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  واقع  ها همچون امر ایده:   دلوزگراییِ افالطون
  

 بایـد  ای ن مطلب کامالً مهم جلوه کند، رشـته       ت ای ؟ برای اینکه اهمیّ   چرا ساختارگرایی حائز اهمیت است    
  . ها و تکرارها ویسهن ها، هم وجود داشته باشد متشکل از عناصر، پیامدها، وضعیّت

 است، یعنی مخالفِ یـک فلـسفه،   (the signifier)ق اسم داللت منط، ت دارد اهمیّلکان که برایچیزی 
 یهمیشه قـسمت . کند تکیه میآهنگی اندیشه با خودش   ای به تناسب، شفافیّت و هم       که هر فلسفه    حدی  تا

 اوقـات  بعـضی نهد که لکان  نیان می که چیزی را ب(I=I) من =یک من ، وجود داردمخفی در یک فلسفه
 و  ]من=من[ به این برابری   مزیّت قائل شدن   عبارت است از     و؛   نامیده است  "ر فلسفه نخستین خطا د  "آنرا  
 همیشه  ]من[ آن تشکیلدر صورتیکه   .  همزمان با خودش است    "من"ترتیب ساختن این عقیده که       بدین

ناخودآگاه به این معناست که اندیشه معلولِ  )petit a( کوچک aاش است، بعد از ظهور  بعد از ظهور علّت
. اش  در نتـایج   آن   مگر با بدست آوردنِ   تواند آن را در زمان حال بازیابد،          شخص نمی ای است که      نا اندیشه 

گفـتنِ  زمـانی کـه    ،یابـد  بازمینتایج زمان متوقف شده را  ]Georges dandin(]I(ژرژ داندین بدین شکل
 او .کنـد  را متوقـف مـی  ) د، ژرژ دانـدین شما آنرا خواستی (Tu I as voulu, georges dandinاینکه 

  ]1[.در درون نتایج آن چه را که معلولِ نا اندیشه بود بازیابدسازد تا  متوقف میزمان را 
ار یعنی محکومیـت بـسی    ) و لکان   (  مربوط به میلر     مسیر مذکور  این   تواند در   تنها چیزی که شخص نمی    

 آلمـانی کـه    بـزرگ  فیـشته، ایدئالیـست  : ] ست کهااین [باشد موافق کامالًبا آن ، ی فلسفه سریع و ساده
نفرت انگیز کرده است، همان فرمولِ هویتِ خود ِ من که لکان خود را از آن دور           منِ  = من  این  صحبت از   

    .سـازد   ، نیز وابستگی سوژه به علّتی که نسبت به سوژه مرکززدایی شده اسـت را روشـن مـی                  دارد  نگه می 



 انگـشت    سـوبژکتیویته  قلـب طبیعـی در    که بر یـک سِـری احتمـاالت غیر         فیلسوفی بود    نخستینفیشته   
بلکـه یـک    .  برخـوردار نیـست    واقعیـت اگو همچون خاسـتگاه مطلـق       = از اگو  ای  ی فیشته  سوژه: گذاشت  

 ودگیب   و همواره از ارباب     تصادفی اجتماعی است   موقعیت از   که پرتاب شده و حاصل     ست  ی متناهی   سوژه
 آلمـان مهـم     ی  در فلـسفه  ) Anstoss(آنـشتوس   داشتنِ دو معنی ابتـدایی      به خاطر    ]II[.کند اجتناب می 

ما پایداری ی بیکران کوشش  اندازه ای که در مقابل توسعه     تا    کننده سدو  از طرفی بازدارنده، مانع،     : است
ـ مـان را  که فعالیـت  یزه و محرّک است تاحدی اما از طرفی دیگر انگ    . کند می توس بـه  آنـش . انگیـزد  ر مـی  ب

 چراکـه  نهـد،   اش در برابر خود فرامـی       مطلق به منظور برانگیختن فعالیت     منِ مانعی نیست که   حقیقتاً آن 
. نـد ک  دفاع می  اش  آفرینندهاز قدرت   ،  )self-posited(رانهادهف-مانع خود  بر    غلبه کردن  با ]توسآنش[آن

 با خود سرگرم می شود      ای  ی تازه  هر وسوسه  کردن   که با اختراع  گمراهی   مقدس   زاهدِشبیه ضرب المثل    
کـانتی   Ding an sichاگـر  . کنـد  پی با آنها، نیرویش را تائید مـی  در های پی مخالفت کردنو سپس با 

بـه بـدن    کوچـک نزدیـک اسـت، یعنـی        aتوس به ابژه ی     ، آنش ]III[ باشد لکـانی -فرویدی مشابه با چیزِ  
فیـشته  . شود  آن جدا می    علتِ میل که از    – ، به ابژه  "استو رفته   در گلوی سوژه فر   " که   ی باستانی   بیگانه

ه بـه   شـود سـوژ    کنـد کـه سـبب مـی         ذب نشدنی تعریف می   ی ج  خودش آنشتوس را همچون بدن بیگانه     
.  شـده اسـت، تقـسیم شـود         محدود من -بوسیله غیر  که   متناهیِ معیّن ی   ی بالشرط خالی، و سوژه     سوژه

 ایـدئĤلیّتِ   در قلبِ  را از    واقع امر رویاروییِ و   ، کوبیدن پرخطر  " کردن زندانی"ی    لحظه توسآنشبدین گونه   
 یـا بـدون برخـورد بـا یـک عنـصر حقیقـی یـا                 توس آنش ی بدون  هیچ سوژه : کند    مطلق مشخص می   منِ

 فـرض    خـارجی  امری با   در مواجهه   من  در درون خودش     " ]عبارتِ[ -احتمالی ساده نشدنی وجود ندارد    
، یـک   نیـافتنی   دیگربـودیِ تقلیـل   ی   حـضورِ یـک ناحیـه     "ست برای تصدیق کردنِ     ای ا   ، نکته ".شده است 

  ...  من در درون خودِ ی احتمالی بالشرطی و غیر قابل فهم ناحیه
 ist ohne" بـه هـیچ وجـه    توسینـش بلکـه هـر آ   ]IV[، نه فقط گل سرخ ِ آنجلیوس سیلـسیوس نهایتاً

Warum" شیء  با شکار در تقابل آ   ." نیست)Ding( ِدگـذار   تاثیر مـی   احساساتمان   که بر  یکانت  نومنال، 
خـارجیِ جـذب نـشدنی در     یـک بـدن   :it is stricto sensu ex-timateآید،   از بیرون نمیآنستوس

در این حقیقت مـستقر    آنشتوس   پارادوکس   کند،  خاطر نشان می   فیشته خودش    همانطور که . مرکزِ سوژه 
 کـامالً " توسآنـش اگر  .شود  تولید نمیمـن ی فعالیت    یلهبوسو   است   " سوبژکتیو کامالً" آنشتوساست که   
 "دگماتیـسم "یتـه، مـا دچـار        بـود، یعنـی بخـشی از ابژکتیو        مـن  - نبود، اگر پیش از این غیر      "سوبژکتیو

 Ding an( شـیء فـی نفـسه    ی زودگذرِ  فراتر از پس مانده موثراًتوسنشکه در این صورت آ. شدیم می
sich( داد ی فیشته گواهی می غیرمنطقی بودن اندیشهه رفت و بدین ترتیب ب  کانتی نمی) سرزنش پیش

در اینـصورت بـه صـورت یـک          سوبژکتیو بود،     واقعاً توسآنشاز طرفی دیگر اگر     ). پاافتاده در برابر فیشته   
  ابژکتیو تواقعیی   کرد، و ما هرگز به مرحله       شد که خودش را نقض می       ی میان تهی حاضر می      قالب سوژه 

