليد

  
  )معرفي كتاب( مقدمه .1

هـا و   گذرد و كتاب مدرن در كشورهاي غربي، بيش از نيم قرن مي اگرچه از آغاز دوران پسا
باره در آن كشورها انتشار يافته است، اما از آغاز مطالعات علمي و   اينشماري در  مقاالت بي

          ِ                    هـاي فرهنگـي  ايـن دوره، در     انتشار گستردة آرا و نظريات متفكران جهاني دربارة خصـلت 
كار دشواري است كه پسامدرنيسم را  ،به هر روي. گذرد تر از بيست سال مي كمفقط ايران، 

. (Hart, 2004: 26)ها تقليل داد و ساده كـرد   اي از نظرگاه بتوان در سطح ديدگاه يا مجموعه
تواند قاطعانه ادعا كند كـه   ابداع منتقدان ادبي نبوده است، اما ادبيات ميپسامدرنيسم اگرچه 

رو،  از ايـن  (Connor, 2004: 62).هاي پسامدرنيسم بـوده اسـت    ترين آزمايشگاه يكي از مهم
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. براي درك مفهوم پسامدرنيسم، در اولويت قـرار دارد  مدرن هاي مربوط به ادبيات پسا بحث
گمـان   بي را باره  اين مباحث در جامعة ما، هنوز جوان است و انتشار هر متن تحليلي در اين

  .بايد مغتنم شمرد
         ً                                                 هاي نسبتا  مفصل در اين زمينه به قلم منصوره تديني، با نـام   يكي از كتاب  ،     1388   در 

  و به همت نشر علم بـه زيـور طبـع آراسـته شـده      ايران داستاني ادبيات در پسامدرنيسم
توانسته است جايزة ادبي پـروين اعتصـامي را نيـز بـه خـود       ،اين كتاب همچنين. است

در  ،مـدرن  هاي مـرتبط بـا مبحـث ادبيـات پسـا      اختصاص دهد و در شمار معدود كتاب
ليـات،  بـه ك  ،فصـل اول  ؛كتـاب شـامل سـه فصـل اسـت     . مندان قرار گيرد اختيار عالقه

و شـامل  است مدرنيسم پرداخته  هاي پسا و تعريف اصطالح و مباني و ويژگي ،تاريخچه
مدرنيسم در ادبيـات،          ِ                 پردازان  مشهور دربارة پسا در فصل دوم، آراي نظريه. است صفحه 8
                                            ِ               نگاري نقل شـده اسـت و ايـن فصـل نيـز، بـدون احتسـاب          صورت خالصه و چكيده به
هايي  كه به معرفي جلوه ،، فصل سومدرنهايتصفحه است و  100، شامل شهاي نوشت پي

شـامل   ،پـردازد  مدرنيسم ادبي در چند داستان كوتاه و بلند ايرانـي مـي   هاي پسا از ويژگي
  . صفحه است 320

 گيري از مباحث صفحه، به نتيجه يازدهمؤلف در پايان كتاب، در فصل چهارم، در حدود 
نامـة فارسـي بـه انگليسـي و      واژهپايـان كتـاب، دو   در  همچنين،. شده پرداخته است مطرح

هـاي مناسـب بـراي                                                          ِ           انگليسي به فارسي درج شده است تا هرگونه ابهام در برابر  نهادن واژه
  .شودمدرن مرتفع  مربوط به ادبيات پساث             ِ     واژگان تخصصي  مباح

نامـة دكتـري نويسـنده در     پايانو در اصل، است صفحه تدوين شده  528اين كتاب در 
نامة  توان شاكلة پايان تة زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه عالمه طباطبايي بوده است و ميرش

  .تحصيلي را در آن تشخيص داد
  

  بررسي ساختار و شكل كتاب .2
چراكه  است؛متفاوت و پيچيده   مدرن ناميد، توان پسا كه چه اثري را مي پرسشپاسخ به اين 

 نداشـتن                       ً   سبك وجود ندارد و اساسـا    ةمثاب بهمعيار مسلم و مشخصي براي تعريف اين واژه 
مدرن  تعاريف محدودي از رمان پسا ،رو ايناز . قطعيت و يقين، از خصوصيات بارز آن است

رمان پسامدرن رمـاني اسـت كـه از نظـر      ،مثال رايب ؛)131: 1390بيات، (توان ارائه كرد  مي
 و كنـد  طـي نمـي  را و خط سير مشخصـي  است وا از رمان مدرن فاصله گرفته قالب و محت
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از سـوي  . كنـد  با پايان مبهم و تركيب پيچيدة زماني، خواننده را دچار سردرگمي مي ،اغلب
را بـراي   هزمينبلكه  ؛كند     ِ       ِِ                بيني  مفهومي   مشخصي ارائه نمي مبناي رمان پسامدرن، جهان ،ديگر
شايد بـه همـين    .(Singh, 2011: 55)سازد  ها فراهم مي رداشتها و ب خوانش گوناگونانواع 
بايـد بسـيار    ،متفكر براي تحقيق و پژوهش در زمينة پسامدرنيسم گاناست كه نويسند علت

  .دند و اثر خود را پيش ببرنمحتاط و آگاهانه گام بردار
كتاب گوناگون هاي  با فصلبايد آن است كه نام دروازة ورود به ساختار هر كتابي 

 ،كـه عنـوان ايـن كتـاب     حـال آن ). 129: 1392حسـيني،  (داشته باشد  ي معنادارارتباط
كه مؤلـف در فصـل سـوم، كـه      با توجه به اين. كند تاحدودي مخاطب را سردرگم مي

