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Abstract  
Julia Kristeva is one of the theorists who have tried to establish a close 
connection between literature and psychoanalysis by proposing various theories 
in areas such as literary criticism, feminism, and psychoanalysis. She seeks to 
examine the relationship between language and the subject in dialectical and 
dynamic processes by proposing concepts such as the speaking subject, the 
symbolic and the semiotic, thus clarifying the connection between 
psychoanalysis and language with the notion of abjection. Abjection is a process 
through which the linguistic subject, by entering the symbolic realm, considers 
anything that threatens the boundaries of its subjectivity as the other and tries 
to reject, deny and repress it. In this paper, Houshang Golshiri’s novel Prince 
Ehtejab is read based on Kristeva’s theory. In this reading of the novel, we are 
confronted with Prince Ehtejab’s pain, wounds and the evils of his soul. After a 
futile attempt to rid himself of all that he assumes contaminated, and to gain 
purity, tired of rebuilding the past and achieving the desired individuality, he 
gives up exploring the corners of his mind and surrenders to death. In literature, 
abjection theory considers the text as the superior signifier of abjection. This 
process is illustrated in literature in a variety of ways, including the denial of the 
mother, negation of the mother-child relationship, a constant sense of 
controversy with the abject, an attempt to defend the privacy of subjectivity, 
and the emergence of unpleasant words and phrases. It turns the text into a 
place for exposing the subconscious and the darkness of the soul and whatever 
casts a shadow of that fear and terror over the subject, so that the individual 
may attain sublimation and purification. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Julia Kristeva has tried to establish a close connection between literature and 
psychoanalysis. She has sought to clarify the connection between psychoanalysis 
and language through her theory of abjection. Abjection is a process in which the 
linguistic subject, by entering the symbolic realm, considers anything that 
threatens their subjectivity as the other and at the same time tries to deny and 
repress it. In the present article, Houshang Golshiri’s novel Prince Ehtejab has 
been studied based on Julia Kristeva’s theory of abjection. 
 
2. Theoretical Framework 
Kristeva introduced the concept of abjection into literary studies due to the 
cathartic role of literature. She believes that in literary texts, the writer is a 
subject that uses her/his work as a venue for talking about crises both inside 
her/him and in the world surrounding her/him. The present article studies the 
concept of abjection in Houshang Golshiri’s Prince Ehtejab in order to point out 
some of these crises. 
 
3. Methodology 
The present article follows a descriptive-analytical method. First, some major 
concepts in Kristeva’s theory, such as ‘subject’, ‘the semiotic’ and ‘the symbolic’, 
are explained and the concept of ‘abjection’ is analyzed. Then, using the main 
components of this theory, Houshang Golshiri’s Prince Ehtejab is examined. 
 
4. Discussion and Analysis 
Different instances of abjection can be identified in Golshiri’s Prince Ehtejab. An 
important one can be found in the case of the mother who is constantly denied 
by the Prince, as are the other mothers in the novel. This might be because their 
presence is deemed to threaten the independent identity of the subject. The 
Prince also describes the crimes committed by other masculine subjects in order 
to distance himself from them and protect his identity. According to Kristeva, the 
subject finds the abject both repelling and attractive, both endangering and 
protecting her/his identity, examples of which can be the Prince’s description of 
his father, Monireh Khatun, and Fakhr-o-Nesa.  
 
5. Conclusion 
In Golshiri’s Prince Ehtejab, instances of impurity and sin can be detected in the 
character of the Prince. His attempt to exonerate himself is futile, making him 
finally surrender. The novel ends with the death of the Prince, the speaking 
subject. The present article offers a new reading of this novel and applies a 
theory through which we can delve into the inner being of humans and the 
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world surrounding them. Thus, a literary text can be regarded as a signifier that 
reveals human pain, impurities and sins, and help to eliminate them. In this 
novel, the literary text is a venue for the identification and elimination of 
impurities and vices. 
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 انگاری کریستواآلوده هاساس نظریبر احتجابشازدهبررسی رمان 
 

  *1 فاطمه صادقی نقدعلی علیا

  2 رقیه بهادری

 

 چکیده
هاایی واون ن اد ادبای  هباا رارن نظریاات وتیاوری دز  اوزدازانی است که پرجمله نظریهازژولیا کریستوا 

باا رارن  اوبرقاراز ساازد   کااوی پیوناد نیدی ایویان ادبیات و زوان استکاوی سعی کردهفمیسییم و زوان

تاا ازتاااز زباان و ساوژه زا دز  دز پای نن اساتای و اوار نماادین گو  اور نشانهسخن هوفاهیمی وون سوژ

انگاازی ساعی دازد ازتاااز ویاان نلوده هباا نظریا  یال تی ی و پویا برزسی کیاد و دز ایان وسایرد یفرایید

نماادین  هزبانی با وزود به  وز هانگازی فراییدی است که ری نن سوژنلوده  کاوی و زبان زا زوشن سازدزوان

زنی نن رد  نفی و واپساش زا تهدید کید  دیگری پیداشته و سعی دز روییی که ورزهای سوبژکیتویتههرنن

  دز پاردازیمویتوا نظریه کریس هپایهوشیگ گلشیری بر ا تجابِشازدهخوانش زوان دز این پژوهش به دازد  

شاویم  او پاس از تیشای ا تجااب زویاازو ویهای زون شاازدهها و پلیدیاین خوانشِ زوان با دزدها و زخم

خساته از بازساازی انگازد و پیوساتن باه پااکی و خلاو   بیهوده برای بری کردن خود از هرننچه نلوده وی

شاود  و تسالیم وارم وی دازداز کی اش دز زوایای ذهیش دست بروی و زسیدن به فردیت وطلوب  گذشته

 این فرایید دز ادبیات؛ کیدقلمداد ویانگازی وثابه دال برتر نلودهبهزا وتن   ادبیاتقالب دز انگازی نلوده هنظری

فرزندی  ا ساا  جادال همیشاگی باا اوار -وادز هان از و ررد وادز  نفی زابط جملهاز یوختلف هایبه شیوه

و  شاودی ات ناخوشایید نشاان داده ویطظهوز واژگان و اص   تیش برای دفاع از  ریم سوبژکتیویته ونلوده

تر  و و شات  ز ننای اهای زون و هرننچه سایهدادن ناخودنگاهی و تازی یوتن زا به جایگاهی برای نشان

  به واالیش و تطهیر برسد فردتا  کید  تادیل ویزییدویزا به دزون سوژه فرو
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 مقدمه -1

 ویااندزایان  اساتهای وتفاوت بیان شادهنظریات وتفاوتی دزباب زبان از زوی ردهای و جیاه
 (1۴۹1) اسات  ژولیاا کریساتوایاسی و فرهیاگ داشاتهشثیرات زا دز زبانأبیشترین ت کاویزوان

 هوشاخ  دو  اوزروزهفرانسوی اسات کاه با هی ی از وتف ران پساساختازگرا دز سیت فلسف
اسات  های وتاون ادبای دز ادبیاات فرانساه برزسای کاردهکاوی و زبان زا دز قالب برزسیزوان

کیاد از دیادگاه فمییساتی باه کاو است و دز دانشگاه سوزبن تدزیس ویکریستوا که خود زوان
 هورخشای از سایت پدزسااالزان  اشکاوانهبر ررن وفاهیم زوان افیوناندیشد؛ ویان ه زبان وی

 رایفرویدی به سمت ورکییت وادزانه و تن وادز دز زوناد زشاد کاودا دازد  وی همچیاین 
نیی دز نثازی واون  و توجه نموده 1هان یب دز زبان شارران  وطالعات خود به نوشتاز زنان دز اثر

ه برزسی نثاز ژزاز دو نروال دز قالب دو وفهوم والیخولیاا و افساردگی دز زباان ب 2اهخوزشید سی
کاواناه است  از دیگر نویسیدگانی که کریساتوا باه برزسای نثااز نناان از دزیچاه زوان پرداخته

ن و داستایفسا ی توان به وازگریت دوزا   لویی فردییان سلین  لوتره دِ نووپرداخته است وی
ای است که به ادبیاات باه وشام کاوی  ویت د ادبی برجستهبر زوانافیون  کریستوااشازه کرد  
پردازد  ی ی از و نویسیدگان وی انلفؤهای ونژندیپاالیشگر به زاون هوثابنگرد که بهبستری وی

ای می وون اور نشاانهررن وفاهی  اش به زبانکاوانهترین نظریات کریستوا دز زوی رد زوانوهم
انگاازی  والیخولیاا و افساردگی  رارد و بیگاانگی و واتن سخیگو  نلوده هو نمادین  کوزا  سوژ

واسوز به نظام ف ری کریستوا دزباب زبان با ت یاه روزهزایشی و وتن ظاهری است  دز اداوه ب
گلشایری  هوشایگ هنوشات ا تجاابشاازدهو سپس خوانش زوان کوتاه  انگازیبر وفهوم نلوده

 شود ویپرداخته  اسا  این نظریهبر
گیارد  اند از: اور نلوده وگونه شا ل وایشده دز این پژوهش راازتدادههای پاسخپرسش

 ا تجاابشازدهسخیگو دز  هاوی یا سوژانگازی وه جایگاهی دازد  زنلوده هادبیات دز بیان نظری
 شود زو ویبا اور نلوده وگونه زوبه

 
 وهشپژ هپیشین -1-1

 هنوشات« نابرابری  صوزتی از نلاودگی»وون  یانگازی کریستوا و االتنلوده هنظری هتاکیون دزباز
وهرنیین  هنوشت« وتن و قدزت: وازووبی نظری برای تفسیر انت ادی وتن» ( 1۱۴۱)اکاری رلی

