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سیمای تأویل در آیینۀ بینامتنیت کریستوایی
مهدی غیاثوند
چکیده

اگر در پي آن باشيم که ایدة بينامتنيت کریستوا را در قامت یک هرمنوتيک در نظر آوریم،
ميتوان گفت که چنين امری از مسير تحليل او از سوژة مؤلف/خواننده و از سویدیگر
تحليل او از متن ميگذرد .پویایي سوژه از یکسو سوژة در فرآیند و پویایي متن از
سویدیگر -بينامتنيت ،متن زایشي و امر نشانهای -به پویایي خوانش و در پي آن تأویل
منجر خواهد شد .ثمرة این پویایي چيزی جز کنار رفتن مفاهيمي چون قطعيت معنا،
اصالت ،یکتایي آن نخواهد بود و تا حدود زیادی فضا برای تکثر خوانشها باز خواهد بود.
این نوشتار در اندیشة آن است تا پس از مروری بر عناصر دخيل در شکلگيری مفهوم
بينامتنيت و بهطور کلي منظومة فکری کریستوا ،نظير مکالمهگرایي باختين ،زبانشناسي
سوسوری و آراء بارت در باب متن به ترسيم سيمای این هرمنوتيک مورد اشاره بپردازد.
هرمنوتيک مذکور ،نه پيشنهاد نوعي روش و نه نا ر به معنایي قطعي ،یگانه و مؤلف
محور است؛ بلکه بر وجوه تاریخي ،متکثر و برخوردار از بستر اجتماعي و سياسي و . . .متن
و معنا تأکيد کرده و گونهای فهمشناسي مبتنيبر زبانشناسي و روانشناسي ارائه ميکند که
کامال در یک فضای پساساختارگرایانه و پست مدرن طرح ميشود.
واژگان کلیدی :بينامتنيت ،تأویل ،امر نشانهای و نمادین ،جایگشت ،معنازایي ،متن
زایشي و متن اهری
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[تاریخ دریافت2933/39/11 :؛ تاریخ تأیید]2932/31/22:



31

مهدی غیاثوند
)(Mahdi Ghiyasvand

مقدمه
اگر نگـرش "کریسـتوا "1بـه معنـا را بـه طـور کلـي و در نسـبت آن بـا رویکـرد پساسـاختارگرایانة او
در نظر بگيریم ،باید گفت که به رأی او ساختار محض ،برای فهم جهان معنا در ادبيات و دیگر کردارهای
انساني کافي نيست .دو عنصر دیگر هم الزم است :تاریخ و سوژة سـخنگـو 8.بنـابراین مـا بـا دو پـروژة
کریستوایي گنجاندن تاریخ و دیگرگونيهای آن در متن و پروژة گنجاندن تاریخ و زبان و دیگرگونيهـای
ناشي از آن در سوژه مواجه ميشویم .اولين پروژه بـا بکـارگيری مفهـوم بينامتنيـت ()Intertextuality
تحقق پيدا ميکند و دومي بـا بـه فرآینـد در آمـدن سـوژه؛ سـوژة در فرآینـد ( .)sujet-en-procesبـه
نظر کریستوا« ،بينامتنيـت عمـدتال شـيوه ای اسـت بـرای ثبـت تـاریخ در مـا؛ مـا دو تـن ،دو سرنوشـت،
دو روان .بينامتنيــت شــيوهای اســت ک ـه تــاریخ را بــه ســاختارگرایي و مــتنهــا و تفســيرهای یتــيم و
تنهـایش وارد مــيکنــد» (کریســتوا1320 ،ت ،ص .)108کوشــش نوشــتار حاضــر بــر ایــن اســت تــا بــه
سنجش نسبت بينامتنيت کریستوایي با مسألة تأویل بپردازد و حتـيالمقـدور سـعي کنـد تـا تصـویری از
هرمنوتيکي را که از مجموعة آراء کریستوا پدید ميآید ،ترسيم کند .برای مشاهدة سيمای تأویل در آیينـة
تالش فکری کریستوا ،اوالل ميبایست زبان را به عنـوان یـک فرآینـد داللتـي ()signifying process
و نه همچون نظامي ایستا یعنـي یـک «نظـام نشـانه» ( )sign-systemدر نظـر گرفـت .و نکتـة مهـم
دیگر آن که ميبایست نقش سوژة سـخنگـو و تـاریخي را در شـکلگيـری نظـامهـای زبـاني در نظـر
داشت.
متن و بینامتن
معنـــای اصـــلي «بينامتنيـــت»« ،در هـــم آميخـــتن» ( )interminglingیـــا «در هـــم بـــافتن»
( )interweavingاست؛ و در این حوزه و به طور ساده نا ر به شـکل یـافتن هـر مفهـوم از مؤلفـههـای
متني متعدد است .اما بيمناسبت نيست که پيش از طرح بحثهای تفصيلي ،با درتظر گرفتن یک مثـال،
اندکي بيشتر با حال و هوای مفهوم بينامتنيـت آشـنا شـویم .بـرای نمونـه نـامهـایي چـون «یوسـف» و
«زليخا» را در نظر بگيرید که در متني معاصر -حال شعر باشد یا متن منثور -در ميان انبوه واژگان دیگـر
بهکار رفته باشد .روبرو شدن با این نامها و درک و دریافت ژرف شما از این متن شـما را بـه شـبکهای از
متون گذشته ،از قصص قرآني گرفته تا اشعار شعرایي چون حافظ مـيکشـاند .هـر مخاطـب بـرای درک
معنای آن متن ،ميبایست به این متون بازگشت داشته باشد و هر بار یکي از آنها را در نظـر بيـاورد .در
هر مورد از این بازگشتها و جایگزین کردن متن قبلي بـا بعـدی ،توسـعهای در مـتن و معنـای آن روی
ميدهد که ناشي از جایگزیني و یا به تعبير کریستوا «جایگشت» ( )transpositionمتون متعددی است
که این نامها در آنها بهکار رفتهاند .کریستوا یک چنـين مفهـومي از بينامتنيـت-یعنـي جایگشـت مـورد
اشاره -را در نظر دارد.
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در این وضعيتهای بينامتني ،اگـر چنـين وضـعيتي بـه طـور صـحي برقرارشـده باشـد ،هـيچ نيـازی
به ارجاع به منبع خاصي نيست و به گفتة "بـارت" مـا بـا «نقـل قـولهـای بـدون گيومـه» مواجـهایـم
( .)Barthes,1977, p. 160از نگاه کریستوا ،اساسـ لا چنـين امکـاني ميسـر هـم نيسـت .چـرا کـه ایـن
جایگشتها ميتوانند تا بينهایت افزایش پيدا کنند و در پي این رویداد معنای مـتن توسـعه پيـدا کنـد و
عمل معنایابي با امکانهایي تا بينهایت مواجه شود .عالوهبر وضعيتهـای خـاص رأی کریسـتوا بـر آن
است که اساسال هر متني و هر نوشتهای دارای چنـين خصيصـهای اسـت :بينامتنيـت .بنـابراین مسـامحتال
ميتوان گفت که بينامتنها همچون امـوری عمـل مـيکننـد کـه دروازههـای معـاني مـتن را بـه روی
مخاطب باز ميکنند و اساسا درک و دریافت متن بدون آنها ميسر نيست .اما حقيقت مسأله این است که
متن از نگاه کریستوا اساس لا چيزی جز بينامتنيـت نيسـت .بنيـاد یـک چنـين نگـاهي ،در نگـاه خـاص او
به ماهيت متن استوار است .کریستوا معنای مراد خود از متن را در «متن در بنـد» ( )1980چنـين تقریـر
ميکند:
«متن یک فرآوری ( )Productionاست و این به معنای آن است که :اوالل رابطهی آن با
زبــاني کــه در آن واقــع شــده اســت ،حــوزهبنــدی دوبــاره ( )redistributiveاســت
(تخریبـــي -تقـــویمي ( .))destructive-constructiveو دومـ ـال یـــک جـــایگردی
در متون است؛ یک بينامتنـت در فضـای یـک مـتن مفـروض چنـدین گفتـة برگرفتـه
ازمتــون دیگــر در تقــاطع بــا یکــدیگر قــرار گرفتــه و همــدیگر را خنثــي مــيکننــد»
(.)Ibid, p. 36

چنانکه پيداست ،کریستوا متن را با دو مؤلفه مشخص ميکنـد )1( :فـرآوری و ( )8جـایگردی متـون و
محل تقاطع مرزهای گوناگون .بينامتنيت « ،نشاندهندة ناحيـة تقـاطع مرزهـای جنسـيت ،دورة زمـاني،
مؤلفان ،سوژهها ،سبکهای هنری و مليتها اسـت» ( .)Loeb, 2002, p.44هـر متنـي بينـامتني در دل
متنهای پيش از خود است .هيچ متن اصيل و یکتایي و هيچ اصالتي در کار نيست .چراکـه هـر مـتن در
حقيقت یک فرآوری یا توليد است که در اثر رهيافتي دیگرگون به متون پيشين که گاه بهواسطة تخریـب
و گاه بهواسطة تقویم تحقق ميیابد ،فرآوری یا توليد ميشود .فهم هر متن ،در حقيقت فهم متوني دیگـر
و مبتني بر در دست داشتن فهمي از آنها است و چنين فهمي صرفال در نسبت با آنها ميسر است .هـيچ
نویسنده و مؤلفي جزیرهای جدا افتاده نيست و اساسال نميتواند باشد .در حقيقت ،هر نویسنده و هر مؤلـف،
د ر دریایي از تعبيرات ،تصورات و احساسات برآمده از سنت ادبي پـيش از خـود اسـت؛ نگـارش بـه زبـان
فارسي با حذف و چشمپوشي از فردوسي ،حافظ و سعدی امری ناممکن بهنظر ميرسد .در این صـورت و
با در نظر گرفتن این تلقي از متن ،مواجهة با یک متن ،عمالل بهمعنای ورود به شبکهای از نسب و روابـط
ميان متون متعدد خواهد بود .چراکه متن در حقيقت چيزی جز همين شبکة نسب و روابط نيست ،متن به
دليل فرآوری بودنش یک بينامتن است.
