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  چكيده
 هاي طـوالني در تحقيقـات علـوم انسـاني دارد امـا مطابقـ      ارتباط ميان ادبيات و فلسفه اگرچه سابقه

حاضر بـه   همانده است كه در مقالاز علوم انساني از موارد مغفول هاي اين دو نحلهر نظريهنظينظيربه
گرايـي و در  تجربـه  هـاي فلسـفي و ادبـي معاصـر، در فلسـفه،     است. از ميان نظريهآن پرداخته شده

هـاي  آليسـم، شـاخه  است. سـپس بـا گـذار از ايـده    گرايي مبدأ تحليل قرار گرفتهادبيات، پساساخت
گرايـي و درنهايـت   مـدرن بـه مدرنيسـم ادبـي، پساسـاخت     پسـت  همتفاوت پديدارشناسـي و فلسـف  
از  هاي خاص انساني در هر نحلهمنظور امكان تبيين وضعيتاست. به پسامدرنيسم ادبي بررسي شده

مـورد توجـه نويسـنده     -اشدر بعد انديشـندگي - ازاي انسانعنوان مابهبه »سوژه«ادبيات و فلسفه، 
اي است. مطابق نتـايج ايـن پـژوهش،    اين مقاله توصيفي با روش گردآوري كتابخانه هاست. شيو هبود

اي از انسـان را در  تواند ابعاد تـازه هاي ادبي با ديدگاهي خاص از فلسفه، ميها و شيوهنگاه به مكتب
بـي اسـت. در ايـن    پردازانه در آثار ادهاي شخصيتاي فراتر از ويژگيمتون ادبي بازنماياند كه مرحله

  .است مورد توجه بيشتر قرار گرفته »پسامدرن هسوژ«ها با تأكيد بر مقاله، اين ويژگي
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  مقدمه -1
هـاي   خود در پژوهش هآوردن جايگاه شايستدستاندك در حال بهاي اندك رشته مطالعات ميان

هاي علوم انساني است كه همـواره قرابـت و   ترين رشتهدانشگاهي است. ادبيات و فلسفه از مهم
(فن  بوطيقاان، كتاب پردازي ادبي عهد باستترين نظريهاند. مهمخويشاوندي خود را حفظ كرده

هاي ادبي بيشتر مبتني بر علوم بالغي بوده، همواره جدايي كه نظريه جااز آن ارسطو است.شعر) 
گذشته كه فلسـفه   هاست. در پنج ده هاي نظري وجود داشتهميان فلسفه و ادبيات در پژوهش

دهي به ادبيات هاي فلسفي در قوام و سوگرفته، نقش نظريهپي آن ادبيات پسامدرن شكل و در
ن زمان، سوژه، هايي چواست. به اين ترتيب تحليل شناسه هاي ادبي بسيار پررنگ شدهو نظريه

  است.   جايگزين معاني و بيان در بالغت ادبي شده غيره، آگاهي، بازنمايي و
هاي مربوط به هر دو شاخه از دانش، پژوهش ههاي ادبي و فلسفي در مجموعنظريه همطابق

ادبيـات توجـه    هاي مربوط نيز بيشتر به فلسفرشتهدر مطالعات مياناكنده وجود دارد. طور پر به
نمايد تا بتوان بـه  اي ضروري مياست. با اين پيشينه، جاي خالي و ضرورت تحقيقي مطابقه شده

تر از مفاهيم نظري دست يافت. تعدد مكاتـب فلسـفي معاصـر، در كنـار     تر و صحيحفهمي جامع
گرايي، مروري گرايي و پساساختساخت هاي ادبي معاصر در قالب دو جريان عمدهاجماع نظريه

است. پسامدرنيسم، موقعيتي فرهنگي است كـه   ها را در آغاز بحث ايجاب كردهكوتاه بر اين نحله
اشتراك رسيده، مجال بيشتري بـراي تحليـل موضـوع     ههاي فلسفي و ادبي در آن به نقطنظريه

گردد. پس از بحـث در اشـتراكات و تـأثير و تأثرهـاي فلسـفه و      هم ميفرا -وژهس– خاص مقاله
  مدرن تحليل خواهد شد.هاي آن در متن ادبي پست پسامدرن و ويژگي هادبيات پسامدرن، سوژ

