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1پروین تاج بخش

چکیده 
داستان نویسان پسامدرن براي بازآفرینی اثر هنري و 

گیرند. مینقد مسائل اجتماعی از نقیضه نویسی بهره
توان به بازتاب از مضامین پسامدرن در داستان می

ها در رفتار سبک زندگی شهري، سیطرة گفتمان
ها، جانشین شدن فردّیت ها، بریدن از سنّتشخصیّت

گرایی جمعی و نقش تکنولوژي و به جاي آرمان
نویسنده از طریق فناوري در زندگی امروز اشاره کرد. 

یّت به جهان تخیّلی داستان اتصال کوتاه از جهان واقع
شود و خط مرزي میان داستان و واقعّیت را میوارد 

ورزد. ریزد و بر تصنعی بودن اثر تأکید میفرو می
هایی چون عدم اقتدار اتصال کوتاه در کنار مؤلّفه

هاي تو در نویسنده، نوسان زاویۀ دید، وجود روایت
طعیّت در بندي آزاد از عوامل ایجاد عدم قتو و پایان

هاي گوناگون در داستان و اند. وجود بینامتنداستان
گویی سبب پویایی و آمیختن شعر و نقیضه و خاطره

توسعۀ متن شده است. حضور چند بینامتن در کنار 
هاي متفاوتی که در یک یکدیگر، خواننده را با جهان

این نوشتار با کند..شبکۀ متنی جاي دارند، روبرو می
دارد به سواالت زیر تحلیلی قصد-شیوة توصیفی

بز در داستان پسامدرنهايکدام مؤلّفهپاسخ دهد.
نویسنده براي برجستهوشود؟ میدیدهزنگوله پا 

هایی استفاده از چه روششناسانهکردن محتواي وجود
کند؟می

پا، محمدعلی بز زنگوله،داستان پسامدرنها: کلیدواژه
پردازي.علومی، نقیضه
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Study the Postmodern Components
in story “a goat with bell”

from Mohammad Ali Oloomi
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Abstract
Postmodern novelists use parody to
recreate art works and criticize social
matters. Story “A Goat with Bell” by
Mohammad Ali Oloomi is a content parody
which general concept of traditional text is
splashed and story is changed to a
challenging place for conflicting
discourses. Some of postmodern contents
in this story are as follows: reflection of
urban life style, domination of discourses
in characters behavior, breaking away from
traditions, substitution of total idealism by
individuality and role of tech in daily life.
Author enters from real world to imaginary
one via shortcuts and breaks the border
between story and reality and emphasize on
work’s being dummy. Shortcut beside
other components such as writer’s Lack of
authority, Fluctuations of perspective,
nested narrations and free ending are
factors that lead to uncertainty in stories.
Existing various intertextuality in story and
mixing poem and parody, also narrating
memories has developed the text. Also
reader is facing different worlds located in
text. Intertextuality relations and shortcut
play an important role in highlighting
ontological content of story as it moves and
changes borders between different texts.
Here, with an analytical-descriptive
method, we try to answer the following
questions: 1- which postmodern
components are observed in story “a goat
with bell” ? 2-which methods did author
use to highlight the ontological contents?

Keywords: postmodern story, A Goat with
Bell, Mohammad Ali Oloomi, parody.
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مقدمه 
هاي جذّاب یکی از روایت» بز زنگوله پا«قصّۀ 

ادبیات عامیانۀ ایران است که در بیشتر نقاط کشور 
هاي دیگر با اندك تفاوتی دیده و حتی فرهنگ

شنگول و «شود. هدایت این قصّه را با عنوان می
ثبت کرده» پابز زنگوله«و شاملو با عنوان » منگول

درزي ) محمد گو2:1166، ج137ست. (شاملو،ا
» شنگول«قصّۀ مذکور را با عنوان 1383در سال 

بازنگاري کرد. محمدعلی علومی بار دیگر قصّۀ 
ي عصر کنونی  هاعامیانه را به کارگرفت و با نشانه

- بززنگوله«داد و داستان جدیدي را با عنوان پیوند 

ارائه داد. گودرزي و علومی براي نقد مسائل » پا
گرفتند عامیانه بهره عصر خود از ظرفیت ادبیات 

کوشیدند با حفظ فرم اصلی و تغییر محتواي و 
حکایت کهن، روایتی نو خلق کنند. 

- آن دو به تاثیر شرایط اجتماعی بر متن ادبی آگاه

اند. نگاه انتقادي گودرزي بیشتر زمینۀ فرهنگی 
کاود؛ اما علومی به وضعیّت اقتصادي جامعه را می

- دارد. داستان گودرزي نشانهو اجتماعی نیز نظر 

هایی از سنّت (مانند چادر سرکردن خانم بزي) را 
هاي با خود دارد؛ اما در داستان علومی نشانه

رنگ است. حسین پاینده در فرهنگ سنّتی کم
به بررسی داستان » داستان کوتاه در ایران«کتاب 

است. از دید او داستان مذکور پرداخته» شنگول«
صومیّت است که در پس سادگی اي بر معنقیضه

ظاهري، قرائتی نقادانه از برخی تحوالت فرهنگی 
، 1390دهد.(پاینده، دست میدر جامعۀ معاصر به

)601: 3ج
بخش و ادبیات باید نهایتا لذت«به نظر هوراس 

هاي سودمند باشد بنا به استدالل وي، نوشته

برسلر،»(بخش.اند و هم لذتخوب هم آموزنده
نویس را نوشتن  ) او وظیفۀ داستان1393:51

دانست که خواننده از مطالعۀ آن هم داستانی می
لذت ببرد و هم بتواند آن را به زندگی واقعی خود 

- ) بازآفرینی داستان1388:112ربط دهد. (پاینده،

هاي کهن راهی است براي تجدید لذت متن در 
هاي در بازنگاري داستان«حوزة ادبیات داستانی. 

، نویسنده متنی قدیمی و آشنا را با افزودن یا کهن
- اي باز میتغییر دادن برخی عناصر آن به گونه

-نویسد که آن متن به شرایط و اوضاع اجتماعی
کند و معناي جدیدي –فرهنگی معاصر ربط پیدا 

). 594-595: 3، ج1390پاینده،»(بیابد.
دهد که ها نشان میوفیق این گونه بازنویسیت

هاي ایرانی شایستگی آن را دارند که در افسانه
هاي جدید داستان نویسی، سرمشق کنار تکنیک

- بز زنگوله«نویسندگان امروز قرار گیرند. داستان 

هایی است از محمد علی علومی در شمار متن» پا
نامید. سازي ادبیات میکه جان بارت آنها را غنی

یش ) از گرا1967» (ادبیات فرسودگی«او در مقالۀ 
هاي گذاريداستان نویسان در افراط به بدعت

شکلی و مخالفت برخی از آنان با نوجویی انتقاد 
سازي غنی«کرد. وي چند سال بعد در مقالۀ 

هاي ) نویسندگان را به خلق فرم1980»(ادبیات
بیانی تازه، کسب خودآگاهی از طبیعت زبان ادبی 
خود و سرگرم کردن خواننده و آفریدن هیجان در 

: ذیل بارت) 1393او ترغیب کرد.(رشیدیان،
رفت از تهی شدگی در ادبیات را بارت راه برون

سبک نگارش داستان پسامدرن از طریق تلفیق
داند. داستان پسامدرن پیشامدرن و مدرن می

هاي دیرینه و متأخّر ادبیات تلفیقی بدیع از ویژگی
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داستانی است که با هدف دمیدن جانی تازه در 
سبب شود. این خالقیّتاین ژانر نوشته میکالبد

شود نویسندگان از پشت کردن به مدرنیسم و می
هاي نگارش پیشامدرن و غرق شدن در شیوه

- ها در سبک داستانافراط در صناعت پردازي

نویسی اجتناب کنند و بدین ترتیب زمینۀ مناسبی 
شدن دربارة ادبیات فراهم گردد و آن را براي غنی
: 3،ج1390یا افراط نجات دهد.(پاینده، از رکود

آزادانه «) به نظر الج داستان نویسان پسامدرن 594
- میهاي قدیمی و آثار قبلی ادبیات را واافسانه

نمایی خود از زندگی معاصر گردانند تا به باز
تري ببخشند یا به طنین آن شکل و قالب محکم

)  177: 1394الج،»(بیفزایند.
پیشینۀ تحقیق

وجّه به سه مقوله در تحلیل موضوع نوشتار ت
- حاضر الزامی است: داستان پسامدرنیستی، نقیضه

نویسی و افسانۀ عامیانه. دربارة پسامدرنیم و 
اي هاي ارزندههاي پسامدرنیستی پژوهشداستان

است که در اینجا به چند مورد اشاره انجام شده 
به سوي -2ادبیات پسامدرن. -1شود:می

مدرنیته و -3از پیام یزدانجو). . (هر دوپسامدرن
آثار حسین -4مدرنیسم ترجمۀ حسینعلی نوذري. 

