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  سوژهرابطۀ  تحول مفهومیِ
  سیاسی قرن بیستم ۀدر اندیش تاسیسو 

  *ینیک آبحسن دکتر 

  
  
  

  چکیده
هاي اصلی در فلسـفۀ سیاسـی    بررسی رابطۀ میان انسان و سیاست از دغدغه

به طور عـام و سـوژة   ) فاعل شناسا( ادبیات مربوط به سوژه. رود به شمار می
اي را در علوم اجتماعی و انسانی  دامنۀ بسیار گسترده ،سیاسی به طور خاص

چگونگی تبدیل سوژه به سوژة سیاسی در این ادبیات،  گیرد، اما مهم دربرمی
در این مقاله به سـوژة سیاسـی یـا سـاحت     . ویژه ادبیات قرن بیستم است به

و تصـوري سیاسـی   ؛ پردازیم و تحول معنایی و مفهومی آن میسیاسی سوژه 
دارد؛ ایـن حقیقـت کـه    رابطۀ انسان و سیاست سوژه که اشاره به  ازفلسفی 

حـت تـأثیر   ، ت)کـانتی و  دکـارتی همان سوژه شناسا و فاعل (شخص انسانی 
از هویـت اصـلی   ... ها و ی مانند قدرت، فناوري، پدرساالري، رسانهمطلقامور 

                                                             
  (habniki@yahoo.com)استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی ـ واحد تهران جنوب  *

  27/3/1388 :پذیرشتاریخ   14/3/1387 :تاریخ دریافت
  .7-36، صص 1388سال چهارم، شماره سوم، تابستان  پژوهشنامه علوم سیاسی،
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  .ه استشد خود دور
 سؤالن یادرصدد پاسخ به ش شده پرداز مکاتب مختلف از منظرامر که این 

در هایی  مسیق چه مکانیو فاعل شناسا چگونه و از طر یکه سوژه انساناست 
 سوژة سیاسـی به  ،2001سپتامبر  11پس از  ویژه بهو پس از آن  قرن بیستم

چـون   یمکـاتب  هـاي  هنظـرات و دیـدگا  در ایـن راسـتا،   . اسـت ل شـده  یتبد
، فوکـو چـون  متفکرانـی   وها،  تاگزیستانسیالیسها،  ها، فمینیست تآنارشیس
در واقـع هـدف ایـن    . شـوند  مـی  بررسـی  ،بودریارو  آلتوسر، لوکاچ، مارکوزه
  .سیاسی در این زمینه است شناسیِ اندیشه ،نوشتار
سوژه، سـوژة سیاسـی، وجـود سیاسـی، قـدرت، فنـاوري،        :هاي کلیدي واژه

  پدرساالري، رسانه
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  مقدمه
 زیـرا بایـد   ؛ل استکار مشیبس يل متعددیبه دال رابطۀ انسان و سیاستپرداختن به 

ات یو نظر ها هدگایاز د يا ندارد و مجموعه یقیه حد و مرز دقکرد کم یرا ترس يزیچ
به طور  ات مربوط به سوژهیادب. ردیگ یرا دربرم آمیز منازعهمتقاطع و گهگاه ، مختلف

و  یرا در علـوم اجتمـاع   يا ار گستردهیدامنۀ بس ،به طور خاصی اسیعام و سوژة س
خرد  هب ، عمدتاًشد یه صحبت از سوژه مک یزمان ،ستمیتا قرن ب. دگیر دربرمی یانسان
ه از کـ  يا سـوژه  ؛شد یو از آن به عنوان سوژة شناسا نام برده م توجه نموده ،و عقل

ی، در گفتمان فلسـف چراکه  ؛برد می ن بهرهیا عیشناخت ابژه  يخرد و ذهن خود برا
 ، یکفاعل شناساست یکسوژه . کند می دایپر ارتباط کخودآگاه و ذهن متفسوژه با 
 هاي تاربرد قدرکق یو قادر به معنادار ساختن آن از طر جهاندر  مند موقعیت یهست
ب در رابطـۀ  ین ترتیبد کهاست  خودمندي  و زمانشناختی  زبان یِاز خودآگاه یناش
  .دهد یات ادامه میبه ح جهانان فاعل فعال و یم

عین یا  / ذهن تقسیم دکارتیِ دراصطالح سوژه در اندیشه روشنگري، ، بنابراین
ویـژه برتـري انسـان، فـرد، آگـاهی، عاملیـت،        بـه (طبیعت و اصول اومانیسم  / عقل

با ایـن تعریـف از سـوژه کـاري      نوشتاردر این  )1(.داردریشه ) خودشناسی و تجربه
این است؛  و رابطۀ آن با سیاستنداریم، بلکه مهم ساحت سیاسی سوژه یعنی سوژه 

حـت  حقیقت که شخص انسانی، یعنی همان سوژه شناسا و فاعل دکارتی و کانتی، ت
از هویـت اصـلی   ... هـا و  ی مانند قدرت، فناوري، پدرساالري، رسانهمطلقتأثیر امور 
سوژة سیاسی محصول عمل سیاسـی در شـرایط انضـمامی، از    . سته اشد خود دور
بنابراین و با این  ؛هاي گفتمانی است هاي نهادي و با استفاده از استدالل طریق کانال

. مقدمه، هدف کلی نوشتار حاضر پرداختن به چیستی و کیستیِ سوژة سیاسی اسـت 
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هـا و   اغ نظریـه بدین ترتیب پس از بیان تعریف مختصري از سوژة سیاسی، بـه سـر  
پردازیم و از طریق آن،  متفکران مختلف این حوزه رفته و به مفهوم سوژة سیاسی می

  .زنیم شناسی سیاسی می دست به نوعی اندیشه

  مفهوم سوژة سیاسی
تصور . یمیستپاره ن کنیم یک کل هستیم، هویتی کامل داریم و مطمئناً پاره ا تصور میم
انسـداد تخیلـی   «ایـن  . سـازد  ه زندگیمان را مـی هایی هستیم ک کنیم مؤلف روایت می

هـاي   کنشـی کـه در وضـعیت    )2(؛»دهـد  است که به ما اجـازة عمـل و کـنش را مـی    
شـود؛   مـی کنـد و معنـادار    زبانی و متجسم، قابلیت فهم پیدا مـی ـ   مند، پیشا موقعیت

، »شناختی جهان مشترك هستیـ   فهم پیشا«به آن  هایدگرمطلبی که در فلسفۀ غرب، 
بنابراین بودن ما  )3(.گوید می» فضاي بدن زنده« تینمرلوپو و »زمینه پیش« تگنشتاینوی

هاي صرف وجود در تماس هستیم و اگر بـه   با داده ،اجتماعی است که در آنامري 
. شـود  آنگاه فرد به سـوژة سیاسـی تبـدیل مـی     شود،این امر، امر سیاسی نیز افزوده 

، ثـروت، فنـاوري،   قـدرت رابطۀ انسان بـا  سوژه یعنی ، در اصطالح سیاسی بنابراین
سـلطه و   / کنندة رابطـۀ قـدرت   تصور از سوژة سیاسی بیان، بدین ترتیب؛ ...رسانه و

اي  رابطـه شود؛  میبررسی مقاله که در این  است تأثیرات این رابطه بر سوژة سیاسی
سـلطه در   /ارا با روابط قـدرت  کآشخود ه ک سوژة سیاسی يریگ لکش فراینده بر ک

 ، تـأثیر انـد  شـده  یزها سـازمانده یگر انواع تمایا دی» طبقه«، »نژاد«، »تیجنس«اطراف 
  .دارد بسزایی

 سـتم یسم سیه دوئالکگیرد  می شکل اموريل یدر ذ »شدنسیاسی  ةسوژ« فرایند
 سوژة سیاسـی  يریگ لکان مسئله شیب یعنی؛ است یاصل ۀشاخصآنها  در 1ارگزارکـ 

و  ،طـرف  یـک از  یاسـ یـ س  یاجتماع هاي یتو ممنوع ها یمتحر، در رابطه با قواعد
  .و پس از آن ستمیگر در قرن بیفرد از طرف د هاي شنکو  ها هشیاند، احساسات

انـواع و اقسـام    ،و در سراسر تاریخ نیستالبته این مسئله خاص دنیاي معاصر 
تر از جهان سیاسی  جهان سیاسی قرن بیستم بسیار متفاوتاما آن وجود داشته است، 

سـازد،   متمـایز مـی  و پـس از آن را  آنچه جهان سیاسـی قـرن بیسـتم    . گذشته است
                                                             
1. Agency-System 
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به . هاي سیاسی این دوره و تفاوت جایگاه انسان است بندي ها و فرمول بندي صورت
اي شـدن،   ودهیا ت »تک افتادن«و صنعت فرهنگ، از  فناوريتوان از  می ،عنوان نمونه

نام برد که چگونه بر سوژه تحمیل شده  از بیگانگی و از برهوت معنوي و پرواز معنا
ضمن اینکه صرفاً در قرن بیستم اسـت کـه   . اند و آن را تحت تابعیت خود قرار داده

ان فلسـفه و اندیشـه   گذار بنیانهاي مختلف در آثار  ها و مفاهیم به شیوه این مضمون
تولد سوژة سیاسی جدید را بر مبنـایی فلسـفی و نظـري     اینان .شود سیاسی دیده می

اي از ادبیـات   هـاي قابـل توجـه    حـوزه  گیري که خود سبب شکل گذاري کردند پایه
را م یا فضـاي کـافی   یند که قادر به بیان تمامی آنها نیستشدسوژة سیاسی مربوط به 

، لوکاچ تا مارکوزه و كژیژهایی که از آلتوسر تا  حوزه ؛براي پرداختن به آنها نداریم
در اینجا بحث را . گیرد را دربرمی الکانفوکو و ، الیاستاریخ کلی مهار سوژه در آثار 

ها و متفکران دیگري اسـت   کنیم، زیرا تقریباً متقدم بر نظریه ها آغاز می از آنارشیست
  .گیرند که در این مقاله مورد بحث قرار می

  سم و دولتیآنارشالف ـ 
» حکومـت «به معناي  ”arkhe“و » بدون«به معناي  ”an“دو کلمه یونانی آنارشیسم از 

معنـی   »بدون فرمانروایـان «یا  »بدون حکومت« ،ترجمه لغوي آن. تشکیل شده است
اي است که اصرار بر کنار گذاشتن حکومت یا محدودیت  آموزه«بنابراین  )4(؛دهد می