  
  يادب سميدر گذار از سنت به مدرن يمكاتب فلسف نقش -2

در كنـار   )،1776-1711( وميه ديويو د )1704-1632(چون جان الك  يبا متفكران گراييتجربه
 هنحلـ  نيـ بـود. ا  يالدياول قرن هجدهم م همني و هفدهم مسلط در قرن هفلسف ،گراييعقل
و  )1857-1798(، آگوسـت كنـت   )1873-1801( ليـ چون جـان اسـتوارت م   يبا كسان يفلسف

اول قرن  هميتا ن) 1941-1859( برگسن يتا قرن نوزدهم و با هانر )1893-1828(تن  تيپوليه
  است.  امتداد داشته زين ستميب

باشــد،  يادبــ هــايانيــو جر يمكاتــب فلســف يِزمــان يبرابرگــذار ايــ قيــبنــا بــر تلف اگــر
 هبـه فلسـف   يادب يواكنش توانيم -افتيرواج  ستميدوم قرن ب هميكه از ن- را گرايي پساساخت
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 يـي گرا انتقـاد بـه تجربـه    كيـ از  يعموماً شـكل  گراييپساساخت هشياند«دانست.  گراييتجربه
نـدارد و   ياعتقـاد  يبه فطرت آدم گرايي. تجربه)Selden & Widdowson, 2005: 147(» است
 همـدرن بـا فلسـف    ه. اصل تفاوت فلسفسازديخود م يكه خود برا دانديرا آنچه م يانسان هسوژ
 هانسـان سـوژ   عبـارتي  . بهسازديخود، خود را م ايشهياند نياست. انسان در چن نيهم يسنت

 نبنـابراي  و اسـت  تجربـه  محصـول  سوژه. است »شدنسوژه« نديفرا  ن،ياست. ا دوخ هبرساخت
به سـوژه نـدارد و    يخيتار ينگاه گراييتجربه درنتيجه. بود خواهد مندزمان روندي شدنسوژه

  است. گراييبه تجربه گراييهمان انتقاد پساساخت نيا
 شـگامان ياز پ وم،هي. است جامعه و فرد زمانهم كردحاصل عمل گراييتجربه هدر فلسف سوژه

ذهـن   يريرپـذ يدو شـكل در تأث «كه  دهديم نشان يانسان عتيرساله در باب طبدر  ييگراتجربه
: دافزايـ يگفتار م نيهم هو دلوز در ادام )Deleuze, 1997: 21( »يو  اجتماع 1ياست: احساس يذات
 :Ibid( »دهديرا نشان م يانسان هاياحساس سانيهم خيتار« هـر سـوژه    ،گراييدر تجربه. )22
 يِخيباشد. اما نگاه تـار  نيكامالً در تبا) يخي(در بعد تارو پس از خود  شيپ هايبا سوژه توانديم

گرايـي،   بنا بر انديشه پساساخت .انگارديم يكيزمان  يانسان را در ط تيفرد ،گراييپساساخت
، نـه ذات آن. بـه عبـارت    اسـت  دهكـر  رييسوژه تغ ييِگوناگون شكل بازنما يهادر طول دوران

 يمكتـب فلسـف   ازرا  گرايـي پساسـاخت  ،تفـاوت نظـري   نيدارد. ا يسوژه خصلت جوهر گر،يد
  .است ساخته گرايي دورتجربه
  

  آليسمگرايي و گذر از ايدهپساساخت -3
 ايفلسـفه  سـم، آليدهيـ اآليستي نيـز انتقـاد دارد.   هاي ايدهگرايي همچنين به انديشهپساساخت

 دهيـ را بـه خـود منسـوب د    ياديز شمندانيكه از زمان افالتون تا عصر حاضر، همواره اند است
 ونـد يمكتـب پ  نيـ معاصر با نـام ا  هاز بزرگان فلسف ياربسيدوم قرن هجدهم، نام  همياست. از ن
 شـوپنهاور  رو آرتـو ) 1831-1770(هگـل   شي، فـردر )1804-1724( اسـت: امانوئـل كانـت    خورده

