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داراي  سوژه اي  به  و  شده  مركززدايي  مي شد، 
متناقض  گاه  و  متغير  باز، چندگانه،  هويت هاي 
تبديل شده است. در اين ميان سوژه و هويت 
تعامالت اجتماعي و  جامعه شناختي كه حاصل 
تركيب امر دروني )فرد( و امر بيروني )نهادهاي 
نمي شود،  رد  تماماً  شده،  توصيف  اجتماعي( 
نمايان هويت  در  ديگري  عامل  برجستگي   اما 

شده است.

واژگان كليدي: سوژه، هويت، سوژۀ دكارتي، سوژۀ 
جامعه شناسانه، سوژۀ پست مدرن، جهاني شدن.

چكيده
است  دگرگوني هايي  تحليل  نوشتار  اين  هدف 
كه در نظريۀ فرهنگي در مفهوم هويت و سوژۀ 
پديد آمده است. بدين منظور ابتدا برداشت هاي 
گوناگوني را كه از سوژه و هويت مطرح شده 
هويت  مفهوم  تحول  سپس  و  مي كنيم  تشريح 
نظري  سنت هاي  تأثير  تحت  عمدتاً  كه  را 
ساختاري،  زبان شناسي  فرويديسم،  ماركسيسم، 
تحليل  آمده،  وجود  به  فمينيسم  و  فوكو 
سوژۀ  نظري  سنت هاي  اين  اساس  بر  مي كنيم. 
پايدار تصور  و  ثابت  داراي هويتي  كه  دكارتي 

سير تحول  مفهوم  سوژه  و هويت  در  نظريۀ  فرهنگي
مريم رفعت جاه*

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 119 سير تحول مفهوم . . .

روشنگري  دورۀ  در  مي يابد.  تداوم  و  مي ماند 
ارائه  انساني  هويت  و  سوژه  از  كه  مفهومي 
كه  اين  است، ضمن  فردگرايانه  بسيار  مي شود، 
سوژه معموالً مذكر تصوير مي شود )هال، 275 

.)1992:
پيچيدگي  جامعه شناختي  سوژۀ  مفهوم 
را  مدرن  آگاهي  و  مدرن  دنياي  رشد  به  رو 
خودبنياد  سوژه اي  سوژه،  اين  مي دهد.  بازتاب 
))ديگران  با  رابطه  در  بلكه  نيست  و خودبسنده 
ارزش ها،  واسطه،  بدين  و  مي گيرد  مهم(( شكل 
مي يابد.  انتقال  او  به  فرهنگ  و  معاني، سمبل ها 
و  كولي  هورتون  چارلز  و  ميد  هربرت  جرج 
هستند  جامعه شناساني  نمادين،  تعامل گرايان 
))خود((  و  هويت  از  تعاملي  برداشت  اين  كه 
كه  ديدگاه  بنابراين  كرده اند.  تشريح  دقت  به  را 
الهام بخش مفهوم كالسيك جامعه شناسي از سوژه 
و هويت است، هويت بر اثر ))تعامل(( ميان خود 
و جامعه شكل مي گيرد. اما اين سوژه هنوز يك 
هستۀ مركزي و جوهر اصلي دارد كه همان ))من 
واقعي1(( )من مفعولي( است. اين هستۀ مركزي، 
در گفتگوي دائمي با دنياهاي فرهنگي ))بيرون(( 
و هويت هايي كه عرضه مي كنند، شكل مي گيرد 
و تعديل و اصالح مي شود. هويت در اين مفهوم 
جامعه شناختي بر شكاف ميان ))درون(( و ))برون(( 
و بين جهان هاي شخصي و عمومي پل مي زند و 
دنياي خصوصي فرد را به جهان پيوند مي دهد. 
اين  توسط  را  ))خود((مان  ما  كه  واقعيت  اين 
هويت هاي فرهنگي فرافكني مي كنيم و در عين 
حال معاني و ارزش هاي آنها را دروني مي كنيم و 
آنها را بخشي از خودمان مي سازيم، كمك مي كند 
تا احساسات دروني ما با جايگاه هاي عيني اي كه 

مقدمه
پرسش از هويت در نظريۀ اجتماعي و به ويژه 
و  بحث  محل  شدت  به  فرهنگي،  مطالعات  در 
به  اجتماعي كه  بوده است. واژۀ هويت  مناقشه 
معناي آگاهي به خود و تعريف از خود است با 
آگاه  آزاده،  فاعل،  انسان  معناي  به  مفهوم سوژه 
اساسي  محور  دارد.  نزديكي  ارتباط  متفكر  و 
بوده  اين  هويت  و  سوژه  به  مربوط  بحث هاي 
كه بر اثر تغييرات ساختاري و فرهنگي متمايزي 
كه در دهه هاي اخير قرن بيستم رخ داده و چهرۀ 
و  منسجم  هويت هاي  كرده،  دگرگون  را  جهان 
نسبتاً پايدار سنتي رو به افول گذاشته و در عوض 
تعدد و تكثر منابع هويت يابي و تعلقات گروهي، 
سوژۀ مدرن را دچار انشقاق و چندپارگي كرده 
نتايج  از  يكي  ))بحران هويت((  نتيجه  در  است. 
تغييرات سريع و وسيعي است كه در ساختارها 
طبقه،  فرهنگي  چشم اندازهاي  در  ويژه  به  و 
مليت  و  نژاد  قوميت،  جنسي،  روابط  جنسيت، 

پديد آمده است.
استوارت هال در كتاب مدرنيته و آينده هاي 
آن سه برداشت از هويت ارائه كرده كه هر كدام 
اين  در  است.  سوژه  از  مفهوم  يك  با  متناظر 
برداشت سعي  اين سه  بر معرفي  نوشتار عالوه 
خواهيم كرد مسير تحول مفهوم سوژه و هويت 
را از دورۀ روشنگري تا دورۀ پسامدرن مطرح و 

سپس نقد و بررسي كنيم.
انساني موجودي  در دورۀ روشنگري سوژۀ 
از  سرشار  و  منسجم  ذهني  داراي  و  خودبنياد 
دانسته  كنش  و  آگاهي  خردورزي،  ظرفيت هاي 
در  فرد  تولد  بدو  از  ويژگي ها  اين  است.  شده 
باقي  او  حيات  سراسر  در  و  مي شود  آشكار  او 
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همچنان كه نظام هاي معنايي و بازنمايي فرهنگي 
از هويت هاي  زيادي  با شمار  ما  مي يابند،  تكثر 
متناقض، گريزنده و فرار مواجه مي شويم كه هر 
يك از ما مي تواند دست كم به طور موقت، خود 

را با آن تعريف كند )هال، 277 :1992(.

