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 يك
 تكفير -
 چه چيز مرا مجاز به سخن گفتن مي كند؟ -
 مضحكه -

 كار عملي چيست ؟ -
 مابين علم و مذهب -
 فردهيستريك و آرزومندي فرويد -

 ا و آقايان خانم ه
 به من محول شده است بر آن ۱ در سلسله كنفرانس هائي كه از طرف مدرسة تعليمات عاليه

 . خواهم بود كه راجع به مباني روانكاوي سخن بگويم

 قصد من امروز تنها اينستكه معنائي را كه مي خواهم به عنوان اين سخنراني بدهم و همچنين
" ولي قبال . رم بدان اختصاص دهم برايتان خاطرنشان كنم نحوة ارائه اي را كه اميدوا  الزمست 

 كه خود را بشما معرفي كنم ـ در حاليكه اكثر افرادي كه در اينجا حضور دارند و البته نه تمامي
 آنها مرا مي شناسند ـ زيرا كه شرايط چنانند كه به نظرم مناسب است كه قبل از هرچيز به

 چه چيز مرا مجاز به سخن گفتن مي كند؟ : بررسي موضوعي خاص بپردازم

 علت اينكه خود را مجاز مي دانم كه در حضور شما به ايراد اين سخنان بپردازم اينستكه
 چنانكه گفته مي شود مدت ده سال است كه به فراهم آوردن و ارائة كاري مي پردازم كه بدان

 همانطور كه . نكاوان ايراد مي شدند نام سمينار يا مجلس داده اند، مجالسي كه خطاب به روا
" تعدادي از حضار مي دانند من از اين كار ـ كه عمر خود را واقعا  صرف آن كرده بودم ـ استعفاء 

۱  Ecole pra tique des Hantes Etudes
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 دادم و اين به جهت وقايعي است كه در داخل آنچه جامعة روانكاوان خوانده مي شود يعني همان

 . انجمني كه اين كار را بمن محول كرده بود رخ دادند
 ممكن است بگوئيد كه اين وقايع لطمه اي به صالحيت من نزده است چرا كه مي توانم همين

 . كار را در جائي ديگر ادامه دهم
" ترجيح مي دهم پاسخ به اين پرسش را عجالتا  اگر امروز به نحوي از انحاء . معلق بگذارم 

 قبل از آغاز آنچه مرحلة جديدي براي قادر به ادامة اين تعليمات هستم وظيفة خود مي دانم كه

 ايشان كه نتوانستند امروز . بپردازم ۱ من است به اداي دين خود نسبت به آقاي فردينان برُودِل
 در جمع ما حضور داشته باشند بمن مأموريت دادند تا تأسفشان را از اين بابت به حضار ابالغ

 جليل بعمل آورده مناعت طبعشان را در كنم و اين در حالي است كه مايلم در اينجا از ايشان ت
 گرچه ايشان از دروس تعليمات . اينكه بر آن شدند مرا از اين مخمصه خالصي بخشند بستايم

 من فقط آوازة سبك و شيوة مرا شنيده بودند مع الوصف نخواستند كه سخنان حقير به سكوت

 مسأله مربوط به بزرگي و مناعت طبع كلماتي مناسب ايشان است خاصه كه . محكوم شود
 . وضعيتي است كه من در آن گرفتار آمده ام چراكه وضعيتي است همچون موقعيت يك پناهنده

 صورت گرفت كه ۲ قبول اين پناهندگي بالفاصله بعد از تقاضاي دوستم كلُود لِوي اِستروس
 فعاليت من من را با حضور خود در اين جمع مشعوف ساخته و مي داند تا چه اندازه توجهي كه به

 مبذول مي دارد برايم ارزشمند است، فعاليتي كه در رابطه با كار و فعاليت خود او نزج و گسترش

 . مي يابد
 همچنين از تمامي كساني كه در اين موقعيت مرا مديون توجهات خويش كرده اند تشكر

 ، ۲ نُرمال سوپِريور ، مدير مدرسه ۱ اين توجهات تا حدي بود كه آقاي ربِر فالسلِير . مي كنم

۱  Ferdinand Braudel 
۲  Claude Lévi Strauss 
۱  Robert Flacelièr e 
۲  Ecole Normal Supér ieure
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 بدون چنين لطف و مرحمتي . مرحمت كرده اين تاالر را در اختيار مدرسة تعليمات عاليه گذاشتند

 نمي دانم چگونه قادر به پذيرائي همة كسان حاضر در اينجا كه از ته قلب نسبت بدانها احساس
 . ممنونيت مي كنم مي توانستم بود

 بمعناي مكاني و حتي نظامي آن مي شود يعني پايگاهي هر آنچه گذشت مربوط به پايگاه
 حال به بررسي مسألة اصلي يعني مباني روانكاوي . براي دروس و تعليمات اينجانب

 . مي پردازم

۱ 
 در مورد مباني روانكاوي مي توان گفت كه مجالس من از همان آغاز مربوط بدانها بود و

 اين مباني سهمي مهم ۳ پايه گذاريِ انضمامي عنصر اصلي آنها را تشكيل مي داد چراكه در
 داشتند، چراكه جزء الينجرائي از كار عملي روانكاوان  بودند، چراكه در بطن فعاليت آنها قرار