ـ  مـي  يكـ ينحله، جـوهر و سـوژه را    نيا لسوفانيف نترياز بزرگ يكيهگل، . )1788-1860( : ددان
ـ يب ينـ ياسـت كـه بـه خـود تع     ايدهيـ كـه جـوهر پد  آن يعنيجوهر همان سوژه است «  يرون
 »بخشديو سپس خود را دوباره با آن وحدت م نهديخود را برم يگريد اي تيريغ بخشد، يم
دارد و البتـه   ديـ تأك شيخـو  يرونيب تينيه از عسوژ ييبر جدا سمآليدهيا .)56: 1389 ژك،يـ (ژ

                                                            
1. Passionnel 
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 يسـوژه و ابـژه، سـنگ بنـا     يياسـت. جـدا   ليقا تارجحي ابژه بر جوهر، عنوانسوژه به يبرا
  است.   شناسيمعرفت

 يكسب آگاه نديفرا نهمي شدناست. سوژه يكسب آگاه هايوهيكشف ش ،شناسيمعرفت
و لزوم آن در  يحس هايتوجه به ادراك درن،شاميپ اتيدر ادب گراييتجربه هاست. بازتاب فلسف

در  شـامدرن يپ اتيـ در ادب هـا تيـ نيجهت توجه بـه ع  نهمي به. است انسان شدنسوژه انيجر
 اي دهيا كي صورت به يتينيو هر ع شوديمعطوف م تيقرار دارد. در ادامه توجه به ذهن تياولو

كـه از   دهدينشان م مفهومي وانعنخود را به دهيا. «شوديدر متن منعكس م يپندارِ ذهن كي
. درواقـع  )383: 1386 گـران، يو د تـر ي(ر »شـود يمـ  رهـا  تهيويخودش به جانب سوبژكت هتيويابژكت

مـدرن   اتيـ در ادب داد، يرا به ذهن مـ  تيكه از زمان كانت اولو ات،يادب رمعاصر د هفلسف هجينت
اسـت.   توجـه قـرار گرفتـه    يشده، ذهن و متعاقب آن سوژه در كـانون اصـل   فااستي كامل طوربه

آليسم از اين روست كه هـر دو  گرايي و ايدههاي تجربهگرايي به فلسفهانتقاد مبنايي پساساخت
    دانند.آليسم سوژه را امري جوهري مي گرايي و ايده تجربه مكتب
  

  پسامدرن »خود« مدرن تا »من«از  -4
در  ياديـ آن، نقـش ز  اريبسـ  هايتيدر اواخر قرن نوزدهم و جذاب شناسيعلم روان يرگيشكل
 گـاه جاي در تـا  دارد عالقـه  اريمدرن بس هسندي. نوردمدرن دا اتيدر ادب يذهن هايوهيش نيتكو

 ياثر معرفـ  هبه خوانند يداستان هايتيانسان را در قالب شخص يروان هايخصلت كاو،روان كي
  است.   يهن انسانذ هتيويانسان، به سوبژكت هتيويحركت از ابژكت يبه معنا ني. ادينما

 تيروا اي تياز شخص يراو تياست. روا 1»من«بر  ديمدرن تأك اتيادب پردازيتيشخص در
 يبه خواننـده اسـت؛ منـ    تيمختلف منِ شخص هايشناساندن جنبه ياز خودش برا تيشخص

 جهـان  آنكـه  از پـس  مـن «امـا   دافزاييم شيخو تيبر من ياز جهان تجرب يكه با كسب آگاه
ـ   رايـ ز آورد،مي دست خودش را به د،ينمايم زولخود معرا از  تجربي  توانـد يمـ  يجهـان تجرب

 هـاي و راه »يآگـاه « سميدر مدرن »من« ه. مسأل)Husserl, 1960: 22( »رديمحل شك قرار گ
  كسب آن است.    

هوسـرل،   هيـ بـا عبـور از نظر   يپسامدرن دانست. و همدرنِ فلسف يايتوان نيرا م دگريها
چون  يرا نهاد كه بعدها كسان يدارشناسياز پد ديجد ايوهيش يبنا و،يكتسوبژ يدارشناسيپد

                                                            
1. Ego 
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فلسفه  يمهم تالق اريبس هاياز نقطه نيو ا ندقرار داد شكنيساخت هينظر مبناي راآن دايدر
بـر   . بنـا شـود يمـ  اديـ  كيهرمنوت يدارشناسيبه پد دگريها يدارشناسياست. از پد اتيو ادب
   :دگريها هفلسف

