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 The psychoanalysis of Jacques Lacan's thought 
transcended the boundaries of his field, overshadowing 
the social, literary, and cinematic arenas. This process 
shows that psychoanalysis will no longer be reduced to 
an individual mentality and will continue to expand. 
Also, political science has come up with new theories 
that "the personal is political", and its concern is no 
longer just government, comparative politics, and the 
constitution. With the relationship between power and 
knowledge that came with Michel Foucault's thoughts, 
we can no longer impose limits on politics. This article 
attempts to interconnect the gradual expansion of the two 
fields. This article tries to bridge the gradual expansion 
of the two disciplines and open a new horizon for 
political science. This horizon is associated with 
presenting a new narrative of society's identity processes 
by investigating the acceptance or avoidance of other 
identities through the use of an Imaginary Order and 
Identification. Beliefs in the symbolic order will lead to 
the transition from formal political institutions to a 
system of signs to examine the subjugation of subjects 
and to explain identity conflicts. Contrary to 
structuralism, the use of real order, trauma, and fantasy 
lead to the acceptance that a revolution can be created. 
Finally, presenting a complex and delicate narrative of 
the issue of the subject-authority relationship while 
studying political phenomena can breathe new life into 
political theory and sociopolitical analysis. 
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چکیده  اطالعات مقاله 

روانکاوی در اندیشـه ژاک َمـری امیـل الکـان مرزهـای رشـته خـود را درنوردیـد و بـر 
عرصه اجتماعی، ادبیات و سینما سایه انداخت. دیگـر روانکـاوی بـه ذهنیـت فـردی 

ادامه خواهد داشت. از طرفی دیگـر، علـوم سیاسـی یابد و گسترش آن نیز  تقلیل نمی
قرار گرفته و » هر امر شخصی، امر سیاسی است«با نظریات جدید در این مسیر که: 

ای و قانون اساسی نیست. با برقراری  دغدغه آن دیگر تنها حکومت، سیاست مقایسه
سیاست  رابطه دانش و قدرت که با آرای میشل فوکو پا گرفت، دیگر حد و مرزی برای

  توان قائل شد.  نمی
دامنـی تـدریجی دو رشـته را بـه هـم پیونـد بزنـد و افـِق  این مقاله تالش دارد تا فـراخ

جدیدی فراروی علوم سیاسی بگشاید. ایـن افـق بـا ارائـه روایتـی نـوین از فراینـدهای 
جهت بررسی پذیرش  گیری از ساحت خیالی و انطباق هویت یابی جامعه با بهره هویت
ردانی از هویت غیر همراه است. باورمندی به ساحت نمـادین موجـب عبـور از یا رویگ

ها و تبیین  ای برای بررسی مطیع کردن سوژه نهادهای رسمی سیاست به نظام نشانه
گیری از ساحت واقع، تروما و فانتزی ایـن دسـتاورد  های هویتی خواهد شد. بهره نزاع

تـوان انقـالب را ایجـاد کـرد.  پذیریم که میرا به همراه دارد تا برخالف ساختارگرایان ب
زمـان  سرانجام ارائه روایِت پیچیده و ظریف از مسئله رابطه سوژه و اقتدار و حفظ هـم

اجتمـاعی −تواند نظریه سیاسی و تحلیل سیاسی ها برای بررسی پدیده سیاسی می آن
  ای بخشد. را جاِن تازه
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مقاله علمی ـ پژوهشی



      ۵۵  الکان ژاک آرای به نظر با سیاسی علوم در روانکاوی کاربرد اقتدار و سوژه جدال 

 

  مقدمه

قدر عمیق هستند که پژوهش و آموزش بایـد  مسائل قرن حاضر آن
دیگرسـخن،   به بررسی، مطالعه و حل مسـائل جدیـد بپـردازد. بـه

و   اهمیـت فزاینـدۀ موضوعـات مربـوط بـه ماهیـت پیونـد انسـان
ــام ــام نظ ـــی نظ ـــش پیچیدگ ـــه افزای ـــی ب ــای بیوفیزیک ــای  ه ه
اجتماعی منجـر شـد کــه خــود چالــش جدیــدی در −سیاسی

رو در  نظام علمـی بـرای فهـم مسـائل ایجـاد کـرده اسـت؛ ازایـن
پژوهشـی، بخشـی از  های اخیر توسـعه تلفیقـی برونـدادهای دهه

  های بنیادین جوامع علمی شده است.  دغدغه
ـــه ـــارت ب ـــی و  دیگـــر، مرزهـــای روش عب شـــناختی، معرفت
شناختی در هـم شکسـته و مـانع درک مشـترک موضـوعات  هستی

هـای بینـا  اند. این تحوالت به افزایش دامنـه پـژوهش پیچیده شده
آیـد؛  نمی شمار  ای پیشرفت به ای منجر شده است. بینا رشته رشته

شـناختی اسـت کـه در آن دانـش  ای از وضعیت آسیب بلکه نشانه
مثابه فرایندی از وساطت طبیعی در  شود و به نظری انسان یافت می

ای،  شــبکه راســتای خطــوط بــین فرهنگــی، وابســته بــه هــم، درون
ــی ــم م ــاذهنی فه ــاطعی و بین ــه تق ــود. ب ــوان ش ــائل  عن ــال، مس مث

گیرند و از مانـدن در درون  نمیشناختی در رشته خاصی قرار  مردم
ای، بـرخالف فعالیـت  کنند. فعالیت بینا رشته مرزها خودداری می

ای و  ای کــه یکنواخــت و خطــی اســت، غیرخطــی، شــبکه رشــته
  ).۶−۵: ١٣٩۵ای است (فاضلی و کوشکی،  چرخه

با چنین نگـاهی، ایـن مقالـه در تـالش اسـت تـا رویکـرد بینـا 
روانکـاوی برقـرار کنـد. روانکـاوی را ای میان علوم سیاسـی و  رشته
تـوان یـک دانـش تـاریخی و سیاسـی نامیـد؛ زیـرا بنیـاد آن بــر  مـی

که آن را تجربـه کـرده  ای گونه سازی تاریخچه زندگانی فرد، به کالمی
ــک ــی از ی ــت؛ یعن ــتوار اس ــل آن اس ــیر و تحلی ــو،  اســت و تفس س

ن داده اسـت بـه سـاحت نمـادی هایی را که در عـالم واقـع رخ حادثه
سازد و از دیگر سوی، تأکیدش بر فاعل تجربه  (کالمی) رهنمون می

منزلـه ایفـاگر  گری (سوژه) است که رخداد را از منظر خـویش و بـه
کنـد. در دانـش علـوم  اش تجربـه مـی نقش در تاریخچـه زنـدگانی

سیاسی نیز این دو مؤلفه حضوری پررنگ دارند. نخست آنکـه مـا بـا 
رو هسـتیم،  هـای سیاسـی روبـه ل پدیدهروایت، تبیین، تفسیر و تحلی

فرایندی که با رهنمون سازی امر واقع بـه سـاحت نمـادین (کالمـی) 
گر (سوژه)، در مقام ایفاگر نقـش  مواجه است؛ دوم اینکه فاعل تجربه

سیاسی، اهمیت بسـزایی در بررسـی یـک پدیـده سیاسـی دارد. ایـن 
مـر سیاسـی های متأّخر علوم سیاسـی و عبـور از ا اهمیت در رهیافت

محدود به دولت و حکومت به امر سیاسی فراگیر که هر امر شخصی 
  ) فراگیرتر شده است.١١٧−١١٣: ١٣٩٢داند (های،  را سیاسی می

سـان، ایـن مقالـه روانکـاوی و علـوم سیاسـی را از نظـر  بدین
داند و تالش دارد تـا حیطـه یکسـانی از  مفهومی به هم نزدیک می
درانداختن روانکـاوی در مباحـث علـوم کار عملی آنها ارائه دهد. 

تر شدن علوم سیاسی منجر خواهد شـد. تالقـی دو  سیاسی به فربه
بنــدی و  دانــش علــوم سیاســی و روانکــاوی، کــه از حیــث طبقــه

هـای  شود، افـق ای تلقی می رشته علم، مبحثی میان 1شناسی روش
ــوینی را هــم در تحلیــل سیاســی و هــم در روانکــاوی سیاســی  ن

بخشد که هم  این دو حیطه سترگ علمی را فضایی میگشاید و  می
  در نظر و هم در عمل راهگشا خواهد بود. 

ای در ایـران  رشـته براین، ازآنجاکه به ایـن مبحـث میـان افزون
ای جـدی و روشـمند پرداختـه نشـده اسـت، ایـن نوشـتار  گونه به
هـای ایـن  کوشد بـا مـروری کلـی بـر آرای الکـان، توانمنـدی می

شود  ر علوم سیاسی به بحث بگذارد. بنابراین تالش میرویکرد را د
های اصلی او بـا  ای از ایده مجموعهتا پس از معرفی کوتاه الکان، 

  های سیاسی پیوند زده شود. منظور تبیین پدیده علم سیاست به
  

  . ادبیات تحقیق١

های علمـی دربـاره روانکـاوی و سیاسـت عمـدتًا جدیـد  پژوهش
کارگیری  های جدید از طریق به پژوهششوند. اغلب  محسوب می

نظریات روانکاوی، تغییرات سیاسی و فرهنگی جوامـع را بررسـی 
میـاِن روانکـاوی و  الکانژاک کنند. مجموعه مقاالتی با عنوان  می

در  الکـانکنـد کـه حرکـت  بر این فرضـیه پافشـاری مـی سیاست
 2روانکاوی بـه سـمت سـاختارگرایی زبـانی (فردینـان دو سوسـور

سـاز  )) زمینه١٩٨٢-١٨٩۶( 3) و رومن یاکوبسن١٩١٣-١٨۵٧(
ــه  ــرای مطالع ــه ب ــت ک ــده اس ــد ش ــاوتی از فروی ــت متف برداش

  اجتماعی جامعه مفید است. −های سیاسی مکانیسم
گاه را در مرتبه پایین الکان تری قرار دهد بر  بدون اینکه ناخودآ

