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شايد / صدای کسی نبود/ گفت صدايی که در سروديشان با آنها سخن می/ اين صدا.. .״

 در لحظات کرد اين صدا، صدايی که والری آرزوی می). 1(״صدای موجها و جنگلها
الکان ژاک ها و درسگفتارهای شت صحنه نوشتارپسرايش بشنود، مثل مولودی آرامی در 

بود، روانکاويی )  شده(״ سوم شخص ״ کسی که در شفاهی و کتبی  ؛کند را همراهی می
اش  های فکری، بِويژه فلسفه و شعر، در درگيری دايمی گيری از غالب حوزه که با بهره

ارباب ״، ״خدايگان و بردگان״، ها دويیها،  ، قطبهای برنمايی کليشه  ديالکتيک معنا وبا
در و يا مادر و پ״، ״استاد و شاگرد״، ״شهريار و دلقک״، ״حاکم و جادوگر״، ״و نوکر
توانست هنر سخن ... ״ زن و مرد״، ״گر و تحليل شونده تحليل״، ״مريد و مراد״، ״فرزند

مثل در . گويم حقيقت دارد شه بگويد هرچه میوری را به چنان شکوفايی برساند که همي
گويم، زيرا  گويم که تمام حقيقت را می من نمی. گويم من هميشه حقيقت را می״: تلويزيون

  .)2(״آن را به تمامی گفتن کسی نتواند
از اش  انديشهثير أاهميت و تها الزم داشت تا  مثل هر انديشگر بزرگی، الکان هم دهه

امروز اما کمتر اش را آشکار سازد،  فراتر رود، و ُبعد جهانیی لحم - های ملی محدوده
کم در  تقريبًا کم .ثير انديشه و کاروند او  معترف نباشدتأبه ی فکری وجود دارد که   حوزه
س از فرويد، بازخوانی او از طرف پشود که  ذيرفته میپعام اصل فلسفی بصورت سخن 
به  الکان خود بارها، ضمن اشاره. وده است ب״دومين انقالب در انديشه״محرک  الکان 

رنيک سخن پُکس از پ״ انقالب دوم״ارادخش روانشناسی مدرن، از انقالب فرويدی بعنوان پ
، انقالب دهد تغيير میرا ی انسان با جهان، با چيزها  رنيکی رابطهپُکانقالب . گفته است

اين انقالب از ״ :سازد ی انسان با خودش و با جهان خودش را دگرگون می فرويدی رابطه
 از سوی .دهد که به عنوان خالق دوباره وارد زندگی شود يک سو به انسان امکان می

ديده و جداشده کامًال که خودش را از آفرينش سازد  خطر  مواجه میديگر او را با اين 
همان نشگونی شده تصور کند، سلب شده توسط نشگون کوچلو،   آفرينش را از خود سلب

خدا : فهماند رهيز شده بود، نشگونی که میپی کالسيک هميشه از آن  نظريهکه در 
  ).3(״دروغگو نيست

 الکان اطالعات زيادی به جا نمانده است، در مورد کار و فعاليت در مورد زندگی شخصی
. شده است  ريزی های فکريش تقريبًا تمام جزييات ضبط و جمع آوری، تعمق و برنامه

 ، در جزييات،توان يافت، که اين قدر به دقت بای ״نويسنده״د کمتر س از جيمز جويس شايپ



او مرگش ״به قول ژان بودريار، . سازی و اجرا کرده باشد اش را  طرح، صحنه زندگی
 شک بود، صحنه او بیری، که ُب را به دقت آماده ساخت و آن را  مثل يک استاد جيب

 بودريار در .״ش به زندگی ادامه دهدس از مرگپرا داشت که  لوکسوس او اين: سازی کرد
 نشان  را  الکان او ازبازخوانیکند که نه تنها دورنمای  ای هم اشاره می اين متن به نکته

 ׳به فرويد باز گرديم׳ واقعيت اينست که او وقتی ״:  رای روانکاوی دهد، بلکه نيز آينده می
ويد سرکوب کرده بود، برای او به چيزی باز گشت که فر. را گفت، عکس آن را انجام داد
الکان . بله، سزاوار است بگوييم، اغواگری و  گول زنی: آنکه روانکاوی را راه بيندازد

به اين خاطر من معتقدم که . خوردگی قتلی در روانکاوی انجام داد، قتلی از روی گول
  ).4(״برگشت است و برو اين يک عمل يکباره، يگانه و بی.  وجود نداردميراثی
ها را به نهايت  ها بحث ولی در بعضی زمينهگذارد،  يش نمیپای  يار رهيافت تازهبودر
موارد، همانا اين ها را برمال کرده است و يکی از   دقيقتر، نهايت بحثاست، کشانده
  . )5( است״ گول زدن״فرويدی ی  ی اوليه نظريه

وجه خواهد شد ولی شود، به اين مسئله ت ه میئدر خوانشی که اينجا از نظرات الکان ارا
بررسيده اش با آگاهی  و رابطه״ ميل و خواهش ״ ی  بصورت يکی از عناصر اوليهفقط 
   .شود تا ارتقاء آن در حد يک نظريه می

  
***  

  
عناصر اوليه را . ی اصلی الکان است مشغله״ ميل و خواهش ״از اوان جوانی موضوع 

 کند، دوره يدا میپن به هگل گرايش ای که الکا دوره. گيرد  می هگل ازاو در اين زمينه
آلکساندر کوژو، که الکان از او در کنار استاد . ی بازخوانی جدی هگل در فرانسه است

، يکی کند ياد می״ استاد منآموزگار و ״مکرر بعنوان ،  گتان گتين کلرامبواش روانکاوی
 ی در دورهکوژو هگل را از منظر مارکسيست. از هدايت کنندگان اصلی اين جريان است

 .کنند میی او تالش  فلسفهنفی ها برای فراروی و  کند که خود آلمانی بازخوانی میای 
سابقه در  عوامل مختلف  سمينارهای او را با استقبال بی ،های شخصی غير از ويژگی

 ای بازخوانی می  کوژو هگل را در دوره . سازند مواجه میفرانسه تاريخ دانشگاههای 
 ی ، زمانه)هايدگر( مالل و عسرت ی ، زمانهافتادگیتگی، از  رمق کند که زماِن خس

 و .طلبيد  را میها رومتهپعصيان ، )باتای( ״کننده گيج״ی  زمانه، )بن( ״تبعيد درونی״
 شرکت میدر انديشه جنبشی تازه  سازمان دادن به های ديگر در  کوژو در کنار خيلی

جريانی را يکدهه بعد يک به تنهايی  ه هرکنند ک در سمينارهای او کسانی شرکت می. کند
ونتی،  والتر بنيامين، پل سارتر ، ژرژ باتای، مرلو پ ژان :دده کل  میدر انديشه ش

  ...ريموند کنو، ريمون آرون، ژاک الکان 
برغم شود که اکثر شنوگان کوژو  از مکاتبات  باتای با کوژو در اين ايام چنين استنباط می

ايان پون تاريخ و با هگل فلسفه به ئلپی بودند که با ناأرهماو ظر شان با اين ن ناباوری
کوژو در بازخوانی خود از هگل،   ).6( تاريخی وجود ندارداقدامرسيده است و ديگر 
 و در اين کند  ارزيابی می)خداوندگار و بنده( ״ديالکتيک آقا و برده״ديالکتيک تاريخ را 

کار ديگر بردگی نيست، . )Begehren(  ميل  کار و:کند رابطه دو موضوع را عمده می
اش را   آقا اما حقيقت.تواند آقا شود و از طرف آقا به رسميت شناخته شود انسان با کار می



ارزشی داشته باشد، برای خود او  منزلتآنکه اين  کند بی  از برده، زيردست کسب میفقط
دگی اش را به خطر انداخته برای به رسميت شناخته شدن جنگيده و زن״  گرچه او هم زيرا

موضِع آقا بدين ... ارزش است  کند، برای خود او بی است، اما اعتباری که کسب می
از يک طرف، آقا بدين جهت آقاست زيرا ميل او .  اگزيستانسيل استبسِت جهت  يک بن

جهت در اصل ميلی  گيری کرده و بدين  جهت]عمومی[نه به يک چيز، بلکه به يک ميل 
س از آنکه او اينطور آقا شد، برای پاز سوی ديگر، . شدن است شناخته رسميت برای به

 اما برای آنکه به عنوان آقا برسميت ؛مايل باشدآنکه بعنوان آقا برسميت شناخته شود بايد 
برده اما برای او  يک حيوان، يک چيز . ای بسازد شناخته شود؛ بايد او از ديگری برده

 ، چيزی که در نظام ارزشی او بی״ برسميت شناخته شده ׳چيز׳س او از يک پ. هست
قا اما آبيند،  ای برای آقا نمی بر اين مبنا، کوژو آينده. اعتبار است بیسين و پارزش، 

کند،  او خودش در اين جريان بطور فعال شرکت نمی. ی تاريخ است روسهپکاتاليزاتور ״
  .)7( ״روسه ممکن نيستپاما بدون او، بدون حضور او اين 

يا زيردست ست که در جريان ديالکتيکی رفع شده است و برده  آقا يا سرور خوب کسی
ی  اش را در جريان مبارزه يابد که بتواند بردگی  دست مییزمانی به چنين وااليش

 رفِع .را در خود رفع کرده باشد״ ديگری״، به عبارت ديگر،  رفع سودمند و کارآزاديبخش
هر چه ميل افزون تر باشد، به همان اندازه . واهش بستگی داردديگری اما به رفع ميل و خ

موقعيتی که در ، سازد تر می  و غايب ديگری فقط فقدانش را واقعیتر است  خالی״من״
هر چه جسم بيشتر . دساز را آشکار می״ ديگری״به ״ من״آن ديالکتيِک خواهش وابستگی 

کند، زيرا در  ی خواهش بيشتر می کند، دوری خود را از ابژه يدا میپبه ديگری نياز 
کوژو بر اين .  موجودشود تا چيز واقعًا اينجا در اصل چيز ديگری خواسته و طلبيده می

های مختلف بعدها در  ای که الکان هم به گونه کند،  نکته تاکيد می های هگل بار گزاره
 و خود״ ستديالکيتک، ديالکتيک خودآگاهی ا״ اينکه کند، سمينارهايش بدان اشاره می

  . انا چگونگی کنارآمدن با ميل و خواهش استآگاهی هم
به اشتهار و تاريخ انسانی را تاريخ مبارزه برای ״ ديدارشناسی روحپ״از اين منظر، 

 - های اجتماعی ست ای که ناشی از تفاوت  مبارزه.کند رسميت شناخته شدن ارزيابی می
  تفاوتهايی که در -ی حسادت خميرمايهاضافه کنيم  ،״های کوچک تفاوت״به بيان فرويد 

