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چکیده
پسامدرنیسم ،درمقام آخرین رویکرد جریانی که در صدد امحاای «ساژ ه»( )1برآماده ا سا ا انساا
باوری اسا که ا یکسژ با فمی یسم یا ج بش محژر در ت اقض قرار میگیارد .فمی یسام ا م ظار
تاریخی تحقق هژیا نانه را در تقابل با هژیا مردانه تعریف میک د و ا این جها وابسته به اقتاداری
میشژد که در «سژ ه» و ابقای آ مژجژدیا یافته اسا ،پس میکژشد سژ ه مذکر را به سژ ه مژنا
تغییر دهد .اما ا سژی دیگر پسامدرنیسم ،در عین ت اقض با فمی یسم ،به سبب اعالم مرگ ساژ ه ،باه
تفکر محژر کمک میک د تا نه ت ها ا اقتدار مردانه خالص شژد بلکه اسباب ماژررتری بارای ادراک
خژد پیدا ک د .این دوگانگی ،درجامعهای مان د ایرا کاه می اه تااریخی متفااوتی ا غارب را آ ماژده
نمژدهایی در عرصههای مختلف ا جمله ادبیات داستانی دارد که الزاماً قری ه یا همراساتا باا نمژدهاای
نظیر آ در جامعه غربی نیسا .هدف مقاله حاضر بررسای نظاری ایان تفااوت اساا و جهاا تاییاد،
شژاهدی نیز ا آرار چ د نژیس ده ( )2ارائه میشژد.
واژگان کلیدی :پسامدرنیسم ،فمی یسم ،سژ ه ،داستا نژیسی نا  ،داستا پسامدر
 .1دانشیار گروه با و ادبیات انگلیسی ،دانشگاه گیال
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 -1مقدمه

در عرصه تفکر معاصر غرب ،فمی یسم( )3و پسامدرنیسم ا جریا های انتقادی عصر ما به شامار
میآی د .هر دو رویکرد در مبار ه علیه کال روایاهای دوره روش گری و تجددگرایی دریافت اد
که در مژاردی همدل و هم رایاند ،هرچ د تفاوتها ،تقابلها و گاه تضادهایی میا آنهاا دیاده
میشژد که ا جهاتی پیژندشا را بسیار دشژار میک د.
نه فمی یسم و نه پسامدرنیسم مفاهیم /مقژالت تژصیفی صرف نیست د بلکه اندیشههاایی
انتقادی و ار شگذارانهاند و به این اعتبار نسبا به همه جریا های پیرامژ خاژد حساسا د.
در تببین مفهژم «سژ ه» پسامدر گروهی ا صاحب نظرا به سه ناژ انهادام یاا مارگ اشااره
دارند .این دریافا ،ا جمله ،در بیا متفکر فمی یستی به نام جاین فلکاس،)2012: 621-643( 1
به قرار یر اسا:
نخسا «مرگ سژ ه( )4انسانی» :پسامدرنیساها آر و دارند همه انژا ادراکاات اات باوراناه
ما ا انسا و طبیعا را نابژد ک د ،چ ین اسا که انسا را نه مژجژدی نژم ال( )5میدان د کاه
بالذات خژد را نمایا ک د و نه ترانساندانتال( )6که آگاهی ا آ مشروط به لحاظ کرد ع اصار
ماتقدم یا پیشی ی باشد ،بلکه او را یک «ساخته بانی» به شمار میآورناد« :انساا  ،تاا اباد در
تارنمایی ا معانی خیالی گرفتار اسا ،گرفتار در نجیره داللاهایی که در آ ساژ ه جاز یاک
نقش در با نیسا» ( .)ibid:629دوم «مرگ تاریخ» :پسامدرنیساها معتقدند ایان ایاده کاه
تاریخ وجژد دارد و اهدافی بر آ مترتب اسا پیش شرط یا تژجیه آ داستا خیالی اسا کاه
انسا در مژرد خژد وجها پیرامژنش ساخته اسا .چ ین ایادهای متضامن مفهاژم پیشارفا
اسا که جزء بسیار مهمی ا داساتا انساا باه شامار مایرود و باه مفااهیم دیگاری چاژ
همگژنی ،تمامیا و هژیاا داللاا دارد .ساژم «مارگ متافیزیاک» :باه بااور پسامدرنیسااهاا
متافیزیک غربی دساکم ا ما افالطژ یر سیطره شبح «متافیزیک حضاژر» باژده اساا .باه
عم آنا «جستجژی حقیقا» که هدف نژعی و غایی فیلسژفا اسا آر وی اغلب آنها را پ هاا
میک د ،آر ویی که میخژاهد یک بار برای همیشه با محاصره جهاا در یاک نظاام تخیلای اماا
مطلق که نمایانگر یا مت اظر با «حقیقا یگانه» اساا و ا تااریخ و تغییار فارا مایگاذرد ،بار آ
مسلط شژد.

1 . Jane Flax
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این تصژیر واضح اما فشرده ا پسامدرنیسم که به مدد مفهژم مرگهای سهگانه فاراهم شاده
به ما امکا میدهد که متژجاه شاژیم چارا فمی یسااهاا ،همزماا باا آماژ ههاای کلیادی
پسامدرنیسم همسژ و ناهمسژ هست د :ا یکساژ فمی یسااهاا نمایتژان اد باه دساتاوردهای
پسامدرنیسم بی اعت ا باش د یرا فمی یسم جریانی برآمده ا مقتضیات مشخص تااریخی اساا
که با طیف گسترده تالشهای نا برای برو رفاا ا سایطره ماردا و احقااح حقاژح خاژد
مرتبط اسا ،پس نه ت ها نمیتژاند به سایر جریانات تاریخی همچاژ پسامدرنیسام بای اعت اا
باشد بلکه برای بقا و تعالی خژد نیا م د مکالمه با آنهاسا؛ ا سژی دیگر فمی یسااهاا راهای
ندارند جز آنکه به گستردهترین و رفترین وجه باه دنباال محقاق سااختن مژجژدیاا ناناه
باش د یرا در غیر این صژرت علا وجژدی خژد را انکار کردهاند .ب ابراین سژ ه نانه برای آناا
اصل قرار میگیرد و به این اعتبار نمیتژان د مرگ سژ ه را باور ک اد .ب اابراین صارفاً ناژعی ا
محاژر قرائاا مایک اد-
خژانش -که مبانی و آرما های پسامدرنیسم را ا روایاا جریاا
امکا خژاهد داشا به ت اقض یا پارادوکس مژجژد میا این جریاا و تفکار پساامدر پاساخ
دهد؛ یرا چ ین خژانشی بیشترین ظرفیا گفتگژ میا این دو جریا فکری را پدیاد مایآورد
محاژر باا
که خژد بهترین شیژه مژاجهه با این ت اقض اسا .روایا حاصل ا گفتگژی جریا
پسامدرنیسم ،دقیقاً به سبب روایا بژدنش ،تأویالپاذیر اساا و ا ایان رو وجاژه متفااوتی دارد.
تژجه به این وجژه ،ا جمله در ساحا مرگهای ساهگاناه ،ناه ت هاا بارای فهام حجام و مسایر
ظرفیا رفتار فمی یساها نسبا به مژاضع پسامدرنیستی ضروری اسا ،بلکاه راه را بارای آنچاه
میتژا «نسبا پسامدرنیسم و فمی یسم در ایرا » نامید همژار میک د .در ع ژا بعادی تاالش
میک یم جلژههایی ا ظرفیا این روایا را با خژانی ک یم.
 -2بدیلهای فمینیسم برای مرگهای سهگانه پسامدرنیسم