 )5(.»اجتماعی و سیاسـی دارد حکومتی به عنوان شرط بایسته و ضروري آزادي کامل 
نشان از نگاهی خاص به ماهیت انسان به مثابۀ انسـان ضـد اقتـدار     ،این نوع تعریف

  .گرفته از این تعریف است نشئتنگاهشان به سوژة سیاسی نیز که دارد 
 انـد و  بـین  خـوش  ،خـود  ۀجامعـ انسـان و   يریپذ مالکنسبت به  ها آنارشیست
 قدرت از جملهعامل  چند اما )6(ی هستندت و اجتماعسرش كذاتاً پا ها نمعتقدند انسا

را آنهـا   ن امر را مخـدوش سـاخته و  یا ،یت خصوصکیو مال) یقدرت دولت عمدتاً(
نـه خواسـت   شدن  ن مخدوشیا ،آنها از نظر. رده استکز یفاسد و هنجارگر، سوژه

 یدر آن زنـدگ  ها نه انساکاست  یانضباط شدت بهه محصول جامعۀ کخود انسان بل
آغـاز   همـین جـا  از ، در جامعـه  هـا  نانساشدن  از سوژةآنها  نند و در واقع نقدک یم
  .شود یم
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 يبه مثابۀ عناصرو  یچندوجه اي هدیپد یکصورت به  عمدتاًه ک ها تسیآنارش
وار  سـلطه  اي رابطـه بر فرد دارنـد و   يدیشد ، تأکیدندیآ یبه حساب م» ضد فرهنگ«
ط خـود اسـت و   یرا معتقدند انسان محصول محیز 1نندک یان دولت و فرد برقرار میم

 یا ضمنیارا کـ آش  یدولت بدون بردگ«. است» دولت« زین طین محیه در ایعنصر اول
ن دولـت بـه   یبنابرا )7(.»ل استین دلیما با دولت به ا یو دشمن بوده كدر غیر قابلـ 

. شدفته خواهد کانسان ش، ن شودک شهیه رکنیبه محض ا، ساز سوژه یعنوان دستگاه
سـم  یمربوط به آنارش مباحثوسته در یه پک میباش يمضمون واحد به دنبال پس اگر

ز یـ و ن» دولـت «بـه نـام    يزیچتأثیر تحت  ها نانساشدن  همانا سوژه، شود یرار مکت
در آنها  از یبرخهرچند  ؛ن امریار اکو ان یاست و نف» سلطه«و » قدرت«، »ومتکح«

گـر بـر نظـم    ید یدارنـد و برخـ   تأکیـد  دولت بـر سـاختار اعمـال زور    يباب معنا
  )8(.آن شناختی روان

ال کهمـۀ اشـ   کـه  طـوري  ، بهسازد یفرد را سست م دولت ها، آنارشیست از نظر
 یِراسـ کبورو کننـدة  وب حذفکبا سر کند می خته و خالقانه را مجبوریرفتار خودانگ

رقابـت  ، دینما یف میح را توصیرفتار صح يمقررات و هنجارها، ه قواعدکچهره  یب
در واقع  ساختار سرکوبگر و یکشه یدولت و قدرت هم ،ن گروهیدة ایبه عق )9(.نندک
ن یه در بـدتر کـ گانه اسـت  یو ب یمصنوع نهادي«دولت . ي هستندفرکیسازمان  یک

فشـار و خشـونت    یدولـت تجلـ   )10(.»دهد یل مکیرا تش يفرکی یجنبۀ خود سازمان
ز یاست و ن يامل آزادکار کاننیازمند پس وجود دولت . افراد است سازي ي سوژهبرا

 يار برابـر کـ لزومـاً مسـتلزم ان  انـد،   گرفتـه ل کبر اساس سلطه شـ  ها تدول ازآنجاکه
 ين اصل برایساز است و اول سوژه یجمع نهادن یرتریشر ،دولت. هستند زین ها نانسا

 یکدولت به عنوان هدف تنها . است» ومتکدولت و ح«وجود  ،شدن سوژة سیاسی
 ؛اسـت  )11(»ردن فـرد کردن و تابع کرام ، ردنکمحدود « ،رمشروعیوبگر و غکسر نهاد
دولـت و   ها تسیان دولت و فرد باعث شده تا آنارشیم يادیبن یِپات یآنت، قتیدر حق

                                                             
گـرا،   گـرا، کمونیسـت، تقابـل    فردگـرا، جمـع  در اینجا به تعداد مکاتب آنارشیستی که به . 1

شوند، کاري نداریم و صرفاً بـه بحـث مشـترك آنهـا در      تقسیم می ...آنارکوسندیکالیست و
موجـود در   هـاي  پردازیم که فصل مشترك تمامی ایـن گـرایش   سوژه شدن انسان می مورد
  .استم شیسآنار
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و جالـب   استت فرد ینرا درصدد سوژه ساختن میز، گر بدانندیدیکرا دشمنان  1من
 استبداديدولت را ال کاش یتمامآنها . ندارد یهیچ توجیه یبردگن یه چنکنجاست یا
 ن دولت مـدرنِ یبنابرا. متفاوت استآنها  بودن يزان استبدادیاما معتقدند م، دانند می
از درون  سو، یکرا از یز استتر از اسالف خود  ين منظر استبدادیاز ا ،یستمیقرن ب

و از است  یت خصوصکیمال کنندة تیل گرفته و تقوکش يدار هیسرما يِنظام اقتصاد
. ه استشد اي شبکه یو امر اجتماع یاسیساختار قدرت در حوزة امر س ،گرید سوي

نظر  كاشترا لیوتار و دلوز، وکچون فو یانیپساساختارگرابا ن امر یدر اها  آنارشیست
در اخیـر،   متفکـران . شود یپرداخته مآنها  خود به نظرات يه در جاکدارند  ياریبس

به ته یویتکسوبژ ز در ردیوبگر و نکو سر یمنف ییرویبه قدرت به عنوان ن نگرشعدم 
  )12(.ردندکجاد یسم را ایاز آنارش يدینوع جدی، اسینش سک ياکمنبع قابل ات عنوان

ر یتصـو ، نـد ک یظهور مـ  ها تسیانداز آنارش ه درچشمک یر قدرتیتصو، در واقع
 يبـرا » هـا  کهشـب «اسـتعارة  . اسـت  یانپساسـاختارگرا  نش قـدرت کبرهم  هاي کهشب
سـاز   و سـوژه کننده  وبکت اساساً سریماه يبرا وارد کولین از سوي ف قدرتیتوص
ه کـ است  یالیدادها و امیروها،  شنک کنندة رانیه وک يریتصو ؛)13(است ارائه شده آن

ـ نظر ه بـا کـ قـدرت  مـورد  است در  ین فرضیا. هستندبا آن در تماس   یه اجتمـاع ی
داننـد و   ینش مـ کبر  ها یتاز محدود يا ه قدرت را مجموعهکاست  كمشتر ،برالیل

 انـدازة ز تا یسم نیسکمار. دولت دارد آن دموکراتیکمنزلت به  یبستگ ،عدالت دولت
در بـاب   آنتونیـو گرامشـی  گرچـه نظـر   ، اسـت  معتقـد  قدرت يسرکوبگربه  يادیز

ـ بر ا اسنزنیکوس پوالو  یهژمون از قـدرت   يریسـم بـا تفسـ   یسکه مارکـ ن اسـت  ی
  .ندیوبگر ببکو سرکننده  دیتول همزمانْ يامر به عنوانه آن را کسازگار است 
 حکومـت و دولـت فراگیـر    ،شیسـم دشمن اصـلی آنار  ،شد گفتهکه  گونه همان

داري اسـت کـه حـامی     ساز براي آنها نظام اقتصاد سرمایه دیگر دستگاه سوژه. است
خصوصی صـرفاً ابـزاري بـراي    مالکیت «به نظر آنها . استاصل مالکیت خصوصی 

دارانۀ مالکیت، کارگر مجبور  شکال سرمایهبه عنوان نمونه تحت اَ )14(.»سرکوب است
شـود در   است کارش را کمتر از ارزش واقعی آن بفروشد، بدین ترتیب مجبـور مـی  
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ویژه در جوامع پساصنعتی فعلی کـه ایـن    به، وضعیتی از وابستگی و تملق قرار گیرد
 مصرفیِ ۀی که در جامعتطبیع ؛زداینده بر طبیعت انسانی دارند انسانتأثیري  ،وضعیت

  .هاي تابع مصرف استحاله پیدا کرده است فعلی به انسان
هاي تـابع مصـرف در    ها به جامعۀ مصرفی و ساخت انسان نقدهاي آنارشیست

هدف جامعـۀ   ،نظر آنهااز . استبسیار شبیه نقدهاي مارکوزه و بودریار  ،این جوامع
نیازهـاي واقعـی   « جـایی کـه   ؛هایی است که تابع مصرف باشند فی ایجاد سوژهمصر

  )15(.»کند میآنها را خلق  ،وجود ندارد بلکه تبلیغات
 یاجتمـاع  يفضـا  یاسـ یت سیه از ماهک يریبا تصو ها تسیب آنارشین ترتیبد
ـ » یتیریمـد «ه مـا  ک ینوع یحتگیرند  به انتقاد می را یهر نوع قدرت، دهند یارائه م  ای

ت کیـ ه اسـتثمار مال کـ  ياقتصـاد  يهـا ی، نهادقدرت دولتهمچنین  .مینام یم »يادار«
 بـه کـار   یو اخالقـ  یاجتمـاع  ينند و آن دسته از فشـارها ک یق میرا تشو یخصوص
ردن افراد کسوژه  به دلیلرا  ...خانواده و، سایلک مانند یشده توسط مراجع قدرت گرفته

 دانـد  یانسان مدرن م یگشتگ یاز ش یناشآن را  اچکه لوک یمرگ ـ  سیسکو مرگ پرا
  .دهند یمورد نقد قرار م ـ

  مارکسیسم و مکتب انتقاديب ـ 
  گشته شیلوکاچ و انسان . 1

فرد تحت شدن  صریح و درخشان از سوژه یتشخیص ،ها ستیلوکاچ نیز مانند آنارش
آن را ذیـل   ودهـد   داري صـنعتی و از نمودهـاي صـرف مدرنیتـه ارائـه مـی       سرمایه
تـر و از   بحـث لوکـاچ عمیـق    بـا ایـن حـال،   . کنـد  بررسی می 1گشتگی ح شیاصطال

