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 ،ها به بازيابي ابعاد اجتماعي، روانـي  اين عرصهاز زدايي در هريك  چگونه از طريق مركزيت و
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  و بيان مسئله مقدمه .1
اي هستند كه درطي قرون و درپي تطـور   تنيده مفاهيم درهم و سوژه ،هويت ذهنيت، آگاهي،

مكاتب  ها و اند و انديشه دگرگوني در مفهوم و مبناي فلسفي خود شده خوش دستتاريخي 
آگـاهي انسـان    سـوژه و  ةبـار ي در دهاي متضاد وتاز رويكر تاخت ةفلسفي و اجتماعي عرص

  اند. دهي به آن مكتب بوده ترين بناي شكل مهم ةمثاب  به
) يـت (ذهن سـوژگي  به گرايش و(ذهن)  سوژه ارزش شامل تنهانه اي مدرن قاره ةفلسف 

 بنابراين .كند يم ياد يادينبن يآگاه منزلةبه ذهني گاهيآبلكه از ذهن و خود ،است اصيل
 گيـرد  قـرار  موردبحـث  و شـود شناخته  يتذهن ةفلسف ةمثاببه بايد مدرن اي قاره ةفلسف

)Morina: 2007:147(.  

بر دين و اسطوره بـود، بـه    هاي شناختي مبتني ارچوبهكه در آن چ ،از عصر كالسيك با گذار
گيرد  مي محوريت شناخت قرار ناگاه انسان در به گري، روشن اوج آن جنبش و در مدرن عصر

مشترك واحـد بـه ذهـن بشـري فروكاسـته       اي به يك مخرج اسطورههاي  شمار كثير چهره« و
مقامي قـرار   نخستين فيلسوفان مدرن سوژه را در ).34: 1384 و هوركهايمر (آدورنو» شوند مي

از  شپـي  ،هـايش  دادن تجربـه  تعمـيم  و ،شـناختن  اش در انديشـيدن،  توانايي ةواسط دادند كه به
 ).216 :1376(احمـدي   گيـرد  مـي  قـرار » خـود هاي وجودي و تـاريخي   موقعيت«شناخت از 

گيـري   بـه شـكل   دهـد،  كه شناخت را مقدم بر وجود قرار مـي  كشيدن اين تصوير پرسش به
هـا   آن گـري انجاميـد كـه در    رويكردهاي پسامدرن و پساروشن رويكردهاي جديدي مانند

زمـاني و   يهـا دهد و نقش موقعيترا از دست مي» خود«تدريج سوژه نقش عامليت تام    به
هاي پساساختارگرايي و  رويكردهايي چون نظريه شود.اش برجسته مي گيري شكل مكاني در
معطوف بـه نقـد    عمدتاً مدرن شكل گرفت، ةو گفتماني كه در نقد سوژ ،انتقادي پسامدرن،

گـري غـرب از    رسـالت سـنت روشـن    مدرن است. ةدستي و خودبنيادي سوژ وجه يك  دو
هـاي آهنـي و    پارچـه و هويـت   چون دلـوز ايجـاد ذهنيـت يـك     ديدگاه پساساختارگراياني

مـدرن همـواره محـل مناقشـات      ةتوان گفـت مفهـوم سـوژ    مي ،بنابراين شمول است. جهان
  بسياري از مكاتب فلسفي و اجتماعي بوده است. 

مفهـوم سـوژه    زيـرا اساسـاً   ،اولين متفكر مدرن موردبررسي دكارت است ،در اين مقاله
 ةارت شكل گرفت. مفهوم كوگيتـوي دكـارتي مبنـاي فلسـفي و عصـار     كوگيتوي دك ةبرپاي

دهـد و اهميـت    فلسفي تفكر مدرن است كه خود را در مركزيت شناخت هستي قـرار مـي  
گردد كه رويكردهـاي پسـين در نقـد آن شـكل      به اين مسئله بازمي پرداخت به آن نيز دقيقاً
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و  ،پـي او اسـپينوزا، مـالبرانش   و دركه متفكراني چـون دكـارت    اي فكري  فضاي گيرند. مي
شـده  يادبه داليل  فراهم آورده بودند، و چنان فيلسوفان دكارتي نام گرفتند نيتس كه هم اليب

كانـت از آن   گيري تفكر انتقادي كانـت منجـر شـد.    درنهايت به شكلكنيم،  ميكيد أتبر آن 
شدن  و خارج ،آزادي ،گري روشن ةجهت برجسته است كه كاربرد مستقل خرد خود را الزم

داند كه انسان خود آن را آفريده است و در سير تحول سـوژه نيـز درواقـع     اي مي از نابالغي
 .تدوين مباني شناخت استبراي كوششي  منزلة به ،كانت انتقادي ةفلسف ةشك دكارتي مقدم

 ناپذيري آگاهي تاريخي و در نقد كانت تفكيك ةپس از كانت هم هگل در نقد دكارت مسئل
بعـدتر بـا    ،زمـان نظريـات دكـارت    و ستايش هـم  در نقد كند. و پديدار را مطرح مي پديده

اي درجهت اصـالح طـرح دكـارتي گـام     گونه شويم كه به پديدارشناسي هوسرل مواجه مي
و مـدل  زنـيم   مـي  گريـزي  سوژه بارةبه نظريات جديد در ،پس از رويكرد كانت دارد. برمي

اهميـت اصـلي پرداخـت بـه يكـي از       .كنـيم  ارائه ميرا  ،كريستوانظرية يعني  ،نظري جديد
ن است كه اين متفكر بـا  اي سوژهگذر تحول مفهوم  در ره ،يعني كريستوا ،ترين متفكران مهم

رواني به ما دركي و  ،اجتماعي ،خود و ديگري در تمامي ابعاد انسان يعني زباني ةطرح مسئل
توجه بـه واقعيـت اجتمـاعي     دهد. مياي چندپاره در بستر واقعيات اجتماعي  جامع از سوژه

 ةسـوژ  شـود،  مدرن كه با دكارت آغـاز مـي   ةچيزي است كه در رويكردهاي مرتبط با سوژ
اي  سـويه  عمـدتاً  پسـامدرن  ةو سـوژ  ،پديدارشناختي كه در بحث كانت بدان پرداخته شـد 

 د.كن ميابعاد رواني و اجتماعي آن بررسي  ةكه كريستوا سوژه را در هم درحالي، فلسفي دارد
هويت در ايران  ةمسئل موضوع تر درهايي جامع گشاي تحليل تواند راه توجه به اين نظريه مي

 تكـه بـه مفهـوم    اي كه كسـاني ماننـد شـايگان بـا تعـابيري چـون هويـت چهـل         مسئله باشد.
 .كننـد  از آن يـاد مـي  باوجود منابع هـويتي چندگانـه   آميختگي سطوح مختلف آگاهي  درهم
عزيمت تحليل هويت است، اين مقاله سير تحول سوژه را مبنا  ةتحليل سوژه نقطجاكه  ازآن

اي  و در اين سير تحول، هدف مـا بررسـي چگـونگي تحـول سـوژه از سـوژه       دهد قرار مي
هـاي   خودبنياد است كـه در نظريـه  ناو  ،چندپاره اي چندتكه، پارچه و خودبنياد به سوژه يك
  رسد. م به اوج خود ميسمدرني اپس

زدايي از سوژه  ترين پرسش اين پژوهش را چنين برشمرد: مركزيت توان مهم مي ،ابراينبن
توانـد ابعـاد    رويكرد كريستوايي، چگونه مي نمادين در اي از امر نشانه در قالب سرپيچي امر

(در ذيـل ايـن پرسـش كلـي      هاي هويتي و اجتماعي را تبيين كنـد؟  شناختي گفتمان پويايي
  گيرند):قرار ميتر  هايي جزئي پرسش
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نحـوي    فيلسوفان مـدرن، سـوژه بـه چـه    جايگاه  در ،از منظر دكارت و سپس كانت ـ
هـاي   دست و خودبنيـاد چگونـه از انديشـه    يك ةشود و مفهوم سوژبندي مي صورت

  شود؟ها تفسير مي آن
چندپاره در  ةو تبيين كريستوا از سوژ يستچندپاره چ ةهاي نظري گذار به سوژ زمينه ـ

  هايي و با چه منطقي ارائه شده است؟ چه حوزه
  
  و كانتي دكارتي ة. سوژ2
معـروف   ةغربي مسلط بوده است و گزار ةشناختي بر انديش از قرن هفدهم خودآييني روش«

طبيعت چيزها  بارةها در گفتمان تر بيشآغازين  ةنقط، “انديشم پس هستم من مي” رنه دكارت
تحليـل آگـاهي    اصالت فرد و«از زمان دكارت به بعد بود كه  ).Ziman 2006: 26( »بوده است

و  او دسـتوركار فالسـفه   .)51 :1384ن ر(اسـترات » به مسائل بنيادين فلسفه مبـدل شـد   انسان
حالت  هر در ،نديدپسند چه نمي ،چه او را مي پسنديدند متكلمان بعد از خود را تعريف كرد.

دكـارت   ).109 :1389داشـت (بـركن    دكارتيسـم شان رنگ و جالي  بندي مسائل و صورت
شـناختي بـراي رسـيدن بـه يقينـي       هستيخود را شك در تمامي امور و مباني  ةفلسف مبناي

دكارت اصالت عقل درمقابل اصـالت تجربـه    ةدر فلسف دهد. عاري از هرگونه شك قرار مي
همـان معنـايي    و درنهايت به ،درمقابل اصالت وحي مباني فطري شناخت، معناي دفاع از به
كـار   بـه  ،المعـارف ةدايـر يعنـي نويسـندگان    ،كه نسل بعد از دكارت در فرانسهرود  كار مي به
و  ،آزادي ،تواند براي انسان ترقي تنهايي و بدون نياز به عامل ديگري مي بردند كه عقل به مي

 بـارة و شـك در  ،معطـوف بـه معرفـت حسـي     ،شـك دكـارتي دسـتوري    برابري بيافرينـد. 
دكـارت بـه    ةانديشـ  مركز ثقل ،ورزي ين شكدرپي ا .)8: 1376(صانعي  محسوسات است

معنا حاصل تضاد  شناختي رويكرد زبانطوركه در  گردد. همان و غناي آن بازمي» من« مفهوم
ـ  كـردن  نام نـاتواني در شـك   بهامري  ةواسط دكارت معناي من را به سازي است، و غيريت ا ب

اسـت كـه دكـارت تمـامي      واجد شـعور و اداركـي  » من« اين كند. متمايز مي چيزهاي ديگر
  سنجد.تجربيات نفساني و غير آن را با آن مي
تجربه  داند.و مقدم بر تجربه مي» من«خورده با مفهوم  دكارت ذهن را امري پيشيني گره

ذهن است كه قادر به تبيين  فقطهاي ذهن باشد و  تواند شاهدي بر صحت استداللمي فقط
كوگيتـوي خـود بـه     ةكه دكارت در قضـي  زمانيجاست كه  ولي نكته آن، ي جهان استمنطق

