
    
  

مادرش از خانواده اي  .بدنيا آمد 1901در سال ,پزشك و روانكاو فرانسوي,  1,َلكان يك مرژَ
. ثروتمند بود كه به تجارت سركه اشتغال داشت و پدرش نيز نمايندگي فروش آن را عهده دار بود

دي را كه انتظار مهربان و متجدشخص آن  در وجود او در بازگشت پدر از جنگ نتوانستلكان 
ه هايش كه استعداد او را بخصوص در رياضيات دريافته بود به ت يكي از عمبه هم. داشت پيدا كند

بدين ترتيب بود كه جوان شهرستاني مزيت زندگي .. .يافتدر پاريس راه  2دبيرستان استانيسالس
همزمان با  .اين شيفتگي مانع از طّي جدي تحصيالت پزشكي او نشد .در پايتخت را كشف كرد

دكارت و  فيلسوفان ما قبل از سقراط و همچنين افالطون، ارسطو، ةانشگاهي به مطالعدمطالعات 
، هگل شناس معروف فرانسوي، به تفكر  3ژِوكساندر ُكلاَ هاي با شركت در سخنراني. كانت پرداخت

ا ار ژيلسون او را بثآ. كارل ماكس را بر برگسون ترجيح داد ةهگل آشنايي كامل يافت و مطالع
زبان شناسي از طريق كتاب فردينان  ةدر همين اياّم به مطالع .قرون وسطي مأنوس ساخت ةفلسف

  .ين پرداختنشَتند راسل و ويتگص در منطق برترَو به تفح 4دو سسور
    ئاليست هاي صي او در روان پزشكي همزمان با آشنائي و معاشرت وي با سوررِمطالعات تخص

كه در سال )5پارانوياك و رابطة آن با شخصيت پسيكوزِ(دكتراي او  ةلرسا .معروف آن دوره بود
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ه واندخ) »محبوبه«( 6مها  به انجام رسيد تحليلي است از زندگي واقعي زني كه لكان او را 1932
خود چند ضربه چاقو زده او  ةمورد عالق ةهنرپيشه بود ب7هذيان محبوبيت به بتاله مك اين زن. است

لكان در اين رساله از روش تحليلي رايج نزد روان پزشكان آن دوره . ح كرده بودرا شديداً مجرو
روان پزشك  ,ي خاص خــود بر گزيد كه تنها مورد تأييد استاد اويپيروي نـــكرد و خط مشـــ

  .گرفت قرار 8ومعروف دوكلرامب
توانست شرايط الزم را  زيرا تنها روانكاوي مي .رساله لكان را به روانكاوي سوق داد اين تقرير    

همين اصل . خود واجد است فراهم آورد از 9ك يااراُنبراي درك ثنويت موجود در تصويري كه فرد پ
در اين مرحله است كه طفل براي . تشكيل داد هآيين ةاو را در مورد مرحل ةثنويت بود كه مبناي نظري

» من « درك وجود خود بعنوان نخستين بار به شناخت تصوير خود در آيينه نائل مي آيد و به 
يا ُناهمراه با احساسي مملو از خود بزرگ بيني يعني پار 10نفساني منِِكشف َ .دسترسي پيدا ميكند
حيث خيالي ـ همچنانكه از نام  .خواهد دادرا تشكيل  او 11خياليحيث اصلي  ةبوده ازين پس هست

متكي بر رابطه اي مستوري نسبت به آن بر مي آيد ـ مبتني بر غفلت فرد از وجود راستين خود و 
پايه  12نفساني نِِم روانشناسيِهم از اينروست كه ژك لكان روانكاوي خود را عليه  .نفس اوست
ن كه در اين دوره بعلت روي كار آمدن هيتلر م روانشناسيِ ةجالب آنكه رهبران آيند .گذاري كرد

فرانسه رحل اقامت گزيده و موقعيت الزم بودند در سر راه خود مدتي در كشورشان ناگزير به ترك 
اين  .يكي از آنها روانكاوي شخصي خود را آغاز نمايد را براي لكان پديد آوردند تا وي در نزد

 روان شناسيِ اصلي به آمريكا از سردمداراننبودكه بعد از مهاجرت  13شتَينْنوُِِِلشخص كسي جز 
جنگ جهاني دوم از دو نوشته ميتوان نام برد در مورد تأليفات نادر لكان در زمان. ن گرديدم :

المعارف فرانسه نوشته شده و ديگري نوشته اي  كه مقاله اي است مفصل كه براي دايره 14خانواده
به اين دو نوشته مي بايستي  .در ستايش از روانكاوان انگليسي و فعاليتهاي آنان در طول جنگ

بين المللي روانكاوي ايراد شد ولي  ةاسبت كنگراضافه كرد كه به من 1936سخنراني لكان را در 
عنوان اين سخنراني كه . آن گرديد ةمانع از ادام ,رئيس جلسه, 15جونزست رنا بعلت طوالني بودن

   .16ينفسان نِل بخش مآيينه بعنوان عامل تشّك ةمرحل :چنين بود همتن آن مفقود گرديد
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، ضمير نا آگاه : ودـرده بـه قسمت تقسيم كه سـي را بــاول دستگاه نفسان ةلــفرويد در وه
سپس اين تقسيم بندي را كمابيش كنار گذاشته به تقسيم بندي ديگري در سـال  . و آگاهگاه نيمه آ

جديد دستگاه رواني حـاوي   ةمطابق اين نظري .نام گرفته است 18دوم 17پيكتوپرداخت كه ُ 1920
كـه  20نرامَف -2.ما قرابت فراوان دارد قدماي ةنفس مطمئنكه با 19نم -1:سه بخش متفاوت است 