ای ه یکی دیگر از سرزنش   ( خواهد بود ) solipsist(گرا    یک نفس  صورت فیشته موثراً  در این . رسیدیم نمی



را  "واقعیـت "سـاختمان   توس   آنـش  ی تعیین کننده این است که      نکته). اش  پیش پا افتاده در برابر فلسفه     
 سـوژه   . جذب نـشدنی در مرکـز آن        بدن خارجیِ   هست بهمراه  ناب منِیک  یعنی در ابتدا    : اندازد    براه می 

و بـه آن     دهـد   تشکیل مـی   شکل  بی مرواقع ِ آنشتوسِ   ا نسبت به  یک فاصله    بخود گرفتنِ واقعیت را از راه     
 و طرح   ای  توس فیشته ی موازی بین آنش    شود رابطه   آنچه که اینجا مطرح می    . بخشد  می عینیت را    ساختارِ
که تعـادل   ] من [ آن دلِدر  ای   بدن بیگانه  ، و ابژه است   باستانی )منِ (Ich  ارتباط میان  درلکانی  -فرویدی
 ،انـدازد    را براه می    گره درونی  ِ این    دفع و ساختاردهی تدریجی    فرایند بلندِ و  زند،   اش را بهم می     ینارسیست

   .ساخته شده است بیرونی و عینی که از واقعیت طریق آن از که
ـ متـرادف ی   نظریهو یا از نوعِ(  زمان نیستخطّیِ آرایشِ از نوعِت سوژه  علّموقتی بودنِ  در آن ت کـه   علیّ

 در  اسـت کـه  وار  زمان دایـره موقتی بودنِ متعلق بهبلکه ) کنند  گذشته، زمانِ حال را تعیین می     های    علت
علّـتِ از    سـوژه    - پیچیده )self-relating(دهی  شرح-خود طی یک    -که "شود متوقف می "وقتی  زمان   آن

شـود   ه او متذکّر می زمانی ک،کند یق میخودش این را تصد    میلـر . نهد  فرامیی خودش را      شده  فرض  پیش
 ریـشه در ایـن      ایـن . "طرح شـده اسـت     (retroaction)عطف به ماسبق    که با   علتی است   "میل  ت  که علّ 

و ،  گسـستن از  (اش از    یعنی پیدایش سـوژه، و بریـدن      :  اند   دارد که سوژه و ابژه بهم وابسته        دقیق دریافتِ
 ی خـودش    نتیجـه  توسط همچون گذشته  علتی که اما  . ت دارد  یک علّ  ،"واقعیت"  خطیِ یتِعلّ) امتناع از 

  ساختاری، است که   "یدگیپیچ"نه فقط نوعی از      ، به ماسبق کردن   عطف این حداقلِ . فرانهاده شده است  
 بـه علّیـت سـاختاری    ، هرچقدر هم کـه پیچیـده باشـد،   یعی طبیت خطیِدهد تا از علّ که به ما اجازه می   
  . مناسب گذار کنیم

در آن  مولیر است کـه      ]ی نمایشنامه[ از   یک خط نقل قولِ میلر است از       "ندینا د ژرژخواستید،  شما آنرا   "
ی   ی اعمـال گذشـته      واسـطه   پیامـدِ بـی   مانعی که بر سر راه او سـبز شـده           شود که     به یادِ سوژه آورده می    

اقعیت با آنها  سوژه باید در اثرات و پیامدهایی که در و        :  دهد میلر یک پیچ اضافی به آن می      خودش است؛   
 V[ )Billy[ بیلـی بـت گیـت   در مورد . ی علت آنها را بازیابد اندیشیده- نتایج غایب و ناشود  مواجه می

Bathgate(     پیامدهای علت مجـازی آنهـا را بازیابـد        ، یعنی رمان و فیلم،      "واقعی"ی    ، او باید در دو ابژه ،
  .. (spectral)طیفی  "رمان برتر"یعنی 
را همچون یک گونه    تاریخ فلسفه   "وصیف کرد که    تگرایشی   را با راهنمایی     فانفیلسواز   ود خ  خوانشدلوز
من خودم را به این صورت دیدم کـه  " .بیند می )(immaculate conceptionلقاح معصومانه  یا "واطاز لـ
واقعـا  . ی خـودش باشـد، هرچنـد هیـوال         ای می دهم کـه زاده       گیرم و به او بچه      مولف را از پشت می    یک  

تمـام آن چیزهـایی را    مجبور بود لفؤمی خودش باشد برای اینکه در واقع     ت داشت که بچه   اهمیّایش  بر
، چـرا کـه      هیـوال باشـد    الزم به که این کـودک     همچنین   اما. که من در دهان او گذاشته ام      بگوید  بگوید  
 است که من واقعـا      امواج و انتشارات پنهانی    و   ها  تغییر موضع ،  ها  لغزش،  ها  دخول و خروج  ی تمامی     نتیجه

 این گونه نبود؟    "کانت با ساد  " آیا خوانش لکان از      : لکانی است  دلوز اینجا عمیقاً   )2(".برم  میلذت   آنهااز  



کانـت از    گـرفتنِ "هـدف لکـان     :   مشابه دلوز توصـیف کـرد      کلماتژاک آلن میلر یکبار این خوانش را با         
، آیـا   و اتفاقـاً   (]VI[تولیـد کنـد    خـودِ کانـت   ی   ی زاده شده    را در قالب بچه     هیوالی ساد  ، تا  است "پشت

 نیـز بـه همـین       ؟ آیـا او   صادق نیست سقراطی  -های پیشا   خوانش هایدگر از فراگمنت    همین امر در مورد   
پارمینـدس کـه    گـسترده از تفـسیر   ایـن   یـا   آ و   ؟"گیرد  نمیاز پشت   "پارمیندس و هراکلیتوس را     ترتیب    

لقـاح  " اصـطالحِ )  در تاریخ فلـسفه نیـست؟      ها  گری  واطـن ل یکی از بزرگتری  ،  "یکسانند و اندیشه هستی  "
حاصـل پیونـد    بـار و بـی     به این تصور از سیالن معنا همچـون امـری بـی            ،منطق معنا از کتاب   ،  "معصومانه

  فعلـیِ چینـیِ  هـم  رویخـوانش دلـوزی در سـطح    : مناسـب   علّیِبدون یک قدرت سیالنی . خورده است
(actual) نفـوذ   ثـل مو   کنـد   توقف مـی   "واقع گرایانه "سیر  اکند، بلکه در تف     ها و نتایج حرکت نمی       علت 

  . کند عمل میمناسب نفوذ مهبلی  نسبت بهعدی ـمق
) دلـوز ( که او مسیحی ی لقاح معصومانهاما نه  -در علوم الهی دارد  ی تصادفی      یک سابقه  یاین روش دلوز  

ک  در یـ   جـوزف  مسیح که توسط     یشِی زا  ی یهودی درباره   د بلکه یک افسانه   کن خودش به آن ارجاع می    
دانست که   اما می  ،مسیح را بوجود اورد   خواست    خدا می  .است  روایت شده  13خط تک نسخه از قرن       دست
کشند تا مسیح را به محض تولّد به قتـل            انتظار می  )Shekina(  در مقابل واژن شکینا    شری  ها نیرو تمامی

از راه مقـعد به    رود و     می ، است شرکه نماد   ، ]VII[یلیثلاش    به نزد معشوقه    شبانه بنابراین خدا . برسانند
مـسیح  ). شاشـد   می بدهد که خدا در واژن او     نیز   را   ن معنا تواند ای  عبارت بکار رفته می   . (کند  او دخول می  

ی آن    فنـدی اسـت کـه خـدا بوسـیله          ایـن تر   : عدی از لیلث به دنیا خواهد آمـد       ـس مق ـکـیک س بعد از   
ای کـه     گرانـه   حرکت ریخته اگر   )3.(آورد  بوجود می  شر طریق و مسیح را از      هدد   را فریب می   شرنیروهای  

