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تحلیلی بر سوژه پسامدرن با مروری تطبیقی بر سیر نظریههای فلسفی و ادبی معاصر
1

فزساد کزیمی
تاریخ دریافت1331/5/1 :

تاریخ پذیزش1331/2/11 :

چکیده
استثاى ٔیاٖ ادتیات  ٚفّؼف ٝاٌشچ ٝػاتمٝای ًوٛن٘ دس تقمیموات ػّو ْٛا٘ؼوا٘ داسد أوا ٌٔاتموٝ
٘ظیشت٘ٝظیش ٘ظشیٞٝای ایٗ د٘ ٚقّ ٝاص ػّ ْٛا٘ؼا٘ اص ٔٛاسد ٔغفَٔٛا٘ذ ٜاػت و ٝدس ٔماِ ٝحاهش توٝ
آٖ پشداخت ٝؿذٜاػت .اص ٔیاٖ ٘ظشیٞٝوای فّؼوف  ٚادتو ٔؼاكوش دس فّؼوف ٝتدشتوٌٝشایو  ٚدس
ادتیات پؼاػاختٌشای ٔثذأ تقّیُ لشاس ٌشفتٝاػت .ػوسغ توا ٌوزاس اص ایوذٜآِیؼوٓ ؿواخٞٝوای
ٔتفاٚت پذیذاسؿٙاػو  ٚفّؼوف ٝپؼوتٔوذسٖ تؤ ٝذس٘یؼوٓ ادتو پؼاػواختٌشایو  ٚدسٟ٘ایوت
پؼأذس٘یؼٓ ادت تشسػ ؿذٜاػت .تٙٔٝظٛس أىاٖ تثییٗ ٚهؼیتٞای خاف ا٘ؼا٘ دس ٞش ٘قّ ٝاص
ادتیات  ٚفّؼف« ٝػٛط »ٜتٝػٛٙاٖ ٔاتٝاصای ا٘ؼاٖ -دس تؼوذ ا٘ذیـوٙذٌ اؽٔ -وٛسد تٛخوٛ٘ ٝیؼوٙذٜ
تٛدٜاػت .ؿی ٜٛایٗ ٔماِ ٝتٛكیف تا سٚؽ ٌشدآٚسی وتاتخا٘ٝای اػتٌٔ .اتك ٘توایح ایوٗ پوظٞٚؾ
ٍ٘ا ٜتٔ ٝىتةٞا  ٚؿیٜٞٛای ادت تا دیذٌا ٞخاف اص فّؼف ٔ ٝتٛا٘ذ اتؼواد تواصٜای اص ا٘ؼواٖ سا دس
ٔت ٖٛادت تاصٕ٘ایا٘ذ ؤ ٝشحّٝای فشاتش اص ٚیظٌ ٞای ؿخلیتپشداصا٘ ٝدس آثاس ادتو اػوت .دس ایوٗ
ٔماِ ٝایٗ ٚیظٌ ٞا تا تأویذ تش «ػٛط ٜپؼأذسٖ» ٔٛسد تٛخ ٝتیـتش لشاس ٌشفتٝاػت.
واصگ ا ک کدیااد

ػووٛط ٜػووٛط ٜپؼووأذسٖ ٘ظشیووٞٝووای ادت و ٘ظشیووٞٝووای فّؼووف ٚیظٌ و ٞووای

ؿخلیتپشداصا٘ٝ
 .1دا٘ؾآٔٛخت ٝدوتشی سؿت ٝصتاٖ  ٚادتیات فاسػ دا٘ـٍا ٜؿیشاص
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 -1مقدمه

ٌٔاِؼات ٔیاٖسؿتٝای ا٘ذنا٘ذن دس حاَ تٝدػتآٚسدٖ خایٍا ٜؿایؼت ٝخٛد دس پظٞٚؾٞوای
دا٘ـٍا ٞاػت .ادتیات  ٚفّؼف ٝاص ٟٔٓتشیٗ سؿتٞٝای ػّ ْٛا٘ؼا٘ اػت وٕٞ ٝوٛاس ٜلشاتوت ٚ
خٛیـا٘ٚذی خٛد سا حفظ وشدٜا٘ذٟٓٔ .تشیٗ ٘ظشیٝپشداصی ادت ػٟذ تاػتاٖ وتاب تًٛیما (فوٗ
ؿؼش) اسػٌ ٛاػت .اص آ٘دا و٘ ٝظشیٞٝای ادت تیـتش ٔثت ٙتش ػّ ْٛتالغ تٛدٕٛٞ ٜاس ٜخوذای
ٔیاٖ فّؼف ٚ ٝادتیات دس پظٞٚؾٞای ٘ظشی ٚخٛد داؿتٝاػت .دس پٙح دٌ ٝٞزؿت ٝوو ٝفّؼوفٝ
 ٚدس پ آٖ ادتیات پؼأذسٖ ؿىٌُشفت٘ ٝمؾ ٘ظشیٞٝای فّؼف دس لٛاْ  ٚػٛد ٞت ٝادتیوات
٘ ٚظشیٞٝای ادت تؼیاس پشسً٘ ؿذٜاػت .ت ٝایٗ تشتیة تقّیُ ؿٙاػٞٝای چ ٖٛصٔاٖ ػوٛطٜ
آٌا ٞتاصٕ٘ای  ٚغیش ٜخایٍضیٗ ٔؼا٘  ٚتیاٖ دس تالغت ادت ؿذٜاػت.
ٌٔاتم٘ ٝظشیٞٝای ادت  ٚفّؼف دس ٔدٕٛػ ٝپظٞٚؾٞای ٔشتٛى تٞ ٝش د ٚؿاخ ٝاص دا٘وؾ
تًٛ ٝس پشاوٙذٚ ٜخٛد داسد .دس ٌٔاِؼات ٔیاٖسؿتٝای ٔشتٛى ٘یض تیـتش ت ٝفّؼوف ٝادتیوات تٛخوٝ
ؿذٜاػت .تا ایٗ پیـی ٝٙخای خاِ  ٚهشٚست تقمیم ٌٔاتمٝای هشٚسی ٔ ٕ٘ایذ توا تتوٛاٖ توٝ
ف ٕٟخأغتش  ٚكقیحتش اص ٔفاٞیٓ ٘ظشی دػت یافت .تؼوذد ٔىاتوة فّؼوف ٔؼاكوش دس وٙواس
اخٕاع ٘ظشیٞٝای ادت ٔؼاكش دس لاِة د ٚخشیاٖ ػٕذ ٜػاختٌشای  ٚپؼاػاختٌشایو ٔوشٚسی
وٛتا ٜتش ایٗ ٘قّٞٝا سا دس آغاص تقث ایداب وشدٜاػت .پؼأذس٘یؼٓ ٔٛلؼیت فش ٍٙٞاػوت ووٝ
٘ظشیٞٝای فّؼف  ٚادت دس آٖ ت٘ ٝمٌ ٝاؿتشان سػیذٔ ٜداَ تیـوتشی توشای تقّیوُ ٔٛهوٛع
خاف ٔماِ– ٝػٛط -ٜفشاٌ ٔ ٓٞوشدد .پوغ اص تقوث دس اؿوتشاوات  ٚتوأثیش  ٚتأثشٞوای فّؼوفٚ ٝ
ادتیات پؼأذسٖ ػٛط ٜپؼأذسٖ ٚ ٚیظٌ ٞای آٖ دس ٔتٗ ادت پؼتٔذسٖ تقّیُ خٛاٞذ ؿذ.