 . داشته و در جهت عنصري خاص از اين كار عملي يعني تربيت روانكاوان بودند
 ت موانعي كه در آنها درگير بودم ـ زماني با طعنه و استهزاء ـ شايد بطور موقت و همچنين بعل

 محكي براي تعريف روانكاوي يافته بودم بدين معني كه آن را عبارت از درماني مي دانستم كه
 كه در اينجا حضور دارد مقاله اي را به خاطر خواهد آورد ۲ هانري اِ . توسط روانكاو توزيع مي شود

 را در مجلدي از دائره المعارفي كه مديريت چراكه او مقالة موردنظر . كه در اين باب نوشته بودم

 عده اي چندان در امتناع از چاپ مقاله اصرار ورزيدند كه . آن را به عهده داشت به طبع رسانيد
 هانري اٍ  عليرغم لطف و توجهي كه به آثار من دارد خود را در مقابل چنين رد و امتناعي ناتوان

 ي جز روانكاوان نبودند كه در اين امتناع اصرار هيأت مديرة مجلد مذكور البته كسان . يافت
 مقالة موردنظر در مجموعه اي از آثار مكتوبي كه در حال فراهم آوردن آن هستم به . ورزيدند

۳  In concreto 
۲ Henri Ey
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 چاپ خواهد رسيد و فكر مي كنم خود شما قضاوت خواهيد كرد كه محتوي مقاله همچنان تازگي

 نستكه مربوط به همان مسائلي مي گردد كه گواه تازگي مضمون مقاله اي . خود را حفظ كرده است
 مي خواهم در حضور شما عنوان كنم، مسائلي كه جهت حضور مرا در اين جا در وضعيتي كه واجد

 آن هستم نشان مي دهند، چه مربوط مي گردند به طرح اين پرسش كه روانكاوي چيست ؟
" اين پرسش احتماال  ه در مقالة مذكور نوشته واجد نوعي ابهام است، چراكه همان طور ك 

 نيت اصلي در نوشتن مقاله نيز روشن كردن همين پرسش . بودم حالت چوب دو سر طال رادارد

 . بود، پرسشي كه مي بايستي امروز از جايگاه ديگري در حضور شما از سر بگيرم
 اين جايگاه كه مبدأ من را در طرح مجدد اين پرسش تشكيل مي دهد البته جايگاهي است

" كه تغيير كرده است، جايگاهي كه گرچه كامال  . داخل نيست ولي معلوم نيست كه خارج باشد 
 از اينروست كه در حضور شما نه به نقالي حوادثي كه . يادآوري اين نكات جنبة نقالي ندارد

 قصد من تنها خاطر نشان . اتفاق افتاده خواهم پرداخت و نه وارد مجادالت مختلف خواهم شد

 اين امر واقعي است كه دروس و تعليمات من از سوي سازماني كه بدان نام كميتة اجرائي كردن
 تعلق دارد مورد نوعي ۱ داده اند و به نهادي بين المللي موسوم به انجمن بين المللي روانكاوي

 سانسور واقع شده كه بهيچ وجه عادي و معمولي نيست چراكه حكم الغاء تعليمات من و انحالل
 بهرحال مسألة سانسور مربوط مي گردد به ارتقاء رسمي روانكاوان بنحوي كه الغاء . ا دارد آنها ر

 . اين تعليمات را شرط عمدة الحاق انجمني كه بدان تعلق دارم قرارداده اند

 مسأله به اين ختم نمي شود، زيرا كميتة مذكور بر اين تصريح دارد كه اين الحاق در صورتي
 انجمن مزبور ضمانت كند كه تعليمات من هرگز نتوانند جزئي از فعاليتهاي امكان پذير است كه

 . آن انجمن در تربيت روانكاوان گردند

۱ International Psychoanalytica l Association
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 لذا مسأله به چيزي مربوط مي شود كه با آنچه در زمينة ديگري تكفير خوانده مي شود قابل

 باز امكان فرجام وجود با اين تفاوت كه در اماكني كه چنين فتوائي صادر مي شود . مقايسه است
 . دارد

 فتواهائي از اين قبيل تنها در مجتمعي ديني چون كنيسه كه واجد تسميه اي سمبوليك است
 ـ دويست سال ۱۶۵۶ در بيست و هفتم ماه ژوئيه . صادر مي شود چنانكه اسپينوزا قرباني آن شد

 شرايطي مطابق با قانون قبل از تولد فرويد ـ اسپينوزا متحمل چنين تكفيري گرديد ولي در

 بالفاصله بر ) كه در عرف يهود بمعني عدم امكان در رجوع به فرجام است (۱ شَماتا مذهبي چراكه
 . محكوميت او افزوده نگرديد

 در اينجا نيز نمي بايستي تصور كنيد كه مسأله بر سر بازي با استعارات است چرا كه علَم
 . كه مورد بحث ما واقع خواهد شد امري بچگانه خواهد بود كردن چنين استعاراتي براي زمينه اي

 خواهيد ديد كه اين واقعه نه تنها بعلت طنين خاصي كه براي ما دارد بلكه به جهت مباني خاص

 . آن موجب طرح مسأله اي مي گردد كه در رأس پرسش ما از كار عملي روانكاوان قرار دارد
مع . نيست ـ كه جامعة روانكاوان حكم كليسا را دارد من نمي گويم ـ چيزي كه البته محال