شوند، در  رای خودآگاه آشکار می ب״چيز״ يا ״ديگری״بصورت جريان بالانقطاع خواهش 
 سوژه برای رسيدن به خودآگاهی مجبور .کند حاليکه سوژه  بالفصل آنها را انکار می

بارت  به عواقعی، -ش عينیطوری که برای خودرا در خود رفع کند، ״ ديگری״ است که
و ارضاء کردن فقط جريان ارضاء شدن اما در ) لوح(״ من ساده״. باشد״ دم دست״ ديگر

يابد که ميل او در واقع  ميل به اين  کند و در می ها  را تجربه میچيزی  استقالل و اراده
 نمیسزنی و سرکوب پکشند و با  اش بسوی خود می چيزهاست که او را مستقل از اراده

 :کند براين اساس، هگل ميل را ميل به ديگری تعريف می  . سد کرداثيرشان رأ تتوان 
تواند اين خالء را فقط توسط  می״ من״). 8(״ذات ميل در اصل يک ديگريست تا خودآگاه״

طبيعی تبديل ״ من -نه״ی ميل برطرف سازد، طوری که ميل ديگر به  کننده عمل نفی
ی  کند که کمال در کنترل و اداره  میگيری هگل را تکرار کوژو براين اساس نتيجه. شود

با همه چيز، چنانکه هست، ״ست که  نهفته است و آدم فرزانه و خردمند کسیصحيح ميل 
کند و   اعتماد می چرا و چون کامًال و برای هميشه آشتی کرده است، او به هستی بدون



نقش او مثل  .گشايد ، میبدون مقاومت در برابر آنخودش را کامًال به روی امر واقعی، 
کند بلکه امر  ی امر واقعی تعمق نمی او در باره: کران است  مسطح و بیی  يک آينه

 در و خودش را در ساختار ديالکتيکیسنجد،  میاو  واقعی خودش را بر اساس او و آگاهی
 جعل و وارونه آنکه کند بی  کسی که توصيف میگشايد، خِن شخص دانا میجريان س

  ).9(״کند
 خود از سوژه، ديالکتيک ميل از هگل را گرفته و آن را در ساختار آگاهی حليلالکان در ت
   فقط ״من״، يکی ديگر در ماست، ״ميل،  ميل ديگری ست״: سازد برجسته می

 خسته نمیبه صور مختلف ای که او از تکرارش   گزاره؛ در برابر ديگريست״کارکردی״
״ روشنگری״های اساسی  يکی از ايدهی  و بدين ترتيب، از تجديد نظر در باره.  شود

ديگری شرط . دانست ی خودمختار و خودکفا را ممکن می سوژهکند که  جانبداری می
  به ديگری تعيين می״من״ است و حدود اين شرط را حدود ميل ״من״اساسی برای بودن 

به يوسته پ الزم است و اين نياز انسان را ״من״ ديگری برای به رسميت شناختن .کند
برخالف ظاهر، و اين تمام مشکل ديالکتيک ״کند، زيرا  تهديد میارگی پنشقاق و دوا

راند، يعنی   اسب را می- کرد برخالف آنچه افالطون تصور می -هست، اين آقا نيست که 
   ).10(״برده را، بلکه برعکس است

 جا ، يا چنانکه در زبان فارسی״آگاهی ناخوش״ ی  ، هگل مرحله״ديدارشناسی روحپ״در 
 ، خود و ديگریی خداوندگار و بنده ،  را برای درک رابطه״ختوجدان نگونب״افتاده، 

در  فرآيند آورانه  ترين مرحله، جهت گذر و فراروی از آگاهی رواقی و شک بعنوان مهم
به ״ من״ در اين مرحله .اره استپآگاهيی دو״  آگاهی ناخوش״ .کند خودآگاهی ارزيابی می

آل و   ايده خيالی، مِن واقعی و مِنخود يگانه نيست و در برزخ مِنهای مختلف با  گونه
 در اين . من گرفتار استهاِی واقعيِت من، مِن ذهنی و مِن عينی، من و ديگری يا ديگری

تواند   اغلب به دنبال يک چيز عمومی، انتزاعی و گنگ است، اين چيز می״من״مرحله، 
 ولی  هر چه هست، انسان خود را ،ت باشدعشق و محبيک عمل خيرخواهانه، يک قتل يا 

 و هر ُکنشی او  و ديگری را به يک چيز، به يک شیء تبديل کند اره حس و تجربه میپدو
 عينی ديدِن حقايق و یپ که بيانگر موقعيت شيزوفرن است، در شدگی، تئاين شي .کند می

يط انسان قادر در اين شرا. کند و  برعکس بودن آنها را تجربه می ذهنیيوسته پامور 
نيست به زندگی و جهانش سامان دهد و زندگی جمعی هم بصورت بيگانگی عمومی برای 

مناسبات او با انسانها و اشياء به عملی در اين حالت ست که  بديهی . شود او ظاهر می
 بين عمل و عکسيوسته پبه بيان هگل، سوژه . شود فرای اراده و خواست او بدل می

ايدار و پی نا بين خوِد تغييريابنده ،״يگانگی بين اينجهان و آنجهانفقدان ״، در العمل
  .ذير و آرمانی معلق استپمتزلزل و  خوِد تغييرنا

انقالب . آل اجتماعی است هومانيسم موجود و ايدهمحصول تناقض بين ״ ناخوشآگاهی ״
تناقضی آشکار ساخته بود، ״ روشنگری״ تناقض ی له را بمثابهئبورژوايی فرانسه اين مس

و  ميل منعکس در جرياِندر زندگی روزانه ساختار خداوندگار و بنده  که خودش را در 
״  آزادی، برادری و برابری״از سوی ديگر، اين انقالب با شعار . کند میبازتوليد 

، طورييکه  نگاه از عمودی به افقی سازد  مطرح میضرورت  همترازی انسانها را
. شود گرايی به ستيز طلبيده می قطب. اولی کنار گذاشته شود آنکه ، بیشود برگردانده می

 ) تصوير متعالی شخص از خود(   ايماگوشود، از سوی ديگر م میفرديت از يک سو مه



شود، که خودش را در جريان توليد اجتماعی بصورت  به يک فرآيند اجتماعی تبديل می
ايماگوی يشرفت، پبق جريان مطا. سازد قابليتی اورگانيک در هستی اجتماعی متظاهر می

 ميل . کمک کندهدفمنِد اجتماعی شود که به سودمندی و بازسازی  معقول چنين تعريف می
متناسب  با اقتصادی سياسی تغيير شکل يافته ی ارتباطات   و آرزو نيز همچون خميرمايه

نی  در اين راستا  شکل روابط انسا.کند و متناسب با جنسيت در هستی اجتماعی رشد می
ظاهرًا انسانی محترم است که به چشم ديگری محترمانه نگاه کند کند،  هم بتدريج تغيير می

فرد برای برسميت شناخته شدن از طرف ديگری بايد . و اين را در زبان متجلی سازد
شدن روابط اجتماعی اشکال ارتباطات هم   سيالبا شناور و .  ديگری را برسميت بشناسد

زند،  س میپ هر جا که فرد ديگری را .دنشو میارتر ايدپال تر و نا سيبيشتر روز هب روز
و بازدارنده  وارد جرياِن  انرژی منفیعليه خود شناسد، آنجا  ديگری را برسميت نمی
  . ارتباطات ساخته است
 و آن را به کند رداخش، بر اجتماعی شدن ميل و آرزو تاکيد میپاالکان با توجه به اين 

 ميل .دهد بسط می... زن و مرد ی  ، از جمله  جنسيت،  رابطهماعیهای اجت تمام عرصه
در واقع . کند  نيز جريان آن را تعيين میآورد بلکه  ديد میپبين آدمها را  نه تنها روابط

״ من״جريان ارتباطات بر اين سياق است که .  رقابت آزاد در جامعه رقابت اميال است
ها به  ديدهپ تا با کشش به نياز دارد) Gegenbild( ״تصوير قرينه  ״برای ديدن خود به يک 

در روابط زن و مرد  هم . يشرفت  واقف شودپنقش خود در فرآيند ارتباطات و جريان 
 اين تصوير .کند قرينه را در جريان آرزو بازی می هريک برای ديگری نقش تصويِر

   هرچه رابطه.دشو های ميل متظاهر می اغلب بطور غير مستقيم، بر اساس حرکت ابژه
  . تر، وابستگی  به ابژه، به شیء بيشتر است روح ی انسانی سردتر و بی

، مفعول فاعل و  محکوم،  و ی مرد و زن را بصورت دو قطب، حاکم الکان رابطه
گيرد بلکه کًال جنسيت را در درون  در نظر نمی.  ..فرستنده و گيرنده، نويسنده و  خواننده

 نقش زن در نظم . کند بصورت ديناميسم نظم اجتماعی بررسی میساختار خداوگار و بنده 
״ انسان نوعی״های مختلف  به گونه ״تصوير قرينه״نمادين طوری تعيين شده که بصورت 

ميل ״: ازداند با دامن زدن به رقابت  جريان قدرت را به گردش میرا باززايی کرده و 
بودن ميل   ما نسبی.ترين شکل به آشفته ]اغلب[شود و  نخست در ديگری فهميده می

، که بيانگر شناسيم عملی میال  عکس]عمل و[انسانی را در رابطه با ميل ديگری در هر 
يشرفت تمدن انسانی معتبر است پرقابت،  چشم و همچشمی ست  و اين موضوع برای کل 

ش را ا ايانپشود که هنوز  استثمار سيستماتيک و بنيادِی انسان توسط انسان هم میو شامل 
خواهيم، زيرا اين يک ساختار بنيادين هست و يکبار برای هميشه، چنانکه هگل ديده،  نمی

   )11(״دهد ساختار واقعی مفهوِم  کار را تشکيل می
  

***  
  
  

  در چنگعد خالق و موثر فردی ُب بمثابهداری   سرمايه در نظام״ ايماگو״الکان با تحليل 
اش با  ، نيز رابطهی سوژه با ابژه چارچوب رابطهدر ״ ثيت چيزيح״ ابژه، روی اندازی به

   .کند  میافشاریپميل، 



، که ارزش و تأثيرش بر سوژه )a( ״ی کوچک ابژه״کند،   صحبت میاز دو نوع  ابژهاو 
  آشکار مییيپاد ی ويژگی مرحلهقانون سرکوب و يعنی ، ״قانون کوچک״در چارچوب 

معنايش در رابطه با ه ديگری است و ميل ب״ سبب״ که ، )A( ״ی بزرگ ابژه״ و ؛شود
، که بصورت توافق عمومی ״قانون بزرگ״. شود و نظم نمادين مشخص می״ من -فرا״
مستقل از فرد وجود دارد، حدود ميل و خواهش را در هر دوره ديکته کرده و ) اکثريت(