فمی یسم برای «مرگ سژ ه انسانی» بدیلی دارد که میتژا آ را «را دایی ا ساژ ه مرداناه
تعقل» نامید .در حالی که پسامدرنیسم «انسا » یا سژ ه بالم ا س ا نظری و عملای تعقال را
عاری ا قطعیا میک اد و در شابکهای ا کا شهاای تأویالپاذیر تااریخی ،فره گای ،باانی و
گفتمانی قرار میدهد ،فمی یساها ادعا میک د که «ج سیا» و فعالیاهای گژناگژ مرتبط باا
آ ا شالژدهایترین بافتارهایی اسا که باید سژ ه جها شمژل عقال را در آ وارد کارد .سا ا
فلسفی غرب رفساخاهای تجربه و آگاهی «خژد»( )7را واکااوی مایک اد و ایان کاار را جلاژه
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شاخصی ا تببین وضعیا بشر میداند ،اما در عین حال تفاوتهای ج سیا را معادوم مایک اد
چرا که این تفاوتها میتژان د به نژبه خژد گژنههایی ا تجربه و سژ هگی «خژد» را شاکل ده اد
که با فره گ مذکری که آشکار و پ ها بر عقالنیا غربی سیطره دارد در تضاد افتد .بزرگتارین
فیلسژفا و متفکرا غربی مرد بژدهاند و هرچ د ظااهراً ا انساانی ساخن گفتاهاناد کاه ورای
ج سیا اسا او را بر بستر فره گ و تاریخی روایا کردهاند که نهایتاً مردانه اسا .ا افالطاژ
تا دکارت تا کانا و هگل فلسفه غرب هر بار به شیژهای ،مضمژنی بارای ساژ ه مرداناه تعقال،
سا کرده اسا.
بدیل فمی یسم برای «مرگ تاریخ» «برساختن روایا تاریخی» اسا .اگر سژ ه س ا فکاری
غرب غالباً سفیدا  ،صاحبا قدرت ،مسیحیا  ،و سرپرسا مذکر خانژار ،بژده اسا ،پس تااریخ
ربا و روایا شده هم نمیتژاند چیزی جز «تاریخ مذکر» باشد .عالوهبراین« ،فلسفههای تاریخ
که ا دورا روش گری سیطره داشتهاند روایا تاریخی را نژعاً به سما «وحدت»« ،همگاژنی»
و «خطی بژد » سژح دادهاند» ()Ducat, 2006: 507؛ و به تبع ،چ دگانگی ،ناهمگژنی و بااالتر
ا همه آه گ متغیر مانم دیهای گژناگژ -آنگژنه که تژسط گروههای متفاوت تجربه شاده-
معدوم شده اسا .فقط کافی اسا به یاد بیاوریم که «تا همین اواخر نا غربی نه تاریخ خاژد
را داشت د ،نه روایا خژد را ،تاریخ و روایتی که به عم آنا مغفژل مانده باژد و ب اا باه فار
باید مقژالت متفاوت ،دورهب دیها ،قاعدهم دیهاا و سااختارهای متفااوتی ا روایاا متعاارف
میداشا» (.)Cixous, 2010: 6
بدیل فمی یستی «مرگ متافیزیک»« ،شکاکیا فمی یساتی باه داعیاههاای عقال اساتعالیی
اسا» .اگر سژ ه عقل یک مژجژد فرا تاریخی و فرا بافتاری باشد ،فرآوردههاا و فعالیااهاای ایان
سژ ه نیز ا بافتاری استعالیی نشات میگیرند .در این صژرت سژ ه فلسافه باه نااگزیر باا عالئاق
دانشمداری که فعالیاهایش را مشخص میک د و جها میدهاد ،در نازا خژاهاد افتااد .بارای
فمی یساها در «ماتریس حقیقا و قادرت» فژکاژ ،م اسابات ج سایا ،و نیاز سااخا و بافاا
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و نمادین تفاوتهای ج سیا در میا اب ای بشر نقاش اساسای دارد
(.)Butler, 1999
آنچه گفته شد تأویلی ا اندیشه پسامدر تژسط فمی یسم اسا که بار مب اای ناژعی «رابطاه
گزی شی» شکل میگیرد ،ب ابراین بسته به ای که فمی یسااهاا ،چاه مجمژعاهای ا داعیاههاای
نظری را اتخاا ک د سرنژشا این جریا به شیژههای متفاوت رقم خژاهد خژرد .اصل ،فهم ایان

داستان پسامدرن فارسی و «سوژه» زنانه

نقد و نظریه ادبی /سال سوم ،دوره دوم ،پاییز و زمستان 9317

9

نکته اسا که تاریخ ،هرچ د پس ا وقژ مقدر مینماید اما باه ه گاام ،باا طیفای ا ضارورتهاا
مژاجه بژده که سرانجام یکی ا آنها انتخاب شده اسا .در نتیجاه هماژاره انتخاابی در کاار باژده
اسا و ا این پس هم در کار خژاهد بژد ،بی آنکه الزاماً ایان انتخااب باه گزی شای ارادی تژساط
عقل مذکر فرو کاستهشژد .ا اینرو همانطژر که لی دا الکژف 1تژجه کردهاسا ،نظریه فمی یساتی
در حال ا سر گذراند یک بحرا هژیا عمیق اسا و چ انچه هشیار نباشد بسا که نظریاههاای
پسا مدرنیستی نه ت ها ویژگیهای م حصر به فرد روایا فمی یستی را ا میاا بردارناد بلکاه هار
گژنه آرما رهایی بخش ج بش نا را نیز یر سئژال ببرند (.)Alcoff, 1992: 7-9
 -3فمینیسم و پسامدرنیسم در ایران

درچ د دهه اخیرفمی یسم و پسامدرنیسم ا جریا های مژرد بح در ایرا بژدهاسا .مطاابق
مقدمات نظری بح حاضر ،اگر سژ ه ،ب ا به تعریف ،نهایتاً هژیتی ماذکر داشاتهباشاد ، ،در
ادبیات معاصر به چه شیژهای میتژاند بیا نژعی تقابل اجتماعی -سیاسای باشادو و نژیسا ده/
شاعر به چه نحژ در مقام فعال سیاسی ظاهر میشژدو ا سژی دیگر اگر قرار باشاد تصاژیر
ندگی نا در ایرا  ،نانگی را سژ ه نژشتار خژد قرار ده د ،چگژناه داساتا هاای محاژر
میتژان د پسامدر به حساب آی دو
در تالش برای یافتن پاسخ این پرسشها ،میتژا باه ساژی دیگار قضایه اشااره کارد کاه
اشتراکهای پسامدرنیسم و فمی یسم اسا .برای نمژنه باید یادآور شاد کاه هار دو ،الگژهاایی
برای م اسبات غیر سلسله مراتبی عرضه میک د که شیژههای مسلط بر یساا جامعاه را باه
چالش میکش د .همچ انکه ایرنه دایمژند 2و لی کژیی بای 3مینژیس د :هر دو [پسامدرنیسام و
فمی یسم] بد را بهسا مژضع قدرت میبی د که ا طریق آ سژ هگی شکل مایگیارد .هار
دو به جای تمرکز بر قدرت برتر دولا متمرکز به عملکردهای محلی و مأنژس قدرت اشاره دارناد.
هر دو نقش اساسی گفتما را در بیا ظرفیا تژلید و ابقای قدرت قااهر پایش مایکشا د و بار
چالش مژجژد در گفتما های به حاشیه رانده یا به رسمیا نش اخته تاکیاد مایک اد تاا نحاژه
رفتار اومانیستی و تجربه نخبگا مذکر را نقد ک د (.)2013: 71

1 . Linda Alcoff
2 . Irene Diamond
3 . Lee Quinby
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به عالوه چ انچه این تژضیح نظری فژکژ کاه داناش برخاژردار ا یاک مشای حقیقاا اساا
( ،)Foucault, 1980باه ماژارد فمی یسااتی تعمایم یابااد ،اساباب م طقای ارتباااط فمی یسام بااا
پسامدرنیسم ایجاد میشژد یرا هر دو به جها برخژرداری ا مشی حقیقتی کاه هادفش رهاایی
انسا اسا به گژنهای غیر قابل انتظار در هم تافتهاند.
فژکژ با تاکید بر این نکته که حقیقا «هرگز بیارو ا دایاره قادرت نیساا ،و هرگاز فاقاد
قدرت نیسا» ( ،)ibid: 23شبکه پیچیدهای ا نظامهای بی ارشتهای را ترسیم مایک اد کاه ا
مسیر آ قدرت در عرصههای متعدد دورا مدر عمل مایک اد .ایان بی ارشاتهای باژد  ،باا
تعمیم انگارههایش ،به حژ ههای فکری گژناگژ تسری مییابد؛ ا ای جاساا کاه فمی یسام و
پسامدرنیسم در ارتباط با هم قرار میگیرند .ا سژی دیگر نظام قدرت ب اا باه تعریاف تعاار
آمیز اسا ،به این اعتبار هر ارتباط و اتحادی ،ت اقض و تعارضی را بر میانگیزد.
در ایرا برای بیا مژاجهه نا با جریا پسامدر ال م اسا که کمی به عقب باا گاردیم
و نقطه عطف رویارویی آنا با جها مدر را در نظر آوریم که به دوره مشروطه با میگردد .ا
این رو در ارتباط میا فره گ ادبی نا و تحژل اجتماعی تاریخ ایرا  ،اوایال ساده بیساتم
حائز اهمیا اسا .این ما  ،دورهای پر آشژب بژد که طی آ مشروطهطلبی ،ملیاخاژاهی
و استعمارستیزی هم ما جریا داشت د .مطبژعات نا ایرانی به صاژرت رو ناماه ،نشاریه،
ماه امه و در قالب شعر و داستا  ،به مسائل سیاسی ،اجتمااعی و اقتصاادی مایپرداخاا و
مخاطبانی ا میا نا فرهیخته داشا .نا فکژر برنامههایی برای اصاالحات داشات د کاه
سیاسا کاری مشخصی را دنبال میکرد .آنها جمعیاها و گروههای خاص خاژد را داشات د،
جلسات نانه ترتیب میدادند و ص دوحهایی برای به طرحهای ارتقای تحصیالت نا ایجااد
کرده بژدند .نا خژاستار حقژح برابر با مردا بژدناد و رویاای تغییارات ب یاادی را در سار
میپروراندند (ناهید .)39-36 :1361،در این برهه اسا که سژ ه ناناه مایکژشاد هژیاا خاژد را
نمایا سا د و در نتیجه ،آگاهانه یا نا آگاهانه با آ نهضا جهانی که در جها احقاح حقژح ناا
تالش میک د همسژ میشژد .اما بعدها که تفکر پسامدر اصل فروپاشی سژ ه را مطرح میک اد،
حیات اجتماعی نا پیشرو به خطر میافتد .نانسی هارتساک 1در ارتباط با روایا میشل فژکاژ ا
جریا پسامدر مینژیسد« :پسامدرنیسم فژکژ درسا مانی ا فروپاشی سژ ه ساخن مایگژیاد
که نا و دیگر گروههای حاشیهای برای نخستین بار در تااریخ خاژد را در جایگااه عامال تغییار
1 . Nancy Hartsock