                                                           
1. Methodology 

2. Ferdinand de Saussure 

3. Roman Jakobson 



     ١۴٠٠ زمستان /١٠٩ش/ ٢٧س/ شناسی علوم انسانی روش   ۵۶

 

کیـد عنوان پایه ارتباطات اجتمـاعی و ثبـت واقعیـت زبان به  هـا تأ
گیـرد. ایـن  کند که به علِت بازنمایی، جنبه سیاسی به خود مـی می

ها بر مکتب فرانکفورت و تئوری رهایی آنها تـأثیر گذاشـته  اندیشه
هنر در کتاب  1والتر دیویس .)Tomsic&Zevnik, 2015است (

به بررسـی رابطـه هنـر و  و سیاست؛ روانکاوی، ایدئولوژی و تئاتر
او هنری که جریان اصلی را به چالش پردازد. به عقیده  سیاست می

کشد، در جهِت برجسته کردن و حفظ ساحت نمـادیِن دولتـی  می
  ). Davis,2006 شود ( سرکوب می

، روانکـاوی را روانکـاوی سیاسـیدر کتـاب  2استفان فـروش
داند که تأثیرات عمیقی را  محصول اواخر قرن نوزدهم در اروپا می

داروینیسم و مارکسیسـم گذاشـته های قرن بیستمی نظیر  بر اندیشه
است. در اندیشه او روانکاوی با الکان و تئوری ساحت نمادیِن او 

ای از  عنـوان مجموعـه های سیاسی همانند فمینیسـم بـه وارد حوزه
شده اسـت. ایـن تئـوری  3مفاهیم و پیکربندی بر سازنده جنسیت

هـای سـنتی تفکـر در  تنها برساخِت جنسـیت بلکـه کلیـه شـیوه نه
  ).Frosh,1999 عت انسان را به چالش کشیده است (طبی

با وجود گسترش مطالعـات علمـی دربـاره رابطـه روانکـاوی و 
های اخیر، در کشورهای خاورمیانـه و  سیاست در غرب در طی سال

ویژه ایران چنین تحقیقاتی در مراحل ابتدایی قرار دارد. تاجیـک در  به
ِر شـالوده شـکنی و ، عصـِر مـا را عصـ»روانکاوی و سیاست«مقاله 

برانداز فهم کرده است. وی معتقـد اسـت  الکان را اندیشمندی بنیان
ای از  که روانکاوی آمیختگی با مارکسیسم را تجربه کرده و تلقی تـازه

هـای مختلـف بـه دسـت  هـا در ایـدئولوژی گیری سـوژه نحوه شکل
مثلثی  5و میشل فوکو 4به همراه لوئی آلتوسر الکانرو  دهد؛ ازاین می

دهند کـه ویژگـی نظـری آنهـا ضـد اومانیسـم اسـت.  را تشکیل می
گـرا، پسـامدرن و پسـا  هـای پساسـاخت همچنین بسیاری از نحلـه

  ).  ١٣٨۶تأثیر پذیرفتند (تاجیک،  الکانهای  مارکسیسم از اندیشه
زاده نیـز در قسـمِت کوتـاهی از مقالـه  خالقی دامغانی و ملک

، بـه »سیاسی و بنیـان بینـاذهنی آنسیاست، پایدیا و دولت؛ امر «
کنند. امر سیاسی الکـانی  اشاره می» الکان و امر سیاسی«مبحث 

                                                           
1. Walter A. Davis 

2. Stephen Frosh 

3. Gender 

4. Louis Althusser 
5. Michel Foucault 

های توضـیح شـکلی  شود و زمینه زدایی از سیاست دانسته می ذات
آورد کـه سـاحت نمـادین و  از دموکراسی رادیکال را به وجـود مـی

 کنـد (خـالقی دامغـانی و بازنمایی در آن نقش اساسی را ایفـا مـی
  ).١٣٩۴زاده،  ملک

  
 های تحقیق . یافته٢

  سوبژکتیویته لرزان کاوی الکان؛ . نظریه روان١−٢

) پزشک و روانکـاو فرانسـوی ١٩٨١−١٩٠١( 6ژاک َمری امیل الکان
)، ١٩٣٩−١٨۵۶( 7ترین روانکاو پس از زیگموند فروید تردید مهم بی

  ). ١١: ١٣٩۴گذار و پدر روانکاوی است (هومر،  بنیان
نـوعی متبـاین در بـاب  در تمام آثار خـود دو نظریـه بـهفروید 

دهد، برحسب یکی، کنش اصلی ِمن پـرداختن  به دست می» َمن«
گـاهی اسـت؛ برحسـب دیگـری،  به واقعیـت از طریـق ادراک و آ

گاه ساختار می» َمن« پـذیرد. درک الکـان  در پیوند با امیال ناخودآ
گاه تبعیت و هویت، بیشتر با َمِن در پیوند با ا» َمن«از  میال ناخودآ
کند. او اعتقاد دارد که ما حقیقتـًا یـک دنیـای واقعـی را ادراک  می
فهم  8کنیم، اگرچه این دنیای واقعی همواره به زباِن توهم و میل می
کاوی خـود را علیـه  )؛ بنابراین روان٨۴: ١٣٩٠شود (ایستوپ،  می
  ).١٧: ١٣٨٧گذاری کرد (ُمَوّللی،  پایه» َمِن َنْفسانی«شناسی  روان

برانگیز روانکاوی را هم در مقـام  کار الکان به طرزی عمیقًا بحث
نظریه ذهن ناخودآگاه و هم در مقـام فعـالیتی بـالینی دگرگـون کـرده 

هـای الکـانی  درصد روانکاوان دنیا از روش ۵٠است. اکنون بیش از 
کنند. در عین حال تأثیر الکان در فراسوی دیوارهای اتـاق  استفاده می

نظیر است. تفکر الکـانی  اینه بین اندیشمندان روانکاوی مدرن بیمع
های مطالعـات ادبـی و سـینمایی، مطالعـات زنـان و  امروزه در رشته

هـای گونـاگونی ماننـد  نظریه اجتماعی نفوذ کـرده اسـت و در حـوزه
رود.  الملل به کار می وپرورش، مطالعات حقوقی و روابط بین آموزش

های فرویدی و پسا فرویدی  ولیه خوانشهای ا وخروش پس از جوش
روانکاوانــه بــه روال   در ادبیــات (شــکل کالســیک روانکــاوی) نقــد

ــافتن نمــادپردازی فرو ــده تشــخیص الگوهــای ُادیپــی و ی هــای  کاهن
ناخودآگـاه «در متن نزول کرد؛ اّما الکان با این تئوری کـه » فالوسی«

                                                           
6. Jacques Marie Émile Lacan 

7. Sigmund Freud 
8. desire 
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خـود را پایـه  تـرین نظریـات یکی از مهم» ساختاری مشابه زبان دارد
گذاشت و جنبه جدیدی به روانکـاوی بخشـید. در اندیشـه او قواعـد 

گذارد. اجزای ناخودآگاه  گیری ناخودآگاه تأثیر می زبان بر نحوه شکل
باشد همگی داللتگر هستند  ها می که شامل امیال، تصاویر و خواسته

  ).٣۴: ١٣٨٨شوند (پاینده،  واسطه زبان بیان می و به
دهـد. او  ای اساسًا جدید از سـوبژکتیویته ارائـه مـی الکان نظریه

و حـذف  1برخالِف بیشتر پساساختارگرایانی کـه بـه دنبـال واسـازی
دانـد  مفهوم سوژه انسانی هستند، مفهوم سوبژکتیویته را بسیار مهم می

و به کاوش در معنای سـوژه بـودن، نحـوه سـوژه شـدن فـرد، عوامـل 
انجامـد) و امکانـات  ی مـیپریش شکست در سوژه شدن (که به روان

: ١٣٩٧پردازد (فینـک،  می» 2رسوب سوبژکتیویته«روانکاو در القای 
در رنسانس هستی گرفتن آغاز کـرد. » َمِن، انسان مدرن«). نزد او ١٣

انسان مدرن را در ظـرفیتش بـرای شـک کـردن بـه خـودش  3دکارت
تی اندیش، روای گذاری کرد؛ ولی برای الکان این خودآگاهی ژرف پایه

  ). ٢٠٧: ١٣٩٠(ایستوپ،  دهد فریبکار از آرماِن َمن به دست می
سوژه در اندیشه الکان به دلیِل جدایی از مادر و میل برای ابژۀ 

، ١٣٩۵(رایت،  4زمان معادل فقدان طور هم نایافتنی به گمشده دست
در همه اشکال سوژه شـدن اسـت. بـه همـین  5مانده ) و پس۶٠ص

خورده) همـان عالمـت الکـانی  دلیل است که $ (سوژه تهی و خط
توانـد در مـتن نظـام  برای سوژه است. به عقیده الکـان، سـوژه نمـی

همـانی و  نمادین (زبان، فرهنگ و جامعه) نام خود را بیابد یا بـه ایـن
ز عبـارتی از شناختی کامل دسـت یابـد. بـا اسـتفاده ا هویت هستی
استخوانی گیرکـرده در «توان گفت، سوژه همواره در مقام  الکان، می
(َمِن  7). سوژه بین اگو١٧: ١٣٨۴ماند (ژیژک،  باقی می 6»گلوی دال

گـاه، بـین حـس کـاذب  گاه، بین آگاهی و ناخودآ َنْفسانی) و ناخودآ
خــود زبــان (زنجیــره داللــت) در  محتــوم از خــود و کــارکرد خودبــه

  ).١٠۶: ١٣٩٧ه تقسیم شده و سوژه شکافته است (فینک، ناخودآگا
الکان برای توصـیف اجتمـاعی شـدن سـوژه از اصـطالحاتی 

ای در  کند کـه هرکـدام کـاربرد جداگانـه فرد استفاده می منحصربه
                                                           
1 .deconstruction 

2. precipitation of subjectivity 

3. René Descartes 
4. lack 

5. left-over 

6. signifier 

7. Ego 

 علوم سیاسی دارند. او فرایند اجتماعی شدن سـوژه را در پیونـد بـا
ســاحت « 8،»ســاحت خیــالی«ســاختمان َنْفســانی آن در قالــب 

کاوی  گانه ایده روان داند. این سه می 10»ساحت واقع«و  9»نمادین
ایـن سـه  ).٢٩−٢٨: ١٣٨۶دهنـد (تاجیـک،  الکان را شکل مـی

ساحت، واقعیت وجودی انسان هستند و وجوِد َنْفسانی آدمی قائل 
). چنین نگاهی به سوژه، تمایـل ٩١: ١٣٩٣به آنهاست (احمدی، 

مراتبی در انسـان  ارگانیک و سلسله های به درک و پذیرش مکانیسم
  .(Lacan, 2005: 109)برد  را زیر سؤال می

آمیز  ای است مبتنی بـر رابطـه تحریـف ساحت خیالی مجموعه
ــا عــالم، و آدم و تصــویر، خصــوص اصــلی آن را تشــکیل  آدمــی ب

طور اخص بر  طور اعم بر زبان تکلم و به دهند. ساحت نمادین به می
ساحت واقع نیز وجهـی اسـت اساسـی از اسم داللت متکی است. 

