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  چكيده
هاي كالسيك، مـدرن و پسـامدرن    هاي داستان شخصيت داستاني در تعيين و تبيين تفاوت

هـايي مقتـدر و    اي دارد. داستان كالسيك قهرمان محـور و داراي شخصـيت   نقش برجسته
در داسـتان مـدرن بـا نـوعي      چرخـد.  هـا مـي   متمركز است كه داستان حول آن شخصيت

امـا در   كند سوبژكتيويته مواجه هستيم و شخصيت، جهان را بين خود و ديگري تقسيم مي
داستان پسامدرن شخصيت از مركز به حاشيه رفته و تمايزي ميـان خـود و ديگـري قائـل     

رنگ شـده و  سته بود در داستان پسامدرن كمنيست. نقش هويت كه در داستان مدرن برج
هستند. شخصيت پسـامدرن در حـال سـيالن، لغزنـدگي،     » پريشي  من«ها دچار  شخصيت

هاي ذهني، زباني و اجتماعي اسـت. دلـوز و گتـاري دو     پريشي و گسست از قالب هويت
را وضع كردند و منظور از اين اصطالحات، دو نـوع شـيوة   » ريزوم«و » درخت«اصطالح 

مراتب  ها رويكرد درختي، عمودي، متمركز و داراي سلسله آن و انديشه است. از نظر فكرت
است و تابع هيچ اقتـداري   گرايانهكوچ از پيش مشخص است؛ اما رويكرد ريزومي افقي و

دهندة فلسفه  و ركود، اما تفكّر ريزومي نشان» بودن«دهندة فلسفه  نيست. تفكر درختي نشان
دهـد كـه    اي است. نتايج ايـن پـژوهش نشـان مـي     الن و ارتباط شبكه، تفاوت، سي»شدن«
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مبتنـي بـر    - هايي كه باهم دارند با همة تفاوت –ها در داستان كالسيك و مدرن  شخصيت
  رويكرد درختي اما در داستان پسامدرن مبتني بر رويكرد ريزومي هستند.

  كالسيك، مدرن، پسامدرن شخصيت، درخت، ريزوم، ها: كليدواژه
 

  مهمقد .1
هاي زندگي انسان در نتيجة تحـوالت اقتصـادي و اجتمـاعي، جايگـاه      موازات تغيير شيوه به

شخصيت در داستان تغييـر كـرده اسـت. تغييـر جايگـاه انسـان معاصـر در جامعـه، نتيجـة          
- صـنعتي و سـرمايه   وانفعاالت زيادي است كه جامعة بشري از دورة رنسانس، انقالب فعل

هـاي مختلـف در    هـا و ايـدئولوژي   اي از گفتمـان  نهـاده و مجموعـه  سر   داري متأخر پشت
كـه داسـتان را    و با توجه به ايـن  برساخت مفهوم سوژه مدرن و پسامدرن نقش داشته است

انـد، بـازخواني مفهـوم     اي از جامعه و شخصـيت داسـتاني را محاكـات انسـان دانسـته      آينه
هـاي انـواع    ي آن در تشخيص تفاوتها شخصيت در هر يك از انواع داستان و تبيين مؤلفه

پـردازي و   در پي تبيين شخصيت و شخصيت ها راهگشا خواهد بود. پژوهش حاضر داستان
مدرن و پسامدرن خواهد بـود و تفـاوت مفهـوم     ها در داستان كالسيك، بررسي تطبيقي آن

  انسان، سوژه و شخصيت داستاني را در اين سه نوع داستان بررسي خواهد كرد.
  

 ان مسئلهبي 1.1
تـرين   هاي بسياري وجود دارد يكي از مهـم  ميان داستان كالسيك، مدرن و پسامدرن تفاوت

در ايـن   پردازي و دگرگوني مفهوم سـوژه  ها، نقش شخصيت و شخصيت اركان اين تفاوت
داري متـأخر منجـر بـه    اقتصادي در دورة سـرمايه - سه نوع داستان است. تغييرات اجتماعي

بشـري شـده و ايـن تغييـرات، خـود را در سـاحت داسـتان نشـان داده و         تغيير در انديشة 
پردازي از داستان كالسيك تا داستان پسامدرن تغييرات زيادي كـرده   شخصيت و شخصيت

گيرنـد.   ها عناصر خود را بـه طـرق مختلـف بـه كـار مـي       است. هركدام از اين نوع داستان
ــيت ــاو    شخص ــيك تف ــتان كالس ــا داس ــو ب ــتان ن ــردازي در داس ــادي دارد و  تپ ــاي زي ه
هاي  هاي داستان اما تفاوت شخصيت ها تفاوت دارد؛ پردازي پسامدرن با هر دو آن شخصيت

تـر   تـر و ملمـوس   هاي كالسيك و مدرن برجسـته  پسامدرن نسبت به تفاوت بين شخصيت
اصطالحات ريزوم و درخت را بـراي تبيـين    )Guattariو گتاري ( )Deleuzeاست. دلوز (
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ها معتقد بودنـد كـه تفكّـر در قـرون گذشـته       كار بردند؛ آن  در فلسفة معاصر بهمقولة تفكّر 
مراتب مشخص داشته اما تفكر در جهان معاصر ريزومي  وار و عمودي بوده و سلسلهدرخت

هـاي  هـاي اجتمـاعي تفكـر و كـنش    و افقي است. امروزه با گسـترش ارتباطـات و شـبكه   
هـاي داسـتاني   شده است. با نگـاهي بـا شخصـيت   تنيده سان و درهماجتماعي، افقي، ريزوم

يابيم كه اين دو اصطالح فلسفي در داستان هم نمود دارد  كالسيك، مدرن و پسامدرن درمي
پـردازي در  توان با استفاده از اين مقولة مهم فلسفي به تبيـين شخصـيت و شخصـيت   و مي

Félix ي (گتــارفيلســوف و فلــيكس )Deleuze Gillesدلــوز (داســتان پرداخــت. ژيــل

Guattari( ترين انديشمندان فرانسوي زمان خود هستند كـه بـا    كاو، دو تن از برجسته روان
كاوي را باهم ادغام و در  كمك يكديگر چهار كتاب نوشتند. اين دو نويسنده، فلسفه و روان

هـا در   هـاي آن  پردازي كردند، به اين دليـل نظريـه   هاي مختلفي از علوم انساني نظريه حوزه
هاي چشـمگيري   ها پژوهش نظريه  يافته و در مورد آن انساني بسط هاي مختلف علوم خهشا

تشريح شـده، دو  » هزار فالت«ها كه در كتاب  ترين مباحث آن شده است. يكي از مهم انجام
  مفهوم درخت و ريزوم است. اين پژوهش در پي پاسخ به سؤاالت زير است:

سيك، مدرن و پسامدرن را بر اساس مفاهيم هاي داستان كالتوان شخصيتچگونه مي. 1
 مورد بررسي قرار داد؟» درخت و ريزوم«فلسفي 

هاي كالسيك و مـدرن، درختـي هسـتند و بـا شخصـيت      هاي داستانچرا شخصيت. 2
 دارند؟ ريزومي پسامدرن تفاوت

هاي پنهان مـتن ادبـي را آشـكار    سويه تواننددو اصطالح درخت و ريزوم چگونه مي. 3
 بيني هر دوره تبيين كنند؟خصوص عنصر شخصيت را با جهان و تطبيق داستان و بهكرده 

  
 پيشينة پژوهش 2.1

پـردازي در   سـير تحـول داسـتان، شخصـيت و شخصـيت      هايي كـه  ترين پژوهش شاخص
هاي كالسيك، مدرن و پسامدرن را تبيين و تحليل كرده يا  نظريات دلوز و گتاري را  داستان

  اند از: نوعي به اين جستار مرتبط هستند عبارت كار برده است و  به در مطالعات ادبي به
 حسـين  ترجمـه  پسامدرنيسم، تا رئاليسم از: رمان هاي نظريه .)1394( ديگران، و الج. 1
  .پاينده
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هاي كالسيك، مدرن  هاي داستان اين كتاب يكي از منابع مهمي است كه به تبيين تفاوت
هـاي   تـرين مشخّصـه   گونه كه از عنوان آن پيداست  مهـم  و پسامدرن پرداخته است و همان

ها بسيار راهگشـا اسـت و    كند؛ و اگرچه در تحليل و تبيين تفاوت ها را بيان مي انواع داستان
هـا يـا    در تبيـين تفـاوت   كنـد؛ امـا   چهارچوب نظري خوبي براي پژوهشـگران فـراهم مـي   

  شود. هاي مختلف دقيق نمي هاي شخصيت شباهت
  .از فرزاد كريمي (1397) در ادبيات داستاني پسامدرن ايران، ژه. تحليل سو2