  آنـرا  22با عاريت از گـرودك كه فرويد يعني غرايز  ها21رانشمخزن  -3.قدماست نفس لواّمةهمان 
اين براي فرويد . داراي قرابتي قابل توجه است نفس امارهبا نفساني  اين و آنِ .ميخواند23آناين و 

 ةميـدان مبـارز   آنو اين . خزن انرژي نفساني استم هنا شناخته و ناآگاه بود يساحتو آن نفساني 
ش كاركرد اصلي آنرا تشكيل انرضرورت آمرانه در كسب ارضاء  .مرگ و زندگي است )غريزة(شانر

و احتياجات بدني و بخش ديگر آن واجـد   يمادر زاد ارثي، يگرايشها يبخشي از آن حاو .مي دهد
در ارتبـاط نزديـك و   اين و آن نفساني . زده است امور اكتسابي و جايگاه اميال دفع شده يا واپس

بـراي  ) نفـس مطمئنـه   ( مـن نفسـاني    .استرامن َفو  نم ديگر يعني كشمكش آميز با دو ساحت
را از )نفس ّلوامه(رامن از يك سو و َفاين و آن ساحت نظام بخشي است كه ميانجيگري  يروانكاو

بجهـت يـك    .از جمله وظايف من نفسـاني اسـت  ارتباط با عالم خارج نيز . سوي ديگر بعهده دارد
آن من نفساني غايت درماني خود را بـر اسـاس تقويـت     چنين اهميتي بود كه اصحاب روانشناسيِ

  .قرار دادند
 مـن نفسـاني  اما لكان به محض ورود به جنبش روانكاوي نظريه اي كامالً متفاوت راجع بـه   

تصويري كه فـرد از همنـوع خـويش دارد شـكل و     من نفساني با توجه به او به نظر . اظهار ميدارد
من نفساني . سامان ميگيرد و اين مهم قبل از همه ناشي از تصويري است كه آينه بدو ارائه مي دهد

» بهتـرين «ولـي ايـن   . قسمت وجود خود» بهترين«حاصل ميل و التفات آرزومندانة كودك است به 
چرا كه كـاركرد اصـلي آن    ,وجودي او نيست چيزي جز پرده اي فريبنده بر روي نارسائي و نقصان

من نفسـاني  . حالتي اساساً كاذب داشته و ناشي از غفلت و عدم وثوق فرد نسبت به خويش است
چيـزي جـز ذات    ةو اصرار در آن آشـكار كننـد  است  24يعني نارسي سيسمگي شيفتسرابي از خود

اسـت و خصـوص آن   اين تخريب قبل از همه متوجـه خويشـتن خـويش فـرد     . مخرّب آن نيست
چه ديگران . خشونت و پرخاشگري است كه غالباً حالت فرافكنده يافته ديگران را هدف قرار ميدهد

تقليـد و   رقابـت،  همچشمي،. نيستندبه عالم خارج خود فرد  ةدر اينجا عنصري جز تصوير فرافكند
     .هستند حسادت جزء الينفك من نفساني
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اساس تجربيـات علمـي در مـورد مواجهـة حيوانـات بـا       آينه بر  ةلكان در باب مرحل ةنظري 
گرچـه نـزد    .خاص پاسخ بدان اسـتوار اسـت   ةهمنوعان خود، ادراك آنها از تصوير همگنان و نحو

 ةنظري .كندپيدا مي» صامت«آينه اساساً متأثر از زبان تكلم است ولي اين تأثير حالتي  ةانسان مرحل
ـ  آينه حاوي اين تفاوت  ةلكان در باب مرحل ـ   ةاساسي بـا نظري روانشـناس بـزرگ    ,25نهـانري وُل

اين ساحت مهم در تفحصـات  . است كه در ارتباط نزديك با زبان تكلم طرح شده است ,فرانسوي
  .بودن تقريباَ ناديده گرفته شده وُل

ـ    ةمرحل  ـ    اآينه مقـدمات الزم را بـراي لك خـود را در مـورد    ةن فـراهم آورد تـا بعـدها نظري
  :ايل آيدنكند و به كشف سه وجهة اساسي در ذات نفساني آدمي  دستگاه نفساني كامل

ــ ةحيــث خيــالي كــه هســت -1 رمــز و  ســاحت-2. آينــه اســت ةاولــي آن همــان مرحل
ـ   ـكه حاك 26اشارت و بـاالخره حيـث   -3.ي واجـد زبـان تكلـم اسـت    ـي از آن است كـه تنهـا آدم

ـ . كـه همـواره بـا سـاحت رمـز و اشـارت در تعـارض بـاقي مـي مانـد           27واقع ـ ام ن قبـل از  اا لك
ـ     جـامعي لزومـاً مـي بايسـتي يـك سلسـله مبـارزات را پشـت سـر          ةدسترسي بـه چنـين نظري

ـ  ةچه نظري. ميگذاشت ـ  ةمرحل ـ يو نتـايج كلين  هآين  يحاصـل از آن نمـي توانسـت بـا روانكـاو      يِك
  .رايج سازگار باشد
 52بـه سـن   در ايـن زمـان   ژك لكان كه  .اين مخالفت به اوج خود رسيد 1953در سال 

خود  با مخالفت همكاران شترا بر عهده دا 28پاريسروانكاوي  ةجامعو رياست  بود سالگي رسيده
 بر خالف آنچـه از سـوي  . بود جلسات روانكاوي ةادارة هدايت و علت اين مخالفت نحو. شدمواجه 

