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According to some critics, the modernist novels are claimed to just present modern 

characters and postmodernist novels solely show the postmodern ones. However, the 

protagonists of Don DeLillo’s The Body Artist (2001) are simultaneously both modern and 

postmodern. The purpose of this research is to study the protagonists of this novel to go 

beyond the predestined conventions. As Metamodernism is based on the oscillation between 

modernism and postmodernism, the study applies Vermeulen and Akker's theories on 

Metamodernism (2010) to survey the juxtapositions between modernism and 

postmodernism in this novel. Besides, Deleuze and Guattari’s Arborescent and Rhizomatic 

Subjectivities (1987) are applied to deeply analyze the characters. The findings of this study 

show that the protagonists of DeLillo’s novel are in the process of losing self and becoming 

the other. They swing like a pendulum between the characteristics of individuality and 

multiplicity, being modern and becoming postmodern, being oneself and becoming the 

other, staying arborescent and turning into Rhizome. Therefore, the main characters of The 

Body Artist, Lauren and Mr. Tuttle, are Metamodern. 
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  ها:واژهکلید

 ک،یزوماتير ت،يفرد سم،یمتامدرن

 هنرمندیتَن لو،یدل ،یدلوز و گاتار

 یها تيپسامدرن فقط هو یمدرن و در رمانها یتهایصرفاً شخص ،يستیمدرن یمنتقدان، در رمانها يبرخ باوربه

  یبرجسته  سينو ( اثرِ رمان2001) هنرمند يتَنرمان  یِتهایشخص کهی. درحالشوندیم دهیکش ريپسامدرن به تصو

 يتیشخص یهایژگيو  يحاضر بررس هشهستند. هدف پژو زیعالوهبر مدرنبودن، پسامدرن ن لویدان دل ييکايآمر

آنهاست. از  یبرا نشدهییتع شیو از پ یقرارداد یمنظور فراتر رفتن از چهارچوب ها رمان به نيا ياصل یکاراکترها

 يمنتقدان دگاهيپژوهش از د نياست، ا-بنا شده سمیو پسامدرن سمیمدرن نینوسان ب  ی هيبر پا سمیکه متامدرن ييآنجا

 نیب ينوسان یها ينیهمنش يبررس است تا به بهره گرفته سمی( درمورد متامدرن2010آکر ) نیچون توماس ورمِلن و راب

 یبرا زی( ن1987) یدلوز و گاتار کِیزوماتيدرختوار و ر تيفرد می، مفاه نيبپردازد. عالوه بر ا سمیو پسامدرن سمیمدرن

 یتهایکه شخص دهدیحاضر نشان م طالعهم یها افتهيرمان به کار گرفته شدهاست.  ياصل یتهایشخص قتریعم یواکاو

متضادِ  یهایژگيو نینابیب يشدن هستند؛ وهمچون آونگ یگريتَن و د دیاز ق ييرمان در حال گذار از نَفْس، رها

 ،هنرمند يتَن یتهایشخص گر،يعبارت د . بهگذارندیم شيرا بهنما چکدامیهردو و ه ييايوو پ کنندی،نوسان م نیهمنش

 کیزوماتيوار بودن و ر-شدن، و درخت یگريمدرن ماندن و پسامدرن شدن، با خودْ ماندن و د ،يو چندگانگ تيفرد نیب

 تیتوتل، شخص یهنرمند و آقا  ی لورن هارتِکه لو،یاثر دل نيا ياصل یکاراکترها ن،ياند. بنابرا شدن درحال نوسان

 .گذارندیم شينما به رامتقابل مدرن و پسامدرن  یها-يژگيو نیب ينوسان قیهستند که تلف يمتامدرن یها

معاصر  اتیباد پژوهش. "کیزوماتيو ر يدرخت یها تي: فردلویهنرمند اثر دان دل يمتامدرن در رمان تَن یها تیشخص". نينسرنظام دوست و رامین زهره    :استناد

 .852-869, 1401, 2, 27جهان
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 . مقدمه1

 سهنده يکهه نو  يليوجود دارد؟ حا سندهينو کياثر  بندیطبقه یمشخص و مجزا برا یمرز ايآ
 :سدنوييم نی( چن1987حَسن  ) بیحب هابيباب، ا ناي در گذارد؟رنتواند پا از آن فرات

 ختهاري  اند؛از هم جدا نشده نچیواريد اي يآهن ليحا کي ی لهیبه وس سمیو پسامدرن سمیمدرن
کند. من -ينفوذ م ندهآي و حال گذشته، زمانشده است و فرهنگ آن به يسيبازنو يهمچون لوح
. میپسهامدرن هسهت   يمهدرن و کمه   يکم ،ييايکتوريو ياحد کمکه همه ما در آنِ و کنميگمان م

را خلق کند که ههم مهدرن و ههم پسهامدرن      یاثر اشيممکن است در طول زندگ سندهينو کي
 (88باشد. )
 ایدوره ههای انجري» عنوانبه سمیو پسامدرن سمیاز مدرن  وتاردیل سی، فرانس نيافزون برا   

  می)به نقهل از سه   کنديم ادي «شونديهم م نیو جانش نيگزيجا يبه طور متوال خيکه در طول تار
 زیه ن نهده يدر آ انهات يجر نيه فرض کرد که ا توانيم وتاردیحَسن و ل های(. با استناد به گفته285
 سهنده نوي اثهر  در ههم همهراه بها   تواننهد يم يستیو پسامدرن يستیمدرن يِژگيو با و شونديم انينما

 باشند. سمیو پسامدرن سمیرنحضور داشته باشند و کارزار مد
را اعهالم   «سهم یپسامدرن انيه پا»پسامدرن،  هایاستیدر کتاب س 2002هاچن  در سال  ندایل
لقب گرفتهه   «سمیپسامدرن -پسا»آنچه  در ابتدا   گذاری نام به را نظران( و صاحب166کند ) يم

ابد رفته اما  یبرا"ه نام در مقاله خود ب 2007هاچن در سال  کهی(. درحال181) کنديبود، دعوت م
است، هنوز -گذشته سمیعصر پسامدرن نکهاي وجودکه با کندينکته اشاره م نايبه "نجاستيا نوزه