  .سازد آن را به تعالی مجبور می
بحث او در . دهد يل را به مرگ ربط میييد هگل، ديالکتيِک مأدر اين راستا، الکان در ت

شناختی، ميل   به لحاظ هستی.اجتماعی- ست و هم تاريخی اين زمينه هم هستی شناختی
اين . ی هستی با کمبود است رابطهبيانگر ميل ״: ست تابعی از نقصان و کمبود هستی

ست، بلکه اين کمبود، کمبود اين يا آن چيز ني. ست بمعنای اخص کلمه کمبود، کمبود هستی
 اين کمبود انسان را از بدو تولد ).12(״کمبود هستی ست و به برکت آن هستی وجود دارد

، زيرا انسان برخالف حيوان، که از اول به ميل غريزی کند همراهی می مرگ ی تا لحظه
به کمک از بدو تولد آيد و  به دنيا می״ رس زود״و ״ ناکامل״و شعور فطری مجهز است، 

الکان در اين . ست از تغذيه گرفته تا زبان، انسان وابسته به ديگری.  استديگران وابسته
موجود ماند که انسان را  روانشناسی در غرب وفادار می - شناسی زمينه، به سنِت انسان

.  که ناتوان از وفق خود به محيط زيست است، موجودیکند  ارزيابی میالخلقه ناقص
است، زيرا از يک سو انسان هميشه برای ״ ازيندوگانگی آغ״انشقاق روانی محصول اين 

شناخِت روح و جسمش به ديگری نياز دارد، از سوی ديگر خواهان کمال، خودبودگی و 
  .)13(يگانگی با خود است

زبان،  های مختلف، از جمله ی او شامل عرصه نظريهروانشناختی  -بعد اجتماعی
سفری بين زيباشناسی و اتيک، بين ای  شود و به گونه می... جنسيت، خانواده و قانون 
 درسگفتارها نقش ی اشعار زيبا از شاعران جهان که بر آستانه. زبان و بيرون زبان است

ای کنهسال درد تولد و جدايی را   که همچون خاطرهيادآور متافيزيکی انداند،  بسته
که  سوژه کند   می براين موضوع تاکيدس از فاجعهپو الکان با آرامِش . ندنک توصيف می

غايب   -،״س هستمپانديشم  می״به تعبير دکارتی،  - کند هست، اغلب آنجا که خيال می
و به تبع فرويد، . در ناخودآگاه ساختارهايی وجود دارند که مانع  شناخت اند. است

کند که رويش اسامی، کلمات و تصاوير اعضای  ناخودآگاه را به تخته سياهی تشبيه می
بخصوص در . نوشته شده است ... ، راهنمايان و آموزگاران آشنايانخانواده، دوستان و 

شود و  کودک در زبانی زاده می. تعين يافته استيش پن از ی زبان سرنوشت انسا عرصه
 کلمات و جمالتی که او ياد می. ی  زبان ديگری وابسته است از همان آغاز به سوژه
بيانگر .. .طبيعت محيط و  نسبت به کنش و واکنشتصاوير ذهنی، گيرد، حاالت و اداها، 

 شود که معانی او با کلمات و جمالت زيادی آشنا می.  ديگری ست  تقليد از سوژه ويرویپ
 تا مجرايی کنند خالی می و رُپشان زبان را    در گنگی و ناروشنیلیفهمد و شان را نمی

 زبان صحبت می الکان از دو نوع .برای انتقال ارزش کااليی به ارزش مصرفی باز شود
 رُپزباِن . زبان خالی، زبان دستوری، قراردادی و حاکم است. ُرپزبان خالی و زبان : کند
جابجايی قراردادهای زبانی، جمالت ناقص، فرديت سوژه است و شامل ی   بعالوهاولی

، تکرارهای ريتميک خاص، تصاوير و تعابير بيگانه ها ها، مکث ، خالء لفظیاشتباهات



توان کليدهای    روانکاو بيشتر با زبان دوم سروکار دارد، زيرا در اينجا می.باشد می... 
  .  يدا کردپرا های کور  شده و گره گم

 نتيجه نه ذاتی بلکه  راسوسور، که تفاوت دال و مدلول فردينان دوشناسی  بر بستر نشانه
 جهت سوژه، به لحاظ روانشناختیبرای روشن کردن غيريت الکان دانست،  می ی روش

نماد : کند  زبان برجسته میی ، دو نکته را در زمينه״های روانیی بيماري هسته״يداکردن پ
  سوژه در جمله به .دهند اين دو ُبعد، دو ُبعد عمودی و افقی زبان را تشکيل می. مجازو 

 نماد حرکت عمودی را ترسيم می. کند حرکت می   روی دو زمينه״مکان حقيقت״دنبال 
اين حرکت . آورد  بيان مجازی کلمات را در راستای افقی به حرکت در میکند در حاليکه

 ، تالشی برای ايجاد رابطه با ديگری، دستيابی به ابژهکه همزمان بيانگر حرکت ميل است
 آشکار میبين دو سوژه ی دالها   که در جريان مبادلهدال و مدلولتمايز . استی خواهش 

 يشپاز ی ذاتی  رابطهدهد که   تحليل روياها نشان میحتی. شود، بيانگر تمايز اميال است
تعيين شده بين دال و مدلول وجود ندارد، به عبارت ديگر، دال فقط در درون يک نظام 

هر نشانه غير از داللت قراردادی فقط در جايی خاص در متنی . شناسی معنا دارد نشانه
ه ابدًا يا مستقيمًا مناسبتی با دال  کدهد می اشاره بعد نمادين  به چيزی . معنايی خاص دارد

 آورد، آنهم به نوبه شود، داللتی را به حرکت در می ندارد، اما به محض اينکه مطرح می
ديد پی دالها و مدلولها متنی را  دهد و سرانجام سلسله  دال ديگری را حرکت میی خود

الکان بين . سازد  ارجاع بيرونی را در خود متن متظاهر میآورد که در آن هر نشانه می
بطور عمودی، که گويی  ميل سخن. گذارد  و اجبار سخن گويی فرق میميل سخن گفتن

 بر سوژه تحميل میی مجازی   و اجبار خودش را در عرصههمان نماد باشد، جريان دارد
در پاالآخر، ... تو چراغ، تو حوله، تو بشقاب ״: گويد  برای نمونه، وقتی کودک می.کند
زيرا در اينجا در  ).14(״يک نابغه يا جانی سروکار داردبا گفته اين ه در ن نيست کمئمط

کند،  ،  تالش می״تو״، با ״درپ״اصل سوژه برای گفتگو با کسی و چيزی، با ديگری، با 
نخست در . به سمتی اشاره دارد״ سرمفهوم״مخاطب مشخص هم نيست و فقط بعنوان اما 

ای که اجبارهای ديگری را بر  يست، زمينهشود که منظور چ ی افقی مشخص می زمينه
رنگها در  گوييم بايد تصوری از مجموعه می״ سرخ״ زيرا وقتی ما .کند سوژه تحميل می

، نيز شنونده بايد با اين کلمات آشنايی داشته يدا کندپذهن داشته باشيم تا اين رنگ تشخص 
   .باشد تا منظور را دريابد

برای تشخيص واقعيت ) 15(״ست خودآگاه گفتار ديگرینا״ که  الکان در اين رابطه حکم 
 اندازهای تازه باز می  در دهه شصت چشمآرزوو خيال، خود و ديگری، در بحث ميل و

کنند با بيان ناخودآگاه جهان ديگری   که تصور میبرخالف طرفداران سورآليسم. کند
 تصاوير د که غالبده گذارند، بررسی ناخودآگاه نشان می فراسوی زبان را به نمايش می

ثر از گفتار ديگری اند و در چارچوب گفتار معينی متناسب با ساختار زبان معين أذهنی مت
بسياری از گيريم،  زيرا غير از اينکه ما زبان را از ديگری ياد می. به چيزی داللت دارند

و بطور خودکار . ..ها و اساطير، تصاوير خدايان و قهرمانان  الگوهای فکری، افسانه
نيز چيزی .  شوند، که معنايشان برای فرد کامًال روشن نيست ناخواسته در ذهن ثبت می

شود که در   در ناخودآگاه تلمبار میکند در زندگی روزانه  بيانتواند  را که انسان نمی
خاص ولوژی ئای ايد گفتار حاکم هم در هر دوره. کند خواب و رويا او را همراهی می

، کشف بزرگ فرويد، همچنين ״ناخودآگاه״بر اين اساس، کشف . دهد رواج میخود را 



انسان مدرن از روانشناسی ״ آزردگی״کشف غيريت درونی ست،همان چيزی که موجب 
 فرويد .بيند  میشوک بزرگرنيک را همچون پسی از فرويد  کشف کأالکان به ت.  شودمی
 کند  و داروين مقايسه میرنيکپثير کشفيات  کأرا با تثير روانکاوی بر ذهنيت انسانی أت

شده و شناسی   الهيت علوم انسانی وهای اعتقادِی ايهپ بسياری از اشی پکه منجر به فرو
. کند  می״ آزرده״همينطور روانشناسی انسان را ؛ سازد رنجيده می انسان را از علم  

هتر انسان چيزی غير از و ب״: گيرد چرا؟ زيرا، با داروين اولين مرکزُزدايی صورت می
ای انسان خالی شده و بر او آزردگی ديگری،  زير پرنيک پ با ک؛״از حيوان نيست

کرد که محل  های جستجويش گمان می انسان در آغازه״: شود نازل می״ آزردگی کيهانی״
، در ها ، سيارهزمين، در مرکز کائنات قرار دارد، در حاليکه خورشيديعنی اش،  سکونت

اش  های حسی لوحی دنبال تاثرات دريافت او به ساده. ردندگ ای دور آن می اشکال دايره
گشت، به همان  ديد و هر چه بيشتر دور خودش می دويد، زيرا حرکتی از زمين نمی می

، که دورش دنيای بيرونی قرار گرفته ديد اندازه کمتر خودش را در مرکز ثقل دنيا می
نات بود و در تطابق ئن در کاموقعيت مرکزين زمين اما تضمينی بر نقش حاکم انسا. است

  ). 16( ״.نات  احساس کندئکامل با اين گرايش که خودش را سرور کا
، کند  صحبت می״موقعيت مشکوک سوژه״الزم به يادآوريست که الکان در شرايطی از  

هم تاريخ سوژه ... که انديشمندان ديگری مثل ميشل فوکو،  بارت،  دريدا، ليوتار و دلوز 
الکان در اين رابطه  به بحران عمومی سوژه در . اند سفی زير سوال بردهرا در سخن فل

برای آنکه اره است پسطح جهانی هم توجه دارد ولی براين باور است که سوژه اغلب دو
انسان برای خودتحققی . سامان دهد و تواند متناسب با آرزوهايش سر جهان درونش را نمی

