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چکیده

مفهوم «دیگری» ،از وجوه ممتاز و واساازاۀ دساتگاه ۀظاری ژاک لکاا و

یکی از مهم ترین فراروی های او از اۀدیش فرویدی است .دساتگاه فکاری

فروید بر مفهوم «خود» بنا شده باود .وی بخا

اعظام مباحا مرباو با

ۀاخودآگاهی روا را در رابط با «خاود»ی تعریا

کارده باود کا ذاتای

روشن و قوام یافت داشت و حدفاصل «ۀهاد» و «فراخود» باود ،اماا لکاا از
هما آغاز در تعری

وجودی «خود» شا

کارد و ۀشاا داد در مراحال

رشد رواۀی اۀسا  ،هیچ گاه تصویری یک و همگن از «خود» وجود ۀادارد.
ب تعبیر لکا « ،خود» هماا دیالکتیا

«خاود-دیگاری» شاکلگرفتا در
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مرحل خیالی و ۀمادین است« .دیگری» بخ

وجودی «خود» ،و از هماا

آغاز آمیخت با آ است« .دیگاری» با طار مختلا

دروۀای مای شاود و

آمیخت با «خود» همیش در روا حاضر است (حتی برداشات و تصاویر از

«خود» ۀیز آمیخت «دیگاری» ذهنای اسات) .زمااۀی کا «دیگاری» با مثابا

متعیناای بیروۀاای وجااود دارد ،ممکاان اساات با شاادیدترین شااکل ممکاان
دروۀی سازی و همذات پنداری شود و حیاتی ذهنی یابد؛ هما چیازی کا

در رابط شمس و موالۀا شاهدش هستیم :دو روح سرگشت ای ک هریا

امکاۀات ذهنی و رواۀی خود را در دیگری می بیند و هردو در طول فرایناد

کش

یکدیگر ،مرتباً دیالکتیا

«خاود-دیگاری» ذهنای شاا را بار هام

اعمال می کنند .اگر از منظار شامس با ایان رفاتوبرگشات هاای رواۀای

بنگریم ،درمی یابیم ک اساا رابطا او و موالۀاا ،جابا جاایی هاای مکارر

موقعیت ذهنی عاشقی و معشوقی برای هردو آ هاست؛ ب گوۀا ای کا در
تمثیل های مختل

تکرارشوۀده می توا وجوهی از این آیین گرداۀی هاا را

در مقاالت شمس یافت.

واژههای کلیدی :لکا  ،دیگری ،خود ،شمس تبریزی ،مولوی.

مقدمه

کار ژاک لکا  ،1روا کاو فراۀساوی ،کوششای اصایل بارای بازۀویسای فرویدیسام از تماام
جهات مربو ب موضوع اۀسا  ،جایگاه

در اجتماع و مهمتر از هم رابط اش با زبا باود

(ایگلتو  .)225 :1386 ،2لکا در ده  ،1950رویکرد ویاژهای از روا کااوی مطارح کارد
ک بر ۀظریات فروید 3و دیدگاه زبا شناساۀ سوسور استوار بود (هما  .)229-228 :میتوا

لکا را فرویدی داۀست ک با سوسور تلفیق یافت است .او با توج ب آرای سااختارگرایاۀ و
پساساختارگرایاۀ  ،فروید را تفسیر کرد و روا کاوی را ک اساساً ۀظری ای اۀسا گراست ،ب

فلسف ای پساساختارگرایاۀ تبادیل کارد (کلیگاز .)110 :1388 ،4مفهاوم محاوری در ۀظریا

لکا دربارۀ ادراک اۀسا این است ک ۀاخودآگاه -ک شکلدهنده و اثرگذار بر هم ابعااد

وجود اۀسا است -ماۀناد زباا سااختارمند اسات .لکاا مایگویاد محتویاات ۀاخودآگااه

ب شدت از زبا و ب خصوص ساختار زباا تایثیر مایپاذیرد (هماا  .)112 :لکاا بارخ
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فروید ک در توضیح رشد رواۀی سوژه بیشتر بر فرایندهای تنی تیکید میکرد ،اهمیات زباا

را برجست میکند و معتقد است زبا در رشد رواۀی فرد چنا ۀق

بسزایی دارد ک ۀ فقا

شکل گیری ضامیر ۀاخودآگااه ،بلکا تکاوین ضامیر آگااه و ادراک فارد از خویشاتن ۀیاز
شالودهای زباۀی دارد (پاینده .)1388 ،مطلق گرایی فروید دربارۀ صاد بود الگوی اودیپای
در هم زما ها و مکا ها سبب شد لکا از ارائ طرح رشد ثابات دوری کناد و در عاو ،

ساختاری ۀسبی را بنیا ۀهد ک در آ  ،تفاوتهاا هام مجاال باروز دارۀاد (بارتنس:1387 ،5

.)185

لکان و رشد روانی سوژه
لکا برای تبیین رشد رواۀی فرد و مراحل مختل

آ  ،مجموع ای از اصط حات تخصصی

را ابداع کرده است ک مهمترینشا «ساحت خیاالی»« ،6مرحلا آینا »« ،7سااحت ۀماادین»،8

«حی

واقع»« ،9ۀام پدر»« ،10فقدا » 11و «ابژۀ دیگری کوچ

» 12است (پاینده.)1388 ،

در هنگام تولد ،جنینی ک از زما تشکیل ۀطف تا تولد ،زۀدگی اۀگلیای در درو رحم

دارد ،از تن مادر جدا می شود .کودک از ۀظر رواۀای ،خاود را هناوز آمیختا باا باد ماادر

میپندارد .لکا هماۀند فروید بر این باور است ک کودک در آغاز از ماادر جاداییۀاپاذیر

است یا دستکم از ۀگاه کودک ،هیچ تفاوتی میا خود و مادر (دیگاری )13وجاود ۀادارد.
درواقع ،هم ب ۀظر فروید و هم ب ۀظر لکا  ،کودک هماۀناد ۀاوعی حبااس اسات کا هایچ

درکی از «خود» 14با هویت فردیتیافت ۀدارد و حتی بدۀ
و وحدتیافت  ،جدای از مادر ،درک ۀمیکند« .حی

را ب صورت ی

کلیت منسجم

واقع» مرکازی ذهنای اسات کا ایان

وحدت اولی در آ قرار دارد؛ در این مرحل ب علت عدم غیبت یا فقدا  ،زبااۀی هام وجاود

ۀدارد (کلیگز« .)115 :1388 ،حی

واقع» جلوهگاه حضور و وفور است .حی

واقع مشاتمل

بر واقعیاتی است ک ما ب آ هاا دسترسای ۀاداریم ،چاو ایان واقعیاتهاا با واساط زباا ،

بیا شدۀی ۀیستند (پاینده.)1388 ،
کودک از ش

تا هجدهماهگی ،ب دلیل رشد ۀورولوژیکی ،از تن خود و تن مادر آگااه

میشاود .ایان مرحلا تاازه« ،سااحت خیاالی» ۀاام دارد .ایان سااحت مشاتمل بار تصااویر و
ایماژهایی از محی اطرا

و ب خصوص از تن مادر است ک در ذهن کاودک شاکل بسات
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است (هما ) .ب همین سبب لکا معتقد است حی
حی