 انجام زماندو عمل هم يدارشناسيدر پد راياست، ز 2يليبلكه تأو ست،ين 1يليتحو يدارشناسيپد
  Deconstruction يعنـ يعنوان  كيدو كلمه را تحت  نيا دگريها .4و واساخت 3: ساختردگيمي
 شـود يمـ  دادريـ  خصـوص بـه  و مـدرن تفكر پسـت  هايدواژهيكه بعدها از كل ايواژه برد،مي كار به
  .)36 :1390 ،يخاتم(

 دارد. ديـ تأك »وجـود « آگاهي از كه براز آنچه موجود است،  يشناخت نه بر آگاه هويش نيا
آگاهي تماميت ذهنيت سوژه است و وجود سوژه منوط به اين آگـاهي اسـت:    مدرن هدر فلسف

 هواسـط  . من يا سوژه تنهـا بـه  )Hegel, 2004: 59(» آگاهي همان من است، نه چيزي بيشتر«
موجـود فاقـد آگـاهي نـه     ارد و اين آگاهي براي سوژه اكتسابي است. درواقع اش وجود دآگاهي

تنها براي آگاهي وجود دارد و عمالً چيـزي جـدا از معنـايي     ،وجود«است.  »سوژه«و نه  »من«
  ).  221/ 1: 1392(اسپيلبرگ، » دهدآگاهي به آن مي هنيست كه اَعمالِ دهند

وجود خوداتكا شده، از بازبسـتگي بـه آگـاهي     پسامدرن، همدرن به فلسف هدر گذار از فلسف
خـود را از   نيشـ يمدرن ارج و اعتبار پ شناسيييباينقطه است كه ز نياز هماست.  رهايي يافته

 نيحاصـل از عـ   تيذهن ييبه بازنما تيواقع مياز بازنمودن مستق جيتدربهيي دست داده، بازنما
هرمنوتيـك فلسـفي هايـدگر،    است.  يهآگاخود هبرسازند ،ييبازنما ني. اشوديم ليتبد يرونيب

گادامر ادامه يافت، بيشتر ناظر بـر همـين سـاخت و واسـاخت اسـت تـا        هوسيل كه بعد از او به
اصوالً خود بازنمايي، كه اساس كار ادبي است، با تعريـف مبنـايي    گونه گرايي سنتي. بدينتأويل

  گيرد. خود دچار تناقض شده، حالتي بحراني به خود مي
بايد اين مجموعه از بازنمايي را در كليتي قابل درك ارائه مفهومي يك اثر ادبي، مي اختس

تأليف كه با استفاده از تخيل مفاهيم را، مشتمل بـر  «اين ارائه، تخيل مؤلف است.  هدهد. واسط
گيرد، بناست تا در كثرت بازنمودها اعمـال شـود و آنهـا را بـه سـطح      مفاهيم محض به كار مي

بازنمود ذهنيتي است كه از نمود وجود دارد. اين ذهنيت  ).179: 1391(چيـپمن،   »ندعينيت برسا

                                                            
1. Reductive 
2. Hermeneutic 

3. Construction 
4. Deconstruction 
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شود و مفاهيم را بـه ادراكـاتي كـاربردي و    در گذر از صافي تخيل، به عينيتي متني تبديل مي
شود و تأليف، ساختاربندي هر نمود با كثرتي از بازنمود متعين ميسازد. قابل دريافت مبدل مي

ست. تخيل وجه تمايز ساختار بازنمودي اثر ادبي يـا هنـري از توليـدات غيرادبـي و     هااين كثرت
  غيرهنري است.

دهـد و ايـن    در ادبيات پسامدرن، كثرت بازنمودها به نمودي يگانه و مشخص ارجـاع نمـي  
است. واسازي در معنـاي   همان بحراني است كه بازنمايي در ادبيات پسامدرن به آن مبتال شده

سـان هويـت    جسته كردن همين تكثر است كه دورنمايي از وحدت نيز ندارد. بديناش، بر ادبي
گـردد. ايـن گسسـت     است، دچـار گسسـت مـي    »من«و  »خود«هماني  سوژه، كه محصول اين

  ت ميان سوژه و ابژه است.سمتناظر با گس
  

  پسامدرن هسوژ -5
 هـم  سوژه و ابـژه را بـه   نايم يجابيو ا يسلب هايپسامدرن، رابطه همدرن به سوژ هگذار از سوژ
 انيـ نـوع رابطـه م   هدهنـد رابطـه، نشـان   نيگوناگون به ا هاي. تفاوت نگرش فلسفهريخته است

