
 

  

 
 
 
 

 
 
 

 ییستوایکر تینامتنیب نۀییآ در لیتأو یمایس

 دی غیاثوندمه

 دهدهییچکچک
 م،یآور نظر در کيهرمنوت کی قامت در را ستوایکر تينامتنيب دةیا که ميباش آن يپ در اگر
 گریدیسو از و خواننده/مؤلف سوژة از او ليتحل ريمس از یامر نيچن که گفت توانيم

  از متن یيایپو و یندآفر در سوژة سوکی از سوژه یيایپو. گذرديم متن از او ليتحل
 لیتأو آن يپ در و خوانش یيایپو به -یانشانه امر و يشیزا متن ت،ينامتنيب- گریدیوس

 معنا، تيقطع چون يميمفاه رفتن کنار جز یزيچ یيایپو نیا ثمرة. شد خواهد منجر
. بود خواهد باز هاخوانش تکثر یبرا فضا یادیز حدود تا و بود نخواهد آن یيکتای اصالت،

 مفهوم یريگشکل در ليدخ عناصر بر یمرور از پس تا است نآ شةیاند در نوشتار نیا
 يشناسزبان ن،يباخت یيگرامکالمه رينظ ستوا،یکر یفکر منظومة يکل طور به و تينامتنيب

. بپردازد اشاره مورد کيهرمنوت نیا یمايس ميترس به متن باب در بارت آراء و یسوسور
 مؤلف و گانهی ،يقطع یيمعنا به رنا  نه و روش ينوع شنهاديپ نه مذکور، کيهرمنوت
 متن.  . .و ياسيس و ياجتماع بستر از برخوردار و متکثر ،يخیتار وجوه بر بلکه ؛است محور

 که کنديم ارائه يروانشناس و يشناسزبان بريمبتن يشناسفهم یاگونه و کرده ديتأک معنا و
 .شوديم طرح مدرن پست و انهیپساساختارگرا یفضا کی در کامال 

 متن ،یيمعنازا گشت،یجا ن،ینماد و یانشانه امر ل،یتأو ت،ينامتنيب: یدیکل واژگان
  ی اهر متن و يشیزا
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 مقدمه

11کریسـتوا کریسـتوا ""اگر نگـرش  اگر نگـرش  
 طـور کلـي و در نسـبت آن بـا رویکـرد پساسـاختارگرایانة او       طـور کلـي و در نسـبت آن بـا رویکـرد پساسـاختارگرایانة او         بـه معنـا را بـه   بـه معنـا را بـه     ""

نا در ادبيات و دیگر کردارهای نا در ادبيات و دیگر کردارهای در نظر بگيریم، باید گفت که به رأی او ساختار محض، برای فهم جهان معدر نظر بگيریم، باید گفت که به رأی او ساختار محض، برای فهم جهان مع
بنـابراین مـا بـا دو پـروژة     بنـابراین مـا بـا دو پـروژة       88گـو. گـو. انساني کافي نيست. دو عنصر دیگر هم الزم است: تاریخ و سوژة سـخن انساني کافي نيست. دو عنصر دیگر هم الزم است: تاریخ و سوژة سـخن 

هـای  هـای  های آن در متن و پروژة گنجاندن تاریخ و زبان و دیگرگونيهای آن در متن و پروژة گنجاندن تاریخ و زبان و دیگرگونيکریستوایي گنجاندن تاریخ و دیگرگونيکریستوایي گنجاندن تاریخ و دیگرگوني
  ((Intertextuality))  ه بـا بکـارگيری مفهـوم بينامتنيـت    ه بـا بکـارگيری مفهـوم بينامتنيـت    شویم. اولين پروژشویم. اولين پروژناشي از آن در سوژه مواجه ميناشي از آن در سوژه مواجه مي

 . بـه  . بـه  ((sujet-en-proces))ینـد  ینـد  آآینـد در آمـدن سـوژه؛ سـوژة در فر    ینـد در آمـدن سـوژه؛ سـوژة در فر    آآکند و دومي بـا بـه فر  کند و دومي بـا بـه فر  تحقق پيدا ميتحقق پيدا مي
 ای اسـت بـرای ثبـت تـاریخ در مـا؛ مـا دو تـن، دو سرنوشـت،         ای اسـت بـرای ثبـت تـاریخ در مـا؛ مـا دو تـن، دو سرنوشـت،         بينامتنيـت عمـدتال شـيوه   بينامتنيـت عمـدتال شـيوه   »»نظر کریستوا، نظر کریستوا، 

ــه ســاختارگرایي و مــتنای اســت کــای اســت کــدو روان. بينامتنيــت شــيوهدو روان. بينامتنيــت شــيوه ــاریخ را ب ــه ســاختارگرایي و مــتنه ت ــاریخ را ب ــيم و ه ت ــيم و هــا و تفســيرهای یت  هــا و تفســيرهای یت
 (. کوشــش نوشــتار حاضــر بــر ایــن اســت تــا بــه (. کوشــش نوشــتار حاضــر بــر ایــن اســت تــا بــه 108108ت، صت، ص13201320)کریســتوا، )کریســتوا، « « کنــدکنــدتنهـایش وارد مــي تنهـایش وارد مــي 

المقـدور سـعي کنـد تـا تصـویری از      المقـدور سـعي کنـد تـا تصـویری از      سنجش نسبت بينامتنيت کریستوایي با مسألة تأویل بپردازد و حتـي سنجش نسبت بينامتنيت کریستوایي با مسألة تأویل بپردازد و حتـي 
آید، ترسيم کند. برای مشاهدة سيمای تأویل در آیينـة  آید، ترسيم کند. برای مشاهدة سيمای تأویل در آیينـة  توا پدید ميتوا پدید ميهرمنوتيکي را که از مجموعة آراء کریسهرمنوتيکي را که از مجموعة آراء کریس

   ((signifying process))ینـد داللتـي   ینـد داللتـي   آآبایست زبان را به عنـوان یـک فر  بایست زبان را به عنـوان یـک فر  تالش فکری کریستوا، اوالل ميتالش فکری کریستوا، اوالل مي
 در نظـر گرفـت. و نکتـة مهـم     در نظـر گرفـت. و نکتـة مهـم       ((sign-system))« « نظـام نشـانه  نظـام نشـانه  »»و نه همچون نظامي ایستا یعنـي یـک   و نه همچون نظامي ایستا یعنـي یـک   

 هـای زبـاني در نظـر    هـای زبـاني در نظـر    گيـری نظـام  گيـری نظـام  گـو و تـاریخي را در شـکل   گـو و تـاریخي را در شـکل   ش سوژة سـخن ش سوژة سـخن بایست نقبایست نقدیگر آن که ميدیگر آن که مي
 داشت.داشت.

 نامتنیب و متن

« « در هـــم بـــافتندر هـــم بـــافتن»»یـــا یـــا   ((intermingling))  ««در هـــم آميخـــتندر هـــم آميخـــتن»»، ، ««بينامتنيـــتبينامتنيـــت»»معنـــای اصـــلي معنـــای اصـــلي 
((interweaving))  هـای  هـای  طور ساده نا ر به شـکل یـافتن هـر مفهـوم از مؤلفـه     طور ساده نا ر به شـکل یـافتن هـر مفهـوم از مؤلفـه       است؛ و در این حوزه و بهاست؛ و در این حوزه و به 

های تفصيلي، با درتظر گرفتن یک مثـال،  های تفصيلي، با درتظر گرفتن یک مثـال،    مناسبت نيست که پيش از طرح بحثمناسبت نيست که پيش از طرح بحث  اما بياما بي  ..متني متعدد استمتني متعدد است
 و و « « یوسـف یوسـف »»هـایي چـون   هـایي چـون   اندکي بيشتر با حال و هوای مفهوم بينامتنيـت آشـنا شـویم. بـرای نمونـه نـام      اندکي بيشتر با حال و هوای مفهوم بينامتنيـت آشـنا شـویم. بـرای نمونـه نـام      

ر ر در ميان انبوه واژگان دیگـ در ميان انبوه واژگان دیگـ   -حال شعر باشد یا متن منثورحال شعر باشد یا متن منثور-را در نظر بگيرید که در متني معاصر را در نظر بگيرید که در متني معاصر « « زليخازليخا»»
ای از ای از ها و درک و دریافت ژرف شما از این متن شـما را بـه شـبکه   ها و درک و دریافت ژرف شما از این متن شـما را بـه شـبکه   کار رفته باشد. روبرو شدن با این نامکار رفته باشد. روبرو شدن با این نام  بهبه

کشـاند. هـر مخاطـب بـرای درک     کشـاند. هـر مخاطـب بـرای درک     متون گذشته، از قصص قرآني گرفته تا اشعار شعرایي چون حافظ مـي متون گذشته، از قصص قرآني گرفته تا اشعار شعرایي چون حافظ مـي 
ا را در نظـر بيـاورد. در   ا را در نظـر بيـاورد. در   هه  بایست به این متون بازگشت داشته باشد و هر بار یکي از آنبایست به این متون بازگشت داشته باشد و هر بار یکي از آنمعنای آن متن، ميمعنای آن متن، مي

 ای در مـتن و معنـای آن روی   ای در مـتن و معنـای آن روی   ها و جایگزین کردن متن قبلي بـا بعـدی، توسـعه   ها و جایگزین کردن متن قبلي بـا بعـدی، توسـعه   هر مورد از این بازگشتهر مورد از این بازگشت
متون متعددی است متون متعددی است   ((transposition))« « جایگشتجایگشت»»دهد که ناشي از جایگزیني و یا به تعبير کریستوا دهد که ناشي از جایگزیني و یا به تعبير کریستوا ميمي

ـ   کار رفتهکار رفته  ها بهها به  ها در آنها در آنکه این نامکه این نام ـ اند. کریستوا یک چن یعنـي جایگشـت مـورد    یعنـي جایگشـت مـورد    -ين مفهـومي از بينامتنيـت  ين مفهـومي از بينامتنيـت  اند. کریستوا یک چن
 را در نظر دارد.را در نظر دارد.  -اشارهاشاره



 33 سیمای تأویل در آیینۀ بینامتنیت کریستواییسیمای تأویل در آیینۀ بینامتنیت کریستوایی 
(Kristeva's Hermeneutics and Intertextuality) 

 

 طـور صـحي  برقرارشـده باشـد، هـيچ نيـازی       طـور صـحي  برقرارشـده باشـد، هـيچ نيـازی         های بينامتني، اگـر چنـين وضـعيتي بـه    های بينامتني، اگـر چنـين وضـعيتي بـه    وضعيتوضعيت  در ایندر این
  ایـم ایـم مواجـه مواجـه « « هـای بـدون گيومـه   هـای بـدون گيومـه   نقـل قـول  نقـل قـول  »»مـا بـا   مـا بـا     ""بـارت بـارت ""به ارجاع به منبع خاصي نيست و به گفتة به ارجاع به منبع خاصي نيست و به گفتة 

((Barthes,1977, p. 160.).)  نگاه کریستوا، اساسـال چنـين امکـاني ميسـر هـم نيسـت. چـرا کـه ایـن          نگاه کریستوا، اساسـال چنـين امکـاني ميسـر هـم نيسـت. چـرا کـه ایـن            ازاز
نهایت افزایش پيدا کنند و در پي این رویداد معنای مـتن توسـعه پيـدا کنـد و     نهایت افزایش پيدا کنند و در پي این رویداد معنای مـتن توسـعه پيـدا کنـد و     توانند تا بيتوانند تا بيها ميها ميجایگشتجایگشت

هـای خـاص رأی کریسـتوا بـر آن     هـای خـاص رأی کریسـتوا بـر آن     بر وضعيتبر وضعيت  نهایت مواجه شود. عالوهنهایت مواجه شود. عالوههایي تا بيهایي تا بيعمل معنایابي با امکانعمل معنایابي با امکان
 ای اسـت: بينامتنيـت. بنـابراین مسـامحتال     ای اسـت: بينامتنيـت. بنـابراین مسـامحتال     ای دارای چنـين خصيصـه  ای دارای چنـين خصيصـه  ال هر متني و هر نوشتهال هر متني و هر نوشتهاست که اساساست که اساس

 هـای معـاني مـتن را بـه روی     هـای معـاني مـتن را بـه روی     کننـد کـه دروازه  کننـد کـه دروازه    مـي مـي   ها همچون امـوری عمـل  ها همچون امـوری عمـل  توان گفت که بينامتنتوان گفت که بينامتنميمي
ه ه ها ميسر نيست. اما حقيقت مسأله این است کها ميسر نيست. اما حقيقت مسأله این است ک  کنند و اساسا درک و دریافت متن بدون آنکنند و اساسا درک و دریافت متن بدون آنمخاطب باز ميمخاطب باز مي

 متن از نگاه کریستوا اساسال چيزی جز بينامتنيـت نيسـت. بنيـاد یـک چنـين نگـاهي، در نگـاه خـاص او         متن از نگاه کریستوا اساسال چيزی جز بينامتنيـت نيسـت. بنيـاد یـک چنـين نگـاهي، در نگـاه خـاص او         
چنـين تقریـر   چنـين تقریـر   ( ( 1980))« « متن در بنـد متن در بنـد »»به ماهيت متن استوار است. کریستوا معنای مراد خود از متن را در به ماهيت متن استوار است. کریستوا معنای مراد خود از متن را در 

 کند:کند:ميمي

ی آن با ی آن با بطهبطهاست و این به معنای آن است که: اوالل رااست و این به معنای آن است که: اوالل را  ((Production))  فرآوریفرآوریمتن یک متن یک »»
ــوزه   ــع شــده اســت، ح ــه در آن واق ــاني ک ــوزه  زب ــع شــده اســت، ح ــه در آن واق ــاني ک ــاره زب ــدی دوب ــاره بن ــدی دوب  اســت اســت   ((redistributive))بن

 . و دومـــال یـــک جـــایگردی . و دومـــال یـــک جـــایگردی ((((destructive-constructive))تقـــویمي تقـــویمي   -)تخریبـــي)تخریبـــي
 در متون است؛ یک بينامتنـت در فضـای یـک مـتن مفـروض چنـدین گفتـة برگرفتـه         در متون است؛ یک بينامتنـت در فضـای یـک مـتن مفـروض چنـدین گفتـة برگرفتـه         

ــا یکــدیگر قــرار گرفتــه و ه  ــا یکــدیگر قــرار گرفتــه و ه ازمتــون دیگــر در تقــاطع ب    ««کننــدکننــدمــدیگر را خنثــي مــيمــدیگر را خنثــي مــيازمتــون دیگــر در تقــاطع ب
((Ibid, p. 36.).) 