در  هويت  و  سوژه  مفهوم  دگرگوني  عوامل   .1
نظرية فرهنگي

آنجا كه سوژۀ مدرن در زمان خاصي )دورۀ  از 
است،  تاريخ  داراي  و  يافته  تولد  روشنگري( 
تحت  و  است  تغيير  داراي  قاعدتاً  بنابراين 
اجتماعي  تعين  به  مي توان حتي  شرايط خاصي 
به  مدرن  دوران  كه  مي دانند  همه  انديشيد.  آن 
داد  بروز  امكان  فردگرايي  از  جديدي  شكل 
هويت  و  فردي  سوژۀ  مفهوم  آن  مركز  در  كه 
كه  نيست  معنا  بدين  اين  است.  گرفته  قرار  او 
مردم در دوره هاي پيشامدرن افراد نبوده اند بلكه 
فرديت در آن دوران به گونه اي متفاوت زيسته، 
در  كه  تغييراتي  مي شد.  مفهوم پردازي  و  تجربه 
و  ريسمان ها  از  را  فرد  داد،  رخ  مدرنيته  دوران 
ساختارها  و  سنت ها  در  كه  ثابتي  زنجيرهاي 
وجود داشت، جدا كرد. از آنجا كه تصور مي شد 
اين چيزها نظمي الهي دارند، تصور نمي شد كه 
و  گيرند. جايگاه  قرار  اساسي  تغيير  معرض  در 
بزرگ  ))زنجيرۀ  در  فرد  يك  موقعيت  و  مرتبه 
مفهوم  هر  اشيا،  الهي  و  دنيوي  نظم  و  هستي3(( 
خودبنياد  و  اقتدار  صاحب  فرد  از  برداشتي  و 
))فرد  تولد  مي داد.  قرار  خود  تحت الشعاع  را 
خودمختار4(( در دوره اي مابين اومانيسم رنسانس 
هجدهم،  قرن  روشنگري  و  شانزدهم  قرن  در 
اعتقاد  به  بود و  با گذشته  نشانگر گسستي مهم 

كرده ايم،  اشغال  فرهنگي  و  اجتماعي  جهان  در 
به  را  سوژه  هويت،  بنابراين  گردد.  هماهنگ 
سوژه ها  تثبيت  موجب  و  مي زند  بخيه  ساختار 
و دنياهاي فرهنگي شان مي شود و باعث مي شود 
متقابالً  فرهنگي شان  دنياهاي  هم سوژه ها و هم 
اينها  معهذا  شوند.  پيش بيني  قابل  و  يكپارچه 
مي شود  گفته  اكنون  كه  هستند  چيزهايي  همان 
در حال تغييرند. يعني ادعا مي شود كه سوژه اي 
دانسته  پايدار  داراي هويت منسجم و  كه سابقاً 
و تجربه مي شد در حال چندپاره  شدن است و 
از چندين هويت و نه هويتي واحد و يكپارچه 
تشكيل شده است؛ هويت هايي كه گاهي اوقات 

متناقض و ادغام نشدني اند )همان(.
در برداشت پست مدرن از سوژه، سوژه هيچ 
ندارد. هويت  ماندگاري  بنيادي و  ثابت،  هويت 
پديده اي  به  انسان ها  كيستي  و  چيستي  يعني 
اثر  بر  مدام  كه  مي شود  تبديل  متحرك  و  سيال 
و  مي گيرد  شكل  ما  پيرامون  فرهنگي  نظام هاي 
تغيير شكل مي دهد. اين تبيين، تبييني ذات گرايانه 
است.  تاريخي  تبييني  بلكه  نيست  بيولوژيك  و 
هويت هاي  گوناگون  زمان هاي  در  سوژه ها 
متفاوتي را مي پذيرند. هويت هايي كه حول يك 
بدان  اين  و  نيافته اند.  انسجام  و  ))خود2(( سامان 

متناقضي  هويت هاي  ما  درون  در  كه  معناست 
وجود دارد به گونه اي كه تعاريف ما از خودمان 
چنانچه  مي كند.  تغيير  مدام  موقعيت  حسب  بر 
وقتي احساس مي كنيم كه از تولد تا مرگ هويتي 
يكپارچه داريم تنها به اين خاطر است كه خودمان 
داستاني تسلي بخش يا ))روايتي از خود(( دربارۀ 
يكپارچه،  كامالً  هويت  برمي سازيم.  خودمان 
كامل و منسجم، خيالي بيش نيست. در عوض 
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داشت افكار بايد به وسيلۀ فروكاستن و تحويل آن 
به جوهرهايشان و در نهايت به عناصر تقليل ناپذير 
يعني كوچك ترين جزء ممكن آنها توضيح داده 
شوند. او در مركز ذهن، سوژۀ فردي را قرار داد 
كه داراي ظرفيت خردورزي و استدالل و تفكر 
 cogito ergo sum است. جملۀ معروف دكارت
بود يعني من مي انديشم پس هستم، از آن زمان 
تا كنون اين مفهوم عقاليي، انديشه ورز و آگاه از 
سوژه كه محور و مركز شناخت و هويت است، 
سوژۀ دكارتي دانسته شده است )فورستر8، 1987 

