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برای تبیین فانلیّت و آگاهی سوژه ترسی میکند .وجود در همه مراتاب هساتی
بر ماهیت و آنچه به واسطه زبان برساوته میشود ،تیادِ دارد و نلا حضاوری
نشانه انطباق کامل سوژه با هویّت هستیشناوتی واود اسات .ساوژه مایتواناد
فراسوی تماِ تعیّنا ماهوی ،ننصر درونماندگاری را در واود تشاخیص دهاد
که بر اساس آن با گ ر از وودبیگانگی به اینهمانی دست یابد.

واژگااان کلی ا ی :سااوژه ،اماار نمااادین ،ادراک حضااوری ،اصااالت وجااود،
اینهمانی ،لکان ،مالصدرا.
مق مه

در فلسفه مدرن ،رویکرد دکار

برای ولق یا

نظااِ فلسافی برآماده از شا

دستوری سبب شد سوژه شناساا و وودبنیااد باه نناوان یا

اصاطال فلسافی

نوظهور در تاریخ فلسفه جدید ،کانون چال های نظری پردامنهای باشد .پاس از
دکار

فیلسوفانی نظیر کانت ،هگل ،نیچه ،هوسر و هایدگر بحثهای متناونی

در وصوص این مفهوِ مطر کردهاند .یکی از نگرشهای نظری در مورد ساوژه
آگاه ،مباحث روانکاوانه فروید است .او با طر ناوودآگااه چارو

نظیمای در

نگرش متداو به انسان ایجاد نمود .پس از فروید ،ژاک لکان )1031-1091( 1باا
ایجاد پیوند میان روانکاوی و زباانشناسای فردیناان دسوساور ووانشای بسایار
رادیکا تر از نظریا

فروید ارائه داد .لکان ضمن اظهار اینکه نل مدرن باید باه

این نظرگاه دکارتی وفادار باشد ،تالش کرد مجدداً کوگیتوی دکارتی را در ارتباط
با ناوودآگاه فرویدی تبیین کند و مورد بررسی روانکاوانه قرار دهد .آنچه در این

1 . Jacques lacan.
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سو بررسی جنبه معرفاتشاناوتی و هساتیشاناوتی ایان

موضوع و سپس بیان استدال هایی است که لکان در این وصوص ارائه میکناد؛
از سوی دیگر ادنای م بور در ارتباط با سنت فلسفه اسالمی بنا بر آرای مالصدرا
مورد سنج

نظری قرار میگیرد .نتیجه چنین ارزیابی سبب میشود سنت فلسفه

اسالمی را به میانجی پرس های نو بازووانی کنی و بنمایاههاای اصالی بارای
بازاندیشی در تفکر معاصر را به دست آوری .
 .1سهگانه لکانی و سوژه

لکان فانلیّت و رشد روانی و ذهنی انساان را در نسابت باا ساه انگااره اساسای
صور بندی و بررسی میکند .این ساهگاناه نباار

اسات از  -1امار ویاالی؛

 -2امر نمادین؛ -7 2امر واقعی 3.توضیح سهگانه مورد نظر به صور

1

والصه باه

شر ذیل است
الف) امر خیالی

لکان برای اولین بار دیدگاه وود در زمینه دستیابی انسان به «مان» وودآگااه
را در میاله معروف

تحت ننوان «مرحله آیناهای» 4صاور بنادی نماود« .لکاان

اهمیت تأکید بر مرحله آینهای را این نکته می داند که بار اسااس آن ،روانکااوی
قادر است نحوه درک و صور بنادی مفهاوِ "مان" یاا " "Iرا توضایح دهاد»
(1993: 27

 .)Payne,لکان میان ایگو و سوژه تمایز قایل است و ایگاو 5را معااد

سوژه نمی داند؛ چراکه سوژه صرفاً بازنمایی مادی نیست ،بلکه فراتر از آن اسات.
1 . The imagemry.
2 . The symbolic.
3 . The real.
4 . The Mirror Stage.
5 . Ego.
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به تعبیر لکان «ایگو تأثیر تصویر است و ماهیتی ویاالی دارد» (.)lacan, 2006: 27
«لکان روانشناسی ایگو را ویانت ضمنی اما رادیکا برای واژگونی نظری فروید
تلیی میکرد .به باور او ،فرضیه اصلی نظریه فروید سرشات ناوودآگااه ساوژه و
متعاقباً جابجایی ایگو از نملکرد اصلی در فعالیت روانی است که ه باه واساطه
فلسفه دکار

و روانشناسی کالسی  ،به آن (ایگو) نسبت داده شده بود .دیدگاه

فروید مبنی بر اینکه ایگو جوهر مادی نیست با این اظهار لکان تکمیل میشود که
به هیچ وجه ایگو با ی

موقعیت روانی ترکیبساز نالی کاه فرویاد آن را نظااِ

آگاهی مینامید ،متناظر نیست»

(1977: 211

 .)Roudinesco,به نباار

انتیاد فروید و لکان ناملیّات روانای ایگاو بایاد تاابس یا

دیگار باه

ساطح نمیاقتار از

سوبژکتیویته باشد .این همان چیزی است که روانکاوی تاالش دارد باه صاور
تجربی آن را نشان دهد؛ ی

سوژه ناوودآگاه وجود دارد که با ایگو و بُعد مربوط

به وودآگاهی ایگو همسان نیست.
موضوع میاله «مرحله آینهای» شکلگیری ایگاو از طریاق انطبااق واوی

باا

تصویری از «وود» 1است .بنا بر مد دوِ فروید درباره ذهن که به «مد موضس-
نگارانه» شهر

دارد ،ایگو به نناوان بخا

ساازمانیافتاه روان غیار از اجازای

سازماننیافته ناوودآگاه که فروید آن را اید ( )Idنامید ،قارار دارد .لکاان در ایان
میاله با تأثیرپ یرفتن از نظریه گشتالت 2توضیح میدهد که نوزاد تازهمتولاد ابتادا
هیچ درک منسجمی از وود ندارد و وود را به ننوان کل واحد و یکپارچاه درک

1 . Self.

 .2گشتالت نظریهای در خصوص ادراک و پویایی روانی است که بر اساس آن ،آگاایی در انااان
تابع الگویای انتزاعی است و این الگویا در نفسِ پدیدهیای عینی به خودی خود وجود ندارد.
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نمیکند ،بلکه در این مرحله هیچ تصویری از «وود» یا ایگاو نادارد .حتای ایان
تصویر منسج از وود ی

منشأ درونی ندارد ،بلکه تصویری است کاه باهمارور

بیرون از نوزاد ،برساوته و به او نسبت داده میشود« .ناوزاد ایان مرحلاه را باین
ش

تا هیجدهماهگی طی میکند و آن چیزی کاه سابب مایشاود کاودک ایان

انسجاِ اولیه را به دست بیاورد و وودش را به ننوان ی

کل از همه جهان تمایز

ببخشد ،انعکااس تصاویر او در آیناه اسات» ( .)Lionel, 2009: 33بناابراین درک
«وود» وابسته به تصویر آینه است ،هرچند همه شرای انعکاسای از قبیال توجاه
مادر میتواند این نی

را ایفا کند و لزومی ندارد شیء فیزیکی مانند آینه وجاود

داشته باشد.
بنابراین کودک در طو مرحله آینهای برای اولین بار باا دیادن تصاویرش در
آینه متوجه میشود که بادن

یا

کال واحاد اسات .دیادن تصاویر احسااس

یکپارچگی و انسجاِ را در نوزاد ایجاد میکناد .بناابراین تصاویر آیناهای تسال
نوزاد بر بدن
رفس و سپس ی

