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   در نقد روانکاوي الکان "دیگري" تئوري

  تر شیده احمدزادهکد

  یهشتبدانشگاه شهید  استادیار

e-mail: amiran35@hotmail.com   

  چکیده

او بـا معرفـی بحثهـاي    . اي برخوردارسـت  نقد پسامدرن، تحلیل ژاك الکان از جایگاه ویژه ةدر حوز 

بر خـالف فرویـد کـه    . ناخودآگاه، تحول شگرفی در روانکاوي کالسیک ایجاد کرد ةساختارگرایی در حوز

ایـن زبـان اسـت کـه     دانسـت، در تئـوري پساسـاختارگرایی الکـان      وجود ناخودآگاه را مقدم بر زبان می

یابد این است که زبان نه تنها در ایجاد ناخودآگاه که  اما آنچه در الکان اهمیت می. سازد ناخودآگاه را می

متفـاوت   ۀمفهوم دیگري در الکان در سه زمبن .کند اي را ایفا می نیز نقش اساسی) فاعل(در ایجاد سوژه 

خود "وقتی که سوژه با یافتن تفاوت بین خود و ) mirror stage(آینه  ۀاولین بار در مرحل .شود مطرح می

نظـم نمـادین کـه    . شود می دومی است که دیگري در آن بحث ۀنظم نمادین زمین. گیرد شکل می "دیگر

 داللـت  ةبخشد که او را وابسته بـه زنجیـر   اي است که نه تنها به سوژه هویت می زبان است مرحله ۀحیط

ر الکان ناخودآگاه است که محل گفتگوي دیگـري اسـت و سـوژه بـراي     سوم د ۀو باالخره زمین. سازد می

بـا  : بنابراین در تئوري الکان، دیگري کـانون اصـلی هویـت سـوژه اسـت     . تثبیت خود به آن وابسته است

عـالوه بـراین   . رسـد  دیگري است که شکل مییابد، با دیگري خود را در مییابد و با دیگري به شناخت می

یابد و ماهیت آن متکی به دیگري است  نیز فقط با دیگري معنا می) desire(تمایل  در نظر الکان، مفهوم

هدف این مقاله ابتدا تعریف مفهوم تمایل است و سـپس  . چرا که دیگري هم علت و هم غایت میل است

  .ارتباط آن با دیگري و سپس جایگاه آن در تئوري روانکاوي الکان مورد بررسی قرار خواهد گرفت

   .دیگري، تمایل، ژاك الکان، ضمیر ناخودآگاه، سوژه، زبان، خود، نظم نمادین :کلیدي يها واژه
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  مقدمه

در  یه تحـول عظیمـ  کشود  می ان از اندیشمندان بزرگ پساساختارگرا محسوبکال كژا

عنصـر   که زبان را بعنوان یـ کان این بود کتحلیل ال یمحور اصل. ایجاد نمود ياوکحوزه روان

از نظر او نه تنها ساختار ناخودآگاه همانند ساختار زبان . نمود ياوکروان ياوارد بحثه يبنیاد

 يه در تئـور کـ  یعـالوه بـر زبـان، دومـین اصـل     . سـازد  می ه زبان اساساً ناخودآگاه راکاست 

بـه تـدریج مفهـوم     "يدیگر"واژه  .است "يدیگر"ان نقش بنیادي دارد مفهوم کال ياوکروان

ه کـ نـد  ک می خود از سه نظم صحبت يان در تئورکال. ته استان یافکال يرا در تئور یاملک

ان از کـ ننـد امـا آنچـه در ال   ک مـی  را ایفـا  یو رشد سوژه نقش مهمگیري  لکدر پیدایش، ش

بعبارت بهتـر  . در این سه نظم است "يدیگر" یبرخوردار است جایگاه اساساي  اهمیت ویژه

ان ماننـد  کـ ال يابعـاد مختلـف تئـور   آورد و در  می ه سوژه را به وجودکاست  "يدیگر"این 