به نقل از هال، 1992(.
تتبعي دربارة فهم بشر  جان الك9 در كتاب 
)1967(، فرد را موجودي عقالني تعريف كرد با 
هويتي كه يكسان باقي مي ماند و به طور مستمر 
با سوژه اش تداوم مي يابد. تا جايي كه اين آگاهي 
را مي توان به هر نوع انديشه يا كنش در گذشته 
اين مفهوم فردگرايانه و خودبنياد  گسترش داد. 
شده  پذيرفته  وسيعاً  سرمايه  داري  در  سوژه،  از 
است. ريموند ويليامز جايگيري سوژۀ مدرن را 

برخي موتور محركي بود كه كل نظام اجتماعي 
ويليامز  ريموند  درآورد.  حركت  به  را  مدرنيته 
از سوژۀ فردي،  معتقد است كه برداشت مدرن 
داده  آشتي  يكديگر  با  را  آن  متفاوت  معناي  دو 
بخش ناپذير  و  يكپارچه  سوژه  سويي  از  است؛ 
است و از سوي ديگر موجوديتي واحد، متمايز 
و منحصر به فرد دارد )ويليامز، 133 :1976 به 

نقل از هال، 1992(.
و  تفكر  در  مهم  نهضت هاي  از  بسياري 
از  جديد  مفهوم  اين  ظهور  به  غربي  فرهنگ 
سوژه كمك كرده است: اصالحات پروتستانيسم 
كليسا  مذهبي  نهادهاي  از  را  فردي  وجدان  كه 
رهانيد و آن را مستقيماً در مقابل ديد خدا قرار 
داد، اومانيسم رنسانس كه بشر را در مركز جهان 
قرار داد، انقالب هاي علمي كه به انسان توان و 
ظرفيت تتبع و تحقيق و گشودن رازهاي طبيعت 
ايدۀ  بر  بود  متمركز  كه  روشنگري  و  بخشيد  را 
انديشه هاي  از  رها  و  علمي  خردورز،  انسان 

جزمي و تعصب.
قسمت اعظم فلسفۀ غربي شامل تأمل بر اين 
نيز  و  آن  اصالح  و  پااليش  يا  سوژه  از  مفهوم 
از  بوده است. يكي  آن  قدرت ها و ظرفيت هاي 
افراد مهمي كه به اين مفهوم از سوژه صورتبندي 
اساسي داد رنه دكارت5 )1650-1596( فيلسوف 
فرانسوي بود. دكارت از شك عميقي كه بر اثر 
خارج كردن خدا از مركز عالم پديد آمده بود، 
متمايز  جوهر  دو  وجود  او  بود.  خاطر  آزرده 
و  ماده6  يا  فضامند  كرد: جوهر  فرض  مسلم  را 
جوهر تفكر يا ذهن7. بنابراين وي بار ديگر روي 
ذهن  همواره  كه  ماده  و  ذهن  بزرگ  دواليسم 
غربي را دچار مشكل كرده متمركز شد. او اعتقاد 
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در اعمال و گفتمان مدرنيته چنين تشريح مي كند:
فرديت را در معناي مدرن آن  ظهور مفهوم 
اقتصادي  اجتماعي،  نظم  فروپاشي  به  مي توان 
نهضت  در  داد.  نسبت  وسطي  قرون  مذهبي  و 
بر  تأكيد  جاي  به  فئوداليسم  عليه  عمومي 
سخت  نظام  يك  در  انسان  كاركرد  و  جايگاه 
سلسله مراتبي، بر هستي آزاد انسان تأكيد مي شد. 
در پروتستانيسم نيز با رويكردي مشابه آنچه گفته 
خدا  با  انسان  فردي  و  مستقيم  ارتباط  بر  شد، 
تأكيد مي شد اما تا اواخر قرن هفدهم و هجدهم 
كه شكل جديدي از تحليل در منطق و رياضيات 
مهم  و  اساسي  موجوديتي  را  فرد  و  آمد  پديد 
انسان مستحكم  بخشيد، محوريت سوژه و فرد 
نشده بود. انديشۀ سياسي دوران روشنگري نيز 
عمدتاً اين مدل را دنبال مي كرد. بحث ها از فرد 
شروع مي شد كه وجودي اوليه و اساسي و مهم 
انسان ها  از  زندگي،  اشكال  و  قوانين  و  داشت 
تجارت  كالسيك،  اقتصاد  در  مي گرفت.  نشئت 
به روابط تجاري يا اقتصادي افراد انساني مجزا 
كه داراي دارايي هايي هستند، اطالق مي شود. و 
در اخالق فايده گرايانه10، افراد به صورتي مجزا 
به محاسبۀ سود و زيان و پيامدهاي كنش خود 
از  نقل  به   1967:  135-6 )ويليامز،  مي پردازند 

هال، 1992(.
يك  تصور  امكان  هجدهم  قرن  در  فقط 
عقالني  فردي  سوژۀ  بر  كه  مدرن  زندگي 
متمركز شده بود، وجود داشت. در اين دوره به 
ساختارهاي اجتماعي و محدوديت هايي كه براي 
اعمال افراد انساني ايجاد مي كنند كمتر توجه و 
كه  همچنان  مدرن  جوامع  اما  مي شد.  داده  بها 
رشد كردند و پيچيده تر شدند شكل جمعي تر و 