-5پاینده اعم از تالیف و ترجمه و مقاله. 
پسامدرنیسم در ادبیات داستانی ایران، از منصوره 

هاي پسامدرنیستی نگاهی به ویژگی-6تدیّنی 
اثر بیژن نجدي از لیال )» A+Bداستان ناتمام ( «

حجاري و پروین قاسمی، بوستان ادب شیراز، 
در زمینۀ و... .1390سال سوم، ش:اول، بهار

- نقیضه و نقیضه« نویسی باید از کتاب نقیضه

در نقیضه« اثر مهدي اخوان ثالث و  مقالۀ » سازان

از قدرت قاسمی » هاي ادبی معاصرگسترة نظریه
نام برد.

اي به چهدری«پور عمرانی درکتاب اهللا مهديروح
)  به 1390» (پامتِل بز زنگوله-ساختار افسانه

اما دربارة مطالعۀ ساختار قصۀ عامیانه پرداخته
پا از محمد علی علومی تاکنون داستان بز زنگوله

پژوهش مستقلی انجام نگرفته است.   
معرفی نویسنده

در بردسیر بم به 1340محمدعلی علومی به سال 
در مجلّۀ 1370تی را از سال دنیا آمد. کار مطبوعا

هاي او در مجّلۀ مهر، ادبستان آغاز کرد. قصّه
فصلنامۀ کرمان و ماهنامۀ سوره چاپ شده است. 
وي نگارش چند رمان طنز را در کارنامۀ خود 
دارد. هفت حکایت، آذرستان، اندوهگرد، 
شاهنشاه درکوچۀ دلگشا، و... ازآثار اوست. 

جدیدي را در علومی  در طنز نویسی   فضاهاي
مدرن را در برخی هاي پستآفریند و مؤلّفهفرم می

کند؛ از این رو طنز وي گویاي از آثار وارد می
) داستان بز 274: 1392سبک خاص اوست.(صدر،

از رویا صدر » یک،دو، سه طنز«پا از کتاب زنگوله
هایی است که علومی از الگوهاي در شمار داستان

گیرد.فاصله میرایج نوشتاري در طنز 
پا داستان بز زنگوله

بز زنگوله پا را یادتان هست که سه بچه داشت «
انگور و بعد، هاي شنگول و منگول و حبهبه نام

پا گرگی آمد و بچه هاي او را... خورد و بز زنگوله
رفت جنگ آقاگرگه و باقی قضایا ...خب، چند 

کردم شب قبل که داشتم حساب دخل و خرج می
کشید...ساعت حدود یک نیمه سوت میو سرم 

آباد، در آن خلوتی راه نظامشب ...رفتم سر چهار
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تاریک دیدم انگار پیرزنی... در و خیابان نیمه
رو...چند پاکت سیگار روي کارتنی ي پیادهحاشیه

دانم چطور شد که یکهو خالی گذاشته است...نمی
پا را شناختم...گفتم: اي داد بیداد! بز زنگوله

پا خانوم، حیف شما نبود که دنیاي قشنگ نگولهز
در و ها را ول کردي و آمدي به این شهر بیقصه

ها یکهویی شایع پیکر؟ ...گفت: ...در دنیاي قصه
شد که وضع ما قرار است خوب شود و آن وقت 

ندارم را حراج کردم و آمدم ودل، دارمن ساده
شستم پا خانم نشهر... با حفظ فاصله کنار زنگوله

بع سرداد که:... نه همین لباس ... بز آه کشید و بع
پا جا زیباست نشان آدمیت! ...از حرف زنگوله

خوردم و براي عوض کردن موضوع صحبت، یک 
بسته سیگار خریدم و در همین وقت هر دو نفر 

رو را بویی عجیب متوجه شدیم که فضاي پیاده
وغریب گرفته است... پرسیدم: این بوي چیست؟ 

هاي ماهاست...دیدم تا کار ...گفت: بوي صحبت
بیخ پیدا نکرده خوب است برگردم به خانه. داشتم 

پا پرسید: فالنی، نگفتی چه افتادم که زنگولهراه می
اي؟ گفتم: ...دستی به قلم دارم. گفت: یعنی کاره

ي اهل مطبوعاتی؟ اگر این طور است بیا و قصه
نند...آنچه بعد انگور را یک جایی بده چاپ کحبه

انگور است:ي حبهخوانید قصهاز این می
له یک بز زنگو که یکی بود، یکی نبود.  پایی بود 

سه تا فرزند... داشت. یک شب... نشست... و با 
خود گفت:... سه تا بچه دارم یکی از یکی به درد 
ــرش  ــنگول خان... خیر س نخورترو بی عارتر! ش

کند ال نمیخواهد اســتاد دانشــگاه بشــود و اقمی
شود و نان  مثل مرحوم پدرش برود نان خشکی ب

شنیده ستادها را خودش و ماها را در بیاورد...  ام ا

دانم که این اســتاد نشــده کنند. میبازنشــســته می
شــود. منگول که عشــق شــعر و بازنشــســته می

ــرش زده ــاعري به س ــعر گفته که: ش ــت... ش اس
سایهشباهنگام که می شاخ تالجن،  ها گیرند در 

ـــیاهی، گرم یادآوري یا نه، من از یادت  رنگ س
ستعارة قشنگی » شاخ«کاهم... در تمام شعر نمی ا

یه ـــت و بق ـــت. از همه اس اش حرف مفت اس
انگور است که... فهمیده دنیا دست تر...حبهزرنگ

ـــک ندارم  ـــت و افتاده تو خط دلّالی ... ش کیس
شـــود... خالصـــه، خانم بزي اي میآخرش کاره

شود ید از خیالبافی چیزي عایدش نمیوقتی که د
عنوان اجناس هایش را بهراه افتاد و رفت زنگوله

ـــاده به یک آدم س یک  قالبآنت کرد و برقی لوح 
رفت...یک تلفن همراه خرید و... زنگ زد به آقا 

»  الواستوري«گرگه. تلفن همراه آقا گرگه با آهنگ 
به صــدا در آمد...گرگه... گوشــی را برداشــت و 

شوما غرّی شومائید آقا گرگی خان؟...  د! هان؟ ... 
ـــتم، بز  ـــناي قدیمی هس ـــید؟... من آش کی باش

ــکم مرا زنگوله ــتی که زدي ش پا... تو همانی نیس
ــفره کردي؟ ... خواهش می کنم وارد معقوالت س

ـــري را که درد نمی ـــوید. س ـــتمال نش کند دس
چهنمی ما ب ـــو ند... ش ند یدهب ند ي مرا هاي خیر 

ید ولی تهخورده بود ـــ ته. حاال گذش ـــ ها گذش
صه، قرار براي می خواهم دیداري تازه کنم... خال

ـــاعت یازده در میدان درکه  ـــب، س فرداي آن ش
به همدیگر  یازده،  ـــاعت  ـــر س ند. س ـــت گذاش

گاه با ن یدند...همدیگر را ـــ ـــقرس کش هاي عاش
ـــه ـــاف ـــوي ک ـــد... ت ـــردن ـــدازک ـــران اي ب

شک سفارش ک ستند...گرگه... ش سیر ن بادمجان با 
ــل داد.  خانم بزي هم پیروي کرد واز همین مفص
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جا معلوم است که خیاالتی به سر دارد...سرانجام 
ـــم بــد دور! هنوز هم  خــانم بزي گفــت: چش

ـــع تیپ ماندهخوش ید ها ... نفرمودید که وض ا
درآمدتان چطور است؟...گرگه گفت: از وقتی که 

ام به شغل صادرات دل و روده و واردات چسبیده
ـــاع خ ـــت. یلی روبهپفک و آدامس، اوض راه اس

ـــت که زنگوله پا... گفت: البته از باطن خوبی اس
ــق پاك  دارید ... به نظرم ما هر دو دچار یک عش

شده صمیم گرفتند که و لطیف  صه...ت ایم ... خال
خانم بزي بشـــود همســـر...گرگه و اودر عوض 

انگور را بگذارد شــنگول و منگول را ببلعد و حبه
له گاه... بز زنگو یل شـــاگرد بن که میپا دل آورد 

نه مال آن  ـــق مادرا ند عش ـــته مان عواطف گذش
هایی بود که علف، مفت بود نه مال حاال که وقت

ـــر به جهنم می زند و تازه قیمت یک پر علف س
شده  ستی خودش  بزي خانم متوجه حقوق فمینی

ـــه تا بچه ـــت براي دو س ـــر نیس ي به و حاض
ـــویی خود درد نخور، جان بکند و از حق...زناش