استهاي آنارشیستی برخوردار  تري نسبت به دیدگاه هاي فلسفی غنی مایه نب.  
د در یــط جدیف شــرایتوصــ ياچ بــراکــمــورد اســتفادة لو ةواژ گشــتگی شــی
 یروابط اجتماع یِستیانکو م یعیطب ت شبهیفکیا یو  ازخودبیگانگی یعنی يدار هیسرما

را  گشـتگی  شی ۀینظر ،تاریخ و آگاهی طبقاتیاثر اچ در کلو. است )16(يدار هیدر سرما
شـدن   واره تب(یی االکسم یشیو فتی شدن از عقالن يو انتقاد یمنف يریبه عنوان تفس

بـا   ،اچکـ از نظـر لو . اسـت به طبقـه مـرتبط    يه به طور ساختارکدهد  یارائه م) االک
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ارانشان کهم، محصوالتشان، ارشانکارگران از کت یفعال در حال رشد ازخودبیگانگی
 1ماننـد  یقـاً شـ  یتـه دق یدر مدرن یروابط انسان، شان یزندگ یلک ۀاز تجرب نهایتدر و 
ـ ر ن به عنـوان پروسـۀ طـرح   یادیبنعد شناختی ب یک شدگی شین یا. است شده  يزی

ـ  يِو مرزبنـد  ها هما با ابژ يریدرگ يِساختاربند، در جامعه یروابط انسان  هـایی  همقول
ـ  هـا  یسـ یژدک. آیـیم  مـی برا یگر مردم و اشـ ید درك درصددآنها  قیه از طرک دارد ا ی
و  یتجربـۀ ذهنـ   يو تضـادها  هـا  فاکشامل ش شده یش يِفات جامعه بورژوازیتحر
شـده و اصـول    زولـه یا یات تجربیجزئی، عموم یو زندگ یخود شخصی، نیخ عیتار
اش در  یآن با نـاتوان شناختی  هاي یته محدودکنیضمن ا ؛ره استیو غ یلک یانتزاع

در . شـود  یابژه مشـخص مـ  ـ   با وحدت سوژه و 2»تیلک«دن با مقوله یبه توافق رس
 یک یو زندگ یجامعۀ انسان، اینکه ت داردیاهم» تیلک«مفهوم  ،اچکلو يرکدستگاه ف

بـه مثابـه    یورت شناختد به صیبا ،دهند و شناخت جامعه یل مکیل منسجم را تشک
 )17(.مختلف آن ينه شناخت اجزا، دیل درآک یک
ـ اي، ان سطوح اقتصـاد یمتوجه مناسبات م ،اچکلو ۀن عالقیشتریب و  یکدئولوژی
 بـه سـوژه   یه پکن موضوع است یدر برخورد با ا و است یساختار اجتماع یِاسیس

تاصطالح ، در واقع. برد یفرد م یاسیسشدن  ینیع یتجل ،گشتگی شیو شدن  واره ب 
 يبـرا  ییاالکـ ل بـه  یآن انسـان تبـد   یه طـ کـ  يا وهیبه شـ  ؛ستها نانساشدن  سوژه
نسبت  طورکلی بهه علتش کواسطه  یمفروض و ب، ثابت شی یک شود؛ می يبورژواز

ـ ا. ه برخوردار استیت ثانویبه مصرف آن از اهم بازتـاب تجربـۀ    ،سـتا ین روابـط ا ی
، اچکـ لو يبـرا ، بین ترتیبد. است يـ اقتصاد  یدر حوزة اجتماع يبورژواز یزندگ
و  یکاستراتژ هاي شاز لغز يا مجموعه، حجاب، ونکس ینوع يبورژواز يدئولوژیا

ه فـرد  کـ جـه برسـد   ین نتیاچ به اکشده تا لو موجبدگاه ین دیا. است یافتادگ ازقلم
 مواجـه  ینـ یت عیـ فـرد بـا واقع   زمانی کهرا یز ار همۀ امور شودیتواند مع یهرگز نم

اجازة تنها  هکد شو یم رو روبهساز  سوژه هاي همجموعه از ابژ یکدر واقع با ، شود می
و  گشتگی شی، فرد يبرا. دهد یمبه وي ا رد را ی) تأیید(یی شناسا یذهن هاي شنکوا
از شدن  ل به آزادین يبرا یهر تالش. استدن یبرچ غیر قابل ،سمینیب دترمین ترتیبد
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ـ ز شـود  می ست مواجهکبا ش ،ین مفروضاتیچن ـ  يِرا آزادی ـ ا ،یدرون ه کـ ن امـر را  ی
  )18(.فرض قرار داده است شیپ، ر دادییرا تغ جهانتوان  ینم

هــا از  داري مـانع شـناخت انسـان    سـرمایه  ترتیبـات اجتمـاعیِ   ،از نظـر لوکـاچ  
 انسـان  )19(.شـود  به عنوان محصوالت تخیل جمعی می خودهاي عینی محیط  ویژگی

. مخلوق خودش باشـد  کند، هرچند جهانْ مدرن در جهان خود احساس ناراحتی می
هنجارها و نهادهایی که زندگی آنها را  .اند و از این تولید آگاهند ها تولید کرده انسان

در ؛ شـوند  ، جدا میهخالقیت که در ابتدا آنها را برقرار کرد از آزاديِ کنند، میتنظیم 
مکانیسـتی   با یک جهان عینیِ» ما«. اند اینک جدا شده نیز» کنش«و » شناخت«نتیجه 
  )20(.توانیم به آن خیره شویم، نه اینکه آن را کنترل کنیم که تنها می ایم مواجه

فـرد ذیـل نظـام    شـدن   لوکاچ چگونه سـوژه  شود میمشاهده  خوبی بهبنابراین 
را ن شـد  سـوژه  کشد، اما فـردي کـه سـاحت سیاسـیِ     به تصویر میرا داري  سرمایه
 تـر  نزدیـک سوژة سیاسی یعنی تحلیل قـدرت   کرد و به مباحث آنارشیستیِ تر افزون

گرچـه  . پـردازد  محابا به انگارة سوژه می مستقیم و بی ويآثار . شد، لوئی آلتوسر بود
ارتبـاط  ) سـوژه (شود اما موضوع مـورد توجـه او    واژة قدرت در این آثار دیده نمی

  .تنگاتنگی با قدرت دارد

  ایدئولوژيمشکلۀ  و سرآلتو. 2
ه در کن انگاره ینخست ا. پردازد یم سوژة سیاسیبه مسئله  یآلتوسر از دو جنبۀ اصل

م کـ ه فقـط در ح کـ بلگـذار،   بنیـان  هـایی  هافراد نه به منزلۀ سـوژ  ،یستیسکه مارینظر
 ،دیـ ه درون مناسـبات تول ک ی هستندیردهاکارکو  ها هگایو حامالن جا کنندگان اشغال
ه کـ سـتند بل ین یواقعـ  هـاي  نو انسـا  ینـ یافـراد ع ی، قـ یحق هاي هسوژ. نندک یعمل م

 پس مقولۀ سوژه، اند یقیحق هاي هد سوژیمناسبات تول ازآنجاکهاما . دندیمناسبات تول
 مـارکس شـۀ  ینقـض اند  )ستها نان انسایمناسبات م ،دیه مناسبات تولکن انگاره یا(
ز یـ و ن اسـت  يگـرا بـودن و   ضد انسـان  به واسطه ،آلتوسر تأویلن یا. شود یم یتلق
است  يت ساختاریبه منزله تمام ،تمامیت توسر از انگارة مارکسیستیِآل تأویلجۀ ینت«
 الگـویی ن سطوح بر اساس یان ایو مناسبات م، شود یم میتقس یه به سطوح متفاوتک

  )21(.»شود یم كدر يت ساختاریاز عل
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طرح نظریه ایدئولوژي وي  ،به مسئله سوژة سیاسی آلتوسر دیگر پرداختنِ ۀجنب
 / صادق(باطل  / اي از ایدئولوژي را که در قالب حقیقت اساساً انگاره آلتوسر. است
کند و مفهـومی از ایـدئولوژي بـه منزلـه تولیـد سـوژة        رد می، شد مطرح می) کاذب

ئولوژي است این کارکرد اید ،مهم در نظریه وي ۀنکت. کند سیاسی را جایگزین آن می
اي  هیچ ایدئولوژي«به نظر آلتوسر . سازد سوژة سیاسی می ،که از افراد عینی و واقعی

 ها يدئولوژیرد همۀ اکارکد یبا )22(.»ها وجود ندارد مگر بر اساس سوژه و براي سوژه
  .دانست ینیرا ساختن سوژه از افراد ع

 ل شـد یتبـد  یـی وچرا چون یت بیبه اولو ،شه آلتوسریدر اند یارتکد ةمرگ سوژ
ـ غلـط   ،يریـ بـه تعب ، میخود دار هاي شنکه ما از خالق ک اي تجربه اونظر  ازرا یز ا ی
 ـ  افتد این است که ساختارهاي زیربنـایی  است؛ آنچه واقعاً اتفاق می 1»یکدئولوژیا«

کننـد و   کنند، از طریق آنهـا عمـل مـی    هاي ما را تعیین می کنشکه  هستند اجتماعی
کننـد، یـا در مـواردي از طریـق      ساختارها را بازتولید و حفـظ مـی  هاي ما این  کنش

سـاختارهاي   بـازيِ  شب هاي خیمه ها به عروسک انسان. دهند انقالب آنها را تغییر می
بـه   که در حرکت دائمشوند  میاجتماعی و این ساختارها نیز به نوعی ماشین تبدیل 

هـا را بـه    فعالیت کرده و انسان ساز سوژههاي  و مدام به عنوان دستگاه )23(برند سر می
  .کنند اي تابع تبدیل می سوژه

نـد،  گذار بنیـان هایی  اند که گویی انسان افراد چنان تولید شده ،در دیدگاه آلتوسر
ی که آلتوسر حاصطال. گیرد اما این امر در درون و از طریق انقیاد خود آنان انجام می

مـورد   ،افـراد در درون ایـدئولوژي  . اسـت » بازخواسـت «برد  در این مورد به کار می
یکـی از   ،ایـن فراینـد دوگانـه   . گیرند تا انقیاد خـود را بپذیرنـد   بازخواست قرار می

توسـط   )يسـاز  سـوژه فراینـدهاي  (این خط تحلیل  )24(.ي استساز سوژهفرایندهاي 
هاي متفکران  توان به دیدگاه متفکران دیگر نیز به بحث گرفته شده که از آن میان می