( جـایگردی متـون و   ( جـایگردی متـون و   88( فـرآوری و ) ( فـرآوری و ) 11کنـد: ) کنـد: ) چنانکه پيداست، کریستوا متن را با دو مؤلفه مشخص ميچنانکه پيداست، کریستوا متن را با دو مؤلفه مشخص مي
دهندة ناحيـة تقـاطع مرزهـای جنسـيت، دورة زمـاني،      دهندة ناحيـة تقـاطع مرزهـای جنسـيت، دورة زمـاني،      نشاننشان» » محل تقاطع مرزهای گوناگون. بينامتنيت، محل تقاطع مرزهای گوناگون. بينامتنيت، 

بينـامتني در دل  بينـامتني در دل  هـر متنـي   هـر متنـي     (.(.Loeb, 2002, p.44))  ««تتها اسـ ها اسـ های هنری و مليتهای هنری و مليتها، سبکها، سبکمؤلفان، سوژهمؤلفان، سوژه
های پيش از خود است. هيچ متن اصيل و یکتایي و هيچ اصالتي در کار نيست. چراکـه هـر مـتن در    های پيش از خود است. هيچ متن اصيل و یکتایي و هيچ اصالتي در کار نيست. چراکـه هـر مـتن در    متنمتن

واسطة تخریـب  واسطة تخریـب    حقيقت یک فرآوری یا توليد است که در اثر رهيافتي دیگرگون به متون پيشين که گاه بهحقيقت یک فرآوری یا توليد است که در اثر رهيافتي دیگرگون به متون پيشين که گاه به
شود. فهم هر متن، در حقيقت فهم متوني دیگـر  شود. فهم هر متن، در حقيقت فهم متوني دیگـر  ابد، فرآوری یا توليد ميابد، فرآوری یا توليد ميییواسطة تقویم تحقق ميواسطة تقویم تحقق مي  و گاه بهو گاه به

ها ميسر است. هـيچ  ها ميسر است. هـيچ  ها است و چنين فهمي صرفال در نسبت با آنها است و چنين فهمي صرفال در نسبت با آن  و مبتني بر در دست داشتن فهمي از آنو مبتني بر در دست داشتن فهمي از آن
و هر مؤلـف،  و هر مؤلـف،    تواند باشد. در حقيقت، هر نویسندهتواند باشد. در حقيقت، هر نویسندهای جدا افتاده نيست و اساسال نميای جدا افتاده نيست و اساسال نمينویسنده و مؤلفي جزیرهنویسنده و مؤلفي جزیره

ر دریایي از تعبيرات، تصورات و احساسات برآمده از سنت ادبي پـيش از خـود اسـت؛ نگـارش بـه زبـان       ر دریایي از تعبيرات، تصورات و احساسات برآمده از سنت ادبي پـيش از خـود اسـت؛ نگـارش بـه زبـان       دد
رسد. در این صـورت و  رسد. در این صـورت و  نظر مينظر مي  پوشي از فردوسي، حافظ و سعدی امری ناممکن بهپوشي از فردوسي، حافظ و سعدی امری ناممکن بهفارسي با حذف و چشمفارسي با حذف و چشم

از نسب و روابـط  از نسب و روابـط    ایایمعنای ورود به شبکهمعنای ورود به شبکه  با در نظر گرفتن این تلقي از متن، مواجهة با یک متن، عمالل بهبا در نظر گرفتن این تلقي از متن، مواجهة با یک متن، عمالل به
ميان متون متعدد خواهد بود. چراکه متن در حقيقت چيزی جز همين شبکة نسب و روابط نيست، متن به ميان متون متعدد خواهد بود. چراکه متن در حقيقت چيزی جز همين شبکة نسب و روابط نيست، متن به 
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به دیگر سخن، بحث بر سر یک گونه پویایي است که تمامي متون در آن سهيم هسـتند، هـيچ متنـي    به دیگر سخن، بحث بر سر یک گونه پویایي است که تمامي متون در آن سهيم هسـتند، هـيچ متنـي    
ای ای تـوان بـه پنجـره   تـوان بـه پنجـره   ارد. به یک معنا، بينامتنيت نزد کریسـتوا را مـي  ارد. به یک معنا، بينامتنيت نزد کریسـتوا را مـي  طور مجزای از سایر متون وجود ندطور مجزای از سایر متون وجود ند  بهبه

به رأی کریستوا به رأی کریستوا «. «. یند بينامتنيیند بينامتنيآآعنوان فرعنوان فر  زبان، بهزبان، به»»شود: شود: تشبيه کرد که زبان از چشم اندار آن نگریسته ميتشبيه کرد که زبان از چشم اندار آن نگریسته مي
سـازی  سـازی  هر متن جذب، در خود کشـيدن و دیگرگـون  هر متن جذب، در خود کشـيدن و دیگرگـون  »»های باختين شکل گرفته است، های باختين شکل گرفته است، که با نظر به تحليلکه با نظر به تحليل

خواندن یک مـتن هـم چيـزی جـز     خواندن یک مـتن هـم چيـزی جـز     « « فرآوریفرآوری»»؛ و اساسال ؛ و اساسال ((Kristeva,1986a, p. 37))« « استاست  متون دیگرمتون دیگر
کریسـتوا بـه دالیلـي نظيـر اینکـه مؤلفـة       کریسـتوا بـه دالیلـي نظيـر اینکـه مؤلفـة       « « انقـالب در زبـان شـاعرانه   انقـالب در زبـان شـاعرانه   »»در در تأکيد بر همين نکته نيست. تأکيد بر همين نکته نيست. 

 تلقي باختيني، بر فهم درست از معنای مراد او از بينامتنيت سـایه انداختـه و بحـث    تلقي باختيني، بر فهم درست از معنای مراد او از بينامتنيت سـایه انداختـه و بحـث    « « دیگرگون کنندگيدیگرگون کنندگي»»
 معنـا  معنـا    کند امـا نـه بـدین   کند امـا نـه بـدین   را جایگزین بينامتنيت ميرا جایگزین بينامتنيت مي« « جایگشتجایگشت»»کند، اصطالح کند، اصطالح ا از جایگاه خود منحرف ميا از جایگاه خود منحرف ميرر

 گـذر از  گـذر از  »»کار نگيرد. اما مقصـود ایجـابي کریسـتوا از ایـن جـایگزیني، تأکيـد بـر        کار نگيرد. اما مقصـود ایجـابي کریسـتوا از ایـن جـایگزیني، تأکيـد بـر          که دیگر بينامتنيت را بهکه دیگر بينامتنيت را به
چونـان امـری مطـرح    چونـان امـری مطـرح      دهد و مـتن را دهد و مـتن را است که در یک متن واحد روی مياست که در یک متن واحد روی مي« « یک نظام نشانه به نظام دیگریک نظام نشانه به نظام دیگر

متـون دیگـر   متـون دیگـر     ((generic))  و کلـي یـا جنسـي   و کلـي یـا جنسـي     ((thematic))هـای نهادیـک   هـای نهادیـک   مایـه مایـه کند برآمـده از دسـت  کند برآمـده از دسـت    ميمي
(Kristeva, 1984, p. 59) . .    افتـاده همچـون   افتـاده همچـون   پـا پـا بنابراین بينامتنيت نزد کریستوا نـا ر بـه امـوری پـيش    بنابراین بينامتنيت نزد کریستوا نـا ر بـه امـوری پـيش 

بایست تابع آن باشد. بـه  بایست تابع آن باشد. بـه  بان ميبان ميای امر یا شرط ضروری است که زای امر یا شرط ضروری است که زها نيست، بلکه گونهها نيست، بلکه گونهقولقولها و نقلها و نقلکنایهکنایه
تعبير دیگر هر زباني برای اینکه زبان باشد، باید تحت این خصوصيت بگنجد. نکتة مهم دیگـر آن اسـت   تعبير دیگر هر زباني برای اینکه زبان باشد، باید تحت این خصوصيت بگنجد. نکتة مهم دیگـر آن اسـت   

بر چند آوایي موجود در زبان و یا متن، بر وجود چنين خصوصيتي در سوژة سـخنگو هـم تأکيـد    بر چند آوایي موجود در زبان و یا متن، بر وجود چنين خصوصيتي در سوژة سـخنگو هـم تأکيـد      که عالوهکه عالوه
 33ت.ت.نفسه، بينامتنيتي اسنفسه، بينامتنيتي اسکند. در حقيقت، سوژه، فيکند. در حقيقت، سوژه، فيميمي

هایي چون هایي چون   دارد. جریاندارد. جریان  10061006و و   10161016های های مفهوم بينامتنيت، ریشه در جریانات فکری متعددی در دههمفهوم بينامتنيت، ریشه در جریانات فکری متعددی در دهه
شناسـي. در ایـن ميـان،    شناسـي. در ایـن ميـان،      پساساختارگرایي و ساختارگرایي، فرماليزم روسي، فرویدیسم، مارکسيسم و زبـان پساساختارگرایي و ساختارگرایي، فرماليزم روسي، فرویدیسم، مارکسيسم و زبـان 

شناسي سوسـوری در  شناسي سوسـوری در  طور مشخص باختين و زبانطور مشخص باختين و زبان  ، فرماليزم روسي و به، فرماليزم روسي و به((Tel Quel))  88کلکلجریان گروه تلجریان گروه تل
لکاني در برداشت کریستوا از مفهوم متن، بينامتنيت و نسبت لکاني در برداشت کریستوا از مفهوم متن، بينامتنيت و نسبت -یک جنبه و مالحظات روانشناسانة فرویدییک جنبه و مالحظات روانشناسانة فرویدی

هـا  هـا    ای دیگر اهميت دارند که برای شرح نگاه کریسـتوا تـا حـدی متعـرض آن    ای دیگر اهميت دارند که برای شرح نگاه کریسـتوا تـا حـدی متعـرض آن    آن با مسألة تأویل در جنبهآن با مسألة تأویل در جنبه
 55خواهيم شد.خواهيم شد.

 ینـد داللتـي در نظـر گرفـت و نـه همچـون       ینـد داللتـي در نظـر گرفـت و نـه همچـون       آآررعنـوان یـک ف  عنـوان یـک ف    بایسـت بـه  بایسـت بـه  به رأی کریستوا، زبان را مـي به رأی کریستوا، زبان را مـي 
 بررسـي کـرد. نسـبت دادن    بررسـي کـرد. نسـبت دادن    « « تـل کـل  تـل کـل  »»توان در نسـبت آن بـا جریـان    توان در نسـبت آن بـا جریـان      نظامي ایستا. چنين نگاهي را مينظامي ایستا. چنين نگاهي را مي

رسد. در حقيقت رسد. در حقيقت نظر نمينظر نمي  یک نگاه نظری مشخص و یکسان به تمامي اعضای این گروه، عمل مناسبي بهیک نگاه نظری مشخص و یکسان به تمامي اعضای این گروه، عمل مناسبي به
 گـانگي نظـری درونـي آن بـدانيم تـا یکپـارچگي       گـانگي نظـری درونـي آن بـدانيم تـا یکپـارچگي       تر آن باشد که مشخصة این گروه را چنـد تر آن باشد که مشخصة این گروه را چنـد شاید مناسبشاید مناسب

 هـا همچـون سـاختارگرایي، بـا تمرکـز      هـا همچـون سـاختارگرایي، بـا تمرکـز        گونه بيان کرد که آنگونه بيان کرد که آن  توان اینتوان اینآن. دغدغة اساسي این گروه را ميآن. دغدغة اساسي این گروه را مي
جدیدی جدیدی   ای نو دربارة سياست و سوژه، مبنای فعاليت خود را بر برداشتای نو دربارة سياست و سوژه، مبنای فعاليت خود را بر برداشتعنوان نقطة آغاز اندیشهعنوان نقطة آغاز اندیشه  بر زبان بهبر زبان به

(. (. 8080، ص. ، ص. 13201320قـرار دادنـد )مـوی،    قـرار دادنـد )مـوی،      بازنمـایي بازنمـایي و نه و نه   فرآوریفرآوریسان سان   هم نوشتار بههم نوشتار بهاز تاریخ به مثابة متن؛ و فاز تاریخ به مثابة متن؛ و ف
گرفـت  گرفـت  هـا در نظـر مـي   هـا در نظـر مـي   که زبان را نظامي از نشـانه که زبان را نظامي از نشـانه   ""سوسورسوسور""پساساختارگرایاني چون کریستوا، بر خالف پساساختارگرایاني چون کریستوا، بر خالف 

   ((activity))ای فعاليـت  ای فعاليـت  عنوان یک نظام زباني که همچـون گونـه  عنوان یک نظام زباني که همچـون گونـه    (، متن را نه به(، متن را نه به8383، ص. ، ص. 13251325)سوسور، )سوسور، 
گيری تصـور  گيری تصـور  گيرند. اما با این وجود در نگاه او به مسألة زبان و شکلگيرند. اما با این وجود در نگاه او به مسألة زبان و شکلر به فرآوری است، در نظر مير به فرآوری است، در نظر ميکه نا که نا 
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ای مالحظات سوسوری در باب زبان همچنان و به قـوت حضـور   ای مالحظات سوسوری در باب زبان همچنان و به قـوت حضـور   او از مفهوم بينامتنيت و البته تأویل، پارهاو از مفهوم بينامتنيت و البته تأویل، پاره
   00دارند.دارند.
وان امری انتزاعي بـه سـوی   وان امری انتزاعي بـه سـوی   عنعن  رغم چرخش صورت پذیرفته از در نظر گرفتن زبان بهرغم چرخش صورت پذیرفته از در نظر گرفتن زبان به  دیگر سخن بهدیگر سخن به  بهبه

و و ( ( relational))بنيـادی  بنيـادی  تر و پویاتر بـه آن در پساسـاختارگرایي، مفـاهيمي نظيـر رابطـة     تر و پویاتر بـه آن در پساسـاختارگرایي، مفـاهيمي نظيـر رابطـة     نگاهي انضمامينگاهي انضمامي
 ویـژه  ویـژه    شناسي سوسوری به جریانات پـس از خـود و بـه   شناسي سوسوری به جریانات پـس از خـود و بـه   زبان نه تنها از زبانزبان نه تنها از زبان( ( differential))بنيادی بنيادی تفاوتتفاوت

گيرند. آنچنانکه گيرند. آنچنانکه اصلي کریستوایي چون بينامتنيت قرار مياصلي کریستوایي چون بينامتنيت قرار مي  یابد؛ بلکه در کانون مفاهيمیابد؛ بلکه در کانون مفاهيمآراء کریستوا راه ميآراء کریستوا راه مي
 رسـد. آنچـه کـه در تلقـي     رسـد. آنچـه کـه در تلقـي     نظـر ميسـر نمـي   نظـر ميسـر نمـي     های سوسوری آن بـه های سوسوری آن بـه شرح کافي آراء او بدون اشاره به ریشهشرح کافي آراء او بدون اشاره به ریشه

شناختي اهميت اساسي دارد تلقي خاص او از نشانه و معنا آن است. سوسـور بـر آن   شناختي اهميت اساسي دارد تلقي خاص او از نشانه و معنا آن است. سوسـور بـر آن   سوسور از نشانة زبانسوسور از نشانة زبان
ــک نشــانه   ــای ی ــه معن ــک نشــانه  اســت ک ــای ی ــه معن ــي اســت ک ــاع مشــخص نم ــي را ارج ــاع مشــخص نم ــاعي   را ارج ــا غيرارج ــر معن ــان دیگ ــه بب ــد و ب ــاعي   کن ــا غيرارج ــر معن ــان دیگ ــه بب ــد و ب  کن

((non-referential))  :است:است 

 نشــانة زبــاني، نــه یــک شــ  را بــه یــک واژه، بلکــه مفهــوم را بــا تصــویری آوایــي نشــانة زبــاني، نــه یــک شــ  را بــه یــک واژه، بلکــه مفهــوم را بــا تصــویری آوایــي »»
((sound-image))  صدای مادی، یعني ارتعـاش فيزیکـي   صدای مادی، یعني ارتعـاش فيزیکـي   « « آواآوا»»دهد. منظور از دهد. منظور از پيوند ميپيوند مي

یعني تأثيری است که این انطباع فيزیکـي  یعني تأثيری است که این انطباع فيزیکـي    نيست، بلکه مقصود انطباع روانشناختي صدانيست، بلکه مقصود انطباع روانشناختي صدا
گذارد... و مادی ناميدن آن صرفال برای در تقابل قراردادن آن بـا مفهـوم   گذارد... و مادی ناميدن آن صرفال برای در تقابل قراردادن آن بـا مفهـوم   بر حواس ما ميبر حواس ما مي

 (. (. 126126، ص ، ص 13221322)سوسور، )سوسور، « « است که عمومال مجردتر استاست که عمومال مجردتر است

ه در ه در کند کـ کند کـ نامد و تأکيد مينامد و تأکيد ميميمي  ((sign))بنابراین سوسور ترکيب یک مفهوم با یک تصویر آوایي را نشانه بنابراین سوسور ترکيب یک مفهوم با یک تصویر آوایي را نشانه 
و از تصویر آوایـي بـا عنـوان    و از تصویر آوایـي بـا عنـوان      ((signified))  ، به جای مفهوم از مدلول، به جای مفهوم از مدلول((signification))یک رابطة داللتي یک رابطة داللتي 

(. سوسور پس از نفي رابطة ارجاعي ميان اجزاء (. سوسور پس از نفي رابطة ارجاعي ميان اجزاء 8080، ص. ، ص. 13251325کند )سوسور، کند )سوسور، استفاده مياستفاده مي  ((signifier))دال دال 
کنـد  کنـد  کند و تصری  ميکند و تصری  ميور تأکيد ميور تأکيد ميرابطة مذکرابطة مذک  ((arbitrary))نشانه و در باب معنای نشانه، بر اختياری بودن نشانه و در باب معنای نشانه، بر اختياری بودن 

معنا که هيچگونـه پيونـد طبيعـي    معنا که هيچگونـه پيونـد طبيعـي      دليل بودن وجود نشانة زباني است، بدیندليل بودن وجود نشانة زباني است، بدینمنظور من از اختياری، بيمنظور من از اختياری، بي»»که که 
(. از نگاه سوسور، از آنجا که رابطـة ميـان دال و مـدلول    (. از نگاه سوسور، از آنجا که رابطـة ميـان دال و مـدلول    3131)همان، ص. )همان، ص. « « ميان دال و مدلول وجود نداردميان دال و مدلول وجود ندارد