شتند با همدیگر حرف ب صه...اینها دا گذرد... خال
ناگهان... گرگه هاي خوب خوب می زدند... که 

پا را کند و... در حالی از جا جست،کلۀ بز زنگوله
کرد، غرّید:... شاید دو سه هزار اش میتکهکه تکه

پاي ســـال بود که منتظر امروز بودم.اي بز زنگوله
شل احمق همه چیز تو خوب بود جز اینکه از می

فوکو هیچ نقل قول 
ي مرا سر بردي و به مکافات نکردي و حوصله

-279: 1392سوادي خود رسیدي.(صدر،بی
275(

بز «مدرنیستی در داستان بررسی مضامین پست
»پازنگوله

مدرنیسم را در دهۀ نخستین بار جان واتکینز پسا
ـــی1870 هایی به کار برد که تکنیکی براي نقاش

در 1960مدرنیسم از سال داشتند. پساترپیشرفته
حوزة ادبیات داستانی براي آثاري به کار رفت که 

هاي مختلف نگارش تلفیق شــده در آنها ســبک
)  تعریف جــامعی 69و61: 1388بود.(پــاینــده،
ـــا بارة پس ـــمدر ندارد. مهممدرنیس ترین وجود 

ند عبارتهایی که براي آن ذکر کردهویژگی ند ا ا
اه، نقیضــه، تغییر زاویۀ دید، مؤّلفۀ از: اتصــال کوت

نامتنیت، پایان ندي آزاد، روایتبی هاي تو درتو، ب
سبک ستن مرز آمیختن انواع  شک شی،  هاي نگار

یال، روان ّت و خ یان واقعی پریش بودن برخی م
صیّت سجام، بیشخ ستانی، عدم ان نظمی هاي دا

ـــدن جنبۀ وجود روایت رویدادها، جایگزین ش
سی و... .(تلخیص شناختی به جاي  شنا معرفت 

) 376-384: 1385از شمیسا،
هاي پسامدرنیستی مخاطب با متنی در داستان

ظاهر هاي به شود. روایترو مینامتعارف روبه
اي که به ظاهر ارتباط منفک و از هم گسیخته

منطقی با هم ندارند اما در باطن داراي چنین 
ارتباطی هستند. این متون چنان نیروي تخیل

گیرند که چندباره خوانی آنها میکار خواننده را به
- هاي پسامدرنیستی نمایشگر ازالزم است. داستان

پاشیدگی زندگی روزمرة انسان معاصر است. هم
اي هستند که زایش و این آثار داراي توان بالقوه

بارورسازي ذهن خواننده پیامد آنهاست. 
نویسندة داستان)1393:118(مقدادي،

تواند هر امر منطقی و غیر امدرنیستی، میپس
منطقی را در داستان بیاورد به شرطی که روایت 
او از دو ویژگی برخوردار باشد. نخست اینکه 
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قصه داشته باشد، دوم اینکه خواننده را به تفکر 
وادارد و در همان حال به او لذت مطالعه 

)274: 1392ببخشد.(بی نیاز،
- بز زنگوله«ر داستان مدرنیستی داز مضامین پست

توان به بازتاب سبک زندگی شهري، می» پا
ها و سیطرة فرهنگ مصرف، افول فراروایت

ها اشاره کرد. ها در رفتار شخصیتگفتمان
پا که از دنیاي سنّتی به جهان پسامدرن آمده زنگوله

هاي خصایلی لغزنده و سّیال دارد. شهر همۀ جنبه
اك گرفته تا روابط زندگی او را از تغذیه و پوش

هاي پاییز اجتماعی دگرگون کرده است. عطر شب
زدن و ساعت یازده شب به میدان درکه رفتن و 

اي از آنهاست. کشک بادمجان خوردن و... نمونه
پذیرد و هاي رایج در جامعه تاثیر میاو از گفتمان

او کند. سرگردانیتولید میها را بازآنناخودآگاه
دنیاي معاصر تبلوري از ویژگی هاي در بحران

انسان امروز است. 
او که در قصّۀ عامیانه، تا پاي جان براي نجات 

جنگد؛ در داستان پسامدرن، ها با گرگ میبچه
ها شکند. زنگولهآسان مرز بین خود و بیگانه را می

را که تنها نشان از قصۀ کهن با اوست به یک آدم 
خرد و با ه میکند، تلفن همراساده لوح قالب می

گیرد. او بخشی از هویتّش را گرگ تماس می
کند تا در جامعۀ مصرفی براي خود مبادله می

وپا کند. ارزشی دست
شدن براي آقاگرگه پیشتر و بیشتر امکان امروزي

از خانم بزي فراهم شده است. او موبایل دارد، بنز 
شود، در کار صادرات و واردات است، سوار می

- خورد و منتقدان ادبی را میذا میتوي کافه غ

هایی از پرستیژ اجتماعی شناسد. همۀ اینها جلوه

اند که پایگاه اجتماعی و سبک خاصی از زندگی
دهند. او را نشان می

ها هستند اشیاي مصرفی در واقع نظامی از نشانه
- که افراد جامعه را از یکدیگر متمایز می

مدرن ) در دورة پسا1392:103کنند.(الیون،
استفاده از موبایل نه فقط همراه شدن با فناوري 
روز بلکه واجد ارزشی نمادین نیز هست، معنایی 

کند که داللتی را به مصرف کننده الصاق می
اي اجتماعی اجتماعی و فرهنگی دارد؛ یعنی وجهه

اي از جایگاه او در جامعه به او می بخشد یا نشانه
اي ارزش نشانهبودریار وجه نمادین کاال را. است

نامد و آن را به وجود آورنده و ویران کنندة می
داند.(پاینده،ها در جامعۀ معاصر میروابط انسان

)459-460: 3،ج1390
بر مشارکت امروزه خرید بسیاري از کاالها عالوه

در فرهنگ مصرف براي نمایش منزلت و تشّخص 
که امکانات » بنز«گیرد. مثال برند صورت می

است. مصرف را در خود جمع کرده» زبان«نوعی
کارکرد آن فقط نشانه بودن براي محصول نیست؛ 
تداعی معانی ضمنی اقتدار و پایگاه اجتماعی نیز 

) 1394:207هست.(بودریار،
خرید اشیاي عتیقه نیز جلوة دیگري از فرهنگ 

خوریم. مصرفی است که در داستان به آن برمی
ار هنرِي همۀ ادوار، اثاثیه، اشیا، جواهرات و آث

هاي مادي هستند که نماد پایگاه اجتماعی نشانه
اند و بر تعالی داللت دارند. افراد با خرید قدیمی

دهند. به میآنها خود را در زمرة طبقات باال نشان
این ترتیب گذشته وارد مدار مصرف و نوعی بازار 

) خواننده با مطالعۀ داستان 94شود.(همان: سیاه می
شود رة هویت فرهنگی خود دچار تردید میدربا
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پرسد: الگوي زندگی مرا چه کسی و از خود می 
کند؟ وقوف به اینکه خرید کردن در تعیین می 

جامعۀ مصرفی برابر است با مبادلۀ چیز مادي با 
هاي چیز غیرمادي(نشانه، ایماژ)، فهم یکی از جنبه

کند.(پاینده،پذیر میفرهنگ معاصر را امکان
) 460-461: 3،ج1390

هاست. روایتمضمون دیگر انعکاس فروپاشی فرا
به نظر لیوتار دورة پسامدرن دورة ناباوري به 

هاي پسامدرن هاي کالن است. داستانروایت
- هاي کالنی را به تصویر میناباوري به روایت

کشند که یگانه کارکردشان تقویت گفتمان مسلط 
که منتقدان معتقدند) بسیاري از 327است.(همان:

ایدة لیوتار خود به صورت یک فراروایت درآمده 
ها به و مبیّن این نکته است که به هر حال انسان

-که خود یک کالن روایت است-مقولۀ عدالت
) در این 20-21: 1380اعتقاد دارند. (لیوتار،

داستان نیز شخصیّت از طریق گفتمان فمینیستی 
عی است.در پی نیل به عدالت  اجتما

روایت در داستان، یکی از مفاهیم مصداقی فرا
عشق است. در قصۀ قدیمی تصویر مادر به 

به » عشق و غذا«صورت منبع دو نیروي شگرف 
زاده، شود.(حسنمنتهی می» مرکزیت مادر«مفهوم 
عشق «) اما از دید شخصیت داستان 594: 1395

مادرانه مال آن وقت هایی بود که علف، مفت بود 
) نویسنده با 1392:279(صدر،.» مال حاال... نه 

آیرونی در عبارت، رنگ باختگی مفهوم متعالی 
کند. عشق مادري را در دورة معاصر ترسیم می