منزلـة   بخش اصلي كتاب است، فقط به بررسي دوازده داستان كوتاه و بلند ايرانـي بـه  
پسامدرنيسم در ادبيات «                         ِ اني پرداخته است، اطالق نام  پسامدرن اير  هايي از داستان نمونه

هـاي   چراكـه نمونـه  ؛ كند بر اين كتاب، خارج از عرف و قاعده جلوه مي» داستاني ايران
 از .اسـت شده                              ِ                                     بسيار اندكي از ادبيات داستاني  معاصر ايران در اين كتاب نقد و بررسي 

مـدرن در ذات خـود    پسـا داستان، واجـد تمـامي خصـال     دوازده اين همة گذشته، اين
توانـد مـا را بـه ايـن سـو       آيد، مي اند و برداشتي كه از محتواي كتاب به عمل مي نبوده

مدرن در  هايي از خصوصيات پسا بررسي جلوه«توانست  راهنمايي كند كه نام كتاب مي
 در هـر صـورت، نـام كتـاب بـا محتـواي آن      . باشد» چند داستان برگزيدة معاصر ايران

  .داردن تناسب كلي
نامتناسـب جلـوه    ،ديگر هاي كتاب در مقايسه با يك از اين گذشته، تعداد صفحات فصل

كـه   جـايي  آناز «. انـد  صـفحه  11و  20، 300، 100، 8به ترتيب شـامل   ،ها اين فصل. كند مي
، )190: 1374هـومن،  (» آيد شمار مي بههاي منطقي تأليف      ِ                    بندي  مناسب، يكي از ويژگي طبقه
هاي علمي و نقـد   تري براي تشريح مؤلفه بندي متناسب انتظار داشت كه بايد تقسيمتوان  مي

تـري   سـوي تعـادل بـيش        ِ                      بندي  كتاب از حيث كم ي، بـه  گرفت تا فصل آثار ادبي صورت مي
  .يافت گرايش مي
ــه   عــالوه ــان  بررســي نظري ــن، مؤلــف در فصــل دوم، در پاي ــر اي هــاي هريــك از                                   ِ                           ب

هايي قرار داده است كه گاه بسيار مفصـل   نوشت رنيسم، پيمد        ِ         پردازان  شاخص پسا نظريه
متفاوت هاي                           ِِ     ها يا به كلي بايد از ميان   قسمت نوشت                 ً   درحالي كه ترجيحا  پي ؛اند و طوالني

كـه بـه آخـر     شد يا ايـن  اطالعات به درون متن منتقل ميهمة و  شد هر فصل حذف مي
حـال حاضـر، خوانـدن     در. دشـ   مـي صورت مختصـرتر ارائـه    يافت و به فصل انتقال مي
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صورت  بهتر  خواندن كتاب مستقل ديگري است و بيش ةمثاب بههاي اين كتاب،  نوشت پي
تري داشته كه در جـاي   هاي بيش كند كه چه مقدار حرف اظهار دانش نويسنده جلوه مي

تـر بـه آن مراجعـه     دهد كه براي اطالع بيش و ما را به منابعي ارجاع مي است خود نزده
هـايي داشـته اسـت و     درحالي كه خود از اين منابع، درون متن اصلي كتاب نقل قول؛ كنيم

امـا بـا    ،تـر  اي متمركـز  گونـه  اي گـذرا، بـه   رفت كه از همان منابع، به جاي اشاره انتظار مي
ارچوب همحدوديت در چ«زيرا ايجاد  شد؛ ميتر، مطالبي نقل  اي محدودتر و مشخص دامنه

» كنـد  ت، از ايجاد ضعف و نقص در كار پژوهش جلوگيري مـي     ِ                بيان  موضوعات و اطالعا
  ).172: 1378خاكي، (

از كلمات، بدون ضـرورت،   بسياريويژه در فصل دوم،  ، در متن كتاب و بههمچنين
هايي از نوشتة خـود   خواسته بر روي جنبه مؤلف ميگمان  بي ؛اند رنگ و برجسته شده پر

واژه  20، بيش از 78   ً         مثال  در صفحة ؛ افراط پوييده استاما در اين زمينه، راه ، كندتأكيد 
در . انـد كـه ضـرورت نداشـته اسـت       واژه برجسته شده 17، متجاوز از 82و در صفحة 

         ً        اند مجـددا  خـط    شده هايي كه با حروف برجسته ذكر بايد افزود كه زير نام كتاب ،جا اين
رقعـي كتـاب، كمـي                       ِ    صفحات، به نسـبت قطـع   اين   كه در نتيجه،است هم كشيده شده 

به جاي اين روش، قراردادن نام هر كتـاب  . شلوغ و براي خواندن، پرزحمت شده است
ارچوب بهتري بـراي ايـن منظـور    هتوانست چ مي ،بار ، آن هم براي نخستيندرون گيومه
  .فراهم سازد

از اشكاالتي كه به شكل ظاهري كتاب وارد است، فقدان نـام يـا چكيـدة نـام هـر      
 395 صـورت تصـادفي صـفحة     بـه    ً     مثال  اگر ؛ استه صفحهبخش از هر فصل، در باالي 

و ايـن  (كتاب را بگشاييم، كه در بخش بررسي چند داستان معاصر فارسـي جـاي دارد   
، در بـاالي  )كنـد  داستان را بررسي مـي  12گيرد و  بر ميررا د هصفح 300بخش حدود 
؛ »پسامدرنيسـم در ادبيـات داسـتاني ايـران    : فصـل سـوم  «: خوانيم فقط مي ،اين صفحه

 اسـت           ِ                                       صفحة مطالب  اين بخش، نام داستاني كه درحال بررسـي   در سربايد درحالي كه 
تـا خواننـده در هـر قسـمت بتوانـد       ،»ميـرد  بررسي داستان اكبر نمي«   ً مثال  ؛ شد درج مي