 (.16) شودياحساس م سمیهم حضور پسامدرن
. آنهها  کننهد يمه  ييرونمها «  سممتامدرنی» مفهوم از هاچن، فراخوانورمِلن و آکر در پاسخ به 
 يفرهنگه  اتنظريه  از دو(. آن6)آکر و همکهاران   کننديم فيتعر «حسيیساختار»را  سمیمتامدرن

نوع حهس   ني( درک ا1977) امزیلي. از منظر وبرنديمفهوم بهره م نيبسط ا یبرا امزییليو موندير
(. 131اسهت )  زيقبهل متمها   هاینسل و هااست که از تجارب دوره يو جمع «ياجتماع ایتجربه»
و  امزیلي)و« ارتباط شود جاديهنر درک شود، و باعث ا قياز طر توانديتنها م ،ياحساس جمع» نيا

بار توسط مسهعود زوارزاده بهه    نیاول یبرا سممتامدرنی واژه 1975 سال در  آن،(. عالوه بر40اروم 
بهه کارگرفتهه شهد     «يسهت مدرنییرتفسهی  رمان از رفتنبه منظور فراتر اتیدر ادب يشيگرا»عنوان 

که در عصهر حاضهر، پهس از     کندياشاره م يبه ادراک سمیمتامدرن «حسياختارس» ن،ي(. بنابرا69)
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مفههوم در بخهش    نيه . اشهود يبهه صهورت مشهترک تجربهه مه      سهم، یو پسامدرن سمیدرک مدرن
 .شوديداده م حیتوض لتفصیبه« پژوهش یچهارچوب نظر»

و از  سهم یمدرن  یوزه در ح  لویدان دل ييکايآمر سنويمنتقدان، آثار رمان برخي باوربه        
 النتِرسها  فرانهک  ،(1985) لهوکلِر  تهام . انهد نوشته شده سمیپسامدرن  یدر حوزه  گريد ينظر بعض

از  لویدل کهحالی. درخواننديم يستیمدرن ييا سندهيرا نو لوی(، دل2008، 2002نِل ) پیلفی و( 1991)
( 2008) تيه (، داگالس نا2002باتلر ) ستوفري(، کر2002داگالس ) ستوفريچون کر يمنظر منتقدان

 . شوديمحسوب م ستی( پسامدرن2012) تباخيبر ایو جول
 اييسندهياثر نو اياست که آ نيکرده ا ریمقاله حاضر را درگ  ی سندهيکه ذهن نو يسؤال       
 يسهت یو پسامدرن يسهت یمتقابهلِ مدرن  يژگه ياز و يقه یبه طور همزمانْ تلف توانديم لویچون دان دل
 درنِمتامه  اتيه از منظهر نظر  لهو ی( اثر دل2001هنرمند  ) يمهّم، رمانِ تَن نيپاسخ به ا یباشد؟ برا

 .  شوديم یورمِلن و آکر واکاو
: لویهنرمند اثرِ دان دل تَني » عنوانخود با  ی( در مقاله 2005پرته  ) ید لورا: پژوهش نهیشیپ

و  یدیه نهد مهدرن از جملهه خهود تبع    هنرم ههای يژگيبر و هی، با تک« تروما تيعملکرد بَدن و روا
-يروانکاو مجارسهتان  يجنجال  ی هيکرد. نظر يبررس يرمان را از منظر روانشناخت نيا يانزواطلب
رمان که بهه صهورت    ياصل هایتیشخص کیتُرومات اتِتجربی موردآبراهام در کوالسین یفرانسو
 . استگرفته قرار مطالعه دمور ،کرده دایو شبح در رمان نمود پ پردازیالیخ اي هافانتوم

« : زمان، زبهان و سهو   لویهنرمند اثرِ دان دل يتَن»   ی( در مقاله 2011) سیتیو ک سیکُنتول
. آنهها بها   کننهد يمه  يرا بررس لویرمان دل نيا يستیمدرن هایيژگيو ي( از منظر زبان شناس2011)

 يزبهان  یهها  يدگیه چیاز پ یراشاره بر موضوعات ساده و روزمره  که با جمالت کوتاه، ساده و عا
، با تمرکهز برحهروف    ني. عالوه بر اکنديم دیاثر تاک نيبک نگارش مدرن اس بر استشده مراهه

 یرمان، شکاف هها  ياصل یها تیاز شخص يکيلورن هارتکِه  یها الو يدر د «اي»و «  و»ربط 
 کند.  يم یرا واکاو یو تيشده در هو جاديا

 ههای  نهام بهه  لهو یسه رمهان دل  بررسي( به2008« )سانِ ددالوسبِ لویهنرمندان دل»در  نیاوست
 نيه . وجه اشتراک اپردازدي( م2001هنرمند ) ي( و تَن1991(، مائو دوم )1973بزر  جونز ) ابانیخ

 يمشابه هایيژگيهستند که و يآنها ، هنرمندان مدرن ياصل هایتیاست که شخص ناي هارمان
 يمرد هنرمنهد در جهوان    ی چهره عنوانبا سيجو مزیمدرن جِاستفان ددالوسِ  رمان  تیشخصبا 
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نهام بهرده   ههای رمان کنديهنرمندِ مدرن تالش م هایيژگيبا برشماردن و نی( دارد. اوست1916)
 .کند قلمداد اند،که در سبک مدرن نوشته شده یآثار  یرا در زمره  لودلی از شده
 یاسهت و بهرا   سمیبا مدرن لویدل« قِرابت » ي(  مدع2008) «سمیو مدرن لویدل»نِل در  پیلیف 

و رمهان  لهو یواژگهان دل  نشيدر سهبک نگهارش و گهز    یادزي مشترک وجوهبه ،یامر نیاثبات چن
-13) کنهد ياشهاره مه    ینگویوولف و ارنست هم اینیرجيو س،يجو مزیچون ج يستیمدرن ساننوي
( از 2001« )هنرمند يتَن  ینه شاعرا ستیبه فرم: مدرن لویبازگشت دان دل»  ی(. نِل در مقاله 18

 .کنديخطاب م يستیرا مدرن لویرمان دل نيا يمنظر زبان شناخت
اما همانطور  گذارد؛يهنرمند صحه م تَني رمان بودن ستیپژوهش حاضر، بر مدرن  ی نهیشیپ