 را کنار گذارد که زخم هايی روانی به جا می بيرونی های  بايد اجبارها و محدوديت
او يابد که در فرايند تربيتی   درمیی خوديابی روسهپگذارند، همچنين او در اين 
 ها انسان  اين دوگانگی.اند از خوديابی و خودتحققی که  مانع اند ساختارهايی شکل گرفته
ه است، ناخودآگاهی که او  انسان اغلب مواقع اسير ناخودآگا.اندازند را از تاب و توان می

بيند و دنبال   او واقعيت را نمی.دهد آل سازی سوق می را  به همگرايی و يا به ايده
به . د، اسير گذشته يا آيندهنآور دود که برای او شادی و رضايت درونی نمی چيزهايی می

  ). 17(״ ست بايد من شود)es(آنجا که نهاد״: گردد اين جهت الکان به نظر فرويد برمی
های   به برداشتاند،  از مفسران هم ياد آور شده چنانکه بسياریبحث الکان در اين زمينه،

  های روانشناسی زيرا در اجرای عملی آموزه. ولوژيک انجاميده استئسوء و ايد
گی  يشهپخودآگاهی و اعتماد به نفس،  يگانگی با خود  با تظاهر بدان، بازی رل، هنر

 هم  کاردر بازارامروز در چارچوب استراتژی قدرت وری که شود، ط اشتباه گرفته می
به نمايش بگذارد و ״  رُپمن ״در بيرون  يک آموزد که  فرد می: شود تبليغ می ترويج و

ام،  اينها فرزندانم، اين خانهاين همسرم، اين من هستم،  (نهان کندپخالءها و کمبودها را 
يا ״ منجر״آل اين گرايش  ايدهتيپ ...   طاليی و اين هم هندیگلفبازی اين هدفم، اين محل 

از بيرون قرص و محکم، از !). های آقايی  دالی  کننده جمعست، مدير و ״مرد شرکتی״
 ״ ساختار خيالی من״در حاليکه منظور الکان از کنارزدن  . اره، ناخوش و تنهاپ درون تکه

راضی هايش   و فعاليتحضور در مکان و زمان است، طوری فرد با خود يگانه و از کار
کند که هدف وسيله  ی عملی از اين اصل حرکت می در واقع، اين نگرش در حوزه. باشد

نه تنها . شود خش میپ نيکی در سطح افقی گسترده و سوال״کند، زيرا  را توجيه نمی



ترازی  راکسيس به مفهوم ارسطو همپ: کنند اهداف، بلکه نيز وسايل از اين امر تبعيت می
  ). 18(״و هدف را در نظر داردوسيله 

درمان بسياری از بيماريهای درک و  برای اندازهای تازه   از اين منظر،  چشمو همچنينا
خداوندگار ای  ست که در چارچوب ساختار اسطوره بيمار روانی کسی: کند روانی باز می

او آقايی را .  و برده، در قالب يک آقای از خود بيگانه با خود بيگانه شده استآقاو بنده، 
خواهد آن را  داند يا نمی کند که مدتهاست مرده است ولی او يا نمی در درونش حمل می

 سازماندهی سالمدر ضمن هدفمند و  ناتوان است ميل و آرزويش را جهت هم ذيرد، بدينبپ
ريش گرفتار در دوگانگی، پانسان روان. رسيون او نتيجه غيريت اوستپريشانی و دپ. کند

الی دل  او به  ايده. همرنگ جماعت شدن: ز همسويی و همگرايی با جامعه استناتوان ا
چه   هر.ری شده است يا شرايط واقعی برای تحقق آن مهيا نيستسپرده است که زمانش پس

  ،״ خيالیتصوير״، بستگی و وابستگی او به آرمان خودساخته، به تر زندگی واقعی سخت
 مانند  زندگی خودش و زندگی اجتماعیطورييکه سرانجام شود،   بيشتر میهم

 به ش، فعاليتدر اين شرايط، کار برای او بيگانه شده. کند کاريکاتوری از زندگی جلوه می
 شيوندپ بصورت نداری، اش اش بصورت موجودی بيگانه، دارايی عذاب تبديل  و آفريده

 ايده״و ״ آل من ايده״گسترش شکاف بين . شود با ديگر انسانها همچون عارضه ظاهر می
 از امنيت و هارمونی ״تصوير نخستين״شود که بيمار بيشتر بسوی  سبب می״ آل من

و واقعيت را به شبه ، تصويری که در تکرار اجباری زمان را بر او به جنهم کشيده شود
   .کند  تبديل میواقعيت

  
***  

  
که مطابق با ی اجتماعی است  ديدهپو جريان آرزو يک اش نيست،  اينکه سوژه آقای خانه

يشتر، پ نيست و ای ی تازه شود، نکته می) Mimesis(بازسازی و تقليد  یيپادموقعيت 
به بعد در هنر و ادبيات، بويژه در رمان، در قالب همزاد و از اواخر قرن نوزده حداقل 

س چه پبدل مکرر توصيف شده بود، در روانکاوی هم فرويد به روشنی تحليل کرده بود، 
  ت الکان جديد است؟ چيزی در نظرا

 اسخ به اين سوال میپبررسيده، در  الکان بر فلسفه را ثير نظراتأبرنهارد تاورک، که  ت
اسخ داد که فرويد ناخودآگاه را کشف  و الکان ناخودآگاه را پتوان  به طور کلی می״: نويسد

کرد کشف را ی معنا  فرويد نظريه: گفت توان  تر می علمی. همچون زبان شناسايی کرد
  به فرمولبندی]فعًال[اسخ علمی به اين سوال پو الکان؟ . شود که شامل ناخودآگاه هم می

  :الکان خودش مدعی کشفيات زير بود. خواهد شدمنتهی های رازآميز 
 )a(  کوچکی ابژه -
  نارسيستی -ی غير انترسوبژکتيوتيه  -
  )19(״  اتيکی متناسب با ميل-

  
يسم اوليه و نارس: کند ز دو نوع نارسيسم صحبت میالکان در همسويی با  نظرات فرويد ا

ی  مرحله״نارسيسم اوليه متکی به نخستين تصوير کودک از خود، در . نارسيسم ثانويه
کودک با ديدن تصوير خود فاتحانه احساس . گيرد شکل می)  ماهگی18 تا 6بين ( ״آينه



از نظر .دهد ان میالعمل نش اساس آن به ديگران عکس به مرور برکند و  خوشحالی می
الکان اين تصوير بيانگر واقعيت اورگانيک او نيست، بلکه بيشتر تصور خيالی ست که 

شود  ييد میتأاين تصوير که با نگاههای ديگران . کنند ديگران به کودک منتقل می
 ی آينه در شکل مرحله. کند که حتمًا واقعيت بيرونی ندارد تصوری از کودک به او القا می

اشکال حرکات بدنی را ״ من خيالی״ی  هستههمچون يت انسان بسيار مهم است و گيری هو
دهد، نيز اين  جسم انسانی بر اساس اين تصوير به ديگران واکنش نشان می. کند تعيين می

 نياز به  انسان برای تماس با ابژه،. کننده است مرحله در چنگ اندازی سوژه به ابژه تعيين
ثير اين تصوير أت.  ديگری دارد که او را بر اين کار برانگيزدی نارسيستی با  يک رابطه

ی  مرجع فاعل شناسا در حوزه״توان آن را   جسم آدمی طوريست که میروی روان و
 بلکه همين ״ من״ی خواب نه  دهد که  سوژه تحليل روياها نشان می.  دانست ״خيالی
از نظر الکان اين . ودش بزرگ می״ آل من ايده״ خيالی است که گاهی تا حد تصوير

(از خويش دهد، اما برای آگاهی  را تشکيل می) méconâitre(تصوير زيربنای ناآگاهی 
conâitre me (زيرا انسان تنها در جريان بازِی ديالکتيکی ميل قادر به شناخت الزم است؛ 

 .ست که در واقع تصوير ديگری در خود است ظواهر مختلف اين تصوير نارسيستی
شود که ميل او به ديگری در واقع ميل برای  در ارتباط با ديگری متوجه میخودآگاه 
   . است که هرگز تمامی نداردشناخته شدن برسميت

قلمداد کنيم، ״ آگاهی کاذب״ولوژيک،  ئرا آگاهی ايد بدشناسی خطا خواهد بود اگر اين 
 گونه به دور از هرشود که آگاهی مطلق وجود دارد که  زيرا در آنصورت فرض می

اين حرکت ״: نويسد ارداخش میپل وبر در بررسی اين ئسامو. ستبدشناسی بدفهمی و 
در . همبا با خودش: دهد، يعنی بود که نشان می  من واقعًا همانی میبود اگر فقط ممکن می

 اما زمانيکه من هميشه و .توانست اميدوار باشد که خودش را بشناسد  می]من[آنصورت 
ده است و خواهد بود، تالشها جهت به خود آمدن، هميشه بدشناسی همزمان يک ديگری بو
  ).20(״خواهد داشتپی و اشتباه و انکار را در 

 برنمايی .نهفته است) Repraesentation(برنمايی اينجا در دهد که  مشکل  الکان توضيح می
 و ی اين مربع چهار تقاطع بدفهمی  نقطهچرخد و چهار ای می مربعی ست که دور دايره

بيند، تصوير   آينه از خود میی  زيرا، اوًال تصويری که کودک در مرحله.اند بدشناسی
 اما، اين تصوير، تصويری از جسم و شباهتی از آنچه او هست و خواهد شد، کاملی نيست؛
همچنين، اين تصوير انعکاس و فراافکنی ديگری ست که فرد در آن   .کند به او القا می
 منطقی استوار استبر  برنمايی  به اين لحاظ نظريه.  باز خواهد يافتيابد و خود را بازمی

״ برنمايی  جرياِن منطقِی״ ، زيراسازد که وابستگی من به ديگری را  ضروری می
، شود ظاهر میبعدی  ثيرأاينطور است که مورد برنمايی  نخست بصورت نتيجه و ت

شونده، يعنی جسم   خاص برنمای  وه به شي- تصوير آينه - جريانی که در آن برنماکننده ״
اما همزمان آن را  .کند نخست خلق می هويت ماتريکِسهمچون  و کاملبطور را شخص 

ی يگانه  فقط بصورت  ديدهپی   بمثابهکند، زيرا دريافت جسم شخصی  تهديد به نابودی می
(״آن در معنای هگلی رفع و فراشدصحت دارد و نه بصورت های فانتزی  ارهپ تکه نفِی
21.(  

دهد، بلکه توليدی  را نشان نمی״ من״تصوير آينه  گرفت که توان نتيجه بر اين اساس می
 که اين رازست بيانگر يشرفت و تکامل انسان پدر روند با حضورش  از برنمايی است  و 



