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  هويت فردي و هويت جمعي

ولي سئوال . عي مزيت هر فرد يا قومي يا تشكيل مي دهداز هويت فردي و جم پرسش

اساسي دراين است كه چرا هر گاه كه فرد آدمي هويت خويش را مورد تأمل قرار مي دهد 

شايد همان طور كه روانكاو . نتيجه چيزي جز توسل به ساخته و پرداخته هايي خيالي نيست

يت هر شخص امري است كه به لحاظ در كار روزمرة  خود در مي يابد حقيقت نهفته در هو

  . ساختمان نفساني او در دسترس وي نتواند بود

چه ذات آدمي . اساسي اين است كه فرد همواره توهمي بيش از هويت خويش ندارد مسالة

همان طور كه كشف شعور باطن توسط فرويد  نشان داده است در كتمان وجود وي نسبت 

. يوسته دراين خيال است كه بدان آگاهي كامل داردولي آدمي پ. به خويشتن خويش اوست

اما اين وجود اساساً . اين امر مربوط به ميل آدمي در كسب تسلّط بر  وجود خويش مي گردد

  . وراي او قرار دارد حال آنكه او تنها موجودي است كه واجد آن است



اين كه نحوة . داريم بدان معني است كه هويت ما به ما تعّلق ندارد بلكه ما بدان تعّلق اين

اين تعّلق كدام است و به چه عناصري پايه اي مربوط مي شود مساله اي است كه مي بايستي 

  . لزوماً در طرح و پرسش از هويت در مرحلة اول قرار گيرد

ما به هويت خودمان بدين معني نيست كه وجودي مستقل از ما برآن تسلط داشته  تعلق

آنچه فرد در طول عمر خود به انجام مي . انفعال محض واگذاردباشد و ما را در حالتي از 

از اين رو . رساند چيزي جز تعهد اين تعّلق نيست، تعّلقي كه گويي به او حوالت شده است

سرگذشت زندگي فردي يا جمعي به ذكر سلسله وقايع زندگي او خالصه نتواند شد بلكه 

را تشكيل مي  ا تار و پود اين وقايع اساس مطلب در دست يابي به آنچه است كه ساخت ي

  . دهد

تاريخ به معناي تسلسلِ وقايع جاي خود را به آنچه مي دهد كه مي توان حوالت  بنابراين

چه ذات آدمي عليرغم آنچه به . اين حوالت متني ساده و يك پارچه نيست. تاريخي خواند

نسان در تعدد يا به ماهيت ا. ظاهر تصور مي شود داراي شفافيت و يك پارچگي نيست

اين . عبارت ديگر در تكاثف اوست كه با آنچه قدما برزخ جامع مي خواندند قرابت دارد

  . بدان معني است كه وحدانيت امري است خالف ذات پيچيدة آدمي

هنگامي كه قرباني احساسات و افكار نژاد پرستانه مي گرديم وجودمان مملو از  چرا

را از ما سلب مي  "دفاعي "مي گردد و هر گونه وسيلة  "گيمات زد "احساسي نزديك به 

كند؟ حال آنكه فرد نژاد پرست به ظاهر كاري جز اين نمي كند كه بر هويت ما انگشت 

حقيقت امر در اين است كه نژاد پرستي متكي بر تقليل وجود . گذارده آن را بر مال سازد



ل در  اآدمي او را به مثابة موجودي سيتعدد وجودي و هويتي  .واحد است فرد به يك مقولة

ل آن را به يك مقولة واحد هر چند كه از واقعيتي اساسي برخوردار باشد غير آورده و تنزّ

امحاء نظر از اين تكا ثف به معناي انجماد بخشيدن به اين سياله است و . ممكن مي سازد

يزي دفعي و دور هويت فرد را به صورت امري مازاد براي ديگران يعني به صورت چ

هم از اين روست كه توهين نزد آدميان همواره بر اساس آنچه از . انداختني در مي آورد

  . كالبد او دفع مي شود و مازاد بر وجود اوست متكي است

براي وضوح اين امر . يا تعدد هويت به رابطه ماهوي باز ميگردد كه آدمي با غير دارد تكاثف

  : ايده نيست ذكر لطيفة زير خارج از ف

كه هويت خود را عبارت از يك دانة گندم مي دانست از ترس خورده شدن توسط  ديوانه اي

. مرغ ها به تيمارستان پناه برد تا از دانش پزشك آنجا سود جسته خود را معالجه كند

آيا معالجات او مفيد فايده بوده و يا هنوز : پزشك پس از مدتي او را فراخواند و پرسيد 

  اس مي كند كه دانة گندمي بيش نيست؟ احس

ولي پس از چند . به اين پرسش ديوانه جواب مثبت داد واز تيمارستان مرخص شد در پاسخ

. پزشك كه از اين امر متعجب شده بود علت را پرسيد. دقيقه هرا سان به آنجا بازگشت

است كه  درست. ديوانه گفت به محض خروج به مرغي برخوردم كه قصد خوردن مرا داشت

من ديگر خود را دانه اي گندم نمي شمارم ولي مرغ را چه كنم كه به اين امر هنوز آگاهي 

  ...نيافته و همچنان مرا به جاي دانة گندم مي گيرد 



ظريف دراين لطيفه آن است كه تصور پزشك از مسالة هويت همان اندازه باطل بود  نكتة

كاوي غافل بود نمي دانست كه هويت انساني چه پزشك كه از اصول روان. كه هذيان ديوانه

يك قطبي نيست بلكه در قبال ساحت ديگري تعين مي يابد كه ژَك َلكان آن را غير مي 

اين غير اين و آن نيست و به مجموعة تمام افراد ديگري كه شخص در رابطه با . خواند

  . آنهاست خالصه نتواند نمي شود

خواند نحو رابطة ثابت و اليتغيري است كه هر فرد در  ، كه مي بايستي آن را غير مطلقغير