ه خواننـد ؛ اسـت  شده                       ِ                               تشخيص دهد كه در اين بخش  كتاب كدام داستان ايراني بررسي 
بـا توجـه بـه    . شـود  دچار سردرگمي و ابهام مي ،هاي كتاب در هنگام مطالعة اين بخش

سـرمد و همكـاران،   (» عدم وجود ابهام از موارد مهم و بنيـادين تحقيـق اسـت   «كه  اين
توان وجود اين ابهام را از نقاط ضعف در شكل و ساختار كتاب تلقـي   ، مي)22: 1379
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كـه در ميـان   اسـت  بـوده  علـت  شايد به اين  ،افته استالبته اگر اين مهم انجام ني؛ كرد
 3 ،هـا  بعضـي از بخـش  .                                ـ                هاي متعدد فصل سوم، عدم تجـانس كم ي وجـود دارد     بخش

  . صفحه است 124صفحه و برخي 
شـده، در   بررسـي هاي                      ِِ                        هاي كم ي در حجم مطالب   مربوط به هريك از داستان اين تفاوت

ها به ترتيب  داستان ذيلدر جدول . است  به نمايش درآمده ذيلفصل سوم كتاب، در جدول 
آيد بر حسب  اند و در نموداري كه از پي مي هم ذكر شده درپي        ِِِ               قرارگيري    هريك در كتاب، 

  :اند مربوط به بررسي هر داستان، به دنبال هم قرار گرفتهت تعداد صفحا
  تعداد صفحات    نام نويسنده        نام داستان

  صفحه 67    پور منيرو رواني      ش كولي كنار آت .1
  صفحه 124   رضا براهني    اش آزاده خانم و نويسنده .2
  صفحه 8     كاظم تينا        مرگ بازيگر .3
  صفحه 10     كاظم تينا      چند مكان در هستي .4
  صفحه 4     كاظم تينا      اي رو به ويراني جاده .5
  صفحه 2     كاظم تينا      گذشت پيشامد كه مي .6
  صفحه 4     كاظم تينا      رقص مجسمه .7
  صفحه 30    سيروس شميسا        ميرد اكبر نمي .8
  صفحه 6    سيروس شميسا        بازگشت .9

  صفحه 34    سيروس شميسا   تاريخ سري بهادران فرس قديم .10
  صفحه 20    ابوتراب خسروي        پلكان .11
  صفحه 3    ابوتراب خسروي        حضور .12

هـا،   نقد و تحليـل داسـتان  و   در حجم بررسيكه  شود ميمشاهده  ذيلبر اساس نمودار 
                                 هاي كم ي را بايد ناشي از تفاوت در  گمان پديدارشدن اين تفاوت بي. داردنوجود دستي  يك

و مـالك   اما آشـكار نيسـت كـه معيـار     ،شده براي بررسي دانست انتخابهاي  حجم داستان
                 ِ       ون ادبيات داستاني  معاصر هاي گوناگ هايي از قالب براي انتخاب نمونه محترم كتاب نويسندة 

ايـن  . ايران، اعم از رمان يا داستان كوتاه يا داستان بسيار كوتاه، بر چـه اساسـي بـوده اسـت    
گرفته در      ِ     بندي  صورت اساس طبقه بر ،مطالب ةارائسردرگمي در انتخاب و عدم تجانس در 

  :شود ه ميتشخيص داد ذيلنمودار 
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 هاي ايراني هريك از داستان يمربوط به نقد و بررست صفحا                 نمودار تناسب كم ي 

هـاي   كه در بسياري از بخـش گرفت نبايد اين نكته را ناديده  ،در بررسي شكلي كتاب
درحالي كه مباحث ؛ صورت غيرضروري سفيد مانده است بهكتاب گاهي ادامة يك صفحه 

مطالـب   ،مباحـث قبلـي  و فقـط در ادامـة   اسـت  آن فصل يا عنوان اصلي آن عوض نشده 
هـا                              ِ                        از صفحاتي كه فقط در فصل سوم  كتاب، بيش از نيمي از آنبرخي . است آمدهديگري 

 261 ،229 ،223 ،215 ،213 ،207صـفحة  ند از ا هيچ ضرورتي سفيد مانده است عبارت بي
ايـن صـفحه نيـز فقـط     ( 335 ،331 ،313 ،281 ،)اين صفحه فقط چهار خط نوشـته دارد (

در اين صفحه هم فقـط چهـار خـط نوشـته مشـاهده      ( 406 ،371 ،)دارد چهار خط نوشته
كه فقـط   ،466يا صفحة ) اين صفحه فقط سه خط نوشته دارد( 433 ،415 ،413، )شود مي

سـبب   ،اين امر در كل كتاب. دليل سفيد مانده است بي ،پنج خط نوشته دارد و بقية صفحه
     ِ                               تداوم  تمركز خواننـده را در هنگـام   جهت افزايش يابد و  شده است كه تعداد صفحات بي
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  بررسي محتوايي .3
اسـت كـه    گونـاگوني ارزش هر كتاب يا منبع علمي ديگر، وابسته به گسترة مĤخذ و منـابع  

گزينـي و   شـيوة سـند   ،بر اين عالوه. ها استناد كرده است به آن شنويسنده براي اثبات نظريات
شـده، از معيارهـاي    اسـتخراج دهي و دقت علمي در نقل قول مطالب  شيوة ارجاع ،همچنين

جا، اين مباحث در  در اين. كند مهمي است كه ارزش و سنديت هر اثر پژوهشي را تعيين مي
  .شود ميبررسي در چند بخش،  ايران داستاني ادبيات در مدرنيسم پساكتاب 
  
