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فرزاد كریمی



سعید حسامپور
انشاا شبان و ا باات فا سیت انشگاه ااراش

چکیده
ت جه به ابعا هسنیاناسانة من ن ا باات اسنانیت هم تیلالی است برام تباان ويژگیهام
ا بی منن و هم اهی برام اناخت بهنر انسان

جامعهام که اسنان

شمانة آن وم

پژوهزهام هسنیاناخنیت ن ع تعامل انسان بهعن ان س ژه با منن و يگران
می هد.
بر سی میا  .س ژه ادنت گذا اش س ژهادگیت ننايج اين گذا و چگ نگی انجا گرفنن
چنان فرايندهايیت مبنام تیلال هسنیاناسانه اش انسان

فلسفة معاصر است .چنان تیلالی

بر يكی اش من ن ا باات اسنانی ايران اش ن يسندهام که اسنانن يس پسامد ن اناخنه میا ت
میت اند م ا پازگفنه ا ا باات و جامعة امروش ايران بر سی و مشخص کند .اين
مقالهت چگ نگی مننیادنت ويژگیهام اين فرايند و ننايج آن برمبنام منن « اسنان ويران»
ن انة اب ترا

خسروم واکاوم اده است .بر اين اسا ت س ژه

ا باات پسامد ن (ايران)ت

س ژهام مننی است .س ژ مننی ماهانی پاشانی ندا ؛ بلكه تابع م قعات س ژه

* ن يسند مسئ لfrzd4233@yahoo.com :
تا يخ يافت4090/0/9 :

تا يخ پذيرش4090/7/40 :

منن است.

فصلنامة تخصصی نقد ادبی .3 .ش  04پاياز ( 4090صص)417-430
فصلنامة تخصصی نقد ادبی .3 .ش  04پاياز ( 4090صص)94-440
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پیآيند اين وضعاتت کاسنه ادن اش ويژگیهام ذهنیِ س ژه و افزايز خصاصههام عانی آن
است.
واژههاي كلیدي :ا باات پسامد ن ايرانت « اسنان ويران»ت س ژهادگیت مننیادن س ژهت
هسنیاناسی.

 .1مقدمه
جامعة امروش ايران میت ان سارم اش سنت به مد نانه ا مشاهده کر .

چنان

جامعهامت ان اع فرهنگهام هةخ ان يا ناهةخ ان قابل اناسايی است .به اين ترتابت
ا بر فرهنگ

فرهنگ پسامد نت بهعن ان بخشی اش فرهنگ جهان امروش نازت تأثار خ

ايرانی برجام گذاانه است .من ن ا بی بهويژه ا باات اسنانیت آينهام اش فرهنگ
آن اهی مؤثر برام کشف و تباان

مر مان هر سرشمان است که ژ فکاوم

خصاصههام انديشگانی و فنا م آن مر مان خ اهد ب  .تیلال من ن اسنانی معاصر
ايرانت بهويژه آنچه باعن ان ا باات پسامد ن اناخنه میا ت اهكا م است برام
اناخت بهنر و کاملتر انسان ايرانی
میت ان به مؤلفههام بناا ين اين اا

م قعات فرهنگی امروش .اش هةان هگذ
اسنانن يسی پی بر و بیآنكه

گار مباحث

وايتاناسی ادت اهی برام کشف شيربناهام تباين و تةايز اين اا ه اش يگر وش-

هام اسنانن يسی يافت که

فضام تألاف و نقد ا بی امروش بساا ضرو م مینةايد.

 .2پیشینة پژوهش
م

ا باات اسنانی پسامد ن ايرانت تاکن ن کنا هات پاياننامهها و مقالههايی مننشر

اده است .اگرچه هرکدا اش اين تألافها
فا سیشبان سهةی اانه استت

اناساندن اين اا

ا بی به مخاطبان

با کلات اين آثا میت ان گفت باشنر آنها اسنان

پسامد ن ايران ا اش منظر اگر هام وايی بر سی کر ه و اغلب

صد انطباق اين

اا هها بر پا هام نظريههام وايتاناخنی جهانی ب هاند .هةچنان بهنظر می سد
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تعدا م اش اين ن يسندگان اش پا هام نظريههام ا بی

کی

419

ست نداانه و

نناجهت

تشخاص مصداقهام ا باات اسنانی پستمد ن ناز چا اانباه ادهاند.
اش کنا هايی که ا باات پسامد ن ايران

آنها بر سی ادهت داستان كوتاه در ایران

(داستانهاي پسامدرن) (پايندهت  )4094و پسامدرنیسم در ادبیا

داستانی ایران (تدينیت

 )4033است .ن يسندگان اين و کنا

ک اادهاند تا ويژگیهام اناخنهاده اش ا باات

پسامد ن اشقبال «بینظةی شمانی

وايتت اقنبا ت اشهمگساخنگیت پا ان يات و

باطلت اخنالل شبانیت عد قطعات و( »...هةانت  )27ا
کنند؛ اشاين وست که وج

اسنانهام ايرانی باشاناسی

يک يا تعدا م اش اين ويژگیها

(بهشعم ن يسندگان اين و کنا )

يک اسنان نازت آن ا

شمر ا باات پسامد ن قرا می هد؛ اش اين جةله

است مانهام كولی كنار آتش و تاریخ سري بهادران فرس قدیم

( )4033و اسنانهام ک تاه «مسابقه» و «مازگر »

اثر پاينده ()4094؛ حال آنكه به

نظر می سد اينگ نه اسنانها ا بايد اسنانهايی مد ن بهاةا آو
پراکندهت اش اگر هام ا باات پستمد ن ناز

کنا

تدينی

که بهص ت

آنها اسنفا ه اده است.