 -2نقش مک تب فدسفی در گذار اس سنت به مدرنیسم ادبی

تدشتٌٝشای تا ٔتفىشا٘ چ ٖٛخاٖ نن ( ٚ )1704-1632دیٛیذ ٞی )1776-1711( ْٛدس وٙواس
ػمٌُشای فّؼفٔ ٝؼّي دس لشٖ ٞفذ٘ ٚ ٓٞیٕ ٝا َٚلشٖ ٞدذٔ ٓٞویالدی توٛد .ایوٗ ٘قّوٝ
فّؼف تا وؼا٘ چ ٖٛخواٖ اػوتٛاست ٔیوُ ( )1873-1801آٌٛػوت وٙوت (ٚ )1857-1798
ٞیسِٛیت تٗ ( )1893-1828تا لشٖ ٘ٛصد ٚ ٓٞتا ٞا٘شی تشٌؼٗ ( )1941-1859تا ٘یٕ ٝا َٚلشٖ
تیؼتٓ ٘یض أتذاد داؿتٝاػت.
اٌووش تٙووا تووش تّفی وك ی وا تشاتشٌووزاسی صٔووا٘ ِ ٔىاتووة فّؼووف  ٚخشی واٖٞووای ادت و تاؿووذ
پؼاػاختٌشای سا -و ٝاص ٘یٕ ٝد ْٚلشٖ تیؼتٓ سٚاج یافت ٔ -تٛاٖ ٚاوٙـ ادتو تو ٝفّؼوفٝ
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تدشتٌٝشای دا٘ؼت« .ا٘ذیـ ٝپؼاػاختٌشای ػٕٔٛوا ؿوىّ اص یوه ا٘تمواد تو ٝتدشتوٌٝشایو
اػت» ( .)Selden & Widdowson, 2005: 147تدشتٌٝشای ت ٝفٌشت آدٔ اػتمادی ٘وذاسد ٚ
ػٛط ٜا٘ؼا٘ سا آ٘چ ٔ ٝدا٘ذ و ٝخٛد تشای خٛد ٔ ػاصد .اكُ تفاٚت فّؼفٔ ٝوذسٖ توا فّؼوفٝ
ػٙت ٕٞیٗ اػت .ا٘ؼاٖ دس چٙیٗ ا٘ذیـٝای خٛد خٛد سا ٔ ػاصد .ت ٝػثواست ا٘ؼواٖ ػوٛطٜ
تشػاخت ٝخٛد اػت .ایٗ فشایٙذِ «ػٛطٜؿذٖ» اػت .ػوٛطٔ ٜقلو َٛتدشتو ٝاػوت  ٚتٙواتشایٗ
ػٛطٜؿذٖ س٘ٚذی صٔأٖٙذ خٛاٞذ تٛد .دس٘تید ٝتدشتٌٝشای ٍ٘ا ٞتاسیخ ت ٝػوٛط٘ ٜوذاسد ٚ
ایٗ ٕٞاٖ ا٘تماد پؼاػاختٌشای ت ٝتدشتٌٝشای اػت.
ػٛط ٜدس فّؼف ٝتدشتٌٝشای حاكُ ػّٕىشد ٓٞصٔاٖ فشد  ٚخأؼ ٝاػوتٞ .یو ْٛاص پیـوٍأاٖ
تدشتٌٝشای دس سػاِ ٝدس تاب ًثیؼت ا٘ؼا٘ ٘ـاٖ ٔ دٞذ وو« ٝد ٚؿوىُ دس تأثیشپوزیشی رٞوٗ
رات اػت :احؼاػ  ٚ 1اختٕاػ » ( ٚ )Deleuze, 1997: 21دِٛص دس ادإٔٞ ٝیٗ ٌفتاس ٔو افضایوذ:
«تاسیخ ٓٞػا٘ احؼاعٞای ا٘ؼا٘ سا ٘ـاٖ ٔ دٞذ» ( .)Ibid: 22دس تدشتٌٝشای ٞوش ػوٛطٜ
ٔ تٛا٘ذ تا ػٛطٜٞای پیؾ  ٚپغ اص خٛد (دس تؼذ تاسیخ ) وأال دس تثایٗ تاؿذ .أا ٍ٘ا ٜتواسیخ ِ
پؼاػاختٌشای فشدیت ا٘ؼاٖ سا دس ً صٔاٖ یى ٔ اٍ٘اسد .تٙا تش ا٘ذیـ ٝپؼاػواختٌشایو
دس ً َٛدٚساٖٞای ٌ٘ٛاٌ ٖٛؿىُ تاصٕ٘ای ِ ػٛط ٜتغییوش ووشد ٜاػوت ٘و ٝرات آٖ .تو ٝػثواست
دیٍش ػٛط ٜخلّت خٞٛشی داسد .ایٗ تفواٚت ٘ظوشی پؼاػواختٌشایو سا اص ٔىتوة فّؼوف
تدشتٌٝشای دٚس ػاختٝاػت.