 ژسـت   یـک کـه چگونـه     آیـد    حال این سئوال پیش می    خالی است،    ژستِسازد،   یک جهان نمادین را می    
 کـرد تـا ایـن    ن سـعی جورجیـو آگـامب  . از طریق تکرار  ؟  شده اند  محتویات آن خنثی     ؟ چگونه استخالی  

فـرد  ، کفرگوییِ    و سکوالر  )sacred (مقدّسمیان  ت   در ضدیّ  :ی نشان دهد    ی کفرگوی  فرایند را با اندیشه   
ی متفـاوت قـرار    را در یـک زمینـه   مقدسکفرگویی متن یا عمل .  نیستکردن سکوالر برابر با سکوالریزه   

 کفرگویی به محض اینکه     بهمچنین،. کند  منها می  و عملکردش    مناسبی   کفرگویی آنرا از زمینه   . دهد می
اجـرا  . مانـد   بـاقی مـی    مندی فایده -غیر در قلمرو    ،دهد  را نمایش می   "شده  منحرف" مندی فایده-غیرک  ی

 عـشاء   کـردنِ   در بررسـی   اما نه    ، است کثیف ربانیِ مراسم عشاء    اجرای یک کردن یک مراسم عشاء ربانی      
 و  .زف ک جـو  کافکـا، بحـثِ طـوالنیِ مرمـوز بـین            ی محاکمـه  در. ربانی همچون ابژه روانشناسی مذهب    

حتـی  . عمیقـاً کفرآمیـز اسـت     ) کنـد   را جستجو مـی     قانون درِآنجا که تمثیلی از     (کشیش در مورد قانون     
  -کـردن    نه سـکوالریزه   –همینطور کفرگویی   .  کافکا بزرگترین کفرگوی قانون یهودی است      توان گفت   می

ی   رد شـده  ی    شالودهر   همیشه ب  کردن  سکوالریزه:  است امر مقدّس ماتریالیست درستی برای تحلیل بردن      
. مانـد   باقی می  صوریمچون یک ساختارِ    کند، در نتیجه همچون یک اعتراض یا ه        اتکا می  اش  سامر مقدّ 

: بخـشد    اش تحقـق مـی     ترین شکل   ای  را در ریشه  امر مقدس و امر سکوالر       شکافِ میان پروتستانیسم این   



 بـه  را   صـوری مـذهبی   رد، به عـالوه اصـل       دا کند، اما مذهب را جدا نگه می       جهان مادی را سکوالریزه می    
عبارت التینی به معنی تغییـرات الزم را انجـام   [، Mutatis mutandis(. کند  میوارداقتصاد کاپیتالیست 

ایـن همـان اتفـاقی اسـت کـه بـرای کمونیـسم استالینیـستی افتـاد،                   ]م .دادن که در اقتصاد رایج است     
  .) و نه مذهب کفرگوشود،  سکوالریزه می

آمـده  بردرک کنیم کـه      ژستی اگر ما کفرگویی را همچون    : اینجا باید در تکمیل نظر آگامبن گفت        شاید  
از اسـتخراجی    چنـین ، در اینصورت آیـا      کند  را استخراج می    شایسته زمینه و کاربرد    زندگی- جهان که از 

 "زایـش "آیـا   :  گوئیم می نیست؟ در مورد شعر،      (SACRALIZATION) سازی  مقدس تعریف دقیق 
 و  هستند )decontextualized( "شده  زدایی  زمینه" زمانی نیست که یک عبارت یا گروهی از کلمات           شعر

 "بیا، بیا اینجـا   "گویم    می "بیا اینجا " زمانی که من به جای       ؟گیرند  تحت اصراری مکرّر و مستقل قرار می      
 داردکـه درآن   صـفری وجـود      سـطح گونـه    بـدین  ام نیـست؟    کـردنِ جملـه     کمترین حدِ شاعرانه  آیا این   ،  

 بنـدیِ  اینجا همان پـارادوکسِ طبقـه  در وباره  ما د  بنابراین .قابل تمیز نیست   کردن   سکوالریزه ازکفرگویی  
یل تحل میل بنونیست ا توسطکه   حدّ وسط پذیر و     مند، کنش   کنشیکی از لغات     بعنوان را داریم    شدهجابجا

 ی   همچون یک لحظه   حد وسط گری    له، با مداخ  پذیر  مند و کنش     کنش تضاد میان  اصلی   تضاد.(شده است 
لفت اصلی بین   امخ):  است  و وسطی   میانی چیز نیست، بلکه بین کنش مندی و        طرفی  بی /روی  میانه سومِ

 ی در مرحلـه / ایـستد  نوبـت ثـانوی مـی    در "مقدّس" امر  وکفر آمیز است،  امر  سکوالرِ معمولی مطلوب و     
یـک   " کفرآمیـز زدایـیِ  زمینـه "کمترین ژسـتِ   ین در    نماد عالم/ انسان ظهور. میزرآکفامر  پیچیده سازیِ   

برای  و،  تربیت بعد از آن می آید، همچون یک کوشش برای           "سازی  مقدس"و  عالمت یا ژست قرار دارد،      
 "  داللـت دارد بـر   bakku-shanدر ژاپـن،    . رام کردن این افراط، ایـن تمـاس هیجـان انگیـزِ کفرآمیـز             

 ولی هنگامی که از روبـرو        باشد نما  خوش ،شود میشت دیده   ممکن است وقتی که از پ     اگرچه   که   دختری
 چیـزی کـه   شبیه ایـن نیـست؟       چیزی مقدّس و   آیا ارتباط بین کفرآمیز   . "شود این گونه نیست    دیده می 

 یک افراط کفرآمیز    ی مناسب موثراً   ، از یک فاصله   کند   جلوه می  مقدّسشود   هنگامی که از پشت دیده می     
  .کند کفرآمیز را پنهان میاز امر  است که ترس ای  آخرین پردهدسمق، ریلکهبه بیان .... است

یـک  قالب   تجسمی از خدا در      -شود اگر مسیح     خواهد بود؟ چه می   چه چیز   کفرگویی مسیحیت   بنابراین  
، اگر در مسیحیت  ت باشد؟    الوهیّ کفرگوییِ اپیشپیش خودش -ی کمیک آن   انسان فانیِ مضحک، یا جنبه    

 باشـد کـه     خـودِ خـدا   ابن  ،  قرار گیرند  کفرگویی   ها مورد   توسط انسان توانند   می سایر ادیان که     برخالف
  کند چه؟  کفرگویی می

  
طتِ  الکالئو وسـا   ]VIII[..ماند  باقی می  بیرونی   تضاد منطق   تحت نزد الکالئو  ارزی  هم و   تفاوت ی دوآلیته

 منظـور از  (هـا     تفاوت بس حساسِ  منطق   یعنی اینکه چگونه  . دهد   را بسط نمی   این دو امر متضاد   مفهومی  
 مانـدگار   درونبه طور   ) ها قرار دارد   ی دیگری  ر عنصری تنها در تفاوتشان با همه      ت ه هویّ: گی  متفاوت بود 



 اجتناب کردن از ارجـاع بـه        یعنی( باقی ماندن    محض برای   گیبود  متفاوت. شود منتهی می به آنتاگونیسم   
، بلکـه خـودش را در   اسـت   گذاری نـشده پایه ها  یرونی در پوشش عنصری که در تفاوت       ب حمایتهر نوع   

خـودش و   ) یتفاوتهـا (میـدان ی تفـاوت بـین       اشتن یـک نـشانه     مجبور به دربرد   ،)دارد اش نگه می   تهویّ
 مجبور است عملکردی همچـون    پیشاپیش   "محض" این تفاوت     اما ."محض"اش است، یک تفاوت      بیرون

