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  کتابي هاظهار نظرها در بار

  

ستفاده نموده اند ت ا بطور بنیانی ایدریان جانستون و کترین ماالبو از پیشرفت هاي جدید زیست شناسی مغز ا

هیجانات (بخصــوص ي هباراســاســی ادعاهاي مهم در هند. موضــوعذهنیت انجام دي هباردوباره اي در تفکر

  وظیفه مندي متممی بین فلسفه و علم هستند.و  ناآگاهی با مغزي هگناه و شگفت زدگی)، رابط

  

دارند، کتاب نفس و زندگی می در حالی که علوم اعصاب با خوشحالی مرگ فلسفه و روانکاوي را اعالم"

ـــانمی حرکت متقابلی را به اجرا هیجانی ـــی نش ـــتی محض  گذارد. این کتاب بطور قطع از دیدگاه ماتریالیس

شرح می شدند را  شف  سط فروید ک دهد که چگونه، علوم مغزي نمی توانند فرآیند هاي ناآگاهی را که تو

 ر عنوان کتابد و چگونه این فرایندها درتار عنکبوت پیش فرض هاي فلسفی خودشان گیر افتاده اند. زینده

شدمی ست این با سفه، روانکاوي ،توان ستداللی به هر رابطه اي بین فل صابو  معرفی ا به این علت  – ’علم اع

  "است که باید توسط هر کسی در این رشته ها مطالعه شود.

  

  اسالوج ژیژك، 

  مولف کتاب زندگی در زمان هاي آخر

  

و روانکاوي توانسته اند از زیست شناسی چشم پوشی قاره اي ي همن اغلب تعجب کرده ام که چگونه فلسف

آشکارا براي جانستون و  کنند و حتی در بعضی مواقع آن را رد کنند. براي من هیچ معنی و مفهومی نداشت

با آن غنی شــده اند، هیچ معنی اي نمی دهد. خواندن این و  و ماالبو هم که زیســت شــناســی مغز را پذیرفته

  ذت بخش است. کتاب مفید و اغلب لذت ل
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  آنتونیو داماسیو، 

  مؤلف خطاي دکارت: هیجان، استدالل و مغز انسان

  

سفي هاین کتاب از عقید سادگی نمی تواند بدن را اغماض ي هبارزي جریان پیدا کرده که یک فل ذهنیت به 

شود. عقید سی امروزي درگیر  شنا ست  دن به بهترین مؤلفان که پیوند بین سوژه و بي هکند و باید با علوم زی

شود احتماالً براي بعضی ها کمتر آشکار است، اما مطمئناً به می وجهی در رابطه با احساسات نظریه پردازي

 همان اندازه صــحیح اســت. لذا، جاي تعجب نیســت که کتاب آنها عمیقترین ســؤاالتی را مورد بررســی قرار

ستند. کتامی شم  –ب مناظرات دهد که در زمان ما علوم ذهنی با آنها مواجه ه زیادي را بر خواهد   -حتی خ

  کند.می انگیخت، با این وجود توجه ما را جلب سؤاالت درستی

  

  مارك سولمز،

  ذهنیتي همولف کتاب مغز و دنیاي درونی: دیباچه اي به علم اعصاب تجرب 
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 مقدمه

  

  از بی ادراکی تا بد ادراکی

 احساسات بین آسیب روانی و ناآگاه

  

شترك این ک ست که عالئق، تعهدات و بینش هاي م سعادتمندانه دو فردي ا صول برخورد اتفاقی و  تاب مح

ـــوقتی حقیقت دیگري اضــــافه شــــده که این دو نفر تفاوتهاي عمد با هم دارند. بر این حوش ي هفراوانی 

ــان را به این متن مشــترك خواهند آورد. این مجموع آل ترین  موافقت ها و مخالفت ها ایدهي هدیدگاهایش

  دهد.می اساس مطلقی را براي تبادالت پرثمر و گفتمانی تحریک برانگیز ارائه

یل ســــال  ن 2007من و کترین در آور یه اي ي هدر کنفرانس ســــاال  Theory)گروه خوانش نظر

Reading Group) ـــگاه کورنل برقرار ـــود یکدیگر را مالقات کردیم. طی آن می که با میزبانی دانش ش

ــیار روزهاي آخر ه ــحبت هاي بس ــرعت دریافتیم که هم ص ــدید همراه بودند، ما به س فته که با بحث هاي ش

ستیم. زمین سبی با هم ه صوص باورهایمان به اهمیت و و  ما در گرایش هگلی، درگیري با رانکاويي همنا بخ

ستی امروزي بر پای شدن با علوم زی سوم تئوري قاره اي اروپا از کي هدغدغه و نگرانی درگیر  انت گرفته تا ر

ـــدند تا ما را قانع کنند که باید رابط همکاري پایداري با هم برقرار کنیم. ي هزمان حال همه با هم جمع ش

شیفتگی و  شد که بعلت  شیه اي تقویت  ضعی حا شت با هم بودن در مو ساس قرابت ما با یکدیگربا بردا اح

 داد که تمایالت و ترجیحاتمی ره اي قرارشــوقمان به زیســت شــناســی، ما را در مقابله با اکثر فیلســوفان قا

ماتریالیستی اصیلی نمی تواند مشروعاً علوم ي هنامناسب ضد طبیعت گرائی دارند. ما قانع شدیم که هیچ فلسف

صی نمی تواند بطور  شخ سته به تحلیالت  ستی معتبر واب طبیعی را نادیده بگیرد و این که هیچ تئوري ماتریالی

  را کنار بگذارد.  قابل دفاعی علوم حیاتی
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کترین و من از طریق اي میل برنامه ریختیم تا کتابی  (Ithaca) بعد از چند هفته از مالقاتمان در ایتاکا

ـــات  ـــاس ـــنهاد عنوان احس ي هرا براي پروژ ) (affectرا باهم تألیف کنیم. بعد از مدتی تعمق، کترین پیش

موضوع شگفت زدگی بنویسد. من ي هودش در باراظهار تمایل کرد که به سهم خو  مشترکمان انتخاب کرد

صت شنهادي را قبول کردم. این امر به من فر شحالی چنین پی سائلی را که طی زمانی که در می با خو داد تا م

صرف کرده ست به گریبان بوده ام روانکاوي  سؤالی  و با آنها د ضم کنم.  را بازنگري کرده و آنها را بهتر ه

ست ساتکه آیا (و، اگر چنین ا سا صحبت کنیم، آیا اح توانند می ، در چه فهم یا مفاهیمی) اگر بطور مطلق 

ــته بود و از آن  ــئله اي که زیگموند فروید را طی زندگی حرفه ایش دائماً درگیر نگهداش ــند، مس ناآگاه باش

ش صورت یک مناق صوص در زمیني هزمان تا حال ب ست. این امر بخ شده در روانکاوي باقی مانده ا  يهحل ن

بر آن تسلط دارد یک چالش بزرگی است.  (Jacques Lacan)روانکاوي فرانسوي که آراء ژاك الکان 

ــی ــناس ــی بالینی قابل نادیده گرفتن  )metapsychology( 1 نتایج این امر در فراروانش ــناس نظري و روانش

شده بودم، ستند. من که به دالئل فردي و ذکاوتی برانگیخته  ستم با رابطمی نی سرار (ي هخوا یا بی رابطگی) ا

شت که چالش هاي  صد دا ضحی ق شوم. بالعکس، کترین به طور وا شاخ  سر سات و ناآگاه  سا آمیز بین اح

کلی وارد به روانکاوي را پیش ببرد که با تعمقات فلسـفیش در التزامات ناشـی از یافته هاي آسـیب شـناسـی 

شده بودند. آن طور که بنظرم صبی حاصل  شدن  يهآید، مجادلمی هاي ع شعابی اي که باعث جدا  صلیِ ان ا

بررســی هاي کترین و من در این جاســت بین انتقادات ذاتی من و انتقادات واضــح کترین از ســرمشــق دهی 

ـــفی ما از روانکاوي بودند که هر دو به هر حال در  ـــی هاي روان، همراه با انتقادات فلس روانکاوي و بررس

 رده بودند. گفتمان با زیست شناسی اعصاب توسعه پیدا ک

طرحی از تفاوتهاي متمایز کننده بین مواضع من و کترین، من بطورواضح تري به رئوس ي هقبل از ارائ

شترکمان شغله ها و فکر و ذکرهاي م پردازم که ما را به هم نزدیک و پیوند هایمان را محکم می مطالبی از م

شگرا سط پژوه شته هاي زیادي تو سانی کرده اند. طی دهه هاي اخیر نو ن در ویژگیهاي تئوري هاي علوم ان

سف شترك فل سطح م ستثناء معدود ي هدر  شده اند. اما، به ا شر  سنت روانکاوي مرتبط با فروید منت قاره اي و 

سانی و علوم اجتماعی اي که تحت تأثیر آنها قرار  شگران علوم ان سوفان قاره اي و پژوه قابل مالحظه اي، فیل

ــم انداز هر  ــان داده وگرفته اند از چش دهند. این می گونه درگیري عمیق نظریه اي با علوم حیاتی بیزاري نش

مخصــوصــاً علوم اعصــاب بر اســاس یک و  متفکران و نویســندگان بطور عمده اي کالً از زیســت شــناســی

به می برداشــــت (غلط) و کهنه شــــده اي احتراز باید منجر  ند که هرگونه درگیري این چنینی باالخره  کن

                                 
سته اند آنها را بر اساس ع یبا جنبه هائ یمترجم: فراروانشناس 1 مدارك  ای تینیاز روان سروکار دارد که باورمندان به آن نتوان

  .شده اند دهیعلوم اعصاب به چالش کش يها افتهیکه با  یکنند، موضوعات یابیارز یتجرب



 

 �قد�ه

15     AVAYEBUF.com                                                                                                  

 

ستی ایدئولوژي  ستیماتریالی سک هاي محقر و مطلق خیمه  مکانی سانها را به حالت عرو شود که ان خطرناکی 

ژنتیکی در خواهند آورد. چنین بهانه هاي عامیانه اي که رندانه احتراز از پاسخ  –شب بازي با طبیعتی تحولی 

کنند، می افتند را توجیهمی دادن فلســفی و روانکاوانه به پیشــرفت هاي انقالبی اي که در علوم زیســتی اتفاق

  دیگر امکان نداشته و ارزش هم ندارند (حتی اگر از ابتدا ارزش داشتند). 

ـــد تا با  ـــفی و روانکاوي خود را بفروش ـــخص باید تمامی روح فلس امروزه، دیگر حقیقت ندارد که ش

صد (گرچه کترین و من دیدگاه هاي جداگانه اي در بار صاب برق ضوع جزئیات ي هشیطان علوم اع این مو

ــار ــه، موضــــوعــات علمی درب یم قرن گــذشــــت ــذیري عصــــبی ي هداریم). در واقع، طی ن نعطــاف پ ا

(neuroplasticity) نه اي، اپی ژنتیک ئه شــــدو  (epigenetics)، نورون هاي آئی هاي ارا ي هبازبینی 

ی هاي داروینی، در بین موضــوعات دیگري، کاریکاتور بررســ تکاملی -شــرح هاي تحولیي هجدید در بار

ضد طبیعت گرائیِ خسته ي هزیست شناسی ذهنیت را که بر اساس آنها بهانه هاي روز به روز توخالی شوند

  تقلیل ریزند، کاریکاتورهائی که چنین بررســـی هائی را اســـاســـاً جبرگرائی ومی کنند را فرومی و پیر تکیه

وائل قرن بیســـتمی اي دارد که بر علوم طبیعت گرائی تکیه بر نقدهاي ا –گیرند. این ضـــد می گرائی در نظر

، جرج لوکاج (Edmund Husserl)طبیعی اي وارد آمدند که با افراد برجســـته اي مانند ادماند هاســـرل 

(George Lukάcs)یدگر ها مارتین   ،(Martin Heidegger)  پال ســــارترو  Jean-Paul) ژان 

Sartre)  ست که گرایش شده بودند. مدتهاي مدیدي ا سوفان قاره فرمول بندي  هاي روانکاوان و گروه فیل

پیشــرفت هاي علوم حیاتی با تأخیر افتاده اند. نادیده انگاشــتن این ي هاي براي ارزیابی و تحقیق جدي در بار

نظري که تمایل دارد که خودش را ماتریالیســتی قلمداد کند، قابل ي هپیشــرفت ها، بخصــوص براي هر حوز

  ضد علمی به هیچ عنوان ماتریالیسم نیست.و  طبیعت گرا –د بخشش نیست. ماتریالیسم کامالً ض

شت هاي مربوط به  صانه اي انجام گیرند تا التزامات متعدد بردا ستمر و خال شش هاي م اگر باالخره کو

ي هگیرند قابل هضم کنند، چه بر سر فلسفمی ذهن انسان را که از بررسی هاي قاطع علوم اعصاب سر چشمه

در زمان حال در ســطح مشــترك فراروانشــناســی هاي  الکانی خواهد آمد ؟ –فرویدي  قاره اي و روانکاوي

فرانســـوي و آلمانی از قرن ي همنابع غنی برداشـــتهاي فلســـفي هروانکاوانه و علوم اعصـــاب از طریق مداخل

هفدهم تا حال نوشته هاي کمی در دست هستند (بخصوص از گونه هاي ماتریالیسمی تاریخی و دیالکتیکی 

 –روانکاوي"که این روزها تحت نام  هون هگلی که در قرن نوزدهم سر بر آوردند). عالوه بر این، چیزيمر

صبی سی  (neuopsychoanalysis) "ع ست، کامالً ایده هاي  –جریان دارد، که همتی انگلی امریکائی ا

ــفی روانکاوي الکانی را نادیده (Lacan)الکان  ــی که عمدتاًمی و تالش فلس ــه در میراث گیرد، تالش  ریش

  مدرنی دارد که از دکارت شروع شده است. ي هفلسف
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شده اند مکمل  شته هاي کترین و من که در این جلد آورده  سط آنها نو یکی از چندین الگوئی که تو

ند، از طریق منطبق کردن دقیق کدیگر بار ی ـــفی در  فاظ تفکر فلس ها در ال هاي آن فاوت طات بین ي هت با ارت

ــادگی بگویم، در حالی که برنامروانکاوي و علوم  ــت. اگر بخواهم به س ــاب اس ــلی کترین ي هاعص کار اص

ـــخص کردن قید و بندهاي محدود کنند ـــی از ي همش ـــاگري هاي ناش ـــت که با افش روانکاوي هنگامی اس

من این بررســی اســت که اگر این دو ي هراهنمائی کنندي هشــود، هدف برناممی تحقیقات علمی مغز مواجه

ــته با  ــوندرش  گوید که روانکاوي نهمی با هم یکدیگر را غنی ترکنند. کترین توانندمی دقت کافی آمیخته ش

تواند انواع درد سر هائی را که در قلب مطالعات علمی آسیب شناسی هاي عصبی قرار دارند شرح نظریه می

لعات مغزهاي آسیب دیده اي تواند بطور عملی مبتالیان به آنها را بهبود بخشد؛ در لواي مطامی نهو  اي دهد

 که توسط متخصصین اعصاب انجام شده، مفاهیم فلسفی و مقوله هاي محتمل بودن، تداوم، ضایعه، فردیت

شش براي این کاوش باید کنار و  ستند، کو سی روش هاي بالینی روانکاري ه شنا ساس فراروان ذهنیت که ا

  گذاشته شده و بطور بنیادي بازنگري شود. 

صرار دارم صبی غیر الکانی به یک  –توان و باید بتوان از طریق الکانی کردن روانکاوي می که من ا ع

سید. متعاقبًا، باید جنبه هاي روانکاوي و علم  شده اي ر ستی و قابل آزمایش به روز  صیل ماتریالی روانکاوي ا

کاري کرد. چنین  بین رشته اي را بطریق دیالکتیکی به موازات یکدیگر دوبارهي هاعصابی این تشکل دو رگ

دهد که شرح مایه دار علمی اي با بنیاد ماتریالیستی پایداري بدست دهد که نشان دهد که می برنامه اي امید

(مانند آن هائی که در مرکز رشــته هاي گوناگون فلســفه  ماتریالی -از  –چگونه ســاختارهاي ذهنیتی بیشــتر 

 -توضــیحی گفتمان هاي مطلق طبیعی ي هند که از حوزآورمی هاي قاره اي و روانکاوي قرار دارند) ســر بر

  کنند. می علمی شانه خالی

کنم که تا وقتی که در روانکاوي تمایز بین قابلیت تئوري می عالوه بر این، برخالف کاترین، من فکر

ی مناســب فلســفي هکردن و قابلیت درمانی داشــتن را به خاطر داشــته باشــیم (عالوه بر کار کردن با یک بدن

الکانی در وضع  –براي برقراري غیر تقلیلی سطح مشترك روانکاوي و زیست شناسی)، روانکاوي فرویدي 

ـــم کند. از  ـــت تا با یافته هاي جدید تحقیقات علمی در مغز تطابق کرده و آنها را هض خوبی قرار گرفته اس

ن تغییرات اساسی این تمایز اذعان مقوله بعنوا 4دیدگاه هاي گوناگون؛ و براي این که دقیق تر باشیم، باید به 

چه چیزي را1کنیم: ( کاوي  چه چیزي رامی ) روان ند و  یه پردازي ک ند نظر ند؛ (می توا مان ک ند در ) 2توا

 ) روانکاوي چه چیزي را3تواند درمان کند؛ (می روانکاوي چه چیزي را نمی تواند نظریه پردازي کند اما

ما نمی تومی ند ا یه پردازي ک ند نظر ند؛ و (توا مان ک ند در نه4ا چه چیزي را  کاوي  یه می ) روان ند نظر توا

آن چه که در فکر من  –پردازي و نه آن را درمان کند. با وجود این که اولین مقوله از همه روبراه تر اســـت 
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ــت روان نژندي هاي  ــتند که از فروید به این طرف تر نان روزاني هروزمر (neuroses)اس ــنائی هس ي هآش

ـــت در ابتدا با دومین مقوله از این مقوله ها  –کنند می ا را تأمینکلینیک ه ـــی از خوانندگان ممکن اس بعض

روش هایشان شک  "اثر درمانی"ي هسردرگم شوند. اما، بطور آشکاري روانکاوي هاي بالینی زیادي در بار

سردرگمی کارهائی اذعان صادقانه اي به نامطمئنی و  دهند (یا نمی دهند) می کنند که انجاممی کرده، بطور 

ستند، (یعنی، چیزي که موفقانه درمان شان ه شده های شرفت درمانی روانکاوي  سئول پی کنند بدون می که م

  این که با اطمینان بتوانند آن را نظریه پردازي کنند). 

ست. مني هبین کترین و من در ارتباط با مقول محورهاي واقعی تنش لی توانم با مثامی سوم و چهارم ا

مشهور که براي متخصص علوم اعصاب آنتونیو داماسیو و کترین گرامی است، نشان دهم که چه چیزي در 

ـــت، فینیس گِیج  ، کارگر بدبخت قرن نوزدهمی راه آهن وِرمانت (Phineas Gage)این جا در گرو اس

انفجار ي هبیند که در نتیجمی بود که حین کار لوب پیشـــانی طرف چپش در اثر تصـــادفی بشـــدت آســـیب

سفت کردن چال شن و خاك بکار بردهي هاهرمی که براي  شد به درون جمجمه اش می مملو از دینامیت با 

بیمارانی در نظر ي هتوان اولین مدل نمونمی ناگوار جان بدر برده بود راي هرود. گِیج که از این حادثمی فرو

ست که بر پایي هگرفت که مرحل صابی ا سانهائی تکیه آني هشروع علوم اع شدت بر موارد ان شمندان ب  دان

ضربه دچار اختاللمی صی با بیماري یا  سیب خورده و بطورخا شان آ شوند. این افراد بد می کنند که مغزهای

دقیقی انجام گیرد که در آن  "موضع گزاري مغزي"آورند تا بطور روش شناختی می شانس ابزاري را فراهم

ستان ویژگیهاي زندگی ذهنی با بخش ه شوند. طوري که از دا صبی مرکزي قرین  ستگاه ع صی از د اي خا

آید، او با از دست دادن وظائف بازدارنده، یعنی خود سانسوري اش، که آشکارا ناشی از نواحی می گِیج بر

آسیب دیده مغزش بود، فرجامش این شد که دچار تغییر شخصیتی چشمگیري شده، از شخصی با انضباط، 

  قبل از تصادف، به سرعت به شخصی کامالً متضاد با آن، بعد از تصادف تبدیل شود.محتاطِ و  محترم

که شــامل قربانیان انواع صــدمات مغزي و بیماري هاي مخرب  –براي کترین، گیِج و افراد شــبیه به او 

شوند که طی آن می دچار وضعیت مشقت بار بی معنی جسمی اي -شود می وحشتناکی مانند آلزهایمر هم

دهند. این بیماران در می بودگی یا فاعلیت قبلی خودشـــان را بدون احتمال نجات معنی داري از دســـتخود

غالفی شــبح مانند از خود قبلیشــان به زندگی ادامه داده، بیرحمانه با تحولی وابســته به واقعیتی ماتریالی به لم 

باشــند. در دید می وانکاويشــوند که در وراي دســترســی و نجات رمی یزرع ذهنی غیرقابل تصــوري منتقل

ـــتند که این بیماران را درك کرده و یا درمان کنند، بلکه این  کترین، نه تنها تعبیرات روانکاوانه قادر نیس

شده ها،" ضیحی  "تازه زخمی  شان، نیش زدن هائی برونی بر جاه طلبی هاي تو شته و آینده  سطوح گذ در 

شناسی هاي روانِ ممتد در زمان اقامه سط فروید، الکانیم فراروان شان پیش کشیده و  کنند که تو دنباله روان
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سی هاي می شده اند. کترین با تعهدي پیش شنا سیب  سیعی از آ رود که این رنج دیده هاي مبتال به طیف و

شماره گزاري کردم (یعنی، مواردي که  ستند که من در باال  ستی ه مغزي مطمئناً متعلق به آخرین مقوله از لی

  تواند آنها را نظریه پردازي و نه درمان کند).می روانکاوي نه

ـــدت متعهدانه پیش ـــابهانش، من هم به همان ش روم که این می با ارجاع به مثالهائی از قبیل گِیج و مش

شتر از حدي که کترین تخمین تواند آنها را می سوم تعلق دارند (یعنی روانکاويي هزند، به مقولمی موارد بی

شــوم، علیرغم این که می اما نمی تواند درمانشــان کند). اما، من در مقابل کترین تســلیمنظریه پرداري کند، 

 –کند که خودش را پاك سازانه در الگوئی خود می شک دارم که آیا این تسلیم شدن روانکاوي را مجبور

ـــکل دهد، یا این که نظریه هاي روانکاوي چیز زیادي ندارند که در بار ـــدت موي هانتقادي تغییر ش ارد بش

 بعضــی مواقعو  ناتوان کننده ترین فرم هاي آســیب مغزي ارائه دهندو  آلزهایمر و یا شــدیدتریني هپیشــرفت

شیمی شتباه کاري، "خواند، یعنی  )parapraxis( 2توان چنین تصادفاتی را نوع فاجعه بار کنش پری افعال ا

سنبل شده ت عنوان آسیب شناسی روانی زندگی او تح 1901، که بطور مشهوري فروید در کتاب سال "یا 

ــت (هم چنین  (Psychopathology of Everyday Life)روزانه  مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اس

ـــیب دید ـــی براي قریانیان آس ـــت چنین حوادثی با عنوان کنش پریش غیرقابل ي هنمی توان گفت که برداش

ـــت به ورماي همرمت آن فاید ـــد). با بازگش ـــته باش نت قرن نوزدهم، گِیج بطور عمومی دچار چندانی داش

نشـده بود؛ شـخصـیت بعد از آسـیبش هر اندازه هم که بطور شـدیدي از  (disinhibition)بدبازدارندگی 

ـــادفش متفاوت بود، احتماالً جزئیات ویژگی هاي مختص او را، در چگونگی هاي  ـــیت قبل از تص ـــخص ش

رسد می داد. براي من غیر محتمل بنظرمی را نشان هاامثال آنو  صفات (گند) گفتاریش رفتار (انگیزشی) اش

که اجزاء گوناگون آگاه و ناآگاه مغزي وابسته به زندگی هستی شناسیِ ماقبل تصادف گِیج، اجزائی که در 

سیب دید شانی آ صادف بطور ي هنواحی مختلف مغزش بخوبی فعال بودند، به غیر از لوب پی چپش، بعد از ت

یت هاي قابل توضــیحی وامانده باشــند. گرچه تعبیرات روانکاوي از نظر درمانی در این ناگهانی از انجام فعال

مانند، اما این تعبیرات براي موشکافی و روشن سازي زنجیره هاي ارتباطی می مورد بطور اذعان پذیري عقیم

ستمراري ناتوان نخواهند ماند که جنبه هاي نمادین با مرگ جان بدر  اجتماعی گِیج را که از این برخورد – ا

صورت شکل بتوان به آن پی برد، ولی به هر  رابطه   برده بود، بعنوان فرد تغییر یافته اي که در رابطه اي که م

  اي با خودبودگی قبلیش دارد. 

                                 
که  شودیو فکر م شوندیم يکه ظاهراً ناخواسته از زبان جار شودیگفته م یبه کلمات اصطالح نیمترجم: لغزش زبان، ا 2

  .هستند یروان يواپس زده شده ا يزهیانگ کی يایگو
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شاور سی در موقعیت هاي گِیج وارد اطاق م شود و در باري هالبته، اگر ک شروع ي هروانکاوي  احتمال 

سد، روانک شنهادروانکاوي بپر ستانی مراجعه کرده و اهرم آهنی را می او احتماالً به او پی کند که اول به بیمار

ست که ي هاز جمجمه اش خارج کند بدون این که در بار سب نی شروع روانکاوي او فکر کند. (احتماالً منا

ــود). گرچه پیشــگامان اولیي هنکت در اولین دهه  روانکاويي هنســبتاً مضــحکی در این مثال تلخ قرار داده ش

ستم متمایل بودند که طیف قدرت ها و حوز شتي ههاي قرن بی شان را بیش ي هدرمانی ر علمی نوجوان خود

کند باور ندارد که روانکاوي درمان می از حد حدس بزنند، هیچ روانکاو بالینی منطقی اي که این روزها کار

مغزي، یا آلزهایمر مناســب یا مؤثر خواهد ي ههمه گیري اســت که براي مبتالیان به آســیب هاي ناتوان کنند

روانکاو ي هکنند: هر چه حیطمی بحث "حیطهي هحوز"ي هبود. در واقع روانکاوان بین خودشـــان در بار

ـــونده هاي مبتال به بیماري هاي روانی دارد تا روي  ـــتري از روانکاو ش ـــد، تمایل به انواع بیش عریض تر باش

شتر  –روان  روانکاوي بخواباند (و، نیمکت سی هاي مورد نظر بی شنا سیب  ست که آ در این جا معرف این ا

در ارتباط با روان هستند تا با تن که در این گفتمان بین روانکاوان اهمیت دارند). اما، حتی آنهائی که داراي 

ـــتند، اگر این اف ـــتند تقریباً مطمئناً انواع افرادي را که مورد نظر کاترین هس ـــیع ترین حیطه هس راد براي وس

صان دیگري ص ستند، که از انواع درمان هاي می روانکاوي به این روانکاوان مراجعه کنند، آنها را به متخ فر

و نامتعارف که از  کنند. احتماالً به غیر از اقلیت بسیار کوچکی از استثنائات مفرطمی غیر روانکاوي استفاده

صر ادعاهاي مغروراي هقاعد ستند، مطمئنا ع سر ي هسلطي هنکلی جدا ه جهانی فاقد صالحیت روانکاوي به 

  آمده است. 

ثال،  ها (براي م ـــی از انواع جنون  یادي بعض کاوان در موارد ز کاوان و غیرروان به همین منوال، روان

تاریخچه اي. روانکاوان  –گیرند تا بعنوان عاملی روانی می عضوي در نظر –اسکیزوفرنی) را بعنوان جسمی 

مواردي را طوري درمان کنند که موجب بهبودي کامل شـــوند. اما در راســـتاي چگونگی  نمی توانند چنین

بار ـــکیزوفرنی که از نظر گفتاري و مفهومیي هبحث من در  به اس به کالم   گِیج، مبتالیان  محتواي ذهنی 

کننده و محتوائی که هر اندازه ناراحت  –دهند (براي مثال هذیانات و توهمات پیچیده) می آوردنی اي نشان

ـــت  ـــان اس ـــاهدي بر ابتالء به بیماري روانی بودنش ـــد، ش ـــونده باش حداقل بنا به نظریه هاي  –ناراحت ش

شنیده و فهمیده سی و روش هاي تحلیلی روانکاوي بهتر  شنا شوند. کمک هاي روانکاوي، همراه می فراروان

ــب ــت، در حديي هتأئید کنند با ابزارهاي مناس کمتر از حذف کامل علل  طبی و غیر طبی دیگر، ممکن اس

عضوي زیربناي آسیب شناسی به این بیماران کمک کنند؛ احتماالً روانکاوي بطور  –جسمی ي هراه اندازند

تواند جنبه هائی از شرائط چند بُعدي آنها، بخصوص جنبه هاي اجتماعی و روانیشان را مورد توجه می جزئی

ست که من قبالً فهرست کردم، تا تفاوتی را نشان دهم که چرا مقوله اي ا 4قرار دهد. این امر براي تأکید بر 
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توانند آن را نظریه پردازي می من بعنوان یک رده از مثالهاي مقتضی، شق سوم (یعنی، اختاللی که روانکاوان

ند) را ترجیح به طریق کامل آن رادرمان کن ند  ما نمی توان ند ا ـــق چهارم را (یعنی، و  دهممی کن کترین ش

  تواند نظریه پردازي کند ولی اصالً نمی تواند درمانش کند). می که روانکاوياختاللی 

کند که با علوم اعصاب خاتمه یافته و کوتاه شده است. می روانکاوي را طوري نگاهي هکترین آیند

ـــرفتي همن آیند ـــده و پیش ـــی خواهم کرد که گوئی با چنین علومی غنی تر ش  روانکاوي را طوري بررس

لیرغم چنین انشــعابی، ما موافقیم که درعبور از این تقاطعی که در نهایت غیرقابل اجتناب اســت نه کند. عمی

ـــت نخورده باقی خواهند ماند. به همین منوال، براي  ـــفه) بنیاداً دس ـــاب (و نه فلس روانکاوي و نه علوم اعص

شیده شک برانگیزي پیش ک سؤاالت  صدد توجیه امی رعایت احتیاط کامل،  ستند که شوند که در ین امر ه

ست : نادیده گرفتن ساده ا سی مغز توجه کنند. جواب ما  شنا ست  سوفان و روانکاوان چگونه باید به زی  فیل

 3شود که نظریه هاي ذهنیتی (سوبژکتیویتی)می زیست شناسی عصبی به این منجري هپیشرفتهاي قابل مالحظ

شتباهاتی واقعی صورت ا صورت جزم گرائی متافیزیکی یا ب ستگی هاي ذکاوتی –یا ب شک در  -به هر حال ور

ي هآیند. بعالوه موضـــوع دیگري هم هســـت که، اگر روانشـــناســـان بالینی عمداً خودشـــان را از منابع بالقو

شان قرار صاحب ذهن را که مفعول درمان های ضع بیماران  شن می اطالعاتی اي محروم کنند که و گیرند رو

  کنند.می احتماالً خطرناکیو  آمیز نسبتاً تاریک، بی مسئوالنهخبط ي هکنند، خود را دچار مخاطرمی تر

شوند در ارتباط با انتخاب می روش دیگري که نوشته هاي من و کترین بطور هماهنگی با هم مرتبط

ـــویممی ) اســـت که در روانکاوي بر آنها متمرکزEmotionنوع هیجاناتی (  احســـاس، یا تأثیر ( باو  ش

4affectـــورت عنوان ـــفه، روانکاوي ی که در رابطه) به ص ـــاب را در همو  با آن فلس آویزیم. می علوم اعص

                                 
سف يمفهوم مرکز کی تیذهن ای subjectivity :مترجم 3 ست که مربوط به آگاه یفل و  تیواقع ،یخودبودگ ت،یعامل ،یا

 نیمع يفرد ای (subject) آن را حالت ســـوژه توانیشـــده اند. م فیتعر یبطور متفاوت اســـت، که در منابع مختلف قتیحق

سوژه به معن شت کرد، که  ست که آگاه يموجود یبودن بردا ست،  اتیهمتا و تجرب یب یا ست که  ينهاد ایخودش را دارا ا

ناظر و اوبژکت موضوع مورد نظر  سابژکت .object)) دارد که در خارج از وجودش است (اوبژه ) يگریبا نهاد د يرابطه ا

ــت. لذا ســابژکت که چون مجموعًا  روســتین ایو  التیادراکات، باورها، تما ات،ی دارا بودن جنبه نظر، تجرب ِتیفیک یتیویاوس

  .ترجمه شده است تیخالصه کردن به ذهن يهستند برا یذهن يمحتوا

4 emotion باشد که موجود  نیدال بر ا تواندیاست که م يودتظاهر خاص صورت و قامت مشه یدر علوم اعصاب به معن

ص يدارا ساس خا ست، اما م یاح شد تواندیمنطبق با آن ا ساس با که  یجانی(مانند ه (sham emotion) بدون ادراك اح

شان م شهیهنرپ ساس ن شتن اح ض در)، اما هنوز هم دهندیها بدون دا شته ها هم بجا یبع ساس هم به هم ينو بکار  یمعن نیاح

ـــودیته مگرف ـــوندیباعث م يا نهیآئ ي. وجود نورون هاش ـــاس طرف مقابل پ ش  یبردن به همراه یببرد. پ یکه ناظر به احس

  .است یمنطق يبا احساسات مناسب محتاج بازتاب ها جاناتیه
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ــگفت زدگی ــاس گناه  (wonder) کترین بر ش ــاس اولی، طبق می تمرکز (guilt)و من بر احس کنم. احس

و  نظري است (یعنی شناخت شناسی، هستی شناسی، متافیزیک، منطقي هفلسفي هنظر ارسطو، زیربناي انگیز

ثالهم)؛ ف ام ـــ ـــی در فلس ـــول اخالقی[ethics]عملی (یعنی، علم االخالق ي هاحســــاس دومی نقش  ، اص

[morality]  ـــت) دارد. بنابراین، بهمراه هم، مجهز به مجموع منابع روانکاوي و مطالعات جدید ـــیاس و س

هاي ي هسنتی غرب با سرچشمي هدرد سرساز و متناقض فلسفي هرابطي هدر بار علوم مغزي، ما نوشته هائی

ساتی  سا سی (affective)اح سات پدیدارهاي  –کنیم می را بازر سا سقراط تا حال هیجانات و اح از زمان 

مسئله ساز پابرجائی براي فلسفه بوده اند. عالوه بر این، از اواسط قرن بیستم تا حال جایگاه احساس در شرح 

قاره اي بوده اند. ي هفلسف، وذهنیت موضوع داغ مورد مناقشه بخصوص در )embodiment( 5هاي تجسد

-post) ، پسا ساختارگرائی(structuralism)، ساختارگرائی (phenomenology)بین پدیدار شناسی 

structuralism)، ـــم ـــکنیو  (feminism) فمینیس ـــاختارش ـــی از  ،(deconstruction) س که بعض

این که احساسات چه هستند و ي هچنین فلسفه اي را شکل داده اند، در باري همسیرهائی بوده اند که تاریخچ

اهمیتشان در شکل دادن به موضوعات مورد تحقیق فلسفه، مناقشات فراوانی باقی مانده اند. هر کدام ي هدرج

  دوباره اي خواهیم داد.ي هاز ما در لواي نور علوم اعصاب به این مناقشات بدن

  

و احساس در عصر زیست شناسی  6)چی فکر کردي (متحیر شدن) : ذهنیتی (سابژکتیویتی"در فصل 

که شــامل اوائل دوران مدرن،  دهدمی کترین طرح خود را بر اســاس خط مشــی فلســفی اي ارئه "،اعصــاب

پسا ساختارگرایان ي هاز عصر بعد از جنگ، فلسفو  منطق گرایان قاره اي مانند رنه دکارت و باروخ اسپینوزا

شوند. کترین بازتاب هاي می (Jacques Derida)ا و ژاك درید (Gilles Deleuze)مانند ژیل دولوژ 

 –شـــود که خود می کند که بر اســـاســـی جمع بنديمی خودش را در تأملی بر تز ســـاختارشـــکنی اي برپا

توان گفت، مثل این که، شـخص می فرد (یعنی (autoaffection) خود تأثري "حضـوري فلسـفی مدرن ِ 

ــــده یــا متــأثر ــــدن بــا دیگري می بطور اتومــاتیکی بــا خودش لمس ش ـــود) عمالً بــه مثــابــه متــأثر ش ش

(heteroaffection)  خود لمس شدن). کترین  –از  -است، (یعنی، توسط دیگري، یا غریبگی اي بیگانه

                                 
س 5 شنا سفه و روان سد در فل ضع یمترجم: تج شناخت یمو سفه یدر علوم  ش دیذهن است که تأک يو فل ن در دارد که بد یبر نق

  .هست زیتناسخ، حلول روح در بدن ن یبه معان کند،یم يشکل دادن ذهن باز

ـــت، منجمله: اتفاق افتادن در ذهن فرد و نه در دنیاي خارج؛ یا بر پای subjectivityمترجم:  ٦ ي هبه معانی مختلف کلی اس

ــط عامل ــت که حالت ذهنی توس ــی به این معنی اس ــناس ــاس؛ و در روانش ــت؛ در  تجربه، فهم و احس خارجی اتفاق نیافتاده اس

 پزشکی به معنی مربوط دادن یا مشخص کردن یک عالمت یا شکایت به بیمار است.
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سؤال سی) را زیر  سا شکنی ذهنیتی (اح ساختار سبی  سفمی بنیادگرائی ن ي هبرد که جداگانه زیر بیرق هاي فل

 او در این مســیر پیشي هشــوند. نوشــتمی در مقایســه با یکدیگر دنبالعلوم اعصــاب، و  معاصــر، روانکاوي

شناسی مغز در بار 7تقلیلی رود تا پیشنهاد کند که تحقیقات غیرمی و  )selfhood(8خودبودگی ي هزیست 

روانی  –زندگی هیجانی، بخصـــوص کارهاي داماســـیو در این حیطه ها (شـــامل ارزیابی هاي مجدد مغزي 

هر دو فیلسوف و  "به فکر نشده ها فکر کردن"و اسپینوزا)، همان طور که هایدگر گفته  نوشته هاي دکارت

گذارد. بر اساس زیست شناسی عصبی می است که بر هویت ذهنی دگرتأثري تأثیر ساختارشکنی روانکاوي

صر  سی"معا سیناپ ست که نه فقط دائماً در  (Joseph LeDoux)( به قول جوزف لو دو)  "خود ِ  سی ا نف

سیل ستعد اختالل بو ست)، بلکه م ساس دگرتأثري ا ست (آن طور که بر ا سط دیگران ا ي همعرض مداخله تو

ي هحوادثی است که این نفس را کامالً پاك کرده و نفسی متفاوت (و یا حتی بی نفسی) در جاي خالی شد

  گذارند. می آن باقی

ـــده ن ـــانهمان طور که تعداد زیادي از موارد فاجعه بار مطالعه ش ـــایعات کامًال می ش دهند، چنین ض

ــوند که کترین آنها را می زندگی فرد، به چیزي منجري هتمام و کمال تاریخچي همخرب و فروپاش کنند ش

خواند، که از طریق آنها دگرتأثري شــخص، یعنی می (hetero-heteroaffection)"دگرتأثري –دگر "

ز آسیب مغزي همچون دگريِ از نوع خاصی از غیریت ظرفیت او براي متأثر شدن، خودش با حوادث ناشی ا

مهاجمی که مغزش را ي هتأســـف بار حادثه، که تأســـفش را قربانی حادثي هشـــود. نتیجمی یا غریبگی متأثر

شونده  -بد"متأثر کرده، نمی تواند درك کند، یک نفسِ  شدن به "متأثر  ست، فردي که از توان متأثر  اي ا

ساس را درك کند محرومطریقی که بتواند هیجان و  کترین نه روانکاوي فرویدي ي هشود. طبق گفتمی اح

بعد از جنگ ي هو روند کارهاي هم پیمان آنان در فلسف (Deridien)الکانی نه شالوده شکنی دریدینی  –

 عصبی بعد از آسیب ها را خیال بافی کنند، ذهنیتی که با نمایشی دلخراش –فرانسه قادرند که چنین ذهنیت 

سانهائی در معرض تماشاي ناظران قرارو  سی از فاجعمی ناراحت کننده از ان شنا ست  ي هگیرند که از نظر زی

مرگ آور اشــکال قبلی هویت هاي فردیشــان جان بدر برده اند. کترین در صــدد چاره اي براي این فضــاي 

  خالی است.

                                 
) کوشش براي شرح یک سري از نهادها، پدیده ها، یا ساختارها توسط یک سري reductionismمترجم: روش تقلیلی ( 7

شود که به همان اندازه پیچیده است. در این جا روش داده می ساده تر از همان رده هاست. در روش غیر تقلیلی شرح تازه اي

  علوم اعصاب در شرح هیجانات و احساسات توسط داماسیو منظور است.

 جهان است.ي هخودبودگی حالت ذهنی داشتن یک هویت متمایز و مشخص از بقی ٨
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ــبی) اي دارد ــیب عص ــاس ي هکه توان بالقو در حالی که کترین عالقه به تأثیرگزاري (یعنی آس احس

ـــاس کردن هاي ناآگاه (یعنی  کند، من بر مفهوممی کردن هاي هیجانی بعدي را منتفی ظاهراً متناقض احس

ـــوند) تمرکز کرده ام. همان طور که قبالً تذکر دادم، ارتباط (یا عدم  ادراکاتی که همان گونه درك نمی ش

ست که ا ضوعی ا سی مو سا ستمرًا آن) بین ناآگاه و زندگی اح ز آغاز از فروید به این طرف، روانکاوان را م

صورت غیرممکن هاي  سی ناآگاه ب سا ست. علیرغم تمایل فروید براي رد کردن پدیده هاي اح دنبال کرده ا

 –به این معنی که ظاهراً منطقی نیست که از احساسات درك نشده صحبت به میان آورد  –تناقضی  –خود 

صوص مربوط ب شاهدات بخ ضی م سیرذکاوتیش نیشبع ساس گناه فرد که مکرراً او را در خط  زند، می ه اح

کنند بدون این که می شــوند که به وجود احســاس کردنهائی فرض گرفته شــود که روان را متأثرمی باعث

ـــوند (مانند گناه واپس زده که خود  ـــتند (واپس زده) ادراك ش ـــورت آن چه که واقعاً هس  –آگاهانه بص

ض صورت ا ضحی  ”free floating anxiety“طراب بی دلیل آگاهانه ب شود). با کار می ادراك ]بد[وا

با در نظر گرفتن همزمان جزئیات متون آلمانی و فرانسوي، من و  گرفتن نظریه هاي فراروانشاسی، کار بالینی

تا هر گرایش جدید ي هتاریخچ ـــرفت روانکاوي از فروید تا الکان گرفته،  ـــتمر در پیش ـــکل مس این مش

انکاوي و فلسفی دیگر را، دوباره خوانی کرده ام، مسئله اي که پیامدهاي نظریه اي و فلسفی همراه خواهد رو

کرد، می آورم که فروید کالً واقعیت احســاســات ناآگاه را انکارمی داشــت. من بر علیه اصــرار الکان برهان

ارمی کنم که معموالً (حتی توسط فراروانشناسی پیچیده تر احساسی را در آموزش هاي الکان تعبیرانه آشک

ـــان رفت، من منتقدانه در مجادالت بعد فرویدي و بعد الکانی در این می خود الکان) در آنها ظن بوجودش

روانکاوانه  –شرحی عصبی ي هاین ها در کوشش هایم براي ارائي هاز نتایج همو  موضوعات مداخله کرده

  کنم. می هاي متأثر از الکان از ذهنیت احساسی استفاد

درك کردن ها و  (emotions) هیجانات ،(affects) من براساس تمایز سه بخشی بین احساسات

(feelings) کشم، پدیده هاي احساسی را بعنوان منظومه می کارهاي فروید و الکان بیروني هکه از مطالع

ـــورت ادراک نه بص عاد تجزیه و تحلیل خواهم کرد،  تدائیهاي پیچیده اي از طبقات و اب واحد از و  اتی اب

شکافی روانکاوان –طبیعتی خود  ضح که قادر به وا شند. چنین روانکاوي اي عمیقاً ملهم از ي هوا شتري نبا بی

ــف دیدگاه ــتند (یعنی ي هفلس ــه درك کردن هاي ادراکات هس ــت. از آن جائی که ادراکات همیش هگلی اس

که از طریق دخالت  "ادراکات بد درك شـــده،"ي هدوم یا باالتر)، پدیدي هشـــده رد  تجربیات مداخله

ـــم هاي دفاعی تولید ـــاختار روانی کارمی مکانیس ـــوند ناآگاهانه در داخل و بینابین الیه هاي مختلف س  ش

سفی به آنها می تبدیل به محتمالتی قابل تفکر کنند،می شوند، محتمالتی که تا حال از طریق روانکاوي و فل

ادراك ي همشکل دراز مدت موضوع احساسات ناآگاه از طریق ایدي هالنفکر نشده است. براي بررسی عاد
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احساسات ناآگاهی است که آن ي هتحریف شدي هآگاهاني هبد درك شده که درگیر تجرب -کردن هاي 

شوند، علم اعصاب معاصر مربوط به می طور که هستند، آگاهانه درك نمی شوند، بلکه همه یکسان درك

سات (از قبیل  سا سیو، لَ دوواح ستند. من عهده دار و  کارهاي داما سکپ، در بین دیگران) الزامی ه ژاك پن

قاره اي از ي هروانکاوي و فلســـفو  فرمول بندي دیدگاهی جدید از ارتباطات بین علوم طبیعی از یک طرف

  9طرف دیگر شده ام. 

ــف ــانی که به فلس ــترده مربوط به آن عالقه دارند برهان هاي فکي هقاره اي و تاریخچي هکس ري گس

ـــی این کتاب را با ارجاع به نظریه هاي ذهنیت قدردانی خواهند کرد. آنهائی هم که به  ـــاس پدیده هاي احس

ـــیحی و درمانی روانکاوي در  ـــکار کردن محدودیت هاي توض روانکاوي عالقه دارند تعادل کتاب بین آش

ش مسیرهاي تازه براي همکاري پربار مقابله با آسیب شناسی هاي مغز از یک طرف، واز طرف دیگر گشای

ــاب عالقه  ــاب را قدردانی خواهند کرد. آنهائی هم که به علوم اعص ــمندان علوم اعص بین روانکاوان و دانش

دانشــشــان در ارتباطی همکارانه با ریزه ي هدارند این کتاب را به دلیل تشــویق به دعوت کردن آنها براي ارائ

  فی و روانکاوي قدردانی خواهند کرد. کاري ها و پیچیدگی هاي افکار فلس

ادراکات بد درك شــده را. هر دوي ما، از  کند. من مفهوممی دگرتأثري را برپا –دگر کترین مفهوم

شت سه ر ستفاده از  سفه، روانکاويي هطریق ا سعیو  فل صاب  شویق کنیم تا می علوم اع کنیم خوانندگان را ت

شت سه ر شان از هر یک از این  سرشار از هیجان بین عمدتاً مفاهیم ه را تجدید نظر کرده و اتفاق نظر جدید و 

  آنها را که سرشار از پتانسیل هاي امیدبخش هستند را تصور کنند.

  

  ایدریان جانستون

  

  

  

   

                                 
و  ك اثري در مسیر ادراکات، تجربیاتشود که یک محرمی به ایده اي در روانشناسی گفته mediationمترجم: وساطت  9

  قبلی بر ادراك محرك تأثیرگزار است.ي هشخصی که متأثر شده دارد، یعنی زمیني هتفکرات گذشت
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  سپاسگزاري ها

  

  

  

ـــحیح و گاهی  ـــتون براي تقبل زحماتی که در دوباره خوانی، تص ـــمیمانه از ایدریان جانس من ص

  شیده، که بدنبال خواهند آمد، سپاسگزارم.متن هائی کي هترجم

 دانشــگاه کالیفرنیا، در برکلی تشــکر Rhetoric)من به همین حد از دانشــجویان دپارتمان فن بیان (

  ، اولین حضار سمیناري بودند که منبع کمک هاي من به این کتاب بود.2008کنم، که در بهار سال می

  کترین ماالبو

         
  

* * *  

  

  

خواهم بگویم که آشنائی و همکاري با کترین ماالبو چه اندازه موجب خوشحالی فراوان می ز،قبل از هر چی

همکاري دراز مدتی بین ما خواهد ي هبوده اســـت. من امیدوارم و باور دارم که این پروژه شـــروع یک رابط

  بود.

ـــگاه کلمبیا که بر روي این کتاب  (Wendy Lochner)وندي الکنر  ـــر دانش کار و کارکنان نش

ست و دلبازان سیار عالی بودند. من از دقت ها و راهنمائی هاي د شار این ي هکردند افرادي ب وندي که طی انت

سري هاي  شگرهاي  سپاس فراوان دارم. من هم چنین از ویرای : کلیتون  Insurrectionsکتاب ارائه داده، 

لیو. رابینس ، جفري د(Creston Davis) کرســـتون دیویس ،(Clayton Crockett) کراکــت ب

(Jeffrey W. Robbins)  ـــالوج زیجگ (و ـــان از این پروژه  Žižek (Slavoj اس به جهت حمایتش

  تشکر فراوان دارم.
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ـــی مک نالتی  (Richard Boothby) ریچارد بوتباي بعنوان  (Tracy McNaulty)و تریس

 یش و بازبینیمرورکنندگان خارجی موجب شــگفتی شــدند. وقتی که من بخشــهاي اســاســی نوشــته را ویرا

باورنکردنی آنها مطلقاً براي من ارزش بســیار فراوان داشــت. بعالوه، دوســتی و ي هکردم، نظرات متفکرانمی

پشـتیبانی ریچارد و تریسـی براي من ارزش بسـیار زیادي دارند. عالوه بر این، من قدردانی فراوانی را مدیون 

دانشگاه کورنل هستم که متمرکز بر این نوشته بود و تریسی به خاطر سازمان دادن به گروه کتاب خوانی در 

ــت و دلبازانه به من ایده ها و بازتابهائی  ــرکت کردم. این گروه دس ــکایپ در آن ش من از طریق ویدئوي اس

سخ شت. من از کرن بنزراي هارائه دادند که در ن شته اهمیت فراوان دا  ،(Karen Benezra) نهائی این نو

ـــون ـــانا کارلس ـــون(Aaron Hodges) ارن هاجز ،(Shanna Carlson) ش  Ryan) ، رایان جکس

Jackson)، ته ندا نگر نا یکو  (Fernanda Negrete) فر ـــکر (Brad Zokuvic) برد زوکوو  تش

ــتیلمی ــوص  ،(Bruno Bosteels) کنم. برونو بوس ــنهادات مفیدي بخص ــت، پیش هم که در کورنل هس

  به من داد. ) honte and pudeur شرمساري و فروتنی ( درعناوین

من فرصت هاي شگفت زده چندي براي معرفی و بحث جنبه هائی از این کار را به راه هاي مختلف 

داشـــته ام. حاضـــرین و هم صـــحبت ها در موارد زیر براي من بشـــدت مفید واقع شـــدند: دومین کنفرانس 

تحت عنوان  2009ال گروه خوانش روانکاوي در دانشگاه کورنل؛ کنفرانس س 2009سال ي هبهاري هسالیان

 ”The Cabiers pour l’ Analyse and Contemporary French Thoughtمفهوم و فرم: "

مدرن قاره اي (در زمان حال در دانشـگاه کینگسـتان)؛ و سـمیناري یک روزه با ي هدر مرکز تحقیقات فلسـف

  .2011میزبانی دپارتمان ادبیات مقایسه اي در دانشگاه اموري در سال 

ک بارچیزي  باید در این جا بگویم لبریز شــــده از رشــــد بیش از حدي از ي هه من در  روانکاوي 

ــگاه  ــتیتوي روانکاوي دانش ــت که من بعنوان همکار تحقیقاتی و نامزد آموزش بالینی در انس ــوعاتی اس موض

ـــال  (Emory) اِمُري ـــی کلیدي در  2006تا  2002از س ـــانی که نقش یاد گرفته و طی کرده ام. تعداد کس

دانند می کنم که آنهامی جربیات من در آن جا دارند آنقدر زیاد هسـتند که به شـماره نمی آیند. من تصـورت

  چیزهائی هستم که به من ارائه دادند.ي هخواهد که بدانند که بیش از حد سپاسگزار هممی کی هستند و دلم

سگزاري هو  باالخره سپا شه، من عالقه دارم که عمق دِین ها و  شقم، براي یارم کترین و  امثل همی ع

ـــت، بلکه با ذکاوت  را علناً اعالم دارم. (Kathryn Witchelm)ویچلنز ـــتی من اس او نه فقط مرکز هس

ـــوزانه اش، او به من بیش از هر کس دیگري در بار زندگی هیجانی با تمامی غنا و پیچیدگی هایش ي هدلس

  چیزها یاد داده است.
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سخه  ستگر مجالتی که ن شار یافته بود، من از ویرا شته در آنها انت صول این نو ضی از ف هاي قبلی تر بع

 آنها تشکر دارم. مقاالت عبارتند از:ي هانتشار مجدد فرم هاي بازبینی شدي هبه خاطر اجاز

“Affects are Signifier: The Infinite Judgment of Lacanian Affective 
Neuroscience,” Nessis, ed. Fabien Tary, no. 1, 2009, nessie-

philo.com/Files/Adrian_johnston__affects_are_signifiers.pdf 
“The misfeeling of What Happens: Slavoj, Antonio Damasio, and a 
Materialist Account of Affects,” in “Žižek and Political Subjectivity,” ed. 
Derek Hook and Calum Neil, special issue, Subjectivity 3, no. 1 (April 2010): 

76-100 
“Affective Life Between Signifiers and Jouis sense: Lacan’s Senti-ments and 

Affectuations,”  
Filozofski Vetnik: What Is It to Live?. Ed. Jelica, Šumič-Riha, 30, no. 

2(2010):113-141 
“Affekt, Gefűhl, Empfindung: Reading Freud on the Question of Unconscious 
Affects,” Qui Parle? Criticl Humanities and Social Sciences 18, no. 2 

)Spring/Summer 2010): 249-289. 
 (Grant) براي دکتر گرنت 

AJ  
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  نفس و زندگی هیجانی     
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  بخش یک        

  

  

  

  چه جالب      

  

  اسات در عصر زیست شناسی اعصابذهنیت و احس

  

 
  

  

* * *  

  

  

  کترین ماالبو
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  معرفی

  

          

  از روح مشتاق تا مغز هیجانی

زندگی هیجانی اســت. مغز دور از این که ي هدر زمان حال زیســت شــناســی مغز عمیقاً درگیر تعریف دوبار

و شناختی شده است، اکنون  عضوي بی ارتباط با لذات جسمانی باشد که منحصراً وقف فرآیند هاي منطقی

ساختار لیبیدوئیمی بنظر سازمان دادن به اجزاء و  سد که مرکز جدیدي براي   (libidinal economy) ر

ــته  ــت، بلکه حدود و ثغور مرزهاي رش ــت. چنین دیدي نه فقط جایگزین ارتباط بین تن، ذهن و روان اس اس

شبکه هاي شناسی مغز) و علوم بین ع محرمانه اي هاي علوم را به هم ریخته و  شناسی و زیست  لوم (زیست 

  جدیدي از احساسات در حال طلوع است. کند. بدون شک مفهوممی انسانی (فلسفه و وروانکاوي) برپا

صبی بر نقش  سان ع شنا ست  شاري "مغز هیجانی"امروزه تعداد زیادي از زی کنند. این امر می پاف

سنتی دارد، جدیدي از احي هکند تا نظریمی آنها را هدایت شه در نظریه هاي  سات را تفصیل کنند که ری سا

و حتی  )passion( 10 اشــتیاقي هاما نتیجه گیري هایش پافراتر از حوزه تجزیه و تحلیل هاي فلســفی در بار

  گذارد.می حوزه ساختارشکنی

                                 
ـــوع کل 10 ـــت: آ نیجا مورد بحث قرار خواهم داد به ا نیکه من در ا يا یموض ـــورت اس  کیموجب  دیمفهوم جد نیا ایص

از  يمجدد يبرعکس، مشمول فرمول بند ا،ی شود؟یو درك کردن ها م اقاتیاشت جانات،یه يدر باره یمتفاوت لیاص یبررس

 يادیو بن یالیماتر یساختارشکن ریدرگ ایتکرار است  کی قطعلم اعصاب معاصر ف ایخواهد شد؟ آ نیعناو نیا یسنت یبررس

اسـت؟ مسـئله  تیاز ذهن دیدج یسـاختارشـکن کیدر  ردرگی لذا، و –بوده  جاناتیاز احسـاسـات، ادراکات و ه يسـابقه ا یب

شدن از ا ست که آ نیمطلع  ضوع ا سات هنوز هم ر جاناتیه ایمو سا گرفته  ظرسوژه در ن يخود تأثر ندیدار در فرآ شهیو اح

که  نیا ای –لمس شود  ایبه تحرك واداشته شده و  اءیخودش را لمس کند تا بتواند توسط اش دیکه سوژه با جائی – شوندیم

سوژه تأثري –خود  تیذهن دگاهید قاًیدق یانجیمغز ه يمطالعه شد،یبه چالش م ياز ابتدا فرار کرده ا  يرا به نفع   يسوژه ا ک

 .ندارد ورکه مطمئناً به خودش حض
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تجدید ي هقاره اي معاصر دقیقاً در صدد ارائي ههم چنین فلسفو  اگر در نظر بگیریم که روانکاوي

ــد. پس،  نطر عمیقی از ــکلتر خواهد ش ــوع بطور کلی مش ــینی آن بوده اند، این موض خود تأثري و تقدم پیش

صبیســازمان  مفهوم کند؟ آیا فقط می این نقد واردي هخاص لیبیدوئی چه چیزي را به حیط (neural) ع

  سازد؟می کند یا بطور بنیادي آن را دگرگونمی این نقد را تأئید

سفی، روانکاويي همداخل سه روش فل سی مغز در بارو  ذیل درگیر مقابله اي بین  شنا ست  ي هزی

آغازین یک سوژه اي نبوده  (gesture)احساسات، سرچشمه اي که قامت ي هیک موضوع است: سرچشم

شدهمی که با خودش مالقات سط آن تعیین  شد. ما خواهیم دید که و  کند، دیگر نمی تواند تو به مثابه آن با

چگونه، براي این ســؤال مشــترك، جواب ها آنقدر متفاوت خواهند بود که احتماالً انشــعابات غیر قابل غلبه 

صل شی از نظریمی اي حا سته از خوان ست که ي هشوند. برخا سپینوزا ا شته هاي دکارت و ا شتیاقات در نو ا

ارتباطات ي هش را در بارآنتونیو داماســیو، در کتاب هاي خطاي دکارت و در جســتجوي اســپینوزا، مطالعات

رســـد که این مطالعات هســـتند که در دید داماســـیو می هم چنین بنظر –بین مغز و هیجان ارائه داده اســـت 

سید که براي  شوند. بنظر من بجا ر سات  سا شت تا منجر به تعریف جدیدي از اح پیامدهائی در بر خواهند دا

ـــروع کنم. من در این جابرقراري گفتمان، یا احتماالً غیر ممکن بودن آن، د خوانش  وباره از این نظریه ش

سپینوزا سیو از ا سیو در بارو  دِریدا از دکارت، خوانش دولوژ و داما سوف مهم را ي هکارهاي داما این دو فیل

ـــی بحث  ـــات هم بعنوان محکی الزم و هم رفرانس ـــاس در مقابل هم قرار خواهم داد. تئوري روانکاوي احس

سی قراربرانگیز، از نقطه نظر   گفتمان هاي دیگر ظاهر از طریق گیرد، کهمی تقاطع دیدگاهی اي مورد برر

  شود.می
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 تعاریف: خود تأثري احساسات و

  

اجازه دهید که تعریف اصــطالح احســاس را از دولوژ قرض بگیرم که در یکی از ســخنرانی هایش در ســال 

  ) اعالن کرد که: 1978ي هانویژ 24اصول اخالقیات (اتیکس) اسپینوزا (ي هدر بار 1978

  

کنم. در کتاب اصلی اسپینوزا، که اصول می من با احتیاط هاي واژه شناسی شروع

توان دو می شود و به زبان التین نوشته شده است،می اخالقیات* (اتیکس) خوانده

را یافت. با تعجب زیاد، بعضــی مترجمان، هر دو را  affectus و affectionي هکلم

 affectioي هطریق ترجمه کرده اند. این یک فاجعه اســت. آنها هر دو واژبه یک 

ــاس کردن) ترجمه کرده اند. من به این  affectionي هرا با واژaffectus و (احس

گیرد چون که می خوانم چون که فیلسوفی دو کلمه را بکارمی جهت این را فاجعه

که فرانسوي ها به راحتی دو او در اصل براي این کار دلیلی دارد، بخصوص وقتی 

یار مه اي را در اخت با می کل ـــدت  که بش ند   تطبیق affectus و affectioگذار

(احســاس)  affectو  affectio(احســاس کردن) براي  affectionکنند، یعنی می

ــی از مترجمان affectusبراي   (احســـاس کردن) و affectionرا  affectio. بعض

affectus  راfeeling  به معنی احســاسsentiment  (عاطفه یا تمایل) ترجمه کرده

ست، اما من الزامی نمی بینم که ي هاند، که بهتر از ترجم هر دو کلمه با یک واژه ا

را ارائه داده  affectي هشوم چون که فرانسوي ها کلم feelingي همتوسل به کلم
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اسپینوزاست  affectusبرم منظورم می را بکار affectي هاند. لذا وقتی که من کلم

  11است. affectioمنظورم  affectionگویم می و وقتی

  

صول اخالقیات (اتیکس) ارجاع سوم ا صراحتاً به کتاب  سئلي هکند، که هممی در این جا دولوژ  ي هآن به م

سات  سپینوزا کلم (affects)احسا سی ا  ”emotions“ي هپرداخته است. صحیح است که مترجمان انگلی

ساسات( affectsرا به جاي (هیجانات)  سوم ( )اح سرچشمه ي هدر بار"بکار گرفته اند، مانند عنوان کتاب 

 Concerning the Origin and Nature of the Emotions” [De”"و طبیعــت هیجــانــات

Origine et Natura Affectum])  ـــوم همـان کتـاب: بـا هیجـان  (emotion)و یـا در تعریف س

[affectus] ـــاس کردن یافته،   کاهش فهمم که با آن توان فعالیت بدن افزایش یامی هاي تن را من احس

  12"کمک و یا جلوگیري شده، همراه با ایده هاي این احساسات.

یک تأثر یا تبدیل یا طوري دیگر شدن است. احساس کردن یا  (affect)بطور کلی، یک احساس 

ست   متأثر شدن شدن یعنی تغییر یافتن،  –به معنی تبدیل شدن ا تماس با یک برخورد، ي هدر نتیج –عوض 

ــوع دیگري. اما، واقعاً، چه چیزي با این برخورد تعدیل پیدا ــد یا با موض چرا و  کندمی چه با فرد دیگري باش

کند و نه یدیده اي شـــناختی؟ دلیلش این اســـت که می هیجانی ایجادي هیک پدید 13 این تبدیل بالفاصـــله

یا  نابراین، همان ادراك برخورد هیچ نیروي ذهنی،  ندازد؛ و ب به جریان نمی ا یا ســــاختار منطقی را  حس، 

شکار شتن را آ سپینوزا یک تغییرمی من"دهد: می سازد. دولوژ ادامهمی وجود دا ستمر در  گویم که براي ا م

ــت که معنی وجود ــتن یا در نیروي عمل کردن وجود دارد و این همان چیزي اس ــتی داش ــتن نیروي هس  داش

کند، او می ) همان تغییر کردن ها است (او از زبان من صحبت affectus. به نظر اسپینوزا احساس (دهدمی

                                 
ـــول اخالق ethics نیبه تفاوت ب دیجا با نیمترجم: در ا ١١ ـــاره کنم.  اتیاخالق ای morals علم االخالق و ای اتیاص اش

 ادهیپ اتیاصرار دارد که در آن اخالق يا یاجتماع ستمیبر س یکه اصول اخالق یفرد است، در حال تیمعرف شخص اتیاخالق

که فرد به آن تعلق  یاشــاره دارد که گروه يا يو دســتورات رفتار ردهابه اســتاندا یاصــول اخالق گر،ی. به عبارت دشــوندیم

 .شودیم یخانوادگ یو حت يحرفه ا ،يمحل کار ،یاجتماع ،یمل اتیدارند از او انتظار دارند و شامل اصول اخالق

شـود سـوژه یا شـخص دچار هیجان یا احسـاس خاصــی در این جا به معنی موضـوعی اسـت که باعث می objectمترجم:  12

  شود. 

 
 چگونهیدر ذهن، بدون ه یاوبژه دانستن کی يحضور بالفاصله ایبودن  ،يبالفاصله ا ای یبالفصل ای immediacyمترجم:  13

ذهن است که از  میمستق يمحتوا ایاست،  يهرگونه عامل حدواسطه ا يگریانجیم ایو بدون دخالت  ریاستنتاج، تفس ف،یتحر

  باشد. صیشناخت قابل تشخ ای يبازنمود
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چنین حرفی نزده چون که در جوانی فوت کرد . . . )، تا جائی که چنین تغییر کردنی با ایده هائی که شخص 

کند، در توان دائمیش می پیدا فشار وجود داشتن مستمر است، اما دائماً از خودش تفاوت 3 "دارد تعیین شود.

 مستمر و ماندگاري را محدودي هشود. تأثرات یا احساسات دقیقاً چنین تبدیل پذیري متناقضانمی تغییر پیدا

با احســاس هســتی داشــتن مرتبط   (اوبژه ها) کنند. لذا تأثر یا احســاس همیشــه از طریق تغییرِ موضــوعاتمی

  شود. می ات را هر نوع تبدیلی بخوانیم که با درك یک تغییر ایجادتوانیم تأثیرات یا احساسمی است. ما

بپردازیم. ظاهراً این واژه آنقدر از (autoaffection) خود تأثريي هاجازه بدهید که حاال به کلم

سط هایدگر در کتاب  صله دارد که تو سپینوزا فا سئلمفاد ا  Kant and the) متافیزیکي هکانت و م

Problem of Metaphysics) تجدید  24ي هابداع شــده اســت. هایدگر وقتی که در مورد شــرح قطع

اظهار نظر کرده، این اصـــطالح را بکار گرفته  (Critique of Pure Reason) نظر در منطق مطلق

  transcendental(14(گوید که فرد (سوژه ) هم یک فرم منطقی استعالئی می است. کانت در این بخش

ست  ساتی  "کنممی فکرمن "همان فرمِ  –ا ستعالئی)، بدون هیچ محتواي احسا شناختی ا و هم  –(یا ادراك 

ـــخص  . "کندمی درك"یا  "کندمی حس "می بیند،"یک فرم تجربی از بینش خودش، که از طریق آن ش

ــت. تنها راه ارتباط بین این  ــخص زوجی در واحد اس ــت. اول، فرد فقط "دو"ش ــاس اس ــوژه نوعی احس  س

ـــت. دوم، همان  تواند خود رامی ـــده اس ـــورتی بنمایاند که بطور ادراکی به خودش ظاهر ش  من فکر"به ص

ست، که به محض این که خودش را بعنوان یک اوبژه تعبیر"کنممی شناختی ا کند، فرم قرار می ، یا ادراك 

 متأثرا اي از حس داخلی که آن ر متعالی قبلی را از دســت داده و به شــیئی (اوبژه ي) مُدرك (یعنی، اوبژه

یعنی  –تواند همان طور که متأثر یا روانکاوي شونده خودش را بنمایاند می شود. فرد فقطمی کند) تبدیلمی

 -. نفس از طریق تحول یا تغییر خودش، به خودش دسترسی دارد. بنابراین، خودخودشتوسط  -تغییر یافته

 است. خود تأثري بازنمودي فرد همیشه یک

                                 
14: transcendental یارجاع به نوع يبه کار برده است: برا یو به مقاصد متفاوت يادیاست که کانت در موارد ز يواژه ا 

سفه؛ به ستنتاج؛ به نوع ینوع فل س یا بکار گرفته  یذهن يروهایکه ن یبه محتوا؛ به راه سم؛یو رآل سمیآل دهیاز ا یبه انواع ر؛یتف

 ی؛ به نوع"یاســتعالئ" يناشــناخته ياوبژه یبازتاب؛ به نوع یادراك؛ به انوع گوناگون اثبات ها؛ به نوع یگانگیبه  شــوند،یم

 یبه اصـــول؛ به نوع ؛ینف یها؛ به نوع دهیاز ا ی؛ به ســـوژه ها (نفس ها)؛ به انواع خاصـــوهم یدانش؛ به نوع یبه نوع قت؛یحق

ــ یبه نوع ات؛یاله ــاد ه؛یفرض  من" کندیم یطور معن نی. خودش در مقدمه آن را اره؛یو غ یانیوح ،یبتجر يبرا يبعنوان متض

transcendental ـــتندین ریها درگ که آن قدر با اوبژه کنمیاطالق م یدانش هائ یرا به تمام  يکه با روش اطالع در باره س

ستند تا جائ ریآنها درگ شد شیاز پ افتنیروش اطالع  نیکه ا یه شته ها يگریشمار د یب فی. تعار"ممکن با  گرشید يدر نو

  م .را برساند يگریواضح د یمگر معن کنم،یاستفاده م یاستعالئ يترجمه از واژه نیارائه شده اند. من در ا
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ـــوژه، از طریقی فرم هاي خودش را (time) د کانت همان زمانفرآیند خود تأثري نز اســـت. س

کند می کند که طی آن خود را تجربتاً به نحوي دركمی ساختار منطقی خودش را دركو  کندمی دریافت

بین نفس و خودش طی زمان است.  خود تأثري تفاوت که طی تغییرات و توالی ها ثابت باقی مانده است. لذا

شکل دهند زمان، یعنی" "داردمی هایدگر اظهار ست.ي هخود تأثري مطلق،  سی ذهنیت ا سا به  6"ساختار ا

تمامی احســاســات ي هخود تأثري بعنوان زمان بندي شــده، ســرچشــم یعنی –هایدگر، این ســاختار ي هعقید

 کانشرط امو  خود تأثري اساس رسد کهمی احساس کردن ها است. بنظرو  دیگر مانند اشتیاقات، هیجانات

شق، تنفر، غبطهو  ساتی مانند ع سا امثال آنها فقط به این علت و  شکل آغازینی هر احساس خاصی باشد. اح

خود تأثري شده است. ارتباط بین ذهنیت و خودش قبل  مرکزي نفس ما مقدمتاًي هشوند که هستمی ممکن

  از ارتباط بین ذهنیت و موضوع (اوبژه ) است.

خود تأثري دقیقاً با تعریف اسپینوزا از احساسات بعنوان  اصلیي هنمایتوان یافت که درومی براحتی

خود تأثري شــاخص همان ادراك وجود  مرتبط اســت. (conatus)تعدیالت نیروي وجود داشــتن، یا تقال 

ـــت؛  ـــنت می ي که که خودش را حس "من"اس ـــت. در س ـــاختار غالب تمامی تعدیالت تأثري اس کند س

که  لمسی –خود خود تأثري است، یعنی، بصورت نوعی  ذهنیت، همان ساختارمتافیزیکی، ساختار واقعی 

صر به فرد خودش را درك ضور منح سفمی از طریق آن فرد ح ساس نظر فل سنتی این امر ي هکند. اگر، بر ا

خود تأثري ابتدائی نمی تواند وجود داشــته باشــد، پس  حقیقت داشــته باشــد که، هیچ احســاســی بدون یک

معرفی زمان و  لمسی اولیه –خود  توان بعنوان لمس هاي خاص، بعنوان تغییرات یکمی ت رااحساساي ههم

به درون هویت خواند. اگر یک احســاس تعدیلی ناشــی از احســاس یک تفاوت اســت، پس فرم آغازینی 

 لذا تعریف دقیق اشـــتیاقات روح این تعدیل هیجانی ناشـــی از احســـاس تفاوت خود ِ فرد از خودش اســـت.

ـــمی کارت در بخشش هار 27 ود: د که: می اظ کات، می ما"دارد  ـــورت آن ادرا به ص ها را کالً  توانیم آن

  7"کنیم.می احساسات یا هیجانات متعلق به روحی تعریف کنیم که ما مخصوصاً به آن ارجاع

ساسات خارج از خود می پس ما چگونه اولین موضوعمان را بفهمیم؟ آیا تأثري فکر  -توانیم به اح

مورد  ؟ مؤلفان معاصري کهتأثیر ندارند "بر من"احساسات بدون سوژه ها، احساساتی که م، کنی

سپینوزا در ي همطالع شده اند. آنها با قرار دادن دکارت و ا سؤال مواجه  ما قرار خواهند گرفت همگی با این 

شان سئله را پیش می مقابل هم، ن سوف، هر یک به روش خودش، این م ست. در دهند که هر دو فیل شیده ا ک

سیو)، دکارت متفکر خالص سپینوزا مورد اول (یعنی از نظر دریدا و داما ست، در حالی که ا به  خود تأثري ا

شود. می پردازد که قبل از احساساتش وجود پیشینی ندارد، بلکه، برعکس با آنها برپامی دیدگاهی از ذهنیتی
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سیو، به نوب سپینوزامی خود، تأئیدي هداما ست که تعریفی ماتریالی از  کند که ا سنتی ا سوف  اولین و تنها فیل

ي هبر پای کند و نهمی احســاســات ارائه داده که آنها را به فعالیت هاي اســاســی نقشــه کشــی هاي مغز مربوط

ــ ــي همعرفی بنیادي یک فرد به خودش. مناقش ــپینوزا از قبل حاکی بر مناقش ــر بین ي هبین دکارت و اس معاص

شـــناســـی عصـــبی در مورد تعریف ذهن و روان اســـت. از نظر داماســـیو، اگر دکارت متافیزیک و زیســـت 

ضور  شد، Metaphysics of presence(15(متافیزیکدان بزرگ ح سپینوزا، یک می به نظر با سد که ا ر

ست" ضع گیري براي دولوژ  "پیش نورولوژی شد. مو شخیص داده که تفاوت با دارد، او در دکارت نیروئی ت

سازند که با می ئق آمده است. دکارت و اسپینوزا هر دو بُعد خاصی از احساسات را روشنبر ختم موضوع فا

  فراتر رفته اند.  "نفس"بازتابی بودن محض  آن، از

متنازع، ي هکنیم تا جایگاه گفتمان ممکن بین دو حیطمی بدنبال این رشـــته از خوانش ها، ما ســـعی

شـــود که خود تأثري را بطور مؤثري می چگونه ممکن یعنی فلســـفه و زیســـت شـــناســـی مغز را پیدا کنیم.

منشــائی معرفی کرده، که در  "دگرتأثري "ســاختارشــکنی کرد؟ آیا با فرض وجود آن چه که دِریدا بعنوان 

شود؟ یا، این که، همان طور که داماسیو می آن شخص اصوالً و عمیقاً از خودش بیگانه است، این امر ممکن

احساسات است؟ بر ي هآسیب مغزي دائماً در معرض محرومیت بالقوه اي از هم کند، شخص بعلتمی تأئید

اساس گفته هاي زیست شناسان مغزي، احتمال بریده شدن از احساسات خود شخص پیشامد احتمالی خاص 

شد شود؛ بلکه معناً از قبل ي هو مطلقاً خارجی اي نیست که ممکن است بر یک فرد خود متأثر  سالمی واقع 

  درون فرآیند خود تأثري حک شده است.در ان

صل نظری شرح مف سیو با  صبی  "عالمت گزاران بدنی،"ي هداما بر اهمیت مرکزي هیجان در نظام ع

کند. مکانیســم هاي مقدماتی فکر یا اســتدالل (عقالنیت) عمیقاً با فرآیند هاي هیجانی مرتبط شــده می تأکید

نویسد: می ، داماسیوخطاي دکارتکتاب ي ه. در مقدماند. براي مثال، روش تصمیم گیري، هیجانی است

شنهاد کنم که ممکن است عقالنیت به خالصی اي که اکثر ما ها " شروع به نوشتن این کتاب کردم تا پی من 

شدمی فکر ست به هیچ وجه مهاجمانی به دژ و  کنیم یا میل داریم، نبا سات ممکن ا سا این که هیجانات و اح

آن تنیده شده باشند. ي هچه بد، آنها ممکن است در تار و پود شبک وحال چه خوب  عقالنیت نباشند: به هر

                                 
ــکنی اظهار میمتافی 15 ــت. تعبیرات ســاختارش ــاختارشــکنی اس ــر و غایب موضــوع مهمی در س دارند که تمامی زیک حاض

ي غرب با کالم و ســنتش بر تمایلی به دســترســی بی درنگ به معنی تأکید داشــته و لذا متافیزیک یا الهیات ي فلســفهتاریخچه

نهادها بصـــورت "آورد که اســـت. هایدگر برهان می وجودي اي بنا نهاده اســـت که بر اســـاس رجحان حاضـــر بر غایب بوده

  شوند. شوند؛ به این معنی که آنها از نظر الگوي خاصی از زمان فهمیده میبودنشان در حضور ادراك می
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زیست شناسی، که هیجان ي هاحتماالً استراتژي عقالنیت انسان بدون هدایت فشار مکانیسم هاي تنظیم کنند

   8است.آن هستند، در تحول و تکامل یا در یک فرد خاصی بوجود نیامده ي هو احساس بیانات قابل مالحظ

مغزي ي هبطور کامالً متناقانه اي، این اختالل فرآیند هاي هیجانی است که براي مثال، بعد از یک ضرب

شکارمی پیش سیب زائی کمتري  فقدانسازد: می آید، که اهمیت آنها را آ ساس کردن اثر آ هیجان و اح

صی  شته، قدرت کمتري هم در لطمه زدن به عقالنیتی ندارد که بطور مخت سان کرده و به ما اجازهندا  ما را ان

اصــول اخالقی تصــمیم و  شــخصــی خودمان، معاهدات اجتماعیي هدهد تا هماهنگ با برداشــتی از آیندمی

   9گیري کنیم.

به شرطی که ناشی از نوعی انکار غیبت هیجانات  من عالقه دارم که در این جا ادامه دهم که مفهوم

ستراتژي هاي روانی سنخی از ا شخص کنندنباشد یا  سی مغز ي ه، م شنا ست  بداعت نقطه نظرهاي معاصر زی

هیجان در عقالنیت یا بطور کلی در فرآیند ي هاحسـاسـات اسـت. متناقضـًا، پافشـاري بر نقش عمدي هدر بار

موضع انقالبی زیست شناسان عصبی پیشگام نیست، بلکه احتمال ناپدید ي ههاي شناختی آن قدر نشان دهند

این موضع انقالبی است. بعالوه، ي هجانات بعد از آسیب هاي مغزي است که نشان دهندشدن شیوه هاي هی

 کند) یا تغییري که مفهوممی چنین ناپدید شــدنی خودش نوعی تأثیر اســت (شــخص متأثر شــدنی را متأثر

شده اند کشــاند. بیماران کمتر از کســانی که می را به چالش "دگرتأثري" صالً متأثر ن  يدچار دگرتأثرا

  شوند. او به غریبه اي، شخص تازه اي، یا یک بی سوژه اي تبدیل شده است.می

سوژ ضور  ست، ح شده کس دیگري ا بیگانه اي در اندرون خودش؟ یا، این که ي هپس، آیا فرد متأثر 

  اصالً هیچ کسی نیست، غیبت واقعی شخص اولی؟

  

  موضوع شگفت زدگی    

  

ه با این گفتمان جدل برانگیز بین دگر ذهنیتی و یا بی ذهنیتی، به هدف محدود کردن دیدگاه هاي زیادي ک

رسد براي دکارت و داماسیو می کنم، که بنظرمی خود را محدود به یک احساسي هشوند، من مطالعمی باز

  احساسات باشد: شگفت زدگی یا حیرانی.ي هبنیادي ترین هم

ــگفت زدگی) ترجم wonderي هپرمایي هکلم   ــی کلمانگلیي ه(ش ــته  admiratioالتین ي هس در نوش

ـــیکش،  ـــت. در مفهوم کالس ـــپینوزاس ـــورت کلم admiratioهاي دکارت و اس مدرن ي هرا نباید به ص

admiration شت کرد. کلم شدن) بردا شدن (حیران  شگفت زده  سین)، بلکه بعنوان توان  التین ي ه(تح

admiratio ي هاز ریشmirari  یا تعجب کردن است. بر اساس فرهنگ است، که به معنی مبهوت شدن
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کند که با چیزي می بعنوان اسم دستور زبانی، احساس تعجب و ستایشی را مشخص "شگفت زدگی"لغات، 

شخص یا چیزي است که چنین ي هشود. بعالوه، این کلمه مشخص کنندمی یا ناآشنا ایجادو  زیبا، غیرمنتظره

بعنوان فعل، به معنی کنجکاو شدن، احساس  )to wonder(شگفت زده شدن  10کند.می احساسی را ایجاد

چیزي کردن (در شگفتم که . . . ) ي هشگفت زدگی کردن، تحسین کردن، احساس شک، یا استعالم در بار

  است.

 به نظر دکارت و اسپینوزا، شگفت زدگی چیزي است که شخص را با جهان و با خودش هماهنگ

شگفت زدگی دریچه اي تأثري می شمکند.  سرچ ست که در همان حال معرف  سی ا سا تأثرات و ي هیا ح

در زبان فرانسوي) اولین اشتیاقات  admirationدکارت شگفت زدگی (ي هاحساسات هم هست. طبق گفت

، ما در ابتدا با شـگفت (The Passions of the Soul)اشـتیاقات روح ي هشـش گانه اسـت. در رسـال

شق، تو  زدگی شحالی، غم، ع شگفت زدگی می میل برخوردو  نفربعد با خو کنیم. دکارت چنین تعریفی از 

ــیاء ما را متعجب کرده و ما آن را تازه و بدیع یافته، یا از "دهد: می ارائه ــی اش وقتی که اولین برخورد با بعض

د، گرفتیم باید باشمی دانستیم بشدت متفاوت بوده، یا متفاوت از آن چه باشد که ما فرضمی آن چه که قبالً

این ها قبل از این ي هشود که ما دچار شگفت زدگی شده و از آن متعجب شویم. از آن جا که هممی باعث

ست یا نه اتفاق شگفت زدگی را اولین تمایل در می که ما بدانیم که آیا این اوبژه به حال ما مفید ا افتند، من 

ـــدي ندارد، براي اینکه، اگر اوبژه مقمی نظر ـــت که ما را گیرم. تمایلی که ض ابل ما ویژگی هائی را نداش

 11 "گرفتیم.می شـــگفت زده کند، ما تحت تأثیر آن قرار نمی گرفتیم و آن را بدون شـــگفت زدگی در نظر

شــگفت زدگی احســاســی اولیه اســت، محروم از متضــاد و متناقض، که خلوت شــخص را تغییر داده، اما در 

شتن تومی همان حال آن را آشکار ساسی از کند. بدون دا شیاء، فرد نمی تواند اح ان شگفت زدگی توسط ا

  خودش داشته باشد.

کنیم که می به محض این که ما به یک اوبژه اي فکر"کند که: می متفاوت تر، اسپینوزا تأئید کمی

ما در کنیم . . . اما در فرض به این که می قبالً آنرا همبسته با اشیاء دیگر دیده ایم، بالفاصله آنها را هم درك

ــت کنیم که قبالً ندیده ایم فقط این را ــی را برداش ــیاء ویژگی خاص ــی اش گوئیم که ذهن، وقتی آن می بعض

بازتاب بر آن بتواند از بازتاب بر آن اوبژهمی اوبژه را در نظر غافل  گیرد، در خودش محتوائی ندارد که با 

ـــود. بنابراین، ذهن تعیین ـــدن ذهن، یا فکر در کند که فقط آن اوبژه را مد نظر می ش بگیرد. . . . این متاثر ش

فت زدگی ي هبار ـــگ باشــــد، ش ته  ـــ گه داش ـــغول ن هائی ذهن را مش به تن که  تا وقتی  خاص،  یک اوبژه 

)admiratio یا وحشــــت هت زدگی  ما از آن ترس داریم، ب که  ـــود  ته ش با اوبژه اي برانگیخ )، و، اگر 

(Consternation) ي هاز شرارت چنان ذهن را در مالحظ ناشی شود، چون که شگفت زدگیمی خوانده
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ست از طریق آنها از می تنهاي آن فلج نگه ست که ممکن ا دارد که قادر به فکر کردن به چیزهاي دیگري نی

سوف ما اقرارمی در این جا بنظر 12"شرارت احتراز کند.  سد که فیل ضاد هم می ر شگفت زدگی مت کند که 

با دکا -بهت زدگی  –دارد  رت هم عقیده اســـت که تعجب و تازگی (بداعت) ذهن را در معرض اما او 

  دهند، براي مثال، توان مورد توجه قرار گرفتن توسط آنها. می ارتباط خاصی با اشیاء قرار

ــابت قرار ــت: چه چیزهائی روح یا ذهن را مورد اص ــگفت زدگی به این قرار اس  از این رو ابهام ش

خود روح یا ذهن براي شــگفت زده شــدن؟ ذهن یا روح از چه چیزي  تعجب آور یا تواني هدهند: اوبژمی

) است یا alterityشوند: از دیگري یا از خودشان؟ آیا شگفت زدگی مستعد براي دیگري (می شگفت زده

صاً "روحی، هیجانی که روح  خود تأثري اســت ( یک اشــتیاق دقیقاً همان فرم صو  ارجاعبه خودش مخ

  ؟"کندمی

مرکزي این است که وضع هستی شناسی ي هانتخاب شگفت زدگی بعنوان انگیز دلیل اساسی براي

ست بین ضد و نقیض بودنش موجب هممی قرار خود تأثري و دگرتأثري و روانیش آن را در ي هدهد. 

  شود. می جالب توجهی فلسفیش

ساختار شگفت زدگی بعنوان  ست  شخ بنابراین، اول، ممکن ا شود:  ص خود تأثري در نظر گرفته 

ـــگفت زدگی می خودش را طوري لمس کند مثل این که فرد تعجب آور دیگري اســـت. به این طریق ش

ست. در کتاب  سفی ا سی فل سا سطومتافیزیک 1اح شگفت زدگیمی ، ار سفه از  شمه گوید که فل  سرچ

شروع به "گیرد: می سانها هم در زمان حال و هم در آغاز  شان بود که ان شگفت زدگی خود چون که بعلت 

ـــفیبح ـــگفت زدگی طریق ارجحی نیســـت که در آن روح حیوانی  13."کنند و کرده اندمی ث فلس آیا ش

(spirit) ـــدن ِ خودش، خودش را واقفمی خودش را متأثر ـــت بدامان ش ـــلی می کند، با دس کند، راه اص

احساس احساس کردن خودش؟ شگفت زدگی کمتر از توانی که از چیزي خارج از وجود شخص متعجب 

  متعجب کردن است، تعجب ذهن از خودش، شکفتن خودش به اشیاء.  –واقع توان سرشتی خود  شود، در

ادراکاتی که ما "کنند، می دهد که اشتیاقات روح نوع خاصی از ادراك را ایجادمی دکارت شرح

ــتندمی که اثراتش را طوري حس [ و ] کنیممی فقط به روح ارجاع ؛ آنها "کنیم که گویا در خود روح هس

آیا اشتیاقات روح براي روح زیربنا یا  14اشتیاقات براي خود روح. "هستند،  "اشتیاقات در ارتباط با روح ما"

وقتی ذهن خودش و "کند :می خود، بیاني ههر نوع احســاس دیگري نیســت؟ اســپینوزا به نوبي هســرچشــم

روي فعالیتش را متمایزتر هر چه خودش و نیو  کندمی گیرد، احســـاس لذتمی نیروي فعالیتش را در نظر

لذتی بنظر روشن است: آیا ما نباید بفهمیم  –چنین توصیفی از خود  15"برد.می کند، لذت بیشتريمی تصور

  کند؟می از تعمقات خودش احساس لذتو  شده خودش شگفت زدهي هکه روح اساساً از خودش و در بار
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احساس متعلق به دیگري در نظر گرفت. دوم، ممکن است متناقضاً شگفت زدگی را بتوان بخوبی 

ي هرسد که نتیجمی از آن جا که شگفت زدگی عمیقاً با توان متعجب شدن یا شیدا شدن مرتبط است، بنظر

ــگفت زدگی را هیجانی تهاجم ــد. در این مفهوم، ش توان احســاس تفاوت در نظر می بیگانه اي در روح باش

 را هم در من دیگري. چنین احســاس تفاوتی به این گونه گرفت، تفهیم روح از این که نفس تنها نیســت

چیزي یا با چیزي شگفت زده شوم به این علت است که من ي هکند. اگر من قادرم در بارمی دچار احساس

  عین خودم نیستم، چون که من از خودم متفاوت هستم. 

بطور خالصـــی براي توانیم شـــگفت زدگی را از خود تأثري جدا کرده و آن را می تا چه حدي ما

ــگفت زدگی"تفاوت ذخیره کنیم؟  ــکنی و  چه خواهد بود "دگر ش ــاختارش ــگفت زدگی در مقابل س آیا ش

کند؟ آیا همزمان ممکن است که هر چیزي را ساختارشکنی کرد بدون این که بر یا در می خودش مقاومت

شویم؟ آیا  شگفت زده ن شکنی اش داریم  ساختار ست بطور کلی به مورد همان چیزي که تمایل به  ممکن ا

  دانیم که شگفت زدگی همنام فکر فلسفی است؟می چیزي، بدون شگفت زدگی فکر کنیم در حالی که

ـــگفت زدگی در خودش این امکان را دارد که در مقابل  ـــان دهیم که ش ـــت که نش یا ممکن اس

ـــکنی خودش مقاومت کند، یعنی، این امکان که از قلمرو خود تأثري محض فراتر ـــاختارش رود، یا که  س

شکنی ِ مؤثر ِ رابط ساختار شگفت زدگی و خود تأثري از امکانی بري هبرعکس باید اقرار کنیم که تنها   بین 

شود. تنها می شگفت زدگی مطمئناً مختل  شده، یا این که توان  ست منهدم  شگفت زدگی ممکن ا خیزد که 

ست دادناین باره اســت که ســاختارشــکنی مؤثر ذهنیت در این مورد محتاج تفصــیل نظریه اي در   از د

ست  سط زی شق فقط تو ساتش. امروزه این دومین  سا شخص از اح ست: یعنی قطع ارتباط کامل  ساس چی اح

  به هیچ وجه توسط فیلسوفان و روانکاوان مورد بحث نیست.و  شودمی شناسان مغز متصور

شتیاقات بني هدریدا برعلیه نظری هر چه هم که باز هم، ویسد، که هدف اصلیش دکارت در مورد ا

اش باشد،  رسالهساختارشکنی برداشت دکارت از مزدوجی شکل یافته از شگفت زدگی و خیرخواهی در 

ساختارشـکنی سط  شمول در و تو شگفت زدگی الزاماً م صی از  شت هاي خا شه بردا  هنوز هم و براي همی

شگفت زدگی ومی شگفت زدگی بدون  شکنی اي براي  ساختار جود ندارد. دگرتأثري شوند. براي دریدا، 

هنوز هم یک احســاس اســت. احتمال از دســت دادن توان واقعی فرد براي حس کردن یا با کســی یا چیزي 

  دچار احساس شدن هرگز مد نظر قرار نگرفته است. 

ي هزیســت شــناســی مغز نه فقط در بارو  یکی از نکته هاي مهم مورد بحث بین فلســفه، روانکاوي

ـــت، ب ـــت (اگر بتوان چنین چیزي را گفت)، یعنی که،  -لکه احتمال دگرامکان دگرتأثري اس دگرتأثري اس

شوند. یک فرد دگرتأثري شده هنوز هم می متأثر کردن خود ِ تأثرات که موجب تخریب یا ناپدید شدنشان
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ست. فرد دگر  شده ا شده دچار  –فردي متأثر  سی"دگرتأثري  سا شده  (disaffect) "بی تأثري یا بی اح

ست. اکث ساده اي با می ر اوقات، اختالل فرآیند هاي هیجانی موجب بی تفاوتی ايا شود که بطور خالص و 

از دست دادن شگفت زدگی بیماري گوید که می شود. داماسیومی ناتوانی در شگفت زدگی همراه

در موارد و  بیندمی . بعد ازآسیب هاي مغزي، مغز هیجانی صدمههیجانی و لیبیدوئی عصر حاضر است

ــت دهد. تعجب، عالقه به چیزهاي بدیع، می خیلی وخیم فرد بطور کلی تمامی عالقه اش را به زندگی از دس

ــتگی کالً ناپدیدو  بهت ــرگش ــوند. بی اعتنائی، می س ــردي"ش ــخصو  "خون س  بی تفاوتی رفتار فرد را مش

با بحث هاي بالقوه خجالت او حتی "نویســد: می یکی از بیمارانش به نام الیوت،ي هکنند. داماســیو در بارمی

سرد، بی اعتنا صی اش خون  صو سون و  آور زندگی خ سی اي بود. او تا حدي مرا به یاد اَدی بدون هیچ دلواپ

در  (George Sanders) انداخت، شخصیتی که توسط جرج سَندرس (Addison de Witt)دو ویت 

بار"فیلم  مه چیز در  ـــتر از روان  16بود. نقش آفرینی شــــده  )All about Eve( "حواي هه مغز را، بیش

سی اي در نظر گرفت که نه فقط خود تأثري، بلکه دگرتأثري می فرویدي، شنا ست  توان بعنوان رخنه گر زی

  کشد. می در مفهوم فلسفیش را به مجادله

شگفت زدگی سر  سی مغز چه بر  شنا ست  صر زی ست، بیگانه با می در ع آید؟ این فرد جدید کی

)؟ اگر بطور مناسبی صحبت کنیم موشکافی اي که در این جا admiratioدگی (شگفت زو  تعجب، بهت

بعضـــی نکات رفرانســـی به ي هارائي هشـــود شـــامل هیچ روشـــنگري اي نخواهد بود. بلکه در بارمی دنبال

پیشـنهاد تعداد خاصـی کتاب مهم، مروري بر آنها و درخواسـت از آنها براي جواب به ي هخوانندگان در بار

ـــناخت  یکدیگر ـــبکه از رفرانس ها و مباحثات اســـت که از نقطه نظر غیرش اســـت. هدف خلق یک ش

دهند، می قاره اي اجازهي هفلســف (nonreductionist) و غیر تقلیل گرایان (noncognitivist)گرایان

که اهمیت تعریف مجدد زندگی روانی و هیجانات را که امروزه توســط علوم اعصــاب به عهده گرفته شــده 

  ، فهمیده شوند.اند
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     1.  

 

   در بیان دکارت) ارتباطیي هکسر( of”"ي هکلم

  به چه معنی است؟  ”THE PASSIONS OF THE SOUL“   اشتیاقات ِ روح  

  

  

  
کارت بین  که د مایزاتی  قات در روح"ت یا ـــت قاتِ  روح"و  (passions in the soul) "اش یا ـــت  "اش

(passions of the soul) شان دهند شتیاقات روح ابهاماتي هقائل بود ن شتیاقات ا ستند. آیا اگر ا  ه

ـــان  محض ـــاد "در"(تأثراتی که نمی توان آنها را با نتایجش بدن و واکنش ها ي هو بر روح، از حرکات س

عوضی گرفت) اشتیاقاتی هستند که ریشه در مأنوسیت با روح دارند، به این معنا است که تعریف ساختاري 

 "دهدمی فقط به خودش ارجاع" که روح همان ساختار خود ِ متأثر شده است؟ یا، آیا این اشتیاقات احساس

شان با  ست، که در آن هر دو با بیگانه بودن و تفاوت ستی واحدي بین تن و روح ا نام متناقض فرم خاصی از ه

  هم یکی شده اند؟
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 روح  معرفی کلی اشتیاقات ِ  

  

  

  

سال ست، دکارت به ي هر شامل پنجاه پاراگراف اول ا ست. اولین بخش، که  شده ا سیم  صلی تق سه بخش ا

) را  passionateو توصــیفی از اتحاد بین تن و روح در رفتارهاي مشــتاقانه (  تعریف کلی اي از اشــتیاقات

دکارت  1اســت.  "ناشــی شــده"و اشــتیاقات  "بدوي"  دهد. دومین بخش وقف تمایز بین اشــتیاقاتمی ارائه

سات خاص از ي هدهد که هممی رحش سا شی 6اح شتیاق بدوي نا شق، تنفر، می ا شگفت زدگی، ع شوند: 

شــامل توصــیفی از این هیجانات ناشــی شــده  "غم. بخش ســوم، با عنوان :هیجانات خاصو  تمایل، خوشــی

آورده شده  generosity, générosité)است. در این بخش سوم، تعریف و توصیف مشهور سخاوت (

  2تجزیه و تحلیل شگفت زدگی در دو بخش آخري رساله آمده است. است.

سخاوت را بهم مرتبط کرده و چیزي را  شگفت زدگی و  صمیمی  توان آن می سازد کهمی ارتباطی قوي و 

فیلســوفان ي هاحســاســات و هیجانات مانند همي هاخالقی این رســاله خواند. براي دکارت نظریي هرا حلق

  جر به برپائی یک اصول اخالقیات (اتیکس)می شود.کالسیک، الزاماً من

  

 

  روح نتایج حرکات بدن هستند "در"اشتیاقات    

 
شامل سات را  سا صی از اح شتیاقات روح نوع خا تعریف "( 17شوند، که دکارت آنها را در پاراگراف می ا

شتیاقات روح ست. اولین جز (Definition of the Passions of the Soul) )"ا ساله به آورده ا ء ر

ــتیاقات را بطور کلی تعریف27تا  1ســه قســمت تقســیم شــده اســت. اول، از بخش   ، که در آن دکارت اش

کند؛ و بعد از آن در بخش می ، او اشــتیاقات روح منفک را تجزیه و تحلیل30تا  27کند؛ بعداً، از بخش می

شان51تا  30هاي  شتیاقات همان مکان اتحاد تن و روحمی ، ن ستند. در انتهاي این بخش آخري،  دهد که ا ه
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شتیاقات خودش را کارفرمائی کند.می سؤال ست ا سخاوت در این بخش  کند که به چه طریقی روح قادر ا

  آورده شده است.

کند. در مفهوم کلی، یک می بیانی را از مفهوم محدودي متمایز اشــتیاقاتدکارت مفهوم کلی 

شتیاق شتیاقی  ا ست: روح د دررا باید بعنوان ا ست "ان شتیاقی در روح ا ما باید قبول کنیم که هر چیزي که ا

ست. شتیاقات  3"معموالً فعلی در بدن ا سی در بدن  "در "ا سا روح اثرات افعال بدن هستند. دو نوع حرکت ا

 16 مانند جریان خون و تالطم ارواح حیوانی –گیرند می وجود دارند: حرکات ناپیدا که در داخل بدن انجام

ــالنیو حرکا – ــطرابمی تی که باعث اعمال قابل رؤیت عض ــم، اض امثال آن ها. و  شــوند: مانند ترس، خش

 خوانده "ارواح حیوانی"عاملین اصـلی نوع اول حرکات قلب و مغز هسـتند (مکان ذرات کوچک مادي که 

شماره می ست  شده ا ستند. در بحث در بار 9و  7شوند). دو پاراگرافی که وقف گردش خون  ي هاروي هه

)Harvey( 17 دهد که :می دکارت شرح  

  

شده اند  ستانی بی بینش ن سط مراجع با سانی که تو شان را و  تمام ک شمان مایلند که چ

جریان خون را مورد مطالعه قرار دهند، شـــک ي هباز کنند تا عقاید هاروي در بار

ستند که از داخل آنها شبیه جویبارهائی ه شریان هاي بدن   نمی کنند که وریدها و 

طرف راســت قلب راه ي هخون دائماً و با ســرعت زیادي جریان دارد. خون از حفر

شریانی شده و به می افتاده به وریدهاي  شر  شان در تمامی ریه منت شاخه های رود، که 

رود. از می شوند؛ و از طریق این شریان به طرف چپ قلبمی شریان وریدي متصل

 بدن پراکندهي هاخه هایش در بقیگیرد، که شــمی این جا شــریان بزرگ ســرچشــمه

شاخه هاي ورید اجوفمی شده، که این ورید خون  (vena cava)شوند و با  صل  مت

شبیه به سیل می دست راستی قلب بري هرا دوباره به حفر گرداند. لذا این دو حفره 

ستند که خون در هر گردش کاملش در داخل بدن یک بار از داخل آنها  بندهائی ه

  د.کنمی عبور

                                 
است  جاناتیه يکه سرچشمه شودیموجود زنده ادراك کننده گفته م کی یکیزیف ریبه بخش غ spirit يمترجم: کلمه 16

سدی. بنظر م شد و من آن را هم یوانیکه منظور دکارت از آن روح ح ر  توانیروح را م ای Soul .گونه ترجمه کرده ام نیبا

ـــتموجود ادراك کننده دا یکیزیمتاف را،ینام يجنبه ـــت و ب یکه از تن و ذهن متعال نس ـــتریتر اس دارد. بنظر  ینیالتزامات د ش

 .باشد یکلمه روح انسان نیکه منظور دکارت از ا رسدیم

 .دستگاه قلب و عروق و گردش خون بدن است يولوژیزیکاشف ف يهارو امیلیمترجم: و 17
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  کند:می حرکت روح حیوانی تکمیلي هدکارت در بخش دهم، این توصیف را با ارائ

  

شده اند، به تعداد زیادي دائماً وارد  صفیه  بهترین اجزاء خون، که با گرماي قلب ت

شود این اجزاء به مغز بروند و نه بجاي می شوند. عاملی که باعثمی مغزي هحفر

ست که تمامی خونی که  شریان بزرگ تركدیگر این ا کند می قلب را از طریق 

ــتقیم به این مکان دارد ــیري مس خون نمی تواند به آن ي هاز آن جا که همو  مس

وارد شود چون که راه هاي عبور خیلی باریک هستند، فقط اجزاء فعالتر و ظریف 

شـوند. می کنند در حالی که بقیه در بخشـهاي دیگر بدن منتشـرمی تر از آن عبور

ــتاین اج ــیار ظریف روح حیوانی را درس کنند. . . . آن چه که من در می زاء بس

خوانم صرفاً جسمانی ها هستند: آنها هیچ صفتی غیر از می "روح حیوانی"این جا 

ستند که سیار کوچکی ه سرعت حرکت کنند، می این ندارند که ذرات ب توانند به 

  زنند.می مثل شعله هاي آتشی که از مشعل بیرون

 
مغزي، بطور ساختاري  –قلبی ي هرکات درون بدنی، بر اساس حرکت اساسی خون و فعال شده با حلقاین ح

ارتباط بین  6"گذارند.می اشــیاء خارجی بر اعضــاء حســی اثر"به طریقی با هم مرتبط هســتند که از آن طریق 

سات داخلی و خارجی باعث ادراك در روح سا ستند.  ردشود. ادراکات اولین نوع هیجانات می اح روح ه

  آنها بازنمود اشیاء خارجی اند. 

ضالت شامل حرکات ع شوند و به آن می شود. ارواح حیوانی وارد مغزمی دومین نوع حرکات بدن 

خودشــان، آن طوري که دکارت در قســمت ي هکنند تا اعصــاب را به حرکت وادارند، که به نوبمی کمک

ــرح 7دوم بخش  ــالت را به حرکت درمی ش ــت که هم"آورند،: می دهد، عض ــده اس ي هباالخره، معلوم ش

به همین منوال حس کردن ها، به اعصــاب وابســته هســتند، که مثل نخ هاي کوچک یا و  حرکات عضــالت

ــیمی هســتند که  ــتند که از مغز آمده و مثل خود مغز، حاوي هواي بســیار ظریف یا نس ارواح "لوله هائی هس

ضال 7"شوند.می خوانده "حیوانی شتیاقاتی حرکات ع کنند. دکارت مثال ترس را می روح ایجاد درنی نیز ا

ست مانند "کند که: می ، بیان(pineal)صنوبري ي هدهد. بعد از ادعاي وجود غدمی ارائه عالوه بر این، در

گیرند کافی اســت تا حرکتی در غده ایجاد کنند که از طریق می مســیري که ارواح حیوانی به اعصــاب قلب

ضی ارواح حیوانی بطور همزمانی آن ترس وار ست که بع ضی هم ه شود، به همین منوال حقیقت مح د روح 

سپار صابی ره شده و باعث نوعی حرکت در غدهمی به اع شوند که می شوند که باعث حرکت پاها در فرار 

 کند. بنابر این، از این طریق بدن ممکن اســـتمی از طریق آن روح این حرکت را احســـاس کرده و ادراك
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پس ما، بعد از این  8"که حرکت کرده و با گرایش محض اعضـــاء، بدون هیچ کمکی از روح، فرار کند.

شتیاقات می اول،ي هلحظ شخص کنند "در"فهمیم که ا ستند. ي هروح م کیفیت هاي متفاوت انفعالی روح ه

اشــیاء  بازنمودروح وقتی انفعالی اســت که دچار احســاس شــده اســت، از یک طرف با ادراکات (روح 

شود. در می کند) انفعالیمی ادراكخارجی است) و، از طرف دیگر، با اعمال حرکتی (روح این اعمال را 

ـــمی اي ایجاد ـــود، که روح به آنها می هر دو حال، این انفعال بودن با فعالیت هاي جس  واکنش نشــانش

  . دهدمی

نیستند. ما  "روح" یعنی، اشتیاقات اشتیاقات منفک،ي هکنم، این انفعالی بودن مشخص کنندمی تکرار

ـــتند. دکارت براي این که آنها را بیان کند، اول  ـــتیاقات چه هس در این لحظه هنوز هم نمی دانیم که این اش

دو نوع اصـــلی هســـتند، یکی اعمال روح هســـتند و دیگري  "): 17دهد (بخش می را ارائه "وظائف روح"

شتیاقات روح. سی دارد که، همان طور که  تجزیه و تحلیل این دو نوع 9"ا سا فعالی و انفعالی آنقدر اهمیت ا

قصــدهاي ما هســتند، "گیرند. افعال روح می خواهیم دید، اشــتیاقات روح در جائی بین فعالی و انفعالی قرار

رســـد که می کنیم که مســـتقیماً از روحمان جریان پیدا کرده اند و بنظرمی چون که ما طوري آنها را درك

آنهائی که "توان افعال روح در نظر گرفت: می بعضی از ادراکاتمان را نیز 10"بستگی داشته باشندفقط به آن 

سته اند. ستند که به آنها واب صور کردن ها یا افکار دیگري ه صدهاي ما و تمامی ت حتی  11"حاوي ادراکات ق

همان قصد "تا آنجا که آنها  ادراکات،ي هاگر این ادراکات را بتوان بعنوان اشتیاقات در نظر گرفت، مثل هم

شند  شتیاقات‘ ]آنها را[ما بطور طبیعی  "کردن بوده و با آن یکی با یا  ’افعال ‘ فقط . . . نمی خوانیم، بلکه ’ا

ــورات خوانده ــد) وجود دارد که از  "شــوند.می تص لذا نوعی انفعالی ِ فعالی ( بطور کلی از شــناخت و قص

  دارد. تفاوت شود می جادانفعالی احساسی که با حرکات بدن ای

سومی را هم پیش شرح ادراك نوع  شد: ادراکی که متفاوت از ادراکاتیمی دکارت الزام  ستند  ک ه

ـــیاء خارجی در حس ها ایجادي هکه در نتیج ـــوند و هم چنین آنهائی که در واقع اعمال روح می تأثیر اش ش

سوم با  ستند. این نوع  شتیاقات روح"ه شتیاقاتي همفهوم محدود کلم منفک مطابقت دارند. "ا در بخش  ا

ـــخص کردن ادراکاتی محدود"آورده شـــده اند:  25 کنیم که به خود روح می ما معموالً واژه را براي مش

ــت که من تحت عنوان می ارجاع ــوند. و فقط همین مورد اس ــتیاقات روح"ش ــرح در این جا  12 "اش براي ش

ست آنها را بعنوان ادراکات، حس کردن "ست: انتخاب کرده ام. پس تعریف خاص از این قرار ا ما ممکن ا

با بعضی از حرکات ارواح حیوانی و  کنیممی ها، یا اشتیاقات روحی تعریف کنیم که بخصوص به آن ارجاع

   13شوند.می ایجاد، حفظ و تقویت
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  اشتیاقات روح فقط مرتبط با روح هستند    

  

شتیاقات را ممکن است  شناختی (یعنی، خواند "ادراکات"این ا ، اما این گونه ادراکات از قصدها، از اعمال 

ـــتیاقات  ـــی از اعمال روح) و از حس کردن ها (یعنی، اش ـــده اند)  درناش روح که با حرکات بدن ایجاد ش

شتیاقات روحتفاوت  مربوط به تن هستند: این اشتیاقات توسط بعضی از جنبش هاي  بطوري مؤثري دارند. ا

ـــوند: این ها تعیین کنندمی ایجاد spirits)ارواح حیوانی ( ـــط تن ایجاد نمی ش ـــوند، اما توس نوعی ي هش

 به معناي واقعی باشــند. گفته فیزیکیاحســاســات ي هرســد که مشــخص کنندمی اغتشــاش هســتند که بنظر

ــاتی می ــاس ــود که چنین احس ــدت "ش  هیجانات روحاین ها   "کنند.می را تحریک و منقلب ]روح[به ش

 هستند.

ــدن تن و خود روحشــتیاقات با این ا  شــوند، مثل این که بعد از آن روحمی برانگیخته متحد ش

شتیاقات می ست که این ا صورت متحدي با بدن حس کند. به این علت ا ستعد "تواند خودش را ب روح را م

 16"کنند.می کرده، آن را به جنبش در آورده، تا چیزهائی را بخواهد که این اشتیاقات بدن را براي آنها آماده

ساس اتحاد روانی  سطه گري غد –چنین اح سمی بنا به وا سد، که مکان مادي می صنوبري به انجامي هج ر

ــت که در آن جا روح وظائف خودش را بیش ي هغد"گوید: می اتحاد اســت. دکارت کوچکی در مغز هس

بر اسـاس تعریف    "ت.این غده محل جلوس اصـلی روح اسـ "گذارد.می از هر جاي دیگري از یدن به اجرا

بینیم که محل جلوس اشتیاقات قلب نیست، بلکه مغز است. لذا باید اقرار کنیم که روح می غده، ما به روشنی

ست، غد سم خودش را دارا سمي هج شتیاقات روح با ج ست. و، ا  روح صنوبري، که در مغز جاي گرفته ا

  شوند.می برانگیخته

ابعاد متافیزیکی و هم چنین اخالقی اشــتیاقات ي هکارت در بارهمان طور که خواهیم دید، مباحثات د

سم"بر این  ست. بنظر "ج شده ا شد. در همان حال، می خاص متمرکز  سمانی روح با ستی ج سد که مغز ه ر

سمی را ضی چنین ج سدي و انتزاعی در نظر گرفت. آیا بنظر دکارت مغز  -توان بعنوان بیمی بطور متناق تج

دیگري از خودش در خود تأثري؟ یا این که دیگري ي هویر دیگري از خودش، نسخروح است، تصي هآئین

  تعیینی فرد؟  -اي اصیل است، حضور مغایرتی در یک دستی، نفوذي جسمانی در داخل خود

   



 

 � �خاوت یاز ش��ت زد� 

49     AVAYEBUF.com                                                                                                  

 

  

 
 

  از شگفت زدگی تا سخاوت

  

ست سؤاالت ه شتیاقات شي هشگفت زدگی، بنیادي ترین همي هاصلی پرس و جو در باري هاین  ي هش گانا

ـــکل وقتی که اولین برخورد با "بازخوانی کنیم:  52دهند. اجازه دهید تعریفش را از بخش می بدوي را ش

دانیم می آن را جدید، یا بســیار متفاوت از آن چه که ما از گذشــتهو  بعضــی اشــیاء ما را به تعجب وامی دارد

شویم. می را شگفت زده کرده و از آن متحیرکنیم، این امر ما می کردیم که باید باشد، قضاوتمی ویاتصور

ـــت یا نه بوقوع ـــالً بدانیم که درخور ماس  پیوندد، بنظر منمی و از آن جا که این اتفاق قبل از این که ما اص

ضادي ندارد، چون که اگر اوبژه مورد نظر می شگفت زدگی مت شد.  شگفت زدگی اولین هیجان با سد که  ر

شد  شته با شویم و آن ویژگی اي در خودش ندا که ما را متعجب کند، ما به هیچ عنوان با آن برانگیخته نمی 

ـــت که درگیر ارزیابی اوبژه هایش نمی  "گیریم.می را بدون هیجان در نظر ـــگفت زدگی تنها هیجانی اس ش

خاص بنظر ي هکند. ً یک اوبژمی شود. شگفت زدگی صرفاً اوبژه را بعنوان چیزي بدیع یا غیر معمول عرضه

خوبی ي هشــویم، بدون این که قضــاوتی در بارمی آید که ما از آن دچار حیرانیمی ر الیق توجه بنظرآن قد

ـــگفت زدگی تغییري در قلب یا خون ایجاد نمی کند، تا بدن را براي  یا بدي آن بکنیم. به معنی واقعی، ش

تأثر ند. فقط مغز را م ماده ک کت آ کات اروامی حر ما حر لب و خون را، ا نه ق ند،  خل ک بدا ح حیوانی را 

شـــگفت ي هکند. این امر وظیفمی از اوبژه در مغز تثبیت "جاي پائی"عضـــالت درگیر کرده، بدین وســـیله 

ـــرح آنها بی ي هدر خاطراتمان چیزهائی را یاد گرفته و حفظ کنیم که ما قبالً در بار"دهد: تا می زدگی را ش

که ارزش مالحظات ما را داراســـت، چیزي مفید  این واکنش ما به ویژگی هاي جهان اســـت "اطالع بودیم.

   18تن و براي خود روح در پیگیري دانش. –هم براي حفظ اتحاد ذهن 

شگفت زدگی در بار ست،  ضاوتی نی ست. چون که ق ضاوت و اراده ا آن ي هشگفت زدگی قبل از ق

ست به خارق العاد صی ا سازد. بازبودن خال سله مراتب نمی  سل شده  شگفت زده  اما، خارق  گی.چه از آن 

ــت؟ از یک طرف، بنظر ــد، یعنی هر می العادگی چیس ــد که خارق العادگی به معناي واقعی مغایرت باش رس

کند. در این مفهوم کسانی که نسبت به شگفت زدگی می هویتی آن را قطع –چیزي که روح نیست و خود 
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به درك اســرار آمیزي دنیا نمی  و تعجب بی تفاوت هســتند در خودشــان زندانی شــده اند، به این دلیل قادر

شــوند. به این دلیل اســت که گفته شــده این افراد نمی توانند فیلســوف شــوند. از طرف دیگر، اگر شــگفت 

ــمی را به حداقل محدود ــت، چرا حرکات جس ــتیاق ِ مغایرت اس ــگفت زدگی چرا بی می زدگی اش کند؟ ش

گوناگون لذت منجر نمی شود؟ شگفت  تظاهراتو  حرکت است؟ چرا به اشک ریختن ها، فریادهاي شوق

سکون تحمیل ست که بر تن  سان ا کند، گوئی که که بداعت و عجیبی می زدگی هیجانی صامت و ضربه ر

ضور خارق العادي هاوبژه ها و بطور کلی دنیا منعکس کنند سش ي هزیبائی و ح شند، آئینگی و انعکا روح با

و  (spirit)ان هیجانی برانگیخته از همانندي بین روح در مغز. شــگفت زدگی معرف گرایش فیلســوفانه بعنو

  جهان است. 

 مبهم شــگفت زدگی دنبال شــده و برجســتهي هســخاوت این وظیفي هدر نوشــته هاي دکارت در بار 

خودمان  کند که در شــناختی ازمی شــود. ســخاوت نوعی شــگفت زدگی به ســمت خود، یا عزتی ایجادمی

در  "به همراه ســنجشــی  "وضــع آزاد اراده هایمان،  به ما تعلق ندارد غیر ازهیچ چیزي واقعاً"ریشــه دارد که 

ـــتفاده قرار دهیم. ـــمیمی محکم و دائمی تا اراده هایمان را به خوبی مورد اس  "خودمان در همان زمان از تص

سان هاي سخاوتمند آنهائی هستند که  ستند"ان شتیاقات خودشان ه تفکر و آنها را محدود به  "کامالً ارباب ا

شاني هدر بار ستعدادهاي خود سب در بار 19کنند.می ا ضاوتی منا ست، ق ي هسخاوت براي خودمان عزت ا

) دانستن این 1ارزش ما که باید بعنوان یک عادت پرورش پیدا کند. سخاوت ویژگی هاي زیر را داراست: (

ما فقط باید براي اســتفاده خوب و  که هیچ چیز واقعاً به ما تعلق ندارد بجز آزادي براي کنترول اراده هایمان

ــویم؛ و ( ــرزنش ش ــتایش یا س ي ه) ادراکی در اندرون خودمان از نیتی دائمی که اراد2یا بد از این آزادي س

همیشه قصد داشته باشیم که دست به کارهائی بزنیم که بهترین و  آزادمان را بخوبی مورد استفاده قرار دهیم

ست. شیم؛ آن چه که ما در  این همان چیزي 20سیر رفتاري ا ضیلت با شی کامل دنبال ف خواهد بود که به رو

شتیاقات استمی خودمان ارجمند  دانیم اراده اي فضیلت بار است. لذا، سخاوت راه غلبه گري بر اغتشاش ا

  دهد.می به ما کنترولی بر آنهاو 

ــخاوتمندان براحتی  ــوندمی قانع"در همان حال، س آزاد ي هاجراي ارادکه دیگران هم همان توان  "ش

شیم، خودمان را بر دیگري ارجح نمی  شته با سخاوت دا ستند. لذا، اگر ما  براي اهداف خوب و بد را دارا ه

کنیم. گرچه ســخاوت ادراکی جهت گرفته به می ما همان ابهامی را که قبالً ذکر کردیم دوباره پیدا 21دانیم. 

ــت، ترکیب کردن اطالع از آن چه که واقعاً ــت با اراده اي که بر  در خود ما و براي خود نفس اس ما مهم اس

کند: ســخاوتمندان بدون در نظر گرفتن منافع می کند، منزلتی براي دیگران ایجادمی اســاس این اطالع عمل

 لطف دارند؛ و آزاد از اهانت، حسادت، غبطه، تنفر، ترسو  رئوف بودهو  کنند؛ مؤدبمی شخصی کار خیر
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د. سخاوت از انواع شگفت زدگی است ترکیب شده با عشق، که شامل داشتن غرور کننمی خشم زندگیو 

ست.  سب و احترام به خودي حقیقی ا سب  –کرد این خود می دکارت فکر 22متنا شتن احترام منا مباهاتی دا

سبیمی براي دیگران را ممکن سبی به خودمان ارزش دهیم، به دیگران هم بطور متنا  سازد: اگر ما بطور متنا

توانیم مباهاتی را که دکارت به آن اشــاره دارد بعنوان فرم اســاســی از احترام می ما 23دهیم.می واکنش نشــان

بلند طبعی و  دهیم، لذا این احترام، تکریممی تشـــخیص دهیم. در ســـخاوت، ما ارزش دیگران را تشـــخیص

شگفت زدگی سالم تري از احترامی بدنبال  سخاوت فرم  م به دیگران را تقویت کرده و آیند. عالوه بر این، 

ـــیلت بار در نظرمی مانع تنفر ـــود، زیرا ما دیگران را به همان اندازه توانمند با اراده اي فض  24گیریم. می ش

توان متضاد با آنها در نظر گرفت غرور و تحقیر بدسگاالنه است. دکارت می معایبی که فضیلت سخاوت را

ده اي فضیلت بار بدست آورد، اهمیتی ندارد که چه اندازه ضعیف تواند ارامی خوش بین است که هر کسی

ست که به دیگران  شریف مهم ا سخاوتمندان یا افراد با ذهنی  ست. براي  باشد، گرچه جهل بزرگترین مانع ا

شمرند:  شان را خوار ب شخو و خوش برخورد"خوبی کنند و منافع خود شه مؤدب، خو در خدمت و  آنها همی

 اگر ما سخاوت داشته باشیم، مردم را بطور مناسبی احترام 25"مالً در کنترول اشتیاقاتشانکا "و  "همه هستند

کهمی ـــوس نمی خوریم، چون  جا می گذاریم و افس یک  تار کرده ایم. در  به بهترین وجهی رف که  دانیم 

ـــخاوتمی دکارت تذکر ـــطالح س )  magnanimity) را بر بلند طبعی (generosity ( دهد که او اص

:  بعالوه، ما بزدلی یا ترس کمی داریم 26چنین فضـــیاتی را نمی فهمند. "مکتب ها"دهد چون که می یحترج

دهد که می این امر توضــیح 27ما از خودمان خاطر جمع هســتیم چون که از فضــیلت خودمان اطمینان داریم.

  چرا سخاوت کلید زندگی فضیلت بار است.

