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  )دوم بخش( تلويزيون -امر واقع لكاني

  اسالوي ژيژك 
  مهدي سليميي  ترجمه

  
الزم به يادآوري نيست كه براي تفهيم بهتر اين متن بلند و بهم . ي بلند از اسالوي ژيژك را پيشترها در همين سايت منتشر كرده بوديم بخش اول اين مقاله“

ي اين متن را  ي اوليه از ترجمه كنيم كه يك نسخه از طاهر رهبري عزيز تشكر مي. ش را در كنار همديگر بخوانندگان گرامي دو بخ حتماً بايد خواننده پيوسته 
  …”در اختيارمان گذاشت

  
...  

  امر واقع همچونآزادي 

  

دي آزا ،ييساختارگرا)پسا(معمول نگرش . واقعي استنفسه  ، فيآزادي) status(كه شرايطتوانيم بگوييم  ميدر اين حالت، 
فعاليت  متهم خواهد كرد كه -ي عليت ساختاري ي خيالي ناشي از شناخت نادرست و كوركورانه به عنوان يك تجربه-را 

آزادي، : توان آزادي را از منظر ديگري ديد ي هفتاد مي هاي لكان در دهه اما بر اساس آموزه .كند ها را محدود مي سوژه

  )1(.ر واقع محالامعنوان يك نقطه از ، به "گزينش آزاد"
خدمت  در آغازِ، در يوگوسالوي. به خدمت عمومي سربازي فراخوانده شداهل يوگوسالوي  آموز دانش ، يكچند ماه پيش

كه مايل است به سوگند ياد كند  طي مراسميوارد بايد  هر سرباز تازه: است بخصوصي تعيين شده تشريفات اجباريِ ،سربازي



)دوم شبخ(تلويزيون  –امر واقع لكاني   مجله الكترونيكي زغال

 

٢ 
 

بعد از پايان مراسم . همان ماهيت وطن پرستي متداول–جان از آن دفاع كند و الخكشور خويش خدمت كند و تا پاي 
 :كند و اظهار مي كند، امضاء كردن امتناع ميگي از  سرباز جوان به ساده. عمومي، همه بايد پاي سند رسمي را امضاء كنند

مبناي همين انتخاب بر  آزادانه است؛ اوو اين ماهيت يك تصميم بر انتخاب آزادانه است، مبني سوگند خوردن عمل  اساس
دستور ، اگر يكي از افسران حاضرالبته  :كند ا او در دم اضافه ميام. امضاي خود را پاي پيمان نامه بگذارد شدحاضر ن آزاد

سوگند  عملكه چون  دادندزده براي او توضيح  افسران حيرت. اقدام به اين كار خواهد كرددهد نامه را به او ب امضاي پيمان
اما توانند به او چنين دستوري دهند،  ها نمي آن) فاقد ارزش استگرفتن سوگند زوري ( تصميم آزاد او استبه  وابستهخوردن 

الزم به . متهم به سرپيچي از وظيفه و محكوم به زندان خواهد شد ؛سر باز زند دادن امضاء،چنان از  اگر او هم از طرف ديگر
موز پيش از زندان رفتنش موفق شد از دادگاه نظامي مدركي آ رخ داد اما دانش اتفاق عيناًاين اگر چه كه گفتن نيست 

   .ه دست آورد، يك سند قراردادي كه او را وادار به امضاء سوگند آزاد مي كندمتناقض ب

] ري آزادانهاجباگزينش [ choix forcéي  همواره چنين نقطه ي كه او بدان متعلق است،ي بين سوژه و اجتماع در رابطه
درست را انتخاب كني،  به شرطي كه چيز اما تو آزادي انتخاب كني،: گويد اي اجتماع به سوژه مي در چنين نقطه. وجود دارد

ي درست اين است كه  گزينهدرستي انتخاب كني، و  اما مشروط به اينكه به، نكنيكني يا  ءنامه را امضا آزادي قسم مثالً
تصادفي به هيچ وجه . آزادي انتخاب را از دست خواهي داد ،را انتخاب كني راه نادرستما اگر كني، ا ءنامه را امضا قسم

در اين گزينش اجباري  حالت :دهد رخ مي ي كه بدان تعلق دارد،اجتماع باي سوژه  رابطه ي ازتناقض در سطحاين نيست كه 
ز قبل بدون در نظر گرفتن انتخابش، بدان تعلق يافته سوژه بايد اجتماعي را آزادانه انتخاب كند كه اكه  حقيقت مستقر است

مسئله اين است كه در واقع او هيچگاه در موقعيت پس . كه از قبل به او داده شده استكند  او چيزي را انتخاب مي: است
كه اوليه تصور  اينبر خالف . از قبل انتخاب شده استكه انگار  كند اي رفتار مي او همواره به گونه :انتخاب قرار نمي گيرد

هيچ چيز  ما بايد تاكيد كنيم كه ،كند ها را با آن گرفتار مي دامي است كه قدرت توتاليتر سوژه انتخابِ اجباريكند  گمان مي

تناقض اجتناب كند و انتخابي آزادانه داشته اين تواند از  اي كه گمان كند مي سوژه. وجود ندارد اين رابطهدر  "يتوتاليتر"

در واقع را با نظام نمادين حفظ كرده و  نوعي از فاصلهكه  يعني كسي استاست، ) psychotic(پريش  روان ي باشد سوژه

جايگاه گواه اين مطلب : تر است پريشي نزديك روان حالتبه اين  "توتاليتر"ي  سوژه. ي داللت نيافتاده است به دام شبكه
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دقيقاً سوژه چرا كه در اين موارد  – خواهد بود) ر استالينيسميهودي در فاشيسم، خائن د( يتوتاليتر ماندر گفت "دشمن"
  . ي نادرست است ي سويه مقيد به انجام يك انتخاب آزاد و اتفاقاً مقيد به انتخاب آزادانه

. دارد ، نه تنها عشق به وطن يك شخص، بلكه به زن يا مردي كه او دوست ميالبته اين پارادوكس بنيادي عشق نيز هست
تا حدي عشق  :واضح است كه اين عمل عشق ورزيدن نيست د؛را دوست بدار زنيبه من دستور داده شود كه  اًماگر مستقي

شروع به جستجو در اگر  گزينش آزادي دارم،واقعاً انگار كه كنم  اگر من چنان رفتار  نيز، ديگر طرفاما از . بايد آزاد باشد

عشق " اين نيزروشن است كه  ،"گزينمرزنان را براي عشق ورزيدن ببگذار يكي از اين ": و به خود بگويم اطرافم بكنم

پارادوكس در موضوع عشق اينگونه است كه عشق يك انتخاب آزادانه است، اما انتخابي است كه هرگز . نخواهد بود "واقعي

صورت  بهتوانم  مي بخصوصي من ي در لحظهيعني  –گيرد و هميشه از قبل رخ داده است در زمان حال صورت نمي
  .ام ين انتخاب كردها پيش از كنشي بگويم كه من پس

پيدا ) 1809(شلينگ  بشرِ آزادي درباب ي  رسالهرا در  اين انتخاب پارادوكسيكالبندي  ترين صورت در سنت فلسفي روشن
ساس گناه اح هاييگاهي به خاطر چيز: يا همان گناه بي اساساست، اسات خردگريز ي اصلي شلينگ احساس مسئله. كنيم مي
اشاره به پاسخ شلينگ . مسئوليت آن با ما نيست ي ما، آگاهانههاي  و هدف اتدر سطح تصميمبه طور عقالني، كنيم كه  مي

ي يك انتخاب  نتيجه –خوب يا بد  –هر موجود انساني  اي پايهشخصيت : است آگاهيبين آزادي و  بنيادينتمايز يك 
همواره پيش از اين صورت گرفته است ي انتخابي كه  يعني نتيجه .عاليي استجاوداني و يك انتخاب قياسي و استاصلي، 

از پيش فرض بايد  ي آزادي، چنين انتخاب ناآگاهانهيك  .نشده باشدو روزانه واقع  ي، معمولموقتياگر چه هرگز در واقعيت 
ي  چيزهايي كه به تصميمات آگاهانه يعني اينكه ما حتي در مقابل -شده باشد تا به احساسي كه در باال ذكر شد پاسخ دهيم

  . شوند نيز مقصريم ما مربوط نمي

  