                                                           
1. Revolution en langue poetique 

2. Le soliel noire 
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ویااد تاان از انااد  اند کااه بااه وعرفاای ایاان نظریااه پرداختهنوشااته شااده (1۱۴۱)زاده و  اااجی
کاووی سلیمی: اندادبی بهره برده رملی برای تحلیل وتن هبه شیوگران نیی از این نظریه پژوهش

دز شاعر  واانگاازی کریساتنلوده هکازبست نظری»ای با ریوان دز و اله (1۱۴1)و س وت جهروی 
ای باا ریاوان دز و الاه (1۱۴2) دیگارانپاوزرلی و  ؛«ساوزد فاروف فرخایاددلم برای باغچه وی

؛ «انگاازی ژولیاا کریساتوانلوده هپایاه نظریافیروز زنوزی جیلای  بر بازی هقارد خوانش زوان»
 هبییاوتیی زوان  یرانی براساا  نظریا-ایتحلیل اسطوزه»ای با ریوان دز و اله (1۱۴0) زوانی
ای بااا ریااوان دز و الااه (1۱۴۴) ا ماادزاده زاده نااودهی و؛ نااای«اانگااازی ژولیااا کریسااتونلوده

هملت از دیدگاه جولیا  هزویازویی با اور نلوده و ت وین هویت وردانه دز نمایشیاوانگازی  نلوده»
 « کریستوا
که اغلب به تأثرات این داساتان است شده و االت زیادی نوشته ا تجابشازدهزوان  هدزباز
باااب نن انااد و خااود گلشاایری نیاای دزپرداختهنویساای هااای داستانهااا و و تباز جریان
دیاد و جریاان سایال ذهان  هوحتوای داستان و انواع زاویا بازهد که بیشتر دزهایی دازوصا اه

هاای شایاختی  ومامون و وحتاوای داساتان  ویژگیهاای زوانویژگی هاست  و ااالتی دزبااز
های ودزن نگاشته های ت یی ی وانید زاویه دید  زوایت  ت ییکها و نیی برخی ویژگیشخصیت

تااکیون  گیجاد  الزم باه ذکار اساتو اال نمی دز ایان که  جم ننها زیااد اسات و استشده
 است انگازی بپردازد  انجام نشدهنلوده هپژوهشی که به برزسی این زوان از ویظر نظری

 
 چارچوب نظری -2

انگازی کریستوا الزم است نخست به دیگر نظریات او اشاازه کیایم  تاا نلوده هبرای برزسی نظری
 انگازی دست یابیم   به دزا بهتری از وفهوم نلودهیستوات وییی نظریات کرضمن بیان سیر 

 
   1سوژه -1 -2

تاا  ااز دیاد کریساتو« سوژه»اهمیت  نید؛ویشماز ه ب اکریستو های نظریاز وفاهیم پایه «سوژه»
« اسات« ساوژه» های دزباززبان  نظریه های دزبازهر نظریه» 2کلی الیوز ه دی است که به گفت

اسات  از ناویاده ۹«سوژه دز فرنییاد»زبانی خود زا  هدلیل  او نظریهمینبه  (۱8: 1۱0۹  ۱فین)وک

                                                           
1. Sujet 

2. Kelly Oliver 

3. Noëlle McAfee 

4. Sujet en process (subject in process)  
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« ساوژه»و زباان وجاود دازد و ایان « گوساخن هسوژ»ژزف و استواز ویان  یدیدگاه وی پیوند
 دود است که وعیا زا وون زون دز کالاد زوان وی

ووی وسات ل اسات؛ وفه« خود»  داندوفهوم وتفاوت ویدو زا « سوژه»و  1«خود»کریستوا 
خاود    فارد خاازا اسات هوعمول  از ازادروزاز شرایط گوناگونی اسات کاه باهاوا سوژه وتأثر 

وثابه ووجاودی خودوختااز دز نگاه از نیات خویش به اصطی ی که دز اشازه به ووجودی کاویً
هایی یادهها از تماام پداوا سوژه ؛شودزود که با خود و شعوز خویش هدایت ویکاز ویجهان به

  نگاهی ندازند دهید  کاویًکه ننها زا تش یل وی
تواناد است که هیگام ن د وتن ادبای وی« شخ »شیاسی کریستوا همان سوژه دز اصطین

 «کسی که وولاد وعیاسات و هماوازه دز فراشاد اسات»  داشته باشدبه نویسیده یا شارر اشازه 
یشاگران زا فازف از سوژه و دز ساطحی ایساتا از ک توان زبانزو  نمیازاین ( ۱۴2؛ 1۱01  و ازیک)

از نظر وی زبان هموازه باید دز ساط  و فراییادی پویاا نگریساته   زبانی وطالعه کرد و برر س
بخشای و رمل خیقه زا همچون وحملی بال وه و وستعد برای واقعیت»همچیین کریستوا  شود 

 )فیاروزی« بییدزسمی و وسلط وی هایوعترض دز وازووب گفتمان (1)ایساخت سوبژکتیویته

  (120: 1۱۴1  اکاری و

یابی هویات ساوژه کریستوا از سوژه و ازتااز نن با زبان ننچیان که زبان دز سااخت رز تل یر
 ؛شیاختی برزسای کیادشود تا ازتااز زبان و سوژه زا از ویظری زوانراول کلیدی است  ساب وی

 .پرداخت  دهدست به ننچه قلمرو زبانی زا تش یل ویبایزو برای شیاخت این دیدگاه ویازاین
 

 (۱)ایو امر نشانه (2)امر نمادین -2-2

  اکریساتو؛ خیایدکیشی نشانه و نماد برویاز دید کریستوا زبان فراییدی پویا است و وعیا از هم
و  «یناوار نمااد»داند و از نن باه وجه رمده ویدو فرایید داللتی زبان زا از نظر رمل رد دازای 

که تااب  »داند رارفی زبان وی های زا وعطوف به جیااور نشانه  او کیدتعایر وی «ایاور نشانه»
وید نحوی نیست  بل ه زوشی ناخودنگاه است که انرژی ذهن  جسم و تان و زوان قوانین زوش

ت کاه باه ای از داللات اساکید  دز و ابل  اور نمادین  شیوهزوان دز فرایید زبان نزاد ویزا هم
برای کریساتوا اوار نماادین تیهاا   (Kristeva, 1984: 27) «دستوز زبان و نحو نن واتیی است

  یابد  از دیادگاه کریساتوازبان است که دز کازبرد نن بروز وی هدهیدی ی از دو سا ت تش یل
یاابی وید به داللاتروز ساختهکازبرد نمادین زبان ننجایی است که زبان بدون هیچ ابهاوی و ب

                                                           
1. Self 
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 هوییلاای به کازبردی از نن اشازه دازد که از زبان باهکه اور نشانهدز الی ؛پردازدو وعیازایی وی
هاای رلمای و ان دز گفتمانتوویصوزت نخست زا   شودزوانی استفاده وی هبستری برای تخلی

 .هیری پی گرفت های ادبی وصوزت دوم زا دز گفتمان

ای و هیجانی از رریق زباان هربااز باه ساا ت نشاانههای خودانگیخته و سوژه دز  الت

اش دز شا ل خیقاناه ویژه  به  دز این وعیاست که زبانگرددز ویبا (۹)ایفمای کوزای نشانه

شاود  پااالیش ساوژه ظااهر وای هوثاباای پیوند دازد نید کریستوا بهکه بیشتر با وجه نشانه

همین وجاه   ان زا به پاکی و تطهیر برساندادبیات قادز است ن ش پاالیشگر داشته باشد و زو

کریستوا زا باه ویاان  هزبان دز قالب ادبیات است که وفهوم دیگری از اندیش هگونکاتازسیس

 .انگازی و اور نلوده استنوزد و نن وفهوم نلودهوی

 
 1انگاریآلوده -2-3

ن اش نن دز  و  «انگاازینلاوده»وفهاوم  دزا ا دز تف ر کریساتو ابژه-برای فهم ت ابل سوژه

انگااازی راااازت از راارن و نلوده روزخیصااهته ضااروزی اساات  بهگیری سااوبژکتیویشاا ل

شود و خود باه ایان وحسوب وی« دیگری»وییی دزون خود است که برای خود  2یزنواپس

(  ۵1 :1۱0۹فی  ن)وااک کیاادهمااوازه ناپایااداز ایجاااد وی« نواا»یااک وساایله ورزهااایی باارای 

برای دفاع از تماویت ورزهای سوژه است  واتیای بار فراییاد بیارون  یسازوکازانگازی نلوده

و ساوژه قاراز دازد و ریاصار  اباژهترتیب اور نلوده جاایی ویاان اینزاندن دیگری از خود  به

 اندجادا شاده ۹ایماای نساتانهیاک فز مت از نمایاد کاه باهاز خود زا باز وی ۱ایشدهوی 

(Childers and Hentzi, 1995: 308)  وعت اد  تواکریسابایاد گفات  این رمل رد  دز توضی

 هشوند  بل ه تجرباهایی وجرد و وست ل به جهان وازد نمیریوان سوژهاست که ووجودات به

ای کاوزای نشاانهیک ای از تماویت و ی سانی با وحیط و تجربهز یک ای انخستین وا  تجربه

 (  ۵۷ :1۱0۹فی  ن)وکاست 

ز زوان جدا شدن از فمای کوزا که فماایی نویختاه باا تان راق نظر کریستوا  کودا د

اش زا سااوان زفته ورزهاای ساوبژکتیویتهشیاسد و زفتهسوژه وی هوثابوادز است  خود زا به

                                                           
1. Abjection 

2. Repression 

3. Taboo 

4. Liminal Space 
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)پیشازبانی(  اسا  شیاخت بر خود استواز است  کوزا هبخشد  وی وعت د است که دز دوزوی