را ممکن میسازد و احساس تکهتکهبودن و تفارّق را از ذهان او
تصویر ه قرینه و منسج جایگزین آن میسازد« .نکته مه این

است که نوزاد وود را با این تصویر آینهای یکی میانگارد ...این یکیانگااری یاا
همانندسازی ،حیاتی است؛ زیرا بادون آن و بادون تادارک سراروری کاه از ایان
رهگ ر مستیر میشود -نوزاد هرگز نمیتواند به مرحله ادراک وودش به نناوان
موجودی کامل و دارای هویّت شخصی برسد؛ اما تصویر در ناین حاا بیگاناه-
کننده است؛ زیرا با «وود» حیییی ول میشود .درواقس تصاویر سارانجاِ جاای
«وود» را میگیرد .بنابراین احساس هویّت فردی و انسجاِ باه قیمات مداولاه و
میانجیگری «دیگری» در شکلگیری «وود» منتهی میشود» (هومر.)44 :2931 ،
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به باور لکان «ما باید مرحله آینهای را به ننوان یا
کنی  ...این دگرگونی زمانی که سوژه ی
کشف «وود» از جانب کودک ی

نحاوه هویاتیاابی درک

تصویر را مفروض بگیرد ،رخ میدهاد.

نمل نیالنی است چون متضمن انتیا از ی

تصویر به ایده "من" یاا "واود" اسات» ( .)Lionel, 2009: 33از ایان رو هویّات
انسانی مبتنی بر ی

نمل نیالنی اولیّه است و ایان نمال تکاراری از کوگیتاوی

دکارتی نیست .لکان در میاله مرحله آینهای ،مخالف کامل هر فلسفهای بود که از
کوگیتو اشتیاق یافته است ( .)lacan, 2006: 93در نظریاه لکاان ایگاو کاه معااد
«من» وودآگاه در فلسفه است با سوژه ناوودآگاه یکساان نیسات .در آثاار لکاان
نموماً وقتی اصطال سوژه به کار میرود ،میصود سوژه ناوودآگااه اسات .البتاه
این مسئله که نباید ایگو را با سوژه ول کرد ،بدین معنا نیست که آنها بیارتبااط
با یکدیگرند؛ بلکه در نظر لکان «هرچند ایگو چیزی نیست جاز نملکارد ویاالی
سوژه ،این سوژه قابل تیلیل به آن نیست» (.)Chiesa, 2007: 13

در نسبت با مضامین کالسی

فلسفه میتوانی در مرحله ویالی و آینهای ایان

موضوع را برجسته کنی که رویکرد لکان به «ایگو» و «من» ویالی به هایچ وجاه
ی

نگرش ذا گرایانه نیست« .انسانشناسی فلسفی او در این دوره به هیچ وجه

در نسبت با مفهوِ ماهیت و وجود تعریف نمیشود» (مووّلی ،)913 :2939 ،،بلکاه
ایگوی ویالی در نگاه او کامالً ی

هویّات پدیدارشاناوتی اسات .ایگاو چیازی

نیست جز انباشت و رسوب تصاویر که بهتدریج برای انسان ی

کاانون و نیطاه

ارجانی را در بیرون از هویت هستشناوتیاش پدید میآورد .بنابراین اگار ایان
پرس

را مطر کنی که در سطح امر ویاالی «ایگاو» و «مان» شخصای باه چاه

چیزی ارجاع دارد ،مسلماً بنا بر دیدگاه لکان این مرجس ،بدن انسان بما هو بدن یا
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حیییت جوهری در روان او نیست .این هویّات شخصای کاه حتای بیاانگر

جهت حیییی سوژه بودگی انسان نیست ،به امر از وودبیگانه و پدیادار شاناوتی
مربوط است که کامال دگرآیین است .گویا «ایگو» هویّت وود را در جایی بیارون
از وود مییابد و انسان از همان آغاز وجود ذهنی ووی

را مادیون یا

شابکه

پیچیدهای از رواب بیرونی و بیناالذهانی است« .حتی این ایگو "مان" اندیشانده
دکارتی نیست ،زیرا «من» اندیشنده با ح ف همه مناسبا
ویژگی قائ باه ذا

بیرونای و نینای یا

دارد کاه مایاندیشاد و اباژه واودش را در ساطح آگااهی

میسازد؛ در حالی که مه ترین وصلت ایگو غیریّت تاِ آن است و دیگر اینکه از
نگاه لکان منطق ناوودآگاه بر منطق آگاهی تیدِ دارد»
اینجا بر والف آن نتیجهای که دکار
مبنی بر اینکه «من» در میاِ اثبا
میابل ،ایگو در میاِ اثبا

(1985: xvi

 .)Sullivan,در

از «من میاندیش پاس هسات » مایگیارد

و روش فلسفی میدِ بر هار چیازی اسات .در

و در موجودیّت ووی

متأور از غیر و دیگری اسات.

به همین دلیل رهیافت لکان با آن تلیی رایجی که از «نلا حضاوری» در سانت
فلسفه اسالمی وجود دارد یا آنچه به دروننگری در سنت فلسفه تحلیلای نسابت
داده می شاود ،همساو نیسات .در نگااه لکاان ،آگااهی ایگاو از بادن ،فردیّات و
موجودیّت ووی

ی

آگاهی باواسطه است؛ زیرا ایگو پی

از ارتبااط باا آیناه،

هیچ «وودی» ندارد؛ این «وود» اساساً پس از ارتباط با دیگری ویاالی برسااوته
میشود.
ب) امر نمادین

اندیشههای لکان از سا ( .ِ1090سمینار دوِ) که معطوف به شار و بسا
سوژه روانکاوی با محوریّت دا ّ است ،دوره ساوتارگرایی او شناوته میشود .در
این دوره لکان تالش دارد تکوین روانی انسان را بر اسااس نیا

زباان توضایح
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دهد .روان و ذهن انسان با زبان یا همان امار نماادین کگدگا اری شاده و انساان
مستییماً به جوهره و هستی واوی

دسترسای نادارد .باه تعبیاری ساوژه بارای

دسترساای بااه زبااان و بازنمااایی وجااودش از طریااق زبااان ناچااار اساات از بُعااد
هستیشناوتی وود صرف نظر کند و زبان را به ننوان امار قاراردادی و تااریخی
جایگزین جوهر ووی

سازد .البتاه لکاان بُعاد هساتیشاناوتی انساان را انکاار

نمیکند؛ اما از نظر او این جنبه از وجود انسان در ساحت روانی و ذهنای انساان
نیشی ندارد .در بُعد روانی و آگاهی انسان تنها دا ّها و نشانههاای زباانشاناحتی
است که کارکرد دارند .زبان و کارکرد نمادین آن ی
سرنوشت سوژه را تابس قانون ،اوالقیا

امر بیناالذهاانی اسات کاه

و فرهنگ اجتمانی میسازد و سوژه تنها

از طریق زبان قادر است وودش را محیق سازد .زبان در قالب ننصر بیگاناه کاه
لکان از آن به «دیگری بزرگ» 1تعبیر میکند ،مجا اندکی برای واودآیینی ساوژه
فراه میکند و فانل آگاهی ناچار است از قواند آن پیروی کند .به هماین دلیال
لکان در اظهار نظری میگوید «زبان هدیه وطرناکی است .وودش را در اوتیاار
ما قرار میدهد تا رایگان به کار گیری ؛ اما به محض اینکاه آن را بپا یری  ،ماا را
اشغا میکند ( .)lacan, 1997: 62سوژه زبان در آثار لکان تعابیر متفاوتی از قبیل،
سوژهی نمادین 2،سوژه دا  7،سوژه زبان 0و ساوژه ناوودآگااه 9دارد .ایان تعاابیر
هرچند به لحاظ مصداقی به امر واحدی ارجاع دارند؛ اما از حیث مفهاومی جنباه
واصی از سوژه را در روانکاوی توضیح میدهند .لکان با چناین تعاابیری قصاد
1 . Big other.
2 . The Subject of symbolic.
3 . The Subject of signifier.
4 .The Subject of language.
5 . The Subject of Unconscious.
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برساوت زبانی است ،توجیه کند.

