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 مقدمه

 را پرسش نیا بارها سندهینو رایز ؛است دهیچیپ موضوعی یوالر پل آثار در ،یگرید و من مسئلۀ

 ۀسوژ «من» ،گرید عبارتبه .«سدینو می یسک چه» و «دیگو می سخن یسک چه» هک ندک می مطرح

 در ،«من» بریمبتن رکتف نیا. است یوالر گفتمان بستۀ یایدن یاصل زکمر و معنا کنندۀدیتول یاصل

 صورت به «من» ریضم ،ها آن در هک دشو می ظاهر زین Cahiers یوالر های اندیشه دفتر مجموعۀ

 یگاه و  Moiبزرگ ام با یگاه ؛شود می گرفته ارکبه گوناگون هایشیوه به یدیتأک یمفعول ریضم

moi یک توان به
moiدو توان ،1

 ،نیبنابرا ؛گرید اشکال و Moi pur «ناب من» یگاه اعداد، گرید و  2

 ارکبه «من» یبرا هک ییها نشانه رایز ؛دارد وجود ابهامی «من» ریضم از والری فیتعار در همواره

 یگاه یحت. است متنوع و نامفهوم فیتعار یزن یگاه و دنندار یثابت فیتعر یگاه اند،شده گرفته

 لیتحل ،سببنیهمبه. Moi، moi، moi، MOI، MOI :است یموقت ،«من» یبرا رفتهارکبه یها نشانه

 ریضم از سندهینو ،یمفعول ریضم نیا یریکارگ به با است رکذ شایان. رسدمی نظربه دشوار «من»

 چه. شدم غرق یارؤ در: »سدینو می شیها اندیشه دفتر در ،مثال یبرا ؛ستین غافل هم Je یفاعل

 چه یمفعول «من» و یفاعل «من» گفتمان، نیا در .«من بود؟ گر نظاره یسک چه دم؟ید. من ؟یسک

 جدا هم از را دو نیا یدتأک با یو چرا ؟کنند می فایا یوالر ۀشیاند در ینقش چه و هستند یسک

 حیتوض بتواند تا شود یم متوسل گرید علوم و فلسفه به ر،یضم دو نیا حیتوض یبرا یوالر ند؟ک می

 ارائه آن از یمختلف یها نشانه و معناها هک دارد یسع هایش اندیشه دفتر در. ابدیب دونیا یبرا یقیدق

 و مدام هک گردد می «من» محور حول یوالر آثار در یزچ همه داشت اذعان دیبا ،بیترتنیبد. دهد

 رییتغ من: »دهد می ادامه (Je pense) «شمیاند می من» سدینو می که یهنگام. ندک می رییتغ وقفه یب

 .(Je change et veux fixer) «مشو ثابت خواهم یم و نمک می

 خود یجووجست انگریب امور، همۀ در «یخودمحور» ینوع به و «من» به امور ۀهم دادنعارجا

. ابدیب پنهان ای دایپ سینارس از ینشان آثارش، صفحات تمام در تا ندک می دعوت را خواننده و است

 او و ردهک ریدرگ را سندهینو ذهن تمام ،رسد یم نظربه یضرور انسان یبرا هک «من» به ارجاع نیا

 .کند ارضا خود در را ییخودجو به لیم نیا دارد یسع

 در یگفتمان انفصاالت و اتصاالت ۀمسئل ابتدا در. است شده لکیتش قسمت سه از مقاله نیا

 و دشو مشخص شاعر یپرداز گفته در «من» نقش تا شودمی یبررس سینارس اشعار از تیب چند

 اتصال ای یدرون نشیب یک به گفتمان در انفصال با یرونیب نشیب یک از سندهینو چگونه هکنیا
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 و تیهمان ،انیپا در و شود می پرداخته «من ثرکت و من» ۀمسئل به آن از پس .رسد یم یگفتمان

 .شوندمی تحلیل تیریغ

 

 «من» نقش و یپرداز گفته در انفصاالت و اتصاالت

 ،یعبارتبه .است زبان یاربردهاک ترین یاساس از یکی ،یپرداز گفته هک داشت اذعان دیبا ابتدا در

 نییتع شیپ از شود، می برقرار ارتباط آن در هک یتیموقع با ارتباط در زبان ساختار چگونه ینکها

 یک همواره یگفتمان هر و است یپرداز گفته امر مستلزم یا گفته هر گفت توان می ،درواقع. دشو می

 و یپرداز گفته هک است ذکر شایان. ندک می فایا را ابی گفته و پرداز گفته نقش زمانهم هک دارد فاعل

 ژان یانبه ب و است بوده شناساننشانه توجه مورد همواره ،یگفتمان انفصاالت و اتصاالت میمفاه

 و است وابسته ما یاهکادرا به و دارد یزکمر نقش هک است یدارشناسانهپد یتیواقع» هکوک لودک

 .(2 :2005 برتراند،) «مینک می مالحظه گفتمانش با را ایدن در فاعل استقرار ،اهکادرا آن همراهبه

 ،فاعل من. است «من» نترلک در ،گفتمان تمام هک گفت دیبا یوالر آثار در یپرداز گفته درمورد

 نشیب و یگفتمان اتصال اوج نقطۀ و دارد تکشر یگفتمان اتصال و انفصال تیموقع هردو در

 نشگرانک دارد یسع پرداز گفته س،ینارس به مربوط اشعار در ،نمونه برای ؛است «سینارس» ،یدرون

 و یعاطف بعد شتریب ،مورد نیا در. وادارد سخن به را... و( ژواک پ ۀاله) اکو حوریان، مانند یگرید

 در منادا صورت به یگاه نیهمچن .دشو می گرید نشگرانک حضور سبب هک است گفتمان یاحساس

 :مثال یبرا ؛دیآ می اشعار

O frères ! tristes lys, je languis de beauté 

Pour m’être désiré dans votre nudité, 

Et vers vous, Nymphe, nymphe, ô nymphe des fontaines, 

Je viens au pur silence offrir mes larmes vaines (Narcisse parle, vv. 1-4) 
 