این در . شود می مطرح) jouiassance(و تمتع ) ego(، خود )desire(ناخودآگاه، ابژه، تمایل 

و ) ، نمـادین یخیـال ( یان در دو نظـم اساسـ  کاز دیدگاه ال "يدیگر"جایگاه  یمقاله به بررس

او  یتحلیلـ  ياوکـ ر روانبودن این مفهـوم د  يپردازیم تا به محور می جایگاه آن در ناخودآگاه

   .ببریم یپ

  بحث و بررسی

زبانی قبل از اینکه اساساً سوژه در معرض فراگیـري   اي است کامالً پیش نظم خیالی دوره

اي برخوردار اسـت چـرا کـه     در تئوري الکان این دوره از اهمیت بسیار ویژه. زبان قرار بگیرد

گیـري   این مرحله، زمـان شـکل  . ودش عنوان یک مرحله از رشد سوژه محسوب نمی  صرفاً به

گیري و پیامدهاي مربوط بـه آن بـراي همیشـه در     خود است و از این لحاظ نحوه این شکل

نظم خیالی . دهد ماند و پایه و اساس ساختار هویت سوژه را تشکیل می وجود انسان باقی می

که الکـان بـا آن   شود بخشی از اولین سمیناري است  که معموالً با مرحله آینه از آن یاد می

ماهگی براي اولین بار  6ـ  18بین   اي است که در آن کودك مرحله آینه، مرحله. معروف شد

قبل از این مرحله کـودك  . یابد که تصویر خودش را در آینه بیابد می این قدرت تشخیص را

اما  .اش از سوژه کامالً آشفته و پراکنده است از خود ندارد و تصویر ذهنی یهیچگونه مفهوم
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یابـد و بـا آن    اس تصـویر خـود را درمـی   کـ اولین بـار از طریـق انع   يدر این مرحله سوژه برا

سوژه و کامالً تـوهمی   یاین تصویر از نظر الکان دور از واقعیت اصل. کند احساس یگانگی می

. نماید می اس را با نفس خود سوژه یکی گرفته و همانندسازيکاست چرا که ذهن تصویر انع

. کند امل پیدا میک ياي دارد چون در این همانندسازي سوژه تصویر اهمیت ویژه این مرحله

) ego(اما در عین حال این وحدانیت هویتی خیالی است، چون همـانطور کـه گفتـیم خـود     

یعنی تصویر سوژه همان خود سوژه نیست و سوژه چیزي فراتـر از یـک   . معادل سوژه نیست

تأثیر تصویر ) ego(خود : دهد می ه هومر توضیحکانطور بنابراین هم. تصویر صرفاً مادي است

در این است که ) ego(عبارت بهتر کاربرد خود  به . است و در یک کالم کاربردي خیالی دارد

اسـت تـا سـوژه از     يم سـد کـ همیشـه در ح ) ego(ه خـود  کاین توهم را تقویت سازد چرا 

  ).Homer 25(نیابد  یخودش آگاه يحقیقت وجود

ایـن مرحلـه کـه    . را یافت "دیگري"توان اولین نقش و کاربرد  ظم خیالی میدر تحلیل ن

تصـویري کـه    ییعنـ . گیرد صورت می "دیگري"دارد با دخالت و حضور  یکامالً جنبه توهم

 اسـت و بـراي  ) self(شود، تصویري غیر از خود واقعـی سـوژه    می يباعث پروسه همانندساز

از سـوژه را   یاسـ که انعکـ اٌ آینه یا هر آنچـه  و اساس. شود محسوب می "دیگري"نفس سوژه 

ته مهم اینست کـه  کن. س نمایدکلیت و ماهیت سوژه را منعکتواند  نمی ایجاد نموده هیچگاه

کـه   شود یعنی هنگـامی  می "دیگري"با   این مرحله توهمی، پایه و اساس ارتباط آینده سوژه

بیند  تصویر خود را در دیگري میهمیشه ) بر اثر جبر نیاز و حضور در روابط اجتماعی(سوژه 