تار و پود و يا به عبارتي فني تر ساحتي است . نسبت خويش با خود و ديگران واجد آن است

هم اوست كه هويت ما را مشخص مي كند . كه هر گونه رابطة جزئي فرد را تشّكل مي بخشد

حيات اقوام نيز وقايع سازندة اجتماعي و  در. بي آنكه بتوانيم نسبت بدان تسلط داشته باشيم

خصوصيت اساسي او در تفاوت و تمايز عميقي . تاريخي همواره منوط به احكام اين غير است

اين غير حاكم بر . است كه با ما دارد و هم از اين روست كه او را غير مطلق مي خوانيم

  . حيات و زبان تكلم ما ست

بگويد دراين توهم است كه به كلمات و جمالتي كه بر انسان دهان مي گشايد تا سخن  وقتي

حال آنكه زبان تكلم خانة غير است و به ما تعّلق ندارد . زبان خواهد آورد تسلط كامل دارد

ولي اگر زبان به غير تعلق دارد . زبان حديث هويت آدمي است. بلكه ما بدان تعّلق داريم

لذا هويت موجوديتي است ساختة . ق استاين بدان معني است كه هويت ما نيز بدو متعل

از اين رو ذات هويت به امري وحداني . غير، غير از آن جهت كه عنصري است متمايز از ما



براي نشان دادن اين . باز نمي گردد بلكه ماهيت خود را مديون تفاوت و غيريت غير است

  . دنام گرفته استفاده مي شو 1امر در روانكاوي از آنچه نوار موبيوس

موبيوس داراي پشت و رو نيست بدين معني كه ادامة روي آن به پشت انجاميده و  نوار

يعني كه خويشتن خويش او چيزي . رابطة فرد با غير نيز چنين است. ادامة پشت به روي آن

  . جز غير نيست، غيري كه در عين حالِ تفاوت مطلق با وي ادامة هويت  اوست

  : لكتيك را بهتر نمايان سازد مثال زير شايد اين رابطة ديا

صاحب شركتي ساختماني است كه چند ماهي است به علت عدم وجود قرارداد  "جيم " آقاي

بديهي است كه اين مشكل موجب نگراني . جديد در معرض ورشكستگي قرار گرفته است

دو فوق العادة وي شده به خصوص كه اعتبار او را در معرض خطر قرار داده است زيرا كه تا 

سال پيش در شركت ساختماني پدر خود كار مي كرده و از لحاظ ثبات كار و درآمد مستمر 

با پس انداز خود باالخره موفق شده شركـتي از آن خود و . هيچ گونه نگراني نداشته است

با مسئوليت شخصي بر پا كند تا بدين وسيله از پدر استقالل يافته هويت خويش را ثبات 

  . بيشتري بخشد

كه در حال حاضر داراي دو دختر چهار ساله و هفت ساله است به زودي  "جيم " ايآق

علت اصلي رجوع وي به روانكاو بيخوابي شديدي است كه از . صاحب پسري نيز خواهد شد

يك ماه پيش گريبا نگير او شده شبها را براي او به صورت چيزي جز ادامة مشغله هاي 

  . روزانه در نياورده است

                                                 
1 Möbius 



اين بيخوابي كدام است و آيا ارتباطي با هويت او از يك سو و خطر ورشكستگي  حال علت

وي از سوي ديگر دارد؟ طي روانكاوي اين امر وضوح قابل توجهي يافته و معلوم مي گردد 

  . در رابطه با سرگذشت اوست "جيم "كه تا چه حد مسائل و مشكالت آقاي 

پدر واقعي . فاميل او از آن پدر خواندة اوست هرگز پدر خود را نشناخته و نام "جيم " آقاي

وي عليرغم عشق شورانگيزي كه نسبت به مادر او داشته به محض آگاهي از حاملگي وي 

اين امر همچون فاجعه اي براي مادر بوده و او را . ناپديد شده او را به كلي رها كرده است

ل بعد وي با مرد ديگري سه سا. مبتال به افسردگي شديدي در دورة بارداري كرده است

را به عنوان پسر  "جيم "پدر خوانده به محض ازدواج آقاي . آشنا شده با او ازدواج مي كند

ناگفته پيداست كه عليرغم . خود قبول مي كند و نام خانوادگي خود را به او مي دهد

عني برخورداري از محبت هاي پدرانه ذهن و فكر او همواره از دوران كودكي متوجه پدر ي

. مولّد خود بوده است و حتي او را قرباني تمسخر خواهران و برادران ناتني خود كرده است

پيوسته گذشتة خود را كتمان كرده است و تنها اندكي پس از تولد دومين  "جيم "آقاي 

  . فرزندش همسر خويش را در جريان آن قرار داده است

محض امضاي هر قرارداد جديد علي رغم اساسي در حرفة  او از اين قرار است كه به  مشكل

جديتي كه در ابتدا در كار نشان مي دهد گويي نيرويي نامرئي او را ناگهان به رها كردن آن 