 رنجورم ییبایز از من! نیغم یها سوسن یا! قدمانهم یا

 ابمیب خود یتمنا شما یانیعر در تا

 رودان یمینهس انیرویپر یا ان،یمهرو یا ان،یبارویز یا شما، طرف به و

 (4 -1 اتیاب گوید،یم سینارس. )نمک نثارتان را ام یهودهب یها اشک ناب یوتکس در م،یآ می من

 ظاهراً و خود از یجدا ییایدن ؛کند یم شفک را ملموس و ینیع ییایدن ،آغاز در پرداز گفته
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 و بیغا یک حضور ییگو است؛ آمده عام اسم یک با شعر، نیا اول یمنادا. من بدون ییایدن

 آغاز در «قدمان هم یا» عبارت گفت توان می. است پرداز گفته دل و درون در گوناگون ینمودها

 و دینام 1«یگفتمان انفصال» را آن توان می هک است یافته انفصال پرداز گفته فاعل از ظاهراً شعر،

 و ریگل. است لیدخ زین یپرداز گفته در منادا ،حال یندرع. شدک می ریتصو به داستان در را او یایدن

 وابسته یپرداز گفته به منادا» معتقدند فرانسه روشمند زبان دستور تابک در( 464: 1994) دیگران

 مخاطب. ندک می خطاب او به مخاطب هک دارد اشاره یزیچ ای یشخص به منادا ،درواقع. است

 یپرداز گفته با اتصال در منادا ب،یترتبدین. «ندک می انتخاب را امیپ ۀرندیگ گفتمانش در وضوح به

 زمانهم حضور ،یفونتن اکژ یدۀبه عق و دارد تو/من ظهور از نشان «یا» ییندا حالت رایز ؛است

 انفصال حالت دو زمانهم ،بیترتنیبد. دهد می نشان را یپرداز گفته در اتصال ینوع ،تو و من

 در چه که دشو یم ظاهر «من» دوباره ،یتدرنها و دارد وجود یپرداز گفته در اتصال و یگفتمان

 اتصال حالت در ،یگفتمان انفصال نیا ،درواقع. دارد اتصال از نشان گفتمان، در چه و پردازی گفته

 عواطف و احساسات شاهد ،یپرداز گفته در اتصال نیا لیدلبه. دیآ می وجودبه یپرداز گفته در

 در «رنجوربودن» فعل نیهمچن و «نیغم یها سوسن یا» عبارت. کند یم بروز گفتمان در هک یمهست

 ،رونیب و درون یایدن دو انیم ارتباط. است موضوع این بر یشاهد «رنجورم ییبایز از من» عبارت

 و رنج. است محسوس کامالً اتیاب نیا در «پرداز گفته بودنغمین» و «زیبارویان بودنعریان» یعنی

 ظاهر سوم بند در دوباره ،بود شده انیب languir فعل با قبل یبندها در هک پرداز گفته ضعف

 :دشو می

Et moi! De tout mon cœur dans ces roseaux jeté, 

Je languis, ô saphir, par ma triste beauté! (Narcisse parle, v. 10-11) 
 

 ام افتاده ها ین نیا انیم در قلبم یتمام با! و من

 (11 -10 اتیاب ،گویدیم سینارس! )اقوتی نیبودک یا مییبایز نیغم از رنجورم

 

: 1998) لبربرگیز و یفونتن عقیدۀ به. است گفتمان در اتصال انگرینما یخوب به «من» حضور

 یک ،یشناس نشانه در من .دشو نمی محدود یشناسزبان در من ریضم به یشناس نشانه در من»(، 94

 وجودبه او یبرا هک پذیردمی تأثیر ییها جذبه از یعنی ؛است مبهوت اغلب و متأثر حساس، من

                                                                                                                                                  
1. Débrayage énoncif 
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 یتنش ییفضا شناسانهنشانه من ،درواقع .«ندارد یسانیک رفتار و است نوسان در شتریب من .دیآ می

 یریتصو هک است خود در شدنغرق و فرورفتن ،«من» حضور. آورد می وجودبه یوالر شعر در

 .شود می یمنته یدیناام و غم به یجتدر به هک دهد می ارائه خود از توانا کامالً اما ،نامحسوس

 سینارس ،آغاز در. دارد وجود متن در مرحله سه هک یابیم یدرم سینارس از ییها قطعه در

 ،درواقع. پردازد می رکتف به -ردهک احاطه را او هک -(چشمه و یعت)طب اطرافش ۀمنظر درمورد

 و آب مانند عام یاسام و شما و تو ریضما یریکارگ به با و است شده رها خود از ینوع به سینارس

 یپرداز گفته در اتصال با یگفتمان انفصاالت نیا .دهد می نشان را گفتمان در یگستردگ ،چشمه

 .است همراه

Que tu brilles enfin, terme pur de ma course! 

Ce soir, comme d’un cerf, la fuite vers la source 

Ne cesse qu’il ne tombe au milieu des roseaux, 

Ma soif me vient abattre au bord même des eaux. (Fragments du Narcisse, v. 1-4) 
 

 من ریس ناب واژۀ ،یشو درخشان تو اشک

 زمیگر می و گذارم می چشمه بر یرو گوزن، یک همچنان امشب

 افتد می زارین درونۀ در هماره هک یگوزن

 (4 -1 اتیاب س،ینارس از ییها قطعه) ها آب ۀرانک در اندازد می یپا از مرا ام یتشنگ و

 در زمانهم ،گفتمان در انفصاالت ،آن در هک میمواجه رونیب یایدن از یریتصو با ،اتیاب نیا در

 جسم خود در آب یرتصو یا خود تن متوجه سینارس سپس. دارد وجود نشگرک و زمان مکان،

 ؛دهد می( کنشگر جسم) یگفتمان اتصال به را خود یجا ،یپرداز گفته در اتصال ،یعبارتبه. دشو می

 .شود وارد «من» ریضم هکآن از شیپ یحت

Te voici mon doux corps de lune et de rosée (v. 118) 

 (118 تیب) من شبنم و ماه تن نینرم یا تو

Je suis si près de toi que je pourrais te boire, 

Ô visage...! Ma soif est un esclave nu… (Fragments du Narcisse, v. 139-140) 
 

 یدنرا آشام تو بتوانم خواهم می هک میکنزد تو به سان آن

 (140 -139 اتیاب س،ینارس از ییها قطعه) ...است انیعر یا برده ام یتشنگ !...من چهر یا

