
 

 ، دانشكدة ادبيّات و علوم انسانی دانشگاه رازی، كرمانشاهجستارهای داستانی در ادب فارسیفصلنامة 

 93-27صص  . /م 7112. / ش. هـ 1931، تابستان 1دورة جدید، شمارة 

 

 انددویدهیوزپلنگانی كه با من مجموعة داستانی  مدرنپستی هامؤلّفه

 1بيژن نجدی

 7عليرضا محمودی
 انشگاه زابلروه ربان و ادبیات فارسی، داستادیار گ

 9سوسن پسانين

 تهران ،دانشگاه الزهراء ،فارسی ادبیّاتارشد زبان و کارشناس

 چكيده

بیژن نجدی پرداخته شده  اندیوزپلنگانی که با من دویدهی پسامدرنیستی در مجموعۀ داستانی هاویژگیدر این پژوهش به بررسی 

ی پسامدرنیستی هاویژگیبیژن نجدی است،  انددویدهیوزپلنگانی که با من از مجموعۀ  قّادانهنمقالۀ حاضر که خوانشی است. 

نشان لیندا هاچن دیوید الج و  ،بری لوئیس ،پاتریشیا ووهای منتقدانی همچون نظریّههای این مجموعه را در پرتو برخی از داستان

تعدادی از انگیزد، مشاهدۀ بعضی از تمهیدات پسامدرنیستی در ها را برمیخوانش پسامدرنیستی این داستان آنچهدهد. می

، انددویدهیوزپلنگانی که با من مجموعۀ داستانی دهد. قرار می مدرنسو با آثار پسترا هم هاآنهای این مجموعه است که داستان

، «کشانشب سهراب»، «ریزیز اسبرو»، «استخری پر از کابوس»در این میان، تنها در شش داستان دارای ده داستان است که 

، قطعیّتعدم همچون:  مدرنپستی هامؤلّفهبرخی از « گیاهی در قرنطینه»و  «مرا بفرستید به تونل»، «ای منهای دکمهشمچ»

ر شود. ددیده می واقعیّتو ادغام خیال و  نگارانهتاریخفراداستان  شکست خط روایت و زمان داستان،تناقض، تغییر زاویۀ دید، 

های مدرن و همشخّص، از اندیوزپلنگانی که با من دویدهگفت، نجدی در تدوین این شش داستان از مجموعۀ  توانمینهایت 

 خواند. مدرنپسترا صرفاً مدرن یا  این شش داستان توانمین ،در کنار یکدیگر بهره برده مدرنپست

 .مدرنپستی هامؤلّفهداستان،  ،انددویدهیوزپلنگانی که با من  ،بیژن نجدی :هاواژهكليد
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 مهمقدّ. 1
ای است که مبتنی بر نقد باورهاای معماول و مارتبط باا یسم، جنبش اجتماعی و فرهنگی پیچیدهمدرنپست

نیاز  ادبیّااتبازتااب آن در بوده، ها قابل مشاهده دوران روشنفکری است. تأثیر این جنبش در تمامی عرصه

اصطالح پسامدرنیسم در دهۀ هزار و »نویسد: می کتاب نقد ادبی و دموکراسی غیرقابل انکار است. پاینده در

در  .(63: 1381)پایناده، « رفات باه کاارداستانی  ادبیّاتدربارۀ  نقّادانههای وفور در بحث نهصد و شصت، به

دازان معاصر پرنظریّههای یسم در نوشتهمدرنپستهای پایانی قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم، جریان دهه

-Jean) ، ژان فرانسوا لیوتار(Michel Foucault) میشل فوکو ،(Jacques Derrida) فرانسوی مانند ژاک دریدا

François Lyotard) و ژان بودریار (Jean Baudrillard) های فراوانی را ایجاد کرده است. در این میان، بحث

چشمگیری از جریاان  به شکلغرب قرار گرفته،  دبیّاتات تحوّالان ایرانی تحت تأثیر تغییر و نویسداستان

 .های متفاوتی برای نوشتن برآمدنددر پی کشف راهادبی تأثیر پذیرفتند و  مدرنپست

باه تاا از ایان یریا   آثار متفاوتی خلا  کردناد، نویسیهای نوینِ داستانجربۀ گونهبا ت این نویسندگان، 

. دهاای متفااوتی را در متاون ادبای باه نماایش بگذارناو رهیافت معرفت نوینی از انسان و جهان دست یابند

بیش از آرمانیِ گذشته، نویسندگان را  - های سیاسیاساسی در ساختار جامعه و فروریزی ارزش تغییرهای»

مراماای دور کارد و پااژوهش در فاارم و زباان را در دسااتور کااار آناان قاارار داد تااا جااای  ادبیّاااتپایش از 

کردنِ فرم و وجو برای کشف بگیرد و نویسنده بتواند از یری  تجربها شکاکیت و جستها راندیشیقطعیّت

اغلاب باا گارایش  ،ایان ناوگرایی .(1513: 1386)میرعابادینی،  «برساد از واقعیّت ایبه شناخت تازه ،زبان

ار گرفت. یکی روزافزون نویسندگان ایرانی قر توجّهنویسی همراه بود که مورد نویسی و گریز از سادهپیچیده

 ترین نویسندگان در این شیوه، بیژن نجدی است.موفّ از 

( را در قالب ده داستان کوتاه 81-1: 1363 )نجدی، انددویدهکه با من  یوزپلنگانی یداستاننجدی، مجموعۀ 

تااریکی در »، «اساتخری پار از کاابوس»، «سپرده به زماین»ها عبارتند از: تدوین کرده است که این داستان

، «کشانسهراب شبِ»، «ریزیروز اسب»، «تونل به دیمرا بفرست»، «نهیدر قرنطی اهیگ»، «شنبۀ خیسسه» ،«پوتین

آمیختن رؤیاا و  تصاویر انتزاعی و ذهنی، با خل وی «. دیروز ۀپارپارهخایرات » و« ای منههای دکمچشم»

در این  مدرنپستنویسی ر اصول داستانگرایی و دیگدر متن و تأکید بر نسبی قطعیّتدم ، ایجاد عواقعیّت

ای کاه هماواره باه گوناه ،های از جایگاه زبان را در ادبیات داستانی به نمایش گذاشت، رویکرد تازههاداستان

هدف از این پژوهش، بررسی برخی از  .هایش تغییراتی ایجاد کندکوشیده است تا در محتوا و فرم داستان

نجدی در  اینکهی این مجموعه است. در این پژوهش، با فرض بر هاداستانر موجود د مدرنپستی هامؤلّفه
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های داستانبه تغییر در فرم و محتوای  مدرنپستبا رویکرد  اندیوزپلنگانی که با من دویدهداستانی مجموعۀ 

 :ها پاسخ داده شود کهاین پرسشتا به  گردیدهکوتاه خود دست یازیده، تالش 

 کدام است؟ انددویدهیوزپلنگانی که با من  کتاب ی کوتاههاداستانیسم در مدرنپست یهامؤلّفه ترینمهم

 بهره برده است؟ مدرنپستهای ی کوتاه این مجموعه، از شیوههاداستانیک از نویسنده در کدام اینکهو 

را مادرن و  هابعضی از آن توانمییی است که هاداستانمجموعۀ داستانی دارای رسد که این به نظر می 

ی پسامدرنیساتی هامؤلّفاه ترینمهممقاله،  نیدر ابه منظور اثبات این امر،  خواند. مدرنپستبرخی دیگر را 

 مورد بررسی قرار گرفته است.