Coincidentia oppositorum   
  

هم نهاد خيالي كند و  كه در برابر نمادينه شدن مقاومت مياست اي سخت و نفوذناپذير  هستههم  همزمان پس امر واقع
اي است كه در برابر  امر واقع صخره )2(كريپكي نولوژيترميبا استفاده از . ندارد هستي شناسانه كه هيچ ثباتمحضي است 
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ثابت باقي ) جهان نمادين(ممكن  جهان سرتاسراي سخت كه در  كند، هسته هر تالش لرزان نمادينه شدن مقاومت مي
به طوريكه گاهي اوقات به محض اينكه ما تالش مي : در عين حال وضعيت آن به طور كامل متزلزل استماند، اما  مي

اش به چنگ آوريم به عنوان چيزي شكست خورده، گم شده، در سايه فرورفته و محو ) positivity(م تا در ايجابيت كني
يك گسيختگي در : دهد ي تروماتيك را شرح مي دقيقاً مفهوم يك حادثهاين مسئله  بينيم ميچنان كه . شود شده ظاهر مي

تواند با استفاده از آثار ساختاري خود به طور  تنها ميآن . يين نيستفرايند نمادينه شدن كه هرگز به طور ايجابي قابل تع
كند،  كه در جهان نمادين سوژه توليد مي تغيير شكلهاييدر كارايي آن در اثراتش نهفته است، تمام . معكوس بازسازي شود

كنشي  همينطور اثر پس وساختار نمادين مخصوصي در است كه خالء  فانتزي-سازهيك ي تروماتيك در نهايت فقط  حادثه
  .كند را پر مياين ساختار 

اي را داريم  ما امر واقع ،اولدر حالت . كنند يك سري از تناقضات ديگري هم هستند كه مفهوم لكاني امر واقع را معين مي

ن امر نمادينه شد"خاطر است كه لكان از اين به (اي و اساسي فرايند نمادينه شدن است ي شروع، پايه كه همچون نقطه

ي آن گرفتار  به محض آن كه در شبكه اًامر واقع به معنايي بر نظام نمادين تقدم دارد و متعاقباين  .)گويد سخن مي "واقع
انباشتگي امر واقعِ كه  ، يعني فراينديفرآيند نمادينه شدن لكاني است اصلي اين همان جوهر. شود شود توسط آن ساخته مي

فرآيند  ي فرآورده و ته ماندهمحصول،  در عين حالاما امر واقع . كند مكد و تهي مي دهد، مي يتراشد، آزار م بدن زنده را مي
توليد خودش توسط نمادينه شدن و در عين حال گريزد  و مازادي كه از نمادينه شدن مي مانده تهنمادينه شدن است، 

ي امر واقع ژوييسانس  جا كه هسته از آن. شود ل ميزمان توسط امر نمادين توليد و منح امر واقع هم ،به زبان هگلي. شود مي

 :گيرد را به خود مي] لذت مازاد[ plus-de-jouir، شكل تفاوت بين ژوييسانس و ]توليد و انحالل[گي  است، اين دوگانه
با  .ت، بنيادي كه توسط نمادينه شدن تهي شده، از هم پاشيده و ساختار يافته اسنمادينه شدن استعمل ژوييسانس بنياد 

  .افزوده است-كند كه  همان ژوئيسانس ته مانده  توليد مييك مازاد، يك  همزمان اين فرآيند اين حال
يعني فقدان تنها در  اين امر واقع فاقد هيچ چيزي نيست،. اي داريم انباشته از وجود خنثي و ايجابي امر واقع ،دومدر حالت 

در اين مرحله فقدان همان داللت كننده اي است كه يك خالء، يك . ردگذا مرحله ي نمادينه شدن است كه پا به ميان مي
گي در مركز نظم نمادين  زمان امر واقع يك حفره، يك شكاف، يك گشوده هماما . دهد غياب را در توي امر واقع نشان مي

پس مانده ي عمل بر خالف يك محصول يا يك . اين فقداني است گرداگرد آنجايي كه نظم نمادين شكل يافته است. است
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ي شروع و بنيادين، يك انباشتگي ايجابي است كه هيچ فقداني ندارد، بلكه  نمادينه شدن، اين امر واقع به عنوان يك نقطه
توان به اين دوگانگي و  مي .در عوض يك خالء، يك شكافي است كه توسط ساختار نمادين توليد و احاطه شده است

و اثباتي است كه نسبت به نفي شدن  يخنث اي تواند نفي شود، داده نمي مر واقعا :تضادها از يك منظر سلبي نگريست
دليل آن اين است كه امرواقع در : اما بايد سريعاً اضافه كنيم. چيزي كه در دام ديالكتيك سلبيت نمي افتدتفاوت است،  بي

 يا اينكه امر واقع )3(.ين نيستايجابيت خودش چيزي جز تجسم و تحقق يك خالء مطلق، يك فقدان و يك نفي بنياد
 امرواقعي  به همين علت ابژه. چيزي نيست ،خويش جز يك نفي مطلق، يك هيچي ايجابيتدر  چرا كهتواند نفي شود  نمي

اين . است "ديگري"درون  فقدان درتحقق يك  ،اي كه در نظام نمادين اي متعالي است، ابژه اش ابژه لكانيدقيق در معناي 
خود را از دست  متعالي ، سيماياگر زياده به آن نزديك شويم: نزديك شدزياد به آن توان  نمياي است كه  ي ابژهي متعال ابژه
ي مشخص، از يك حالت مياني و از  را تنها از يك فاصلهي متعالي  ابژه. شود مبتذل تبديل مي يمعمول ي يك ابژهو به  داده

از  ده وش ي روزمره تبديل مي بخواهيم در روشني روز ببينيمش به ابژه اگر. يك منظر بخصوصي مي توان ديد و دنبال كرد
مثال فليني را  شهر بي دفاعِ رمفيلم ي معروفي از  توان صحنه مي. هيچ نيست شكه در خود ، دقيقاً به اين خاطرپاشد هم مي

خوانند  شناسان را فرا مي باستان. ابندي هايي از روم قديم را مي هاي يك مترو بقاياي ساختمان كارگران ضمن كندن تونل. آورد
از فيگورهاي هاي آبرنگي  اي زيبا در انتظار آنان است، ديوارها پر از نقش شوند منظره و زماني كه همه وارد ساختمان مي

كنند  يبالفاصله شروع م، در نتيجه تحمل هواي آزاد را ندارند و اند ها بيش از حد ظريف اما نقاشي. ماليخوليايي استساكن و 
  . گذارند تنها ميسفيد به از بين رفتن و تماشاگران را با ديوارهاي 

. است و هم ثبات منطقي محضاحتمال هم زمان  ژاك آلن ميلر بيان كرده است، موقعيت امرواقع هم كهچنان ،سومدر حالت 
خارج  مدارشرا از  امرنماديني خودكار مكانيسم  چرخه شوكي است كه از طريق رويارويي احتماليدر نظر اول، امرواقع 

جهان اي تروماتيك كه تعادل  ضربه: ريزد شني كه صورت هموار و صاف كرانه ي دريا را به هم ميي  يك دانه مثل كند، مي
چون فوران يك احتمال  هم اًي تروماتيك دقيق حادثه چنان كه در مورد تروما ديديم، اما هم. برد نمادين سوژه را از بين مي

 مانند د ظاهر شود،توان ميآن وقوع ز تنها پس ابه طور منطقي شود بلكه  خويش شناخته نمي ايجابيتجا با  ، هيچكلي
  .گزيزد كه از نمادينه شدن مياي  نقطه
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) چه quid(به يك ابژه  نسبت ماهيت يك جهان نمادينهاي  خصوصيتاگر سعي كنيم از منظر تمايز بين  ،چهارمدر حالت 

در ايجابيت گمشده  X مازاداز منظر يك يعني امر واقع را ببينيم،  ،)كدام quod( گي خويش در نهاده اين ابژهو خود ِ

بايد  –ها نظر كنيم  اگر به امر واقع از منظر نقادي كريپكي بر تئوري توصيفيا  –جهان نماديني  شبكه تعاريفو خويش 

وراي يك دسته از ها،  گي ويژهي  حض وراي زنجيرهيك ايجابيت م، quodبر  quid مازادامر واقع كه بگوييم اول 
نهادي كه : خالف چنين نظري است اًكه امر واقع دقيق كند ثابت ميي تروماتيك  زمان مثال حادثه اما هم. هاست توصيف

  .هاست گي از ويژه اي زنجيرهداراي با اين وجود وجود ندارد اما 

) پساساختارگرايانه écritureنه  écrit(تعريف كنيم  ن با كاركرد نوشتاررا در ارتباط آاگر بخواهيم امر واقع : در نهايت
اما ).  ي جنسي رابطهدر  امر واقعبراي مثال (گريزد  تواند به نوشتار آيد، از ثبت شدن مي بايد در نظر بگيريم كه امر واقع نمي