: دیگو می چشمه به خطاب سینارس. است عشاق و عشق باب در رکتف شعر، نیا دوم ۀمرحل
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 گفتمان ،درواقع «است؟ مانده خاطرت در یزیچ چه ،یا کرده سکمنع آنچه از ،ای یدهد آنچه از»

 است مشهود کامالً یگفتمان انفصاالت و اتصاالت یباز ،آن در هک شود می لیتبد یالوگد به ینوع به

 ظاهر یاحساس مسائل سپس. ندک حفظ را جسم خاطرۀ دارد یسع نشگرک ۀشناساننشانه حضور و

 .کند یم برقرار طشیمح با حساس جسم هک یا رابطه ،درواقع .شود یم

 آب در را خود فاعل رایز ؛ندک می یتداع را دار فاصله ینگاه ،یوالر در عشق هک است رکذ شایان

 وجودبه آب طریق از -است سینارس خود هک -مفعول و( سینارس) فاعل نیب ۀفاصل و ندک می نظاره

 تنش باشد، شتریب فاصله هرچه» بروندل سخن به و کند یم جادیا تنش متن در فاصله نیا. دیآ می

 گذشته، خاطرات یادآوری با یاحساس فاعل البته .(234: 1986 ورتز،ک و گرماس) «دیاب می افزایش

 .افتد می اش رفته ازدست و گذشته یخوشبخت ادی به او ،آب نارک در. شود می زین یشناخت فاعل

L’autre aimait ce cyprès, se dit le cœur de l’autre, 

Et d’ici, nous goûtions le souffle de la mer! (Fragments du Narcisse, v. 211-212) 
 

 داشت می دوست را سرو نیا نیگرید آن ،یگرید از گفت می خود با قلب

 (212 -211 اتیاب س،ینارس از ییها قطعه. )را ایدر نفس میدیچش می نجا،یا از ما و

 شتنیخو یجووجست در خود به عشق با او .شود می جوگروجست نشگرک سینارس سپس

 که گونهآن. دشو می یشناخت ۀسوژ ،گفت می سخن خود جسم و خود با هک یاحساس ۀسوژ. است

 رایز) گفت می من به ای گفت می خود به من جسم»: سدینو می یشها نوشته دفتر از یکی در یوالر

 ۀاندیش دفتر) «ماژهیو و خاص ۀحادث یک من :(سازد می «من» یک ،زند می حرف خود با هک یجسم

8 :414) 

 ،آغاز در هک او. دیآ می دیپد چشمه و سینارس انیم یوحدت بلند، نسبتاً شعر نیا سوم مرحلۀ در

 هک خورد می وندیپ او به آب بر یا بوسه با ندک می احساس ،دانست می جدا چشمه از را خود

 هک است جان و جسم نیب وحدت ،مرگ»: دیگو می او. دارد مرگ از نشان بوسه نیا ،درواقع

 .(719 :1960 تا،کآنال والری،) «است ردهک جدا هم از را دو نیا رنج و یداریب ،یآگاه

 شده محو جسمش .شود می وتار یرهت آب در هک مینیب می را سینارس از یریتصو اشعار، انیپا در

 یدگاهاز د ،درواقع. ماند می یبرجا آب نارک در آگاهانه ،شهیاند و جان هکیدرحال ؛است

 یوالر .ماند می دو آن از یکی انیپا در و است نوسان در جسم و جان انیم نشگرک ،یشناس نشانه

 :است آورده ریز صورت به 282 ۀصفح ،20 ۀاندیش دفتر در را مسئله نیا
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 ...ندیب نمی را رشیتصو و ها دست گرید او ،برد یم نیب از را سینارس شب»

 .ماند ینم یجا بر رکتف و روین جز او از

 دارد حضور جان رایز ؛مرگ از یبازتاب و اسکانع است، مرگ ۀنیقر ست،ین مرگ نیا

 .«است بیغا جسم و

 شعر دو با شعر نیا هک داشت اذعان دیبا. پردازد می «من» مسئلۀ به زین سینارس یها نغمه شعر

 یدرون یگووگفت زین یقسمت و است یحور چهار و سینارس انیم ییگووگفت و متفاوت ،یقبل

است.  شده دهیشک ریتصو به یدرختیب و باز ۀمحوط هک میهست یا صحنه شاهدآن،  در. با خود

 سینارس عاشق( کپژوا ۀاله) وکا و روشن ،ماه تشعشعات با هک دارد قرار آن زکمر در یا چشمه

 گرید نشگرانک و سینارس نیب ارتباط و است صحنه هفت یدارا ،سینارس یها نغمه شعر. دشو می

. دارد وجود یگفتمان انفصاالت و اتصاالت زین شعر نیا در. دهد می نشان را وکا و انیحور مانند

 سپس .است یرونیب عناصر و عتیطب به خطابش و ندک می آغاز اطراف یایدن از را نگاهش سینارس

 .دیآ می وجودبه «من» ریضم با یگفتمان اتصال در. پردازد یم خود به

Cher CORPS, Je m’abandonne à ta seule puissance. (Cantate du Narcisse, scène II, 

vers 11) 

 (11 تیب س،ینارس یها نغمه. )سپارم می تو قدرت به را خود تنها جسم، هیگرانما

 :ندک می یمعرف سینارس را خود وضوح به ،درواقع و است خود یجووجست در «من» ریضم

O Narcisse, Ô Moi-même, ô Même qui m’accueilles 

Par tes yeux dans mes yeux, délices de nos yeux 

Je froisse l’or bruyant des roseaux radieux (Cantate du Narcisse, scène II, v. 17-19) 
 

 ییگو می مداخوش من به هک یهمان یا من، خود یا س،ینارس یا

 را یمانها چشم لذت چشمانم، در یتها چشم از

 (19 -17 س،ینارس یها نغمه) را دیخورش نور از تفته زارین وارهمهمه درخشش اندازم می نکش من

 .دارد وجود «من» ریضم با یگفتمان اتصاالت زین بعد اتیاب در

Je vous perds et j’ai tout perdu...! 
 (15 تیب! )ام داده دست از را یزچ همه من و بازم می را شما