  سندگزيني 1.3

نويسـندة كتـاب، رجـوع بـه منـابع گونـاگوني اسـت كـه دربـارة          هاي مهـم   يكي از تالش
كـه بـه بررسـي آراي     ،فصل دوم كتـاب . مدرنيسم به فارسي ترجمه يا تأليف شده است پسا

نظـران   صـاحب ، چنـد مقالـة انتشـاريافته از    اسـت         ِ                         پردازان  مشـهور اختصـاص يافتـه    نظريه
به زبان فارسي برگزيده اسـت  هاي ترجمه و منتشرشده  پسامدرنيسم يا مدرنيسم را از كتاب

مراجعة نويسندة كتاب بـه  . نگاري كرده است صورت مستقل چكيده بهها را جداگانه و  و آن
اي  شـيوه  هـا،                          ِ                                اگرچه ضروري است، اما روش  انتخاب مطالب و سـندگزيني از آن  ،اين منابع

هـر                                                  براي بحث دربارة هريك از مباحث علمي، مرج ح است كه. غيرعلمي و نامعمول است
پرداز، با مراجعـه بـه    و در رد يا قبول آراي هر نظريه شود بررسيصورت مستقل  بهموضوع 

روش . كشـيده شـود  چـالش  به صورت سنجشي، آن نظريات بررسي يا  بهو  گوناگونمنابع 
هرچنــد كــه مقــاالت معتبــري هــم باشــند، روشــي علمــي و ، كــردن چنــد مقالــه چكيــده
  .جوگرانه نيستو جست

هاي گوناگون  كه براي شناخت جلوه شودبايد ذكر  ،تر اين نكته ريح بيشدر تش ،درواقع
كـردن نظريـات    چكيـده          ً كند، صرفا   چه ضروري و مهم جلوه مي آن ،پسامدرنيسم در ادبيات

بلكـه هريـك از    ؛هـاي پراكنـدة آنـان نيسـت     ايهاب حسن يا ديويد الج و ديگران در مقاله
شناسي و وجودشناسـي                                                     ِِ      مباحث مربوط به ادبيات عصر پسامدرن، مثل تمايز فلسفي   معرفت

مرج در اين ادبيات يا مباحث مربـوط   و هرجدر مدرنيسم و پسامدرنيسم يا ظهور آشفتگي و 
هـاي پـيش از خـود،     هاي پسامدرن با داستان پردازي و تمايزهاي آن در داستان به شخصيت

هاي چندگانه و مباحـث               ِ                          ها، عدم تعي ن  جنسيت، عدم قطعيت يا فرجام ن فراروايتريخت  فرو
صـورت مشـخص و در زيـر عنـواني مسـتقل، بـا اسـتناد بـه          بهديگري از اين دست، بايد 

چنين  ،در وضعيت كنوني. دشوبررسي  ،پردازان برجستة معاصر نظريههاي  ها و گفته پژوهش
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 ؛اسـت  ديگـر قـرار گرفتـه    ان برخي بزرگان در كنار يكاز سخن  كند كه نكاتي كلي جلوه مي
  ).33: 1371دالور، (» گويي اجتناب كرد كند كه از كلي درحالي كه ذات پژوهش ايجاب مي«

هاي گونـاگون، مطـالبي از چكيـدة مقالـه يـا       در مباحث فصل دوم اين كتاب، در بخش
جه، بـه جـاي طـرح و    نظران ارائه شده است و درنتي صاحباين  مقاالت معروف هريك از

هاي پسامدرنيسم در ادبيات، مباحـث گونـاگوني كـه                    ِِ                بررسي نكات اصلي   مربوط به شالوده
شايان ذكـر اسـت   . است شدهاند ارائه  پسامدرنيسم اظهار كرده ةهريك از اين منتقدان دربار

حسن،          و ، ايهاب  كه در اين فصل، مقاالتي در پيوند با برايان مك هيل، بري لوئيس، پتريشيا
ديويد الج، ژان بودريار، ژان فرانسوا ليوتار، ليندا هاچن، فردريك جيمسن، ديويد هاروي و 

. اسـت  شدهصورت مجزا نقل  بهها در هر بخش،  و چكيدة آن شده استجان بارت مطالعه 
پردازان پسامدرنيسم قرار دارند،  ترديدي نيست كه اسامي يادشده در زمرة مشهورترين نظريه

كه چرا نويسنده فقط به آراي  است شناسي علمي، هيچ توضيحي داده نشده ر روشاما از نظ
 محـدود   چـه رجحـاني در ايـن مراجعـة    از ديـدگاه وي،  و است اين يازده تن رجوع كرده 

هـاي   به ديدگاه  كه آيا نويسندة كتاباست توضيحي ارائه نشده  ،درواقع. نظر بوده است  مد
هـا را از   كه فقط همـين نـام   دسترسي نداشته است يا ايننظران ديگر در اين عرصه  صاحب

هاي  ديدگاهبه توان  مي ،در اين عرصه. شده به فارسي برگزيده است ترجمه بكتميان معدود 
جنسون، يورگن هابرماس، آلوين تافلر، چـارلز  . آنتوني اف كرد؛پردازان نيز توجه  اين نظريه

ارولد لواين، لزلي فيدلر، سـوزان سـانتاگ،   جنكس، روالن بارت، اروينگ هاو، جان كيج، ه
دربـارة پايـان    هـا  آنهريـك از  . چـارلز رايـت ميلـز    و ويليام باروز، ريچارد باكمينسـترفولر 