فردی جدای از دیگر ووجودات یاا جهاان   ریوان یک سوژههو هیچ شیاخت جاوعی از خود ب

خاود زا   ایسوژه با راوز نسای از اور نشانه انگازی دز نلوده ( 1۷1 ؛1۱۴1  )کریگان وجود ندازد

سازد  دز این ور له ساوژه شیاسد که ورزهایش نن زا از دیگران جدا ویای ویسوژه هوثاببه

و نن زا ررد  شیاسدوی 1ابه اوری نلودهوثهروییی که این ورزها زا تهدید به تخریب کید به

 زاند و از خود ویکید وی

از  ای زوانی است که دز دوزان کاودکی پایشانگازی پدیده  نلودهاکریستو هبر راق نظری

گویاد اسات  او وی ۱«ژاا ل ان»ای از اصطی ات نییه هور ل  افتداتفاق وی 2اینییه هور ل

 هشود؛ دز ایان ور لاه کاه ور لابیید و وجذوب نن ویتصویر خویش زا دز نییه وی کودا

خود دز نییاه  و ادت  هپازکوشد از وضعیت خیالی هستی به تصویر ت هزبانی است  ویاپیش

کیاد  اگار کاودا ایجاد وی« خود»یک  یا« ساختگی»کمال وطلوب  او یکوعییی باخشد  

ران زا نیای بیااووزد بخواهد به شخصی برای خود تادیل شود بایاد جداساازی خاود از دیگا

« ریوان تعیین هویت دزا کاردنییه زا باید به هور ل»به باوز ل ان   (1۵۷-1۵1 :1۱۵۵)سلدن  

(Lacan, 1977: 1)  یاابی  باه ن اش و جایگااه واادز دز شرن فرایید هویت دوو ل ان هر اکریستو

پیشاازبانی کاه باا  «یی ی باودگ»از « سا ت نمادین»اند  از نگاه ل ان کودا با وزود به پرداخته

شود  این انش اق  وادز زا به دیگری )ووجاود جادا واند و دواز هجران ویوادز داشت  وحروم وی

از  کاودا  تای پایش کاه بر این اسات ااوا کریستو(؛ ۱۷ :1۱00)پاییده   کیداز کودا( تادیل وی

انگاازی زا نلوده هاازایان وراو کیاد کاه ای  شروع به جداساازی خاود از دیگاران وینییه هور ل

 .(۵۵ :1۱0۹نفی  )وکزسد نظر وی انداختن ننچه بخشی از خود شخ  بهناود؛ فرنیید دوز وی

 انگاازینلوده  دهد وی قراز ذهییت زشد فرنیید دز زا وادز  ان ل نثاز بازخوانی با کریستوا

 کودا ی های از قال  کیدوی وادز پی ر از شدن جدا به شروع کودا که است ایدوزه شاول

: نویسادوی کریستوا  شود بیگانه وادز این از باید ابتدا بشیاسد  نادزستیبه زا خودش نییه دز

 «انگاازم نلوده کیم  زد شوم  جدا ایی ه وگر نیستم  «ون» باشم  همانید ایی ه از قال  تی»

(Kristeva, 1982: 13  )ظهاوز از یشپ زبان  دز سوژه قرازگیری از قال انگازینلوده بیابراین 

 یاا بارموی ناام کاه زا وییی نیست  ون زویزوبه شیءِ نلوده  اور نن: »افتدوی اتفاق «ون»

                                                           
1. Abject 

2. The mirror section 

3. Jacques Lacan 
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 «وان» و ابال دز ایی اه دازد  زا ءشای هاایویژگی از ی ی ف ط نلوده اور [   ] کیموی تصوز

 بار و دم که وییی» ویست  رجیب و نلوده اور این پرسدوی ویییا  وییفرید(  Ibid: 1)  است

 هایساوژه» از برخی تا «شود اخراا» قال از باید همیشه و است  ناخودنگاه و خودنگاه بین تمایی

 ( Menninghaus, 2003: 369) «سخن بگویید  «ون» ریوانبه خود از بتوانید «سخیگو

واق  ایان واند  دزسو  برای همیشه باقی ویروز ناوحبه  پیراوون خودنگاهی  اور نلوده

گشت به تن وادز  این تر  وربوز به از دست دادن هویت خاود شاخ   هماان تر  از باز

واقا  ایان فماای غریاب دز ؛داندرابت ویغوییی است که فروید نن زا وی  نهایی ا سا  

اسات داز بودهبل ه وییی است که دز ذهن نشایا و سااب ه ؛ای نیستهیچ ویی تازه یا بیگانه

نن زا  او کریسااتو« شاادهبازگشاات اواار سرکوب»ه زا فرویااد ایاان پدیااد ( 0۹: 1۱0۹ فی ن)وااک

دز ایان توافاق دازناد کاه ایان وضاعیت هماراه  دواوا هار ؛ناودنخستین وی« انگازینلوده»

اشتیاقی به بازگشت به کوزای وادزان و همچیین نگرانای رمیاق  ؛همیشگی خودنگاهی است

 ( 02)همان: خود  هتو ان از دست دادن هویت و سوبژکتیوی هبازدز

ژاا ل اان ساعی  ژولیا کریستوا با ررن نظریات خاود همچاونتوان گفت وجموع ویدز

 «ساوژه»وی باا انتخااب اصاطین  ؛کاوی نیدیاک کیادشیاسی زا به زواندازد وطالعات زبان

ساوژه   ساز به زبان زا نشان دهد  زبان دز نگاه کریساتواسعی دازد نگاه هویت «خود»جای هب

ای و گو(؛ فراییدی که از رریق نن دو اور نشاانهسخن ه)سوژ دهدز ویزا دز فراییدی پویا قرا

هاای )گفتماان یابادای به وجه ناخودنگاهی پیوناد وایگیرد  اور نشانهاور نمادین ش ل وی

زبان و وجه نمادین صوزت نگاهانه زبان اسات  هکییدهیری وادبی( که نیروی  یاتی و تغذیه

یابد  های رلمی دز فرایید انت ال وعیا ظهوز ویوانید گفتمانابهام زبان که دز کازکردهای بی

 های و اور نمادین دز نظام ف ری کریستوا نه دز ت ابال کاه دز اوار وعیاازایی الزوااور نشانه

ای است  دز یابد که فمای کوزای نشانهپیشازبانی پیوند وی های به ور لی دیگرند؛ اور نشانه

کید  ایان ای و دز یک تماویت با تن وادز زیست وینشانه این فما کودا دز یک فمای اون

گیری سوژه دز تیاظر است  کاودا باا ای ل انی است با ش لنییه هور له که بدیلی از ور ل

دهاد  دز ایان فراییاد شا لی از اش زا شا ل وایخروا از فمای کوزا ورزهای سوبژکتیویته

انگاازی نلاوده هوثابه اور نلوده دز نظریاهفمای کوزا همچیان با سوژه همراه خواهد بود که ب

باا وی دز ت ابال زا چاه انگازی فراییدی است که ری نن سوژه هرنننلودهد  شونشان داده وی

ها ننها زا از رریق نفی و رارد از خاود بر نوری فراف یی بر پدیده است دیگری پیداشته و بیا
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تهدیدی بر تخریاب  هوثابواند بهقی ویسازد  اور نلوده که هموازه  ول نگاهی فرد بادوز وی

انگازی که با ناوری از انحاراف کید که سعی دز نابودی نن دازد  نلودهورزهای سوژه رمل وی

هاای کید که دز فرهیگ و گفتمانهایی از و شت زا بر سوژه وستولی وییابد سایهپیوند وی

 .شودنن وی ریوان نوری ناپاکی سعی بر تطهیر و دوز نگه داشتنهوذهای ب

 زنادگی هاایجیااه تمام بر  استوعرفی شده زوانی فرنییدی ریوانبه انگازینلوده کهدز الی

 فرنییادی بل اه  «گاذزدوی» کاه نیسات ایور لاه» ایان  گاذازدوی تأثیر فرهیگی و اجتماری

 ییننجاا از(  Tyler, 2009: 80) «دازد ذهییت زیییبرناوه دز یاساس کازکردی که است همیشگی

 ورزهاا » واون  «کیادوی وختل زا پاا بدن نظم نظام  هویت  که است وییی نن» الوده اور که

 و جواوا  از  فاظات بارای تابوهاایی  (Kristeva, 1982: 4) «کیادنمی زرایت زا قوانین وواض  

 زا نگهدازناده یاک کاهدز االی زیرا   است ابهاوی هر از فراتر انگازینلوده  »دازد وجود اجتمارات

 بارر س ؛ کیادنمای جادا کیاد وی تهدید زا نن که وییی از زا سوژه بییادی روزبه کید وی زها

 زدپاای(  Ibid: 9« )دازدقاراز  دائمای خطار وعارض دز ساوژه کاه کیادوای اذراان انگازینلوده

 یافات  -باودن سارنغاز ایان- وادز انگازینلوده اصلی هصحی به توانوی زا انگازینلوده هایتجربه

 از همیشاه بارای کاه است «وییی» برای سوگوازی دزخشونت پیهان نلوده اور» نن دز که جایی

 ( Ibid: 15) است اولیه سرکوب و صود بیابراین و «استزفته دست

همانی نخستین باا واادز و دز این ها سا  تعدی  انیجاز  پرخاشگری و نازضایتی دز ور ل

اگر کودا دز قط  این ازتااز به فهم خاوبی از زابطاه  گیرد؛ بیابراینازتااز با بدن او ش ل وی

 هزابطا توانادویدز زوند زشد خود دز ازتااز با پیراواون خاود و دیگاران با وادز زسیده باشد  

ای زوی کاوزای نشاانه هزییی کید  دز تف ر کریستوا این اتفااق دز گاذز از ور لادزستی زا پی

 توابارد  کریساسار ویگی با بادن واادز خاود باهدهد  وقتی کودا هیوز دز انسجام و یگانوی