هاي پسامدرنیستی داستان ویژگی
علومی در داستان خود براي برجسته کردن 

هایی چون شناسانه از تکنیکهاي وجودپرسش

بندي آزاد، متنیت، پایاناتصال کوتاه، مؤلّفۀ بینا
برد. در این ... بهره میو هاي تو درتو روایت

پردازیم.هاي مذکور میقسمت به بررسی روش
نقیضه-1

نقیضه در لغت به معنی شکننده و از هم گسلنده 
است. در اصطالح ادبی به تقلید اغراق آمیز و 

ها، سبک، مضحک از یک اثر ادبی در سطح واژه
شود. اگرچه ید نویسنده و... اطالق مینثر، بیان عقا

اثر ادبی جدید استقالل هنري خود را دارد اما سایۀ 
اثر اصلی همواره محسوس است. به نظر جوزف 

شود:شیپلی نقیضه در متون به سه شیوه دیده می
نقیضۀ لفظی که با تغییر واژگان متن همراه -1

نقیضۀ صوري که شیوة نگارش یا سبک -2است. 
اي که در آن مایهنقیضۀ درون-3کند. تغییر میاثر 

شود.(اصالنی، از محتواي اثر تقلید طنزآمیز می
:ذیل نقیضه) 1394

اي بر افسانۀ مایهاي درونداستان علومی نقیضه
هاي قصّه از کهن است که با مهاجرت شخصیّت

- یک دنیاي تخّیلی جدّي به یک دنیاي خیالی طنز

کنند. آنچه قصّه تغییر میآمیز، گروه مخاطبان نیز
را به اثري ماندگار تبدیل کرده طنز تلخی است 
که نویسنده براي طرح مسائل اجتماعی به کار 

گیرد. می
برد که بداند خواننده وقتی از متون نقیضه لّذت می

اي بر کدام متن است؛ زیرا نقیضه داستان نقیضه
و دهدنقطۀ آغازش را اثر یا ژانري پیشین قرار می

با برداشتی استعاري، آن را در سنّت ادبی جاري 
گنجاند.این امر هم متون گذشته و هم حال را می

دهد. اشکال جدید در داستان تغییر مکان می
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پردازي قراردادهاي گذشته عمدتًا از طریق نقیضه
) 100: 1390یابند.(وو،یا از مدافتاده رشد می

که پردازي آن است نقیضه» حیاتی«عملکرد «
- توانند چه محتواهایی میکند چه فرمکشف می

ها، ي آن فرم»خّلاقانه«هایی را بیان کنند و عملکرد 
هاي معاصر آزاد مشغولیمحتواها را براي بیان دل

سازد... چون نقیضه عمدتًا شکلی از نقادي بهمی
اي از تحلیل و فرسودگی آید، نشانهشمار می

)99مان: (ه» آید.ژنریک هم به حساب می
- پردازي از قصۀ عامیانه آشناییعلومی با نقیضه

کند وزدایی می
آن را در بافتی جدید براي بیان اندیشۀ خود به 

گیرد. او براي نقد معضالت جامعۀ خود، کار می
اي چند هزار ساله به پا را از وراي افسانهبززنگوله

کشد و پشت بساط سیگار آباد تهران مینظام
با ظرافت تمام » آبادنظام«نشاند. واژة فروشی می

گزیده شده براي نمایاندن وضعیّت اقتصادي بر
و » هاي بودارحرف«است. نیز کاربرد کنایی 

آمیزي ضمنی آن، به انتقاد افراد جامعه از حس
بوي «وضعیّت نامطلوب اقتصادي اشاره دارد.

هایمان داشت هاي ماهاست نه که حرفصحبت
د ...خوب شد که خودت شکم کم بودار می

) جمع بستن 1392:276صدر،»(اش کرديقیچی
نشانگر » هاي ماهاستبوي صحبت«در » ما«ضمیر 

وجهی فراتر از دو نفر است. 
عالوه بر نقیضه بودن کل متن، گاه تناقض بین دو 

سه تا پایی بود که یک بز زنگوله«عبارت است: 
داشت. یک شب... فرزند برومند و راستین

ت... و با خود گفت: سه تا بچه دارم یکی از نشس
(همان)». عارتر!ه درد نخورتر و بییکی ب

تل  ندگی و مرگ مخ ناقض، مرز بین ز با ت گاه 
آمیزد؛ گرگ شود و واقعیت با تخیّل در هم میمی

شده بود به زنگوله شته  سانۀ عامیانه ک پا که در اف
تو همانی نیســـتی که زدي شـــکم مرا «گوید: می

فره حن ســــ ل ــا  یف ب ظر ــــداي  کردي؟ ص
کنم وارد معقوالت گر...گفت: خواهش میعشــوه

ـــتمال  ـــري را که درد نمی کند دس ـــوید. س نش
ـــوما بچهنمی ي مرا ندیدههاي خیربندند. تازه ش

ته ـــ ید ولی حاال گذش ته. خورده بود ـــ ها گذش
) 278همان:»(خواهم دیداري تازه کنم...می

است. مانند: گاه نیز تناقض در خود عبارت نهفته 
سر به زیر انداخته ذاتاً محجوب است آقاگرگه که «

چشم بد دور! وساکت بود. ... خانم بزي گفت: 
... وضع درآمدتان ها ایدتیپ ماندههنوز هم خوش

ام چطوراست؟ آقاگرگه گفت: از وقتی که چسبیده
به شغل صادرات ...و واردات ...اوضاع خیلی رو 

از باطن خوبی گفت: البته پا...راه است. زنگولهبه
هاي سفید و تمیز دندانمن وقتی است که دارید،

موجود پاك و را دیدم، فهمیدم که با چهشما 
ایم ... به نظرم ما هر رو شدهبهرواي داشتنیدوست

ایم... شدهعشق پاك و لطیف دو نفردچار یک 
همان کرداري ) آیا این تزویر278-279همان:.»(

امعه از سوي برخی افراد براي نیل نیست که در ج
کنیم؟ آیا شکستن مرز به هدفی معین مشاهده می

بین خودي و بیگانه از سوي خانم بزي براي قرار 
گرفتن در طبقۀ اجتماعی باال و قدرت یافتن 
نیست؟ نویسنده به خوبی شکسته شدن مرزها در 
دورة پسامدرن را به نمایش گذاشته است. به نظر 

در هنگام خواندن «و دیوید بالیش نورمن هالند 
هاي ذهنی خواننده مایهیک متن، تأویل با درون
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- شود. خواننده هنگامی از متن لذت میهمسو می

- برد که آن را بر تجارب فردي خویش منطبق می

»( کند.سازد و به عبارت دیگر متن را درونی می
)205: 1393مقدادي، 

. نمایدن میآفریعبارت پایانی داســتان نیز نقیضــه
مدتها شــاید دو ســه هزار ســال بود که منتظر «

ــدر،»(امروز بودم. ــتان که با 279: 1392ص )  داس
اشاره به کشته شدن گرگ در قصۀ قدیمی شروع 

ضۀ آن به پایان می سد و مفهوم شده بود با نقی ر
گیرد.  به نهفته در قصــۀ قدیمی را به ســخره  می

ـــه در پی بازنمایی وا ـــمی نقیض قعیت قول قاس
هاي ها و خواستنیست بلکه امکان نیافتن آرمان

شا می شیدن و متونی را اف صد کلیت بخ کند که ق
)1388:145تثبیت معانی خود را دارند.(قاسمی،

روایت در روایت -2
پا مانند دیگر آثار پست بز زنگولهداستان

مدرنیستی از کلّیت و انسجام روایی برخوردار 
اي از افسانۀ عامیانه الصهنیست. داستان با نقل خ

اي ناتمام از شود. پایان آن، آغاز خاطرهشروع می
نویسنده است که خود به روایتی دیگر یعنی 

- شود. این گفتپا منجر میوگو با بز زنگولهگفت

وگو زمینۀ روایت دیگري را می چیند که همان 
پاست. علومی با اي بز زنگولهروایت درونه

متعدد در دل داستان، هايقراردادن روایت
کند مخاطب را با چند سطح وجودي مواجه می

که در بحث اتصال کوتاه به آن اشاره خواهد شد. 
در سطور آغازین داستان وجود سه نقطه بعد از 

هایی است که باید ، نشانگر سطر»باقی قضایا«
خواننده تکمیل کند؛ یعنی مشارکت خواننده در 

شود. گویی وع میتولید متن از همان ابتدا شر

نویسنده هر روایتی را به عمد ناتمام رها کرده 
رود و مخاطب را براي سراغ روایت بعدي می

چندباره ها به خوانشکشف ارتباط بین روایت
- هاي متعّدد میکند. خواننده در خواندنوادار می