 الوصف اين امري غير قابل انكار است كه واقعة مزبور في نفسه ما را به ياد فعاليتهاي مذهبي
 تأكيد من بر اين واقعه كه البته في نفسه واجد تمامي خصوصيات يك امر افتضاح آميز . مياندازد

 ر دنبالة سخنانم خواهيد ديد ـ مربوط به مسائلي است تنها به علت اينستكه ـ چنانكه د

 . مي گردد كه در اينجا در پي پرسش از آنها خواهيم بود
 فكر نكنيد كه براي من . اين بدان معني نيست كه در چنين مواردي فردي بي تفاوت باشم

" تصور نميكنم كه براي كسي هم كه قبال . مسأله حالت مضحكه اي را داشته باشد  يچگونه بي ه 
 درنگي از او ياد كردم يعني كسي كه مرا شفاعت كرده بود يا حتي براي شخص اولي كه بذكر

۱ Chammata
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 مع الوصف مايل هستم كه بشما بگويم كه در اين . نامش پرداختم مسأله امري خنده دار باشد

 اين بعد مربوط به نحوة بيان . حيص و بيص متوجه بعد گسترده و خنده داري از مسأله شده ام
 ر و ارجاع آن به مقوله اي چون تكقير نيست،  بلكه بيشتر مربوط به وضعيتي مي گردد كه در دو ام

 سال اخير داشته ام بدين معني كه از سوي همكارانم و حتي شاگردانم مورد معامله واقع شده
 . بودم

 در تربيت زيرا مسأله بر سر اين بود كه چه امتيازاتي مي بايستي در مورد ارزش تعليمات من

 در اين جا . روانكاوان براي پذيرفته شدنِ انجمن از سوي سازمان بين المللي مذكور داده شود
 مي خواهم  فرصت را غنيمت شمرده بگويم كه براي كسي كه در چنين موقعيتي گرفتار مي آيد

 . مسأله تا چه اندازه مي تواند مضحك و خنده دار باشد
 . وان قادر خواهند بود كه چنين موقعيتي را به نحو كامل درك كنند فكر مي كنم كه تنها روانكا

 مي توان گفت كه اين امر كه كسي مورد معامله قرار گيرد چندان نادر نيست و براي فهم آن

 هر كسي در هر زمان و در هر . احتياجي به قيل و قال در مورد مقام انسان يا حقوق بشر نيست
 ه قرار گيرد، زيرا براي درك جدي اساس جامعه الزمست به مقولة سطحي مي تواند مورد معامل
 داد و ستد در اينجا مربوط مي شود به افراد آدمي كه پاية مراودات . داد و ستد توجه داشته باشيم

 شناخته شده واجد حقوق انساني ۱ اجتماعي هستند يعني موجوداتي كه بعنوان فاعل نفساني
 هر كسي مي داند كه سياست . نها استقالل فردي مي بخشد واالئي هستند كه به اصطالح بدا

 شامل معامله و داد و ستد افراد است بمعناي جمعي و توده اي آن يعني با سلب نظر از انسانيت
 لذا موقعيت موردنظر جنبة . واقعي آنها بعنوان شهروند يعني به ميزان صدها هزار موجود زنده

 ة مورد معامله قرار گرفتن از سوي همكاران و بخصوص استثنائي نداشت با اين تفاوت كه مسأل

۱ Sujet
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 از طرف شاگردان براي كسي كه از خارج به وضعيت موردنظر نگاه مي كند  نامي ديگر به خود

 . مي گيرد
 حتي اگر اين فرد كسي جز استاد - اما اگر به اين نكته توجه كنيم كه حقيقت فرد انساني

 كه چنانكه روانكاوي نشان مي دهد حقيقت وجودي فرد در در وجود او نهفته نيست بل - نباشد
 در آن صورت بيرون كشيدن . اوست كه خود امري بالذات مستور و پنهان است ۱ مطلوب تمناي

 . آن از حالت مستور و پنهانش چيزي جز مضحكه نخواهد بود

 سوي در اين جا شاهد بعدي خاص هستيم كه بد نيست مورد توجه قرار گيرد، بخصوص از
 كسي چون من كه مي تواند بدان گواهي دهد، زيرا از اينها گذشته شايد در چنين مواقعي گواه
 كسي كه از خارج به مسأله مي نگرد منجر به نوعي خودداري بي مورد و شرم و عفتي كاذب

 ولي اگر مسأله را از درون موقعيت موردنظر نگاه كنيم مي توانم به جرأت بگويم كه ذكر . گردد
 ن بعد و ساحت خاص امري موجه خواهد بود و مي تواند از نكته نظر روانكاوي نگريسته شده و اي

 حتي بنحوي از انحاء از آن گذشت پيدا كرد بدين معني كه مي توان آن را از زاوية شوخ و مزاح
 . كه در واقع پذيرفتن حالت مضحك آن است نگاه كرد

 د مباني روانكاوي ذكر خواهم كرد چندان دور نيست اين مالحظات از آنچه در اينجا در مور
 بدون آنكه نيازي . خوانده مي شود واجد معاني متعددي است ۲ پايه و مبناي هر چيز زيرا كه آنچه

 به تفسيرات پيچيده و در هم و برهم باشد روشن است كه اين لفظ جزء يكي از انحاء تجليات