را كه بـه اثبـات هسـتي آن    » من« هستي فقطكند،  استناد مي ناپذيرامري ترديد منزلة به »من«
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جسـم در   داند كه فارغ از جسم اسـت.  اي مي»من انديشنده« پردازد، پيش از چيستي آن مي
 كه صـفت  اين دليل به ،يابي شود بخشي از من شناسايي و هويت منزلة كه به جا پيش از آن اين

شـود.   گرفتـه نمـي   نظـر  در پذير اسـت  بخشي از مني كه اثبات منزلة به ،ندارد» انديشندگي«
 ،حـواس  در ديدگاه دكارت قلمرو واقعي معرفت به امور نه« گرايان برخالف تجربه ،بنابراين

مادي را   ماهيت جهان توانيم درك كنيم كه امتداد ما مي مثالً فاهمه است. ةكه ذهن و قو[بل]
دليل اين معرفت به امتداد بر مفاهيم فطـري و نـه    دهد و ازطرفي از نظر دكارت تشكيل مي

  .)52: 1389 (بركن» هيچ امر محسوسي استوار است
 نشـاندن  ةزاد خطـا  اساسـاً  كـه  سـت ا ايـن  عقـل  اصالت تعهد دكارت به يكي از داليل

در قالـب ادراكـات    فقـط يقـين   ،ابراينبن. است و روشن واضح مفاهيم جاي به محسوسات
كه به شـناخت حقيقـي توسـط ادراك    را اي  دكارت سوژه و ازطرفي شود ذهني حاصل مي

. دهـد  مـي  نسـبت  نقـص  بي و دست يكيابد به كوگيتويي  دست مي موضوح و تمايز مفاهي
ناپذير ذهن درمقابل ماهيت  خود سوژه را با ماهيت بسيط و تقسيم مالتأت ةرسالدكارت در 

و اراده، ادراك و تصـور   چون هميك از حاالت ذهن  هيچ«كند.  پذير ذهن تعريف مي تقسيم
 درك كنـد،  اراده مـي  چون همواره يك ذهن واحـد  ،توان اجزاي ذهن ناميد امثال آن را نمي

پـارچگي و   اساس انتسـاب يـك   ،بنابراين ).57 :1384ن ر(استرات» شود كند و متصور مي مي
ش درمقابـل بـدن   ا ناپـذيري  بودن ذهـن و تقسـيم   دكارتي به همين بسيط ةدستي به سوژ يك
تجزيـه   خوش دستكند و  پارچگي خود را حفظ مي ذهني كه درهرصورت يك گردد. ميباز

تغييـر و   خوش دست مقابل جسمي كه دائماًة نقط درست در؛ شود و بحران ناشي از آن نمي
 دسـت  يـك  درواقع اين ذهندكارت  شناختي در بحث معرفتشدن است.  تكه تجزيه و تكه

  .تواند در قلمرو ماهيت اشيا به معرفت و ادراك دست يابد مي
منـد   نيـز بهـره   »خودبنيادي«نام  بهاز خاصيت ديگري  »دستي يك«بر  دكارتي عالوه ةسوژ

  بر اين باور است:دكارت  خودبنيادي سوژه بارةدر است.
  اما اين بدين ،اعتنا به هر امر بيرون از خود به روند شناخت ادامه دهد تواند بي ذهن مي

خود خصلتي ذهنـي از   اين خطا أمنش شود. معنا نيست كه ذهن دچار خطا و اشتباه نمي
جـو  و آزاد آدمي جست ةبايست در خواست و اراد جنس من انديشنده دارد و آن را مي

  .)18: 1378شكن    (صف كرد

مانع اصلي شناخت مستقل و متكي به نفس يـا   ، خواست و ميل انسانياز نظر دكارت
كار گرفته شود و درنتيجه ذهـن   كه پيش از ذهن به درصورتي ،عبارتي اتونوم سوژه است به
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بدارد. ايـن خواسـت    را از روش پرداخت منطقي و مستقل به واقعيت و يافتن حقيقت باز
نظـر   متكثر بخشـي از سـوژه و هويـت مـن در     ةهاي سوژ كه در نظريهاست ي شامل اميال
  شود. گرفته مي

دسـتي و   دكـارتي دو وجـه يـك   » مـنِِ « بخشـي  مركزيـت تـوان گفـت در    مي ،درنهايت
فـرض   دسـت دكـارتي از پـيش    يك ةگيري سوژ بنيادي سوژه مستتر است. اساس شكل خود

گيرد و وجه تمـايز ايـن    ت ميئدكارت نشدستگاه نظري  دوگانگي جوهري نفس از بدن در
دكارت درمقابل  ،ديگر پذيري بدن است. ازطرفناپذيري نفس و تجزيه خصلت تجزيه دو در

فاهمه را تنها قلمرو واقعي معرفت به امور  ةايستد و ذهن يا قو قد مي گرايي تمام سنت تجربه
سـازي و انتـزاع و   مفهـوم  ايبـر هـايي  زيرا از نظر او تنها فهم و فكر واجد ويژگي ،داند مي

اي  دكـارتي سـوژه   ةسوژ ،بنابراين درنتيجه درك ماهيت امور ازجمله ماهيت و امتداد است.
به اين معني كـه   .اي خودبنياد است دكارت سوژه ةسوژ في،پارچه است. ازطرتكه و يك يك

ز پـذيري ا ثيرأهـاي منطقـي و بـدون ت   فرض عقل در راه شناخت درست بايد در قالب پيش
عقـل   رود.  پـيش  بـه  شناخت اسـت،  ةزايش خطا در عرص أكه منش ،خواست و ميل انساني

سوژه  م به خود است. با اين رويكرد خودبنياد به سوژه،ئمحضي كه فارغ از زمان و مكان قا
و  ،ميـل  ،هـاي خواسـت   ها و بحران است كه فارغ از تنش پذير واجد هويتي ثابت و تعريف

  د.شوغريزه تشريح مي
هاي فلسفي ديگـري   محرك كوشش دو جوهر نفس و بدن بارةثنويت دكارت در بحث

 ةشك دكارت مقدمـ  ،شناختياز ديدگاه معرفت د.شكانت  ةازجمله ديالكتيك عقل در فلسف
خود  ةانتقادي كانت است، زيرا كانت نيز مانند دكارت اصالت عقل را در مركز انديش ةفلسف
تـرين    بنـدي مهـم   ارچوبهچ و دهدحليل خود قرار ميكانت سوژه را مركز ثقل ت نشاند. مي

 آميـزد.  را با تعريف خود از سوژه مي ،يعني اخالق و خرد ناب يا عقل محض ،مبحث خود
از اســت كــه واجــد عنصــري مســتقل در شــناخت خــود  اي مــدنظر كانــت ســوژه ةســوژ

ايـن   شـود.  يپديدارهاست. پديدار آن شكل و فرمي از پديده است كه دربرابر سوژه ظاهر م
عنصر مستقل در شناسايي پديدار همان عنصري است كه خودآييني و خودبنيادي سوژه بـا  

 يموجـود  ةمثاب بر مفهوم انسان به  جاكه اخالق متكي ازآن ،شود. از نظر كانت آن تعريف مي
بيروني و درونـي ديگـري جـز    ة به هيچ انگيز موجب داشتن عقل است، بهآزاد و نامشروط 

چه به اراده  دادن به هرآن كانت عقل عملي را براي سامان ،درواقع عقل نياز ندارد.خود قانون 
توان  كه در عمل اخالقي ناب بدان مي نيز غايتي داند. كافي مي و توانايي انسان مربوط است

نتايج ضروري قواعد اخالقي در نسبت با  مثابة دليل و زمينه، بلكه بايد به ةمنزل نه به ،قائل شد
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مدي است كه امكان آن آ خير امري پسيني و پي ةايد ،عبارتي به نظر گرفته شود. در يتآن غا
بر عقل عملي  از نظر كانت عمل اخالقي مبتني ،پس يابد. از طريق فعاليت اخالقي تحقق مي

مدي است و ازطرفي عاري از هرگونـه انگيـزه و احساسـات    آ داراي چنين پي است كه ذاتاً
  ائات بيروني است. و اقتض ،منافع ،دروني

 د و بـر كن ميرا بررسي كانت در مبحث اصول كلي اخالق اصول بنيادي احكام اخالقي 
دروني ممكن است تجربه  اين امر قائل است كه نظام اخالقي متكي بر تجربه يا عقل است.

بيروني اساس اخالقي  ةبر احساس و شهود است و تجرب دروني مبتني ةتجرب يا بيروني باشد.
دانـد.   يا الگوهاي اجتماعي و قوانين مدون حكومتي مي ،ها سنت عادات، بر تربيت،  را متكي

ضروري استوار اسـت و از نظـر كانـت     هاي امكاني و نه اصل اخالق در نظام تجربي بر پايه
 ي ودرون به عقلكانت اصول عقالني اخالق را هم به دو بخش دروني وابسته  مردود است.

كه اصل اخالق در درون عقل است، ارجاع به  به اين كند و باز هم باتوجه خارجي تقسيم مي
محضي وجـود   قوانين اخالقي واقعاً« اخالق كانت ةدر فلسف شود. خارج از عقل مردود مي

كـردن و   عمـل  (بدون توجه بـه بنيادهـاي محـرك تجربـي)     نحو پيشيني به دارند كه كامالً
 »دنـ كن مـي طـور عـام را تعيـين     كـاربرد آزادي يـك موجـود عاقـل بـه     نكردن يعنـي   عمل

فارغ از ضرورت تجربـي درونـي و بيرونـي     اين قوانين اخالقي كامالً ).696: 1396  (كانت
   :است. بنابراين

در  بر همين نكتـه اسـت.    بودن متكي خودآيين .اند هايي تهي و ناب سوژه و اخالق فرم
و  ،احساسات تمايالت، ةچراكه ازطرفي فضا از هم ،جهيمبا يك فرم موا جا ما صرفاً اين

هم اخالق از محتوا  كنار گذاشته شده است. ديگر امر خير نيز منافع تهي شده و ازطرف
  .)269: 1388(فرهادپور  هتهي شده و هم سوژ

و منافع  ،غرايز ،اخالق كانتي عمل اخالقي منوط به حذف طبيعت انساني يعني اميال در
 آن چيـز در  بايد به آن استناد شـود.  از ساحت آن چيزي است كه براي عمل اخالقي صرفاً

ينـد  اشـدن سـوژه در فر   شدن يا دوپاره پاره به پاره« رويكرد كانتي همان قانون وظيفه است و
سوژه بايد دوپـاره شـده    ،انتخابي در كار باشد كه اصوالً كند. براي آنعمل اخالقي اشاره مي

 »، منافع و غرايز و انتخاب اخالقـي اسـت  پارگي درواقع شكاف ميان تمايالتاين دو اشد.ب
هـا   اين نكته استوار است كـه انسـان   اخالق كانت بر ةاين رويكرد به نظري ،درواقع. )همان(