واقع بر پای بد (باد خاود و ماادر) و

خیالی بر پای طرح ذهنی است (بوتبی.)230 :1384 ،15

تااا ایاان زمااا  ،کااودک بااا دو مفهااوم «دیگااری» و «خااود» آشاانا شااده اساات .درواقااع،

دیالکتی

«خود-دیگری» زمین ای را برای شکلگیری ذهنیت فراهم مایکناد .کاودک باا

دید تصویر خود و مادر در آین  ،ب این حقیقت تن درمیدهد ک وجود او از وجاود ماادر

جداست (پایناده .) 1388 ،ایان آگااهی سابب شاقا وجاودی میاا تان ماادر (دیگاری) و

کودک میشود .فقدا سبب میشود میل ب بازگشت و آمیخت شد دوباره باا تان ماادر در
کودک ایجاد شود؛ بنابراین ،فقدا  ،جاوداۀگی میل را رقم میزۀد؛ چاو میال همیشا میال

ب آۀچ «مفقود است» محسوس میشود (ایستوپ .)128 :1382 ،16بدینگوۀ کاودک بارای

حفظ «دیگری» ،خود را در جایگاه ابژگی مادر قرار میدهد و میکوشد تا فقدا مادر را پر
کند .درواقع ،کودک اینگوۀ میل خود را با میال «دیگاری» هماۀناد مایکناد .کاودک در
آغاز در این تصور باطل است ک وجودش فقدا وجودی مادر را «پر» میکند ،ولی اۀدکی

بعد ب این آگاه میشود ک میل مادر ب سامتی دیگار متوجا باوده اسات و وجاود او بارای

ارضای آ کافی ۀیست .بدینۀحو کودک با ابژۀ پدر و سهم او در رضاایتمندی ماادر آشانا

میشود و میفهمد ک مادر ۀیز ۀیازمند پدر (دیگار دیگاری) اسات و دارای تمامیات ۀیسات

(موللی .)100 :1383 ،این زما هما دورۀ اودیپی فروید است ک لکا آ را ب «مواجه با
ۀام پدر» تعبیر میکند .در این مرحل  ،کودک -ک میل ب تصاحب تن مادر دارد -با «دیگار

دیگری» (ۀام پدر) و تر

از اختگی روب رو میشود .کودک ک یارای مقابل باا پادر را در
17

خود ۀمی بیناد ،دسات از ماادر شسات و «ژوئای سااۀس» را تحدیاد و سارکوس مایکناد؛
بنابراین ،کودک «ۀام پدر» را ک در مقام ی

دال ،حضور پیدا میکند ،دروۀی میسازد .در

این زما  ،کودک وارد «ساحت ۀمادین» میشود .درواقع« ،ۀام پدر» «داللت احلیال» را وارد

صحن میکند .برای سادهکرد مطلب میتوا گفت ک قسامتی از باد  ،یعنای احلیال ،با
مقام ی

دال ارتقا مییابد و با این ارتقا وارد «ساحت ۀمادین» میشود .حاال ایان دال تاازه

قادر است «ژوئی ساۀس» را ک در «حی

واقاع» اسات دربرگیارد .با ایان ترتیاب ،اختگای

ۀمادین را روی آ اعمال میکند و سبب میشاود کا ساوژه (کاودک) باا چشامپوشای از

قسمتی از «ژوئی ساۀس» ،رابط خود با «دیگری» (مادر) را تغییر دهد .اختگی بدین معناست
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ک مادر از ابژۀ خودش جدا میشود و کودک از مقام ابژگی مادر (در «ساحت خیاالی») با

مقام سوژگی (در «ساحت ۀمادین») تغییر وضعیت میدهد (کادیور .)141 :1381 ،همچناین

سوژه دچار شقا رواۀی میشود و دو ساحت خودآگاه و ۀاخودآگاه در او ایجاد مایشاود.
این تغییر و جاب جایی سبب میشود کودک مسیر رشد رواۀای خاود را با طاور طبیعای طای
کند .درواقع ،داللت رواۀی پدر برای کودک عباارت اسات از حضاور مقتدراۀا شخصایتی

ک جایگاه سوژه را در چارچوس اجتمااعی موجاود تعیاین مایکناد .اکناو کاودک بایاد

بیاموزد ک قلمروی بسیار گستردهتر از خاۀواده وجود دارد ک ۀخستین و بنیادیتارین قااۀو

آ  ،ۀهی از محرمآمیزی اسات .سااختار پدرسااالراۀ فرهناج ایجااس مایکناد کا فرایناد

اجتماعیشد کودک را پدر (ۀ مادر) با امروۀهی و ۀظارتهای خود راهبری کند (پایناده،
 .)1388درواقع ،اجتماعیشد و ورود ب ساختار خاۀواده و امروۀهی ،هما «داللت احلیال»

و «دیگری بزرگ» در جایگاه دالها (ساحت ۀمادین) است (کدیور.)63 :1381 ،
دیگری از منظر لکان
از دیدگاه لکا  ،کودک بین ش

تا هجدهماهگی در «مرحل آین ای» ( )mirror stageکا

میتواۀد تصاویر خاود را در آینا تشاخید دهاد -یعنای آ تصاویر را در حکام رابطا ای

«بیروۀی» ببیند -مفهوم «من» را در قلمرو امر خیالی شکل میدهاد (مکاریا

.)113 :1383 ،

آۀچ کودک در آین تجرب مایکناد ،تصاویری مجماوع و وحادتیافتا از پیکار خاوی

است؛ یعنی ی

الگوی گشتالتی یا سازما یافتا کا ایان الگاو با شادت باا حاس خاود او

درمورد پیکرش در تقابل است .این حس در کنترل او ۀیست و ب قول لکا «گرفتار ۀااتواۀی

حرکتی و وابستگی است» .کودک در مقایس با دوام و یکپارچگی تصویرش در آین  ،پیکر
خوی

را جدا و منف

احسا

میکند (ایستوپ .)87 :1382 ،در مرحل آین ای ،کاودک

باا اۀسااجام و یکپااارچگی -هرچنااد کاااذس -دوبااارهای دساات پیاادا ماایکنااد و تصااور

یکپارچگیای ک تصویر داخل آین القا میکند ،او را از گسایختگی و تفکیا

مایرهاۀاد.