شگفت زدگی و دگربودگی که با  شده و با ارتباط با  شروع  سترش پیداشگفت زدگی   سخاوت گ

شگفت زدگی تعجب از غیرعادي می ست.  سرزندگی آن ا شان  کند اتحاد بین تن و روح را حفظ کرده و ن

گیرد و لذا از می پیشـــیطریق ایده آلی براي در نظر گرفتن دیگران اســـت چون که بر قضـــاوت و  هاســـت

سپاس از شگفت زدگی  سخاوت، وجودشان در مقابل ادغام یا کاهش به همانی پیشداوري آزاد است. با  و 

ــگفت زدگی و  ــباهتی در آنها را قبول کنیم. در عین حال، آیا ش یا نفس مقاومت کرده و ما قادریم که بی ش

فهمی خود ما بر دیگران، یعنی انتقال خالصی از خود  –سخاوت فرافکنی هاي ساده اي از دیدگاه ها یا خود 

   مباهاتی نیست؟ –

 



س  و ز�د�ی ��جا�ی 
��

 

ر آوای �وف                                                                                                                                          52     
��

 

 

 
 
  

  



 

 � �خاوت یاز ش��ت زد� 

53     AVAYEBUF.com                                                                                                  

 

Ibid به معنی همان جا  

ــالنی در بخش 7 ــرحی از حرکات عض ــالت انجام"، 11. ما هم چنین ش و  "گیرند،می چگونه حرکات عض

را به طرق مختلف داخل عضــالت هدایت  spirit)، عمل اشــیاء خارجی ممکن اســت روح (ذات 13بخش 

  پیدا کنیم. "کند

ــتیاقات و روانکاوي یافته:  ارتباطی بین (Luce Irigaray). لوس ایریگارِي 13 ــرح دکارت از اش قرار "ش

سازد می (ego)دادن اشتیاقات در محل ارتباط فیزیکی و روانی، او (دکارت) نظریه اي ازاحساسات ِ ضمیر 

  "فروید از انگیزه هاستي هکه نزدیک به نظری

Irigaray, The Ethics of Sexual Difference (Ithaca: Cornell University Press, 
1993), 80. 

 
  

   



س  و ز�د�ی ��جا�ی 
��

 

ر آوای �وف                                                                                                                                          54     
��

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 "لمس کننده  –توئی خود  "  .2    

 
 

 دریدا و دکارت         

 
لمســی  –کســی ممکن اســت فکر کند که همین برداشــت اشــتیاقات روح داللت ضــمنی بر برداشــت خود 

ـــاختار خود تأثري را تأئید ـــتیاقات روحمی کند. دیدیم که بنظرمی ذهنیت دارد که همان س ـــد که اش  رس

شوند روح احساس کند زنده است یا وجود دارد. روح مشتاق نوع مناسبی می غتشاشات آن هستند که باعثا

شود. آیا این می بُعد پیوند تن و روح برانگیخته از هیجان را داراست، که از مأنوس ترین و لذت بخش ترین

فضا تخلیه شده باشند؟ این به حالت احساسی روحانی خالصی است که در آن تن و   تقلیل لذت بخشی قابل

  موضوع گرایش کلی تفسیرات دریدا از دکارت است.

  

  

  لمسی –خود تأثري و خود          

  

بطور کلی، ممکن اســـت فکر دریدا را بتوان حرکت ســـاختارشـــکنی طوالنی و مســـتمر ِ خود تأثري به نام 

ضاد نمی  شاندگرتأثري در نظر گرفت. دریدا هرگز خود تأثري را با دگرتأثري مت دهد می کند. بر عکس، ن
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رســد که در این مفهوم، از هم قابل جدا شــدن می که، این دو ســاختار بطور تنگاتنگی بهم پیوســته اند. بنظر

شد  ستند. دریدا به معناي واقعی خود تأثري را به چالش نمی ک بُعد خود تأثري پایداري از ذهنیت وجود  –نی

ه خود تأثري را بطور خالص (یعنی بصــورت خالص شــده از هر اما او روشــی را که فیلســوفان همیشــ –دارد 

ـــد. وجود غیرقابل انکار خود تأثري نمی تواند این حقیقت را می کنند به چالشمی دگرتأثري) معرفی کش

پرسـد، به جاي تأئید وجود یک می کتمان کند که چیزي به صـورت خود تأثري خالص وجود ندارد. دریدا

 –دگر   –آیا بهتر نیســت که شــخص اصــوالً بین انواع گوناگون خود "، (originary)خود تأثري اصــیل 

  1"روانی تمییز قائل شود؟و  احساسی بدون خود تأثري ِ خالص، با خلوصی مناسب، بالفصل، بینشی، زنده

شتمی دریدا خود تأثري را چگونه  – To Speculate) "بر فروید –گمانه زنی "ي هفهمد؟ در نو

on Freud)طوري  احساسی زمان . . . –در ارتباط با ساختار خود "دهد که باید بدانیم که می ا شرح، درید

ـــرل  ـــط هاس ـــخنرائی هائی در مورد آگاهی از زمان درونی (Husserl)که توس  Lectures on) در س

Internal Time Consciousness) ي هیا در نوشتKantbuch  . . .این [هایدگر شرح داده شده است

اســت که در خود تأثري با خودش به مثابه فردي غایب یا خیالی برخورد کرده و  مربوط به خودي ]ســاختار

شنیدن  "نجواي درونی"خود تأثري همزمان با  2"دهد.می خودش را بصورت دیگري مخاطب قرار و امکان 

صــحبت کردن خود شــخص اســت. به باور دریدا، خود تأثري نوعی لمس اســت: ســوژه اي که دچار خود 

ست کهت سوژه اي ا ست  شده ا صدا زده و به خودش جواب أثري  ست کرده، خودش را   از خودش درخوا

، که براي تعریف "روح"یا  "آگاهی"دهد، مثل این که دو نفر در یک شخص هستند. برداشتهاي سنتی می

کند، می ذهنیت اسـاسـی هسـتند، به مثابه موردي دو طرفه سـاختار شـده اند، یکی که عمل کرده یا صـحبت

  دهد.می دیگري که دریافت کرده یا جواب

ــان ــفمی دریدا نش ــت که در فلس ــتعالئی اس ــاختار اس عرفی براي فرد ي هدهد که خود تأثري یک س

ـــه بعنوان ابزارهاي آغازینی، در نظر گرفته ـــورت زنده تجربه کرده یا وجود می همیش ـــود تا خود را بص ش

ـــا ـــت: خودش را درك کند. تا این جا، خود تأثري مص ـــاختار "دف با خود ِ زندگی اس خود تأثري یک س

ــت. هم ــتند. و فقط موجودي که قادر به ي ههمگانی تجربه کردن اس موجودات زنده قادر به خود تأثري هس

دهد تا کالً با دیگري متأثر  احساس کننده است، ممکن است به خودش اجازه –نمادسازي است، یعنی خود 

ـــعیت تأثري وض ـــود. بطور کلی خود  مال،  ش نام دیگري براي  -یک تجربه کردن اســــت. این احت یعنی 

ست که با تاریخچ - ‘زندگی‘ شدهي هساختاري کلی ا صیحی بیان  منجر به عملکردهاي و  حیات به طور ف

گوید که می دریدا این برداشـت را به جهت خودش انتقاد نمی کند؛ او 3"شـود.می پیچیده و سـلسـله مراتبی

  قبل از حرکت دگرتأثري شدن وجود ندارد. مبنائی ندارد که نفس
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) کسی که 1است، در این مفهوم مضاعف که ( احساس ِ کس ِ دیگريدگرتأثري شدن به معنی 

 ناشناس در من، بُعدي از ذهنیت من که  ِ"من"در من دچار احساس شده همیشه کس دیگري در من است، 

همیشه کسی غیر از خود  کندمی مرا احساسی ) چیزي که2این که (و  آن را نمی شناسم و درکش نمی کنم

ـــاس خود  ـــت، چیزي غیر از درك خود بودنم. براي مثال، حتی وقتی که من دچار احس  موجودي –من اس

ستی اي که حسمی شوم، منی که حسمی ستند؛ با هم می کند و ه شه تفاوت شود دقیقاً همان نی دارند. همی

ــناخته ي هواژ ــومی وجود دارد، موردي ناش ــري از س بین من و خود من. در نهایت، ما بجاي دو عدد یک س

سی در نظر گرفت، اما این خود -توان خود تأثري را بعنوان یک خودمی ها داریم. بنابراین،"تو" سی  -لم لم

لمس  –تو ي خود "بیان کرده، یک (Jean-Luc Namcy) لوك ننســـی –همیشـــه، همان طور که ژان 

  است. (’un “se toucher-toi) "کننده

 وارد ’من‘درســـت در لحظه اي که "دهد که: می این فرمول، دریدا ادامهي هدر اظهار نظر در بار 

 کند) عالمتمی مذکور (به محض این که خودش را لمس ’من‘شود، . . . به امکان یا ضرورت به همان می

ـــحبت کند، تا با خودش (درمی تک گوئی اي که از  دهد تا خودش را مخاطب قرار دهد، تا با خودش ص

کند می ]لمس[برخورد کند. بالفاصــله که من خودش را  بعنوان یک کس دیگرپیش قطع شــده اســت) 

بندد، اما بصـــورت قرارداد بســـتن با می کند، با خودش قراردادمی خودش را قراردادي –شـــود می خودش

کند، دقیقاً در می خودش قطع کند، تماســـش را بامی خودش را آزاد لمســـی کرده –دیگري. . . .من ِ خود 

بنا بر این احســاس تفاوت بین خود و خودش هرگز به او ظاهر نمی شــود، هرگز  4 "لمس کردن با خودش.

گیرد می قرار "من"تفاوتی که در قلب  5"شود.می بی کالم بیان"درست از ابتدا، و  آگاهانه نیست اما همیشه

به هر حال، لمس کردن، ": "قلب آن یکی"از من در من، است، دیگري اي  "مهاجم"تفاوت بین من و یک 

ـــت. همیشــهکند، اما تا آنجا که می کند و بر قلب لمسمی قلب را لمس به این دلیل،  6"قلب دیگري اس

ـــلب مالکیت مبنائی و بدون ’قلب من‘هیچ کس هرگز نباید بتواند بگوید " ، قلب خود من. . . . بدون این س

   7"نخواهد بود. ی، هیچ چیز دیگري وجود نخواهد داشت و دیگر هیچ سؤالیخاص "قلب ِ ربوده شده ي"

م یت ي هکل مالک لب  ـــ که بر قطع  (exappropriation)س یادي دارد، چون  یت ز جا اهم در این 

سلب مالکیت پیشي همالکیت یا دارائی تأکید دارد. هم سات از یک  سا شهودي، می اح روند، نه از ترکیبی 

ــمیر  ــم –راین، دگرتأثري، یا دقیقاً خود . بناب(Ego)از ض ــرچش ــات ي هواقعی همي هدگرتأثري، س ــاس احس

  است. 

  

  فضاي بی فضائی
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ــال هاي  ــدا و گفتار بر logocentrism مرکزي ( -، کالم 1990در حالی که دریدا، تا س ) را ارجحیت ص

صله تعریف شتار و فا شته هاي اخیرش مانند می نو ساس On Touchingکرد، در نو  touch)مس ( ل اح

رود. در می شـــنیدن در اتصـــالش به حضـــور فراترو  شـــود، که از دیدنمی متافیزیکی ترین تمامی حس ها

Grammatology Of  ضحی بعنوان شخص"خود تأثري بطور وا صحبت کردن خود  تعریف  "شنیدن 

ست. شده ، On Touchingدر کتاب  "شده ا شخص تعریف  ساختاري  سی  خود تأثري بعنوان خودلم

 (haptocentrism) "لمس مرکزي"مرکزي به  –بدنبال توسعه و تحول ساختارشکنی، ما از کالم   .ستا

  کنیم.می ) حرکت"لمس کردن"، به معنی hapteinیونانی ي هکلمي ه(از سرچشم

  

--------  

صوص کارهاي ادبی گفته logocentrismمترجم:  ساختارگرائی به متون و بخ سی   شود که کالممی برر

شت را ساس فکر منطقی بردا دهد. در این می آن با واقعیت قراري هکند و ارزش معنی را بر ارتباط بالقومی ا

  شود.می حال توجه زیادي به معنی کلمات یا تمایزات در استفاده از آن

  

تماســی آغازینی اســت که ذهنیت را این گونه  –دریدا، دکارت متفکر الگوئی این خود ي هبه گفت

کند. آیا روح مشـــتاق یکی از قانع کننده ترین مثال هاي چنین ســـاختاري نیســـت؟ براي تعهد به می تعریف

ــتیاقات روحي هچنین تعبیري،، دریدا بر چیزي تأکید دارد که در رســال آید. می تناقضــی بزرگ بنظر اش

ــت. با ســپاس از این غده، روح، ي هتناقض مربوط به مقام غد ــنوبري اس ســترش که هیچ وجدي براي گ"ص

  ."جسم"کند، همان طور که قبالً اشاره رفت نوعی می نوعی هستی فضائی پیدا 8"ندارد،

تن متحد شده  تمامیکند که روح با می ، دکارت ادعااشتیاقات روحي هرسال 30در پاراگراف 

ست:  ست."ا شده ا سمتهاي بدن بطور هم پیوندي متحد  کند که می همزمان، دکارت تأکید "روح با تمام ق

ـــت، در یک نقط ـــنوبري: ي هواحد، غدي هپیوند روح و تن فقط محدود به یک جزئی از تن اس ي هغد"ص

سم، عملکردهایش را به  شتر از هر جائی در ج صوص در آن جا، بی کوچکی در مغز وجود دارد که روح بخ

  9گذارد.می اجرا

شرح شده، با این  يهما هم چنین باید بدانیم که گرچه روح با هم"دهد که: می دکارت  سته  بدن پیو

ـــتر از هر جاي دیگري از تن  ـــوص بیش ـــی از تن وجود دارد که در آن وظائفش را بخص وجود بخش خاص



س  و ز�د�ی ��جا�ی 
��

 

ر آوای �وف                                                                                                                                          58     
��

 

 

گذارد . . . داخلی ترین می گذارد. . . . بخشی از بدن که روح مستقیماً وظائفش را به اجرامی مستقیماً به اجرا

مغز و در باالي معبري معلق ي هده در وســط مادخاص بســیار کوچکی اســت واقع شــي هبخش مغز، که غد

قدامی مغز هاي  که از آن ارواح حیوانی حفره  باط برقرار شــــده  هاي خلفی ارت  با ارواح حیوانی حفره 

  10"کنند.می

یابد؟ می  کاهش اگر فضــامندیی براي روح وجود دارد، چگونه به یک نقطه"کند: می دریدا ســؤال

ـــاگزاري نقطه ايي هآیا اید ـــادمی ذهن، که با محل پیوند مطابقت فض ي هکند، منجر به غیاب مطلق و س

فضــامندي (فضــاگزاري ذهن و فضــاگزاري خود ِ پیوند) نمی شــود؟ نگاه به گســترش بصــورت یک نقطه، 

ست. بنابراین بنظر ضانه ا شدت متناق ضاگزاري روحمی ب سد که ف سمانی آن، چیزي ایده و  ر ستی ج متعاقباً ه

ـــد و نه  ـــیو اجازه داده تا در نظر آلی باش ـــئله به داماس چیزي ماتریالی. همان طور که خواهیم دید، همین مس

  است.  "بی کالبد شده"جسم، ذهن دکارتی ذهنی  –بگیرد که، علیرغم تأئید این پیوند ذهن 

ــنوبري قرار دارد ي هجائی که غد "درونی ترین بخش مغز"رســد که می دریدا، بنظري هبنابر گفت ص

آن ي هکند که بوسیلمی ائی تشبیهی باشد، نه فضائی مؤثر. چنین جائی نقش دست ایده آلی را بازيفقط فض

ست، فضاي ي هکند. غدمی روح خودش را بعنوان پیوندي با بدن لمس کرده و حس صنوبري دست روح ا

ی اول لمسی روح. بجاي این که خودش را در معرض کس دیگري قرار دهد، روح هیجان –بی فضائی خود 

شــود، تا آنجا که اول باید خودش را لمس کند تا قادر باشــد لمس شــده و یا می خود تأثري و خود مرکزي

   دیگري را لمس کند.

ـــال "لمس کردن خود " ـــت؟ عنوان رس ، در واقع به معنی اشــتیاقات روحي هبه چه معنی اي اس

صنوبري تجسد پیدا ي هیهی با غداست. فضاي ایده اي که بطور تشب تفاوت بین افعال روح و اشتیاقات

ضاي خود  ست ف ست، این خود  –کرده ا صادف با دو روش وجود  –افتراقی کردن روح ا افتراقی کردن م

افعال تن و افعال روح متمایل به ي هدکارتی در باري هروح اســـت: فعالی و انفعالی. تمامی پیشـــرفت فلســـف

 فاوت بین فعالیت و انفعالیت به این صورت دركهمان ت فضائی است که در آن وصف نهائی ویژگی هاي

ــود. دریدامی ــد لمس کردن، می ش ــتیاق را تعییني همنطق "نویس کند. . . . در همان می تعادلی بین فعل و اش

ـــانده و تمامی طیف تجربه، هر وقفه و هر درجه اي بین انفعالیت و فعالیت را  حال لمس آن را به انجام رس

کند که بین انفعالیت می را اشغال ، به این صورت، ناحیه اي میانه و ایده آلی از کوششپوشاند. . . . لمسمی

  12همین است. "نام تمامی حس ها"به همین دلیل  11"شود.می و فعالیت واقع
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هر احســاســی مثل یک انگشــت دســت اســت که تفاوت ایده آلی بین فعالیت و انفعالیت روح را 

ـــنوي هکند. لذا غدمی ارزیابی ـــتعالئی براي خود می بري راص پیش و  افتراقی روح –توان بعنوان محلی اس

  تجربی توصیف کرد.ي هنشانی از تمایز کانتی بین دریافت (درك) و سوژ

شگفت زدگی فقط سط خودش می در این متن کلی،  شد که در آن روح تو تواند به معنی طریقی با

راي خودش. البته، این شـــامل تعجب و پذیرا بودن آید، نوعی هیجان نفس بمی لمس شـــده یا به تحرك در

ــنا ها ــناخته ها یا ناآش ــود، اما این حس ها در حلقه اي گیر افتاده اند که روح را بخودش گرهمی براي ناش  ش

شکنان On Touchingقابل مالحظه در کتاب ي هزند. جنبمی ساختار ست که واکاوي  این حلقه ي هاین ا

لوك ننسی ارائه کرده است، تقدیریه  –آید که ژاك دریدا به دوستش ژان می پیش خودش در تقدیریه اي

کند. آیا ممکن اســـت چیزي می اي که در آن دریدا تکریم (شـــگفت زدگی) و احترامش را براي او تکرار

لمس کردن فرد را  –خود تأثري وجود داشته باشد؟ آیا ممکن است خود  –شبیه به یک شگفت زدگی غیر 

         ممکن است به متافیزیک لمس کردن در بعضی نقاط نفوذ کرد؟ قطع کرد؟ آیا

  

  

  

  سنکوپ

  

از یک حس غیرمتافیزیکی لمس   احتمال روشن سازي مفهومیي هلوك ننسی به درازا در بار –ژان 

ــریح ترین کتابش در این باره به نام  ــت. ص ــته اس ــت. Corpusنوش ــلی این لمس کردنِ   اس ویژگیهاي اص

 : دو ویژگی اي که به ما کمکتداوم و تقسیم ناپذیري"دهد: می ت؟ دریدا جوابساختارشکنانه چیس

ـــراحتاً متافیزیکی روحانی ي هکنند تا هممی ، (spiritual)متافیزیک لمس را فرموله کنیم، که اغلب ص

 -رســد که ننســی از متافیزیک لمس می اســت. بنظر ‘ (humanism) انســان گرائی‘گاهی موضــوعی از 

ـــد. گفتمانش در بار مرکزي قطع ـــله گرفته باش ـــانه، نه ي هرابطه کرده، یا حداقل از آن فاص لمس نه بینش

ـــتمرانه، نه یک پارچه ـــت. اولین چیزي که بخاطر نهو  مس ـــیم ناپذیر اس ـــتراکی، جدائی، می تقس آورد اش

غاز ي که ازآ‘ بدن من ’در یک کلمه سنکوپی است. در راستاي یکو  مکثی استو  گسستنی، ناپایداري
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ـــاس ی ’روح حیوانی‘مربوط به  ‘طبیعت ‘کاهش ناپذیر به  )ėtechnمهارتی ( خود را درگیر با افته و بر اس

  "دهد.می شرح 18حس لمسی که ننسی آن را به صورت موضعی، روشی، فرکتال 

ست  ستلمس غیرمتافیزیکی لمس کردنی ا ساختاري ارتباط با خودش را از د  که از نظر 

 –گویاي چنین از دســت دادنی هســتند. خود  "نفصــال، انقطاع، مکث، ســنکوپا". اصــطالحات دهدمی

درست مثل این که لمس کردن کسی  –به همان اندازه، غایب از خودش  –لمسی فرد همیشه انفصالی است 

ـــت. چنین انقطاعی عالمت گزار یک لحظه، یک گره، یک چین و  ـــت: به این نحو دگرتأثري اس دیگر اس

 شــکند و هم باعث ظهورشمی کند که هم پیوســتگی را در هممی ت: مثل لوال کارشــکنج در اســتمرار اســ

سقوطمی ست که بعلت  شیاري ا ست دادن موقتی هو سنکوپ از د شکی،  شار خون یا  شود. در پز سریع ف

شـــود. با در نظر گرفتن تأکید ننســـی بر تن و بر تن و قلب خودش در می انســـداد گردش خون به مغز ایجاد

ـــم"و  ”The Intruder“ "رخنه گر"کتاب هاي  نمی تواند بی ربط  ، چنین تعریفی،”Corpus“ "جس

   15"باشد.

ي هسنکوپ لمسی مستمر بین روح و بدن نیست؛ لمسی نقطه اي هم، مثل آن چه که دکارت در بار

کند ولی می صنوبري گفته، نیست. این لمسی است که از خودش خبر ندارد. یک احساسی مرا لمسي هغد

باشد، که  "فضاگزاري"رسد چنین گسستگی بین من و مرا یک می به چه معناست. بنظر "مرا"نمی دانم  من

در همان لحظه اي که "نویسـد که می دریدا رخنه یافته اي اسـت.ي هفضـامندي اصـیل فرد روانکاوي شـوند

ـــور ‘من ‘ ـــرورت به می حض ـــی که خودش "منی"یابد، به امکان یا ض  را لمس که ذکرش رفت (به محض

او را طوري مخاطب قرار دهد، با او طوري صـــحبت کند، با او طوري رفتار کند  دهد تامی کند) عالمتمی

ست) گویا که بیگانه شده ا صحبتی اي که از قبل قطع  ست (در تک  ضی که ا  [خودش را  ’نفس ‘. به مح

ست ‘  ]لمس ست مثل یم کند، با خودش قرار دادمی خودش را قراردادي –می کند خودش ه بندد، اما در

ـــده، این دگرتأثري،  16"دیگران.  –خود  -توي "یا  "لمس کردن تو –خود  "این نوع لمس بدوي تعبیر ش

شه با  17"شود.می نیز خوانده "لمس کننده ساس نفس براي خودش) همی ساس آغازینی (اح از آن جا که اح

شق، تنفر، شي هشود، هممی تهاجم دیگري قطع ساسات خاص (ع شگفت زدگیاح سخاوت) و  ادي، غم، 

  شوند.می انقطاعو  هم دائماً دچار سنکوپ، گسستگی

   

                                 
 .آن است یتمام هیشب یائیاز نظر جغراف ،یبزرگ نمائ تینها یاست که اجزاء آن، در سطوح ب يا ئیش Fractal :مترجم 18
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  "سخاوتمندي هستی شناسی"

  

شم سرچ سات جایگزین تعریف –خود  –غیر ي هاین  سا سات مرکزي اح سا شود. دریدا بر می اح

گفت زدگی و کند، شمی دکارتی از معانی شگفت زدگی و سخاوت تأکید –احتمال شرحی مبسوط، وغیر 

ویژه اي ي هســخاوتی که پذیرا بودن خودشــان را ندانســته و از آنها آگاه نیســتند. ســخاوت اصــیل یک هدی

سؤال ست: دریدا  شندگی خودش نی سخاوتمند؟). می خواهد بود، ناآگاه از خودش، قادر به حس بخ کند ( 

خاصــی تبدیل به  ‘هســتی  ســخاوتمندي یک‘بله، ســخاوتمند: این کلمه از وقتی جالب تر شــده اســت که "

ست،  ’ادراك آزادي ‘توجیه غائی  ضیلت یک فرد نی سادگی ف سخاوت، دیگر به  ست. این  شده ا براي او 

شکل دهد تا می طوري که دکارت ممکن است از این کلمه برداشت کرده باشد. سخاوت به شخص اجازه

  18"فکر کند. با هم آزاديو  ، فاصلهتصمیم)، صدقه(یا بهتر به هدیه  ، بهبگیرد

ــت. اما، چون که این  ــات بنیادي اخالقی دانس ــاس ــخاوت را باید احس ــگفت زدگی و س هنوز هم ش

نیست. آنها  "خودخواهی"آنها ي هنمی گیرند، در واقع سرچشمي هلمسی فرد سرچشم –احساسات از خود 

 ی داشــتن مهیا. چنین هدیه هائی فقط با هســتداده شــده اندنیســتند: آنها به من  "مال من"احســاســات 

ستی"لذا بیان  –شوند می ستی"سخاوتمندي ِ ه ست که از خارج مطلق ه ساس هدیه اس ا آید. این می . اح

شود که داخلیتی می مشخص "فضاگزاري"یا  "فضا"از هستی مجدداً بصورت یک  "خارجیت"یا  "خارج"

  کند.می ندارد اما فاصله اي غیربازیافتنی بین هستی و فرد را مشخص

اصــول اخالقیات (اتیکس) دکارتی از شــگفت زدگی و ســخاوت این اســت که وقتی فردي  مشــکل

ستمی آگاهانه چیزي را صمیم فرد ا ست. بلکه ت صدقه نی شه و  دهد (بطور مؤثر و آگاهانه )، واقعاً  لذا همی

تواند بخشــش کند دیگر می شــکلی از محاســبه گري دارد. بخشــش از طریق بخشــندگی چون که شــخص

جنبش هستی شناسی، غیر شخصی و  نمی تواند تصمیم من باشد بلکه یک ست. چنین گشایشیسخاوت نی

  ."من"دهد، نه می بی نام است. این خود هستی است که به من احساس بودن

خودمختاري یا خود تأثري باشد. در هر ي هبنابراین، گشایش احساسی نفس دیگر نمی تواند مشخص

آید، از دیگري. بنابراین، ممکن اســـت می دثه فکر کرد: چیزي که از بیروننوبت، باید به آن بعنوان یک حا
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لمس نمی  کند، مرامی دگرتأثري را بصــورت احســاســی تعریف کرد که تا آن حدي که خودش را لمس

  شود.می "سخاوتمندي آزادي بی ذهنیتی "کند. چنین چیزي 
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  نفس عصبی.  3

   



س  و ز�د�ی ��جا�ی 
��

 

ر آوای �وف                                                                                                                                          64     
��

 

 

  

  

  داماسیو در مواجهه با دکارت

  

  

هم چنین سـؤاالتی مربوط و  ناممکنی معرفی نفس به خودشي هرسـد که سـؤاالتی که دریدا در بارمی نظرب

کند، کامًال می ذهنیت مورد نظري را تبدیلي هبه احساس بعنوان حادثه اي که یک ساختار خوداحساس شد

عصبی مورد بررسی قرار زیست شناسان  با مسائلی همزمان شده اند که امروزه با دوباره نگاري نفس توسط

 گرفته اند. اگر زیســـت شـــناســـان معز وجود خود تأثري را اذعان کنند، آن را ســـاختاري ناآگاهانه تعریف

  کنند.می

موضوع را ي هاین فصل، بدنبال خوانش داماسیو از دکارت، جنبه هاي ساختارشکنی شرح هاي دوبار

کند. بعالوه، این فصل تفاوت هاي می ) آشکار"يروانکاوانه ا –عصبی "از منظر زیست شناسی اعصاب (یا 

ــان خواهد داد. مفهوم ــل بین این روش ها را نش ــترداد و فواص ــبی" غیر قابل اس ــت "نفس عص مرکزي ي ههس

  کاوش ما خواهد بود. 

  

  

 مغز و ذهنیت         

  

 انعطاف پذیري در مقابل ثبات      

 
  

تواند شروع به می ام که زیست شناسی مغزمن متقاعد شده "گوید: می خطاي دکارتداماسیو در کتاب 

ــوع بکند. ــی این موض ــر به ما اجازه 1"بررس ــاب در این عص دهند که ذهنیت را نه بعنوان یک می علوم اعص

مورد معین شده و ثابت زیست شناسی، در نظر بگیریم. بر عکس، ذهنیت عصبی یک ساختار انعطاف پذیر 

  کند.می زياست که در آن بُعد هیجانی نقشی اساسی با

 و آلیور ترنبال (Mark Solms) کتاب مارك سولمزي هدر مقدم (Oliver Sacks)اولیور َسکس

(Oliver Turnbull)مغز و دنیاي درونی تحت عنوان ( The Brain and the Inner World) 
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، ’اکزمر‘و  ’ثابت‘در واژگان عملکردهاي  مکانیسـتی، از علمی ]اسـت[نورولوژي تحول یافته "گوید: می

بود، از طریق روش هاي بالینی بســیار پیچیده (phrenology)  که به گونه اي دنباله روي جمجمه شــناســی

تر و فهمی عمیق تر، به یک تجزیه تحلیل پویا از مسائل نورولوژي در واژگان سامانه هاي عملکردي تعدیل 

ــده، که ــر بوده و در فعل و انفعالی  ش ــامانه ها اغلب در مغز منتش ــتند. چنین نوع این س دائمی با یکدیگر هس

سط ا. آر. لوریا سی اي تو ست. )A. R. Lauria( برر شده ا شگامی  شوروي پی لوریا  2"در اتحاد جماهیر 

نشان داده که دستگاه عصبی در سامانه هاي عملکردي متفاوتی سازماندهی شده است، که دال بر این است 

هیچ یک از ساختارهاي جزئی آن جایگیري  درن هوشیاري که وظائفی از قبیل اشتیاقات و حافظه و هم چنی

، بی مرکز و با 19دســـتگاه عصـــبی یک ســـاختار توزیع شـــدهلذا  نکرده اند، بلکه بینابین آنها قرار گرفته اند.

یک  –یعنی، بدکاري ها یا قطع اتصـــاالت نورونی آن  –قدرت پذیرش اشـــتراکی اســـت. اختالالت مغزي 

این نوع ســـیســـتم هاي  کنند. به این دلیل اســـت که مجموعه اي که ازمی اســـیســـتم کاملی از بدکاري برپ

ــود را انعطاف پذیرمی کارکردي برپا ــحیحات همکاري کننده بین این می ش گویند. قانونی درونی براي تص

ــتمر از خودش نگهداري کند تا  ــاختار باید از طریق همکاري مس ــتم هاي خاص وجود دارد. تمامی س ــیس س

شوند می ت داخلی و خارجی را دریافت کرده بدون این که خراب شود. اختالالت وقتی شروعبتواند تعدیال

  20که نیرو یا اثر حوادث قویتر از ظرفیت مغز براي تحمل آنها باشد. 

    

مطالعات متعدد زیست شناسی اعصاب کامًال ي هتشبیه بخوبی آشناي مغز بعنوان یک کامپیوتر در نتیج

شبح ها در کتاب  (Ramachandran)توانیم گفته هاي راماچندران می ثال، مابراي م منسوخ شده است.

این ایده که توسط محققان هوش مصنوعی "را در نظر بگیریم:  (Phantoms in the Brain) در مغز

کار بشدت تخصصی  (module)کند، که در آن هر بخشی می شایع شده، که مغز مثل یک کامپیوتر کار

فرستد، بطور گسترده اي باور شده است. در این دیدگاه، می ازده خودش را به بخش بعدياي انجام داده و ب

ضاء  ست و اع سی پو ستند که از گیرنده هاي ح شار یک طرفه اي از اطالعات ه شامل آب سی  فرآیند هاي ح

ـــته و به مراکز باالتر مغز ـــی دیگر برخاس اند که این  روند. اما تحقیقات من با بیمارانم به من یاد دادهمی حس

کند. اتصاالتش بشدت سست و پویا هستند. ادراك محصول پژواك هاي پیام می طریقی نیست که مغز کار

  4"ها بین سطوح مختلف سلسله مراتب حسی است، در واقع در سرتاسر حس هاي گوناگون.

                                 
 يریکه بر اساس اندازه گ کردیعا مبود که اد یعلم منسوخ کاذبphren) = ( ذهن یذهن شناس ای یمترجم: جمجمه شناس 19

 .برد یافراد پ تیذهن يها یژگیبه و توانیها و شکل جمجمه م يبلند یها، پست

 .شودیاعضاء مراوده کننده آن مشخص م نیمحدود ب ای عیاست که با تماس وس يشده ساختار عیمترجم: ساختار توز 20
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ی و کند تا به فهمیم که مکانیسـم هاي هیجانمی چنین شـرحی از انعطاف پذیري عصـبی به ما کمک

صبی بازي صاالت ع شکل گرفتن ات شده اند. تجربیات نقش عمده اي در  سی از قبل تعیین ن سا کنند. می اح

دهد که مغز یک می که نشان –کند می یعنی شکل آنها تغییر پیدا –این اتصاالت بشدت قابل تعدیل هستند 

د تأثیرات خارجی و باشــد. برعکس، مســتع ســاختار ســفت و ســختی نیســت، که در را به روي خودش بســته

احساسات است. انعطاف پذیري به معنی نوع تازه اي ازدر معرض خطر قرار گرفتن دستگاه عصبی است و، 

ـــیدن،" "حادثه،"در نتیجه، تعریف جدیدي از معنی  ـــقت کش دهد. وقتی که مغز می ارائه "زخم"و  "مش

  کند.می بیند و تغییر پیدامی ما، خود ذهنیت ماست، که آسیب "نفس"بیند، این تمامی می آسیب

تأکید ـــولمز  یاي درونی، مارك س باط قابل پیش بینی اي بین "کند که: می در کتاب مغز و دن ارت

حوادث خاص مغزي و جنبه هاي خاصـــی از آن کســـی که ما هســـتیم وجود دارد. اگر هر کدام از ما دچار 

ـــایعه اي در ناحی ـــویم، تغییر پیدا خواهیم کرد وي هض ـــی ش خودهاي قبلیمان نخواهیم بود. این  دیگر خاص

جدي به زندگی درونی ذهن دارد باید به مغز هم عالقه داشته ي هاساس دیدگاه ماست که هر کسی که عالق

توانیم بگوئیم می بطور تنگاتنگی با هویت ما زنجیر شـــده اند. ما حتی "حوادث مغزي" 5"بالعکس.و  باشـــد

د.. به این دلیل اســت که همخوانی عمیقی بین مغز و ذهنیت، بین دهنمی که آین اتفاقات هویت ها را شــکل

صی ذهنی  "وجود دارد. "زندگی درونی"مغز و  شخ ضوعی را قبول کنیم که مغز زندگی  ما امروزه باید مو

  رسد که این زندگی ذهنی شخصی نام تازه اي براي روان باشد.می کند. بنظرمی "تولید"ما را 
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   (Neuro-Psychoanalysis)روانکاويِ  عصبی    

  

ـــی، مفهوم ـــخص حوادث " این تعاریف تازه از ارتباط بین مغز و ذهنیت، یا بین مغز و هویت ش

ضربات با تعاریف جدید و  برند. مقابله با تعریف فروید از حوادث، تصادفاتمی فروید را زیر سؤال "روانی

وان مستعد حوادث (و، بطور مشخص تري، نورولوژي آن ها و سؤال از خودمان که چگونه و تا چه حدي ر

  مستعد تغییر و تخریب) است، الزامی شده است.

قبل از این که این تلقی را شرح دهیم، اجازه دهید اشاره کنم که این چالش نورولوژیک به فروید   

روانکاوي ِ عصــبی  -دال بر طرد روانکاوي نیســت. درســت برعکس، گرایش جدیدي در نورولوژي به نام، 

پایه گزاري کرد که نورو 1990فوذ و نیرو گرفته اســــت. در ســــالهاي ن ـــولمز گروهی کوچکی را   –، س

یا  کاوي،  کاوي عمیق -نورو "روان ـــس قرار "روان به انجمن می را مورد تجس یل  بد ند. این گروه ت داد

  شده است. (International Neuropsychoanalysis)روانکاوي ِ عصبی بین المللی 

پروژه اي براي ‘فروید در "اي از یکی از اعضاء آن را خواند:  توان نقل قولمی نجمن،در وب سایت ا

سی علمی شنا سال  ’روان شت1895در  صاب زمان ي هسعی کرد که ر تازه وارد جدید روانکاوي را با علوم اع

فروید و  شدندمی خودش پیوند دهد. اما این صد سال پیش بود، وقتی که نورون ها تازه شروع به شرح دادن

مجبور شد که پروژه را ترك کند. ما مجبور شدیم ده ها سال صبر کینم تا  –بعلت نداشتن دانش مربوطه  –

نوع اطالعاتی که فروید الزم داشت باالخره در دسترس ما قرار گیرند. حاال، این همه سال بعد، علم اعصاب 

عبارتی از هدف انجمن این  "دهد.می ز همعاصر به از سرگیري تجسس براي همبستگی بین این دو رشته اجا

  کند: می عبارات منتخبه را دنبال

  

دانشمندان علم اعصاب شروع به تحقیق موضوعات گوناگونی کرده اند که بطور 

روانکاوي بوده اند، امري که انفجاري از بینش ها در مسائل بی ي هسنتی در حیط

  ست. شمار مورد توجه کلیدي روانکاوي را تولید کرده ا

از آنجا که دانشــمندان علوم اعصــاب براي اولین بار دســت به گریبان این 

روانشناسی شده اند، مقدار زیادي موضوع از یک قرن تحقیقات ي همسائل پیچید

علمی بین  روانکاوي وجود دارند که آنها باید یاد بگیرند. برقراري روابط حســنه
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ي هگاه ها و دانش یکدیگر در بارمحققان و بالینی ها براي یادگیري و تقویت دید

  6احتیاجی مبرم است.  موضوعات مورد توجه دوطرف

  

  

روانی مشــروح  –امتحان عصــبی "دو گانه اســت. اول از همه الزم اســت که  روانکاوي -روش بالینی نورو 

ـــیب مغزي انجام گرفته و بعد نتایج را به روانکاوي مدل ارائه داد. دوم، روانکاو  "تري از بیماران مبتال به آس

سم هاي مغزي و دنیاي درونی بیمار را به هم بیاورد."باید  شم اندازي از  "مکانی ست که در چ در این وقت ا

ــند. می مصــالحه اي که قصــد دارد این دو روش را بهم مرتبط کند انتقادات نورولوژیک فروید به انجام رس

سکت" "دهدمی سولمز ادامه صی که از تومور مغزي،  شخا  افراديبرند، می امثال این ها رنجو  مغزيي ها

دنیاي درونی غنی اي پرورش داده اند. از آن جا و  آنها شخصیت، تاریخچه اي پیچیده –مثل خود ما هستند 

درست مانند هر کس دیگري، روانکاوانه مورد  توانمی که این ها موضوعات روانکاوي هستند، این افراد را

ــی بالینی مطالعه قرار داد. به این طر ــاس ــتگی هاي اس ــریحی را –یق، وابس ــم کردمی تش ــتقیمًا و  توان رس مس

متغیران روانکاوي را با متغیران نورولوژیک متصـــل کرده و از این طریق آنها را در یک اســـاس ارزشـــمند 

  7"تجربی در هم ادغام کرد.

  

  

  حوادث مغزي کافی نیستند

  

کنم آن را می ي برپا شــود که من در این جا ســعیکنند تا چارچوب بحث کلی امی این پیشــرفت ها کمک

دهند که تجزیه و تحلیل هاي مربوط به ارتباط بین مغز و ذهنیت درگیر می پیاده کنم. این پیشــرفت ها نشــان

سی سات بر پای  تقلیل برر سا ست که هیجانات و اح شکل این نی ستحکم ي هگرایانه نبوده و دیگر این که م م

شوند صول ماتریالی بنا  شده، که او ازا سیو ارائه  سط داما حوادث "  تقلیل . اثبات دیگر این حقیقت وقتی تو

کوشش  "مغز"تن به   تقلیل رسد کهمی به اطالعات خالص زیست شناسی امتناع ورزیده است. بنظر "مغزي

ست تا ذهنیت را   سیو! آیا این همان چیزي نبود که با خود دکارت پیش آمد؟ داما"بی کالبد کند"دیگري ا

سد: می صاب هم مقداري کالبد زدائی دکارتی وجود "نوی شمندان علم اع ست در قفاي تفکرات دان ممکن ا

موجود ي هبقیو  توان کامالً در واژگان حوادث مغزي شرح دادمی کنند که ذهن رامی داشته باشد که اصرار
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حقیقت را هم کنار گذاشت  و هم چنین این –زنده و محیط فیزیکی و اجتماعی اطرافش را کناري گذاشت 

  8"که بخشی از خود محیط محصولی از اعمال قبلی موجود زنده است. 

تن نهفته است. اما به طریقی  –شود در دوگانگی ذهن می التبه، آن چه که خطاي دکارت خوانده

صنوبري ي هپیوند ذهن و تن به مغز (و فقط به مغز) است (به غدي هظریف تر، خطاي او شامل سپردن وظیف

ـــال ــتیاقات روحي هفکر کیند). مغز آن طوري که در رس ـــال منطقی یا  اش ـــده، نوعی اتص نرم "معرفی ش

ي هکند بدون این که آنها را در یک ســیســتم یا موجود زندمی ي اســت که روح و بدن را بهم وصــل"افزار

شـــود که ما می منجراصـــیلی متحد کند. شـــامل کردن تمام تن و هم چنین محیط طبیعی و اجتماعی به این 

ـــاختار پذیرا و باز ظاهر ـــاس آن مغز بعنوان یک س ـــی مغز پیش گیریم که بر اس  روش جدیدي براي بررس

ارگانیســمی منحصــر به فرد و از نظر "کنم، ســاختري شــکننده. مغز بخشــی از می شــود، اما باز هم تکرارمی

ندگی اذعان کنیم قادر خواهیم بود تا فقط اگر ما به این شـکن 9"زیسـت شـناسـی پیچیده، اما شـکننده اسـت.

ـــمــانی منــازعــات روانی را در نظر بگیریم کــه، در واژگــان دیگري، بُعــد روانی  ـــمی  –اثرات جس جس

(psychosomatic) .حوادث مغزي است  

ندرون و بیرون (بین مغز و تن طات بین ا با فک این ارت ما  من به  نده و محیط)  یا بین موجود ز  ،

  21خود تأثري یا دگرتأثري را بیان کنیم.ي هزیست شناسی عصبی از رابطکنند تا تعیین می کمک

 

   

                                 
 .مترجم: منظور از تن منفک، تن بدون مغز است 21
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  بررسی جدیدي از نفس

  

مغز تأئید او بر این اســـت که مغز ي هکمک هاي داماســـیو در بررســـی امروزي هیکی از اجزاء قابل مالحظ

ستدالل (عقالنی ساساً یک عضو احساسی و متأثر شده است. احساسات باستانی تر از ا تمامی و  ت) هستندا

ــتند تا بتوانند وظیف ــتن در هیجان هس ــه داش ــناختی، حتی پیچیده ترین آنها، محتاج ریش ــم هاي ش ي همکانیس

ست. داماسیو بر علیه دکارت  ستدالل و تصمیم گیري نیز صادق ا خودشان را انجام دهند. این امر در مورد ا

ـــت که فقط بطور ثانوي با هیجانات جال فعالیت خالص بازتابی اي کند که آگاهی، یا روح،می بحث  نیس

کند. آگاهی خودش یک می گیرند. او بر وجود اتصـــال الزم ســـاختاري بین هیجان و آگاهی تأکیدمی

واکنش هیجانی به تهاجم از خارج اســت. آگاهی در زیربناترین وضــعش، هشــیاري از اغتشــاش هومئوســتاز 

شی از مقابل شتی مکرر با یک اوبژي هموجود زنده نا سر ست که آگاهی بطور  ست. به این دلیل ا ه خارجی ا

  هیجانی است. آگاهی واکنش جلب توجه شده به یک اغتشاش است. 

این نکته پیامدهاي زیادي براي بحث موجود دارد. اول، این که موضوع احساسات را در مرکز بررسی 

صاب مربوط به ذهنیت قرار سئل کند تامی دهد. دوم، این که کمکمی علم اع صبی خود تأثري ي هم انواع ع

و دگرتأثري به خوبی بیان شوند. سوم، این که، رویکرد ساختارشکنی سنتی به همین موضوعات را به چالش 

  دهد.می کشیده و به تعریف نوظهوري از تن اجازه

  

  

  هومئوستاز و خود تأثري      

  

اند که درگیر خود تأثري هســتند. در بر اســاس گفته هاي داماســیو، احســاســات آغازینی یا هیجانات آنهائی 

شخص کنند سی –خود "ي هروش ذهنیتی و آگاهاني هاینجا، خود تأثري م شخص  "لم ست؛ برعکس، م نی

ـــت که احتیاجات موجود زنده را بر طرفي هفرآیند هاي ناآگاهاني هکنند ـــتاتیکی اس کنند. می هومئوس

  ومئوستاتیک است. دهد که هیجان عمیقاً درگیر تنظیم همی داماسیو نشان

کنند ناآگاه هســتند. در این مفهوم، خود می لذا، احســاســات آغازینی که نفس را به خودش متصــل

ست تا سی دان شنا ست  ست بعنوان نوعی دگرتأثري زی صبی را ممکن ا ي که متأثر  "من"آنجا که  تأثري ع
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ــده هیچ ایده اي از  ــد تا چنین عدم خود "خودش"ش اطالعی را با بی اطالعی  – ندارد. ما مجبور خواهیم ش

ـــترش خودش، طبق گفت ـــه کنیم. اجازه دهید براي یک لحظه دقت کنیم که ي هروان از گس فروید، مقایس

  شود.می "نفس"چنین خود تأثري ناآگاه منجر به تعریف مجدد عمیقی از 
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  ساختار نفس

  

  کند:می داماسیو در اندرون نفس سه نوع نفس را مشخص

  

  (protoself) پیش خود  )1(

 (core consciousness)آگاهی درونگاهی (هسته اي)   )2(

 و خـــود اتـــوبـــیـــوگـــرافـــی (extended consciousness) آگـــاهـــی مـــمـــتـــد  )3(

(autobiographical self)  

  

صبی و  پیش خود همان نفس ناآگاه  )1( صاً ع ست. این نفس از مجموعه اي  –خال ارگانیک ا

خته شــده که، لحظه به لحظه بازنمود حالت درونی شــده اي ســا از طرح هاي عصــبی هماهنگ و بهم مرتبط

ســازد. این نقشــه به موجود می اي که موجود زنده از خودش "عصــبی"ي هموجود زنده هســتند، یعنی، نقشــ

شیاء رخنه گر مغشوشمی زنده اجازه شود، تنظیم کرده و حفظ می دهد تا هومئوستازش راکه دائماً توسط ا

اللت ضــمنی بر اتصــال نفس با خودش دارد. هیجان نقش عمده اي در این کند. چنین محافظتی از زندگی د

 کند. می فرآیند بازي

ـــر بر درونگاهی نفس آگاهبعد از پیش خود،  )2( ـــطح می س ـــفري  –آورد، که فرم س ص

ي همنطق شـــود)، کهمی نیز خوانده thick consciousness"آگاهی زمخت و خام"آگاهی اســـت (که 

اس وجود داشتن مصادف با بودن یک فرد است. بعنوان اولین شکل مالکیت است. احس "احساس خودمان"

ضمنی بر تمایر بین من و دیگران دارد. پیش خود را ست که داللت  صی، تعدیل پیش خود ا شخ  و عاملیت 

 شناختی ندارد. ي هتوان بعنوان هشیاري احساسی خالصی مشخص کرد که وظیفمی
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سیومی یوگرافی تکمیلباالخره، نفس درونگاهی با نفس اتوب )3( سد، می شود. داما نفس "نوی

ـــخص از تاریخچي هحافظي هاتوبیوگرافی بر پای ـــود که از خاطرات تلویحی می زندگی خودش بناي هش ش

شته و آیند صی از گذ شخ ست.ي هموارد متعددي از تجربیات  شده ا ساخته  جنبه هاي الیتغیر  در انتظارش 

ـــخص اســــاس حافظي هتاریخچ برخالف انواع قبلی، نفس  10"کند.می اتوبیوگرافی را برپاي هزندگی ش

  اتوبیوگرافی آگاهانه است.

ابزار عصـبی "کند که: می داماسـیو با اصـرار بر ویژگی غیرگفتاري و غیرمصـوري پیش خود، تأکید

ــور ــت. من تص ــی غیرگفتاري  )metaself(22کنم که برپائی فرانفس می اولیه محتاج کالم نیس بطور خالص

س از دیدگاهی خارج از هر دو است. در واقع، منظر شخص سومی  ت، منظري شماتیک از بازیگران اصلیا

از روایت داستانی بی گفتار از مدرکی درست شده که شامل حوادثی است که لحظه به لحظه بر این بازیگر 

صلی واقع سروده شوند.می ا ستان بدون کالم  ستفاده از ابزارهاي بازنمی دا ستم شود، با ا سی مودي آغازینی 

ـــی و حرکتی در فضـــا و زمان. من دلیلی نمی بینم که حیوانات بی گفتار نتوانند چنین روایتی را  هاي حس

سازند.  شناخت:  11"ب سی وجود دارد که نمی توان آن را با آگاهی  ست که نف شن ا سیار رو سیو ب براي داما

  12"کنم.می اهی صحبتآگ -خودي هتمرکز بر نفس به ان معنی نیست که من در بار"

--------------  

  

ستفاده از مفهوم شنهاد نمی کنم که  در ا محتویات ذهن هاي ما با ي ههمنفس، من به هیچ عنوان پی

سی یک داننده کمتر این که چنین وجودي در محل  از این هم حتیو  شوندمی و مالک منفرد ِ مرکزي بازر

گویم که، ادراکات ما تمایل به داشـتن یک چشـم انداز اسـتواري می واحدي از مغز منزل گزیده اسـت. اما،

 آنها وجود دارد. من تصوري هدارند، درست مثل این که واقعاً مالکی، مطلعی براي اکثر محتویات، اما نه هم

شوندمی سی تکرار  شنا ست  شه در حالت زی شم اندازي ری سبتاً با ثباتی دارد. ي هکنم که چنین چ بی پایان ن

ـــم ـــرچش ـــاختار اکثراً الیتغیرموجود زنده و عملکرد اوي هس اجزاء اطالعات مربوط به و  ي ثبات همان س

  کنند. می حول پیدااي ت زندگی او هستند که بطور آهستهي هتاریخچ

   

                                 
شکل دهنده  22 شب يمترجم: فرانفس  صو يمرکز –تن  هاتیت صورت ت شنا به  س ،یذهن ياز نفس ها یکامل ریآ شنا  ،یروان

  .ما است يو معنو یاخالق ،یاجتماع
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  اختالل و  شگفت زدگی، زود شکنیي هدر بار

  

  

بلندي از احساسات، که هیجانات زیست شناسی آغازینی را با هیجانات اجتماعی و باالخره حس ي هزنجیر

صل شکیالت ذهنیت و برپا کنندمی کردن ها بهم مت ست. ي هکند، همراه با ت شگفت  13آن ا در این زنجیره، 

ـــی اتوبیوگرافی می نقش عمده اي بازي زدگی ـــادف با گذر از آگاهی درونگاهی به نفس کند چون که مص

و  گشــایش نفس به تجربه اســت. از خود تأثري به تعجب، کنجکاويي هاســت. شــگفت زدگی نشــان دهند

راه پیدا  کنند تا به آگاهیمی طی بطور کلی رابطه با اشــیاء: این همان راه طبیعی اســت که هیجانات آغازینی

نفس به خودش و ي هکنند. به طریقی، شگفت زدگی، در سطح مشترك بین اتصال هومئوستاتیکی ناآگاهان

  اتوبیوگرافی آگاهانه است. ي هتجرب

رسد می کند وقتی که غایب است؟ چرا بنظرمی پس چرا داماسیو همیشه از شگفت زدگی صحبت

افتد، درست مثل این که شخص فقط می منفی اتفاقکه توصیف او از شگفت زدگی در یک پدیده شناسی 

: این عبارات "در آنجا نیست،" "غایب است،"تواند از آن صحبت به میان آورد که حضور ندارد؟ می وقتی

آیند. توصیفات داماسیو از می به از دست رفتن هیجانی اشاره دارند که بعد از اکثر ضایعات وخیم مغز پیش

دهند که ساختار خود تأثري ممکن است دچار اختالل شده باشد و این می نشان بعضی موارد ضایعات مغزي

ــایعات، همي هکه، در نتیج ــدمه دیده یا تغییر پیداي هاین ض ــت که می فرآیند هیجانی ص کند. لذا ممکن اس

یا ســایر آســیب  anosognosia( 23(توان شــگفت زدگی را از دســت داد، همان طور که در آنوزوگنوزیا 

  شود. می "خونسرد"آیند. بیمار می هاي مغز پیش شناسی

خواهم در این جا تأئید کنم می ما در این باره در فصول آینده شرح بیشتري خواهیم داد. چیزي که من

سی اعصاب در مورد هیجانات به ما اجازه شنا ست  به بیگانگی یا بیگانه دهد که می این است که روش زی

                                 
 ی) ناششودیدر مورد فلج ها بکار برده م شتریگوناگون (ب يها یناتوان ماریاست که ب یاختالل ادراک ایم: آنوزوگنوزمترج 23

ـــ ـــت در ب ایمغلوب،  يمکرهین يا انهیمغز (اکثراً لوب آه بیاز آس ـــتریطرف راس اندام فلج را از آن  ایافراد) را انکار کرده  ش

 .داند یخودش نم
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سات خودش سا ي هر کنیم. مقصــود من از این گفته دو مفهوم اســت. اول، در بارفک کردن نفس با اح

احتمال، براي نفس، که بعد ي هآن نمی داند. دوم، در باري هویژگی ناآگاه خود تأثري، نفس چیزي در بار

  شود.می بی تفاوت و بی احساسو  از آسیب هاي مغزي، بیمار از هیجانات خودش منفصل شده

ـــر، حالتی که از الیه هاي ناآگاه و آگاه  آن طور که دیدیم، "نفس" ـــت تا یک عنص یک حالت اس

بیند یا می وقتی که نفس آسیب تشکیل شده است. هیچ هشیاري ممکنی از این پیچیدگی وجود ندارد. فقط

تعیین کنیم که نفس  منفی واريشود که بطور می کنند، ممکنمی فرآیند هاي هیجانی به شدت تغییر پیدا

ــتنده و احســـاســـاتش چ  در هر لحظه اي حالت نفس از پائین به باال ســـاخته"کند: می . داماســـیو اعالمهس

شـود که می شـود. نفس یک حالت ناپایدار و فرّار ارجاعی اسـت، آنقدر مسـتمر و اسـتوار دوباره سـازيمی

دا شود. مالکش هرگز نمی داند که در حال دوباره سازي است مگر این که خللی در این دوباره سازي ها پی

 شود. می ’اآلن‘این  ’متوجه‘ما فقط یک لحظه بعد  'فرانفس،'. . . نفس، یا بهتر بگویم، 

 
 

* * * 

 
سی اي فقط تأخیر دارد ( ستر شرائط معمولی، چنین د ستقیمی به خودش ندارد. در  سی م ستر یک "نفس د

ــی اي غیر ممکن"لحظه بعد ــترس ــود: براي می ). در موارد بیماریزائی، چنین دس مبتال به  مثال، بیمارانی کهش

شان را به شکل خود ستند که م ستند، قادر نی شان ارجاع دهند. ما آنوزوگنوزیا ه فهمیم که چرا می نفس خود

دهند که می گیرد. این ضایعات به دانشمندان اجازهمی در نظر "متد"داماسیو ضایعات مغزي را بعنوان نوعی 

ـــی بپردازند، براي مثال همین منفی وارانه یعنی در غیاب پدیده اي که  ـــیفش دارند، به بررس ـــعی در توص س

طریقی که ریشـــه در و  پدیده اي که در این جا مورد بحث اســـت، یعنی نفس، روش خود تأثري کردن آن

صبی سیب ببیندمی هیجان دارد. نفس ع ست برود و یا مطمئناً آ ست که  امکاناین و  تواند از د تنها طریقی ا

دهیم یا می شــود که آن را از دســتمی دهد. خود تأثري فقط وقتی محســوسمی ئهشــرحی از نفس را ارا

تمامی احساسات ي هحداقل وقتی که مکانیسم هاي بنیادي آن دچار اختالل شده باشند. خود تأثري، که ریش

  است، از نظر شخصی قابل رؤیت نیست.

 از دگرتأثري در اختیار ما رســد که روش زیســت شــناســی اعصــاب مفهوم رادیکالیمی بنابراین بنظر

 گذارد. این مفهوم متعاقب ســاختارشــکنی ذهنیت بدســت نمی آید؛ بلکه ذات یا ماهیت ذهنیت را شــرحمی
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و  است، هرگز با خودش روبرو نمی شود زیست شناسانه به خودش بیگانهو  دهد. شخص بنیاداً، بالفصلمی

  هرگز خودش را لمس نمی کند.

گوید، از اســـتعالم ماتریالیســـتی ثابت قدمی می برخالف آن چه که دریداچنین نوعی از دگرتأثري، 

رود. دگرتأثري دراصل چیزي غیر از ویژگی ناآگاه خود تأثري نیست، که شخص را یکراست در می پیش

درك کردن خودش دســت یابی پیدا کند. این ي هدهد که قادر نخواهد بود تا به ســرچشــممی موقعیتی قرار

  نه آگاهی، که ناشی از مغز است.و  کندمی ن مغز معینوضع را ساختما
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  احساسات همیشه احساسات ذات هستند  - 4 
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  از اصول اخالقیات (اتیکس) اسپینوزا 3کتاب      

   
 
 
 

کنیم: اسپینوزا. چرا می حاال، بعد از دکارت، دریدا و داماسیو ما چهارمین شرکت کننده در بحثمان را معرفی

صول اخالقیات (اتیکس) را مطالعه 3این ترتیب؟ وقتی که کتاب به  کند می کنیم چیزي که جلب توجهمی ا

سوژه  مکان احساسات باشد. یک خاصی فرديي هسوژ این است که در واقع هرگز بنظر نمی رسد که هیچ

ست شده ا ست که متأثر  ست. –نی ستفاده قرار نداده ا سپینوزا مورد ا سات و فرآین این کلمه را ا سا د هاي اح

  شوند که محتاج نیرو یا خودمختاري ذهنیت انسان نیستند.می هیجانات کامالً در سطح هستی شناسی اي واقع

ـــپینوزا در دیباچ ـــات را ارائه کتاب، انتقاد جامعی از مفهومي هاس ـــاس  دکارت از هیجانات که احس

در "که بصــورت یک عنصــر مســتقل  در نظر گرفته شــده اند، ســوژه اي منفک انســانیي هدهد که ســوژمی

ــپینوزا وجود دارد. "خارج طبیعت ــد: می اس ــانی که در بارمی بنظر"نویس ــتر کس ــد که بیش  هیجاناتي هرس

(affectibus) شترك طبیعت را دنبال شته اند با پدیده اي طبیعی که قانون م سان چیز نو کند می و رفتار ان

رسد که آنها آنقدراز موضوع دور افتاده می طبیعت است. بنظر سروکار ندارند بلکه با پدیده اي که خارج از

سان را در طبیعت بعنوان یک پادشاهی در پادشاهی تصور کنند. . . . آنها علت ضعف و سستی می اند که ان

سان ربط صی در ذات ان سان را بطور کلی نه به نیروي طبیعت، بلکه به نق انتقاد از دکارت چند  1"دهند.می ان

ضح تر سطر بعد شهور، گرچه او هم باور دارد که ذهن اختیار می من، واقعاً،"شود: می وا دانم که دکارت م

شرح ستین آنها  سانها را از طریق علل نخ شتاقانه تالش کرده که و  دهدمی تام بر اعمالش دارد، هیجانات ان م

ذهن ي هاســـپینوزا به اید  2"تواند کنترول مطلقی بر هیجانات داشـــته باشـــد.می نشـــان دهد که چگونه ذهن

کند، معایبی که احساسات خودش نیز هستند: می کند که معایب خودش راکنترولمی خودمختاري اعتراض

سبت داد، براي این " ست: در طبیعت هیچ اتفاقی نمی افتد که بتوان آن را به معیوبیت آن ن اما بحث من این ا

ست شه همان ا ست. . . . بنابراین هیجاناتِ نیرو و اجبار عملش دو  که طبیعت همی  [ر همه جا یکی و همان ا

چیزهاي ي هشوند، مانند هممی غیره، هنگامی که خودشان در نظر گرفتهو  تنفر، خشم، حسادت ]احساسات

   3"شوند. می خاص دیگر، از همان الزام و اجبار طبیعت منتج
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 وان پدیده هاي هسـتی شـناسـی بنظربه همین منوال احسـاسـات به ذهن انسـان تعلق ندارند بلکه به عن

در طبیعت وجود  "نقص"رســـند، که علل آنها باید مصـــرانه تعیین شـــوند. از آن جا که چیزي به عنوان می

بگیرند؛ و ذهن انسان هم هیچ استقاللی ندارد. ي هندارد، احساسات نمی توانند از یک عیب و نقص سرچشم

ن دو مورد مجزا نیستند، بلکه دو بیان یک عنصر اند، که طبیعت، بعالوه، این امر دال بر این است که ذهن و ت

وجود خودش ي هاین ماهیت خودش را از طریق وجهه ها (فکر و گســترش) و نحو 4"هســتی، یا خدا اســت.

  رساند. می (هستی متناهی) به ظهور

اگر طبیعت و  اگر احساسات احسسات طبیعت هستند، لذا به این صورت، به افراد انسانی تعلق ندارند

، پس داللت ضمنی دارد که احساسات همیشه احساساتِ  (Being)معادل خداست و بنابراین معادل هستی 

ـــت که دولوژ گفت، وقتی اعالم کرد که:  ـــت، هر "وجودند. این دقیقاً همان حرفی اس همین طور که هس

ساس کردنی  سی[اح سا ست ]اح ساس کردن ذات ا اعمال متعلق به ذات ي هبنابراین، هیجانات به انداز .اح

   5"ایده هاي باکفایت به ذهن تعلق دارند. ي ههستند؛ ایده هاي بی کفایت هم به انداز

دریدا اسـتفاده کنیم) روبرو ي ه(اگر از واژ "سـخاوتمندي هسـتی شـناسـی"آیا ما با اسـپینوزا با یک 

رسد می تأثري مواجه هستیم؟ بنظراصیل دگري ههستیم که به ذهنیت انسان ربطی ندارد؟ آیا ما با یک نظری

شند: نظری سیو در این باره هم عقیده با سات از قلمرو آگاهی و ذهنیت ي هکه دولوژ و داما سا سپینوزا از اح ا

ــپیوزا روشــني هرود. دولوژ نظریمی فراتر ســازد، امري که می ذهنیت غیرذهنی خود تأثري را در نظرات اس

شباهت خوانش او را با می بنظر سد  سپینوزا تأئیدر سیو از ا شکننانه در می خوانش داما ساختار کند. تمایلی 

  است. "ساختارشکنی"نظریات اسپینوزا وجود دارد که قبل از 

با این وجود، خوانش داماســـیو و دولوژ در نکات زیادي با هم متفاوت هســـتند. اول این که خوانش 

ضد صرار بر قراب -دولوژ  ست، بلکه بر عکس، او ا سپینوزا و دکارت دارد. دومدکارتی نی صی بین ا و  ت خا

سپینوزا توسط این دو مؤلف به یک طریق  سات در نوشته هاي ا شناسی احسا عمیق تر از این، ارزش هستی 

ست که هر  سی به این معنی ا شنا ستی  سطح ه سات در  سا شود. براي دولوژ، تجزیه و تحلیل اح تعبیر نمی 

شود، که اهمیت ذهنیت انسان را در احساسات کم کرده و می وجودي، منجمله خدا، بطریقی دچار احساس

سی بودن را در عمق ذات سا سیو، می قرار 25و ایده ها 24 اح سانه"دهد. براي داما شنا ستی  سم دیگري  "ه ا

                                 
 .کنندینهاد را درست م کیهستند که  یوجهات ایوجهه  essence جوهر ای ت،یماه ایت، مترجم: در فلسفه ذا 24

 دهیا لسوفانیف ی. بعضشودیاستنباط م اءیاش یاز بعض یذهن يبازنمودانه يتصور ای شهیدر فلسفه معموالً به اند دهیمترجم: ا 25

ــت کیها را  ــ یوجود از اقالم هس ــناس معرف  يها یژگیاز و یکیها را  دهیا یخلق و فهم معندر نظر گرفته و توان  يادیبن یش
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سانه"براي  شنا ست  سی "زی شنا ستی  سطح ه سات در  سا ست. برقراري اح غیرذهنیتی همان حاکی بودن و  ا

  و بی نام نقشه سازي ِ با هم ِ تن و ذهن از طریق فعالیت هاي نورونی است. فرآیند هاي زیست شناسی خنثی

  

  

  3ساختار کلی کتاب       

  

دو قسمت دارد.  "و طبیعت احساسات،ي هسرچشمي هدر بار"اصول اخالقیات (اتیکس) اسپینوزا،  3کتاب 

ــت؛ دومین بخش با نتیجه گیري اي تحت عنوا ــیه اس  تعاریف هیجانات"ن اولین بخش حاوي پنجاه و نه قض

  6گیرد.می شکل ]احساسات[

  

   

                                 
 دهیرس یاست که به آگاه یمحرک يمداخله شده یذهن يهمان حالت بازنمود دهیگفت که ا توانی. در واقع مدانندیانسانها م

 .است
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  احساسات و متغیر بودن تقال

  

  1-5قضایاي 

  

ـــه تعریف اولی معلوم ـــح و  "یک علت کافی") 1کنند که (می س ـــت (علتی که اثرش را بطور واض چیس

ـــح و متمایزي متعلق به ـــعیتهائی که معلول را نمی توان بطور واض  متمایزي بتوان درك کرد، برخالف وض

 ") احســاس چیســت. 3( و) تمایز انفعالی و فعالی چیســت؛ 2هســتند)؛ ( "علل ناکافی"علت درك کرد، که 

سپینوزا (affectus)"منظور از هیجان  ست، ا سد می چی سات بدن را با چیزي"نوی سا فهمم که با می من اح

ـــده، همراه   کاهش آن نیروي فعالیت بدنی افزایش یا ـــده یا جلوگیري ش با ایده هاي این یافته، کمک ش

  7"احساسات.

شوند را باید بطریقی کامًال می انفعالی، که با این سه قضیه ارائهو  ارتباط بین بی کفایتی، احساسات

سنتی فهم هیجانات است برداشت کرد. تکرار شتیاقات کنم، ما نبایدمی متفاوت از آن چه روش  را ضعف  ا

در این مفهوم، اگر ما مجبور باشیم به نوعی خاصی از انفعالیت در انسان یا ضعف ِ طبیعت او در نظر بگیریم. 

اثر حرکات بدن باشد که بطور ناکافی ایجاد ي هناشی از احساسات اقرار کنیم، این انفعالیت نمی تواند نتیج

کند، یک فعل یدن نمی تواند بصـــورت می شـــده و بر روح اثر کرده اند. برخالف آن چه که دکارت تأئید

شتیاق یک شتیاق ذهن باشد. اگر سعی کنیم که نوع خاصی از هیجان را بعنوان در  ا روح محض، یا ذهن   ا

  محض مشخص کنیم به همان اندازه کار بی فایده اي است.

بدن ماست. تن ي هذهن ما ایدو  تعیین شده از روابط بین حرکت و سکون استي هبدن ما یک رد

ـــتند، یکی از طر ـــترشو ذهن دو بیان یک طبیعت هس  دیگري از طریق ویژگی فکر بیانو  یق ویژگی گس

ضیمی شود همین برهان غلبهمی شوند. وقتی که به ایده ها پرداختهمی سپینوزا در ق گوید، ما می 9ي هکند. ا

 آیند، پس برمی ایده هاي واضـــح داریم و ایده هاي مبهم. اما اگر بگوئیم که ایده هاي مبهمان از تن هایمان

شوند. تن و  گردیم بهمی سان ارجاع  ضعف ذات ان ضیح دکارت ازهیجانات بعنوان اختالالتی که باید به  تو

  شوند. می ذهن همیشه با هم و به یک طریق احساساتی
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  : تقال 11-6

  

ـــوع جوابي هما چگونه این نکته را بفهمیم؟ نظری این نظریه تفاوت بین ي هدهد. ارائمی تقال به این موض

سپینوز ساسات و هیجانات را روشن تر و قوي تري هائی و دکارتی در بارنظریات ا کند. تعریف می ایجاد اح

تقال یک  "کند در هســتی خودش تداوم پیدا کند.می این اســت: هر چیزي، بدلیل ســرشــتش، کوشــش تقال

تقال که با آن هر "گرایش هســتی شــناســی اســت که داللت بر پایداري و پشــتکار در هســتی خودش دارد: 

این  8"کند تا در وجود خودش پایدار بماند چیزي نیســت مگر ذات واقعی خود آن چیز.می زي کوشــشچی

ـــپینوزا در ي هغریزو  گرایش همان خود حیات، همان انگیزه براي بقاء پایندگی اســـت. آن طوري که اس

شان 9ي هقضی در   اشتیاق ینکنند در هستی خودشان دوام پیدا کنند. امی دهد، هم تن و هم ذهن سعیمی ن

تقال را نباید بعنوان  دکارتی پیوند روح و تن بعنوان عنصر سوم،ي ههر دو مشترك است. اما، بر خالف نظری

شوري هواژ سی به آن از جنب سوم در نظر گرفت. تقال  ست که اگر ک شتیاقی ا سمی نگاه کند یا از ي هو ا ج

ــور کرد. لذا چنیمی ذهنیي هجنب ن چیزي بعنوان ادراك درونی پیوند بین تن و ذهن توان آن را متفاوت تص

  وجود ندارد، تقال هر گز ذهنیتی نمی شود.

توانیم احســاســات را تعریف کنیم؟ ما دیدیم که نمی توان آنها را یا بعنوان اعمال می پس، چگونه ما

ائی. پس، چه شـــوند ذهن انفعالی شـــود یا بعنوان اشـــتیاقات ذهن به تنهمی بدنی اي در نظر گرفت که باعث

ست؟ اگر تقال یک شده ا ساس  ست، که دچار اح شتیاق چیزي ا سی ذهن و تن همراه یکدیگر   ا شنا ستی  ه

سات نمی توانند اعمال بدنی یا سا ست، اح شتیاقات ا سات تقال در تمامیتش  ا سا شند. آنها الزاماً اح روحی با

  در نظر گرفت. التغییرات شدت در تقال و تغییراتِ شدتِ تقهستند. لذا باید آنها را 

ـــورت  توان آن را می امروزه که –آید. این نیرو می در "چیز"ي بک  "نیروي عملکردي"تقال بص

ست: –خواند  "قدرت دادن" شود. هر می متغیر ا شته  شود یا بازدا تواند افزایش یا کاهش پیدا کند، کمک 

همیشه هماهنگ کننده است.  شود،می چه که گرایشش باشد، تقالي ما همیشه به طریق خاصی احساساتی

سپینوزا دهد، به آن کمک کند یا مانع   کاهش هر چیزي که نیروي فعالیت بدن ما را افزایش یا"نویسد: می ا

ید ـــود، ا یاي هآن ش ما را افزایش  یا اثر   کاهش آن چیز نیروي تفکري ذهن  مک کرده و به آن ک داده، 

نمی توان بعنوان نقص ها در نظر گرفت بلکه به مثابه درجات  بنابراین، هیجانات را 9 "بازدارنده بر آن دارد.

  اشتیاق چه چیزي علت بسته به این که  اشتیاق در واقع، این 10"متفاوتی از تغییرات نیروي عملکردي ماست.



 

 �
��

 �ودن �قال ر� ا�ساسات و 

83     AVAYEBUF.com                                                                                                  

 

بوده و چه نوع طنین احســاســاتی همراه این علت باشــد، تا حدي قابل تنظیم اســت. ایده هاي ناکافی آنهائی 

 شوند؛ برعکس، ایده هاي کافی آن را افزایش داده و تقویتمی نیروي عمل کردن  کاهش باعث هستند که

  کنند.می

  

  : شادي و غم 11-52قضیه هاي       
  

توانیم نوســانات تقال را بفهمیم؟ دو وجه بنیادي هماهنگ کردن کردن وجود دارند، که تمامی می ما چگونه

ــی ــات از آنها ناش ــاس ــادي می احس ــوند، ش ــخص کنند tristitia(.11 (و غم )laetitia(ش ــادي مش ي هش

دهند. به این معنی که احساسات می "کمال برتري"احساسات فعال است، احساساتی که اجازه به ارتقاء به 

اراده براي عمل و  شگفت زدگیشاد منجر به میلهاي بزرگتر شده و به فرد توانائی، شجاعت، کنجکاوي، 

ـــمنی بر ماللت، تنفر، غبطهمی کردن و فکر کردن عطا ـــات غمناك، داللت ض ـــاس و  کند. برعکس، احس

شوند: می مالیخولیائی (افسردگی) دارند؛ آنها نیروي عمل کردن را منحرف کرده و به طرق مختلفی مانع آن

ــردي. تکرار ــردگی، دلس ــت. برعکس، می دلتنگی، افس ــی کور نیس ــلب یا انگیزش کنم، تقال یک مورد متص

  "افتند.می اي در آن اتفاق تغییرات عمده"

ـــپینوزا می حاال ـــاســـات می "انفعالی"توانیم آن چه را که اس خواند بفهمیم. حالت انفعالی از احس

اگر ما بتوانیم احساسات فعال "نویسد: می شود. همان طور که دولوژمی غمناك و کاهش توانمندي ما ناشی

کنند. و به همان اندازه اي که هنوز هم مبتال می ش پیداتولید کنیم، به همان نسبت احساسات انفعالیمان کاه

بنا بر این، آن چیزي که شــکل  12شــود.می ’بازداري‘به احســاســات انفعالی هســتیم، نیروي عملکردیمان 

احســاســات اســت تفاوت بین عمل کردن و مشــقت کشــیدن اســت، ي هظرفیت متأثر شــدن و منطقي هدهند

سبت معکوس با تغییر  تفاوتی که ستند، بلکه ن سات فردي نی سا سات مثبت یا منفی اح سا پذیري آنها دارد. اح

سی اند، که دال بر این اند که این  شنا ستی  ساختار ه ست،  "من"تعدیالت یک  ست که فعال یا انفعالی ا نی

  شود. می بلکه تقالست، که مانند یک آلت موسیقی با شدت کم و بیشی نواخته

ـــه"یف هیجانات،تعار"با عنوان  3در انتهاي کتاب ـــوع را این گونه خالص ـــپینوزا موض کند: می اس

شخص از " ست. غم انتقال یک  شخص از یک حالت کمال نازل تر به حالت کمال اعالتري ا شادي انتقال 

فشــار "آن را و  اســپینوزا به تغییر مســتمر قدرت کنش اقرار کرده 13"کمال نازل تري اســت. کمال اعالتر به

ستی شاد و غمناك را ایجادهم تعریف کرده ا "ه سات  سا توانیم می کند؟ ما چگونهمی ست. چه چیزي اح
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ـــیاء، یا دقیقتر بگوئیم، با  ـــرح دهیم؟ البته که ما همیشـــه با اش دچار  "رویاروئی ها"تفاوت بین آنها را ش

  شویم.می احساسات

  گوید:می دولوژ

ا گیرد که خیلی غیرعادي اممی التینی را بکاري هاســپینوزا یک کلم

مان. occursus مهم اســـت: به معنی ه حت اللفظی این  یا  بطور ت له  قاب م

سی زنده  (encounter)رویاروئی  سا ست. از آن جا که من ایده هاي اح ا

شانس  زنم، پی ترمی رویاروئی ها وجود دارند. در خیابان قدم بودن دارم 

(Peter) ند. . . . وقتی که من پی ترمی را که مرا خشــنود نمی ک  را بینم 

یدمی یده، ا یک ا ند،  که مرا خشــنود نمی ک به من دادهي هبینم   پی تر، 

ي هبینم، ایدمی کندمی را که مرا خشــنود (Paul) شــود؛ وقتی من پالمی

ي هشــود. هر کدام از این ایده ها نســبت به من درجمی پال به من داده

ي هدگویم که ایمی خاصــی از اصــالت وجود یا کمال را دارا هســتند. من

پی تر دارد چون که ي هپال، نســبت به من کمال باطنی بیشــتري از اید

ي هکند. وقتی که ایدمی پی تر مرا ناراحتي هپال مرا راضی و ایدي هاید

توان گفت که نیروي هســتی من یا می آید،می پی تري هپال بدنبال اید

 ضع معکوسیابد؛ وقتی، برعکس، ومی نیروي عملکردي من افزایش یا بهبود

ــی رامی ــحال کرده کس ــی که مرا خوش ــود، وقتی که بعد از دیدن کس  ش

ــردهمی گویم که نیروي عملکردي من دچار می کند،می بینم که مرا افس

  وقفه شده یا بازداري شده است.

قل قول  مک این ن ما ک که بین می به  عت تقال را طوري  تا طبی ند  ک

بدن ي هگفته که ذهن اید نذهن و تن مشــترك اســت بفهمیم. در تأئید ای

ست که هر حرکت بدن بعنوان یک مورد ایده اي در  ست به این معنی ا ا

سی مواجهمی فکر ترجمهي هحیط شوم که می شود. وقتی که که من با ک

دهد، اصــراري براي می دوســتش ندارم، بدن من یک ضــد واکنش نشــان

بازدارندگی متوقف شــدن، براي واپس کشــیدن یا از بیراهه رفتن. چنین 

این شخص کمال ي هحرکتی ِ من همتاي ایده اي خودش را داراست: اید

ي هیا اصــالت وجود کمی دارد. مطابقت اکیدي بین قطع حرکت و درج

نازل واقعیت ایده اي وجود دارد. غم همان نام چنین مطابقتی است، همان 
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ي هدرجپیوند بین فعالیت بدن و ادغام ایده اي و ي هطور که شــادي نشــان

  14کمال است.

  

ما مجبور شــده ایم که بدنبال هر نوع برخوردي باشــیم که قادر اســت نیروي عملکردي ما را افزایش 

کند. اما ما نمی دانیم که چرا چنین و چنان مقابله می داده و از هر چیزي فرار کنیم که تهدید به تخریب آن

 لذا، اســـپینوزا اظهار 15صـــور کنیم که اثر چه خواهد بود.توانیم تمی هائی چنین و چنان اثراتی دارند. ما فقط

چون که  شــود که ما ســعی، اراده، طلب، یا میلی چیزي را نمی کنیممی از مالحظات فوق روشــن"دارد: می

کنیم که چیزي خوب اســت چون که ما می کنیم که آن چیز خوب اســت. برعکس ما قضــاوتمی قضــاوت

و اشــتیاق، تصــمیم ما نیســت. ما هرگز نمی دانیم چه اندازه  شــور 16"اریم.ســعی، اراده، طلب و میلی آن را د

تواند برود. قضاوت ما دنباله روي قانون هستی شناسی اشتیاق است، که هرگز به می است، تا کجا گسترده

  ما تعلق ندارد بلکه عالمت همان جد و جهد طبیعی و هستی شناسی ما بطرف استمرار و کمال است . 

  

  شگفت زدگیي ه: در بار 59-52      

  

رساند. تعجب و تحیرِ  می شگفت زدگی خود را بعنوان هیجانی بنیادي و مهمترین هیجان شادي آفرین بنظر

ست: می خالقانه نیروي فعالیت را طلب شگفت زدگی جذبه به یکتائی ا ما به اوبژه اي که قبالً همراه "کنند. 

شیاء زیاد دیگر مشترك باشد، کنمی تصور با دیگران دیده ایم یا این که یم که صفتی ندارد مگر این که با ا

ـــور بی نظیري  17"کنیم ویژگی بی همتائی دارد اعتناء نمی کنیم.می به اندازه اي که به یک اوبژه اي که تص

ـــت آوردنش ایجاد ـــتري براي بدس کند؛ در نتیجه، نیروي جد و جهد و کامیابی را می یک اوبژه میلی بیش

رســد که بی تفاوتی به تازگی و یکتائی روندي انفعالی و افســرده زاســت می دهد. برعکس، بنظرمی افزایش

  دهد. می که سرزندگی تقال را در مضیقه قرار

شــود. آخرین می همانند دکارت، اما به دالئل متفاوتی، شــگفت زدگی بعنوان کلید فضــیلت معرفی

صول اخالقیات (اتیکس) کلمات کتاب  شوارا صرار بر د سپینوزا ا سفی دارند: ا ضیلت بار فل ي زندگی ف

ــتند ي هاما هم"کند که می نتیجه گیري ــتند نادر هم هس ــکل هس  sed]چیزهاي عالی به همان اندازه که مش

] omnia pracelara tam difficilia, quam rara sunt.18 " عالیExcellent" م ي هترج

به عبارتی دیگر،  –چشـــمگیر هم هســـت و  زیبااســـت، که به معنی مشـــهور،  praeclarusالتین ي هکلم

به معنی پیچیده نیست. مشکل متضاد ساده نیست  "مشکل"یکتا و نادرند. براي اسپینوزا،  "مشکل"چیزهاي 
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کامل و  ناآرام، بی پرده، بی نقص بلکه متضــاد ســهولت و تســهیالت اســت. چیزهاي مشــکل بی تکلف اند:

مبتذل است. شگفت زدگی و  سادگی به معنی شیوع، معمولی هستند. سادگی تسهیالت نیست، که بر عکس

ست که به ما کمک سی ا سا سهولت می اح شکلی را) از  سادگی را (و بنابر این، م بگذاریم. تفاوت کند که 

شکل را به ما نمایان  سازد و ذهن ما را با کمیابی و نادري آنها هماهنگمی شگفت زدگی زیبائی چیزهاي م

کند. می احساساتی و ارزیابی م، این ذهن نیست که خودش را از طریق شگفت زدگیکنمی کند. تکرارمی

ــت، ــتی اس ــگفت زدگی آواي هس ــتیاق ش ــی الزام   اش ــناس ــتی ش به متمایل کردن تقال به طرف زیبائی هس

  چیزهاست.
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 )احساسات(تعریف هیجانات     

  

احساسات هستی شناسی قانع شویم. موضوع ما هنوز هم نمی توانیم با تعاریف خودمان از احساسات بعنوان 

و  در اصــرار بر متغیر بودن تقال شــرح دادیم بین فعالیت و انفعالیت راي هماند. ما رابطمی مهم خاصــی باقی

ـــترش  ـــت: ما هرگز نمی دانیم که تقالي ما تا چه اندازه اي گس دیدیم که این متغیر بودن قابل کنترول نیس

تقالي خودمان دگرتأثري شده ایم. اما، این شرح ها تا ي هبگیریم که ما بوسیلدارد. لذا، ممکن است در نظر 

ـــند. براي تأئید گفت دولوژ، که یک ي هآنجائی ارزش دارند که به نماها (یعنی مخلوقات متناهی) مربوط باش

ت رسد که فقط براي فانی ها مفهوم داشته باشد. اگر حقیقمی احساس همیشه یک احساس ذاتی است بنظر

این که و  انسان پادشاهی اي در یک پادشاهی نیستو  داشته باشد که طبیعت در همه جا یکی و همان است

سات از یک نقص فردي یا سا شم اح سرچ صی  نمی گیرند، پس ما باید بفهمیم که چگونه خود ي هنقص خا

ــتیاقی  رخدا یا طبیعت، ممکن اســت آنقدر دچار احســاســات شــوند که دیگر هیچ متغیر بودنی از شــو و اش

  و البته هیچ تقالي الهی وجود ندارد.  –نامتناهی وجود نداشته باشد 

 اکسپرسیونیسم و فلسفهاجازه دهید برگردیم به متغیري تقال و نیروي عملکردي. دولوژ در کتاب 

Expressionism and Philosophy که  . که توصــیفی کند . .می اســپینوزا پیشــنهاد"کند: می اظهار

ــت نوعی انعطاف پذیري اعطا شــده به آني هندمشــخص کن باشــد. بعالوه، می تمامیت یک نماد موجود اس

توان گفت که یک نماد می گذرند که تقریباًمی ترکیب آن، هم چنین تجزیه و تحلیلش، از آنقدر مراحلی

صیفش را با گذر از دوران کودکی سمش را یا تو سالخوردگی تغییرو  ج شتن به دوران  دهد. با می یا پا گذا

و آیا واقعاً این همان فرد است؟  توانیم همان فرد را تشخیص بدهیم.می بیماري، ما به سختیو  رشد، پیرشدن

یک تن است، ممکن ي هچنین تغییراتی را، چه تدریجی و چه ناگهانی باشند، در رابطه اي که مشخص کنند

محدودیتی اســت، که و  و تعریفش داراي حدمتأثر شــدن دید، بطوري که توان  اســت بتوان در توانش براي

  19"دهد.می در آن شکل گرفته و تغییر شکل
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توان به خدا صــفت داد؟ آیا انعطاف پذیري منحصــراً از صــفات می چگونه چنین انعطاف پذیري را  

 ، یعنی روانکاوي شونده در نظر گرفت؟ ما این"انعطافی"توان انفعالی، می ها نیست؟ چگونه هستی را وجهه

فصل را با تصدیق دولوژي شروع کردیم که براي اسپینوزا، یک هیجان، همیشه یک احساس ذات است. آیا 

او را به یک خود ي همتأثر شدي هتوانیم وجهمی ما باید قبول کنیم که ذات الیتناهی هم تغییر پذیر است؟ یا

ساده و خالص الهی سات متناهی ( تأثري  سا ست، اح سخه کاهش دهیم؟ اگر چنین ا شدن تقال) ن دگرتأثري 

ـــپینوزا بیش از آن چه که ما فکر –هاي معیوب یا انعکاس هاي یک خود تأثري آغازین خواهد بود   و اس

  کنیم دکارتی خواهد بود!می

  

  

  نقشه هاي بین احساسات و مفاهیم

  

شد، هر خود تأ شته با ثري اي حرکتی به غیر از این که نوعی خود تأثري خارج از هر ذهنیتی بتواند وجود دا

داخلی در ذات است. چنین احساسی ادراك کردن نیست، بلکه باز شدن فضائی در هستی، یک نقشه اي، 

ست، از  سی ا شنا ستی  سازي ه شه  ضیتی متناهی از چنین نق ست. تقالي متناهی عَرَ سطحی از کتیبه ها یک 

سوژه و آگاهی. چنین چیزي جواب دولوژ خواهد بود. دا ضاگزاري بدون  شه چنین ف ضوع نق سیو هم مو ما

شه ها  سیو، نق شت. اما، همان طور که خواهیم دید، دولوژ و داما سپینوزا خواهد گذا سازي را در مرکز فکر ا

  را به یک نحوي برداشت نمی کنند. نقشه سازي و
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  صورت و کلوزآپ - 5
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  رویکرد اسپینوزاگرائی به دکارت از نظر دولوژ

  

  

شکارمتعجبانه، دولوژ چنین نو  سپینوزا وهم در دکارت آ سی خود تأثري را هم در ا شنا ستی  سازد. می ع ه

 The Movement)تصــویر حرکتدولوژ، همان طور که از خوانش او از دکارت در کتاب هاي 

)Image 1و فلسفه چیست ؟ ?)What is Philosophy( که این دو فیلسوف  آید، به جاي اینمی بر

به کشــف یک فعالیت نقشــه  دارد که نشــان دهد که یک حرکت هر دو آنها رارا مقابل هم قرار دهد عالقه 

شوند می دهد. بنابراین، تفسیرات دولوژ از دکارت به نتیجه اي منجرمی برداري در ساختار احساسات سوق

سوژ شت دریدا متفاوتند.  شده، خود تأثري  –دکارتی بطریق معمولی، یعنی خود ي هکه کامالً با بردا لمس 

شود. البته، خود تأثري در فکر دکارت وجود دارد، همانطور که در فکر اسپینوزا هم هست، اما با کمال  نمی

  مکلّف این کار نمی کند. بازتابی آن در مفهوم سنتی را، -ذهنیت، یعنی، خودي هتعجب، خود تأثري او حلق

  

  

  

  از اسپینوزا تا دکارت

  

  

ـــپینوزا بر  ـــات مقدمتًا ي هکنم، طبق گفتمی گردیم. تکراراجازه بدهید براي لحظه اي به اس ـــاس دولوژ، احس

ستند. او اظهار سی ه شنا ستی  سات ه سا سپینوزا، می اح سات "دارد که، براي ا سا شتیاقات اح نه تنها تمامی ا

ذات را متأثر  جوهریهســتند، اما حتی در بین اشــتیاقات، غمناکی، بدترین اشــتیاقات، هر تأثیري (احســاســی)

مورد بحث یکی ي هند! من دوست دارم سعی کنم که این مسئله را حل کنم. این یک مسئلکمی (احساسی)

دهد می از نوشته هاي اسپینوزا نیست؛ ما باید آن را به معنی واقعی کلمه بپذریم. هر چه باشد، این امر به ما یاد

اعمال به ذات ي هدازذات اســت. لذا اشــتیاقات به همان ان که، هر تأثري ( احســاســی) یک تأثیر ( احســاس)

  2"تعلق دارند، ایده هاي ناکافی از ایده هاي کافی تعلق کمتري به ذات ندارند.

 دانیم براي اســپینوزا ســه نوع ایده وجود دارد، که با ســه نوع دانش مصــادف هســتند.می همان طور که

یات ات ـــی اســــت که از تجرب ـــیم شــــده اســــت. اولی شــــامل دانش به دو بخش تقس  فاقیدانش نوع اول 
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experrientia vaga) (از طریق حواس، بطور  از چیزهاي منفرد"آید. این دانشــی اســت که می بدســت

دومین بخش دانشــی اســت که از  "شــوند. می بدون نظم براي ذکاوت، به ما عرضــهو  تحریف شــده، مبهم

ن بعضـــی کلمات براي مثال، از واقعیتی که ما، با شـــنیدن یا خواند"آید، می بدســـت (ex signis)عالئم 

ــی از آنهاو  آوریممی خاص، چیزهائی را به خاطر ــان می ایده هاي خاص ــیله ش ــازیم، مثل آنهائی که بوس س

ـــور ـــت که این ها فاقد نظم می چیزي که این دو نوع دانش را بهم ربط "کنیم.می چیزها را تص دهد این اس

  منطقی هستند.

ستدالل یا عقالنی  ست ratio( 26(نوع دوم دانش، ا سیلا آن از ادراك ناکافی به ادراك ي ه، که ما بو

شی  صعود کرده ایم. چنین نوع دان شیاء  ست"کافی ویژگی هاي ا شت می از این واقعیت بد آید که ما بردا

موضــوعی که اســپینوزا در این جا در ذهن دارد   ".هاي مشــترك و ایده هاي کافی از صــفات چیزها داریم

شکل  شکل گیري ایده هاي کافی از صفات سی به  ستنتاج قیا ست که از طریق ا شترك چیزها و حرکت ا م

شــود. برخالف دانش نوع اول، این رده از ایده ها می گیري ایده هاي کافی از صــفات مشــترك دیگر منجر

  ماند.می ماندگاري این عقالنیت بی خبر منطقی اند اما از الزام

شهودي یا (scientia intuitiva)سومین نوع دانش  ست که  دانش  شی ا کافی ذات ي هاز اید"بین

شیاء ]بالعرض[بالعرض صفات خاصی از خدا به دانش کافی ذات  این نوع دانش درون   "یابد.می جریان "ا

شود که چگونه این ذات الزاماً از ذات می دهد که همراه با فهمیمی بینی اي به ذات بعضی از چیزهاي مفرد

شانشود. عالوه بر این، می خدا دنبال دهد که ارتباط بین می مشخص کردن این نوع دانش بعنوان شهودي ن

ذات فرد و ذات خدا در یک عمل دریافتی واحد به چنگ آمده و با هیچ نوع فرآیند اســتنتاجی نمی توان به 

  آن رسید.

فعالی این نوع ایده ها یا دانش ها مستلزم رابطه اي تعیین شده بین اني هبر اساس گفته هاي دولوژ، هر س

سات و مفاهیم سا ستند، می بودن و فعالی بودن، اح صري ه سات ِ عن سا شان، اح سه، به طریق خود شوند. هر 

یعنی که، احســاســاتی از ماهیت واقعیت اند. ما باید قبول کنیم که بعضــی احســاســات توســط اشــیاء خارجی 

ی . . . من به ایده هاي نوع وقت"نویســد می دولوژ بعضــی ناشــی از مطالبات درونی هســتند.و  شــوندمی ایجاد

سات می سوم ارتقاء داده سا ستند به ذات تعلق دارند و اح سات فعالی که پیامد آنها ه سا شوم، ایده ها و اح

-en elle]، همان خودش اســـت [en soi]اســـت  فی نفســـه ذات هســـتند، در این زمان تا آنجا که ذات

                                 
دادن  رییو تغ قیحقا ینیو بازب يمنطق، برقرار يریتوان فهم آگاهانه موضوعات، بکارگ تیعقالن ایمترجم: استدالل   26

 .موجود است ای دیروش ها، مؤسسات و باورها براساس اطالعات جد هیتوج ای
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mẻme]یک جه اي از نیرو  ، در خودش و براي خودش، در خودش و براي خودش   [puissance]در

ست. وقتی که ما به اید سومي ها صلی خود تأثريمی نوع  ست که ما به مفهوم ا سیم آن وقت ا سیم: می ر ر

شود که، بدنبال کلمه اي که" ستند، ولی باید گفته  سات ذات ه سا سوم اح خیلی دیرتر، براي  ایده هاي نوع 

سط آلمانی ها، مثال، شده،  تو سفه ظاهر  ستند. در نهایت، در همه جا. . . ایده هاي در فل این ها خود تأثري ه

گیرد و می را بکار احساس فعالي هذاتش است که توسط خودش متأثر شده است. اسپینوزا واژ نوع سوم،

ــط یک ماهیت به همان  ــدن توس ــت. . . . نیروي متأثر ش ــاس فعال نیس تفاوتی بزرگ بین خود تأثري و احس

  7"تأثرات خارجی تحقق پیدا کنند که با تأثرات داخلی. تواند بامی اندازه

ـــی فرد -نوع دولوژي از خود تأثري به چیزي که دریدا خود مفهوم خواند ارجاع نمی کند. می لمس

ـــت خارجی را درونی نمی کنند. خود  ـــوم دانش، تأثرات هرگز یک درخواس اول از همه، حتی در نوع س

ماندگ یا  بازتاب یک حرکت داخلی  تأثرتأثري  کند، چه از طریق می ار نیســــت. وقتی ذات خودش را م

اشتیاقات یا از طریق توانش براي ارجاع به خودش، چنین برخورد با خودي همیشه به صورت فاصله گزاري 

افتد. به عبارت دیگر، بازتاب پذیري ذهن برخودش و در خودش هرگز بالفاصله نیست، بلکه یک می اتفاق

ضائی  ضاي مقابله 28 و فرافکنی  27کند. هر نوع ایده اي همزمان با درون فکنیمی خلقسطح ماتریالی و ف ، ف

ست کند.می آن ایجادي هاي بین فکر و اوبژ شد، مثل مورد  این برخورد بین فکر و وجود ممکن ا ماندگار با

 " لیچه خارجی چه داخ شود. دولوژ چنین سطحی رامی دانش نوع سوم، اما به هر حال به خلق سطح منجر

نقشه "نیز آورده شده است:  "نقشه"خواند. در نوشته هاي دولوژ چنین سطحی بعنوان می "ماندگاري سطح

در   "باز است و از تمامی ابعادش قابل اتصال است؛ قابل جداسازي، برگشت پذیر، مستعد تعدیالت دائمی.

ـــه با ی ـــت، مثل این که این مفهوم، خود تأثري هیچ درکی ایجاد نمی کند، اما قابل مقایس ک اثر هنري اس

  کرده است. می درخواست ایده آل خودش را نقاشی یا تصویربرداري

   

                                 
  به معنی اتخاذ ناآگاه ایده ها یا گرایش هاي دیگران است. introjectionsمترجم: درون افکنی  27

در  دفاع ياست که بر اساس آن انسانها برا یدر روانشاس يا هینظر projection یمترجم: فرافکن   28

 .دهندینسبت م گرانیبا انکارشان در وجود خودشان، آنها را به د ندیناخوش آ يها زهیمقابل انگ
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  دکارت 

  

شتیاقات روحي هاي در رســال "نقشــه"یا  "ســطح"بر اســاس گفته هاي دولوژ، ظهور چنین  دکارت نیز  ا

ضاگزاري داخلی روح می وجود دارد. برخالف گفته هاي دریدا، که تأکید شته هاي کند که ف یا روان در نو

دکارتی احساسات داللت ضمنی بر چنین فضاگزاري ي هدهد که نظریمی دکارت وجود ندارد، دولوژ نشان

) closure(29 سوژه، یک ختم ي هشود خود تأثري یک خودلمسی سادمی اي دارد، فضاگزاري اي که مانع

  ذهنیت بر خودش شود.

ل کند. این می ، بر انتهاي بخش دوم تمرکزات روحاشــتیاقي هدولوژ در خوانش خودش از رســــا

عالئم خارجی "دهد، می پردازند. همان طور که دکارت شــرحمی پاراگراف ها به عالئم خارجی اشــتیاقات

 –این اشــتیاقات: . . . من هنوز باید به عالئم خارجی متعددي بپردازم که معموالً همراه این اشــتیاقات هســتند 

شوند، وضعی که معموالً دارند، بمراتب بهتر از وقتی می تعدادي از آنها در هم تنیدهعالئمی که هنگامی که 

شوند که از هم جدا هستند. مهمترین این عالمات بیانات چشم و صورت، تغییر در رنگ، لرزش، می مشاهده

نیم ببینیم، توامی همان طور که 9"آه کشــیدن هســتند.و  بی قراري، از حال رفتن، خنده، اشــک ریزي، نالیدن

ست که، طبق گفت افتند.می اتفاقصورت چنین عالئم خارجی اکثر در  صورت به ي هبه این علت ا دولوژ، 

  تاباند.می ماندگاري دکارتی است، مثل این که فضاگزاري درونی روح خودش را بر آن تمام معنا لوح

که دکارت، به گونه دهد می نشان (Cinema I)سینماي منبه این علت است که دولوژدر کتاب 

صورت و بیانات مشتاقانه   کرده است. می را اختراع ") up -closeفیلم برداري از نزدیک (کلوزآپ "اي 

ـــده از فعل و انفعال یا مقابل ـــت که به مثابه خلق یک لوح تعیین ش بین ي هاش همان محل خود تأثري اي اس

فضــائی تعبیر کرد. ي هخود تأثري را باید نوعی پدیدموارد متأثر کننده و متأثر شــونده قبول شــده اســت. لذا 

کند، اتفاق نیافتد، مکانیسم آن، از می حتی اگر این فضاگزاري خود تأثري به همان طریقی که اسپینوزا فکر

  نقطه نظر ساختاري، همان است. 

                                 
الف از ب مطلع  ياست که اگر سوژه یاست. اصل يباور يها ستمیس یبعض یژگیو یمترجم: ختم شناخت شناس 29

 .خواهد برد یپس الف به ج پ شود،یباشد و الف بداند که ب منتج به ج م
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با عمل ارواح می دولوژ تعبیري از دو نوع بنیادي از حرکاتی را ارئه  یوانی تولیدح (spirit)دهد که 

خواند. نوع می "حرکتی –عمل "شــود. دولوژ این را می شــوند. اولی باعث عمل در عضــالت و اندام هامی

ـــتیاقات روح را ایجاد ـــی اش ـــورت اثراتی دارند. این نوع حرکات، که در می دوم بطور خاص کنند و بر ص

شونده  –کات اشتیاق انگیز رؤیت شوند. این حرمی منشائشان قابل رؤیت نیستند، در سطح بدن قابل رؤیت

 خواند. لذا صورت صفحه اي براي کتابت یا تابلوي نوشتنمی عالمت ها بر صورتي هرا خود دکارت کتیب

  شود.می

ـــط دولوژ  نده"یا  "حرکات اظهاري ا "این حرکات نقش گزاري توس هار کن نده "حرکات اظ  خوا

شرحمی ست. وقتی دهد که بطور کلی اولین و امی شوند. دولوژ  صورت اجتماعی ا صلی ترین معنی دادن 

ـــتیاقات حالت بیانی بخود ـــورت بعلت اش گیرد، از نقش اجتماعیش تعالی پیدا کرده و نقش هویت می ص

 کند. احساسات رفتار و معنی معمولی چهره را متوقف کرده یا آن را به حالت تعلیق درمی دادنش را متوقف

ساسمی صورت یک اح سطح یا لوحیمی را بیان آورند. وقتی که  با همان  شود کهمی کند، تبدیل به یک 

 "خالص"احساس "شود. صورت وجود خودمختارش را از دست داده تا تبدیل به یک می احساس همزمان

صورت باید جنبه هاي فردي و اجتماعی خودش را رها کند تا به چیزي تبدیل شود  "نویسدمی شود. دولوژ

ست: ساس. –رت صو‘ که در حقیقت ه صورت در واقع  ’اح ساس – صورت‘. . . اگر  ضح  ’اح ست، وا ا

    "است که کاري با فردیت دادن یا وظائف اجتماعی یک شخص ندارد.

ــفح ــی یک ص ــاس ــورت ِ احس ــورت، به گونه اي که با ي هص ــت. ص بازتاب کننده از نقش و نگار اس

بعد از آن، بُعد هستی شناسی خودش را  شود.می شود، به کیفیت یا شدتی خالص تبدیلمی احساس همزمان

شود می آید. از این جهت است که گفتهمی دهد. مثل این که خود ِ هستی از طریق صورت به سطحمی نشان

 تبدیل (visageity = visagéité) "رونما"به  (visage) "رو "صــورت بیانگر ماهیت صــورت اســت: 

جســم حرکت کننده حرکت گســترشــی اش را از  ":گویدمی بیان کننده حرکاتي هشــود. دولوژ در بارمی

ست داده شود. همین ممزوج اتحاد بی حرکت منعکس کننده و می حرکت به حرکت بیان کننده تبدیلو  د

دهند. اما آیا این همان خود صــورت نیســت؟ می مفرط هســتند که احســاس را شــکلي هحرکات بیان کنند

صابي هصفح صورت همان س اع ضائی ا تحرك کلی خودش را فدا کرده تا به ي هت که اکثر قوحامل اع

دارند، جمع آوري می انواع حرکات موضــعی کوچکی را که بقیه بدن معموالً پنهان نگهي هطریقی آزاد هم

را در چیزي  –یعنی لوح منعکس کننده و حرکات ذره اي مفرط  –کند. هر وقت که ما این دو قطب یا بیان

ــت : رونما  [visage] گوئیم که این چیز مثل یک صــورت (رو)توانیم بمی کنیممی کشــف رفتار کرده اس
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شده  ست، یا بلکه چهره اي   شودمی خودش به ما خیرهي هبه نوبو  (faciefied = visagéifiéé)شده ا

)visgeé d(تمثال"این ظهور   "کند.می ، به ما نگاه" )icon( .است  

صورت به  ساس خالص"در این تبدیل  کند. دولوژ می شگفت زدگی نقش عمده اي بازي شدن، "اح

سال ضوع در ر شتیاقات روحي هبر این مو شتیاقات ارائه "کند: می تکیه ا دهد که می دکارت نظریه اي از ا

شتیاق بنیادي  شود. این صفر درجه ايمی با صفر درجه شروع  –توانم این را بگویم می چگونه – مقارن با ا

صفر از حرکات ي هصفر از چی؟ درجي هصفري است. درجي هق شبیه به این درجاست. منشائی ترین اشتیا

   "خواند.می "شگفت زدگی"بیان کننده. . . . دکارت این اشتیاق منشائی را 

یان   یاقات دیگر کمتر ب ـــت مامی اش ـــگفت زدگی از ت بدیل می ش ما در همان حال محل ت ـــود، ا ش

ســت. به این علت اســت که، همان طور که از زبان انگلیســی احتیاجاتعلوم طبیعی به عالئم هســتی شــناســی ا

حداقلِ  ي هنشان دهند"بین اشتیاق و فکر است. تعجب (شگفت زدگی) ي هپیداست، شگفت زدگی واسط

ـــت، که بر چهره بازتابی کرده و بر آن بازتاب ـــتگی به می حرکت براي حداکثر ِ وحدت اس ـــود. . . . بس ش

کنی؟ یا، چرا می چی فکري هتوانیم از یک چهره بپرسیم: در بارمی ند که ماشرائط، دو نوع سؤال وجود دار

کند، بر می چیزي فکري هکنی؟ بعضی مواقع صورت در بارمی ناراحتی، مسئله چیست، چی حس یا ادراك

ست شده ا ست کهو  اوبژه اي متمرکز  شتگی ا سرگ سین یا  سی ي هکلم این حس تح حفظ  wonderانگلی

وحدت و  کند، بخاطر حدود محاط کننده اشمی چیزي فکري هرت تا آن جا که در بارکرده اســـت. صـــو

صــورت شــگفت    "دهد، از همه با ارزش تر اســت.می بازتابیش که تمامی بخش هایش را به خودش ارتقاء

  احساس تفکري این گونه است.ي هبازتاب کنندزده چیز ذکاوتمندانه اي را بیان نمی کند؛ 

شود.کلوزاپی از صورت وجود می تبدیل "کلوزآپ"شگفت زده به یک ي هد، چهرهر دو مور در

ـــورت اســـت. ي هکند. نظریمی کلوزآپ انفرادي کردن نقش هاي اجتماعی را معلق  "ندارد. کلوزاپ ص

سوژ ي هدکارت در بار شتیاقات از جدا کردن  صی فکري ها شخ سطحی غیر   منفرد از خودش و تبدیلش به 

سمی سا سینما از گریفیتکند. اح ستند.  صی ه شخ شتاین 30 ات غیر  شدید  31 گرفته تا آیزن شدن،  این خنثی 

یک عریانی. . . بمراتب بزرگتر از عریانی بدن، "کند: می فضـــائی شـــدن صـــورت را موشـــکافیو  شـــدن

در و  دهدمی صــورت گواهیي هغیرانســانیتی بمراتب بیشــتر از حیوانات . بوســه از قبل به وحدت یک پارچ

                                 
 کارگردان سینماي امریکا در اوائل قرن بیستم بود. (D. W. Griffith)رجم: دي. دبلیو. گریفیت مت 30

  کارگردان سینماي روسی اوائل قرن بیستم بود. (S. M. Eisenstein)مترجم: آیزنشتاین  31
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ـــورت را به می بدن آنها را پنهاني هدمد که بقیمی حرکات ریزي آن کند. اما، مهمتر این که کلوزآپ ص

   "کند.می یک شبح (فانتوم) تبدیل

شتیاقات روحي هبنابراین دکارت در رســال    (cutting) و برش (composition)طرح بندي  ا

شتیاق صورت با خودش در ا شگفت زدگی، که چهره را از بخو  را در ترکیب کلوزآپ، مونتاژ  صوص در 

  داده است. در این مفهوم، اشتیاقات فیلم سینمائی روح هستند.می کند، شرحمی تن و مادیت خودش معلق
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  فلسفه اي غیرمتافیزیکی 

  

رسد که دو خوانش ممکن از دکارت وجود داشته باشند. اولی خوانش ساختارزدایانه می کنم، بنظرمی تکرار

ست، که  شانا ست، ي هدهد که تفکر دکارتی در بارمی ن سنتی متافیزیکی ذهنیت ا سات متعلق به فکر  سا اح

ــات به مثابه یک فرآیند خود تأثري و خود ــاس ــت -که احس ــی برداش ــامل می لمس ــوند. دومین خوانش ش ش

سنت دیگري پای شان دهد که دکارت به  ست، تا ن بند هدایت کردن یا هل دادن دکارت به خارج این روند ا

ـــفه"بود، که دولوژ آن را  ند، که کامالً از می "فلس فلســفه متفاوت اســـت. در کتاب  "متافیزیک"خوا

ست؟، شرح دولوژ چنین مفهوم چی سفه را بخوبی  سفه می غیرمتافیزیکی از فل ساس این برداشت فل دهد. بر ا

صورت راهی فکر صی نقش بنديمی ب صو سطح مخ سطحمی شود که حوادث را بر  دقیقاً همان  کند. این 

ست که دولوژ آن را لوح شت خودش را از این لوح دارد. ما می ماندگاري چیزي ا سوفی بردا خواند. هر فیل

  است. cogito 32ماندگاري  مشاهده کردیم که، در مورد دکارت، صورت لوح

  

که در لوح   گاري نقش حوادثی  ند ها را می ما که دولوژ آن ند  ـــت هائی هس ند چیز ند فاهیم"ب  "م

ـــکالخمی ـــتند؛ بلکه فرم ها، پیکره ها، اش یعنی معموًال  -حتی ویژگی ها و  واند. مفاهیم فقط ایده ها نیس

ـــیت بارز مفهومی" ـــخص ـــتند، همان طور که در کتاب  – (conceptual personae) " ش چنین "هس

ــت(Thus Spoke Zarasthustra) "گفت زرتشــت ــت. فرد ي هنوش ــده اس ــن ش نیچه به خوبی روش

ــت. برخالف آن چه که ما معموالً فکر  ودش چنین مفهومیدکارتی در خ ــکل گرفته می اس کنیم، نه فرد ش

ست که بعداً شده اي ا شد و نه فرد متأثر  شته با ست که از اول وجود دا سات به می اي ا سا آید. برعکس، اح

     کنند.می یا یک پیکره، تولید "شخصیت،"همین نحو ذهنیت را به صورت یک 

                                 
 cogito پس هستم، است که در آن کنمیمعروف دکارت من فکر م يجمله cogito ergo sum :مترجم 32

 .خود است یبردن به هست یتفکر منجر به پ یعنی
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مفاهیم اتفاقات هســـتند، اما لوح، افق یا محل ظهور "نویســـد می فلســـفه چیســـت؟دولوژ در کتاب 

ـــت ـــیت هاي بارز مفهومیي همفاهیم و حوادث تعیین کنندي همقابل 33."اتفاقات اس ـــخص ـــت،   ظهور ش اس

سم یا حلول صیت هائی که تج ستند:  34 شح سوفان ه ستم بلکه"فیل شتیاق ذاتی فکر براي  من دیگر خودم نی ا

کند. فیلســوف می و گســترش در ســراســر لوحی هســتم که از چندین جا از درون من عبور یافتن خودش

 کند.می ذهنیت از تعریف عرفی خودش فرار  "خودش است  شخصیت بارز مفهومیي هخصیص

  

حاال ما با دو مفهوم از ذهنیت و خود تأثري روبرو هستیم: یکی سنتی، که بر طبق آن فرد اول از همه 

به  آیند،می قبل از ذهنیت شــود؛ و نوعی دیگر، که طبق آن احســاســات،می با با خودش متأثر با یک اوبژه و

ـــورت اتفاقات، نقطه هاي برخورد این اتفاقات بر یک لوح، مانند رنگ ها بر پرد ـــی.ي هص اگر ما این  نقاش

انسانی را، ي هسوژتعبیري را دنبال کنیم، احساسات و خود تأثري آنقدر دگرتأثري هستند که ي هدومین رشت

شــود، یعنی که، هیچ می (icon) "شــمایل"را از خودش. من تبدیل به یک  "من"کنند، می از خودش جدا

کس خاصی، یک مورد بی ماهیت، درست مانند یک کلوزآپ، جائی که هنرپیشه به عنوان فرد ناپدید شده 

  شود. می صورت و تبدیل به

  

   

                                 
33   = persona است گرانیفرد است که قابل مشاهده توسط د تیتظاهر شخص. 

  .شودیم دهیکه در آن روح دم یشکل ایتن  ،یخاک یروح در فرم ایوجود مقدس  کیتظاهر  یجا به معن نیتجسم در ا   34
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  اسپینوزا يهداماسیو بعنوان خوانند - 6

  

 
 
 
  

توانیم به خوانش داماسیو از اسپینوزا بپردازیم، می نقشه، حاالو  ماندگاري، سطح موضوعات لوحي هدر دنبال

شادي، غمکه در کتاب  سپینوزا:  ستجوي ا ساسو  در ج ست. مغز ح شده ا هدف کلی  1شرح داده 

سپینوزا، بعنوان  شان داده شود که ا بر اهمیت هیجانات و  "ناس مغزي،اولین زیست ش"کتاب این است که ن

احساسات در همان فرآیند استدالل کردن اصرار دارد. برداشت غیردوگانگی ارتباط بین ذهن و تن اسپینوزا 

شده اند. طبق  سی در هم تنیده  شنا ست  سی و زی شنا ستی  ضمنی بر تعریفی از تقال دارد که در آن ه داللت 

ـــپینوزا اهمیت مغز را دي هگفت کند. این می تالقی وجود داشـــتن و زندگی پیش بینیي هر نقطداماســـیو، اس

کنند. در این جا نیز، یک می هاي عصـــبی ماهیت پیدا "نقشـــه ســـازي"تالقی از طریق عملکردهاي ي هنقط

کنم که بر اساس می وجود دارد. من در این جا بر روش خاصی تمرکز سطوح و لوح هافرافکنی یا تولید 

  دهد.می مفهوم ذهنیت عصبی را با دقت شرحو  حیات، ارتباط بین سطح و حادثه آن داماسیو مسائل حفظ
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  هیجانات و احساسات: بسوي یک تقالي عصبی

  

ــان ــیو در کتابش نش ــات بر پامی داماس ــاس ــکلی که با هیجانات و احس ــکل دهندمی دهد که تش ــود ش ي هش

ي داماسیو با اشتیاقات روح (شادي، غم، لذت، که برا مکانیسم تنظیم حیات و ترفیع بقاء است. ادراك کردن

درد، عشق، تنفر) کالسیک فیلسوفان مطابقت دارد فرم هاي مفصل تر احساسات هستند تا هیجانات پایه اي 

احســاس کردن ي هفرآیند ســاد"که در هومئوســتاز درگیرند. براي بقاء ادراك کردن ها نیز اهمیت دارند. 

  2"کند تا به عواقب هیجانی شدنش اعتنا کند.می زندهشروع به دادن انگیزه به موجود 

کنند که هومئوسـتاز فرآیند پیوسـتگی شـخص با خودش باشـد. هیجانات ترکیب می هیجانات تعیین

سیو هیجانات را به مثابه  ستند. داما سازي هاي داخلی"دهندگان فرم هاي ابتدائی خود تأثري ه ساده  "شبیه 

شان، هیجانات را به کند که بدون هیچ محتومی تعریف سهمیه خود ستند. ادراك کردن ها، به  صی ه اي خا

 پیوستگی ایجاد –می خواند. هیجانات خود (concern) "نگرانی"کنند که داماسیو آن را می چیزي تبدیل

ـــتگی ها نگرانی ایجاد –کنند؛ ادراك کردن ها براي خود می کنند. در این مفهوم، ادراکات براي می پیوس

  خود تأثري. ي هکنند، مضاعف شدن دوبارمی کانیسم پیوستگی را ایجادپیوستگی م

نايِ  مراقبت، مراقبت ِ و  ادراك کردن ها بطور عام ـــگفت زدگی بطور اخص، زیرب و  خودمان  ش

ستماتیک هیجانات و ادراك کردن ها در مغز اتفاقمی مراقبت از خودمان را بنا سی افتد و می گذارند. اتحاد 

ـــپینوزامی ناآگاه باقیتا حد زیادي  ـــی از اس ـــیو عهده دار خوانش ـــود تا همزمان این اتحاد می ماند. داماس ش

  حیات ایده ها را موشکافی کند. و  سیستماتیک و اهمیتش در تقال، تنظیمات حیات

ست "کند که: می داماسیو اعالم حاال که من هدف اصلیم را طرح ریزي کرده ام، وقت آن رسیده ا

ــو ــرح داده ش ــان  طبیعت و اهمیت ادراك کردني هد که کتابی که به ایده هاي جدید در بارکه ش هاي انس

اختصاص داده شده چرا اسپینوزا را در عنوانش قرار داده است. از آن جا که من فیلسوف نیستم و این کتاب 

سپینوزا؟ شرح مختصر ایي هفلسفي هدر بار سپینوزا نیست، منطقی است که پرسیده شود؛ چرا ا ن است که ا

ـــپینوزا کامالً در هر بحثی در بار ـــانها مورد پیداي هاس ـــپینوزا می هیجانات و ادراك کردن هاي انس کند. اس

 –مجموعه اي که اسپینوزا آن را احساسات خواند  –محرکات، انگیزش ها، هیجانات و ادراك کردن ها را 

فهوم عمده در کوشــش اســپینوزا براي گرفت. شــادي و غم دو ممی مرکزي انســانیت در نظري هبعنوان جنب
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ـــنهاد ـــان ها بودند و او راه هائی را پیش ـــربردهمی درك انس ـــان ها بهتر بس  کند که از طریق آنها زندگی انس

  3"شود.می

 البته چنین اصراري بر نقش احساس در پیشرفت ایده هایمان، داللت ضمنی بر تنظیم زیست شناسی

دانیم، براي اسپینوزا، ذهن می ا از دوگانگی دکارتی است. همان طور کهحیات دارد. این همان انتقاد اسپینوز

است که ذهن  آن این ایدهي هکه نتیج –وجهه هاي موازي همان عنصر هستند  و جسم، یا فکر و گستردگی،

اسپینوزا ممکن است که اصول موجود در قفاي مکانیسم "کند که می تن است. داماسیو نتیجه گیريي هاید

سئول براي تظاهرات ذهن و تن را بطریق بینشی حدس زده باشد. . . . من قانع شده ام که فرآیند هاي هاي م

ذهنی در نقشــه برداري هاي مغز از تن بنا گذاشــته شــده اند، مجموعه هائی از طرح هاي عصــبی که مجســم 

   4".کنندمی واکنش ها به حوادثی هستند که هیجانات و ادراك کردن ها راتولیدي هکنند

برداشتی از تظاهرات جسمانی فرآیند هاي ذهنی است.این تظاهرات ي هپیوند ذهن و تن تعیین کنند  

صبی خوانده شه هاي ع ستند که امروزه نق سطوح مادي که بر می همان چیزي ه شوند.، یعنی، گونه هائی از 

کنند. چنین نقش کردن یم چه ذهنی و چه احساسی، خودشان را نقش بندي انواع اتفاقات،ي هروي آنها هم

شوند، که اشکال برتر هیجانات اجتماعی هستند: شرمساري، شرم، می خود، به ادراکات منجري ههائی به نوب

   5تقصیر، تحقیر، برآشفتگی، همدردي، دلسوزي، هیبت، شگفت زدگی، وقار، سپاس، غرور.

ــدن از این گونه هیجانات یا ادراکات، قادر به  ــانیت با محروم ش ــد. این نکته ها منجر انس بقاء نمی ش

از نظر اســپینوزا، موجودات "تقال را در نوشــته هاي اســپینوزا در نظر بگیرد:  شــدند تا داماســیو اهمیت مفهوم

سازندمی زنده، الزاماً، کوشش ذات واقعی ي هکنند تا وجود خودشان را حفظ کنند، همین کوشش ِ الزامی 

کنند. به همین می آن با مجوز بقاء، هســتی پیداي هدر نتیجو  حیات آنهاســت. موجودات زنده با توان تنظیم

کنند تا کمال عملکردي بیشــتري پیدا کنند، که اســپینوزا می صــورت، موجودات زنده بطور طبیعی کوشــش

  6شوند.می داند. تمامی این کوشش ها و گرایشات ناآگاهانه درگیرمی آن را با شادي برابر

سپینوزا را یک می بشدت مدرنی از تقال، مچنین مفهوي هدر نتیج   در  "زیست شناس بدوي "توان ا

و  نوع اســپینوزا وجود دارد: عالم دینی، متفکر ســیاســی، فیلســوف "چهار" نظر گرفت. بر اســاس این مفهوم

شناس بدوي. "چهارمین آنها، ست  سیو "زی سد: می داما سپینوزاي چهارمی اي وجود دارد، "نوی ست  "ا زی

. این همان متفکر زیست شناسی است که در قفاي تعداد بی شماري قضیه ها، اصول متعارف، "يشناسی بدو

  7"تعلیقات پنهان شده است.و  صغرا کبراهاي قیاس هاي منطقی

واضح "این چهارمین اسپینوزا، الزم است که مجدداً بر اهمیت تقال تأکید کنیم. ي هبه منظور مطالع  

ست ستمر براي بد شش م ست که کو شت  ا سرنو شده حیاتی بخش عمیق و  آوري یک حالت کامالً تنظیم 
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(تقال) ي هیعنی اولین واقعیت هستی ما، همان طوري که اسپینوزا وقتی که تالش بی وقف –ساز هستی ماست 

ـــرح ـــی دركمی هر موجود زنده را براي حفظ خودش ش کند. جد و جهد کردن، می دهد، آنرا بطور بینش

ـــه کلمهو  تالش ـــتند که به ارائ تمایل س ـــط conatusالتین ي همعنی کلمي هاي هس ، آن طوري که توس

صول اخالقیات (اتیکس) کتاب III بخش 8و  7، 6اســپینوزا در قضــیه هاي  مورد مصــرف قرار گرفته، ا

ــپینوزا: می نزدیک ــش"شــوند. با کلمات ِ خود اس ــت، کوش  هر چیزي، تا آن جا که با توان خودش قادر اس

کند تا هستی خودش را می کوشیدنی که با آن هر چیزي کوشش ’و‘د خودش را حفظ کند کند تا وجومی

  8"حفظ کند چیزي نیست مگر ذات واقعی همان چیز.