به زباِن  در وابستگی سوژه هابعدوشاند که پ آينه کمبودی را می. ״من يک ديگريست״
يش پيابد که زبان   درمیدر جريان اين آشکارشدگی فرد، همچنين شود ديگری آشکار می

را در کليتی ״ من״ ی خود ميل سبِب سخن گفتن است که به نوبهاز او آنجا بوده است و 
  الکان در بررسی نارسيسم با تکيه به نظرات فرويد توضيح می.سازد زبانی منحل می

 دارد تا اوليه منتقل کند، نياز به نارسيسم  را به بيرون اش دهد که کودک برای آنکه ميل
داشتنی متمرکز کند، ولی اين به معنای ارضای ميل  دوستی  ابژه  بسویراقوای رانشی 
ی  ايهپ، که کند که تصوير آينه  میافشاریپبدين جهت،  بر اين نکته  و. و آرزو نيست

ت و بعدها هم انسان ی آغازين اس بيانگر ميل سرکوب شده همچنين  نارسيسم اوليه هست،
دو تا ״دو دهه بعد، الکان در توضيح . يافتن اين تصوير و يگانگی آغازين استپی در 

نارسيسم اوليه . کند ارزيابی می״  نوعیی نمونه״اهميت اين تصوير را در حد ״ نارسيسم
شکل ״ ديگری״با ״ من״ی  آورد که  به رابطه ديد میپبر اساس اين الگو نارسيسِم ديگری 

چرخد و تصوير آينه محور  می״ خيالی״ی   معموًال ليبيدوی رانشی حول حوزه.دهد یم
نيز اين تصوير در انتخاب معشوق،  يار، همسر و در . دهد انفعاالت  را تشکيل می و فعل

همسر آن بر اساس به لحاظ خيالی انسانها اغلب . کند رفتار سکسی نقش مهمی بازی می
  .کنند می ارضاء  نارسيسم همديگر رايدا کرده و متقابًالپخود را 
افزايد، اينست که تصوير آينه همچنين   که الکان به دريافت نارسيسم میای نکته تازه

قهر و خشونت انسان عليه ديگريست، زيرا فرد در اين تصوير انزجار و نفرت، موجب 
د، تا به فرد به ديگری نياز دارد تا خودش را ببين. يابد خود را همچون ديگری بازمی

، ديگری وابستگی انگيزد  بگويد، اما در ضمن ديگری او را به رقابت برمی״من״خودش 
 ديگری با فراافکنی کمبود، که کمبود او هم هست، دهد، او به محيط  اجتماعی را نشان می

به اين جهت هم، . ست يگانگیپی  در منطقًا״ من״کند، در حاليکه  انشقاق او را علنی می
کند که فرد در ديگری به واقع خودش را دوست  ی فرويدی دفاع می ين انگارهالکان از ا
فرويد در اين . گذارد را به نمايش می״  منآل ايده״داشتنی بخشی از  دوستی  دارد، ابژه

الکان در ،  در عشق و عاشقی فراهم آورده است״ثابت״های  تيپرابطه  ليست بلندی از 
 که به یپتينارسيست و ِ تيپ: کند همه  مکث می از بيشتر تيپدرسگفتارهايش روی دو 

گردد، يا برعکس  ناهگاه میپدنبال حامی و به گاه است، کسی که در ديگری  دنبال تکيه
حرکت  به اين خاطر ثابت و بینارسيست  .گاهی باشد  تکيهناه وپخواهد برای ديگری  می

، دوم اينکه دوست دارد راخودش فقط  که هست، يعنی دوست دارد چيزی را ״است، زيرا 
خواهد باشد و  خودش را آنطور که بوده است دوست دارد، سوم اينکه آنطور که هست  می

 دوم هم در تيپ.  ״خودش بوده استبخشی از چهارم اينکه کسی را دوست دارد که روزی 
(، زيرا او هم ميل بازگشت به هويت اوليه را داردگردد می عشق به دنبال معشوق خيالی

برای مرد مادر مهربان  باشد، و اگر مرد، مايل خواهد   اگر زن باشد، میتيپاين . )22
هر دو، اما، .  را بازی کنددر نگهبانپ، آقاباالسر، شتيبان، حامیپاست که در عشق  نقش 

 تا آرزويی خيالی گردند می״ آل من ايده״ آل برای ايدهيداکردن معشوقی پدر اصل به دنبال 
انسان مِن خود را در عشق دوست . عشق همين است״:   برآورده سازنداآل ر از جفت ايده

     ).23(״خيالی شکل گرفته است دارد، منی که در زمينه
 در جستجوی يگانگی با خويشتننارسيست يد، وبه روايت اوبنا ی نارسيسم،   در اسطوره

ت، يگانگی   بوده اس״اگو״ تصور نادرست ی يگانگی  فقط که ايدهيابد  سرانجام درمی



 ماند وجود ندارد، زيرا هميشه  چيزی ناروشن و بيرون از اختيار می) عاشق و معشوق(
الکان با .  نهفته استدر رهايی از ميل، که همان ديگريست، تنها  خالصی از اين برزخ و

ترکيب اسطوره و ديالکتيِک ميل همين را نتيجه گرفته و آن را در چارچوب سنت  مسيحی 
 زمانی ممکن است که فرد  ايی فراسوی نارسيسم  و  رابطهعشق. دهد  میبسط و گسترش

 را به ״نظم نمادين״ی خواهش صرفنظر کند و بدينطريق راه  ورود به   ابژهاز تصاحب
  :روی خود بگشايد

 هم توصيف کرده، يا فرويدکارکرد خيالی ست، چنانکه  زيرا عشق يا. زيرا اين يا آن״
 همانطور که دو تا نارسيسم وجود دارد همانطور هم دو نوع .استدني اينکه  بنيان و اساس
  ).24 (״هپاروس و آگا: عشق وجود دارد

، چنانکه ژوليا کريستوا تبارشناسی مفهوم را بررسيده، بتدريج جای اروس يونانی ״هپآگا״
ه عشق پ آگای به کمک چهره. کند ولس در اين تحول نقش اساسی بازی میپ .گيرد را می
شود و در خدمت اهداف متعالی   های نفسانی و اروتيک عمومی تر می يی از جنبهبا جدا

 جسم .شود به تکليف، وظيفه، همياری، همدردی، به محبت خواهرانه و برادرانه  بدل می
شود، از سوی ديگر به جسم  س زده میپو اميال انسانی بدينطريق از يک سو سرکوفت و 

 می״ درپ نام ״يوند خوردن به جسم عمومی صاحب اعتبارپ شود و با آل ارتقاء داده می ايده
مطابق الگوی مسيح که بر نفس خود غلبه کرد و خود را برای ديگران قربانی . شود

  به اين لحاظ، قربانی بهای. شود دوستی سوق داده می ساخت، فرد از خود دوستی به ديگر
   .)25(استاجتماعی  بزرگ، قرارداد وصل به قرارداِد

 ساختار تثليت شکافد، ولی  شناختی زياد نمی  الهياتی ن موضوع را از زاويهالکا
ثير نظم نمادين بر روان أکند و مطابق با آن ت را رها نمی) القدس روح -سرپ -درپ( مسيحی

 اش  می انسان تنها با صرفنظر کردن از بخشی از آزادی و ميل. دهد انسان را توضيح می
جهت تفکيک واقعيت از خيال   .ردازدبپ و به داد وستد اجتماعی تواند وارد نظم نمادين شده
ست ״ مرجعی״ثير خالق بر زندگی واقعی داشته باشد،  نياز به أو برای آنکه قلمرو خيالی ت

  .نامد می״ درپنام ״که الکان آن را 
 کند  يکی از ساختارهای تعيين خانواده و زندگی زناشويی هم که از اين نام تبعيت می

ی عروسی در  ״بله״ .بر درگاه آن حک شده است״ درپنام ״ .ی نظم اجتماعی است هکنند
بصورت  و زن و مرد بدينطريق بطور نمادين باززايی شده. اصل بله به يک قرارداد است

سند ازدواج تضمين کالمی اين قرارداد است، . کنند يدا میپجفت در نظم نمادين کارکردی 
برای ״: باشد می... ، مرجعيت ديگری، خدا ״سومی״ود وجذيرش پقراردادی که بيانگر 

اين مرد عمومی، . آنکه در زندگِی انسانی جفتها باهم بمانند، بايد خدايی وجود داشته باشد
گيری کرده  کند و بسويش عشق جهت  میيرویپآل ازش  ، همانکه ايده ستنهانیپمرد 

رای خودمان يک روز است، اين عشق مشکوک تناسلی ، عشقی که ما به برکت آن ب
( ״زنيم  و در موردش مرتب بدون استراحت حرف میکنيم درست می) يکشنبه( تعطيلی

سکسوآليته ديگر فقط ارضای جسمانی نيست،  زيرا زنيم، بدون استراحت حرف می  ).26
 و گسترش درپبلکه همچنين برای به رسميت شناخته شدن، تالشی جهت دستيابی به نام 

 ارتباط دارد و در چارچوب سنت ״قانون״ث الکان در اين زمينه به بح. باشد قدرت می
کند که سمت  به سمتی اشاره میبا انگشت در پ. گيرد تاريخی آن مورد بررسی قرار می

   :داد همان سمتی که بيقراری آگوستين را قرار می. خداست



  خود ما را آفريدی،بسوی ״
  با دلهای بيقرار

  تا وقتی که قرار گيريم
  ،در تو
  ).27( ״خدايا

  
 یدر ساختار ديالکتيکگيری، جهت يابی را  اش اين سمت بر خالف بسياری از منتقدين همدورهالکان 

شوند که قانون حاکم با  سمتی سازماندهی می کند و معتقد است که غالب ارکان اجتماعی به  حفظ می
دور شده و ) طبيعی(و سکس مطابق با آن  فرهنگ روزبروز از غريزه  .دهد انگشت بدانسو اشاره می

به ی کوچک  فرهنگ انسان را از ابژه. سازد غريزه را در چارچوب کار و خانواده قابل کنترل می
اولی انسان را بطور خيالی . بيانگر موقعيت او در نظم نمادين استکند که  ابژه بزرگ هدايت می

موجودات هوشياری خلق ״گويد،   چنانکه  هگل می،״نماد״و . کشد دومی بطور نمادين بسوی خود می
). 28(״دهيم های مختلف خود را در ارتباط با ديگری قرار می  منی نماديِن توسط مبادلهما .. .کند  می

ولی در کل ...  يک فرد با همسرش در خانه رفتار ديگری دارد تا در محل کار، در بيرون، در سفر 
.  قانون را به بيرون متجلی سازدطورييکهباشد، ״ نيوند نماديپ״ مبين  زمانی موفق است که  اين رابطه

موجب ״ ترافيک״تمرکز و کند، منحرف شده و در صورت  يدا نمیپهر جا ميل  راهی به نظم نمادين 
دهد که  یالکان بر بستر مثالهای بالينی توضيح م. شود میريشی و رواننژندی پبيماريهای مختلف روان