هر و کنا ت بدخ انیها و بدفهةیهايی اش پا هام نظريات ا بی و فلسفی يده
میا  .برام نة نهت نظرية مرگ مؤلف نظريهام معط ف به نقد ا بی استت نه ت لاد
ا بی؛

حالی که پاينده ( )411 -90 :4094آن ا نظريهام تألافی تلقی کر ه و الاک

اخصات به ن يسنده

اننهام اسنان ا مصداقی برام آن انسنه است .اش م ا

يگر

بدفهةیها اش برخی نظريات ا بی و فلسفیت تلقی هر و ن يسنده اش مین ام
وج اناسانه است که بهنظر می سد بر اانی گذ ا و سطیی اش يكی اش مهمترين
شمانههام فلسفی معاصر است« :اا

پر اخنن به عرفانت بهخص ص اش آنجا که با

نگاهی واناناسانه ص ت میگار و عرفان ا ن عی خ اناسی و ن عی وند کسب
فر يت ويژ هر اخص میباندت باشنر جنبة وج اناسانة منن ا برجسنه میکند تا
معرفتاناسانه» (تدينیت  .)011 :4094خ

ت جه است که فلسفة پسامد ن

تضا با

واناناسیگرايی است و اص الً خ اناسی اش طريق کسب فر يت ويژهت مسئلة
پسامد نانه ناست.
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مقالة «تیلال ژ فساخت مجة عه اسنان کنا

مالةار

ويران» به تیلال

اسنانهام اين مجة عه پر اخنه است .هرچند بهنظر می سد علی غم ا عام اولاة
ن يسندهت تیلالی ساخنا م يا نشانهاناسانه بر اسنانهام اين مجة عه ص ت نگرفنهت
پايان مقاله نناجهام تأملبرانگاز حاصل اده است« :معضل يا غدغهام که اب ترا
خسروم

ويران با آن وبه وستت شمان است» (مالةارت .)90 :4092

کنا

 .4مبانی نظري پژوهش
تا بهجام تیلال پا ستها يا گسستهام وايی يا

اين پژوهز ک از میا

کشف اگر هام اسنانن يسی که وبنام اثر اسنانی ا میکاو ت بناا هام فكرم و
فلسفی مننی منعلق به ا باات پسامد ن ايران تیلال ا ؛ بدين منظ ت «س ژه» بهعن ان
اصلیترين يا يكی اش اصلیترين مفاهام

فلسفة معاصر بر سی میا  .س ژه

عصر پسامد نت يعنی و انی که اش آن به و

يا  ) 4930( 4قابل تیلال است .اين نظريه

میا ت با نظرية وانة ههام ب
آ ام کسانی هةچ ن ل ش
عةل ن انن

2

« ون اتها» يا «اباهساشمها» يا

اين شمانه کامل میا  .هةچنانت با ت جه به تأکاد بر

منن اسنانت نظرية ژيژک)2443( 0

هةچ ن ن انن

کنا

تیلال بهنر س ژه

با پاشاس بژکنا ب ن اعةالی

وضعات پسامد ن بساا اهگشا خ هد ب .

 .3دربارة ابوتراب خسروي
اب ترا

خسروم (من لد  )4001ن يسندهام است که با اص ل اسنانن يسی پستمد ن

بهخ بی آاناست؛

عان حال نثرم فخام ا

که گاه به ااعرانگی میشند« .گاهی

گههايی اش اسنانهايز به کا هام کافكا میماند و گاهی به قصههام پريان و
مانهايز به بعضی کا هام گلشارم و البنه اايد اش هةه باشنر مايههايی اش
اسنانهام ب خس ا بش
تاکن نت سه مجة عه اسنانت چها

کا هام ک تاهز يد» (سناپ ت  .)4094اش سال 4074
مان و يک مجة عهمقاله

وم مننشر اده است .خسروم جايزههام مهرگان ا

با

نظرية اسنان اش

ت گلشارم و جالل آلاحةد ا

وقنی ن يسنده منن میا  :مننیادن س ژه...
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برام مانهام اسفار كاتبانت رود راوي و ملکان عذابت و جايز گلشارم ا برام
مجة عه اسنان كتاب ویران يافت کر ه است.
 .1خ صة داستان
« اسنان ويران» وايتِ ن انن اسنان است .اسنان با عروسی ت با و سعاد سپهر آغاش
میا ؛ پس اش آن ن يسنده اين اسنان ا ويران میکند و اسنانی قديةیتر ا با هائنی
جديد اش طرح پاكرِ ويراناد ت بات اين با
اابانی