 ,بـود  در مورد مدت زمان جلسات روانكاوي تعيين شده) در آمريكا  (29انجمن بين المللي روانكاوي
 يبلكه طول زماني جلسات را موكول به محتو ميداشتدقيقه نگه ن 45كان بيماران خود را به مدت ل

ـ  يافراد تحت روانكاو يكه او برا يديگر تعداد جلسات ياز جانب. كردسخنان آنان مي  ردمعين مي ك
 ةخـاص خـود در ادار   ةاما لكـان از نحـو  . بود يتوسط انجمن بين الملل همتفاوت از اصل تعيين شد

كه همچنان به رعايت اصول تعيين شـده توسـط    ردو چنين وانمود مي ك فتجلسات سخن نمي گ
  .انجمن بين المللي ادامه مي دهد

 لـذا , داشـت روانكـاوي  را تحـت   پاريس ةجامع شاگرداناكثر  لكان در اين زمان از آنجا كه
 ةدر ادار يص وپيوسـته در جريـان روش خـا    -كه عهده دار آموزش آنها بود -كميسيون آموزشي

ـ  قرار ميگرفت وجلسات  در  .ردآن را به عنوان مخالفت و سرپيچي از اصول تعيين شده تلقي مي ك
  .كردند شروع به اعتراض بودندنيز كه از اصول رايج در انجمن ناراضي شاگردان اين حين 

ز بخشـي از روانكـاوان ا   ياوج گرفته موجب جداي اين اعتراضات  1953در ماه ژوئيه سال  
ل و به جمع مخالفان كه تحت هدايت دنِينديداز اين انفصال  يلكان چاره اي جز پيرو. يدجامعه گرد
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ـ    1953در سال  بدين نحو. پيوستبودند قرار گرفته  30َلَگش  يروانكـاو  ةاولـين انفصـال در جامع
  .گرفتفرانسه شكل واقعي به خود

به بنيـان   يشهفتگي خو يينارهابا سم 1981لكان از اين تاريخ تا زمان مرگ خود در سال  
ـ  .پرداختبود همراه » بازگشت به فرويد«كه با شعار دگذاري اصول روانكاوي خو ن و اتفكر ژك لك
كـه  بـود   ينزديك با واكنش و سياست ةدر هر مرحله در رابط يروانكاو ةتكوين تدريجي آن در حوز

كه انفصال ديگـري   -1963تا سال  از زمان اولين انفصال. ميكرد رايج اتخاذ يدر قبال روانكاو يو
ن در رد و ابطال اصول درماني اهم و كوشش ژك لك -پيوست فرانسه به وقوع  يروانكاو ةدر جامع
فكـري بـر    ةچنانكه گفتـيم ايـن حـوز   . شد صرف) 31روانشناسي منِ نفساني( ي آمريكاييروانكاو

ـ  . اساس دومين طرح فرويد در تعيين مواضع نفساني آدمي قـرار دارد  اول از سـه   ةفرويـد در وهل
نفسـاني را بـه    مَلموضع نفساني كه در رابطه اي ديناميك با يكديگر هستند سخن مي گويد و عـا 

اين سه موضع  ,يبعد ةچنانكه مالحظه كرديم در مرحل. ضمير ناآگاه، نيم آگاه و آگاه تقسيم مي كند
خـود   يدفاع يمهاسبا مكاني ينفسان نِم. را به خود مي گيرندرامن َفمن و  ،اين و آن به ترتيب نام

اسـت و  گراز سـوي دي  )وجـدان اخالقـي  (ن مرااز يكسو و َف) غرايز(و واسط ميان رانشها  يميانج
  .همواره سعي در هدايت آنها و مطابقت دادن آنها با يكديگر دارد

كوشش روانكاو مي بايستي بر تقويت منِ نفسـاني شـخصِ    ينفسان نِم يِمطابق روانشناس 
ـ   خـود را بـدون    يو رانشـها  زمورد روانكاوي متمركز شود به نحوي كه وي بتواند از يك سـو غراي

روانكـاو   ةكـار عمـد  . مطابقت بخشـد  يمهار كند و از سوي ديگر آنها را با اصول اجتماع يسركوب
حاصل از منِ نفساني است به نحوي كه شخص مورد روانكاوي موفـق   يِدفاع يمهاستحليل مكاني

  .گاهي نسبت بدانها گرديده قادر شود آنها را با مقتضيات زندگي اجتماعي سازگاري دهدبه اخذ آ
 وجود آدمي نشان ميدهد كه منِ نفسـاني  پرسش از ل به پديدارهاي باليني و لكان با توس

چيزي جز حجاب و پرده پوشي نسبت به ضـمير ناآگـاه   آن سرابي بيش نيست و كار گزاري اصلي 
متفاخر است، بدين معني كه فرد به اعتبار بدان خـود را عامـل    ينفساني در واقع ممنِ ن. نتواند بود

از اين رو خصوصيت اصـلي مـنِ متفـاخر را مـي تـوان در      . اصلي افكار و تصورات خويش مي داند
  .احساس تسلط و سعي در اعمال آن دانست

ين پايـه گـذاران   از برجسته تـر  36و كريس 35ريكسونا ،34هرتمن ،33رپپورت ،32نشتَينوُِل
تعّلقشـان بـه    اچنانكه ديديم علت مهاجرت همگي آنها را به آمريك. روانشاسي منِ نفساني هستند