توان گفت که نشانة زباني توان گفت که نشانة زباني رود، ميرود، ميشمار ميشمار مي  ن دال و مولول بهن دال و مولول بهاختياری است و نشانه، هم رابطة تداعي ميااختياری است و نشانه، هم رابطة تداعي ميا
در در   s-ö-r  معنا که هيچ رابطة دروني خاصي ميان مفهوم خواهر و رشـتة آوایـي  معنا که هيچ رابطة دروني خاصي ميان مفهوم خواهر و رشـتة آوایـي    ماهيتال اختياری است. بدینماهيتال اختياری است. بدین

زباني مشـخص نکنـد،   زباني مشـخص نکنـد،   -فرانسه وجود ندارد. اما در این صورت که معنای نشانه را ارجاع آن به امری برونفرانسه وجود ندارد. اما در این صورت که معنای نشانه را ارجاع آن به امری برون
بنيادی معنای نشانة بنيادی معنای نشانة بنيادی و رابطهبنيادی و رابطهبایست در تفاوتبایست در تفاوتخواهد بود؟ پاسخ به این پرسش را ميخواهد بود؟ پاسخ به این پرسش را مي  تکليف معنا چهتکليف معنا چه

 شناختي جستجو کرد. به گفتة سوسور:شناختي جستجو کرد. به گفتة سوسور:زبانزبان

ــاوت  »» ــا تف ــان تنه ــاوت  در زب ــا تف ــان تنه ــم   ((difference))در زب ــود دارد. از آن مه ــم وج ــود دارد. از آن مه ــاوت    وج ــه تف ــر اینک ــاوت  ت ــه تف ــر اینک  ت
برقرار شده برقرار شده ها ها   است که تفاوت بين آناست که تفاوت بين آن  ((positive))های متحصل های متحصل معموالل متضمن عبارتمعموالل متضمن عبارت

 هایي بـدون عبـارات متحصـل وجـود دارد. در زبـان، چـه       هایي بـدون عبـارات متحصـل وجـود دارد. در زبـان، چـه       است؛ اما در زبان فقط تفاوتاست؛ اما در زبان فقط تفاوت
 شـوند کـه قبـل از    شـوند کـه قبـل از    دال را در نظر بگيریم و چه مدلول را معاني یـا اصـواتي یافـت نمـي    دال را در نظر بگيریم و چه مدلول را معاني یـا اصـواتي یافـت نمـي    



 مهدی غیاثوند  231231
(Mahdi Ghiyasvand) 

 

 یـابيم  یـابيم  هـای مفهـومي یـا آوایـي مـي     هـای مفهـومي یـا آوایـي مـي     نظام زباني وجود داشته باشند، بلکـه فقـط تفـاوت   نظام زباني وجود داشته باشند، بلکـه فقـط تفـاوت   
رغم آنکه دال و مدلول هر دو وقتـي جداگانـه بررسـي    رغم آنکه دال و مدلول هر دو وقتـي جداگانـه بررسـي      هستند... بههستند... بهکه زایيدة نظام زباني که زایيدة نظام زباني 

 « « هـا واقعيتـي اسـت متحصـل    هـا واقعيتـي اسـت متحصـل      شوند کـامالل متفـاوت و نامتحصـل هسـتند، ترکيـب آن     شوند کـامالل متفـاوت و نامتحصـل هسـتند، ترکيـب آن     
 (.(.2525-128128، ص، ص13221322)سوسور، )سوسور، 

بنيـاد بـودن و   بنيـاد بـودن و   هاسـت، دارای ویژگـي تفـاوت   هاسـت، دارای ویژگـي تفـاوت   زعم او نظامي از نشانهزعم او نظامي از نشانه  ترتيب، سوسور زبان را که بهترتيب، سوسور زبان را که به  بدینبدین
« « مرجع نشانه، نه خود جهان بلکه همين نظام اسـت مرجع نشانه، نه خود جهان بلکه همين نظام اسـت »»کند. کند. بنياد بودن معنای آن ارزیابي ميبنياد بودن معنای آن ارزیابي ميبنابراین رابطهبنابراین رابطه

های زباني و اساسـال  های زباني و اساسـال  (. معنای یک نشانه در نسبت شباهت یا تفاوت آن با سایر نشانه(. معنای یک نشانه در نسبت شباهت یا تفاوت آن با سایر نشانه8888، ص. ، ص. 13251325)آلن، )آلن، 
خـود و  خـود و    ای معنـایي خـاص  ای معنـایي خـاص  شود. پس هيچ نشـانه شود. پس هيچ نشـانه واسطة رابطة آن با نظام زباني زایندة آن مشخص ميواسطة رابطة آن با نظام زباني زایندة آن مشخص مي  بهبه
تر شدن تر شدن بنياد معنا، تمامي ماجرا نيست و برای نزدیکبنياد معنا، تمامي ماجرا نيست و برای نزدیکطور مجزا نخواهد داشت. اما تأکيد بر ویژگي رابطهطور مجزا نخواهد داشت. اما تأکيد بر ویژگي رابطه  بهبه

 های دیگری برداشت.های دیگری برداشت.بایست گامبایست گامبه زوایای مفهوم بينامتنيت ميبه زوایای مفهوم بينامتنيت مي
نـزد کریسـتوا   نـزد کریسـتوا     ((Semanalysis))  شناسي سوسوری است. تعبير معناکاویشناسي سوسوری است. تعبير معناکاویکریستوا در صدد گذر از نشانهکریستوا در صدد گذر از نشانه

معنـا کـه   معنـا کـه     شناسي سوسوری است. بـدین شناسي سوسوری است. بـدین شناسي خود و نشانهشناسي خود و نشانهی نشان دادن همين تمایز ميان نشانهی نشان دادن همين تمایز ميان نشانههم براهم برا
 کننـد سـاخته   کننـد سـاخته   هـا و اشـياء داللـت مـي    هـا و اشـياء داللـت مـي    دیگر معنا صرفال با داللت صری ، با کلماتي که صریحال بـه اندیشـه  دیگر معنا صرفال با داللت صری ، با کلماتي که صریحال بـه اندیشـه  

ر حقيقت نقطـة  ر حقيقت نقطـة  شود. دشود. دهای عاطفي و شاعرانة متون نيز ساخته ميهای عاطفي و شاعرانة متون نيز ساخته ميشود. معنا تا حد زیادی توسط جنبهشود. معنا تا حد زیادی توسط جنبهنمينمي
شناسي، یعنـي  شناسي، یعنـي    شناسي کریستوایي، در رهيافت و فهم بنيادی او از امر مورد مطالعه در نشانهشناسي کریستوایي، در رهيافت و فهم بنيادی او از امر مورد مطالعه در نشانهواگرایي نشانهواگرایي نشانه
 . و چنانکـه پـيش از ایـن هـم اشـاره شـد، بـه رأی کریسـتوا،         . و چنانکـه پـيش از ایـن هـم اشـاره شـد، بـه رأی کریسـتوا،         ((kristeva,1986b, p. 32))  زبـان اسـت  زبـان اسـت  

 مچـون نظـامي ایسـتا یعنـي یـک      مچـون نظـامي ایسـتا یعنـي یـک      ینـد داللتـي و نـه ه   ینـد داللتـي و نـه ه   آآعنوان یک فرعنوان یک فر  بایست زبان را بهبایست زبان را بهشناسي، ميشناسي، مينشانهنشانه
هـای  هـای  گيـری نظـام  گيـری نظـام    گو و تاریخي در شکلگو و تاریخي در شکلدر نظر بگيرد و دیگر این که از نقش سوژة سخندر نظر بگيرد و دیگر این که از نقش سوژة سخن««نظام نشانهنظام نشانه»»

هـای بـاختين و   هـای بـاختين و   گيری بينامتنيـت کریسـتوایي آمـوزه   گيری بينامتنيـت کریسـتوایي آمـوزه   زباني هم نباید غافل شد. عامل مؤثر دیگر در شکلزباني هم نباید غافل شد. عامل مؤثر دیگر در شکل
 است که گذشته از تأکيد بر مفهوم است که گذشته از تأکيد بر مفهوم   ((Carnival))و کارناوال و کارناوال   ((Dialogism))گرایي گرایي مشخصال مفاهيم مکالمهمشخصال مفاهيم مکالمه
 معنا کـه بـر خـالف سوسـور کـه      معنا کـه بـر خـالف سوسـور کـه        تر و پویاتر به زبان را در پي خواهد داشت. بدینتر و پویاتر به زبان را در پي خواهد داشت. بدینرابطه، نگاهي انضماميرابطه، نگاهي انضمامي

کرد، نزد باختين چنين رویکردی بـه  کرد، نزد باختين چنين رویکردی بـه  عنوان امری انتزاعي جستجو ميعنوان امری انتزاعي جستجو مي  بنيادی معنا را در زبان بهبنيادی معنا را در زبان بهریشة رابطهریشة رابطه
 شـود. کریسـتوا در زمينـة    شـود. کریسـتوا در زمينـة    های گونـاگون طـرح مـي   های گونـاگون طـرح مـي     د بر تحقق زبان در عرصهد بر تحقق زبان در عرصهزبان و معنا به واسطة تأکيزبان و معنا به واسطة تأکي

گرایـي  گرایـي  مفهـوم مـن از بينامتنيـت بـه مکالمـه     مفهـوم مـن از بينامتنيـت بـه مکالمـه     »»نویسـد:  نویسـد:  گيری بينامتنيت ميگيری بينامتنيت ميتأثير باختين و بارت در شکلتأثير باختين و بارت در شکل
 آوایـي بـودن سـخن را بـا     آوایـي بـودن سـخن را بـا     خواستم ایدة باختين در بـاب چنـد  خواستم ایدة باختين در بـاب چنـد  گردد... ميگردد... ميباختيني و نظریة متن بارت برميباختيني و نظریة متن بارت برمي

(. کریسـتوا بـه مفـاهيم    (. کریسـتوا بـه مفـاهيم    0505-108108ت، صصت، صص13201320)کریستوا، )کریستوا، « « ند متن در یک متن جایگزین کنمند متن در یک متن جایگزین کنممفهوم چمفهوم چ
انـدازی جدیـد فراسـوی    انـدازی جدیـد فراسـوی    تواننـد چشـم  تواننـد چشـم  نگـرد کـه مـي   نگـرد کـه مـي   گرایي و کارناوال چنان امـوری مـي  گرایي و کارناوال چنان امـوری مـي  باختيني مکالمهباختيني مکالمه

 ساختارگرایي بيافرینند. ساختارگرایي بيافرینند. 
ـ  عنـوان تقـاطع آواهـا، ویژگـي    عنـوان تقـاطع آواهـا، ویژگـي      گرایانه، زبان بهگرایانه، زبان بهبر مبنای نگرش مکالمهبر مبنای نگرش مکالمه ـ  هـا و ی  هـای اجتمـاعي و   هـای اجتمـاعي و   ا افـق ا افـق هـا و ی
طـور مشـخص در نظـر    طـور مشـخص در نظـر      ای که در کانون نگاه کریستوا به مـتن و بـه  ای که در کانون نگاه کریستوا به مـتن و بـه  شود؛ نکتهشود؛ نکتهسياسي در نظر گرفته ميسياسي در نظر گرفته مي

زبـان اسـت. در   زبـان اسـت. در     ((polyphonic))گرایـي، چنـدآوایگي   گرایـي، چنـدآوایگي   عنوان یک یينامتن قرار دارد. مکالمهعنوان یک یينامتن قرار دارد. مکالمه  گرفتن متن بهگرفتن متن به
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ری است و از آميزش این دو طرف در یک ری است و از آميزش این دو طرف در یک گرایانه به زبان و متن، دستکم وجود دو طرف ضروگرایانه به زبان و متن، دستکم وجود دو طرف ضرونگاه مکالمهنگاه مکالمه
یابـد. بـه رأی کریسـتوا، اساسـال     یابـد. بـه رأی کریسـتوا، اساسـال     ای که بنياد زبان و متن را شکل خواهد داد، متن تحقق ميای که بنياد زبان و متن را شکل خواهد داد، متن تحقق ميرابطة مکالمهرابطة مکالمه

 ای دیگـر وجـود داشـته باشـد.     ای دیگـر وجـود داشـته باشـد.     یک سوژه در برابر سوژهیک سوژه در برابر سوژه  ((articulation))  معنا زماني وجود دارد که بيانمعنا زماني وجود دارد که بيان»»
هـا  هـا  (. در حقيقـت، در تمـامي گفتمـان   (. در حقيقـت، در تمـامي گفتمـان   161161پ، ص پ، ص 13201320کریسـتوا،  کریسـتوا،  « )« )]که این بيان[ کـامالل زبـاني اسـت   ]که این بيان[ کـامالل زبـاني اسـت   
سـازی و تمرکززدایـي وجـود دارد؛ کشمکشـي کـه گفتمـان مـذکور را        سـازی و تمرکززدایـي وجـود دارد؛ کشمکشـي کـه گفتمـان مـذکور را        کشمکشي ميان تمایل به متمرکزکشمکشي ميان تمایل به متمرکز

هـا  هـا  پـذیری پـذیری ی از رنـگ ی از رنـگ فرآینـد فرآینـد یک مـتن  یک مـتن  »»کند. با این وصف، کند. با این وصف، وسيلة آواها و معاني گوناگون مضاعف ميوسيلة آواها و معاني گوناگون مضاعف مي  بهبه
« « طـور همزمـان و همبـود در دل خـود متنيـت وجـود دارنـد       طـور همزمـان و همبـود در دل خـود متنيـت وجـود دارنـد         هـا، بـه  هـا، بـه  خواهد بود که هر یک از این رنـگ خواهد بود که هر یک از این رنـگ 

(Becker-Leckrone, 2005, p. 155) چنين خصوصيتي تمامي سطوح یک متن اعم از واژه، عبارت . چنين خصوصيتي تمامي سطوح یک متن اعم از واژه، عبارت .
 ای هستند.ای هستند.گيرد و همه مکالمهگيرد و همه مکالمهو ساختار را در بر ميو ساختار را در بر مي

ــاوال»»کریســتوا اصــطالح کریســتوا اصــطالح  ــاوالکارن ــان»»را در جســتار را در جســتار « « کارن ــانکــالم، مکالمــه و رم  بحــث خــود بحــث خــود و در خــالل و در خــالل « « کــالم، مکالمــه و رم
گيـرد  گيـرد  کنـد و ایـن اصـطالح را از او وام مـي    کنـد و ایـن اصـطالح را از او وام مـي    مطـرح مـي  مطـرح مـي    ""داستایوسـکي داستایوسـکي ""در باب تحليل باختين از رمان در باب تحليل باختين از رمان 

((kristeva, 1986, p. 50))کارگيری ایـن اصـطالح را بایـد در راسـتای تأکيـد کریسـتوا بـر مفهـوم         کارگيری ایـن اصـطالح را بایـد در راسـتای تأکيـد کریسـتوا بـر مفهـوم           . به. به
ـ   در حوزهدر حوزه  ((transgressing))  سرپيچيسرپيچي ـ   های سياست، ادبيات و هنجارهـای اجتمـاعي ارزی ابي کـرد. پدیـدة   ابي کـرد. پدیـدة   های سياست، ادبيات و هنجارهـای اجتمـاعي ارزی

ای خـود، نـا ر بـه معلـق سـاختن قواعـد و       ای خـود، نـا ر بـه معلـق سـاختن قواعـد و       های قـرون ميانـه  های قـرون ميانـه  فرهنگي کارناوال، با در نظر گرفتن ریشهفرهنگي کارناوال، با در نظر گرفتن ریشه
است که است که   -هاهامثال در روزهایي مانند اعياد و برخي جشنمثال در روزهایي مانند اعياد و برخي جشن-هنجارهای اجتماعي در یک بازة زماني مشخصهنجارهای اجتماعي در یک بازة زماني مشخص

کارناوالي نمایـانگر گفتمـاني   کارناوالي نمایـانگر گفتمـاني     ای توأم با طنز و هجو هم هست. نزد کریستوا، این سنتای توأم با طنز و هجو هم هست. نزد کریستوا، این سنتچنين هنجارشکنيچنين هنجارشکني
دیگر در کنار گفتمان غالب اجتماعي است. گفتماني که ذاتال مکالمه گرایانـه اسـت و بـه گفتـة کریسـتوا      دیگر در کنار گفتمان غالب اجتماعي است. گفتماني که ذاتال مکالمه گرایانـه اسـت و بـه گفتـة کریسـتوا      