ابطه با سروان اابانی مین يسد .سروان

اه ک اک ماهكر (ک اک منعلق به ت با) با الاک سه گل له کشنه

میا  .سعاد سپهر به خ اسنگا م ت با میآيد و با او اش واج میکند .سعاد سپهر
ناخ اسنه به ست ت با مسة

و کشنه میا  .سپس ن يسنده اش کلةات تن ت با و

سعاد سپهر اخصاتهام جديدم میساش  .اين با کلةات تن ت با
سعاد سپهر

هائت مر م و

هائت شنی (آذ سپهر) به ناام اسنان قد میگذا ند.

پس اش ماجراهايی که بان آذ و سروان اابانی میگذ ت اسنان به نقطة آغاش خ
برمی گر  .ت با

قا

پنجره مننظر سروان اابانی است .جسد سروان بر وم اسب

به ک اک می سد؛ اما ن يسنده میگ يد آن کلةات

وغ گفنهاند و سروان اابانی

شنده است .سروان اش اسب پايان میآيد تا بهسةت اتاق ت با برو  .صدام سه الاک
میآيد و جسد ک چک ت با اش پنجره به بارون پرتا

میا  .ن يسنده اين کشنن ا

اسنان آو ه است تا با کلةات تن ت با هائنی جديد باافريند؛ شنی که منعلق به خ ش
بااد؛ تعلقی نه

ناام اسنانت بلكه

عالم واقعی.

 .6سوژه
برام اناخت انسان و ابعا مخنلف وج م ومت «س ژه»
معانی منفاوتی بهکا

فنه است .س ژه

منابع گ ناگ ن فلسفی

سرآغاش فلسفة معاصرت باشنر به فاعل اناسا

تعبار میاده است« .سنت انسانگرايی س ژه ا خ م منیدت با هسنهام اش ه يت
منیصربهفر می اند که بهوسالة قد ت عقل برانگاخنه میا » ( ااديانت .)092 :4090
انسانگرايی هة ا ه انسان

ا بهمنزلة س ژه قلةدا

کر ه؛ اما

نظريات
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پساساختگرايانهت س ژه کا کر م يگرگ ن يافنه است؛ بهگ نهام که میت ان ن عی
ضدانسانگرايی ا
که

اين نظريهها يافت.

يدا مین يسد« :ساخنا اكنی اتفاقی است

آن مننظر نةیمانام برام ژ فانديشیت آگاهی يا سامان هیِ يک س ژه»

( .)Lucy, 2004: 12تضا با انديشهت ضدآگاهی و ضدساخنا ب نت س ژهام اش آ می
ساخنه است که با تعريف کالساک اش انسان

تقابل است .س ژ پسامد ن باانگر

چنان وضعانی اش باشتعريف انسان است.
 .1-6سوژه :نویسنده

نظر نخستت اايد بن ان ن يسند « اسنان ويران» ا س ژ اين اسنان انست؛
اين ص تت س ژه

معنام فاعل اناسنده است و ن يسنده بهعن ان يكی اش

اخصاتهام حاضر

اين اسنانت هر ويدا م

ت جه قرا میگار .

اسنان م

وايت با خ است ن يسنده انجا میگار ؛ اما مهم اين است که اين خ است
بهصراحت اش شبان وم باان میا « :هةهچاز ا بايد ويران کر ت هةة آن لیظهها و ت
پنجره به پرچان آن حااط

ا که اش قا

0

ندات نگاه میکنی» (خسرومت .)417 :4094

ويژگی خاص اين منن وم ا ن هر کنشی يا واقع ادن هر حالنی من ط به باان
اخصات يا يكی اش اعضام اندا او ناز به باان

ن يسنده است؛ تا آنجا که حنی وج

ن يسنده بسنگی پادا کر ه است« :ولی سعاد سپهر ت

ص تت ا کنا ش و من اكل

لبهايت ا ن انم» ( .)417به اين ترتابت نهتنها ه يتت بلكه هسنی هريک اش کنشگران
حاضر

اسنان ناای اش باان ن يسنده است.

 .2-6سوژة درونمتنی و وانمودگی

ن يسندهام با ويژگیهام گفنهادهت خ
اسنان م
م ج م که

نظر س ژهام
اسنان ويران میا

س ژ

ونمننی است .هريک اش اخصاتها

ونمننی با ويژگیهام پساساخنا گرايانه است:
تا اش اجزام آن س ژهام جديد برام اسنانی

جديد آفريده ا ؛ م ج م تكهتكهت بدون ه يت ثابت و
تفاوت اين س ژه با س ژ ن يسنده

جريان ائةی انیالل.