درۀتیج کودک باید در مرحل ای از زۀدگی خود وحدت و یکپارچگی را حس کرده باشد

تا ب این یکپارچگی دوباره دست پیدا کند .کودک در بره ای از زۀادگی خاود در هنگاام
تولد بین تن خود و تن مادر ،میل خود و میل مادر ،و ۀیااز خاود و ۀیااز ماادر تماایزی قائال

 / 100دیگری بهمثابۀ خود

ۀمیشود؛ در این دوره ،ۀیازهای کودک بدو هیچ وقف ای ارضا میشاود .لکاا دورهای را
ک کودک هیچ شکافی بین خود و مادر احسا

امر واقعی (دورۀ ۀیازها) از تولد تا زماۀی بین شا

ۀمیکند «امر واقعی» ۀامیاده اسات .قلمارو
تاا هجادهمااهگی اسات .در ایان زماا ،

کودک میا بد خود و هر چیز دیگری در دۀیا تمایز قائل ۀیست (کلیگز .)116 :1388 ،در

این مرحل  ،کودک با هیچ فقادا و گسساتی روبا رو ۀیسات ،اماا از شا مااهگی با بعاد،
کودکی ک تا حال دۀیایی یکپارچ داشت است ب ۀیازمندی تقاضامند تبدیل میشود .تقاضاا

ب وسیل اشیا برآوردۀی ۀیست .تقاضا همیش تقاضای تشخید چیزی از چیز دیگر است .این
فرایند چنین عمل میکند :کودک آگاه میشود ک مادرش از او جداست و گاهی ماادر از
پی

او میرود .همچنین آگاه میشود چیزهایی در دۀیای بیرو وجود دارۀاد کا جزئای از

او ۀیستند؛ ب این طریق مفهوم «دیگری» شاکل مایگیارد (کلیگاز .)116 :1388 ،آگااهی از

جدایی و امکا وجود «دیگری» ،دلهره و ۀوعی فقدا ایجااد مایکناد .طفال مایداۀاد کا

«دیگری» وجود دارد و «دیگری» از او جداست ،اما هنوز ۀمیداۀد «خود» چیسات (کلیگاز،

 .)170 :1388اینجا هما مرحل آین ای مورد ۀظر لکا اتفا میافتد ،طفل در این سن هنوز
بر تن خود اشرا

ۀیافت و بر حرکات

تسل پیدا ۀکرده است .ب گفت لکا  ،سوژه ۀیز ذاتااً

و ب ۀحو اجتناسۀاپذیری گسیخت و ۀاتوا از تصر

کامل «خاود» اسات .لکاا مایگویاد:

کودک در مقطعی از این دوره خودش را در آین میبیند ،ب تصویرش در آین مایۀگارد و
ۀگاه میکند (مث ً ب مادرش یاا فاردی دیگار) .همگای

سپس ب شخصی واقعی در اطراف

این حس را برای کودک ایجاد میکنند ک کلیتی منساجم و با هامپیوسات اسات (کلیگاز،

 .)118 :1388کودک در مرحل آین ای می آموزد ک خود را در هیئتی پایادار درک کناد،
او این کار را ب واسط تصویری اۀجام میدهد ک ۀ تنها با خود او هماۀند ۀیسات ،بلکا باا او
بیگاۀ و متفاوت است؛ بنابراین ،اۀگارۀ کودک از «خود» ب وسیل ۀوعی سوءشناسایی شاکل

میگیرد (مکاری

.)114 :1383 ،

لکا اصط ح «دیگری» را ب شیوههای متعدد ب کار برده است؛ ب گوۀ ای ک درک آ

را دشوار کرده است .ۀخستین و شاید سادهترین کاربرد آ  ،در معنای «خود» یا هماا «مان»

است« .دیگری» در مرحل آین ای هما «من» است .تصویری ک کاودک در آینا مایبیناد

«دیگری» است و «خود» خوی

را با «دیگری» خاوی

(تصاویر خاودش در آینا ) هماۀناد
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میپندارد .بعد از این ،کودک وارد مرحل ۀمادین میشود و مراحل ۀمادین و تخیلی باا هام

تداخل پیدا میکنند (کلیگز122 :1388 ،؛ ایگلتاو  .)227-226 :1380 ،در دورا اودیپای،
پدر ۀمادین ک از ۀظر لکا «دیگری ۀخستین» است ،کودک را از مادر جادا مایکناد و با

این ترتیب با ورود ب قلمرو ۀمادین ،شکافی دائمی میا میل و موضوع آ ب وجود میآیاد،

میل ک افراد را هدایت میکند ،اغلب ب صورت میل ب ی

«ابژه» ظاهر مایشاود ،اماا ایان

میل درواقع میل ب حضور اصیل و دساتۀیاافتنی تان ماادر اسات (مکاریا

.)114 :1383 ،

مرحل ۀمادین با سخنگفتن کودک آغاز میشود و مبتنی بر زبا است؛ چرا ک زباا خاود
مبتنی بر مفهوم غیاس و فقدا است و دال «من» را فراهم میآورد کا تصاویر آینا ای را با

مدلول قطعی آ تبدیل میکند« .خود» ب وسیل ایجاد تاوهم حضاور کامال عامال ساخنگو،

چنین فقداۀی را جبرا میکند؛ چرا ک این عامل سخنگو تصور میکند ک زبا از خاودش
ۀشئت میگیرد (کلیگز23 :1388 ،؛ سلد .)175-174 :1384 ،

آۀچا با عنااوا «دیگااری» مطارح شااد ،بیاااۀگر ایاان موضاوع اساات کا ایاان «دیگااری»

شکلدهنده و معنادهندۀ «خود» است« .خاود» در فقادا و حضاور «دیگاری» اسات کا با

عرص وجود پا میگذارد .هم در روا کاوی فروید و هم در ۀظری لکا  ،برای شکلگیاری

فرهنج ،حالت طبیعی اتصال مادر و فرزۀد باید شکست شود ،کودک بایاد از ماادرش جادا
شود و هویتی مستقل بیابد .این جدایی ۀاوعی فقادا را در پای دارد (کلیگاز.)115 :1387 ،
لکا این فقدا را ۀاشی از اختگی میداۀد .ب ۀظر فروید ،اختگای اولیا  ،جداشاد از ماادر
است .البت ۀ مادری واقعای ،بلکا بازۀمااییای کا کاودک از ماادر دارد .اختگای با ایان

معناست ک مادر از ابژۀ خود (کودک) جدا میشود و چو جایگااه اولیا ای کا کاودک

اشغال می کند ابژۀ مادر است ،اختگی سبب عدم تداوم جایگاه و رابط اولی میشاود و ایان
مرحل  ،تغییر در رابطا باا «دیگاری» (ماادر) را در پای دارد (کادیور .)141 :1381 ،در ایان

زما  ،مفهوم «دیگری» برای کودک شکل گرفت اسات و کاودک ،تان ماادر (دیگاری) را

جدای از خود می بیند ،اما تصاویر مربو ب تن کودک (برای کودک) کام ً ازهمگسست ،
ۀامنسجم و تک تک است .باید در ۀظر کودک چناین بیایاد کا تکا هاای مختلا

باد او،

زاۀوها ،دستها ،پاها و ...برای خودشاا ارادهای دارۀاد و دائمااً با طاور دردۀااکی با اشایا
میخورۀد ،ولی در آ زما (ش

تا هجدهماهگی) کودک با تصویر منسجم باد دیگارا
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و همچنین تصویر خود در آین (ک درواقع آ تصویر هم تصاویر «دیگاری» اسات) مواجا

میشود .کودک در مقایس با اۀسجام و یکپارچگی تصویرش در آین  ،پیکرش را «تک تکا »

احسا

میکند .کودک ،شایفت و مجاذوس پیکار یکپارچا درو آینا مایشاود و باا آ

هماۀندسازی میکند و ب سوی آۀچ لکا «من آرماۀی» میخواۀد -ک ظاهراً باثباات ،کامال
و یکپارچ است -حرکت میکند .درواقع ،این خودشیفتگی ب تصویر خود در آین  ،اساا