یگاری دز خاودم وان زا یاک د کشا »انگازی اصیل است وراکه خواهان پاسداشت این نلوده

پریشای بایساتم  ساازد تاا دز و ابال خطار زوانکید  بل ه ون زا قادز ویدواز شییوفرنی نمی

تمادن باا نفای و   (Kristeva, 1987: 5-6) «وییی که شاید تیها جهیم   ی تاً هولیاا باشاد

انگاازی وادزکشای و دزنتیجاه برنوادن نلوده هانگازی وشروع نخستین  زوییسرکوب این نلوده

 نوزد   ویحرف پدزساالزانه زا فراهم وی

 انگاازینلوده ووجاب کاه هساتید هاپدیاده از وتعاددی هاینموناه کریساتوا هنظری دز

 بایاد کاه خاود ورزهاای کاردن تهدیاد»: کییدوی پیروی الگو یک از ننها ههم اوا شوند وی
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 وحافظات نن از هام و اندازدوی خطر به زا فرد هم انگازینلوده هتجرب  «شوند ساخته دوبازه

 ویشأ همچیین و کیدوی تهدید زا خود ورزهای که جهت این از اندازدوی خطر به»: کیدوی

 وختلا  رارق از تاوانیموی زیارا دکیوی وحافظت وا از کید وی یادنوزی وا به زا وا  یوانی

 و( نلاوده اوار) زانادن بیارون: یابدوی تجلی صوزت دو به انگازینلوده  کییم دوز زا اورنلوده

  (Arya, 2017 : 51-52)« بودن نلوده برای گذاشتن قیدوشرز

وطالعاات  هدز ررصا« گوفارال ساخن» هوثابانگازی نید سوژه زا بهکریستوا وفهوم نلوده

ایان وفهاوم  دز وتاون  هداند  بر پایررن ویادبیات قابل« گیپاالیید»توجه به ن ش ادبی با 

شوند که نثاز خاود زا دز وجاالی بارای هایی قلمداد ویریوان سوژهادبی نویسیده یا شارر به

باه   (1۷1: 1۱00 ا کریساتو  ناک) اندیش و جهان پیراوون قراز دادههای وجود خوافشای بحران

 «شایاخت هیار  زباان و ادبیاات»انگازی نوری زوی رد بارای ی نظریه نلودهیسو از  او هر ید

کاردن کاردن و نمایاانوطارن هخاود زوییا هنوباهیر و ادبیات نیی باه  است و از سوی دیگر

دناال نن سوژه برای دوز کاردن  ناابودی و زوال کیید و بهها زا برای سوژه فراهم وینلودگی

کیاد  نویسایده یاا شاارر ومااوین انگییناد  تایش ویاو زا برویها که تر  و تیفر نلودگی

ها و نلاودگی انگاز از قایل دزد  زنج  ورم  ش ییدگی و تیلیل زندگی انسان  نابسااوانینلوده

وسیله زنجی دهد تا بدیندز کیم ادبی و شاررانه خود قراز ویزا های اجتماری نهادها و نظام

هیر  اغلب با پیش کشیدن »شود  کاهش دهد  ها وتحمل وییخارر این نلودگزا که زون به

کید  ن ش تطهیر و تهذیب نفاس زا بررهاده ای که برای زایل کردنشان تیش ویاووز نلوده

  (02 :1۱0۹فی  ن)وک «ردگیوی

و تر  و تیفار ساوژه بارای ناابودی  کیدها زا نمایان تواند نلودگیبه باوز او  هیر و ادبیات وی

هااا  و اووت« دگرگااون ساااختن» صااوزت اباایازی باارایگویااد وااتن بهوی اوا برانگیااید  ننهااا ز

از  یاکاییهاا باا وازد سااختن هر هنیاد و هماها و زکودهای رایعی و اجتمااری دزویوحدودیت

کریسااتوا ایاان فراییااد زا   (2۷0: 1۱۴8  1)پااین پااذیردی داللتاای گوناااگون انجااام ویهااازویگااان

 ناود  وی« زیییبرون»

ایان دهاد؛ انگازی قراز وایدال برتر نلوده هوثابوتن زا به  ادبیاتقالب زییی اور نلوده دز برون

تاوان باه ان ااز و تارین ننهاا ویاز وهم ؛شودهای وختل  نشان داده ویبه شیوه فرایید دز ادبیات

 بادن بیگاناه تن نلوده وفرزندی  ا سا  جدال همیشگی با اور نلوده  -وادز هررد وادز  نفی زابط

                                                           
1. Michael Payne 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Michael+Payne&text=Michael+Payne&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Michael+Payne&text=Michael+Payne&sort=relevancerank&search-alias=books
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دادن ناخودنگااهی و وتن زا به جایگاهی برای نشان نام برد ظهوز واژگان و اصی ات ناخوشایید با

تاادیل زیید  ای از نن تر  و و شت زا به دزون سوژه فرو ویو هرننچه سایه  های زونو تازی ی

   تا فرد به واالیش و تطهیر برسد  کرد

کاه انگازی دز نن غالب است  ورالودهت که وفاهیم نهایی اسجمله زواناز ا تجابشازده

باا های زندگی شاهیادگان قاجااز( ها و اززشگذازیساختازهای وحدودکییده )دز اییجا توافق

وادزکشاای و دزنتیجااه برنواادن  هانگااازی وشااروع نخسااتین  زوییاانفاای و ساارکوب نلوده

زییی اور نلوده دز های برونشیوه دز اداوه  نوزدانگازی ویحرف پدزساالزانه زا فراهم وینلوده

   د وشویبرزسی  گلشیری ا تجابِشازدهادبیات با برزسی زوان 

 

 انگاری آلوده هاز منظر نظری احتجابشازدهخوانش رمان  -3

 رمان هدربار -1 -3

ی قجر اشازده هوشیگ گلشیری زوایت نخرین شب زندگی هنوشت ا تجابشازدهزوان کوتاه 

اش زا دز اتااقی داز و وسلول اسات و نخارین شاب زنادگیاست  او تبتجاب ا نام شازدههب

 گذزاند تازیک و نموز با اوهام و توهمات خویش وی

د دز کیااز پادزبیزم و دز ویاان شام خسرو شیاخته ویگذشته با ن دز ا تجاب کهشازده

 بایزم  هشاازد شود  پدزبیزم  یعیی همانهایشان بیزم ویها  رموها و دبدبه و کا اهرمه

فرزند او زا و زن و سه  برادز ناتیی توادز خود زا کش بود کهخواز وردی بسیاز وستاد و خون

 ها تجاب  که دختررمایسا  همسر شازدهخرالف د رف کاندازد و ی ی از زنان خود زا دابه واه 

ی خاود از ورم پدز و واادزبیزم پادزاز خاندان وادزی خود نفرت دازد  او پس  شازده است

کید  اواا هرگای باا او پیونادی وهرنویای نادازد و ا تجاب ازدواا ویاجااز وادزش با شازدهبه

 کشد های اجدادش زا به زخ او ویخوازیپیوسته   ایت خون

شاود کیاد اواا ووفاق نمییسا  ازتاااری پیهاانی برقاراز ویالشازده با فخری  کلفت فخر

 ن وحات او زا به دست نوزد  باه شاراب و قمااز زوییسا زا برانگیید و دز پی نال سادت فخر

ویارد یسا از بیمازی سل ووزوثی ویالدهد  فخرکم اویا پدزی زا از دست وینوزد و کموی

نوز شخصیت دیگری کاه پیاام  خواهد که ن ش او زا بازی کیدوی یا تجاب از فخرو شازده

ی ی از ورم ی خار گاهاز و هرا  وی استکالس ه« وراد»ورم برای شازده و خاندان اوست  

  زسدخود شازده ویبه نوبت  باالخرهنوزد تا بستگان شازده زا وی
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جریان سیال ذهن به واکاوی خاررات  هکوشد با استفاده از شیونویسیده دز این زوان وی

 ه)باه شایو گوهای زاوی باا خاودووحوز اصلی زوان  گفت  زاوی و وسائل ذهیی وی بپردازد

هاای دز دساته زوان راز نظرگااه ژانا زواناست   نفس و دانای کل وحدود( دیث گویی تک

ا تجااب تایش شاازده داستان یوحوزیت ووضور  گیرد  دز این زوانشیاختی قراز ویزوان

اسات کاه دز  نویسایده بیاان  ااالت زوانای ویبیشترین تمرکای   است برای شیاختِ خود

 پردازد وی اوهای دزونی های وختل  به کشم شصحیه

های زوان زوانی اسات  فیای اسات ی ی از ویژگی  سیال ذهن هاستفاده از ت ییک زوایت به شیو

(؛ Cuddon, 1979: 661) شاودکااز بارده ویکه برای بیان و ازائه اف از و ا ساسات اناوه ذهیای باه

شاود؛ ذاتای فارد ویتوجه به سیین ذهن و تداری اف از دز ذهن  ناگییر ویجر به تأکید بر تیهایی »

؛ پاس (۱8: 1۱۴2 گاران یو د یبه ن ل از پوزرل)« ستفرد و جدا از اذهان دیگر ازیرا هر ذهییتی  ویحصربه

زاوی از دیگاران فاصاله  دز سراسر داستان   کاوی سروکاز دازیمم زوانیهادز جریان سیال ذهن با وف

 باه واکااوی خااررات گذشاتهوز اسات و ش غوراهیو دز تیهایی و دنیاای ذهیای خاو استگرفته

خاویش و واارا  ههویت گمشد زدن به توهمات  دز پیوجو دز خاررات و داونبا جست پردازد  اووی