داستان پسامدرن فارسی و «سوژه» زنانه

نقد و نظریه ادبی /سال سوم ،دوره دوم ،پاییز و زمستان 9317

11

میبی د» ( .)Hartsock, 2015: 163اگر سژ ه نانه دیگر صدایی نداشته باشد ،نمیتژا ا تااریخ
عصری سخن گفا که تژجه خاصی به تجربیات نا میک د .ا این م ظر اساا کاه بسایاری ا
پسامدرنیساها در نقد به عم خژدشا سیاسی شده تااریخ ،سیاساا و فره اگ ،پرساشهاای
مرتبط با ج سیا را ک ار میگذارند .اما میتژا ا جایگاه فرودسا و حاشیهای ناا یااد کارد و
آ را در پس می ه ع اصر فره گ مسلط تحلیل کرد .در عین حال در مژاقعی کاه کاانژ تژجاه
معطژف به نیروهایی میشژد که در مقابل ج سیا مژضع میگیرند میتژا روایتی را دنبال کارد
که در آ ج سیا و سژ هگی در یک راستا قرار میگیرند.
اگر ک شگرا تاریخی در مقام سژ ههایی تصژیر نشاژند کاه خاارز ا گفتماا مسالط هام
قدرت عمل دارند ،چگژنه امکا ایجاد تغییرات مژرر را خژاه د یافاو آیا حاشیه نشای ا های
وقا امکا رهایی ا حاشیه را خژاه د داشاو به این ترتیب مثالً در مژرد ایرا  ،فعالیااهاای
اجتماعی نا نباید صرفاً در ارتباط با شبکه قدرت مسلط س جیده شژد تا بتژا نقاش مثبتای
را که در تغییر گفتما مردانه داشته مشاهده کرد .این فعالیاها به ویژه ماانی کاه در عرصاه
ه ر و ا جمله در ه ر داستا نژیسی دیده میشژند تاریر قدرتم ادتری خژاه اد داشاا؛ یارا
رفتار ه ری در یک جریا تاریخی مسلط در عین حال امکانی برای مژاجهه باا قادرت مسالط
اسا .در ای جا به نکتهای اساسی اشاره میک یم که در پیشابرد بحا نقاش اساسای خژاهاد
داشا :نباید به این امر بیتژجه بژد که گفتما ناناه در ایارا اواخار قار ناژ دهم ،هرچ اد
حاصل مژاجهه عمژمی با حرکا نا در غرب بژد ،همزماا چاالشهاایی جادی باا مفااهیم
مدر داشا و مسیر ادراک متفاوتی ا گفتما حاکم بر تفکار غربای را پیماژد .ب اابراین ال م
اسا که مژرخا و همگام با آنا م تقدا ادبی ایرانی روشی را برای بررسی اتخااا ک اد کاه
همسژ با مقتضیات جامعه ایرانی باشد و در عژ پیگیری خطی جریا های متژالی مدرنیسام
و پسامدرنیسم ،آنگژنه که در جژاماع غربای پدیاد آماده ،مفهاژم ساژ ه را در بافتاار فره اگ
اجتماعی و سیاسی ایرا ببی د .ما برای تژجه به مسئله نا  ،ناچار نیستیم باه دوگاناه ساژ ه-
ابژه است اد ک یم؛ یرا سژ ه ایرانی سژ ه برآمده ا جامعه مدر غربی نیسا کاه ریشاههاایش
در دورا روشا گری و تعقاال دکااارتی باشااد و بااه ناچااار تجساام اماارو ی خااژد را در هژیااا
پسامدرنی ببی د که خژانش انتقادی ا مختصات جامعه مدر اسا .سژ ه ایرانای ،اقتادارش را
ا مجمژعه پیچیدهای میگیرد که تأویالپاذیر باه ساژ ه دکاارتی نیساا .ساژ ه دکاارتی در
انفکاک ا کل ساختار اندیشگی انسا ما قبل نژ ایی پدیدآمد ،انسانی که به عقل باور داشا
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اما آ را جلژهای ا معرفا بشری میدید که برآی د یک هژیا اعتقادی پیچیاده و گساترده
بژد و در آ نظام دوگانه متعارف -در همه ساحاهای وجاژدی (هساتی /نیساتی) ،فلسافی
(حقیقی /خیالی) ،م طقی (صدح /کذب) ،اخالقی (خیر /شر) ،و دیگار سااحاهاای ماژرر در
حیات فردی و اجتماعی انسا غربی -ه ژ تقابلی نشده باژد؛ یارا خادایی در عاالم وجاژد
حاضر و ناظر بژد که ورای همه این دوگانگیها اسباب وحدت شمرده میشاد .نظاام تقاابلی
برآمده ا غلبه عقل دکارتی ،در بیش ا چهار صد سالی که دورا مدر را در بار مایگیارد،
نه ت ها دوام یافا بلکه گستردهتر شاد تاا باه نقطاه اوز ،یاا باه بانبساا و انفجاار رساید.
پسامدرنیسم ،حاصل همین بنبسا و انفجار اسا.
جامعه ایرا  ،اگر به روایا تفکر معاصر غربی سخن بگژییم ،جامعهای التقاطی اسا چارا
که ما دورا نژ ایی به مع ای غربی آ نداشتیم ،ب ابراین هرگاز باا نظاام الهای و اعتقاادات
دی ی ودا نگفتیم .هرچ د مژاجهاه ایرانیاا باا یساا و اندیشاه برآماده ا دورا مادر ،
دغدغااههااا ،وسژسااههااا و تردیاادهای جاادی در آنهااا پدیااد آورد امااا ب یادهااای یسااتن و
اندیشیدنشا را دگرگژ نکرد .نتیجه آنکه ایرانیا در مژاجهه با وضاعیا مادر هام ماا
ع اصری ا دورا ما قبل مدر راهمراه کردند و باب گفتگژیی گسترده و پر پای و خام باا
غرب را گشژدند که تا امرو ادامه دارد و روایتی ایرانی ا مدرنیته به دسا میدهد .مدرنیتاه
غربی با شکل داد به«سژ ه» یع ی انسا واجد فردیا پدید آمد ،فردیتی که به عقل خاژد
تکیه میکرد و ای گژنه خژد را آ اد مییافا .اما این آ ادی باه باا هگال در شارح محملای
ندارد؛ « یرا در شرح فقط یک تن آ اد اسا و او شخص فرمانرواسا [ ]...دیگرا هماه اسایر و
ب دهاند و ا خژد ارادهای ندارند» ( .)Houlgate, 1998: 27در اکار ریشاههاای نباژد فردیاا،
سخن هگل کالم آخر نیسا هرچ د که وجهی ا حقیقا را بیا میک د .سخن دیگر میتژاند
این باشد که جامعه ایرا به پیروی ا یک باور استعالیی ،در فردیا اعتباری نمیدید چارا کاه
انسا را جلژه حق میپ داشا که حقیقا واحد اسا .بیتردید واکاوی این نکته وظیفه مقالاه
حاضر نیسا ب ابراین ما نژعاً به پیامدها ،و نه به علل ،اشاره میک یم .برای ما محژر بحا ایان
اسا که نژ یسا جامعه ایرانی آ را در مسیری قرار داد که باا مسایر طای شاده در غارب
تفاوتهای ب یادی داشا .هژش گ ماهرویا نزدیک به چهل صفحه ا کتاب خژد به ناام تباار
ش اسی استبداد ایرانی ما را به بررسی این پرسش اختصاص داده که آیا میتژا تاریخ ایارا را
با الگژی غربی جژامع ابتدایی ← جژامع باردهداری ← فئژدالیسام ← سارمایهداری بررسای
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کرد و سرانجام نتیجه گرفته که این کار ناممکن اسا .او تاکید میک د که حتی تااریخنژیساا
روسی نظیر دیاکژنژف ،پتروشفسکی و بارتژلد که در بررسی تاریخ ایرا به کااربرد ایان الگاژی
پیشی ی غربی اصرار داشت د به جها ماژارد ویاژه ایارا مان اد مشاکالت آبیااری ،تهااجم ،و
استبداد امکا اعمال چ ین الگژیی را غیر عملی دانستهاناد ( .)239-211 :1385ب اابراین چ این
نبژد که جامعه ایرا ا مسیر تجربهای تاریخی به دورا مدر برسد بلکه باه واساطه سایطره
غرب دچار بخشی ا تبعات ندگی مادر شاد و در حاد ظرفیااهاا و نیا هاای خاژد باه آ
واک ش نشا داد .رامین جهانبگلژ معتقد اسا« :مدرنیته در ایرا همژاره یاک راه نیماه تماام
بژده اسا» ،راهی که حدود صد و پ جاه سال پیش در ایرا شرو شاد و بار خاالف آنچاه در
غرب اتفاح افتاد نه ت ها ما را ا تفکر ایدئژلژ یک دور نکرد بلکه در حرکتی تژ در تاژ ا جهااتی
اسباب تقژیا این تفکر را فراهم آورد و باع شد تعقل انتقادی به مع اای غربای آ در ایارا
قدرت نگیرد ( .)169-165 :1381این امر ،کماکا به روایا تفکر غربی ،مایتژاناد باه ایان مع اا
باشد که ما در چ بره عقل ابزاری هستیم ،اما چ ین تأویلی بر اساس معیار تقابلی عقل ابازاری/
عقل انتقادی شکل گرفته که کماکا با خژانی تاریخ ایرا به روایا تفکار غربای اساا؛ البتاه
میتژاند در فهم سیر عقالنیا در ایرا راهگشا باشد اما مسیر مقدر فهم عقالنیا ایرانای -اگار
به واقع به یک چ ین تأویل و عبارتی نیا داشته باشایم -نیساا .ا ساژی دیگار ماا ایرانیاا
خژانش(های) خژد را ا عقالنیا غربی داشتهایم ،پس طبیعی اسا که تاریخ فره گی و ه اری
غربی را هم به سیاح خژد تفسیر ک یم.
 -4نگاهی به سیر داستان نویسی در ایران