شان   سیو ن شهاي مختلف بدن را بهم نگه –دهد که اعمال مختلف خود می داما دارند می حفظی بخ

دهد تا می ب خارجی به وحدانیت فرد اجازهکنند. نزاع بر علیه تهدیدات مخرمی و وحدانیت کل را حفظ

کند. علیرغم تغییر شـکل هاي ناشـی از گذشـت می شـکل بگیرد و به سـاختار طرحی و طرح وار آن کمک

کند. تقال می ماند چون که همان طرح ســاختاري را رعایتمی عمر یا تجربیات، تقال در تمامی عمر یکســان

هویت شخصی است. هیجانات ي هه این گونه دقیقاً همان سرچشمفرآیند تکرار یا عود نفس است. تکراري ب

 -با احســاس شــادي  –و ادراك کردن ها نقش عمده اي در این فرآیند تکراري دارند. هر چه موجود زنده 

دهد، قسمت هاي مختلف وجودش بیشتر درخور هم شده و به وحدانیت می نیروي کاربردي خود را افزایش

  ند.پیوندمی خودشان بیشتر

سیو    سان،"داما شده از طبیعت ان سلح با این مفهوم بازبینی  سپینوزا پیش رفته تا "دهد، می ادامه "م ا

معنی هستی شناسی و  9"خیر و شر، آزادي و رستگاري را به احساسات و تنظیم حیات متصل کند. مفهومات

شناسی براي بقاء دارد. هستی خود ش بقاء، یا کوشش است. اخالقی احساسات ریشه در این تمایل زیست 

ست. آیا اندرونخدا، یا طبیعت، در  ضور ماندگار طبیعت در ما سی به معنی ح شنا ستی  ستند. لذا ه  ماها ه

ند دولوژ، توانیم نتیجه بگیریم که چنینمی ـــیو مان به تعبیر  ماندگاري اي در مورد داماس  لوح هايمنجر 

  شود؟می ماندگاري
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  نقشه سازي

  

ستجوعنوان ِ  سپینوزادر ج ست به دو طریق خواند. اولی  ng for Spinozai Look ي ا را ممکن ا

سپینوزا"معنی  سس کردن ِ ا شد که حاکی از می را "تج سپینوزا با ست نگاه کردن بجاي ا دهد. اما، ممکن ا

ست ببیند ی "از جایگاه او،"نگاه کردن  سعی در دیدن چیزي که خود او نمی توان سپینوزا باشد،  ا از جایگاه ا

براي او چشــم هایش باشــیم. معماري دســتگاه عصــبی همان چیزي بود که خود اســپینوزا،  –به آن نگاه کند 

سپینوزا کمک سیو به ا ضوح ببیند. داما شاهدات و تجربیات علمی، قادرنبود بو کند تا می بعلت محدودیت م

ـــت بدون این که ـــی از آن را داش ـــح تري چیزي را ببیند که او فقط یک حس دقیقاً اهمیت چنین  بطور واض

ــنجد ــفی را بس ــیالت مغزي را پر کرده و جرأت کنیم بجاي او چیزي را بگوئیم که می ما" "کش توانیم تفص

  10"نمی توانست بگوید. ]اسپینوزا [بدیهی است که او 

ــول اخالقیات کتاب ي هبراي زیســـت شـــناســـان عصـــبی، زبده ترین و بصـــیرتی ترین گفت   اص

این بیان  "ایده اي مربوط به ذهن انسان تن است. :اوبژه "فرموله شده است 2اب کت 13ي هدر قضی(اتیکس) 

؛ "ذهن انسان دقیقاً همان ایده یا اطالع از بدن انسان است"در قضیه هاي دیگر شرح بیشتري داده شده است: 

ـــتثناء آن حدي که اید" ذهن "ند؛ کمی تعدیالت (تأثرات) تن را دركي هذهن توان درك ندارد . . . به اس

سمش ست که ج سبتی ا ست که تعداد زیادي چیزها را درك کند، که به همان ن سان قادر ا تواند تعداد می ان

   11"داشته باشد. زیادي مفهوم

ــیو تأئید   ــپینوزا فقطمی داماس ــر به همان  کند که اس ــکل گرفته از عنص نمی گوید که ذهن کامالً ش

ــع بدن بیرون ــمی را فرض جهد.می وض ــیلمی او مکانیس ــعیتی راي هگیرد که به وس توان می آن این هم وض

دهند بصـــورت ایده ها در ذهن می تصـــدیق کرد. مکانیســـم یک اســـتراتژي دارد؛ اتفاقاتی که در بدن رخ

ـــوند. می بازنمود نه هاي‘ش ها در یک جهتو  بازنمود اي وجود دارند ’قری به ذهن.  –روند می آن از تن 

ه هاي بازنمودي کننده در ذات شــامل شــده اند. بخصــوص بیاناتی جالب توجه ابزارهاي دســت یابی به قرین

و هم در مورد  ، را هم در مورد کمّیت’تعدیالت بدن‘با  ’متناســب‘هســتند که در آنها اســپینوزا ایده هاي 

 ”12آورند.می را به ذهن ، مطابقت و حتی نقشه سازي"متناسب" کند. مفهوممی شدت آنها پیدا
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بود. نقشــه  "نقشــه ســازي"چیزي که اســپینوزا نمی توانســت خودش ببیند فعالیت عصــبی بنابراین،   

ـــخص کنند ـــازي مش ـــورت ایده ها در ذهن بازنموديي هس ـــت که در آن اتفاقات در بدن بص  طریقی اس

 همزمانی ایده ها و اتفاقات بدنی نقشه هاي عصبی اي را رسم "مطابقات بازنمودي کننده،"شوند. به مثابه می

دولوژي اســت، که پیام هاي بدنی را بر یک ســطح  "ماندگاري لوح هاي"کند که، ظاهراً بســیار شــبیه به می

  بندند. می داخلی نقشي همنعکس کنند

ــپینوزا    ــیمیائی و "اس ــامل راه هاي ش ــیله هاي برپائی ایده هاي بدنی، ش ــت بگوید که وس نمی توانس

سپینوزا در ب ستند. الزاماً، ا صبی و خود مغز ه سترس بدن و مغز ي همغز و در باري هارع سیله هائی که در د و

. . . او وقتی که ذهن و تن را مورد  هســـتند تا بطور دو جانبه بهم عالمت بدهند اطالع بســـیار کمی داشـــت.

توانیم از گفته هایش در جاي دیگر مطمئن می کرد، گرچهمی داد با دقت از ذکر مغز اجتنابمی بحث قرار

ــیم که او ــت. براي مثال،می مغز و ذهن را بدقت مرتبط با هم باش اصــول  کتاب 1در بحثی که بخش  دانس

ـــپینوزامی را تماماخالقیات (اتیکس)  ـــع مغزش ‘گوید که می کند، اس ـــی چیزها را مطابق با وض هر کس

  13."’کندمی قضاوت

شنهاد   سیو پی صور ي هکند که واژمی داما شین کن image( 35(ت صورات از را بجاي ایده جان یم. ت

گیرند که شبکه ها و می خیزند که در جمعی از نورون ها شکلمی طرح هاي عصبی، یا نقشه هاي عصبی بر

ـــبی را برپا ـــی دارند که طی آن مغز ما می مدارهاي عص کنند. هیجانات و ادراکات نقش عمده اي در روش

کنند. در این جا نیز می ر یا مشکل ترتن را آسان ت –سازد. این تصورات مطابقت ذهن می چنین تصورات را

نقشه هاي مرتبط با شادي "دهد. می اسپینوزا چنین نکته اي را در شرح برداشتش از شادي و غم مصداق قرار

شخص کنند ست واقعاً در حال اتفاق افتادن ي هم ستند. این حاالت ممکن ا حالت تعادل براي موجود زنده ه

کمال مطلوب ي هاتفاق افتادن هستند. حاالت شادي آفرین مشخص کنندباشند یا مثل این است که در حال 

قاء نه فقط موجب ب ـــلیس عملکردهاي حیاتی اســــت. چنین حاالتی   هماهنگی فیزیولوژیکی و جریان س

سعادتمندمی سپینوزا موافقت کنیم وقتی که گفت که می شوند. . . . مامی شوند بلکه موجب بقاء  توانیم با ا

ــادي ( ــت.  laetitia ش ــته اش) در ارتباط با انتقال موجود زنده به حالت کمال برتري اس در متن التین نوش

در مفاهیم وســـیع و چه در مفاهیم محدود کلمه، در ارتباط با حالت نامتعادلی  نقشـــه هاي مربوط به غم، چه

                                 
صو image یتحت اللفظ یمترجم: معن 35 صو ای ریت ستفاده از واژهت ست، اما ا صو ير ا ست باعث ا ریت شت  نیممکن ا بردا

ستفاده از کلمه ینائیب یهمگ یذهنیشود که  بازنمودها ستند. ا صور يه شتباه  (imagination) ت ست موجب ا هم ممکن ا

صور  ستند، بدون ا يها دفعال بازنمو ینائیبه خاطر آوردن ب ادآوریشود چون ت شته ه آنها همزمان  که محرك نیحوادث گذ

  .کلمه استفاده خواهد شد نیاز هم تیمحدود نیبا در نظر گرفتن ا ،یمناسب فارس يوجود داشته باشد. اما با نبود کلمه
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سهولت عملکردها کاهش ست. در این حال  شوند، اینمی عملکردي ا ضع منجر به  یابد. . . . اگر کنترول ن و

شود. تمایل هستی شناسی براي می تغییر پذیري تقال با تعدیل سرشت بقاء فراهم  "شود.می بیماري و مرگ

ــیر ــخص در واژه هاي انگیزه هاي حیاتی تفس ــتی ش ــگفت می تالش کردن در هس ــوند. در این مفهوم، ش ش

  زدگی واقعاً بیان این انگیزه هاي حیاتی است.

  

  

      یچشم انداز شخص ثالث

  

اگر ذهن و تن دو جنبه از همان چیز باشـــند، اگر آنها آئینه گو یا انعکاس یکدیگر باشـــند، پس حتی فایده  

ـــتفاده کنیم؛ حتی مفید نخواهد بود که تنو  ذهنندارد که دیگر از واژه هاي  اتحاد بین آنها بعنوان  به اس

سم)ي هآگاه اســتفاده شــود. واژي هیک ســوژ کند. این کًال می ر دو را مشــخصه موجود زنده (ارگانی

ارگانیسم است که قادر به شگفت زدگی است، که اصرار به زندگی دارد. لذا ما باید به وجود یک شگفتی 

(admiratio) .غیر شخصی اقرار کنیم  

شکل   سی ذهنیت را  شنا ست  ساس زی صبی که ا توانیم می دهند،می با در نظر گرفتن طرح هاي ع

کند و به خودش به مثابه شخص ثالثی اشاره دارد یک می ی که خود شخص صحبتبگوئیم که بعلت ادراک

ي هاگر در این جا بتوان خود تأثري را بعنوان انعکاس دو جانب فرآیند دگرتأثري در خود تأثري وجود دارد.

ـــی  ـــخص ـــبی چیزي غیر ش ـــن اســـــت کــه در این فرآینــد عص ذهن و تن در نظر گرفــت، پس روش

(nonsubjective) ماند. می یا به یک شخص اول، باقی "من"ماند. چیزي ناآگاه و غیرارجاعی به می باقی

  نقشه ها، یا رسم کردن هاي عصبی از یک فضاي داخلی ِ مطابقتی، همان فضاي دگرتأثري هستند.

ـــی   ـــخص ـــد، چون که، همان طور که ما در مورد می به هر حال این حالت غیر ش تواند هیجانی باش

موضوعی که حاال  شود.می این حالت با تقال و نوسانات شادي آفرین و غم انگیز آن مرتبطاسپینوزا دیدیم، 

ند نقشــــه برداري بهم که فرآی که وقتی  عه کنیم این اســــت  طال ید م با که این خود می ما   –خورد، وقتی 

واقع، این افتد. در می بیند، چه اتفاقیمی ضــایعات مغزي آســیبي هدگرتأثري ِ اصــالتاً غیرشــخصــی در نتیج

تجربتاً از  توانند بطور اســاســی،می اظهار نظر که هیجانات ابتدائاً غیر شــخصــی هســتند به این معنی اســت که

  شخص بریده شوند. 
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  و از دست دادن احساسات   انعطاف پذیري عصبی، ضایعهي هدر بار - 7
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  دو معنی انعطاف پذیري

  

ــتقیماً انعطاف   ــیب هاي مغزي مس ــبی در ي هتحت واژ کند.می پذیري آن را درگیرآس انعطاف پذیري عص

حقیقت دو نوع انعطاف پذیري نهفته اســـت. اولی انعطاف پذیري مثبت اســـت: این نوع انعطاف پذیري 

شخص کنند صاالت در دوران ي هم ست که این ات صبی و واقعیتی ا صاالت جدید ع شکل گیري ات فرآیند 

شکل زندگی ما تحت تأثیر تجربه و  شکل پیدا کنند. هر مغزي  ست تغییر  نوع زندگی اي که داریم ممکن ا

خودش را دارد و دو مغز مثل هم وجود ندارند. لذا، در مورد مغز سالم ِ انعطاف پذیر، هر نوع حادثه جدیدي 

شکل کلی یا طرح ارتباطات آن ادغام شته هاي حوادث زندگی ما نفس اتوبیوگرافی مان را و  شودمی در ر

ـــکل ـــیب مغزي و نیروي مخرب آن می ش دهند. اما، نوع دومی از انعطاف پذیري هم وجود دارد که به آس

اشاره دارد. این نیروي انعطافی منفی عبارت است از تحول شخصیت قبلی فرد و ظهور شخصیتی تازه است 

ي به مثابه تعادل شود که انعطاف پذیرمی شود. در این جا به وضوح دیدهمی که از انفجار هویت قبلی ناشی

  و توازنی دقیق بین توان تغییر یافتن و مقاومت در برابر بعضی تغییرات دیگر است. 

ــیو ــتند، بلکه با تجرب"گوید که می داماس متداوم بطور ي همدارها نه تنها پذیراي نتایج اولین تجربه هس

ـــطالح انعطاف پذیري  1"مکرري قابل انعطاف و تعدیل پذیر اند. تواند با چیزي که می ،"وبخ"این به اص

افتد می مغز اتفاقي هخوانند، بازداري شــود. ضــایعه اي که در یک ناحیمی "قطع"زیســت شــناســان عصــبی 

کند. آسیب وارده این منطقه را از تشکیالت کل مغز می آسیبی بیشتر از ایجاد حفره اي در این ناحیه ایجاد"

   2"طع رابطه هستند.کند. . . ضایعات مغزي همیشه موجب قمی خارج

چرا ما باید عمل تخریبی گسستگی را انعطافی بخوانیم؟ . آیا در این جا انعطاف پذیري اسم نامناسبی 

شاره شهور فینیس گِیج ا ضوع، من به مورد م ست؟ براي جواب به این مو سیو در می نی سط داما کنم، که تو

 The Brain and the) درونیمغز و دنیاي کتاب خطاي دکارت و توسط مارك سولمز در کتاب 

Inner World) .بازگو شده است  

 



س  و ز�د�ی ��جا�ی 
��

 

ر آوای �وف                                                                                                                                          108     
��

 

 

، مرد بدبختی به نام فینیس گِیج مشــغول نصــب راه آهن در 1840ي هدر ده

ایالت ورمانت بود. او با اســتفاده از یک اهرم کوبنده در حال کوبیدن یک 

شارژ دینامیت در یک نیمکت ه سنگ بود، که ناگهان دینامیت ها منفجر شدند. 

شد که میلا شانی مغزش ي هنفجار باعث  ستخوان گونه به لوب پی آهنی از زیر ا

سرعت و  پرتاب شاید به این علت که میله به  شود.  سقف جمجمه اش خارج  از 

عبور کرد، احتماالً بافت هاي اطراف محل عبور را سوزانده، آسیب به مغز گِیج 

لوب پیشــانیش آســیب نســبتاً کوچکی از ي هخیلی پراکنده نبود: فقط یک ناحی

ست نداد شیاري خودش را از د سمانی و  دیده بود. . . . گِیج حتی هو بهبود ج

سال بعد از حادثه، در  شکش، وقتی که مورد او را چند  شت. اما، پز سریعی دا

طب ایالتی منتشر کرد، تغییرات جالب توجهی در او گزارش داد. دکتر ي همجل

که، (Harlow)هارلو  هده کرده بود  مانی خوب و  مشـــا علیرغم بهبود جســ

نســبتاً کوچک آســیب مغزي، بیمارش بعنوان یک انســان تغییر بنیادي ي هانداز

پیدا کرده است؛ شخصیتش تغییر پیدا کرده است. . . . اجازه دهید یک عبارات 

هارلو را بخوانیم:  به از دکتر  گاهی بطور "منتخ گاه تاك،  مدمی مزاج، ه او د

که قبالً که احترام کمی براي افراطی هرزه گو ( ـــده بود،  عادتش نبود) ش  

ستناش شدت تغییر کرده بود، آن قدر می دو شت. . . . از این بابت ذهنش ب گذا

  3"گفتند که او دیگر گِیج نیست.می شدید که دوستان و وابستگانش

  

ـــمگیري تغییر پیدا کرده بود"اجازه دهید بر گفته اي که     .تمرکز کنیم "ذهنش (روانش) بطور چش

شـــخص با نیروي انعطافی تجربه بر  عملکرد خاص چنین تغییر شـــدیدي نمی تواند از همان نوعی باشـــد که

ـــاالت نورونی اِعمال ـــایعمی اتص انواع تجربه ها را دچار ي همغزي همي هکند. چرا نه؟ اول از همه، یک ض

کامًال و  وط، خارجیآسیب زامی شوند مطلقاً مشر "تغییر چشمگیر"کند. حوادثی که موجب می گسستگی

با روان یا با مغز آمیخت یا درونی کرد. دوم این که، انواع  غیرقابل انتظارند. ـــیب ها را نمی توان  این آس

در مورد  آیند تعدیالتی جزئی نیستند بلکه یک دگردیسی شخصیت اند.می تحوالتئی که در این موارد پیش

ی شد. شخصیت قبلیش کامالً از دست رفته بود و دیده نم 36عضو شبحی مربوط به وجودشي هگِیج، پدید

                                 
ادراکات  ایمدتها حرکت،  ماریاســـت که بعد از قطع اندام ها ب یحالت ذهن existential phantom limb :مترجم  36

خودش هست. در  يعضو از دست رفته هنوز هم در جا ایگو کندیرد، تجربه موجود ندا گریکه د يدر عضو يگرید یحس

 .شد ینم تشیاز فقدان شخص یحس نیدچار چن جیاست که گِ نیجا منظور ا نیا
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اســتدالل و  هیچ اثري از آن نبود. البته، بعضــی از جنبه هاي شــخصــیتش حفظ شــده بودند: گفتار، شــناخت

کردنش. بطور عجیبی این وظائف دست نخورده مانده بودند. اما به مغز هیجانی او بشدت آسیب رسیده بود 

شــده بود. حتی اگر بعضــی ظرفیت ها دســت نخورده باقی مانده بودند،  و این باعث تغییر چشــمگیري در او

که موجب   در مفهومی ولی بیمار قابل شــناســائی نبود. با وجود این ممکن اســت بگوئیم که چنین تحول اي

  شکل گیري و قالب گیري هویت تازه اي شده، انعطافی است. 

ت و احساسات هستند. وقتی آسیب مغزي انعطاف پذیري دوگانه، دو نوع مختلف روابط بین اتفاقا

ما در کار بالینی بعنوان "دارد: می شود. سولمز اظهارمی آید، باعث گسستگی ساختار احساساتمانمی پیش

سیب به همان بخش از مغز بودند.  صدها فینیس گِیج را مالقات کرده ایم، همه مبتال به آ صبی  شناس ع روان

شنی براي هر  ست که به مطالعاین یک واقعیت مهم رو سی ا شنهادي هک صیت عالقه دارد. این یافته پی  شخ

قابل پیش بینی بین حوادث خاص مغزي و جنبه هاي خاص آن فردي وجود دارد ي هکند که یک رابطمی

خاص شویم، ما هم به همان ي هکه هر یک از ما هستیم. اگر هر کدام از ما دچار همان ضایعه در همان ناحی

ما، هم، دیگر خود قبلی مان نخواهیم بود. این اســـاس دیدگاه و  کنیممی تغییر کرد؛ تغییرطریقی که گِیج 

ـــد و  ـــته باش ـــی که جداً عالقه به زندگی درونی ذهن (روان) دارد باید عالقه به مغز داش ـــت که هرکس ماس

   "بالعکس.

ـــکل   یا  دهد. این یک نابود کردن ســـادهمی انعطاف پذیري مخرب به چیزي که خراب کرده ش

سیب نتیجه ست، که از آ شکل گیري ِ ي هشود. نتیجمی بازداري به حد دقیقی نی سی "این انعطاف پذیري  ک

صادف بنظر "دیگر ست. ت شناخت خود قبلیش نی سی که قادر به  ست، یک نفس تازه، نف انفجاري انعطافی  ا

ـــت که هر جاي پائی و هر حافظه اي را پاك ـــد. و، چنین ذهن می یهر بایگانی را به ویرانو  کندمی اس کش

ــتگاري ــت که مطلقاً احتمال هر گونه رس ــت. این نوعی بقاء اس ــیب دیده اي هنوز هم زنده اس و  (روان) آس

  کند.می را منتفی نجات

افتد و براي همیشـــه از دســـترس می آســـیب زاي مغزي بدون معرفی کردن خودش اتفاقي هحادث  

ماند. انعطاف پذیري مخرب می باقی "شدنی –سوژه "ز هر ، خارج ا37ماند، خارج از باطنی کردنمی خارج

 سؤاالتی که دریدا تحت نام دگرتأثري کردن ارائهي هذهنیت است. همي هیک ساختارشکنی زیست شناسان

یعنی ناممکنی معرفی نفس به خودش، من به خودش، ناممکنی منظور داشـــتن اتفاق بعنوان حادثه  –دهد می

                                 
 .است طیواکنش به مح کیبعنوان  یو شناخت یبازتاب يها ندیفرآ یادغام ذهن یبه معن interiorization :مترجم 37
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سؤاالت بنظري ههم – اي که به فرد تعلق دارد شند که در نگارش مجدد می این  سائلی با سند دقیقاً همان م ر

  شوند. می نفس توسط زیست شناسی مغز به آنها پرداخته
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  از دست دادن احساسات

  

ــت که برهمان ایدي هآســیب مغزي هم چنین یک حادث  حادثه در تعریف متعارف آن واقعي هنظریه اي اس

دهد موارد غیبت ذهنیت هســتند. چنین ذهنیتی بر می رد آســیب مغزي که داماســیو نشــانمواي هشــود. هممی

ست  ضع به حوادثش غایب ا شکل  بدونیعنی یک ذهنیتی  –خودش و بر ذاتش و به همین و سات،  سا اح

  مفرط دگرتأثري شدن است.

ـــیو در کتاب "بازماندگان بیماریهاي مغزي"    The Feeling of What، آن طوري که داماس

) Happens  38 ي هبرند که گاهی در ارتباطش به تاریخچمی خواند، زندگی اي را به سرمی این بیماران را

ــت. هم ــده اس ــاختارش تقریباً بطور کاملی خراب ش ــتراك ي هزندگی و در س این بازماندگان چیزي در اش

قبل از شروع "شده است:  شوند که این تخریب باعثمی آنها متحمل تغییر عمیق شخصیتی ايي هدارند: هم

ستاني هضایع شان نمی دهند. خانواده و دو و  ’قبالً’توانند یکمی مغزي، این افراد . . . چنین اختالالتی را ن

از دست دادن  6"گردد.می را در این بیماران متوجه شوند، که تاریخ آن به زمان آسیب مغزي بر ’بعداً‘یک 

شه منجر به ب سرديخود ِ قبلی تقریباً همی سیو  ی تفاوتی، خون شخص یک ت"شود، یعنی می بی دلواپ حول م

  "در توان ادراك احساسات.

  

سیي ههم   سیو برر شانمی مواردي که داما ساتی "دهند، که آن را می کند ویژگی اي را ن سا بد اح

ـــدن ـــدن یا بد متأثر ش ـــردي"، و، گاهی "ش اب خواند. یکی از اولین مثال هاي این پدیده در کتمی "خونس

صل خطاي دکارت ست،  3، در ف شده ا شان داده  سم این فینیس گِیچ مدرن  "یک فینیس گِیچ مدرن."ن ا

ي هجراحی در هم"شد. می است. او مبتال به غده اي در مغز شده بود که باید بیرون آورده (Elliot)الیوت 

ـــد دوباو  جنبه ها موفقیت آمیز بود ره ندارند، پیش آگهی بیمار از آن جا که این نوع غده ها تمایل به رش

عالی بود. چیزي که کمتر درخور الیوت از آب در آمد تحول در شــخصــیت او بود. این تغییرات که هنگام 

بهبود جسمانی شروع شدند، باعث تعجب خانواده و دوستانش شدند. بطور مشخصی، زیرکی هاي الیوت و 

دیده بودند. اما، به دالئل زیادي، الیوت دیگر آن توان هاي او براي حرکت کردن و استفاده از زبان آسیب ن

  دهد:می داماسیو ادامه 8"الیوت قبلی نبود.

                                 
  .ترجمه کرده ام یرا تحت عنوان حس واقعه به فارسکتاب  نیمترجم: من ا  38
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ناشــی از  پیوســت، بخشــیمی ذره ذره تصــویر این بد احســاســاتی شــدن بهم

شی از  شی هم نا شرح هاي خود بیمار،و بخ شی از  شی نا شاهدات من، بخ م

سوبین او. سیدمی الیوت . . . بنظر شهادت هاي من  با توجهی خنثی به زندگی ر

پردازد . من طی ساعت ها صحبت کردن با او هرگز ذره اي هیجان در او می

ــؤال کردن هاي  ــلگی اي، نه بی قراري اي با س ندیدم: نه غمی، نه بی حوص

تکراري و الینقطع من. من مطلع شــدم که رفتارش در محیط زندگیش نیز به 

در موارد نادري که و  ن خشم نداشتهمین منوال بود. او تمایلی به نشان داد

صبانی سرعت دوباره به خود آرام و بدون می ع ضبش زودگذر بود؛ به  شد، غ

  گشت. می بیزاري معمولیش بر

سعی کنید    صورش را بکنید.  سعی کنید ت ست .  این امري مبهوت کننده ا

تصــور کنید که از این به بعد وقتی که به فکر یک نقاشــی هســتید، یا قطعه اي 

شــنوید که دوســت دارید، لذتی احســاس نکنید. ســعی کنید می وســیقی رام

خودتان را تصور کنید که براي ابد از این احتمال محروم شده اید ولی هنوز 

هم چنین از و  هم از محتویات ذکاوتی محرکات بینائی و موســیقی آگاهید

ي هصدادند. ما ممکن است مخممی این آگاهید که این ها زمانی به شما لذت

   9.بدانی ولی احساس نکنیالیوت را به این صورت خالصه کنیم که 

رسد که مکانیسم نقشه سازي از تمامی فرآیند هاي هیجانی جدا باشد. اتصال نفس به خودش، یا به می بنظر

موضـــوع مورد نظر دیگر انجام نمی شـــود. هیچ بهبودي ممکنی براي چنین بداحســـاســـی اي وجود ندارد: 

ــانه توبه الیوت، مثل" ــرعت مرتکب خالف دیگريمی خالفکارانی که مخلص ــوند، بنظر می کنند اما به س ش

  10"نمی رسد قابل رستگار شدن باشد.

ســکته اي که مبتالبه این بیمار شــد، که "اســت:  "L –ال "مورد دیگر مربوط به بیماري معروف به 

ب پیشانی هر دو نیمکره مغزش شده است. خوانم، باعث آسیب به نواحی داخلی و فوقانی لومی من او را ال

شده بودند. این بیمار  ضایعه  سینگولیت (کمربندي)، همراه نواحی مجاورش دچار  شر  سوم به ق ناحیه اي مو

 او کمکي هبه انتقال وضــع خود داران خنثی بطور ناگهانی بی حرکت و بی گفتار شــده بود. . . . اصــطالح

شمان او تمرکزمی ضع او تهیي هکردید، کلممی کند، اما وقتی به چ شتر گویاي و شد. او آن جا بود می بی

   11"اما آنجا نبود. . . . یک بار دیگر، هیجان وجود نداشت.

بار   ـــوم حتی از این هم وخیم تر اســــت و در  موارد آنوزگنوزیا [از کلمات التین ي همثال نوع س

nosos و  "بیماري"، به معنیgnosis ـــت. آنوزوگنوزیا به معنی ناتوانی در "عدانش یا اطال"، به معنی ) اس
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شخیص یک حالت بیماري در وجود خود ارگانیسم است:  شان"ت دهند؛ و می عدم هیجانی که این بیماران ن

سؤالي هوقتی که از آنها در بار شان  شانمی اختالل ساس کردنی که ن سیانی که می شود، عدم اح دهند؛ از ن

مغزي بزرگی ي هخبر به بیمار که سکت ان دارند، کمتر قابل مالحظه نیست.وضع کلیشي هاین بیماران در بار

ـــمئز کننده اي دریافت ـــوخ طبعی مش ـــود، اما هرگز با می اتفاق افتاده . . . معموالً به آرامی، گاهی با ش ش

   "غمگینی، نگرانی، اشکریزي، یا خشم، ناامیدي یا وحشتزدگی همراه نمی شود.

 هم خوانده Anton(39(آســیب اســت. این اختالل به نام ســندروم آنتون آنوزوگنوزیا عدم ادراك   

ــی بود که در اواخر قرن نوزدهم زندگیمی ــک اتریش ــود. آنتون پزش ــخنرانی اي که در می ش کرد. او در س

ــکان اتریش کرد، این بیماران را بعنوان  ــان"انجمن پزش ــتنش ــیف کرد.  "ارواحی کور بر کوري خویش توص

نی ِ در دسترس گذاشتن فقدان عملکردهاي خاص به هدف ادراك آگاهانه از آنهاست. سندروم آنتون ناتوا

دهند. احساس شگفت می همه چیزها را از دستي هبیماران مبتال به این سندروم توان شگفت زدگی در بار

یک از شود. چنین ناپدید شدنی مطلق است، نه نسبی. در کدام می زدگی هم از تن و هم از اذهانشان ناپدید

ي هموارد ساختارشکنی خود تأثري کردن چشمگیرتر است: وقتی که شگفت زدگی از دگرتأثري سرچشم

شده فکر کنیم یا می سات بطور قاطعی مختل شده اند؟ آیا ما باید به فرد دگر تأثري  گیرد، یا وقتی که احسا

  به فرد متأثر نشده تا ساختارشکنی ذهنیت سنتی را به انجام برسانیم؟

  

  

   

                                 
ــندروم آنتون را در مورد کور  39 ــطالح س ــر يها يمترجم: معموالً، اص خودش  ینائیقدر به درك ناب ماریکه در آنها ب يقش

ـــ يها یرا در مورد عدم درك فلج ایو آنوزوگنوز ســـتین ـــا یناش ـــکته) ن عاتیاز ض مغلوب که عالوه بر  يمکرهیحاد (س

  .برندیبکار م ،را هم گرفتار کرده اند يا انهیلوب آه ،یحرکت يارهاساخت
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  فروید و حادثه

  

ــود. او ــت کامالً ناپدید ش ــی ممکن اس ــاس هیچ "گوید، می فروید قبول نخواهد کرد که یک هیجان یا احس

ستی پیدا کرده از بین نخواهد رفت شته را حفظ کرده دقیقًا  13"چیزي که یک وقت در روان ه توانی که گذ

دورانی از  کند که در آن آثاري از هرمی قایســهشــود. فروید ذهن را با شــهر رُم ممی انعطاف پذیري خوانده

گذشــته هنوز هم حضــور دارد: یعنی هر خاطره اي هنوز هم در روان زنده اســت. او بر غیرممکنی نســیان در 

  زندگی روانی اصرار دارد. لذا هر خاطره اي یک بناي یادبود است.

هاي    له  قا ید در م بار"فرو ها در  مان کار براي ز نگ و مرگي هاف  Thoughts for the)"ج

Times on War and Death)  گوید:می گسترش ذهن چنیني هدر بار  

    

صحن صحني ههر  ست ادامهي هقبلی در جوار  سته ا یابد؛ می بعدي که از آن برخا

زیستی هم هست، با وجودي که به همان مواد است  –در این جا توالی شامل هم 

ــده اني هزنجیري هکه هم ــحنتحوالت اِعمال ش ممکن  ذهنی ابتدائی تري هد. ص

ضر  شد، اما به هر حال تا کنون حا شکار نکرده با سال ها خودش را آ ست براي  ا

سبک بیان براي نیروهاي  شد تا تبدیل به  ست تا که در هر زمانی ممکن با مانده ا

شود شامدهاي و  موجود در ذهن  شود، که گویا تمامی پی چنان به تنها نیرو تبدیل 

شده اند. این انعطاف پذیري خارق العادبعدي لغو و ن شد هاي ذهنی ي هاکرده  ر

ستند؛ صورت توان خاصی براي انحطاط می از نظر جهات نامحدود نی توان آن را ب

توصیف کرد چون که ممکن است وضعی پیش آید که یک  –براي واپس روي  –

بل حالت بعدي و برتري از رشــد، وقتی به حال خودش گذاشــته شــود، دوباره قا

توان صــحنه هاي ابتدائی را دوباره برقرار کرد؛ می دســترســی نباشــد. اما همیشــه

  ذهن ابتدائی، به کاملترین معنی کلمه، نابود نشدنی است .
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ماري روانی (ذهنی) که بی نده 40چیزي  ناگزیري در می خوا شــود بطور 

ــخص عامی این گمان را ایجاد کند که زندگی ذکاوتی و روانی (ذهنی) می ش

ــد هاي بعدي تر خراب ــابات و رش ــامل اکتس ــده اند. در واقع، تحریب فقط ش  ش

ندگی  شــود.می تدائی تر ز حاالت اب به  عت  ماري روانی (ذهنی) در رج ذات بی

ــی و عملکردي قرار گرفته اســت. حالت خواب نمون خوب انعطاف ي هاحســاس

ا کند، که هدف هر شب ماست. از آن جمی پذیري زندگی روانی (ذهنی) را تهیه

که ما یاد گرفته ایم که حتی بی معنی ترین و مبهم ترین رؤیاهاي خواب را تعبیر 

ســخت  (morality)رویم اخالقیات می دانیم که هر وقت که بخوابمی کنیم،

ست آمده مان را مثل یک لباس دور انداخته  صبح فردا آن را دوباره به تنو  بد

  14کنیم.می

  

ـــوح  انعطاف  کند. در این مفهوممی معنی مثبت انعطاف پذیري تآکیدبینیم که فروید بر می ما بوض

دهد که می پذیري به معنی نابودنشدنی، سرسختی، دارا بودن توان بهبود یا درمان است. تشبیه شهر رُم نشان

سترش معماري فهمیده شاره به گ ضاي روانی، که در ا ست حافظه اش را به معرض می ف شه قادر ا شود، همی

تواند گسترش یافته و هم بطور مثبتی می ه و بر زخم ها و از دست دادن ها غلبه کند. روان همنمایش گذاشت

  انعطافی و تخریب ناشدنی باشد. 

برد. شــکل گیري بک هویت می زیســت شــناســی مغز این به اصــطالح نامیرائی روانی را زیر ســؤال  

ضایع "جدید" شاني هبعد از  شدنی می ر که فرویددهد که روان بدوي، آن طومی مغزي ن گوید، تخریب نا

ــت: بلکه ــتی به حالت قبلی خودش. بیماران اجازه پیدا نمی می نیس ــیب ببیند بدون هیچ گونه برگش تواند آس

  خودشان بدنبال پناهگاه بگردند.ي هخودشان یا در گذشتي هکنند که واپس رفته یا در تاریخچ

توســط فروید،  "ف پذیري زندگی ذهنی (روانی)مثال عالی انعطا"ي هرســد که ارزش گفتمی بنظر  

ـــیب ـــیب هاي مغزي که دقیقاً فرآیند رؤیا دیدن را آس ـــی انواع آس  (براي مثال، رؤیاهاي خواب) با بعض

شانمی سولمز ن سؤال برود. مارك  سیب هاي وارده به نواحی تخصص یافته براي می رسانند، زیر  دهد که آ

اگر بیمار توان خلق تصور ذهنی را "شود: می در توان رؤیا دیدنتولید تصورات ذهنی موجب نوعی اختالل 

                                 
ــده که ذهن mental يدر متن کتاب بارها کلمه  40 از  يریجلوگ ياما برا دهد،یم یمعن یروان انهیاما بطور عام ،یآورده ش

روان،  ير نظر گرفتن ســاختار مادجا آورده ام. با د نیروان اســت، من هر دو کلمه را در ا یکه فقط به معن psych اشــتباه با

 .ارندبا هم د یمتفاوت یبنظر من دو کلمه معن
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ست بدهد، ناتوانی در رؤیا دیدن نتیج ست.ي هاز د صور کردن درگیر  15"منطقی آن ا سه ناحیه در فرآیند ت

ـــوند، ادراکات بینائی متوقف ـــتند. وقتی که این نواحی مبتال ش ـــوند. براي مثال، این بیماران توان می هس ش

 دهند، یا توان تشـــخیص اشـــیاء خاص یا صـــورت ها را از دســـتمی گ یا حرکت را از دســـتادراك رن

ــت؟ می ــایعات در رؤیا دیدن چیس ــر بینائی اولیه، ناحی"دهند. اثرات این ض ــیب هاي قش ــماري هآس  1ي هش

)1Zone ( 41بینند. می ا، احتماالً با کمال تعجب، هیچ اثري بر رؤیا ها ندارند، این بیماارن کامالً طبیعی رؤی

 دقیقاً باعث همان اختاللی در رؤیاها (Zone 2) 2ي هشــماري هوســطی ســیســتم، ناحیي ه. . . آســیب ناحی

شــود: این بیماران به رؤیاها در انواع کیفیت هاي حســی، می شــود که در ادراکات بینائی هنگام بیداريمی

رؤیاهاي خوابشان ار بعضی جنبه ها ناقص دهند، اما تصورات بینائی می بخصوص حس بدنی و شنوائی ادامه

شــوند (از دســت دادن می هســتند. براي مثال، دیگر رؤیاهاي رنگی ندارند، یا در فرم هاي ســاکن دچار رؤیا

ضایعات  شخیص نمی دهند. از طرف دیگر،  صورت ها را ت حرکت بینائی)، یا در رؤیاها دیگر هیچ یک از 

  16"شوند.می باعث از بین رفتن کامل رؤیاها در خواب) 3Zone ( 3ي هنواحی باالتر، . . . ناحی

براي کســانی که توان رؤیا داشــتن را از دســت داده اند،، یا براي کســانی که نمی توانند محتویات 

ـــان را ببینند، تعریف فرویدي انعطاف پذیري زندگی ذهنی (روانی) چه معنی اي دارد؟ در کدام  رؤیاهایش

شان رجعتی به   مفهومی ست؟ این بیماران بدون خواب ست؟ چه چیزي براي یافتن در آنجا ه شینی ا حالتی پی

شــک داراي حیاتی روانی هســتند. ما باید از خودمان بپرســیم وقتی که رجعتی، واپس رفتنی اي، اتصــالی به 

  یا انفصالی از گذشته در بین نیست، این نوع حیات روانی چه معنی اي دارد. و  گذشته

هرگز هضم شدنی نیست، تصادفی است که و  پیش بینی نشده استو  یديیک تصادف مغزي نوم  

ـــود، روان نمی تواند براي آن مفهومی ـــط روان ادغام ش ـــازد،  نمی تواند توس باعث ناپیدائی کامل یک  بس

  شود. می مغزي، یا احساسات، بخصوص شگفت زدگیي هروانی، یا یک ناحیي هپدید

  

  

   

                                 
 ي ساختار و عملکرد قشر بینائی به کتاب خلقت و تکامل مغز و روان مراجعه نمائید.مترجم: براي مطالعه 41
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  نتیجه گیري

  

ي همطالعه از این قرار بود: آیا ممکن اســت که نوعی رویکرد فلســفی یا نظریه اي در بار موضــوع اصــلی این

یک خود تأثري مبنائی هستند؟ آیا ي هاحساسات را پیش ببریم که حکم نمی کند که احساسات پیآمد ساد

 احساسات است؟ي ههم کند زیربناي قاطعمی طریقی که طی آن فرد خودش را متأثر

ـــنیدن و دیدیم که خو  ـــاس گفته هاي دریدا، همان نجواي درونی و احتمال ش د تأثري، که بر اس

صورت نوعی خود  ست، ب شخص ا ساس کردن خود  سی تعریف –اح ساختار می لم شود. دریدا براي این 

کند که به هیچ وجه می بیانو  دگر تأثري را جانشین کرده -خود تأثري فرد، چندین نوع دگرتأثري، یا خود

  وجود ندارد. روانیو  ي اي خالص، بدرستی خالص، بالفصل، بینشی، زندهخود تأثر

توان چنین روشــی را دنبال کرد و به احســاســات بعنوان تعلق داشــته به یک ســاختار اصــیل می آیا

ـــیف کردیم، در مفهوم دگرتأثري فکر کرد؟ تأثیر دیگري توص ـــورت  یه  ما دگرتأثري را بص مضــــاف ال

 دیگري، بدون هیچ انتظار داشتن یا چشم براه بودنی گیرد، کامالً ازمیي هشممضاعفی: تأثر از دیگري سرچ

ـــطو  ـــود، مثل این که تأثیرات کس دیگري غیر از من مرا در من می دیگري در من متأثر وجود من توس ش

  کنند.می متأثر

ري تمایل دارد که مرز بین خود تأثري شــدن و دگرتأث "فلســفی"شــگفت زدگی، به عنوان تأثرات   

شـــدن را پاك کرده و آن را برجســـته تر هم بکند. تا آنجا که شـــگفت زدگی نوعی تعجب یا بهت زدگی 

رسد که شگفت زدگی حق می همزمان، بنظر رسد که تأثیر دیگري باشد، تأثیري غیره منتطره.می باشد، بنظر

که روح حیوانی  تأثرکرده و از خود (spirit)ویژه اي اســــت  لذتاز آن طریق خودش را م برد. می ش 

ــپینوزا اظهار ــاس لذتمی وقتی که ذهن خودش را و نیروي عملکردیش را در نظر"دارد: می اس  گیرد، احس

لذا شگفت زدگی تأثیري  1"کند.می هر چه بیشتر، خودش و نیروي عملکردیش را واضح تر پندارو  کندمی

  دو سوگراست.
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سیو بعنوان خوانندگان دکو  براي دریدا، دولوژ سات بطور عام و داما سا سی اح سپینوزا، برر ارت و ا

ضوع را تعیین سه مو شان،  سوگرائی کنند: اول، مفهوم مغایرت؛ دوم، می شگفت زدگی بطور خاص، در دو 

 خاص فضامندي.  امتیاز؛ و، سوم، مفهومي هاستعار

ـــادف با در مورد دریدا، مفهوم یک  و "من"تعریف ذهنیت به مثابه رابطه اي بین یک  مغایرت مص

کند هدیه اي اســت می طریقی که رخنه گر یا دگري مرا متأثر اســت. "توي خود لمس کننده"، یک "تو"

ستی  سخاوت ه ست که دریدا، بر عکس دکارت،  ست. این همان چیزي ا شده ا که از جائی نمی آید، داده 

در من شگفت آید که می اي خواند، متضاد با سخاوت ذهنیتی. شگفت زدگی همیشه از دیگريمی شناسی

ــبیه مورد عالق ــت. تش ــده اس ــترش روان به ما مفهوم تازه اي از  (graft)پیوند دریدا ي هزده ش ــت. گس اس

  دهد. می فضامندي ارائه

هســتند، نه یک ســوژه. تشــبیه مورد  ماهیت در مورد دولوژ، احســاســات همیشــه احســاســات یک

ــامندي بعنوان  (face) صــورتاو ي هعالق ــت. فض ــگفت زدگی می فهمیدهر ماندگا لوح ِاس شــود. ش

  شود. می مصادف با انقطاع بخش اجتماعی فرد است. صورت به یک عالمت تبدیل

سیو، یک مغایرت ِ ساس گفته هاي داما سی نفس با خودش وجود دارد تا آن  بر ا شنا ست  بنیادي زی

ــردداماســـیو ي هماند. تشـــبیه مورد عالقمی جا که خود تأثري (هومئوســـتاز) ناآگاه باقی  cold)خون س

blood) شود. شگفت زدگی به معنی عالقه می مربوط طرح هاي عصبی یا نقشه ها فضامندي با .است

به این دنیا و میلی آســایش اســت. اما نمی توان به شــگفت زدگی خارج از متضــادش، یعنی، فقدان شــگفت 

  بی تفاوتی، فکر کرد. و  زدگی: خونسردي، بی اعتنائی

سازد؟ براي جواب به این سؤال، اجازه دهید سه می طور بنیادي تري روشنچه کسی دگرتأثري را ب

سی اي از دگرتأثري را ارائهي همتن را در مقابل هم قرار دهیم. هر کدام از آنها جبن سا دهند. اولین آنها می ا

ی (توسط و سوم "شدن، -انسانی  –غیر  "دومی (توسط دولوژ) را  "دو عاشق،"توان به می (توسط دریدا) را

  عنوان داد. "من درد دارم اما آن را احساس نمی کنم"داماسیو) را 

باردر کتاب  یار خاص جدائی را (On Touching) لمس کردني هدر  ـــ ، دریدا مورد بس

  کند:می تصور

شقانی را که براي هم   صور کنید: عا شده اند. آنها ممکن است ي هت عمر از هم جدا 

ــان و یکدیگر  ــان و در هر کجائی خودش ــداهایش را پیدا کنند. با تلفن، از طریق ص

این صداها، از بلند نفس کشیدنهایشان، از حبس کردن هاي ي هآهنگ، طنین و لهج

ــر لحظه هاي ســکوت، آنها هم تفاوتهائی که براي ي هنفس هایشــان، در ســرتاس
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ــی  آن –پرورانند می آیند را در خیالمی حتی بوئی الزمو  برانگیختن ِ نگاهی، لمس

همه نوازش کردن ها را، براي رسیدن به اوج خلسه اي که از آن براي همیشه جدا 

شده اند. آنها -شده اند  سه را پیدا  دانند کهمی اما هرگز از آن محروم ن دوباره خل

شده  -خواهند کرد، همواره  صداهاي به هم پیچیده  سیمی  سیم بی  غیر از میان 

سط به هم پیچید شان را همشان. یک تراژدي. اما تو شان، خود سند، می ه بودن شنا

ــ ــبح وارِ   ي هگاهگاهی فقط با خاطره اي که از آن حفظ کرده اند، با لذت خلس ش

ند که، بدون امکان آن، هرگز نوید لذت داده می این را هم –تصــوري خام  دان

شد. آنها به خاطر صور خام آنها را اقناعي هنخواهد   تلفنی یک لمس ایمان دارند. ت

باً کمی تک . –ند. تقری تاً، بنظر هر کدامشـــان در یک انزواي ذاتی  ــراح  حتی ص

نمی کرا که  ـــد  خام،"یک  ي هرس ـــور  یتی "تص بل رؤ قا جاليِ   با   ا 

)phainesthai.همبستگی بیشتري داشته باشد(   

 
  اسپینوزا تصریح کرد که: ي هدولوژ در سخنرانیش در بار

  

. . احساس گذار از یک حالت زنده رود. . می احساس به وراي احساسی شدن ها

ست. اهب  سان ا سان به غیران شدن ان ست بلکه تبدیل  بودن به یک حالت دیگر نی

)Ahab(42  از موبی دیک تقلید نمی کند. . . . شباهت نیست، گرچه شباهتی وجود

ی ناح یک  که ي هدارد. . . .  ثل این  بل تمییزدادن، م قا یه اي غیر ناح نا معیینی، 

رسند که بالفاصله می و انسانها. . . بطور پایان ناپذیري به نقطه اي چیزها، حیوانات

 احساساتمقدم بر متمایز شدن طبیعی آنها از هم است. این همان چیزي است که 

پی Pierre: or The Ambiguities 43پی یر: ابهامات  شود. در رمانمی خوانده

                                 
براي انتقام پاي قطع  در داستان موبی دیک است که )Pequod(مترجم: اهب نام ملوان نیمه دیوانه و متعصب کشتی پکود  42

شود که احتیاط از دست رود، اما بعد از بدام انداختن موبی دیک تنفرش باعث میشده اش توسط موبی دیک به شکار او می

  بدهد و توسط موبی دیک با دریا کشیده شده و غرق شود.

 
) که کید یداستان موب يسندهینو( (Herman Melville) لیبه نام هرمن مل و یکائیامر يسندهیاز نو یمترجم: رمان  43

 Pierre) نگیگلندن ری یپ نیب یو خانوادگ یســـکســـ ،یروان يمنتشـــر شـــده اســـت. داســـتان از تنش ها 1852در ســـال 

Glendenning)یاستنل شیشده اش، پسر عمو وهی؛ مادر ب (Stanley)تارتان ی، نامزدش لوس (Lucy Tartan) زابلیو ا 

 .ردیگیاش است، شکل م یخواهد ناتن شودیعلوم مکه م (Isabell Banford) بنفورد
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ر ناتنیش تمایزي رســـد که در آن دیگر بین خودش و خواهمی یر به مرحله اي

ست. ایزابل و او زن ست که در لحظه اي که ماده می قائل نی شود. . . . علت این ا

، خود هنر در این منطقه (Rodin)رودن ي هشود مثل مجسممی به احساس تبدیل

   کند.می نامعیینی زندگی

  

  کند:می شود را برقرارمی داماسیو تمایزي بین درد و هیجانی که با درد ایجاد

  

ست تعجب کنید که  شما ممکن ا ستند.  بطور خالصه، درد و هیجان همان چیز نی

 توانم مدارك زیادي را درمی منو  توان انجام دادمی چگونه چنین تمایزي را

ــروع با واقعیتی ش ي هکنم که از تجربمی تأئید از آن به شــما ارائه دهم. من 

ري که در آن گسستگی شخصی من در اوائل آموزش هایم بدست آمده، از بیما

بطور واضــحی  شــو،دمی هیجانی که با درد ایجادو  درد به این مضــمونبین 

محسوس بود. بیمار از یک مورد شدید نورالژي عصب سه قلو، که تیک دردناك 

 کشــید. این اختاللی اســت که عصــبی را در گیرمی شــود، زجرمی نیز خوانده

شــود می کند و باعثمی منتقلکند که پیام هاي مربوط به حس صــورت را می

ــیمی  ــورت یا نس ــت ص ــطحی پوس ــررترین محرکات، مثل لمس س حتی بی ض

ناگهانی، درد شــدیدي ایجاد کند. هیچ داروئی به این مرد جوان کمک نمی 

ستش خنجر سا بر پو زد، کار دیگري بجز می کرد، که هر وقت که درد طاقت فر

بعنوان آخرین دســـت آویز، بی حرکت ماندن از او بر نمی آمد. و  کز کردن

به او پیشنهاد جراحی داد، چون  (Alamida Lima)جراح اعصاب، آالمیدا لیما 

ضایع شده بود که ایجاد  شانی ي هکه معلوم  صی ازلوب پی کوچکی در بخش خا

دهد و این جراحی بعنوان آخرین ملجاء براي بیمارانی این می درد را تســکین

  شد. می قبیل استفاده

یمار را در روز قبل از عمل که ترســناك از انجام هر حرکتی که من این ب  

دو روز بعد از عمل جراحی فراموش و  درد را ایجاد کندي هممکن بود یک حمل

شده بود،  نمی کنم، وقتی که ما به بالینش رفتیم؛ او به کس کامالً متفاوتی تبدیل 

تان بود. وقتی لیما با خوشحالی غرق ورق بازي با دوستش در اتاق بیمارسو  آرام

ــی گفت که ي هاز او در بار دردش پرســید، او به باال نگاه کرد و با ســرخوش

اما حاال حالش خوب اســت. من تعجبم را به یاد دارم وقتی  "دردها همانند،"
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شتر کاوش کرد. عمل جراحی اثر ي کم بر  لیما حالت ذهنی این مرد را کمی بی

سی در رابطه با اختالل عمل صورات ذهنی طرح هاي ح شت. ت ضعی دا کردي مو

به این علت بود که بیمار بافتی تغییر نکرده بودند و  توانســـت می این اختالل 

مل جراحی  با این وجود ع ما  ند. ا مان طوري بود ها ه که درد هد  گزارش د

موفقیت آمیز بود. . . . مشقت کشیدن تمام شده بود. . . . این نوع گسستگی بین 

در مطالعات گروه هائی از بیماران که براي  "داحســـاس در"و  "درك درد"

   4تسکین دردهایشان تحت عمل جراحی قرار گرفتند تأئید شده اند.

  

این سه متن موضوع مشترکی با هم دارند. هر کدامشان احتمال نفس براي لمس خودش، یا همزمان  

پانتی  –کنند که مرلو یم این ها ناممکنی چیزي را بیاني هکشـــاند. هممی شـــدن با خودش را به چالش

(Merleau – Ponty) " بین من "لمس شــــده –لمس کردن (me)و خود من  (myself) ند:می  خوا

 من لمس کردن خودم را لمس" "کند،می وقتی دست راستم دست چپم را لمس"نویسد، می پانتی –مارلو 

یدامی یابی پ به نوعی انعکاس دســــت  بدن من  ـــوژمی کنم:  به س بدیل   – subject)  اوبژه -ه کند و ت

)object. کنیممی در حالی که در هر یک از ســه مورد فوق الذکر ما به طریقی دو فاعل پیدا  "می شــود" 

ــقی، که1( ــازي براي  –توانند بعنوان دو بیان از خود می ): دو عاش ــوند، بعنوان زمینه س ــوژه هم خوانده ش س

اســات خودش هم هســتند که از آنها با خبر نمی شــود؛ ناممکن بودن خود تأثري، که تفاوت بین فرد و احســ

کند اما با آن ادچار احساس نمی شود. ما همیشه دو سوژه را در یک سوژه می که درد را درك ) شخصی2(

  بیکرانی بین آنها وجود دارد. ي هکنیم. اما فاصلمی پیدا

د. اگر دو عاشـــق گیرمی وجود لمس را بدون حضـــور پیش فرض "تلفنی از یک لمسي هخاطر"  

بدون این که بتوانند هرگز یکدیگر را ببینند با هم بمانند، وراي شــادي و غم، به این علت اســت که حضــور 

ست. تفاوتی بین درك کردن خودم ودرك  –خود و  نفس به خودش وجود ندارد، آئینه اي سی اي نی انعکا

ــتگیمی کردن آن دیگري وجود ندارد. در هر دو مورد، آن چه که من تجربه ــس و  کنم جدائی، دوري، گس

ــت. ــایش نفس به خودش یا به دیگري به خودش بر نمی گردد، حلق 6انقطاع اس ــته اي ایجاد نمی ي هگش بس

  ماند. می کند. شگفت زدگی بدون بسته شدن باقی

اتی کند: اول، تأثیرمی کنند را انتخابمی اسپینوزا مطابقتي هکه با سه اید دولوژ سه مثال از تأثرات  

شی ایجاد ست؛ دوم، تأثراتی که با اثر نور آفتاب بر بوم یک نقا شی از اثر نور آفتاب بر بدن ا شود؛ می که نا

شــود. در هیچ یک از این موارد انعکاســی نیســت؛ نور می بر ذهن ایجاد  ســوم، تأثراتی که با ذات خورشــید
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منعکس نمی شــود. لمس کننده و شــود می آفتاب (نیروي اثرگزار یا لمس کننده) توســط ســطحی که لمس

سدي شده اند. آنها  شان بیرون رانده  شونده از خود شان یعنی بدن، می لمس  س سازند که از مکان مادي تما

گوید که درك ها به وراي ادراکات، می گذارد. به این علت اســت که دولوژمی ذهن پا فراترو  بوم نقاشــی

  44رسند که غیرانسانی است.می نا معینیي هن ناحیروند، به آمی تأثرات به وراي تأثیر کردن ها

سوژ شدن،  شامل خود تأثري  سانی، یعنی ي هتأثرات،  کند. من متأثر می را از خودش جدا "من"ان

پانتی که هم از دستهاي لمس  –نویسد، با اشاره به طرح مرلو می دولوژ فلسفه چیست؟،در کتاب  نشده ام.

شده ستهاي لمس  سد: یم کننده و هم از د صل کنیم، بلکه این "نوی ستها را به هم و ست که د شکل این نی م

ست که لوح ها را صل کنیم. ا سپینوزا، نور آفتاب بر بدن   "و شدن ها در مورد ا انواع مختلف تأثرات و متأثر

شدن ِ ذات با  شیدي، یا خود تأثري  شی، نفس خور سطه  "ماندگاري یک لوح"من، نور آفتاب بر بوم نقا وا

صفحمی گري صلهي هشوند، یک  ضائی از یک تفاوت بین می فرافکنی که مانع تماس بالفا شه ف شود. همی

  لمس کردن و لمس شده وجود دارد، که حتی در مورد خود تأثري ضروري هم آشکار است.

سیو، درونی ترین و بدوي ترین جزء نفسِ     ساس گفته هاي داما شاهده کردیم، بر ا همان طور که م

ساخته  "خود پیش"عصبی ما،  است. پیش خود از مجموعه هاي متصل بهمِ هماهنگِ طرح هاي عصبی اي 

عصبی اي که موجود  "نقشه ي"شده که، لحظه به لحظه، بازنمود حالت درونی ارگانیسم هستند، یعنی که، 

ستاز خودش را که دائماً با آماج گرمی سازد. چنین نقشه اي به موجود کمکمی از خودش ان کند تا هومئو

ـــرفاً یک فرآیند می رخنه گر بهم ـــتاز ص ـــتیخورد، تنظیم و حفظ کند. هومئوس ـــت.  مکانیس یا منطقی نیس

  هومئوستاز اولین شکل اتصال نفس به خودش است.

توانســتیم می گوید، اگر مامی ماند. داماســیومی از آنجا که این اتصــال ناآگاه اســت، فرد الادري  

ــبیما ــخص ثالثینگاهی به فرآیند هاي درونی عص ــه از دیدگاه ش بود. در مورد بیماران می ن بیاندازیم، همیش

افتد از بین رفتن هیجان نیست، بلکه از دست رفتن هیجان ِ آگاه می مبتال به ضایعات عصبی، چیزي که اتفاق

ــســتگی دو الیه از فرد ــت. جراحی باعث گس ــود که معموالً متحد هســتند: یعنی پیش خود و خودِ  می اس ش

ستازآگاه.  شخص ِ اولیِ درگیر در طرز عمل هاي آگاهی، از و  شخص ثالثِ درگیر در فرآیند هاي هومئو

  دوري به هم نگاه کنند.ي هتوانند از فاصلمی هم قطع رابطه کرده اند و

آید. بعد از انواع خاصی از آسیب هاي مغزي، بیماران ادراك می بعضی مواقع وضع برعکسی پیش  

آگاهی خودشــان را ازدســت نمی و  دهند، اما دیدگاه شــخص اولیمی ن را از دســتکردن ها و هیجاناتشــا

                                 
 .دیدقت کن (solar) دی) و خود خورشدی(نور خورش (sun) مترجم: به تفاوت نور آفتاب  44
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کنند. بعلت بیماریشــان، به ســهل می گوید، با خونســردي رفتارمی دهند. این افراد، همان طور که داماســیو

   "شوند.می کشیده "ادراکاتي هتغییر شدیدي در توان تجرب"به و  عدم دلواپسیو  انگاري، سردي

شدن در افراطی ترین  حاال   سی به خود تأثري  ضوع اولیه برگردیم: چه ک سیده که به مو وقت آن ر

ناممکنی معرفی  یعنی -ســؤاالتی که دریدا پیش کشــیده اســتي هرســد که هممی کند؟ بنظرمی روش فکر

ــه دار در خود تأثري ــورت ریش ــات به ص ــاس  دقیقاً  –آگاهانه  نفس به خودش، ناممکنی در نظر گرفتن احس

صبی در بازنگري نفس مد نظر گرفته اند. بعالوه، ما سان ع شنا ست  شند که زی سائلی با دانیم که می همان م

  یک فصل را وقف مغز کرده است.  فلسفه چیست؟دولوژ در آخر کتاب 

ـــه مؤلف مورد نظر ما یک تناقض واقعی را پنهان   کند. می در حقیقت، این نزدیکی ظاهري بین س

احساسات در گفته هاي دولوژ و تفکر دگرتأثري شدن در گفته هاي دریدا ي هر در باررسد که تفکمی بنظر

شه محتاج تفکر در بار سمی ي ههمی ست، یعنی، یک تن غیرارگانیک یا یک  (heterobody)یک غیرج ا

  بدن بدون ارگان (اعضاء). 

ن تن طبیعی دریدا و دولوژ، براي روشــن کردن فرآیند اصــیل دگرتأثري شــدن محتاج منفصــل کرد

هســتند. براي دولوژ، غیبت اعضــاء، به معنی نبودن تشــکیالت اســت، مثل این که گمان باشــد که گوشــت و 

فرجام و  مغزمان تظاهر ماتریالی متافیزیک باشند، همان طور که عنصر، سیستم، حضورو  پوستمان، خونمان

ماند اما خودش را می باقی بدنی "جســم بدون اعضــاء"چنین تظاهراتی هســتند.  )teleology(45 شــناســی 

دارد تا روي آن لغزید یا جهید. چنین بدنی یک ســطح اســت. دریدا هم می صــرفاً بصــورت ســطحی عرضــه

محتاج این است که به نوعی سطح غیر طبیعی باور داشته باشد، یک گسترش غیر زیست شناسی جسمانی، 

خواند چنین ســطحی اســت، که می lesubjecti" 46" کند. چیزي که اومی که روبروئی با دیگري را میســر

صوراتی که بر روي آن انداخته اند به بیرون کش" سی بین  "آیدمی از زیر ت شنا ست  و بدون هیچ تعیین زی

   گیرد.می قرار "سوژه و اوبژه "

هیچ کسی "شود: می نیز ظاهر On Touching"" لمسي هدر بارچنین حذف تن در کتاب   

باید بگوید قلب من، قلب  او را این و  گویدمی خود من، مگر وقتی که او این کلمات را به کس دیگرين

                                 
شان دهنده 45 ست که گویا ن سفی پدیده هاي طبیعی طوري ا سی تعبیر فل شنا ي هدف یا طرحی مترجم: تلئولوژي یا فرجام 

 ریخته شده هستند.

ذا شود، لدر مفهوم روزمره به معنی بوم یا زمینه اي است که یک نقاشی یا اثر هنري در آن پیاده می subjectileمترجم:  46

ي آن. اما منظور دریدا از این کلمه به معنی یک تشــابه فرضــی اســت. ســابژکتایل مثل ي اثر اســت و هم تأئید کنندههم زمینه

  کند.از اثر داشته از درون آن و از پشت آن گسترش پیدا می ي اثر هنري (مثالً بوم نقاشی) بسط بیشتريزمینه
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سلب مالکیت مبنائی و بدون نوعی می گونه صدا شده‘کند. . . . بدون این  هیچ چیزي و از این  ’قلب ربوده 

؟ چرا این "قلب من"چرا چنین اســـت؟ چرا نباید بگوئیم  ".‘به بعد هم هیچ ســـؤالی وجود نخواهد داشـــت

از احساسات ارائه دهد   آیا الزم است که زیست شناسی را توفق دهیم تا مفهومی ؟"نباید"ور اخالقی ِ دست

لمسی آن نداشته باشد؟ یا، برعکس، آیا بنظر نمی رسد که یکی از مهمترین  –که ارتباطی با ذهنیت و خود 

و  ساختارزدایانه هستنددرس هاي نورولوژي امروزه این است: که تشکیالت ارگانیک عصبی بطور مفرطی 

  این که ساختارشکنی ذهنیت در اندرون نورونهاي مغزمان در حال انجام شدن است؟ 

پدیدارشــناســانه، در  ، در بدن 47ِ پدیدار شــناســی ما ممکن اســت ســؤال کنیم که آیا تجدید نظر در  

ــم" ــم گرائی"در و  "flesh -جس ــود که دریدا و دول " -fleshism جس ي هوژ، به نوبمنجر به این نمی ش

ستهایم را بهم قالب سات را ماده زدائی کنند. وقتی که من د سا شان، فرآیند اح سطح می خود کنم، آیا دو 

پیوندم؟ چرا الزم اســت که بدنبال بیرون ِ بیرون از بدن باشــیم؟ چرا باید بدن دور قرار می هســتند که من بهم

 دور از اعضاء خودش؟  داده شود،

  

  

* * * 

فضامندي روان را بررسی کنیم. در ي هکند تا اظهار نظر تعجب آور فروید در بارمی ا را واداراین موضوع م

آن نمی ي هروان گســترش اســت، هیچ چیزي در بار"کاغذ نوشــت: ي ه، او روي یک صــفح1938اوت  22

ضا هم،  weiss nichts davon,   Psyche ist ausgedehnt[."11[داند شد، ف ضع این طور با اگر و

زمان و  گیرد. بطور تعجب آوري، وقتی که فرویدمی آگاهی و اطالع قراري هثل زمان، در خارج از حیطم

کند. اگر ناخودآگاه می داد، به تعریف کانت از فرم هاي شهودي اشارهمی فضاي روانی را مورد بحث قرار

ست که ساختارشان مشابه با وابستگی زمانی و فضامندي خودش نمی داند، به این علت اي هما چیزي در بار

فرم هاي خالص روان  است. ما باید اقرار کنیم که زمان و فضا ) (transcendentalیک دستگاه استعالئی

 فروید کند.می فرم هاي خالص زمانی و فضائی شهود ما صحبتي ههستند، به همان طریقی که کانت در بار

کانت بپردازم که ي هم تا لحظه اي به موضـــوع قضـــیدهمی در این مرحله من به خودم جرأت "نویســـد: می

  12. "فرم هاي الزم فکر هستند"زمان و فضا 

ــتن کتاب  ــروع به نوش ــول لذت"در زمانی که فروید ش  Beyond the Pleasure) "وراي اص

Principle} ضائی را فرمول بندي شبیه ف ضش را در بارمی کرده بود، چندین ت ستگاه ي هکرد تا پیش فر د

                                 
 .است یادراکات و آگاه يساختارها یفلسف يمطالعه یبه معن phenomenology جا نیمترجم: در ا 47
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ساختار فرضیو  ی و اجزاء آن ارائه دهدروان ضائی  فرا نفس و  ego))، نفس ( ایگو idنهاد ( اید ي هاز نظر ف

ناخودآگاه و  جاي نگاري (توپوگرافیکی) خودآگاه، پیش خود آگاه و مفهومات superego)سوپرایگو  (

شان دهد. براي مثال، ما فکر کنیم  The Ego and the Idي هاي از او در نوشت توانیم به نقل قولمی را ن

صراً یک (body-ego) نفس –ایگو از اول و در درجه اول یک تن "کند که می وقتی که تأئید ست. منح ا

   13"نهاد سطحی نیست، بلکه در اندرون خودش پیش افکنی اي از یک سطح است.

شه ناخودآگاه   ضائی ِ روان براي همی ي هگفتي هدر بار ماند. دریدا در اظهار نظريمی این ویژگی ِ ف

، جســمی داردروان ِ لمس ناشــدنی، روان ِ دســت نخورده: تماماً جســمانی، جســمی " "کندمی فروید بیان

را هم لمس نمی کند، چون  خودش، اما ناملموس. با این وجود فقط براي دیگران قابل لمس نیست. است

ست. که سترش یافته ا سی بود 14"جزء به جزء تماماً گ ستر ضامندي روان و  ن به ذهنیت و بازتابیغیر قابل د ف

  شود.می لمسی را مجسم کرده و بصورت همان ساختار دگرتأثري ظاهر –ناممکن بودن خود 

ست. همان طور کهو  چنین فضائی   سی ا شنا دانیم می چنین جسمی، قابل تجربه نبوده و غیر زیست 

ی که دســتگاه روانی را به مثابه یک ســري از کند، یا وقتمی را اســتفاده )topicعنوان (ي هوقتی فروید کلم

کند، همیشه استعاره اي هستند. فضامندي روان تخیلی است: چنین چیزي وجود می الیه ها و طبقات معرفی

سترش و زمین ضوي مثل مغزگ شد. ي هندارد. البته، فروید نمی پذیرفت که ع مادي براي پدیده هاي روانی با

تخریب کامل هیچ بخشــی از دســتگاه روانی را قبول نمی کند. بنظر او ي هبه همین دلیل اســت که فروید اید

تواند کدر می ناخودآگاه تخریب ناپذیر است چون که فضامندیی انتزاعی و غیرواقعی دارد، چیزي است که

  شود اما نمی تواند بطور فیزیکی مختل شود.

شود که بگوئیم که خود می به اینبطور کلی روان، تخریب ناپذیرند منجر و  ادعائی که ناخودآگاه  

شته  شند، حتی وقتی که به چیزي تعلق دا شه وجود دارند، حتی وقتی که منفی با سات و هیجانات همی سا اح

ــپینوزا فطرت هاي غم انگیر ــند که اس ــور می باش ــت که روانی بدون هیجان را تص خواند. چگونه ممکن اس

  کرد؟

ــود که در نظر بگیر   ــیلاگر به ما اجازه داده ش ــرح و تفص  یم که فروید و الکان دیدي از روان را ش

رسد که همیشه می فلسفی کالسیک، هرگز خود تأثري شده نیست بلکه بنظري هدهند که، برخالف سوژمی

شده سخیر این دیگري، بنظرو  از خارج متأثر  شدن را می بدون هیچ امکان ت صول این دگرتأثري  سد که ا ر

  نمی توان تخریب کرد.

ي هپیچیدي ه، موضـــوع شـــگفت زدگی را ممکن اســـت در مســـئل(Lacan)ه هاي الکان در گفت

لو  ، از یک طرف(gaze)خیرگی  ـــئ  ادغام کرد. ،(agalma) نذريي هپیچیدي هاز طرف دیگر در مس
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Agalma خوش آیند به خدایان بعنوان نذري است. این ي هیونان باستانی به معنی هدیي هک واژی یا نذري

ـــگفت زده نذري خیره و  ین هدف بوده که لطف خدایان را جلب کردهنذري به ا آنها را با ویژگیهاي ش

ــحرآمیزي وراي ارزش ظاهري آن دارد. طی  کرده تا به هدیه دهنده لطفی بکنند. بنابراین، نذري نیروهاي س

رده است. شیئ اي که باید گرامی داشته شود را پیدا کو  معنی شمایل، چیزي زیبا agalmaزمان اصطالح 

با عشــق  Agalma)، در ســمپوزیوم افالطون ارائه داد. 1960-1961الکان این واژه را در هفتمین ســمینار (

شتعلمی تعریف شتیاقات ما را م شتیاق که ا شیئی غیرقابل تخمین از ا کنند. الکان، در ارتباط دادن می شود، 

شنهاد کرد که  س agalmaاین به زمینه هاي روانکاوي، پی ستیم، گنجی ا ت که ما در روانکاوي بدنبال آن ه

  حقیقت ناخودآگاهی که ما میل داریم بدانیم.

ساس  اگر ستجو اح شم دوختگیما طی این ج شیم بدنبال این گنج رفتن ممکن نمی  چ شته با ندا

شگفت زده شود. در همان هنگام که سوژه می سوژه به روانکاو به مثابه یک گنج مطلوب  شود روانکاو به 

ستایش است."خیره شدن به معنی  دوزد.می اش چشم ي هترجم "چشم دوختن در حالت شگفت زدگی و 

و خیرگی  نذري محتاج هر دو مورد  انتقالیي هاست. رابط "شیفتگی"فرانسوي این کلمه، در متن الکانی، 

گرفتن به و مورد خیرگی واقع شدن. در نظر  شگفت زدگی است: یعنی خیره شدني هبه عنوان جهات دوگان

سهیل کنند ست عامل ت سی که تحت روانکاوي ا ي هنذري، بعنوان اوبژه با مطلوبی ِ غیرقابل تخمین، براي ک

کند، از هیچ چشــمانی بر نمی خیزد) می شــود. این نگاه (همان طور که الکان مؤکداً بیانمی انتقالیي هرابط

از ادراکی که زیرچشــمی به او  شــود،می به خود شــخص نگاه بخودي خودش واکنش به ادراکی اســت که

 ”sous la fascination"تحت شـــیفتگی یا چشـــم دوختگی یا ”sous le regard“شـــود می نگاه

صل هیچ نوع" ست. از آنجا که خیرگی و نذري حا ستند ا صی نی شان و  ذهنیت خا ساختار واقعیت از آنجا که 

امثال این و  د (عشق، شیفتگی، آرمان سازيکننمی مخیله دارد، احساساتی که تولیدي هزیادي با قوي هرابط

آیند لذا می روان سر چشمه نمی گیرند. از آنجا که این احساسات از دیگري ها) از یک فرآیند خود تأثري

دگرتأثري هستند. با این وجود، خود این متأثر شدن با دیگري نمی تواند متأثر شود، یعنی که، تا حدي تغییر 

  48ه یا کامالً نابود شود. کند که بتواند ناپدید شد

  

                                 
 ای نیشخص، مثل والد کیکه منشائشان از  التیآن احساسات و تما یاست که ط يندیفرآ یانتقال يمترجم: رابطه 48

روانکاو انتقال داده  ایبخصوص به روان درمان  گر،ید یبه شخص يروانکاو يدوره کی یها است، ناآگاهانه طبرادرو خواهر

 .شودیم
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ـــف ـــات بطور کلیمی دریدا اتفاقي ههمین امر در فلس ـــاس ـــگفت زدگی و احس توانند می افتد. ش

ساختارشکنی شوند، اما ساختارشکنی آنها منجربه خراب شدن یا نابود شدنشان نمی شود. یک سوژه را نمی 

ـــات لیبیدوئی ـــد که  (libidinal)توان از تأثرپذیري از خودش، یا از گرایش برید. دیدیم که بنظر نمی رس

دولوژ هم پایان شگفتی را در نظر داشته باشد، یعنی احتمال این که صورت هیچ چیزي را بیان نکند، توانش 

  ماندگاري شدن از دست بدهد. را براي لوح کتیبه اي یا لوح

  

* * *  

ستعالئ ضامندي روان ایده آل، انتزاعی، یا ا سان مغزي، ف شنا ست  ضامندي همان مغز براي زی ست. این ف ی نی

است که در معرض احتمال تخریب مادي قرار دارد. در اکثر موارد، آسیب مغزي زخمی است که نمی توان 

شخصی یا ي هروانی، نمی توان آن را با تاریخچي هآن را پیش بینی کرد و، بر خالف تعریف فروید از حادث

مغزي هیچ علت دیگري غیر از تصــادف یا یک علت  يهســرنوشــت فرد شــرح داد. اکثر اوقات یک ضــایع

  است. "محضي هیک بیگان"خارجی ندارد. در این مفهوم 

اگر ســـولمز این حق را دارد که ادعا کند که مصـــادف بودنی بین اتفاقات مغزي و زندگی درونی   

فیریولوژیک در ذهنیت وجود دارد، ضایعات مغزي را نمی توان صرفاً بعنوان ضایعات ارگانیک یا ي هتجرب

ضایعات روانی ظاهر صورت  سیب ها ب صبی می نظر گرفت. بلکه، این آ ضاي ع شوند. امروزه مغز به مثابه ف

  شود.می در نظر گرفته ناآگاه و فضا براي این ناآگاهی عصبی

ـــت پیامدهاي مهمی    ظهور نوع جدیدي از زندگی ناآگاه و روانی که بطور کاملی تخریب پذیر اس

دارد. همان طور  (destruction drive)و تخریب (death drive) کلی رانش هاي مرگ يهبراي نظری

ـــکل عمد "یکنواختی"که دیدیم، امروزه بی تفاوتی و  اختالل مغزي و روانی اســـت. ي ههیجانی یک ش

سیو با مطالع سیب هاي مغزي مثل آگنوزيي هداما سانی   موارد خاص آ شده که ک یا آنوزوگنوزي، متوجه 

َسکس، در کتاب "غیبت بدون مرخصی دارند"برند می این بیماري ها رنجکه از  مردي که زنش . اولیور 

 Oliver Sacks, The Man Who Mistook His Wife for)را با یک کاله اشتباه گرفت 

a Hat)،"مورد الســت مارینر" (Lost Mariner) قوي جثه و ســرحال بود، او "دهد. بیمار می را شــرح

ـــت، اما یک حالت لَختی، انفعالینوعی زور با بی ‘گفتند) می (همان طور که همهو  زو و توان حیوانی داش
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سی شت؛ او به هم ’دلواپ ست‘داد که می ما حس فراگیريي هدا ست رفته ا ، با این وجود، حتی ’چیزي از د

  49 "کرد.می موضوع را، با حالت بی تفاوتی قبول شد، اینمی اگر بیمار متوجه آن

  

ــ   ــی انواعی از جنایتکاران از قبیل قاتالن داماس ــناس ــت رفتن هیجانات را با روانش یو این موارد از دس

رســـد که اگر بخواهیم بفهمیم که یک می کند. بنظرمی پیوند زنجیره اي و انواع مختلف انزواهاي اجتماعی

بی و  زدگینوع عصــبی، بی تفاوتی به عشــق یا شــگفت  حالت ذهن جدید روانی را که با یک رانش مرگ

چه بخوانیم یک روش فلســفی براي  تفاوتی حتی به نیروي تخریبی یا تهاجمی خودش شــکل گرفته اســت

  آید. می جنایتکاري الزمو  تجزیه و تحلیل این آسیب هاي نورولوژیک، بی تفاوتی

قاره اي ي هموضع جدید فلسف زمان آن رسیده است که یک ماتریالیسم جدیدي شرح داده شود که  

شخص کردهرا  سی مغز م شنا ست  ست  پلی بعد از تأخیري بس طوالنی،و  در مقابل زی سانی و زی که علوم ان

کند ساخته یا دوباره سازي کند. بجاي پیشنهاد یک دیدگاه پرمایه از ذهنیت، زیست می شناسی را بهم وصل

بنائی ِ نفس ِ شخص کند. بدون این توهم ِ ممی شناسی اعصاب زمان حال غیبت نفس به خودش را موشکافی

اولی، هیچ نیروي عمل کردي، هیچ احساس وجودي، هیچ ادراك تداوم خطی زمان نمی تواند وجود داشته 

ي هباشــد. چنین موضــعی ممکن اســت کمک کند تا مفهوم هاي مربوط به دگرتأثري، غیر انســانی، یا انگیز

ـــفه مرگ تغییرات بنیادي پیدا کنند، مفهوم هائی که، بعلت تحقیري که و هم روانکاوي در مورد  هم فلس

ــاب بطور اخص اظهار کرده اند، ــی بطور کل و در مورد مغز و علوم اعص ــناس ــت ش ــع کنونی،  زیس در وض

   بصورت پس مانده هاي سنت متافیزیکی هستند.

ـــناختگر (Thomas Metzinger)همان طور که تاماس متزینگر  ـــهور (Cognitivist) ش  مش

سد: می ست. . . . چیزي به عنوان نفس در دنیا وجود ندارد: هیچ کس هرگز ه "نوی سی نبوده و نی یچ وقت نف

الگو هايِ  -. فقط تنها چیزي که هرگز وجود داشته خود نداشته و نفسی نبوده هیچ کس هیچ وقت نفسی

 (phenomenological)الگو تشخیصشان داد. نفس پندار شناسانه  بصورتآگاه بوده اند که نمی شده 

ــ ــت موجود خاص ــت، بلکه یک فرآیند اس کند که می وقتی ظهور کســی بودنو ادراك ذهنیت  –ی نیس

 الگوي شفاف عمل کند. شما هم اکنون که این سطور را -خود  سیستم فرآیند اطالعات آگاهانه تحت یک

مدلتان را بصورت یک مدل تشخیص  –خوانید، چنین سیستمی هستید. از آن جا که شما نمی توانید خود می

نمی توانید آن را ببینید. چون  کنید. شمامی مدلتان شفاف است: شما درست از درون آن نگاه –ید، خود ده

                                 
 .است کاتیرساندن انواع مختلف تحر یبه سطح اگاه يعدم توان مغز برا يمترجم: آگنوز 49
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مدلی که در  –خوانید شما دائماً خودتان را با محتواي خود می بینید. . . . وقتی که این سطور رامی آن باکه 

ست  شده ا  مدلی و گمنامی مغز هیجانی –خود  شفافیت 17"کنید.می سر در گمزمان حال با مغزتان فعال 

  شگفتی هاي خالی از توهمات روان تنی و فضاي لیبیدوئی جدید هستند. 
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  بخش دوم
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  ادراکات بد درك شده    

  

  فلسفهو  بین روانکاوي، علم اعصاب 50 احساس ناآگاه  

  

  

  

  

  

* * *  

  

  

  ایدریان جانستون

    

  

  

   

                                 
ماقبل آن آمده باشد.  self يکلمه یکه در متن اصل نیمگر ا کنم،یم ناخودآگاه احتراز ایترجمه از استفاده از کلمات خودآگاه  نیمترجم: من در ا 50

ندارد  دهم وجو يدیفرو ای یکیزیمتاف ینفســ ایخود  دیآ یهســتند و همان طور که از متن برم يمغز يها ندیمربوط به فرآ یو ناآگاه یچون که آگاه

اســت که مغز  يدر هر لحظه ا يمغز يها ندیفرآ یمحصــوالت نهائ يه محتواخاص متعلق ب یحالت ذهن کی یناآگاه باشــد. در واقع آگاه ایکه آگاه 

ــاس ارز ــخ ش،یها یابیبراس ــتریب يزیچ یرا همزمان با آنها فعال کند و گرنه آگاه یتوجه ســتمیداده که ســ صیتش ــتین دهیپد نیاز ا ش  شــدن. فعال س

 .ندکیم جادیرا ا اتیمحتو نیآگاه شدن از ا یحالت ذهن یتوجه ستمیهمزمان س
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  ادراك و درك 51گناه  - 8

  

  جدیدي از احساسات به سوي یک مفهوم

  

  

  

   

                                 
غلط متوجه  ایکه شخص درست  افتدیاتفاق م یاست که وقت یاحساس ای یدرك شناخت کیگناه  ایمترجم: ادراك گناه  51

 تیگذاشته و مسئول رپایرا ز یاستاندارد اخالق کی ایخود را خدشه دار کرده  يکه او استاندارد رفتار کندیباور م ای شودیم

  .مستحق مجازات کند ات او رخالف دارد که ممکن اس نیا يبرا یمهم
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خاصش از ناآگاهی سازمان یافته است. عالوه بر این، روانکاوي، نه تنها  روانکاوي در حول مفهوم

سی در بار شنا سفی و فراروان ضوعي هیک رده از نظریه هاي فل ست؛  این مو عجیب مورد پرس و جوي آن ا

اشــکال خاصــی از مشــقات و تألمات روانی نیز هســت. بخصــوص در ي هبلکه ســالحی تاکتیکی براي معالج

رسد می شوند، بنظرمی بالینی با آن مواجهي هپدیده هائی که هر روزه روانکاوان در اطاق هاي مشاوري هبار

زندگی احســاســی، یعنی تظاهراتی که در طیف کاملی از خوش آیند ي هکه تظاهرات قدرتمند و متأثر کنند

شقت زا ست که  تا م شند که با آن چیزي قابل قیاس ا سترش دارند، آنقدر براي روانکاوي مهم و وزین با گ

  شوند.می ناآگاه بهره ور ازموضوع

ـــکل مربوط به چگونگی قرار دادن ـــروع از بنیان گزار روانکاوي، مش ناآگاه و  و با این وجود، با ش

بوده که باعث یک ســري واکنش هاي زندگی احســاســی مقابل هم بطور پابرجائی موضــوعی مورد مناقشــه 

ـــده، واکنش هائی که در داخل یا خارج از جرگه هاي روانکاوي قرار گرفته اند. ناجور و  اغلب منازعانه ش

ــت که ادراکاتی که  لُب مطلبی که مباحثه را راه انداخته ــت که آیا منطقی اس ــی و بنیادي اس ــاس ــؤالی اس س

 ردن هائی که فرضــاً در واقع هســتند) را پیش کشــید.آگاهانه دراك نمی شــوند (حداقل بصــورت درك ک

ي ههمان طور که من بزودي بطور مفصــلی شــرح خواهم داد، خود فروید مکرراً و بطور چشــم گیري در بار

توانند یا نمی توانند (و بعضــی اوقات ناآگاه هســتند) به روش می این موضــوع مردد بود که آیا احســاســات

اه باشــند (اگر چنین اســت، چگونه). بعالوه، در این مرحله و در معرفی کلی و معنی داري ناآگي هروانکاوان

بدون جزئیات باید بگویم که کســانی که دنباله روي فروید هســتند بطور معمول در رابطه با این موضــوع راه 

فرویدي  –امریکائی پســا  –هاي مختلفی را انتخاب کرده اند. در یک طرف بعضــی از معاصــران انگلیســی 

کنند که براي آنها، احساسات تمامی الفباي تعبیرات روانکاوي هستند می چنین تصوري را ایجاد هگاهیگا

سانه – شنا شرح دقیق فراروان ساسات قادرند  و این در غیاب کلی  ست که چگونه اح سفی اي در این باره ا فل

شده اي را که گریبانگیر فروید در تفکر در شرحی که مسائل حل ن شند،  این موضوع بود را ي هبار ناآگاه با

سختانه به او وفادار می کند. الکان عمالً بر این ادعایش پابرجامی حل سر ماند که فروید، که روانکاوان باید 

مرور  و این بر اساس یک –کند می بمانند، احتمال احساسات ناآگاه را بعنوان واژه هائی تناقضی، قاطعانه رد

سوفان شته هاي فروید و حوزپیجیدهي هتعبیرانه و فیل سیي ه، گرچه کامالً چالش برانگیزانه، از نو شنا  فراروان

ـــازگاري بین ناآگاه و  ـــت. به گمان من، هیچ کدام از دو طرف راه حل قانع کننده اي براي معماي س اوس

  زندگی احساسی ارائه نمی دهند.
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شناسی است و هم بالینی. در جنب شناسی، هنوز کسی حل این معما براي روانکاوي هم فراروان ه فراروان

مات ئی نکرده، ـــرح مفهو عائی براي ش کار اد نه  گاه چیســــت و چگو ناآ ـــرکوب می که  یا س ند. آ ک

(repression) و  زبانیها ایده اي (یعنی، محتویات  بازنمود و مکانیســـم هاي دفاعی درون روانی فقط بر

آگاه ي هگذارند تا در سطوح تجربمی نکنند، ولی احساسات را به حال خودشامی ذهن) اعمال اثر  مفهومی

محضی به این طرف و آن طرف کشیده شده یا هل داده شوند؟ آیا تشکیالت ناآگاه  ظواهر سطحی به مثابه

ستند؟ یا، به گونه اي دیگر،  سازمان یافته ه سمبلیک بخوبی  سته ها و تار و پودهائی از مواد  شامل ب صراً  منح

ابعاد زندگی روانی اي ي هتی هســـتند که از درون شـــبکه هاي ایده شـــوندآیا غلیان هاي هیجانات و ادراکا

سم هاي دفاعی، اگر واقعاً چنین کاري انجاممی طپش شده اند؟ مکانی شان دفاعی  دهند، می کنند که بر علیه 

شکلي هچگونه در پدید سی دخالت کرده و به آنها  سا صلی در جنبمی هاي اح ضوع ا بالینی ي هدهند؟ مو

س ت که گوش هاي روانکاو، که سعی دارند خودشان را با نجواها و طغیان هاي ناآگاه هماهنگ کنند، این ا

شان گوش فرا دهند، که روي نیمکت ضوع به نوب باید به چه چیزي از بیماران شیده اند ؟ همین مو ي هدراز ک

ـــکل دخالت و  ر کردندهد که روانکاوان بالینی در روش هاي گوش دادن، تعبیمی خود تکنیک هائی را ش

گیرند. چه وقت، بیان احساسات را باید ارزش اسمی داد، می کردن در ارتباط با روانکاو شونده هایشان بکار

ـــادقانه یا دغل کارانه در نظر  ـــات را ص ـــاس اگر هرکز باید این کار را کرد؟ چه اندازه باید هیجانات و احس

باید توجه خاص  حســـاســـات، اگر یکی از آنها،گرفت، اگر باید چنین کاري انجام داد؟ کدام یک از ا

روانکاو را جلب کند؟ روانکاوان چگونه باید به طغیان هاي ناگهانی اشتیاقات و احساسات گوناگونی که در 

آیند واکنش نشــان دهند؟ آیا بعضــی واکنش هاي احســاســی خاص از طرف می ســاعت روانکاوي پیش

عبیري یا درمانی اســت؟ این ســؤاالت که من در این روانکاوي شــونده ها شــاخص موفقیت (یا شــکســت) ت

ستند که در حول تقاطع  سی و بالینی ه شنا ضوعات فراروان شیده ام فقط تعداد کمی از مو پاراگراف پیش ک

  (یا عدم تقاطع) بین ناآگاه و احساس نقش فعال دارند.

ـــرزندگی به تعبیرات من س که  ئات و ارکان روانکاوي اي  با عنوان کردن منشــــا ند،می من   ده

شتر از زاویمی شوم. اگر، ي هخواهم بدون هیچ دغدغه اي بی سات ناآگاه  سا سفی وارد عنوان اح فل

ي هاظهار داشته، شگفت زدگی سرچشم متافیزیکي هآن چنان که ارسطو بطور مشهوري در رسال

ست، سفی ا ص 1ي تفکر فل شخ صله یک م شگفي هبنابراین باید بالفا ضافه کرد:  ت تکمیلی به آن ا

سی وادار کننده سا سبکو  زدگی، که اح صورت یک میلی  ست و ب سخیر کننده اي ا آرام یا و  ت

نظري است. ي هشود، موتور تأثري در قفاي تالش هاي حدس و گمانی فلسفمی نشاط آور ادراك

ي هاست، در درج توانیم بگوئیم، اگر شگفت زدگی یک تأثر یا احساس بنیادي فلسفیمی یعنی که
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آید (یعنی، می به حرکت در "میلی فهمیدن"بخش هائی از فلســـفه بنیادي اســـت که با نخســـت به 

دیگر ي هاهمیت نیمي هامثال این ها). اما، در بارو  شناخت شناسی، هستی شناسی، متافیزیک، منطق

و  عملی (یعنی، اصول اخالقی {اتیکس}، سیاستي هفلسفي هفلسفه چی؟ به عبارتی دیگر، در بار

نظري) ي ه(گویاي عالقه به دانستن ِ فلسف "توانم بدانم؟می من چه"ین ها)، که زیاد درگیر با امثال ا

است. احساس گناه یکی از کاندیداهاي اصلی  "من (یا ما) چی باید بکنیم؟"نیست، بلکه درگیر با 

سف سفي هبراي فل شگفتی براي فل ست، همان طور که  ساس ي هعملی ا ست، یعنی، یک اح نظري ا

ــفی، و  ربنائی که فروگشــاي ســنجش و اندیشــه، تصــمیماتزی کردارهاي مورد نظر تجویزات فلس

  عالوه بر شرح هائی ناشی از شگفت زدگی است. 

دانم که مختصـــراً اشـــاره کنم که تمرکز من بر می قبل از آن که در این راســـتا پیش برویم، الزم

نشــده اســت. به این معنی که، موشــکافی من از عملی تحمیل ي هاحســاس گناه با دالئل و نگرانی هاي فلســف

زیســت شــناســی مغز با عالئق و دســتور العمل هاي اصــول و  زندگی احســاســی در تقاطع فلســفه، روانکاوي

صیف توجه شتر به تو شده اند. من در این جا بمراتب بی کنم تا به تجویز (تا می اخالقی، یا اخالقیات هدایت ن

ـــتر به گناه بغرنج نگیمرددانه به طور زودگذري به دوگا ـــوص بیش ـــوم). من بخص ـــبث ش  و بی ثباتی متش

ي هخواهد در بارمی پردازم چون که احســاســی اســت فراتر از تمام آنهائی که فروید تقریباً همیشــه وقتیمی

کند. در متون فروید باالترین مقام آن چیزي است که در می امکان ناآگاهی احساس فکر کند، به آنها اشاره

 شود . می پارادایمی من منجر به اهمیت احساس گناه بعنوان مثالی بحث هاي

فلسفی فوق، اگر گناه واقعاً یک احساس فلسفی بنیادي در رابطه با اصول اخالقیات ي هاز نظر رشت

ست  سد می که حداقل در لواي کانت، این طور بنظر –(اتیکس) ا شف هاي روانکاوي فروید  -ر بنابراین ک

وسیع خارج از آن) بعضی ي هآن (هم در داخل جنبش روانکاوي پسا فرویدي و هم در حلقو پس لرزه هاي 

کنند. این عوارض هم به آگاهی از گناه (به مثابه وجدان) و هم کلی تر به پویش می عوارض جدي را معرفی

یزي شوند. براي شروع، کاوش هاي عملکردهاي وجدان بخشی از چمی هاي ذهنی (روانی) احساسی مربوط

 Beyondوراي اصل لذت  بالغ شده اش (در کتابي ههستند که فروید را برانگیختند تا در اواسط حرف

the pleasure principle  ( تجدید نظر وسیعی از حوزه نظریه اش انجام دهد، تجدید نظري که در آن

ه شــد. در ســیســتم اصــل لذت از موضــع مرکزي قبلیش بعنوان قانون تخطی ناپذیر حیات روانی پائین کشــید
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ـــی قبل از  ـــناس و  آگاه، پیش آگاه "الگوي جاي نگاري"یا  "52 اولین جاي نگاري"(یعنی،  1920وراروانش

شکل صل چیرگی لذت بود، م ساس ا شقت هاي خود می ناآگاه) که بر ا ساس  –توان م شکل اح تحمیلی به 

وراي اصـــول  "یر موضـــع کامل از همراه با این تغی 1920گناه ناشـــی از وجدان را شـــرح داد. فروید بعد از 

تاب"لذت ید ، در ک یت فراخود The Ego and the Id ) 1923 ایگو و ا عامل  ،((superego)  را

) "الگوي ســـاختاري"(یا  "جاي نگاري دوم") egoو  idبعنوان بخشـــی از حکومت ســـه رهبري ِ (منجمله 

ـــت ـــی این عاملیت را از قبل در نوش ـــیاري همعرفی کرد. فروید حواش ـــیل  بس ي همقدمه اي در بار"اص

سیم  سی ) آورده بود، که در آن یک عملکرد On Narcissism: An Introduction " )1914نار

ایده آل (یعنی، آن چه که هدف ایده آل  –درون روانی از موقعیت برآوردي و نظارتی ایگو در مقابل ایگو 

وجدان ي هروزمري هکلمي ها، علیرغم استفادام 2برجسته شده بود. "وجدان،"ایگو براي بودن است)، بعنوان 

براي فروید به زودي روشن شد که نامگزاري آن به  ،1914دادرسی و کیفري در سال ي هبراي این وزارتخان

  شود. می و سطحی براي زبان پیش پا افتاده عنوان سوپرایگو منجر به بیش از جایگزینی معنائی تکنیکی

  

وجدان آگاهانه نیست. ي هداشت فروید از سوپرایگو این است که همیکی از نتایج قاطع فلسفی بر

پیش آگاه  –آگاه ي ه، ســه گان1920ي هبا گذار از اولین به دومین جاي نگاري در افکار فروید در اوائل ده

سادگی با اید  – شدند؛ بعالوه، به دالئل  –ایگو  –ناآگاه به  شان خارج و جایگزین ن سوپرایگو از جاي خود

برقرار  "ناآگاه = اید"آگاه = ایگو یا "ادي، حقاً نمی توان قرینه هاي یک به یک در این جا براي مثال زی

گذار از جاي گیري ها درگیر چیزي بیشــتر از جانشــین کردن  کرد (که بر اســاس برداشــت غلطی اســت که

سه واژ ستند). در عوض،  ساده اي نی سم (ي ههاي  صوف یا ا ستعاره اي اولین جاي نگاري، از مو که بطور ا

شه اي از ناحی ضائی در داخل نق شخصي هبخش هائی ف صفتی تغییر پیدامی روانی را م  کنند) به عملکردي 

کنند. بخصــوص این امر در مورد می کنند. بعنوان صــفت، این ها ســه عامل دومین جاي نگاري را تعدیلمی

صدق سوپرایگو  فروید با  3امل ابعاد آگاه و ناآگاه وجود دارند.کند، به این معنی که در آن دو عمی ایگو و 

ــوع، در ارتباط با فرض روانکاوي جنب ــت که ي هدر نظر گرفتن این موض ــان "ناآگاه وجدان، اظهار داش انس

 ســـالم نه تنها بمراتب غیراخالقی تر از آن اســـت که باور دارد بلکه بمراتب اخالقی تر از آن اســـت که

امثال این و  ســـوپرایگو (یعنی، نهی ها، ممنوعیت هاي هاز محتواي شـــکل دهنداگر مقدار زیادي  4"داند.می

شرائطی –ها) به دورن نگري خود  سهولت  سی ندارند، به  سنر توانند پیش آیند که در آنها یک می آگاه د

                                 
ـــاختار کیاز  یطرح یبه معن ينگار يجا ای topography جا نیمترجم: در ا 52 ـــت که منعکس  ،ينهاد س مثل ذهن اس

  .دارند یمشخص ینسب تیموقع ایرابطه  گریکدیاست که نسبت به  یمشخص ینواح نیآن ب میتقس يکننده
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ز داند بدون این که امی کند که به علت آن خودش را مسئولمی نفر نادانسته از یک دستور یا قانونی تخطی

چنین اســتاندارد غائی آگاهی داشــته باشــد. اگر بخواهیم ســرراســت تر موضــوع را ارائه دهیم، آن طور که 

تواند بدون این که از این کار آگاه باشــد، از وجدان خودش ســرپیچی می شــخص بیند،می فروید وضــع را

ر متعال از آن آگاهی قاد کند. گرچه ایگوي آگاه از این خطاکاري آگاه نیسـت، سـوپرایگوي درون روانی ِ

  دارد. و، عواقبی در بر خواهد بود.

براي فراروانشناسی روانکاوانه، کم مسئله ترین آنها و  شایعترین اما، دقیقاً، این عواقب چی هستند؟

ــاسي هآگاهاني هتجربي هپدید ــر بودن و  ادراك از گناهی ظاهراً بی اس ــت، یک حس مقص غیرمنطقی اس

 (این وضع بعضی اوقات منجر به چیزي ا کاري به عنوان علت پیش در آمدي آن.منهاي با خبري از یک خط

ـــود که فروید آن را می ـــی از حس گناه"ش ـــت به می تعریف "جنایتکار ناش کند، یعنی، فرد بی مهابا دس

ــهاي تجاوزکارانه اي ــاس گناهی خلق کند که بی دلیل  زند تامی روش ــانه علت حتمی اي براي احس متناقض

ست. واضحی دا سال  5ئماً در جریان ا شخاصی را بعنوان مواردي از نمونه هاي بارز 1916در  ، فروید چنین ا

شود). در مورد درك می دهد که در روانکاوي با آنها سروکار پیدامی اي مورد بحث قرار "نوع شخصیت"

ي مناسبش، یا از بازنمود ایده اي هگناه ِ ظاهراً غیرقابل توجیه، آگاهی از گناه به صورت یک احساس از قرین

ساس می یا بازنمود که، در این مورد، ناآگاه Vorstellungenشود (می همخوانش قطع ماند). این نوع اح

شـود. بطور کلی تر، می جنایت واقعاً پدیده اي اسـت که در کار روانکاوي دیده –جسـتجوي  –در  –گناه ِ 

که از هم قطاران بازنمود واقعیشان جدا شده اند پدیده هاي بعد از فروید رویداد احساساتی اي را  روانکاوان

کنند. با این وجود، همان طور که می گیرند که مرتباً در چهار دیواري اطاق مشــاوره بروزمی شــایعی در نظر

ایجاد شکاف بین وجدان و آن چه که آگاه است، از طریق فرضی ي همن بعداً نشان خواهم داد، عواقب بالقو

ناآگاهی از سوپرایگو وجود دارند، براي فروید و نظریه پردازي هاي روانکاوي بعد از او، مشکالت  که ابعاد

کنند، مشکالتی که، هنوز هم باید مستدالنه و بطور قانع کننده اي در سطح مفهوم سازي می نظریه اي ایجاد

  فراروانشناسی بطور هماهنگی حل شوند.

ز برداشـــتی از مشـــکالتی داشـــت که فروید در روبروئی با توان امی در ارتباط با احســـاس گناه،

گناه وقتی که شخص از علت واقعی آن آگاه است در مقایسه با  شود: آیا واقعاًمی سؤاالت زیر با آنها روبرو

ساس ست، متفاوت اح شه خودش را،، حداقل ي هشود ؟ آیا تجربمی وقتی که از علت آن آگاه نی دومی همی

ـــی که آن را  ـــط کس ـــود آن را می تواند ومی کند کهمی کند، بعنوان ادراکی ثبتمی آگاهانه ثبتتوس ش

کند، غیر از یک حس آشکارمقصر بودن، چه ادراك می وگر نه، اگر ادراکی ایجاد خواند. "احساس گناه"

خیزد؟ بعالوه، آیا براي کسی ممکن است که درك گناه کند بدون این که (کامًال) می دیگري بجاي آن بر
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ست، چه چیزي هم بطور بالینی و هم بطور مفهومی شد؟ اگر چنین ا ضی  ،از این نوع درك کردن آگاه با فر

که فرد ند  یه ک که دركمی را توج بدون درك کردنی  ند  ند درك ک یا می توا ثال، آ ند، یعنی، براي م ک

  توانند وجود داشته باشند؟می ادراکات درك نشده اي (یا، دقیق تر، بد درك شده اي)

ست که فروید وقتی ساس ابتائی اي ا شاره رفت، گناه اح ست که، همان طور که قبالً ا آن  جالب ا

گیرد. داستان استاندارد علمی می کند که، وجود احساسات ناآگاه در بعضی از بیمارانش را فرضمی را ذکر

ا به عنوان مهمل و این اســت که، فروید تا دومین جاي نگاري برداشــت ِ احســاســات ناآگاه ري هدر این بار

شــوند، بنابراین چه می کرد. اگر ادراکات، بصــورت درك کردن ها، همیشــه دركمی تناقضــی رد –خود 

ستند که در آگاهی فاشي هدارد که در بار  مفهومی صحبت کنیم که چیزي غیر از تجربیاتی ه ساتی  سا  اح

ستان این طور پیشمی سوپراگو، دومي هبا ارائ رود،می شوند؟ بنابراین، دا ین جاي نگاري در مورد موضوع 

شود تا اعتقاد راسخ فراروانشناسی خودش که احساسات باید پدیده هاي آگاهانه باشند را، می فروید مجبور

اگر کامالً کنار نگذارد، تجدید نطر کند. همان طور که به زودي خواهیم دید موضوعات بسیار پیچیده تر از 

  این هستند.

به فکر افتاده  "یک حس ناآگاه گناه"احتیاج به فرض وجود ي ه، فروید در بار1907از اوائل سال 

ـــت زیربنائی جاي نگاري دومش  لذا، باید توجه کرد که این مفهوم 6بود. براي فروید خیلی قبل تر از مانیفس

سال  شد. هنوز هم مهمتر از این،  (The Ego and the Id)تحت عنوان  1923پیش آمد که در  شر  منت

) پیش آمده 1915((The Unconscious)  "ناآگاه"ي هفراروانشــناســی در باري هفاق اخیر قبل از مقالات

له تحت عنوان می بود. بنظر ـــوم این مقا ناآگاه"رســــد که در بخش س  Unberwußte( "هیجانات 

Gefüle ـــروعیت نظریه اي ـــات ناآگاه را رد ) فروید قاطعانه مش ـــاس ه، و البت 7کند. می فرض وجود احس

سران  (The Unconscious)  مربوط به ناآگاه این بخش بحثهائی در این باره وجود دارند که سط مف تو

 ایده هائی در مورد ناآگاه را در ســر 1907فراوانی (منجمله الکان) بد تعبیر شــده اســت: اگر فروید در ســال 

ــال می ــاید اظهار نظر هایش در س ــوع را باید در لواي این متنِ  این ي هدر بار 1915پروراند، بنابراین ش موض

ـــده دوباره خوانی کرد. چنین دوبار ـــکارمی خوانی اي، که باید متعاقباً انجامي هکالً فراموش ش  گرفت، آش

ســازد که فروید، بازهم به فرم دیگري، بشــدت از عصــر خودش جلوتر بوده اســت. بخصــوص، تمایزات می

 "ســاختارهاي احســاســی"بین  (The Unconscious)  فراروانشــناســی او، که در بخش ســوم ناآگاهی

)Affectbildungen( ،"سات سا او هم  – 8شوندمی شامل "  Gefüle"و هیجانات " ، )Affekt("اح

ـــاره ـــانمی چنین اش ـــت براي آنهائی که درکش  "بد تعبیر"کنند می کند که چگونه این پدیده ها ممکن اس

قات پیشــرفته اي در علم اعصــاب احســاســات هســتند از پیش حاکی بر بصــیرت ها و نتایج تحقی – 9شــوند
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 ، ژاك پنکسپJoseph LeDouxمحققانی از قبیل جوزف لو دو و  (بخصوص تحقیقات آنتونیو داماسیو

Jaak Panksepp  مارك سولمزو  Mark Solms (از بین تعداد زیاد دیگري.   

ــد که کاري که باید در متن حمی لذا، در این مرحله، این طور بنظر ــرًا رس ــر انجام گیرد منحص اض

روانکاوي معاصر باشد. اما  -ادوات فرویدي در یک چارچوب جامع نورو ي هادغام کاملتر این زیر مجموع

ـــت که اجزاء می روانکاوي خوانده -آن چیزي که این روزها نورو  ـــی زبانی اس ـــود یک گرایش انگلیس ش

فرویدگرائی مشــتق شــده اند  –کائی پســا امری –متشــکل روانکاوي آن منحصــراً از گرایش هاي انگلیســی 

ستثنائات قابل مالحظه اي مانند و  53 ارتباطات اوبژه ايي ه(یعنی، روانشناسی ایگو، نظری امثال این ها). بجز ا

ـــالو ژیژك  ـــرمــت (Slavoj Žižeck)اس ـــوا آنس  ، جرارد پومیر(François Ansermet)، فرنس

Pomier)  (Gérald  ـــیعتري کترین ماالبو، متفکران معو دودي که با مدل روانکاوي الکان (و بطور وس

شش کرده اند که مفهومات شنائی کاملی دارند کو سوي) آ صاب تلفیق  فران شافات علوم اع الکان را با اکت

ـــافی زیادي وجود دارند که باید انجام گیرند چون که مقاومتی در برابر دنبال  کنند. در این جا کارهاي اض

ــکلی وجو ــه اي، نظریه ايکردن چنین کار مش ــس ــی، موس ــیاس دالئل و  د دارد. دالئل تاریخی، فرهنگی، س

ي هچند جانبي هگوناگون دیگري براي این مقاومت وجود دارند: کوشش براي توصیف طاقت فرساي زمین

سنت هاي تفکري جدید  ستی که این قدر در اندرون  شه دار به علوم زی صومت عمیقاً ری موجود در قفاي خ

اکنون، کافی    پا ریشه دوانده، موضوعی است که باید در فرصت دیگري به آن پرداخته شود. اروي هدر قار

  ام)،طور که من در جاي دیگر بحث کرده شود (و همانمی است که بگوئیم، همان طور که در این جا بحث

شته هاي مربوطه دیگر از نظر رانکاوي یو  نادیده انگاري عمدي سی و ر شنا ست  صول دار زی سفی در ا ا فل

 -نیســتند. بعالوه، هم روانکاوي الکانی و هم نورو  زمینه هاي الکانی یا غیرالکانی دیگر موجه، یا قابل دفاع

ــتند که ــعی هس ــدن در تجدید نظرهاي دقیق تئوري می روانکاوي در وض توانند بطور دوجانبه اي از تنیده ش

آمده از تحقیقات علمی مغز هیجانی نفع ببرند. احساسات، همراه با اطالعات بدست ي ههاي فرویدي در بار

شامل مشکل و  الکانی که هنوز هم باید حل شوند -مخصوصاً، مشکالت گریبانگیر فراروانشناسی فرویدي 

ــیده اند، را ــتند که از فروید به دنباله روانش به ارث رس ــات ناآگاه هس ــاس ــتحکم می احس توان در روش مس

                                 
در  یاســـت که در کودک یگرانیدر رابطه با د یرشـــد روان ندیفرآ يدر روانکاو :object relations theory مترجم 53

ساس نظر یزندگ طیمح ستند. بر ا که مردم  یقیکه طر کندیم شنهادیپ ياوبژه ا يرابطه يهینظر ،یشیروان پو يهیشخص ه

  .رندیگیشکل م ياددوران نوز نیح یخانوادگ اتیتوسط تجرب کنندیها ارتباط برقرار م تیو موقع گرانیدر زمان بلوغ با د
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ـــت گ ـــینی در بارو  ره کردنهاتجربی تري تجدید نظر کرد. مش این ي هگرد و خاك راه انداختن هاي پیش

  54بی اعتبار و ناالزم هستند. موضوعات دیگر بی اثر،

  

صوص در  ست، او، بخ شده ا شناخته  ستی به خوبی  البته، نه تنها آلرژي ظاهري الکان به علوم زی

ساختارگرائی سا سانی که گرایش پ شت نمائی براي م بین ک شهرت انگ تهم بودن به نادیده انگاشـتن دارند، 

شوند بطور خستگی ناپذیري اتهامی می گروه کُري که از ناراضیان الکان گرا تشکیل کلی احساسات دارد.

ـــش روانکاوي، هم در می کنند که الکان، با مخالفت با چیزي که گفتهمی را بازخوانی ـــود براي کوش ش

گیرد که نمی توان آنها را در می چیزهائی را نادیدهبالینی و هم در وراي آن، اســاســی اســت، همه ي هزمین

شده اند. از ي همحدود ساخته  سیک  ساختارگرائی کال ستاي  صندوقچه هاي تفکري اي جاي داد که در را

ستبداد دال ها شد، از طریق بازیابی و تأکید دوباره بر توانمندي   این منظر، باید با ا سط الکان تحمیل  که تو

شودهاي فروید، منجمله  سات، مقابله  سا (اما به هیچ وجه، نه از طریق درگیري با  .تعمق او بر پویش هاي اح

  .)دهدمی این موضوعات ارائهي هآن چه که علم در بار

  

ساکت نمانده  ستقیم خودش  سخ هاي م باید اعتراف کرد که، الکان در برابر این انتقادات بدون پا

س شتن اح سخ او به اتهام نادیده انگا ست. پا ست منجمله ا شامل مخلوطی از پایداري هاي قابل تردید ا سات  ا

به مطلب  1962-1963من تمامی سمینار دهم خودم را در سال هاي "اعتراض به بی گناهی (به این طریق که 

ــطراب اختصــاص داده ام مهاجمی به فرض هاي بنیادي منتقدان (به این طرز که، خود ي ه) و ضــد حمل"اض

ـــراً ازپنــداره هــا یــا ایــده هــافرویــد قیــد کرده کــه نــا ـــوع درخور روانکــاوي، منحص  آگــاه، بعنوان موض

Vorstellungen  دوم شــایعتر اســت: الکان و دنباله روانش ي ه). گفت"و نه از احســاســات متشــکل شــده

سال  سل به گفته هاي فروید در  شت 1915مکرراً متو در مورد  "The Unconscious" "ناآگاه"ي هدر نو

شود، دفاع کنند. ( کولت می که در روانکاوي الکانی به احساسات ند تا از تأکید کمتريشومی احساسات

 Les affects احساسات الکانیروانکاو الکانی در کتاب خودش تحت عنوان  Colette Solerسولر 

Lacaniens  همان طور که قبالً در مقدمه  13کند).می منتشر شده همین سطر را تصریح 2011که در سال

نوان شد، اگر این استیناف به صالحیت فرویدي با یک دوباره نگري در متون فروید بی اساس شود (یعنی، ع

ــت دیگر به فروید "یک  ــته هایش) پس عواقب ي هحداقل در روحی "بازگش ــاس نوش الکانی، اگر نه بر اس

                                 
 .است یربنائیز یمعن ایمفهوم  يبازنمود  ایاست که بازنمود  يپنداره (مثل کلمه) ا اینماد، صورت،  :signifier مترجم 54
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ــی چه خواهند بود؟ آیا تن ها تکیه گاه تحت دســتکاري هاي (یا بد بکار بردن هاي) الکانی زندگی احســاس

  است؟ le Seminaireسمینار الکان بحث او در سال دهم آکادمیک ي هاختیار باقی ماند

حقیقتًا، در متن بحث حاضــر در مورد احســاســات، دهمین ســمینار الکان مســتحق توجه پایداري 

ناگونی بر  هاي معروف گو کانی  ـــط ال هاي اخیر توس یت  عال هانی از ف ناگ یک جنبش  اســــت. بعالوه، 

ي هدر بار 1969 -1970شـوند که الکان در اواخر در هفدهمین سـمینار در سـال هاي می ظهارنظرهائی لوالا

ساري ضطراب،می ارائه داد. در این جا نیز بنظر (honte) شرم سد مدارك تبرئه کننده اي مثل ا به نفع  ر

راحت گوئی هاي الکان در و بر علیه اتهام نادیده گرفتن احســاســات وجود داشــته باشــند. بعالوه، صــ الکان

ل و مفهومات (jouissance)لذت بردن ي هبار نابعی را براي مقاب با  پر حاصــــلي همربوطه احتماالً م

دهند. من بعداً از این موضوع می نگرانی ها و شک و تردیدهاي منتقدان پساساختارگرائی او در دسترس قرار

ـــخص ــرم (honte)  شــرمســاريکننده بین  اخیر جلوتر خواهم رفت. براي مثال، بر تفاوت مش و ش

(pudeur)  سی شتباهاً در انگلی ستفاده می ترجمه shame(گاهی هر دو ا شوند) تأکید کرده و آنرا مورد ا

علوم  –روانکاوي ي هقرار خواهم داد تا رفع نگرانی واضــحتري از ویژگی هاي اصــلی شــرح پیوند ســه گان

ن در این پروژه فرموله خواهم کرد. گرچه در کارهاي احســاســات بکنم، شــرحی که مي هفلســف –اعصــاب 

الکان به این تمایز توضیح دهنده بین شرمساري و شرم اشاره شده، ولی این موضوع تا کنون توسط ي هعمد

مورد بحث قرار نگرفته و یا با دقت شــرح داده نشــده اســت. التزامات آن بطرق  خود الکان و خوانندگان او

احساسات چه آگاه ي هفروید در باري هنکات ظریف فراروانشناسی اغلب بد فهم شدتعجب آوري دقیقاً با 

  شوند. می و چه ناآگاه بطور هماهنگی جور

احســاســات در ي هاهمیت (بی اهمیتی) روانکاواني هدر وســیعترین ســطوح، در تلقی الکان در بار

ـــف فروید از ناآگاه واقعاً انقال ـــروان و پیش و  بی بودلواي نمایش او از آن چه که در کش ـــت پیش از برداش

بیند می کسوتان تاریخی قبل از او از این برداشت متمایز بود، طنزي واقعی وجود دارد. الکان ناآگاهی اي را

ناآگاهی ازعواطف خام ي هسادي هکه که قادر به مانورهاي شناختی پیچیده و ماهرانه اي است، نه یک حیط

براي مثال، در کتاب  14کند. می احمقانه کارو  بی رحم ت مکانیســـم هايو بی تفکرحیوان گونه که بصـــور

الکان بطور مناسبی  "سوژه و دیالکتیک میل در ناآگاه فرویدي براندازي") ècritنوشته (به نام  1960سال 

ـــع –خود  ـــحیح بد فهمی فروید از وض ـــف براندازي او را تص  کند. همان طور که همهمی و التزامات کش

ندمی هادان هاي ذهنی انســــان  ندگی  ید مرکززدائی کردن خودش از ز گاهی ، فرو را، یعنی  به دور از آ

با گامهائی مقایسه کرد که  "خودش نیست،ي هانسان دیگر در کنترول خان"مرکززدائی اي که بر اساس آن 

شته بودند.  شفانی مانند کوپرنیکوس و داروین قبل از او بردا طور که گرایش  فروید، هماني هطبق گفت 15کا
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سانیت را از مرکز جهاني هکر (heliocentrism)خورشید مرکزي   شده بیرون راند –بی مرکز  -زمین ان

درســت به همان صــورتی که تحول و تکامل تاج اســتعالئی خلقت را تبدیل به تجلی محصــول جانبی اي و 

ــت که رد پایش را در گل و الي لجنی آ ــنگه اي اس ــته به الم ش توان یافت، به همین می غازینکرد که وابس

ــیم) ي هطریق دکترین روانکاوي او در بار ــیس ــندي (نارس ــاالرمندي روان ناآگاه زخم دیگري بر خود پس س

ستند، حتی اگر  صلی همه چیزها ه سکاندار ا سانها  ستی اي که به گونه اي ان سان وارد آورد، حس خودپر ان

دشــان باشــد. اما، الکان مشــاهده کرد که، تأکید محدود ذهن هاي خوي هســکانداري فقط در اندرون حیط

فروید بر اثر این زخم زدن مشـــابه با روش انقالبی کوپرنیک، هر اندازه هم که در بعضـــی جنبه هاي خاص 

صدا از سر و  شد، عبوري بی  صحیح با ست  سیتی و  ممکن ا سی ستاورد نار شامل فقدان ذکري از د مطمئناً 

شوند. می اي خود فروید استفاده کند) که همراه چنین آشوبهائی در علمثانوي اي آن نمی کند (تا از واژه ه

صورت  شان ب سانها دوباره فهمی اي ازخود شد که ان شف هاي کوپرنیکوس و داروین منجر به این  گرچه ک

ذره هاي گرد و غبار کیهانی اي که  -از  –موجوداتی بی اهمیت انجام دهند، به مثابه قطره هائی کوچکتر 

توانند حداقل کمی ســرافرازي و لذت می وســیع با ابعادي غیرقابل تصــور غوطه ورند، همین افراد در خالئی

پاسکال  16دانند چه اندازه ناچیز و بی معنی اند. می در این دانستنی داشته باشند که آنها قطره هائی هستند که

ــیار متفاوت این امر را به خوبی بیان ــی هائی بس ــان از این"کند: می در متن دلواپس آید که او می بزرگی انس

لذا بیچارگی است "دهد: می او ادامه 17"بداند بیچاره و فلک زده است: درخت نمی داند که فلک زده است

آن چه که  18"که شـــخص بداند که بیچاره اســـت، اما بزرگواري اي در اطالع از این بیچارگی وجود دارد.