 -3پس س ختگزایی و گذر اس ایدهآلیسم

پؼاػاختٌشای ٕٞچٙیٗ ت ٝا٘ذیـٞٝای ایذٜآِیؼت ٘یوض ا٘تمواد داسد .ایوذٜآِیؼوٓ فّؼوفٝای
اػت و ٝاص صٔاٖ افالت ٖٛتا ػلش حاهش ٕٛٞاس ٜا٘ذیـٕٙذاٖ صیادی سا تو ٝخوٛد ٔٙؼوٛب دیوذٜ
اػت .اص ٘یٕ ٝد ْٚلشٖ ٞدذ٘ ٓٞاْ تؼیاسی اص تضسٌاٖ فّؼفٔ ٝؼاكش تا ٘واْ ایوٗ ٔىتوة پی٘ٛوذ
خٛسدٜاػوت :أا٘ٛلوُ وا٘وت ( )1804-1724فوشدسیؾ ٍٞوُ ( ٚ )1831-1770آستوٛس ؿوٛپٟٙاٚس
( ٍُٞ .)1860-1788یى اص تضسيتشیٗ فیّؼٛفاٖ ایٗ ٘قّو ٝخوٞٛش  ٚػوٛط ٜسا یىو ٔو دا٘وذ:
«خٞٛش ٕٞاٖ ػٛط ٜاػت یؼ ٙآ٘ىو ٝخوٞٛش پذیوذٜای اػوت وو ٝتو ٝخوٛد تؼیٙو تیش٘ٚو
ٔ تخـذ غیشیت یا دیٍشی خٛد سا تشٔ ٟ٘ذ  ٚػسغ خٛد سا دٚتاس ٜتا آٖ ٚحذت ٔ تخـذ»
(طیظن  .)56 :1389ایذٜآِیؼٓ تش خذای ػٛط ٜاص ػیٙیت تیش٘ٚو خوٛیؾ تأویوذ داسد  ٚاِثتوٝ
1. Passional
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تشای ػٛط ٜتٝػٛٙاٖ خٞٛش تش اتظ ٜاسخقیت لایُ اػوت .خوذای ػوٛط ٚ ٜاتوظ ٜػو ًٙتٙوای
ٔؼشفتؿٙاػ اػت.
ٔؼشفتؿٙاػ وـف ؿیٜٞٛای وؼة آٌا ٞاػت .ػٛطٜؿذٖ ٕٞیٗ فشایٙذ وؼة آٌواٞ
اػت .تاصتاب فّؼف ٝتدشتٌٝشای دس ادتیات پیـأذسٖ تٛخ ٝت ٝادسانٞای حؼ ِ ٚوض ْٚآٖ دس
خشیاٖ ػٛطٜؿذٖ ا٘ؼاٖ اػت .تٕٞ ٝیٗ خٟت تٛخ ٝتو ٝػیٙیوتٞوا دس ادتیوات پیـوأذسٖ دس
اِٛٚیت لشاس داسد .دس ادأ ٝتٛخ ٝت ٝرٙٞیت ٔؼٌٛف ٔ ؿٛد ٞ ٚش ػیٙیت ت ٝكٛست یه ایذ ٜیا
یه پٙذاسِ ر ٙٞدس ٔتٗ ٔٙؼىغ ٔ ؿٛد« .ایذ ٜخٛد سا تٝػٛٙاٖ ٔف٘ ٟٔٛـاٖ ٔ دٞذ وو ٝاص
اتظوتیٛیت ٝخٛدؽ ت ٝخا٘ة ػٛتظوتیٛیت ٝسٞوا ٔو ؿوٛد» (سیتوش  ٚدیٍوشاٖ  .)383 :1386دسٚالوغ
٘تید ٝفّؼفٔ ٝؼاكش دس ادتیات و ٝاص صٔاٖ وا٘ت اِٛٚیت سا ت ٝرٔ ٗٞو داد دس ادتیوات ٔوذسٖ
تًٛٝس وأُ اػتیفا ؿذ ٜرٔ ٚ ٗٞتؼالة آٖ ػٛط ٜدس ووا٘ ٖٛاكوّ تٛخو ٝلوشاس ٌشفتوٝاػوت.
ا٘تماد ٔثٙای پؼاػاختٌشای ت ٝفّؼفٞٝای تدشتٌٝشای  ٚایذٜآِیؼٓ اص ایٗ سٚػت ووٞ ٝوش دٚ
ٔىتة تدشتٌٝشای  ٚایذٜآِیؼٓ ػٛط ٜسا أشی خٞٛشی ٔ دا٘ٙذ.
 -4اس «من» مدرک ت «خود» پس مدرک

ؿىٌُیشی ػّٓ سٚاٖؿٙاػ دس اٚاخش لشٖ ٘ٛصد ٚ ٓٞخزاتیتٞای تؼویاس آٖ ٘موؾ صیوادی دس
تىٛیٗ ؿیٜٞٛای ر ٙٞدس ادتیات ٔذسٖ داسدٛ٘ .یؼٙذٔ ٜذسٖ تؼیاس ػاللو ٝداسد توا دس خایٍواٜ
یه سٚا٘ىا ٚخلّتٞای سٚا٘ ا٘ؼاٖ سا دس لاِة ؿخلیتٞای داػتا٘ ت ٝخٛا٘ٙذ ٜاثوش ٔؼشفو
ٕ٘ایذ .ایٗ تٔ ٝؼٙای حشوت اص اتظوتیٛیت ٝا٘ؼاٖ ت ٝػٛتظوتیٛیت ٝر ٗٞا٘ؼا٘ اػت.
دس ؿخلیتپشداصی ادتیات ٔذسٖ تأویذ تش «ٔٗ» 1اػت .سٚایتِ ساٚی اص ؿخلیت یا سٚایوت
ؿخلیت اص خٛدؽ تشای ؿٙاػا٘ذٖ خٙثٞٝای ٔختّف ِٔٗ ؿخلیت ت ٝخٛا٘ٙوذ ٜاػوتم ٔٙو
و ٝتا وؼة آٌا ٞاص خٟاٖ تدشت تش ٔٙیت خٛیؾ ٔ افضایوذ أوا «ٔوٗ پوغ اص آ٘ىو ٝخٟواٖ
تدشت سا اص خٛد ٔؼضٕ٘ ٔ َٚایذ خٛدؽ سا ت ٝدػت ٔ آٚسد صیوشا خٟواٖ تدشتو ٔو تٛا٘وذ
ٔقُ ؿه لشاس ٌیشد» (ٔ .)Husserl, 1960: 22ؼأِ »ٗٔ« ٝدس ٔذس٘یؼٓ «آٌوا ٚ » ٞساٜٞوای
وؼة آٖ اػت.
ٞایذٌش سا ٔ تٛاٖ ٘یای ٔذسِٖ فّؼف ٝپؼأذسٖ دا٘ؼتٚ .ی توا ػثوٛس اص ٘ظشیوٛٞ ٝػوشَ
پذیذاسؿٙاػ ػٛتظوتی ٛتٙای ؿیٜٛای خذیذ اص پذیذاسؿٙاػ سا ٟ٘اد و ٝتؼذٞا وؼا٘ چٖٛ
1. Ego
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دسیذا آٖسا ٔثٙای ٘ظشی ٝػاختؿى ٙلشاس داد٘ذ  ٚایٗ اص ٘مٌٞٝای تؼیاس ٔ ٟٓتالل فّؼوفٝ
 ٚادتیات اػت .اص پذیذاسؿٙاػ ٞایذٌش ت ٝپذیذاسؿٙاػ ٞشٔٛٙتیوه یواد ٔو ؿوٛد .تٙوا توش
فّؼفٞ ٝایذٌش:
پذیذاسؿٙاػ تقٛیّ ٘ 1یؼت تّى ٝتأٚیّ  2اػت صیشا دس پذیذاسؿٙاػ د ٚػُٕ ٓٞصٔواٖ ا٘دواْ
ٔ ٌیشد :ػاختٚ ٚ 3اػاختٞ .4ایذٌش ایٗ د ٚوّٕ ٝسا تقت یوه ػٙوٛاٖ یؼٙو Deconstruction
ت ٝواس ٔ تشد ٚاطٜای و ٝتؼذٞا اص وّیذٚاطٜٞای تفىوش پؼوتٔوذسٖ  ٚتوٝخلوٛف دسیوذا ٔو ؿوٛد
(خاتٕ .)36 :1390

ایٗ ؿی ٜٛؿٙاخت ٘ ٝتش آٌا ٞاص آ٘چٛٔ ٝخٛد اػت و ٝتش آٌا ٞاص «ٚخوٛد» تأویوذ داسد.
