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چکیده
فلسفه روانکاویِ ژاک لَکان ( )Jacques Lacanبسیاری از حیطههای زیست ی-اِدراکتیِ انستان را در
قلمرو روانکاوی تحت تأثیر قرار داده و به پرسشهای بیشماری در قالتب زبتان گف تار و ستاخ ارِ
ناخودآگاه در قالب بحثهایِ روانکاوی ادلّه کامت و کتافی ارائته کترده استت .لَکتان فیلستو و
روانکاو فرانسوی توانس ه است مسأله هس یِ زبان گف ار و ناخودآگاه را در قالب عناصری همچتون
هذیانِ بیماران رواننژند (نِوروتیک) پارادوکسِ غیر سوژه اس عاره پتدری موجّهتات ()modales
می ِ درونی ( )désirشیء مطلوب ( )objetرا مطرح کند تا پاسخی بته برختی معمّاهتای فلستفی-
روانکاوی ارائه دهد .کُلیّت مفاهیم لَکان در یک زنجیره به هم م ص بوده و بعضاً به اِبهتا و غتام
بودن یاد میشود .نزد وی نشانهها (ی بیماری) میتوانند حام ِ معنا باشند .این نشانههتا بترای ختود
دارای زبانِ نظا مند و ساخ ارِ پیچیده هس ند .از سوی دیگر «ساخ ارِ» لَکان یک ستاخ ارِ بتینذهنیّ تی
است که با مجموعهای از واقعیّات روانی-پنهانیِ سوژه سروکار دارد .در این مقاله تالش بر این است
تا با گذر از عناصر مولّفهها و تبیین جایگتاه ستاخ ارگرایی زبتانشناستی و روانکتاوی نتزد لَکتان
برداشتهای وی از زبان معنا و گف ار را در زنجیرههایِ «معنایی» «نشانهای» و «دالّها» نمایان کرده و
نقش فلسفه را در تعریف روانکاوی وی نشان دهیم.
کلیدواژهها :زبان ساخ ار سوژه ناخودآگاه دالّ گف ار زنجیره داللت.
مقدمه

لَکان ساخ ارگرا با تکیه بر مفاهیم زبانشناخ ی سوستور و قتانونِ تتداعیِ آزاد فرویتد نتزد
روانپریشها ( )psychoseو رواننژندها ( )névroséراز سیست مِ زبتانیِ نمادهتا را -کته دارای
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مفهو و حضور هس ند -فاش کرد و حوزه ناخودآگاه را همیشه در این پردازشِ نمادها تداخ
داد .بعالوه نشانههای زبانی برای لَکان دربرگیرنده قلمرو ناخودآگاه بودنتد .اگتر زبتان را از دو
منظر مورد توجه قرار دهیم :الف .قابلیّت و توانایی ختا

گف تاری انستان (در قالتب کتارکرد

نمادین و نظا ِ نشانهایی)( )langageب .زبان در معنتای بستیو و عمتومی سیست م نشتانه و
محصول جامعه ( .)langueباید گفت که برای لَکان محوریت زبان اب دا در معنای اول ستسس
در معنای دو خواهد بود .به نظتر سوستور زبتان در معنتای کُت و بستیو ( )langueشتاخه
نشانهشناسیِ عمومی را شک میدهد .همچنین برای وی دالّ تنها مجموعه صوتی نیست بلکه
شک ِ حاویِ صدایی است که مدلول ( )signifiéرا شتک داده و تعیتین متیکنتد .سوستور

()0

بیش رین اهمیت بررسیهایِ خود را برعکسِ لَکان بر روی «مدلول» م مرکز کرده است .به نظتر
وی واقعیّتِ زندگی و جهان ِ ما در قالبِ «زبان» و مجموعه «نشانهها» تعریف میشود .به نظتر
فروید نیز ترکیبِ دالّها (مثالً داس ان مردِ شنی اثتر هتوفمن( )1متیتوانستت مولّتد معنتا باشتد.
وانگهی جایگاهِ «دیگریِ» لَکان بته گونتهایتی بستیار ملمتوو و منطبتا بتا ادراکِ ستوژه نتزد
مرلوپون ی نیز اینگونه اهمیّتِ خود را حفظ کرده است« :براساوِ روشتنایی ادراک متیکنتیم.
همانطور که براساوِ دیگری فکر میکنیم )Merleau-Ponty, 1945: 358(».در قیاوِ سوژه
لَکان نیز با هِگِ باید گفت که سوژه هِگ بهطور «واحد» عرض اندا میکند ولی سوژه لَکتان
گسیخ ه و منقسم است )3( .سوژه ناخودآگاه –برخاس ه از «می » -برای خود هس ی متیطلبتد و
«اصالتِ این سوژه نزد دکارت است )Lacan, 1973:189(».زیراکه ستوژه ستاخ ه و پرداخ ته
این «می » و ناخودآگاه است و همانطور که خواهیم دیتد« :اصت ِ تأمّت ِ دکتارتی ([ )cogitoو
تصویرهایِ واپسزدهشده] پیشفرضِ ناخودآگاه استت )Dosse, 1992: 430(».ولتی چگونته
قلمرو اصلیِ زبان در «غیر» و «ناخودآگاه» مأوا گزیده است؟ آیا نظا منظم و پیتاپیِ «دالّهتا»یِ
لَکان میتوانند حلقه گمشده ارتباط تنگاتنگ اندیشهها قرار بگیرند؟ اگر در فلسفههایی همچون
اگزیس انسیالیسم «وجود مقدّ بر جوهر» تلقی میشود در فلسفه ساخ ارگرایان «دالّ بر مدلول»
مقدّ بوده و شرایوِ حدوثِ آن با شرایو زمانی و مکانی مشخص میشود .آیتا رابطته ستوژه و
گف ار در درون زنجیره داللت معلول دگردیسیِ زبان است و یا غایت رابطه دالّها بهعنوان امتر
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مسلم تکام زبان میتواند قلمداد گردد؟ تبیین فلسفه و روانکاوی در نظا ساخ اری و دالل تیِ
لَکان با چه عناصری تنیده شده و پردازشهایِ زبانی را نمود میدهد؟ در نهایتت ستهم گف تار
در ساخ ار ناخودآگاه چیست و زبان با توسّت بته چته عناصتری ختود را نتزد ستوژه عنتوان
میکند؟
پیشینه تحقیق

ژوئِ دُر ( )Joël Dorدر اثر خود به نا «درآمدی بر خوانش لَکان( »)9به سال  0189نشتان
داد که از طرفی ناخودآگاه ساخ اربندی شده لَکان از ورای مفاهیم کاربردیِ فرویتدی بتر نظتا
«می ِ انسانی» اشرا

داش ه و از طر

دیگر ساخ ار سوژه وابس گیِ سوژه را در مقابت «نظتا ِ

دالها» نمایان میکند .بطوریکه تجربه ناخودآگاه قادر است ساخ ار ذهنی یِ ستوژه را نظتا منتد

سازد .بعالوه وَنسان کَلِته ( )Vincent Calaisدر ک تاب ختود «تئتوری زبتان در آمتوزههتای
لَکان( »)6بر این امر اصرار داشت که تفکر الکان پیوس ه تحت تأثیر ماهیتِ زبان بوده و گف متان
در بطن نظا فکری و مکانیسمهای گف مانی ناخودآگاه قرارگرف ه است .همچنین میشت اَریتوه
( )Michel Arrivéدر ک اب خود «زبان و روانکاوی زبانشناو و ناخودآگاه( »)7نشان داد کته
زبانشناو پیوس ه به دنبال نشانههای ناخودآگاه در تحلی های ساخ ار زبتانی استت .اَریتوه بتا
تکیه بر مفاهیم سوسور و با یک رویکرد ساخ اری از زبان و با تفکیک عناصر زبتانشتناخ ی و
روانشناخ ی فرویدی اظهار داشت کته موقعیتت کلمتات در عملکردهتای گف متانی همچتون
ساخ مان ناخودآگاه است و اخ الالت ذهنی و زبانی و نشانههای آنها با ناخودآگتاه عمیقتاً در
ارتباط هس ند .در واقع ناخودآگاه با عملکرد زبان پیوند داش ه و م تأثر از یکتدیگر هست ند .در
حیطه تحلی عناصر حوزه آگاهی باید گفت که با گذشت زمان م حوّل شده و با ان قال یاف ن به
حیطه ناخودآگاه رنگ باخ ه و یا تغییرِ شک مییابند .حالآنکته ستازههتایِ ضتمیر ناخودآگتاه
همیشه ثابت و م راکم باقی میمانند .پیشینه تعام زبانشناسی و روانکاوی را باید از بدو ظهتور
ساخ ارگرایان مورد توجه قرار داد .و لَکان از جمله فیلسوفان پُستمدرن بود کته چتالشهتای
زبانی و ذهنی را از منطا دالّها و در یک زنجیره بسیار مم دّ ترسیم کرد.
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چالش ساختارگرایی