هاي مختلفی را تصّور کند و به تواند زیرساخت
ممکن است به نوعی معانی متنّوعی دست یابد که 

با هم درتضاد باشند.
هاي پسامدرن، مند در داستانسکوت داللت
گیري روایت مند براي شکلابزاري ساخت

هایی چون بینامتنیّت، شود و مؤلّفهمحسوب می
تکه بودن داستان از ابزار نوسان زاویۀ دید و تکه
اند. غیاب گفتار با هدفی ایجاد سکوت در داستان

نامند. سکوت در می» مندکوت داللتس«خاص را 
متون ادبی براي ایجاد شگردهاي مختلف روایی 

خصوص مشارکت خواننده در کنش متن رخ به
هاي مختلف را در متن دهد و امکان خوانشمی

نهد و نقش خواننده را برجسته می بنا می
). 67-1392:68کند.(صادقی 

زاویۀ دید-3
ه داستان است. زاویۀ دید شیوة نقل و ارائ

هاي دید گوناگون مانند نویسان از زاویهداستان
زاویۀ دید اول شخص، دوم شخص و... استفاده 

- کنند. به نظر الج انتخاب زاویه دید یا زاویهمی

هاي دیدي که داستان با آن گفته می شود بر نحوة 
واکنش عاطفی و اخالقی خواننده به کاراکترها و 

). گاهی 9413:63د.(الج، گذارعمل آنها تاثیر می
انداز تازه یا نویسنده در اثرش براي چشم

تأثیرگذاري بیشتر، چند زاویۀ دید را با هم ترکیب 
دهد کند. چنین شگردي به نویسنده امکان میمی

دید داناي که در ارائۀ داستان از امتیازهاي زاویۀ 
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- چیزدان برخوردار شود.البته تغییر زاویۀ کل همه

- و ساختاري میداستان توجیه معناییدید در 

)  651و 657و659: 1391خواهد.(میرصادقی،
اگر این تغییر طبق یک طرح یا اصل هنري انجام 

- خواننده از متن، لطمه می» سازيمعنا«نشود، 

هاي ) ساختار داستان66: 9413بیند.(الج، 
اي است که زمینۀ استفاده از پسامدرن به گونه

است. باید بی براي نویسنده فراهمزاویۀ دید ترکی
توجّه داشت که تغییر زاویۀ دید را به خودي خود 

توان تمهیدي پسامدرنیستی به حساب آورد. نمی
علومی با انتخاب زاویۀ دید دوم شخص درآغاز 
داستان و خطاب قرار دادن خواننده از همان ابتدا 

طلبد و با استفاده از این نوع مشارکت او را می
دید، فضایی صمیمی بین خود و مخاطب یۀزاو

بز زنگوله پا را یادتان هست که سه «کند. ایجاد می
هاي شنگول و منگول بچه داشت به نام

اي ) پس از نقل خالصه275: 1392صدر،».(و...
دید به اّول شخص کوتاه از قصّه، یک دفعه زاویۀ 

دید اول شخص، سنّت یابد. نقل از زاویۀ تغییر می
نویسی امروز گویی است و در داستانمی قصّهقدی

وقتی سودمند است که بخواهند ماجراي 
) 352: 1392نامتعارفی را روایت کنند.(میرصادقی،

خب، چند شب قبل که داشتم حساب دخل و «
کشید... سیگار کردم و سرم سوت میخرج می

تمام کرده بودم، ساعت حدود یک نیمه شب راه 
ر راه نظام آباد، در آن خلوتی افتادم و رفتم سر چها

و خیابان نیمه تاریک دیدم انگار پیرزنی... نشسته 
... و چند پاکت سیگار روي کارتنی خالی 

) تغییر ناگهانی 275: 1392صدر،».(گذاشته...
ظاهر نامرتبط بودن خاطرة نویسنده دید و بهزاویۀ 

- با پیش درآمد داستان، کنجکاوي خواننده را بر

- او را تا پایان با نویسنده همراه میانگیزد ومی

سازد. این شیوه تا میانۀ قصّه به همین روال ادامه 
دید سوم یابد و سپس کانون روایت به زاویۀمی

شود. قصّه از دید و ذهن یکی شخص تبدیل می
شود.(زاویۀ دید داناي از اشخاص داستان نقل می

یکی بود، یکی نبود یک بز زنگوله «کل محدود) 
) نویسنده ابتدا 276همان: ...».(یی بود که پا

پا را با هاي ذهن زنگولهاحساس و افکار و تداعی
- گویی درونی و ضرباهنگی ُکند به تصویر میتک

- کشد و سپس نقل قصّه ریتمی تند به خود می

گیري از نوسان زاویۀ دید در داستان، گیرد. بهره
ها خواننده را به درك علت رفتار شخصّیت

هاي متنّوعی را پیش چشم کند و جهاناو میکنجک
کند. نویسنده از این طریق خواننده ترسیم می

گري را اندازد تا روایتروایت را به تعلیق می
برجسته کند.

اّتصال کوتاه-4
در ادبیات رئالیستی نویسنده هرگز به طور صریح 

هاي شود. در داستاندر داستان خود ظاهر نمی
ز متن حذف می شود تا کسی مدرن نویسنده ا

دنیاي درون متن را با دنیاي بیرون از آن اشتباه 
آفرینی نکند اما در داستان پسامدرن، با نقش

نویسنده در داستان خود، امر واقعی و امر استعاري 
با یکدیگر امتزاج می یابند؛ در نتیجه یا اتصال 

گانه. اتصال کوتاه  شود یا پیوند دوکوتاه ایجاد می
صلۀ بین اثر ادبی و جهان واقعیّت است که با فا

شود. حضور مستقیم نویسنده از میان برداشته می
هاي واقعی گانه، حضور شخصیّتمراد از پیوند دو

هیل تاریخی در داستان است. (مک



19اج بخشپروین ت/از محمدعلی علومی» پابز زنگوله«هاي پسامدرن در داستان بررسی مؤلّفه

بري لوئیس از اتصال )100-1393:101ودیگران،
کند. دور باطل کوتاه با عنوان دور باطل یاد می

آید که ادبیات پسامدرنیستی به وجود میوقتی در
شوند به حدي که پذیر میمتن و دنیا هر دو نفوذ

) آثار 100:توان بین آنها تمایز گذاشت.(هماننمی
کوشند با ایجاد اتصال کوتاه پسامدرنیستی می

هایی زده شود و نتواند چنین نوشتهخواننده بهت
ام هاي رایج ادبی ادغرا به سهولت در مقوله

) 186-187: 1394کند.(الج و دیگران،
توان در براي داستان علومی سه سطح روایی می

نظر گرفت: دنیاي فرا داستانی، دنیاي داستانی 
به جهان نویسنده، دنیاي فرو داستانی. علومی 

پا  که از شود و با زنگولهتخّیلی داستان وارد می
د و از نشینگو میودنیاي قصّه بیرون آمده به گفت

«... شود. این راه در داستان اتصال کوتاه ایجاد می
ها را گفتم:...حیف شما نبود که دنیاي قشنگ قصه

در و پیکر...؟ ... ول کردي و آمدي به این شهر بی
ها یکهویی شایع شد که گفت: ... در دنیاي قصه

وضع ما قرار است خوب شود و آن وقت من 
کردم و آمدم شهر دل، دار و ندارم را حراج ساده
پا پرسید: افتادم که زنگولهداشتم راه می«یا: ... » 

ي به اصطالح اي؟ گفتم: ايفالنی، نگفتی چه کاره
)275-276: 1392صدر،»(دستی به قلم دارم.

هاي افسانۀ کهن را به دنیاي درون او شخصیت
- برد و براي ساختن جهانی به کار میداستانی می

دي و نیما و فوکو اشاره که در آن به سعگیرد
تو در هم درهایی تو؛ بدین ترتیب جهانشودمی

هاي با تغییرات مذکور ساحتشوند.میتنیده
هاي تداخل ساحت. شوندوجودي نقض می

هاي داستان پسامدرنیستی وجودي از ویژگی
است.