دس فّؼفٔ ٝذسٖ آٌا ٞتٕأیت رٙٞیت ػٛط ٜاػت ٚ ٚخٛد ػٛطٛٙٔ ٜى ت ٝایوٗ آٌوا ٞاػوت:
«آٌإٞ ٞاٖ ٔٗ اػت ٘ ٝچیضی تیـتش» ( ٗٔ .)Hegel, 2004: 59یا ػٛط ٜتٟٙوا توٚ ٝاػوٌٝ
آٌا ٞاؽ ٚخٛد داسد  ٚایٗ آٌا ٞتشای ػٛط ٜاوتؼات اػت .دسٚالغ ٔٛخوٛد فالوذ آٌوا٘ ٞوٝ
«ٔٗ» « ٝ٘ ٚػٛط »ٜاػتٚ« .خٛد تٟٙا تشای آٌاٚ ٞخٛد داسد  ٚػٕال چیوضی خوذا اص ٔؼٙوای
٘یؼت و ٝاَػٕاَِ دٙٞذ ٜآٌا ٞت ٝآٖ ٔ دٞذ» (اػسیّثشي .)221 /1 :1392
دس ٌزاس اص فّؼفٔ ٝذسٖ ت ٝفّؼف ٝپؼأذسٖ ٚخٛد خٛداتىا ؿوذ ٜاص تاصتؼوتٍ تو ٝآٌواٞ
سٞای یافتٝاػت .اص ٕٞیٗ ٘مٌ ٝاػت و ٝصیثای ؿٙاػ ٔذسٖ اسج  ٚاػتثاس پیـویٗ خوٛد سا اص
دػت داد ٜتاصٕ٘ای تٝتذسیح اص تاصٕ٘ٛدٖ ٔؼتمیٓ ٚالؼیت ت ٝتاصٕ٘ای رٙٞیتِ حاكوُ اص ػویٗ
تیش ٘ٚتثذیُ ٔ ؿٛد .ایٗ تاصٕ٘ای تشػاص٘ذ ٜخٛدآٌا ٞاػتٞ .شٔٛٙتیوه فّؼوف ٞایوذٌش
و ٝتؼذ اص ا ٚتٚ ٝػیٌّ ٝادأش ادأ ٝیافت تیـتش ٘اظش توش ٕٞویٗ ػواخت ٚ ٚاػواخت اػوت توا
تأٚیٌُشای ػٙت  .تذیٌٗ ٝ٘ٛاكٛن خٛد تاصٕ٘ای و ٝاػاع واس ادت اػت تا تؼشیوف ٔثٙوای
خٛد دچاس تٙالن ؿذ ٜحاِت تقشا٘ ت ٝخٛد ٔ ٌیشد.
ػاخت ٔف ٟٔٛیه اثش ادت ٔ تایذ ایٗ ٔدٕٛػ ٝاص تاصٕ٘ای سا دس وّیت لاتُ دسن اسالوٝ
دٞذٚ .اػٌ ٝایٗ اسال ٝتخیُ ٔؤِف اػت« .تأِیف و ٝتا اػتفاد ٜاص تخیُ ٔفاٞیٓ سا ٔـتُٕ توش
ٔفاٞیٓ ٔقن ت ٝواس ٔ ٌیشد تٙاػت تا دس وثشت تاصٕ٘ٛدٞا اػٕواَ ؿوٛد  ٚآٟ٘وا سا تو ٝػوٌح
ػیٙیت تشػا٘ذ» (چیسٕٗ  .)179 :1391تاصٕ٘ٛد رٙٞیت اػت و ٝاص ٕ٘ٛد ٚخٛد داسد .ایٗ رٙٞیوت
1. Reductive
2. Hermeneutic
3. Construction
4. Destruction
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دس ٌزس اص كاف تخیُ ت ٝػیٙیت ٔت ٙتثذیُ ٔ ؿٛد ٔ ٚفواٞیٓ سا تو ٝادساووات وواستشدی ٚ
لاتُ دسیافت ٔثذَ ٔ ػاصدٞ .ش ٕ٘ٛد تا وثشت اص تاصٕ٘ٛد ٔتؼیٗ ٔ ؿٛد  ٚتوأِیف ػواختاستٙذی
ایٗ وثشتٞاػت .تخیُ ٚخ ٝتٕایض ػاختاس تاصٕ٘ٛدی اثش ادتو یوا ٙٞوشی اص تِٛیوذات غیشادتو ٚ
غیشٙٞشی اػت.
دس ادتیات پؼأذسٖ وثشت تاصٕ٘ٛدٞا تٕٛ٘ ٝدی یٍا٘ٔ ٚ ٝـوخق اسخواع ٕ٘و دٞوذ  ٚایوٗ
ٕٞاٖ تقشا٘ اػت و ٝتاصٕ٘ای دس ادتیات پؼأذسٖ ت ٝآٖ ٔثتال ؿذٜاػتٚ .اػواصی دس ٔؼٙوای
ادت اؽ تشخؼت ٝوشدٖ ٕٞیٗ تىثش اػت و ٝدٚسٕ٘ای اص ٚحذت ٘یض ٘ذاسد .توذیٗػواٖ ٛٞیوت
ػٛط ٜؤ ٝقل َٛایٕٗٞا٘ «خٛد»  »ٗٔ« ٚاػت دچواس ٌؼؼوت ٔو ٌوشدد .ایوٗ ٌؼؼوت
ٔتٙاظش تا ٌؼؼت ٔیاٖ ػٛط ٚ ٜاتظ ٜاػت.