داستا نژیسی غربی ،با ساختار و تک یکهای امرو یاش ،برآماده ا دورا مادر اساا .ایان
شیژه داستا نژیسی در ایرا سابقهای نداشا ،ا این جها ا بار ترین نمژنههای گفتگژی ماا
با جها مدر اسا .به همین دلیل اسا که هرگز این پرسش را مطرح نکردهایم که در ایارا
آیا داستا مدر -به مع ای عام آ  -داریم یا ناداریم ،یارا نگاارش داساتا در سار مین ماا
براساس داستا غربی شکل گرفته که خژد محصژل جامعه مدر غربی اسا .با ایان حاال ماا
این گفتگژ با یک محصژل مدر را با ظرفیاهای خژد ساما دادهایم و ضامن آنکاه دگرگاژ
شد فره گ و یسا مدر به فره گ و یسا پسامدر به روایا غربی را شاهد باژدهایام و
با آ مژاجه شدهایم اما کار خژد را کردهایم و راه خژد را رفتهایم.
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پیش ا ادامه بح  ،راه را بریک سژءتفاهم بب دیم :بیتردید میتژانیم مفهژم «مادر »را در
کلیا و جزئیات آ در داستا نژیسی ایرا ردیابی ک یم .آ دورهب دی را کاه ا جملاه بارای
درک تاریخیا داستا  ،نژعاً و نه الزاماً ،به کار گرفته شده مژرد تژجه قرار دهیم و داستا هاای
فارسی را مثالً به انژا پیشامدر  ،مدر  ،و پسامدر تقسیم ک ایم .اماا تحاا های شارایطی
نباید ا یاد ببریم که این یک دسته ب دی حداقلی و پر ابهام اسا که نقش فاتح بااب را دارد و
بیشک هی م تقد رفنگر آ را بدو چ د و چژ های ال م نمیپذیرد.
با این تژصیف هرگژنه پرسشی در این ارتباط هم باید با قید مالحظاات ال م صاژرت گیارد.
نتیجه آنکه پرسش یرکه بارها ش یدهایم« :آیا امکا نژشتن داساتا پسامدرنیساتی در ایارا
وجژد داردو» چ دا سرراسا نیسا که با پاسخ بله /خیر فیصله یابد؛ بلکاه پرسشای تحلیلای
اسا که بح گسترده در مژرد آ حتی تا نفی خژد پرسش هم پایش مایرود .اماا باه طاژر
مشخص دسا کم نیا به پرداختن به دو مژرد یر ضرورت دارد:
نخسا آنکه ا آغا شکل گیری مفهژم پسامدر  ،در خاژد غارب نیاز در ماژرد آ اجماا
وجژد نداشا .در دهه ششم قر بیستم ،ا جمله لئژنارد مهیر 1در جستار «پایا رنساانس» 2و
ایهاب حسن 3در مقاله «مثله شد اورفئژس» ،4اندیشه پساامدر را در «ضادیا» باا اندیشاه
مدر مطرح کردند؛ در هما دهه افراد دیگری ،پسامدرنیسام را «بادیل انتقاادی» مدرنیسام
دانست د که ا میا مهمترین آنها یکی لسلی فیادلر 5اساا و دیگاری ساژ ا ساژنتاگ 6کاه
نژشتهاش با ع ژا «علیه تفسیر» 7ا مقاالت ماندگار در این عرصه اسا .ا سژی دیگار ،دننیال
بل 8در سال  1976در کتاب تضادهای فره گ سارمایه داری ،9پسامدرنیسام را «پیاماد طبیعای
فرسژده شد مدرنیسم» معرفی کرد ،و سرانجام فرانسژا لیژتار در کتاب وضعیا پساامدر  11کاه
ا جمله مهمترین و گستردهترین تالشهای فلسفی برای نظریهپاردا ی در می اه پسامدرنیسام
اسا کژشید به شیژهای تحلیلی علل و اسباب و نیز پیامدهای این جریا را تژضیح دهد.
1 . Leonard B. Meyer
2 . The End of the Renaissance
3 . Ihab Hassan
4 . The Dismemberment of Orpheus
5 . Leslie Fiedler
6 . Susan Sontag
7 . Against Interpretation
8 . Daniel Bell
9 . The Cultural Contradictions of Capitalism
)10 . The Postmodern Condition: A Report on Knowledge.(1978
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دوم آنکه به سبب همین تعادد آرا در بااب پسامدرنیسام ،درک مختصاات آ تژساط غیار
متخصصا به ویژه عالقه م دا به حژ ههای ه ری دشژار شد و اهل فن در جها سادهسا ی،
آ را به فهرستی ا مختصات تقلیل دادند کاه در مادت کژتااهی شااخصتارین نمایاه تفکار
پسامدر شد ،هرچ د که نه در مژرد تعداد و نه مصداح ایان مختصاات هرگاز اجمااعی پدیاد
نیامد .در ایرا نیز همین مختصات مب ای کار شد و به ویژه در حژ ه ادبیات داستانی ،گروهای
در جها اربات ای که ا آخرین جریا های داستا نژیسی با خبرناد باا وارد کارد شاماری ا
این مختصات در کارهایشا خژد را داستا نژیس پسامدرنیسا نامیدند.
طبیعی اسا که این برخژرد عام و سطحی ا آغاا باا انتقااداتی هماراه شاد و شاایعتارین
مب ای انتقاد این بژد که درک وضعیا پسامدر برای جامعهای چژ ایرا که ه اژ در گاذار
به سژی جها مدر اسا ناممکن اسا.
ما ضمن قبژل این اصل که جامعه ایرا در حال گذار به جها مادر اساا ،باه اسات اد
آنچه گفتیم و در ادامه آ را تقژیا خژاهیم کرد ،طرح مسئله را به این شکل خطای و تاک
ساحتی که مخالفا فهم و اجرای پسامدرنیسم در ایرا ادعا میک د نمیپاذیریم .بارای ماا
پرسش «آیا امکا نژشتن داستا پسامدرنیستی در ایرا وجاژد داردو» ،ا م ظار تااریخی،
پرسش دقیق و م طقی نیسا .م اسبتر آ اسا که هر نژ پرسش ب یادی در این عرصاه،
در وهله نخسا به امکا ارتباط ،و بعد شیژههای ممکن ارتباط بپاردا د .چ این نگااهی ،در
عینحال ا تقسیمب دیهای خطی پرهیز میک د .ا این جها در بخاش شااهد مثاالهاا باه
چهار نژیس ده پرداختهایم که با تقسیمب دیهای معمژل دو تان متعلاق باه نسال دوم (دانشاژر؛
امیرشاهی) ،و دو تن متعلق به نسل سژم (پارسایپاژر؛ علیازاده) جریاا داساتا نژیسای ایارا
هست د و ا م ظر سادهنگر تقژیمی دسا کم دو نژیس ده نخسا اساساً نمیتژان د مژضاژ بحا
داستا نژیسی پسامدر باش د.
اگر بخژاهیم به «سژ ه» ،یع ی محژر بح حاضر برگردیم طبعاً باید بپذیریم که ا یکساژ باه
است اد تفاوتهای تاریخی و فره گی میا ایرا و غرب ،و ا سژی دیگر ا آنجا کاه شاکلگیاری