 . پيشينة پژوهش1-1
یسام مدرنپستی هامؤلّفاهبه بررسی فراداستان )که تنها یکی از  ای با عنواندر مقاله ،(1333پارسا و محبّی )

 ناتماام هاایداساتانو  هااخیاباان هماان از دوبااره، اناددویدهیوزپلنگانی که با مان ، در سه مجموعۀ است(

موجود در آثار نجدی نادیده گرفته شده است. باا  مدرنپستی هامؤلّفهدیگر  ؛ در این پژوهش،اندپرداخته

ست، جای خالی بررسی و تحقی  بر روی ا مدرنپستی داستان هامؤلّفهفراداستان تنها یکی از  اینکهبه  توجّه

تنهاا از داساتان کوتااه  ،(1383شاود. تسالیمی )ی نجدی دیده میهاداستاندر  مدرنپستی هامؤلّفهدیگر 

از نجدی( یاد کرده و  هادوباره از همان خیابانجموعۀ نام )مای با همیناز مجموعه« هادوباره از همان خیابان»

ای ر این مقاله اشارهیسم در این داستان کوتاه ارائه داده است. وی دمدرنپستی هاویژگیتوضیحاتی دربارۀ 

 هااایویژگاای( 1331) قاساامی و حجاارینداشااته اساات.  اناددویدهیوزپلنگااانی کاه بااا ماان باه مجموعااۀ 

ی هاویژگیرا بررسی کرده و وجود  ی ناتمامهاداستاناز مجموعۀ  (A+B) ناتمام داستاندر  یستیمدرنپست

را با ارجاعاتی از متن ایان  قطعیّتگسیختگی و عدم همر بایل، پارانویا، ازفراداستان، دو :ی چونمدرنپست

بررسی کارده  مورداز این ی بیژن نجدی را هاداستان ،(1381عبداللهیان )همچنین  اند؛کردهداستان، اثبات 

مورد تجزیه و تحلیال قارار  دبیزبانی، محتوایی و ا :در سه سطحرا  مدرنپستشعر  ،(1333است. خلیلی )

هاا و ناهنجااری ،افرایی به زباان توجّهمعناگریزی در حوزۀ محتوا،  لیقبی این نوع شعر از هاویژگی ،داده

ترین مهموجود  ،(1386تدینی ) را بیان کرده است.و عدم استفاده از تصویر  اختالالت زبانی در حوزۀ زبان

های شخصیّتدید، ۀ ، آشفتن زمان، تغییر راوی و زاویقطعیّتکوتاه، عدم  اتّصالی پسامدرنیسم، مثل هامؤلّفه

، با «حضور»و « لکانپ»ی هاابوتراب خسروی، با نامدر دو داستان کوتاه از را چندگانه  یهافرجامشورشگر، 

در آثاار  مدرنپساتی هامؤلّفاهباه بررسای  ،(1383گلشایری ) .ه اساتکاردذکر مستنداتی از متن، اثباات 

ی هامؤلّفهرا که یکی از  مؤلّفشاخصۀ مرگ  ،(1332) مالّزادهو  ییکوال نگ گلشیری پرداخته است.هوش
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هاای باه پاژوهش توجّاهباا اناد. رضاا کاتاب بررسای کاردهمحمّد رماان هایساسات، در  مدرنپسترمان 

ی هاستانداها به بررسی کامل از این پژوهش کیچیهگفت، در  توانمیگرفته بر روی آثار نجدی، صورت

 ها پرداخته نشده است.موجود در آن مدرنپستی هاویژگیو  انددویدهیوزپلنگانی که با من مجموعۀ 

 . بحث و بررسی7

 مدرنپستشود که ما آن را شرایط ای اجتماعی، فلسفی و شرایط و وضعیتی ایالق مییته به دورهمدرنپست

ی و اقتصاادی عصار هنگی به واقعیات فلسفی، اجتمااعیسم واکنشی فرمدرنپستبه عبارت دیگر، ؛ نامیممی

هاای گونااگونی ای است که در حوزهپسامدرنیسم پدیده .(Hutcheon, 1995: 23-26) یته استمدرنپست

پُست به معنای مابعد، فرا، پَس و »شناسی و هنر کاربرد یافته است. ، موسیقی، معماری، جامعهادبیّات :همچون

 (51: 1363 )برمن،« .ی، فرانوگرایی و پَسانوگرایی استگرایتجدّدم به مفهوم فرایسمدرنپستپَسا است و 

واقع باید گفت که هرگونه تالش برای ارائۀ  یسم ارائه نشده است. درمدرنپستتا کنون تعریفی کامل از  

خاود  است؛ زیرا این تعااریف همانناد زیبرانگچالشیسم، در همان نخستین گام مدرنپستتعریفی کلی از 

کوشش برای  ، دارای ابهام، چندپهلویی، گسستگی، استعاره، کنایه و ایهام هستند. اصوالًمدرنپستاصطالح 

فرایند تشخیص هویت و بیان تعریف »ارائۀ تعریفی دقی  از این اصطالح با ذات آن در تناقض است؛ چراکه 

: 1386 )ماالپس،« یلبدبه چالش میمدرن خودِ آن را روشن و جامع، از عناصر اصلی عقالنیت است که پسا

 تحوّلیته بیانگر سقوط یا دگرگونی و مدرنپست»گفت:  توانمییسم مدرنپستدر تعریف  ،کلّی یور به .(11

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که از اواسط قرن نوزدهم تا اواساط  ۀهای مدرنیتتند در شیوه

 .(11: 1331)کانر، « را دارا بود مسلّطوجه غالب و  ،قرن بیستم در بیشتر کشورهای صنعتی غرب

با مدرک کارشاناس ارشاد ریاضایات،  1353در خاش به دنیا آمد. در سال  (1366-1321)بیژن نجدی  

با  ؛پرداختوی در کنار تدریس ریاضی به نوشتن شعر و داستان می .(55: 1381 بدی،)عا حصیل شدالتّفارغ

یوزپلنگانی که با یول حیات بیژن نجدی به چاپ رسید، مجموعه داستان کوتاه تنها اثری که در  ،این وجود
باه دریافات جاایزۀ ادبای  موفّا منتشر و در هماان ساال  63بود. این مجموعه در سال  (1363) انددویدهمن 

