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   وجودتمامیت یا ، عالم است،ی میل ابژه -1
  

 ایـن  آن ِ واحـد    اما در    ،کنم  توصیف رسد  اش دشوار به نظر می      فهمچه را     آندر تالشم   ،  غریب نسبتا   به طرزی 
 کامل آن  را بدون فهماین آثارها، مفهوم  نندگان رمانها و خوا  تماشاگران تراژدی. آشناترین چیز است بنظرم

کننـد     توجـه مـی     از روی دینداری   مراسم عشاء ربانی  ، به   ی خودشان   به نوبه هایی که     و آن آورند؛    دست می   به
 تـراژدی    ِ  بدون دشواری  که   جایی ـوت،از جهان شه    اما اگر  .کنند بجز اندیشیدن به جوهر آن       هیچ کاری نمی  

ی  همـه کـنم،   ر  جهان اندیشه گـذ  به،  قابل تشخیص های     نشانه از طریق   ربانی مراسم عشاء انی   یا قرب  ،و رمان 
تـراژدی   کـه    "وحـشت مقدسـی   "ی، تـراژد  جنـبش فراهم آوردن    در تصمیم به  :  شود   برچیده می  این چیزها 

ل کـردن ِ    ی آشفته، در دنبا      که خواننده  ام  بخوبی از این آگاه    قابل فهم، من      ِ  جهان بسوی ،ی آن است    شیفته
  .دچار معضالتی خواهد شدمن 

  
 . هـیچ حرفـی نـدارد   خِـرد  اما برای ،زند وت حرف میـ با شه،کند  میافسون از این طریق چه که   ، آن واقعدر  

وضـوح کمتـری    تـر     العمل سـاده    از یک عکس   ،]خرد [یکیکه این    شود  ، آشکار می  در حاالت بسیار  ،  بنابراین
 خـودش را    لوحانـه    سـاده ، و هنوز    تصدیق کند تواند قدرت شهوت را       ی خرد نم   حقیقت امر این است که     .دارد

در اشـتباه  ،   بجز دالیل خودش گوش ندهـد      خرد در اینکه به هیچ دلیلی     اما  . یابد  وادار به انکار این قدرت می     
 بـه   ابتـدا بـر تقلیـل آنهـا       کـه     ، به شرط آن    و آنها را برگزیند      تواند به دالیل قلب رجوع کند       چراکه می است؛  
ای را تعریف     تواند حیطه   ، می  را بدست آورد   مزیتاین  هرگاه   .پافشاری نکند خودش    عقلی یل دال گریِ  حساب

سخن مقدس   یامر  از کهکند    میوقتی  این کار را     .رفتار و کردار نیست     ِ  انحصاری انونق عقلدر آن   کند که   
کامال توانا بـه سـخن      او  که  جه این است    ی قابل تو    نکته .تر و جلوتر است     ماهیتاً از او پیش   چه   ا آن ی گوید  می

توانـد     مـی  نهایتـا توانـد درک کنـد کـه          راستی، نمـی     پیشی گرفته است؛ به    اویزی است که از     گفتن از آن چ   
  . تصدیق کندرا رها کند   خودش گری  محاسبهکه اینخودش را بدون 

  



نعکاس را  های ا   ابژهو  ،  یابد  نتزاع می ا ،اش  از این حیث که همراه با اولین تکانه        ورد،خ  رد شکست می  خِدر واقع   
کـه از   ،  سـازد   برمـی   انتزاعی علم از    را ، جهانی علمتحت نام   . کند  میو جدا   واقع تفکیک   عینی امر    تمامیت از

 هـیچ   . اصل منفعـت بـر آن سـیطره دارد        که  جزئی  ، جهانی   شده است   برداری   نسخه چیزهای جهان کفرآمیز  
آنجا که هر چیـزی بایـد بـه         افتیم،    وقتی که اینبار ما از آن پیش می        ،خِرد نیست تر از این جهان       چیز غریب 

 هیچگـاه از    یافتن  انتزاع که فرآیند ذهنی     یابیم  درمی سپس "کاربرد آن چیست؟  "بدهد که   این سئوال پاسخ    
 نخستین چیز برای آن مفید       وقتی که در آن هر چیز با چیز دیگر مرتبط است،        شود که     ای خارج نمی    چرخه
کـردن  ، درو   خـورد   به درد درو کردن می    داس  . آنهم برای امری دیگر     ...ز دیگر هم باید مفید باشد      چی ،است