ها  يند عمل اخالقي از آنااي هستند كه تكه يا بخشي از وجودشان در فر هاي چندپاره سوژه
كـه  سروكار داريم خورده  اي شكاف كانت نيز ما با سوژه ةدر نظري ،نابراينجدا شده است. ب
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گـرفتن درمعـرض   جـداي قرار  اما اين سـوژه  ،زند به انتخابي ناب ميان شر و خير دست مي
زدن به عمل اخالقـي   دليل شكاف خورده است كه براي دستاز جهتي نيز به اين  ،انتخاب

تـوان گفـت هـم     مي ،فوص  اينبا .را حذف كندهاي رواني خود  ها و انگيزه رانهاست ملزم 
كننـد و ايـن    دست و خودبنياد تعريف مي موجودي يك ةمثاب دكارت و هم كانت انسان را به

افتراق اين دو اين است كـه كانـت    ةاما نقط ،گردد نوعي از فرم عقالني محض بازمي خود به
كه دكـارت   درحالي ،دستي قائل است يكعمل اخالقي سوژه به اين خودبنيادي و  ةدر حيط
بـا تعريـف    هرچند مبحث اخالق كانت نيز كامالً ،برددر تعريف سوژه از آن بهره مي اساساً

ليسـم  ئادر توضيح ايد محض عقل  نقد خودبنيادي سوژه گره خورده است. كانت در كتاب
ليسم عبارت اسـت  ئاايد«در اين نظرگاه  كند. او اشاره مي ةسوژ ةرت و نظريو رد آن به دكا

ناپـذير   مشـكوك و اثبـات   يـا صـرفاً   ها در مكان بيـرون از مـا را   اي كه وجود ابژه از نظريه
ليسم ظني دكارت كه فقـط يـك   ئاحالت اول عبارت است از ايد. داند يا كاذب و ممتنع مي

. حالـت  “من هسـتم ” داند و آن حكم اين است كه وچرا مي چون حكم تجربي واحد را بي
 »دانـد  تخيالت محض مي ليسم جزمي باركلي است كه اشيا در مكان را نيز صرفاًئاداي دوم،

جاكـه   ولـي ازآن  ،دافكنـ  مـي  ترديـد  بهليسم جزمي را ئاكانت مبناي ايد .)294 :1396 (كانت
كند و فقط ناتواني انسان در اثبـات نـوعي    اين زمينه حكمي را صادر نمي ليسم ظني درئاايد

كنـد، ايـن نـوع از    واسـطه مطـرح مـي    بي ةاز طريق تجربرا وجود در بيرون از وجود خود 
ليسم ئاداند. كانت با رد برهان ايد مي شده تفكر فلسفي دقيق مطرح ةشيوليسم را مناسب ئاايد

به رويكرد خـود بـه    وجهباتليسم ظني در سطح تفكر فلسفي، ئانوعي پذيرش ايد جزمي و به
فـرض   را برمبناي پيشدروني  ةرسد كه برهان مطلوب بايد توانايي اثبات تجرب اين نتيجه مي

  كرد. كه دكارت در آن شك نميبرهاني  ؛بيروني ممكن سازد ةتجرب
كه  ،آگاهي محض من به وجود خويشتن خود«: ستا منطقي كانت اين ةقضي ،درنهايت

 »كنـد  ها را در مكان بيرون از من اثبـات مـي   وجود ابژه يافته است، طور تجربي تعين البته به
  .)295: همان(

گيـري   هـا از شـكل   عزيمـت تحليـل آن   ةجدايي مسير كانت از دكارت در نقط ،درواقع
اما  ،واسطه و دروني است آگاهي در من نهفته است. در ديدگاه دكارت آگاهي من از من بي

من از وجود « نهد كه خود را بر اين بنيان مي ةكند و انديش واسطگي عبور مي كانت از اين بي
بيـرون از   اي، آگاهم و آگاهي در زمان باوجود اشـي »كه در زمان تعيين شده است خود چنان

توان گفت آگاهي از وجـود   آميزي اين دو امر مي با درهم ،من پيوند خورده است و بنابراين
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وجود ديگر اشياي بيرون از من است. كانت به اين واسطه از زمان با آگاهي بي خاص من هم
كنـد و   رد مـي  ،دروني است ةواسطبي ةبر تجرب كه مبتني ،ليستي دكارت رائاطريق رويكرد ايد

   داند. د و آن را منوط به امور بيروني مينكاف ميترديد را به  »سوژه«يا  »من« ةواسط وجه بي
نوعي بـه خودبنيـادي و    و قانون وظيفه بهاخالق  ةتوان گفت كانت در حوز مي ،بنابراين

اخـالق   ةكانتي فارغ از حوز ةرسد خودبنيادي سوژ نظر مي اما به ،دستي سوژه قائل است يك
  شود.  دروني تضعيف مي ةواسط بي ةليسم دكارتي و تجربئابا رد ايد

  
مدرنيسـم در  اساختارگرايي و پسه ساختارگرايي و پسا. گذار از مدرنيسم ب3

  سوژه ةعرص
هـاي   در حـوزه  اگري پس از قرن هجدهم ردپـاي خـود ر   دستاورد روشن منزلة مدرنيسم به

با  ،پارچه را شكل داد خودبنياد يك ةكه سوژ ،مدار مدرناجتماعي برجاي گذاشت. عقل كل
ظهور رويكرد ساختارگرايي موردنقد جدي قرار گرفت. ساختارگرايي واكنشـي بـه جريـان    

بـود كـه سوسـور در     ،هـاي اگزيستانسياليسـتي   يعني ديدگاه ،آن گرايي فرانسوي و اوج انسان
) 1913- 1857( به زبان سوسور .ردندبنيان گذاآن را شناسي  شناسي و اشتراوس در انسان زبان

شـود.   هاي دوتايي تعريف مي و ساختاري است كه فضاي آن با تقابل ها زبان نظامي از نشانه
در انواع ديگري از ساختارگرايي  اشتراوس حاكم است.همين رويكرد بر نظام خويشاوندي 

ـ  كه ساختارگرايان ساختارها را به ماركسيسم ساختاري بااين چون هم نظـر   واقعيـت در  ةمثاب
ماركسسـيم سـاختاري    ديگر اختالف داشـتند. مـثالً   ماهيت ساختار با يك بارةدر گرفتند، مي

آلتوسر بـر آن   يدئولوژي شكل گرفت.ها از طريق ا آلتوسر حول محور سازوكار توليد سوژه
گذارند، اما اين امـر در درون   هاي بنياناند كه گويي سوژهافراد چنان توليد شده« بود كه

گيـري ايـن    شكل سازوكار. )12: 1384(ميلر  »گيردها انجام ميو از طريق انقياد خود آن
 گيـرد.  صـورت مـي  يند فراخواندن سـوژه توسـط ايـدئولوژي    انوع از رابطه از طريق فر

يندي اشاره دارد كه طي آن زبان يك موضع اجتماعي براي فرد ايجـاد  افراخواندن به فر«
 .)40: 1389 (يورگنسـن  »كنـد  ايدئولوژيك بدل مي ةكند و به اين طريق او را به سوژمي

و آن را با فراخوانـدن در  كند  ميآلتوسر سوژه را از جايگاه عامليت خود حذف  ،درواقع
شـدن توسـط آن    سـوژه بـا فراخوانـده    ،دهـد. درنهايـت  شدگي قرار مـي  وژهوضعيت س
سوژه را در فرهنگ مصرفي  ةمنزل گرايي، موقعيتش به ايدئولوژي مصرف مثالً ،ايدئولوژي
  كند. بازتوليد مي
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تر شد و اوج آن يعني رويكـرد   تدريج شكاف موجود در رويكرد ساختارگرايي عميق به
نظـري   ةد كـه درنهايـت شـالود   شـ  ي منجـر گـذار نظـري مهمـ   پساساختارگرايي دريدا به 

مدار است كه كه بر تفكر غـرب   آماج خصومت دريدا عقل كل« م را فراهم كرد.سمدرنياپس
اي در خـود   صورت گسترده اصطالح پساساختارگرايي به .)813: 1393 (ريتزر» حاكم است

 تـر از يـك مكتـب،    كـم بيش از يك گرايش ولي  ،پساساختارگرايي فرانسه طنين نينداخت.
ـ  شـد. تبـديل   1990تا  1970قرن بيستم از  اواخر ةفكران جهاني روشن ةبه پديد حقيقتاً ثير أت
 ،تـاريخ هنـر   علوم اجتمـاعي،  هايي نظير نقد ادبي، مطالعات فيلم، آن ابتدا در حوزه ةگسترد
بـه فرهنـگ عامـه هـم گسـترش      اي در هنر بود و حتـي   و مطالعات حرفه ،شناسي موسيقي

سـاختارگرايي موضـع   توان گفـت پسـا  نقدي ذاتي مي منزلة به ).Bourg 2019: 490( كرد  پيدا
كلـود  بـراي  شـدن   لئقا استثناساختارگرايي حفظ كرد. با درمقابل تداوم و ضديت را  ةدوگان
ني كه امتفكر تر بيش حساب نيامده است، اشتراوس كه هرگز درميان پساساختارگرايان به لوي

ايـن كشـاكش بـه     اند به اين برچسب فكري اعتراض داشـتند.  ساختارگرايي پيوند خوردهبا 
ايـن   ).ibid. 491( هايي كه از درون آن پساساختاگرايي زاده شد ياري رساند   بازشدن شكاف

زبـاني و   ةو ناپايداري در عرص ،ها نظمي ها، بي مانع از ديدن تفاوت چيزي را كهرويكرد هر
روايت  زدايي و مدرن يعني مركزيتاپس ةشاندي ةدريدا شالود د.طلب ميرزه مبا بهذهني است، 

رفته را شكل  حاشيه به »ديگري« ةو صحن »تفاوت« ةصحن ،زدايي را بنيان نهاد كه درنهايت كل
پساسـاختارگرايي در   ةبخشي در نظري داد. رهايي امر خاص و امكانات دموكراتيك و رهايي

ايـن  آيد  نظر مي بهاقتداگرا و مركزگرا وجود دارد.  توجه اين رويكرد به ديگري و تفكر ضد
به اين  ؛دهد فروكاهنده را ارائه مي گرايي فرمي از واقع« نسبت عامليت و ساختار بارةتفكر در

 »آزاد نيسـت  ز كامالًكننده نيستند و عامليت نيز هرگ تعيين گاه كامالً ها هيچ طريق كه سيستم
)ibid.: 513.(  

  :پساساختارگرا اين است ةنظريگيري  شكل بارةتوجه در درخور ةنكت
هـاي اروپـايي    قـدرت  ةدريدا و پساساختارگرايان ديگر از جوامعي آمدند كـه مسـتعمر  

 ةبرانگيزي در پشت صـحنه يـا جلـوي صـحن     شكل چالش بودند و پساساختارگرايي به
 شـود  هاي پسااستعماري و روندهاي مربوط به آن خوانده مي تالشچيزي كه اكنون   آن
  .)Bowman 2016: 9(وجود آمد  به