بخشـد.  وجود آدمی که افق و محدوده واقعیت خاص او را تعین می
این تعین به نحوی است که از حیطه سـاحت نمـادین بـرون فکنـده 
شده و قابلیت نامیدن از آن سلب شده است. الکـان پیونـد و رابطـه 

از زنجیـری متشـکل «کنـد:  اساسی َنْفس آدمی را چنین تعریف می
ها را از آن جدا کنیم، دو حلقه  که اگر یکی از حلقه نحوی سه حلقه به

این پیوسـتگی ». دیگر از هم بازشده و تشکل خود را از دست بدهند
خوانند. الکان پیوند ایـن  می 11را در علم هندسه موضعی گره ُبروِمه

  12را از ریاضیات وام گرفته است. سه دایره متداخل
                                                           
8. The Imaginary order 

9. The Symbolic order 

10. The Real order 

11. Borromean Knot 

هـای  هـای گونـاگونی از رشـته ای جـدی بـه شـاخه . الکان در سیر خود عالقه١٢
کارگیری نظریـه بـازی در  و به ١٩۴٠ریاضی و صوری نشان داد. این امر به دهه 

. چـرخش بـه سـمت گـردد برمـی» زمان منطقی و دعوی یقـین مـورد انتظـار«
هــای  ، ایــن گــرایش١٩۵٠و ابتــدای دهــه  ١٩۴٠ســاختارگرایی در انتهــای دهــه 

ــورت ــه  ص ــان در ده ــدید و الک ــه١٩۵٠گرایانه را تش ــازی،  ن ــه ب ــا از نظری تنه
شناسی یاکوبسنی، بلکه از تاریخ ریاضـیات  استروسی و واج−شناسی لوی مردم

 ١٩۶٠و  ١٩۵٠هــای  ) نیــز اســتفاده کــرد. در دهــهtopologyشناســی ( و مکــان
هـا و  هـای هرچـه بیشـتری چاشـنی سـخنرانی ها و نمادپردازی نمودارها، منحنی

های الکان شد که این امـر نشـان از تمـایلی شـدید و اسـتوار بـه صـوری  نوشته
ــود. در اواخــر دهــه  ــه ١٩۶٠ســازی ب ــژه در دهــه  و ب مباحــث منطــق،  ١٩٧٠وی

هایی برجسته (و گـاه غالـب)  ) ویژگیknot theoryشناسی و نظریه گره ( مکان
» matheme«را دهه  ١٩٧٠توان دهه  در گفتار الکانی بود. در مورد الکان، می

دانست که نو واژه الکان برای یک واحد صوری سازی (به معنای نمادپردازی 
واژه مشـخص روانکـاوی −وار) اسـت و اهمیـت مرکـزِی یـک مفهـوم ریاضی

د. الکان امیدوار بود از این راه مـانع کن الکانی را در خود تلخیص و تثبیت می
سوء تفسیرهایی از اندیشه خودش شود که ظاهرًا اکثر پسافرویدیان غیر الکانی، 
به سبب استفاده فروید از زبان طبیعی، در مورد او دچار شده بودند (جانستون، 

١٣٩۴ :٢٣−٢٢.( 
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کنـد، ولـی روشـن  های واقعی اشـاره مـی اگرچه الکان به آینه
ای  کند که این تمثیلی از بنیان گرفتِن هویت است؛ زیرا آن آینـه می

کودک با نگـاه در اند.  که برای ما اهمیت دارد، همانا دیگر مردمان
آینه خطوط بدِن خود که مرز او و جهاِن پیرامون است، خویشتن را 

دهد. کالبد منسـجم و دارای  تشخیص می» دیگری«َنْفسی جدا از 
دهد تـا دیگـر تـابِع صـرِف  تشخیص به او امکان می مرزهای قابل

محیط پیرامون نباشد؛ بلکه مختارانه بـر آن محـیط تـأثیر بگـذارد 
  ). ٣١−٣٠: ١٣٨٨(پاینده، 
شدت در تقابل است با حس خود او در مـورد پیکـرش  این به

گرفتـاِر نـاتوانِی «که قطعًا تحت کنترل او نیست و بـه قـول الکـان 
ای را بـین  است. تکـوین مرحلـه آینـه» حرکتی و وابستگِی کودکی

انـد و تکامـل آن را تـا حـدود  ماهگی مشخص کرده شش تا هجده
یابـد کـه افـراد  خـوبی در مـی حلـه بـهسالگی. وی در ایـن مر سه

طــور خیــالی  بزرگســال واجــد تســلط بــر خــود هســتند و لــذا بــه
نگرد و سـعی در انطبـاق  مانند آنها می دستی کرده و خود را به پیش

با آنان دارد. انطبـاق هویـت پایـه و اسـاس تشـکیل َمـِن   1هویت
  ).١۵٣−١۵١: ١٣٨٧َنْفسانی است (ُمَوّللی، 

  
  هویت. انطباق ١−٢−٢

های اساسی برای سـاختاربندی  شرط انطباق هویت با دیگران از پیش
انطبـاق  ).(Nobus, 1998: 112−113هویت آینده کـودک اسـت 

شود تا  هویت مکانیسمی است َنْفسانی که طی آن کودک بر آن می
تصویر خود را بـا تصـویر فـرد مـوردنظر خـویش مطابقـت دهـد 

نخست کودک به ادراک تصـویر ). در وهله ١۵٣: ١٣٨٧(ُمَوّللی، 
عنـوان تصـویر خـود  نائل شده ولی هنوز قادر بـه تشـخیص آن بـه

نیست. پـس از تشـخیص کالبـد خـویش در آینـه و ایجـاد رابطـه 
صوری با خویشتن خـویش، وارد رابطـه جدیـدی بـا دیگـر افـراد 

  همنوع خود شده و سعی در تقلید از آنها دارد. 
گونه انطباق هویت را کـه  تر این این نوع تقلید یا به عبارتی فنی

خوانند، تعکیس،  می» 2ترانزیتیویسم«جنبه ابتدایی و ناپخته دارد، 
یعنی تغییر جهـت راسـت بـه چـپ و چـپ بـه راسـت، یکـی از 

های اصلی ترانزیتیویسم است. در پایان این مرحله از رشد  ویژگی
                                                           
1. Identification 

2. Transitivisme 

 دسـتی شـروع بـه تعـّین دسـتی یـا چـپ تدریج راسـت است که به
. ترانزیتیویسم نشـان از قـدرت جذبـه عظیمـی اسـت کـه کند می

کنــد و او را در قیدوبنــد  تصــویر در مــورد فــرد آدمــی اعمــال مــی
سالگی کودک به حـد کمـال  آورد. در حدود سه فریبندگی خود می

رسد. در این زمان دوگانگی و ثنویت جای خـود را  مرحله آینه می
همنوعان از این پـس منـوط دهد. رابطه َمِن َنْفسانی با  به تثلیث می

خواهد بود به عامل ثالثی که همان تمنای غیر باشد. در این مرحله 
َمِن َنْفسانی از آن رو به دیگری (غیر کوچک یـا همنـوع) حسـادت 

: ١٣٨٧بیند (ُمـَوّللی،  ورزد که او را برخوردار از تمنای غیر می می
١۵۶−١۵٧.(  

سـه عنصـر انطباق هویت مکانیسمی است پیچیده که حاوی 
است. اولین عنصر تصویری است کـه فـرد از خویشـتن خـویش 

شود کـه فـرد از شـخص  دارد؛ دومین عنصر تصویری را شامل می
ــورد  ــد«م ــاق، » تقلی ــوب انطب ــا مطل ــورد ی ــت م دارد و در نهای
). در این فرایند ١۵٨دهنده سومین عنصر آن است (همان:  تشکیل

ص دیگر گرفته و سـعی َنْفسانی، فرد جنبه یا خصوصیتی را از شخ
در انطباق خـود بـا آن دارد. نخسـتین مـدل انطبـاق بـرای کـودک 
تصویر خود اوست در آینه؛ اّما در ادامه، طفل به همان ترتیب کـه 

کند، در پی آن خواهد بود کـه  خود را با تصویر خویش منطبق می
با دیگر افراد نیز خود را انطباق دهد. َمِن َنْفسـانی درواقـع حاصـل 

یت خصوصیات افرادی اسـت کـه شـخص سـعی در انطبـاق عار
هویت خود با آنها دارد. باید توجه کرد که فرایند انطباق هویت بـا 
تقلید متفاوت است و ناشی از فرایندی آرزومندانه است. همچنین 

(تغییـری  3الکان قائل به دو قسـم انطبـاق هویـت اسـت: خیـالی
کنـد) و انطبـاق  َنْفسانی که طفل در پی کشـف تصـویر پیـدا مـی

(مکانیسم اصلی انطباق هویت همـراه بـا عنصـِر  4هویت ترمیزی
  ).۵٣−۵١: ١٣٩۴دیگری) (پیرِکِلرو، 