 های دنیای پیراوونش است  کردن خود از نلودگی

ها و با زنادگی وی و جادالوا پردازد  دز تمام ودت که زاوی به واکاوی دزون خویش وی

 پلیادی این زاوی تا است زوانی فرصت این  شویمنشیا وی اوهای زو ی ها و ر دهکشم ش

 خود به شیاختی نسای از خویش دست یابد  ذهیی جهان زیییبرون با و کید کش  زا

 

 تواکریس هنظری اساسخوانش رمان بر -3-2

 انگاریمادر مصداقی از آلوده -1 -2 -3

 و ناویاساب شا ییده  ساسایا : اسات واادز از تماایی از گاذزا و ووقتی  سی انگازینلوده

 کیااز و زدنپاس و دادن شایر و ساییه سامت باه همیواان تغذیه فرنیید  خود از ناشیاخته

 بودنی ی بین جاییجابه نماد جدایی و شیاسایی  رکت این  است سیری هیگام دز کشیدن

 و ناوزاد باین ورزهاای نن دز کاه دهدوی نشان زا زوندی و است تمایی ابراز سپس و وادز با

 زا خودشایفتگی وادز  گذاشتن کیاز به اقدام و و شت و انیجاز ا سا   شودوی ایجاد وادز

 بادن بایاد کودا  »کیدوی ایجاد زا نشدنی ل و شتی ا سا  دزنتیجه و ش یدوی دزهم
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 نلاوده نن هاینالییاده و واادزی بدن با پیدازی همذات با کودا خود تا انگازد نلوده زا وادز

  ( Oliver, 2003: 47) «نشود

کودا برای . (۵۴: 1۱0۹ فی ن)وک است انگازی  وادز نلودهترین وصداق نلودهوهمبیابراین  

نظر کید  او باید خطای ویاان پیدازی با وادزش صرفایی ه به سوژه بدل شود باید از همذات

یاباد  یتن واادز دزو یگانگی ناوم یی با /خود و وادزش ترسیم کید  سوژه خود زا دز جدائی

  (08)همان:  ل که قادز به زها شدن از نن نیستتن وتیفر است؛ تیها به این دلی سوژه از نن

ویاان ووفاق کیاد ننشازده ف ر وی»گوید: زوان خود وی هاسا  ننچه گلشیری دزبازبر

خواند و تواند ادرا کید ذهییات او زا وینظر ذهن و جسم بسازد که وی است فخری زا ازشده

کیاد و وه کاز وی یکید  فخرداند دز اتاق دیگر دز همین لحظه که شازده ف ر ویی تی و

کل زوان   تی نن بخشی کاه ظااهراً  توان گفتوی  (1۷: 1۱08)گلشیری  « اندیشدبه وه وی

صوزت  ایی ه دز کال ایندز  دهدزا بازتاب ویذهییات شازده  است  ذهییات فخریبرنوده از 

های دیگار زن هبرانگیی است  دزبازپرسش  واهم به وادز پرداخته شده همه اندا وزوان این

 سب اهمیت ننها توصایفاتی ( بریسا و فخریالفخرخاتون  وییرهها  وادزبیزم  رمهداستان )

شاود  زاوی خیلای ساری  از نن اسات  هار بااز نااوی از واادز نوزده ویتر نوزده شدهوفصل

« کاردواادز گریاه وی»یاا ( ۱8: 1۱1۵  یریگلشا)« کارداش ش زا پاا »گذزد و به گفتن وی

 خوانیم:کید و دز وص  وادز ف ط یک باز ویاکتفا وی (۱2همان: )
خاوزده  وز وادز زیر گلویش گارهتها نشسته بود  وازقد سیاه و اش ویان زنهای فروزفتهبا گونه»

هاا زده بود  واادز از ویاان زنررف و باالی سر وادز بودند خو دوهایی زا که بود  ووزیانه وشم زن

ا تجااب بلیاد ها وانده بود  دزاز کرد تا شاید شازدهبلید شد  همان دستش زا که تا  اال پشت زن

زیر نشساته باود  دسات واادز سافید باود  شود و دست وادز زا بگیرد  اوا شازده همچیان ساربه

هاای باه زن  ی یی ی  وادزدانست که  اال دست کووک وادز سای بود  و شازده وی دوهای زم

زوی پادزبیزم   وادز پیراهن بلیدش زا به دست گرفت و نود دزست زوبهکیدتوی ر س نگاه وی

-2۷: 1۱1۵)گلشایری   «دست پدزبیزم زا بوسید بعاد دسات واادزبیزم زاایستاد  تعظیم کرد و 

2۵)  
تیهاا ز دازد  ناهانگازی و ان ااز وااد تی دز این تصویر کوتاه هم شازده سعی بار نادیاده

های زن هگیرد  بل ه ب یوادز زا نادیده وی ههای دزازشداست و دستزیر نشستهخودش سربه

توان ویین تعایر است  ویهایشان زا ووزیانه خوزدهبییید وراکه وشمتصویر نیی وادز زا نمی
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ن وصاداقی از ریواخواهاد واادز  باهکیاد  ویبر ایی ه وادز زا رارد ویکرد که شازده  افیون

 فرزندی زا ان از کید  -نلودگی  از دید همگان پیهان بماند و ازتااز وادز

باازز نن   ههای دیگار نیای شااهدیم  نموناسعی دز  ذف و ان ااز واادز زا دز شخصایت

ام زفات واادز سالیطه [   ] ام زا کشتمبا دست خودم وادز سلیطه»  وادزکشی پدزبیزم است

« ش ستم و با وید گلوله زا تش کردمهای زنگی زا ی ی از شیشه [   ]توی اتاق  دز زا بست 

دانیم   تی برای شازده هم جاای پرساش اسات کاه دلیل این وادزکشی زا نمی  (1۷: همان)

دانی ورا پدزبیزم واادزش زا زاستی فخرالیسا  تو نمی»: استورا پدزبیزم این کاز زا کرده

  (۷۹)همان: « نقا  هکشت  نن هم توی خان

فخرالیسا ف ط دو وشم سایاه »از وادز   وادز دز ذهن فخرالیساء هم هیچ جایگاهی ندازد

وقات هیچ» :کیادوی خااتون خطاابنیره هم به جای وادز او زا  (۵1)همان: « یادش وانده بود

این دز  الی است که فخرالیسا بسیاز دزگیار خااررات اسات و   (۵۴)همان: « گفت: وادزنمی

شود  دز کل زوان  وادزها توجهی به خوانیده ازائه ویادزبیزگش اریرات قابلپدز و و هدزباز

زا باه خطار « ساوژه»شوند  وراکه  موز ننها هویات وسات ل اند و ان از ویبه  اشیه زفته

 انگازد    اندازد؛ بیابراین سوژه نن زا اوری نلوده ویوی

 
 آلوده نسبی با امر هتالش برای انکار و نفی رابط -2 -2 -3

گو بایاد باا ساخن هساوژ  یابداز همه دز فرایید ت وین فردیت نمود وی تعاول ذهن و جسم بیش

ها وتماایی کیاد  تعیین  دوورزهای وشخ  و زوشن برای بدن خویش  خاود زا از دیگار ساوژه

 داناد  کاوداانگاازی وارتاط ویا راز این تمایی و فرایید زوانی ت وین هویت زا باا نلوده اکریستو

برای ش ل بخشیدن باه هویات خودبسایده و ورزبیادی بادن پااکییه و وسات ل خاویش بایاد 

ویظوز ناگییر است بدن وادز زا نلوده بییگاازد و رارد د و بدینسلپیوندهای خود زا با بدن وادز بگ

های فرضای ویاان بادن کاودا و زو  نخستین ورزبیدیکید تا از یگانگی با نن زهایی یابد  ازاین

« باژها»و سپس « دیگری»ریوان ترتیب کودا با شیاسایی وادز بهگیرد  بدینش ل وی بدن وادز

 کید  این ابتدای فرایید ت وین هویت است  خود زا دز جایگاه سوژه تثایت وی

از تعیاین ورزهاای قلمارو بادن خاویش   پاس ساتبایبرای ت میل این زوند  سوژه وی

 تماوی تحت اختیاز و از نن خاود اوسات و بهارمییان  اصل کید که این بدن پاا  خال  

تمایی اساسای ویاان وان و دیگاری  »و با برقرازی  ابژهاین کاز تیها با تف یک دقیق سوژه از 
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رلیه هرننچه ناقض این تماویات « ووضعی تدافعی»و با اتخاذ « بیرون و دزون  پاا و ناپاا

ننچه ناپااا پیداشاته بیابراین هر ؛(Kristeva, 1982: 7)پذیر است و خودبسیدگی باشد انجام

ویظوز انگیید باید از قلمروی بدن ررد و  ذف شاود و بادینشود و  س کراهت زا برویوی

ویی سوژه برخای از واواد زا از هر ها ضروزی است  پیشوحدودیتها و ای ومانعتوض  پازه

ناد  وحرواات و کوشد که ننها زا از وحدوده بدن خاویش واپاس زکید و وینلوده قلمداد وی

ش یی هم از وصادیق اور نلوده هستید انحرافات اجتماری از جمله زنا  فساد  جیایت و قانون

   کرد  دوزیو باید از ننها 

جد کایر پردازد؛ های اجدادش ویها و جیایتدز بخش نخست زوایت  زاوی به بیان زذالت

شیاسد و   قدزت زا خوب وی اکم وستادی است که بر جان و وال و ناوو  وردم تسلط دازد

 وزه خیصه  دوهای  فظ نن نیی نگاهی و دسترسی دازد  زندگی او دز به لوازم و شیوه

 های جیسی:شود: قتل و ارمال زوز  شهوت و سرگرویوی
های تا ورال و ت ه زد تا بشاود شاب اسابیا سه دوهر زوز باید ف ط ی ی دوتا زا سر برید  »