بـه   1960مدرنيسم يا آغاز پسامدرنيسم و تحوالت اجتماعي، هنري و ادبي قـرن بيسـتم از   
  .اند كه درخور تأمل است بعد، نظرياتي ابراز كرده

  
  بر مباحث مشخص علمي داشتننتمركز 2.3

كند كه نظريـات   بايد تأكيد كرد كه در چنين پژوهشي، روش علمي ايجاب مي ،بر اين افزون
مستقل بر روي هر موضوع تمركز  پژوهشيارچوب هپردازان، فقط در چ هريك از اين نظريه

                              ِ           چـون عـدم قطعيـت، پراكنـدگي، فقـدان        يعني اين پژوهش، وقتي دربارة مطـالبي هـم   ؛يابد
پـردازي، اخـتالالت    داري بر ادبيات، شخصيت روايت، جنسيت، تأثير مناسبات سرمايه  كالن

                                         ِ                    كند، بايد به آرا و نظريات مشابه يا متناقض  اين صـاحب نظـران    زباني و بينامتنيت بحث مي
زده و كلي  ابدرحالي كه كتاب حاضر، فقط كاتالوگي شت ؛درخصوص هر عنوان رجوع كند
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در بررسـي مقـوالت    ،درواقـع . پردازان تهيه كرده است از مجموع آراي هريك از اين نظريه
صورتي  به           ً ؛ بلكه صرفا  است كار گرفته نشده علمي به اي متدلوژيمدرن  مطرح در ادبيات پسا

  .است شدهنگاري نقل  برداري و چكيده افراد نامدار، به شكل خالصه برخيپراكنده، نظريات 
هايي مستند از خود كتاب اسـتخراج و ذكـر    بهتر است نمونه ،براي تشريح اين موضوع

انسـجام و   عـدم پديـدة   هـاي مشـخص ادبيـات پسـامدرن،     مايـه     ً           ـ  مثال  در بررسي ب ن   شود؛
، سـپس در مقالـة   )40: 1388تـديني،  ( شـده اسـت  ناپذيري، در مقالة مك هيل، مطرح  نظم

 .)102: همان(است ي و عدم مركزيت بررسي شده ايهاب حسن نيز عدم قطعيت و پراكندگ
 ،109: همـان ( در چكيدة مقالة ديويد الج نيز عدم انسجام و فقدان قاعده اظهار شده اسـت  

: همـان (گسيختگي مطـرح شـده اسـت       در چكيدة مقالة بري لوييس هم پديدة ازهم). 113
در  ه استدارند كه جايز بودديگر اشتراكات يا اختالفاتي  با يك ،هريك از اين مباحث). 63

                ِِ                بايسـت كـار پژوهشـي   مشـخص و      يعنـي مـي   شـوند؛           ً         ديگر مستقال  بررسـي   مقايسه با يك
                       ِ         گرفـت و در جريـان ايـن كـار       اي روي هريـك از موضـوعات صـورت مـي     نگرانـه  جزئي

در نتيجة فقدان . شد           ً                       نظر، مستقال  مطرح و با هم مقايسه مي تخصصي، نظريات افراد صاحب
سوي تكـرار كشـيده    بهاسي علمي، گاهي نيز برخي مباحث در اين پژوهشنامه شن اين روش
مطالب مربوط به فراداستان از ديدگاه بودريار، در چكيدة مقالة او در  ،مثال ؛ برايشده است

 131در چكيدة مقالة ليندا هاچن در صفحة  ،و همين موضوعاست مطرح شده  123صفحة 
                           اي از پتريشـيا و  دربـارة    مين مبحـث در چكيـدة مقالـه   درحالي كه ه ؛خورد نيز به چشم مي

  .   ً              قبال  عنوان شده بود) 86صفحة (بينامتنيت در فراداستان 
خواهد بداند، چكيدة  چه خوانندة چنين كتابي از مباحث نظري مقولة پسامدرنيسم مي آن

 بلكه بررسي مستقل و پژوهشگرانة هريك از مقوالت ؛نظريات چند منتقد و فيلسوف نيست
ضرورت وجـود چنـين رويكـردي در    . مدرنيستي است مرتبط با پسامدرنيسم و ادبيات پسا

مندي عالمانه باشد و فقـدان آن در كتـاب حاضـر،     حاوي روشتواند  ميگمان  پژوهش، بي
  .تاحدودي از خصلت علمي آن كاسته است

  
  ها خطاهاي مربوط به نقل قول 3.3

    ِ                                                    منـدي  تحقيـق، نويسـندة كتـاب بـا سـردرگمي، گـاهي         به علت همـين آشـفتگي در روش  
هم ذكر كرده است كه مشخصة علمي  درپيشمار از يك منبع را  درپي و بي هاي پي قول  نقل
قول از منابع متعـدد و مقايسـة     نقلدهد براي  كاهد و نشان مي بودن اين كتاب را مي مستندو 
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تـالش  هـا،   ز حاصـل ايـن مقايسـه   ديگر و استنتاج نظريه يا ديـدگاهي جديـد ا   ها با يك آن
هايي، از نظريات چند         ً             و اساسا  چنين گردآورياست صورت نگرفته جوگرانة كافي و جست

  .هاي مطبوعاتي است اي شبيه به نگارش مقاله ها، شيوه مشهور و كنار هم قراردادن آنلف ؤم
ـ مندي علمي، بايد ذكر كرد كـه در   مثال و براي توضيح فقدان روش براي كيـدة  چ ةارائ

  ايـران  داستاني ادبيات در پسامدرنيسمنظر، نويسندة  صاحب             ِ اين نويسندگان   يكي از مقاالت
. كنـد  اسـتفاده مـي  ) شمارة صفحه/ همان(نوزده بار در ارجاع به همان منبع اوليه، از عبارت 