 "دیگري"بنابراین تصویري که ما از خود داریم از طریق . و نه از طریق کند و کاوهاي درونی

  .سازد می وابسته "يدیگر"فراهم شده است و این بیش از هر چیز وجود ما را به 

م که هستی "دیگري"بنابراین ما از طرفی براي رسیدن به شناخت خود محکوم به وجود 

شود اما از طرف دیگـر از نفـس و    از سوژه و نه خود سوژه آغاز می يدر نظم خیالی با تصویر

را ) ego(گیـري خـود    و این شکل شرطی شـناخت کـه شـکل   . شویم مان دور می خود واقعی

. اسـت  "دیگـري "اي ناقص و تـوهمی بـراي شـناخت خـود از طریـق       کند، پایه تضمین می

. را دارد "يدیگـر "م کـ سوژه ح يه خود براکبینیم  می ژه و خودبنابراین در بیان تفاوت سو

تنهـا   نـه  "يدیگـر "شود،  می خود بیگانه یه سوژه از نفس حقیقکاي  بدین ترتیب در مرحله
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گیـري   این پروسه ساخت و شـکل  کند که بخشی از ایفا می ينقش مهمی را در این جداساز

  .است

شود، سوژه خود را با تصـویري خـارج از    میدر نظم خیالی سوژه که در مرحله آینه آغاز 

. سـازد  را مـی ) ego(رغم اینکه اولین تصویر سوژه بعدها سـاختار خـود    علی. شناسد خود می

حتـی در  . اسـت ) ego(بخشی از ماهیت و طبیعت خـود  ) تشخیص هویت(پروسه شناسایی 

شود کـه   میاي  شود، سوژه وارد مرحله که سوژه با خودش یکی می) یخودشیفتگ(نارسیسم 

 "دیگـري "خود همان سوژه نیست، بنابراین خود معادل است . گوییم آل می به آن خود ایده

براي همین است که سوژه خـودش را چیـزي غیـر از آنچـه واقعـاً هسـت       . است براي سوژه

گیري سوژه، پروسه همانندسازي با تصویري غیـر از سـوژه    پس از همان ابتدا شکل. بیند می

  . شود ایجاد می

آیـد و   وجـود مـی    حال ببینیم که سوژه چگونه به. تا اینجا تفاوت سوژه و خود را گفتیم

دومـین نظمـی کـه الکـان از آن صـحبت      . در نظم نمادین چگونـه اسـت   "دیگري"جایگاه 

در . دهـد  را تشـکیل مـی   یکند، نظم نمادین است که از نظر الکان، اساس دنیـاي انسـان   می

. شـود  می نظم نمادین محسوب یند و جزء اصلک می را ایفا یان زبان نقش مهمکال ياوکروان

ه اجازه ورود سوژه به زنجیره داللـت  کاست  یه بعد مهمکزبان صرفاً وسیله ارتباط نیست بل

ه این زبان است که از طریق مـا  ککنیم بل در نظم نمادین ما با زبان صحبت نمی. بخشد می را

آورد  می از خود بدست یاملکوژه به تدریج تصویر با ورود به نظم نمادین، س. کند صحبت می

انسان فردیت خـویش را  «: فردیت همانا هدیه زبان است. سازد می خویش را يو هویت فرد

م اسـت  که بر انسان حاک یه به نظم نمادین وارد شود، نظمکآورد  می بدست یتنها به شرط

نظم نمادین و ارتباطش با سوژه اربرد کاما در مورد ). Lemaire 67(» بخشد می و او را تعین

بخشد و از طرف دیگر آن را  می يبه سوژه هویت فرد یزبان از طرف. نهفته است یسکپارادو

دال در زنجیره  کدهد و به ی می به واقعیت را از دست یه دسترسکسازد تا آنجا  می محدود

 یباعـث جـدای   هکـ زبان و نظم نمادین است  یسکاما این نقش پارادو. شود می داللت تبدیل