اين است که اين فاعل اناسنده ناست؛ بلكه
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میص ل باانگرم ن يسنده است .آفرينههايی ا که به اين اكل باشت لاد میا ندت
میت ان «وانة ه»
براسا

1

برابر واقعات انست که م ج م اباهساشماده اش اصل و

الگ يی اش آن است« :وانة ه میص لی است اش الگ هام يک امر واقعت بدون

اصل يا واقعات» (.)Baudrillard, 1983: 2

اسنان پسامد نت واقعنةايیِ کالساک به

وانةايی تبديل اده است و برام پنهان کر ن اين وانة گی ناز هاچ ک اشی نةیا :
اكلی که ن انه ب مت پار میادمت بايد

«ت

اسنانی يگر

اكلی يگر و

مین انةت» (.)413
اكاکات و عد قطعانی که اش پادايز فلسفة معاصر غر

بر مد نانه حاکم ب هت

پسامد نانه به «عد قطعات هسنیاناخنی»)Selden & Widdowson, 2005: 199( 1
تبديل اده است .به اين ترتابت س ژ وانة ه س ژهام غاراصال و ساخنگی است که
بناا هسنیاناسانة خ

چا عد قطعات استت نه

ماهاات يا صفات« :بگذا

تجربه کنم که طرح پاكرت ا فروبريز و با هائنی جديد بن يسةت» ( .)413هسنی
س ژه به تجربهام بسنگی ا

که هر با ن يسنده انجا می هد.

پسامد ن با س ژه م اجه ناسنام؛ بلكه با م قعات س ژه

واقعت

منن

منن وبه ويام و هةان

م قعات است که ويژگیهام هسنیاناسانة کنشگر ا تعاان میکند.
ا باات واقعگرات ايجا هةزا پندا م ماان خ اننده و اخصاتهام اسنان اش
مهمترين هدفهام ن يسنده است.

ا باات پسامد نت با جايگزينی «م قعات س ژه»

با «س ژه»ت «هةزا پندا م» جام خ

ا به «حس اباهت» ا ه است .اين وضعات

منناظر است با جايگزينی «وانة ه» با «اصل».
خاص سبب میا

اين حالتت احسا

اباهت با ابژهام

خ اننده نن اند ماان س ژه و م قعات س ژه تةايز قائل ا .

«وانة ه بر ابعا بساا گسنر هت ژ فناها و فاصلههايی اللت ا

که مشاهدهگر

نةیت اند بر آنها تسلط يابد .اين ست به اين لال است که وم احساسی اش تشابه ا
تجربه میکند» ( .)Deleuze, 1990: 258حاصل وانة گیت انفعال س ژه
گرفنن

م قعات هايی است که برام وم

ه ينز ا ناز اش هةان م قعات خ

برابر قرا

نظر گرفنه اده است .س ژ وانة ه

منن به ست میآو « :و بعد ت خلف وعده

نكرم .من ن انم که ت با خلف وعده نةیکند» ( .)414منن پسامد ن مننی است که
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ا اش مخاطب پنهان نةیکند؛ به اين ترتابت خ اننده ناز با «ن يسند

ت لاد خ

اسنان» وبه و ناست؛ بلكه با «م قعات ن يسند اسنان» م اجه است و ن يسنده با
يا آو مهام پا سنهت بر اين م قعات تأکاد میکند.
 .1-2-6وانمودگی و پیشاسوژگی

وانة گی هة ا ه
پا سنه

تالش برام جايگزينی ون ات با س ژه است؛

حال اكلگارم است .اين عةل

میا ؛ اما

نناجهت س ژه

ا باات مد ن به «س ژه ادن» خنم

ا باات پسامد نت اين وضعات هاچگاه بهپايان نةی سد؛ بنابراينت «س ژه
ون يک فرايند پاشاس بژکنا (مانند ن اننت مال و مانند آن) گرفنا اده

هةاشه

است» ( .)Zizek, 2008: 197فرايندهايی هةچ ن ن انن يا مال ن يسنده به آفرينز
لبخ اهی اخصاتت فرايندم پاشاس بژکنا است .چنان است که

اسنانی مانند

كتاب ویرانت تةا اخصاتها (جز ن يسنده) فاقد ويژگیهام ذهنی و باشنر ابژههايی
ست ن يسندهاند« :ت گريه نةیکر م .من نن انم گريه میکنی .گاس انت
پريشان ب

با

و من ن انم که فكر میکنی چه ستها و پاهام کشادهام ا » (.)419

اين جا حنی فكر کر ن کنشگرت يعنی ذهنات ومت
اين ناام پاشاذهنیت وج

انجا اده است.
ابژه .به عبا ت يگرت

ناام پاشاس بژکنا ِ «من ن انم»
ابژه همشمان است با واژه ادن آن

چنان جهانوا هام فاصلة ماان ابژه و واژه اش ماان فنه است؛

پس میت ان گفت جهان پاشاس بژکنا جهانی مننی است.
 .4-6متنیشدن سوژه

وج

س ژه

پاشان خ

ناام پاشاذهنیت سلبی است؛ اين بدان معناست که س ژه تعانهام
ا اش ست ا ه و با خص صاات ايجابی قابل تعريف ناست.