 حال اين امري . رجوع داده شده است ۳ سان ان آلت شرم الهي است كه بمعناي اخص كلمه به
 لذا مي توان . فوق العاده است كه در گفتاري در زمينة روانكاوي بحث به آلت شرم آدمي بيانجامد

۱ Objet (d’amour) 
۲ Fondement 
۳ Pudendum
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 گفت كه در اينجا مبنا به آنچه در زير يا ناحية تحتاني قرار دارد باز مي گردد البته در صورتي كه

 . باشد اين قسمت تحتاني در معرض عام قرار نگرفته
 افرادي از خارج ممكن است مسألة مورد معامله قرار گرفتن را امري تعجب آميز بيابند
 بخصوص كه در اين معامله كساني شركت داشته اند ـ و آنهم با اصرار فراوان ـ كه تحت

 لذا براي آنها چنين پرسشي مطرح مي شود كه چطور ممكن است . روانكاوي من بوده يا هستند
 تي توسط چنين افرادي صورت گيرد مگر آنكه بدين نتيجه برسند كه در رابطة چنين معامال

 افرادي كه تحت روانكاوي با شما هستند مشكلي اساسي وجود دارد كه ارزش كار شما را بعنوان
 لذا اين امر خود مي بايستي نقطة آغازي براي ما باشد كه با . روانكاو زيرسئوال قرار مي دهد

 رسوائي آميزي به طرح جدي آنچه روانكاوي آموزشي خوانده مي شود توجه به چنين واقعة
 زيرا روانكاويِ آموزشي كاري . بپردازيم و مقاصد، حدود و آثار آن را روشني بيشتري ببخشيم

 است عملي يا بهتر بگوئيم مرحله اي است از روانكاوي كه عليرغم تمام آنچه راجع بدان به طبع

 . ام باقي مانده است مي رسد همچنان در پردة ابه
 در اينجا ديگر بحث به مسألة آلت شرم انسان خالصه نمي شود بلكه مربوط مي گردد به
 اينكه چه انتظاري از روانكاوي مي توان يا مي بايستي داشت بدين معني كه روانكاوي در اين

 . مورد چگونه وقفه پيدا كرده و يا حتي به شكست مواجه مي شود
 ست كه فكر كردم بدون هيچگونه مالحظه اي از اين وقايع صحبت كرده و آنها را از اينرو

 بعنوان موضوعي خاص مورد بررسي قرار دهم و اميدم بر آنست كه به طور روشن و واضحي
 حدود و پيرامون مسأله را دريابيد و امكان بررسي آن را درنظر گرفته و از همين آغاز كار در

 رح كنم كه آيا مباني روانكاوي بمعناي عام كلمه چيست، يعني بدين حضورتان اين پرسش را مط
 امر بپردازيم كه آيا چه چيزي روانكاوي را بعنوان كاري عملي مشخص

. مي سازد
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۲ 
 كار عملي . چيست؟ ترديدي نيست كه چنين اصطالحي با روانكاوي مناسبت دارد ۱ كار عملي

 اين فعاليت هر چه . هماهنگ از سوي آدمي داللت دارد اصطالحي است كلي و عام كه به فعاليتي

 ۳ را بر اساس  ساحتِ  رمز  و  اشارت ۲ كه باشد مربوط مي گردد به اين امر كه انسان امري واقع

 مي گردد امري ۴ حال اين مسأله كه كار عملي كمابيش درگير حيث خيالي . مورد كارائي قرار دهد
 . است ثانوي

 حال . ر عملي بدست داديم ما را به افق هاي بسياردور تري رهنمون مي كند لذا تعريفي كه از كا
 الزم نيست كه همچون ديوژِن كه بدنبال يافتن انسان واقعي بود در جستجوي خود پيرامون

 چراكه روانكاوي بالفاصله ما را به . روانكاوي قلمروهاي ديگر كار عملي را مورد نظر قرار دهيم
 . ي هدايت خواهد كرد كه قابل ناميدن هستند نقاط معيني از كار عمل

 . حال بدون هيچگونه مقدمه اي به دو مقوله اي كه مي خواهم مورد بحث قرار دهم مي پردازم
 قبل از همه اين مسأله را طرح خواهم كرد كه، اگر در اين جا حضور دارم و در مقابل جمعي اين

 ي كنم، قصد عمدة ما اين پرسش است كه آيا چنين متنوع و در چنين محل و تاالري سخنراني م

 . روانكاوي را مي توان بعنوان كاري عملي مورد مطالعه و بررسي قرار داد يا نه
 مرجع ديگري كه بدان اشاره كردم مذهب است ولي مذهب بمعناي كنوني آن نه در معناي

 ب در معناي زندة آن كه خشك و منجمد آن كه به افكار بدوي بازگردانده شده باشد، بلكه مذه
 روانكاوي بمعنائي كه ارزش آن را داشته باشد كه تحت . همچنان به حيات خود ادامه مي دهد

۱ Praxis 
۲ Réel 
۳ Le Symbolique 
٤ L’imaginaire
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 قرار گيرد حتي مي تواند در اين مورد كه منظور از علم يا ) علم يا مذهب ( يكي از اين دو مقوله