ان این خواهر( و 1381) ناتمام یهاداستان(، 1363) هادوباره از همان خیابانگردون شد. دیگر آثار وی مانند 

از مجموعاۀ  نقّاداناهمقالاۀ حاضار کاه خوانشای . منتشر شاد 1366در سال ، همسرش توسّط (1381) تابستان

ی این مجموعه هاداستانی پسامدرنیستی برخی از هاویژگیبیژن نجدی است،  انددویدهیوزپلنگانی که با من 

دیویاد  ،(Barry Lewis) بری لوئیس ،(Patricia Waugh) های منتقدانی همچون پاتریشیا وونظریّهرا در پرتو 

 دهد.نشان می (Linda Hutcheon) لیندا هاچنو  (David Lodge) الج
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 انددویدهیوزپلنگانی كه با من مجموعة  در مدرنپستی هامؤلّفه. 1-7
ا بر ما ر وجود دارد که ییهاویژگی، انددویدهیوزپلنگانی که با من ی کوتاه نجدی از مجموعۀ هاداستاندر 

باه حسااب بیااوریم. ایان  مدرنپساتی کوتااه هاداساتاندر زمارۀ را  هاداساتانایان بعضی از  ،داردآن می

 عبارتند از: هاویژگی

 قطعيّتگرایی یا عدم نسبيّت. تناقض، شک و تردید، 1-7-1

ای از نویسنده در این نوع روایت باه گوناه»است.  مدرنپستی روایت هاویژگی ترینمهمتناقض یکی از 

: 1383 )وارد،« پندارد که در زیر ماتن همیشاه آشاوبی برپاساتگیرد که مخایب چنین میتناقض بهره می

ای در بطن داستان نهفته اسات و انگاار جزئای از ذات اثار به گونه نهانی و مدرنپستتناقض در اثر » (.131

ملیحاه زنای کاه ( 63-63: 1363 )نجدی،« شنبۀ خیسسه»در داستان  .(61: 1332ی و افشار، محمّد« )است

بعد از مدتی انتظار ، باشد 16خودش را به در زندان اوین رسانده تا شاهد آزادی پدر و دیگر زندانیان در سال 

شال سفید و بلندی را به گردن انداخته است. ملیحه و پدرش راهی  اشیریدستگمثل زمان  ؛بیندپدرش را می

باه دنباال  و داردیبرماگذارد و چترش را میپدرش را در خانه  حهیمل ،ندرسوقتی به خانه می .شوندخانه می

شود چتر را رها کند و شکند. ملیحه مجبور میکند و فنرهایش را میرود. باد چتر را وارونه میمی پدربزرگ

پادرش  ،گویادبزرگ مایپادر ،رسادمی پدربزرگشوقتی در انتهای داستان نزد  چادرش را محکم بچسبد.

دربارۀ دختری است که مرگ پدرش . این داستان تیرباران شده است ینیزمبیسپشت انبار  ،ال پیشهفت س

گونه نیست و وی مرگ رسد که اینهای داستان، چنین به نظر میدر بعضی از قسمت امّا ؛را باور نکرده است

 پدر را باور دارد:

بین  دور و دراز ورت پدرش باید از فاصلۀدانست برای دست زدن به صآهسته گفت: سالم پدر/ )دختر( می»

 .(62)همان:  «تا رؤیا بگذرد واقعیّت

این جمله در تناقض کامل با موضوع اصلی داستان قرار دارد و مخایب با خواندن ایان جملاه، درباارۀ ایان 

اب به در انتهای داستان نیز ملیحه خطشود. ا باور نکرده است، دچار تردید میموضوع که ملیحه مرگ پدر ر

 گوید:پدربزرگ می

... بعاد مان  هاشاونو، شوهراشاونو بغال کاردن و رفاتنبچّههام دیدم که ماردم فقط با همین چشم (:ملیحه»)

... دیدم یه چتر توی دستمه، اونو بغلش کردم، یه رؤیا رو  دنبال یه کسی بودم، یه چیزی ؛هامو باز کردمدست

س تاو حااال / )پدربزرگ:( پ... ما با هم حرف زدیم ؛دمش خونهیلی آبی بود، با خودم براون خ ؛که آبی بود

 اومدم بیرون بدعت پیش که از خونه مییه سا .../ )ملیحه:( نه یاتوست، هم رؤ واقعیّتیه چتر داری که هم 
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 اینکهسه وا)ملیحه:( / چرا؟/ )پدربزرگ:( .بارید، چتر وارونه شده بود، من هم ولش کردمیوری بارون می
 (66)همان: .« ن پدربزرگ؟ دوباره شده بود یه چتفهمیعاً یه چتر بود، میاون واق

شود که چتار نمی مشخّصدر این داستان  زند؛هات این داستان کوتاه موج میاین تناقض حتّی در تشبی 

ای که در به گونه به( تشبیه شده است.به چتر )مشبّه ،(مشبّهبه( مانند شده یا سیاوش )مشبّهبه سیاوش ) ،(مشبّه)

فهمین اون واقعااً یاه چتار باود، مای اینکاهساه وا» گویاد:ملیحه خطاب به پدربزرگ مای جایی از داستان،

ایان باود کاه ملیحاه و پادربزرگ، »آیاد: و در آخر داستان چنین می« .پدربزرگ؟ دوباره شده بود یه چتر

« .ودچتر هام یاک سایاوش شاده با حاال .دکدام از درختان کوچه پیدا کنننتوانستند نعش چتر را زیر هیچ

 (63)همان: « شنبۀ خیسسه»در مفهوم کلّی داستان، بلکه در جمالت داستان  تنهانه( این تناقض، 66)همان: 

وجود داشته باشد، بازو به باازوی زنای، از  آنکهیبرو نتوانستند بفهمند که مردی مردم پیاده»زند: نیز موج می

)هماان:  «میز، پارچ آب، بدون یک قطره آب، پر از آب بود یرفآن» :و یا (63)همان:  «گذردکنارشان می

65). 

شادن باه کند که یک قو را از آلودهمرتضی تالش می (،21-13)همان: « استخری پر از کابوس»در داستان 

ماند رسد. در نهایت قویی مرده روی دستش می، دیر میامّا ؛روغن و گازوئیل روی آب استخر، نجات دهد

 زند:در سخنان وی موج می قطعیّتدر بازجویی عدم  امّا شود؛می متّهمبه کشتن قو و 

خواستید قو را بفروشید گفتم./ ستوان: میگفتید؟/ مرتضی: من، نه من چیزی نمیستوان: خوب، داشتید می»

مگر  ... رحمی استاین بی ... اندیا بخورید؟/ مرتضی: قو رو؟ بفروشم؟ قو رو بخورم؟/ ستوان: شما را دیده
 .(11)همان:  ...« ... من کشتمش بله اینکهاید؟/ مرتضی: آره مثل قو را شما نکشته

در جایی دیگر شود. خرین جملۀ مرتضی دیده میدر آ قطعیّتشاهده شد، اوج این عدم گونه که مهمان 