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به دیگر سخن ،بحث بر سر یک گونه پویایي است که تمامي متون در آن سهيم هسـتند ،هـيچ متنـي
بهطور مجزای از سایر متون وجود ندارد .به یک معنا ،بينامتنيت نزد کریسـتوا را مـيتـوان بـه پنجـرهای
تشبيه کرد که زبان از چشم اندار آن نگریسته ميشود« :زبان ،بهعنوان فرآیند بينامتني» .به رأی کریستوا
که با نظر به تحليلهای باختين شکل گرفته است« ،هر متن جذب ،در خود کشـيدن و دیگرگـونسـازی
متون دیگر است» ()Kristeva,1986a, p. 37؛ و اساسال «فرآوری» خواندن یک مـتن هـم چيـزی جـز
تأکيد بر همين نکته نيست .در «انقـالب در زبـان شـاعرانه» کریسـتوا بـه دالیلـي نظيـر اینکـه مؤلفـة
«دیگرگون کنندگي» تلقي باختيني ،بر فهم درست از معنای مراد او از بينامتنيت سـایه انداختـه و بحـث
را از جایگاه خود منحرف ميکند ،اصطالح «جایگشت» را جایگزین بينامتنيت ميکند امـا نـه بـدینمعنـا
که دیگر بينامتنيت را به کار نگيرد .اما مقصـود ایجـابي کریسـتوا از ایـن جـایگزیني ،تأکيـد بـر «گـذر از
یک نظام نشانه به نظام دیگر» است که در یک متن واحد روی ميدهد و مـتن را چونـان امـری مطـرح
مي کند برآمـده از دسـتمایـههـای نهادیـک ( )thematicو کلـي یـا جنسـي ( )genericمتـون دیگـر
) .(Kristeva, 1984, p. 59بنابراین بينامتنيت نزد کریستوا نـا ر بـه امـوری پـيشپـاافتـاده همچـون
کنایهها و نقلقولها نيست ،بلکه گونهای امر یا شرط ضروری است که زبان ميبایست تابع آن باشد .بـه
تعبير دیگر هر زباني برای اینکه زبان باشد ،باید تحت این خصوصيت بگنجد .نکتة مهم دیگـر آن اسـت
که عالوه بر چند آوایي موجود در زبان و یا متن ،بر وجود چنين خصوصيتي در سوژة سـخنگو هـم تأکيـد
3
ميکند .در حقيقت ،سوژه ،فينفسه ،بينامتنيتي است.
مفهوم بينامتنيت ،ریشه در جریانات فکری متعددی در دهههای  1016و  1006دارد .جریانهایي چون
پساساختارگرایي و ساختارگرایي ،فرماليزم روسي ،فرویدیسم ،مارکسيسم و زبـان شناسـي .در ایـن ميـان،
جریان گروه تلکل ،)Tel Quel( 8فرماليزم روسي و بهطور مشخص باختين و زبانشناسي سوسـوری در
یک جنبه و مالحظات روانشناسانة فرویدی-لکاني در برداشت کریستوا از مفهوم متن ،بينامتنيت و نسبت
آن با مسألة تأویل در جنبهای دیگر اهميت دارند که برای شرح نگاه کریسـتوا تـا حـدی متعـرض آنهـا
5
خواهيم شد.
به رأی کریستوا ،زبان را مـيبایسـت بـهعنـوان یـک فرآینـد داللتـي در نظـر گرفـت و نـه همچـون
نظامي ایستا .چنين نگاهي را ميتوان در نسـبت آن بـا جریـان «تـل کـل» بررسـي کـرد .نسـبت دادن
یک نگاه نظری مشخص و یکسان به تمامي اعضای این گروه ،عمل مناسبي بهنظر نميرسد .در حقيقت
شاید مناسبتر آن باشد که مشخصة این گروه را چنـدگـانگي نظـری درونـي آن بـدانيم تـا یکپـارچگي
آن .دغدغة اساسي این گروه را ميتوان اینگونه بيان کرد که آنهـا همچـون سـاختارگرایي ،بـا تمرکـز
بر زبان به عنوان نقطة آغاز اندیشهای نو دربارة سياست و سوژه ،مبنای فعاليت خود را بر برداشت جدیدی
از تاریخ به مثابة متن؛ و فهم نوشتار بهسان فرآوری و نه بازنمـایي قـرار دادنـد (مـوی ،1320 ،ص.)80 .
پساساختارگرایاني چون کریستوا ،بر خالف "سوسور" که زبان را نظامي از نشـانههـا در نظـر مـيگرفـت
(سوسور ،1325 ،ص ،)83 .متن را نه بهعنوان یک نظام زباني که همچـون گونـهای فعاليـت ()activity
که نا ر به فرآوری است ،در نظر ميگيرند .اما با این وجود در نگاه او به مسألة زبان و شکلگيری تصـور
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او از مفهوم بينامتنيت و البته تأویل ،پارهای مالحظات سوسوری در باب زبان همچنان و به قـوت حضـور
0
دارند.
