
 

 

 

 

 1و اهمیت آن در آموزش عالی گیری سوژهفراتحلیلی در خصوص مسئلۀ شکل
 2مرتضی منادی

 03/03/0030تاریخ دریافت:

 22/32/0031تاریخ پذیرش:

 

 چکیده:

و حتی اقتصاد هر یک به انسان پرداخته و شأن شناسی, روانشناسی, علوم سیاسی, فلسفه, حقوق, جامعه

شان مطالعه و بررسی پیرامون انسان به دالیل مختلف بوده و امروزه نیز هست. هر یک در وجودی

رو, نگاه یکسانی به انسان اند. ازاینتالش به فهم بخشی از وجود انسان از نگاه و منظر رشتۀ خود بوده

 کنند.ان استفاده نمیندارند و از واژۀ یکسانی برای انس

های هر رشته در سه دسته یا به تعبیر کوهن سه پارادایم تقسیم ها و نظریهگیری این رشتهموضع

شوند. پارادایم نخست, انسان را کامالً منفعل در مقابل قدرت نهادهای اجتماعی دانسته و از مفهوم می

مختار و سوژۀ کامل در مقابل نهادهای اجتماعی کنند. پارادایم دیگر, انسان را فردی خودفرد استفاده می

دانند و مفهوم سوژه یا سوبژکتیویته واژۀ موردپسند آنان است که بر واژۀ فرد, برتری دارد. و فرهنگ می

که, پارادایم سوم بر این باورند که انسان در نوسان بین اصالت جامعه )انسان مطیع و منفعل( و درحالی

 باشد.باشد و واژۀ بازیگر از مفاهیم مورد عالقۀ این دسته میمیاصالت فرد )سوژۀ کامل( 

تر از فرد است و فرد طی فرایندی به کمک عواملی هرروی, فرد متفاوت از سوژه است و سوژه اعلمبه

ای اجتماعی است. یکی از شود. درنتیجه, سوژه شدن امری اکتسابی و برساختهبه سوژه تبدیل می

 کند, آموزش عالی است.که در ساختن سوژه نقش مهمی ایفا میعوامل یا نهادهایی 

 انسان, فرد, سوژه, قدرت, ایدئولوژی, آزادی, استقالل و آموزش عالی. :واژگان کلیدی

  

                                                                                                                                        
 الزهرا دانشگاه پژوهشى محترم معاونت مالى حمایت با که است "سوژه یریگشکل" پژوهشى طرح از برگرفته حاضر مقاله -0

 .است شده انجام
 ی دانشگاه الزهرا. علمئتیهمرتضی منادی,  - 2
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 مقدمه:

در ادبیات علوم انسانی از بین هزاران کلمه, واژه و مفهومِ موجود که معنی خاصی بر اساس هر 

, دو واژۀ فرد و سوژه )شناسا( هستند که هم شودمیبرداشت  هاآناز  اینظریهمتفکری یا 

, سوژه مثالً .شودمیو هم تعاریف متفاوتی از این دو واژه  اندشدهواقعو بررسی  موردمطالعه

در روانکاوی, سوژۀ میل و رغبت است. فروید در ناخودآگاه آن را کشف کرد. باید بین انسان "

فرویدی « نهاد»و « من»تمایز قائل شویم. این سوژه ضد  فهمقابلبیولوژیکی و جسمی با انسان 

علمی قرار  موردبررسیموضوعی که "لغوی سوژه یعنی  ازنظر( 270: 0332)شماما, " است.

و باید  قرارگرفته, یا فردی که زیر نظر اقتداری شودمی, یا فردی که مورد مشاهده واقع گیردمی

 (0991: 0390)روبرت,  "اطاعت کند.

است  موردمطالعهمنظور فرد  شودمیاز سوژه صحبت  کههنگامیدر بیشتر ادبیات علوم انسانی 

فرد یا انسان بگذاریم, در محتوای معنی  هاآننه سوژه به معنی اینکه مُراد ما است و اگر بجای 

ژه سو توانمیکه  گویندمی. تعدادی از متفکرین از سوبژکتیویته سخن آیدنمی وجود بهتغییری 

و نه سوژه را به شکلی که  اندگفتهاز سوژه سخن  مستقیماًبرداشت کرد. ولی نه  هاآنرا از 

هر سوبژکتیویته را سوژه نامید. تعدادی دیگر,  توانمی. نه همیشه کنندمیمنظور ما است معرفی 

 .برندمیاز بازیگر که کمی متفاوت از فرد معمولی است, نام 

این پژوهش از فرد, انسانی است که از سویی, افکار و رفتارش  با این وجود, منظور ما در

, یعنی اختیار کندمیاست که در آن زندگی  ایجامعهاز نهادهای اجتماعی و کلیت  متأثربیشتر 

, دخالت و کاریدستدارد و از سوی دیگر, کمتر قدرت و توان  اشزندگیکمی از سرنوشت 

, سوژه کهدرحالینهادها و جامعه را دارد.  ورسومآداب و هاارزشتغییر در قوانین, هنجارها, 

انسانی است که از توان و قدرت بیشتری نسبت به فرد برخوردار بوده و مسیر زندگی خویش 

گهگاه  تواندمی, روازاین. باشدمی( در اختیار خودش هاآندر بیشترین موارد )و نه همۀ 

بیاورد. شاید بتوان تفاوت  وجود بهها و جامعه تغییراتی بر اساس جایگاه و موقعیتش در نهاد

فردی که بیش از همه زندگی کرده "بیان کرد که,  گونهاین 1فرد و انسان را از منظر روسو

عمرش بیش از سایرین بوده بلکه, آن شخصی است که بیش از  هایسالنیست که  کسیآن

 (23: 0039)روسو,  "همه زندگی را احساس نموده است.

                                                                                                                                        
1 Rousseau Jean Jacques 
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, اهمیت این تفاوت تبدیل یکی )فرد( به دیگری )سوژه( است که نقش عواملی را درواقع

, شبکۀ دوستان و هارسانه, وپرورشآموزشهمچون نهادهای آموزشی مانند خانواده, 

 1که باعث ارتقاء فرهنگ یا به تعبیر بوردیو دهدمیاجتماعی اطراف را نشان  هایمحیط

. در این میان نهادی که شودمیمل اساسی سوژه بودگی عا عنوانبه( سرمایۀ فرهنگی 0393)

سرمایۀ فرهنگی افراد بگذارد, آموزش عالی است که  برافزایشرا  تأثیرو باید بیشترین  تواندمی

 هدف پژوهش حاضر است.

 پژوهش: هایپرسش

 آیا تفاوتی بین فرد و سوژه در ادبیات علوم انسانی وجود دارد؟

سوژه دارای چه مشخصاتی است که این برتری  مثالًبر دیگری است؟ یا برتر  ترکامل یککدام

 ؟کندمیرا اثبات 

 ؟شودمیفرایند تبدیل فرد به سوژه چگونه است؟ چگونه و به کمک چه عواملی سوژه ساخته 

 روش پژوهش:

تحلیل است. مروری به این  ای( و یا فراپژوهش حاضر یک پژوهش کیفی از نوع مروری )کتابخانه

شناسی و مکتب روانکاوی رشتۀ های فلسفه, جامعهمنظور که مرور ادبیات موجود در عرصۀ رشته

ها و ادبیات موجود پیرامون این موضوع تحلیل به این منظور که پژوهش شناسی است. فراروان

طرح ها و نتایجی را مها استنتاجاند و از دلِ آنموردبررسی و کالبدشکافی و بعضاً نقد قرارگرفته

منظور شود که بههای آماری گفته میکه به مجموعه روش"تحلیل  کنیم. البته در تعریفی از فرامی

های پژوهشی یکسانی درباره ترکیب نتایج مطالعات مستقل آزمایشی و همبستگی که دارای پرسش

خالف تحلیل بر شود. فرایک موضوع واحد باشد, انجام و به یک برآورد و نتیجه واحد منجر می

های پژوهشی استفاده عنوان دادههای آماری مطالعات منفرد بههای پژوهشی سنتی, از خالصهروش

های آماری است و هم یکسان بودن ( این تعریف هم محدود به روش00: 0097)هومن,  "کند.می

 دهد که مورد تأیید ما نیست.نتایج را مالک قرار می

)همچون مشاهده, مصاحبه, شرکت  ییهاتیعالفعبارت است از مجموعه "پژوهش کیفی 

 اولدستبه نحوی محقق را در کسب اطالعات  هرکدامپژوهشی( که  یهاتیفعالگسترده در 

( به باور گال و همکاران, 223: 0092)دالور,  ".دهندیمیاری  قیموردتحقموضوع  درباره

                                                                                                                                        
1 Pierre Bourdieu 
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به  انهیگراعتیبطچند روشی است و متضمن رویکردی تفسیری و  تاًیماهپژوهش کیفی "

 یهاتیموقعاست. این بدان معناست که پژوهشگران کیفی, اشیاء را در  موردمطالعهموضوع 

 هاآنمعناهایی که مردم به  برحسبرا  هادهیپد کوشندیمو  کنندیممطالعه  هاآنطبیعی 

کیفی اطالعات  درروش( 33: 0092)گال و همکاران,  "یا تفسیر کنند. یسازمفهوم, دهندیم

است, به شکل عمیق مورد تحلیل  و مقاالت( هاکتاب)که در اینجا اسناد علمی  شدهیآورجمع

 (0093. )منادی, رندیگیممحتوای قرار 

که در تمامی علوم انسانی حتی  شدهیآورجمع یهادادهبررسی عمیق "تحلیل محتوی، یعنی 

ارتباطات را نه در سطح بلکه  ی شبکها و متغیرهی رابطه تواندیمدر ادبیات نیز کاربرد داشته، 

استنباط,  ", هدف تحلیل محتوا درواقع( 23: 0377)باردن،  "در عمق مشاهده و بررسی بکند.

( 03)همان,  ".باشدیم هاشاخصاستنتاج و شناخت نسبی شرایط تولید موضوع به کمک 

نظر پیمود. نخست, در  دیبایمدر نظر گرفت یا مراحل مختلفی را  یستیبایمنکات مهمی را 

و  0077است، )مارشال,  شدهیآورجمعتمامی ابعاد فضایی که اطالعات در آن فضا  گرفتن

و مفاهیم کاربردی توسط بازیگران آن موقعیت  هاواژه( دوم, روشن کردن 2: 0337دولوز, 

ه یا پنهانی یک رابط یهابخش، سوم آشکار کردن اهآنکردن  یبندرتبه(، و سپس 0393)هس, 

 تیدرنهامختلف رفتارها و گفتارها، و  یهابخشروابط موجود بین بازیگران و یا ی شبکه

( و رفتارها. 0091و  0073, روشن کردن ناخودآگاه فردی یا جمعی در پی الفاظ )فروید

 به دنبال، تحلیل محتوی را هشدیآورجمع یهادادهانجام این مراحل در مورد  ی مجموعه

 خواهد داشت.

 پرسش نخست: تفاوت فرد با سوژه

آیا تفاوتی بین فرد و سوژه در ادبیات علوم انسانی وجود دارد؟ با نگاهی گذرا به ادبیات 

مختلف موضع یکسانی را در برابر دو واژۀ  هاینظریهکه متفکرین و  شویممیموجود متوجه 

 هایشاندیدگاهکه  دهیممیقرار  هاییدستهرا در  هاآن کههنگامی. ندانکردهفرد و سوژه اتخاذ 

را  2به هر دسته, پارادایم 1که با تأسی از توماس کوهن شدهتقسیممشابه است, به سه دسته 

همگانی است که برای  موردپذیرشدست آوردهای علمی ". منظور از پارادایم کنیممیاطالق 

 ".آورندمیاز کارورزان فراهم  ایجامعهرا برای  هاحلراهیک دورۀ زمانی, الگوهای مسائل و 

                                                                                                                                        
1 Thumas Kuhn 
2 Paradigme 
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پارایم مشتمل است بر مفروضات کلی نظری و قوانین و ", دیگرعبارتبه (73: 0090)کوهن, 

( 039: 0073لمرز, )چا ".گیرندبرمیرا  هاآنکه اعضای جامعۀ علمی خاصی  هاآنفنون کاربرد 

پارادایم فعالیت دانشمندان عادی را, که سرگرم گشودن و حل معماها هستند, "در واقع, 

, پارادیم یک مجموعۀ فکری برای فهم روازاین( 033)همان:  ".کندمیهماهنگ و هدایت 

 دنیای پیرامون ما است.

 سوژۀ خودمختار الف:

, فرد یا سوژه را دارای کندمیمعرفی و پشتیبانی  ذهنی را شناسیجامعهدر نخستین پارادایم که 

قدرت و نیروی مهمی دانسته و بر این باور است که افراد, فرهنگ, نهادها و جامعه را به شکل 

است که انسان را موجودی  1. آغازگر برداشت سوژۀ خودمختار, رنه دکارتسازندمیتوافقی 

. جملۀ معروف کندمیمیماتش را هدایت عقالنی دانسته که به کمک عقل خود رفتارها و تص

ناشی از همین برداشت است. به عبارتی, این جمله نقطۀ « پس من هستم کنممیمن فکر »وی: 

یا آغاز سوژه  مداریانسان, و تفکر کندمی ریزیپایهعطف تاریخ بشر است و روشنگری را 

 گویدمیافالطون "است.  سازی است. البته افالطون پیش از دکارت از عقل انسانی سخن گفته

و  شودمی)تا آنجا که میسّر است( فقط با نیروی عاقله نزدیک  چیزهمهشخص متفکّر به 

و هر نوع عاطفه و  اشالمسه حسو  هاگوشو  هاچشمهر چیزی را که از راه  المقدورحتی

. به عقیدۀ افالطون وجود حقیقی فقط در تفکر است یا شماردمیمردود  رسدمیجز آن به او 

( بنابراین, عقل جایگاه 002: 0077)اوی زرمان,  ".گرددمیبخشی از آن بر ذهن فاش  کمدست

 .کندمیمهمی را در وجود انسان اشغال 

که پدیدارشناسی را بنیاد کرده و بر این باور است که  باشدمی 2سپس آراء ادموند هوسرل

و  هاادراک, هااحساساز:  اندعبارتکه  هاستپدیدهروع دانش, تجربه درونی فرد از نقطۀ ش"

)گال و  ".شودمیتصورهایی که به هنگام متمرکز کردن توجه بر یک شیء در آگاهی آشکار 

چگونه "مندند که  موردعالقهبه پژوهش در این  نگاران پدیدار( البته 0319: 0093همکاران, 

, روشی نگاری پدیدار, نه اینکه ماهیت عینی واقعیت چیست. شودمی گرجلوهواقعیت بر افراد 

, جهان اطراف خود را درک هاآنمتفاوتی است که افراد طبق  هایشیوهتخصصی برای توصیف 

 هایفعالیتبه ساختارها و  منحصراً پدیدارشناسی"( به زبان دیگر, 0322)همان,  ".کنندمی

                                                                                                                                        
1 René Descartes 
2 Edmund Husserl 
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ضمنی آن این است که دنیایی که ما در آن  غالباًاصلی و  فرضپیش, و پردازدمیآگاهی بشر 

ما خلق شده است. یعنی دنیای خارج فقط از طریق  هایکله, در آگاهی ما یا در کنیممیزندگی 

را  شناسیجامعه 1ماکس وبر( همچنین, 021: 0079)کرایب,  ".کندمیآگاهی ما معنا پیدا 

. وی معتقد است که فرد دارای داندمیا کنشِ انسان در جامعه ی دارمعنیمطالعه پیرامون رفتار 

و  دهدمینشان  العملعکساستراتژی بوده و بر اساس نفع و ضرر و با آگاهی نسبت به جامعه 

. بدین ترتیب, موضوع اصلی این دیدگاه کنش افراد باشدنمیجامعه  تأثیرچرا تحت  چونبی

افراد است و در این میان, معنی و مفهومِ افراد  هایکنشحاصل جمع  درواقعاست و جامعه 

از دیدگاه وبر, "( به عبارتی, 0032حائز اهمیت بوده و محور اصلی تفکر وبر است. )منادی, 

خود او, که برای دیگران امری داده شده نیست,  ازنظرمعنای اعمالِ هر کنشگر اجتماعی 

 (30: 0090)بودُن, "علتِ آن اعمال است.اهمیتِ بنیادی دارد زیرا همین معناست که نمایانگر 

بوده و به آن پرداخته,  مندعالقهنظریۀ کنش متقابل نمادین هم به بحث پیرامون کنش انسانی 

, درنتیجهو  رؤیتقابل( که 1: 0330)مید,  "است. هاییسمبلدارای " تعبیرمیدکنش به 

ژست که بخشی از کنش فردی است, در درون فرایند ", افزایدمی. وی شوندمی بررسیقابل

 دارمعنی. لذا ژست کالمی یک سمبل انگیزدبرمیاجتماعی یک هماهنگی و تطابق با دیگری را 

که انسان در برابر معانی ارائه شده توسط " افزایدمینیز  شاگردمید( بلومر 13)همان,  ".شودمی

دست به ساخت کنش  هاآن سویبهبلکه در برابر و , گیردنمیتحت تعّین قرار  تنهانهجامعه, 

 (21: 0099)بلومر,  ".زندمی

را  3( بر اساس و ترکیب اندیشۀ هوسرل و وبر پدیدارشناسی اجتماعی0397) 2آلفرد شوتس

انسان ذهن دارد و جهان خود را معنی "که  کنندمیاستدالل  گونهاین گرایانذهنبنیان نهاد. 