به نظر هوفمان بین متن و زمینۀ آن (سایر متن ها) 
ارد. رمزگان فرهنگی رابطۀ دیالکتیکی وجود د

ها دائمآ به متن نفوذ می کند و آن را به سایر متن
متنی گشوده تبدیل می کند. یک راه فائق آمدن بر 
این تنش آن است که نویسنده به عنوان شخصیّتی 
داخل متن وارد شود. راه دیگر این است که 

هاي متن از دنیاي خیالی بیرون آورده شخصّیت
تمهید خواننده را به اندیشه شوند. به کارگیري این

هاي دارد که شخصّیتدربارة این موضوع وامی
داستانی موجوداتی صرفًا خیالی نیستند. آنها 

اند که در هیئت این یا آن ویژگی هاییهستنده
- انسانی در من یا دیگري متبلور می

) 653: 3، ج1390شوند.(پاینده،
نویسنده محل رخدادهاي داستان را تهران قرار 

دهد؛ زیرا سرعت تغییرات فرهنگی را در شهر می
توان درك کرد. دار و ندار را حراج کردن بهتر می

و به شهر آمدن، وضعّیت مهاجران بی شماري را 
کند که در آرزوي زندگی بهتر در ذهن تداعی می

دنیاي اند و با درك فاصلۀ عمیق به شهر کوچیده
اند که رویایی و واقعیّت زندگی شهري، دریافته

ها امکان وقوع این خیالی است که در جهان قصّه
یابد. ناخرسندي شخصّیت داستان را از می

نارضایتی خود نویسنده توانمهاجرت به شهر می
از زندگی در شهر دانست. 

» مرزشکنی روایی«ژنت از اتصال کوتاه با عنوان 
. به نظر او مرزشکنی روایی عبارت کندتعبیر می
شنوي هرگونه مداخلۀ راوي یا روایت« است از: 

فوق داستانی در جهان داستان یا مداخلۀ شخصیت
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هاي داستانی در جهان فروداستان یا به 
) پس در مرز شکنی روایی مانند 60:همان»(عکس.

اتصال کوتاه خط مرزي میان داستان و واقعیت 
یسنده از این طریق بر تصنعی ریزد و نوفرو می

ورزد.بودن اثر تأکید می
ـــمی قاس به چهار نوع قدرت  نت  قل از ژ به ن

کند: مرزشکنی اشاره می
شــناختی و مرزشــکنی صــعودي، نزولی، هســتی

) وقتی نویســـنده از 1395:132بالغی.(قاســـمی،
ستان وارد  شود جهان واقعیّت به جهان تخیّلی دا

. ورود نویســنده به دهدمرزشــکنی نزولی رخ می
سطح داستان بیانگر نگرشی اقتدارمآبانه است که 

هاي روایت را درنوردد و در فرایند تواند مرزمی
ستیرخدادها به گونه شد. اي ه سانه دخیل با شنا

ــیّت ــخص ــعودي ش ــکنی ص ها با معّلق در مرزش
گذاشتن تمایز میان سطح تخیّلی داستان و سطح 

ـــنده، راوي یا خ واننده را خطاب واقعیّت، نویس
تانی وارد قرار می ـــ یدات فراداس با تمه یا  ند  ده

ــاالتر  ـــطح ب ــا س ـــنــده ی جهــان واقعی نویس
) 133-135شوند.(همان: می

گري به ارائۀ روایت» مرز شکنی بالغی«در 
گردد. ژنت توضیحاتی دربارة داستان موقوف می

اي برخی این گونه مرز شکنی را به کاربرد کلیشه
هاي عامیانه نیز گسترش ا در قصّههاي آشنعبارت

) 1392:69لوجه ،دهد.(صافی پیرمی
» آقایی که شما باشید«اي: تکرار عبارت کلیشه

« موجب مرز شکنی بالغی در داستان شده است.
خواهد آقا گرگه گفت: ... من هم خیلی دلم می

دیداري به دیدارت برسانم. خالصه آقایی که شما 
ي آن شب، ساعت یازده در باشید، قرار براي فردا

) گاهی 1392:278صدر،»(میدان درکه گذاشتند.
مرزشکنی بالغی از راه مقایسۀ اوضاع و احوال 

کند.(صافی داستان با شرایط حاضر جلوه می
عشق مادرانه مال آن «) مانند:72: 1392پیرلوجه،

هایی بود که علف، مفت بود نه مال حاال که وقت
همان:»(جهنم می زند.قیمت یک پر علف سر به 

279(
مرزشکنی شبه «صافی به قسم دیگري با عنوان 

کند که در آن نویسنده اشاره می» مستند روایی
پردازي نیست بلکه براي داستان مّدعی داستان

- شکنی گاه با درونهکند. این مرزسازي میسند

- زمان دو داستان در یکدیگر صورت میسازي هم

) 47و69: 1392گیرد.(صافی پیرلوجه،
اي؟ پا پرسید: فالنی، نگفتی چه کارهزنگوله« 

ي به اصطالح دستی به قلم دارم... اگر گفتم:اي
انگور را یک جایی ي حبهاین طوراست بیا و قصه

- خوانید قصهبده چاپ کنند... آنچه بعد از این می

یکی بود، یکی نبود... انگوراست:ي حبه
ب نویسنده با ) بدین ترتی276: 1392صدر،.»(

گونه براي مالقات خود با اي مستندچیدن زمینه
- شناختی را در داستان برمیراوي، مرزهاي هستی

داستانی خود دارد تا بتواند با حفظ جایگاه فوق
-1392وارد جهان داستان شود.(صافی پیرلوجه،

:70(
بندي آزادپایان-5

هاي ساختارمند کردن روایت نزد یکی از راه
هاي چندگانه است که با ها فرجامپسامدرنیست

احتمال چند پیامد براي یک پیرنگ داستانی واحد 
ورزد. در بسیاري از در مقابل بستار مقاومت می

گشایی ممکن وقایع تن ها نویسنده به گرهداستان
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عدم قطعیّت را «دهد و بدین ترتیب اصل در نمی
ن هیل و دیگرامک»(در داستان وارد می کند.

) یکی از جاهایی که عدم قطعیّت 90-89: 1393،
دهد پایان داستان بیشتر خود را نشان می

) 225: 1392نیاز،است.(بی
پذیر ساختن فرجام نامعین راه دیگر براي امکان

هاي عبارت است از تجزیۀ متن به اجزا یا بخش
کوتاهی که با گذاشتن جاي خالی یا با استفاده از 

ئم مخصوص از یکدیگر سوا عنوان، شماره و عال
تواند مطالبی از قبیل نقل شده باشند. نویسنده می

اي قول، تصویر، نمودار، نقشه، طرح گرافیک، تکّه
هاي دیگر و ... را در متن بگنجاند که از گفتمان

هیل و دیگران، هیچ ربطی به داستان ندارند.(مک
1393 :91-90(

ري انتهایی مراد از پایان آزاد این است که اثر هن
مبهم پیدا کند تا خواننده در ساخت معنا مشارکت 
داشته باشد و به دریافت کنندة محض پیام مبدل 

) در متون باز با پایان1393:147نشود.( مقدادي،
گرفتن داستان، ذهن مخاطب شروع به فکر کردن 

کند یا به بررسی دربارة اندیشۀ نهفته در داستان می
- یا فرهنگی وقایع میعلل اجتماعی، اقتصادي

پا را با بساط زنگولهپردازد. چنانکه نویسنده بز
کند تا سیگارفروشی در میانۀ داستان رها می

خواننده خود هر فرجامی را که خواست برگزیند 
و نیز سرانجام حساب و کتاب نویسنده را خود 
کامل کند. شاید او ریشۀ هماهنگ نبودن دخل و 

ها، وادرات سطه گريخرج معیشت مردم را در وا
هایی که گرگها در رویّه و ناراستیو صادرات بی

جامعه به دست دارند، بجوید. در داستان پسامدرن 

خواننده با قرائت متن به حقیقت واحدي دست 
نمی یابد و همین امرسبب عدم قطعیت می شود.    

هاي سنّتی و بندي از شگردنویسنده در پایان
اي نو در این به تجربهتکراري فاصله گرفته و

زمینه دست یافته است. داستان در حالی به پایان 
جا دارد داستانیرسد که خواننده در سطح فرومی

شود که کدام جهان به و همین سبب حیرت او می
- تر است؟  داستان از پرسشنزدیکدنیاي واقعی

شناسی نیز خاالی نیست. آیا بز هاي معرفت
یا مظلوم؟ فریبکار است یا پا ظالم استزنگوله

فریب خورده؟ نویسنده قصد ندارد واقعیتی عینی 
را براي ما بازسازي کند بلکه به طرق مختلف مرز 

بین 
شکند؛ بنابراین داستان خیال و واقعیّت را درهم می

درعین پیوند با قصۀ کهن، گسسته از آن است.
بینامتنیت-6

یا کریستوا اول بار از سوي ژولبینامتنیت اصطالح 
مطرح گردید و بعدها محققانی چون روالن بارت 
و ژرار ژنت  و... به آن پرداختند. در این دیدگاه 
پیوندهاي ارتباطی موجود در میان یک متن با متن 
یا متون دیگر بررسی می شود.(تلخیص از 

) به نظر ریفاتر بینامتنیت به 143: 1393مقدادي،
درخوانش مخاطب هافرایند کلی ارجاع به بینامتن

هایی است گردد و بینامتن مجموعه متناطالق می
- که هنگام خوانش یک نوشتار در ذهن تداعی می