مي توان تصور كرد كه دو عامل اصلي در تشـكيل  . ديانت يهود و فرار از رژيم هيتلر تشكيل مي داد
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ي با مقتضيات اجتمـاعي  منِ نفسان انطباقنخست اينكه . داشته است َخليتدآنها م يروانكاو ةحوز
چه انطبـاق و  . چون مهاجرت در نزد آنهاست يپديدار ةست منعكس كنندانكه محور اصلي تفكر آن

دوم آنكه . است كه همواره مهاجران با آن مواجه هستند يسازش با اجتماع يكي از بارزترين مسائل
انست كـه آنهـا خـود در    مي توان وحدتي را كه آنان به منِ نفساني نسبت مي دهند حاصل نيازي د

زيرا چنانكه بعـداً  . خويش احساس مي كرده اند يت وجودديار غربت در مورد حفظ هويت و تمامي
وحدت منسوب به منِ نفساني با اصل انقسام و دو گانگي محض وجود آدمي بدان نحو خواهيم ديد 

  .كه فرويد به كشف آن نايل آمد تضاد عمده دارد
كار  ةخود را ادام يو درمان يسيستم فكر يمنِ نفسان يِان روانكاوبايد دانست كه باني يول

است كه  يالبته تأكيد در منِ نفساني امر. فرويد دانسته به هيچ وجه قصد تحريف آن را نداشته اند
مخالفت ميان اصـحاب روانشناسـي مـنِ     يدر آثار فرويد بدان تصريح شده است و در تحليل نهاي

فرويد وجود  ي شخصطريق و موضع گيري ها    تناقضاتي است كه در طينفساني و لكان موكول به 
  .داشته است

. منتشـر كـرد   38يمنِ نفسـان  مكانيسمهاي دفاعيِ كتابي به نام 1936در سال  37فرويد اّناَ
 به كلّ يدفاع يفرويد، قرار گرفت در واقع تعميم مفهوم مكانيسمها اين اثر كه مورد تأييد پدرش،

داده زمينه را  يمنِ نفسان ةبه مقول يا بسيار گسترده يبود و براي اولين بار معن ييافته هاي روانكاو
  .پديد آورد يروانكاو يآمريكاي ةتكوين حوز يبرا

ضـمير   )رانش ها(منِ نفساني در مهار ساختن غرايز  يچنانكه قبالً گفتيم تأكيد بر كارگزار
 ياين بازگشت تلويح. كرده اند نزديك مي كنندما از نفس اماره افاده  يناآگاه را به معنايي كه قدما

كه به عنوان عامل مهـار  را را به نفس اماره مي توان به سنن اديان سامي تأويل داد و منِ نفساني 
منِ نفساني به ديانت يهود  يناآگاه از تعّلق اصحاب روانكاو يآن به حساب مي آيد فراورده ا ةكنند

      .دانست
منِ نفساني واجد وفاداري بيشتري نسبت بـه آيـين پيـروان     ةزاما لكان در مخالفت با حو

تفكر او حاكي ازآن است كه ضمير ناآگاه نه تنها مخزن غرايـز حيـواني نبـوده و    . بودسّنت ابراهيم 
فاقد ناموس و قاموس نيست بلكه ذات آن در تعّلق به قانون است چه همانطور كـه خـواهيم ديـد    

ايـن مـنِ   . آن اسـت  يم بوده و محـدوديت از لـوازم مـاهو   ساختمان آن همچون ساخت زبان تكل
عالَم و آدم سـعي در گريـز از محـدوديت و     رط مطلق بنفساني است كه در جد و جهد خود در تسّل

فراهم مي كند كـه عامـل اصـلي حيـات و سرگذشـت       يقانون دارد و اين تصور باطل را براي آدم
. وجود اوست يكه ورا ياوست يعني در مرتبه احال آنكه ذات آدمي در ضمير ناآگاه  ,خويش است
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مـي   39 غيـر  ,هگـل  ةآن با من نفساني و به موجب فلسف ةبه موجب تضاد عمد ,را لكان ءاين ماورا
  .خواند

سامان  بي يانسان ساحت يندـل است كه آرزومــن تصور باطـنظر از ايقطع  يكاوــروان
 يدارد بلكه جزء اليتجزائ يعميق يتاريخ ياين تصور باطل نه تنها ريشه ها. قانون است و بي

  .است از اوهام موجود در مفهوم من انساني
 كه تأثيري غير قابل انكار در تطـور  40وساسترُ يمطالعات انسان شناس بزرگ فرانسوي لو

سـاختمان   يدارا يتـرين جوامـع بشـر    يابتـدائ  تـي از آن است كـه ح  يلكان داشت حاك فكري
 ةلعاده منسجمي هستند كه در آن قـانون محـور اصـلي و ضـابط عمـد     خانوادگي و اجتماعي فوق ا

. نبود كشف ضمير باطن از سوي فرويد نيز چيزي جز تأييد قاطعي از اين اصل .مناسبات افراد است
 .چه قانون نه تنها عنصر اساسي آرزومندي و تمناي آدمي است بلكه رابطه اي مـاهوي بـا آن دارد  

مستقيم با ممنوعيت بوده و خارج از قلمرو آن وجود نمي تواند  ةرابط ميل و آرزومندي نزد انسان در
  .اين تصوري باطل است كه آرزومندي مقدم بر قانون است .داشت
 كه از تجربيات باليني خود حاصل آورده بود نشان داد كه آرزومندي تنها در  تيلكان با قاطعي

 زيرا قـانون،  .خود گرفته تجلي مي يابدقانون، محدوديت و ممنوعيت است كه جنبة وجودي ب ةحيط
انسان از آنرو اهل قانون است كـه  . امري مكنون در زبان تّكلم است و ماهيت آنرا تشكيل مي دهد

