
  
  
  

  داند ای که واقعا می سوژهدرباره ی نقاب و 
  آرش قربانی 

  
  

  وقتی آدرس تو را به اشتباه می نویسم
  لزومی ندارد پستچی هم اشتباه کند 

  یا معشوقه ی جدید 
  وقتی نامه را می خواند 

  ...باور نکند 
  

زگشت به عقـب معنـا   بابا  ما آنگاه سازد و یمبر را ی که دالمی امر حادث روبرو هست    کی با   شهیما هم 
اما استبداد دال چیـست؟ آیـا   . در استبداد دال  :  شود ی ساخته م  نطوری هم شهیمعنا هم . می ساز یرا م 

آیا جز این که دال همان دانه ی        ! جز این که دال، همان نامه ایست که همواره به مقصدش می رسد            
ت لیـوان را بـه سـاختار    بلور کوچکی است که وقتی آن را در یک لیوان مـی انـدازیم، تمـام محتویـا          

بـه  . یک دانه ی بلور، که یک شبکه بلورین را خود بـه تمـامی مـی سـازد                 : بلورین خود بدل می کند    
به همین خاطر است که وقتـی       . محض ساخته شدن اولین دال، شبکه ای از دال ها ساخته می شود            

جهان متبلور  : می شود ل  استعاره ای می سازیم، ناگهان همه ی جهان به استعاره های بلورین آن بد             
را به مسخره می گرفـت      استقبال آمریکایی ها از مکتب شالوده شکنی        ریچارد رورتی وقتی    . می شود 

این که چطور همه در پی آن بودند تا ردپایی دریدایی در هر اثر پیـدا                . به همین مسئله توجه داشت    
  .همه چیز دریدایی تفسیر می شد این که چطور. کنند

، و حتـی جهـان یـک        هـا  جهـان کافر    جهان فرویدی ها،   ن هگلی ها، جهان کانتی ها،     جهااز این رو،    
جهـان  : مومن، جهان دانه های بلور، جهان استعاره های آغازینی است که از پیش مفروض می دارند               

. توضیحات، جهان تفسیرها و روایت هایی که تنها از یک دال بی معنای آغـازین سـاخته مـی شـوند                
 واقعیـت   ،قیقا همان نام است، به همان معنای هگلی اش، که به شکلی حادث            یک دال کوچک، که د    

آرام و  :  پیش از دال، پیش از نـام، همـان آب درون لیـوان اسـت               جهانْ. را قوام می بخشد   ) رئالیته  ( 
همان عرصـه ی نـام ناپـذیر، همـان قلمـرو            :  و بیش از همه نامتناهی     شفاف ، بی معنا و رویت ناپذیر      

همـه ی چیزهـای بـی       : ا ورود دال به این جهان، ناگهان فرایند بلورسازی آغاز می شود           ب. تمیزناپذیر



 دالـی بـدون مـدلول،       :از این حیث آن دال آغازین، دال فالوسی است        . معنادار می شوند  ناگهان  معنا،  
 همه ی معناهای ما از یک هیچ        پس: می کند و آلوده   دار  ادر واکنشی زنجیره ای همه چیز را معن       که  
   ...همیشه از قبل مرده است) نظم نمادین ( ی بزرگ ر دیگ؛ بی معنی یته می شوند، از یک لکهساخ

پدر و عموی راوی که شباهت زیادی به هـم دارنـد،            :  بوف کوری را همه به یاد داریم          عشق نمونه ی 
 بر سر اثبات عشق به یک رقاصه ی بوگام داسی باید به معبدی تاریک وارد شوند کـه مـاری بـزرگ،                     

 او مارنـاگ، هـر کـه را بلعیـد           داوری بر اساس یک قمار انجام می شـود،        :  است  خفته مارناگ، در آن  
عمو و پـدر وارد معبـد مـی         . تظاهر کننده ی دروغین است و دیگری تظاهر کننده ی راستین عشق           

س اما هـیچ کـ    : شوند، مارناگ یکی را می بلعد و دیگری هراسان و زبان بریده از معبد بیرون می آید                
 حقیقت است زیرا نامتنـاهی بـودن را بـه           داورمارناگ از این رو،     . نمی تواند بداند او پدر است یا عمو       

 موجودی پریشان حال بیرون آمده است که هویـت و نـامش را نمـی                ، از معبد  :حقیقت باز می گردد   
زیـرا  . ی گیـریم   در نقطه ی تمیزناپذیر حقیقت قرار مـ         ما ،با خروج او از معبد     . نامتناهی یعاشق: داند

در این قلمروی شفاف، بی نام و تمیـز ناپـذیر، یـک             . هیچ معیاری برای تمیزگذاری در اختیار نداریم      
همان اتفاقی که در فـیلم دربـاره ی          ( کافی است تا واقعیت را بسازد     ، یک بلور، یک دروغ حتی،       دال

ا مثل یک لکه ، مثل یک نقـاب         باید یک نام ر   . کافی است او را پدر بنامیم یا عمو       . )الی رخ می دهد     
را داشـته باشـیم و وقتـی نـام او را            و شهامت ایـن قمـار       ما باید شهامت نامیدن     اما  . به او بچسبانیم    