ریشه ساخ ارگرایی را باید نزد زبانشناسانی همچون آندره مارتینه سوستور و ژاکوبستون حلقته
پراگ و انسانشناسانی همچون لِوی-اس راوو یافت .با ورود علمِ «واجشناسی» و نظا تضادهایِ این
شاخه زبانشناسیِ تجربی به قلمرو روانکاوی و بهره جُس ن بسیاری از روانکاوان از آن عل برختی از
اخ الالت همچون «زبانپریشی»( )aphasieدر بهکارگیری واژگان از دو جنبته «زنجیتره و مجتاورتِ
نشانهها= »métonymieو «ان خاب و جانشینیِ نشانههتا= »métaphoreمتورد تحلیت قترار گرفتت.
فروید با علم تفسیر خواب خود به یک نمادگراییِ تحلی در عرصه واکتاوی ناخودآگتاه وارد شتد و
ساخ ارگراها فع و انفعاالت انسانی را در قالبِ «ساخ ار» تعریف کرده و در یک رویکرد زبتانیِ آن را
قانونمند ساخ ند .به عبارت دیگر آنها در جس جوی «معنایِ ساخ اری» بودند که عمدتاً در بست رِ آن
«زبان» خوابیده بود )4( .پردازش واقعیّت نزد ساخ ارگرایان همچون دیگر موضعگیریها یک برداشت
عمیا از واقعیت است ولی این بار با توسّ به ساماندهیِ ساخ ارهای درونی و مس ر .به تعبیتر لَکتان
ساخ ار «زبان» با عالمِ روانیِ-ساخ اریِ ( )psychiqueانسان تنیده شتده استت .غالبتاً نتزد م فکّرانتی
همچون بارت همین شک ِ ( )formeساخ ار در عرصه نوش ار جایگاه خود را حفظ میکند و گف ار
( )paroleبه عملکردِ فردیِ «زبان» منحصر میشود .این عملکترد همتان تعریتف واقعیّتتِ ختارجیِ
انسان است .نزد هایدگر این «قوّه زبان» است که سخن میگوید نه انستان( .)8همتانطور کته نیچته و
هایدگر که به قوّه ناطقه زبان ( )langageو کارکردهایِ آن اهمیت میدهند لَکان نیز نظا دالّهتا را در
اولویتِ هر پدیده معرف ی قرار میدهد تا از ورای آنها بته بُعتد واقعتی دستت یابتد .در ن یجته نگتاه
ساخ ارگرایی به زبان الگوی بسیاری از ساخ ارگرایان است )1( .لَکان ساخ ارگرا به سهم خود با نظتا
زنجیره داللت به پیشواز تحلی ِ «کالبد ناخودآگاه» رفت که میتوانست خود را در قالبهای بسیار کثیر
بخصو

در نزد رواننژندها نشان دهد.

ساختار زبانیِ ناخودآگاه

نزد لَکان مفهو ِ «ساخ ار» که از فروید و لِوی-اس راوو به ارث رسیده آن چیتزی استت
که دست به تولید و تصویرسازی زده و یا آن چیزی که واقعیتِ ناخودآگتاه را نمتود متیدهتد.
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غایت اصلی ِساخ ار نیز معنایابی در قالب اجزاءِ خود است .ساخ ار اجزایی دارد که با وحتدتِ
کُ ارتباط ظریف دارند .ستاخ ارگرایان بتا تعریتف زبتان بتهعنتوان یتک «ستاخ ار و شتالوده
اج ماعی» به همه مفاهیم زندگی (عینی و ذهنی) شک ِ سازمانی ارائه دادهانتد .فلستفه ستاخ ار
سوژه و «سوژه در جهان» نزد لَکتان عمیقتاً تحتت تتأثیر تفکترات هایتدگر استت .و هایتدگر
برداشت و کُنش زبان را حاص درک و فهمِ موجود انسانی از جهان میداند )01( .نزد لَکان زبان
با دالّهایی شک گرف ه و تحقا مییابد که موجتود انستانی را از بتدو تولّتد در درون «معنتا» و
«زبان» قرار میدهند .در مقایسه با علمِ هرمنوتیک که به «ساخ ار» یک ارزشِ قاب کشف قائت
بود «ساخ ارِ» لَکانی  -زنجیره و یا زنجیرههایی از نشانهها  -از قب کشف شتده و یتا حتداق
قاب رویت است .افزون بر آن «مطلوبِ» ناخودآگاه در نظا ساخ اری لَکان غیر قابت دست رو
است .ساخ ار لَکان یک ساخ ارِ زبانشناخ ی منحصربهفرد بوده و ح ی از صورتهای ریاضی
نیز بهره میگیرد .بقول لَکان« :میبینیم که چگونه اَشکال ریاضتی کته الهتا بختشِ منطتا بتول
( ))00(Booleو ح ی تئوریِ "مجموعهها" بوده میتواند به عملکردِ بشری این ستاخ ار زمتانِ
ذهنی را به ارمغان آورد که فرضیه روانکاوی برای اطمینان یاف ن از دقتت ختودش بته آن نیتاز
دارد )Lacan, 1953:168(».بُعد واقعیِ لَکان خارج از جهانِ واقعیِ ما است .بتهعبتارتیدیگتر
ساحتِ ایتن بُعتد نمتودی از فقتدانِ حقیقتت بشتمار متیرود )01( .لَکتان در اب تدا بته مفهتو ِ
«خودِ»( )egoتحلیلیِ فروید برگش ه و به اس عاره «خودشیف گی»(نارسیسیسم) ( )03اشاره میکند.
در ن یجه همراه با تحلی «خود» از بدو تولد «ساخ ار» برای لَکان عمیقاً مترتبو بتا فراینتدهایِ
فعّال قلمرو ناخودآگاه به شمار میآید .لَکان برای توضیح عملکتردِ «ناخودآگتاه» بته دو عنصتر
اساس تی «فرآین تدِ اِدغتتا حتتوادث»( )condensationو «جابجتتایی حتتوادث»()déplacement
م وسّ میشود که از فروید به عاریه گرف ه است .این عناصر سازنده گف ار فرآینتدهای اصتلی
اولیّه دس گاه روانی انسان با فحوایِ ناخودآگاه بوده و تابع اص لذّت هست ند .لَکتان در مستاله
فرازبانِ ( )métalangageمنظور وی را نه در ساخ ارِ زبان بلکه در «گف مانی» خالصه میکنتد
که دارایِ کانونی از «تفاوتها» است .به نظتر وی متا در مقابت یتک دیالک یتک دالّ و متدلول
گرف ار هس یم که جهان ذهنی و بیرونی را در قالب پندار خیالی ثبت کرده و نظم اشیاء را تتابعِ
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زبان میداند .انسان از لحظه تولّد تا مرگ و ح ّی پسازآن در این زنجیتره قترار دارد .در درون
همین زنجیره دالّ هیچ یک از اجزاء فیالنفسه قادر نیست در خود حام ِ «معنا» باشتد زیراکته
دالّ برای دالّ دیگر در حُکم موضوع و زیربنا است .ستوژه نیتز در واقتع ستوژه محتذو

()S

است زیراکه از خود دور شده است .نزد لَکتان« :دالّ یتک بتازنمودِ نشتانه و موقعیتتِ چیتزی
نیست بلکه گذرِ دالّ به مدلول یک عم ِ موضعی است کته در آن دالّ آن چیتزی استت کته
خود را عنوان میکند و مدلول آن چیزی که عنوان شده استت)Juranville, 1984:51-52(».
هر چند در مقایسه با فروید باید گفتت کته نتزد فرویتد «زبتان» از ستطحِ پتیشآگتاهی و یتا
خودآگاهی ناشی میشود و نه از حوزه ناخودآگاه .حالآنکه نزد لَکان عکس این قضتیه صتاد
است .ناخودآگاه نزد لَکان جزئئ از تصویرِ واقعی حیتات و قتوّه زبتان استت« :کته در قلمترو
سمبولیک [نمادین] و یا دقیاتر به کمک روند نمادین در تحلیت »( )Lacan, 1975:181ختود
را نمود میدهد.
مرحله آیینهایی

در مرحله آیینهایی ( 6تا  08ماهگی)  -که یک حسّ تکام و ایدئال را بتا ختود بته همتراه
دارد  -کودک به «شناخت تصویرِ خود» پی میبرد و لَکان پرده از اس عاره خودشیف گیِ کتودک
(جنسی-رُشدی) بر میدارد .در این مرحله کودک به وحدتِ وجودی خود پی برده و تفاوت و
تصویرِ جسم (که از قب داش ه) و بازنمود (ستازماندهی تصتاویرِ) آن را بته صتورت معکتوو
درک میکند .همانندسازیِ کودک نیز برای لَکان بجز یک ستوژه فتاعلی (ستوژه ناخودآگتاه) و
سوژه اج ماعی نمیتواند باشد .اهر تأکیدیِ لَکان در این مرحله ارزیابیِ عملکرد «من» استت
که کودک تالش میکند تا تصویر خویش ن را شناسایی کند« .تصتویری» کته معترّ

و بیتانگرِ

مجموعه تجربیّاتِ ذهنی و پراکنده کودک است .دس یابی به این شناخت در واقتع دست یابی بته
«فردیّتِ خویش ن» است .شناخ ی که جزئئ از کُ ّ وجودیِ کودک( )04را شام شتده و دست گاه
«زبان» را فعّال میکند .در مرحله نمادین کودک به شناساییِ «دیگری» نائ میشود و قادر است
«منِ» خود را مس ق در نظر بگیرد .این مرحله را میتوان مرحله «مالکیّت» کودک ذکور قلمتداد
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کرد که با آگاهی از اعضاء (جنسی) به ماهیتِ برتری خود نآگاهانه پی میبترد .کتودک در مرحلته
آیینهایی که خود دارای ساخ ار است ساحتِ «خیالی» را که «می » یکی از محرّکههتایِ ستازنده آن
است از ساحت «نمادین» تمایز میدهد .در واقتع کتودک در گتذر از ستاحت خیتالی بته ستاحتِ
نمادین در تسلّوِ زبان قرار میگیرد .لَکتان ح تی بترای درمتان بیمتاران ختود بته روشِ تحلیلتیِ
«تداعیهایِ آزاد» فروید م وسّ میشتود .بتدین دلیت کته ایتن روش امکتانِ نمتودِ «ستاخ ارهایِ
ناخودآگاه» را در سطح «گف ارِ خودآگاه» امکانپذیر میسازد .لَکان خاطر نشان کرد که آن چیزی که
از دنیا تجربه میشود از سوژه جدا نیستت و همته تظتاهرات بتالینی :غلیتانهتای درونتی فتوبی
ناپیوس گیِ گف ار وسواو و نشانههایِ بیماری ( )symptômeزبانِ خود را دارند که ناخودآگاهی
را با خود حم میکنند .این نشانهها معرّ دالّ هس ند مب نی بر یک روندِ واپتسزده شتدن .دوره
پیشزبانی نیز همراه با یک تجربه تصویر-آیینه است (مرحله پیشاُدیسی) زیرا در ایتن مرحلته یتک
«توازیِ اس عاری»( )parallèleبرقرار است بنفعِ تجربه کودک .توازیِ حاصت از وحتدتِ ذهنتی-
اندامی و بیرونی از یک طر