بـه  . گـذارد  نتیجه مـی   بی/ کند  می قطعصری را   ت هر عن  یّ آن چیزی که هو    یعنی ،ه باشد آنتاگونیسم داشت 
، تفاوت بیرونی همیشه همچنان تفاوت درونـی نیـز          کند  آنچنانکه الکالئو اشاره می    هیمن دلیل است که،   

مـنعکس شـده    میـدان    خـودِ  دروندر   اش  و بیـرون   خودِ میدان  بین نیست که تفاوت     طور این تنها: هست
 نیز هست کـه     طوراش را بی نتیجه گذارد، بلکه این        تمام شدن  وکند،   اش جلوگیری    از بسته شدن  و  ،  باشد
 نتیجه مانده است   های متفاوت بی    شبکه توسط و   ساخت یافته ت متفاوت هر عنصری به طور همزمان        هویّ

  .قطع شده است/ 
تنها دلیل  پدری دارد که کل کورت واالندربازرس  ،Henning Mankel پلیسیِ عملیِ های   سِریدر

  آنهـم فقـط یـک نـسخه را،          در صـدها نـسخه،     ،کنـد    تمام وقت نقاشی مـی      او - نقاشی است  زنده بودنش 
ممکن اسـت   این  : پیام این نقاشی در اینجاست       (آید  بر فراز آن هیچگاه خورشیدی نمی     جنگلی  ی    منظره

 ی   یـک لحظـه    جلوگیری کرد، بمنظور منجمـد سـاختن       اش   تابش و از   نگه داشت،   در بند   را خورشیدکه  
 "کوچکتفاوت  "یک  . زایش و تباهی   ابدیِ   جنبش چرخش از   ای نابِ آن    بیرون کشیدن سیم   ،آمیزسحر

ای   آنها نوعی از رنگ قهـوه ر بعضی ازد: هستند ها همانند هم   ا وجود دارد درغیر اینصورت نقاشی     در اینه 
بدیت، زمان  خودِ ا  تو گویی . ای هستند   این رنگ قهوه   فاقده  خورد در صورتیکه بقیّ     به چشم می   در منظره 

ـ  ی  مداخلـه نـوعی   . تقویـت شـده اسـت      بوسیله یک واریاسیون کوچک   ،  منجمد شده  در  نقاشـی    تِ واقعیّ
 .سازد  را واقعا متمایز میآن ی ، و شدت مجازی خالص و یگانهخدمت آنچه هر نقاشی

شـود، یعنـی    مـی  ای باشد که به عنوان یک حدوسط محض و قطعی در نظر گرفتـه     فردگرایی رابطه "اگر  
 ،های خـودش همچـون یـک امـر مـستقل و بیرونـی شـناخته شـود                   حد وسطی باشد که نسبت به دوره      

ت  وضـعیّ پس، )١٥٤ Hallward" (تواند یک حدِ وسط باشد نه هیچ چیز دیگر حدوسطی که فقط می
بـسط یافتـه    لکـان    بجـا و بموقـع    اوت جنسی   ی تف  ساختار آن بوسیله  . گونیسم محض است  اآن همان آنت  

ای  نکته: دهد  ت می  اولوی ، چیزی که متفاوت است    )حد وسط ( مابین ی  دوره تفاوتی که به دو      بعنواناست،  
ـ             "شدن  جنسیفرمول  "که در    ت مردانگـی و زنـانگی دو        لکان وجود دارد این است که هـر یـک از موقعیّ
اوت  تف -کند که   از این راه لکان اظهار می     .  هستند ی این چنین تفاوت   برای دوری جستن از بن بستِ     راهی  

هـیچ ارتبـاط جنـسی وجـود        " مترادف با ایـن ادعاسـت کـه           دقیقاً که - است "واقعا غیر ممکن  "جنسی  
هـا   جـذب / و دفـع   "ایـستا "نمـادین   تـضادهای    ثابت از  ی  مجموعهرای لکان یک    تفاوت جنسی ب  . "ندارد
ل  موکـو   را به بخش ثانوی    "انحرافات"گرایی و سایر      ـجنسمـ که ه  انهگرای  مندیِ دگرجنس  قاعده (نیست

ی قابل بحث و برای چیزی       برای یک مسئله   یک تروما،    بست، برای   یک بن  برای، بلکه نامی است     )کند می



دادن تفاوت جنـسی    حرکت انتقال   هر  . کند  می ایستادگیاش،    ر مقابل هر کوششی در نمادین سازی      که د 
 "امکان ناپذیر "ر بسیار   و این ام   ،بوده است نمادین محکوم به شکست      از تضادهای     مجموعه یک    داخل به

  و.باشـد  "تفـاوت جنـسی  "بـه معنـی    کـه   گـشوده شـود      هژمونیکی   نبردای از    در آینده زمینه  است که   
 در یـک    دورهتفاوت بین دو    تفاوت بین چپ و راست، فقط       ):  طبقاتی نبرد(برای تفاوت سیاسی   همچنین

 ممکـن نیـست، یـک امـر         ی مشترک نیست، بلکه از آنجایی که میسر ساختنِ توصـیف بیطـرفش             زمینه
ی  شـود کـه بواسـطه        سیاسی، زمانی به طور متفاوت ظاهر مـی        تفاوت میان چپ و راست     . است "واقعی"

 عالیـمِ   ، ایـن  )چـپ (بـرای اولـی   :  شده باشـد   دریافت   راست از نظر سیاسی   جناح  ی    چپ و بواسطه   جناح
 خـودش را    راسـت لیکـه   در حا ،  شـود   مـی  ردهـای اجتمـاعی       نیسم است که از میان تمامی زمینـه       آنتاگو

 بـه موقعیـت     چـپ  کند، در عوض    اجتماعی و وحدت ارگانیکی درک می      رو، پایداری   میانه همچون نیروی 
همینطـور بـرای    . کنـد  رگانیکیِ بدن اجتماعی را مختل مـی      شود که این پایداری ا     کاسته می فرو مزاحمی

  . است)extreme("افراط"حدّ غایی و  همچون یک یک راستی، چپ
اش  ، از انسان شناسی ساختاری    ]IX[استروس-ی لوی   دیگر از تحلیلهای نمونه    ید در اینجا یکی   اجازه ده 

 را یـادآور    -ای  یلـه  قب  یکـی از بزرگتـرین منـاطق       – Winnebagoدر موردِ حالت فضاییِ ساختمانها در       
 "ر پـائینِ آنهایی کـه د " و " آنهایی که در باال":  گروه تقسیم شده است-به دو خردهکه  قبیله ای   . شویم

ی زمین روستایش    کنیم تا نقشه    درخواست می ) مرد و زن  (ما از فردی  هنگامی که   . منطقه قرار گرفته اند   
بـسته بـه    ،  )های روسـتایی را    یعنی حالت فضاییِ خانه   (را بر روی قطعه کاغذ یا بر روی شن، ترسیم کند            

روستا هر دوی آنها    .  یمرس میتفاوت  گروه ها تعلق دارند، به دو پاسخ کامال م        -اینکه به کدامیک از خرده    
ی دیگـری از    ایـن دایـره، دایـره    داخـل در هـا  اما برای یکـی از گروهـک    . فهمند  میایره  همچون یک د  را  

در حالیکه برای گروهـک دیگـر،       . اریمی متحد المرکز د    ی وجود دارد، چنانکه ما دو دایره      های مرکز  خانه
به عبارت دیگر، یک عـضو      . به دو قسمت تقسیم شده است      جداکننده   ی یک خط واضحِ    این دایره بوسیله  