: 0033)پرستش,  "که واقعیت اجتماعی برساختۀ کنشگران انسانی است.. به این معنی کندمی

معرفت نیز بر  شناسیجامعهدیکته شده و یا تحمیل بشود.  هاآن( و نه اینکه از بیرون به 22

را به  اشموردمطالعهکه افراد  آیدمیدارد که به نظر نامناسب  تأکیدکالینز "همین باور است. 

نکته این »و مستقل توصیف کند.  غیرشخصیچون صاحبان معرفتی  سنتی شناختیجامعهشیوۀ 

از حامل آن, منتزع کرد. دانشمند, فرهنگ او و مهارتش جزء  تواننمیاست که واحد معرفت را 

                                                                                                                                        
1 Max Weber 
2 Alfred Schutz 
3 Phénoménologie Social 
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( این گزاره اهمیت 009: 0091)مولکی,  ".«شودمیآن چیزی است که شناخته  ناپذیرجدایی

شهره « اصالت فرد», به شناسیجامعهدر حوزۀ  یمپارادا. اصحاب این دهدمیفرد را نشان 

 هستند.

 ب: مرگ سوژه

عینی مشهور بوده و اصل را به نهادهای اجتماعی داده و  شناسیجامعهدومین پارادایم که به 

, سوژه محلی از اعراب نداشته و در مقابل نهادهای اجتماعی, داندمیرا اجل بر افراد  هاآن

واقع  موردمطالعه کههنگامیوجود ندارد, همه, افراد هستند و  ایسوژه, درواقع. باشدمیمنفعل 

باشد. به  تأثیرگذارو  گیرندهتصمیمهستند و نه بازیگری که  موردمطالعه, سوژۀ شوندمی

 کردن جداجدا از خودمان و « شیء»یک ی منزلهودن به معنای دیدن جهان بهعینی ب"عبارتی, 

( به زبان دیگر, رفتارها و 09: 0073)شارون,  "مکن است.آن از ادراک ذهنی ما تا حد م

سنت دیرپای عین گرایی واقعیت ", روازایناز نهادهای بیرونی است.  متأثرفرد  هایکنش

در نیرویی نهفته  هایشنشانهامری عینی دانسته که استقالل وجودی دارد و  کامالًاجتماعی را 

را به تبعیت از هنجارهای  هاآنو  گرددمییل گران اجتماعی تحم برکنشاست که از بیرون 

 1امیل دورکیم شناسیجامعهرشتۀ  گذاربنیان( 20: 0033)پرستش,  ".کندمیخاص هدایت 

با  را تأسیس کرده و 2و تئوریزه کرد و دیدگاه کارکردگرایی ریزیپایهاست که این رشته را 

این واقعیت را مطرح کرد ". دورکیم , پارادیم پوزیتویستی تئوریزه و تثبیت شدهایشپژوهش

و چگونه  دهندمیاخالقی متفاوتی را شکل  هایویژگیکه چگونه نهادهای اجتماعی گوناگون 

بنابراین, فرد و نه سوژه در این  (39: 0093)گرنفل,  ".گذارندمیبر فکر و رفتار افراد تأثیر 

نیز در همین  3ست. ساختارگراییمنفعل و تسلیم در مقابل نهادهای اجتماعی ا کامالًتعاریف 

مرگ سوژه با ساختارگرایی پیوندی تنگاتنگ "راستا و دسته قرار دارد. کرایب معتقد است 

متنوعی از  یمجموعهنمادی است برای ", ساختارگرایی, درواقع( 073: 0079)کرایب,  "دارد.

فرهنگی  هاییتحلیل, تر طورکلیبه, ادبیات, و شناسیزبانروانکاوی,  هایزمینهتحقیقات در 

 دقیقاًساختارگرایی  شناختیروش. الگوهای کلی و گیرندمیانجام  شناسینشانهکه به کمکِ 

که دارای نیروی نوعی  شدمیپیامی فلسفی را نیز همراه دارند. این پیام بدین گونه تأویل 

                                                                                                                                        
1 Emile Durkheim 
2 Fonctionnaliste 
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سم و تمام پدیدارشناسی, اگزیستانسیالی ی« هاسوژه»است. « سوژه»مفهومی علیه  کشینسل

 (00: 0091)میلر,".هاگراییانسان

است که ضمیر  استوارشدهیک ساختارگرا بر این اندیشه  عنوانبهمکتب روانکاوی فروید 

. این برداشت باشدمیاز امیال و غرایزش  متأثرناخودآگاه حاکم انسان است و خودِ ناخودآگاه 

. یعنی, انسان داندمیاسیر در مقابل غرایزش  نوعیبهکه غریزه محور است, فرد را منفعل و 

باشد, وجود ندارد. به  اختیارصاحببه این معنی که  ایسوژهحاکم خودش نیست. لذا, 

روانکاوی ما را با عمق وابستگی احساسی به محیط پیرامونمان یعنی نیرویی "کرایب,  تعبیریان

انجام آن باز دارد, عملی که ممکن است ما را به انجام عملی مجبور کرده و یا از  تواندمیکه 

: 0073)استونز,  ".سازدمیارتباط چندانی با آگاهی که نسبت به خود داریم نداشته باشد, آشنا 

که مانع سوژه شدنش است. به باور استور در  کندمی( یعنی, اسیر بودن انسان را مطرح 030

با جانوران به  خویشاوندشنشان دادن آدمی را با  نفساعتمادبهداروین "مورد اندیشۀ فروید, 

ارباب خانۀ ذهن خویش  پنداردمی ازآنچه. فروید با اظهار اینکه آدمی خیلی کمتر درآوردلرزه 

 زیربنابر ساختارها و با  تأکید( مارکس نیز با 031: 0072)استور,  "از هم پاشاند. را آناست, 

از  متأثرن )اعم از فرد یا سوژه( را یکجا دانستن اقتصاد, جبر ساختار اقتصادی را مطرح و انسا

را متفاوت از فرد ندانسته, دوم, هر دو را  ایسوژهاین ساختارها دانسته, لذا نخست, بحث 

 مشهور است.« اصالت جامعه». این پارادایم, به داندمیمحصول و مقهور ساختار 

 ج: بازیگر یا عاملیت

انتقادی )اصحاب مکتب فرانکفورت( با نقد پارادیم دوم, و عدم پذیرش  پردازاننظریه

. به عقیدۀ این کنندمیپارادایم نخست, مسیر را برای پارادیم سوم باز و هموار  صددرصدی

 هایهویتپوزیتویسم توجه چندانی به عامالن انسانی نداشته و آنان را تا سطح ", پردازاننظریه

. به همین کنندمیتعیین « نیروهای طبیعی»که رفتار, اعمال و افکار آنان را  دهدمیمنفعلی تنزل 

عامالن انسانی )که  ی کنندهاد راسخ به نقش مهم و تعیینبا اعتق هافرانکفورتیخاطر 

 وجههیچبه( رودمیاز مارکسیسم ارتدکس نیز به شمار  هافرانکفورتیوجه تمایز  حالدرعین

بی  توانمیرا قبول ندارند که قواعد عام علم فیزیکی و طبیعی را این ادعای پوزیتویسم 

: 0091)نوذری,  "در خصوص کنش انسانی و ساختار اجتماعی نیز اعِمال نمود. وکاستکم
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 گذاربنیان 1میشل کروزیه .کندمی( این دیدگاه بازیگر بودن انسان را مطرح 037و  033

گر در خارج از نهاد و تشکیالت وجود ندارد که بازی"تشکیالت معتقد است که  شناسیجامعه

اش  درکنش تواندمیو هم عقالنیتی که  کندمیهم آزادی که متعلق به خودش است را تعریف 

استفاده بکند. ولی نهاد فقط برای بازیگری وجود دارد که در ارتباط با آن است, به آن حیات 

دو منطق  جواریهمدهد. بنابراین, در این آن را تغییر ب تواندمی, تنها کسی است که بخشدمی

( در این 00: 0332)کروزیه,  ".شودمیوجود دارد که قوانین, مقررات کنشِ شکل یافته, آفریده 

 .باشدمیتعریف بازیگر فردی آگاه و فعال, که به سوژه نزدیک است, 

دو  وتفریطافراط( با تأسی از مکتب فرانکفورت با 2پی یر بوردیو )و سپس آنتونی گیدنز

)مرگ سوژه( و ذهنیت گرایی )سوژۀ خودمختار(  گراییعینیتپارادایم, یعنی باقی نماندن در 

نهادهای اجتماعی و جامعه  هایخواستهکه فرد نه محصور در  کندمیبحث عاملیت را مطرح 

نقش . بلکه, بر اساس جایگاه و موقعیتش باشدمی خودمختار کامالًو نه فردی  ماندهباقی

و باور دارد, قرار دارد.  اندیشدمیعاملیت را در نوسان بین نهادهای اجتماعی و آنچه که خود 

وی معتقد است که نهادهای اجتماعی قبل از فرد وجود داشته و وجود خواهند داشت, ولی 

, درواقع. پردازدمیفرد بر اساس موقعیتش و شکلی که ذهنش ساخته شده است, به ایفای نقش 

از ". کندمی تأکیدذهنی  هایپدیدهو بر رابطۀ دیالکتیکی میان ساختارهای عینی و بوردی

و  دهندمیذهنی را تشکیل  هایصورتکه مبنای  گیرندمی, ساختارهای عینی قرار سوییک

, اما از سوی دیگر, کنندمیتعیین  شوندمیمتقابل وارد  هایبرکنشساختاری را که  هایالزام

روزانۀ فردی و جمعی را که در جهت تغییر و یا حفظ این  هایتالشباشد اگر کسی خواسته 

)ریتزر,  "ذهنی را در نظر گیرد. هایصورتبررسی کند, باید این  کنندمیساختارها عمل 

تعریف  3, وی نهادهای اجتماعی موجود را تحت عنوان میدان یا فضاجهتبدین( 703: 0073

 کندمیتعریف  4را به عادت واره باشدمیرفتارش ی کنندهتنظام عاملیت فرد که هدای و کندمی

 هامیداناطراف خود بوده و هم در تعامل با آن  هایمیدانکه این عادت واره هم محصول 

یا یک  افتهیساختیک فضای اجتماعی "منظور از میدان, تغییر بیابد.  تواندمیخواهد بود و هم 

میدان از نیروهاست, که درون آن با افراد دارای استیال و افراد زیر استیال, با روابط پیوسته و 
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, سروکار داریم. این میدان, افتدیمکه درون این میدان اتفاق  ییهاینابرابرپایدار و با 

( 27: 0097 )بوردیو, "یک میدان مبارزه برای تغییر یا حفظ میدان مبارزه نیز هست. حالنیدرع

متفاوتی نظیر, میدان فرهنگی, هنری, ادبی, مذهبی, اقتصادی, سیاسی, علمی,  یهادانیم, ضمناً

همانند بازاری  توانیمهر میدان را ", رونیازاوجود دارد.  یاجامعهورزشی و غیره در هر 

( هر میدان 70 :0033)بون ویتز,  ".کنندیمقلمداد کرد که در آن عامالن همانند بازیکنان رفتار 

مشابه محتوای  آن, عادت واره ی  به دنبالفرهنگ و منطق متفاوتی از دیگری خواهد داشت و 

زیست  (702: 0073)ریتزر,  آن میدان, تولید خواهد شد. شاید بتوان میدان را به تعبیر هابرماس

 جهان فردی تلقی کرد.

ه دلیل اهل فکر بودن و قدرت تفکر در این پارادایم, فرد یا انسان )همه نه به یک اندازه( ب

 کهوقتی". به تعبیر برایان فی, شودمینهادها بودن, به سوژه تبدیل  تأثیرداشتن و کمتر تحت 

متفاعل ]فرد[ هستید, اعمال شما  کهوقتی, خیزدبرمیدرون فاعل ]سوژه[ هستید اعمال شما از 

پارادایم سوم در ( این اندیشه یا 03: 0090)فی,  "پاسخی به چیزی بیرون از خودتان هستند.

( 0390) 1. در حوزۀ روانشناسی ژان پیاژهباشدمیمطرح  شناسیجامعه حوزۀ علوم اجتماعی و

که انسان در بدو تولد فاقد  کندمیبر مراحل رشد کودک این اندیشه را مطرح  تأکیدبا 

اجتماعی مختلف نظیر  مشخص است, ولی به کمک آموزش توسط نهادهای هایویژگی

 هایویژگیو واجد استعدادها و  کندمیو همساالن و غیره رشد  وپرورشآموزشخانواده, 

. برای مثال در ارتباط با رشد آیدمی وجود بهنیز  ایسوژه. و در دلِ آن شودمیشخصیتی 

ن باور اخالقی و تحوالت آن کارکردگرایی دورکیم )پارادیم دوم( بر ای هایقضاوتاخالق و 

 ایگونهبه( باید افراد را 0097)منادی,  پذیریجامعهاست که در امر و فرایند اجتماعی شدن و 

پرورش داد که به نهادهای اجتماعی و جامعه به دیدۀ احترام بنگرند و خود را در قبال مقررات 

اطاعت  سویبهپیاژه معتقد است که این امر فرد را  کهدرحالیو قوانین جامعه مسئول بدانند, 

و مانع رشد و استقالل فکری و قدرت  دهدمیمحض از دیگران و عدم استقالل سوق 

 فرد و سوژه را ژاک هایتفاوت. این شودمیمانع سوژه شدنشان  نهایتاًو  گیریتصمیم

 .دهدمیبه شکل دیگری توضیح  ،2اردوآنو
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ی )خانه، مدرسه، محیط کار و غیره( که در آن قرار هادانسان را با هر ن ی رابطهفتار و روی 

وقتی انسان در مقابل قوانین،  (07و  03: 0331)اردوآنو . کندمیدارد به سه حالت معرفی 

، امکان گیردمیی قرار هادآشکار و پنهان نوشتاری و گفتاری یک ن هایآدابهنجارها و 

مجری فردی است که هیچ  را دارد. 1قخال ومختلف مجری، بازیگر،  انتخاب یکی از سه حالتِ

 کاریدست درروشمسئولیتی نه در قبال محتوای و نه در روش دارد. بازیگر, فردی است که 

 کرده ولی خالق )همان سوژه( کسی است که هم مسئول محتوای و هم روش است.

 پرسش دوم: اهمیت فرد یا سوژه

ی بر دیگری است؟ هیچ متفکری چه مشخصاتی فرد یا سوژه دارد که نشان از اعلمیت یک

که مُراد ما است, بحث نکرده  گونهآنبه شکلی که ما از سوژه سخن خواهیم گفت و  مستقیماً

خاص از آن  ایمشخصهاز سوژه و  شاناندیشهاز  هاییبخشاست, بلکه, به شکل موضعی در 

وز به یک در جهان امر تواننمیاز سوژه  ایمشخصه. ضمن مهم بودن هر اندگفتهسخن 

 مشخصه جهت تمایز با فرد اکتفا کرد و قناعت کرد.