- پردازي تأثیر میشود و در چگونگی داللت

ها نزد افراد گوناگون گذارند. براین اساس بینامتن
هاي مختلف متفاوت است.(نامور در زمان

)  225-226: 1394مطلق،
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هاي هاي کهن از مؤلّفهاز حکایتگرفتن بهره
پسامدرن است. پسامدرنیسم هر آنچه را که متعّلق 

شود به بازي گرفته به فرهنگ عامه محسوب می
وري از آمیزد. نیز امکان بهرهو آنها را باهم در می

هاي مدرنیسم را براي ها، ژانرها و نوآوريسبک
کند. بدین رو ادبیات پسامدرن خود فراهم می

: 1392گیرد. (آلن،اي بینامتنی را در پیش میهرویّ
بینامتنیت... خطیّت « ) به نظر لوران ژنی 267و264

برد. هر ارجاع بینامتنی مجالی متن را از بین می
براي حضور یک بدیل است؛ خواننده یا به 
خوانش خود ادامه داده،آن ارجاع را تنها به عنوان 

و یا این که گیرد جزئی نظیر دیگراجزا در نظر می
ي یادکرد ابه متن مأخذ مراجعه کرده درگیر گونه

شود که در آن، ارجاع بینامتنی همچون فکري می
یابد که از ساختاري عنصري جایگزینانه نمود می

) 164همان: ».(فراموش شده اخذ و جانشین شده
ست که بدون ارجاع  ّصۀ بز زنگوله پا بینامتنی ا ق

ان تحلیلی درسـت از آن توبه افسـانۀ عامیانه نمی
ـــور غیرقابل انکار «ارائه داد. بینامتنی بودن  حض

ستفاده از منابع  ست نه ا یک متن در متون دیگر ا
ـــندة  ـــنده از نویس ادبی یا تأثیرپذیري یک نویس

یاز،بی».(دیگر ند 1392:206ن با چ تان  ـــ ) در داس
نامتن رو ـــرعی از غزل رو میبهبی ـــویم:. مص ش

شعر نیم شی از  سم، سعدي، بخ شاره به فمینی ا، ا
ساالري و  ضمنی به  مرد شارة  شاره به فوکو، ا ا

روالن بارت. 
هاي گوناگون نویسنده در داستان به یاري بینامتن

و آمیختن ژانر شعر و نقیضه وخاطره سبب پویایی 
و توسعۀ متن شده است. حضور چند بینامتن در 
کنار یکدیگر، عالوه بر نمایاندن تمایز آنها در یک 

هاي متفاوتی که دریک تن، خواننده را با جهانم
کند. خواننده رو میشبکۀ متنی جاي دارند، روبه

پرسد دنیاي مستقل این متون چگونه از خود می
به هم راه یافته است؟ و مرز بین این دنیاها در 

گیري مؤلفۀ کجاست؟ نکتۀ اساسی در به کار
مت ها باید در خدبینامتنیت این است که بینامتن

مضمون داستان باشند. به قول تدیّنی بینامتنیت 
یابد که  هنگامی کارکرد صحیح در پسامدرنیسم می

نویسنده بینامتنیت را براي بارور کردن متن جدید 
و ایجاز در متن به کار گیرد. وجود روابط بینامتنی 
مرز بین حال و گذشته را مخدوش کرده سبب 

شود و میسیّال شدن مرزهاي بین متون مختلف 
شناسانۀ اثر را برجسته همین امر محتواي وجود

)    395: 1388کند.(تدیّنی،می
دهد بینامتنیت به نویسنده امکان می«به نظر پاینده 

گذشته را در پرتوي نو تکرار کند. این تکرار 
باعث تازه شدن دید ما دربارة گذشته و تفسیر 

شود... براثر مجدد آن در پرتوي متفاوت می
- بینامتنیت صداهاي مختلف در متن با یکدیگر می

شوند و هایی نامنتظر تکرار میآمیزند و به شکل
-1386:35پاینده،»(رسند.گیج کننده به نظر می

) خواننده در داستان علومی با چنین وضعی 34
مواجه است: نظامی چند صدایی و چند روایتی 

روند، ها به موازات هم پیش میکه روایت
پیوندند. در کنند و به هم میرا قطع میهمدیگر

شوند.  ها به اختصار بررسی میاین بخش بینامتن
ـــرع  ـــان «نقل مص ـــت نش نه همین لباس زیباس

از میان انبوه اشــعار فارســی تصــادفی » آدمیت
یان  ـــت.  گنجاندن آن در م ـــده اس انتخاب نش

به ظاهر بیپاره تارهایی که  نه ربط میگف ید،  ما ن
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بلکه ابیات و کلمات قصـــار فقط غزل ســـعدي 
گان مختلف دربـارة بی ند ماري را از گوی ـــ ش

ـــانیت به خاطر می آورد و ذهن مخاطب را انس
درگیر مفهوم این واژه و برداشــــت افراد از آن 

ـــبکهمی بارت ما از طریق ش به نظر  اي که کند. 
شــود، کند یا ناآگاهانه ایجاد میخوانش خلق می

یم. این درغلتیدن خورهاي دیگر پیوند میبه متن
ها لذّت خاصـــی به خوانش متن در شـــبکۀ متن

دهد که حاصــل پویایی خوانش و مخاطب و می
پردازي اوست. فعال شدن تصویرسازي و داللت

ـــطۀ بینامتنیت، یک متن لذتبه بخش، تمام واس
ـــار هاي لذتمتن ـــته را احیا و احض بخش گذش
ــبکهمی بخش با یک هاي لذتاي از متنکند و ش
) 1394:163شود.(نامور مطلق ،ن خوانده میمت

هاي اخالقی را به نسل بعد انتقال ها ارزشافسانه
داده و اخالق را در پیوند با زندگی افراد و تفسیر 

زاده، کنند.(حسنمحور میآنان، واقعی و بافت
) این ویژگی در ادبیات کالسیک نیز 663: 1395

ی دارد به مشهود است. نقل مصرع مذکور تلمیح
اخالقیات و فضایل معنوي که در دنیاي امروز 

- جاي خود را با کاالهایی که براي دارنده، ارزش

است. علومی با نماید، عوض کردهآفرین می
ي را که بر رفتار بشر آوردن شعر سعدي، غرایز

کند.  اي افشا میحاکم است با طنز گزنده
ــعر  ــم در راهم«ابیاتی از ش نیما اثر » ترا من چش

یوشـــیج بینامتن دیگري اســـت که در داســـتان 
هایی از حضـــور دارد. نویســـنده با حذف بخش
زند، میشــعر که بر فضــاي طنزي داســتان لطمه

هنرمندانه از آن براي بیان مقصــود ســود جســته 
ــت: ــباهنگام/ که «اس ــم در راهم ش تو را من چش

سیاهی / می سایه ها رنگ  شاخ تالجن  گیرند در 
ستگان ست اندوهی فراهم/ ترا من وزان دلخ ت را

شباهنگام در آن دم .... / گرم یاد  چشم در راهم /
یادت نمی نه ، من از  یا  کاهم : ترا من آوري 

) 110-1:112،ج1385چشم در راهم. (حقوقی،
شود و شعر نیما در متن به منگول نسبت داده می

فهمد پا از آن، تنها معنی کلمۀ شاخ را میزنگوله
غلط. نویسنده با لحنی طنز آمیز دنیاي آن هم به 

گذارد و محدود شخصّیت داستان را به نمایش می
به طور تلویحی کسانی را که با فضاي فکري نیما 

اند و شعر او را در راستاي نّیت خود به کار بیگانه
گیرد. به نظر مختاري شعر برند به طنز میمی

مذکور شعري است اجتماعی که در آن نمادهاي 
گرفته از طبیعت تنها نمایانگر اندوه و درد و بر

تنهایی... نیست بلکه با تمام بیم ها و امیدها و 
آرزوهاي فردي و اجتماعی هماهنگ است. 
عاشقی که چشم به راه است با عاشقی که چشم 
به راه سعادت بشري است در طبیعت وحدت می 
یابد. این همسازي هم با دلتنگی و شوق فردي 

ست و هم با تنهایی و شور عاشقانۀ آدمی همساز ا
اجتماعی او هماهنگ است. نیما براي بیان هر دو 

: 1371شود.(مختاري، حالت به طبیعت متوسل می
) علومی شعر نیما را براي تبیین 205-204

وضعیّت انسان معاصر که اسیر تردیدها و چشم 
قرار است، استعارهبه راه یک مصلح اجتماعی

دهد. می
دیگر اشاره به فمینیسم است. این جنبش بینامتن

اجتماعی در دفاع از حقوق زنان در غرب پدید 
- فمینیست. هاي مختلف تقسیم شدآمد و به شاخه

ساالر با ترجیح منافع ها معتقدند که جامعۀ مرد
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کوشند دارد. آنها میمردان بر زنان ستم روا می
هاي مربوط به آن را در تقابل مرد/ زن و تقابل

شکنی کنند. نقد ریخ فرهنگ غرب ساختتا
هاي مختلف زبان، ادبیات، فمینیستی در حوزه

-:1390شناسی و... رایج است.(مکاریک،جامعه
) شخصیت داستان با وجود آگاهی از 387-400

رود، تصمیم دشمنی دیرین گرگ، به دیدارش می
خانم بزي بشود همسر آقا گرگه و او « گیرند می

انگور نگول را ببلعد و حبهدر عوض شنگول و م
) در 279: 1392صدر، ».(را بگذارد شاگرد بنگاه...