تـر و آشـکارتری را فـرآوری    تـر و آشـکارتری را فـرآوری      گرایي صـری  گرایي صـری    اشکال زبان کارناوالي در قياس با هر گفتمان دیگری مکالمهاشکال زبان کارناوالي در قياس با هر گفتمان دیگری مکالمه»»
   .((Ibid, p. 48)) ««کنندکنندميمي

 پـردازد  پـردازد  کردن مفهـوم کارنـاوال و جایگـاه آن، بـه مقایسـة آن بـا حماسـه مـي        کردن مفهـوم کارنـاوال و جایگـاه آن، بـه مقایسـة آن بـا حماسـه مـي          ترترکریستوا برای روشنکریستوا برای روشن
((Ibid, pp. 49-50))گيـرد کـه   گيـرد کـه   . به رأی کریستوا، سنت کارناوالي درست در مقابل سنت حماسي قرار مي. به رأی کریستوا، سنت کارناوالي درست در مقابل سنت حماسي قرار مي

که در سنت کارناوالي، کوشش بر آن که در سنت کارناوالي، کوشش بر آن شود تا گفتمان غالب تقویت و حمایت شود. درحاليشود تا گفتمان غالب تقویت و حمایت شود. درحاليدر آن تالش ميدر آن تالش مي
جارهای اجتماعي، اعم از هنجارهای اجتماعي، سياسي و حتي مذهبي، موقتال در هم شکسـته  جارهای اجتماعي، اعم از هنجارهای اجتماعي، سياسي و حتي مذهبي، موقتال در هم شکسـته  است که هناست که هن

شوند و یا کنار گذاشته شوند. در این ميانه، آنچه که برای کریستوا در این جریـان تقليـد و هجـو کـردن     شوند و یا کنار گذاشته شوند. در این ميانه، آنچه که برای کریستوا در این جریـان تقليـد و هجـو کـردن     
شـوندگي  شـوندگي  آوری و هجـو یـک فـرد یـا قاعـدة خـاص، کـه جنبـة دیگرگـون         آوری و هجـو یـک فـرد یـا قاعـدة خـاص، کـه جنبـة دیگرگـون         اهميت دارد، نه جنبـة خنـده  اهميت دارد، نه جنبـة خنـده  

((transformative))    و پویایي آن است. بدین معنا که اگر مرزی ميان امر هنجاری و امر ناهنجار ترسـيم  و پویایي آن است. بدین معنا که اگر مرزی ميان امر هنجاری و امر ناهنجار ترسـيم
یکـي از آن دو در  یکـي از آن دو در    ((incorporation))  سوی مرز نيست، بلکه یکي شـدن سوی مرز نيست، بلکه یکي شـدن   کارناوال هيچ یک از دوکارناوال هيچ یک از دو»»کنيم، کنيم، 

  کنندة آن دیگری است؛ کارناوال، مضاعف شدن یـک سـاختار بـر حسـب سـاختار دیگـر      کنندة آن دیگری است؛ کارناوال، مضاعف شدن یـک سـاختار بـر حسـب سـاختار دیگـر      وحدت سرپيچيوحدت سرپيچي
کننـده روبـرو   کننـده روبـرو     . بنابراین ما با یـک امـر واحـد سـرپيچي    . بنابراین ما با یـک امـر واحـد سـرپيچي    ((Becker-Leckrone, 2005, p. 153))« « استاست

هستيم؛ حالتي بينابيني و مرزی در دل یک سرپيچي پویا؛ کارناوال. با این وصـف، بـه رأی کریسـتوا هـر     هستيم؛ حالتي بينابيني و مرزی در دل یک سرپيچي پویا؛ کارناوال. با این وصـف، بـه رأی کریسـتوا هـر     
گيـرد و  گيـرد و  قرار ميقرار ميمتني که چندآوایه بوده و چنين وضعيت بينابيني را مجسم کند، درون این سنت کارناوالي متني که چندآوایه بوده و چنين وضعيت بينابيني را مجسم کند، درون این سنت کارناوالي 

 ای است که در رمان داستایوسکي تحقق دارد.ای است که در رمان داستایوسکي تحقق دارد.  این نکتهاین نکته
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گرایـي بـاخيتن و بينامتنيـت کریسـتوا، برخـي      گرایـي بـاخيتن و بينامتنيـت کریسـتوا، برخـي      البته تأکيد بيش از حد بر یکسان در نظر گرفتن مکالمهالبته تأکيد بيش از حد بر یکسان در نظر گرفتن مکالمه
آورد. تا آنجایي که برخي اساسال منکر چنين یکساني هستند و تأکيد آورد. تا آنجایي که برخي اساسال منکر چنين یکساني هستند و تأکيد مالحظات و مشکالت را هم پدید ميمالحظات و مشکالت را هم پدید مي

 سـازی ایـدة بـاختيني    سـازی ایـدة بـاختيني      ه الزمة احتياط علمي آن است که بگـویم کریسـتوا دسـت بـه مناسـب     ه الزمة احتياط علمي آن است که بگـویم کریسـتوا دسـت بـه مناسـب     کنند ککنند کميمي
گـرا  گـرا  ای بـاختين ای بـاختين شناسـي شناسـي   تـوان نشـانه  تـوان نشـانه  در حقيقت نگاه کریسـتوا را مـي  در حقيقت نگاه کریسـتوا را مـي    11گرایي برای اهداف خود زد.گرایي برای اهداف خود زد.مکالمهمکالمه

بـه  بـه    توصيف کرد و مقصود او از بکارگيری تعبير معناکاوی که پيش از این به آن اشاره کـردیم نيـز نـا ر   توصيف کرد و مقصود او از بکارگيری تعبير معناکاوی که پيش از این به آن اشاره کـردیم نيـز نـا ر   
توان تلقي کریستوا از متن و زبان را آميزشي از آراء توان تلقي کریستوا از متن و زبان را آميزشي از آراء شناسي جدید است و بدین معنا ميشناسي جدید است و بدین معنا ميهمين پروژة نشانههمين پروژة نشانه

بنيادی مکالمه و نيز عامل سرپيچي و پویایي در بنيادی مکالمه و نيز عامل سرپيچي و پویایي در بنياد بودن آن و رابطةبنياد بودن آن و رابطةسوسور در باب زبان و ویژگي رابطةسوسور در باب زبان و ویژگي رابطة
 نظر گرفت که متأثر از نگاه باختين است.نظر گرفت که متأثر از نگاه باختين است.

 یداللت یفرآیند چنان زبان ؛خیتار و گوسخن سوژة

 گيـرد و از  گيـرد و از  کـار مـي  کـار مـي    سـو، زبـان را بـه   سـو، زبـان را بـه     گو دارای یک رابطة دوگانـه بـا زبـان اسـت. از یـک     گو دارای یک رابطة دوگانـه بـا زبـان اسـت. از یـک     سوژة سخنسوژة سخن
 دیگـر، ایـن زبـان اسـت کـه موجبـات تقـویم سـوژه را         دیگـر، ایـن زبـان اسـت کـه موجبـات تقـویم سـوژه را           جهت زبان مبتني بر سوژه اسـت و از سـوی  جهت زبان مبتني بر سوژه اسـت و از سـوی    ایناین

 تـوان بـه   تـوان بـه   گيـرد، نمـي  گيـرد، نمـي  را بـه کـار مـي   را بـه کـار مـي   سو بدون بررسي موجودی که زبـان  سو بدون بررسي موجودی که زبـان    آورد. بنابراین از یکآورد. بنابراین از یکفراهم ميفراهم مي
 گـو قابـل بررسـي نيسـت بـدون      گـو قابـل بررسـي نيسـت بـدون      دیگـر، موجـود سـخن   دیگـر، موجـود سـخن     پژوهش در باب متن و زبان پرداخت. و از سـوی پژوهش در باب متن و زبان پرداخت. و از سـوی 

 آنکه خود را در صورتي زباني به فعليت در بياورد؛ پس تکليفي دوگانه در پيش اسـت. نکتـة قابـل توجـه     آنکه خود را در صورتي زباني به فعليت در بياورد؛ پس تکليفي دوگانه در پيش اسـت. نکتـة قابـل توجـه     
 هـایي ایسـتا،   هـایي ایسـتا،   هيچ کدام از نگاه کریستوا هسـتنده هيچ کدام از نگاه کریستوا هسـتنده گو و نه زبان، گو و نه زبان، در این ميانه آن است که نه موجود سخندر این ميانه آن است که نه موجود سخن

 ای شـفاف، واضـ  و   ای شـفاف، واضـ  و   کـارگيری زبـان بگونـه   کـارگيری زبـان بگونـه     تمـام تـالش مـا بـرای بـه     تمـام تـالش مـا بـرای بـه     »»سـو،  سـو،    تام و تمام نيستند. از یکتام و تمام نيستند. از یک
 منـد، بـا مرزهـایي مشـخص و روشـن باشـيم. ولـي        منـد، بـا مرزهـایي مشـخص و روشـن باشـيم. ولـي        هایي قاعـده هایي قاعـده مند مستلزم این است که ما سوژهمند مستلزم این است که ما سوژهقاعدهقاعده

  ««خورنـد خورنـد اصر کردار داللتي ما از هم گسسته شده و بر هم مـي اصر کردار داللتي ما از هم گسسته شده و بر هم مـي هایي استمرارال توسط برخي عنهایي استمرارال توسط برخي عنچنين تالشچنين تالش
دانـد  دانـد  رو است که کریسـتوا بينامتنيـت را شـکاف سـوبژکتيویته مـي     رو است که کریسـتوا بينامتنيـت را شـکاف سـوبژکتيویته مـي       ( و از همين( و از همين3636، ص ، ص 13251325آفي، آفي،   )مک)مک

 (.(.102102ت، ص ت، ص 13201320)کریستوا، )کریستوا، 
قت قت داللتي در حقيداللتي در حقي  فرآیندفرآیندداللتي پویا است. یک داللتي پویا است. یک   فرآیندفرآینددیگر زبان یا متن به رأی کریستوا، یک دیگر زبان یا متن به رأی کریستوا، یک   از سویاز سوی
. از نگـاه کریسـتوا، امـر    . از نگـاه کریسـتوا، امـر    ((Symbolic))و امر نمادین و امر نمادین   ((Semiotic))ای ای ای است از تعامل امر نشانهای است از تعامل امر نشانهبرساختهبرساخته
کننـد  کننـد  داللتـي کـه زبـان را تقـویم مـي     داللتـي کـه زبـان را تقـویم مـي       فرآیندفرآینددر دل یک در دل یک   ((modality))دو وجه دو وجه »»ای و امر نمادین، ای و امر نمادین، نشانهنشانه
ریزی مجـدد  ریزی مجـدد  طرحطرح»»ير را ير را دیگر، کریستوا جعل این دو تعبدیگر، کریستوا جعل این دو تعب  . از سوی. از سوی((kristeva, 1984, pp.23-4))« « هستندهستند

پ، صـص  پ، صـص  13201320کنـد )کریسـتوا،   کنـد )کریسـتوا،   ارزیـابي مـي  ارزیـابي مـي  « « در ارتباط با دوگانة رانه/ معنادر ارتباط با دوگانة رانه/ معنا  ((drive))ایدة فرویدی رانه ایدة فرویدی رانه 
داللتـي و بنـابراین زبـان یعنـي     داللتـي و بنـابراین زبـان یعنـي       فرآینـد فرآینـد (. این تعابير در حقيقـت نـا ر بـه دو گونـه عملکـرد      (. این تعابير در حقيقـت نـا ر بـه دو گونـه عملکـرد      165165-160160

مند معنا بـه  مند معنا بـه  سو برای بيان واض  و قاعدهسو برای بيان واض  و قاعده  یکیک  ای هستند. بدین معنا که زبان ازای هستند. بدین معنا که زبان ازکارکردهای نمادین و نشانهکارکردهای نمادین و نشانه
  ((evocation of feeling))عنوان انگيزش احساس عنوان انگيزش احساس   دیگر و در کارکرد دیگر خود، بهدیگر و در کارکرد دیگر خود، به  رود و از سویرود و از سویکار ميکار مي
. کارکرد نخسـت  . کارکرد نخسـت  ((McAfee, 2004, pp. 15-16))های سوژه های سوژه ها و انرژیها و انرژیطور مشخص تخلية رانهطور مشخص تخلية رانه  و یا بهو یا به

 شـود. از نگـاه کریسـتوا، امـر     شـود. از نگـاه کریسـتوا، امـر     مشـخص مـي  مشـخص مـي   ایای  د دوم با تعبير نشـانه د دوم با تعبير نشـانه نزد کریستوا با تعبير نمادین و کارکرنزد کریستوا با تعبير نمادین و کارکر
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کند. اما در عين حال امر نمادین معناداری خـود را مرهـون امـر    کند. اما در عين حال امر نمادین معناداری خـود را مرهـون امـر    ای خود را در امر نمادین تخليه ميای خود را در امر نمادین تخليه مينشانهنشانه
هـای  هـای    کند و موقعيـت کند و موقعيـت های نمادین تزریق ميهای نمادین تزریق مي  ای عنصر پویایي را به نظامای عنصر پویایي را به نظامعالوه، امر نشانهعالوه، امر نشانه  ای است. بهای است. بهنشانهنشانه
بـر  بـر    22((signifiance))  معنازایيمعنازایي  فرآیندفرآیندآورد که به رأی کریستوا اهميت اساسي در آورد که به رأی کریستوا اهميت اساسي در وجود ميوجود مي  زبان را بهزبان را به  مرزیمرزی

ای و یا صرفال ای و یا صرفال تواند صرفال نشانهتواند صرفال نشانهها است. نزد کریستوا، یک زبان و یک سوبژکتيویته نميها است. نزد کریستوا، یک زبان و یک سوبژکتيویته نميعهدة این موقعيتعهدة این موقعيت
 فـرآورده شـده توسـط او    فـرآورده شـده توسـط او    هـای داللتـي   هـای داللتـي   ای، و نظـام ای، و نظـام سوژه هم نمادین اسـت و هـم نشـانه   سوژه هم نمادین اسـت و هـم نشـانه   »»نمادین باشد: نمادین باشد: 

بایست مرهـون هـر   بایست مرهـون هـر   هایي را ميهایي را ميای و یا اختصاصال نمادین باشند بلکه چنين نظامای و یا اختصاصال نمادین باشند بلکه چنين نظامتوانند اختصاصال نشانهتوانند اختصاصال نشانهنمينمي
و و   ((synchronically))طور همبود و همزمان طور همبود و همزمان   . پس این دو امر، به. پس این دو امر، به((kristeva, 1984, p. 24))« « دو دانستدو دانست
توان گفت که امر توان گفت که امر به یک معنای  ریف آرکائيک ميبه یک معنای  ریف آرکائيک مي  کنند. اماکنند. اماهای داللتي گوناگون عمل ميهای داللتي گوناگون عمل ميفرآیندفرآینددر دل در دل 
ای همبسـتة  ای همبسـتة  بـدین وصـف کـه امـر نشـانه     بـدین وصـف کـه امـر نشـانه       ..((Ibid, p.25))ای تا حدی مقدم بر امـر نمـادین اسـت    ای تا حدی مقدم بر امـر نمـادین اسـت    نشانهنشانه

است و در مقابل امر نمادین نا ر به حوزة اجتماعي داللت است یعنـي  است و در مقابل امر نمادین نا ر به حوزة اجتماعي داللت است یعنـي    ((primary))« « های ابتدایيهای ابتدایيفرآیندفرآیند»»
تر شدن بحث باید به شرح اصطالحي دیگر از کریسـتوا بـا   تر شدن بحث باید به شرح اصطالحي دیگر از کریسـتوا بـا   ی روشنی روشن. برا. برا((Ibid, p.29)). .   ..  علم، منطق و.علم، منطق و.
بار در اثر پراهميـت و مشـهور کریسـتوا بـا عنـوان      بار در اثر پراهميـت و مشـهور کریسـتوا بـا عنـوان        پرداخت. این تعبير، برای اولينپرداخت. این تعبير، برای اولين( ( Chora))عنوان کورا عنوان کورا 

کریسـتوا از ایـن   کریسـتوا از ایـن     ..((Ibid, pp. 25-35))شـود  شـود   اهر و در بـارة آن بحـث مـي    اهر و در بـارة آن بحـث مـي   « « انقالب در زبان شاعرانهانقالب در زبان شاعرانه»»
ای و امـر نمـادین در وضـعيت ابتـدایي     ای و امـر نمـادین در وضـعيت ابتـدایي     ش خود برای ترسيم رابطة ميان امر نشانهش خود برای ترسيم رابطة ميان امر نشانهاصطالح در جریان تالاصطالح در جریان تال
افالطون برگرفتـه شـده   افالطون برگرفتـه شـده   « « تيمائوستيمائوس»»کند. این تعبير که از کند. این تعبير که از داللتي استفاده ميداللتي استفاده مي  فرآیندفرآیندسوژه و توضي  وجود سوژه و توضي  وجود 

 ,Ibid))بيشتر نا ر به یک پتانسيل تا یک موجود قابل تصور است بيشتر نا ر به یک پتانسيل تا یک موجود قابل تصور است   -به معنای  رف یا جا یا آوندبه معنای  رف یا جا یا آوند-است است 

pp 25-26))تـوان آن را بـه   تـوان آن را بـه   ای جنبش است که برخالف نظم نمادین اگو نمـي ای جنبش است که برخالف نظم نمادین اگو نمـي . تعبير کورا، نا ر به گونه. تعبير کورا، نا ر به گونه
ای را برای یک سـاختار  ای را برای یک سـاختار  داللتي امر نشانهداللتي امر نشانه  فرآیندفرآیندکورا امری است که کورا امری است که »»لحا  مکاني و هندسي تصور کرد. لحا  مکاني و هندسي تصور کرد. 