دست افراد را در حنا گذاشته  "جيم "بدين نحو آقاي . و دنبال كردن كار ديگري وا مي دارد

از يك كار ساختماني به كار و بدون توجه به مشكلي كه براي آنها ايجاد مي كند پيوسته 

اين امر به كرّات موجب از دست دادن قراردادهاي مختلف . ساختماني ديگري مي رود



گرديده و شهرت واعتبار او را در خطر انداخته است چندانكه مدت شش ماه است كه موفق 

لغ به اخد قرارداد جديدي نشده و افرادي كه قرباني عدم جديت او شده اند از پرداخت مبا

  . الزم به او امتناع مي ورزند

. روشن است رابطه اي است كه ميان فعاليت حرفه اي وي و سرگذشت او موجود است آنچه

نيز گويي  "جيم "، آقاي همان طور كه پدر اصلي او مادر را به محض باردار شدن رها كرده

ان استعاره اي عدم وفاداري به قرارداد با مشتري. دبا مشتريان خود كاري جز اين نمي كن

اين امر هنگامي كه وي در انتظار توّلد اولين پسر خويش . است از ترك مادر توسط پدر

است حالت بحراني خاصي گرفته او را در حالتي از بي ثباتي جسمي و روحي قرار داده به 

  . نحوي كه خواب را بر او حرام كرده است

با گذشته او پيدا  "جيم "رابطة آقاي  اصلي اين مثال در تصوير روشني است كه ما در فايدة

گذشتة او و آنچه پدر اصلي او كرده همچون غير مطلقي است كه هويت وي را . مي كنيم

تعين مي بخشد، غيري كه از حيطة تسلط او خارج است و در عين حالِ نزديكي و تقرب 

. او عمل ميكندعميقي كه با زندگي او دارد به عنوان موجودي كامالً متمايز و متفاوت از 

مشكل .  غيريت غير در اين جا به مثابه نيرويي ناآگاه تمام فعاليت هاي او را هدايت مي كند

در . اصلي او عدم قبول يعني عدم تعهد غيري است كه تمام افعال و افكار او را شكل ميدهد

شده او را  د آن مشكلي اساسيفرزند پسرش نيز احراز مقام پدري و تعه رابطه با تولد آيندة

  . قرار داده است اصليش در حالت بحراني عظيمي نسبت به پدر 



تنها امر مهمي كه بايستي به . متأسفانه تفصيل بيشتر مطلب از مجال بحث ما خارج است

در . با پدر اصلي يعني موّلد خويش به عنوان غيرمطلق است "جيم "خاطر سپرد رابطة آقاي 

هويت . ار مربيوس را نسبت به يكديگر مالحظه مي كنيماينجا به خوبي رابطة دو رويِ نو

آقاي جيم به عنوان يك سوي نوار چيزي جز امتداد سوي ديگر آن يعني وقايع مربوط به 

پدر اصلي وي نيست كه در عين حال به عنوان مقوله اي كامالً متمايز از وي عمل كرده 

  . غيريت خود را به اثبات مي رساند

بايستي در مورد نوار موييوس خاطر نشان كرد فضاي خالي ديگري كه مي  خصوصيت

اين . موجود در ميان نوار است كه موجب دور دائمي موجود در امتداد دوسوي آن مي گردد

فضاي خالي حاكي از آن است كه علت اصلي اين امتداد و رابطة ديالكتيك ميان خويشتن 

الش فرد همواره متوجه پركردن ت. خويش و غير يعني دو سوي نوار چيزي جز فقدان نيست

  .اين فقدان است

افكار و اعمال شخص را تعين مي بخشد همين ميل يا تمناي اصلي اوست در تكميل  آنچه 

در اينجا نكتة تناقض آميز در اين . غير يعني در پركردن خالء يا از ميان بردن فقدان آن

داشت، بدين معني كه رابطة است كه بدون وجود فقدان البته فعاليتي نيز وجود نخواهد 

. امتداديِ دو سوي نوار يعني رابطة موجود ميان خويشتن خويش و غير از بين خواهد رفت

چه آنچه موجب ارتباط آنها مي شود و علت وجودي آندو را تشكيل مي دهد چيزي جز 

  . وجود همين فقدان نيست



هم از اين روست . ن استتمنا و آرزومندي آدمي را تشكيل مي دهد وجود همين فقدا آنچه

  .كه در عرف روانكاوي غير را غير فاقد مي خوانند

عنصر  =لي و تصوري است باطل  عليرغم اين كه امري است خيا = فائق آمدن بر فقدان غير

  . اصلي تمنا و آرزومندي آدمي را تشكيل مي دهد

واند وجود هنگامي آغاز مي شود كه اين تصور باطل كه به موجب آن غيري مي ت مشكل

مثالً . داشته باشد كه فاقد هر گونه كمبودي باشد، قطب اصلي نفسانيات فرد وا قع گردد

كه وجودش براي كند  لقاء مي اين امر را به او اخود با كودك  هنگامي كه مادري در رابطه

. طفل تماميت كامل دارد و مي تواند تمام نيازهاي جسماني و نفساني او را برآورده سازد