اي  عنوان نگاهي به ساير مقاالت مك هيل، چكيدة مقاله ذيلدر  ،46براي نمونه، در صفحة 
 ادبيـات از » تخيلـي و سـيبرپانك   ـ  داسـتان پسامدرنيسـتي، داسـتاني علمـي    «با عنوان  اواز 

در سـطر سـوم ايـن بخـش،     . ، تدوين و ترجمة پيـام يزدانجـو نقـل شـده اسـت     پسامدرن
پس ). 89 -  67يزدانجو، ادبيات پست مدرن، ( :است دهي به اين شكل صورت گرفته ارجاع
هـاي   قـول از بخـش    نقـل در ) 53تـا   47طي صـفحات  (               ِ      دهي، نوزده بار  پياپي ارجاعاز اين 

 آن، شمارة صفحة مربوط درج شده درپي، و »همان«: همين منبع، ذكر شده است ديگري از
       ً                                        هم صرفا  به يك منبع، ويژگي عالمانة اين پژوهش را  آنگانة مكرر،  اين مراجعة نوزده. است

  .كند تاحدي نقض مي
كه وقتي منبع  چنان  است؛ نويسنده را هم سردرگم كردهدهي گاهي خود  ارجاعگونه  اين

. كنـد  اسـتفاده مـي  ) همـان (هم از عبارت  چنان به اشتباه، باز شود، او هم نقل قول عوض مي
شـكني در چكيـدة مقالـة     ارچوبهو در مبحث فراداستان و چ 81در صفحة  ،نمونة بارز آن

  : نويسد يم نويسندهدر اين صفحه، .                         پتريشيا و  صورت گرفته است
ارچوب را در آن مشاهده كرد، رمـان  هتوان نقض چ نمونة بسيار بارز خوب ديگري كه مي

           ِ                      هاي آغازين  داستان، دختـر كـولي   پور است كه در همان بخش منيرو رواني آتش كنار كولي
شورد و  پناه، درمانده شده و بر ضد نويسندة خود مي خسته و بيزار از زندگي و زخمي و بي

كند به هر ترتيبي او را راضي كند كه  از داستان بيرون برود، اما نويسنده سعي ميخواهد  مي
  ).43 :آتش كنار كولي، پور رواني(در داستان بماند و باقي داستان را ادامه دهد 

كند و شمارة صفحة مربوط  ، دو بار ديگر به همان داستان استناد مي81سپس در صفحة 
بار ديگـر بـه نظريـات     يك ه    ِ             كتاب  حاضر، نويسند 82صفحة  اما وقتي كه بعد از ،دهد را مي

اي كه آن را خالصـه                    ِ                 دهي، به جاي نشاني  اصلي، يعني مقاله ارجاعگردد، در                 پتريشيا و  بازمي
بار پيـاپي                                              ، در چهار نقل قول متفاوت از پتريشيا و ، چهار83و  82كرده است، در صفحات 

جاي منبع جديد، يعني كتاب بعدي كه از آن  يعني به ؛)همان و شمارة صفحه(نوشته است 
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يعني بـه كتـاب    است؛                                 ً        ، به اشتباه به همان كتابي كه قبال  ذكر شدهاست نقل قول آورده شده
  .ارجاع داده است ،پور منيرو رواني
بـه يكـي از    ،84در ادامة همـين مبحـث در صـفحة      كتاب،  اي ديگر، نويسندة در نمونه

ارجاعي ) 180تا  3 صفحة دانشور، شهري چون بهشت(ورت ص بههاي سيمين دانشور  رمان
 ،88و  87كه از منبع ديگري نقل قول شده باشد، در صفحات  آن بيولي در ادامه،  ،است داده

 هاي اين صـفحات، دو بـار ديگـر    ولي در نقل قولاست،                       هاي پتريشيا و  بازگشته  به ديدگاه
اشتباه بـه رمـان سـيمين دانشـور     به ني يع ؛)همان و شمارة صفحه: (چنين ارجاع داده است

كتاب بايد اين بوده باشد كه دوباره بـه مقالـة    درحالي كه منظور نويسندةاست؛ ارجاع داده 
سبب  ،اين سردرگمي و اغتشاش. استكرده ، رجوع است كه آن را خالصه كرده ، و پتريشيا 

ند با اطمينان كافي بـه  ند، نتوانكن ديگري كه به اين كتاب مراجعه مي انشود كه پژوهشگر مي
  .دنها در پژوهش خود استفاده كن د يا با اطمينان از اين نقل قولنهاي آن بنگر نقل قول

  
  فقدان پيشينة تحقيق در بخش اصلي كتاب 4.3

آيد، دوازده داستان ايراني بررسـي   شمار مي بهترين بخش آن  در فصل سوم كتاب، كه اصلي
شـمار   بـه رسد، پيشينة تحقيق  نظر مي بهيزي كه غايب ترين چ در اين فصل، مهم. ه استشد
            ِ                                                       پيشينة تحقيق  مناسب و اشراف بر آن، يك كار پژوهشي مناسـب را ايجـاد   « ،درواقع. آيد مي
نويسـندة كتـاب پـس از فقـط دو صـفحه بحـث دربـارة        ). 10: 1358پـور،   آريان(» كند مي

باره و بدون واردشدن  ايننده در هايي پراك مدرن در ايران و نقل قول نويسندگان مدرن و پسا
هاي پسامدرنيسم در ادبيات ايران، فقط به  به اصل تحقيق دربارة چگونگي پديدارشدن جلوه