الزامات ساختاري بيشتري پيدا كردند. تئوري هاي 
حقوق  بر  مبتني  كه  دولت  ليبرال  و  كالسيك 
كردن  لحاظ  به  مجبور  بودند  افراد  رضايت  و 
عظيمي  توده هاي  و  ملت11  دولت،  ساختارهاي 
بودند كه دموكراسي مدرن را تشكيل مي دادند. 
مالكيت،  سياسي  اقتصاد  كالسيك  قوانين 
قراردادها مبادالت بعد از صنعتي شدن بايد در 
اعمال  مدرن  طبقاتي سرمايه داري  اشكال  درون 
مي شد. كارآفرين12 كه در كتاب ثروت ملل آدام 
اسميت و يا حتي سرماية ماركس به عنوان يك 
فرد مطرح بود، در اقتصاد مدرن به مجموعه اي از 
شركت ها تغيير شكل داد. فرد شهروند در شبكۀ 
مدرن  حكومت  بوروكراتيك  اداري  تشكيالت 
گرفتار شد. آن گاه مفهوم اجتماعي تري از سوژه 
ظهور كرد. به تدريج فرد در درون اين ساختارها 
و  مكان  داراي  جامعه  مدرن  صورتبندي هاي  و 
جايگاه دانسته شد. در ايجاد مفهوم گسترده تري 
است:  داشته  سهم  رويداد  دو  مدرن  سوژۀ  از 
به سوژۀ  كه  بود  دارويني  زيست شناسي  نخست 
مبنايي  به خرد  و  زيست شناسانه  ماهيتي  بشري 
طبيعي داد. ذهن در مغز انسان جايگاهي فيزيكي 
اجتماعي  علوم  ظهور  با  واقعه  دومين  كرد.  پيدا 
مسير  در  دگرگوني ها  اين  اما  شد  آغاز  نوين 

همواري صورت نگرفت زيرا:
نيازها  خواسته ها،  و  خودبنياد((  ))فرد   .1
گفتمان  اساس  عنوان  به  او  عالئق  و  آرزوها  و 

اقتصادي و حقوقي مدرن همچنان باقي ماند.
2. دوگانگي و دوگرايي خاص دكارتي13 با 
ايجاد شكاف در علوم اجتماعي ميان روان شناسي 
و  فرد  مطالعۀ  شد.  نهادي  رشته ها  ساير  و 
فرايندهاي ذهني او، موضوع مطالعۀ خاص رشتۀ 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 123 سير تحول مفهوم . . .

مسئله )ذهن و عين( به صورت رابطۀ ميان دو 
وجود16 مرتبط به هم اما مجزا كه در اينجا ))فرد(( 

و ))جامعه(( است.
تأثير  با  جامعه شناختي  تعاملي  مدل  اين 
متقابلي17 كه ميان ))امر دروني(( و ))امر بيروني(( 
اول  نيمۀ  محصول  زيادي  ميزان  به  است،  قائل 
قرن بيستم است، يعني زماني كه علوم اجتماعي 

شكل رشته اي رايجشان را به خود گرفتند.
با وجود اين در همين دوران تصويري آشفته 
و آشفته كننده از سوژه و هويت در زيبايي شناسي 
پديدار  مدرنيسم  با  مرتبط  فكري  و جنبش هاي 

شد.
بيگانه اي  يا  منزوي  فردي  با  اينجا  در  ما 
مردم  از  انبوهي  مقابل  در  كه  داريم  سروكار 
كالنشهري  يا  غيرشخصي  و  ناشناخته  بي نام، 
تصوير  شامل  آن  مثال  است.  گرفته  قرار  ناآشنا 
معروف بودلر18 شاعر، از ))نقاش زندگي مدرن(( 
پيشگويانه  و  پيامبرانه  تصاويري،  چنين  است. 
سوژۀ  و  دكارتي  سوژۀ  خصوص  در  را  آنچه 
نشان  داده،  اخير رخ  مدرنيتۀ  در  جامعه شناختي 

مي دهد )بوكاك و تامپسون19، 1992(.

2. مركززدايي از سوژه و هويت جامعه شناختي
در  مدرن  هويت هاي  كه  معتقدند  كه  آنهايي 
استدالل  انشقاق يافتن اند،  و  چندپاره شدن  حال 
مي كنند كه آنچه در مورد سوژۀ مدرن رخ داده، 
بيگانگي آن نبوده است بلكه از جا كنده شدن20 
آن بوده است. آنها اين از جا كندگي را از طريق 
گفتمان هاي  در  كه  گسست ها  از  مجموعه اي 
دانش مدرن ايجاد شده، دنبال مي كنند. در اينجا 
تحولي  پنج  هال،  استوارت  آراي  از  استفاده  با 

روان شناسي شد.
از  انتقاد  اين حال جامعه شناسي زمينۀ  با   .3
و  كرد  فراهم  را  دكارتي  سوژۀ  عقاليي  فرديت 
اجتماعي  هنجارهاي  و  گروهي  فرايندهاي  به 
است،  فردي  سوژه هاي  ميان  قرارداد  مؤيد  كه 
سويي  از  گرايش  اين  نمود.  تأكيد  و  توجه 
توضيح مي دهد كه چگونه ذهنيت افراد از طريق 
مشاركت و عضويت در روابط اجتماعي شكل 
مي گيرد و از سوي ديگر نشان مي دهد كه چگونه 
فرايندها و ساختارها به وسيلۀ نقشي كه افراد در 
آنها ايفا مي كنند، تقويت و يا نگهداري مي شود 

)هال، 284 :1992(.
اين ))دروني سازي(( امر بيروني )يا اجتماعي( 
در سوژه و ))بيروني سازي(( امر دروني )يا فردي( 
توسط كنش در دنياي اجتماعي، شرح و توضيح 
كه  است  مدرن  هويت  و  سوژه  جامعه شناسانۀ 
در نظريۀ اجتماعي جاي داده شده است. جرج 
هربرت ميد و تعامل گرايان نمادين در اين زمينه، 
رويكرد تعاملي راديكالي اتخاذ مي كنند. يگانگي 
و ادغام14 فرد در جامعه يكي از عالئق درازمدت 

جامعه شناسي بوده است.
شيوه اي  به  گافمن  چون  جامعه شناساني 
اجتماعي  گوناگون  موقعيت هاي  در  ))خود((  كه 
و  بوده اند  عالقه مند  بسيار  مي شود  بازنمايي 
متفاوت  نقش هاي  ميان  تضاد  چگونگي  دربارۀ 
اجتماعي بحث كرده اند. پارسونز در يك سطح 
جامعه شناختي كالن تر، ))خود(( و نظام اجتماعي 
وجود  با  مي داند.  يكديگر  كنندۀ15  تكميل  را 
اصلي  جريان  كه  معتقدند  منتقدان  برخي  اين 
دكارتي  دوگرايي  مشابه  چيزي  جامعه شناسي 
)دوبارۀ(  ايجاد  در  به ويژه  است  را حفظ كرده 
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به  واحدي  فرد  هر  مشخصۀ  ذات  اين   .2
عنوان سوژۀ واقعي است.

