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 «زبان» بستر در َلکان ژاک« سوژه» بری تأمّل

 زبان؟ تکامل ای وی سیدگرد
 

 (زیتبر دانشگاه فرانسه، اتیادب و زبانی آموزش گروه اریاستاد) 7وحید نژادمحمّد                   
 

 چکیده

 در را انس ان یِاِدراک -یستیز یهاطهیح ازی اریبس( Jacques Lacan) لَکان ژاک یِروانکاو فلسفه

 س اتتارِ و گفت ار زب ان  قالب در یشماریب یهاپرسش به و داده قرار ریتأث تحتی روانکاو قلمرو

 و لس و یف لَک ان . اس ت ک رده ارائ هی ک اف و کامل ادلّه  یروانکاو یِهابحث قالب در ناتودآگاه

 همچونی عناصر قالب در را ناتودآگاه و گفتار زبان ی هست لهئمس است توانسته  یوفرانس روانکاو

  (modalesت )اموجّه   یپدر استعاره سوژه  ر یغ پارادوکسِ  (کینِوروتنژند )روان مارانیب انِیهذ

-یفلس فی معمّاه ای برت  بهی پاسخ تا کند مطرح را( objetمطلوب ) ءیش  (désir) یدرون لِیم

 غ ام  و اِبهام به بعضاً و بوده متصل هم به رهیزنج کی در لَکان میمفاه تیّکُل. دهد ارائه یروانکاو

 ت ودی ب راها نشانه نیا. باشند معنا حاملِ توانندیی( مماریبها )ی نشانه  یو نزد. شودیم ادی بودن

 یت یّذهننیب اتتارس  کی لَکان« ساتتارِ» گریدی سو از. هستند دهیچیپ ساتتار ومند نظام زبانی دارا

 است نیا بر تلاش مقاله نیا در. دارد سروکار سوژه یِپنهان-یروان اتیّواقع از یامجموعه با که است

 لَک ان  ن زدی روانک او وی شناس زب ان  ییس اتتارگرا گاهیجا نییتب وها مولّفه عناصر  از گذر با تا

 و کرده انینما« هادالّ» و« یانشانه»  «ییمعنا» یهارهیزنج در را گفتار و معنا زبان  ازی و یهابرداشت

 .میده نشانی وی روانکاو فیتعر در را فلسفه نقش

 .دلالت رهیزنج گفتار  دالّ  ناتودآگاه  سوژه  ساتتار  زبان  :هادواژهیکل
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 مقدمه

 ن زد دی فرو آزاد یِت داع ق انونِ و سوس ور ش ناتتیزبان میمفاه بر هیتک با ساتتارگرا لَکان

ک ه دارای  -نماده ا را ( راز سیس تم زب انیnévroséنژندها )( و روانpsychoseها )شیپرانرو

فاش کرد و حوزه ناتودآگاه را همیشه در این پردازشِ نمادها تداتل  -مفهوم و حضور هستند

زبانی برای لَکان دربرگیرنده قلمرو ناتودآگ اه بودن د. اگ ر زب ان را از دو  یهاداد. بعلاوه نشانه

نظر مورد توجه قرار دهیم: الف. قابلیّت و توانایی ت ا  گفت اری انس ان )در قال ب ک ارکرد م

( ب. زبان در معن ای بس یو و عم ومی  سیس تم نش انه و langage()ییهانمادین و نظامِ نشان

(. باید گفت که برای لَکان  محوریت زبان ابتدا در معن ای اول س  س langueمحصول جامعه )

 ش اته( langue) ویبس  و کُ لی معن ا در زب ان سوس ور  نظ ر بهواهد بود. در معنای دوم ت

 بلکه ستینی صوتمجموعه  تنها  دالّ  یوی برا نیهمچن. دهدیم شکل رای عموم یِشناسنشانه

(1) سوس ور. کن دی( را ش کل داده و تعی ین م signifiéمدلول ) که استیی صدا یِحاو شکلِ

 نظ ر به. است کرده متمرکز« مدلول»ی رو بر لَکان برعکسِ را تود یِهایبررس تیاهم نیشتریب

 نظر به. شودیم فیتعر« هانشانه» مجموعه و« زبان» قالبِ در ما ِِ جهان وی زندگ تِیّواقع  یو

مولّ د معن ا باش د.  توانس تیم  (2)اث ر ه وفمن مردِ ش نیها )مثلاً داستان ترکیبِ دالّ زین دیفرو

بس یار ملم وو و منطب ا ب ا ادراکِ س وژه ن زد  ی یاهکان  ب ه گون لَ« دیگریِ»جایگاهِ  وانگهی

. میکن یبراس اوِ روش نایی  ادراک م »گونه اهمیّتِ تود را حفظ کرده است: مرلوپونتی نیز این

( در قیاوِ س وژه Merleau-Ponty, 1945: 358.«)میکنیطور که براساوِ دیگری فکر مهمان

  ولی سوژه لَک ان کندیعرض اندام م« واحد»طور هِگل به لَکان نیز با هِگِل باید گفت که سوژه

 و طلب دیی م هست تودی برا -«لیم» از برتاسته– ناتودآگاهسوژه  (3) گسیخته و منقسم است.

 پرداتت ه و س اتته س وژه راک هیز( Lacan, 1973:189.«)است دکارت نزد سوژه نیا اصالتِ»

( ]و cogito) یدک ارت تأمّ لِ اص لِ: »دی د میهتوا که طورهمان و است ناتودآگاه و« لیم» نیا

ی چگون ه ول ( Dosse, 1992: 430.«)اس ت ناتودآگ اه فرضِشیشده[ پزدهتصویرهایِ واپس

 یِ«ه ادالّ»مأوا گزیده است؟ آیا نظام م نظم و پی اپیِ « ناتودآگاه»و « غیر»قلمرو اصلیِ زبان در 

 همچون ییهافلسفه در اگرقرار بگیرند؟  هاهشیحلقه گمشده ارتباط تنگاتنگ اند توانندیلَکان م
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« مدلول بر دالّ» انیساتتارگرا فلسفه در شودیی متلق« جوهر بر مقدّم وجود» سم یالیستانسیاگز

 و س وژهرابط ه  ای آ. شودیم مشخصی مکان وی زمان ویشرا با آن حدوثِ وِیشرا و بوده مقدّم

 ام ر عن وانهبها رابطه دالّ تیغا ای و است انزب یِسیدگرد معلول دلالت رهیزنج درون در گفتار

 یِدل الت وی س اتتار نظام دری روانکاو و فلسفه نییتب گردد؟ قلمداد تواندیم زبان تکامل مسلم

 در گفت ار سهم تیدرنها دهد؟یم نمود رای زبان یِهاپردازش و شده دهیتن یعناصر چه با لَکان 

ل ب ا زب ان و س تیچ ناتودآگ اه ساتتار  عن وان س وژه ن زد را ت ودی عناص ر چ ه ب ه توس ّ

 کند؟یم 

 قیتحق نهیشیپ

 نش ان 1895 س ال به« (5)لَکان توانش بری درآمد» نامه ب تود اثر در( Joël Dor) دُر ژوئِل

 نظ ام ب ری دی فروی کاربرد میمفاهی ورا از لَکانشده  یساتتاربند ناتودآگاهی طرف از که داد

 نظ امِ» مقاب ل در را س وژه یِوابستگ سوژه  ساتتار گرید ر ط از و داشته اشرا « یانسان لِیم»

من د نظام را س وژه یِت یذهن ساتتار است قادر ناتودآگاهتجربه  کهیبطور. کندیم انینما« هادال

« (6)لَکان یهاآموزه در زبانی تئور» تود کتاب در( Vincent Calais) کَلِه وَنسان بعلاوه. سازد

 بط ن در گفتم ان و بوده زبان تیماه ریتأث تحت وستهیپ لاکان تفکر که داشت اصرار امر نیا بر

 Michel) وهیاَر شلیم نیهمچن. است قرارگرفته ناتودآگاهی گفتمان یهاسمیمکان وی فکر نظام

Arrivé )شناوزبان که داد نشان« (7)ناتودآگاه و شناوزبان  یروانکاو و زبان» تودکتاب  در 

 میمفاه بر هیتک با وهیاَر. استی زبان ساتتار یهالیتحل در ناتودآگاه یهانشانه به دنبال وستهیپ

 ش ناتتیروان و ش ناتتیزبان عناص ر کی تفک با و زبان ازی ساتتار کردیرو کی با و سوسور

 ناتودآگاه ساتتمان همچونی گفتمانی عملکردها در کلمات تیموقع که داشت اظهاری دیفرو

 واقع در. هستند ارتباط در قاًیعم ناتودآگاه باها آن یهانشانه وی زبان وی ذهن اتتلالات و است

. در حیطه تحلیل عناصر حوزه هستند گریکدی ازمتأثر  و داشته وندیپ زبان عملکرد با ناتودآگاه

آگاهی باید گفت که با گذشت زمان متحوّل شده و با انتقال یافتن ب ه حیط ه ناتودآگ اه رن گ 

ضمیر ناتودآگاه همیشه ثابت و متراکم باقی  یِهاآنکه سازه. حالابندییباتته و یا تغییرِ شکل م
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 توج ه م ورد انیساتتارگرا ظهور بدو از دیبا رای روانکاو وی زبانشناس تعامل نهیشیپ. مانندیم

 منط ا از رای ذهن  وی زب ان یه اچالش که بودمدرن پُست لسوفانیف جمله از لَکان و. داد قرار

 .کرد میترس ممتدّ اریبس رهیزنج کی در وها دالّ

 ییساختارگرا چالش

 حلق ه ژاکوبس ون  و سوس ور  ن ه یمارت آن دره همچونی زبانشناسان نزد دیبا رایی ساتتارگرا شهیر

 نی ا یِتض ادها نظام و« یشناسواج» علمِ ورود با. افتی استراوو-یلِو همچون یشناسانانسان و پراگ

 ازی برت  عل ل آن  از روانکاوان ازی اریبس جُستن بهره وی کاوروان قلمرو بهی تجرب یِزبانشناسشاته 

 مج اورتِ و رهی زنج»جنب ه  دو از واژگ ان کارگیریب ه در( aphasie«)یش یپرزبان» همچون اتتلالات

. گرف ت ق رار لی تحل م ورد« métaphoreها=نش انه یِنیجانش  و انتخ اب» و« métonymieها=نشانه

 و ش د وارد ناتودآگ اهی واک او عرص ه در لی تحل ییِنمادگرا کی هب تود تواب ریتفس علم با دیفرو

 را آن یِزب ان ک ردیرو کی  در و کرده فیتعر« ساتتار» قالبِ در رای انسانانفعالات  وفعل ساتتارگراها

 آن بس ترِ در عم دتاً ک ه بودند« یساتتار یِمعنا»ی جستجو درها آن گر ید به عبارت. ساتتند قانونمند

 برداش ت کی  ها یریگموضع گرید همچون انیساتتارگرا نزد تیّواقع پردازش (4) .بود دهیتواب« زبان»