و ارضاء می ( )désirاز سوی دیگر .عناصر همین مرحله پیشزبانی

در مرحله «خیالی»( )imaginaireصورت تحقا به خود دارند .عالئمِ زبانی نیز خود را در رابطه با
غیر -شیءِ مطلوب ( )objetو یا آرزومندیِ غیر (دیگری)-سینه مادر ( -)Choseنمتود متیدهنتد.
زیراکه «دیگری» انباش ه از نشانههایِ زبانی بوده و سوژه (کودک) را به شدّت در ساحتِ «نمتادین»
تحت تأثیر قرار میدهد .در واقع پایه ارتباطیِ سوژه براساوِ «خواس هها و امیالِ» او شک میگیرد
و در عالمِ دالّها سوژه و فردیّتِ او را نمود میدهد .و کودک در گتذر از مرحلته آیینتهایتی بترای
معناسازی هس یِ خویش دست به ابداع میزند .بقول لَکان« :من هویّت خود را در قوّه ناطقه زبان
( )langageشناسایی میکنم که همچون شییی در آن گم شدها  )Lacan, 1953: 181(».کودک با
حصولِ «لذت» به پردازش زبانی-با ساخ اری ناخودآگاه -دست میزند .زیرا «می » در طول حیات
محّرکِ «زبان» بوده و با این ابزار اثراتِ ناخودآگتاه و مست ر اُدیتپ کتودکی و اَخ گتی را جبتران
میکند .به نظر لَکان ناخودآگاه محصولِ «زبان» و «اندیشه» است .اندیشهای که ساخ ار ختود را از
واقعیّت و خطا و پاسخ میگیرد .حالآنکه کودک از «رمزگذاریِ» ناخودآگتاه در ستاحتِ «نمتادین»
لذّت میبرد .با توجه به اینکه ساحتِ «نمادین» دربرگیرنده ساحتِ «خیالی» است کتودک آن را در
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شیء مطلوب برای «دیگری»(که میتواند مادر باشد و یا تصویر خودش در آیینه) مییابد .بنتابراین
سوژه نزد لَکان همان سوژه گف هپردازی بود .کُنشی در عرصتهیِ پتردازش بته همتراه «میت » و در
نظامی وابس ه به «دیگری»( .)Choseهمین دیگری برای لَکان دارای یک منطاِ م عال است زیراکته
سوژه همیشه در پیِ شیءِ مطلوب است.
تعامل دالّ و مدلول

نشانهیِ ( )signeمدّ نظر سوسور حاوی دالّ (صورتِ آوایی) و مدلول (صتورت معنتایی)
بود و با نماد (سَمب ) فاصله داشت .هر چند نمتاد دارای یتک رابطته طبیعتی بتا دال و متدلول
است .مثالً هر جامعهایی دارای نمادهایِ مخصو

خود است .در واقع به نظر سوسور« :زبتان

نظامی است که صرفاً نظم خویش را [در قالب دالّ و مدلول][نشانهها] میشناسدSaussure, (».

 .)1986: 157سوسور بر آیین باور بود که «زبان شک است نه مادّه(».همان  )061بترای وی
بدین دلی که زبان نظامی از نشانهها -و ارزشهایی که از تفاوتها شک گرف تهانتد -استت
یک حقیقت اج ماعی محسوب میشود .یتک نشتانه واژه و یتا شتکلی را بته چیتزی مترتبو
نمیکند .نزد وی تصویر «دالّ» است و مفهو مدلول نامیده میشود« .معنا» نیز از رابطهیِ دالّ
و مدلول و موقعیّتِ مابینِ دالّها حادث است .ولی مطالعات لَکان روابو تنگاتنگی را بتر مت
ساخت و دانش روانکاوی و زبانشناسی را عمیقاً به هم پیوند زد .دریافتت ایتن امتر کته «قتوّه
ناطقه زبان»( )langageدر ساخ ارِ «من» و بیانِ خواس هیِ دیگری ضروری استت نشتانگر ایتن
بود که زبان دیگر وسیله طبقهبندی و سازماندهی نیست که ادبیات در باور ما گنجانتده استت.
زبانِ گف گوهایِ معمولی که به انسان تار و پود میبخشند صرفاً تضاد و عتد انستجا استت.
زبان بیش از هر زمان دیگر اسیر تعارضات و کشمکشهایی بین حوزه آگاهی و ناآگاهی است.
واقعیّ ی که بیان میشود غالباً فقو عکس واقعی ی است که سرکوبشده باقی میماند .این زبتان
امکان ارتباط را فراهم نمیسازد زیرا ساخ گی است.
روابو سازنده عناصر صوری سهم اعظمی از تحلی و تطبیاهای الکانِ روانکاو را به ختود
اخ صا

دادهانتد .بطوریکته لَکتان در بستیاری متوارد «بُعتد نمتادین را بته دست گاهی شتبیه
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میداند»( )Lacan, 1978: 63که دارای ساخ ار و عناصتری م فتاوت از عملکردهتا و سیست م
انفعالی و فکری و واکنشهای سوژه است .در زبانشناسی همانطور که «نشانه» واقعیت را نمتود
میدهد در روانکاوی نیز «عالئمِ بیماریِ زبانی» حاکی از ساخ ار زبان سوژه است و «مکانیستمِ
زبانیِ لَکان از کن رلِ محدودیّتهایِ فرامن بهواسطه آرایههایِ اس عاره و مجتاز متیگریتزد .و
این همان روشی است کته بتر روی یتک بیمتارِ روانپتریش بته متدد ختواب و زبتان اِعمتال
میگردد )Kahnamouipour, 1995:156(».نزد لَکان قوّه ناطقه زبان از پیش موجود است و
سوژه در «زبان» م ولّد میشود .برای وی همچتون فرویتد «دگرگتونیهتایِ روانتی» در دوران
کودکی و بهواسطه واپسزنیهایِ صورتگرف ه مولّتدِ اخت الالت روانپریشتی و زبتانپریشتی
هس ند .تصاویرِ واپسزدهشده این دوران –همچتون تصتویرِ متادری بته دور از لمتس کتودک
پدری سلطهگر و غیره – نه تنها برای سوژه سرکوبی کُنشهایش را به همراه داش ه بلکه نوعی
ام ناع نا ِ پدر (حذ ِ نا ِ پدر( ))09و یا پدر اس عاری را نیز در قالبهای گف اری در پی دارد.
همین چرخه (دالّها) به چرخه گف ار مشروعیّت بخشیده و «نظمِ کلمات» را براستاو نظتمِ
اشیاء سازماندهی میکند .در واقع« :دیالک یکِ برتری دالّ و متدلول جهتان را همچتون پنتداره
خیالی طرح کرده و نظم و ترتیبِ اشیاء را تابع قوّه زبان نشان میدهد)Dosse, 1992: 286(».
به عبارت دیگر زنجیره دالّها وارد عملکرد بسیار م غیّر و گس رده شده و قوّه ناطقته زبتان در
قالب ساخ ارِ ناخودآگاه خود ابزاری میشود در جهت پردازش« :دالّ بیشک میتواند شتکلی
از آن چیزی باشد که خواس نی است [ ]...و آن خواس ن و میت داشت ن استتJuranville, (».

 )1984:82همانطور که ضمیر ناخودآگاه از طرفی برای لَکان «گف مانِ دیگری» است از ستوی
دیگر «ناخودآگاه از یک فنّ ِ بیانِ واقعی اس فاده میکند که همچتون ستبک دارایِ آرایتههتایِ
مخصو