در در   ..(Becker-Leckrone, 2005, p.154)« « ای نيرو و یا پویایي و نه یـک مکـان  ای نيرو و یا پویایي و نه یـک مکـان  سازد؛ گونهسازد؛ گونهميسر ميميسر مي
ی ی فرآینـد فرآینـد دهد تا زبان دهد تا زبان یابند، کورایي که اجازه ميیابند، کورایي که اجازه ميهای داللتي زبان، جایگاه خود را در کورا ميهای داللتي زبان، جایگاه خود را در کورا مي  حقيقت، رانهحقيقت، رانه

 بدني و نه یک نظام مکانيکي باشد.بدني و نه یک نظام مکانيکي باشد.
گرداند... این وضعيت در مورد کـودکي دیـده   گرداند... این وضعيت در مورد کـودکي دیـده   مفهوم کورا ما را به وضعيت آرکائيک زبان بازميمفهوم کورا ما را به وضعيت آرکائيک زبان بازمي»»درواقع درواقع 

  با مادرش است؛ حالتي که طي آن زبان خود را به صـورت ادا با مادرش است؛ حالتي که طي آن زبان خود را به صـورت ادا   ((osmosis))ت پيوستگي ت پيوستگي شود که در حالشود که در حالميمي
« « ها در دستور نحـوی مقـدم اسـت   ها در دستور نحـوی مقـدم اسـت   آرایي آهنگيني که بر  هور نشانهآرایي آهنگيني که بر  هور نشانهدهد، واجدهد، واجاطوارهای موزون نشان مياطوارهای موزون نشان مي

کنندة زبان اسـت،  کنندة زبان اسـت،    کورا برسازندة بعد ناهمگن و مختلکورا برسازندة بعد ناهمگن و مختل»»(. به یک تعبير (. به یک تعبير 5353-5858الف، صصالف، صص13201320)کریستوا، )کریستوا، 
(. محمـل امـر   (. محمـل امـر   3030:ص:ص13201320)مـوی: )مـوی: « « شودشودشناختي سنتي گرفتار نميشناختي سنتي گرفتار نميی که هرگز در بستار نظریة زبانی که هرگز در بستار نظریة زبانچيزچيز

ای(، کورا است، اما نباید کورا را همچون یـک  ـرف در نظـر گرفـت، بلکـه بایـد       ای(، کورا است، اما نباید کورا را همچون یـک  ـرف در نظـر گرفـت، بلکـه بایـد       ای )کورای نشانهای )کورای نشانهنشانهنشانه
ن نمادین ن نمادین واسطة آن پيش از آنکه زباواسطة آن پيش از آنکه زبا  ی پویا و یا یک ضرباهنگ در نظر گرفت که سوژه بهی پویا و یا یک ضرباهنگ در نظر گرفت که سوژه بهفرآیندفرآیندهمچون همچون 

 بـه خواننـده یـادآوری    بـه خواننـده یـادآوری    »»ای ای ور است. در حقيقت تعبير کورای نشـانه ور است. در حقيقت تعبير کورای نشـانه کار گيرد، در آن غوطهکار گيرد، در آن غوطه  را برای بيان بهرا برای بيان به
هـا، و  هـا، و  پریشـي پریشـي ها، زبانها، زبانای است: بازآوایيای است: بازآوایيشده در آن نشانهشده در آن نشانه  کند که کورا آن فضایي است که معنای خلقکند که کورا آن فضایي است که معنای خلقميمي

ز زبان برای ارجاع به اشياء را نياموختـه،  ز زبان برای ارجاع به اشياء را نياموختـه،  های بيان کودکي که هنوز نحوة استفاده اهای بيان کودکي که هنوز نحوة استفاده اها و طنينها و طنينآهنگآهنگضربضرب
 « « ای درسـت و بـا معنـا را از دسـت داده اسـت     ای درسـت و بـا معنـا را از دسـت داده اسـت     پرسشي که توانایي استفاده از زبان بـه شـيوه  پرسشي که توانایي استفاده از زبان بـه شـيوه  یا بيان روانیا بيان روان
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امر امر   -(. این نکته، نشانگر بعد پویا و همواره زایای متن است. چنين امر سرکشي (. این نکته، نشانگر بعد پویا و همواره زایای متن است. چنين امر سرکشي 3030، ص ، ص 13251325آفي، آفي، )مک)مک
هـا را  هـا را    های بينامتني هستند که مجـال دسترسـي بـه آن   های بينامتني هستند که مجـال دسترسـي بـه آن   و صرفال وضعيتو صرفال وضعيتاساسال دشواریاب است اساسال دشواریاب است   -ایاینشانهنشانه

 آورند.آورند.فراهم ميفراهم مي
دهنـد و  دهنـد و  داللتي پویایي با عنوان زبان، سوژة کریستوایي را شکل مـي داللتي پویایي با عنوان زبان، سوژة کریستوایي را شکل مـي   فرآیندفرآیندکردارهای داللتي از طریق کردارهای داللتي از طریق 

را را   موجب تحول و دگرگوني در سوبژکتيویته خواهد شـد و آن موجب تحول و دگرگوني در سوبژکتيویته خواهد شـد و آن   -یعني زبانیعني زبان  -  فرآیندفرآیندبنابراین تحوالت این بنابراین تحوالت این 
از حالتي ایستا به در خواهد آورد. تالش کریستوا بر این است که معنای مـراد خـود از سـوژه را از معـاني     از حالتي ایستا به در خواهد آورد. تالش کریستوا بر این است که معنای مـراد خـود از سـوژه را از معـاني     

ای مبتنـي  ای مبتنـي  دکارتي که مستلزم سـوبژکتيویته دکارتي که مستلزم سـوبژکتيویته   ییتوتوییکوژکوژ  ائدیاليستي و راسيوناليستي آن متمایز کند. برخالفائدیاليستي و راسيوناليستي آن متمایز کند. برخالف
هـا اسـت و تـأثير کسـاني چـون      هـا اسـت و تـأثير کسـاني چـون      بـر رانـه  بـر رانـه    بر شناخت، منطق و آگاهي است، سوژة کریستوا، نآگاه و مبتنيبر شناخت، منطق و آگاهي است، سوژة کریستوا، نآگاه و مبتني

 کنـد. امـا ایـن تـأثير را در فهـم      کنـد. امـا ایـن تـأثير را در فهـم      در تفکر کریستوا در این موقف خـود را نمایـان مـي   در تفکر کریستوا در این موقف خـود را نمایـان مـي     ""لکانلکان""و و   ""فرویدفروید""
سوژة کریستوایي نباید بيش از حد در نظر گرفت. چراکه سوژه از نظر او، در و از طریق زبان است که قوام سوژة کریستوایي نباید بيش از حد در نظر گرفت. چراکه سوژه از نظر او، در و از طریق زبان است که قوام 

. بدین معنا کـه  . بدین معنا کـه  استاست  ((Becker-Leckrone. op.cit. pp.165-6))« « گوگوبدني سخنبدني سخن»»گيرد و سوژة او گيرد و سوژة او ميمي
تواند در ورای زبان نمادین و حتـي پـيش از آن معنـا    تواند در ورای زبان نمادین و حتـي پـيش از آن معنـا      در عين تقویم در زبان، موجودی مادی است که ميدر عين تقویم در زبان، موجودی مادی است که مي

کنـد کـه معطـوف بـه     کنـد کـه معطـوف بـه     یـاد مـي  یـاد مـي    فرآینـد فرآینـد   بر این، کریستوا از سوژة خود با تعبير سوژة دربر این، کریستوا از سوژة خود با تعبير سوژة در  داشته باشد. عالوهداشته باشد. عالوه
ای و نمادین داللـت  ای و نمادین داللـت  ای که مدام ميان وجوه نشانهای که مدام ميان وجوه نشانهز سوبژکتيویته است. سوژهز سوبژکتيویته است. سوژهمحور و پویا امحور و پویا ا  فرآیندفرآیندبرداشتي برداشتي 

 در رفت و آمد است:در رفت و آمد است:

رواني خود کشاند. تکثر رواني خود کشاند. تکثر -های روانکاوانه و درونهای روانکاوانه و درونمرا به سمت بررسي داللتمرا به سمت بررسي داللت. . بينامتنيتبينامتنيت»»
خالقانـه ذهـن بگشـاید    خالقانـه ذهـن بگشـاید      فرآیندفرآیندتواند روان را بر تواند روان را بر   متني در قالب یک فعاليت ذهني که ميمتني در قالب یک فعاليت ذهني که مي

/ در / در   فرآینـد فرآینـد داد که مـن سـوژة در   داد که مـن سـوژة در   آوایگي اصوات چيزی را توضي  ميآوایگي اصوات چيزی را توضي  ميندندبازسازی شد. چبازسازی شد. چ
ثبات هویت و فقداني که به هویتي متکثر و ثبات هویت و فقداني که به هویتي متکثر و ام؛ یعني سامانمندی بيام؛ یعني سامانمندی بيمعرض آزمون ناميدهمعرض آزمون ناميده

(. در حقيقت آنچه در هر دو مورد توجـه  (. در حقيقت آنچه در هر دو مورد توجـه  105105ت. ص ت. ص 13201320)کریستوا. )کریستوا. « « انجامدانجامد  جدید ميجدید مي
های مرزی و محل تقاطع چند های مرزی و محل تقاطع چند ز یا موقعيتز یا موقعيتکند، مفهوم مرکند، مفهوم مرکریستوا را به خود معطوف ميکریستوا را به خود معطوف مي

از نگاه کریستوا، هيچ مرزی وجود ندارد که نيروهای عامـل در  از نگاه کریستوا، هيچ مرزی وجود ندارد که نيروهای عامـل در  »»امر است. به بيان دیگر امر است. به بيان دیگر 
( و بينامتنيـت  ( و بينامتنيـت  1313. ص. . ص. 13251325آفـي.  آفـي.  )مـک )مـک « « دو سوی آن با هم تداخل پيدا نکرده باشنددو سوی آن با هم تداخل پيدا نکرده باشند

ای ای يوهيوهشـ شـ »»ها و فرهنگ است و به تصـری  کریسـتوا   ها و فرهنگ است و به تصـری  کریسـتوا   معطوف به نقطة تقاطع ميان زبانمعطوف به نقطة تقاطع ميان زبان
 برای قراردادن مـا خواننـدگان نـه تنهـا در پـيش روی سـاختاری کمـابيش پيچيـده و         برای قراردادن مـا خواننـدگان نـه تنهـا در پـيش روی سـاختاری کمـابيش پيچيـده و         

داللتـي مـداوم اسـت    داللتـي مـداوم اسـت      فرآیندفرآیندتنيده )یک معنای بافت( بلکه همچنين در درون یک تنيده )یک معنای بافت( بلکه همچنين در درون یک درهمدرهم
ای ای گردد. بينامتنيت به امر نشانهگردد. بينامتنيت به امر نشانهميميهای چندگانة داللت بازهای چندگانة داللت بازالیهالیهای، زیرای، زیرکه به تکثر نشانهکه به تکثر نشانه

« « شـوند شـوند آن واقعيت فرازباني روان که همة معـاني از آن ناشـي مـي   آن واقعيت فرازباني روان که همة معـاني از آن ناشـي مـي     دسترسي دارد؛ یعنيدسترسي دارد؛ یعني
 (.(.100100ت. ص. ت. ص. 13201320)کریستوا. )کریستوا. 
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ی پویا و امری تحقق نایافته است و همواره هم در چنـين  ی پویا و امری تحقق نایافته است و همواره هم در چنـين  فرآیندفرآیندبنابراین و به بيان ساده، سوبژکتيویته بنابراین و به بيان ساده، سوبژکتيویته 
 کند کـامالل متمـایز   کند کـامالل متمـایز   ای که کریستوا از آن صحبت ميای که کریستوا از آن صحبت ميرو، سوژه و سوبژکتيویتهرو، سوژه و سوبژکتيویته  ماند. ازاینماند. ازاینوضعيتي باقي ميوضعيتي باقي مي

 از سوژه و سوبژکتيویتة دکـارتي اسـت. ایـن سـوژه نگـاهي ابـزاری بـه زبـان نـدارد و اساسـال بـه دليـل             از سوژه و سوبژکتيویتة دکـارتي اسـت. ایـن سـوژه نگـاهي ابـزاری بـه زبـان نـدارد و اساسـال بـه دليـل             
ای چنين امکاني هم ندارد و در مقابل این نگاه ابزاری، ایـن زبـان   ای چنين امکاني هم ندارد و در مقابل این نگاه ابزاری، ایـن زبـان   تأکيد کریستوا بر ناخودآگاه و امر نشانهتأکيد کریستوا بر ناخودآگاه و امر نشانه

 ين رابطـة وثيـق ميـان سـوژه و زبـان اسـت       ين رابطـة وثيـق ميـان سـوژه و زبـان اسـت       کند. در حقيقـت بـه دليـل همـ    کند. در حقيقـت بـه دليـل همـ    است که سوژه را تقویم مياست که سوژه را تقویم مي
 رود. پـروژة کریسـتوا در حقيقـت نـا ر بـه توجيـه وجـود شـکاف         رود. پـروژة کریسـتوا در حقيقـت نـا ر بـه توجيـه وجـود شـکاف         که کریستوا به سراغ مفهوم سوژه مـي که کریستوا به سراغ مفهوم سوژه مـي 

 اسـت. یعنـي   اسـت. یعنـي     -کـه خـود چيـزی جـز یـک بينـامتن نيسـت       کـه خـود چيـزی جـز یـک بينـامتن نيسـت         -های بينـامتنيتي در یـک مـتن    های بينـامتنيتي در یـک مـتن    و وضعيتو وضعيت
 آورد. چراکـه ایـن هـر دو در رابطـة     آورد. چراکـه ایـن هـر دو در رابطـة     م مـي م مـي ای از متن را فـرآه ای از متن را فـرآه مطالعة سوژه، مبنای الزم برای چنين تلقيمطالعة سوژه، مبنای الزم برای چنين تلقي

 دوگانه بين سوژه و زبان پيوندی وثيق با یکـدیگر داشـته و مطالعـة هـر یـک مسـتلزم مطالعـة دیگـری         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  است. باید بدانيم چرا چنين وجوهي در متن وجود دارند که درنهایت منجر به مرگ مؤلف و حـذف آن در  

  فرآینـد فرآینـد ای در ای در يل: این سوژه، ایستا نيسـت بلکـه سـوژه   يل: این سوژه، ایستا نيسـت بلکـه سـوژه   شوند، ریشه در سوژه است. دلشوند، ریشه در سوژه است. دلتحليل یک متن ميتحليل یک متن مي
دهـد  دهـد  / در محکمـه قـرار مـي   / در محکمـه قـرار مـي     فرآینـد فرآینـد است و به رأی کریستوا این عمـل داللـت اسـت کـه سـوژه را در      است و به رأی کریستوا این عمـل داللـت اسـت کـه سـوژه را در      