همچـون حلقـه ای از      ی زمـین روسـتا را        نقشه) کار بنامیم  ید آنرا محافظه  اجازه بده (گروهِ اولی   -از خرده 
انـد، در حالیکـه،    ینه پیرامون معبد مرکزی چیـده شـده       کند که کم و بیش به صورت قر        ها درک می   خانه

هـا   ی مشخص از خانـه  روستایش را همچون دو کپه) ونیستیآنتاگ-انقالبی(گروه دومی-یک عضو از خرده   
ی محوری لـوی اسـتروس ایـن          نکته ...ی یک مرز نامرئی از هم تفکیک شده اند         کند که بوسیله   درک می 

گرایی فرهنگی بکشاند، بر طبـق اینکـه، درک     عنوان نباید ما را به دام نسبیت   است که این نمونه به هیچ     
این شکاف بین دو ادراکِ نسبی یک ارجاع    :  کنندگان بستگی دارد   قِ گروه مشاهده  ی به تعلّ  اجتماعفضای  

ی   ساختمانها، بلکه یک شالوده"قیقیح"بندی   نه ابژکتیو، یعنی صورت -رساند پنهانی به یک ثبات را می     
درونـی  "کـردن،   سازی، ذکر علت     اکنان روستا که ناتوان از نمادین     تروماتیک، یک آنتاگونیسم پایه ایِ س     

 اجتمـاع بـرای تثبیـت       برابـر  یک عدم تعادل در روابط فرهنگی کـه در           .دریافتن شرایط بودند  و  ،  "کردن
ی زمین درواقـع دو کوشـش        دو ادراک از نقشه   . کند  جلوگیری می ت هماهنگ   کردن خودش در یک کلیّ    



التیام دادن زخمـش از راهِ وضـع یـک    و  انحصاری متقابل برای حریف شدن با این آنتاگونیسم تروماتیک          
 مـشابه بـا     آیا باز هم الزم است تا چیزهایی که موقعیتـشان دقیقـاً           .  هستند  متعادل شده  ساختار نمادینِ 

هـا در    بندیِ خانه    مانند دوگونه شکل   "زنانگی" و   "مردانگی"نسبتِ تفاوت جنسی است، اضافه کنیم؟ آیا        
ی ما با منطق    "توسعه یافته "رف کردن این وهم که جهانِ       روستایِ لوی استروس هستند؟ به منظور برط      

زگردیم، یعنـی بـه شـکاف       مشابهی حکم فرما نشده است، اجازه دهید به مثالمان از منازعه ی سیاسی با             
- شبیه اعـضای متـضاد خـرده       یک فرد چپ و یک فرد راست دقیقاً       :  مان به چپ و راست     فضای سیاسی 

آنها فقط مکانهای مختلفی را در فضای سیاسی اشـغال          . کنند  ر می ها در روستای لوی استروس رفتا       گروه
 یـک فـرد چـپ       -انـد   ردهکنند، هر یک از آنها صورتبندیِ فضای سیاسی را به طور متفاوت درک کـ                نمی

وحـدت  یـک فـرد راسـت همچـون         ،  اسـت   ای که ذاتاً با آنتاگونیسم بنیادی شکافته شـده          همچون زمینه 
  .شود آشفته میهای خارجی و ناسازگار  ی مزاحمت یله فقط بوسکه یک اجتماع ارگانیک

 کـامالً   "علـت کـاذب   "، یک   نا موجود  ،" تاریک پیشاهنگ") یا سیاسی (به معنای دقیقتر، تفاوت جنسی      
 و  ،"اسـت دچـار فقـدان     اش   در فـضای شخـصی    ") ضـروری به طور   (که همیشه   است   X یک    و مجازی،

سوالیته، چـپ و راسـت در   ـکــ ردانگـی و زنـانگی در س  م(کنـد    واقعی را توزیع میی دستهدو همینطور،  
 فـالیکی  اسـم داللـتِ   :  کند  لوس طرفداری می   فا ای  غیر رابطه به این معنی، لکان از یک مفهومِ        ). سیاست

در  ی فالیـک   بـا ابـژه   ایـن   : "نهـد   همچون سیستم یا ساختار بنیان می      ت آن سکسوالیته را در تمامیّ   " که
  .استارتباط 

 مـرتبطِ  فـضاهای    /.../.انـد   شـده  تعیـین راقی در هر مـورد       و تغییر پذیریِ ارتباطهای افت     ها دورهگوناگونیِ  
 کـه   X= وابسته است به فضای مستقل هر یک، در هر لحظه، در ارتباط با ابژه               اوالً یک ساختار  در   ها  دوره

سـاختار  ق  وتهـا از طریـ     تفا توزیـع /.../. اسـت  میشه در رابطه با خودش جابجا شده      ار است و ه   همیشه سیّ 
در حـال   ناصـر    ع X= ابـژه  ،شوند  موجب می شان    جانشین سازی   را بهمراه  افتراقی ارتباطهای   کامل، تغییر 

  )4.(.سازد افتراقِ خودِ تفاوت را برمی
 کمـین  "ی نـاب  گذشته"ی دلوز از     شایسته فهم که در     مشابهی ی  تله تا از    بودبنابراین اینجا، باید مراقب     

، یـک  کنـد  توزیع مـی ، عناصر را   "علت غایب "ک  یین عنصر ثابت که، همچون      ا: است، اجتناب کرد     کرده
از پـیش    (همچـون گذشـته    نیـز   اش حاضر است و      تاثیراتنتایج و    مجازی است که فقط در       عنصر کامالً 
  . پیش از این فرایند نداردذاتی  هیچ هستی مستقلِ و.توسط این تاثیرات فرانهاده شده است) فرض شده

  
ـ  اسم داللت ی   فالوس به مثابه  :  سازد   اهمیت اختگی نمادین می    وجهمت این ما را    ت محـضِ معنـی     مجازیّ

ن کـه در مقابـل   غیـاب هـر معنـی معـیّ     ویعنی نا مفهوم باشـد،   :   باشد "دال بدون مدلول  "مجبور است   
 تـوانیم   یا برای اینکه آنرا بیشتر با اصطالحات دلـوزی بیـان کنـیم مـی              (. ایستد  می محضِ معنی ت  مجازیّ
ِ    متعـالی   مجازی کـه وضـعیتِ     ی  عرصهت به   حرکت معکوس از واقعیّ   یک  یعنی  ،  بخشی    ضدّ فعلیت : گفت  

حرکتی خارج از    مانند یک جانشین سازی، اختالل،       ، است فعلیت در درون مجبور به رخ دادن      است،   آن



دال بـدون   "د   در مـور   سخن گفتن ت است که    به این علّ  ). عناصرِ درونِ این نظم   بند و مفصل، و خارج از       
یتیو اسـت، کـه در       این غیاب معنی در خودش یک صورت پوز        :مزخرف نیست   معنا و     چیزی بی  "مدلول

در یـک مـسیر      (شود  می شکافته    آن  است، همچون یک سوراخ که در قلب           معنا ثبت شده   ی  درون عرصه 
 بـدون  قـوم  یـک  آنهـا : اقـوام   در میان سایر     "فالیک" هستند، عنصری    "فالیک"همسان، یهودیان قومی    

  .) به زمین مجازی اسرائیلمطلق این غیاب در وجودشان ثبت شده است، مانند ارجاع بطوریکهاند،  زمین
  

 جز ی چیزسازد رها می آنچه را می ستاید چرا که دقیقاًمطلقِ انتقالی  کردن رها سازی ـ بیان  یک "هنر 
 نهایتـاً : )Hallward 122(" محـض زدایـیِ  مادیـت  یا بخشی معنویت، حرکتِ  خودش نیستسازیِ رهای