به دیگر سخن بهرغم چرخش صورت پذیرفته از در نظر گرفتن زبان بهعنوان امری انتزاعي بـه سـوی
نگاهي انضماميتر و پویاتر بـه آن در پساسـاختارگرایي ،مفـاهيمي نظيـر رابطـةبنيـادی ( )relationalو
تفاوتبنيادی ( )differentialزبان نه تنها از زبانشناسي سوسوری به جریانات پـس از خـود و بـهویـژه
آراء کریستوا راه ميیابد؛ بلکه در کانون مفاهيم اصلي کریستوایي چون بينامتنيت قرار ميگيرند .آنچنانکه
شرح کافي آراء او بدون اشاره به ریشههای سوسوری آن بـهنظـر ميسـر نمـيرسـد .آنچـه کـه در تلقـي
سوسور از نشانة زبان شناختي اهميت اساسي دارد تلقي خاص او از نشانه و معنا آن است .سوسـور بـر آن
اســت کــه معنــای یــک نشــانه را ارجــاع مشــخص نمــيکنــد و بــه ببــان دیگــر معنــا غيرارجــاعي
( )non-referentialاست:
« نشــانة زبــاني ،نــه یــک شـ را بــه یــک واژه ،بلکــه مفهــوم را بــا تصــویری آوایــي
( )sound-imageپيوند ميدهد .منظور از «آوا» صدای مادی ،یعني ارتعـاش فيزیکـي
نيست ،بلکه مقصود انطباع روانشناختي صدا یعني تأثيری است که این انطباع فيزیکـي
بر حواس ما ميگذارد ...و مادی ناميدن آن صرفال برای در تقابل قراردادن آن بـا مفهـوم
است که عمومال مجردتر است» (سوسور ،1322 ،ص .)126
بنابراین سوسور ترکيب یک مفهوم با یک تصویر آوایي را نشانه ( )signمينامد و تأکيد ميکند کـه در
یک رابطة داللتي ( ،)significationبه جای مفهوم از مدلول ( )signifiedو از تصویر آوایـي بـا عنـوان
دال ( )signifierاستفاده ميکند (سوسور ،1325 ،ص .)80 .سوسور پس از نفي رابطة ارجاعي ميان اجزاء
نشانه و در باب معنای نشانه ،بر اختياری بودن ( )arbitraryرابطة مذکور تأکيد ميکند و تصری ميکنـد
که «منظور من از اختياری ،بيدليل بودن وجود نشانة زباني است ،بدینمعنا که هيچگونـه پيونـد طبيعـي
ميان دال و مدلول وجود ندارد» (همان ،ص .)31 .از نگاه سوسور ،از آنجا که رابطـة ميـان دال و مـدلول
اختياری است و نشانه ،هم رابطة تداعي ميان دال و مولول بهشمار ميرود ،ميتوان گفت که نشانة زباني
ماهيتال اختياری است .بدینمعنا که هيچ رابطة دروني خاصي ميان مفهوم خواهر و رشـتة آوایـي  s-ö-rدر
فرانسه وجود ندارد .اما در این صورت که معنای نشانه را ارجاع آن به امری برون-زباني مشـخص نکنـد،
تکليف معنا چه خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش را ميبایست در تفاوتبنيادی و رابطهبنيادی معنای نشانة
زبانشناختي جستجو کرد .به گفتة سوسور:
«در زبــان تنهــا تفــاوت ( )differenceوجــود دارد .از آن مهــمتــر اینکــه تفــاوت
معموالل متضمن عبارتهای متحصل ( )positiveاست که تفاوت بين آنها برقرار شده
است؛ اما در زبان فقط تفاوتهایي بـدون عبـارات متحصـل وجـود دارد .در زبـان ،چـه
دال را در نظر بگيریم و چه مدلول را معاني یـا اصـواتي یافـت نمـيشـوند کـه قبـل از
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نظام زباني وجود داشته باشند ،بلکـه فقـط تفـاوتهـای مفهـومي یـا آوایـي مـيیـابيم
که زایيدة نظام زباني هستند ...بهرغم آنکه دال و مدلول هر دو وقتـي جداگانـه بررسـي
شوند کـامالل متفـاوت و نامتحصـل هسـتند ،ترکيـب آنهـا واقعيتـي اسـت متحصـل»
(سوسور ،1322 ،ص.)25-128
بدین ترتيب ،سوسور زبان را که به زعم او نظامي از نشانههاسـت ،دارای ویژگـي تفـاوتبنيـاد بـودن و
بنابراین رابطهبنياد بودن معنای آن ارزیابي ميکند« .مرجع نشانه ،نه خود جهان بلکه همين نظام اسـت»
(آلن ،1325 ،ص .)88 .معنای یک نشانه در نسبت شباهت یا تفاوت آن با سایر نشانههای زباني و اساسـال
به واسطة رابطة آن با نظام زباني زایندة آن مشخص ميشود .پس هيچ نشـانهای معنـایي خـاص خـود و
بهطور مجزا نخواهد داشت .اما تأکيد بر ویژگي رابطهبنياد معنا ،تمامي ماجرا نيست و برای نزدیکتر شدن
به زوایای مفهوم بينامتنيت ميبایست گامهای دیگری برداشت.
کریستوا در صدد گذر از نشانهشناسي سوسوری است .تعبير معناکاوی ( )Semanalysisنـزد کریسـتوا
هم برای نشان دادن همين تمایز ميان نشانهشناسي خود و نشانهشناسي سوسوری است .بـدینمعنـا کـه
دیگر معنا صرفال با داللت صری  ،با کلماتي که صریحال بـه اندیشـههـا و اشـياء داللـت مـيکننـد سـاخته
نميشود .معنا تا حد زیادی توسط جنبههای عاطفي و شاعرانة متون نيز ساخته ميشود .در حقيقت نقطـة
واگرایي نشانهشناسي کریستوایي ،در رهيافت و فهم بنيادی او از امر مورد مطالعه در نشانهشناسي ،یعنـي
زبـان اسـت ( . )kristeva,1986b, p. 32و چنانکـه پـيش از ایـن هـم اشـاره شـد ،بـه رأی کریسـتوا،
نشانهشناسي ،ميبایست زبان را بهعنوان یک فرآینـد داللتـي و نـه همچـون نظـامي ایسـتا یعنـي یـک
«نظام نشانه»در نظر بگيرد و دیگر این که از نقش سوژة سخنگو و تاریخي در شکلگيـری نظـامهـای
زباني هم نباید غافل شد .عامل مؤثر دیگر در شکلگيری بينامتنيـت کریسـتوایي آمـوزههـای بـاختين و
مشخصال مفاهيم مکالمهگرایي ( )Dialogismو کارناوال ( )Carnivalاست که گذشته از تأکيد بر مفهوم
رابطه ،نگاهي انضماميتر و پویاتر به زبان را در پي خواهد داشت .بدینمعنا کـه بـر خـالف سوسـور کـه
ریشة رابطهبنيادی معنا را در زبان بهعنوان امری انتزاعي جستجو ميکرد ،نزد باختين چنين رویکردی بـه
زبان و معنا به واسطة تأکيد بر تحقق زبان در عرصههای گونـاگون طـرح مـيشـود .کریسـتوا در زمينـة
تأثير باختين و بارت در شکلگيری بينامتنيت مينویسـد« :مفهـوم مـن از بينامتنيـت بـه مکالمـهگرایـي
باختيني و نظریة متن بارت برميگردد ...ميخواستم ایدة باختين در بـاب چنـدآوایـي بـودن سـخن را بـا
مفهوم چند متن در یک متن جایگزین کنم» (کریستوا1320 ،ت ،صص .)05-108کریسـتوا بـه مفـاهيم
باختيني مکالمهگرایي و کارناوال چنان امـوری مـينگـرد کـه مـيتواننـد چشـمانـدازی جدیـد فراسـوی
ساختارگرایي بيافرینند.
بر مبنای نگرش مکالمهگرایانه ،زبان بهعنـوان تقـاطع آواهـا ،ویژگـيهـا و یـا افـقهـای اجتمـاعي و
سياسي در نظر گرفته ميشود؛ نکتهای که در کانون نگاه کریستوا به مـتن و بـهطـور مشـخص در نظـر
گرفتن متن بهعنوان یک یينامتن قرار دارد .مکالمهگرایـي ،چنـدآوایگي ( )polyphonicزبـان اسـت .در
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نگاه مکالمهگرایانه به زبان و متن ،دستکم وجود دو طرف ضروری است و از آميزش این دو طرف در یک
رابطة مکالمهای که بنياد زبان و متن را شکل خواهد داد ،متن تحقق ميیابـد .بـه رأی کریسـتوا ،اساسـال
«معنا زماني وجود دارد که بيان ( )articulationیک سوژه در برابر سوژهای دیگـر وجـود داشـته باشـد.
[که این بيان] کـامالل زبـاني اسـت» (کریسـتوا1320 ،پ ،ص  .)161در حقيقـت ،در تمـامي گفتمـانهـا
کشمکشي ميان تمایل به متمرکز سـازی و تمرکززدایـي وجـود دارد؛ کشمکشـي کـه گفتمـان مـذکور را
به وسيلة آواها و معاني گوناگون مضاعف ميکند .با این وصف« ،یک مـتن فرآینـدی از رنـگپـذیریهـا
خواهد بود که هر یک از این رنـگهـا ،بـه طـور همزمـان و همبـود در دل خـود متنيـت وجـود دارنـد»
) .(Becker-Leckrone, 2005, p. 155چنين خصوصيتي تمامي سطوح یک متن اعم از واژه ،عبارت
و ساختار را در بر ميگيرد و همه مکالمهای هستند.