گونه است و َمـِن َنْفسـانی ای خیال انطباق هویت خیالی رابطه
چنین تصـویری  دهد. با تعهد به این مرجع اصلی آن را تشکیل می

ای واجــد  دهز صــورِت شــتاب اســت کــه فاعــل َنْفســانِی طفــل بــه
شود. این فرایند مقدم اسـت بـر دیالکتیـک  موجودیتی ابتدایی می

انطباق هویت با غیر که طی آن فـرد حـالتی عینـی و خـارجی بـه 
                                                           
3. Imaginary Identification 

4. Symbolic Identification 
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هایی از  بخشد. همچنین انطباق هویت ترمیزی رگه وجود خود می
داده است و رابطه فرد را به نحـوی   ساحت نمادین را در خود جای

شود  بخشد. این موجبیت از آنجا ناشی می غیرخیالی موجبیت می
آوری  های زبـان ای با نخستین نشانه که در بیشتر موارد، مرحله آینه

ای  زمان است؛ پس مرحله آینـه و ورود کودک به دنیای نمادین هم
  ). ٩۵: ١٣٩٣منحصرًا متعلق به امر خیالی نیست (احمدی، 

ویـت را تواند تفاوت ایـن دو نـوع انطبـاق ه ذکر یک مثال می
تر کند. انطباق هویت موارد متعددی نزد نوجوانان دارد که  برجسته

نحوه لباس پوشیدن یا آرایـش خـود را غالبـًا براسـاس ُمـد روز یـا 
کنـد (انطبـاق  های مورد تحسـین جامعـه انتخـاب مـی شخصیت

کــه همــین جوانــان مــثًال هنگــام یــک  هویــت خیــالی)؛ درحالی
در یـاری بـه دیگـران صـرف توانند َهم خـود  اعتصاب عمومی می

کنند و برای کسب عدالت اجتماعی بـه مبـارزه بپردازنـد (انطبـاق 
  هویت ترمیزی).

کیــد بــر وحــدت میــاِن فــرد و  در انطبـاق هویــت ترمیــزی، تأ
مطلوِب تمنای او نیست؛ بلکه مورِد اصـلِی انطبـاق، خصوصـیتی 

شود هویت خویش را نسبت بـه  موجب آن فرد قادر می است که به
به محک تجربه بگذارد. هویت به معنای تمایز است؛ تمایزی غیر 
یابد؛ بلکـه  موجب آن فرد با مطلوب تمنای خود وحدت نمی که به

از طریق انطباق خود با آن، راه را برای تشکل وجود َنْفسـانی خـود 
کنـد. در ایـن نـوع انطبـاق  عنوان موجودی متفاوت همـوار مـی به

ی خود را به خصوصیِت مورد ترمیزی، مطلوب تمنا غایت شده جا
دهد. الکان این عنصر را که به بهای غیبت و محـذوف  انطباق می

» عالمــت واحــده«آیــد،  شــدن مطلــوب آرزومنــدی حاصــل مــی
  ). ١٧٢: ١٣٨٧خواند (ُمَوّللی،  می

توان به کثرت در وحـدت نزدیـک  عالمت واحده الکان را می
مع وارد دانست. شخص در عین داشتِن هویت خود، در هویت ج

یابد. در این وحدت، مطلوبات مختلـف در  شود و وحدت می می
شوند؛ بلکه در عین توحید بـا یکـدیگر،  عنصری واحد جذب نمی

هریک خصوصیت خویش را حفظ کرده و هویـت خـود را تعـین 
بخشند. در این حالت، فرد در عین کسب فردیـِت خـود سـهم  می

نـد. کثـرت در ک خویش را در هویتی وحدانی و مشترک حفظ مـی
اینجا به معنای تمایز است؛ تمایزی که به وحـدت اصـلی وفـادار 

رو آدمی با وجود کثرت در اعمـال و افکـار خـود  ماند. ازهمین می

کند. چه در غیر این صـورت فـرد  همواره هویت خویش را حفظ می
توانست در هر لحظه از حیات خویش هـویتی دیگـر پیـدا  آدمی می
: ١٣٨٧خـود را از دسـت بدهـد (ُمـَوّللی، کلـی ماهیـت  کرده و بـه

طور نامحدود در سراسـر زنـدگی سـوژه  ). مرحله آینه به١٧۴−١٧٣
های خیالی یا ترمیزی جدیـد  شود و به کسب مداوم هویت تکرار می
هـای مهـم و حیـاتی در زنـدگی  شود که مربوط بـه لحظـه منجر می

ترمیزی  روانی سوژه است. وجود یک انسان به دلیل روابط خیالی یا
  ).Chiesa, 2007: 16کند ( ها برقرار می است که با دیگر انسان

، انسان از بدو تولد به کسِب هویـت اقـدام الکانبراساس نظر 
منظـور کسـب هویـِت  کند و هرلحظه از زندگی آن آغـازی بـه می

جدید با دیگری است. در علـوم سیاسـی نیـز هویـت یـک مقولـه 
شـود؛ زیـرا  ی متوقـف نمـییـاب ایستا و نامتحرک نیسـت و هویـت

). چنـین ١٣٩٨مانـد (فوکویامـا،  ای به یک حال نمـی جامعه زنده
نگاهی به هویت در پیوند با استعاره و یا ایماژ کارآمـدتر رودخانـه 
است. مقوله هویت به رودخانه تشبیه است؛ زیرا مانند رودخانه در 

سـو تـداوم دارد وگرنـه در  بستر زمان و مکان جاری است. از یـک
صورت انقطاع دیگر رودخانه نیست، اّما در عـین حـال از تحـول 
برخوردار است؛ زیرا در مسیر خود هم از مناطق جغرافیایی متعدد 

وخم، خاکی، سـنگی،  دار، پرپیچ با مختصاتی ماننِد هموار، شیب
گذرد و از طرفی، بسته به زمان و فصل قوت،  زار و علفزار می شوره

شود. این دو عامل، یعنی  وزیاد می کمسرعت و میزان آب رودخانه 
مکان و زمان، به تصویری که از رودخانـه داریـم ویژگـی تنـاقض 

دهـد.  نمای ثبوت و تغییر، ماندگاری و تازگی و تداوم و تحول مـی
ترین خصیصه هویت است.  این نگرش تناقض نما نخستین و مهم

 شـود و از سو به درجا زدگی دچـار مـی بدون تحول، هویت از یک
شـود کـه بعـدًا  هـایی گرفتـه مـی سوی دیگر امکان ابتکار از نسـل

  ). ٨١: ١٣٩۵خواهند آمد (رجایی، 
سان جامعـه و انسـان نیـز در گردونـه تـاریخ پـرتالطم و  بدین

ای فارغ از دغدغه هویت خویش نبـوده  پرفرازونشیب خود، لحظه
). بررسی هویت در مناسبت با غیـر ١۶٢: ١٣٧٩است (تاجیک، 

توانـد در  کنـد مـی از آن به فرایند انطباق هویت یـاد مـی الکانکه 
هـا (غیـر)  های جامعه و نحوه رفتار با دیگر هویـت بررسی هویت

هـای  اش با سـوژه عنوان سوژه مستقل از رابطه مفید باشد. انسان به
شـود کـه  سوژه آنگاه سـوژه مـی الکاندیگر وجود ندارد. به عقیده 
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ای کـه در یـک زبـاِن مشـترک و از  ژهگیرد؛ وا را فرا می» َمن«گفتن 
 شود. طریق رابطه با دیگران فراگرفته می

دهنده تحوالت هویتی باشد که  تواند نشان ای می چنین دریچه
در تاریخ تحوالت اجتماعی جامعه جریان دارند.   مانند خمیرمایه

یابی و انطباق هویت یک اجتمـاع بـا  درواقع بررسی فرایند هویت
مسیر فرایند انطباق هویت، اخـتالل در ایـن مسـیر و تواند  غیر می

نسبت آن با تحوالِت سیاسی آن جامعه را بازگو کند. همچنین ایـن 
آید تا فرایند انطباق هویت در تحـوالت عظـیم و  فرصت فراهم می

هایی (گروه یا جامعه) روایت شـود کـه  پیوسته از چشم سوژه هم به
نین روایتی با به کار بسـتِن هویت آنها با غیر پیوند خورده است. چ

یابی سوژه)، انطباق هویت ترمیزی یا خیالی  ای (هویت مرحله آینه
عنـوان نمونـه فراینـد انطبـاق هویـت  الکان عملی خواهد شد. بـه

طـور ویـژه  ترمیزی ایرانیان بـا غیـِر غربـی در دوره مشـروطه و بـه
هـای تـاریخی ایـران  ترین بزنگـاه مجلس اول شورای ملی از مهم

  گیرد. جای می الکانست که در قالب نظریات ا
  

  های هویتی در عرصه سیاسی . ساحت نمادین؛ تبیین نزاع٣−٢

چیـز؛  ای مشتمل است بر همه ساحت نمادین در نزد الکان گستره
گرفته تا قانون، و تمام ساختارهای اجتماعی را نیـز شـامل   از زبان

آن   بخـش عمـده  شود. به همین دلیل، ساحت نمادین، سازنده می
نامیم. اغلب مردم حتـی  می» واقعیت«چیزی است که ما معموًال 

شوند؛ زیرا بر آنهـا  پیش از زاده شدن، درون امر نمادین مستقر می
ــی ــذارده م ــام گ ــانواده ن ــه خ ــود و ب ــروه   ش ــک گ ــه ی ــاص، ب خ

گیرنـد.  اقتصادی به یک جنسیت، نژاد و غیره تعلق مـی−اجتماعی
به نظر برسد، اّما الکان با گفـتن اینکـه  شاید چنین توصیفی مثبت

کند، زنجیـرۀ داللـت یـا بـه تعبیـر  آنچه ساحت نمادین را برپا می
کنـد کـه مـا در عـین  خودش قانوِن دال است، درواقع تصریح می

) ۴٠: ١٣٩١حال به تعبیری زندانی امر نمادین نیز هستیم (مـایرز، 
ه با دیگران جایی کند تا برای برقراری رابط و اگرچه سوژه تالش می