 تبهاخ ي( و بر2008) تيه (، نا2002(، باتلر )2002چون داگالس ) يکه در مقدمه اشاره شد، منتقدان
 هيه درون ما»بهر   هیه ( با تک2002دارند. داگالس ) دیتأک لویآثار دل يستی( بر سبک پسامدرن2012)
را  لهو یدل« هاسهت -تیه و فراواقع یسهاز  هیشهب » يبهر حمکرانه   يکهه مبتنه   لویآثار دل «يسامدرنپ

باورسهت کهه    نيه ( بهر ا 2008) تي(. نا10-46) کنديو آثارش را پسامدرن قلمداد م ستیپسامدرن
 کيپسامدرن سوق داد و  به    یاو را به سو «لویدل يستیمدرن -يآرمان هایشين گراناکام ماند»

 تبهاخ ي( و بر2002(. عالوه برآن، بهاتلر ) 28-27پسامدرن مبدل کرده است )  یحوزه  سنويرمان
 سهان نويرا در گهروه پسهامدرن   لهو یپسهامدرن، دل  سندگانيآثار نو هایيژگي( با برشمردن و2012)

رمانِ  نيپسامدرن ا هایيژگي(. حال آنکه تاکنون و1-14 تباخي،  بر123ودند )باتلر نم یطبقه بند
در تهالش اسهت بها پسهامدرن      سهنده نوي. استقرار نگرفته يهنرمند، مورد بررس يتَن مانر لو،یدل

 . ديبگشا لویاثر دل نيبرخوانش ا ديجد اييچهيدر -مدرن بودن نیدر ع -رمان نيخواندن ا
( 2001هنرمند ) يرمان تَن یواکاو یبرا ريز  ی هيحاضر از دو نظر پژوهش: یچهارچوب نظر

 تيه فرد يهة ( و نظر2010ون دِن آکهر)  نیتوماس ورمِلن و راب سمِیمتامدرن  ی هي: نظربرديبهره م
 (.   1987) یدلوز وگاتار  کِیزوماتير تفردي و  واردرخت
رمهان   رویانجام پژوهش حاضهر بهر   یبرا آکر نیتوماس ورمِلن و راب سمِیمتامدرن  ی هينظر

. شهود ي( استفاده م2010آکر) نیتوماس ورمِلن و راب يستیمتامدرن اتياز نظر لویهنرمند اثرِ دل يتَن
 پهرداز هيه دو نظر نيه است. طبق نظهر ا « و فراتر نیبا، ب» یبه معنا سمیدر متامدرن« متا » شوندیپ
 نیبه  شناسهي ياز نظر هست سم،یو پسامدرن سمیرنهمراه با مد شناختياز نظر معرفت سمیمتامدرن»
(. واژه 2« )قهرار دارد  سهم یو پسامدرن سمیفراتر از مدرن يخيو از نظر تار سم،یو پسامدرن سمیمدرن
نوع نوسان  نياست. ا «ينوسان يِنینابیب»از  يحاک  «انیم اي نیب» یبا معنا سمیدر متامدرن« متا»
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 نینوسان ب»است که بر  «يکیالکتيد يانيجر»،  است فمعرو زین «چکدامیهردو ه ييايپو»که به
 نیهمزمهان به  »بهه طهور    انيه جر نيه (. ا10داللت دارد )آکهر و همکهاران   « متضاد یها گاهيجا
بهه « .شهود يشامل نمه  يياز آنها را به تنها کي چیه يدر نوسان است ول سمیو پسامدرن سمیمدرن
دو مفهومِ متقابل درنوسهان   نيا نبیبلکه در درن؛بهتر، نه کامالً مدرن است و نه کامالً پسام انبی

ارجهاع دارد. افالطهون،    زیه ن«  تیه نینابیب» يبر مفههوم افالطهون   «چکدامیهردو ه ييايپو»است. 
 یزگريه راه ييگهو  کند؛يم فیدو مفهوم متضاد توص انیکشسان م یریدرگ يرا نوع «تینینابیب»

(. منتقدان متامدرن، ورمِلهن  6رمِلن و آکر )و ردوجود ندا« متضاد تیدو موقع نيا نینوسان ب»بجز 
 :کننديم دیتأک «سمیبر متامدرن هاييادداشتي»  ی( ، در مقاله 2010و آکر)

مدرن و پسامدرن،  نیب سمیدر نوسان است. متامدرن سمیو پسامدرن سمیمدرن نیب سمیمتامدرن
رود.  يمه  شیو وضهو  و ابههام پهس و په     ،يختگیو گسه  يکپهارچگ ي ،يو چندگانگ يگانگي نیب

کنهد... بهه سهمت ههر قطهب کهه        يمتضاد نوسان م یقطب ها نیب يهمچون آونگ سمیمتامدرن
 یقطب ها يگانگيوحدت و  رايکشد ز يرا به سمت خود م نگشود قطب مخالف، آو يم کينزد

دهد که به موجب آن مقوله يرخ م چکدامیهردوه ييايپو ن،يباشد. بنابرا ينم ريمتضاد امکان پذ
 ( 7-5. )ورمِلن و آکر ستین يياز آن دو به تنها کي چیه ين است و هم پسامدرن ولهم مدر ای

دلهوز و   ههای هيه از نظر يکه ياسهاس   بر یدلوز و گاتار کِیزوماتير تفردي و واردرخت تيفرد
بهه دو بخهش    تيفلسفه گذاشته است، فرد   ی طهحیپا به يشناس ستي(  که از ز1987) یگاتار
 واردرخت کردي(. رو5شده است ) میساقه مانند تقس اي«  زومير» تِيو فرد« درختْ  مانند» تِيفرد
فهرد  تیه درون»اشهاره دارد و نشهانگر  « و روبه باالست یدرخت که عمود« تَنه» ظاهری شکل به

اشهاره دارد کهه بهه     اهیه گ يو افق يفرع هایو ساقه هاشهيبه ر زومي(. ر5است ) «سمیمدرن گرای
درخهت کهه رو بهه     ياصهل   ی شهري برخالف. هستند «زدنو جوانه رییدر حال تغ»صورت مداوم 

و فرصهت   کشهد يبه هر سو سَرک مه  زومير کند،يم ریجهتِ خاص س کيدر دل خاک در  نیزم
مدرن همچهون   ييفردگرا یها تیشخص گر،يد انیکند. به ب يرا تجربه م ديجد یجوانه زدن ها