 -5سوصه پس مدرک

ٌزاس اص ػٛطٔ ٜذسٖ ت ٝػٛط ٜپؼأذسٖ ساتٌٞٝای ػّث  ٚایدات ٔیاٖ ػٛط ٚ ٜاتوظ ٜسا توٞ ٝوٓ
سیخت ٝاػت .تفاٚت ٍ٘شؽ فّؼفٞٝای ٌ٘ٛاٌ ٖٛت ٝایٗ ساتٌو٘ ٝـواٖدٙٞوذ٘ ٜوٛع ساتٌؤ ٝیواٖ
«ٔٗ» « ٚخٛد» اػت٘ ٕٝٞ« .ؼثتٞای ٔیواٖ فاػوُ ؿٙاػوای ٔ ٚتؼّوك ؿٙاػوای تاِووشٚسٜ
تی وا٘ اص ٘ؼووثت اػووت ووؤ ٝووٗ تووا خووٛد داسد» (سیتووش  ٚدیٍووشاٖ  .)374 :1386خووٛد ا٘ثووا٘ اص
٘اخٛدآٌاٞ ٞاػت آ٘چ ٝدس صٔی ٝٙر ٙٞؿخلیت ٚخوٛد داسد ٕٞ ٚوٛاس ٜتو ٝدنیوُ ٔختّوف
ػشوٛب ؿذٜاػت.
ؿخلیت دس ادتیات پؼأذسٖ اص ایٗ رخیش ٜدا٘ای تٟشٌ ٔ ٜیشد  ٚاص آ٘دا و ٝایوٗ رخیوشٜ
دس ٘اخٛدآٌا ٜا٘ؼاٖ اػت آٌاٞ ٞای حاكُ اص آٖ پشاوٙوذٜاػوت .ػوٛطٜای وو ٝتشاػواع ایوٗ
آٌاٞ ٞای پشاوٙذ ٜػاخت ٔ ٝؿٛد ػٛطٜای ٘أٙؼدٓ  ٚؿىُ٘ایافت ٝاػت ٔ .تٛاٖ ٌفت ػٛطٜ
دس ادتیات پؼأذسٖ ٕٛٞاس ٜدس حاَ ػاخت ٝؿذٖ  ٚا٘ؼاٖ ٕٛٞاس ٜدس حاَ ػوٛط ٜؿوذٖ اػوت
فشایٙذی و ٝتشخالف ادتیات ٔذسٖ ٞیچٌا ٜت ٝػشا٘داْ ٕ٘و سػوذ  ٚػوٛط ٜا٘ؼوا٘ دس ادتیوات
پؼتٔذسٖ ٞشٌض ؿىُ ٟ٘ای ٕ٘ یاتذ .تٙاتشایٗ ا٘ؼاٖ دس ادتیات پؼأذسٖ سا ٕ٘ توٛاٖ ٕٞا٘ٙوذ
ا٘ؼاٖ دس ادتیات ٔذسٖ تٝػٛٙاٖ یه ػٛطٛٔ ٜسد تٛخ ٝلشاس داد.
ادتیات ٔذسٖ تشای سٞای اص چٙثش ٔقذٚدیتٞای و ٝتش ػیٙیت ٔتشتوة اػوت تو ٝرٞوٗ ٚ
فشایٙذٞای ر ٙٞسٚی آٚسد ٜتٛد .أا ر٘ ٗٞیض دس ػّٕىشد خٛد تٝػٙوٛاٖ یوه ؿٙاػوٙذ ٜداسای
ٔقذٚدیت اػت .تشٔثٙای ٘ظش فیخت« ٝلاتّیت ر ٗٞتشای ػیٙیتپشداصی ٍٙٞأ تٔ ٝقوذٚدیت
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ٔ سػذ و ٝتا خٛد سٚتٝس ٚؿٛد» ( .)Bowie, 2003: 12ت ٝایٗ خٟوت اػوت وو ٝؿخلویت دس
ادتیات پؼأذسٖ تشای تثییٗ «خٛد» اص ٔقذٚدیتٞای ر ٗٞدسٔ ٌزسد .دس ایٗ ادتیوات رٞوٗ
 ٚػیٗ دس  ٔ ٓٞآٔیضد  ٚػٛط ٜحاكُ اص آٖ ٔت ٔ ٙؿٛد.
ػٛطٔ ٜت ٙتؼیٗٞای پیـیٗ خٛد سا اص دػوت داد ٜتوا خلٛكویات ایدوات لاتوُ تؼشیوف
٘یؼت .دس ادتیات پؼأذسٖ ػٛط ٜدس ٔتٗ ت ٝد٘یا ٔ آیذ  ٚتاتؼ اص آٖ اػت .ت ٝػثواست ػوٛطٜ
ٞؼت خٛد سا خای خاسج اص خٛد لوشاس ٔو دٞوذ« :ػوٛطٞ ٜؼوتٚ ٝخوٛدؽ سا دس یوه ٘ـوا٘ٝ
خاسخ ؿىُ ٔ دٞذ ٗٔ .خٛدْ سا تیش ٖٚاص خٛد پیذا ٔو وؤ .)Zizek, 2007: 43( »ٓٙوتٗ
ٕٞاٖ خای تیش ٖٚاص «خٛد» اػت و ٝػٛط ٜدس آٖ ٔؼٙا ٔ یاتذ.
ػٛطٔ ٜت »ٗٔ« ٝ٘ ٙاػت ٘« ٝخٛد»م تّى ٝدس ؿىاف ٔیاٖ ٔٗ  ٚخوٛد ػواختٔ ٝو ؿوٛد.