هـایی بـه  را در ساحت نمادین اشغال کند، ولی این کـار گرفتـاری
زمان  خواند که هم می 1»دیوار زبان«گاه  همراه دارد؛ آنچه الکان گه

کنـد. زبـان  ها را به یکـدیگر پیوسـته و از یکـدیگر جـدا مـی سوژه
                                                           
1. the wall of language 

پیوندد چون بـه آنـان امکـان برقـراری ارتبـاط  ها را به هم می سوژه
کند چون ارتباط هرگـز کامـل نیسـت.  دهد؛ ولی جدایشان می یم

شـناِس سویسـی، فردینـان دو  را از زبـان 2»دال«الکان اصـطالح 
وام گرفــت. سوســور معتقــد بــود کــه زبــان متشــکل از  3سوســور
است.  4هاست، و هر نشانه مشتمل بر دو بخش دال و مدلول نشانه

از نظر سوسور، دال تصـویِر ذهنـِی مـا از صـوِت نشـانه اسـت، و 
مدلول مفهـوم مـرتبط بـا آن صـوت اسـت. ایـن دو بخـش نشـانه 

و  َملـپسانـد ( وسیله ارتباطی اختیاری به یکـدیگر متصـل شـده به
  ).١۴۶−١۴۵: ١٣٩۴ِویک، 

» گربه«  ای وجود ندارد که صوت واژه به تعبیر دیگر، دلیل ذاتی
سان کوچکی کـه کنـار ظـرفش منتظـر غـذا  م موجود گربهبر مفهو

ایستاده داللت کند. در تقابل با سوسور، الکان بسی بیشتر بـه دال 
کید کرده بود که زبان  ارزش می دهد تا مدلول. سوسور همچنین تأ

اسـت. منظـورش ایـن بـود کـه هـیچ  6یا تفاوتی 5ای نظامی رابطه
ها تعریـف کـرد؛ بنـابراین،  نهتوان فارغ از دیگر نشا ای را نمی نشانه

برای مثال، مرد مرد است چون زن نیست، و راست راسـت اسـت 
 7چون چپ نیست و معنای کامِل یک نشـانه زبـانی، یعنـی ارزش

آن، عبارت است از کارُبرد بالقوه آن در برخی ترکیبـات همنشـینی 
ویژه (ولی نه دیگر ترکیبات) همراه با کاربرد مشخص آن در تقابـل 

توانستند در آن ترکیبات بـه  ها که احتماًال می ی با دیگر نشانهمتداع
  ).۶۴−۴٧: ١٣٨١کار برده شوند (هریس، 

یا وجه تفاوت بنیاد زبان برای الکان نقشی » چیزی نبودن«این 
هـا مـا را نـه بـه جهـان بلکـه صـرفًا بـه  اساسی دارد؛ زیرا اگر واژه

گسسـته و در دهنـد، پـس مـا از جهـان  های دیگر ارجاع مـی واژه
با ایـن تعبیـر، زبـان نظـامی  ایم. های زبان سرگردان رها شده کرانه

ترتیب، ایـن نـه  سازد. بدین مستقل است که جهاِن بسته خود را می
سازند.  ها هستند که زبان را می تابیده از جهان، بلکه واژه تجربۀ باز

توان به کمک آنهـا بـه کسـی ارجـاع داد:  هایی که می فهرست واژه
ای است از  نمونه» شخص«و » حیوان«، »پستاندار«، »نما نسانا«
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نامد. زنجیرۀ داللتی آن چیزی  آنچه الکان آن را زنجیرۀ داللتی می
  زند.  است که ساحت نمادین را به هم پیوند می
هـای در  ای کلـی از دال به زبان ساده، ایـن زنجیـره بـه شـبکه

ک ساحت نمـادین شود. پیامد این نکته برای در دسترس اطالق می
تـوان جـز از طریـق  دوگانه و متضاد است: نخست اینکه اگر نمـی

ثبات دال به چیزی نزدیک شد، پس ما محکوم  قانون تصادفی و بی
» راسـتی هسـت جهان را آنچنـان کـه بـه«گاه  هستیم به اینکه هیچ

ثبـات  درنیابیم؛ دوم اینکه اگر رابطۀ میان دال و مدلول تصادفی و بـی
خصلت یا نـوع سـاحت نمـادینی کـه مـا در آن بـه سـر باشد، پس 

بریم نیز نه همیشگی و نه الزامی است. بـرای مثـال طـی سـالیان  می
اخیر نقش زنان در جامعه اساسًا از جایگـاهی فرودسـت مـردان بـه 

دیگـر » زن«تراز تغییر یافته است. در چنین مواردی، داِل  ای هم مرتبه
دهـد؛ بلکـه  ارجـاع نمـی» سـتانسان درجۀ دوم و فرود«به مدلوِل 
  ).۴٣−۴٠: ١٣٩١شود (مایرز،  اطالق می» انسان مؤنث«صرفًا به 

کنـد؛  را خلـق مـی» واقعیت«امر نمادین با حذف امر واقعی، 
شـود و در نتیجـه امکـاِن تفکـر و  گذاری می واقعیتی که با زبان نام

» ساخت اجتماعی واقعیـت«آورد.  صحبت درباره آن را فراهم می
ایی اشاره دارد که با استفاده از واژگان زباِن گروه (یا زیرگروه) به دنی

اش بحـث شـود. آنچـه در زبـان گـروه  اجتماعی تعریف و دربـاره
نام بماند، بخشی از واقعیت گـروه نیسـت؛ و بـه معنـای دقیـق  بی

). درواقـع، در گـذر از ٧٣−٧٢: ١٣٩٧کلمه وجود ندارد (فینک، 
کـه  گونه همـان» َمـن«ور از ساحت خیالی به ساحت نمـادین، عبـ

های خودش است، به سوژه قدرت و دستوراِت یـک  سوژِه دریافت
شود که درواقع همان ساحت نمادین  شخص یا یک ابژه تبدیل می

  ). ٢۴۵: ١٣٨٣یا زبان است (گرین و لبیهان، 
مرحله نمادین، مرحله استقالل واقعی از مادر و ورود به جرگه 

، این اسـتقالل هرگـز الکانگمان  ّما بههای بزرگسال است؛ ا انسان
کـه مسـتغرق شـدن هویـت  ای گونـه تواند حقیقتًا رخ دهد؛ به نمی

کودک در هویت مادر، حسی از ایمنی وجـودی بـه کـودک افـاده 
آنکـه خـود بـدانیم  کند که همه ما در مراحل بعدی زندگی بـی می

دو یابیم). میل کـودک بـه امحـاء  جوییم (و نمی همچنان آن را می
و اعاده وحدت زایل شده با مـادر، همـواره » َنْفس/دیگری«بودگی 

گاه او باقی می های غریبی  ماند و در آینده به شکل در ضمیر ناخودآ

سـاحت «یابد. سـوژه، میـل رجعـت بـه دنیـای کودکانـه  بروز می
توانـد از  کند؛ اّما خود این سـاحت را نمـی را سرکوب می» خیالی

راند. با وجود سیطره ساحت نمادین، شعور تاریک خویش بیرون ب
ساحت خیالی در مراحل بعدِی زنـدگی همچـون سـرابی فریبنـده 

  ).٣۵: ١٣٨٨خواند (پاینده،  سوی خود می کماکان ما را به
هـا و  دهد که حکومت ساحت نمادین در اندیشه الکان نشان می

، نهادها، قوانین، رسـوم،  های سیاسی دخالت مستقیمی در عرف نظام
هـا و قواعـد دارنـد. در روانکـاوی، ایـن جهـان  هنجارها، آداب، آیین

های بینا سوژگی و فرا  ای از زمینه وپرداخته غیرطبیعی مجموعه ساخته
شـوند؛  سوژگی است که افراد بشر هنگام تولد به درون آن پرتاب مـی

نظــِم از پــیش موجــودی کــه  1شــدگی هایــدگری. همســو بــا پرتــاب
هـای ادامـه  کنـد و فـراز و نشـیب ها آماده می جایگاهی را برای انسان

  ). ٣٢−٣١: ١٣٩۴دهد (جانستون،  زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می
دهـد کـه منازعـه  این بینِش عمیق نسبت بـه هویـت نشـان مـی

تـرین منازعـات جوامـع  هویتی در قلب ساحت نمادین یکی از مهم
ی بـرای انسانی در عرصه سیاست است. دو دیدگاه سیاسی و فرهنگـ

کـه دیــدگاه سیاســی  های هویتی وجود دارد؛ درحالی مطالعـه نزاع
رود،  بـه سـراغ متـون، اسـناد و گفتارهــای رســمی سیاســت مـی

ای و کمتــر  رویکــرد الکــان بــه نــزاع هــویتی بــــر متــــون حاشــیه
کند و امکان جسـتجوی تحوالت سیاسـی در  شده تمرکز می شناخته

  آید.  وهشگر علوم سیاسی فراهم میحوزه نمادین برای پژ
با این رویکرد، متون و نمادهایی کـه در علـوم سیاسـی سـنتی 

اهمیــت شــمرده شــده و یــا در حاشـــیه قــرار  محــور) بــی (دولــت
شـوند.  تر بازخوانی می طرفانه اند، با هدف تحلیل سیاسی بی گرفته

بخشی از ساحت نمادین را نیـز ابزارهـای فرهنگـی نظیـر تمبـر و 
هـای  دهند. از آنجا که این ابزار کمتر به رژیم اسکناس تشکیل می

تـری را از تـاریخ و  طرفانـه هـای بـی صـدق وابسـته هستند، نشانه
تــوان از طریــق  منازعـات هــویتی در خــود نهفتـه دارنـــد کــه مـی

 یافـت  شناسـی بــه آن دسـت های جدید همچــون نشـانه تحلیل
  ). ٢٠٩: ١٣٩٣زاده،  (نجف

هـای سیاسـی شـدن یـا سـرپیچی  ن بـه امکـانساحت نمادی
هـایی کـه بـه حاشـیه  ها تحت تأثیر هویت اشاره دارد. گـروه سوژه
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شوند، از راه بازنمایی هویت به مقاومت در برابر گفتمـان  رانده می
توانـد روشـنگر تضـاد در جوامـع  پردازند. این نگاه مـی مسلط می

سیاسی پهلوی و  ایران که دو نظامعنوان نمونه در  مختلف باشد. به
انقالب اسالمی را به فاصله کم و با دو رویکرد هـویتی باسـتانی و 
اسالمی تجربه کرده است، چنین منازعـاتی همچنـان در سـاحت 

  نمادین بر سر کیسـتی و چیستی هویت ملی در جریان است.
  