استدال لکان در ارتباط با اینکه سوژه ی

برساوت زبانی است بر دو فرضیه

اساسی یعنی زبانشناسی سوسور و ایده ناوودآگاه در روانکاوی فرویاد اساتوار
است .در آرای سوسور معنا امری سلبی است و در هر نظاِ زبانی واژه با ارجااع
به واژهی دیگر دارای معناست؛ از این رو واژهها بهتنهایی بر هیچ چیازی داللات
ندارند .بنابراین کاربرد زبان به ننوان ی

نظاِ داللتگر بر تماِ واژگان و ساوتار

کلی زبان تکیه دارد؛ از سوی دیگر لکاان نشاان مایدهاد ناوودآگااه پیکربنادی
منحصر به فردی از مجمونه نشانهها و دا ّهاسات کاه بایاد در روانکااوی ایان
پیکربندی تبیین شود .از این رو لکان میگوید «ناوودآگاه ساوتاری شابیه زباان
دارد» ( .)Lacan, 2008: 281نبار
انباشتی از احساسا

فاوق بادین معناسات کاه ناوودآگااه صارفاً

و امیا سرکوب شده نیست ،بلکه ناوودآگاه مانند زبان بار

معنایی داللت دارد که باید تفسیر و روشن گردد .نتیجه این دو فرضیه اساسی این
است که سرشت اساسی سوژه در ناوودآگاه نهفته است که به شیوه منحصار باه
فردی به واسطه زبان و مجموع نشانهها رمزنگاری شده است .در این بین
ی

ابزار صرف برای بیان میاصد سوژه نیست ،بلکه زباان قاواِ بخا

زباان
فردیّات،

اندیشه و رشد روانی انسان است .همبستگی سوژه با نظاِ نمادین و زبان ،ساوژه
را مرکز زدوده و آن را از هر هویّت اصیل و ذا گرایانه تهی میکند.
ج) امر واقعی

امر واقعی به طور کلی آن چیزی است که قابل نمادینشدن نیست و فراساوی
زبان قرار میگیرد .در نظر لکان امر واقس صور بندی این فرضیه اسات کاه امار
نمادین قادر نیست تماِ ابعاد وجودی انسان را فراگیرد و نسبتهاای بیرونایاش
را درون زبااان ادغاااِ سااازد؛ امااا بایااد توجااه داشاات کااه اماار واقعاای یاا
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«چیااز نیساات»؛ ابااژهای مااادّی در جهااان یااا جس ا انسااان یااا حتاای «واقعیاات»
نیست .واقعیت نزد لکان شامل نمادها و فرایند داللت است .بنابراین امر واقعی 1با
واقعیت 2متفاو

است؛ آنچه واقعیت مینامی  ،مربوط به امر نمادین یا «واقعیات

اجتمانی» است .به تعبیر ژیژک «امر واقعی را باید چیزی دانست که به واسطه امر
نمادین و سوژه نمادین ج ب و هض نمیشود» (ژیژک.)93 :2931 ،
به نحو کلی امر واقعی را میتوان در ارتباط با سه مفهوِ توضیح داد
 )1در سطح بیولوژی

امر واقعی همان بدن است .همان طور که بروس فین

مینویسد «امر واقعی ،بدن نوزاد پی

از تسال سااحت نماادین و زباان بار آن

است ...بدن در جریان اجتمانیشدن بهتدریج با دا ها نوشته و بازنوشته میشود.
ل

به مواضس واص بدن محدود میشود؛ در حالی که «واژه» مواضاس دیگار را

بیاثر میکند و به تبعیّت از هنجارهای رفتاری و اجتمانی سوق مایدهاد ...امار
نمادین با ح ف امر واقعی« ،واقعیات» را ولاق مایکناد؛ واقعیتای کاه باا زباان
ناِگ اری میشود و درنتیجه امکان تفکر و صاحبت دربااره آن فاراه مایآیاد»
(فینک.)11 :2931 ،
بنابراین بدن به ننوان امر واقعای تحات الشاعاع فرایناده نماادینشادن قارار
میگیرد و با الصاق به ی

دا وصیصه واقعیبودن آن از دست میرود .ایان باه

سبب آن است که لکان میگوید «حارف مایکگشاد ،اماا ایان را از واود حارف
مییابی »

(2006: 848

« .)lacan,حرف میکگشد» بدین معناست که دا ّ ،امر واقعی

را در سطح نشانهها بازنمایی میکند و بُعاد واقعای و هساتیشاناوتی را نادیاده
میگیرد.
1 . The Real.
2 . Reality.

سال سیزدهم ،تابستان  ،0011شماره مسلسل 04

03

 )2یکی از جنبههای امر واقعی که در روانکاوی با آن سروکار داریا تروماا
(آسیب) است« .اگر امر واقعی را به منزله آنچه هنوز نمادین نشده ،تصاور کنای ،
زبان بیتردید هرگز امر واقعی را کامالً دگرگون نمیکند و تماِ ساحت واقعی را
به درون ساحت نمادین تخلیه نمیکند ،همواره تهماندهای باقی میماناد ...تجرباه
روان ضربه نشان میدهد که امر واقعی هرگز به طور کامل ج ب امار نماادین و
واقعیت اجتمانی نمیشود؛ باه نباار
نمیتوان با زبان بیان

دیگار هماواره ماازادی وجاود دارد کاه

کرد .این مازاد که الکان با « »Xنشان میدهاد ،هماان امار

واقعی است» (هومر.)221 :2939 ،
 )7لکان در سمینار هفت امر واقعای را در ارتبااط باا مفهاوِ ( )das Dingیاا
«چیز» 1فرویدی تعریف میکند

(2007: 89

« .)lacan,چیز» امر ناگفتنی اسات کاه

میل انسانی را بر میانگیزد؛ البته نه به ننوان ی

مطلوب دسترسپ یر ،بلکاه باه

مثابه امر ناممکن و دستنیافتنی که میل سوژه را پیکربندی میکند.
لکان با طر سهگانه فوق نحوه شکلگیری روان و ذهن انسان را بار حساب
ارتباط بیرونی توضیح میدهد .کودک هنگاِ تولد قادر نیست به میاانجی ارتبااط
درونی و ادراک مستیی از ذا  ،وودش را به ننوان موجاود مساتیل بازشناسای
کند .امر ویالی یا تصویری به او کم

میکند تا به یا

ادراک اولیّاه از «واود»

دست یابد .در قلمرو نمادین ،سوژه زبان را به نناوان امار اساتعارهای جاایگزین
واقعیّت بیرونی و وجود شخصیاش میسازد .از این پس ،زبان تنها امکانی اسات
که سوژه برای اندیشیدن در اوتیار دارد؛ اما زبان نمیتواند همه ابعاد و تجربیاا
سوژه را نمادین سازد؛ بنابراین پسماندهای وجود دارد که با زبان نمیتاوان بادان