کریســتوا اصــطالح «کارنــاوال» را در جســتار «کــالم ،مکالمــه و رمــان» و در خــالل بحــث خــود
در باب تحليل باختين از رمان "داستایوسـکي" مطـرح مـيکنـد و ایـن اصـطالح را از او وام مـيگيـرد
( .)kristeva, 1986, p. 50به کارگيری ایـن اصـطالح را بایـد در راسـتای تأکيـد کریسـتوا بـر مفهـوم
سرپيچي ( )transgressingدر حوزههای سياست ،ادبيات و هنجارهـای اجتمـاعي ارزیـابي کـرد .پدیـدة
فرهنگي کارناوال ،با در نظر گرفتن ریشههای قـرون ميانـهای خـود ،نـا ر بـه معلـق سـاختن قواعـد و
هنجارهای اجتماعي در یک بازة زماني مشخص-مثال در روزهایي مانند اعياد و برخي جشنها -است که
چنين هنجارشکنيای توأم با طنز و هجو هم هست .نزد کریستوا ،این سنت کارناوالي نمایـانگر گفتمـاني
دیگر در کنار گفتمان غالب اجتماعي است .گفتماني که ذاتال مکالمه گرایانـه اسـت و بـه گفتـة کریسـتوا
«اشکال زبان کارناوالي در قياس با هر گفتمان دیگری مکالمهگرایي صـری تـر و آشـکارتری را فـرآوری
ميکنند» (.)Ibid, p. 48
کریستوا برای روشنتر کردن مفهـوم کارنـاوال و جایگـاه آن ،بـه مقایسـة آن بـا حماسـه مـيپـردازد
( .)Ibid, pp. 49-50به رأی کریستوا ،سنت کارناوالي درست در مقابل سنت حماسي قرار ميگيـرد کـه
در آن تالش ميشود تا گفتمان غالب تقویت و حمایت شود .درحاليکه در سنت کارناوالي ،کوشش بر آن
است که هنجارهای اجتماعي ،اعم از هنجارهای اجتماعي ،سياسي و حتي مذهبي ،موقتال در هم شکسـته
شوند و یا کنار گذاشته شوند .در این ميانه ،آنچه که برای کریستوا در این جریـان تقليـد و هجـو کـردن
اهميت دارد ،نه جنبـة خنـده آوری و هجـو یـک فـرد یـا قاعـدة خـاص ،کـه جنبـة دیگرگـونشـوندگي
( )transformativeو پویایي آن است .بدین معنا که اگر مرزی ميان امر هنجاری و امر ناهنجار ترسـيم
کنيم« ،کارناوال هيچ یک از دوسوی مرز نيست ،بلکه یکي شـدن ( )incorporationیکـي از آن دو در
وحدت سرپيچيکنندة آن دیگری است؛ کارناوال ،مضاعف شدن یـک سـاختار بـر حسـب سـاختار دیگـر
است» ( .)Becker-Leckrone, 2005, p. 153بنابراین ما با یـک امـر واحـد سـرپيچيکننـده روبـرو
هستيم؛ حالتي بينابيني و مرزی در دل یک سرپيچي پویا؛ کارناوال .با این وصـف ،بـه رأی کریسـتوا هـر
متني که چندآوایه بوده و چنين وضعيت بينابيني را مجسم کند ،درون این سنت کارناوالي قرار ميگيـرد و
این نکتهای است که در رمان داستایوسکي تحقق دارد.
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البته تأکيد بيش از حد بر یکسان در نظر گرفتن مکالمهگرایـي بـاخيتن و بينامتنيـت کریسـتوا ،برخـي
مالحظات و مشکالت را هم پدید ميآورد .تا آنجایي که برخي اساسال منکر چنين یکساني هستند و تأکيد
ميکنند که الزمة احتياط علمي آن است که بگـویم کریسـتوا دسـت بـه مناسـب سـازی ایـدة بـاختيني
مکالمهگرایي برای اهداف خود زد 1.در حقيقت نگاه کریسـتوا را مـيتـوان نشـانهشناسـيای بـاختينگـرا
توصيف کرد و مقصود او از بکارگيری تعبير معناکاوی که پيش از این به آن اشاره کـردیم نيـز نـا ر بـه
همين پروژة نشانهشناسي جدید است و بدین معنا ميتوان تلقي کریستوا از متن و زبان را آميزشي از آراء
سوسور در باب زبان و ویژگي رابطةبنياد بودن آن و رابطةبنيادی مکالمه و نيز عامل سرپيچي و پویایي در
نظر گرفت که متأثر از نگاه باختين است.
سوژة سخنگو و تاریخ؛ زبان چنان فرآیندی داللتی
سوژة سخنگو دارای یک رابطة دوگانـه بـا زبـان اسـت .از یـکسـو ،زبـان را بـهکـار مـيگيـرد و از
این جهت زبان مبتني بر سوژه اسـت و از سـوی دیگـر ،ایـن زبـان اسـت کـه موجبـات تقـویم سـوژه را
فراهم ميآورد .بنابراین از یکسو بدون بررسي موجودی که زبـان را بـه کـار مـيگيـرد ،نمـيتـوان بـه
پژوهش در باب متن و زبان پرداخت .و از سـویدیگـر ،موجـود سـخنگـو قابـل بررسـي نيسـت بـدون
آنکه خود را در صورتي زباني به فعليت در بياورد؛ پس تکليفي دوگانه در پيش اسـت .نکتـة قابـل توجـه
در این ميانه آن است که نه موجود سخنگو و نه زبان ،هيچ کدام از نگاه کریستوا هسـتندههـایي ایسـتا،
تام و تمام نيستند .از یکسـو« ،تمـام تـالش مـا بـرای بـهکـارگيری زبـان بگونـهای شـفاف ،واضـ و
قاعدهمند مستلزم این است که ما سوژههایي قاعـدهمنـد ،بـا مرزهـایي مشـخص و روشـن باشـيم .ولـي
چنين تالشهایي استمرارال توسط برخي عناصر کردار داللتي ما از هم گسسته شده و بر هم مـيخورنـد»
(مکآفي ،1325 ،ص  )36و از همين رو است که کریسـتوا بينامتنيـت را شـکاف سـوبژکتيویته مـيدانـد
(کریستوا1320 ،ت ،ص .)102
از سویدیگر زبان یا متن به رأی کریستوا ،یک فرآیند داللتي پویا است .یک فرآیند داللتي در حقيقت
برساختهای است از تعامل امر نشانهای ( )Semioticو امر نمادین ( .)Symbolicاز نگـاه کریسـتوا ،امـر
نشانهای و امر نمادین« ،دو وجه ( )modalityدر دل یک فرآیند داللتـي کـه زبـان را تقـویم مـيکننـد
هستند» ( .)kristeva, 1984, pp.23-4از سویدیگر ،کریستوا جعل این دو تعبير را «طرحریزی مجـدد
ایدة فرویدی رانه ( )driveدر ارتباط با دوگانة رانه /معنا» ارزیـابي مـيکنـد (کریسـتوا1320 ،پ ،صـص
 .)160-165این تعابير در حقيقـت نـا ر بـه دو گونـه عملکـرد فرآینـد داللتـي و بنـابراین زبـان یعنـي
کارکردهای نمادین و نشانهای هستند .بدین معنا که زبان از یکسو برای بيان واض و قاعدهمند معنا بـه
کار ميرود و از سویدیگر و در کارکرد دیگر خود ،بهعنوان انگيزش احساس ()evocation of feeling
و یا بهطور مشخص تخلية رانهها و انرژیهای سوژه ( .)McAfee, 2004, pp. 15-16کارکرد نخسـت
نزد کریستوا با تعبير نمادین و کارکرد دوم با تعبير نشـانهای مشـخص مـيشـود .از نگـاه کریسـتوا ،امـر
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نشانهای خود را در امر نمادین تخليه ميکند .اما در عين حال امر نمادین معناداری خـود را مرهـون امـر
نشانهای است .بهعالوه ،امر نشانهای عنصر پویایي را به نظامهای نمادین تزریق ميکند و موقعيـتهـای
مرزی زبان را بهوجود ميآورد که به رأی کریستوا اهميت اساسي در فرآیند معنازایي ( 2)signifianceبـر