اين كتاب كه مأخوذ از رسالة دكتراي نويسنده است با تأكيد بـر مفهـوم سـوژه در پـي     
هاي فلسفي فرآيندي است كه داستان پسامدرن ايران را شكل داده  آشكار ساختن زيرساخت

انسان و سوژة ايراني اسـت تـا از ايـن     شناخت است. درواقع نويسنده در اين كتاب در پي 
طريق، محتوا و شكل داستان پسامدرن را تبيين كند. درنتيجه اين كتاب توانسته است دامنـة  

مثابة يك سوژه بـه   شخصيت داستاني به اما خود مباحث شخصيت پژوهي را گسترش دهد؛
 اي از ابهام باقي مانده است. پردازي مناسب در هاله دليل عدم مفهوم

 پردازي در رمان فارسي (رئاليسـم، مدرنيسـم، پسامدرنيسـم)،    شخصيت و شخصيت. 3
  وندالكامي. مجيد جالله) 1397(

هـاي غالـب    اين كتاب هم كه رساله دكتراي نويسنده بـوده اسـت بـا بررسـي گفتمـان     
رئاليستي، مدرنيسـتي و پسامدرنيسـتي را    هاي گيري داستان فكري، مباني فكري شكل روشن

شخصـيت را در ارتبـاط بـا سـاير عناصـر داسـتاني و        نـد. او در ايـن كتـاب،   ك بررسي مـي 
كنـد. تمركـز نويسـنده در ايـن كتـاب مبتنـي بـر         هاي غالب اجتماعي بررسـي مـي   گفتمان
  موفه است. - كاوي لكاني و نظرية گفتمان الكالئو شناسي پساساختارگرا، روان روايت
متفـاوت در آفـرينش و خـوانش آثـار     رويكرد ريزوماتيك و درختي: دو شيوة «مقالة . 4
 ) از مريم رامين نيا.1394»(ادبي

شـناختي   گونه كه از عنوان آن پيداست با استفاده از دو اصطالح معرفـت  اين مقاله همان
دلوز و گتاري هستند، آفرينش و خـوانش آثـار ادبـي و     درختي و ريزومي كه از تعابير مهم

يت اين مقالـه در كاربسـت مفـاهيم فلسـفي رويكـرد      كند. اهم ها را تبيين مي هاي آن تفاوت
هاي ادبي است كـه نقـد ادبـي بـراي نشـان دادن       درختي و رويكرد ريزوماتيك در پژوهش

امـا   بسيار به چنين مفاهيمي نيازمنـد اسـت؛   هاي ادبي، هاي متفاوت و تشريح مقوله ساحت
و داسـتان و   اسـت و مربوط به آفرينش و خـوانش آثـار ادبـي     مباحث اين مقاله كلي است

 دهد. را مورد بررسي قرار نمي شخصيت
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و گتاري و شخصيت درختي و ريزومي  پردازي از ديدگاه دلوزدر مورد تبيين شخصيت
پردازي است. درواقع  پژوهش مستقلي صورت نگرفته است. اهميت جستار حاضر در مفهوم

هـاي   سـائل و پديـده  پـردازي م  يكي از كمبودهاي مهم مطالعات ادبي در كشور عدم مفهوم
جستار حاضر با دو مفهوم درخت و ريـزوم كـه از فلسـفة دلـوز و      پيچيده و مبهم است كه

پردازي است تـا تبيـين متفـاوت و     در پي رفع اين نياز در مورد شخصيت گتاري اخذ كرده
  دقيقي از شخصيت در انواع داستان به دست دهد.

 

  . مباني نظري بحث2
  پردازي شخصيت و شخصيت 1.2

تـرين عناصـر داسـتاني اسـت. ايـن عنصـر در تحقيقـات و         پردازي يكي از مهـم  شخصيت
روز اهميت بيشتري يافته است. ارسطو روايت را شخصيت محـور   هاي ادبي روزبه پژوهش

شد. تا جـايي كـه از قـرن     دانست؛ اما پس از او بر اهميت شخصيت در داستان افزوده  نمي
عامل شخصيت، محوري است كـه  «ر مواجه هستيم. محوهفدهم به بعد با روايت شخصيت

چرخد. كليه عوامل ديگر، عينيت، كمـال، معنـا و مفهـوم حتّـي      تماميت قصه بر مدار آن مي
). شخصـيت  242: 1368براهنـي، »(كنند علّت وجودي خود را از عامل شخصيت كسب مي

دليل كه سرنوشـت  داستان پرمعناست، نه به اين «گذارد  داستاني تأثير عميقي بر مخاطب مي
رو كـه سرنوشـت    كنـد، بـل ازايـن    آشـكار مـي   - بسا از راه استقراء چه–كس ديگر را بر ما 

كنند، به ما چنـان گرمـايي    هايي كه آن را به خاكستر بدل مي شخصي بيگانه به شكرانة شعله
ــي ــت     مـ ــه دسـ ــويش آن را بـ ــت خـ ــدگي و از سرنوشـ ــز از زنـ ــه هرگـ ــد كـ بخشـ
  ).224: 1366بنيامين،»(آوريم نمي

در داستان كالسيك به محاكات و تطبيق شخصيت با واقعيت اما در داسـتان مـدرن بـه    
دهند. درنتيجه پردازش دقيق شخصيت  ذهنيت و دنياي درون شخصيت داستاني اهميت مي

تأثير فراواني بر ساير عناصر داستاني و تأثيرگذاري داستان و تعيين رويكرد آن دارد. عينيـت  
شخصيت در درجة اول براي «شود  ريق سخن و كنش مشخّص مييا ذهنيت شخصيت از ط

شـود. سـخن گفـتن     شود، سخن گفتني كه با آن هستي او پديدار مـي  سخن گفتن خلق مي
بنابراين  شود. پس هر سخني كنش است و هر كنشي برابر با سخن گفتن؛ منجر به كنش مي

  ).127 :1392اخوت،»(شخصيت داستاني در درجة اول يك انسان سخنگو است
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كنيـد  ترين مسئله اين است كه وقتي شخصيتي را خلق مـي  در حيطة شخصيت نيز مهم«
دهـد كـه خـودش دلـش      توانيد بر آن مسلّط باشيد. شخصيت، اعمالي انجام مـي  ديگر نمي

  ).288: 1387حداد،»(خواهد انجام بدهد مي
  
  )Guattari) و گتاري (Deleuzeدرخت و ريزوم در انديشة دلوز ( 2.2
از فيلسوفان پساسـاختارگرا و پسامدرنيسـت   ) Deleuze Gilles) (1925 -1995( دلوز ژيل

رود و به فلسفة پيش از خود نگاه انتقادي دارد. دلوز هم در فلسـفه و   فرانسوي به شمار مي
Félix ( گتـاري  وطـن خـود، فلـيكس    هـم  اي نوشـت. او بـا   هم در ادبيـات آثـار برجسـته   

Guattari)(1930 -1992( اي بود همكاري داشـت، محصـول    انكاو راديكال برجستهكه رو
اين همكاري چهار كتاب است كه در فلسفة معاصر داراي اهميت فراواني هستند. گتاري از 

نامنـد. ايـن دو    درمـاني راديكـال مـي   درمـاني او را روان لكان تأثير پذيرفته بـود و روان   ژك
- ها به فيلسـوفان و نظريـه   اه انتقادي آندانستند اما نگ نويسنده اگرچه خود را پسامدرن نمي

هـا و   پردازان مدرن و برساخت مفاهيم و اصطالحات جديد براي گريز از هژموني انديشـه 
  هاي پسامدرن نزديك كرده است. هاي انديشه ها را به دغدغه هاي مشخص، آن چهارچوب

درخت و   ترين مباحث فلسفي خود از دو مفهوم دلوز و گتاري براي تبيين يكي از مهم
 هـزار فـالت  «اسـت:  » هزار فـالت «ها كتاب  ترين آثار آن برند. يكي از مهم ريزوم بهره مي
انـد كـه آن را شـبيه يـك ريـزوم       اي است، دلوز و گتاري تصـريح كـرده   العاده كتاب خارق

 درخت داراي ريشـه، تنـه،  «). مطابق ديدگاه دلوز و گتاري Holland,2013: 15»(اند نوشته
اي زيرزمينـي   عنـوان سـاقه   كند. ريزوم بـه  صورت عمودي رشد مي ست كه بهساقه و برگ ا

ها ريزوم هستند. گياهـان   ها تفاوت دارد. پيازها و پيازچه ها و ريز ريشه طور كامل با ريشه به
سان باشند. پرسش اين است كـه  توانند از جوانب ديگر، ريزوم داراي ريشه و ريز ريشه مي
هاي خاص خودش ريزوماتيك نيست؟ حتّي برخي از حيوانات  يآيا زندگي گياهان با ويژگ

هـا هـم بـا همـه      ها ريزوم هستند. سوراخ اي خود ريزومي هستند. موش هم در زندگي گله
 Deleuze)»(كاركردهايشان ازجمله پناهگاه، آذوقه، حركت، فرار و گريز، ريزومـي هسـتند  

and guattari,1987:6-7. 