ـــت که م ـــکار کند این اس ـــد تا آش ـــالکان موفق ش ـــید ي هقایس مرکزي  –فروید از روانکاویش با خورش

ست که صدم سان از ي هکوپرنیکوس و تحول و تکامل داروینی به این جهت گمراه کننده ا عمیقتر به فهم ان

کند، صدمه اي از مرکززدائی خاصی که بطور علمی آشکار شده و توسط تصویر می خودش را از نظر پنهان

ــیســیتیکی ــتناز اقرارکر زخمی نارس ــدمه دامنگیر خود ِ دانس ــت. این ص ــده اس ــیده ش  دنی ذکاوتمندانه پوش

سانی  "بزرگواري در بیچارگی"ادراك پاسکالی ِ ي هشود، سرچشممی بصورت تسکینی براي نارسیسیم ان

شرفت هاي خودش را با آن ي هتوسط همان اکتشاف زخمی کنند شتباهاً پی شده که فروید ا خودبخود نهفته 

  کند.می مقایسه

ـــید  از دیدگاه مرکزي و تحول و تکامل،  –الکان، روانکاوي فرویدي، برخالف گرایش خورش

آگاهیِ   –ســازد، دانشــی که در پدیده هاي روانی به یک خود می ســنتی دانش را واژگوني هشــکل ســوژ

هم  سرراست یاي هخود قالب شده است. یکی از التزامات رد دعوي فروید در مورد هر معادل –به  –شفاف 

 تواند فکر کند بدون این که فکر کند که فکرمی معنائی بین ذهنی (روانی) و آگاهی این اســت که شــخص
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ند بدون این که بداند کهمی کند، فردمی ـــنت می تواند بدا داند. (این معادله یک فرض دراز مدت در س

شدت برعلیه آن وارد نزاع ست که فروید باید ب سفی ا سیلمی فل شده شد، امروزه با  ی از حقایقی بی ارزش 

ذهن بدســت آمده اند). لذا، خود ِ دانســتن، بجاي این که ي هاســت که با بررســی هاي غیر روانکاوانه در بار

ــب تقلبی کوپرنیکیِ   بعنوان یک دســت آورد ثانوي نارســیســتیکی تســکین دهنده در کنار انقالب با برچس

شده شد، تا حدي مورد تهدید واقع  سایو  فروید با ناآگاهی روانکاوي و در منجالبی از تردیدها گیر ي هدر 

ست. اما طنز قبالً ذکر سی در رابطه با انتقادش از ي هشد افتاده ا سا شتن زندگی اح الکان در به نمایش گذا

کوپرنیکی براي انقالب فرویدي که قبالً ذکرش رفت، چیســت؟ در حالی که الکان اصــرار دارد ي هاســتعار

تواند بداند بدون این که می کند و شــخصمی کند بدون این که فکر کند که فکر تواند فکرمی که شــخص

که ند  هار می بدا هاي فروید اظ با دودلی  باط  ند، او در هیچ جائی، حتی براي فرّارترین لحظه اي در ارت دا

شخص  توانند ناآگاه باشند، یعنی ایده اي را در سر بپروراند که ممکن استمی نظري نکرده که احساسات

ــت که: چرا می تواند درك کند بدون این که درك کند که دركمی به طریقی ــؤال کلیدي این اس کند. س

  نه؟

ساد صه کردن  شرح طوالنی تري ي هحکایت پیچیدي هبراي خال ستان را با  نظریه اي ( من این دا

ن ها، باید آگاهانه در دنباله خواهم آورد ) الکان فرض قبلی فروید را که احســاســات، بعنوان احســاس کرد

شوند را با عنوان خود  ضحی قبول –حس  شکار، گرچه می وا کند (با نادیده گرفتن همزمان از فرض هاي آ

سات ناآگاه). پیوند با این مفهومي هتردیدناك و نادر ِ قبلی فروید در بار سا تأئید دوگانگی بنیادي فروید  اح

ساختار ي هبین، به علت نبود واژ سی الکانی ِ زندگی هیجانی، بهتر، نیرو و  شنا شرح فراروان ست. در مورد  ا

دال ها (بعنوان ســاختارهاي و  این دوگانگی در تضــادي بین، احســاســات (بعنوان الزاماً آگاه) از یک طرف

شرکت کننده شکیل دهند بازنمود کننده  ي هشود. در دنبالمی ترجمه آن)، از طرف دیگر،ي هدر ناآگاه و ت

شت به معماي  سات ناآگاه، در لواي تحقیقات اخیربرگ سا سات،  فرویدي دیرپاي اح سا صاب اح در علم اع

در دوگانگی الکانی الهام گرفته از فروید، که مطلقاً دال ها را از احساسات  احتماالً وقت آن رسیده است که

سی روانکاوانو  کند، تجدید نظر کردهمی جدا شنا را دوباره  (Vorstellungen)ایده هاي همتعاقبًا، فراروان

  مطلب انجام دهم.ي هکنم در دنبالمی فرمول بندي کنیم. این ها دو تالشی هستند که من سعی

تز اصــلی اي که با این پروژه دنبال خواهد شــد این اســت که احســاســات پدیده هاي  رویهمرفته،

ستندو  بازتابی سمینار رده دومی ه شبیه به آن چه که الکان، در افتتاح  در  1959-1960هفتم در  (به طریقی 

توان گفت می یعنی 19دوم اســت، میل براي میل).ي هتأکید کرد: همیشــه میل در درج   )desire(مورد میل
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صل 55 که، بجاي این که اهدائیه هائی شند که بطور کاهش ناپذیري ادراکات بالفا آگاهی ي همقدماتی اي با

ـــی درگیر فیلت ـــاس و  ر کردن ها، روي هم تا کردن ها، پا در میانی هاپدیده اي اند، پدیده هاي زندگی احس

آشــکاري بشــدت  –مضــاعف کردن هاي دوباره اي هســتند که این پدیده ها را بشــدت پیچیده تر و با خود 

توان این موضوع را سبک می شوند. یک روشی کهمی کنند، که مموالً گمان بردهمی کمتري از آن چیزي

اکات همیشــه درك کردن هاي درك کردن ها هســتند. و، نیروها و عوامل بارانه بیان کرد این اســت که ادر

کنند. می و درك کردن هاي درك کردن ها وجود داشــته و عمل ناآگاهی در شــکاف بین درك کردن ها

و علم اعصــاب احســاســی به ســبک  الکانی –منابع روانکاوي فرویدي  این نظر محتاجي هپیش برد و توســع

کنند. این امر نه تنها محتاج ابطال معادل می همی را در هر دو این رشـته ها ایجابهائی اسـت که تعدیالت م

( واضـح اسـت که چنین . شـمردن ذهن با آگاهی توسـط دکارت (و هم چنین فیلسـوفان بی شـماري) اسـت

ـــود که، در رســـالمی ابطالی کالً براي روانکاوي بنیادي اســـت)، بلکه عالوه بر این دکارتی ابطال ي هش

شت شتیاقات احساسی مقایسه یاقات روحا  کند،می وقتی ادراکات حسی را (بعنوان بالقوه گمراه کننده) با ا

اشــتیاقات گمراه شــویم، چون که آنها آنقدر نزدیک و ي هما نمی توانیم به همان طریق در بار"گوید که می

ـــتند که به هیچ عنوان نمی تواند آنها را حس کند مگر این که آنها حقیقتاً به همان  اندرونی به روح ما هس

  "کند.می صورتی باشند که آنها را حس

برخالف این بالفصــلی دکارتی و قرینه هاي آن در شــهود هاي روزانه، تعریف احســاســات توســط من که   

ست، به مثابه جنبه هاي ترکیبی، پیونديو  مرهون روانکاوي شدو  تا حدي الهام گرفته از هگل ا ي همداخله 

ــ ــت، جنبه هائی کهزندگی س ــوند، تا حدي  -قادرند از خود  وژه هاي روانی اس ــدت دور ش بدیهی بودن بش

در  منتقد بالفصــلی طی تمامی تاریخ فلســفه هگل مســلماً بزرگترین و ســخت گیر ترین الهام هگلی هســتند.

ی هاي ناشناخته کند که ساختارها و پویائمی تمامی ظواهر مبدل آن است. او بطور قانع کننده اي بارها ثابت

ـــناخته اي از مداخله* هاي پیچیده،  بطور ماندگاري در داخل چیزي حرکت با تفاوت هاي ظریف، و بد ش

با سرشتی فرضاً باثبات  خودکفاو  سرراستی هاي ساده از اهدائیه هائی انفرادي رسد کهمی کنند که بنظرمی

ــند، ــطح باش ــود قادر به واکامی که گفته و در زیربناترین س ــوفان بعدي که ش ــتند. فیلس وي هاي تحلیلی نیس

شاني هانتقادات هگل در بار تمایالت ي هنسخه هاي گوناگون بالفصلی را موشکافی کردند، در روشی که ن

                                 
ــده بحث هیکه اهدائ :given مترجم 55 ــت که ما احت يدر روانکاو یترجمه ش ــ یکیزیف اجاتیمدرن اس ــاس  يا یذات یو احس

 دایها ســـال تحول پ ونیلیم یط اجاتیاحت نی. امیکن دایپ یابیداده تا کمکمان کند به آنها دســـت  یبه ما منابع عتیو طب میدار

سانها مشترك هستند. ا نیب یشناس ستیز يارث ها نیا مان،یفرهنگ ها يارث ها رغمیکرده و عل و منابع در  اجاتیاحت نیان

 .شوندیخوانده م هیجهت اهدائ نیما ادغام شده و به ا یشناس ستیز
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شغلی و اشتغال فکري حرفه اي شان است، تمایلی پیدا کردند که توجه بسیار کمتري به پدیده هاي احساسی 

شتر  سی هگل که پیامدهاي "اختیشن"بکنند تا به عناوین ِ بی شنا ستی  سی، ه شنا شناخت  ستقیم  و  صراحتاً م

شتند. براي –اجتماعی  سی بیشتري دا ي هفیلسوف برجست (John McDowell)مثال جان مک داول  سیا

فیلسوف تحلیلی ماقبل  (Wilfrid Sellars)به دنبال ویلفرید سالرز  امریکائی معاصر –نئوهگلی انگلیسی 

ساس آن مداخله هاي  تجدید نطر خودش شنهاد کرد که بر ا قدرتمند الهام گرفته اي از هگل از ادراك را پی

کنند؛ نگرانی می بالفصــلی (ظاهر) پذیرندگی ادراکی منفعل عمل خودبخود فعال تفکري همیشــه از قبل در

ست. سی ا شنا ستی  سی را ي هشرح من در بار  مک داول، به اقرار خودش، یک نگرانی ه سا تا زندگی اح

شناختی) به ي هادام توانمی حدي شناختی یا  سی هگلی ِ مک داول از تجربیات ادراکی (بعنوان  شنا ستی  ه

  57 56حیطه هاي انگیزه اي و هیجانی تجربیات احساسی توصیف کرد.

  

  

ضمن من از ادراکات بحث برانگیز مفهومي هیک جنب   احتماال شده ادعاي  شکار آن بد درك  ی آ

با خبري  با آن چه که  ـــی یک حقیقتی وجود دارد که این ادراکات  اســــت که در مورد ادراکات خاص

چه ي هگیرد که این ادراکات واقعاً چی هستند، یا در بارمی شخص اولی فرد ادراك کننده فرضي هآگاهان

ـــتند، مغایرت دارد.  کند که ادراکات واقعاً می ایبندمرا به نظریه اي پ به عبارت دیگر، این مفهوم چیزي هس

شوندمی شت  شده (غلط) بردا شان  سی که دچار سط ک شند که تو  این که مردمو  توانند مغایر با چیزهائی با

زندگی هیجانیشــان در اشــتباه باشــند. هر اندازه هم که این امر ممکن اســت در ابتدا براي ي هتوانند در بارمی

  ف بینشی باشد، ولی درسی اساسی در روانکاوي است.بعضی از خوانندگان مشوش کننده و خال

 George بطور مشـــابهی ســـنت مارکســـیســـتی (طوري که براي مثال، توســـط جرج لوکاکس

Lukács  (توانند باعث جدائی آگاهی سوبژکتیو واقعی می کند که اختالفات شدیدمی شرط 24معرفی شده

ــوند که این (بی -یک گروه اجتماعی  ــادي از چیزي ش ــود به آن تبدیل و می تواندمی ) خبري باید،اقتص ش

تاریخی  –اي بر اساس فهم صحیحی از حقیقت عینی وضع اجتماعی  "آگاهی طبقاتی"اگر این گروه  شود،

کنم که آگاهی اخیر در روانکاوي، یعنی صرفاً آگاهی می اقتصادي خودش را بدست آورد. (من پیشنهاد –

                                 
 ریدر مس يمحرك اثر کیکه  شودیگفته م یدر روانشناس يا دهیبه ا mediation که مداخله کنمیمترجم: تکرار م 56

 .است رگزاریبر ادراك محرك تأث یقبل ينهیزم یعنیکه متأثر شده دارد،  یشخص يو تفکرات گذشته اتیادراکات، تجرب

خارج از ذهن  يکه اثر نیماندن در ذهن بدون ا یو باق یجلت یجا به معن نیدر ا يماندگار ایImmanent :مترجم 57

  .داشته باشد
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شابه با درك واقعی درك ک سططبقاتی، م ست که تو بد درك کردنی آگاهانه از همین درکی که بر  ردن ا

سای سم نه تنها هر دو  سی ست). روانکاوي و مارک شده ا شده نقاب دار  سنگینی بر ي هعلیه اش دفاعی  تردید 

ـــتراکی ـــداقت تجربیات فرد و آگاهی ذهنی اش چنین آگاهی را ي هدر نتیجه جذب اندازند،می مرجعیت و ص

شکوك سیار م شترکی دارند که به هر حال در میانکمی ب این تجربیات که با ي هنند؛ این دو گرایش اعتماد م

شان تاریک کرده اند، ست آوردن وجود دارد. سوء ظن سنتی که با مارکس و فروید  حقایقی براي به بد لذا 

پسامدرنی ي  (Zeitgeist)روح زمانه ي هپیاده شد خودشان را در حرکتی یافتند که برخالف بادهاي وزند

ـــبی گرائی ـــویه (relativism)بود که همه چیز را در لفاظی هاي بی بهاي نس  و وقت تلف کردن ها تس

  کردند. می

ابتدائی فروید با ي ههاي اصــلی روانکاوي در کارهاي پیشــگاماني هبعالوه، دقیقاً همان ســرچشــم

ستدل و  خانم سته بود که حقیقتاً عوامل م ستریک بر ایده اي واب ضیح منطقی اي وجود دارند هاي هی قابل تو

ستند. فروید ي هکه حتی تأئید کنند سرگیجه آور ه سی ظاهراً غیرمنطقی و از نظر عقالنی  سا پدیده هاي اح

ــرانش، که کالً و بدون هم دردي این زنها را بعنوان نامعقول روانه کرده و به آنها  برخالف همکاران و معاص

بازي در آر  گرفت و براي پیدا کردن راه حلی به آن چه کهمی آنها را جديزدند، می انگ متمارضـــان 

مخالف رســـید که غلیان هاي احســـاســـاتی ظاهراً نامناســـب، ي هداد. فروید به این نتیجمی گفتند گوشمی

ــدید یا نفرت ناتوان کننده) در واقع، واکنش هاي  ــطرابات ش ــتریک ها (براي مثال، اض افراطی و بیجاي هیس

ر مقابل تجربیات آســیب زاي گذشــته هســتند. اما، قبول این امر محتاج کشــف رمز تعبیرات کامالً مناســبی د

صحن صدمات واپس زده از ناآگاه به  ست، که در آنها این  شده و ي هروانکاوي ا شن آگاهی باال آورده  رو

ضی شوند. فر شانده  صریح بیماران ک سات آگاه  سا د در این مهم فرویي هبه ارتباطی ادغامی با هیجانات و اح

شکال گویا بصورت ترسی بدون دلیل روشن (فوبیا) و  ستریک در این ا جا این است که آن چه که بیمار هی

دیوانگی سبک داري است  کند، به اصطالح،می روانی (سایکوسوماتیک) بد درك –عالئم تبدیلی جسمی 

توضـیح ِ یک واکنش ابتدائًا  یعنی، تحریف (تحریف شـده با مکانیسـم هاي دفاع درون روانی) منطقاً قابل –

ـــتهي همنطقی به یک تجرب ـــدمات گذش ـــته. کنار زدن پرده و مالقات دوباره با ص ـــیار دردناك از گذش  بس

کار ـــ ها را آش بدادراکی  فاي این  کات واقعیِ  موجود در ق ناي می ادرا ید اجزاء مرکزي زیرب ند. فرو کن

دهد که حقیقت می ایه ریزي کرده، فرضیه اي را ارائهروانکاوي را، در رابطه با بیماران هیستریک اولیه اش پ

  هاي نهفته و قابل فهمی در قفاي این احساسات ظاهراً غیرقابل فهم و ناامید کننده وجود دارند. 

الکان از چیزي که در کشــف ناآگاه توســط فروید انقالبی بود، که قبًال ي هدر لواي تفســیر دوبار

ـــوژه هاي روانی بدون این که بدانند که توان گفت که یکی ازمی تأویل شـــد،  دانند،می چیزهائی که س
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ـــدمی ـــت که آنها جدا از خود  دالی)ي هدانند (جدا از دانش ایده اي رمز گزاري ش بازنمودهاي  –این اس

کنند. بجاي مجسم کردن می "واقعاً چگونه درك"هیجانات و احساسات اساسیشان، ي هآگاهانه درك شد

ست که درك"نی ( به نحو، مطمئ –یک حس خود  کنم)، می اگر من مطمئناً چیزي را بدانم، همان طوري ا

زندگی احساسی رابصورتی شناخت که به همان اندازه اي با تحریف موضوع دانش متأثر شده ي هباید پدید

 که با اجزاء حافظه اي، کالمی 25 )الکان  “sujet de la connaissance” "دانشي هسوژ"(یعنی، 

ــاختار روانی متأثر  فهومیمو  ــود.می س ــاس  ش نه تنها فروید در اواخر این احتمال را در ارتباط با عنوان احس

صور سط می گناه ت شاره دارد که تو سی اي ا سا شکارا به واقعیت ناآگاه اح صاب مغز هیجانی آ کرد؛ علم اع

دیده گرفته شود. دیگر سر خود تواند نامی روانکاوان الکانی و پساالکانی فقط به قیمت صالحیت تجربیشان

 را در زیر شن هاي دکترین هاي نظریه اي پنهان کردن گزینه اي واقعی نیست.

 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



س  و ز�د�ی ��جا�ی 
��

 

ر آوای �وف                                                                                                                                          148     
��

 

 

  

  

  

  

  ادراك بدون درك - 9

  

  

  گناه ناآگاهي هفروید و مشکل حل نشد  
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ــکارمی این طور بنظر ــع مغایر را آش ــی کارهاي فروید دو موض ــد که بررس ــامی رس زند که مربوط به دو س

سطح مشترك (یا عدم آن) بین حیطه هاي ناآگاه  زمانی خاصی از نظریه پردازي هاي اوست که دري هدور

 و زندگی احساسی قرار گرفته اند. از یک طرف، قبل از دومین جاي نگاري، فروید تمایل داشت که مفهوم

ین موضــع گیري در بخش ســوم تحت عنوان احســاســات ناآگاه را بعنوان جمع اضــداد رد کند (بیان قطعی ا

ــاآگــاه" ــات ن ــ ”Unconscious Emotions“ "هیجــان ــاآگــاه"فراروانشــــنــاســــی ي هدر مقــال  "ن

“Unconscious”  ایگو  چاپ شده است). از طرف دیگر، فروید در کتاب 1915آورده شده که در سال

ــی ناآگاه، یعنی ) 1923( و اید ــاس ــرار 1 "گناهیک حس ناآگاه از "بر وجود حداقل احس ورزد. این می اص

مخصوصاً، در رایطه با  –دومین جاي نگاري او ي هتغییر موضع در ناآگاهی احساسات تماماً در رابطه با ارائ

ــت. ــوپرایگو اس ــدم (در  مفهوم جدید جاي نگاري بُعد ناآگاه عاملیت روانی س همان طور که قبالً متذکر ش

، 1923فروید مربوط به جاي نگاري اول، در مقابل فروید بعد از  1923ماقبل ي هفصل قبلی)، در داستان ساد

در ارتباط با دومین جاي نگاري در مورد موضوع یک سطح ناآگاه زندگی احساسی، چندین مشکل جدي 

  وجود دارند. 

سی و آداب دینی"فروید در مقاله اش تحت عنوان  سوا  Obsessive Actions“ "رفتارهاي و

and Religious Practices” )1907ممکن  "گوید: می ماند. اومی کند که ناشناختهمی ) به گناهی اشاره

کند که گوئی یک حس گناه بر او غلبه می است بگوئیم که بیمار مبتال به وسواسی ها و پرهیزها طوري رفتار

ئیم که این کرده اســت، ولی، از علت آن هیچ اطالعی ندارد، لذا،علیرغم تناقض ظاهري در واژه ها، باید بگو

این گفتار مستحق توجه است. اول از همه، چیزي که بر این ي هچندین جنب 2. "یک حس ناآگاه از گناه است

ي هآلمــانی، بــا واژي هدهــد، علیرغم پیونــد این واژمی گواهی (Schuldbewußtseins) "حس گنــاه"

رونی نیست، بلکه یک رده انعکاسی اي از یک حالت ادراك د -)، با خبري خودbewußtsein( "آگاهی"

از افکار و اعمال بهم پیوســته اســت (یعنی، ایده هاي مصــر و رفتارهاي آداب و رســومی شــده که عالئم بارز 

ـــتند). ـــی هس ـــواس با همان چیزي  "گویا"دهند که می چنین افکار و اعمالی طوري نمایش روان نژندي وس

ستگی دارند که سامی واب شت که اح سی انتظار دا ضطرار ها و "کند. به این معنی که، می س گناهتوان از ک ا

سخی  "پرهیزها سطحی دیگر، گواه بر درك باور را سی، در یک سطح یا  سوا ي بیمار مبتال به روان نژندي و
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با آگاهی شارژ شده از احساس ازاطالعی صراحتًا  و این باور گرچه –بیمار به دلیلی تقصیر کار است  دارد که

ضمون دار از گناهکاري ست م شدمی همراه ا ست.و  تواند، ظاهراً غایب با شته،  اغلب هم غایب ا از این گذ

ضحی در این نقل قول  در مورد ناراحتی فروید از این فرض کوتاه ست بطور وا سی (گناه) که ناآگاه ا سا اح

ر این برهه ( در راستاي نظر او د "تناقض ظاهري در واژه ها"کند که می او مستقیماً اشاره شود:می نشان داده

صراحتًا  شوند) بدون این که  شوند و، لذا، آگاهانه ثبت  سات، به مثابه ادراکات، باید درك  سا از زمان که اح

این فرضیه در سال ي هاز تفکراتش در بار احساسات در این دورهي هبین فراروانشانسی ِ رایجش در بار تنش

ضی از بیماران روان ن 1907 ضوعی را حل کند که، حداقل در بع ژندي یک حس ناآگاه گناه وجود دارد. مو

ست، چون  "تناقض در واژه ها"دیگر، در زبان آلمانی،  شمگیر ا سیار چ شد به آن پناه ببرد ب که فروید مجبور 

م حت اللفظی دقیق تر واژي هکه ترج مانیي هت گاهی " unbewußten Schuldbewußtsteins آل آ

این ي هنشــان دهند دیگر، اذعان آشــکار فروید به وجود این تنشدر بین موضــوعات  3اســت. "ناآگاه از گناه

اســـت که او عالقه ندارد که مســـئله را با طرح مجدد این نوع خاص گناه روان نژندي نکته بینی کند که ادعا 

سی ها به مثابه توان بالقو سوا ضی موقعیت ها در و ساس آگاه  واقعیي هشده در بع سیدن به اح براي امکان ر

شک ست. چنین طرح دوباره اي به او اجازهگناه آ صراحتاً بگوید که، از آن جا که گناه ناآگاه می ار ا دهد که 

است، آنقدر احساسی به مثابه یک تشکل ایده اي پیش احساسی یا ساختاري نیست که تحت شرائط خاصی 

ـــت، تمایل به آمادگی براي درك گناه (ی ـــاس هاي که تحقق روانی یا ذهنیتی آن هدف روانکاوي اس ا احس

شته باشد. (همان طور که در فصل بعدي خواهیم دید، فروید در جاي دیگر  مربوطه مثل اضطراب یا شرم) دا

   کسان دیگري بعد از او، بطور سطحی به این راه حل متوسل شدند.)و 

یا چیز دیگري غیر از زنجیر ندهي هآ ناخوا کار تکراريِ   بک دارو  اف ـــَ هاي س تار هاي رف و  طرح 

صر شد؟ منح سی گواه با سوا صله  به فردي وجود دارند تا بر حس گناه ناآگاه روان نژندي هاي و فروید بالفا

ــحبت به میاني هبعد از حدس در بار ــطراب ص ــناخته، از اض حس در کمین "ي هاو در بار آورد.می گناه ناش

نی، وحشت مبهم اما بطور آورد (یعمی صحبت به میان 4"نشسته از اضطرابی در انتظار، انتظاري براي بدبختی

خاصی براي مبتالي به روان نژندي وسواسی اتفاق خواهد ي همتقاعد کننده اي قدرتمند مبنی بر این که فاجع

افتاد، بخصوص اگر او تحت یک وسواس دردناك ِ ناگوار در انجام رفتار معین و آدابی شده اي قصور کند، 

سعی صور می رفتاري که  سانه خطر ت ضطراب منفی کند تا ملتم ساس ا شده اي را دور کند). اکنون، این اح

حالت احساسی آگاهانه ادراك شده اي است که مبتالي به آن بطور غیرقابل انکاري از ي هواقعاً شکل دهند

  آن اطالع دارد. 
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سال  سات فروید،  1907در  سا سی ِ اح شنا شتند که فراروان از قبل زمینه هائی براي این ظن وجود دا

احساسات بد احساس "مناسبی تعبیر شوند، ممکن است به مورد آن چه که من در این پروژه بعنوان اگر بطور 

ـــده ـــطراب رامی معرفی "ش ـــی از یک می کنم، اعتراف خواهند کرد. چطوري؟ گناه و اض توان بعنوان بخش

از تجربیات زندگی احساساتی در نظر گرفت. تعداد زیادي ي همنظومه اي از شباهت هاي خانوادگی در حیط

ـــمی که با گناه رابطه پیدا ـــی از حس کردن هاي بدنی و ناآرامی هاي می روانی و جس کنند (براي مثال، بعض

شوند می ذهنی که معموالً همراه با آگاهی از مقصر بودنند ) بسیار شبیه به آنهائی هستند که با اضطراب همراه

چیزي اســت که فروید متعاقباً مشــاهده کرد). شــاید (همان طور که بعداً توضــیح داده خواهد شــد، این همان 

آگاهی از درك  –گناه و خود ي هآگاهی از درك آگاهان –یکی از عواملی که باعث تفاوت هاي بین خود 

مرتبط با این احســاســات نباشــد، بلکه در  شــود آنقدر هم تجربیات روانی و جســمیمی اضــطرابي هآگاهان

ــد، تجزیه و تحلیلی که بطور ظریفی چگونگی درك ِ درك عوض تجزیه و تحلیل ایده اي این  ادراکات باش

شایع، ادراکات هرگز می کردن را عوض شه دار  شایع عمیقاً ری کند (با قبول این تز که، برخالف فرض هاي 

کنند می ، فراطبقاتی را درگیرسخنگوي هسوژنیستند، بلکه در ذهنیت انسان  سرراستیو  پدیده هاي بالفصل

رفتارهاي وســواســی و آداب "ي هدهند). همان طور که فروید در نوشــتمی  درك کردن را شــکل ِکه درك

در مورد مبتالیان ناآگاه به روان نژندي هاي گناه ذکر کرده، این بیماران، که در چنگال انتظارات مبرم  "دینی

ظارات دامن که این انت ند  تاده ا هاي دفاعی اي گیر اف یت  عال ـــطراب آلود و ف ند، از پیوندهاي بینمی اض  زن

یده اي  ها بازنمود خاطرات،  (Vorstellungen)ا ها،  یده  ند بین ا به محتواي ذهنی (یعنی، پیو ثا به م که 

ضطراري خود را می امثال این ها) عملو  نمادها، کلمات سی و رفتارهاي ا سوا شته، افکار و کنند، آگاهی ندا

ــریع پیوند ها، چنین افرادي، گرچه هنوز آگاهانه گناه  گاه از اینآ –لذا، بعلت فقدان فهم خود  5کنند. می تس

کنند تا فی نفسه بصورت گناه. به عبارتی می کنند، ولی آن را بصورت اضطراب دركمی خودشان را درك

 دیگر، گناه بخودي خود آگاهانه ثبت نمی شـــود، بلکه انســـانی که با گناه متأثر شـــده خودش را قویاً مجبور

ضطراب تجربه –شکل آن چه که خود کند تا به می (بد) درك کند. (احتماالً جنبه اي از  شود،می آگاهانه ا

شود گناه مثل گناه ِ شایسته درك شود با خبري آگاهانه از یک حس مقصر بودن است، می چیزي که باعث

و جســمی تشــکیل  آنها را الزم داشــته، با تجربیات روانیو  با خبري اي که با بازنمودهاي ذهنیتی مقید شــده

هدفی  فرویدي هشــود). لذا، بدون در نظر گرفتن این که آیا تعمد مؤلفانمی ادراك اضــطراب همراهي هدهند

سات ناآگاه در مفهوم مطلق فرویدي  سا ست بتوان ادعا کرد که اح ستاي این خطوط دارد یا نه، ممکن ا در را

م پیوســته اي که بطریق ملموســی آگاهانه همان درك کردن ها هســتند، شــامل حاالت جســمی و روانی به ه

شده صورت   اي که بطور کالمی و مفهومی آگاهی –هم چنین بازتابانه با خود و  درك  شده ب مداخله گري 
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ـــتند یا ارجاعمی چیزهائی درك ـــوند که غیر از آنهائی اند که هس کنند. (دو مثالی که براي روانکاوان می ش

ــتند ــنا هس ــموع وجدان ي هخود آگاهاني هبتجر بالینی در این مورد آش ــوس نامس یعنی،  [نیش زدنهاي محس

سوپرایگو ضطراب بجاي گناه،  ]صداي ناآگاه  صورت ا ستند  6ب شی ه شی به برانگیختگی لذت بخ ستخو و د

که توســـط مکانیســـم هائی برعلیه آنها دفاعی شـــده اند که با فرم معینی از آگاهی کنترول شـــده بصـــورت 

ــتی را دور بدیهی اســت که چنین ادعائی شــوند).می اي در هم آمیخته هبرانگیختگی ناراحت کنند  از بن بس

ضانه –شود تا در یک روش خود می مجبورو  زند که فروید آن را درك کردهمی ساسات ناآگاه  متناق از اح

شنهادات نه تنها  شتر این پی صیل بی شرح و تف صحبت کند. اما،  به مثابه درك کردن هاي بدون درك محض 

احساس ناآگاه گناه و ي هتاج بررسی هاي بسیار گسترده تري از مشاهدات و اظهار نظر هاي فروید در بارمح

ست (منجمله ضوعات مربوطه ا ست  مو سات او)؛ منابع بد سا سی اح شنا شرح فراروان کالً مؤلفه هاي مرکزي 

 بعنوان مسائل نامفهمومآمده از تحقیقات علم اعصاب در مورد مغز هیجانی براي توضیح آن چه که هنوز هم 

  در روانکاوي فرویدي و پسا فرویدي باقی مانده اند، مطلقاً ضروري هستند. 

  

  

حس ناآگاه ِ گناه در یکی از ي هفرضــیات فروید در بار باید به یاد بیاوریم که یکی از دالئل تأکید

سی و آداب دینی"مقاالت اولیه اش تحت عنوان  سی کم ارزش  این است که قضیه "رفتارهاي وسوا سا بر ا

 در پی تغییر موضـــع از اولین به دومین جاي نگاري به این فرضـــیات مبادرت که طبق آن فروید فقط شـــود

خودش را بطور مستمري  ایگو و ایدفروید در کتاب  نیست که 1923کند. باید اعتراف کرد که، تا سال می

ـــاس ناآگاه کرد (بحثی که من ب زودي مورد مداقه قرار خواهم داد). اما، درگیر بحث گناه بعنوان یک احس

قبل از  که در پاراگراف هاي قبلی توضیح داده شد، او بازهم، 1907عالوه بر ذکري از این موضوع در سال 

شتایگو و ایدکتاب  شاهده"ي ه، در نو صیتی که در کار روانکاوي م شخ ضی انواع  ) 1916( "شوندمی بع

“Some Character – Types Met with in Psycho-Analytic Work”  سبک، به در همان 

ــاره ــومین و آخرین بخش این مقاله، که به می گناه اش ــوص، س ــی از یک حس "کند. بخص جنایتکاران ناش

ست که بعنوان ”Criminals from a Sense of Guilt“ "گناه شاره به چیزي ا ست حاوي ا پرداخته ا

 –در  –در این نوشته این گناه ِ  7ه است.توصیف شد )dunkle Schuldgefühl( "حس مبهم گناه"

آگاهانه درك شده از مقصر بودن منهاي  –جنایت توسط فروید بصورت ادراکی خود  -یک  –جستجوي 

ــده که چرا این ادراك درك ــیف ش ــاس تعمقاتمی فهمی توص ــود. اما، بر اس قبلی، حداقل بطور پدیده  ش

و،  "مبهم"تفاوتی بین ادراك چنین گناهی بصــورت  شــناســانه اي، شــاید مشــروع باشــد که بپرســیم که، آیا
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ـــم "همین"ادراك  ـــرچش هاي مبهم (یعنی، واپس زده) آن برمال و ي هگناه، وجود دارد اگر و وقتی که س

ـــوند. بعالوه، وقتی که، فروید در کتاب  ـــط فرد گناهکار درك ش ، دوباره جنایتکارانی را ابگو و ایدتوس

ت جنایتکاري آنهاست تا معلول آن، چنین علت تأثري را تحت عنوان دهد که احساس گناهشان علمی شرح

   8کند. می توصیف ”unbewußte Schuldgefűhl”"گناهي هحس ناآگاهان"

 نوشــته هاي فروید اســت. همان طور که همهي هکتاب ایگو و اید یک کار بســیار مهم از مجموع  

ســتماتیک بنیادهاي فراروانشــناســی دومین جاي دانند، این کتاب شــامل اولین شــرح تفصــیلی جامع و ســیمی

ناآگاه در جاي نگاري اول بر و  آگاه، پیش آگاهي هنگاري جدید اوست، جاي نگاري اي که بجاي سه گان

ــه گان ــمیري هس ــوپرایگو( ورا من  Ich)، ایگو (من  Es اید ( ض ــت. براي  ich-berὒ(58) و س متمرکز اس

کشــفهائی را که او جدیداً بدســت آورده و بعنوان بازگشــاي راهی  فروید، این کتاب فشــرده تعدادي ایده و

  کند. می براي بازتاب ها و پیشرفت هاي سالهاي بعدي او هستند، در هم ادغام

  

نقش و عملکردهاي سوپرایگو در روان در ارتباط با بحث ي هدر بار 1923تفسیرات فروید در سال 

ــ ــر اهمیت خاص ــل قبلی)،حاض ــوپرایگوي فرویدي به  ی دارند. همان طور که من قبالً بیان کردم (در فص س

ـــباهت با  "وجدان"ي هروزمري هفقط لفاظی روانکاوي هم نام با کلم ســـادگی نیســـت، چون که، بی ش

 آگاه کار -با خبري خود ي هبرداشــتهاي ســنتی از وجدان، بخش هاي عمده اي از ســوپرایگو در زیر آســتان

ــت. ي هنند؛ براي روانکاوان فرویدي، همکمی ــوپرایگو 9وجدان آگاه نیس ایگو، بخشــهاي و  بعالوه، مثل س

ـــوپر ایگو  10ناآگاهی هم در وجدان وجود دارند. ـــت، یعنی "و، از آن جائی که س یک درجه اي در ایگوس

ست ستي هاین ادعاها در بار 11"یک تفکیکی در اندرون ایگو ست در د سوپرایگو د روند: اگر می ایگو و 

 گیرد که شــخصمی همان کســی که شــخص هســت (یعنی، ایگوي شــخص) تا حدي با آن کســی شــکل

شد (یعنی، می ضی از این ایده آل ها و جنبه هاي   12) "سوپر ایگو"، یا "ایده آل –ایگو "خواهد با و اگر بع

ستند، بنابراین ضی از جنبه هاي وجدان ناآگاه ه ست (یعنی، هو بع شخص ه سی که  سطح ک ایگوئی  –یت 

   شخص) نیز ناآگاه خواهند بود.

                                 
ــطالحات ا نیمترجم: من در ا 58 ــوپرا گویا د،یترجمه از همان اص ــتفاده م گویو س ــ يچون بنظرم ترجمه ها کنم،یاس  یفارس

سانند و به هر حال در علم جد یمن و فرامن مفهوم را نم ر،یضم سه، مانند تمام دیر ضات یهر  ساس علم تجرب یمفرو  یکه بر ا

  .اند دهو مفهومات خودشان را از دست دا یمعان ستند،یب



س  و ز�د�ی ��جا�ی 
��

 

ر آوای �وف                                                                                                                                          154     
��

 

 

سوپرایگو با ایگو، اصوالً چهار پویائی ساختاري ي هرابطي هاین ها در باري هبا به حساب آوردن هم

ــت: ( ــی ممکن اس ــاس ــوپرایگوي آگاه با ایگوي آگاه رابطه دارد؛ (1اس ــوپرایگوي آگاه با ایگوي 2) س ) س

) ســوپرایگوي ناآگاه با ایگوي 4یگوي ناآگاه با ایگوي آگاه رابطه دارد ؛ و () ســوپرا3ناآگاه رابطه دارد ؛ (

سانتر فهمیده کند می وجدان مطابقتي هشود، چون که با حس روزمرمی ناآگاه رابطه دارد. اولین احتمال آ

در  شنود (یعنی، در آن وجدان آگاه است، صداي وجدانمی ارزیابی هایش را -که در آن فرد آگاهانه خود

توان گفت که سومین احتمال می آگاهی و بر آن، بصورت بخشی از تک گوئیش، قابل سمع است). –خود 

ــت که ــده، ظاهراً گناه نامعقولی اس ــتواري پابرجا نش ــت که بطور اس ــاس گناهی اس ــامل مواردي از احس  ش

ه در آنها ایگو یک با آن آشـــنائی فراوانی دارند (یعنی، شـــرائطی ک کلینیک هاي روانکاوي روان نژندي ها

بداند چرا، در بی خبري از خالفکاري هایش در می نوع گناه مبهمی را آگاهانه حس کند، بدون این که 

شوند). اما، احتماالت دوم می برابر قوانین و قاعده هاي ناشناخته اي که توسط بخش ناآگاه سوپرایگو تأئید

ـــتند، فروید ـــوپرایگوي آگاه با از احتمال  و چهارم مبهم و گیج کننده هس دوم (یعنی، موردي که در آن س

گیرد. (همان می ذکري به میان نیاورده، اما چهارمین احتمال را در نظر کند)می ایگوي ناآگاه رابطه برقرار

ـــوپرایگوي ناآگاه با ایگوي ناآگاه رابطه برقرار [طور که بزودي خواهیم دید، این احتمال چهارمی   یعنی س

ندمی ثال زدهچیزي  با ]ک لمی م قا ید در م که فرو ـــود  ل"ي هش ـــئ تار آزار طلبی ي همس  The“ "ســــاخ

Economic Problem of Masochism”" آزار طلبی اخالقی Moral Masochism"  مصــطلح

ــت که بر ایگو اعمال اثر کند، پس، (بر اســاس امکان می کرد. اگر گناه عاقبت احســاســی ســوپرایگوئی اس

این ي هتواند مستقیماً با بخش ناآگاه ایگو رابطه برقرار کند، احتماالً نتیجمی وچهارم) بخش ناآگاه سوپرایگ

خوانده  "گناه ناآگاه"تواند می ایگو همان چیزي اســت که واقعاً –به  –امکان پویش ســاختاري ســوپرایگو 

  شود. 

آورد. می ، فروید عنوان حس ناآگاه گناه را در آخر فصــل دوم (ایگو و اید)ایگو و ایددر کتاب 

  کشاند:می او به این طریق ما را به این موضوع

همان طور که ما عادت داریم که شــاخص ارزشــهاي اجتماعی یا اخالقی را با 

فعالیت هاي ي هرویم، ببریم، از شنیدن این که صحنمی خودمان به هر جائی که

داریم  هوس هاي نازل ما در ناآگاه هستند متعجب نمی شویم؛ به عالوه، ما انتظر

ذهنی (روانی) در شاخص ارزش هاي ما باالتر ي ههر وظیفي هکه هر چه که رتب

شود. اما، در این جا،  ضمین  سی راحت تري براي آن به آگاهی ت ستر شد د با

کنند. از یک طرف، ما مدارکی در دســـت می تجربیات روانکاوي ما را ناآمید

عموالً محتاج بازتاب داریم که حتی عملکردهاي ذکاوتی مشــکل و مبهمی که م



 

 ا�اک �دون �ک - ۹

155     AVAYEBUF.com                                                                                                  

 

توان به همان اندازه بطور پیش آگاهانه و بدون می هاي شــدیدي هســتند را

آمدن به آگاهی به انجام رســاند. مواردي این گونه بکلی غیرقابل انکارند؛ این 

شان می موارد توانند اتفاق بیافتند، براي مثال، در حالت خواب، همان طور که ن

یابد که، او جواب یک می فاصله بعد از بیداري درداده شده وقتی که کسی، بال

سئل سئلي هم  نا موفقانه کلنجار دیگري را که روز قبل با آني هریاضی مشکل یا م

  .59داندمی رفته رامی

  

ـــتند که باعث ـــوند مردم فرض می هدف این اظهار نظرها فروریختن گمان ها و گرایش هائی هس ش

ــم هاي پیچیده و پ ــتند) بگیرند که مکانیس ر جزئیات (منجمله آنهائی که با هویت فردي و وجدان درگیر هس

  باید آگاهانه باشند. در پاراگراف متعاقب آن، فروید پیش رفته تا گناه ناآگاه را ذکر کند:

ــت. ما در روانکاوي ها ي هاما، پدید دیگري وجود دارد، که بمراتب عجیب تر اس

انتقادي و  –آن ها سرشتهاي خود کشف کرده ایم که کسانی وجود دارند که در 

 یعنی، فعالیت هاي ذهنی (روانی)، که در رتبه هاي بســیار باالئی قرار –وجدان 

کنند؛ لذا می ناآگاه هســتند و ناآگاهانه اثراتی بمراتب مهم تر ایجاد –گیرند می

ضمن روانکاوي ناآگاهي هنمون ست. می مقاومتی که  ماند به هیچ عنوان بی نظیر نی

کند، که علیرغم قضاوت قابل تآمل برتري، می این کشف جدید، که ما را واداراما 

ناه"از  ناآگاه گ ما را متحیر "حس  ــحبت کنیم، بیشــتر از دیگري  ند و می ص ک

ــکالت تازه اي برایمان فراهم کند، بخصــوص وقتی که ما تدریجاً با این می مش

ــویم که در تعداد زیادي از روان نژندي ها یمی مواجه ک حس ناآگاه از گناه، ش

بازي تاري مؤثري  ند و قوي ترین موانع را در می از همین نوع، نقش ســـاخ ک

کند. اگر ما بار دیگر به شاخص ارزشهاي خودمان می جلوي راه بهبود بیمار ایجاد

                                 
ست که در مراحل قبل و بعد از به خواب رفتن که  ٥٩ ست. علت این امر این ا شتباه ا مترجم: مثال اخیر در این جا بی مورد و ا

تواند محصول یک مسئله شده، می سیستم تفکري از مشغله هاي روزمره آزاد است، مانند هر زمان دیگري که مغز قادر به حل

ستم تفکري خود را به جریان آگاهی تزریق کند. در مراحل خواب رؤیا دار محتویات آگاهی آنقدر در هم و بر هم  سی نهائی 

ست،  هستند که نمی توان انتظار چنین چیزي را از مغز داشت و از آن جا که سیستم حافظه هم در این مرحله از خواب فعال نی

ي این چنینی به یاد نخواهند ماند. در واقع همین امر اخیر فرضــیه هاي تعبیر خواب فروید را بی اســاس کرده اســت جواب ها

  (براي شرح بیشتر این موضوع به کتاب خلقت و تکامل مغز و روان فصل خواب مراجعه کنید).
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پائین تري دارد، بلکه ي هبرگردیم، باید بگوئیم که نه تنها آن چه که در ایگو درج

   14"تواند ناآگاه باشد.می و باالترین درجات استهر چه هم که در ایگ

  

فرضیه اش بطور آشکاري دچار تضاد شده است که ي هفروید در این جا، مثل جاهاي دیگر، در بار

ــاس گناه در نتیجه ــی اوقات احس ــد : او می بعض ــی ناآگاه باش ــاس ــد"تواند احس تا این را علیرغم  "مجبور ش

ضاوت قابل تأمل برتري" سات، برخالف ایده ها بعنوان  "ق سا سی اي فرض بگیرد که براي او اح شنا فراروان

)Vorstellungen( 60 فروید در چند صفحه بعد و در فصل بعدي کتاب) ،ایگو ، نمی توانند ناآگاه بمانند

 .) کندمی اشاره "یک حس گناه ناآگاه"شایسته تري براي آن است، به  "احتماالً"، مرددانه که صفت و اید

دهد می توضیحیي هبه آن یک وظیفو  مضطرب کننده را بکار گرفتهي هوجود او بالفاصله این فرضیبا این 

در تعداد زیادي از روان نژندي ها یک حس ناآگاه گناهی از "که بطور کلی در ارتباط با روان نژندي ها (

واکنش "ن است که لقب اتفاقی حین درما ) و بطور مختصی در ارتباط با"این نوع نقش قاطع ساختاري دارد

  )".عنوان گرفته است (که قویترین مانع در سیر بهبودي بیماران است "منفی درمانی

ــل پنجم کتاب  ــرح موجز ولی کاملی از چیزي اید و ایگو،در اوائل فص پردازد که می فروید به ش

روانکاوي توسط غیر ي هخواند (این موضوع متعاقباً در متونی از قبیل مسئلمی "واکنش درمانی منفی"آن را 

ـــکان  حس ناآگاه "به  که در رابطه با آن دوباره The Question of Lay Analysis (1926)پزش

“ Anxiety and "و زندگی ســرشــتی اضــطرب"و در ســخنرانی اي تحت عنوان  16کند،می اشــاره "گناه

Instictual Life”  ـــخنرانی هــاي تــازه در معرفی روانکــاوي ـــري س  New Introductoryاز س

)1933Analysis (-Lectures on Psycho (.او بطور دلخراشی وضع اسفناك  17نیز آورده شده است

علیرغم پیشـــرفت در و  شـــوندمی دهد که به بیماریشـــان متمســـکمی روان نژندي اي را شـــرح مبتالیان به

یح فروید براي این امر توض 18شوند. می روانکاوي، بجاي این که عالئم روان نژندي آنها بهتر شوند وخیم تر

شان رانده شقات سط گناه به غوطه وري در درد و م شده ها تو ست که این روانکاوي  شوند؛ در یک می این ا

مستحق این نیستند که تا حدي شاد و سالم باشند. با و  شوند که باید مشقت زده باشندمی سطح خاصی، قانع

ســـاس گناهی که زیربناي موارد واکنش درمانی منفی کند که احمی این وجود، فروید در این فرض احتیاط

اما تا آن جا که به بیمار مربوط است این حس گناه گنگ و صامت است، "است نوع خاصی از گناه است: 

 19"کند.می به بیمار نمی گوید که گناهکار است؛ بیمار احساس گناهکاري نمی کند، بلکه احساس ناخوشی

                                 
صور ذهن دهیمترجم: ا 60 ست که با ادراك قبل يا دهیا ای یت صورات تول ایحافظه  اوبژه مثالً در کی یا تا با  شود،یم دیت

  .اوبژه کیاز  یادراك واقع
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کند که در فراروانشناسی فروید، احساسات ناآگاه، می تأئید ن گفته از نظريتوان بحث کرد که ایمی باز هم

شـــاخص هاي روانی و جســـمی از درك یک حالت گناه  در این مورد، ادراکات بد درك شـــده هســـتند.

ـــمی) خود  آگاهانه ـــش هاي ادراکات ناخوش آیند راجعه (مانند بیماري هاي جس ـــده و در پوش  –ثبت ش

شنا سیب  شده، آ کنند، که به علت آنها بیماران می سی روانی بیماران روان نژندي را عالمت گزاريتعبیري 

روان نژندي اغلب بطور کامل و آشـــکاري احســـاس گناه نمی کنند به طریقی که باعث شـــوند که بیماران 

ي هبد شانسی افسوسناکی لطمو  سرنوشت، تقدیر احساس تقصیر یا مسئولیت نیز بکنند؛ در عوض، معموالً

  کنند. می رزنش بیجائی را قابل تحملس

ي هخاص گناه به مثابه احســاســی ناآگاه به حوزي همســئلي هقبل از این که از کارهاي فروید در بار

او بپردازیم که مستقیمًا  1923فراروانشناسی فراگیر احساسات او جلوتر برویم، باید به شرح تفصیالت بعد از 

صیالت اصوالً در دو متن گنجاندهبه حس ناآگاه گناه پیوند خورده ا سئل"ي هشده اند: مقال ند. این تف ي هم

تمدن "و کتاب  The Econmic Problem of Masochism” (1924)“ "ساختار آزار طلبی

. در این ها آزار طلبی، با  Civilization and Its Discontent” (1929)”"و ناخشنودي هایش

شــود که در ترغیب فروید می نوان مجموعه اي از پدیده هائی شــناختهشــود، بعمی الگوئی بســیار کلی تعبیر

سال می نقش عمده اي بازي شت 1920کنند تا در  صول لذت"ي هگام هایش را در نو بردارد. فروید  "وراي ا

ــندي خودي هدر بار"در مقاله اش تحت عنوان  ــارهOn Narcissism” )1924“ "پس ــوعی اش  ) به موض

 دهد، از طریق (تهدید به) ایجاد حس گناه ایگو را مجبورمی لقب "وجدان"ي که او کند که چگونه چیزمی

ــکیالت روانی به فرم ایگو می کند تا مجاورت و جهت گیري به ارزش ها و قواعدي را حفظ کند که در تش

 شوندمی تقدیس شده اند؛ اگر ایگو از محدوده اي بشدت سرگردان شود که با مرزهائی مشخص ایده آل –

شدن بوده وي هکه از جنب سی در حال ناپدید  شنا شده اند، آن وقت وجدان  –در ایگو  فرجام  ایده آل تعبیه 

امثال و  کند که شــامل احســاس ناخوش آیند منفی (یعنی، گناه، پشــیمانی، خجلت، شــرممی مجازاتی اِعمال

ست).  سال  20این ها سخه هاي قبلی تر از  ساسي هدر بار 1920ن سلط  نظري که برا صول لذت قانون م آن ا

ساس گناه غیرقابل انکار روزمر ست، تا حدي با پیش آمدن اح صورت ي هزندگی روانی ا شی از وجدان ب نا

ساس شقتی بی ا سط روان بر خودش تحمیلمی م سال بعد، فروید می شود که خودبخود تو یک "شود. ده 

نام  ") moralمازوخیســم) اخالقی (آزار طلبی ("را با چیزي روشــن ســاخت که آن را  "مشــکل ســاختاري

ــیبتی که ــورتمی نهاد (مص ــیار ظالمانه، کمال  –خود  تواند خودش را در چنین آزار طلبی به ص انتقادي بس

عدم پیشرفت ها و بدشانسی هائی ظاهر کند که ناآگاهانه ترتیب داده و  انعطاف ناپذیري هطلبی هاي متعصبان

شــود تا می کشــند). براي مثال، وقتی که ایگو موفقمی زي بیرونشــده و همواره شــکســت را از چنگال پیرو
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، بعنوان 1924ایده آل خیلی نزدیک کند، وجدان (حاال، در ســـال  –یک مورد از ایگو ي هخودش را به ارائ

ـــوپر  ـــود)، بجاي این که، آن طور که انتظارمی ایگو معرفی –س  –ایگوي آگاه را با لذات خود  رود،می ش

مباهات پاداش دهد (انتظاري که فروید و  د پسندانه بصورت حس اعتماد، رضایت، جاه و جاللارضائی ِ خو

خشــن و مجازات  ، آن را بیان کرده بود)”On Narcissism“ "خود پســنديي هدر بار"ي هقبالً در نوشــت

ي که در آنها افتد، مواردمی شود. چنین چرخش غیر منتظره اي در موارد آزار طلبی اخالقی اتفاقمی کننده

ـــگال تر و بی رحم از هر مقام مقتدر خارجی ـــوپر ایگوي داخلی بمراتب بدس ـــود.می س (دالئل فراوان  21ش

ستیکی  سوپر ایگوئی شونت  صول لذت، رانش مرگ  –روانکاوي براي این خ  = Death Drive)که با ا

Todestrieb)  ـــتند و ر فراوان و دقیق اند که آنقد -واقعیت خارجی، از بین چیزهاي دیگر، در ارتباط هس

  نمی توان آنها را در بینابین خطوط تفسیرات و مباحثات در جریان ارائه داد.)

ستاندارد ِ آزار طلبی هاي گوناگون   سه نوع ِ ا  فروید، وقتی که به آزار طلبی اخالقی بعنوان یکی از 

محرك "طلبی هاي مربوط به کند (دو آزار طلبی دیگر آزار می اشـاره "سـاختاري آزار طلبیي همسـئل"در 

یک حس گناهی که "هســـتند) آن را با  ”feminine“ ”زنانگی"و  "erotogenic “ ”جنســـیي هغریز

ـــت ـــط "اما، بطور عجیبی، او چنین گناهی را بعنوان  22کند.می برابر "اکثراً ناآگاه اس فقط . . . تازگی توس

شده شناخته  صیف "روانکاوان  ست چون 23کند. می تو سال  که او به مفهوم (عجیب ا  1907گناه ناآگاه در 

ــاره ــزد کند که او بین حس ناآگاه گناه و می کند.) فروید ادامهمی اش دهد تا به خوانندگان ارتباطی را گوش

ـــی از بیماران خاص روان نژندي تحت روانکاوي ظاهرمی واکنش درمانی منفی اي برقرار  کند که در بعض

  کند:می این گروه از روانکاو شدگان، مشاهدهي هبار بدنبال آن، او در   شود،. می

  

با بیماران در بار ــحبتي هوقتی که ما  کنیم به آســـانی می حس ناآگاه گناه ص

شود. آنها فقط چیزي را شان نمی  شانمی باور نیش هاي  –دهدمی فهمند که زجر

ــازدمی یک حس آگاه گناه، یک آگاهی از گناه، که خودش را ظاهر –وجدان   س

در نتیجه، بیماران نمی توانند قبول کنند که آنها دقیقاً انگیزه هاي مشــابهی را در و 

شند. من فکر شته با صالً از آن آگاهی دا شان پناه داده اند، بدون این که ا  اندرون

را کنار بگذاریم، تا  "حس ناآگاه گناه"ي هممکن اســـت که، اگر ما واژ کنم،می

شان جواب سی واژمی اندازه اي به ایراد شنا ي هدهیم، که به هر حال از نظر روان

ــحبت به میان "احتیاجی به مجازات"ي هاشــتباهی اســت و در عوض در بار  ص

سبتمی ضوع را به همان ن شهود مو شاند. با این وجود، ما می آورد، که حالت م پو
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به  ناآگاه گناه  نمی توانیم، جلو خودمان را براي قضـــاوت و تمرکز بر این حس 

   25دهیم. می ریقی بگیریم که با نوع آگاه انجامهمان ط

  

توان فهمید که دقیقاً از این نقل قول ها می احساس ناآگاه، مشکلي هموضوع آزار دهند متناسب با

ــتی ــت. از یک طرف، بنظرمی چه برداش ــتینافمی توان داش ــد که فروید به تجربیات آگاه بیمارانش اس  رس

صوص، در بخش آگاه ایگو ي آنها) می یعنی آن چه که حس –کند می شود (بخ کنند مثل گناه حس نمی 

صطالح مفهوم – شتن ا صورت  "گناه ناآگاه"  مملو از تنش تا براي کنار گذا شتباه"ب سی ا شنا  "از نظر روان

شکل زائی از یک  توجیهی ارائه دهد، که به نفع مفهوم ضاً کمتر م ست. (مفهوم  "احتیاج براي مجازات"فر ا

اي فراروانشــناســی فروید کمتر مشــکل زاســت که محتاج فرض وجود ادراکی نمی بیند که همان تا آنجا بر

ـــود  ـــد که آیا می اما، –گونه ادراك نمی ش دقیقاٌ به همان  [Bedűrfenis] "احتیاج"توان کنجکاو ش

ــاره ــت.) اما، از طرف دیگر، فروید اش ــکل زا اس ي هدکند که چیز اجتناب ناپذیري در ایمی دالئل کمتر مش

  غلط ادعائی گناه بصورت احساس ناآگاه وجود دارد.

صیفش از صوص تو  فروید ادامه داده تا تجزیه و تحلیل هایش از آزار طلبی را پیچیده تر کرده، بخ

دیگري از آزار طلبی ي هو گون اخالقیي هاو بین آزار طلبی فی نفســــ آزار طلبی اخالقی را تهذیب کند.

بالینی اش ي هکند که در بازتاب هاي قبلیش بر مشــاهداتی که از اطاق مشــاورمی و اقرار تمایز برقرار کرده

کرده اســت: در نوع اول (یعنی، آزار می بدســت آمده اند، آن را با آزار طلبی اخالقی منفک اشــتباه و تلفیق

لی یا طلبی اخالقی فی نفسه)، احتیاجی آشکار براي مجازات شدن وجود دارد که یا توسط سوپرایگوي داخ

شود، می با خبري آزار طلب بد تشخیص داده –شود (این احتیاج توسط خود می توسط دنیاي خارجی اقناع

اما شکست هاي مکرر و بدبختی هائی شاهد آن هستند که این نوع افراد نادانسته،اما بطور قابل پیش بینی اي 

ـــبیهمی دچار آنها ـــوند). نوع دوم (یعنی، آزار طلبی اي که بنظر ش اما باید در  آید،می آزار طلبی اخالقی ش

ستیکی)، که در زیر  سادی سوپرایگوي دیگران آزاري( شود)، یک  شخیص افتراقی داده  مفهوم مطلق از آن ت

شود ( احتماًال می ناآگاه مشقتی است که آگاهانه ثبتي هکند، همواره سرچشممی آگاهی فعالیتي هآستان

ـــورت یک درك رازآلود مًا مبهوت کننو  بص ده اي از گناه بیش از اندازه). آزار طلب اخالقی واقعی الزا

ـــدنی را تجربه نمی کند، در حالی که، آنهائی که  بی علت –آگاهانه حس گناه  توجیه ناپذیرِ  فراموش نش

مانندي  –قبالً تحت همان عنوان تشخیصی با هم در یک گروه قرار داده شده بودند با احساسات منفی گناه 

ست. همان می شان حالیدچار پری سوپرایگو بر ایگوي آگاه ا شی از عملکرد جنبه هاي ناآگاه  شوند که نا

طور که فروید اشـــاره کرده، آزار طلبی اخالقی فی نفســـه بر احتیاج ایگو (ي آزار طلب) براي کیفر شـــدن 
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ر حالی که آن شود، دمی (توسط هر کسی یا هر چیزي، با سوپرایگوي داخلی یا با واقعیت خارجی) متمرکز

شود که می چه که شبیه به آزار طلبی اخالقی است مشقتی است که مشخصاً با سوپرایگوي ناآگاهی تولید

ــتر از آزار طلبی ایگو راندهمی ایگوي آگاه را مجازات ــوپرایگو بیش ــم س ــادیس ــقتی که با س  کند، یعنی، مش

  26شود.می

ل شرح مفصلی از ژرف اندیشی شام تمدن و ناخشنودي هایشهشتمین و آخرین فصل کتاب 

گناه اســت، که من قبالً آن را تأویل کرده ام. فروید، در ابتداي این فصــل، در جواب به آن ي هفروید در بار

صور شده در بارمی چه که ت شد که بحث هاي ارائه  شت خوانندگانش با سبت به ي هکرد بردا گناه گریزي ن

(او بعداً در  28."مهمترین مســئله در پیشــرفت تمدن اســت 27"حس گناه"کتاب هســتند، ادعاهائی که ي هبقی

هر روان نژندي  احتماالً"برد که می مرکز روانکاوي بالینی هم قرار داده، گمان همین فصــل این موضــوع را

ــاس ناآگاه گناه دارد، که به نوب ــهمیه اي از احس ــتفاده از آنها کیفر دادن ها را تقویتي هاي س  خودش با اس

ـــعــمی فرویــد بحــث 92کنــد.)می ـــوپرایگو (ویژگی اي از دنیــاي درونی روان ي هکنــد کــه، حین توس س

"Innenwelt" ید آن محیط بازي "Umwelt " که در تول ماعی نقش مهمی   تاریخی فرهنگی و اجت

سوپرایگو ممکنمی ساس گناه کند، مگر می کنند) و حس گناهی که  سه اح سازد، شخص نمی تواند فی نف

یعنی تا  - 30تی که او از نظر هستی شناسی این ساختار روانی یا عاملیت را بدست آورده باشد تا وقو  این که

در  اید انســانها تحت کنترول در آمده و اهلی شــده باشــند. –وقتی که انگیزه هاي تهاجمی و جنســی ســطح 

کرده آن را واقع، سوپرایگو بازنمود چیزي است که شخص ممکن است تقریباً در واژه هاي هگلی، ریسک 

مؤثري که در آن   تصــعید حیله گري دلیل متمدن شــدن شــرح دهد، مخصــوصــاً یکي هبه مثابه یک نشــان

ـــانها -تهاجم  ـــتراکی انس با  –کند می معرفی  که فروید آن را بعنوان وخیم ترین تهدید به یک پارچگی اش

شدن از امور خارجی دیگر ساو  "به داخل چرخیده" دور سوپرایگو در مقابل از طریق دگرآزاري ( سم)  دی

شود. شده نه تنها از  "چرخیده به درون "ي هچنین تخلی61 ایگو تخلیه  سوپرایگو میانجی گري  اي که توسط 

ــت؛ بلکه این خود ي هجنب ــرر اس ــجام آن بی ض ــعید کنند –عالئق تمدن براي انس ــبانی تص تهاجمی ي هپاس

سط  ست، چون که هرگز در هیچ جائی  "وجدان"تو سم هايالزامی ا سبانی خارجی کافی اي براي  مکانی پا

ــیر قهقرائی بالقوه بی نهایتی ــامل س ــی وجود ندارند (یک ناممکنی اي که ش ــخص  نظارت و کنترول رفتار ش

موضوعات مرکزي  "گیرد؟می چه کسی پاسبانی پاسبان را بعهده"آیند که می شود که با این سؤال پیشمی

                                 
سی از یا تصعید یا تهذیب به معنی انحراف نیروي انگیزه sublimationمترجم:  61 شنا سی یا انگیزه هاي دیگر زیست  ي جن

  ل قبول تر هستند. هدف بالفصل آن به اهدافی است که از نظر طبیعت یا مورد مصرف اجتماعی، اخالقی، یا زیبائی قاب
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عملی هستند، موضوع بررسی هاي ي هاصلی فلسفي هکه دو شاخدر اصول اخالقیات (اتیکس) و سیاست، 

فروید از گناه اند، لذا، باعث اصرار او بر واخواست رسمی اي است که بررسی مستمر این احساس از اهمیت 

  بسیار زیادي در دوباره نگري نظم هستی اشتراکی انسانها دارد. 

شنودي هاي فروید بعد از دفاع از اهمیت بحثش از گناه در کتاب   آن به بحث در  تمدن و ناخ

رابطه اي که هنوز کامالً شرح  –33"پردازد که حس گناه با آگاهی ما داردمی بسیار عجیبیي هرابط "ي هبار

  گوید:می کرد تا این را توضیح دهد.) اومی (فروید مدتها قبل تقال –داده نشده 

  

نیم، این ادراك خودش کمی در مورد متداول پشیمانی که آن را طبیعی تلقی

رساند. در واقع، ما عادت به صحبت می را با وضوحی کافی به ادراك آگاهانه

داریم. مطالعات ما  "حس گناه"به جاي  "آگاهی از گناه"ي هکردن در بار

 براي فهمیدن حاالت ســالمت با ارزش ترین از روان نژندي ها، که در نهایت،

دهند. در می را در مقابل بعضی تناقضات قرارنشانه ها را مدیون آنها هستیم، ما 

سی، حس گناه خودش را بطور  سوا یکی از این ابتالئات، یعنی روان نژندي و

سمع صدائی در آگاهی به  سر و  صویر بالینی و بر زندگی می پر  ساند؛ بر ت ر

ــختی اجازهو  بیمار غلبه پیدا کرده دهد که چیز دیگري در جوارش می به س

ماند، می ر اکثر موارد و اشکال روان نژندي دیگر کامالً ناآگاهظاهر شود. اما د

ــته باشــد. وقتی ما  حس "بدون این که اثرات مهم کمتري در وضــع آنها داش

سبت "ناآگاه گناه شود. براي این که می را به بیماران ن شان نمی  دهیم، باور

ج ناآگاه براي بتوانیم خودمان را براي آنها قابل فهم کنیم، به آنها از یک احتیا

کند. اما نباید رابطه اش را می گوئیم، که در آن حس گناه تجلیمی مجازات

بیش از حد با شکل خاصی از روان نژندي تخمین زد. حتی بیمارانی در روان 

ستند، ولی اگر مانع  نژندي وسواسی وجود دارند که از حس گناهشان آگاه نی

ص شویم آن را ب شان  ضی از رفتارهای ورت بی قراري زجرآوري، یعنی انجام بع

ساس ضطراب اح شود که چنین چیزهائی می نوعی ا کنند. باالخره باید ممکن 

  34را بفهمیم؛ اما تا کنون نتوانسته ایم. 

  

سلماً،    شیمانی"م صورت ادراکی از به مفهوم "پ سات منفی  شهودي و روز مره اي از گناه به  سا اح

در حالی که، فرد همزمان، از علت یا دالئل چنین احساس کردنی  اشاره دارد که با مقصر بودن مرتبط است،
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شود که دانسته با اجزاء آگاه سوپر می آگاهی دارد؛ در الفاظ فرویدي، این امر منجر به اجزائی آگاه از ایگو

دهد، در موارد زیادي از روان نژندي هاي وســـواســـی، می شـــوند. آن طور که فروید شـــرحمی ایگو متأثر

سات  سا سات وجود  ي هگناه ِ آگاهاناح سا سبی براي این اح سته اي بدون با خبري از علت یا دلیل منا برج

گاه ناآ هاي اکثراً  به  با جن گاه ایگو  هاي آ ند؛ در این موارد، بخش  تأثر دار ـــوپرایگو م هاي س  و عملکرد

شوند بدون این که می شوند. (از آن جا که بعضی از مبتالیان به روان نژندي وسواسی دچار احساس گناهمی

ـــتفاده قرار بدانند چرا، فروید ـــیه را رد کند  دهد،می این نوع روان نژندي را مورد اس که یک  "تا این فرض

ــیمانی براي یک ــرارت بار بر فعل حس گناهی که از پش ــد، در حالی که می ش ــه آگاه باش خیزد باید همیش

 چنین مبتالیان به 35؛ "اســـت ناآگاه بماندخیزد ممکن می شـــرارت بار بري هانگیزحس گناهی که از یک 

ـــی، بجاي این که پرورش دهند ـــواس حس ناآگاه گناه براي تمایالت تهاجمی یا امیال ي هروان نژندي وس

انگیزه هاي  "جنسیشان باشند، بطور حادي از حس هاي گناه آگاهی دارند، حس هائی که از محکوم کردن 

صامت ِ آگاهان "واپس زده ي بعالوه، در حالی که فروید در  36شوند. می سوپرایگو تولیدي هسطح اید ي 

 ذکر ”The Economic Problem of Masochism) "ســـاختاري آزار طلبی مســـائل"ي هنوشـــت

شتی که آنها حس گناه ناآگاهی را پرورشمی شونده هاي او در فهم و قبول بردا  کند که ناتوانی روانکاوي 

آن و  مشکل زاي فراروانشانسی را بطور نسبی توجیه کرده اشتن این مفهومدهند، بطور نظریه اي کنار گذمی

ـــتی از احتیاج به مکافات که ناراحتی کمتري ایجاد کند، او در این جا، در می کند، جایگزینمی را با برداش

ي هکند: صحبت با بیماران در بارمی از او که ذکرش رفت، موضع خودش را این گونه عوض همان نقل قول

احتیاج به مجازات اغلب موردي از مصـــلحت اندیشـــی عملی بالینی اســـت (تا دقت و صـــحت نظریه اي و 

ـــی)، ـــناس ـــانی که روي نیمکت با در نظر گرفتن فراروانش  روانکاوي اند غیرمحتمالنه بودن این امر که کس

ـــتینافمی ـــه آن را آگاهانه کنند که فمی توانند یا باید بتوانند با تعبیراتی کار کنند که به ادراکی اس ی نفس

سال بعد در  ي هسخنرائی هاي مقدماتی تازه در باردرك نمی کنند. (چنین تغییر موضع باز هم چند 

شود، که می بوضوح مشاهده New Introductory Lectures on Psycho-Anlysis روانکاوي

ـــتدالل اقعاً یک حس ناآگاه گناه کند که احتیاج ناآگاه براي کیفر ومی در آن جا فروید یک بار دیگر اس

ست سال و  ا شاره رفته است.)1924نه، آن طور که در  کند که می بعالوه، فروید مشخص 37، برعکس آن، ا

ــیي ههم ــواس ــان را به مثابه گناه خود  مبتالیان به روان نژندي وس تعبیري  –بطور آگاهانه اي گناه زیربنائیش

ــی از آنها در عوض آن را خودباز ــورت نمی کنند؛ بعض ــطراب"تابانه بص  "بی قراري زجرآور، یا نوعی اض

ــود، بجاي این می کند که گناه ناآگاه هنوز هم دركمی تأئید کنند. (بازهم این امر از نظریه ايمی درك ش

ضطراب  صورت ا شد؛ اما، این گناه ب صورت ادراکی بدون درك با ضانه ب شود تا می درك ]بد [که متناق
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کند، می باالخره، فروید بعد از این که بار دیگر مطلب احساس ناآگاه را مطرحصرفاً بصورت مقصر بودن.) 

کند که در تاریکی قرار گرفته اســت (در آن چه که بدنبال خواهد آمد بحث خواهد شــد می به حســی اقرار

  تواند در این جا کمک بزرگی باشد.)می مغز هیجانیي هکه علم اعصاب امروزه در بار

شنودي هایشتمدن و فروید در  شتري ناخ شن می چیزهاي جالب بی ضوع را رو گوید که این مو

 دهد:می کند. درست بدنبال عبارات منتخبه قبلی ادامهمی تر

  

ساس هیچ  شیم که حس گناه در ا شاره کرده با شیم که ا سند با شاید در این جا خر

ست؛ در مراحل بعدیش کامالً ضطراب نی  با چیز دیگري مگر گونه اي از جاي نگاري ا

سوپرایگو ضطراب با آگاهی همان ناپایداري می همزمان ترس  شود. و رابطه هاي ا

ــان ــه در جائی در قفاي هر عالمت می هاي فوق العاده را نش ــطراب همیش دهد. اض

 بالینی اي حضــور دارد ؛ اما گاهی بطور پر ســر و صــدائی تمامی آگاهی را تصــرف

کند که می آن چنان کامل پنهان کند، در حالی که در مورد دیگري خودش رامی

خواهیم که از نظر روانشناسی می ما مجبوریم از اضطراب ناآگاه صحبت کنیم، یا، اگر

وجدان راحتی داشــته باشــیم، از آن جا که در مورد اول اضــطراب به ســادگی یک 

در نتیجه کامالً قابل تصور است که حس گناهی  ادراك از احتماالت اضطراب است.

تا حد زیادي ناآگاه مانده، و  تمدن حاصل شده همین طور برداشت نشودهم که از 

نارضــایتی ظاهر شــود، که براي آن مردم انگیزه هاي و  رخوتیا بصــورت نوعی 

  38کنند.می دیگري را جستجو

  

ساس ناآگاه را در مورد   ست که فروید احتمال اح سی ا سا آن فرض  اگر ادعا کنیم که گناه تنها اح

خطوط مرزبندي بین این و  شـتباه خواهد بود، چون که فروید گناه را با اضـطراب پیوند نکردهگرفته باشـد، ا

ستند محو شدت بهم نزدیک ه سیّال می دو حالت را که ب کند. (بطور کلی، با در نظر گرفتن طبیعت مبهم و 

شکل  سات خیلی م سا سفید بین اح سیاه و  ستی مرز بندي هاي قطعی  سؤال، برا معلوم  اند.)پدیده هاي مورد 

شــده که اضــطراب، احســاس دیگري که در روانکاوي اهمیت بســیار زیادي دارد، دراین موضــوع هم قابل 

ــت. اســت (یعنی، در  "اضــطرابي هجاي نگاراني هیک گون"گفته شــده که گناه خودش  مطرح کردن اس

فروید  ه با ســوپرایگو).ســوپر ایگو، اضــطرابی مختص ایگو در مقابلو  رابطه با دومین جاي نگاري اید، ایگو

سند" ضطراب پیوند دهد، چون که این امر به او اجازه "خر ست گناه را به ا ست که قادر ا شرح می ا دهد تا 

هاي فراروانشناسی بشدت مفصلی از اضطراب را بعنوان ابزارهائی براي حل مشکالتی بکار برد که استیناف 



س  و ز�د�ی ��جا�ی 
��

 

ر آوای �وف                                                                                                                                          164     
��

 

 

گوید که، اضطراب یکی از ویژگیهاي تمامی روان می جا به حس ناآگاه گناه ایجاد کرده اند. فروید در این

صفحه بعد در  psychoneurosis)نژندي ها ( ست (چند  شنودي هایش، ا شده که تمدن و ناخ ادعا 

ست). شده می فروید ادامه 39گناه عاملی در هر روان نژندي اي ا شده و درك ن ضطراب درك  دهد تا بین ا

که به جهت آن اضطراب، بعنوان یک ادراك،  "دان روانشناسی راحتیک وج" تمایز برقرار کند، تا به نام

ــود، ــود. مثل این  40باید (آگاهانه) درك ش ــده) را منکر ش فقط بتواند مورد اخیر (یعنی، اضــطراب درك نش

ــت که بازي  ــت که، او مجبور اس ــوع نظریه اي به نام  )da-fort 62آنجا  –کجا اس ــادي را با موض ي تض

  زي کند. با "احساسات ناآگاه"

  

سمت دیگري از فرض گرفتن ها، فروید بعد از این ادامه    سریع عقب گرد به  سان   بازهم با یک نو

شود که می گناه مشخص کند، طیفی که شامل این احتمالي هدهد تا درجات مختلف ناآگاهی را در بارمی

ست که شده ا شود، اما در عوض  "همان طور" گناه یک ادراکی بد درك  از طریق بد ادراکی درك نمی 

شــود. بنظر نمی رســد که می و امثال آن) درك "نارضــایتی"هاي نابهنجار بصــورت بی قراري اضــطرابی ( 

فروید با موضوع احساسات ناآگاه راحت باشد، ظاهراً نه قادر باشد این شبه مفهوم را قبول کرده یا به راحتی 

ـــ تواند بدون او زندگی می نهو  تواند با او زندگی کندمی بذله اي: او نهي هآن را کنار بگذارد (مثل کلیش

ـــانی او در بار ایگو و توان در کتاب می این موضـــوع راي هکند). یکی دیگر از تظاهرات این حرکات نوس

کند که به می تعریف "درك در ایگوئی"را بصورت  "حس گناه"یافت، جائی که، در یک مرحله، او  اید

ــد ــوپري هانتقادات ابراز ش ــط ایگو دریافت  41دهد. می ایگو جوابس (از آن جا که، بنا به تعریف، گناه توس

شــده اســت، نمی تواند ناآگاه باشــد؛ با این وجود، همان طور که نشــان داده شــده، فروید مکرراً در جاهاي 

ـــتیناف ایگو و اید دیگر بخش "کند که می کند، طوري که در آنجا اعالممی به یک حس گناه ناآگاه اس

 سخنرانی هاي تازه در معرفی روانکاويدر  2.)"مده اي از حس گناه باید بطور طبیعی ناآگاه بماندع

ــاره1933( ــف کرده، به احتیاج به مجازات اش ــحی ظاهرمی )، وقتی که اظهار تأس  کند، تردیدش بطور واض

ـــود می ـــدند، ما موجه بودیم که براي هممی اگر فقط کلمات بهتر با هم جور"ش اف عملی آن را اهدي هش

ــد که در آن حس کند که این  43بخوانیم.  "حس ناآگاه گناه"یک  ــت به مرحله اي برس فروید هرگز نتوانس

شینند. می واژه ها را سی کنار هم بن شنا سجمی از فراروان سبک من توان در تعبیري فهمید که در لواي آن در 

                                 
ـــن  دیفرو يمترجم: نوه 62 ـــباب باز یماهگ 18در س و  fort گفتیو م کردیپرتاب م دید یکه نم یرا به جائ شیها ياس

 .da گفتیم کردیم دایآنها را پ یوقت
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سیار زیادي در روانکاوي، شده را  مثل مسائل ب توان و می نوشته هاي فروید،ي هدر مجموعاین مشکل حل ن

ستی مثمرالثمر بصورت معمائی حل نشده که اکتشاف بیشتري و  باید با روش خوب دیالکتیکی، بعنوان بن ب

ـــافی، که من حاال بعهدهمی را فراخوانی دهد تا بینش هاي می گیرم، قولمی کند، بکار گرفت. چنین اکتش

  نظري و عملی فاش کند. ي هبراي روانکاوي، بلکه براي فلسف انه تنه جالب توجه و التزاماتی را
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  ادراکاتو  احساسات، هیجانات    - 10

  

  زندگی احساسیي هفراروانشناسی هاي فروید در بار  

  

  

فراروانشــناســی احســاســات فرویدي (یا دقیق تر، فراروانشــناســی هاي احســاســات) در مفهوم مطلق فرویدي 

شناسی شبیه به یک کالف درهما 1پیچیده است، سردرگمی از تعداد فراوانی از اصول بدیهی، و  ین فراروان

جهات شــاخه پراکنی کرده و در ارتباط با تمامی حوزه هاي ي هدر هم امثال آنهاســت کهو  مفهومات، تز ها

به هیچ وجه  کند. به عبارت دیگر، تلقی فروید با احســاســاتمی روانکاوي، از زوایاي متعددي انشــعاب پیدا

ساز و ي هنیست که بتواند بعنوان یک تمامیت خودکفا در نظر گرفته شود که مستقل از بقی "ساده اي"شرح 

شناسی متحول اوست. تا انجا که از این طریق نظری احساسات پیچیده ي ههاي فروید در باري هبرگ فراروان

ـــتند، ـــاده هس ـــت یازي هاي من به آنها نمی توانند ا یا غیرس ـــابهاً، به علت  دعاي جامع بودن کنند.دس مش

سی فروید در بار شنا شترکی بین فراروان سطح م سیاري از نکات  ضا، ب سات و ي همحدودیت زمان و ف سا اح

  گسترده تر فراروانشناسی او را باید در این جا کنار بگذارم. ي هسایر جنبه هاي حوز

ـــاالکانی، اولین ـــتازترین ویژگی دکترین فروید در  حداقل در دنیاهاي روانکاوي الکانی و پس و پیش

ساس ي هبار سات تمایز بین اح سا ، آن طوري idea = Vorstellung)و ایده ( (affect = Affekt)اح

که جین الپالنچی ــــت  ند پونتـالیس –و جین  (Jean Laplanche)اس  Jean – Bertrand) برترا

)Pontalis  ـــهور روانکاویشـــان آن را گنجانده ـــتاي  2اند. در فرهنگ لغات مش این تمایز دقیقاً در راس

که در سراسر کارهاي فروید از ابتدا تا  دوگانگی گسترده تر بنیادي بین انرژي و ساختار است، دوگانگی اي

شناسی علمی  پروژهدر نوشته اي تحت عنوان و  انتها گسترده شده است  Project for aبراي روان
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Scientific Psychology ـــا ـــته اي که در س یک متن زیربنائی براي و  به تحریر در آمد 1895ل (نوش

بطور چشمگیري به شکل تفاوت  تمامی موضوعاتی است که در فراروانشناسی فرویدي بدنبال خواهند آمد)

شــود، که در همین می آشــکار (Q) هاي انرژي دار جنبشــی اي بین ســیســتم ســاختاري نورون ها و کمّیت

 "عصبی دفاع –روان پریشی "تقریباً همزمانی، در مقاله اي تحت عنوان و، در متن  3سیستم در جریان هستند.

“The Neuro-Psychoses of Defense” (1894) صــراحتاً برداشــتی از احســاســات را دقیقاً در ،

اگر کســی با "دارد که : می دهد. در این نوشــته، فروید اظهارمی راســتاي همین خطوط فراروانشــناســی ارائه

نداشته باشد، ولی اگر، به هر حال، براي دفاع  (conversion)استعداد براي تبدیل  ]نژنديبه روان  [تمایل 

ساس ناســازگار کوشــش کند تا آن را از احســاســش جدا کند، در این حال ي هدر مقابل یک اید این اح

ست که در حیط ي هبطور منفصــل از هم . این ایده، که حاال ضــعیف شــده،روانی بماندي همجبور ا

شتهپیون شده، خودش را به  شود.می دهایش، هنوز هم در آگاهی باقی گذا سش، که آزاد  سا اما اح

صل ستند، مت سه متناقض نی صال "این ي هکند؛ و، در نتیجمی ایده هاي دیگري که فی نف ات

   4"شوند.می ، این ایده ها به ایده هاي وسواسی تبدیل"کاذب

صود فروید از تبدیل  صل " (conversion)مق ست که به جمع غلیاناتی  حا سمی ا چیزي ج

سی پیدا ستریک)  5"کندمی دگردی شدن هاي بیماران هی سمی  سهمیه  –(مثل عالئم ج به این معنی که، 

ـــی ـــاس ـــده بر علیهشي هکه از اید اي از بار احس  امثال این ها) تجلیو  (به مثابه یک خاطره، ایده دفاع ش

 6شود.می جسمانی ِ تخلیه هاي ِ اشاره کننده هدایتي هطکند، در اندرون گذرگاه هاي بدن بصورت واسمی

و  شودمی شود، اما هنوز هم دركمی باید بدانیم که احساسی که چنین تبدیل شده است، گرچه (بد) درك

صی  شخ شد که بطور م سی با سا صورت یک حالت ادراکی اح ستري، بجاي این که ب در عالئم تبدیالت هی

شوند (ممکن است جدائی می ادراکات جسمانی ناخوش آیندي درك روانی است، بصورتي هیک پدید

حاالت ادراکی از حس کردن هاي جســمانی مربوطه و منطبق با آنها بتوانند شــرح دهند که در این  ناپذیري

بخشــد). در می ســازد، که انتقال تبدیل کردن را تســهیلمی مفهوم چه چیزي تبدیل را یک احتمال مناســبی

ــتریک حالی که بیماران ــق تبدیل را بکار گیرندمی هیس ــی ها با می این کار را همو  توانند ش ــواس کنند، وس

با خارج کردن ادراك از این  هاي ایده ایشان، بازنمود احساسات تهدید کننده توسط منفصل کردن آنها از

شده، برخورد شارژ  سیر فروید کنند. اما، همان طور که الکان، بعداً و بدنبال امی ایده هاي متعارض  ین خط 

در روان نژندي هاي وسواسی،  7"رود.می احساس . . . تا آن جا که بتواند، به جاي دیگري در "کند، می بیان

ي هشود که با کالف هاي ایده اي بهم پیوستمی در فرشی احساس واپس رفته بطور تمثیلی تبدیل به قلنبه اي

صورت مفهوامات، نمادها، کلمات ستگی  –این ها  امثالو  روانی (ب ست. و این برج شده ا یعنی افکار) بافته 
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ـــال (دوباره) به افکاري دور، هم مرتبط با  اما هنوز در جوار خطوط ارتباطی ِ بین ایده ها تظاهر کرده، با اتص

اتصــالی ممکن اســت ســســت باشــد) افکار به اصــطالح خالی از احســاس (ات) ي ه(هر چند هم که این رابط

صال اولی ماند.می دریافت آگاهانه باقیي همورد نظر، در حیط سم هاي ي هات ساس که مفعول مکانی ایده و اح

ــواســی قرار دفاعی باشــند، در حالی که رشــته هاي  "پیوند واقعی"توانند یک می گیرندمی روان نژندي وس

ا حدي با منطق دفاعی نیرو گرفته اند ت ي هافکار وسواسی اي که با سهمیه هائی از احساس منفی ِ منتقل شد

ـــود که می گیرند، منطقی که منجر به چیزيمی ذهنیت توان 64 با روش فرآیند اولیه ي 63 آزاد –تداعی  ش

گناه بخصوص در روان نژندي ي هکند (تحوالت قبالً ذکر شدمی شناسائی "ارتباطات کاذب"فروید بعنوان 

ـــاس  ـــی مثالهاي زیادي از احس ـــواس  ند که در چنین ارتباطات کاذب گیرگذارمی را در اختیار "آزاد"وس

  افتند).می

  

ــال  ــی در زمین 1894از س ــناس ــت که بر ي هیک ابهام فراروانش ــخیص افتراقی کمین کرده اس این تش

سرنوشت احساس در هیستري و روان نژندي وسواسی تأثیر گزار است. از یک طرف، تفکیک بین تبدیالت 

شوند، در می احساسات در مورد اولی ناآگاه این دارند کهو پندارهاي وسواسی داللت ضمنی بر  هیستریکی

ـــتریک با عالئم تبدیلیمی حالی که در مورد دومی آگاه  مانند. از طرف دیگر، از آن جا که بیماران هیس

جســمانی) خودشــان آگاه ي ه(بصــورت احســاس منفی تبدیل شــد بطور حادي از حس هاي درد و مشــقت

 (compulsive)اضطراري ي هتوسط افکار مصرّ راجع هائی که مضطربانههستند، آنها هم، مانند وسواسی 

صورت آن چیزي که متأثرمی دنبال سی ب سا سط چیزي (یعنی، با اح شدن تو  کند) آگاهمی شوند، از متأثر 

کنم، نه به می کنند، گرچه، تکرارمی مانند. این بیماران هیســتریک هنوز هم ادراکات خودشــان را دركمی

حاالت احســاســی که فی نفســه هســتند، بلکه در عوض به مثابه حس هاي جســمی اي که بطور  همان وضــع

 "غیر بیماري زائی"معمول با این حاالت احساسی مرتبط هستند منهاي آن چیزي که، در یک مورد معمولی 

                                 
سط فرو يروانکاو يها کیاز تکن یکیآزاد  یتداع ای Free association :مترجم  63 شده تو ست که  دیابداع  ا

ــت که ب نیدر ا تشیاهم ــحبت م ماریاس خودش  ياوبژه ها قیروانکاو را تکرار کند، لذا از طر يها دهیتا ا کندیاز خودش ص

 .را تکرار کند گرانید شنهاداتیوار پ یتا طوط کندیکار م

ضاد اما مکمل يثانو ندیو فرآ primary process هیاول ندیمترجم:فرآ 64 شخص م یدو روش مت که در  کنندیرا م

در خدمت اصــل لذت بوده و  کنند،یم دایپ یبا رانش ها ســرزندگ مایکه مســتق هیاول يها ندی. فرآکنندیکار م یســاختار روان

 رندیگیفرض م شیرا پ يانرژ نیکه اتصـــال ا يثانو يها ندی. فرآشـــدببخ تیرا واقع یروان يآزاد انرژ انیدارند تا جر فهیوظ

دو نوع  نیا نیکامال با تعادل ب یروان ی. زندگکنندیدخالت م یخدمت اصـول واقعدر  یمیوتنظ یکنترول سـتمیسـ کیبعنوان 

 .کندیم دایمحتلف تفاوت پ یزمان يافراد و در برهه ها نیکه ب د،یآیها به نظم در م ندیفرآ
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 –  این احســاســات یا ادراکات هســتند، یعنی ترجمه کنندگان واســطه اي مفهومیي هادراك (خود)آگاهان

کنند تا یک ادراك مورد نظر را همان طوري به درك می زبانی همراه کننده آنها را طوري تجزیه و ترکیب

 کند.می بد درك کردن ادراکات این ابهام فراروانشناسی را حل و فصل قبول مفهوم برسانند که هست.

  

ي هخودش در بار التزامات بازتاب هاي "روان پریشی هاي عصبی دفاع "فروید بازهم در بخش دوم 

 او به درســتی تأکید دهد.می ایده را تا فرض هاي مربوط به طبیعت کلی نآگاه گســترش –احســاس ي هرابط

دهد، بر می مبتالیان به روان نژندي ها، که او در این مقاله شرحي هکند که عالئم بالینی بشدت شارژ شدمی

شهادت سیار ظریف و بغرنجی  سات ناخوش آیند بري هکه در خدمت اداردهند می مانورهاي ذهنی ب سا  اح

ــتانمی ي هجدائی اید "خود باخبرانه باشــند: و  آگاهی بازتابانهي هآیند، بدون این که تحت نظارت ســرپرس

این ها فرآیند هائی  –مناســب، اما ناســازگار دیگري ي هاید جنســی از احســاســش و اتصــال این احســاس به

توان وجود آنها را فرض گرفت، اما با هیچ تجزیه و تحلیل می رسند. تنهامی هستند که بدون آگاهی به انجام

بالینی روانشــناســی نمی توان آنها را اثبات کرد. . . . شــاید درســت تر باشــد که گفته شــود که این فرآیند ها 

را اصــالً طبیعت روانی ندارند، بلکه آنها فرآیند هاي جســمی هســتند که عواقب روانیشــان طوري خودشــان 

 "احساس کاذب "و  "جدائی ایده از احساسش"ي هآن چیزي که با گفت سازند درست مثل این کهمی ظاهر

ناآگاه ي هغیر از تأکید بر تفاوت قاطع بین مفهوم روانکاوان 8افتند.می بیان شــده، واقعاً اتفاق این مورد که در

اولی بمراتب بیشــتر از  –طحی با هم دارند که شــباهت ســ این مفهومي هو نســخه هاي ماقبل یا غیر روانکاوان

 این نقل قول جرأت - است عمیقی از اصرار هاي نیرومند ساده و بدوي نوع حیوانیو  مخزن بنیادي تاریک

سم هاي فیزیولوژیک کند تامی ست مکانی ضیه اي احتمالی را ارائه دهد که ممکن ا ستی  فر سررا که دور از 

باشند که  د، مسئول ( یا حداقل، درگیر در) سیستم تنظیمی پیچیده ايآشکار هستن –به سختی خود و  بوده

سی حکمروائی سا شکارا اذعانمی بر زندگی اح این  کند، می کنند. همان طور که فروید در جاي دیگري آ

ست که شاهدات بالینی روانکاوي  یکی از مواردي ا سط م ضیحات بالقوه اي در آینده تو او منتظر تأئید و تو

ــل بعدي)، این از طریق  ــرح خواهم داد (در دو فص ــلی ش ــت. همان طور که بعداً بطور مفص علوم حیاتی اس

  فرویدي همین حاالست. ي هآیند

سال می در حالی که، بنظر سد که فروید در  سئله کمی تردید داشت که آیا ي ه، در بار1894ر این م

سات سا ستم ي هتوانند در فرآیند احالمی اح سی ستکاري  شوند یا نه، آنها به د دفاع هاي روان نژندي ناآگاه 

گوید که احساسات نمی توانند ناآگاه باشند. مرور می قطعاً بدون هیچ ابهامی 1915رسد که در سال می بنظر

سوم مقال ستاندارد بخش  ضوع ي ها سی او که به مو شنا ست، گویاي چنین "ناآگاه"فراراوان چیزي  پرداخته ا
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وســیعاً مقبول وجود دارد، چنین  تأئید هائی واقعی براي این مفهوم ر متن فرویداســت. اما، با وجود این که د

بطور غیرقابل دفاعی شـــرح هاي واژگان و مفاهیم تکنیکی و  تعبیري موضـــوعات را به شـــدت ســـاده کرده

شدت نادیده شته وجود دارند را ب  گیرند. لذا براي این که این جزئیاتمی گوناگون مربوطه اي که در این نو

ـــت ندهیم، باید با دقت به آن چه که فروید واقعاٌ گفته، یعنی مو به مو به کلمات این  و نتایج آنها را از دس

  متن، توجه کنیم. 

ــؤال "هیجانات ناآگاه"ي هفروید درانتهاي اولین پاراگراف این بخش در بار ما گفته ایم "کند می س

گیزه هاي سرشتی، هیجانات و احساسات ناآگاه هم وجود آگاه و ناآگاه وجود دارند؛ اما آیا ان که ایده هاي

در واژه هاي دوگانگی بنیادي انرژي  10دارند، یا در این مورد بی معنی است که ترکیباتی از این نوع بسازیم؟

پرسد که ایا جنبه هاي می فراروانشناسی قرار گرفته، فروید از خودشي هساختاري که کالً در زیربناي هم –

ی کات) راپرانرژي  نات و ادرا جا گاه غریزي، هی ناآ هاي  ندگی روانی (یعنی، انگیزه  به می ا کیفیتی ز توان 

ساختار ساختار یافته و در حال  سپرد، همان طور که در مورد بازنمودي ایده اي  توان انجام داد. می ناآگاهی 

ــ ـــی همزمــانی در بــاري همورد آخري، طبق مقــال ـــنــاس  = Repression“ "واپس زدن"ي هفراروانش

””ngungἃVerdrبه عبارت دیگر،  11شود. می آن به عملکرد دفاعی ِ واپس زدن ناآگاهي هارائ ، متعاقب

خاطرات ثار  ثل آ یات ذهنی م ـــکیالت مفهومیو  واپس زدن بر محتو مال نفوذ کرده، این  -  تش بانی اِع ز

سیآگاهی غیرقابل ي همحتویات را براي فرآیند هاي اختیاري یا خود انگیخت ستر کند. اما، فروید پرس می د

هاي پر می و جو پدیده  یا  که، آ ند  ن "انرژي"ک تا ـــ لت واپس زده، نیز زیر آس حا با خبري  –خود ي هتر 

  تصریحی هستند؟ 

ـــتباهاً در drives”)Triebe“ "رانش ها"کند که می بعد از این که انکار چاپ ) که دائماً و اش

توانند ناآگاه می خودشان ترجمه شده است)”instincts“ "عواطف"Standard Editionاستاندارد 

شند، ضوعات (اوبژه هاي) رانش  بازنمود هاي گوید که تنهامی با شکیل دهندگان اهداف و مو ایده اي که ت

ـــتند  این طور بنظر – 13روانی محکوم کرد این حالت توان بهمی را 12نه مبادي و تنگناهایشـــان، و  ها هس

 کند. فروید اعالممی  مشــابه همین حکم را در مورد موضــوعات احســاســی، صــادررســد که فروید دقیقاًمی

احســاســات ناآگاه باشــیم که به و  ادراکات، هیجاناتي هما باید منتظر جوابی براي ســؤالی در بار"دارد: می

شته باشیم، یعنی، که  باید به همین سادگی داده شود. مطمئناً اذات یک هیجان است که ما باید از آن خبر دا

اطالع آگاهی برســـد. لذا این احتمال وجود دارد که صـــفت ناآگاه بودن تا آن جا که در رابطه با هیجانات، 

تا اینجا، فقط کســانی که مبتال به کري قابل  14 "احســاســات مطرح هســتند، کامالً حذف شــوند.و  ادراکات

شنوند که دي همالحظ سمعی را ب ستند نمی توانند روش قابل  سیري ه شروع به رنگ آمیزيتف  ر آن فروید 



 

 ا�اکاتو  جا�ت� ا�ساسات، �     - ۱۰

171     AVAYEBUF.com                                                                                                  

 

ــع ظاهراً موجه ــتی آگاهانه بوده تا آنجا که  –کند می این موض ــرش ــی بطور س ــاس ــعی که زندگی احس موض

ادراکات، بصورت ادراکات، باید درك شوند، (یعنی، آگاهانه تجربه شوند). مقدمتًا، ممکن است چنین سیر 

قراردادهاي زبانهاي  ا در نظر گرفتن این کهاســتداللی اي بطور شــهودي واضــح بنظر برســد، بخصــوص ب

شترك عامیانه صدا به و  طبیعی، ادراك م شده اند همه یک  سنگربندي  دیدگاه هاي دراز مدت، که عمیقاً 

ما در کار روانکاوي عادت داریم تا از عشـــق، نفرت،  "دهد: می کنند. اما، فروید ادامهمی نفع آن صـــحبت

آگاهی ناآگاه "از تلفیق عجیب  در یافته ایم که غیرممکن اســت کهو  ناآگاه صــحبت کنیمي هغیرو  خشــم

در ســایر متون فروید، بطور بســیار عجیبی، فقط گناه و  15متناقض احتراز کنیم. "اضــطراب ناآگاه"، یا "گناه

شده اند. و با این وجود، در  سات ناآگاه معرفی  سا ضع نامطمئن نظریه اي اح ضطراب بعنوان کاندیداهاي و ا

) هم در "غیرهو  عشق، نفرت، خشم"فراروانشناسی ناآگاهی است، احساسات دیگر (ي همقاله که در بار این

توان دلیل می توانند ناآگاه باشند، بنابراینمی شوند. اگر کسی بگوید که گناه و اضطرابمی این مسیر ذکر

  .توانند همین طور باشندمی آورد که هر کدام و تمامی ته رنگ هاي احساسی

خاص در دســـت من، خیلی ي هپروژي هگوید که، از جنبمی فروید خیلی زود، در این متن چیزي

 16احساسی یا هیجانی درك شده، اما بد تعبیر شود).ي هممکن است اتفاق بیافتد که یک انگیز"جالب است: 

ــت مگر همان مفهوم ــده (یعنی، پدیده ها در واقع، این بیان چیزي نیس ــی یا ادراکات بد درك ش ــاس ي احس

کنم. (علیرغم اعتماد عمومی می ) که من در این جا پیشنهاد"درك شده اند اما بد تعبیر شده اند"هیجانی که 

ــناســی روانکاوانه، همان طور که روانکاو قبالً الکانی به نام اندرِ   از مفهومات ــات در فراروانش او از احســاس

سال  Le discourse vivantزنده  گفتمان) در کتابش تحت عنوان André Greenگیرین ( شار  انت

 ، موضـــوع مشـــابهی را پیشـــنهاد1969 -1970الکان، در هفدهمین ســـمینار ســـال هاي  18گوید،می 1973

ـــت: می فروید که متعاقباًي ه.) جمل17کندمی ـــده  نموداربعلت واپس زدن  "آید این اس واقعی آن مجبور ش

در  19 "گیرد.می گاهی آن را بعنوان تظاهر این ایده در نظرحاال آو  دیگري متصـل شـودي هاسـت که به اید

دو گانه ترجمه کرد)  "بیانات"(یا شــاید بتوان آن را ي هدوگان "تظاهرات"این مرحله، تعارضــی مســتتر بین 

ساس "همان" ساس در می دیده اح سبش"با  "ارتباط واقعی"شود: تعارضی بین بیان این اح در  "بازنمود منا

ایده اي قرین بازنموداین احســاس، بعد از تغییر و تبدیلی که ناشــی از جداشــدن و منتقل شــدن از مقابل بیان 

در آمده که بصـــورت یک بازنمود جانشـــینی پا به  "دیگريي هاید"با  "ارتباطی کاذب"در و  خودش بوده

شد، الکان توجه زیادي به ای صل بعدي دیده خواهد  ست. (همان طور که در ف شته ا ي هن دو واژمیدان گذا

ست. چیزي  Vorstellung و ایده یا مفهوم Repräsentanzبازنمودي آلمانی در متن هاي فروید کرده ا

کند یک ادعاي مکمل (یا می در دسترس در این وحله، به فراروانشناسی احساسات فروید اضافهي هکه پروژ
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ها ایده اي  بازنمود بسته به "فردمن"حداقل، اضافه کردن تأکید بیشتر به احساسات ) است که یک احساس 

شـــود. چنین مداخله گري هاي ایده اي، که می از نظر کیفی متفاوت احســـاس که به آن متصـــل شـــده اند،

ــکل تار و پودهاي بازنمودي کننده عمل ــه به ش ــی می همیش ــاس کنند بطور جدائی ناپذیري در زندگی احس

شده اند، نقش عمده اي در تولی کنند. در نتیجه، می د دقیقاً همان درك ادراك بازيموجودات متکلم تنیده 

شتند تا به عبارت  متوسل شود،  "حس ناآگاه گناه"مواردي که قبالً مورد بحث قرار گرفته اند فروید را وادا

شکل دهندمی حاال ساتی که  سا ستند هنگامی که بخودي خود از یک ي هتوان گفت که اح ارتباط "گناه ه

شوند، در حالی که همین می شان برخوردارند، به همان صورت گناه درك "مناسب اه بازنمود "با  "واقعی

قطع رابطه کرده و مجبور شــده اند که با ایده  "ناآگاهشــان"وقتی که از ایده هاي اصــیل  "مشــابه"ادراکات 

نامربوط دیگري  کاذب "هاي  باط  ند. "ارت ـــو ناه درك نمی ش ثل گ ند، دیگر م  در مورد اخیر، برقرار کن

ــدیم ــت نه یک ادراك درك نش ــت که حس گناه ناآگاه اس ــد و نقیض، بلکه در عوض ي هتوان پنداش ض

ــده، همان طور که هم ــورت ادراکی بد درك ش ــاني هبص ــند، می ادراکات انس توانند بالقوه همین طور باش

ین درك و این تا حدي که درك چن –) "دریافت شــده اما بد تعبیر شــده"(براي تکرار عبارت بندي فروید 

کردنی توســـط انتقال مرتبط منحرف کننده در مســـیر کالف هاي تار و پود محتویات ایده اي، کژ و معوج 

که  کندمی پیشـــنهاد "ناآگاه،،"شـــود. در واقع، فروید، یک صـــفحه بعد، تقریباً در انتهاي فصـــل مربوط به 

ویژگی ي هت این جانشین تعیین کنندماهیو  تواند . . . از این جانشین آگاه پیش رودمی احساساتي هتوسع"

  )"دیگري است که قبالً بازگو شده است.ي هجانشین آگاه مربوط به اید"(  20کیفیت احساس است. 

ـــات ناآگاه پیش ـــاس ـــازي احس  فروید بار دیگر، به محض این که این احتماالت را براي مفهوم س

گردد که بر اســاس آن یک می به نظریه اي بر مؤکدانهو  کشــد این معبر فراروانشــناســی آتیه دار را بســتهمی

 کند که:می او به تفصیل قید احساس ناآگاه، صراحتاً، یک تناقض واژه اي است.

  

ستگی واقعی را دوباره برقرار کنیم، انگیز سی اولیه را ي هاگر ما پیو سا  "ناآگاه"اح

ه اتفاق خواهیم خواند. با این وجود احســـاس آن هرگز ناآگاه نبود؛ تنها چیزي ک

آن دچار واپس زدگی شده است. بطور کلی، استفاده از ي هافتاده این است که اید

ي هاشاره به تحول اي است که نتیج "هیجان ناآگاه"و  "احساس ناآگاه"واژه هاي 

دانیم که سه نوع می عاملی کمّی در انگیزه اي غریزي است. ماي هواپس زدن، بوسیل

ــتند:  ــاس همان طور که هســت، بطور تام و تمام یا از این تحوالت ممکن هس یا احس

ــی از آن باقی ــاسمی بخش ــهمیه اي از احس ــود که از نظر می ماند؛ یا تبدیل به س ش

ضطراب در صورت ا شده، می کیفیتی متفاوت بوده، بیش از همه ب آید؛ یا واپس زده 
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سعه اش شد و تو هدف واقعی  دانیم که،می شود. . . . باز هممی یعنی که، کالً مانع ر

واپس زدن سرکوب رشد احساس است و این که اگر به این هدف نائل نشود، کارش 

ــاس  ماند. در هر موردي که واپس زدنمی ناکامل ــد احس موفق به بازدارندگی رش

کنیم، آن ها را می شــود، ما این احســاســات را (وقتی که ما کار واپس زدن را خنثی

عاده گاه"کنیم) می ا فاده از  نامیم.می "ناآ که اســت کار کرد  نابراین، نمی توان ان ب

سؤالي هواژ سه با ایده هاي ناآگاه تفاوت قاطعی  مورد  سازگاري دارد؛ اما در مقای

ساختارهاي  صورت  ستم ب سی وجود دارد که ایده هاي ناآگاه بعد از واپس زدن در 

ــان ادامه ــتیش ــمی واقعی به هس ــیس تم با دهند، در حالی که تنها چیزي که در این س

  21کند شروع بالقوه اي است که از رشد بازمانده است.می احساسات ناآگاه مطابقت

  

ـــوند، کاري که طی چند نقل قول ها چیزهاي زیادي در این  ـــرح داده ش وجود دارند که باید ش

ساده سبتاً  شروعی ن شت. با  شغول نگه خواهد دا ستانی که فروید در این و  پاراگراف اینده مرا م سري، دا سر

ي هاست یک توان بالقو "احساس ناآگاه"ي هکند این است که آن چه که واقعاً مقصود او از جملمی جا بیان

شده – ست، نه این که یک ادراك واقعاً درك  سطح با خبري آگاهانه  ادراك مجازي ا اي که به دلیلی در 

وان بالقوه واقعی براي درك تناقضی رد شده است). این ت –ثبت نشده است (چیزي که تلویحاً بعنوان خود 

ست (یعنی، با واپس زدن  شده ا سرکوب بریده و خفه  سط  شده تو کردن، به مثابه ادراکی که هنوز درك ن

سرکوب شده در ناآگاه گره  ایده اي  خاصی از بازنمودهاي "تشکیالت واقعی"شده است)، به  "سرکوب"

تشــکیالت " 1957 -1958ارش در ســال هاي خورده اســت ( چیزي که الکان بعداً در عنوان پنجمین ســمین

سرکوبی، به این توان هاي بالقوي هخواند). روانکاوي، با پس زدن پردمی "ناآگاه شقت بار ِ  ي هضخیم و م

شده در ناآگاهی اجازه سی ِ هنوز درك ن سا شوند می اح سی در آگاهی  سا دهد تا تبدیل به گرایش هاي اح

اســت). درمان روانکاوي عالوه بر پر  catharsis65 روانیي هتخلی قدیمیي ه(شــبیه به چیزي که شــامل اید

در داستان روانکاو شونده، نواحی بی جان هیجانی  زبانی –نمادهاي و  کردن جاهاي خالی خاطرات، مفاهیم

کند که فقط در مفهوم می دهد که قبالً در آنها احساسات مناسب وجود نداشتند. فروید تأکیدمی اي را رمق

پیش احساسی یا بی ي هتوان ایده ها را سرکوب کرد. لذا، احساسات فقط بصورت توان هاي بالقویم مطلق

                                 
سک جهیکردن عقده ها و در نت یخال ندیفرآ یعنیمترجم:  65 شد داکردنیپ نیت سات  سا شده ط دیاز اح سرکوب   یو 

  .گرید يها لهیبوس ایرمان د
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با سپاس از کنار زدن  ها بازنمود شوند تا شاید باالخره وقتی که اینمی احساسی ایده اي رمزي شده ناآگاه

  دیل شوند.خاصی به درك احساسات ویژه اي تبي هسرکوب شدي هسرکوبی، در همبستگی با اید

قل ـــت نه و مس گا جدا که  حث حتی اگر  هاي مورد ب قل قول  ما، در ن ند،  ا ـــی قرار گیر مورد بررس

شکاالت در ارتباط با مفادي پیش ستند. ا ساده نی ضوعات آن قدر هم  سهمی مو تحول  آیند که در آنها باید 

در رابطه با تمایزي  شوند و هم چنینمی احساسی متحمل "سهمیه هاي" روانی اي تعبیر و توصیف شوند که

عامل "این عبارات منتخبه است که بین احساسات بصورت متغیران کمّیت ي یا اقتصادي (یعنی، ي هدر زمین

شت"کمّیت ي  ست. (همزمان با نو شده ا صورت پدیده هاي کیفیتی یا تجربه اي برقرار  سات ب سا ي ه) و اح

 ، کهThe Project for Scientific Psychology [1895] روانشناسی علمی پروژه اي براي

شم سیاري از مفهوماتي هسرچ سعی پابرجاي ي ب ست، او  سازي کمّیت يمی فروید ا ساده  ضیح  کند  تو

، بخصوص در فراروانشناسی احساسي هواژ 22دهنده اي براي درك کیفیتی احساسات فرمول بندي کند.)

مخلوط کردن در هم و برهمی از ابعاد  فرویدي، حامل چندین اتهام مســـئله دار نظریه اي اســـت که شـــامل

 توصیفی با هم است. کسانی دیگر، منجمله لپالنچ و پونتالیس، با دقت تفاوتی را پررنگ و کیفیتی کمّیت ي

صادي  "ناآگاهی"کنند که در عبارات منتخبه فوق الذکر از کتاب می سیي هسهمی"بین مفهوم اقت سا و  "اح

صورت تجربه اي با کیفیت اح ساس ب ست. اح شن ا صی، رو سی خا سال  23سا ضیات فروید در  یکی از فر

که اساس توصیف سه تحول احساسات بر آن قرار گرفته این است که در فرآیند ها یا مکانیسم هاي  1915

اي وجود داشـته باشـند که در تولید هر گونه  "کمّیت ي "توانند تغییرات می جنسـیي هسـطح رانشـی غریز

رك شده شکست بخورند. (این فرض دوباره تحت لواي روشنگري هاي جدیدي کیفیت هاي آگاهانه یا د

که با علوم اعصــاب، بخصــوص با تحقیقات داماســیو در دســترس قرار گرفته اند، مورد بررســی قرار خواهد 

گرفت.) ســـاده تر بگوئیم، تأثر کمّیت ي، آن طور که ممکن اســـت فرض شـــود، همیشـــه مثل تأثر کیفیتی 

ساس فر ست. بر ا ساس الزاماً نعل به نعل تطبیق نی ساختار اح ساس با  سی اح شنا سی فرویدي، پدیده  شنا اروان

  آیند. می جنسی واردي هو این بعلت سرکوب هائی است که بر ساختار غریز –نمی کند 

در انگیزه هاي  عاملی کمّیت ي "هاي احساسی فروید بصورت ي هسه سرنوشت پساسرکوبی سهمی

)، "شودمی احساس بطور کامل یا بخشی از آن، همان طور که هست، درك "، درك شده (یعنی "غریزي

)، "شود که از نظر کیفیتی متفاوت استمی اي از احساسي هاحساس تبدیل به سهمی"بد درك شده (یعنی، 

) به این "شــوند، به این معنی که، کالً از رشــد و نمو آنها جلوگیري شــود ســرکوب"یا درك نشــده (یعنی، 

کند که در آن کسی درك می شوند. با التجاء به مثال گناه، اولین سناریو به مواردي اشارهمی ها منجرسهمیه 

کند بدون این که واقعاً بفهمد چرا چنین درکی دارد (مثل گناه زیاده از حد ظاهراً نامعقولی که براي می گناه
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ــناریو، که مورد عالق ــت، بنظري هبعضــی روان نژندي ها عادي اســت). دومین س رســد که می خاص من اس

کند که در آنها یک حس پنهان تقصـــیرکاري خودش را بصـــورت یک تشـــویش می مواردي را توصـــیف

ــاند که خود می ناراحت کننده اي به ثبت ــود. ( اتفاقًا،  –رس ــورت گناه درك نمی ش ــه بص آگاهانه فی نفس

سات سا شی از اح سرکوبی، برانگیختگی نا ست که تحت مهارهاي  شدن، بدون اطالع از علت آن، ممکن ا ی 

ـــاس حاالت  ـــمی اي که همراه طیفی از احس ـــامل گناه، تحریک  –بعلت برانگیختگی هاي جس ادراکی، ش

سی شود: در صفح –شوند، موجب خود تعبیري خود می امثال این هاو  جن صورت اضطراب  ي هبخود آن ب

ضطراب را بعنوان  صیف"بعدي این مقاله، فروید ا سی تو سا سرکوب می اح سات  سا کند که . . . تمامی اح

 توان این طور تعبیر کرد که پیشــنهادمی ســناریوي ســوم را به بهترین وجهی 24.)"شــوندمی شــده با آن مبادله

ـــده اي را پرورش دهد که، گرچه با نیروي می کند که ناآگاه فردمی ـــرکوب ش تواند خاطرات یا افکار س

شر شده اند که اگر در  سبی به آگاهیبالقوه اي تقویت  شوند، ادراك گناه ایجاد ائط منا شیده  کنند، می ک

ـــی دیگري) را به تحریک  ـــاس ـــده اند که واقعاً بتوانند حس گناه آگاه (یا هر اثر ملموس احس ولی مانع ش

  وادارند. 

کند: در می ناراحت کننده اي در انتخاب لغت اصــلی آلمانی دومین تحول ظهور عالوه بر این، تنش

ساس (مقابله با  سی بین اح شنا صادي ( Affektتمایز فراروان ساس اقت  )Affektbetrage) پدیده اي و اح

دهد. احســاســات، بعنوان می احســاس نســبت هاي مختلف کمّیت يي هفروید تفاوتهاي کیفیتی را به ســهمی

س، چگونه توانند از نظر کیفیتی از یکدیگر قابل تمییز باشند. برعکمی پدیده ها، بعلت ادراکات شاخصشان

شوند مگر فقط اگر و  هاي خالص هاي احساس، بعنوان کمّیتي هسهمی اقتصادي (که فی نفسه درك نمی 

تفاوت توانند از نظر کیفیتی با یکدیگر می آگاهانه ترجمه شــوند)،ي هوقتی که بصــورت تجربیات ثبت شــد

  کند. می کار فراروانشناسی رسد که در این جا احتراز عجیبی بین سطوح گفتمانمی داشته باشند؟ بنظر

ــت  دهد: می دیگري هم دارد. او ادامهي هقابل مالحظي هچندین نکت "ناآگاهی"ي هاما فروید در نوش

شود " ستفادو  بنابراین اگر دقیقاً گفته  شتباهی در ا شود، به مثابه آن ي هگرچه هیچ گونه ا کالمی یافت نمی 

 حســاس ناآگاهی وجود ندارد. اما در ســیســتم هاي ناآگاه بخوبیچه که ایده هاي ناآگاه وجود دارند هیچ ا

حقیقت  تمامی تفاوتها از این توانند ســاختارهاي احســاســی اي باشــند که مثل دیگران، به آگاهی برســند.می

در  -اساساً ناشی از آثار خاطرات  –هستند  [Besetzungen] شوند که ایده ها مشغله هاي ذهنیمی ناشی

کنند، که تظاهرات نهائی آنها بصورت ادراکات می ت و هیجانات با فرآیند تخلیه مطابقتحالی که احساسا

صوص آنهائی که گرایش الکانی دارند، تمایل  25شوند. می تجربه شته هاي فروید، بخ شتر خوانندگان نو بی

 شناسی فروید که ادعاآید نادیده گرفته و بر اظهار نظر فراروانمی را که بالفاصله بعد از این آن چه دارند که



س  و ز�د�ی ��جا�ی 
��

 

ر آوای �وف                                                                                                                                          176     
��

 

 

ـــاس ناآگاهی وجود ندارد "کند که می ـــحه بگذارند؛ اما بطور قابل مالحظه اي، فروید ادامه  "هیچ احس ص

ـــافه  متعاقب آن، فروید تقالي هدر دو جمل "به مثابهی که ایده هاي ناآگاه وجود دارند. "کند می داده و اض

ناآگاه بودن احساسات صحبت ي هرفتنی است که در بارکند تا روشن سازد که در واقع در چه روشی پذیمی

 ایده اي بصورت ناآگاه به وجودشان ادامه کنیم، ولو این که در روش دیگري باشد که طی آن یازنمودهاي

ضمیممی سیر همین  ساتمی فرویدي،ي هدهند. (گیرین در م سا توانند ناآگاه می گوید که، براي فروید، اح

ــلماً در ــند، گرچه مس لذا، با فرض بر بی ارزش بودن نتیجه  26روش هائی متفاوت از بازنمودهاي ناآگاه.) باش

ــاده اي که فروید قطعاً و بدون هیچ قید و شــرطی اید ــات ناآگاه را ردي هگیري س  کند چگونهمی احســاس

 توان این توضیحات را فهمید؟می

توان آن را می که(Affektbildungen) [ "ســاختارهاي احســاســی"رســد که توســل به می بنظر

ـــی " ـــکیالت احســــاس که در "تش ـــورتی  مان ص ناآگاه " به ه ـــکیالت   Formation of the) "تش

Unconscious) عقب گرد به فرضــیه اي باشــد که بر ي هظاهراً نشــان دهند ]آمده اســت، نیر ترجمه کرد

به) ارجاع نمی کند، واقعاً به احســاســات (بعنوان پدیده هاي قابل تجر "احســاس ناآگاه"ي هاســاس آن جمل

شاره ها بازنمودي هبلکه در عوض به منظوم شده اي ا سرکوب  سبی، می ایده اي  شرائط منا کند که، تحت 

رسد می با خبري آگاهانه تبدیل شوند. بطور خالصه، بنظري هتوان بالقوه اي دارند که به احساساتی در حیط

احســـاس ناآگاه را با فرضـــیات  ند که مفهومســـازمی که توســـل به ســـاختارهاي احســـاســـی فروید را قادر

کنند که در مفهوم تکنیکی دقیق فقط ایده ها می فراروانشـــناســـی خودش تطبیق دهد، فرضـــیاتی که دیکته

اصًال   توانند واقعاً ناآگاه باشند. اگر در این روش خوانده شود، بنظر نمی رسد که این نقل قولمی هستند که

احســاســات باشــد، که مکرراً و ي هالکانی فراروانشــناســی فرویدي در بار تهدیدي جدي براي تعبیر ســنتی

  مصرانه توسط الکان و دنباله روانش اقامه شده و توسط فروید با یک قطعیت محکمی بیان شده است. 

صرانه بر آن تکیه"ناآگاه"نقل قول ي هاما، آخرین جمل صل می ، که الکان م کند (تکیه اي که در ف

شتر مور شود، اگر با بعدي بی سات ناآگاه  سا د بحث قرار خواهد گرفت) تا بطور جامعی منکر کلی وجود اح

شتن موقتی نکات دقیق و ظرافت هاي  ست. با کنار گذا ساز ا سئله  شود، واقعاً م شکافانه خوانده  دقت و مو

شغلي هنهفته در واژ شنا بودنش در  -ذهنی ي هم شیوع و آ گفتمان هاي این واژه این خطر را دارد که بعلت 

جداگانه ي هباید توجه کرد که فروید متشبث به استقاده از سه کلم –روانکاوي، ساده و سرراست بنظر آید 

سات، هیجانات سا صد دار، از می ادراکاتو  اما مرتبط اح شود. حتی اگر خود فروید، بعنوان مؤلف آگاه ق

ــت، این التزامات بطور تحت اللفظی در این جا، در التزاماتی که در این جمله پناه گرفته اند کامالً با خبر نی س

شت سه گانه در نو سطح تحریریه قرار دارند. بعالوه، در لواي این تمایز  ي هیک نتیج "ناآگاه"ي هخود همین 
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ـــفحات قبلی این پروژ ـــبق هم در رابطه با فهم معمولی زبان آلمانی فروید در ص من آورده ي هعطف به ماس

شتی که ست شده اند (بردا شاید در روش  ممکن ا شد که،  سیده با ضی از خوانندگان بنظر ر حداقل براي بع

محققانه، بیهودگی یا حتی زیاده روي باشد). گیرین هم به همین طریق توجه ي هخشمگین کنندي هوسواسان

ق را به این ســه گانگی واژه اي آلمانی معطوف کرده اســت، گرچه او مثل من جلو نمی رود، تا جزئیات دقی

 27الکانی را با زیست شناسی اعصاب شرح دهد. –عواقب سیستماتیک وجوه مشترك روانکاوي فرویدي 

سال  سات و هیجانات از یک طرف ،1915فروید در  سا ادراکات، از طرف و  بطور آشکاري بین اح

ند هســت "فرآیند هاي تخلیه"شــود که احســاســات و هیجانات معرف می کند. گفتهمی دیگر، تمایز برقرار

 هاي احسـاسـی اقتصـادي آنها رانده با سـهمیه (فرضـاً تخلیه هائی که توسـط سـاختارهاي احسـاسـی ایده اي

و تا جائی که فروید بطور روشنی در  –شوند می شوند)، فرآیند هائی که فقط بخشی از آنها آگاهانه ثبتمی

ــات و هیجانات بیاني هبار ــاس ــ"کند، این فقط می احس ــورت ادراکاتتظاهرات نهائی آنهاس  ت که . . . بص

شت سهمی دو قطب انتهائی، "شوند.می بردا سی و  سا ساختار اح سیي هدر یک انتها  سا در انتهاي و  هاي اح

ــی فروید بین کمّیت ــناس ــه گزاري زیربنائی تثنیت فراروانش ــابه  هاي دیگر ادراکات، در نقش ــاختاري (مش س

کنند. اما او می یک به یک با هم تطابقو  راســتاســاختمان) و کیفیت هاي تجربه شــده (مشــابه انرژي) هم 

هیجان لقب خواهم داد ) را در یک  –به مثابه  –(آن چه که من بعد از این احســـاس  احســـاس و هیجان

ضاي مفهومی سی، در یک ف شنا ساس  ،سرگردانی عجیب فراروان به  –در حدّ بین این دو قطب رها کرد. اح

ساختاري ي هنه توان بالقوو  هاي احساس و نه ادراکاتي هنه سهمی هیجان نه ساختار احساس است، –مثابه 

آگاهانه از  نه پدیده یا هستی شور انگیزي است کهو  آگاهانه متأثر شود یا ایده اي است تا از طریق ادراك،

  متأثر شود.  طریق درك کردن

شتري براي چنین تعیین حدود تأئید  سیمات بی سی زیر تق شنا سا در فراروان سا  ت فروید را براحتیاح

متنی یافت که در صفحات قبل آورده شده اند. اول از همه، آن چه که ي هتوان با نگاهی به عقب در زمینمی

 که احســاســات بصــورت ادراکات کند هر پیشــنهادي اســتمی بی چون و چرا رد 1915فروید ســالهاي 

ـــند، چون که این امر نتیجمی ـــی اي از ادراکاتی را فرض –خود  غیرقابل دفاعي هتوانند ناآگاه باش  متناقض

تظاهرات " ادراکات، بعنوان شور و احساسات ِ حسی شده،ي هگرفت که ادراك نمی شوند. ثانیاً، اگر هممی

ـــد "نهائی ـــکیالت زیربنائی ي هآگاهانه ثبت ش ـــاختارها یا تش ـــند که با س رده اي از پویائی هاي روانی باش

سی راه سا ساس می اح ستقیماً داللت ضمنی دارد که، بصورت متمایز بودن از  –مثابه  به –افتند، اح هیجان م

ناآگاه یا غیرآگاه بماند (اما، شاید، در روشی متفاوت از ناآگاه یا غیرآگاه از ساختارهاي احساسی  ادراکات

یا  "احســاســات ناآگاه"هاي احســاس باشــد). در حقیقت، وقتی فروید به ي هایده اي، و، مخصــوصــاً، ســهمی
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ــاره "هیجانات ناآگاه" ــوم کتاب می اش که در آن و جاي دیگر  "ناآگاه"کند، که هر دو در عنوان بخش س

دهد، می ) مورد بحث قرار گرفته اند، دائماً صــفت ناآگاه را به احســاس و هیجان نســبت1915(قبل و بعد از 

ستثناء براي این قانون وجود د ستثناء ولی به ادراکات چنین صفتی را نمی دهد. (یک ا ست که ا ارد، ممکن ا

آمده اســت: در این جا فروید  ایگو و ایددر فصــل دوم کتاب و  رســاندمی مشــهوري که قانون را به اثبات

فروید بطور مشخص تري،  28گیرد که ادراکات یا آگاهند یا ناآگاه، ولی هرگز پیش آگاه نیستند.)می فرض

بصورت  ]نامتناسبی [ گناه احساسی است که فروید بطورآورد (می را "حس ناآگاه گناه "اصطالح  به موقع

دهد درك یا حس می احتماالً ناآگاه بر آن متمرکز شده است)، واژه اي که فروید همیشه مورد استفاده قرار

ستفاده از کلم Schulgefűhlگناه (  ست، فروید از ا شده ا شن  ست. به دلیلی که حاال رو شایع تر و ي ه) ا

( آگاهی از گناه) براي معرفی حس گناهی که جزء الیتجزاي  Schuldbewußtseinآلمانی ي هروزمر

) تا 1907( "رفتارهاي وسواسی و آداب دینی"ي هکند، بجز اشاره اي به آن در مقالمی وجدان است، احتراز

هائی"بر  ظاهري در واژه  ناقض  بار "ت ناآگاه بعنوان معنی واقي هتأکید کند که درگیر فرض در  عی گناه 

   است. Schuldbewußtsein) (unbewußtseins "آگاهی ناآگاه گناه"

هیجان بصــورت متمایز از هر دو، در یک ســمت،  –به مثابه  –در واکنش به این دقت نظر ِ احســاس 

زندگی احساسی و، از  کمّیتی –اقتصادي  –ي احساسی بعنوان بخش ساختاري ي هساختار احساسی و سهمی

توان گفت می کیفیتی از این بُعد هســتی روانی، –ادراکی  –عنوان بخش پدیده اي ســمت دیگر، ادراکات ب

سؤالی در بار سرار تازه ايي هکه چنین کاري، بجاي این که به  سات جواب بدهد، ا سا سی اح شنا را  فراروان

کنون  کشــند. اما، حتی اگر اینها تنها چیزهائی هســتند که تامی کند که ســؤاالت بیشــتري را پیشمی معرفی

بدست آمده اند، واقعاً دست آوردهاي قابل مالحظه اي هستند. اکثریت قریب به اتفاق دنباله روان فروید از 

ـــته اي، چه الکانی و چه غیر الکانی، شـــرح (یا دقیق تر بگویم، شـــرح هاي) فروید از احســـاس را،  هر رش

بی شک و شبهه از شرح کلیدي  او، بعنوان امري 1915بخصوص در نوشته هاي فراروانشناسی حوالی سال 

ـــتقرار یافته اي از حقیقت تلقی کرده اند  براي مثال، حقیقت ادعائی اي که فروید قطعاً و بدون هیچ  –اس

 کند. موضوعی که بررسی دقیق جزئیات نوشته هاي فروید نشانمی اعتراضی وجود احساسات ناآگاه را رد

اروانشناسی احساس بطور همزمان هم انسجام کمتري دارد دهند، اگر چیز دیگري نباشد، این است که فرمی

  و هم پیچیده تر از آن است که مفسران و وارثانش تمایل به اذعان آن دارند.