بالضـروره   ييو متعلـق شناسـا   ييفاعـل شناسـا   انيم هاينسبت ههم«. است »خود« و »من«
از  ي. خــود، انبــان)374: 1386 گــران،يو د تــري(ر» اســت كــه مــن بــا خــود دارد ياز نســبت يانيــب

مختلـف   ليـ وجود دارد و همـواره بـه دال   تيشخص يذهن هنيزم آنچه در  هاست،يناخودآگاه
  است. سركوب شده

 رهيـ ذخ ناي كه جاو از آن ردگييبهره م ييدانا هريذخ نيپسامدرن، از ا اتيدر ادب تيشخص
 نيـ كـه براسـاس ا   اياسـت. سـوژه   حاصل از آن پراكنده هاييدر ناخودآگاه انسان است، آگاه

 هگفت سوژ توانياست. م افتهناينامنسجم و شكل ايسوژه شود،يپراكنده ساخته م هاييآگاه
 اسـت،  شـدن   شدن و انسان همواره در حال سوژه پسامدرن همواره در حال ساخته اتيدر ادب
 اتيـ در ادب يانسـان  هو سـوژ  رسـد يبه سرانجام نم گاهچيمدرن، ه اتيكه برخالف ادب يندفراي

هماننـد   توانيپسامدرن را نم اتيانسان در ادب ني. بنابراابديينم نهايي شكل رگزه مدرنپست
  سوژه مورد توجه قرار داد. كي عنوانمدرن، به اتيادب درانسان 
مترتـب اسـت بـه ذهـن و      تينيكه بر ع هاييتيمحدود رباز چن ييرها يمدرن برا اتيادب

 يشناسـنده دارا  كيـ  عنـوان ملكرد خود بهدر ع زيآورده بود. اما ذهن ن يرو يذهن يندهايفرا
 تيبه محـدود  يهنگام پردازيتينيع يذهن برا تيقابل« ختهينظر ف ياست. برمبنا تيمحدود
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 :Bowie, 2003(» شود رو هكه با خود روب رسديم در  تيجهـت اسـت كـه شخصـ     ني. به ا)12
ذهـن   ات،يادب ني. در اگذرديذهن درم هايتياز محدود »خود« نييتب يپسامدرن برا اتيادب
  .  شوديم يحاصل از آن متن هو سوژ زدآمييدر هم م نيو ع

هاي پيشين خود را از دست داده، بـا خصوصـيات ايجـابي قابـل تعريـف      تعين متني هسوژ
يد و تابعي از آن است. به عبارتي سـوژه  آنيست. در ادبيات پسامدرن، سوژه در متن به دنيا مي

 هوجـودش را در يـك نشـان    هسـوژه هسـت  «دهـد:  از خود قرار مـي هستي خود را جايي خارج 
. مـتن،  )Zizek, 2007: 43(» كـنم دهد. من خودم را بيرون از خود پيـدا مـي  خارجي، شكل مي

  يابد.است كه سوژه در آن معنا مي »خود«همان جاي بيرون از 
. شـود يمن و خود سـاخته مـ   اني؛ بلكه در شكاف م»خود«است، نه  »من«نه  يمتن هسوژ

در خـود   يوجود آگاه ايبا خود  همانينيمحض، ا اريمنشأ مطلق، اخت منامييآنچه را سوژه م«
 بيـ ترت نيـ . بـه ا )Cadava & etc, 1991: 103(» بلكه آشكارا عدم انطباق با خود است ست،ين

 ايـ  شـده، يذهن هاييتيني. مسأله عستيسوژه و ابژه ن يوستگيپ اي ييجدا ته،يپسامدرن همسأل
. بـه عبـارت   سـت ين صتشخي قابل هاآن يذهن اي ينياست كه اصالت ع شده ينيع هاييتينذه
 فرامـوش  را هـا آن بـودن يهستند كه انسان وهمـ  هاييتوهم هاقتيحق« سممدرنيپست در تربه

  .)Bowie, 2003: 289به نقل از  چهني( »است كرده
  

   »سوژه« نيگزي، جا»سوژه تيموقع« -6
آن  هن نكته است كه ديگر متن تابع ذهنيـت نيسـت، بلكـه سـازند    شدن سوژه مؤيد ايمتني

 هسـوژ . مـتن اسـت   هسـاخت (در اينجـا نويسـنده)   است. حتي سوژه در معنـاي فاعـل شناسـا    
هاي گفتماني متعددي است كـه در مـتن وجـود دارد و    ها و تناقضپسامدرن حاصل تعارض

هاي متفاوت حاضـر در مـتن   ناي در دست متن يا گفتمااين بدان معناست كه سوژه بازيچه
اسـت كـه مـا در آن     ايهمان زمينهها در ها يا متناي از گفتمانسوبژكتيويته جلوه«است. 