عهدة این موقعيتها است .نزد کریستوا ،یک زبان و یک سوبژکتيویته نميتواند صرفال نشانهای و یا صرفال
نمادین باشد« :سوژه هم نمادین اسـت و هـم نشـانهای ،و نظـامهـای داللتـي فـرآورده شـده توسـط او
نميتوانند اختصاصال نشانهای و یا اختصاصال نمادین باشند بلکه چنين نظامهایي را ميبایست مرهـون هـر
دو دانست» ( .)kristeva, 1984, p. 24پس این دو امر ،بهطور همبود و همزمان ( )synchronicallyو
در دل فرآیندهای داللتي گوناگون عمل ميکنند .اما به یک معنای ریف آرکائيک ميتوان گفت که امر
نشانهای تا حدی مقدم بر امـر نمـادین اسـت ( .)Ibid, p.25بـدین وصـف کـه امـر نشـانهای همبسـتة
«فرآیندهای ابتدایي» ( )primaryاست و در مقابل امر نمادین نا ر به حوزة اجتماعي داللت است یعنـي
علم ،منطق و .)Ibid, p.29( . . .برای روشنتر شدن بحث باید به شرح اصطالحي دیگر از کریسـتوا بـا
عنوان کورا ( )Choraپرداخت .این تعبير ،برای اولينبار در اثر پراهميـت و مشـهور کریسـتوا بـا عنـوان
«انقالب در زبان شاعرانه» اهر و در بـارة آن بحـث مـيشـود ( .)Ibid, pp. 25-35کریسـتوا از ایـن
اصطالح در جریان تالش خود برای ترسيم رابطة ميان امر نشانهای و امـر نمـادین در وضـعيت ابتـدایي
سوژه و توضي وجود فرآیند داللتي استفاده ميکند .این تعبير که از «تيمائوس» افالطون برگرفتـه شـده
است -به معنای رف یا جا یا آوند -بيشتر نا ر به یک پتانسيل تا یک موجود قابل تصور است ( Ibid,
 .)pp 25-26تعبير کورا ،نا ر به گونهای جنبش است که برخالف نظم نمادین اگو نمـيتـوان آن را بـه
لحا مکاني و هندسي تصور کرد« .کورا امری است که فرآیند داللتي امر نشانهای را برای یک سـاختار
ميسر ميسازد؛ گونهای نيرو و یا پویایي و نه یـک مکـان» ) .(Becker-Leckrone, 2005, p.154در
حقيقت ،رانههای داللتي زبان ،جایگاه خود را در کورا ميیابند ،کورایي که اجازه ميدهد تا زبان فرآینـدی
بدني و نه یک نظام مکانيکي باشد.
درواقع «مفهوم کورا ما را به وضعيت آرکائيک زبان بازميگرداند ...این وضعيت در مورد کـودکي دیـده
ميشود که در حالت پيوستگي ( )osmosisبا مادرش است؛ حالتي که طي آن زبان خود را به صـورت ادا
اطوارهای موزون نشان ميدهد ،واجآرایي آهنگيني که بر هور نشانهها در دستور نحـوی مقـدم اسـت»
(کریستوا1320 ،الف ،صص .)53-58به یک تعبير «کورا برسازندة بعد ناهمگن و مختلکنندة زبان اسـت،
چيزی که هرگز در بستار نظریة زبانشناختي سنتي گرفتار نميشود» (مـوی:1320:ص .)30محمـل امـر
نشانهای (کورای نشانهای) ،کورا است ،اما نباید کورا را همچون یـک ـرف در نظـر گرفـت ،بلکـه بایـد
همچون فرآیندی پویا و یا یک ضرباهنگ در نظر گرفت که سوژه بهواسطة آن پيش از آنکه زبان نمادین
را برای بيان بهکار گيرد ،در آن غوطهور است .در حقيقت تعبير کورای نشـانهای «بـه خواننـده یـادآوری
ميکند که کورا آن فضایي است که معنای خلقشده در آن نشانهای است :بازآوایيها ،زبانپریشـيهـا ،و
ضربآهنگها و طنينهای بيان کودکي که هنوز نحوة استفاده از زبان برای ارجاع به اشياء را نياموختـه،
یا بيان روانپرسشي که توانایي استفاده از زبان بـه شـيوهای درسـت و بـا معنـا را از دسـت داده اسـت»
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(مکآفي ،1325 ،ص  .)30این نکته ،نشانگر بعد پویا و همواره زایای متن است .چنين امر سرکشي  -امر
نشانهای -اساسال دشواریاب است و صرفال وضعيتهای بينامتني هستند که مجـال دسترسـي بـه آنهـا را
فراهم ميآورند.
کردارهای داللتي از طریق فرآیند داللتي پویایي با عنوان زبان ،سوژة کریستوایي را شکل مـيدهنـد و
بنابراین تحوالت این فرآیند  -یعني زبان -موجب تحول و دگرگوني در سوبژکتيویته خواهد شـد و آن را
از حالتي ایستا به در خواهد آورد .تالش کریستوا بر این است که معنای مـراد خـود از سـوژه را از معـاني
ائدیاليستي و راسيوناليستي آن متمایز کند .برخالف کوژیتوی دکارتي که مستلزم سـوبژکتيویتهای مبتنـي
بر شناخت ،منطق و آگاهي است ،سوژة کریستوا ،نآگاه و مبتنيبـر رانـههـا اسـت و تـأثير کسـاني چـون
"فروید" و "لکان" در تفکر کریستوا در این موقف خـود را نمایـان مـيکنـد .امـا ایـن تـأثير را در فهـم
سوژة کریستوایي نباید بيش از حد در نظر گرفت .چراکه سوژه از نظر او ،در و از طریق زبان است که قوام
ميگيرد و سوژة او «بدني سخنگو» ( )Becker-Leckrone. op.cit. pp.165-6است .بدین معنا کـه
در عين تقویم در زبان ،موجودی مادی است که ميتواند در ورای زبان نمادین و حتـي پـيش از آن معنـا
داشته باشد .عالوه بر این ،کریستوا از سوژة خود با تعبير سوژة در فرآینـد یـاد مـيکنـد کـه معطـوف بـه
برداشتي فرآیند محور و پویا از سوبژکتيویته است .سوژهای که مدام ميان وجوه نشانهای و نمادین داللـت
در رفت و آمد است:
«بينامتنيت .مرا به سمت بررسي داللتهای روانکاوانه و درون-رواني خود کشاند .تکثر
متني در قالب یک فعاليت ذهني که ميتواند روان را بر فرآیند خالقانـه ذهـن بگشـاید
بازسازی شد .چندآوایگي اصوات چيزی را توضي ميداد که مـن سـوژة در فرآینـد  /در
معرض آزمون ناميدهام؛ یعني سامانمندی بيثبات هویت و فقداني که به هویتي متکثر و
جدید ميانجامد» (کریستوا1320 .ت .ص  .)105در حقيقت آنچه در هر دو مورد توجـه
کریستوا را به خود معطوف ميکند ،مفهوم مرز یا موقعيتهای مرزی و محل تقاطع چند
امر است .به بيان دیگر «از نگاه کریستوا ،هيچ مرزی وجود ندارد که نيروهای عامـل در
دو سوی آن با هم تداخل پيدا نکرده باشند» (مـکآفـي .1325 .ص )13 .و بينامتنيـت
معطوف به نقطة تقاطع ميان زبانها و فرهنگ است و به تصـری کریسـتوا «شـيوهای
برای قراردادن مـا خواننـدگان نـه تنهـا در پـيش روی سـاختاری کمـابيش پيچيـده و
درهمتنيده (یک معنای بافت) بلکه همچنين در درون یک فرآیند داللتـي مـداوم اسـت
که به تکثر نشانهای ،زیرالیههای چندگانة داللت بازميگردد .بينامتنيت به امر نشانهای
دسترسي دارد؛ یعني آن واقعيت فرازباني روان که همة معـاني از آن ناشـي مـيشـوند»
(کریستوا1320 .ت .ص.)100 .