 زوميپسامدرن همچون ر هایتیحال آنکه شخص دارند . دیخود تاک تيفرد یتنه درخت بر استوار
 .  گذارنديم شيو کثرت را به نما يو چندگانگ شوديم ریتکث دوانند،يم شهير زنند،يمدام جوانه م

 ی. بحث و بررس2

 هایتیشخص يژگيو نيباور هاوِل، از بارزتر به: هنرمند تَني در وارو درخت يستیمدرن تيفرد
(. 43را برشهمرد ) « و منحصهر بهه خهود بهودن     تيه اصالت ، فرد»ان تو يم يستیآثار مدرن ياصل
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خوانده «  يگروه اي ييتوده ا»پسامدرن که  هایتیدر تضادِ آشکار با شخص يستیمدرن «تِيفرد»
کثرت، چنهد   ،«يچندگانگ»پسامدرن،  یها تیبودن شخص اييشوند، قرار دارد. منظور از توده يم
خهودْ  » ی(. عالوه بر آن، کهاراکتر مهدرن فهرد   14: 2007 ث،توريبودن آنهاست )و رییو متغ یبعد
« قهرمانِ مهدرن » ييجامعه متفاوت است. گو یاست که اعمالش با انتظارات و قراردادها« مختار

 نهد، گزييکه خهود برمه    ایوهشیبه را شيخو يدارد تا زندگ ارِتامیاست که اخت یفرد  یبه مثابه 
خود باشد )هاول   یاست در تضاد با آداب و رسوم جامعه ممکن  هانشيگز نيا يکند. حت تيهدا

49-50.) 
 ي(. در آغهاز رمهانِ تَنه   1 ستیدر آثارش است )لِ «تيفرد ييبازنما» لویدل یاز دغدغه ها يکي

ثبوت، و اصهالت   ،يکپارچگي یمدرن با مؤلفه  ها ييها تیِهر کدام شخص  یهنرمند ، لورن و رِ
 ياز صفات ملک ييهوشمندانه ا ۀزن و مرد استفاد نيا فیتوص یراب لوی. دلگذارنديم شيرا به نما

 :کنديم
خهودش بهود و فنجهانِ خهودش.       یزد با روزنامه نشست. قهوه  يمرد که قهوه اش را هم م»  

 ( 9« )آن که گفته شده باشد،روزنامه مالِ زن  بود. يدر عملْ، ب يبودند ول کيروزنامه را با هم شر
 ( 11« ) مالِ مرد  بود، گزارش وضع هوا مالِ زن.نانِ تُستْ»         

 ( 14« )روزنامه مالِ زن بود، تلفن مالِ مرد.»   
 یزيوجهه تمها   نیکنند. چن يم دیتأک ،یزن و مرد، لورن و ر تيبر فرد يصفات ملک ن،يبنابرا

 ی. هنرمنهد کشهد يشده را در رمان به چالش م کیتفک یها تيهو يو هم پوشان يهر گونه تالق
(. پِرلهوف  در بهابِ   50)ههاول  « تنهاسهت  يقهرمان»است، همچون  «سمیآور رو  مدرن امیپ»ه ک
-شهده  «گانهه یبا خود ب»است که  يکه هنرمند بِسان قهرمان کندياشاره م سمیمدرن یها يژگيو

برجسته آثار  هایيژگياز و يکي «شتنيبا خو يگانگیب»کند که  يم ديیتأ زی( کِرمود ن158است. )
 يتجله   یلحظهه   ايه   «يدرکِ ناگههان »  یقدرت تجربهه   یت. هنرمند مدرن که دارامدرن اس
و از دسهت   ييتحمل درد و رنج، تنهها  ازمندین -کند يم ادياز آن  سيمزجُویهمانطور که ج-است

 ن،یفشرده و سنگ يبدن ناتيو انزوا و تمر يي(.  لورن با تحمل تنها4دادنِ رو  جاودانه خود است )
 لوی)دل  گرانيد یها-به تَن يسيمشقت بار دگرد  یماندن در تَن خود و لحظه  بودن و یلحظه 
 .  کنديم قاًدرکی( را عم92

 يو در تَنه  يهنرمنهد در جهوان   یمهرد  ۀهنرمنهد در رمهان چههر    «دیسکوت و تبع»به  نیاوست
 يتادگبه دام اف»و « انزوا و ظهور» یالگوها ،يستیکه در آن هنرمندان مدرن کنديهنرمند اشاره م
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بهه کلبهه    ،یتحمهل درد فقهدان همسهرش ر    ی(. لورن بهرا 137) گذارنديم شيرا به نما« و فرار
بهر   يقيدوست لهورن، تصهد   ا،يمار ي. تماس تلفنشوديم یو منزو بنددياشان رخت برم تادهدوراف
دور و  یزهها یکس و کارها و چ کينزد دي. تو بایبود دهیکاش خودت را کنار نکش»ادعاست:  نيا

. چقدر معرکه بود، خدا. امها  يبهش داشت يچه احساس دانمي. مستیکه خوب ن يي. تنهايباش برت
بهه يلورن با با مهرد غر  یگفتگو  ني(. افزون  بر ا38 لوی)دل« .يتو خودت کز کن خوایيتو که نم
 نيه ا»: دههد يلورن را نشهان مه   ييانزوا و تنها زین نامديتوتل  م یکه لورن در ادامه او را آقا ايي

و به  گشتيو چقدر کلمه تنها درست به زن برم رون،یآن ب يآب یای... خانه، دنايخانه. تنها کنار در
 نیدر عه  «ايه خانه. تنها کنهار در »(. عبارت 45 لوی)دل« داشت هیبر انزوا تک ايخانه و چقدر کلمه در

محصهور در   یدوده هااز مح یزيراه گر داد،يرا هم نشان م ييبا تمام وجود رها»بر انزوا،   دیتاک
 ييشهکوفا بهه   يو انزواطلبه  یدیه خود تبع ني(. همچون هنرمندان مدرن، ا45 لوی)دل« کتاب نفس