روری آن سـوی کـار ِ ضـ   در   .دنشو   ساخته می  ها   داس ای که در آن     غذا برای کار، کار برای کارخانه     برای غذا،   
آن  منفعـت ِ     . وجود دارد  دمازای کهنه شوند، یک     ها   به میزانی که جایگزین داس     های جدید   داسبرای تولید   

 را  تمـامیتی کجا    هیچ. تالش خواهد کرد تا معیارهای زندگی را ارتقا دهد        : شود    بطور دقیق چنین تعریف می    
 کـه بـرای تـصدیق و        نداشـته باشـد   بدین معنـا کـه نیـاز        ،   خود باشد  - در -که یک پایان  پیدا نخواهیم کرد    

 را  بار و تهـی     ما این حرکت بی   . ی دیگر ثابت کند   اش را به چیزها     مشروعیت بخشیدن به خودش، سودمندی    
 جهـانی   آنهم با وارد شدن بـه     رد است،    که جهان خِ    را  کارکردهای انتزاعی ها و      این مجموع ابژه   ،کنیم  رها می 

بـه همـراه    ] هـا   ابژه[ها    جایی که آن  ،   هست  ها در همان سطحی هستند که سوژه        که ابژه  آنجابسیار متفاوت،   
کـلّ  شـود و بـا         تقسیم نمی  رید و انتزاعی  ی هیچ تج    اسطهو  که به د  دهن  طلق را شکل می   یک تمامیت م  سوژه  
  . در تناسب استعالم 
 کـیـ ـ اروتزنـدگی ی   حیطـه ازتر  مثالی عالی دو جهان قابل درک، هیچ       میان این تفاوت بنیادین     ایجادبرای  
  .رددا قرار نسبت به سوژه روی سطح دیگری ای بطور ویژهکه ابژه آنجا ،نیست

  
 ، اگرنـه تخریـب خـودش،        ست به   ی میل میل ِ حواس  . خودش ماهیتا میل دیگری است    وانی،  ـی میل شه    ابژه

 بخوبی به این  منی میل اکنون، ابژه.  سازی ذخیرههیچ  ِ خودش بدون از دست دادن و  شدن کم مصرف   دست
 .کـرده باشـم     دم را بیـدار     میل خـو   با میلی برابر که من در آن     :   در یک وضعیت   مگر دهد   نمی واکنش نشان 

 حتــا در  اسـت و در آن چیــزی معنــادارتر از ایــن نیــست،  آشــکارا انطبــاق دو میــلذات خــویشدر عـشق  
هماننـد   ( شناخته نـشود ای کفرآمیز  دیگری تاحدی مطلوب است که همانند ابژه    ِ اما میل . ترین عشق   خالص

ین دو میل تنها زمانی به هم واکنش نـشان       ا). ی آزمایش شده که در آزمایشگاه شناخته شده است          یک ماده 
  . درک شوندصمیمانه  ِیک دریافتدهند که در شفافیت ِ  می
  

بـه   بیکران باشد، مثل وقتی که       تواند  مین، بدون دفع    میل:   این دریافت قرار دارد    پس دفعی عمیق در     البته،
  عاشـق بود کـه  می ی ا ی متقاعدکنندهنیرودارای این اینقدر بزرگ نبود، آیا میل گر   ا .دهد  دفع کردن راه نمی   

آنجا که هیچ چیز، مطلقا هیچ چیز آنها را از هم جدا            ،  برد  در پاسخ به معشوقش بکار می     در تاریکی و سکوت     
 بـه  بـی انـدازه و مـضطرب   هیچ چیز نیست مگر این میل دیگر  اکنون ابژه   :  اهمیتی ندارد این  اما   ؟کند    نمی

، چیزی متفاوت از آن   ی    شود، به مثابه    ی دیگری شناخته می      سوژه به مثابه   طتوس  ابتدا  ابژه ، البته .میل دیگر 
دو :  نیـست   و منفـک   متمایز] دیگریمیل  [دهد، ابژه، از آن        را به میل تقلیل می     لیکن در آن لحظه که خود     