اقتصاد  در  تنها  نه  را  انسان  اصالت  ماركس 
در  و  اقتصادي(  انسان  اسطورۀ  رد  )با  سياسي 
در  بلكه  كانتي(  اخالق  رد  )با  اخالق  و  تاريخ 
انقالب  اين  البته  مي كند.  رد  نيز  فلسفه  خود 
از نظريه پردازان  تئوريك موجب خشم بسياري 
اومانيست شد كه در تبيين تاريخي وزن بيشتري 

براي كارگزار انساني قائل مي شوند.
به نظر استوارت هال كار ماركس وسيعاً نقد 
شد اما ))ضد اومانيسم تئوريك(( او يعني مخالفت 
او با سوژۀ فردي و ذات جهانشمول انسان، تأثير 
قابل توجهي بر روي بسياري از شاخه هاي تفكر 

مدرن گذاشته است )هال، 286 :1992(.
انديشۀ  در  وسيع  تمركززدايي  دومين 
مورد  در  فرويد  نظريات  دل  از  بيستمي  قرن 
فرويد  نظريۀ  مطابق  آمد.  بيرون  ))ناخودآگاه(( 
هويت ها، تمايالت جنسي و ساختار اميال ما بر 
مبناي فرايندهاي رواني ناخودآگاه شكل مي گيرد 
كه بر اساس منطقي كامالً متفاوت با ))عقل(( عمل 
مي كنند. مفهوم سوژۀ عقالني و شناسنده23 داراي 
هويت ثابت و يكپارچه24 يعني سوژۀ دكارتي در 
نظر ژاك الكان25 )1977(  به  فرويد شد.  نظريۀ 
يك  مثابۀ  به  ))خود((  تصور  است  معتقد  فرويد 
))كل(( يكپارچه چيزي است كه نوزاد به تدريج 

و با دشواري زياد فرا مي گيرد. اين تصور به طور 
طبيعي از درون هستۀ وجودي نوزاد رشد نمي كند 
بلكه در ارتباط با ديگران شكل مي گيرد؛ به ويژه 
در مجادله هاي رواني ناخودآگاه و پيچيده اي كه 
در اوان كودكي ميان كودك و والدينش جريان 
رشد  آينه اي((  ))مرحله  الكان  آنچه  در  دارد. 

را كه در نظريۀ اجتماعي و علوم انساني، روي 
داده و سهم و تأثير مهمي بر انديشه در مدرنيتۀ 
متأخر داشته، مطرح مي كنيم و تأثير اساسي اين 
سوژۀ  از  نهايي  مركززدايي  در  را  گسست ها 

دكارتي، شرح مي دهيم.
اولين مركززدايي اساسي به سنت هاي فكري 
نوشته هاي  البته  مي شود.  مربوط  ماركسيسم 
ماركس به قرن نوزدهم برمي گردد نه بيستم. اما 
يكي از شيوه هاي بازخواني كارهاي او در دهۀ 
انسان ها  دربارۀ  او  استدالل  تأثير  تحت   1960
اساس  بر  تنها  اما  مي سازند  را  تاريخ  كه  بود 
شرايطي كه ساخته و پرداختۀ خود آنها نيست. 
بازخواني كنندگان آثار او اين را بدين معنا تفسير 
نمي توانند  واقعي  معناي  در  افراد  كه  كردند 
آنها  زيرا  باشند  تاريخ  كارگزاران  يا  مؤلفان21 
تاريخي اي عمل  مبناي شرايط  بر  تنها مي توانند 
كنند كه ديگران آن را ايجاد كرده اند و آنها صرفاً 
در آن متولد شده اند. به عالوه از منابع مادي يا 
استفاده مي كنند كه توسط نسل هاي  فرهنگي اي 
آنان  استدالل  آنها فراهم شده است.  براي  قبلي 
فهم  خوب  چنانچه  ماركسيسم  كه  است  اين 
شود، هرگونه تصوري از كنشگر فردي را از بين 

مي برد.
ساختارگرا  ماركسيست  آلتوسر22  لويي 
او  ايدئولوژي  تئوري هاي  كه   )1918-1989(
معتقد  است،  شده  بحث  تامپسون  كنت  توسط 
به  اجتماعي  روابط  گذاشتن  با  ماركس  كه  بود 
جاي يك مفهوم انتزاعي از انسان، در مركز نظام 
تئوريك خود، دو فرض كليدي زير را در فلسفۀ 

مدرن دگرگون كرد:
1. ذات جهانشمولي براي انسان وجود دارد.
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آن كه در بدو تولد به طور ذاتي در انسان نهفته 
طول  در  ناخودآگاه،  فرايندهاي  طريق  از  باشد، 
وحدت  و  يكپارچگي  و  مي گيرد  شكل   زمان 
باقي  ناكامل  همواره  هويت  است.  تخيلي  آن، 
در  همواره  و  جريان29  در  همواره  مي ماند، 
جاي سخن  به  بنابراين  است.  حال شكل گيري 
گفتن از هويت به عنوان چيزي تمام شده بايد 
در  فرايندي  را  آن  و  كنيم  ياد  هويت يابي30  از 
پوياست.  و  جريان  در  همواره  كه  بگيريم  نظر 
فرد  عنوان  به  ما  درون  در  قبالً  آنچه  از  هويت 
نتيجۀ  در  عمدتاً  بلكه  برنمي خيزد  داشته  وجود 
ما  وجود  مي گيرد.  شكل  تماميت31  يك  فقدان 
برداشت  از  از طريق تصوري كه  بيروني،  امر  از 
شده  انباشته  داريم،  خودمان  به  نسبت  ديگران 
نگرش  از  كه  تصوري  توسط  ما  هويت  است. 
ديگران نسبت به خودمان داريم شكل مي گيرد و 