شاود: ر داساتان تشادید ماید قطعیّاتکند و این عادم از همین داستان، مرتضی اعترافاتی همراه با ابهام می

...  با پاارو نمک... فکر می رتضی از پشت دود گفت: با پارو/ م!ستوان گفت: با چی کشتیدش؟ با شما هستم»

 (18)همان:  «دانم؟ستوان گفت: یعنی چه نمی/ .دانمینم

 و خيال واقعيّت. ادغام 7-1-7

«  واقعیّت»کوشند تا ان پسامدرن مینویسداستان»است.  تخیّلو  واقعیّت، ادغام و ترکیبی از مدرنپست داستان

را  ناپذیری آن تمایز ویژهبههایی نو بازنمایی کنند و پذیر و نه مفروض، به شکلرا، به منزلۀ موضوعی مناقشه

کوشد تا از راه ادغام خیاال و فراداستان می ،هاچن نظریّۀاساس  بر (.35: 1331)پاینده،« نشان دهند تخیّلاز 

ضامین و هم در شکل صورت هم در م د. این ادغامای آن جدا کنخ را از حالت حاشیهو تاری ادبیّات، واقعیّت



 81/ بیژن نجدی انددهیوزپلنگانی که با من دویمجموعۀ داستانی مدرن های پستمؤلّفه

ی نجدی این ادغام بیشاتر در مضامون صاورت پذیرفتاه هاداستاندر  .(Hutcheon, 1995: 121) گیردمی

 است.

یاک روز  ود کاهشاز زبان عروسکی نقل می ،(11-56: 1363)نجدی، « ای منهای دکمهچشم»داستان  

ایان عروساک از  .شاودبه خیابان پرت می )صاحب عروسک(مادر ِفایی  به همراهها، ر اثر بمباران عراقید

گوید و امیدوار است که فایی او را بیابد. ساخن گفاتن فایی سخن می یعنی ،با صاحبش های خودخایره

 که به امری واقعی اشاره دارد، ث بمبارانی است که در کنار حوادتخیّلعروسک در این داستان، امری کامالً 

 قرار گرفته است.

ۀ نیمعااو را  کهی پزشک. برودی سرباز به خواهدیم یاهر ،(81-63)همان: « نهیقرنط دری اهیگ»در داستان  

گوید یاهر در بیان علّت آن می. است فرورفته وا کتف گوشت در که شودیمی قفل توجّهم ،کندی میپزشک

دفی به بیماری العالجای مباتال شاده کاه پزشاکان آن را داء که در کودک ی ماوروث تارسی ناوع ایا الصاّ

ی برا را یاهر ارتش پزشک بندد.ی را به وی میسنجاق و قفلی برای درمان وی، این محلّی زشکپ. انددانسته

 از بعاد روز. کنادیمیی شگویپ را خود مرگ ایرؤ در ،یهوشیبۀ آستان در یاهر. فرستدیم مارستانیب به عمل

. بهبود یافتن یاهر با بستن یک قفل ابدییم تحقّ ی وی نیبشیپ و شودیم نهیقرنط یاهر اتاق ،یجراح عمل

هستیم. در  واقعیّتو  تخیّلی و غیر قابل باور است. در این داستان نیز شاهد آمیختن تخیّلدر بازویش، امری 

آورند، پزشاک باه پادر ص بیماری یاهر بر بالینش میکه پزشکی را برای تشخیقسمتی از داستان، هنگامی

« رساههایی هس که نسل به نسل به آدم ارث مایترس الصّدفداء »گوید: یاهر دربارۀ این بیماری چنین می
و باا وجاود گذشات  فرورفتاهای که در گوشات بادن وی به گونه وجود قفلی در پشت یاهر، (.82)همان: 

ای داساتانی به گونه یاهر به وجود نیاورده، بلکه وی را درمان کرده است، مشکلی برای تنهانهچندین سال، 

از کتف راست یاهر »د آن را درک کند: توانمین وجهچیهکند که به ی را در ذهن مخایب ایجاد میتخیّل

 (.63)همان:  «بود از گوشت تن یاهر بیرون آمده، فرورفتهقفل در گوشت ۀ . زباندقفل کوچکی آویزان بو

 زنادان در قبل، سال هفت را حهیمل پدر. است 16 سال زییپادربارۀ  ،(63-63)همان: « شنبۀ خیسسه»استان د

 قارار چاون .رودیم زندان مقابل 16 زییپا در حهیملاست.  نکرده باورا ر پدر مرگ حهیمل امّا ؛اندکشته نیاو

. ملیحاه در میاان اسات هاایزنادان انیم در هم پدرش کندیم تصوّر ،کنند آزاد را هایزندان ازی بعض ،است

 پادربزرگباه خاناۀ  آنجااو از  ؛باردمایوی را باه خاناه  ؛ندیبیمشلوغی، در رؤیای خود پدرش سیاوش را 

 ازی بخشا در. کناد باور را پدر مرگ که خواهدیم او از پدربزرگدهد. خبر بازگشت پدر را می و ودرمی

 آغاوش در باا که دارد دست دری چتر رفته، نیاو زندان مقابل به فرزندش با داریدی برا کهی رزنیپ داستان،
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 هنگاام رفاتن باه خاناۀ امّاا؛ آیاداش مایبا چتار باه خاناه حهیمل .سپاردیم حهیمل به را چتر فرزندش، گرفتن

و به پادربزرگ درباارۀ ایان چتار چناین  کندیم حفظ را چادرش و رها را چتر باد، با جدال درپدربزرگ، 

 گوید:می

... با خودم بردمش خونه، ما با هم حرف  یدم یه چتر توی دستمه، اونو بغلش کردم، یه رؤیا رو که آبی بودد»

بارید، چتر وارونه شده بود، مان یوری بارون می اومدم، بیرون بدیه ساعت پیش که از خونه می امّا...  زدیم

 .(66)همان:  «باره شده بود یه چتر... دو یه چتر شده بود اون واقعاً اینکهواسه ...  ولش کردمهم 

ملیحه و پدربزرگ نتوانستند نعش چتر را » گردند تا چتر را پیدا کنند:پدربزرگ و ملیحه به خیابان برمی 

 و ایؤر نیب مرز .(66)همان:  «د. حاال چتر هم یک سیاوش شده بودکدام از درختان کوچه پیدا کننزیر هیچ

به همراه ملیحه برای یافتن چتر در پایاان  است. رفتن پدربزرگ به خیابان، کم اریبس داستاناین  در واقعیّت

 تاوانمیای کاه نبه گونه این مطلب است که پدربزرگ نیز رؤیای ملیحه را باور کرده، ۀدهندنشانداستان، 

ر هام حااال چتا» :ها در پایان داستان به دنبال سیاوش هستند یا چتر؟ نجدی با بیان جملۀتشخیص داد که آن