 یکهه برگشهت شهروع کهرد بهه نهرمش هها        یروز یلورن از فردا». شوديهنرش منجر م شتریب
را شهفاف   زیه همه چ یبدن ساز(. »36 لوی)دل «گرفتيرا از سر م اشيجسم یکارها دي. بايتنفس
با هر نفس  د،کشیيمرتاض نفس م کيمثل  ي...گاه کرديو فکر م دديي. زن به وضو  مکرديم
(. 53 لهو ی)دل«  برگشت. اول نفس، بعد نفس نفس، بعد بند آمهدن نفهس   يب گذرد،يعمر م قیعم
بهر بهدن هنرمنهد     ديشهد  ینهايدر زندان تن گرفتار شده، با تحمل تمر کنديکه احساس م يلورن

 گهر، ي(. بهه عبهارتِ د  92 لهو ی)دل« از تَن خودش البتهه  -از بند تن رها شود کنديم يسع»خودش 
هنهر را   ييايپو»تا  کشديم ريرا به تصو« غم یپرواز از هزارتو» کیدراماتمدرن صحنه  سندهينو

انهزوا و   هایتيدر رمانش محدود لوی(. در واقع، دل137 نی)اوست نديافریب« مر   ی هياز درون ما
 ييدوگانه هنرمندان را آشکار سازد: اِنزوا و جهدا   ی فهیوظ کنديو تالش م دهدينشان مرا  دیتبع

همراه بها ههم در    ينیو همنش ييدوگانه جدا میمفاه ييدر متنِ جامعه بودن. گو نیع راز جامعه د
يمه  خود هنرمنداز تَن  يو انزوا به مکاشفه و درک یدی. لورن در خود تبعکنديم دایهنرمند نمود پ

را بهر   يصحنه آن آگاه یهنرمندانه خود بر رو یاز بند آن رها شود. او در اجراها تواندیکه م رسد
کهه   کنهد يلورن اذعان م ی. چپمن به عنوان خبرنگار و تماشاگر اجراهادهديانتقال م مخاطبانش

. شهود يمه  کيبه ما نزد شودمي شروع انزوا غرابت با آنچه. هستند شما و من مورد در هاصحنه»
دوگانه هنرمنهد موفهق عمهل     فهی(. لورن هنرمند در انجام وظ96 لوی)دل« است تيبحث بر سر هو
 کرده است. 
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« هنرمنهد  یمقام قهرمهانْ بهرا  »قائل شدن  دهديقرار م سمیمدرن   یرا در  لویآنچه  آثار دل 
اسهتفان   ننهده کيهنرمنهد تهداع    یهنرمند لورن هارتکه  ي(. قهرمان رمان تَن103است. )النتِرسا 
کهه در   سيجو مزی( اثر ج1916) يرمان چهره مرد هنرمند در جوان ايياسطوره تیددالوس شخص

راه  چیکهه هه   ييبهود کهه هزارتهو     ایبرجسهته  هنرمند ددالوس. استنوشته شده سمیدرنسبک م
 یریاسهاط  يتیشخص  نوتور،یدر کِرت ساخت تا م نوسیپادشاه م ینداشت را برا رونیبه ب یزيگر
در نوتهور، یم يکند. اما پادشاه با کشته شدن ناگههان  يا سرگاو و بدن انسان را در آن هزارتو زندانب

از سرنوشهت   زيه گر» یکرد. حال آنکه پدر و پسر برا يرا زندان کاروسيو پسرش ا لوسددا عوض
مک از پر و موم ساختند. با ک ييبال ها اری( با پشتکار و مشقت بس671 نژاددی)وح «شيمحتوم خو

هزارتهو   ي، تَن و بدنش بسهان زنهدان   زیالرن ن ی.  براختنديبال و پرها پرواز کردند و از هزارتو گر
 یگهر يو زندان تَن از خود به د دیاز ق ييرها یاز بند تَن رها شود. برا کرديبود که تالش م دمانن

 ادآوريتامدرن را پسامدرن و م يمبان بیآنها به ترت انیو نوسان م یوجود ي. چندگانگشديمبدل م
 . شوديم

مدرن، فردگرا، بها   یاهتیرمان، لورن همچون شخص یطبق آنچه تاکنون گفته شد، در ابتدا
که هنوز  يتیدرخت. شخص یبه سانِ تنه  کپارچهي و استوار قامت، راست. ستا کپارچهياصالت و 

رانده شهده، لحظهه    نشده است. لورن همچون هنرمندان مدرن به انزوا يگرفتار کثرت و چندگانگ
 شيکه درتالش هست با هنر خو شوديهنرمند مبدل م يو به قهرمان کنديتجربه م را يتجل  ی

 از زندان تَن رها شود. 
 سهم یپسامدرن: پسهامدرن   یچندگانهه   یبه سوژه هها   يسي: دگردکیزوماتيشدنِ ر یگريد  
 تی(. شخصه 26، بهارِت   132 )ساروپ شکنديرا در هم م يگانگيو  ييادگرای، بن«اصالت»مفهوم 
که موجب از دسهت دادن   گذراننديرا از پس م ييهنرمند روند طاقت فرسا يرمان  تَن ياصل یها
 مجهزا و کهامالً   ييهها -تی. در آغهاز، آنهها شخصه   شوديو اصالتِ منحصر به فرد آن ها م تيفرد
با بهره بردن از  لویدا دل. ابترییدرخت استوار، ثابت و بدون تغ  یشده داشتند. همچون تَنه  کیتفک

. اما گذارديم شيها را به نما-آن داريپا تيهو  ی کنندهکیبا ظرافت تمام مرز تفک يصفاتِ ملک
 ی رِیِفهرد  تِيه موجود گهر، يد انبیه رفهت. بهه   نیاز به  اشيهمسر لورن، با خودکشه  ،یر تِيفرد

تمرکز کرد تها بتوانهد    يبدن اتنيداد. لورنِ هنرمند بر تمر تيرا به عدمِ فرد شيخو یداوطلبانه جا
 . ديایشوهرش کنار ب يبا غم و اندوه مر  ناگهان یقدر



 861                                              کيزوماتیو ر یدرخت یتهای: فردلوياثر دان دل هنرمند یمتامدرن در رمان تَن یتهايشخص

 

 

 