سازد   را آشکار میهای خود   ويژگیی غايب، ، ابژه)a(  کوچکی نخست موقع تمرکز ليبيدوها، ابژه
جای ابژه را گرفته است، اما  ״ ساديست کسی ست که .و ممکن است که ميل به ميل ساديستی تبديل شود

  ). 29( ״کند رفتار می. .. و به خاطر  لذت ديگری  یداند و به نفع ديگر خودش نمی
 او از سخن عشق  به اشاره می. داشتن و عشق متفاوت استاز نظر الکان ميل به ديگری با دوست 

آثار . کند  مقايسه می، را باهمکانت و ساددو نهايت، اش با قانون   تحليل ميل و رابطهگذرد ولی برای 
  به سادومازوخيسم می ذيرش مرجع اعلیپست که ميل بدون  ساد بيانگر اين موضوع مارکی دو

 قربانی ،)ی قانون اجراکننده(عامل : هره در برابر هم قرار دارنددر داستانهای ساد سه چ. انجامد
). ״وظيفه ات را انجام بده״: نويسد کسی که قانون را می ( و مرجع اعلی، )ذيرش قانونپمحکوم به (

حاضر به هر ״ کيف״انسان بخاطر . گذرد ساد از اين منظر معضل آزادی و اراده را به نمايش می
شخصيتهای آثار او . ست ی ديگری ذيرش ارادهپگيرد و قانون   جلو او را میکاری است و فقط قانون

مازوخيست . کنند می کنند ولی خود و دگرآزاری را تجربه به دنبال کيف مطلق از قانون فرار می
ذيرد و مايل است درد هستی پ ديگری را درونی کرده است و ساديست در اصل وجود ديگری را نمی

کانت  ).30(کند ی هميشگی تبديل می کند، ولی خود و ديگری را بدينترتيب به ابژهرا به ديگری منتقل 
اصل لذت بنيان و اساس رضايت وخوشنودی . ردازدپ ی ميل و قانون می از منظر ديگری به رابطه

نيز کند، زيرا انسان همچنين خواهان اينست که ديگران  لذت اما هميشه او را راضی نمی. انسان است
ضوابط ذيرش پشخصيت انسان مبتنی بر حس احترام است و حس احترام او را  به . ضی باشنداز او را

ولی اعمال نيک را چگونه بايد انجام آورد،  ديد میپ  نيکی در او حس خوشآيندی .کند اخالقی وادارمی
ی  نجهسوابستگی و اجبار ديگری را به همراه نداشته باشند؟  از جمله  ،يامدهای منفیپداد تا درضمن 

 ی اعمال تو به خواست اراده بيشينهانگار چنان رفتار کن که ״: دهد کانت جواب میارزشی چيست؟ 
برای آنکه عمل انسانی منوط به : شود تناقض در کليت عقالنی حل می . ״ستات  قانون طبيعی کلی 

 اين چيز از نظر .چيزی وجود داشته باشد که از اعتبار کلی برخوردار استی خواهش نباشد بايد  ابژه
انسان تنها به . ی فردی حاکم است کانت قانون است، که فراسوی هدفمندی و نفع شخصی بر اراده

اميال انسانی اما . کمک قانون قادر است تکاليف اش را مطابق و متناسب با ضوابط اخالقی انجام دهد
ول، طبيعت خويش را سرکوب   طبيعت فراگير و معققانون، يروی ازپچگونه بايد هدايت شوند تا ضمن 

يشرفت تدريجی بسوی تحقق کامل پ بشر با تاريِخ از نظر کانت طبيعت روند عقالنی دارد و ؟ نکنند
به اش را   به ذعم او انسان قادر است به کمک عقل اميال و عواطف. عقالنی جريان دارد های توانايی



عقل . دش و ديگران مفيد و سالم باشدمجرای صحيح و سالم هدايت کند، طورييکه برای جهانزيست خو
کانت مشکل قانون را فقط فرمال دهد که  الکان نشان می. اما مستلزم تعليم و تربيت و ممارست است

  جنسی ناروشن میهایها و تفاوت ، اختالف قطبی استعاليی دارد کند، قانون در اينجا هم جنبه حل می
 آن قانون اخالقی بنا شده است، چيزی غير از شکاف ، که بر)Bipolarität(قطبيتی دو״زيرا، . ماند

ست، همينطور است با ميل،  ست، برای ديگری ناعقاليی ، آنچه برای يکی عقالنی)31(״سوژه نيست
 است، ممکن است برای ديگری ارضای نشده چيزی که برای يکی ميل انحرافی، ناعقاليی، اهلی

  .   باشدشده طبيعی، عقاليی و  تربيت
الکان قانون بر اصلی غير از امنيت وآسايش عمومی استوار نيست و ميل را فقط بر اساس به ذعم  

کند بلکه نيز  کم نمیمحدود و فقط اما را آن با کنترل و هدايت ميل قانون . کند عقالنيت هدايت می
شده  ی ارضاء اميال سرکوب  دهد، طورييکه در مرحله ممکن است آن را اتفاقًا به دليل کنترل افزايش

در . ته باشدداش״ من״ذير برای پعواقب جبران نا״ من -فرا״تواند بصورت  قانون می. از نو ظاهر شوند
ی زن  کلی فراتر از گمانهشود و بحث کانت با رجوع به طبيعت له  آزادی و انتخاب مطرح میمسئاينجا 
طبيعت، زن، مادر آغوش : رود، همانجايی که ساد به روش خود قصد بازگشت بدانجا را داشت نمی

جای ويژه در   براساس قانون به سوژه  با اين حال، اين مهم است که در متافيزيک کانت  .هميشگی
 نيکی را ، بلکهکند انتخاب نمیی کانتی راه ميانی را  سوژه. شود  اختصاص داده نمی״هستی بزرگ״

ی کانتی  زيرا نظريه ... راستت کانت واقعی״به اين جهت، . کند  می همچون فرم عمومِی اراده  زندگی
کردن قانون اخالق، که  دهد، فقط بر اساس تخصصی آگاهی، چنانکه او بر فراز عقل عملی توضيح می

 دهد، همان ميلی که به قربانی يزی غير از ميل در حالت ناب را نشان نمیوقتی دقيق توجه کنيم چ
له نه تنها مسئکنم که  تاکيد می .شود ی می منته ی عشق، مهربانی انسانی که ابژهی آنچيزی  کردن همه

 به اين خاطر، من کانت .شود کردن و نابودی آن مربوط می ی بيمار، بلکه به قربانی به کنارزدن ابژه
  .)32(״را با ساد نوشتم

ی  وس مهم است، زيرا مرحلهيپی اد ی ميل با قانون در روانشناسی به ويژه در چارچوب عقده رابطه
 کودکانه و شخصی به حساب  احساسات عواطف وگيری از  به عقل کلی و فاصلهرسیدست زمان يپياد
 وسيپی اد  به عقدهسرپکند که دختر خيلی ديرتر از  آيد، نيز روانشناسی از اين فرضيه حرکت می می

 اخالقی چنين گيری از اين حکم به لحاظ نتيجه  .ايانی برای آن وجود نداردپکند و خيلی مواقع  غلبه می
های غيرشخصی و غيرعاطفی قادرند، در  گيری ست که زنان کمتر از مردان به قضاوت و تصميما

ولی، . شود روی از اميال و خواهش نفسانی و مادی به آنها نسبت داده می ی جنسيت دنباله زمينه
در  جنسی هایتفاوتفرامين و فرايض اخالقی و ، معيار تعيين کننده برای توضيح چنانکه شرحش رفت

  .وجود نداردين رابطه ا
  

***  
  

 او .شود سازمان داده می״ آل شهروند ايده״دهد که ميل در هر دوره بر اساس الگوی  نشان می الکان
 مقولهاز نظر او، انسان تنهاست و عشق  يک . داند  می״ناتناممک״جزء  يگانگی عاشق و معشوق را

 و توصيف ״امرناممکن״ی طوالنی برای ی جديد، اگر نگوييم مدرن، زيرا  در اصل اين مفهوم زمان
عشقبازی آداب . ی سکسی  بوده است  جهت توليد مثل و ارضای غريزهگيری  ايی  فرای جفت رابطه

يشرفتی قابل آموختن پيشرفت دارد و مثل هر پتازگی و  نياز به ، آدابی که کند خود را بتدريج کشف می
رژوايی د که چگونه ساختار خانواده در جامعه بوده هايش  نشان می ژوهشپدر يکی از نخستين . است

کرده و بعنوان يکی از کانونهای اساسی يدا پرشد فرديت بتدريج تغيير يشرفتهای اجتماعی و پمتناسب با 
 داشته و در آرمانیی  جنبه تا قرون وسطا عشق. شود  می و موفقيتيشرفتپجامعه جزء آرمانهای 

مان آرمان أ سکس و عشق تو19 نخست در قرن شود؛ توصيف میقالب  داستانهای درد، جدايی و رنج 
کنند،  ترين نقش را بازی می  رمانتيکها در رشد اين گرايش مهم.شود   میی بورژوايی جامعه

سکس : سازند بيشتر تفاوتها را علنی میسکسوآليته ی راديکال  سمبليستها و سورآليستها اما در تجربه
می  مشترکی  با اين وصف، اين گرايشات بر محور.ل است کشد و مرگ مجازات مي عشق را می



 انحراف جنسی طبيعت حيوانی و  متعال جهت فراروی از یبعنوان امکان را عشقچرخند آنجا که 
الکان در اين راستا، بدون آنکه موضع روشنی اتخاذ  کند، عشق عرفانی را صورتی . کنند تعريف می

زيرا انسانها هميشه بر اساس . کند رک  ارزيابی میاز عشق برای استعالی سکس و زندگی مشت
 آرزوها و دنکن در چارچوب خانواده  و يا زندگی مشترک دونفره، سعی می، تصوری از يگانگی

 توان جمع سخنان او در اين مورد را نمی. دهندو سازماندهی ای مشترک جهت  اميالشان را بسوی آينده
در را   شده ميل تربيتای از  تجربه  کرد، بلکه آنها بيشترولوژی يا نظريه تبديلئبست و به يک ايد

   .گذارند ميان می
، جای سوال دارد، چرا کنند فهمند و حس می بحث او در اين باره، که زنها بهتر از مردها لذت را می

و نظام ی مردان  ״تکمله ״، ״دستيار استاد״، ״همدست ماجرا״ زنان را اغلب  ״تجربی״که تحقيقات 
ای لذت سکسی در ميان است،  بيشتر از اگويسم، نارسيسم و رفتار پکه دهد و آنجا  نشان میالر مردسا