يعنـي ايـن    .گفتمـان نيسـت   هكه فاعل شناسايي سرچشم. نتيجه اين)Ibid: 11(» قرار داريم
گفتمـاني   هآفريند، بلكه متن است كه سازندنويسنده نيست كه گفتمان حاكم بر متن را مي

شـود، بنـابراين نويسـنده هـم     عنوان فاعل شناسايي شناخته مـي است كه نويسنده در آن به
  طور كامل ايفا كند. تواند نقش يك فاعل شناسا را بهنمي  متني است ودرون هخود، يك سوژ

بـود   »من«از  تركپارچهي ايسوژه بود، گرفته را »من« يمدرن جا اتيكه در ادب ايسوژه
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يافته در پسامدرنيسم، در درون خود  هويت زوال. كرديرا اشغال م يممتازتر از و يگاهيو جا
در درون خود، نافي هرگونه همبستگي و كنش جمعي برمبناي هويـت اجتمـاعي مشـترك    

 بـرد ياست در آن بـه سـر مـ    اييگفتمان طيسوژه محصول شرا نياكه گفته شد، چناناست. 
سوژه قـرار   گاهيدر جا ،يگفتمان هنام نهاد. سوژ »يگفتمان هوژس«آن را  توانيكه م ايگونه به
. تنـزل سـوژه بـه    دهـد يرا بـه خـود اختصـاص مـ     »سوژه تيموقع« گاهيبلكه جا رد،گيينم
درون مـتن   راي يگانـه و متمركـز د   تواند سـوژه  معناست كه او نمي ني، به ا»سوژه تيموقع«

  ).23: 1386 (وود، اي نامتمركز بدل خواهد شد باشد و به سوژه
سـوژه قابـل    تيـ همـان موقع  اي  يگفتمان هدر فرهنگ پسامدرن، در تناظر با سوژ تيهو

 »يسـاختار گفتمـان   كيـ سـوژه در   تيـ موقع كيبا  يهمانندساز«را  تيدرك است. اگر هو
)Jorgensen & Phillips, 2002: 43( سـوژه   تيـ باتوجه به امكـان تعـدد موقع   م،يكن فيتعر

 هـايي فرضشيپ رفتننيبود. ازب ميمواجه خواه يگفتمان يتيان، با هومتناسب با تعدد گفتم
 قيـ تعو ايـ  يرا دسـتخوش فروپاشـ   تهويـ  انـد، بـوده  يتيهو يساختارها هكه همواره سازند

متكثـر و   يتيبلكه بـا هـو   ن،ينامع يتيو سوژه نه با هو ابدييكه سرانجام نم يقيتعو كند؛ يم
  .شوديمتكثرشونده ارائه م

  
  ي: توهم جايگزين حقيقتمتن هسوژ -7
 تيـ در واقع شـه ير يمتنـ  هقابل درك اسـت. سـوژ   خوبيبه »يمتن هسوژ«باال مفهوم  حيتوض با

 كيـ  عنـوان آن فراموش شده، بـه  بودنوهمي كه جاتوهم است، اما از آن كي يمتن هندارد. سوژ
مـتن   كيـ  انيـ اسـت و اگرچـه در جر   يپسامدرن، متنـ  اتيظهور دارد. سوژه در ا دب قتيحق

است كـه در همـان مـتن     يقتياما حق آورد،نمي دستخود را به ييشكل نها گاهچيپسامدرن ه
  موجود و ملموس است.