از  و مانـد  جـا مـی  شک، خرد در پـشت سـر    بی. شوند یکی میآمیزند و  ، با هم میشوند مواجه میمیل با هم    
 مـا تنهـا از      .اند   غافل  از یکدیگر  اساساً دهد که    را تشخیص می   جدا از هم   میل   دوو  ،  نگرد  بیرون به چیزها می   

که تمایز خرد آشکارا مغایر بـا  اجازه دهید اینطور بگوئیم  .احساسات خودمان آگاهیم نه از احساسات دیگری  



خـرد  امـا    .رکت اخیر را از کار بینـدازد      تواند ح   می از آگاهی پاک شود    چنانچه وادار شود     ی است که  کردعمل
کـردن شـریک    با محرومبه این خاطر که شده نیز موثر است،  وهم ِ تقبیحبرخطا نیست تنها به این خاطر که     

این اشتباهی است کـه در      . توان رسید   به هیچ هدفی نمی    شان  افسون شده از کیف و خرسندی     ) پارتنر(های  
  . وهم را یافتتوان  ان نمی

ـ   .استپذیر    ای به هر میزانی امکان      همیشه در هر حیطه   یقین، وهم،   طور    به گونـه خودمـان را فریـب         دین ما ب
 یـک بطـری     ایـن :  توسط ما همچون بودن یک بطـری تعبیـر شـود           ناتمام   مشاهدات اگر بعضی از     دهیم  می

دارم آن را    کـه     که چنین است، و من بر این گمـان بـودم            را داد  این احساس ای به من      انعکاس ساده  نیست؛
در  و   ایی از این نـوع قابـل بـازبینی اسـت           زیرا خط  .کند   اما این مثال هیچ چیزی را ثابت نمی        .کنم  لمس می 

 درست اسـت کـه یـک بطـری در           .وانم آن را فراچنگ آورم    ت میای است که       بطری راستی این    دیگر به  مواقع
 مطلـوب، امکـان      ِ بیـشتر مـوارد    در   درحالیکـه  . صحیح، چیزی معـین و جامـد اسـت         گواهِِ یک    یعنی دست،
 هنـوز یـک     .سـت یرونی ِ آن، عموما مـورد مناقـشه ا        های ب   دیگری و نه تنها نشانه     یابی به میل یا وجودِ      دست
 هـای بیرونـی      نـشانه  ه کمک ذاتا مشابه با آن، ب    یا چیزی    استنباط حضور دیگری،     از ، دستکم بار اول،   کودک

 اینکـه  های بیرونی استنباط کند، تنها پس از ی نشانه  حضوری را بر پایهنهایتاًتواند  ، می خالفبر .ناتوان است 
 که این حضور ابتدا باید در یک تماس تام و تمـام شـناخته   ها را با آن حضور همراه کند،   آموخته باشد نشانه  

   . شود، بدون هیچ تحلیل پیشینی
  

 ایـن   مجزا کـردن   –رونی در دو سو      چیزی د  – کنیم  ماغوشی ِ بزرگساالن صحبت می    وقتی که ما در مورد ه     
هـای    تداعیاحساسات متمایز و    آن  افتد که در      هایی اتفاق می    این تحت وضعیت  :   ساده نیست  چندانتماس  
مـستحق ِ قبـول     مـا همیـشه     . )شـوند   مـی  بـرای کودکـان     کهگونه    آن (باطل شوند د  نتوان   هرگز نمی  پیچیده

توسط سوژه با باوری کـه بـه میـلِ          پذیر    احساسات ِ تعریف  ی مختلط از      این مجموعه :  علم هستیم استدالل ِ   
فایده اسـت کـه در مـسیر      بیی من،     اما به عقیده  .  باشد گونه   شاید این  .شود  دارد تداعی می  ) پارتنر(شریکش  
ما هرگز  : یابد که     مسیر بدون گفتن این نکته ادامه می      این   . بیش از این پیش برویم     (isolation)جداسازی