 écritكه ژاك آلن ميلر تاكيد كرده است چنان . گريزد ت، نوشتني كه از داللت مينوشتن اس شامر واقع خود با اين حال
  .يك ابژه است نه يك دال حالتي ازلكاني 

  
به اين ترتيب . دنكن امر واقع لكاني را تعريف ميي اين تعاريف متناقض هستند كه تضادها و حتي  بالواسطهزماني  هماين 
ي خيالي، دو قطب  در رابطه. يز قائل شويمتماخيالي، نمادين و واقعي  سه ساحت يم بين حالتهاي دوگانگي متناقضتوان مي

ديگري را جبران  فقدانهايها  سازند و هر كدام از آن را ميهماهنگ ت يك تماميآنها با همديگر  ؛مكمل يكديگرند ،متضاد
ي آنجاي ،ي جنسي كامل يك رابطهدرك شده در  فانتزيبراي مثال (كند  خالء ديگري را پر مياز آنها هر يك يعني كند،  مي
ت هر هوييعني . به صورت افتراقي استي نمادين  رابطهدر عوض ). به يك كل هماهنگ شكل مي دهندزن و مرد  كه

آنها به جاي  .كند ديگري را پر نميعنصر مفروضي فقدان هيچ . ديگري  لحظههاي آن با  تفاوت عبارت است از اي لحظه
حضور ايجابي آنها چيزي . د و متضمن فقداني در ديگري هستندبخشن آنكه مكمل يكديگر باشند فقدان ديگري را تحقق مي

خويش را به  فقداني نمادين به روشي،  دو قطب رابطهيا  پس متضادها. نيست به جز تعين يك فقدان در عنصر متضادشان
اينگونه نمادين نيز تعريف ارتباط بنابراين . با هم يكي مي شوندمشترك  فقداني وجود همين  بر پايه و گردانند ديگري بازمي

يك فقدان ها  ، سوژهشود فراتر از هر چيزي يك خالء مطلق است دست به دست ميها  چيزي كه بين سوژه: خواهد بود
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به همين (. بخشد در اين نگاه يك زن، مكمل مرد نيست بلكه فقدان او را تجسم مي. دهند مشترك را به همديگر پاس مي
يك نقطه ي انطباق چون  امر واقع هم). گي مرد است يك زن زيبا تجسد تمام عيار اخته مي تواند بگويدلكان است كه دليل 

به اين خاطر است كه ، داخل مي شودمتضاد خويش بالواسطه در هر قطبي : شود هاي متضاد تعريف مي قطب ي بالواسطه
پيش از اين  .ديالكتيك هگلي است اين مطلبتنها همتاي فلسفي . هستند شانمتضاد خودنفسه  از آنها به طور فيهر كدام 

كه هر  همچنين در نگاه هگل اينگونه هم نيست. مكمل يكديگر نيستند "وجود عدم" و "وجود"در منطق آغازين هگل، 

در خود، زماني  "وجود"ي او اين است كه  مسئلهبلكه  .كنندبا ديگري اخذ  شانتفاوتطريق هويت خويش را از از آنها يك 

، ي زائدي اش بدون هيچ مشخصه يعني در انتزاع و نامعلومي مطلقريم، وبه چنگ آ "چنان كه هست آن"ا آنرخواهيم  كه مي

نقد هگل بر تر است،  ي ديگري كه به امر واقع لكاني نزديك شايد نمونه. كند آشكار مي "عدم وجود"خودش را در قالب 

درخود معروف، -گونه اين شيء چهكه دهد  كند نشان ، هگل سعي ميباشد )das Ding-an-sich(درخود كانت -شيء

 "اي انديشه ءشي" گونه يك متعالي، چه گريزد، اين ذات  كه از ادراك ذهن ميانيت گ ي محض ابژه اضافهيا همان 

)Gedankending(،  يك  درونماندگاري محضبا  بالواسطهدرخود -استعالي شيء: يك شكل خالص انديشه استيا
شود آن را  مي گونهيافت؟ چ  درخود دست-شيء ي ايدهتوان به  گونه مي بايد بپرسيم چه. دهد همزمان روي ميانديشه 

تمامي تعين هاي ويژه و انضمامي ابژگانيت كه وابسته به سوژگانيت ما پنداشته ساخت؟ به وسيله يك انتزاع، با كسر كردن 
   .ماند، دقيقاً يك شكل تهي و محض انديشه است ميو آنچه كه بعد از كسر تمامي محتويات معين و ويژه بر جا . شوند مي

از  تنهاامر واقع ": گويد زماني كه مي مي دهد،به دست  Encoreها را لكان در  پارادوكسيكال نقيض انطباقكليد اين 

يا  ته شود،نوشتواند  نميچيزي است كه  نگاه اولامر واقع در البته  )4([7]"تواند به نوشتار آيد مي بخشي شكل بست طريق بن

آن همچون تخته سنگي بر فراز لرزشهاي  – "كشد دست نميخودش از نوشته نشدن "ي لكان آنچه كه  به گفته
يم فضاي تهي امرواقع را در كلمات ديگري توان ميما از طريق اين شكست است كه دقيقاً تنها اما . بخشي است شكل

ناپذيري را  توانيم خود اين امكان ما مي، اما نوشته شودتواند  واقع نمي به بيان ديگر، امر .شناسايي كرده و آن را احاطه كنيم
در كل . استها  اي از شكست زنجيرهعامل تروماتيك كه  جايگاهي :يم جايگاه آن را شناسايي كنيمتوان ميما . ثبت كنيم

وجود ايجابي امر واقع يك  .اش مگر همين امكان ناپذيري در نوشتننيست چيزي ي لكان اين است كه امرواقع هيچ  نكته
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نظام نمادين بر جايگاه خود پافشاري  ورايجايي در اي سخت و دسترسي ناپذير  چون هسته بلكه هم ،استعاليي نيست
فضاي خالي در ساختار نمادين كه يك يا در ذات خود هيچ نيست جز يك تهي،  .كانت» در خود -شيء«كند، نوعي  مي

 "امر واقعپاسخ به "يك را لكاني كه سوژه مبهم ي  گزارهبه اين شكل  .دهد ا نشان مياي امكان ناپذيري مركزي ر گونه
، ثبت كنيماحاطه و  شدننمادينه اش در  تهي سوژه را از طريق شكستمكان توانيم  مي: كند، را مي توانيم دريابيم تعريف مي

  .نمادين آنبازنمايي در فرايند ي شكست  زيرا سوژه چيزي نيست جز نقطه
  

a, Φ, S(A)   
  

توان  شود از آن سبقت گرفت، مي مي: مطلق است در شكل نهايي خود يك حد امرواقع ي به مثابه  لكاني، ابژه در يك نگاه
البته : پشت است اين همان خوانش لكان از پارادوكس كالسيك آشيل و الك. توان به آن رسيد پشت سرش گذاشت اما نمي

پارادوكس قديمي شادي برشتي در . تواند بگيردش تواند به او برسد، نمي بقت بگيرد اما نميپشت س تواند از الك كه آشيل مي
. نبايد نااميدانه دنبال شادي بدوي چون ممكن است ازش سبقت بگيري و شادي پشت سرت بماند: نيز چنين است اپراي گدا

چنان كه و . رسيم زود مي بسياردير يا  خيليهميشه ما  –رود  مطلقي است كه هميشه از دست مي امر واقع لكاني حد

Michel Silvestre شود  ناميده مي "تداعي آزاد"چه در روانكاوي  متاخر نشان داده است چنين چيزي در مورد آن

به طور خودانگيخته خودمان را به آن توانيم  غيرممكن است، نمي "تداعي آزاد"از سويي دست يافتن به  [8].كند صدق مي
توانيم ازش  ديگر نمي طرفاز اما  .دهيم و الخ يعني از روي غرض انجامش مي، كنيم آنرا دستكاري ميهميشه ما . بسپاريم
توانم هنگام تحليل  براي مثال نمي. تداعي آزاد استپيش از اين حالتي از  ،بگوييم روان تحليلگريهر چه هنگام : بگريزيم

و رو در رو جدي  شما كامالًخواهم با  ، ميصبر كنيدال يك دقيقه حا": به سوي روانكاوم بگردانم و بگويمروانكاوي رو 

 "تداعي آزاد"يعني ما بازهم در موقعيت اگر چنين كنيم، انجام آن به طور پيشيني معلق شده است،  يحت "...صحبت كنم 
  .هستيم