ِ خود است )Benveniste, 1966:86(».ح ی نزد زبانشناسانی همچون بِنونیستت

()06

انسان و اج ماع وحدتِ خود را در درون «قوّه ناطقه زبان»( )langageحاصت متیکننتد .ایتن
وحدت را دو عام همراهی میکند :جهانِ معنا (که پرداخ ه زبان است) و جهان نشانه .معنا در
کالبد زنجیره همنشینی و نشانه در بافت جانشتینی .بطوریکته وی ناخودآگتاه را «شترط زبتان»
معرفی میکند .حالآنکه نزد لَکان خودِ «زبان» شرطِ قلمرو ناخودآگاه است .به عبتارت دیگتر
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نزد لَکان زبان مح ِ آشکار شدنِ تنشهایِ ناخودآگاه استت(« .)07منطتاِ» متورد عالقته لَکتان
حاکی از قلمرو ناخودآگاهی است که در حیطه بینذهنیّتهایِ انسانی تثبیت شتده استت .بایتد
افزود که روانکاوی هرگونه نشانه بیماری ( )symptômeرا دارای ساخ ارِ ناخودآگاه و قوّه زبتان
در نظر میگیرد .به نظر لَکان« :هر گونه پدیدهایی که ما در این نشانهها و در روانپریشی بتا آن
سروکار داریم همچون زبتان ستاخ اربندی شتده استت و ایتن پدیتده یعنتی دوشتکلیِ دالّ و
مدلول )Lacan, 1981:187(».به نظر لَکان خودِ این نشانه نیز نماد انگیزه و زبانی استت کته
باید گف ارِ آن فاش شود« :همین نشانه بیماری بازگشتِ یک مورد سترکوبشتده استت کته از
آینده نشأت میگیرد )Lacan, 1975:181(».از ورای گف ار نشانه بیماری میتواند ختود را در
قالبهای کثیر نشان دهد .و از این منظر بُعدِ زمانیِ گف ار (حاویِ معنا) میتواند نقش مهمی در
ساحتِ «نمادین» بازی کند .همین نشانهها نیز-که خاصیّت ناخودآگاه دارند -اس عاره هست ند و
نمودِ «مدلول» نیز خود مدیون حضورِ «اس عاره» است .در ن یجه زبان در داخ مجموعهتایی از
«دالّها» موجودیت مییابد .در واقع نقش «نامه» در داس ان «نامه دزدیده شده»( )08اثر ادبی اِدگار
آلنپو که مورد تحلی لَکان بود در قالب زنجیره داللت بسان سازنده دالّ تلقّتی متیشتود .بته
عبارت دیگر این اثر عالوه بر بیان دالّها و زنجیره داللت «جابجاییِ دالّ سوژهها را در قالتبِ
عم هایشان در سرنوش ان در ام ناع و بیخردیهایشان معیّن میکنتد.)Lacan, 1966: 40(».
لَکان در این داس ان طرّاح یک بازیِ اس عارهایی استت کته مح توای داست ان (در درونِ ختود)
واقعیّت را پنهان کرده است .واقعیّ ی همیشه موجود و همیشه حال ولی بتاقی و مست ر .همتان
واقعیّت محسوو و پنهان هایدگر که با عبارت  aléthéiaعرض اندا میکند .نزد لَکان سوژه
( )Sدر تعام با «غیر»( )Autre()Aاست که یاد میگیرد بته بستیاری از مستائ ِ هست ی پاستخ
بدهد« .دیگری» نیز میتواند در برگیرنده دالّهایِ لَکانی و قاعده و هنجار باشد .تفکر آدمی نیتز
مدیون دالّها است .ح ی احساو «کمبود» نیز در نظا لَکان با «دالّ» مصوّر میشود .نزد لَکتان
واقعیت ساخ ار خیال دارد و ناخودآگاه همچون یک «سوراخ» -بیان ها -در قلمرو زنجیرهایی
از تفکّرات و اندیشهها است .زنجیرهایی که درهم تنیده شدهاند .بقول لَکان« :زبانِ تکلّم در امر
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واقع داخ شده در آن ساخ مانی به وجود میآورد که وجودِ ما را احاطه میکند یعنی ما را در
عالمی توپولوژیک قرار میدهد(».موللی )088 :0388
تنیدگیِ دالّ و معنا

نزد لَکان مفهو ِ «می ِ درونیِ» انسان در مقایسه و در بطنِ می دیگری نهف ته استت زیراکته
دیگری عالوه بر اینکه عام تجربه و عام ِ ان قال معناست شیء مطلوب آرزومندی نیز استت.
در واقع زندگیِ انسان از بدو تولد در شبکهای از نمادهایِ معنادار قرار میگیرد .سرشت انسانی
که به تعبیر لَکتان در یتک «بترزخِ» ختود و دیگتری گرف تار استت حامت دالّهتایِ بشتماری
میباشد )01(.در نظا لَکان «جهان با معنایی ظاهر میشود کته اثترِ دالّ ( )signifiantاستت .و بته
نظر میرسد که این معنا و مفهو در پیِ زنجیرهیِ داللت ایجاد شده باشد .زنجیرهایی که طبتاِ
آن سوژه آینده موجودیّت مییابد )Juranville, 1984:136(».نزد لَکان دالّ «نمایتانگرِ ستوژه
بهواسطه یک دالّ دیگر است ».نک ه آغاز معنایابیِ ما دایره داللتت و گست ردهیِ مفتاهیم استت
درحالیکه دالّها جایگزینِ شیءِ مطلوب ( )objetمیشوند فراینتدِ معنتادهی نیتز همتان «میت »
است .کودک نیز در ارتباط نزدیک با غیر (()Aمادر) است که به قرارداد قانونِ پتدر

(Nom-du-

 )Pèreپی میبرد .پدر نیز در این ساحتِ «نمادین» در رابطه بتا متادر و «هتمطلتب» بتا کتودک
قرارگرف ه است .از این منظر پدر برای کودک در مقا اساوِ «آلتتمحتوریِ»( )phallusدالّهتا
قرارگرف ه و تصویر و سیمایِ آن در فضایِ خیتالی ( )imaginaireشتک متیگیترد .فتالوو-در
تعابیر و اسامی لَکان نا ِ پدر ( -)Nom-du-Pèreدالّ ِ می درونی و می ِ خود به دیگری است و
قوّه ناطقه زبان آن را نشان میدهد درحالیکه بر قوّه ناطقه زبان داللتت متیکنتد .بترای لَکتان
مفهو ِ «دیگری»(بعضاً فالوو) کانونِ دالّ ِ کالمی است.
دالّ ِ (خود و دیگری) حاوی «معنا» بوده و در نظا لَکان برای «فالوو» که ناشی از اس عاره
پدری است معنا میبخشد .از سوی دیگر می نیز دارای «معنا» ست .از این منظر فالوو جزئئ
از «کنایه( »)11لَکانی بوده و مرکز خودشیف گیِ و عام ِ حیاتِ کتودک-انستان استت .کتودک در
اب دا در ساحت نمادین قرارگرف ه و حضور و غیاب مادر (شتیء مطلتوب= )objetرا در قالتب

پژوهشهاي ادب و زبان فرانسه

019

شماره چهارم

«می » ارزیابی میکند .در واقع عملکرد این «می » چیزی جز دس رسی و کاوشِ «معنا» نمیتواند
باشد .در واقع جایگزینیِ دالّها ( )Siدر ورطه الفاظ و در جهت «معناستازی و معنتاگرایی»

()10

خواهان «دیگری» است و ازآنجاییکه سوژه به نظر لَکان صرفاً در جهتت لتذت ( )plaisirو در
مقاب ِ «دیگری»(مادر-طلب) به لفظسازی میپردازد خود حام «معنا» و دالّ استت .در واقتع
تصویر منِ (توأ با تشویش) در ساحت خیالی شک گرف ته و در ستاحت نمتادین «تصتاویر»
همچون نشانه عم میکنند .لَکان از تقسیمبندی ژاکوبسون زبانشناو روسی پیتروی کترده و
صنعت گف اری الفاظ را در قالب دو حیطه شناسایی میکند :اس عاره و کنایه .حالآنکته هتر دو
به «برتری و اس قاللِ دالّها( »)11اهمیت مضاعف متیدهنتد .است عاره ( )métaphoreتتابع قتانون
همزمانی ( )synchronieبوده و با یک ترفند «جانشینیِ اصوات» عرض اندا میکنتد حتالآنکته
کنایه (()métonymieکاربُرد جزء به جای کُ )(نزدیکی و مجاورت دالّهتا)- :متثالً :یتک لیتوان
مینوشم  -جابجایی ظر

و مظرو

بوده تابع قانون درزمانی ( )diachronieاست و بتا ترفنتدِ

«مجاورتِ اصوات» خود را نمود میدهد .نباید نقش مکانیسمِ دفاعیِ «واپسزنی» را نیز در ایتن
کُنشها و تمایالتِ «اس عاره و کنایه» نادیده گرفت زیراکه لَکان بته نتوعی تقتارب در است عاره
اع قاد دارد که ساخ ارِ آن ماحص حیطه ناخودآگاه است .هر چند اس عاره در مقابت مجتاز

()13

خود را بیان میکند ولی« :ساخ ار اس عاری نشان میدهد که در قالبِ جانشتینیِ دالّ بتا متدلول
است که یک بازدهِ معنایی حاص میشود )Lacan, 1966: 515(».فرآیند اس عاری و کنایهایتیِ
زبان صورت نقد واقعیت بشری هس ند .این دو فرایند ابزار تفسیر هس ند تا ختودِ واقعیتت و
ارزشِ خود را در بطنِ نسبیّتِ خود در درون زنجیرهیِ گف اری انسان نشتان متیدهنتد .همتین
اص در مورد اثر «نامه دزدیده شده لَکان صاد است .مکانِ «نامه» مح کشف حقیقت استت.
ازاینرو نامه در طول وقایع داس ان همیشه از مح خود غایب است .همین تصاویر که لَکتان
آنها را در یک ساخ ارِ ذهنی و ناخودآگاه عمیقاً تداخ میدهد پیوس ه در قالبها و نمودهایِ
زبانی و گف اری و پیرو برخی مصدا های «می » عرض اندا میکنند .از ستوی دیگتر نظتا و
چارچوب مدیری ی دالّها نزد لَکان به عناصر و ساخ ارهای ذهنی بس گی دارند .عناصتری کته
فروید پیش از لَکان آن را شناسایی کرده و با مکانیسمهای دفتاعی مترتبو دانست ه استت .ایتن
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ساخ ارها بیش رین صورت ناآگاهانه را مش م میشوند« :تصاویرِ [اشتیاء] کته فرویتد آنهتا را
مح وایِ ناخودآگاه عنوان کرد غیر از دالّها نمیتوانند چیز دیگری باشند .و صورتِ فرایندهایِ
اولیّه بسانِ صورتِ تفکر خودآگاه خواه جابجایی و ادغا در آرایههایِ بالغتِ کالسیک :مجاز
و اس عاره یافت میشتوند )Juranville, 1984:50(».نتزد برختی روانکتاوان و زبتانشناستان
«اخ ال ِ اساسی مابین دالّ ِ لَکانی و دالّ ِ سوسوری وجتود دارد و موجتب جابجتایی از یتک
دنیای مفهومی به دنیایِ دیگر میشود)Arrivé, 1985(».
در قاموو لَکان شک گیریِ «معنا» و ستاخ ارِ آن عمیقتاً بته ستاحتِ نمتادین (ستمبولیک)
وابس ه است .زیراکه در سایه دالّها است که معنا در مسیر پردازش و کُدشکنی قرار متیگیترد.
برای روانکاو قوه ناطقه زبان یک سیس مِ معنادار را تشکی میدهد .معنتا نتزد لَکتان در درونِ
«زنجیرهیِ دالّها» قرار دارد .بدینترتیب دالّها مولّدِ «معنا» هس ند زیراکه «معنا» تعریفکنندهیِ
موقعیّت و سازمان واژه در اعما ِ «زنجیره دالّها» است .ازاینرو« :سرشتِ اف راقیِ دالّ موجتب
میشود دالّ هرگز ن واند معنایی یک ا و ثابت داش ه باشد برعکس معنایِ آن برحسبی جایگتاهی
که در ساخ ار اِشغال میکند تغییر میکند(».اونز  )108 :0386ایتن ستاخ ار دالّهتا همته جتا
مشهود هس ند ح ی در خواب و این حضور همان «فرآیند تتراکم حتوادث»( )condensationدر
نزد فروید است .دالّها حاص شرایو هس ند و انسان نیز حاص پیوندِ شرایو .ستاحتِ انستان
توسو ساحتِ «دالّ» نزد لَکان تعریف میشود و در اص «ایتن دالّ استت کته سترکوب شتده
است )Lacan, 1966: 714(».زیراکه دالّ لَکان مح وای ناخودآگاه را فاش متیکنتد .در واقتع
«سوژه آن چیزی است که دالّ نشان میدهد و قادر نیست هیچ چیتز را نمایتان کنتد مگتر بته
کمکِ دالّ ِ دیگر .از آن هنگا سوژهایی که گوش فرا میدهد به آن محدود میشودLacan, (».