 نيه بهر ا  يقياست. اعترافِ لورن تصد شيخو تيدر طول رمان شاهد روند افول فرد زین لورن
 تيه اصهالت و هو  لیه امر نشهانگر تحل  ني(. ا102« )من لورن هستم. اما کمتر و کمتر»ادعاست: 
 یزکهار یخود را در روند تم تیخود و من نيکه چطور لورن بطور نماد کنديم فیتوص لویاوست. دل
را رو بهه   یاسهپر  یِکننده. بعد فشهار  يضدعفون یکرد ، با اسپر زیحمام را تم»: کنديحمام حل م
در تالش است ثباتِ  ييبدنش گو یپاک کننده رو  یکردن ماده  ی(. با اسپر70« )سرش گرفت

 ببرد. نیرا از ب و اصالت خود تيفرد ت،يهو
برداشهتن   یبود برا اتیح دِیدر ق يکه شوهرش وقت ييصبحانه، لورن با ناله ها  یصحنه  در
 :  کنديم یهمزاد پندار نیچن نيداد، ا يسَرم خچالياز داخل  یزیچ

يسهر مه   اييبرساند ناله خچاليو َته  نيیخم شود و دستش را به پا شديبار زن مجبور م هر
و نرم تهر از آن بهود کهه     ی. زن تَرکه اشدينوحه م هیبار چون شب نه هر  . اما راستشداد
از ناله او نالهه   ،یهمدرد یاز رو کرد،يم دیتقل  یعضالت را حس کند و فقط از ر يدگیکش
 (11 لویدارد. )دلکه انگار خودش هم درد  قیپشت سرهم و عم یوراما ط کرديم

بهه   ليتبهد  ریاز س يامر حاک ني. اکنديم دیعمد تقل یشوهرش را از رو هایزن ناله ن،يبنابرا
که  داديجا م يقدم به قدم خودش را در تَن»: سدنوييدر مورد لورن م لویشدنِ لورن است. دل یر

 وردشدن است. لوکِلر در م یگريخود و د تي(. زن در روند افول از هو106. )«شديداشت تَن او م
 :سدينو يم نچنینيهنرمند دارد ، ا ين در تَندر مورد رما  لویکه با دل یمصاحبه ا
مختلهف داسهتان بهه      یاجزا خواستيباشد. او م دياست که با یهمان طور قاًیکتاب دق نيا

مرتبط باشند. پس برآن شد کهه از   گريکديتکرارشونده به یو الگوها يانتزاع   یکمک ساختارها
ها تابعِ شکل و ساختار  تیشخص یدفر هایيژگيموجب آن، وها بکاهد. که به  تیشخص تِيفرد

 (27رمان شدند. )
آن  تيه فرد يافراد به علت فروپاش تیاهم زانیم يجيرفتن تدر نیبر از ب سیتیو ک سیکُنتول
 نيه (. ا222) دههد يرا از دست م« خود یِوجود تیکل»رمان  ني: لورن در طول اکننديم دیها تاک

 . شوديها مشاهده مآن  تيدر افول فرد هاتیشخص یوجود تینزول اهم
 شوديبه ذهن متبادر م «يکثرت و چندگانگ» د،آييم انیبه م «سمیپسامدرن»سخن از  هرگاه
پهردازان   هيه نظر یکهه دلهوز و گاتهار    ورزنديم دیمهم تأک ني( بر ا1997(. بِست و کِلنر )69)کانر 
اشهکال   جهاد يبه ا دست زده اند که يپسامدرن هایييهستند. آن دو به ماجراجو يپسامدرن تيفرد
وحدت و »مواضع پسامدرن که به افول  يمنجر شد. آنها به بررس تياز تفکر، نوشتار و فرد ينينو
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 يو از مبهان  پردازنهد يمه  شهود يمنجر م «سمیمدرن يو مبان تيفرد ت،يسلسه مراتب، هو ،يگانگي
 يشهگ ياند ييفضها » گهر، يد انبی. بهکننديم لیتجل« و تفاوت يکثرت، چندگانگ»چون  یمتضاد
 ايه پسامدرن، َنفْس  ي(. در مبان129و آذرافراز  يبر پسامدرن حاکم است )دشت متناقصو « دوگانه

 يکه ي(. 101است )برسلر  «رییمدام درحال تغ»بلکه  ست،نی وارو درخت ستايثابت، ا اييخود مقوله
پسامدرن اسهت.   يچندگانگ یمدرن بسو تيهنرمند، گذار از فرد ياز نکات قابل توجه در رمان تَن

 رییه در حالِ تغ شهیبه نظرش هم ديد-يکه زن م ييزهایچ»: سدنوييم نیمورد لورن چن در لویدل
 (. 35« )هم باشد و چه و چه یگريد زیکه چ زیچ کيبود، فرورفته در مَسخ و 

فصل شهش و هفهت    نیب« تَن هنرمند مُحتضر: کند، کشدار و دردناک» با عنوان يفصل لویدل
چَپمَن  با لورن اسهت   اليمار ياختصاص  ی مصاحبهبخش مربوط به ناي. استر دادهرمان قرا نيا

يدر رمان نشان مه  نیصحنه و همچن یخود بر رو یو مَسخ لورن را در طول اجرا يسيکه دگرد
 دانهم يو نم امدهيمن دو اجرا از سه اجرا را د»: کنديلب زمزمه م ريمصاحبه ز يط در. چَپمَن دهد

 کنهد يمه  قتصدي گرمصاحبه ن،ي(. بنابرا93 لوی)دل «کنديرا عوض م شير تَن و صداهارتِکه چطو
 مثهال،  عنهوان .  بهه استدادهيرا در طول اجرا انجام م يکیزوماتير هایيسيدگرد نیکه لورن چن

يکه سر جا خشهکم مه   کنديم یکار»: کندياشاره م نیچن نيشدن او ا یگريد نآخري به چَپمَن
يمه  یبرهنه، ترسناک ... تا حدود یمرد یِاو، صدا ی. صداشوديم ليتبد یگريد یِ. به صدازند
 ني(. بنابرا96 لوی)دل «شينما یمردانه دارد، مثل تو يجنس یباور داشته باشم که او اندام ها توانم
 یلهورن در رو  یدر بهدن و صهدا   يبهاورنکردن  يِجسهم  راتییه تغ نیکه چن کندياعتراف م نچَپمَ