ان از آن تحت عنوان که الکاست  يهمان چیز یجدای. شود می سوژه از ناخودآگاه و واقعیت

وجـود دارد میـان    یاز ایـن رو همیشـه تفـاوت اساسـ    . نـد ک می یاد) spaltung(اسپالتانگ 
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نـد  ک مـی  ه اظهـار کـ اي  و سـوژه ) enunciation subject of(نـد  ک مـی  که صحبتاي  سوژه

)subject of utterance .(»از نظر الکان ضمیر . در گفتگو همیشه در زبان متغیر است» من

ضمیر نمـادین مـن همـان دال    . باشد "يدیگر" یتواند سوژه، خود، ناخودآگاه یا حت من می

سـازد و از طریـق او سـخن     است که همیشه بر من حقیقی تقدم دارد چون زبـان او را مـی  

سوژه آن است که با یک دال نمایانده شده بـراي  «: گوید از اینروست که الکان می. گوید می

 یارتباط زبان با سوژه همانند ارتباط نظم نمـادین بـا نظـم واقعـ    ). Homer 45(» دال دیگر

: ه بایـد نقـش جـایگزین را ایفـا نمایـد     کـ شـود چـرا    می نماد همیشه باعث غیاب ابژه. است

نیز همین ارتباط را با سـوژه  زبان ). Lacan: 1977, 263(» ابژه هاست یزبان نیست یهست«

 يسـوژه بمعنـا  گیري  لک، ش)desire(ان از تمایل کدر تعبیر ال. نمایاند می دارد و فقط آن را

آید، سوژه نیز هم به لحـاظ   می ه تمایل از عدم به وجودکهمانطور . نفس سوژه است ینیست

  . رسد می و هم به لحاظ ورود به نظم نمادین از عدم به حضور کیفیزی

اي  بسـیار بـارز اسـت و از جایگـاه ویـژه      "دیگـري "ابراین در نظم نمادین نیز مفهـوم  بن

 سـازد، او را در زبـان   نظم نمادین سوژه را براي اولین بار بـا زبـان آشـنا مـی    . برخوردار است

توانـد   سازد زیرا کـه زبـان نمـی    کند اما در عین حال هویت سوژه را محدود می بازنمایی می

هـر شـکلی از بیـان در نظـم نمـادین بـراي سـوژه        . از سـوژه باشـد   یملهیچگاه بازنمود کـا 

. اسـت  "يدیگـر "ه خـارج از سـوژه اسـت و در اختیـار     کـ چـرا   شود محسوب می "دیگري"

بسیار اساسی است به حدي که سوژه هیچگاه  "دیگري"بنابراین در هر دوره و نظمی، نقش 

لی و نظـم نمـادین، هـر دو در    از این جهت، نظم خیا. حتی در درون خود نیز خالص نیست

 مشترك هستند و هـر دو سـوژه را از نفـس آن دور    "دیگري"محدود کردن سوژه از طریق 

 یبودن سـاختار زبـان   یه علیرغم بنیانکته را باید یادآور شویم کاما همین جا این ن. سازند می

تـاثیر نظـم   از نظـر او سـوژه صـرفاً    . شـود  نمی ان سوژه محدود به نظم نمادینکال يدر تئور

  . باشد می ه فراتر از این نظمکماند  می یدر سوژه باق ينمادین است و همیشه چیز

را بـه  ) other( "يدیگـر "او گاه . ندک می صحبت "يدیگر"ان در نظریاتش از دو نوع کال

خودهاي دیگر که به ما تصـویري کامـل از خودمـان ارائـه      یبرد یعن می ارکمفهوم عام آن ب

مطلـق   "دیگـري ") ل خـاص آن کدر شـ ( "دیگـري "اما . "دیگري"یالی از دهند یا تصویر خ
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)Other( مطلق همـان نظـم نمـادین     "دیگري". است که ما هیچ همانند سازي با آن نداریم