Je suis seul. Je suis moi. Je suis vrai… Je vous hais. 
 (66 تیب. )زارمیب را انیشما.... ام یقیحق هکآن منم منم، خود هکآن منم تنهاست، هکآن منم
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 ،«تو» و «من» ۀرابط مفعول، «من» و فاعل «من» انیم رابطۀ ینوع به اشعار نیا ریتصاو ،درواقع

 بافت در «من» ۀیما درون و است جسم و جان انیم مشهود، و شاهد ۀرابط جهان، و «من» ۀرابط

 خود خواهم»: میخوان می سینارس یها نغمه 35 یتدر ب. دارد وجود سینارس موضوع با اشعار تمام

 من م،یمواجه «من» ریضم دو باکه در آن،  Je change et veux fixer «دنید دوباره و دنید را

 .است یارزش ءیش هک یمفعول من و است جوگروجست نشگرک هک یفاعل

. شود می متصل خود به دوباره سپس و گیرد یم قرار خود با انفصال حالت در ابتدا در «من»

میتقس نیهم زین جوان کپار شعر در. است شده قسمت دو و پاره دو هک است یوجود ،درواقع

 نیا ،یوالر های یشهاند دفتر در. است شده کشیده تصویر به آن از یناش درد و رنج و «من» شدن

 شده منقطع راه ۀمین در هک دانست یگفتمان اتصال توان می را ثرکت نیا لیدل و دیاب می ثرکت «من»

 و هیتجز شخص شود، قطع راه ۀمین در یگفتمان اتصال اگر» (،95: 1999) یفونتن بیان به .است

 از یکی ممکن است «تو» ریضم ،صورت نیا در .دشو می ظاهر ییدوتا ای ثرکمت صورت به و کیکتف

 «.باشد یپرداز گفته ینمودها

 

 من ثرکت و من

 «ست؟کی من: »دهد پاسخ سؤال نیا به دارد یسع گوناگون یها فلسفه و علوم به مراجعه با یوالر

 شایان. دهد می حیتوض مختلف یها نشانه و یمعان با را «من» ریضم خود، های یشهاند دفتر در او

 به باره یندرا بتوان تا دیچ هم نارک را ها آن دیبا هک هستند یپازل مانند ها یشهاند ترادف هک است رکذ

 ،«سمینو می من» ،«کنم یم رییتغ من» ،«شمیاند می من» مانند یجمالت با یو .افتی دست یمفهوم

 نیا یجووجست به شود می ملزم زین خواننده هک سازد می خود از یسپهر یعبارتبه ای اگواسفر

 .بپردازد نهان یگاه و ارکآش یگاه «من»

 است سینارس یوالر آثار یاصل های یهما درون از یکی ،شد مالحظه قبل بخش در هکطور همان

 در یوالر. ندک می نظاره وجدانش ۀنیآ در را خود «من» هم و ندیب می چشمه درون را خود هم هک

 م،ینما فیتعر را جسمم دیبا ،نمک فیتعر را خود هکآن از شیپ: »دارد می اظهار هایش یشهاند دفتر

 جسم. است ییایبو و المسه ،یینایب ،ییچشا حواس زکمر و رنج و درد و لذات زکمر هک یجسم

 وجود جسم بدون من ،است «من» به وابسته اریبس «من جسم» و است من یها کنش همۀ الزم ابزار

 .(850: 3 اندیشۀ دفتر« )ندارد
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 خود تیهو هک دارد قصد یوالر .است خود ییشناسا درحال «من» مییبگو است بهتر ،درواقع

 مدام ،تکه تکه است یجوهر شود می متوجه اما دهد، ارائه آن از یمشخص فیتعر و بسازد را

 دشوار را «من» فیتعر خود، تیهو یدائم رییتغ و بودنیموقت نیا. 1درحال شدن ر،ییتغ درحال

. است راتییتغ ۀهم موضوع و تکحر درحال مدام هک است «یخود» همان «من». سازد می

 را یخاص یها مدل و ها یپت سوژه رایز ؛دشو می دشوار او یبرا هم سوژه فیتعر ،علتنیهم به

 یدگرگون و تحول درحال مدام ها آن از کیهر و است دشوار ها آن یکیکا حیتوض هک طلبد می

 .است

 .است پرداز گفته ینشگرک «من» ،درواقع م،ینک یبررس سیپار تبکم یشناس نشانه دگاهید از اگر

 هم هک است یصورت من» کند یم انیب (103 -102: 1997) ووژل نایستیرک هکطور همان ،یعبارت به

 و است رییتغ درحال همواره «من» نشگرک. دارد همراهبه را گفتمان نشگرانک هم و پردازانه گفته ینمودها

 ،درواقع «من» نشگرک«. نهایت یب تا یک از است؛ شده لکیتش «من» انواع از و ؛دوباره یتولد درحال

 از مسئله نیا .اندصلح در هم با ای رندیگ می قرار هم با جدال در ای هک است یمختلف داتیتول بروز محل

 دفتر در پتوریرکیاگواس) نویسنده ،درواقع. ندارد یانیپا و آغاز و ندک نمی یرویپ یمشخص قاعدۀ

 طور به و یصبحگاه منقطع یها در نوشته هم آن ؛سازد می را خود و دهد می ارجاع خود به( ها یشهاند

 .دگرد بازمی خود به و است تحول و رییتغ درحال همواره ،یگفتمان ساختار نیا 2.ناپذیر یخستگ

و مرتب  4ینشک ایسوژه هکبل ؛ستین 3یحالت ۀسوژ پرداز گفته ،ها یشهاند دفتر در ،درواقع

 «من» از ،یوالر آثار در یپرداز گفته. است «ردنکیده سازمان را خود» ینوع به است، رییتغ درحال

 هک شدک می ریتصو به را ینظام ،وضوح به او. است نهفته یگرید نشگرانک ،آن در و دشو می آغاز

. بگذارد نشک و اجرا ۀمرحل به را خود لیپتانس تمام و ندک یده سازمان ،بسازد را خود است قادر

. است زین یمعرفت و یشناخت فاعل هکبل ؛ستین ییروا فاعل یک به مربوط تنها ،حضور ۀویش نیا

 در را تعقل یروین و کادرا ۀقو یوالر -دارد دنبال به نیز را شهیاند تنوع هک -نظام نیا سازوکار در