كـه در فصـل    ،زند و برخي خصوصيات پسامدرنيسـم  نقد تعداد معدودي داستان دست مي
جـو  و در آن متـون جسـت  را پـردازان گـرد آورده اسـت،     از نظريه برخيهاي  نوشته ازدوم 
هاي غربي  ها از شيوه پذيري اي تأثير پاره يافتن ،استچه در اين بخش انجام يافته  آن. كند مي
نويسندة كتاب معلوم نكرده است . نويسي معاصر، در آثار نويسندگان ايراني است داستاندر 

انـي  آيا نويسندگان اير ،همچنين. توان سبك دانست يا نه پسامدرنيسم را مي ،در ايرانكه آيا 
هـا را دگرگـون سـاخته و تكامـل      كـه آن  انـد يـا آن   هاي غربي تقليـد كـرده       ً         صرفا  از تكنيك

رود، آيا                        ِ        ِ                      وقتي از ادبيات داستاني  پسامدرن  ايراني سخن به ميان مي ،بر اين افزوناند؟  بخشيده
در صفحة  ،تواند تكليف داستان پيشامدرن ايران را فقط در يك پاراگراف نويسندة كتاب مي

درحالي كـه در   ؛انسجام علمي پديد آورده است فقدانروشن كند؟ اين نقصان، نوعي  178
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 گيردصورت منسجم در اختيار خواننده قرار  بههاي مهم  پژوهشي مناسب، بايد يافته هايكار
). Skipper, 2011: 9(» نتايج برجسته و قابل بحثي بـه او ارائـه كـرد   «و ) 82: 1378هومن، (

  .گذارد ري، كار استدراك اين فصل را ناتمام ميگي فقدان اين نتيجه
  
  دهي تناقض در شيوة ارجاع 5.3

بررسي است، تنـاقض و  حائز  ايران داستاني ادبيات در پسامدرنيسمآخرين مبحثي كه در نقد 
اسـتفاده كـرده    MLAنويسـنده گـاهي از روش   . دهي اسـت  دستي در شيوة ارجاع يكفقدان 
و در انتهـاي مطلـب فقـط شـمارة     است از نويسنده يا اثرش نام برده  ،يعني درون متن؛ است

دكتر تسليمي از گلشيري، «: نويسد چنين مي 163و  162   ً         مثال  در صفحة ؛ صفحه را داده است
، »)305 -  218(كند  به عنوان نويسندگان پسامدرنيست ياد مي... پور، عباس معروفي و  يپارس

هـا،      ِِ        دهي   نقل قول گاهي در ارجاع. است     ً           عينا  رعايت نشده ،جاي تحقيق همهاما اين شيوه در 
، با استفاده از ايـن  97   ً         مثال  در صفحة است؛  نام نويسنده، نام كتاب و شمارة صفحه ذكر شده

جو،  يزدان: (اثر ايهاب حسن آمده است »سوي مفهوم پسامدرنيسم به«روش در ذكر منبع مقالة 
در ذكـر منبـع مقالـة رمـان      ،107در صـفحة   ،ديگر در جاي). 115 -  93ادبيات پست مدرن، 

پاينده، : (است دهي شده گونه ارجاع اينپردازد،  كه به نظريات ديويد الج مي ،پست مدرنيستي
مĤخـذ، ايـن    در فهرست منـابع و  ،523درحالي كه در صفحة ؛ )200 -  143 ،هاي رمان نظريه

از رئاليسـم تـا   : هاي رمان نظريه. نالج و ديگرا«: كتاب با شناسنامة ديگري معرفي شده است
. »1386چـاپ اول، تابسـتان   . انتشـارات نيلـوفر  : تهـران . ترجمة حسن پاينـده . پسامدرنيسم

بـه عبـارت    ؛حسين پاينده نويسندة كتاب مورد نظر نبوده و فقـط متـرجم آن اسـت    ،درواقع
كـه   اسـت  دهي درون متن كتاب، فقط نام مترجم مأخـذ قـرار گرفتـه    ارجاعدر روش  ديگر،
، در فهرسـت  شده استچنين كتابي از ايشان استناد به اگر هم . معمول است          ً   اي تقريبا  نا شيوه

هايي  ، نقل قول197و  196در صفحات  ،چنين هم. صورت جداگانه ذكر نشده است بهمنابع، 
درحالي كـه چنـين   ؛ ، درج شده است»پاينده، مدرنيسم و پسامدرنيسم در رمان«با ارجاع به 

 نداشـتن                                                          ً                ني نيز در فهرست منابع پايان كتاب وجود ندارد و اين احتماال  ناشـي از دقـت  عنوا
        ً                        دهي صـرفا  بـا نـام نويسـندة      در جاي ديگر، ارجاع. دهي بوده است ارجاعنويسنده در شيوة 

، در خالصة نظريات ديويد 148   ً         مثال  در صفحة ؛ كتاب و شمارة صفحه صورت گرفته است
و در ) نقل به مضمون و تلخيص ،144 -  122پاول (: است هي شدهد گونه ارجاع اينهاروي، 
ذكر شده                                        ِ                  هاي نويسندگان ايراني، نام نويسنده، نام  كتاب و شمارة صفحه دهي به كتاب ارجاع
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نقل  385 نقد ادبيشميسا، (: 101دكتر شميسا در صفحة  ادبي نقددهي به  مثل ارجاعاست؛ 
دهـي رعايـت نشـده     در ارجـاع  يدست و ثـابت  يك ةشيو در كل كتاب،درواقع ). به مضمون

نـام  «: باشـد  APAتوانسـت بـه روش    دهـي مـي                   ِ      آيد كه شيوة مرجح  ارجاع نظر مي به .است
دهـي بـا    ترجيح داشـت كـه ارجـاع    ،يا در هر صورت» شمارة صفحه: نويسنده، سال انتشار