ضمير بـاطن مخزنـي از غرايـز    . وجود او در زبان تكلم توطن گرفته و با آن انس و الفت ذاتي دارد
  .ن گزيدن زبان تكلماست براي تجلي و توّط 41حيواني نيست بلكه چنانكه خواهيم ديد روشنگاهي
  

انجمن فرانسوي به نام نهادي پس از انفصال به تأسيس  انجمن روانكاوي پاريسمخالفين 
ل َلَگش تعليمات ژك لكان را محور اصلي فعاليت هاي و تحت رياست دنِيگمارده همت  42روانكاوي

زبـان تكلـم و    -اسـت نظرية من نفساني كه در جهت ابطال  -در اين تعليمات .خود قرار مي دهند
ـ . خاص آن اساس و پاية كشفيات فرويد قرار مي گيـرد  مانساخت اصـالت   حـوزة مـدد اصـول    هب

لكان در اين زمان به پايه گذاري سيستم فكري  ،گراز سويي دي تفكر هيدگر از يك سو و 43ساخت
اني مبتني بر انحراف از كشفيات نفسن مو باليني خود پرداخته نشان مي دهد تا چه حد روانشناسي 

من نفسـاني   ةاري اصلي و عمدزكارگ .است يعني ضمير نا آگاه تاريخي فرويد در مورد شعور باطن
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زيرا كه ذات آن در پرده پوشي از انقسام ذاتي  چيزي جز آنچه لكان حيث خيالي مي خواند نيست،
خوانده اند بسيار نزديـك  » د برزخيوجو«ماهيت اين انقسام با آنچه قدماي ما . وجود انسان است

  .مهر و كين و خير و شّر, ذات آدمي وجودي بينابين است در گير ميان تاريكي و روشني .است
ت شـناخته نمـي   بـه رسـمي   انجمن بين المللي امريكااز سوي  انجمن فرانسوي روانكاوي

من بين المللي ادامـه  مع الوصف شاگردان لكان همچنان به مذاكره با اصحاب و مسئولين انج .شود
انجمن بين المللـي شـرط   . ت شناخته شوندرسميمي دهند و مي كوشند تا از سوي اين انجمن به 

اين   ! ت شناختن مخالفان را محروم ساختن لكان از آموزش روانكاوان قرار مي دهدبه رسمي يِاصل
يب انجمن بين المللي و تحت در اين سال بنا به تزوير و ترغ. ادامه پيدا مي كند 1963مذاكرات تا 

ـ     ةرهبري دنيل َلَگش عده اي از شاگردان لكان حاضر به ترك او شده دومـين انفصـال را در جامع
ام فكـري  سـج در پس اين انفصال دورة جديدي در تكوين و ان. روانكاوي فرانسه بوجود مي آورند

ذات او را منوط و اعالم ميكند  عاملي اعتباريانسان را وي در اين دوره صريحاً  .لكان پديد مي آيد
  .م مي داندبه زبان تكّل

آرزومندي يا تمناي آدمي بدانيم و اين  ,در كشف تاريخي فرويد ,اگر اساس ضمير ناآگاه را
تجلي اين آرزومنـدي تشـكيل    ةحقيقت را در يابيم كه تمامي سرگذشت و تاريخ حياتي فرد را نحو

بـدانيم در آن   غيرر تعليمات لكان در فراروئي او نسبت به ميدهد و از سوي ديگر ذات آدمي را بنا ب
 غيـر  آرزومنـديِ صورت با او همزبان شده به اين نكته پي خواهيم برد كه ذات آدمي را چيزي جـز  

معني شعور بـاطن بـدان    تاين اس .ق دارممن از آن جهت هستم كه به غير تعّل .تشكيل نمي دهد
باز مي شناسد يعني  »غير«دمي همواره وجود خود را به عنوان آ .نحو كه فرويد به كشف آن نائل آمد

 اعمال سـهوي،  اشتباهات لفظي، .است غير  وخودوجود او متكي بر انقسام يا دوگانگي ذاتي ميان 
آدمي در نهايت نفس خود . نيست غيررؤياها و ديگر پديدارهاي نفساني همواره چيزي جز زبان اين 

  .نيست غير »حديث آرزومنديِ« بان او جز خويش اشارت دارد و ز به وراي
انجمـن  لكان پس از جدائي اين عده از شاگردان و به رسميت شناخته شدن آنها از سوي 

ايـن دوره   .پـردازد مي 44پـاريس  فرويـدي  ةحـوز تأسيس انجمني ديگر بنـام   به بين المللي آمريكا
  .همزمان است با تحول و تكامل جديدي در تفكر او

اصـالت   حـوزة اصـول   ةات زبان شناس معروف فردينان دوسسور و بر پايبه مدد كشفياو 
به خوبي نشان داده بود كه ضمير ناآگاه ساختماني چون ساخت زبان داشته عيناً منعكس  45ساخت

بدان نحو كه فرويد به كشـف آن نائـل    ,رؤيا. نوع سيستمي است كه زبان تكلم واجد آنست ةكنند
آن از  يبه صحنه گذاردن كلمات و تعبيرات زبان است و ساخت تركيب در واقع مصور ساختن يا آمد،