«فرد» محصژل دورا مدر اسا ،مفهژم سژ ه به مع ای غربی آ  ،یع ی انسا واجد فردیاا یاا
فردیا مدر در ایرا محملی نداشته اسا« :در تاریخ ایرا  ،این «ما» بژد که اصل و اساس باژد.
در آ جایی برای برو فردیا نبژد .پس من غربی مدر [سژ ه] اگر ریشاههاایش را در پیشای ه
خژد مییابد ،من مدر در ایرا نمیتژاند ریشهای در گذشته داشته باشد .او هار چاه مایجژیاد
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فقط قبیله و عشیره و قژم اسا و الغیر» (ماهرویا  .)159 :1385 ،ایان قاژل ،ا م ظار غربای ،یاک
ویژگی ساختاری جامعه ایرانی اسا که در ک ار فقدا ویژگیهای دیگار مارتبط باا آ  ،ا جملاه
عقالنیا فردمدار ،نظام تقابلی فراگیر ،و خدا نابااوری ،نژعااً ای گژناه تأویال مایشاژد کاه ایارا
«تاریخ» ندارد .پر واضح که دریافتی ا تاریخ که این عبارت مست د باه آ اساا ،خاژد برآماده ا
تفکر غربی اسا.
به است اد آنچه گفته شد جامعه ایرانی در مژاجهه با ضروتهای تاریخی متعاددش گذشاته
را به گژنهای قرائا نکرد که به « اصالا عقل» برساد .ا جملاه نتاایم م طقای پرهیاز ا ایان
خژانش ،فاصله گرفتن ا نظام «تقابلی» بژد ،هر چ د که نظر به پیچیدگی حیاات فکاری ،بساا
که مفهژم تقابل نه در هیئا «نظام تقابلی» بلکه به جلژههای دیگر ظاهر شژد ،یا در الیاههاای
پ ها فره گ ایرانی چ ا جا خژش ک د که تشخیص آ به سادگی ممکن نباشد.
برای وضژح و در جها پیشبرد بح نمژنهای میآوریم و بح رفتر و مسات دتر دربااره
آ را که در حژصله نژشته حاضر نیساا باه مقالاهای دیگار مژکاژل مایک ایم :ا باار تارین
نمژدهای نظام تقابلی در روابط انسانی تقابل خژد /دیگری اساا کاه در روایاا تااریخ ماذکر،
تقابل مرد (خژد)( /دیگری) ،متعارفترین کارکرد آ اسا .با تأویل ما ا تااریخ ایارا  ،ایان
قرائا حاصل میشژد که چ ین تقابلی در م اسبات یستی جامعه ایرانای تژامااً حاضار /غایاب
اسا ،به این مع ا که این م اسبات ا سژیی تجسم اقتدار باال م اا ماردا اساا و ا ساژی
دیگر «بیا نمایشیِ» این اقتدار اسا؛ یرا اقتدار ،در عین حال ،به نژعی م اسک بدل میشاژد
و ا همینرو امکا دخل و تصرف در آ پدید میآید .چ ین اسا که اگر نا قادر شژند ایان
اه یا را در مردا ایجاد ک د که قدرت برخاژرداری ا قادرت را دارناد در عمال مایتژان اد
بخشی ا قدرت مردا را ا آ ِ خژد ک د ،و حتی حرف و نیا خژد را به کرسی ب شان د .ایان
هما اقتدار پ ها نانه اسا که در تاریخ ایرا ا آ بسیار سخن رفتاه و حکایاا «دساتمال
قیصریه» و « الیلی» دو روایا غالب ا آ در الیههاای متفااوت اجتمااعی اساا .بار ایان
اساس چه بسیار مردا ایرانی که با فر مسلم بژد اقتدار خژد ،اصراری بار آشاکار سااختن
این اقتدار نداشتهاند ،حتی مبت ی بر آمژ ههای دی ی و اخاالح جاژانمردی م بعا ا آ اهال
مراعات با نا بژدهاند( )8به گژنهای که معمژالً شماری خژاستههای نا ممکن فر ندا ا پدرا ،
به درایا و واسطه مادرا  ،ممکن و گرههای کژر به دسا آنا گشژده میشده اسا)9(.
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پس ا مشروطه که شرایط عی ی و اه ی تحژل در جامعه ایرانی پدید آمد ،نا باه اسات اد
هما درایا تاریخی و امکانات و اختیارات آشکار و پ ها خژد به جدّ وارد مشارکا اجتمااعی
شدند و کژشیدند رابا ک د آ قابلیتی را که در خانه دارناد در بیارو خاناه هام مایتژان اد
داشته باش د؛ به عبارت دیگر سژ ه نانه که تا به آ رو حیطه عملش خانه باژد مایخژاساا
تبدیل به سژ ه اجتماعی شژد .بیتردید ال م بژد که این فرای اد در راساتای گساترش حقاژح
اجتماعی نا باشد ب ابراین خژاه ناخژاه پیژندی باحرکا جهانی نا پیدا میکارد حتای اگار
این پیژند کامالً آگاهانه صژرت نگیارد و الزاما ًا هماا اقتضاائات تااریخی را دنباال نک اد کاه
خاستگاه ج بش محژر غرب به شمار میآمد.
ب ابراین نا ایرانی ا یکسژ همراه با جریا جهانی احقاح حقژح نا به سما ایجاد هژیاا
اجتماعی خژد حرکا می کردند و ا سژی دیگر صاژرت و محتاژای ایان هژیاا را باا تژجاه باه
قابلیاهای تاریخی و فره گی خژدشکل میدادند .به نظر میرسد که فهم هماین امار مایتژاناد
امکا رفع این سژءتفاهم را فراهم ک د که ما دچار جبر حرکا در مسیر تاریخ غرب هستیم و باه
ناگزیر باید گام به گام هما مسیری را طی ک یم که غرب طای کارده اساا؛ یارا در غیار ایان
صژرت امکا گفتگژگری با آ را ا دسا خژاهیمداد .روشن اسا که امکا گفتگژی ما باا غارب
امر مفرو نیسا و تا آنجا که به جامعه ایرانی مربژط میشژد مشروط به کم و کیف ش اخا ماا
ا غرب اسا ،در عین حال ال مه این ش اخا محتژم دانستن گام باه گاام مسایری نیساا کاه
غرب پیمژده اسا.
اگر بخژاهیم به هسته بح با گردیم بایاد بگاژییم کاه نژیسا دگا ایرانای ،شاعر ،داساتا و
نمایشهایی نژشتهاند که جلژههایی ا یسا پسامدر را م عکس مایک اد یارا ا جریاا هاای
ه ری غرب کمابیش باخبر و حتی متأررند ،اما این داستا ها ا یاکساژ نماایش سایر تااریخی-
اجتماعی یسا آنها ،و ا سژی دیگر بیانگر احسااس نیاا باه نماایش جلاژههاای پساامدر  ،و
نیزظرفیااا درک و تفساایر آنهاسااا .در عااین حااال همسااژ بااا امااا و اگرهااای غربیااا در باااب
پسامدرنیسم ،داستا نژیسا و اهل فکر ایرانی هم امکا چ اد و چاژ کارد در ایان حاژ ه را
داشتهاند.
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 -5ردیابی برخی شواهد داستانی مربوط به بحث حاضر