  .دست و مشابه در كل كتاب انجام پذيرد اي يك شيوه
  
  هاي پايان كتاب كاستي 6.3
. ، فقـدان نمايـة موضـوعي اسـت    ايران داستاني ادبيات در پسامدرنيسم  نكته دربارة ترين مهم

آكادميـك   يمنبعـ  منزلة از آن به خواهند مي چنين كتابي بدون نماية موضوعي براي كساني كه
بر اين، نويسندة كتاب از منابع  افزون. نخواهد داشت   ً                      عمال  امكان استفادة چنداني استفاده كنند 

و اسـت  صورت مكمل نـام بـرده    به                                           ً خارجي در فهرست منابع و مĤخذ كتاب خويش، صرفا  
بـود   ميارجاعي به منابع خارجي نداده است و با اين وصف، شايد بهتر  در متن كتاب،    ًعمال 

  .كرد منتقل مي» تر معرفي چند منبع براي مطالعة بيش«كه نام اين منابع را نيز در انتها، به 
تـر در   براي اطالع بـيش «: ذكر شده است ،هاي مقالة اول از فصل دوم نوشت پي    ً   مثال  در

  :مراجعه كرد ذيلتوان به اصل آن در منبع  مورد اين مقاله مي
Mac Hale, Brian.Postmodernist Fiction. London: Routledge 1987. 

هيچ ارجاع مستقلي به منابع التيني نداده است و ذكر منـابع         ِ      در متن  كتاب، هولي نويسند
      ً                          تقريبا  جنبة رفع تكليف از مراجعه  ،بردن از چند فرهنگ و ديكشنري نام     ِ            التيني  آخر كتاب و 

ذكر بيست مـورد منبـع اينترنتـي از دانشـنامة      ،همچنين. به منابع معتبر انگليسي داشته است
چراكـه ايـن دانشـنامه، قابـل كاسـتن و       ؛نظر گرفت پژوهشي در ينقصانبايد پديا را  ويكي

البتـه شـيوة    ؛توان به آن اعتماد مطلق داشـت  هاي آكادميك، نمي افزودن است و در پژوهش
     ِ                                                                                  اصولي  استفاده از اين منبع بزرگ اطالعات، مراجعه به منـابع دسـت اولـي اسـت كـه ايـن       

  .كرده استرا ذكر  ها آن ،لهمقاو در ذيل هر كرده است دانشنامه مطالب خود را از آن نقل 
  

  گيري نتيجه .4
 ،كه برندة جايزة ادبي پروين اعتصامي نيز شده اسـت  ،ايران داستاني ادبيات در پسامدرنيسم
هاي محققان ايراني براي شناختن جامعة جهاني امروز و ادبيـات   بر تالش است گواه بارزي
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هـا بـه    و بريدن و چسباندن مطالـب آن اما تدوين چنين كتابي با استفاده از منابع فارسي  ،آن
اطالعات مـا از ادبيـات و هنـر    . آيد شمار نمي بهديگر، هيچ ابداع نويني در امر پژوهش  يك

هـاي اخيـر، فقـط     پسامدرن به علت فاصلة فرهنگي ما از جهان بسيار كم اسـت و در سـال  
ز ديربـاز  اما شناخت فرهنـگ جهـان ا   ،سينماي جهان در ايران تاحدودي معرفي شده است

ابوريحـان بيرونـي يـا     ماللهنـد  تحقيـق . اسـت  ضرورت مطرح بوده ةمثاب بهبراي ما ايرانيان 
                ِ                           هاي تالش پيشينيان  ما براي شناخت فرهنگ جهاني  ترين نمونه از كهن ناصرخسرو  سفرنامة

  .رود شمار مي به
فراخوانـده  گـو  و ديگر بـه گفـت   ها را با يك در جهان امروز، ارتباطات گسترده، فرهنگ

صـورت پسامدرنيسـم در جهـان     بـه    ً   مـثال     غالب و كلي، ياما نبايد بپنداريم كه صداي ،است
 ،عصـر كنـوني  . اند يا بايد جاي بگيرنـد  آن جاي گرفته وجود دارد و همگان در زير سيطرة 

توانند فرهنگ مستقل خود را بيافرينند  عصر احترام به تفرد است و هريك از اقوام و ملل مي
كار  بهدر جامعة خود  ،ها هاي آن را بدون نياز به درآميختن با ساير فرهنگ ريك از جلوهو ه
كردن چنين مسيري و آشنايي با ادب جهاني بايد باز شود تا مبادلة  طيها براي  دروازه. ببرند

اي صورت پذيرد و جامعة ما بـه انتخـاب شخصـي خـويش بـراي تعـالي              ِ       فرهنگي  شايسته
دلي چـون ايشـان    منصوره تديني و افراد پركوش و صاحب تالش. دفرهنگ خود دست ياب

بـدون  . شـود   نمـي اگر نباشد، دربارة اين مطالب هيچ بحثي برانگيخته و هيچ چالشـي برپـا   
افتـاد   قدر ايشان، صاحب اين قلم نيز به صرافت بحث دربارة اين موضوع نمي كوشش گران

بايـد تـالش    ،از اين حيث. است گرفته و از پرتو پژوهش تديني است كه اين مباحثه شكل
چون نگارندة اين سطور، سنگي بـه دريـا    اي هم گزيده مند ايشان را ستود و اگر عزلت ارزش

نشـينان نيـز، دريـا را     دريا باشـد و سـاحل   هاي بزرگ                   ِ    تواند مدعي انگيختن  موج اندازد، نمي
  .كنيم فروتني سر خم ميدر برابر اين دريا با  ،رو ايناز . ستايند چنان باصالبت مي هم
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