خاص آن است كه آرزومندي و تمنـاي آدمـي را    ناماين زبان و ساخت .ساخت زبان پيروي مي كند
  .صنايع بديعي همان نوع كارگزاري را در ضمير ناآگاه دارا هستند كه در زبان شعر .شكل مي دهد
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جـاز و  كه م -زبان و بخصوص درشعرفنونِ مكنون در از طريق همواره  گاهناآازين رو ذهن 
محتويات يـك  . پيدا كرده و ساختمان ماهوي خود را ظاهر مي سازد تجّلي_استعاره از آن جمله اند 
يـا   46اهاي كالمي است كه حالت ايهام بخود مي گيرد بنحوي كه تنها فتوحرؤيا مجموعه اي از معم

زيـرا كـه    .سـازد مي قـادر به كشف مكنونـات آن   ما رااست كه  يروانكاوحاصل از  گشايش قلبيِ
ضمير ناآگاه عين زبان تكلـم اسـت ولـي     .زبان نيست واقعي استماعروانكاوي چيزي جز فراگيري 

 مـا چـه   .مداوم به ندرت به گوش ما ميرسد يِدر عين كارگزار»آن  پيام آرزومندانة«زباني است كه 
ت اصلي را اين زبان تكلم است كه عاملي .يمداشته باش يممي توانبطور عادي استعداد استماع آنرا ن

در حاليكه ما پيوسته در اين پندار هستيم كه عامل عمدة آن بوده . ط و غلبه داردداراست و بر ما تسّل
  .آن را تحت احاطة كامل داريم

 47پدر ناما آنچه لكان يرابطه اي كه آدمي با حيث پدري منوط است به نسبت فرد با زبان 
در اينجا به  يول. كول به بخشهاي بعدي اين كتاب استومهم م ةتفصيل اين نكت .ميخواند داراست

ـ   را پـدري   ةذكر اين امر ميتوان پرداخت كه روانكاوي به طور اعم و تفكر لكان به طور اخّـص مرتب
  . فوق العاده پيچيده مي داند كه تقّرب بدان نيازمند طي طريقي طوالني است يساحت

»جلب نكرده و بدان آگاهي پيدا نمي بخود زبان امري است كه بطور عادي نظر ما را » وجود
مثالً هنگاميكه ناگهان در حين بيـان   ,نادر نمايان مي سازد يزبان تنها وجود خود را در موارد. كنيم

. مي كنيمظاهراً بي اهميت ناتوان مي مانيم و يا اسمي را فراموش  ةيك مطلب از باز يافتن يك كلم
م با ايجاد خالء وجود اصلي خـود را از حجـاب بيـرون آورده ذات    در اين لحظات است كه زبان تكّل

علـت وجـودي   هم از اين روست كه روانكـاوي در كشـف   . ط خود را نمايان مي سازدغالب و مسّل
فراموش شده سعي بعمل مي آوردو آنها را جايگاه اصلي آرزومندي ما ميداند كلمات .  

مواردي است كه فرد را در مقابل انقسام يا برزخ وجود خود بنحوي گر ديوشي يكي از فرام
نـوع   ي نشـان دادن فرويد برا .را بدو مي نماياند غيرت محض كه بدان اشاره رفت قرار داده عاملي

آنچـه بـر    48.باشـد  قالبي از موم را تصور مي كند كه با برگي از كاغذ پوشيده شده ,كارگزاري زبان
در حاليكه اگر  .كاغذ نوشته مي شود اثري در آن باقي نگذاشته بالفاصله محو و نابود مي شود روي

 .برگ كاغذ را كنار بزنيم خواهيم ديد كه تمام مطالب نوشته شده بر روي قالب مومي حك شده اند
  .اين قالب حكم ضمير باطن و ناآگاه و كاغذ موجود حالتي چون ذهن آگاه ما را دارد

بدان نحو كه روانكاوي به كشف آن نائـل آمـده    ساحت رمز و اشارتتصري بود از اين مخ
را قرار مي دهد كه كار اصلي آن ايجاد حجاب و  يحيث خيال مقابل اين ساحت، ةلكان در نقط .تاس

منِ نفساني عامل اصلي اين حيث خيـالي اسـت و    .پرده پوشي بر ذات حقيقي و كالمي آدمي است
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شناسي منِ نفساني بر آن چيزي جز انحراف از كشـف ذات  رمزپـرور انسـان    تأكيد اصحاب روان 
  .توسط فرويد نمي تواند باشد

اليتغّير مي خواند كه عبـارت از  امريا  حيث واقع ,لكان عنصر سوم را در ساختمان نفساني

̀̀̀`ترميزيعناصري است كه هرگز نتوانسته اند حالت 
يافته به ساحت رمز و اشـارت   كالمي يعني 49

واقع بـوده  حيث شديد نفساني جزء  يها 50يگديد آسيب ضايعات يعني مثالً كابوس ها و .اه يابندر
  .اليتغّير جاي دارندامر ةدر مقول

انش قرار گرفـت  دكه مركز فعاليت لكان وشاگر پاريس فرويدي ةحوزمشكالت موجود در 
از ايـن   .ي وي گرديـد ر و سيستم روانكاوور جديدي در تفّكموجب تّط 1974يك بار ديگر در سال 

همبستگي و نوع انسجام موجود ميان عناصر سه  ةزمان تا پايان عمر پرسش اصلي براي لكان نحو
براي پاسـخ بـه    .و حيث واقع است ليحيث خيا ساختمان نفساني يعني ساحت رمز و اشارت، ةگان

ه حلقـه طنـاب   روي آورده و نوع پيوستگي آنها را همچون س 51موضعي ةهندسلكان به  ,اين سؤال
  .مي داند كه به نحو خاصي بهم گره خورده اند