 ...، هربـرت مـارکوزه و  تئـودور آدورنـو  ، ماکس هورکهایمرمکتب فرانکفورت یعنی 
نیز  ییها و شباهت استمارکوزه بسیار مفیدتر از سایرین در این میان  .اشاره داشت
  .اردویژه در نقد سلطه و نقد جامعه مصرفی د هاي آنارشیستی به با دیدگاه

                                                             
روابط سوژه با شرایط واقعی زنـدگی   آلتوسر یعنی بازنمود تخیلیِ ۀایدئولوژي در اندیش. 1

 .خود
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 الیاست سوژه و: وزهکمار. 3

، سهم زیـادي  »ساحتی انسان تک«نظیر  يتر شده از متون شناختهمارکوزه صرف نظر 
مسئله سوژة سیاسی را  وي. نی فلسفی نظریه انتقادي داردمبا در ساختن و پرداختنِ

نظریه انتقادي قرار داد و میان سـوژة سیاسـی و    در موردخود  هاي فعالیتدر مرکز 
که مرهون قرائتی ماتریالیستی از هگل  او. سلطه در جوامع صنعتی ارتباط برقرار کرد

از نظـر  . دانـد  هاي فلسفه بورژوایی مـی  ابژه را یکی از ویژگی است، جدایی سوژه و
خودساالر و انتقادي است، ضمن اینکه  ةغیاب سوژ ،مشخصۀ عصر جدید ،مارکوزه
» جاحاضـر  همـه «خود تبدیل به ابژة سلطه شده است زیرا سـلطه از مـاهیتی    ،سوژه

و به منزله سرکوب سوبژکتیویته، همچون فرایندي یک شکل و بدون  بودهر برخوردا
توانـد درون نهادهـا یـا     اي از مقاومـت نمـی   کنـد کـه هـیچ نقطـه     تناقض عمل مـی 

  .هاي معین توسعه یابد جمعیت
» خـرد و انقـالب  «فـرد از  شدن  مارکوزه براي بررسی چگونگی سوژة سیاسی

» ساحتی تکانسان «وبژکتیویته ارائه داده و در گذشته، در آن توصیفی دیالکتیکی از س
موجـودي   سـاحتی  تـک انسان «در واقع . زند آن را با بحث سلطه و استیال پیوند می

 بهانـه اي بازدارنـده و سـرکوبگر بـه     است که در فضاي آزاد پرورش نیافته و جامعه
حـال   )25(.»رحمانـه گرفتـارش سـاخته اسـت     زیستی او، بی حوائج و تدارك به تأمین

اساس و محور عزیمت فلسفه . ایجاد شده است ساحتی تکببینیم چگونه این انسان 
بنـدي هگـل از مفهـوم     انگار پیشین، صـورت  هاي فلسفی دوگانه هگل در برابر نظام

هاي مادي براي نظم آزاد  تالش«گوید انگارة عقل هگل به  مارکوزه می. است» عقل«
 و آزادي، سـوژه، ذهـن  (سـاختاري از مفـاهیم   . شـود  رهنمون می »و عقالنی زندگی

بـه نظـر وي ایـن مفـاهیم از رهگـذر      . شـوند  از همین انگارة عقل مشتق می )انگاره
 ؛اي براي انسان قائل شویم آورند که قوه قابلشان، این امکان را فراهم میتوابستگی م

اش  آزاد و عقالنـی  هـاي اندیشـۀ   واقعیـت را مطـابق بـا خواسـت     ،انسان«که  اي قوه
هاي غالب  وجود و ارزشمهایش را با نظم  سازمان دهد، به جاي آنکه صرفاً اندیشه

 / به همین دلیل فقط انسان است که امکـان تحقـق وحـدت آزادي    )26(.»کندسازگار 
از نظر وي، وجـود  . عقل را دارد و ویژگی خودبسندگی تنها به وي اعطا شده است

شوند و در پی  وجودات به جایگاه سوژه دکارتی نائل میاي است که م لحظه ،حقیقی
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فقـط انسـان اسـت کـه ایـن توانـایی       . آینـد  شـان برمـی   موقعیـت کنـونی   یدگرگون
27(.گري را دارد تا خود را به منزله سوژة اصیل تحقق بخشد تعیینخود(  

کند که در  را در انسان کشف می نمایی متناقضمارکوزه در این خوانش هگلی، 
انسـان عقالنـی نیسـت و     به نظر وي موقعیـت وجـوديِ  . نهفته است» شدن«مفهوم 

خـاص انسـان اسـت و     ،ایـن پـارادوکس   .وظیفۀ انسان است که آن را عقالنی کنـد 
دارد آنچه را هنوز وجود نـدارد، فعلیـت    را دارد که انسان را وامی 1نیروي یک باید«

ل یـ را بـه دل  ها نانسا یزندگ ینونکت یتوان موقع یه مکن مبناست یبر هم )28(».بخشد
ـ ا. ردکـ ح یتقبـ ، نـد ک یف میتعر» موجودات آگاه«را  ها نار آن چه انساکان ن انگـارة  ی
ل یـ تحل. دارد یاسیاز سوژة س وزهکف ماریبر توص يادیز تأثیر ،تیاز ذهن یکیتکالید

به ، يسارترسم یالیستانسیبه نقد اگز، موجود است اوآثار  یه در تمامک یاسیسوژة س
انسـان  «و بـه  ، مـاکس وبـر  در آثـار   يدار هیو سـرما  یـی گرا م صنعتیاز مفاه بحث
  .بخشد یجان م» ساحتی تک

، مرفـه  يآزادنبـود  «در قالـب   یشـرفته و صـنعت  یف تمـدن پ یبه توص مارکوزه
بـه گفتـه   . ابـد یه بناسـت رواج  ک یتمدن ؛پردازد یم» دموکراتیکمعقول و ، ندیخوشا
ه ک يا ن در جامعهیادیو بن يرد انتقادکارکاز  یاسیسشۀ مستقل و تقابل یاند ،مارکوزه
ه کاست  يا وهیافراد به ش يازهایقادر به برآوردن ن يا ندهیرسد به طور فزا یبه نظر م
نیازهاي کـاذبی  « ،این جوامع ۀمشخص اوبه نظر  )29(.است محروم، سازمان داده خود

: کنـد  است که منافع خاص اجتمـاعی در سـرکوب فـرد آنهـا را بـر او تحمیـل مـی       
بنـابراین ایـن نیازهـا    . »بخشند عدالتی را دوام می نیازهایی که رنج، تعرض، فقر و بی

کـه   ؛ امـري کند سرکوب را اقتضا می ،گر آن که منافع سلطه است اي محصول جامعه
سرکوب «. کند یاد می )30(داري متأخر سرمایه» رکوب مازادس«مارکوزه از آن به عنوان 

ه با نظریه ک 2اجتماعی دارد ۀشده توسط سلط هاي ضروري اشاره به محدودیت» مازاد
و ذیـل   سـاحتی  انسان تـک نیازهاي کاذب وي و امکان غلبه بر این شرایط در کتاب 

اواز نظـر  . شـود  بررسـی مـی   سـوبژکتیویته  گیشـد  دارانه و شی سرمایه ۀت سلطکلی 
وري  زیرا بهره بی هستندنیازهاي کاذ عمدتاًنیازهاي انسان در جوامع صنعتی پیشرفته 

                                                             
1. Sollen 

 .مارکوزه آمده است» عشق و تمدن«ادبیات این بحث در کتاب . 2
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هـاي   هـا در نظـام   کند یا به طور متفاوتی به دلیل اینکه انسان و خالقیت را یکی نمی
ــار خــود را خــالق و بیگــانگی  ســرمایه ــد زدا نمــی داري ک امکــان پراکســیس  ،یابن
  .آورد یفراهم نمي آنها برارا  1بخش رهایی

فـرد کامـل اسـت و نـه محصـول      «فرد در جامعه صنعتی پیشرفته ، به نظر مارکوزه
بـه   )31(.»اسـت  واسطۀ فرد با جامعه به منزله یک کل یکی شدن بی و سازگاري بلکه تقلید
سـاحتی و   جهان سـوژة سیاسـی اسـت و جهـان اندیشـۀ تـک       ،اي اعتقاد او چنین جامعه

از منطـق سـوژه    ،هاي سیاسی نیز درسـت هماننـد افـراد    راد بلکه احزاب و گروهتنها اف نه
به گفته وي تمامی احزاب در ناتوانی ارائه تقابلی موثر بـا واقعیـت   . کنند شدن تبعیت می

  .معیار اصلی سوژة سیاسی است، ساحتی شدن بنابراین تک ؛اند سهیم» ساحتی تک«
شدن  گر را در سوژهیه دو عنصر دکند بلک ین امر بسنده نمیوزه صرفاً به اکمار

ردن کـ انه ساالر ، دیوانن عناصریاز ا یکی. داند یل میمدرن دخ یفرد در جامعه صنعت
ـ از طرسـوژة سیاسـی شـدن     اواز نظـر  . اسـت د یـ تول فرایند ق سـلطۀ موجـود در   ی
 یلتعـدا  یب. شود یانجام م يامالً ادارک يا وهید و به شیتول فرایندردن کانه ساالر دیوان
 ، پنهانبخشد یتداوم م» تیعقالن«را به نام  يه عدم آزادک» یکینولوژکت حجاب«ر یز

انسـان بـه   «ه در آن کند ک یرا فراهم م یطیشرا یاچکلو گشتگیِ شی ۀمای درون. است
 یـک نولوژکن تیبه عـ  گشتگی شی ازآنجاکه«اما ، »دیز یم شی یک یا، ابزار یکمنزله 
 ه ادارهکـ  یز به دسـتگاه ین کنندگاناداره یحت» داردش یگرا یخواه تیبه تمام، خود
ـ رابطه د. شوند یوابسته م، نندک می ـ در ا«گان و بنـده  یخـدا  یِهگلـ  یکیتکالی ن دور ی
  .ستیاربرد نکقابل » دگیر دربرمیگان و هم بنده را یه هم خداک یباطل

ـ  یـ نی شدن نیماشساالري،  دیواننار کدر  ـ یز از منطـق ب  يوبگرکسـر  شِیش از پ
 یدر جامعه صنعت يد و انفجاریشد هبالقو يزوریاتالک ،شدن ینیماش. برخوردار است