«آ٘چ ٝسا ػٛط٘ ٔ ٜأیٓ ٔٙـأ ٌّٔك اختیاس ٔقن ایٕٗٞا٘ تا خٛد یا ٚخٛد آٌا ٞدس خوٛد
٘یؼت تّى ٝآؿىاسا ػذْ اٌ٘ثاق تا خٛد اػت» ( .)Cadava & etc, 1991: 103تو ٝایوٗ تشتیوة
ٔؼأِ ٝپؼأذس٘یت ٝخذای یا پیٛػتٍ ػٛط ٚ ٜاتظ٘ ٜیؼتٔ .ؼأِ ٝػیٙیتٞای رٙٞو ؿوذ ٜیوا
رٙٞیتٞای ػی ٙؿذٜاػت و ٝاكاِت ػی ٙیا ر ٙٞآٟ٘ا لاتُ تـوخیق ٘یؼوت .تو ٝػثواست
تٟتش دس پؼتٔذس٘یؼٓ «حمیمتٞا تٞٓٞٛای ٞؼتٙذ و ٝا٘ؼاٖ ٕٞٚو توٛدٖ آٟ٘وا سا فشأوٛؽ
وشدٜاػت» (٘یچ ٝت٘ ٝمُ اص .)Bowie, 2003: 289
« -6موقعیت سوصه» ،ج یگشین «سوصه»

ٔت ٙؿذٖ ػٛطٔ ٜؤیذ ایٗ ٘ىت ٝاػت و ٝدیٍش ٔتٗ تاتغ رٙٞیوت ٘یؼوت تّىو ٝػواص٘ذ ٜآٖ
اػت .حت ػٛط ٜدس ٔؼٙوای فاػوُ ؿٙاػوا (دس ایٙدوا ٘ٛیؼوٙذ )ٜػواختٔ ٝوتٗ اػوت .ػوٛطٜ
پؼأذسٖ حاكُ تؼاسمٞا  ٚتٙالنٞای ٌفتٕا٘ ٔتؼذدی اػت وو ٝدس ٔوتٗ ٚخوٛد داسد ٚ
ایٗ تذاٖ ٔؼٙاػت و ٝػٛط ٜتاصیچٝای دس دػت ٔتٗ یا ٌفتٕاٖٞای ٔتفاٚت حاهوش دس ٔوتٗ
اػت« .ػٛتظوتیٛیت ٝخّٜٛای اص ٌفتٕاٖٞا یا ٔتٗٞا دس ٕٞاٖ صٔیٙوٝای اػوت وؤ ٝوا دس آٖ
لشاس داسیٓ» (٘ .)Ibid: 11تید ٝایٙى ٝفاػُ ؿٙاػای ػشچـٌٕ ٝفتٕواٖ ٘یؼوت .یؼٙو ایوٗ
٘ٛیؼٙذ٘ ٜیؼت وٌ ٝفتٕاٖ حاوٓ تش ٔتٗ سا ٔ آفشیٙذ تّىٔ ٝتٗ اػت و ٝػواص٘ذٌ ٜفتٕوا٘
اػت وٛ٘ ٝیؼٙذ ٜدس آٖ تٝػٛٙاٖ فاػُ ؿٙاػای ؿٙاختٔ ٝو ؿوٛد تٙواتشایٗ ٘ٛیؼوٙذٞ ٜوٓ
خٛد یه ػٛط ٜدسٖٔٚت ٙاػت  ٕ٘ ٚتٛا٘ذ ٘مؾ یه فاػُ ؿٙاػا سا تًٛٝس وأُ ایفا وٙذ.
ػٛطٜای و ٝدس ادتیات ٔذسٖ خای «ٔٗ» سا ٌشفت ٝتٛد ػٛطٜای یىساسچٝتش اص «ٔٗ» توٛد
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 ٚخایٍإٔ ٞتاصتش اص ٚی سا اؿغاَ ٔ وشدٛٞ .یت صٚاَیافت ٝدس پؼأذس٘یؼٓ دس دس ٖٚخٛد
دس دس ٖٚخٛد ٘اف ٞشٌٕٞ ٝ٘ٛثؼتٍ  ٚوٙؾ خٕؼ تشٔثٙوای ٛٞیوت اختٕواػ ٔـوتشن
اػت .چٙا٘ىٌ ٝفت ٝؿذ ایٗ ػٛطٔ ٜقل َٛؿشایي ٌفتٕا٘ ای اػت دس آٖ تو ٝػوش ٔو توشد
تٌٝ٘ٛٝای و ٔ ٝتٛاٖ آٖ سا «ػٛطٌ ٜفتٕا٘ » ٘اْ ٟ٘اد .ػٛطٌ ٜفتٕا٘ دس خایٍا ٜػٛط ٜلوشاس
ٕ٘ ٌیشد تّى ٝخایٍاٛٔ« ٜلؼیت ػوٛط »ٜسا تو ٝخوٛد اختلواف ٔو دٞوذ .تٙوضَ ػوٛط ٜتوٝ
«ٔٛلؼیت ػٛط »ٜت ٝایٗ ٔؼٙاػت و ٝا ٕ٘ ٚتٛا٘ذ ػوٛطٜای یٍا٘ؤ ٚ ٝتٕشووض دس دسٔ ٖٚوتٗ
تاؿذ  ٚت ٝػٛطٜای ٘أتٕشوض تذَ خٛاٞذ ؿذ (ٚٚد .)23 :1386
ٛٞیت دس فش ًٙٞپؼأذسٖ دس تٙاظش تا ػٛطٌ ٜفتٕا٘ یا ٕٞواٖ ٔٛلؼیوت ػوٛط ٜلاتوُ
دسن اػت .اٌش ٛٞیت سا «ٕٞا٘ٙذػاصی تا یه ٔٛلؼیوت ػوٛط ٜدس یوه ػواختاس ٌفتٕوا٘ »
( )Jorgensen & Phillips, 2002: 43تؼشیف وٙیٓ تاتٛخ ٝت ٝأىواٖ تؼوذد ٔٛلؼیوت ػوٛطٜ
ٔتٙاػة تا تؼذد ٌفتٕاٖ تا ٛٞیت ٌفتٕا٘ ٔٛاخ ٝخٛاٞیٓ تٛد .اصتیٗسفتٗ پیؾفشمٞوای
وٕٛٞ ٝاس ٜػاص٘ذ ٜػاختاسٞای ٛٞیت توٛدٜا٘وذ ٛٞیوت سا دػوتخٛؽ فشٚپاؿو یوا تؼٛیوك
ٔ وٙذم تؼٛیم و ٝػشا٘داْ ٕ٘ یاتذ  ٚػٛط ٝ٘ ٜتا ٛٞیت ٘أؼیٗ تّىو ٝتوا ٞوٛیت ٔتىثوش ٚ
ٔتىثشؿ٘ٛذ ٜاسال ٔ ٝؿٛد.
 -7سوصه متنی توهم ج یگشین حقیقت

تا تٛهیح تان ٔف« ْٟٛػٛطٔ ٜت » ٙتٝخٛت لاتُ دسن اػوت .ػوٛطٔ ٜتٙو سیـو ٝدس ٚالؼیوت
٘ذاسد .ػٛطٔ ٜت ٙیه ت ٓٞٛاػت أا اص آ٘دا و ٕٞٚ ٝتٛدٖ آٖ فشأٛؽ ؿذ ٜتوٝػٙوٛاٖ یوه
حمیمت ظٟٛس داسد .ػٛط ٜدس ا دتیات پؼوأذسٖ ٔتٙو اػوت  ٚاٌشچو ٝدس خشیواٖ یوه ٔوتٗ
پؼأذسٖ ٞیچٌا ٜؿىُ ٟ٘ای خٛد سا تٝدػت ٕ٘ آٚسد أا حمیمت اػت وو ٝدس ٕٞواٖ ٔوتٗ
ٔٛخٛد ّٕٛٔ ٚع اػت.