بويژه .   منِش رفتاری و هنجار جنسیی ديگر گونهتا شود   احليلمدارانه گزارش  می״ی شده اهلی״
شنايی زنان  لذت زنانه را به ناآتوان  نکات متناقض و ناروشن د ر اين زمينه فراوان است، چنانکه می

 از طرف زنان )مردساالری(ذيرش قانون پ، به بيان تلطيف شده، عدم )دال اصلی ميل(با آلت رجوليت 
بيهوده نيست اگر يادآور شويم که ״: نويسد ی زنان با دال می  رابطهی  نسبت داد،  زيرا همو در باره

خشم  ای که   نکته).33( ״ندما وشيدهپست که برای زنان  نهان جزء آن رازهايیپ داِل کامًال تجلی
ه  لوس چنانکسازد،  بسياری از متفکران فمينيست را برانگيخته و هنوز هم بسياری را  آزرده می

کار داريم، با خدا،  و معيار سنجش ويژگی گفتار سر با  ]بازهم[״ : نويسد ايريگاری با عصبانيت می
در اين . شود توليد می - باز باکره  يک زنی کلمه در قالب ی نامهای خاص، که به واسطه اراديم همهپ

  ).34( ״بافد اش را می ميان زن انکاِر جنسيت
 و زمينه باز کرده    تازهاندازهای های جنسيت و زيباشناسی  چشم با اين حال،  بحث الکان در حوزه

 ی رابطهنوشتار زنانه و های   بويژه برای تحليل ويژگی.سازند تجارب فردی فراهم میهای تازه برای 
شوند،  مواجه میها   گرچه در آغاز با مخالفت فمينست نظرات او. جسم با زبان بسيار مفيد بوده است

 نجاه، شصتپهای  در دههيشرفت بحث جنسيت پکنند در  اتفاقًا به خاطر فضای جدلی که خلق میاما 
روانکاوی که در آن ًا اتفاقآيد که   عجيب میها  هنوز هم برای خيلی.ندنک نقش بسيار مهمی بازی می

و نقش آن در خانواده به ساختار سنتی ״ درپ״کرده،  در رابطه با   حسالها راديکال ترين مواضع را طر
کنند، فرای  تظاهرات می״ ان مستبد درپ״که جوانان در خيابانها عليه ای  دورهماند و در  وفادار می
   . يدا خواهيد کردپگرديد، او را  یدر مپشما دنبال يک : دهد کننده هشدار می ی مستشعارها

يا مخالفت با خطا خواهد بود اگر مقصود الکان را ترک و فداکردن اميال درک کنيم 
کند  تضادهای نفس  بيشتر تالش میهايش  زندگی زناشويی يا ترويج آن، بلکه او در نوشته

 های خويش با درک نفس و انگيزه״ من واقعی״را از اوهام و خياالت واهی برهاند تا 
بحث او از . دانيم خودآگاهی يعنی دانستن اينکه چه نمی:  زيراتر و حقيقی تر شود، واقعی

مرز قطعی بين اين سه وجود ندارد، . خيالی، نمادين، واقعی: سه زمينه برخوردار است
ست  بيمار روانی کسی. له حضور در مکان و زمان است و  يگانگی جسم و روحمسئبلکه 

به يوسته پ نمادين  از ورود به نظمیناتواندر کيک اين سه زمينه را ندارد و که توانايی تف
ذيرفته و در راستای پ که کمبود را ״معمولی״ بر خالف انسان .برد می ناهپقلمرو خيالی 

شناسد، مشکل او کمبوِد  ريش کمبود را نمیپکند، آدم روان نامی برای رفع آن تالش می
شمارد يا ناتوان از   حقير میرا״ درپنام ״بيحد و مرز او بدنبال آزادی . کمبود است

ناه پيوسته از نظم نمادين دور ساخته و با پدر است و بدين جهت خودش را پدستيابی به نام 
 به واقع او با دلبستگی به يک .شود بيگانه می  با خود و ديگران ״تصوير مادر״بردن به 

ژه واقعی ميل ناتوان ساخته است و بدينطريق  به اباندازی خود را در چنگآل   ايدهی ابژه
  . ذيرش آن برايش دشوار استپزندگی خود را از شکل انداخته، ولی 

  



  
***  

  
قانون  در نظام و سازد، بلکه آن را به خدا  در بيولوژيک محدود نمیپدر را به پالکان نام 

: شود های مختلف می بهشامل جندر پنام . کند  تاريخ الفباء رديابی مینمادين ربط داده و تا
بر حسب ی خدا در خانواده است و  نمايندهدر پمطابق ساختارهای مذهبی در هر جامعه 

او همچنين . کند سياسی را نمايندگی می -ارزش های مذهبی موقعيت خود در جامعه 
اساس آن اعضای  ست، بر تر از همه حق فرزندی اما مهم. کننده است آموزگار و تربيت

در پنام . کنند يدا میپعمومی سپهرشوند و جايگاه خود را در   جامعه وصل میخانواده به
، اما و در ״نام بی״بخش ، بخشی از آن است شود، زن هم  به مرد خالصه نمیدر خانواده 

در پبا نام توسط مادر سر، پکشف روانشناسی، فرزند، چه دختر و چه اهميت اينجاست 
اين نام به . سازد مرد آشکار می با اش رابطه در را آنن  ز .شود بطور نمادين آشنا می

، بلکه بيشتر بيانگر جزيی از هويت شهروند استشود که  نام شخصی  خالصه نمی
  . باشد و جايگاه انسان در نظم موجود می موقعيت اجتماعی

. شود به مادر مربوط میخيالی ی   و در حوزهدر ربط داردپی نمادين به  در در حوزهپنام 
س يپوی اد  عقدهاش با ی آينه و رابطه به مرحلهمکرر ن برای توضيح اين مشکل الکا

سر و چه دختر، به اولين کسی که کشش و ميل دارد، مادرش پ کودک، چه .دهد رجوع می
اولين کند، نيز  های لذتبخش و دوست داشتنی هدايت می است، مادر او را به جهان ابژه

طرف مادر دوست  و برای آنکه از  مادرش استکند اش را احساس می کسی که او عشق
در نظام زبانی . ُر کندپرا آرزويی  مادر ابژه ی دلخواه،   جای ابژهخواهد  داشته شود، می

کودک مايل است برای عشق مادر . احليل: الکان اين ابژه همان چيزيست که مادر ندارد
 تصوير آينه .ش آينه را داردی آينه مادر برای کودک نق در مرحله. ی غايب باشد اين ابژه
  و هدايتييدتأاش آن را  مثبت دارد اگر مادر با نگاهخالق و ثير تأ״ من״گيری  در شکل

تنها واکنش به يک تصوير نيست، بلکه او خيال ييد تأبرای کودک به لحاظ روانی اين . کند
 را بر طرف کند همانطور که مادر نيازهای او کند که نيازی از مادر را برآورده می می
 سکسوآليتهگيری   کند که در شکل دنبال میرا ی فرويد  الکان در اينجا نظريه. سازد می
ی  کند، ولی به جای انگاره  مردانه نقش بازی می هر دو جنس در آغاز فقط آلتی
سر و پهم . کند اش با ديگری را عمده می  و رابطهی ميل لهمسئ״  حسادت به آلت مردانه״

ميل مادر به ״زيرا وقتی . در را برای مادر داشته باشندپن آنند که جای هم دختر خواها
ی  چنانکه تجربه... ، احليل باشدخواهد، جهت ارضای ميل مادر احليل است، کودک می

دهد، اين تعيين کننده نيست که سوژه دريابد که خودش احليلی دارد يا نه،  بالينی نشان می
  . )35( ״ مادر آن را نداردفهمد که بلکه مهم اينست که او می

خواهد برای مادر داشته  فاقد چيزيست که میدر است، در حاليکه دختر پجنس  سر همپ
را ״ مرد کوچلو״تواند نقش يک  فقط می) کليتوريس( متناسب با آلت کوچلو باشد و لذا 

شده تصور و   اختهاروتيک- در مرحله اتوجهت خود را برای مادر بازی کند و به اين
سر پگيری نارسيسم  توان گفت که مادر در شکل  متناسب با مرحله آينه می. کند ربه میتج

در حاليکه تصوير سر متوجه مادر است، پکند، به واقع ُبعد خيالی ميِل  نقش مثبت بازی می
بيند که چيزی کم  می) مادر(بر نارسيسم دختر است، دختر در آينه روحی ی  آينه صدمه



بيند، در حاليکه برای دختر مادر  خود میهويت  تصويری از  مادر، ميل بهسر در پ. دارد
شده  او مادرش را موجود اخته. کمبودی را منعکس می کند، که کمبود خودش هم هست

به تصوری از تماميت و هويت بيند و  به واقع دختر تصوير خودش را ناقص می. بيند می
ی  نتيجه درپ با مادر جهت تصاحب او رقابت. کند يدا نمیپخود دست ) ی زنانه(جنسی 

ی  کنند، فرآورده چنانکه فمينيستها مطرح می - را ديدهپممکن است اين . اين نقصان است
توان  ، بر اساس تجارب بيماريهای بالينی میفرهنگی دانست، ولی هرچه هست - یتاريخ

 5-3(ی سکسی تجربه ی خودش را از همان اوان نتيجه گرفت که دختر سکسوآليته
بر خالف فرويد، که احليلمداری را امر . دهد  بر اساس جنس مخالف جهت می)سالگی

شناسی بررسی  را به نظم نمادين ربط داده و بر بستر نشانهآن دانست، الکان  طبيعی می
 وهويت سکسی هر دو جنس  استبين دو جنس״ سبب ميل״ از نظر او احليل  .کند می

.  است)غياب( يت از آغاز متکی به قانون اختگیاين هو. گيرد اساسًا حول آن شکل می
  به عقب برمی״نخستين درپ״ و قتل ״ی بدوی رمه״فرويد برای توضيح اين موضوع تا 

شناختی  انسان -گردد، از نظر الکان اين مهم نيست که آيا اين موضوع واقعيت تاريخی
).  36(است״ اهديدارهای ناخودآگپنظم ״دارد يا نه، بلکه مهم در کشف فرويد شناخت 

 عقدهفرويد .  فرهنگی تعيين کننده استگيری روان انسان در هر   در شکلوسيپساختار اد
ی تعيين کننده در روابط  به تصور آن را  لحظهالعمل  عکسی اختگی، به عبارت ديگر، 

، و گرچه گاهی  داند ، الکان اين موضوع را  طبيعی نمی)37( دانست جنسی می
لی بيشتر ُبعد نمادين را عمده کند و  را مثل داروين با حيوان مقايسه می انسانی سکسوآليته

 از نظر او، موضوع اساسی در بررسی ناخودآگاه اينست که عشق کودک، چه . کند می
ندار کودک است و  و  متوجه مادر است، مادر داری آينه اين مرحلهدر سر و چه دختر، پ