 )1966: 835سوژه در گرایش به معنا و نشانه منقسم ( )diviséتلقّی میشود.
خاصیّت دالّها نمایش تفاوتها و تمایزات همدیگر است .همچتون است عاره و مجتاز .بتا
توجه به اینکه دالّها همیشه در تقاب ِ «دیگری» قرار میگیرند قتادر هست ند در قالتب الفتاظ و
واژگان مدلولهای ( )signifiéویژه خود را بتا توجته بته موقعیّتتِ ستوژه ( )Sو دیگتری ()A
کسب کنند .لَکان اولین دالّ را  S1مینامد و به کمک دالّ دو خود  S2دایتره معنتایی ختود را
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تحقا میبخشد و بدین صورت زنجیره داللت معرفی میشود .فص ِ مجتزایِ ایتن تتوالیِ دالّ
همان ساحتِ ناممکن واقعی ( )réelاست« :وق یکته معنتا در بست ر زنجیتره متدلولی صتورت
میگیرد [لَکان آن را] حلقه اتصال ( )point de capitonمینامد )Lacan, 1966: 805(».زیرا که
همین «حلقه وص » زمانِ گذش های است که گذش ه سوژه را بته حتال و بته ختودِ وی مترتبو
میکند .معنایی که لَکان به دنبال آن است در البالیِ ساحتهایِ تعریتفشتده وی قترار دارنتد
یعنی« :خیالی نمادین واقعی» .وی برای ملموو کردنِ این پردازشِ معنایی نزد سوژه انستانی
فرایند آن را در قالب «حلقههایِ

بُرُمهای»(borroméen

 )nœudمعرفی متیکنتد .حلقتههتایی کته

بازشدنِ یکی باعث بازشدنِ دوتای دیگر میشود .از این رو ارتباط تنگاتنگ بتین آنهتا حتاکم
است .معنا ارتباط مس قیم با ساخ ار ناخودآگاه در ذهنیّت سوژه دارد و مدلول آن چیزی استت
که ما را به عرصه نوش ار پیوند میدهد .در واقع تسلس «نشانههایِ» لَکانی در یک ستاخ ار و
ام داد خود مولّدِ معناست .از سوی دیگر تعریف «زبان» نزد لَکان نیازمند عنصرِ الینفک «شبه-
زبان»( )lalangueاست که در حدّ رابو تم ّع ( )jouissanceو سوژه قرارگرف ته استت و پیوست ه
ارتباط خود را با ناخودآگاه نگه میدارد .تم ّع فراتر از اص لذّت بتوده و بتدون اینکته انترژی
باشد حاویِ اثرِ ناخودآگاه غلیانهایِ درونی استت .از ستوی دیگتر اساستاً ستاخ ارِ «میت » بتا
ستتاخ ارِ «مجتتاز» در گف تتار در یتتک مقولتته قتترار دارد .و «در اصتت

مجتتاز ان ختتابِ دالّ

است )Lacan, 1966, p. 15(».چرخه مجاز نیز در طولِ زمان صورت تحقا به خود میگیترد
زیراکه «شک ِ درزمانی نشانهیِ پدیدهیِ جابجایی است)Lemaire, 1977: 15(».
نماد ()symbole

نزد لَکان «نماد» بخش عظیمی از واقعیت پر پیچ و خمِ انسانی و محیوِ زیس ی وی را شک
میدهد زیراکه به انسان قدرت بیان میدهد .نظا ِ «نمتادین» ستازنده ناخودآگتاه استت زیراکته
حائلی مابین انسان (کودک) و جهان خارج میباشد .همچنین در قالب «قوّهی زبانی» نیتز یتک
کانون «نمادسازی» میتواند شک گیرد که قادر است عناصر دیگر را با یک «شیوه بیانی» بسویِ
خودنمایی سو دهد .اگر معنای مضاعفِ نماد برای فروید همان قتانون «فتراتعیّنِ( »)14معنتایی
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است نزد لَکان نیز «نمودِ گف ار» از نشانههایِ زبانپریشی است .در ن یجه همین نشانهها همچون
ناخودآگاه و یا خودِ ناخودآگاه مث قوّه ناطقه زبان ستاخ اربندی متیشتوند .نمادهتا زنتدگیِ
انسان را دربرگرف هاند و به آن مفهو میدهند« :نماد دالّ نیست .اما ساحت نمادین همانطوری
که بهواسطه وجودِ ساخ ارهایِ از پیش تعیینشده مشخص است ظاهر میشتود درستت مثت
وجودِ خودِ زبان وق یکه این زبان را در چارچوبِ جهان با تجربه منطبا میکنیم که شتناخت
انسان نیز از آن شک میگیرد )Juranville, 1984: 88(».در مرحلته نمتادین ستوژه در بطتنِ
«قوّه ناطقه زبان» -که مح ویّات ناخودآگاه دارد -م وّلد شده و قادر استت بترای همانندستازیِ
خود و در جهتِ دس رسی به میت ( )désirدر وحتدتِ ختود تحتوّل ایجتاد کنتد .در ن یجته
نشانهیِ بیماری ( )symptômeبه صورت یک نشانه و فقدان در میآید .وق ی که نشانه شد یک
صورتِ خودنمایی پیدا میکند و برای لَکان یک دالّ محسوب میشود و «در تجزیهیِ وحتدتِ
خیالی که شخصیّتِ متن آن را متیستازد»( )Lacan, 1966: 427بته وجتود متیآیتد .مرحلته
«نمادینِ» لَکان ناقص است در ن یجه سوژهیِ م داخ نیز از ستاخ ارِ آن بترای هویتتستازی و
همانندسازیِ خود خارج میشود .تصویر ذهنی برای لَکان «نشانه نمادین» دارد .یعنی تصتویر
ترکیبی از نمادهای آگاهانه و ناآگاهانه است .این پردازشِ نماد در ذهن و بیان گویای تصتاویرِ
واپسزده است و «سرانجا این نماد است که حلقههایی تنگاتنتگ بتا انستان زبتان و فرهنتگ
ایجاد میکند)Benveniste, 1966: 30( ».
بهطور کلی ما با دنیایی از نمادها در حوزه ناخودآگاه خودمان ستروکار داریتم کته بته محت
فرصت خود را نمایان میکنند .در نظا نمادین لَکان -نظامی که ختود را م فتاوت از نمتاد نشتان
میدهد و صورت واقعی و ناخودآگاه دارد -تعریفِ سوژه بست گی بته عملکترد وی و است فاده از
ظرفیتهای بیانی دارد .مجموعه این فع و انفعاالت در راس ای نمود و تجلّتیِ زبتانِ وی هست ند.
بقول لَکان« :انسان سخن میگوید زیراکه نماد او را شتک داده استت )Lacan, 1966: 276(».در
سایه همین ساحتِ «نمادین» (آمیزهای از نشانهها) است که «گف ار» طرحریزی شده و زبان دست به
کار میشود تا عام ِ رابطه و تقارن (مادر-کودک کودک-دیگری) باشد .و کودک بتا طترح «نیتازِ»
خود (در قالب می ) وارد این ساحت شده و زبان را با آن پیوند میزند .لَکتان در تحلیت «تصتویر
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خیالی سوژه» عناصری را در شک گیریِ آن دخی میداند همچون سازههایِ روانی که انطبا کام
با تصاویر و هویت انسان دارند (و یا ایجاد میکنند) .وی به همین عناصتر قالتب «نمتادین» داده و
تالش میکند «زبان و نماد» را در یک رابطه تنگاتنگ قترار دهتد .زیراکته نمتاد بته دنبتال «معنتای
مصطلح کالمی» است و زبان در پیِ افشایِ آن و نقشِ روابطی بسیار معنادار را نیز «گف تار» بتازی
میکند« :مشخصّه بارزِ تولیدِ معنا نیز در این ارتباط بسیو قرارگرف ه استت)Lacan, 1966: 276(».
ازآنجاییکه بشر ذاتاً به دنبال معنا بخشیدن به مفاهیم و ح ّی اشیاء پیرامون است در تمامی جوامع و
سُنن حیات انسانی هر کجا صحنهای نمادین ظاهر شده است سوژه نیز در پسِ آن به دنبتال معنتا
بوده و یا حداق به ملموو کردنِ ماهیّتِ اِبها ِ آن تصویرِ نمادین تمایت داشت ه استت .در مرحلته
نمادین سوژه از دیگری فاصله میگیرد و بهواسطه همین ساحت وجود دارد.
در نظا لَکان تم ّع

()19

«اثرِ» زبان نیز تلقی متیشتود و ستاحتِ آن در قلمترو دالّهتا و شتیءِ

مطلوب (– )aکه عناصر سازندهیِ گف ار هس ند -قرارگرف ه است .بتدیهی استت ایتن مفهتو نتزد
لِویناو در قالبِ رابطه تعریف میشود« :رابطه زندگی با وابس گیِ خا