 من» عنوان به آن از و دهدمی یصور کامالً تیخصوص ،سازوکار آن به .دهد می قرار یثابت گاهیجا

 A=0 ،است یا معادله هرگونه نماد صفر هکطور همان» :دارد می اذعان و ندک می ادی  Moi zéro«چیه

                                                                                                                                                  
1. devenir 

 .است والری پل های یادداشت منظور. 2
3. Sujet d’état 
4. Sujet de faire 
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 نهایت یب تا یک از ممکن است زیهرچ نیا ند،ک می فایا را صفر نقش زیهرچ نگارش در زین «من»

 (838: 7 ادداشتی« )x1 x2 ………xn=M .باشد

 طور به رسد می نظربه هک یمن. »شود می متمایز ینکمم زیهرچ از «چیه من» ،بیترتنیبد

 من ،چیه من نیا نیهمچن .(533: 8 اندیشۀ دفتر) «یگرید ،یناتمام طور به ؛است یگرید ینامفهوم

 .ردیگ می خود به شناخت لکش هک است نینماد

 «من» هک است دشوار اریبس یوالر یبرا هک شود می مالحظه سندهینو های یشهاند دفتر در یگاه

 زین Moi pur «ناب من» صورت به یهرازگاه ،ینف نیا. «یزیچ ینف» صورت به مگر ؛ندک فیتعر را

 M بزرگ حرف با همواره و کند ینم ییرتغ ،گیرد ینم خود به یصفت چیه ،درواقع هک دشو می ظاهر

 ،«نونکا» ،«لحظه. »دارد یگوناگون یها نام «من» نیهم ،ها یشهاند دفتر تمام در. شود می داده نشان

 من» ،«هامن من» ،«املک و برتر من» ،«ینوران» ،«هیاول» ،«یازل» ،«نیآغاز» ،«یرشخصیغ» ،«یجهان»

 نگاه آن هب خود یمذهب و یشرق دید با اگر هک (5 ،22 ،18 ،23 ،20 ،8 یها یشهاند دفتر) ...و «مطلق

 یوالر. است شده دهیدم ما در خدا وجود از هک است کیپا روح یعبارتبه ای خدا همان ،مینک

 ناب من یک ،هرلحظه در هک دارد می اذعان جاها یعضب در و ندارد آن یبرا یقیدق و ثابت فیتعر

 و یمذهب نگاه با. ردک مالحظه یزندگ سازوکار در را «من» ثرکت توان می حال یندرع و دارد وجود

 و رندیگ می سرچشمه نفس از هاتیمن. مینک تعبیر روح و نفس یباز به آن از میتوان می یعرفان

 روح هکیدرحال ؛... و نهکی حسادت، بخل، ،یخودخواه جمله از ؛دهند می نشان را یمختلف صفات

 «من» آن هکیدرحال» دارد می اذعان زین یوالر. ندک نمی رییتغ و است گر نظاره تنها ،خالص و کپا ما

 اندیشۀ دفتر) «دشو می ظاهر یدیجد یها نقش با ،دیجد یهامن لحظه هر در ،است ییرناپذیرتغ

 هر از و است نینماد کامالً ندارد، یمشخص مرجع ندارد، انکم و زمان هک یناب من ؛(381: 12

 لیکن هکطور همان و است یزیهرچ ینف ؛(281 ،15 اندیشۀ دفتر) است زیمتما یدیتول و ریتصو

 .«دارد قرار نهایت یب ناب من و خود نیب» ،دسیون می (370: 1979) یتریپ -قتیسل

 هر ؛ستین یکی هک میدار «هامن» از ینظام ،یوالر یایپو ییبازنما نظام در هک افزود دیبا نیهمچن

 توان ینم ،لیدلینهمبه .است هینما ای نشانه یک ،تیموقع هر در و دشو می ظاهر صورت یک به لحظه

 یشناس نشانه روش هب اما ،گرفت درنظر یوالر آثار در «من» ریضم از یمشخص فیتعر و ثابت گاهیجا

 هم و یشناخت هم ،ستا( کنشی) یکپراگمات ۀسوژ هم یوالر «من» فتگ توان می سیپار تبکم

 دن،ید را خود دن،ید را ایدن :است دنید آن و دهد می انجام یعمل رایز است؛ ینشک ۀسوژ. یاحساس



 191     «خویش در دیگری» والری پل گفتمان در «دیگری و من» شناختی نشانه تحليل

 «خواستن» مودال فعل دو ،رییتغ نیا در. رییتغ و «شدن» درحال سوژه یک. دنید رییتغ درحال را خود

 کند یم نیتضم را یا سوژه یاساس ساختار ،فعل دو نیا وندیپ. نندک می فایا یاساس ینقش ،«توانستن» و

 انتقال را یفرهنگ و دانش رایز ؛است یشناخت سوژه. است آگاه اطراف طیمح و خود یها کنش به هک

 لذت، رایز ؛است یاحساس سوژه .ندک می رییتغ پیوسته هک است خود تیهو یجووجست در ؛دهد می

 در هکهنگامی. جداست گفتمان از هم و است گفتمان در هم هک یا سوژه .ندک می اظهار را رنج و درد

 یپرداز گفته هکیدرحال و دشو می ظاهر یمختلف یها شکل به و منبسط رد،یگ می قرار انفصال حال

 سبب،نیهمبه .است رییتغ درحال همواره و ندک می باز را درونش .دیگو می زین «خود» از ،ندک می

 یارجاعخود ،یوالر گفتمان یثان در. است یمعرفت یجووجست یک ،شیجووجست

Autoréférentiel نظام در را خود دانش و باور همواره و دهد می ارجاع خود به پیوسته ؛است 

 یپ در و ندیب می را «خود» مدام یسندهنو. شدک می چالش به یمذهب و یفلسف ،یاجتماع یها ارزش

 به یگاه آن از و ندارد یخاص یژگیو چیه هک ندیب می را یناب من حال یندرع .است خود شناخت

 درمقابل رسد می نظربه هک دشو می ظاهر هم «یگرید» سنده،ینو های یلتحل در. ندک می تعبیر «عشق»