اک ژ نمژنههایی میآوریم که رابطه میا پسامدرنیسم و فمی یسم به طاژر عاام و مارگهاای
سه گانه به طژر خاص را در ادبیات فارسی معاصر آشکار ک د .همچ انکه پیشتر گفتیم نمژنههاا
مربژط به سیمین دانشژر و مهشید امیرشااهی ا نسال دوم ،و شاهرنژش پارسایپاژر و غزالاه
علیزاده ا نسل سژم داستا نژیسا ایرانی اسا.
در جها می ه سا ی برای ارائه شژاهد میتژا گفا ،نفس پیدایش اولاین نژیسا دگا و
در نیمه دوم قر بیستم ،یع ی پس ا دو ج گ جهانگیر که هم ما با روند مدر
شاعرا
شد جامعه ایرانی اسا ،به مع ای ورود آنا باه نهضاا بازرگ ناا اساا .ناا  ،متاأرر ا
مقتضیات مدرنیسم به ناگزیر درگیر طیف گسترده عرصههای آ شدند :در عرصه مارگ ساژ ه
انسانی پرداختن به خژد /دیگری و مظاهر متعدد آ ؛ در ارتباط با مقژلاه مارگ تااریخ ،تژجاه باه
مفاهیم ج سیا ،طبقه و قژمیا؛ و در حژ ه مرگ متافیزیاک ،ردیاابی بادیلهاایی بارای نحاژه
یسااا غرباای کااه بااا تژجااه بااه پااس می اه تاااریخی و فره گاای ایاارا  ،تجساام عقاال فراگااذر
(ترانساندانتال) را ا جمله در گارایشهاای عرفاانی مایبی اد ،هرچ اد در اکثار نمژناههاا درک
نژیس دگا ا عرفا  ،سطحی اسا و ا یک باا خژانی کماابیش احساسااتی ا ادراک و احسااس
با مانده ،نی دیشیده اما مزمن ا عرفا نیسا .این گرایشها ،در هر حد و اندا ه ،به سادگی خبار
ا تعلق عمیق جامعه ایرانی به باورهای دی ی میدهد .ب ابراین شیژه حرکا نا داساتا ناژیس
ایرانی دو مختصه ب یادی همتایا غربیشا را داشا :یکی مژاجهاه باا شایژه یساا مادر ،
البته به گژنهای که در ایرا شکل گرفته بژد؛ دوم ارائه بدیلی بارای ایان شایژه یساا کاه ا
ج س عدم قطعیا بژد.
به این ترتیب چ انچه ا م ظرتاریخی باه مسائله داساتا نژیسای پساامدر نگااه نک ایم و
نمایش رفتار اجتماعی را در ساخا و بافا داستا نبی یم دچار شاماری کلیشاه مایشاژیم کاه
میخژاهد نشانههای پسامدرنیسم غربی را به گژناهای آساانگیرانه در داساتا جاا دهاد تاا آ را
رو آمد معرفی ک د .ا همین جاسا که نباید اصارار باژر یم کاه نژیسا دگا ماا داساتا هاایی
ب ژیس د که یکسره مختصات شکلی داستا های پسامدر غربی را داشته باش د ،یرا به این نحاژ
شاید دیگر داستانی شکل نگیرد که بخژاهد پسامدر باشد .خسارت این وضعیا آ اسا که باا
یک «فقدا » مژاجه میشژیم که در حدود خژد امکا بررسی عمیق و عقالنی جریا داساتا
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نژیسی فارسی معاصر را ا ما میگیرد و مانع فهم علل ،شیژهها ،مسیرها و دستاوردهای تکاژین
داستا نژیسی فارسی میشژد.
مخرز مشترک مرگهای سهگانه ناژعی «رهاایی» ا قیادهای خاژد /دیگاری (مارگ ساژ ه
انسانی) ،ج سیا ،طبقه ،قژمیا (مرگ تاریخ) ،و شیژههای یسا مقدر (مرگ متافیزیک) اساا.
ب ابراین اگر قرار باشد رفتار نژیس دگا ایرانای را م تاز ا مصاادیق غربای آ در نظار بگیاریم،
شاهد مثالهای ما در نمژدهای فردی و اجتماعی «رهایی» مجسام مایشاژند .رهاایی مفهاژمی
فراتر ا آ ادی اسا؛ آ ادی در حدود قانژ و نظام قژاعد عمل میک د ،رهایی اماا خاالص شاد
روا و اهن ا انژا مم ژعیاها نیز هسا .چ ین اسا که رهایی میتژاناد جلاژههاای متعادد و
نامتعارف داشته باشد .برای مثال ،در جامعه ایرانی که ت ها شکل متعارف رابطه مستمر با مارد
دسا کم تا ما ما -ا دواز اسا .این انحصار و ناگزیری باع میشژد که بسایاری ا ا دوازهاابر مب ای عاطفه و عشق شکل نگیرد .بر این اساس جستجژی عشق ا سژی نا میتژاند شاکلی
ا رهایی باشد؛ یرا اگر این جستجژ به سرانجام برسد خالء عاطفی ا میا مایرود یاا دساا
کم تخفیف پیدا میک د .ا ای جاسا که در شخصیا نا داستا های مژرد نظر ما تقابال ا دواز
و عشق بسیار دیده میشژد ،وضعیتی که گاه تا امت ا محاض ا ا دواز پایش مایرود یاا می اه
سا طالح پس ا ا دواز میشژد ،هرچ د که طالح اماری مکاروه اساا .عازتالدولاه سژوشاژ
رغبتی به ادامه ندگی ناشژیی ندارد اما شژهرش او را طالح نمیدهد؛ مهرباانژی دده قادم خیار
(امیرشاهی) با مشقا طالح میگیرد )11(.خانژاده رع ای خانه ادریسیهاا (علیازاده) طاالح را باد
میدان د و رع ا هر چه میک د نمیتژاند طالح بگیرد .گاهی هم مان د مژرد طژباا و مع اای شاب
(پارسیپژر) ،خژد حاز محمژد طژبا را به سبب رفتارش طالح میدهد ،و رؤیا در کشاتی عاروس
(علیزاده) ،در ا ای بخشید امالک و مهریهاش طالح میگیرد .در عاین حاال ،نیاا باه عشاق
حتی وقتی ا دواجی دلخژاه یا نا دلخژاه صژرت میگیرد تالش برای هژیا بخشید باه ساژ ه
نامعین نانه اسا .مثالً در دو داستا اشکها و کلید سل ا مجمژعه آتش خاامژش (دانشاژر)
عشق ،ندگی شخصیاهای داستا را متحژل میک د؛ در سگ و مستا بل اد (پارسایپاژر)،
حژری دو بار عاشق میشژد اما هی یک به سرانجام نمیرسد؛ در شابهاای تهارا (علیازاده)،
نستر عاشق بهزاد اسا و خانم خیبر در حسرت عشق مردی اسا کاه باا مادیر مدرساهاش
ا دواز میک د .های خانه ادریسیها هم بسیار در گیر ماجراهای عشقیاند .گااه هام عشاق
راهی ندارد جز آنکه در خیال ندگی ک د :پدر بزرگ داستا عقل آبی (پارسیپژر) دارد اماا
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به او بیعالقه اسا و عاشق مادام شژقیک میشژد که میداند به او نمیرسد و اعتراف میک اد
که «تمام عمر من صرف این شد که نی را برای پرستید پیدا ک م ،یک واقعی ،اماا نشاد
که نشد» ( .)161 :1373نمژنهها بسیار بیش ا ای هاساا یارا عشاق باه سابب پیچیادگیهاا،
چ دالیهگی و وجژه آشکار و پ هانش سرجمع تقالهاای فاردی و اجتمااعی ،و عی ای و اه ای
نا برای رهایی ا وضعیتی اسا که در آ گرفتار آمدهاند.
تالش برای رها شد به جستجژی عشق محدود نمایماناد و جلاژههاای مثباا و م فای
متعددی پیدا میک د .گاه پ اه برد به چیزی اسا مثل اعتیاد :عمه خاانم سژوشاژ قلیاا و
تریاک میکشد و بارها به ری تعارف میک د .امی ه خانم طژبا و مع ای شب سیگار میکشاد و
حژری همین داستا دو بار مشروب را امتحا میک د؛ آسایه هام در شابهاای تهارا ماژاد
مخدر مصرف میک د .گاه اوضا وخیمتر اسا و اعتیااد دردی را دوا نمایک اد ،پاس ناا ا
فضای ت گ و مستبدانه خانههای مردساالر فرار میک د هرچ د نکتاه بسایار قابال تژجاه کاه
ابعاد اه ی و اجتماعی استبداد را نشا میدهد آ اسا که پس ا مدتی فرار به اساتبدادخانه
با میگردند ،مثل ماما عشی جزیره سرگردانی (دانشاژر) کاه چ اد صاباحی بارای خالصای
ج سی ا خانه بیرو می ند ،مهربانژی ماه عسل شهربانژ (امیر شاهی) ،به خانه خژاهرش پ ااه
میبرد .در نژشتههای علیزاده ،فرار یک ع صر کلیدی اسا :در شبهای تهرا  ،آسیه باا بهازاد
فرار میک د و نستر به شمال میگریزد ،مریم ،مادر داود هم خانه را گذاشته و رفتاهاساا .در
خانه ادریسیها خانم ادریسی ،رکسانا و شژکا به کژه فرار میک اد ،رکساانا یاک باار هام در
کژدکی ا خانه گریخته ،و مادر وهاب هم چ ین کرده اسا.
این گریز به نا فرصا مزمزه کرد ندگی مستقل را میدهد که بسا ادامه م طقای آ
نژعی لذتخژاهی اسا که در بیا متعارف ،هژسرانی نامیده میشژد و میتژاند به «خیانا»
م تهی شژد .مثال رابطه ترانه با ابراهیم در ماه عسل شاهربانژ ،و رابطاه نامشارو رضاژا در
خرمشهر -تهرا (امیرشاهی)؛ و عصما خانم طژبا ومع ای شاب کاه در یار مین باه ایان
نتیجه میرسد که خژد را تسلیم ک د ،و پروین خانم عقال آبای کاه در خاناهاش را باه روی
سروا میگشاید؛ و رابطه جمیله با خا در بر بال باد نشستن (پارسیپژر) ،و کاتیا در خاناه
ادریسیها که کاوه را به با ی میگیرد.