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بنابراین و به بيان ساده ،سوبژکتيویته فرآیندی پویا و امری تحقق نایافته است و همواره هم در چنـين
وضعيتي باقي ميماند .ازاین رو ،سوژه و سوبژکتيویتهای که کریستوا از آن صحبت ميکند کـامالل متمـایز
از سوژه و سوبژکتيویتة دکـارتي اسـت .ایـن سـوژه نگـاهي ابـزاری بـه زبـان نـدارد و اساسـ لا بـه دليـل
تأکيد کریستوا بر ناخودآگاه و امر نشانهای چنين امکاني هم ندارد و در مقابل این نگاه ابزاری ،ایـن زبـان
است که سوژه را تقویم ميکند .در حقيقـت بـه دليـل همـين رابطـة وثيـق ميـان سـوژه و زبـان اسـت
که کریستوا به سراغ مفهوم سوژه مـي رود .پـروژة کریسـتوا در حقيقـت نـا ر بـه توجيـه وجـود شـکاف
و وضعيتهای بينـامتنيتي در یـک مـتن  -کـه خـود چيـزی جـز یـک بينـامتن نيسـت -اسـت .یعنـي
مطالعة سوژه ،مبنای الزم برای چنين تلقيای از متن را فـرآهم مـيآورد .چراکـه ایـن هـر دو در رابطـة
دوگانه بين سوژه و زبان پيوندی وثيق با یکـدیگر داشـته و مطالعـة هـر یـک مسـتلزم مطالعـة دیگـری
است .باید بدانيم چرا چنين وجوهي در متن وجود دارند که درنهایت منجر به مرگ مؤلف و حـذف آن در
تحليل یک متن ميشوند ،ریشه در سوژه است .دليل :این سوژه ،ایستا نيسـت بلکـه سـوژهای در فرآینـد
است و به رأی کریستوا این عمـل داللـت اسـت کـه سـوژه را در فرآینـد  /در محکمـه قـرار مـيدهـد
(.)kristeva, 1984, p. 22

اما باید توجه داشت که پروژة مذکور را به هيچ روی نباید گونهای روانشناسـي مؤلـف در نظـر گرفـت.
کریستوا در بخش نهایي «کالم ،مکالمه و رمان» از نویسندة مستقلي صحبت ميکند که در مـتن ناپدیـد
ميشود و این همان نکتهای است که تا حدود زیـادی برمـيگـردد بـه نقـش تأثيرگـذار "روالن بـارت"
بهعنوان یکي از نظریهپردازان اصلي بينامتنيت و استاد کریستوا در فرانسه که در نوشتهای مشهور از مرگ
مؤلف صحبت کرد ( )Barthes, 1977, p.142و تأکيد کرد که «زبان است کـه سـخن مـيگویـد ،نـه
مؤلف» ( بارت .1325 .ص  )126و «با مرگ مؤلف است که نوشتار آغاز ميشود» (همان) .هم کریستوا و
هم بارت در این نکته که متن در حقيقت و به تعبير بارت «سطری از کلمات نيست که یک معنای واحـد
تئولوژیکي به دست دهد ،بلکه فضایي چند بعدی است که در آن طيف متنوعي از نوشتار که هيچ یـک از
آن ها منبع نهایي و سرچشمه نيست با هم آميخته و درگيرند و متن بافتي از نقلقولهاست کـه از تعـداد
بيشماری از مراکز فرهنگ گرفته شدهاند (همان .ص )128اشتراک نظر دارند .چنين تکثری خالق مـتن را
در فرآیندی از پویایي خاص وارد ميکند که مخاطب هم باید ضرورتال در آن تشریک مساعي داشته باشد.
پس مخاطب هم به یک معنا متن را بازآفریني ميکند .بنابراین ،بدون ورود پيدا کردن به فرآینـد پویـای
جایگشت و بينامتنيت مطالعة متني که مثال مورد بحث ما در ممکـن نخواهـد بـود« .سرشـت بينـامتني
متون ،همواره خوانندگان را به مناسبات متني تازهای رهنمون خواهند شد» (آلن ،1325 ،ص .)18خالصه
آن که تحليل کریستوا و معناکاوی و اساسال توجـه او بـه سـوژه و وجـوه نشـانهای و نمـادین وی ،کـامالل
مبتنيبر متن است .با این وصف ،اگر صحبت از سوژه به ميان ميافتد و مسير تحقيق او به سمتوسـوی
سوژه سود ميیابد ،چنين امری را ميبایست در رابطة دوگانة سوژه-زبان ارزیـابي کـرد .گذشـته از ایـن
مهم ،باید دقت داشت که سوژة کریستوایي را به هيچ روی نباید سوژة فردی در نظر گرفت؛ بلکه سـوژه،
سوژة در متن و سوژة در فرآیند است.
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در ادامة یک چنين مسيری است که سوژه فردی حذف و در متن منحل ميشود و در هرحال محوریت
بــا مــتن و خواننــدة مــتن خواهــد بــود؛ چراکــه اوالل متــون گذشــته مــيتواننــد در جایگشــتهــای
خاصي -گذرهای خاصي از نظامهای نشـانهای بـه یکـدیگر -بسـته بـه مقصـود مؤلـف قـرار بگيرنـد و
بهواسطة پدید آمدن موقعيتهای مرزی گوناگون ،بينامتني خاص هـور پيـدا کـرده و بـه دیگـر سـخن
ما با فرآیند داللتي خاصي روبرو خواهيم بود .نزد کریستوا ،مؤلف یا به تعبير کليتر دیگر سوژة سخنگـو،
خود بخشي از این رویة جایگشـتي خـاص اسـت و چنانکـه پـيش از ایـن بـدان اشـاره شـد ،بينامتنيـت
شکاف سوبژکتيویته است .در حقيقت ،با نظر به رابطة دوگانه و تقویمي ميان سوژه و زبان باید گفت کـه
در و از طریق فرآینـدهای داللتـي پویـایي بـا عنـوان زبـان و جایگشـتهـای خـاص مـورد اشـاره کـه
متن را ميسازند ،مؤلف یا سـوژة مـتن شـکل مـيگيـرد؛ خـود مؤلـف محصـول ایـن جایگشـت خـاص
است.
سیمای تأویل نزد کریستوا
در مقدمة نوشتار حاضر اشاره کردیم که برای فهم جهان معنا در زبان ،متن و بهطـور کلـي کردارهـای
انساني سه مؤلفة زبان ،تاریخ و سوژه را باید توأمان در نظـر آورد .در ایـن بخـش نهـایي مقالـه ،تـالش
خواهيم کرد تا در چند گام پيامدهای هرمنوتيکي تلقي بينامتني کریستوا از متن و به فرآیند درآمدن سوژه
و نيز برخورد او با زبان چنان فرآیندی داللتي را که به طور ضمني و در خالل بحثهـای طـرح شـده بـه
آنها اشاره کردیم ،حتيالمقدور به صورتي صری بيان کنيم .در توصيفي که کریسـتوا از جریـان فهـم و
دستيابي به معنای متن ارائه ميکند ،مسألة اساسي و بنيادی تلقي خاص کریستوا معنای نشانة زباني و در
نظر گرفتن سرشتي رابطهبنياد برای آن است .این ایدة سوسوری ،در کار او و در آميـزش بـا آمـوزههـای
باختيني در قالب مفهوم بينامتنيت به هور ميرسد .بينامتنيت گونهای امر یا شرط ضروری است کـه هـر
متن مي بایست برای متن بودن ،تابع آن باشد .به تعبير دیگر هر زباني برای اینکه زبان باشد ،باید تحـت
این خصوصيت بگنجد.