! عمو ، تو موفـق شـدی        « : اگر بگوییم   . قاطعانه بر زبان آوریم، او همان خواهد شد که ما نامیده ایم           
 با نقاب این نام به زنـدگی اخالقـی اش دسـت       او همان عمو خواهد شد و     » ! عاشق حقیقی تو بودی     

اما این ما نیستیم که او را می نامیم، این دیگری بزرگ است، کـه بـا همـان استیـضاح                . خواهد یافت 
متنـاهی را   نادر این لحظه، رخداد حقیقت امر     . ن می بخشد   او را می نامد و تعی      از دهان ما،   آلتوسری،

 عاشق حقیقی باشد، این که همه می توانند       به طور حادث     هر کسی می تواند   این که   : باز می گرداند  
   . )تنها اگر دیگری بزرگ بخواهد  (  قهرمان باشندبه طور حادث

صـدایی مـی   : همان لحظه ایست که ایمان ابراهیم را هم رقم می زند          این لحظه ی ناب تمیزناپذیری      
 این صدا، نـه صـدای خداونـد کـه           اما چه معیاری وجود دارد که     ! گوید ابراهیم فرزندت را قربانی کن     

مـی  ) رسـاندن دیگـری     نیعنی بـه قتـل      ( صدای شیطان باشد، که امر به نقض یک امر کلی اخالقی            
 ، در این لحظه که از هر معیاری برهنه می شـود،           ین لحظه ی تمیزناپذیری   همابراهیم در     عمل !دهد

او بـه خـدا یـا       که   این مهم نیست     :می سازد بر امر نامتناهی را     ورخداد حقیقت را برعهده می گیرد،       
 که زندگی اخالقی او را       حادث ایمانی .آنچه اهمیت دارد تنها ایمان اوست     شیطان ایمان آورده است،     

 از میان دو چیـز همـسان         و دشوار   آزادانه ؛ ایمانی که نه وظیفه، بلکه تنها یک انتخاب        خواهد ساخت 
همچـون آفاناسـیس    و  یکی می شـوند  ایمان ی خدا و شیطان در این لحظهاما .خدا و شیطان : است

آزاد اسـت   در این لحظه ابراهیم خودفرمان می شود، او به معنای واقعی کلمه،             . محو می گردند  سوژه  
  به نمایندگی از یـک     )همچون یک سادیست     ( هر آنچه انجام دهد   . و از همین حیث عملش اخالقی     

 یـک امـر حـادث و بـی معنـی اسـت کـه        مانْاز این رو ای.  صداست که آن را خدا می داند   هیچ، یک 
 از جانـب امـر      فرمـانی پیامی که ابـراهیم دریافـت کـرد،         : وابسته است » امر واقعی « اصالتش تنها به    



:  امر واقعی قرار می دهـد جنون آور قلمرویایمان به این معنا، عملی است که سوژه را در . بودواقعی  
اما ژست اش، در قلمرو امر واقعی، از معنای جنایـت            به خود می گیرد   ابراهیم ژست یک جنایتکار را      

:  ایمان یک ژوئیسانس منحرف است، یک کیـف دردآور   .تهی می شود و معنایی اخالقی پیدا می کند        
 مومنی که گمان می کند ایمان چنان است که میان زهر و عسل، یعنـی در یـک                   .»عسل در زهر    « 

عسل روشن است، عـسل را بایـد انتخـاب کنـد، در              زهر و    یقلمرو تمیزپذیر که معنا و ماهیت حقیق      
عملش را نمـی    .  باقی می ماند    و در قلمرو دیگری بزرگ     ، در قلمرو نظم نمادین    » اصل لذت « قلمرو  

او دقیقا بر اساس منطق عقل سلیم عمل می کنـد کـه عـسل بهتـر از زهـر                    . توان یک ایمان دانست   
    . است
نـام  : می خواند، به تمامی سرنوشت ما را پـیش مـی رانـد             آن   نام ، دالی که دیگری بزرگ ما را با        اما  

و ژولیت شکسپیر بهترین نمونه اسـت؛ یـک         تراژدی رومیو   : تراژدی سرنوشت ما را از پیش می سازد       
 از ایـن  دال . نام، عشق آنها را از پیش لکه دار کرده است          : که از پیش در نام شان پنهان است        تراژدی

  وقتـی  کـه در داسـتان ادگـار آلـن پـو،           ،اسـت   شده  نامه ی ربوده   هماندال   به ما معنا می دهد؛       رو
 قرار می گیرد آن هـا را بـه          )ربوده اند همه ی آنهایی که آن را       (  صاحبان موقتش   از هر یک اختیار  در
معنـا یـک    .  معنا تنها در انحراف ساخته می شود       :نها را به لکه ی معنا آغشته می کند        آ ننگ،    ی لکه

 مثال هـای   ـ  بیرون می آید دزدکی و یک نگاه منحرفاز پسمعنا همیشه .  منحرف استژوئیسانس
  در رودخانـه  آرتـیمس برهنـه را    آبتنی کـردن    دزدکی آکته ئون که   نگاه منحرف    :ممکن بی شمارند    

 ، او را مـی درنـد   آرتیمس او را به گوزنی بدل می کند و سـگانش           و به بهای این معنا،     تماشا می کند  
 کـه در    یمنحـرف، همـان شـاهد     که مرگش را سبب می شود، نگـاه          به عقب    نگاه منحرف اورفئوس  