 زند.دامن می تخیّلبه این ابهام و دوگانگی میان حقیقت و « .یک سیاوش شده بود

ی قاانونی پزشاک در جسادش کاه اساتی امُرده ،یمرتض( 13 -11)همان:  «تونل به دیبفرست مرا» داستاندر 

ی یا از بعاد تاا شاودیمای اانهیرا بزرگی هادستگاه در ،شکل تونلی مکان وارد ،شاریدستو  دکتر توسّط

 باعاث برناماه نیاا. دهادیم انهیرای هادستگاه بهی ابرنامه دکتر روز، آن امّا شود؛ صادر دفن جواز ،یمراحل

. شاود ضابط )ناواری( یکاساتی رو مغزی فراموشی هاهیال نام بهی قسمت ازی مرتض خایرات تمام، شودیم

 ی اساتتخیّلایاک داساتان نیاز ان . این داستشودل تون وارد جسد، مثل هم خودشد ریگیم میتصمر دکت

دکتر در جایی علّت چنین اتّفاق نادری را برای دستیارش چنین توضیح گوید. چراکه دربارۀ آینده سخن می

 دهد:می

 .(11)همان:  «پر از اعتقادات فراموش شده است نجایا...  میردها میاز مغز دیرتر از تمام سلول تکّهاین »

ی و پسامدرنیساتی باه پایش رفاتن در تخیّلی علمی هاداستان، ه کرده استهیل اشارگونه که مکهمان 

 هاای جابجاایی مکاانیِمایهنوشتار پسامدرنیستی به جای بن امّا ، ولی مستقل گرایش دارند؛مسیرهای موازی

ی هاهای زماندهند و به جای فراگذاری جهانها را ترجیح میی، جابجایی زمانی آنتخیّلعلمی  یِهاداستان

 .(166-165: 1312 ،هیلمکپردازد )های آینده میهای زمانبه فراگذاری جهان ،های دورواقع در کهکشان

ی تخیّلا، آن را به سوی داساتانی دهدای که در داستان انجام میدر این داستان نیز نجدی، با جابجایی زمانی

 برد.پیش می



 83/ بیژن نجدی انددهیوزپلنگانی که با من دویمجموعۀ داستانی مدرن های پستمؤلّفه

 دید ةو تغيير زاوی تنوّعتركيب، . 1-7-9

ی کوتاه هاداستاناست. در  ترکیبی در آن ددی ۀی داستان پسامدرن، وجود زاویهاویژگی ترینمهمیکی از 

باازنگری رخادادها از د به منظاور توانمیدید  ۀتغییر زاویشد. این  روروبهبا این ویژگی  توانمی نجدی نیز

ی داستان هاویژگیاویۀ دید یکی از ها باشد. نوسان زواقعیّتها و رده برداشتن از ناگفتهو یا پ ای جدیددریچه

ل، بلکه جّی یگانه و مسواقعیّتاین صناعت را نه به منظور بازنمایی »پسامدرن است؛ نویسندگان پسامدرنیست 

بدین ترتیب، خودِ  ؛برندمی کار ، بهواقعیّتتالش برای بازنمایی  هرگونهگفتمانی  ماهیّتبا هدف نشان دادن 

 .(15: 1386)پاینده، « گیردرمان پسامدرن قرار می توجّهدر کانون  سازمسئله روایتگری به منزلۀ موضوعی

 امّاگوید. اسبی است که از سرنوشت خود سخن می (21: 1363 )نجدی، «ریزیروز اسب»راوی داستان در 

 مسوّاز  ،در این داستان لحظه به لحظه روای دهد.شخص )دانای کل( میسوّمگاهی، راوی جای خود را به 

 گوید:کند. در جایی راوی از زبان اسب میتغییر می شخصلاوّشخص به 

هایش بوی عرق هایم گرفت. نتوانستم بخورم. انگشتاز جیب دامنش یک حبّه قند درآورد و آن را زیر لب»
 .(23: همان) «ابر سوار اسب شد مشتکیاد و مثل آسیه سطل را وارونه کرد، روی آن ایست ... دادتنم را می

 آمده است: بازهمیا در جایی دیگر 

سرم را  را باال کشیدم. گردنم ها ایستادم.بعد از آالچی  ها یورتمه رفت.بعد از درخت. اسب بعد از پل دوید»

ساتم چیازی را کاه باا توانمین ام چسبیده باود.های گاری به آروارهتیرک برگرداندم که به عقب نگاه کنم.

« .فهمیدمدمم را نمی یرفآنسنگینی  امّاستم کسی را روی پشتم باور کنم، توانمی ببینم. ،کشیدمخودم می

 .(21)همان:  «اسب دور زد دیدم.باید پشت سرم را می زدم.باید دور می»یا: ( 21)همان: 

( و در نهایت 26-26)همان:  ابل مشاهده استهای این داستان نیز قاین تغییر زاویۀ دید در دیگر قسمت 

ستم بدون گااری راه باروم یاا توانمیمن دیگر ن»رسد: ن داستان، این ادغام زاویۀ دید به اوج خود میدر پایا
 ... اسب ... من ... اسب ستمتوانمیست بدون گاری بایستد یا راه برود. من دیگر نتوانمیبایستم. اسب دیگر ن

 .(28)همان:  ...«

شود. راوی )داناای کال(، ه یور نامحسوسی دگرگون مینیز زاویۀ دید ب« استخری پر از کابوس» در داستان

و  کند(ها را تأیید میکند )آنداستان )مرتضی( را، گاه از زبان و نگاه خودش تکرار می شخصیّتهای گفته

 سازد:های او صدا میگاه خودش از سکوت

دراز کرده بود. یهو هایش را به یرف قو کرد. مرتضی از قای  خم شده و دستمی چلپچلپقو در استخر »

 .(13)همان:  «دآته بودم یا از گردنش، یادم نمیبغلش کردم، کشیدمش تو قای ، حاال از بالش گرف
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 نگارانهتاریخ. فراداستان 7-1-4

، نظریّاهم: تااریخ، ادبی دربارۀ پسامدرنیس نظریّۀ در کتاب تأثیرگذارش با عنوان لیندا هاچن ،منتقد کانادایی

پسامدرن شکل گرفته که بهترین  ۀدور ادبیّاتکند که ژانر جدیدی در تدالل می( اس1388) داستانی ادبیّات

(. این اصطالح از دو قسمت تشکیل شده که 81: 1383 ست )لوئیس،ا« نگارانهتاریخفراداستان » توصیفِ آن

 ؛کندپنهان نمی تنهانهخود را  ی بودنتخیّلو  یرواقعیغ ماهیّتبه معنای داستانی است که « فراداستان»در آن 

است که برای  مدرنپستهای فراداستان یکی از انواع رایج داستان»د. دهمورد تأکید قرار می بلکه آگاهانه

به شود، یستی نامیده میمدرنپستدر اشاره به نوعی جدید از داستان که امروزه بیشتر  (م. 1363در )بار  لیناوّ