  سوی تبیین انقالب . ساحت واقع، تروما و فانتزی ناخودآگاه؛ به۴−٢

روانکاوی در عرصه سیاسی را بایـد تبیـین پدیـده  ترین کاربرد مهم
دانست که از پیوند میان سـاحت واقـع، ترومـا و فـانتزی  1انقالب

گاه حاصل می توانـد  شود. تشریح این سه مؤلفه خـود مـی ناخودآ
  ارتباط آنها را با انقالب آشکار کند.

  
سـاحت واقـع نقطـه مقابـل و مخـالف : . ساحت واقـع١−۴−٢
است. بخشی از زندگی است که واقعیت پیدا نخواهد کرد؛  2واقعیت

توان آنهـا را  واقعیت به معنای اموری که یا به کمک خیال و فانتزی می
توان آنها را تعبیر و نمادین کـرد  به تصویر کشید و یا به کمک زبان می

). امر واقع همان جهان است پیش از آنکه ١٠٧−١٠۶: ١٣٩٣(علی، 
شدت وابسـته  ند. ساحت واقع و ساحت نمادین بهاش ک تکه زبان تکه

کند؛ همچنـان کـه  امر واقعی کار می  به یکدیگرند. امر نمادین بر پایه
کنـد امـر نمـادین در امـر واقعـی ُبـرش ایجـاد و بـه  الکان ادعا مـی

  کند.  قطعه می های متنوع و متعدد آن را قطعه شکل
توان امـر واقعـی را  هایی که از طریق آن می درواقع، یکی از راه

چیـز  زنگ باشیم چه وقت یـک به تشخیص داد، این است که گوش
دهد. هر آنچه به شکلی  تفاوتی نشان می نسبت به نمادین شدن بی

کند. امر واقعـی  متفاوت تفسیر شود، حضور امر واقعی را افشا می
توان  ماند، و معنا را تنها می صرفًا باقی می−معنا و نامفهوم است بی
واقعیت سـاحت نمـادین یافـت. رابطـه میـان سـاحت واقـع و در 

سو حائز اهمیت است کـه اگـر امـر نمـادین  ساحت نمادین از این
تعبیری ناکامل یا نابسنده از امر واقعی نبـود، اگـر چنـین بـود کـه 

توانستیم مستقیمًا امر واقعی را درک کنیم، آنگاه سوژه بـودِن مـا  می
  رفت.  از دست می
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ای بـا  امًال بـا مـدلولش منطبـق بـود و هـر نشـانهاگر هر دالی کـ
مصداقش انطباق داشت، دیگر زنجیرۀ داللتی وجـود نداشـت. تنهـا 

ماند که در تطابق کامل با امـر واقعـی بـود.  ساحت نمادینی باقی می
کند، زنجیرۀ داللتـی یـا  تر سوژه می آنچه ما را انسان یا به عبارت دقیق

گیریم، و در غیر این صورت  به آن میهایی است که ما با توجه  تصمیم
های داللتی و به همراهشان خود ما همه با هم  ها و زنجیره این تصمیم
عنوان فصل مشترک ساحت نمادین  شدیم؛ بنابراین سوژه به ناپدید می

  ).۵٠−۴٣: ١٣٩١کند (مایرز،  و ساحت واقعی ظهور می
نی) واقعیت در انواع مختلف آن (اجتماعی، تـاریخی و َنْفسـا

مجموع عناصر هماهنگی از اسما داللت هسـتند کـه آدمـی را در 
ای سوق داده و هدایت  حوزه رمزی و اشاری خاصی به جهت ویژه

دهـی  کنند. بدیهی است که واقعیت هر بـار نـوعی از سـازمان می
پـذیر  موجب آنها اداره امور انسانی امکان مبانی و اصولی است که به

ای از تاریخ گواه ایـن امـر  ای در هر برهه شود. واقعیت هر جامعه می
ها یعنی منشعب از ساحت نمـادین کـه  است: روابطی خاص انسان

زندگی آنها را تدارک بخشیده و با آنان واجـد نسـبتی متقابـل اسـت. 
دارد، بلکـه  زدگی نگه می تنها فرد را در حالتی از مات ساحت واقع نه

    شود. موجب وحشتی عظیم در او می
ع قلمروی است بیگانه با سـاحت رمـز و اشـارت. ساحت واق

وحشت آدمی در مقابل آن ناشی از همین بیگانگی عمیـق اسـت. 
هر بار هنگام تشکل ساحت رمز و اشارت به برون فکنده شده و از 

شـود و در سـاحت رمـز و اشـارت  مدار آن به خـارج پرتـاب مـی
)؛ بنـابراین سـاحت ٢٧۵−٢٧٣، ص١٣٨٧گنجـد (ُمـَوّللی،  نمی
نمادین و زباِن آن را از بیرون دچـار آشـوب −قع، واقعیت تخیلیوا
ای  شود به درون مانـدگاری گذارد و هم بدل می کند و عقیم می می

اندازد. امر واقع با  آشوبد و برمی که از درون، واقعیت/زبان را برمی
ــی ــیب ب ــدادهای آس ــانی، رخ ــانی و غیرزب ــادی زب ــایی م زا  معن

شـوره و  ناپـذیر، دل مِی تحمـل(تروماتیک) حادث، شـدادی جسـ
  ).٣٩: ١٣٩۴کند (جانستون،  مرگ ارتباط پیدا می

  
  (روان ضربه) 3. تروما٢−۴−٢

هـای  تروما یا روانه ضربه نشـانی بـیش از تعارضـات و کشـمکش
روحی و در ارتباط مستقیم با ساحت َنْفسانی سوژه نیست. الکـان 
                                                           
3. trauma 
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رنجـی  نگـرد و عـوارض او را تجلـی همچون پزشک به بیمار نمی
انـد و بـا  خواهد دانست که از تعارضات درونی وی حاصـل آمـده

منزلـه  درک هستند. اگر امر واقعـی را بـه توجه به سرگذشت او قابل
تردید هرگز امر واقعی  آنچه هنوز نمادین نشده تصور کنیم، زبان بی

کند و هرگز تمام سـاحت واقعـی را بـه درون  را کامًال دگرگون نمی
مانـد.  ای باقی مـی مانده کند؛ همواره ته یه نمیساحت نمادین تخل

ای عالقه ندارد؛ بلکه به دنبـال تجربـه  مانده کهنه کاو به هر ته روان
کنـد (فینـک،  ای است که برای بیمار مشـکل ایجـاد مـی بازمانده
). منشأ روان ضربه برخورد با محرکـی بیرونـی و ٧۵−٧۴: ١٣٩٧

بـر آنهاسـت و زخمـی  ناتوانی سوژه در فهم این تحرکات و تفـوق
گاه سوژه برجای می گذارد که بعدها دوباره ظاهر  روانی در ناخودآ

  ). ٣١٠: ١٣٩٨ُمَوّللی، خواهد شد (
 1ایده روان ضربه تلویحًا نشان از آن است که انسـداد یـا تثبیتـی

خاص در فرایند داللت وجود دارد. روان ضربه جریان نمادسـازی را 
کند. برای مثـال،  ازیِن رشد تثبیت میمتوقف و سوژه را در مرحله آغ

شده، اختالل و رنج روانـی شـدیدی  ای که در ذهن فرد تثبیت خاطره
شود و فارغ از چگونگی تالش فرد در توضیح عقالنـی  را موجب می

شـود. آنچـه الکـان بـه  گردد و رنج تکرار می و بیان آن، مدام باز می
ه روان ضـربه تـا افزاید، این اسـت کـ مفهوم فرویدی روان ضربه می

جاشـدگی  جابه«ماند و مانند  آنجا که امر واقع است، نماد ناپذیر می
    ).١١٧−١١۶: ١٣٩۴است (هومر، » استخوان در درون سوژه

نظریات متعددی در مورد ضایعه روانـی وجـود دارنـد؛ ولـی 
ای که در روانکـاوی الکـانی و فرویـدی درگیـر آن هسـتیم،  نظریه

شود. در چنـین حـالتی، امـر  ترجمه می» کنش معوق«معموًال به 
واقعی یا حادثه همان بود که بود؛ این امر نمادین است که معنـای 

خود تغییر نکرده  خودی دیگر حادثه به عبارت دهد؛ به آن را تغییر می
است؛ بلکه شیوۀ فهم کردن، معنا بخشی به آن، یا نمادین کـردنش 

گونـه ادامـه  دین ایـنامر واقعـی و امـر نمـا  تغییر یافت. پس رابطه
ماند؛ ولـی شـیوۀ تفسـیر انسـان از آن  یابد: امر واقعی باقی می می
  ). ۴٧−۴۶: ١٣٩١کند (مایرز،  امر نمادین تغییر می  وسیله به

                                                           
١ .(Fixation)  به معنای قفل شدن دال در یک مقطـع یـا بـر یـک مـدلول اسـت؛

مثًال، در فرانید رشد جنسی، فـرد از سـه مرحلـه عـادی رشـد (مراحـل دهـانی، 
دهد کـه فراینـد رشـد در  کند. تثبیت زمانی رخ می مقعدی و قضیبی) عبور می

  ویژه در مرحله اول، متوقف بماند. یکی از این مراحل، به

هــایی کــه ســوژه بــر اثــر افســردگی، بــه معنــا بــاختگِی  دوره
برد  های اعتقادِی رسمی پی می های مسلط اجتماعی یا نظام ارزش