داستان پسامدرن فارسی و «سوژه» زنانه

نقد و نظریه ادبی /سال سوم ،دوره دوم ،پاییز و زمستان 9317

21

میل به رهایی میتژاند ا این هم مخربتر باشد مثل عازتالدولاه (سژوشاژ ) کاه قاچااح
میک د ،و فرخ لقای نا بدو مردا (پارسیپژر) که شژهرش را به قتل میرساند ،و یا رع ا و
سارای خانه ادریسیها که خژدکشی میک د.
اما گاه میل به رها شد با ک شی فعاالنه و مثبا همراه اسا .نمژنه عام و باار آ ورود ناا باه
عرصه کار سیاسی اسا .ری سژوشژ پس ا مرگ شژهر در گیر سیاسا میشاژد ،مایخژاهاد
بج گد و به دسا پسرش نیز تف گ بدهد؛ هستی در جزیره سارگردانی و سااربا سارگردا باه
خمیها پ اه میدهد ،ا آنها مراقبا مایک اد و سارآخر خاژد باه نادا مایافتاد؛ مهراولیاا و
دخترش شهر اد در ماه عسل شهربانژ (امیر شاهی) نانی سیاسا پیشهاناد؛ خاژاهرا ساروا در
عقل آبی در مبار ه کشته میشژند ،و شژکا خانه ادریسیها مسئژلیا مشاخص سیاسای دارد و
در قیام نقش فعالی دارد .میبی یم که وقتی نا به حدی ا آگاهی اجتماعی مایرسا د خاژد را
ارتقا میده د و ا رفتار تخریبی فرد محژرانه فراتر میروند.
نهایتاً تاریر این آگاهی اجتماعی در وجهی غیر عملیتر و شاید م فعالناهتار ،گارایش باه
عرفا اسا که پیشتر به آ اشاره کردیم .برای دانشژر این گرایش ناژعی تعاالی باه حسااب
میآید؛ در ساربا سرگردا  ،هستی در پی تحژل ا وضعیتی که در جزیاره سارگردانی داشاته
طژطک را میبی د که به او الهام میدهد و دلش را روشن میسا د .پارسیپژر اما نگاهی م فای
به گرایشهای عرفانی دارد و آنها را مفری برای شکسا خژردگا میداند .در سگ و مساتا
بل د ،مادر چژ فر ندانش را ا دسا میدهاد و تااب مقاوماا نادارد باه ساجدهای طاژالنی
فرورفته و نما ی طژالنی ابدا میک د و پس ا پایا با گفتن اهلل صمد با چژبدستی به خیاباا
میرود .در نژشتههای علیزاده گرایش به عرفا وجهی عمیقتر دارد و حاصل تأمل اسا.
همه این اتفاقات حژل محژر رفتار و اندیشه نا شکل میگیرد ،ا این جها شاخصتارین
ویژگی داستا های تأریرگذار و به نسبا قدرتم ادتر ناا  ،قابلیاا شخصایاپاردا ی اساا.
مژجژدیا نا به گژنهای که تژسط نا داستا نژیس تصاژیر مایشاژد بایساابقه اساا .در
داستا های نژیس دگا مژرد نظر ماا کام نیسات د ناانی کاه باه سابب پرداخاا الیاههاای
شخصیتیشا ا کلیشههای نانه ادبیات داستانی فارسی فرا رفتهاند و بدل به مژجاژدات ناده
واقعی شدهاند .طبعاً نا داستا نژیس ،در قیاس با مردا نژیس ده ،ظرفیاهای بیشتری برای
فهم ظرافاها و پیچیدگی های شخصیا نا دارند اما تاا ایان ظرفیاا تحقاق یاباد نیاا باه
آگاهی وسیع ،افزایش حساسیاهای ه ری و ش اخا امکانات داساتا نژیسای ا ساژی ناا
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اسا .برجستهترین نا داستا نژیس در سراسار جهاا تاا باه امارو تژانساتهاناد طیفای ا
شخصیاهای نانه را خلق ک د که ا هر حی مت ژ اند .این ت ژ آلبژمی ا تصااویر ناا را
شکل داده که بی شک بزرگترین دستاورد داستا نژیسی آنا محساژب مایشاژد ،در عاین
حال خلئی را پر میک د که بدو حضژر نا داستا نژیس پر شدنی نمیبژد.
تأملی در شخصیاهای نانه داستا هایی که مردا ایرانی نژشتهاند نشا مایدهاد کاه ایان
خالء در س ا داستا نژیسی ایرا بار تر بژده اسا .ا م ظر تاریخی ایان امار کاامالً م طقای و
مژجه اسا .در س ا روایی -و نه فقط داستا نژیسی ،که در ایرا سابقهای نادارد -ناا غایاب
بزرگ د و در شرایط خاص و به دالیل مشخص در این روایات حضژر مییاب د .این امر یع ای کاه
راویا ما تجربه و تربیا اندیشید به کردار و پ دار نا را نداشتهاناد و در نتیجاه مژجژدیاا
آنا را به معدودی کلیشه تقلیل دادهاند و وضع قر ها به همین م ژال بژده اسا .نمژنه باار و
عام این وضع را میتژا در مژرد عی ی ضرب المثلهای فارسی دید کاه مطاابق تحقیاق پاروین
امینالرعایا و دیگرا ( ،)171:1393ا بررسی 382ضرب المثل ایان نتیجاه حاصال مایشاژد کاه
تأکید شده اساا ،نتیجاهای
تقریباً در همه مژارد بر اصالا و تقدم مرد و تأخر و طفیلی بژد
که مطابق گفته نژیس ده (هما  ،)117 :با یافتههای شکژر اده ( )1372و مژحاد و همکاارا ()1391
هم سژسا .با این حال ا ما مشروطه به این سژ که می ههای عی ی و اه ی تژجاه باه ناا
فراهم شد امکا گسسا ا س ا چ د هزار ساله پدید آمد .نژیس دگا ایرانای باه سابب پیشارو
بژدنشا  ،بیش ا قاطبه مردم به این مسئله تژجه میکردند ،با این حال ،ا استث اها کاه بگاذریم،
حتی در بهترین شرایط ،بزرگترین داستا نژیسا ما ا ارائه تصژیری «واقعگرایانه» ،باه مع اای
کالسیک آ  ،ا وضعیا نا فراتر نرفت د .تردیدی نیسا که دساتیابی باه ابزارهاای ال م بارای
تصژیر واقعگرایانه ،مرحله بسیار مهم و البته فرخ دهای در تاریخ داستا نژیسی ایارا اساا اماا
مفهژم واقعیا نیز امری تاریخی اسا ،چ انکه واقعیتی که با بهرهگیری ا دیدگاه و شیژه سایال
اهن حاصل میشژد تفاوت اساسی با واقعیتی دارد که در مکتب رئالیسم به دسا میآید.
نمژنههایی ا تصژیر واقعگرایانه نا را میتژا ا جمله در نژشتههای صاادح هادایا دیاد
که به روایا فالح رستگار ،به سبب بصیرت ،شامژل و گساتردگی اندیشاهاش « غربای،
شرقی ،خژشبخا ،بدبخا ،معاصر و دوره قدیم ،هر یک باه گژناهای کاه نشاا
ده ده تیپ یا دسته خژد هست د در آرار او جلژهگر شدهاند» ( .) 671 :1351اما این واقعگرایای،
شاید به اضطرار نژ یسا جامعه ایرانی ،نا را به گژنهای تصژیر میک د «که ا خژشیهاای
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ندگی و اندیشه به دورند .آنها در فضایی تاریک و مه آلژد ترسیم شدهاند و در فضاایی راکاد و
ساکن ،در میا خرافهها و پلشتیها و فحاشیها و صیغه شد ها ،باا هام نفاس مایکشا د و
اظهار وجژد میک د» (بااقری .)275 :1387 ،حتی درآرار یک نژیس ده واقاعگارای بازرگ مان اد
باا
احمد محمژد ،نا  ،عمژماً ،هژیا مشخص ندارند و «بیشتر به صاژرت کلیتای مابهم ا
ایفای نقش س تی [ ]...در پس نامهای گژناگژ  ،اما به شیژهای یکسا » (پژیا  )54 :1389 ،ظاهر
میشژند .احمد محمژد خژد در مصاحبه با لیلی گلستا به این نکته اشاره مایک اد و آ را ا
جمله به سبب مرد ساالری ،یا مسلطتر بژد و فعالتر بژد ماردا مایداناد (گلساتا :1383 ،
.)61-59
محمژد دولا آبادی ا جمله داستا نژیسانی اسا که میکژشد چهرهای مثبا ا ناا
ارائه ک د « :نا گاه در مقام مادر همچژ بلقیس در کلیدر و مرگا در جای خاالی سالژ ،
بار مشکالت مالی را به دوش میکش د ]...[ ،گاه چاژ یاژر در کلیادر شاجا و وفاادار باه
همسر ،و گاه مان د معصژمه در هجرت سلیما و حله در باشبیرو پاکدامناند (جعفریساارویی،
 .)16 :1387به اعتقاد ما دولا آبادی ،ا جملاه ماردا داساتا ناژیس نسال دوم اساا کاه
مژاجههای جدیتر با نا داشته و های داساتا هاای او در شاکلگیاری داساتا نقاش
تعیین ک ده ایفا کردهاند ،با این حال حتی او هم به سبب جها بی یاش و نژ استداللی کاه
در جای خژد مژجه اسا انگار میخژاهد با برجستهسا ی خصلاهای نیکژ و مؤرر نا جبارا
مافات یک خالء تاریخی را بک د ،ا این روسا که هایی چژ خاتژ در داستا سفر که باه
سبب امرار معاش تنفروشی میک د در داستا هاای او پرشامار نیسات د ،یاا آدمهاای اصالی
داستا او را شکل نمیده د .در مقابل این دیدگاه البته روایا صادح چژبک هم ا نا هساا
که گژیی نا داستانش به نکبا خژ گرفتهاند و راهی جز این ندارند که با خصلاهای حقیار،
الا بار و پسا سرک د ( ،)Ghanoonparvar, 1993هرچ د که این تصژیرخفا بار به سابب
تلخ نگری ناتژرالیستی چژبک ،و مرد نمیش اسد و به بیا میرعابادی ی «اعمااح جامعاهای
بیمار و اسیر خرافات را میکاود» (.)241 :1377
ما این گزارش کژتاه درباره ظرفیا مردا داستا نژیس ایرانی در خلق شخصیاهاای را
ارائه کردیم تا ا یکسژ ببی یم نا داستا نژیس ما صاحب چاه میرارای باژدهاناد ،و ا ساژی
دیگر دریابیم چه وظیفه دشژار و خطیری بر دوش آنها بژده و با چه همتی کار را تاا باه امارو
پیش بردهاند .نا  ،نخسا برای فهم جایگاه خژد ،و سپس برای تأییاد و تثبیاا ایان جایگااه
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راهی جز برخژرد نقادانه با این ماترک نداشتهاند .نگاه نقادانه آنا گرچه ا آغا به فرم بیاعت اا
نبژد اما به سبب حرفهای نگفته بسیار تا مدتها مضمژ محژر بژد و ایان قطااری اساا کاه
ه ژ ا حرکا با نایستاده یرا سی ه مادرا قصهگژی ما همچ اا ا سا گی ی حکایااهاای
نگفته و را های سر به مهر چ د هزار ساله پار درد اساا .در ایان ارتبااط معصاژمه محماژدی
یافتههای رساله دکترای خژد را در مقالهای با ع اژا «بررسای مقایساهای مژضاژعات و درو
مایههای مرتبط با نا در داستا های محژر ناا داساتا ناژیس (،)1391( »)1381 -1311
ارائه کرده که به لحاظ اطالعاتی بسیار مفید اسا .نگاهی به درونمایهها و مژضاژ هاای تکارار
شژنده داستا ها در این هشتاد سال نشانگر آ اسا که نا داستا ناژیس باه اصالیتارین و
فراگیرترین مسائل مربژط به نا پرداختهاند ( .)11این امر به روش ی نشا میدهد که داساتا
نژیسی برای نا بیش و پیش ا هر چیز یک دغدغاه اجتمااعی و هاژیتی باژده اساا؛ ناا
داستا نژشتهاند تا معضالت اجتماعی و فره گی خژد را مطرح ک د ،بش اس د و بش اساان د و
نهایتا ،در حد و اندا ههای کار ه ری امکا فرا رفتن ا این معضالت را فاراهم ک اد .ا جملاه
دالیل پرداختن نا نژیس ده به مضامین تکرار شژنده ،یکی اهمیاا ایان مضاامین و دیگاری
اصرار نا بر طرح آنها به م ظژر پدیدارشد مجال مژاجهه با این مسائل اسا .در عاین حاال
نتیجه تأمل برانگیز دیگر آ اسا که نا نژیس ده برای اجت اب ا کسالابار شاد مضاامین
تکراری و در عین حال به م ظژر تاریرگذاری بیشتر بر خژان دگا  ،باه تادریم باه ع اصار فارم
ا جمله با  ،استفاده ا تمهیدات داستا پردا ی ،ص ایع ادبی و ظرفیاهای ایجاد لحن و فضا
تژجه کردهاند.
بخشی مهمای ا دساتاوردهای ناا داساتا ناژیس پساامدر غارب مرباژط باه خلاق
شخصیاهایی اسا که پ هانیترین الیههای وجژدی نا را آشکار میک د .این داستا نژیساا ،
ا یک سژ به است اد یافتههای فکری و فره گی پسامدرنیسم و ا ساژی دیگار باا بهارهگیاری ا
شگردها و شیژههایی که برآمده ا این شیژه داستا نژیسی اسا ،مژفاق باه با نماایی الیاههاای
وجژدی نا شدهاند .چ انچه این با نمایی الیههای مژجژدیا فردی و اجتماعی نا را ا جملاه
اهداف نهایی داستا نژیسی نا غرب بدانیم میبی یم که نا داستا نژیس ایرانای هام هماین
هدف را دنبال کردهاند اگرچه ا مسیری گذشتهاند که اقتضای حیات فاردی ،اجتمااعی و ه اری
آنها بژده اسا.
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 -6نتیجهگیری