در مي آيد و موجب نقص  تامبه صورت غير  فاقدين صورت چنان كه خواهيم ديد غير درا

اين امر به خوبي در مورد كودكاني كه از بي اشتهايي مرضي . در كارگزاري نفساني مي گردد

مادري كه مي خواهد غير تام براي كودك باشد با مقاومت وي . هويداست رنج مي برند

اع از غذا از تماميت مادر به عنوان غير سر باز مي زند و با به كودك با امتن. مواجه مي شود

و جالب آن كه بي . خطر انداختن حيات خود سعي در برقراري فقدان باطني غير مي كند

اشتهايي مرضي هميشه در مواقعي ظهور مي يابد كه فرد در پي كسب هويت خاص خويش 

  . ان نوجوانياست، مثالً در سنين ميان شش و نه ماهگي يا در دور

نه تنها ناشي از بحران هويت است بلكه در جهت كسب رابطه با عالم و  بي اشتهايي مرضي

عناصر جديدي است كه در حيات فرد ظاهر مي گردند يعني در هنگامي كه ميل كسب 

رابطه با غير از آن جهت كه موجودي است متفاوت، متعدد  و متنوع اهميت خاصي پيدا مي 



به خصوص هنگامي . مي تواند در مورد پديدار تجدد مورد مالحظه قرار گيرداين نكته . كند

كه به اين امر توجه كنيم كه بي اشتهايي مرضي يا پرخوري مرضي در رابطة مستقيم 

چه  دو روي سكة واحدي هستند و نشانة نوسان فرد از يك قطب به قطبي . بايكديگر هستند

ن نكته را خاطر نشان كرد كه هجوم به تجدد و امتناع از اين رو مي توان اي. ديگر مي باشند

ولي اين مطلب . و سرباز زدن از آن سروته يك كرباس هستند و تفاوتي ذاتي با هم ندارند

  . باز گرديم به غير و به اهميت ذاتي او در تشكّل هويت آدمي. در مجال بحث ما نيست

غير مي گيرد يا به عبارتي ديگر بدين معني است كه آدمي همواره خود را به جاي  هويت

مشكل زماني شروع مي شود كه خود را به جاي . غير را به جاي خود به حساب مي آورد

ژَك لكان اين پرسش را مطرح مي كرد كه تفاوت ديوانه اي كه خود را به . خويش بگيرد

ت در جاي ناپلئون مي گيرد و شخص ناپلئون كدام است؟ و با ظرافت پاسخ مي داد كه تفاو

  . اين است كه شخص ناپلئون هرگز خود را با ناپلئون اشتباه نمي گيرد

اين پرسش پيش مي آيد كه زماني كه ايراني خود را به جاي ايراني مي گيرد چه امري  حال

در  "ايران بزرگ "در اين صورت ايران تماميت يافته به صورت : به وقوع مي پيوندد؟ پاسخ

در . موشي چهارده قرن تمدن تبديل به فارسي سره مي گرددمي آيد و زبان فارسي با فرا

براي اين كه چندان دور نرويم مي توان . تاريخ معاصر نمونه هاي ديگري از آن سراغ داريم

شايد الزم به يادآوري باشد كه جنبش مربوط به فارسي . از صريي ها يا آلماني ها ياد كرد

موجب بر سر كار آمدن دولت ناسيونال  سره هم زمان با اوج افكاري است كه درآلمان



چنان كه مي دانيم تصفية زبان آلماني از لغات التين در راس برنامه . سوسياليست گرديد

  . هاي اين دولت بود

نوع توحيد هويت با خويشتن خويش امر اساسي فراموشي و پايمالي دين و ذمه است  دراين

اولين تظاهر وجودي غير در رابطة كودك  .كه فرد آدمي در باطن خود نسبت به غير دارد

.  است با پدر، پدر از آن جهت كه موجودي است كامالً متمايز از مادر چه طفل در پدر از

آنچه ذات . طفل در بدو حيات خود در نوعي  هويت وحداني با مادر به سر مي برد زيرا

تي ديگر آنچه نسبت به عبار. نوزاد را در رابطه با مادر تشكيل مي دهد همين وحدت است

هويت طفل . طفل و مادر را تعين مي بخشد چيزي جز هماميختگي وجودي و عاطفي نيست

ولي اين هماميختگي وجودي و عاطفي مي . در تعّلق عميقي است كه نسبت به مادر دارد

آنچه از دوره . بايستي رفته رفته جاي خود را به احراز استقالل و كسب هويتي مستقل دهد

اين . تگي و توحيد هويت با مادر باقي مي ماند احساسي است مملو از حسرتهماميخ

اين . احساس بدين معني نيست كه كودك در حالتي از ارضاء مطلق زندگي مي كرده است

احساس بيشتر به اين امر مربوط مي گردد كه طفل باوجود خويش گويي تمام كمبودو 

ميل به ارضاء تام يعني رفع كامل فقدان . استفقدان مادر را به عنوان غير جبران مي كرده 

غير از اين به بعد انگيزة اساسي تمناي او را تشكيل خواهد داد و اين بدين معنا خواهد بود 

ما اين غير را  غير تام . كه غيري مي تواند وجودداشته باشد فارغ از هر گونه كمبود فقدان