1 . Thing.
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اشاره کرد .لکان از امری که فراسوی زبان قرار مایگیارد ،باه امار واقعای تعبیار
میکند .لکان بدن ،هویّت هستیشناوتی و جوهری سوژه را در قلمرو امر واقعای
جای میدهد؛ ل ا در نظر او آنچه وجود نفس مجرد نامیاده مایشاود ،در حیاا
روانی ،ذهنی و اندیشهای انسان نیشی ندارد.
 .2کوگیتوی دکارتی

کوگیتو 1معرِّف اندیشه دکار
فلسفه مدرن یاد میشود .دکار
تفکر وود از ش

( )1499-1904است که اغلب از او به ننوان پادر
برای رسیدن به ییین به نناوان اولاین محصاو

آغاز کرد و با بهکارگیری ش

تردیدناپ یری را اثبا

واص وود سعی کرد واقعیات

کند که بتواند حیایق دیگر را تعیّن بخشد .او در تأمل دوِ

میگوید «در جریان تردید ،راجس به همه چیز ش
من قابل تردید نیست ،زیرا همان است که ش

میکن غیر از وودِ" ،وود"

مایکناد و حتای فارض شایطان

فریبنده نمیتواند وود را مشکوک جلوه دهد .زیرا اگر فریب وورده باشا بایاد
وجود داشته باش ؛ پس من هست » (دکارت .)291 :29۳4 ،دکار

بنا را بر ش

در

همه چیز گ اشت؛ ولی اطمینان یافت که وودش وجود دارد؛ زیرا میگویاد اگار
من درباره چیزی اطمینان یافته باشا یاا صارفاً دربااره چیازی اندیشایده باشا ،
بیگمان میبایست وجود داشته باش  .او میگوید «در اینکه ما در حا ش کردن
نمیتوانی بدون اینکه وجود داشاته باشای  ،در وجاود واود شا

کنای و ایان

نخستین شناوت ییینی است که میتوانی به دست آوری  .بدین سان بعد از ش
در مورد همه چیز ،در ی

نکته هرگز نمیتوان ش

کرد و آن اینکه ماا در حاا

ش کردن در حیییت همه این امور ،وجود داری ؛ «زیرا از تصدیق ایان حیییات
1. Cogito ergo sum.
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نمیتوان وودداری کرد که اندیشهای که در حا ش کردن است ،بهراستی وجود
دارد؛ ل ا به این نتیجه میتوان رسید که «میاندیش پس هست » ،بالضروره صادق
است .این نخستین و متینترین اندیشهای است که از راه ش

منظ میتاوان باه

آن رسید» (همان .)41 :بنابراین «میاندیش  ،پس هست » دکار

نیطه ثاابتی اسات

که ش

را از بین میبرد و تفکر ییینی با آن آغاز میشود .درحیییت دکاار

باا

تأسیس اصل «کوگیتو» و تفسیر آن به نناوان بنیااد تزلاز ناپا یر هساتی ،یگاناه
«سوژه» حیییی را من انسانی از آن جهت که فکر میکند ،میداناد؛ ساوژهای کاه
همه موجودا

قائ به او هستند؛ از این رو برای دکار

«سوژه» به معنای مان،

نفس 2و ذهن 3است و با او فانلشناسا تعیّن مییابد .برای دکار

1

فانل شناسا که

به ننوان اولین وجود ییینی بر تماِ اشیای دیگر تیدِ دارد ،چیزی است که تفکار
آگاهانه دارد و از طریق این تفکر میتواند وجودش را اساتنباط و تصادیق کناد.
بدین ترتیب آنچه در تأمال

دکارتی رخ داده ،مبتنای بار دریافات وی از نفسای

است که اندیشه محض است؛ یعنی دکار

در تاأمال  ،اسااس ییاین را شاهود

امری میداند که اندیشه محض است .او نفس وود را تماماً باه اندیشاه تعریاف
میکند.
برای توضیح آنچه دکار

در اینجا انجاِ داده است ،دو دایره به صور

زیار

ترسی میکنی  .او نیطهای را تجس میکند که در آن تفکر و وجود بر ه منطباق
میشوند اگر سوژه دکارتی به وود بگوید میاندیشا  ،وجاود و تفکار باه طاور
موقت ه پوشان میشوند .این واقعیت که او فکر میکناد ،بنیااد وجاود او تعبیار
1 . Ego.
2 . Soul.
3 . Mind.
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میشود؛ درنتیجه او تفکر را به سوژه سخنگوی «من» متصل میکند.

 .3کوگیتوی لکانی

لکان به دو دلیل صور بندی دکار

از کوگیتو که بر حسب آن وجود را از تفکر

آگاهانه استنتا میکند و آن دو را ه ارز یکدیگر قرار میدهد ،نمیپ یرد
اوال روانکاوی به ناوودآگاه باور دارد؛ اندیشهای که در جریان است و ساوژه
ً
دکارتی از آن بیوبر است« .من» در «من میاندیش » در سطح وودآگااه باه یا
کارکرد زبانی ارجاع دارد نه به ی

حیییت جاوهری کاه حیییتااً دارای اندیشاه

است .به تعبیری این گزاره «من» میاندیش را هر ربا
زبان جاری کند ،بدون اینکه به ی

و ماشاینی مایتواناد باه

جوهر اندیشنده و دارای تفکر داللات داشاته

باشد .اما در سطحی که اندیشه ناوودآگاه وجود دارد ،نبار

«من هست » صادق

نیست؛ چون در آنجا «من» حیییتاً وجود ندارد و سوژه در سطح ناوودآگاه نادِ
وجودش را تصدیق میکند .درنتیجه «من در جایی که هست  ،قادر باه اندیشایدن
نیست (که همان سطح وودآگاه و ایگو است) و جاایی کاه مایاندیشا  ،وجاود
ندارِ .بنابراین از نظر لکان نمیتوان از اندیشه ،وجود را نتیجه گرفت؛ لا ا لکاان
در سمینار یازده میگوید «توجه داشته باشید که در گ ر از «فکر مایکان » باه
«وجود» نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت که دکار

فی با گفتن آن به ماا،

به طور ضمنی قادر است آن را فرموله کند -واقعیتی کاه دکاار
میکند» ( .)lacan, 1998: 36به بیان دیگر نبار

آن را فراماوش

«من میاندیش پس

هست » را
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باید در دو سطح تبیین کرد در سطح سوژه بیان که ضمیر «مان» در ایان نباار
است و در سطح سوژهای که این سخن را به ننوان فانل زنده بر زباان مایآورد.
از نظر لکان ،کوگیتو ( )Cogitoیعنی همانی که میاندیشد ،با سوژه اظهار براباری
میکند و آن «مرن»ی که در «هست » حضور دارد ،سوژه بیان است؛ ل ا ما در اینجا
با دو «من» سر کار داری
من
سوژه اظهار⁄

میاندیشم

بنابراین در صور بندی نظری دکار

پس

من
سوژه بیان⁄ایگو

هستم

ناونی مغالطاه وجاود دارد باه تعبیار

منطقدانان حد وس تکرار نشده و آن «من» که در صغری مطر میشود ،هماان
«من»ی نیست که در کبرای قضیه تکرار میشود.
اینکه چرا «من» در اینجا تکرار نشده است ،میتوان در وصاوص پاارادوکس
دروغگو و آنچه لکان تمایز بین «سوژه اظهار» 1یاا فعال گفاتن و «ساوژه بیاان»