  (۹8: 1۱1۵ )گلشیری  «ا برر سپیش شی زا سواز شد و ی
صیغه کیای تاا غائلاه  [   ]باید دخترش زا یا دختر برادزش زا  اگر ی ی زا سر بریدی  تماً»

  (۹1: همان) «بخوابد

 .ننهاا نیسات هدز کتاب خاررات جد کایر از این دست جیایاات فاراوان اسات  اواا هما

زناده  گاچ بگیرناد   تمااً   زندههمه ندم زا فرواوده تماً یادش زفته بیویسد که وطوز نن»

نویسای خفیه  (۷۹)هماان: « ز سر نن پسر زا گوش تا گوش بریدهیادش زفته بیویسد که وطو

برد وون وادز بچه زا سر ویرند دزست باییید و بیویسید و پسرگیرد تا ب یه یادبگیزا گچ وی

 ه کید های بچگانه تیایخواهد که او زا به دلیل شیطیتپسر از جد کایر وی

زیی و و شای اسات  دووین ورد این خانواده پدزبیزم است که همچون پدز خاود خاون

تر گفته شد  از دیگر جیایات پدزبیزم کشاتن بارادز اسات  وادزکشی پدزبیزم پیش هدزباز

)هماان:  «ن ولک و اویا ازث پدز ون هام هساتپیغام داده بود: ای»نن هم به این جرم که 

کید و با ین دلیل که برادزش ادرای  ق ازث کرده بود  او زا خفه ویپدزبیزم ف ط به ا  (1۴

پادزبیزم صاوزت  زیید  دزواق اندازد و زویشان سیگ ویهمسر و سه فرزندش توی واه وی

جاد کایار تیهاا  هجد کایر است باا ایان تفااوت کاه او از ویاان تمااییت دوگانا هیافتاداوه
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دسته دروت کرد دسته» :خود توجه ویدانی ندازد سرایاست و به  رمزییی زا برگییدهخون

  (۹1)همان: « و زهر داد  بام خانه زا زوی سر تمام سردودازهای ایل خراب کرد

اسات  زیی نیست  ورت ب جیایت شدهجد کایر و پدزبیزم خون هوه به اندازپدز هم اگر

راوز بشاود  اساتم ننخووان نمی [   ]ان شد  وید هیاز نفر بودند  شاید بعد ی دفعه پیداش»

ولوزده کارد  وقتای زاه افتادناد نساانی  لاهاینهم بهها زا بشود  ننکردم که ندماول ف ر نمی

هیگاام توصای  ایان   (2۱-22)هماان: « «بایدیدشان به وسلسل»دستوز دادم:  [   ] ووا نود

ز ویاان ست پادز هیاوا تجاب خودش زا وسپاند به پای پدز  دشازده»که  خوانیمفجای  وی

این نخرین تصویری است که دز نن شازده با پادز دز ازتاااز   (2۱)همان: « ووهای خسرو بود

ریوان اوری نلوده کیاز وردانه نیی به هاست  گویا پس از یادنوزی خاررات این زویداد  این ابژ

ناه  هاای ورداهای دیگر ابژهها و نلودگیبه این رریق شازده با شرن جیایت شود گذاشته وی

و یافتن به هویت وست ل خاویش پی دست کید و با این ورزگذازی دزخود زا از ننها جدا وی

 بری کردن خود از هر نوع نلودگی است 

 

 مر آلودهاایجاد مزاحمت مکرر توسط  -3-2-3

بااز و اسات یکگوید ننچه کاودا نلاوده انگاشتهانگازی  ویدز تشری  فرنیید نلوده اکریستو

تا باه خودنگااهی واند زود  اور نلوده همچیان  ول نگاهی باقی ویز بین نمیبرای همیشه ا

نزازدهیاده هماوازه  اتجای زواان  ووضاوردز جای. (02: 1۱0۹ فی ن)وک سوژه نسیب برساند

هاایی اسات کاه ناخودنگااه دز ووضوع  هماان ویا متدز ال نفوذ به ذهن زاوی است  این

 کید ارراف خودنگاه ایجاد وی

 قارازیبا بی است کهدز اتاقی تیگ و تازیک  شدهفردی وحاو  رد ناخودنگاه وانید رمل

هاای زوزواره زدپاایی از تاأثیر دز تماام فعالیت ؛کیادارایم وجاود ویای دائماً به هر شیوه

یاباد و هام سوژه  اور نلوده زا هم ناخوشاایید وی»  اشود  از نگاه کریستوناخودنگاه دیده وی

« شاوندهدیاد و تمامین ویروز وتیاقمای  پیوساته تین ورزهای خود او  باهجذاب و بیابرا

شااده بااه اشاا ال وختلاا  خااود زا دز ایاان تیاااقض دزوناای و اوااوز سرکوب  (0۱: همااان)

دز توصایفات شاازده از پادز و باازز ایان تیاقماات زا  هدهید  نمونانشان وی ا تجابشازده

 بیییم خاتون ویوییره
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شود و است و اوری نلوده شمرده ویکه ورت ب جیایت شده از ررفی پدز شخصی است 

خواهاد زاه پادز و پادزبیزگش زا شود که نمیدز برخی توصیفات انسانی ضعی  توصی  وی

خیلی کشته  اوا خوبی پادز ایان باوده »پدز  نایی و ابله با ننها زا هم ندازد اداوه دهد  اوا توا

عاه زه ناوده  که یک ساارت و خای   یاک دفدیده  که جلو زوش ناوده  که هر زوکه نمی

ی دیگر پدز زا ساواز بار اساب دز جای  (۵۴: 1۱1۵)گلشیری  « دویست تا پانصد زخمی و کشته

پدز کاه هیاوز داشات زوی نن اساب کهار »کید   ال تاخت و با اقتداز وص  ویکهرش دز

ت وتیااقض زا دز ایان توصایفا  (21)هماان: « اسب زا نگه داشت و پرید پاایین [   ] تاختوی

خاتون نیی شاهدیم  توصیفاتی که ویادین بااز دز زواان ت اراز ووزد زویداد وربوز به وییره

 زدن است  ای از لذت و هرا   خواستن و پسشوند و هرباز نوییهوی

وزق زدنش بارث شاد « دز نن کتاب قطوز ناود»خاتون وییی با وجود ایی ه از واجرای وییره

ابتادای باازی    (۹2)هماان: « ناده شاوداش بااز زماوی نن گوشات گارم و زنادهخاتون با توییره»

خاتون و اصاراز او بارای وساااندن سارش باه وییره هخسروخان کووک به بودن دز نغوش برهی

شازده ویدشش شد و  اس »کید و خاتون پیشروی ویخود ارتراضی ندازد  تا ایی ه وییره هسیی

شادن خاتون بارث فراز خسارو و فاشاصرازهای وییره  (۹۱ن: )هما« استکرد که تیش برهیه شده

  پاس انجاوادخاتون ویشدن و دیوانه شدن وییرهبه داف  اییها هشود  همسوازیشان ویبازی اسب

زناد و وشاتاق اسات بداناد زود و باا او  ارف ویخااتون وایاز نن  شازده بازها به دیادن وییره

هاای شود و الاته بازها صادای جی و به سمت او جذب ویبیید خاتون دز ظرف نب وه ویوییره

 شیویم  خاتون زا دز خاررات شازده ویوییره هنزازدهید

ای هستید کاه هماوازه دز سراسار زنادگی ها و وسائل نزازدهیدههایی از ویا متاییها نمونه
 هخاتون  دز اداواتوجه این است که تمام خاررات وربوز به وییرهجالب هواند  ن تشازده باقی وی

شاوند  ای دیگر از فخرالیسا ختم ویاست و تماوشان به خاررهای وربوز به فخرالیسا نودهخارره
ی ی دیگر از این ووازد نزازدهیده و وتیاقض  خاررات وربوز به فخرالیسا اسات کاه دز باازگویی 

     شودکید  به این ووضوع دز اداوه پرداخته ویخاررات شازده خودنمایی وی
 

 تهفاع سوژه از حریم سوبژکتیوید -0 -2 -3

کید از اور نلوده دوزی کیاد  ساازوکاز خود تیش وی هسوژه برای دفاع از  ریم سوبژکتیویت
تاوان دیگر برای  فظ  ریم پاا سوبژکتیویته  پیوستن باه پااکی اسات  دز ایان زواان وی

کوشاد باه نسات  شاازده ابتادا ویاست  نماد پااکی دافخرالیسا زا با توصیفاتی که از او شده
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  دیگاران هاای جاد بایزم  پادزبیزم  پادز وفخرالیسا بپیوندد  او باا باازگو کاردن جیایت
کید؛ فخرالیسا هموازه از اییها زیستن  خود زا از ننها جدا وی هندادن به این شیوهمچیین تن

مچیان از فخرالیسا فاصاله ای ندازد  شازده هکید؛ اوا این کاز فایدهبا تح یر و تمسخر یاد وی
داز و لاخیادهای تح یرنویای فخرالیساا تواند پیش او جایگاهی بیابد؛ کایم نایشدازد و نمی

زد؛ کارد  لاخیاد وایهیوز ایستاده بود و نگاه وی»شود  برای نمونه بازها دز زوایت ت راز وی
ان کیاد یاا ت صوزت خاودش زا پیهاخواسدید  دلش ویهمان لاخید تلخ که وقتی ندم وی

دسات »یاا   «و دزست به سرووض  خودش دقیق شود زوی نییه قدی بایستد ه برود زوبهایی
جوزی ایان لاخیاد زا شد یاکام  سرم زا بلید کردم  همان لاخید  کاش ویگذاشت زیر وانه

  (۵۷و  ۵1: همان)« پاا کیم
دهاد  ه او ویکشاد بعادی فرازوییای بادز بیشتر خارراتی که فخرالیسا زا به تصویر وی