و جـدا از     مجزا    ِ عناصرکه   مجزا را نخواهیم یافت که در آن بتوانیم به این نتیجه برسیم           ای    حظهدر این راه ل   
یعنـی  ،  بهتر است رویکرد مخـالف ایـن را برگـزینیم         برای رسیدن به این نتیجه،      . بسنده نیستند هم کافی و    
  .  کلی ِ آشکار شده در هماغوشیی پدیدهتمرکز روی 

  
 همه چیز در راهی      و شود،   همه چیز از نو آشکار می      وشی در هماغ   که گزینیم  میاین رویکرد را بدین خاطر بر     

 عملکردهـای ذهنـی     ، و حتـی امکـانِ     و از همان ابتدا برای رد و نپذیرفتن سود و بهـره           ،  یابد  ظهور می جدید  
به  کس  هیچاز این گذشته،   .دلیل را در اختیار داریم     همه نوع    کنند  که این آشکار شدن را دنبال می      انتزاعی  

های وزین    از این تحلیل  تواند    چه کسی می  ...   و از پیش با آن آشنا نیست        است  این عملکردها مبادرت نکرده   
اینگونـه  ممکن است حتا    پدیدار  این  شود؟     می پدیدارن لحظه چه چیز بر او       آمشخصی بدهد که در     احتمال  

شـود    های روانشناسی منتـشر مـی        ژورنال هایی نظیر آنچه در     از طریق رساله   تعریف شود که نمی توان آن را      
   . وردبدست آ

  
  ، نوعی غرق شدن کـه در آن        است تشخیص قابل    ِ  عناصر "روی  پس"کند    نخست به ذهن خطور می    آنچه که   

ساده است که خالف     .طور هیچ عمقی از آب وجود ندارد که بتواند غرق کند             و همین  شده است چیزی غرق ن  



مانند، با   این اعتقادات در حقیقت باقی می  .ی را عنوان کنیم   اعتقادات متمایز آنگاه  و  ...  ابدا ،نه: این را بگوئیم    
  . کنم من به آن رجوع می که شدگی غرق احساس وجود

  
ی توصیف کردن     ایدهاز   شخص ،ی معمول   به عنوان یک قاعده    که معموال ،      است غریبقدری    به این احساس 

کنـیم،     حالتی را توصیف می    وقتی که ما  .  داریم این کار رای انجام ِ     عمال ما تنها یک راه ب      .کشد  دست می ِ آن   
کـه   ، در حـالی دهـیم   انجام میکنند متمایز میرا  آن که ای های برجسته برگزیدن ِ جنبه معموال این کار را با   

  : گفت صرفا باید
  

تا بلعد، یا  و اگر مرا میبلعد،  می) به طور فیزیکی(است، مرا  )عالم وجود ( کهچیزی تمامیتِرسد  به نظرم می
جز این یـا      ماند، به   چیزی باقی نمی     تمیز بدهم؛ هیچ   ]تمامیت [توانم خودم را از آن      بلعد، نمی   مرا می که    وقتی

  مـن  که رسد  ناپذیر است، و بنظر می      از یک جهت تحمل     این .دار هستند    معنی ،چیز  آن، که کمتر از این هیچ     
ای هست که مـن در      و بیکرانگی ،  نیستم خودم    دیگر من که   رت است صو این    بدون تردید در     .در حال مرگم  

  . . . شوم آن گم می
  
ام بـه کـسی       تر از این نبوده     نزدیکدر حقیقت، برعکس، هرگز     ؛  دانست کامال درست    توان   را نمی  شک این   بی
را ویـران  ] زن[اش، کـه او    میل ناگهانیشدت: شود  بازدمی دنبال میتوسط  است کهمثل دمی  ایناما   ... که
 او از دیـار امـوات       کـه   ، و سپس، مثـل ایـن      شود  در مقابل آن تسلیم می    کند؛ او     زده می    مرا وحشت   و کند،  می
   ...گیرم اش می و در آغوش، یابم می، من او را دوباره گشته باشدباز
  

، یـا   یدوُشـ   می، خودش را    کند  می که غذا درست     دیگر ان کسی نیست    )زن (او: استغریب  کامال  نیز  این امر   
زور نفـس    او بیکران است، او در دوردست است مثـل ایـن تـاریکی کـه در آن، بـه                  . خرد  میکاالهای کوچک   