2

مینامند ،به نحو روشنتر توضیح داد؛ برای نمونه زمانی که کسی اظهار مایکناد
«[همه حرفهای من دروغ است] در این مثا با دو سوژه سروکار داریا ساوژه
زندهای که کالِ و سخن بر زبان او جاری میشود که همان ساوژه اظهاار اسات.
سوژه دیگر همان ضمیر «من» یا « »Iدر کالِ است که «سوژه بیان» یا سوژه گفتاار
محسوب میشود؛ ل ا در این جمله «تماِ حرفهاای مان دروغ اسات» تناقضای
نیست ،زیرا سوژه اظهار و بیان یکی نیست» ()lacan, 1998: 139؛ به نبارتی سوژه
گفتار یا «من» کارکرد گرامری دارد که هیچ وقت با ساوژهای کاه نمال و کانگ
گفتن را انجاِ میدهد ،یکسان و برابر نیست .هماان طاور کاه لکاان در سامینار

1 . The subject of the enunciation.
2 . The subject of the statement.
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یازده تصریح میکند« ،سوژه میان دو سطح اظهار سخن و گفتار انیساِ یافتاه و
تنها نمل سخنگفتن توس «من» است که توه وحاد
(139

 .)Ibid:اگر ی

را موجاب مایشاود»

بار دیگر وطوط کلی مباحاث لکاان در ایان زمیناه را پای

بگیری  ،باید اظهار کنی سوژه اظهار برای لکان ه ارز با ساوژه نماادین و ساوژه
ناوودآگاه است و سوژه گفتار و بیان متناظر با ایگو ویالی است .بنابراین از نظار
لکان میان «من» در کالِ و کسی که در میاِ گوینده این کالِ است تفاو

وجاود

دارد .با چنین تمایزی است که لکان میتواند پاارادوکس دروغگاو را حال کناد.
لکان «من» یا « »Iدر انگلیسی را همسان با ایگو در روانکاوی میداناد و در ایان
بخ

ایگو را به رسوب تصاویر که سبب ساوتهشدن من ویالی اسات ،تعریاف

کرد .این تصاویر متعدد به محض درونیشدن ،به اصطال در قالب تصویر فراگیر
نظیمی تلفیق میشوند که کودک آن را «وود» تلیی میکند .بروس فینا

تأکیاد

میکند که «تنها سوژهای که لکان به گزاره اوتصاص میدهد ،سوژه آگاهی سخن
بیااان شااده اساات کااه اینجااا بااا ضاامیر شخصاای «ماان» نشااان داده ماایشااود»
(فینک .)33 :2931 ،بنابراین وقتی مشخصااً از ساوژه در روانکااوی لکاان ساخن
میگویی  ،این سوژه همان ایگو و «من» در کالِ نیسات .والصاه آنکاه «بناا بار
دیدگاه لکان نمیتوان از تفکر و اندیشه ،هستی را نتیجه گرفت ،بلکاه کاامالً بار
نکس ،از تفکر میتوان ندِ (وجود سوژه) را اساتنباط کارد»

(Dolar, 1998: 17-

)18؛ زیرا تفکر ناوودآگاه به این دلیل نا-وودآگاه است که سوژه آن را به گاردن
نمیگیرد و آن را آگاهانه تصدیق نمیکند؛ از این رو «من» در فضاای ناوودآگااه
غایب است و اندیشه ناوودآگاه در نونی نسبت با «من» نیست.
ثانیا اینکه سوژه دکارتی میگوید «من» ،این «من» با سطح ایگو متناظر است و
ً
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اسات و از ایان رو در تصادیق

میاندیش  ،تردید به وود راه نمیدهد .دلیل بر ساوته و جعلیبودن آن این است
که بدون ارجاع به زبان و نشانهها وجود ندارد .لکان در این زمینه باه مشااهدا
تجربی در مورد بیماران روانپری
 .)225بیماران روانپری

و اوتیس ارجاع میدهد

(Lacan, 1997: 222-

به دلیل ندِ دسترسی به زبان فاقد ناونی ساوبژکتیویته

هستند .در این نوع بیماران بازشناسی «وودِ با نونی اوتال همراه اسات و ایان
نشاندهنده کارکرد زبان در شکلگیری هویّت شخصی است .بنا بر تفسیر باروس
فین

«سوژه دکارتی با آنچه الکان وجود کاذب نامیده مشخص مایشاود و ایان

وجود کاذب هر گاه روانکاوی شونده بگوید "من شخصیت مستیل و آزاداندی
دارِ" ظاهر میشود" ...وود" ثابت در ایان گازارههاا مفاروض اسات و وجاود
ناوودآگاه طرد میشود» (فین .)190 1703 ،
اما سوژه روانکاوی چه نسبتی با کوگتیوی دکارتی – فانلی کاه وصیصاه آن
تفکّر دائمی و آگاهانه است – دارد؟ اهمیت پاسخ به این پرس

از یا

ساو باه

دلیل اینکه کوگیتوی دکارتی آغازگر تفکر مدرن محساوب مایشاود و از ساوی
دیگر بر حسب اینکه لکان سوژه روانکاوی را در تمایز با ساوژه دکاارتی تبباین
میکند ،قرار دارد« .هرچند لکان در میاله آینهای سوژه روانکاوی را مخالف تماِ
فلسفههای مشتق از من دکارتی میداند ،اما باا یا

وارونگای از طار دکاار ،

مجدداً سوژه دکارتی را در قلب روانکاوی قرار میدهاد»

(1998: 12

)Dolar,؛ از

این رو «کولت سولر» در شر وود از سمینار یازده مایگویاد «از دیاد لکاان
سوژه روانکاوی همان سوژه دکارتی است» (.)Soler, 1995: 40
نیطه تمایز اصلی لکان با دکار

در این امر قرار دارد کاه لکاان از اندیشاه و
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تفکر ،وجود جوهری سوژه را استنتا نمیکند ،بلکه سوژهای که از تفکر -بماهو
تفکر -میتوان نتیجه گرفت سوژه و واورده یاا هماان ساوژه شاکافته و تهای
روانکاوی است"« .من" میاندیش با نونی فیدان و نیستی متناظر است که لکان
آن را با مجمونه تهی در نظریه مجمونهها ه ارز میداناد .واود دکاار

بارای

اینکه به فرِ محض اندیشه برسد ،در هر چیزی حتای بادن واودش نیاز تردیاد
فضای تهی و وأل محض است که اندیشاه در آن

میکند ،آنچه باقی میماند ی

ممکن میشود ،به همین دلیل لکان کوگیتو را با فیدان و نیساتی برابار مایداناد»
(1998: 17

 .)Dolar,سوژه زمانی که تالش دارد تفکر کند ،این تاالش او را وادار

می سازد به زبان متوسل شود و با توسل به زباان ،جاوهر فاردی ناپدیاد و محاو
ماایگااردد؛ ل ا ا لکااان کوگیتااوی دکااارتی را بااا نااونی وارونگاای بااه صااور
زیر بازنویسی میکند «جایی که میاندیش  ،وجاود نادارِ و جاایی کاه هسات ،
نمیاندیش » .بازنویسی کوگیتوی لکانی را با نمودار زیر ،متفاو
باور داشت ،میتوان نشان داد

از آنچه دکار

1

 .1اَشکال دایرهای مربوط به ترسیم کوگیتوی لکانی و شرح آن برگرفته شده از کتاب بروس فینک
است (فینک.)65 :1931 ،
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موقعیت او در طر (گوشه سمت راست باال) یکای از «تعااریف» لکاان از
سوژهاش را نشان میدهد «یا نمیاندیش یا نیست » -قسمت دوِ جمله را باید در
معنای مطلق «وجود ندارِ» تعبیر کرد .بدیل «ایان یاا آن» باه ایان معناسات کاه
شخص مجبور است وود را در یکی از دو سوی طر مستیر کند .از قرار معلاوِ
مسیر کمترین میاومت ،انکار ناوودآگاه (توجه نکردن به تفکرا

پدیاد آماده در

ناوودآگاه) ،نونی تسلی شدن به وجود کاذب است (گوشاه سامت چاا بااال).
سوژه بین ایگو (باال-چا) و ناوودآگاه (پایین-راست) ،بین آگاهی و ناوودآگااه
تیسی شده است .پس اولین تالش ما در اینکه بگویی سوژه لکانی چیسات ،باه
شر زیر است سوژه چیزی جز این شکاف نیسات .اصاطالحا

متناوع لکاان،

«سوژه شکافته»« ،سوژه تیسی شده» یا «سوژه و وورده» -همه با نماد مشابه و
کال منوط به این واقعیت است که دو بخ

یا تجس موجود سخنگو با ه هایچ

وجه مشترکی ندارند آنها اساساً از ه جدا هستند (ایگو با وجود کاذب مساتلزِ
انکار تفکرا
ووی

ناوودآگاه است ،تفکر ناوودآگاه نیز واجاد اساتیال و واودآیینی

است).