ها  براي تشخيص اين تفاوت. ص اندقابل تشخيكم سه گونه ابژه  هاي لكان دست در آموزه. ي متفاوتي وجود دارند ها ابژهاما 
  .ي ابژه است گافين يكي از سه گونه هاي هيچكاك نيز مك نبايد فراموش كنيم كه در فيلم. گرديم گافين باز مي به مك
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فرمول موتورهاي : فيلم استرويدادن حركت در براي  دستاويزي، يك فضاي تهي، "چيز هيچ"گافين،  اول، خود مكپس 
هاي  ، بطريشود بانو گم مي، ملودي رمزي در خبرنگار خارجيي نيروي دريايي در  نامه سري پيمان جزء ،پله 39هواپيما در 
طرف است و از طريق ضرورت ساختاري،  اينجا مك گافين يك صورت ظاهر محض و تماماً بي .و غيره بدناماورانيوم در 

ست كه آن كم و بيش به ديگران، يعني به غيابِ داللتش صرفاً خود انعكاسي است؛ اين مطلب شامل اين حقيقت ا
  . كند شخصيتهاي اصلي داستان داللت مي

نه يك غياب محض است و نه توانيم دريابيم كه  يك نوع ديگري از ابژه را ميهاي هيچكاك،  فيلميك سري از اما در 
اين ابژه پس . واقعيت اي از فراگمنتحضور آن است، حضور مادي  كند اينجا مهم جلوه ميچيزي كه . طرف بيچندان 
، اما در يك موقعيت فرو كاسته شودهاي قراردادي مناسب براي ساختار نمادين  ي رابطه تواند به شبكه اي است كه نمي مانده

اي كه  شود، ابژه ها مبادله مي اين ابژه بين سوژه. است ساختار قرارداديپابرجايي  ايجابي برايزمان شرط  آميز، هم تناقض

ي  ، حلقهزنگ بزنيد Mجنايت به  برايو  بدنامكليد در . هاست ي ضمانت، نوعي گروگان در روابط نمادين سوژههمچون نوع
كودكي كه بين دو زوج دست به دست  يو حت ها در قطار غريبه، فندك در ي عقبي پنجرهو  ي يك شك سايهازدواج در 

 اين ابژه ترديدي در مورد. ندا غير مشهودصر به فرد و منحآنها د، نچنين نقشي دار دانست مردي كه زياد ميشود در  مي
هايي كه به تمامي بر اساس روابط  در فيلم يبه همين علت است كه حت. گريزد اي دوگانه مي رابطه ي آينهوجود ندارد و از 

خود را به همراه  اي هآين ي مقابل نقطههر عنصر فيلم يعني در فيلم هايي كه اند نقشي تعيين كننده دارد،  دوگانه ساخته شده

دايي چارلي، خواهرزاده  –شود  اسم شخصيت اصلي دوگانه مي ، آنجايي كهي يك شك سايهو  ها در قطار غريبهدر (دارد 
تناقض نقش چنين . ندارد و از اين رو بايد بين عناصر متضاد دست به دست شود ي متقابلي نقطهاي است كه  ابژه). چارلي

چون  همكاركردي است، اما  "ماده ي دفع شده"يك يا ي امر واقع است،  اگر چه يك باقي ماندهاي در اين است كه  ابژه
ساختار نماديني كه بين سوژه ها مبادله مي شود فقط تا زماني مي تواند : داردي ساختار نمادين  اعادهبراي  ايجابيشرط يك 

ها  غريبهبراي مثال در  .عمل مي كند تجسم يابدكه در اين عنصر مادي محضي كه همچون ضمانت آن  وجود داشته باشد
ها دست به دست  بين آن) فندك سيگار(اي  ماند كه ابژه ي بين برونو و گاي تا زماني پابرجا مي پيمان جنايتكارانه در قطار

  .شود مي
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نمادين و -پيشاساختار يافته، -يك حالت متعادل غيردر آغاز ما . هاي هيچكاك چنين است ي فيلم ت بنيادي همهموقعي
اند، تعادلي  ها هنوز در يك معناي دقيق ساختار نيافته خيالي از چيزها داريم، يك تعادل خنثي در جايي كه ارتباط بين سوژه

ي ساختاري روابط، تنها تا  پارادوكس در اين نكته است كه اين قرارداد نمادين، اين شبكه. ي چرخش فقدان بين آنها بواسطه
ي كوچكي از امرواقع كه  در يك عنصر مادي احتمالي تجسم يابند، يعني در يك تكه ابرجا بمانند كه تماماًتوانند پ جايي مي

تعادل خيالي پس از  ،به زبان ديگر. كنند ها را مختل مي تفاوتي متعادل ارتباط بين سوژه اش بي از طريق فوران ناگهاني

ديگر ) و به همراه او لكان(به خاطر همين هيچكاك  [9].دهد ينمادين م-ي ساختاري ي امر واقع جايش را به شبكه ضربه
آن . اي صوري از روابط نمادين است گي خيال به شبكه اصل بنيادين ساختارگرايي فروكاستن انباشته: ساختارگرا نيست

به ادين و به طرز بني صوري، خودش به طور باطنيساختار گنجد اين است كه اين  چيزي كه در نگرش ساختارگرايي نمي
چرا؟ چون . بخشد به آن تجسد مياست و يك ساختار  محض اشن كه در تعي پيوند خورده است احتماليعنصر مادي 

اين به  احتمالينمادين هميشه بسته، مسدود، شكسته، منقطع و تحريف شده است و عنصر مادي م نظديگري بزرگ يا 

بخشد،  اش را تجسد "لكه"نمادين بايد عنصري را شامل شود كه ار ساخت. بخشد تجسد مي ، يا حد آننمادين ساختارانسداد 
اين به طريقي همان ساختار يابي امكان ناپذيري شخصي  :گرداگرد چيزي كه با آن پيوند يافته استمحالي شخصي ي  نقطه

 معماي ذهني ترين بزرگ: ي اين منطق بار ديگر همان ديالكتيك هگلي است تنها نقطه ي مقابل و فيلسوفانه .آن است
فروكاسته  وساطت مفهومي ديالكتيكيتواند به  گونه مي چه گي و گوناگوني امر واقع جريان ديالكتيك اين نيست كه انباشته

. اين ساختار يابي ديالكتيكي خودش تا حدودي بايد در تماميت عنصر احتمالي تجسم يابد حقيقت اين است كه شود بلكه
تا زماني به طور موثر حكومت به عنوان تماميت هستي عقالني : نيز همين گونه است ش شاهنقاز براي مثال استنتاج هگلي 

، در پيكر "است"شاه در حضور غيرعقالني و محدود بيولوژيكش حكومت . ي شاه تجسد يابد وجود دارد كه در پيكر احمقانه
نظر الكالئو و موفه را بين تصادفي و توان تمايز مورد  اينجا مي .خودش را بدست مي آورداوست كه حكومت كارايي 

اما هميشه عنصري وجود . و خنثي و مبادله پذير است ساختار صوري تصادفيدر  يعنصر معموليك : بستبه كار  احتمالي
اين عنصر ضروري نيست اما شرط ايجابي براي دوباره احياء . تجسم ببخشدساختار صوري را به طور متناقض اين دارد كه 

  . ساختاري است؛ به معناي ديگر اين ضرورت به آن عنصر وابسته استكردن ضرورت 



)دوم شبخ(تلويزيون  –امر واقع لكاني   مجله الكترونيكي زغال

 

١١ 
 

ي  توان الشه همچنين مي( گان ه پرندگان در  پرندهبه عنوان مثال، : مواجه مي شويم ي ابژه سومين گونهدر نهايت ما با 
اي كه حضور  ابژه). اضافه كردرا به اين مثال زيد  در آن ميدر فيلم مارني انتهاي خياباني كه مادر ممي  كشتي بزرگ را در

دست به نيز ها  طور بين سوژه هميناين ابژه همچون مك گافين خالء اي خنثي نيست، . دارد غم افزاييعظيم و مادي 
  .تجسد گنگ يك ژوئيسانس محال استمبادله نيست، براي ي  شود، ابژه نمي  دست

نموداري را براي آن پيشنهاد  Encoreدر لكان ح داد؟ ي اين سه نوع ابژه را توضي توان منطق يا رابطه گونه مي چه

  [10]:كند مي

  
ي  اينجا براي نشان دادن يك رابطهدر تفسير نمودار باال از ژاك آلن ميلر پيروي خواهيم كرد و بايد در نظر داشت كه بردار 

نمادينه "لكه بيشتر به معني ب) تعريف نمي كند و به همين ترتيبنمادين را  ساحتخيالي  يعني ساحت (تعريف شده نيست