خود  از  تصويري  هيچ  هنوز  كه  نوزاد  مي نامد، 
به منزلۀ يك ))شخص كامل26(( ندارد، خودش را 
در آينۀ ديگران يا در آينۀ نگاه ديگران مي بيند. 
خود  مفهوم  شبيه  جهات  برخي  از  مفهوم  اين 
آينه سان27 كولي و مفهوم خود تعاملي ميد است 
به جز آن كه از نظر آنها اجتماعي شدن در جريان 
آموزش آگاهانه تحقق مي يافت در حالي كه نزد 
فرايندهاي  محصول  فرديت28   / ذهنيت  فرويد 
رواني ناخودآگاه است. به نظر الكان اين نحوۀ 
ارتباط  ))ديگري((،  نگاه  اساس  بر  خود  تشكل 
از خودش  نمادين خارج  نظام هاي  با  را  كودك 
نظام هاي  به  را  او  ورود  زمينۀ  و  مي كند  ميسر 
و  فرهنگ  زبان،  جمله  از  نمادين  اجتماعي 
احساسات  مي كند.  آماده  جنسي  تفاوت هاي 
متضاد و حل نشده كه با اين ورود دشوار همراه 
هستند، متعددند؛ مانند تضاد ميان عشق و نفرت 
از پدر و يا تضاد ميان آرزوي خشنودي از مادر 
بخش هاي  به  ))خود((  تقسيم  او،  طرد  انگيزۀ  و 
يا  مردانه  بخش هاي  انكار  و  ))بد((،  و  ))خوب(( 

شكل بندي  كليدي  جنبه هاي  كه  خود  در  زنانه 
ناخودآگاه سوژه هستند و سوژه را دچار انشقاق 
مي مانند  باقي  فردي  زندگي  تمام  در  مي سازند، 

)هال، 1992، فصل2(.
اما  مي يابد،  انشقاق  هميشه  سوژه  بنابراين 
يكپارچه،  و  منسجم  گونه اي  به  را  هويت خود 
تجربه مي كند و اين در نتيجۀ تخيل خودش به 
عنوان شخصي ))يكپارچه(( و واحد است كه در 
مرحلۀ آينه اي شكل گرفته و بر اساس اين نوع 
))هويت((  نقيض  و  ضد  منشأ  روانكاوانه،  تفكر 

است.
هويت از اين منظر چيزي است كه به جاي 
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ناشي از فقدان تماميت است نه برآمده از امري 
ذاتي، دروني و قوام يافته. از ديدگاه روانكاوي 
اين موضوع كه ما دائماً در جست وجوي هويت 
هستيم و در پي ساختن زندگي نامه هايي هستيم 
كه بخش هاي مختلف خودهاي تقسيم شدۀ ما را 
به هم پيوند بزند و كلي واحد پديد آورد به اين 
دليل است كه مي خواهيم از لذت كامل شدن و 
 ،1992 )هال،  شويم  برخوردار  يافتن32  تماميت 

فصل 5(.
از  الكان  بازخواني  شيوۀ  و  فرويد  كارهاي 
فرويد، به طور گسترده اي نقد شده است. طبق 
تعريف، فرايندهاي رواني را نمي توان به آساني 
فنون  طريق  از  بايد  آنها  كرد.  بررسي  يا  ديد 
و  شوند  تفسير  و  بازسازي  روانكاوي،  دقيق 
وجود  با  نيستند.  رد  و  اثبات  پذيراي  آساني  به 
ويژه  به  و  مدرن  انديشۀ  بر  آنها  كلي  تأثير  اين 
است.  بوده  چشمگير  بسيار  هويت،  مفهوم  بر 
و  ذهني  دربارۀ حيات  مدرن  تفكر  اعظم  بخش 
برخي  كه  معنا  بدين  است  پسافرويدي  رواني، 
اما  مي كند  رد  را  فرويد  خاص  فرضيه هاي  از 
كار او را در زمينۀ ناخودآگاه، مسلم فرض كرده 
است. در اينجا بار ديگر زياني را كه اين شيوه 
از تفكر براي مفاهيم سوژۀ عقالني و هويت به 
منزلۀ پديده هايي ثابت و ماندگار داشته، مي توان 

مشاهده نمود.
تحت  مدرن  سوژۀ  از  مركززدايي  سومين 
تأثير كارهاي كار زبان شناس ساختاري فرديناند 
استدالل  سوسور  است.  آمده  پديد  سوسور  دو 
مي كرد كه ما در معناي مطلق و قطعي ))مؤلف(( 
در  كه  معناهايي  يا  مي سازيم  كه  جمله هايي 
دادن  قرار  با  تنها  ما  نيستيم.  مي كنيم،  بيان  زبان 