الب بشر در دوران پيشـين و سـنّت فلسـفي پـيش از او     زعم دلوز و گتاري معرفت غ به
ايدئولوژي وجود ندارد « انديشيده است. معرفت درختي و عمودي بوده و در همان قالب مي

هـا،  است از: كثرت  گوييم عبارت همة آنچه ما در موردش سخن مي و هرگز وجود نداشته،
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آوري مكـانيكي و انـواع   هـم گـرد  هـا،  ها، مسـيرهاي كـوچ و تـنش    ها و بخش سطرها، اليه
هاي بدون اندام و ساختارشان، انتخابشان، صفحة يكنواخت و واحد انـدازه  مختلفشان، بدن

كـاوي،   شناسي، روان علوم مختلف از قبيل فيزيك، زيست ).Ibid : 4»(ها گيري هر يك از آن
اي پيشـرفته همچـون    حتّـي رشـته  « هاي اين درخت معرفـت هسـتند.   اخالق و غيره شاخه

گيـرد كـه راهبـردي     اي در نظـر مـي   عنوان تصوير زمينه درخت را به- شناسي هم ريشه بانز
شود و  كه از سوژه شروع مي اش مثال، چامسكي و درخت دستوري عنوان به( كالسيك است.

توانيم بگوييم اين انديشه هرگز كثرت را نفهميده  رود.) تا جايي كه مي تا دوگانگي پيش مي
 . Ibid)  (5 :»است

ها در تقابل با معرفت درختي از ريزوم و ساختار ريزوماتيك سـخن گفتنـد. ريـزوم،     نآ
هـر   كنـد و از  تنيده رشد مي اي و درهم صورت شبكه ريشة فرعي و افقي گياهان است كه به

تواند سر برون بياورد. رشد ريزوم، افقـي اسـت و در جهـات گونـاگون حركـت       مكاني مي
ها معتقدند كه معرفـت   ها را توضيح دهد. آن توانسته انديشة آنخوبي  كند. اين استعاره به مي

وار و از باال به پايين نيست و حول هيچ محور قابل اتكـايي  و ساختار كنوني جهان، درخت
اي دارد. هميشـه در   چرخد. بلكه معرفت در زمان حاضر ساختار ريزومي، افقي و شبكه نمي

برنامــه و رهيافــت ثابــت و از پــيش  گرايانــه اســت و هــيچ حــال شــدن، ســيالن و كــوچ
  اي ندارد. شده ريزي برنامه

  
  1.2تصوير

 شمارند: گونه برمي هاي ريزوم را اين ويژگي »هزار فالت«دلوز و گتاري در كتاب 
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نگــاري و  نقشــه .5 گــرگسســت غيــر داللــت .4 كثــرت .3 . ناهمــاهنگي2 اتّصــال. 1
  برگردان عكس
  
  شخصيت درختي و شخصيت ريزومي 3.2
برآمد و بـا قرارگيـري شخصـيت در    » من كيستم«ازآن كه انسان در پي پاسخ به پرسش  پس

» مـن «بـه   كانون توجه روانكاوي و تمركز فرويد بر ناخودآگاه، انسان مدرن بيش از هميشه
توجه و ديگري را در تقابل با خود تعريف كرد. مطابق تعبير فرويـد انسـان داراي سـاختار    

ايي است. درواقع او محور و كانوني براي روان انسان قائل بود و رفتار، رواني اديپي يا الكتر
بـا گـزارة    )Descartesكرد. دكـارت (  گفتار و حتّي خواب و رؤيا را بر مبناي آن تفسير مي

هاي مختلف سـخن   سوبژكتيويته را بنيان نهاد و به تعبيري از ذهنيت» انديشم پس هستم مي«
ي جوامع غربي همراه بود و دوراني را به وجود آورد كه بـه  ها با رشد صنعت گفت. همة اين

اي دارد. داسـتان مـدرن بـا     مدرنيته مشهور است. مدرنيته در هنر و ادبيات هم تبلـور ويـژه  
در مدرنيسـم عنصـر حـاكم مربـوط بـه      «هاي مشخّصـي دارد.   داستان پيش از خود تفاوت

شـود؛ در   تر مي شود و يا مطرح شناسي است، يعني براي نويسنده دانستن مطرح ميشناخت
شناسـي،   يا شناخت كه دانستن اهميت دارد عنصر حاكم نه دانستن و پسامدرنيسم ضمن اين

). درواقع تغييرات بنيادين 345: 1373براهني، »(شناسي است هاي بودن و يا هستي بلكه شيوه
در دوران  از آن غرب پس از عصر روشنگري به تغييرات ملموس در داستان منجر شد. پس

گرايي افراطـي،   ها، مصرف پساصنعتي تغييرات ملموسي به وجود آمد و سقوط كالن روايت
كـه بـه    هاي اين دوران هستند ترين مشخّصه ها از مهم رسانه واقعيت و غلبة ها، فرا بازنمايي

  دوران پسامدرن مشهور است.
ب درختي و عمودي انسان عصر مدرن با همة تغييراتي كه تجربه كرده هنوز در چارچو

در ديدگاه » شدن«هاي قدرت قرار داشت.  ها و گزاره كرد و تحت سيطرة گفتمان زندگي مي
ها شدن نفي وحدت و همانندي است، شـدن   دلوز و گتاري نقش محوري دارد، از منظر آن

چيز به تفـاوت شـباهت    دهندة كوچ، سيالن، گسست و تغيير است. شدن بيش از همه نشان
گيرنـد. اگـر درخـت نمـادي بـراي       از ريزوم كمك مي» شدن«براي تبيين فلسفة  ها دارد. آن

» شـدن «هاي آن را در خاك مدرن افكنده باشد ريزوم به فلسـفه   تاريخ فلسفه باشد كه ريشه
توان به شديد شـدن، زن شـدن، حيـوان     پايان است كه مي بي» ها شدن«تعلّق دارد. فهرست 
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موردعالقــه دلــوز و گتــاري اقليــت شــدن شــدن و محســوس شــدن اشــاره كــرد. شــدن 
  ).57- 56: 1391جادي و ايمان زاده،س»(است

هـا   شخصيت داستان مدرن هم داراي ساختار درختي است و تحت سيطرة كالن روايت
بينــي او مبتنــي بــر ســوبژكتيويته اســت. ناخودآگــاه، نمــود بــارزي در   قــرار دارد و جهــان

رختـي داسـتان كالسـيك و مـدرن بـر      هاي اين نـوع داسـتان دارد. شخصـيت د    شخصيت
اما شخصيت  متمركز است؛» ايستايي«و » درجا زدن«، »ساختار مشخّص«، »بودن« هاي گزاره

دلـوز مفهـوم   «داستان پسامدرن مبتني بر فلسفه شدن، تفاوت، سيالن و تغيير است.  ريزومي
گر و نه صرفاً هاي دي اي كه با مشاركت سوژه زند، سوژه حركت و شدن را به سوژه پيوند مي

بخشـد. سـوژه از    كند و فعليت مـي  از منظري سوبژكتيو، حركت خود و ديگران را تبيين مي
شود، حركت گشوده شدن خود يك سـوژه. آنچـه    منزلة يك حركت تعريف مي طريق و به
شود،  شود، ديگري مي رود، منعكس مي شود، سوژه است. سوژه از خود فراتر مي گشوده مي

). ساختار درختي مركـز ثقلـي دارد   35: 1394رامين نيا،(»شود ازشناسنده ميشناسد و ب بازمي
گرايـي،   هـا، مصـرف   اما انسـان دوره خـرده روايـت    چرخد؛ كه كل انديشه بر محور آن مي

گرفته و با ساختار، محور و قلمرو  هاي اجتماعي، بازنمايي، رويكردي ريزومي در پيش شبكه
هـاي چنداليـه    شدن، دگرگوني، سيال بودن و ارتبـاط  مشخّص بيگانه است. ريزوم مبتني بر

اي ديگـر رشـد كنـد.     شده و از نقطه تواند با بخش ديگر ادغام است. هر بخشي از ريزوم مي
گريـزي  هاي آن همـين قاعـده   ترين مشخصه اي نيست و يكي از مهم ريزوم تابع هيچ قاعده

  رند.هايي دا چنين ويژگي هاي داستاني پسامدرن هم است و شخصيت
هـاي داسـتان را مطـابق الگـوي      هاي كالسيك و مدرن، نويسـنده شخصـيت   در داستان

پردازي تابع ساختار و فرمول مشخّصي كند. در الگوي درختي، شخصيت درختي ترسيم مي
هاي خود  است كه در آن نويسنده/ راوي با استفاده از روش مستقيم و غيرمستقيم شخصيت