با این تلقي بينامتني از مـتن و در نظـر گـرفتن آن بـهعنـوان یـک فـرآوری ،مؤلـف پـيش از آن کـه
نویسنده باشد و در معنای مورد نظر کریستوا از تـأليف بـه «بازنویسـي» یـا تغييـر شـکل متـون پيشـين
ميپردازد و حتي پيش از آن ميتوان گفت که خود خواننده است .روشن است که این روابط متقابل مثلث
مخاطب ،مؤلف و متن به معنای کنار نهـادن ایـدة اسـتقالل و اصـالت و عـالوهبـر ایـن وحـدت معنـا و
عينيت متن است .توضي اینکه به رأی کریستوا ،متن در دو سط عمل ميکند :سـط امـر نشـانهای و
سط امر نمادین .کریستوا معنا را در سط امر نمادین با تعبير داللت و در سط امـر نشـانهای بـا تعبيـر
معنازایي مشخص ميکند .اساسال از نگاه کریستوا تأویل یا تفسير همان تجربة «معنادادن» است ،بـا فهـم
آن که «معنا» ( )meaningچيـزی متفـاوت بـا «داللـت» ( )significationاسـت و در حقيقـت نـا ر
به مفهوم معنازایي است که پيش از این در مورد آن اشاراتي آورده شد .چراکه معنا برای کریسـتوا صـرفال
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با داللت صری  ،با کلماتي که صریحال به اندیشهها و اشياء داللت ميکنند ساخته نمـيشـود؛ بلکـه معنـا
تا حد زیادی توسط جنبههای عاطفي و شاعرانة متون نيز ساخته ميشـود کـه بـا ایـن جنبـههـای اخيـر
در ادبيات کریستوا با تعبير نشانهای مشخص مـيشـوند .از سـویدیگـر ،بينامتنيـت هـم شـيوهای اسـت
که خوانندگان را عالوهبر شبکهای از متون ،در درون یک فرآیند داللتي مداوم قـرار مـيدهـد و چنانکـه
اشاره شد ،بينامتنيت به امر نشانهای دسترسي دارد؛ یعني آن واقعيت فرازباني روان که همة معـاني از آن
ناشي ميشوند.
کریستوا معنازایي را «فرآیندی نامحدود و الینقطع؛ فعل دائمي را نه در و از طریق زبان؛ در و از طریق
نظام مبادلـه و داد و سـتد بـازیگران عمـده و اصـلي آن -یعنـي سـوژه و شـهودهای سـوژه و فرآینـدی
«ناهمگن» یعني گونهای ساختارسازی و ساختارشکني و در نهایـت گـذری از مرزهـای سـوژه و جامعـه
معرفي کرده و واژة داللت را در مورد عقالنيّت و همة چيزهایي بهکار ميبرد که واجد معنایي تـکآوایـي
( )univocalدر سط خودآگاه باشند و معنازایي را در مورد لحنها ،استعارهها ،عواطف و کل دامنة زندگي
رواني استفاده ميکند که خود را در آثار هنری نيز نشان ميدهند؛ دامنهای که به تعبير کریستوا خود را بـا
عالئم نشانهای معنادار متمایز ميکند و نه عقالنيسازی جزماندیشانه (کریستوا1320 ،ب ،ص .)28بـدین
وصف ،سرشت بينامتني متون است که فضا را برای بروز و هور امـر نشـانهای بـاز مـيکنـد و بنـابراین
معنازایي و آنچه که کریستوا از تأویل یا تفسير مد نظر دارد -یعني تجربة معنادادن و نه داللت -ریشه در
این سرشت دارد.
نکتة مهم دیگر آن است که این دو وجه را نميتوان معنـای زیـرین و ـاهری مـتن در نظـر گرفـت
و در حقيقت دو جنبة یک متن هستند .کریستوا برای اشارة روشـنتـر بـه ایـن معنـا ،بـه دو تعبيـر مـتن
زایشي ( )genotextو متن اهری ( )phenotextرا بهکار ميبنـدد .مـتن زایشـي ،جنبـة پویـایي مـتن
(یا جنبش ميان واژهها) است و تمامال همان «معنای زیـرین مـتن نيسـت» (.0)McAfee, 2004, p. 24
متن اهری همان جنبهای است که نظریـات ادبـي معاصـر و معناشناسـي ( )semanticسـنتي در پـي
دستيابي و بيان آن بصورت واض و روشن و قاعدهمنـد اسـت ( .)Kristeva, 1984, p. 86در حقيقـت
مت ن زایشي نا ر به اموری چون ضرباهنگ متن و برخي مالحظات آواشناختي نظير تکرار برخي آواهـای
خاص و از این دست است .اما متن اهری بيشتر به کار ارتبـاط مـيآیـد .بـه تعبيـر مـکآفـي ،از نگـاه
کریستوا «یک متن در دو سط عمل مـيکنـد :سـط امـر نشـانهای -مـتن زایشـي کـه مؤلـف در آن
سط رانهها و انرژی نشانهایاش را آشکار ميکند و سازمان ميدهد؛ سط امر نمادین -متن اهری که
یک ارتباط ساختارمند و قطعهای قابل بازنمایي است .متن زایشي هندسـه اسـت و مـتن ـاهری جبـر»
(مکآفي ،1325 ،ص .)81اما چنان که پيش از این بدان اشاره شد ،کریستوا متن را بهطور کلـي گونـهای
فرآوری یا توليد و نه بازنمایي ارزیابي ميکند .اساسال به دليل رابطـهبنيـاد بـودن زبـان و بنـابراین متـون،
معنای خود را از سنت و نظام زباني برآمده از آن بهدست ميآورند .چنانکه گفته شد ،کریستوا در همراهي
خود با سوسور ،معنا را ارجاعي در نظر نميآورد .معنای یک مـتن را شـبکة نسـب و روابـط آن بـا متـون
پيشين و و نه رابطة بازنمایانة آن مشخص ميکنند.
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پس هيچ نشانهای ،معنایي خاص خود و بهطور مجزا نخواهد داشت .با این وصـف ،هـيچ مـتن اصـيل
و یکتایي و هيچ اصالتي در کار نخواهد بود .چراکه هر متن در حقيقت یک فـرآوری یـا توليـد اسـت کـه
در اثر رهيافتي دیگرگون به متون پيشين -که گاه بـهواسـطة تخریـب و گـاه بـهواسـطة تقـویم تحقـق
ميیابد -فرآوری یا توليد ميشود .فهم هر متن ،در حقيقت فهم متوني دیگر و مبتنيبر در دسـت داشـتن
فهمي از آنها است و چنين فهمي صرفال در نسبت با آنها ميسر است .هيچ نویسنده و مـؤلفي جزیـرهای
جدا افتاده نيست و اساسال نميتواند باشد .در این صورت و با در نظر گرفتن ایـن تلقـي از مـتن ،مواجهـة
با یک متن ،عمالل به معنای ورود به شبکهای از نسب و روابط ميان متـون متعـدد خواهـد بـود .از دیگـر
سو ،تمام تالش ما برای بکارگيری زبان بگونهای شفاف ،واض و قاعدهمند مسـتلزم ایـن اسـت کـه مـا
سوژههایي قاعدهمند ،با مرزهایي مشخص و روشن باشيم .اما سوژة کریسـتوایي چنـين امکـاني را بـرای
ما مهيا نميکند .چراکه خود از فرآیندی داللتي با وجوه نمـادین و نشـانهای قـوام پيـدا کـرده اسـت کـه
وضوح ،شفافيت و قاعدهمندی مورد بحث را ناممکن ميگرداننـد چراکـه مرزهـای مـذکور عمـالل ميسـر
نخواهند بود و بنابراین وجود یک معنای مستقل و واحد منتفي .با ایـن وصـف و بـه دليـل ایـن کـه هـر
خواننده بر مبنای سوگيری خود به سراغ متن ميرود و بالطبع وارد مناسبات متنـي خاصـي خواهـد شـد،
بهسختي ميتوان از عينيت تأویل صحبت کرد و سهم بيشتری را برای سوبژکتيویته ميبایست قائل شد.
پویایي سوژه از یکسو -سوژة در فرآیند -و پویایي متن از سویدیگـر -بينامتنيـت ،مـتن زایشـي و امـر
نشانهای -به پویایي خوانش و در پي آن تأویل منجر خواهد شد .ثمرة این پویایي ،چيزی جز کنـار رفـتن
مفاهيمي چون قطعيت معنا و اصالت و یکتایي آن نخواهد بود و تا حدود زیادی فضا برای تکثر خوانشها
باز خواهد بود.