 )امریکائی روانکاوي بالینی: ســیدنی پول وِر –الکانی از ادبیات انگلیســی  –مثالی غیر ي هبراي ارائ

Sidney Pulver )،  ــه از ســـــال ــال ــق ــ 1970در دو م  International Journal ofکــی در (ی

Psychoanalysis  و دیگري درPsychoanalytical Quarterly جاي احســــاس پابر ماي  با مع  ،(
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شاخ سر  سیده،  سات) ناآگاه که از فروید به دنباله روانش به ارث ر سا شود. در این متن قطعات بهم می (اح

عفهاي کلی سنت هاي روانکاوي انگلیسی زبان ها پول وِر بسیار آموزنده هستند. یکی از ضي هربط داده شد

ستثنائاتی وجود دارند  –در مقابله با فروید  سنت ها تعدادي از  –البته در این کلی گوئی، ا ست که این  این ا

ــور در فهم کافی بیانات آلمانی  ــی از قص ادعاها و مفهومات کلیدي فروید را بد فهمیده اند، که تا حدي ناش

جزئی از ایراد گیري هاي بیجاي شـرح هاي کلیدي نیسـتند، بلکه اثرات  هائی اموري اوسـت (چنین بدفهمی

شت به فروید"عمده اي در روانکاوي نظریه اي و بالینی دارند). یکی از اجزاء اصلی  شی  ِ"برگ ش  الکان کو

سی  ضعف انگلی سی این  ست براي برر شاري بر خواندن کلمه به کلم –ا و  دفرویي هآمریکائی از طریق پاف

جدي گرفتن جزئیات پر شــور و شــر نهفته در نوشــته هاي اوســت (شــامل آنهائی که در زبان آلمانی فروید 

 معموالً انجام کرد ومی تفســیري شــدیدي که الکان موعظه نهفته هســتند). اما ثابت شــده که چنین هشــیاري

شی هاي دادمی ست: گرچه ژرف اندی سی ا سا سترد فاقد بازتاب هاي فروید از زندگی اح شایعی در ي هگ

ستفادهي هبار  ,ي هکرد، وجود دارند، کلمات مربوطمی معانی ضمنی و طنین کلمات آلمانی اي که فروید ا

Empfindung Affekt, Gefὒhl  ـــفحه اي  900در هیچ جائی در کتاب جلد  27و یا در  Écritsص

وعه نوشته ها و میراث فروید توسط به هر حال، بررسی مجم. نیامده اند le Séminaireسمینار هاي الکان 

ــم زده بود،  ــتفاده از عینک هاي ذره بینی روانکاوي کامالً متفاوتی از آن چه که الکان به چش پول وِر، با اس

توانند ناآگاه باشند را می کند که فروید رك و پوست کنده و صراحتاً احتمال این که احساساتمی تصدیق

توانند در مفهومات می راهی متفاوت که در آن احســاســاتي هالکان، با ارائ کند. بنابراین او هم، مثلمی رد

ناآگاه بوده به چنین انکاري اعتراضو  معنی دار روانکاوي  ند،  ـــت ناآگاه هس کند. اما، یک می اغلب هم 

سات در رابطه با ناآگاه معلومي هبازخوانی دقیق از اظهارات فروید در بار سا شنهامی اح دات کند که اکثر پی

  شدند.می پول وِر از قبل توسط فروید پیش بینی

داند که می احساسات ناآگاه غیرقابل دفاعی از فروید را مقصر پول وِر، تا حدي موجهانه، رد مفهوم

سان شنا ساس پیوند فراروان ست کهي هروزمري هبر ا سی عوام بین مفهوم بی چون و چرائی ا شنا درك " روان

ـــمن  دارند، پیوندي که در آن هر دو مفهوم (experiencing) "ردنتجربه ک"و (feeling) "کردن متض

ــتند.  ــده کهمی پول وِر دلیل 29آگاهی هس او طرق  آورد که این مورد نادر بی احتیاطی فروید منجر به این ش

ـــات را ـــاس  محدود با خبري آگاهانهي هتوان خارج از حیطمی گوناگونی را نادیده بگیرد که در آن ها احس

ــت (پول وِر چندین مثال بالینی از این طرق را ارائهنگاه  ــلی پول وِر بحث در تمایز می داش دهد). نگرانی اص

آنهائی هستند که  احساسات ناآگاه"اساسی وابسته با مفهوم سازي زندگی احساسی است: ي هبین دو فقر

ــاس ــوند، اما نوعی فرآیند دفاعی مانع از می برانگیخته و تجربه در آنها احس ــدن از آنهاش ــود. می باخبرش ش
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اما هنوز برانگیخته آن احساساتی هستند که بخصوص مستعد برانگیخته شدن هستند  احساسات بالقوه

ـــات بالقوه"متعاقبی تحت عنوان ي هاو در مقال 30".نشــده اند ـــاس ـــات ناآگاه در مقابل احس ـــاس  "احس

(Uncoscious Versus Potential Affects) به  "کند: می ضیح داده و تهذیباین تمایز رابیشتر تو

توان گفت که، احساسات ناآگاه در یک حالت فعال شده یا برانگیجته شده در خارج از با خبري می سادگی

 ’فعال شده ‘وجود دارند. آنها ممکن است یا پیش آگاه بوده یا از نظر پویائی ناآگاه باشند. آنها به این علت 

ـــتند که از نظر تجربه اي در یک  مورد نظر اثري بر ي هحالت فعال پویا قرار دارند؛ یعنی که، در لحظهس

سات بالقوهفعالیت روانی یا حرکتی دارند. از طرف دیگر،  سا شی اي اح ست از یک حالت گرای ، ممکن ا

ــت، اما  ــده و فعال نیس ــاس برانگیخته نش ــوند که در آن احس ــتر از معمول آماده ي ‘برانگیخته ش چنین  ’بیش

ست. .  سات ناآگاه، ارقامکاري ا سا سات بالقوه،  محتواي . . بنابراین، اح سا ستند، در حالی که اح ذهنی ه

شات  ستند، بلکه گرای سات نی سا شود، به هیچ عنوان اح ساسـات  ساختارياگر دقیقاً گفته  براي ایجاد اح

   66"اند.

ها بی خبر است احساساتی که فرد از آن "کند: می پول وار متعاقباً، این موضوع را این طور خالصه

شان را در دو روش مختلف، یا بصورت  ست اثر رفتاری سات ناآگاهممکن ا سات یا بصورت  احسا احسا

ــده خارج از با خبري قرار  بالقوه ــتند که در یک حالت فعال ش ــات ناآگاه آنهائی هس ــاس اِعمال کنند. احس

یشی کسی برانگیخته شوند که در توانند از یک حالت گرامی گرفته اند. احساسات بالقوه آنهائی هستند که

ست، شده و فعال نی ساس برانگیخته ن شتر از معمول آماد ‘بلکه  او اح ستي هبی سات  ’چنین کاري ا سا . اح

 شـــخصـــی (ســـوبژکتیو) قراري هتجربي هدر این وضـــع، در حیط ناآگاه از ارقام محتواي ذهنی هســـتند؛ و

 بگوئیم، به هیچ عنوان احساسات نیستند بلکه گرایشات گیرند. در حالی که، احساسات بالقوه، اگر دقیقاًمی

ساختار، در حیط صورت  سات بوده و، ب سا سوبژکتیو)ي هساختاري براي تولید اح صی ( شخ قرار  تجربه اي 

  32"ندارند.

که پول وِر    چه را  گاه"می توان آن  ناآ ند می "احســــاســــات  گاه"خوا  "احســــاســــات غیرآ

(nonconscious) توانند یا پیش می کند، این احســاســاتمی ان طور که او مشــخصنامید، چون که، هم

آگاه باشــند (بصــورت لحن هاي ادراکی) یا ناآگاه (بصــورت همین نوع لحن ها که مدافعانه از باخبر شــدن 

ـــات ناآگاه وقوع حالت پدیده اي   کنند).می آگاه احتراز –خود  ـــاس ـــترك این دو نوع احس ـــوع مش موض

                                 
س 66 شنا س تیفیها و ک یژگیو یتجربه به معن یمترجم: در روان سا ست. هر دو از نظر اح ستند. مثل درك  یخنث یادراك ا ه

 .شودیاراده م يبه تجربه لیاگر پر رنگ شود، تبد یاست، ول یذهن انیجر ينهیرنگ و در پس زم اراده که معموالً کم
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 شــدن تصــریحی از همین حاالت اســت. در واژه هاي فراروانشــناســی فروید،احســاســی شــدن منهاي باخبر 

ستم دریافتی  سی سی که با  سا شیاري توجهان –اح شده، ه (خود)آگاه، چه به دالئل دفاعی یا ي هآگاهی ثبت 

ـــم هاي ناآگاه، از نظر جانگاري، بین آگاهی  ،کند. (در موارد دفاعیمی غیر دفاعی، از آن غفلت مکانیس

شناسی عمیقي هذهنی گمراه کنند آگاهی منفک قرار گرفته اند، برخالف تصاویر ادراکی و ستاندارد روان  ا

سطح از آگاهی جاي67 شده اند، بطور اندرونی و ماندگاري دقیقاً در همان   که اغلب بر افکار فروید جا زده 

سات بالقوه"  عبارت ِ مفهومیي هگیرند.) در ترجممی توان گفت می فرویدي،پول وِر در قاموس  ي "احسا

کند که توان می ایده اي واپس زده اي را معرفی ها بازنمود آن دسته از منظومه هاي که این عبارت مفهومی

ایده ها که تحت شرائط خاصی ي هبالقوه اي براي تبدیل به احساس یا احساسات مربوطه دارند، مثل، منظوم

  .احساسی ویژه اي هستند –مستعد برانگیختن حاالت 

  

کند که : می دو فقره از احســاســات پول وِر وجود دارند؟ او ذکر چه مدارکی براي هر کدام از این  

تأئید کند شامل شرائطی است که در آن فرد  مدرکی که ما در پی آن هستیم تا وجود احساسات ناآگاه را "

با یک حالت ادراك مرکزي  طدهد که معموالً در ارتبامی را نشان حرکتیو  رفتاري فیزیولوژیکی، ایده اي

ـــش متعارف توجهی، ـــخص مورد نظر، بعد از کوش ـــت، که در آن ش قادر به گزارش چنین باخبري اي  اس

ست. سات ناآگاه صحبتي هاین معیار در بار 34"نی سا کند باید یادآور پدیده می مدرکی که به نفع وجود اح

ــت "مثل این که"هاي  ــد که فروید، در نوش ــی و آداب دینیرفتار "ي هاي باش ــواس ، در رابطه با احتمال "وس

کند. پول وِر، در بین می وجود حس گناه ناآگاه در بعضــی روانکاوي شــده هاي روان نژندي، به آن اشــاره

ـــان دیگر، به نوب ـــکل گیري هاي عکس العملی (براي مثال، مانند، ادراك عالقه بعنوان  خودش،ي هکس ش

 وري که مورد اخیر به روش عجیب و غریبی یک احساس ناآگاهروشی که از ادراك خشم اجتناب شود، ط

ــرائط و موقعیت هائی اجتنابو  ماند)می ــته از ش ــتعد این می تاکتیک هاي رفتارهائی که نادانس کنند که مس

   35(بالقوه) احساساتی را برانگیخته کنند که برعلیه آنها دفاع شده است. هستند که

ج   تابش بر ي هپول وِر در نتی ـــوع، نتیجهباز بالینی و می این موض هدات  که، عالوه بر مشــــا گیرد 

دهند، هیچ چیزي بر علیه مشروعیت و صحت جانبداري می اطالعاتی که بر وجود احساسات ناآگاه شهادت

ستثناء 36) باخبري ایگوي آگاه گواهی نمی دهد، -محدود (خود ي هاز زندگی احساسی خارج از حیط  (به ا

                                 
ساس روا 67 سی عمیق مترجم: بر ا شنا شی  (depth psychology)ن شی آگاه، بخ شامل بخ ست که  روان یک فرآیندي ا

 آگاه است. –ناآگاه و بخشی نیمه 
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یکســان کردن احســاســات و ي هاشــتباه گفتار معمولی روزمرو  عنوان قبول غیرانتقاديآن چه که پول وِر ب

سط فروید معرفی سی هاي فوق الذکر اظهارات فروید در بارمی آگاهی تو ي هکند) . اما، بعد از عبور از برر

شنا شنهادات پول وِر بنظر آ سات ناآگاه، پی سا مواردي که در  آیند. بجز نادیده گرفتن پول وِر از تماممی اح

احساسات "که در مفهوم  کنندمی گیرد که واقعاً احساساتی را برانگیختهمی آنها فروید فرضیه اي را در نظر

شند می در واقع  پول وِر ِ"ناآگاه سل فروید به واژ –توانند ناآگاه با به  Schuldgefὒhlي هفقط باید به تو

مصطلح  "ساختار احساسی"ر این او چیزي را هم که فروید عالوه ب -معنی گناه در نوشته هایش اشاره کرد 

نادیده بالقو"ي هگیرد. فقرمی کرد  به این امر، همان چیزي  "ي هاحســــاس  پول وِر، علیرغم اذعان نکردن 

است که فروید ساختار احساسی معرفی کرده است. اما، ارزش مقاله هاي پول وِر در اموري نهفته است که 

مقایسه با آن چه قطعه قطعه در آثار فروید پراکنده هستند، دیدي روشنتر از احساسات  کنند تا درمی کمک

شته هاي فروید تلویحی و  شک در نو سات) را که بی  سا ساس (اح صویري از اح ناآگاه پیدا کرد. پول وِر ت

  کند. می نهفته هستند را بطور آشکارتري برجسته

ابه پلی به بازرسی الکان از احساسات است که در فصل عالوه بر این، یک اظهار نظر پول وِر به مث  

سات از ابتداي "شود، بیانی که می بعدي دنبال سا سات خالص در طبیعت وجود ندارند. . . . بلکه، اح سا اح

شعوري سی به فرآیند هاي ادراکی،  سا در حالی که چنین  37"خورند.می حرکتی پیوندو  شروع زندگی اح

ستفاده قرار داد. از می حقیقت راادعائی حقیقت دارد، همین  توان در دست گرفته و بطرق گوناگونی مورد ا

اصلی بدیهی، همراه با منابع فلسفی و علوم اعصاب معاصر، در پروژه هائی  توان آن را بعنوانمی یک طرف،

له همین پروژ که (منجم کار برد  ـــترشي هب بال غنی ســــازي، گس بدن عمیق تر کردن و  در دســــت من) 

احساساتی هستند که کمتر از حد کافی آشکارند. از طرف دیگر، این ي هنشناسی ناآگاه فروید در بارفراروا

ــورت بازماندمی اظهار نظر را ــاســات بص محصــوالت ي هتوان بعنوان توجیهی براي کم اهمیت کردن احس

 شـــوند کهیم بکار گرفت که اصـــوالً توســـط پویائی هاي ســـاختارهائی مدیریت جانبی ثانوي فرآیند هائی

دهند. مسیر اخیر همان است که الکان تمایل به دنبال کردن آن دارد. بررسی می ایده اي را شکل ها بازنمود

  پردازم. می پروژه به آني هاحساسات اوست که من در ادام
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  نمایش کاذب الکانی کاذب و -حس 

 
 

کند، فروید در می محقق و روانکاو الکانی بدرســتی مشــاهده (Bruce Fink)نک همان طور که بروس فی

ــت. ــدت ثابت قدم نیس ــاس بش ــاره  1نظریه پردازي احس ــع و تردید هائی که قبالً به آنها اش غیر از تغییر مواض

 "ناآگاه”توان در کتاب فراروانشــناســی او تحت عنوانمی رفت، نمایش دیگري از این بی ثباتی فرویدي را

ساس، هیجان، ادراك ست دو پاراگراف بعد از فراخوانی اح ساسو  پیدا کرد، در صل  ،ساختار اح که در ف

رسد که تمایز بین احساس و ادراك، که در آن می مورد بررسی قرار گرفتند، این طور آمده است: بنظر 10

ــته باشــد، تا ي هدرك کردن نشــان دهند ــود تا وجود داش پدیده اي کیفیتی اســت که باید آگاهانه درك ش

، به سرعت به تلفیق احساسات با 1915سال ي هحدي لغو شده باشد که فروید در انتهاي بخش سوم این نوشت

ـــده اي بر ـــده اند می ادراکات درك ش ه در واقع، . . . قاعدتاً تا وقتی ک “(گردد که با اطالع آگاهی ثبت ش

شده، بوجود نمی آید). ادراك موفقانه تبدیل به یک بازنمود ستم آگاهی ن سی ضوعی را که باید  2تازه در  مو

بطور قطع اذعان کرد این اســت که فروید واقعاً بطور موثق و کاملی در مورد فراروانشــناســی احســاس ثابت 

صوص در بار قدم نبوده و ضیاتی، بخ صمیمی بین فر سات  يهبطور بی نظمی در بی ت سا وجود و طبیعت اح
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ضع شده کهمی ناآگاه، تغییر مو شویق  شدیداً با چیزي ت توان آن را (به می دهد. احتماالً الکان در این مورد 

شتیاقی به نادانی”خودش) ي هگفت شتیاقی براي نادانی در بار 3"ا شاید ا شتیاق) طوري که، مایل ي هشمرد ( ا

ست که حتی تا این حد هم اقرار کند؛ ه صرارنی شدیداً ا ورزد می مان طور که بزودي خواهیم دید، او بارها 

سی از ناآگاه را به عنوان سا سختانه جلو پدیده هاي اح سر سب روانکاوي به عنوان یک  که فروید  اوبژه منا

ت ـــ قل فینک اذعانمی علمی،ي هرش ندارد، می گیرد. برعکس، حدا قاطعیت  کند که فروید در این مورد 

ـــوص در بار ـــدت الکانی تعدیل 4عنون گناه. يهبخص ـــرط بش  اما اذعان فینک در این مورد با یک قید و ش

سی فروید، علیرغم تغییر عقیدمی شنا سازمان فراروان سی، در ي هسطحی در باري هشود که،  سا زندگی اح

ستقرائی رد سات ناآگاه را بطورا سا صرانه وجود اح ینک و ف 5کند.می سطحی عمیق تر و نهایتاً نظریه اي، م

ادبیات متون آلمانی اصلی فروید را با درهم آمیختن احساس و ادراك  با دنباله روي گام به گام ِ الکان، ،هم

گیرد تا برادعائی پافشاري کند که احساسات ادراکات درك شده هستند و، لذا، می نادیده بصورت هم نام،

  6اگر صراحتاً گفته شود، نمی توانند ناآگاه باشند. 

به آرامی از تمامی موارد متون متعددي عبوراکثر الک   ـــکوت و  کنند که می انی هاي دیگر در س

در واقعیت ناآگاه و  توانند ناآگاه باشندمی دهد که احساسات (خاصی)می فروید در آنها فرضیه اي را ارائه

شناختن تأکید فروید  صویر تمام عیار کاذبی از مردود  ستند. این دنباله روان الکان ت ساس  بر مفهومهم ه اح

ــحیحی غیرقابل دهند که به دلیل روانکاوي می ناآگاه بعنوان تناقض واژه اي در هم و بر همی ارائه ص

شتقبول ا ستند، ي هست. چنین الکانی هائی، گرچه تا اندازه اي به مکتوب نو سطحی پایبند ه الکان بطور 

ید، بر عکس الکان قبل از آنها، در خواندن بطور شنیعی روح این نوشته ها را مسخره کرده، در رجوع به فرو

شکافان شته هاي او کوتاهیي همجموعي هدقیق و مو شته هاي فروید می نو شده اند تا نو کنند؛ این افراد قانع 

را طوري قبول کنند که الکان برایشان هضم کرده است. یادآوري این واقعیت که، الکان برخالف معمول، 

و  ، ادراكهیجان ،واژه هاي احســاس روانی احســاســات، هرگز هیچ اشــاره اي به يهدر ارتباط با عنوان جنب

ــی ــاس ــاختار احس کنند، نمی کند، می آن طوري که این کلمات بطور تحت اللفظی در متون فروید عمل  س

دهد می کوشش هاي خودش را مورد تخطی قراري هیشاید بتوان مخاطره کرد و گفت که الکان وقتی روح

توان حدس زد که چرا می دهد. فقطمی احســاســات را مورد بحث قراري هناســی فروید در بارکه فراروانشــ

چنین قصــوري بر الکان وارد شــده اســت. چرا او چشــمان توضــیح دهنده اش را که معموالً بر هر چیزي که 

را به طریقی بندد، بعالوه، همین کار می گوید تیز و باریک بین هستند،می زندگی احساسیي هفروید در بار

احســاســات ناآگاه اســت، که ي هدعائی در باردهد که اغلب در تضــاد با، انکار بی چون و چراي امی انجام
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کان آن را که ال هائی  یده  ها (ا یده  ها”فقط ا ـــرکوبمی معرفی "”signifiers  ”دالّ  ند) از طریق س  ک

  توانند ناآگاه شوند؟می

سات برخورد، الکان هم مثل فروید، در رو با این وجود سا کند، می وندهائی که او در روانکاوي با اح

ـــراحت  ثبات قدم ندارد. گرچه دودلی ها و درنگ هاي او در این مورد در ابتداي امر خاموش تر بوده و ص

کمتري دارند، اما براي گوش تفســیر کننده اي که بطور مناســبی هماهنگ شــده، مســموعند. بخصــوص در 

ـــمینار (در جانب دیگر و ( ) On Anxiety [1963-1962] اضــطرابي هبار دهمین و هفدهمین س

شتر The other side of Psychoanalysis [1970-1969] روانکاوي )، الکان کاري بمراتب بی

ـــات ناآگاه براي روانکاوي اي ـــاس ـــر بر نبود احس ـــاس مفهوماتمی از تأکید منحص درخور  کند، که براس

شده اند. اما، قبل  سمینار معطوف کنیم، فرویدي پایه گزاري  سی به این دو  سا از این که توجهمان را بطور ا

ــی هنوز  ــناس ــه  –من باید تا حد امکان بر نکات دقیق و ظریف کمک هاي خود الکان به فراروانش  –خالص

احساسات تأکید کنم، امري که مستلزم این است که یک تصویر زمینه اي از شرح احساسات جامع ي هنشد

ــیر فشــردو کلی او بر پا شــ زمان بندي شــده اي در داخل ي هود. من این کار را به بهترین وجهی از طریق س

ـــایر  نوشــته ها écritsتاب  سمینارهاي الکان، با مسیرهاي انحرافی در عناوینی در ارتباط با ك و س

   کارهاي او انجام خواهم داد.

ـــمینارش تحت عنوان مقاالت فروید در بار الکان  Freud’s Papers on) تکنیکي هدر اولین س

Technique [1953-1954])شونده شونده)  ، بر علیه تمایز بین روانکاوي  و  (affective)(روانکاوي 

کند، که اولی تبدیل به شـــخص غیرقابل توصـــیفی می طوري بحث intellectual( 68( روانکاو (روانکاو)

 ین روانکاو و روانکاوي شــونده ابرازتضــاد بدخیم ب”شــود. او مخالفت شــدید خودش را ازمی فراتر از دومی

ــت که باید  –دارد می ــف ناپذیري اس ــات نوعی رنگ آمیزي، نوعی کیفیت وص ــاس مثل این که گویا احس

شود. می روانکاو در آن شامل سوژه باي هبدنبالش گشت، مستقالنه از پوستی توخالی که تحقق خالص رابط

مختصري غیرعادي،  کشاند، کودکانه است. ادراكمی چنین تصوري، که روانکاوي را به مسیرهاي عجیبی

گیرند. این همان می کند را موفقیت خارق العاده اي در نظرمی حتی عجیبی که ســـوژه در متن جلســـه اقرار

حضــار اولیه اي که  ســمینارهااول ي هطی ده 7"آید.می چیزي اســت که از این ســوء تفاهم بنیادي بدنبال

شــوند. بحث هاي کار بالینی در حوزه می د، بخصــوص شــامل روانکاون بالینیکنمی الکان با آنها صــحبت

                                 
ــت که ه يروانکاو affective روانکاو و از intellectual مترجم: منظور از 68 ــاســ جانیشــده اس  ای یزده، احس

 .شونده است يروانکاو
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ـــی   امریکائی، هم در زمان الکان و هم امروزه، در واقع اغلب این گمان را ایجاد –هاي روانکاوي انگلیس

روانکاوي به زبان ي هتشـــویق بیماران روي نیمکت تا احســـاســـات خودشـــان را در حین جلســـ کنند کهمی

ــت؛ وقتی که به روانکاوان، از نوعی که الکان در این متن در فکر دارد بیاورند،  ــلی روانکاوي اس هدف اص

شود، بنظر صی اندازه گیريمی گوش داده  شاخ صوالً با  شرفت درمانی ا سد که پی شود که با آن یک می ر

ین چهار دیوار روانکاو شــونده قصــد دارد و قادر اســت تا تقال کند که احســاســاتی را به زبان آورد که در ب

ــاور ــت که غلیان هاي ي هاطاق مش ــه، این امر به این معنی اس ــت. بطورخالص ــده اس روانکاو با آنها متأثر ش

را به مثابه اکتشافات با ارزش  کندمی ناگهانی هیجانی بیمار که طی تک گوئی چهل و پنج دقیقه ایش فوران

ــرانجام هاي بدیهی اي تلقی کرد ــیح یا توجیه بیشــتري  و مفید روانکاوي، بصــورت س که احتیاجی به توض

گرچه چنین چیزي کاریکاتور بشــدت اغراق آمیزي اســت، اما در این جا  8ندارند (یعنی موفقیتی تماشــائی).

ـــاند. الکان به روانکاوانی که به او گوشمی نظر الکان را به اطالع کند که در حرفه می دهند اخطارمی رس

  نشوند.  وارد "مسیر کودکانه”شان به این

  

ــته و یا مورد عالق ــات ربطی به روانکاوي نداش ــتند. او به ي هاما، الکان نمی گوید که احســاس آن نیس

 زندگی احساسی بصورت تنهاي هدهد که بنظرش ارتقاء غیرقابل دفاع و گمراه کنندمی چیزي واکنش نشان

بطور مستمرو  1950از سال هاي و  کندمی آغاز و فرجام روانکاوي است. چیزي که او، به دلیل خوبی، ادعا

شونده (یا در لغت نام ست که نه روانکاو و روانکاو  شده، این ا صرتر قرض گرفته ي هروز افزونی محقق  معا

ستند، طوري که هر کدام جداگانه بر پاي  ستقل نی شناختی و هیجانی) از یکدیگر م صاب،  از گفتمان علم اع

ظر ســـایر گرایشـــات روانکاوي که متهم به بت واره کردن ظهور خودشـــان ایســـتاده اند. نه تنها، برخالف ن

احســاســات، بطور خالصــی ناپذیري با ایده ها (بصــورت افکار،  ،روانکاوي هســتندي هاحســاســات در جلســ

صورتی که در زبان زنده می امثال این ها) در هم تنیدهو  خاطرات، کلمات، مفاهیم شوند، بلکه در ایده ها، ب

ـــد پیدا ـــان نفوذ پیدا کرده، با انرژي ها و عواملی غیرایده اي متأثرکننمی تجس  د، با چیزهائی غیر از خودش

ي هپوســـتی توخالی که تحقق خالص رابط ”( همان طور که در نقل قول فوق، وقتی که الکان از 9شـــوندمی

  کند). می صحبت ”شودمی روانکاو در چی شامل سوژه با

ي از کانت ذکر کرد: احساسات بدون ایده ها کور هستند (حرکت توان با تعبیرمی الکان راي هنکت  

شناختی شکل گرفته و هدایت شوند)، در حالی که ایده می پویاي روانکاوي شونده یا هیجانی با روانکاو یا 

 روانکاو یا شــناختی از عصــاره اي تأمیني ههاي بدون احســاســات توخالی هســتند (جنبش هاي ســاختار یافت

کند). البته، با در نظر گرفتن تمایالت و روندهاي می روانکاو شــونده یا هیجانی جریان پیدا شــوند که ازمی
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صله بدنبال نقل قول  شغول مبارزه با آن بود، اظهار نظرهاي او که بالفا روانکاوي اي که الکان در آن زمان م

ست سکه را برج شدند، یک طرف این  کند، یعنی، اتکاء می ههائی آمده اند که در چند پاراگراف قبلی ذکر 

شونده به روانکاو: شرح روانکاوي فرار ”روانکاوي  ست که از  شبیه کند ذهن ویژه اي نی شونده   روانکاوي 

آید. می است که قبل از فرمول استداللی کند. نمی توان آن را در افسانه اي یافت که وراي تولید نمادینیمی

، من نمی گویم تا تعیین کنیم، بلکه بفهمیم که تحقق کامل صحبت تواند از ابتدا به ما اجازه دهدمی فقط این

) Rome "گفتمان رم”ي هاین از قطعه اي از عیبجوئی الکان، در نوشــت 10. "شــودمی کردن در چی شــامل

Discourse)  گفتار و زبان در روانکاويي هوظیفه و زمین "( 1953در ســـال"“The Function and 

Field of Speech and Language in Psychoanalysis”( است که مبتالبه روانکاوان  "وهمی”از

 11"کند تا در جستجوي اصالت سوژه وراي سد زبان برآئیم.می که ما را وادار”و روش کارشان شده، چیزي

کنند با مفاهیم می (فینک هم به چنین رابطه اي بین ســراب زبان که مانعی بین آنهائی اســت که اســتفاده اش

به عبارتی دیگر، روانکاوان نباید به غلط کوشش کنند تا هر طور شده  12کند.)می ز احساس، اشارهخاصی ا

به انبار ادراکات و هیجاناتی دست یابی پیدا کنند که در پشت نماي ظاهر خارجی سخنوري هاي روانکاوي 

ست که در واقع جاي متعالی دیگري از پدیده ها ي کیفیتی ِ به زبان نیامدنی شونده پناه گرفته اند. این طور نی

کالمی اي قرار ي هاي در یک حالت خالص بالفصــل اضــافه بر زبانی در جائی خارج از مضــیقه هاي شــبک

ــات متوالی روانکاوي با گفتار بیمار به هم تنیده شــوند. وقتی که با موجودي ســخنور می گرفته که در جلس

ناگزیر هر احســاســی به گونه اي ماندگار و  –رد روانکاوي با چیز دیگري ســر و کار ندا –ســروکار هســت 

ـــد که با منظومه ها و پیکربندي هاي بازنمود ایده  (یعنی، با خوردمی هاي ایده اي گره ناخالص خواهد ش

این مشاهدات خاص که در سال ي هرسد که در بارمی فرویدي به مثابه دال هاي الکانی). حداقل بنظر هاي

س 1954 سا شده و بر اح شونده یا انجام  شد که روانکاوي  ضع الکان این با ات در روانکاوي اتکاء دارند، مو

هیجانی و روانکاو یا شــناختی متقابالً در هم آمیجته شــده اند، گرچه، براي برقرار کردن موازنه با آن چه که 

سی فرویدي ستمی او انحرافات گمراه کننده از ارتودوک ه کردن داند، الکان تالش خودش را متمایل به برج

  69 کند.می یا هیجانی روانکاو یا شناختی با روانکاوي شوندهي همداخل

ي هرســـد که در ســـالهاي بعد، این تأکید جانبدارانه مقام خودش را یعنوان موازنمی این طور بنظر

ـــت ـــرفتهاي روانکاوي بالینی غالب از دس کند که ایده هاي می دهد، که الکان ادعامی تاکتیکی برعلیه پیش

                                 
و  ریتفســ ایانحراف، تداخل،  چیبه ذهن، بدون ه یدانشــ ياوبژه کی يارائه Immediacy ایمترجم: منظور از بالفصــل  69

 .است يمداخله کننده ا تیعامل چیه يریبدون درگ
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شناسی بر احساسات دارند. یعنی که گفته شود که، همان طور و  لی برتري مطلقدا بی چون و چراي فراروان

سالهاي  صوص بین  شکار 1962تا  1958که بخ شم، هفتم و نهم) آ ش سمینارهاي  صوص در  شود، می ( بخ

ارهاي ایده اي احســاســی را بطور قاطعی به نفع ســاخت –ایده اي ي هپیچیدي هالکان توازن موجود در رابط

 70تعیین کننده در رابطه با پدیده هاي (ثانویه)ي هکند که این ها تغییر پذیران پیش برندمی متمایل کرده، ادعا

سی هستند. این رابطه که از تأثیرات دوجهت شده است،  ي هاحسا متقابل دیالکتیکی بین قطب هایش محروم 

سیر یک طرفمی حاال بنظر سط یک م سد که تو ست، که فقط از یک قطب تأي هر شده ا سازماندهی  ثیري 

شم سرچ شم (میي هآن، یعنی، دال ها و روابط بینایبن آنها  ش سمینار  سه اي از  -1959گیرد. الکان در جل

یل و تعبیر آن ) (1958 ــ))Desire and Its Interpretationم ــای آن چــه کــه او در ي ه، بر پ

کند (بعنوان جمع اضداد می احساسات از آگاهی برداشتاز محرومیت  1915فراروانشناسی فروید در سال 

شده)، ادعا سبت به زنجیره هاي دال ها به می ادراکات درك ن شه فقط ن سات همی سا کند که در آگاهی اح

توانند سرکوب شده می شوند، که بعضی از آنهامی هاي رانش هاي ایده اي منتقل بازنمود مثابه الحاقاتی از

بعنوان دال ها قادرند، از طریق  م هســـتند. به عبارتی دیگر، در حالی که ایده هاشـــده ه ســـرکوبو  باشـــند

شد شاخه  شاخه  شکیالت  شدن به داخل مدار ت شانده  ضی، یا ي هک شش جاذبه اي مقت سط ک ناآگاهی، تو

مانند پدیده هاي کیفیتی درك شــونده، باید در  ارتباطات معنی دار، اجزائی از ناآگاهی شــوند، احســاســات،

ـــتي هتجربي هحیط ـــتا با آن چه که فروید در نوش ـــال ي هآگاهی باقی بمانند. هم راس  1915دیگري در س

ــرکوب”ي(مقاله ــی ادعاي هدر بار  )“Repression” ”س ــناس ــرکوب را بعنوان می فراروانش کند، الکان س

 در نظر  بحثموضــوعات انحرافی براي گریز از طرح موضــوع مورد ي هایجاد ارتباطات کاذب شــبیه به ارائ

ــرار دارد که می گیرد؛ بطور دقیق تري، الکان فکرمی ــت که اص ــع فرویدي در این جا این اس کند که موض

قی این احســاســات را با شــرکاء احســاســات، بعد از این که ســرکوب کار خودش را انجام داد و ارتباط حقی

از طریق و  مانند، منحرف شدهمی اقیباخبري آگاهانه اي که در آن بي هاي اصلیشان قطع کرد، در حیطایده

همــان طور کــه روبرتو هراري   کننــد.می پیونــد (دوبــاره) بــا دال هــاي دیگر، ارتبــاطــات کــاذبی برقرار

(Roberto Harari) ــمینار دهم الکان در بار ــی خودش از س ــطراب،ي هدر بررس ــد،می اض هیچ "نویس

سات ناآگاهی وجود ندارند شده،احسا هراري و در متن هاي خاصی،  ".مگر، احساسات منحرف 

ـــال  در همین  کند. می بیان کرده، موافقت 1958فینک هم با این جنبه از خوانش الکان از فروید که در س

س ستهي هجل شم، الکان قید و بند هاي فروید را هم برج ش سات، ي هکند وقتی که او در بارمی سمینار  سا اح

                                 
اســت که از آن بر  يندیفرآ کی یمحصــول جانب ای ياثر ثانو يثانو يها دهیپد ای epiphenomenon :مترجم 70

 .ندارد يبر آن اثر یتیاما از نظر عل زد،یخیم



 

 از دال � � �س �ذت  -۱۱

189     AVAYEBUF.com                                                                                                  

 

ـــه واژه اي کهو  هیجانات ـــحبتمی الکان در این موقع با هم جمع ادراکات ناآگاه (س کند. در می کند) ص

ـــبه شـــده در تأکیدي تأویلی، قصـــد کند که، براي می تأئید این نطریه را نتیجه، او با یک پروزنی محاس

صحبت هائی فقط شدند، چنین  سی فرویدي، وقتی همه چیزها گفته و همه کارها انجام  شنا توانند می فراروان

  71 متناقضی بدون مراجع واقعی تبدیل شوند.و  اهنگبه فرمول بندي ناهم

  

ـــتاها ادامه پیدا   کنند. الکان در هفتمین ســـمینار تحت می هفتمین و نهمین ســـمینارها در همین راس

ـــول  -1959] (The Ethics of Psychoanalysis))اخالقیات یا اتیکس روانکاويعنوان (اص

کند، امري که به شدت در بعضی رشته می محکوم را "ماهیت مغشوش توسل به روانکاوي شونده”،[1960

هاي روانکاوي اي شـــایع هســـتند که اســـاس خودشـــان را بر چیزي گذاشـــته اند که الکان آنها را متهم به 

ـــی هاي ـــناس ـــافه –کند می فرویدي -غیر  "نا پخته ي”روانش البته، ”کند که، می گرچه احتیاط کرده و اض

سائی در نهمین ســمینار ( 81"موضــوع انکار اهمیت احســاســات نیســت. Identification] (-1962شنا

شجویش پیرا اوالنیر 1961 سخنرانی دان که در آن به پرتگاه غیرقابل  (Piera Aulagnier)]، در جواب به 

ستیناف شان جدامی پل زدنی ا سی را از ترجمه هاي زبانی سا کند (یعنی، به چیزي می کند که پدیده هاي اح

صور قبالً م شده يشبیه به ت صلی می ). الکان انکار"سد زبان”حکوم  ستی بالف سات داراي ه سا کند که اح

ستقل از مداخل سی، دال ها (به مثابه ایده ي هم سا شده که در زندگی اح ستند. برعکس، حتی ادعا  واژه ها ه

قادات امثال آنها) انرژي هاي رانشـــی اصـــلی مشـــغول به کار در روان هســـتند. الکان انتو  ها، نمادها، افکار

شنیدن است: اصرار می خودش را با بازي با کلمات خالصه سوي قابل  کند، هم صدائی اي که در زبان فران

ـــات بطریقی اُوال ( ـــاس ـــتند. )primarité() در حکم ابلهی primaireبر این که احس در عوض، در  19هس

سـتند که با رابطه هاي روانکاوي الکان، احسـاسـات ثانوي هسـتند، یعنی محصـوالت جانبی باقی مانده اي ه

شبکه هاي دال ها تراوش کرده و به اطراف هل داده سینتیک) بین  شی (  کند می شوند. هراري ادعامی جنب

ــت که  "الکانی مفهوم”که ــات این اس ــاس یکی از اثرات دال ها  به مثابه احســاس را ”واقعی از احس

    ".احساس اثر است”گوید،می سوالر نیز به همین طریق صراحتاً 0 ".گیرد می فرض

                                 
صطالحم 71 سود  يدود یماه ای Red Herring ترجم: ا ست که به منطق پوچ يا هیکنا انیب کینمک  شاره دارد که  یا ا

انحراف از  ایکه ممکن اســت هدف از آن گمراه کردن،  شــودیگمراه کننده ارائه م یســرنخ ای یاطالعات يقطعه کیدر آن 

 .باشد یسؤال اصل
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صیلی بعدي (   سال تح شروع  سی 1962-1963گرچه، در  شنا ) الکان بطور قابل مالحظه اي فراروان

ـــاس خودش را تهذیب و غنی ـــت که این امر تلقیمی احس با تهذیب کمتر و  ناچیز تر کند، اما این طور نیس

الً کنار گذاشته شود. براي مثال، هاي ایده اي کام بازنمود احساسات، بصورت اثرات بعدي فعل و انفعاالت

سخ شدي هدر متن ن شر  سال ي هبرنامي همنت سات ي ه، او عقید1973تلویزیونی در  سا قبلی خودش را از اح

داستانی که در آن زمان بشدت در جو  "داستان چشم پوشی من از احساسات،”کند. با شکایت ازمی تکرار

با برآشـفتگی جواب دندان  1968می یع بود، الکان در ماهفرهیختگی پسـاسـاختارگرائی پاریس مقبول و شـا

شح ”:دهد که می شکنی ساس کاري با بدن دارد؟ تر ستم: آیا یک اح من فقط بدنبال جوابی در این نکته ه

ست، باعث بهم زدن اعمالش –آدرنالین  ست ا ست یا نه؟ در شود. اما چه چیزي در آن وجود می این بدن ا

در این جا بصورت  فکري هکلم 22"کند فکر است.می روح بیاید؟ چیزي که تخلیه شود ازمی دارد که باعث

ـــازندگان متعدد زبانی  بازنمود هم نام با ـــورت زنجیره هائی از س  نمادینی –هاي ایده اي به مثابه دال ها، بص

جسمی باشد، کند. بدن متأثر شده با کلمات و ایده ها متأثر شده است؛ حتی اگر ممکن باشد که اثر می عمل

ست. الکان ادامه سمی نی شار دوبار”دهد:می ولی علت ج ست ي هتنها کاري که من انجام داده ام انت چیزي ا

ــرکوبي هدر بار 1915ي هکه فروید در مقال ــوع برو  گویدمی س ــته هاي دیگري که او به این موض  در نوش

بفهمیم، اگر نخواهیم بدانیم اساس  شده است. چگونه این آوارگی را گردد، موضوعی که احساس آوارهمی

شده که بجز از طریق ست، که با واقعیتی پیش فرض  ضوع چی سیلبازنمود مو بهتري براي ي هشدن ها هیچ و

   واقع شدن ندارد؟

از دیدگاه بدست آمده از بررسی قبلی جزئیات تحت اللفظی نوشته هاي فروید در ارتباط با معماي 

ت ناآگاه، کاذب بودن اعترافات الکان به فروتن بودن در خطر آشکار شدن احساساي همورد منازعه یا مسئل

، همان طور که مشاهده شد، خودش را 1915هستند: فروید، حتی در نوشته هاي فراروانشناسی اش در سال 

ستند که  سات بطور الیتغیري کیفیت هاي آگاه تجربی اي ه سا صراً محدود به گفته اي نمی کند که اح منح

و الکان با تفسیري بسیار  –شوند. می ها منتقل بازنمود شبکه هاي محتویاتي همنتقل شوندي هزمیننسبت به 

گیرد که می جاهاي بی شمار دیگري را نادیدهو  انتخابی و ناکامل از فراروانشناسی احساسات فروید، این جا

ی که براي موضوع در دست ، احساسات بطرق1915کارهاي فروید، هم قبل و هم بعد از سال ي هدر مجموع

گیرند. الکان در مبارزه بر علیه تأکید بیش از حد بر احســـاســـی می در این جا اهمیت دارد، مورد بحث قرار

ــدن ــدن) ش ــم ،(قابلیت متأثر ش که با طیفی از شــخصــیت ها و گرایش ها (روانکاوان  72 انرژي دارو  تجس

                                 
است  یناآگاه فرض یروان ياز عملکردها یمفهوم یروان يانرژ یانشناسرو يالگوها ای اتینظر یمترجم: در بعض 72

  ای( یغلط دو گانگ اتیاز فرض يگرید يمانده یمفهوم هم باق نی. اکنندیعمل م یو آگاه یشناس ستیز نیب یکه در سطح
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شناسان اگزیستانسیالیستی، نظریه  از دست داده، پدیدار غیرالکانی، پسا الکانی، یا قبالً الکانی هاي شیفتگی

پردازان فمینیســتی، وغیره) ترفیع داده شــده بودند، گاهگاهی به همان اندازه افراطی، تســلیم مقابله به مثل در 

  شود. می در زندگی روانی (representation) "  بازنمود ”زیربنائیو  رجحان بنیاديي هبار

ستاي همی شده بودند، در الکان در را سمینار آورده  ن خطوط و در بازتاب بر نکاتی که در هفتمین 

سمینار تحت عنوان  سومین  ست و  سات را به این Le sinthome( 73 عالمت بالینی (بی سا ضوع اح ، مو

ــی هاي عامیان ــناس ــدت با روانش ــت که بش ــت که بر ي هبهانه کنار گذاش ــانه اي گره خورده اس ــاده اندیش س

ساس ست که ما از بدن خودمان داریم تصور مبهمی”ا سرابهائی که در لیست تصورات الکانی  24 "ا (یعنی، 

ـــته هاي بعدي در   "بی ثباتی”را در تقابل با  ، ثبات غیرقابل تخریب میل1980فرو رفته اند). الکان در نوش

(mouvance) ي هدهد، بی ثباتی اي که عالمت حالت منتقل شدگی هاي نوسان کنندمی احساسات قرار

ـــکیالت ناآگاهی اي حائل ـــه بازي هاي بدون ترتیب زمانی تش ـــیس ـــت که با دس  فرّار در داخل آگاهی اس

نه قبلی، چیزي است که و  (بنابراین، مورد اخیر 25دهند می شوند که میل را در مفهوم مطلق الکانی شکلمی

ورزد که، روانکاو می ش، اصرارروانکاوي است). الکان بار دیگر، در انتهاي خط سیري هدر واقع مورد عالق

روانکاوي ي هنه روانکاوي شونده یا پدیده هاي هیجانی، چیزهائی هستند که مشغلو  یا ساختارهاي شناختی

ي هاند تا آنجا که ناآگاهی، که با ســرکوب و مکانیســم هاي مربوطه شــکل گرفته، موضــوع مرکزي نظری

   روانکاوي و کار آن است.

ــمینارهائی که قبل از این که توجه ا ــمینارهاي دهم و هفدهم بکنیم، س نتقادي پایداري را معطوف س

ست، باید به واژ ساس در تفکر الکان کار مهارت آمیزتري ا ضعیت اح شاره ي هدر آنها تعیین و آلمانی اي ا

ــت: بازنمود ــی انتخاب کرده اس ــاس  - کنیم که فروید به کار برده و الکان آن را بعنوان موردي با اهمیت اس

ـــن  )Vorstellungsrepräsentanz( ایده (کلمه اي مرکبی که همان طور که ترجمه اش بزودي روش

 –آفریند که براي روانکاوي، هم نظریه اي و هم عملیمی خواهد شــد، ســؤاالتی را بر انگیخته و مشــکالتی

میت این کلمه را افتد). الکان اهمی لذا، ترجمه اش در این بحث موقتاً به تعویق -بدون التزاماتی نیســـت 

صورتی تأویل ستفادهمی ب ساس ي هاغلب اظهار عقایدش را در بارو  کردهمی کند که فروید از آن ا جاي اح

یدي همراه آن چارچوب فرو ند. می در  باره ي  ک ـــوم در  گاه”در بخش س ناآ نات  جا ل "هی قا ي هدر م

سی شنا شده –) 1915( "ناآگاه”فراروان شن  صفحه اي در  همان طور که باید تا حال رو سه  شد، این متن  با

                                 
ذات  عتیبه طب گریمغزاز طرف د یکیزیطرف و ســاختار ف کیاز  یآگاه ایذهن  نیاســت که ب یفراوان ي) هایچندگانگ 73

  .انسان منسوب شده اند
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ــــده ام  طه ور ش که من در آن غو ــــت  جادالتی اس با ) Repräsentanz(بازنمود -مرکز م یدهکه   ا

)Vorstellung،ي نیست که ایده اي متمایز یا جدا از یک احساسی باشد، بلکه گره  بازنمود ) بازنمودشده

ــت (یعنی در اي ــده اس ــارژ ش ــی ش ــاس ــت که از نظر احس ــده یا  ایده اي اس ــارژ ش گفتار فروید هیجانی ش

”cathect" غریزه  بازنمود یک است). براي این که مشخص تر و دقیق تر گفته باشیم، در این متن، بازنمود

ست (بازنمودیک هدفي هروانی یعنی یک اید شده به رانش [Objekt]ي هو اوبژ [Ziel]ذهنی ا )  پیوند 

س سا سمی یعنی با بدن اح شمکه با انرژي رانش ج سرچ شامل  شونده ( ضطرار  [Quelle]رانش ي هی  و ا

[Drang]( سرمایه گزاري شده است. چنین هیجانات شارژ شده اي دقیقاً نقاطی هستند که در آن ها تن و ،

ــات و ایده ها) بطرزي بر هم منطبق ــاس ــط آن، احس ــوند که فروید در مقالمی روان ( و، با بس همزمانی ي هش

  با آن اشاره کرده است،. " Drives and Their Vicissitudes”  "التشانرانش ها و تحو”تحت عنوان

 بازنمود هائی اند وقتی که این بازنمود –به مثابه  –ها  هاي ایده اي هستند که بازنمود بازنمود بازنمود ایده ها

ـــند، (در روش طرح هاي ها انتقال ” به تحوالت مانورهاي دفاعی گردن نهاده به حالت ناآگاه در آمده باش

ـــرکوب اولیه ”در رابطه با   74" واقعی ـــی در باري هطوري که فروید در مقال "primalس ـــناس ي هفراروانش

مفهوم ي هدر بار "ناآگاهی”طوري که فروید در نوشته ي 8 شرح داده است.) "Repression“ ”سرکوب”

سی یا هیجانیي هانگیز” سا سرکوب بازنمود ”بیان کرده،  "اح ست بعلت  ست که با  يهشای شده ا آن مجبور 

قطع  29"شــود.می دیگري متصــل شــود، وحاال توســط آگاهی بصــورت تظاهر آن ایده در نظر گرفتهي هاید

ــات و هیجانات را از ــاس ــرکوب احس ــط س ــونت بار توس  همراه آنها جداي هآغازین و اولی هاي بازنمود خش

ـــات و هیجانات همراه و در بارمی ـــاس به مثابه ایده اي هر اندازه  "ایده هاي دیگر"ي هکند. بعداً، این احس

  75روند. می اولیه شان به درون سست و غیر مستقیم، مرتبط با بازنمود

 
ـــان   که  (Real)را بعنوان یک وجود واقعی  ایده دهد که الکانمی اتفاقًا، فینک، در چند مورد نش

ـــرکوب شـــــده (یعنی، یــک پیش  ـــورت پیش دال کــه در روان  " ”xنمــاد  –بطور آغــازینی س بص

[protosignifier] ناآگاه ي هسرکوب شدي هایدرا بصورت نمایندگان نمادینی  بندد) و بازنمودمی نقش

                                 
 بر یب ســرکوب ینوع یواقع انتقال یمعن به verdrängung eigentliche ای: Proper Repression مترجم 74

 زین يثانو ســرکوب آن به .شــوندیم ناآگاه اند بوده یآگاه در که لهایم ای اتیتجرب آن یط که اســت يا یحتم ای برگشــت و

  . کندیم منتقل ناآگاه به را آنها و کرده اثر داشتند حضور یآگاه در قبالً که یالتیتما بر سرکوب نوع نیا .ندیگویم

75 Repression Primal  است: سرکوب آغاز يلحظه بعنوان که کندیم اشاره يا یفرض ندیفرآ به هیاول سرکوب ای 

ض سته”کی شامل – هیاول يشده سرکوب مواد یعنی – ناآگاه يها دهیا یبع ست ،"یاول اآگاهن يه صورت بعداً”که ا  کی ب

 .شوند سرکوب بعداً دیبا که کندیم کار یاجزائ يبرا جاذبه قطب
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با این  30کند که بطور آغازینی ســرکوب شــده اســت). می کند (یعنی که، دال بر چیزي داللتمی مشــخص

دهد که این می بلی نقل قول شـد) نشـان(که در پاراگراف ق "ناآگاه”ي هفوق الذکر از نوشـتي هوجود، جمل

همزمان ي هکند. بعالوه، در مقالمی آلمانی معکوسي هفراروانشــناســی فروید را از این دو واژي هامر اســتفاد

ي هادعائی فروید از کلمي هاستفادي هدر بار (متنی که الکان به آن ”سرکوب”فراروانشناسی فروید با عنوان

هاي ایده  بازنمود سازد که در این جا فرویدمی کند)، زبان آلمانی روشنمی جاعارایده  - مرکب بازنمود

نه ایده به ســرکوب  ،بازنمود کند که به مثابهمی مشــخص (Triebrepräsentanzen) اي رانش هائی را

سرکوبمی تحویل داده سرکوب "اولیه”شوند (هم به  ستفاد 31،. )”ثانوي یا انتقال واقعی”و هم به  ي همورد ا

  32بحث مورد نظر قرار خواهد گرفت. ي هفروید، برعکس فینک (و احتماالً، خود الکان)، در بقی

ــه از این (بد) خوانی الکانی ِ فروید، نکت   ــوعات قبلی در آن چه که ي هگذش مهمی که باید از موض

ي هي لیبیدوئی رابطمتعاقباً خواهد آمد، به ذهن سپرد این است که اجزاء احساسات (که با رانش هاي اقتصاد

کنند . هیچ کس نمی تواند، حداقل تا می هاي ایده اي نفوذ بازنمود نزدیکی دارند) درست از شروع در این

، بصورت ایده ها ها و بازنمود ي بین بازنمود –بین  وقتی که قباي مرجعیت فرویدي را بر تن دارد، از روابط

سرمایه گزاري هاي احساسی مشتق شده از رانش ها سخن به میان آورد که  آشکار شدنی قبل و مستقل از 

آغازین (یعنی، بطور اولیه اي ســرکوب شــده) ي ههســتي ههاي اولیه نفوذ کرده و تشــکیل دهند بازنمود در

ـــت. به نام فروید، ـــده اس ـــتند که مدافعانه مخفی ش  توان (همان طور که گیرین انجاممی ناآگاهی اي هس

ــي هجرأت ارائ 33دهد)می ــت که در آن  ل متعارفی را کرد که یک بازنموداص قرارگاه همگرائی عجیبی اس

انرژي و ســـاختار بطور مبهمی از ابتدا با هم آمیخته شـــده اند. بجاي این که نظریه پردازي کنیم که مثل این 

فقط بعداً طی و  اسـت که انرژي هاي احسـاسـی و سـاختارهاي ایده اي در اصـل از هم جدا و متمایز هسـتند

شوند، شاید این دیدگاه می ذشت زمان با فرآیند هاي هستی شناسی بصورت مخلوطی بی ثبات بهم آوردهگ

ساد صاف و  شود: تمایز  سی باید معکوس  شنا ساس و ایده، انتزاعی  بین انرژيي هفراروان ساختار، بین اح و 

ائی اي که تا حدي توسط ثانوي است که هم با شکوفائی روان که از نظر زمانی به درازا کشیده شده (شکوف

 شود. بطور خالصه،می خلق همین ظهوري هسرکوب ممکن شده است) و هم نظریه پردازي هاي روانکاوان

توان فرض گرفت که احساسات نیرومند و ایده هاي ساختاري، که بعنوان شکل دهندگان مجزاي روانی می

ـــتند ـــده اند، عواقب واحدهاي روانی آغازین تري هس ـــرکوب و پویائی هاي از هم جدا ش ، که از طریق س

  هیچ کدامشان به تنهائی یا با هم انرژي هاي احساسی و ساختارهاي ایده اي نیستند. و  مربوطه تقطیر شده

ــته ها (پاراگرافی در کتاب  ي هبه یادبود ارنســـت جونز: در بار”الکان تحت عنوان ) يécrit نوش

 ”In Memory of Ernest Jones: On his Theory of Symbolism”"نظریه اش در نمادگرائی
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 - فرویدي بازنمود  مفهومی –واژه ي هکند که او بعنوان نتیجمی اساسی چیزي را خالصهي ه) عصار1959(

بیند. طبق معمول، وقتی موضوع احساس مورد نظر است، الکان مخصوصاً به نوشته هاي فروید در می  ایده

  :کندمی استیناف 1915فراروانشناسی 

  

رانش ها و نماد هایشان ي هدر سه مقاله در بار 1915که در سال  –مفهوم فرویدي 

ارائه و منتشر شد  Internationale Zeitchriftناآگاهی در و  (آواتار)، سرکوب

سرکوب – ست که   جائی براي ابهام در این نکته باقی نمی گذارد که: این دال ا

 ایده - بازنمودي هاین متون به کلم شــود، هیچ معنی دیگري را نمی توان درمی

کند که می داد . در مورد احساسات، فروید صراحتاً این موضوع را فرمول بندي

شده اند؛ فقط سرکوب ن سات  سا شده اند.  توان گفت که بامی اح سرکوب  افراط 

شده ها،عالمت دهند (Ansätze)یک جزء  سرکوب  ضمائم  معادلی ي هساده یا 

 هیستریکی است که در گونه ها تثبیت شده اند، فروید [accés]ازدسترسی ها ي 

ــده اند، همان طور که از حقیقت می ــادگی منتقل ش ــات به س ــاس گوید که احس

ــت  ــکار اس ــی این حقیقت را قبول کند می و –بنیادي اش توان دید که اگر کس

ست  سوژه –روانکاو ا ساتش را می پایبند حقیقتی که با آن  سا شود که هر چه اح

  34در واقع کمتر موجه هستند."بفهمد”ربیشت

 

شناسی فروید طی سمینارهائی ایده - بازنمودي هچیزهائی که الکان در باري هتقریباٍ هم گوید می در فراروان

ادامه داشــتند، در این نقل قول ها شــامل شــده اند. قبل از این که به موضــوع درگیر در  1971تا  1958که از 

این عبارات ي هبه انگلیســی و هم ( فرانســوي) الکانی بپردازیم چند تذکر در بارکلمات فروید هم ي هترجم

سی لحظات مربوطه به آنها در  ضوعات با برر ستند (به این مو شم تا هیجدهم سمینارهامنتخبه الزم ه ش ي 

او از ســـوســـور ي هالهام گرفت کند که مفهوممی خواهیم پرداخت). اول از همه، الکان بطور واضـــحی ادعا

)Saussure( 76 بازنمود نام  بعداً هم و  همانطور که من قبالً تذکر دادم 35فروید اســــت.ي هاید - دال هم 

ست.) ثانیاً، بنظر ضمنی هر می خواهم گفت، چنین معادل واژه اي چالش پذیر ا شروعیت زدائی  سد که م ر

کیه دارد که سرکوب تنها احساسات ناآگاه با این خطرمواجه است که بر فرض غلطی تي هنظریه اي در بار

شوند. می باخبري آگاه صراحتی بازداشته –آن موضوعات روانی از خود ي همکانیسم دفاعی است که بوسیل

                                 
 دهیبود که ا یستمیتبار قرن ب يزبانشناس سوئد (Ferdinand de Saussure ) دو سوسور ناندیمترجم: فرد 76

  .مئرن شد یساختارگرائ یزبان شناس يبرا یانیبن شیها
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داند، بخصـــوص براي فروید در اواخر، غیر از ســـرکوب چندین مکانیســـم می (همان طور که الکان خوب

صود –دفاعی وجود دارند  ست که مق سرکوب و این جدا از این حقیقت ا در متون  [Verdrängung] از 

فروید به هیچ وجه، بطریقی که در این جا الکان به آن اشـاره دارد، سـاده و سـرراسـت نیسـت.) ثالثاً، گام به 

سات در حیط سا سرکوب، الکان تذکري هگام در تأکید بر انتقال اح  "عالئم”دهد که اینمی آگاهی بدنبال 

ست (یعنی، - مطلقاً ویژگی طبیعی و پایدار حیوان سان ا شده اند) ”ان سان تثبیت  او در  –عالئم . . . در نوع ان

در مقابل هم  36بصورت دال ایده - جلسه اي از هفتمین سمینار، مجدداً احساسات را بعنوان عالئم با بازنمود

ات دهد. به این معنی که، هیجانات و احســاســات فی نفســه موجود ســخنور را از انواع دیگر موجودمی قرار

متمایز نمی کنند. بلکه، فقط سیستم هاي شبکه اي تورمانند از گره هاي ایده اي که احساسات در آنها تار و 

شوند، عالمت روان غیرطبیعی می در داخل آنها از طریق انتقال هاي سرگردان به اطراف بردهو  مار شده اند

کند که طبیعت بر آنها حکمفرماســت. به یم حیواناتی متمایزي هانســان اســت که آن را از اذهان بقیي هشــد

کلیشه اي ي هعبارتی دیگر، پدیده هاي احساسی، بصورت عالئم، ظاهراً تفاوت نوعی فی نفسه اي با مجموع

انواع حیوانات اســـت. باالخره، الکان، با فرض بر این که ي ههمي هواکنش هاي ثابتی ندارند که مشـــخصـــ

سرکوب ن شدن در  سات با غوطه ور  سا  –ها  بازنمود مانند (علیرغم این که بعد از آن دو باره بامی اآگاهاح

صورت  صل –ب صرارمی در نظر "ارتباط کاذب”شوند که فرویدمی دال ها به چیزي مت کند که می گیرد)، ا

آنها به ناآگاهی تسلیم شده اند،  "حقیقی "طرز تلقی مناسب روانکاوي با احساسات که شالوده هاي ایده اي

شده این ا شدت منتقل  سات ظاهراً ب سا ست که، توجیهات منطقی کردن کاذبی را که افراد در واکنش به اح

   کنند، باید زیر سؤال برد.می وضع

 فرویدي را تکراري هاید - بازنمودي هالکان در شـــشـــمین ســـمینار، اکثر این موضـــوعات در بار

ي هدهد. الکان بحثش را با نیممی مورد بحث قراردر سال تحصیلی بعد، او این واژه را چندین بار  37کند.می

کند (معموالً در زبان انگلیســـی مترجمان فروید آن را می شـــروع مرکب آلمانی، یعنی ایدهي هاول این کلم

idea بازنمودي هیک اید  بازنمود ”یا  "یک ایده  بازنمود ”توانمی ایده را - کنند، لذا، بازنمودمی ترجمه 

مه کر "اري هائی را ترج یده  گاهی”د). الکان چنین ا تاي می قرار 38 "بین ادراك و آ ـــ لذا، در راس دهد، 

هاي ایده اي اي هستند که با  بازنمود ها، گرچه بازنمود کند کهمی خطوط مقبول و مستقر فرویدي، پیشنهاد

توجهِ  ي ههدایت شد شوند، اما، الزاماً به گونه اي ثبت نمی شوند که با هشیاريمی دم و دستگاه روانی ثبت

ــوند. اما، الکان، وقتی که به ناآگاهی ــنمی پردازد، دقتمی آگاهانه همراه ش کند که تار و پود  کند تا روش

 بین به مثابه واحدهاي اتمی مســتقل محتواي ذهنی بافته نشــده، بلکه در عوض از روابط افتراقیایده ها آن از 

شوند. این امر بعنوان توجیه بیشتر براي توسل می اشتراکی تعیینشود که بطور می هاي متعددي برپا بازنمود



س  و ز�د�ی ��جا�ی 
��

 

ر آوای �وف                                                                                                                                          196     
��

 

 

شدي هروانکاوي او به نظری سوري در باري هتعدیل  ستفاده ي هسو شناختی مورد ا ساختار زبان  دال بعنوان 

گیرد، نظریه اي که شــامل قید و شــرطی اســت که به این نحو دال ها، فقط در دســته هاي دو تائی یا می قرار

وجود داشته باشد باید   1S(یک دال بدون دال دیگري اصالً دال نیست؛ براي این که  39وجود دارند. بیشتر 

در  ایده هافروید از ي هکند که، این امر، همان مفهوم اشــارمی الکان ادعا وجود داشــته باشــد.)  2Sحداقل 

با ل بازنمود پیوند  باره يي هها در مقا به ایده ایده  - بازنمود  هومیمفي هاســــت. واژ "ناآگاهی”او در  را 

از قبل طبق امکانات دال ایده آورد. به این طریق دنیاي می صـــورت یک جزء پیوندي و ترکیب شـــونده در

کند، در زندگی می براي روانکاوي فرویدي آن طوري که الکان از آن برداشت 40"سازمان پیدا کرده است.

ــاســات) از درون ــده، ي هشــبک روانی همه چیزها (منجمله احس  "کالله”غربال مانند دال هاي بهم مرتبط ش

شکل داده و متأثرمی سط می شوند، این دال ها متقابالً یکدیگر را در پویائی هاي پیچیده طوري  کنند که تو

روانشناسی از محتویات بدوي ِ تقلیل ناپذیر، ي هدر زبان هاي پیشنهاد شد 77هیچ گونه ذره گرائی (اتومیسم)

” Discourse aux“"کاتولیکي همباحث”( در ســخنرانی همزمانی تحت عنوان 41ف نیســتند. قابل توصــی

catholiques، شت”فروید را به ایده  - او بازنمود صل جایگ  ربط (principle of permutation) "ا

عادل را م و بازنمود ایدهي هالکان هر دو کلم 42دهد که در آن امکان انتقال و جایگزینی حکمفرماســت.)می

فروید  واقعاً بازنمود –S1ي هاید [کند، که یک دال می داند که او تحت سرفصل دال به آن اشارهمی چیزي

  . ]فروید استي هایددر واقع  – S2 بازنمود [ شودمی  دیگر بازنمود  با دالی ]است

  

 (Jacques Alain Miller)الین میلر  –شــود، ژاك می این موضــوع چند ســال بعد روشــن تر  

ــي هافتتاحی ــوم از ژوئن ي هجلس ــهرت الکان را  1964س ــزاوار ش ــمینار ِ س ــؤال در بار”از یازدهمین س ي هس

ـــروعمی نام گزاري "ایده  - بازنمود ـــخنرانیش را با تأکید دوباره بر اهمیت گفتمان فروید ش  کند. الکان س

منجمله ادعاي انکار و رد احتمال  ،وبسرکي هاو این واژه را به شرح فراروانشناسی فروید در بار 43کند.می

به ایده  - بازنمودي هصـــحیح الکانی واژي هبعالوه، ترجم 44زند. می احســـاســـات به ناآگاهی پیوندي هارائ

ــزد ــار گوش ــود: نه می حض  le représentant représentatif(45(یا عامل بازنمود   بازنمود بازنمود”ش

اري  بازنمود  –که من آن را بطور تحت اللفظی  – "le représentantیا نماینده   بازنمود ”بلکه در عوض

                                 
ذهن را  اتیاســت که بر اســاس آن محتو یدر روانشــناســ يمکتب تفکر کی psychological atomism :مترجم 77

از  توانندیم يفکر يها "اتم”نی. استندیاز آن قابل کوچکتر کردن ن شتریکاهش داد که ب یمجزا و مستقل يبه واحدها توانیم

 .شوند جادیا يتر فکر دهیچیپ يخرد شدن ساختار ها
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ـــریعاً جلو رفته تا آن را  46"ترجمه کرده ام. )de la représentation(یا بازنمود  یا، آن طور که او س

   47"یا عامل نماینده است.  همان، بازنمود بازنمودایده  - بازنمود اجازه بدهید بگویم که، ” فرمول بندي کند،

اســم روانکاوي براي یک ایده  - این اســت که بازنمود 48الکان، در این جا و جاهاي دیگر،ي هاشــار 

یک ایده  - واحد و خاص از محتواي ایده اي در ســاختار روانی نیســت. این طور نیســت که بازنمودي هقطع

شد. بلکه، به گفت اري بازنمود مورد واحدي از محتواي شخص کنندي هبا ي هارتباط تعیین کنندي هالکان، م

 ســرکوب شــده) با بازنمود 1S(  ي اســت که در آن یک بازنمود بازنمودي هاشــتراکی بین دو (یا بیشــتر) اید

سرکوب شده متفاوت است، ولی بطور پیوند شده اي در یک  1Sاي که سرکوب نشده، اما از  2Sدیگري (

ــت) فرا بازنمود ــل اس ــود.می  زنجیره به آن متص ــتا، الکان ادامه داده و ادعادر هم 49ش ” کند که،می ین راس

ـــت )binary(دوتائی  یک دالایده  - بازنمود ـــیالت در بار 50"اس مفهوم معروف ي ه(و این در متن تفص

ستند که نمی توان در این  ) (alienation"بیگانگی از خود” صل ه صیالتی که آنقدر مف ست، تف الکانی ا

دال  2S . . . همانایده  - این بازنمود "شود می این موضوع دوباره بیان بعدي،ي هجا بحثشان کرد). در جلس

، بصورت ایده - چند سال بعد، در پانزدهمین سمینار، به همین طریق، بازنمود 51"دو است.ي هشماري هکنند

علیه الکان در شــانزدهمین ســمینار، بر 52شــود.می متصــل "ترکیبی”به یک مفهوم  "کننده  بازنموي بازنمود”

این دو واژه از یکدیگر  53دهد. می اخطار "اري بازنمود ”و “  بازنمود ”دو پهلو صحبت کردن بین واژه هاي

بازنمود بازنمود متمایزند چون که در واژه هاي [کند. می عمل اري عملکردي اســــت که بین دو یا چند 

سرکوب شده  S 1 پیوند بین بازنموداي که با سرکوب درگیر شده است، این وقفه ایده  - روانکاوي بازنمود

ــبقی در راه  ه ايایدیعنی  2Sي هو، اید ــت، به مثابه زوجی که هر دو بطور عطف به ماس ــده اس ــرکوب نش س

همین سرکوب شده ي ههمزمان، در بازگشت تداعیانه یا دال کنندو  سهیم بوده 1S اندازي سرکوب بازنمود

ـــتند. بنابراین، عملکرد ـــهیم هس خاص، به مثابه یک واحد اتمی مجزاي  تقلیل به یک بازنمود قابلبازنمود س

یک جزء از محتواي مجزاي جایگیري کرده در ساز و برگ روانی ي هنیست که شکل دهند تعریفی –خود 

  54باشد. 

که ادعا بازنمودمی منظور الکان وقتی  یده - کند که  مه شــــده و فهمیده ا قاً ترج ، هنگامی که دقی

که در مفهوم مطلق روانکاوي ناآگاهی را  بدنبال سرکوب 55است به این قرار است: ” ودبازنمود بازنم”شود،

علمی اســت)، بعضــی دال ي همخصــوص روانکاوي به عنوان یک رشــتي هدهد (که ناآگاهی اوبژمی شــکل

وانند به تمی یعنی دال ها  ها بازنمود هاي سرکوب شده (با بخاطر داشتن این که، براي الکان، فقط ایده ها یا

شده اي بازنمود سرکوب ن سرکوب دچار کرد) با دال  شت  شوند که بطرق گوناگونی با دال هاي می سرنو

ــده و محدود خود  ــر ش ــده پیوند خورده اند. در حیطه هاي منحص ــرکوب ش ــوژ”آگاهی و ایگو،  –س ي هس
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ي هاید - را با بازنمودکه الکان آن  2S – 1Sي هدهد که خودش از طریق زنجیرمی الکانی ترتیبی "ناآگاه

شمارد، شنیده و درك شود (یا، شاید، بد شنیده و بد درك شود)، که این زنجیره ها گواهی می فروید برابر

کند تا می سـرکوب شـده هسـتند. (این امر هم چنین کمکي هقابل مالحظه اي در بار 56 "اثرات حقیقی”بر 

در  57)"وب و برگشت سرکوب شده همان چیز هستند.سرک”شرح داده شود که چرا الکان اصرار دارد که 

شده ایده  - جاي ِ بازنمودي هاین ادعاها در بار 1964سمینارهاي بعد از  سرکوب هم بازگوئی  در تحوالت 

   اند. 

فروید مسئله ساز است؟ مسلمًا، ي هاید - بازنمود اگر اشکالی هست، چه اشکالی در تفسیر الکان از  

 ”را روشــن ســازد که در آن او کلمه ي  آیند که الکان پیش رفته تا مفهومیمی اشــکاالت به محضــی پیش

  گیرد:می را در ارتباط با فراروانشناسی فروید بکار (representation) "کردن  بازنمود

  

صود ما از بازنمود صطالح مق ست که ما هنگام بکار بردن ا  یا نماینده همان چیزي ا

فرانســه. دیپلمات ها وقتی که یکدیگر را مخاطب ي هفهمیم، براي مثال، نمایندمی

چهمی قرار ند،  فمی ده ـــادگی، وظی به س گدیگر،  با ی طه  ها در راب ند؟ آن ي هکن

شان و  گذارندمی خالص را به اجرا نمایندگان شدن هاي خود از همه باالتر، دالی 

ــحبت ین کنند، فرض بر امی نباید دخالت کنند. وقتی که دیپلمات ها با یکدیگر ص

ــت که بازنمود ــتند، که دالی بودنش، در حالی که دائمًا ي هیا نمایند اس چیزي هس

ــه، بریتانیامی تغییر ــت، فرانس ــان اس ــخص خودش غیره،. در تبادل و  کند، وراي ش

که دیگري در  ند  بت کن ید چیزي را ث با ها فقط  کدام از آن نظرات واقعی، هر 

ف باید، در محاســباتش بعنوان کند، او می خالصــش بعنوان دال، منتقلي هوظی ن

شتنی  ست دا شتر یا کمتر دو سانی که بی صورت یک ان ضور، خود طرف مقابل را ب ح

    59بینابینی ناخالصی است. –روانشناسی  ،است در نظر بگیرد. در این تبادل

ید، در قطب را باید در این مفهوم قبول کرد. دال را باید به این طریق فهم بازنمودي هدهد: واژمی الکان ادامه

  60مخالف داللت کردن. در حالی که، داللت کردن، در ایده نقش خواهد داشت.

(حداقل) دو راه براي خوانش این توسل به تمثال دیپلمات وجود دارند: یکی، به اصطالح دیپلماتیک 

کان تر (ســخاوتمندانه تر) از دیگري اســت. خوانش با ســخاوتی کمتر، که در این جا و در کارهاي دیگر ال

ــت که الکان کامالً این حقیقت را نادیده ي هگیرد که، طبق گفتمی براي آن تکیه گاهی وجود دارد، این اس

نیســـتند (به صـــورت  "خالص”ایده  - بازنمودي هپیکربندي و منظومي هفروید، بخش هاي ســـرکوب شـــد

ساسی و لیبیدوئی مستقل ) یعنی از نظر عملکردي از سرمایه گزاري هاي اح"عملکردي خالص به مثابه دال”
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له  فاعی درون روانی، منجم هاي د ـــم  کانیس عد از او، م کاوي ب ید و اکثر روان ند. در واقع، براي فرو ـــت نیس

 ســرکوب، توســط مطالبات مبرم راجعه اي از تعدیل احســاس در ســاز و برگ روانی تهییج شــده و رانده

 ، به دفاع برخاســته و آنها را کاهشنخســت در مقابل احســاســات منفی ناخوش آیندي هشــوند (در درجمی

) که هســـته هاي Triebrepräsentanzen(غریزه دهند). بعالوه، مخصـــوصـــاً براي فروید، بازنمودمی

ــکل ــغله ها، همراه با انرژي هايمی ناآگاه را ش ــباع "توانمند”دهند با مش ــوند. می هیجانات و انگیزه ها اش ش

هاي  بازنمود و لرزان با اشــتیاقات آشــفته، همه چیز هســتند بجزبه هیجان آمده، مملو از  هاي بازنمود چنین

ـــناس و بی هیجان دیپلماتیکی که قادرند مذاکرات را با ایده هاي ـــرد، آرام، جمع و جور، وظیفه ش  خونس

  دیگري با روش منطقی و با ذهن عاقالنه اي به انجام برسانند.

 ”به تمثال دیپلمات در توصــیف معنی 1964خوانش دســت و دلبازانه تري از توســل الکان در ســال 

در کار روانکاوي فرویدي شامل توضیح چیزي است که در پشت سر این تمثال قرار گرفته است.  ” بازنمود

الکان آنقدر منطقی اســت که درك کند که انســان گوشــت و خونی اي که به مقام نمایندگی دیپلماتیک 

امثال این هاي خودشان و  نگیزه ها، واکنش ها، ارجحیاتمتصدي شده، بعنوان بطور کلی انسان، با عالئق، ا

 دیپلماتیک،ي هگیرند. و با این وجود، بعنوان نمایندمی خاص خودشان) تحت تأثیر قرار "روانشناسی”(یعنی 

توانند شــغلشــان را بطریقی با دیگران به انجام برســانند که این تمایالت شــخصــی را بعنوان بی ارتباط به می

کنند اغلب بمراتب می بازنمود رد مذاکراتشان کنار بگذارند. اما کشورهائی که این نمایندگانموضوعات مو

، در واکنش به شروع جنگ جهانی اول، به 1915دور از بی اشتیاقی دیپلمات هایشان هستند. فروید، در سال 

ترین ملت "متمدن”سرعت متوجه شد، تا با آهی از یأس تجزیه و تحلیل کند، که چگونه کل کشورها، حتی

 ”توانند از نظر هیجانی عصبانی و سردرگم شده و بطور غیرمنطقی بجوش و خروش در آیند؛ مقاله يمی 61ها؛

هاي جنگ و مرگ  ،”Thoughts for the Times on War and Death) "تفکرات براي زمان

سی که الکان با تکیه بر آنها به کم اهمیت شنا شته هاي فراروان ساس در روانکاویش بعنوان همان نو  دادن اح

پردازد، از همان زمانهاســت. و، براي مشــکوك کردن بیشــتر خوانش الکان از فراروانشــناســی فروید در می

احســـاســـات در زندگی ذهنی ي همورد احســـاس، بازتاب هاي ناشـــی از جنگ فروید از باال تا پائین بر غلب

  62ت سست و شکننده است.با آن ذکاوت بشدي هانسانیت تأکید دارند، که در رابط

کنند، می ارتباط بین دیپلمات ها و حکومت هائی که بازنمودي هبا در نظر گرفتن این حقیقت در بار

سیر  راه ست که فرآیند هائی تف سمینار) این ا همدالنه و پرثمر براي خوانش الکان در این جا (در یازدهمین 

و داللت کننده) بصــورتی آشــکار شــده اند که با  ي ودبازنم (یعنی موادایده  - شــوند که در ســطح بازنمود

ــمینار، ثبت الکانی از واقعی ( می نمادینی راه "ماهیت هاي”چیزي غیر از این ــروع از هفدهمین س افتند. با ش
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Real سل هاي دال ها را راه انداخته، بدون  کند کهمی ) بطور پابرجائی نقش آن چیزي را بازي سل جنبش ت

ــت تقلیل تاین که خودش قابلی ــیف در رس ــدند؛ این ي هبه یا قابل توص ــد. اما، وقتی راه انداخته ش دال ها باش

روانی متعاقب را به روشـــی شـــکل دهند که  –کنند تا خط ســـیر ذهنیتی می ي یا دالی کمک بازنمود  مواد

به دســـتور  نمادینی تعیین نشـــوند (درســـت همان طور که دیپلمات ها –کامالً با کاتالیزور هاي آغازین غیر 

سالي هاید شان ار شورهای سی ک  شوند، گرچه، وقتی که در ریزه کاري هاي مذاکرات درگیرمی هوا و هو

ــوند، این نمایندگانمی  این کار را همو  توانند اثرات قابل مالحظه اي از خودشــان بر اتفاقات بگذارندمی ش

ی خواهد بود که پیوندهاي انرژي و ساختار کنند). از نظر فراروانشناسی زندگی احساسی، این به این معنمی

جمعی، با تمامی اشتیاقات ي هبه مثابه قابل قیاس با حکومت هاي ملی به عنوان ترکیبات اراد ،بازنمود (یعنی،

سات سا شبکه هايو  و اح ست)  سیج کرده و  شبه دالیي هکنندبازنمود عمارات نمادینی اجتماعی آنها را ب

ـــورت قیاس باای اندازند (یعنی،می براه دیپلماتیک حکومت هائی که اجازه دارند  هاي بازنمود ده ها، به ص

آورند که اثري دوجانبه و می بجاي آنها صحبت کنند)، که این شبکه ها خودشان خودمختاري نسبی بدست

  63کشاند).می راند (یا بعضی اوقات، آنها را به عقبمی خنثی کننده بر چیزي دارند که آنها را بجلو

الکانی بشــدت محتاج  –فرویدي ي هدر فرضــی کند که مفهوم بازنمودمی فینک بدرســتی مشــاهده  

همان طور که من در آن چه که بدنبال خواهد آمد، متناوباً دلیل خواهم آورد، چنین  64توضیح بیشتري است.

ــی فرویدي مرکزي الکان از فراروان –احتیاج مبرمی موجب تجدید نظر در، یا انحراف از روایت دال  ــناس ش

اظهار نظرهاي کمرنگ ي هشود. اما، در این فاصله، باید بعضی چیزها در بارمی احساس و سرکوبي هدربار

زندگی احساسی بیان شوند، اظهار نظرهائی که بخصوص در دهمین و هفدهمین سمینار ي هتر الکان در بار

عنوان اضــطراب شــده، با یک ســري از  دهمین ســمینار، ســمیناري که وقفي هآورده شــده اند. اولین جلســ

سرعت آنها را برمی نکاتی پایان شته و الکان به  سات تأثیر دا سا شمرد. (با در می گیرد که بر روانکاوي اح

نظر گرفتن این امر که برخورد این سمینار با اضطراب مفصالً توسط افراد دیگري مورد بررسی قرار گرفته، 

واهد بود.) براي شروع، در این جا و در بخش بعدي، الکان اصرار دارد تمرکز من بشدت انتخابی و نسبی خ

ظاهرًا ي هافراد کمی، چه روانکاو باشند چه نباشند، با چنین مشاهد 65که اضطراب واقعاً یک احساس است.

ـــتند. اما الکان پیش رفته تا رابطه اش را با احســـاس بعنوان یک متفکر روانکاوي  خوش خیمی موافق نیس

ـــن  ـــازد: روش ـــان می گفتمان مرا دنبالي هآنهائی که حرکات جذاب و بیزار کنند”س کنند، اغلب به خودش

دهند تا مغلوب ظاهر شوند، بدون هیچ شکی فکر کنند که من به احساسات کمتر از چیزهاي دیگر می اجازه

نیست. احساس عالقه دارم. این مسخره است. من در مواردي سعی کرده ام تا بگویم که احساس چه چیزي 

سوژه اي هم به شکل خام و زبان بسته نیست. به هر حال، به و  هستی اي نیست که در بالفصلی اش داده شود
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ـــت. اظهار نظرهاي گاهگاهی من در بار ) protopathicهیچ وجهی، بدوي یا اولیه ( ـــاس ي ههم نیس احس

گویم می احســـاسي هزي که من در بارچی“کند : می الکان اضـــافه 66"هیچ معنی دیگري غیر از این ندارند.

ست. فروید هم همین را مثل من شده ا سرکوب ن ست که  ست می این ا سته نی ؛ با [désarrimé]گوید. پیو

متابولیزه و  رود. شخص آن را منتقل شده، از جا در رفته، معکوس شدهمی جریان باد به این طرف آن طرف

سرکوب شده دال هائی هستند که آن را لنگربندي کرده یابد، ولی سرکوب نشده است. چیزي که می شده

 67"اند.

 
ــی از اتهاماتی را فاش   کنند که او را متهم به بی مباالتی در می اظهار نظر هاي الکان باخبري ملموس

ــاتي هبار ــاس ــدت محکوم کننده می احس کنند، تهمت هائی که در حلقه هاي روانکاوي بالینی متعددي بش

سال ستند. (چندین  سال هاي  ه سه، منجمله 1960بعد، از  ساختارگرایان گوناگونی در فران سا صطالح پ ، به ا

الکانی ي هنظریي هدر بار تعداد زیادي غیربالینی ها، شروع به تکرار پر سر و صداي چنین امتناعی از شکایت

سمینار دهم، پایه هاي چیز شروع  ي را ریخت که تبدیل کردند، که تا امروز هم ادامه دارد.) الکان دقیقاً در 

تبرئه کردن دفاعی شــد: من، الکان، یک ســال تمام از ســمینار خودم را وقف عنوان  -خط تکراري خود  به

شایعی به آن متهم  ستم، آن طوري که بطور  صر نی ساس مق ضطراب کرده ام؛ لذا، من در نادیده گرفتن اح ا

که یک سال تحصیلی از بیست و هفت سال  البته، منتقدان ممکن است وسوسه شده اشاره کنند 68شده ام. 

ست تا به  شوند) به هیچ وجه وقت زیادي براي یک روانکاو نی (حتی اگر هم انبوه متون دیگر در نظر گرفته ن

ـــوع مهم  ـــان دهند که، براي مثال، موض ـــمینارهاي الکان نش ـــات بپردازد. (اما حتی اگر عناوین س ـــاس احس

ـــیلی بود، گمراه کننده  هم (transference)روانکاوي اي مانند انتقال  ـــال تحص فقط کانون توجه یک س

ــط الکان در تمامی طیف آموزش  ــاس، مکرراً توس خواهد بود؛ با اتکاء بر همین مثال، انتقال، برخالف احس

ـــت.) خود الکان اقرار ـــاسي هاظهار نظرهایش در بار”کند که می هایش مورد بحث قرار گفته اس به “ احس

ســـمینار دهم، هیچ برنامه اي ي هافتتاحیي هد. بعالوه، او در لحظه هاي پایانی جلســـوابســـته هســـتن "موقعیت

ساساتي هنظری”نداشت تا  را با دقت شرح دهد (حداقل نه تا قبل از کاوش اضطراب بعنوان یک  "کلی اح

رد براي روانشناسان محض مو احساس با اهمیت براي روانکاوي)، بسطی که بعنوان کوششی غیرروانکاوانه

   استهزاء قرار گرفت. 

به هر حال، همان طور که آشکار است، در نقل قول هائی از سمینار دهم که قبالً آورده شده اند، الکان 

کند که فروید کامالً وجود احساسات سرکوب شده (یعنی، ناآگاه) را می بازهم، ذکرش را براین پایه تکرار

ــمنی، بین ادراك گیمی کند. (این ذکر حقیقتی را نادیدهمی رد رد که فروید، همان طور که دیدیم، بطور ض
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ساسو  از یک طرف شان می از طرف دیگر، تمییز قائل ،و هیجان اح ، دادیمشود؛ بعالوه، همان طور که ن

کند.) می توانند ناآگاه باشـــند، تردیدمی او بطور قابل مالحظه اي در مورد این که احســـاســـات و هیجانات

ســرکوب، احســاســات فقط متحمل انفصــال از شــریک ایده اي ي هشــود که در نتیجمی هعالوه بر این، گفت

شوند که ابتدائاً با آنها مزودج شده بودند؛ متعاقب می اصلیشان (یعنی، ایده هاي فرویدي و دال هاي الکانی)

سیر پر پیچ و خم سرانجام دوباره در م شده و  سرگردان  سات  سا صال، اح شعبو  این انف به  ها نمودبازي هپر 

شوند. بطور جالبی، الکان، بجاي این که اعالم کند می زنجیر کشیده شده، به شرکاء ایده اي دیگري متصل

ــاسي هکه آن چه او در بار ــت، برعکس اظهارمی احس کند که: آن چه فروید می گوید بازتابی از فروید اس

من این را ”نهو  "گویدمی درست مثل من فروید این را"من است (ي هگوید بازتاب گفتمی راجع به احساس

). شاید چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، الکان، از طریق این واژگون کردن عجیب "گویممی درست مثل فروید

ــع موجود بین خودش و فروید، اطالعی را پیام ي هدهد که فرویدي که او در تدریس هایش در بارمی مواض

ــاســات معرفی ــت کمی احس ــفارشــی مطابق کند فرویدي اس ه بطور عطف ماســبق تعدیل شــده و بطور س

  ملزومات یک چارچوب الکانی مخصوصی سازمان داده شده است. و  احتیاجات، تحمیالت

اما، با وجود این که در رابطه با فراروانشناسی اساسی احساس الکان طوري که در زمینه هاي قبلی طرح 

آورد، چیزي که می ســتند، او چیز بســیار مهمی را به زبانریزي شــدند، هیچ کدام از موضــوعات فوق تازه نی

سوژه اي هم به شکل و  آبستن التزامات مهمی است: احساس هستی اي نیست که در بالفصلی اش ارائه شود

کلیدي با الکان ي ههمان طور که باید تا حال روشــن شــده باشــد، من در این نکت "خام و بی زبان نیســت.

 ه، در این جا توافقی وجود دارد که احســـاســـات، اقالً آنهائی که نوع ذهنیتی را متأثرموافقم. یه این معنی ک

سان بعنوان یک موجود سخنگو)، هر چیزي هست به غیر از می کنند که مورد نظر روانکاوي است (یعنی، ان

ــات  –پدیده هاي بدوي از طبیعتی خود  ــاس ــت. احس ــتري نیس ــیح بیش ــکار که محتاج روانکاوي یا توض اش

  گشتالتاضافی نباشند: احساسات ي هشروعی یا سنگ زیربنائی اي نیستند که قادر به تجزیي هجربیات نقطت

ـــتند. همان طور که از زیربناي  از نوع غیرقابلي هجاوداني هحاالت ذهنی یک پارچو  مانند تقلیل هم نیس

ــناســی واژه بر ــه ش جزیه کردن آنها به اجزاء احســاســات (مانند یک روانکاو) همان ت "کاوش”آید،می ریش

تشــکیل دهنده شــان اســت. در همین راســتاها، هِراري، در تفســیرش از دهمین ســمینار الکان، بطور مفیدي 

نشانه ”کند که از تأکید الکان، با پایبندي به فروید، بر موقعیت اضطراب بصورت یک می موضوعی را تأئید

سیر این ”شود. می نتیجه گرفته 70" ضمنی بر این امر دارد که آن را بعنوانواقعیت محض تف ضوع داللت   مو

 –ارجاعی یا خوبخود  –. لذا، پدیده اي خود که اشــاره به نظم دیگري دارد در نظر بگیریم چیزي

خودش بازنموداضــطراب دیگري دارد. ي هارجاعی نیســت، بلکه برعکس، وضــع انتقال مجدد به زمین
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ي که "نظم دیگر”گر اضطراب کالً مظهر احساسات است، پسبا این وجود، طبق این خوانش، ا 71."نیست

شانه) چیزي غیر از ست (یعنی، ن ساس یک تظاهر پدیده اي بجا مانده ا  "نظم نمادینی”در رابطه با آن این اح

ــول جانبی ثانوي از ــاس بار دیگر به نقش یک محص ــت. به این طریق احس ي هتدبیرات خردورزان الکان نیس

 " بازنمود ”کند. اما، اگر براي برخی از احســاســات خاص ممکن باشــد که می پیداتقلیل  "خالص”دال هاي

غیراتمی احساسات فرد درگیر اجزائی باشند ي هاحساسات متفاوتی باشند، چی؟ یا، اگر سازمان هاي پیچید

مورد پیش فرض هائی هستند که هنوز هم باید  که منحصراً در یک مقام احساسی یا دال نباشند، چی؟ این ها

  بحث قرار بگیرند و عواقبشان باید دنبال شوند.

  

گوید می آن،ي هکند. در بارمی ، ضمن سمینار هفدهم، به دهمین سمینار اشاره1970الکان در سال   

کند که تا دو روز می کســی که من احتیاج نمی بینم مقصــودش را شــرح دهم یک گزارش کامل تهیه”که: 

دهم، می کته اي حقیقتی را محکوم کند که من احساس را در پس زمینه قراردیگر منتشر خواهد شد، تا در ن

سات را نادیدهمی که من آن را نادیده سا شود که من اح ست که فکر  شتباه ا مثل این که  –گیرممی گیرم. ا

بالعکس هم تأثیر قرار دادن من کافی نبود.  مه براي تحت  تار ه نار من در آن ســــال در حول ي هرف ـــمی س

برپا شـده بود، تا آنجا که به مثابه احسـاسـی مرکزي اسـت، احسـاسـی که در حول آن همه چیزها  اضـطراب

کنند. از آن جا که من توانســتم اضــطراب را بعنوان احســاس بنیادي معرفی کنم، به همین می ســازمان پیدا

اصــله بعد از بالف 72"جهت خوب شــد که قبالً، براي مدتی طوالنی، من احســاســات را نادیده نگرفته بودم.

سمینار اضطراب براي تبرئ ستفاده از  من صرفاً اهمیت الزم را به آن داده ”دهد: می خودش، الکان ادامهي ها

سرکوب ست که  ساس نی صراحتاً بیان کرده، این اح شود. فروید به می ام، در اجبار نفی، آن چه که فروید 

ــلمی رجمهت اري بازنمود  معروف که من آن را بازنمود این بازنمود ــود، وعالوه بر این، نه می کنم، متوس ش

ــرار دارند آن را بازنمود بازنمود ــاس، دیگران، اص بخوانند، که مطلقاً همان معنی را نمی دهد.   چندان بی اس

در بین بقیه اســـت.  فقط یک بازنمودي  نیســـت، در مورد دیگر بازنمود یک بازنمود  در یک مورد بازنمود

شدت از ساس، که از ي هیکدیگر تفاوت دارند. ترجم این ترجمه ها ب ضمنی بر این دارند که اح من داللت 

شده  شه هاي خودش منقطع  سائی نبوده، از ری شنا شده، قابل  سلم انتقال، بطور مؤثري منتقل   –طریق امر م

ست ما شارمی بنظر 73"گریزد.می حیله گرانه از د سد که ا سل به مفهوم ي هالکان به واژي هر نفی بر نفی تو

 توان گفت که، بنظرمی تحت همان عنوان. یعنی 1925اساس فروید باشد، نه فراخوانی از نوشته اي در سال 

کند، حتی اگر در اسلوب منفی با تأکید بر می رسد که الکان اصرار دارد که او واقعاً به احساسات توجهمی

ــده، نه ناآگاه،  ــرکوب ش ــتند: نه س ــات چه چیزي نیس ــاس  –تقلیل، نه بدوي، نه خود  نه غیر قابلاین که احس
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رسد که تحت می آورد، بنظرمی قس علیهذا. اگر او بعنوان یک روانکاو از آنها صحبت به میانو  توضیحی

شاره کرده بود که بنظر شد. عالوه بر این، فینک قبالً ا سد که ترجممی عالمت نفی با  - الکانی بازنمودي هر

 شــد؛ در این اظهار نظرهاي خاص، الکان هم بطور بســیار واضــحی موضــع گیريتأئید شــده با در اینجاایده 

ــبت به هم معکوس ایده هاو  ها بازنمود ــی فروید نس ــناس ــلی فراروانش ــاید عامل می را در متون اص خواند. ش

کنند، مربوط به تمایزي باشد که در نوشته هاي اصلی می دخیل در ابهامی که الکان و فینک بوضوح آشکار

سرکوب  "انتقال واقعی”و” سرکوب اولیه ”د به زبان آلمانی بینفروی ست. بطور دقیق تري، در  شده ا برقرار 

ـــت، تا بعد از آن در روان با ایده هاي  به مثابه بازنمود اولیه، یک بازنمود ـــدن اس غریزه محکوم به ناآگاه ش

غریزه که بطور اولیه ســـرکوب  وددوباره ارائه شـــود. بعضـــی از این ایده هاي بازنم ایده هادیگر به عنوان 

ــده اند، اگر اولی خیلی به مورد دومی ربط پیدا کند، ــورت انتقال می ش ــرکوب (ثانوي) بص ــلیم س تواند تس

در این  –اما، هنگامی که انتقال کامل، در رابطه با ســرکوب اولیه، مســتقر شــد و به اجرا افتاد  74کامل شــود.

شبک ست اهی بازنمود تورمانندي ههنگام، یک  شده ا ستقر  ساز و برگ روانی م توان گفت می -ایده اي در 

ــی ــده  بازنمود دیگر (دال ها بعنوان هاي بازنمود (دال ها بعنوان ایده ها) با ها بازنمود که بعض ها) فرانمود ش

  اند. 

ـــد که ترجممی بنظر کند مربوط به دو می فرویدي که الکان ذکري هاید - متناوب بازنمودي هرس

باشد. در  (Serge Leclaire)و سرژو لوکلیر  (Jean Laplanche)ي او به نام هاي ژان لپالنچ دانشجو

 ”Unconscious: A Psychoanalytic Study“"روانکاويي هناآگاه: یک مطالع”معروفشاني همقال

سال  شد، در همان محلی که الکان کتاب Bonnevalدر کنفرانس بونوال  1960(که در  شته ها ارائه    نو

écrits ”سال  "موقعیت ناآگاه شت)، لپالنچ و  1964را که در  ضه دا شفاهی عر شده بود،  سی  دوباره نوی

م ندي هلوکلیر این کل کب آزار ده ـــورتي همر عاً آن را بص ها واق ند. آن حث قرار داد مانی را مورد ب  ”آل

Représentant Représentatif"75”این نوشـــته،  ترجمه کردند. در فصـــل ســـوم ”  بازنمود بازنمود

تأکید شــده اســت که رانش، اگر درســت صــحبت کنیم، جائی در زندگی ذهنی ”دهد که: می لوکلیر شــرح

 بازنمود (روانی) ندارد. سرکوب بر او تحمیل نمی شود، نه آگاه است نه ناآگاه و فقط از طریق میانجی گري

ـــبتاٌمی ایده در مدار زندگی ذهنی (روانی) وارد ـــود. این واژه اي نس ـــت که در بارش آن ي ه غیرمعمولی اس

 به فرم تقســیم شــده بصــورت یکی از اجزائش یافت فروید، اغلب ي هبالفاصــله باید گفت که در اســتفاد

ـــود. ما این بیان مرکب را می  کنیم و جویاي طبیعت آن میانجی گري ايمی ترجمه ’ایده اي -  بازنمود ‘ش

سیر‘توان گفت که می شود (حتیمی طریق آن رانش به زندگی ذهنی (روانی) وارد شویم که ازمی  با آن ا

ــودمی ــان، چنین ترجم 76).’ش ــنري روانکایش تعبیري و تعریفی را که الکان ي هلپالنچ و پونتالیس، در دیکش
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ـــنهاد کرده بود، منعکس ـــرح 77کنند. می پیش تالیس ش ترجمه   زنموددهند که: بامی در آنجا، لپالنچ و پون

 هیأتالتین اســت که باید داللت ضــمنی بر ي هآلمانی از ریشــي ه. . . واژ ‘ ’Repräsentanzي هکنند

ــد. . . . ایده  delegation اعزامی ــته باش ــت که معادل ي هیک واژ ’Vorstellungs ’داش ــفی اس فلس

شه یا  سی آن همان اندی ست.  ’ایده‘عرفی انگلی  ’) ‘ ‘ (Vorstellungsrepräsentanzایده   بازنمود ‘ا

ـــت) در حیط instinctبه معنی هیئت اعزامی (در این مورد هیئت اعزامی غریزه  ـــت، باید ي هاس ایده ها اس

غریزه اســـت، نه خود ایده که با چیز  تأکید کرد که بر اســـاس برداشـــت فروید این ایده اســـت که بازنمود

سرکوب ست  دیگري  سیار  –شده ا ست.فروید در این باره ب سمینار هفدهمش  در نقل قولی 78"صریح ا از 

طریقی که دانشــجویانش لپالنچ، ي هکه در پاراگراف قبلی ذکر شــده، چیزي که باعث نگرانی الکان در بار

ـــت که ارائ ایده - فرویدي بازنمودي هپونتالیس واژو  لوکلیر این ي هرا ترجمه و تعریف کرده اند این اس

کافی ي هضمنی بر این دارد که انرژي هاي احساسی زندگی لیبیدوئی به اندازمرکب آلمانی داللت ي هکلم

شده اند تا شبکه هاي دالی از ساز و برگ روانی ساختار بازنمود با نقوش ایده اي (بصورت دال هاي الکانی)

ین کند که دیدگاه دانشــجویانش در تعبیر نوشــته هاي فروید در امی یافته را شــکل دهند. گرچه او تصــدیق

ست ( ست"مورد قابل توجیه ا ساس نی ي هکند که، وقتی که به (بی) رابطمی )، الکان درك"تا حدي بدون ا

شــود، مناســبت ندارد که می روانکاوي پرداختهي هبین احســاســات و دال ها در ذهنیت کالمی مورد عالق

ــات دقیقاً با دال ها یعنوان ــاس ــیم که احس ــته باش ــده اند (یعنی،  هاي ایده بازنمود التزامی داش اي، بازنمود ش

از این قبیل) لذا، و  نمایش داده شده اند، بازتاب شده اند، منعکس شده اند، منتقل شده اند، ترجمه شده اند

ـــرار الکان که، در ترجمه و تعریف خود او از این واژ ـــت  بازنمود یک بازنمود”فرویدي،ي هاص (و،  "نیس

من داللت ضـمنی بر این دارد که احسـاس، از ي هترجم”روشـن سـازد،  وقتی که او ادامه داده تا این نکته را

لذا از  –خودش قطع شده ي هطریق واقعیت انتقال، بطور مؤثري منتقل شده، غیر قابل شناسائی شده، از ریش

ناب ندمی ما اجت ئه داد، الپالنچ و "ک تارش شــــده بود، ارا که گرف عدم توافق را  کان این  که ال ). طوري 

سات که با روان رانش شده پیوند خورده  همکارانش شاره کردند که پدیده هاي بنیادي احسا بر فرضیه اي ا

ـــرار بر بازنمود توانند در هیئت هاي اعزامیمی اند ـــوند، در حالی که او اص کم و بیش وفادار ي تقطیر ش

ــات و ــاس ــکاف بین احس ــازنده اي دارد که موجب یک ناهمخوانی یا ش ــتن جدا س ــکس  "هاي  بازنمود ”ش

شـــود (شـــاید شـــبیه به دیپلمات هاي خائن). براســـاس این ارائه، الپالنچ و همکارانش می غیربازنمودکننده

کافی بین احســاســات و هیئت هاي اعزامی شــبه دال ي هدهند که به اندازمی ســنتز کننده اي را ارائهي هرابط

خطی هاي بسیار (نا) معروفش)  –ک گوید که (براي نقل قول یکی از تمی هماهنگی دارد؛ الکان، برعکس،

 ’il n’y a pas de rapport représentatif lو دال وجود ندارد ( که هیچ رابطه مهمی بین بازنمود
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entre et le significant (.  ــاســات، در بین چیزهاي دیگر، بر بیگانگی فراروانشــناســی الکانی احس

سخنور  سات تأکید (parlétre)موجود  سا سات تجربیاتی خود کند. بمی از اح سا  –جاي این که آبهاي اح

کند آنها را شرح می شفاف باشند، ناامیدانه در سطوح خاصی، از منظر فرد متکلمی که تقال –خود و  آشکار

مانند. براي ذهنیت میانجی گري شـــده با دال، درك ادراکاتش از تبدیل به چیزي که می دهد، گل آلود

الکان گرائی خودش، -کنند. یا، آن طور که گیرین، حتی در پسامی فه پیدابالفاصله شفاف و نامبهم باشد وق

  79"وضع انسان بیگانگی احساسی است.”کند،می این موضوع را بیان

ــمینار هفدهم جائی که به آخرین نقل قول از این متن ختم ــود، الکان ذکرمی در س این ”کند، می ش

ضوع این ن ست. مو سی ا سا سرکوب ا ست که در  شده اند، بلکه این چیزي ا سرکوب  سات  سا ست که اح ی

ستند. شخیص نی شده و قابل ت ست که منتقل  سلماً دو مفهوم از انتقال در اینجا در  80"ا شود، م دقیق تر گفته 

کار هســتند (به موازات دو نوع ســرکوب، بدوي و ثانوي یا حتمی): اول: رفت و برگشــت یک احســاس از 

ــبه  - یک بازنمود ــرکوب ثانوي یا حتمی)؛ و دالی ب –ایده اي ش ــاس مطابق با س ه دیگري (انتقال یک احس

ي اي که با ظهور ابتدائی میانجی گري دال  بازنمود غیر "کردنبازنمود ”دوم، انشـــقاق بین یک احســـاس و

شود (این میانجی گري منجر به یک سرکوب بدوي احساسات از طریق انتقال غیرقابل برگشت آنها می ارائه

توانند از طریق انتقال از می شود). در نتیجه، احساسات نه تنهامی نظم هاي نمادینیي هبیگان به سرزمین هاي

ـــخیص”ایده اي به منظومه اي دیگر - بازنمودي هیک منظوم ـــایع  "غیرقابل تش ـــوند (مانند مثال هاي ش ش

ده به شــخص روانکاوي از قبیل انتقال واکنش هاي هیجانی که به یک شــخص با اهمیت دیگري پیوند خور

ــکاف بنیادي بین  متفاوتی که بطریقی به پیوندي ارتباطی ــت)؛ ش ــده اس ــانده ش ــخص مهم دیگري کش با ش

ست که، اطالع کم و بیش فرد (اطالع به همان انداز سات و داللت کنده ها به این معنی ا سا اطمینان) ي هاح

سیستم هاي دال کننده اي ي هاز زندگی کلی احساسیش از طریق دخالت هاي غیرقابل احتراز منحرف کنند

ســؤال و جواب ي هدهند. این اظهارات الکان در جلســمی شــود، که ذهنیت گفتاري را شــکلمی مســئله دار

حت عنوان بد ”ت هاي مع له  به بر پ  ماه Interview on the Steps of Pantheon” )13“"مصــــاح

ست بعد از این بحث ها در بار1970می شدند. در ساس، از الکان  بازنمودي ه) بیان  کردن (یا فقدان آن) اح

شده در باره ي ساختارگرائیي هرابط”سؤالی ضبط ن سیالیسم و  ستان پرسیده شد. تنها چیزي که او  "بین اگزی

ــات ”در جواب گفت این بود:  ــاس ــل به احس ــمین توس ــیالی تنها تض ــتانس ــت که فکر اگزیس بله، مثل این اس

دیگري از این است ي هدارد چون که نشان علت ارزش تأکید این جواب یک جمله اي فقط به این 81"است.

که الکان خودش را در وضعی نمی بیند که سعی دارد تمامی ارجاعات به احساسات در روانکاوي را حذف 

ـــود). او دوباره خوانی خودش از فروید را که الهام گرفته از می کند (طوري که او گاهگاهی متهم به آن ش
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تقلیلی همه چیزها بجز سیستم هاي دالی بزرگ دیگران نمادینی  منجر شدن به حذفسوسور است به صورن 

(Symbolic big Others)  .نمی بیند  

ــ ــروع جلس ــمینار (ي هدر ش ــات دوباره ظاهر1970می ماه 20بعدي هفدهمین س ــاس ــوع احس  )، موض

ستند. براي این موضوع، اقالً در نگي هشود. گفته هاي متعاقب الکان در این جا در بارمی اه اول، قابل فهم نی

گویم که یک احساس است. گرچه، می منطقی نیست. من تقریباًي هفکر یک مقول”شروع، اظهار نظري که 

ست که بگویئم که از جنب ست.ي هاین امر به این معنی نی سیار بنیادي ا ساس ب توان می این را به راحتی 92"اح

در این متن قصــد دارد چیزي را زیر ســؤال ببرد که اغلب فرض به چند روش خواند. اما، بدون شــک الکان 

شناختی  شده که یک تمایز محکم و تیزي بین  ست  –ساختاري و انرژي اي  –گرفته  سی) ا سا هیجانی (اح

به هر حال نوعی تمایز را بین روانکاو و می نشـــان (اما، همان طور که آخرین جمله اي نقل قول دهد، او 

ـــونده انکار ـــاس وجود ”کند که: می نمی کند). او بعد از آن، ادامه داده و ادعا روانکاوي ش فقط یک احس

شود، که،ي هاین مقرر دارند –دارد  ضعی تازه که باید به دنیا معرفی  ست، مو صی ا ضع خا گویم، به می مو

سیاهی نوشته شده، وقمی آن چه که من به شما طرحی از آن را عرضه شود، که بر نیمکت ه  تی کنم ارجاع 

کند که کسـانی وجود دارند، می الکان ادامه داده و توجه 83 "کنم.می که من از گفتمان روانکاوي صـحبت

ظاهر شد، او را سرزنش  Vincenneدر وینسنه  1969مثل بعضی از دانشجویان تندرو که وقتی او در سال 

سانی که اعتراض شک بر الکان که ب )mathemes(78 کردند که فرمول هاي می کردند، ک سفید خ ا گچ 

سم سیاه ر ستمی نیمکت ه  ساالني هشوند (مثل فرمول هاي او براي چهار گفتمانی که ه او را در ي هسمینار 

ساختارهاي آکادمیک کم خونمی شکل 1969-1970 ستند که هیج تکیه گاهی بر هیچ و  دادند)  عقیمی ه

بارز و  "واقعی”چیز جل، ملموس،  ـــ یا مس به عنوان موردي عینی  ثالهم)(  نه وار 84ام کان طع ند. ال  ندار

اگر مجالی باشـــد تا چیزي را که واقعی ”برعکس،  "شـــود.می این همان جائی اســـت که اشـــتباه”گوید،می

ــیاه.می خوانده ــت مگر بر نیمکت ه س ــود به چنگ بیاوریم، جائی نیس با باز آوري بازتاب هاي قبلی در   "ش

ي هجل و انتزاعی در بازتاب هاي هگلی و مارکسـیسـتی در بارموارد مسـي هدرگیري هاي دیالکتیکی در بار

مئل هاي ریاضیات در علوم طبیعی مدرن از قرن هفدهم تا کنون)، الکان ي هذات واقعیت (عالوه بر تاریخچ

شمارد. واقعیت اجتماعی می توسل ساده لوحانه به هر عینیتی که با انتزاعی شدن میانجی گري نشده را مردود

شده اند که قابلو ذهنیتی  شباع  ساختارها و پویائی هائی نفوذ پیدا کرده و ا سان با  ستند   تقلیل ان به چیزي نی

                                 
مشــتق کرده، احتماالً در  mathematic ياســت که الکان از کلمه ينوســاخته ا يکلمه mathéme :مترجم 78

 باشد ياسطوره ا يها ستمیبر سازندگان س یاسطوره تا حاک یبه معن mytheme يبا واژه یهمخوان
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نظریه اي از این  موجودند. بنابراین، فقط یک مفهومي هکه ساده انگارانه تصور شده که واقعیات خام و ساد

ـــده، کهي هانتزاعیات، انتزاعیاتی که در ظاهر فریبند ، "روندمی در خیابان ها رژه”واقعاً  افرادي اجتماعی ش

شانسی دارد تا به واقعی (تی) دسترسی پیدا کنند که بمراتب بیشتر از انبوه محضی از داده هاي گنگ، تهی 

ي هصــحبت در باري هباید مشــاهده کرد که الکان این نکته را در آســتان  عینی یا مســجل باشــند.و  مغزانه

کند که نباید به احساسات به مثابه عناصر مسجل روانی از قبل موجود بی یم کند، لذا اشارهمی احساس بیان

ـــی ها در روانکاوي فکر ـــده بر می ز بانی فکر کرد (آن طوري که بعض کنند) که قبل از این که روانکاو ش

ی آنها روي مبل آنها را به زبان آورد (یا حتی در گام اول تبدیل به فرد سخنوري شود) یا روانکاو از نظر بالین

  را تعبیر و یا از نظر فراروانشناسی نظریه پردازي کند، وجود دارند.

گردد که فقط یک احساس وجود دارد. او مجدداً با می الکان به سرعت به تأکیدش در این باب بر  

(یعنی، گفتمان روانکاوان، به نحوي متمایز از سه گفتمان دیگر، یعنی چیرگی  "گفتمان روانکاوي” استناد به

(master)از "در واقع”گوید که می هیســتریک که در ســمینار هفدهم به آنها پرداخته بود)،و  ، دانشــگاه ،

چشم انداز این گفتمان، فقط یک احساس وجود دارد، که آن، محصول گیرافتادن موجودي سخنوردر یک 

فهمیدن استدالل موجود براي  88"مقامش بعنوان یک اوبژه است.ي همباحثه است، که این مباحثه تعیین کنند

در پشــت ســر این اظهار قاطع الکان چندین گام الزم هســتند. اول از همه، باید بخاطر داشــت که، بر اســاس 

ـــتري زائی”چهار گفتمان الکانی، گفتمان روانکاو اثري هنظری ـــونده دارد.  "هیس به عبارت   بر روانکاوي ش

زبانی اي است که ي هردي که دارد، وضع سازمان دهنددیگر، روانکاوي، با طرز پیوند اجتماعی منحصر به ف

ـــغال ـــخنوردیگري جایگاه روانکاو را اش کند، موجودي که تحت می در آن یک نفر در رابطه با موجود س

شود تا یقین پیدا می زند که باید آزادانه تداعی کند (یعنی، روانکاوي شود) طوري هدایتمی فرمانی حرف

گوید و از گفته اي که هدف دارد، با مباحثه کننده اش مساوي نیست. چنین یم کند که از هدف آن چه که

ست دادن یقین خود  صیلی با ناآگاهی –از د ست که درگیر هر تلقی ا شدن ا  مجابی از چیزي غیر قابل جدا

قبلیش هم ي هشود. همراه این، روانکاو شونده شک خواهد کرد که آیا او با مختصات هویتی تثبیت شدمی

اجتماعی اش تعبیه شــده اند (یعنی، آواتارها (تندیس ها) و  اســت، مختصــاتی که در محیط هاي نمادینی بها

شکیل دهندگان صورت ت شونده ب سطح ایگوئی اش آنها را پذیرفته  "نفس”تمثیالت هویتی اي که روانکاو 

تردیدها پرتاب  افتد که سخنور روي نیمکت در گردابی از شک ومی است) . هیستریکی کردن وقتی اتفاق

شود که ناشی از نامطمئن شدن از این امر است که او دیگر به راحتی و آگاهانه در کنترول گفتمان خودش 

ــت که از گفتمان براي نهادي نتیجه ــته می و هر چیز دیگري نیس ــل هویتش به آن گفتمان وابس ــود که اص ش

صلی روانکاو در یک روان ست. از منظر الکانی، یکی از اهداف ا سائل گوناگون، ا ست که، به و کاوي این ا
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سلط  سیر خارج کرده، تا گفتمان چیره را بعنوان ت شونده را از م سخنان و اهداف روانکاوي  ضی  چیرگی فر

ي هدر ارجاع به نقل قولی کوتاهی که در شــروع این پاراگراف آمده ســوژ 90(وهمی) بر گفتمان قطع کند. 

در این باره سؤال کند که او چگونه اوبژه اي است، از همه مهمتر، شود تا می چنین هیستریک شده اي تثبیت

سد ي ه(یعنی ایگوهاي بیگان 79 )intersubjective (هم براي دیگران بین ذهنیتی شرکاء تج سخ یافته،  تنا

ت یا تخیلیي هیاف ثالهم) و دیگران فراو  واقعی  مادینی،  (transsubjective)ذهنیتی  ام **(یعنی، نظم ن

هاي” نام، ســــازمان ها و اجتماعاتب "آن اوبژه  –همچنین براي خودش در مورد خود و  امثال این ها)و  ی 

هســتم (آقا، خانم،  ’همان‘آیا من واقعاً ”؛ "من براي تو و دیگران چه کســی یا چه چیزي هســتم؟”کردنها: 

 80؟شوهر، زن، پسر، دختر، اولیاء امور، حرفه اي) که خودم را فرض گرفته ام که هستم

    

زند، برخالف چیرگی، اساساً با می برچسب بطور خالصه، موقعیتی را که الکان گفتمان هیستریک  

شود. اما، این ها همه چه ارتباطی با عنوان احساس دارند؟ چندین ارتباط وجود دارند. می نامطمئنی مشخص

ي هیستریک شده اند اوالً، خط ممکن سؤال کردنی که روانکاو شونده هاي سخنوري که از طریق روانکاو

ــت:می باالخره برانگیخته ــوند تا در موارد متعددي دنبال کنند این اس  "کنم؟می من واقعاً چه گونه درك”ش

نه تنها شخص چیره از هم  "کنم؟می کنم دركمی کنم که دركمی یا من صادقانه همان طور که دركآ“

ـــخیص هویت گوید و آن چهمی ارز بودن با آنچه ـــود، می اجتماعی هویتی از نظر نمادینیو  دهدمی تش ش

سخنوري که تظاهر ست،  ضیمی مطمئن ا شانه (در فر گفتمان الکانی، خود ي هکند در مقام عاملیت چیره من

 "حقیقت”اســت که بطور الیتغییري در زیر آن  "صــورتی ظاهري”عاملیت، در هر یک از چهار گفتمان ها، 

ـــت)  ـــت که چگونه دركقرار گرفت 91مبهم و تاریکی نهفته اس دانم می من دقیقاً”کند:می ه مطمئن هم هس

ست که درکشمی را درك "فالن چیز”وقتی من”؛"کنممی چگونه درك  "کنم.می کنم، واقعاً همان طور ا

 یقین به چیزهاي دیگر، سستي هاحساسات را، دقیقاً به همان اندازي ههیستریک کردن یقین مطمئنانه در بار

سخنور، و این  –کند می ساختارهاي ذهنیتی موجودات  سی در داخل  سا ست که، پدیده هاي اح تا حدي ا

ــودنی اي با میانجی کردن هاي نمادینی ــوند. می اجتماعی در هم تنیده مثل هر چیز دیگري، بطور ناگش  92ش

 هویدائی و قابل اعتمادي احســاســاتي هبعالوه، در یک روانکاوي مؤثري که ارزش اســمش را دارد در بار

                                 
  .اذهان آگاه جداگانه نیاتفاق افتادن ب ایشامل کردن  یبه معن intersubjective :مترجم 79

است  يروش تفکر ای يمستقل از ذهن فرد یدر وضع موجود بودن ایمربوط بودن،  یبه معن transsubjective :مترجم 80

همه اســت تا  اتیدر تجرب تینیع گرید ی. به عبارتســتیانســانها ن يهمه يبرا عیشــا يفکر ياز روش ها رمســتقلیکه الزاماً غ

 .يفرد يتجربه
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تواند و باید روانکاو شــونده را هدایت کند تا می روانکاو 93شــود.می آیند، شــک ایجادمی آن طور که بنظر

رسد در تجربیات آگاهانه مربوط هستند، مربوط می پی ببرد که احساسات همیشه مستقیماً با آن چه که بنظر

توانند طوري عمل کنند می راکات مفروضامثال این ها) و این که ادو  انتقال، جابجائیي هنیســـتند (در نتیج

تا هیجانات (احساسات) دیگر و افکار انجمنی شده با آنها را بپوشانند (براي مثالی شایع، مهربانی یا عشق که 

احساسات براي فرد متأثر شده داراي نیروي ”کند که می پوشاند، یا بالعکس). سولر ادعامی تهاجم یا تنفر را

صلی از یک  ستگواه بالف ست، منجمله روانکاوي  94"گواه کاذب ا صادق ا گرچه این امر تقریباً براي همه 

 –روانکاویشـــان، یک روانکاوي خوب چنین بالفصـــلی وهمی را به عنوان خود ي هشـــونده در مراحل اولی

  سازد. می بودنش را آشکار "کاذب”واضحی دفع کرده، مقام گواه 

 sentimentازه ساخته شده اي که احساساتی بودن (لغت ت senti – mentلغت نوسازي الکان   

ــات  affectuationو  95دهد)می ربطmeant را با دروغ ــاس ــاخته اي که احس را با  affects(لغت تازه س

affecting ي ههر دو اشــاره به قضــی 96کند)می به معنی متأثر کردن، بعنوان نمایشــی کاذب ارائه دادن پیوند

ـــت بیان کرده  (Žižek)ن طور که ژیژك روانکاوي اي دارند که، هما ـــرراس ـــت کنده و س رك و پوس

کنند یا می اما، در حالی که الکانی ها اغلب صــراحتاً پافشــاري 97"گویند.می هیجانات (احســاســات) دروغ”

ــات) آگاه پوشــانده  "حقیقت هاي”گیرند که می تلویحاً فرض ــاس ناآگاهی که با دروغهاي هیجانات (احس

و  ) نهادهاي غیراحساسی هستند (یعنی، دال ها، ساختارها دراکات درك شده یا ایده هاشده اند (بصورت ا

شاني هامثالهم)، تجزی شرح داده ن سات را بطور ناکاملی  سا سی اح شنا دهد که در می قبلی الکان که فراروان

ته منحرف کننده ممکن است، ادراکات بد درك شده اي وجود داشي هپشت سر ظاهر ادراکات درك شد

صل  سی دارند). همان طور که بعداً خواهیم دید (ف سا ساً طبیعت غیراح سا شند (تا این که پدیده هائی که ا با

علم اعصاب احساسات براي هر کوششی در روشن ي ه)، پیشرفت هاي تحقیقات معاصر در بار13و  12هاي 

ن غیرقابل نادیده گرفتن متن مربوط به زندگی هیجانی (احســاســی) انســا کردن و بســط بیشــتر آن چه که در

  هستند، الزامی اند. 