هـاي مختلـف از    توصيف ظاهر، گفتار، بيان ذهنيات بـه روش كند.  را به مخاطب معرّفي مي
هـاي عمـدة نويسـنده بـراي      هـا و فـن   ذهن، از روش  سيال  گويي دروني و جريان قبيل تك

هم در داسـتان رئاليسـتي كالسـيك و هـم در داسـتان       ها هستند. معرّفي و ترسيم شخصيت
ني بر اصـول و معيارهـاي   پردازي مبت ها، شخصيت آن هاي موجود ميان مدرن با همة تفاوت

برنـد، نويسـنده    سـر مـي   ها در چهارچوب و قلمرو خاصي بـه  مشخّصي است و شخصيت
پـردازي   هاي خود احاطه دارد؛ اما در داسـتان پسـامدرن شخصـيت    طوركلي بر شخصيت به

هاي داستاني مـدام از هژمـوني    و قلمرو مشخّصي نيست و شخصيت مبتني بر هيچ ساختار
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اي بـراي تثبيـت    كننـد، مؤلـف هـيچ گـزاره     و بعضاً از مؤلف پيروي نمي گريزند؛ مؤلف مي
گـذاري بـر گـزاره    ها ندارد و تعمداً و براي صحه هژموني، ذهنيت و زبان خود بر شخصيت

پردازي به معناي  بنابراين در داستان پسامدرن شخصيت كاهد؛ مرگ مؤلف از اقتدار خود مي
ده از دست دادن عمل و سـوبژكتيويته شخصـيت بـه    مان پيشين خود وجود ندارد. آنچه باقي

  محاكات، قلمرو و ذهنيت است. بهاي آزادي و رهايي ريزومي شخصيت از اقتدار ساختار،
  

  بحث و بررسي .3
  پردازي درختي در داستان كالسيك شخصيت 1.3

داشت. داسـتان   نويسي از قرن هفدهم شروع شد و تا قرن بيستم ادامه دوره كالسيك داستان
كالسيك داراي ساختار مشخّص، روايت خطي و اغلب راوي داناي كـل اسـت، توصـيف    

گشـايي بـه روش    افكنـي و گـره   ها معموالً به روش مستقيم و طرح داستان، گـره  شخصيت
گيرد. در اين نوع داستان انسجام، هماهنگي، وحدت، تمركـز و   مند و خطي صورت مي نظام

  دارد.زمان و مكان مشخص وجود 
چيز را دربارة  گزيدند كه همه معموالً راوي داناي كل را براي روايت كردن داستان برمي

گفـت: از وقـايع گذشـته گرفتـه تـا       ها و رويدادها مستقيماً بـه خواننـده مـي    شخصيت
كردنـد. ايـن شـيوه از     صراحت بيـان نمـي   ها به احساسات و افكار دروني كه شخصيت

چهـارچوب سـنّت رئاليسـم نوشـته      يي مرسوم بـود كـه در  ها روايتگري بيشتر در رمان
  .)216: 1394ند (پاينده،شد مي

داستان كالسيك مبتني بر محور و قلمرو خاصي است و ساختار تكـويني و موضـوعي   
دارد. درنتيجه عناصر آن مبتني بر ساختار درختي است. رويكـرد درختـي در انديشـة دلـوز     

زعم دلوز  مند و مبتني بر معرفت فلسفي است. به امداراي ساختار از پيش مشخص، ايستا، نظ
تاريخ فلسفه پيش از او مبتني بر رويكرد درختي و عمودي بود؛ امـا او سـاختار درختـي را    

انگارد. او معتقد است كـه رويكـرد درختـي     براي تبيين و تفسير وضعيت معاصر ناتوان مي
و اتخـاذ ايـن رويكـرد در     گفتمـاني اسـت   هاي قـدرت درون  خود ذاتاً تحت سيطرة گزاره

پردازي،  هاي روزمره و تحليل وقايع مختلف زندگي، يا در نگارش داستان و شخصيت كنش
هـاي قـدرت اسـت. شخصـيت در داسـتان       هـا و مؤلفـه   محكوم به گرفتاري زير يوغ گزاره

كـه زمـان و    نويسنده رئاليست عالوه بر اين« كالسيك تحت سيطرة اجتماع و مؤلف است 
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اي  گونه ها را نيز به دهد، شخصيت دقّت و با ذكر جزئيات فراوان شرح مي تان را بهمكان داس
: 1395پاينده،»(ها را به سهولت در مخيلة خود تصور كند كند كه خواننده بتواند آن معرّفي مي

44 :(  
اي در حـدود خـود ذوالفقـار داشـت.      اي بـود و قـد و قـواره    چـرده  گروهبان مرد سياه

رنگش بيـرون زده بـود و    اش از زير بلوز زيتوني هاي شانه ش و كفچههاي دو استخوان
اي داشـت و   كـرد. سـر و روي خشـكيده    هاي ناهنجارش به پاهايش سنگيني مي پوتين
هاي گوشش بـه دو   هاي گردنش مثل دوتركة انار از زير پوست بيرون جسته و الله رگ

  )373: 1357،آبادي (دولت خورده بود. هايش جوش طرف فك

سامرست موام نويسنده انگليسي نيز معتقد است كه نويسنده حتماً بايد الگوهايي پيش «
: 1394(ميرصـادقي، » هاي داستانش را بيافرينـد  ها و شخصيت چشم داشته باشد تا بتواند آدم

تـر اسـت. بـراي مثـال      ). وضعيت درختي در داستان رئاليستي كالسيك ايران ملمـوس 485
نـدهاي زيـادي بـا مؤلـف دارنـد و هنـوز بـه ذهـن و زبـان          پيو كليدرهاي رمان  شخصيت
  گويد اند. درجايي از رمان مارال خطاب به پيرخالو مي فرد خود دست نيافته منحصربه

هاي چناران  ات يادآور كنده ديگر بگو، ديگر بگو، پيرخالو. بازهم صدايت، صداي پيرانه
اي دور فرومنشـان. از  هـ  است. باد و برف بسيار بر آن گذر كـرده اسـت. آواي جنگـل   

 ها برگوي. ميداني تيزتر بر پندار تيزتك مارال بگشاي. بنمير اي چنار كهن. يادنامة نشانه
  )25: 1374آبادي، (دولتروزگاران دور. دمت گرم 

كه اين زبان و گفتار با شخصيت و تجربـة زيسـتة او سـازگار نيسـت و مشـابه       درحالي
ال معشوقه زيباي كليدر، ابوالفضل بيهقي است كه مار«گويد  نويسندگان و شاعران سخن مي

متـــأثر از زبـــان مقلّـــدهاي احمـــد شـــاملو در مجـــالت خوشـــه و فردوســـي ســـابق 
ا مبتنـي بـر   هاي داستان كالسيك ر توانيم شخصيت )؛ درنتيجه مي389: 1373براهني،»(است

  رويكرد درختي بدانيم.
شـد و خواننـده نـاگزير     ستفاده ميهاي آنان، همواره از يك زاويه ديد واحد ا در داستان

ها با اين تمهيـد،   ها را صرفاً از همان منظر بفهمد. رئاليست بود كه روابط بين شخصيت
دادند: يقين به اينكه داستان، جهاني روزمره و مألوف  خواننده را به سمت يقين سوق مي

- 45: 1396اينده،(پ رسيد چيز باورپذير به نظر مي كند. در داستان آنان همه را تصوير مي
46(.  
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 عينيت يا محاكات واقعيت بيروني

 مؤلف

  ؤلف و جامعه استالسيك مبتني بر مپردازي در داستان ك شخصيت
نويس از طريق بينش جهاني او به اشـخاص اجتمـاع    هاي انساني قصه بشريت و ارزش

رو  اي روبـه  شوند به همين دليل خواننده، موقعي كـه بـا يـك شخصـيت قصـه      داده مي
بيند: اولي شخصي اجتماعي و دومي خود  شود دو موجود را در وجود او حاضر مي مي

  ).249: 1368(براهني، نويسنده با تمام ظرفيت فهم و احساس و ادراكش

  

  

  

  

  
  1.3شكل 

  پردازي درختي در داستان مدرن شخصيت 2.3
رمـان مـدرن و ضـد رمـان، در     ظهور «قرن بيستم دوره شروع و شيوع داستان مدرن است. 