ها رابطۀ مداراجویانه جانشین کنش این صحنه
دشمن ستیزي شده است. 

ها به دنیاي امروز دیدگاه مهاجرت از جهان افسانه
تازه، بزي «...شخصّیت داستان را تغییر داده است. 
ش شده و خانم متوجه حقوق فمینیستی خود

ي به درد نخور، حاضر نیست براي دو سه تا بچه
زناشویی خود جان بکند و از حق زندگی

پا با اینکه مدّعی دفاع از همان) زنگوله»(بگذرد...
- حقوق خود است بی چون و چرا شرایط را می

پذیرد. پیروي او از گرگ نشانگر سیطرة رفتار 
مردساالري است که خانم بزي خودآگاه یا 

کند. ودآگاه، این ایدئولوژي را بازتولید میناخ
متفاوت است و بدین رو اسیر تعارض دو نظرگاه

متن به عنوان کرداري گفتمانی، چالش دو گفتمان 
گذارد.متضاد را در رفتار او به نمایش می

ــتان، دلیل طنزآمیز گرگ و نام فوکو  در پایان داس
ـــت.  ـــده اس اي بز «بینامتن دیگري را موجب ش

مه چیز تو خوب بود جز لهزنگو پاي احمق ه
قل قول نکردي و  که از میشـــل فوکو هیچ ن این

ي مرا سر بردي و به مکافات بی سوادي حوصله
همان)»(خود رسیدي.

ـــل فوکو با مباحث گفتمان و تحلیل روابط  میش
ـــت. به  قدرت در میان منتقدان ادبی معروف اس

گاهی را می ید عه آن د جام با نظر او  که  پذیرد 
قدرت معین می بان  که صـــاح یارهایی  ند مع کن

باشد. انسان بردة مکانیسم قدرت سازگاري داشته
در جامعه و قدرت، تعیین کنندة ســـخن پذیرفته

ست. از دید فوکو انتقال قدرت  شده در جامعه ا
از یــک گروه بــه گروه دیگر موجــب تغییر در 

معــه می ــــده در جــا یق پــذیرفتــه ش - حقــا

: 1392) و نک: (سلدن،1393:343شود.(مقدادي،
204-201(

- گرایی یا آرمانداستان پسامدرن در پی قهرمان

هاي ؛ از این رو اصل حاکم بر قّصهگرایی نیست
عامیانه یعنی پیروزي خیر بر شر جاي خود را به 

- دهد و مفهوم کلیپیروزي قوي بر ضعیف می

پاشد. علومی با نسبت گرایانۀ متن سنّتی از هم می
ه حبّۀ انگور، استقالل متن و غیبت دادن قصّه ب

کند و اقتدار مؤلف را به نویسنده را مطرح می
مرگ «کشد. با این عمل کاربست نظریۀ چالش می

نماید. به نظر تسلیمی در داستان چهره می» مولف
- اساسی» ساخت قصّهکاربست نظریه در ژرف«

ترین رهیافت قصۀ پسامدرنیستی است که در آثار 
هاي دیگر دانش معمول احتدیگر بویژه س

وکار اوج هنر پسامدرنیستی نیست. این ساز
)38: 1383تسلیمی،»(است.

از میان پساساختارگرایان روالن بارت در مقالۀ 
اعالم کرد که چنانکه به وجود » مرگ مولف«

نویسندة مقتدر در متن اعتقاد داشته باشیم متن 
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ادبی را محدود کرده و معناي واحدي را به آن 
ذیل مرگ :9313کنیم.(رشیدیان،حمیل میت

) میشل فوکو در 425: 1393مولف) و (مقدادي،
مؤلف را یک اصل کارکرد »مؤلف چیست؟«مقالۀ 

- کران داللتمنشأ بی«کند که اجتماعی قلمداد می

کند نیست؛ بر آثار هایی که یک اثر را پر می
اولوّیت ندارد، او یک اصل کارکردي است که ما 

کنیم، لۀ آن، در فرهنگ خود، محدود میبه وسی
کنیم... مؤلف چهرة کنیم و انتخاب میحذف می

ایدئولوژیکی است که به یاري آن، هراس خود از 
گذاریم... تکثیر معنا را به نمایش می

) 145-146: 1394یزدانجو،.»(
اند قصّۀ عامیانه و داستان علومی دو گفتمان متقابل

کز چالش چند نگرش و روایت پسامدرنیستی مر
در ساخته «گفتمانی متفاوت است. به نظر میلز 

شدن یک متن ممکن است چندین گفتمان 
ها اغلب مختلف دست در کار باشند و این گفتمان

) 1392:127میلز،»(اند.با هم در تعارض
در پایان داستان، شکلی نمادین مرگ شخصیت

تن از نابودي دیدگاه سنّتی در عصر حاضر است. م
ها به پسامدرن با وارونه کردن پیروزي شخصیّت
- میشکلی نمادین قسمتی از حقیقت را  واسازي

کند کند. معنایی که خواننده از داستان درك می
هاي ذهنی اوست نتیجۀ تأثیر متقابل متن با تداعی

که با نظریۀ بارت و فوکو همخوانی دارد. 
گیرينتیجه

بر قصۀ عامیانه است ايپا نقیضهداستان بز زنگوله
هاي گیري از تکنیککه محمدعلی علومی با بهره

شود. پسامدرنیستی موفق به خلق یک اثر نو می

- هاي کهن را براي بیان دلنویسنده فرم قّصه

هاي انسان معاصر مناسب یافته و مشغولی
سردرگمی انسان امروز را در مرز میان واقعیّت و 

قصۀ کهن با روایت دهد. تقابلناواقعیّت نشان می
- جدید به  وجهی تأمل برانگیز در نقیضۀ درون

- اي که مفهوم کلیگونهشود؛ بهاي نمایان میمایه

پاشد و داستان به محل گرایانۀ متن سنّتی از هم می
شود. علومی با هاي متضاد بدل میچالش گفتمان

نسبت دادن قصّه به حّبۀ انگور، استقالل متن و 
کند و اقتدار مؤلف را مطرح میغیبت نویسنده را

کشد. با این عمل کاربست نظریۀ به چالش می
نماید.مرگ مولف در داستان چهره می

از مضامین برجستۀ پسامدرن در داستان، بازتاب 
ها در رفتار سبک زندگی شهري و سیطرة گفتمان

کوشد با نگاهی هاست. علومی میشخصّیت
صر را بکاود. هایی از فرهنگ معاانتقادي، جنبه
ها، جانشین شدن ها، بریدن از سنّتتغییر دیدگاه

گرایی جمعی، فرهنگ به جاي آرمانفردیّت 
مصرفی و نقش تکنولوژي و فناوري در زندگی 

ماند. امروز از نگاه او دور نمی
نویسنده از طریق اتّصال کوتاه از جهان واقعّیت به 

زي شود و خط مرمیجهان تخیّلی داستان وارد 
ریزد و از این میان داستان و واقعّیت را فرو می

ورزد. اتّصال طریق بر تصنعی بودن اثر تأکید می
هایی چون عدم اقتدار کوتاه در کنار مؤلّفه

هاي تو نویسنده، نوسان زاویۀ دید، وجود روایت
بندي آزاد از عوامل ایجاد عدم در تو و پایان

اند.قطعیّت در داستان
هاي گوناگون در داستان و ندن بینامتناو با گنجا

گویی سبب پویایی آمیختن شعر و نقیضه و خاطره
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شود. حضور چند بینامتن در کنار و توسعۀ متن می
یکدیگر، عالوه بر نمایاندن تمایز آنها در یک متن، 

هاي متفاوتی که دریک شبکۀ خواننده را با جهان
تنی و کند. روابط بیناممتنی جاي دارند روبرو می

- اتصال کوتاه در برجسته کردن محتواي هستی

شناسانۀ اثر نقش مهمی دارند؛ چرا که موجب 
شوند.سیّال شدن مرزهاي بین متون مختلف می
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