 لَک ان ری تعب ب ه. مس تتر وی درونی ساتتارها یِسامانده به توسّل با بار نیای ول است تیواقع از ایعم

ی تفکّران م ن زد غالب اً. اس ت ش ده دهی تن انسان( psychique) یِساتتار-یِروان عالمِ با« زبان» ساتتار

گفت ار  و کن دیم حفظ را تود گاهیجا نوشتار  عرصه در ساتتار( formeشکلِ ) نیهم بارت  همچون

(parole )یِت ارج تِیّ واقع فی تعر هم ان عملک رد  نی ا. شودیم منحصر« زبان» یِفرد عملکردِ به 

 و چ هین ک ه طورهم ان. (9)انس ان ن ه دی گویم سخن که است« زبان قوّه» نیا دگر یها نزد. است انسان

 در راه ا دالّ نظ ام زین لَکان دهندیم تیاهم آن یِکارکردها و( langageزبان ) ناطقه قوّه به که دگریها

 نگ اه ج هینت در. اب دی دس تی واقع  بُع د ب هه ا ی آنورا از تا دهدیم قراری معرفت دهیپد هر تِیاولو

 نظ ام ب ا تود سهم به ساتتارگرا لَکان (8) .تاس انیساتتارگرا ازی اریبسی الگو زبان  بهیی ساتتارگرا

 ری کث اریبس  یهاقالب در را تود توانستیم که رفت« ناتودآگاه کالبد» لِیتحل شوازیپ به دلالت رهیزنج

 .دهد نشاننژندها روان نزد در بخصو 
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 ناخودآگاه یِزبان ساختار

 اس تآن چی زی  ده یرس ثار به استراوو-یلِو و دیفرو از که« ساتتار» مفهومِ لَکان  نزد 

. ده دیم  نم ود را ناتودآگ اه تِیواقع که آن چیزی ای و زدهی رسازیتصو و دیتول به دست که

 وح دتِ با که داردیی اجزا ساتتار. است تود اجزاءِ قالب دری ابیمعنا زین ساتتاری ِ اصل تیغا

ش الوده  و ارس اتت» کی  عنوانب ه زب ان فی تعر ب ا انیس اتتارگرا. دارن د فیظر ارتباط کُل

 س اتتار فلس فهان د. داده ارائ هی سازمان شکلِی( ذهن وی نیع) یزندگ میمفاه همه به« یاجتماع

 دگری ها و. اس ت دگری ها تفک رات ریت أث تح ت ق اًیعم لَک ان نزد  «جهان در سوژه» و سوژه

 زبان ن لَکا نزد (11) .داندیم جهان ازی انسان موجود فهمِ و درک حاصل را زبان کُنش و برداشت

 و« معن ا» درون در تولّ د ب دو از رای انس ان موج ود که ابدییم تحقا وگرفته شکل ییهادالّ با

 قائ ل کش ف قابل ارزشِ کی« ساتتار» به که کیهرمنوت علمِ با سهیمقا در. دهندیم قرار« زبان»

 ح داقل ای  و هش د کشف قبل از -ها نشانه از ییهارهیزنج ای و رهیزنج - یلَکان« ساتتارِ» بود 

 دس ترو قاب ل ریغ لَکانی ساتتار نظام در ناتودآگاه« مطلوبِ» آن بر افزون. است تیرو قابل

ی اض یر یهاصورت ازی حت و بوده فردمنحصربه شناتتیزبان ساتتارِ کی لَکان  ساتتار. است

 ب ول نط امبخشِ اله ام ک هی اض یر اَش کال چگونه که مینیبیم: »لَکان بقول. ردیگیم بهره زین

(Boole(11) )زم انِ س اتتار نیا  یبشر عملکردِ به تواندیم بوده  "هامجموعه" یِتئوری حت و 

 ازی ن آن ب ه ت ودش دق ت از افتنی نانیاطمی برای روانکاو هیفرض که آورد ارمغان به رای ذهن

 دیگر یعبارتب ه. اس ت م ا یِواقع جهانِ از تارج لَکان یِواقع بُعد( Lacan, 1953:168.«)دارد

 مفه ومِ ب ه ابت دا در لَک ان (12) .رودیم  بش مار ق تیحق فق دانِ ازی نم ود بُع د  نی ا ساحتِ

. کندیم اشاره (13) (سمیسینارس«)یفتگیتودش» استعاره به و برگشته دیفرو یِلیتحل( ego«)تودِ»

 یِن دهایفرا ب ا م رتبو ق اًیعم لَکانی برا« ساتتار» تولد  بدو از« تود» لیتحل با همراه جهینت در

 عنص ر دو ب ه« ناتودآگ اه» عملک ردِ حیتوضی برا لَکان. دیآیم شمار به ناتودآگاه قلمرو فعّال

( déplacement«)ح  وادثیی جابج  ا» و( condensation«)ح  وادث اِدغ  ام ن  دِیفرآ»ی اساس  

 یاص لی ن دهایفرآ گفتار سازنده  عناصر نیا. است گرفته هیعار به دیفرو از که شودیم متوسّل

 مس اله در لَک ان. هس تند لذّت اصل تابع و بوده ناتودآگاه یِفحوا با انسانی روان دستگاه هیّاول
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 کن دیم  تلاصه« یگفتمان» در بلکه زبان  ساتتارِ در نه رای و منظور( métalangageفرازبانِ )

 لولم د و دالّ کی الکتید کی  مقاب ل در م ای و نظ ر به. است« هاتفاوت» ازی کانون یِدارا که

 ت ابعِ را اءیاش  نظم و کرده ثبتی الیت پندار قالب در رای رونیب وی ذهن جهان که میهست گرفتار

 درون در. دارد ق رار رهی زنج نیا درازآن ی پسحتّ و مرگ تا تولّد لحظه از انسان. داندیم زبان

 راک هیز اش دب« معن ا» حاملِ تود در ستین قادر النفسهیف اجزاء از کی چیه دالّ  رهیزنج نیهم

( S) مح ذو س وژه  واق ع در زی ن س وژه. است ربنایز و موضوع حُکم در گرید دالّی برا دالّ

ی زی چ تِی موقع و نش انه ب ازنمودِ کی  دالّ: »لَک ان ن زد. است شده دور تود از راکهیز است

 ک ه اس ت آن چی زی دالّ  آن در ک ه اس تی موضع عملِ کی مدلول  به دالّ گذرِ بلکه ست ین

( Juranville, 1984:51-52.«)اس ت شده عنوان که آن چیزی مدلول و کند یم عنوان ار تود

 ای  و یآگ اهشیپ س طحِ از« زب ان» د ی فرو ن زد ک ه گف ت دی با دی فرو با سهیمقا در چند هر

 ص اد  هیقض  نیا عکس لَکان نزدآنکه . حالناتودآگاه حوزه از نه و شودیی مناشی تودآگاه

 قلم رو در ک ه: »اس ت زب انق وّه  و اتی حی واقع  رِیتصو از جزئئ کانلَ نزد ناتودآگاه. است

( ت ود Lacan, 1975:181«)به کمک روند نمادین در تحلی ل ترای]نمادین[ و یا دق کیسمبول

 .دهدیرا نمود م

 اییهنییآ مرحله

 ب ه هم راه ت ود ب ا را دئالیا و تکامل حسّ کی که -ی( ماهگ 19 تا 6) ییانهییمرحله آ در

ک ودک  یِفتگیتودش استعاره از پرده لَکان و بردیی مپ« تود رِیتصو شناتت» به کودک - دارد

 و تفاوت و بردهی پ تودی وجود وحدتِ به کودک مرحله نیا در. داردیم بری( رُشد-یجنس)

 معک وو ص ورت ب ه را آن( رِیتص اوی س ازمانده) بازنمود و( داشته قبل از که) جسم رِیتصو

 و( ناتودآگ اهی )س وژه ف اعلس وژه  کی بجز لَکانی برا زین کودک یِمانندسازه. کندیم درک

 اس ت« م ن» عملکرد یِابیارز مرحله  نیا در لَکان یِدیتأک اهرم. باشد تواندیی نماجتماعسوژه 

 انگرِی ب و مع رّ  ک ه« یریتص و. »کن دیی شناسا را شتنیتو ریتصو تا کندیم تلاش کودک که

 ب هی ابیدس ت واق ع در شناتت نیا بهی ابیدست. است کودک پراکنده و یذهن اتِیّتجربمجموعه 
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 دس تگاه و ش ده شامل را (14)کودک یِوجود کُلّ از جزئئ کهی شناتت. است« شتنیتو تِیّفرد»

 است قادر و شودیم نائل« یگرید» ییِشناسا به کودک نینماد مرحله در. کندیم فعّال را« زبان»

 قلم داد ذک ور کودک« تیّمالک» مرحله توانیم را مرحله نیا. ردیبگ نظر در مستقل را تود« منِ»

مرحل ه  در ک ودک. ب ردیی م پ نآگاهانه تود ی برتر تِیماه بهی( جنساعضاء ) ازی آگاه با که کرد

 آنس ازنده  یِهامحرّک ه ازی ک ی« لیم» که را« یالیت» ساحتِ است  ساتتاری دارا تود که ییاهنییآ

 س احتِ ب هی الی ت س احت از گ ذر در ک ودک واق ع در. ده دیم زیتما« نینماد» ساحت از است

 یِل یتحل روشِ ب ه ت ود  م ارانیب درم انی ب رای حت  لَک ان. ردی گیم قرار زبان تسلّوِ در ن ینماد

 یِس اتتارها» نم ودِ امک انِ روش نی ا ک ه لی دل نیب د. ش ودیم  متوسّل دیفرو« آزاد یِهایتداع»

 ک ه آن چیزی که کرد نشان تاطر لَکان. سازدیم ریپذامکان« تودآگاه فتارِگ» سطح در را« ناتودآگاه

  یف وب  یدرون  یه اانیی: غلنیب ال تظ اهرات هم ه و س تین ج دا س وژه از شودیم تجربه ایدن از

ی ناتودآگ اه ک ه دارند را تود زبانِ  (symptôme) یماریب یِهانشانه و وسواو گفتار  یِوستگیناپ

 دوره. ش دنزده واپ س رون دِ کی  بری مبتن هستند دالّ معرّ   هانشانه نیا. کنندیم حمل تود با را

 کی  مرحل ه نی ا در رای ز( ی یاُدشیپ مرحلهاست ) نهییآ-ریتصو تجربه کی با همراه زین یزبانشیپ

-یذهن  وح دتِ از حاص ل یِت واز. ک ودک تجربه بنفعِ است برقرار( parallèle«)یاستعار یِتواز»

 یزب انشیمرحل ه پ نیهم عناصر. گریدی سو از( désir) لیم ارضاء و طر  کی ازی رونیب وی اندام

. علائمِ زبانی نیز تود را در رابط ه ب ا دارند تود به تحقا صورت( imaginaire«)یالیت»مرحله  در

. دهن دینم ود م  -(Choseم ادر ) نهیس-( و یا آرزومندیِ غیر )دیگری(objetمطلوب ) ءِیش -غیر