پريشي انسان قرن بيستم بود. انساني كـه مصـلحان و متفكـران     حقيقت بازتاب يأس و روان
به او بشارت داده بودند كه در پرتو علم و عقالنيت مدرن، قرن بيستم عرصه ظهور  19قرن 

هـاي   رگـوني به دنبال دگ .)26: 1395روزبه،»(انسان متعالي و متكامل) خواهد بود( ابر انسان
هاي زندگي اجتماعي، انسان به بازتعريف جايگـاه خـود در پهنـه     توجه در همه عرصه قابل

هاي زيست متفاوتي را در پيش گرفت. تغييرات در ساحت زنـدگي   هستي پرداخت و شيوه
هــاي  هــاي داســتاني و شــيوه انســان عصــر مدرنيتــه بــه تغييــرات در الگوهــاي شخصــيت

 شخصيت
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ه بـه ذهنيـت    پردازي منجر شد. پس  شخصيت از تغيير رويكردهاي فلسفي آن زمان و توجـ
هاي  انسان، شخصيت داستاني هويت متفاوتي يافت و ذهنيت متفاوت او نسبت به شخصيت

ديگر، بسيار موردتوجه قرار گرفت. از منظر دلوز، توجه به ذهنيت در دوران مـدرن تحـت   
ناسانه ازلحاظ تاريخي وابسته ش ازنظر دلوز، اين موضوع شناخت« تأثير مسيحيت بوده است

تري در مورد ذهنيت كه از دل مسيحيت پديد آمد  است به مفهوم اخالقي و فرهنگي گسترده
بر تبيين و تفسير دلوز، مسيحيت، نوع  و نيچه به تحليل آن پرداخت. بر طبق عقيده نيچه، بنا

اخالقـي اسـتوار بـود،    اي از زندگي دروني را پديد آورد كه بر پايه مفهوم خودارزيـابي   تازه
)؛ درنتيجـه  25: 1396ديـو، »(شـدند  ها به اعمال خود شـخص نسـبت داده مـي    يعني ارزش

از اوايـل  «از پيش قائل شود.  پردازي اهميتي بيش نويسنده مجبور شد براي عنصر شخصيت
قرن بيستم با پيـدايش رمـان مـدرن، صـناعت موسـوم بـه نشـان دادن هـر چـه بيشـتر در           

اين اسـت   يافت. تفاوت اين شيوة اخير از روايتگري با صناعت بازگويينويسي رواج  رمان
ها و به دست دادن اطالعات كامل، رفتار و  جاي نفوذ به دنياي دروني شخصيت كه راوي به

ها و نيز رويدادهاي داستان را با نثري گزارش گونه و بـه شـكلي كمـابيش     گفتار شخصيت
  ).217- 216: 1394پاينده،»(دهد وار به خواننده نشان مينمايشنامه

هايشان محـو كننـد.    هاي حضور راوي را در رمان كردند تا نشانه تالش مي«ها  مدرنيست
هـا   بايسـت در حيـات روانـي انسـان     مند را مـي ها، دنياي حقيقي يا اصالت ازنظر مدرنيست

يب، شوند. بدين ترت اي كه از راه حواس مشاهده يا ثبت مي هاي عيني جست، نه در واقعيت
هـا   بايد همة اين). «217همان: »(هاست نويس كاوش در دنياي دروني شخصيت وظيفة رمان

ها را به سايه خودم كـه روي   را بنويسم تا ببينم كه به خودم مشتبه نشده باشد، بايد همة اين
كنـك   خـوش  خوشي يـا دل  تر برايم فقط يك دل ديوار افتاده است، توضيح بدهم. آري پيش

كردم و با ايـن سـرگرمي مضـحك     ان چهار ديوار اتاقم روي قلمدان نقاشي ميمانده بود. مي
  )13- 12: 1383هدايت،»(گذرانيدم وقت را مي

هايش رقم  پردازي نويسنده اگرچه استقالل بيشتري براي شخصيت در اين نوع شخصيت
زند؛ اما هنوز متّكي بر اصول و چهارچوب خاصي است و هنوز درگيـر مسـئله بـودن و     مي
ترسم كه فردا بميـرم و هنـوز    فقط مي«كاوي و سوبژكتيويته دورة مدرنيته است؛  صول روانا

). بنابراين هنوز رويكرد داستان مدرن درختي و عمـودي  36همان: »(خودم را نشناخته باشم
دانستند؛ اما نويسندگان  است. نويسندگان داستان كالسيك و رئاليستي واقعيت را بيروني مي

دانستند. در داستان مدرن، شخصيت هنوز هم مبتني بـر   ا ذهني و دروني ميمدرن واقعيت ر
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 سوبژكتيويته يا محاكات ذهن

اصول مشخّصي است و به محاكات ذهنيت مشغول است. درنتيجه با بهـره بـردن از تعـابير    
برند. يـا بـه قـول     هاي مدرن هنوز در ساختار اديپي به سر مي توان گفت شخصيت دلوز مي

هـاي قـدرت    برند و تحت سيطرة گـزاره  سر ميفوكو هنوز در گفتمان از پيش مشخصي به 
، هـا  بازياي به نـام   در كتاب پر خواننده«عنوان نمونه  تاريخي، اجتماعي، ادبي قرار دارند. به

ويژه رفتارهاي ما  دهد كه رفتارهاي اجتماعي ما، به پزشك آمريكايي اريك برن نشان مي روان
هاي كهني را بازتوليـد   روابطي كه موقعيتهايي هستند از  در خانواده بازي هستند يعني نظام

  ).132: 1380گيرو،»(خبرند ها بي ها از آن كنند كه بازيگران آن مي
و داستايوفسـكي خـواهيم    در تبارشناسي توجه به ناخودآگاه در داسـتان، بـه تولسـتوي   

پـذيرتر از تحليـل روانـي     تـر و انعطـاف   تحليل رواني تولسـتوي بسـيار پيچيـده   «رسيد؛ اما 
اي بود كه  تولستوي نخستين نويسنده«). همچنين 502: 1394(ميرصادقي،» داستايوفسكي بود

هـاي   عنوان وسيلة تجسم حركت واقعي روندهاي فكري و دگرگوني گويي دروني به از تك
  ).503همان: »(هاي انسان استفاده كرد. پيچيدة احساس

بردنـد و بـه حيـات روانـي و     اما كساني كه از اين رهيافت تولستوي بيش از همه بهره 
James )، جيمزجـويس ( Konrad Józefجوزف كنراد ( ها توجه كردند ذهنيت شخصيت

Jovis) مارسل پروست ،(Proust Marcel) ويليام فاكنر ،(Faulkner William(  و هنري
  گويي دروني و جريان سيال ذهن بهره بردند. بودند كه از تك )James Henryجيمز (
  

  
  

  
  

  
  2.3شكل 

 شخصيت  

 مؤلف
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  پردازي ريزومي در داستان پسامدرن شخصيت 3.3
- خصوص سـرمايه  پسامدرنيته محصول تحوالت زيادي است كه در جوامع پساصنعتي و به

تـوجهي رشـد    طور قابل هاي اجتماعي به ها و شبكه داري متأخر رخ داد. در اين دوره رسانه
، )Consumerism( گرايـي  داري وارد مرحلة جديـدي شـد، مصـرف   كردند و سرمايهپيدا 

، )reality-hyper(و حـاد واقعيـت    )simulation( وانموده ،) Representation(بازنمايي
هـاي ژان   هـاي نوشـته   هاي اين دوره هستند. اين اصطالحات از كليدواژه ترين مشخصه مهم

است. از منظر بودريار در دوران كالسيك و مدرن هنر بودريار فيلسوف و عكاس فرانسوي 
بسـا   هـم ريختـه و چـه     و ادبيات، بازنمايي واقعيت بود؛ اما در دورة پسامدرن اين رابطه بـه 

است. » حاد واقعيت«كند و اين همان  يعني واقعيت از بازنمايي تقليد مي برعكس شده باشد؛
رمان پسامدرن) در مقالة مشـهور خـود بـا    پردازان  نظريه در چنين وضعيتي، جان بارت (از«

هـاي شـكلي، آن    ، اين ديدگاه را مطرح كرد كه تـداوم نـوآوري  »ادبيات تهي شدگي«عنوان 
جذابيتي را كه در ابتداي ظهور مدرنيسم داشت از دست داده است و ديگر موجـه بـه نظـر    

بايـد نـام بـرد از:    هـا   گونه رمـان  هاي اين از برخي ويژگي«و  )؛215: 1394پاينده،»(رسد نمي
ثباتي دروني داستان، ساختار پيچيده و آشفته، عدم قطعيت، آميختن عوالم ذهني و عينـي،   بي

- فقدان انسجام، وجود تناقض، قاعـده  ها و انواع ادبي، امتزاج داستان و تاريخ، تداخل سبك
در كه در عصر مدرنيته در مركز و كـانون تحـوالت بـود     ). سوژه27: 1395روزبه،»(گريزي

مثابـة   ها اين مطلب را كه انسان بـه  دورة پسامدرن به حاشيه رانده شد. درواقع پسامدرنيست
تواند حقيقت را دريابد و انديشه و ذهنيات خود را بر مبنـاي محـور خاصـي     يك سوژه مي

گويند كه هيچ شناخت و حقيقت نابي وجود ندارد  ها مي پذيرند. آن ترسيم و تبيين كند، نمي
يكـي از  «توانند به تبيين و تفسير جوامـع و جهـان داسـتان بپردازنـد.      ها نمي يتو كالن روا