، باید به قتل برسـد به طور حادث چیزی را که نباید ببیند دیده و مجموعه ی گسترده ای از فیلم ها   
 از ایـن رو نامـه همیـشه بـه           .که باید حذف شود   ،   منحرف ، نگاهی حامل کیف ناب     حامل معنا  ینگاه

 و  ی ربایندگان نامه، خود را مخاطب نامه می یابند، چون همه ی آنها            ، چون همه    مقصدش می رسد  
، حتـی اگـر ربـوده شـود،         نامه همواره به مقصدش می رسد     : همه ی ما از پیش مخاطب نامه هستیم       

، کـسی در    )به زعم ژیـژک     ( مخاطب نامه   :  شود آب انداخته  یک بطری شیشه ای به       درونحتی اگر   
بـه  . دیگری بزرگ، نظم نمـادین    : دیگری بزرگ است   ، همواره امهمخاطب ن . آن سوی اقیانوس نیست   

 و بـه    حتی اگر پـست نـشود     . به مقصد خود رسیده است    نامه  محض این که نامه ای نوشته می شود         
الکـان  ـ    نامه همواره به مقصدش می رسد      : حتی اگر به مقصدی دیگر برسد      ،سطل زباله افکنده شود   

  .  تمام می کندگزارهن را با همیسمینار نامه ی ربوده شده 
نامه همان انسان، یا حیوانی است که برای موجـود          .  هستی یک مبادله را بر می سازد       همچنین نامه،

  بـا موجـود مقـدس       می شـد رابطـه     ابژه ی قربانی، تکه تکه    به محض این که     . مقدس قربانی می شد   
 چیـزی وی رابطـه هـیچ      در آن س  .  درکار نیست   از پیش  هرگزاگر چه موجود مقدسی     . برقرار می شد  

حـال او آنجاسـت و مـی        .  اما پس از اداها و و وردهای کاهن موجود مقدس ساخته می شـود              .نیست
او آنجاسـت، چـون هـر       . تواند مائده های آسمانی اش را یا بالهای آسمانی اش را بر سر ما نازل کند               

هدیـه ی   همه  ! وشبختی، خ شوربختی: رخدادی پس از مراسم قربانی گری، معنای اراده ی او را دارد           



 پدری .که نمی داند مرده است همان پدرمرده ایست    دیگری بزرگ،    اما آن موجود مقدس، آن    . اوست
 من با انتقال گناه، من با گریز به گناه، تالش می کـنم تـا از رویـت پـذیر شـدن       )به زعم الکان   ( که

ی کردن، اگر فاجعه ای بانن همه قرآاز این روست که پس از آن همه نیایش،     . مرگش جلوگیری کنم  
، مرگ یک فرزند و چیزهایی مشابه رخ دهد ما به احساس گنـاه مـی گریـزیم، خـود را                     چون طاعون 

اما ایـن احـساس     . گناهکار خواهیم پنداشت، و این عقوبت بد را نتیجه ی گناهانمان خواهیم دانست            
پدری کـه مـرده     ر شدن مرگ    مای آشکا وتر: را پنهان می کند     تر  بزرگ  هراسناک تر و   گناه، ترومایی 

من با احساس گناه، با تقبل گناه، فقدان دیگـری بـزرگ را پنهـان مـی                 ! است و نمی داند مرده است     
من، خودم را قربانی می     . لحظه ای که از مرگش آگاه شود از هم می پاشد           دیگری بزرگ،   چون .کنم

  . از مرگش آگاه نشود، تا جامعه،کنم تا دیگری بزرگ
 همـه   . را از دیگری بزرگ می گیریم      )اعمالمان   ( مانیسیم ،اما معنای حقیقی  نامه ها      ما نامه می نو   

 م،یاوریـ ، اگـر شـش ب     میاگر موفق شـو    .می انداز ی م یی و تاس ها   می کن ی م یی قمارها ی ما در زندگ   ی
 یی آن کارهـا   ندی گو یهمه م .  ما بوده اند   تی مقرون به موفق   ی ها تی و کنش هامان غائ    میبرنده هست 

 میاوریـ امـا اگـر شـش ن      . همه الزم بودنـد   .  داشتند یی، همه معنا  ی که داشت  ی، آن ژست  یکرد یکه م 
 آورد  یآن که شش مـ    .  بکند دی دانست چه با   یاو نم .  اشتباه بود  شی کارها ندی گو یهمه م . میبازنده ا 
 کـه  اما ما تنها زمانی برنده هـستیم    .  بازنده کی زند و آن که نه، نقاب        ی برنده را بر چهره م     کینقاب  

ن مرد گـم شـده را در        آ . اشغال کنیم  در شبکه ی نمادین بیناسوژگانی    را  به طور حادث جایی خالی      
: ن جـا بـه او گفـت       آی حکـیم در     دبیابان به یاد بیاورید که حسب اتفاق به غاری وارد شـد و پیرمـر              

ر پـی مـی     ان تقدی یپس از آن او، به جر     ! سیصد سال انتظارت را کشیده ایم       ما  ! سرانجام تو رسیدی    
. پس حتما گم شدنش در بیابان از سر دلیلی بوده اسـت           .  معنا به طور عقب رو ساخته می شود          :برد