تضادها  نياست. مجموع ا يقياما حق يرواقعيغ ايسوژه مدرن،پست ادبياتدر  تيشخص
. كنـد يخلـق مـ   »ديـ پارانوئ يتيشخصـ « شـود، يمـ  بيترك متني هسوژ بودنيبا وهم يوقت

پسامدرن وجود  اتياست. آنچه در ادب زيمتما ايپارانو يقيحق هاياز حالت ديپارانوئ تيشخص
 يتـدافع  العملـي عكـس  نيـ محـض. ا  يديپارانوئ ماريب كينه  است، ديپارانوئ تيدارد، شخص

را احاطـه   تشخصـي  سوكه از همه يخارج هينامنسجم و چندسو تياز واقع زيگر ياست برا
 آوردنرونيـ به خودمـان، ب  دنبخشياميالتي است برا يكوشش ييايساخت پارانو«است.  كرده
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شـكل   نيـ ا هلوسـي بـه  نينماد يايدن يازكارافتادگجهان، و  اني، پايواقع يماريخودمان از ب
  .)Zizek, 1992: 19( »نيگزيجا

 تيمـدرن. شخصـ   تيشخصـ  ييِايزوفرنيواكـنش شـ   ياست برا يليبد ييايپارانو واكنش
 شـدن يكيو مكـان  زچيـ همـه  شدنينياز ماش ي(ناش يرونيب رحمينت بمدرن بر اثر تهاجمِ خشو

 يانيو هـذ  يسرسـام  هـاي حالـت . شديم باختگيتيو هو يدچار سردرگم) يسنت هاييزندگ
ـ  ،يذهن ييايبه دن يرونيب نامتناسبخشن و  تينياز ع زيگر يبرا يراه  ارتبـاط  يسرخوشانه و ب

 يتـ يبـه جزئ  نمـود، يمهار م قابل ريجهان واقع، كه غ تيكل تهيبا جهان خارج بود. در پسامدرن
 ينـ يچدر حال توطئـه  توانديم »يگريد«است. در جهان پسامدرن، هر  شده ليتبد گرسهيدس

بـه سـوژه    بخشي تهوي عامل كهآن جايبه يگريد ،ييايدن نيباشد. در چن تيشخص هيمدام عل
را  شـدگي گانـه يو ب يگانگيحس ب ،يبا و ويكتناسوبژيربيغ ارتباطي در شده، سانباشد، با او هم

 يعامل گانهياست، هر ب خود را از دست داده يكه اخالق در آن معنا يياي. در دندنماييم تيتقو
  شود.يبالقوه خطرساز محسوب م

و آنچه همواره  تيواقع هاييموجود در بد هايداشته تناقض يمدرن همواره سع اتيادب
 نِيذهـن/ عـ   هـاي ، تعـارض است را برجسته كـرده  شدهيم غيتبل يجهان صنعت هايياز خوب

 هـا  خواني ناهم سازيِبرجسته و يآشكارگ نيمخاطبان قرار دهد. ا دياز آن را در معرض د يناش
اسـت.   كـرده  ليتبد كيزوفرنيش هايتيشخص مدرن را به اتيادب هايتيشخص ها،گونيو ناهم

 الپوشـاني  تر،به يبه عبارت اي هاتعارض كردنِيدر مخف يسع شهيپسامدرن هم اتيبرعكس، ادب
از انسـجام،   نيدروغـ  يپوششـ  ريـ در ز يمتالشـ  يتـ يوجـود واقع  ها،كاريپنهان ناي. دارد هاآن

پنهان است. ترس  يتيكاذب، واقع هيال نيا ريكه در زنيكرده به ا مندپسامدرن را باور تيشخص
پسـامدرن را بـه    اتيـ ر ادبد تيشخصـ  هـا، تيـ نيع ههم ريپنهان در ز هاياز دست يشگيهم

قابـل   تيـ در پشـت هـر واقع   تواندياز آنچه م هايياست؛ توهم مبتال كرده ييايپارانو هايحالت
 تصور وجود داشته باشد.