ـ از ا یز بخشـ یـ ه خـود ن کـ  استرا هدف دولت رفاه یز، شرفته استیو پ  فراینـد ن ی
را بـاال  » شـده  اداره یزندگ«قادر است سطح تنها را دولت رفاه یز، است سازي سوژه
ال به شمار ین نظام استیتراارک«ه کداند  میدموکراسی  يدولت رفاه را همتا يو. ببرد
  )32(.»رود یم

                                                             
 .وي ذکر شده است» گفتاري در رهایی«ادبیات این بحث در کتاب . 1

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


  

 

تح
سی

سیا
شۀ 

ندی
در ا

ت 
اس
سی

 و 
وژه

 س
طۀ
 راب
می
هو
 مف
ول

 
تم
یس
ن ب
قر

21  

دنیاي اجتماعی به یک هیوالي الکترونیک تبدیل شـده کـه بـا     ،مارکوزهاز نظر 
آورد و  مقاومتی را تحت کنترل درمـی  هرگونهکند و  خوردن اعضاي خود تغذیه می

ه وضـع  واقعیتـی کـ   ؛تکنیک یک واقعیت تاریخی است ،اودید از  )33(.کند جذب می
تکنیک به . آورده و زندگی بشر را دگرگون ساخته است اي را در طبیعت پدید ویژه

همان نسبت که در افزایش و تکامل ابـزار تولیـد همـت گماشـته، بیهـوده بـه همـۀ        
را در » انسـان «که واقعیت هستی  جایینظري سودجویانه افکنده تا  ،چیزهاي جهان
البتـه   )34(.به حساب آورده است» تولید«وسیلۀ  و او را چون ابزار و هجهان از یاد برد

اي براي نگاه کردن بـه جهـان اسـت    رد ابزاري نوعی منطق اندیشه و شیوهخ . خـرد 
علم اجتماعی و طبیعـی   شود و بر ابزاري شیوة مسلط تفکر در دنیاي مدرن تلقی می

ضـمن  . شـود  مـی معادل قدرت و سـلطه   دانش ،هر دو، حاکم است که در این میان
صنعت فرهنگ نیست  ،صرفاً ذاتی گري و سوژه ساختنِ سلطه ،اینکه از نظر مارکوزه

پـذیر   سـلطه  تنها نهبلکه مستلزم نوعی ساختار شخصیتی خاص است؛ شخصیتی که 
در  ،سـلطه  واقعیـت جدیـد   ،به همین دلیـل  )35(؛بلکه عمالً آن را جستجو کند، باشد

تر از استثمار اقتصادي سابق است؛  آن مشکل رفعساختار غریزي افراد ریشه دارد و 
سلطه استثمار را در توهمات هارمونی کاذب و وفور مادي پوشـش  به عبارت دیگر 

کنـیم چگونـه    خـوبی مشـاهده مـی    بنـابراین بـه   )36(.کند نمیدهد، اما آن را حذف  می
قـدرت و سـلطۀ    مـورد هاي آنارشیسـتی در   اندیشه ةکنند هاي مارکوزه تکمیل اندیشه

و شاید بتوان  استداري متأخر و جامعه مصرفی فعلی  هاي سرمایه وجود در تعاملم
مارکوزه را نیز در راستاي نفـی قـدرت مسـلط و حکومـت     » نفی« ۀاندیش ،با تسامح
هرچند وي با برقـراري تقابـل میـان سـرکوب و آزادي در      ؛ها نگریست آنارشیست

کنولوژیـک جـاري چشـم    عقالنیـت ت  در قالب فلسـفه سـوژه، از آزادي دگرگـونی   
بیشتر بـه آن   مدرن پست نیت تکنولوژیکی که فردي مانند ژان بودریارِعقال ؛پوشد می
  .کند استفاده از تکنولوژي را تکمیل می عد آنارشیستیِب تازد و می

  یسممدرن پست
  تیسوژة فراواقعو ار یبودر. 4

ها بیـان شـد، نقـدهاي     هاي ضد قدرت آنارشیست گونه که در بحث از اندیشه همان
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هاي تابع مصرف در این جوامع بسـیار   آنارشیستی به جامعۀ مصرفی و ساخت انسان
را از خـود   بودریار که انگـارة تنـد و تیـز   . استشبیه به نقدهاي مارکوزه و بودریار 

یافته به یک هسـتی   اي تقلیل ردم را تودهمکتب فرانکفورت اخذ کرده، توده م بدبینیِ
هاي  در زمینۀ رسانهـ  1»فراواقعیت«اي که در ذیل امري به نام  هستی ؛داند فیزیکی می

تبدیل به سوژه به مثابـه  ـ   زدة اواخر قرن بیستم جمعی، جوامع مصرفی و تکنولوژي
عدي دیگر به بحران سوژة سیاسـی افـزوده و آن    )37( »ییبازنما« نیـز سـوژة   شده و ب

  .سیاسی در وضعیت فراواقعیت است
 شـده واقعیت، فراواقعیت شده و سوژة انسانی نیز با آن همگام  ،از نظر بوردیار

 ،در جهـان فعلـی  . فراواقعیت شده اسـت  در بافتارِشدن  و باعث خلق تجربه سوژه
ا ه ها، ایماژها و نشانه فراواقعیت توسط ابداع و خلق مجدد و مداوم تکنولوژي ةسوژ

محدویت فرد انسـانی در   ربودریا. یابد این طریق هویت میاز  شود و فریب داده می
یــا  یخویشــتن بــی( ”The mass” ،“the ecstatic“ایـن وضــعیت را بــا مفــاهیمی چــون 

 ،سوژه به عنوان شوریده یا وقیح. کند میتوصیف ) وقاحت( ”obscene“و ) شوریدگی
هاي بودن خود به مثابه سوژه گسـترده شـده    یک سوژه رادیکال است که تا محدوده

ـ نسبت به خودش،   مدرن پستمعاصر ـ سوژة   ةاین شاید بحران هویت سوژ. است
 ییهافراینـد اما چه  )38(.ها و به جهان عینی و قدرت سوبژکتیویته است به دیگر سوژه

ل یتبـد  یاسـ یرا بـه سـوژة س   اوو  شـوند  یدر ساخت سوژه م راتییتغاین منجر به 
  .ندکن یم

در » يمعنـادار « هـاي  هویامـل شـ  کتمورد ار در یت بودرتأماله در ک فراواقعیت
ه در کـ اسـت   يمعنادار یاسیوة سیش يبرا يا روش بالقوه، شه داردیتجربه معاصر ر

: پروسـه  یـک ست جز ین يزیچ فراواقعیتن یبنابرا. شود یافت میمعاصر هاي  هتجرب
ه کـ رد یـ گ یل مـ کل شـ ین دلیت به ایرا فراواقعیز. یاسیسوژة سشدن  ساختهپروسه 

ـ بودر. ت داردیقدرت و سلطه درآن مدخل  هـاي  مرا بـه نـا   يوة معنـادار یار سـه شـ  ی
Counterfeit )  باطـــل يا تظـــاهریـــجعــل( ،Productive )و ) يدگریـــتولSimulation 

دخالت داشته  سیاسیسوژة ه هر سه در حالت سوژه و کند ک یر مکذ) همانندسازي(

                                                             
1. Hyperreality 
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، ردهکـ سـوژه هبـوط   ، اسـت  یاز قلمـرو آسـمان   یاملکـ نا یپکه ک یدر اول. و دارند
 ی هستندد مذهبینجا عقایدر ا. است یاز موجود آسمان یاملکنا یپکو  یفان، ارکگناه
  )39(.سازند یه سوژه را مک

داري  شاهد عصر پسارنسانسی علم و اکتشاف و ظهور اقتصاد سرمایه ،در دومی
 به دنبـال شود که  در اینجا سوژه یک هستی مستقل می. هستیمهاي اجتماعی  و نظام

ایـن سـوژه عقالنـی اسـت و     . استجات و رستگاري از طریق خالقیت و صنعت ن
ریق کاربرد علـم و  شده از ط عاملی خالق، فردگرا و انتقادي نسبت به عقاید پذیرفته

کارفرمایـان بـر دیگـر     و داران هـاي خاصـی مثـل سـرمایه     سـوژه  ،در این نظم. خرد
این نظم بـا  . کنند برقرار میسلطه  کنندگان کارگران و مصرف مانندهاي انسانی  سوژه
هاي سوژه در امتداد خطوط  واره ساختشدن  واقعیت و سوژه و پلورالیزه شدن عرفی

  )40(.جنسیتی و نژادي سروکار دارد ،هنگیفر ،اقتصادي ،اجتماعی
و سـاخت   فراواقعیـت مـا بـا    است که »همانندسازي« ،سومین شکل معناداري

نقـش   ،ی و بازتولیـد یهاي بازنمـا  در اینجا تکنولوژي. یمشو مواجه میسوژة سیاسی 
کننـده را اسـتعال    کننـده و مصـرف   هـاي سـنتی تولیـد    کننـد و مقولـه   اساسی ایفا می

این نظم همانندسازي، ارجـاع بـه یـک ریشـه در یـک بـازي مـداوم         در. بخشند می
تفرق یافته، استحاله شده یـا بـه طـور     عمدتاً در اینجا سوژه. ها گم شده است نشانه
ها بمبـاران و هویـت جدیـدي را     سوژه توسط تصاویر رسانه. پاره است پاره تر دقیق
بـه  . یابد کننده استحاله می شود و سوژه به مصرف جامعه تبدیل به توده می. پذیرد می

 یرا شاهد هژمونیز )41(شود محو می تر دقیقافتد یا  می نظر وي سوژه در این مرحله بر
 هـا  هرسان که اي گونه بهم یهست يا توده هاي هاز رسان ها هر و نشانیرة مستمر تصاویزنج
جالب  .اند شدهدر مبادله کننده  نییعنصر تع ،رده و ابزار ارتباطاتکدا یام تسلط پیبر پ
ن مرحلـه اسـت   یقاً در ایو دق» شود ین الگوها بدون مقاومت انجام میر اییتغ« ،هکنیا
بـه عنـوان نمونـه     هک؛ امري آن نام برد یاسیتابع و س يتوان از سوژه به معنا یه مک

چـون   یخاصـ  ينولوژکدر مورد استفاده از ت، 1984 رمان در خوبی به اورول جورج
  .است ردهکان یب، ونیزیتلو