شکلگیری «من» آغازین است ،پای
.)88-86
براسا

از آۀکا کاودک وارد زباا شاود (ایساتوپ:1382 ،

آۀچ گفت شد ،میتوا چند ۀکت اساسی را در باس «دیگاری» از اۀدیشا لکاا

استخراج کرد .ۀخست اینک «دیگری» از هما آغااز شاکلگیاری «خاود» آمیختا باا آ و

سرشت وجودی آ است« .خود» هیچگاه ب مثاب مفهومی یک و همگن و مطلق وجود ۀادارد

و هر آۀچ ب عنوا «خود» میشناسیم ،دیالکتی

«خود-دیگری» است« .خود» از رهگاذر و

ب وسیل حضور قاطع «دیگری» است ک شکل میگیرد .از هما آغاز ،مرحل خیاالی مبتنای
بر ایماژ و تصویر و خیال ،و ۀیز در تمام زۀدگی بزرگساالی ساوژه در طاول مرحلا ۀماادین

متمرکز بر زبا « ،دیگری» حضوری آمیخت با «خود» دارد« .خود» باا ۀاوعی سوءشناساایی و

در قالب تصویر «دیگری» است ک شکل میگیرد و بعدها حضور قااطع «دیگاری» در زباا

ۀیز توهم فاعلیت زباۀی و از آ خودبود زبا را برای ساوژه شاکل مایدهاد .دیگار اینکا

سوژه در مراحل مختل

بزرگسالی با «دیگری»های متعاددی روبا رو مایشاود و امکاا و

دغدغ شناخت ،یا ب تعبیر بهتر درک آ ها را دارد .این حرکت با ساوی درک «دیگاری»،
ب تعبیر لکاۀی امری درو ذهنی است و در فرایند آ  ،هما دیالکتیا

ک پی تر اساا

«خاود-دیگاری»ای

شاکلگیاری خاود باود ،دوبااره شاکل مایگیارد .ساوژه میال با درک

«دیگری» دارد و این درک ،از مجارای «خاودافکنی» ساوژه بار دیگاری مایگاذرد .ساوژه

«دیگری» را آ طور درک میکند ک رواۀ
مختلفی از درک پدید میآید:

میخواهد و اینجاست ک درجاات و ساطوح

گاهی «دیگری» ب دلیل مشاابهت باا ساوژه با او آراما

مایدهاد و ساوژه با جااۀب

میرود .گاه دیگری حاوی چیزهایی است کا ساوژه فاقاد آ هاسات و حرکات با جاۀاب
«دیگری» از سر فقدا است .گاه دیگری اشکالی بالفعل از امکاۀات ساوژه را در خاود دارد
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و رؤیت ممکنات خود ب جاۀب «دیگری» کشیده مایشاود.

و سوژۀ حسرتمند در پی کش

گاه «دیگری» متضمن الی هایی شهودی یا معرفتشناساۀ یا هستیشناساۀ است ک سوژه را
دچار شگفتی یا شیفتگی میکند و بسیاری از حاالت دیگر .اما ۀکت اساسی آ است کا در
امر ثابت است :سوژه در فرایناد درک «دیگاری» ،دغدغا درک

تمام حاالت مذکور ،ی

«خود» یا ب تعبیر لکاۀی دغدغ درک «خود-دیگاری»هاای رواۀا
خود و دیگری در چرخ

و ۀوسا است .این چرخ

را دارد و پیوسات میاا

و ۀوسا  ،سرشتی کام ً دیاالکتیکی

میگیرد و بازتولید هما دیالکتیکی است ک سوژه پی تر در فرایند فهم خود با آ درگیر
بوده است؛ یعنی هم جا با دروۀیساازی یاا ذهنایساازی یاا خاودافکنی ساوژه بار دیگاری

روب روییم .این خودافکنی اگر در سطوح معمولی درک باشد ،هماا فراینادی را شااهدیم
ک برای بیشتر ما پی

میآید ،اما اگر وارد حوزۀ «عشق» شود و با ویاژه اگار ایان عشاق باا

الی های زیرین معرفتشناساۀ و هستیشناساۀ شهودی توأما شود ،غایت هماذاتپناداری
سوژه با دیگری را شاهدیم.

موالنا بهمثابۀ «دیگری» شمس
دربارۀ شیفتگی موالۀا ب شمس ،مقاالت و کتاسهای زیادی ۀوشات شاده اسات کا عمادتاً
توصیفی و روایی است و بر این مدار میگردد ک شاوریدگی عارفاۀا شامس ،موالۀاا را از
در

و مدرس و عالم مقال رهاۀید و متوج عالم حال و معنا کرد .همچنین مایتاوا گفات

عمدۀ آۀچ تاکنو در این زمین آمده است ،پژوه هایی ک سای

و عمادتاً متمرکاز بار

آثار موالۀا ب ویژه غزلیات و تا حدی مثناوی باوده اسات و کمتار از دریچا اۀدیشا و ۀگااه
شمس ب این رابط پرچال

اشاره شده است .از طرفی تحلیل روا شناختی برمبنای رویکرد

لکا در شیوۀ تعامل میا خود و دیگری در مقاالت شمس تاکنو بررسی ۀشده است.

در مجموع فرهنگی عرفا  ،تعامل و ارتبا با دیگری مفهومی خااص و گساترده دارد.

دیگری بزرگ یا خدا -معشو عار  ،بای ۀهاایتی اسات کا عاار  ،پاارهای از اوسات و
درۀهایت با طی مراحلی در قو

صعودی ،عار

باید دوباره با او یکی شاود .در ایان ۀظاام

فکری ،هر فرد پارهای از خداست و اگر قابلیت اصیل خود را تحقق بخشد ،میتواۀد بخشای
از وجود خداوۀد را در خود تجلی دهد .ارتبا ایان پاارههاای وجاودی در منظوما فکاری
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عرفا گاه ب تجرب های عمیق و سازۀدهای منجر شده است ک رابط شمس و موالۀا ۀموۀا ای

تیملبراۀگیز از آ است.

اگر از منظر لکاۀی ب رابط پیچیدۀ شمس و موالۀا بنگریم و اگر بپذیریم ک این رابطا ،

امری دوسوی و از جاۀب شمس ۀیز با هما قوتی باوده اسات کا از جاۀاب موالۀاا ،متوجا

خواهیم شد فرایند ذهنیسازی هر دو طر

این رابط عمیاق عاشاقاۀ از همادیگر ،برمبناای

«سوژه» و «دیگری» قابلتفسیر است :هری

برای فهام دیگاری ،بارهاا خاود را

دیالکتی

«خود-دیگری» استوار بوده است .این رابط در قالب چرخ
از دو طر

و جاب جایی مکرر

جایگاه ابژگی «دیگری» قرار میدهد و همزما ک مورد درک و شاناخت دیگاری اسات،
میکوشد جایگاه سوژگی خود را ۀیز پیوست داشات باشاد و حفاظ کناد .در ایان چارخ ،

ۀهایت همذاتپنداری و حس یگاۀگی میاا ساوژه و اباژه شاکل مایگیارد و دو طار

عالیترین سطح ممکن ،آین گردا یکدیگر میشاوۀد .هریا
آین خود میشود (تا جایی کا تفکیا
میشود) و مهمتر اینک هر دو طر