  :پس. و موارد مشابه است "خيالي ساحتكردن 

نمادين را برقرار نگه  مكه جريان نظ ، يك مازاد امر واقعفقداناست، يك  aي كوچك  مك گافين به روشني ابژه -

 .تفسير شود و كه بايد توضيح داده شود، "راز"صورت ناب يك . دارد مي

 .بخشد يسانس را تجسد ميئژو تصويري كه، ور خيالي و خنثاي امرواقعحض، هستند Φهمان گان  پرنده -

و خيالي فروكاسته شود  اي آينه-بازيتواند به  نمادين كه نميساحت ي  ، ابژهS(A)مبادله  ي و در نهايت ابژه -
ار نمادين ساخت مبخشد كه پيرامون آن نظ را تجسد مي اي امكان ناپذيري، است ديگريدر  همزمان ضامن فقدان

 مترين راز نظ بزرگ. ناشي مي شودضرورت نمادين از كه  احتمالي استعنصري به طور بنيادين . يافته است
اتفاق معروف  اين شبيه؟ استبا امرواقع  احتمالياز رويارويي ناشي  آنگونه ضرورت  چه: نمادين اينجاست
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يابد كه در  شود و سه پيرمرد دانا را مي وارد غاري مي كامالً اتفاقيقهرمان گمشده در صحرا : است هاي عربي شب

تمام سيصد سال گذشته را در انتظار تو ! باالخره رسيدي ": گويند اند و به وي مي اثر حضور وي بيدار شده

 ."ايم بوده

 

  ...ي فرض شده به  سوژه

  
ضروري است  ،براي ساختن معناهاي تازه: )5(، در راز منتقل شدنشي سوم ابژه پنهان است در گونه] روانكاوي[معماي اصلي 

اي كه  است، سوژه "آگاه فرض شده اي كه  سوژه"من درباره ي منطق اين همان . كه هستي آن در ديگر فرض شده باشد
ي  همان سوژهدر نهايت روانكاو . مجزا كرده استاز ديگران  انتقالي  سنگرگاه پديده يالكان آن را به مثابه محور مركزي 

منتها  ،اين دانش يك توهم استالبته . راتحت روانكاوي  بيماران هاي سمپتوم؟ معني داند مي چه چيز رااما او  – ستآگاه ا
در نمودار . تواند به دست آيد مي واقعياست كه در نهايت دانش  تنها از طريق اين توهم دانش: داشتن آن يك ضرورت است
ناپذير و  اند، حول چيزي كه ارتباط آنها گرد آمده ي ژوييسانس در مركز دهمشمئزكنن برجستگيباال سه گونه ابژه پيرامون 

ي آگاه فرض شده، ايجاد  شود تا در همان نمودار سه مفهوم ديگري را حول سوژه آدم وسوسه مي. دسترس است قابل غير
  . كند

خواهم  اينجا مي. كشور واقعاً سوسياليست آيد، يعني يك اين سوژه از يوگوسالوي مي [11].ي باورمند آغاز كنيم بيائيد از سوژه
دانيد، آنجا هميشه فروشگاهها فاقد يك سري  ي شما مي همانطور كه همه. يك مثال نوعي از سوسياليسم واقعي عنوان كنم

ي ا اما به طرز ناگهاني و غير منتظره. ها انباشته شده است در فروشگاه كاغذ توالتكنيم  براي شروع فرض مي. چيزها هستند
به خاطر اين شايعه مردم هيجان زده شروع به خريدن مقادير . همه جا پخش مي شود كاغذ توالتي كمياب شدن  شايعه

رسد اين اتفاق  در نگاه اول به نظر مي. شود ايجاد مي اًواقع كاغذتوالتكنند، نتيجه اين كه كمبود  مي كاغذ توالتزيادي 
شركت هر يك از  استدالل. تر است اما روش عمل آن اندكي پيچيدهشد، با شايعه براي سودبردن شخصي معروفمكانيسم 

 كاغذتوالتي كافي  ها به اندازه دانم كه در مغازه خيلي خوب مي. من ساده و احمق نيستم": كنندگان به شرح ذيل است
ها با عجله  آن. زيادند ،نندك ها عمل مي و طبق آن گرفته، باور كردهها را جدي  لوح و احمقي كه شايعه ساده دهست، اما افرا
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اگر بدانم كه مقدار كافي از آن وجود  يپس حت. كمياب خواهد شد اًواقع در نتيجه كاغذ توالتكنند به خريدن و  شروع مي

كه باورمند فرض ديگري اين كننده اين جاست كه  ي تعيين نكته "!روم و مقدار زيادي بخرمكه باست اين بهتر ي  ايدهدارد 
در  اوتاثير  تشريحبراي ، ]مسئول اعمالش باشد[اش وجود داشته باشد  روي سادگي مجبور نيست در فعليت از شده است
تواند اين نقش را براي  ، هر كسي مي در يك گروه معين و بسته. كافي است وجود او توسط ديگران فرض شودواقعيت، 

ماند  خواهد  كاغذ توالتكسي كه آخر كار بي . غذ توالتدست آخر نتيجه يكي است؛ ناياب شدن واقعي كا .ديگري بازي كند

ي  به اندازه كاغذ توالت. فقط يك شايعه استاين ! مي دانم" :كند كه در اين حقيقت پافشاري ميهماني است كه دقيقاً 

  .كند و مطابق آن عمل مي "كافي هست
  

تفاوت بين تحليل حقيقي فرويدي و  اينستفاده از با ا: هم دارد بالينيكاركرد  باورمند فرض شده استاي كه  مفهوم سوژه
اما در ي آگاه را بازي مي كند  در تحليل فرويدي روانكاو نقش سوژهاز آنجاييكه . شود روانكاوي تجديدنظرطلب روشن مي

 بيمار چنين استداللدر اين حالت گفتني است، . تر است نزديك باورمنداي  مكتب تجديدنظرطلب نقش روانكاو به سوژه

من چرندياتي مثل . كاو دارم كه درمانم كند ام، پس نياز به روان  )نوروتيك(نژند  روان. من مشكالت رواني دارم": است
اما خوشبختانه روانكاوي هست كه اين چيزها را . اش مهمالت است گي نمادين را قبول ندارم، همه فالوس مادرانه و اخته

خواهد بعضي  فرويدي مي-نومختلف  دارستعجبي ندارد اگر م ."!ند مرا درمان كندپس شايد او با باورهايش بتواباور دارد، 
  !عناصر شمنيسم را زنده كنند

نقشي  اي عقدهنژندي  اين مفهوم در روان jouir.([12]( لذتمند فرض شده استاي است كه  دومين مفهوم اين رشته سوژه
انگيز ژوييسانس در  ناپذير، افسار گسيخته و هول فرضي تحمل وجود ،ي تروماتيك نقطه اي عقدهنژند  براي روان. اساسي دارد
عامل اصلي تمامي اعمال عصبي او نگهداري كردن و نجات دادن ديگري از ژوئيسانس اش است، حتي اگر . ديگري است

باشد بلكه كافي  سوژه براي توليد اثراتش مجبور نيست در فعليت اش وجود داشتهاينجا هم  .به قيمت تباه كردنش تمام شود
: اين ژوئيسانس فرض شده يكي از اجزاي كليدي نژادپرستي است. است توسط ديگري براي وجود داشتن فرض شده باشد

اي ژوييسانس دسترسي دارد، اين است كه در  به نوع ويژه) يهودي، عرب، سياه(شود كه ديگري  هميشه چنين انگاشته مي
  .دهد واقع نژادپرست را آزار مي
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نقش اي كه داراي لذت است   اگر سوژه ).مند ي ميل سوژه(كه داراي ميل فرض شده استاي است  مفهوم سوژه آخرين
چنين نقشي را در هيستري بازي  داراي ميل فرض شده استاي كه  ، سوژهكند ايفا مي اي عقدهنژندي  در روان مركزي را

و روشن ي ميل است  براي دورا سوژه. مادام ك. اد آوريمبه يدورا كاوي بيمارش  كافي است فرويد را ضمن روان. كند مي
اش را سامان دهد، چه طور  طور ميل چهي آگاه  سوژه .ي ميل دورا فرض كرده بود را ابژه. است كه فرويد به اشتباه مادام ك

ي ميل او  هابژ": ي هيستريك نبايد پرسيد هنگام مواجهه با سوژه ؟ از همين راه است كهي ميل اجتناب كند از وقفه

اش را  ي هيستريك ميل ورزد؟ آن ديگري كيست كه از طريق وي سوژه او از كجا ميل مي": كه بايد سوال كرد "چيست؟