ــاً او کــشد،  مــی ــاً تهــی  واش،  بیکرانــی ِ عــالم اســت در فریادهــای حقیقت ــودگی حقیقت در  مــرگ اســت ب
 از مـرگ    جایگـاهی ا بـه    که اضطراب و هیجان، مـر       م تا جایی  گیر   او را در آغوش می      من واش ،     های  خاموشی

 در عـین     کـه  ، اما بین من و او نوعی تـسلی وجـود دارد           .استعالم   حدّ و مرزهای   غیاب   به آنچه  ،کندپرتاب  
ای کـه هـر    کرده، و فاصـله  که ما را از یکدیگر جدا        ای  فاصله کهگی،    عالقه   مبتنی است بر سرکشی و بی      حال

   .برد  از میان می راعالم جدا کرده،دوی ما را از 
  

و معنـای   ،  ست دردنـاک    امری ست،ههم  دستانه و ادیبانه       که لزوما خام   ی ِ یک توصیف،    بر نابسندگ  پافشاری
کـه در  : مان اینگونه تـصور کنـیم         توانیم در ذهن    ما می  .به انکار هرگونه معنای متمایز اشارت دارد      اش    نهایی

 کـه در  تمامیتیی دین یا هنر هست،    هطور که ابژ     هستی است، همان   تمامیت هموارهی میل     هماغوشی، ابژه 
انگـاریم    مـی موجودیتی مستقل و مجزا     ] به صورت [که خودمان را دقیقا      کنیم تا حدی    آن خودمان را گم می    

ی میـل، عـالم       کـه ابـژه      خالصه ایـن   ). که هست  کند  فکر می  یا    جداافتاده است  فردِهمان  که   محضیانتزاع  (
، کنـد  عمـل مـی   ]عـالم وجـود   [بازتـاب آن همچـون   ،ماغوشـی در ه] مونث[وجود است، در قالب کسی که       

 تابـشی مثـل   ،  درخـشندگی ِ نـاب ِ نـور       ،  آمیـزش ی شدیدتر ِ      در لحظه . ایم  که خودمان منعکس شده     جاییآن
و شـوند،   نابود مـی ، شوند تلطیف می آن، این عاشقان بر که کند،  میروشنمیدان ِ بیکران ِ امکان را   ناگهانی،  

  . اند  که بدان مایلشوند  میای شدگی اقشان به رقیقتسلیمِ شور و اشتی



  
   است و هم مطلوبمهیبهم ی که  مبهمتمامیتبازنمایی تحلیلی طبیعت و  -2
  

، بدون  یمئگو  سخن می گی در مورد آن       عالقه  که معموال با بی   مشکل در اینجاست    ،  تمامیتدر صحبت از یک     
  که واقعا نیاز اسـت زمانیآنهم (کنیم  صحبت میکه در مورد آن ای  ی کلی مان بر ابژه توانایی ِ استقرار ِ توجه    

  . . . .)ی عاشق بدان نگریسته شود   تشدید شدهبا توجههمراه 
  

ای  سـوژه هـم  واقعیت عینی و هم  آن ِ واحددر  که   استناسازگار    و عادی   معمولی  ِ  با بازتاب  تمامیت حقیقتاً 
ی خودشان تمـامیتی را       واسطه  بهتوانند    نمیهیچکدام  ه و سوژه    ابژ .گیرد  در بر می  کند را     که آن را ادراک می    

، بـرای ذهـن     شود  می نامیده   "طبیعت"بخصوص آنچه تمامیت است و       .کلیت را شامل شود   که  شکل بدهند   
 یـک    صـورت ِ   به کاملی از یک ادراک، که بر طبق آن،          ی  وارونه؛  ستچیزی جز یک کاریکاتور ساده نی     علمی  

طـرح و   ی هیچ     واسطه  ممانعت نشده، به  از آن   ای    سازی   هیچ ذخیره  توسطمیلی که    (میل جـنـسی نامحدود  
  عینی تمامیتی آن صراحتا      ، ابژه )تحت کنترل در نیامده است    ی هیچ کاری      وسیله  بهو   انکار نشده،    ای  برنامه

   .نمسعی کردم آن را توصیف کناشیانه  که کند  داللت میای  و این بر آمیزش با سوژه؛ استامر واقع
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