خودمان در درون قواعد زبان و نظام هاي معنايي 
استفاده  معنا  توليد  براي  زبان  از  خود،  فرهنگ 
مي كنيم. زبان نه يك سيستم فردي بلكه سيستمي 
اجتماعي است و پيش از ما وجود داشته است 
و  خالق  نمي توانيم  ساده  معناي  در  حتي  ما  و 
مؤلف كالم خود باشيم. سخن گفتن به يك زبان 
نه تنها اظهار افكار دروني و اصلي ماست بلكه 
فعال كردن مجموعه اي وسيع از معناهايي است 
جاي  ما  فرهنگي  نظام هاي  و  زبان  در  قبالً  كه 
گرفته اند. عالوه بر اين معناي واژه ها و كلمات 
داراي روابط ثابت و متناظر با ابژه ها يا رويدادهاي 
جهان بيروني نيست. معنا در ارتباط با تشابه يا 
تفاوتي كه كلمات با ساير كلمات در درون نظام 
زباني دارد، ظهور مي كند. ما معناي ))شب(( را در 
تفاوت آن با روز مي فهميم. در اينجا به شباهت 
و قياس ميان زبان و هويت توجه كنيد. من در 
مادرم(  با  ارتباط  در  )مثالً  ))ديگري((  با  ارتباط 
است كه مي دانم چه كسي هستم. آنچه فالسفۀ 
تأثير  تحت  كه  دريدا  ژاك  مانند  زبان  امروزين 
سوسور و ))چرخش زبان شناختي(( بود راجع به 
زبان مي گويند، اين است كه فرد گوينده علي رغم 
تثبيت  را  معنا  نمي تواند  هرگز  تالشش  نهايت 
كند )و اين شامل معناي هويت او هم مي شود(. 
آنها  متعددي33 هستند.  تأكيدهاي  داراي  كلمات 
همواره حامل پژواك34 معناي ديگري هستند كه 
كردن  براي محصور  فرد  نهايت سعي  علي رغم 
عبارت هاي  مي شوند.  رها  معنا،  كردن  قطعي  و 
نيستيم  آگاه  آن  از  كه  بنيان هايي  و  قضايا  با  ما 
زبان  در  و  مي شوند  پي ريزي  دارند،  وجود  اما 
ما جاري مي گردند. هر چيزي كه مي گوييم يك 
دارد  ))حاشيه اي((  يعني  ))بعد((،  يك  و  ))قبل(( 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 127 سير تحول مفهوم . . .

است.  راه  به  سر  و  مطيع  انسان هايي  ايجاد  آن 
نظر  به  جالب  مدرن  سوژۀ  تاريخ  نظر  از  آنچه 
انضباطي،  قدرت  اگرچه  كه  است  اين  مي رسد 
محصول نهادهاي جمعي بزرگ مقياس مدرنيتۀ 
اخير است، فنون و تكنيك هاي آن متضمن نوعي 
كاربرد قدرت و دانش است كه سوژه را فرديت 
بيشتري مي بخشد و با قوت و شدت بيشتري بر 

بدن او اعمال مي شود.
شتاب  فردي شدن  انضباطي  رژيم  يك  در 
مي گيرد. از طريق مراقبت و نظارت دائمي، همۀ 
فرديت  به  هستند  كنترل  معرض  در  كه  آنهايي 
قلمرو  در  تنها  نه  قدرت  مي شوند.  داده  سوق 
فردگرايي  هم  نوشتاري  حوزۀ  در  بلكه  نظارت 
و  دستگاه ها  مدرن  در جوامع  مي دهد.  رواج  را 
ابزارهاي جمع آوري دقيق اسناد، در سطح وسيع 
به مؤلفۀ اساسي توسعۀ قدرت تبديل مي شوند. 
و  مدارك  سيستماتيك  ذخيرۀ  و  جمع آوري 
اسناد38، امكان اندازه گيري كلي پديده ها، توصيف 
گروه ها و محاسبۀ وقايع جمعي را پديد مي آورد.
مدارك  و  اطالعات  انباشتن  فردي سازي، 
مربوط به افراد و محاسبۀ وقايع جمعي و فردي، 
به كنترل و نظارت بيشتر افراد و جمعيت ها منتهي 
مدرنيته  نهادهاي  چه  هر  كه  آن  نتيجه  مي شود. 
اخير جمعي تر و سازمان يافته تر مي شوند، سوژۀ 
فرديت  و  بيشتر  مراقبت  تحت  منزوي تر  فردي 

يافته تر مي شود )همان، 159(.
و  سوژه  گفتمان  در  گسست  پنجمين 
فمينيسم  از  متأثر  از سوژه و هويت  مركززدايي 
هم  و  تئوريك  نقدي  عنوان  به  هم  است،  بوده 
جملۀ  از  فمينيسم  اجتماعي.  نهضتي  مثابۀ  به 
كنار  در  كه  است   1960 دهۀ  جنبش هاي 

چيزي  حاشيه  آن  در  ديگران  است  ممكن  كه 
مثل  آنها  هستند.  ناپايدار  ذاتاً  معاني  بنويسند. 
فرارند  اما  دارند  را  بخشيدن  تعين  هويت قصد 
مي ريزند.  هم  در  تفاوت ها(  وسيلۀ  )به  دائماً  و 
همواره معناهاي جنبي35 ديگري وجود دارند كه 
نداريم و كوشش هايمان  آنها  بر  كنترلي  ما هيچ 
بي نتيجه  ماندگار  و  ثابت  دنياهاي  خلق  براي 
مي مانند )دريدا36، 1981 به نقل از هال، 1992(.