« نم ادین»زبانی بوده و سوژه )کودک( را به ش دّت در س احتِ  یِهاانباشته از نشانه« دیگری»ه زیراک

 ردی گیاو شکل م « ها و امیالِتواسته»ارتباطیِ سوژه براساوِ  هی. در واقع  پادهدیتحت تأثیر قرار م

  ب رای ی یان هییآ . و ک ودک در گ ذر از مرحل هدهدیها سوژه و فردیّتِ او را نمود مو در عالمِ دالّ

زب ان  ناطق ه قوّه در را تودم تیّهو من: »لَکان بقول. زندیمعناسازی هستیِ تویش دست به ابداع م

(langage )ام.شده گم آن در یییش همچون که کنمییی مشناسا(»Lacan, 1953: 181 )ب ا کودک 

 اتی ح ط ول در« لیم» اریز. زندیم دست -ناتودآگاهی ساتتار با-یزبان پردازش به« لذت» حصولِ

 جب ران رای اَتتگ  وی ک ودک پی اُد مس تتر و ناتودآگ اه اث راتِ اب زار  نیا با و بوده« زبان» محّرکِ



 اول شماره                                               انسه      فرو ترجمه هاي زبان پژوهش                                                                 661 

 از را ت ود س اتتار ک ه یاشهی. انداست« شهیاند» و« زبان» محصولِ ناتودآگاه لَکان  نظر به. کندیم

« نینم اد» س احتِ در ناتودآگ اه« یِررمزگ ذا» از کودکآنکه . حالردیگیم پاسخ و تطا و تیّواقع

 در را آن ک ودک اس ت « یالیت» ساحتِ رندهیدربرگ« نینماد» ساحتِ نکهیا به توجه با. بردیم لذّت

. بن ابراین اب دیی( منهییآ در تودش ریتصو ای و باشد مادر تواندیم که«)یگرید»ی برا مطلوب  ءیش

و در « می ل»پ ردازش ب ه هم راه  یِکُنش ی در عرص هبود.  یپردازسوژه نزد لَکان  همان سوژه گفته

(. همین دیگری برای لَکان دارای یک منطاِ متعال اس ت زیراک ه Chose«)دیگری»نظامی وابسته به 

 مطلوب است. ءِیسوژه همیشه در پیِ ش

 مدلول و دالّ تعامل

یی( ن امع ص ورتم دلول ) ویی( آوا صورتِی دالّ )حاو سوسور  نظر مدّ( signe) یِنشانه

 م دلول و دال ب ای ع یطب رابط ه کی ی دارا نم اد چند هر. داشت فاصله( سَمبلنماد ) با و بود

 زب ان : »سوس ور نظر به واقع در. است تود مخصو  یِنمادهای دارا ییاجامعه هر مثلاً. است

 ,Saussure.«)شناسدیها[ م[]نشانهمدلول و دالّ قالب در] را شیتو نظم صرفاً که استی نظام

  یوی ب را( 168 همان .«)مادّه نه است شکل زبان » که بود باور نییآ بر سوسور(. 157 :1986

 اس ت  -ان دگرفته ش کله ا تفاوت از که ییهاارزش و-ها نشانه ازی نظام زبان  که لیدل نیبد

 م رتبوی زی چ ب ه رای ش کل ای  و واژه نش انه  ک. ی ش ودیم محسوبی اجتماع قتیحق کی

 دالّ یِرابط ه از زین« معنا. »شودیم دهینام مدلول مفهوم  و است« دالّ» ر یتصو  یو نزد. کندینم

مل أ  ب ر رای تنگ اتنگ روابو لَکان  مطالعاتی ول. است حادثها دالّ نِیماب تِیّموقع و مدلول  و

 ق وّه» ک ه ام ر نی ا اف تیدر. زد وندیپ هم به قاًیعم رای زبانشناس وی روانکاو دانش و ساتت

 نی ا نش انگر اس تی ضروری گرید یِتواسته انِیب و« من» ساتتارِ در( langage«)زبان ناطقه

. اس ت گنجان ده م ا باور در اتیادب که ستینی سازمانده و یبندطبقه لهیوس گرید زبان که بود

. اس ت انس جام ع دم و تض اد صرفاً بخشندیم پود و تار انسان به که  یمعمول یِگفتگوها زبانِ

. استی ناآگاه وی آگاهحوزه  نیب ییهاکشمکش و تعارضات ریاس گرید زمان هر از شیب زبان
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 زب ان نیا. ماندیی مباقشده سرکوب که استی تیواقع عکس فقو غالباً شودیم انیب کهی تیّواقع

 .استی ساتتگ رایز سازدینم فراهم را ارتباط امکان

 ت ود ب ه را روانکاو لاکانِ یهاایتطب و تحلیل از اعظمی سهم صوری عناصرسازنده  روابو

 ش بیه دس تگاهی ب ه را نم ادین بُع د» م وارد بس یاری در لَک ان بطوریک هان د. داده اتتصا 

 سیس تم وعملکرده ا  از متف اوت عناص ری و ساتتار دارای که( Lacan, 1978: 63«)داندیم

 نم ود را تیاقعو« نشانه» که همانطوری زبانشناس در. است سوژه یهاواکنش و فکری و انفعالی

 س مِیمکان» و است سوژه زبان ساتتار ازی حاک« یزبان یِماریب علائمِ» زینی روانکاو در دهد یم

 و. زدی گریم  مج از و اس تعاره یِهاهیآرا واسطهبه فرامن  یِهاتیّمحدود کنترلِ از لَکان  یِزبان

 اِعم ال زب ان و ت وابب ه م دد  شیپ رروان م ارِیب کی ی رو ب ر ک ه استی روش همان نیا

 و اس ت موجود شیپ از زبانناطقه  قوّه لَکان  نزد (Kahnamouipour, 1995:156.«)گرددیم

 دوران در« یروان  یِه ایدگرگ ون» د ی فرو همچ ونی وی برا. شودیم متولّد« زبان» در سوژه

 یش یپرزبان و یش یپرروان اتتلال ات مولّ دِ  گرفتهص ورت یِه ایزنواسطه واپسبه وی کودک

 ک ودک  لم س ازی ب ه دور م ادر رِیتص و همچ ون– دوران نیاشده زدهواپس رِیتصاو. هستند

ی ن وع بلکه داشته به همراه را شیهای کُنشسرکوب سوژه ی برا تنها نه – رهیغ وگر ی سلطهپدر

 .داردی پ دری گفتار یهاقالب در زین رای استعار پدر ای و( (15)پدر نامِ حذ ِ) پدر نامِ امتناع

 نظ مِ براس او را« کلمات نظمِ» و دهیبخش تیّمشروع گفتار چرته بهها( چرته )دالّ نیهم

پن داره  همچ ون را جه ان م دلول  و دالّی برتر کِیالکتید: »واقع در. کندیی مسازمانده اءیاش

( Dosse, 1992: 286.«)ده دیم نشان زبانقوّه  تابع را اءیاش بِیترت و نظم و کرده طرحی الیت

 در زب ان  ناطق ه قوّه و شده گسترده و ریّمتغ اریبس عملکرد واردها دالّ رهیزنج گر ید بارتبه ع

ی ش کل توان دیم شکیب دالّ: »پردازش جهت در شودیی مابزار تود  ناتودآگاه ساتتارِ قالب

 ,Juranville.«)اس ت داش تن لی م و تواستن آن و]...[  استی تواستن که باشد آن چیزی از

ی س و از اس ت« یگرید گفتمانِ» لَکانی برای طرف از ناتودآگاه ریضم که همانطور (1984:82

 یِهاهی آرا یِدارا س بک  همچ ون که  کندیم استفادهی واقع انِیب ِِ فنّ کی از ناتودآگاه» گرید

 (16)س تیبِنون همچونی زبانشناسان نزدی حت( Benveniste, 1966:86.«)است تود مخصو ِ
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 نی ا. کنن دیم  حاص ل( langage«)زبان ناطقهقوّه » درون در را تود تِوحد اجتماع و انسان

 در معنا. نشانه جهان و( است زبانپرداتته  کهمعنا ) جهانِ: کندیی مهمراه عامل دو را وحدت

« زب ان ش رط» را ناتودآگ اهی و ک هیبطوری. نیجانش  بافت در نشانه و ینینشهم رهیزنج کالبد

 گ ر ید به عب ارت. است ناتودآگاه قلمرو شرطِ« زبان» تودِ لَکان  دنزآنکه . حالکندیی ممعرف

 لَک ان  علاق ه م ورد« منط اِ. »(17)اس ت ناتودآگ اه یِهاتنش شدنِ آشکار محلِ زبان لَکان  نزد

 دی با. اس ت ش ده تیتثبی انسان یِهاتیّذهننیب طهیح در که استی ناتودآگاه قلمرو ازی حاک

 زب انقوّه  و ناتودآگاه ساتتارِی دارا را( symptôme) یمارینشانه ب هرگونهی روانکاو که افزود

 آن ب ا یشیپرروان در وها نشانه نیا در ما که ییدهایپد گونه هر: »لَکان نظر به. ردیگیم نظر در

 و دالّش کلیِ دوی عن ی دهی پد نی ا و اس ت ش دهی س اتتاربند زب ان همچون م یدار سروکار

 ک ه اس ت یزبان و زهیانگ نماد  زین نشانه نیا تودِ لَکان  نظربه ( Lacan, 1981:187.«)مدلول

 از ک ه اس تش ده سرکوب م ورد کی بازگشتِ  یماریبنشانه  نیهم: »شود فاش آن گفتارِ دیبا

 در را ت ود تواندیی مماریبنشانه  گفتار ی ورا از( Lacan, 1975:181.«)ردیگیم نشأت ندهیآ

 دری مهم نقش تواندی( ممعنا یِحاوگفتار ) یِزمان بُعدِ منظر  نیا از و. دهد نشان ریکث یهاقالب

 و هس تند استعاره -دارند ناتودآگاه تیّتاص که-زینها نشانه نیهم. کندی باز« نینماد» ساحتِ

 از ییه امجموع داتل در زبان جهینت در. است« استعاره» حضورِ ونیمد تود زین« مدلول» نمودِ

 اِدگاری ادب اثر (19)«شده دهیدزدنامه » داستان در« نامه» نقش واقع در. بداییم تیموجود« هادالّ»

ب ه . ش ودیی م تلقّ  دالّ سازنده بسان دلالت  رهیزنج قالب در بود  لَکان لیتحل مورد کهپو آلن

 قال بِ در راها س وژه دالّ  ییِجابجا» دلالت  رهیزنج وها دالّ انیب بر علاوه اثر نیا گر ید عبارت

(. Lacan, 1966: 40.«)کن دیم نیّمع شانیهایتردیب و امتناع در سرنوشتان  در شان یهاعمل

( ت ود درونِ دری داس تان )محت وا ک ه اس ت ییااستعاره یِباز کی طرّاح داستان  نیا در لَکان