پسامد نت س ژه

ا باات

منن به ناا میآيد و تابعی اش آن است؛ بهعبا تیت س ژه هسنی خ

ا جايی خا ج اش خ
اكل می هد .من خ

قرا می هد« :س ژه هسنة وج ش ا
ا بارون اش خ

جام بارون اش «خ » است که س ژه

يک نشانة خا جیت

پادا میکنم» ( .)Zizek, 2007: 43منن هةان
آن معنا میيابد .فرايندم پاشاذهنی مانند مال
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وقنی ن يسنده منن میا  :مننیادن س ژه...

ناام بارون اش «خ »ت بخشی اش ه يت س ژه ا میساش که وقنی

شمانة منن

قرا گرفتت عةلكرم مسنقل اش اسناالم ن يسنده میيابد« :ت به او خ کر هام بیآنکه
من بن يسم .اين حنةاً اش خص صاات شنانة ت ست که میت انی بهآسانی با هر مر م خ
ابطه با س ژ ت با و هم

پا ند با س ژ ن يسندهت جايی

کنی» ( .)414مال هم

خا ج اش «خ » آن هر و قرا گرفنه است :منن.

جهان مننی است که اخصات

میت اند خا ج اش خ است ن يسنده ست به کنز بزند و ناز

اين جهان است که

«بیآنکه من بن يسم» قابل ک میا .
ت لاد منن با ت لاد اسنان همشمان ص ت میگار  .ويژگی با ش ا باات پسامد نت
تأکاد بر اين همشمانی

منن است.

خ

« اسنان ويران» اين تأکاد با ويرانی و

باشت لاد اسنان ناز همشمان است .منن پستمد ن تجربة اين آفرينز است« :منن تنها
يک فعالات تجربه میا

و پیآيند آن اين است که منن نةیت اند من قف ا »

( .)Barthes, 1986: 58مننیادن س ژه اش تعان آن میکاهد و هةچنانکه ويژگیهام
ذهنی آن ا کاهز می هدت م جب میا

تا س ژه

مكانی امندا يابد که هة ا ه

امكان امندا برام آن میف ظ است؛ حنی اگر اين مكان جايی خا ج اش اسنان بااد:
«اايد اگر ن انن واقعة آن مرگ به فرجا می سادت ت کشف میکر م که شنی مثل ت
عااق يگرم ا که

بارون اسنان ايسنا ه تا
ا

اش يكی اش معبرهام اسنان وا

فرصنی که يگر هاچکس ناستت

و بگ يد که او مر م واقعی است که ت

ا

وست ا » (.)414
 .1-4-6متنیشدن سوژه :بحران هوی

مننیادن س ژه مؤيد اين نكنه است که يگر منن تابع ذهنات ناست؛ بلكه ساشند آن
است؛ حنی س ژه

معنام فاعل اناسا ( اينجا ن يسنده) خ ت ساخنة منن است که

می ت اند تا مكانی بارون اش اسنان ناز امندا اانه بااد .بنابراينت ناام اسنان ا هاچ
س ژهام تعريف نةیکند .س ژ پسامد ن حاصل تعا ضها و تناقضهام گفنةانی
منعد م است که

منن وج

ا و اين بدان معناست که س ژه باشيچهام

منن يا گفنةانهام منفاوت حاضر

ست

منن است« .س بژکنا ينه جل هام اش گفنةانها يا
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آنچه است که ما

مننها

آن قرا ا يم» ( .)Bowie, 2003: 11نناجه اين است که

فاعل اناسايی سرچشةة گفنةان ناست؛ بلكه گفنةان سرچشةة فاعل اناسايی است؛
يعنی ن يسنده گفنةان حاکم بر منن ا نةیآفريند؛ بلكه منن ساشند گفنةانی است که
ن يسنده
س ژ

آن بهعن ان فاعل اناسايی اناخنه میا ؛ بنابراينت ن يسنده هم خ ت
ونمننی است و نةیت اند نقز فاعل اناسا ا بهط

کامل ايفا کند .بايد ت جه

کر که «منشأ گفنةان "ح شهام نااناخنه" اش اعةال است» ( Dreyfus & Rabinow,

 .)1983: 69هةان نااناخنه ب ن سبب تعا ض گفنةانهام ون منن است .ونی يا
بارونی ب ن فاعل اناسا و ناز مازان اقندا وم
س ژههام

اكل هی اخصات يگر

ونمننی اشجةلة هةان تعا ضهاست .منن وظافة ايجا اناخت و

همشيسنی اين گفنةانها ا برعهده ا  .هاچيک اش اين گفنةانها امكان تبديل ادن
به گفنةان مسلط بر منن ا نةیيابند .نناجة چنان وندمت عد قطعات س بژکنا برام
س ژه است .هةان عد قطعات ن يسنده ا وا ا میکند تا چازهايی ا برام س ژ
تا اش حرفهام وج ت جسةانی

ونمننی ت ضاح هد« :بايد تن ت ويران ا

بیبديل ن انه ا  .برام هةان است که صفیات آن فصل بیمعناست .برام هةان
است که بايد هةه چاز ا اش ن ن ات» (.)412
نقلق ل پاشانت آگاهیام که ن يسنده به س ژه مننقل کر ه استت ويژگیهام
ه ينی وم ا مشخص میکند.