تلقي بينامتني کریستوا از متن و بنابراین طرح مفهوم جایگشت و یا حتـي مفـاهيمي چـون معناکـاوی
و یا نشانهشناسي را به هـيچروی نمـيتـوان گونـهای علـم روشـمند یـا حتـي روش در شـمار آورد .بـه
دیگر سخن ،این مفاهيم به هيچروی عرضهکنندة مجموعهای از قواعد نيست کـه معطـوف بـه دسـتيابي
به معنای مکنون متن و یا معاني چندگانة مکنـون در مـتن باشـد .هـيچ مجموعـه قواعـدی بـرای ارائـه
به مخاطب برای دستيابي بـه معنـایي واحـد و عينـي در پـس مـتن در کـار نيسـت .آنچـه کـه هسـت
توصيف فرآیند فهم و بحث و فحص پيرامون جایگاه معنا و نسبت آن با مخاطب فهمنده و سـوژة نویسـا
است .در حقيقت ،مفاهيم بهکار رفته در نزد کریستوا در باب معنا و متن را مـيتـوان توصـيف آنچـه کـه
در جریـان مواجهــه بــا مــتن و درک و دریافــت معنــا یــا معــاني آن مــتن روی مــيدهــد ارزیــابي کــرد؛
به دیگر سخن ،توصيفي از جریان فهم بر مبنای واکاوی ماهيت متن ،زبان و سوژة سـخنگـو یـا نویسـا
است.
اساسال تهية یک فهرست از مجموعهای از قواعد که برای فهم معنای یک متن ضروری باشند ،بر ایـن
پيشفرض استوار است که معنایي یگانه و یکتا و به لحا عيني معتبر موجود است که با بهکارگيری این
قواعد مي توان به آن دست یافت .اما با نظر به آنچه که در سراسر این مقاله بدان اشاره شد ،نزد کریستوا
بنياد ارائة چنين مجموعهای از قواعد و ارائة روشي عام برای یافت معنا -یعنـي یـک علـم -بـه دليـل از
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اساس منتفي است؛ چراکه چنين معنایي با خصوصيات ذکر شده در کار نيست .در مورد کریستوا ،دو پروژة
گنجاندن تاریخ و دیگرگونيهای ناشي از آن در متن و رسيدن بـه یـک نگـاه انضـمامي و دارای پایگـاه
اجتماعي و سياسي به زبان و متن و نيز گنجاندن تاریخ در سوژة بيزمان و بيپایگاه و بـيطـرف علـم و
مدرنيته ،دو روی یک سکه هستند .چراکه رابطة زبان و سوژة سخنگو رابطهای دو سویه و تقویمي است.
مسألة تاریخ و زمانمندی فهم از دو جنبة به هم پيوسته و به تعبير دیگر همپيوند قابـل بررسـي اسـت .از
یکسو ،سوژة سخنگوی کریستوایي که به هيچروی «فردی» نيست« ،در فرآیند» است .از سوی دیگـر،
این سوژه چنين خصوصيتي را بهواسطة کردارهای داللتي و از طریق زبان کسب ميکنـد و اساسـال خـود،
برساختة همين کردارها و فرآیندهای داللتي است .هر پارة زباني برای کریستوا حکم یک بينـامتن را دارد
و با این وصف تاریخي است .چراکه هر متن برای کریستوا چيزی جـز عمـل جـذب ،در خـود کشـيدن و
دیگرگونسازی متون دیگر از پيش موجود نيست .بدین طریق است که تـاریخ بـه مـتنهـای بـه تعبيـر
کریستوا «یتيم و تنها» ورود پيدا ميکند .در این صورت ،فهم یک چنين متني هم به معنای گذر از متني
به متن پيشين خواهد بود و این دقيقال همان نکتهای است که کریستوا از آن به جایگشـت_ گـذر از یـک
نظام نشانهشناختي به نظامي دیگر_تعبير ميکند و بر آن تأکيد ميکند؛ معنـا همبسـتة تـاریخ مـيشـود.
اینگونه نيست که هر پاره متن امری مستقل و مجزا از تاریخ و گذشته و سنت باشد؛ تاریخمنـدی ،ذاتـي
متن است .هر «گفته» (متن) ،چيزی جز فرآوری مبتنيبر حوزهبندی دوبـارة گفتـههـای پيشـين نيسـت.
بنابراین تاریخ چيزی است که هر بار مواجه شدن با متن و ورود به یک جریاني از فهـم ،بـهمنزلـة ورود،
حرکت و مشارکت در آن خواهد بود.
در شرایطي که هر متن چيزی جز یک بينامتن نباشد ،خوانندة آن به هيچروی با یک مجموعة ثابت از
نسب و روابط روبرو نخواهد بود و از اینرو متن ،چنان ابژهای ثابت و یکسان و دارای مرزهای مشـخص
برای هر مخاطب نخواهد بود .برای هر مخاطب ،این شبکة نسـب و روابـط بـه گونـهای متمـایز شـکل
ميگيرد و همواره امکان شکلگيری روابط جدید و گذرها و جایگشتهای جدیدی وجود خواهد داشـت و
محصول این تمایز و تفاوت هم چيزی جز ابژهای متمایز نخواهد بود .در این صورت و با در نظـر گـرفتن
ابژه به این طریق ،تکليف مفاهيمي چون عينيت ،وحدت و اصالت و نيـت مؤلـف هـم قابـل پـيشبينـي
خواهند بود .وقتي متن یک پویایي ،فرآوری و سرکشي دائمـي باشـد و مـدام در حـال معنـازایي ،امکـان
حصول یک معنای واحد ،ثابت ،عيني و قطعي به معنای عرفي آن که به یک مؤلف نسبت داده شود چـه
معنا و جایگاهي خواهد داشت؛ مؤلف کریستوا در متن ناپدید ميشود و در هر بار ورود و خروج بـه شـبکة
مناسبات متني ،روند الینقطع معنازایي بسط و توسعه یافته و الیهای معنایي بر الیة دیگر افـزون خواهـد
گشت.
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پینوشتها
 .1او در سال  1081در بلغارستان متولد شده و سپس به فضای فکری فرانسه وارد ميشود.
 )Kristeva, 2000( .8به نقل از (مکآفي ،1325 ،ص)88
 .3در همين مقاله و در بخش مربوط به سوژه به این بحث پرداخته خواهد شد.
 .8مجمعي از روشنفکران اپوزسيون متأثر از زبـانشناسـي سوسـوری ،گرایشـات مارکسـي-مـائویي و
مفاهيم روانکاوانة فرویدی به ویژه در صورت لکاني آن .البته عنصر مارکسي این گـروه را بایـد تـوأم بـا
مالحظات "آلتوسر" در نظر گرفت .رک)Mai, 1991, p. 37( :
 .5عالوهبر این ،جنبشهای سياسي فرانسه مانند حوادث مي  ،1002اعتصاب سال  1015و . . .هـم در
آرای وی مؤثر بودهاند (کریستوا1320 ،پ ،ص .)168در مصاحبهای دیگر ،به تأثير تجربيّات شخصي خود
بر شکلگيری مفهوم بينامتنيت اشاره ميکند؛ یعني به پيوند شخصي خود به عنوان یک بيگانه با جوامـع
فرانسوی و آمریکایي و آن را دليل اصلي و مبنـای دائمـي عالقـة خـود بـه تعامـل فرهنگـي و متنـي و
بينامتنيت ميخواند(کریستوا1320 ،ت ،ص.)103
 .0آنچنانکه کساني چون "آلن" ،نه تنها ریشة تصـور بينـامتني از مـتن را در کـار سوسـور یافتـه و تـا
ميزان بسيار زیادی قائل به تأثير آراء او بر شـکل گيـری مفهـوم بينامتنيـت نـزد کریسـتوا هسـتند ،بلکـه
بر این نکته تأکيد ميکنند که کریستوا به تلفيق آموزههای اساسي سوسور و باختين پرداخته است و ایـن
دو صــرفال نــامي از بينامتنيــت نبــردهانــد؛ چراکــه مفــاهيم اصــلي در کــار هــر دو موجــود اســت؛ رک :
(.)Allen,2000, pp. 10-11
 .1برای بحثي مختصر و مفيد در این باب نگاه کنيد به(Mai,1991, p. 33) :
 .2باید دقت کرد که معنازایي( )signifianceامری است مغایر با داللت یا معنـادهي ()signification

چراکه نزد کریستوا تعبير نخست نا ر به امر نشانهای و دومي نا ر به وجوه نمادین مـتن اسـت .در ایـن
مورد و به تفصيل در بخش نهایي مقاله بحث خواهيم کرد.
 .0صفحة  80متن ترجمة فارسي.
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