ّ ِ آن در مقاب ِ اشیاء .تم ّع

همچون سعادت و یا همچون اس قالل است )Lévinas, 1964: 84(».در مجموع دالّ بهعنوان نماد
عرض اندا میکند .نمادی که به نظرِ لَکان یتک «شتیءِ خیتالی»( )Lacan, 1998: 225استت .در
ن یجه «کُ ّ علم روانکاوی براساو نظریه نماد ( )symboleشک گرف ه است .بنتابراین قلمترو قتوّه
ناطقه زبان نمادگرایی است )Benveniste, 1966: 85(».در مورد روانپریشها خود ایتن نمادهتا
سازنده معنا و واژه هس ند .رابطه این نمادها توسو دالّها تعریف میشود تا مدلول خود را نمایتان
کند و همهیِ پدیدههایِ بینذهنیّ ی محصول نمادها هس ند.
گفتار ()Parole

نزد لَکان همانطور که سوژه در بطن داللت و «فقدان» تعریف میشتود کتودک ناخواست ه
وارد «گف ارپردازیِ» ذهنی-ارتباطی میشود .زیراکه «می »(به مادر) «می » به دیگری را میطلبد
و این گرایش-تنش-خواهش جز در سایه دالّها و «گف ار» امکانپذیر نیست .نزد لَکتان گف تار
سانده واقعیت است ح ی اگر برای فریب بکار رود .انسان در زبان گرف ار شده و در آن م ولّتد
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میشود .زیراکه« :انسان سخن میگوید امّا برای سخن گف ن باید وی وارد قوّه ناطقته زبتان و
گف مانِ پیشینِ آن شود )Lacan, 1959: 85(».نزد لَکان با دو نوع «گف ار» روبهرو هس یم :گف ار
ناقص ( )videکه سوژه در برقراری ارتباط به نفتع میت درونتیِ ختود ( )désirموفتا نیستت و
«هرگز به مسوولیّتپذیری در قبالِ دیگری تن نخواهد داد )Lacan, 1966:130( ».حتالآنکته
در گف ارِ کام ( )pleineسوژه به بازسازیِ (ذهنیِ) اح ماالت میپتردازد تتا حاصت کتار را در
قالب «معنتا» درآورد .ایتن گف تار در «پدیتده ان قتال»( -)transfertمفهتومی عتاطفی مب نتی بتر
جایگزینی پزشک با شخص دیگر از جانب رواننژندها که واقعیتِ ناخودآگاه را برای روانکاو
ملموو میکند -حادث میشود .به بیان ساده با یک «دیگری» هم تعریف میشود هم حضور
پیدا میکند .به نظر لَکان گف ارِ «کام » در «زمان» صورت میگیرد زیراکته عنصتری عمت گترا
است که گذش ه خود را حادث کرده است .فرایندِ این گف ار توأمان بتا نشتانه در قالتب یتک
ماهیّت است.
گف ار کام -حدفاص ِ تجربه و آگاهی -یکی از شتیوههتایِ اندیشتیدن و تصتوّر کتردن دالّ در
مقاب ِ حضور است .حضوری در معرض محک و بیان« :شیءِ مطلتوب گف تار فقتو ختود ستوژه
خواهد بود [ ]...بنابراین معنایِ گف ار نیز در تأیید قطعیتِ سوژه است .اُفا این کُنشِ گف تار دنیتا و
همچنین "زبان" است )Juranville, 1984:118-119(».در مرحله «واقعی»( )réelسوژه خود را در
یک بُعدِ خیالی (تجسّمِ خیالی) قرار میدهد تا ب واند معنایی به «فقدانِ» خود بیابد .و همیشه در این
مرحله نقصان در قبالِ دیگران و امیال وجود دارد .در این مرحله رابطته متن و دیگتری بته شتیء
مطلوب ( )objetو بقول لَکان به «شیءِ فقدانی» و یا «شیءِ مطلوبِ مجازیِ می » تبتدی متیشتود.
همین «می » آن دالّ ِ خود را جس جو میکند که از مرجعِ (انسانیِ) خود منفص شتده استت .ایتن
ساحتِ واقعی( )réelبرخال اس نباط عامّه واقعیّت نیست بلکه بُعد ناممکن استت بُعتدی کته در
مقاب معناسازی مقاومت میکند .در واقع لَکان به دنبال گف تار استت و نته زبتان در معنتای عتا ّ.
ازاینرو« :روانکاوی تنها یک واسطه دارد :گف ارِ بیمار .)Lacan, 1966:145(».بعالوه سوژه هویّتِ
خود را منطبا با «می ِ دیگری» شک میدهد .اس عاره ( )métaphoreنیز برای لَکان به نوعی شناساییِ
هویّت است .وی از سویی با برجس ه کردنِ اهمیتِ «اس عاره» و تشبیهِ زنجیره آن در کالبُدِ قوّه ناطقه
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 )nœudتالش میکند تتا چرخته زبتانیِ انستان را در یتک

انسجا تنگاتنگ در قلمرو «نمادین و واقعتی» نشتان دهتد زیراکته گسستتِ حلقتههتایِ بُرُمتهای
ازهمپاشیدگیِ گف اری را در پی خواهد داشت و مفاهیمِ «ناخودآگاه و گف ار» قویّاً در این حلقتههتا
درهم تنیده شدهاند .معیارِ شناساییِ موجود انسانی گف ار است و یا در قاموو روانکاویِ لَکان «یک
موجودِ گف اری»(.)parlêtre
نظمِ نمادین نیز برای لَکان پیش از هر چیز نظمِ «قوّه ناطقه زبان» است که موجتودِ انستانی
خود را به کمکِ آن بیان میکند حالآنکه حام ِ گف ار بوده و بدینسان و در غایت «می ِ» خود
را به تصویر میکشد .در واقع «زبان واقعیّت را بازتولید میکند .یعنی :واقعیّت دوباره بهواسطه
قوّه زبتان ایجتاد متیشتود )Benveniste, 1966: 25(».در نظتا لَکتان «دیگتری» در قلمترو
«ساحتِ نمادین» در تعام با سوژه وارد میشود تا چرخه زبان را به گف ار تبدی سازد .وانگهی
نزد لَکان باید تفکیکی بین گف ار ( )paroleکه مش م بر یک حرک ی جوهری و دالّمحور است
و سوژه هویت خود را در آن به اثبات میرساند -با گف مان ( )discoursکه عاری از دالّ بتودهو در یک نظا ِ ارتباطی-انفعالیِ زبان صورت میگیرد قائ شد .به بیان ساده صورتهای بیانیِ
«گف مان» پیوس ه با معنا و عناصر گف هپردازی سروکار دارند .ما با گف مان به است قبال جهتان و
مدلولهایش میرویم .همانطور که فوکو به آن اشاره دارد« :گف ه [صورت و عبارتِ اظهاری] ...
یک کارکردِ وجودی است که خا

ّ ِ خود به نشانهها تعلّتا دارد)Foucault, 1989: 115(».

نزد لَکان بین گف ارپردازیِ سوژه و تفسیرِ گف ار وی تفاوت وجود دارد .تفاوتی از حیث زمانی.
تفاوتِ مذکور به روانکاو کمک میکند تا توسّ جُس ن سوژه (کودک و یا بیمار روانپریش) به
شیءِ مطلتوب ( )objet aرا مشتاهده کنتد .بته ایتن دلیت استت کته لَکتان بته بُعتد همزمتانی
( )synchroniqueاهمیّت میدهد .در شناساییِ شیء مطلوب باید گفتت کته ماهیّتتِ آن در حتدّ
فاص «مفهو » و «رابطه دالّ و مدلول» واقع شده است:
شیء مطلوب ()objet a
رابطه دالّ و مدلول

مفهو

سال دو

مفهو و مضمون و آسیب شناسی ...

000

در حقیقت در قالب ساحتِ «نمادین» است که «گف ار» صورت طرّاحی به خود گرف ه و عرصه
دیگری را نیز در قلمرو خطابه خود با شفافیّت نشان میدهد .به عبارت ساده دیگری با حضور
خود در این بُعد «نمادینِ» خود را از همنوعش جدا میکند .بعالوه بُعد نمادین سوژه را در
برگرف ه و «عاملی» است در جهت اینکه کودک تقالیی در جهت دس رسی به همانندسازیِ
هویّ ی خود داش ه باشد .از اینرو سوژه با قرار گرف ن در مقاب ِ دیگری ( )Aبه خود اع بار و
حیثیت میبخشد.
آندره گرین (روانکاو) مفهو «ساخ ار» را با «پویاییِ» تئتوریهتای فرویتدی و قالتب هتای
علمی و عملی آنها درهم میآمیزد .وی در اثر خود بنا ِ «چشمِ اضافی( »)16عقتده اُدیتپ را از
زاویه منفیِ آن یعنی مادرکشی در تراژدی بررسی میکند« :سوژه وجود ندارد بلکته او ختود را
در یک توپولوژیِ پیچیدهای که دیگری و گف ارِ دیگری در آن وجود دارد میستازد و ختود را
تخریتتب متتیکنتتد .ستتوژه و معنتتا وجتتود ندارنتتد بلکتته در یتتک فعتت ِ گف متتانی تولیتتد
میشوند )Kristeva, 1981:272-273(».با توجه به اینکه ماهیّتِ انستان نتزد لَکتان از طریتا
«می »( )désirاز اوان کودکی تعیین میگردد تحوالت و سرکوبیِ آنها نیز مس قیماً با گف تار و
زبانِ سوژه مرتبو هس ند .بهعبارتیدیگر «مطالعه گف ار بشری مطالعه همه جنبتههتایِ کتاربُرد
زبتان استت )Fasold, 1990: 65(».گف تار انستان نتزد لَکتان همیشته تحتتالشتعاعِ «ضتمیرِ
ناخودآگاه» است .زیراکه تداخ ِ آن در امر پردازشِ زبانی و زنجیره کالمتی-در پیکرهتایی کته
حاص واجها (کوچکترین واحد آوایی) دالّهتا و واحتدهایِ معنتایی ( )sémantèmeاستت-
میتواند خدشه وارد کرده و به صور گوناگون خود را تحمی کند .نزد لَکان پاسخگویی به این
دالّها ( )Siدر یک رابطه تنگاتنگ با ساخ ارهایِ گف اریِ انسان قرارگرف ه استت .بته نظتر وی
«واقعیّت مجموع امور وضع شدهایست که در حوزههایِ مخ لف حیات آدمی وجود دارنتد .از
آن جمله واقعیّت فردی اج ماعی حرفهای و غیره .حالآنکه حیثِ واقع [ ]Réelحتد و حصتر
عالمِ نفسانی را تشکی داده برای فرد قاب دس رسی نیست(».موللی )46 :0388
همانطور که فروید خواب را در قالب زبان ارزیابی میکند لَکان نیز ناخودآگاه را در قالبِ
«زبان» تجزیه و کاوش میکند .در واقع همانطور که «خواب و رؤیا» در قالب نشتانگان ختا