آثارش )نهاد تخیلی جامعه( تفاوت فرد و  ترینجامعاز  دریکی 2کورنلیوس کاستوریادیس

, یعنی کندمی, ولی سوژه را با یک مشخصۀ قابل تعمق معرفی کندنمیسوژه را مطرح 

استقالل, سلطۀ خودآگاهی بر ", فرد استقالل داشته باشد, سوژه است. زیرا کههنگامی

و  کندمیچه  داندمی( یعنی, سوژۀ خودآگاه 003: 0372)کاستوریادیس,  "ناخودآگاه است.

به نتیجه رسیدن  داندمییک سوژۀ مستقل کسی است که " افزایدمیدربند نیست. وی در ادامه 

به کردار خود واقف و آگاه است که پیشاپیش  چنانآن( یعنی, 010)همان,  "را بنیاد کند.

خواهد رسید. این امر نشان از آگاهی وی و تسلطش بر ذهن و افکار و  اینتیجهبه چه  داندمی

. رساندمیو به نهادی  ایایدهبر اعمالش است. زیرا, استقالل عدم وابستگی فرد را به کسی, به 

. کاستوریادیس در جای دیگری کندمیو عمل  گیردمی, تصمیم کندمیچنین فردی مستقل فکر 

وجود داشته باشد چنانچه  تواندنمیفردی « استقالل»باید بیان کرد که "که,  کندمیاضافه 

« خلق معنی»دست به  تواندنمیاستقالل جمعی وجود نداشته باشد, و همچنین هیچ فردی 

)کاستوریادیس,  "اشد.برای زندگی خود بزند چنانچه به چارچوب خلق جمعی وارد نشده ب

                                                                                                                                        
1 Agent, Acteur, Auteur. 
2 Castoriadis Cornelius 
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 هایویژگییکی از  تواندمی, استقالل در شرایط وجود استقالل جمعی روازاین( 30: 0333

 سوژه باشد.

برای اینکه فرد استقالل داشته باشد, باید به تعبیر ویلیام گالسر آزادی انتخاب داشته باشد. وی 

هیم ما چیزی را از دست هر وقت آزادی را از دست بد"در اهمیت آزادی معتقد است که 

خصوصیت اساسی انسانی تلقی گردد,  تواندمیکه به خوبی  کاهیممییا از آن چیزی  دهیممی

هر چه آزادتر و ", افزایدمی( وی در ادامه 32: 0030)گالسر, "یعنی توانایی خالقیت سازنده.

جلوگیری نکند, بیشتر قادر به ارضای نیازهایمان به طریقی باشیم که از ارضای نیازهای دیگران 

منافع  فقطنهقادر به استفاده از خالقیت خود خواهیم بود که در جهت منافع همگان باشد و 

 بهانسان آزاد تولد یافته و در همه جه "( ژان ژاک روسو معتقد است 32)همان,  "خودمان.

, فزایدامی( وی در جای دیگر در اهمیت آزادی 2: 0022)روسو,  "کشیده شده است. زنجیر

 هرگونهو باید هدف  کندمیاگر عواملی را که به بهترین وجهی سعادت همگان را تأمین "

که به دو موضوع اساسی  شویممیقرار دهیم, متوجه  موردبررسیباشد,  گزاری قانونسیستم 

 (30)همان,  ": آزادی و برابرای.شودمیمحدود 

, بهترین و شکبی" 1دارد. به تعبیر مارکوزه هاانسانآزادی نقش مهمی در زندگی همۀ ما 

 ".هاستخشنودیبشر, آزادی است که دسترسی بدان واالترین  هاینیازمندی ترینگرامی

در تمام تشکیالت و نهادهای غیر اقتدارگرا "( کروزیه نیز معتقد است که 09: 0099)مارکوزه, 

د به شکلی گسترده استفاده آزادی خو هایمحدوده]یعنی آزادی[ بازیگران از مرزها و 

از  توانندنمی( ولی اگر آزادی وجود نداشته باشد, بازیگران 10: 0332)کروزیه,  ".کنندمی

 خود بهره ببرند. هایتوانمندیتمامی 

 یسدهمدرنیته با اصالحات مذهبی پروتستانی ". شودمیبحث آزادی از زمان مدرنیته آغاز 

انسان در سرشت خود مُقدر »اش عبارت از این است که: « جوهره»که  شودمیشانزدهم آغاز 

( البته این بحث را بیشتر مکتب اگزیستانسیالیست 90: 0090)کالینیکوس,  "است که آزاد باشد.

. و سپس در کتاب هستی و دهدمی( مطرح کرده و توسعه 0019در کتابی به همین نام ) 2سارتر

. در این آزادی است که فرد از شودمیشکافی ( به زبان فلسفی معرفی و کالبد0393نیستی )

, سوژۀ سارتر هم روشن و واضح است و هم آزاد است. به باور روازاین. شودمیسوژه متمایز 

                                                                                                                                        
1 Marcuse Herbert 
2 Sartre Jean-Paul 
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سارتر هستی مقدم بر ماهیت است. به این معنی که قبل از هستی, نیستی وجود ندارد. بنابراین 

آمد, نیستی در دل هستی قرار  وجود هبهستی  کههنگامی. شودنمیدر نیستی مشخصاتی دیده 

آمد, حال در دل  وجود بهدارد. زیرا هر هستی روزی نیست خواهد شد. زمانی که نیستی 

امروز در  توانیممینیستی, هستی نیز وجود دارد. یعنی مشخصاتی از هستی وجود داشته که ما 

از شخصیت یا  تواننمینیستی از آن یاد کنیم. برای مثال قبل از تولد انسان, هیچ سخنی 

نیستی است. چیزی که نیست هست, مشخصاتی ندارد. ولی زمانی  چراکهاو کرد,  هایویژگی

, و روزی این هستی نیستی خواهد شد. شودمیواجد مشخصاتی  کمکمکه انسانی متولد شد, 

تی پس در وجود این انسان نیستی است. زمانی که انسان نیست شد, حال در دل این نیستی هس

هست بوده و مشخصاتی داشته است, سخن  قبالًاز انسانی که  توانیممیوجود دارد. یعنی ما 

( به گفتۀ مک گین در معرفی این مکتب معتقد است که, 20الی  07: 0393بگوییم. )سارتر, 

. ما بیش از هر گیردمیریشه  جاهمیناز « وجود بر ماهیت تقدم دارد»شعار اگزیستانسیالیستیِ "

. کنیممیاست که ماهیتی پیدا  هایمانانتخاب ی ختیاری ناب هستیم, و فقط درنتیجها چیز

 (19: 0090, گین)مک  "شخصیت یا سرشت, انتخابی است.

انسانی است که چون انسان به تعبیر  هایویژگینکتۀ ظریف درون این بحث اکتسابی بودن 

. در این حالت است یابدمیاو معنی  هایانتخابسارتر آزاد در انتخاب است, هستی او پس از 

. به عبارتی, شودمیو به سوژه بودگی نزدیک  گیردمیکه انسان از انفعال یا فرد بودگی فاصله 

در شرایط آزادی, انتخاب کند. الزم به ذکر  تواندمیمنظور سارتر از سوژه فردی آگاه است که 

 "است. دستیابیقابلاز نظم عقالنی برخوردار  ایجامعهآزادی فرد تنها در بافت "است که 

تا  کندمی, جامعۀ آزاد امکان آزادی بیشتری را برای افرادش فراهم روازاین( 12: 0091)میلر, 

 بتوانند مسیر سوژه شدن را طی کنند.

)سارتر,  "فرد باید موضوعی را ادراک کند تا به اراده یعنی به عمل ختم بشود."اما قبل از انتخاب, 

شود. در همین رابطه گارفینکل معتقد است که ( بنابراین, بحث درک و فهمِ فرد مطرح می07: 0019

ی شروع هر چیزی است که در قلمرو اجتماعی ممکن و شدنی است. هیچ ادراک و فهمیدن نقطه"

ی که ( نکتۀ دیگر273: 0073)استونز,  "گیرد.عملی در جامعه بدون این فهم و درک صورت نمی

نیست  انسان چیزی"شود, مسئولیتِ انسان است. یعنی, در ارتباط با آزادی در انتخاب عنوان می

( لذا انسان مسئول اعمال و رفتار و کردار 03: 0019)سارتر,  "جز آنکه خودش ایجاد کرده است.به

معتقد گیرد و و حاصل زندگی خودش است. گالسر نیز همین عقیده را در تئوری انتخاب پی می
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توانید انتخاب بهتری نیز داشته باشید و وقتی کنید انتخاب شماست و شما میآنچه می"است, 

عالوه, به باور ( به003: 0030)گالسر,  "انتخاب از آن شما شد, مسئول این انتخاب هم هستید.

ا خواهد ها رباشد بلکه, مسئولیت سایر انسانتنها مسئول وجود منفرد خویش مینه"سارتر انسان 

قرار در برابر شخص خود  به این"گوید, ( درنتیجه, به باور سارتر که می23: 0019)سارتر,  "داشت.

سازم همان نقش انتخابی من ترتیب از انسان میاینو سایرین مسئول خواهم بود و تصویری که به

. هورکهایمر نیز کند( مسئولیتِ انسان را در این سپهر آزادی عنوان می22)همان,  "خواهد بود.

ی جهان سهیم است. استیال بر طبیعت اش, در سرنوشت بقیهانسان در فرایند رهایی"معتقد است که 

تنها باید در به انقیاد درآوردن طبیعت بیرونی, چه انسان و مُستلزم استیال بر انسان است. هر سوژه نه

 "بیعت درونش را نیز به انقیاد درآورد.چه غیر انسان, مشارکت کند, بلکه برای انجام این کار باید ط

انسان فقط حقوقی ندارد بلکه, وظایفی هم دارد. او فقط "( مید نیز معتقد است که 10: 0091)میلر,

العمل نسبت به گروه دارد یک شهروند یا عضو یک گروه نیست, او همچنین انسانی است که عکس

( با عمل انتخاب, 037: 0330)مید,  "رد.گیالعمل, من, در تجربۀ شخصی شکل میو در این عکس

وجود داشتن در جهان عبارت از تسلط برجهان است "دهد. انسان به هستی و وجود خود معنی می

وپابسته باشیم. باید در این جهان برای وجود خود, خود را در نه اینکه در این جهان اسیر و دست

تواند در من نفوذ گیرم اما جهان نمیخود میآن نفوذ بدهیم من این جهان را تا انتها تحت تسلط 

 دهد.( این تعبیر دقیقاً و کامالً ویژگی سوژه را نشان می012)همان, "نماید.

برای اینکه فرد در این موقعیت آزادی به کمک استقاللش, انتخاب درستی در فضای آزادی 

در حوزۀ شناختی است, که تفکر،  هم باشد, باید اهل تفکر باشد. بخشنتیجهداشته باشد, که 

است و خواستار حل  ای مواجهگردد که انسان با مسئلهی مطرح میهنگامعملی ذهنی است و 

گردد که این تالش ذهنی را، ز میآغا حل مسئله آن است. در این هنگام در ذهن، تالشی برای

( معتقد است که تفاوت انسان با حیوان در وجود تفکر است. 0033هایدگر )نامند. تفکر می

, رواین, ارتباط با موضوع تفکربرانگیز است. از هاانسانولی مهم تر از خود تفکر, تفاوت بین 

برای آنکه قادر به ", درواقعتفکر مشخصۀ دیگر سوژه است. البته تفکر نیز امری اکتسابی است. 

که تمامی کردار  آموزدمیتفکر باشیم, باید آن را بیاموزیم. اما آموختن چیست؟ انسان هنگامی 

ا هنگامی , هماهنگ کند. مشودمیو رفتار خود را با آنچه همواره از امور بنیادین به او وانهاده 

 ضمناً( 00: 0033)هایدگر,  "که به آنچه برای تفکر وجود دارد, توجه کنیم. آموزیممیتفکر را 

( 0372قبل از اینکه به مرحلۀ تفکر برسیم, نیاز به همان استقالل به تعبیر کاستوریادیس )
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فکر  مستقالًکه خود  یابیممی, دست شودمیما هنگامی به آنچه تفکر نامیده "هستیم. زیرا, 

 "تفکر باشیم. ینحوهیادگیری  یآمادهکنیم. برای آنکه چنین تالشی به موفقیت برسد, ما باید 

مالک نیست, بلکه, موضوع تفکر  تنهاییبه( در این میان فقط عمل تفکر 03: 0033)هایدگر, 

گیز باید به آن فکر کرد, امر اندیشه بران نفسهفیآنچه را که "نیز مطرح است. به عبارتی, 

( در این 00)همان,  ".کندمی. هر امر اندیشه برانگیز, موضوعی برای تفکر به ما اعطا نامیممی

 و تبدیل به محصول جدیدی خواهیم شد که واجد آگاهی است. شدهدگرگونحالت ما 

زیادی دارد. وی در تعریف واقعیت در  تأکیدبر امر آگاهی در ارتباط با انسان  1جورج لوکاچ

واقعیت همانا عبارت است از ساختن خویشتن خویش, "انسان معتقد است که  ارتباط با

. شودمی( که این امر منجر به آگاه شدن فرد 002: 0077)لوکاچ,  "آفرینش و بازآفرینی خود.

آگاهی طبقاتی "از فردیت یا ویژگی سوژه معتقد به آگاهی طبقاتی است.  رفتبرونلوکاچ برای 

نی مناسبی که با وضعیت شاخص معینی در فرایند تولید تناسب عبارت است از واکنش عقال

یکایک افراد  هایاحساسو  هااندیشهدارد. بنابراین, آگاهی طبقاتی حاصل جمع یا میانگین 

, اعمال تاریخی مهم طبقه در مقام کلیت, در همهباایناجتماعی نیست. و  یطبقه یسازنده

افراد, و شناخت این اعمال  تکتک یاندیشهو نه با  شودمیتحلیل نهایی با این آگاهی تعیین 

که,  افزایدمی( وی در ادامه 030)همان,  "نیست مگر بر اساس این آگاهی. پذیرامکاننیز 

 "یا شناخت علمی نیست. –حتی افراد بسیار فرزانه  -افراد یاندیشهمنظور از آگاهی طبقاتی, "

آگاهی طبقاتی پرولتاریا, نه " گویدمیباط با پرولتاریا ( وی در جای دیگر در ارت032)همان, 

( کل پرولتاریا, بلکه شناخت معنای وضعیت ایتودهآگاهی روانی افراد پرولتر یا آگاهی روانی )

طبقاتی است. و در پایان وی  هایسوژه( که نوعی 033)همان,  "]و نقشِ[ تاریخی طبقه است.

که  کندمیمطرح  گونهاینط با آگاهی طبقاتی پرولتاریا خالصه در ارتبا طوربهرا  اشاندیشه

بی  یجامعهمگر با نفی و انحالل خود و برقراری  رساندنمیپرولتاریا خویشتن را به کمال "

بی  یجامعهطبقاتی خویش. مبارزه برای استقرار  یمبارزهطبقه از رهگذرِ به فرجام رساندنِ 

مبارزه بر ضدِ دشمنِ  صرفاًگذرایی از آن است,  یحلهمرطبقه, که دیکتاتوری پرولتاریا فقط 

پرولتاریا بر ضد خویش است: بر  یمبارزه حالدرعیننیست, بلکه  –یعنی بورژوازی  -بیرونی

طبقاتی وی. پرولتاریا فقط هنگامی  آگاهی بر داریسرمایهنظامِ  سازتباهویرانگر و  تأثیراتضد 

                                                                                                                                        
1 Lukacs Georg 
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 "ویرانگر در وجود خود غلبه کند. تأثیراتبر این که  آوردمیپیروزی حقیقی را به چنگ 

 (237)همان, 

که  کندمیبیان  گونهاینبوردیو نیز با تأسی از اندیشۀ مارکس بحث آگاهی طبقۀ کارگران را 

به یک انقالب  خود استثمار, آگاهی طبقاتیِ کارگر از پذیریاجتناب طوربهدر طول زمان و "

طبقۀ ». این امر منوط به گذارِ طبقۀ کارگر از شودمیپرولتاریایی و سرنگونی بورژوازی منجر 

«, برای خود یطبقه»گروهی از افراد که موقعیت مشابهی در مناسبات تولید دارند, به «, در خود

مانند  ایطبقه, ( به عبارتی27: 0033)بون ویتز, "است. منافعشانافراد بسیج شده و آگاه از 

در خود هستند, ولی زمانی که به شرایط و  ایطبقهکارگران که در یک موقعیت مشابه هستند, 

. شوندمیبرای خود  ایطبقهطبقۀ خود واقف شدند, یعنی آگاه شدند,  هایتوانمندیامکانات و 

. در سطح خُرد بندیامیتبدیل و ارتقاء  بودگیدر این حالت از اُبژه بودن یا فرد بودن به سوژه 

من ممکن است خودم باشم, اما این بدان معنا "و در ارتباط با فرد برایان فی معتقد است که 

به معنای داشتن آن تجربه  صرفاً. شناخت یک تجربه شناسممینیست که پس من خودم را 

نیست, بلکه به این معناست که بتوانی بگویی آن تجربه چیست. شناخت در دل خود تجربه 

( آگاه شدن خردمندی را 21: 0090)فی,  "نیست, بلکه در فهم درست معنای آن تجربه است.