خصوصيت اصلي اين مجموعه در اين است كه به محض ايجاد بـرش در يكـي از طنابهـا    
موجود ميان سـه   ةرابط .حلقه طنابهاي ديگر نيز از هم وا شده پيوند متقابل خود را از دست ميدهند

همزمان اين سـه عنصـر    يپيوستگ .انسجامي استساختمان نفساني نيز داراي چنين  عنصر اصليِ
است كه ساختمان نفساني را متشّكل مي سازد بنحوي كه عدم اتصال هريك بالفاصله گسـيختگي  

  . را همراه دارد آنهاّكل 
يعني يك سال قبل از مرگ او بـه   1980روانكاوي لكان در سال  ةمشكالت موجود در حوز

ـ   ةل آن كمر بسته حوزاوج خود رسيد تا آنجا كه وي به انحال . ردروانكاوي ديگري را پايه گـذاري ك
جديد از گرد هم آوردن تمـامي روانكـاوان    ةشد و حوز وياين انحالل موجب پراكندگي شاگردان 

روانكاوي ديگر كه همه خود را پيـرو   ةبدين ترتيب بود كه دهها حوز. پيرو مسلك لكان ناتوان ماند
  . دمي خواندند بوجود آم اوتعليمات 

اين حوزه ها براي نخستين بار گـرد هـم    1991در . اين وضع تاكنون همچنان ادامه دارد
پراكنـدگي خـود را مـورد     ةجمع شده در سميناري مشترك كه در نوامبر آن سال تشكيل شد مسأل

تشكيالت حوزه اي خـاصِ خـود و بـا     كوشش آنها بر اين بود كه بدون انحاللِ. پرسش قرار دادند
كنوني  ةدر جامع انل خويش بتوانند درمورد مسائلي كه مربوط به منزلت و مقام روانكاوحفظ استقال

بخصوص كه بمناسبت همبستگي اقتصادي كشـورهاي اروپـائي كـه    . فرانسه است اتفاق پيدا كنند
ت پيش بيني شده بود بيم آن مي رفـت كـه م   1993براي سال  دسـتخوش   آنـان اجتمـاعي   وقعيـ

در مقابله با اين وضع و در مورد پيش لكان مسلك  لذا اتحاد روانكاوانِِ .ددتغييرات قابل توجهي گر
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بـراي  را خاصه آنكه قصـد خـالي گـذاردن ميـدان     . ديبيني حوادث آينده امري الزم به نظر مي رس
  . روانكاوان پيرو انجمن بين المللي آمريكا نداشتند

لكان تعليماتتبر همان سال به ت مشترك خود را در ماه اكحوزه هاي نامبرده دومين فعالي، 
اختصاص دادند كه در آن جمع كثيري از روانكاوان اروپا و آمريكاي جنـوبي   او مرگ از پس سال ده

  .شركت كرده به بررسي ميراث لكان در عرض ده سال اخير پرداختند
 ،يكي از اهم موارد اختالف لكان با انجمـن بـين المللـي در مـورد تربيـت روانكـاوان بـود       

شـاخه اي  بصورت خصوص كه اين انجمن تعليمات خود را مختص به پزشكان كرده روانكاوي را ب
وجود انسان است پرسش از حال آنكه مورد و موضوع اصلي روانكاوي . بوداز علم پزشكي در آورده 

خويش است كه به تن و ارگانيسم او قابل  ي خاصاز آن جهت كه هر فرد صاحب تاريخ و سرگذشت
مورد و موضوع روانكاوي آن ساحتي . اصرار در تن غفلت از ساحت خاص آدمي است .تتأويل نيس

جسم و مسـائل مترتـب بـر آن از     .ميدانداست كه فرد آنرا بعنوان نهايت ماهيت خويشتن خويش 
خود بر مي گزيند و اصرار در آن  است كه شخص غالباً براي فرار از خويشتن خويشِوسايلي عمده 

بكرّات ديده مي شود كه تعداد قابل مالحظه . در مقابله با خويشتن خويش نيستي جز مقاومت زچي
اي از افرادي كه بعلت رنج و تألم به روانكاوي روي آورده اند در مراحل اوليه به تأكيد در مشـكالت  

صحبت كننـد روانكـاو را   » خود«جسماني خود مي پردازند ولي همينكه زمان آن فرا مي رسد كه از 
  . روانكاوي سر باز مي زنند ةاز ادام ترك كرده

  .پرده و حجابي است در مقابل امكان مقابله با خويشتن خويش» بيماري«نزد اينگونه افراد 
قرار مي دهـد ولـي بعلـت    باطني روانكاوي طي طريقي است كه شخص را در برابر آزادي 

گيرد و فرد مورد روانكاوي را د بخود بذات مستوري طلب آدمي اين آزادي مي تواند جنبة اجبار و تقي
توسـل بـه مسـائل     ,يكي ديگر از انواع مقاومت در مقابله با خويشتن خـويش . آن باز دارد ةاز ادام

مباحث سياسـي و ايـدئولوژيك مـي توانـد نيرومنـدترين دشـمن را در       . سياسي است -اجتماعي
نيست كه كسب آگاهي  البته اين بدان معني .دسترسي يك قوم به امكان تفكر حقيقي تشكيل دهد

بلكه بايد گفت كه يك چنـين آگـاهي    سياسي ـ اجتماعي امري ضروري و الزم براي جامعه نباشد، 
  .تنها منوط به توانائي افراد يك قوم در مقابله با خويشتن خويش شخصي آنهاست