   .دهد و اما ما بر آن کنترلی نداریم آن است که هویت درون ما را شکل می: است

تحـت  . ند، ناخودآگـاه اسـت  ک صحبت می "دیگري"آخرین موقعیتی که الکان در آن از 

تأثیر نظریات ساختگرایی کلود استروس، سوسور و یاکوبسن همه چیز یـک نشـانه اسـت و    

از نظر الکان نیز نـه تنهـا حیـات و جهـان انسـانی را      . یا عینیتی زبانی دارد نه ذاتی حقیقت

از نظـر  . دارد ه سوژه و ناخودآگاه نیز ساختار زبانیکسازد  ها، قوانین و نظم نمادین می نشانه

فروید، ناخودآگاه آن بخشی از وجـود اسـت کـه مـا بـه آن دسترسـی نـداریم و ناخودآگـاه         

اما بـراي الکـان، ناخودآگـاه    . وب شده است و ماوراي زبان استکمحدوده آرزوها و غرایز سر

کند  چون این زبان است که از طریق ما صحبت می. شود ارائه می یعنوان یک ساختار زبان به

ان فراتـر از ایـن رفتـه و    کـ امـا ال . ندک می یسوژه را از طریق زبان باز نمای یایالت درونو تم

اگـر ناخودآگـاه توسـط زبـان سـازمان      . مطرح کنـد  "دیگري"عنوان گفتمان  ناخودآگاه را به

آن را بـه   "دیگـري "باشـد؛ چـون    "دیگري"یافته، پس تمایل در ناخودآگاه نیز باید تمایل 

تمایـل، تمایـل   «: رسـیم  همین جا به این عبارت پیچیده در الکان مـی  از. وجود آورده است

شـود   در موقعیتی که گفتمان بر سـوژه تحمیـل مـی   ). Lacan: 1979, 158(» دیگري است

عنوان تنها کانال و راهی که از آن طریق سوژه بتواند نیازها و احتیاجـات خـود را منتقـل     به

ویلـدن   .اسـت  "دیگـري "یـل در سـوژه، تمایـل    گیرد که هرگونـه تما  کند، الکان نتیجه می

از  "دیگـري "دهد که ماهیت تمایل در الکان مطلق است یعنی سوژه به شناخت  توضیح می

ه کـ دارد و از آنجا  "دیگري"بنابراین سوژه آنچه را تمایل دارد که . تمایل خود نیازمند است

بـه آن تمایـل    "دیگـري "کنـد کـه    است، سوژه آن را تمایل می "يدیگر"ناخودآگاه جایگاه 

در معماي تمایل اساسـاً سـوژه بـدون    . است "دیگري"پس ناخودآگاه، جایگاه گفتمان . دارد

قـرار گیـرد    "دیگـري "کنـد کـه غایـت تمایـل      هیچ است و بنابراین تـالش مـی   "دیگري"

)Wilden 189 .( غایـت تمایـل    "دیگري"علت تمایل در سوژه است،  "دیگري"بنابراین اگر

در بحـث  . هم علت و هم غایت تمایل اسـت  "دیگري"عبارت دیگر،   شود به می در سوژه هم

بنـابراین در توضـیح   . اسـت  "دیگري"است و هم از آن  "دیگري"از تمایل، تمایل هم براي 

تمایل است که در تورهـاي دال گرفتـار    یحقیق گوید این سرگردانی می ان، لومرکعبارت ال
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). Lemaire 170-1(دهد  اي از حقیقت سوژه را نشان می شده، آنجا که دیگر دال صرفاً سایه

ل کشـ  "يدیگـر "سوژه در برخورد با . باشد از سوژه میاي  همیشه رویه "دیگري"در الکان، 

عبـارت   بـه . دانـد  است، خود را بخشی از آن می "دیگري"یافته و از آنجا که سوژه وابسته به 

کـه   درحـالی . هد و از آن جداناپذیر استد می یلک، بخشی از هستی او را تش"دیگري"بهتر، 

کـه توسـط نظـم خیـالی      "خود"دهد،  بخشی از هویت اصلی سوژه را تشکیل می "دیگري"

  . کند وجود آمده، سدي است که سوژه را از علتش جدا می به

در . برد یآن پ کیان و مفهوم متافیزیکدر ال "يدیگر"توان به تفاوت مفهوم  می از اینجا