نويسـي بـه وجـود     هايي كه نويسندگان پسامدرن در كار رمـان  ترين دگرگونيدرخور توجه
). عصر پسامدرن، عصر خرده 216: 1394پاينده،»(اند، شيوة روايت كردن داستان است آورده
انديشـة  «ايـي خـاص در نظريـات پسـامدرن وجـود دارد.      گرها است و نوعي نسبي روايت

كند. در عوض از تجربـه،   پسامدرن اين ايده را كه اشياء معنايي واحد و بنيادي دارند، رد مي
كنـد، پسامدرنيسـم در مـورد     پراكندگي، تضاد و گسستگي در تاريخ و فرهنگ استقبال مـي 

). داسـتان  138: 1389وارد،»(مان اسـت بدگ هاي جامع و كامل ارائه داد توان نظريه كه مي اين
كـه در   نسبت به دوران مـدرن  پسامدرن، آينة تمام نماي دوران خود است. داستاني متفاوت

مثابة يك سوژه جايگاه خود را از دست داده و براي ذهنيات خود اعتبـاري   آن شخصيت به
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از ديـد  «مضاعف قائل نيست. جهان پسامدرن در حال شدن است و ثابت و ايسـتا نيسـت   
دلوز و گتاري، جهان ديگر نه آن كاسموس كهن، بلكه يك خائوس است يا به تعبيـر خـود   

سـازد و بـاز    كه همواره خود را از نو مـي  آن دو يك كائوسموسيس، همواره در حال شدن
) 163: 1396زاده، جمشيدي و شريف  زماني»(سازد جايش مي كند و چيز ديگري به ويران مي

درنيست برخالف اسالف مدرنيست خود، بر ايـن اعتقادنـد كـه خـود     نويسان پسام رمان«و 
توانـد همچـون    كند. زبان نمـي  زبان، در مقام واسطه بيان، همواره نقش يك حائل را ايفا مي

ها بيروني باشند (مثالً مكاني كه  ها عمل كند، خواه اين واقعيت كنندة شفاف واقعيت منعكس
كننـد) و خـواه درون ذهنـي (مـثالً احسـاس       وگـو مـي   چند شخصيت در آن ديدار و گفت

  ).216- 215: 1394پاينده،( »اش) ناخرسندي شخصيت اصلي از زندگي
روايت در داستان پسامدرن، روايت شخصيت محور نيست و خـود شخصـيت هـم آن    

اي،  هـاي حاشـيه   هژموني شخصيت داستان مدرن را ندارد. در اين نوع داسـتان، شخصـيت  
گيرد. داستان پسامدرن نسـبت   اي مورد توجه قرار مي گوهاي حاشيهو ال اي هاي حاشيه مكان

هرحـال   پسامدرنيسم ادبي هر چه باشد بـه «توجهي دارد.  زدايي قابلبه داستان مدرن آشنايي
گرايي آن در كشيدن مـرز مشـخص   هاي مدرنيسم، مطلق جهان ادبيات را اندكي از سنگدلي
هانيده است. ديگر كسي از دبستان ادبيات اخراج پسند رميان هنر واال و هنر و فرهنگ مردم

اثـر   »مرفـي «) در داسـتان  13: 1392هيـل،    مك»(شود. شود اخراج نمي مردود مي .شود نمي
فهرستي از ارقام و اطالعات ارائه شده كه بخشـي از  » سيليا«براي توصيف شخصيت «بكت 
  قرار زير است: آن به

  اهميت سن:            بي
  كوچك و گرد  سر:           

  ها:        سبزرنگ چشم
  رنگ و رو:     سفيد

  اي مو:              به رنگ قهوه
  متغير   حالت چهره:

  اينچ 13 گردن:          
هـا در رمـان را بـه سـخره      نويسنده بدين ترتيب شيوة معمول توصيف ظاهر شخصيت

  ).151: 1394الج و ديگران،»(گيرد مي
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هـاي ناتمـام،    ها، تكثرها، روايت ها، نامتعارف مد ديگرها، حاشيهدر داستان پسامدرن، بسا
هـا در پـي محاكـات     رئاليسـت «نگري، طنز و كنايه بسيار زياد اسـت.  تصنعي سازي، جزئي

هــا در پــي محاكــات نحــوة كــاركرد ذهــن؛ متقــابالً  واقعيــت بيرونــي بودنــد و مدرنيســت
براي محاكات، محكوم به شكسـت  كوشند تا نشان دهند هرگونه تالش  ها مي پسامدرنيست

شناسـي پيشـامدرن (رئاليسـتي) واقعيـت      اگر زيبـايي «همچنين  ).220: 1394(پاينده،» است
سوژه) را، اكنون ( شناسي مدرنيستي واقعيت دروني دانست و زيبايي بيروني (ابژه) را اولي مي

). 228همـان:  (» دانـد  تـر از واقعيـت مـي   شناسي پسامدرنيستي اساساً تخيـل را اولـي   زيبايي
شده اسـت:   واقعيت تعمداً كنار گذاشته» اش آزاده خانم و نويسنده«عنوان نمونه در رمان  به
نويسي ندارد، به قول راوي  در رويكرد پسامدرن اين رمان، محاكات، ديگر جايي در داستان«

: 1394پاينـده، »(نويس بايد خل باشه كه واقعيـت را بنويسـه   اش، رمان آزاده خانم و نويسنده
هاي اصلي شخصيت پسـامدرن محسـوب    ). آزادي از قيود و هژموني يكي از مشخّصه226
كننـد كـه در    منزلة خط گريزي تعريـف مـي   آزادي را به«كه دلوز و گتاري  شود هم چنان مي

پـيش   شود؛ اما در جهتي نامعلوم بـه  ها و رفتار اجتماعي كامالً مشخص آغاز مي درون گروه
و  ريـزي آگاهانـه  بـرداري نشـده، وراي برنامـه   قلمروهاي هنوز نقشه سوي رود، يعني به مي

  ).29: 1396ديو،»(كند شده حركت مي هاي از پيش شناخته ارزش

  هاي داستاني پسامدرن هاي ريزومي شخصيت بررسي ويژگي 1.3.3
  اتّصال و ناهماهنگي 1.1.3.3

يا درجايي صحنه را آورند و  هاي داستان پسامدرن، مدام از جايي سر برون مي شخصيت
سـان   هـا بـه   كنند كه خواننده و يا حتّي نويسنده انتظار ندارد. اين پيونـدها و اتّصـال   رها مي
دهنـد و يـا اغلـب خـود ارجـاع       هاي ديگر ارجاع مـي  ها هستند كه به دال اي از دالزنجيره
ي هـا  هاي ريزومي در عين اتّصال و پيوستگي با شخصـيت  ديگر شخصيت عبارت به هستند؛

ديگر، راوي، نويسنده، پيرنگ و ساير عناصر داستان، تابع هـيچ الگـوي از پـيش مشخّصـي     
ها با يكديگر و با سـاير عناصـر داسـتاني نـوعي      گنجند و ميان آن نيستند؛ در هيچ قالبي نمي

هاي زبان، از پيش مشخص و تـابع   ناهماهنگي و ناهمگني وجود دارد. حتّي اتّصال در نظام
ان و كالن گفتمان زباني است؛ اما ريزوم ربطي به زبان و ساختار زباني ندارد. اقتدار ويژة زب

عنوان حرف ربط نامعيني كه  به» و«دهد.  ترجيح مي» بودن«را بر مصدر » و«دلوز حرف ربط «
بين هر دو چيـزي  - كه در شود گيرد؛ در جايگاهي واقع مي در تقابل با تمامي روابط قرار مي
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). ريـزوم رمزگـان   43: 1394نيـا،  (رامـين » كنـد  پايه مـي  ها را هم بط آنشود، روا كه واقع مي
هـاي نامشـخص و    مختلف فرهنگي، اجتماعي، علمي، زباني، سياسي و تاريخي را در حوزه

اي،  هـاي نشـانه   طـور مـداوم زنجيـره    ريـزوم بـه  «دهـد.   اي به هم پيونـد مـي   نشده بيني پيش
وم و مبـارزات اجتمـاعي را بـه هـم وصـل      ساختارهاي قدرت، شرايط مرتبط باهنرها، علـ 

  .(deleuz and guattari,1987: 7) » كند مي
اسـت كـه    1947شناس فرانسوي متولـد   فيلسوف و مردم )Latour Bruno(برنو التور

  دلوز دارد. هاي زيادي به ژيل هايش شباهت انديشه
ارسطويي هسـتند.  گرايانه افالطوني و دلوز و التور از منتقدان سرسخت متافيزيك ذات

كدام از اين دو فيلسوف به ذاتي سلب و سخت كـه بـا آن بتـوان يـك موجـود را       هيچ
چه هست اتصاالت  تعريف كرد و كل وجود وي را به آن فروكاست باور ندارند هرآن