ّ
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خود برای فروید یک «گف مان» محسوب شده و« :ریشه و اساوِ کلمات در خواب در قلمرو
ناخودآگاه غوطهور میشود )Freud, 1969: 13(».برای لَکان نیز ستیّالیّتِ دالّهتا آن را نمتود
میدهند .به عبارت دیگر همانطور که بترای سوررئالیست ها واژگتان بتا آزادیِ تمتا و کمتال
خودنمایی میکنند و امکان تخلیه امیال درونی و عمیا را فراهم میسازند ناخودآگاه نیز برای
لَکان حُکمِ زبان دارد .لَکان با طرحِ «گف ه»( )énoncéو «گف هپتردازی»( )énonciationدر ستاحتِ
«نمادین» تالش کرده است تا در قلمرو پردازشِ گف اریِ(( )17کودک-انسان) – که رابطه خود را
بیوقفه با شیءِ مطلوب (مادر) حفظ کرده است به یک «مدلولِ ناخودآگاه» دس رسی یابتد :آن
مدلول (آن صورت معنایی) که در قلمرو زبانشناسی مس ر است .صتورتی (دالّ) کته لَکتان بته
دنبال آن است به هیچ عنوان نامرتبو با «صورتهتای معنتایی» نیستت .بقتول لَکتان« :واقعیتتِ
فردیِ سوژه همین قلمروِ گف ار وی است .پتردازشهتایِ وی پتردازشهتایِ تتاریخ هست ند
همانطور که تاریخ ظهورِ حقیقت را در واقعِت شک میدهد )Lacan, 1966:103(».همچنین
فان سمها (()fantasmeپندارههایِ خیالیِ سرکوبشده) چون پایه سرکوبی دارند و در ناخودآگاه
بس ر گرف هاند میتوانند وارد مرحله دالّها شوند و گف ار را تحت تأثیر قرار دهند .در گف متان
تحلیلیِ لَکان حقیقت همیشه از یک زاویه «جزئئ» مطرح استت تتا کُلّتی و فراگیتر .در واقتع
گف ار مب نی بر عناصری است حاوی «می » و اخ هشدگی .به بیان ستاده همتین «گف تارِ میت »
خود نمود برترِ گف ارِ کام ( )pleine( )18است« :گف ار در اص به دنبال دیگری است .به عبارت
دیگر دیگری در گف ار و کُنشهایِ گف اری همیشه حضور دارد )Lacan, 1966: 247(».لَکان
را باید پیرو تفکّرات هایدگر در حیطه گف ار و گف ارپردازی تحلی ِ قتوّه بیتان ( )logosدانستت.
تحلی هایی که ریشه خود را از «قوّه عقت و ادراک» متیگیرنتد زیراکته گف تار بقتول هایتدگر
فاشکننده واقعیّتِ هس ی سوژه است« :این گف ار است که انسان را قتادر متیستازد موجتودی
زنده باشد( )Heidegger, 1976: 13(».)11همین گف ار نتزد لَکتان کتودک و متادر را در یتک
رابطه بسیار عاطفی و پیچیده قرار میدهد .در بطن همین «گف تار» نمادهتا و تصتاویر ماهیّتتِ
گوناگون خود را حفظ کرده و تکوین مییابند.
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تعریفی نمادین داد باید به پندارها و مظرو هتایِ

بشر نیز یک اهمیتِ نمادین بخشید .به بیان ساده قوّه خیال بشر حامت ظرفیتتهتایی نمتادین
است از اینرو «زبان» نزد لَکان جریانی از تمایزات محسوب میشود .زیراکه« :قدرتِ بیانِ بشر
واقعیّ ی را شک میدهد»( )Lacan, 1975: 125که معنابخش بوده و در حقیقت بترگ برنتده
این موجود زنده است .از سوی دیگر نظا ناخودآگاه لَکان حاص انبوهی از واجهاست کته از
قوه ناطقه زبان بس ر میگیرند و نشانههایِ گف ار را ترسیم میکنند .از اینرو« :لَکان تحلیلگترانِ
روانکاو را به این امر دعوت میکند که واجها مکثها عبارات تقطیع جمتالت بُترشهتایِ
کالمی عادات و تشابهات خا

گف اری را نزد بیمارانشان بیشت ر متورد توجته و دقّتت قترار

دهند )Dosse, 1992: 137(».بهواسطه همین گف ار «می ِ» سوژه از حیثِ نمادین واقعتاً ادغتا
شده باقی میماند .بقول لَکان« :این دنیایِ کلمات است که دنیای اشیاء را متیستازدLacan, (».

 .)1966: 155در عرصه گف ارِ دیگری فقو از منظر یک دالّ دیگتر دالّ محستوب متیشتود.
زیراکه« :ساخ ار گف ار این است که سوژه پیغا ِ خود را به شکلی معکوو از دیگتری دریافتت
میکند .و گف ارِ کام [ ]...م عهد براساوِ این ساخ ار شک گرف ه است)Lacan, 1981:47(».
نتیجهگیری

لَکان با بهرهگیری از زبانشناسی ساخ ارگرایِ سوسور و روانکاوی فروید نشتان داد کته قلمترو
ناخودآگاه مث قوه ناطقه زبان ساخ اربندی شده است .سوژه گسیخ ه برخواس ه از «می » است
و در «زبان» م ولّد شده و برای نمودِ خود از قلمرو زبان اس فاده میکند .بعالوه سوژه لَکتان در
بطن نظا ِ دالّها و زنجیره اف راقات آنها بته پتردازشِ گف متانی وارد متیشتود کته استاوِ آن
دربرگیرنده عناصر «می » (عام پردازش زبان) و اَخ هشدگی است .همین دالّها جایگاهِ ستوژه
را نشان داده و بهعنوان نماد دارای تصاویر ناخودآگاه هس ند همچون «اس عاره و مجاز» .به بیان
دیگر ساخ ار اس عاره ماحص قلمرو ناخودآگاه است« .معنا» نیز در قلمرو نمادین دالّها شک
میگیرد .از اینرو قلمرو زبان «نمادگرایی» است .دالّهای اس عالیی نیز سازنده معنا و زبتان در
نزد سوژه هس ند و در زنجیره داللت بیانگر این امر هس ند که خواس گاهِ زبان قلمرو سمبولیک
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ناخودآگاه است .حالآنکه خودِ این قلمرو سازنده ناخودآگاه استت .در واقتع بترای لَکتان امترِ
مطلوب ناخودآگاه «می » مث مدلول است .فرآیند گف تار نیتز بتهواستطه «دیگتری» و از ورای
«می » صورت تحقا مییابد .زیراکه از یکسو این فرآیند با اص تم ّع ( )jouissanceمرتبو بوده
و از سوی دیگر ماهیت انسان به نظر لَکان از طریا «می » م مایز میشود .در ن یجته بتهواستطه
گف ار می سوژه از حیث نمادین تکوین مییابد و زنجیره داللت به حضور می معنا میبخشد.
همانطور که در زبانشناسی «نشانه» واقعیت را نمود میدهد در روانکاوی نیتز «عالئتمِ بیمتاریِ
زبانی» حاکی از ساخ ار زبان سوژه است .تداخ قلمرو ناخودآگاه نیز در دس گاه زبان میتواند
تغییرات زیادی را حاص کند .بته عبتارت دیگتر تمتامی تظتاهرات بتالینی دارای نشتانههتای
ناخودآگاه بوده و دارای زبانِ ساخ اربندی شده هس ند .بهراس ی مح وای «قالتب زبتان» مخترج
مش رک تحلی ِ خواب فروید (از ورای نشانهها) و ناخودآگاه لَکان (از ورای دالّها) است .نتزد
لَکان آرایههای زبانی همچون جابجایی و مشابهت (اس عاره) و مجاورت (مجاز و کنایته) –کته
منشأ خود را از ناخودآگاه میگیرند -به رین ابزارِ تولید «معنا» و «گف ار» هس ند .از ایتن منظتر
ناخودآگاه خودِ زبان است .زبان از ورای زنجیره دالّهتای لَکتان وارد یتک دگردیستی بستیار
عمیا گردیده و تفسیر عملکرد و ساخ ارِ ناخودآگاه آن نشان میدهد که سوژه نزد لَکان همان
سوژه گف هپردازی است .کُنشی در عرصه پتردازش بته همتراه «میت » و در نظتامی وابست ه بته
«دیگری»( .)Choseهمین دیگری آکنده از نشانههای زبانی (اس عارات) برای لَکان دارای یتک
منطاِ م عال است زیراکه سوژه همیشه در پیِ شیءِ مطلوب است .گف متانِ دیگتری نیتز بترای
لَکان در قلمرو ناخودآگاه است .در مرحلته آیینتهایتی نیتز قلمترو زبتان در ستاحت «نمتادین»
قرارگرف ه است .نزد لَکان ناخودآگاه حاص ِ ساخ ارِ دالّ است و گف ار مکانِ واقعتیِ گف متانِ
دیگری است زیراکه وسیله تم ّع است .الزمه گف ار از یک طر