هـا را بـه  ها و نظـام تواند احساس خود را درباره آن ارزش ولی نمی
های نادری هسـتند کـه فـرد در تمـاس بـا  کالم درآورد، جزء برهه
های زمانی، موجـد  ها و دوره گیرد. این لحظه ساحت واقع قرار می

) و ممکـن ٣٧: ١٣٨٨شوند (پاینده،  احساس اضطراب در فرد می
  ).٣٠۵: ١٣٨٧ند (ُمَوّللی، است تمامیت َنْفسانی او را تهدید کن

تواند در فراینِد سوژه شدن یا کسب هویت بروز کند.  تروما می
ای گفته شد، هویت آدمی اساسًا با مفهوم  بنا بر آنچه در مرحله آینه

ای  های عمده غیرآمیخته است. در فراینِد انطباق، طفل از استراتژی
 2یتی، نارسیسـیمهای هـو ترین انطباق جوید. یکی از مهم سود می

مثابـه  های سنتی پیشـین، الکـان آن را بـه است که برخالف نظریه
ای از رشد آدمـی  گیرد؛ بلکه مرحله انحراف و بیماری در نظر نمی

داند که طفل بـا نگـاه بـه آینـه، تصـویر خـویش را از آن خـود  می
)؛ بنـابراین ١۶٩کند (همـان:  کند و به آن تعلق عاطفی پیدا می می

خود هسته اصلی ساحت خیالی است؛ اّما ایـن کـار از بازشناسی 
شـود. کـودک در طـی دورۀ آینـه  طریق شناسـایی غیـر انجـام مـی

سـازد و سـپس در فراینـد بطئـی از  آمیز از خود می تصویری اغراق
شود. در  سازی میان خود و ایدئال خود، تمیز قائل می طریق ایدئال

َمِن «به » ی برای خودغیرمتناه«اصل در طی فرایند تکوین، فرد از 
شود. طفل از موجودی نامتناهی که سلطه کامـل  نائل می» متناهی

کند که حتی قـادر  بر خود و مادر دارد به موجودی محدود تنزل می
به کنترل کامل بر َمِن َنْفسانی خویش نیست. این تنـزل در مراحـل 
 رشد آدمی حیاتی است و هرگونه اخالل در این فرایند تنزل یابنـده

منجـر شـود کـه  3تواند به ترومایی چون جراحـت نارسیسـیک می
نوبه  احساس تهیدستی را به همراه خواهد داشت. این ضایعه نیز به

شود که بـه پارانویـا شـباهت فـراوان  خود باعث حالتی خاص می
توان آن را شبه پارانویا خواند، فرد  موجب این پدیدار که می دارد. به

بینـی در  شکوه گذشته به پرورش خـودبزرگبا پناه بردن به جالل و 
عنـوان فـرد مـورد آزار و اذیـت  ذات خویش پرداخته و خـود را بـه

  ).٢٢٧−٢٢۶بیند (همان:  می
  

                                                           
2. Narcissism 

3. Blessure narcissique 
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گاه٣−۴−٢   1. فانتزِی ناخودآ
ــاره واقعیــِت امیــال و خواســته هــای  روانکــاوی در وهلــه اول درب

گاه ماست، نه واقعیت گـاه های اجتماعی. این امیاِل  ناخودآ ناخودآ
شوند. فانتزی همـواره بیـانگر تحقـق و  در بستر فانتزی متجلی می

گاه) و تـا  ارضای آرزویی است (در تحلیل نهایی، آرزویی ناخودآ
رونـد کـه فراینـدهای دفـاعی اجـازه دهنـد (هـومر،  آنجا پیش می

گـاه«ها با توسل به  ). سوژه١١٩: ١٣٩۴ بـه دنبـاِل » فانتزی ناخودآ
ینی که در ظاهر بـه آنهـا هویـت داده و تغییـر زدودن تعاریف نماد

آیند تـا رضـایتی مطلـق را بـه چنـگ  ساحت نمادین موجود بر می
گــاه در بســتر فــانتزی تجلــی  آوردنــد. در حقیقــت، امیــال ناخودآ

یابند و فانتزی کوششی است برای پـر کـردن شـکاف ناشـی از  می
 پرسش با یک پاسخ. فانتزی همان چارچوبی است که میـل مـا را

کند. در صفحه فـانتزی، میـل  هماهنگ و مختصاتش را تعیین می
 ,Lacanشود ، بلکه برساخته می»شود ارضا نمی«یابد،  تحقق نمی

1998: 185)  .(  
کند توهم وحـدت خـود را بـا  سوژه با کمِک فانتزی تالش می
هـای ناکـاِم امـر نمـادین بـرای  دیگرِی بزرگ حفظ کند و بر تالش

  ن مرزهایش فائق آید که همواره یک بازمانـدهآوردِن امر واقعی درو
)؛ اّما این طلب بیهوده اسـت؛ ۶٢−۶١: ١٣٩۵پنهان دارد (رایت، 

های رشته جبـر آن  گذاری رسم نام به الکانموضوع مفقود میل، که 
آیـد. چیـزی  خواند، هرگز به دست نمی می» 2ی کوچکaابژه «را 

مجسم یا تولیـد کنـد شده را  تواند ابژه گم که سوژه تصور کند و می
کند. همواره شکافی وجود دارد میاِن تمتـع  سرانجام او را ناامید می

و ِویـک،  َملپسرفته است ( آمده و تمتعی که انتظار آن می دست به
١٣٩۴ :١۴٩.(  

کننـد.  ها شکافی را به شکل خیالی و نمادین درمان می فانتزی
امان خـود را سـ 3فانتزی راهی بـرای سـوژه اسـت کـه ژوئیسـانس

راهی برای رام کردن یـا برآمـدن از پـس فقـداِن ضـایعه زای −دهد
). ١۴٧: ١٣٩١توانـد نمـادین شـود (مـایرز،  ژوئیسانسی کـه نمـی

 4»لـذت«باشـد و از » تمتـع«بهترین تعبیر برای ژوئیسانس شاید 
متفاوت است. لذت احساسـی خوشـایند اسـت کـه اگـو هنگـاِم 
                                                           
1. Fantasy 

2. object petit a 

  Jouissance. به فرانسوی: ٣
4. pleasure 

روانی به مفهوم آرامـش و کند، کاهِش تنش  کاهش تنش تجربه می
آسایی؛ حال آنکه تمتع با تداوم یا افزایش شـدید تـنش سـروکار  تن

ای از نئشـگی و غرابـت  فرسا، آمیزه دارد. تمتع تجربه تنشی طاقت
ها حدی، در لحظات رد کردِن حـد یـا  است که سوژه در وضعیت

آستانه، رویارویی با بحران یا اوجی استثنایی و اغلـب دردنـاک از 
  ). ۵٧: ١٣٨٨گذراند (ُمَوّللی،  می سر

فهمـد بـا  سوژه همواره پس از گذراندن وضعیت است که مـی
رو شـده بـوده اسـت و ناگـاه  امری خـارج از نظـام نمـادین روبـه

). به عقیـده الکـان بـرای ۴٨: ١٣٩۵پور،  زند (وقفی ُخشَکش می
دستیابی به ژوئیسانس قوانین مقدس و وجدان به زیـر پـا گذاشـته 

انجامـد  دهد که به خطـر مـی ند و حتی مسیری را نشان میشو می
Lacan, 1997: 191−194).( ترتیب ژوئیسـانس بـا لـذت  بدین

: ١٣٩۴انجامـد (پِیرِکِلـرو،  که غالبـًا بـه تـألم مـی فرق دارد چندان
های یک فانتزی در جامعـه اسـت. از ایـن  )؛ و از عمده هدف٧٢

دارد. میـل همیشـه ناکـام جهت، فانتزی با میل ارتباط تنگـاتنگی 
ماند و در نتیجه پیگیرانه ادامه دارد. به گفتـه الکـان آنچـه  باقی می

هست میل به میل است و نه میل به ابژه. درک الکان از میل بیشتر 
ای  هگلی (میل، آرزو و رغبت) است و با مفهـوم فرویـدی فاصـله

شـود (احمـدی،  ملموس دارد و بنابراین میل هرگـز بـرآورده نمـی
٩: ١٣٩٣۵−٩۶ .(  

اگرچه الکان در چند برهه از کـار خـود بـر مشخصـه خیـالی 
کید می کند، با وجود این، فانتزی کامًال خیـالی نیسـت.  فانتزی تأ

کوشد جای ساحت نمادیِن دچـار فقـدان و داللتگـرِی  فانتزی می
دهنـده لـذت قربـانی  ای را اشغال کند که به گمان ما نشان گمشده

نها با توسل جستن به فانتزی انسجام خود را شده ماست، واقعیت ت
آورد و خواسـتنی  صورت موضوع همان انگـاری بـه دسـت مـی به
). بـه عقیـده ژیـژک، ٩۴−٩٢: ١٣٩۴شـود (اسـتاوراکاکیس،  می

فانتزی بخش کوچکی از تخیل و قابی است که متضمن دسترسـی 
شـود. بـدین  مـی» واقعیـت«مـا از » حس معنای«ما به واقعیت و 

فانتزی یعنی تغییر دادن افق یا امر نمادینی که معضالتی را ترتیب، 
زده است. این عمل سیاسـی چیـزی نیسـت جـز  ها رقم برای سوژه

  ). ٩٣: ١٣٩١انقالب (مایرز، 
هـای  از علم سیاست اولیه در نگاه افالطون و ارسـطو، تئـوری

ای  اند تا پدیده انقالب را تبیین کنند. پدیده گوناگونی در تالش بوده
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ای امکان ظهور و بروز دارد. سود جسـتن از  که در بطن هر جامعه
شــود کــه  ای آغــاز مــی روانکــاوی بــرای تبیــین انقــالب در نقطــه

از سیاسـت را در پـی خواهـد داشـت. رهیـافتی کـه » زدایی ذات«
آورد و  های توضیح شکلی از دموکراسی رادیکال را فراهم می زمینه

این شکل خاِص روانکاوی در فهمی متفاوت از امر سیاسی است. 
ای اسـت کـه در آن قـرار  مواجهه با سـوژه و نسـبت آن بـا جامعـه

دهد تـا فهمـی از چیسـتی امـر سیاسـی  گیرد و به ما امکان می می
  براساس یک نظرگاه روانکاوانه ارائه دهیم. 