اي میـان   مایز مشخصی میان دال و مدلول وجود ندارد چراکه همیشه فاصـله تئوري الکان ت

اي کـه بـه آن زنجیـره     کلمات یا دالها توسط زنجیـره . واژه و مفهوم مربوط به آن وجود دارد

اما نکته مهمی که باید بر آن تأکید شود این است که دال . گوییم، به هم مربوطند داللت می

تقدم دال، قدرت تحمیلی زبان و نظم نمادین را توجیـه  . دم استبر مدلول اولویت دارد و مق

بـرخالف ایـن نظـر، در    . کنـد  هر بخشی از سوژه، عالمت داللت را با خود حمل می. کند می

من کدر افالطـون، بـر  . کنـد  را تضمین می "دیگري"فلسفه تقدم مدلول موقعیت متافیزیکی 

کند که هستی،  ویاي مدلول ایجاب مینقش پ. ه مدلول مقدم بر دال استکدهد  می توضیح

امال کـ این واقعیـت در افالطـون البتـه    . واقعیتی خارج از آگاهی از انسان وجود داشته باشد

از گفتمـان فیلسـوف    در فلسفه باید از دال مادي و "دیگري". ندک می پیدا کیجنبه متافیزی

. ایجـاد کنـد  ) دارد یبـان ز یه مـاهیت کـ (خارج از زنجیـره داللـت    یفراتر رود تا بتواند مدلول

عنـوان گفتمـان    کنـد کـه گفتمـان فیلسـوف، بایـد بـه       گیـري مـی   برنکمن در پایان نتیجـه 

و این گفتمـان،  ) است یکه متعلق به طبقه اجتماعی خاص(ایدوئولوژیک درنظر گرفته شود 

رسـد   نظر مـی  بنابراین به .و مسلم خود را حفظ نماید یشود تا حقیقت جایگاه قطع می باعث

آورد  تقدم مدلول بر دال، پشتوانه سیستم تفکر دوقطبی در فلسفه افالطون را فراهم مـی  که

)Brenkman 443-44.(   

  گیري  نتیجه

ه کدر تئوري الکان، به تحلیل سه موقعیت پرداختیم  "دیگري"از مفهوم  یدر این بررس
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مـورد   ياز نظمهـا  کدر هـر یـ  . بـر خـوردار اسـت    يلیـد کاز جایگاه  "يدیگر" کدر هر ی

در نظـم خیـالی   : نـد ک مـی  سوژه با تصویري جدا و خارج از خـود ارتبـاط برقـرار     ان،کنظرال

زبان یا قانون اسـت و در ناخودآگـاه دال    "دیگري"در نظم نمادین . باشد می خود "دیگري"

نیز، از دیدگاه الکان، از آنجـا کـه    "دیگري"در بحث تمایل . ندک می است که تمایل را ایجاد

خـود علـت تمایـل در سـوژه اسـت،       "دیگـري "معناي واحد وجود نـدارد و چـون   سوژه به 

ان کـ از ار "يدیگـر "بنابراین مفهوم . گیرد هم علت و هم غایت تمایل نیز قرار می "دیگري"

هـاي   غرایـز و خواسـته  (ه در فروید سـوژه  کدر حالی. شود می ان محسوبکال ياوکروان یاصل

ان بـا  کـ ه الکـ شـده چـرا    بنـا  "يدیگـر " ير مبنـا ان بکال ياست، تئور یمحور اصل) يفرد

اربرد که کاز ناخودآگاه را ارائه نمود  ينه تنها تعبیر جدید ياوکردن زبان به حوزه روانکوارد

. است "يدیگر"ه در آن حیات و ماهیت سوژه وابسته به کسوژه نیز قائل شد  يبرا يجدید

الم سـوژه  کـ  کدر یـ . دهـد  می انان خود را نشکال يدر ابعاد مختلف تئور "يدیگر"مفهوم 

  . هیچ است "يدیگر"بدون 
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