 .میپرداز می نآ هب بعد بحث در هک است خود درون در «یگرید» نیا. دارد ای یژهو گاهیجا «من»

 

 تیریغ و تیهمان

 نیا در هم آن ؛بود خود تیهو یافتن ،یوالر تالش تمام شد، اشاره بارها نیا از شیپ هکطور همان

 لحظه هر در وجو،جست موضوععنوان  به هم و سوژهعنوان  به هم هک متفاوت و مختلف یهامن

 را خود مقابل سکهر: »گفت می زین شانزدهم قرن لسوفیف نیمونت. دشون می ظاهر صورت یک به

. نمک می نترلک را خود من. است خودم با تنها سروکارم من. نمک می نظاره را درونم من. ندک می نگاه

 هستم؟ هک من»: دپرس می زین یوالر .(53: 1977 پوله،) «چرخم می خودم دور به. چشم می را خود

 ۀصفح 8 ۀاندیش دفتر در. است شناسانهیهست ییجووجست سرآغاز هاپرسش نیا و «هستم؟ جاک

 :دارد پاسخ دو پرسش نیا ؟یهست یسک چه تو. من»: میخوان می 17

A آن با ،ها رنج نیا با ،یسرگذشت نیچن با ؛ام شده متولد خیتار نیا در ؛هستم آقا فالن من 

 ؛ ...و احساسات ینا و دردها

B هستم آقا فالن من .دهد می پاسخ هک یسک ؛دیگو می سخن هک یسک ؛هستم هک همانم من، 

 .ستا یسک چه داند ینم هک یسک. پرسد می را سؤاالت نیا هک ستمین یهمان یول
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 هنگام در ؟یسک چه است؟ اطالع یب آن از یسک چه ست؟کی او ؟پرسد می من از یسک چه پس

 کامل «من» یک بیترتنیبد و ردیپذ می را A نام به «یمن» و است انتظار در B نام به «یمن» ،یداریب

Moi دیآ می وجودبه پاسخ و پرسش نیا از». 

 تشریح پاسخ و پرسش یایپو نظام یک در را Moi «من» ،دهد می حیتوض یوالر هک یتیموقع

 هکنیا ضمن .بازشناسد است، متعدد درجات دارای هک را خود تیهو دارد یسع که کند می

 یک درو  «من حرفۀ» ،«من خیتار» ،«من تولد» رایز ؛دشو متوقف ها آن از کیهر یرو تواند نمی

 ۀبرنام» ،درواقع .ردک ارکان توان نمی را یک یچهاست و  ساخته هویتی «من» از «من ۀگذشت» لمهک

 .دهد می را جهان نیا در بودن احساس «من» به هک است «من یوجود

 نیب یا رابطه و است شده مطرح نیز Monsieur Teste تست یآقا داستان در ،تیهو ۀمسئل

 خود ییشناسا یدرپ همواره هک -یوالر و -است غرق درونش ییتنها در هک یانسان -تست یآقا

 سوژه هک «یارزش موضوع» هم و است سوژه و یراو هم «من» ،داستان نیا در. دارد وجود -است

 کامالً تست یآقا ،آن در و میدار سروکار Je «من» یفاعل ریضم دو با ،درواقع. است آن دنبال به

 نیا. شود می آغاز« گرانید نگاه» و «ایدن ینف» با هک گردد می خود تیهو دنبالبه هک است آگاه

 یآقا یبرا. است ییتنها در «یخوشبخت» یجووجست لمه،ک اتم و املک یمعنا در جووجست

 را خود تیهو ارزش و معنا دارد یسع او هکآنجا از ؛«بودنشتنیخو با» یعنی «تنهابودن» تست،

 املک انفصال در رونیب یایدن با هک دشو می یا سوژه آخر در و است زین «جووجست موضوع» ابد،یب

 با اشعار در «یگرید» و «خود» ۀمسئل هک است ذکر یانشا .است خود درون در یگرید دنبالبه و

 نیا»: دارد می اذعان 779 فحۀص ،23 ۀاندیش دفتر در یوالر. داشت وجود نیز سینارس ۀیما درون

 مانند هک هربار.« دکن می فایا تیهو ییشناسا در را یاساس یها نقش از یکی (،من= ) یگرید

 و یکنزد هم و است دور هم هک ندیب می را یگرید شود، می خم( وجدانش ۀنیآ) آب در سینارس

 .دیآ می وجودبه من و یگرید نیب یکیتکالید

 دو. مییجو می سود یشناس نشانه و یدارشناسیپد ۀفلسف از ،«یگرید» نیا لیتحل یبرا اینجا در

 تیهو و تیریغ را« خویش تیهو» ،یدارشناسیپد در که 2تیو همان 1تیریغ: است مدنظر تیهو

 هک ندک برقرار گربودگیید و تیریغ انیم اصیلی ۀرابط دارد یسع وریکر پل. نامد می تیهمان را ایاش

                                                                                                                                                  
1. ipséité 
2. mêmeté 
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 در را «یگرید» که دارد سعی او. است داده شرح یلتفص به را آن 1یگرید ۀمثاب بهخودش  اثر در

 و وحدت یمعنا در تیریغ ت،یهمان یمعنابه تیهو برخالف دارد می اظهار و دهد توضیح «همان»

 در هوسرل ۀشیاند با او های یشهاند. است هماهنگ و سازگار 2بودگیگرید با ،یزندگ خیتار با انسجام

 و پایه ریکور، دیدگاه از ،درواقع. نامد می شیخو رییتغ را «یگرید» هوسرل زیرا ؛ردیگ می قرار تضاد

 داللت «ثابتی خود» هیچ بر که است استوار «خویش تحلیل» بر ،«غیریت» و «هویت» تفاوت اساس

 والری ۀاندیش در« من تکثر» مشابه که گوید می سخن شکسته و خردشده «من» یک از او. کند ینم

 .است

 تفاوت. است یریغ تیهو ،ipséité تیریغ و mêmeté «یهمان» یمعنابه ریکور یبرا تیهو

 ،تیهمان یمعنا در تیهو و است متفاوت «یسک» با «یزیچ» هک دارد می اذعان ابتدا در ست؟یچ در

 یبرا تنها ،تیریغ یمعنابه تیهو اما ،رود می کار به هم شخص یبرا بلکه ءشی یبرا تنها نه