((kristeva, 1984, p. 22))..   
ای روانشناسـي مؤلـف در نظـر گرفـت.     ای روانشناسـي مؤلـف در نظـر گرفـت.     اما باید توجه داشت که پروژة مذکور را به هيچ روی نباید گونهاما باید توجه داشت که پروژة مذکور را به هيچ روی نباید گونه

کند که در مـتن ناپدیـد   کند که در مـتن ناپدیـد   از نویسندة مستقلي صحبت مياز نویسندة مستقلي صحبت مي« « کالم، مکالمه و رمانکالم، مکالمه و رمان»»ر بخش نهایي ر بخش نهایي کریستوا دکریستوا د
  ""روالن بـارت روالن بـارت ""گـردد بـه نقـش تأثيرگـذار     گـردد بـه نقـش تأثيرگـذار     ای است که تا حدود زیـادی برمـي  ای است که تا حدود زیـادی برمـي  شود و این همان نکتهشود و این همان نکتهميمي
هور از مرگ هور از مرگ ای مشای مشپردازان اصلي بينامتنيت و استاد کریستوا در فرانسه که در نوشتهپردازان اصلي بينامتنيت و استاد کریستوا در فرانسه که در نوشتهعنوان یکي از نظریهعنوان یکي از نظریه  بهبه

گویـد، نـه   گویـد، نـه   زبان است کـه سـخن مـي   زبان است کـه سـخن مـي   »»و تأکيد کرد که و تأکيد کرد که   ((Barthes, 1977, p.142))مؤلف صحبت کرد مؤلف صحبت کرد 
)همان(. هم کریستوا و )همان(. هم کریستوا و « « شودشودبا مرگ مؤلف است که نوشتار آغاز ميبا مرگ مؤلف است که نوشتار آغاز مي»»( و ( و 126126. ص . ص 13251325) بارت. ) بارت.  ««مؤلفمؤلف

یک معنای واحـد  یک معنای واحـد    سطری از کلمات نيست کهسطری از کلمات نيست که»»هم بارت در این نکته که متن در حقيقت و به تعبير بارت هم بارت در این نکته که متن در حقيقت و به تعبير بارت 
دست دهد، بلکه فضایي چند بعدی است که در آن طيف متنوعي از نوشتار که هيچ یـک از  دست دهد، بلکه فضایي چند بعدی است که در آن طيف متنوعي از نوشتار که هيچ یـک از    تئولوژیکي بهتئولوژیکي به

هاست کـه از تعـداد   هاست کـه از تعـداد   قولقولها منبع نهایي و سرچشمه نيست با هم آميخته و درگيرند و متن بافتي از نقلها منبع نهایي و سرچشمه نيست با هم آميخته و درگيرند و متن بافتي از نقل  آنآن
ظر دارند. چنين تکثری خالق مـتن را  ظر دارند. چنين تکثری خالق مـتن را  ( اشتراک ن( اشتراک ن128128اند )همان. صاند )همان. صبيشماری از مراکز فرهنگ گرفته شدهبيشماری از مراکز فرهنگ گرفته شده

کند که مخاطب هم باید ضرورتال در آن تشریک مساعي داشته باشد. کند که مخاطب هم باید ضرورتال در آن تشریک مساعي داشته باشد. ی از پویایي خاص وارد ميی از پویایي خاص وارد ميفرآیندفرآینددر در 
پویـای  پویـای    فرآینـد فرآینـد کند. بنابراین، بدون ورود پيدا کردن به کند. بنابراین، بدون ورود پيدا کردن به پس مخاطب هم به یک معنا متن را بازآفریني ميپس مخاطب هم به یک معنا متن را بازآفریني مي

سرشـت بينـامتني   سرشـت بينـامتني   »»ل مورد بحث ما در ممکـن نخواهـد بـود.    ل مورد بحث ما در ممکـن نخواهـد بـود.    جایگشت و بينامتنيت مطالعة متني که مثاجایگشت و بينامتنيت مطالعة متني که مثا
(. خالصه (. خالصه 1818، ص، ص13251325)آلن، )آلن، « « ای رهنمون خواهند شدای رهنمون خواهند شد  متون، همواره خوانندگان را به مناسبات متني تازهمتون، همواره خوانندگان را به مناسبات متني تازه

ای و نمـادین وی، کـامالل   ای و نمـادین وی، کـامالل   آن که تحليل کریستوا و معناکاوی و اساسال توجـه او بـه سـوژه و وجـوه نشـانه     آن که تحليل کریستوا و معناکاوی و اساسال توجـه او بـه سـوژه و وجـوه نشـانه     
سـوی  سـوی    وو  افتد و مسير تحقيق او به سمتافتد و مسير تحقيق او به سمتن وصف، اگر صحبت از سوژه به ميان مين وصف، اگر صحبت از سوژه به ميان ميبر متن است. با ایبر متن است. با ای  مبتنيمبتني

زبان ارزیـابي کـرد. گذشـته از ایـن     زبان ارزیـابي کـرد. گذشـته از ایـن     -بایست در رابطة دوگانة سوژهبایست در رابطة دوگانة سوژهیابد، چنين امری را ميیابد، چنين امری را ميسوژه سود ميسوژه سود مي
مهم، باید دقت داشت که سوژة کریستوایي را به هيچ روی نباید سوژة فردی در نظر گرفت؛ بلکه سـوژه،  مهم، باید دقت داشت که سوژة کریستوایي را به هيچ روی نباید سوژة فردی در نظر گرفت؛ بلکه سـوژه،  

 است. است.   فرآیندفرآینددر متن و سوژة در در متن و سوژة در   سوژةسوژة
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شود و در هرحال محوریت شود و در هرحال محوریت در ادامة یک چنين مسيری است که سوژه فردی حذف و در متن منحل ميدر ادامة یک چنين مسيری است که سوژه فردی حذف و در متن منحل مي
ــي     ــته م ــون گذش ــه اوالل مت ــود؛ چراک ــد ب ــتن خواه ــدة م ــتن و خوانن ــا م ــي    ب ــته م ــون گذش ــه اوالل مت ــود؛ چراک ــد ب ــتن خواه ــدة م ــتن و خوانن ــا م ــتب ــد در جایگش ــتتوانن ــد در جایگش ــای توانن ــای ه  ه

 د مؤلـف قـرار بگيرنـد و    د مؤلـف قـرار بگيرنـد و    بسـته بـه مقصـو   بسـته بـه مقصـو     -ای بـه یکـدیگر  ای بـه یکـدیگر  های نشـانه های نشـانه گذرهای خاصي از نظامگذرهای خاصي از نظام  -خاصيخاصي
 های مرزی گوناگون، بينامتني خاص  هـور پيـدا کـرده و بـه دیگـر سـخن       های مرزی گوناگون، بينامتني خاص  هـور پيـدا کـرده و بـه دیگـر سـخن       واسطة پدید آمدن موقعيتواسطة پدید آمدن موقعيت  بهبه

گـو،  گـو،  تر دیگر سوژة سخنتر دیگر سوژة سخنداللتي خاصي روبرو خواهيم بود. نزد کریستوا، مؤلف یا به تعبير کليداللتي خاصي روبرو خواهيم بود. نزد کریستوا، مؤلف یا به تعبير کلي  فرآیندفرآیندما با ما با 
 از ایـن بـدان اشـاره شـد، بينامتنيـت      از ایـن بـدان اشـاره شـد، بينامتنيـت        خود بخشي از این رویة جایگشـتي خـاص اسـت و چنانکـه پـيش     خود بخشي از این رویة جایگشـتي خـاص اسـت و چنانکـه پـيش     

شکاف سوبژکتيویته است. در حقيقت، با نظر به رابطة دوگانه و تقویمي ميان سوژه و زبان باید گفت کـه  شکاف سوبژکتيویته است. در حقيقت، با نظر به رابطة دوگانه و تقویمي ميان سوژه و زبان باید گفت کـه  
 هـای خـاص مـورد اشـاره کـه      هـای خـاص مـورد اشـاره کـه      های داللتـي پویـایي بـا عنـوان زبـان و جایگشـت      های داللتـي پویـایي بـا عنـوان زبـان و جایگشـت      فرآینـد فرآینـد در و از طریق در و از طریق 

 خـود مؤلـف محصـول ایـن جایگشـت خـاص       خـود مؤلـف محصـول ایـن جایگشـت خـاص         گيـرد؛ گيـرد؛ سازند، مؤلف یا سـوژة مـتن شـکل مـي    سازند، مؤلف یا سـوژة مـتن شـکل مـي    متن را ميمتن را مي
 است.است.

 ستوایکر نزد لیتأو یمایس

طـور کلـي کردارهـای    طـور کلـي کردارهـای      در مقدمة نوشتار حاضر اشاره کردیم که برای فهم جهان معنا در زبان، متن و بهدر مقدمة نوشتار حاضر اشاره کردیم که برای فهم جهان معنا در زبان، متن و به
ـ اا  دردر. . انساني سه مؤلفة زبان، تاریخ و سوژه را باید توأمان در نظـر آورد انساني سه مؤلفة زبان، تاریخ و سوژه را باید توأمان در نظـر آورد  ـ ی   تـالش تـالش   مقالـه، مقالـه،   یيیينهـا نهـا   بخـش بخـش   ننی

  سوژهسوژه  درآمدندرآمدن  فرآیندفرآیند  بهبه  وو  متنمتن  ازاز  ستواستواییکرکر  يينامتننامتنييبب  ييتلقتلق  ييککييهرمنوتهرمنوت  ییامدهاامدهاييپپ  گامگام  چندچند  دردر  تاتا  کردکرد  ممييخواهخواه
   بـه بـه   شـده شـده   طـرح طـرح   ییهـا هـا بحثبحث  خاللخالل  دردر  وو  ييضمنضمن  طورطور  بهبه  کهکه  رارا  ييداللتداللت  ییفرآیندفرآیند  چنانچنان  زبانزبان  بابا  اواو  برخوردبرخورد  ززيينن  وو
جریـان فهـم و   جریـان فهـم و   که کریسـتوا از  که کریسـتوا از    ييففييتوصتوص  دردر. . ممييکنکن  انانييبب    ییصرصر  ييصورتصورت  بهبه  المقدورالمقدورييحتحت  م،م،ییکردکرد  اشارهاشاره  هاهاآنآن

کند، مسألة اساسي و بنيادی تلقي خاص کریستوا معنای نشانة زباني و در کند، مسألة اساسي و بنيادی تلقي خاص کریستوا معنای نشانة زباني و در دستيابي به معنای متن ارائه ميدستيابي به معنای متن ارائه مي
هـای  هـای  بنياد برای آن است. این ایدة سوسوری، در کار او و در آميـزش بـا آمـوزه   بنياد برای آن است. این ایدة سوسوری، در کار او و در آميـزش بـا آمـوزه   نظر گرفتن سرشتي رابطهنظر گرفتن سرشتي رابطه

ای امر یا شرط ضروری است کـه هـر   ای امر یا شرط ضروری است کـه هـر   ت گونهت گونهرسد. بينامتنيرسد. بينامتني   هور مي هور مي  باختيني در قالب مفهوم بينامتنيت بهباختيني در قالب مفهوم بينامتنيت به
بایست برای متن بودن، تابع آن باشد. به تعبير دیگر هر زباني برای اینکه زبان باشد، باید تحـت  بایست برای متن بودن، تابع آن باشد. به تعبير دیگر هر زباني برای اینکه زبان باشد، باید تحـت  متن ميمتن مي

 این خصوصيت بگنجد.این خصوصيت بگنجد.
 عنـوان یـک فـرآوری، مؤلـف پـيش از آن کـه       عنـوان یـک فـرآوری، مؤلـف پـيش از آن کـه         با این تلقي بينامتني از مـتن و در نظـر گـرفتن آن بـه    با این تلقي بينامتني از مـتن و در نظـر گـرفتن آن بـه    

 یـا تغييـر شـکل متـون پيشـين      یـا تغييـر شـکل متـون پيشـين      « « ييسـ سـ ییبازنوبازنو»»نای مورد نظر کریستوا از تـأليف بـه   نای مورد نظر کریستوا از تـأليف بـه   نویسنده باشد و در معنویسنده باشد و در مع
توان گفت که خود خواننده است. روشن است که این روابط متقابل مثلث توان گفت که خود خواننده است. روشن است که این روابط متقابل مثلث پردازد و حتي پيش از آن ميپردازد و حتي پيش از آن ميميمي

 بـر ایـن وحـدت معنـا و     بـر ایـن وحـدت معنـا و       مخاطب، مؤلف و متن به معنای کنار نهـادن ایـدة اسـتقالل و اصـالت و عـالوه     مخاطب، مؤلف و متن به معنای کنار نهـادن ایـدة اسـتقالل و اصـالت و عـالوه     
ای و ای و کند: سـط  امـر نشـانه   کند: سـط  امـر نشـانه   ن است. توضي  اینکه به رأی کریستوا، متن در دو سط  عمل مين است. توضي  اینکه به رأی کریستوا، متن در دو سط  عمل ميعينيت متعينيت مت

ای بـا تعبيـر   ای بـا تعبيـر   سط  امر نمادین. کریستوا معنا را در سط  امر نمادین با تعبير داللت و در سط  امـر نشـانه  سط  امر نمادین. کریستوا معنا را در سط  امر نمادین با تعبير داللت و در سط  امـر نشـانه  
است، بـا فهـم   است، بـا فهـم   « « معنادادنمعنادادن»»کند. اساسال از نگاه کریستوا تأویل یا تفسير همان تجربة کند. اساسال از نگاه کریستوا تأویل یا تفسير همان تجربة معنازایي مشخص ميمعنازایي مشخص مي

 اسـت و در حقيقـت نـا ر    اسـت و در حقيقـت نـا ر      ((signification))« « داللـت داللـت »»چيـزی متفـاوت بـا    چيـزی متفـاوت بـا      ((meaning))« « معنامعنا»»آن که آن که 
به مفهوم معنازایي است که پيش از این در مورد آن اشاراتي آورده شد. چراکه معنا برای کریسـتوا صـرفال   به مفهوم معنازایي است که پيش از این در مورد آن اشاراتي آورده شد. چراکه معنا برای کریسـتوا صـرفال   
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 شـود؛ بلکـه معنـا    شـود؛ بلکـه معنـا    کنند ساخته نمـي کنند ساخته نمـي ها و اشياء داللت ميها و اشياء داللت ميبا داللت صری ، با کلماتي که صریحال به اندیشهبا داللت صری ، با کلماتي که صریحال به اندیشه
 هـای اخيـر   هـای اخيـر   شـود کـه بـا ایـن جنبـه     شـود کـه بـا ایـن جنبـه     های عاطفي و شاعرانة متون نيز ساخته ميهای عاطفي و شاعرانة متون نيز ساخته ميتا حد زیادی توسط جنبهتا حد زیادی توسط جنبه

 ای اسـت  ای اسـت  دیگـر، بينامتنيـت هـم شـيوه    دیگـر، بينامتنيـت هـم شـيوه      شـوند. از سـوی  شـوند. از سـوی  ای مشخص مـي ای مشخص مـي در ادبيات کریستوا با تعبير نشانهدر ادبيات کریستوا با تعبير نشانه
دهـد و چنانکـه   دهـد و چنانکـه   داللتي مداوم قـرار مـي  داللتي مداوم قـرار مـي    فرآیندفرآیندرون یک رون یک ای از متون، در دای از متون، در دبر شبکهبر شبکه  که خوانندگان را عالوهکه خوانندگان را عالوه

ای دسترسي دارد؛ یعني آن واقعيت فرازباني روان که همة معـاني از آن  ای دسترسي دارد؛ یعني آن واقعيت فرازباني روان که همة معـاني از آن  اشاره شد، بينامتنيت به امر نشانهاشاره شد، بينامتنيت به امر نشانه
 شوند.شوند.ناشي ميناشي مي

ی نامحدود و الینقطع؛ فعل دائمي را نه در و از طریق زبان؛ در و از طریق ی نامحدود و الینقطع؛ فعل دائمي را نه در و از طریق زبان؛ در و از طریق فرآیندفرآیند»»کریستوا معنازایي را کریستوا معنازایي را 
ی ی فرآینـد فرآینـد یعنـي سـوژه و شـهودهای سـوژه و     یعنـي سـوژه و شـهودهای سـوژه و       -ظام مبادلـه و داد و سـتد بـازیگران عمـده و اصـلي آن     ظام مبادلـه و داد و سـتد بـازیگران عمـده و اصـلي آن     نن
ای ساختارسازی و ساختارشکني و در نهایـت گـذری از مرزهـای سـوژه و جامعـه      ای ساختارسازی و ساختارشکني و در نهایـت گـذری از مرزهـای سـوژه و جامعـه      یعني گونهیعني گونه« « ناهمگنناهمگن»»