 . حتي مذهب چيست ما را روشن كرده آگاهي بيشتري ببخشد
 به من چنين پاسخ خواهند داد كه روانكاوي . بالفاصله به رفع يك سوء تفاهم بپردازم مايلم

 اجازه دهيد كه حتي خطاب به مراجع دولتي كه چندي است كه . در هرحال قلمروي است تحقيقي
 اصطالح تحقيق و پژوهش را در موارد بسياري محك اصلي صالحيت افراد قرار مي دهند بگويم

 . من خود را هرگز بعنوان يك محقق نگاه نكرده ام . به اين اصطالح ندارم كه چندان اعتمادي

 همانطور كه پيكاسو يك روز موجب تعجب اعتراض آميز اطرافيان خود شد من هم با او همزبان
 . من به جستجو و تحقيق در امور نمي پردازم بلكه آنها را پيدا مي كنم : شده ميگويم

" علمي دو قلمرو وجود دارد كه كامال وانگهي در زمينة تحقيقات  قلمرو : قابل تشخيص هستند 
 . تحقيق كردن و قلمرو يافتن

" لذا احتماال . جالب آنكه اين امر با آنچه محدودة علوم را تشكيل مي دهد مطابقت دارد  ميان 

 بدنبال اگر مرا نيافته بودي هرگز مي گويند . قلمرو تحقيقاتي و مذهب رابطه اي نزديك وجود دارد
" آنچه را كه قبال . من نمي گشتي  همواره پشت سر ماست اما به فراموشي سپرده شده يافته ايم 

 حاال آيا در چنين  شرايطي نيست كه تحقيق واقعي شروع شده و دامنة خود را . است
 مي گستراند ؟

 يزي است كه نوع تحقيقاتي كه در اينجا مورد توجه ماست و مجادالت ما را تشكيل مي دهد چ

 هم از اينروست كه مي بينيم كه تحقيق در واقع تحت . امروزه علوم انساني خوانده مي شود
 مي دهم ظهور ادعاي تفسير و تعبير متون فعاليتهاي كساني كه مي يابند يعني آنچه من بدان نام

 جوئي يافته شكل مي گيرد، يعني كساني كه در جستجوي داللت امور و معناي آنها هستند، جست
 اما اين نوع تحقيقات وجه وجودي خود را به . كه پيوسته روح تازه اي يافته هرگز تمامي نمي يابد

. جهت آنچه كه ديگران مي يابند از دست مي دهد

http://www.movallali.fr/


http://www.movallali.fr 

A Persian site for psychoanalysis 

۱۲ 

Kéramat Movallali روانكاوي psychoanalysis دكتر كرامت موللي 

 مورد توجه ما روانكاوان است، چراكه راه و طريق ۱ لذا تأويل يعني علم تفسير و تعبير متون

 ري افراد با نوع تعبير و تفسير حاكم بر روانكاوي خلط و اشتباه رشد و نمو اين علم در ذهن بسيا
 حال گرچه نمي بايستي اين دو را با هم اشتباه كرد مع الوصف علم تأويل در روش . مي شود

 بدين ترتيب ميان روانكاوي و مذهب . تعبيري روانكاوي عناصري موافق با روش خود مي يابد
" دا بع . الاقل نوعي ارتباط ايجاد مي شود  لذا براي . در موقع خود به اين مسأله باز خواهيم گشت 

 . اينكه بتوانيم روانكاوي را علم بخوانيم نياز به چيزهائي بيش از اين داريم

مي توان ادعا كرد كه هر علمي به جهت . آنست ۲ آنچه يك علم را مشخص مي كند موضوع
 ي خاص كه بتواند پيوسته تكرار شود موضوع خاص خود مشخص مي گردد، الاقل از طريق فعاليت

 اما در اينجا مي بايستي احتياط را از دست ندهيم چراكه . يعني آنچه كه تجربه نام گرفته است
" مثال . موضوع هر علم در طي تحوالتي كه متحمل مي شود تغيير مي يابد  نمي توانيم ادعا كنيم 

 از همين اآلن به شما . ازين آن كه موضوع علم فيزيك در حال حاضر همان است كه درنقطة آغ

 همچنين آيا موضوع جديد علم شيمي كه بنظر . ميگويم كه اين آغاز به قرن هفدهم باز مي گردد
 برمي گردد همان است كه در آغاز پيدايش اين علم ؟ ۳ من به لَوازيه

 اصله شايد اين مالحظات ما را بر آن بدارند كه الاقل از لحاظ روش كار با زمان حاضر ف
 بگيريم و با توجه به اينكه كار عملي مقوله اي است كه قلمرو علم را محدوديت بخشيده معين
 مي سازد از خود بپرسيم كه آيا در سطح چنين قلمروي است كه دانشمند امروزي ـ كه واجد

 علمي جامع در تمام قلمروهاي ديگر نيست ـ وضعي مشخص و معلوم پيدا مي كند ؟
 موسوم به ( را كه معتقد بود كه هر علمي به يك سيستم واحد ۴ آمرانة دوهِم من اين شرط

 ارجاع دارد كنار مي گذارم، زيرا ارجاعي است كمابيش ايده آليستي، چراكه نياز به ) سيستم عالم

۱  herméneutique 
۲  objet 
۳  Lavoisier  
٤  Duhem
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" من از اينهم فراتر رفته معتقدم كه مي توانيم آنچه را كه تلويحا . تعيين هويت هر عملي دارد  در 