. دهد می نشان را ییرناپذیریتغ و ثبات هک «رییتغ در زمانمدت» یعنی تیهو. است شخص

. شود می متفاوت شخص همان با ،دارد امتداد زمان در هک یزیچ عنوان به «زیچ همان» هک نجاستیا

 وجودبه یگرید و خود نیب چالش زیرا ؛برد یم ارکبه را غیریت ipse اصطالح ،شخص یبرا

 خویش خویشتن یفرانسو اصطالح هک است رکذ شایان. دیآ می
soi-même، و دارد یارجاع حالت 

 .سهیمقا نه ،است خود بر یدیتأک

 وجود «خود» در یگرید او، یبرا. است دهیشک چالش به را یگرید و من مسئلۀ زین یوالر

 یمن Je me vois, je me dis, je me lève .پردازد می فرانسه ۀریدوضم افعال لیتحل به ابتدا در. دارد

 به. »است تن ای چهره از یریتصو ،من ریضم «.نمیب می را خود من: »شود می ظاهر ،است گرید هک

-Moi یانم او یبرا. شنواست من درون در که ستا یسک me «من» مفعولی ضمیر ،«میگو می خود

Je و Moi-me دارد وجود «من» دو یعبارت به ای ریضم دو وحدت، نیع در. دارد وجود تفاوت :

 ،(یفاعل ریضم) من به نسبت یوالر لیتحل در me «من» مفعولی ضمیر. ناآشنا یگریدو  آشنا یکی

 نیهم. است ناشناخته شیبرا یگاه و شناسد می را آن یگاه هک ندک می مطرح را idem تیهمان

 تیهو و یجوهر تیهو تقابل را دونیا وی هک تفاوت نیا با است؛ آمده وریکر تابک در ،لیتحل

 جوهری درمقابل ،ندک می انیب را فردی هایویژگی که است هویتی عرضی، هویت. داند می عرضی

                                                                                                                                                  
1. Soi-même comme un autre 
2. Altérité 
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 کژا ور،یکر لیتحل از پس. سازد می را تیریغ و تیهمان ۀمسئل این و دارد وجود لحظه هر که

 را تیهو دو. شدک می چالش به یختشنا نشانه لیتحل با را moi «من» و soi «خویش» هم یفونتن

 فیتعر( soi-ipse یریخودغ) یرفتار تیهو و( soi-idem یهمانخود) ینقش تیهو صورت به

 ،ها نقش رشیپذ با .میهست نقش رفتنیپذ درحال لحظه هر ما هک دارد می اذعان و کند یم

 ۀمثاب به را خود نشگرک هک شود می ساخته یتیهو و دشو می انباشته موقت طور به ما در هایی ویژگی

 و devenir شدن درحال نشگرک هک دشو یم ببس تیهو نوع دو ینا .ندک می شفک «یگرید»

 هک ینقش آن است، جسم با هک ایدن نیا در گرفتنموضع: ندک می یمعناساز مسئله سه و باشد تحول

 (.یریخودغ) است هدفمند و شد خواهد هک یآن و( یخودهمان) گرفته

 هستم من. ستمین آنچه هستم من»: دارد می اظهار 685 فحۀص پنجم، ۀاندیش دفتر در یوالر

 ،نیبنابرا ؛«نامم می mon non-moi مننه را روح من: ستمین هک یزمان هستم من. ستمین هک ییآنجا

 :میشو می مواجه ییمعنا مربع یک با هایش یادداشت در

 

 
 

 والری پل هاییادداشت معنایی مربع. 1 نمودار

 

 ارجاع بدان هک است یمن همان ،یوالر یبرا «ناب من» شد، گفته نیا از شیپ هکطور همان

 نقش مرتب هک است «یخودهمان» همان یوالر یبرا «من. »ندارد یتحول و رییتغ چیه و دهد می

 درحال هک یتیهو .ندک می مشخص را هدف و مقصد و لین هک «تیریخودغ» ،«مننه» و ردیپذ می

 کل تل در( 739: 1960) یوالر. است شدن ساخته
Tel Quel دیبا «مننه» یک «من» از: »دیگو می زین 

 بیعج سندهینو نیا متون در هک یزیآن چ.« داد ارجاع «یاصل من» به دیبا را مننه تمام و. ساخت

 هکبل ؛است نشده انیب شخصسوم به هرگز ،تحول و رییتغ و نشک ۀسوژ هک است آن رسد می نظربه

 دیگری

 دیگرینه

 من

 مننه
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 دفتر نیآخر در تنهااست؛  شده انیب «من» ضمیر با همواره soi «خود. »است شخصاول همواره

 یگرید. میباش خود هکنیا یبرا ،میدار ازین یگرید به» :است آمده «خود» درمورد یوالر های یشهاند

 نوسان در قطب دو نیا نیب هک دهد یم نشان را ذهن ردکارک هردو و اندهم با ارتباط در خود و

 لکش تیهو هک نجاستیا و است یگریدنه «خود» هک داشت اذعان ساده طور به توان یم. است

 هک یچشم همانند ؛است ییرپذیرتغ و داریناپا نهایت یب یگرید. شود می جادیا وحدت و ردیگ یم

: 1940 ،23 اندیشۀ دفتر) «است non-lui اونه مجموعه نیا از هرکدام و ندیب می را ءیش هزاران

388). 