بولینگ "خود استفادۀ بهینه بکند. در همین راستا,  هایآزادیاز  تواندمیبه همراه داشته و فرد 

و نه زور  خورندمی: مردمان خردمند و شجاع بر سر آزادی هاشان نه فریب گویدمی بروک

باید به ملت ", گویدمی( روسو نیز در اهمیت نقش آگاهی 29: 0090)کالینیکوس,  ".شنوندمی

, بشناسد ]یعنی آگاه شود[. در آن موقع است که فکر و ذهن خواهدمیآموخت که آنچه را 

. آنگاه تمام اجزاء جامعه گرددمیمتحد  باارادهو در هیئت اجتماعی, عقل  شودمیعموم روشن 

( 17: 0022)روسو,  ".آوردمی دست بهو جامعه نیروی بیشتری  کنندمی کمک هم به خوبیبه

 و نتیجۀ آن پیشرفت جامعه خواهد بود.

تنها از راه اتحاد و "دارد.  تأکیدبه آگاه شدن افراد  داریسرمایههربرت مارکوزه نیز در نقد نظام 

 غیرانسانی گیریبهرهو  داریسرمایهعلیه خشونت و بیدادگری نظام  توانمیپیوستگی مشترک, 

, قیام نمود, این است کوششی که باید انجام شود. نخستین گامی که در این هاانساناین نظام از 

( وی در مورد شرط 21: 0099)ماکوزه,  "است. هاانسانراه باید برداشت, پرورش شناخت 

خواهد داشت , هنگامی وجود هاانساناحساس نیازمندی به آزادی, در "آزادی معتقد است که 

 را آنانکه بردگان, شایستگی آموختن, نگریستن و اندیشیدن را بیرون از چارچوب شرایطی که 
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در ارتباط با آگاهی معتقد  1( آیزایا برلین71)همان,  "برای بردگی آماده ساخته داشته باشند.

هن رهایی یعنی ذ –دانش جدید بر پایۀ این اعتقاد استوار بود که معرفت و تنها معرفت "است 

فضیلت  –فرض  ترینعقالنیما را نجات دهد. این فکر خود بر پایۀ  تواندمی –یافتۀ بشر 

شاگردش  ترینبزرگاستوار بود که سقراط آن را اظهار کرد و افالطون و  –همان معرفت است 

 ( وی21: 0092)برلین,  "سقراطی یونان باستان آن را بسط دادند. هایمکتب ترینمهمارسطو و 

گرسنگی, بیماری,  –بشر  هایبدبختیاکثر ", افزایدمیدر ارتباط با اندیشۀ اروپایی قرن هجده 

و خطاهای آگاهانه و  پروریتنناشی از نادانی,  –و ستمکاری  عدالتیبیناامنی, فقر, فالکت, 

, زنندمیدامن  هاآناست به  اندیشیتاریکهستند که کسانی منافعشان در سلطۀ  ایناآگاهانه

, حماقت و ستمگری را, که مدتی پرستیخرافه, داوریپیشپیروزی طرز تفکر علمی, نیروهای 

پرطمطراق عالمان الهی و شریعت مداران پیچیده شده است,  هایحرفطوالنی در لفافۀ 

نقش آگاهی را در  غیرمستقیم صورتبه( بدین ترتیب, برلین 002)همان,  ".دهدمیشکست 

که آگاه شدنشان باعث بهبود  کندمینامالیمات و مشکالت بشر مطرح زدودن بیشتر 

 .شودمی, یعنی سوژه شدنشان شانزندگی

بجای عمل  2یکی از نتایج و پیامدهای متفکر بودن و آگاه بودن سوژه, داشتنِ عمل پراکسیس

راد در پراتیک است. پراتیک هر عملی است که بدون تفکر و بدون پشتوانۀ عقلی از خیلی از اف

پراکسیس کنش ", درواقع. ولی پراکسیس توجه به آگاهی دارد. زندمیزندگی روزمره سر 

 درنتیجه, پراکسیس با عملی کردن نظریه یکی است و سویکدارای دو ویژگی است: از 

که خودش  گیردمیاز این واقعیت  درنتیجهنیرویش را از ریشه دواندن در شناخت عقالنی, و 

به کنش حقیقی  اینجای تحقق عقل است. از سوی دیگر, پراکسیس در کنش عقالنی و حت

, یعنی کنش آزاد و خالق و گسسته از نظم مستقر چیزها, کنشی که با آن توانایی شودمیاطالق 

خودگردانشان را آشکار  یارادهکه در این کنش,  هاییفردیت, یابدمیعینیت  هافردیتکنشِ 

 ".نهندمیآگاه از تاریخ خاصشان بنا  هایسوژه مثابهبهن را و از این طریق, خودشا کنندمی

, پراتیک به رفتار شبیه است و پراکسیس به کنش بیشتر شبیه روازاین( 20: 0092)کوسه و آبه, 

بودن آن است, یعنی رسیدن به چیزی  3خصوصیت مهم کنش انسانی, قصدی", درواقعاست. 

                                                                                                                                        
1 Berlin Isaiah 
2 Praxis 
0 Intentional 
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 تنهانه هاانسان: کندمیدیگر بیان  ایشیوههمین نکته را به  اساساً. باسکار نیز گیردمی را هدف

( بلکه بازنگری را بازنگری کنندمیکه چکار  دانندمی)یعنی  کنندمیعمل خود را بازنگری 

به تأمل بپردازند, آن را  دهندمیدارند انجام  دانندمی ی آنچهتوانند در بارهمی هاآن – کنندمی

با جوامع تفاوتی  جهتازاین هاآنوری بنشینند و دست به انتخاب بزنند. ارزیابی کنند, به دا

( الزم به 02: 0079)کرایب,  ".انداجتماعیعمده دارند, زیرا جوامع ساختارهایی از مناسبات 

و در مواقع دیگری با  کنندمیخود ویرانگرانه رفتار  ایگونهبهافراد گاهی "ذکر است که 

دانشمندان اجتماعی, درک سازمان اجتماعی را  ازآنجاکه. کنندمیار عقالنیت پرسش پذیر رفت

به  معموالًو چون درک کنش فرد  دانندمی, هدف خود گیردمیافراد نشأت  هایکنشکه از 

آن کنش است, پس هدف نظری علوم اجتماعی باید تصور آن  هایانگیزهمعنای فهم علل و 

. یا به سخن دیگر, بسیاری سازدمیه کنشگر, عقالنی باشد که آن را از دیدگا ایشیوهکنش به 

چنین است که مشاهده  روازآن صرفاً شودمییا نامعقول توصیف  غیرعقالنی معموالً ازآنچه

)کلمن,  ".اندنکردهکشف  –که از آن دیدگاه, کنش منطقی است  –گران, دیدگاه کنشگر را 

پراکسیس عملی  گویدمیلکان "شته, ( حوزۀ روانکاوی نیز به پراکسیس توجه دا09: 0077

تا بعد واقع را به کمک بعد سمبولیک تغییر  سازدمیتوسط انسان که او را قادر  شدهانجاماست 

برای تغییر بعد واقع  ایوسیلهاین عمل  تنهانهدهد. اعتیاد با این تعریف یک پراکسیس نیست. 

در اینجا این بعد سمبولیک است که توسط بعد واقع  برعکستوسط بعد سمبولیک نیست بلکه 

 (000: 0090)کدیور,  ".گیردمیقرار  موردتهاجم

, زیربنا عنوانبه( با جابجایی اقتصاد و فرهنگ 0091مکتب فرانکفورت )آدورنو, هورکهایمر, 

 آن ساختار ذهنی و رفتاری انسان, دنبال بهشمردن فرهنگ در ساختار جامعه و  زیربنایعنی 

, که تفاوت بین پردازدمیدارد  سروکارکه با ذهن و سوبژکتیویتۀ انسان  ایمسئلهبه  نوعیبه

 پردازاننظریه, درواقع. دهدمیافراد یعنی, تفاوت بین فرد بودگی و سوژه بودگی را نشان 

مبارزات اقتصادی, مبارزات فکری و فرهنگی را  جایبه"انتقادی )اصحاب مکتب فرانکفورت( 

, فرهنگ و درنتیجه( 22: 0091)نوذری,  ".دانستندمیاساسی تضاد در جوامع مدرن  اشکال

آن, برای سوژه شدن فرد  دنبال بهغنای آن جایگاه مهمی هم برای فرد و هم برای جامعه, و 

باید یادآور شویم که منظور این مکتب از فرهنگ فاخر یا سطح باال یا به تعبیر  ضمناً. یابدمی

, در کهدرحالی. باشدمی( که مختص طبقات باالی جامعه است, 0333ناب ) بوردیو فرهنگ
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قائل شدن به  بااهمیت( 0097نقطه مقابل این تفکر, مکتب مطالعات فرهنگی بیرمنگام )بارکر, 

 مدنظر آنان است. عامهفرهنگمفهوم فرهنگ, 

انسانی خالق باشد,  آن از فرهنگ غنی برخوردار شدن امکان اینکه فرد دنبال بهداشتن تفکر و 

یا توان حل مسئله است.  رمزگشاییو گشایی نوعی مسأله. منظور از خالقیت, کندمیرا فراهم 

عامل ایجاد  ترینبنیادیقابلیت و توانایی انسان و  تریناساسیو  ترینمهم خالقیت, روازاین

عمل  .نمایدمیابعاد و جوانب زندگی وی نقش کامالً حیاتی ایفا  یهمهارزش است که در 

و  هامهارتخالقیت, از ضمیر خودآگاه, از ضمیر ناخودآگاه, از سطح دانش و شناخت, از 

, با افزایش دانش روازاین. گیردمی تأثیرهمچنین از فضا و شرایط فرهنگی پیرامون فرد الهام و 

 بهیش داد و خالقیت فرد را افزا توانمی( 0033و آگاهی, و با آموزش تفکر به تعبیر هایدگر )

 .کندمیآن فرد از فرد بودن فاصله گرفته و مسیر سوژه شدن را طی  دنبال

, حوزۀ روانکاوی است که شوندمی قائل هاانسانکه مکاتب مختلف بین  هاییتفاوتیکی از 

تمایزی را میان سوژه و من  0320لکان در سال ". کشدمیبحث انسان فعال و منفعل را پیش 

تمایزات در سراسر آثار دیگر او باقی ماند.  ترینبنیادییکی از  صورتبهکه  ]فرد[ ایجاد کرد

 مطلقاً, سوژه روازایناز نظم نمادین است.  جزئیمن بخشی از نظم تصویری است,  کهدرحالی

, یکسان کندمیعمل گری یعنی پنداری صرف که من آن را تولید  یخودآگاهانهبا مفهوم 

ناخودآگاه است. لکان معتقد  یسوژهلکانی, « یسوژه»گاه است. نیست, بلکه معادل ناخودآ

 (007: 0093)اونز,  "در آثار فروید یافت. توانمیاست این تمایز را 

 سوم: فرایند تبدیل فرد به سوژهپرسش 

تواند طی کند تا از فردبودن فرایند تبدیل فرد به سوژه چگونه است؟ فرد چه مراحلی را باید یا می

جدا شده و به سمت سوژه بودگی حرکت کند؟ چه عواملی در تبدیل فرد به سوژه نقش دارند؟ 

. تعدادی از اندتقریباً هیچ متخصصی مستقیماً و دقیقاً به فرایند و مراحل تبدیل فرد به سوژه نپرداخته

شوند. لذا, بحث کنند و تمایزی بین این دو قائل نمیمتفکرین متناوباً از فرد و سوژه استفاده می

برند, بدون اینکه آن را در مقابل فرد قرار بدهند. فرایند مطرح نیست. تعدادی, از سوژه نام می

ا امر ذهنی است و یا بعضاً گویند که در مواقعی منظورشان یتعدادی دیگر, از سوبژکتیویته سخن می

اند و نه سوژه را به شکلی که منظور ما مُراد همان سوژه است. ولی نه مستقیماً از سوژه سخن گفته

توان هر سوبژکتیویته را سوژه نامید. در این شکی نیست که هر کنند. نه همیشه میاست معرفی می

داند چه چیزهایی دارد, واهد شد که میخودی دارای سوبژکتیویته خواهد شد, یعنی, دارای ذهنی خ
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ولی هر سوبژکتیویته ای سوژه نخواهد شد. چه زمانی سوبژکتیویته سوژه خواهد شد؟ یا چه 

 سوبژکتیویته هایی سوژه خواهند شد؟

بر این باور است که ایدئولوژی نقش مهمی در تولید سوژه دارد. به این معنی که  1لویی التوسر

, یا همۀ افراد را کندمیی را که در مقابل خود دارد درگیر ایدئولوژی ایدئولوژی تمامی افراد

تا به سوژه تبدیل بشوند. به زبان دیگر, افراد جامعه یا گروه برای هر  دهدمیمخاطب قرار 

فرد یا  یاندیشهیا بازنمودهایی است که بر  هاایدهایدئولوژی, نظام "مهم هستند.  ایایدئولوژی

خاص,  هایایدئولوژی", افزایدمی ضمناً( 22: 0099)التوسر,  "ط دارد.گروه اجتماعی تسل

 "مواضع طبقاتی هستند. یکنندهبیان)دینی, اخالقی, حقوقی و سیاسی(  درهرصورتیهمواره و 

هر ایدئولوژی با خطاب قرار دادن افراد ", گویدمی( در ارتباط با سوژه التوسر 20)همان, 

. سازدمیانضمامی بدل  هایسوژهسوژه, آنان را به  یمقولهد کارکر یواسطهبهمعمولی و 

را از  هاسوژهکه « کندمیکار »یا « کندمیعمل »پیشنهاد ما این است که ایدئولوژی بدین شیوه 

بدل » هاسوژه( یا افراد را به کندمیتمامی افراد را انتخاب  واقعبه)و « کندمیانتخاب »میان افراد 

( و این کار را از طریق کنشی بسیار دقیق که کندمیافراد را تبدیل  یهمه واقعبه)و « سازدمی

خطاب  ترینپاافتادهپیشآن را به یاری  توانمی, که دهدمیانجام  دهیممیبه آن استیضاح نام 

( به باور التوسر همۀ 73: 0099)التوسر,  "کردن پلیس یا هر کس دیگر برای خود در نظر آورد.

 , ولی نوع و میزان استیضاح یکسان نیست.شوندمیاستیضاح افراد 

. قدرت, بردمیشاگرد التوسر, به جای مفهوم ایدئولوژی, مفهوم قدرت را بکار  2میشل فوکو

فوکو "پتانسیل و توانمندی و توانایی یک فرد, یک گروه, یک نهاد یا یک دولت است. البته, 

, ]یعنی[ کندمیمتفاوتی عمل  کامالًکه در راستای  دهدمیمتفاوتی از قدرت اراده  کامالًتصویر 

( لذا, قدرت 03: 0091)میلر, "نه با سرکوب سوبژکتیویته, بلکه با ارتقاء, پرورش و بارور کردن.

 به تعبیر فوکو, سوژه ساز و سوژه پرور است.

که ضمن  5, و اقتدار4, استیال3. قدرتشودمیبا توجه به این بحث, چند مفهوم کلیدی مطرح 

 متفاوتی هم در ارتباط با انسان یا سوژه دارند. تأثیراتمتفاوت هستند, و  جواریهم

                                                                                                                                        
1 Althusser Luis 
2 Foucault Michel 
3 Pouvoir 
4 Domination 
5 Autorité 
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قدرت, ": گویدمیبیرو  آلناست.  هاییتواناییو  هاپتانسیلقدرت, نیرویی است که دارای 

. رساندمیهر توان در انجام عمل را  طورکلیبهتوانایی انجام کاری خاص، تحقق عملیاتی و 

, توان جسمانی, ذهنی, ارادی و یا اخالقی, پیوسته کارآمدهبهفهوم با اندیشۀ نیرو, انرژی این م

که  زندمیآنکه یک فرد یا یک گروه به انجام عملی بر روی دیگران دست  محضبهاست. 