او تنها به طور حادث در جایی خالی در شبکه ی نظم نمادین قرار گرفته است و هویت خـود، نقـاب                
 .نـدارد  پس نقـاب وجـود       یزی چ چیه.  است لیاما نقاب اص  .  را می سازد   )عدد شش تاس خود     ( خود
بایـد  : درست تـرش ایـن اسـت      . خودت را پیدا کنی     باید  می گوید   که می را رها کن   اتی چرند نی ا باید

 مـان  ی اخالقـ ی نقـاب، بـه هـست   قیـ ما از طر.  نفسه وجود نداردیف ،ی خود چیه !نقابت را پیدا کنی   
تاپو در  دزدی کـه بـا ارعـاب گـش        : مثالش را روسیلینی در اختیار ما می گذارد       ؛  می کن ی م دایدست پ 

ن هـا،   و به خاطر شباهت چهره اش به ژنرال دِ الوُرا ، رهبـر پـارتیزا              زمان اشغال ایتالیا توسط آلمان،      
از پارتیزان های زندانی، درباره ی رهبـران دیگـر پـارتیزان هـا خبـر        خود را به جای او جا می زند تا          

را می شود و دسـت آخـر تیربـاران          او خود ژنرال دِ الوُ    : اما او به تدریج با نقابش یکی می شود        . بگیرد
این دیگران هستند که این نقش را به مـا محـول            : نقاب نامه ایست از دیگری بزرگ       اما این  .می شود 
 که به نقاب حادث و ژست       ها در شبکه ی بیناسوژگانی پارتیزان        است این یک جای خالی   . می کنند 

( ان هـا از پـیش منتظـر یـک نقـاب          به عبارت دیگر، پـارتیز    : مشروعیت می بخشد  دزد در این نقش     
 شبکه ی نمادین بیناسوژگانی از پیش، و قبـل از انتخـاب مـا،                بدین ترتیب  :هستند ) ، قهرمان نرالژ

 اما اگر نقاب کنار رود، هیچ چیز از سوژه، هیچ چیز از ما جز پس مانده، جـز ابـژه                     .نقاب را می سازد   
مـدفوعی  . همه ی ما ازاین حیث مدفوع هستیم      . مدفوعی بیرون افتاده از نظم نمادین باقی نمی ماند        



تـو  . من استاد دانـشگاه مـی شـوم       . سوژگانی معنا و هویت می یابد     بینا  نمادین که صرفا در چرخه ی    
 اما همه می دانیم که قهرمان، هیچ چیز جز یک مـدفوع           ! ، تو یک قهرمان   هقدیسشاعر، تو مادرترزای    

آن فیلم :  اشغال می کند، نیست   ازنده ی یک قهرمان   در ساختار برس  را   که به طور حادث جایی خالی     
 جوان که خود را به اللی و گنگی زده تا شغلی و خـرده  یپازولینی، دکامرون، را به یاد آورید که مرد  

  ی و وقتی راهبه  . نانی در صومعه پیدا کند چطور مورد سواستفاده ی جنسی راهبه ها قرار می گیرد              
همان مـدفوع    ( جوان جنسی از او امتحان می کند ناگهان         هره ی ب هم شانس خود را برای        اعظم پیر

و آن  ! معجـزه   ! معجـزه   :  و در این لحظه راهبه ی پیر فریاد مـی زنـد            دشنام می دهد  از سر خشم     )
موجـود نظـر کـرده توسـط      بـه یـک      یافتـه  تکلم قدرت    و معجزه وار   یناگهانطور   به    که ظاهرا  جوان

حال چه چیـزی    ! ن همان جوانی است که خود را به اللی زده بود          اما او همچنا  .  بدل می شود   خداوند
به یک قدیس بـدل     ) آداب و رسوم صومعه     ( اضافه دارد؟ او تنها به طور حادث، در شبکه ی نمادین            

همـانطور کـه هنـر    ( از این روست که معجزه تنها در ساختاری خاص رویت پذیر می شود     . می شود 
هر چیزی که در گالری به نمایش       . اتیک گالری رویت پذیر می شود     در ساختار موزه، در ساختار آئور     

اگر جوانک در محلی دیگر مورد سو اسـتفاده جنـسی قـرار    . )درآید به طور پیشینی، اثر هنری است     
 اینجاست کـه مـی      .مدنش معجزه انگاشته نمی شد    آمی گرفت و زبان به شکایت می گشود، به زبان           

ایمـان همـان سـاختار    . ایمان مـی آورم تـا معجـزه را ببیـنم       : ریافتتوان معنای پاسکالی ایمان را د     
ایمان ساختاری همچون نظم نمادین یک تاس       : نمادینی است که معجزه در آن رویت پذیر می شود         

بـازی بـا   وقتی یک مکعب کوچک شش وجهی ساخته می شود، تاس را می گویم، مـا در یـک           : دارد
 در این ساختار نمادین     از پیش شش به مثابه عدد موفقیت      عدد  . ساختار شش عددی قرار گرفته ایم     