 هم ان. مس تتر وی ب اقی ول حال شهیهم و موجود شهیهمی تیّواقع. است کرده پنهان را تیّواقع

 س وژه لَکان  نزد. کندیم اندام عرض aléthéia عبارت با که دگریها پنهان و محسوو تیّواقع

(S )ریغ» با تعامل در(»A()Autre )پاس خی هس ت مس ائلِ ازی اریبس  ب ه ردیگیم ادی که است 

 زی نی آدم تفکر. باشد هنجار و قاعده و یلَکان یِهادالّ رندهیبرگ در تواندیم زین« یگرید. »بدهد
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 لَک ان  نزد. شودیم مصوّر« دالّ» با لَکان نظام در زین« کمبود» احساوی حت. استها دالّ ونیمد

 ییرهایزنج قلمرو در -انتهایب-« سوراخ» کی همچون ناتودآگاه و دارد الیت ساتتار ت یواقع

ر امر زبانِ تکلّم  د»اند. بقول لَکان: شده دهیتن درهم که ییرهای. زنجاست هاشهیاند و تفکّرات از

یعنی م ا را در  کندیکه وجودِ ما را احاطه م آوردیبه وجود م یواقع داتل شده در آن ساتتمان

 (199 :1399موللی  .«)دهدیعالمی توپولوژیک قرار م

 معنا و دالّ یِدگیتن

 راک هیز اس ت نهفت هی گ رید لیم بطنِ در و سهیمقا در انسان« یِدرون لِیم» مفهومِ لَکان نزد

. اس ت زی نی آرزومند مطلوب ءیش معناست  انتقال عاملِ و تجربه عامل نکهیا بر علاوهی گرید

ی انسان سرشت. ردیگیم قرار معنادار یِنمادها از یاشبکه در تولد بدو از انسان یِزندگ واقع در

 یبش مار یِه ادالّ حام ل اس ت گرفت اری گ رید و ت ود« ب رزخِ» کی  در لَک ان ریتعب به که

 ب ه و. اس ت( signifiantدالّ ) اث رِ ک ه شودیم ظاهر ییمعنا با جهان» لَکان نظام در (18).باشدیم

 طب اِ ک ه ییرهای. زنجباشد شده جادیا دلالت یِرهیزنج یِپ در مفهوم و معنا نیا که رسدیم نظر

 س وژه انگرِی نما» دالّ لَکان  نزد( Juranville, 1984:136.«)ابدییم تیّموجود ندهیآسوژه  آن

 اس ت میمف اه یِگس ترده و دلال ت رهیدا ما  یِابیمعنا آغاز نکته.« است گرید دالّ کطه یواسبه

« لی م» هم ان زی نی معن اده ن دِیفرا شوندی( مobjetمطلوب ) ءِیش نِیگزیجاها دالّ کهیدرحال

-Nom-duپ در ) ق انونِ قرارداد به که است( مادر()A) ریغ با کینزد ارتباط در زین کودک. است

Père )ک ودک ب ا« طل بهم» و م ادر ب ا رابط ه در« نینماد» ساحتِ نیا در زین پدر. بردیی مپ 

ه ا ( دالphallusّ«)یِمحورآل ت» اس اوِ مق ام در کودکی برا پدر منظر  نیا از. است قرارگرفته

 در-ف الوو. ردی گیم  ش کل( imaginaire) یالی ت یِفضا در آن یِمایس و ریتصو و قرارگرفته

 اس تی گرید به تود لِیم وی درون لیم ِِ دالّ -(Nom-du-Pèreپدر ) نامِ لَکان ی اسام و ریتعاب

 لَک ان ی ب را. کن دیم دلالت زبان ناطقه قوّه بر کهدرحالی دهدیم نشان را آن زبان ناطقه قوّه و

 .استی کلام ِِ دالّ کانونِ( فالوو بعضاً«)یگرید» مفهومِ
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 ازی ناش  ک ه« ف الوو»ی ب را لَک ان نظ ام در و ب وده« معنا»ی حاوی( گرید و تودِِ ) دالّ

 منظ ر نی ا ازس ت. « معن ا»ی دارا زی ن لی م گریدی سو از. بخشدیم معنا استی پدر استعاره

. است انسان-کودک اتِیح عاملِ و یِفتگیتودش مرکز و بوده یلَکان« (21)هیکنا» از جزئئ فالوو

 را( objet=مطل وب ءی)ش  م ادر ابیغ و حضور و قرارگرفته نینماد ساحت در ابتدا در کودک

« معن ا» کاوشِ وی دسترس جزی زیچ« لیم» نیا عملکرد واقع در. کندیی مابیارز« لیم» قالب در

 وی معناس از» جه ت در و الف ا ورط ه  در( Siه ا )دالّ یِنیگزیج ا واق ع در. باشد تواندینم

ل ذت  جه ت در صرفاً لَکان رنظ به سوژه کهییازآنجا و است« یگرید» تواهان  (21)«ییمعناگرا

(plaisir )دالّ و« معن ا» حام ل ت ود پردازد یم یسازلفظ به( طلب-مادر«)یگرید» مقابلِ در و 

 س احت در و گرفت ه ش کلی الی ت س احت در( شیتش و ب ا توأممنِ ) ریتصو واقع  در. است

 ش ناوزبان ژاکوبس ون  یبندمیتقس  از لَک ان. کنن دیم عمل نشانه همچون« ریتصاو» ن ینماد

 و اس تعاره: کن دییی م شناسا طهیح دو قالب در را الفا ی گفتار صنعت و کردهی رویپی روس

اس تعاره  .دهن دیم  مض اعف تی اهم« (22)ه ادالّ اس تقلالِ وی برتر» به دو هرآنکه . حالهیکنا

(métaphore )یهمزمان قانون تابع (synchronie )ع رض «اصوات یِنیجانش» ترفند کی با و بوده 

 مج اورت وی ک ینزد()کُ لی ج ا ب ه ج زء ک اربُرد()métonymie) هیآنکه کناحال کندیم اندام

 یدرزم ان ق انون ت ابع ب وده مظ رو  و ظ ر یی جابج ا - نوش میم وانیل ک: یمثلاً-ها(: دالّ

(diachronie )س مِیمکان نق ش دی نبا. ده دیم نمود را تود« اصوات مجاورتِ» ترفندِ با و است 

 لَکان راکهیز گرفت دهیناد« هیکنا و استعاره» لاتِیتما وها کُنش نیا در زین را« یزنواپس» یِدفاع

 چن د ه ر. است ناتودآگاه طهیح ماحصل آن ساتتارِ که دارد اعتقاد استعاره در تقاربی نوع به

 قالبِ در که دهدیم نشانی استعار ساتتار»ی: ول کندیم انیب را تود (23)مجاز مقابل در استعاره

( Lacan, 1966: 515.«)ش ودیم  حاص لیی معن ا ب ازدهِ کی که است مدلول با دالّ یِنیجانش

 ریتفس  اب زار ندیفرا دو نیا. هستندی بشر تیواقع نقد صورت زبان  ییِاهیکنا وی استعار ندیفرآ

 نسانای گفتار یِرهیزنج درون در تود تِیّنسب بطنِ در را تود ارزشِ و ت یواقع تودِ تا هستند

 مح ل« نام ه» مکانِ. است صاد  لَکان شده دهیدزدنامه » اثر مورد در اصل نیهم. دهندیم نشان

. اس ت بی غا ت ود محل از شهیهم داستان  عیوقا طول در نامه رو نی. ازااست قتیحق کشف
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 وستهیپ دهد یم تداتل قاًیعم ناتودآگاه وی ذهن ساتتارِ کی در راها آن لَکان که ریتصاو نیهم

. کنن دیم  اندام عرض« لیم» یهای مصدا برت رویپ وی گفتار وی زبان یِنمودها وها قالب در

ی ذهن ی س اتتارها و عناص ر ب ه لَک ان ن زده ا ی دالّتیریمد چارچوب و نظام گر یدی سو از

ی دف اع یهاس میمکان ب ا و کردهیی شناسا را آن لَکان از شیپ دیفرو کهی عناصر. دارندی بستگ

 رِیتص او: »ش وندیم  مش تمل را ناآگاهان ه صورت نیشتریب ساتتارها نیا. است نستهدا مرتبو

ی گ رید زی چ توانن دیها نمدالّ از ریغ کرد  عنوان ناتودآگاه یِمحتوا راها آن دیفرو که[ اءیاش]

 در ادغ ام  ویی جابج ا ت واه تودآگ اه  تفک ر صورتِ بسانِ هیّاول یِندهایفرا صورتِ و. باشند

ی برت نزد( Juranville, 1984:50.«)شوندیم افتی استعاره و مجاز: کیکلاس بلاغتِ یِهاهیآرا

 و دارد وج ودی سوسور ِِ دالّ و یلَکان ِِ دالّ نیمابی اساس اتتلا ِ» شناسانزبان و روانکاوان

 (Arrivé, 1985.«)شودیم گرید یِایدن بهی مفهومی ایدن کی ازیی جابجا موجب

( کیس مبول) نینم اد س احتِ ب ه ق اًیعم آن س اتتارِ و« معنا» یِریگشکل لَکان  قاموو در

. ردی گیم  ق راری کُدشکن و پردازش ریمس در معنا که استها دالّ هیسا در راکهیز. است وابسته

 .دهدیم لیتشک را معنادار ستمِیس کی زبان ناطقه قوه روانکاو ی برا

 هس تند« معنا» مولّدِها دالّ ب یترتنی. بددارد رقرا« هادالّ یِرهیزنج» درونِ در لَکان نزد معنا 

: رونی . ازااست« هادالّ رهیزنج» اعما ِ در واژه سازمان و تیّموقع یِکنندهفیتعر« معنا» راکهیز

 ب رعکس باشد داشته ثابت و کتایی یمعنا نتواند هرگز دالّ شودیم موجب دالّ یِافتراق سرشتِ»

( 219 :1396 اون ز .«)کن دیم  رییتغ کند یم اِشغال ساتتار در کهی گاهیجای برحسب آن یِمعنا

 ت راکم ن دیفرآ» هم ان حض ور نیا و تواب دری حت هستند مشهود جا همهها دالّ ساتتار نیا

 حاص ل زی ن انسان و هستند ویشرا حاصلها . دالّاست دیفرو نزد در( condensation«)حوادث

 دالّ نی ا» اصل در و شودیم فیتعر لَکان نزد« دالّ» ساحتِ توسو انسان ساحتِ. ویشرا وندِیپ

 را ناتودآگ اهی محت وا لَکان  دالّ راکهیز( Lacan, 1966: 714.«)است شده سرکوب که است

 را زی چ چیه  س تین قادر و دهدیم نشان دالّ که است آن چیزی سوژه » واقع در. کندیم فاش

 آن ب ه ده دیم  ف را گ وش ک ه ییاس وژه م هنگا آن از. گرید ِِ دالّ کمکِ به مگر کند انینما
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ی تلقّ( diviséمنقسم ) نشانه و معنا به شیگرا در سوژه( Lacan, 1966: 835.«)شودیم محدود