اساساً و باطناً بدون اين كه از آن چه فرد به موجب آن وجود خويش را . خواهيم خواند

اين . آگاهي داشته باشد در خدمت غير خواهد گذارد و كاري جز اطاعت از آن نخواهد كرد



اطاعت نه تنها حالت اجبار را براي فرد نخواهد داشت بلكه واجد تمّتع عظيمي در او مي 

سالة اطاعت و رابطة بعداً به م. گردد كه انگيزش اصلي فرمان بري او را تشكيل خواهد داد

فعالً بهتر است بحث را در مورد . مستقيم آن با هويت جمعيِ ايرانيان باز خواهيم گشت

  . هويت توحيدي مادر و فرزند ادامه دهيم

توحيد با مادر و هويت وحداني مادر و طفل وجود پدر قرار دارد، پدر از آن جهت  در مقابل

وشن است كه اين تفاوت پدري در تضاد كامل با ر. كه موجودي كامالً متفاوت از مادر است

هم از اين روست كه پدر مي تواند به عنوان دشمن اصلي هماميختگي . وحدت با مادر است

گويي مادر كاري جز استراق كودك نكرده و آرزوي او چيزي . مادر و فرزند به حساب آيد

ادر مي گردد كه اين امر موجب احساس گناه در رابطه كودك و م. جز مرگ پدر نيست

  . الاليي هاي غمبار تمام اقوام گواه روشني از آن است

تمام شواهد باليني در روانكاوي حاكي از آن است كه مقولة پدري همواره مقارن  در هر حال

تنها در مرگ آگاهي . است با نحوة وجودي كه هيدگر آن را مرگ آگاهي خوانده است

اين خصوص وجودي . خويش را در مي يابد است كه آدمي خصوص وجودي و نهايت هويت

دراين خصوص وجودي فرد خود را . با آنچه قدما سرّ سويدا مي خواندند قرابت معنوي دارد

به جاي خويش بدان نحو كه در مثال ناپلئون گفتيم نمي گيرد زيرا كه خصوصيتي است 

  . مقرون به شمول

كه يك شعر، يك قطعه موسيقي و يا درك اين امر كافي است به اين نكته توجه كنيم  براي

به طور كلي هر اثر هنري هر اندازه خصوصي تر باشد شمول بيشتري داشته و هر خواننده 



يا شنونده يا بيننده اي را هر چند كه متعلق به افق هاي متفاوت فرهنگي و قومي يا طبقاتي 

  . باشد دگرگون مي كند

امري است ضروري بلكه انسجام بخش  وجود پدري با هماميختگي مادري نه تنها تعارض

به بركت همين فراق . پدر غيري است جدا ساز و فراق انگيز. هويت انساني هر فرد است

هر چند كه  - چه هماميختگي مادر و فرزند. است كه ذات و هويت آدمي سامان مي يابد

آن كه  حال. امريست اساساً ضروري منجر به نا بساماني حيات نفساني كودك مي تواند شد

  . وجود پدري مقرون به كسب باطني قانون است

جا بايستي تفاوت اساسي را كه ميان پدر واقعي يعني شخص پدر و مقام و منزلت او  دراين

مقام پدري منوط به وجود مادي و جسماني شخص . وجود دارد مورد توجه خاص قرار داد

هويت اسمي پدر يا استعارة  پدر نيست بلكه مربوط به آنچه مي گردد كه ما در روانكاوي

استعارة پدري به معناي پدري است كه در هر فرد آدمي باطناً وجود . پدري مي خوانيم

هويت اسمي پدر ضامن قانون در باطن ماست و دسترسي آدمي را به مقولة ممنوعيت . دارد

عناي پدر به م. امكان پذير مي سازد و از اين رو واالترين ساحت آدمي را تشكيل مي دهد

استعاره اي كلمه موجودي است كه حتي در غياب شخصي پدر براي كودك وجود دارد چرا 

لذت هماميختگي ميان مادر و طفل هرگز صورتي . كه مادر در باطن خويش واجد آن است

  . تام و كامل نمي تواند داشت چرا كه مادر در باطن خويش در فرا روي پدر قرار دارد

ز اين رو توليد مثل از سوي مردان با احراز مقام پدري توسط ا. يك مقام است حيث پدري

آنچه زن را از مرد و هويت آندو را از هم متمايز مي سازد اين است كه . آنها متفاوت است



در . زن حتي هنگامي كه صاحب فرزند نباشد در باطن خويش واجد احساس مادري است

را از لحاظ باطني و در رابطه با فرزند  حالي كه مرد تنها هنگام پدر شدن است كه اين مقام

مي تواند احراز كند، مقا مي كه ممكن است خالي مانده و مرد را قادر به دسترسي به حيث 

 شدنآنچه حقيقت دارد پدر . مفيد معنايي صحيح نيست بودنزيرا كه پدر . پدري ننمايد

واره نوعي ناهمخواني حتي هنگامي كه مرد مقام پدري را به درستي احراز مي كند هم. است

چه مقام پدري بزرگ ترين اعتبار ما آدميان است و هيچ موجودي نمي . با اين مقام دارد

  . تواند با آن تطابق تام حاصل كند

هويت اسمي پدر مقامي است باطني كه هيچ گاه تطابق كامل با فرد نمي تواند داشت  در  اگر