ذهن  يايوجود ندارد. توهم در دن تيرواقعياز غ تيواقع صيامكان تشخ يوهم يايدن نيا در
 نيشـخص براسـاس همـ    يرگيـ ميو تصم ليتخ و كنديم ديرا بازتول يامر واقع يانسان، الگوها
 دييـ پارانو ييِموجود است اما وانمـا  تيدر واقع يرواقعيغ ليتخ يزوفرني. شرديگيالگوها شكل م

 :Baudrillard, 1983( »كنـد يمـ  ديرا تهد پنداريو  يدرست و نادرست، واقع انيم وتتفا« 5( .
در يك اثر ادبي، بـروز شخصـيتي    دهد. شخص شيزوفرنيك توانايي تفكر و تعقل را از دست مي
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هاي صرف دروني و شخصي دارد اما شخصيت پارانوئيك بـرعكس، بـيش از    اين وضعيت جنبه
انديشد و همين افراط در تفكر و تعقل است كه او را دچار اخـتالالت تـوهمي    مي ،حد متعارف

 تيواقع يشگيهم ديو دربرابر تهد ت،يپندار از واقع صياز تشخ يبر ناتواندربرا نمايد. شخص مي
 يژگـ ي. سـوژه كـه بـا و   آورديمـ  يرو گـري شده، به پرخـاش  صاليدچار است) يوهم اي يقي(حق

بلكه  ست،ين 1من تهيويسوبژكت: «ردگييقرار م يدر محل مفعول شود،يشناخته م »دنبوفاعل«
 سـوژه  مرگ -بودنفعال-آن  يشدن سوژه از خصلت ذات ي. خال)42: 1391 ،يچلي(كر» است 2من
  دارد.   پي در را

همواره  شامدرنيپ ياي. مؤلف كه در دنابدييمعنا م ييفضا نيدر چن »مرگ مؤلف« اصطالح
خود  يوجود هحال با مرگ سوژه، فلسف داد،يرا به خود اختصاص م گياز سوژه يممتاز گاهيجا

 نـدي مقـدرت  يمركـز  گاهجاي رفتنازدست معناي مرگ مؤلف به نياست. بنابرا را از دست داده
تـا بتـوان بـر     دهديمؤلف امكان م«است.  خود داشته اديرا در انق متنيدرون هاياست كه سوژه

 ).202: 1392 فوكـو، ( »كـرد  غلبـه  كنـد،  بـروز  هـا از متن ايكه ممكن است در رشته هاييتناقض
 انعنوكه به ردگيمي قرار آن از هابرداشت ايكه مفهوم مرگ سوژه در تعارض با پاره جاستنيا

است. در  صورت گرفته سندهياز دستور نو يو يچيسرپ اي سنده،يبه نو تيشخص كشلي با مثال
آن  يقـ يحق ياز داستان را با مؤلف، در معنـا  يتشخصي عنوان به ،سندهينو نيايد يموارد نيچن

  خلط كرد.
  

  گيرينتيجه -8
مـا نـوع نگـرش    هاي ادبي را محصول مستقيم آراي فلسفي دانسـت، ا توان نظريهاگرچه نمي

ويژه براي زيادي به هم دارد. اين موضوع به اي قرابتفيلسوفان و اديبان به انسان در هر دوره
هـاي فلسـفي و ادبـي در    فلسفه و ادبيات پسامدرن آشكارگي بسيار دارد و بسياري از نظريه

 »نانسـا «معاصـر جـايگزين    هگونه كه در فلسف، همان»سوژه«است.  اين دوره درهم آميخته
باشـد. شخصـيت    »شخصيت«تواند بديلي مناسب براي هاي ادبي نيز مياست در نظريه شده

پـيش رفتـه در ادبيـات     »مـن «سـمت  به -مدرن هگونه كه در فلسفهمان- در ادبيات مدرن
است. اما نهايتـاً   ركت كردهح »خود«سوي  به -پسامدرن هگونه كه در فلسفهمان- پسامدرن

                                                            
1. I 
2. Me 
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فلسـفي و   هاسـت. سـوژ   »خـود «و نه  »من«مدرنيسم باقي مانده، نه آنچه از انسان در پست
ـ   شخصيت داستانيِ پسامدرن در شكافي زيست مي وجـود   مـن و خـود بـه    هكننـد كـه ميان

است. اين شكاف، شكاف ميان آگاهي و خودآگـاهي نيـز هسـت. حركـت شخصـيت در       آمده
سـوي   پسـامدرن بـه   هسوي خودآگاهي است و حركت انسـان در فلسـف   ادبيات پسامدرن به

اسـت   اختالفـي رسد. اين يك از اين دو حركت به سرانجام نميشدن. اما درنهايت هيچسوژه
  روييم.  هكه در فلسفه و ادبيات مدرن و پيشامدرن با آن روب
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