 تمـام   )deterritorializing("کـردنِ    قلمروزدایـی "حرکـتِ    خـودش اسـت،      رهـا خواهـد شـد     چیزی که   
آنچه میل بدان    همان خطوط، وابسته تعیین کننده است و در امتداد        -این حرکت خود  . های واقعی  هستی

یا چنانچه نیچه آنـرا بـه       (  است گری   میل خودِی معین نیست بلکه تاکید بالشرط بر         یک ابژه تمایل دارد   
   .)اراده در بنیانِ خود اراده به خودِ اراده استکند که  رح میاین شکل مط

ی که، بر خالف هگل، دلوز ادعـا      زمان:  آید ی انتقاد دلوز از هگل به میان می        نهای ی  گوشه و کنایه  در اینجا   
 خلقـت وجـود   ی  کننـده  نفـی ی برتر یـا   سوژه است، اینجا هیچ واسطه امری خالق بی"کند که خلقت    می

نیـاز بـه زمـان داشـته      ی آگـاه شـدن از خـویش و یـا رسـیدن بـه خـویش         در مرحلـه  ندارد که بخواهد    
-substantialization(بخـشی جـسمیت   -کردن جوهری دلوز به این وسیله یک )Hallward 149(."باشد

reification(     عـد از هگـل کـه        ایـن بُ    در ایـن راه، دقیقـاً      دهد که اینگونـه نیـست و       را به هگل نسبت می
 از  یـک محـصول   " اصرار می کند کـه روح        هگل مکرراً . کند عد به خود دلوز است را محو می       نزدیکترین بُ 

بلکـه  بگـذارد،   پا به میـان       ابژکتیویته درونوجودی نیست که در     -ی پیشا  روح یک سوژه  : "خودش است 
رسیدن بـه   "برای   روح،  و نیز .  محض )processuality(نبود  فرایندی یعنی   ، است ش خود ی حرکتِ  نتیجه

  . ]نیاز به زمان دارد [ خودشخلق کردنِزائیدن و  برای  نیاز به زمان ندارد بلکه صرفاً"خودش
  

مجـازی  عـد   بـه بُ  اما حسّاس نسبت    ت واقعی   یعنی نابینا به واقعیّ   ( نابینا   ی "پیشگو"به منظورِ شرح دادن     
هـا    هـا و گـوش      شود که از چـشم      گفت انگیز از یک عنکبوت متوسل می      ی ش  دلوز به یک استعاره   ) چیزها

انـداز    مجازی طنینبه هر آنچه که از میان تارِاست یتناهی ت البهره شده ولی در عوض دارای حساسیّ     بی
 فقـط  ر که تـا شوند چرا  تار باعث هیچ اثری نمی     طریقه از   لغزش فرمهای واقعی یا ساخته شد     ":  شود می

و  زودگـذر  هرچـه حرکـت   . تماس با فرمهای شـدید و مجـازی طراحـی شـده اسـت              تنها در    لرزشبرای  
انگی محض واکنش    یک چندگ  حرکاتِتار به   . سرتاسر تار شدیدتر است   اش در     رزونانس باشد،   تر  مولکولی
  )١١٨ Hallward(".نی گرفته باشددهد پیش از آنکه هیچ صورت معیّ نشان می

  



، شـود  کند که در یک حرکت واحد خلـق شـده و دیـده مـی        دی صحبت می  به فراین  عزمانی که دلوز راج   
دلـوز یـک    . ی خـدا   ، امتیـازی ویـژه    کـشد   بیـرون مـی   فرمولی از شهود عقالنی را       آگاهانهبدین وسیله او    

کیِ اسـپینوزا و الیبینـتس    متـافیزی "رئالیسم" از لجوجانهکند، او    انتقادی را دنبال می   -پیشادستورالعمل  
 از   کانـت  "انتقـادیِ " حـدودیتِ  م علیـه ) ینش مستقیم در مرکزیـت چیزهـا در خودشـان         ب(کند   دفاع می 
:  اشـد  بـوده ب   چنـین  پاسخ هگل به این شاید       اگرچه. ال فنومن های   بازنمایی ی  نسبت به حوزه  مان   معرفت
درون سـازد، در     زها را برای ما خارج از دسـترس مـی          که چی  ای  ی بازنمایی، فاصله    شود اگر فاصله   چه می 

ما را در   دارد   اری که ما را از چیزی جدا نگه می        های بسی  شکاف چنانکه،  باشدخود چیزها ثبت شده     بِ  قل
که بیگانگی مـا    این هگلی قرار دارد، در      شناسیِ  مسیحی   در اینجا شالوده  . دهد   و قرار می   شود آن شامل می  

 چیزهـا را توصـیف      (proposition)هـا     قـضیه گوید   دلوز می . شود دا با ازخودبیگانگی خدا منطبق می     از خ 
 - شـان   کالمی حالتِیعنی این چیزها خودشان در      . یافتنِ کالمیِ آن چیزها هستند      فعلیتکنند بلکه     نمی

در نمایی ما از خدا عبـارت از خـودِ خـدا اسـت              که باز کند، آنهم از همین طریق،        هگل ادعا نمی  آیا هگل   
 اش؟  خودِ خدا است در حالت نادرستعبارت از   ادراک نادرست ما از خداو اینکه، اش بازنمایی حالت

Hallward از آنجائیکه مطابق    ":  کند   فرمولبندی می  اینگونهی رد انتقادی هگل توسط دلوز را           شالوده 
چیزهـایی کـه نیـست فـرق        آن  که نخست بـا تمـامی        کند چرا  فرق می با خودش   چیز   " ،هگلیبا فرض   

کنـد کـه یـک چیـز          ، برگسونِ دلوز اظهـار مـی      نها در ارتباط است   با آ هایی که     یعنی با تمام ابژه    کند،  می
که در درون خودش حمل      "نیروی انفجاری درونی  " سببِه  بدارد،  با خودش تفاوت     نخست بدونِ واسطه  

ی هگـل   اآیا بینش پایـه     :   دلوز است  ناچیز باشد، آن هگلِ   - در هر صورت اگر اینجا یک انسان       ".د  کن می
بنـا شـده      چیزهـا  اندگارِم درون )self-opposition( تضاد با خودِ  در   بیرونی   تضادکه هر    این نیست    دقیقاً
 یک هستیِ متعیّن متفاوت اسـت بـا         کند؟ تفاوتِ با خود داللت می     بیرونی بر    تفاوت، یعنی آنکه هر     است

  .دیگر، چراکه پیشاپیش با خودش یکی و یکسان نیست) متعیّنِ(هستی 
  

ی   ی است، یعنی همـه     کمّ تفاوت بین مونادها نهایتاً   :  پذیرد یبینتس را می   ال هایلسله مراتب موناد   س دلوز
 با   و د، اما با یک تفاوت، همیشه مخصوص      نکن ت جهان الیتناهی را بیان می      تمامی  و  مشابهند مونادها ذاتاً 

 وجود دارند بـا تنهـا یـک ادراک آشـکار،            "مونادهای تاریک "ترین حد    در پائین :  یت و بسندگی کمّ   شدّ
تواننـد خـود را بـرای       وجود دارند که مـی     "ونادهای معقول م" و در باالترین حد      نسبت به خدا؛  شان   ینهک

ـ        . انعکاس دادن جهانِ کامل بگشایند     وابتگـی   زنـد   سـر بـازمی   ی کامـل خـدا      آنچه در یـک مونـاد، از تجلّ
. آن) سمانی هویـت جـ    و نهایتـاً  (ت منحـصر بـه فـرد       آن، به هویّ   مخلوق هذیان    به ی آن است    سرانه  خیره

از سـایر   از طرفـی، انـسانها حتـی بیـشتر          : کنـد   ت در اینجا مکانی با باالترین تـنش را تـصرف مـی            شریّب
ت مطلق هستند و لجوجانه بر روی محافظت کردن از هویّ         ) اگوئیسم(ی خودمحوری     موجودات زنده بنده  