 مطابق . بعنوان مكملي متعالي از علم وجود دارد كنار بگذاريم ۱ اصحاب تحصل موضع گيري
 . موضع گيري آنها همواره در پس هر قلمروي از علم نوعي وحدت نهائي وجود دارد

 ما از اين گونه موضع گيري ها فاصله مي گيريم چرا كه مواضعي قابل بحث هستند كه حتي
" مي توانند كامال  به هيچ وجه الزم نيست كه درخت علم واجد تنه . بطال واقع شوند مورد رد و ا 

 . در عين حال فكر نمي كنم تنه هاي بسيار متعددي وجود داشته باشد . اي يكسان و واحد باشد

 آمده است مي بينم كه تعداد آنها از عدد دو تجاوز سِفر تكوين در نمونه اي كه در اولين فصل
 نيست كه اهميتي فوق العاده به اين اسطوره كه كمابيش به البته اين به جهت آن . نمي كند

" لذا مي توانيم احتماال . تاريك انديشي نزديك است بدهم  براي روشن شدن امر به روانكاوي 
 . روي آوريم

 اگر به مفهوم تجربه اكتفا كنيم ـ تجربه بمعناي كار عملي ـ در آنصورت بخوبي خواهيم ديد

" چراكه چنين تعريفي مي تواند مثال . يت نمي كند كه براي تعريف علم كفا  به نحو احسن در مورد 
 و حتي از طريق چنين تعريفي است كه تجربة عارفانه را مورد . تجربة عرفا نيز صادق باشد

" مطالعة علمي قرار مي دهند بدين معني كه از همين طريق است كه مي توان تقريبا  بر آن بود 
 تجربه : در اينجا نوعي ابهام وجود دارد . ين نوع تجربه داشته باشيم كه ميتوانيم دركي علمي از ا

 اي كه تحت بررسي علمي قرار گيرد مي تواند حمل به اين امر شود كه خود في نفسه واجد ذات

 . در حاليكه روشن است كه نمي توان تجربة عرفاني را داخل علم گنجانيد . و ماهيتي علمي است
 آيا تعريف علم بر اساس قلمرو كار عملي آن بما اجازه . ز ضروري است ذكر يك امر ديگر ني

" مي دهد كه كيمياگري را هم علم بحساب آوريم؟ چندي پيش مجددا  ۲ متن كوچكي را از ديدرو 

" كه حتي در مجموعة آثار او نيامده است ولي مسلما -  گرچه . مي خواندم - به قلم خود اوست 

۱ Positivistes 
۲ Diderot
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 ديدرو در اين متن كوچك با ظرافت طبعي كه نزد او سراغ داريم شيمي با لَوازيه شروع شده ولي

 حال چه امري باعث مي شود كه كيمياگري را . همواره از كيمياگري صحبت ميكند و نه از شيمي
 بعد از اينهمه درخشش در طول تاريخ بعنوان علم بحساب نياوريم؟ به نظرم امري قاطع در

 . گري ماهيت امر به پاكي روح كيمياگر مربوط مي شده است اينجا وجود دارد و آن اينكه در كيميا
 ميبينيد كه اين نكته چيزي ثانوي نيست چراكه شايد بتوان امري مشابه آن در آثار بزرگ

 بدين معني كه شايد همين امر باشد كه موردنظر . روانكاوي در مورد حضور فرد روانكاو بيابيم

 د من هم در تعليمات خود در سالهاي اخير چيزي روانكاوي آموزشي است و شايد بگوئيد كه خو
 منظورم اين نكته ايست كه آن را بي پرده و با صراحت در بطن پرسش از . جز اين نگفته ام

 روانكاوي قرار داده ام، يعني اين پرسش كه آرزومندي شخص روانكاو چيست؟

۳ 
 ه كار خود را بدرستي به تمنا يا آرزومندي روانكاو واجد چه خصوصيتي مي بايستي باشد ك

 انجام برساند؟ آيا چنين پرسشي مي تواند خارج از حدود قلمرو ما روانكاوان گذاشته شود، يعني
 همان حالتي را پيدا كند كه در علوم شاهد آن هستيم؟ منظورم علوم جديد بمعناي موثق آنست،

" علومي كه در آنها هيچ كس پرسشي مثال كند؟ از آرزومندي فيزيك دان نمي 
 به پرسشي از اين ۱ اگر بحراني عظيم وجود نمي داشت هرگز دانشمندي چون اوپِن هايمر

 برنمي - يعني اينكه در بطن و اساس فيزيك جديد چه نوع آرزومندي و تمنائي وجود دارد - نوع
 فكر مي كنند كه يك چنين پرسشي تنها واقعه اي . وانگهي كسي هم بدان توجه نميكند . آمد

 حال سؤال اينستكه آيا اين آرزومندي از همان نوعي است كه از طرفداران . ي است سياس
 كيمياگري انتظار مي رفت؟

۱  Oppenheimer
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 در هر حال آرزومنديِ شخص روانكاو به هيچ وجه نمي تواند خارج از قلمرو تحقيقي ما قرار

" گيرد و دليل آن اينستكه مسألة تربيت روانكاوان لزوما  لذا روانكاوي . موجب طرح آن مي گردد 
 آموزشي به هيچ كار ديگري جز نائل شدن به اين نكته نمي آيد، نكته اي كه من آن را در