 :افتديصحنه اتفاق م
-يو پرقوت ارائه مه  زیرا چنان اسرارآم يتَنِ هارتِکه است. بارها زنانگ ش،يقوت نما  ی نقطه

در جلهد   رفهت ي. آن روزهها مه  ردگیه يرا در بهر مه   یاديز ناميب هایکند که هر دوجنس و حالت
از  زتریو خهاطرانگ  خهورد يساله که ماست مه  ستیزن صدوب کي ن،یخمس دِینوجوانان، واعظان ع

 (.96 لویاست. )دل تيحامله... بحث بر سَرِ هو دمر کي همه
صهحنه   یخهود بهر رو   یهنر یو در طول اجرا کنديبسنده نم تيهو رییبه جهش و تغ لورن
بهه   يبهاردار و از مهرد جهوان    یزنانه بهه مهرد   تی. او از جنسنوردديرا در م يتیجنس یبارها مرزها

فراتهر   يو سهن  يتیشناخته شده جنس یز مرزها. او اکنديکرده و قالب عوض م يسيدگرد يرزنیپ
 .روديم
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 يمه  ياست کهه سهع   یهارتِکه هنرمند»: کنديم فیدر رمانش توص نیچن نيلورن را ا لویدل 
 نيه (. ا92« )شهدن اسهت   یگهر يدر حال د شهیاز تَنِ خودش البته... هم -کند از بندِ تَن رها شود

 یادآوريورملن و آکر را  سمیمتادرن هیانیر بموجود د« شدن تا ابد یگريد» نديبودن، فرا يشگیهم
 ييهها  تيه بهه هو  لهو دلی رمهان  هنرمنهد  زن وارِو درخت ستايا ،یفرد تِيهو ن،ي(. بنابرا7) کنديم

 .شوديمبدل م کیزوماتيپسامدرن، چندگانه و ر
است  «سمیمتامدرن» يِمبان نترياز مهم يکي  «ينیهمنش»: متامدرن تي: فردنینابینوسانِ ب  
  یکهه درسهت در نقطهه     یگهر ينظر د ايبه طور همزمان با مفهوم  ینظر ايمفهوم »که  يزمانو 

  ی هي(. در رمان چند ال2015)آمبرسون،  دهديرخ م «ردیقرار بگ تیموقع کيمقابل آن باشد، در 
توفهق   یبهرا  يچالشه  چی. هکننديم ييمتقابلِ مدرن و پسامدرن خودنما هایيژگيهنرمند، و يتَن
 است. تیدو قطب حائز اهم نيا نی. تنها نوسان بستین یگريد بر يکي

شهدن   یگريد شنماي منظورمدرن و پسامدرن به يژگيهر دو و یِفايبطور همزمان به ا لورن
 یتهو  یماجراهها  يبعضه  یخودش را بگذارد، خودش را بگهذارد تهو   خواستیدلش م»: پردازديم

کنهد و بعهد    يکهار را مه   نيه بعد متوجه شد دارد ا کار را کرد و ني. ايالبافیخ گريروزنامه، شکلِ د
و بعهد دوبهاره    کهرد يمه  یگهر يد یماجرا ايکار را با همان ماجرا  نيقه بعد دوباره ایچند دق يگاه

 (.  15لوی)دل «شديمتوجه م
نهام دارد ،   یآن چه متعلقات لورن و و آنچه  متعلقات رِ یشده برا کیتفک یرغم مرزها يعل

نان تُسهت مهالِ   »آمده است:  نیچن نيا لویادعا از زبان دل نيا قيکند. تصدش يلورن آن مرز را م
 بورها ع ييدارا تی(. زن همانطور که از مرز مالک21« )نصفش را خورده بود باًيمرد بود اما زن تقر
 . شکنديم زیرا ن يتيو هو يکيزیمرز تَن ف نيکرده، به صورت نماد

ههر کهدام بهه     تيه فرد ييشناسها  گريکه د «زندآمیيدر م»رمان چنان  باهم  یها تیشخص
يشهدن  فهرو مه    یگهر يو د «تيریغ»لورن در  تي(. فرد101)باکر  «ستین ريامکان پذ» ييتنها
اسهت:   تیحائز اهم سدينو يباره م نيدر رمانش در ا لوی(. آنچه دل234 سیتیو ک سی)کُنتول ديزري
دانسهت،   يرده بهود. درسهت نمه   فرق ک دفهمیيکه خودش نم ييکجورهاي شاحساس زن از تَنَ»
 (. 33« )الغرتر، مهم نبود گر،يد کجوريبود و ناآشنا،  گانهیب يکم

اسهت   يفی. توتل مرد نحشوديادغام م زیتوتل ن یلورن با آقا ،یرِ تیبرادغام با شخص عالوه
مرد حالت »: شودمي ظاهر کلبه در ناگهان استکه لورن به سو  شوهرش نشسته يکه در دوران

(. توتهل  41 لوی)دل« اوست ابندهيو زن فکر کرد که  -شده دایگم شده و پ-داشت يسرراه اييبچه
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پهرداز   هيه نظر نيه . اکنهد ي( را بهه ذههن متبهادر مه    1988)  ارديژان بودر  یِساز هیشب  ی هينظر
(. 167« )شهوند -يمه  تیه واقع نيگزيجها  تیواقع هیشب هاینشانه»باور است که  نيپسامدرن بر ا

آنهها   ههای از حهرف  قیه دق یدتقلی تنها. نهکنديم دیرا تقل یلورن و رِ انیم یگفتگوها ناًیتوتل ع
 هیهنگام حرف زدنشان شهب  یهمراه با ادا و اَطوارها ناًیرا ع شانيهمچون ضبط صوت، بلکه صدا

 :کنديم یساز
 «؟رویيم یکجا دار»گفت:  مرد
 «شهر بزنم. یتو یسر کي»گفت:  مرد
 يکمه  کيه بخرم.  يچ دانمي. مخرميمن م ميی. اگر بخوامخواهیيکه نم یزیچ» گفت:  مرد

 «.ریجرم گ ه؟یاسمش چ م،خواهیيم زیچ
   «؟يچ»گفت:  مرد
 مخواهیي. االن که نمنهی. آژاکس. همرمگیيرفتم م ي. وقتمياالن که الزمش ندار نیهم اما»
 «.میپاک کن یزیچ