واقعت ه يت س ژه اش تعامل و م ض ع که پاز اش

اين ذکر ادت حاصل میا « :م قعات س ژه» و «اعةال گفنةانی»« :ه يتها نقطههايی
اش اتصال م قت م قعاتهام س ژه هسنند با آنچه که کر ا هام گفنةانی برام ما ايجا
میکنند»

(هال به نقل اش & Phillips, 2002: 110

 .)Jorgensenبه اين ترتابت

اسنان

پسامد ن نه با يک ه يتت بلكه با تعد ه يتها وبه ويام که هريک ناای اش تالقی
م قعات خاص س ژه با عةلكر م گفنةانی است .به لال تعا ض گفنةانهام منفاوت
حاضر

منن پست مد نت سادن به ه يت واحد و منسجم برام س ژه امكانپذير

ناست .س ژه فقط میت اند

م قعات س ژگیت ه ينی گذ ا و ناپايدا اانه بااد.

تغاار م قعات س ژه سرآغاش تغاار
نناجة آن گرگ نی

گفنةانی است که وم ا ت صاف میکند و

ه يت س ژه است« :حض

اةا

ساحل کر با هائتهام
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نناجه ه يت جديد حنی
که آذ سپهر با

جنسات اخصات ناز پاز و « :يا آو م میا

حرفهام تن ويراناد سعاد سپهر ن انه اده» (هةانجا) .اين تغاار ه يت م جب
اروع اسنانی جديد اده است که

آن اسنان

آن «ت هةچنانکه ت با سپهر

ويران به خانه باشگشتت به خانه باشمیگر م .میبانی که با حرفهام وج

ويراناد

آن شن عاصیت جسم مر انهات ن انه ادهت [ .)410( »]...اين پراکندگی ه ينی ا
ا باات و فرهنگ پسامد ن بايد به «بیران ه يت» تعبار کر .
گار بیران ه ينی استت آگاهیهام س بژکنا خ

س ژهام که

ا اش منن و اش

ماان هةان تغاارها و تن عها به ست میآو  .بهعبا تیت اين تن ع گفنةان
م قعاتهام منفاوتت س ژه ا بهگ نهام به باشم میگار ؛ بنابراينت س بژکنا ينة س ژه
تیت تسلط منن و باشمهام مننی است .منن با قرا
آگاهی ا باشمگ اانه

ا ن س ژه

چنان انفعالیت

اخناا او قرا می هد؛ اسنی و نا اسنی اين آگاهی بهط

کامل مشخص نةیا .
 .2-4-6متنیشدن سوژه و بازي

با من ط ادن آگاهی س ژه به مننت نهتنها س ژهت بلكه س بژکنا ينة س ژه ناز مننی اده؛
نناجه «هةة انزِ ذهنی مننی میا » (.)McQuillan, 2002: 10
منن شمانهام برام باشم ناست؛ بلكه خ ِ باشم است؛ باشم س ژه

اين ارايطت
ون منن و باشم

منن با س ژه اش طريق ن ع اننقال آگاهی به وم« .م ض ع حقاقی باشمت آاكا ا ذهنات
اخصی که

ماان يگر کنزهايز باشم هم میکند ناست؛ بلكه

جام خ ِ باشم

است» ( .)Gadamer, 2006: 104اين وضعات باشگشت به تعريف با ت اش منن است
که پاز اش اين ذکر اد :تجربة فعالانی که نةیت اند من قف ا  .منن پسامد ن يک
باشم پايانناپذير است .اين ارايط ا اايد بن ان بهن عی «مرگ منن» نا نها  .به اين
ترتابت تیلال منن معط ف میا
منن است .خ
باشم منن است.

به تیلال باشم؛ باشمهايی که مجة ع آنها هةان

ت جه است که آنچه باعن ان «باشم شبانی» میاناسامت فقط بخشی اش
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باشم

هرجا که اتفاق بافندت منن هةانجاست .حال میت ان س ژهام ا که ژيژک
منن يا جايی بارون اش خ

تعريف میکر (که

می گ يد .هةاشه کلةة ک چكی
اين جةله است که

معنا میيابد) باشاناخت « :است

جةلة ط النی آن سفر ب ه است .آن مر برام اين

کنا ت يا ت با بنشاند» ( .)410مر صرفاً باشيگر است و نقشی

ا باشم میکند که منن اش او میخ اهد .مر گرفنا باشم است؛ بیآنكه ذهنانی مسنقل
ون خ

برام او قابل باشاناسی بااد؛ س ژهام است که

و فینفسه معنايی ندا .