مناسک ایمان، از پیش معجزه را در سـاختار         . ایمان هم چنین است   .  است  شده  و تعریف  امکان پذیر 
. به عبارت دیگر وقتی ایمان می آورم، معجزه از پیش امکـان پـذیر شـده اسـت                 . خود تولید می کند   

درست مثل تاسی که وقتی ساخته می شود ساختارا یـک شـش، یـک معجـزه را در خـود بـه طـور                         
راهبه ی پیر، از پیش در ساختاری قرار گرفته که یـک جـای              ن  آپس مومن، همچون    . پیشینی دارد 

به محض این که چیزی به طور حادث در این جای خالی قرار بگیرد، مـومن               . خالی برای معجزه دارد   
مـا آن   . اما شخصی دیگر، شخصی غیر از مومن معجزه را نخواهد دیـد           ! معجزه، معجزه : فریاد می زند  

پـس واقعـا چـشم بـصیرت مـی          .  می شناسیم نه یک قـدیس      جوانک را همچون یک سو استفاده گر      
   !خواهد تا ببینیم

معجزه ای که هوسرل و هایدگر به ما آموخته اند این است که هیچ ذاتی فی نفسه وجود ندارد، ابـژه                     
  ساختار رویت پذیری هنر اسـت؛      ؛ هنرْ ها تنها ساختاری از نسبت ها و روابط هر لحظه متغیر هستند           

یـک شـیر،    . ساختار رویت پذیری یک قهرمـان اسـت  ت پذیری نقاب است؛ قهرمانْ ساختار روی  نقابْ
یـک   م اگـر یـک شـیر را در جـایی دیـدی            .شیر فی نفسه، وجود نـدارد     . یک ساختار است  نماینده ی   

آهو هم که خـوراک شـیر اسـت نماینـده ی دیگـری از               : ساختار یک اکوسیستم  : یمه ا ساختار را دید  
جامعه نمی تواند بدون    :  جامعه یک ساختار است    .یک ساختار است  هم   دیکتاتور. همان ساختار است  

 ، پناهنـده  و بدون یک حفره ، می توانیم اسـمش را اقلیـت           ) اسمش را حاکم می گذاریم      ( یک مازاد   



جامعـه  : هوموسـاکر بگـذاریم، سـاخته شـود       همچون آگامبن   بگذاریم ، می توانیم اسم این شکاف را         
، کیف محـض   منع   ، یعنی یهود ستیزی، یعنی    ، یعنی سوراخ  یعنی طرد جامعه  . یعنی همه منهای یک   

:  است که زندانی کـوچکتر در آن اسـت         یجامعه زندان : جامعه بدون زندان معنایی ندارد    . یعنی زندان 
 پـس : ، تنهـا محـل آزادی اسـت        اسـت  درون زندان جامعـه   کوچکتر که   پس آن زندان ِ     : نفی در نفی  

 . که میل خود را واگذار نکـرده انـد         آزادیخواهان واقعی آنها هستند   .. .جانیان و آدم کشان ، دیوانگان       
لکه ای که تصویر از آن جا بـه         . ساخته نخواهد شد   ننگ در چهره اش       ی جامعه هرگز بدون یک لکه    

 خـال،   همـین   نقطـه،   دقیقـا همـین    اقلیت: نقطه ای که تصویر را سوژگانی می کند       : ما نگاه می کند   
نقطه ای که خواب یکدستی و      : نقطه ی سوژگانی جامعه   :  ی جامعه است   بر چهره  ننگ    ی  لکه همین

. عرصـه ی رخـداد پـذیر      :  مکان گـاه رخـداد     : به شکل بدیویی اش    :وحدت جامعه را پریشان می کند     
یک اتاقی را تصور کنید که یک لکه،        : ن خارج شود  آاز سوراخ   حفره ای که جامعه همواره می خواهد        

از آن سوراخ بـه بیـرون رفتـه    چون شبحی همه ی اتاق گویی   : انده است  آن به جای م     دیوار  بر حفره
آن . آن سوراخ در دیوار همـواره آزارمـان مـی دهـد    . دیگر اتاق، اتاق نیست، جایی برای زندگی  . است
، یـک   آن لکه یک نگاه خیـره مـی شـود         . همواره از هر سوی اتاق به من نگاه می کند         ) اقلیت  ( لکه  
و گاهی از چند گـچ کـار و         . ن را بپوشاند  آ می خواهم تا     گچ کار زم و از یک     من از آن می گری    . شاهد

. شویتس را بسازند و آن لکه، یعنی یهودی ها را، در آن بسوزانم          آ می خواهم تا      و بنا و کارگر    مهندس
جامعه همین نقصان است، همین دیگری بزرگ خط خورده، همین پدری کـه بایـد درزهـای مـرده                   

 یـا بهتـر     :اگر جامعه همواره مازاد و حفره ای می سـازد          ، انقالب چه می شود    اما .بودنش را بپوشانیم  
 الکـانی   اپایان روانکاوی جامعه ، در معنای اکید       ؟جامعه از حفره و مازاد ساخته می شود        اگر   :بگوییم

 ،ساختن حفـره و مـازاد     میل حقیقی اش، یعنی      اجامعه ب مواجه کردن   ،  »پایان روانکاوی   « از مفهوم   
، در ایـن اقلیـت سـازی و مـازاد      خـود ی هگل، در آشوب و فـساد     » جان زیبا « جامعه همچون    .تاس