لذا هر فردي كه اين . ه غيري است فقدانيآن صورت بايد گفت كه پدر به عنوان غير هموار

مقام را احراز كند كاري جز آشكار ساختن هويت فقداني خود نخواهد كرد و در غيريت 

امر اساسي در حيث پدري تعهد اين فقدان يعني . تماميت فاقدخود غيري خواهد بود 

ده است بسيار فقدان مورد نظر با آنچه در نزد عرفا فنا خوانده ش. پذيرش باطني آن است

  . البته در صورتي كه هر گونه تماميتي را در رابطه با مفهوم فنا از نظر دور كنيم. نزديك است

در بحث ما پيرامون هويت ايرانيان اهميت دارد همين تضادي است كه ميان غير  آنچه

 هم چنان كه گفتيم اساس كاركرد غير در كمبودي است كه. فقداني و غير تام قائل شده ايم

بدين معني كه چون . اين فقدان منشاء اساسي تمناي فرد است. بالذّات در آن وجود دارد

فقدان امري ماهوي وذاتي است لذا آرزومندي و تمناي آدمي هرگز پايان پذير نيست و 



از اين رو تمناي . بلكه همينكه ارضاء يافت در جاي ديگري آغاز مي شود. تماميت نمي گيرد

  . به  غير فقداني استانسان پيوسته منوط 

اساس تمناي آدمي در فقدان ذاتي غير است در آن صورت اين پرسش مطرح مي گردد  اگر

غير تام كوشش در . كه چه مقوله اي از انگيزه هاي باطني آدمي در رابطه با غير تام است

 تماميت بخشيدن به حيث تمنا است يعني تالش فرد است در امحاء و از ميان بردن هر گونه

از اين روست كه در روانكاوي در مورد غير تام از تمتّـع صحبت مي شود، تمتـّعي . نيازمندي

  . كه فرد حاضر به از دست دادن آن نبوده همواره در يافتن آن اصرار مي ورزد

فرويد و تجربة روزمرة روانكاوان حاكي از اين امرِ به ظاهر متناقض است كه تمتّع  كشفيات

چه تمّتع فرد را به اسارت مي كشد، . د نيست و با آن تضاد ذاتي نداردچيزي جز تألم و در

. اسارتي كه شخص با جان و دل در پي حفظ آن بوده حاضر به از دست دادن آن نخواهد بود

نام دارد، استبدادي كه به علت  استبدادتمتع و غير تام صورت كامل يافته اي است از آنچه 

كارگزاري پديداري . از هر نوع استبداد خارجي است باطني بودن به مراتب خطرناك تر

چه پدر ضامن و حامي قانون باطني . چون استبداد منوط به غيبت هويت اسمي پدر است

است و به بركت وجود اوست كه انسان ها واجد ممنوعيت شده به يكديگر احترام  گذارده  

  . حريم خصوصي همديگر را رعايت مي كنند

همين فقدان است كه . فقدان غير، انگيزش اصلي كاركرد نفساني استكه گفتيم  طور همان

در غياب اين فقدان نفس آدمي كارگزاري . تبعيت فرد را نسبت به غير تشكيل مي دهد

لذا .  به عبارتي ديگر آدمي قادر به تحمل تماميت غير نيست. خود را از دست مي دهد



نمونة بارز اين امر رؤيا ست . آدمي نمي كندتماميت كاري جز ايجاد اختالل در  نفسانيات 

كه در آن ارضاء يك ميل پيوسته مي بايستي با موانع مختلفي برخورد كند و حتي اگر ارضاء 

كامل يك ميل صورت عمل به خود بگيرد اين چيزي جز ظاهر امر نيست كه محتوي حقيقي 

ه اين نكته توجه كنيم كه چه مي بايد ب. يعني آرزومندي واقعي مورد نظر را كتمان مي كند

با محتوي كـتماني و مستور  -همان طور كه فرويد نشان داده است –محتوي ظاهري رؤيا 

  . آن متفاوت است

بدين معني كه آدمي از آن رو داراي آرزومندي است كه واجد  خانة غير است، زبان تكلّم

بي در ساخت زبان تكلم فقدان ذاتي و عدم تماميتي كه از آن سخن رفت به خو.  تكلّم است

چه هيچ كلمه يي از زبان تماميت نداشته پيوسته به كلمات ديگري ارجاع . قابل مالحظه است

براي . پيدا مي كند به نحوي كه فقدان همچنان از يك كلمه به كلمة ديگر حمل مي شود

دريافت معناي يك كلمه به فرهنگ لغات رجوع مي كنيم، فرهنگ ما را به كلمات ديگر 

  . جوع مي دهد و همين طور علي غيرا لنّهايهر

زبان را به اعتبار روانكاوي ساحت اصلي آدمي در نظر آوريم و اين نكته را نيز مورد  اگر

در آن صورت  رمز و اشارت،توجه قرار دهيم كه ساخت زبان تكلم ساختي است متكي بر 

 2در ساحت رمز و اشارتمي بايستي با ژَك لكان همزبان شده بگوييم كه ذات اصلي آدمي 

رؤيا به عنوان زبان . مجاز و استعاره دو عنصر اصلي اين ساحت را تشكيل مي دهند. است

                                                 
2 Le symbolique 



غير يعني به عنوان زبان ضمير ناآگاه آدمي بر اساس اين دو عنصر قرار دارد و همچون 

  . متـني يا شعري است مملو از مجاز و استعاره

قرار دارد كه كارگزاري  3مز و اشارت حيث خيالياين مقوله يعني ساحت ر مقابلِ در جهت

غير تام  برخالف غير فقداني بر اين تصور . آن متكي است برآنچه ما غير تام خوانده ايم