اش نياز دارد به ديگري مراجعه  ي هيستريك همواره براي سامان دادن به ميل مسئله اين است كه سوژه "دهد؟ سامان مي
  .ل هيستريك، ميل ِ ديگري استكه ميچنين است معناي فرمول لكاني . كند

در تحليل مكانيسم ايدئولوژي به كار  )مند هاي باورمند،لذتمند، ميل سوژه(اين مفاهيم چارگانهالزم نيست تصريح شود كه 
يك سوژه  كه فيگور حاكم چرخد ي مركزي مي نقطهاين شرقي همه چيز همواره پيرامون  ياستبدادحكومت در . رود مي

 سهاما نبايد فراموش كرد كه . ي آگاه فرض شده است و الخ رهبر سوژهدر استالينيسم كالسيك، . تلذتمند فرض شده اس

است و  چارگانهذات و بنياد اين  "آگاه فرض شده استاي كه  سوژه": در يك سطح نيستند "...فرض شده بهي  سوژه"
  .ي آن را پنهان كنند تناقض آزار دهندهاين است كه ديگر  كاركرد سه تاي

  

  ي قانون درهاي دوگانه

  
كه ژوئيسانس موهن  اي درون آن پنهان است واقعي است؟ پاسخ لكاني اين است كه چون ابژه/محال ،ي دانستنْ چرا انگاره

توان مثال زد،  را مي [13] محاكمهي قانون در  براي آشكار كردن مسئله، حكايت مشهور در مورد دروازه. را مجسم مي كند
رسد شكست  به نظر مي. ت وي را در برابر قانون توضيح دهدكند تا موقعي تعريف مي. كشيش به كداستان كوتاهي كه 

 انمفسر سردرگميتفسيرهاي گوناگون فقط ": آشكار تمام تفسيرهاي اصلي اين حكايت با اين نظر كشيش توجيه شود كه

به جاي جستجوي معناي مستقيم آن : دارد اما راه ديگري براي گشودن راز اين حكايت وجود) 240ص ( "دنده را نشان مي
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اي از  با زنجيره آني  برقرار كردن رابطه: كند با اسطوره مي اشتراوس لوي كلود بهتر است چنان با آن برخورد كرد كه 

يا   چون نسخه اي ديگر يافت كه هم" اسطوره"توان  مي محاكمهكجاي . ها ي دگرديسي آن هاي ديگر و كشف قاعده اسطوره
  ي قانون عمل كند؟ ديگري از حكايت مربوط به دروازه بديل

جوزف ) "نخستين بازجويي"(در ابتداي بخش دوم داستان . الزم نيست راه چندان دوري برويم ،براي يافتن بديل حكايت
ازه فقط گويد كه درو اينجا نيز دربان به او مي). ورودي قسمت بازجويي(يابد  ي قانون ديگري مي خود را برابر دروازه. ك

 اًاين جمله دقيق. "كس ديگري نبايد وارد شود. بايد در را پشت سرت ببندم": گويد به او مي زن رختشوي. جاست براي او آن

از تواند از اين دروازه بگذرد،  هيچ كس جز تو نمي": نگهبان در حكايت كشيش استآخر ي ديگري از سخنان  نسخه

ي قانون  حكايت مربوط به دروازهبه اين ترتيب . "آن را مي بندمكنون من پس ا بود،دروازه فقط براي تو اينجاآنجاييكه اين 

اي از  تواند با زنجيره ميهمزمان ) m2و بديلش را در نخستين بازجويي  بناميم m1اشتراوس آن را  به روش لويبيائيد (

 بلوكدر  m2ايم و در  قرار گرفته گاهدادي ورودي تاالر باشكوه  در برابر دروازه m1در : نمايي شود ها تناقض مشخصه

زني معمولي است كه  m2دربان كارمند دادگاه است و در  m1در . همه جا ريخته است گي هرزهو  كثافتكارگران كه 

دربان از عبور مرد و ورود وي به  m1در يك زن،  m2دربان يك مرد است و در  m1در . شويد چرك كودكان را مي رخت

ي  از مرز جداكننده m1در . كند شوي او را به زور وارد بخش بازجويي مي زن رخت m2كند و در  دادگاه جلوگيري مي

  .شود به اين مرز خيلي ساده تجاوز مي m2توان عبور كرد اما در  گي روزمره و جايگاه مقدس قانون نمي زنده

. كارگران قرار دارد بند و باريهاي حياتيبي دادگاه در مركز منزلگاه : آن است مكان شناسيدر  m2ي  كننده تعيين گي ويژه

Reiner Stach تجاوز از مرزي كه ": بازشناسايي مي كنداي  گي منحصر به فرد جهان كافكا را به طرز قانع كننده ويژه

اگر در نفوذ به : همچون نوار موبيوس استفضا ساختار اين البته  [14]."كند ي قضايي جدا مي جهان جسماني را از حوزه
ي قانون اصيل و  در ميانهيعني ي اجتماع به اندازه كافي جلو برويم ناگهان خود را در سوي ديگر خواهيم يافت،  مينهز پس

. شود نگهباني مي شهوت انگيزيشوي  به ديگري دري است كه توسط زني رخت فضامحل گذار از يك براي همين . متعالي

گي زيركي  او به ساده: است پيشرفتهداراي نوعي دانش زن  m2ر اما د ،داند چيزي از ماجرا نمي دربان اصالً m1در 
فهماند كه  مي. گيرد، و به ك ناديده ميرا گشته  مي النزاو كه داشته به دنبال نجاري به اسم  بهانه ي يعني. ي ك احمقانه
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كند وارد اتاق زن  تالش ميهدف نااميدانه  زدني طوالني و بي پس از پرسه. كبا اينكه . اند ها ديرزماني منتظرش بوده آن
  :گيرد تصادفي صورت مي ورود او كامالًولي شوي شود،  رخت

النز نجار اينجا ": پرسد مي. دهد بيند ساعت آونگي بزرگي است كه ده را نشان مي اولين چيزي كه در اتاق كوچك مي

 ."بيا جلو": گويد شويد مي چه ميچنان كه توي يك تشت لباس ب هم  زن جواني با چشمان براق مشكي "كند؟ گي مي زنده

: گويد زن مي "گردم، مردي به اسم النز دنبال يك نجار مي"...  اشاره مي كنددر باز اتاق مجاور به دست خيسش با زن 

: گويد زند و مي به دستگيره ي در چنگ ميآيد و  قصد اطاعت از زن را ندارد اما او پيش مي. ك "دانم، فقط برو داخل مي"

  )45- 6صص ( "كسي ديگري نبايد تو بيايد. را پشت سرت ببندم بايد در"
وارد  كه كامالً شانسيكسي : كه در باال به آن اشاره كرديم است هاي عربي شبتصادف در همان  دقيقا شبيهت اينجا موقعي
شوي به هيچ وجه  تزن رخ ي پارادوكسيكال پيشرفتهدانش . اند ظر رسيدنش بودهتيابد كه ديرگاهي من شود و درمي جايي مي

او در رابطه با ت موقعي. ساده ريشه دارد كه زن با قانون در ارتباط است حقيقتبلكه در اين  ،ندارد "شهود زنانه"ربطي به 
پيش از آن كه سخنراني بر حسب تجربه به زودي و حتي . ك. پايه است تر از يك كارگزار دون كننده تعيينبسيار  قانون

  : برد پي ميزن تي وقيح قطع شود به اين موقعيت تعيين كننده پرحرارتش توسط مزاحم
نگرد تا  گيرد و با دقت مي دستانش را دور چشم مي. شود از انتهاي تاالر قطع مي صداي فرياد دلخراشي با. سخنراني ك

شوي  زن رخت. ك .بودمهي سفيد و كوركننده در فضاي اتاق ساخته  اتاق به همراه نور كم آنجابفهمد چه خبر است، بخار 
گي فضا  تواند در اين كور كننده كسي نمي. دانسته بوداختاللش  پنهاني عاملاو را شناسد كسي كه از بدو ورود  را باز مي
كشد و در  واردي است كه زن را به سوي خود مي تواند ببيند مرد تازه مي. تنها چيزي كه ك. بيند يا نه درست مي. بگويد ك
  )55ص . (زند نه زن، دهان مرد باز است و چشمان او به سقف دوخته شده است ست كه فرياد ميمرد ا. گيرد آغوش مي

با  "شناختيي روان گونه"ي يك  چيست؟ در اثر كافكا زن به مثابهمحكمه ي عدالت زن و بين ي  به اين ترتيب رابطه