ؿخلیت دس ادتیات پؼتٔذسٖ ػٛطٜای غیشٚالؼ أا حمیم اػتٔ .دٕٛع ایٗ توادٞا
ٚلت تا  ٕٞٚتٛدٖ ػٛطٔ ٜت ٙتشویوة ٔو ؿوٛد «ؿخلویت پاسا٘ٛلیوذ» خّوك ٔو وٙوذ.
ؿخلیت پاسا٘ٛلیذ اص حاِتٞای حمیم پاسا٘ٛیا ٔتٕایض اػت .آ٘چ ٝدس ادتیات پؼأذسٖ ٚخٛد
داسد ؿخلیت پاسا٘ٛلیذ اػت ٘ ٝیه تیٕاس پاسا٘ٛلیذی ٔقون .ایوٗ ػىوغاِؼّٕو توذافؼ
اػت تشای ٌشیض اص ٚالؼیتِ ٘أٙؼدٓ  ٚچٙذػٛی ٝخاسخ و ٝاص ٕٝٞػو ٛؿخلویت سا احاًوٝ
وشدٜاػت« .ػاخت پاسا٘ٛیای وٛؿـ اػت تشای اِتیاْتخـیذٖ تو ٝخٛدٔواٖ تیوشٖٚآٚسدٖ
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خٛدٔاٖ اص تیٕاسی ٚالؼ پایاٖ خٟاٖ  ٚاصواسافتادٌ د٘یای ٕ٘وادیٗ توٚٝػویّ ٝایوٗ ؿوىُ
خایٍضیٗ» (.)Zizek, 1992: 19
ٚاوٙؾ پاسا٘ٛیای تذیّ اػت تشای ٚاووٙؾ ؿویضٚفش٘یای ِ ؿخلویت ٔوذسٖ .ؿخلویت
ٔذسٖ تش اثش تٟاخِٓ خـ٘ٛتِ ت سحٓ تیش٘( ٘ٚاؿ اص ٔاؿی ٙؿذٖ ٕٞوٝچیوض ٔ ٚىوا٘یى ؿوذٖ
ص٘ذٌ ٞای ػٙت ) دچاس ػشدسٌٕ ٛٞ ٚیتتاختٍ ٔ ؿوذ .حاِوتٞوای ػشػوأ ٞ ٚوزیا٘
سا ٞتشای ٌشیض اص ػیٙیت خـٗ ٘ ٚأتٙاػة تیش ٘ٚت ٝد٘یای ر ٙٞػشخٛؿا٘ ٚ ٝتو استثواى
تا خٟاٖ خاسج تٛد .دس پؼأذس٘یت ٝوّیتِ خٟاٖ ٚالغ و ٝغیش لاتُ ٟٔاس ٔو ٕ٘وٛد تو ٝخضلیتو
دػیؼٌٝش تثذیُ ؿذٜاػت .دس خٟاٖ پؼأذسٖ ٞش «دیٍشی» ٔ تٛا٘ذ دس حواَ تًٛهوٝچیٙو
ٔذاْ ػّی ٝؿخلیت تاؿذ .دس چٙیٗ د٘یای دیٍشی تٝخای آ٘ى ٝػأُ ٛٞیتتخـو تو ٝػوٛطٜ
تاؿذ تا آٞ ٚػاٖ ؿذ ٜدس استثاً غیشتیٙاػٛتظوتی ٛتا ٚی حغ تیٍاٍ٘  ٚتیٍا٘وٝؿوذٌ سا
تمٛیت ٔ ٕ٘ایذ .دس د٘یای و ٝاخالق دس آٖ ٔؼٙای خٛد سا اص دػت دادٜاػت ٞش تیٍا٘ ٝػأّ
تاِم ٜٛخٌشػاص ٔقؼٛب ٔ ؿٛد.
ادتیات ٔذسٖ ٕٛٞاس ٜػؼ داؿت ٝتٙالنٞای ٔٛخٛد دس تذیٞای ٚالؼیت  ٚآ٘چٕٛٞ ٝاسٜ
اص خٛت ٞای خٟاٖ كٙؼت تثّیغ ٔ ؿذٜاػت سا تشخؼت ٝووشد ٜتؼواسمٞوای رٞوٗ /ػویِٗ
٘اؿ اص آٖ سا دس ٔؼشم دیذ ٔخاًثاٖ لشاس دٞذ .ایٗ آؿىاسٌ  ٚتشخؼتٝػاصیِ ٘آٞخوٛا٘ ٞوا
٘ ٚاٞ ٌ٘ٛٓٞا ؿخلیتٞای ادتیات ٔذسٖ سا ت ٝؿخلیتٞای ؿیضٚفش٘یه تثذیُ ووشدٜاػوت.
تشػىغ ادتیات پؼأذسٖ ٕٞیـ ٝػؼ دس ٔخف وشدِٖ تؼاسمٞا یا ت ٝػثاست تٟتش نپٛؿوا٘
آٟ٘ا داسد .ایٗ پٟٙاٖواسیٞوا ٚخوٛد ٚالؼیتو ٔتالؿو دس صیوش پٛؿـو دسٚغویٗ اص ا٘ؼوداْ
ؿخلیت پؼأذسٖ سا تاٚسٔٙذ وشد ٜت ٝایٙى ٝدس صیش ایٗ نی ٝوارب ٚالؼیت پٟٙاٖ اػت .توشع
ٕٞیـٍ اص دػتٞای پٟٙاٖ دس صیش ٕٞو ٝػیٙیوتٞوا ؿخلویت دس ادتیوات پؼوأذسٖ سا توٝ
حاِتٞای پاسا٘ٛیای ٔثتال وشدٜاػتم تٞٓٞٛای اص آ٘چ ٔ ٝتٛا٘ذ دس پـوت ٞوش ٚالؼیوتِ لاتوُ
تلٛس ٚخٛد داؿت ٝتاؿذ.