جهت حرکت آنان را تعیین کند و یا آنکه آنان را به انجام کاری مُلزم دارد, اشکالی از  تواندمی

هر "( به اعتقاد فوکو 292: 0073)بیرو,  "خصلتی اجتماعی دارند. لزوماًکه  اندآمدهقدرت پدید 

)ضیمران,  ".دهدمیرا به هم پیوند  هاآنجا دو نفر جمع شوند ترفندها و شگردهای قدرت نیز 

 ازنظر ضمناًفوکو هر رابطۀ اجتماعی, رابطۀ قدرت است.  زعمبه ترساده( به زبان 037: 0090

. فوکو تجلی قدرت را گنجدنمیفوکو قدرت بسیار خُرد و پراکنده است و فقط در قالب سلطه 

و یا  نهادیک. به عبارتی, قدرت فقط در رأس یک تشکیالت بیندمیدر تمام سطوح زندگی 

مختلف جامعه و نهادهای اجتماعی حضور دارد و رسوخ  هایالیهست بلکه, در نی ایجامعه

آن  کنندۀاستفادهفوکو همه مخاطب قدرت و  زعمبه, یعنی همه درگیر قدرت هستند. لذا کندمی

حوزۀ قدرت به عرصۀ اجتماعی حیات انسان توجه "هستند. پس همه سوژه هستند. به باور او 

بخش عمده کار فوکو به بررسی "ل به باور یکی از شارحان فوکو, ( در اص22)همان,  "دارد.

( 09: 0097)بارکر,  "در جریان قدرت اختصاص دارد. هاسوژهتاریخی قدرت و تولید 

این را نیز ", تعبیر و برداشت از مفهوم قدرت امری ناپسند نیست, به گفتۀ حقیقی درهرحال

کسره منفی نیست, بلکه وجه سازنده و مثبت باید در خاطر داشت که از دیدگاه فوکو قدرت ی

و یکی  کندمی تأکیددر آثار واپسین, بر تفاوت میان قدرت و سلطه  ویژهبهنیز دارد. فوکو, 

 (032: 0073)حقیقی,  ".داندمیرا اشتباه  هاآنانگاشتن 

نیست. یکسان  هاقدرتواجد اقتدار نیستند, از طرف دیگر, اقتدار  هاقدرتولی از طرفی, همۀ 

زور گرایش دارد, اقتدار قدرت مشروع است, قدرتی که  برتکیهقدرت به ", ترمهماز همه 

( ماکس وبر نیز میان قدرت و اقتدار تمایز قائل 79: 0079)کرایب,  "پذیرش عام یافته است.

 رغمبهرا  اشارادهدر مناسبات اجتماعی بتواند  1داللت دارد بر اینکه کنشگر". قدرت شودمی

 "مقاومت اعِمال کند. و اقتدار داللت دارد بر اطاعت از فرمان از جانب مخاطبانِ فرمان.

اقتدار عبارت است از "تعریف کرد.  گونهایناقتدار را  توانمی( در حالت کلی 02: 0091)میلر,

                                                                                                                                        
1 Acteur 
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تعریف نیرو, برای  برمیان, از راه خواهدمیکوششی برای تغییر و تفسیر قدرت, کوششی که 

 شدهتضمیننیرویی مستحکم,  وجویجستمعنایی قائل شود. اقتدار, یعنی  تأثیرگذاریو  سلطه

( وبر قدرت را به سه نوع اقتدار یا موقعیتِ سنتی, عقالنی و 23, 0030)سِنِت,  "و پایدار.

اقتدار سنتی بر "که,  دهدمیتوضیح  گونهاین. اسکاف اندیشۀ وبر را کندمیفرهمند تقسیم 

که تحت چنین  هاآنکهن و مشروعیت  هایسنتاست که  شدهتثبیتاعتقاد این  یپایه

, اقتدار قانونی یا عقالنی بر کهدرحالی, از تقدس برخوردارند. کنندمیاعمال قدرت  هاییسنت

که ارتقاء پیدا کردند تا تحت چنین  هاییآنو حقوق  شدهوضعاین باور است که قوانین  یپایه

 اندفرمه و فرمان بدهند, از قانونیت و مشروعیت برخوردار است. ولی اقتدار قوانینی اقتدار داشت

یک فرد و نظم  ینمونهو وفاداری به قداست, دلیری استثنایی یا شخصیت  بستگیدل یپایهبر 

( ریچارد 33: 0073)استونز,  "او اجرا یا مقدور شده استوار است. یوسیلهبهو الگویی که 

 "اقتدار و مشروعیت مالک و مطرح است جواریهمبحث "خست, سنت معتقد است که ن

بعضی از اقتدارها سوژه ساز است و بعضی دیگر, سوژه کُش "( و دوم, 00, 0030)سِنِت, 

( البته, مفهوم اقتدار و اقتدارگرایی کمی تفاوت دارد. اقتدارگرایی در عالم 22)همان, "است.

مفهوم "نزدیک به سلطه دارد. هانا آرنت معتقد است که  ایمعنیسیاست و علوم سیاسی 

و در آن مسلط شدن به شخصیت, آراء و زندگی  آیدمیاز ریشه اقتدار به دست  اقتدارگرایی

گرفته  هاآناز  هاانساناصالت دارد. در این روش مدیریت, فردیت و اصالت فردی  هاانسان

 ".رودمیو دگرگونی ناپذیر انتظار  وچراچونبیود, , وفاداری تمام, نامحدهاانسانو از  شودمی

( و در راستای چنین برداشتی و تعریفی از اقتدار به باور سریع القلم 23: 0033)سریع القلم, 

در چنین شرایطی, فردیت ". افتدمیرشد و پیشرفت جامعه در حالت اقتدارگرایی به خطر 

فرصت رشد پیدا  گاههیچری و نوآوری فردی و زمینه بارو گرددمیو اندیشه تعطیل  میردمی

رابطۀ اقتدار کنشگر "( حتی در سطح فردی جیمز کلمن معتقد است که 29)همان,  ".کندنمی

دیگری را داشته  هایکنشبر دیگری هنگامی وجود دارد که کنشگر اولی حقِ کنترل برخی 

ن و خُرد مرگ سوژه را به ( به عبارتی, اقتدارگرایی در حالت کال033: 0077)کلمن,  "باشد.

 دنبال دارد.

 ایشیوهبر  استیال". یعنی, کندمیولی در مورد استیال رفتار دیگری متفاوت از قدرت صدق 

فلسفی خاصی  یشیوهخاصی از اعِمال قدرت داللت دارد, و شناخت از آن نیز بستگی دارد به 

ر افراد یا گروهی از افراد که است از کنش ب ایشیوهدر مورد قدرت. استیال  سازیمفهوماز 
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قدرت از ", کهدرحالی( 03: 0091انجام گیرد. )میلر, هایشانخواستهدرست برخالف آرزوها یا 

به سلب کردن و به  شودنمیاست. قدرت محدود  ترمدبرانهو  کندمیطریق سوبژکتیویته عمل 

شخصی  هایبلندپروازیو  هاهدفاز  ایمجموعهفرد را با  کندمیمبارزه طلبیدن, بلکه تالش 

, کندنمیمحاصره کند. قدرت شناخت بهتری از فرد دارد و از دورادور و از بیرون بر فرد عمل 

فرد را به  تواندنمی( لذا, استیال 03)همان,  ".کندمیبلکه از دورن فرد و از طریق خودِ او عمل 

ه و آزادی رهایی سوبژکتیویته از دید مارکوزه, استیال سرکوب سوبژکتیویت"سوژه تبدیل بکند. 

رژیمی  یسیطرهکه زیر  هاییانسان" کندمی( مارکوزه در جای دیگر بیان 27)همان,  "است.

هرگز قادر نخواهند بود علیرغم این سیطره,  انددرآمدهاقتصادی و سیاسی موفق و پیروز, 

رتی, استبداد و سلطۀ ( به عبا12: 0099)مارکوزه,  "شرایطی برای آزادی خود, به وجود آورند.

 پنهان سرکوب آزادی را درونی و نهادینه کرده است.

, باشدمیبوردیو نیز از واژۀ سُلطه که در راستای مفهوم استثمار مارکس و مفهوم قدرت فوکو 

از مفهوم استثمار است که در نظر مارکس تنها در روابط  ترگسترده. مفهوم سلطه کندمیاستفاده 

به سلطۀ مردانه, رابطۀ معلم و شاگرد  ویژهبه دهدمیامکان  مفهوم سلطه"ارد. د آیی کارطبقاتی 

( بوردیو 030و  032: 0092)شویره,  "در مدرسه, رئیس اداره و کارمند و از این قبیل بیندیشیم.

( و 71: 0097در مورد مرد از سلطۀ مردانه و یا در مورد تلویزیون از سلطۀ تلویزیون )بوردیو, 

. مفهوم سُلطه نزد بوردیو کندمی( یاد 99از سلطۀ ژورنالیسم )همان,  نگاریروزنامهد یا در مور

, لذا از مفهوم قدرت نزد شودمیبه شکلی است که تا حدودی آزادی طرف مقابل نیز سلب 

 سوژه پرور باشد. تواندنمی, سلطه روازایناست.  ترسنگینو  ترسختفوکو نیز 

. به باشدمی( 0333هنیت و دانش از کارهای اساسی فوکو )بررسی قدرت در ارتباط با ذ

. دهدمی, بحث ارتباط با دانش را نشان کندمیعبارتی, در کنار بحث قدرت که فوکو مطرح 

به گفتۀ "اهمیت دارد, نقش دانایی و دانش است.  باقدرتدر نظر فوکو در ارتباط  آنچهیعنی, 

خاص منسوب کرد, بلکه قدرت از اجتماع  ایطبقه به فردی مستبد یا صرفاًاو قدرت را نباید 

و  گیردمی, نشئت هاگفتماننهادها, هنجارها, مقررات, قوانین و  ازجمله, غیرشخصیعوامل 

( به زبان دیگر, دانش و 023: 0097)بارکر, "پیوندی انکارناپذیر دارد. بادانشساختاری دارد و 

. بنابراین, از این زاویۀ دانش و سپس قدرت, بحث کنندمیاز یکدیگر  متأثرقدرت همدیگر را 

از تولد  مستقیماًکه خود فوکو  هرچند. شودمی( مطرح 0091تولد سوژۀ مدرن را به تعبیر میلر )

 .آوردنمیسوژه سخنی به میان 
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(, تولد سوژۀ مدرن را هایشکتاب) هایشپژوهشاز  درگذر, پروژۀ تبارشناسی فوکو درواقع

( و اهمیت قائل شدن بر 01: 0032بته فوکو با ضدیت با پدیدارشناسی )فوکو, . الدهدمینشان 

( ولی شارحان 0333. )کلمات و چیزها, کندمیمرگ سوژه را مطرح  عمالًآگاهی استعالیی, 

. پیتر میلر معتقد دانندمیرا در تولد سوژۀ مدرن دخیل  هایشپژوهشآثار فوکو نتایج و اثرات 

 یرابطهانتقادی, توصیف پُربارتری از  ینظریه هاینوشتهکو نسبت به فو هاینوشته"است که 

( که به آفرینش سوژه کمک زیادی 23: 0091)میلر,  ".دهندمیمیان قدرت و سوبژکتیویته ارائه 

کرده است. بعضی دیگر از شارحان فوکو باور خود وی را قبول دارند که هدفش تولد سوژه 

که  کندمی تأییدهایدگر "لیبرا معتقد است که,  آلن ازجملهاست.  را هم نکرده کار ایننبوده و 

سوژه در یک حالت عادی, در یک عصری از تاریخ به دنیا آمد. ولی فوکو اعالم کرد که سوژه 

در یک حالت  رسدمیبیاید, به نظر  دنیا بهسوژه  مجدداًقبل از اینکه  0333 هایسالمرد. در 

را  دد سوژه اتفاق افتاد. لذا تولد, مرگ و تولد دوبارۀ سوژهبرگشتِ وازده و خسته تولد مج

 (09: 2337)لیبرا,  "داریم.

به  پزشکیروانحوزۀ پزشکی و  توجه ی ( 0377در ابتدای امر فوکو در کتاب تاریخ جنون )

موضوع و سوژۀ  عنوانبهکه محصول این عمل اهمیت دادن به انسان  کندمیانسان را مطرح 

تحت عنوان  مطالعهقابلیک انسان  عنوانبهاست. در اصل, فوکو به بیمار روانی  مطالعهقابل

 وسطیقرونکه در  پردازدمی. فوکو در این کتاب در ابتدا به بحث پیرامون جذام نگردمیسوژه 

زیادی در اروپا وجود داشت. در اواخر  هایخانهجذام کهطوریبهدر حد زیادی بود, 

تفکیک آن از دیگران کم شد.  واسطۀبهه کاهش یافت که این امر جذام رو ب وسطیقرون

درمانی اسرارآمیزی  هایروشاز  شکبیبود که  انگیزشگفت ایپدیدهشدن جذام  کنریشه"

, بلکه نتیجۀ طبیعی تفکیک شدنمی, حاصل بستندمیبرای عالج این بیماری به کار  هامدتکه 

 هایجنگعفونی مشرق زمین بود که پس از پایان  هایکانونجذامیان و نیز قطع ارتباط با 

یعنی سوژه  موردمطالعهافراد  عنوانبه( فوکو به جذامیان 03: 0090)فوکو,  "صلیبی روی داد.

و متعاقب آن بجای  شودمی. در دورۀ رنسانس دیوانگی جایگزین جذام پردازدمیشدن 

فقرا, بیکاران,  هاآنکه در  شودیم)دیوانه خانه( درست  هاییخانه, نوان هاخانهجذام

. البته دیوانگان نیز مراحلی را در طی قرون طی شدندمیو دیوانگان نگهداری  کارانخالف

 .کنندمی
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که در این مقطع کشتی  شدمیگذشته ابتدا تبعید  هایسدهدر  غیرعادیفرد  عنوانبهبیمار روانی 

. مدتی تفکر شیطان فرارسدتا پایان عمرش  ماندمیدیوانگان مطرح است. سپس در حبس باقی 

معالجۀ وی یعنی بیرون راندن  درصددزدگی انسان بیمار روانی مطرح بود که به کمک جادو 

. یا به کمک اصحاب کلیسا تالش کردندمیدیو )دیوانه( یا جن )جنون( از جسم بیمار اقدام 

را به وی بازگردانند. ولی علم  تا ارواح خبیثه از بدن بیمار را بیرون کنند و سالمت شدمی

پزشکی با از حبس درآوردن بیمار روانی و تالش برای بهبودی وی, سنگ بنای سوژه شدن 

, شوندنمیو دیگر دیوانگان زنجیر  شودمیانسان را بنا کرد. از این تاریخ به بعد جنون زمینی 

 .گیردمیکز درمانی صورت , دور شدن روحانیت از مراشدندمینگهداری  هابیمارستاندر  هاآن

و بررسی است,  مطالعهقابلبدین ترتیب, منظور فوکو از سوژه نه به معنی فردی آگاه, بلکه 

این گواه که دیوانه ". شوندمی, سوژه گیرندمیقرار  موردبررسیوقتی  بندوباربیدیوانه, کافر, 

)میلر,  "درمان تمایز یافت. یابژهتنبیه و هم  یابژه یمنزلهبهمحدود( هم  طوربه هرچند)

( یعنی با سوبژکتیویتۀ فرد, توجه به فرد و سپس سوژه شدنش مالک شد. 003: 0091

, دانش دیوانگی تولد سوژۀ مدرن را در بقیۀ سطوح جامعه به حرکت درآورده دیگرعبارتبه

افراد  موتور تولد سوژه عمل کرده است. نخست, زمانی که عنوانبه, تولد دانش درواقعاست. 

, سوژۀ حقوقی, قضایی یا شوندمیتبدیل  بررسیقابلبه شکل سوژۀ  شوندمیاز یکدیگر متمایز 

 یتجربهحبس و  یمسئلهقضایی از دیوانگی, وقتی  یتجربه برخالف"سوژۀ اجتماعی. 