بهمين نحو توسل به ارزشهاي به ظاهر معنوي نيز يكي ديگر از انواع مقاومت هائي اسـت  
فرويد در نامه اي به يك كشـيش مسـيحي بنـام    . فرد در مقابل روانكاوي از خود بروز مي دهدكه 

موضع خود را بعنوان باني روانكاوي در كوششي مي دانـد كـه پيوسـته در حفـظ و      52راُسكار فيست
مصون نگه داشتن روانكاوي در مقابل پزشكان از يك سو و اصحاب دين از سوي ديگر بخرج داده 

  .53است
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نگرديـد كـه    المللـي بين  انجمنيد پس از سالها مبارزه قادر به قبول اين امر از سوي فرو
به عقيـدة او يـك چنـين وجـه     . آموزش روانكاوي بهيچ وجه نمي تواند به پزشكان اختصاص  يابد

  .نظري انحراف محض از ماهيت روانكاوي است
در گفتگـوئي  . اي داشـت فرويد همواره نسبت به تطور روانكاوي در آمريكا نظـر بدبينانـه   

خصوصي با ابله آمريكا عظـيم اسـت   «: ست جونز اين نظر بدبينانه را بدين صورت اظهار ميداردرن
هنگام مسـافرت يكـي از    1924همچنين در سال . »ولي عظمت آن ناشي از اشتباهي است عظيم

مريكـا همچـون   تناسب ميـان روانكـاوي و آ  «:انش به آمريكا نظر خود را چنين بيان مي كنددشاگر
  .54»استوجود متناسبي است كه ميان پيراهن سفيد وكالغ سياه 

ت جا الزم به ياد آوري است اينكه روانكاوان فرانسوي تـا كنـون از بـه رسـمي    اينآنچه در 
علت امتناع آنها از اين امر ايـن اسـت كـه     .شناخته شدن حرفة خود از سوي دولت سر باز زده اند

ت و سازمان دهـي بـدان در   ي شخصي و خصوصي است و هر گونه رسميروانكاوي اساساً رابطه ا
روانپزشكي يا ّطب و  روانكاوي حرفه اي چون روانشناسي،. تناقض عمده با ذات و ماهيت آن است

روانكـاوي طـي طريقـي    . مهندسي نيست كه بتوان آنرا به يك نهاد اجتماعي و عمومي تبديل كرد
عميـق و اساسـي در مـورد     سشـي آن مي شود كه بـه پر است شخصي كه به مناسبت آن فرد بر 

ناگفته پيداست كه هر گونه كوشش در جهت رسمي سـاختن آن   .سرگذشت و تمناي خود بپردازد
 ةاين مسأله در رابطه اي نزديـك بـا نحـو   . موجب انحراف اساسي از موازين و اصول آن تواند شد

ـ   دا روانكاوي يك نوع تعليم عقالئي ي. آموزش روانكاوي است اصـلي در   ةانشـگاهي نيسـت و نقط
اين انجمن با تداركات رسـمي و ايجـاد   . نيز در همين بوده است المللي بين انجمناختالف لكان با 

تفاوت ميان روانكاوي شخصي و روانكاوي آموزشي موجب تحريف اصلي در طي طريقي شـد كـه   
 ,تربيت روانكاو اين است كه فرد شرط اولي و الزم در. فرويد با كشف ضمير ناآگاه بنيان نهاده بود

در گيري در آن ايجاب مي كنـد كـه از هـر     و ولي ماهيت روانكاوي. تحت روانكاوي قرار گيرد ,خود
  .ض و نيت اوليه كه ميل به روانكاو شدن نيز از آن جمله است مصون بماندرگونه غ

آموزشـي در   روانكاوي اخذ تصميمي مجدانه نيست و ممكن نيست آنرا به صورت دوره اي
زيرا سلوكي است كه بموجب آن فرد در مقابل جدي ترين پرسش زنـدگي خـود كـه همـان      .آورد

از اينرو به پيروي از لكان بايد گفت كه خالف آنچـه   .و سرگذشت او باشد قرار مي گيرد آرزومندي
نـوع   ادعا مي كنند نمي توان تفاوتي ميان يك روانكـاوي سـاده و يـك    المللي بين انجمناصحاب 

لكان در اين جهت متمركز بود كه چنين تفاوتي را از ميان بر هم تمام  .روانكاوي آموزشي قائل شد
دارد و تربيت روانكاوان از ميراث اصلي فرويد كه پرسش از ضمير ناآگاه است دور نيفتاده انحـراف  

  .پيدا نكند
تربيـت روانكـاوان    انتقال ضمير نا آگاه از يك نسل به نسل ديگـر يعنـي  ة نكتة اصلي نحو

تربيت روانكاوان را متناسب بـا خصوصـيت    ةروانكاوي و نحو ةسعي لكان بر آن بود كه حوز. است
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عمده در اختالف و تفاوت ميان حوزه هاي پيرو لكان بر  ةدر حال حاضر مسأل .اصلي شعور باطن كند
      .جوان استسر همين مسأله يعني مربوط به نحوة انتقال روانكاوي و تربيت روانكاوان 

ت و كوشش ژك روانكاوي فرانسه پس از سالها جنبش و تحرك و فعاليت ثمر بخش كه به هم
لكان در صحنة فرهنگي فرانسه پديد آورد در حال حاضر با نوعي ركود فكري و عدم خالقيت 

اين وضع تا حد قابل مالحظه اي به علت ميراث فكري و باليني عظيمي است  .راستين همراه است
ميراثي كه احاطه بر آن همچنان كاري دشوار بنظر مي  لكان براي روانكاوان بجا گذاشته است،كه 
.آيد  