و پيوندهاست كه هر دم در حال تغيير و پويش هستند و ماهيت يك موجود چيزي جز 
(جمشـيدي   ها شده نيست اد كرده و مونتاژهايي كه وارد آناي كه ايج اتّصاالت يا شبكه

  ).162: 1396زاده، و شريف

هاي اتصال ريزومي شخصيت داستاني  حضور خواننده در داستان، نمود ديگري از حلقه
آوري از قصه  كه گونه شگفت سفيدبرفيدر اواسط اثر ديگر بارتلمي به نام «پسامدرن است 

)  ( . آيا تا اينجا از داستان خوشتان آمده است؟ بله1ده شده:نامه آور پريان است يك پرسش
  ).161: 1391برتنس،) »( ( خير

  گانگي) كثرت(بس 2.1.3.3
زنند و اصوالً كثرت، ضد ساختار است. همة  هاي نامتناظر، ساختار را به هم مي مجموعه

كثرت بيش از همه دهند.  شان را از دست مي محض ادغام و انكسار، ساختار اوليه ها به پديده
هيچ مفهوم بسيطي در كار نيست. هر مفهومي از اجزايي تشـكيل شـده كـه    «ريزومي است. 
=رقـم) دارد. هـر مفهـومي    ( ميزان شود. پس هر مفهومي يك  ها هم تعريف مي توسط همان

تايي الزاماً مفهـومي نيسـت. هـيچ مفهـومي     تايي (=تكثر) است. هرچند كه هر بسيك بس
تنها از يك جزء ساخته شده باشد: حتّي مفهـوم نخسـتين كـه فلسـفه از آن      وجود ندارد كه

). درواقع كثرت در داستان پسامدرن به معني فراتـر  27: 1396دلوز و گتاري، »(شود آغاز مي
هـاي   ابـژه يكـي از نشـانه   - رفتن از نظام سوژه و ابـژه اسـت. فراتـر رفـتن از نظـام سـوژه      

جـاي نظـام درختـي     شود و نويسنده بـه  سوب ميپردازي در داستان پسامدرن مح شخصيت
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و تمركز بر سـوبژكتيويته و   پردازش شخصيت و محاكات انسان واقعي در داستان رئاليستي
سازد كـه   ناخودآگاه شخصيت در داستان مدرن، نوعي شخصيت در داستان پسامدرن بر مي

رن از هـردو  هـاي كالسـيك و مـد    هاي هركدام از انواع شخصيت در عين دارا بودن ويژگي
سازد، كثرتي افقـي،   ها باهم، كثرتي نامتناظر با اجزاي خود مي ها فراتر رفته و از ادغام آن آن

مسطح و ريزومي كه تصويري پسامدرن از شخصيت است. بينامتني بـودن نشـانة كثـرت و    
هاي داسـتاني   هاي ريزومي كثرت، بينامتن بودن شخصيت يكي ديگر از ويژگي ريزوم است.

شـود   گر مـي  ها به اين صورت جلوه بينامتن بودن شخصيت» سوگ مغان«ر داستان است. د
 گفت مي. ندارد خوبي قصد حتماً بم، آمده كه گفت مي. است شغاد همان ديهيم كه گفت مي«

شخصيت داستاني  ).33: 1389 علومي،( »كند نمي باور كس هيچ ولي گرفت، را جلوش بايد
هاي اجتمـاعي، فرهنگـي و زبـاني     نويسنده/راوي گفتمانها، پيرنگ، فضا،  با ديگر شخصيت

اي از روابـط متنـي    پردازان ادعا دارند كه كار خوانش ما را به شـبكه  نظريه« سازد. ريزوم مي
كند، تأويل كردن يك متن، كشف كردن معنا يا معـاني آن، درواقـع رديـابي همـين      وارد مي

  ).13: 1392آلن،»(روابط است

  گراللتگسست غير د 3.1.3.3
بدون داللت قبلي از هم بگسلد؛ اما گسست آن نشانة ضعف  ريزوم اگرچه ممكن است

هاي داستان پسـامدرن   اي ديگر است. بسياري از فن نيست بلكه آغاز رويش دوباره از زاويه
و در  هـاي ريـزوم را دارنـد؛    از جمله سرپيچي شخصيت از نويسنده و بينامتنيت، مشخّصـه 

  گيرند.  گر جاي ميداللتزمرة گسست غير 
يكي از شگردهاي مورد عالقه بارتلمي اين است كـه چنـد شخصـيت يـا ذهنيـت يـا       

هـا، تلفيـق    كند و سپس بـا در هـم آميخـتن آن    گفتگوي مرتبط يا متوالي را انتخاب مي
وغريبـي متبـاين هسـتند بـه وجـود       كه به نحـو عجيـب   برهمي از قطعات كالمي درهم
هـاي   گويد: فقـط بـه تكـه    هاي آثار بارتلمي در داستاني مي يكي از شخصيت( آورد مي

  ).176: 1394(الج و ديگران، گسيخته اعتقاددارم) ازهم

داللتگر شخصيت پسامدرن، عدم پيروي از نويسنده هاي گسست غير يكي ديگر از نشانه
هاي پيشين ناديده گرفتـه   هاي معمول رمان پردازي پسامدرن، تمام عرفاست. در شخصيت

آزاده خانم و رو هستيم. در داسـتان   هاي بسياري روبه شكني شود و در اين زمينه با سنّت يم
شـود كـه روح    رو مي نويس است با زني روبه دكتر شريفي كه خود يك رمان: «اش نويسنده
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شـود و بـا    هاي رمان اوست. زن خودسرانه وارد اتومبيل دكتر شريفي مـي  يكي از شخصيت
نويسـي و فرامـوش    تو قصه مرا مي«): 226: 1394كند (پاينده، گيج ميگفتن اين جمله او را 

نويسم كه در آن تو داري قصـة   اي را مي كني موقع نوشتن قصة من، من خودم دارم قصه مي
ــرا مــي ــرا مــي  نويســي كــه در آن مــن دارم قصــه  م ــو در آن قصــة م نويســي  اي را كــه ت

نويسي دربارة خالق  ي ديرينة داستانها او سپس حتّي عرف ).210: 1381براهني،»(نويسم مي
مـن  ): «226: 1394كنـد (پاينـده،   هـا را نقـض مـي    بودن نويسنده و مخلوق بودن شخصيت

 شـود  كند. هر وقت دلش خواست ظاهر مي نويسش اطاعت نمي شخصيتي هستم كه از رمان
  ).211: 1381براهني،»(كند كس جز خودش، كاري نمي دلخواه هيچ و به

از نويسنده در فراداستان پسامدرن صرفاً به معني مـرگ مؤلـف و    عدم پيروي شخصيت
تواند به معني تأكيـد بـر ريزومـي بـودن و اختيـار       حال مي تولد خواننده نيست بلكه درعين

، اثـر بيـژن نجـدي    هـا  دوباره از همان خيابـان در داستان كوتاه  شخصيت پسامدرن باشد.
زنـد و   و ناگاه در خانـه نجـدي را مـي    گذرد ها مي كشد و از خيابان پيرزني شوهرش را مي«

بيند كه ايـن   اما خواننده مي رسد؛ كند و به خانة پيرزن مي ها عبور مي نجدي از همان خيابان
). 287: 1393تسـليمي، »(شـود  ها نيست و نيز پيرمـرد زنـده مـي    ها دقيقاً همان خيابان خيابان

برنـد و يكـي از    را از بـين مـي  هاي اين داستان كوتاه مرز ميان خيـال و واقعيـت    شخصيت
زنـد:   و در خانة او را مـي  رود نمودهاي اين امر همين است كه شخصيت سراغ نويسنده مي

كنيد. گفت: شما نجدي هسـتيد؟   گفت منزل...منزل آقاي نجدي؟ گفتم شما اينجا چكار مي«
انسـان  ). از منظر دلـوز و گتـاري   62: 1397نجدي،»(خواستم بنويسم كه شما... گفتم من مي

ها  صرفاً يك موجود انفعالي نيست بلكه يك ماشين ميل ورز است كه خود دست به انتخاب
گريـزد. شخصـيت ريزومـي     هاي مختلف ميزند و دائم از هژموني هاي مختلف مي و كنش

  چنين است. پسامدرن هم اين

  برگردان نگاري و عكس نقشه 4.1.3.3
برداري تفاوت اساسـي وجـود دارد. نقشـه     دلوز و گتاري معتقدند كه ميان نقشه و گرته

بـرداري.   هاي ريزوم است، ازنظر دلوز ريزوم نقشه است نـه گرتـه   ترين مصداق يكي از مهم
برداري، تقليد واقعيت و پديده است و مبتني بر وابستگي و پايبندي است؛ اما نقشه در  گرته