! زاری نکـن     این وضـعیت را بپـذیر، گریـه و            !بنمی توان به او گفت، خُ     . سازی قدرت، شریک است   
ساختار جامعه از پـیش، آلـوده       .  جامعه از پیش فاسد است     :جامعه را با میل خودش روبرو کنیم      باید  
 می تواند میل جامعه      ناب هنر.  هنر می تواند این ساختار خاص را در لحظاتی خاص مرئی کند            .است

  .را افشا کند
! بلـه   . همه می گویند انقالب وقتی حادث می شود که ضرورت هـایی تـاریخی وجـود داشـته باشـد                   

 داد،  اما مسئله اینجاست که حتی اگر انقالبی به شکل تصادفی و حادث هم رخ مـی               . همینطور است 
 مسئله ایـن جاسـت کـه حتـی وقتـی ایـن              .ما با بازگشت به عقب این ضرورت ها را پیدا می کردیم           

ط هنـوز آمـاده     یشـرا : ضرورت ها وجود دارند و انقالب رخ نمی دهد، ما مثل خیلی ها خواهیم گفت              
یـک   چـه خواهـد شـد اگـر        شـوخی باشـد؟      چه خواهد شد اگر نامه ی انقالب تنها از سرِ         اما   !نیست

بـه دروغ    در آن    ونامه ای را برای یک مرد ارسال کند           و دگرآزاری   سرگرمی ، از سر شوخی   ادیستس
مـی شـود    ن این دال حادث سـبب       بگوید؛ آیا  سخن   آن مرد از رابطه ی نامشروعش با همسر پاکدامن        

ی زنـدگی زناشـویانه     که مرد در زندگی گذشته اش رو به عقب حرکت کند و به رویدادهای بی معنـ                
 آن روز که دیر به خانه آمد، آن گل سرخ کـه مـی گفـت از باغچـه ای               «: خیانت دهد   از یینااش مع 



و چه بـسا      »! آه من چقدر احمق بودم       ...چشم هایش هم از شادی می درخشید         ...درراه چیده است  
 نامـه ی انقـالب هـم بـه      !به فکر پاک کردن لکه ننگ بیفتـد       مرد،  معنالکه ی   / همین نامه   به خاطر 

 خرچنگ وار   فسران، م دادوقتی انقالب فرانسه رخ      .ی مشابه، به تاریخ جامعه معنا خواهد بخشید       کلش
ریـشه هـای   و  گـشتند به عقب بـاز  ) ان در جستجوی حقیقت خرچنگ می شودنیچه می گفت انس (

مـا اگـر     ا .پیـدا کردنـد    مونتـسکیو و    نوشته های روسو، ولتـر     )؟  ( ِ پیام و معنای حقیقی   انقالب را در    
را می شد به همان معنـای هـابزی اش، در           روسو  ، شاید مفهوم قرارداد اجتماعی      الب رخ نمی داد   قان

می شود دو   » داد اجتماعی رقرا«چگونه از یک مفهوم مثل      اما   !نوعی قبول شرایط موجود تفسیر کرد     
ایی  آیا مفهوم قرارداد اجتماعی، اصوال پـیش از رخـداد دال، معنـ   ؟معنای کامال متفاوت برداشت کرد   

(  است که نیچه هم دستمایه ی فاشیسم می شود و هم مرجع چـپ رادیکـال فرانـسه                    هچگوندارد؟  
همچنان که الکان می گوید، ما معنای حقیقی واژه ها و اعمالمان را در حقیقی ترین                 ؟)دلوز و فوکو    

 ن دال ، ایـ  وقتی دال انقالب رخ می دهـد      . شکل آن به طور وارونه از دیگری بزرگ دریافت می کنیم          
 ،با تفـسیر روسـویی اش     بدین ترتیب    : معنای اعمال پیشین جامعه روشن می شود       بی معنا،    فالوسی

فرو می پاشـد، لحظـه      ) ؟(مسلط  بیمارگونه ی   انقالب در لحظه ای رخ می دهد که قرارداد اجتماعی           
شه از   اما دیگری بزرگ همی    .گاه می شود  آای که نمایش تمام می شود و دیگری بزرگ از مرگ خود             

 در  .شودمی  معنای این مرگ، تنها در دال انقالب ظاهر         . پیش مرده است، حتی اگر انقالب رخ ندهد       
عـدد  .  تمام اعمالش تفسیرمند و توضیح پذیر می شـود          و ، عمل مرد انقالبی   ، ی رخداد انقالب   لحظه

. شـته اسـت   انگار از پیش یک سوژه ی کلی برای انقالب وجود دا          . شش تاس رو شده و او برنده است       
آن عـدد    ( دال  رخـداد آن   این سوژه موکـول بـه     .  پیش وجود ندارد   این سوژه ی کلی، هیچ گاه از      اما  

پیش از این دال، رخداد حـادث انقـالب، هـیچ سـوژه ای              .  است که به او معنا خواهد داد       )شش تاس 
   .موجود نیست

 ن سوژه ی انقالبـی    چه کسی قضاوت می کند؟ چه کسی می داند کدام عمل از پیش موفق است؟ ای               
ت؟ این سـوژه ای کـه بـرای         کجاس» ه ای که از پیش فرض می شود بداند        ژسو« این    کجاست؟ اصیل