ـ کار ميکار مي  معرفي کرده و واژة داللت را در مورد عقالنيّت و همة چيزهایي بهمعرفي کرده و واژة داللت را در مورد عقالنيّت و همة چيزهایي به ـ برد که واجد معنایي ت آوایـي  آوایـي  ککبرد که واجد معنایي ت
((univocal))  ها، عواطف و کل دامنة زندگي ها، عواطف و کل دامنة زندگي ها، استعارهها، استعارهدر سط  خودآگاه باشند و معنازایي را در مورد لحندر سط  خودآگاه باشند و معنازایي را در مورد لحن

ای که به تعبير کریستوا خود را بـا  ای که به تعبير کریستوا خود را بـا  دهند؛ دامنهدهند؛ دامنهکند که خود را در آثار هنری نيز نشان ميکند که خود را در آثار هنری نيز نشان ميرواني استفاده ميرواني استفاده مي
(. بـدین  (. بـدین  2828ب، صب، ص13201320اندیشانه )کریستوا، اندیشانه )کریستوا، ازی جزمازی جزمسسکند و نه عقالنيکند و نه عقالنيای معنادار متمایز ميای معنادار متمایز ميعالئم نشانهعالئم نشانه

کنـد و بنـابراین   کنـد و بنـابراین   ای بـاز مـي  ای بـاز مـي  وصف، سرشت بينامتني متون است که فضا را برای بروز و  هور امـر نشـانه  وصف، سرشت بينامتني متون است که فضا را برای بروز و  هور امـر نشـانه  
ریشه در ریشه در   -یعني تجربة معنادادن و نه داللتیعني تجربة معنادادن و نه داللت-معنازایي و آنچه که کریستوا از تأویل یا تفسير مد نظر دارد معنازایي و آنچه که کریستوا از تأویل یا تفسير مد نظر دارد 

 این سرشت دارد.این سرشت دارد.
 توان معنـای زیـرین و  ـاهری مـتن در نظـر گرفـت       توان معنـای زیـرین و  ـاهری مـتن در نظـر گرفـت       دیگر آن است که این دو وجه را نميدیگر آن است که این دو وجه را نمي  نکتة مهمنکتة مهم

 تـر بـه ایـن معنـا، بـه دو تعبيـر مـتن        تـر بـه ایـن معنـا، بـه دو تعبيـر مـتن        و در حقيقت دو جنبة یک متن هستند. کریستوا برای اشارة روشـن و در حقيقت دو جنبة یک متن هستند. کریستوا برای اشارة روشـن 
 بنـدد. مـتن زایشـي، جنبـة پویـایي مـتن       بنـدد. مـتن زایشـي، جنبـة پویـایي مـتن       کار ميکار مي  را بهرا به  ((phenotext))و متن  اهری و متن  اهری   ((genotext))زایشي زایشي 

. . 00((McAfee, 2004, p. 24))« « معنای زیـرین مـتن نيسـت   معنای زیـرین مـتن نيسـت   »»  همانهمانها( است و تمامال ها( است و تمامال ا جنبش ميان واژها جنبش ميان واژه)ی)ی
سـنتي در پـي   سـنتي در پـي     ((semantic))  ای است که نظریـات ادبـي معاصـر و معناشناسـي    ای است که نظریـات ادبـي معاصـر و معناشناسـي    متن  اهری همان جنبهمتن  اهری همان جنبه

. در حقيقـت  . در حقيقـت  ((Kristeva, 1984, p. 86))  منـد اسـت  منـد اسـت  دستيابي و بيان آن بصورت واض  و روشن و قاعدهدستيابي و بيان آن بصورت واض  و روشن و قاعده
ن زایشي نا ر به اموری چون ضرباهنگ متن و برخي مالحظات آواشناختي نظير تکرار برخي آواهـای  ن زایشي نا ر به اموری چون ضرباهنگ متن و برخي مالحظات آواشناختي نظير تکرار برخي آواهـای  متمت

 آفـي، از نگـاه   آفـي، از نگـاه   آیـد. بـه تعبيـر مـک    آیـد. بـه تعبيـر مـک    خاص و از این دست است. اما متن  اهری بيشتر به کار ارتبـاط مـي  خاص و از این دست است. اما متن  اهری بيشتر به کار ارتبـاط مـي  
 مـتن زایشـي کـه مؤلـف در آن     مـتن زایشـي کـه مؤلـف در آن       -ایایکنـد: سـط  امـر نشـانه    کنـد: سـط  امـر نشـانه    یک متن در دو سط  عمل مـي یک متن در دو سط  عمل مـي »»کریستوا کریستوا 
متن  اهری که متن  اهری که   -دهد؛ سط  امر نمادیندهد؛ سط  امر نمادینکند و سازمان ميکند و سازمان مياش را آشکار مياش را آشکار ميایایها و انرژی نشانهها و انرژی نشانهسط  رانهسط  رانه

« « ای قابل بازنمایي است. متن زایشي هندسـه اسـت و مـتن  ـاهری جبـر     ای قابل بازنمایي است. متن زایشي هندسـه اسـت و مـتن  ـاهری جبـر     مند و قطعهمند و قطعهیک ارتباط ساختاریک ارتباط ساختار
ای ای طور کلـي گونـه  طور کلـي گونـه    بهبهکه پيش از این بدان اشاره شد، کریستوا متن را که پيش از این بدان اشاره شد، کریستوا متن را   (. اما چنان(. اما چنان8181، ص، ص13251325آفي، آفي، )مک)مک

بنيـاد بـودن زبـان و بنـابراین متـون،      بنيـاد بـودن زبـان و بنـابراین متـون،      کند. اساسال به دليل رابطـه کند. اساسال به دليل رابطـه فرآوری یا توليد و نه بازنمایي ارزیابي ميفرآوری یا توليد و نه بازنمایي ارزیابي مي
آورند. چنانکه گفته شد، کریستوا در همراهي آورند. چنانکه گفته شد، کریستوا در همراهي دست ميدست مي  معنای خود را از سنت و نظام زباني برآمده از آن بهمعنای خود را از سنت و نظام زباني برآمده از آن به

آورد. معنای یک مـتن را شـبکة نسـب و روابـط آن بـا متـون       آورد. معنای یک مـتن را شـبکة نسـب و روابـط آن بـا متـون       خود با سوسور، معنا را ارجاعي در نظر نميخود با سوسور، معنا را ارجاعي در نظر نمي
   کنند.کنند.پيشين و و نه رابطة بازنمایانة آن مشخص ميپيشين و و نه رابطة بازنمایانة آن مشخص مي
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 طور مجزا نخواهد داشت. با این وصـف، هـيچ مـتن اصـيل     طور مجزا نخواهد داشت. با این وصـف، هـيچ مـتن اصـيل       ای، معنایي خاص خود و بهای، معنایي خاص خود و بهپس هيچ نشانهپس هيچ نشانه
 یـا توليـد اسـت کـه     یـا توليـد اسـت کـه     و یکتایي و هيچ اصالتي در کار نخواهد بود. چراکه هر متن در حقيقت یک فـرآوری  و یکتایي و هيچ اصالتي در کار نخواهد بود. چراکه هر متن در حقيقت یک فـرآوری  

 واسـطة تقـویم تحقـق    واسـطة تقـویم تحقـق      واسـطة تخریـب و گـاه بـه    واسـطة تخریـب و گـاه بـه      که گاه بـه که گاه بـه -در اثر رهيافتي دیگرگون به متون پيشين در اثر رهيافتي دیگرگون به متون پيشين 
بر در دسـت داشـتن   بر در دسـت داشـتن     شود. فهم هر متن، در حقيقت فهم متوني دیگر و مبتنيشود. فهم هر متن، در حقيقت فهم متوني دیگر و مبتنيفرآوری یا توليد ميفرآوری یا توليد مي  -یابدیابدميمي

ای ای ست. هيچ نویسنده و مـؤلفي جزیـره  ست. هيچ نویسنده و مـؤلفي جزیـره  ها ميسر اها ميسر اها است و چنين فهمي صرفال در نسبت با آنها است و چنين فهمي صرفال در نسبت با آن  فهمي از آنفهمي از آن
 تواند باشد. در این صورت و با در نظر گرفتن ایـن تلقـي از مـتن، مواجهـة     تواند باشد. در این صورت و با در نظر گرفتن ایـن تلقـي از مـتن، مواجهـة     جدا افتاده نيست و اساسال نميجدا افتاده نيست و اساسال نمي

 ای از نسب و روابط ميان متـون متعـدد خواهـد بـود. از دیگـر      ای از نسب و روابط ميان متـون متعـدد خواهـد بـود. از دیگـر      با یک متن، عمالل به معنای ورود به شبکهبا یک متن، عمالل به معنای ورود به شبکه
مند مسـتلزم ایـن اسـت کـه مـا      مند مسـتلزم ایـن اسـت کـه مـا      ای شفاف، واض  و قاعدهای شفاف، واض  و قاعدهن بگونهن بگونهسو، تمام تالش ما برای بکارگيری زباسو، تمام تالش ما برای بکارگيری زبا

 مند، با مرزهایي مشخص و روشن باشيم. اما سوژة کریسـتوایي چنـين امکـاني را بـرای     مند، با مرزهایي مشخص و روشن باشيم. اما سوژة کریسـتوایي چنـين امکـاني را بـرای     هایي قاعدههایي قاعدهسوژهسوژه
ای قـوام پيـدا کـرده اسـت کـه      ای قـوام پيـدا کـرده اسـت کـه      یندی داللتي با وجوه نمـادین و نشـانه  یندی داللتي با وجوه نمـادین و نشـانه  آآکند. چراکه خود از فرکند. چراکه خود از فرما مهيا نميما مهيا نمي

گرداننـد چراکـه مرزهـای مـذکور عمـالل ميسـر       گرداننـد چراکـه مرزهـای مـذکور عمـالل ميسـر       مندی مورد بحث را ناممکن ميمندی مورد بحث را ناممکن ميعدهعدهوضوح، شفافيت و قاوضوح، شفافيت و قا
نخواهند بود و بنابراین وجود یک معنای مستقل و واحد منتفي. با ایـن وصـف و بـه دليـل ایـن کـه هـر        نخواهند بود و بنابراین وجود یک معنای مستقل و واحد منتفي. با ایـن وصـف و بـه دليـل ایـن کـه هـر        

رود و بالطبع وارد مناسبات متنـي خاصـي خواهـد شـد،     رود و بالطبع وارد مناسبات متنـي خاصـي خواهـد شـد،     خواننده بر مبنای سوگيری خود به سراغ متن ميخواننده بر مبنای سوگيری خود به سراغ متن مي
بایست قائل شد. بایست قائل شد. توان از عينيت تأویل صحبت کرد و سهم بيشتری را برای سوبژکتيویته ميتوان از عينيت تأویل صحبت کرد و سهم بيشتری را برای سوبژکتيویته ميسختي ميسختي مي  بهبه

بينامتنيـت، مـتن زایشـي و امـر     بينامتنيـت، مـتن زایشـي و امـر       -دیگـر دیگـر   و پویایي متن از سویو پویایي متن از سوی  -فرآیندفرآیندسوژة در سوژة در -سو سو   پویایي سوژه از یکپویایي سوژه از یک
نـار رفـتن   نـار رفـتن   به پویایي خوانش و در پي آن تأویل منجر خواهد شد. ثمرة این پویایي، چيزی جز کبه پویایي خوانش و در پي آن تأویل منجر خواهد شد. ثمرة این پویایي، چيزی جز ک  -ایاینشانهنشانه

ها ها مفاهيمي چون قطعيت معنا و اصالت و یکتایي آن نخواهد بود و تا حدود زیادی فضا برای تکثر خوانشمفاهيمي چون قطعيت معنا و اصالت و یکتایي آن نخواهد بود و تا حدود زیادی فضا برای تکثر خوانش
 باز خواهد بود.باز خواهد بود.

 تلقي بينامتني کریستوا از متن و بنابراین طرح مفهوم جایگشت و یا حتـي مفـاهيمي چـون معناکـاوی     تلقي بينامتني کریستوا از متن و بنابراین طرح مفهوم جایگشت و یا حتـي مفـاهيمي چـون معناکـاوی     
 روشـمند یـا حتـي روش در شـمار آورد. بـه      روشـمند یـا حتـي روش در شـمار آورد. بـه        ای علـم ای علـم تـوان گونـه  تـوان گونـه  روی نمـي روی نمـي   شناسي را به هـيچ شناسي را به هـيچ و یا نشانهو یا نشانه

 ای از قواعد نيست کـه معطـوف بـه دسـتيابي     ای از قواعد نيست کـه معطـوف بـه دسـتيابي     کنندة مجموعهکنندة مجموعه  روی عرضهروی عرضه  دیگر سخن، این مفاهيم به هيچدیگر سخن، این مفاهيم به هيچ
 به معنای مکنون متن و یا معاني چندگانة مکنـون در مـتن باشـد. هـيچ مجموعـه قواعـدی بـرای ارائـه         به معنای مکنون متن و یا معاني چندگانة مکنـون در مـتن باشـد. هـيچ مجموعـه قواعـدی بـرای ارائـه         

 در پـس مـتن در کـار نيسـت. آنچـه کـه هسـت        در پـس مـتن در کـار نيسـت. آنچـه کـه هسـت        به مخاطب برای دستيابي بـه معنـایي واحـد و عينـي     به مخاطب برای دستيابي بـه معنـایي واحـد و عينـي     
فهم و بحث و فحص پيرامون جایگاه معنا و نسبت آن با مخاطب فهمنده و سـوژة نویسـا   فهم و بحث و فحص پيرامون جایگاه معنا و نسبت آن با مخاطب فهمنده و سـوژة نویسـا     فرآیندفرآیندتوصيف توصيف 

 تـوان توصـيف آنچـه کـه     تـوان توصـيف آنچـه کـه     کار رفته در نزد کریستوا در باب معنا و متن را مـي کار رفته در نزد کریستوا در باب معنا و متن را مـي   است. در حقيقت، مفاهيم بهاست. در حقيقت، مفاهيم به
 دهــد ارزیــابي کــرد؛ دهــد ارزیــابي کــرد؛ عنــا یــا معــاني آن مــتن روی مــيعنــا یــا معــاني آن مــتن روی مــيدر جریـان مواجهــه بــا مــتن و درک و دریافــت م در جریـان مواجهــه بــا مــتن و درک و دریافــت م 

گـو یـا نویسـا    گـو یـا نویسـا    به دیگر سخن، توصيفي از جریان فهم بر مبنای واکاوی ماهيت متن، زبان و سوژة سـخن به دیگر سخن، توصيفي از جریان فهم بر مبنای واکاوی ماهيت متن، زبان و سوژة سـخن 
 است. است. 