د از هر گوشه و هـر  توان شود، مركز ثقل مشخّصي ندارد و مي ترسيم مي يك صفحة مسطح
افزايـي و  خطي امتداد بيابد و به خطوط و اشكال ديگر اتّصال يافته و مدام در حـال قلمـرو  

  هاي آن است. ترين مشخصه بيني از مهم پيش قلمروزدايي است و تغييرات غيرقابل
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نگاري، سيال و متكثّر است و مركز ثقل مشخصي ندارد. به شخصيت ريزومي مثل نقشه
گـاه در   زدايي از شخصيت كالسيك و مدرن است و هـيچ ختلف در پي آشناييهاي م روش

كه دكتـر شـريفي    اش وقتي ماند. در داستان آزاده خانم و نويسنده چهارچوب مشخصي نمي
از كجا عكس بگيرم؟ پاسخ زن تبييني پسامدرنيستي از وظيفه زن در هنر معاصـر  «پرسد:  مي

گفتند كه فقط بايد از چيزهـايي كـه    امروز همه مي زن گفت: تا): «227: 1394پاينده،»(است
وجود دارند عكس گرفت. به همـين دليـل همـه از چيزهـايي كـه وجـود داشـتند، تقليـد         

آوردند...به همين دليل در شـعر،   آوردند. اداي حضور جهان را درمي كردند. همه ادا درمي مي
گرفتنـد اداي   هايي كه مي كسبرداري، ع در نمايش، در فلسفه، در رمان، در عكاسي در فيلم

گيريم. ما  كنيم و از جاي خالي، عكس مي ها را حذف مي ها بود. پس ما اشيا و آدم اشيا و آدم
خواهيم وارد دنيـايي   كنيم. دنيا مدل بودن خودش را از ما پس گرفته...مي بي مدل نقاشي مي

به فيزيك و متافيزيـك  بشويم كه در آن جهان دست به بازي آزاد زده. اين بازي آزاد كاري 
هاي اصلي(راوي و  شخصيت "تبليغات كره"داستان «). همچنين 217: 1381براهني،»(ندارد

هـاي گفتمـاني نشـان     صـورت سـوژه و در موقعيـت    همسرش) را با رويكردي پسامدرن به
هـاي گفتمـاني مشـابه يـك نقشـه و شـبكة        و ايـن موقعيـت  ) 561: 1396پاينـده، »(دهد مي

گريزد؛ امـا شخصـيت داسـتان كالسـيك نـوعي       كه از حقيقت زندگي ميتنيده است  درهم
گونـه   ايـن » مـارال «كـه در آغـاز رمـان كليـدر      برداري از زندگي واقعي است هم چنان گرته

مارال، دختر كُرد، دهنة اسب سياهش را به شانه انداخته بـود، گـردنش را   « شود توصيف مي
هايش  رفت. گونه ددار و آرام رو به نظميه ميهاي بلند، خو سخت و راست گرفته بود. با گام

بـرداري از   )؛ اما شخصيت داستان مدرن نوعي گرتـه 1: 1374آبادي، دولت»(برافروخته بودند
آيا اين مردمي كه شبيه من هستند كه ظـاهراً احتياجـات و هـوا و    «ناخودآگاه و ذهن است: 

نيستند كه فقط براي مسخره  مشت سايه هوس مرا دارند، براي گول زدن من نيستند؟ آيا يك
سنجم سرتاسر  بينم و مي كنم، مي اند؟ آيا آنچه حس مي كردن و گول زدن من به وجود آمده

  ).36: 1383هدايت،»(موهوم نيست كه با حقيقت خيلي فرق دارد؟
  ساختار ريزومي شخصيت پسامدرن:

  
  3.3شكل 

کثرت عدم 
اقتدارمولف مرکزگريزی هويت 

پريشی
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غايت دشوار است چراكـه   بههاي شخصيت پسامدرن به دليل ريزومي بودن  ذكر ويژگي
زدايـي محسـوب   ريزوم اساساً ضد تعريف و ساختار و قلمرو آشنا است و نـوعي آشـنايي  

هـاي داسـتان مـدرن و     حسـن كـه ويژگـي و تفـاوت      حال به تأسي از ايهاب شود. بااين مي
هــاي پســامدرن كــه در تقابــل  هــاي شخصــيت از ويژگــي اي پســامدرن را برشــمرده، پــاره

  شود: السيك و مدرن هستند نشان داده ميهاي ك باشخصيت

  1.3جدول 
  شخصيت داستان پسامدرن  شخصيت داستان مدرن  شخصيت داستان كالسيك

  باز و در حال شدن  بسته  بسته
  سيال و غايب  حاضر  حاضر
  در حاشيه و بينامتن  متمركز  متمركز
  اسكيزوفرن  پارانويا  سالم
  نر و مادگي  اي نره  اي نره

  نوسان زاويه ديد و روايت  گويي دروني مبتني بر تك  مبتني بر راوي داناي كل
  هويت هويت پريش يا بي  داراي هويت  داراي هويت

  دال بي مدلول  مدلول  مدلول
  اي در متن نشانه  ذهني  عيني

هـاي داسـتان كالسـيك و     هاي شخصيت در جدول فوق تالش شده تا برخي از تفاوت
بـا  «شود؛ اما همگام با ايهاب حسن بايد تأكيـد كـرد كـه    مدرن با داستان پسامدرنيستي ذكر 

ها تغييـر   نمايد. چراكه تفاوت اين سياهه همچنان مشوش و مبهم مي ها، وجود اين دوگانگي
ارز يكديگر  پاشند، مفاهيم مطرح در هر ستون ابداً هم و حتّي از هم مي كرده، به تعويق افتاده

وفـور   ون مدرنيسم و هم در ستون پسامدرنيسم، بـه ها و استثناها، هم در ست و نقيض نيستند
شده در ستون سمت چپ به گـرايش   حال، به گمان من عناوين مطرح شوند. بااين يافت مي

بسا ما را به تعريف تاريخي و نظري اين  پسامدرن، گرايش حلول ناحتمي، اشاره داشته و چه
ايي كه در سمت چپ جدول ه ). تمام ويژگي107: 1387يزدانجو،»(تر سازند گرايش نزديك

  در ذيل شخصيت پسامدرن قرار گرفتند، قرابت زيادي با مفهوم ريزوم دارند.
  

  گيري نتيجه. 4
ترين مؤلفـة   اي است كه مهم شده و الگوي شناخته داستان كالسيك مبتني بر اصول مشخّص

محسـوب  ها، نمايندة انسان واقعي در داستان  آن محاكات واقعيت بيروني است و شخصيت



 177   ... يزومير تيتا شخص يدرخت تياز شخص

بنابراين داستان و شخصيت كالسيك مبتني بر رويكرد درختي است. داستان مدرن  شوند؛ مي
جـاي   هم مبتني بر اصول و ساختار مشخّص است بـا ايـن تفـاوت كـه نويسـنده/راوي بـه      

هـاي مختلـف سـخن     محاكات واقعيت بيروني، به محاكات ذهنيـت پرداختـه و از ذهنيـت   
ه بـه ناخودآگـاه در      گويد، اين توجه به ذهنيت مي هاي مختلف بيش از همه محصـول توجـ

اما با همة تغييراتي كـه در داسـتان    لكاني و سوبژكتيويته دكارتي است؛- كاوي فرويدي روان
 مدرن نسبت به داستان كالسيك صورت گرفته بازهم ساختار درختي بر آن حكم فرماست؛

ن نـوع نگـاه مؤلـف، خواننـده،     هـا مبـي   و اين الگوي درختي شخصيت بيش از ساير مؤلفه
ساختارهاي اجتماعي و محاكات است. داستان پسامدرن اگرچه از جهاتي بـه هـر دو نـوع    

هاي پـيش از خـود دارد. بـا تغييـر      شود؛ اما مرزبندي مشخّصي با داستان داستان نزديك مي
ليوتـار،   فوكـو،  واسـطة متفكرانـي هـم چـون دريـدا،      شناختي دورة معاصر به اصول معرفت
گتاري، تلقّـي انسـان از زبـان، اپيسـتمه(معرفت) و سـوژه وارد       دلوز و فليكس بودريار، ژيل

توجهي را پشـت   مراحل جديدي شد و درنتيجه، داستان و شخصيت داستاني تغييرات قابل
گرايانـه،   شخصـيت پسـامدرن كـوچ    و ديگر مبتني بر رويكرد درختي نيسـت.  سر گذاشت

هاي ريزوم محسوب  ها از مؤلفه است كه اين ويژگي» شدن« غيرمتمركز، سيال، باز و در حال
و ايـن الگوهـاي    بنابراين شخصيت پسامدرن، مبتني بر رويكـرد ريزومـي اسـت؛    شوند؛ مي

هـاي كالسـيك، مـدرن و پسـامدرن را     هـاي داسـتان  درختي و ريزومي شخصـيت تفـاوت  
  سازد.ازپيش نمايان مي بيش
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