باطل مبتني است كه موجوديتي هست كه مي تواند فارغ از هرگونه فقداني وجود داشته 

. توهم كمال گير آمده است غير تام برعكس در. درحاليكه غير منوط به فقدان است. باشد

ولي اين بطالن به معناي آن نيست كه . جنبه خيالي غير تام باطل بودن آن را نمايان مي سازد

  . حيث خيالي فاقد هر گونه عمل كردي باشد

غير . گفتيم نسبت فرد با غير فقداني كامالً از رابطة او با غير تام متمايز است  همان طور كه

حال . است كه ذات او در تفاوت محض و غيريت كامل اوست  فرد آدميفقداني به اين معني 

غير موطن ما ست و ما نسبت . آن كه وحدانيت عنصر اساسي غير تام را تشكيل مي دهد

احكامِ صادر شده از . آنچه مشخص كنندة اين رابطه است تعهد نام دارد. بدان تبعيت داريم

اند و آزادي ما منوط بر آنست كه متعهد آنها سوي غير اموري هستند كه بر ما حوالت شده 

  . شويم

در طي كار روانكاوي خود با ايرانيان غالباً به اين مشكل مواجه شده ام كه تا چه حد  من

. اين مسأله پيوسته مرا به خود مشغول كرده است. تعهد گذشته از سوي آنها دشوار است

دشواري . ه اين پرسش را مطرح كنم در اين جا سعي خواهم كرد تا عناصري چند از پاسخ ب
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در تعهد گذشته، يعني قبولِ غير از سوي ايرانياني كه من تحت روانكاوي داشته ام، همواره 

فكر مي كنم . مرا بر آن داشته است كه به تأمل در مورد عوامل فرهنگي موجود بپردازيم

وانند تا حدي سه عنصر اساسي در اين مورد يافته باشم كه الاقل به طور موقت مي ت

اين سه عنصر در رابطه اي درون ذاتي با هم بوده و . پاسخگوي پرسش مورد نظر باشند

اجتماعي ما را تشكيل مي دهد درست مانند آنچه ما در روانكاوي  - محتمالً ساخت فرهنگي

گره برومه از چند حلقه طناب تشكيل شده كه به نحوي به يك ديگر . گره برومه مي خوانيم

  . ه اند كه انقطاع هريك از آنها  وا شدن حلقه هاي ديگر را نيز بدنبال داردگره خورد

  
آنچه در وهلة اول ممكن است تصور كنيم اين ساخت فرهنگي و سه عنصري در  بر خالف

جهت مخالف غير فقداني عمل كرده عامل اصلي آن را غير تام تشكيل مي دهد به اين معني 

.  ارد كه تمتع غير و وحدت با آن امري است امكان پذيركه متكي بر اين امر باطل قرارد

قبل از تفضيل بيشتر بهتر است اين سه عنصر اساسي را در ساخت غيرِ تام بدان گونه كه در 

  . فرهنگ ما ايرانيان مدخليت دارد متذكر شويم

در اين جا ذكر اين . روح مذهبي، روح عرفاني و فئوداليسم: مذكورعبارتند از  سه عنصر

طلب حائز اهميت بسيار است كه روح مذهبي با مذهب و روح عرفاني با عرفان تمايز م



عرفان و مذهب دو تجّلي بزرگ از هويت اسمي پدر در تاريخ ما هستند و . اساسي دارد

در حالي كه آنچه را من در اين جا روح . منوط به غيرفقداني در نزد ما ايرانيان مي باشند

سه . متكي بر غيرِ تام بوده با فئوداليسم رابط اي مستقيم دارد عرفاني و مذهبي مي خوانم

مهتر تجلي . يا مهتر اربابو  تمجيد، اطاعت: وجه اصلي پايه هاي آن را تشكيل مي دهند 

در .  شخصي وجود غير تام است و اطاعت و تمجيد نوع رابطة فرد را با آن تشكيل مي دهد

هر چه مهتر از . ي كه نسبت به مهتر يا غيرِ تام دارداينجا تمتع فرد در رابطه اي است انفعال

اهميتي بيشتر برخوردار باشد اطاعت از او نيز ابعاد مهم تري گرفته تمتع فرد به عنوان 

  . كهتر فزوني بيشتر مي گيرد

اصلي اين رابطة انفعالي را مي بايستي در هماميختگي موجود ميان مادر و نوزاد  الگوي

ت آنها قدرت مطلقه از آن مادر است كه به صورت ميل باطني او به زيرا در وحداني. جست

منظور مادري است كه در پناه مهر و . تسلط كامل بر اعمال و افكار كودك ظاهر مي شود

محبت خود، كسب هر گونه استقاللي را از كودك سلب مي كند و او را به مثابه موجودي 

رفته رفته كودك به اين امر سوق داده . زدمستأصل گرفته از كم ترين آزادي محروم مي سا

اين وجه فعال چيزي . مي شود كه  وجه فعال وجود خود را در ظاهري از انفعال پنهان نمايد

بنا بر نوع . جز تمتعي نيست كه فرد از حالت انفعالي خود در مقابل غير تام  كسب مي كند