 .شودیم

 ب ا. مج از و اس تعاره همچ ون. است گریهمد زاتیتما وها تفاوت شینما  هادالّ تیّتاص

 و الف ا  قال ب در هس تند ق ادر رند یگیم قرار« یگرید» تقابلِ در شهیهمها دالّ نکهیا به توجه

( A) یگ رید و( Sس وژه ) تِیّ موقع ب ه توج ه ب ا را تود ژهی( وsignifié) یهامدلول  واژگان

 را ت ودیی معن ا رهی دا  2S تود دوم دالّ کمک به و نامدیم 1Sرا  دالّ نیاول لَکان. کنند کسب

 دالّ  یِت وال نی ا یِمج زا فص لِ. دشویی ممعرف دلالت رهیزنج صورت نیبد و بخشدیم تحقا

 ص ورتی م دلول رهی زنج بس تر در معن ا ک هیوقت: »است( réel) یواقع ناممکن ساحتِ همان

 ک ه رایز( Lacan, 1966: 805.«)نامدی( مpoint de capiton[ حلقه اتصال )را آن لَکان] ردیگیم

 م رتبوی و ت ودِ ب ه و ح ال ب ه را سوژهگذشته  که است یاگذشته زمانِ« وصلحلقه » نیهم

 دارن د ق راری و ش دهفیتعر یِهاس احت یِلابل ا در است آن به دنبال لَکان کهیی معنا. کندیم

  یانس انسوژه  نزدیی معنا پردازشِ نیا کردنِ ملمووی برای و«. یواقع ن ینماد  یالیت»ی: عنی

 .  کندیی ممعرف( nœud borroméen«)یابُرُمه یِهاحلقه» قالب در را آن ندیفرا

 تنگاتن گ ارتب اط رو نیا از. شودیم گریدی دوتا بازشدنِ باعثی کی بازشدنِ که ییهاحلقه

 م دلول و دارد س وژه تیّذهن در ناتودآگاه ساتتار با میمستق ارتباط معنا. است حاکمها آن نیب

 دری لَک ان« یِهانشانه» تسلسل واقع  در. دهدیم وندیپ نوشتار عرصه به را ما که است آن چیزی

 عنص رِ ازمندین لَکان نزد« زبان» فیتعر گریدی سو از. معناست مولّدِ تود امتداد  و ساتتار کی

 قرارگرفت ه س وژه و( jouissanceتمتّ ع ) راب و ح دّ در که است( lalangue«)زبان-شبه» نفکیلا

 ب دون و ب وده تلذّ اصل از فراتر تمتّع. داردیم نگه ناتودآگاه با را تود ارتباط وستهیپ و است

 س اتتارِ اساس اً گ ریدی س و از. استی درون یِهاانیغل ناتودآگاه اثرِ یِحاو باشدی انرژ نکهیا

 دالّ انتخ ابِ مج از  اص ل  در» و. دارد ق رار مقول ه کی  در گفتار در« مجاز» ساتتارِ با« لیم»

 ردی گیم تود به تحقا صورت زمان طولِ در زین مجاز چرته( Lacan, 1966, p. 15.«)است

 (Lemaire, 1977: 15.«)استیی جابجا یِدهیپد یِنشانه  یدرزمان شکلِ» راکهیز
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 (symbole) نماد

 شکل رای وی ستیز وِیمح وی انسان تمِ و چیپ پر تیواقع ازی میعظ بخش« نماد» لَکان نزد

 راک هیز اس ت ناتودآگ اه س ازنده« نینم اد» نظامِ. دهدیم انیب قدرت انسان به راکهیز دهدیم

 کی  زی ن« یزب ان یقوّه» قالب در نیهمچن. باشدیم تارج جهان و( کودک) انسان نیمابی حائل

 یِبسو« یانیب وهیش» کی با را گرید عناصر است قادر که ردیگ شکل تواندیم« ینمادساز» کانون

یی ن امع« (24)نِیّف راتع» ق انون همان دیفروی برا نماد مضاعفِی معنا اگر. دهد سو یی تودنما

 همچونها نشانه نیهم جهینت در. است یشیپرزبان یِهانشانه از« گفتار نمودِ» زین لَکان نزد است

 یِزن دگ نماده ا . ش وندیی م س اتتاربند زب ان ناطقه قوّه مثل ناتودآگاه تودِ ای و ناتودآگاه 

ی همانطور ن یمادن ساحت اما. ستین دالّ نماد : »دهندیم مفهوم آن به واند دربرگرفته را انسان

 مث ل درس ت ش ودیم  ظاهر است  مشخص شدهنییتع شیپ از یِساتتارها وجودِواسطه به که

 ش ناتت که میکنیم منطبا تجربه با جهان  چارچوبِ در را  زبان نیا کهیوقت زبان تودِ وجودِ

 بط نِ در س وژه ن ینم اد مرحل ه در( Juranville, 1984: 88.«)ردیگیم شکل آن از زین انسان

 یِهمانندس ازی ب را اس ت ق ادر و شده متوّلد -دارد ناتودآگاه اتیّمحتو که-« زبان ناطقه قوّه»

 ج ه ینت در. کن د ج ادیا تح وّل ت ود  وح دتِ در( désir) لی م بهی دسترس جهتِ در و تود

 کی شد  نشانه کهی وقت. دیآیم در فقدان و نشانه  کی صورت به( symptôme) یماریب یِنشانه

 وح دتِ یِهیتجز در» و شودیم محسوب دالّ کی لَکانی برا و کندیم دایپیی تودنما تِصور

 مرحل ه. دی آیم  ب ه وج ود( Lacan, 1966: 427«)س ازدیم  را آن م ن تِیّشخص کهی الیت

 و یس ازتیی هوب را آن س اتتارِ از زی ن متداتل یِسوژه جهینت در است ناقص لَکان« نِینماد»

 ر یتص وی عن . یدارد« نینمادنشانه » لَکان ی برای ذهن ریتصو. شودیم رجتا تود یِهمانندساز

 رِیتص اوی ایگو ان یب و ذهن در نماد پردازشِ نیا. است آگاهانهان و آگاهانهی نمادها ازی بیترک

 فرهن گ و زب ان انس ان  ب ا تنگاتن گ ییاهحلقه که است نماد نیا سرانجام» و استزده واپس

 (Benveniste, 1966: 30.« )کندیم جادیا

 مح   ب ه ک ه می دار س روکار تودم ان ناتودآگ اه حوزه در نمادها ازیی ایدن با مای کل طوربه

 نش ان نم اد از متف اوت را ت ود ک هی نظ ام -لَکان نینماد نظام در. کنندیمتود را نمایان   فرصت
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 از اس تفاده و یو عملک رد ب هی بس تگ س وژه فِی تعر -دارد ناتودآگاه وی واقع صورت و دهدیم

. هس تندی و زب انِ یِتجلّ  و نم ودی راس تا در انفعالات و فعل نیا. مجموعه داردی انیب یهاتیظرف

 در( Lacan, 1966: 276.«)اس ت داده ش کل را او نم اد راک هیز دیگویم سخن انسان: »لَکان بقول

 ب ه دست زبان و شده یزیرطرح« گفتار» که استها( نشانه از یازهی)آم« نینماد» ساحتِ نیهم هیسا

« ازِی ن» ط رح ب ا ک ودک و. باش دی( گرید-کودک کودک -مادر) تقارن و رابطه عاملِ تا شودیم کار

 ریتص و» لی تحل در لَک ان. زن دیم وندیپ آن با را زبان و شده ساحت نیا وارد( لیم قالب در) تود

 کام ل انطبا  کهی روان یِهاسازه همچون داندیم لیدت آن یِریگشکل در رای عناصر« سوژهی الیت

 و داده« نینم اد» قال ب عناص ر نیهم  ب هی و(. کنندیم جادیا ای و) دارند انسان تیهو و ریتصاو با

 مص طلحی معنا» به دنبال نماد راکهیز. دهد قرار تنگاتنگ رابطه کی در را« نماد و زبان» کندیم تلاش

: کن دیی م ب از« گفت ار» زی ن را معنادار اریبسی طرواب نقشِ و آن  یِافشا یِپ در زبان و است« یکلام

( Lacan, 1966: 276.«)اس ت قرارگرفت ه ویبس  ارتب اط نی ا در زی ن معن ا دِی تول ب ارزِ مشخصّه»

 و جوام عی تمام در است رامونیپ اءیاشی حتّ و میمفاه به دنیبخش معنا دنبال به ذاتاً بشر کهییازآنجا

 معن ا ب ه دنب ال آن پ سِ در زین سوژه است  شده ظاهر نینماد یاصحنه کجا هری انسان اتیح سُنن 

 مرحل ه در. اس ت داش ته لی تما نینم اد رِیتص و آن اِبهامِ تِیّماه کردنِ ملموو به حداقل ای و بوده

 .دارد وجود ساحت نیهم واسطهبه و ردیگیم فاصلهی گرید از سوژه ن ینماد

 ءِیش  وه ا دالّ قلم رو در آن س احتِ و ش ودیی م ق تل زی ن زبان« اثرِ»  (25)تمتّع لَکان  نظام در

 ن زد مفه وم نی ا اس تی هیب د. اس ت قرارگرفت ه -هستند گفتار یِسازنده عناصر که–( aمطلوب )

. اءیاش  مقاب لِ در آن ِِ ت ا ّ یِوابس تگ ب ای زندگ رابطه: »شودیم فیتعر رابطه قالبِ در ناو یلِو

 دالّ مجم وع در( Lévinas, 1964: 84.«)اس ت اس تقلال همچ ون ای  و س عادت همچ ون تمتّ ع 

( Lacan, 1998: 225«)یالی ت ءِیش » کی لَکان نظرِ به کهی نماد. کندیم اندام عرض نماد عنوانبه

 نیبن ابرا. اس ت گرفت ه ش کل( symboleنم اد ) هی نظر براساوی روانکاو علم کُلّ» جهینت در. است

 ت ود ه ا شیپرروان م ورد در( Benveniste, 1966: 85.«)اس تیی نمادگرا زبان ناطقه قوّه قلمرو

 ت ود م دلول تا شودیم فیتعرها دالّ توسو نمادها نیا. رابطه هستند واژه و معناسازنده  نمادها نیا

 .هستند نمادها محصول یتیّذهننیب یِهادهیپد یِهمه و کند انینما را
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 (Parole) گفتار 

 ناتواس ته ک ودک ش ود یم  فیتعر« فقدان» و التدل بطن در سوژه که همانطور لَکان  نزد

 طلبدیم رای گرید به« لیم»  (مادر به«)لیم» راکهیز. شودیی مارتباط-یذهن« یِگفتارپرداز» وارد

 گفت ار لَک ان  نزد. ستین ریپذامکان« گفتار» وها دالّ هیسا در جز تواهش-تنش-شیگرا نیا و

 متولّ د آن در و ش ده گرفتار زبان در انسان. رود بکار بیفری برا اگری حت است تیواقعسانده 