یور با کتابی به همین نام باه ،پاتریشیا ووپرداز دیگری به نام نظریّهعدها ب امّا(؛ 536: 1381)کادن، « رفت کار

 ،مندی آن پرداخت. این گونۀ ادبی، داستانی است که آگاهانه و نظامهاویژگیبه فراداستان و ابعاد و  مفصّل

دربارۀ جهانِ  شناسانه هایی وجودکند تا از این یری  پرسشخواننده را به تصنّعی بودن خود جلب می توجّه

داساتانی » :داستان با عنوان لیندا هاچن از فرا (.Waugh (4 :1984 ,د خارج از متن مطرح ساز متن و جهانِ

کند و به تحلیال داستانی که روایت خود را نقد می»کند: آن را چنین تعریف می یاد کرده،« بارۀ داستاندر

 .(Hutcheon, 1995: 1)« پردازدشناختی خود میزبان ماهیّت

، در «فراداساتانی»کاه باه شاکلی  ای اساتسبک نگارشیِ خودآگاهانه»، دارای نگارانهتاریخفراداستان  

و  واقعیّتپردازد و اعتقاد ما مبنی بر ارتباط داستان با خصوص جایگاه خود به عنوان یک داستان به تأمّل می

باه  ، از مشااهیر تااریخ،نگاراناهتاریخی هاداساتاندر فرا(. 13: 1386 )ماالپس،« بردیقت را زیر سؤال میحق

نگاارش بازیگوشاانه از »باا عناوان  نگارانهتاریخپاینده از فراداستان شود. ای ساختارشکنانه استفاده میگونه

 به یوری که ؛کرده است ( یاد212: 1331 )پاینده،« و آمیختن آن با آیرونییری  بازنویسی روایتی قدیمی 

ایام، وارد هاا خوانادهآن ۀدر تاریخ دربار آنچههایی متفاوت از ی مشهور، با نقشگاهی این اشخاص تاریخ

فراداساتان » هاای تااریخی هساتند.شخصایّتشوند و در پی تغییر دیاد خوانناده نسابت باه ایان داستان می

، حتّی تا ها استفاده کردهاز آن ،و در عین حال ها را به چالش کشیدهخواهد که این گفتمانمی نگارانهتاریخ

 .(232: 1381 و،)یزدانج« ها را بپروراندآن ،که ارزش داشته باشد آنجا

پیوند دوگانه زمانی در »کند و معتقد است: یاد می« پیوند دوگانه»هیل از این نوع فراداستان به عنوان مک 

ان اسات، هاای تااریخی در متنای کاه آشاکارا داساتشخصایّتدهد که داستانی پسامدرنیتی رخ می ادبیّات

از تاریخ و وقایع ، تنها نگارانهتاریخداستان  در فرا .(111: 1333هیل و دیگران، )مک« کنندآفرینی مینقش

در »هاا را وارد کناد. افساانه فکااهی و یاا شود، بلکه ممکن است نویسانده در آن اساطوره،تاریخی یاد نمی



 81/ بیژن نجدی انددهیوزپلنگانی که با من دویمجموعۀ داستانی مدرن های پستمؤلّفه

 ؛دهندهای پسامدرنیسم را شکل میخ نیستند که گفتمانو تاری ادبیّات، این صرفاً نگارانهتاریخی هاداستانفرا

های باه بینامتن شوند، همگیها و روزنامه منتشر میب سالنامهلهای پریانی که در قامصوّر و افسانه فکاهیّات

 .(231: 1381 )یزدانجو،« دهندقرار می نگارانهتاریخرا در اختیار فراداستان  مهمّیلحاظ فرهنگی 

-31: 1363)نجدی، « کشانشب سهراب»، تنها در داستان انددویدهیوزپلنگانی که با من تانی در مجموعۀ داس

جوانی کر و الل اسات کاه باه  مرتضیهستیم. در این داستان،  نگارانهتاریخفراداستانی (، شاهد نگارش 56

به صحنۀ جنگ تن باه  نشیند. با رسیدنمی سیّدپای نقالی داستان رستم و سهراب از زبان  ،همراه پدر و مادر

د شود. مرتضی در پی فهمیدن انتهای داساتان، باه ساراغ سایّتن رستم و سهراب، داستان به فردا موکول می

 سایّدرود تا منظاور خاود را باه نمایش می ۀبه یرف پردشود. مرتضی منظورش نمی توجّهم سیّد امّا ؛رودمی

. ضمن کشاکش، پرده کند، با وی مقابله میاو را دارد ۀپرد قصد ربودن جوان اینکه تصوّربا  سیّد امّابفهماند، 

مرتضی که کر و  د. در تعریفی که از داستان رستم و سهراب بهکنبه سماور خورده، آتش هر دو را تباه می

ای دیگر رقم خورده و باه ناوعی به گونه ای،شود، تالش شده تا پایان این داستان اسطورهالل است ارائه می

آفرینان روی پرده را نسبت به این نجدی در انتهای داستانش، حال رستم و سهراب و همۀ نقش حذف شود.

 کند:واقعه چنین بازگو می

در استخوان  فرورفتهآنکه نیزه را از چشمش بیرون بکشد، سوار اسب شد، سهراب با همان دشنۀ اسفندیار بی»

منتظر ماندند تا پیرمرد پیدایش شود،  ... را دور زد قدر استخراسب را زین کرد و سوار بر اسب آن ،اشدنده

ها از اسب پیااده نکرده رسید، آن که رستم با موهای سپید که تا وسط سرش ریخته بود، با ریش شانه همین
به پشت ننگریستند و  ،ها در راهی که تا یوس داشتندپیرمرد پرده را روی گردن اسبش انداخت، آن ... شدند

 (.56ن: )هما «گریستند

چنان داساتان رساتم و ساهراب )داساتانی از گذشاته( را باا داساتانی آن« کشانشب سهراب»نجدی در  

نماید. وی همچنین باا باه دو از هم برای مخایب غیرممکن می امروزی درآمیخته است که جدا کردن آن

ی آن و سخره گرفتن مرگ سهراب و کمرنگ ساختن آن و در نهایت جایگزینی مارگ مرتضای باه جاا

و به چالش کشیدن ایان داساتان  شاهنامهکردن مرگ وی، در پی تغییر داستان رستم و سهراب در پررنگ

 ای است.اسطوره

 . كاربرد تشبيه به صورت افراطی7-1-7

روی و افراط گیرند، زیادهان پسامدرن به کار مینویسداستانیکی از شگردهایی که  ،دیوید الج معتقد است

برخی از نویسندگان پسامدرن در اساتفاده از تمهیادات اساتعاره و مجااز »یه و استعاره است. تشب کاربرددر 
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 یریکارگ بهدر فرایند  ،به بیان دیگر ؛اندها را زیادی چالندهآن ،اند و به قول معروفروی کردهتعمداً زیاده

د استعاره و مجاز را از انقیا خود لهیوسنیبداند تا ها را مضحک و تمسخرآمیز جلوه دادهاین تمهیدات، آن