ی فلسفه ترفیع دادن     ظیفهترین و به این دلیل است که برای دلوز، باال       (اند   شخصی خودشان متمرکز شده   
از طرفی دیگر، دلوز    ). "بسی انسانی "ِ  "غیر انسانی "ی   اش است، به مرحله     ت انسانی انسان به باالی وضعیّ   



 بـا   -کسب باالترین نقطه در تکامل زندگی اسـت        و   شکافتن یک   در طلب با برگسون موافق است که بشر       
و ) ارگانیـک (مـادی هـای   تن از محـدودیّ  موجود زنـده سـرانجام قـادر بـه گذشـت         یک،  ی خودآگاه ظهور

تـوان    مـی از نقطـه نظـر هگلـی،        ... شود  میپیشرفت به یک طرح معنویِ صرفِ یگانگی با تمامیت یزدانی           
 آشکارا شـلینگ در میان دیگران، ،همان چیزی است که ماند  از بیان کامل آن بازمی    چیزی که دلوز    گفت  

 بـه   سرانه  خیره وابستگی   از طریق   دقیقاً  :ترین و باالترین   ئینشکل، یعنی پا  ت نهایی این دو     هویّ:  آنرا دید 
 زنـدگی   خـاصِ هـای     ی قادر به بیرون کـشیدن خـود از پیچیـدگ          فردِ انسانی ش است که یک      منفرد خودِ

 ین خـاطر  بـه همـ   . مجازی ابدیتِ ارتباط با    بهو وارد شدن    )  زایش و تباهی   دَوَرانیِبا حرکت   (واقعی است   
 وضـعیت   یـک شـرّ   ) سـت  ا شـرّ ،   و خودمحورانـه   سرانه  خیرهه نام دیگر این وابستگی      از آنجائیک ( است که   

  . آفریند حت اللفظی فضایی را برای خوبی می بطور تاین:   استخوبیقراردادی برخاسته از 
گیـری   ی تـصمیم  قتصاد نقش خود را دربـاره  اینگونه است که ا ، اجتماعی  معلومات ی  برای مثال، در دایره   

 همچـون یـک     اقتصاد در این نقش هرگـز مـستقیماً       :  کند   اعمال می  "ی آخر   در وهله "عی  ساختار اجتما 
ست  ا  مجازی "کاذب-علت" مجازی است، آن یک      شود، حضور آن کامالً     نمی ی واقعی حاضر  ی علّ   نماینده

 " خـودش  جایگـاه در  " چیزی کـه هرگـز       ،است یک علت غایب      و وابسته مطلق، نا باید گفت که     صریحاًو  
ـ     بلکـه ترجیحـاً    ،گویـد   سخن نمی به این خاطر علم اقتصاد، بهیچوجه       ": نیست افتراقـی را   ت   یـک مجازیّ
 DR.("اش پوشـانده شـده اسـت    بخشی فعلیت فرمهای توسط همواره و  تا آن را تفسیر کند،گزیند برمی
، ی، سیاســیاقتــصاد( اجتمــاعیعرصــهی  هــای چندگانــه  غــایبی اســت کــه میــان رشــتهX ایــن). 186
پس بایـد   . کند  توزیع می  مخصوصشان   بندی  مفصل، و آنها را در      در گردش است  ....)  و یقانون ،کلوژیوایدئ

 عرصـه مطلـق   ارجـاع   ی     مجازی، یعنـی نقطـه     X همچون این    یاقتصادامر   میانبر روی تفاوت بنیادین     
 اجتمـاعی   تمامیـت ) هـای  زیـر سیـستم   (، همچون یکی از عناصـر      آن فعلیتِ در   یاقتصادامر   و   ،اجتماعی

اگـر بخـواهیم از واژگـانی هلگـی          ،، یعنـی  شـوند    دو با یکدیگر مواجه مـی       وقتی این :  پافشاری کرد قعی  وا
 یـافتنِ  تعـیّن "ی مقابـل واقعـی خـودش در      نقطـه  مجـازی در لبـاسِ  یِ اقتـصاد وقتی امر،  استفاده کنیم 

  .شود  میهمزمان) خودبا (ت با تناقض مطلق، این هویّشود ظاهر می اش"متضاد
  

ی او این خواهد بـود کـه          جزترین تعریف فلسفه  وشاید م :  رساند ی دلوز می    کس اندیشه ا به پارادو  این ما ر  
در  و مـا بایـد   -  اسـت )Fichteanized Spinozism("شـده  ای  فیـشته یسمِاسپینوز" یک این فلسفه

در . آنتی اسپینوزیست مطلق بـود ) چنانچه خودش دریافت کرده بود    ( که فیشته  آوریمخاطر  بهمان زمان   
 بـه مثالـه علـت خـود        اسـپینوزایی  ت مجـازی، جـوهرِ     خالقیّ جریان دلوز از زندگیِ محض همچون       تصور

(causa sui) فرانهادنِ -خود با)self-positing(ِو بـر   شود ای همپوشانی می  مطلق محض فیشته من 
  :شوند  هم منطبق می



ـ      آنچ. نهد  مفهوم خودش را به همان وسعتی که آفریده شده فرامی         این   ـ  ه که وابسته به یک فعالیّ اق ت خلّ
: نهـد     فرامـی  خـودش را در خـودش         ایضاً همان چیزی اسـت کـه، بطـور مـستقل و ضـروری،              آزاد است 
  ).WP11.(ابژکتیو خواهد بودامر سوبژکتیو، بیشترین امر بیشترین 
ـ  چراکه کند، ارجاعی مجازی محض حرکتی با سرعت بینهایت را ایجاد می         -این خود  ودگی به هیچ برون ب

گونـه سـرعت      بـدین  ":  اش نیـاز نـدارد     ادعـایی -ی وساطت کردن در حرکت خـود      از میان چیزی برا   / در
کند که دیگر هیچ چیزی برای انجام دادن با حرکت واقعـی نـدارد، یـک                  نامحدود، حرکتی را توصیف می    

 همـان   اش  و خـودِ در حرکـت بـودن       کت مجازی محض که همیشه بـه مقـصدش نائـل شـده اسـت،                حر
   )5(".دش استمقص

  
 چیزی نیـست    عنوانبه هیچ   لذت  .  را باید فسخ کرد    اش   همچون مقیاس بیرونی   لذتمیل با    کاذبِپیوند  

 بیـشترین حـد بـه       تـا باید  که  ، بلکه آن چیزی است      آن را بدست آورد    درد   که فقط بتوان از راه انحرافیِ     
اینجـا  . کنـد   مـی قطـع  را مثبتیل ی م که آن چیزی است که فرایند پیوسته     افتاده شده باشد، چرا    تاخیر

ایـن  ، و   کند   پُر می  اش ، گویا میل خودش را با خودش و تامل        میل وجود دارد  از  ماندگار    درون یک خوشیِ 
  )MP-192(. کند  داللت نمیای  ناپذیری ی و هیچ امکان هیچ فقدانبر
  
 از یـک قـانون       آن انجـامِ   اجـرا و    ابـدی   تعویقِ :توان در مورد عشق باوقار وارد دانست          همین را هم می   و  

فاقد هـیچ چیـزی   کند که  ، به میلی اشاره میدر اینجا نیزو :  کند آل اطاعت نمی   ایده تعالیفقدان یا یک    
، خـالف ، بـر    لـذتی کند، هر     اش پیدا می    ماندگاری  را در خودش و در درون       انجامش اجرا و  ، چرا که  نیست

  ) 193.(تپیش از این یک بازقلمرودهیِ جریانِ آزاد میل اس
  

  
  