خودبيني به و ناتوان از  شايسته "خود"يك د فاقاست زن وجودي . دارداوتو واينينگر سازگاري تام  آنتي فمنيسمايدئولوژي 
با اين حال يك كند،  رسد زن بر اساس بنيادهاي اخالقي عمل مي حتا زماني كه به نظر مي( مثابه ي يك گرايش اخالقي

حتا زماني كه آن (تواند به ابعاد حقيقت دست يابد  ، موجودي كه نمي)يسانس پشت رفتار او استئژوسري محاسبات پنهاني 
، موجودي كه براي توصيفش كافي نيست بگوييم )گويد دروغ مي اش موقعيت سوبژكتيوراست باشد با  اًگويد لفظ مي چه
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ژوييسانس چركين يك سازي شده هيچ نيست جز  پشت اين صورتك شبيه -كند  احساسات را براي اغواي مردان جعل مي
يابيم، با اين حال هنوز كافكا با  را اينجا در مي اگر چه چنين تصويري از زن. وجود اوستتنها جوهر كه مخصوصي 

كه چنين  كند مياثبات يعني آنجاييكه يك فمنيست انتقادي (آيد  معمولي از پاي در نمي انتقاديِ-تهاي يك فمنيس وسوسه
كند  يبا آن مخالفت مگي  نوع ديگري از زنانه يا با عنوان كردناجتماعي است، خاص تصويري محصول ايدئولوژيك شرايط 

را به تمامي  "شناختيي روان گونه"از زن به مثابه ي او تصوير واينينگري : هاست تر از اين كننده موضع او ويران). الخو 

نشان داده است روش  Stachشايد چنان كه . جايگاه قانون: كند سابقه عطا مي بيعجيب و پذيرد، اما به آن جايگاهي  مي

كه  –خود ِ قانون . و جايگاه قانون) "شناختيي روان گونه"(زنانه  "جوهر"داري كوتاه بين برقراري م: اصلي كافكا چنين باشد

اي را به خود  تكه چهل متناقضي ناهمگن و  ، چهرهموهنتي جسمييك آلوده به  – ي استسنتي خالص و خنث نگاهدر 
  .يسانس قرار داردئگيرد كه تحت نفوذ ژو مي

  

  مبتذلقانون 

  

بين   "طبيعي"هاي  پيوندي  گويا زنجيره: ها قرار دارد قانوني ي بي دادگاه بر فراز همهيك معناي صوري در  ،در جهان كافكا
ي كاركرد دادگاه از طريق  ايجاد اسلوبي درباره كوششي در راستايهر . قرار گرفته استدر پرانتز و علت و معلول گسيخته، 

ميان خشم قاضيان و (شوند عنوان مي. از طرف ك هايي كهتضاد ي همه: استدالل عقالني دست آخر محكوم به فناست
سعي كه وي  به محض اينكه) ها، ميان شادي سمت راست دادگاه و تقالي سوي چپ آن ي حضار روي نيمكت خنده
 اوي  پيش پا افتاده پاسخ هايپس از  و كنند را اثبات مي شاننادرستي خود علتهايش را در مورد آنها توضيح دهد كند تا مي

  :تركند حضار از خنده مي

تو يك نقاش . خوب پس": گويد كند مي اشاره مي. مقتدرانه به كبا حالتي چرخد و  دادستان در حالي كه رو به حضار مي

اي از سمت راست دادگاه است  اين جواب فراخوان انفجار خنده "من معاون يك بانك بزرگم. نه": گويد مي. ك "ساختماني؟
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روي زانوانشان دوال مي شوند و از زور خنده به لرزه مي ها  دست در اثر خنده باحضار . افتد ه خنده ميخود نيز ب. چنان كه ك
  .افتند
با . كه سخنراني ك پا به ميان مي گذاردزماني آشكارا يسانس ئژو: استژوئيسانس  ،تناقض اينديگر ايجابي ي  سويهالبته 

-از حد بيش چرا كه ايش را به سختي مي توان درك كرد،اين نم. شود آميزش جنسي مختل مي يك نمايش عمومي

ي  لحظه شود كه باعث مي) "گذرد از بين دستانش با دقت خيره شود تا بفهمد چه مي"ناگزير است . ك(اش  بودن افشاگرانه
او . و دادگاه است ناهنجاري پنهان بين اين اختالل  چشم پوشي از رابطه. دهد و اشتباه ك امرواقع تروماتيك را نشان  انفجار،

از محكمه كم  را دست متخلفو جفت  جلسه محاكمه هستندهمه مشتاقانه در انتظار برقراري مجدد نظم  ردك گمان مي
د و كسي از پشت نكن كند به سوي ديگر اتاق برود جمعيت راه او را سد مي زماني كه او سعي مياما ، بيرون خواهند كرد

دهد و پر از خشمي  ي سخنش را از كف مي رشته. يابد، ك بازي گيج و معماگون پايان مي در اين لحظه،. گيرد اش را مي يقه
  .كند اتاق را ترك مي سريعاً  ناتوان كننده

كه از طريق استدالل  شتپندا مي نهادي يكنواختقانون را  بزرگ ديگري يا همانكه دادگاه  بوداين . خطاي مهلك ك
از . ابتدا ككوتاه اينكه، . آميخته به بهت و سر درگمي بوداي  دگاه به او فقط خندهگردد، اما پاسخ دا متقاعد مي عقالني

مقاربت در صحن (است  عملي ديگرآورد  چه به دست مي را دارد اما آن) اسناد قانوني، احكام( عملي قانونيدادگاه انتظار 

از يهودي بودن او نشات مي  "قضايي فضاياز  فضاي زيستيي  تجاوز به مرز جدا كننده"حساسيت كافكا به اين ). عمومي
ي مذاهب پيشين ما  اگر چه در همه. مي دهداين دو محدوده را از يكديگر نشان  اهميت تفكيك بنيادينمذهب يهود : گيرد

ت يهودياما ، )مجالس تشريفاتيشكل  دربراي مثال (. با يك مكان، يك فضايي براي ژوئيسانس روحاني مواجه مي شويم
مقررات را تابع  گيزند جوهرو  دور نگه مي داردي ژوييسانس مقدس  محدودهنه تمامي اثرات زيست جسماني را از سرسختا

در كارهاي او اتصال  .ژوئيسانس آبياري مي شود بات يهوديقلمرو اما با كافكا به عكس، . گرداند ميمنسوخِ قانون پدر 

   .داريموييسانس جوهر ژيا همان  "چيز"قانون و  "ديگري"بين  كوتاهي
 يا الاقلنمرده است،  ،نمادين قانونِ ديگريِ همچون ديگري: است سوپراگو به طور آشكارا دنيايبراي همين دنياي او 

جوهر تماماً نسبت به تواند بفهمد كه  نميتا حديكه حتي ). بار روياي فرويد دهشت فيگور شبيه(داند كه مرده است  نمي

محصول تناقض قانون كه " گيرد، دربرميقانون را كنوني تناقض  در عوض سوپراگو. تتفاوت اس ژوييسانس بي زندگي
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 سوپراگودستور اخالقي ) ژاك آلن ميلر("ماند مازادي است كه باقي مي سوپراگو. زماني است كه ديگري هنوز نمرده است

يابيم  ناگاهان درمي: دارد برآشفته ي تجربهيك داللت بر  يعني تبديل قانون مرده به فيگور موهن سوپراگو،، "!لذت ببر"
اي كوتاه  توان به صحنه مي. كشد تپد و نفس مي بيش نبود در حقيقت زنده است مي اي فرمان مردهبرايمان چه دمي پيش  آن

اي پوشيده  كه ديوارهاي سنگينش از تارهاي پيچيده طوالني گروه قهرمانان فيلم در تونلي. اشاره كرد IIي  بيگانهاز فيلم 
حركت دورن تار و  هاي بي خورند و جنازه كنند تكان مي تارهايي كه خلطي چسبنده ترشح مي ناگهانروند،  ست پيش ميا

  . شوند ترشح زنده مي

و در عوض سوژه هاي اند،  جان هاي زنده زنداني تارهايي بي جايي كه سوژهرا  "گي بيگانه" معمولي ي استعارهپس ما بايد 
منش گي، اين  اين مرده. كنيمباژگونه ، كشد شان بيرون مي آشام نيروي حيات را از تن يا يك خون چون يك پارازيت مرده هم
  . خواهد مرده بماند كند كه قانون ديگر نمي خطر واقعي توتاليتاريسم جايي بروز مي: آزادي ماست امر الينفك ،قانون صوري

  

  فقدان دو

  