از تشابیه و اساتعاره باه صاورت افرایای  مدرنپستکه نویسندگان  ایبه گونه ؛(186: 1386 )الج،« برهانند

 سازند.و زبان متن را نامتعارف می دننکمیاستفاده 

کاررفته ی بهای افرایبه گونه تشبیه و استعاره، (11-56: 1363نجدی،« )ای منهای دکمهچشم»در داستان  

من نگاه کردم باه گلدساتۀ مساجد کاه قاد »( 56)همان: « .انگار پنجره با یناب از آسمان آویزان بود»است: 

گااهی یکای از » .(56)همان:  «مالیدسبزش را کشانده بود تا وسط آسمان و صدای اذانش را به پشت ابر می

 .(58 )هماان: «ورد تاوی یاک کوچاۀ دیگارخاآمد و سار مایای بیرون میدیدم که از کوچهها را میشنبه

 .(53)همان:  «کردکشید و درازایش را روی میدان پهن میآسفالت خودش را روی زمین می»

ها به صورت افرایی وجود گونه تشبیهات و استعارهنیز این( 63 -63)همان: « شنبۀ خیسسه»در داستان  

... باران مثل خون از  های چتر، پنجره به پنجره دور شدپاره شدن پارچه و شکستن استخوانصدای پاره»دارد: 

 رم  و دور از شباهتش به یک چتر، افتادجا زیر دست و پای پاییز، بی... چتر همان ریختهای چتر میزخم

از دور صدای نفس کشیدن تهران به گاوش » .(63)همان: « شنیدچتر صدای مچاله شدن فنرهایش را نمی ...

رد و باو از آن را باردا مشتکیست توانمیآنقدر آسمان پایین آمده بود که ملیحه » .(61 )همان: «رسیدمی

 .(61)همان: «کند

 . شكست خط روایت و زمان داستان7-1-1

داساتان را بارهم  عاادّیدهاد و زماان زمان حاضر را به یرزی آشفته نشان می ،داستانی پسامدرنیستی ادبیّات

شاهرت  عاادّیی رئالیستی از نظر نشان دادن گذشت زمان یا زمان هااستاند»هیل معتقد است، زند. مکمی

 ادبیّاات .(85: 1332هیال، کما« )شوددارند و این موضوع در برخی متون پسامدرنیستی به سخره گرفته می

، انسجام عادّیآور زمان مفهوم زمان معنادار یا گذشت ماللبا تحریف » دهد وزمان را تغییر می مدرنپست

بادون وجاود  مدرنپساتداستان  .(85: 1333هیل و دیگران، )مک« کنددار روایت را مخدوش میرتیبت

از  ییهرجاشکند. در میزد و مرزهای زمانی را در هم میآمیطی، زمان آینده را با گذشته درهم گونه رابهیچ

روایات در رماان »کناد. گاهی از فعل گذشته نیاز اساتفاده نمای که یحالدر  ؛کندمتن به گذشته رجوع می

ی است و خود مشخّصی ندارد، معموالً ناتمام و عاری از هرگونه ترتیب زمانی مشخّصسیر  خطّ مدرنپست

 .(33: 1333 ،و محبّی )پارسا« ایع را به هم مرتبط کندخواننده باید وق

مرتضی دربارۀ کشتن ( در میانۀ بازجویی ستوان از 21-11: 1363)نجدی، « استخری پر از کابوس»در داستان 



 86/ بیژن نجدی انددهیوزپلنگانی که با من دویمجموعۀ داستانی مدرن های پستمؤلّفه

باازجویی  گیارد و دوباارهروز روایتای صاورت مای گردد و از صبح همانقو، ناگهان زمان به گذشته بازمی

 شود:ستوان از مرتضی روایت می

که مرتضی کف پاهاایش را  صبح آن روز، بعد از بیست سال همین/ ... ... من کشتمش مرتضی گفت: آره»

 (11)همان:  «ستوان پرسید: چطور شد رفتید کنار استخر؟/ .... از اتوبوس روی زمین گذاشت

 انددویدهیوزپلنگانی كه با من ی مجموعة هاداستان. نگاهی به دیگر 7-7
به بیرون  اییاهر و ملیحه در یک صبح زمستانی با صدای همهمه( 13-6)همان: « سپرده به زمین»در داستان 

باه  ،اندوقات فرزنادی نداشاتههیچکاه آناان  آنجااز  ؛ه استفهمند جسد کودکی در نهر پیدا شدرفته و می

 چراکاه ؛دفان کنناد هااخواهناد کاه اجاازه دهاد کاودک را آنروند و از رئیساش میبهداری دهکده می

گذاری بار او باه اسام موفّا ها هرگاز شود و آندفن می بچّهخواهند به این یری  فرزندی داشته باشند. می

از زبان پادری ( 31-23)همان: « تاریکی در پوتین»داستان  .کنندن احساس رضایت میدر پایا امّا ؛شوندنمی

گاه هیچ ش در جنگ کشته شده و تصمیم گرفتهیاهر داشته و چهار سال پی ری به نامشود که پسروایت می

هر از روی (، یاا63-13)همان: « دیروز ۀپارپارهخایرات » در داستان لباس سیاه خود را از تن بیرون نیاورد.

ها، و ضمن دیدن و نشان دادنِ عکس کندمعرّفی میدۀ خود را به ملیحه یک آلبوم بسیار قدیمی، افراد خانوا

 دهد.ماجرای فرار پدربزرگش، میرآقا را که از یاران میرزای جنگل بوده است، برای او شرح می

واجاد آن هساتند،  مدرنپساتی هاداستانیی که هاویژگییک از نجدی در این چهار داستان، از هیچ 

ی اسات. ایان منظّمهایی کامالً منسجم ارائه داده که دارای ترتیب زمانی بلکه روایت ؛استفاده نکرده است

و  تخیّالاناد و از هرگوناه یی کاامالً رئالیساتی و واقعایهاداستانشود، یور که مشاهده می، همانهاداستان

، در مدرنپساتگرایی و تناقض موجاود در داساتان نسبیّتن از به دور هستند. همچنی یقیرحقیغات تصوّر

ی هامؤلّفاهیاک از گفات، هایچ تاوانمیها شود. با بررسی این داساتان، اثری دیده نمیادشدهیی هاداستان

، «سپرده به زمین)» هاداستانبنابراین این ؛ شودها دیده نمی( در آنادشدهیی هامؤلّفهیسم )عالوه بر مدرنپست

در واقاع مادرن هساتند.  ( کاامالً«دیاروز ۀپارپارهخایرات »و « ای منهای دکمهچشم»، «تاریکی در پوتین»

را در  مدرنپساتی کوتاه مدرن و هاداستانای از ، مجموعهانددویدهمن یوزپلنگانی که با  نجدی در کتاب