ه مشخصۀ کند ک ین مییمحور را تب ابژه جهانِ یک ،تیفراواقع یار در بررسیبودر
ه بـه طـور مـداوم    کاست ) ها هنشان( ریو تصاو ها ينولوژکق تیفتن فرد از طریآن فر
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را گرفته  یانسان هاي هاستقالل سوژ، ابژة فراواقع جهانِن یا. شوند یرار و منتشر مکت
و تحـت   یسـ یرا دگرد کنندگان ا مصرفی ها هتود، سازي همسانرار و کق تیو از طر
هاي تولید و مصـرف   بودریار توجه خود را از حوزه، در واقع )42(.دهد یال قرار میاست

 ،اي که در آن سوژه از فاعل مختار و فعال حوزه ؛گرداند برمیب به حوزة اغوا و فری
ویر جهـان عینـی معاصـر    ها و تصـا  تکنولوژي ۀبه سوژة مسحورشده، آشفته و شیفت

اي که در آن جهان معنا، زبـان، عاملیـت، عقالنیـت و میـل      حوزه )43(؛شود تبدیل می
ـ  بی جهانِ ،شود و به جاي آن ناپدید می 1)گتارياصطالحی از دلوز و (سوژه   ۀخردان

نشیند  می) ها یا نشانه(هاي آمادة معنا  مقایسه، تکرار، شتاب، دگردیسی و اغواي بسته
 مدل کامپیوتريِ به وسیلهشود که  ها محدود می اي از انتخاب وژه به دامنهو قدرت س

 بدین وسـیله شود و  تولید می) …مثل درآمد، سن، جنس و(کننده  ترجیحات مصرف
امـري کـه مـردم در جریـان      شـود؛  میذهنیت قفل  سازيِ همسانروح سوژه در یک 

 )44(»پایـان تـاریخ زنـدگی    لبه«به آن  در زمینۀ فراواقعیت مدرن پستزندگی روزمرة 
اي  این نکته در اندیشه متفکران پساساختارگرایی چون میشل فوکو که عده. گویند می

. اسـت  کننـد، بـداهت بیشـتري داشـته     یـاد مـی   »آنارشیسـم جدیـد  «از آن با عنوان 
 پدیدة سوژه در جوامع غربی دارند ۀدر مطالع اي نهایت غنی هاي فوکو سهم بی نوشته
هـا و   اي از گفتمان ه که چگونه در جوامع غربی افراد از طریق مجموعهاین نکت و نیز

  .شوند کردارها اداره می

  یگفتمان یاسیسوژة سو  وکفو. 5
ش یل افـزا یبه دل ،»گفتمان«به نام  يل امریسوژة مدرن خود در ذ یو با تبارشناسکفو
م یو در چـرخش عظـ   بـرد  یمـ  بـه مـرگ سـوژه    یپظارتی و مراقبتی، عمل ن ۀطیح

چرخش  یکبه بعد گفتار سوژه  1960از دهۀ . ندک می فایا يادیسهم ز یستیپسااومان
هم ـ ر پسامدرن و پساساختارگرا  یه از آن با تعابکرا انجام داده  یستیار پسااومانکآش

 يواسـاز و به واقـع،   برند ینام مـ  یانسان علوم هاي هگر شاخیدر فلسفه و هم در د
، سکران مـدرن مثـل مـار   کـ از متف یمتونی شدن الیکراده بر کبود  یستیسنت اومان

                                                             
 هرچنـد تحلیـل میـل در فـاز دومِ    . داننـد  یدایش سـوژه مـی  پ ۀدلوز و گتاري میل را پای. 1

 .بودریا قرار دارد معناداريِ
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و و کـ شـل فو یم يشـۀ پساسـاختارگرا  یاند .ه شده بودنهادد بنا یدگر و فرویها، چهین
 يرکوبگرانۀ فکانه و سرکریز هاي یلو تقل ها نآن از برون فرستاد یکستماتیر سیتفس
در » زهایچنظم «در » مرگ انسان«راتش در باب کخرد مدرن و تف یو جنس یـ روان
  .گنجد ین حوزه میا

هاسـت،   اندیشۀ پساساختارگرایان سوژه تنها معلول گفتمـان  ،در اشکال افراطی
سوژه  روایتیِـ   خودآن را  پل اسمیتچیزي که  همان ؛البته با میزان کمی از فاعلیت
مندي سوژة مـدرن بـه    به تاریخ تاریخ جنونفوکو در  )45(.نامد به عنوان منبع کنش می

انسـان را  » حقیقت«به  دستیابیدانشی که  ؛کند می روانپزشکی اشارهدانش  ةمنزله ابژ
 ،گویـد  گونـه کـه خـود نیـز مـی      فوکو همـان » تاریخ جنون«محور . میسر کرده است

شـدن   است، یعنی توانایی سوژه در وارد» ها تحلیل وجوه شرکت سوژه در گفتمان«
است که مستلزم  اي مسئلهوجود سوژه به منزله سوژه  ،در حقیقت. النیبه گفتمان عق

هایی است کـه ایـن کردارهـا در آن     جادهی کردارهاي گفتمانی در حوزة دگرگونی«
فـا  یقـت را ا یبه حق ها هه نقش بازگشت دادن سوژک هایی نگفتما )46(؛»گیرند انجام می

با اصل فراهم آوردن  یزام اخالقل الیحبس به منزله تحم، به عنوان نمونه. دی کردنم
 ،قـت یدن بـه حق یرسـ ، نیبنـابرا . وند بـود یقت در پیان بازگشت محبوسان به حقکام

مـؤثر مـورد اسـتفاده     اي گونهه بعدها به کبود » اخالق هاي هحوز«ن یا یعنصر اساس
، شـود  یوانـه سـاخته مـ   یدهـد چگونـه سـوژة د    یو نشان مکن فویبنابرا. قرار گرفت
ز چگونـه اداره  یـ رد و نیـ گ یل مـ کاز دانش مربـوط بـه آن شـ    یخاص هاي همجموع
ـ ز، شود یم یاسیس يا سوژه ،وانهید ةه سوژکاست شدن  در واقع با اداره. شود می را ی

صرفاً براي سـرکوب در دسـتان نظـام    و شود  حکومت وارد میت و یریبه بحث مد
  .گیرد روانپزشکی و نیز خانواده قرار می

در مورد پزشکینه کردن و بهنجارسـازي جامعـه نیـز همسـویی خاصـی میـان       
 ،نگـاهی داد درماقرار ،نظر فوکوبه . وجود دارد پزشکی فناوريایدئولوژي سیاسی و 

. سـاالر و اتبـاع آن اسـت    کان دولت تیم یداد اجتماعقرار ایدئولوژيِ کاربرد خاصِ
 ،اي یـه ریخ يهـا نهادن یچنـ بـدون   زیـرا  سـت ها نمارسـتا یازمند بین ساالر تکدولت 
منجـر بـه    یسادگ تواند به ین امر میر است و ایناپذ فقرا اجتناب يِدیو نوم یتینارضا
ارگر کش از طبقه یبمراتب  بهه را یصاحبان سرما ،نهایتدر ه کشود  یعموم ینظم یب
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 یـک صـرفاً نگـاه    کرا نگاه پزشیز است یاسیس فرایند، فرایندين یا. ندک ید میتهد
 ؛کنـد  حمایـت و توجیـه مـی   او را  نهاد یکه کاست  یبلگه نگاه، ستیگر ن مشاهده

بنـابراین دانـش نـوین    . گیري و دخالت اسـت  نگاه پزشکی که داراي قدرت تصمیم
اي از نهادها و کردارهـایی کـه از طریـق آن ایـن دانـش       فرد و مجموعه ،هنجارساز

وجـه  (درت ضـروري اسـت   گیري مناسبات مدرن قـ  تواند عمل کند، براي شکل می
ي، و ادار نهـادي  ضمن اینکه محور بررسی تعامل میان کردارهاي). انضباطی قدرت

  .است یاسیو س ينظر
 هاي کهو ادغام سوژه در شب یده تیبه بعد به فرد 1970و از کفو هاي هدر نوشت
ر یبه تصـو  یان قدرت انضباطیشود و چهرة عر یداده م یت قابل توجهیمراقبت اهم

در . ز هسـتند ید دانش دربارة سوژه نیتول يارهاکه سازوک هایی کهشب ؛شود یمده یشک
ـ ها،  نگفتما یبررس تاریخ جنسیتو  مراقبت و تنبیه و » خـود « يردارهـا کو  هـا  همقول

 او. نامـد  یمـ  1»يمنـد  ومـت کح«و کآنچه فو ؛شود یده میبه طور ثابت د یده تیفرد
: برد یار مکرا به  یمتفاوت هاي حاصطال ،مرتبط با سوژه يردارهاکن یف ایتوص يبرا

و کـ منظـور فو . يمند ومتکح ـ  خودهاي  یکنکت 2،ست ـ قدرت یزی، قدرت انضباط
و  هـا  یـل تحلهـا،   شرو، هـا نهاداز  يا مجموعـه  )1: ز استیسه چ يمند ومتکاز ح
ـ  فراینـد  )3 ؛یومتکـ قـدرت ح  )2 ؛اعمال قـدرت  هاي یکتکمحاسبه و تا، تتأمال ا ی
و  يبـه دولـت ادار   یقـرون وسـط   »ِدولـت عـدل  « ،ه از رهگذر آنک فراینديجه ینت
عد ،اصطالح فوق چهاردر  يو )47(.ل شدیبدت »مند ومتکح«ج یتدر به و  یده سامان ب

سوژة ت یتا ماه کند می ییارا شناساکرا آش ها هسوژ یو سازمانده تأسیس يهافرایند
  .را به طور واضح نشان دهدسیاسی شدن 

ـ کـ ند ک یان میرا ب یر انضباطیو سه تصوکفوی، انضباطدر مورد قدرت   یه در پ
، زنـدان ماننـد  اد انضـباط  یـ بن حـبس  هـاي  کلش )1 :هستند» شده رام« هاي ند بدیتول
بـا   يمعمـار  ین به صورت طرحـ یر سراسربیتصو )2 ؛ارخانه و مدرسه، کمارستانیت

از  ياریبسـ  ياسـت بـرا   ییه الگوکمشاهده  يبرا يزکمر یر با برجمدو یساختمان
جـزء  ن یتـر  کوچک ل جامعه تاکه ک یانگارة جامعه انضباط )3و  ؛یاصالح يهانهاد

                                                             
1. Governmentality 

2. Bio-Power 
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  )48(.یقدرت انضباط ییآرا صف يبرااست  یانکم آن
آنها  قیه از طرکاست  هایی یکنکردارها و تک يبه معنا» خود هاي یکنکت« ةدیا