ـــال    ـــمینار س شــناخت  Le savoir du psychoanalyst تحت عنوان 1971-1972در س

حرف ي هکند. این کلمه ازانداختن فاصــلمی را معرفی   89غان و قون  نوســاختي هالکان کلمروانکاو، 

زبان یا ”یا به  "عضــو گوشــتی زبان”ن را به توان آمی (که la langueفرانســوي ي همعرفه و اســم در کلم

ـــده ي هتوان گفت که یک کلممی ترجمه کرد). "کالم طبیعی ـــاخته ش ـــله اي س بی معنی با جهیدن از فاص

ستور زبانی کلم ساختار نحوي و د ضائی که به شدت براي  شخیص (مورد مصرف) زبان ي هف براحتی قابل ت

و  )lalaشــخص را به یاد اولین صــداهاي تکراري ( lalangueي هطبیعی الزم اســت. بعالوه صــداي کلم
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) la langue maternelle( "زبان مادري”اندازد قبل از این که قادر به اداي می زمزمه هاي شیرخواران

سط سی به زبان ي هبه عنوان وا ستر ساب و د شوند. قبل از اکت طبیعی شفاف ارتباطات اجتماعی قابل فهمی 

شــود، ســخنان نامفهوم شــیرخوار اغلب می الی که در تبادل ایده ها بکار گرفتهبعنوان یک ســیســتم عالئم د

شـــود تا به خاطر حس هائی لذت می شـــامل بازي با اجزاء آوائی محیط شـــنوائی او بعنوان موادي بی معنی

شوند) می شوند) یا گوش (وقتی شنیدهمی بخش باشند که در حفره هاي مملو از لیبیدوي دهان (وقتی تلفظ

بی معنی غان و قون را الکان ابداع کرد تا در بین چیزهاي دیگر، پرت و پالهائی را ي هشــوند. کلممی ولیدت

ــحالی به زبان ــیرخوران غان و قون کن نابخردانه و با خوش ــخص کند که ش ــمانی می مش آورند تا لذات جس

   81صداهاي نامفهوم و خالص را اشکار کنند.

  

اوي فروید که بر اساس آن رشد هستی زائی ملزم به جانشین شدن با اما، در راستاي تز مؤکد روانک  

ست  "مراحل”زدودن و از دور خارج کردن  سط مراحل بعدي زندگی روانی نی ي هیعنی که مرحل –قبلی تو

ستی اي ادامهي هقبلی کنار به کنار مرحل ساز و برگ روانی به ه سازمانی از  دهد که طی زمان می بعدي در 

سه خواهد زدغان و قون  – کندمی طلوع سخنور پر (حتی  100الکانی هم در حول و حوش زبان افراد بالغ 

صفحات متعاقبی از  سط تا خوردن هائی در  شده تو شکالی هَرَس و تبدیل  در آمده  زبان طبیعیاگر در ا

غان و قون ، آشـــکار شـــد که الکان به 1970ي هباشـــد). در آخرین ســـمینارش در اواســـط تا اواخر ده

دهد. یکی از معدود بیاناتی که قادر شده از بین صفوف گوناگون می ایگاهی مرکزي در روانکاوي بالینیج

روانکاوي بطور (غیر) کلی که با عدم توافق و بگو مگو در ي هسنت هاي روانکاوي و گرایش ها (یعنی رشت

ست) از فروید تا زمان حال، شده ا شخص  شرکت کننده هاي آن م رشی تقریباٍ جهانی پیدا پذی بین اعضاء و 

بنا شده که از روانکاوي شونده  "قاعده اي بنیادي”کند، ادعائی است که کار روانکاوي در نهایت بر پایه ي

شود که بطور آزادانه تداعی کند. ماهیت بشدت صوتی یا نوشتاري (گرافیکی) زبان که بیماران می خواسته

ــط (در) آن آزادانه تداعی ــوراتی که از نظر زبانی بی اهمیت اند، کنمی روي نیمکت توس ــداها و تص ند، ص

ست صداها، دوپهلو حرف زدن ها و غیره را تولیدي هلغزش هاي ناخوا کند که بطور اجتناب می آگاهانه، هم 

شده بودند. وقتی زبان به عنوانمی ناپذیري منجر به انحراف مفاهیمی صد  زبان طبیعی،  شود که آگاهانه ق

کاري ندمی چنین  به  ک ثا به م گذري  ملغان و قون بطور زود ند. می ع که، چنین می 101ک فت  توان گ

                                 
غان  ایو واق  قی( ق کنندیم دیدار کالم تول یمعن دیقبل از تول رخورانیاست که ش یصداهائ یبه معن lalangue :مترجم  81

 .کنمیآن را غان و قون ترجمه م يبهتر يکلمه ابی) است. من در غرخورانیو قون ش
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ست صوالت ناخوا شونده زبان محرماني همح شکاري هروانکاوي  شیرخوران با می ناآگاهیش را آ کند. مانند 

ــداهاي نامفهوم، ــر و ص مفهوم "این که محصــوالت این فرآیند بازیگوشــانه ي هناآگاه با یا بدون مالحظ س

ــمی یا نه با زبان مادري بازي "ارندد ــت و پنجم ( ي هافتتاحیي هکند. جلس ــمینار بیس  وقت نتیجه گیريس

(Le moment de conclure [1977-1980])  تمرین وراجیتحت عنوان Une practique 

de bavardage  یاد شــــده، ؛ تداعی آزاد بن که بر  کاوي، طوري  نامفهوم گفتن”روان ـــخن   ”تمرین س

ست. شونده 102"ا شیده  "سخن نامفهوم”خواهند می از روانکاوي  شاوره دراز ک بگوید، روي نیمکت اطاق م

محتمل در این باره که آن ي هگذرد با کمترین مالحظمی هر چی که از ذهنشو  و براي مدتی ورّاجی کند

ــت،می چه از دهانش بیرون ــانی براي خودش یا روانکاوي که در حال گوش دادن اس قابل فهم،  ریزد به آس

ست، یا نه، بگوید. یکی از نتایج این عمل سطح آمدن اجزاء باقی ماند معنی دار، یا مهم ا ویژگی هاي ي هبه 

ـــخنگو به زباني غان و قون  قابل تعبیر -اما –فردي  این اجزاء  103. آیدمی اســـت که با ناآگاه فرد س

   104ند. کلیدهائی براي بازکردن قفل ها و رمز گشائی هاي ناآگاه هست

ـــی، تفاوت بین ي هدر پهن   ـــناس توان دقیقاً به می راو زبان طبیعی غان و قون کلی تر فراروانش

ـــتا کرد.  ـــناخت  105ترتیب، با تمایز فروید بین فرآیند هاي اولیه و ثانویه هم راس فروید فرآیند ثانوي را ش

سبک خاصی از زنجیر کردن محتویات ایده اي بهم قال شناخت. نظر به این که می ب شدهآگاهانه، به مثابه 

ست شناختی آزاد نی سبک  شود که آیا پیوندهائی می این امر محدودي هچون که با نگرانی هائی در بار این 

شتركمی بین محتویات ایده اي که ستند، سازد طبق قراردادهاي م ذهنیت فرآیند اولیه  منطقی یا معنی دار ه

ــبک دیگر فکر کردن، که بطور می کند، نادیدهمی ه دیکتهچنین نگرانی ها و محدودیت هائی را ک گیرد. س

ناآگاهی اي اســت که در رؤیاهاي خواب، ي همقایســه اي ســبکی با محدودیت کمتر اســت مشــخص کنند

شــود، این می تداعی آزاد آشــکارو  با درگیري هاي زبان در ادبیات و موســیقیو  لطیفه ها، لغزش هاي زبان

کند، که گاهگاهی درجات تعجب آوري می با روش هائی غیرمعمول برقرارایده ها سبک رابطه هائی بین 

ـــان (به مثابه فرآیند هاي ثانوي زبان طبیعی دهند. به همین منوال، براي الکان، می از خالقیت و ابتکار نش

ــوندمی فرویدي) قواعد و محدویت هائی برپا ن هاي لغزان معنی دادي هکند که موجب ثبات جریان لبریز ش

ـــود که با مادیت می مازاد و مهمل هائی ـــود، مادیتی کهمی حمایت غان و قونش پی ریزي کننده و   ش

   106.شودمی زبان طبیعیموارد زبان به معنی ي ههر و هم مخلوط با

ـــتن یک گام دیگر الکانی،   به زبان طبیعی  درغان و قون  توان دلیل آورد کهمی براي برداش

دیگري ي همربوطي هلغت تازه سـاخته شـد jous –sens  ( یابدمی ادامه jous –sens  مثابه حس لذت

ابداع  Le savoir du psychoanalyst شناخت روانکاو اسـت که در سـمیناري به موازات سـمینار
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. .  ”ابداع شد)، یعنی نوزدهمین سمینار تحت عنوانغان و قون ي هشد (همان سمیناري که در آن لغت تاز

ي هممکن انگلیسی این لغت تازه ساخته شدي ه. بهترین ترجمpire ou. . .” ]1971-1972([107 ”(  بدتر. 

 "لذت دروغی“یا  "enjoy – meant ”لذت) است،  jouissance )enjoymentفرانسوي که هم نام 

ـــده 108 ـــت. ربط بین دو لغت تازه ابداع ش ـــاحب sens- jouisو حس لذت  غان و قوناس ي هدر مص

در ارتباط بسیار غان و قون شود. در این جا، بالفاصله بعد از شرح می الکان آشکار 1973نی سال تلویزیو

چیزي که فروید ”کند: می نزدیکی با آن چه که مقصود فروید از تفکر ناآگاه فرآیند اولیه است، الکان بیان

اهی به نوشـــته هاي او توانســـتم شـــما را دعوت کنم که نگمی این جا من فقط –کند می در ناآگاه کشـــف

ـــدت متفاوت از پی بردن به این که کًال  –گویممی بیاندازید تا ببینید که آیا من حقیقت ـــت بش چیزي اس

داند بدهد، به دلیلی که دانســتن همیشــه می تواند یک معنی جنســی (ســکســی) به هر چیزي کهمی شــخص

ـــت (جنب ـــتعاره اي معروف اس ـــتعد به اس از آن بهره برداري کرد). این  Jungمعنائی اي که جونگ ي همس

شــود عالمت بالینی بهم نگهداشــته می دهد که باعثمی واقعیت اســت که اجازه به گره گشــائی مؤثر چیزي

ستند، بلکه باید  ستعاره نی شائی ا شود، یعنی گره اي از دال ها. در حالی که در این جا گره خوردن و گره گ

شوند ک شکیل دهندبعنوان آن گره هائی در نظر گفته  ساختهي هه در واقع از طریق زنجیره هاي ت  مواد دالی 

ســاخته نشــده اند بلکه از  کند: از آن جا که این زنجیر ها از معنیمی الکان بالفاصــله اضــافه "109شــوند. می

ـــی، می خواهدمی هر طوري دلت )enjoy – meant )sens- jouis لذت دروغی توانی آ ن را بنویس

  110"داشته باشد که تشکیل دهنده قانون دال هاست. ضمنی بر جناسی بصورتی که داللت

اســت که با زبان در هم تنیده شــده و با آن  jouissance همان لذتی sens- jouisحس لذت     

ستم بین ذهنیتی و ورا ذهنیتی از عالئم معنی دار، زبان طبیعی شود نه به مثابهمی میانجیگري سی (یعنی یک 

شده، در تبادالت بین محاوره کنندگان آگاه بکار بردهبصورت دال که به  شده بخیه  شود)، بلکه می داللت 

 داللت شــده هائی که هنوز معنی دار یا بی معنی نشــده –از  –جدا  –(یعنی، دال هائی غان و قون به مثابه 

ــهیل مقید کردن هاي تداعی کنند ــتاري آنها موجب تس ــدائی و نوش ذهنی اي محتویات ي هاند تا مادیت ص

اجماعی، به اشتراك گذاشته شده است). با پژواك  –واقعیت  "مفهوم”محدود ي هفزون تر از حیط شوند که

یا مواد را  مادهي هکند، کلممی صدائی و نوشتاري ارجاع اصرار مکرر که او وقتی که به نظم هاي نمادینی

ستفاده قرار نمی دهد، ستعاري مورد ا شکیالت عالمت دهنده می تذکر الکان در این جا 111بطور ا دهد که ت

، یعنی، دسته هائی از آثار "گره هاي دال ها”شوند شامل به معنی واقعی کلمه می اي که به روانکاوي مربوط

شــنوائی و بینائی هســتند که در ســاز و برگ روانی نقش بســته و بطور تداعی کننده اي، از طریق طرح هاي 

ـــورت  ـــت تا مهم) در بر هم و در  خالص قابل تا حدي که دال "ال قانون د”فرآیند اولیه (به ص مالحظه اس
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صی ایجاد سخنگو اثرات خا شده اند که در موجود  شده اي تنیده  صل  کنند. می همی هاي روابط در هم مت

ــد، واژه ــرح داده خواهد ش ــتر ش  sens- jouisحس لذت  مفهومی عالوه بر این، همان طور که متعاقباً بیش

سیاه و سفید بین انرژي (بعنوان انرژي هاي و  کند که او تمایز خام، سادهمی ورد الکان ایجادتصوري را در م

سی مربوط به لذت بردن  سا ساختار (بعنوان عوامل بازنمود یا ایده و  )، از یک طرف[jouis]لیبیدوئی یا اح

 ال چنین تصوري که بهکند. بدنبمی ) از طرف دیگر را مسئله ساز و پیچیده[sense]اي مربوط یه احساس 

روانکاوانه اي از زندگی  –شود، ممکن است مناسب باشد که شرح عصبی می تازه سازي لغت الکان مربوط

ــی  ــناس ــود، تا زوج عجیب و غریب مطالعات تجربی مغز هیجانی و نظریه هاي فراروانش ــی عنوان ش ــاس احس

  هیختگی هر دو طرف، از آن نفع ببرند.رود، از نظر صحت و فرمی الکان را بهم آورد، امتزاجی که امید

بر اساس الکان صحنه را براي بررسی پربار لحظه اي در سمینار غان و قون ي هبحث قبلی در بار  

ستم آماده سی بارغان و قون شود که می کند که در آن گفتهمی بی سا آورد. در می عکس العمل هاي اح

 دال مادي را در تمرکزش بر عالمتی معنی دار نا دیده ) آگاه ِ اســـتفاده از زبان، ســـطحی که-ســـطح (خود 

سطمی شده تلقی نمی ي هگیرد (یعنی که زبان به بیش از یک وا شفافی براي دال کردن مورد در نظر گرفته 

ي هخودش به شکل سخنوري ناآگاه تا اندازي هنادانستي هاکثراً به دانست (parlétre)شود)، موجود سخنور 

ــار از لذت ماند کهیم زیادي بی اعتنا ــرش ــورت چیزي  و واق قیق در پیچ و خم هاي زبان طبیعی س در "بص

شتر از خود  شرح ”زبان طبیعیزبان طبیعی بی ست. الکان  شده ا شی را ”دهد که: می سردرگم  ناآگاه دان

شکار سخنور فرارمی آ ستمی سازد که، اکثراً، از موجود  صتی به د ده دهد تا فهمیمی کند. این موجود فر

سات ارائهمی شود که اثرات زبان تا کجا سا شوند که مبهم مانده می روند، که در آن انواع گوناگونی از اح

ضور زبان نتیجه ستند که از ح سات آن چیزهائی ه سا  شوند تا آن جا که چیزهائی را از طریقمی اند. این اح

فینک  112کند. می ود ســـخنور حمایترود که موجمی کنند که بمراتب فراتراز آن چیزيمی دانمی بیانمی

بدون شــک، زبان از غان و  "دهدمی الکان ادامه .کندمی ترجمه "llanguage”را بصــورت  غان و قون

غان و قون ي ه) ســاخته شــده اســت. زبان شــب کاري پر زحمت بی پرواي دانش در بارllanguageقون ( 

)llanguage.ست شی که با ) ا ست، دان توان کارها را انجام داد. و می غان و قون چگونه اما ناآگاه دانش ا

توانیم می توانیم انجام دهیم به مراتب بیشتر از آن چیزي است کهمی دانیم که با غان و قون چهمی آن چه که

سبه نمائیم.  ساس تحمیل  113تحت عنوان زبان طبیعی محا ضوع اح شده تا بر مو این امر بی درنگ برگردانده 

ـــود:  آورد می کند که از طریق تأثیراتی با خودشمی چیزهائی متأثري هغان و قون ما را با هم مهاول از ه”ش

ست که  ساختار پیدا کرده، در مفهومی ا ستند. اگر بتوانیم بگوئیم که ناآگاه مثل یک زبان  سات ه سا که اح
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رود که موجودي که می که بعنوان دانش از قبل وجود دارند، بمراتب فراتر از هر چیزي ،اثرات غان و قون

   114"کند قادر به صریحاً گفتن آن است.می صحبت

ـــناخت آگاه   ـــورتی که در ابعاد منطقی و معنی دار قابل  ،از دیدگاه فرآیند ثانویه ش که به همان ص

اتصاالت (ظاهراً) کاذب غیرمنطقی و بی معنی اي که بین قطعات ”تشخیصی از زبان طبیعی تثبیت شده است،

ـــده اند، معموالً بی اطالعي هروانی که با روش هاي فرآیند اولی متعدد محتواي ـــاخته ش مانند، می تفکري س

ص شخ ستند که با و از طریق ي هروش هاي تفکري اي که م کنند. می فکرغان و قون یک ناآگاهی اي ه

آمیخته با آگاهانه بی اطالع مانده اند  غان و قوناما چنین طنین هاي تقاطی تداعی کننده اي که از یک 

آنها نیستند. چنین ي هشوند، بدون تأثرات هممی به زبان آورده که توسط موجود سخنور زبان طبیعی اي

 115کنند.می زنجیرها و گره هاي صدا ها و تصورات در بین دست آوردهاي دیگر، طنین هاي احساسی تولید

سرارآمیز یا معما گونه (یعنی ستش را بصورت ا سا سی اح ظاهراً بصورت بی دلیل و  )،"مبهم”هر وقت که ک

گیرد که، در حقیقت، دلیل و قافیه می الکانی فرض –کند، با این وجود، روانکاوي فرویدي می قافیه تجربه

بازي کاوي) می اي نقش  هاي (غیر روان کل  ما، پروت مه). ا به معنی واقعی کل یه اي  قاف گاهی حتی  ند ( کن

ـــیح، که محدودیت ه ـــیف و توض ـــتاندارد توص کنند که می اي معنائی و نحوي اي بر آنها حکمفرمائیاس

ـــتفاده هاي معمولی وعادي زبان طبیعی به مثابه نقال  ارتباطی مفهومات داللت کننده، بر آنها تحمیلي هاس

ـــخیص و فهم تداعی هاي آزاد ظاهراً غیرمنطقی و نامفهوم بین می ـــتند که ایده هاکنند، قادر به تش ئی نیس

ضــی احســاســات و ادراکات اند. در نتیجه، این احســاســات و ادراکاتی که این چنین مســئول فروگشــائی بع

شائی شده اند فقط شناخت آگاه می فروگ توانند خودشان را بصورتی عجیب و غریب و غیرقابل توضیح به 

  عرضه کنند. "منطقی”

ــتند، بلکه قاعده اند. یعنی که، بجاي این   ــتثنا نیس ــات ِ مبهم اس ــاس که هیجانات و  براي الکان، احس

ــفاف و خود  ــورت پدیده هائی تلقی کنیم، که بطور معمولی ش ــات را بص ــاس آشــکارند، بطوري که  –احس

ــایعی باشــند، الکان اکثر  ــی گیج کننده انحرافات بیماري زا یا نابهنجاري هاي نســبتاً ناش تجربیات احســاس

ساتی را که آگاهانه درك سا هان کاري هاي چیزهائی غیر از شاخص هاي پنو  شوند غیرقابل اعتمادمی اح

کند آنها را این می و این حتی وقتی که باخبري اي که این تجربیات را ثبت -گیرد می خودشـــان در نظر

آگاهی بصــورت ســرراســتی غیر  -گونه تجربه نمی کند (تعداد زیادي از هیجانات و احســاســات که با خود

شمی مبهم در نظر گرفته ست آن چیزي نبا گیرد). همان می آگاهی آنها را فرض -ند که خودشوند ممکن ا

 – sentiلذت ( طور که قبالً ذکر شد، او با ساختن واژه هاي جدید پدیده هاي احساسی را یک موضوع 

ment (  و نمایشــی کاذب ارائه دادن)affectuation( کند. بعالوه، توصــیف مشــهور او از می مشــخص
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شکارانه گول سی که آ سا ضطراب بعنوان اح شان ا سات، حداقل بطور ي هنمی زند ن سا ست که بقیه اح این ا

ستند.  شی 116بالقوه، اگر نه بالفعل فریبکار ه سمینار ي هبه همین نحو، حا شهور الکان، در هیجدهمین  کمتر م

ـــت  تحــت عنوان ظاهر نیس که ت مانی   D’un discours qui ne serait pas duاز گفت

semblant [1971])( شفاف ذکرمی کند ساستنها اح” تنفر را" (le seul sentiment lucide) .

ــهي هبنابراین، تلویحاً بقی 117 ــتند که همیش ــتند، یعنی، ادراکاتی تیره و تار هس ــات حس دروغی هس ــاس  احس

شند که آیا همان معنی رامی شک با سدمی دهند که بنظرمی توانند به این نحو مورد  دهند، آیا، آنها در می ر

گویند. از نظر الکان، غیر از اضطراب و تنفر، احساس، بطور کلی منحرف کننده می حقیقتخودشان ي هبار

ــمنی بر این هم دارد که اضــطراب تواند غیرگول زننده ولی می و کدر اســت. و، همین موضــوع داللت ض

ضطرابات بی دلیل یا فوبیاها، که، در سرار آمیز در انواع ا ضطراب ظاهراً ا شد (مانند ا شفاف با هر مورد،  غیر

ــت که براي ناآگاه میل کننده ي هبطور قابل اعتمادي عالمت دهند ــور یا مجاورت اجزاء و نهادهائی اس حض

تنفر  تواند شــفاف اما گول زننده باشــد (وقتی که شــخص بطور واضــحیمی مرکزي هســتند) و این که تنفر

ست بطور می کند، او بدون شک به این گونه تنفري را احساسمی شدیدي را احساس کند، گرچه ممکن ا

عشق آتشینی باشد). به هر حال، ي هانتقالی از یک موضوع به موضوع دیگر منتقل شده باشد یا طرف وارون

ضمنی اقامه ستند و هم غیر ي هکند، هممی اگر، آن طور که الکان بطور  سات دیگر هم گول زننده ه سا اح

سد کهمی شفاف، به این نتیجه را  xآیا من واقعاً ”ها را در زیر چتر مظنون بودن قرار داد: توان و باید آنمی ر

؛ "؟yاست تا  zمربوط به  x؛ آیا درك  "کنم؟می درك yرا در رابطه با  xآیا من واقعاً ”؛ "کنم؟می درك

ـــاس گفته  xآیا درك  ـــت؟ و قس علیهذا. بعالوه، اگر بر اس پنهان کننده یا رمزگزار درك چیز دیگري اس

شد، پس، علیرغم تمایل غالب الکان براي غان و قون لذت ِ  –س هاي الکان، ح سات مبهم با سا سئول اح م

دالی غیراحســـاســـی بعنوان حقایق ناآگاه که با دروغهاي فوق العاده هیجانات  –عنوان کردن ســـاختارهاي 

که (احساسات) آگاه تحریف شده اند، ممکن است در قفاي نماد ظاهري احساسات عوامل روانی اي باشند 

ـــتیاقات بدن لذت بر ( لذت ي هدر بار مدافعانه پنهان شـــده که به همان اندازه ـــتند که با  jouis)اش هس

  هستند. (sens)برآوردهاي منظومه هاي نمادینی (حس 

در  ”به جمله اي از هفدهمین سمینار برگردیم که خیلی قبل نقل قول کردیم. وقت آن رسیده است  

مان،  گاه این گفت نداختن موجودي واقع، از دید ـــول گیرا که آن، محص یک احســــاس وجود دارد،  فقط 

این ”مجدداً، 118"مقامش بعنوان یک اوبژه است.ي هسخنوردر یک گفتمان است، که این گفتمان تعیین کنند

شاره "گفتمان صیفمی به گفتمان روانکاوانی اي ا شد. بعالوه، می کند که در این دوران تدریس الکان تو

شود که گفتمان روانکاو تالشباید به خاطر  صورت چیرگی می آورده  کند که گفتمان چیره را قطع کند (ب
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ــد و معنی ــدي بر گفتار، قص ــورت ظاهر کنترول آگاه قص امثال این ها)، تا در راه انجام و  گفتمان، یعنی، ص

. همان طور کرد، هیستریک کندمی عاملیت چیره صحبتي هاین کار، کسی را که قبالً از موضع خودنمایان

ـــتریک کردنی نه تنها منجر به بدبینی ناراحت کننده اي در این  که من در این جا بحث کرده ام، چنین هیس

ــطح هویت هاي اجتماعی می باره ــود که آیا فرد خودش را در همان س ــورمی نمادینی نی -ش  گیرد که تص

ـــورات و کلماتمی درون ذهنیتی و ي ه محاط کنند ِ کند قرار گرفته (یعنی ایگوها و نفس هائی که با تص

ــی از می خارج ذهنیتی میانجیگري ــاس ــطح زندگی احس ــوند)، بلکه، هر اطمینان محکم و باثباتی را در س ش

ـــات از یک خود  ـــاس ـــت دادن، احس ـــت بدهد. از طریق این از دس ـــلم هویتی بازتابی اي که قبالً -دس  مس

ـــ –شـــود، خود می پنداشـــت، محروممی تواند مطمئن باشـــد که ادراکات می خصهویتی اي که در آن ش

احســاســی ي هشــوند (یعنی، در آن هیچ پدیدمی شــوند که ظاهراً دركمی خودش واقعاً همان طوري درك

مشابهی به شکل ادراکات درك نشده یا بد درك شده وجود ندارند). اما، دو جنبه از این نقل  –خود  –غیر 

کافی توضیح داده شوند: اول، این موضوع ي هز هم باید به انداز، جنبه هائی مربوط به هم، هنو1970قول از 

ـــاس”که براي روانکاوي الکان  وجود دارد و، دوم، دقیقاً در این متن چه چیزي با موجود  "فقط یک احس

  درگیر است. "سخنور در مقام یک اوبژه

فقط یک  براي هر کســـی که با مباحث الکان از احســـاســـات آشـــناســـت، ادعائی مبنی بر این که  

احســاس وجود دارد ادعاي آشــنائی اســت: تا اندازه اي، بر اســاس، مشــاهدات خاص فروید، الکان اصــرار 

در جائی دیگر،  119کلیدي احساسی مورد نظر براي روانکاوي است.ي هداشت که اضطراب به تنهائی پدید

ـــطراب را بعنوان ـــمینار هفدهم، الکان اض ـــیف”در س ـــی که کند، احمی احســــاس مرکزي، توص ســــاس

ــورت ــاس بنیادي در حول آن هم”بص ــازمان یافته اند،ي هاحس الکانی این  –توجیه فرویدي  120 "."چیزها س

فرض آنقدر فراوان و پیچیده هســـتند که نمی توان آنها را در این جا مورد بحث قرار داد. بعالوه، در آن چه 

ـــاســـات،  رگردیم تا تعاریف مفهومیکه بدنبال خواهد آمد، باالخره الزم خواهد بود که به تکلیفی ب احس

متمایز بیان کنیم. ولی در این حال،  –اما  –ادراکات را بعنوان فقره هاي فراروانشـــناســـی مرتبط و  هیجانات

) بطور تنگاتنگی "تک احساس "بیند، اضطراب (می کافی است که بگوئیم، همان طور که الکان موضوع را

ـــخنور در یک گ”به  ـــدن موجود س مقام او ي هفتمان ربط دارد، جائی که این گفتمان تعیین کنندگرفتار ش

براي کوتاه کردن داســتانی طوالنی، اوبژه اي کردن موجود ســخنوري که در این  "بعنوان یک اوبژه اســت.

موقعیت ذکر شده به مثابه هیستریک کردنی است که قبالً شرح داده شده است. اضطراب ناشی از نامطمئنی 

اختالالت ملموسی براي کسی باشند که ي هتوانند منحصراً سر چشممی ت که خودشانهاي گوناگونی اس

با خودش (از طریق خود  طه اش  یا  –اوبژه کردن درون ذهنیتی) و دیگران (از طریق اوبژه کردن بین  –راب
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ـــکیالت اجتماعی  ـــیر معی"گفتنان ها”نمادینی (یعنی، –خارج ذهنیتی) از طریق مجموعه هاي تش نی ) در مس

سپاس از گفتمان ها و هر آن چه که با خود بهمراه ست. با  شده ا سوژه اي که با می هدایت و تعدیل  آورند، 

 ي هتواند مضطربانه آمده و بپرسد، که به عنوان یک اوبژه (بخصوص بعنوان یک اوبژمی "تسخیر شده”دال 

ست؛ و، هم سپاس از غوطه وري در  تمایل دار) هم براي خودش و هم براي دیگران او چه چیزي ا چنین، با 

ستعالمی هرگز با جواب هائی نهائی شود و  دنیاهاي دال ها، چنین ذهنیت ا شن نمی  سؤاالتی رو قطعی براي 

ــت بلکه  121که به او اطمینانی با ثبات ارائه کنند.  ــاس منفردي براي روانکاوي اس ــطراب نه تنها احس اگر اض

توانند می مامی احساسات دیگر (بصورت هیجانات و ادراکات)تنها احساسی است که گول نمی زند، پس ت

که گول زدن هایشان، گول زدنی که با میانجی  علت اضطراب شوند (بعنوان یک احساس مناسب) تا آن جا

شــود که مورد شــک قرار گیرند. بعنوان می نمادینی به خطر افتاده اند، همیشــه باعث –گري هاي اجتماعی 

توان محتاطانه متعجب بود که، در وضع می ، همیشه)نمادینی (یعنی، موجود سخنور –یک موجود اجتماعی 

ـــادقانه همان چیزي را درك –خود  ـــخص ص ـــد دركمی کند که بنظرمی اوبژه کردن، آیا ش کند می رس

ند می دهند دارند). چه چیزيمی (عالوه بر این آیا دیگران صـــادقانه همان درکی را دارند که نشـــان توا

آور تر از ادراکی باشــد که قلب و روح شــخص ممکن اســت به او نیمه حقیقت یا کذب محض  اضــطراب

  بگویند؟

مام کوپرنیکی بــا قرض گرفتن از یکی از عنــاوین کتــاب هــاي الکــان   نات  La ( انقالب 

révolution coppernicienne inachevée)(ــ دیگري از انقالب کوپرنیکی در ي ه، یــک جنب

ـــارروانکاوي باقی مانده  ـــتم بیان کردم، الکان با اش ـــل هش ـــت. همان طور که من در فص فروید به ي هاس

ـــی روانکاوان ـــتنی تأکیدي هکوپرنیکوس، بر فروپاش ـــتی دانس ـــرش کند که براي خودش می توهم بازتابی س

 داند، الزاماً می آگاهی اســت که فرضــا، وقتی –فرد خود  شــفافیت دارد؛ ( موضــوع ِ) براندازي ناآگاه مفهوم

ـــرح الکانی، چیزي که در انقالب فرویدي کوپرنیکی ناتمام مانده تفکر در بارمی داند کهمی ي هداند. در ش

 ناآگاه بعنوان دانشی است کهي هکشف روانکاوان وسعت کامل براندازي ذهنیت داننده اي است که ناشی از

سد، براندازي اي که تا حدي با روش تعبیر فروید از دیت  شنا شدن به کوپرنیکوس خودش را نمی  به دامان 

شده، درد ضربه به خود  شرح داده  ست. (همان طور که قبالً  شده ا سانیت با خارج کردن  -مبهم  صوري ان ت

زمین از مرکز افالك با غرور خود پرســتانه اي تســکین و تخفیف داده شــد که دانش چنین خارج شــدن از 

ستاي چنین خطوطی، ال ست). در را ست آورده ا سه با فروید طوري قرارمرکز را بد  کان خودش را در مقای

ــترش داده که؛ گرچه تا می ــیرهاي انقالبی مهم خاصــی گس دهد که به ختم هاي منطقی متعاقب آنها خط س

شم سرچ ضحی از بنیادهائی  شده اند، بطور وا َسلَف خودش دنبال ن گیرند که با کارهاي میي هفرجام غائی 
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توان بعنوان بازیابی دیالکتیکی می توسط الکان را "مراجعه به فروید”د.این اسالف در اختیار گذاشته شده ان

 ي کلیات فروید در نظر گرفت (طوري که هایدگر آن را بیان "دانســته هاي نادانســته”روانکاوانه و اســتقرار 

هاي فروید فکر”کرد، الکانمی ناتمام فروید "کندمی به فکر نکرده  کارهاي  مام کردنِ   که ت . در حالی 

ـــده اند، بر فکرکردنی که فکر نمی کند که فکر ـــتن متمرکز ش ـــط الکان عمدتاً بر فکر کردن و دانس  توس

 بازنمود داند و هر دو پویائی ها و ســـاختارهائی از یک طبیعت بنیاداًمی کند و دانســـتنی که نمی داند کهمی

ناتمامی هاي کارهاي الکان هســتند، تمام کردن هاي من در تمام کردن   مفهومی –ذکاوتی  –زبانی  – اري

در درك کردن بصورت ناشفاف به خودش متمرکز شده است. بعالوه، بی شباهت به خوانش هاي انتقادي 

ند که عدالت واقعی را در مورد چیزهائی  ـــوعی را نمی بین متعددي از الکان که در آموزش هاي او موض

کنم که، می نداشــته باشــند، من اذعان  ومیمفه –ذکاوتی  –زبانی  –رعایت کرده باشــد که طبیعت بازنمود 

گرچه کم تأکید شـــده و محتاج شـــرح و توجیه بیشـــتري اســـت، براي پیشـــرفت غنی تر فراروانشـــناســـی 

مغز ي هزندگی احســاســی که قادر باشــد بطور پرباري با یافته هاي علم اعصــاب معاصــر در باري هموشــکافان

ــد، در مجموعه کا ــته باش ــترکی داش ــطح مش توان منابع چندي را پیدا کرد. گرچه می رهاي الکانهیجانی س

ــات ناآگاه را انکار ــاس ــات ناآگاه”کند، در نظر گرفتن همین جمله يمی الکان مکرراً وجود احس ــاس  "احس

ي هدهد)، به هر حال، بازتاب هاي پراکندمی تناقضی است (همان طور که فروید بعضی اوقات انجام –خود 

توانند در ســطح ادراکی و هم چنین در ســطوح (نه بی می اره دارند که ســوژه هااو بر احســاســات به این اشــ

ستن  شند”ارتباط با ادراك کردن) فکر کردن و دان شان غریبه با شاراتی باید "با خود . اما، اگر چنین منابع و ا

سادگی نه شوند که به  ستقراء  سیرهاي جدیدي ا شده و در م شیده  شد و نه غیر  بیرون ک الکانی،  –الکانی با

   آید که بر اساس بازگشت به فروید الکان الگو بندي شده است،.می الزم "بازگشت به الکانی"یک 
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  از روانکاوي تا علوم اعصاب

  

  

  

کاریکاتوري شده که  تجسد زدائی شده اي از آن جا که روانکاوي الکان بوفور بعنوان ساختارگرائی سنتی

گیرد در بین آن دســته از می نادیده نمادینی ایســتا (اســتاتیک) را –همه چیزها غیر از ســیســتم هاي زبانی 

ــخ روانکاوي او را به این بهانه محکوم کنند که کامًال ي هخوانندگان الکان که تمایل نداشــتند بالفاصــله نس

سی سا ست، خالی از پرداختی جدي و پابرجا به زندگی اح سمینار دهم او کرده اند. همان  ا توجه زیادي به 

ـــطراب تمرکز دارد، بعنوان مدرك تبرئه  ـــمینار که بر اض ـــاره رفت، خود الکان به همین س طور که قبالً اش

ــل ــت ( می کننده اي بر علیه اتهاماتی متوس ــات بد پرداخته یا آنها را نادیده گرفته اس ــاس ــود که او به احس ش

شوند: پدیدار شناس ها، پساساختارگراها، ساختارشکننان، فمینیست می نب مختلفی وارداتهاماتی که از جوا

ـــیرات گوناگون هم دل با الکان، با خط گرفتن و  ها، گرایش هاي غیر الکانی روانکاوي امثال این ها). تفس

شش سل، کو سات را از بحثمی از این تو سا سترده تري از اح سی الکانی گ شنا او در  کنند تا یک فراروان

  بیرون بکشند .  1962-1963اضطراب در سال هاي ي هبار

ـــؤال برانگیز اســـت، چون که: با در نظر گرفتن وجود غیرقابل انکار پدیده هاي  اما، همین نکته س

سات"توان آنها را بعنوان می متعددي که سا شخص کرد، چگونه از یک دور "اح ساله، ي هم ست و هفت  بی

ــال آکادمیک ب ــطراب ِ تنها راوقف فقط یک س ــی اض ــیه پردازي روانکاوي می راي بررس توان بعنوان فرض

انواع جواب ي هاز جواب احتمالی الکانی از بین بقی پیش گیرانه کاملی از احساسات عرضه کرد؟ با انتظاري

سؤال، سبمی ها به این  ستعالم دیگري اقامه کرد که بنظر منا د کنمی آید: چه چیزي این را موجهمی توان ا

که ادعا شود که اضطراب تنها احساس واحدي است که باید بعنوان احساس توسط روانکاوان تشخیص داده 

سات دیگر هم مهم بوده و هم به روانکاوي بالینی می شود، در حالی که بنظر سا سد که تعداد زیادي از اح ر

شدن بمی و هم نظریه پردازي مربوط سخنگوشوند؟ براي الکان، یکی از نتایج تبدیل  سوژه اي  (دقیقًا  82 ه 

                                 
 .شودیم بیشونده ترغ یبه صحبت کردن تداع يروانکاو مکتین ياست که بر رو يمترجم: منظور روانکاو شونده ا 82
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ـــوژه اي که روي نیمکت ـــروع به گفتار نامفهوم نوع س کند) بیگانه شــــدن از هیجانات می روانکاوي ش

صورت تجربیات آگاه خود  سات) و ادراکات خود فرد ب سا شکار –(اح ست ( به عبارت و  آ شفاف ا خود 

 روم است که، وقتی ادراکی را دركئی که از تضمین مطمئن کننده اي محسخنگوي هدیگر، تبدیل به سوژ

ـــود که می به نحوي که نتیجه گرفته کند که هســـت)می کند، همان ادراك را به همان نحو دركمی ش

سوژه ست که بعنوان  سان ا ست. چرا؟ تنها ان صر به فرد آدمی ا ساس منح ضطراب تنها اح سخنگو  ا (هاي) 

دال ها از دست  گري اي شدن، با هنرمندي مداخله شود (ند)؛ و، یکی از نتایج این سوژهمی تبدیل به سوژه

احساسی است. عدم اطمینان هاي حاصل شده در ي ه(پیش) فرض شده در سطح تجرب 83 دادن هر بالفصلی

در روانکاوي  هیجانات (احساسات) و ادراکات، عدم اطمینان هائی که با فرآیند روانکاوي،ي هسوژه در بار

 –کنند که در تمامی طیف هیجانی می شوند، هر نوعی از حواس را ایجادیم شونده، عمداً تقویت و تشدید

گرفته تا نگرانی حاد بشدت از پا در آورنده، از بی قراري  از ناراحتی مبهم، با سوزش خفیف احساسی منفی،

کنند (حالت آخري بعضــی اوقات نوعی می مبهم ادراك ناخوشــی تا ســراســیمگی هراس انگیز، بســط پیدا

ــابی را ایجادرفتارها   84 "هیجانیي هتخلی"گرایش هاي روانکاوي به آن موارد ي هکند که هممی ي بی حس

ضطراب 1گویند).می شامل ا سلماً هر نقطه اي در طول این طیف  سلماً خودش از هر حالت می م شود؛ که م

  باشد. می مشابه حس کردنی (مثل ترس) که ظاهراً بین انسانها و حیوانات مشترك است، متمایز

  

ـــاس یا ادراك مورد عالقه و مهم    ـــطراب تنها احس بنابراین، در این تعبیر، الکان نمی گوید که اض

شد صه  سبتاً خال سی ن شنا ست. بلکه، فراروان سی او تمایزي تلویحی بین ي هبراي روانکاوي ا سا زندگی اح

شنهاد ساس و هیجان و ادراك را پی سطمی اح شیدن و ب ساس ي هسه گان کند (باید بیرون ک  –هیجان  –اح

متعجبانه، الکان بدون توجه تا حدي از و  که در متون اصـــلی به زبان آلمانی فروید قرار گرفته اند ادراك را

توان با روانکاوي می آنها عبور کرده را بخاطر بیاورید). لذا، هیجانات (احساسات) و ادراکات بی شماري را

اگر  کند،می این عواطف و تأثرات، واقعاً، آن طور که الکان ادعاي هالکانی مورد نظر قرار داد. اما، از جنب

ــک هاي گوناگونی در مورد هیجانات  ــوالً به آن لحظه هائی معطوف کرد که ش توجه روانکاوي را باید اص

ـــات) و ادراکات آگاه ایجاد کرده و ایجاد هم ـــاس ـــطراب، حداقل تا آن جائی که می (احس کنند، پس، اض

                                 
 .نداشته اند یکه مداخله گرها در آن دخالت ستیاحساسات دست نخورده ا ،یکه منظور از بالفصل دیدار ادیمترجم: به  83

بخصـــوص  ،ياســـت که اغلب به روش خود اشـــکار ســـاز یقبول رقابلیغ یرفتار اجتماع یبه معن یجانیه يهیمترجم: تخل 84

 .ردیگی) توسط فرد انجام مصالیاست ایاحساسات دردناك (بصورت ترس  يآشکار ساز
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دال ها مورد نظر هستند، ي هابعاد ناآگاه موجودات سخنگوبه عنوان سوژه هاي واکاویده شدتجزیه و تحلیل 

  است،. "بنیادي"و  "مرکزي"احساسی چنین شک هائی، احساسی ي هبعنوان همراهی کنند

ـــیم، الکان ِ    ـــمینار دهم،  با این وجود، قبل از این که جلوتر برویم براي این که کامالً دقیق باش س

شنهادي را محتملطوري که  شک و تردید ها (بعنوان می گفته هاي قبلیش چنین پی کنند، ادعا نمی کند که 

سی زا) سا صورت تأثیري اح ضطراب (ب صوالت کار روانکاوان) منجر به ا ست برعکس،: می مح شوند. در

ــدي هیکی از نظریه هاي الکان در بار ــالی بیان ش ــطراب، که طی س که  دبو ســمیناريدر ارتباط با که  اض

ست که  شده بود، این ا شک"وقف آن  ضطراب عامل  ست. "ا ضطراب یک  2"ا ساس–پیش "ا )pre- اح

)  sentiment"  ،یعنی، یک اخطار مبهم  ،3"آن چیزي که قبل از تولد یک احســاس وجود دارد، "اســت

شوند ساسي هپدیدار  ست که ناآگي هغیر منتظر جوش و خروش هاي لیبیدوئی یا اح اه جدیدي از چیزي ا

ـــاره به پدیده هائی گفته ـــت. چنین بیاناتی در اش ـــوند که در درمان بالینی روان نژندي هاي می بوده اس ش

کنند دفعش کنند، می شود این افراد سعیمی وسواسی آشنا هستند: وقتی در وسواسی ها اضطراب برانگیخته

تا  ،کننده یش احســـاس آشـــفتهو، براي الکان، این پ –خودشـــان را در مورد آن گول بزنند و  آرامش کنند

بطور تنگاتنگی در  وقتی گول زننده نیســـت که بتوان به آن بصـــورت عالمتی اعتماد کرد که اوبژه هائی که

ارتباط با امیال ناآگاه هســـتند، در جائی درحوالی مربوط به متن در انتظار فرصـــت باشـــند. مبتالیان به روان 

کنند که فرم تکثیر می منطقی کردن مباردت به این کارنژندي هاي وســواســی اغلب از طریق خردورزي و 

ـــیري هاي تردیدناك و احتماالت قرین به یقینی را –خود  گیرد که ادراکات عدم اطمینان (یعنی، می تفس

سات تولیدي هتردید) در بار سا ساس کردن آنهامی اح در کاهدان در هم و برهمی از  کنند. بنابراین، طرز اح

ــاد و مت ــیات متض ــود. به قول الکان، می ناقض گمفرض ــطراب "ش تردید . . . براي چیزي غیر از مبارزه با اض

وقتی که این نوع اضطراب روان نژندي  4"شود.می تطمیعش انجامي هاین دقیقاً با وسیلو  ساخته نشده است

شان دفمی پیش در آمدي ظاهر بصورت عالمت اع شده شود که هیجانات (احساسات) و امیالی که بر علیه 

 آگاهی فوران کنند، ازدحامی کالمی از توضیحات کاذب گیج کننده بسیجي هکنند که در صحنمی تهدید

شک و تردیديمی سی در حال  شود که آیا واقعاًمی شوند تا فریبی خلق کنند که موجب  سا شی اح شا اغت

موضــوع منحرف شــونده از کند تا فریبی را حفظ کند که هیچ می اتفاق افتادن اســت. چنین شــکاکیتی تقال

سی خیال پارامترهاي باریکی سوا شخص و ستند، در خطر رویداد واقعی می که  کند طبیعی و قابل کنترول ه

 نباشند. 
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سال     ساسی علت شک ذکاوتی  1962بنابراین، آیا تصریح الکان در  مبنی بر این که اضطراب ِ اح

کند که در آنها فرض می ي قبلی را بی ارزشاسـت، همان طور که در پاراگراف قبلی روشـن شـد، بحث ها

تواند در جهت معکوس علتی نیز عمل کند ؟ به دالئل می اضــطراب –شــک ي هگرفته شــده اســت که رابط

چندي جواب بطور قطعی نه! است. اول از همه، در یک سطح اساسی و وسیع، شخص به سادگی (و نه بدون 

ــونده و روانکاو با الکان مخالفت کند،  پویائی هاي فعلي هتواند در بارمی توجیه) و انفعال بین روانکاوي ش

کافی دیالکتیکی شرحشان بدهد. روشی که من در این ي هپویائی هائی که او تمایل ندارد در روشی به انداز

پروژه اتخاذ کرده ام مطمئناً روشی نیست که فرض بی مباالت و سفت و سختی بر آن حاکم باشد که الکان 

ضـــد  نقش شـــک بخصـــوص در دفاع هايي هطا نیســـت. دوم، این که توصـــیه هاي الکان در بارجایزالخ

ست که کالً قابل پیاده کردن در تمامی  سؤال ا شدت زیر  سی ب سوا ضطرابی بیماران مبتال به روان نژندي و ا

 یباید دیدگاه موضوعات روانی در یک مدل فراروانشناسی فراگیر است. همان طور که طی بحث هاي من،

شده باشد که در نتیج ضطراب مربوط  فراخوانی هاي قبلی ادعاهاي دیگر الکان،ي هروشن  در این باره که ا

امثال آنهاست، مدارك زیادي و  به هیستریک کردن، بخصوص در مقابله با هیجانات، اشتیاقات، احساسات

کند که با تردید می اقرار کنند که الکان در جاي دیگري به وجود اضطرابیمی در دست هستند که پیشنهاد

سیت ِ ادراکات، نگرانی هائی در باري ههائی در بار سو شده (اگر نه ي همح وهم و خیال ادراکات بد درك 

شــود. ســوم، تجزیه و تحلیل فوق الذکر از هیســتري کردن روانکاوي می که ادراکات ادراك نشــده) تولید

چندین سال بعد و  ارائه داده 1960ي هاز شروع اواخر ده اساساً بر سمینارهائی متکی هستند که الکان شونده

سمیناري تحت عنوان ضطراب  از  ستند l’angoisseا شه  ه سی ما سوا شده که تردید و که در آن گفته 

ــک ــت (بجاي برعکس آن). بدون ش ــطراب اس ــت که آیا و تا چه می چکان اض توان بحثی در این باره داش

شده اند با اظهارنظرهائی ي هاندازه اظهار نظر هاي الکان در بار شروع  سمینار  سات که در هفدهمین  سا اح

در نهایت، در بایت و  سازگاري دارند که در متن هاي قبلی تر آورده شده بودند (مانند سمینار دهم). چهارم

ـــمینار معروفش ( تحت عنوان  ـــال بعد، در س ـــک، الکان س  Fourبنیادي روانکاوي  چهار مفهومش

Fundamental Concepts of Psycho-Analysis (هم چنین در مواقع متعدد دیگر)  در مسیرهاي

صحبت به میاني همتفاوتی در بار ستمی آن  سی، ممکن ا سوا  آورد. عالوه بر تردید هاي روان نژند هاي و

 عملکردها و اهمیت تردید در افراد غیر وســـواســـی روانکاوي شـــونده نیز ســـؤال کرد؛ هم چنیني هدر بار

بار توانمی تردید ها در مورد روانکاوي که در حال گوش دادن اســــت غیر از تردید هائی که در ي هدر 

حاضر ي هوجود دارند سؤال کرد. تنها چیزي که من باید در زمین سخنگوي هسوژي هجانب روانکاوي شوند

مراتب بیشتر از  اشاره کنم این است که توصیفات چند جنبه اي تردید توسط الکان، متعاقب سمینار دهم، به
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بیشتر از دفاع علیه اضطرابی است که منحصراً با روان نژندي هاي وسواسی  بایگانی کردن آن بعنوان چیزي

  5کنند. می صعود حین روانکاوي

همان طور که مشــاهده شــد،، کاوش هاي من از باز مانده هاي فراروانشــناســی الهام گرفته از الکان   

این فراروانشــناســی احســاســات بر دو فرض  –کنند می دمین ســمینار اخذاکثر یافته هاي خودش را از هف

ــتن و فکر کردن ــت که، مانند دانس ــده اس ــی غیر  متمرکز ش ــاس روانکاوي، ادراك کردن نیز انعکاس بر اس

سازگاري دارد. و، همان طور که من در  ضاب  ست و بالقوه با یک چار چوب نظریه اي از علم اع سانی ا نف

دیداً این سمینار توجه تعداد زیادي از الکانی هاي عالقمند به کاوش گفتمان الکان در فصل هشتم گفتم، ج

ضافی ارائهي هبار شهادت هاي ا ساس را جلب کرده، و، در این راه،  دهند بر این منوال که الکان، آن می اح

شی در بار ش سکوت غیرقابل بخ سط جمعی از منتقدان متهم به  ضوع ي هطوري که منظماً و مکرراً تو این مو

اجتناب ناپذیر روانکاوي شده، مقصر نیست. با این وجود، این پژوهشگران معاصر الکانی به آن قسمتهائی از 

ــغل ــته مورد مداقه قرار گرفته؛ در عوض، در یک مش ــمینار هفدهم توجه نمی کنند که قبالً در این نوش ي هس

که الکان در لحظه هاي افتتاحیه و ختم  شوندمی معدودي از مشاهدات زودگذري شریک ذهنی منحصر به

س صیلی (هفدهم ژوئن ي هآخرین جل سال تح ساري ي ه) در بار1970سمینار  شرم به زبان  (shame)نظریه 

کنند که، در اتمســفرهاي اشــتراکی احاطه کننده اي که می میلر و دیگران بحث الین -ژاك  6اســت. آورده

ـــنج زا عالمت آن بود،  1968می مملو از رایحه هاي باقی مانده از ماه پاریس و هر چیزي که این انفجار تش

ــب ــابقمی الکان مناس ــرمی بی س ــارش را از بی ش تاریخی اي آگاه کند که در دنیاي زمخت ي هبیند تا حض

(یعنی شرمساري رکیک عورت  7مطبوعات عامه این چنین شایع شده بود   ماتریالیستی سرمایه داري تازه ي

سنه نمایانی که در ب سخنرانی الکان در وین شاش گران تحریک کننده هنگام  سال  Vincennesین اغت در 

ــار بودند). 1969 ــاري اي که 8در میان حض با این خوانش  در آن چه که بدنبال خواهد آمد، خطوط اســتفس

سه آمیز اجتماعی فرهنگی در بار سو شیدهي ههاي جالب توجه و و ساري در روانکاوي الکان بیرون ک  شرم

در جاي دیگري  شــوند، بطور مســتقیمی، بیشــتر دنبال نخواهند شــد، چون که من این موضــوع را منتقدانهمی

عنوان ي هرمزي الکان در بار –اما  –. در عوض، بازتاب هاي من بر اظهار نظر هاي معدود 9خالصه کرده ام

ساري براي یک نظری صري هشرم سی خواهد بود که ربطش به ع سا سباب  روانکاوي زندگی اح سامدرن ا پ

سناریو  ستیکی ارزان قیمت و برنامه هاي تلویزیونی بدون  محدود نمی  (Reality Shows)بازي هاي پال

شرمساري بطور ي هدیدگاه الکان از نظری 10شود. مانند از نو قالب ریزي مشهور سوپرایگو در سمینار بیستم،
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شته قرار ساختاري و فراي متنی (یعنی و  تنیگیرند: یکی تاریخی تر و ممی همزمانی در دو نگا دیگري اکثراً 

  85.)فراروانشناسانه

  

از آن پژوهشــگران الکانی برجســته اي اســت که درخواســت  (Joan Copjec)جواَن کوپجک 

سمینار هفدهم کمی پررنگ تر کرد. بخصوص، مقاله ي هشرمساري در آخرین جلسي هالکان را براي نظری

متن ســازي تاریخی  ”May’68, The Emotional Month“ "جانی، ماه هی68می "اش تحت عنوان 

این ســال تحصــیلی اســت، ســالی که در جو ســیاســی و فرهنگی نابســامانی قرار داشــت که بطور ي هو پیچید

ــده بود.  ــیده ش ــاش کش ــه به اغتش ــجویان و کارگران فرانس ــورش جمعی دانش ــی با پس لرزه هاي ش ملموس

رود: می کوپجک از شرمساري الکانی به خوبی و واقعی این طور پیشي هموشکافی باریک بینانه و متفکران

، ماهی بسیار هیجانی، او سمینارش را، با اخطاري طوالنی بر علیه هیجان زدگی حکمفرما 68می در پاسخ به"

ساند. او اخطار  ساري، به اتمام ر شرم شان دادن  ستی مهیج براي ن شگاه، با درخوا شجویان دان و منحرف دان

بی شــرمیتان را کنترول کنید: باید از خودتان خجالت بکشــید! چه و  کند که گســتاخیمی و نصــیحت کرده

شتی ست! اما بعد: ما از این چه بردا سمینار چه تحریک آمیز ا ستاخی اي! این  شاره به می گ کنیم؟ چون که ا

براي جواب دادن  اي شود، این سؤال سادهمی بدون تفسیر ظاهر شرمساري چنین ناگهانی در آخرین جلسه و

به شــرمســاري در  رســد که کوپجک، مانند دیگر خوانندگان اخیر ِ اســتیناف هاي الکانمی بنظر 11"نیســت.

ــیري را اتخاذ کرده که به انگیزه هاي اجتماعی تاریخی در پس زمینه و در ي ه، یک زاوی1970 ــی تفس بررس

ستیناف ها ارجحیت ششمی طنین این ا سؤال  دهد. و با این حال، کو هاي متعاقب کوپجک براي جواب به 

) همگرائی اي از عالئق بین "شرمساري (ما از آن چه برداشتی باید داشته باشیم؟ي هخودش در باري هافتتاحی

کند که من در این جا در دست دارم. در هر دو مورد، می کوشش هاي او در این مقاله و پروژه اي را آشکار

فرهنگی و ســازمانی قرار ي هبشــدت تعیین کنند ن طوري که در چنان اوضــاعآ هفدهمین ســمینار، مســلماً،

شده که گویا چیزهائی در بار شت، طوري تعبیر  ساتي هدا سا گوید که بمراتب فراتر از حد و حدود می اح

کند که هدفش مورد مخاطبه می دخالت روند. البته، الکان به روش هائیمی 68می مجاورتش با اتفاقات ماه

سات تند و تیز زمان و مکان خاص قرار گرفته قرا سا شنوندگانش بود که تحت تأثیر اح سته از  ر دادن آن د

ـــت  (Zeitgeist)ي هروح زمان واقع با بودند؛ چنین دخالت هائی در اخیر عجیب و غریبی  -یک کاپیتالیس

                                 
بعد از  سمیتالیتا به کاپ کنندیها استفاده م ستمارکسی –است که نئو  یاصطالح Late Capitalism :مترجم 85

 يندهیآ يهمه يابد یژگیو کیاست نه  یخیمحدود تار يمرحله سمیتالینوع کاپ نیالتزام که ا نیاشاره کنند، با ا 1945سال 

  .شودیم يدار هیسرما یطالئ عصر شامل اصطالح عصر نیاجتماع انسان ها. ا
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ي هد. اما، در بارحول و حوش فروید متفاوت بوي هکرد که در جنبه هاي مهمی از عصــر و زمانمی صــحبت

مثل همیشه به  1969-1970احساسات و شرح و توصیف آن در روانکاوي (عالوه بر عناوین دیگر)، الکان 

ـــال می پیش بردن چارچوب نظریه اي فروید وفادار باقی ـــوص در این س ماند، در حالی که همزمان، بخص

ــاز و برگ تفکري در یک ارتباط ــیلی، با قرار دادن این س ــکار از پدیده هاي دیالکت تحص یکی با حقایق آش

ی ـــف بازبینی و تص به  ند  ند، عالقم ته و پیش بینی نشــــده بود ناخ ـــ ناش ید  که براي فرو ید فراگیري  ي هجد

سی فرویدي شنا سیمی تکرار 12شود. می فراروان شنا سات کنم، یک فراروان سا تواند و باید می فرامتنی از اح

  پاریس را تسخیر کند. 68می ه با اتفاقات بعد از ماهمنابعی از الکان مربوط به این متن شرطی شد

سطح مشترکی چند در حد اهداف و طرز بررسی ها، من در رابطه با دو موضوع کلیدي  اما، علیرغم

احساس ناآگاه بطور کلی و دیگري فهم اهمیت کلمات ي هشوم: یکی مسئلمی از شراکت با کوپجک جدا

ساس ساري و  اح شته هاشرم صوص در نو شروع از اولین ِ این اختالفات، کوپجک بخ ست. با  ي الکان ا

کند، فرضــاً با اتکاء محکم بر پی ریزي هاي فرویدي، که، بر اســاس می چندین بار ادعاي الکان را تصــریح

تأکید کلیدي فروید که فقط ایده ها "ي هبا اقام 13"احســاس هرگز چنین نیســت."شــرائط ســرکوب شــدن، 

ماند. این امر به این می احســاس در ســطح باقی" کند کهمی کوپجک ادعا "شــوندمی هســتند که ســرکوب

ساس لذت  سرکوب اثري براح ست که  ست که، این اثر  [jouissance]معنی نی ندارد؛ بلکه، به این معنی ا

چیزي غیر از خارج کردن احساس از آگاهی است. اثر مخصوص سرکوب بر احساس انتقال است. احساس 

شه ست .می داانتقال پی همی شه خارج از مکان ا شت 14"کند، یا، همی کند می کوپجک حرف الکان را بردا

فروید، تا جائی که بصورت احساسات باشند، نمی توانند مغلوب دگرگون ي هکه احساسات، بر اساس گفت

 نادیده سازي هاي سرکوب شوند. به چندین دلیل این مسئله ساز است. نه تنها این ادعا واژه هاي متفاوتی را

سی را بحثمی سا ستفاده قرارمی گیرد که فروید وقتی که زندگی اح ساس، دهد (یعنی می کند، مورد ا اح

شتباه اتهامادراك و هیجان)،  سی) می اما به ا زند که فروید مدام و قطعاً وجود پدیده هاي هیجانی (احسا

طور که قبالً نشان داده شد، از اوائل  کند. همانمی سطح باخبري آگاهی تصریحی انکاري هرا در زیر آستان

موارد فراوانی وجود دارند، که در آنها فروید به احتمال احساس ناآگاه فکر کرده است. اماً چه چیزي  1907

ـــات فقط در داخل می اش از این مهم تر که، جائی که فروید در آن مدعی فتواي قطعی ـــاس ـــود که احس ش

 -زیادي دارد ي هکه با ســرکوب به ناآگاه فرو روند، از قاطعیت فاصــل کنند بجاي اینمی آگاهی انتقال پیدا

هیجانات "محل مورد سؤالی که مرتباً الکان و دنباله روان نظریات اودر این مورد، در نظر دارند، بخش سوم 

سات) ناآگاه سا سی با عنوان ناآگاه ي هدر مقال ”Unconscious Emotions“ "(اح شنا  The“فراروان

Unconscious” (1915) زبان آلمانی فروید آشکار  با بررسی قبلی من از جزئیات است. همان طور که
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ماند. و، همان طور که بزودي می شده، در رابطه با این موضوع، او حتی طی همین بخش سه صفحه اي مردد

ـــانات فروید (که الکان و کوپجک و تعداد زیاد دیگري در این جا  خواهیم دید، چیزي که تردیدها و نوس

 سـازند براي کاربرد الکانی شـرمسـاري بعنوان یک احسـاس دسـت آوردي بارمی نادیده گرفته اند) اشـکار

  آورد. می

محدودیت دیگر خوانش کوپجک از هفدهمین سمینار الکان بی توجهی نسبی او به فحواها و ریزه 

شدند) در تمامی جلسات  آورده 11احساس (اظهار نظرهائی که در فصل ي هکاري هاي اظهار نظرها در بار

شتر توجه خودش را  ست. کوبجک مانند گروهی از الکانی هاي دیگر، بی ساالنه بجز آخرین آنها ا سمینار 

صورتی ساري ب شرم ست. اما، کوبچک، می معطوف  شده ا سال آورده  کند که در آخرین گردهم آئی آن 

کند که این ســمینار ســاالنه در بین می ده، به درســتی مشــاهAlenka Zupančič15 مانند النکا زوپانجیج 

کننده  دودستگی سیاه و سفیدي بین دال (بعنوان بازنمودي هدر بار الکاني هچیزهاي دیگر، شامل کار دوبار

در این لحظه حس لذت، با ســایه هاي  16روانکاوي شــونده) اســت. –روانکاو) و لذت (بعنوان لیبیدوئی  –ي

ــروع به متبلور ــتریش، ش ــدن کدر خاکس ــؤال کردنی  کند. و هنوز هم، هیچ کدام از این ها منجر بهمی ش س

بدبینانه به داســتانی قدیمی، داســتانی که اشــتباهاً به اعتبار فروید نســبت داده شــده، در این باره نمی شــود که 

احســـاســـات چیزي بیشـــتر از توده هاي متحرك در کف پوش آگاهی نیســـتند که با هل دادن به اطراف به 

آیند (بیش از می در آمده (یعنی، منتقل شــده) بصــورت نتایج ثانوي اثرات مکانیســم هاي دفاعی حرکت در

کنند. گرچه فروید می اول ســرکوب) که منحصــراً بر مواد ایده اي و خاطره اي اعمال اثري ههمه و در درج

ـــتاي این خطوط، مفاهیمی از احســـاســـات را به زبان ی بررســـی جامع آورند، ولمی و الکان هر دو در راس

سرراستی و  اظهارات گوناگون و متغیر آنها که بر موضوعات اشتیاقات پرداخته شده اند، چنان تصویر روشن

 ارائه الکانی –از احســاســات (بصــورت هرگز ســرکوب نشــده، همیشــه انتقال یافته) در روانکاوي فرویدي 

شکمی سیمی دهند که باعث  شته، وقتی که این برر سوي  شوند. از این گذ جمله بندي دقیق آلمانی و فران

  شود.می گیرد، تصویر حتی پیچیده تر هممی این اظهار نظر ها را در نظر

شــود، بطور خســتگی ناپذیري از حضــارش می گاهگاهی که الکان بنظر بی حوصــله و اهانت آمیز

ا اصرار بر این که درك کند تا خودشان را با متن هاي فروید در زبان اصلی آنها، آشنا کنند، بمی درخواست

شنه صرف و نحو می مفاهیم بنیادي و بدفهمی ها بر این پا سی کافی به معانی و  ستر شخص د چرخند که آیا 

که مدارك بنیانی روانکاوي با آن نوشــته شــده اند، یا نه. رمز و رموز در جزئیات نهفته اند  زبان آلمانی دارد

شاور سبک بالینی اطاق م سیري اي روانکاي هنه فقط در  شکالت تف و. گرچه عدم توجه الکان به ترجمه و م

ــتفاده ي هکنند که فروید در بحث هایش در بارمی که کلمات آلمانی اي ایجاد ــی مورد اس ــاس زندگی احس
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ستند که او اتخاذ دهد بطور قابل مالحظه اي کمیابمی قرار ستثنائی غیر معمول براي قوانینی ه  ( کندمی و ا

آلمانی که بطور غریبی به   مفهومی -کند تا جائی که این واژه هاي می واقع قاعده را ثابت چنین استثنائی در

شوند می و گریبانگیر فهم روانکاوي و رسیدگی به احساسات خود الکان آن بی توجهی شده مسلماً برگشته

فروید "که  افی کرد) براي برگشت به الکانی که عالقه به احساسات دارد هم باید زبان فرانسه اي را موشک

شود، تمایزات بین می انواع آن پرداختهي هاحساس از هم –استفاده کرده است. وقتی که به زبان  "فرانسوي

شوند، حداقل به دو می بار معانی کلماتی که براي پدیده هاي احساسی در زبانهاي مختلف طبیعی بکار برده

تلف طیف هاي هیجانی (احساسی) سیّال را بطور متفاوتی دلیل اهمیت اساسی دارند: اول، زبانهاي طبیعی مخ

ـــازمان ـــن می به هم پیوند داده و س ـــایه روش ـــیرات زبانی متفاوت از ته رنگ هاي س دهند؛ دوم، چنین تفس

احساسات بدون پیامد واقعی و مستقیم براي زندگی هاي احساسی موجودات سخنگوئی نیستند که هیجانات 

ــائی و ادراکات ــات) احش ــطه گري(احســاس ــان با همان زبانی واس ــحبتمی ش ــود که با آن ص کنند. در می ش

 شرمساري پرداختهي هحقیقت، مخصوصاً وقتی که به تفسیرات زبان انگلیسی یک گفتمان فرانسوي در بار

  شود، چنین حساسیتی به ظرافت کاري هاي زبانی اهمیت خاصی دارا خواهند بود. می

صحبت الکمی کوپجک ادعا   سال ي هان در بارکند که  قبالً هم در آموزش هایش  1970شرم در 

شته اند شارهو  وجود دا سمینار او در یک دهه قبل ا ست  17کند.می از بین ارجاعات دیگر، به هفتمین  این جا

صی پیش سائل خا سمینار هفدهمي هآیند. واژمی که م سوي که در آخر  شرم ترجمه  "shame"به  فران یا 

ست،  honteشده  س 18ا صراً و ي هو این جل ست که الکان، محت سه باري ا صیلی یکی از  سال تح آخر آن 

سمینارها بطور گذرائی از ستفاده شرم در  شتم و یازدهم،می ا سمینار ه ستند  19کند (دو مورد دیگر در  ه

ـــاره ـــوي ي هکند، ولی نه به اولی). الکان واژمی که کوپجک به دومی اش به معنی  pudeurمتفاوت فرانس

سی همان شر ست که که کوپجک  shameمساري (که در انگلی شده) را در اکثر متونی بکار برده ا ترجمه 

 pudeurشرم با  honteبه آن ها اشاره کرده است. اما  68می بعنوان پیش درآمدهاي احیاء شرم بعد از ماه

سی که در انگ شنا سی از قلم افتاده چه شرمساري چه تفاوتی دارد؟ عالوه بر این، تشخیص این تمایز واژه  لی

  کند؟ چرا این موضوع بخصوص از نظر یک فراروانشناسی احساس اهمیت دارد؟می تفاوتی

اولی به احساسی ي هشود که واژمی شامل اینشرمساري  pudeur شرم و honteتفاوت بین   

وسی کند (یعنی، بصورت یک حس آگاهانه ثبت شده که بطور محسمی بصورت ادراك درك شده اشاره

کند. ســـاده تر می دومی به گرایش به قادر بودن درك ادراکات خاصـــی اشـــارهي هشـــود) و واژمی تجربه

بعنوان درك ادراکات خاص یک ناراحتی شـکنجه آوري اسـت، یعنی ادراك سـر افکندگی  بگوئیم، شـرم

ستم‘شود (مانند این جمله می اي که واقعاً درك شرمنده ه س). برعکس ’من همین حاال  ظرفیت اري شرم
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ـــتعد بودن به تجرب بالقوه ــرمي هاي براي مس ـــکل خود  ش ـــتعدادي که، به ش ـــت، یعنی ظرفیت یا اس  –اس

از خصیصه اي است که بعضی اوقات  (ethico – moral)  اخالقیاتی –بازدارندگی هاي اصول اخالقی 

ـــه اي که مانع عبور از خط قرمی خوانده ‘ظرافت اجتماعی ‘یا  ‘ آزرم‘ ـــیص ـــود، خص مزها یا تخلف از ش

شود (مانند، اظهار نظر مناسب می شود که در واقع باعث ادراك غلیان ادراك منفی درك شدهمی حدودي

سی که چنین ظرافت اجتماعی شته و به او گفته براي ک  20؟) ‘شرم و حیا نداري مگر ’شودمی آزرمی را ندا

ـــوي را  Empfindungیز آلمانی فروید بین توان با تمامی جالب اســـت که، چنین تفاوت معناي فرانس

ادراك درك شده ي ه(ساختار احساسی) مقایسه کرد. شرم مشخص کنند Affektbildung(ادراك ) و 

توان بالقوه براي درك ي هاســت، در حالی که شــرمســاري مشــخص کنند Empfindungبعنوان ادراك 

درك شــده اســت)؛ در واقع، زبان  اســت (تا ادراکی که واقعاً Affektbildung بعنوان ســاختار احســاســی

) (مثل عنوان کتابی  Schamgefül( و شرمناك )Schamآلمانی هم به ترتیب به تمایز بین کلمات شرم ( 

ـــت ـــلر ي هنوش ـــرم، بعنوان دركمی ) اجازهMax Schelerمکس ش ادراك یک  دهد. به همین طریق، ش

یک ساختار شرمساري،  ت؛ بالعکسخاصی از حس کردن هاسي هآگانه است که شامل یک ردي هتجرب

ست که سی ا سا سوپرایگوي فرویدي، وجدانی که هممی اح شد یا ناآگاه (مثل  آن آگاهانه ي هتواند آگاه با

شرم و  شود  ست). اگر گفته  سارينی ستند و هر دو کلماتی  "شرم"هر دو در همان مفهوم به معنی  شرم ه

  ه و گمراه کننده است.هستند درهمان مفهوم، دقیق نبود "احساس"براي یک 

بشناسد، پس، برخالف خط الکانی  ساختار احساسی را بعنوانشرمساري در واقع، اگر کسی   

کند، مگر در نظر داشته باشد که می اي که کوپجک به آن اعتقاد داشت، وجود احساسات ناآگاه را تصدیق

ند که مقدار زیادي از ســوپرایگو تأئید شــده و از نظر شــرحی با ارزش فروید مخالفت ک با مندرجات بخوبی

درون ي هانضباط اجتماعی حیا کنند شرمساري)ناآگاه است، سوپرایگوئی که خودش مسئول اجراي مهار (

شد سی دلپذیر و تأویل  ست. انگلی شرم در آموزه هاي الکان،ي هروانی ا  کوپجک، در تجزیه و تحلیلش از 

شرمساري سازند تا دو مفهوم خجلت در شرم و می ا آشکارمعموالً چنان ماهرانه و روشنگرند، که تمایلی ر

ــرمرا در هم تلفیق  ــرم (به مثابه ش ــمینار به ش پرداخته،  )honte کند. در حالی که الکان در هفدهمین س

ـــاري ي هکند که این امر اداممی کوبچک ادعا ـــرمس ـــرم (کالً به مثابه ش ـــوع ش بازتابهاي قبلی او در موض

pudeur ـــت، لذا ادام ـــورت مواردي ) اس ـــمینارهاي الکان را بص ه داده تا تمامی این موارد پراکنده در س

شــود (بدون این که ذکري از تمایزات مهمی بمیان می احســاس درگیري همعرفی کند که در آنها او با مســئل

ستند که بین  شبیه تمایزاتی ه سیو ادراك آورد که  سا سات بالفعل و بالقوهو  ساختار اح سا امثال و  اح

  ن ها، وجود دارند).ای
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دهد، می داشتن رابطه آرام تري با زبان بومی فرانسویشي همسلماً، الکان گاهگاهی به خودش اجاز  

سهوهائی در بار ساري شرم و نامتمایزي بیني هلذا گاهگاهی دچار  ي هکه در زبان روزمر شودمی شرم

سمینار ششم، وقتی کهمی غیرتکنیکی به آن اجازه داده ناشی از خجلت یک  سرخ شدن صورت شود. در 

ي هبیگانه اي برانگیخته شده که نظري کوتاه بر گنج محرماني هدهد که با نگاه خیرمی آدم خسیس را شرح

شته هاي  شده از یکی از انبا شته  شیاء محرمانه اش"پرده بردا ساري انداخته، الکان "ا شرم  را هم نام شرم

ـــدمی بکار ـــیدن را معرفی کند. خجالي هبرد تا ادراك درك ش ـــمینار  22ت کش ـــتمین س ــرم ودر هش  ش

ساري   اما این معدود ابهامات نابجا و غیر جدي بین 23در مجاورت هم مورد اســتفاده قرار گرفته اند. شرم

ساري  شرم و ساري"ي هطنین انداز او در بارو  اظهارات مرتبط با همي هبه کنار، بقیشرم تلویحًا،  "شرم

بشدت ي هادراك، یک حالت احساسی آگاهان بعنوانشرم ا نه به یک احساس (یعنی، اما به روشنی شرم ر

کند که از طریق توانی بالفعل بازدارندگی می سوزاننده)، بلکه به ساختارها یا تشکیالت احساسی اي مرتبط

ـــباط اجتماعی، بر فرد تحمیل ـــکال آزرم و انض اهانه کند (چه آگاهانه چه ناآگمی محدود کننده اي، به اش

     امثال این ها، در او ایجاد شود.و  تا ادراك خجلت، حقارت مراعات شوند)،

ــمینار و همزمان با آن در کتاب  ــروع از پنجمین س ــطالح  مکرراً ،نوشــته ها écritالکان با ش اص

توسل  24گیرد. می بکار "،)Phallusدال کردن نرینگی ( "را براي )demon of shame( "شیطان شرم"

ــویر به این ا ــاره به تص ــت زده"مر در اش ــی دیواري دهکد "زن وحش ــت ي هاز نقاش ــرارها در پومپی اس اس

(Villa of the Mysteries at Pompeii) شان دهند صحنه اي که ن صویر  همان یکه خوردنی ي ه(ت

ـــوي کتاب الکان را، تحت عنوان  ـــت که روي جلد چاپ فرانس مزین کرده  Télévisionتلویزیون اس

راه روئی شبیه ي هالکان نقاشی این زن باستانی را که در آستان   25منتشر شده است). 1973ال است که در س

ــورت وحشــت زده ــرازیري ایســتاده، بص کند که دقبقاً با حجاب برداري از نرینگی اي به می اي تعبیر به س

که بطور  اي است (pudeur) شود که این زن مظهر شرم بصورت شرمساريمی وحشت افتاده است؛ گفته

ـــی  ـــت حفظ توان ظاهري این نهاد نمادینی از طریق امتناع از پاره کردن الیه هائی از لباس الیتجزائی همدس

ـــت آنها پنهان در بین چیزهاي دیگر، نماد نرینگی الکانی دال بر  26ماند.می اســـت که بطور طبیعی در پش

تصــور ســیالن حیاتی به  دن آن . . .به دلیل خاصــیت آماســی"تمامیتی قدرتمند و آکندگی اي حیاتی اســت (

) که براي سوژه هاي سخنگو دور از دسترسی و غیرقابل دست یازي "شودمی مثابه چیزي که در نسل منتقل

کند می گول زننده اي فقط وقتی بطور نتیجه بخشی بعنوان طعمه انجام وظیفه xاست؛ به این صورت، چنین 

تواند نقشش می فقط وقتی"تغییر قیافه ها به حضورش اشاره رود (که بطور غیر مستقیمی از طریق پرده ها و 

شد  شی کرده با ساس منطق کلی الکانی در بار 27)."را بازي کند که رخ پو شیدن ي هبرا حجاب یا پرده، پو
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دارند که انگار چیزي پوشیده شده است، چیز قابل مالحظه اي در پشت حصار یک می ها حسی را برپا نگه

شد ست. از طریق این اثر، پرده ها یا حجاب ها، مثل آنهائی که نهادهاي نرینگی رانما نهفته  شانند، می ه ا پو

نماد هاي  28توانند خیال باطل از وجود چیزي را ایجاد کنند در حالی که هیچ چیزي وجود ندارد.می حتی

شان را فقطً تا وقتی اغوي ه(آواتارها) تطمیع کننده و وعده هاي توان و تکمیل کار ِ نرینگی ها رایح ا کننده 

ـــرممی حفظ ـــتی را بگیرند که در غیر این  )کنند که مهارکننده هاي قابل احترام (بار دیگر، ش جلوي دس

صورت، ممکن است در هدف گیري براي بدست آوردن مستقیم چنین نرینگی هائی، ناخواسته نقاب هائی 

ند، در نتیجه با آشکار کردن الف زدنهایشان فریبکاري را پاره کرده و کنار بزنند که چیزي را پنهان نکرده ا

ـــباطی اجتماعی اي که تاج  ـــت خالی برگردند). بی حیائی و بی انض آنها را بهم بزنند (و در این جریان دس

ـــیان را به کناري پرتاب ـــاهان و چکش قاض بدن هاي بینواي و  کنند پوچی تقریبی فناپذیران محضمی ش

 ,sans pudeur شرمانه (بی شرم، بی سازند. آنهائی که شرم ندارندمی حیوانی را آشکاري هشکنند

sans vergogne،(  مثل کودکانی که هنوز باید شـرم را یاد بگیرند، مسـتعد این هسـتند که چنین حقیقت

ــت، که امپراتور  ــعی که امپراتور نرینگی برهنه اس ــنجیده بیرون بریزند به وض ــوش کننده اي را نس هاي مغش

مصرف شده اي نیست (و نه، آن طوري ي هسست شدي هگوشت و پوست چروکید ي بیشتر ازنرینگی چیز

 نعوظی ازلی اي از یک نیروي حیاتی تخریب نشــدنی). مانندي هرســد، فوارمی که وقتی که نقاب زده، بنظر

ـــت (Little Hans) "هنس کوچولو" ـــیس  (fetishist) و جوان کنجکاو فرویدي اي که در آینده فتیش

واي! وحشـــتِ   –بینند می زنند آن چهمی به زیر پوشـــش هاي زینتی لباس ها زُل د شـــد، کســـانی کهخواه

شت ها  شتند. وقتی  –وح شتاقانه انتظار وجودي برآمده و توپر را دا مغاکی توخالی در جائی که پیش بینی م

ساري شرم سط  شده تو شود،  که حد و حدود تعیین  شده و به آنها تجاوز  یزاري تمایل به و بشرم رعایت ن

همان ي هنشان دهند)  ادراكاین احساسات ( بصورت ادراکات درك شده، به مثابه  29کنند.می طغیان پیدا

شکل گرفته اند، ساس موانع بازدارنده و مرزها  ستند که تا حدي بر ا تحمیالت محدود کننده اي  30ذهنیتی ه

سی سا ساختار اح ساري بعنوان  شرم ستند که  ست ((گاهی آگاه، گا ه بُعد "هی ناآگاه) یک موردي از آن ا

   31). "شرم، بُعدي که فقط مناسب سوژه اي این چنینی است
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  تصویر روي جلد کتاب تلویزیون الکان

  

کند، این می آن اســـتیناف کوبچک به 32الکاني هســـمینار هفتم، که براي تفســـیر شـــرم طبق گفت  

کند. تعمقات الکان در این جا که به زیبائی نسبت می ط ترغنی تر و مبسو شرمساريي همشاهدات را در بار

ــوندمی داده ــتا نقش کلیدي بازي ش غیرقابل ي همانعی واقعی که فرد را در مقابل زمین "کنند: می در این راس

موکداً گقته شـــود  تخریبی وراي فســـاد،و  تخریب مطلقي هدارد یعنی زمینمی بیان تمایل افراطی عقب نگه

ست جائی که با تجربپدیده اي  سی ا شنا سائیي هزیبا  شنا شندگی  –شود می زیبائی  زیبائی در تمامی درخ

تابناکش، زیبائی اي که شکوه و جالل حقیقت خوانده شده است. واضح است چون که حقیقت زیبا نیست 

ست، اگر نه به شکوه و جاللش، بلکه اقالً به پوشش. که به آن شود بلکه زیبا حات بحث در اصطال 33"نگاه 

مادي  –چندان  - نرینگی، حقیقت زشتی که با نقاب هاي مادي و نهي ههاي قبلی الکان از شرمساري در بار

مخفی شده است اخته کردنی (نمادینی) است، حقیقتی که هیچ چیزي همانند نماي خارجی نرینگی نیست، 

ائی که چنین نقص تلخ و ناخوش هیچ چیزي مناســب و برابر با چنین اســتاندارد غیر ممکنی نیســت. پرده ه
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زیور آالت آذینی را مورد استفاده قرار دهند و  زیباشناسیي هتوانند حیله هاي جذبمی پوشانندمی آیندي را

بعداً در هفتمین ســمینار،  تا یأس هاي کوچک مودار، هر کســی یا هر چیزي که هســتند را، بپوشــانند. الکان

شبح مرگ مرتبطزیبائی را بصورت مانع،  "حد و حدود"  من" 34کند:می پرده، پوشش، یا نقاب حقیقت به 

که چگونه عمل دال در اجازه دادن به سوژه براي دسترسیش به رابطه با مرگ  خواستم به شما نشان دهممی

شود. به این علت است که من کوشش می تواند منسجم تر از آن کند که از طریق معنی ضمنی ممکنمی را

شما س کرده ام که  شخیص بدهید، یعنی، فرمی از زیبا ي هآن را در جل سی ت شنا  –اخیرمان در یک فرم زیبا 

آن را منحصراً در یک و  شخص با مرگ خودش را آشکار کندي هزیباست تا به ما مقر رابطي هدقیقاً وظیف

   35"تأللو کورکننده به ما آشکار کند.

ـــوفوکل   ـــیرش از تراژدي س به تفس ـــرعت  به س نام(Sophocles) یسالکان وقتی  گان  به  آنتی

Antigone، بدون شــــک مثالی از می زیبائی را در ذهن دارد، پیکر مجذوب  "تأللو کورکننده"رســــد 

شکوه غیرقابل تحمل اش "دراماتیک حزن انگیز ي هکنند ست  36"."آنتی گان در  مثال دیگري که ممکن ا

بخصوص  (fetishized)بت واره شده اي در این متن مناسب باشد نمایش دادن مسیح بصورت یک شهید 

ضی الگوهاي شی از ذائق در رابطه با بع ست، نمای سم ا ستهجنی  (jouissance)سرشار از لذت ي هکاتولی م

ـــعید زیبا  یابد.می او ادامهي هکه بر تمامی جزئیات بدن عریان زخم خورد در هر دو مورد، یک نفی یا تص

و  پوشــاند که درلذات عقده گشــائیمی حکوم به گندیدنی راشــناســانه رنج کشــیدن تا حد مرگ ِ پوســت م

  86تابش نور ضعیف هنر، سکسی شده است .  رحمت آمیزي همبهوت کنند

                                 
شهر  یپادشاه يبرا Polynices سیس ین یو پول Eteocles زیاتئوکل يدو برادر به نام ها نیب یمترجم: در جنگ داخل 86

شته م ونانیدر  Thebes تِبِس ستان، هر دو برادر ک صم دیسلطان جد Creon . کرئونشوندیبا را  زیکه اتئوکل ردیگیم میت

 دهدیکدام را نداده و دستور م چیبه خاك سپردن ه يرا در مالء عام بد نام کند، اما اجازه سیس ین یپول یمحترم شمرده ول

صحنه سد برادران در  شود. آنت یجنگ باق يکه ج شخورها  سر کرئون و خواهر دو برادر  گانیبماند تا خوراك ال که نامزد پ

ـــت از او م که به او  خواهدیاز خواهرش م گانیکند. آنت یاو موافقت نم یولرا بدهد،  زیدفن اتئوکل يکه اجازه خواهدیاس

ـــان را دفن کنند، ول ـــد برادرش خبر به  زیکند. بعد از دفن اتئوکل یبه مرگ قبول نم تیاو از ترس محکوم یکمک کند تا جس

سد،یسلطان م ص رغمیاو عل ر سرش و پ يها حتین ست يکار نیشهر که اگر چن يگو شیپ سرش را از د  دهد،یم بکند، پ

ســـلطان و  نیب یلفظ يتا زنده زنده دفن شـــود. بعد از مشـــاجره کندیم ینیزم ریز يدر دخمه ا جبسرا محکوم به  گوسیآنت

. بعد از مشاجره با همسرش که مادر ندیپدرش را نب گریکه د دهدیقهر کرده و قول م تیاو با عصبان Haemon مانیپسرش ه

ش مانیه ست کرئون پ سدیبه دخمه م ی. وقتافتدیراه م گوسیآزاد کردن آنت يشده و برا مانیا سرش رو ندیبیم ر سد  يپ ج

پدرش را با خنجر بکشد،  کندیم یوقت هرمون سع نی. در اکندیم يکه خودش را دار زده بود خم شده و عزادار گوسیآنت
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ـــرم   ـــه هائی بین زیبائی و ش ـــروع الکان ادامه داده تا مقایس  ارائه دهد. او این کار را با این گفته ش

سه با وظیف"کند: می ست دارم در این جا، در مقای دیگري را معرفی کنم. من چندین ي هزیبائی، وظیفي هدو

ست تا در این جا به  سی ا سا صی بر آن تأکید کنم، اما براي من ا بار آن را نام نهاده ام بدون این که بطور اخ

شما من آن را شاره اي بکنم. با اجازه  ساريAiẟὡç  آن ا شرم خوانم. حذف می ، یا به عبارتی دیگر، حس 

سدي، که مانع ت ستقیم چیزيي هجربچنین  شد، بنظرممی م سی با صلت جن سد می شود که باید در مرکز و ر

شرمساري مورد نظر  37 "نمی توان آنها را جواب داد. سؤاالت گوناگونی است کهي هي همي هکه سرچشم

ست. pudeurدر این جا همان  سکس  38ا سبت به  شرم ن شود که، براي الکان،  ست فکر  در ابتدا، ممکن ا

سبت به مرگ است: همان طوري که زیبائی فرد ِ فناپذیر را در برابر اثرات (یا همان چ یزي است که زیبائی ن

شکوه خودش بدون تزئینات تخیلی یا وهمی محافظت شت مرگ بی  سات) تجربی مقابله با حقیقت ز سا  اح

ــت که می ــاري چیزي اس ــرمس ــتقیم چیزي"کند، به همین نحو ش ــود که باید درمی مانع درك مس مرکز  ش

(یا، آن طوري که بعداً الکان آن را بیان کرد، شـــرمســـاري بصـــورت یک  "وصـــلت جنســـی آن را یافت

ـــت که فرد راي هبازدارند ـــی ي هدر آنجا هیچ رابط"کند که می در مقابل حقیقتی محافظت آزرمی اس جنس

ضافی در هفتمیy a pas de rapport sexuel’il n“ 39” "وجود ندارد سمینار و در  ن. اما، مالحظات ا

دهند که الکان، در الگوي فرویدي خوبی، از تفکیک ســـکس و مرگ بصـــورت دو می متون بعدي نشـــان

شوند، می مبحث متمایز امتناع کرده، لذا جدائی ظریف آنها را وقتی که به ترتیب با شرمساري و زیبائی قرین

  کند. می مسئله ساز

دفاعی قابل مقایسه ( یعنی هر دو  "عملکردهاي"عنوان زیبائی و شرمساري بي هبزودي بعد از مقایس  

تصورات  آیا "پرسد، می کنند ) الکانمی در ظرفیت هاي محافظتی انجام وظیفه 40نسبت به حقایق دردناك

مســلم  41"کنند؟می خام راجع به نرینگی و زیبائی شــمایل انســان جاي مشــروع خود را در همان ســطح پیدا

سؤال فن ست که، این یک  ست، که جواب به آن ا ست. چرا؟ براي روانکاوي الکانی  "بله"ی ا فرویدي،  –ا

سی  شنا شده اند. در ارتباط با این، زیبا سبک هاي متعددي در هم تنیده  سکس بطور دوجانبه اي با  مرگ و 

جنســیتی نرینگی، پوســت و گوشــت زیر شــکمی گندیدنی تباه شــونده با گذشــت زمانی که باریکه هائی از 

ـــحات م ـــدن، از می تعفن که با تف اندازي جهنده اي به اطراف بیرونترش پرند، محتاج حفاظت از دیده ش

                                 
 ي. کرئون به علت پافشارکندیم یمادرش خودکش مانیخبر مرگ ه دنی. با رسکشدیشود خود ش را م یچون موفق نم یول

 .خردیخودش م يبلکه تنفر مردم شهر را هم برا دهد،یخودش را از دست م زیعز نیدر دستور احمقانه اش نه تنها چند
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در عریانی اي  انواع مختلف حجاب هاست. حتی وقتی دو شریک جنسیي هطریق دستکاري هاي هنرمندان

سپاس از اثر متقابل فرافکنی هاي تخیلی بین آنها حق ستند، عریانی اي که با  یقتاً آنقدر ظاهري روبروي هم ه

هر کدام باید نادانسته هر دو تنشان را درالیه هائی از نقشه هاي خیالی اي بپوشانند که اثر  42هم عریان نیست،

تأئید شــده اند الیه هاي  ســازند. بالماســکه هائی که با چنین جنســیتیمی یا احســاس ســکســی بودن را ممکن

ست شبح گونه و معانی حول ه صورات  زننده اي از پلیدي اي بی منطق، ي هگندیدي هغلغلک دهنده اي از ت

  43شــوند. می کنند که با واقعیت خامی از جنســیتی با رانش مرگ ممزوجمی لفاف از لذتی احمقانه و بیهوده

الکان در ســمینارهاي بعدي، واقعاً از شــرمســاري در برایر اضــطرابات و وحشــت ها از واقعیت بی هویت 

   44گ مرگ گرفته است.کند که ته رنمی جنسیتی صحبت

ساري الکانی (برتر و باالتر از    شرم شد ادراك ،به مثابه ادراكشرم اگر  صورت ي هدرك  شرم ب

شود، پس ابعاد واقعًا  شرائط الزمه  سی واجد  سا ضوعی اح سرافکندگی و امثال این ها) بعنوان مو خجلت، 

 ویري بسیار بغرنج تر از چیزي را ارائهو اکثراً تلویحی الکان تص ظریف فراروانشناسی احساس توسعه نیافته

ـــت که الکان به می دهد که اکثریت خوانندگانش فرض کرده اند. به عبارتی دیگر، این امر به این معنی اس

ســادگی و بدون بُر و برگردي قطعاً وجود هر چیز احســاســی را در ســطح ناآگاه انکار نمی کند؛ و گر نه در 

محصوالت جانبی پدیده هاي همایند آگاه از و  اسی را به مقام ته ماندهاین مورد فرضی، او پدیده هاي احس

ســاختارهاي غیراحســاســی دال هاي خالص ي هتشــکیالت ناآگاهی پائین نمی آورد که منحصــراً دربردارند

باشند. مجدداً، اگر شرمساري احساس است، پس ناآگاهی الکانی بدون احساس نیست. اما از آن جا که این 

کند که تا کنون جواب داده نشــده اند، بســیار مبهم باقی خواهد ماند، ســؤاالتی که می ی را ایجادامر ســؤاالت

شــرمســاري را باید طوري به خط کرد که با و   شرمخود الکان صــراحتاً با آنها مواجه نشــد: آیا تمایز بین 

توانند بد احساس شوند، می و شرمساريشرم آیا   تمایز بین احساسات بالفعل و بالقوه مطایقت داشته باشند؟

غیر از خودشــان تعبیر شــوند؟ به  یعنی، آگاهانه ثبت شــده و رفلکس وار بعنوان رنگمایه هاي احســاســی اي

احساسی  –درون  شرمساري را در لیست مانورهاي دفاعیو   شرم توانمی همین نحو اما بطریقی دیگر، آیا

ــاس خجلت یا آزرم ــخص احس کند تا در عوض از درك ادراکات احتمالی می اي قرار داد که در آن ها ش

ــده، در  ــات محتمل دیگري (بالقوه) که بر علیه آنها دفاع ش ــاس دیگري حذر کند، که در این مورد این احس

مفهومی خاصــی، ناآگاه خواهند بود؟ مؤثرترین و پربارترین راه حل این مشــکالت که با فروید و الکان به 

  ند که وجه مشترکی بین فراروانشناسی آنها با علم اعصاب داده شود.تفکر معاصر واگذار شده این هست

ضی از کارهاي جدید ژیژك (   ضی Žižek بع سیار مفید و غیرمتعارف بین فر  روانکاويي ه) پلی ب

ست  سی یا ذهنیت برپا کرده اند. جالب ا سا صابی زندگی هیجانی و فردیت اح شرح هاي علم اع الکانی و 
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کند، کالً اقراري جدال انگیز در می که ژیژك به وجود احســاســات ناآگاه اقرار که، شــواهدي وجود دارند

از  بخصـــوص در روانکاوي الکانی. حداقل در یک مورد، در ســـبکی وفادار به فروید، ژیژكو  روانکاوي

صورت  شارهمی صحبت به میان 45 "نهایتاً ناآگاه"گناه، ب سبک ا د کنمی آورد. در این زمینه، او حتی به دو 

ـــد: (می که در آن گناه ـــت") 1تواند ناآگاه باش (یعنی، یک ادراك درك  "فرد از گناه خودش با خبر نیس

ــده) ــار گناه را تجربه") 2(و  نش ــت که از آن گناهکار می او، در حالی که فش ــوعی اس کند، ناآگاه از موض

ند ادراکی بد درك شده توامی مسلم است که سبک اخیر 46مبهم).و  (یعنی، ادراك کردنی بی دلیل "است

شناختی تصریحی از مقصر بودنی که مناسب با بزه کاري نسبت  هم باشد (یا به شکل آن در آید): در غیاب

تعبیري بصــورت گناه  –به قانون خاصــی اســت، احســاســی که در غیر این صــورت ممکن اســت بطور خود 

سی دیگري (مثل اضطراب، ع سا شود، آگاهانه بصورت رنگ بندي اح صبی بودن، ناراحتی مبهم، یا درك 

 حتی بیماري جسمی) ثبت خواهد شد .

ــال  The Parallax View اختالف منظر کتاب ژیژك تحت عنوان  ــر  2006(که در س منتش

صیت هاي دیگر در این رده از علوم، او  شخ ست. در بین  شامل درگیري پر جزئیاتی با علوم مغزي ا شده) 

سیو منع صوص به داما صاب در می طفتوجه خودش را بخ ساس علم اع صوص تئوري هاي او بر ا کند، بخ

 (The Feeling of What Happens)حس واقعه موضــوعات هیجانی که عمدتاً در کتاب ي هبار

 داماسیوي هشرح داده شده اند. قبل از این که به مواردي برسیم، که ژیژك در بار) 1999(انتشار در سال 

ایده ها و مواضـع داماسـیو باید گفته ي همعرفی کننده در باري هد نکتخواهد بگوید، واضـح اسـت که چنمی

عصبی در محفل  –شود. براي شروع، داماسیو کالً با روانکاوي همدلی دارد و بخصوص جنبش روانکاوي 

ي همشورتی ویراستگري مجلي هامریکائی؛ براي مثال، او عضو هیئت مدیر –هاي روانکاوي بالینی انگلیسی 

sychoanalysisP-Neuro .داماسـیو (و، در  47اسـت که سـولمز یکی از ویراسـتگران مؤسـس آن اسـت

ــی ي هحقیقت، هم ــناس ــتاي خطوطی قبول دارند که با فراروانش ــاب) بطور بنیادي ناآگاه را در راس علم اعص

اوي احساس ناآگاه در بعضی بخش هاي روانک بعالوه، در حالی که مفهوم 48روانکاوي شرح داده شده اند. 

داماسیو (و،  –جمع اضداد است  "احساس ناآگاه"یعنی براي الکانی هاي بسیاري  –مورد جدل باقی مانده 

ـــیاري از همکاران تحقیقاتیش که مغز هیجانی را مورد مطالعه قرار دهند) می همان طور که خواهیم دید، بس

ــتاني هواقعیت پدید ــی را زیر آس ــاس ــی  مانند فروید، 49دهند. می آگاهی قرار –خود ي هاحس او حتی به ناش

ــنهادي اقرار ــاس می گري نمایان غیرقابل اجتناب پیش ــورت احس ــاتی وجود دارند که به ص ــاس کند که احس

شوند:  شنهاد کند که احتماالً ما باید واژ"درك نمی  سی پی ست ک ساتی که ‘دیگري براي ي هممکن ا سا اح

 50"د ندارد.داشته باشیم، اما چنین کلمه اي وجو ’آگاه نیستند
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ـــای    ـــه رد پائی که فروید، الکاني هدر س ـــته اند، بحث جاري، با تمرکز و  س ژیژك بجاي گذاش

 "احساسات"از  "هیجانات"متمایز کردن ي هگزینشی آن، محدود به بررسی موجزي از روش داماسیو در بار

ماسیوئی، همان طور که من هم خواهد بود: (هم چنین بین ادراکات ناآگاه و آگاه). فهم مناسب این تمایز دا

ساً مداخله سا سیو بر طبیعت ا شود که داما ست که از ابتدا توجه  گري  در این جا انجام داده ام، محتاج این ا

ــد ــاني هش ــاســی انس ــع طبیعی) غیر قابل اجتناب عواطف و و  زندگی احس ــاختار و وض بر تعدیل (حتی س

براي قرار دادن این موضوع در  51ورزد. می دها اصراربازنموو  احساسات با شکل بندي هاي ذکاوتی، زبانی

 (motivation)انگیزه و  (emotion)هیجان  ،cognition)لفظ سه گانگی علم اعصاب یعنی شناخت ( 

به مغز انگیزه اي، که جنبه هایش هم، با اتکاء  (با اشــاره 52مغز هیجانی را نمی توان از مغز شــناختی جدا کرد

  ، اهمیت زیادي براي روانکاوي دارند).87 آن بر تئوري رانش ها

یان   فاظ روزمره ب که در ال که، آن طوري  جاي این  نات، ب جا به تعریف او، هی نا  ـــیو، ب ماس  براي دا

شوند، ادراکات درك شده باشند، پدیده هاي ناآگاه هستند. براي دقت بیشتر، هیجانات داماسیو فرآیند می

ان شخص سومی قابل رؤیت اند؛ برعکس آن، ادراکات، محرمانه هاي فیزیولوژیکی اي هستند که براي ناظر

شخص اولی اند.  سی براي عموم 53بوده و پدیده هاي  ستر سم قابل د سیو، هیجانات را در خط ج و  لذا، داما

ي هاما داماســیو با تناقض ســهل و ســاد 54کند.می ادراکات را با ذهن غیرقابل دســترســی براي عموم هم تراز

رضـــایت آرام  و ذهن آگاه از ادراکات روانشـــناســـی ین تن ناآگاه از هیجانات فیزیولوژیکغیرقابل دفاع ب

شکار سه مرحله اي آ سیو از توالی تغییرات تدریجی  شرح داما شی ندارد. این موضوع در  که از  شودمی بخ

تقدم زمانی  کنند (که طی آن هیجانات حقمی هیجانات ناآگاه تا ادراکات بالقوه و بالفعل آگاه جریان پیدا

یک حالت کنم: می فرآیند را در امتداد یک تســلســلی از هم جداي همن ســه مرحل" 55بر ادراکات دارند):

تواند ناآگانه می ، کهیک حالت درك کردنآید؛ می ، که ناآگانه براه افتاده و به اجرا درهیجانی

ساختهبازنمودي شــود؛ و  موجودي که هم هیجان ، یعنی، شودمی یک حالت ادراکی که آگاهانه 

  56 "کند.می دارد و هم ادراك، از آن اطالع پیدا

سیو در حداکثر روانکاویش قراري هدومین وهل   ست که داما سه مرحله جائی ا گیرد. در این می این 

سی سوا سان یک موجود و صف، ان شه و  و سیمی نق ست که دائماً خطوط تر سازي ا رفلکس وار خود مدل 

ـــوژ فعل و انفعاالت در جریان بین این دو قطبِ  در هم و  بدنش، دنیاي اوبژه هایش يهگونی از حاالت س

                                 
ـــ Drive theory :مترجم 87 ـــناس ـــش م يا هینظر یدر روانش ـــت که کوش  يبه حرکت در آورنده يروهایتا ن کندیاس

 ک،یاختالل هومئوستات کیاست که با  يشده ا جییحالت ته"کند. رانش  يطبقه بند ای لیلو تح هیتجز ف،یرا تعر یروانشناس

 ." را دارد فرد کیکه توان تحرك رفتار  شودیم دیتول یسرشت یاجیبا احت ای
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شده، را سر بر –(که آگاهی از این پویائی هاي خود  سازدمی تنیده  شده  شه برداري  از نظر  57آورد).می نق

ــکل ــاویري که این چنین ش ــیو مفاهیم و تص ــند یا ناآگاه.می گیرندمی داماس ــیو  58توانند،، یا آگاه باش داماس

بزرگی از زندگی ذهنی که ي هکه بر اساس آن حیط کندمی آشکارا کامالً بر ادعائی (اصیالً فرویدي) اتکاء

ساس مفهوم شامل انرژي هاي انگیزه اي و وسوسه اي است (بر ا ست نه تنها  فرویدي از  -کاذب  آگاهانه نی

ـــورت اعماق تاریک اید ِ حیوانی آغازین کج و معوج  ـــورات ناآگاه بص ـــامل تص ـــده) بلکه هم چنین ش ش

ــناختی و ــماجت بازنمود ش ــت (چیزي که الکان با س ــت ها س ــت به فروید"ي هبارها و بارها در نوش  "بازگش

“Return to Freud” باید توجه  تصورات ممکن است آگاه یا ناآگاه باشند اما،"ورزد: می بر آن اصرار

توان گفت که تعداد می ســاخته نمی شــوند. به ســادگی ســازد آگاهانهمی تصــوراتی که مغزي هکرد که، هم

ــاخته ــورات س ــیار زیادي تص ــختی براي ورود به پنجرمی بس ــوند و رقابت س کوچک ذهن که در آن ي هش

شوند که ما می پنجره اي که، در آن تصورات همراه با حسی –توانند آگاه شوند، وجود دارد می تصورات

شود. به عبارت دیگر، بطور استعاره اي، در می ، بطور مناسبی به انها توجهکنیم و، در نتیجهمی آنها را درك

با در نظر  59حقیقت درزیر ذهن آگاه زیر زمینی وجود دارد و این زیر زمین خودش چندین طبقه اســــت. 

ـــیو در ي هگرفتن جزئیات فوق، حاال درك بهتري از ریزه کاري ها و توان هاي بالقو تمایزات ظریف داماس

چنین دیدگاهی از هیجانات، ادراکات و دانستن "گوید: می شود. داماسیومی زندگی احساسی ممکني هبار

قبل از این که هیجان مربوطه اتفاق بیافتد، هیچ حالت ادراك  کنم کهمی ها متعارف نیست. اول، من پیشنهاد

کنم که می وم، من پیشـــنهادشـــود. دمی مرکزي اي وجود ندارد، این که اظهار (هیجان) ماقبل ادراك وارد

نیسـت، این که بازتاب بر ادراك کردن خودش  "اطالع یافتن از یک ادراك"همان  "داشـتن یک ادراك"

ـــع عجیب مرا به یاد گفتي هیک پل ـــتر ي هباالتري اســـت. روي هم رفته، این وض  .E. Mاي. ام. فورس

Forster 60"قبل از این که آن را بگویم؟ کنممی توانه بدانم که چه فکريمی من چگونه"اندازد: می 

ـــتند که با بدن تظاهر "بیانات"هیجانات    کنند می یا ظواهر در مفهوم فرآیند هاي فیزیولوژیکی هس

(همه چیز از ضربان قلب و آزاد شدن آدرنالین گرفته تا سرخی گونه و عرق کردن). بعداً چنین حاالت بدنی 

شوند. چنین نقشه هاي هیجانی، که می ترجمه صورات و بازنمودهابه تو  شوندمی بطور شناختی نقشه ریزي

بدن ي هدر حقیقت مســتمعین مســحور شــد"شــوند می الگوئی خودبخود مغز ســاخته –با فعالیت هاي خود 

ستند، شدت قید 61"ه شد. اما او ب سیو ادراکات خواهند  کند که ادراکاتی که به این می که در واژه هاي داما

صیف ستند (یعنی، ادراکاتی که آگاهانه دركشمی نحو تو شود، یا می وند الزاماً و بطور اتوماتیکی آگاه نی

Empfindungen ادراکی داشته باشد"تواند می گیرد، شخصمی فرویدي). آن طور که داماسیو فرض" 

از آن (بصــورت تصــور ناآگاهانه یا آگاهانه یا بازنمودیک هیجان بعنوان وضــع فیزیولوژیک) بدون این که 
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دانشــمند علم اعصــاب دیگر، به  Pierre Changeux-Jeanپی یر چنگو  –(ژان  62اطالع داشــته باشــد. 

مستقیم ادراك به سهولت از دانستنی قابل تمییز است که شخص ي هتجرب"کند که می همین طریق مشاهده

ف بین داشتن و مطلع شدن و، احتماالً، دو روش وجود دارند که در آنها چنین شکا 63)"داراي ادراکی است.

تواند وجود داشته باشد: یکی، ادراك با آگاهی شخص اولی مورد توجه قرار نمی گیرد (یعنی، می (دانستن)

ــخص اولی تعبیر ــت)، یا، دیگري، ادراك با آگاهی ش ــده اس ــود (یعنی، ادراکی بد می ادراکی درك نش ش

 آشــفتگی هاي احســاســی بصــورتي هاندرك شــده اســت، مثال هائی از آن ممکن اســت شــامل ثبت آگاه

شود تا تطابقات یک به یکی بین می اضطراب یا گناه یا ناراحتی جسمی باشد) . در این جا، شخص وسوسه

 (emotion)یا احســاس فرویدي، هیجان  Affektســه گانگی احســاســی فروید و داماســیو برقرار شــوند: 

بیانگر از قبل با تأثیرات ماهیت عوض کن ِ ابعاد  هیجانی ِ داماســـیوئی اســـت (براي روانکاوي، خود این بدن

فرویدي  هیجان Gefűhl لیبیدوئی اشباع شده است)؛ –ایده اي و انگیزه اي  –شناختی ي هدرهم تنیده شد

شد شته  ست (که (feeling – had)ي هادراك دا سیوئی ا شد، مثل گناه طبق نظرمی داما  تواند ناآگاه با

ـــته  Empfindungen)؛ و unbewußten Schuldgefűhl(    فروید ادراك فرویدي ادراك دانس

  غیر تکنیکی کلمه است). ي هدر مفهوم روزمر "ادراك"داماسیوئی است (که همان ي هشد

زیادي براي روانکاوان منجمله حتی ي هزندگی احساسی باید مورد عالقي هکارهاي داماسیو در بار  

ــتثناء نادري اســت،  نند جنبه هاي دیگر کار او(مجدا، ژیژك، ما الکانی باشــد.ي هنظری که قابل تمجید و اس

داماسیو و کالً پیشرفت هاي ي هیکی از الکانی هاي معدودي است که بطور جدي پیشرفت هاي بدست آمد

ست؛ برعکس، نورو  صاب را مورد توجه قرار داده ا سی  -علم اع شتاقانه  –روانکاوي انگلی امریکائی واقعاً م

ي هالکانی، ویژگی هاي چندي از شــیو –احســاســی را قبول کرده اســت.) از دیدگاه فرویدي علم اعصــاب 

تجزیه و ترکیب پدیده هاي احســـاســـی چشـــمگیرند که بالفاصـــله بطور انتخابی خالصـــه شـــده اند. مثل 

داشــته شــده، که در موقعیت واســطه گري بین  –مداخله گر ادراك ي هفراروانشــناســی فرویدي، توان حیط

ـــته شــــد –ات ناآگاه و ادراکات هیجان ـــی ي هآگاه قرار گرفته اند شــــامل نمودهاي نظریي هدانس رانش

(Triebrepräsentanzen = drive representation) ـــتند که هم ، یعنی، کتیبه هاي روانی هس

شده اند که شارژ  شده و هم از نظر انرژي  رانش ها و  (Ziele)محورهاي اهداف  ساختارانه به زبان آورده 

دهند. در راسـتاي خطوط الکانی مربوطه، راهی نیسـت مگر به فکر حس می را شـکل (Objekte)اوبژه ها 

هاي  jouis-sensلذت  بات (در واژه  هائی بی ث یب  ندي و ترک هاي پیو گذاري  نار هم  با ک یافتیم،  ب

سم سوي) از ج ست نه معنی دار  -وروان، از چیزي که نه لیبیدوئی  فران سمانی محض ا عالوه  64تی.ذهنی –ج

ــتر بر این، ــطري هم از فورس ــت الکان را از جنبه اي از  س ــکوهمندانه برداش ــیو نقل قول کرده، ش که داماس
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که بر اساس آن روانکاو شونده، بعنوان سوژه اي  کند، مفهومیمی تداعی آزاد در جریان روانکاوي خالصه

شش کالمی آورمی سر درو  آوردمی سخنگو افکار و امیال خودش را به زبان د که واقعاً از طریق همین کو

یانی چه فکري هتداعی کنند هد (بجاي مفهومیمی کند و چهمی ب ـــرًا  خوا که طی آن تداعی آزاد منحص

کند تا آشکار کند که واقعاً چه چیز از قبل کامالً شکل گرفته اي در گوشه و کنارهاي سرکوب می کمک

   65.سخنگو موجود بوده است)ي هروان سوژي هشد

در  ژیژك از داماســیو، بررســی ســریع کتاب داماســیو به نامي هقبل از پرداخت به بررســی منتقدان  

سپینوزا،  ستجوي ا شد (تا می وعده ،2003چاپ ج شته با سبت دا دهد تا کمک کرده و در این موارد منا

ـــن تر  حس واقعهب کند که در ابتدا در کتامی حدي به خاطر این که اکثر بحث ها و مفاهیمی را روش

کتاب  2شود که، مستقیماً از بخش می ترسیم شده بودند). اسپینوزاگرائی داماسیو از طریق اظهار نظري بیان

سان اید") گرفته شــده اســت، که 23و  13) ( بخصــوص قضــیه هاي  Ethicsاخالقیات ( ي هذهن ان

ست سان ا شن این، در ارتباط با تمایزش 66"بدن ان سترش رو سیو، گ بین هیجانات و ادراکات،  براي داما

کنم، هیجانات می تکرار 67"ادراکات . . . اکثراً سایه هاي وضع خارجی هیجانات هستند."قضیه اي است که 

آیند که بالقوه اگر نه بالفعل می بیانات جسمی اي هستند که بصورت تظاهرات فیزیولوژیکی اي در چون که

ستند،  شخاص ثالث ه سط ا شاهده تو شد، هیجانات،  "خارجی"قابل م اند. بعالوه، همان طور که تذکر داده 

آگاهانه در لباس مبدل ي هتوان آن ها را بصــورت تجربیات ثبت شــدمی بخودي خودشــان، ناآگاه هســتند؛

ـــتا نظر ـــیو در این راس ـــوند. داماس  ادراکات ترجمه کرد، اما الزاماً و بطور اتوماتیکی این چنین ثبت نمی ش

شــود که در روانکاوي فرویدي مرکزیت می که این مشــاهده با ادعاهائی مرتبط واضــح اســت –دهد که می

ي همبنی بر این که لذت و درد (بصورت اتفاقات جسمانی سطح هیجانی) محتاج مداخله گري تجرب –دارند 

ستند تا رفتارها را تولید و هدایت کنند. شان دهد که بطور کلی ه 68آگاهانه نی سیو ادامه داده تا ن یجانات داما

   69از چنین استقاللی نسبت به آگاهی برخوردارند.

شکل   ضی که ذهن از بازتاب هاي ایده اي بدن  ستاي فر سیو، در را گیرد، ادراکات (بعنوان می داما

شرائط می بدنی تعریف –هاي حاالت  بازنمود ذهنی، متمایز ازعلوم طبیعی، هیجانات) را بعنوان کند (یعنی، 

داماسیو ادامه  70کنند). می فعل و انفعاالت در جریان با نهادها و شرائطی که آن را متأثر بدن وي هتغییر کنند

ـــرح دهد که:  ـــتند ادراکات دریافت"داده تا ش ـــنهادو  ها هس کنم که الزامی ترین تکفل براي می من پیش

ــه ها به بخش هائی از بدن می اتفاق نقشــه هاي مغزي بدندریافت آنها در  و حاالت بدنی افتند. این نقش

قدم درکیمی اشــــاره بت  ثا یا درد محتواي  لذت  نات  ند. برخی نوســــا ما ادراك کردن کن که  ند  ـــت  هس

  دهد:می داماسیو ادامه 71."خوانیممی
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درکی و  در موازات درك بدن درکی از افکار با زمینه هائی هماهنگ با هیجان

رند. چگونه چنین سبکی از فرآیند ذهنی وجود داو  از روش خاصی از فکر کردن

جمی درکی بوجود ید؟ این درك نتی ند ي هآ هائی از فرآی پا کردن فرانمود بر

ذهنی خودمان است، عملیات سطح باالئی که در آن بخشی از ذهن بخش دیگري 

دهد که حقیقتی را ثبت کنیم که می کند. این امر به ما اجازهمی از آن را بازنمود

دهیم آهســته یا تند شــده اند؛ یا می به آنها ارائهافکارمان با توجه کم و بیشــی که 

اشــیاء و اتفاقات در فاصــله اي نزدیک یا ي هاین حقیقت که افکار نمایش دهند

ضی ستند. لذا، فر شده، این ي هدوري ه شروط ارائه  شکل یک تعریف م من، که در 

صی از  سبک خا صی از بدن همراه با درك  ست که یک درك درك حالت خا ا

آورند می ازتفکراتی با روش هاي خاصی است. ادراکات وقتی سر بر فکر کردن و

  72رسند .می خاصیي هکه تجمع محض جزئیات نقشه برداري شده به یک مرحل

  

درك هیجان ایده اي از بدنی  "کند، می این ها را در چند صفحه بعد به این صورت خالصهي هداماسیو هم

روانکاوي، جزئیات چندي در این گفته ي هاز زاوی 73"ی شده است.است که با فرآیند هیجانزا دچار آشفتگ

شنهاد کردم،  شه هاي بدنی"ها حکم اظهار نظر روانکاوانه اي دارند. همان طور که قبالً پی شده از  "نق شباع  ا

 درد خودشــان الزاماً آگاهانه نیســتند اما توانائی آن را دارند که با بدام انداختن هاي موضــوعات –و  –لذت 

ـــکل بندي هاي اهداف  بازنمود ارگر ادراکی آگاهانه شـــده، بتوانند با بازنمود –ایده اي  هاي رانش (ش

سیال  "زبان"الکانی (که خودش در  jouis-sensحس لذت و  سازند) فرویديمی لیبیدوئی و اوبژه ها را

سیوئی، که دائماً بغان و قون  شه هاي داما شوند. این نق ست ) مرتبط  شده ا شته  الگوئی  –ا فعالیت خود نو

هیجانات جسمی ي هکافی براي تجرب –نه  –اما  –شوند، شرائط الزم می همیشگی مغز پیش نویسی و به روز

نهادي که قادر به ادراك است باید ارگانیسمی باشد که نه "روانی هستند: ي هبصورت ادراکات درك شد

ــم را در تنها ــیله اي دارد تا این جس ــم دارد بلکه وس بعالوه، این فرآیند  74"اندرون خودش بازنمودکند. جس

ست که در انتهاي آن ادراك  شی اولین گام فرآیند دو گامی ترجمه کردنی ا شه ک شده، پدیده  –نق سته  دان

شوند، سربرمی آورند. عالوه بر گام اولیه از تبدیل هیجانات به نقشه ها می هاي احساسی اي که آگاهانه بیان

شکیالت (پ سی (گامی که در آنبعنوان ت سا شیاء خارجی  بازنمود یش) اح ها بخش هاي بدن و ارتباطات با ا

ـــه ها تا  ـــوند)، گام بعدي از چنین نقش ـــناختی و  "فرانمودها "باید در هم ادغام ش (که در آن روش هاي ش

گرچه  75محتویات باید بهم مرتبط شده و ساخته شوند) براي خلق ادراك آگاهانه درك شده الزامی هستند. 
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سیو مکرراً اذعان شی بازيمی داما سی نق سا شبیه به ناآگاه روانکاوي در تحوالتی زندگی اح  کند که چیزي 

ــتند که از هیجانات از طریق ادراکات  76کنند،می ــیر ترجمه اي هس ــته  –بحث هاي او متمایل به خط س داش

شده شده سته  سی فرویدي  شوند، که با در نظر گرفتن این کهمی منجر به ادراکات دان شنا الکانیِ   –فراروان

ــه هاي این حرکت  ــخص ــدا از مش ــر و ص ــرعت و بی س ــاس حرف هاي زیادي براي گفتن دارد، به س احس

  کنند. می چندگامی، عبور

شــکاف و  اي که در پیچ و خم ها "ســطحی"تفســیر الکانی از ناآگاه فروید بصــورت (بی) هســتی   

ـــطح آگاهی نق ته در داخل همان س بازگو کردن دارد. می ش بازيهاي نقش گرف کند، در این جا ارزش 

روانکاوي بعنوان علم تفســیر ي ه(همان طور که بخوبی شــناخته شــده، الکان بشــدت مخالف تعریف عوامان

ـــی در جوف هاي پنهانی با معانی عمیق بود). ـــی عمیق، یعنی کاوش ـــناس دقیق تر بگوئیم، ناآگاهی  77روانش

ست که بین ي هوانکاوانغیرر روانکاوانه ( و نه مفهوم صورت اتفاقات مداخله گرایانه اي ا ناآگاه) تا حدي، ب

گیرند که در تمامی طیف احســاســی می کند که در راســتاي خطی قرارمی اجزاء و عملیات مختلفی دخالت

ـــیر ـــیو، از هیجانات ناآگاه تا ادراکات آگاه، از یک انتها تا انتهاي دیگر س ر، کنند. به عبارت دیگمی داماس

ست، بلکه در  سی نی سا شین آالت اح شکیالت ما ناآگاهی خودش یک جزء یا عملیات عمیق و مبهمی از ت

ست که به داخل وقفه صله هائی عوض چیزي ا صمی هاي فا شخ شته  –هیجانات، ادراکات ي هلغزد که م دا

گذارد که هم می یر همتواند بر اتصاالتی تآثیر بگذارد و تأثمی ادراکات دانسته شده هستند. ناآگاهیو  شده

 دانسته شده هستند، یعنی، ارتباطات اجزاء بدن، حاالت -داشته شده و هم به ادراکات  -درونی به ادراکات 

شدو  شته  شه هاي بدنی ي هشرائط محیط در ادراکات دا شکل نق سیوئی (یعنی، بازنمودهاي رده اول به  داما

کنند که هیجانات اند) و هم چنین ارتباطات روش می يمقدماتی اي را نقشه گزار که پیچیدگی هاي دور از

ــد ــته ش ــوعات موجود در ادراکات دانس ــناختی و موض ــیوئی [یعنی، ي ههاي ش رده دوم  "فرانمودها "داماس

  بصورت درك کردن هاي بازتابانه از تجربیات احساسی).