شـده تعريـف    كه امـري سـاخته   قدر هماناي  هر پديده ،پساساختارگرايي دريدا ةدر نظري
 ،ديگـر  سـازد. ايـن ديـدگاه ازطرفـي سـاختارگرايي و ازطـرف       امري است كه مـي  ،شود مي
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فكـر كنـيم    تـر  بـيش مـا ممكـن اسـت    مـثالً   ؛دكنـ  نقد مي محور را هاي مدرن سوژه ديدگاه
حـال   درعين ،ديگر طرفاز .ددارن كه نام اين دليل هكنند ب ها صحبت مي رانان در كنفرانس سخن

گيرد. اگـر اصـطالح دريـدا را بخـواهيم      شكل مي يهاي ران چنين سخنبا ها  ها و شهرت نام
گـر سـطحي از    (بيـان  )constative( يافتـه  سـاخت فقـط  هـاي علمـي    كنفرانس«كار ببريم:  به

هـم   هـا)  سـطحي از جايگـاه   ة(توليدكننـد  )performativeها سـازنده (  آن نيستند، ها) جايگاه
نظـر   توان در مي راي همينو بدارد اي ناهمگون  ). پساساختارگرايي زمينهibid.: 11( »هستند

دريـدا و فوكـو بـا     توافـق داشـتند.  ندرت درميـان خودشـان    گرفت كه پساساختارگرايان به
دليـل   شان را به دلوز و فوكو همكاري .ديوانگي و دكارت جدل داشتند ةديگر برسر قضي يك

بودريار هر دو رويكرد فوكـو   .درآمدن ميل از دست دادند اختالف برسر قابليت از زيرسلطه
ها مقاومت امـري   اييكه در عصر بازنماست چون بر اين باور  ،دافكن ميترديد   بهو دلوز را 

ديگـر   هاي مشـتركي بـا يـك    اين نكته كه پساساختارگرايان در ويژگي ،باطل است. بنابراين
 .نگري تاريخي بـوده اسـت   اي كاركرد دريافت بيروني و پس صورت گسترده سهيم بودند به

 ةمـدعي هسـت  كـه   اسـت  وجـود نداشـته  پساسـاختارگرايي   يگـاه جنبشـ   هيچ كه اين با مثالً
 منزلـة  تفكـر بـه   ةخـارج از فرانسـه ايـن شـيو     1980حـال در   ، بـااين باشدشده  ريزي برنامه
 ؛و سياست مـرتبط اسـت غالـب شـد     ،تاريخ ميل، هاي مشتركي كه با زبان، ذهنيت، ويژگي

  :ها ازجمله اين
 ثبـاتي،  بـي  غياب، ،ديگري تفكيك، تفاوت، اي، حاشيه ها و امر استقبال كلي از حاشيه ـ

 اي از متافيزيـك،  بـا بيـزاري پيوسـته    راه ، ناهمگني، پلوراليسم هـم بازي ناپذيري، تعين
ايـن يـا    ةگرايان و شكستن تفكر تقليل ،شدن، عقالنيت بنيادگرايي، جهاني گرايي، ذات

خـود و   ، همان و متفـاوت، مركز و پيرامون اي را ميان انگارانه آني كه تضادهاي ساده
   ؛كند ديگري ترسيم مي

پارچـه   دسـت و يـك   را يـك » خـود «ها كـه   اومانيست بارةدرمندي  ترديدهاي قدرت ـ
تجسم عليـه   به همان اندازه كه به حل مشكالت مربوط به سوبژكتيويسم و .دانند مي

 ؛ارزش جلوه دادند گرايي را كم هايي چون ساختارگرايي كه ذهنيت روش

   ؛توجه به ميل رهاشده ـ
رو در  هـاي پـيش  حاوي ديـدگاه ي هاي انديشهو  ،گراييغايت بخشي،   انتقاد از تماميت ـ

 نـد ا راه و اتفاقـات هـم   ،، پايـان فرايندبودن، شدن،  اي به موقتيتاريخ كه با توجه تازه
)ibid.: 491.( 
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يكـي ديگـر از رويكردهـاي     ،مدرنيسـم ابـر رويكردهـاي پساسـاختارگرايي و پس    عالوه
بينـيم كـه    آدورنـو مـي   انتقادي انتقادي است. در رويكرد ةنظري هنگاه مدرن به سوژ ةانمنتقد
فـرض  سـازي مسـتلزم    زيرا مفهوم ،سازي است تواني ذهن يا سوژه در مفهومنااصلي  ةمسئل
ها كليتي ساخت و  از آن توانها همان نيستند كه ب ابژهكه  درحالي ،ساني ابژه و مفهوم است هم

 فـرض  .گيـرد  نمـي  بـر  ها را در همواره چيزهايي از ابژه ،شود ها اطالق مي بر آنمفهومي كه 
  .نيز هست ها ساني ميان ابژه واقع ناهم ه بهساني ميان ابژه و سوژ اساسي ناهم

كـل    چيـز اسـت،   مـدرن همـه   ةسـوژه كـه از نظـر فيزيـك و فلسـف     در ديدگاه آدورنو 
باقي بماند و از كار خـود بـاخبر باشـد. بـرعكس      اي نيست كه همواره ثابت پارچه يك

نـه   سـازند و  جمـع انسـانيت را مـي    ها سر مآد ةهم پاره، نه چيزي است پراكنده و تكه
شور موجودي است ناخودآگـاه كـه   . ...سامان و منطقي آدمي در خود كليتي است به  هر

  .)222: 1376احمدي ( انديشد به خود مي  ندرت ، گاه به كند بنابه عادت زندگي مي

ادي درتقابـل بـا   انتقـ  ةو نظري ،مدرنيسماهاي فكري پساساختارگرايي، پس سنت ،بنابراين
صدايي سنت فكري مدرن اسـت و محصـول    و تك ،گرايي قانون ،مندي ضابطه گرايي، كليت

به بستر اجتماعي اين  باتوجه اي دگربنياد است. يا چندپاره و سوژه ،متنوع ،اي متكثر آن سوژه
  چنين است: گذار نظري

فرد اين توانـايي را دارد كـه هـر     ،گري است معناي روشن كه به ،مدرنيسم ةدر دور
جنـبش   ةمثاب اين وضعيت به .نوعي از ساخت را با استفاده از ذهن خود جهت دهد

مدرنيسـم طغيـاني عليـه     پسـت  داري ديـده شـده اسـت.    صنعتي و سـرمايه  انقالب
 ةشناسـي در دور  و معرفـت  ،تـاريخ  هنـر و معمـاري،   ةمدرنيسم بود. پرسش دربار

بـه    مدرن حـالتي ابژكتيـو نسـبت    پست ةار گرفت. جامعمدرن موردبررسي قر پست
هاي  عنوان يكي از ارزش شدن را به مدرنيسم جهاني پست هاي اجتماعي دارد. ارزش

 .برنـد  كـار مـي   ها اين شـكل از زنـدگي را بـه    آن كند. مركزي مدرنيسم واژگون مي
 ريزنـد  هـاي پيشـين را فرومـي    و عـادت  قوانين را ةمدرن هم جوامع پست ،ينبنابرا

)Kahraman 2015: 4.( 

 

  كريستوا. ژوليا 4
وارد فرانسه شد و چون متفكري بود  از بلغارستان 1966متولد و در  1941در  واژوليا كريست

او از نو آغاز  ايم، كرديم به پايانِ آن رسيده هرچيزي را كه تصور مي« بارت النرو تعبير كه به
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نظريات اصـلي   ةشاكل ،كه درواقعطرح كرد هايي را  پرسش س از ورود به فرانسهپ ،»كند مي
اي شكل  د به فرانسهها با ورو نمادين بود. اين پرسش اي و وجوه متفاوت امر نشانه بارةاو در

كه بعدتر كريسـتوا آن را   شد تعريف ميخورده با همان چيزي  هايي گره گرفت كه با ويژگي
  .امر نمادين خواند

ام، تكليف زنانگي من  فرانسه آمدهساالر مرد ةمعبه جا كهال حا :پرسد چون زن است مي
تكليـف  : پرسـد  چـون مهـاجر اسـت مـي     بودگي خودم چه كنم؟ و با اين زن چيست؟
تكليـف  : پرسـد  كاو است مي بودن چيست؟ چون روان بودن من با اين فرانسوي بلغاري

ادبي است و  ةفرانسه حاكم است چيست؟ چون نويسند ةاين ميل با عقلي كه در جامع
تكليـف   :پرسـد  فلسفي اسـت، مـي   يفضاي تر بيشآن زمان شده كه  ةوارد فضاي فرانس

تكليـف ايـن مـادرانگي بـا      :پرسد شود، مي ادبيات با فلسفه چيست؟ بعدها كه مادر مي
  .)1: 1397 (مهرآيين پدرانگي چيست؟

از ايـن   گيري ديدگاه جامع كريسـتوا در هريـك   ها به شكل پاسخ به تمامي اين پرسش
در » سـرپيچي « و »ديگـري « و مانندمفاهيم اساسي نظري ا ،درواقع شده است.منجر فضاها 
كـه از  آميختـه بـود   ها  اجتماعي با يافتن پاسخ براي اين پرسش و زباني، هاي رواني، حوزه
 ةيار از متفكـران انديشـ  ربود و دريدا، مانند لكان،را كريستوا خاستند.  او برمي ةزيست ةتجرب

توان گفت پساساختارگرايي كريسـتوايي در وجـوهي بـا     اما مي ،دانند ميپساساختارگرايي 
سـازي  بلكه به پويا ،كند ها را نقض نميكل ساختار او به يابد. تالقي ميبرده  نامانديشمندان 
داللـت نمـادين   به پوياسـازي فراينـدهاي   هم زبان  بارةطوركه در همان ،انديشد ساختار مي
  .باور دارد

  
  و زبان سوژه 1.4

 اسـت.  زبـان  گيري شكل فرايند در داللت اي آغازين براي اي نقطه امر نهاده ،از نظر كريستوا
 دهـد و  مي روي داللتي هاي نظام گشت جاي آن در كه است فضايي بينامتنيت گفت توان مي
جـاي   اظهـار)  و ابـراز  وضـعيت  يـا ( داللتي كردار هر در اي نشانه هاي نظام گشت جاي اين
معـرض  دركنـد و   مـي جـدا   صـريح ها را از معناي سـاده و   سان اين داللت و بدين گيرد مي

يعنـي خاسـتگاه    ؛زنـد  مـي  قبين جا كريستوا به سوژه ينا دهد. از چندپارگي معنايي قرار مي
 و شفاف اي سوژه نيز سوژه ،نداردطوركه زبان شفافيت و صراحت معنايي  اصلي زبان. همان