در

اۀعکاا دهنادۀ دیگاری در

دیگاری از خاود برایشاا دشاوار و گااه ۀااممکن

میکوشند بارای یکادیگر هماا مرکاز کنتارلکننادۀ

زباۀی باشند ک مورد ۀظر لکا است :شمس ،دال مرکزی و مرکز کنترلکنندۀ زباا موالۀاا

در مثنوی و ب ویژه در غزلیات است (و ب همین خاطر است ک در این دو اثر بیۀظیر موالۀاا
میبینیم ک در پشت فرم یا ریختِ پاشا  ،و در عین پارادوکسیکالباود زباا و بیاا  ،و در

اوج شناوری دالها ،باز مرکزی کنترلکننده داریم) .متقااب ً موالۀاا ۀیاز هماا دال مرکازی
اۀدیش شامس اسات کا پاشااۀی زباا و اۀدیشا او را در مقااالت کنتارل مایکناد؛ و ایان

کنترلگری برای هر دو کام ً از حیثی ذهنی است (دیگری در غیاس هم کنتارلکنناده و از
حی

مختل

ذهنی همیش حاضر است) .این کنترلگری در آثار موالۀا آشاکار اسات و با اۀحاای

میتوا در غزلیات و مثنوی ۀشا داد ک شمس در غیاس خود چگوۀ مسیر ذهن و

اۀدیش موالۀا را تعیین میکند و در غیاب

دارد ،اما بح

ۀیز حضوری تخیلی و تصویری در اۀدیش موالۀاا

در باس آثار موالۀا موضوع مقالا حاضار ۀیسات .در ایان مقاالا مایکوشایم

حضور موالۀا در اۀدیشا و زباا شامس را بررسای کنایم و باا تکیا با شاواهد درو متنای

مقاالت شمس ،حضور موالۀا را ب مثاب «دیگری» دروۀیشاده ،آمیختا باا «خاود» شامس ،و

آین گردا او بررسی کنیم.
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جلوههای این ۀمود را در مقاالت شمس ،میتوا در چند تمثیل تیثیرگذار تکرارشاوۀده

ۀشا داد.

 .1تمامبودن در دوستی و یکیشدن« :خصلت آیینگی»

یکی از موتی های تکرارشوۀده در مقاالت شمس و همچنین در مثناوی و غزلیاات موالۀاا،
ستای

آین و خلوص و یکرۀگی و عدم ۀفا اوست .اوج یکیبودگی از دیادگاه شامس و

موالۀا در خصلت بیبدیل آین ۀمود مییابد .آین عین حق و واقعیت اسات .جلاوۀ وجاودی

تام و تمام فردی است ک در مقابل اوست.

«آیین میل ۀکند .اگر صد سجودش کنی ک این ی

عیاب در روی وی هسات ،از او

پنها دار ک او دوست من است .او ب زبا حال مایگویاد کا البتا ممکان ۀباشاد...

اکنو آ خود دوست می دارد ،بهاۀ بر آیین ۀهاده است؛ زیرا ک اگر خود را دوسات

دارد ،از خود برآید و اگر آیین را دوست دارد از هردو برۀیایاد .ایان آیینا عاین حاق

است ،میپندارد ک آیین غیر اوست» (شمس.)74 :1369 ،

آین بازتاس دیگری است .هما گوۀ ک ب تعبیر لکاا  ،کاودک باا دیاد آینا  ،از تصاور
پراکندگی خود ب در میآید و مجموع مایشاود ،کاارکرد «دیگاری» در ادبیاات شامس و

موالۀا زماۀی ب ۀهایت خلوص ،شفافیت ،کارایی و هد

متعالی عارفاۀ ۀزدی

میشود ک

«خصلت آیینگی» یافت باشاد .ۀکتا مهام در ایان تمثیال ،حاس یگااۀگی و رفاتوبرگشات

خالصاۀ خودی و دیگری ،ب همراه درک و تجرب ای از فهم تمامیت خاود و دیگاری اسات
ک در هیچ حال و موقعیت دیگر ،امکا تجرب و زیست آ ۀیست مگر در چناین مرحلا ای

از یگاۀگی .ۀکت اینجاست ک در این تعبیر ،آین مقام فاعلیات ماییاباد ا یاا با تعبیار لکاا

ب دلیل درخودداشتن «دیگری» ،خود هما «دیگری» میشود و سهمی از سوژگی مییاباد ا
و از مقام ابژگی میگذرد و همزما ک دیگری را میۀمایاد ،خصالت خاود را ۀیاز آشاکار

می کند .ب دیگر سخن ،تصویر داخال آینا ا اماا در زباا شامس ،خاود آینا ا دیالکتیا
«خود-دیگری» را رقم میزۀد:

« چناۀک او را با آیین میل است ،آیین را با او میل است .از میل آیین است کا او را باا
آیین میل است او علی العکس .اگر آیین را بشکنی ،مرا شکست باشی ،اۀا عند منکسرة»
(هما .)71 :
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آین مقام معشوقی دارد و هما گوۀ ک زیبارو ب آین مایل است ،آین هم بدو مایال اسات.

در اینجا آین در مقام سوژگی و آشکارکنندۀ وجود دیگری ،ب شکلی فعال وارد عمل میشود:
ساااوخت هنااادو آینااا از درد را

کااااا ساااای رو ماااایۀمایااااد ماااارد را

او مااارا غمااااز کااارد و راساااتگو

تاااا بگاااویم زشااات کاااو و خاااوس کاااو

گفاات آییناا گناااه از ماان ۀبااود

آین ا و میاازا مح ا

هااا ای ساانی

کاااز بااارای مااان بپوشاااا راساااتی
اوت گوید ری

و سبلت برمخناد

جاااارم او را ۀاااا کاااا روی ماااان زدود

گر دو صاد ساال

(دفتاار دوم)

تاو خادمت مایکنای

باااال فاااازو بنمااااا و منمااااا کاسااااتی
آینااا و میااازا و آۀگااا ریاااو و بناااد

(دفتااار اول)

شمس در تعابیر بسیار ،خود را آین ای مایۀاماد کا حقیقات وجاودی دیگارا را با آ هاا

میۀمایاۀد و ب همین جهت هم مردم از وی گریزا اۀد:

« راست ۀتواۀم گفتن ک من راستی آغااز کاردم مارا بیارو کردۀاد .اگار تماام راسات
گفتمی ب یکبار هم شهر مرا بیرو کردۀدی» (هما  ،ج .)121 :1

«اگر با مردما بیۀفا دمی می زۀی ،بر تو دگر س م مسلماۀی ۀکنند .اول و آخر من باا
یارا طریق راستی میخواستم ک بورزم بیۀفا ک آ هم واقع شاد» (هماا  ،ج :2

.)185

اما با موالۀاست ک این یکیبودگی و ادغام سوژه و ابژه اتفا میافتد:

«چو مرا دیدی و من موالۀا را دیده ،چناا باشاد کا موالۀاا را دیادهای .طاوبی لمان

اسا

رآۀی» (هما  ،ج .)91 :2

دوستی شمس و موالۀا بر پای همین یگاۀگی و یکیبودگی است .آ دو ب مثاب یا

«خود-دیگری» در یکدیگر چنا باید تنیده شوۀد ک در حضور یکدیگر گویا تنها هستند:

«اکنو اول شر من و موالۀا آ بود ک زۀدگاۀی بیۀفا باشد چناۀک تنها باشم .مث ً
من اگر تنها باشم در سقای روم ،این مرکب اسات و هما را آ هسات .گااهی علا

خورد و گاهی بادی رها کند اگر تو گویی باکی ۀیست من ۀتواۀم» (هما  ،ج .)181 :2

«من بر موالۀا آمدم .شر این بود اول ک من ۀمیآیم ب شیخی ،آۀک شیخ موالۀا باشد
او را هنوز خدا بر روی زمین ۀیاورده و بشر ۀباشد .من ۀیز آ ۀیستم کا مریادی کانم،

آ ۀماۀده است مرا .اکنو ب جهت دوستی ،آسای  ،اکنو میباید هیچ ۀفا حاجت
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ۀیاید مرا کرد  .اغلب اۀبیا ۀفا کردهاۀد .ۀفا آ است ک آۀچ در دل باشاد خا

آ ظاهر کرد » (هما  ،ج .)179 :2

 .2پارادوکس فردیت و دوئیت« :آب و تشنه»
ب رغم تمام ت شها برای یکیبودگی ،یکیشد در جها خارج عم ً امکاا پاذیر ۀیسات.

چناۀک ذکر شد« ،خود» هیچگاه ب مثاب مفهومی همگان و مطلاق وجاود ۀادارد و هار آۀچا
ب عناوا «خاود» مایشناسایم ،دیالکتیا
دیالکتی

«خاود-دیگاری» اسات .در صاورت بیروۀای ایان

ۀیز خود و دیگری یکدیگر را ب مثاب همدیگر میشناسند ،میل با سامت «درک»

همدیگر میکنند ،همدیگر را کامال مایکنناد و کلیتای مبتنای بار ایمااژ و تصاویر و خیاال

می سازۀد ک در تمام زۀدگی بزرگسالی و در طول مرحل ۀمادین متمرکز بر زباا  ،خاود را

ب شیوههای مختل

بازتاس میدهد .این حضور آمیخت خود و دیگری و وابستگی یکی با

دیگااری در زبااا اسااتعاری ،در قالااب «ۀیاااز تشاان با آس» و متقاااب ً «ۀیاااز آس با تشاان » از

تمثیل های معرو
شده است.

مثنوی و غزلیات است ک در مقاالت شمس ۀیز با وجوه مختلا

تکارار

در ایاان تمثیاال  -تعبیاار یکاایبااودگی ماۀنااد تمثیاال آیینا  -در دیاادار و درک کاماال از

یکدیگر و عدم ۀفا رخ ۀمی دهد ،بلک مبناای آ حاس ۀیااز با دیگاری و درک اوسات.

خود ب دیگری ۀیازمند است برای «شد » ،برای «درک» خود و برای تحقاق و قاوام خاود و

ب تبع آ « ،دیگری» ۀیز .تعبیر آس و سیالیت آ از ی
اولی آدمی است از طر

طار

و ۀیااز تشانگی کا از غرایاز

دیگر ،با لحاا روا شاناختی تمثیلای بسایار گویاا از دیالکتیا

«خود-دیگری» است .در این تعبیر« ،دیگری» ۀ تنها آین «خود» است کا لازوم و ضارورت
وجودی اوست .بدو «دیگری» خودی وجود ۀخواهد داشت و با تعبیار شامس ،جوشا ،

حرکت ،تازگی و خرمیای ۀخواهد بود و چناۀک میداۀیم ،تماامی ایان صافات در اۀدیشا

عارفاۀ شمس ،داللت بر هستی و وجود دارد یا ب تعبیر دیگر ،هماا هساتییاافتن و وجاود
واقعی است.

«آبی بودم بر خود میجوشیدم و میپیچیدم و بو میگرفتم تا وجود موالۀاا بار مان زد،
روا شد ،اکنو میرود ،خوش و تازه و خرم» (هما  ،ج .)142 :1
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«من تو را خواهم ک چنینی ،ۀیازمندی خواهم ،گرسن ای خواهم ،تشن ای خواهم ،آس
زالل تشن جوید از لط

و کرم خوی » (هما .)278 :

تعبیر «خمی از شراس رباۀی» ۀیز در همین تقسیمبندی میگنجد:

« این خمی بود از شراس رباۀی ،سر ب گل گرفت  ،هیچ کاس را بار ایان وقاوفی ۀا  .در
عالم گوش ۀهاده بودم ،میشنیدم .این خنب ب سبب موالۀا سر بااز شاد» (هماا  ،ج :2

دیالکتیا

.)175

عاشاقی و معشاوقی ،در ایان تمثیال عمااق خاوی

را مایۀمایاۀاد :هایچ خااودی

بیدیگری ۀیست .سوژگی و ابژگی مطلق وجود ۀدارد و درهملغزیاد خاود و دیگاری ،در
عین تمایزات ،جاری و روا است:
هرک ا عاشااق دیاادی

معشااو دا

تشاانگا گاار آس جوینااد از جهااا

کااو ب ا ۀساابت هساات هاام ایاان و هاام آ

آس هاااام جویااااد باا ا عااااالم تشاااانگا

(دفتاااار اول)

« .3دیگری» پارهای از «خود» (تجانس)« :آفتاب و مهتاب»

در برخی موارد ،گویی معشو پارهای از وجود عاشاق اسات« .دیگاری» بخشای از وجاود

«خود» یا ب تعبیر شمس و موالۀا ،همجنس با خود است .عشق از جنس سنخیت و هماۀنادی

است و فاصل ها را درمیۀوردد و دیگری را با خود پیوۀد میدهد .داستا ها و تعابیر بسایاری

در مثنوی وجود دارد ک ب ظریا تارین شاکل ممکان ایان هماۀنادی و سانخیت را ۀشاا
میدهد .از گویاترین آ ها این ابیات معرو
ای بسااا هناادو و تاارک هاامزبااا

پس زبا محرمی خود دیگرست

است:

ای بسااا دو تاارک چااو بیگاۀگااا

همدلی از همزباۀی خاوش تار اسات
(دفتاااار اول)

موالۀااا در بیااا خااود «هماادلی» را در مقاباال «همزباااۀی» قاارار ماایدهااد و ماایگویااد عشااق

«محرمیت» است .اگر این تعابیر را در چارچوس بیا روا کاواۀ معاصر درآوریم ،ب راحتای

درمییابیم ک منظور موالۀا از این تعابیر ،هما تحقاق «خاود-دیگاری» در عشاق اسات کا

اصیلترین شکل ممکن آ  ،ۀ در زبا  ،بلک در ۀگاه و روا یا ب تعبیر موالۀا در «دل» واقاع

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 109 /

میشود .دو فردی ک از ی

جنس هستند ،یکدیگر را در ۀگاه اول بازمیشناسند و هریا

پارههایی از وجود خود را در دیگری مییابد و در اینجاست ک «زباۀی» تازه شکل میگیرد

ک از جنس واژههای اۀتقالدهندۀ پیام ۀیست .این افق دید مشترک ،جا مشترک و ب تعبیار
شمس و موالۀا «جنس مشاترک» اسات کا رابطا خاود و دیگاری را چناین با هامپیوسات
میسازد:

«کسی می خواستم از جنس خود ک او را قبل سازم و روی بدو آرم ک از خاود ملاول

شده بودم  -تا تو چ فهم کنی از این سخن ک میگویم از خود ملاول شاده باودم -
اکنو چو قبل ساختم ،آۀچ من میگویم فهم کند و دریابد» (هما .)220 :

شمس در جایی بیا میکند ک سالها پای

موالۀاا را مایشاناخت و شااۀزده ساال مترصاد

فرصتی بوده تا موالۀا ب پختگی برسد و «اهل سخن» شود ،هما سخنی ک مورد ۀظر شمس

است« :هر ۀشا ک هست ۀشا طالب است ۀ ۀشا مطلوس ،هم سخن طالب اسات ،ظااهر
ۀشود مگر بدیشا  ...طالب در جوش عیسیوار سخن گوید ،مطلوس بعد چهل سال .مطلوس

شاۀزده سال در روی دوست میۀگرد ک طالب بعد از پاۀزده سال او را اهل ساخن ماییاباد»

(هما  ،ج .)165 :2
کش

«خود» در آین «دیگری» و پیوستگی مداوم با «دیگری»  -حتی در غیاس فیزیکی

او -سرآغاز تکامال روا  ،وحادت و ساازواری آ اسات .در اۀدیشا عارفاۀا  ،ایان غایاب

همیش حاضر در عار  ،هما معشو ازلی یا اۀسا کاملی است ک تجلی صافات جماال و

ج ل او است؛ و ب بیا روا کاواۀ  ،هما لحظ تحقق عشق ب «دیگری» و «ایانهمااۀی» باا

اوست ک ۀشا دهندۀ بلوغ رواۀی سوژه و تکامل او است .این بلاوغ یاا تکامال ،باا پاذیرش
«دیگری» ب مثاب امری دروۀی و آمیخت «خود» آغاز میشاود و باا «ایانهمااۀی» باا او تثبیات

میشود .ۀشاۀ هاای «ایانهمااۀی» ،شاادماۀی و سرخوشای اسات؛ بساطی اسات کا در روا

«سوژه» یا ب تعبیر شمس و موالۀا در «دل» عار

پدید میآید .عار

ب جاۀب فهم معشاو

میل میکند و در فرایند میل ،ب وحدت و اتحاد با جها و «دیگری»های آ ۀائال مایآیاد.

درمااییابااد کا «دیگااری» پااارۀ وجااودی او و بخشاای از «خااود» اوساات و با ایاان ترتیااب،
دوگاۀگی و غربت رخت برمایبنادد .سرخوشای جاا عاشاق را در خاود مایگیارد و او از

حضور «دیگری» شادماۀ است و در پی تحقق شادماۀی او ۀیز هست؛ چرا کا ایان شاادماۀی
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ب خود او ۀیز تعلق دارد .هما گوۀا کا دیالکتیا

«خاود-دیگاری» مشخصا روا ساوژه

است و این دو با هم و در هم معنا مییابند ،در عشق و «اینهماۀی» ۀیاز در هام مایآمیزۀاد و

شادی هری

 ،درواقع ،شادی دیگری ۀیز هست؛ چرا ک این دو همواره در جاای یکادیگر

قرار میگیرۀد و یکدیگر را درمییابند .بدین خاطر است ک شامس در بسایاری از مقااالت

خود ،خودش را هما موالۀا میداۀد و اگر در لحظاتی ،ب خاطر حضورش در زباا و اجباار
ب سخنگویی در آ در قالب سوژۀ گوینده ،بیرو از او قرار میگیرد ،ب فاصل در الی های

دیگر زبا  ،مکرراً خاطرۀشا میسازد ک این دوگاۀگی ۀ از حی

جا ک ضرورت کا م

است .هر آۀچ شمس را برۀجاۀد ،در حقیقت موالۀا را رۀجاۀاده اسات؛ هار آۀچا شامس را
خشنود سازد موالۀا را خشنود ساخت است؛ هر آۀک شمس را ببیند موالۀا را دیده است؛ هار
دو درهم آشکارۀد و حال یکدیگر را ۀ فق خوس میداۀناد ،بلکا یکادیگر را مایزیناد و

تجرب میکنند:

«ستای

موالۀا آ باشد ک چیزی سبب راحت اوست و خشنودی اوست .ۀگاه داری و

چیزی ۀکنی ک تشوی

و رۀج بر خاطر او ۀشیند .و هرچ مرا رۀجاۀید آ ب حقیقت ب

دل موالۀا رۀج میرسد» (هما  ،ج .)31 :2

«روی تو دید واهلل مبارک است .کسی را آرزوست ک ۀبی مرسل بیند ،موالۀا را ببیند
بیتکل  ،برر ست ۀ ب تکل

ک اگر خ

آ خواهاد خاود ۀداۀاد زیساتن .خنا

آۀک موالۀا را یافت .من کیستم من باری یافتم .خن

من!» (هما  ،ج )151 :2

« اکنو این سخن موالۀا در حق من ۀیست .از بهر من ۀباشد .من حال موالۀاا را باا خاود
داۀم و اگر ترش کند ابرو ،هم داۀم آ با من ۀباشد؛ زیرا کا حاال موالۀاا را باا خاود

معاین میبینم .داۀم ک جهت مصلحت دیگرا باشد» (هما .)303 :

«ما دو کس عجب افتاده ایم .دیر و دور تا چو ما دو کس ب هام افتاد .ساخت آشاکار
آشکاریم ،اولیا آشکارا ۀبودۀد و سخت ۀها ۀهاۀیم .این باود معنای الظااهر البااطن هاو

االول و اآلخر و الظاهر و الباطن» (هما .)94 :

زیباترین تمثیل برای این تجاۀس و هماۀندی «تمثیل آفتاس و مهتاس» است ک شمس ،خاود

و موالۀا را ب آ تشبی میکند:

«آفتاس است ک هم عالم را روشنی مایدهاد .روشانی مایبیناد کا از دهااۀم بیارو
میرود و از گفتارم در زیر حر

سیاه میتابد .خود این آفتاس را پشت ب ایشا است.
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روی ب آسما هاست .ۀور آسما ها و زمینها از وی است .روی آفتاس ب موالۀاسات،
زیرا روی موالۀا ب آفتاس است» (هما  ،ج .)122 :2

«ۀفا کنم یا بی ۀفا گویم این موالۀا مهتاس است .ب آفتاس وجود من دیده درۀرسد،
اال ب ماه دررسد .از غایت شعاع و روشانی ،دیاده طاقات آفتااس ۀادارد .و آ مااه با
آفتاس ۀرسد ،اال مگر آفتاس ب ماه برسد» (هما  ،ج .)115 :1

و مولوی ۀیز بارها تعبیر آفتاس را برای شمس ب کار میبرد .از جمل در ابیات مشهور زیر:
آفتاااااااس آمااااااد دلیاااااال آفتاااااااس

گااار دلیلااات بایاااد از وی رخ متااااس

سااای خااواس آرد تااو را همچااو ساامر

چاااو برآیاااد شااامس واۀشاااق القمااار

از وی ار سااااای ۀشاااااۀی ماااایدهاااااد

خود غریبی در جها چو شمس ۀیسات

شاامس هااردم ۀااور جاااۀی ماایدهااد
شمس جا باقی ای کا

اماس ۀیسات
(دفتر اول)

نتیجهگیری
در دستگاه فکری ژاک لکا « ،خود» هیچگاه امری مطلق و قائم ب خود ۀیسات و در فرایناد

رشد رواۀی سوژه ،از هما آغاز (در مرحل آین ای و در ساحت خیالی) آمیخت با «دیگری»

و از مجرای فهم و کش

ب مثاب دیگری کش
دیگری از حی

«دیگری» اسات کا شاکل مایگیارد .کاودک خاود را در آینا

میکند و میفهمد ،و ب تصویری گشاتالتی از خاود دسات ماییاباد.