، برای فرایند معنابخشی به سمپتوم هـا و اعتـراف جامعـه بـه گناهـانش الزم اسـت                    »انتقال«فرایند  
وژه ای که   س«است؟ تنها یک ژست می تواند این        » ژست«سوژه چیزی غیر از یک      این  کجاست؟ آیا   

فروید، چنان در برابر بیمارانش رفتار مـی کـرد کـه            . در مقابل جامعه بسازد   را  » فرض می شود بداند   
در حالی که تمام آن ها جز سر تکان دادن هـایی بـی              . انگار از پیش، معنای سمپتوم آنها را می داند        

.  اعتراف مـی کـشاند     معنی و یک ژست محض بیشتر نبوده است؛ اما همین ژست، بیمار را به فرایند              
این سوژه ای که فرض می شود بداند همیشه به شکلی نمایشی، توسط بازجویـان هـم سـاخته مـی                     

 می داند و این خود به خـود فراینـد انتقـال را               از قبل  زندانی گمان می کند بازجو همه چیز را       : شود
 کنـد کـه بـا       سوژه ی انقالبی سعی می کند نقش همین سوژه ی مفروض را بـازی             . موجب می شود  

اما قدرت مسلط به هر نحو ممکن سعی مـی          . جامعه را متوجه تناقض های خود می کند       ژست خود   
همـه  : ست، ژست مرد انقالبی را خنثی کند      قدرت هم می تواند با یک ژ      . کند این سوژه ساخته نشود    

 برنده  اما کدام ژست  . چیز به یک نمایش برای دیگری بزرگ بدل می شود تا متوجه مرگ خود نشود              



ژست مرد انقالبی و ژست حاکم کـه مـی خواهـد همـه              ( در نبرد میان این دو ژست        آیا خواهد شد؟ 
از پیش موجود است؟ آیا سوژه ی انقالبی        » سوژه ای که واقعا می داند     «آن  ) چیز را خوب نشان دهد    

ین سوژه  ا تنها زمانی که عملش به طور حادث منجر به انقالب می شود، سوژه ی انقالبی نمی شود؟                
 تاس رو   تنها زمانی این سوژه ساخته می شود که عدد ششِ         . ی اصیل هیچگاه از پیش موجود نیست      

شود و اگر نه، و اگر سوژه ی حاکم موفق شود و انقالب رخ ندهد، این سوژه ی انقالبی به یـک پـس                        
  .مانده، به یک مدفوع بدل می شود

، زیرا مـدلول همیـشه   به عقب ساخته می شود   رکت  حیک فرایند   م معنا همیشه با     یهمانطور که گفت  
وقتی انقالب رخ می دهد ما به عقب حرکت می کنیم تا نشانه های آن را پیـدا              . عقب تر از دال است    

شین خیانـت   این جاست که حتی اعمال مثبت رژیـم پیـ         . دادهای گذشته معنا دهیم   یکنیم، تا به رو   
.  لکه دار و معنی دار به نظـر مـی رسـند   ،ته گذشهمه ی چیزهای بی معنی وکارانه به نظر می رسد     

واقعه ای دیگر، آینده اسـت کـه روشـن مـی کنـد              . اما معنای خود انقالب هم از پیش روشن نیست        
این اصالت هم مثـل هـر معنـای         اما این اصالت همیشه مشروط است، چون        . هانقالب اصیل بوده یا ن    

در لحظـه ی    . ساخته مـی شـود     )گذشتهز آینده به     ا حرکتی(همیشه با یک حرکت قهقرایی      دیگری  
 و  حال هیچ چیزی اصیل نیست، در این لحظه همه چیز به آینده، به ظهور دالـی فالوسـی، مـشروط                   

همیشه باید پایانی بـرای جهـان       برای مطلق کردن معنا      است، به این خاطر است که مومنان         موکول
ن معنا به آینده، معلق بودن معنـا،  چون تنها با پایان یافتن جهان است که مشروط بود        . متصور شوند 

  . نیاز دارند ،، آخرالزمانی، آپوکالیپسیسم به نوعی روز داورمومنان. به پایان می رسد
 ی   در لحظـه    مـا  امـا  .یا نفـی  و  یا باید گذشته را تایید کنیم       : ما ناگزیر از عمل هستیم    به هرروی   اما  

هـیچ معنـایی از پـیش        ،خـواهیم شـد   هـا    به معنای اساسا اگزیستانسیالیستی اش، ر       حقیقی انقالب
نمـی  در ایـن لحظـه،      . ، ما را به مسیری خاص هدایت کنـد        حقیقتموجود نیست که در این برهوت       

 در مـی یـابیم    ،)که هیچ حقیقتی از پیش موجود نیست      در واقع در می یابیم       (دانیم حقیقت چیست  
حظه ی انقالب مـا     در ل . ساختخواهد   را   بودگی، یعنی نامتناهی     است که حقیقت   عمل تنها این    که

همزمـان هـم    جـایی کـه     . شویم و قدم به عرصه ی نامتناهی بودگی مـی گـذاریم            از گذشته رها می   
  از ایـن رو .هم رژیم گذشته و هم رژیم آینـده   : گذشته و هم آینده هر دو به چالش کشیده می شوند          