سوژه  و  هويت  از  مركززدايي  چهارمين 
ميشل  فرانسوي  تاريخدان  و  فيلسوف  كار  در 
مجموعه اي  در  فوكو  است.  يافته  تحقق  فوكو 
را  مدرن((  سوژۀ  ))تبارشناسي  نوعي  آثارش  از 
از قدرت  توليد كرده است. فوكو نوع جديدي 
و  آمده  وجود  به  نوزدهم  قرن  طول  در  كه  را 
در اوايل قرن بيستم به اوج رشد خود مي رسد 
مي كند.  مشخص  انضباطي37((  ))قدرت  نام  با 
و  نظارت  مراقبت،  تنظيم،  به  انضباطي  قدرت 
بر  نخست  وهلۀ  در  است:  عالقه مند  حكومت 
و  فرد  بر  سپس  و  جمعيت ها  كل  و  بشر  نوع 
بدن او. قرارگاه آن نهادهاي جديدي است كه در 
قرن نوزدهم به وجود آمده )كارگاه ها، پادگان ها، 
و  تيمارستان ها  بيمارستان ها،  زندان ها،  مدارس، 
اداره،  نظائر آن( و جمعيت هاي مدرن را تحت 
قدرت  هدف  درمي آورد.  انضباط  و  كنترل 
فعاليت هاي  مرگ،  زندگي،  آوردن  در  انضباطي 
فرد  خوشي هاي  و  بدبختي ها  شغل،  روزمره، 
جنسي  اعمال  اخالقي،  جسمي،  سالمت  نيز  و 
كنترلي  و  انضباط  تحت  خانوادگي  زندگي  و 
قدرت  طريق  از  را  كار  اين  و  است  سخت تر 
اجرايي حكومت ها و صاحبان تخصص و علوم 
انساني و اجتماعي انجام مي دهد. هدف اساسي 
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قرن بيستم كه عمدتاً تحت عنوان ))جهاني شدن(( 
شناخته مي شوند، ايده ها، عقايد و اعمال انسان ها 
قرار  دائمي  و  سريع  مداوم،  تغيير  معرض  در 
گرفته و هويت هاي منسجم و نسبتاً پايدار سنتي 
رو به افول گذاشته اند. تعدد تقسيمات اجتماعي 
از  وسيعي  گسترۀ  اجتماعي،  تضادهاي  تكثر  و 
هويت هاي  و  متفاوت  سوژه اي  موقعيت هاي 
گاه  كه  مي كند  ايجاد  افراد  براي  را  گوناگوني 
چندپاره و متناقض اند. برداشتي كه ما از خودمان 
داشتيم  يكپارچه  و  واحد  سوژه هاي  مثابۀ  به 
كندگي((  ))از جا  به عالوه  است.  دگرگون شده 
جابه جايي  سبب  اجتماعي  نظام هاي  و  روابط 
مي شود:  افراد  از  دوگانه اي  مركزيت زدايي  و 
و  اجتماعي  دنياي  در  كه  مكاني  نظر  از  هم 
كه  ))خود((هايشان  نظر  از  و هم  دارند  فرهنگي 
دستخوش چندپارگي و انشقاق مي شوند. عالوه 
بر اين سنت هاي نظري ماركسيسم، فرويديسم، 
زبان شناسي ساختاري رويكرد فوكو و فمينيسم 
در گفتمان سوژه و هويت يكپارچه و منسجم و 
ثابت دكارتي، گسست ايجاد كرده اند. بر اساس 
اين سنت هاي نظري سوژۀ روشنگري كه داراي 
هويتي ثابت و پايدار تصور مي شد، مركززدايي 
باز،  هويت هاي  داراي  سوژه اي  به  و  شده 
متناقض، ناتمام و چندپاره يعني سوژۀ پسامدرن 
ميان سوژه و هويت  اين  در  است.  تبديل شده 
و  اجتماعي  تعامالت  كه حاصل  جامعه شناختي 
بيروني  امر  و  فرد(  )سوژه،  دروني  امر  تركيب 
قدرتمند(  و  مهم  ديگران  و  اجتماعي  )نهادهاي 
توصيف شده، تماماً رد نشده اما برجستگي نقش 
رده بندي هاي اجتماعي و عامل ))ديگري(( در آن 

نمايان تر شده است.

جنگ  ضد  نهضت هاي  و  دانشجويي  تحوالت 
انقالبي  نهضت هاي  و  جوانان  فرهنگ  ضد  و 
جهان سوم، به وجود آمد. با اين حال فمينيسم 
رابطۀ مستقيم و قوي تري با مركززدايي از سوژۀ 

جامعه شناختي و دكارتي داشت:
/ برون  ميان درون  فمينيسم تمايز كالسيك 
شعار  برد.  سؤال  زير  را  عمومي  خصوصي/  و 
است،  شخصي  آنچه  ))هر  بود:  اين  فمينيسم 

سياسي هم هست.((39 
عرصه هاي  سياسي  رقابت هاي  در  فمينيسم 
جديدي از زندگي اجتماعي را وارد كرد: خانواده، 
تقسيم كار خانگي،  روابط جنسي، كار خانگي، 
و  اجتماعي  سؤال  آن.  نظائر  و  كودك  پرورش 
بود  اين  سياسي مطرح شده توسط فمينيست ها 
كه ما به عنوان سوژه هاي جنسيت يافته يعني به 
توليد  و  مي گيريم  لحاظ جنسيتي چگونه شكل 
سوژه  كردن  سياسي  يعني  اين  و  مي شويم؛ 
)فرديت(، هويت و فرايند هويت يابي )به منزلۀ 

مرد/ زن، مادر/ پدر، پسر/ دختر(.
اجتماعي شروع  جنبش  يك  به شكل  آنچه 
موقعيت  و  جايگاه  بازتعريف  جهت  در  و  شد 
گونه اي  به  يافت،  سو  و  سمت  زنان  اجتماعي 
جنسي  هويت هاي  شكل گيري  كه  شد  گسترده 
و جنسيتي را نيز در برگرفت. فمينيسم اين ايده 
داراي  بشر((  ))نوع  عنوان  به  مرد  و  زن  كه  را 
هويت يكساني هستند به چالش كشيد و به جاي 
در  را  جنسيتي  و  جنسي  تفاوت هاي  مسئلۀ  آن 

هويت يابي مطرح كرده است.

نتيجه گيري
بر اثر تغييرات ساختاري و فرهنگي دهه هاي اخير 
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پی نوشت ها 

* استاديار دانشكدۀ علوم اجتماعي دانشگاه تهران.

1. real me.
2. self.
3. the great chain of being.
4. the sovereign individual.
5. René Descartes.
6. spatial substance (matter).
7. thinking substance (mind).
8. Forester.
9. Locke.
10. utilitarian ethics.
11. nation-state.
12. entrepreneur.
13. the dualism typical Cartesian.
14. integration.
15. complementarity.
16. entity.
17. reciprocitity.
18. Baudelaire.
19. Bocock & Thompson.
20. dislocation.
21. authors.
22. Louis Althusser.
23. knowing.
24. fixed and unified.
25. Jacques Lacan.
26. whole.
27. looking glass self.
28. subjectivity.
29. in process.
30. identification.
31. wholeness.
32. fulness.
33. multi-accentual.
34. echo.
35. supplementary.
36. Derrida.
37. disciplinary power.
38. documentary.
39. the personal is political.

منابع 

- Bocock, R., and K. Thompson (eds.), (1992), Social 
and Cultural Forms of Modernity, Cambridge: Polity 
Press.

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