رسمی به  هایالزام زعمبهاجتماعی از دیوانگی مطرح بود, هیچ صالحیت پزشکی یا قضایی )

دیگر دیده شد  نوعیبه( سپس, دیوانه 003)همان,  ".شوندنمی( به کار بسته هاتصالحیاین 

مفعول  مثابهبهدیوانه با پذیرش موقعیت خود ", کهطوریبهتا خود در درمانش سهیم بشود. 

فاعلِ  مثابهبه)ابژه(, و با آگاهی از تقصیر و خطاکاری خود, باید به آگاهی از موقعیت خود 

 به( یعنی شرایطی را 0090:210)فوکو, ".رسیدمیبه خرد,  نتیجتاً)سوژه( آزاد و مسئول, و 

. او هم موضوعِ شدمیو خود توسط خود نظاره  کردمیدیوانه خود را نظاره "آوردند که  وجود

به  , به باور فوکو,درواقع( 223)همان,  ")ابژۀ( ناب نمایش بود و هم فاعلِ )سوژۀ( مطلق آن.

, چنین هاسالچنین بود شدت آشفتگی و ابهام در آن "کمک دانش, گذاری صورت گرفت. 

که این بشریت ارزشی تازه  درزمانی«, بشریت»بود دشواری تعیین جایگاه جنون در میان 

, چنین بود دشواریِ یافتنِ مآوایی برای جنون در فضایی اجتماعی که سامانی تازه یافتمی

 (202, )همان ".پذیرفتمی
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 عنوانبهسپس فوکو در کتاب تولد پزشکی بالینی, تولد دانش پزشکی و توجه به بدن انسان 

. یعنی, پزشکی در کندمیسوژه را مطرح  عنوانبهبعدی خود را در انسان  موردمطالعۀموضوع 

معجزه به این آسانی ". شودمیو حیان بدن انسان یعنی انسان متمرکز  سالمتبهمقابل مرگ 

بیمار میدان « بالین, »دهدمیامکان  هرروز: جهشی که امکان داد, و هنوز هم دهدنمی روی

اما در حقیقت, این پزشکی ", افزایدمی( وی 02: 0032)فوکو, "تحقیق و گفتار علمی شود.

 هایشناختدر  فقطنهاهمیت خود را مدیون این واقعیت است که تجدید سامانی است عمیق, 

( به باور فوکو اتفاق 03)همان,  "س ممکن شدن گفتاری در باب بیماری.پزشکی, بلکه در نف

مهمی که رخ داد تغییر نگاه بود که به بیماری و به انسان صورت گرفت و تعریف جدیدی از 

( در این حرکت ضمن اهمیت به زندگی انسان, 233جایگاه بیمار در جامعه ارائه شد. )همان, 

پزشکینه  کمکمو  ودشمیاهمیت به فایده مند بودن جمعیت انسانی, انسان به سوژه تبدیل 

و هنجارهایی را در جامعه  شودمی( جامعه برای سالمت جامعه مطرح 23: 0090شدن )فوکو, 

 نهایتاً. آیدمیدر نظر گرفته که منجر به نظم افراد در جامعه شده که سوژه از دل آن بیرون 

از رازهای بدن در  استفادۀ بهینه ترساده. به بیان گیردمیبحث آموزش و درمان در اولویت قرار 

اعم از فقیر و غنی, تغییر نگرش به زندگی,  هاانسانخدمت علم و سپس در خدمت همۀ 

 .شودمیتبدیل انسان به موضوع تحقیق و اهمیت حیات انسان, سوژۀ انسانی زاده 

و عامل دیگری را در امر سوژه  اندیشدمیهابرماس برای ساختن سوژه متفاوت از دیگران 

کانون توجه آثار هابرماس نه سوبژکتیویته ی مجزای فردی بلکه بیناسوژه ", داندمیسازی مهم 

( وی معتقد است که از این 23: 0091. )میلر, شودمیاست که از طریق ارتباط برقرار  1گی

محیط میانجی  یانگارهروح هگل مبتنی است بر  ینظریه", یعنی شودمیطریق سوژه ساخته 

و از این طریق, دو خویشتن  کندمیبا خویشتن دیگر ارتباط برقرار خویشتن  یکآنکه درون 

. آگاهی بستری میانجی است که بر دهندمیسوژه شکل  یمنزلهبهمتقابل یکدیگر را  طوربه

 یانگاره. این آگاهی بنیانی است برای پرهیز از کنندمیبا یکدیگر برخورد  هاسوژهمبنای آن 

( 99)همان,  "باش. –خود  –موجودیتی در  یمنزلهبهاده و سوژه ایده آلیستی خود ساالریِ ار

که فرد باید با موضوع تفکر برانگیز )هایدگر,  کندمیکه هایدگر استدالل  طوریهمانولی 

از همین استدالل بهره برد که هر نوع بیناسوژه گی  توانمی( ارتباط برقرار بکند, 00: 0033

                                                                                                                                        
1 Intersubjectivity 
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است و اهل  گرفتهشکل قبالًکه  ایسوژهفرد با  کهاینر منجر به سوژه شدن نخواهد شد, مگ

, در چنین شرایطی فرد به سوژه باشدمیتفکر است و مسئول خود و دیگران )به تعبیر سارتر( 

اگر دو  تبدیل خواهد شد. یا اینکه منظور هابرماس از بیناسوژه گی بین االذهانی نباشد. زیرا,

رشد کنند و آگاه شوند و به  توانندمیفرد با آگاهی اندک با یکدیگر در ارتباط باشند, چگونه 

برقرار  گونه فردسوژه تبدیل بشوند؟ زیرا در این حالت ارتباط بین االذهانی یعنی بین دو ذهن 

بیناسوژه  یرابطهخویشتن در "هابرماس در ارتباط با روانکاوی معتقد است که  اتفاقاً. شودمی

. این بیناسوژه گی هنگامی روی یابدمیای میان پزشک و بیمار است که جایگاهی مؤسس 

( 30: 0091)میلر, ".شکنندمیو از روی تأمل, سد ارتباط را  باهمکه پزشک و بیمار  دهدمی

ر , با همین استدالل اگر بیمار روانی با بیمار روانی دیگر ارتباط برقرار بکند و امدرنتیجه

, هیچ کدام به سوژه تبدیل نخواهند شد, زیرا هر دو از دهدمیبیناسوژه گی رخ بدهد, که 

آگاهی الزم برخوردار نیستند, در واقع, در این حالت ارتباط بین االذهانی صورت گرفته است. 

و تبدیل فرد به سوژه توسط روانکاوی که خود سوژه است, صورت  درمانیروانولی عمل 

ی بیناسوژه گی روانکاو در قالب سوژه و بیمار در قالب فرد امکان سوژه شدن فرد . یعنگیردمی

معتقد است که  ارتباطمید. لذا ارتباط جایگاه مهمی دارد. در اهمیت نقش کندمیرا مهیا 

یک موضوعی برای  تواندمیرفتاری که انسان  شکلیکاهمیت ارتباط در این است که "

یک موضوع برای خود در اصل یک  عنوانبه, خود روازاین. بیندمیخودش بشود را تدارک 

 (009: 0330)مید,  ".شودمیساختار اجتماعی هست و در یک تجربۀ اجتماعی تولید 

توسط غرایز  شدههدایتو  متأثریک مکتب فکری که رفتار انسان را  عنوانبهروانکاوی 

. ولی عمل روانکاوی یعنی کندمییه سوژه بودگی را نفی و فرد بودن را توج نوعیبه, داندمی

هدف تحلیل روانکاوی ". یعنی به دلیل اینکه دهدمیعکس این حرکت را نشان  درمانیروان

نمادین  عموماًساختن خویشتن واحد است, یا به تعبیر هابرماس روانکاوی به فهم ساختارهای 

( که این امر 33: 0091)میلر,  "خود گرایش دارد. –بر  –فهم تأمل »گرایش ندارد, بلکه به 

. یعنی بیمار که قدرت فکر کردن )یعنی زندگی عادی و کندمیکمک به سوژه شدن انسان 

طبیعی( را از دست داده است, یک فرد است یا به فرد تبدیل شده است, زمانی که روانکاوی 

کاوی, مطابق با در این توصیف, فرایند روان". در واقع, شودمیبه خود آمده و سوژه  شودمی

از دست داده بود.  موقتاًآن چیزی است که آگاهی  یدوبارهالگوی خویشتن مؤسس, تصاحب 

عملی است که از طریق آن سوژه  دقیقاً, انگیزاندمیکه روشن گری آن را بر  تأمل یتجربه»
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ص را که در آن ابژه ای برای خود بوده است. این فعالیت خا کندمیخودش را از وضعیتی آزاد 

است. زیرا,  بخشرهایی, روانکاوی روازاین( 30و  33)همان,  "«باید خودِ سوژه انجام دهد.

محروم از این  موقتاًمحکوم به انفعال و  ایسوژهعینیت بیماری بیانگر آن است که بیمار "

( و عمل روانکاوی 032)همان,  "برخوردار از قوای خود باشد. کامالًامکان است که سوژه ای 

روانکاوی همچون یک فرایند ". به زبان دیگر, دهدمیین تبدیل به سوژۀ فعال را انجام ا

که در آن فرد فرایند رشدی را که با شروع روان آزردگی قطع شده بود,  شودمییادگیری تلقی 

( دی نای نیز همین عقیده را 030: 0071)پروین,  ".کندمیدوباره از سر گرفته آن را کامل 

درمان روانکاوی, گشودن ناهشیار شخص و دادن فرصتی  هایهدفیکی از "که  ندکمیدنبال 

)دی نای,  "شخصیت خویش یعنی نهاد تماس برقرار کند. ترعمیق هایجنبهبه اوست تا با 

لکان ". پردازدمی( همچنین لکان روانکاو فرانسوی از منظری دیگر به این نکته 00: 0090

که به آن برسد, خوب  داندمیو وظیفه خود  خواهدمیوای معتقد است, آنچه را که رونکا

یک  عنوانبهگفتن در برابر خوب زیستن است. خوب زیستن آن چیزی است که جامعه مدرن 

. از مشخصات خوب زیستن پردازدمیو مدام به تبلیغ آن  گذاردمیهدف در مقابل افرادش 

تالش برای برقراری نوع خاصی از  تطابق با استانداردهای جامعه, تالش برای کسب رفاه,

. خوب گفتن به معنای خوب حرف زدن هم نیست. خوب است هااینروابط اجتماعی و امثال 

گفتن, یعنی رابطه بین کلمات و وجود, رابطه بین کلمات و آنچه هستیم. خوب گفتن بنابراین 

رأی  وعینبهیک دانش است در مورد خود سوژه. در خوب گفتن هدف این است که شخص 

قضاوت آخر. یعنی دانش ناخودآگاه در اثر  نوعیبهنهایی در مورد وجود خودش دست یابد, 

جایگاه ", روازاین( 22: 0090)کدیور,  "جریان روانکاوی منجر به تولد سوژه خودآگاه شود.

یک دفتر خاطرات خصوصی راجع به عواطف و  مطلقاًحقیقی سوژه در کلمه است. روانکاوی 

 (23)همان,  "احساسات نیست.

, خود به روانکاو, و یا به سوژه به کمک کنندهمراجعهبدین ترتیب, در عمل روانکاوی فرد 

. زیرا در عمل روانکاوی هم آگاه شدن و هم واقف شدن به خویشتن شودمیروانکاو تبدیل 

آنالیست ]روانکاو[ واداشتن بیمار به گوش دادن به آن  کار", روازاین. دهدمیخویش رُخ 

 هاآنگفت از شنیدن  توانمیعاجز است یا  هاآنچیزهایی است که او در گفتار خود از شنیدن 

 بیدارلکان پایان روانکاوی را به "است که,  جهتازاین( 23: 0090)کدیور, ".کردمیپرهیز 

( یا در جای دیگر کدیور معتقد است که, 02ان, )هم "از یک خواب طوالنی تشبیه کرد. شدن
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تلنگری از جانب روانکاوی خواب خوششان  هیچروانکاوی برای افرادی است که بدون "

که  اندگرفتهآشفته شده است و حاال که قادر نیستند دوباره به خواب روند باالخره تصمیم 

با بیدار شدن از خواب, به  ( در این حالت فرد03)همان,  ".هاستآنببینند چه چیزی مانع 

 .شودمیوارد  خودآگاه

گیرد که محصول آن آگاهی است. و در این رهگذر, در امر سوژه شدن تغییر ذهن صورت می

 "سوژه بودن یا سوژه شدن آغاز جستجوی یک خود است, خودی مطمئن و مسلط."

روابط مشخصاً اجتماعی پیدایش و تاریخ ذهنی در "( از منظری دیگر, 10: 0330)اسلدزیفسکی, 

نابرابری و سلطه جا دارد که بخشی از رهایی اجتماعی است. کاری که در اصل تمایز بین فرد و 

گیرد. و شاید پروژۀ رهایی است و معنی کلمۀ سوژه از وابستگی به تأکید به خود سوژه صورت می

به مسئلۀ آگاهی گره « خود»مسئلۀ "( بلکمور هم معتقد است که, 7: 0330)گالیسو,  "کند.تغییر می

شود فرض کرد که ای وجود دارد خیلی راحت میهای آگاهانهخورده است, زیرا هر وقت تجربه

هایی باشند اما تجربه شود که تجربهدهند, یعنی نمیها البد دارند برای کسی روی میاین تجربه

تمام علوم دیگر "ین باور است که ( به زبان دیگر, کدیور بر ا93: 0097)بلکمور,  "کننده ای نباشد.

با خودآگاه آدمیان سروکار دارند. ایدئال ابژکتیویته )عینیت( در علم به معنای به حداقل رساندن 

اش گر و یا همان به حداقل رساندن تأثیر ناخودآگاه او در مطالعهسوبژکتیویته )ذهنیت( مشاهده

)کدیور,  "هاست.ن سوبژکتیویته انسانکه در علم روانکاوی موضوع مطالعه همااست. درحالی

( درهرحال نخست, سوژه اهمیت زیادی داشته, دوم, سوژه شدن امری است که فرایندی 03: 0090

آید, یعنی امری اکتسابی دست می هایی است که بهکند و ذاتی یا موروثی نیست, ویژگیرا طی می

 است و نهادهای آموزشی در تولید آن نقش دارند.

 :گیرییجهنتبحث و 

استقالل داشته باشند, آزاد باشند, اهل تفکر باشند و با موضوعات  ایجامعهافراد  کهدرصورتی

به سوژه تبدیل بشوند؟ آیا موانع  توانندمیتفکر برانگیز هم ارتباط داشته باشند, خالق باشند, 

که اجازه  دیگری در سر راه سوژه شدن افراد وجود دارد؟ اولین مانع بحث ایدئولوژی است

 همۀ افراد به سوژه تبدیل بشوند. دهدنمی

ایدئولوژی و قدرت سوژه ساز و سوژه پرور هستند؟ یا هر دو سوژه کُش هستند؟ این  واقعاًآیا 

, هنجارها, بایدها و هاارزش, ایدئولوژی مجموعۀ قوانین, درواقعپرسش جای بحث دارد. 

ندگی خصوصی و جمعی یک جامعه در نظر نبایدهایی است که برای تمامی لحظات و ارکان ز
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. به زبان دیگر, ایدئولوژی زندگی اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی, سیاسی یک شودمیگرفته 

در  هاایدئولوژی. بعضی از کندمیو هدایت  دهدمیجامعه و حتی روابط بین فردی را شکل 

. لِشِک گیرندمیظر و قوانینی را در ن کنندمیزندگی خصوصی افراد نیز دخالت  هایعرصه

که هدف  نویسدمی« توتالیتاریسم ]اقتدارگرایی[ و فضیلتِ دروغ»در مقالۀ "کوالکوفسکی 

برساند که در آن زندگی  ایمرتبهواقعی توتالیتاریسم آن است که چیرگیِ ایدئولوژیِ خود را به 

ولوژیک تقلیل یکسره به مصادیقی از شعارهای ایدئ هاانساناز میان برود و  کامالًخصوصی 

ادعای خود به کمونیسم پرداخته و معتقد  تأیید( وی در 22: 0099)کوالکوفسکی,  "پیدا کنند.