لکان در سمینار یازده کوگیتوی دکارتی را بر اساس مفهوِ انتخاب اجبااری
( )Forced choiceبازووانی میکند ( .)lacan, 1988: 220-224او انتخاب اجباری
را به میانجی مثا (یا پولت یا جانت) توضیح میدهد

(212

 .)Ibid:این مثا بدان

معناست که کسی چاقو را زیر گلوی فردی میگ ارد و با تهدید به او مایگویاد
«یا پولت را انتخاب کن یا جانت را» .از نظر لکان هرچند ما در اینجا با دو گزینه
سروکار داری که ما را وادار به انتخاب میان آن دو میکند ،درواقس انتخابی در کار
نیست .اگر سوژه پو را انتخاب کند ،نه پو را وواهد داشات و ناه جاان

را؛
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بنابراین سوژه در ی

را انتخاب کند.

انتخاب اجباری مجبور است صرفاً جان

به باور لکان سوژه میان وجود و اندیشه منیس شده و باید میان این دو یکای
را انتخاب کند .گویا سوژه در یا

لحظاه حسااس و پای

از ورود باه قلمارو

نمادین ،کسی چاقو را زیر گلوی او میگ ارد و باه او مایگویاد «یاا وجاود یاا
اندیشه» ،به محض اینکه سوژه شروع میکند به فکر در وصوص انتخااب میاان
این دو ،انتخاب انجاِ شده و او اندیشه و تفکر را انتخاب کرده است .سوژه برای
تفکرکردن ناچار است زبان و دا ها را انتخاب کند و به محاض باهکااریگیاری
زبان و دا ها از وجود جوهری و نینی وود صرف نظر میکند.
 .4مالص را و مسئله ادراک حضوری

ادراک در نگاه اندیشمندان مسلمان به ادراک حضوری و حصولی تیسی میشود.
«به نظر میرسد ابنسینا اولین کسی است که تیسی نل به حصولی و حضاوری
را مطر کرد و مصادییی برای نل حضوری ناِ برد» (معیلمو .)293 :29۳9 ،،ایان
تیسی بندی با نبار

و توضیحا

متفاو

در حکمای بعدی ماورد توجاه قارار

گرفته است .مالصدرا در کتاب تصور و تصدیق این دو نوع معرفت را این گوناه
تعریف میکند «همان طور که وجود موجود است ،بنفسه و ماهیّت موجود است
به وجود ،نل نیز ذاتاً کاشف است و غیر آن ،مکشوف است به نل  ،سپس گاهی
نل به ی

شیء واقعی همان وجود نینی آن است ،مانند نل مجردا

نل نفس به ذا

و صفا

قائمه به ذا

به ذا

و

از قبیل افعا  ،احکاِ و حدیث نفس ،و
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گاهی وجود نلمی غیار وجا ود نینای اسات ،مثال نلا ماا باه ذوا
وجودمان مانند زمین ،آسمان و اسب و غیر ذال

بیارون از

که به ایان قسا از نلا  ،نلا

حادث و حصولی انفعالی گفته میشود» (صدراّمتأّهین.)211 /9 :2419 ،
مطهری تیسی نل به حضوری و حصولی را اینچنین توضیح میدهد «نلا
حضوری آن است که واقعیت معلوِ نین واقعیت نل است و شیء ادراککنناده
بدون وساطت تصویر ذهنی شخصیت واقعی معلوِ را مییابد؛ مثل وقتی که اراده
کاری میکنی و تصمی می گیری  ،یا زمانی کاه لا
می دهد .واقعیت اراده ،تصمی و ل

یاا انادوهی باه ماا دسات

بار ماا آشاکار اسات و ماا آنهاا را بادون

وساطت تصویر ذهنی درک میکنی » (مطهری.)41 /1 :2911 ،
چه چیزی در نل حضوری انسان به وود آشکار میشود؟ نل حضوری باه
چیزی تعلق میگیرد؟ نل حضوری اوالً به نفس نال تعلق میگیرد و ناال اوالً
وود را به واسطه نل حضوری درک میکند و سپس به آگاهی و حاال

نفسانی

از قبیل درد ،گرسنگی ،غ  ،شادی و همه آنچه میتواند از سنخ کیفیاا

نفساانی

قلمداد شود ،تعلق میگیرد .به تعبیر ابنسینا «آگاهی نفس انسانی از ذات

برای او

اَوّلی است ،درنتیجه بدون اکتساب حاصل میشود» (ابنسینا .)۳3 :2434 ،مالصدرا
نیز مینویسد «معرفت هر چیزی بعد از معرفت ذا

نال است( »...صدراّمتأّهین،

 .)139 /9 :2414بنابراین از منظر حکمای اساالمی تعایّن «مان» و وودآگااهی باه
واسطه ادراک حضوری حاصل میشود و این وودآگاهی حتی بر تردید و شاکی
که ممکن است در نفس حاصل شود نیز تیدِ دارد .اینکه انسان وود را از طریاق
نل حضوری درک میکند ،یکی از مه ترین وجوه افتراق میان مالصادرا و ژاک
لکان است.
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نزد حکمای اسالمی نل حضوری ویژگیهای مهمای دارد کاه آن را از نلا
حصولی متمایز میسازد الف) مالصدرا نل را از جنس وجود مایداناد و آن را
تحت هیچ ی

از میوال

ماهوی نمیگنجاند (همان .)131 :ل ا در نل حضوری،

معلوِ نزد نال حاضر است و باا معلاوِ اتحااد وجاودی دارد .باه هماین دلیال
طباطبایی نل را به حضور معلوِ نزد نال تفسیر میکند «اگر معلوِ به مااهیت
نزد نال باشد ،آن را حصولی و اگر به وجودش نزد نال حضور یابد ،آن را نل
حضوری مینامند» (طباطبای .)313 /4 :29۳9 ،،حضور در اینجاا باه معناای اتحااد
وجودی است؛ اتحاادی کاه سابب مایشاود معلاوِ بارای ناال حاضار باشاد.
ب) دومین ویژگی نل حضوری ایان اسات کاه نلا حضاوری دارای مراتاب
تشکیکی است و میتواند شد
نظر شد

و ضعف یکسان نیستند ،بلکه گاهی نل حضوری از قاو

کافی برووردار است و به صور
صور

و ضعف داشته باشد« .همه نل های حضوری از
و شاد

آگاهانه تحیق ماییاباد؛ ولای گااهی ها باه

ضعیف و کمرنگی حاصل میشود و باه صاور

نیماه آگاهاناه و حتای

ناآگاهانه در میآید» (مصباح .)211 /2 :29۳1 ،در نل حضوری چون جادایی باین
نل و معلوِ وجود ندارد و واسطه تصویری مانند نل حصولی در کاار نیسات،
وجود و ادراک همسان و دارای اینهمانی هستند.
 .5مالحظات انتقادی