را چنان دوست و چيزها ت گذر کند، بعدها هم دنيا نتواند از اين حال يپیی اد اگر در دوره
انشقاق سوژه اين گرايش بويژه در گسست و  . داشت دارد که مادرش دوست می می

جدا شده و ) مادر( کودک از طبيعت خويش يپوسادی  بر اساس عقده. شود مشخص می
به اين  را در است که به نام قانون اوپ، اين شود  هدايت می)درپ( بسوی فرهنگ و قانون

در، ساختار ميل را پدر، نام پ״: کند، اين قانون بر خود او هم حاکم است هدايت میسمت 
 نشان گارد گذارد، چنانکه کيرکه بجا میبعنوان ارثيه کند و آنچه  توسط قانون حفاظت می

   ).38( ״دهد، گناهانش است می
 ״شدگی گناهان مرد مادی״شود که زن را  الکان در اينجا به بحث اتو واينيگر نزديک می

کند که راه درست برای آزادی از   ندارد، و اين اثبات می وجود̀در خود́زن ״: دانست می
، بلکه کافيست که مرد  يا نابودش کنيماش مبارزه کنيم در اين نهفته نيست که فعال عليه او
 درشدگی ارتقاء دهد،  اش را روشن کند، کافيست که مرد خودش را به روحی ميل

).  39 (״شود حل میو محو خودبخود زن شود،  خالی میای زن خودبخود پآنصورت زير
زن . ست ، قابل بررسی״زن وجود ندارد״در اين چارچوب، نظر الکان مبنی بر اينکه 

هلو پرا بصورت دو״ Symtom״الکان مفهوم ). 40(״ی مرد است زن نشانه״وجود ندارد، 
اين نظر .  سالمتیی  باشد و هم نشانه  بيماریی شانهتواند ن می که هم استفاده کرده است

يوسته پگيرد که مرد را در جريان ميل  در نظر می ״ رمزیيامپ״زن را بصورت يک 
مثل يک ی زبان  به اين خاطر هم نقش زن در عرصه. انگيزد که آن را بگشايد برمی
يوسته پکند ولی  ها مانند است، او خودش دالی توليد نمی فروش نشانه -به خريدتاجر 



 يچيدگی اين ساختار در اين نهفته استپ شود؛ دال ميل مردانه ظاهر میگر  بعنوان واسطه
رود اگر سوژه  اين نشانه از بين می .کند که زن خودش در بازار به نام کاال سخن می

 ی واقعی برای بيناسوژه ميل و لذت برقرار کند، طورييکه زمينهای با  ی سازنده رابطه
  .  باز شود)نترسوبژکتيوتها( ای

دهد که سوژه وقتی راهی به نام  هايی از بيماريهای روانی نشان می بر اساس نمونهالکان 
 یتواند هر چيز کند، مادر می يدا میپبه گذشته و تصوير مادر گرايش کند،  يدا نمیپدر پ

ای در تکرارهممکن است طورييکه ... يک لبخند، تماس دستی، صدای فرحبخش باشد، 
״ روانشناسی -فرا״  الکان  ابعاد .ی ثابت تبديل شود ، انگارهبه يک تصويرحتی بازگشتی 

 صورت و جوهر نهان،پی دال و مدلول، مشهود و  را  در چارچوب سنت دوگانهديده پاين 
نيز نماد قدرت ، که در نظام مردساالر احليل تنها يک عضو بدنی مشهود نيست. شکافد می

کنند  هر دو جنس سعی می ؛بلکه تالشی برای حضور و بودن استآيد،  مردانه به  حساب
 له به حضور و غياب، داشتن و بودن مربوط میمسئ.  در حضورشان آن را ظاهر سازند

 ارضای ميل چرخد و ديالکتيک ميل ی انسانی حول داشتن و بودن می  رابطهشود،
ش بنظر آيد، ما معتقديم که ارداخپهر چقدر هم که اين سخن ״.   کند ديگری را طلب می

اش  دال ميل ديگری بشود، بخشی از زنانگی، به ويژه صفاتش حقيقی... آنکه زن، برای 
خواسته کند که  آنهم اتفاقًا به دليل چيزی که نيست، فکر می. کند نهان میپشت ماسک پرا 
جسم در  آن را هایشود، زن دال آنچه به ميل خودش مربوط می. شود دوست داشته میو 

  . )41( ״اش است کند که خواستار عشق يدا میپکسی 
دهد که هويت   نشان می-شد که فقط عناصری در اينجا معرفی -بحث الکان در اين زمينه 

 در فرهنگ مردساالر به نفع هويت مردانه سرکوب -شود که به زن محدود نمی -زنانه 
بويژه  . شود دانه تحمل میيشرفت هويت مرپجهت ״ تکمله״يا ״ تقابل״شده و فقط بصورت 

ذات زبان مردانه . کند عمل می״ رگاریپی  نقطه״همچون ״ درپنام ״ در عرصه زبان
 لحو در .است و از الفباء تا جمله ساخت آن در خدمت گفتار مردساالر شکل گرفته است

، کلمه هسته  ست و بيانگوی لذت نابيپیيشاادپی  آگاه و بيانگر مرحله يشپزبان 
 بسوی دال) ماده-مادر -تصوير(  ودر جمله ما شاهد اين هستيم که  مدلولیه استناخودآگا

ولی آيا واقعًا اينجا معنا تعيين کننده . کند در جستجوی معنايی حرکت می) نور-درپ -نام(
اسم آن را انسانی بگذاريم، ״: کند های الکان را اغلب کمی طنز همراهمی می است؟ ايده

 ای نظم است که ظاهر می ست؟ معنا گونه  آيا اين معنا انسانیاما واقعًا اينطور است؟
اما در آن نفوذ کند، خواند، برای آنکه در آن داخل شود،  چيزی به زندگی فرامی. شود

چيزی را بيان کند که کامًال فراسوی اين نظم قرار دارد، زيرا وقتی ما به همچنين شايد آن 
کنيم  يدا نمیپه کنيم،  چيزی غيراز  زندگی ی شت درام تولد دقيق توجپو ی زندگی  ريشه

  ). 42(״کند ديالکتيک فرويدی ما را به اينجا هدايت می. که به عقد مرگ درآمده است
 به گمانم جنبه. انجامد گرايد، به ازوتريک می  در جاهايی به ازوتريک مینظرات الکان

ار روان انسان را  که ساختعرفان مسيحی است سنت ی ازوتريک آثار الکان متکی به 
 -مريم باکره، مريم مادر، مادونا ماگدالينا يا مادر(زن : گيرد در نظر میگانه  مثل يک سه

عشق همچون جنون الهی تالشی برای ). القدس در و روحپسر، پ(و مرد ) معشوق-خواهر
 ی تحليل ازای آن برای اتيک، چنانکه او در رابطه مابه. استموجود  بين اين دو يگانگی

دهد، شايد اين  توضيح می״ اعتماد״مفهوم تعريف شونده، روانکاو و بيمار در  ر و تحليلگ



برای ی حقيقی  وشش موسی را کنار نزنيم و اين شايد سنجهپدر روشنگری باشد که 
     .گذارد  را خالی می״نام״باشد، که جای ) دمکراسی(״ قانون״
  

***  
  

ای از او  سازد، هر نوشته دمان نزديک نمی ما را به خوی نخست خواندن الکان  در وهله
است يا برای ديگری و با خوانش متن  ست به خواننده که او ديگری بوده زنگ هشداری

شود،  ای زده نمی  جرقه- طبق معمول -باز هم ديگری خواهد شد، در دوردست هم 
. بازگرديميدا کره و دوباره به خودمان پتسلی کمی شود تا ما باز هم  کورسويی ديده نمی

 انم که برای خودميچگونه بينديش: برد نوشتارهای او  کل تاريخ انديشه را زير سوال می
 بسياری از مفسران طعم تلخ اين سرخوردگی را توصيف .و ديگری سالم و واقعی باشيم

 تشبيه ״ی جادوگر نامه״تر باشد، که آثار الکان را به  درست وبر  اند، اما شايد تعبير کرده
 سرنوشت را رقم میترس که و اينگارد در مورد ترس،  د، اصطالحی از کيرکهکن می
 جواب خواهد داد، ترسدر آنصورت شود،  وقتی فرد اينطور توسط ترس متعقد می״: زند

کند، اما به محض اينکه فرد به  يدا میپترس سرنوشت را . کند به چيزی که خلق می
شود، زيرا  شود و سرنوشت دور می کند، ترس واژگون می يدا میپسرنوشت اعتماد 

. )43(״ی جادوگر ، چيزی مثل نامهای سرنوشت مثل ترس است و ترس امکانی، وسيله
  چيزی شبيه به دفترچه-به ناشر توضيح داده استگارد  چنانکه کيرکه -ی جادوگر  نامه
از انسانها و اره پ تکههای مختلف چسبانده اند، عکسهايی   که روی صفحاتش عکسيست

های مختلف از  چهرهبا بريدن و دوباره چسباندن آنها به همديگر توان  ، که میحيوانات
 آيا  محتوای اين نامه خيالی، نمادين، واقعی ست؟ هرچه هست، چنين نامه. آنها درست کرد

 ای بگويد و شباهت عکسها فقط نزد گيرنده  به اين قصد نوشته شده که چيزی به  گيرندهای
  .ذيردبپ، که نخواسته است واقعيت خودش را انگيزد ترس برمی

  ... وس، وحشت و نظم و باز هم ميل، ميِل ئکاروشنايی و تاريکی، سايه و روشن، 
هرکسی ״: کند ی فيلسوف محبوبش، هگل، را تکرار می جملهيش از ترک سالن پ و الکان 

  .״ی خويش است فرزند زمانه
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کند ولی بعدها از اين نظريه فاصله  یهای مختلف استفاده م سکسوآليته در زمينه
ی   های آزار دهنده نزد بيماران روانی نتيجه ديدهپاز نظر او، بعضی از . گيرد می

  . ست اغواشدگی و گول خوردن آنها در دوران کودکی
 را فرويد استفاده نکرده، )Dèsire( ״ Begehren ״همچنين الزم به يادآوريست که مفهوم 

نزد فرويد بکار برده و هر دو را در  )آرزو =Wuensch(ی مفهوم ولی الکان آن را برا
 در آلمانی همچنين به معنای  Wuensch. تعميق  داده استاش  چارچوب نظريه

ی آن را به فعل  بعضی از مفسران ريشه. خواهش، نياز، توقع، اشتياق و انتظار است
wollen ) مفهوميوند با پداده  و از آنجا در نسبت ) خواستن Wille يعنی اراده و نيرو در 

به اين جهت، من آن را در فارسی  به ميل ترجمه و گاهی . اند ارزيابی کردهکار فرويد 
همزمان  ناز و ی  م، شبيه به استفادها متناسب با جمله از ميل و خواهش استفاده کرده
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