ساخت و این روش  برقرارو مطاوعت محض فئودالی را دوباره  داریبردهکمونیسم, "است که 

مؤثر واقع شد. اما رژیم برای فراتر  –در سطوح ابتدایی تولید  هرچند –طوالنی  زمانیمدتتا 

 اصطالحاًرفتن از این حد, یا احتیاج به مُحرک و انگیزۀ ایدئولوژیک داشت و یا نیاز به آنچه 

( به هر جهت, ایدئولوژی یک ساختار دارد, 39)همان,  ".شودمیمهمیز و مشوق مادی خوانده 

ینکه ایدئولوژی نخست, دارای , با توجه به اروازاینیک حریم دارد, یک محدوده دارد. 

ساختارمند است و دوم, مایل است اجرا بشود و برای  ضمناًچارچوب مشخصی است و 

را  هایینقشنیازمند همکاری مخاطبانش است, پس باید برای اجرای ایدئولوژی  اجراشدن

التوسر هم با کارکرد  نوعیبهواگذار کند. لذا, ساختنِ ساختار )اذهان( هدفش است که 

در چارچوب  ایسوژهسوژه ساز است, ولی  نوعیبه. با این دیدگاه, کندمیایدئولوژی بیان 

. زیرا, سازدمی, ایدئولوژی سوژۀ محدود درواقعایدئولوژی و نه فراتر از قوانین و ساختارش. 

. چون, ایدئولوژی بحث خوب و بد, کندمیخود  هایخواستهفرد را محدود به مشخصات و 

. کندمیرا مطرح  غیرخودی, خیر و شر, دوست و دشمن و خودی و وسفیدسیاه زشت و زیبا,

, با این رویکرد, ایدئولوژی درنتیجهبدین ترتیب, در خارج از ایدئولوژی فرد جایگاهی ندارد. 

. آنانی که با سازدمیخاص و محدود  هاییسوژهبیشتر سوژه کُش است تا سوژه ساز, یا اینکه 

. در دهدنمیاشند, سوژه نخواهند بود و ایدئولوژی اجازۀ سوژه شدن را ایدئولوژی همگام نب

. وقتی تنها سازدنمیچارچوب یکدست, ذهن انتقادی : »گویدمی 1دیوید هارتمن"همین راستا, 

جرقۀ  گاههیچو  شودنمیسؤال ایجاد  چیزهیچوجود دارد در مورد  گواه خودیک حقیقت 

. به زبان دیگر, شودنمیمتولد  ایسوژه( لذا, 272: 0093, )گاردنر ".«شودنمیخالقیتی زده 

                                                                                                                                        
1 Daivid Hartman 
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سوژه پرور باشد. سریع القلم بر  تواندنمی, لذا اقتدارگراستایدئولوژی به تعبیر علوم سیاسی 

پی آمدهای سلسله وار اقتدارگرایی از فرد محور بودن, به ساختار اجتماعی "این باور است که, 

 صرفاًنخواهد داشت و  وحقوقیحقو  شودمی ارزشبیکه در آن انسان  انجامدمیو فرهنگی 

)سریع  "است. وآمدرفتدر حد بقا مجاز به زندگی و  صرفاًکه  سوءاستفادهرعیتی است برای 

 ( این امر یعنی مرگ سوژه را به همراه دارد.13: 0033القلم,

و هنجاری است )همان تمایز بین  اعتقادی مثبت هاینظامایدئولوژی نوعی از "از دیدگاه شیلز 

. در شوندمیارزشی( که در تمام جوامع بشری شکوفا  هایقضاوتعینی و  هایقضاوت

مشخص  هایشانبندیفرمولبا خصلت صراحت  هاایدئولوژی«, هابینیجهان»مقایسه با 

در انتشار و  . جنبۀ عاطفیترندمقاوم, و ترسخت, تربستهدر مقابل نوآوری  ضمناً, اما شوندمی

)بودُن,  ".طلبندمیو کاملی از پیروان خود  جانبههمهقوی است و سرسپُردگی  هاآندفاع از 

نسبت به هشت ضابطه, با  وضعشانبه سبب  هاایدئولوژی"( بودُن معتقد است, 07: 0079

اعتقادی تفاوت دارند. این هشت مورد عبارت است از: خصلت واضح بین  هاینظامدیگر 

, تمایل به گردآمدن به دور اعتقادی مثبت یا هنجاری خاص, تمایل به تمایز با دیگر هاآن تبیین

 ناشکیبایاعتقادی گذشته یا حال, بسته بودن در مقابل نوآوری, خصلت  هاینظام

و باالخره مشارکت با  جانبههمه, خصلت عاطفی انتشار, الزام پیوستگی کامل و هادستورالعمل

( وی با تفکر 03)همان,  ".هاستآنتقویت و تحقق اعتقادات  شانوظیفه دیگر نهادهایی که

ایدئولوژی مستلزم نابینایی است " افزایدمیفردگرایانه در جای دیگر کتابش در نقد ایدئولوژی 

تعریف قادر است که علیرغم فرد بر  برحسبو نابینایی مستلزم وجود یک ناخودآگاهی که 

 (39)همان,  "وجدان او مسلط شود.

مکتب فرانکفورت نیز مخالف ایدئولوژی است و بر این باور است که ایدئولوژی سوژه کُش 

تاریخ جامعۀ ی ها و تحقیقات متعدد خود در بارهبررسیطی ", این مکتب بارهدرایناست. 

آلمان از منظر و ابعاد مختلف با مُعضل یا پدیدۀ خاصی روبرو شده بود و آن عبارت بود از 

در اذهان, چیزی که در تعبیر کلی  کاریدست منظوربهسئلۀ توسل فاشیسم به ابزار فریبکارانه م

( که این 033: 0091)نوذری,  ".یادکرد« نظریۀ فریب اذهان»از آن تحت عنوان  توانمی

بنا "واجد استیال است,  قاعدتاً, ایدئولوژی کهازآنجاییاذهان واجد ایدئولوژی بود.  کاریدست

و  کندمیسوبژکتیو عمل  هایویژگیستدالل نظریۀ انتقادی, استیال از طریق سرکوب بر ا

سوژه را دوباره  یمنزلهبهمعرفِ جایگاهش  هایویژگیآزادسازی به معنای آن است که سوژه 
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عمل استیال است.  نوعیبه, کارکرد ایدئولوژی روازاین( 90: 0091)میلر, "تصاحب کند.

صحاب همین مکتب معتقد است که ساختار به هر جهت سوژه کش هابرماس از ا ازجمله

 هایشکل. مبارزه به یابدمیخود تحقق  –بر  –عقل از طریق تأمل "است. وی معتقد است که 

که  ایبارهاییانسانی و  هایسوژهسرکوب گر سازمان اجتماعی از طریق تغییری که در آگاهی 

. این مبارزه دهدمیساالرانه و مؤسس است, روی  تحققِ تواناییِ خاص انسان در فعالیت خود

و بالفعل برای  رهایی یافته و خود ساالری بالغ ایجامعه بینیپیش»ضمنی داللت دارد بر  طوربه

با مقایسۀ بین « خود»نیز در ارتباط با مقولۀ  هربرتمید( ژرژ 93)همان,  "«.هاانسان یهمه

تفاوتی که در جوامع "او  زعمبه. کندمیبه همین مسئله اشاره  نوعیبهجوامع اولیه و متمدن 

که در جامعۀ اولیه, خود, خیلی محدود در  شودمیناشی  ازاینجاابتدائی و متمدن وجود دارد, 

که  یافتهسازماناجتماعی  هایفعالیتو الگوهایی و  هامدلتفکرش, در رفتارش توسط 

, جامعۀ اولیه جایگاه کمی برای فردیتِ فرد در دیگررتعبابه. باشدمی, کندمیگروهش تعیین 

, آزادی فکر رودمیجامعۀ اولیه به سمت جامعۀ متمدن  هرچقدر, کهدرحالی. گیردمینظر 

( 097: 0330)مید,  ".دهدمیکردن, عمل کردن بیشتری را برای شهروندانش یعنی به خودها 

نظریۀ جامعۀ قراردادی ", افزایدمیمعه , وی در جای دیگر برای تفکیک دو نوع جاروازاین

که افراد در ابتدا مثل هستی هوشمند, مثل خودها وجود دارند و جمع  کندمی]مدرن[ تصور 

 (039)همان,  "را شکل بدهند و بسازند. ایجامعهتا  شوندمی

. وی معتقد است که کندمیبودُن با نقد ایدئولوژی مارکسیم با مفهوم ایدئولوژی مخالفت 

. شیلز, مکتب فرانکفورت و دهدنمیدرتی که ایدئولوژیک باشد به فرد اجازۀ سوژه شدن را ق

که ایدئولوژی سوژه کُش است. همین استدالل را  کنندمی تأییدهابرماس هم این عقیده را 

 در مورد مفهوم قدرت فوکو مطرح کرد که وی معتقد است قدرت سوژه ساز است. توانمی

ادی باشد و ایدئولوژی هم وجود نداشته باشد, همۀ افراد سوژه خواهند آز ایجامعهاگر در 

تا فرد, فرد باقی بماند؟ یکی از این موانع مهم, این است که  شوندمیشد؟ چه موانعی باعث 

نشده باشد. به زبان دیگر, در کنار آزادی, و  1فرد علیرغم وجود آزادی و در فضای آزادی, الینه

ر از مفاهیمی که در ارتباط با انسان و در این راستا قابل تعمق است و استقالل فرد, یکی دیگ

مانع سوژه شدن فرد  ضمناً, و آوردمی وجود بهتفاوت فردی )بیشتر تفاوت فرد و سوژه( را 

                                                                                                                                        
1 Aliénation 
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مجزا )گابل  اینظریهاست که امروزه به  ازخودبیگانگیاست, بحث الینه شدن یا مسخ شدن یا 

 ( تبدیل شده است.0371و همکاران, 

 مخصوصاًاین مضمون را "را مارکس مطرح کرد. مارکس  ازخودبیگانگیاولین بار مفهوم 

او,  زعمبه. دهدمیقرار  موردتوجهمناسبات بین بورژوازی و رنجبران  تأویل منظوربه

مالکیت فردی وسایل جمعی و  کارتقسیماساسی, در روابط تولید جای دارد.  ازخودبیگانگی

که در آن انسان  سازندمیانسان را فراهم  دونشانتولید, موجبات پیدایی شرایط و مقتضیاتی 

و  شودمیجدا  اشتولیدکننده. محصول فعالیت انسان از گیردمیانسان قرار  کشیبهرهمورد 

 تولیدشده, در اشیاءِ رددبازگآنکه به خود انسان  جایبه. جوهر انسانی یابدمیاقلیتی بدان دست 

, با آینددرمیچند  هاییبت صورتبه. اشکالی مجرد چون پول و کاال و سرمایه شودمیجذب 

( البته لوکاچ 00: 0073)بیرو,  ".کنندمیجاذب خود خرد  باقدرتو او را  شوندمیانسان بیگانه 

داخته است. )لوکاچ, معتقد است که بعد از مارکس او اولین فردی است که به این موضوع پر

0077 :23) 

را, یادآور شده,  داریسرمایهناشی از کار در نظام  هایبدبختیمارکس رنج و "به باور مارکوزه, 

منجر شده و  هاانسان ازخودبیگانگیاین وضع, مزدوری و بردگی است که اکنون به  یادامه

 افزایدمی( وی در ادامه 30: 0099)مارکوزه, " را نمایانده است. داریسرمایهنظام  هایویژگی

و  گیردمیقرار  مورداستفادهصنعتی,  یجامعهانسان امروز, مانند سایر چیزها در نظام تولید "

( و به دنبال آن بیشتر 32. )همان, رودمی, در اعماق این جامعه, بیشتر فرو گذردمیکه  هرروز

به شرایط  ازخودبیگانگیج و سیاسی از مفهوم استفاده رای", درواقع. شودمی ازخودبیگانه

, بیگانه شده با خودش, غصب گیردمیقرار  سوءاستفادهکه, انسان مورد  دهدمیمبهمی سوق 

است. این برداشت به سمتِ فهمیدن اینکه شرایط پیدایش این  شدهضایعشده, قلب شده یا 

. از سویی, برداردو برداشت در د ازخودبیگانگی. منبع فلسفی مفهوم رودمیمفهوم چه هستند, 

اجتماعی دارند,  قرارداد پردازاننظریهیک مفهوم حقوقی است و در برداشت سیاسی که 

 (7: 0372و همکار,  اررو) "آزادی طبیعی ضد آزادی مدنی است. ازخودبیگانگی

ن فرد آزاد باشد. مسخ شد ظاهراًکه  هرچند, شودمیاز خودبیگانگی مانع فکر کردن فرد نیز 

است, بندی که چندان نمایان نیست.  دربند عمالًسلب آزادی واقعی است. فرد  نوعیبه

, روازایناجرا شوند که فرد الینه یا مسخ نشده باشد.  توانندمیبنابراین, مشخصات سوژه زمانی 

است.  دربند, شدهمسخسوژه بشود, زیرا فرد  تواندنمیبا هر چیزی که باشد  ازخودبیگانهفرد 
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به  تواندنمیشدۀ مواد مُخدر است, لذا  ازخودبیگانهو  دربند نوعیبهبرای مثال, یک فرد مُعتاد 

است که به کمک روانکاوی به خویشتن  ازخودبیگانهسوژه تبدیل بشود. بیمار روانی نیز 

 .گرددبرمیخویش 

در  انندتومینشدن, چه عامل یا عواملی  ازخودبیگانهدر صورت وجود آزادی و استقالل و 

 اشآگاهیو  شودمیکه فرد اهل تفکر  شودمیسوژه شدن فرد نقش داشته باشند یا چگونه 

 ؟یابدمیافزایش 

که مانع  کنندمی, عواملی تولید آگاهی و تفکر شدهمطرحکه در بین این عوامل  رسدمیبه نظر 

, نخست, تحصیالت دانشگاهی است, دوم افزایش فرهنگ فردی که شوندمینیز  شدگیمسخ

این دو عامل از عناصر کلیدی و مهم سرمایۀ فرهنگی به زبان بوردیو است. بوردیو معتقد است 

 دارای سه نوع سرمایه هستند. هاانسانکه 

 یسرمایهمختلف یک خانواده,  هایداراییاقتصادی, مجموع درآمدهای مادی و  ی سرمایه

)افقی( و طبقات دیگر و باالتر از خود  طبقههم, نوع و اندازۀ روابط اجتماعی با افراد اجتماعی

بخش  ترینپنهانو شاید بتوان گفت  ترینپیچیده, ترینمهمفرهنگی که ی سرمایه)عمودی( و 

)امکانات( فرهنگی است که توسط  هاداشتنیسرمایۀ فرهنگی "است.  هاانسان هایداشتنی

( میلنر در 13: 0372)بوردیو, ".کندمیآموزشی خانوادگی به فرزندان انتقال پیدا  هایکنش

بدین معنی که کارکرد "تعریف و برداشت از این مفهوم در نظریۀ بوردیو معتقد است, 

شبیه کارکرد سرمایۀ  دقیقاً شدهکسبفرهنگیِ  هایدانشو  هاصالحیتو  هامهارتاجتماعی 

آن را جهت حفظ  توانمیکه  دهدمیدر اختیار افراد قرار « سرمایه»اقتصادی است, یعنی نوعی 

فرهنگی ه ی سرمای (009: 0092)میلنر و براویت,  "منافع اقتصادی و اجتماعی به کار گرفت.

 .باشدمیبودیو دارای سه بخش  زعمبه

 توانندمیو  دانندمیبیانگر چیزهایی است که افراد فرهنگی درونی شده که ی سرمایهالف: 

 تدریجبهاست که  ایبالقوه هایتواناییفرهنگی درونی شده,  ی سرمایهاین  درواقعانجام دهند. 