«حضور دالّ» و از طر

دیگر

«وجودِ معنا» است .اس عاره رُکن اساسیِ ناخودآگاه بوده و خود عامت ِ «معنتا» ستت .از ایتنرو
گشایش زبان در بطن نشانهها صورت میگیرد .و برتری با دالّ اس عالیی بتوده و فلستفه لَکتان
نشانه خوبی برای روانکاوی وی خواهد بود .نشتانههتا نیتز-کته خاصتیّت ناخودآگتاه دارنتد-
اس عاره هس ند و نمودِ «مدلول» نیز خود مدیون حضورِ «اس عاره» است .در ن یجه زبان در داخ
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مجموعهایی از «دالّهای» اف راقی -که دارای روند «زمانی» هس ند -از ورای می و امرِ مطلوب
موجودیت مییابد .در مجموع اثراتِ دالّها معنتا تولیتد کترده و بته زنجیتره داللتت عملکترد
میدهند .به این دلی نزد لَکان خودِ «زبان» سوژه شرط قلمرو ناخودآگاه است.
یادداشتها
 -0نزد سوسور با توجه به اینکه هر نشانه در شبکهای از روابو با دیگر نشانهها قرار میگیرد
میتواند دارای معنا باشد و یک ارزشِ مفهومی را به خود اخ صا

دهد .از سوی دیگر نشانه

فیالنفسه وجود دارد و واقعیّتِ درونیِ زبان را شک میدهد .باید افزود که دالّها نزد سوسور تابع دو
محور هس ند :همزمانی :که روابو پارادیگماتیک و یا پیوندی را هدایت میکند .و توالی :که روابو
زنجیرهایی ( )syntagmatiqueرا تحت پوشش قرار میدهد.
 -1در این داس ان دنیایِ خودمانی و غرابتگونه شخصیتهایِ بیاراده مطرح است .پندارهایی
خیالی که از واقعیّت بریده شدهاند.
 -3در قالبِ «مفهو »( )conceptو «مجموعه اَفعال» است که میتوان فرد را دریافت .زیراکه همه
«منطاِ عینی» نزد هِگ

سرگذشت حرکت مقوالت بسوی «مفهو » است .در دیالک یک هِگِ

رابطه و

جایگاه سوژه با اُبژه مطرح است ولی نزد لَکان ارتباط «سوژه دالّ و دیگری» برای خود دیالک یک
طرّاحی میکند
4- Joël Dor, Introduction à la lecture de Lacan, Paris, Denoël, 1985.
5- Vincent Calais, Théorie du langage dans l'enseignement de Jacques
Lacan, Paris, L'Harmattan, 2008.
6- Michel Arrivé, Langage et psychanalyse, linguistique et inconscient.
Freud, Saussure, Pichon, Lacan. Paris, PUF, 2005.
 -7تئوریِ لِوی-اس راوو که منطبا با قوانینِ اج ماعی و زبان است بدنبال یک حقیقت واحد
است .بهعبارتیدیگر اس راوو با طرح «ساخ ارهایِ زبان» و قوانینِ اج ماعی-خویشاوندی در قلمرو
ناخودآگاه فروید حرکت میکند.
 -8از این منظر اص تأم ّ بشری ( )cogitoاز محوریّت ماهوی خود خارج شده و در یک
احواالت تمایز و تفاوت قرار میگیرد« .اندیشه زبان برای هایدگر جدا از اندیشه هس ی نیست که
م وجّهِ انسان است [ ]...زبان نقش واکاویِ تفاوت را دارد و وحدتِ آن (زبان) وحدتِ تلفیقیِ نشانه
است [ ]...کُ زبانِ ما-که زبانِ م افیزیک است -هس ی را بیان میکند [ ]...با این وصف دیالک یکِ
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عناصرِ آگاهی بر روی گف ار ( )Logosاس وار شده است همانطور که همین لوگوو افشایِ هس ی
همچون حقیقتِ موجود است [ ]...اساساً به نظر هایدگر زبان مقدّ بر هس ی ِ ما استFontaine-(».
)De Visscher, 1966
 -1مثالً نزد لوی-اس راوو «تفکرِ اسطورهای همچون زبان ساخ اربندی شده استStrauss, (».
)1964: 346
 -01بطوریکه در قالب همین زبان سوژه خود را در جهان هست و نمود میدهد .از اینرو زبان
نزد هایدگر هس یِ زمانمند دارد زیراکه خودِ این سوژه در زمان گرف ار است.
 -00فیلسو

و منطادانِ بری انیایی ()0809-0864

 -01بارت با وا گرف ن بررسیِ همزمانی از سوسور و با نمود دادنِ قوه ناطقه زبان از یک منظر
بسیار گس رده سعی میکند یک علمِ نشانهشناسیِ «معنا» را واکاوی کند .بارت به مفهو ِ نشانه
« »signeیک معنای عمیا میدهد .معنایی کُلّی درخور و همهجانبه و در این معنای کلّی مح وایی
پنهان و غیرقاب دس رسی را رویت میکند .بارت به نوبه خود با صراحت تما وجود یک ساخ ار
اساسی را در چرخه نوش اری اعال میدارد .و با «تأیید یک واقعیت عینی و صوری مس ق از زبان و
سبک»( )Barthes, 1972: 10به «شک » معنایِ مضاعف میدهد.
 -03این مرحله را باید مرحله میانجی (مابین سائا جنسی فرد و اُبژه» مطرح کرد که عالئم خود را
در طول رُشد نشان میدهد بقول فروید« :مرحلهای که بهواسطه آن لیبیدو در جریان رُشد و تکام

از

خود-شهوتی به عشاِ عینی [بیرونی] ان قال مییابد [ ]...و فردِ رو به رُشد رانشهایِ جنسیِ خود را
در قالب یک وحدت جمعآوری میکند)Freud, 1985: 306(».
 -04بهعبارتیدیگر میتوان «مادر» را نیز در این شناخت سهیم کرد و یا جزء الینفکِ آن کُ ّ تلقّی
کرد.
 -06اِمی

15- forclusion
بِنونیست بر این باور بود که زبان ( )langageیک گف مان است یعنی ساخ ه و

پرداخ ه روند گزارهپردازی (.)énonciation
 -07این تنشهایِ ناخودآگاه میتوانند سالیانِ سال خف ه باشند.
 :La lettre volée -08نوش ه اِدگار آلِنپو نویسنده و شاعرِ آمریکایی .در این اثر روابوِ
بینذهنیّ ی به بازیِ تحلی کشیده میشوند .لَکان با خواندنِ آن به یک بررسیِ ساخ اری – با ترسیمِ
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انسان در مقاب ِ واقعیّت -دست میزند .نامه بقول لَکان «حائ ِ گف ارِ مادّی است که گف ار ملموو از
زبان را به عاریه میگیرد )Lacan, 1966, 495(».در واقع در تحلی این اثر آلنپو لَکان نشان
میدهد که «رابطه انسان با ساحتِ نمادین یک رابطه انسان با دالّ است(».همان )491
 -01لویناو نیز تعبیری یکسانی از می ارائه میدهد« :می را میتوان م افیزیک قلمداد کرد .زیرا
مطلوبِ می در "دیگری" و به تناسب آن چیزی است که میتواند نسبی باشد زیرا آن شیءِ مطلا
است)Lévinas, 1964: 4(».
20- métonymie
 -10توضیح بر اینکه کودک ناخواس ه در قلمرو «ساحتِ نمادین» به بازی اصوات میپردازد تا
تعریفی برای «می ِ درونی»( )désirخود ارائه دهد.
22- Roman Jakobson, Essais de linguistique générale, tome 2, Paris,
Minuit, 1973, p. 44.
« -13زبانشناسانِ شناخ ی اس عاره و مجاز را از ابزارهایِ شک دهندهیِ ساخ ارِ شناخ یِ انسان به
شمار میآورند(».راسخمهند )63 :0311
 : Surdétermination -14یک فرایندِ اِدغا است .فروید این فراید را در تحلی ِ خواب با
شفّافیّت بیان کرده است .این عبارت برای توصیفِ «نمودِ» خواب و اندیشه در تصاویر بکار میرود که
توسوِ فرایند اِدغا مجموعهایی از افکار در یک تصویرِ واحد جمع شدهاند.
 -19ساحت تم ّع کُدشکنیِ قلمرو محرّمات است.
26- Un œil en trop
 -17باید گفت که «گف ارِ» لَکان حائ و رابوِ نس هاست زیراکه گف ار برای وی تعبیرِ «م غیّرهایِ
درمانی» در نزد روانپریشها است .و این رابو امکانِ سیّالیّتِ واژهها را فراهم میآورد.
 -18گف ارِ «کام » برای سوژه حقیقت را آشکار میکند .گف ار ایدئال نیست ولی به تعبیرِ هایدگر
«پردهبرداری» است )Juranville, 1984 : 114( .حالآنکه گف ارِ «ناقص» :کال و کُنشهایی گف اریِ
بیمار رواننژند است که ان زاعیترین و کاذبترین گف مان را در برمیگیرد( .همان )009-004
بهعبارتیدیگر گف ارِ دوّ حاویِ مدلولِ خا

ّ در کّنشِ گف اری است.

 -11اهمیت «گف ار» نزد هایدگر بحدّی است که آن را در یک «قالبِ کامالً مس ق »( Heidegger,
 )1976 : 15طرح میکند .هر چند در فلسفه هایدگر آزادیِ سوژه بس گی به میزان درک و فهم وی
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از غایتِ اِتما پذیریِ وی است ولی در فلسفه الکان موجود انسانی با می درونی خود را در هس ی
.طرح و بیان میکند
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