وجودی ،آمیخت و سرشت «خود» میشود و آ چیزی ک با عناوا «خاود»

میشناسیم ،درواقع کلیتی از دیالکتیا

«خاود-دیگاری» اسات .ایان «دیگاری» در مراحال

بعدی رشد ساوژه ۀیاز هماواره حضاوری قااطع دارد ،هماواره خویشاتن خاوی

را با مثابا

«دیگری» درک میکند و آ را ابژۀ شناخت و فهم خود قرار میدهد .این امر فق از حی

دروۀی ۀیست :هر درکی از دیگرا درواقع ت ش برای درک خاود یاا با تعبیار بهتار درک

«خویشتن-دیگری» است و اینجاست ک اشکال مختلفی از رابطا ساوژه باا دیگاری شاکل

میگیرد .در متعالیترین شکل این رابط  ،عشق شکل میگیرد و سوژه و دیگاری در آ با

ۀهایت ایانهمااۀی مایرساند .هریا

جداست ،اما روا او ب اۀحاای مختلا

از آ دو مایداۀاد کا از حیا

آمیختگای ماییاباد و بارای دیگاری آینا گرداۀای

میکند .جاگیری عاشقاۀ -معشوقاۀ دائم عو

و ابژگاای مااییابنااد .چاارخ

فیزیکای از دیگاری

میشود و دو طر

برای یکدیگر ساوژگی

سااوژه و «دیگااری» مشاااب موقعیاات آغااازین سااوژه در زمااا
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شکلگیری «خود-دیگری»اش میشاود .در ارتباا شامس و موالۀاا شااهد تحقاق حضاور
دیگری در خود در قالب استعاره و تمثیل هستیم .موتیا

آینا در مقااالت و بحا

درباارۀ

خصلت آ ک از ۀظر شمس ۀمایشگر شخد است و درعینحاال میال با دیگاری دارد ،و
ۀیز اشارات متعددی ک شمس ب «تمامبود در دوستی و یکیشاد و ۀداشاتن ۀفاا » دارد،

دریافت او را از مقول «دروۀیسازی دیگری» و ت ش برای رسید ب «ایانهمااۀی» آرمااۀی

ۀشا میدهد .تمثیلهایی ک شمس ب کار مایگیارد و خصالت اساتعاری و پارادوکسایکال
بیا او بسیار شبی ب چیزی است ک موالۀا در آثار خاود آورده اسات و ایان ماورد ۀشااۀگر

هما یکیشدۀی است ک شمس و موالۀا دربارۀ آ سخن راۀدهاۀد .شمس با اۀتقاال از زباا
معمولی ب زبا استعاری و تمثیلی ،ب روشهای مختل

ۀشا میدهد ک از حی

ذهنی ،او

و موالۀا ب مثاب یکدیگرۀاد و در زبااۀی دیگار کا از جانس کا م ارتبااطی ۀیسات و بیشاتر

ۀگاهوار است ،ۀمیتوا آ ها را از هم جدا کرد .تمثیل «آس و تشن » در مقاالت شامس ۀیاز

 ک ماۀند دیگر تمثی ت مقاالت در مثنوی ۀیز هسات و شایوۀ طارح آ از زباا شامس وموالۀا شبی هم است  -ۀموۀ ای از میل سوژه و ابژه ب یکدیگر و جاب جایی مکرر آ هاست:

آس ۀیز ب جاۀب تشن میل دارد و سوژگی میکند .تجاۀس میا شامس و موالۀاا در ماواقعی

«یکی» را پارهای از «دیگری» میکند .این امار در قالاب تمثیال «آفتااس و مهتااس» خاود را

ۀشا میدهد .موالۀا ب مثاب شمس و شمس ب مثاب موالۀا در آثار یکدیگر حاضر میشاوۀد و
وج غیابشا حداقلی میشود« .دیگری» درۀهایت «ایانهمااۀی» و پیوۀاد باا «خاود» در روا

حاضر است و سوژه در عالیترین حالت ممکن ،امر بیروۀی را دروۀی و از آ خود میکند.

این «از آ خود سازی» ۀ فق جنب ای فردی ک کارکردی اجتماعی و معرفتی ۀیز مییابد و

سوژه را ب جاۀب «سرخوشی» میکشد .سوژۀ سرخوش با اۀسا و هساتی پیوۀاد مایخاورد و
درهای متعددی از شهود و معرفتی ک از جنس درک دیگری و اتحااد باا اوسات ،فاارغ از

خ کشیهای رایج و مرسوم بشری میا اۀسا هاا و چیزهاا و پدیادههاا با روی او گشاوده
میشود و این مرز آزادی است.
پینوشت

1. Jacques lacan
2. Eagleton
3. Freud
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4. Klages
5. Bertens
6. Imaginary
7. Mirror Stage
8. Symbol
9. Real
10. Name- of- father

سلط مردساالراۀ پدر واقعی اودیپی در ۀظم ۀمادین لکا ب سلط «ۀام پدر» ترجم مایشاود .پادر مارده در فرهناج و
خاطره ،در قیا

با پدر زۀده ،با ۀیروی بیشتری اعمال سرکوس میکند ک ایان خاود تمثیلای از اعماال قادرت دالهاا و

زبا  ،یا ب طور عام ،بر چیزی است ک بر آ داللت میشود .از ۀظار لکاا  « ،پادر ۀماادین ،ماادام کا بار قااۀو داللات
میکند ،پدر مرده است« .ۀام پدر» هم منبع اقتدار است ،هم دال آ » (مکاری

ژوئی ساۀس اصط حی است بسیار پیچیده ک ۀمیتاوا با ساادگی تعریا

ترجم ای مناسب برای آ ۀیست .این واژۀ فراۀسوی تقریباً بیاۀگر دیالکتی

«لذت حادی است ک «من» را فرومیپاشاۀد و از بین میبرد» (مکاری
ۀوعی لذت همراه با گسیختگی آزاردهنده است.

.)318 :1385 ،

11. Lack
12. Objet Petit A
13. Other
14. Ego
15. Boothby
16. Easthope
17. Jouissance

کارد .حتای واژۀ اۀگلیسای ( blissکیا )

غریزۀ پرخاشگری و غریازۀ جنسای اسات.

 .)263 :1385 ،کیا

یاا ژوئای سااۀس متضامن
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