 ،درواقع. است شده فیتوص «یگرید» با ارتباط در «خود» هک میشو می متوجه اندیشه دفتر نیا با

 به است ممکن و ردهک فیتعر یزندگ تمام در «من» مجموعۀ هک است یراتییتغ تمام انیپا «خود» نیا

 قرار ینشک ییایپو یک در و است ریمتغ یوالر در تیهو هک شد مشاهده این از پیش. برسد ثبات

 ۀسوژ و شده میتقس یمتعدد نشگرانک به هک دارد قرار ثرکمت «من» ،«خود» درون ،درواقع. گیرد می

مرکز  هک بسازد یمدل «من» ریضم از دارد یسع یوالر ،عالوه به. است شده هیتجز «من» دل در یوالر

 در ای دهد می قرار یخودهمان و همان ۀحوز در ای را «من» نیا یوالر. هاست شناخت و ها کنش تمام

 archi-actant «شامل نشگرک» آن را توان می هک یوالر «من» ،بیترتنیبد. یریخودغ ،یگرید با مرز

 ووژل نایستیرک. خودش از ریغ «یخود» و باشد خودش: ندک می دنبال را یا دوگانه برنامۀ ،نامید

 دیآ می وجودبه مرتب هک هست ینظام من، شامل نشگرک»: دارد می اظهار ینهزم ینا در (107: 1997)

 استوار altérité «گربودگیید» و mêmeté «تیهمان» تعادلعدم ای تعادل یۀبر پا و دشو می متولد و

 /نجایا مکان او، و تو /من نشگرانک ،ستیبنون لیام نظر بنابر «یگرید» و «من» ،نظام نیا در«. است

 و اتصاالت فیتعار به ستینبنو ریتعاب. دارد وجود بار یک و نونکانه /نونکا زمان آنجا، و نجایا نه

 .شد یبررس اول بخش در هک دشو می مربوط شناساننشانه یگفتمان انفصاالت

 است یعیطب ،است مداوم و وستهیپ تحول و دائم رییتغ در یوالر آثار در «من نظام» هکآنجا از

 هک داشت اذعان یشناس نشانه لیتحل یک با توان می. دیآ رونیب «یگرید» یک نظام نیا از هربار هک

 داریناپا یتیهو با «یگرید» صورت به را خود لحظه هر در هک است «یریخودغ» همان «یخودهمان»

 تبادل. ردیگ می صورت دنید با و نگاه با انکم در شتریب ارتباط نیا و ندک می شفک یموقت و

 لحظه هر در را خود انسان هک شود می سبب و آورد می وجودبه را یاساس تفاوت آن هک هاست نگاه

 .ندک احساس جدا
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 البته هک یمن. میابی می «یگرید و من» و «ایدن» و «من» با ارتباط در را یوالر ،بیترتنیبد

 یگرید. دشو می «یگرید» و ندک می رییتغ هرلحظه شخص. داند نمی یگرید تیهو از چیزی یچه

 «یگرید» صورت به را خود لحظه هر ،یوالر «خود» هک داشت اظهار دیبا. است یضرور او یبرا

 دفتر از یکی در. ردیگ می قرار یتیهو ثبات با تضاد در یوالر «من» هک گفت توان می. ندک می شفک

 یک نبود متن، نیا در. «باشم یگرید توانستم ینم اگر نبودم من: »دارد می اذعان زین هایش یشهاند

 ریاضم تیهو هایهحوز یعنی. دشو یم اثبات رییتغ درحال مدام «من» یک حضور و ثابت «من»

و  دشو می هیتغذ «گربودنید» با او تیهو. بردارنددر را «یگرید» زمان هم ،«من» یمفعول و یفاعل

 اذعان هک زین (27: 1960) تست یآقا در. است تیهو هک سازد می املک یمن ،«من» در «یگرید»

 گرید تست یک اش یشهاند هر در» .دارد وجود یگرید ،«دشو می یگرید لحظه هر من» :دارد می

 وجود یمتفاوت یها چهره و ها یتشخص «من» جوهر در یعنی. (59 :1960 والری،) «دشو می ظاهر

 .دیآ می وجود به یگرید ییشناسا با «خود» تیهو و دارد

 

 جهینت

 ۀمسئل که -فونتنی ۀنظری براساس ،یوالر گفتمان از یا پاره در «یگرید» و «من» لیتحل با

 پل تحلیل همچنین و -کرده مطرح پاریس مکتب یشناس نشانه در را خودغیری و خودهمانی

 هکبل نیست؛ ستایا و ثابت هرگز ،یوالر در «من» هک میافتی دست مهم نیا به ،زمینه این در ریکور

 ،شود تبدیل «یگرید» به «من» اگر ،درواقع. است تحول و رییتغ درحال مرتب ،ایپو ینظام در

 و شود می رها و دیآ می رونیب «خود» از سوژه هکآن گرید موضوع .باشد داشته وجود تواند می

. دیآ می وجودبه «یگرید» و «خود» انیم یا رابطه ،یجهدرنت. ندک می نظاره را خود «یگرید» عنوان به

 یک در «من» کدر و ستین ها نگاه تبادل در «یگرید» و «من» تبادل ردک خاطرنشان دیبا ینهمچن

 آن در را «خود» ریتصو هک است یانهییآ ۀمثاب به «یگرید» هکبل ؛شود ینم فیتعر یاالذهاننیب رابطۀ

 «یخودهمان» هک من در یوالر ،درواقع. است یاسکانع ،کادرا نیا .شناسد یبازم را خود و ندیب می

 آغاز دنید فعل با ،«یگرید» با ارتباط نیا و ندک می شفک را «یریخودغ» لحظه هر در ،است

 در مگر شناسد ینم را خود انسان». است الزم او املکت یبرا «یگرید» نیا کهیطوربه ؛دشو می

 را خود. شود می آغاز گرید شناخت با سازی یتهو یعنی ؛(823 :1944 ،28 ۀاندیش دفتر) «یگرید

 از یاسکانع با من ،درواقع. ییشناسا ابژۀ: ندیب می ابژه را خود سوژۀ ،یگرید مانند ؛ندک می نظاره
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 هیسا مانند یگرید نیا. دهد یم معنا خود به یگرید کشف با و شناسد می را خود خودش، یگرید

 شیپ قدر آن خود در: »دارد می اظهار 533 فحۀص ،8 ۀاندیش دفتر در کهطور همان ؛است دنبالش

 ییتوانا ،«خود» درآوردنتینیعبه با ،«خود» یتهو دنبالبه سوژه. «میابیب را یگرید میبتوان هک میبرو

 و ظهور. دشو «خود» از یاسکانع یگرید و ندک نظاره« یگرید» ۀمثاب به را «خود» هک دارد را آن

 نیا .دهد می نشان نیز را نور و اسکانع تیاهم ،آن در هک نهییآ به مرتبط «یگرید» شیدایپ

 دیگر هایپژوهش دررا  آن توان یم و ندک می یمعناساز کامالً یوالر هاینوشته در بودنیاسکانع

 .کرد مطالعه
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