  است. يندافر در اي سوژه بلكه ،نيست صريح
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پارچـه   موجودي معقول و يك مثابة بهرا  »خود«مفهوم  ،و نيچههگل ثير أت كريستوا تحت
هاي فكري كريستوا را كـه در نظـر منتقـدان     تالش ةخوبي عصار في بهآ مك د.نكترديد افبه 
بـه  كمـك   بـراي  تـالش او « د:دهـ  نشان مي ،هاي فكري تعبير شده است خواني ناهم ةمنزل به

كنـد تـا قطبيـت و     كه تـالش مـي   چنان هم ،و قوت فرهنگ است هاي طبيعت يافتن فراروي
  .)17: 1392 آفي (مك» دوگانگي ميان اين دو قلمرو را مضمحل كند

در اين  كند. را با زبان و زبان را با سوژه تعريف مي گو سخنكريستوا سوژه يا موجودات 
در نظـام   و گيرنـد  مـي زبان شـكل  كارگيري  با بهبلكه  ،گيرند كار نمي زبان را به ها سوژهنگاه 

تبـع   بـه  ،در ايـن تعبيـر   .دشـو  مـي به انديشـيدن   داللتي و گفتماني زبان است كه سوژه قادر
نيـز كـه محصـول     سـوژه  ،هاي داللتـي زبـان وجـود دارد   فرايندگانگي و تضادي كه در دو

و  فراينـد در  اي سوژه ،شود ميداللتي است و آگاهي او با زبان آغاز  فرايندمشاركت در اين 
جستن نـوعي   ،تغيير و نوسان است. بنابراين خوش دست ماًئمنقسم است و هويت سوژه دا

سـوژه   .از نظر كريستوا خيالي باطل اسـت  دارد هويت منسجم كه مرزهاي مشخص منطقي
امـور   ،گطبيعـت و فرهنـ   عقل و ميل، چون مهاي و نمادين  هاي امر نشانه دوگانههمة ميان 

  .تقسيم شده استناگفتني و  گفتنيامور  و ، غريزه و منطق،آگاهانه و ناآگاهانه
 كسي اسـت كـه ازطرفـي در نظـم منطقـي      گو سخندر ديدگاه نظري كريستوا موجود 

 روان و اي نشـانه هاي انرژي و بارهاي  جايي جابه ةوسيل ديگر به معناي نمادين و ازطرف
كـه  چرا ،اسـت  فراينددر  ةيك سوژ گو سخنموجود  ش دچار شكافتگي شده است.تنَ

تجانس زبان   عدم توسط ماًئهويت او دا؛ هويت او هرگز در يك مكان ثبات نيافته است
  .)165: 1392 آفي مك( شود نقض مي اي نشانه

را  ها و تناقضات ذهني خود كه شكافدارد خورده  ترك يگوي كريستوا ذهن سخن ةسوژ
بودن ذهـن سـوژه ريشـه در سرگذشـت      بحراني و چندگانه ،. درواقعريزد به درون متن مي

 بديلي براي خـود در آن را كه كريستوا  ،سوژه ةدر نظري او دارد. ةفردي و اجتماعي چندگان
 ،آگـاهي كامـل فـرد از نيـات    ناو تاريخ در هستي خود و  ،نقش زبان، فرهنگ گيرد، نظر مي
كريسـتوا   .شـود  سـازند، برجسـته مـي    هايي كه او را برمي مل او از پديدهآگاهي كاناو  ،كنش

متون  ةكاوي از طريق بازگشت به نيروي بر آشوبند كه درصدد نوسازي روان ،برخالف لكان
شكني را همـواره و از پـيش    هاي شالودهفراينديا دريدا كه  ،لحاظ نظري خالق فرويد بود به

اي را بـراي تشـريح    گرانـه و درخودنگرانـه   آميزش ةنظري بيند، در زبان نوشتاري متحقق مي
و  ،فرويد نيچه، ميراث فكري هگل، كند. گو بنا مي سخن ةناهمگوني كردارهاي نمادين سوژ

بـراي كريسـتوا نيـز مهـم      است، همان اندازه كه براي لكان و دريدا حائز اهميت  هايدگر به
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تري به واقعيـات اجتمـاعي    توجه مستقيممقايسه با آنان  او در ،حال بااين .شود محسوب مي
اين توجه تاحدودي ناشي از مقاومت او دربرابر فروكاستن سـوژه بـه    گو دارد. سخن ةسوژ

شناسي دكارتي كه لكان و دريدا نيـز ايـن    در زبان ناپذير فروكاهشي دفاع استعاليي است، »من«
 .)41: 1380 پين ( اند انستهبنياد د شناسي پسافرويدي را به همان نحو سست فروكاهش در روان

تعادلي ميـان   .ايجاد كند و نمادين اي نشانهتعادلي ميان امر  تا كوشد ميآثار خود همة در او 
خود هدف را  ةكاوان روانبعد حتي در و . اسرپيچي و نظم و طبيعت و فرهنگ، ميل و عقل،

طبيعي همان نظم مسلط زيرا اين حالت  ،داند و طبيعي نمي بازگرداندن بيمار به حالت عادي
  كند. هاي خالق سوژه را تخريب مي آن رانه شدن در نمادين است كه غرق

  
 اي نشانه امر و اي نشانه نظام 2.4

سـرزندگي و پويـايي    گر بياناز نظر كريستوا در سوژه  اي نشانهموجوديت امر كه  اين باوجود
او را بـه  ممكن اسـت  گو نيز  بر موجود سخن اي نشانهتسلط كامل بارهاي  سويياز ،اوست
 خورشـيد ست كه در كتاب ا اي سوژهاين سوژه همان  .بكشاندزبان  ةگويي در عرص پريشان
اي بوده  كه ازسويي چون پيشازباني و نشانه اي سوژه: «كشد تصوير مي آن را به ماليخوليا سياه

و » ز متن اسـت رود و بنابراين چيزي خارج ا و به كورا منتسب است از بافت متن فراتر مي
 اند. معاني نمادين باقي نگذاشته يداللت جايي برا اي نشانهفزوني بارهاي  آن« ،ديگر ازسوي
» نـاممكن اسـت   پايـان يـا اصـالً    اي بـي  ناپذير درواقع پـروژه  نوشتن از طريق چيز نام ةپروژ

ادين در و نم اي نشانهآور هريك از عناصر  درك مرزهاي الزام ،). بنابراين8: 1388(كريستوا 
اي  و ثبات است و امر نشـانه  ،، معنايتهوة . امر نمادين دارندكريستوا ضروري است ةنظري
ثبـات را پـس    است كهشناختي  شناختي و روان انرژي حياتي و حامل بارهاي زيست ةدارند
مسـتحكم و خودبنيـاد همـواره بـا ورود امـر       )self( درك خويش از خود ن،بنابراي زنند. مي

داند كه  اي مي سرپيچي را شيوه كريستوا طغيان و .افتد ترديد مي و به شود  ميمتزلزل  اي نشانه
 ،بنابراين .معاصر برهاند ةتواند روان خود را از خطر پژمردگي در جامع از طريق آن سوژه مي

 ماننـد «ي است كه با خود در تعارض اسـت و  فراينددر  ةسوژ ،نظر دارد چه كريستوا در آن
 بـا  گـو  سـخن  ةسـوژ  .اسـت  بحـران  دچـار  هـويتش  كه ذهني است، تغيير روند در جامعه

 گو سخن ةسوژ ةمسئل .است شده تقسيم ها آن ميان متفاوت اي نشانه هاي نظام از ثيرپذيريأت
 در كـه جا ازآن). 5: 1391 (مهـرآيين » اسـت  “بحران ايدئولوژيك ذهن” وژي بلكهايدئول نه

يعني سوژه توسط زباني كه  ،ديالكتيكي دارند ةديگر رابط كريستوا سوژه و زبان با يك ةنظري
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كشـيدن وجـه    چـالش  درحال بـه  ماًئدا اي زبان وجه نشانه و شود گيرد برساخته مي كار مي به
 .شـود  ارد مـي ادراكـات سـوژه از جهـان پيرامـون و     ةمعاني جديدي به حوز ،نمادين است

نيـز بـه    هـا  آنپويايي  ،ديگر دارند ا يكپيوند تنگاتنگي بطوركه زبان و سوژه  همان ،نابراينب
 ثيرگذار است.أديگر ت ديگر وابسته و در يك يك

شكلي ديگر تصوير  فقدان به ةرا در تجرب اي نشانهكريستوا بازگشت به امر  ،ديگر ازسوي
نشـيند و   جـاي آن مـي   و بـه  كنـد  مـي بـر امـر نمـادين غلبـه      اي نشانهجايي كه امر ؛ كند مي

شود. اين  زبان تبديل مي زبان رازگون او به ضد ،گويد شاعري آلماني مي بارةطوركه در همان
ـ  ماليخوليـا   .شود مينوعي ماليخوليا تبديل  زباني به ةشكل از غلب فقـدان در   ةناشـي از تجرب

اين فقدان بگذارد. او ايـن احسـاس را    شخص قادر نيست نامي بري است كه ا نشانه ةمرحل
  كالمي هيچ« كه چيزي؛ »مانده است جورمح ،بمطلو نهايت بي و ناپذير نام چيزي از« دارد كه

 ةاين تجربه هرچند قابليت وااليش تجرب .)101 :1392آفي  مك(» تواند بر آن داللت كند نمي
سـوژه را درهـم    ةتوانـد شـالود   مـي  سويياز هنري را دارد، ةفقدان در زبان شاعرانه و تجرب

ييد كريسـتوا  أموردت ةاما جنب ،پريشي دچار كند روانحتي  نوعي اغتشاش و بشكند و او را به
اي با ورود در عملكردهاي داللتي امر نمادين سوژه  اي است. امر نشانه كاركردهاي امر نشانه

و هويت سـوژه را درمعـرض پوياسـازي     ،معنا ،و ثبات دهد ميشكلي ناهمگون شكل  را به
كريستوا در ساحت اجتمـاعي از آن  دهد. اين همان چيزي است كه  رواني و زيستي قرار مي

هـم   ،است كه هم بـراي روان  اي شده معناي مغفول و گمسرپيچي  .كند ياد مي »سرپيچي«به 
بـراي حيـات    ناپـذير و هم براي زبان ضروري است و درواقع ضرورتي انكار ،براي جامعه

  .هاست اين عرصه ةهم
  
  ديگري و سوژه 3.4
در  ،ابدي و زبان شاعرانه معنا مي اي نشانهزباني سرپيچي در قالب امر  ةطوركه در عرص همان
امـا   ،خـورد  پيونـد مـي  » ناخودآگاه«و » انگاري آلوده«رواني اين امر با مفاهيمي چون  ةعرص
نمـادين و مـادر را داراي    ةو ضامن حـوز نماد كاوانه پدر را  آن كريستوا در بعد روان از پيش

  گويد: باره مي ند. او درايندا اي مي»نشانه«كاركردي 
طور عاشقي كـه   تصور من از مادر زني است كه مهر و مالطفت ذاتي آن است و همين