 . فرمولهاي خود آرزومندي شخص روانكاو خوانده ام
" در اينجا نيز عجالتا  حل مسأله به شما بستگي . ناچارم پرسش را همچنان بي جواب بگذارم 

 شما را به چه چيز رهنمون مي شوم از اين قبيل كه آيا كشاورزي دارد كه دريابيد كه بطور تقريبي

 را مي توان علم بحساب آورد يا نه ؟ عده اي به نحو مثبت و عده اي ديگر به نحو منفي به اين
 با آوردن چنين مثالي مي خواهم كه دريابيد كه مع الوصف ميان . پرسش جواب خواهند داد

 ردنظر است و كشاورزي از آن جهت كه قلمرو و زمينه اي كشاورزي از آن جهت كه موضوع آن مو
 خاص از معرفت است تفاوتي موجود است يا اينكه همين تفاوت را مي توان ميان كشاورزي و

 اين نكات بمن اجازه مي دهند كه بعد و ساحتي راستين را نمايان سازم و آن . علم زراعت يافت

 يد چنين باشيم تا بتوانيم مسائل را بخوبي فرموله اينكه ما همچنان در ابتداي راه هستيم و با
 . كنيم

 يك علم . آيا آنچه گذشت براي تعريف شرايط الزم براي وجود علم كافيست؟  فكر نمي كنم
 مي بينيم كه پرسش ما ساده نيست زيرا كه . واقعي يا غيرواقعي مي تواند بخوبي فرموله شود

 . رسش هائي حالتي مسأله وار بخود مي گيرد روانكاوي بعنوان علمي مفروض با چنين پ

 فرمول ها در روانكاوي به چه كار مي آيند؟ چه انگيزه و چه نوع طرحي موجب مي شود كه
 موضوع روانكاوي بصورت فرمول درآيد؟ آيا مفاهيمي در روانكاوي وجود دارند كه شكل و فرمول

" قطعي يافته باشند؟ حالت تقريبا  رويد براي سازمان دادن به تجربة مذهبي مفاهيمي كه ف 
 آيا اين امر در تاريخ علوم بي سابقه است كه . روانكاوي ارائه داده است به چه امري باز مي گردد

فكر كنيم كه فرويد اولين كسي بود ـ و آخرين كسي خواهد بود ـ كه چنين مفاهيم اساسي را در
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 تنة درختي، چنين دگلي يا چنين علم مفروضي چون روانكاوي داخل كرده است ؟ بدون  چنين

 تيره اي در آب كجا كار عملي خود را لنگر اندازيم؟ آيا مي توان حتي اين امور را به معناي اخص
 كلمه مفهوم ناميد؟ آيا مفاهيمي هستند كه در حال شكل گرفتنند؟ يا اينكه آيا مفاهيمي در حال

 تكوين هستند كه مي بايستي مورد تجديد نظر قرار داد؟
 فكر مي كنم در اينجا به پرسشي رسيده ايم كه خود پيشرفتي قابل مالحظه است، راهي كه
 چيزي جز كاري حقيقي يعني نوعي پيروزي نيست كه در جهت حل اين پرسش است كه آيا
 روانكاوي را مي توان علم دانست؟ حقيقت اينستكه حفظ مفاهيم فرويد در مباحث نظري حاضر

 اللت آميز و اشمئزاز آميز است چراكه آثار روانكاوان را كسي جز خود آنها كاري خستگي آور، م
" نمي خواند حال آنكه نه تنها از بررسي عميق آنها بسيار دور هستيم بلكه مفاهيمي هستند اكثرا  
" كاذب و در هم شكسته و دشوارترين آنها بدون هيچگونه مالحظه اي كنار گذارده شده ـ مثال  

 مفهوم حرمان گفته شده در رابطه با مفاهيم فرويدي از كجا گرفته شده و چرا آنچه در پيرامون
 . اينهمه عقب افتاده و اجمالي هستند

 به همين ترتيب ديگر هيچ كس به جز عدة معدودي از اطرافيان من نه به ساختمان مثلثي
 . ۱ عقدة اوديپ توجه دارد نه به عقدة محروميت از ذَكَر

 مقام و منزلتي نظري براي روانكاوي به هيچ وجه كافي نيست كه نويسنده اي از براي تأمين
 تمام عناصر تجربه را گردآوره در سطحي اين چنين پايين قرار دهد و همچون ۲ نوع فنيشل

 البته تعدادي از امور را در تجربيات روانكاوي گرد . تحصيل داران مالياتي به شمارش آنها بپردازد
 بيهوده نيست كه آنها را در چند فصل از يك كتاب جاي دهند گوئي همه چيز از هم آورده اند و

 اما روانكاوي عبارت از اين نيست كه در هر موردي تنها . قبل بخوبي روشن وواضح گشته است
" به وجه متفارق آنها از لحاظ نظري توجه داشت و فكر كرد كه مي توان مثال  فهميد كه چرا 

۱ Castration 
۲ Fenichel
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 و او را به زبان بياوريم متناع مي ورزد، چراكه مسأله بر سر اينست كه دخترتان از سخن گفتن ا

 . نتيجه اي اين چنين البته ربطي به وجه تفارق مذكور ندارد
 روانكاوي همين است كه او را به سخن بياوريم بنحوي كه بتوان در نهايت گفت كه مشكل