 خواند. مدرنپست یور کامل مدرن یاه اثر وی را ب توانمیکنار یکدیگر قرار داده است و ن

 . نتيجه1
گفات تنهاا در  توانمی، انددویدهیوزپلنگانی که با من داستانی  در مجموعۀ مدرنپستی هامؤلّفهبا بررسی 

 ،«ای مانهای دکماهچشم»، «کشانشب سهراب»، «ریزیروز اسب» ،«استخری پر از کابوس»: شش داستان
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گرایی نسبیّت :همچون ،مدرنپستی هامؤلّفه ترینمهمبرخی از  «نهیقرنط دری اهیگ»و  «تونل به دیبفرست مرا»

و ادغام  نگارانهتاریخفراداستان  روایت و زمان داستان، شکست خطّ، تناقض، تغییر زاویۀ دید، قطعیّتیا عدم 

ت خایرا» و« تاریکی در پوتین»، «سپرده به زمین»ی هاداستاندر  حالی کهدر  ؛شوددیده می واقعیّتخیال و 

چراکه این  ؛، وجود ندارددانست مدرنپستها را آن بتوان اینکهاز ای از این مجموعه، نشانه« دیروز ۀپارپاره

 ی مدرن را دارند.هاداستانچهار داستان انسجام کامل 

 هااآنهای گیرند و در واقع برنامهه کار میها اصول و معیارهای داستان مدرن را بمدرنپستکه  آنجااز  

دارای موارد، از در بسیاری  مدرنپستی مدرن و هاداستان، رساننداعالی منطقی و مشکوکش می به حدّرا 

گفات، نجادی در تادوین ایان شاش داساتان از مجموعاۀ  تاوانمی بناابراین ؛ی مشترک هستندهاویژگی

بارده اسات و یکادیگر بهاره  در کناار مدرنپساتهای مدرن و همشخّصاز  ،انددویدهیوزپلنگانی که با من 

 خواند. مدرنپستصرفاً مدرن یا  داستان رااین شش  توانمین

 منابع
 

 جهان.تهران: نقش علی نوذری،، ترجمۀ حسینيسممدرنپست (،1363) برمن، مارشال

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ، «درآمدی بر تمهیدات فراداستانی نجدی»(، 1333) ناصر محبیو  پارسا، احمد

 .11-36، صص اوّلال چهارم، شمارۀ س، فرهنگی

، اعتماد روزنامة، «هاکردن رابطهاش؛ معکوسپسامدرن در آزاده خانم و نویسنده خالّقیّت»(، 1386پاینده، حسین )

 .11-15، صص 1866ضمیمۀ شمارۀ 

 تهران: نیلوفر. ،ی پسامدرن(هاداستانداستان كوتاه در ایران )(، 1331) ---------

 ، تهران: نیلوفر.و نقد ادبی جدید نظریّهنقد ادبی و دموكراسی؛ جستارهایی در  (،1381) ---------

 .82-63، صص 2، شمارۀ 1، دورۀ نقد ادبی ،«دوبارۀ یک فراداستان تولّد»(، 1386تدینی، منصوره )

 .55-33، صص 6، شمارۀ های ادبیفصلنامة پژوهش، «کاربست رویکرد پسامدرن در داستان»(، 1383تسلیمی، علی )

 ،«اثر بیژن نجدی A+Bهای پسامدرنیستی داستان ناتمام نگاهی به ویژگی»(، 1331) قاسمیپروین و  حجاری، لیال

 .125-33صص ، شیراز، 1ماره ، ش3 ال، سبوستان ادب

-1 صص ،25، شمارۀ پیاپی دوّمهفتم، شمارۀ ، سال بهار ادب، «فارسی مدرنپستبررسی شعر »(، 1333خلیلی، احمد )

16. 

 .56-55، صص 11شماره ، ماهنامة جهان كتاب، «خرقۀ گیاهانۀ بیژن نجدی»(، 1381) عابدی، کامیار

پژوهشی علوم انسانی  -نامة علمی فصل ،«ی بیژن نجدیهاداستانعوامل شاعرانگی در »(، 1381) عبداللهیان، حمید

 .128-111، صص 16و  16 ۀشمار ،11، دورۀ دانشگاه الزهراء



 83/ بیژن نجدی انددهیوزپلنگانی که با من دویمجموعۀ داستانی مدرن های پستمؤلّفه

 ، ترجمۀ کاظم فیروزمند، تهران: شادگان.و نقد ادبيّاتفرهنگ (، 1381) ای کادن، جی.

 ، ترجمۀ شاپور جورکش، تهران: زاوش.يسممدرنپست(، 1331کانر، استیون )

 ی وجودشناساانۀ هامؤلّفهبه  توجّه هیس بابررسی و تحلیل رمان »(، 1332) غالمحسین مالّزادهالیی، مهدی و کو

 .226-211، صص 23شمارۀ  ،فارسی ادبيّاتزبان و  فصلنامة پژوهش، «مدرنپست

، «در آثار هوشنگ گلشیری مدرنپستی هامؤلّفهمعاصر ایران؛  ادبیّاتدر  مدرنپست»(، 1383) گلشیری، سیاوش

 .268-252، صص 11، شمارۀ 6، دورۀ پژوهشنامة ادب حماسی

 تهران: نیلوفر. سین پاینده،، ترجمۀ حهای رماننظریّهپسامدرنيستی:  رمان(، 1386) الج، دیوید

 ، ترجمۀ حسین پاینده، تهران: روزنگار.ادبيّاتپسامدرنيسم و (، 1383) لوئیس، بری

 ، ترجمۀ حسین صبوری، تبریز: دانشگاه تبریز.مدرنپست(، 1386) مالپس، سایمون

، دورۀ هنرهای زیبا ریةنش، «خوانش پسامدرنیستی اسطوره در مرگ یزدگرد»(، 1332)افشار مریم و  ی، ابراهیممحمّد

 .66-63صص  ،1. شماره 18

 ، ترجمۀ علی معصومی، تهران: ققنوس.داستان پسامدرنيستی(، 1332برایان ) ،هیلمک

 ، ترجمۀ حسین پاینده، تهران: نیلوفر.مدرنيسم و پسامدرنيسم در رمان(، 1333) ووو پتریشا  هاچن لیندا ؛-----------

 ، تهران: چشمه.ی ایراننویسداستان لصدسا(، 1386) عابدینی، حسنمیر

 تهران: مرکز. ،خواهران این تابستان(، 1381) نجدی، بیژن

 ، تهران: مرکز.ی ناتمامهاداستان(، 1381) --------

 ، تهران: مرکز.هادوباره از همان خيابان(، 1363) --------

 تهران: مرکز. ،انددویدهیوزپلنگانی كه با من (، 1363) --------

 ، ترجمۀ قادر فخر رنجبری و ابوذر کرمی، تهران: ماهی.يسممدرنپست(، 1383) رد، گلنوا

 ، تهران: مرکز.سوی پسامدرن؛ پساساختارگرایی در مطالعات ادبیبه ،(1381) یزدانجو، پیام
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