عنـوان   يعني تولـد كـودك بـه    ؛اند“تولد دوم” بنيادي از ةها دو جنب ورزد و اين ميل مي
  .)82: 1395 (كريستوا استعاري معنايي كامالً اما به ،بخشد پدر تولد مي سوژه.
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امر نمادين بـا   ةمثاب و پدرانگي به اي نشانهامر نماد  ةمثاب دو بعد مادرانگي به ،منظر در اين
در درون  اي زباني نيز ساختارشكني امر نشـانه  ةطوركه درعرص همان ،ابندي ديگر معنا مي يك

و  ،آشـفتگي، ماليخوليـا   صورت چيزي جـز  زيرا درغيراين ،ساختار امر نمادين معنادار است
برجـا   ،سـازد  بنيـاد مـي   و سـوژه را بـي   زند نوعي ساختار سوژه را برهم مي به كه ،افسردگي

به پويـايي سـوژه در سـطح روانـي و     را چه  يعني آن ،اي نشانهكريستوا بازيابي امر  ماند. نمي
جويد و اين كشف خود و ديگري را با حقايقي  مي» ديگري« در كشف ،شود ميمنجر فردي 

هـاي اول   گيري جنـين و مـاه   چه كودك و مادر در اوان شكل يعني آن ؛دهد زيستي پيوند مي
 تنهـايي  خـود و ديگـري) يـا كـودك بـه     ( ديگـر  با يـك   ارتباط دنياآمدن كودك در پس از به

  كنند. اي) تجربه مي آيينه ة، مرحلانگاري لوده(آ
مفهـوم كـورا نـاظر بـر      كنـد.  در ارتباط مادر و كودك كريستوا مفهوم كورا را مطرح مي

ديگري نيست. ايـن   است كه در آن هم ديگري حضور دارد و هم آن ديگري كامالً فضايي
و نمادين داللت  اي نشانهميان تن و فرهنگ و وجه  ةرابط ةمثاب رابطه ميان جنين و تن مادر به

زبـان در   ضد كورا همان ماليخوليا يا ،درواقع شود. ميزباني نيز در رويكرد كريستوا تعريف 
. )39 :همـان ( اسـت » زبـان  ةكننـد  بعد نامتجـانس و مختـل   ةبرسازند« زباني است و ةعرص
هاي ناپايدار ززند تا به مر كند و پس مي آن را طرد مي »من«انگاري آن چيزي است كه  آلوده

 خـود  از تصـويري  كه اي آينه ةمرحل از قبل حتي كودك كه اي مرحله. دست يابد» خود«از 
 مرزهاي تعيين جداسازي و به شروع ،ماهگي) هشتتا  شش از قبل يعني( آورد مي دست به

امور هايي از  را مثالجسد  و ،استفراغ ،كثافت شده، كند. كريستوا شير ترش خود و ديگري مي
 چيزي مرگ زيرا ،دهد مي نشان را طرد غايي در اين ميان معناي جسد .ردشم ميبرانگار  آلوده
 و پاشد مي هم از را من ةشالود كل زيرا، باشد من ديگري وجه ترين كامل تواند مي كه است

از يـادگيري زبـان و     اين مرحله قبل .)79: 1392آفي  مك( شكند مي درهم را خود مرزهاي
  .شود يممنجر ناكامل  ي»خود«گيري  گيري سوژه به شكل نمادين و شكل ةورود به حوز

  
  اي آينه ةمرحل و نظريه 4.4

ثير لكان به آن پرداخته اسـت. طبـق   أت كريستوا تحت اي است كه آيينه ةمرحل دومين مرحله
محكـوم بـه    پارچـه بـوده،   ديدگاه لكان پنـدار مـن كـودك نيـز كـه زمـاني واحـد و يـك        

، بلكه به بازيافـت بقايـاي   ردندا فرايندكودك راهي براي رهايي از اين  شدن است. پاره ارهپ
محكـوم  در زندگي پسين خود » شدن يجنين« نوعي منزلة خود به ةوضع پيشين و رشدنايافت
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 انسجام آينده حتي درحال مستمري كه هنوز به كسب كليـت منجـر نشـده    سراب است.
پـارچگي در   بازيـابي ايـن يـك    .)56: 1380 پـين  ( چنان حضور خواهد داشت هم است،
اما  ،بيند آيينه مي اي از خود را در پارچه دهد كه كودك تصوير يك اي رخ مي آيينه ةمرحل

  چنين است: لكان بيان به
گويـد يـك مـنِ واحـد      كـه مـي   يگيرد؛ دروغ جاست كه دروغ بزرگ شكل مي در اين
متعالي وجود دارد كه ما در تمام عمر در آرزوي آنيم و ميـان ايـن    ةپارچ دست يك يك

  .)3: 1397 (مهرآيين بريم بودن درمقابل آن امر متعالي رنج مي تكثر و كثرت و ناقص

 ،واقع (پيوند با هستي پيشـازباني)  امر ةبه سه مرحل »خود« گيري مراحل شكللكان در 
 و امـر نمـادين (خـود   ، پارچـه)  گيري خود دروغـين يـك   آيينه و شكل ةخيالي (مرحل  امر

هـاي متكثـر در امـور    »خـود « و بـه  نهـد  اما كريستوا پا را فراتر مي، كند ميدگربنياد) اشاره 
نيـز بهـره    »تنـوع «از  »تكثـر «بـر   عـالوه  »خـود «سان  بدين يد.افزا اي را مي دين امر نشانهنما
نمادين زماني است كه كـودك خـود را در آيينـه     اي به امر ورود نخستين امر نشانه برد. مي
 مـاً ئست كه داا اي و امر نشانه ،تن ،اين مادرانگي همان نيروي ميل بيند. آغوش مادر مي در

جدايي همواره در نوعي  ةاز همان مراحل اوليكودك درحال سرپيچي از امر نمادين است. 
وار به عشق اوليه و  نياز به يگانگي خودشيفته ،ازسويي ؛شود مي تناقض گرفتار دوگانگي و

آن نيـاز   گويـد  كريسـتوا مـي   شدن بـه سـوژه.   نياز به جدايي از آن براي تبديل ،ديگر ازسوي
و كريستوا  شود ميمنجر  ناپذير وار همان چيزي است كه بعدتر به ايجاد حسي نام خودشيفته

 »وار افسـردگي خودشـيفته  « آن را در قالب كه در بخش ماليخوليا توضيح داده شد، طور همان
  كند. مي توصيف

ط نمادين (فرهنـگ)  لچه از بعد رواني نظم مس درون و آن »ديگري«كريستوا براي درك 
اشـاره   ،عيني كـودك  ةمادرانه و ديگري تجرب ةيكي تجرب ،د به دو تجربهانداز مي ترديد را به
جـا   ايـن  در .كنـد  زن را به ملتقاي طبيعت و فرهنگ تبـديل مـي   مادرانه ةتنان ةتجرب كند. مي

را  طبيعتي كه امر نمادين و منش فـردي فرهنگـي   ؛كند مي ايفاطبيعت همان نقش ديگري را 
ه نه كـامالً اوسـت و نـه كـامالً     دهد ك قرار مي جنينيكشد و او را در ارتباط با  چالش مي به

 بازنمايي براي كريستوا لئانوعي تيپ ايد مادري را به ةتوان اين تجرب همين مي رايب .ديگري
 طبيعـت  و تن از ناشي نظمي بي و سرپيچي با نمادين نظم آميختگي درهم و ديگري پذيرش

كه بخواهد تعامـل   شكن است تا اين ص نوعي اخالق سنتخاة اين تجربديگري دانست.  و
شـكن وظـايف شـخص درقبـال ديگـري را       اخالق سنت. «پيش بكشد بهاخالقي مستقل را 
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 طريـق  از را سـوژه  و سـازد  وظايف خود درقبال خود و درقبال نوع بشر برقرار مي چون هم
 شـكن  سنت اخالق جديد تعبير ساختن با كريستوا». «زند مي پيوند ديگري به قانون عشق و

و شـمول   نيسـت  محدود فرزند و مادر ميان عشق به تنها كه كند مي دعوت اخالقي به را ما
ايـن اخـالق    .)136: 1392 آفـي  مـك (» و نمـادين  اي نشـانه تري دارد: پلي ميـان امـر    وسيع
 مجـزا  الزاماً را اخالقي يها سوژهكه كشد  مي چالش به را غربي كالسيك شكن اخالق سنت

  دارد. مي مفروض ديگر يك از
تر در  يشپهمان وجهي از زن است كه  وجه غالب بر بعد زنانه ،از نظر كريستوابنابراين 

اي كه كودك نيـز در آن   با تجربه  راه هم ،گيرد مادري او در ارتباط با ديگري شكل مي ةتجرب
و بازگشت به ناخودآگاه  اي از ارتباطات حياتي خود پنداري با مادر در برهه ذات واحد با هم

 ،حـال  درعـين  .كنـد  مـي برقرار  و افسردگي توضيح داده شد) مجدداً ،شيفتگي ،ليخوليا(در ما
 است حاشيه رانده زبان به ةابعاد زنان منزلة بهچه  هژموني گفتمان مردساالرانه آنتوان گفت  مي

سوژه  كالً و ،شناختي زبان زيبايي ،غيرعقالني همان روندي است كه به تقويت ابعاد عاطفي،
  .استمنجر شده  فراينددر 

امـر   تحـت  چـه  آن هـر و  ،گاه، بيگانـه ديگري، ناخودآ درنهايت در رويكرد كريستوايي،
وابسـته  بـه آن  ست كه بازسازي روانـي مـا   ا اي شده آن چيز گم بندي شود، صورت اي نشانه

 ةوپرداختـ  ها بر محور نيازهاي مصرفي ساخته در عصري كه ارزش ،گرفتن آن است و ناديده
هـاي جديـد    بيمـاري «آن بـه   شده است كـه او از اي منجر  پديدهبه  ،گيرد شكل ميها  رسانه
و پـرداختن   ورزيـدن  حقيقي عشق ةكه از فقدان ابژ است افسردگي چيزي .كند ياد مي »روح
  د.كش احساس فقدان رنج مي از نوعي ماًئفرد دا ،خيزد و درنهايت ارزش برمي هاي بي به ابژه
  
  ملي امر و ملت سرپيچي، و انقالب 5.4
به انقالب را  در بعد اجتماعي كريستوا ،كه شرح آن رفت ،غيراز ابعاد زباني و رواني سوژه به

 ةنوعي ادامـ  كاوي را به و روان كند تعبير ميمنطق ميل يا خواست قدرت نيچه  ةكشف دوبار
ايش و شـود گـر   زبان متبلـور مـي   اي نشانهدر امر  كه اين ميل و سرپيچي .داند مي اين مسير

سرپيچي در تمامي سطوح خرد و كالن « .اي است كه پويايي فرهنگي در گرو آن است رانه
گذري به مرزهاي بيروني سـوژه و   ساختارساز و ساختارشكن،ي كردارو تمامي اشكال آن 