ن   ـــم هاي دفاعی درون روانی (یعنی،  ناآگاهی مکانیس اآگاهی اي که بطور متفاوت و کلی تري، 

شده، که  سیع ترین مفهوم روانکاوي ممکن در نظر گرفته "سرکوبی"سرکوب   شود) قابل در این جا در و

ـــت تا جائی که بطور  –تقلیل به هیچ رده از نقطه هاي تقاطعی  ـــبکه هاي روانی نیس ـــی در ش محتوائی خاص

ـــرکوب اغلب بر روابط تداعی ک ـــی بین این نقطه هاي تقاطعی بلغزد. س ننده بین اجزاء محتواي روانی جنبش

شد تا آگاهانه می تحمیل ست بخوبی قادر با شونده ممکن ا شود. براي مثال، در یک روانکاوي، روانکاوي 

ــی از مواد خاطره اي را بیاد بیاورد که در گیر در یک منظومي ههر قطع ــت که عالمت ي هخاص ــی اس خاص

شود یک خاطره از بین خاطرات می چیزي که سرکوب کند. در چنین موردي،می بالینی خاصی را پی ریزي
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ــبکه  ــت که نقطه هاي تقاطعی را در ش ــبکه اي از ارتباطات بین خاطراتی اس ــت، بلکه در عوض ش دیگر نیس

ـــکل ـــد بیش از اندازمی ش کنند. روابط بین می آنها ایجادي هدهند، نقطه هائی که عالئم بالینی را بعنوان رش

وند، تا خود خاطرات. در چنین وضعیت هاي روانکاوي، ناآگاهی بصورت شمی خاطرات است که سرکوب

  شود. می ارتباطات تازه تشخیص داده شده بین محتویات قبالً شناخته شده آشکار

ارگانیک بین الیه ها و ســطوح مختلف در طیف احســاســی اش  "هماهنگی هاي"وقتی داماســیو از   

دهد که بر ناهماهنگی ها می کند، ترجیحمی ي او را انتخاباي که الگو کند، بررسی روانکاوانهمی صجبت

ست آوردن تعادل هومئوستاز خود  تأکید کند. دقیق تر بگوئیم، به تنظیم  –علت مقاصد دفاع روانی براي بد

تحریف شــده در داخل و بین  شــده در واژه هاي احســاســی، ناگزیر غیبت هائی از تفســیرات یا بد تفســیرات

شت (یا آن طور که فروید ممکن  هیجانات، ادراکات شده وجود خواهند دا سته  شده و ادراکات دان شته  دا

بعالوه، این مکمــل ). Affeckt, Gefühle, Empfindungenاســـــت بگویــد، در داخــل و بین 

رسد یکی از نقصان هایش می کند که بنظرمی داماسیو چیزي را اصالحي هفراروانشناسی روانکاوي به نظری

که یک عامل کمّی  کندمی رســد که داماســیو فرضــیه اي قانع نکردنی را پیشــنهادمی ن بنظرباشــد: هم چنی

ادراکی  (qualia)سرراست و ساده مسئول جا به جائی کیفی مکانیسم هاي احساسی ناآگاه به حاالت ذهنی

ي هآورند که تجمع محض جزئیات نقشه برداري شده به مرحلمی احساسات وقتی سر بر"درك شده باشد (

 گیرد که در این جا چیزي بیش از کمّیتمی ). برعکس، یک دیدگاه روانکاوانه فرض"رســـندمی خاصـــی

  در کار است.  "محض"تنهاي 

به چیزي اشــــاره   ـــیو بطور مبهمی  هاي "کند که آن را می در متون متعددي، داماس درك کردن 

ژیژك از شــرح داماســیو از زندگی در این مرحله، بررســی انتقادات الکانی   "کند.می مشــخص "ادراکات

کند که من قبًال می دهد که مثمرالثمر باشد. ژیژك توجه خاصی به عنوانیمی احساسی مناسبت داشته و قول

درجات متعدد و الیه هاي آگاهی و فردیت در کتاب حس واقعه (که در ي هکاوش نکرده ام، یعنی، نظری

پیش خود، آگاهی هســـته اي یا خود، آگاهی ممتد، فردیت  را بعنوان آن داماســـیو چنین فقره هاي مفهومی

ـــکایت  کند). می اتوبیوگرافی و وجدان ردیف تقلیل ذهنیت به دو  کند کهمی در این رده بندي، ژیژك ش

 –بعد از موجود تجســـد شـــده (بعنوان پیش فردیت و آگاهی هســـته اي یا فردیت) و هویت بازنمود کننده 

گذارد که دکارت براي می وجدان) سومین بعدي را کنارو  فردیت اتوبیوگرافی زبانی (بعنوان آگاهی ممتد،
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ـــوژ88Cogito فکر ( ي هاولین بار آن را در پیکر ـــورت تهی بودنی از ي ه) مجزا کرد (یعنی، س منفک بص

  :80الکان ) "مانع شده يي هسوژ"، همان $منفی بودن ِ 

  

ب فس (نفس به معنی جریان ني هراه حل داماســیو براي معماي قدیمی دو جان

ثابت ي هکند، در برابر نفس به عنوان هستمی آگاهی اي که بطور مستمري تغییر

سد:  سد تغییرمی خودي که بنظر"پابرجاي ذهنیت ما) به نتیجه نمی ر کند می ر

و خودي که بنظر پابرجاســت، گرچه بهم خیلی مربوط هســتند، ولی یک نهاد 

ستند، بلکه دو نهادند ست، دومی خود اتوبیوگرافی . او – "نی سته اي ا لی خود ه

ست صورت ه سخنگو ب تهی ي هاما در این جا، جائی براي چیزي که ما موجودات 

گیریم) وجود ندارد : من چی می کنیم (یا، بلکه، پیش فرضمی ذهنیتمان تجربه

هسـتم؟ من نه جسـمم هسـتم (من یک جسـم دارم، من هیچ وقت مسـتقیماً بدنم 

ــی بر اســاس مرلو نیســتم، علیر   [پانتی –غم تمامی توصــیفات پدیده شــناس

Merleau – Ponty [ــت ــعی دارد مرا برخالف آن قانع کند)، نه هس با ي هکه س

دهد؛ آن چه می ثبات شــرح حال اتوبیوگرافی من که هویت نمادینیم را شــکل

ــتم"که  ــت که طی تغییر دائمی ي هیگان "من هس ــی تهی اس خالص از یک نفس

ــرح حال   ماند. این یگانه با زبان تولیدمی باقی هاي اتوبیوگرافی همان یگانهش

ست می ست و نه خود اتوبیوگرافی، اما همان چیزي ا سته اي ا شود: نه خود ه

سته اي با زبان ترجمه دهد (یا، می شود، به آن قلب ماهیتمی که وقتی خود ه

ــت که کانت دمی بلکه، ماهیت زدائی ــود). این همان چیزي اس ر ذهن دارد ش

ــخص"وقتی بین  ــوژ (person) "ش  خالص درکی ماندگار تمایز برقراري هو س

  81شرحی است،.  –خود ي هکند که فقط یک خاطر نشان کردن تهی شدمی

  

سیو را به اطالع   سفی اي که این منتقد داما شرح می تمامی چارچوب فل ساند نمی توان در این جا  ر

ذهنیت ژیژکی اســت، که در ســطح مشــترك ایده ي هنظریي هاره ســازي همداد، زیرا که این امر محتاج دوب

سی آلیســم آلمانی و روانکاوي الکانی برپا شــده اســت (دوباره ســازي اي که من در کتاب  شنا ستی  ه

                                 
صطالح معروف دکارت در 88 صل کنمیفکر م یبه معنCogito ergo sum مترجم: ا شاره به ا ستم، که ا  کندیم یپس ه

 .آگاه است ای کندیکه فکر م شودیاثبات م قتیحق نیبا ا ير موجوده یکه هست



س  و ز�د�ی ��جا�ی 
��

 

ر آوای �وف                                                                                                                                          246     
��

 

 

ی یک نظر یتي هژیژك:  یالیســتی از ذهن ماتر  Žižek’s Ontology: A  اســتعالئی 

Transcendental Materialist Theory of Subjectivity   انجام داده ام).  2008انتشار در سال

ــت گري هاي نمادینی  الکان اســت که مداخلهي هاصــرار ژیژك، در دنبال اما چیزي که در این متن مهم اس

 ســـاختارهاي زبان) یک ســـوژه را خلقي هعنصـــري به قلمرو محتوا کنندي ه(یعنی، نقل مکان پیش ســـوژ

کانت  –که در ایده آلیســم آلمانی کانت و پســا  $ -به عنوان  – Cogito –شــبه ي هکنند (یعنی، ســوژمی

ــمانی (منجمله  به  تقلیل مرکزیت دارد) که بعد از آن از ــته اي"ذات جس داماســیو) یا به فرهنگ  "خود هس

توان بصـــورت نوعی تکوین می کنند؛ این رامی داماســـیو) شـــانه خالی "خود اتوبیوگرافی"زبانی (منجمله، 

داماســیو با ژیژك در  82توصــیف کرد. )transstructural(گاري از ذهنیت وراســاختاري ســاختاري ماند

ـــت؛ بطالني هبار ـــانی می او حتی فکر 83تقلیل آگاهی یا فردیت به زبان موافق اس کند که حیوانات غیر انس

شاره شکاري ا سته به فردیت را کامالًي هکند که او این جنبمی نفس هاي اتوبیوگرافی دارند، لذا بطور آ  واب

سیو 84زبان در نظر نمی گیرد.  شوند که می اخیر الکان از هم جداي هژیژك مطمئناً در مورد نظریو  اما، داما

ماهیت جسمانی پیش خود ها و خودهاي هسته اي داماسیوئی بصورت زیربنا هاي خالص زیست شناسی اي 

  جداگانه و مشـــخص رده باالي ذهنی گذاشـــتهباقی نمی مانند که متعاقباً بر روي آنها داربســـت هاي مطلقاً

دربرگیرنده کمین کرده این اســـت که گفتمان بنیادي بمراتب ي هشـــوند. (چیزي که در پهناورترین زمینمی

ـــت که مداخلهي هفراگیر تر در بار ـــت اس گرهاي اجتماعی نمادینی نفوذ کرده و واقعیت هاي  درجه اي اس

  دهند.)می بدن را تغییر

مقدار خاصـــی فعل و انفعال دیالکتیکی بین  کند کهمی ، تصـــدیقحس واقعهر کتاب داماســـیو د  

 اضـــافی از شـــکل بندي هاي متفاوتی از آگاهی / فردیت برقرار آگاهی هســـته اي یا فردیت و ردیف هاي

ـــده اند. می ـــود، که بر روي آن تعبیه ش ـــحیح 85ش گوید که به هر حال می و با این وجود، ژیژك کامالً ص

س ستی داما ستی زی سبد که مرکزي اتمی از ه صرانه به ادعائی بچ مادي اي که مطلقاً با  -یو تمایل دارد که م

ماند که باالخره زمینه ساز می غیرقابل نفوذي باقیو  خالصي هماند هستمی اثرات غیر طبیعی دست نخورده

که ضمیمه کردن در تارو پودهاي ژیژك بر علیه این ادعا، اصرار دارد  86شود. می تمامی ابعاد زندگی ذهنی

ـــوژ  مداخله گر نمادینی –زبانی  عقیم  "به  protosubject " S"ي ه(یا، به زبان الکانی، اطاعت پیش س

ــدن نمادینی  ــیل "ش ــوژه ي هبه وس ــورت  –دیگري بزرگ، به این طریق س کند) موجب می را تولید $ -بص

شود. اما، انتقاد ژیژك تمایز می مانی داماسیوئیسخت هستی جسي ههست "ماهیت زدائی"و  "قلب ماهیت"

 (Self "خود هسته اي "داماسیو بین پیش خود و خود هسته اي را نادیده گرفته این دو نهاد را تحت عنوان 

Core با  87بازنمود کننده از پیش خود اسـت.ي هآمیزد. براي داماسـیو، خود هسـته اي یک نقشـمی ) در هم
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داماسیو، قابل توجیه است که بگوئیم که  اعتراضی الهام گرفته از روانکاوي ژیژك بهي هاین حال، در روحی

( بخصــوص بدســت آوردن مهارت ذهنیتی کردن اســامی خاص و ضــمیرها)  ظهور و ورود اســتفاده از زبان

کند که از پیش خود به خود هسته  "قلب ماهیت"را  ممکن است همان اهداف و نتایج فرآیند ترجمه کردن

 شوند. می منجراي 

ي هالکانی و داماســیوئی، شــکافی جبران ناپذیر تمام ترجمي هواژگان ترکیب شــد با صــفحه آرائی 

 (عنوان الکانی 89کندمی را تا آن جا بد بازنمود $و خود هســـته اي به مثابه  Sبین پیش خود به مثابه بازنمود 

بازنمود کردن یک زخم که  misrepresentative = méconnaissance)بد  ثل  ممکن اســــت م

 ســـاختارهاي زبانی قراري هســـرگشـــاده اي در ارگانیســـم هائی باز شـــوند که در معرض دخالت هاي برند

سمانی ي همقدماتی ترین تعبیو  گیرند. این ابتدائی ترینمی ناهنجاري ها و ناهمخوانی ها در داخل واقعیت ج

سخنگوي شکاف برداشته اي خواهد بود که از سوژه هاي ي هحیوانات انسانی خواهد بود که همان مشخص

ــان ابعاد ناآگاه به جریان ــکاف هایش ــد که گوئی ژیژك در این می در حالی که، بنظر افتند.می درون ش رس

کند که بر اســاس می اي بازي (social – constructivism)لحظه با دید مبهم ســاختارگرائی اجتماعی 

هسته اي  –طبیعت بطور عطف ماسبقی از میان برداشته شده و با خود  مبنا بر S -به مثابه  –خود  –آن پیش 

الکانی ابطالی  –هگلی  –کانتی  –القاء شده با زبان جانشین شده است (حاال به شکل دکارتی  $ -به مثابه  –

کنم تصویر دیگري است که در آن، می ربطی)، چیزي که من در حال حاضر پیشنهاد –از منفی گرائی خود 

(بعه مثابه خود هسته اي) بصورت فرقی  $خود) و  –(به مثابه پیش  Sبه زبان هگلی بیان شود، تمایز بین اگر 

ماند. یعنی، نه تنها شــکاف هائی با عرض هائی مختلف بین پیش خود مســتقل می پاي برجا $درونی به خود 

سوء) ترجمه هاي (نا) Sاز زبان به مثابه  سطبازنمود  و ( شده ازخود ه آن در و تو زبان بعنوان  سته اي ِ متأثر 

ـــکافی درون خود می دهان باز ،$ ـــته اي  –کنند، بلکه یک ش ـــکافی را منعکس $ -به مثابه  –هس  چنین ش

سته اي را به دو نیممی شکافی که خود ه ستی ملموس می کنند،  کند، به چهرکی (آواتاري) قالب پذیر از ه

ص سته اي بدن و پوچی بی چهره اي از منفی گرائی عن ست دو خود ه شده. به عبارت دیگر، ممکن ا رزدائی 

ناموزون با هم وجود داشته باشند (عالوه بر فاصله هاي ناموزون متغیر بین پیش خود ها و خودهاي هسته اي) 

ـــته اي  ـــته اي  "پر": یک خود هس ـــبه  "تو خالی"و یک خود هس ـــته اي اخیر همان پوچی ش  -(خود هس

Cogito ژیژك است، چیزي که داماسیو مسلماً آن را نادیده گرفته است).ي هایست که مورد عالق  
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، بعضی از التزامات کلیدي خوانش انتقادیش Parallax Viewاختالف منظر  ژیژك در کتاب  

سیو از آگاهی یا فردیت در بار صویر داما شرحي هاز ت سی را  سا صویري از زندگی اح  شرح همراه چنین ت

ـــیو این اســـت که   بنیاداً آلتوزريي هنظری"ند: کمی دهد. او چنین شـــروعمی قبل از این که هیجان  ‘داماس

 آید.می مربوطه اتفاق بیافتد حالت ادراك مرکزي اي وجود ندارد، یعنی که تجلی (هیجان) قبل از احســاس

سه‘ سو ساسمی من و سوژمی شوم که این هیجان را که قبل از اح ) مربوط کنم: $خالص تهی (ي هآید به 

ذهنیتی ادراك. لذا ي هیجانات قبالً به ســوژه تعلق دارند، اما قبل از ذهنیت شــدن، قبل از انتقال آنها به تجربه

سوژ $ ست که من تبدیل به  ست: فقط از طریق ادراك کردن ا ي هذهنیتی مترادف با هیجان قبل از ادراك ا

سوژمی زنده ايي هتجربه کنند –خود  "کامل" ست که دیگر نمی توان آن را  ‘ صخال ‘ي هشوم. و این  ا

ستاز حیات محتوا کرد، یعنی که، عملکردش را دیگر نمی توان ست  در داخل قاب هومئو شین آالت زی با ما

هم ارزي ها . . . ي هزنجیر"کند: می ژیژك به ســـرعت اضـــافه 88حیات مقید کرد. ي هشـــناســـی نظم دهند

ستعالئی کانتی)، عنوان نفی خود ي هوژدکارتی، سي ه(سوژ‘ خالی ‘ cogitoخودش را بین  پیوستگی  –ا

از احســاســات محروم شــده ‘خالص‘ي هکند. آیا این ســوژمی مبحث رانش مرگ فرویدي تحمیلو  هگلی

(نه  حیات منجر بهي هاســـت؟ موضـــوع به این ســـادگی نیســـت: انفصـــال محضـــش از غوطه وري در تجرب

شود : یعنی اضطراب و وحشت. اضطراب بعنوان الزم و می هیجانات، یا ادراکات، بلکه) احساسات تازه اي

ست شکلي هملزوم با مقابله با خالئی که ه سوژه را  شت بعنوان تجربمی مرکزي  شمئز ي هدهد: وح زندگی م

دهد (یعنی، خود می ژیژك به چیزي که داماسیو طبیعی جلوه 89"اش  ‘نمرده‘کننده در خالص ترین حیات 

شم سرچ سته اي بعنوان  ضد طبیعی اي مفرطیي هه شده ) به مثابه  شده یا هنوز درك ن  ي هیجانات درك ن

ـــتاز حیات"پردازد، یعنی می . . . دیگر با ماشـــین آالت تنظیم  دیگر . . . محتوا شـــده در چارچوب هومئوس

خودش به مثابه  ناآگاه الکانی هم هست،ي ه، که هم چنین سوژ$(یعنی،  "حیات محدود نمی شودي هکنند

ــت). با این برهان که ي هلید کنندتو ــی اس ــاس ــتند،"پدیده هاي احس ــوژه هس  "هیجانات از پیش متعلق به س

کند که پیش خود داماســـیو یا خود هســـته اي (یا دقیق تر، خودها) بعد از می ژیژك به فرضـــیه اش اشـــاره

  شوند.می کامالً طبیعت زدائی دال هاي نظم نمادینیي هرخن

رســـد اغراق گوئی از طبیعت زدائی می ادعائی احتیاط به خرج داد که بنظري هرتوان در بامی البته،  

سان) شد. در مورد(ان ذهنیت، ي هپی ریز کنند "طبیعت" کامل و مطلقی بدون هیچ ذخیره یا باقی مانده اي با

دهم که، حداقل در بعضــی شــرائط، طبیعت زدائی را بصــورت تجمع رســوبی برداشــت کنم، می من ترجیح

ــبتاً  یعنی  طبیعی ‘الیه الیه جمع شــدنی از تجمعات غیرهمگن از ابعادي غالباً متناقض که از وســعتی از نس

 ‘غیر طبیعی‘تکاملی که در متون باســتانی محیط زندگی ریشــه دارند) تا نســبتاً  –(براي مثال، امیال تحولی ‘



 

 ) �عد از الکانی(ا�سا�  یجا� � �  یز�د�   - ۱۲

249     AVAYEBUF.com                                                                                                  

 

ستفاده از بعضی از می تاریخی و گذشته و حال متغیر) جریان پیدا -(عمدتاً عوامل اجتماعی  کنند. به منظورا

ــت خورده در کتاب  گفته هاي ژیژك ــکس ــت هاي ش  In Defense of Lostدر دفاع ِ نهض

Causes 90  معطوف به ماسبق حیات ي ه(یعنی، طبیعت زدا کنند " 2,0زندگی "مشکل اصلی این است که

به پاك کردن و جایگزین کردن به همین صورت بدون در نظر گرفتن هیچ چیز دیگري) هرگز کامالً موفق 

بدوي همان طوري و  شود (یعنی، زندگی عریانمی تبدیل "1,0زندگی "به  چیزي نمی شود که بعد از وقوع

ــازي  که بوده، بدون این که با مداخله ــی از حس ها و مفهوم س ــطالح [گري از طریق ادراك ناش  an  اص

sinch متأثر شده باشد). حداقل در موارد خاصی، دومی  2,0بطور عطف به ماسبقی با خلق زندگی  ]کانت

  دهد.می آورند، همسو با اولی به کارش ادامهمی با ناسازگاري ها و بدکاري هائی که بین آنها سربر

  

ساً   سا سان طبیعی و غیرطبیعی در پیچ و وتاب زمان فرا می ا سان ها را، در جایگاهی که بین ان توان ان

ژنتیکی  –هائی از وجود انســـانها از پیچ و تاب هاي زمانی اثرات تحولی ایســـتاده اند توصـــیف کرد. بخش 

توانند با همین تآثیرات می به متون بســیار گذشــته عقب مانده اند، در حالی که بخش هاي دیگر، که وابســته

ژنتیکی در تضــاد بوده و در تضــاد هم هســتند، طبق بی دوامی هاي ســریع الســیرتر تاریخی شــکل  –تحولی 

مطلق  . (بعالوه، موارد اخیر خودشـــان محصـــوالت تحول و تکاملی هســـتند که از کنترول حاکمّیتبگیرند

چنین موجوداتی محصــوالت طبیعت زدائی ناکامل و نســبی اي هســتند که  91تکاملی گریخته اند.) –تحولی 

شد در حذف کردن بدون ضم ن شتن پس مانده هاي ه ستي هباقی گذا شک ه خورند کمی بقایاي چیزهائی 

و پدیده هاي تاریخ انســانها هســتند، چه این ها  نمادینی –اجتماعی ي هگري شــد غیر از ســاختارهاي مداخله

سی. البته، باید با صمیم قلب با ژیژك موافقت کرد که  شنا ستی  سته به تحول و تکامل نوعی باشند و یا ه واب

ــ "طبیعت"اگر  ــخص ــد  جمیع –یگانه يي همش ؛ این یکی  "ی وجود نداردطبیعت"متعادل و هماهنگی باش

ـــاس گفت ـــت (بر اس  Le grand Autre n’existe“ الکاني هدیگر از ناموجودات بزرگ دیگر اس

”pas "شته با این وجود، طبیعت واقعاً وجود دارد هم به  92. )" یکی دیگر از بزرگ هاي وجود ندا

ـــورت آن چه که بطور ماندگاري به طبیعت زدائی هاي درگیر در ذهنیت   اجازه داده و آنها را تولید 93ص

و هم بصورت دسته اي از متغیرهاي نابهنگام، در اندرون عنصر وجود انسان، خارج از پیوستگی با  93کند،می

ـــر تر. طبیعت در این  –محیط هاي اجتماعی تاریخی ي هجنبه هاي گوناگون و اقالم متفرق زمانی حال حاض

دیگري ِ دیگري وجود "که  الکاني ه. پس، براي تأ ویل گفتنامتعادل اجزاء متنازع شرکت داردي همجموع

سازند"وجود ندارد بزرگ دیگري "او که ي ه(تا این گفت "ندارد صورت اجزاء  قطعه ي ه)، گرچه طبیعت ب
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 "وضــع انســان"ي هجداکننده اي وجود دارد که در تضــادهائی گیر افتاده که شــکل دهند –خود ي هقطع

   94بیعت ِ طبیعت وجود ندارد،.گویم که طمی هستند، من

ـــنهاد ي هعلیرغم هم   این ها، اقدام قاطع ژیژك در نقل قولی که ســـه پاراگراف قبل در مورد پیش

منفک شده از عنصر ي ه، از سوژS از پُري ِ $ روشنگرانه اش آورده شد که انفجار کاتالیزوري شده پوچی

ون عکس العمل نخواهد ماند. در حقیقت، براي کانت)، توســـط دال، در حیطه هاي احســـاس بدي ه(به گفت

ذهنی در مفاهیم داماسیوئی از این دو واژه هاي اخیر، نه هیجانات هستند  -ژیژك، احساسات متناسب انسان 

ــیو هیجانات را فرآیند هاي اتوماتیک فیزیولوژیکی و نه ادراکات. ــم می اي در نظر داماس گیرد که با مکانیس

ــمی تنظیم ــوند، گرچه او قیدمی هاي ناآگاه جس درك ي هکند که تحول هیجانات به ادراکات آگاهانمی ش

 95دهند.می ذکاوتی و تبدیالت هیجانات جســمی شــده اجازه –گري هاي نســبی شــناختی  شــده، به مداخله

سیو  –برعکس، ژیژك، به چندین دلیل فرویدي  شان دهنده، که داما سم هیجان ن صرار دارد که ج الکانی، ا

ـــدن دگرگون کننده اش در ي هکند که بر یک پایمی تفهیم ـــمیمه ش ـــتی قرار گرفته، با ض ـــرش طبیعی یا س

کند. (از همه می دگر بزرگ، تا مغز اســـتخوان و گوشـــت خامش تغییر پیدا  نمادینی –ماتریکس اجتماعی 

 Cogito –الکانی که شــبه  $مهمتر، خود هســته اي جســمانی داماســیو به خالی بودن عاري از جســمانیت 

زبانی   دالی –شـــده اســـت، خالی بودنی که به این قبیل نهادهاي  "طبیعت زدائی "و  "قلب ماهیت"اســـت 

به لودو  ژیژك ادامه داده و در انتقاد از داماسیو 96بصورت اسامی خاص و ضمیرهاي شخصی پیوسته است.)

(LeDoux)هت تحقیقات کند، کســی که به جمی ، محقق بزرگ دیگر در علم اعصــاب احســاس، ارجاع

  تجربیش از نقش آمیگدال در تولید ترس شهرت دارد.

  

را طوري بفهمیم  "بودن -انسان "محض ي هجالب خواهد بود اگر مشخص  

ــانی که اگر  ــت: انس ــده اس ــناختی و هیجانی بنا ش ــکاف بین توان هاي ش که بر ش

سان نخواهد بود، بلک سند دیگر ان شناختی بر ه غولی هیجانات باید در او به توانهاي 

ست. . . . در این جا ما  سانی محروم مانده ا سرد خواهد بود که از هیجانات ان خون

ضوع فقط این  شتري تکمیل کنیم: مو ساختاري بی باید گفته هاي دولو را با دیدگاه 

مانند، در ســطح بدوي می نیســت که هیجاناتمان از توانهاي شــناختی مان عقب

ــکافی کنند؛ می حیوانی گیر ــورت یک حقیقت خود چنین ش عمل  "هیجانی"بص

ــانیي هکرده، منجر به هیجانات تاز ــق و مالیخولیا مختص انس ــطراب تا عش ، از اض

سیو، که لودو . شودمی (برخالف ترس محض) ست که لودو (و داما آیا علت این ا

کند) چنین ویژگی را بعلت ضعف بنیادي (بلکه، ابهام) تمایز می در این جا بر او اتکا
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چنین تمایزي یک تاب  وزري بین هیجان و ادراك، در نظر نمی گیرد؟آلت –پیش 

سکالی دارد شکار پا سترده اش در کتاب  آ سیو در انتقاد گ ست که، داما (و عجیب ا

یادي از پاسکال نمی کند، کسی که منتقد اصلی دکارت است):  "خطاي دکارت"

ا، برعکس، آنها را هیجاناتعلوم طبیعی ادراکات درونی را به نمایش نمی گذارند، ام

شکافی بین هیجانات به مثابه می تولید ست:  شده ا کنند. اما، در این جا چیزي گم 

 ارگانیک و هیجانات به مثابه ژست هاي نمادینی –ژست هاي بدنی زیست شناسی 

ــده که بدنبال قواعد ــکالی). می یادگیري ش آیند (مانند زانو زدن و دعا کردن پاس

سانی"هیجانات مختص  سربر "ان ضطراب) فقط وقتی  آورند که حیوان می (مانند ا

ست سی را از د شنا ست  صال هیجانیش به عواطف زی سانی ات این از و  دهدمی ان

شد ست دادن با هیجانات تنظیم  سان تکمیل "طبیعت دوم"یعنی  نمادینیي هد  ان

   97"شود.می

  

  

صاب و روانکاوي را خیلی مت   سیو علم اع ناقض هم نمی بیند. عالوه بر این، در واقع، لودو، مثل داما

 "انقالبی" مثل ژیژك ِ دنباله روي الکان، لودو بر عواقب جانبی غوطه وري انســان در زبان با تأثیرات وســیع

سان تأکید ِ"تحولی،"(نه فقط  ورزد، غوطه وري اي که مغز ها و تن ها را می  نرم و تدریجی) براي حیوان ان

سی 98دهد.می شکل دوباره شکل از (داما سی به نام فرهنگ"و نیز به همین  شنا ست  صحبت به  "انقالب زی

تغییرات محتمل ِ پویائی هاي احســـاســـی در انســـان ســـخنگو که با ي هلودو حتی در بار 99"آورد.)می میان

ایده هاي ي هاما، تذکرات انتقادي ژیژك در بار 100کند. می مداخله گري هاي زبانی رانش پیدا کرده فکر

  ارتباط بین شناخت و هیجان در مغز انسان تا چه حدي موجه هستند؟ي هر بارلودو د

 کند این اســت که،می از یک دیدگاه روانکاوي، احتماالً یکی از مهمترین حقایقی که لودو تأکید  

ست، ولی به نحوي کهمی ضو بدن ا شد که  توان گفت، مغز، گرچه یک ع قطعه اي از طبیعت به گونه اي با

ادغامی آمیخته شـــده اي اســـت که از اجزاء متعادلی شـــکل گرفته که با  –هماهنگ و خود یک ســـیســـتم 

کند که فروید را می در واقع، لودو دقیقاً به انواع پدیده هائی اشاره 101یکدیگر همگام هستند، طبیعی نیست. 

ـــات درون روانی در زندگی ذهنی (روانی) و الکان را به فراخوان ـــویر به ادعاي مرکزیت مناقش ی مکرر تص

ــوژ ــاختار در هم و برهمي هس ــده بعنوان س ــبه و  دو نیم ش ــاختاري که اجزاء می مغز کُالژي –ش ــاند، س کش

ند. باهم کار نمی کن به خوبی  تاي همین خطوط، او در کتاب  102ناجورش  ـــ  The مغز هیجانیدر راس
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Emotional Brain کنیم که گویا می بتمغز طوري صــحي هکند که : گرچه ما اغلب در بارمی اشــاره

وظیفه اي بعهده دارد، واقعاً خود مغز وظیفه اي بعهده ندارد. مغز مجموعه اي از سـیسـتم هاسـت، که بعضـی 

شوند، که هر کدام وظائف مختلفه اي را بعهده دارند. معادله اي وجود می خوانده (module)مواقع ماژول 

اضــافی ي هدر مغزمســاوي وظیف وط شــده با همســیســتم هاي مخلي هندارد که طبق آن مجموع وظائف هم

رسد که تحول و تکامل بر هر می بنظر "دهد، می او ادامه 103"شود.می مغز خواندهي هدیگري باشد که وظیف

شته تا بر هم شان اثر گذا مغز بطور تام و تمام. . . . کالً اکثر تغییرات تحولی ي هیک از این ماژول ها و وظائف

ـــطح ماژول هاي انفرادي اتفاق افتاده اند. تکاملی در مغز – ـــان که با آن ي همغز، مانند بقی 104"در س بدن انس

ــت، محصــول  ــده اس ــدنی در هم تنیده ش (که باز هم  Eبا حرف بزرگ  Evolutionبطور غیرقابل جداش

الکانی است) نیست، بلکه محصول ي هوجود نداشت big Otherخودش یکی دیگر از دیگري هاي بزرگ 

شرائط تحولی کثی ست که طی زمانها و مکان هاي متمایزي پراکنده  –ري از  صی ا شخ تکاملی متفاوت و م

سیو گفته،  سل بزرگی"شده اند (همان طور که داما سل ست تحول و تکامل ت ستی نی ستا،  105)"از ه در این را

صورت یک واحد همه گیر کیها Alain Badiouانکار الین بادیو  صخره مبنی بر این که طبیعت ب نی تک 

ـــت  ـــتا از وجود تنوعاتی طبیعی نیس ـــتی قابل گفتنی "یعنی  –اي و تأکیدیه اي همخوان هم راس طبیعت هس

ستی هاي طبیعی وجود دارند برخی ندارد. فقط شت علوم طبیعی و تحول می را - 106"ه توان و باید در بردا

با یکدیگر هماهنگ و متحد نیســـتند، تکاملی، به هیچ وجه  –و تکامل پیاده کرد. بعالوه، فشـــارهاي تحولی 

صبی مرکزي اِعمال اثر ستگاه ع ستقل در د ستم هاي م سی ستم ها و زیر سی  بلکه جداگانه بر ردیف هائی از 

و به ناجوري موجود  107"مغز یک سیستم شکل گرفته از سیستم هاست"کند که می کنند. (داماسیو اشارهمی

کند، دو (زیر) سامانه با عمر تحولی می مرکزي مغز انسان اشاره مغز و قشر مغز در دستگاه عصبیي هبین ساق

ـــده اند با یکدیگر همکاري کنند.) – تحتانی  -هیچ طرح برنامه اي فوقانی  108تکاملی مختلف که مجبور ش

ـــکل داده، که مغز ي همادي هاي حکمفرمائی نکرده که تود برفرآیند مونتاژي ـــبکه اي تاخورده اي را ش ش

تکوین پائین به باالي آن (بطور ناهماهنگی) شــامل یک گرداب اغتشــاشــی از تصــادفات، انســان اســت. 

پیشــامدهاي غیر مترقبه اســت. در نتیجه، جاي تعجب نیســت که، محصــول ناشــی از و  احتماالت، شــانس ها

ضادهاي داخلی، تنش شی از ت شمار ستعد تعداد غیرقابل  شد. یا، و  ها چنین فرآیندي، م صالی با مدارهاي ات

آن را شرح داده، دستگاه عصبی  David J. Linden  طوري که دانشمند علم اعصاب دیوید جی. لیندن

مغز . . . یک ســخت افزار "اســت :  (kludge) "ســخت افزار ســرســري ســاخته شــده"مرکزي انســان یک 

ـــت، . . . طرحی که کم بازده، بی ظرافت ـــري اس ـــرس ـــت، ولی با این وجود کارو  س ـــردرنیاوردنی اس  س

که بدون حذف اشــکاالت  در هر نوبتی، طرح مغز یک ســخت افزار ســرســري، دســتگاهی"و  109"کندمی
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ـــتگاهی قاتی پاتیمی کارش را انجام ـــت. و  دهد، دس کتاب لیندن  110مخلوطی از روش هاي غیرهمگن اس

انتشــار یافته، مکرراً اصــرار دارد که  2007که در ســال  Accidental Mindذهن اتفاقی تحت عنوان 

سرهم بندي هاي تحولی م شده که در آن تازه تر ها  –غز با  سب اتفاقات متعددي طرح ریزي  تکاملی و برح

یک در هم برهمی پینه " "بطور بی کفایتی سازمان بندي شده،"بر باالي نسبتاً قدیمی ترها پرتاب شده، لذا، 

خت افزار سرسري خودش را سي ه(برحسب اتفاق، لیندن بطور ویران کننده اي نظری 111"دوزي شده است.

ن ندا کاوتم قان طرح ذ یه مواف بارزه بر عل کار –ضــــد تحولی  intelligent designي هبراي م کاملی ب  ت

سی به نام گري مارکوس 112گیرد.)می شنا شار کتاب لیندن، روان سال بعد از انت ، در  Gary Marcusطی 

ـــري از پدیده هاي روانی (ذهنیKludgeکتابی تحت عنوان  ندن ي ه) را در لواي همان نظری، یک س لی

یل کرد. یه و تحل ل 113تجز قا با م نابع دیگر،  مارکوس، از بین م ندن و  ـــع لی ـــوا جی کوب ي همواض فرانس

François Jacob علم ي هدر مجلScience  تحول و تکامل و ســـرهم بندي "تحت عنوان  1977ســـال

(نقل قولی از آن بعنوان یکی از   پیش گوئی شـــده بودند “Evolution and Tinkering”114کردن 

شخص باید بشدت بی مغز باشد، تا اهمیت این تصویر علم اعصابی  سرلوحه ها براي کتاب مارکوس شد).

کرسی مادي ذهنیت را براي فراروانشناسی روانکاوي نادیده بگیرد که بر ساختارسازي اساسی عملکردهاي 

  تأکید دارد. مناقشات در زندگی روانی (ذهنی)

، در "مغزي هوظیف"بعنوان  Bبا حرف بزرگ  Brainکارا در مطابقت با ابرام لودو بر عدم وجود اشــ

ي نیســـت، بلکه مقداري  Brainبادیو، که در اندرون هر انســـانی هیچ ي هبا پژواك گفت -واحد بودنش

brains  تواند می کاذبی است که علم اعصاب احساسی بحث مکرر و مؤکد او برضد مفهوم –وجود دارند

هیجانی همگنی در ي هکالً با زندگی احساسی سر و کار داشته باشد و سر و کار هم دارد یا در نهایت وظیف

شــود، چیزي که واقعیت عینی آن موضــوع می مغز وجود دارد (مثل آن چیزي که ســیســتم لیمبیک خوانده

منسجمی در ي هته نه تنها هیچ وظیفبنابراین، رویهم رف 115دائمی بین دانشمندان علم اعصاب است).ي همناقش

هیجانی رویهم رفته اي هم وجود ندارد (و، باز هم با اشـــاره به ســـه ي همغز وجود ندارد، بلکه هیچ وظیف

شود که، تحت تأثیر تفکر روانکاوي، آیا همین حرف  سؤال  شناخت، هیجان و انگیزه، ممکن است  گانگی 

ي هدر بررســی قابل مالحظ ،Panskepp بیان کرد). پنســکپ توان براي وظائف شــناختی و انگیزه ايمی را

سی علم  اش در کتاب سا صاب اح در همان مسـیري که دولو شـرح  Affective Neuroscienceاع

ستند). می داده، گامی فراتر بر ستم لیمبیک موافق هم نی سی شت  ضع بردا  116دارد (گرچه او و دولو در باره و

ي منطبق در تشریح فیزیولوژیکی مغز هستند: "مراکز"ردي خاص فاقد گوید که حتی هیجانات فمی پنسکپ

شناسی منفردي نمی تواند کامالً وظائف یک ناحی" شرح دهد ي ههیچ مفهوم روان خاص یا مداري از مغز را 
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ـــیعاً به "مرکزها". هیچ گونه  ـــخص در مغز وجود ندارد که وس ي غیرمبهم یا نواحی اي براي هیجانات مش

س سی وظائف دیگر د سا ضی هیجانات ا شرح بع صی براي  ت درازي نکند حتی اگرچه مدارهاي کلیدي خا

سر بري ههستند. در نهایت هم ستم هاي متعددي  سی ست که، می چیزها از فعل و انفعال  آورند. به این دلیل ا

مدرن از  ـــمندان علم اعصــــاب  ها‘دانش ها‘، ’مدار که  ـــب ـــلولی‘و  ’ش عات س تا از می حرف ’تجم ند  زن

   117".”مراکز“

هیجانی کلی و اســاســی در مغز با انکار پنســکپ از وجود ي هبا ترکیب کردن انکار دولو ازیک وظیف

ـــریحی کوپه کوپه اي بوده ویک به یک با حاالت ادراکی گوناگونی  کانون هاي مغزي اي که از نظر تش

پیچیده (یا پیچیده ها) خاص ي هتوان این امر را فرض گرفت که: حتی هیجانات جداگانمی شوند،می منطبق

سیستم ها و زیر سیستم هاي  اند، یعنی که، غیرتشریحی بوده، خوشه هائی غیربنیادي از اتصاالت بینابینی بین

رسد که فرض بگیریم که هر سه بُعد عملکردهاي مغز می متعدد گوناگون درمغز هستند. بعالوه، منطقی بنظر

 شـــوند. پنســـکپ در این جا همین رامی اســـی وارد عملانگیزه) در پدیده هاي احســـو  (شـــناخت، هیجان

ــدت "دهد که می گوید. عالوه بر این، در جاي دیگر، تذکرمی ــو بش ــت که مغز یک عض باید به خاطر داش

او  118"تواند راه دســترســی به هر قســمت دیگري را پیدا کند. .می متصــل بهمی اســت که هر بخشــی از آن

ــل کرده، بر این امر تأکیدمتعاقباً این حقیقت را به پدیده  ــرگیجه می هاي هیجانی متص ــاالت س کند که اتص

عاد غیر می آور پر ظرافت داخلی مغز آن را طوري برپا با اب بل مجزا کردنی  ند که هیجانات بطور غیرقا کن

رســد که بتوان از فرضــی دفاع کرد که هم در اندرون و می . بعالوه، بنظر119"شــوندمی هیجانی در هم تنیده

ـــوب کرده در مغز طی ي هم بین این وظائف فعل و انفعالی، تعداد معتنابهی از طبقات جداگانه الیه هاي رس

 –تحولی است وهم زمانهاي غیر طبیعی  –زمان (رسوباتی که تاریخ گزاریشان هم مربوط به زمانهاي طبیعی 

ـــبی اي که هیجانات، ادراکات  تاریخی ) کنند با هم می ها را تولیدامثال این و  طی فعل و انفعاالت عص

  کنند. می تقارب پیدا کرده و برخورد

صویر بزرگی که از هم سر بري هت ساس گفته می این ها  صویري را بتوان بر ا آورد، اگر واقعاً چنین ت

ست که بنظر صویري ا سم کرد، همان ت شتیبانیمی هاي فوق ر سد لودو از آن پ در قطعه  تأئید کند. اینمی ر

کند، می "تکمیل" اختالف منظرشـــک ژیژك وقتی که منتقدانه ایده هاي لودو را در کتاب  اي که بدون

ناکاملی از ي هکنونی تحول و تکامل مغز انســـان یک ردي هشـــود: در مرحلمی در ذهن دارد، این طور بیان

ه ما براي ارتباطات بین سیستم هاي شعوري و شناختی وجود دارد. چنین اوضاعی بخشی از هزینه اي است ک

شناختی تازه تحول پیدا کرده اي شتن ظرفیت هاي  شده می دا پردازیم که هنوز هم کامالً در مغزمان ادغام ن

براي نخست پایگان دیگر هم مشکلی است، ولی براي انسان ها بشدت حاد است،  اند. گرچه، همین موضوع
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ــیعی طی فرآیند اک ــر مغزمان، بطور وس ــوص قش ــاب عملکردهاي زبان طبیعی چون که مغز نوع ما، بخص تس

ست. شده ا شی  سیم ک ستی  120"دوباره  شد بدر چگونگی  اظهار نظر ژیژك که قبالً در این قطعه نقل قول 

سان ستگاه عصبی مرکزي ان شناخت و هیجان در د کند که عالمت می را برجسته دید لودو از اختالفات بین 

ـــی که احتماالً  ـــت، فقر یا نقص ـــد.ي هباالخره در آیندبالینی یک نقص منفی اس ـــانیت درمان خواهد ش  انس

امثال این و  بخصــوص براي الکانی ها، این فقدان (در این جا فقدان متعادل کردن، هماهنگ کردن، ترکیب

ـــت هم منها، جمعی که از منها بر خیزد. و، مثل الکان، می ها بین وظائف نورولوژي گوناگون) هم جمع اس

شقاق هاي ناهمزمانی کردنی زباني هلودو هم دخالت بُرند شدت تَرَك ها و  صلی براي  سئول ا داند می را م

که به داخل مغز انســان معرفی شــده اند . بنابراین، ژیژك، هم صــدا با تعدادي از نظریاتی که جدیداً توســط 

شده،  شنهاد 121محققان مغز مختلفه اي ارائه  ست دادن تعادل عملکردهاي نورولوژمی پی یک کند که با از د

شد ست آورده اند، ذهنیت  –تحولی ي هادغام  سانیت محض را بد سانها ان شده، ان تکاملی قبلی ِ پیش فرض 

  طبیعی زدائی شده اي با توان هاي بالفعل خاصی که مختص احساسات انسانی است.

سیو و دولو، ژیژك پیش رفته و اخطار سخ به داما شاهدات در پا دهد که می بعد از فرمول بندي این م

ــ ــکافی که ناآگاهی علوم مغزي را از ناآگاهی فرویدي جدا"خص باید به ش اهمیت بدهد. او  122"کندمی ش

ست.می بحث سات) هیجانات ملموس ا سا ضوع (اح صوص در مورد مو شکاف بخ مؤلفان  123کند که این 

ـــرمت  ثل انس به Pommierو هم چنین پومیر  Magistrettiو مجیس تِرِتی  Ansermetدیگر، م ، هم 

 مین منوال بر علیه اشتباه کردن ناآگاهی روانکاوي با ناآگاهی اي که اغلب از آن در علوم اعصاب صحبته

ـــود کهمی دهند، که مورد اخیر اغلب به چیزي ارجاعمی کنند، اخطارمی روانکاوان بطور مطلقی پیش  ش

ــخص ــدمی آگاه یا غیرآگاه مش ــم هاي درون  اي کهي هکنند (تا ناآگاه منفک در مفهوم دفاعی ش بامکانیس

ستثنا کردن سرکوب، انکار، نفی، طرد، یا م شده اند).و  روانی اي از قبیل  سدود  جالب این  124امثال این ها م

طار را قاً همین اخ هد: می که، خود لودو هم دقی ها، "د بل از آن ثل فروید ق ناختی، م ـــ ندان علوم ش ـــم دانش

ـــیده رد ـــت آنها رس ـــتند. اما، ناآگاه یم دیدگاهی را که از دکارت به دس کنند که ذهن و آگاهی یکی هس

 ناآگاه شـناختی منحصـراً داللت ضـمنی بر این دارد کهي هشـناختی همان ناآگاه پویا یا فرویدي نیسـت. واژ

ـــت و کاري انجام نمی دهد)  ـــول مغز اس مقدار زیادي از کارهائی که ذهن (مترجم: مغز، چون ذهن محص

یان دارند، در حالی که ناآگاه پویا جاي تاریک تر و بد نهادتري است که دهد خارج از آگاهی جرمی انجام

ستاده سات) به آن جا فر سا شده با هیجانات (اح شارژ  شان را انجام می خاطرات  شوم خود شوند تا کارهاي 

ی ناآگاه شــناختي هتوان در واژه هاي فرآیند هاي شــناختی فهمید، ولی واژمی را دهند. تا حدي، ناآگاه پویا

  125"داللت ضمنی بر اي عملکردهاي پویا ندارد.
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شته ژیژك و بعضی از . 126کند. می و به آنها اذعان داماسیو نیز از چنین تفاوت هاي بحرانی آگاهی دا

مفســران علوم اعصــاب دیگر هم که تمایل روانکاوي دارند در دلواپس بودنشــان در این مورد موجه هســتند 

ـــمندان علوم اعصـــاب زیا ـــناختی که دانش دي بی دقتانه و غیر قابل دفاع ناآگاه فروید را باناآگاه علم ش

لودو، دو دانشــمند علوم اعصــابی که اســمشــان در کتاب و  کنند. ولی، داماســیومی غیرروانکاوي مغشــوش

که در این متن مورد نظر است، برده شده، در نوشتجات علم اعصابی استثنائات قابل مالحظه  اختالف منظر

کند که بطور مسئله سازي به هیجانات در می ن تمایل هستند. بعالوه، گرچه ژیژك، داماسیو را متهماي به ای

رسد که می یعنی بنظر –پردازد می زیست شناسی طبیعی به سادگی و سرراستیي همفهوم سخت افزار شد

اي از طبیعت دارد که  شـــالودهي هنفس بنیان شـــده بر هیجان، تمایل به احتمالی در باري هداماســـیو در نظری

ـــورت بنیان پابرجائی براي الیه هاي بعدي از طبیعت رده  ـــودمی باال در نظر گرفته -بص ولی لحظه  – 127ش

سیو احتمالی از مداخله گري هاي اجتماعی می هائی وجود دارند که بنظر سد که داما  را در نظر نمادینی –ر

   128کنند. می یجانی هستی انسان رسوخهي هگیرد که حتی تا زیر ترین الیه هاي زمینمی

سیو، که ژیژك او را تجدید نظر  صاب (مانند گرایش داما ضوع طبیعت گرائی علوم اع به زودي به مو

ـــد. در این جا، چهار خط در  و انتقاد کرده) و اعتبار یا عدم اعتبار آن در برابر روانکاوي پرداخته خواهد ش

ــب ــور منتس ــیو در اتهام قص ــرح ناآگاهی فروید دفاع از داماس ــوند. اول، اگر نتایج  باید آورده به او در ش ش

شند، پس  صحیح با شته هاي فروید  سی در نو سا سی هاي مجدد قبلی من در پرداختن به پدیده هاي اح برر

سل شتباه می مغایرت مانع الجمعی که ژیژك بین ناآگاهی هیجانی و ناآگاهی فرویدي به آن متو شود، اگر ا

شد، اقالً ز سؤال بردهنبا سئله زامی یر  صرار جزمی الکان را م کند که فروید می شود ( به همان دالئلی که ا

اختالف کند، اصــراري که بر اســاس آن ژیژك، حداقل در کتاب می قطعاً وجود احســاســات ناآگاه را رد

ـــیو بر طبیعی بودن ممی ، ظاهراً بر آن تکیهمنظر ـــالح بنیادي کند). دوم، علیرغم تأکید رایج کلی داماس ص

انسان، با این وجود او (همان طور که من قبالً اشاره کرده ام) نه تنها به ادراکات ي هساختار ذهن جسمی شد

به احتمال مداخله گري و سازمان بخشی شناختی ( لذا،  گاهگاهی روانشناسی، بلکهي هتجزیه و ترکیب شد

د. سوم، تمایز داماسیو بین هیجانات و ادراکات، دهمی زبانی)، حتی هیجانات فیریولوژیک اجازه –فرهنگی 

تقلیل ناآگاه به دریاي گل آلود هوس هاي نفســـانی ِ انگیزه ها و عواطف بدوي  بجاي این که تهدیدي براي

الکانی)، هر دو با ویژگی هاي کلیدي توصـــیف الکان از  –باشـــد (در ســـبکی مخالف روانکاوي فرویدي 

گاه جور بوده و براي در نظر  یت مرکزي ناآ کاوي اهم که براي موارد روان عاد روانی  گرفتن این رده از اب

  کند. می دارند، گزینش هائی را باز
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این خط دفاعی سوم، الکان دائماً با تصور خام شایع ناآگاه بصورت ژرفائی تاریک و پنهان ي هدر بار

سطحی است، در فضاي باز دال  ناآگاه، شاید بتوان گفت، بشدت اصرار دارد که شده مبارزه کرده، مکرراً

گرچه داماسیو، از نظر  129چرخند. می ها و ساختارهائی قرار گرفته که در داخل آنها سوژه ها بوجود آمده و

ـــمانی، بر تنی تمرکز ـــوع ناآگاه، در واقع اغلب بر هیجانات بعنوان حاالت عمیق جس کند که بطور می موض

شـــود (یعنی، بصـــورت هیجانات می نادیده گرفته ه ذهنیو بطورآگاهانه توســـط توج طبیعی شـــکل گرفته

ـــمنی بر مفهومی ـــده)، ولی تمایز او بین هیجانات و ادراکات داللت ض از ناآگاهی دارد که هر  ادراك نش

سی عمیق می چیزي شنا سخه هاي قدیمی روان سف انگیزي که به ن صویر نحیف ا ست ت تواند باشد مگر همد

سیوئی می فکر شود که در اعماق تیره و مبهمکند. ناآگاهی داما شامل هیجانات ناآگاهی نمی  شت  زیاد  گو

ـــتخوان قل قل ـــم هاي مداخله گر و فرآیند هائی اســـت که  زنند، بلکهمی و اس در عوض مجتمع مکانیس

ـــهیل کرده و در آنها دخالت کند. به عبارت دیگر، ناآگاهی می ارتباطات بین هیجانات و ادراکات را تس

آگاهی الکان، یک عملکرد ظریف، بینابین شکاف هاست، علت تناقضات و شکاف ها بین داماسیو، مثل نا

شد صه هاي ظاهر  شخ ست.ي هسوژي هم سیو  سخنگو ا ست که به یاد بیاوریم که داما ستا، مهم ا در این را

به این معنی که،  130کند تا محرمانه و خصـــوصـــی.می هیجانات را پدیده هاي آشـــکار و عمومی توصـــیف

هیجانی، بصورت اتفاقات جسمانی، حداقل در اصول، توسط شخص ثالث قابل مشاهده هستند، چه  حاالت

گیرند، یا می این اشخاص ثالث دانشمندانی باشند که تغییرات فیزیولوژیک را در ارگانیسم انسانی تحت نظر

ـــاهده ـــمندي که تغییرات قابل رؤیتی رامش ن مورد نظر فردي در و از طریق بد کنند کهمی دیگران غیر دانش

شــود که مورد نظر اســت. (این برعکس ادراکات به صــورت اتفاقات ذهنی اســت که، بعلت کیفیت می بیان

ــتقیمی ــط اذهان دیگر، فقط بطور غیر مس ــی بودن تجربی منطبق با آن توس ــترس ــخص اولی و غیرقابل دس  ش

شود"تواند از طریق گزارشات زبانی می شاهده  س"م ساس داما صی . ) لذا، بر ا یو یک هیجان، حتی اگر شخ

شده اش،  سط او با اعماق پنهان  ست آن را درك نکند، تو شده ا ستخوش هیجان (نا) گفته  سمش د که ج

دید  "در معرض"مرتبط نمی شــود. درســت برعکس: یک هیجان داماســیوئی تمایل دارد که فقط بصــورت 

ند. در راستاي خطوط مربوطه، ناآگاهی کمی عمومی در نور روز در آید، مشابه سخنانی که فرد سخنگو بیان

کنند: هیجانات بصورت شرائط بدنی و افکار بصورت می داماسیوئی در فواصل بین دو نوع تظاهرات گذران

شوند، بالقوه در واژه هاي اجتماعی  ستند).  نمادینی –محتویات ذهنی (که اگر بالفعل چنین بیان ن قابل بیان ه

سپاس از این وقفه ها بعنوان شکاف هاي بین هیجانات ظاهر شده و ترجمه شده ها، ترجمه نشده ها، یا بد  با 

چنین وقفه  –شـوند می که به همان اندازه ظاهر ایده ايي هترجمه شـده ها در واسـطه هاي کج و معوج شـد
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ي ه) ِ نظری$(ي هشکافتي هبحساب آورد که مانع سوژ "موانعی"بعضی از ي ههائی را باید بعنوان شکل دهند

  بلکه بصور گوناگونی بد درك ظاهر شوند.  توانند درك نشوندمی هیجانات نه تنها –شوند می الکانی

ـــیو وقتی که با انتقادات ژیژك روبرو ـــود محتاج رجعت به می چهارمین خط دفاعی به نفع داماس ش

خ به این سؤال طبیعت گرائی بر خالف ضدطبیعت گرائی است. موضعی را که من در این جا در پاسي همسئل

ــدطبیعت گرائی؟ نه، ممنون "توان بطور مجملی در روش ژیژك بعنوان می کنممی اقامه طبیعت گرائی یا ض

که به اختالف منظر خالصـــه کرد. ژیژك در بخشـــی از فصـــل چهارم کتاب  131"هر دو بدتر هســـتند! –

با این ادعا  "کند،می اماسیو اشتباهگویند، یا، جائی که دمی هیجانات دروغ"تحت عنوان  ،پردازدمی داماسیو

  کند کهمی تمام

  

 شــخص باید درس ضــد داروینی اســاســی ِ روانکاوي را که الکان مکرراً تأکید

بنیادي و افراطی انسان  کند به خاطر داشته باشد: ناسازگاري، سوء سازگاريمی

قطع رابطه "شـــامل  "بودن –انســـان "در افراطی ترینش،  به محیط هایش.

از غوطه وري در محیطهایش اســت، در دنبال کردن یک خودکاري  "کردن

این  –گیردمی (اتوماتیســم) خاصــی که درخواســت هاي ســازگاري را نادیده

شــود. روانکاوي می در نهایت به آن منتهی "رانش مرگ"چیزي اســـت که 

 دهم با فرآیند هاي ناآگاه معینمی آن چه که من انجام"نیست ( "جبرگرائی"

حداقل  تخریبی بازنمود –بعنوان یک ساختار خود  "رانش مرگ"): "شوندمی

 – utilitarian)ســودگرا  –آزادي، از رفتاري اســت که از تمایل بقاگرائی 

survivalist)  .ــت ــت که  "رانش مرگ"قطع رابطه کرده اس به این معنی اس

 ارگانیسم دیگر توسط محیط هایش، که بصورت حلقه اي از رفتار خودمختار که

   132معین نمی شود.  کامالً "شودمی به داخل / به خارج منفجر"
   

ـــل به مفهوم ـــفی ژیژك از  در این جا من به توس روانکاوي رانش مرگ نخواهم پرداخت؛ من تملک فلس

صالً آورده ام. )Todestrieb(مرگ ي هغریز ضوعاتی  133شرم آور فرویدي را در جاي دیگري مف مو

پردازم راه هائی هســتند که در آنها ژیژك طبیعت گرائی داماســیو را از می هارا که من در حال حاضــر به آن

شد و در جاهاي می ضد طبیعت گرائی الکانی متمایز کند. هم در جمالت منتخبه اي که همین حاال آورده 

توان اظهار نظرهاي ژیژك را بصورتی خواند که اشاره به می اختالف منظر،دیگري از همان بخش کتاب 

شدویژگ سوژه هاي هی طبیعت زدائی  سان ها بعنوان  سبی، اگر نه کامل، ان ي هکنند (همان طور که واژمی ن
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سم دیگر "در عبارت  "کامالً"قیدي  شود کامالًارگانی شان داده "با اطرافش تعیین نمی  شود). با تعبیر می ن

ت کرده تا جائی که پیش ضــد طبیعت گرائی کاذب الکانی مقاومي هژیژك در برابر وســوســ این گونه اي،

ــرائط می فرض ــط ش ــانی توس ــتانداران انس ــاقه هاي مغزهاي پس گیرد که هیجانات بدوي که در انددرون س

و تمامی مداخله  نمادینی –در کنارشــکل بندي هاي اجتماعی  تکاملی رســوب کرده اند، -باســتانی تحولی 

شاره بر ي هآورند. گفتمی مانند، که بهمراهمی گري هاي ذهنیتی کننده گوناگونی پابرجا ژیژك در این جا ا

سانها بعنوان مخلوقاتی دارد که شتی از ان شد بردا سی هاي ابداً تمام ن شی از دگردی سقط هاي ي هنا ناکامل، 

قادر متعال ضعیفی هستند که عاجز  –اما نه  –یک دیالکتیک همه چیز ي ههیوالئی تحوالت شکست خورد

ست  سم هاي حیوانیش ا ضم ج سر از ه تا بدون این که خرده ریزه هاي ته مانده اي را بجاي بگذارد، از آن 

پایان ناپذیر خواهد  "پیشرفت ناهموار"بر آورد. براي توسل به فرهنگ لغات مارکسیسم، این دیالکتیکی از 

   بود.

که یک طبیعت  به هر صورت، شاید با دست و دلبازي کمتري، بتوان ژیژك را بصورتی تفسیر کرد  

بر آن نهادهاي زنده اي رخ داده اند که با جذب شدن  کند کهمی ی کامل و تمام و کمالی را خیال بافیزدائ

ـــبکه ها و تار و پودهائی از نظم هاي نمادینی هائی قلب ماهیت داده اند. در مقاله اي تحت عنوان  $به  در ش

رســد که یک ضــد می بنظراو این طور From object a to Subtraction“ "از اوبژه الف تا تفریق،"

ـــدت افراطی را تأئید گیرد که با می کند، طبیعت گرائی بدون باقی مانده اي را فرضمی طبیعت گرائی بش

سان ها تأثیرگزار اند (همان طور که او در بحث زندگی  شده، که بر ان  1,0فرآیند هاي ذهنیت کردنی باعث 

رسد). در می همین طور بنظرست خوردهدر دفاع از نهضت هاي شکدر کتاب  2,0برخالف زندگی 

انسان حیوانی وجود ندارد، "دهد که می را بصورت ایده اي شرح "درس اساسی فروید"این مقاله، ژیژك 

ـــته، عواطفش ي هیک انســــان از لحظ طبیعت "تولدش (حتی قبل از آن) از تحمیالت حیوانی رهائی جس

ـــده، "زدائی ـــل لذت عمل درو  در گردش رانش (مرگ) گیر افتاده ش متعاقباً، در همان   "کند.می فرا اص

تواند جرأت کند که بگوید، می در گامی جلوتر، شــخص حتی" "کند کهمی همین متن، او پیشــنهادي همقال

موجود زنده اي اســت که که کامالً متناســب با محیط هاي اطرافش اســت هیچ ‘ حیوان‘اگر منظورمان از 

ـــرطی وجود ندارد ـــت که هر تعادل هماهنگی در تبادل بین یک  حیوان بی قید و ش : درس داروینی این اس

تواند در هر لحظه منفجر شــود؛ چنین می ارگانیســم و محیط اطرافش یک تعادل موقتی شــکننده اســت، که

شــود یک وهم بشــري می انســانها مختلي هاز حیوانیت بعنوان تعادلی که با گســتاخی هاي مغروران مفهومی

   "است.
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تکاملی داروینی اعتراضی شود، باید  –تحولی ي هکه اصالً به صحت این تفسیرات نظری بدون این  

سانی را طبیعت زدائی ي  "طبیعت"کند که معموالً اجزائی از می توجه کرد که ژیژك آنقدر حیوانات غیران

فی شــوند. (حجم عظیم تر کار فلســمی شــوند که بصــورت یک هماهنگی متعادلی متصــورمی در نظر گرفته

ــتی و نظری ــی ماتریالیس ــناس ــتی ش ــاً در واژه هاي هس ــوص ذهنیتی منطبق با آن، یک دوباره ي هژیژك، مخص

صاویر پیش مفهومی شی رادیکال از ت ستعاره هائی را ناگزیز اندی شکل دهندمی و ا صورات از ي هکند که  ت

ستند که انواع مختلف طبیعت گرائی را به اطالع سانند.)می طبیعتی ه سانی را  و او 136ر گرچه حیوانات غیران

کند، چنین موجوداتی را می کند، اما حیوانات انســـانی را کامالً طبیعت زدائیمی بطور نســـبی طبیعت زدائی

گیرد. گرچه داماســیو به می وســرشــتی در نظر حیوانیت زیســت شــناســی، "بریده شــده از"بصــورت از ابتدا 

شان وضوح و بدون هیچ ابهامی همدلی هاي طبیعت گرائی دهد که از دیدگاه افراطی الکانی مسئله می اي ن

ــپ ــازند، او و دیگر هم فکران محقق مغز (مانند دولو، پنکس ــتانویچو  س ) به Keith Stanovich کیت اس

 که بی هیچ تردیدي پرورش فرهنگی را به طبیعت طبیعی هیچ طبیعت گرائی ماهیت گرائی تعلق نمی گیرند

دهد. در واقع، دردفاع می  تقلیل  تی را به فیریولوژي جسم زیست شناسی تنهازیسي هماد –از  –فرد بیش و 

ـــیو، الگوي چند ردیفی نفس تجســـدي او از دام دوگانگی کاذبی احتراز کند که ضـــد طبیعت می از داماس

اندازد (مجدداً، در واژه می یا دیگري به جان هم –گرائی را بر علیه طبیعت گرائی به عنوان انتخاب یکی 

 ). گاهی خود ژیژك شــکوهمندانه از این بن بســت عبور"هر دو بدتر هســتند!"اســتالینی،  –شــناســی لنینی 

ـــد که او چنین گزینمی کند. اما، در لحظاتی خاص، بنظرمی ـــاهدات مهم ي هرس ـــیح مش کاذبی را در توض

   رد.بمی بوم شناسی پیشو  تکاملی –تحولی ي هخودش در باره ي، بخصوص، علوم مغزي، نظری

سازگاري"ژیژك به یک    سوء  سازگاري،  شاره "نا صورت حقیقتی ا سانها ب کند که دیدگاه می ان

سیزدهم با  صل  ستند. اما، همان طور که من در ف شتن آن ه سیو و لودو متهم به نادیده انگا صابی داما علم اع

تجزیه  پنسکپ همراه با Affective Neuroscience علم اعصاب احساسیخوانش دقیقی از کتاب 

و ترکیب پیشــنهادات داماســیو و لودو روشــن خواهم ســاخت، آن جنبه هائی از علم اعصــاب که براي جعل 

 ناآزمودهي هالکانی مناسبت دارد بشدت دور از مرور بشدت ساده شد –عصبی فرویدي  -یک روانکاوي 

تطابق "بر مرکزیت غائی  تکاملی است که متعصبانه –تصفیه نشده اي از گونه هائی از روانشناسی تحولی و 

و در  و یارانش Solmsالکانی سـولمز -عصـبی غیر –(هم چنین بعداً به روانکاوي  "اصـرار دارند.  "طبیعی

آن بازتابی انتقادي بر درگیري با علوم اعصابی اشاره خواهد رفت که پومیر ِ طرفدار الکان و گیرینِ  ي هدنبال

کیب خاصـــی از علم اعصـــاب و روانکاوي محتاج تبصـــره گزاري و قبالً الکانی بوده، شـــرح داده اند .) تر

شخیص هویت دهند ست: این ي هصالحیت دادن تأکید الکانی ِ ژیژك در جزئیات طبیعت زدائی ت سان ا ان
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طبیعت زدائی، بعنوان بی ســازگاري، یا ضــد ســازگاري نســبت به اســتانداردهاي مفروض ریتم ها و روزمره 

  سنگر گرفته، کمی کمتر از مطلق بودن و فراگیري همگانی است.  تکاملی عمیقاً –هاي تحولی 

ـــحبت -یا بد –این بی     ـــازگاري که ژیژك از آن ص ـــدن ظریف و تمیزي از می س کند در جداش

ـــور "تطابق"بازمانده هاي قدیمی تر  ـــناختی و رفتاري اي قص کند، که با الیه هاي می بعنوان طرح هاي ش

سازگاري بعنوان یک گسستگی  -یا سوء –تکاملی برقرار شده اند. بی  -ولی زمانی بسیار قدیمی ترتاریخ تح

، بطرق گوناگونی، بشـــدت ســـازگاري تر از طبیعت زدائی نســـبی و "طبیعی"مطلق و آشـــکار از هر چیزي 

ــبه  ــورت در هم آمیحتگی ش ــانها را بص ــت که انس ــکل گرفته اي از قطعات  –ناکاملی اس ــتاینی بدش فرنگش

آورد که طی توالی هاي غیرهمگام شده اي که بطور اهللا بختکی روي هم ریخته شده اند، می ناسازگاري در

پابرجاي تاریخچه هاي تحولی  با  –در نیمه راه بین طبیعت و فرهنگ، بین تطابقات  هائی که  تکاملی و آن

که قبًال بعالوه، رفتارهائی  137گذارد.می شــوند، ســرگردانمی تاریخچه هاي گذشــته و حال انســان طلبیده

تکاملی باســتانی شــرطی شــده بودند، وقتی که در متون شــرائط  –ســازگاري بوده و با فشــارهاي تحولی 

افکار و اعمال افرادي باشند  توانند بشدت سوء سازگاري تر ازمی شوند،می اجتماعی فرهنگی معاصر ظاهر

سازگمی که با مداخله گر هاي اجتماعی فرهنگی هدایت سئول بی  ستند. به عبارت شوند که م سان ه اري ان

ـــانی، بی  "دنیاي معکوس ِ"دیگر، در  ـــوء  –واقعیت انس ـــازگاري –یا س ـــتر از خود ِ تطابق می س تواند بیش

  سازگاري تر باشد.

سی    شنا ضاتی که در فراروان ست (یعنی، تعار ستولی ا ضی که بر روانکاوي م در ارتباط با این، تعار

ر ســاختارســازي ذهنیت روانی مرکزیت دارند) تقریباً بطور مطمئنی روانکاوي بعنوان شــیار هاي تندي که د

ضد طبیعت غیر تحولی تکاملی (مرتبط با  –هائی بین طبیعت تحولی  شامل تنش تکاملی (مرتبط با تطابق) و 

ـــوء –بی  ـــازگاري) و هم چنین تنش هائی -یا س ـــود که در اندرون مقولمی س گیرند. در می اخیرقراري هش

ـــه هاي علل این می فروید تذکر "ناخشــنودي هایش تمدن و"کتاب   ناآرامیدهد که یکی از ریش

Unbehagen سانیت است زیربناي عناد سل ان سرپیچی اي است که و  که بطور مدامی مبتالبه نسل اندر ن

سان"در بنیادهاي  سهمی "طبیعت ان صلی آن  ست (مثال ا سطح ي هقرار گرفته ا شتی ذاتی  سر ضاً   –هاي فر

تواند تا اندازه اي چنین زیربنائی را با روش می )Kultur( "تمدن" 138جم و ویرانگري اســـت).ایدي تها

هاي متعددي مصادره کرده تا آنها را به اهداف خودش تبدیل کند. اما، هر اندازه اي هم که وسعت موفقیت 

شند، مکرراً در رام کردن کامل و اهلی کردن جریان هاي زیرین مقاومی  سبیش با ستهاي ن خورد می شک

ــتانی آنها، هر اندازه هم با تأثیرت  ــیالن هاي باس ــر به طغیان  "تمدن"که س ــند، تا زمان حاض ــده باش رقیق ش

دهند. ذهنیت انســان نه با طبیعت نه با ضــد طبیعت، بلکه با هم ممزوجی و بارورســازي پر می کردنشــان ادامه
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ــکلبا برخورو  و مرجی بینابین قطب هاي این دو حد غائی هرج ــی ش ــاختاري غیرمتجانس  دهاي الیه هاي س

گیرد، که با هم ساندویجی شده اند تا خطوط گسل متعددي از تنش را شکل دهند. در هیچ جائی عواقب می

به حال خود گذاري انسانیت در برزخی که نه طبیعی است و نه ضد طبیعی آشکارتر از ویژگی هاي زندگی 

  هاي هیجانی (احساسی) انسان ها نیست. 
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  احساسات دال ها هستند - 13
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  داوري نامتناهی از علم اعصاب احساسی الکانی

  

  

صلی از یک رویکرد فرویدي  شرح مف صاب مغز هیجانی بپردازم، باید  –قبل از این که به  الکانی از علم اع

کاوي بشدت دردناك مقدمتاً تعداد معدودي تذکر کلی داده شوند. کنایه هائی که براي پیروان متعصب روان

اخیر مکرراً مرگ فروید اعالم شده و درست در لحظه هائی که نزدیک ي هاست این است که، طی چند ده

بود او را به خاك بسپرند علوم حیاتی تعداد زیادي از کشف هاي اساسی و بینش هاي او را ثابت کرده اند، 

ــته هاي (پیش)  ــروع نوش ــتیفاي حقوقی که او از ش ــتلحظه هاي اس . 1روانکاوي ابتدائیش انتظار آنها را داش

ست. کمی بیش از یک قرن قبل، در زمین ست ظاهري فروید دقیقاً زمان پیروزي واقعی او شک تغییر ي هزمان 

قرن در اروپا، فروید مجبور شده بود تا سرسختانه برعلیه گرایش بشدت شایع و عمیقاً سنگر گرفته اي مبنی 

) با آگاهی بحث کند، گرایشی که مسئول برخی از مقاومت ها در mental، بر مساوي پنداشتن ذهن (روان

ست ي هاو از ناآگاه بود. امروزه، ادعائی که هم اصیل بنیادي و مرکزي مفهوم زندگی ذهنی (روانی) آگاه نی

ــت ــاب این واقعیت را به عنوان ي همورد جدل قرار نمی گیرد: هر رش ــی غیر روانکاوي و علم اعص ــناس روانش

ــده اي قبولحق ــتانمی یقت تجربی ِ بخوبی ثابت ش ي هکند که بخش اعظم زندگی ذهنی (روانی) در زیر آس

گاهی رخ هد.می باخبري آ هاي  2د ند  هاي مهمی از فرآی یا بخش  که آ باره  این روزها هیچ کس در این 

نمی کند. افراد برجسته رسند، ستیزه می انگیزشی مغز یا ذهن (روان) بطور ناآگاه به انجامو  شناختی، هیجانی

ي هتأثیرگزار از فقرو  اي در علم اعصـــاب از اذعان به وجود ناآگاه روانکاوي بعنوان یک زیربخش مهم

ـــاهد ـــیع تري از ناآگاهی ابائی ندارند. عالوه بر این، مش ـــکینی براي نگرانی ي هوس وجود دارد که باید تس

ــوعی  –فرویدي  شــود که بالقوه می علوم طبیعی ارائهي هدر بارالکانی معمولی باشــد که هر وقت هر موض

به مســیر  شــود : تحقیقات علم اعصــاب معاصــر از اشــارهمی براي روانکاوي اهمیت دارد، این نگرانی ایجاد

ـــتیماتریالیســـمی  ـــل مکانیس  را به طبیعت (nurture)زیادي دارند که بطور خامی تربیت ي هو عوامانه فاص

(nature)  دهند. برعکس، مسلماً علوم می  تقلیل اسی را به زیست شناسی خالص تنها،فراتر از زیست شنو

کنند که در می اعصاب از درون خودشان یک ماتریالیسم دیالکتیکی خود انگیزشی از نوع غیر تقلیلی تولید

ـــناخته شــــدي هپی ریزي کننده مناظر آن مفاهیم و تمایزاتی که تا حال ش طبیعت گرائی و ي هبین انواع 
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کافی ي هبیعت گرائی هســـتند را با روش هاي متفاوتی فروپاشـــی و انکارمی کند که تا حال به اندازضـــدط

  3قدردانی نشده اند . 

سات ( دقیق متمرکزتري، کتاب ي هاي دوباره از زاوی با پیگیري سا صاب اح  Affectiveعلم اع

Neuroscience غزهاي انسان ها و حیوانات ) پنسکپ، که یک مرور جامع ازتحقیقات در ابعاد هیجانی م

شی در اختیار ست، نقاط عزیمت چندي براي تال صاب، روانکاوي فرویدي می ا  الکانی –گذارد تا علوم اع

اموري که قبالً در این جا خالصه شده  ،را بهم بیامیزد دیدگاه هاي خاص فراروانشناسی زندگی احساسیو 

ـــکپ از محدود کردن محض بحثش د  مغز هیجانی به مغزهاي انســـان امتناعي هر باراند. واقعیتی که پنس

شود: می ورزد بر اساس اعتقاد راسخ او است که احتماالً موجب رنجش خاطر تعداد زیادي از الکانی هامی

پنســکپ اصــرار دارد که از نظر ســاختارهاي اســاســی و عملکردهاي مغز، منجمله تشــکیالت و پویائی هاي 

سیار زیادي با هیجانی در سطوح عصبی گوناگون، ا شتراکات ب سانی ا ستانداران غیر ان سان ها و بخصوص پ ن

 پنسـکپ فرض 4تکاملی تشـریح مغز).  –تحولی ي ههم دارند (بخصـوص در بدوي ترین سـطوح حفظ شـد

ثابت از ي هگیرد که تحول و تکامل در سطح تحتانی باستانی دستگاه عصبی مرکزي پستانداران یک ردمی

یه کرده اســــت. علم رده هفت هیجان آغازي و ب ها را تعب با آن هاي تجربی (ادراکی) مطابق  یادي و لحن  ن

سی او چهار عدد از  ستانداران "شنا ستم هاي مهم هیجانی با باالترین کیفیت و درجه یک در مغز پ را  5"سی

  کند، که به ترتیب این چنین مارك زده شده اند:می معرفی

  

“SEEKING” (stimulus – bound appetitive behavior and self – stimulation) 
     

  تحریکی) –و خود  وابسته به محركي هجویندگی (رفتار ارضا کنند 

  

PANIC”(stimulus–bound distress vocalization and social attachment) 
   

  وابسته به محرك و دلبستگی اجتماعی)  (صدا در آوردن ناشی از پریشانی "هراس"

   

“RAGE” (stimulus – bound biting and affective attack) 
   

  ) احساسی وابسته به محركي ه(گاز گرفتن و حمل "خشم"
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"ّFEAR” (stimulus- bound flight and escape behavior) 

    

  6. " (رفتارهاي فرار و پرواز وابسته به محرك "ترس"

  

ستانداران، صوص در پ ضافی د عالوه بر این ها، بخ ستم ا سی شهوت سه  ، (LUST)یگري وجود دارند که 

نامگزاري شده اند. این هفت هیجان و ویژگی هاي احساسی همراه  PLAY(7(بازي و  )CARE(مراقبت 

(ســولمز   8آنها به عنوان تأویالت اصــلی زندگی هاي احســاســی رنگارنگ پســتانداران شــناســائی شــده اند.

Solms  و اولیور ترنبالOliver Turnbull  یم مغز و دنیاي درونی ( در کتاب حجThe Brain and 

the Inner World ــت نورو ــکپ را در  –روانکاوي غیر  –) که مانیفس ــیه هاي پنس ــت، فرض الکانی اس

ـــی"ي هبار ـــاس ـــکپ 9اقتباس کرده اند). "هیجانات اس ـــان ها دقیقاً به همان اندازمی پنس ي هگوید که انس

صر ه سري از عنا سانی با این  ستانداران غیر ان شتهپ ستا، می یجانی بنیادي به تحریک وادا شوند. در همین را

هیجانی پدیده هاي احساسی بدوي مشابهی، مشاهده کرده که مغزي که با تحول ي هداماسیو، با بررسی زمین

شده مطمئناً طوري بنظر ست تا لذت: بنظرمی و تکامل قالب ریزي  ستعد درد ا شتر م سد که بی سد که می ر ر

در ارتباط با این گفته، بی مناسـبت  10"ري از هیجانات منفی وجود دارند تا هیجانات مثبت.تعداد گوناگون ت

ئل کارش، در کتاب تعبیر رؤیاها  یاوریم، که فروید در اوا ) Theنیســــت که جزئیات حقیقتی را بخاطر ب

Interpretation of Dreams)،  نی را گی روا لی زنــد نون اصــــو ــار قــا ین ب ل بی "براي او اصـــــل 

نامگزاري مجدد  "اصـل لذت"که بعداً با اصـطالح آشـناتر  (نام نهاد  ”unpleasure principle”"لذتی

ـــقت ـــد) تا بر احتراز از درد و مش ـــد (بجاي این که بر طرف ي هبعنوان تمایل اولی ش روان تأکید کرده باش

شی "مثبت" سه، ارضاء، لذت، کام بخ ها، تأکید کرده  امثال اینو  این اصل، یعنی، تمایل به دنبال کردن خل

  .  11باشد)

تحول و تکامل مغز "کند که می لودو، هم به همین طریق، در بررسی علم اعصاب احساسی پیشنهاد  

بیند که می لودو مانند پنسکپ، زندگی احساسی انسان ها را بر پایه اي استوار 12"اساساً محافظه کارانه است.

ـــت، پایه اي از ي هبا بقی ـــهیم اس ـــتانداران س بدوي هیجانی که با زمینه ها و  واکنش ها و مجموعه هايپس

تکاملی باستانی اي برقرار شده است، که مدتها قبل سپري شده اند. بار دیگر باید توجه  –چالشهاي تحولی 

صبی  شین آالت و برنامه هاي ع شی از همان  "محافظه کارانه ي"کرد که ما شته دقیقاً بخ طوالنی تاریخ گذ

وضع منحصر به فرد "ي هبعضی از تنش هاي مشخص مختصاتی است که تعیین کنند چیزي است که مولد

 خوانش ژیژك از داماسیوي هاست که مورد نظر روانکاوي است. همانطور که قبالً به ارزیابی منتقدان "انسان
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ه شرح )، اشتباه خواهد بود که با ضد طبیعت گرائی، چه الکانی و چه نوعی دیگر، ب12اشاره رفت (در فصل 

ــابی پابرجا ماند ــتانی تحولی ي هعلم اعص ــتم هاي هیجانی باس ــیس ــان داد که در  –س تکاملی اي واکنش نش

(در این برهه، کامالً توجیه نشدنی،  روندمی مغزهاي انسان ها تعبیه شده اند، واکنش هائی که تا آن جا پیش

ـــخنگو، با ـــپاس از دخالت  نه تنها بطور نظریه اي، بلکه بطور تجربی) که موجودات س نظم  "عقیم کننده"س

هاي نمادینی، هیچ ارتباط قابل مالحظه اي را با جسم هاي علوم طبیعی یا مادیشان، آن طور که بخصوص با 

حفظ نکرده اند. (این پاســخ را اغلب نظریه پردازان الکانی و همفکران  علم اعصــاب تجزیه و تحلیل شــده،

کنند که طبیعت زدائی قبالً کامل شــده اي بعنوان شــرط اســاســی براي می ادعاو  آورندمی بزبان مشــابه با او

آید که به سوژه سازي می وجود ذهنیت شایسته است). طبیعت زدائی نسبی و نه کاملی که براي کسانی پیش

ضد طبیعت دونیمه کردهمی اجتماعی نمادینی تن سانی را بین طبیعت و  سوژه هاي ان در از بین بردن و  دهند 

تضادها ها و اختالفات موجود بین  خورد؛می طف به ماسبق و بدون باقی مانده اي از طبیعت شکستکامل ع

باقی مانده هاي طبیعی و ضد طبیعی که بصورت اقشار و جریاناتی تعبیه شده اند که بطور ناآرامی در اندرون 

مسدود ي هه براي سوژکنند کمی شرکت (Spaltung) دم و دستگاه طبیعی هم خانه هستند در این شکافتن

) مرکزي است. عالوه براین، علیرغم اصرار قابل فهم پنسکپ و لودو بر واقعیت سیستم هاي هیجانی $( شده

شبیه به هم در مغز هم سی  سا ستانداران، هیچ کدام از این محققان طبیعت گرائی اي راي ها اقامه نمی کنند  پ

شتر از یک ارگا سان ها چیزي بی ساس آن ان سات و که بر ا سا ستند که اح شدت پیچیده اي نی سم حیوانی ب نی

ـــان را ـــکوالر تحول و تکامل با حروف بزرگمی ذهنیتش ـــل به خداي س حلول و  توان کامالً از طریق توس

  طبیعت بعنوان بزرگ دیگر ِ واقعاً موجود، شرح داد. 

ـــخ   مغز قابل ي هبارروانکاوي جدید من، کارهاي لودو در  -نورو ي هبه دالئل زیادي، در لواي نس

توجه هستند. لودو، غیر از همدلی کلی با روانکاوي، تا آن جا که هم به وجود ناآگاه روانکاوي اذعان داشته 

کند که در می بارها و بارها ادعا کند،می روانی انســان ها را تأئید –و هم نقش مهم زبان در زندگی عصــبی 

(پنســکپ هم به همین منوال اصــرار  13ثناء اســت تا قاعده.پدیده هاي احســاســی، باخبري آگاهانه اســتي هبار

و،  15)"رسند.می اکثر فرآیندهاي هیجانی، مانند هر فرآیند روانی دیگر، در سطح ناآگاهی به انجام" 14دارد، 

ستاي یک اتحاد ماندگار در علم اعصاب، پافشاري کند که دیالکتیکی بین طبیعت ژنتیکی و می لودو، در را

شامل عوامل رفتاري و نمادینی  "غیرژنتیک"یا غیر ژنتیکی ِ پرورش دهنده (که  (epigenetic)فراژنتیکی 

دهند که نه یک زیست گرائی ساده می است) عملکردهاي هیجانی و سایر کارکردهاي مغز را طوري شکل

نســان شــرح قادرند براي احســاســات در ا انگارانه نه به همان اندازه یک ســاختارگرائی اجتماعی غیرپیچیده

(تجزیه و تحلیل چهار بُعدي تحول  16(و چیزهاي دیگري ) بدهند که بطور بعیدي امکان داشــته باشــند. هائی
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، که ابعاد ژنتیکی، Marion J. Lambو ماریان جی. لمب  Eva Jablonkaو تکامل توسط اوا جبلونکا 

تکاملی را به این  –کمل نظریه اي تحولی گیرند احتماالً بهترین ممی نمادینی را در نظرو  فراژنتیکی، رفتاري

صبی ي هاگر که در بار "کنند که می این دو مؤلف ادعا 17دهند. می تحقیق علمی و نتایجش ارائه ستگاه ع د

و این که مرزهاي بین علوم اجتماعی و زیست شناسی در حال  18"منفک فکرشود زیست شناسی بدي است 

ستند که ستند. مردم آگاه ه سی را فروریزي ه شنا ست  توان جداگانه می نه تحول و تکامل اجتماعی و نه زی

عه کرد. طال بالقو 19)"م هاي  ها براي ي هتوان  جانی انســــان  فات علم اعصــــابی لودو از زندگی هی ـــی توص

آورده شده اند:  مغز هیجانیالکانی در صفحات پایانی کتاب  –روانکاوي فرویدي  –فراروانشناسی نورو 

 زم براي و نه همان چیزي است که بعنوان ظرفیت فکر کردن و استدالل است. یک حیواننه پیش ال (آگاهی

ـــائل زیادي را بدون این که خیلی از آن چه انجاممی دهد می دهد و چرائی آن چه را که انجاممی تواند مس

سطح تازه اي باال ست که آگاهی تفکر را به  ضح ا صل کند. وا شد، حل و ف مان چیزي برد، اما همی آگاه با

ي هلودو، بعد از چنین بیاناتی که پژواك اقدام یک قرن قدیمی فروید در بار 20"نیســـت که تفکر باشـــد.

ــل کردن تفکر از آگاهی ــتند منفص ــامل فرم هائی از فکر کردن  به این معنا که، - هس ناآگاهی روانکاوي ش

 بدون این که فکر کنم که فکر کنممی من فکر"اســـت منهاي همراه بودن با خود آگاهی بازتابی (یعنی، 

  پردازد:می پدیده هاي احساسیي هبه بحث در بار – "کنممی

  

شوند که ما آگاهانه با خبر شویم که یک سیستم می ادراکات هیجانی وقتی حاصل

ست ادراك هم  سمی که داراي آگاهی ا ست. هر ارگانی شده ا هیجانی مغز فعال 

د جهان را از نظر زبانی طبقه بندي کرده توانمی دارد. ولی، ادراك در مغزي که

و تجربیات را در کلمات فقره بندي کند با ادراکات در مغزي متفاوت اســـت که 

ــه، واهمه ــطراب، رعش و  نمی تواند این کار ها را انجام دهد. تفاوت بین ترس، اض

ــتم هیجانی  ــیس امثال این ها بدون زبان ممکن نخواهد بود. در همان حال، اگر س

ی اي وجود نداشت که حاالت مغزي و بیانات بدنی اي که چنین کلماتی به زیربنائ

شوند،هیچ کدام از این کلمات معنی نمی داشتند. هیجانات بصورت می آنها اطالق

ادراکات آگاه، زبانی یا به نحو دیگري متمایز شـــده، تحول پیدا نکرده اند، بلکه 

یافته  اند. حاالت مغزي و بصــورت حاالت مغزي و واکنش هاي جســمی تحول 

ادراکات آگاه تزئیناتی و  واکنش هاي بدنی حقایق بنیادي از یک هیجان هســتند

  21هستند که خامه به شیرینی هیجانات اضافه کرده اند.
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اولیه اي که اساس زندگی احساسی هستند از اول و آغاز ي هبراساس الگوي دیالکتیکی لودو، انگیزه و جذب

گیرند (یعنی، می مقدماتی جســمانی از یک طبیعت بنیادي و زیربنائی ســرچشــمه هیجاناتو  تکامل –تحول 

سکپ ستثنائی اي ي هدر هفت فقر هیجاناتی که پن ست). اما، در حیوانات ا شخص کرده ا رده بندي آنها را م

حیاتی پرانرژي این عصـــاره هاي قدیمی  که بصـــورت موجودات ســـخنگوي انســـانی هســـتند، جریان هاي

ستانداران ب ساختارهاي بازنمود کنندپ شبکه هاي مداخله گر  شدن از درون  شکل  –ي ها هدایت  زبانی که 

شوند. بعداً چنین ساختارهاي ذهنیتی می هستند یکراست به زبان تبدیل سخنگوي هسوژذهنیت هاي ي هدهند

ستانی ستم می اثرات متقابل دوجانبه اي بر این تأثیرات با سی هاي ترس و هراس را گزارند، براي مثال، اثرات 

سر سیمگی"کنند (یعنی، می به طیفی از ادراکات ظریف تر منک سرا شت،  ضطراب، وح امثال این و  ترس، ا

 تمیز برقرار "هیجانات ثانویه"هیجانات اولیه و " ، به همین نحو بینخطاي دکارت: داماســیو در کتاب "ها

ه کرد: آیا این چنین ادراکات منکســر شــده اي به اما، در این تقاطع باید یک ســؤال عاجل را اقام 22کند).می

ي هدهند، بطور دیالکتیکی علل جســمانی یا ســرچشــممی پایه هاي هیجانی خودشــان واکنش به عقب انجام

  دهند تا چه حدي؟می کنند، اگر چنین کاري را انجاممی هاي آنها را دگرگون

کند و احتمالی می ر واقع حداقل اقرارکند که او دمی لودو علیرغم این که در جاي دیگري اشـــاره  

ـــبکی  زبانی -دهد که پرورش بازنمود می را مورد نظر قرار ـــد یافته را به س بازتاب وار طبیعت هیجانی تجس

ـــعی غیر ي هرســـد که در آخرین قطعمی دهد، بنظرمی دیالکتیکی کامالً تغییر پاراگراف آخري، به موض

 –تغییرات وارده به زندگی احســـاســـی که با ابعاد غیر طبیعی یا نه گردد که بر اســـاس آن می دیالکتیکی بر

صي هطبیعی که تعیین کنند –کامالً  شخ شبیه به ي هویژگی هاي م ستند به مقام ثانوي بی تأثیري  سانیت ه ان

حیاتی ي همادي هتغییر نکردو  ثابتي هداده شـــده اند که در اطراف زمین  تقلیل دکوراســـیون هاي محضـــی

شیرینی هیجانات اضافه کرده اند"شده اند (آویزان  ). بار دیگر، "ادراکات آگاه تزئیناتی هستند که خامه به 

صل ي هدر این جا یادآوري کوتاهی از دیدگاه قبلی ژیژك در بار ضوعات (در ف سبت دارد. 12این مو ) منا

گرایش طبیعت ي هن دهنددر این جا دو نکته بخصوص الزم هستند: اول، این وحله از بازتاب هاي لودو نشا

در حتی ماتریالیسم ترین علم اعصاب تقلیل گرایانه نیست که  23گرائی (گرایش نه تنها لودو، بلکه داماسیو)

کند (دفاع قبلی از این دو نفر بر می انتقادات ژیژك راکه از الکان الهام گرفته برعلیه داماسیو و لودو تضمین

ـــته هاي هپای ـــت،وحله هاي دیگري در نوش  که از تقلیل گرائی غیردیالکتیکی دوري وحله هائی ي آنها س

چیزي  مغز هیجانیدوم این که، همین وحله در صــفحات مربوط به نتیجه گیري کتاب ي هجویند). نکتمی

ــتی و درون بینانه آن را تأئید اختالف منظرگیرد که کتاب می را نادیده ــکاف می بدرس کند، یعنی، که، ش

کند، می زیست شناسی خودش بصورت یک عامل احساسی انجام وظیفه –از  –و بیش بین زیست شناسی 
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بجاي این که پدیده هاي احســاســی منحصــراً به یک ســمت یا ســمت دیگر این شــکاف بیافتند (یعنی که، یا 

شی با طبیعتی بیش  سی یا ادراکات پرور شنا ست  صورت هیجانات با طبیعت زی سی در  –از  –ب شنا ست  زی

کند (بصــورتی متمایز از هیجانات می تجربیات انســانیي هد چیزي که یک احســاس را مشــخصــآیند). شــای

شوند) شهادتش بر مقام انسانی می جسمانی و ادراکات روانی که ظاهراً پستانداران احساس دار نیز مبتالبه آن

ن پهنه هاي شکاف هستی شناسی بین طبیعت و ضد طبیعت است، پاره شده اي بیي هبعنوان آواره اي در بادی

   24کند.می بریدنی واقعیت مادي به بیرون فوران –خود  هموار هستی اي که از ماندگاريي هخورد

ـــت به زمین    ـــکپ پربار خواهند بود. ي هدر این جا، برگش ـــی عمیقتر تحقیقات پنس تجربی و بررس

ــکپ چندین بار تأکید ــبی می پنس ه همان اندازه اي که ب (neuroplasticity)کند که انعطاف پذیري عص

و در  25شــود. می کند در ســیســتم هاي هیجانی نیز برقرارمی در ســازندگان دیگر تشــریح مغز انســان دخالت

کند که مداخله گري ها و تعدیالت شـــناختی، که می ارتباط با این موضـــوع، (مانند داماســـیو و لودو) قبول

کنند، نقش هاي مهمی در رنگ دادن و می را درگیر زبانی و نمادینی پیچیدهي همنظومه هاي بازنمود کنند

سان بازي کرده؛  سی در زندگی ان سا  –و جاده اي دو طرفه از دیالکتیک هاي هم  26تعویض پدیده هاي اح

تعینی بطور دوجانبه اي شـــناخت و هیجان را براي موجوداتی که قشـــرهاي مغزي بشـــدت توســـعه یافته اي 

کند، تشــکل هائی که از اعصــار باســتانی می عصــبی را بهم وصــل "ن ترپائی"دارند، اضــافه بر، تشــکل هاي 

ستند.  –تحولی  شتراك ه سم هاي حیوانی گوناگونی در ا سکپ تا آن جا  27تکاملی باقی مانده و با ارگانی پن

هیچ وقت نمی توان پویائی هاي هیجانی ســرشــتی را در فرم "رود تا در مورد انســانها بحث کند که، می جلو

ها تســخیر کرد، مگر احتماالً وقتی که آنها را بطور مصــنوعی با تحریک مســتقیم نواحی مغزي در خالص آن

بعداً، او با تأکید مجدد بر  28 "جاهائی تولید کرد که این سیستم هاي عملکردي بیش از همه متراکم هستند،.

  گوید: می این بحث،

دیگر داراي تعداد زیادي شود که انسان ها، مانند پستانداران می روزبروز روشن تر

سیستم هاي عملکردي سرشتی در مغزهایشان هستند. اما، در انسان هاي بالغ چنین 

شکل شتی را م سر شاهده کرد چون که دیگر در رفتار بالغین می فرآیندهاي  توان م

شناختی فیلتر و  سطوح باالتر  شوند اما در عوض با فعایت هاي  ستقیماً بیان نمی  م

شده اند. ل صورت گرایش هاي تبدیل  شتهاي زیادي فقط ب سر سان بالغ  ذا، در ان

ــی مبهمی تظاهر کنند، مانند حاالت ادراکی ذهنیت، که هدایت می روانشــناس

گذارند. دلیلی که تعداد زیادي از محققانی که از می داخلی رفتارها را در اختیار

ــرار  کنند که تحقیقات مدرن مغز اطالع کمی دارند هنوز هم تمایل دارند که اص

ست که تعداد زیادي از  شتی تعیین نمی کنند، این ا سر سان را فرآیندهاي  رفتار ان
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هسـتند و لذا بسـیار مسـتعد تبدیل  "باز"سـیسـتم هاي عملکردي ما در واقع بسـیار 

هستند که یادگیري   توسط الیه هاي بسیاري از پیچیدگی هاي شناختی و احساسی

روانشناسی براي برخورد مؤثرانه با طبیعتِ   دهد. هنوزهم، شکستمی به آنها اجازه

شکست  سان ها و حیوانات یکی از  شتی مغز هاي ان سر ستم هاي  سی تعداد زیادي از 

توان در مورد علم اعصاب می هاي بزرگ این علم باقی مانده است. برعکس این را

  29گفت.

  

شروع، در نیممی در این مورد اظهارنظرهاي چندي الزم ستی ي هآیند. براي  سکپ بدر دوم این نقل قول، پن

شناسی"و آشکارا قصورات  ساختارگرائی پرورش  "روان  "علم اعصاب"و  مرکزي) –(بصورت همبسته با 

گفتمان (تا حدي بی کاربرد) بین ي همرکزي) از جنب –(بصـورت همبسـته با زیسـت شـناسـی گرائی طبیعت 

ر پنســکپ، انعطاف پذیري دســتگاه عصــبی از نظ دهد.می طبیعت گرائی و ضــد طبیعت گرائی را تشــخیص

ساختارها و پویائی هاي هیجانیش را متأثر سان، یعنی انعطاف پذیري اي که  شامل در هم می مرکزي ان کند، 

ستم هاي عصبی غیرقابل انعطاف ِ  سته"تنیده شدن سی است، (یعنی، از یک طرف،  "باز"و انعطاف پذیر ِ  "ب

 اري شده اند تا طرح هاي نسبتاً ثابت از شناخت و کردار را برپا کنندآن سیستم هائی که با ژنتیک سخت افز

شده اند تا با عوامل فراژنتیکی یا اتفاقات و  سخت افزاري  سیالی  ستم هائی که بطرز  سی از طرف دیگر، آن 

   30سخت افزاري شوند). دوباره غیرژنتیکی، رویدادهاي پیش بینی نشده، متغیران و غیره،

سی که با روانک   سکپ،ک ست در جواب به پن صیل کرده ممکن ا تمایل پیدا کند که  اوي هگلی تح

هیجانات خام ســرشــتی و وحشــی بطور ي هجواب دهد که ادعاي غیرقابل دســترســی بودن شــناخت شــناســان

ست. آیا نباید کانتی گرائی خودانگیخت سانه نی شنا شناخت  صري  سکپ، که در آن همان ي همحض و منح پن

 –اما  –فکر کردن  –قابل  noumenal( 90(را بصورت موضوعاتی تجریدي ِ  "صخال"هیجانات سرشتی 

گیرد که در وراي شناخت شناسی قابل دسترسی پدیده هاي احساسی قرار دارند می غیرقابل دانستن در نظر

رد توان با فرض کردنی هگل گرایانه تفسـیر کمی را "با فعالیت شـناختی رده باال فیلتر و تعدیل شـده اند،"و 

سان شنا شناخت  سی بودن  ستر شکار ي هکه این غیرقابل د ضوع"آ شکار "خود آن مو ستقیماً از قبل آ  را م

ضی  کند،می ست؟ به عبارت دیگر، بع شده ا سدود  ضاً با بازتاب ذهنیتی م سی اي که فر شنا ستی  واقعیت ه

لی هیجانات وحشی و الکانی اصرار دارند که غیبت ک –هگلی و فراروانشناسی فرویدي ي هنسخه هاي فلسف

                                 
سف يواژه کی phenomenon کانت در مقابل یلغت ابداع noumenon :مترجم 90 ست به معن یکانت یفل  یف ئیش یا

 .نفسه
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شخص ستی م شاهدي بر هضم دیالکتیکی تمام عیاري هخام سرشتی در تظاهرات ه سانی  ي هطبیعت بوسیل ان

پدیده اي بین این دو بعد باشد که بصورت  –تجریدي  طبیعت است، تا این که بازتابی از انشقاق –از  - بیش

شد سته رفتي هحیطه هاي جدا و متمایزي از واقعیت جدا  ست، که یکی ي هش شده ا شرح داده  دو فقره اي 

طبیعی/  –از  –دیگري قابل دســترســی (یعنی، بیش و  غیرقابل دســترســی (یعنی، طبیعی و زیســت شــناســی)

ست. بنظر سد که پومیر می فیزیولوژیکی) ا صاب را بعدًا  (Pommier)ر که تأویالت الکانی اش بر علم اع

ضعی در همین خط شتري خواهم داد، مو شد که و  وط اتخاذ کردهشرح بی وقتی که ورود به درون "معتقد با

توانیم خودمان را از آن نفی بلد می به چیزي تبدیل شـــده که ’حس کردن خالص‘گفتار حاصـــل آمد، 

ـــافه 31"کنیم. ـــتنمی و اض ـــتلزم کنار گذاش ـــان" کند که اقرار به چنین چیزي مس ـــت آغازیني هافس و  بهش

 32"اهد بود.خو "غیرمحتمل بودن حیوانیت مان

  

البته، براي این که امین و دقیق باشیم، به تصویر کشیدن پنسکپ بصورت کانتی خودانگیخته اي که   

کند دور از می ) تلقیding an sichهیجانات اساسی را همانند تجرید غیرقابل شناسائی ( اصطالح کانتی 

دون قید و شرط نیست (برخالف انکار بی او به این بنیاد ها بي هانصاف است. انکار دسترسی شناخت شناسان

سی به حیط ستر شرط کانت از د قرار  "محدوده هاي ممکن تجربه"تجریدها که براي ابد در وراي ي هقید و 

کند که شرائط استثنائی اي وجود دارند که در آنها این شکل دهنده هاي هستی می گرفته اند). پنسکپ ادعا

کند؛ می شوند. اما او به مصنوع بودن این شرائط اشارهمی ه اي آشکارجسمانی انسان در بالفصلی رقیق نشد

که او در ذهن دارد، گاهی اي  ـــ هاي تجربی آزمایش یک  با در نظر گرفتن می عالوه بر ابزارها و تکن توان 

شد  صور  صدمات غیرقابل تحملی را مت سا و  شقت هاي جان فر سی، م سیا مالحظات روانکاوي و اجتماعی 

اي هســـتند که عنان از حدت هاي پرتنش جســـمانی فرآیند نشـــده بر  "بیات منتها درجهتجر"که بصـــورت 

کشند به حیوانیت عریانی، از گوشت و می داشته، بی رحمانه آنهائی را که از این حاالت انسانیت زدا مشقت

مت دهند. این قید و بند دقیقی که مورد نطر پنســـکپ اســـت عالمی و پر تاب و تبی تقلیل متشـــنج پوســـت

 توان گفت،می وضــع انســان اســت:ي هیک واژگونی اي اســت که خودش مســلماً شــکل دهندي هدهند

ثانوي (زندگی  یه و  هاي اول هاي مربوطه، طبیعت  یا نقش  ـــع  ژیژك)،  2,0و زندگی  1,0واژگونی مواض

  واژگونی اي که در آن ثانوي ها اولیه شده و اولیه ها ثانوي. 

ـــتیناف به کتاب توان بامی چنین واژگونی را     Homo Sacerانســان لعنتی (یا مقدس)  اس

بیشــتر آشــکار کرد. در این کتاب، آگامبن تمایزي ریشــه دار در زبان یونان  Agamben آگامبني هنوشــت

که بین  زندگی ايي هحقیقت ســـادي ه، بیان کنند”Zoē“بین،  دهد، کهمی باســـتان را مورد بررســـی قرار
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ــترك ــان ها و خدایان) تمامی موجودات زنده مش ــت (حیوانات، انس ــت ”bios“و  اس ــان  برقرار اس که نش

بدون این که خود را پایبند این  33"فرم یا راه زندگی کردن مناســـب براي یک فرد یا گروه اســـت.ي هدهند

سی آگامبن از تمایز بین  شنا شه  سطحی ری ضر، تأویل  در رابطه با  ”bios“ و ”Zoē“کنیم که در متن حا

ــاختارهاي  ــجره نامه اي که هم الهام بخش نیچه بود و هم فوکالت س ــی چه خواهد بود (ش ــیاس ــتقالل س اس

Foucault   و بخصوص مقروض برداشت توان زیست”biopower“ ،(فعالً کافی است  34فوکالت است

سیس  شه از قبل تأ که توجه را جلب احتجاج او کنیم که، در فرم ها و راه هاي رندگی فردي یا گروهی همی

بجاي این که داده شــود به عنوان  bios،( Zoē شــوند (یعنی،می به داخل آن انداخته اي که انســان ها شــده

ستثنائی  آن طور که او در کتاب 35. "شــودمی تولید" "حیات عریان" ضع ا  State of Exceptionو

 زیسـت شـناسـی طبیعی و بی هنجاري بصـورت وضـع طبیعت وجودي هداد بصـورت اول زندگی"نوشـته: 

ستثنائی. برعکس، دقیقاً همان احتمال تمیز دادن حیات و  سپسو  ندارد ضع ا التزام آنها در قانون از طریق و

ست  شین زی شان در ما صول  –قانون، بی نظمی و نظم، مقارن با بزبان آوردن ست. حیات عریان مح سی ا سیا

ست.  شته ا ست و نه چیزي که قبل از آن وجود دا شین ا آگامبن گام به گام دنبال هم  به عبارت دیگر، 36"ما

یا  Zoēگذار انســـانیت از ي هاســـتاندارد و ســـنتی اش در بار "وضـــع طبیعت"با عدم پذیرش روایت هاي 

ــتیا bios  با چنگ و دندانی آغشــته به خون بهحیات عریان  ــایس شــهر اجتماعی تاریخی ي هزندگی ش

کند که انسان ها، می پیشنهاد 37"ت شده باشد،تثبی "قرارداد اجتماعی"ي هطوري که بر پای )polis ( نشینی

بوده اند (یعنی، ي bios  ، موجوداتی(default)قبالً انتخاب شده ي هحتی در سطح بازگشته به وضع گزین

امثال این ها سازمان یافته و آراسته و  زبان هاي زیست شناسی، بینش ها، آداب –از  –زندگی اي که با بیش 

 گرچه اغلب تصور شده است که زندگی عریانی که، به عبارتی دیگر. Zoēاز نوع شده است) تا مخلوقاتی 

Zoē  ست که قبل از سی بعنوان اولین طبیعتی ا شنا بصورت طبیعتی  biosاست از نظر هستی زائی و شجره 

تاریخ ملبس شــده، گفته و  که با نســاجی هاي مصــنوعی زبان، اجتماع دوم از حیاتی غیرعریان وجود داشــته

سیله هاي هاي  شاره دارند که و ستی به این ا صنوعی"آگامبنس به در ستثنائی (براي او، ابزارها اقداماتی  "م ا

ــبت به افرادي انجام ــتند که قدرت حاکم پابرجا نس ــع می هس ــت) براي زدودن وض دهد که برآنها حاکم اس

طبیعت  –به  –تبدیل  – دوم –باشـند که ناشـی ازطبیعت می الزم (default)قبالً انتخاب شـده اي ي هگزین

تبدیل  –اولی  –همان طبیعت  Zoēانسان، ي هاست. در دنیاي زندگی واژگون شد bios شده که –اول  –
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ـــتثنائی به قانون  –به  وضـــعیت هاي "منحصـــراً در  در بیان آگامبنس، ي که biosثانوي شـــده اســـت، اس

 91 . شودمی ظاهر به اصطالح بحرانهاسیاسی که به نام هاي شرائط غیرعادي و  –قانونی  "استثنائی ِ

 - biosآگامبن به تمایز  با برگشــت به پنســکپ و موضــوعات علم اعصــاب، ترکیبی از رســیدگی  

Zoē  با موضع من که نه طبیعت گرائی است و نه ضد طبیعت گرائی، موضعی که متمرکز بر دیالکتیک هاي

اذهان انســانی  فرم هايي هشــکل دهند فرض گرفته از طبیعت زدائی ناکاملی اســت کهي هشــکســت خورد

روانکاوي الکانی گفت که : در انسان  –سازد تا بتوان در مورد فراروانشناسی احساسات نورو می است، قادر

ـــرائط   biosچنین زندگی اي با ظهور  –ي زندگی هیجانی عریان  Zoēها،  ـــفی از ش ادراك کردن وص

شود، بلکه سیل فرصت هاي همراه آنها، ناپدید نمی  تار و پودهاي مداخله کننده پوشانده ي هفقط تا حدي بو

شکل دهد biosشـود تا می و جذب شـبیه به خود ِ هسـته اي داماسـیو، که به هیجانات بنیادي خام و  –را 

دهند) و ادراکات تغییر یافته، به می خشن ِ تغییر نیافته (که خودشان را منحصراً در شرائط نادر و افراطی نشان

شدصورت ه سی اي که با ي هنمادینی (یا حتی، طبق گفت اجتماعیي هیجانات ترجمه  سا ژیژك، حاالت اح

سر سربرمی آورند) منک ) 1,0ژیژك، حیات یک ( ي هشوند. طبق گفتمی شکاف بین هیجانات و ادراکات 

زدائی  داده شده در طبیعتي ه، گرچه به حاصلی استثنائی معکوس شده است بجاي این که به قاعدZoē از

ست، در مقابل  شده ا صل  سازي) حا سوژه  سازي ( سط فرد  شد که تو شده با شده اي تبدیل  هرگز تمام ن

شتن آثاري از پست کردن هاي غیر طبیعی یا نه  bios کامالً طبیعی ترکیب شدن در خودش بدون باقی گذا

هاي  اك نکرده، الیه الیهنســخه هاي قبلی را کامالً پ "به روز شــده ها"کند. می مقاومت 2,0بعنوان زندگی 

گریزراه هائی و  تاریخی تجسد یافته عیب و ایرادها، عیوب فنی –این چینه هاي زمانی ي هدرهم آمیخته نشد

  کنند. می را تولید

ـــکپ دقیقاً قید   در هم نفوذ کننده، به هر حال ي هتنیدن هاي دو جانب کند که، علیرغم درهممی پنس

ـــناختی و هیجانی د ـــخیص باقیجنبه هاي ش ـــان تا اندازه اي متمایز و قابل تش ـــبی مرکزي انس ـــتگاه عص  س

ـــهلی که به راحتی  نباید این دو پدیده 39مانند.می ـــتابزده و س را از طریق روش هاي دیالکتیکی کاذب ش

شن ابهام قرار سایه رو سکپ، تفاوت هاي می خطوط مفهومی را در  دهد با بی نظمی به هم آمیخت. براي پن

ي هدرهم آمیختي هواقعیت همبســتگی دوجانب هیجان حداقل به همان اندازه اهمیت دارند که بین شــناخت و

ضاد و  صطکاك ملموس بین اجزاء مت آنها را به مثابه حقیقت در نظر بگیریم تا آنجا که این تفاوت ها نقاط ا

ـــد گرایش هاي مغز هاي درهم و بر هم ـــند که بطور ناکاملی در هم ادغام ش ـــوژه هائی باش  ه اند. او ادعاس

                                 
صطالح الت 91 سان يبرا ینیمترجم: ا ش یان ست، که بخ شده ا ص روم در ارتباط با ياز قانون امپراتور یلعنت  ست که  یشخ ا

 .کنند یقربان انیخدا يبرا ینیاجازه نداشتند او را در آداب د یاجازه داشته او را به قتل برساند، ول یمرتد اعالم شده و هر کس



 

 ا�ساسات دال � ����د - ۱۳

275     AVAYEBUF.com                                                                                                  

 

ــناختی (یعنی، می ــانها بطور قابل مالحظه اي با مداخله گرائی هاي ش ــی انس ــاس کند که، گرچه زندگی احس

ـــکل داده اند، ولی از پایو  فرهنگی، ایده اي، زبانی، بازنمودي، اجتماعی، نمادینی ي هامثال این ها) تغییر ش

ستانی ضربان هاي اجباري سبتاً با صبی بدوي ن عالوه بر  40شوند . می پرقدرتی صادري همتأثر کنندشدیداً  ع

دهد که عدم توازنی بین شناخت و هیجان اشتراکی نامساوي در زندگی ذهنی (روانی) می این، پنسکپ ادامه

در الفاظ  41"هیجانات و ادراکات تنظیم کننده اثرات قوي تري بر معارف دارند تا بالعکس."دهد: می بدست

ــکیل د ــبی) بین انعطاف پذیري بی مانع (باز) و انعطاف ناپذیري ي ههنددرجه بندي تش انعطاف پذیري (عص

خاصی از مسدودیت هاي ژنتیکی در سطح سیستم ي هکند که درجمی ممانعت شده ( بسته)، پنسکپ اصرار

تکاملی در مغز ها رسوب  –باستانی زمان هاي تحولی ي ههاي هیجانی اساسی (که طی سیر جریانهاي آهست

ـــتعداد ژنتیکی و فراژنتیکی براي تغییرات  ـــرحدي محدود کننده اي براي پهناي باند اس کرده اند) خطوط س

کنند (تغییراتی که در دوره ها و ســـرعت هاي زمانی نســـبتًا می طبیعت زدائی طیف هاي احســـاســـی برقرار

ــریعتري از زمان هاي طبیعی  ــکل –یعنی  –س ــر مغمی تحولی تکاملی ش ــان براي فکر گیرند): توان قش ز انس

تواند دستورات این می در نتیجه دنبال کردن مسیرهاي بی نظیر تکامل فرهنگ انسانی،و  کردن و میل کردن

ـــتم ها را ـــیس ـــان کرده س بر آنها تمرکزکند، اما نمی تواند آنها را و  رقیق کرده، قالب دیگري داده، تبدیلش

   43آورد.)می (داماسیو براي چنین دیدگاهی برهان 42"حذف کند.

براي گذار بی وقفه به فضــاي هم پوشــائی بین علوم اعصــاب و فراروانشــناســی الکانی، نه تنها مغز   

انســان مرکز تراکم مســتحکم و بیوشــیمیائی اي براي یافتن تنها ردپاهاي اعصــاري نســبتاً همســازي از تاریخ 

ی نژاد انســانی اســت، بلکه، همان تاریخ –تحول و تکامل نژاد غیر انســانی و تاریخ تحول و تکامل اجتماعی 

کند جریانها و رســوبات مختلفه اي از رشــد و می طور که روانکاوي شــروع شــده توســط فروید مکرراً ادعا

کنند می ذهنیت، به مثابه یک تشــکیالت ناهنجار، ناهماهنگی ها و برخوردهائی از خودشــان تولیدي هتوســع

ستند که در حول و حوش آن ضادهائی ه ساختار پیداکه همان ت سوژه هاي روانی  کنند. همان طور که می ها 

با  زبان طبیعیو غان و قون ) اشــاره شــده، تمایز الکان بین 11در بحث هاي خیلی قبل تري (در فصــل 

گوید که اگر جزئیات انتخابی غنی و چند می متن تجزیه و تحلیل کنونی کامالً ربط دارد. پومیر چیز عجیبی

ــی الکان از ــود، کمتر عجیب بنظر وجهی بررس ــاب فراموش"آید: می زبان فهمیده ش ــمندان علم اعص  دانش

ـــت.می ـــد، ماتریالی هم هس عجیب بودن باید  44"کنند . . . گفتار . . . حمایتش، دور از این که معنوي باش

ـــده، حداقل در مفهوم الکانی  ـــابی وافري به زبان داده ش ـــد که توجه علم اعص زبان مربوط به حقیقتی باش

ـــاره ،بیعیط ـــاء از نظر زبان می که به زبانهاي طبیعی اي اش ـــب کرده و اعض کند که معموالً کودکان کس

گیرند. پافشـــاري پومیر بر بُعد مادي می صـــالحیت دارهر گروه معینی از اســـتفاده کنندگان زبان آن را بکار



س  و ز�د�ی ��جا�ی 
��

 

ر آوای �وف                                                                                                                                          276     
��

 

 

 تار هر دو پرداختهدر این جا بســـیار مهم اســـت: وقتی که به گفتار و نوشـــ (la parole) "ســـخن راندن"

سی روانکاوي فرویدي می شان دهد که به می الکانی حداقل به همان اندازه به مادیت اهمیت –شود، فراروان

) که آوا ها و  jouis - sensبه مثابه یک حس لذتی (  ،غان و قون کردن ِ  معنی. فرایند مقدماتی ذهنی

یابند که با می طریقی جریان ن صــداها و شــکل ها بهگیرد که، از درومی هر یک از حروف الفباء را به بازي

ـــدت محدود کنند ـــوند که دلواپس اطاعت از قوانین بش ي هفرایند ذهنی کردن هاي ثانوي محدود نمی ش

صرف و نحو و معانی زبان طبیعی هستند تا معنی و مقصود مرسوم قابل تشخیص بین سوژه اي را تولید کنند. 

هاي بی غان و قون سخنان روانکاو شونده، باید به همان اندازه به نجواهاي یک روانکاو، با گوش دادن به 

ـــط گویندزبان طبیعی امعنی او توجه کند که به اظهارات معنی دار  (خود)آگاهی به زبان ي هي که توس

ست. وقتی الکان توجه را جلب دال مادي شود که روي نیمکتمی آورده شیده ا صورتی می درازک کند (ب

 45نه و عالمت متفاوت باشد)، این بخشی از همان چیزي است که در آن لحظات مورد نظر اوست. که از نشا

ست که پومیر فکري هاین یکی از دو جنب ست (یکی دیگر می بنیادي زبان ا صاب نادیده گرفته ا کند علم اع

ـــتند بین زبان و دیگري [ ـــود، می یدهالکانی فهمي هآن طوري که در نظری ] Othernessپیوندهائی هس ش

  موضوعی که بزودي به آن خواهیم پرداخت). 

بابت    مایز از غان و قون در  ـــورتی مت که پومیر در (Changeux)چنگو  ،زبان طبیعیبص  ،

به غان و قون هاي شیرخواران  46کند،می زبان به او استنادي هروانکاوي در بار -شروع ساختن دیدگاه نورو 

شارا ساب زبان ا صبی اکت شرح ع ست که  47کند. می تیدر  صرارش بر این ا یکی از نظریات کلیدي چنگو ا

گیرد که مغز در حال رشد چیزهاي بسیار زیاد و متنوعی را از می او فرض 48"یادگرفتن حذف کردن است."

تصورات اولیه اي "گیرد. این نوع بازي ها مغز را خودبخود درگیر کرده می یاد "بازي هاي شناختی"طریق 

توان آن را بصــورت یک فرآیندي فعاالنه از خیال بافی، تصــور کردن، یا می کنند، فعالیتی کهمی یدرا تول "

ـــیف کرد، که خالقانه ي هتوهم در بار کنند که به محیط می هائی را جعل"پیش فرض"دنیاي اطراف توص

جه کرد که چنگو باید تو –از نظر یادگیري زبان  بخصــوص 49شــوند.می اطراف افکندهي ههاي احاطه کنند

کند که براي الکان و الکانی ها در بازتابهایشان بر زبان، می همدالنه به زبان شناسی ساختاري سوسور اشاره

به این معنا که غان و قون هاي شـیرخواران نوعی بازي کردن اسـت که در آن نو  – 50بسـیار ارزشـمند اسـت

سیاري صداهاي ب شد با ایجاد  سوژه خواهد  ست. در فعل و اتو جوانی که  شغول تجربه کردن ا ماتیک وار م

 گیرند، شـــیرخوار برانگیختهمی انفعال با محیط، بخصـــوص در محیط اجتماعی بالغین دیگري که زبان بکار

شود تا سرشاخه هاي زیاده از حد سر و صداهاي زبان کودکانه اش که وفور زیادي پیدا کرده اند (یعنی می

اي که با زبان  نظم داده شــده –ه یک ســري محدود تري از آواها ي بخوبی ) را هَرَس کند تا بغان و قون
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صحبت کردن بدهد، زبانی که در آن در حال ي هاجاز ) زبان طبیعی شوند (یعنیمی مادري تشخیص داده

ــی از دیدگاهی واقع اســـتنباط کردن اســـت. (این شـــبیه به شـــرح کانت، در  ــناس ــان ش کتاب انس

ضباط Anthropology from a Pragmatic Point of Viewبینانه ست که چگونه ان ، از امري ا

شدن آزادي بیش از حد متمردان شده از خارج از آموزش و پرورش و اجتماعی  سان به ي هدیکته  کودك ان

به  51کند.)می بالغ منطقی مبدلي هســوژي هیا پیش معقول را به خودمختاري اهلی و خانگی شــد –مثابه قبل 

نیســت؛ بلکه  (une langue)تســاب زبان اوائل کودکی خیلی موضــوع برپا کردن زبان عبارت دیگر، اک

موضوع فروریزي و حذف کردن (یا صحیح تر، سعی در حذف کردن) پیچ و خم هاي بی منطق و نامربوط 

بخشی  زبان طبیعیکند. می بازي هاي شناختی است که حس لذت با ساختارهاي صوتیو  غان و قون

ـــت که بعد از انجام هَرَس کردن و قیچی کردنو قون  غاناز از چیزي   "بطور نمادین عقیم کننده " اس

ـــوبژکتیو فرد دیگر  ـــط فراس ـــوبژکتیو فرد دیگر   transsubjective of the Other(92(توس و بین س

93 )intersubjective of the other( شده می از دنیاهاي زبانی اي باقی ماند، که کودك در آنها وارد 

ـــت.  ـــوص انبوهی از مدارك واقعی را فاشاس ـــازد که در اندرون می ولیکن، روانکاوي بخص ـــوژس ي هس

شان ادامهغان و قون رد پاهاي و  پناه گرفته اند زبان طبیعییسخنگو صوص می به ابرازهاي خود دهند، بخ

لطیفه ها ي فرویدي، از قبیل رؤیاهاي خواب، "آسیب شناسی روانی زندگی روزمره"به فرم هاي آشنائی از 

شی  صاب زبان اگر و  ، لغزش زبان)parapraxis(94(جوك)، کنش پری سی هاي علم اع امثال این ها ؛ برر

  چنین مدارك و پدیده هائی را بیشتر در نظر بگیرند کار مفیدي انجام خواهند داد. 