. عادت واره از سویی, یابدمیبخشی از وجود فرد شده است که به نام عادت واره تجلی 

منبع "وی دیگر, ( از س99: 0393)بوردیو,  ".سازدمیساختاری است که ساختارهایی را "

 (97)همان,  "افکار و رفتار انسان است.ی کنندهفکری کنترل

کاالهای فرهنگی و اشیاء مادی از قبیل کتاب و  ازجملهفرهنگی عینیت یافته,  ی سرمایهب: 

 .باشدمیکتابخانه, مجسمه, تابلوهای نقاشی, آثار هنری و عتیقه 
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تحصیلی که در قالب مدارک و  هایصالحیت ازجمله, شدهنهادینه فرهنگی ی سرمایهج: 

 . این بخش مختص آموزش عالی است.کنندمیمدارج تحصیلی رسمی نمود عینی پیدا 

به باور بوردیو هر سه سرمایه مهم هستند و با یکدیگر ارتباط دارند. حتی تا حدودی این 

ه ی اجتماعی به سرمایه ی سرمایه قدرت تبدیل به یکدیگر نیز هستند, البت تبدیلقابل هاسرمایه

ولی سرمایۀ اجتماعی است.  ه ی فرهنگی به سرمایه ی فرهنگی کمتر از قدرت تبدیل سرمای

از بعضی وجوه, "فرهنگی مهم تر از دو سرمایۀ دیگر است. در این باره وی معتقد است که, 

روثی سرمایه است زیرا تا حد انتقال سرمایۀ فرهنگی نشان دهندۀ موثرترین شکل انتقال مو

زیادی به صورت عینی انجام گرفته و بنابراین کمتر قابل کنترل است, در حالی که ثروت 

سرمایۀ اقتصادی ( 02: 0093)بوردیو, "اقتصادی از ارث از طریق مالیات قابل مهار است.

و  هاتشناخفرهنگی )تحصیالت و  یا اکتسابی باشد. بخشی از سرمایه ی  ارثی تواندمی

بخش سوم آن ارثی است. دوم, ارثی نبوده بلکه فقط اکتسابی است. فقط  اصالً( هامهارت

بگیرد. و قابل  تأثیرفرهنگی  تواند از سرمایه ی  اقتصادی و سرمایه ی میاجتماعی  سرمایه ی 

دیگر هنگی بیشتر از بقیه بر دو سرمایه ی فرر حالی که, سرمایه ی انتقال به یکدیگر هستند. د

 .گذاردمی تأثیر

بحث تغییر ذهن مالک و مطرح است که عقاید و فرهنگی,  ی سرمایه با اکتسابی بودن

بر اساس بعضی از وجوه نظر پیاژه, ذهن "متفاوتی در این زمینه وجود دارد.  هایگیریموضع

بر  . از جهت دیگر,کندمی, قاطعانه و بدون نیاز به آموزش رسمی تغییر سادگیبهکودکان 

ای در برابر تغییر مقاوم است, حتی وقتی که  مالحظهقابل صورتبهاساس نظر فروید, ذهن 

( البته گاردنر خود بر این باور است که 99: 0090)گاردنر,  "مطلوب باشد. شدیداًتغییر 

و  هاداستان, مفاهیم, هانظریهاست.  کارمحافظه, ذهن, در کمال تعجب, سازوکاری حالدرعین"

( 030)همان,  ".اندمقاومدر برابر تغییر  هاآنو اغلب  گیرندمیاول شکل  هایسالدر  هاتمهار

که بتواند رفتارها را دگرگون کند. ولی کجا و به تعبیر  گیردمیتغییر ذهن صورت  درهرحال

 ؟سازدمیو غیره( امکان این تغییر را میسر  فرهنگیبوردیو چه میدانی )اقتصادی, اجتماعی, 

نقش مهم  هادانشگاهآموزش عالی, یعنی  هایمیدانمدعی شد که  توانمیوجه به این نکته با ت

اگر کارشناسی و علمی عمل  کهطوریبهو چشمگیری در افزایش سرمایۀ فرهنگی افراد دارند 

مهیا کنند  هاآنبکنند و عالوه بر انتقال و ساختن دانش نزد جوانان, محیطی فرهنگی را برای 

ی گیرندهتصمیم که فرهنگ آنان نیز ارتقاء یابد. در این صورت این افراد آگاه و مسلط بر خود,
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دارای تمام  نهایتاًاصلی مسائل زندگی خویش و مفید برای خود و برای اطرافیان و جامعه و 

جامعه در سطح  هاسوژههستند که با سوژه تطابق دارد. با حضور و ورود این  هاییویژگی

, کمک شایانی در سوژه پروری فرزندان وپرورشآموزشرفتن تعدادی از آنان به نهاد  ازجمله

مسیر پیشرفت و  تواندمیدر سطح جامعه, جامعه  هاسوژهجامعه خواهند کرد. با افزایش 

توسعۀ پایدار را طی کند. بدانیم که سوژه یک محصول است, یک تولید است. سوژه 

. زیرا, سوژه در ارتباط با عناصری شودمیی است و طی فرایندی ساخته اجتماع ایبرساخته

( سوژه 0373و به باور لورو و الپاساد ) شودمیو سپس فعال  شودمی, ساخته گیردمیشکل 

زیرا, به  رودنمی. و این بازیگری یا سوژه بود گی از بین شودمی 1تبدیل به بازیگر اجتماعی

, و هر چیز گرددنمیدر روان ما هستی گرفته است هرگز نیست  آنچه زمانی" اعتقاد فروید,

امکان بازگشت به گذشته فراهم آید, باز  کهآنگاهو در شرایط مناسب,  ماندمیدر یاد  ایگونهبه

: افزایدمیاهمیت تاریخچۀ گذشتۀ انسان  تأکید( وی در 02: 0091)فروید,  ".گرددمیپدیدار 

انگارۀ  –حقیقت است  یکاین – توانممی سالبزرگتۀ یک رشد یاف هایاستخوانمن در "

 ترپهندرازتر و  رفتهرفتهاست, زیرا  ناپدیدشدهاستخوان یک کودک را ردیابی کنم, اما خود آن 

در آمده است. واقعیت این است که تنها در مغز امکان حفظ همۀ این  اشبعدیشده و به شکل 

د دارد, اما ما در موقعیتی نیستیم که با یک بیان تجسمی مراحل اولیه در کنار مراحل بعدی وجو

بیشتری را  هایسوژه, تالش کنیم تا درنتیجه( 03)همان,  "این پدیده را به نمایش بگذاریم.

 پرورش دهیم و وقتی افراد سوژه شدند, سوژه باقی خواهند ماند.

  

                                                                                                                                        
1 Acteur Social 
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 :فهرست منابع

دیالکتیک روشنگری. قطعات فلسفی. ترجمۀ مراد (. 0091آدورنو تئودور و. و هورکهایمر ماکس )

 فرهادپور و امید مهرگان. تهران, گام نو.

 (. فروید. ترجمۀ حسن مرندی. تهران, نشر طرح نو.0072استور آنتونی )

 نشر مرکز.تهران, مهرداد میردامادی. ه ی . ترجمشناسیجامعهمتفکران بزرگ  .(0073استونز راب )

کاوی لکانی. ترجمۀ مهدی رفیع و مهدی پارسا. مقدماتی اصطالحات روان (. فرهنگ0093اونز دیلن )

 تهران, نشر گام نو.

 (. مسائل تاریخ فلسفه. ترجمۀ پرویز بابایی. تهران, موسسه انتشارات نگاه.0077اوی زرمان تئودور )

تهران, نشر (. ایدئولوژی و سازوکارهای ایدئولوژیک دولت. ترجمۀ روزبه صدرآرا. 0099التوسر لویی )

 چشمه.

ها. ترجمۀ لیال سازگار. تهران, نشر سرشت تلخ بشر. جستارهایی در تاریخ اندیشه (.0092برلین آیزایا )

 ققنوس.

(. مطالعات فرهنگی: نظریه و عملکرد. مترجمان: مهدی فرجی و نفیسه حمیدی. 0097بارکر کریس )

 تهران, پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

 (. آگاهی. ترجمۀ رضا رضایی. تهران, فرهنگ معاصر.0097ان )بلکمور سوز

ها. تهران, ی مرتضی مردی(. نظریه کنش، دالیل عملی و انتخاب عقالنی. ترجمه0093بوردیو پیر )

 انتشارات نقش و نگار.

ی  تلویزیون و سلطۀ ژورنالیسم. ترجمۀ ناصر فکوهی. تهران, انتشارات (. درباره0097) بوردیو پیر

 تیان.آش

 (. ایدئولوژی در منشأ معتقدات. ترجمۀ ایرج علی آبادی. تهران, نشر شیرازه.0079بودُن ریمون )

(. مطالعاتی در آثار جامعه شناسان کالسیک. جلد اول. ترجمۀ باقر پرهام. تهران, 0090بودُن ریمون )

 نشر مرکز.

بوردیو. ترجمۀ جهانگیر جهانگیری و شناسی پی یر هایی از جامعه(. درس0033بون ویتز پاتریس )

 حسن پورسفیر. تهران, نشر آگه.

(. فرهنگ علوم اجتماعی )انگلیسی, فرانسه, فارسی( ترجمه ی باقر ساروخانی. تهران, 0073بیرو آلن )

 انتشارات کیهان.

ی  محمد جعفر جوادی و (. روانشناسی شخصیت, )نظریه و تحقیق(. ترجمه0071پروین الرنس ای )

 سسه خدمات فرهنگی رسا.ؤین کدیور. تهران, مپرو
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( روایت نابودی ناب. تحلیل بوردیویی بوف کور در میدان ادبی ایران. تهران, نشر 0033پرستش شهرام )

 ثالث.

 (. هربرت بلومر و کنش متقابل گرایی نمادی. تهران, انتشارات بهمن برنا.0099تنهایی حسین )

شناسی فلسفی. ترجمه: دکتر سعید علم. درآمدی بر مکاتب علم(. چیستی 0073چالمرز آلن اف. )

 ها.زیباکالم. تهران, سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 (. گذار از مدرنیته؟ نیچه, فوکو, لیوتار, دریدا. تهران, آگه.0073حقیقی شاهرخ )

 اجتماعی. تهران, انتشارات رشد. (. مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و0092دالور علی )

ی : سید های فروید، اسکینر و راجرز. ترجمه(. سه مکتب روانشناسی. دیدگاه0090دی. نای رابرت )

 احمد جاللی. تهران, انتشارات پادرا.

شناسی در دوران معاصر. ترجمۀ محسن ثالثی. تهران, انتشارات (. نظریۀ جامعه0073ریتزر جورج )

 علمی.

تهران, منوچهر کیا. ه ی اصول حقوق سیاسی. ترجم -قرارداد اجتماعی .(0022ژاک ) روسو ژان

 انتشارات گنجینه چاپ دوم.

چاپ  ,انتشارات گنجینهتهران, ترجمۀ منوچهر کیا. (. امیل یا آموزش و پرورش. 0039روسو ژان ژاک )

 .مشش

جواهر چی. تهران, مؤسسه  (. اگزیستانسیالیسم یا مکتب انسانیت. ترجمه ی 0019سارتر ژان پل )

 مطبوعاتی فرخی.

 (. اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار. تهران, نشر فرزان روز.0033سریع القلم محمود )

 (. اقتدار. ترجمۀ باقر پرهام. تهران, شیرازه.0093سِنِت ریچارد ) 

 هران, نشر نی.ی: منوچهر صبوری. ت(. ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی. ترجمه0073شارون جوئل )

 ی  مرتضی کتبی. تهران, نشر نی.(. واژگان بوردیو. ترجمه0092شُویره کریستی ین و الیویه فونتن )

 (. میشل فوکو: دانش و قدرت. تهران, نشر هرمس.0090ضیمران محمد )

ی محمد حسین وقار. تهران, شناسی روانی زندگی روزمره. ترجمه(. آسیب0073فروید زیگموند )

 ات اطالعات.انتشار

 (. تفسیر خواب. ترجمۀ شیوا رویگران. تهران, نشر مرکز.0091فروید زیگموند )

های آن. ترجمۀ خسرو همایون پور. تهران, موسسه (. تمدن و ناخشنودی0091فروید زیگموند )

 انتشارات امیر کبیر.

 گام نو.شناسی دانش. ترجمۀ عبدالقادر سواری. تهران, نشر (. دیرینه0090فوکو میشل )

 (. تاریخ جنون. ترجمۀ فاطمه ولیانی. تهران, نشر هرمس.0099فوکو میشل )
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 (. تولد پزشکی بالینی. ترجمۀ فاطمه ولیانی. تهران, نشر ماهی.0032فوکو میشل )

ی : خشایار دیهمی. (. فلسفه امروزین علوم اجتماعی, با نگرش چند فرهنگی. ترجمه0090فی برایان )

 تهران, طرح نو.

ی: اکبر معصوم بیگی. تهران, ی اجتماعی. ترجمه(. درآمدی تاریخی بر نظریه0090لینیکوس آلکس )کا

 نشر آگه.

ی: عباس مخبر. تهران, ی اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس. ترجمه(. نظریه0079کرایب یان )

 انتشارات آگه.

 م. تهران, انتشارات اطالعات.(. مکتب لکان, روانکاوی در قرن بیست و یک0090کدیور میترا )

 ی منوچهر صبوری. تهران, نشر نی.ی  اجتماعی. ترجمه(. بنیادهای نظریه0077کلمن جیمز )

 (. واژگان مکتب فرانکفورت. تهران, نشر نی.0092کوسه ایو و استفن آبه )

 قصه.های علمی. ترجمۀ عباس طاهری. تهران, نشر (. ساختار انقالب0090کوهن توماس. س. )

 رغم تاریخ. ترجمۀ خسرو ناقد. تهران, جهان کتاب.(. زندگی به0099کوالکوفسکی لِشِک )

ها. هنر و علم تغییر ذهن خود و دیگران. ترجمۀ کمال خرازی. تهران, (. تغییر ذهن0093گاردنر هوارد )

 نشر نی.

روانشناسی. جلد  های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و(. روش0092گال مردیت و همکاران )

 اول. مترجمان: احمد رضا نصر و همکاران. تهران, انتشارات سمت با همکاری دانشگاه شهید بهشتی.

های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی. جلد (. روش0093گال مردیت و همکاران )

 دوم مترجمان, احمد نصر و همکاران. تهران, سمت.

خواهید و صمیمیت باکسانی که نیازمند ئوری انتخاب. انتخاب آن زندگی که می(. ت0030گالسر ویلیام )

 ایشانید. ترجمۀ نورالدین رحمانیان. تهران, انتشارات آشیان.

 (. تاریخ و آگاهی طبقاتی. ترجمه محمد جعفر پوینده. تهران, نسل قلم. آثار.0077لوکاچ جورج )

ی عرفان ی  قرن بیستم. ترجمهمن به جهان فلسفه(. چگونه فیلسوف شدم. سفر 0090مک گین کارل )

 ثابتی. تهران, انتشارات ققنوس.

( روش تحقیق کیفی. مترجمان: دکتر علی پارسائیان و 0077مارشال کاترین و گرچن ب. رأس من, )

 های فرهنگی.دکتر سید محمد اعرابی. تهران, دفتر پژوهش

 محسن مؤیدی. تهران, مؤسسۀ انتشارت امیرکبیر.(. انسان تک ساحتی. ترجمۀ 0099مارکوزه هربرت )

 پذیری. تهران, نشر جیحون.شناختی بر جامعه(. درآمدی جامعه0097منادی مرتضی )

پژوهشی مرکز  -سازی. مجله راهبرد, نشریه علمی (. روش کیفی و نظریه0093) منادی مرتضی

 .21تحقیقات استراتژیک. سال نوزدهم, بهار, شماره 
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 وپرورش. تهران, انتشارات آوای نور.شناسی آموزش(. جامعه0032) منادی مرتضی

 شناسی معرفت. ترجمۀ حسین کچویان. تهران, نشر نی.(. علم و جامعه0091مولکی مایکل )

(. سوژه, استیال و قدرت. در نگاه هورکهایمر, مارکوزه, هابرماس و فوکو. ترجمۀ نیکو 0091میلر پیتر )

 . تهران, نشر نی.سرخوش و افشین جهاندیده

(. درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر. ترجمۀ جمال محمدی. تهران, 0092میلنر آندرو و جف براویت )

 انتشارات ققنوس.

ی انتقادی مکتب فرانکفورت در علوم اجتماعی و انسانی. تهران, نشر (. نظریه0091نوذری حسینعلی )

 آگه.

 جمۀ فرهاد سلمانیان. تهران, نشر مرکز.(. معنای تفکر چیست. تر0033هایدگر مارتین )

 تحلیل در پژوهش علمی. تهران, انتشارات سمت. (. راهنمای عملی فرا0097هومن حیدر علی )
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