 بـار  و انقـالب را بـه   تواند سرخوشي ميگاه است كه سرپيچي  گاه و تنها آن آن .جامعه است
كاركرد اين سـرپيچي در سـطح ملـي طـرد      ،. به زبان كريستوا)177: 1392 (كريستوا» آورد
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 .است گذاري بر عالم صغير فردي راه رسيدن به اين سرپيچي سرمايهافسردگي ملي است و 
تـوان از تحجـر    و سرپيچي است كه مي ،ميل ،حيثيت به عشق ةو اعاد ،تثبيت ،از طريق احيا

بـه   باتوجه اجتناب كرد. گرانه انباشتي و حسابشكل مديريت تجاري  هاي اجتماعي به كنش
حتي تصاوير اگر خادم  .اند حامل اصلي اين سرپيچي كلمات پيوند ديالكتيكي سوژه و زبان،

  كاهند. ها فرومي معنا را به كليشهفقط  كلمات نباشند،
و ديگـري   ،خـود  اجتماعي سوژه بر گفتمان هويت، ةسريپچي در عرص بارةكريستوا در

 ،ملـت) ( نمـادين  امر به(بيگانه)  اي نشانهكيد بر ورود امر أضمن تجاكه  كند و ازآن كيد ميأت
بـر   ،دانـد  نمادين را براي استحكام و استواري عامليت سوژه ضروري مـي  لزوم عملكرد امر
 خـوش  دستعامليت سوژه  ،جديد با نظام زباني جديد ةبا ورود به جامع اين باور است كه

  .ودش ميتغيير و حتي تخريب 
انقالب فرانسـه   »خود و ديگري«گيري گفتمان  از نظر تاريخي يكي از نقاط عطف شكل

شـمردن   هـا و پسـت   گرايي و متحدكردن مناطق و قوميتگفتمان ملي ةبود كه درطي آن غلب
افـرادي كـه    وكنـد   هاي زباني و قومي مهاجران درنهايت نظم نماديني را ايجـاد مـي   هويت

با امر بيگانه  آشتي.كريستوا شوند يابند ناديده انگاشته ميهويت ميخارج از اين نظم نمادين 
  :كند ميمنتسكيو چنين تشريح  »روح كلي«از  سيأت بهرا با تصديق و 

همين توسيع ديگربـودگي اسـت كـه     براي هر ديگري ديگربودگي وجود دارد و دقيقاً
شده از حقوق  اي تضمين سلسله ةمثاب خواهد با تلقي جسم اجتماعي به منتسكيو از ما مي

 جـادادن بـه بيگانگـان در    .نامـدش  مي» روح كلي«چيزي كه او ؛ فردي آن را ارج بنهيم
بينانـه   فهمم اين همان روايت خوشكه من مي گونه آن ،شودروح كلي تلقي مي “ملت”

  .)3: 1394 (كريستوا از الحاق و ملت امروز است

درون و باور به » غريبگي« و مدارا با آن را در گرو درك »اجتماعي ديگر«كريستوا درك 
 از ايـم.  هايي را جـاي داده و در درون خود غيريت ايم كه ما موجوداتي چندپارهداند  مي اين
و حتـي چنـدين   » مـن ديگـري اسـت   « كند كه بپذيريموادارمان مي كاوي روان به بعد رمبو

 جنـبش  »ةايزدكشـان « روح جنـبش همـان  » هويـت « ساختن مفهـوم سـنتي   واژگون ديگري.

فرصـت   دادن ايـن غريبگـي ذاتـي در هريـك از مـا،      از طريق تشخيص« را دارد. 1968  مي
ي تـر  بـيش و درنتيجـه فرصـت    ي خواهيم داشت تا با بيگانگي ديگران مـدارا كنـيم  تر بيش

 »چندآوايـه باشـند   تـر  بـيش اي و  قطعه تر تك خواهيم داشت تا جوامعي را خلق كنيم كه كم
  .)66: 1395 (كريستوا
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ن و ااز ملت و امر ملي در شكل آرماني خود كه هم بـه مهـاجر  را كريستوا تعريف خود 
تفصـيل توضـيح    بهها فرصت بروز دهد و هم بوميان را از نوعي روح ملي تهي نكند،  اقليت
 ؛خـورد  ثباتي پيونـد مـي   جا هويت تاريخي با مفهومي از ثبات و بي در اين ،درواقع دهد. مي

تحـول قـرار    و كه امر ملي را درمعرض تغييـر  اي يتثبا گيرد و بي مي بر ثباتي كه سنت را در
ل حفظ روحي كلي حا خصوصي و درعين ةدر سطح كالن با گسترش حوز ،بياني به دهد. مي
بلكـه بـه    ،نشـينند  ديگر نمـي  يك به انكار يك نه مهاجران و نه بوميان هيچ روح ملي، ةمثاب به

همان چيزي است كـه   اين دقيقاً ،نگارنده ةعقيد به بخشند. غنا مي اين روح مليديگر در  يك
ملت  بارةفرد كه در بارةتنها در سوژه و زبان نيز بدان قائل است و سوژه را نه بارةكريستوا در

آيـد   دست مـي  ها به هريك از آن بارةكه دريندهايي ابرتوان از  سان مي برد. بدين كار مي بهنيز 
كه  اي سوژه آميخت.  كريستوا درهم ةي از انديشنقب زد و آن را در كليتي شناخت به ديگري

هاي رواني را وجهي از  ها و انرژي و كشش ها شناسد و رانهرسميت مي ناخودآگاه خود را به
شود و  رسميت شناخته مي زبان به ةاي كه در گستركند و امر نشانهسوژگي خود تعريف مي

حـال ادغـام در    ها همه وجوهي از چنـدپارگي و درعـين   اين آميزد. نمادين مينوعي با امر  به
ثباتي را  كريستوا در تعريف امر ملي مرزهاي ثبات و بي ،با اين توضيح كريستواست. ةانديش
 د،گوي ميسخن رواني و فردي  ةمرزي در حوز ةسوژ طوركه از همان ،نوردد و درواقع درمي

كه از ورود عناصر بيگانه بـه   قائل است اي اجتماعي آستانه ةاجتماعي نيز به سوژ ةدر عرص
  ندارد. ابايي ن مرزهاي تاريخي و ملي خوددرو

هـاي   داند كه در آن هـم گفتمـان   كريستوا آن بافت گفتماني را طبيعي و دموكراتيك مي
 داشـته  وجود نمادين امر ةحوز به متعلق هاي گفتمان هم و اي نشانه امر ةمتعلق به حوز

 ديگر يك جامعه گفتماني منازعات فرايند در بتوانند گفتمان متفاوت نوع دو اين و باشند
در  موجود گفتماني پلوراليسم باوجود را غربي امروزي جوامع كريستوا .نمايند كنترل را
پلوراليسم يا تكثر گفتماني موجـود در ايـن    داند. جوامع دموكراتيك و انساني نمي ها آن

امر نمادين در اين جامعـه   ةهاي متعلق به حوز تكثر گفتمان ةدهند نشانجوامع را صرفاً 
 خـارج  هـاي  هاي علمـي قـدرت گفتمـان    داند و معتقد است در اين جوامع گفتمان مي
 اسـت  نمـوده  سـركوب  را زنانـه  هاي گفتمان و گفتمان پدرساالر قدرت علم قلمرو  از

  .)4: 1391 (مهرآيين

اي در سطح گفتماني جامعه اسـت   نشانه نوعي ظهور امر امر سياسي به كه توان گفت مي
اي به نظم مسلط نمادين و گفتمان منطقـي اجتمـاعي آن را از تصـلب     كه با ورود امر نشانه
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اي از  يعنـي عرصـه   كند. حال متنوع تبديل مي اي متكثر و درعين خارج و جامعه را به جامعه
  اي. و نشانهنمادين  ةهاي متعلق به هر دو حوز گشت گفتمان جاي

  
  گيري . نتيجه5
زيـرا دكـارت تمـامي     ،اسـت  عزيمت شناخت دكارتي مني انديشنده يـا همـان نفـس    ةنقط

ناپذير  وهر ذهن يا نفس تجزيهج اساساً ،در اين نگاه سنجد. كوگيتو مي تجربيات نفساني را با
 ،ديگـر  سـوي چندپارگي اسـت. از  ةپارچه و عاري از شائب دكارتي يك ةسوژ ،بنابراين .است
كه خواست و ميـل انسـاني    است هاي منطقي فرض خودبنياد، استوار بر پيش دكارت ةسوژ

  باشد. ها زايش خطا در آن أمنش ممكن است
تدوين مباني براي كوششي  منزلة كانت به انتقادي ةگيري فلسف شكل ةشك دكارتي مقدم

ني و بيرونـي جـز   درو ةاخالق عملي به هيچ انگيز ،از نظر كانت .شود ميشناخت محسوب 
بر عقل كـانتي   مبتني ةاخالق و سوژ ،درنتيجه آزاد سوژه نياز ندارد. ةقانون عقل متكي بر اراد

فـارغ از   ؛جـو كـرد  و ها جسـت  آن را در خود آن أخودآيين دارند كه بايد منش وجهي كامالً
 ،اخالقي كانت ةسوژ ،بنابراين و احساسات شامل اميال دروني و منافع بيروني. ،منافع، اميال
بـراي   ،شـود  كه درپي انتخاب ميان تمايالت و اخالق ناب دچـار دوپـارگي مـي    درعين اين

اي  با جدايي كامل از اميـال سـوبژكتيو بـه سـوژه     كه اخالق را انتخاب كند بايد ضرورتاً اين
سـت كـه كانـت ضـمن تحسـين      ا دست تبديل شود. وجه تمايز كانت از دكـارت ايـن   يك
 ةدرست تفكر فلسفي، برهان مطلوب را در اثبات تجرب ةشيو منزلة به ،كارتليسم ظني دئاايد

كانت عنصر زمان را به تبيين آگاهي من از من  ويژه به داند. بيروني مي ةدروني برمبناي تجرب
و  ،دهـد  تغييـر مـي   »من در زمان« دكارتي را به وجود ةواسط بي ةتجرب كند، ميدكارت وارد 

زمان با آگاهي از وجود اشياي بيـرون از مـن پيونـد     را هم »زمان آگاهي در«پي آن عنصر در
پارچگي دكارتي  يكسوژه از  در نگاه به خود ،فارغ از مبحث اخالقي ،بنابراين كانت زند. مي
مكاتبي  در سير تحول مفهوم سوژه، ،طوركه توضيح داده شد گيرد و همان حدي فاصله ميتا

تارگرايي و پسامدرنيسم شـكل گرفتنـد كـه هريـك     چون ساختاگرايي و در نقد آن پساساخ
هـاي   آزادي سوژه را تحت نظـام  ةمسئل و اساساً كنند مي نوعي چندپارگي سوژه را مطرح به

  .است كه او را احاطه كرده كنند بررسي مي ذهني و رواني متفاوتي
يابي بـه دركـي    نهادي اين تحقيق براي دست درميان نظريات جديد رويكرد نظري پيش