« اسنان ويران» با باشم اروع ادهت ا امه يافنه و با باشم پايان پذيرفنه است .ن يسنده
ناز گرفنا

آغاشگر منن است؛ اما آغاشگر باشم و ا امه هند آن ناست .ن يسنده خ
باشم منن است« :با يک جا ه میت ان هزا ان سفر کر  .نااش به ن انن جا

يگرم

ناستت ولی وقنی هةهچاز ويران میا ت جا ه ا هم بايد ويران کر و وبا ه ن ات»
(.)411
اگر پستمد نِ «باان اا

ن انن» نه تالش برام اثبات وج

بهاسم ن يسندهت بلكه تأکادم است بر حض
س ژه .ن يسنده بهعن ان س ژهت
م قعات ن يسنده ا

ن يسنده

س ژهام مسنقل

ون باشم منن بهعن ان

گار منن و باشمهام آن است .باان اا ههام ن اننت

نقز انام بارون اش منن که بر آن ساطره ا ت منزلزل میکند و

ت جه ا اش م ض ع ن انا وم به خ

عةل ن انن معط ف می ا  .عطف ت جه به

کنزِ ن اننت بهمنزلة بز گنةايیِ اين کنز و جايگزين کر ن آن با منن يا باشم ناست؛
برعكست النفات به ن ع پر اشش س ژهام است که
است« :

منن ا بی میص ل عةل ن انن

ن اننت نكنة اصلی نشان ا ن يا تعالی بخشادن به کنز ن انن نساتت ناز

الصاق يک س ژه

ون شبان ناست؛

ع ضت پرسز اش ت لاد فضايی

ون آن چازم

است که پا سنه م ض ع ن انن ا می میکند» (.)Foucault, 1984: 102

اين

اا هت نه س ژهت نه ن يسنده و نه منن واجد اصالت پاشانی ناسنند؛ منن پستمد ن
هة ا ه ماان اين گزينهها

فتوآمد است.

فضايی که م ض ع ن انن هة ا ه

آن

حال می ادن استت نه به ن انن و نه

به ن يسنده مجال عرض اندا نةی هد .اين باشمام است که

آنت س ژه يگر نقز

فاعل اناسنده ا برعهده ندا  .واقعت س ژه نقشی مفع لی ا ون منن ا  .ويژگی
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آن برجسنه ناستت قابل پازبانی نب ن آن است.

«پازبانیناپذيرم بههاچوجه پديدهام ثان م ناست؛ بلكه

ست

کان ن عةل باشم

قرا ا » (النت  .)200 :4094پازبانیناپذيرمِ باشم ابنكا عةل ا اش ن يسنده میگار و
او ا به انفعال میکشاند .هةان انفعال است که وم ا چا بیران ه يت میکند.
نناجة ذهنیِ

گار ادن منفعالنه

باشم مننی هةان امكانناپذيرم الصاق س ژه به

منن است که بهمعنام اضةیالل س بژکنا ينة
اده است تا اش ناةة و

ونمننی است .چنان وضعانی سبب

اسنانت افعال باشنر بهص ت مجه ل بهکا

ن يسنده بهعن ان فاعل اناسا بر منن و حض

و و سلطة

وم کم نگ ا « :اين اش غفلت

ن يسنده ناست که بقايام جةلهام ا باقی گذاانهت سةاجت ااطانی کلةات است»
(.)411

اينجات سلطة منن بر س ژه آاكا است.

عانات س ژهها
و يک سخن ا

ويران ادن س ژ پاشان و ساخت س ژ جديدت

حالی که هر

م قعاتهام مشابه تكرا میکنندت باانگر اين است که جانشانی

«م قعات س ژه» با «س ژه» م جب کاهز س بژکنا ينه و نهايت حذف آن میا .
هائت کلةهام معه
البنه سروان اننظا ا شنی شيبا ا
اباهت او به جايز ايسنا هام .با حسرت میگ يد« :اةا

بباندت ولی ت با
جا ه ماندهايد؟»

میگ يی« :کجا تشريف میبريد؟» میگ يد« :بايد امشب به ااراش برسم» .اين
هسنندت

جةلهها عان جةلههام سلف خ

حافظه میمانند و اايد به غار اش

اين اكل نبايد بااند (.)411 -411

تقلال س ژه به بدنت تكرا ذهنات

عاناتهام منفاوت و فتوآمد اخصاتها

شمانهايی مشابه (با حفظ ويژگیهام پاشان ذهنی) نقز عامل «شمان» ا
پسامد ن برجسنه میکند .قرا گرفنن س ژه

ا باات

م قعاتهام مخنلف و همشمانیِ ت الیِ

م قعاتهام س ژهت برساشند هةان چازم است که آن ا باشم ناماديم.
 .4-4-6زمان در سوژة متنی

شمان

اسنان پستمد ن تق يةی ناست.

شمان حال اتفاق میافند .اين بهمعنام

چنان شمانیت باشگشت به گذانه ناز
هم يخنن شمان حال و گذانه (که اش
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اگر هام ا باات مد ن است) ناست؛ بلكه
ب ن شمان معنام خ

چنان ارايطیت اص الً گذانه يا حال

ا اش ست می هد .اين وضعات

نشان ا ه اده است.