)هماان: « خاونو سفید بود  کشیده بود و بی همه سردانگشتش سرد بود  وثل تیش که نن»

نن دز کووک بود کاه  [   ]دهان فخرالیسا »زنگ سفید همراه همیشگی فخرالیسا است؛   (11
پشات نن پیاراهن تاوز  کاه هادستشد؛ خیدید ف ط وید دندان سفیدش پیدا ویوقتی وی

فخرالیساا  [   ] اش زوی جلد کتاب واناده باودهای سفید و کشیدهانگشت ؛ناود سفید  بود و
  (2۵؛ ۵)هماان: « داون توز سفیدش زا جم  کارد [   ] رییک زا با دستمال سفیدش پاا کرد

قادز ظریا  و دوز از شاود  همانهاای ویییااتوزی همانیاد ویویدین باز فخرالیسا به ررن
ز وید جا تصویر فخرالیسا دز کیاز نب که نمااد پااکی اسات   د(۹1و  ۱1-۱۹)هماان: دستر  

و بعد توی پاشویه   [   ]  وض هگذازد زوی لایسا پاهایش زا ویالفخر» بیییم  برای نمونهوی
  (0۹  )همان: «زنیدیسا دهن ویالهای فخرنیید و به انگشتها ویهمه واهی  واهیبا نن

دی بودن  وعصوویت  خلاو  و پااکی فخرالیساا تواند بیانگر فراوات ویاوجموع این صف
 یاا وجیاون بیاد زیار ایساتاده» ویییاتوزی  هایر س از برگرفته است زنی باشد  فخرالیساء

 و اثیاری و زیااا زنای  (۹1)هماان:  «دساتباهجاام و افشاان ووهای با نب جوی کیاز نشسته
 تیهاا اوسات سارهم کاه شاازده  تای و زسادنمی او به وردی هیچ دست که نیافتییدست
 شود که ووفق هم نمی ز او زا بشیاسددو از کوشدوی

های تیش شازده برای شیاختن و کش  فخرالیسا و شاید زساندن خودش باه او از نمونه
زوشان ر اس ساوی سایهدانسات کاه ننوی»بیید  شاازده ها زا ویننجاست که ر س رمه

کاه  [   ]تر وییی بیابد سویز ظلمت ننتواند دها خیلی وییها هست  و اگر بخواهد ویرمه
ها زا باا توان فخرالیسا زا از سر ناو سااخت یاا  تای خاودش زا  اواا وقتای وشامبا نن وی
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واقا  وقتای باه دز (2۹: همان) «و خیلی وقت بود که زها کرده بود [   ]قلمتراش دزنوزده بود 
بیرون نوزدن  هادنوزی خاررزسد  با یزاهی برای زسیدن به فخرالیسا که نماد پاکی است وی

های ت رازشونده است  خاود زا بخشای از اوار وایهتراش  که از دزونها با قلموشم گیجشک
شاازده »کیاد انگازد و تیشش زا بیهوده  دز جایی دیگر به ناتوانی خود ارتاراف وینلوده وی

دیاد کاه دیگار  وقتای [   ]همه دوز و نانشیاست دید که فخرالیسا  وثل همان ر س  ننوی
« و بلیاد گفات: از کجاا  [   ]فهمید که باید شروع کید  که باید هرروز شاده  [   ]تواند نمی

ای که قاال بیییم  نخرین صحیهدز اداوه تیش فخری برای فحرالیسا شدن زا وی  (۹0)همان: 
ت شازده دید که فخرالیساا پشا»  از شییدن خار ورم شازده شاهدیم تصویر فخرالیسا است

نن گرد زوی ووها و پشت نن پیراهن توز و رییک و پوست سفیدش  باه دوز از دساتر  او  
   (۴۱)همان: « هست و نیست

 
 انگارها و مفاهیم آلودهواژه -2 -2 -3

زو هساتیم  بسایازی زوباهانگااز نلاودهناخوشاایید و واژگان و وفااهیم  با ا تجابشازدهزوان دز 
هاا و ها  سوزاندن کتابنظیر تصویر دزنوزدن وشم گیجشک ایوندههای ت رازشوایهدزونجمله از

  افایون بار های ناشی از سل اجدادی که ویژگی ارماای ایان خاانواده اساتتر سرفهاز همه وهم
دساتی و سارت  صدای واوب هتاا نزازدهیدها  تیکصدای سرفه  صدای ناخوشایید جیرجیرا

هاای ورم است  همچیین تصویر دیوازهای بلیاد  پیجره نوزداز وراد که هموازه پیامصیدلی ورخ
توانیاد از هاای وارده همگای وینلود  وض و واهیهای هرز  نب زاکد و لجنبسته  رل همیشه

  هاای دلگیارغروباناد  نویسیده وصداق اور نلوده باشید که فمای داستان زا پار کرده نظر زاوی/
  ورم از دیگر وفاهیم دلگیار اندزوایت اکم بر این  هاینوز زوانهای تازیک و زوزهای ویلشب

   است سراسر داستان سایه اف یدهو ناخوشاییدی است که بر 

 

 مرگ -6 -2 -3

برد  او ری یادنوزی خااررات و زاه به جایی نمی از بین بردن اور نلودها تراز و برای شازده تیش 

فهمد که خاود او بخشای از اوار نلاوده ویبرد و ویهای خود پی ها و   ازتتوهماتش  به ضع 

هاای اجادادش نیسات و های او دز  ق فخری و فخرالیسا کمتر از جیایتها و ستماست؛ زذیلت

 شاازدههای زون ویایی جای ل اه  ی ت اور نلوده شود  دزشده شمرده ویخشونت ودزننوری 
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تاوان گفات تواند  ویلی نمی؛ ونیست که دز زوند زشد و زسیدن به فردیت باید بر ننها ویره شود

 کید  شود  خود زا دز نلودگی غرق ویاش نااوید ویشازده که از پاسداشت سوبژکتیویته

نوزدن صادای د با نزاز فخری  کلفت خاناه  و دزکوشتا پیش از ورم فخرالیسا شازده وی

اوّا دز ایان  های او  سادت فخرالیسا زا برانگیید و توجه او زا به خود جلب کید؛جی  و خیده

اور ناووفق است  او پس از ورم فخرالیسا دیگر از شیاختن و زسیدن باه فخرالیساا واأیو  

از پاس دزناگگیرد  فرایید وسخ فخری به فخرالیساا بیشود و سازوکازی دیگر پیش ویوی

سویه دازد؛ از ررفی با تاادیل فخاری شود که این شیوه کازبردی دووی ورم فخرالیسا نغاز

شاود تاا شااید نوری بر فخرالیسا  هرویاد دزوغاین  ویاره ویالیسا و تسلط بر او  بهبه فخر

شاااهت ظااهری باه دلیال  هایش  از رارف دیگار ها و ناکاویجارانی باشد بر تمام   ازت

هاای پل  (۱۱)هماان: های سیاه از پشت وادز فخری: پیدا بودن وشم) وییره خاتون با فخری

خااتون: پیادا باودن وییاره؛ (20)هماان: های وااق و پرگوشات ساتد  (۹0و  2۵)همان: واق 

تان   (۹۱)هماان:  کاردههای واق و ررقانگشت  (۹2)همان: های سیما از پشت وادزنماز وشم

خااتون؛ الزم باه (  فخری همچیین جاایگیییی اسات بارای وییاره(جامان)ه گرم و پرگوشت

 (۹۱)هماان: وساانده اش ویهای برهیهسییهخاتون ودام شازده زا به یادنوزی است که وییره

هایی و اییهاا جاواب پرساش (۹۵)هماان: اسات زدهکردند جی  ویو هیگاوی که او زا داف وی

ام  باا فخرالیساا گذازه زو ساییهش سرش زو ویهمه»پرسد: ورا است که فخری از خود وی

   (11)همان: « بین  جی  بین روز خوبه  جی  کرد  ورا گفت  همینوقت از این کازا نمیهیچ

خاتون و لذت ا تمالی زا کاه اش از وییرهشازده با این کاز هم نن اوتیاع اولیه دز  ی ت

دادن باه خواسات پیونادد  و هام باا تانکید  یعیی به اور نلوده ویاز دست داده جاران وی

کاه سار وجادان خاود از بییای  شاده  بارای راذابخاتون  هروید دز ظااهری وسخوییره

 یابد  خاتون نود تس ین ویوییره

نوزد  پاس دز ها برای شاازده نشافتگی و ناکااوی باه بااز وایتیش برای ویرگی بر نلودگی

کیاد  کتااب خااررات جاد کایار و ر ساش زا های پایاانی رمارش هماه ویای زا زهاا ویسال

وال ووزوثی پای ویای قمااز او هشازده باختن هم هسوزاند  از دیگر زفتازهای ویفعینه و نااویدانوی

شازده دز پای ویی قماز الگوی نشیای قربانی بودن و بازنادگی خوازی است  نوزدن به شرابو زوی

وقات هیچ»کیاد شازده دز نخرین یادنوزیش از فخرالیساا بیاان وی کید خود زا پیوسته ت راز وی

گوناه باه و این( ۴2: هماان) «اش زا بایایمردم نگذاشت تن برهیهنگفت: تو خوبی  شازده  هروه ک
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شاود  زاوی بااخار وارم شاازده  وتوقا  وی اییهاا ههم کید  دزنهایتبازنده بودنش ارتراف وی

 هدازد و تسالیم وارم و نییادخسته از بازسازی گذشته  از کی اش دز زوایای ذهیش دست بروی

  شودوحتووش وی

 

 گیرینتیجه -0

های ذهیای  دادن نشافتگیی ذهیی است؛ برای نشانزیی  ادبیات نوری برونااز نگاه کریستو

دزدهایی باشد کاه دز ناخودنگااه  هکییدتواند ویع سادبیات ابیازی بسیاز کازنود است و وی