 موضوعی است که لودو دکتریني هیادگیري چنگو منعکس کنندي هعلم اعصاب، نظریي هدر بار  

عصــبی را توصــیف کرده  (selectionism) "انتخاب گرائی"از  "دهیمی اســتفاده کن وگرنه از دســت"

رشد تعداد ي هیعنی در مراحل اولی -مدارهاي عصبی شیرخوار ي هاولی "وفور"است. بر اساس این دکترین 

شده  سم بالغ تر  سی وجود دارند که بعداً براي ارگانی سیناپ بنا  –الزم خواهند بود بیش از حدي از ارتباطات 

این هستند که چه اتصاالتی مورد ي هبر این، از طریق تبادالت بین ارگانیسم و محیط اطرافش که تعیین کنند

چنگو  52شــوند. می هَرَس "تفریقی یا تقلیلی"شــوند) با روش می اســتفاده قرار خواهند گرفت (و، لذا، حفظ

                                 
 ياسـت، گرچه الزاماً مسـتقل از روش ها يفرد يروش فکر ایاز ذهن  یمسـتقل یحالت هسـت کیمترجم: منظور بودن در  92

 .ستین انسانها نیمشترك ب يفکر

 .مردم نیب یروانشناس يرابطه یمترجم: به معن 93

ناآگاه را  يها شیگرا ای لهایروانکاوان م یکه به باور بعضــ يفکر يخطاها ریســا ای ،یقلم، فراموشــ ایمترجم: لغزش زبان  94

 .کنندیآشکار م



س  و ز�د�ی ��جا�ی 
��

 

ر آوای �وف                                                                                                                                          278     
��

 

 

کند (یعنی، می توصیف 53 "ت فراژنتیکی شبکه هاي شایع عصبیتثبی"چنین فرآیند انتخاب گرائی را بعنوان 

شتیبانی کنند ساختارهاي پ شده با یک پویائی اجتماعی که در آنها  سیج  زبانی مغز ي هنورون هاي آئینه اي ب

شوند تا براي اهداف اننقال فرهنگ زبانی، به دیگران می جوان ِ کودك از طریق هرس کردن ها قالب بندي

  54 کافی به هم شبیه شوند).ي هنمادي روان تر هستند، کم و بیشی و به انداز –از نظر اجتماعی  مسن تري که

ــده اند    ــه ش ــت. را پومیر رئوس تمام مطالبی که در پاراگراف هاي قبلی خالص  55دو باره آورده اس

ذهنی  بینمتغیران  تقلیل ناپذیربر نقش مکمل الکانی اي که او به نظریات علم اعصابی اضافه کرده تأکیدي 

ي هاجتماعی در ســـوژه شـــوند -نمادي  در خلق ذهنیت )ينماد -و دیگري  انگاري - اندیگر( و فراذهنی 

ست. شاريپومیر .نابالغ ا صرانه پاف سعکه ت کندمی م ستم هاي فیزیولوژیک  درونزادي هو سی خود به خود در 

آورد، نیست. می نیت سازي اي که بهمراهشرحی براي کسب زبان و ذه تازه پیدایش یافتهي سخنگوي هسوژ

ــبی کودك تحمیلتوان گفت که، می یعنی که ــبکه هاي عص ــومی حذف و انتخاب هایی که بر ش ، در دنش

اســت که فعاالنه با کودك درگیر هســتند، چنین  دخالت هاي تعاملی دیگران مهمی (و دال کردن)ي هنتیج

عرصــه هاي خام قان و غون  هســتند که از طریق آنها حذف کردن ها و انتخابات فرآیند هاي هرس کردنی

هاي مملو از حس لذت ســـخنان نامفهوم کودکانه (یعنی فرآیندهاي اولیه) تقلیل داده شـــده (اگر چه، براي 

شخیص  شوند) به محدوده هاي باریک تر فرم هاي معنی دار قابل ت روانکاوي، بدون بازمانده پاکسازي نمی 

براي پومیر، داللتی شدن صداها به حسی وابسته است که با مقامی د هاي ثانوي). آید (فرآینمی یک زبان در

کند. چنین بریدنی از خود می قطع رابطه  سازمان دادن ارگان گرایان –شود: او با مدل خود می خارجی داده

ـــازمان بندي خودش را از مدل – ـــالنی متمایز کفائی س ـــرحی اکند. می عض ز ارگان گرائی نمی تواند ش

دیگري آن مؤثر آنهائی هستند که دال بر چیزي براي  پر طنینیرا ارائه دهد، چون که تنها  نورونی الگوبندي

کلی اي مرتبط کند که از علوم زیســـتی و تقســـیرات ي هاو به ســـرعت جلورفته تا این را با مقول 56"باشـــند.

طوري رقم خورده که توســـط  طور ژنتیکیمغز انعطاف پذیر انســـان ببخصـــوص خیزد: می فلســـفی آنها بر

تکاملی  –شــود که بدور از حکمروائی کامل تأثیرات تنهاي تحولی  وارونهشــکل دهنده اي  دگرگونی هاي

فراژنتیکی  توسط عواملی ه ریزي شده است تا بطور غیر طبیعطوري با ژنتیک برنام طبیعتاًو  ژنتیکی باشد –

  شـود.  (نرم افزاري) افزار شـده تا دوباره برنامه ریزي دوباره برنامه یزي شـود؛ خالصـه، سـخت و غیرژنتیکی

که پومیر از نظر دیگري ِ  یا غیرژنتیکی از نوع  (Other)آن طور  مل فراژنتیکی  به مکان عوا ثا به م الکانی 
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آن طور که همکاران  یا،  ؛"از این پس ســرشــتی اســت که ســرشــتی نخواهد بود"گوید می نمادي –زبانی 

آورند، می انســرمت و مجیســترتی همین ایده را به زبان اعصــابی هاي او، یعنیان متخصــصــا الکانی همدل ب

مثل این است که، وقتی همه چیزها گفته شد و همه کارها انجام شد، فرد طوري ظاهر خواهد شد که بطور ”

  95"نشود. جبري شده است که بطور ژنتیکی جبريژنتیکی 

باین ژ   به ت ـــریع را  که آخرین ارجاع س جام داده  2,0و زندگی  1,0یژك بین زندگی براي این  ان

ارائه داده  2,0و زندگی  1,0در مورد الیه الیه بودن زندگی  12باشیم، بحثی در راستاي آن چه که در فصل 

سیو) ضد طبیعی (یعنی، انتقاد از انتقاد ژیژك از طبیعی گرائی داما ست و نه  تواند و باید می ام که نه طبیعی ا

نیز انجام  زبان طبیعی وغان و قون روانکاوي الکانی از تمایز بین  -نوي از نورو  در مورد طرح ریزي

(در غان و قون کامالً پاك نمی شود،  2,0از واقعیت تکوین زندگی  پس 1,0شود: همان طور که زندگی 

شابه با زندگی  سموع1,0این جا مت صورت آثار نام تی که لذحس ي هاز فرآیندهاي اولی  ) هم به همین نحو ب

شابه زندگی  زبان طبیعیدر داخل و بین تار و پودهاي فرآیند ثانوي  شده (در این جا مت  ) ادامه2,0تزریق 

د، بخوبی با ارتودوکسی فرویدي سازگاري دار فقطیابد. البته چنین ادعائی تا آن جا که روانکاوي باشد، می

نیست. دقیق  رشديیک روانشناسی  ،ستیسررا حداقل در هیچ مفهوم اما علیرغم بدفهمی هاي شایع خاصی،

ــرح  )timelessness(60ِ "بی زمانی  "تر بگوئیم، به دلیل آن چه که فروید  دهد، مراحل می ناآگاهی ش

ــت ــد پدیداري فردي (یعنی، دوره هاي گذش ــده و با دوره هاي ي هقبلی رش ــاختار روانی) محو نش تجربه و س

گذشت زمان بر روان شامل رسوب تجمعی الیه هاي فعل و متعاقب رشد جانشین نمی شوند. در عوض اثر 

 انفعال کننده است، نه این که تخریب قدیمی ها توسط جدیدي ها (این نکته را فروید با تمثیل شهر رم نشان

اما،  61با هم ساندویجی شده اند).و  رشد تاریخیش کنار به کنار هم حفظکه در آن تمامی رده هاي  دهدمی

  الکانی زندگی احساسی دارد؟ –روانشناسی فرویدي  –همیتی براي نورو این موضوع چه ا

شامل، چطور بگویم، نوعی  سوژه اي که بطور اجتماعی نمادینیئی سخنگوي هسوژ   شده باالخره 

غان  ِ"نابالغ" شــود که از درهم و برهمی اي بهم آمیخته شــده که هم جریان ها و تجمعاتمی برجی بابلی

صورتو قون  شده از  ( که، ب شباع  سی ، که لذتحس ا سا ست و نه دالی –نه بطور مطلقی اح  –  توانی ا

(یعنی،  زبانهاي زبان طبیعی -احســاس بعالوه،  شــود.می شــاملرا  "بالغ " زبان طبیعی  وهم ســاختاري)

                                 
اعضـــاء  ياســت تا عملکردها تایح ندیهر فرآ يکننده نییتع ســمیارگان کی يســازمان بند يکه همه يا هیمترجم: نظر 95

 .منفرد
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هیجانات و ادراکات هســتند) بطور بدخیمی مشــخص کنندگان کلمات و اصــطالحات زبان هاي طبیعی که 

معلومند. در واقع، یکی از آشـــناترین راه هایی که مردم طی آن به باخبري ملموســـی از محدودیت مبهم و نا

شش براي می هاي زبان شان در کو ست و پاچلفتی و کودنی زبان مادری ست که با بی کفایتی د سند وقتی ا ر

ست و  سیال د سی  سا شن هاي رقیق پدیده هاي اح سایه رو  پنجه نرمبیان گفتاري اختالفات جزئی ظریف و 

قابل تشـــخیص  با اشـــکال (با وجود این که آگاهانه بر احســـاســـات هاي تأثیرگزارتداعی  ترکیب کنند.می

سطح  ستند) در  شده غان و قون ه ضافه  سطح ا ساس  ازبا  سازگاري  زبان طبیعی ناهنجارزبانهاي  –اح نا

شوند، یک تک می ا را موجباز زبانهاي درون روانی و ذهنیتی ي هابهام آور و سرگیجه آور مغشوش کنند

ــداي بلندي غوغا و گاهگاهی به نرمی نجوا ــی اوقات با ص ــدائی که بعض کند. در نتیجه، می گفتاري چند ص

کند در بعضی موارد تقریبًا می کند که دركمی چرائی آن چه شخص دركو  بودنیدانستن چگونگی، چه 

  د تا به عقب و به علوم اعصاب هیجانی برگردیم.غیرممکن است. با در نظر گرفتن این، حاال مفید خواهدبو

کند. از می علم اعصــاب مطرح عمقکند که در نظر گرفتن زبان در می پنســکپ عوارضــی را ذکر  

سئلدر این جا این دیدگاه،  ست: چگونه هیجانات ي هم سات ا سا شکل دادن رده بندي دقیقی از اح کلیدي 

سب و  توان طبقه بندي کردمی یده هاي مربوطه راپدو  اولیه و ثانوي، حاالت ادراکی گوناگون با کدام برچ

دارد که واژگان احساسی زبانهاي طبیعی آنقدر دوپهلو می پنسکپ مستقیماً نگرانی اي را ابراز 62هاي زبانی؟ 

ــطالحات مفهومی ــی را مجهز به اص ــاس ــاب احس ــوح کافی و  و غیر دقیق اند که نمی توانند علم اعص با وض

ـــتند، ار محل  دمتمایزي بکنن که با دقت زیادي بازنمودگرهاي واقعیت هاي مغز هیجانی را، آن طور که هس

هاي اتصال واقعی شان جدا کنند. این دقیقاً همان مقطعی است که در آن در رابطه با علم اعصاب احساسی 

سبی هم ممکن سکپ، حرکت هگلی منا شتهاي بهم مرب پن ست، حرکتی که حقایق و بردا ي هوطو هم مفید ا

(اتفاقی نیســت که تغییر موضــع پرثمر فلســفی  63کند.می علوم حیاتی از انعطاف پذیري و فراژنتیک را بســیج

صاب در ابتدا با قدردانی پیچید کترین ماالبو سی هگل ي هبه علم اع شنا سان  او از نقش انعطاف پذیري در ان

شود  تأکید خواهد شد این است که حرکت سبک هگلی اي که در این متن انجام 64.)ه استبرانگیخته شد

ـــت. به عبارت دیگر، ابهامات،  ـــی خارج از خود آن چیز نیس ـــاس ـــکل نام گزاري پدیده هاي احس که مش

 زبان طبیعیو غان و قون ي هدقیق نبودن هاي احساسات زبانی در هم آمیختو  نامعلومات، دوپهلوئی ها

(براي مثال، مباحثات علمی فرضــًا  دود نمی شــوندمح جدائیبطور شــســته رفته اي به بازنمود کننده خارجی 

ضوع تحقیقاتی آنها) بدون اثر ست. یا، باز ي هکه بر زمیني هیجانی بر موجود اتیجدا از مو شده ا صبی بنا  ع

سکپ تأکید شک کردن در بارمی هم به الفاظی دیگر، نامطمئنی هائی که پن هر رده بندي ي هکند که باعث 

 ذاتی يبازنمود –شــناســی  معرفت هاي ناکفایتیي هدهندنشــان  فقط شــوندمی ب احســاســیدر علم اعصــا
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نامطمئنی هاي خود زندگی احســـاســـی ي همنعکس کنند ؛ چنین نامطمئنی هائینیســـتند گفتمان هاي علمی

هستند، زندگی اي که در آن ادراکات درك شده در بین طیف بسیار گسترده تري از ادراکات درك نشده 

  کنند.می یان پیدایا بد درك شده جر

موجه اســت، که تعدادي از آنها را من قبًال  چنین حرکت هگلیبه چندین دلیل پنســکپ،  در مقابل

صبی در زمان حال یک حقیقت شروع، انعطاف پذیري ع شده و غیرقابل تردید  فرموله کرده ام. براي  اثبات 

 اســت، باعث تغییر و ســازگاري که شــامل قابلیت یريانعطاف پذي هعلمی اســت. بخشــی از آن چه که جنب

 فراژنتیکی و غیرژنتیکیي هاســـتعداد ژنتیکی به اطاعت از اوامر دیکته شـــد موجبشـــود این اســـت که می

هاي عوامل بیش ي هیکی از مهمترین سرچشم شکل دهنده در دیدگاه الکانی، نظم هاي نمادینی 65شود. می

خطیر فیزیولوژیکی و ي هیري ســـوژه اســـت. دورژنتیکی مؤثر در تحوالتی حین رشـــد در شـــکل گ -از  –

ست که طی آن (در واژگان الکانی) ساب زبان زمانی ا سی اکت شنا سط  غان و قون روان  زبان طبیعیتو

ــود (تأثیرگزاري اي که انعطاف پذیري عصــبی یکی از شــرائط ماتریالی مهم برايمی متأثر امکان پذیري  ش

این گذار به ذهنیت  66.)با این حال مشـــروط اســـت د بوده،موجو پیشاز آن اســـت، انعطاف پذیري اي که 

شد سخنگو بعنوان  زبانی، یعنیي همداخله  سوژه اي  ست که از درون آن تحمیل $زمان تبدیل به  ، معبري ا

شود که دستخوش آن می توسط موجود زنده اي متابولیزه و هضم زبان طبیعیي زبان به صورت دبرون زا

سخیر دنزادر آخر بعنوان دروو  شده سوژه ايمی ت سازي از می شود (یعنی که،  سوژه  شود تا آن حدي که 

مادینی هاي ن هاي نظم  ندرونی کردن  ـــورت آن دیگري بزرگ تعبیر درون فکنی هاي آن دیگري و ا  بص

زبان یا زبانها که این گونه مشخص شده اند شامل واژه ي ه. واضح است که، یک بخش عمدآید)می بوجود

سوژي پهائی برا ستند.  سی ه سا ساس و به این راه ها ایجاد  ،سخنگوي هدیده هاي اح بعد از این که بر این ا

سخنوري که با خودش و دیگران، مسلماً با استفاده از لغات احساسی مبهم و نادرست، در ي هشد، یعنی سوژ

کند، خود تأثیري می خود تأثیريو  پردازدمی پدیده هاي احســاســی به گفتگوي هبین چیزهاي دیگر، در بار

ـــرکت ـــبی اي دارد که در تولید آن ش مداخله کردن  کنند و از طریقمی اي که (وا) کنش بر بنیادهاي عص

  شود. می تأثیري دیگران کوچک و دیگران بزرگ به مسیر معینی هدایت -دیگران 

صر بر در ه شیم که علوم مغزي معا شته با ست که به خاطر دا م آمیختنی با بعالوه، در این جا مفید ا

بطور  کهتأکید دارند سیستم هاي شناختی و هیجانی متعلق به دستگاه عصبی مرکزي انسان ي هنفوذ دو جانب

ي ه(یا با ترجمه به اصطالحات الکانی، دال ها و احساسات، در واقعیت در رابط کالنی با هم مرتبط شده اند

ستند، اگر چه بطور نظ ستقل نی شناختی زبان با یکدیگر از هم جدا و م شند). به این معنی که بُعد   -ري جدا با

دیالکتیک متناوب و متقابلی بین احســاســات و دال ها و  شــودمی احســاس در بُعد هیجانی احســاســات تنیده
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ــین ــین و پس ــورت فرم هاي پیش ــوع جلب توجه گیرد.می بص  (لودو در واژه هاي کمتر تکنیکی به این موض

، پویائی هائی که در آنها $به مثابه ســـخنگو ي هســـوژهاي خودتأثیري بازتابی ِ در نتیجه، پویائی  67کند.)می

در اطراف  زبان طبیعیو غان و قون گل آلودگی ابهام آور لغت نامه هاي هیجانی روي هم افتادگی هاي 

ـــوند که بطور تحت اللفظی در خود مغز خزیده و این زمینمی چرخیده، منجر به واژگانِ  هیجانی اي ي هش

سخت افزاري صبی بی زمینه را دوباره قالب بندي و  سکپ وقتی که می ع سیت هگلی پن سا کند. لذا، عدم ح

از چیزي است که ممکن  گیرد مثالی آموزندهمی نام گزاري و بازنمود زبانی هیجانات و احساسات را در نظر

ست  شد کهوقتی ا صود پومیر بوده با صاب را متهم به  مق شمندان علم اع ضوع زبان "وش کردنفرام"دان  مو

این امر حمایتی روشــن  68شــود). می (بخصــوص زبان طوري که در تئوري روانکاوي الکان فهمیدهکند می

شاجر ستپومیر ي هبراي م صاب بدون روانکاوي ناخوانا "گفته  که ا شتري از علوم اع شتر و بی نتایج متعدد بی

   69""هستند.

گل نورو  هاي ه ته بینی  قدانی از نک کانی اي را هم مبتال -چنین ف کاوي غیر ال که می روان ند  ک

، دانالد (analytical mind) تحلیلی ذهنبا اشاره به اسپینوزا و فیلسوف امریکائی  سولمز مدافع آن است.

ـــون  هارDonald Davidsonدیویدس ناً اظ کارانش عل که می ، او و هم ند  یت دو "دار به –وحدان  "جن

(dual-aspect monism) خاص ترکیب ي هچوب هستی شناسی اي باشد که از طریق آن نسخباید چار

چنین چارچوبی، در  70"شود.می جسم نزدیک –ذهن ي هعلم اعصاب و روانکاوي به موضوع مرکزي رابط

را از تمایزي  دقیقیهر کدام از تجسـم هاي اسـپینوزائی یا دیویدسـونی، این خطر را دارد که یک تعیین حد 

آســیب پذیرهســتی شــناســی وحدانی پیش فرض ي هعاد ذهنی و جســمی ادعا کند (جنبغیردیالکتیکی بین اب

رت یک شناسی، بصو معرفتاي یا غیرعادي اي فرض شده که از نظر  جنبه شده اي که توسط وحدانیت دو

یک پارادایم فلسـفی که شـدیداً جسـم و  71ماند).می غیرقابل دسـترسـی باقی تجرید بنیانی غیرقابل شـناخت ِ

کند این خطر می هم تفکیکدر سبک اسپینوزا) جدا و خودمختار از  "صفات"( "جنبه هاي"ا بعنوان ذهن ر

را، در بین چیزهاي دیگر، دقیقاً به پدیده هائی نابینا کند که بطور  را دارد که بطور نظر به اي دنباله روانش

 mental) شخصی –ذهنی  که نظري هاي فرضیه ارائه شدند: روشنی با انتقاد فوق الذکر هگلی از پنسکپ

– subjective)   عینی –و طبیعی (physical – objective) بصورت زاویه هاي مستقل از انکساري  را

 اي زبانتمامی وسعت عواقب مداخله گري هي هرسد که محاسبمی نظرکه ب گیرندمی طبقه طبقه شده فرض

سی) –(شامل مداخالت زبانهاي  را سوژه هائی اجاز احسا صبی انعطاف بر  ستم هاي ع سی ه نمی دهند که از 

   تأثیري را متحمل شده اند. -تأثیري و هم دگر –پذیر سر بر آورده اند، کسانی که هم خود 



 

 ا�ساسات دال � ����د - ۱۳

283     AVAYEBUF.com                                                                                                  

 

 نواحیتعدادي از  فیديبطور م (Turnbull)این خطرات و مشــکالت به کنار، ســولمز و تِرن بُل 

ــاب را تأئید ــترك بین روانکاوي و علوم اعص ــدا با بحث هاي می  جالب توجه مش ــوص، هم ص کنند. بخص

عصــبی، یعنی فقدان هاي ي هســخت افزار شــد "جاهاي خالی "گوناگونی از مهم قبلی، آن ها بر نقش هاي 

سخت افزار شده از  سان تأکید سخت افزار  کنند. بنظر آنها، چنین بازبودن هاي از قبل برنامه می شدن مغز ان

شده به هدف دوباره برنامه ریز شرائط مهمی براي تکوین نهائی بالقوریزي  شدن،  فرم هائی از ذهنیت ي هي 

ستند که تجرب شنائی دارند. با در نظر گرفتن ي هه روزمره بطور کلی و روانکاوي بالینی بطور اخص با آنها آ

تکاملی که بین انســان ها و پســتانداران دیگر  –تحولی ي هپنســکپ از ســیســتم هاي هیجانی اولی طبقه بندي

شت ستجوگرم ستم ج سی سولمز و ترن بُل  ستند،  سطح ایدي  )SEEKING ( رك ه شت جایگاه  را به بردا

ـــی  ـــادرانش فرویدي، یعنی، بنیان هاي انگیزش کنند که می ادعا کنند. در این راه،می دوئی مرتبطلیبی اقتص

ــی ــف علم اعصــابی تبر 72رانش ها  "بی اوبژه اي" مقام"ي همهم فروید در باري هفرض شــود که می ئهبا کش

تم جستجوگر دقیقاً چه ش (یعنی، در الفاظ اوبژه ها و وضع کلی، سیسی اسیستم جستجوگر مختصات گرایش

طریق تجربه، یادگیري  ال این ها) را منحصــراً طی زمان ازامثو  خواهدمی ،آرزو کردهکرده،  چیزي را طلب

   73آورد. می ل این ها بدستاو امث

ـــولمز و ترن بل،  ـــکپ براي بنیادهاي تحولی تکاملی مغز  طبقه بنديکالً به طرح  وقتی کهس پنس

مشتاقند که تأکید کنند که قبول این طرح معادل تسلیم شدن غیر از سیستم جستجوگر، پردازند، می هیجانی

شود که یک می نیست که باعث حذف بیشتر چیزهائی اي مکانیسمیبه طبیعت گرائی تقلیلی یا ماتریالیسمی 

ست. (در ارتباط با این،تلقی روا توان گفت که فروید هرگز بدون هیچ کتمانی می نکاوي مایل به حفظ آن ا

ــاب نبود، فقط مخالف روایت هاي تقلیلی یا  ــادگی منکر علوم اعص ــتیبه س اي بود که در آن زمان  مکانیس

ش شریحی مغز در باري هشایع بودند، روایت هائی که متمرکز بر نق (روانی) بودند در  فرآیندهاي ذهنیي هت

که در سراسر تعداد زیادي شبکه هاي عصبی است عوض فهم این فرایند ها بصورت درگیري پویائی هائی 

ستم ها توزیع شده اند.) سولمز و ترن بل اقرار 74و زیرسی کنند که مغزي که با ژنتیک شکل می در حالی که 

 چنین سبک –راژنتیکی و غیرژنتیکی رقم زده شود گرفته به سختی لوح نانوشته اي است که باید با متغیران ف

ساس(اي  تجربه گرایانه ست بر ا شتباه ا صور از مغز از نظر تجربی کامالً ا به هر  آنها - 75نظر الك و هیوم) ت

کان هاي مغز انســان مي هجاهاي تو خالی مختلفکنند که می اصــرارحال مکرراً (بمراتب بیشــتر از پنســکپ) 

انسانی شکل و شمایل ي هبی همتاي زندگی سوژ هستند که از درون آنها پیچیدگی هاي انعطاف پذیري باز ِ

ـــیو 76کنند. می مغز مطلقاً خارق العاده ه و روان متناظر با آن را قالب ریزيي ههاي ویژ  آن طور که داماس

کتاب نورو شخص نمی تواند مانع شنیدن پژواك هاي عنوان فرانسوي  77"هر مغزي بی همتاست."گوید: می
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 To each his own) "به هر کسی مغز خودش"انسرمت و مجیستري شود: ي هروانکاوي الکانی نوشت -

brain = Ὰ chacun son cerveau)  
 La causalitéرســد بطور عجیبی به آن توجه نشــده اســت، تحت عنوان می در کتابی که بنظر   

psychique: Entre nature et culture (1995) یت ر نگعل عت و فره ، وانی: بین طبی

مورد بحثی و  الکانی اي به نام اندره گیرین مســتقیماً با بعضــی از موضــوعات مناقشــه برانگیز روانکاو قبالً

ــهائی را دنبال ــش ــده که تمامی کوش ــاب دنبالمی روبرو ش  کنند که براي بهم آوري روانکاوي و علوم اعص

ـــوند. (با قرض گرفتن جملمی توان به گیرین براي به عهده می David Chalmers،78دیوید چالمرز ي هش

سخي هگرفتن مقابل سئل"روانکاوي  -نورو ي هرو در روي ن شکلي هم اعتبار داد که در حول آن گفتمان  "م

. گیرین تعدادي ادعا و مطلب را مورد بررسی )چرخدمی امریکائی –تحلیلی انگلیسی ي هجسم فلسف -ذهن 

که قبالً می قرار هد  باالي د بان بعنوان عملکرد رده  تأثیر ز یت  ند: اهم ته ا حث قرار گرف جا مورد ب در این 

به محیط براي ساختارها و پویائی هایش  واسطه گري متنی ِ مغز بصورتی که 79شناختی در روان تجسم یافته؛

ربیت طبیعت و ت انفکاكدر هم تنیدگی غیرقابل  80؛ وابســته اســت نمادي و طبیعی خاصــش –هاي فرهنگی 

سانی، تا  سوژه هاي ان ستند؛ حديدر  صد و هدفی قابل تمییز نی شان به هر ق ست  81که اغلب تفاوت ناکاملی زی

سان ها بصورتی که بطور طبیعی ؛ شوندمی جنسی –دچار سرنوشت طبیعت زدائی اجتماعی  شناسی ذاتی ان

ــطح رانشــی اي که در آن تن و روان با یکدیگر جوشــکاري شــد 82 ه اند در حالی که به هر و تقاطع هاي س

شنائی دارد، عنوان  83مانند. می حال از یکدیگر تا حدي متمایز باقی شته هاي الکان آ سی که با نو براي هر ک

 écrit “Presentation on Psychical Causality” (1946)کتــاب گیرین یــادآور کتــابِ  

تقاطع زیست شناسی و "ي هدر بار اوست. در این کتاب، الکان "ارائه اي از علیت روانی"نوشته ها 

انسان بمراتب بیشتر از جسمش است، گرچه "که  بگوید او ادامه داده تا 84آورد. می صحبت به میان "اجتماع

براي این که مبادا این اظهار نظر با انفصـــالی  85"هســتی اش بداند.ي هاو نمی تواند هیچ چیز بیشــتري در بار

اشــتباه شــود، الکان، هم صــدا با خطوط همزمان فکریش که در جاي  ناگهانی از هر چیزي زیســت شــناســی

 بعد اشاره اي به اهمیت بینش هاي روانکاوي و مفهومات علوم حیاتیي هدر یک صفح 86بیان شده،  يدیگر

  کنند.می گیرین پژواك 1995بطور مسموعی در کتاب سال  1946چنین نشانه هاي مربوط به  87کند.می

ســوژه هاي انســانی چیزي بشــوند که  "شــودمی باعث"رســیم که چه چیزي می وقتی به موضــوعی  

ــرار ــتند، گیرین مکرراً اص ــرح دادهمی هس ــده و ش ــراً با روانکاوي متمایز ش  کند که علیت روانی که منحص

کند. می معرفی 89"میانجی بین مغز و روان "او اید فرویدي را بعنوان  88شود نه طبیعی است و نه فرهنگی.می
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شاره )emergentism( 96 یرین به نو ظهور گرائیگ ست که از ارتباط  90کند:می نیز ا علیت روانی چیزي ا

گیرند، از نظر هستی شناسی سوژه می لذا سوژه هائی که چنین شکل   "کند.می بین طبیعت و فرهنگ ظهور

هاي تعی یادي از بُردار عداد ز قارب براي ت هاي ت حل  ند، بعنوان م ـــت تأثیرات هاي نوظهور هس نده از  ین کن

سنگین باورنکردنی اي از "فرهنگی"و  "طبیعی" هستند.  92"پیچیدگی فوق العاده اي"، لذا، تا حدي، تراکم 

ــتند، ــی این پیچیدگی بیش از حد هس ــغل روانکاوي مدعی بررس از طریق تداعی آزاد، به  این ها تئوري و ش

زنند که در تقاطع چند می که از موجوداتی ســـرکنند می منطق هاي بی منطقی توجهو  اســـتدالل غیرمنطقی

   وجهی این تعداد زیاد از نیروها و عوامل تالقی کننده قرار گرفته اند. 

  

به تمایل به علوم طبیعی، باالخره به تداوم بخشیدن به تصویر  ی مختصرمتأسفانه گیرین، علیرغم ژست

شته هاي علمی ساً با هر گفتمامی غلطی از این ر سا سد که ا صیفی  )"تقلیلی ضد"ن غیرعلمی (بخوانید ر تو

ستند.  سا ي هبا قرار دادن روانکاوي از جنب 94(مثل روانکاوي) مخالف ه شنفکري و تنش پ شنفکري  -رو رو

ي هدر بار مجاز ادیان نگرانی هاي بظاهري هبین علم و دین، گیرین روانکاوي را بعنوان به اشـــتراك گذارند

کند. اما، در می ی و شــاخه هاي جانبی ســازمانی و ایدئولوژیکی آن توصــیفگرایش هاي تقلیلی علوم طبیع

شت ست که ر شده ا ستگی با علوم، گفته  ضاً همب ست. وي هفر ستی ا ستواري ماتریالی یا این  لیفروید بطور ا

بر در عوض، با توافق در برا 95ورزد.می تحلیلی گیرین از بناگزاري روان در مغز امتناع "ماتریالیســم"وجود، 

کنیم تا می کند که ما این چنین مشــخصــشمی اي دفاع"الئیک شــده"از روح  "خاص دینی، او  مفهومات

آن را با ماشــین آالت مغزي متضــاد کنیم، که چیزي نیســت مگر کاریکاتوري رنگ پریده از آن چیزي که 

با  97"ي الهی اشتباه شود.این روان نباید با روح دینی با جوهر"دهد که می او بالفاصله اخطار 96"روان است.

باله با د ـــیلدهد تا می کرده، دیدگاهی از روانکاوي را ارائه طنازينداران یاین وجود، او در دن آن ي هبوس

ـــم  ـــدتقلیل گرائی دین (برخالف ماتریالیس ـــتیحقیقت ض تقلیل گراي ادعائی علوم، منجمله علوم  مکانیس

   98باال ببرد.  اي هاعصاب) را به شکوه برداشت سکوالر معما زدائی شد

صالحت آمیز گیرین بین دین و علم، اگر، با ایفاي دوبار ضع م صالحه ي هاما، برخالف مو ضع م مو

ــم و تجربی  ناپذیر الکانی گرائی در کتاب -Materialism and Empirioانتقادي  –ماتریالیس

                                 
ـــکل گ ینوظهورگرائ يمباد يمطالعه يمترجم: برا 96 که اعتقاد  اتیح يجهان و ســــامانه يریو ارتباطش با ش

ــارات گوگل قرار دارد،  دهیو افر نشی(ها)، آفر دگاریآفر يتفکر در باره ریمن اســت، به کتاب ســ یشــخصــ ها که در انتش

 .دیمراجعه کن
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Criticism )1908(هم سکوالر نیست  ، شخص اعتراض کند که این روان یعنی روح سکوالر آن اندازه

ــیح علمی از این که این نهاد چگونه از حوز ــیح علمی اي فراري هبه غیر از توض ــائی توض کند که از می قض

؟ (به ، چه پیش خواهد آمد کند که مورد نظر علوم طبیعی هســتندمی زمینه (ها) ي ماتریالی ماندگاري طلوع

ـــورت یــک ـــخص بــایــد گزینش بین دین و علم را بص  97Alain ) "بــادیوئی"ي هنکتــ همین نحو، ش

)Badiou  در نظر بگیرد، یعنی، گزینشــی بنیادي و غیرقابل احتراز بین دو شــق مانع الجمع که در آن هیچ

ــادقان ــومی وجود ندارد.)ي هراه ص کردن  به نفع تقلیل گرائی بت وارهو  اقامه اي مخالف گیرین امر این 99س

ه هر ماتریالیسمی که ارزش عنوانش را داشته باشد، براي این که علم نیست. بلکه، براي تأکید بر این است ک

نظریه اي، براي مثال، 98 جوجیتسوئیي هنوعی حق واقعاً ماتریالیست بوده با وجود این غیرتقلیل گرا باشد باید

ـــمی که کامالً از  -را در Gődel( 99(روش گادلی  یا از کمال انداختن علوم طبیعی بکار گیرد. ماتریالیس

م طبیعی طالق گرفته (یعنی، ماتریالیسم سرسختانه ضد طبیعت گرا) فقط در اسم ماتریالیستی است؛ یک علو

شرائط ممکن  –ماتریالیست (به مثابه مخالف ایده آلیست) ضد طبیعت گرائی محتاج شرح علمی  طبیعی از 

ابقه حذفی بین یک موضوع مس 100ماتریالی براي ظهور ضدطبیعت است (به مثابه بیشتر از طبیعت یا ماتریال).

ضیح  شده که مطلقاً در واژگان علمی غیرقابل تو صویر  صورت یک معمائی ت غیرقابل تقلیل غیرطبیعی، که ب

است، برعلیه کاریکاتور تخیلی انسان پوشالی از ماشین آالت عصبی طبیعی اي که منحصراً با مکانیسم هاي 

محضــی از این دوگانگی ها ي هشــود دوباره نســخمی ارهنابیناي علیت هاي مؤثر تحول و تکامل و ژنتیکی اد

  101کند که بدرستی براي سنت ماتریالیسم (دیالکتیکی) معتبر بشدت تنفرآمیز است. می را برپا

)، مشکل سخنگوي هرسیم (یعنی، انسان بعنوان سوژمی وقتی که به سوژه هاي مورد نظر روانکاوي  

مکمل از کمبودهاي توضیحی در گفتمان هاي علمی و وروانکاوي  و واقعی این است که دو مقطع هم راستا

ــخص کرده و آنها را بهم قالب کنیم. ــده دقیقًا  -نورو  را دقیقاً مش ــبی فرموله ش روانکاوي اي که بطور مناس

) کامل کردن روانکاوي 1کند (می مضـــاعف را درگیر کند. این نوع روانکاوي حرکتیمی همین کار را

سی از پی بندي هاي مادي ذهنیتی که طبیعت  الکانی –فرویدي  شنا ست  شرح طبیعت گرائی یا زی سط  تو

شده یا بیش سی  –از  - زدائی  شنا ست  ستندزی سط نظری2و ( ه صاب تو سی ي ه) تکمیل علوم اع شنا فراروان

                                 
97 duAlain Ba   فرانسه ستمیمعروف اوائل قرن ب لسوفیف 

98 jujitsu شها یکی سالح ژاپن یرزم ياز ورز ست که با ن یبدون  ستفاده  يروزیپ يبرا فیبرتر حر يرویاز ن رنگیا بر او ا

  .شودیم

99 Kurt Gődel ریغ ات،یاضــیر ایمانند منطق  یهیبد ســتمیســ کیکه نشــان داد که در  یکائیامر دانیاضــیمنطق دان و ر 

  .استفاده نکرد ستمیخارج از س يکه از متدها نیرا اثبات کرد بدون ا يزیچ يداریممکن است که بتوان بطور پا
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 پیچیده از سوژه هائی است که تکوینات آنها، گرچه به مغزها گره خورده اند، درگیر با بیشو  سیستماتیک

ست. (بعالوه چنین شریح ارگانیک عریان ا ست از ت مهمی براي پایه ي هسوژه هاي نوظهوري پیامدهاي ناخوا

ست  شرائط -هاي زی شت که براي  ستند .)  ماده اي خواهند دا شان الزم اما ناکافی ه سی امکان وجود شان

صی علمی شخص شرحی علم وار (اما نه بطور محض و خال شش کند تا  می) ارائه دهد که تواند و باید کو

کنند به چیزي تبدیل می چگونه انسانها که از خالصه شدن توصیفی توسط علم سرپیچی کرده و از آن فرار

ستند. ستی نباید، همان طور که الکان گفته، بدون  102شده اند که ه ساس، یک روانکاوي ماتریالی بر همین ا

ـــورت یک ر ـــتدالئل علمی خودش باشـــد، در حالی که خودش را بص ـــی حفظي هش کند که می خاص

ـــتی (هاي) مادي بدون  ـــوعات (اوبژه هاي) مورد پرس و جویش نمی توانند بدون محدودیت در هس موض

تواند، در روبروئی با علوم طبیعی (بخصــوص می من باور دارم که روانکاوي امروزه 103ســوژه جذب شــوند.

 مورد متقاعد کننده اي ابل تقلیل و مشــخصــیبر پایه هاي همان علوم، براي خودمختاري غیرق علوم حیاتی)،

شت  صب آمیز و م سل به پا بر زمین کوبیدن هاي تع ست ِ تو شک شکننده و محکوم به  ستراتژي  ارائه دهد. ا

دیگر نه الزم  تحول ناپذیري در مقابله با دانش پیشـــروندهي هگره کردن هائی که قانع کننده نیســـتند، در بار

   است و نه مناسبت دارد.

ــ   ــی نورو بخص ــناس ــه کردن یک فراروانش روانکاوي از  -وص در مورد گیرین، در ارتباط با خالص

روانکاوي اي اســت که تحت  -جالب توجه اولیه اي از او در ارتباط با رئوس مطالب نورو ي هاحســاس مقال

ـــوع منطق"عنوان،  یدي: )a( موض کان و تئوري فرو ـــؤاالت ال ها و س ” The Logic of"همگرائی 

(a) and Freudian Theory: Convergences and  objectn Lacania
”Questions  ي هدر جلد سوم مجل 1966تحت تأثیر الکان نوشته شده، در سال وCahiers pour 

Analyse’ l شت براي روانکاوي ي هدفترچ یا ست.یاددا شده ا شر  شی از این مقاله  او منت در بخ

تباطات بین ادراك ، از یک طرف، اراســـت "رانش و احســـاس، دتمایز بین بازنموي همســـئل"ي هکه در بار

ایده اي و ي هابازنمود از طرف دیگر، پدیده هاي احساسی را بصورت متمایز از چنینو  دال الکانو  فروید

ـــی قرار ـــان، مورد بررس ـــاختارهایش ـــحبت در بارگیرین دهد. می منطق ها یا س اواخر کار فروید، ي هبا ص

ـــنهاد ــاس مقام دال را بخود"کند که می معماگونه پیش ـــال بعد او همین  104"گیرد.می احس (چند س

الکان   105کند.)می تکرار Le discourse vivant گفتمان پر جنب و جوشموضـــوع را در کتاب 

از نظر الکانی  کند،می بطور خستگی ناپذیري بر تفاوتی اصرار داشت که احساسات و دال ها را از هم جدا

رسد که گیرین چند می رسد. بنظرمی تناقضی به گوش –متضاد و خود و  ا حدي عجیب آمدهها، این امر ت

ساس، برخالف دال قابل  ساس را با این ادعا تکرار کرده، که اح پاراگراف جلوتر، تمایز الکان بین دال و اح
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گیرین  106".احساس این است که نمی تواند وارد تلفیق شودي همشخص" "ترکیب شدن نیست

انند تســلیم تومی که احســاســات باور داشــتاحتمال این در راســتاي فروید، به و  اوائل، برخالف الکان در

 فقط از طریق نظر گیرین، در حالی که دال هاي ســـرکوب شـــده یعنی ایده ها بهاما،  107. ســـرکوب شـــوند

 همان نوع را شـــاملایده اي متعددي از  يها بازنمود پیچ در پیچی کهي هتداعی کنندترکیبات شـــبکه هاي 

 –می توان مستقیماً اظهار داشت "شوند، احساسات سرکوب شده را می شوند، بطور غیر مستقیم آشکارمی

ند هاي متصــــل کن ند بدون عبور از پیو که،  هاي ي هیعنی  ئه  تار و پود ارا گاه (یعنی،  مه اي  –پیش آ کل

[Wortvorstellungen] ــمــایــش دادن هــاي ــرویــد کــه ن ــر اســـــاس طــرح ف ــزهــا ، ب ــاآگــاه چــی ن

[Sachvortellungen]  براي این که توان بالقوه اي پیدا کنند تا احتماالً وارد آگاهی شـــوند، باید با ارائه

ـــوند). ـــال  109هاي کلمات در پیش آگاهی با هم جور ش یکی از فرض هاي راهنمائی کننده که ظاهراً در س

شنهادات گیرین را هدایت 1966 ضی که به نظرمی پی سال می کرده (فر سد در  شد)  1973ر شته با کنار گذا

ـــی، برخالف دال هاي زبانی  مفهومی ـــاس ـــت که پدیده هاي احس ایده اي  ها بازنمود نمادینی به مثابه –اس

ــاختاري، از یک خود  ــتند، یک هویت  –س ــل به مثابه  خود ِ –به  –کفایتی غیررابطه اي بهره مند هس بالفص

ـــد خودي –غیر  –همان بودن، برخالف هویت  ـــور) ي همداخله گري ش ـــوس ـــورت (به قول س دال ها بص

 110."تفاوتها بدون واژه هاي مثبت"

شائی آن مرا در بقی   آن چه که بدنبال خواهد ي هآخرین کاري که من خواهم کرد، کاري که رمزگ

ستعالم به کتاب گیرین از سال می آمد مشغول نگه خواهد داشت، اژه ارائه شود. در و 1966تواند از طریق ا

هاي این مرجع، این کار شـــامل رد کردن روش هاي حفظ تفاوت آشـــکار او بین احســـاســـات و دال ها به 

ــافه کردن پیچي هصــورت نتیج ــت که  شاض ــنهاد او اس  احســاســات مقام دال بخود"دیگري بر پیش

 -نورو  لی)توان به قضاوت نهائی نامتناهی (به مثابه قضاوت نامتناهی هگمی چنین پیشنهادي را ".گیرندمی

رســد که می پیچاند: احســاســات دال ها هســتند. جالب این اســت که، بنظر شــکل گرفته از الکان روانکاوي

باشــند که اگر این معادله کامالً بی معنی  همگامدر این امر روانکاوي الکانی و علم اعصــاب هیجانی، با هم 

الکانی  –کار ساخته اند که فرضیه فرویدي نباشد، مسئله زا خواهد بود. مطالعات تجربی مغز مدارکی را آش

اما، باید به خاطر داشـت که  111کنند.می تأئید ها شـناختی را بازنمود مبنی بر تمایز بین احسـاسـات هیجانی و

صاب اغلب بطور همزمانی ادعا کنند که، در اکثر پویائی هاي مغز در زمان واقعی، می عالوه بر این، علوم اع

قابل تشـــخیص اند، در واقع از آن  از هم چه از نظر تجزیه و تحلیل تشـــریح عصـــبیهیجانات و معارف، گر

صبی  سنتز پویائی ع شده اند، از طریق  شدنی در واقعیت زندگی تنیده  عمًال  جائی که بطور غیرقابل خالص 
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الکان، یکی از بهترین راه هاي رسیدن به ذات و موجه کردن سبک تشخیص  طبق نظرند. غیرقابل تشخیص ا

  بین دال ها و احساسات برگشت به موضوع فریبکاري است.

 ي اســاســاً ، طبق نظر او؛ هر کدام به راه هابراي الکان، دال ها و احســاســات گول زننده هســتند. اما  

زنند. بررسی مجموعه کارهاي الکان و کاتالوگ کردن اشکال مختلف فریب کاري هائی می گول یمتفاوت

ست (کاري  کنند، کهمی که دال ها تولید شقت بار و پرزحمتی ا شده اند کار م شرح داده  در این مجموعه 

ست و یکم  سمینار بی که نمی توان در این جا بعهده گرفت). براي مثال، ژیژك، اغلب توجه را جلب عنوان 

 Le non-dupes errantغیر فریب خوردگان سرگردان  کند:می 1973-1974الکان در سال تحصیلی 

ـــدا با non-dupes err ان گمراه(غیر فریب خوردگ پدر).  –به نام   Nom-du-Pére le تقریباً هم ص

که حامی نظم  )master( )1S( چیره ايبطور واضـــح و مختصـــري خالصـــه شـــده، نام پدر، به مثابه دال 

اســت.  امثالهمو  باشــد، الف، جعل، تخیل، وهم، افســانه، دروغ )2S(جهانی از ســایر دال ها  ه مثابهنمادینی ب

وهم انگیزي  "واقعیت مجازي" یکي هشکل دهند )Symbolic big Other(کل نماد بزرگ دیگر  112

الکان  113که فرض گرفته شده که هستی واقعی مستحکمی است. مدیریت نمی شود است که کامالً با چیزي

ــت و چهارم، تا آنجا پیش ــمینار بیس ي غیر از دروغ نماد چیز"دارد که می رود که اظهارمی در اواخر، در س

شزد کند  114"نمی گوید. و، با این وجود، ژیژك، با دنباله روي از الکان، عالقه دارد که به خوانندگانش گو

 توســط فریبکاري واقعیت مجازي نظم نمادینی مداخله شــده با دال احتراز "شــیفته شــدن"که، کســی که از 

اي که سرسختانه  "گول خورنده"یا مثبت گراي ، تجربه گرا،  یعنی چنین منفی باف، نومینالیست -کند، می

ـــت، ـــبیده اس که از مداخله گري هاي اجتماعی نمادي کامًال  به باور به نهادهاي مطلقاً یکتا و بی نظیري چس

ستند  ستقل ه شتباه را کرده، با آن انتزاعاتی قطع رابطه -م شدمی بزرگترین ا ي هکند که، در دنیاي واژگون 

الکان در اواخر عمرش، خودش را از  115واقعی تر از خود واقعیت (فرض شــده) اند. هســتی انســانها، مســلماً 

ـــاب ـــوند). می بین فریب خورده ها به حس ـــاً دچار لغزش نمی ش در این جا براي بیرون  116آورد (که فرض

سب با متن سبک متنا صود این گفته  شیدن مق سی  یک ستیناف به انتقاد هگلی فوق الذکر در برر شامل ا که 

ستم هاي هیجانی در مغزمو سی سب زدن زبانی در برپاکردن رده بندي  سکپ می ضوع ِ برچ سبک پن شود، 

ــخی  ــت: آنهائی که به اعتقاد راس ــافه بر  پاي بندنداس ــتحکم اض ــح هیجانی در واقعیت مس که تمایزات واض

نها جاي گرفته بازنمود ادعائی دســتگاه عصــبی مرکزي کامالً جدا از ابهامات بازنمود انتزاعی احســاســی زبا

اند، آنهائی هســتند که، هم از نظر تئوري و هم تجربی در اشــتباه اند؛ بوالهوســی هاي احســاس ِ زبانی بدون 
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ــتند. یعنی که،  ــی هیجانی  "دروغ ها"تأثیر بر خود مغز هیجانی نیس ــناس ــت"ي واژه ش در زبان هاي  "نادرس

  100 شود. می نی غیرقابل شناسائیطبیعی تا عمق وجودش تبدیل به حقایق (نسبی) از زندگی هیجا

ـــمینار، بین گول خوري (حماقت)    ـــانزدهمین س و نیرنگ  (dupery = duperie)الکان در ش

(deception = tromperie) کند. نیرنگ بر یک معیاري از صدق تصور یا وفاداري در می تمایز برقرار

ـــور داللت دارد . به معناي خاص ي هبرابر یک نقط ـــب   الکانی،مرجع خارج از تص درجات نیرنگ، برحس

کند، روانکاوي، می شود. همان طور که الکان بدرستی مشاهدهمی ستجش  معیار تئوري مطابقت ِ با حقیقت

ـــده، به هیچ وجه  ـــده  اعتباري براي الاقل آن طور که عموماً تعبیر ش یک تئوري مطابقت با حقیقت قائل نش

صدق تصور مثالً خاطرات کودکی یا با بیان ي هن هائی در باراست. روانکاوان نباید خود را با حدس و گما

شاوره به بیرون تراوش سازند که از تخت روانکاوي از اتاق م شغول   کند.می و تعریف رویدادهاي اخیري م

ـــجم) با حقیقت و نیز با می ـــته (منس ـــتر خودش را با یک تئوري همبس توان اظهار نمود که روانکاوي بیش

تک سخن گو ي بکه هاي شداخل با ي هشبکه هاي ارتباطات تداعی کنندزگاري هاي  ناساسازگاري ها و 

حقیقت    توان گفت که روانکاوي بیشتر به تئوري انسجامیمی نماید.می روانکاو شونده مرتبط )مونولوگ(

ي تک کننده داخلی با شــبکه ها تداعی دهد، به با ثباتی ها و بی ثباتی هاي شــبکه هاي اتصــاالتمی اهمیت

گره ها در شبکه هاي زبانی، تفسیرات واقع بینانه باشند یا خیال پردازي  این که سحنگوي روانکاوي شونده .

ـــوري، در چارچوب یک روانکاوي، غیرقابل فهم و نهایتاً در دراز مدت  براي  بی اهمیت اند.هر دو هاي ص

ـــونده که بدون تناقض به روانکاوش دروغ ا و خیال پردازي و تمامی رؤیا ه گویدمی مثال، یک روانکاو ش

آنجا کند. تا می افشــا حقایق خود آگاهش را به روانکاو و بقیه ســاختگی هســتند، باز هاي گزارش شــده اش

علیرغم میل باطنی  "دورغ هاي حقیقی"ساخته شده نتوانند یاري رسانند، گفتن  که انتخاب دقیق مواد زبانی

تصور ائینه اي  "گفتن حقیقت با نقاب دروغ"یک چنین سهوي در  د:نافشا کننده باش انتواند خودشمی اش

قاب حقیقت"الکانی  فرضقرین  با ن حث  "دروغ  غاز ب یدي در آ یک پژواك فرو قاً  هد بود. این دقی خوا

ــــت:  کان از ظهورش در تلویزیون اس قت را "ال  Je dis toujours la“) "گویممی من همواره حقی

”)vértité،117 "من" )Je(  بحث در این جا (ســـوژه ي) ناآگاه اســـت. هر چند، روانکاوي، خود را با مورد

. الکان یک "این نیرنگ مشــغول نداشــته لکن هر آینه دقیقاً متمایل به حماقت اســت، بویژه حماقت آگاهی

بدان حد فریب  آگاهی "کند.می تعریف "کندمی کســی که دیگري او را اســتثمار"فرد احمق را بصــورت 

سط خورده ستثمار" دال هائی که تو ستکاريمی شود (یعنی، عتاب و خطابمی "ا قس و  شودمی شود، د

                                 
صه یدگاهید nominalism :مترجم 100 سفه يدر عر ست که پ ا يفل شمول  يها دهیزبان ا سم هائ یکل ایجهان  یفقط ا

 .ود دارندخاص وج ياز اوبژه ها یو فقط بعض یقیتطب تیواقع چیهستند بدون ه
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محدود و محصور آگاهی ي هدرون حیط دهند کهمی ناآگاه را شکلي هتشکیالت عالمت دهندعلیهذا) که 

  118. کنندمی اختالل ایجاد

  

احســاســات نیرنگ  گوید کهمی رســد که الکان در مورد موضــوع احســاس در روانکاوي،می بنظر  

توان گفت که، او احساسات را به ادراکات درك می دهند. کالًمی فریب کنند در حالی که دال هامی بازي

 را یا بعنوان عالئم محوي توصیف  senti-ment)آگاهانه ثبت شده (یا داده و چنین احساسات  تقلیل شده 

شاره دارندمی شان (یعنی،  کند که بطور مبهمی به واقعیت نظم دیگري ا  "دیگري هصحن"تا به واقعیت خود

ـــکل گرفته اند)، یا فریب دهندگانی از  ناآگاهی که از دال ها به مثابه بازنمودهاي ایده اي غیرادراکی ش

ــده را تغییر قیافه داده یا پنهان ــرکوب ش ــاختارهاي دال کننده س ــدن هائی که س ــی ش ــاس کنند. در می احس

ــ ،مفهومی (نا)  کند، ولو این که درونی بهمی اس تئوري حقیقت تطبیقی قضــاوتالکان احســاســات را براس

باشـد که روي نیمکت روانکاوي در حال صـحبت اسـت:  ئیسخنگوي هسوژ "واقعیت روانی"انسـجام 

ــبی ــت و دروغ نس ــده) درو  راس ــورت ادراکات درك ش ــات (بص ــاس ــداقتی احس ــداقت یا بی ص برابر  ص

   شوند.می متفاوتی هستند) اندازه گیريي هنوع ادراکات درك شد استانداردهاي دال ها (که ادعا شده از

ــت که، از دیدگاه الکان، دال ها و ي هزاوی   ــاهده اس ــوعات این مش ــی این موض دیگري براي بررس

سات هر دو سا شدت متفاوتی منحرفمی اح شند، گرچه درروش هاي ب کنند. در می توانند منحرف کننده با

. "چی هستند"منحرف کننده باشند، نه در سطح  "چرا هستند"دارند در سطح  این دیدگاه احساسات تمایل

شم، اندوه ساس خ سی اح سه درك پدیدکند، چیزي که منحرمی امثالهمو  وقتی ک ست فی نف ي هف کننده ا

ضوعات ست، بلکه علل، منطق ها، مو ستند و  کیفیتی ادراك کردن نی شدنی) ه دالئلی حقیقی اي (ادراك ن

ـــئول ظهو که ـــتگاه هاي ثبت هاي آگاهی اي هحالت ادراکی در تجربر این مس ند (و همه در اندرون دس

مشاهده شد، از آنجا که الکان  11و همان طور که در فصل  –غیر احساسی قرار گرفته اند) ي هبازنمود کنند

ند، کند که احســاســات، محدود به چگونگی ادراکات درك شــده بوده و چیز بیشــتري نیســتمی دائماً بحث

سترش یابند ضی می دال ها منتقلي ههمواره در داخل آگاهی در کنار زنجیره هاي گ شوند، طبق نظر او، بع

شده یا ناآگاه سرکوب  شوند،  شده یا ناآگاه  سرکوب  سات نمی توانند  سا شوند. می از آنها بطرقی که اح

ضوعات دیگر، تع سوري، از بین مو سو سی  شنا شت روانکاوي الکان از زبان  سور از دال را، بردا سو ریف 

ـــط ارتباطاتش با همین گونه (غیر) نهادهاي دیگر تعییني هبعنوان (غیر) نهاد متمایز کنند ـــی که توس  خالص

ـــود، با تز روانکاوي فروید مخلوطمی ـــاالت می ش در تداعی کننده کند که محتویات بازنمود کننده و اتص

شند (و اغلمی زندگی ذهنی (روانی) ستند) توانند ناآگاه با براي الکان این محتویات دال ها و این  –ب هم ه
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توانند منحرف کننده می در واژگان روش هائی که در آنها دال ها و احساسات اتصاالت روابط آنها هستند.

 که، برخالف احساسات، دال ها، حتی بصورت همان چیزي که هستند، باشند، یکی از التزاماتش این است

ستند. اگرآن چه که یک توانند منحرف کنندهمی شی از ویژگی   دالی بوده و منحرف کننده هم ه ست نا ه

ست که با دال هاي دیگر دارد سم هاي دفاعی و  مجموع رابطه هاي مختلفه اي ا سایر مکانی سرکوب و  اگر 

 کننداز این دال هاي دیگر را به ناآگاهی تسلیم  توانند یکی یا بیشترمی شوند،می که با روانکاوي شرح داده

دال با دال هاي دیگري که ســرکوب شــده براي همان ي هدوجانبي هتعیین کنند  اگر بعضــی از این روابطو 

شناخته بمانند، پس آگاهی شود ي هتواند در بارمی آگاهی نا ست گمراه  این که یک دال مورد نظر واقعاً چی

  (یا گول زده شود). 

ـــتش به جزئیي هتمامی پروژ   ـــوص در برگش ات متنی بحث هاي فروید از پدیده هاي قبل، بخص

معاصر، این روش الکانی از تمایز بین احساسات و  احساسی و تجسس در علوم اعصاب مربوط به احساس

ساس صاب، اگر واژمی دال ها را بی ا ساسي هکنند. در مجموع پرتوهاي فرویدي و علوم اع بیش از  به اح

ـــاره دارد (یعنی،  ـــده اش و  Affektفرویدي، به مثابه متمایز از  Empfindungenفقط ادراکات درك ش

Gefűhleسازد: احساساتمی )، پس یک حقیقت بسیار ناراحت کننده و مغشوش کننده خودش را آشکار 

شــوند، باعث می در ســطح چی هســتند، یعنی چگونه درك توانند نه تنها در ســطح چرا که هســتند، بلکهمی

  ند. کنمی انحراف شوند و همین کار را هم

در فرمول بندي ســبک هگلی، شــاید بتوان گفت که تمایز بین احســاســات و دال ها تمایزي اســت   

آید قابل می خود دال. با احترام به الکان، این فرمول بندي آن چنان که در نگاه اول بنظري هدرونی به فقر

ستانی طوالنی، دال الکان الزاماً یک واحد ست. براي کوتاه کردن دا سی  اعتراض نی شنا ساس زبان  زبانی برا

و عملکردش بر موقعیت هایش در منظومه هائی از سیستم  تواند دال باشد اگر مقاممی نیست. بلکه، هر چیزي

بخشند وابسته باشد که در آنها تفاوت هاي فضائی می هاي هم زمان و پویائی هائی که طی زمان آن را تحول

ستند. آن طور که الک ساز ه شت  سرنو ساو زمانی  سی  -ان و روایت هاي گوناگون پ شنا سوري عالمت  سو

هاي  (semiotics)هاي  کلی دال ها را تعریف کرده اند موادي دیگر، غیر از مواد آوائی و گرافیک زبان

  119توانند به مثابه دال ها عمل کنند،.می طبیعی

اشــند تا آن جائی که توانند دال ها بمی ماند: اگر احســاســاتمی باقیي هاما، یک ســؤال آزاز دهند  

صـوري باشـد تا واقعی، پس احسـاسـات چه هسـتند؟ طی حضـورش در تلویزیون، ي هدال ها یک ردي هرد

به میلر  کان، در جواب  م ،Millerال به کل باري هکه توجهش را  لب کرده بود، در  گاهی ج این ي هناآ

احتیاجی نیست که دو باره و  رده بودبهتري پیدا نکي هفروید کلم"گوید که: می چیره در روانکاويي هکلم
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دهد که شخص در دنیا می ضعف این کلمه این است که منفی است، که اجازهي هبه آن پرداخته شود. نقط

هر چیز دیگري. چرا که نه؟ به آن چه که آگاهی پیدا ي هآن هیچ چیزي را فرض بگیرد، به اضـــافي هدر بار

اگر، آن چنان که این مشاهدات  120شوند. می اطالق هیچ جاي هو هم چنین کلم همه جاي هنمی کند، کلم

ــت که یک واژ ناآگاهي هدهند، مشــکل با کلممی نشــان  –مثبت اســت  xمنفی براي یک ) -(ناي هاین اس

 احساسي همشکل با کلم – 121"با این وجود یک چیز بسیار دقیقی است "کند، می الکان بالفاصله اضافه

ست کامالً  ست براي یک ي هبرعکس آن باشد: یک واژممکن ا منفی، یعنی، غیاب یک برداشت  xمثبت ا

سجمی که در تطابق دقیق یک  شاره دارد. حتی  -به  –من صی ا شخی شکار قابل ت سري پدیده هاي آ یک، به 

سم خطوط مرزي محاط کننده بر یک حیط صورت می کلی کهي هر شد (ب سات منفک با سا تواند قلمرو اح

شکارا متما ستي هیز از بقیآ . و با وجود این، علیرغم "چیزها) بطور باورنکردنی اي دغل کارانه و نامطمئن ا

ـــت به همان دلیلی که الکان انتخاب ـــکاالت فوق، درس ناآگاه را دور نیاندازد ممکن ي هکند تا کلممی اش

ساسمبهم ي هاســت کلم کند می که مشــخصرا باید حفظ کرد، دقیقاً به این علت که واقعیت هائی را  اح

منفی، چنین منفیتی منحصرًا  x  مثبت است براي یکي هواقعاً یک واژ احساسخودشان مبهم هستند. اگر 

  ).فقط  در سطح برداشتبازنمود کننده نیست (یعنی، فقط یک فقر یا نبودي  –شناسانه  معرفت

نواع ادراکاتی که توسـط علوم بین هیجانات و سـایه روشـن هاي گوناگون و ا تفاوت هايي هبا بسـیج دوبار

ــاسي هجدید اعصـــاب برمال شـــده اند، احتماالً باید واژ را دقیقاً براي تعیین ناهماهنگ ســـازي هاي  احس

سانها بین هیجانات و ادراکات و هم چنین بین خود ادراکات، حفظ کرد، یعنی، فقدان هاي  صر به فرد ان منح

ـــوژه هاي دالیو  ها، مغزها ملموس و واقعی از هماهنگی هاي همگامی که بدن  اي را مبتال روان هاي س

کنند که بطور ناکاملی طبیعت زدائی شــده اند. براي چنین ســوژه هائی، زندگی احســاســی باید در زیر می

و  شفاف –آشکار، خود  –اشتیاقات و احساسات ، بصورت تجربیات خود ي هدائمی شک ها در باري هسای

از انعکاس پذیري خود درك کردن انعکاسی با سپاس آگاهی  –دهد. خود  به حیاتش ادامه کفایتی –خود 

ست که تأئید کنند ست برهان محکمی نی شد که چرا دركي ها شود، چگونه می حقایق غائی و نهائی اي با

ــود، یا حتی چه چیزي دركمی درك ــود. اتفاقات زیاديمی ش ــکاف هاي بین هیجانات، نتوانمی ش د در ش

کردن هاي ادراکات بوقوع به پیوندند. با مجموع منابع زیربناهاي فرویدي ِ الکان و یافته  ادراكو  ادراکات

هم در روانکاوي و هم زیست شناسی  هاي روزبروز انباشته شدنی علوم اعصاب، زمان براي کاوش الکانی

 طوري که دیگر نمی توان موجهانه آن را چشم پوشی کرد.بمغز در این زمینه رسیده است 
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 یادداشت الحاقی  
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  تناقضات اصل ثبات

  

  

  

 قاره ايي هفلســفو  بین روانکاوي، زیســت شــناســی مغز واجهه من معتقدم که تا کنون تالشــی جدي براي م

ست، کاري که بر اهمیت  ست. کار من در این جا بعهده گرفتن همین مقابله ا لیبیدوئی  اقتصادانجام نگرفته ا

در حال حاضر در تقاطع این رشته ها ظهور کرده و تعاریف تازه اي از احساسات را آشکار  اصرار دارد که

  ساخته است.

اهمیت مغز ي هبارقابل مالحظه ترین تأکید زیست شناسان اعصاب معاصر مانند داماسیو یا لودو در   

سته هستند. هیجان ات مقدمتاً در سطحی هیجانی است. تمامی عملکردهاي شناختی بطور تنگاتنگی به آن واب

سی و مغزي عمل شنا ست  سات ناآگاه وجود می بدوي از زی سا ست. بنابراین، اح کنند که درگیر آگاهی نی

هاي آنهاست. به این دلیل است که، براي زیست شناسان اعصاب مهم است ي همغز محل سرچشمو  دارند

ند. چنی باره تعریف کن غازین دو نات آ جا هائی براي که روان را بر اســــاس این هی چه چالش  یدي  تأک ن 

  کند؟می روانکاوي و فلسفه ایجاد

  

  روانکاوي: آیا ادراکات ناآگاه وجود دارند؟         

  

تحقیقات باریک بینانه و پرشــور و شــوق در کارهاي فروید و الکان، ایدریان جانســتن اول ي هطی یک دور

ــطراب ــت ادراك گناه و اض ــرنوش ــاري و آزو  س ــرمس ــت ش ــرنوش ــسبعداً س کند. چرا این می رم را تجس

ي هرســد که روانکاوان مســئلمی کند که بنظرمی تجســســات؟ جانســتن، با شــایســتگی فراوانی یادآوري

انات و ادراکات نمی توانند احســاســات را نادیده گرفته اند. اوالً، به این علت که، براي فروید و الکان، هیج

ــت که هیجانات و ناآگا ــند. به این دلیل اس ــد، اما هرگز می ادراکات راه باش توان منتقل کرده یا مانع آنها ش

متناقضـــانه، ناآگاهی، جائی که اصـــل لذت در آن جاي گرفته، با و  ســـرکوب نمی شـــوند. به عبارت دیگر

  این گونه اي کمتردرگیري دارد. احساسات
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س   شنا شته هاي فراروان سال ایفروید، در نو شتباه امی اظهار 1915ش در  ست که وجود دارد که، ا

احساسات ناآگاه را فرض بگیریم. چطور ممکن است کسی چیزي را درك کند بدون این که از آن آگاهی 

تواند بنظر می شــود: چطورمی داشــته باشــد؟ فرمول بندي بســیار زیباي جانســتن در جواب به این ســؤال ارائه

توان فرض گرفت که می چطور وجود داشــته باشــد؟ ادراکات بد درك شــدهبرســد که چیزي مانند 

ـــخص" ـــطالح،می تواند درك کند بدون این که درك کند که دركمی ش ادراکات  کند، یعنی، به اص

ادراك نشده (یا، صحیح تر، بد درك شده) وجود دارند؟ الکان با تصدیق این موضع فرویدي که ادراکات، 

شند، فقط شته با شان را دا سم ستگی ا شای بد "و  هیچ ادراك ناآگاهو  شوندتوانند در آگاهی تجربه می اگر 

 پردازد. همان طور که بخوبی شناخته شده است، الکان سعیمی به این مسئله د،وجود ندار "درك شده اي

بین احســـاســـات که همیشـــه آگاه هســـتند، از یک طرف، و، دال ها، که حقیقتاً و کامالً شـــکل  کند تا،می

  ندارد.  مفهومی "احساسی"ل شود. لذا، براي او ناآگاهی ناآگاه هستند، از طرف دیگر، تمایز قائي هدهند

چرخد، ایده می "ادراك ناآگاه گناه"، مکرراً در حول احتمال اقرار به وجود 1907فروید از ســـال   

سال  سوم  "ناآگاه"ي هدر نوشت 1915اي که در  شیم که بخش  شته با ست. باید به خاطر دا ست گرفته ا در د

عنوان داده شده است. به هر  (Unconscious Emotions) "هیجانات ناآگاه" فراروانشناسی اوي همقال

حال، فروید بعد از این که چنین فرضیه اي را مورد نظر قرار داد، آن را به کنار زد. او واژه هاي بسیار جالبی 

را مورد اســـتفاده قرار داد که هرگز زحمت آن را نکشـــید تا شـــرحشـــان داده و مشـــخصـــشـــان کند، مانند 

ادراکات  ،(Gefὕhle)، هیجانات (Affekte)، احساسات (Affektbildungen)ساختارهاي احساسی 

(Empfindungen) .  

ـــالهاي بعدش، مانند  ـــته هاي س حس "ي ه)، دوباره در بار1923( "ایگو و اید"قروید، در نوش

ــحبت به میان آورده  "ناآگاه گناه ــتص ــد که او یک یم . در این وحله، در دومین جاي نگاري، بنظراس رس

باشد. او قبالً احتمال چنین ادراکی را  ساختاري ناآگاه با احساسات از طریق ادراك گناه را پذیرفتهي هرابط

ـــیت هائی که در کار روانکاوي مالقات"در متن هائی مانند  ـــخص ـــی انواع ش ـــوندمی بعض  Some)"ش

Character-Types Met with in Psycho-Analytic Work)  سال شی تحت  1916در  (در بخ

ــی از حس گناهاجنایتکار"عنوان  ، که در آن ادراك Criminals from a Sense of Guilt) "ن ناش

ي هآگاهی نمی داند که این ادراك گناه در بار شود که مطمئناً آگاه است، اما به وضعی کهمی گناهی ظاهر

  چه چیزي است: یک گناه مبهم که از علت خودش بی خبر است.

ــازد که از این اد ــکار س ــطرابی فراگیر آش ــکل اض ــت که خودش را به ش راك ناآگاه گناه قادر اس

شـود. لذا فروید در می ادغام "انواع جاي نگاري هاي اضـطراب"گیرد. گناه در میي هسـوپرایگو سـرچشـم
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و  قراري بی بصورت که شودمی موجب که باشد "شده درك بد ادراك"گیرد که شاید گناه یک می نظر

ــنوديناخ ــود درك ش ــورت که، کنممی تکرار دیگر بار – ش ــطرابی بص ــت مبهم که اض ي هاوبژ بدون و اس

  روشن خاصی.

اولین هم که  وجود ادراکات یا احســاســات ناآگاه از فروید نفی زدائیرســد که الکان در می بنظر

ــمیناري تحت عنوان بود جاي نگار ــد. در س  The Ethics of علم االخالق روانکاوي افراطی تر باش

Psychoanalysis ،  سات با یکدیگر او سا سات و نیز خلط بازنمودها و اح سا سک به طبیعت مبهم اح تم

احساسات و بازنمودهاي ایده اي  با ناآگاه احساسات فقط نقش ثانوي دارند.ي هدر رابطکند. می را نکوهش

  با همند.  ی. این دو بطور محضندآن دیگر سؤال ابهام برانگیزي نیست

ضع الکاند سمینار دهم، تحت عنوان  افتظر ر واقعیت، مو شتري دارد. او در  ضطرابکاري بی ، ا

ست. و، می بدرستی سی که براي فراخوانی به آگاهی الزامی ا گوید که اضطراب یک احساس است، احسا

ا خواند واژه اي که بمی senti-ment دروغی لذت احتماالً ممکن اســت در این جا آن چه را که الکان

ـــتن می (دروغ گفتن) بازي mentir(ادراك کردن) و  sentir دو فعل کند را با چیزي تطبیق داد که جانس

، نمی داند که مضطرب است. وجود داردنامد. اضطراب در مقابله با آن چه که می "ادراك بد درك شده"

صورت بی قراري شترب شانو  به این دلیل، مانند گناه، خودش را بی ضایتی ن سی که می نار سا دهد تا یک اح

مطمئن باشد. به این علت است که، اضطراب به مربوطه اش روشن بوده و بطور واضحی از اوبژه یا موضوع 

احساس "، یا "احساس مرکزي، احساسی که در حول آن همه چیزها سازمان داده شده است"درستی بعنوان 

  توصیف شده است.  "بنیادي

      

***  

ــناســد، آیا ممکن اســت بتوان احتمال نقاط اگر روانکاوي اهمیت احســاســ بین  معبريات را به رســمیت بش

ست که روانکاوي سئله این ا سم کرد؟ م صاب را تج سی اع شنا ست   در عملکردهاي روانی روانکاوي و زی

  هرگز به اهمیت اساسی فعالیت هاي مغزي اقرار نکرده است.

ـــتعار   ـــط بروئر  "مرکز الکتریکی"مغز به مثابه یک ي هفروید هرگر به مناســـب بودن اس که توس

Breuer  هیستريي همطالعات در باردر کتاب Studies on Hysteria  .ارائه شده، اعتراض نکرد

ستعاره، مغز جاي خالص و ساده اي است که در آن یک مکانیسم ساد  انتقال انرژي اتفاقي هبر اساس این ا

  دارد که:می افتد. بروئر اظهارمی
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ست فکر کنیم که  ما نباید به راه سیم تلفن ا شبیه به یک  صورتی که  انتقال مغزي ب

صورت الکتریکی به تحریک در آید (یعنی، می فقط در لحظه اي که باید کار کند ب

شبیه به خط  سیگنال ها را منتقل کند). ما باید آن را  ضر وقتی که باید  در متن حا

یانی دائمی از  که از طریق ان جر یک تلفنی در نظر بگیریم  گالوان هاي  یان  جر

برقرار یوده و اگر این جریان قطع شود دیگر نمی توان آن را به تحریک واداشت. 

سترد ستم گ سی شعب و انتقالي هیا بهتر بگوئیم، اجازه دهید یک  نیروي موتوري  من

ستفاده شنائی ا صور کنیم که براي رو ستم انتظارمی را ت سی  شود؛ چیزي که از این 

تواند هر المپ یا ماشینی را بکار می هر تماسیي هبرپائی سادرود این است که می

ــتم آماد ــیس ــود، تا هر چیزي در س کار ي هبیاندازد. براي این که این امر ممکن ش

به و  خطوط انتقالی برقرار باشدي هباشد، باید نیروي کشش خاصی در سرتاسر شبک

صرف کند.  ست به همین نحو این هدف موتور دینام باید مقدار معینی انرژي م در

وقتی مغز در حال استراحت است و اماده به کار، مقدار خاصی برانگیختگی در راه 

  1هاي انتقال آن وجود دارد.

  

وقتی از این  2"داخل مغزي وجود دارد(نیروبخش)  یک حداکثري براي شدت برانگیختگی تونیک "حاال، 

ــتم چیزي معادل  ــیس ــودمی ایجاد "اتصــالی"حد بگذرد در س ــدمن جرأت کرده و بار  ".ش ي هیگر به مقایس

خطوط انتقالی در چنین سیستمی کشش هم حداکثري ي هگردم. در شبکمی بر "اتصالی"خودم با معادلی از 

فلزي المپ ممکن ي هشوند؛ براي مثال، رشتمی دارد. اگر از آن بیشتر شود عملکردهایش به سهولت مختل

آسیب هاي وارده به خود سیستم که ناشی از تخریب عایق کاري ي هاراست به سرعت بسوزد. من بعداً در ب

  3هایش است صحبت خواهم کرد."اتصالی کردن"ها یا 

مازاد انرژي امکان دیگري بجز بدکاري ندارد. مغز به هیچ ســـاختار فرعی  لذا مغز براي مقابله با  

نیســـت. به عبارت دیگر، از هیچ میعانی کننده اي (یعنی، از طریق دگرســـان ســـازي ) براي انرژي مجهز 
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کند: مغز، مجهز به یک نهاد زیســت می برخوردار نیســت. الکان نیز دقیقاً همین را تأئید بازنموديمکانیســم 

  شناسی و ارگانیک خالص، از بازنمودها نیست. 

ند الگان، رانش   مان نابراین، براي فروید  مغزي ي ههرگز یک داد Trieb, pulsion)( یا غریزه ب

علیرغم فشـــار  ،) رانشthrust = posséeکند، پیش راندن (می ت. آن طور که جانســـتن بازگوئینیســـ

یل که تحم ـــطراري اي  با می اض ند، مگر  کار نمی ک ـــ ند، بطور مؤثري خودش را آش ناه  بازنمودک در پ

ـــپس رانش براي این که بگویدمی زمانی خود را به قدرت فرماندهی و فرمانبري منفکي همحدود  کند. س

صبر کند، بازنمودها ساختارمی یئکه نمی تواند  ستد. این  صوص بین  بازنمودي فر سازگاري مخ ست که  ا

  کند. می کند واجد شرائط و مشخصمی جسم و روان را که درساختار رانش عمل

بر این نکته دو مفهوم را توســعه داده که در شــکل ظاهري متناقض هســتند. طبق گفته لپالنچ  فروید  

(Laplanche)  و پونتالیس(Pontalis) ،" بعضـــی مواقع غریزه(instinct = la pulsion)  خودش را

. ’رسندمی گرفته و به ذهني هکه از درون ارگانیسم سرچشم کندمی روانی محرك هائی بازنمودبصورت ‘

ودگرهاي بازنم‘شود، که در این مورد در روان با می بعضی مواقع دیگر غریزه بخشی از فرایند تهییج جسمی

ــزي ــی –’غــری ــن ــع ــمــود ی ــازن ــده اي - ب  – Vorstellungrepräsentanz, Représentant) ای

)representation 4"شود می احساس بازنمودي هو سهمی   

 رانش خودش، در دو نیمه شــدنی اضــافی، به یک بازنمود یا گروهی از بازنمودباید توجه کرد که   

 شــود. لذا، فشــار مفرطی که رانش بر دســتگاه عصــبی تحمیلمی ها وســهمیه اي از احســاس تقســیم بازنمود

ی نیرو آورد همزمان توان کمّمی است بلکه کیفیتی نیز هست: آن چیزي که فشار وارد یکمّیتکند نه تنها می

شوند، یعنی، بازنمود و سهمیه اي. بنابراین، برش یا می قرار داده و تقسیم مواردي است که در نیرو در ارتباط

شــود، تنها راه حل ممکن براي زیاده روي هاي اضــطرارات می بین این دو، که با ســرکوب حاصــلجدائی 

 "برانگیختن اتصالی"عقب انداختن به فشار درونی بدون و  درون زاد ي تنش زا ست: جداسازي، طفره رفتن

  دهد. می (différer) امکان معوق کردن

ستگی ینا مطمئناً الکانی –از دیدگاه روانکاوي فرویدي    س سیل شده انجام گ سرکوب نمی ي هبو

انجام شود، الزم است  تگیگسسدر حقیقت، براي این که  5یک عملکرد زیست شناسی باشد.ي هتواند نتیج

ـــاد  ـــدن به متض ـــبی جدا کند. تحوالت رانش ( یعنی معکوس ش که انرژي روانی خودش را از انرژي عص
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ـــرکوب ـــخص، س  ) جائی غیر از جاي نگاري مغزي را فرض 6"اءارتقو  خودش، دور زدن بر نفس خود ش

ـــت. تهییجات درونزا که ناتوان از  گیرند.، انرژي روانی، به طریقی، بیان فنمی ـــبی اس انحرافیِ  انرژي عص

ستند، انحرافاتی پیداي هتخلی صبی ه ستگاه ع شان در د شکل می خود ستعاره ها یا  سه با ا کنند که قابل مقای

  هاي گفتمانی هستند.

ـــبی وجود ندارد، انرژي روانی بازنمود از   ـــتگاه عص آن جا که براي فروید، فعالیت نمادي در دس

 همین فقدان در روشی است که براي مغز غریبه است. مغز هیچ ابتکاري در مقابله با انرژي اي ندارد که فقط

   7د.تواند آن را منتقل کند و تا آن حدي که امکان دارد، آن را در سطح ثابتی نگه دارمی

شکار بنابراین انرژي روانی فقدان توان نمادي و بازنمود   شکیالت مغزي آ ستگاه می را در ت سازد. د

بازنمود کردنی را نشان نمی دهد که در اصل روان ي هعصبی، که اولین تکلیفش مهار تهییجات است، رابط

شم"ی از ئها بازنمود مغز کند.می را از بدن جدا کرده یا با آن متحد سمي هسرچ  "هاي تهییج داخلی ارگانی

  از آن جا که نمی تواند خودش را متأثر کند، یک روان هم نیست. "تولید نمی کند.

  

***  

  

سی را  دانیم،می در تفکر فروید، همان طور که  سی یا زندگی جن سی بطور اولیه رانش هاي جن تمایالت جن

ش شخص نمی کنند، بلکه در واقع یک نق شخص از اتفاي هم صی مدیریتراه م ستند که با علیت خا  قاتی ه

 بازنمود و احســاس پیدا گســســتن بینخودش را در احتمال ي هاین علیت ســرچشــم شــوند. در این حال،می

 ها رانش تمامی نویسد،می فروید( نباشد چه باشد جنسی چه افتد،می بکار رانشی هر در بریدن این –کند می

  ). هستند بهم شبیه کیفیتی نظر از

سی، در مفهومیران   سویه بر در کوبیده و آن را هل ،ش جن ضاي ت ست که در تقا  غلیان انرژي اي ا

و  دهد. اما چنین تســویه اي هرگز ســاده و بالفصــل نیســت: انرژي موجود متحمل دور زدن ها، انشــقاقاتمی

ـــیماتی ـــده یک می تقس ـــود تا خودش را به پیام رمزگزاري ش ـــی یک "بازنمود"ش  تبدیل کند. میل جنس
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ست. اتفاق برون زاد، وقتی واقع سیري از انرژي روانی ا ستن خودش می ماجراجوئی تف شرکت ج شود، در 

  کند.می در ماجراجوئی معنائی، الزاماً خودش را جدا شده از همان خارجیت پیدا

ـــد که    ـــی که  که  آن چهفروید، ي هبه گفتبنابراین باعث تعجب نخواهد ش ـــاس لیبیدو ( یعنی احس

 سهمیه اي "شعار"کند کالً تحرك یا می مشخصباالخره  ور محضی به رانش جنسی مربوط بود)طمقدمتاً ب

شده اي از جنسیت وجود دارد (به صورت نوعی علیت و  "فربه"احساس است. به همان نحوي که معنی از 

ـــی از اتفاقات)، در نتیج ـــده"مفهوم "عواقب این امر یک ي هیک نظم خاص جود و لیبیدوهم از  "فربه ش

ـــتعد راه هاي فرعی و انحرافات کند، تماماً تبدیل به ویژگی می دارد. ویژگی متحرك لیبیدو، که آن را مس

  شود. می شود. بررسی رانش جنسی براي هر تحول رانشی الگوئیمی غالب انرژي روانی

قیقت، دهد که لیبیدو، بعید از این که فقط تظاهر پویاي رانش جنســی باشــد، در حمی الکان نشــان  

شخص کنند شدن در رابط"ي هم ستعد داخل  ست که م شده ا ست.ي هیک واحد کمّی نامتمایز  8"برابري ا

سیار بعید حتی اگر، سی تنها انرژي روانی در  باشد همان طور که بعداً در این جا خواهیم دید، ب که رانش جن

لذا شخص از "دهد که می الکان ادامهدهد. می کار در روان باشد، لیبیدو نام خودش را به هر تبادل پر توانی

واحدي که بصــورت ي هکند، واژمی تبدیالت، پس رفت ها، تثبیت ها، پاالیش کردن هاي لیبیدو صــحبت

شتهمتحد کننده یک ي هلذا لیبیدو در حقیقت وظیف 9"شــود. می کمّی برداشــت را  )field = champ( ر

ست  شد ساختارهاي و لفمخت مراحلي هوظیف سادگی به که این نه –دارا سی ر شته بعهده را جن شد، دا  با

که قاً و کالً چنین، هم بل ت" دقی ـــ کاوي اثراتي هرش هده را ،"روان ـــی یا توان دارد، بع  از فراتر که گرایش

  10رود.می صبیع دستگاه تشکیالت

    

  

***  

  

سؤال صر این مفهومات روانکاوي را زیر  صاب معا سی اع شنا ست  شافات زی شت فروید از برند. بردامی اکت

صاً پای مغز طوري که با فعالیت نمادین ست، مغزي که خال در برخورد  ماتریالی دارد بدون این کهي هغریبه ا

ست. برخالف آن  شد، امروزه در حال ناپدیدي کاملی ا شته با ضطرارات پرتوان خودش خودمختاري دا با ا
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هییجات درونزاد یا رانش هاست. در لواي این تأئید از ت مستعد "مغز هیجانی"کند، می چه که رانکاوي تأئید

حقیقت، جبهه هاي بین، از یک طرف، مغز و ســازمان بندي مغزي و، از طرف دیگر، ماشــین آالت روانی و 

  دوباره هستند. ناآگاه در حال شرحی

شناسی اعصاب چیست، ما در این جا چه چیزي را احساس   خوانیم؟ می هیجان از نقطه نظر زیست 

ــت، لذاکلمه قدیم یا  رانشي هکشــاند که با کلممی رســد که ما را به عقب، در پشــت چیزيمی بنظر ی اس

پویائی رابطه اي بین مغز و ي هشــود. هیجان طبق مفهوم تحت اللفظی اش مشــخص کنندمی مشــخصغریزه 

سمی  ست، همان جنبش کلیت ج سم ا سم یک شامل که روانی، –ج ستگاه یک و ج صبی د ست منفرد ع . ا

تقالي بزرگ ي همامیت در جنبش است که، همان طور که من در نوشته ام نشان داده ام، داماسیو با واژت این

(conatus) فاقمی تعبیر بادالت دائمی از اطالعات ات بدن ت ـــبی و  ـــتگاه عص ند (که می کند. بین دس افت

ــه" ــند که قبالً در بارمی هائی را"نقش ــحبت کرده ایم). در حقیقي هکش ت فقط یک کلمه الزم آنها زیاد ص

ص شخ ست تا م شد: ي ها سمدو نهاد با شارهارگانی سازمان بندي مغز ا کند که به می ، که به همان اندازه به 

  ساختار تن. 

شم   سم  ي پویائی هیجاني هسرچ دقیقاً در این فعالیت بنیادي تبادل اطالعات و خود تنظیمی ارگانی

اق را انتخاب نمی کند، بلکه در واقع یک فرآیندي در تنظیم حیات قرار دارد. هیجان در ابتدا، این یا آن اشتی

یعنی،  "نفس"دیگري ندارد مگر ي هاســت. متعاقباً نوعی هیجان خالص ســرزندگی وجود دارد که هیچ اوبژ

  خواند.می "پیش خود"مغزي،که داماسیو آن را  "نفس"

ي هقابل قیاس با عملکرد یک صفح، که یممکانیسهومئوستاز، بدور از این که یک فرآیند پرتوان   

تلفنی باشــد، اطالعات نفس از خودش و حفظ حیات ي هالکتریکی یا مرکز مبادل (switchboard)توزیع 

  .بود نکرده را تصورش هرگز روانکاوي که چیزي –است 

حفظ برانگیختگی در پائین ترین سطحش، که براي بقاء و فعالیت اساسی سیستم الزم است، تولید 

سیي هکنند سا ست: مغز در تنظیم حیات خودش را متأثر یا اح سات ا سا کند. بنابراین، بدون هیجان، می اح

ــتم را تولید ــیس ــمی که نگهداري از س  "کند هیچ می یعنی در واقع، بدون خود تأثري یا خود تأثري ِ مکانیس

صل سی ا سمی این – ندارد وجود اي "اینر ست ا صل ثبات داد. به فروید که ا س ا سد می یوداما با کمال "نوی
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بنابراین ما به قیاس ضد و  11"خوانیممی تعجب، هیجانات اسباب و آالت تنظیمی اي هستند که ما هومئوستاز

هومئوســتاز محصــول یک خود برانگیختگی و  رســیم که : حفظ، ثبات، اینرســیمی نقیض شــگفت انگیزي

  و نقیضی فهمید.ضد  را دقیقاً باید با شروع از این "مغز هیجانی"هستند . 

ــازمان داده و آنها را هماهنگ کنند. چه هیچانات اولیه (اندوه، می هیجانات فعالیت هاي مغزي را س

(شــرم، حســادت،  "اجتماعی"شــادي، ترس، تعجب، نفرت) را در نظر داشــته باشــیم، چه هیجانات ثانویه یا 

ـــربلندي)، یا حتی هیجاناتی را که گفته ـــوند می گناه، س ـــعادت، بیقراري،  "نهدر پس زمی"ش قرار دارند (س

آرامش، دلســردي)، هیجانات همه تداومات پر جزئیات متعاقب فرآیندهاي احســاســی هســتند که در تنظیم 

کنند. بنابراین، در مغز، براي تطابق با دنیاي خارجی و محیط مکانیســـم هاي می هومئوســـتاتیک انجام وظیفه

  وجود ندارند.  اندرون مغز توسط خود مغز، دیگري بدون تطابق هیجانی باي هتنظیم کنند

ماند. اما، آیا فروید نمی گفت می آید که روانکاوي به این خود تهییجی مغزي نابینامی حاال، بنظر

شود؟ ما در این جا اظهار نظر معروفی را می دقیقاً توسط اصل لذت تنظیم "اصل اینرسی"که هومئوستاز، یا 

اصــل لذت اســت، یعنی، بطور ي هت ذهنی (روانی) بســیار توســعه یافته ســوژماشــین آال"آوریم که می بیاد

 خوش) نا( ادراکات. . . . دارند تعلق لذتی بی –شــوند که به رده هاي لذت می اتوماتیکی با ادراکاتی تنظیم

  12".هستند مرتبط محرك کاهش با آیند خوش ادراکات و افزایش با آیند

ـــل لذت خودش را متأثر نمی کند، هیچ لذتی ایجاد با این حال، در مورد فروید، از  آن جا که اص

عالوه  13ماند.می باقی خونسرد، وغیرحساس نمی کند. مکانیسم اصل لذت نسبت به آن چیزي که اصل است

سیو تأکید ست که تنظیم حیات از طریق آن خودش را می بر این، داما ساختار بازتابی ا کند که هیجان یک 

  14"کنند.می عیت تنظیم حیات به شکل احساسات تظاهروض" "کندمی متأثر

ساقمی مناطقی از مغز که هیجان تولید سطح  شر ي هکنند محدوده اي را در  شغال کرده و تا ق مغز ا

شود، اکثریت این می روند. بجز بخشی از لوب پیشانی که قشر شکمی میانی جلو پیشانی خواندهمی مغز باال

ستند  شري ه صلی تحت می ناآگاه با ارتباط بی را آنها فروید که اي واحین –نواحی تحت ق خواند. مناطق ا

نیمکره ها) قرار گرفته اند. ي هتالنسفال قاعده اي (قاعدو  مغز، هایپوتاالموسي هقشري در نواحی اي از ساق

ست که در لوب گیجگاهی و در  شکلی از نورونها  جلوي آمیگدال، یا کمپلکس آمیگدال ( که گروه بادام 
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تحت قشــري در راه انداختن هیجانات اســت. ي ههیپوکامپ قرار گرفته اســت ) هم به همان اندازه یک ناحی

  دهد که درگیر ترس و تهاجم است.می آمیگدال آن بخش از سیستم لیمبیک را شکل

دهد این اســـت که توزیع می بین راه اندازي و اجراي هیجانات نشـــاني هآن چه که تشـــریح رابط

هاي داخلی تهییجات را ي هدهد که سرچشممی دهاي هیجانی در سرتاسر مناطق مختلف به مغز اجازهفرآین

شده، یا، برخالف آن چه که بروئر سط آنها مغلوب  صالی " نظم داده و با آنها برخورد کند، بی آن که تو ات

 ستم هاي تابعی را شکلگوید، را تولید کند. این مناطق سفت و سخت و ثابت نیستند، بلکه سیمی "کردن ها

هیچ یک از این مناطق راه اندازنده توســـط خودش هیجان ایجاد نمی "کند که می دهند. داماســـیو تأکیدمی

کند. براي این که هیجانی اتفاق بیافتد منطقه باید فعالیت هاي متعاقبی در جاهاي دیگر ایجاد کند. . . . مانند 

لذا  15"از شـرکت موزون چندین منطقه در سـیسـتم مغزي اسـت. دیگر، هیجان ناشـیي ههر فرم رفتار پیچید

ست که شکار ا شم آ سرچ شدت تهییج  صبی با  ستگاه ع شی تابعی و فعل و انفعالی از اندرون د هاي ي هرو

ناطق مختلفی را در برمی داخلی برخورد کاري م که هم ـــی  ند، روش لذا دیگر انحراف روانی می ک گیرد. 

  ندارد. دیگر دو نوع انرژي هم وجود ندارند.عصبی یا انرژي عصبی الزامی 

گیرد که می گیرد. این امر فرضمی خودشي هلذا مغز رانش ها و کشــش هاي توانمند را تنها بعهد

ــازنــمــود ــیــت مــغــزي ب ــام  گــريیــک فــعــال ــا آن چــه تــوســـــط فــرویــد تــحــت ن وجــود دارد کــه ب

 مورد بررسی قرار گرفته است. متفاوت است، موضوعی که قبالً ه، ارائه شد (représentation)بازنمود

گاه  چنین تغییر مفهومی ناآ با تغییر معنی  که  ظه اي دارد، چون  بل مالح قا قب  کارعوا ـــرو    دارد.ی س

   

        *** 

  

  

سعی نداریم که جاي این ناآگاهی را در مقابل سی تعیین ي هما در این جا  شنا ست  هیجان و رانش از نظر زی

کنند. به هر حال، می ل مارك سولمز، مطلقاً از جاي گزاري ناآگاهی احترازکنیم. براي مثال، محققانی از قبی

 هايیا که در محل "راست قرار گرفته ي هناآگاهی در نیمکر"نویسد، سؤال این نیست که بگوئیم می سولمز

م است د. اگر در ارتباط با مغز هیجانی ناآگاهی مغزي وجود دارد، پس الزشومی القاء هیجان در هم آمیخته
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 "منطقه ي"در نتیجه، نمی تواند در این یا در آن و  که، مانند مغز هیجانی، یک ســیســتم تابعی توزیعی باشــد

  تشریحی قرار گرفته باشد.

کند. اصــرار بر تعیین می علیرغم آن چه که گفته شــد، در این جا تشــریح مغز نقش عمده اي بازي  

دهد تا ثابت کنیم که ناآگاهی مغزي اول از همه می مکان زیســـت شـــناســـی نواحی مربوط به هیجان اجازه

به برخورد مغز با انگیزش هاي اندرونی اســـت که در این  اي بازنمودي -و هم چنین فعالیت خود مربوط 

گیرد می شکل (core = noyau) "هسته اي "مکان با این برخورد گره خورده است. این ناآگاهی توسط 

ـــبی بازنمود ـــمی ي هاز رابط اي يکه با پیچیدگی عص ـــتمر و متغیر مطابقت دارد که تعیین  –جس روانی مس

  دلبستگی بدوي و اصیلی از دلبستگی به حیات است. ي هکنند

ـــویر  يفعالیت بازنمود   ـــی از تص برداري مطابقت دارد.  -اندرونی به مغز و ناآگاهی با نوع خاص

مغز تصویري  يزارهاي بازنمودافتد که ابمی آگاهی هسته اي وقتی اتفاق"نویسد: می داماسیو

سط فرآیند یک می تولید سم تو شرحی بی زبان از این که چگونه حالت خود ارگانی کنند، 

سم متأثر سط ارگانی ي هچنین نقشــه نگاري از ارتباط بین برون و درون تاریخچ 16."شودمی اوبژه تو

شناسی ارگانیسم را آشکار در  الت متغیر خودشحکردن  بازنمود عمل گرفتار"سازد می زیست 

   17".چیز دیگري داردکردن  بازنمود حالی که سعی در

 داخلی محیط بین دائمی انفعال و فعل یک هویت، بدوي فرم یعنی اي، هسته "خود پیش"بنابر این،   

 هاي شـــاخص( اســـکلتی – عضـــالنی داربســـت و احشـــاءو  داخلی محیط حالت. اســـت خارجی دنیاي و

ستاتیک شکل) یک ابتدائی هومئو ستمر و پویائی را  سط آن زندگی خودش را در می بازنمود م دهند که تو

ید دائمی حلقه هاي اطالعاتی حفظ یه، مغز فعل و انفعال بین حالت درونی و می تول عد از ثان یه ب کند و ثان

 هاي انگیزش هاي داخلی را تشخیصي هاوقات سرچشمي هلذا، همیش کند.می محرکات خارجی را بازنمود

ــیون یک خود –پیش  "دهد: می ــبی هاي طرح از هماهنگی کلکس ــت که، لحظه به  عص اس

. چنین جمع کندمی لحظه، در ابعاد زیادي حالت ســاختار طبیعی ارگانیســم را نقشــه گزاري

خاصــی در مغز بلکه در  شــود نه در یک محلمی آوري رده اولی از طرح هاي عصــبی که بدون وقفه حفظ

افتد که با راه هاي می در ساختارهائی اتفاقو  مغز تا قشر آني همتعددي، از ساقدر سطوح و  جاهاي زیادي

عصبی بهم متصل شده اند. این ساختارها بطور تنگاتنگی درگیر فرایند تنظیم وضع موجود زنده هستند. عمل 

  18"اقدام بر ارگانیسم و پی بردنش به حالت موجود زنده بشدت با هم گره خورده اند.

دهند که همزمان می ئی که در این جا شــرح داده شــده اند بخشــی از ســاختارهائی را شــکلابزارها  

ستند. بنابراین، در مغز، هیچ نظمی بدون بازنمود وجود ندارد. چنین  سمی ه تنظیم کننده و بازنمود حاالت ج
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سنتز دائمی حاالت متفاوت ارتباط بین جسم و  روان، در یک ساختار مضاعفی دقیقاً هویت مغزي را بعنوان 

  کند.می کلمه، به مثابه یک تعادل، در ارگانیسم، تعریف

  

        ***  

این وحله از روانکاوي سؤالی در بر خواهد داشت: آیا وصف ناآگاه به مثابه یک فعالیت غیرآگاه افتادن به  

ست که فروید مردود شامل تلفیق ناآگاهمی همان دام معروفی نی آگاه و غیر  Unbewunβt) (شمارد، که 

(Bewunβtlos)  است؟  

شخص   صورت مکان ناآگاهی م سادگی ناآگاهی مغزي را به  سی به  کند که در  مطمئناً که اگر ک

ــتند، در عمل، این خطر را دارد، که ــتاتیک اتفاق افتاده و یا در جریان هس به این  آن جا فرآیند هاي هومئوس

 کســـی اگر شـــاید. باشـــد شـــده متوســـل قاديغیرانت و ناکافی فرویدي –دام افتاده و به یک تعریف پیش 

ـــر به فرد تنظیم  ، یعنی19احســـاس "مغزي شـــدن""را  "ناآگاهی مغزي" بخواند، فرایند منحص

حالت داخلی ارگانیسم و در ي هتمامی اطالعاتی که مغز در بار .زیادي پیدا خواهند کردتفاوت موضوعات 

ــم با اوبژه ها ي هبار ــتند. لذا، فعالیت یم (به خودش )رابطه هاي ارگانیس ــات هس ــاس دهد همراه با تولید احس

سمی ي هبازنمود کنند -خود  شه را روانی –مغز، که بدون وقفه حاالت ج سی کند،می گزاري نق  کردن وار

 (احســاســی) دش اســت، که آن را بصــورت تصــورات در آورده و خودش را با این فعالیت متأثرخو اندرون

ــاهدهمی ــد،  کند، که همان طور که مش ــتنده و هم ش ــت. در نتیجه  این فعالیتي ههم  دریافت کنندفرس اس

فرآیندهاي غیرآگاه هســتند تا خود تأثري مغز در تمامیت ي همجموعي هکمتر تعیین کنند "ناآگاهی مغزي"

  آن. 

ستاز، تولد نفس  در مغز از ابتدا،  صورت یک  تولد اوبژهو  فرایندهاي هومئو شان را ب خود

شده درواحد دي هپدید ضافی را می ر هم تنیده  آورند. منطق خود تأثري مغزي دخالت یک انرژي مکمل ا

باشــــد. تمایز بین نفس  مقام فرض نمی گیرد که ـــف شــــده  به آن متص و اوبژه قبل از هر  (moi)لیبیدو 

 ساز و برگ روانی به رسد کهمی شود. لذا بنظرمی خودپرستی (نارسیسیزم) و سرمایه گزاري جنسی آشکار

ــتمر بقاء، رابط ــرورت مس ــاختار توانمند، ض ــد که، در همان س ــته اي مرکزي باش میل و  با نفسي همثابه هس

 کند. می دیگري را با هم جمع

توان مفهوم خود تأثري مغز را دقیق تر فهمید؟ به طور سنتی، همان طور که من در تجزیه می چگونه  

خود تأثري معرف روش ابتدائی و متناقضی است که  و تحلیل شگفت زدگی نشان دادم، در فلسفه، برداشت

ــاي غریب اعماق  ــی دیگر، در فض ــط خودش به عنوان کس در آن فرد حین مخاطب قرار دادن خودش توس
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شد می اندرونیش، خودش را عین خودش درك شی از یک لمس کردن آغازین نفس با کند. این امر باید نا

ــحبت خودش با کند،می حس را خودش فرد – ــنودمی کند،می ص ــحبت خودش که ش توالی و  کندمی ص

به گاهی را تجر یدمی حاالت آ فاوت بین نفس از نفس را تول ـــی ت بدون آن، می کند. چنین لمس که  ند  ک

ضاح خودش  ستی صلی فرد براي ا ستمراري. خود تأثري توان ا شت و نه ا ضاً، نه هویتی وجود خواهد دا متناق

ن حرکت مضـاعف هویت و مغایرت خودش را بصـورت فرد شـکل اسـت، تا از خودش مطالبه کند و در ای

  دهد.

ست که در آن مغز خودش    ساختار بازتابی آئینه مانندي ا ستاتیک،  صی، تنظیم هومئو در مفهوم خا

به اطالع خودش یادي 20رســــاند.می را  ـــکل گیري این روان ِ  هیجان نقش بن مغزي بعهده دارد: مغز  در ش

ـــیر دائمی تنظیم حیاتان گفت، تومی کند،می خودش را متأثر دهد. چیزي که در می تغییر خودش را در س

ودش و با دیگران خابتدائی مغز با ي هاز رابط تحقیقات زیست شناسی مغز اهمیت اساسی دارد این است که

  ایده اي از هویت مغزي را رسم کند که بخش ناآگاه ذهنیت است.

ناآگاه نیست؛ ي هشن سازم: خود تأثري مخالف ایداین همان تناقضی است که من سعی کرده ام رو

ناآگاهی است. در این امر یکی از درس هاي مهم زیست شناسی مغز ي هدر عوض، خود تأثري شکل دهند

نیســت که فیلســوفان آن را  معاصــر نهفته اســت. خود تأثري مغزي از همان ماهیت خود تأثري فرد بصــورتی

آئینه اي کردن خودش را آنقدر دوچندان نمی کند تا به مرحله اي  کنند. خود تأثري مغزي شـــبهمی تعریف

شکل آگاهی بدهد. هیچ کس مغز خودش را حس نمی کند  سد که بخودش  سی هیچ دیگر یعنی –بر  با ک

کند، یا خودش را در آن نمی می دش از آن صحبت نمی کند، یا خودش را نمی شنود که از آن صحبتخو

شود، خود تأثري مغزي الزاماً و متناقضانه همراه با بی حسی و بی طرفی فرد آگاه می شنود. وقتی به آن توجه

ست. اگر فرد ست: اولین تماس با نفس یعنی می ا تواند خودش را متأثر کند، واقعاً این امر را مرهون مغزش ا

ــی را ممکن ــتاز چنین تماس ــت ابتدائی اي را در هممی هومئوس ــازد. اما، همزمان، چنین درخواس ان چیزي س

ســازد. مغز من هرگز در اعماق وجودم ظاهر نمی شــود. مغز بطور عینی فقط در می کند، که ممکنمی پنهان

ـــویربرداري مغزي تولیدمی عکس هاي فوري اي دیده ـــود که در تکنیک هاي تص ـــوند. بنابراین، می ش ش

ـــده باقیبراي  هیجانات اولیه ـــه گم ش ـــخص نممی آگاهی همیش ی کند که ناآگاه مغزي مانند. اما، این مش

ـــراً به غیرآگاه  تام و تمامی خودش را در هیجانات ي هکند. در واقع، تاریخچمی محدودخودش را منحص

شــخص با آنها زندگی را گذرانده نقشــی در خود تأثري که بدیهی اســت که اتفاقاتی و  کندمی بدوي پنهان

  کند.می مطلع مغزي در روشی دارند که طی آن تقالي بزرگ خودش را حفظ و
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رسد که گاهگاهی در جاهاي دیگري زیست شناسان مغزي مجاورت ویژه اي بین عملکرد می بنظر  

ایگو، مانند خود هســـته  21.فرویدي در دومین جاي نگاري او مشـــخص کنند )moi( ایگوي و خود –پیش 

شم اندازي ظاهر سطح چ صورت یک  ست شود جائی که تهییجات داخلی می اي، بطور مؤثري ب و درخوا

ــکپ در جاي دیگري می آیند، یکدیگر را مالقاتمی هاي خارجی که از دو جهت مخالف کنند. ژاك پنس

 = Simple Ego-like Life Form) "هســاد ایگوئی – شــبه حیات فرم "پیش خود را بصــورت یک 

SELF) شـــکلبنیادي اي را ‘ ایگوي ‘این نفس آغازین "دهد که می توضـــیح کند. ســـولمزمی تعریف 

 )soi( "خود"ي فروید و "ایگو" 22"شوند.می نفس هاي دیگرمان بر آن بنا يها بازنمود دهد که تمامیمی

ویژگی مشـــترکی دارند که مفهومات خط مقدم یا محدوده اي بین ادراك  (نفس) دانشـــمندان علوم مغزي

و  لی، حســاســیتســطوح مشــترك بین حس کردن هاي داخیعنی ،  حاالت درونی و ادراك اتفاقات برونی

  . هستند تحرك

ـــراحتاً می قیاس خودش را ناگهان متوقفاین اما    ـــیو ص  "آدمک"را با یک  "نفس"کند. داماس

(homunculus) اي که تعداد زیادي از روانشناسان و نورولوژیست  "انسان کوتوله"کند، آن می مقایسه

ـــورت  -منجمله فروید –ها  ـــت "منزل گرفته"بص  "ایگو و اید"کنند. در کتاب می دراندرون ایگو برداش

ـــریجی براي آن پیدا کنیم به بهترین "ایگو، ي هکند که، در بارمی فروید اظهار ـــی تش اگر بخواهیم که قیاس

ــري ‘توانیم آن را با می وجهی متخصــصــان تشــریح معرفی کنیم که بر قشــر مغز روي ســرش  ’آدمک قش

ـــنه هایش را بیرون زده، به عقب نگاه ـــتاده، پاش گفتاریش در ي هدانیم، ناحیمی کند و، آن طور کهمی ایس

ست. صبی مرکزي مطابقتاز آدمک با بازنمودي مجازي  23 "سمت چپ ا ستگاه ع شی از د کند. در می بخ

سیر ،مفهومی ست، که به تف صاویر نوعی فرد در فرد ا ست، که در  بازنمود و  ت شده ا صاص داده  ها ئی احت

   24مغز شکل گرفته اند. 

احتراز از  25"نباید با آدمک نورولوژي قدیم مقایســه کرد"را  "پیش خود"ســیو تأکید دارد که داما  

ست که   از دائمی و پویا بطورو  افتد نمی اتفاق مکان یک در فقط خود – پیش"این ابهام تا آن اندازه مهم ا

سربري هکنند انفعال و فعل گوناگون هاي سیگنال صبی آورد که بر نظم هاي می با همی  ستگاه ع متفاوت د

ــترش ــیرکنند خود –یابند. بعالوه، پیش می گس ــت. بلکه در هر مرحله اي که در آن چی هیچي هتفس زي نیس

ست یک مرحل ستي هه شکل می دانیم ومی مطمئناً، ما 26."ارجاعی ا صبی الزم براي  ساختارهاي ع توانیم 

ضانه پیش خو ضع گزاري کنیم. اما متناق سترده گرفتن پیش خود را مو ضع گزاري نبوده، پویا و گ د قابل مو

  است. 
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خودش قطع نمی کند، خودش را وکیل یا استعاره نمی کند. اما  تواندر مغز، خودش را از احساس   

ذاتیت ندارد. بطور بنیادي تظاهرش لحظه  "نفس"این ها، تظاهري از یک وحدت نیســت. در واقع، ي هبا هم

رسد نیست بجز در واقع تا آن حدي که تاب آورده و خودش را در می آن چیزي که بنظر "نفس"اي است. 

سط یک آدمک زیرکی  ": کندمی برپاهر مورد  شده تو سته اي محتوا  صورات آگاهی ه ستانی که در ت دا

ي  "تو "سرائیده نمی شود چون که  "نفس  "هم به عنوان یک  "تو " سرائیده نمی شود. این داستان توسط

سته اي فقط وقتی م ست، می تولده شدن ا ستان در حال گفته  ستانشوي که دا . تو در داخل همان دا

فقط در همان زمان ها؛ و  شوندمی بصورت یک موجود ذهنی وقتی وجود داري که داستانهاي آغازین گفته

طی همان زمان ها. تو همان آهنگ هســتی تا وقتی  فقطو  شــوندمی تا وقتی که داســتانهاي آغازین ســرائیده

  27"شود.می نواختهآهنگ 

سط آن    ست، که تو سی ا شنا ست  سی، فرایندي زی سا خود تأثري مغزي هم بطور منطقی و هم اح

کل ـــ یت ش پذیري در مرکز ذهن یان  یا دانش می پا نان  به اطمی مان  ند همز که هرگز بتوا بدون این  گیرد 

(savoir) میشه بی نام است؛ شخص تبدیل شود. نفس مغزي هیچ حضور به خودي ندارد. در این مفهوم، ه

 از آنجا که کالً بدوي ترین فرم هویت است، کسی نیست.

لذا شــاید بتوان تمامی فاصــله اي را اندازه گرفت که ناآگاهی عصــبی را از ناآگاهی آن طوري که   

شده، سنتی تعریف  صیمی جدا بطور  شت زمان با روش خا صبی با گذ شود، در می ادغام کند. ناآگاهی ع

بی  ناآگاه  فرآیندهاي سیستم"نویسد، می کند. فرویدمی ی نوع دوم زمان را چشم پوشیحالی که ناآگاه

هستند؛ یعنی، بطور زمانی نظم داده نشده اند، با گذشت زمان تغییر پیدا نمی کنند؛ هرگز هیچ ارجاعی  انتها

ستم سی ست هاي به زمان ندارند. ارجاع به زمان. . . با کار  شده ا  مري به این ادعا مربوطاوا 28".آگاهی مقید 

پس، ناآگاه ما، به مرگ خودش باور ندارد؛ طوري "شوند که بر اساس آنها ناآگاه مرگ را نمی شناسد: می

اندرونی به ي هبرعکس، خود تأثري مغزي اعالن و یادآوري بی وقف 29"کند که جاودانه اســـت.می رفتار

مجسمه سازي شده از سنگ نیستیم که، مثل سنگ،  ما داراي خودي"دارد، می میرائی است. داماسیو اظهار

مقاوم در برابر تاخت و تاز زمان باشد. حس نفسمان یک حالت ارگانیسمی است، محصول تشکیالت ویژه 

ست اي صی فعل و انفعال ا شخ صی، در پارامترهاي م صی عمل کرده و به طریق خا ضع خا کند. می که به و

سیب پذیر از عم ست، طرحی آ شده که نتیجساخت دیگري ا ست که بازنمود ي هلکردهاي ادغام  آن این ا

سلول ها، بافت ها سی، از  شنا ست  سازد. تمامی عمارت زی ضاء تا و  ذهنی اي از موجود منفرد زنده اي ب اع

پرتگاه سقوط ي هسیستم ها و تصورات توسط اجراي دائمی نقشه هاي ساختمان سازي زنده ، همیشه در لب

   30".شوندمی نگهداشته نسبی یا کامل
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ـــدید ناآگاه فروید    ـــاد ش ـــت. ناآگاهی مغزي متض مغز هرگز طوري رفتار نمی کند که جاودانه اس

سات در  سا ست که هیجانات و اح ست. به این علت ا ست، لذا بطور بنیادي یک ناآگاهی تخریب کننده ا ا

با اتفاقات تهدید له  ـــتند. همان طور که دیدیم، در مقاب بالقوه هس ناپدیدي  ند می کننده، نفس معرض  توا

  خودش را از احساسات خودش منفصل کند.

  

***  

   

شــاید من در انتقاداتم از روانکاوي بدبین تر از ایدریان باشــم. او از به رســمیت شــناختن ادراکات بد درك 

معبر مشترکی بین روانکاوي ي هگیرد که نقطمی از این امر نتیجهو  شده، توسط فروید و الکان دوري جسته

سی مغز و اعصاب وجود دارد. من هم مطمئناً به چنین چیزي معتقدم، ولی باور دارم که باید به  و شنا ست  زی

سرپیچی روانکاوي صرار کرد که  شکل ا شتباه بوده  همان  صاب کالً ا سی اع شنا ست  در مقابله با مغز و زی

  کرده ام نشان دهم.  است. فلسفه در چنین بی احترامی شریک است، موضوعی که من، به سهم خودم، سعی

بررسی هاي زیست شناسی اعصاب ِ هیجانات، به ایدریان  چیزها، درس هاي جدیدي هعلیرغم هم  

شی جدید دوباره مالقات کرده و در آنجا تزها  سفی را با بین سنت روانکاوي و فل و من اجازه داده اند، تا دو 

  اً قبالً کشف نشده بودند.موضوع احساسات کشف کنیم که الزامي هیا مواضعی را در بار

کند، ناآگاهی اي که از راه آن، می ناآگاه مغزي از اضــطراب به شــگفت زدگی عبوري هبرندي هلب  

تواند در هر لحظه با خودش بیگانه شـــود، هم چنین به هر ســـنتی می دهیم، شـــخصمی آن طور که ما درس

 اي به دنیا وارد تازهي ه، سوژهیرا است . امروزبیگانه شود که براساس آن شخص باور دارد که جاودانه و نام

شود، سوژه اي که بالقوه از احساس گناه، از شگفت زدگی، از توان تعجب کردن، از احساسات اخالقی می

سوژ ست. آیا فقط  شده ا شاني هبرهنه  ست که خودش را این گونه ن جدید ناآگاه ي هدهد؟ چهرمی بیمار ا

ست؟ صاب مع کجا سی اع شنا ست  صرار بر اهمیت زی ست: با ا صر خودش را در این تناقض گیر انداخته ا ا

دهد. لذا، در قلب زندگی زیســـت شـــناســـی و می بنیادي هیجانات، احتمال از دســـت دادنشـــان را شـــرح

ا ر  Todestrieb, pulsion de mort, death drive) ( مرگي ههومئوستاز، فصل تازه اي از غریز

  . کندمی تحریر

  

  بوکترین ماال

  2011پاریس، اوت 
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  سخن ناشر

  

 يمهم دولت هاست. دولت ها فیاز وظا یکیجامعه  یآموزش و پرورش و باال بردن سطح آگاه

ستبداد شد يا سور و مخالفان  سان شقان  شد و آگاه دیعا ستند. حکومت کردن بر  یر مردم ه

س کتاتورید کی يبرا شیو نا آگاه از حقوق خو یخراف سواد،یمردم ب یگروه مطلوب تر و  اریب

  آشنا هستند. شیاست که به حقوق خو یراحت تر از حکومت بر مردم

ستبد با پائ ،يکتاتورید يها ستمیس در سطح فهم و آگاه نیم شتن  مردم امکان  ینگاه دا

شده در  يکند. با نگاه به تعداد عنوان کتاب ها یم ایخود مه يبرا يشتریب ییفرمانروا چاپ 

سال 11 یعنی يزمان پهلو ساالنه ه 1357تا  1316هزار عنوان از  سط  عنوان  275که بطور متو

س شور به چاپ ر سال  120از  شیرا با تعداد ب نیکه اگر ا دهیکتاب در ک هزار  عنوان کتاب در 

سور را در م زانیم م،یکن سهیمقا يشورو ریدر اتحاد جماه سان  ي. در جمهورمیابی یخفقان و 

کتابها،  نای ٪97از  شیرسد که ب یهزار م 32تعداد عنوان کتاب چاپ شده در سال به  یاسالم

 زانیکُتب صــفر اســت. م نیا یاســت که ارزش علم یاتو خراف اتیو جعل یو فقه ینیکُتب د

ست.  جمهور قهیدق 2 یبطور واقع رانیسرانه مطالعه در ا سال ا سالم يدر  ساز یا و  يبا آمار 

مربوط به مطالعه کتاب  قهیدق 15مقدار  نیرسانده که از ا قهیدق 75رقم را به  نیا ریجعل و تزو

 نیاســت که البته ا یخوان هینشــر گرید قهیدق 7روزنامه  و قهیدق 32قرآن و دعا و   قهیدق 21

  در روز است. قهیدق 31و سوئد   34وآلمان   قهیدق 44آمار در مورد فنالند 

به چاپ و انتشار   یاطالع رسان يبه دو دهه است که در راستا کیبوف نزد يآوا ینترنتیا نشر

ــوت عه و کم  یص تاب ممنو با  ابیهزاران ک قدام نموده و   نیا گانیقرار دادن را اریدر اختا

  مردم داشته باشد. يداریدر ارتقاء فرهنگ و ب یکند سهم یم یمجموعه ، سع

 یالملل نیب اســتمدارانیدســت ســ چهیباز یبه راحت گریشــد د داریو ب دیفهم یاگر ملت چون

و  یمردم با کتاب و کتابخوان شترینخواهد شد. هدف ما آشنا کردن ب یداخل یاسیس ادانیوش

شنا داریب سان انیکردن خفتگان و نا آ شو شیخو یبه حقوق ان ست. تا آگاه ن  میتوان ینم میا

  .میرا پاره کن ستنیز رانهیو حق یبردگ يرهایزنج

هموطنان  يبرا ابیو ممنوعه و کم یصــوت يتمام کتابها  گانیقرار دادن را اریما  در اخت هدف

ست که به دل شور ا سور و ممنوع لیداخل ک صاد ای تیسان کتاب در  هیته يبرا ياز لحاظ اقت

  باشند. یم قهیمض
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با ا يآوا ــور ا نیبوف   که کش ها یدر ط رانیتفکر  ماد يدوره  بد وغی ریدر ز يمت ــت  نیمس

و غرق شـدن در منجالب  يرنگارنگ و دور نگاه داشـته شـده از قافله فرهنگ و تمدن بشـر

منجالب و  نیآمدن از ا رونیب يبرا یمبرم به  رفرم و مبارزه فرهنگ اجیمذهب و خرافات، احت

  دارد، بوجود آمد.  یجهان مدنت يبه قافله وستنیپ

شکالت و موانع پ يسالها یط در شته با تمام م سور  شیگذ سان رو، هزاران کتاب ممنوعه و 

و  رانیزبان در ا یعالقمندان و اقشار مختلف فارس اریاف در اخت يد یو پ یشده بصورت صوت

  است.جهان قرار گرفته 

که به علت سانسور قادر  یسندگانیکمک به نو يبوف در راستا يآوا یانتشارات 2019در سال  

شارات جهان  ستند،ین رانیبه چاپ آثار خود در ا نمود که  یاقدام به ثبت خود تحت عنوان انت

ستا سور و با هدف گردش آزاد اطالعات برا يافتخار دارد در را سان داخل،  انیرانیا يعبور از 

  .دینما یآثار را ثبت جهان نیدر نشر  آثار سانسور شده اقدام و ا گانیراصورت ب

س یدعوت م زیهمراهان عز یاز تمام لذا شانیشود اگر م سور ج.ا خورده و  نیوتیبه گ ر سان

 ریمس نیشناسند که در ا یرا م یکس ایاز انتشار کتب و آثار خود شده اند  دیسرخورده و ناام

  ثبت و انتشار   فراهم نموده است.  يفرصت را برا نیبوف با افتخار ا يقدم گذاشته، نشر آوا

  

  بوف يآوا نشر

  

  

 
  

 