آنهـا   به وسیلههایی که  دانش و تکنیک )49(؛سازند یخود را م هاي یتافراد فعاالنه هو
 از جملـه هـا   تواند در همـه حـوزه   این امر می. کند فرد خود را به یک سوژه بدل می

ـ   مطرح هایی  الیته و شیوهوسکس سـوژه   ۀباشد که به کمک آنها فرد خـود را بـه منزل
نیز  هاي خود تري از تکنیک کلی ۀشناسد، یا ممکن است به مجموع الیته بازمیوسکس
که افراد بر اساس آنها براي خـود قواعـد   » هنرهاي زیستن«به عبارتی  ؛ربوط باشدم

ایـن کردارهـا در   . بیننـد  مـی  فرد منحصربهکنند و خود را موجودي  رفتاري وضع می
  )50(.یافته است شناختی توسعه صنعتی و روانکردارهاي مذهبی ـ آموزشی، پزشکی، 

عد ـ آ یبرمـ  سیاسیسوژة ن ییو درصدد تبکه فوک يگرید ب » يمنـد  ومـت کح«د ی
از نظـارت   یلکشـ  يه سرشت نماک هایی شداللت دارد بر رو يمند ومتکح. است

ـ ا. سـت آنها هـاي  آداب و عـادت  ،تکـ فال، ثروت، دولت بر شهروندان عـد ن دو ی ب 
ط یشـرا  ،یکـی ه کـ گر جدا نیسـتند بل یدیکاز » يمند ومتکح«و » خود هاي یکنکت«

ه تـا  کت یاعمال مراقبت بر جمع یعنیت یادارة جمع. ندک یرا فراهم م يگریاعمال د
فـراهم آوردن   یعنـ ی» خـود «بر  یند و اعمال مراقبت دائمک یت رخنه میاعمال جمع

  .ت دولتیریاعمال مد يبرا یطیشرا
عداما  عدن تری مهمه کم چهار ب عـد اسـت ه ابعـاد  یـ بق ةرندیو در واقع دربرگ ب ب ، 

سـت ـ   یرا در ز یاسـ یو سـوژة س کـ فو. اسـت اسـت  یست ـ س یا زیست ـ قدرت  یز
 ییروهـا ید نیجد ییایومت اتخاذشده توسط پوکاز ح یلکه شکدهد  یقدرت قرار م

. خبر بـود  یبآنها  امالً ازک یکالسک جهانه ک کند میعمال ه روابط قدرت را اکاست 
نش یظهور قدرت چندگانه و نامتجانس مقاومـت و آفـر  در قالب را  پویایین یا يو

ـ بـر ا تنهـا   ما يت برایمکف مسئله حایو بازتعر bio-Powerتولد . ندک یف میتوص ن ی
شناسی  یان هستیرا م يدیه رابطۀ جدک ییروهاین پویایی یعن، یاست كه قابل دریپا
به عنوان رابطه دولت ـ جمعیت و اقتصاد  Bio-Politics )51(.سازند یاست برقرار میس و

که رابطۀ جدیدي را میـان  دارد نیروهایی  پویاییشود که اشاره به  سیاسی فهمیده می
شناسی  فوکو نظریه سیاسی جدید و هستی. سازند شناسی و سیاست برقرار می هستی

شـده در اقتصـاد سیاسـی نیروهـا      بیان جدیدي را براي توصیف روابط جدید قدرت
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مسئله منبع یگانه قدرت حاکم نیسـت   ،بنیادین مدرنیته مسئله سیاسیِ. کند طرح میم
 / نیروهایی است که در میان یکدیگر بر اساس روابط فرمانده ه مسئله چندگانگیِبلک

دانشـجو،   / معلـم مـرد،   / فوکو از روابط میـان زن . کنند کنش و واکنش می ،فرمانبر
 ،اجتماعی ۀهاي بدن کند تا نشان دهد پویایی کارگر استفاده می / بیمار، کارفرما / دکتر

رابطه قدرتی کـه بـا    )52(؛ه همیشه درگیر رابطه قدرتندروابط میان نیروهایی هستند ک
قـانون   مثالً دیوانه، مجرم، شهروند تابع(ها را به عنوان سوژه  انسان ،دانشاستفاده از 

بخشـد و بـه صـورت موضـوعات دانـش       یت میت و موضوعینیع) سوژة سیاسیو 
  .آورد یدرم

 یِخیتـار  یبـافتگ  هم از بهو کل فویتحلدر ه کم ینک یمشاهده م خوبی به، نیبنابرا
است که سوژة سیاسی خود را  )53(»قتیروزمره و حق یزندگ، قدرت، روابط گفتمان«

بـه هـر   «در درون همۀ این موارد، نفی اقتدار و واکـنش تنـد فوکـو     .سازد نمایان می
ویژه آنجـا کـه بـه یـاري دانـش       بهشود  دیده میو سرکوبگري و زور، » شکل اقتدار

» ییآنارشیسم فوکـو « ،تحقیر به گاه به تمجید و گاهاین امر شود که  مدرن توجیه می
 ،اي حتـی آن را بـه عنـوان یـک اندیشـه      آنارشیسـمی کـه عـده    )54(؛شـود  نامیده مـی 

ی که در آن فهـم  چهارچوبطرح : دانند قراول اندیشۀ پساساختارگرایی فعلی می پیش
مثالً اما در مورد ذات انسانی، فوکو . شود پساساختارگرایانه ممکن می یِفلسفه سیاس
ذات انسان نیک است امـا از   ،ها ها موافق نیست زیرا از نظر آنارشیست با آنارشیست

بیشـتر  شـود یـک پـروژه سیاسـی اسـت کـه        نامیـده مـی  » ذات مـا «نظر فوکو آنچه 
ی از این تفکر باشد که فوکـو بـه   شاید این امر ناش .کننده کننده است تا آزاد سرکوب

اي که حتی گروهی به  جامعه ؛پردازد می» بررسی ماهیت قدرت در جامعه انضباطی«
دانیم  گونه که می همان. کنند رد می 1،بودن انگارانهْ ها آن را به واسطه ذات فمینیستنام 
قتدارطلب از هاي ا اي براي همۀ نظام اي به عنوان پایه پدرساالري و خانوادة هسته رد
ها در بـاب سـوژة سیاسـی چگونـه      نیستیفمحال ببینیم . استهاي آنارشیستی  ایده
  .کنند می تأمل

                                                             
شـدت مـورد    ساز سیستم پدرساالري که به مرد به زن و نقش سوژه ۀگرایان نوع نگاه ذات. 1

 .گیرد ها قرار می نقد آنارشیست
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  سوژة سیاسیمثابه  زن به: فمینیسم
بـه   کنند، میمباحث خود را مطرح  »سوژة جنسیتی«اصطالح  ها که در ذیل فمینیست

جنسـیت  «پردازنـد و   جایگاه جنسیت در سوبژکتیویته و سوبژکتیویته در جنسیت می
جـایی کـه   در  جنسیت نهاداز نظر آنها  .گیرند در نظر می )55(»را به عنوان نهاد قدرت

هـا و انتظـارات اجتمـاعی ـ سیاسـی       ها تـابع هنجارهـا، مقـررات، ممنوعیـت     سوژه
. کنند ده و از این طریق نتایجی اخذ میسوژه ش ایجاد محدودیت بر ، سببشوند می

ایـن  . اسـت » شـده از طریـق تکـرار    طبیعی ییهاي اجرا ساخت«از نظر آنها جنسیت 
هایی فکر کنند که از طریق آنها  سازد تا دربارة روش یا روش دیدگاه آنها را قادر می

دار شده و اینکـه چگونـه ایـن کدگـذاري و      کدبندي، تدوین یا حتی سبک جنسیت
  .بخشد شده آگاهی می جنسیتی به ذهنیت خودهايِ ،نتدوی

گوینـد کـه از    سـخن مـی   پویـایی هاي پیچیده و  ها از پروسه فمینیستدر واقع 
خلق، حفـظ   ،هاي جنسی هاي هویت جنسی و مرزهاي میان هویت طریق آنها مقوله

اسـت و   یاسـ یس اي سهپروي، دیچ تردین پروسه بدون هیا )56(.شوند می داده ییرغو ت
ـ ا ازآنجاکـه و شود ل یتبد یاسیس يا تا زن به سوژه شود موجب می  فراینـد  ،ن امـر ی

  .دارد ینیز در پ مقاومت راي آنها برا، روابط قدرت است یِعموم
پس سـتم مـردان بـر     ،است یاسیس یهر امر شخص ،ها فمینیستبر اساس نظر 

 یاسـ یس يا سـوژه د و زن را یآ یبه حساب م یاسیس يز امرینآنها  ردنکزنان و تابع 
ل و پرورش یحق تحص ویژه بهاز حقوق و آنها  ردنکاز محروم «ن امر یه اک سازد یم

درون نظــام  یِاســیـ س  يشــده و بــه مســئله طبقــه و روابــط اقتصــاد آغــاز» عقــل
، ستیالیال و سوسیکراد هاي فمینیستاز  ياریدر نظر بس. شود یختم م داري سرمایه

 یِاسـ یسـاختار س «ن واژه یا. نهفته است يرساالردر واژة پد ،اساس فهم سوژه شدن
  .»ت مردان استیمورد حما

ر و کتفی، در روانشناس یقیعم هاي هشیر يستم بر زنان را دارا ،ن نظریاساس ا
هـا و  ، نهادردارهـا کاز  يا مجموعـه  بـه عنـوان  ه ک هایی هشیر، انگارد یزبان مردانه م

 یگفتمان يرا در ساختارها یاسیس هاي هان ساخت زن به عنوان سوژکام ×ها نگفتما
را  یت انسـان یـ ان عاملکـ ام ها نه گفتماکدرست است آنها از نظر . رده استکفراهم 
ـ ت زن شـدت ز ین امر در مـورد جنسـ  یاما ا، دننک یم ینف ـ ز دارد يادتری زن در «را ی
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زن بـه عنـوان    )57(.»سـت یخود ن هاي نردارها و گفتماک يمنبع معنا برا ،ت خودیفرد
ماند و به عنـوان   سوژة سیاسی در برابر اقتدار پدرساالري در خانواده سوژه باقی می