مالصدرا چهار مفروض اساسی در وصوص ادراک حضوری دارد اصالت وجود
در نفس انسانی؛ تجرد نفس در انسان؛ نل حضوری به نفاس و اینکاه نفاس در
وحد

وودش همه قوای و نیروهای نفسانی اسات .ایان اصاو و مفروضاا

اساسی سبب میشود مالصدرا و پیروان حکمت متعالیه مسایر متفااوتی از آنچاه
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فیلسوفان ایدئالیست غربی و ژاک لکان طی کردهاند ،برگزینناد .باا فارض چناین
اصولی ،صدرالمتألهین و پیروان او ناچار نیستند موجودیّت سوژه و فانل نفسانی
را در نونی غیریّت جستجو کنناد؛ فانال نفساانی در نسابت باا واودش دارای
فانلیّت تاِ و تمامی است .هرچند زیست بیرونی و ارتباط با دیگران میوِِّ حیا
طبیعی اوست ،این وابستگی و نیاز موجب از وودبیگانگی و فیدان ذاتی واوی
نسبت به اغیار نیست .سوژه دارای سرشت و هویّت لنفسهای است که نمایتاوان
آن را به رویّاههاای نینای و بیرونای فروکاسات؛ باه هماین دلیال او را بایاد در
موجودیّت ووی
پیروان

تفسایر و توضایح داد؛ بناابراین مواضاس انتیاادی مالصادرا و

را میتوان در موارد زیر صور بندی نمود

الف) با توجه به اصو نظری در آرای مالصدرا میتوان سوژه زباان و نتاایج
آن را مورد تردید جدی قرار داد حتی اگار دیادگاه سااوتارگرایی دسوساور در
زبانشناسی مورد قبو باشد ،میتوان بر مبنای نل حضاوری از ناونی تجرباه و
ادراک «وود» سخن گفت که میدِ بر هر کاربرد زبانی است .دریافات حضاوری
در مرحلهای که این ادراک صور

میگیرد ،به هیچ وجه وابسته به زبان و قواند
است که میانجیگاری زباان

آن نیست؛ ل ا فانل انسانی واجد شناوتی از ووی

در آن نیشی ندارد .از آنجا که معرفت حضوری بیانگر اتحااد ناال و معلاوِ در
ساحت نینی است ،فانل انسانی موجودیّات واوی

را نینااً در حیطاه آگااهی

بازشناسی میکند و آنچه در شناوت حضوری به دست میآورد ،همسانی آگاهی
و وجود است.
ب) از منظر حکمت متعالیه هرچناد دکاار

شا

را باه نناوان یا

شایوه

دستوری و روشی طر میکند تا از امور غیر ییینی رها گردد ،این رویکارد او را
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به نتایج نادرستی سوق میدهد .از جمله نتایج نادرست ،استنتا وجاود نفاس از
اندیشه است؛ در حالی که در همان اندیشه و آگاهی وجود نفس باه نناوان یا
داده نخستین حضور دارد .ممکن است رهیافت دکار
ثبو

از میاِ اثبا

تفاو

بر ایان اسااس کاه میااِ

دارد ،توجیه گردد و ادنا شود در ساحت ثباو

هست  ،پس میاندیش » صحیح است ،ولای در مرحلاه اثباا

«مان

«مایاندیشا پاس

هست » ،صادق است؛ اما بر مبنای اصو حکمت متعالیه در نلا حضاوری میاان
اثبا

و ثبو

تمایزی نیست؛ ل ا در مرتبه نل حضاوری شاناوت و اذناان باه

اصل وجود نفس ،میدِ بر ش

است و اولین دریافتی که انسان از واودش دارد

نه تردید او یا ش کردن  ،بلکه نل حضوری به هستی وودش است؛ بناابراین
التفا
ش

به اینکه ش

میکن  ،پس هست  ،آگاهی جدیدی نیسات؛ زیارا در جملاه

میکن که میتوان آن را به صور

«من ش

میکن » بازنویسی کرد« ،مان»

حضور دارد .به همین دلیل مالصدرا میگوید «معرفت هر چیزی بعد از معرفات
ذا

نال است( »...صدراّمتأّهین .)139 /۳ :2414 ،دلیل حکمای اسالمی برای تیدِ

شناوت «من» بر همه شاناوت دیگار اوالً واود وجادان اسات؛ ماا وودماان را
بالوجدان میدِ بر هر شناوت دیگری درک میکنی  .ثانیاً از منظر صادرالمتأالهین
«هر امر بالعرضی باید به ی

امر بال اتی ارجااع دهاد .شاناوت حصاولی ،یا

شناوت بالواسطه و بالعرض است؛ ل ا چنین شناوتی باید به ی

شناوت بال ا

برگردد کاه هماان شاناوت حضاوری از «نفاس» و واود فانال شناساا اسات»
(همان.)914 /9 :
) مالصدرا نل و ادراک را به «وجود شیء برای شیء و حضور شیء بارای
شیء دیگر» میداند (همان .)919 :حضور در اینجا باه معناای حضاور مکاانی یاا

سال سیزدهم ،تابستان  ،0011شماره مسلسل 04

41

زمانی نیست ،بلکه حضور به معنای واجدیّت و اتصا حیییی است؛ یعنی وجود
فینفسهاش نین وجود لنفسهاش برای غیر باشاد .بناابراین نلا و ادراک زماانی
ممکن میشود که در ادراک حصولی تصاویر ذهنی نزد ناال حاضار باشاد و در
ادراک حضوری نیز نال ذاتاً همان معلوِ باشد؛ یعنی در نل حضوری ذاتاً میاان
نال و معلوِ هیچ دوگانگی و ثنویّتی در کار نیسات .مالصادرا در تعبیار جاالبی
استدال میکند «مطمئنتر و قویتر از نل ما به نفسمان وجود ندارد ،زیرا نل
ما به ذا  ،وود ذا

است و ممکن نیست حصو چیزی برای چیزی ،قویتر از

حصو (بودن) آن چیز برای ذا

وودش باشد» (صدراّمتأّهین .)921 /9 :2419 ،به

نبارتی اگر نل حضوری همان بودن ذا

برای وودش باشد ،آیا از باودن یا

چیز برای وودش ،رابطهی قویتری وجود دارد؟ مسلماً ایان گوناه نیسات؛ لا ا
دیدگاه مالصدرا از هر نوع نظریه فلسفی که رابطه درونی و حضوری را باه یا
رابطه بیرونی و با واسطه ارجاع دهد ،به دور است؛ در حالی که نظریاه لکاان در
روانکاوی ،درون را بر اساس رابطه بیرونی تعریف میکند و از دریافت حضوری
که ذاتاً و بالفعل موجود است ،غفلت مایکناد .بناابراین اگار نفاس انساان نلا
حضوری به ذا

دارد ،این نل حضوری نشاندهنده پیوند ذاتی میاان آگااهی و

وجود در انسان است .بر والف دیدگاه لکان که میکوشد بین اندیشاه و وجاود
تمایز ایجاد کند و آن دو را در قطب مخالف همادیگر قارار دهاد ،مالصادرا در
فانل نفسانی بین این دو همانندی را اثبا

میکند.