مـرد  :  دقیقتـر بگـوییم      و اگـر   ؛ آشفته می کند    را و واقعیت جامعه    همواره مرد انقالبی لکه ایست که    
 در چهـره   ترومایی که مرتبا: باز می گردد زمان  در هر  ی هر جامعه است که    انقالبی همان ترومای ذات   

، در یک جای    »تکه ای از واقعیت   «تکرار خواهد شد، تا باالخره در       ، مرتبا   مدآ باز خواهد    های متفاوت 
مرد انقالبی همان    . خواهد رسید  شاره به مقصد   نامه همو   و بدین ترتیب   :خالی، به انقالب منجر شود    

تکرار و تکرار خواهـد شـد و         جامعه است، که در چهره های رنگ به رنگ و متفاوت،             »رانه ی مرگ  «
» حیاتی بـه سـوی مـرگ      «زیرا جامعه همواره از پیش      ... ازاین رو انقالب هیچ گاه پایان نخواهد یافت       

از یک سو، مسیر تحقیق میل را وعده مـی          : ه می شود  زیرا جامعه اساسا در یک تناقض ساخت      ... است
از تحقق کامل   دهد و از سوی دیگر، به خاطر پارادکس میل، که تنها در یک فقدان ساخته می شود،                  

پارادکسی که از یک سو، فرد      . این همان پارادکس هگلی دولت و فرد است       ... میل جلوگیری می کند   



 بـه دلیـل    ظـاهرا ست و با ایـن وجـود سـاختارهای جامعـه    هرگز فی نفسه و خارج از اجتماع آزاد نی      
همواره میل را سرکوب    )  که میل را می سازد     یو در واقع به خاطر حفظ فقدان      (ضرورت های تاریخی    

اما آیـا ظهـور     . در آینده حل می شود    و  رد  سازگار با ف  پارادکس هگلی تنها در ظهور دولتی       . می کند 
؟ آیا رفع تناقض کل و جز در جامعه، جامعه ای مـرده را              جامعه ای بدون رانه ی مرگش ممکن است       

 از دسـت دادن فقـدان سـاخته نمـی            بر اساس اضطرابِ    بالعکس آیا جامعه به جای نخواهد گذاشت؟     
، بـا  »جان زیبا«و جامعه، رخ خواهد داد » تکه ای از واقعیت« در  سرانجام  انقالب، به هر روی   ...شود؟

  . ازنده ی هر جامعه مواجه خواهد شد س میلش، با ترومایترومای حقیقی
برای مرد انقالبی بهتر است تا پیش از ظهور دالی دیگر که معنای نقـاب او را بـه چـالش مـی کـشد                 

نکـه متوجـه عریـانی اش       آش از   یپـ ! پیش از آنکه متوجه شویم او هم حامل معنا نیست         : کشته شود 
 مرگ تنها رخدادی اسـت      .مرده است  از پیش    هم دیگری بزرگ او  نکه متوجه شویم    آپیش از   ! شویم

سـمپتوم،  : از این سمپتوم نقاب گونه لذت می برد       پیش از آن او      اما. که می تواند نقاب را مطلق کند      
، اما عالمـت و نـشانگان هـیچ بـودگی            معنا می دهد    مان  و زندگی گذشته   ، به ما   که به او    است نقابی
چون هیچ چیزی   . چیزی را پنهان نمی کند     ژست، هیچ     یا پارداکس نقاب این است که نقاب،     . ماست

 یک نقاب است،     نقاب  اما به هر حال    .، هیچ هویتی قبل از نقاب موجود نیست       پشت نقاب وجود ندارد   
.  را پنهان مـی کنـد      ، هیچ بودگی  هیچ چیز تنها   نقاب   ،اما. چیزی را پنهان کند   باید  چیزی که ماهیتا    

 هیچ من و هیچ دیگری بـزرگ  :ز میان دو هیچ است  نقاب مر . نقاب عدم وجود معنا را پنهان می کند       
پس اگر بشکه خالی بلندترین صدا را دارد، ایـن       . نقاب چهره ی اصیل من است      با این همه،  اما  . مرده

ن کـه گمـان مـی کنـد در          آ! صدای بلندش ! صدای یک هیچ  : صدا حقیقی تر است، راستین تر است      
 کـه   ی امـر واقعـی    ، آن پس مانده     ز آن مدفوع   هیچ چیزی ج    گنجش باید بداند که  خود گنجی دارد،    

 رخ  به این خاطر است که انقـالب راسـتین در لحظـه ای            .  نیست همیشه از نمادین شدن می گریزد،     
به این خاطر اسـت     !  که کارگران علیه ی چهره های خود قیام می کنند و نه علیه بورژوازی              می دهد 

 سـرآغاز عـشقی تـازه       ممکـن اسـت   اس رفته است     به اشتباه به نزد زنی ناشن      که نامه ای عاشقانه که    
 در برابر ، ما راه هستیمچبدون نقاب  ، پرسش از این که      »نام« پرسش از    به این خاطر است که       .شود

  : امر واقعی قرار می دهدی هراسناک ورطهبرابر  در ،حفره ی وجودی خود
  

  نام من را می پرسد
  هراس می آید 
     هراس بزرگ
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