نام هاي مختلفي به خود مي گيرد تربيت رايج در هر اجتماع و اصول اخالقي اآن اين فرايند 
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مرداني كه من تحت روانكاوي داشته ام كم نيستند افرادي كه مادرشان حاوي  درميان

فرزند خويش  "مردانگي "آنها غالباً مادراني هستند كه براي . مختصات فوق بوده است

تسلط كامل بر اعمال و . نتوانسته اند حريم مردانگي او را رعايت كنند ارزشي قائل نشده

تخيالت كودك موجب سلب آزادي از او گرديده وي را به عنوان موجودي منفعل در مقابل 

شدت اين امر گاه به حدي است كه كودك براي كسب استقالل ناچار به . مادر درمي آورد

  . حالت انفعالي مي گردد طرد كامل مادر و فرار مرضي از هر گونه

با مسالة فوق ذكر اين امر حائز اهميت خواهد بود كه اكثر مردان ايراني از هر  در رابطه

خوار انگاشتن زن در نزد . گونه تظاهر انفعالي و زنانه از وجود خود وحشتي مرضي دارند

نفعال واپس زدن ا. مرد ايراني چيزي جز حاكي از طرد تظاهرات انفعالي خود او نيست

حاصلي چون مطلق گرفتن زن يا مادر نخواهد داشت بدين معني كه كه ميل به انفعال به 

روح (و تمجيد غير ) فئوداليسم(صورت تمتع در اطاعت از مهتر يا ارباب جلوه گر مي شود 

جاي خود را به كسب آزادي ) روح عرفاني( "خاكي بودن "و فروتني و به اصطالح ) مذهبي

م از اين روست كه فرد قادر به تعهد گذشتة خويش نشده تعين آن را به ه. باطني مي دهد

سرنوشت وتقدير نسبت مي دهد غافل از آن كه تعين وجودي و هويت وي منوط به 

موجودي متمايز و متفاوت است كه به عنوان غير در وجود خود او موطن دارد  و كسي جز 

  . خود او مسئول آن نتواند بود



شاره شد خوار شمردن زن حاكي از انكار و طرد هر گونه تظاهر انفعالي از كه ا همان طور

ولي اين طرز تلقيِ تحقير آميز روي ديگري است از همان سكه يعني . جانب مرد است

  . چيزي جز حالت واژگونه شده اي از فرا يند ايده آلي كردن زن به عنوان غيرِ تام نيست

در اين جا زن حالتي خيالي و . سي به خود مي گيردبه عنوان غير تام حالتي قدي زن مطلق

زيرا . ولي اين حالت چيزي جز پنهانگر حالت واژگونة خود نيست. باطل براي مرد مي يابد

همين كه اين قديسه اظهار آزرومندي و تمنا كند به چشم مرد به صورت روسپي درآمده 

اهد باليني حاكي از دو دراين مورد شو. تمام ارزش هاي قبلي خود را از دست مي دهد

يكي متاركه يا طالق كه بنابر آمارهاي موجود از ده سال پيش فزوني . پديدار غالب هستند

فوق العاده اي گرفته و دوم ناتواني جنسي كه غالباً حاكي از تالش باطني مرد است در حفظ 

  . مطلقيت و قديسيت خيالي زن

. منشاء مي گيرد هويت اسميِ پدرد با سامان بخش وجود آدمي است و از نسبت فر قانون

دراين نابساماني ديگران غيريت خويش را از . غير تام غيبت پدر يعني عدم وجود قانونست

زيراكه رابطة فرد با آنها بر اين تصور باطل متكي خواهد بود كه وحدت با . دست مي دهند

وان غير از دست مي لذا ديگران حريم خصوصي خود را به عن. غير امري است امكان پذير

حاصل . دهند و فرد آنها را به مثابه عناصري كه در خدمت تمتع او هستند در نظر مي گيرد

دخالت مستقيم در زندگي خصوصي ديگران است بدون آن كه فرد قادر به درك فاصله اي 

مي لذا عنصري كه از اين به بعد حاكم بر روابط اجتماعي . باشد كه ميان او و غير وجود دارد

در چنين نظامي كه بر . گردد در جهت عدم رعايت حريم خصوصي ديگران خواهد بود



اساس غير تام متكي است بحث بر سر احراز چنين و چنان مقامي نيست بلكه فرد همواره از 

مقام احراز شدة خود سوء استفاده مي كند و آن را از آنِ خود دانسته با آن توحيد حاصل مي 

  . تمايز موجود ميان شخص و مقام احرازي از ميان مي رودلذا غيريت و. نمايد

پيداست كه اساس جوامع دمكراتيك متكي بر همين غيريت يا تمايز است و امحاء  ناگفته

  . آن چيزي جز سلب آزادي فردي و جمعي نخواهد بود

به عنوان ضابطه اي كه غيريت را محترم مي شمارد موجب رابطه اي عدم وجود قانون 

چرا كه در غياب قانون پدري و در پناه نسبت وحداني . ه نزد افراد جامعه مي گرددمنحرفان

لذا . با غير، ديگران حالت كااليي را پيدا مي كنند كه پس از مصرف به دور انداخته مي شوند

در اين . مي خوانند ريايا  تزويرنسبت ميان افراد جامعه تابع عنصري مي گردد كه آن را 

نام خواهد گرفت كه با كاله برداري فرقي جز  "زرنگي "ارزش جامعه  صورت بزرگ ترين

  . تفاوت لغوي ندارد

  

  

  