 و زب انناطق ه  قوّه واردی و دیبا گفتن  سخنی برا امّا د یگویم سخن انسان: »راکهیز. شودیم

 گفتار: میهسترو روبه« گفتار» نوع دو با لَکان نزد( Lacan, 1959: 85.«)شود آن نِیشیپ گفتمانِ

 و س تین موف ا( désirت ود ) یِدرون  لی م نف ع به تباطاری برقرار در سوژه که( videناقص )

آنک ه ( حالLacan, 1966:130) .«داد نخواه د تنی گرید قبالِ در یریپذتیّمسوول به هرگز»

 در را ک ار حاص ل ت ا پ ردازدیم  احتمالات( یِذهن) یِبازساز به سوژه( pleineکامل ) گفتارِ در

 ب ری مبتن ی ع اطفی مفه وم -(transfert«)نتق الا دهی پد» در گفت ار نی ا .درآورد« معن ا» قال ب

 روانک اوی برا را ناتودآگاه تِیواقع که  نژندهاروان جانب از گرید شخص با پزشکی نیگزیجا

 حضور هم شودیم فیتعر هم  «یگرید» کی با ساده  انیب به. شودیم حادث -کندیم ملموو

 اگری عم لعنص ر راک هیز ردی گیم صورت« زمان» در« کامل» گفتارِ لَکان  نظر به. کندیم دایپ

 کی  قال ب در نش انه  ب ا توأم ان گفتار  نیا ندِیفرا. است کرده حادث را تودگذشته  که است

 .است تیّماه

 در دالّ ک ردن تص وّر و دنیش یاند یِهاوهیش  ازی ک ی -یآگ اه و تجربه حدفاصلِ-کامل گفتار

 س وژه ت ود فق و گفت ار  مطل وب ءِیش : »انیب و محک معرض دری حضور. است حضور مقابلِ

 و ای دن گفت ار  کُ نشِ نی ا اُفا. است سوژه تِیقطع دییتأ در زین گفتار یِمعنا نیبنابرا]...[  بود تواهد

 در را ت ود سوژه( réel«)یواقع» مرحله در( Juranville, 1984:118-119.«)است "زبان" نیهمچن

 نی ا در ش هیهم و. ابدیب تود« فقدانِ» بهیی معنا تواندب تا دهدیم قراری( الیت تجسّمِ) یالیت بُعدِ کی

 ءیش  ب هی گ رید و م نرابط ه  مرحل ه نی ا در. دارد وجود الیام و گرانید قبالِ در نقصان مرحله 

. ش ودیم  لیتب د« لی م یِمجاز مطلوبِ ءِیش» ای و« یفقدان ءِیش» به لَکان بقول و  (objetمطلوب )

 نی ا. اس ت ش ده منفصل تود( یِانسانمرجعِ ) از که کندیم جستجو را تود ِِ دالّ آن« لیم» نیهم
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 در ک هی بُع د اس ت  ن اممکن بُع د بلکه ستین تیّواقع عامّه  استنباط برتلا ( réel)واقعی ساحتِ

. ع امّی معن ا در زب ان ن ه و اس ت گفت ار به دنب ال لَکان واقع  در. کندیم مقاومتی معناساز مقابل

 تِیّ هو س وژه بعلاوه(. Lacan, 1966:145.«)ماریب گفتارِ: دارد واسطه کی هاتنی روانکاو: »رونیازا

 ییِشناس ای نوع به لَکانی برا زین( métaphore. استعاره )دهدیم شکل« یگرید لِیم» با منطبا را تود

 طق هنا قوّه کالبُدِ در آن رهیزنج هِیتشب و« استعاره» تِیاهم کردنِ برجسته بایی سو ازی و. است تیّهو

 کی  در را انس ان یِزب ان چرت ه ت ا کن دیم  تلاش( nœud borroméen) یابُرُمه یِهاحلقه به انسان

  یابُرُم ه یِهاحلق ه گسس تِ راک هیز ده د نش ان« یواقع  و نینم اد» قلم رو در تنگاتن گ انسجام

ها حلق ه نی ا در اًیّ قو« گفت ار و ناتودآگاه» مِیمفاه و داشت تواهدی پ در رای گفتار یِدگیپاشازهم

 کی » لَکان یِروانکاو قاموو در ای و است گفتار  یانسان موجود ییِشناسا ارِیمعاند. شده دهیتن درهم

 (.parlêtre«)یگفتار موجودِ

  یانس ان موج ودِ که است« زبان ناطقه قوّه» نظمِ زیچ هر از شیپ لَکانی برا زین نینماد نظمِ

 ت ود« لِیم» ت یغا در و نسان یبد و بوده گفتار حاملِه آنکحال کندیم انیب آن کمکِ به را تود

 واس طهبه دوباره تیّواقعی: عن. یکندیم دیبازتول را تیّواقع زبان » واقع در. کشدیم ریتصو به را

 قلم رو در« یگ رید» لَک ان  نظ ام در( Benveniste, 1966: 25.«)ش ودیم  ج ادیا زب انقوّه 

ی وانگه. سازد لیتبد گفتار به را زبانچرته  تا شودیم وارد سوژه با تعامل در« نینماد ساحتِ»

 استمحور دالّ وی جوهری حرکت کی بر مشتمل که( paroleگفتار ) نیبی کیتفک دیبا لَکان نزد

 ب وده دالّ ازی ع ار که( discoursگفتمان ) با -رساندیم اثبات به آن در را تود تیهو سوژه و-

 یِانیب یهاصورت ساده  انیب به. شد قائل رد یگیم صورت زبان یِانفعال-یارتباط نظامِ کی در و

 و جه ان اس تقبال ب ه گفتمان با ما. دارند سروکار یپردازگفته عناصر و معنا با وستهیپ« گفتمان»

]صورت و عبارتِ اظهاری[ ...  گفته: »دارد اشاره آن به فوکو که همانطور. میرویم شیهامدلول

 :Foucault, 1989.«)دارد تعلّ اها نش انه ب ه ت ود  ِِ ت ا ّ که  تاسی وجود کارکردِ کی

 ثیح ازی تفاوت. دارد وجود تفاوتی و گفتار رِیتفس و سوژه یِگفتارپرداز نیب لَکان  نزد( 115

ل ت ا کن دیم کمک روانکاو به مذکور تفاوتِی. زمان  م اریب ای  و ک ودکس وژه ) جُس تن توس ّ

 بُع د ب ه لَک ان ک ه اس ت لی دل نیا به. کند مشاهده را( objet a) مطلوب ءِیش به( شیپرروان
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 آن تِیّ ماه ک ه گفت دیبا مطلوب ءیش ییِشناسا در. دهدیم تیّاهم( synchronique) یهمزمان

 :است شده واقع« مدلول و دالّ رابطه» و« مفهوم» فاصل حدّ در

                  (objet aمطلوب ) ءیش                                         

 

 مفهوم                               مدلول و دالّ رابطه                      

 و گرفت هی ب ه ت ود طرّاح  صورت« گفتار» که است« نینماد» ساحتِ قالب در قتیحق در

ی گ رید  س اده به عب ارت. دهدیم نشان تیّشفاف با تودتطابه  قلمرو در زین رای گریدعرصه 

 ن ینم اد بُع د بعل اوه. کن دیم  جدا همنوعش از را تود  «نِینماد» بُعد نیا در تود حضور با

 ب هی دسترس  جه ت دریی تقل ا ک ودک نک هیا جه ت در است« یعامل» و برگرفته در را سوژه

 ب ه( A) یگ رید مقاب لِ در گرفتن قرار با سوژه رونیا از. باشد داشته تودی تیّهو یِهمانندساز

 .بخشدیم تیثیح و اعتبار تود

 یه اقالب وی دی فرو یه ایتئ ور« ییِای پو» ب ا را« ساتتار» مفهوم( روانکاو) نیگر آندره

 از را پی اُدعقده   «(26)یاضاف چشمِ» بنامِ تود اثر دری و. زدیآمیم درهمها ی آنعمل وی علم

 را  ت ود او بلک ه ندارد وجود سوژه: »کندیی مبررسی تراژد دری مادرکشی عنی آن یِمنف هیزاو

 را ت ود و س ازدیم دارد  وجود آن دری گرید گفتارِ وی گرید که یادهیچیپ یِتوپولوژ کی در

 دی  تولی گفتم  ان فع  لِ کی   در بلک  ه ندارن  د وج  ود معن  ا و س  وژه. کن  دیم   بی  تخر

 ای طر از لَک ان ن زد انس ان تِیّماه نکهیا به توجه با( Kristeva, 1981:272-273.«)شوندیم

 و گفت ار ب ا ماًیمستق زینها آن یِسرکوب و تحولات گردد یم نییتعی کودک اوان از( désir«)لیم»

 ک اربُرد یِهاهم ه جنب ه مطالع ه  یبشر گفتارمطالعه » دیگر عبارتیبه. هستند مرتبو سوژه زبانِ

 رِیض  م»الش  عاعِ تحت ش  هیهم لَک  ان ن  زد انس  ان گفت  ار( Fasold, 1990: 65.«)اس  ت زب  ان

 ک ه ییکره ایپ در-یکل ام رهی زنج وی زبان پردازشِ امر در آن تداتلِ راکهیز. است« ناتودآگاه

 -اس ت( sémantème) ییمعن ا یِواحدها وها دالّ  یی(آوا واحد نیتر)کوچک هاواج حاصل

 نیا بهیی پاسخگو لَکان  نزد. کند لیتحم را تود گوناگونصور  به و کرده وارد تدشه تواندیم

ی و نظ ر ب ه. اس ت قرارگرفت ه انسان یِگفتار یِساتتارها با تنگاتنگ رابطه کی در( Siها )دالّ
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 از. دارن د وجودی آدم اتیح مختلف یِهاحوزه در که ستیاشده وضع امور مجموع ت یّواقع»

ح د و حص ر  [Réelواقع ] ثِیحآنکه . حالرهیغ و یاحرفه  یاجتماع  یفرد تیّواقعآن جمله 

 (46 :1399موللی  «)نیست. یه برای فرد قابل دسترسعالمِ نفسانی را تشکیل داد

 قالبِ در را ناتودآگاه زین لَکان کند یی مابیارز زبان قالب در را تواب د یفرو که همانطور 

 ت ا ّ نش انگان قالب در« ایرؤ و تواب» که همانطور واقع در. کندیم کاوش و هیتجز« زبان»

 قلم رو در تواب  در کلمات اساوِ و شهیر: »و شده محسوب« گفتمان» کی دیفروی برا تود 

 نم ود را آنه ا دالّ تِیّالیّس  زین لَکانی برا  (Freud, 1969: 13.«)شودیور مغوطه ناتودآگاه

 کم ال و تم ام یِآزاد ب ا  واژگ ان س تها یسوررئالی ب را که همانطور گر ید به عبارت. دهندیم

ی ب را زین ناتودآگاه سازند یم فراهم را ایعم و یدرون الیام هیتخل امکان و کنند ییی متودنما