ای از قواعد که برای فهم معنای یک متن ضروری باشند، بر ایـن  ای از قواعد که برای فهم معنای یک متن ضروری باشند، بر ایـن  اساسال تهية یک فهرست از مجموعهاساسال تهية یک فهرست از مجموعه
کارگيری این کارگيری این   یگانه و یکتا و به لحا  عيني معتبر موجود است که با بهیگانه و یکتا و به لحا  عيني معتبر موجود است که با بهفرض استوار است که معنایي فرض استوار است که معنایي پيشپيش

توان به آن دست یافت. اما با نظر به آنچه که در سراسر این مقاله بدان اشاره شد، نزد کریستوا توان به آن دست یافت. اما با نظر به آنچه که در سراسر این مقاله بدان اشاره شد، نزد کریستوا قواعد ميقواعد مي
بـه دليـل از   بـه دليـل از     -یعنـي یـک علـم   یعنـي یـک علـم   -ای از قواعد و ارائة روشي عام برای یافت معنا ای از قواعد و ارائة روشي عام برای یافت معنا بنياد ارائة چنين مجموعهبنياد ارائة چنين مجموعه
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اساس منتفي است؛ چراکه چنين معنایي با خصوصيات ذکر شده در کار نيست. در مورد کریستوا، دو پروژة اساس منتفي است؛ چراکه چنين معنایي با خصوصيات ذکر شده در کار نيست. در مورد کریستوا، دو پروژة 
های ناشي از آن در متن و رسيدن بـه یـک نگـاه انضـمامي و دارای پایگـاه      های ناشي از آن در متن و رسيدن بـه یـک نگـاه انضـمامي و دارای پایگـاه      گنجاندن تاریخ و دیگرگونيگنجاندن تاریخ و دیگرگوني

طـرف علـم و   طـرف علـم و   اه و بـي اه و بـي پایگپایگزمان و بيزمان و بياجتماعي و سياسي به زبان و متن و نيز گنجاندن تاریخ در سوژة بياجتماعي و سياسي به زبان و متن و نيز گنجاندن تاریخ در سوژة بي
ای دو سویه و تقویمي است. ای دو سویه و تقویمي است. گو رابطهگو رابطهمدرنيته، دو روی یک سکه هستند. چراکه رابطة زبان و سوژة سخنمدرنيته، دو روی یک سکه هستند. چراکه رابطة زبان و سوژة سخن

مسألة تاریخ و زمانمندی فهم از دو جنبة به هم پيوسته و به تعبير دیگر همپيوند قابـل بررسـي اسـت. از    مسألة تاریخ و زمانمندی فهم از دو جنبة به هم پيوسته و به تعبير دیگر همپيوند قابـل بررسـي اسـت. از    
است. از سوی دیگـر،  است. از سوی دیگـر،  « « فرآیندفرآینددر در »»يست، يست، نن« « فردیفردی»»روی روی   گوی کریستوایي که به هيچگوی کریستوایي که به هيچسو، سوژة سخنسو، سوژة سخن  یکیک

کنـد و اساسـال خـود،    کنـد و اساسـال خـود،    واسطة کردارهای داللتي و از طریق زبان کسب ميواسطة کردارهای داللتي و از طریق زبان کسب مي  این سوژه چنين خصوصيتي را بهاین سوژه چنين خصوصيتي را به
های داللتي است. هر پارة زباني برای کریستوا حکم یک بينـامتن را دارد  های داللتي است. هر پارة زباني برای کریستوا حکم یک بينـامتن را دارد  فرآیندفرآیندبرساختة همين کردارها و برساختة همين کردارها و 

ن برای کریستوا چيزی جـز عمـل جـذب، در خـود کشـيدن و      ن برای کریستوا چيزی جـز عمـل جـذب، در خـود کشـيدن و      و با این وصف تاریخي است. چراکه هر متو با این وصف تاریخي است. چراکه هر مت
هـای بـه تعبيـر    هـای بـه تعبيـر    سازی متون دیگر از پيش موجود نيست. بدین طریق است که تـاریخ بـه مـتن   سازی متون دیگر از پيش موجود نيست. بدین طریق است که تـاریخ بـه مـتن   دیگرگوندیگرگون
کند. در این صورت، فهم یک چنين متني هم به معنای گذر از متني کند. در این صورت، فهم یک چنين متني هم به معنای گذر از متني ورود پيدا ميورود پيدا مي« « یتيم و تنهایتيم و تنها»»کریستوا کریستوا 

گـذر از یـک   گـذر از یـک     __ای است که کریستوا از آن به جایگشـت ای است که کریستوا از آن به جایگشـت قيقال همان نکتهقيقال همان نکتهبه متن پيشين خواهد بود و این دبه متن پيشين خواهد بود و این د
شـود.  شـود.  کند؛ معنـا همبسـتة تـاریخ مـي    کند؛ معنـا همبسـتة تـاریخ مـي    کند و بر آن تأکيد ميکند و بر آن تأکيد ميتعبير ميتعبير مي__شناختي به نظامي دیگرشناختي به نظامي دیگرنظام نشانهنظام نشانه

اینگونه نيست که هر پاره متن امری مستقل و مجزا از تاریخ و گذشته و سنت باشد؛ تاریخمنـدی، ذاتـي   اینگونه نيست که هر پاره متن امری مستقل و مجزا از تاریخ و گذشته و سنت باشد؛ تاریخمنـدی، ذاتـي   
هـای پيشـين نيسـت.    هـای پيشـين نيسـت.    بندی دوبـارة گفتـه  بندی دوبـارة گفتـه    بر حوزهبر حوزه  )متن(، چيزی جز فرآوری مبتني)متن(، چيزی جز فرآوری مبتني« « گفتهگفته»»  متن است. هرمتن است. هر

منزلـة ورود،  منزلـة ورود،    بنابراین تاریخ چيزی است که هر بار مواجه شدن با متن و ورود به یک جریاني از فهـم، بـه  بنابراین تاریخ چيزی است که هر بار مواجه شدن با متن و ورود به یک جریاني از فهـم، بـه  
 حرکت و مشارکت در آن خواهد بود. حرکت و مشارکت در آن خواهد بود. 

روی با یک مجموعة ثابت از روی با یک مجموعة ثابت از   آن به هيچآن به هيچ  در شرایطي که هر متن چيزی جز یک بينامتن نباشد، خوانندةدر شرایطي که هر متن چيزی جز یک بينامتن نباشد، خوانندة
ای ثابت و یکسان و دارای مرزهای مشـخص  ای ثابت و یکسان و دارای مرزهای مشـخص  رو متن، چنان ابژهرو متن، چنان ابژه  نسب و روابط روبرو نخواهد بود و از ایننسب و روابط روبرو نخواهد بود و از این

 ای متمـایز شـکل   ای متمـایز شـکل   برای هر مخاطب نخواهد بود. برای هر مخاطب، این شبکة نسـب و روابـط بـه گونـه    برای هر مخاطب نخواهد بود. برای هر مخاطب، این شبکة نسـب و روابـط بـه گونـه    
های جدیدی وجود خواهد داشـت و  های جدیدی وجود خواهد داشـت و    و گذرها و جایگشتو گذرها و جایگشتگيری روابط جدید گيری روابط جدید گيرد و همواره امکان شکلگيرد و همواره امکان شکلميمي

ای متمایز نخواهد بود. در این صورت و با در نظـر گـرفتن   ای متمایز نخواهد بود. در این صورت و با در نظـر گـرفتن   محصول این تمایز و تفاوت هم چيزی جز ابژهمحصول این تمایز و تفاوت هم چيزی جز ابژه
بينـي  بينـي  ابژه به این طریق، تکليف مفاهيمي چون عينيت، وحدت و اصالت و نيـت مؤلـف هـم قابـل پـيش     ابژه به این طریق، تکليف مفاهيمي چون عينيت، وحدت و اصالت و نيـت مؤلـف هـم قابـل پـيش     

وری و سرکشي دائمـي باشـد و مـدام در حـال معنـازایي، امکـان       وری و سرکشي دائمـي باشـد و مـدام در حـال معنـازایي، امکـان       خواهند بود. وقتي متن یک پویایي، فرآخواهند بود. وقتي متن یک پویایي، فرآ
حصول یک معنای واحد، ثابت، عيني و قطعي به معنای عرفي آن که به یک مؤلف نسبت داده شود چـه  حصول یک معنای واحد، ثابت، عيني و قطعي به معنای عرفي آن که به یک مؤلف نسبت داده شود چـه  

شود و در هر بار ورود و خروج بـه شـبکة   شود و در هر بار ورود و خروج بـه شـبکة     معنا و جایگاهي خواهد داشت؛ مؤلف کریستوا در متن ناپدید ميمعنا و جایگاهي خواهد داشت؛ مؤلف کریستوا در متن ناپدید مي
ای معنایي بر الیة دیگر افـزون خواهـد   ای معنایي بر الیة دیگر افـزون خواهـد   طع معنازایي بسط و توسعه یافته و الیهطع معنازایي بسط و توسعه یافته و الیهمناسبات متني، روند الینقمناسبات متني، روند الینق

 گشت.گشت.
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88 . .((Kristeva, 2000))  ((8888، ص، ص13251325آفي، آفي، به نقل از )مکبه نقل از )مک 

 ژه به این بحث پرداخته خواهد شد.ژه به این بحث پرداخته خواهد شد.. در همين مقاله و در بخش مربوط به سو. در همين مقاله و در بخش مربوط به سو33
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ویژه در صورت لکاني آن. البته عنصر مارکسي این گـروه را بایـد تـوأم بـا     ویژه در صورت لکاني آن. البته عنصر مارکسي این گـروه را بایـد تـوأم بـا       کاوانة فرویدی بهکاوانة فرویدی بهمفاهيم روانمفاهيم روان
 ((Mai, 1991, p. 37))  در نظر گرفت. رک:در نظر گرفت. رک:  ""آلتوسرآلتوسر""مالحظات مالحظات 

هـم در  هـم در    ..  ..  و.و.  10151015، اعتصاب سال ، اعتصاب سال 10021002های سياسي فرانسه مانند حوادث مي های سياسي فرانسه مانند حوادث مي بر این، جنبشبر این، جنبش  . عالوه. عالوه55
ای دیگر، به تأثير تجربيّات شخصي خود ای دیگر، به تأثير تجربيّات شخصي خود (. در مصاحبه(. در مصاحبه168168پ، صپ، ص13201320اند )کریستوا، اند )کریستوا، آرای وی مؤثر بودهآرای وی مؤثر بوده

عنوان یک بيگانه با جوامـع  عنوان یک بيگانه با جوامـع  کند؛ یعني به پيوند شخصي خود به کند؛ یعني به پيوند شخصي خود به گيری مفهوم بينامتنيت اشاره ميگيری مفهوم بينامتنيت اشاره ميبر شکلبر شکل
فرانسوی و آمریکایي و آن را دليل اصلي و مبنـای دائمـي عالقـة خـود بـه تعامـل فرهنگـي و متنـي و         فرانسوی و آمریکایي و آن را دليل اصلي و مبنـای دائمـي عالقـة خـود بـه تعامـل فرهنگـي و متنـي و         

 (.(.103103ت، صت، ص13201320خواند)کریستوا، خواند)کریستوا، بينامتنيت ميبينامتنيت مي
 تنها ریشة تصـور بينـامتني از مـتن را در کـار سوسـور یافتـه و تـا        تنها ریشة تصـور بينـامتني از مـتن را در کـار سوسـور یافتـه و تـا          ، نه، نه""آلنآلن"". آنچنانکه کساني چون . آنچنانکه کساني چون 00

 گيـری مفهـوم بينامتنيـت نـزد کریسـتوا هسـتند، بلکـه        گيـری مفهـوم بينامتنيـت نـزد کریسـتوا هسـتند، بلکـه        زیادی قائل به تأثير آراء او بر شـکل زیادی قائل به تأثير آراء او بر شـکل ميزان بسيار ميزان بسيار 
های اساسي سوسور و باختين پرداخته است و ایـن  های اساسي سوسور و باختين پرداخته است و ایـن  کنند که کریستوا به تلفيق آموزهکنند که کریستوا به تلفيق آموزهبر این نکته تأکيد ميبر این نکته تأکيد مي

ــامي از بينامتنيــت نبــرده ــامي از بينامتنيــت نبــردهدو صــرفال ن ــد؛ چراکــه مفــاهيم اصــلي در کــار هــر دو موجــود اســت؛  دو صــرفال ن ــد؛ چراکــه مفــاهيم اصــلي در کــار هــر دو موجــود اســت؛  ان   رک :رک :ان
((Allen,2000, pp. 10-11 .) .) 

 (Mai,1991, p. 33). برای بحثي مختصر و مفيد در این باب نگاه کنيد به: . برای بحثي مختصر و مفيد در این باب نگاه کنيد به: 11

  ((signification))  امری است مغایر با داللت یا معنـادهي امری است مغایر با داللت یا معنـادهي   ((signifiance)). باید دقت کرد که معنازایي. باید دقت کرد که معنازایي22
وجوه نمادین مـتن اسـت. در ایـن    وجوه نمادین مـتن اسـت. در ایـن      ای و دومي نا ر بهای و دومي نا ر بهچراکه نزد کریستوا تعبير نخست نا ر به امر نشانهچراکه نزد کریستوا تعبير نخست نا ر به امر نشانه

 مورد و به تفصيل در بخش نهایي مقاله بحث خواهيم کرد.مورد و به تفصيل در بخش نهایي مقاله بحث خواهيم کرد.
 متن ترجمة فارسي.متن ترجمة فارسي.  8080. صفحة . صفحة 00  

 فهرست منابع

 .مرکز نشر. زدانجوی اميپ ةترجم .تینامتنیب (.1325) گراهام آلن،

 و یيراگپساساخت ،یيگراساخت: در ی.سجود فرزان ةترجم .مؤلف مرگ(. 1322) روالن بارت،
 .128-111 مهر، ةسور انتشارات ،يادب مطالعات

: در ،یصفو کوروش ترجمة .یشناسزبان در ییگراساخت یمبان(. 1325) دو نانیفرد سوسور،

 .81-0 مهر، ةسور انتشارات ،يادب مطالعات و یيگراپساساخت ،یيگراساخت
 



 229 سیمای تأویل در آیینۀ بینامتنیت کریستواییسیمای تأویل در آیینۀ بینامتنیت کریستوایی 
(Kristeva's Hermeneutics and Intertextuality) 

 

 یيهامتن: در ي.بلوک مهتاب ترجمة .یعموم یشناسزبان درس(. 1322) ------------
 صص ،ين نشرتهران:  .انیديرش میعبدالکر راستةیو کهون، الرنس ،سميمدرنپست تا سميمدرن از دهیبرگز
110-120 . 

 :در پارسا، مهرداد ةترجم ،ستوایکر با یچیوانسویز ناین یگفتگو(. 1320الف) ايژول ستوا،یکر

 .01-51 صص. ،ستوایکر ايژول: ياشتراک تیفرد

 ،ستوایکر ايژول: ياشتراک تیفرد :در پارسا، مهردادة ترجم ،شیبخشا(. 1320ب) ---------

 .168-13صص. 

 ايژول: ياشتراک تیفرد :در پارسا، مهرداد ةترجم ،یاشتراک تیفرد (.1320پ) ---------
 .131-163صص.  ،ستوایکر

 :در سا،پار مهرداد ةترجم ،تینامتنیب داستان/ خیتار ای «تا دو ما»(. 1320ت) ---------

 .118-101 صص. ،ستوایکر ايژول: ياشتراک تیفرد

 .مرکز نشر پارسا، مهرداد ةترجم ،ستوایکر ایژول(. 1325) نوئل ،يآفمک

 تیفرد: در پارسا، مهرداد ةترجم ،یانشانه پروژة: ستوایکر بر یدرآمد (.1320) لیتور ،یمو
 .56-81 ،ستوایکر ايژول: ياشتراک

Allen, G (2000). Intertextuality, first published by Rutledge. 

 Barthes, B (1977). The Death of the Author, in Image-Music-
Text, transl. Richard Haword, New York: Hill and Wang. 

Becker-Leckrone, M (2005). Julia Kristeva and literary theory, 
PALGRAVE MACMILLAN. 

Kristeva, J (1980). The Bounded Text, In Desire in Language: A 
Semiotic Approach to Literature and Art. Ed. Leon S. Roudiez. 
Oxford: Blackwell, pp. 36-63. 

Kristeva, J(1984). Revolution in Poetic Language, Margaret  
Waller (trans.), Leon S. Roudiez (intro.), New York: Columbia University 
Press. 

Kristeva, J (1986a). Semiotics: A Critical Science and/or a Critique 
of Science, In The Kristeva Reader t. Ed. Toril Moi, Oxford: B. 
Blackwell, pp. 75-88. 

Kristeva, J (1986b). The System and the Speaking subject, In The 
Kristeva Reader t. Ed. Toril Moi, Oxford: B. Blackwell, pp. 24-33.  

Kristeva, J (1986c). Word, Dialogue and Novel, In The Kristeva 
Reader t. Ed. Toril Moi, Oxford: B. Blackwell, pp. 34-61. 

 



 مهدی غیاثوند  220220
(Mahdi Ghiyasvand) 

 

Loeb, Monica (2002). Literary marriages: a study of intertextuality 
in a series of short stories by Joyce Carol Oates, Bern; Berlin; 
Bruxelles; Frankfurt am Main; New York; Oxford; Wien: Lang. 

MAI, H.P (1991). Bypassing Intertextuality, In Intertextuality, pp. 
30-59, Berlin; New York: de Gruyter. 

McAfee, N(2004): Julia Kristeva, New York and London: Routledge. 

PLETT, H (1991). Intertextualities, In Intertextuality, pp. 3-30, 
Berlin; New York: de Gruyter. 

 
 