دس ایٗ د٘یای  ٕٞٚأىاٖ تـخیق ٚالؼیت اص غیشٚالؼیت ٚخٛد ٘ذاسد .ت ٓٞٛدس د٘یای رٞوٗ
ا٘ؼاٖ اٍِٞٛای أش ٚالؼ سا تاصتِٛیذ ٔ وٙذ  ٚتخیوُ  ٚتلوٕیٌٓیوشی ؿوخق تشاػواع ٕٞویٗ
اٍِٞٛا ؿىُ ٔ ٌیشد .ؿیضٚفش٘ تخیُ غیشٚالؼ دس ٚالؼیتِ ٔٛخٛد اػوت أوا ٚإ٘وای ِ پاسا٘ٛییوذ
«تفاٚت ٔیاٖ دسػت ٘ ٚادسػت ٚالؼ  ٚپٙوذاسی سا تٟذیوذ ٔو وٙوذ» (.)Baudrillard, 1983: 5
ؿخق ؿیضٚفش٘یه تٛا٘ای تفىش  ٚتؼمُ سا اص دػت ٔ دٞذ .دس یه اثش ادت توشٚص ؿخلویت
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ایٗ ٚهؼیت خٙثٞٝای كشف دس ٚ ٘ٚؿخل داسد أا ؿخلیت پاسا٘ٛلیوه توشػىغ تویؾ اص
حذ ٔتؼاسف ٔ ا٘ذیـذ ٕٞ ٚیٗ افشاى دس تفىش  ٚتؼمُ اػت و ٝا ٚسا دچواس اخوتالنت توٕٞٛ
ٔ ٕ٘ایذ .ؿخق دستشاتش ٘اتٛا٘ اص تـخیق پٙذاس اص ٚالؼیت  ٚدستشاتش تٟذیذ ٕٞیـٍ ٚالؼیت
(حمیم یا  ) ٕٞٚدچاس اػتیلاَ ؿذ ٜت ٝپشخواؽٌوشی سٚی ٔو آٚسد .ػوٛط ٜوو ٝتوا ٚیظٌو
«فاػُتٛدٖ» ؿٙاخت ٔ ٝؿٛد دس ٔقُ ٔفؼ ِٛلشاس ٔ ٌیشد« :ػٛتظوتیٛیت٘ 1ٗٔ ٝیؼت تّىوٝ
ٔٗ 2اػت» (وشیچّ  .)42 :1391خاِ ؿذٖ ػٛط ٜاص خلّت رات آٖ -فؼاَتٛدٖٔ -شي ػوٛطٜ
سا دس پ داسد.
اكٌالح «ٔشي ٔؤِف» دس چٙیٗ فوای ٔؼٙا ٔ یاتذٔ .ؤِف و ٝدس د٘یای پیـوأذسٖ ٕٞوٛاسٜ
خایٍإٔ ٜتاصی اص ػٛط ٌٜسا ت ٝخٛد اختلاف ٔ داد حاَ تا ٔشي ػٛط ٜفّؼفٚ ٝخوٛدی خوٛد
سا اص دػت دادٜاػت .تٙاتشایٗ ٔشي ٔؤِف تٔ ٝؼٙای اصدػتسفوتٗ خایٍوأ ٜشووضی لوذستٔٙوذی
اػت و ٝػٛطٜٞای دسٖٔٚت ٙسا دس ا٘میاد خٛد داؿتٝاػتٔ« .ؤِف أىاٖ ٔو دٞوذ توا تتوٛاٖ توش
تٙالنٞای ؤٕ ٝىٗ اػت دس سؿوتٝای اص ٔوتٗٞوا توشٚص وٙوذ غّثو ٝووشد» (فٛوو.)202 :1392 ٛ
ایٙداػت ؤ ٝفٔ ْٟٛشي ػٛط ٜدس تؼاسم تا پاسٜای تشداؿتٞا اص آٖ لشاس ٔ ٌیشد و ٝتٝػٙوٛاٖ
ٔثاَ تا ؿّیه ؿخلیت تٛ٘ ٝیؼٙذ ٜیا ػشپیچ ٚی اص دػتٛس ٘ٛیؼٙذ ٜكٛست ٌشفتٝاػوت .دس
چٙیٗ ٔٛاسدی ٘یایذ ٘ٛیؼٙذ ٜتٝػٛٙاٖ ؿخلیت اص داػتاٖ سا تا ٔؤِف دس ٔؼٙوای حمیمو آٖ
خّي وشد.
 -8نتیجهگیز

اٌشچ ٕ٘ ٝتٛاٖ ٘ظشیٞٝای ادت سا ٔقلٔ َٛؼتمیٓ آسای فّؼف دا٘ؼوت أوا ٘وٛع ٍ٘وشؽ
فیّؼٛفاٖ  ٚادیثاٖ ت ٝا٘ؼاٖ دس ٞش دٚسٜای لشاتت صیادی ت ٓٞ ٝداسد .ایٗ ٔٛهٛع تٚٝیظ ٜتشای
فّؼف ٚ ٝادتیات پؼأذسٖ آؿىاسٌ تؼیاس داسد  ٚتؼیاسی اص ٘ظشیوٞٝوای فّؼوف  ٚادتو دس
ایٗ دٚس ٜدس ٓٞآٔیختٝاػت« .ػٛطٕٞ »ٜاٌٖ ٝ٘ٛو ٝدس فّؼوفٔ ٝؼاكوش خوایٍضیٗ «ا٘ؼواٖ»
ؿذٜاػت دس ٘ظشیٞٝای ادت ٘یض ٔ تٛا٘ذ تذیّ ٔٙاػة تشای «ؿخلیت» تاؿوذ .ؿخلویت
دس ادتیات ٔذسٖ ٕٞ-اٌٖ ٝ٘ٛو ٝدس فّؼفٔ ٝذسٖ -توٝػوٕت «ٔوٗ» پویؾ سفتو ٝدس ادتیوات
پؼأذسٖ ٕٞ-اٌٖ ٝ٘ٛو ٝدس فّؼف ٝپؼأذسٖ -ت ٝػٛی «خٛد» حشوت وشدٜاػت .أوا ٟ٘ایتوا
1. I
2. Me
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آ٘چ ٝاص ا٘ؼاٖ دس پؼتٔذس٘یؼٓ تال ٔا٘ذ٘ ٚ »ٗٔ« ٝ٘ ٜو« ٝخوٛد» اػوت .ػوٛط ٜفّؼوف ٚ
ؿخلیت داػتا٘ ِ پؼأذسٖ دس ؿىاف صیؼت ٔو وٙٙوذ وؤ ٝیا٘ؤ ٝوٗ  ٚخوٛد توٚ ٝخوٛد
آٔذ ٜاػت .ایٗ ؿىاف ؿىاف ٔیاٖ آٌا ٚ ٞخٛدآٌوا٘ ٞیوض ٞؼوت .حشووت ؿخلویت دس
ادتیات پؼأذسٖ ت ٝػٛی خٛدآٌا ٞاػت  ٚحشوت ا٘ؼواٖ دس فّؼوف ٝپؼوأذسٖ تو ٝػوٛی
ػٛطٜؿذٖ .أا دسٟ٘ایت ٞیچیه اص ایٗ د ٚحشوت ت ٝػشا٘داْ ٕ٘ سػذ .ایٗ اختالفو اػوت
و ٝدس فّؼف ٚ ٝادتیات ٔذسٖ  ٚپیـأذسٖ تا آٖ سٚتٝسٚییٓ.
من بع
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فٛؤ« .1392 .ْ ٛؤِف چیؼت؟» .ػشٌـتٍ ٘ـا٘ٞٝا ٌضیٙؾ ٚ ٚیشایؾ ْ .حمیم  .تٟشأٖ :شووض.
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