د) مالصدرا روشی در اساتدال و برهاان فلسافی واود دارد کاه بار اسااس
آن هر امر بالعرض را در ارجاع به ی

رابطه بال ا

تعریف میکناد؛ ایان نحاوه

استدال ورزی را ه در هستیشناسی و ه در معرفتشناسی به کاار مایگیارد؛
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برای نمونه در بحث اصالت وجود میگوید ماهیّت بال ا
در این صور

موجود نیسات؛ زیارا

رابطه ماهیّت با وجاود رابطاه ضاروری مایشاد ،بلکاه ماهیّات

بالعرض موجود است؛ اما اگر ماهیّتی بالعرض موجود است ،باید امری باشد کاه
بال ا

موجود باشد که همان اصل وجود است .در معرفتشناسی نیز مایگویاد

معرفتهای انسان یا بدیهی است یا نظری و آنچه نظاری اسات ،نهایتاا بایاد باه
معرفتهای مستند باشد که ذاتاً بدیهی و وودموجه باشاند .ایان شایوه اساتدال
مالصدرا را میتوان در موارد دیگر نیز به کار گرفت؛ از جمله اینکه رابطه درونی
و فی نفسه انسان را نباید بر مبانی «رابطه با غیر» تعریف نمود؛ زیرا رابطه فینفسه
انسان با وودش بر رابطه بیرونی و غیری تیدِّ دارد .این رویکرد مالصدرا کاامالً
برنکس آن چیزی است لکان در روانکاوی مطر میکند؛ لکان وودبودگی را بر
اساس غیریّت تعریف میکند؛ ابتدا رابطه انسان در بیرون پدید مایآیاد و ساپس
انسان این رابطه بیرونی را درونی میکند .در لکان نسابت انساان باا دیگاری بار
نسبت با وودش تیدِ دارد؛ ل ا هویّت نفسانی انسان بناا بار دیادگاه ژاک لکاان
هویّتی است بیگانهشده و غیر اصیل کاه انساان هماواره نمایتواناد آن را کاامال
درونی کند .مالصدرا ،بر والف لکان ،ابتدا هویّات درونای را اثباا

مایکناد و

سپس بر مبانی آن ارتباط بیرونی را صور بندی میکند .در این نگاه انساان ذاتااً
بیگانه شده نیست ،بلکه دارای سرشت درونی و فطری اسات کاه مایتواناد باه
صور

وودآیین راهنمای انسان باشد.

ها) در اینجا وجه دیگری از تیابال دیادگاه مالصادرا باا آرای لکاان آشاکار
میشود بنا بر اصولی که لکان در وصوص تکوین روانای و ذهنای انساان بیاان
میکند ،سوژه با هویّت فردیاش اینهمانی ندارد و سوژه ذاتااً میاان وودآگااه و
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که «من ،من است» با مانعی مواجه میشود و

سوژه با چنین اظهاری صرفاً تالش دارد انیساِ و ندِ اینهمانی ذاتی واوی
از طریق دا ها جبران و نادیده بگیرد .برای درک آنچه در این بین
میتوان با تمس

به ی

را

رخ میدهاد،

مثالی از ژیژک در این وصوص ،وضو بیشتری به این

معضل بخشید .ژیژک در مصاحبه گلاین دالای مایگویاد «پادر و ماادر بچاهای
داشتهاند که مرده است و حاال میوواهند ی

کپی از او داشته باشند؛ ولی به نظر

من این وضعیّت نمالً هیوالوار وواهد بود .در شبیهساازی ،کسای را داریاد کاه
درست مثل بچه او تان نیست .من فکار مایکان کاه بچاه دوِ چوناان غضابی
هیوالوار تجربه میشود رویاروی با بد در ناابتارین شاکل آن» (داّو:29۳1 ،،

 .)299اما دقییاً چه چیزی بانث میشود بچه شبیهسازیشده همان اولای نباشاد؟
در نظر لکان در اینجا هیچ وصف ایجابی وجود ندارد که تالش کنی باه واساطه
آن ندِ اینهمانی را توضیح دهی  .نادِ ایانهماانی و تعایّن باه جهات ناونی
«نیستی» و «فیدان» است که مشخصه اصلی کوگیتوی لکاانی اسات؛ اماا در آرای
مالصدرا بنا بر نظریه اصالت وجود و اینکه تشخص از اوصاف ذاتی وجود است،
ندِ اینهمانی در ندِ تکرارپ یری ی

وجاود وااص ریشاه دارد .باه نباارتی

سوژه آگاهی به وجود واص وودش متعیّن است و این وجود واص تماِ شاأن
ایجابی او تلیی میشود.
نتیجهگیری

لکان با طر سهگانه امر ویالی ،امر نمادین و امر واقعای ،تکاوین روانای ساوژه
آگاهی را بر حسب تصاویر بیگانهکننده و سپس زنجیره دا ها که سوژه را منیس
میسازد ،تبیین میکند .امر واقعی برسازنده آن بُعد و جهتی در فانل انسانی است
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که سوژه از طریق دا ها بدان دسترسی ندارد .ایان ساه وجاه ،ساوژه را از واود
بیگانه ،وساطتیافته ،منیس و اسیر فرایندهای نمادین نینای و بیرونای مایکناد.
فانل انسانی در تحیق پیوسته و دائمی وودش کامالً وابسته به تیدیر اجتمانی و
فرهنگی وواهد بود .ناملیّات انساانی هایچ جنباه از وجاود مااهوی واودش را
نمیتواند از آن ووی

سازد و کامالً به وود منتسب گرداناد .لکاان باه واساطه

بازووانی ویژهای که از کوگیتوی دکارتی دارد ،مه ترین وجه انسانی یعنی هستی
و وجود حییییاش را و میزند و جای آن ی

فیدان بنیادی قرار میدهد .این

فیدان که نامل شکلگیری میل و وواه های نفسانی است ،در زنادگی انساانی
پاسخ حتمی و رضایتبخشای نماییاباد؛ همچناین باه انتیااد لکاان باه جهات
شکلگیری ناوودآگاه ،انسان به بخ

نظیمی از دانستههاای حیییایاش احاطاه

ندارد و آن بخشی که به سوژه وودآگاه مربوط اسات ،باه نناوان ایگاو و ساوژه
غیریّتیافته شناوته میشود و هویت اصیل انسانی تلیی نمیگردد؛ اما مالصدرا با
طر نظریه اصالت وجود ،ادراک حضوری و تشخص و هویّت فردی بار مبناای
هستی و اگزیستانس انسان ،فانلیّات انساانی را دارای سرشات واصای در نظار
میگیرد که نالوه بر اینکه برای آگاهیاش دسترسپ یر است ،انساان بار اسااس
دریافت و درک حضوریاش میتواند ی

نیطه اتکای استواری در جهان بیابد .بر

والف روانکاوی لکان ،در حکمت متعالیه انسان ی
بر اساس نونی فیدان تعریف نمیشود؛ در بیان

سوژه مرکززدوده نیسات و
مالصادرا انساان باا شاناوت

حضوری مستییماً هستی را تجربه میکناد و ایان تجرباه اسااس تعاالی اوسات.
مواجهه با هستی نه از طریق میانجیگری غیر یا شارای اجتماانی ،بلکاه کاانون
سوژهبودگی فردی است .آنچه سوژه به ننوان هستی از طریق تجرباه درونای باه
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دست میآورد ،میدِ بر هستیشناسی و معرفتشناسی است؛ ل ا بودن و وجود را
نمیتوان از اندیشه یا هستیشناسی واصی استنتا کرد .مواجهه انسانی با بودن و
هستی ووی

اولیترین و اصلیترین مواجهه اوست کاه سابب مایشاود تمااِ

وصیصههای انسانی از قبیل آگاهی ،میل و تصدیق به حضور دیگری و جهان در
مرتبه بعدی قرار گیرد.
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