 در( énonciation«)یپردازگفت ه» و( énoncé«)گفت ه» ط رحِ ب ا لَک ان. دارد زب ان حُکمِ لَکان

 ک ه –( انس ان-ک ودک) (27)یِگفت ار پ ردازشِ قلمرو در تا است کرده تلاش« نینماد» ساحتِ

« ناتودآگ اه م دلولِ» کی  ب ه اس ت  کرده حفظ( مادرمطلوب ) ءِیش با وقفهیب را تودرابطه 

 ی. ص ورتاس ت مس تتری زبانشناس  قلمرو در کهیی( معنا صورت آنمدلول ) آن: ابدی یدسترس

 بق ول. س تین« ییمعن ا یهاص ورت» با نامرتبو عنوان چیه به است آن به دنبال لَکان که( دالّ)

 یِه اپردازش  یو یِه ازش. پردااس تی و گفت ار قلم روِ نیهم  سوژه  یِفرد تِیواقع: »لَکان

 ,Lacan.«)ده دیم  ش کل واقعِ ت در را ق تیحق ظه ورِ خ یت ار ک ه همانطور هستند؛ خیتار

 هی  پا چ  ونش  ده( سرکوب یِالی  ت یِها()پن  دارهfantasmeها )فانتس  م نیهمچن  ( 1966:103

 را گفت ار و ش ونده ا دالّ مرحل ه وارد توانندیم  اندگرفته بستر ناتودآگاه در و دارندی سرکوب

 مط رح« جزئ ئ» هی زاو کی  از شهیهم قتیحق لَکان  یِلیتحل گفتمان در. دهند قرار ریتأث تحت

 ب ه. یش دگاتته و« لی م»ی حاو استی عناصر بری مبتن گفتار واقع  در. ریفراگ وی کُلّ تا است

 اصل در فتارگ: »است( pleine) (29)کامل گفتارِ برترِ نمود تود   «لیم گفتارِ» نیهم ساده  انیب

 حض ور ش هیهمی گفت ار یِهاکُنش و گفتار دری گرید گر ید عبارت به. استی گرید به دنبال

ی گفتارپرداز و گفتار طهیح در دگریها تفکّرات رویپ دیبا را لَکان( Lacan, 1966: 247.«)دارد

 رن دیگیم« کادرا و عقل قوّه» از را تود شهیر که ییهالی. تحلدانست( logos) انیقوّه ب لِیتحل
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 را انس ان ک ه است گفتار نیا: »است سوژهی هست تِیّواقعکننده فاش دگریها بقول گفتار راکهیز

 لَک ان  ن زد گفت ار نیهم ( Heidegger, 1976: 13.«)(28)باش د زندهی موجود سازدیم قادر

« گفت ار» نیهم  بط ن در. ده دیم  قرار دهیچیپ وی عاطف اریبسرابطه  کی در را مادر و کودک

 .ابندییم نیتکو و کرده حفظ را تود گوناگون تِیّماه ر یتصاو و نمادها

 یِه امظرو  و پندارها به دیبا داد نینمادی فیتعر مکمّل  و مشتمل« زبان» نیا به بتوان اگر

 نینم اد ییه اتیظرف حام ل بش ر الیت قوّه ساده  انیب به. دیبخش نینماد تِیاهم کی زین بشر

 بشر  انِیب قدرتِ: »راکهیز. شودیم محسوب زاتیتما ازی انیجر لَکان نزد« نزبا» رونیا از است

 برن ده ب رگ ق تیحق در و بوده معنابخش که( Lacan, 1975: 125«)دهدیم شکل رای تیّواقع

 از ک ههاس ت واج ازی انبوه حاصل لَکان ناتودآگاه نظام گریدی سو از. است زنده موجود نیا

 لگ رانِیتحل لَکان: »رونیا از. کنندیم میترس را گفتار یِهانشانه و رندیگیم بستر زبان ناطقهقوه 

 یِه ابُرش جمل ات  ع ی تقط عب ارات   هامکث  هاواج که کندیم دعوت امر نیا به را روانکاو

 ق رار دقّ ت و توج ه م ورد ش تریب مارانش انیب نزد رای گفتار تا  تشابهات و عادات  یکلام

 ادغ ام واقع اً نینماد ثِیح از سوژه« لِیم» گفتار  نیهم واسطهبه( Dosse, 1992: 137.«)دهند

 ,Lacan.«)س ازدیم  را اءیاشی ایدن که است کلمات یِایدن نیا: »لَکان بقول. ماندیی مباق شده

. ش ودیم  محس وب دالّ گ ر ید دالّ کی  منظر از فقو  یگرید گفتارِ عرصه در(. 155 :1966

 اف تیدری گ رید از معکووی شکل به را تود غامِیپ سوژه که است نیا گفتار ساتتار: »راکهیز

 (Lacan, 1981:47.«)است گرفته شکل ساتتار نیا براساوِ متعهد ]...[  کامل گفتارِ و. کندیم

 یریگجهینت

 ک ه داد نش ان دی فروی روانک او و سوس ور یِس اتتارگرای زبانشناس از یریگبهره با لَکان

« لیم» از برتواسته ختهیگس. سوژه است شدهی ساتتاربند زبانناطقه  وهق مثل ناتودآگاه قلمرو

س وژه  بعل اوه. کن دیم  اس تفاده زبان قلمرو از تود نمودِی برا و شده متولّد« زبان» در و است

 اس اوِ ک ه شودیم واردی گفتمان پردازشِ بهها آن افتراقات رهیزنج وها دالّ نظامِ بطن در لَکان

 گ اهِیجاه ا دالّ نیهم . اس ت یشدگاَتته و( زبان پردازش عامل« )لیم» ناصرع رندهیدربرگ آن
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«. مج از و استعاره» همچون هستند ناتودآگاه ریتصاوی دارا نماد عنوانبه و داده نشان را سوژه

 نینم اد قلم رو در زی ن« معن ا. »اس ت ناتودآگ اه قلمرو ماحصل استعاره ساتتار گر ید انیب به

 معناسازنده  زینیی استعلا یها. دالّاست« یینمادگرا» زبان قلمرو رونیا از. ردیگیم شکلها دالّ

 قلمرو زبان  تواستگاهِ که هستند امر نیا انگریب دلالت رهیزنج در و هستند سوژه نزد در زبان و

ی ب را واق ع در. اس ت ناتودآگ اه سازنده قلمرو نیا تودِآنکه . حالاست ناتودآگاه کیسمبول

 از و« یگ رید»واس طه به زین گفتار ندیفرآ. است مدلول مثل« لیم» ناتودآگاه  مطلوب امرِ لَکان

( jouissanceتمتّ ع ) اص ل ب ا ن دیفرآ نیا کسوی از راکهیز. ابدییم تحقا صورت« لیم»ی ورا

 ج هینت در. شودیم زیمتما« لیم» ایطر از لَکان نظر به انسان تیماه گریدی سو از وبوده  مرتبو

 معن ا لی م حضور به دلالت رهیزنج و ابدییم نیتکو نینماد ثیح از سوژه لیم گفتار  هواسطبه

 عل ائمِ» زینی روانکاو در دهد یم نمود را تیواقع« نشانه»ی زبانشناس در که همانطور. بخشدیم

 زب ان دستگاه در زین ناتودآگاه قلمرو تداتل. است سوژه زبان ساتتار ازی حاک« یزبان یِماریب

 یهای نش انهدارای نیبال تظاهراتی تمام گرید به عبارت. کند حاصل رای ادیز راتییتغ واندتیم

 مخ رج« زب ان قال ب»ی محتوا یراست. بههستند شدهی ساتتاربند زبانِی دارا و بوده ناتودآگاه

 ن زد. اس تها( ی دالّورا از) لَکان ناتودآگاه وها( ی نشانهورا از) دیفرو تواب لِیتحل مشترک

 ک ه–( هی کنا و مجازمجاورت ) و( استعارهمشابهت ) ویی جابجا همچونی زبان یهاهیآرا کانلَ

 منظ ر  نی ا از. هستند« گفتار» و« معنا» دیتول ابزارِ نیبهتر -رندیگیم ناتودآگاه از را تود منشأ

 اریبس ی س یدگرد کی  وارد لَک ان یه ادالّ رهیی زنجورا از زبان. است زبان تودِ ناتودآگاه 

سوژه نزد لَکان  هم ان  که دهدیم نشان آن ناتودآگاه ساتتارِ و عملکرد ریتفس و دهیگرد ایعم

و در نظ امی وابس ته ب ه « می ل»پ ردازش ب ه هم راه  است. کُنشی در عرصه یپردازسوژه گفته

زبانی )استعارات(  برای لَکان دارای یک  یها(. همین دیگری  آکنده از نشانهChose«)دیگری»

مطلوب است. گفتمانِ دیگری نیز برای لَک ان  ءِیزیرا سوژه همیشه در پیِ ش ؛متعال است منطاِ

قرارگرفت ه « نم ادین»نیز قلمرو زبان در س احت  ییانهییدر قلمرو ناتودآگاه است. در مرحله آ

ی گ رید گفتم انِی واقع  مک ان گفت ار  و است دالّ ساتتارِ حاصلِ ناتودآگاه  لَکان  نزداست. 

 وج ودِ» گرید طر  از و« دالّ حضور» طر  کی از گفتار لازمه. است تمتّع لهیوس راکهیز است
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 شیگش ا رونی ا ازس ت. « معنا» عاملِ تود و بوده ناتودآگاه یِاساس رُکن استعاره. است« معنا

نش انه  لَک ان فلس فه و ب ودهیی اس تعلا دالّ ب ای برتر و. ردیگیم صورتها نشانه بطن در زبان

 اس تعاره -دارن د ناتودآگ اه تیّتاص  ک ه-زینها . نشانهبود تواهدی وی روانکاوی ابری توب

 دات ل در زب ان ج هینت در. اس ت« اس تعاره» حض ور ونیم د تود زین« مدلول» نمود و هستند

 مطل وب امرِ و لیمی ورا از -هستند« یزمان» روندی دارا که-ی افتراق« یهادالّ» از ییهامجموع

 عملک رد دلال ت رهی زنج ب ه و ک رده دی تول معن اها دالّ اثراتِ مجموع  در. ابدییم تیموجود

   .است ناتودآگاه قلمرو شرط سوژه« زبان» تود لَکان نزد لیدل نیا به. دهندیم
 

 هایادداشت

تواند گیرد  میها قرار میای از روابو با دیگر نشانهنزد سوسور  با توجه به اینکه هر نشانه در شبکه -1

النفسه نا باشد و یک ارزشِ مفهومی را به تود اتتصا  دهد. از سوی دیگر  نشانه فیدارای مع

ها نزد سوسور تابع دو محور دهد. باید افزود که دالّوجود دارد و واقعّیتِ درونیِ زبان را شکل می

کند. و توالی: که روابو هستند: همزمانی: که روابو پارادیگماتیک و یا پیوندی را هدایت می

 دهد.( را تحت پوشش قرار میsyntagmatiqueنجیرهایی )ز

اراده مطرح است. پندارهایی تیالی هایِ بیشخصیت گونهدر این داستان  دنیایِ تودمانی و غرابت -2