انـداز عینـی ـ     که این امر از طریـق پیونـد چشـم   شود  میاقتدار  اي سیاسی، بی سوژه
ــتعال ــی   ییاس ــل م ــه عم ــدگاه مردان ــا دی ــد ب ــنش   ؛کن ــرعکس بی ــه ب ــدگاهی ک دی

دهد و شعار معروف آنها  ماهیت می به ،ي وجودتقدم را به جا ،ها اگزیستانسیالیست
تاریخی که از  ؛کند نفی می )58(».آدمی نهادي ندارد بلکه فقط تاریخی دارد«را مبنی بر 

  .تابع تبدیل شد به تاریخ وجود ،نظر مکتب اصالت وجود در قرن بیستم

  شده مخدوش امر سیاسیِ م واگزیستانسیالیس
 1»بحـران وجـودي  «سوژة سیاسی را با اصطالحی به نـام   ،معتقدان به اصالت وجود
 هـاي  تمواجهـه بـا واقعیـ    نخستبه نظر آنها در لحظه . دهند مورد کنکاش قرار می

در  .کنـد  بیند، حس می سیاسی، فرد خود را رها از زیرسلطه بودن چیزي که وي می
بـه  دهـد و   با دنیاي عینی هراسی به خود راه نمـی  رویاروییاز  ،واقع در این مرحله

آسان اسـت کـه در اینجـا    . شود تهدید نمی) هاي سیاسی دیگر سوژه(دیگران  وسیله
بـه  . بر هنجارهاي سیاسی ـ اجتماعی است  اووي ناشی از تمرکز  تصور کنیم امنیت

متوسط است کـه پـس از    ۀخواه و جزء طبق وي سفید، مرد، ناهمجنس، عنوان نمونه
، بـا وجـود ایـن   . و عـام سـازد   شـمول  جهـان  این تجربه را کند میسعی  ،این درك

بـراي   اي ویژه سارتر معتقدند در امر مواجهه، سـوژه بـه ابـژه    ها به ستانسیالیستیاگز
بـه عنـوان سـوژة سیاسـی ناپدیـد       ،و از طریق این جایگزینیشود  میدیگري تبدیل 

تخیل ارباب بودن به عنـوان یـک تـوهم باطـل در مواجهـه آشـکار       «شود؛ یعنی  می
زمانی وي اربـاب جهـان بـود و حـاال توسـط دیگـري بـه بردگـی گرفتـه           .دشو می
محکـوم   / از طریق افتادن در یک دوگـانگی حـاکم  شدن  سوژة سیاسی )59(.»شود می
ظاهراً نزد هر دو طرف به طور یکسان  که اي گونه به ؛افتد عام اتفاق می شمول و جهان

  .اما در واقع وجود دارد شود میناپدید 
 ناپـذیري در  همۀ کنش انسانی به طور اجتنـاب  ،متفکرانی چون سارترطبق نظر 

بشـر  . وجـود نـدارد، آزاد اسـت   در آن جهانی که هیچ ارزش یا نظام اخالقی ثـابتی  
                                                             
1. Existential Crisis 
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ایـن  خـواه   خودش را رها از همۀ هنجارهاي رفتـاري در نظـر بگیـرد،    بایدهست و 
آزادي پایـه  «زیـرا   دوستان یا خانوادة نشئت گرفته باشـد  و هنجارها از سوي جامعه

 ،امـر انتخـاب و آزادي  شـدن   و انکار این آزادي یا مخـدوش  )60(»هاست همۀ ارزش
زیرا هر شخصـی مجبـور اسـت انتخـاب کنـد و در       است؛شدن  سوژه عینیِ تجلیِ

یابد انتخاب، آزادي وي تحقق نمی صورت رد.  
 ،انسان نِوجود اصیل بود. از نظر آنها ما دو نوع وجود اصیل و غیراصیل داریم

 نـدرت  بـه اولی . اصیل بودن براي چیزها و دیگران است نفسه است و وجود غیر فی
هاي سلطه موجود که بودن انسـان   ویژه با وجود نظام شود، به ها یافت می براي انسان
انسان در ماهیت آزاد است اما در واقعیت  )61(.کنند و آزادي وي را تسخیر می ،را نفی

که  استاي  کننده وي نتیجۀ نیروهاي تعیین فیزیکی و روحیِ آزاد نیست بلکه زندگیِ
کـه   استشده  مخدوش امر سیاسیِ ،یکی از این نیروها. قرار دارند اوفراتر از کنترل 

امـري کـه از    ؛کنـد  میتبدیل هاي سیاسی  هاي ماهیتاً آزاد را به سوژه انسان سرعت به
حوزة آزادي است و مخدوش شدنش به ساخت سوژة سیاسی خـتم   آرنت هانا نظر
  .شود می

  گیري نتیجه
م یبر یم یته پکن نیبه اتحول مفهومیِ رابطۀ سوژه و سیاست  بدین ترتیب با بررسی

بسترها ها،  خاستگاه. دارددر اندیشه سیاسی هاي متفاوتی  خاستگاه ،سوژة سیاسیه ک
و  عوامل مختلفی هستندساز محصول  سوژه ايه ینه به عنوان ماشک ییها و مکانیسم
قـت  یاز حقشدن  ه منجر به دورکاند  ردهکخلق  یکیزیمتاف یتیموقع ،دگریها ۀبه گفت
شده  بررسی از آثار متفکرانِ ياریانون بسکه ک یاسیس یهست ؛اند شده سوژه یو هست

ـ ذی هسـت ایـن   .به طور عام است یاسیشه سیدر این نوشتار به طور خاص و اند ل ی
از  يا ل از مجموعـه کمتشـ  هـا  منظـا  و این گرفتهل کش یاسیساجتماعی ـ   هاي منظا
 از قـدرت  ینـ یال معکبـر اشـ   یمبتنـ  هـاي  هگایان جایم یو ذهن ینیع هاي يربندیکپ

 کخاص خود را دارند و مال هاي هدیو ا ها شارز ،هایی من نظایاز چن هریک. هستند
ا حفظ آن یر ییتغ يبرا ها هه سوژکز هستند یخاص خود ن یِو انضباط یمیاصول تنظ
ه از ک یت معنا و قدرتیق تثبیاز طربا سیاست سوژه  رابطۀنند و در واقع ک یمبارزه م
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از منظـر ایـن دسـته از مکاتـب و     . گـردد  ینـه مـ  ، نهادیشـود  یق حاصل مـ ین طریا
ـ صـفحات   ،ن افرادیاذهان ااندیشمندان،  معنـا و قـدرت    ۀافتیدیتشـد  هـاي  کها شـب ی

منزلـت سـوژه بـودن خـود را در      ،یاسیس هاي یته با ساخت رواک یاذهان ؛شود یم
این همان . سازند یم، گریدیکمعنا و قدرت در مواجهه با  هاي باز گردا يا مجموعه
و سـعی  اند  ن آن برآمدهییدرصدد تب ،ن نوشتاریدر ایادشده ه متفکران کاست  یمنزلت
در . انسان جدید را به تصویر بکشند وضعیت ذهنی و عینیِ ،تا از این طریقاند  کرده

 تـر  دقیـق کند ساحت سیاسی سـوژه را   می به ما کمک سوژة سیاسیواقع نگرش به 
محصـول عمـل سیاسـی از     ،قرن جدیـد  ساحتی که در شرایط انضمامیِ کنیم؛نظاره 

  .گفتمانی است هاي لي و با استفاده از استدالنهاد هاي لطریق کانا
و در سراسـر   سـت ینمعاصـر   يایـ ن مسئله خاص دنیا، شدبیان که  گونه همان

ـ ونـان باسـتان ا  یبه عنوان نمونـه در   .انواع و اقسام آن وجود داشته است ،خیتار ن ی
Polis  سـاخت  یه سوژه را مکبود  یو امر وابستگ بخشید به سوژه، هویت میه کبود: 

، ندک یظهور م یسوژة درون یوسطدر قرون . Polites ، یکشهروند یکانسان به مثابۀ 
ــ   یو هم اخالق یـ مذهب  یاسیهم سهیئتی، ـ هم ال  ییقانون استعال یکه با ک یسک
ن معنا یبد، مسئول استاي  هن سوژه سوژیا. شود یمواجه م) یسلطنت(ي ا امپراطوری
 ،سـتم یاما در قرن بدهد اتش ارائه یاعمال و ن، از خود يریپاسخ دهد و تفس بایده ک

را یز، سان شدیکت انسان یبا ماه یاسیا سوژة سیو  یاسیسوژه معادل شد با سوژة س
ه کـ بل، سـتند ینشناختی  نِکیها ،ستمیگر در قرن بید، جهانمسائل مربوط به انسان و 

  .باشند یم Cosmopoliticalا ی یاسین سکیها
افق  کیدر تنها  بودنش را ت انسانیقادر است تا ماه ینیبه طور ع یسوژة انسان

سـتم و پـس از   یدر قرن باما ، برآورده سازد، لمهکع یوس يدر معنای، اسیا سی یمدن
به بار  يو يبرای را ت آزاد و مستقلیهو ،یاسیـ س  ین افق مدنیگر تعلق به اید ،آن
انسـان  ، از منظر این دسـته از مکاتـب و اندیشـمندان،    به عبارت بهتر. اورده استین

ـ موجود زنده ز یک به عنوانرا  اواستش وجود یه سک شد يمدرن موجود ر سـؤال  ی
معاصـر   یاسـ یدر فرهنـگ س  یـک هژمون ین امر به اصلیه اک اي گونه ، بهدهد یقرار م
از منظر آنها که عمـدتاً نگـاهی منفـی بـه رابطـه سـوژه بـا         سوژه. ل شده استیتبد

بـه  ه کـ بل دشو یسته نمیسازندة معنا نگر ارگزارِک یکگر به عنوان یدسیاست دارند، 
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ـ ه هوکشود  یسته میده نگریپاش ر و ازهمیمتغ یِهست یک عنوان گـاهش در  یت و جای
و بـه  کـ شل فویه مکاست  يزیانسان چ ،نهین زمیدر ا. شود یساخته م یعمل اجتماع

افتـۀ معنـا را   ی لکده و قـبالً شـ  یـ چیپ هـاي  مان نظایدر م» ندهکپرا ةژیاروک«آن عنوان 
در اندیشـۀ ایـن مجموعـه     کنیم مفهـوم سـوژة سیاسـی    میبنابراین مشاهده . دهد یم

  õ .گره خورده که جاي نقد نیز داردآن  یید متافیزیکی و ایستاابعا متفکران بیشتر با
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