بخش قابل تژجهی ا تجربههای نا نژیس ده در ایارا حاصال یافتاههاای آناا در مژاجهاه
فکری با فره گ غربی اسا .در عین حال ش اخا آنا ا جریا هاای ادبای و فره گای غارب
عمدتاً ا طریق قرائا نژشتههای داستا نژیسا کالسایک ،مادر و پساامدر حاصال شاده
اسا .در این قرائا ،نا نژیس ده ایرا به سبب دغدغههای متعادد و عمیاقشاا باه دنباال
تاریخ ادبیات یا نظریههای ادبی نبژدهاند بلکه میخژاست د تاأررات فاردی و اجتمااعی خاژد را
جستجژ ک د و به دریافا عمیقتری ا آ برس د تا سرانجام دریافا نهاییشاا را در روایتای
داستانی ،به با فارسی و بر بستر فره گ ایرانی بیا ک د .در نتیجه نه محملای در کاار باژد
نه ضرورتی تا تجسم این تأررات در داستا  ،ا هما م طق ،روال ودسته ب دی تبعیا ک د که
در داستا نژیسی غرب رخ داده اسا .ا این رو طرح هر گژنه پرسش و رویّهای که به انطبااح
داستا نژیسی ایرانیا با کلید وا ههای یسا غربی اصرار ور د ،به ندرت قادر باه ایجااد افاق
تا های خژاهد بژد؛ و حتی شاید فضا را چ ا تیره ک د که آفااح مژجاژد نیاز راههاای ارتبااط
میا خژد را گم ک د.
پینوشت
 -1در بح حاضر subject ،با چ ا گستره مع ایی به کار رفته که جاز وامگیاری «ساژ ه»،
هی یک ا  9معادل فارسی /عربی تبار مژجژد ،به سابب محادودیاهاای مع اایی حاصال ا
تاکیداتشا  ،شمژل ال م را ندارند .به همین دلیل در مقاله همژاره معاادل «ساژ ه» را باه کاار
خژاهیم برد.
 -2بدیهی اسا که مطابق نگاه حاکم بر نژشتار حاضر برخژرد ج سیا محژر محلای ا اعاراب
ندارد ،ب ابراین به ت اسب مع ا ا عبارات «نژیس ده » یا « نژیس ده» بهره خژاهیم گرفا.
 -3نظر به ای کاه هار دو معاادل «فمی یسام» و « محاژر» بارای وا ه  Feminismدر فارسای
مصطلح اسا ،به ت اسب تاکید بافتاری ،مع ایی و آوایی متن ا آنهاا اساتفاده مایک ایم ،هرچ اد
باور ما این اسا که تقریباً در همه مژارد اگر وامگیری ا یک وا ه خارجی به ع ژا ت ها یاا یکای
ا معادلها در با فارسی حضژر دارد به سبب تشخص مع ایی آ اسا .چ ین اساا کاه نژعااً
«فمی یسم» را بر معادلهای دیگر ترجیح میدهیم ،با این تژضیح که فمی یسم مان د هار وا ه وام
گرفته دیگری ،وا ه فارسی اسا.
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« -4سژ ه» در مع ای مژرد نظر در مقاله حاضر به انسا در مقام فارد و نیاز باه «فردیاا»
مدر اشاره دارد .آنچه انقالب دکارتی نامیده میشژد این مفهژم را در بطان خاژد دارد .اماا
نظر به ای که «سژ ه» در مع ای عام ،همزما فاعل ش اخا و مژضژ ش اخا اساا ،بارای
پرهیز ا ابهام ،وا ه «انسانی» به آ اضافه شده اسا.
 -5نژم ال ( )noumenalیا معادلهای دیگرش چژ بژدی؛ اواتی؛ نفس االماری ،ا م ظار
کانا « داللا بر شیء و رویادادی دارد کاه م تاز ا ادراکای کاه تژساط حاژاس صاژرت
میگیرد خژد را نمایا میسا د» (.)Clément, 2014
 -6ترانساندانتال ( )transcendentalیا معادلهای دیگارش چاژ اساتعالیی ،متعاالی؛ ا
م ظر کانا « متعلق به ،مبت ی بر ،و مرتبط با ع اصار ماا تقادم اساا کاه داناش بشاری را
مشروط میک د» (.)ibid
 ،self -7یع ی هما که اُس اساس فرد /انسا اسا.
 -8روشن ا سا که این امر نافی ستمی نیسا که در م اسبات تاریخ مذکر نهادی اه شاده و
مردا خژاسته و ناخژاسته مجری آ هست د.
 -9باید تژجه داشا که دیالکتیک مسلط بر این پ دار و کردار مانع ا آ میشاژد کاه ایان
رفتار مردا ایرانی را یک خصلا عام و همیشگی بدانیم ،ا این جاسا که ارائه هر حکمای
در ارتباط با نظر و عمل جامعه ایرانی نژعی آسا گیری م بعا ا عادم شا اخا اساا .در
عمل ،نهایتاً میتژا ا خصلاهایی نام برد که شایع و گاه مسلطاند.
 -11برای گردآوری شژاهد این نمژنههاا ،ا کتااب ناا در داساتا تاألیف نارگس بااقری
( ،)1387به طژر خاص استفاده کردهایم .ا نژیس ده محترم سپاسگزاریم.
 -11درونمایه و مژضژ های تکرار شژنده ا این قرارند -1 :باور س تی برتری فر ند پسار بار
دختر؛  -2تحصیل دخترا ؛  -3عشق (به ع ژا شایع ترین مژضژ داستا هاای ناا )؛ -4
ا دواز و مسائل ناشژیی؛  -5چ د همسری و تبعات آ ؛  -6خشژنا مردا ؛  -7مادر باژد
و ارتباط مادر و فر ندی و  -8نا ایی نا و درد و رنم مرتبط آ .
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