باوجود تنـوعي كـه در   . مدل نظري ژوليا كريستوا بود ،به چند دليل چندپاره، ةجامع از سوژ
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 ةتوان گفت كريستوا در زمر مي ،سوژه و ساختار وجود دارددربارة ديدگاه پساساختارگرايان 
ديـالكتيكي ميـان    ةرابطـ بلكه با ايجاد  ،كند پساساختارگراياني است كه ساختار را نقض نمي

بخش نظريات او اين اسـت   جامعيت ةنكت انديشد. به پوياسازي ساختار مي سوژه،ساختار و 
هاي داللتي سـوژه   گشت نظام جاي فراينداي در  امر نمادين و امر نشانه ةكه او با طرح مسئل

 ةاي همان چيـزي اسـت كـه در نظريـ     امر نشانه پردازد. سوژه مي ةبه تشريح هويت چندپار
و ذهن و بدن  شود ميمدرن از سوژه دريغ  ةنظريكالً و  ،اخالق كانت ةنظري ،دكارت ةسوژ

طبيعت يا ميل (امـر  و بدن  ،كه در ديدگاه كريستوا درحالي، گيرند مياي قرار  درتقابل دوگانه
كه حضور دارد. رويكرد مدرن  (امر نمادين) و فرهنگ ،عقالنيت ،همواره در ذهن )اي نشانه

هـاي   صدايي گفتمـاني و تقليـل سـاحت    درنهايت به تك ،كند يمكيد أبر تقابل ميل و عقل ت
كه كريسـتوا درپـي    درحالي ،شود داري تبديل مي سرمايه ةجامع ةگران انساني به منطق حساب

اين عناصر را در كردارهاي داللتي  ياست كه هردو اي سوژههاي زباني و  بازآفريني گفتمان
  خود جاي دهند.

اي و  درحال تغيير و دگرگوني و بازيابي خود در مواجهه با امر نشانه ماًئكريستوا دا ةسوژ
و جامعـه در   ،ذهن ،و زباني است. ركود و پويايي زبان ،اجتماعي ،نمادين در سطوح رواني

اي براي تغيير در ذهن سـوژه و جامعـه    و تغيير و دگرگوني در زبان زمينه ديگر پيوند با يك
درمعـرض رانـه و    مـاً ئبلكـه دا  ،پارچه نيست معقول و يكموجودي  »خود« ،بنابراين است.
در » ديگـري « اين است. »ديگري« عبارتي ناخودآگاه و به هاي وابسته به ميل و طبيعت انرژي

 دائمـاً  سان سـوژه  نبدي .كند سطح رواني همواره با سوژه است و مرزهاي خود را ويران مي
ة در انديشـ  .كنـد  را تهديـد مـي  » خـود « كهچيزي است  آن به اشتياق و گريز نوسان درحال

درك اي درونـي اسـت بـه     بيگانـه از پاره كه ناشـي از آگـاهي    بردن به خود پاره كريستوا پي
هاي  را در سطوح ملت ها هايي كه كريستوا آن بيگانه .شود ميمنجر ها و ديگران بيروني  بيگانه
و  ،مهاجرسـتيزي  هراسـي،  بيگانهكند و تحت عنوان  شناسي مي و آمريكا تبار ،بريتانيا ،فرانسه

  زند. مي ها دست به نقد آننژادپرستي 
گو و و ديگري از منظر كريستوا مانع از پويايي و غناي دروني و فرهنگي گفت نپذيرفتن
 ايـن  در سـطوح متفـاوت اسـت.   » ديگري« كيد برأتوجه ت  شايان ةنكت ،بنابراين تعامل است.

 و در سطح ملي ،»اي نشانه امر« سطح ساختاري زباندر ، »ناخودآگاه« در سطح فردي ديگري
 مدرن در منطـق تحـولي كريسـتوا،    ةاست. برخالف رويكرد خودبنياد در سوژ »فرد بيگانه«

نوعي آفرينش و پويـايي سـوژه در    اين سطوح است كه درنهايت به ةپذيرش ديگري در هم
خواهد به حقيقتي دست يابد كريستوا با پذيرش ديگري مي ،درواقع .شود ميمنجر اين ابعاد 
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د. درك يز ها ميكه در مرزها و آستانهبل ،كه نه در كليتي ساختگي و داراي مرزهاي مشخص
اي اسـت كـه درعـين حفـظ سـنن       گونـه  ديگريِ اجتماعي در گرو بازتعريف روح ملي بـه 

شاكله و استحكام نمادين امر اجتمـاعي، امكـان ورود عناصـر     ةمثاب بخش اجتماعي به هويت
ايـن روح  در ديگـر   كه به يـك  طوري به ،فراهم شودامر اجتماعي حاكم  بااجتماعي متفاوت 

هـاي   تنـوع و تكثـر حـوزه    ةمگر با تقويت عرص ،دشو ملي غنا بخشند. اين امر حاصل نمي
هـاي متعلـق بـه    گفتمـان در قرارگيـري  گفتماني سوژه در جامعه. معناي حقيقي امر سياسي 

شـرط ورود بـه    نمادين است و پـيش  امر ةحوز به متعلق هايماناي در گفت نشانه امر ةحوز
گذاري بر عـالم صـغير    سرپيچي سياسي و درنتيجه پويايي سياسي سرپيچي رواني و سرمايه

گـري   ي از پرسـش فراينـد سرپيچي رواني مستلزم بازيابي رواني است كـه در   فردي است.
تحجـر  مانع از حيثيت به عشق و ميل  ةو اعاد ،تثبيت ،از طريق احياو  گيرد ميمي شكل ئدا

 اجتماعي از بروز بنيادگرايي هـويتي  ةشود. انعكاس اين امر در عرص ميهاي اجتماعي  كنش
قرارگيـريِ گفتمـان زنانـه در كنـار      ،ازطرفـي  .كنـد  ايراني) جلوگيري مي و ، غربي،(اسالمي

رسـميت   را بـه هـاي علمـي    هاي خـارج از علـم در كنـار گفتمـان     گفتمان مردانه و گفتمان
حاشيه و  و جنسي در ،، مذهبيهاي قومي افراد و هويت فرايندين در ا ،عبارتي شناسد. به مي

 كنند. مي ده به درون متن اجتماعي راه پيداش انگاشته ناديده

در ) hybrid identity( با هويت پيونـدي  شاي مباحث مرتبطگ تواند راه كريستوا مي ةنظري
و  ،ايـران  ،هويتي اسالم ةگان هاي سه رويكرد كريستوايي به ساحت اگر با ايران باشد. ةجامع
 هـاي متفـاوت اجتمـاعي،    به گفتمان غالب افراد در رده باتوجه ،توان گفت مي ،بنگريم بغر

هاي معنايي افراد را تشكيل دهد كـه بـا    مركزي داللت ةتواند هست ها مي يكي از اين گفتمان
زيرا مفاهيم مركزي مرتبط با  ،گاهي از امر نمادين دانستتوان آن را جاي تعبير كريستوايي مي

. اين همان تعريفي است كه هر فرد از شود ميبندي  هويت افراد در قالب آن پاراديم صورت
گرا  و ديگري اسالم ،گرا ديگري مدرن و غرب گرا، ممكن است خود را ملييكي خود دارد. 

توان  مي ،اي است ره درمعرض چالش امر نشانهطوركه قلمرو امر نمادين هموا اما همان ،بداند
ديگرند و ذهنيت  گشتي درحال گذر به يك ي جايفرايندها نيز در  تبيين كرد كه اين گفتمان

هـاي   هسوژ جاكه ازآن ،درواقع سازند. شكلي ناهمگون مبدل مي پارچه به فرد را از شكلي يك
در ملتقـاي   و يي نامنسجمها سوژهخود  زبان، هاي داللتيفرايندحاصلي از  مثابة به ،گو سخن
همـين سـاختار بازتوليـد     نيـز  در گفتمـان هـويتي فـرد    ،اند هاي احساسي و عقالني گفتمان

گفتمان هويتي هـم تغييـر شـكل     ،اي خاص شيوه بهها با تركيب هريك از اين نظام شود. مي
توانند در سوژه جمع  ميظاهر ناهمگون  به اي هاي نشانه اي از نظام مجموعه ،بنابراين .دده مي
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 هـاي  و انتقـال  هـا  گشـت  اي از جـاي تمامي كردارهاي داللتـي عرصـه   ،ترتيب  بدين .شوند
ايـن گـذار زبـاني     .آورد وجـود مـي   نام بينامتنيت را بـه  به فضايي كهاست اي  نشانه هاي نظام

. كنـد  مـي گشـتي تبـديل    و هويت او را بـه هـويتي جـاي    فراينداي در  سوژه را نيز به سوژه
اي  هـاي نشـانه  معرض نظـام اي و درها ذهنيتي آستانه ذهنيت سوژه در هريك از اين ساحت

 ها در قلمرو گفتماني هريك از اين ساحتعناصر و  كشند چالش مي بهها را  ديگر است كه آن
آن نظم مسلط نمـادين را متزلـزل    ماًئشوند كه دا اي تلقي ميهاي ديگر اموري نشانه ساحت

    ند.كن و سست مي
و  راه خـود را بازخواهنـد كـرد   همـواره   اي داللـت  هاي نشانه جنبه ،تعبير كريستوايي به
يابي به گفتمـاني   هاي او براي دست تالش ،است (زنده) ردگَ ميل گو سخنجاكه موجود  تاآن
به هويتي محض و ناب درنهايت اشتياق  .منطقي همواره دچار گسيختگي خواهد شد كامالً

هاي سوژه  گشتي به پويايي گفتمان اين روند جاي ،هجدرنتي .انجامد نوعي از بنيادگرايي مي به
ديگـري   رساند. پـذيرش  ياري مي »ديگر« براي پذيرش رويكردهاي هويتي ايجاد فضايي و
و نيستي در نگـاه   ،طرد سرپيچي، طرد است. و تغيير سرپيچي فراينددادن  خودراه معناي به به

اي كـه هـدفش احيـاي خـاطرات و      سـرپيچي ؛ اند كريستوا عناصر اصلي آزادي مطرح شده
هاي دروني سوژه است كـه بـه    دادن به بروز كشمكش گري و مجال پرسشمنظور  بهحافظه 

هـايي كـه از    خلق د.شوميمنجر هاي سانسور و پرورش خالقيت انساني سازوكاررهايي از 
آورنـد. بـه    و تروماهاي فردي و اجتماعي سر برمي ،ها رنج ،هافقدان ةرانگ وارسي پرسش دل

دگرگـوني و بازسـازي    فرايندبه همان ميزان  ،روند ها رو به تصلب ميهر ميزاني كه هويت
كه نويدبخش  ،شود و نيروهاي فكري و فرهنگي آوانگاردرواني فرد و جامعه پس رانده مي

هاي اجتماعي بـه  هيابي سوژ درعين دست ،بنابراين شوند. رانده ميحاشيه  به ،اند اين تغييرات
منبـع   ، زيـرا رسـميت شـناخته شـود    اي هم به بايد امر نشانه بخش هويت هاي نمادين داللت
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