 زهایچ نين گوش داد و خودِ زن بود... اچون صدا مال او ]مرد[ نبود. ز دیرا فهم زیهمه چ زن
 (.77 لویرا زن گفته بود. )دل

اتفاق افتاده بود که در صفحه هفتاد  یلورن و رِ نیو پنج رمان ب ستیگفتگو در صفحه ب نيا 
 . شوديم ييتوتل است، بازنما یو هفت اثر از زبان مرد که منظور آقا

از دسهت   يآبه  وانیه ل ي. وقتدهدينشان م لورن را یکالم و صدا یساز هیشب زین یبعد مثال
(. توتهل  83-82 لهو ی)دل «کنميم زشیبهش دست نزن... بعداً تم»افتاد، لورن گفت:  نیبه زم یرِ
 رونيه (. از ا87 لوی)دل «کنميم زشیبهش دست نزن... بعداً تم»: کنديلورن تکرار م یبا صدا ناًیع
 است.   ياز شباهت تصنع ینمود وتلت

 نيه ا تهواني يکه م دانمي. ميمن بکن یکار را برا نيا خواهمياو حرف بزن. م گفت: مثل زن
... يهي بگو، انگار کهه او  رسهمی اتبه ذهن يمن. مثل او حرف بزن.... هر چ. به خاطر يکار را بکن

لو ی. )دلکنميرا بشوم. ازت خواهش م شيبشو. بگذار صدا یرِاو حرف بزن.  یمثل او بگو. با صدا
63) 
رفتهه   نیاز به  کردنهد، يم ستيکه در آن ز ياز جسم يآگاه اي یگريخود و د نیمرز ب ييگو 

 سهت نی لهورن  نفهع بهه  تیشخص لیتحل نياست و ا ايياز هر نوع عاطفه یتوتل عار یاست . آقا
او را  تيه کهه فرد -خهود   يتیشخص هایهيجدا کردن  ال ی(، اما زن برا234 سیتیو ک سی)کنتول
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از  يبیتوتل خود ترک یآقا گر،يد يي. از سوبازدياو رنگ م تيهو تينها . درجنگديم -ساخته اند
و  سی)کنتول برديم نیدر مقابل هم را از ب« زن و مرد يتیجنس يدوگانگ»است. توتل  یلورن و رِ

. کنديم یادآوريرا  یگذشته لورن و رِ تيو فرد تي، هو يتیجنس ي(.  مفهوم ِدوگانگ231 سیتیک
ادغام  يکپارچگياز وحدت و  یدجدي نوعها به  تیجنس نیمرسوم ب هاییبند میتقسانحالل  نيا

 .کنديشده داللت م
 يپرده  است، ف انیندارد. همچون م يانينقطه آغاز و پا چیه زومير» ینظر دلوز و گاتار طبق
دارد، درست مانند  يانیو م کیزوماتير يتیتوتل شخص یسو آقا کي(. از 27) «گريموارد د نیما ب
 دهپهر  انیه فقهط م  ييندارند، گو يانيآغاز و پا  یتوتل و رمان نقطه  یهنرمند. آقا يودِ رمان تَنخ
است که ههم   نيتوتل ا تیخواندن شخص اييپرده انی. علت مگريد ييصحنه ها نیهستند ب ييا
 تيه . فردکنهد يمه  ينيرا بهازآفر  یرِ تيه و هم هو دهديلورن را از خود بروز م یفرد هایيژگيو

 يآن دو در توتهل بهه صهورت اشهتراک     بیترک يياست اما گو دهیبه افول رس ینه لورن و رِجداگا
 ايهي پرده انیبه م سیتیو ک سیکنتول  یو اشاره  یدلوز و گاتار زومِياست. اصطال ِ ر هحلول کرد
. توتهل  کنهد يمه  يورملن و آکر را تداع  «تِینینابیب»  ی هي(، نظر233توتل) یآقا تیبودن شخص

کهدام   چیکهه هه   يتیدو شخص نیب آونگي همچون. است شد و آمدشدن در ین شدن و رِلور نیب
 تيه امها در نها  شهود يمه  دهیدر نوسان است.  به سمت دو قطب متضاد کش ست،یاو ن يخود واقع
همچهون   زیتوتل ن یگرفت که آقا جهینت توانياز آن دو قطب تعلق ندارد. م  چکدامیکامالً به ه
 نیتوتهل را چنه   یآقها  لو،یدارد. دل يمتقابل هایصهیتامدرن است که خصم يتیشخص یلورن دارا
جاسهت و   نيکه در آن، ا کنديرا تجربه م تیاز واقع یگرين مرد نوع ديا ديشا»: کنديم فیتوص

 ت،يه بهدون هو  ده،یدر ههم پاشه   رود،يم یگريبه د يکيآن جا، هم قبل و هم بعد، و با مَرارت از 
 ييهها  تیروان و در نوسهان انهد. آن دو شخصه    ال،یتوتلْ سه  یورن و آقال ن،ي(. بنابرا59« )زبان

 متامدرن دارند.
 یریگ جهی. نت3

 نِیمربهوط بهه زن و مهرد،  به     يملکه  یهنرمند با اشاره به صفت هها  يدر آغاز رمانِ تَن لویدل
 سهتا، يمهدرن، ا  ييها تی. در آغاز، شخصدیکش اييها حائل و مرز مشخص شده تیشخص تيفرد
 ياصهل  یهها  تیشخصه  تِيه گذاشت. اما در روند داستان فرد شنماي به را مانندت و درختبااصال

 یهها  تيه هو رفتنيو پهذ  يسه يزن شهروع بهه دگرد   ،یرِ يشدند. با خودکش لافو  ی هيدست ما
 یموجهود در اجهرا   یهها  تیتوتهل، شخصه   ی، آقا یکرد و به رِ کیزوماتيپسامدرن، چندگانه و ر
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 يسه يدگرد یگهر يگشت و بهه د  گانهیه ها  مبدل شد. لورن با خود بخود و داستان روزنام شينما
دو قطهبِ   نیب يو پسامدرن نوسان نمود. همچون آونگ درنم تِيفرد نیکرد. او به طورهمزمان ب

 .دیکش رتصويمتامدرن را به ينینابیشد و ب دهیشدن کش یگريد ايبا خودْ ماندن 
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