بهخ بی

صفیة  411کنا

اينجا ابندا سعاد سپهر نامز ت با معرفی میا ؛ سپس

چند سطر بعد ت با آانايیاش با سعاد سپهر ا انكا میکند و

چند سطر بعد ت با اش

سروان اابانی ع ت میکند تا او ا با نامز شت سعاد سپهرت آانا کند .اين
است که پازتر

صفیة  414باان اده ب

حالی

که سعاد سپهر پس اش قنل سروان اابانی

به خ اسنگا م ت با آمده است.
نهايت حذف س بژکنا ينهت نناجة مشه

کاهز تد يجی و

است؛ شيرا ذهنات جريان ساالی است که
خ

اسنانن يسیت منن شمان ا

مطلق ادن شمان

بسنر شمان جا م میا .

اين اا

تثبات میکند .برام س ژ مننی شمان منجةد است

و اين به ابژکنا ادن شمان میانجامد؛ «حنی آنجا که شمان ن عی ويژگی "تعلق به

آگاهی" ا ت عةلكر آن هن ش ابژکنا است» ()Heidegger, 2001: 457؛ يعنی شمان
ذهنی ترين حالت خ

نازت کا کر م عانی ا  .شمان عانی امرم اننزاعی و

قرا ا م ناست؛ بلكه به ارايط منن باشبسنه است و هةان ارايط شمان ا خا ج اش
ذهن و قابل نيت میساش  « :وشهام ک اک ماهكر
وشهام تابسنان بلند قاد اده است که ت
میخ انی» ( .)417شمان

کنا
ايجا

تابسنان بلند است .برام اين

هةة ط ل وش

اتاقت مینشانی و

اينجا نه تابع ت الی ساعات و قايقت بلكه باشبسنه به

منن است .میت ان گفت که س ژ مننی شمان ا ناز مننی میکند.

س ژه

بسنر شمان اكل میگار  .حذف شمان تق يةی اش س ژه «مرگ س ژه» ا

پی ا  .تیقاق

«مرگ منن» و «مرگ س ژه» و پاشنها اين مقاله برام

و مفه

پژوهشگرانی است که به ا امة اين وند تیلالی عالقه ا ند .مرگ س ژه

ا باات

پسامد ن پايان اه انسان ناست .حذف خص صاات س بژکنا اش اخصات اسنانی به
ن يسنده امكان باشت لاد انسان ا
کلةات اسنان به آيدت تا ت
اسنانها نرو و

ارايط مطل

خ

می هد« :تا جسد ت اش ماان

برابر ن يسنده بنشانی و ن يسنده به ت بگ يد" :به برش

کنا بةان .با ت من هاچ شن يگرم ا نخ اهم ن ات"» (.)474
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وقنی ن يسنده منن میا  :مننیادن س ژه...

 .7نتیاله
ا باات پسامد ن ويژگیهايی ا

س ژه

که تشخاص و تیلال آن ا با

ا ا مهايی وبه و میکند .مهمترين اين ويژگیهات ه يتِ وج م س ژه است.
« اسنان ويران» يده میا ت س ژهام که منشكل اش ه يتهام گ ناگ ن و

چنانکه

گاه منعا ض استت بهسخنی به تیلال وج اناسانه تن می هد« .وج » س ژه چنان
چندتكه و غارپاشانی است که اص الً هةان «وج » میل تر يد است .اش يک س ت
ن يسنده

آغاش خ

فاعل اناسا

ا فاعل اناسنده

اسنان مطرح میکند و اش س يیت هةان

گذ اش ويدا هام مننت

گار باشمهام مننی ادهت به س ژهام منفعل

تبديل میا ؛ به عبا ت يگرت ن يسنده ناز چ نان يگر س ژههام حاضر
«س ژه ب ن» به «

مننت اش

م قعات س ژه ب ن» تنزل پادا میکند .م قعات س ژه وضعانی

است که منن برام س ژه تعريف میکند و س ژه اش آن پس ون هةان م قعات ه يت
میيابد .اين م قعاتها با تأکاد ن يسنده بر فرايند ن انن اكل گرفنه است که عةلی
پاشاس بژکنا بهاةا می و ؛ اشاين وت س ژه
م

چنان اسنانی هاچگاه به س بژکنا ينة

نااش برام س ژهب ن نةی سد؛ به هةان سببت
اسنان م

مفه می ندا .

بیثت م قعات س ژهها

« اسنان ويران» شمان تق يةی
منن مدا

حال ويرانی و

باشت لاد است و اين ويرانگی و ساخت وبا ه تابع ت الی شمانی ناست؛ بلكه پارو
ايجا هام منن
میا

هر شمان يا م قعات است.

چنان ارايطیت ه يت س ژه تابع منن

و هاچگاه به ثباتت همبسنگی و يكپا چگی نةی سد .به عبا ت بهنرت س ژه

مننی میا ؛ اين منن باشنر بر خصلتهام عانیِ س ژه تأکاد میکند تا ويژگیهام
ذهنی آن.
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