. حالتي از يك صورت ظاهري داردقانون سندي از هر . توان گفت نمي حقيقتي  درباره حقيقتياين است كه  m1ي  نتيجه

را نقل  m1اينجا بايد تفسير كشيش براي . ي قانون حقيقت نداشتن است الزمه: هيچ تكيه گاهي در حقيقت نداردقانون 

. "ك ضرورت بپذيردضرورتي ندارد هر چيزي را به عنوان حقيقت بپذيريم، بلكه هر شخصي بايد آنرا به عنوان ي ":قول كرد
از آن جا كه قانون : ناديده گرفته شده استي معكوس در سكوت  سويه اينكه دهد  نشان ميشوي  و زن رخت. برخورد ك

  .، پس با ژوئيسانس اشباع شده استپاي در حقيقت ندارد

m1  وm2 متناقض بودن فقدان و مربوط به ناتمام بودن  فقدان: دهند را نشان مي از فقدان  دو گونهو  مكمل يكديگرند

درون : شود ظاهر ميناتمام به صورت ديگري ِ قانونْ  m1در ). كنم كه ژ آ ميلر شرح كرده است كنون به تفاوتي اشاره مي(
: گويد نگهبان در شرح درهاي قانون به مرد مي[ .آخرين در قانون گذشتتوان از  نميهميشه . آن شكافي مطلق وجود دارد

خوانش يعني ، m1ارجاع به در ] م.درهاي قانون تمام نشدني است. تا هزاران در بعديدري بعد از در ديگر 
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غياب خدا مركزي از خالء يك داند كه كوركورانه گرد  اي مي اي كه جهان كافكا را ماشين بوروكراتيك ديوانه ضدخداشناسانه

هيچ : كند چون تناقض جلوه مي نونْ همديگري ِ قا m2در . كند تصوير مي "ي غياب نويسنده"چون  گردد، وي را هم مي

اي  تكه چهليك چنان  در كار نيست، هم "تيتمامي"اما با اين همه هنوز . وجود ندارد فقدانيشود،  آن خواسته نمي در يچيز
هم اين مطلب فيگوري از كافكا را . كند ژوييسانس پيروي مي اللّه بختكياي كه از منطق  گون است، مجموعه ناهم

يسانس ئژو ور در غوطه كه؟ حضور ماشين كوري كه تا وقتييحضور چه چيزاما . آشكار مي كند "ي حضور ندهنويس"چون
  .ندارد فقدانيهيچ  ،خويش است

بيداري كه مثالش  كند را اشغال مي تفكيكيادبيات  "غيرقابل خوانش"ي  ي مقابل نمونه به همين سبب كافكا نقطه
توان آن را  نمي. است "نشغير قابل خوا"ي جويس كتابي ها بيداري فينيگانر در نخستين نظ. ي جويس استها فينيگان

مورد نياز است،  "راهنماي خواننده"ي نوشتار نوعي  گيري رشته براي پي. خواند "گرا واقع"چون رماني معمولي و  هم
اما از . شده بيابد هام رمزنگاريناپذير او ي پايان تا راهش را بين شبكه سازد قادر ميي توضيحاتي كه خواننده را  مجموعه

خواننده به سوي . پايان خواندن آن كتاب دعوتي است صريح براي فرآيند بي "گي بوده غير قابل خوانش" اين سوي ديگر،
ها معروف است، وي اميدوار بود كتابش  بيداري فينيگاني  شوخي جويس دربارهچنانكه (شود  پايان رانده مي تفسيرهاي بي

قابل " در نظر اول محاكمه كامالً: تي معكوس داردموقعيتقريباً كافكا ). را براي چهارصدسال مشغول كند مفسران ادبي

 قابل" اما همين. المثل است گي ضرب اند، نوشتار كافكا فشرده و در ساده روشن است، خطوط اصلي داستان كامالً "شخوان

چنين است كه . بندد گردد كه راه بر هر تفسيري مي بنياديني ميبه خاطر روشني بيش از حد، موجب تاري  "گي بوده خوانش

در پيوستگي  s2كنيم آن را با يك  اي تالش مي اي است كه ما به طرز بيهوده بسته و نشان دار شده s1انگار نوشتار كافكا 
  . اي داللتش را پيش بيني كنيم يك زنجيره قرار دهيم و بدين ترتيب به طرز پس كنشانه

S1 است كه  ساكنيحضور : اشباع شده استژوييسانس  بابيش از حد چراكه  هايي مي گريزد، پيوستگيچنين از يي كافكا

  .را داريم S1-a ، اينجا معمول شده S1 → S2به جاي و  – كند ممانعت مي S2با  پيوندي هماز 
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  :پانوشت مترجم

اما همانطور كه . كنند ار ميهر دو مفهوم متداول آزادي را انك. ي اشتراك دارند نگاه پساساختارگرايانه و نگاه لكاني در باب آزادي يك نقطه) 1(
داند اما لكان آنرا  ي خيالي حاصل از شناخت نادرست عليت ساختاري مي كند، پساساختارگرايي آزادي را محكوم به يك تجربه ژيژك اشاره مي

رفته شده است و ما تنها در جهان واقعِ محال، يعني انتخابي كه درواقع پيشتر از اينها از ما گ ي حيث آزادي به مثابه. داند يك امرواقع محال مي
.  دهد شود به خوبي نگاه لكاني را توضيح مي مثال دانش آموز اهل يوگسالوي كه به خدمت فراخوانده مي. نمادين است كه توهمي از آزادي داريم

داند كه  اصل يك انتخاب ازلي ميشلينگ انسان را ح. نگاه لكاني بيشتر به روش شلينگ در باب ارائه مفهوم آزادي در وجود انسان نزديك است
  . از قبل انتخاب شده و اكنون براساس آن انتخاب بايد عمل كند

)2 (Saul Aaron Kripke   استاد فلسفه در  1940متولدCUNY Graduate Center كارهاي موثر وي . نيويوركNaming 

and Necessityت ، تفسيري كه بر ويتگنشتاين نوشته و تئوري او در باب حقيق)truth (كريپكي معتقد است. است) :ي  ناميدن اشاره) 1
چون نام مشترك  هم: كند ها را حاضر مي گويد نام اشيا صفات آن اين منظر كريپكي در برابر ديدگاهي قرار دارد كه مي. (ها دارد مستقيم به ابژه

نام ) 3. (وزن نام ابژه نيست كند توصيفات هم را حاضر مياي خاص  وقتي صفات ابژه) 2.) (ي مستقيم به اعضاي نوع ندارد يك نوع كه اشاره
وي . كند هويت امري ضروري است استدالل كيفي اثبات مي) 4. (كند ها را در بر ندارد، نامي ناشنيده هيچ توصيفي از ابژه توليد نمي صفات ابژه

ك از ديدگاه كريپكي و مخالفانش به تناوب ژيژ. a posteriori identityو  rigid designatorهمچنين مبدع مفاهيمي است چون 
  .كند هايش بحث مي در مقاله

توان ديالكتيك  اي كه حضور شفاف و واال دارد ولي با اين حال نمي ي مك گافين هيچكاكي است، ابژه در اينجا امر واقع مورد نظر همان ابژه) 3(
. اي كه حضور شفاف دارد و در عين حال ندارد ابژه. بنگري هيچ چيزي نيست اي كه از منظر سلبي به آن چرا كه لحظه. سلبي را در آن وارد كرد

ي شناسايي آن از  ما هميشه عاملي را مي بينيم كه كل جريان فيلم را به پيش مي برد ولي در لحظه. مثل عامل تعليق در فيلم هاي هيچكاكي

  .روند شوند، همان دم از بين مي اي كه كشف مي كه لحظه "عرم شهر بي دفا"هاي روي ديوار در فيلم  يا مثل نقاشي. گريزد دست مي
تواند به نوشتار درآيد اما  منظور لكان از اين جمله اين حقيقت است كه امر واقع چون از منظر سلبي يك هيچي بيش نيست پس هيچگاه نمي) 4(

اما از چه راهي؟ . است كه وجود دارد و  قابل ثبت شدن اش مبين يك خالء، يك شكاف در نظم نمادين است پس چيزي از آنجائيكه در ايجابيت
اين بن بست همان نوشتار امرواقع . شويم ي شكل بخشي به امرواقع با آن مواجه مي بستي است كه در لحظه گويد نوشتار آن همان بن لكان مي

  .است، امر واقع قابل نوشتن نيست و در عين حال خود نوشتن است
  .وانكانه كه لكان آنرا رابطه ي توكل آميز يا همان رابطه ي عاطفي بين بيمار و روانكاو معرفي مي كندانتقال به معناي ر) 5(
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