داشاته  شاگریپاال ین شا تواندیو اتیگفته شد ادب یین شتریویان ه پاست  فرد زیشه دوانده

و  یزش ننها  قادز اسات زوان زا باه پااکزون و پردا یهایباشد و افیون بر نشان دادن ناخوش

صاوزت ناوسات یم دز که دز ناخودنگااه اواری نلاوده تصاوز شاود  بههیگاویبرساند   ریتطه

سازد یا فمایی نلاوده بریم که نلودگی زا نمایان ویکاز ویهتوصی  و تعری  نن  کلماتی زا ب

ترتیب  بدون نن ه وجااوز باه اینبهنلوده دز نن قراز دازد   ءِکییم که فرد یا شیزا ترسیم وی

هاای تاوانیم دزدهاا و تیشها باشایم  ویزییی و به نمایش گذاشتن وست یم ناخوشایبرون

و به پاالیش زوان خاود بپاردازیم  هرگااه اواری  هیمدزونی زا از صافی ادبیات و هیر راوز د

وراکه ناخودنگاه  فرد  شود؛ناخوشایید باشد هرویی وابسته به نن نیی ناخوشایید پیداشته وی

انگااز از دیاد کریساتوا  ادبیاات نلاوده  کیادزا به یادنوزی اور ناخوشایید و نلوده هدایت وی

هاای اجتمااری و تارین بحرانتواند دزونیجاوعه است که وییک فعالیت وهمی دز فرهیگ 

  های جهان پیراوون زا بیان کیدنیهای انسانی و نابساواترین فاجعهنیی جدی

های شخصایت ای  ویژگی  به ش ل ترکیای از اور نمادین و نشانها تجابشازدهزبان دز 

باا تاداری خااررات باه شا لی وااهم و دز جریاان زاوی دزونای  دهاد داستان زا نشان وی

 دهد های دزونی و تیاقمات زو ی خود زا نشان ویتیش های وتفاوتزوایت
اش و تایش اور نلوده  دفاع از سوبژکتیویته نخست شاهد نارد سوژه با ا تجابشازده دز

ها و هاا و شاهوترانیبرای پیوستن به پاکی هستیم؛ شازده ا تجااب باا نش ازساازی جیایت
کردن نن و یادنوزی این ن ته کاه او از انجاام ویاین ها( و  ن وهشهای دیگران )ابژهنلودگی

رایم کیاد و خاود زا واارا کیاد  او کوشد جدایی خود از اور نلوده زا ااووزی ناتوان است وی
کید؛ اوّا پس از توجه فخرالیسا که برایش نماد اور نانلوده است تیش ویهمچیین برای جلب
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شاوید و ویای دسات ویدزا رجیش دز جدایی از اور نلوده و زسیدن باه خلاو   از هماه
 شود زوز بیشتر دز اور نلوده غرق ویزوزبه
های وختلا  باه تصاویر یر قه رایی شخصیت سوژه به شیوهدز  ین تداری خاررات  این س 

شاده هماوازه دلگیرتار و هاای زوایتها  بوها و  تی زوانشود؛ فماهای داستان  زنگکشیده وی
دهیاد  کاه وفاهیم نیای نشاان وی شوند  این اووز ناخوشایید خود زا دز واژگان وناخوشاییدتر وی

اش بار فماا زفتاه سایطرهای داستان  موز دازد و زفتهترین ننها ورم است  ورم از ابتدزنگپر
 یابد سخیگو  پایان وی ها تجاب  سوژشود تا ایی ه زوان با ورم شازدهبیشتر وی

 کااززا باه ای نظریاه داخت ایی ه به خوانشی دیگرگون از اثری ادبی پر افیون بر  این پژوهش
 سان وعاصر و دنیاای پیراواون او پایدزون اننویسیده  به  /با نن از دنیای زاویتوان ت که ویگرف
های دزونی اسات و نشا از زییی ر دهابیازی برای برون ادبیات که ددهوی نشان   این تح یقبرد
هاا  دادن زخمانگاازی  باا نشاانتواند همچون دال برتار نلاودهوگونه جهان وتن ویکه سازد وی

انی نلوده  به ش ل دزونی و بیرونای  فجاای  های ویفی و خلق جهها و دیگر ویژگیدزدها  پلیدی
واتن  هنیای ررصا ا تجاابشاازدهدز  انسانی زا نشان دهد و به تطهیر و پاالیش ننها کمک کیاد 

ساوژه   /زاوی و هاست  وتن  کازکرد پاالیش یافتاهها و ررد بدینلودگی هجایگاهی برای دف  هم
 یابد های زو ش زا ویدز جریان فراشد  زخم

 
 تنوشپی
برگردانااده « فارلیاات»یااا « راولیاات»  «ذهییاات»دز فازساای بااه «  تهسااوبژکتیوی»اصااطین  -1

زبان و ساوژه اسات  زباان کاه هماوازه  هناظر به زابط»دز وهله نخست « تهسوبژکتیوی»  استشده
دهاد  وؤکاد ت ابال وایاایی ویاان گو زا نشاان ویای زو ی و جسمی سوژه یا فارل ساخیهجیاه

« ساوژه»کاه بیاان اسات؛ دز الی هابیاز و وسیل« خود»شود  زبان دز دست وی« سوژه»و « خود»
 ادی بادیهی از زبان زا به« سوژه»اثر زبان بر سوژه و تاعیت  اوتشود  کریسزفته تاب  زبان ویزفته
یاک  ز)و ا« نوزدشایاختی بشاماز وایزا از نتاایج فرنییادهای زبان« سوژه»روزکلی داند که بهوی

1۱01: 11). 

2- Symbolic :وید وعیاواض  و قارده انیوثابه بزبان به  
۱- Semiotic:  یهاایها و انارژزانه لیروزوشخ  تخبه ایا ساسات  یشیوییله انگزبان بهویظوز 

  استسوژه 
افیراون اسات؛ ننجاایی کاه از هرگوناه توصای   هیک وفهاوم فلسافی دز فلساف (chora)کوزا  -۹

یاباد و دز نن زا یک فمای اون وادزانه است که کودا خاود زا دز نن وایگریید  برای کریستوا کووی
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گیاری ورزهاای کید  کودا دز ابتادای تولاد تاا شاروع شا لدز یک تماویت با تن وادز زندگی وی
 ای غرقه است اش دز فمای کوزای نشانهسوبژکتیویته

 
 منابع

زباان و ادب  هفصالیاو«   کاوی الکاانن د شعر زوستان از ویظر نظریه زوان»  1۱00  سینپاییده   
 .۹۵-2۵: (۹2  )پازسی
باازی فیاروز  هخاوانش زواان قاراد»  1۱۴2  رگس  ناو باقری تنویین  زفرهمید ؛اهللجتپوزرلی   

  تخصصی وطالعات داساتانی هفصلیاو  «انگازی ژولیا کریستوانظریه نلوده هپایزنوزی جیلی  بر
  ۱۴-2۷ :(2) سال دوم

 تهران: ورکی  پیام ییدان جو  هترجم  الکان  دزیدا  کریستوا   1۱۴8  ای لپین  و
انگاازی ژولیاا نلوده هبییاوتیی زوان  یرانی براسا  نظری -ایتحلیل اسطوزه»  1۱۴0  ارمهزوانی  ف

  1۷1-1۱1  :(1۹)11  شیاختیادبیات ررفانی و اسطوزه هفصلیاو«  اکریستو
    تهران: ررن نو   راا  وخار هترجم  زاهیمای نظریه ادبی وعاصر  1۱۵۵  یترپ  سوندوی و  اوانسلدن  ز
انگازی کریستوا بر شعر دلم نلوده هکازبست نظری»  1۱۴1  ارمه  فی  و س وت جهروبراهیمکووی  اسلیمی

 .1۱8-111 :(1۱)  های زبان و ادبیات تطای یفصلیاوه پژوهش«  سوزد فروف فرخیادبرای باغچه وی
  18-1 : (۷)  زنان اوروز هنشری « انگازینابرابری صوزتی از نلوده»  1۱۴۱  صووهعاکاری  ورلی

 هفصالیاودو  «اژولیاا کریساتو هوفهوم وعیا کاوی دز اندیشا»  1۱۴1  جیدواکاری  و   زیتانفیروزی  
 .1۱1-111 (: 1)۷۵  (رلوم انسانی هناوپژوهش)فلسفی شیاخت 

 هترجما  ودن و پساسااختازگرایانههای ودزن  پستنظریهشیاسی بدن: جاوعه  1۱۴1  یتکریگان  ک
   .زاد  تهران: ن ش ونگازوحسن ناصری

 وهرداد پازسا  تهران: زوزبهان  ه  ترجمفردیت اشتراکی  1۱00  ولیاژ ا کریستو
 تهران: ق یو    ا تجابشازده  1۱1۵  وشیگه گلشیری 
گاردنوزی   ا تجاابهمراه باا شاازده«  خیقیت سهم اصلی نویسیدگی»  1۱08  وشیگه گلشیری 

  ۷2 -1۱فرزانه راهری و رادالعلی رظیمی  تهران: دیگر  
 .وهرداد پازسا  تهران: ورکی هترجم  ژولیا کریستوا  1۱0۹وئل  نفی  نوک

وهاران وهااجر و وحماد نااوی   هترجم  های ادبی وعاصرنظریه هدانشیاو  1۱01  یرنازیماو ازیک  ا
 تهران: نگه 

واتن و قادزت: واازووبی نظاری بارای تفسایر »  1۱۴۱  بوالفمل  ازادهو  اجی  صطفیو  نوهرنیی
  ۷۵-2۴ :(2۵) سال هفتم  ن د ادبی  «انت ادی وتن
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