 
  : پانویس مترجم

 
[I] شما آنرا "ی  جمله. نویس فرانسوی بود های مولیر، دراماتیست، نویسنده و نمایشنامه ژرژ داندین کمدیا بالت در نمایشنامه

برد که من همیشه  ژیژک این جمله را برای نقد این فرض بکار می. ی مولیر است نمایشنامه، خطی از "!خواستید، ژرژ داندین
ی عمل حضور ناخودآگاه دارد و در حقیقت با   که من در لحظهشود با لکان همراه میاو با این جمله . همزمان با خودش است

 "اندیشم پس هستم من می"لکان در نقد . برد ی عمل پی می اش به حضور خود در لحظه دیدن نتایج و پیامدهای عمل
  .غایب استکند هست،  سوژه اغلب آنجا که خیال می: نویسد می

  
[II]پذیر  منِ ناب فیشته از خودِ عینیّت. کند  فیشته در مقابل من، یک منِ ناب را معرفی می)Ego (ای که موضوع  یا از من
آقایان به دیوار بیاندیشید، : برای توضیح این من، فیشته به شاگردانش گفت. رود بینی یا روانشناسیِ تجربی است فراتر می درون



. اندیشید به کسی بیاندیشید که به کسی اندیشید که به دیوار می: حال. سی بیاندیشید که به دیوار اندیشیدبه ک: آنگاه گفت
هر چه سختتر بکوشیم تا خود را عینیّت بخشیم، یعنی آنرا به یک موضوع آگاهی بدل . توان ادامه داد نهایت می بدین سان تا بی

پذیری و یکپارچگی آگاهی  زند و خود شرط الزم هرگونه عینیّت پذیری سرباز می تماند که از عینیّ ای باقی می کنیم، همواره من
  است

  
das ding [III]  که لکان به تبعیّت از فروید و هایدگر آنرا  است یا شیء"چیز"همان اصل  در das dingی  ابژه. خواند  می

 Dingدر اینجا ژیژک آنرا چیزی نزدیک به . دار استاین ابژه از مادیّتی واال و مرگبار برخور. که حضور شفاف و سنگین دارد
an sichچیزی که در گلوی سوژه گیر کرده و خواستار نابودی آن است. کند  کانتی معرفی می. 

  
[IV]  اش برای همیشه بدون توضیح باقی   شاعر اسرار آمیز آلمانی است که گل سرخ)1624-1677(آنجلیوس سیلسیوس
لوئیس بورخس با ماهیّت این گل . یعنی خودش علّت خودش است. شود شود چون شکوفا می  گل سرخ او شکوفا می-ماند

 .کند سرخ، شعر را تعریف می
  

Billy Bathgate [V]  توسط 1989 نام رمانی است که در سال E.L.Doctorowداستان آن توسط .  نوشته شدBilly 
بیلی بیشتر زمانش را . بیلی بچه بود، مادرش را ترک کرده استپدر بیلی موقعی که .  ساله است15او یک پسر . شود روایت می

فایدگی سکس  ی خودمختاری، بی این کتاب مسئله. کند درخیابانها به عنوان عضوی از یک گروه خیابانی خالفکار صرف می
 .کند پردازی مافیا را در فرهنگ آمریکایی روایت می بدون عشق، نسبیّت اخالقی و افسانه

  
[VI] برای او کانت کسی نیست که یک . ی کانت است ی پتانسیل درونی مستقر شده در فلسفه کان، ساد نتیجهبرای ل

تواند  لکان با گرفتن از پشت و از زوایای پنهانی کانت می. سادیست پنهانی باشد، بلکه این ساد است که یک کانت پنهانی است
 .ی شخصی کانتی ارائه دهد الی ساد را در قالب بچه ی زاده شدههیوو از این طریق . ای بین کانت و ساد ایجاد کند رابطه

  
[VII] کرده و با آنها در  ها آمده است که لیلیث زنی بوده شیطانی، که شبانه ازراه آینه به جلد دختران سفر می در اسطوره

ر هیات یک مار افعی نشان داده لیلیث د ."چرا که قبل از حوّا لیلیث بود"در متن عبری قدیمی آمده است که . آمیخته است می
لیلیث در قرون . ی ممنوعه را بخورد او همسر اوّل آدم بود و برای اینکه از حوّا انتقام بگیرد او را ترغیب کرد تا میوه. شد می

ای  ای است موکل تولد و تناسل بشر و درپاره او گاهی فرشته. وسطی دیگر در هیات یک افعی نیست بلکه در تجسم شب است
ژیژک در این متن . رساند کنند آزار می های متروک سفر می خوابند و یا در جاده وقات دیوی است که به کسانی که تنها میا

یعنی خدا مسیح را با صفت . شود آمیزد و از این طریق زایش مسیح را سبب می نویسد که خدا همچون لیلیث با مریم در می می
شوند، خدای مسیحیّت خودش کفرگو  اش کفرگویی می ی ادیان که توسط امّت الف بقیّهبنابراین بر خ. آفریند اش می اهریمنی

 .است
  

[VIII] امتناع از "اش با دو فیلسوف معاصر یعنی جودیت باتلر و ارنستو الکالئو، که با عنوان  ژیژک در اولین مقاله از مباحثه
 مفهومی که :دهد  هژمونیِ الکالئو را اینگونه شرح می توسط امید مهرگان به فارسی برگردانده شده است، مفهوم"انتخاب

آورد ـ باید به یاد داشته  وار برای رابطه میان کلیت، حدوث تاریخی و حدومرزِ یک امر واقعیِ ناممکن فراهم می چارچوبی نمونه
دهد پنهان  جاع میباشیم که ما دراینجا با مفهومی متمایز سروکار داریم که تشخص آن اغلب از چشم کسانی که بدان ار

ویژگی کلیدیِ مفهوم هژمونی در پیوند حادثِ میانِ ). شود ای فروکاسته می گرامشی ـ  ای عمومیتِ مبهمِ شبه یا به گونه(ماند  می
جامعه جدا ـ  و آن مرزی نهفته است که خودِ جامعه را از نا) عناصرِ موجود در درونِ فضای اجتماعی(اجتماعی  های درون تفاوت

بودگی آن، یعنی امر  ـ مرز میان امر اجتماعی و بیرون) های اجتماعی آشوب، انحطاط محض، انحاللِ همه رشته(د کن می
میان عناصر فضای اجتماعی قادر است خود را ) با بازنمایی خود درقالب نوعی تفاوت(غیراجتماعی، فقط درهیئت نوعی تفاوت 



های  ای مخدوش بازنمایی شود، یعنی ازطریق تفاوت شیوه تواند به ای فقط می به بیان دیگر، آنتاگونیسم ریشه. بندی کند صورت
ازقبل درعین حال ـ  های بیرونی همواره بنابراین حرف الکالئو این است که تفاوت. اند ای که نسبت به سیستمْ درونی جزئی
ت، یعنی نتیجه پیکار سیاسی برای کسب که حلقه رابط میان این دو نهایتاً حادث و تصادفی اس عالوه، این اند و، به درونی

 .هژمونی است، و چنین نیست که در خودِ هستیِ اجتماعیِ عامالن تعبیه شده باشد
 

[IX] شناسی قادر است در فضای بین اسطوره و  انسان: شناس ساختار گرایی است که معتقد است لوی استروس انسان
گونه عملکرد را  این. وره را تشریح کند و هویّتش را تبیین نمایدکند، چگونگی عملکرد اسط توضیحی که از آن ارائه می

بندی یک قبیله  کند که چگونه تقسیم لوی استروس در مردم شناسی ساختاری خود به این امر اشاره می. نامند ساختارگرا می
  .به چند طایفه همواره مازادِ نامِ یک طایفه را که در واقعیّت وجود ندارد، به همراه دارد
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