 اند.که از واقعّیت بریده شده

توان فرد را دریافت. زیراکه همه است که می« مجموعه اَفعال»( و concept«)مفهوم»در قالِب  -3

است. در دیالکتیک هِگِل  رابطه « مفهوم»نزد هِگل  سرگذشت حرکت مقولات بسوی « نطاِ عینیم»

برای تود « سوژه  دالّ و دیگری»و جایگاه سوژه با اُبژه مطرح است ولی نزد لَکان ارتباط 

 کنددیالکتیک طرّاحی می

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. 
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یِن اجتماعی و زبان است بدنبال یک حقیقت واحد است. استراوو که منطبا با قوان-تئوریِ لِوی -7

تویشاوندی در قلمرو -و قوانینِ اجتماعی« ساتتارهایِ زبان»دیگر  استراوو با طرح عبارتیبه

 کند.ناتودآگاه فروید حرکت می

( از محوریّت ماهوی تود تارج شده و در یک احوالات cogitoاز این منظر  اصل تأملّ بشری ) -9

اندیشه زبان برای هایدگر  جدا از اندیشه هستی نیست که متوجّهِ »گیرد. فاوت قرار میتمایز و ت

انسان است ]...[ زبان نقش واکاویِ تفاوت را دارد و وحدتِ آن )زبان(  وحدتِ تلفیقیِ نشانه است 

یکِ کند ]...[ با این وصف  دیالکتهستی را بیان می -که زبانِ متافیزیک است-]...[ کُل زباِن ما

( استوار شده است همانطور که همین لوگوو  افشاِی Logosعناصرِ آگاهی  بر روی گفتار )

هستی همچون حقیقتِ موجود است ]...[ اساساً به نظر هایدگر  زبان مقدّم بر هستی ِ ما 

 (Fontaine-De Visscher, 1966«)است.

 :Strauss, 1964«)دی شده است.ای همچون زبان ساتتاربنتفکرِ اسطوره»استراوو -مثلاً نزد لوی -8

346) 

رو زبان نزد دهد. از اینبطوریکه در قالب همین زبان  سوژه تود را در جهان هست و نمود می -11

 هایدگر  هستیِ زمانمند دارد زیراکه تودِ این سوژه در زمان گرفتار است.

 .(1915-1964دانِ بریتانیایی )فیلسو  و منطا -11

زمانی از سوسور و با نمود دادنِ قوه ناطقه زبان از یک منظر بسیار بارت با وام گرفتن بررسیِ هم -12

« signe»را واکاوی کند. بارت به مفهومِ نشانه « معنا»شناسِی کند یک علمِ نشانهگسترده  سعی می

جانبه و در این معنای کلّی محتوایی پنهان و دهد. معنایی کُلّی  درتور و همهیک معنای عمیا می

کند. بارت به نوبه تود با صراحت تمام  وجود یک ساتتار سی را رویت میغیرقابل دستر

تأیید یک واقعیت عینی و صوری  مستقل از »دارد. و با اساسی را در چرته نوشتاری اعلام می

 دهد.  معنایِ مضاعف می«شکل»( به Barthes, 1972: 10«)زبان و سبک

مطرح کرد که علائم تود را در « نسی فرد و اُبژهاین مرحله را باید مرحله میانجی )مابین سائا ج -13

واسطه آن  لیبیدو  در جریان رُشد و ای که بهمرحله»قول فروید: ه دهد بطول رُشد نشان می

های ..[ و فردِ رو به رُشد  رانشیابد ].شهوتی  به عشِا عینی ]بیرونی[ انتقال می-تکامل  از تود

 .(Freud, 1985: 306«)کند.ری میآوتود را در قالب یک وحدت جمع جنسی

 را نیز در این شناتت سهیم کرد و یا جزء لاینفکِ آن کُلّ تلقّی کرد.« مادر»توان دیگر میعبارتیبه -14
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15- forclusion 

( یک گفتمان است؛ یعنی ساتته و پرداتته langageاِمیل بِنونیست بر این باور بود که زبان ) -16

 (.énonciationپردازی )روند گزاره

 توانند سالیانِ سال تفته باشند.هایِ ناتودآگاه میین تنشا -17

19- La lettre voléeذهنّیتی پو  نویسنده و شاعرِ آمریکایی. در این اثر  روابوِ بین: نوشته اِدگار آلِن

با ترسیمِ انسان  –شوند. لَکان با تواندنِ آن به یک بررسیِ ساتتاری به بازیِ تحلیل کشیده می

حائلِ گفتارِ ماّدی است که گفتار ملموو از »زند. نامه  بقول لَکان  دست می -تدر مقابلِ واقعیّ

پو  لَکان نشان ( در واقع در تحلیل این اثر آلنLacan, 1966, 495«)گیرد.زبان را به عاریه می

 (451همان  «)با دالّ است. رابطه انسان با ساحِت نمادین  یک رابطه انسان»دهد که می

توان متافیزیک قلمداد کرد. زیرا میل را می»دهد: تعبیری یکسانی از میل ارائه میلویناو نیز  -18

ِء تواند نسبی باشد زیرا آن شیو به تناسب آن چیزی است که می "دیگری"مطلوبِ میل در 

 (Lévinas, 1964: 4«)مطلا است.

20- métonymie 

پردازد تا تعریفی ی اصوات میبه باز« ساحتِ نمادین»توضیح بر اینکه کودک ناتواسته در قلمرو  -21

 ( تود ارائه دهد.désir«)میلِ درونی»برای 

22- Roman Jakobson, Essais de linguistique générale, tome 2, Paris, Minuit, 1973, 

p. 44. 

یِ ساتتارِ شناتتیِ انسان به دهندهشناسانِ شناتتی  استعاره و مجاز را از ابزارهایِ شکلزبان» -23

 .(63: 1382مهند  راسخ«)د.آورنشمار می

24- Surdétermination  یک فرایندِ اِدغام است. فروید این فراید را در تحلیلِ تواب با شفّافّیت :

رود که تواب و اندیشه در تصاویر بکار می« نمودِ»بیان کرده است. این عبارت برای توصیِف 

 اند.جمع شده هایی از افکار در یک تصویرِ واحدتوسوِ فرایند اِدغام  مجموع

 ساحت تمتّع کُدشکنیِ قلمرو محرّمات است. -25

26- Un œil en trop 

متغیّرهایِ »هاست زیراکه گفتار برای وی  تعبیرِ لَکان حائل و رابوِ نسل« گفتارِ»باید گفت که  -27

 آورد.ها را فراهم میها است. و این رابو  امکانِ سّیالیّتِ واژهپریش  در نزد روان«درمانی

کند. گفتار ایدئال نیست ولی به تعبیرِ هایدگر برای سوژه حقیقت را آشکار می« املک»گفتارِ  -29

هایی کلام و کُنش«: ناقص»آنکه گفتارِ ( حالJuranville, 1984 : 114است. )« برداریپرده»
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گیرد. )همان  ترین گفتمان را در برمیترین و کاذبنژند است که انتزاعیگفتاریِ بیمار روان

 دیگر  گفتارِ دوّم  حاویِ مدلولِ تا ّ در کّنشِ گفتاری است.عبارتی( به114-115

 ,Heidegger«)قالِب کاملاً مستقل»نزد هایدگر بحدّی است که آن را در یک « گفتار»اهمیت  -28

کند. هر چند در فلسفه هایدگر  آزادیِ سوژه بستگی به میزان درک و فهم ( طرح می15 : 1976

ذیریِ وی است  ولی در فلسفه لاکان  موجود انسانی با میل درونی  تود را پوی از غایتِ اِتمام

 کند.در هستی طرح و بیان می
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. ترجمه مهدی پارسا و مهدی رفیع. فرهنگ مقدماتی اصطلاحاتِ روانکاوی لاکانی(. 1396اونز  دیلن. )

 تهران: نشر گام نو.

 . تهران: سمت.ها و مفاهیماسیِ شناتتی  نظریهشندرآمدی بر زبان(. 1382مهند  محمد. )راسخ

 . تهران: نشر دانژه.لاکان ای بر روانکاویِمقدمه(. 1399موللی  کرامت. )

 . ترجمه سیاوش جمادی. تهران: ققنوو.هستی و زمان(. 1395هایدگر  مارتین. )

 
Arrivé, Michel. (1985). «Signifiant saussurien et signifiant lacanien». Langages. 

Vol. 19, n°77. 
Barthes, Roland. (1972). Le Degré Zéro de l’écriture. Paris. Points-Seuil. 

Benveniste, Emile. (1966). Problèmes de linguistique générale. tome 1, Paris, 

Gallimard. 

Dosse, François. (1992). Histoire du structuralisme. «Le champ du signe». tome 1, 

Paris, La Découverte. 

Fasold, Ralph W. (1990). Sociolinguistics of Language. Oxford, Blackwell. 
Fontaine-De Visscher Luce. (1966). «La pensée du langage chez Heidegger». In: 

Revue Philosophique de Louvain. Troisième série. Tome 64, N°82, pp. 224-262. 

Foucault, Michel. (1989). L’archéologie du savoir. Paris, Gallimard. 
Freud, Sigmund. (1969). Le rêve et son interprétation. Paris, Gallimard. 

----------. (1985). Le trouble psychogène de la vision in Névrose. psychose et 

perversion. Paris, PUF. 

Heidegger, Martin. (1976). Acheminement vers la parole. Paris, Gallimard. 

Jakobson, Roman. (1973). Essais de linguistique générale. tome 2, Paris, Minuit. 

Juranville, Alain. (1984). Lacan et La philosophie. Paris, PUF. 

Kahnamouipour, Jaleh., Khattate, Nasrine. (1995). La critique littéraire. Téhéran, 

Samt. 

Kristeva, Julia. (1981). Le langage, cet inconnu. Paris, Seuil. 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ralph+W.+Fasold%22


 616                                     ...     مفهوم و مضمون و آسیب شناسی                                                    سال اول 

 

Lacan, Jacques. (1953). Ecrits I. Paris, Seuil. 

----------. (1959). Séminaire VI. Paris, Seuil. 

----------. (1966). Ecrits. Paris, Seuil. 

----------. (1973). Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Livre XI. 

Paris, Seuil. 

----------. (1975). Séminaire I. Paris, Seuil. 
----------. (1978). Séminaire II. Paris, Seuil. 
----------. (1981). Séminaire III. «Les psychoses », Paris, Seuil. 

----------. (1998). Séminaire V. Paris, Seuil. 

Lemaire, Anika. (1977). Jacques Lacan. Bruxelles. Pierre Mardaga. 

Lévinas, Emanuel. (1964). Totalité et Infini. Paris, La Haye. 

Merleau-Ponty, Maurice. (1945). Phénoménologie de la perception. Paris, 

Gallimard. 

Saussure, Ferdinand De. (1986). Cours de linguistique générale. Paris, Payot. 

Strauss, Claude-Lévi. (1964). Le Cru et le cuit. Paris, Plon. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