ترتیب تمام محصوالت بشری (جامعه، فرهنگ، مـذهب  بدین
ناکـامِی سـاختارِی سـاحت نمـادین در توان در پرتو  و علم) را می

ایجاد رابطه با ساحت واقع درک کرد. این مرحله ناکامی در هنگام 
رویارویی با ساحت واقع، در خوانش الکانی ما، مرحلـه سیاسـی 

عیاری است. ویژگـی بنیادگـذاراِن ایـن مرحلـه در روانکـاوی  تمام
ــانتزی وار مــا از نهــاد الکــانی، اثبــات مــی  کنــد کــه برداشــت ف

عنوان تمامیتی هماهنگ، چیزی بـیش  سیاسی جامعه به−اجتماعی
از سراب نیست. مرحله تروماتیک سیاسی از حیث رویـارویی بـا 

جویانه  ساحت واقع، بارها و بارها فرایند نمادپردازی و بازی سلطه
هاِی متنوع سـاحت واقـع را بـه جریـان  همیشه حاضِر نمادپردازی

یاسـت ورزی، تأسـیس سیاسـی اندازد. این بازی بـه ظهـور س می
ــانتزی ــیاری از ف ــا بس ــد (ی ــاعی جدی ــانتزی اجتم ــوعی ف ــای  ن ه

جـای فـانتزی در هـم  جویانه درگیر در نزاع بر سر سلطه) بـه ستیزه
  شود، و به همین منوال.  ریخته قبلی منجر می

سیاسی عبارت است از بازی −طرح الکان از حیات اجتماعی
، ساختن و ویران مردن، بازنمـایی ناپذیر امکان و امتناع مدور پایان

بندی و در هم ریختگـی، واقعیـت و  و ناکامی در بازنمایی، مفصل
ورزی و امــر سیاســی (اســتاوراکاکیس،  ســاحت واقــع و سیاســت

هـای سیاسـی در برپـایی خیـِر  ). ناکامی نظام١۴۶−١۴۵: ١٣٩۴
کنـد و  قصد سلطه، فقدان در ساحت نمادین را آشکار می آرمان به 
هـا، ترومـا یـا  شکافد. در کنار ایـن شـکاف جتماعی را میعرصه ا

تواند سوژه را به سمت تالش برای تغییر و فـائق  روان ضربه نیز می
آمدن بر فقدان در ساحت نمادین رهنمون کنـد؛ بنـابراین انقـالب 

منظـور  ترین نمایش سیاسی است کـه بـه شکوهمندترین و جذاب
بـر اخـتالل در سـاحت نمادین ساختِن ساحت واقع و فائق آمدن 

دهد. در این لحظه کوتاِه پس از فروپاشی نظم کهن  نمادین رخ می

توان حفـره را در سـاحت  و پیش از بر سرکار آمدن نظم جدید، می
نمادین به چشم دید و حضور امر سیاسـی را حـس کـرد. رسـالت 
امروزی روشنفکران منتقد، تصرف مداوم فضای این حفره اسـت، 

ه نظم جدیـد (تصـرف مجـدد سیاسـت سـنتی) ک ویژه هنگامی به
قصِد پنهان کردن این فقدان در ساحت نمادین   شود و به تثبیت می
  ). ٢۵۴−٢۵٣: ١٣٩۴کند (استاوراکاکیس،  تالش می

چنین برداشتی ما را بـه ارتبـاط اندیشـه الکـان بـا انقـالب در 
عنـوان نمونـه امـر سیاسـی  کند. به عرصه سیاسی بسیار نزدیک می

در انقالب اسالمی ایران با فانتزی بازگشـت بـه خویشـتن الکانی 
ــا برآمــدن گفتمــان باســتان گرایــی ناشــی از جراحــت  خــویش ی

نارسیسیک و اختالل در فرایند انطباق هویت ایرانیان بـا غیرغربـی 
پس از به تـوپ بسـته شـدن مجلـس اول شـورای ملـی در عصـر 
مشروطیت قابل ردگیـری اسـت. فـانتزی بازگشـت بـه خویشـتن 
ــوی  ــت پهل ــادین حکوم ــاحت نم ــا س ــه ب ــرای مقابل ــویش ب خ

گرایی) شکل گرفت کـه سـوژه در آن  گرایی صوری و باستان (غرب
بیگانه شده بود. پس از آن میِل جامعه ایران بـه انطبـاق هویـت بـا 
اسالم سیاسی برای بازگشت به خویشتن خویش کشـیده شـد. در 

یرغربی، مجلس مشروطه نیز پس از آغاز فرایند انطباق هویت با غ
شورای ملی به توپ بسته شد و در فرایند رو به جلوی آنها در ترمیز 
با غیرغربی انسداد پدید آمد. روان ضـربه بـا محوریـت جراحـت 

ومـرج  نارسیسیک جریان نمادسازی مشروطیت را متوقف کرد. هرج
برآمده از مشروطیت باعث شد تا ایرانیان برای رسیدن به آرامـش بـه 

گوناگونی روی آورند که در نهایت میـل آنهـا بـه انطبـاق های  فانتزی
  گرایی بود. های عمده باستان هویت با استبداد منور با دال

  
  سوژه در عرصه سیاسی−. روایتی نوین از مسئله ساختار۵−٢

های اصلی الکان کـاربردی جدیـد بـرای  از تمامی مباحث و ایده
مشکل ساختار شود.  ای قدیمی در علوم سیاسی حاصل می مسئله

و سوژه، مسئله محوری نظریـه سیاسـی اسـت و مجموعـه بسـیار 
مهمــی از مالحظــات را بــرای رشــته علــوم سیاســی فــراهم آورده 

(وابسـتگی  1برخی از این مالحظات شـامل سـاخت یـابی است.
 2گرایـی انتقـادی ارتبـاط درونـی سـوژه و سـوژه) و واقـع و متقابل

                                                           
1. theory of structuration 

2. Critical realism 
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در آنهـا نقشـی دارد. ایـن شـکل   پردازد کـه انسـان هایی می تالش
ای  روانکاوی در رویارویی با سـوژه و نسـبت آن بـا جامعـه خاص

آیـد  گیرد؛ بنابراین ایـن امکـان فـراهم مـی است که در آن قرار می
فهمی از چیستِی امر سیاسـی براسـاس یـک نظرگـاه روانکاوانـه  تا

  باشیم.  داشته
کید دارد که با کاربست روانکاوی در علوم سیاسی  این مقاله تأ

ــه عناصــِر م ــر ب ــا نظ ــات ب ــرای مطالع ــری ب ــان معب ــومی الک فه
شـود. سـاحت خیـالی الکـان و فراینـد  ای گشـوده مـی رشته میان

یابی این دستاورد را برای پژوهشگر به همراه دارد که فردیت  هویت
شود. به  ای وجود ندارد؛ بلکه فردیت ساخته می شده از پیش تعیین

تولـد بـه عبارت دیگر، در جهان غیرطبیعی نمادین که افراد هنگام 
جـایی  شوند، معنا ناپایدار و مدام در حال جابه درون آن پرتاب می

رو نظـم نمـادین حکومـت و فراینـد انطبـاق هویـت  است. ازایـن
دهنده چرایی رویگردانی جامعه یا گروهـی افـراد  تواند توضیح می

براین، باورمنـدی  نسبت به هویت غیر و یا پذیرش آن باشد. افزون
پژوهشـگر کمـک خواهـد کـرد تـا عناصـر و به ساحت نمادین به 

های ایـدئولوژیک و سیاسـی بـرای مطیـع کـردن  های قدرت نشانه
ها را به صورت عمیق مـورد مطالعـه قـرار دهـد و صـرفًا بـه  سوژه

  نهادهای رسمی سیاست تکیه نکند.
دهـد کـه  ساحت واقع، تروما و فانتزی به پژوهشگر نشان مـی

گاه و میل بشری در بازنمـایی کننـد و حالـت  هـا نفـوذ مـی ناخودآ

آورنـد. دسـتاورد پیونـد  پایداری از ناپایداری و اختالل پدیـد مـی
داشـتن  روانکاوی و علوم سیاسی در ایـن قسـمت در گشـوده نگـه

اسـت. اگرچـه » ایـدئولوژیک«فضای سیاسی و نپذیرفتن انسـداد 
ها را بـه ماننـد اسـیری در چنگـال خـود زنـدانی  ایدئولوژی سوژه

قای نظام سیاسی حفظ شود، اّما تا زمانی که جامعه نیز کند تا ب می
به این اسارت تن دهد و ابدیتی برای آن وجود ندارد. نظام سیاسی/ 

ساز انطباق هویـت  ایدئولوژی هنگامی موفق است که بتواند زمینه
های مورد نظـر خـود باشـد و در لحظـه شکسـِت  جامعه با ارزش

  ایدئولوژی سوژه متولد خواهد شد. 
تـوان بـه مسـیری  بنابراین پژوهش در خصوص انقالب را مـی

تـوان  خالِف مسیِر ساختارگرایان هدایت کرد تـا بپـذیریم کـه مـی
ها را ایجاد کرد. رابطـه کلـی سـوژه و سـاختار در اندیشـه  انقالب

توان آن را جدال سوژه و اقتدار نام نهاد این دستاورد را  الکان که می
سـاختار و سـوژه  -دفاع از دو مفهوم در پی دارد که امکان حفظ و

رو، با  آید. ازاین ای فراهم می در چارچوب نظری منسجم و پیچیده
مرکزیت زدایی از سـوژه و قـرار دادن آن در نظـم نمـادین، زبـان و 

هـای  تـری از پدیـده ها درک عمیـق ها و سمبل ای از نشانه مجموعه
تـوان از  مـیدهد کـه ن آید. این موارد نشان می سیاسی به دست می

های نظری و کاربردهای عملی روانکاوی الکان در عرصه  گشایش
سیاسی به سهولت گذشت و باید سخن از نظریه سیاسـی الکـانی 

  به میان آورد.
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