 را روانكاوي مقاومت بيمار مي امتناع از سخن حل شده است منظور چيزي است كه زماني آن
 . خواندند

 عارضة بيماري نخست عبارت از امتناع از سخن گفتن است، نزد كسي كه فرض بر آنست كه

 روشن است كه اگر به سخن بيايد عارضة امتناع از سخن گفتن نيز برطرف . واجد قوة تكلم است
 وع به صحبت كردن نموده است نمي ولي اين امر به ما چيزي در مورد اينكه چرا شر . خواهد شد

 اين امر فقط به ما نشان مي دهد كه در مورد اين دختر در مقابل وجه تفارقي قرار داريم . آموزد
 . كه چنانكه مي توانستيم انتظار داشته باشيم موردي است از هيستري

 كه شكل لذا وجه تفارق فرد هيستريك در اينستكه آرزومندي او در حين بيان كلمات است

 مي گيرد به نحوي كه جاي تعجب نيست كه از همين طريق بود كه فرويد وارد در عمل شد، يعني
 از طريق رابطة ميان آرزومندي و زبان تكلم، چيزي كه او را به كشف مكانيسم هاي ضمير ناآگاه

 . كشانيد
 ند ناشي از نبوغ اينكه رابطة ميان آرزومندي انسان و زبان تكلم او بر فرويد پوشيده نما

 اوست ولي اين بدان معني نيست كه نكتة مزبور بخصوص در رابطه با مفهوم نامشخصي چون
" نسبت به شخص روانكاو كامال ۱ بيمار انتقال قلبي  . درك و فهم شده باشد 

 اينكه براي درمان عوارض هيستري بهترين كار اينست كه به ارضاء آرزومندي خاص فرد
 آرزومندي خاص چراكه فرد برآن ميشود كه آرزومندي ارضاء نشدة خود را در بپردازيم ـ نوعي

 آرزومندي واقعي زن چرا مقابل چشمان ما بگذارد ـ در واقع پاسخي به اين سئوال نيست كه

۱ Transfer t
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 همچنين مي توانم بگويم كه فرد هيستريك ردپائي است از . هيستريك در عدم ارضاي آنست

" گناه واقعي احتماال . گناهي همواره الزم است چنين . نخستين گناه در روانكاوي  به چيزي واحد 
 برمي گردد و آن آرزومندي شخص فرويد است بدين معني كه چيزي نزد فرويد بوده است كه

 . هرگز مورد تحليل و روانكاوي قرار نگرفته است
" خود شدم دقيقا ) سمينارهاي ( اتفاقا هنگاميكه ناچار به ترك مجالس  ي همين مشغول بررس 

 . مسأله بودم

 بگويم چيزي جز اين نبود كه مي بايستي از ۱ نام پدر آنچه مي خواستم در آن زمان راجع به
 ريشه و اصل خود پرسش كرده دريافت كه به جهتِ چه مزيتي آرزومندي فرويد توانست در

 . زمينة تجربة آنچه كه وي آن را ضمير ناآگاه مي خواند وارد شود
 . م روانكاوي هستيم پيگيري اين اصل و ريشه كاري اساسي خواهد بود  پي تقو اگر در

 هاي بعدي ما با توجه به يك مسأله ادامه خواهد در هر حال اين نوع پرسش ها در مالقات

 ضمير ناآگاه، : چه مقام و منزلتي نظري مي بايستي به اين چهار مفهوم اساسي فرويد داد : يافت
 ؟ ۲ قلبي و رانِش تكرا ر، انتقال

 مالحظة اين امر كه در دروس قبلي به چه نحوي اين مفاهيم را در رابطه با مقوله اي كلي تر
 - كه آنها را دربرداشته باشد و بما اجازه دهد كه ارزش كارآئي آنها را در اين زمينه نشان دهيم

" است كه تلويحا ۳ اسم اشارت منظورم  ت و پاية آنها را تشكيل مي در هر يك از آنها نهفته اس 

 . دهد ـ چيزي است كه در مالقات هاي بعدي گام تازة ما را در اين راه تشكيل خواهدداد

۱ NomduPère 
۲ Inconscient, r épétition, tr ansfer t et pulsion 
۳  Signifiant
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 امسال بخودم وعده داده ام كه سخنانم را در ساعت دو و بيست دقيقه كم قطع كنم بنحوي

 فاصله به كاري ديگر كه كساني كه مي توانند اندكي بيشتر در اينجا بمانند و ناچار نيستند بال
 . اشتغال يابند قادر باشند سئواالت خود را در رابطه با آنچه بيان مي كنم برايم مطرح كنند

 پاسخ ها
 وقتي روانكاوي را به آرزومندي فرويد و تمناي فرد هيستريك ربط مي دهيد آيا : ۱ م ـ تُور

 متهم ساخت ؟ ۲ نمي توان شما را به روان شناسي زدگي

 ارجاع به . ارجاع ما به آرزومندي يا تمناي فرويد ارجاعي متكي بر روان شناسي نيست -
 . آرزومنديِ فرد هيستريك نيز ارجاعي مبتني بر روان شناسي نيست

 كه  لِوي اِستروس آن را پاية اصلي در - فكر َبدوي من اين سئوال را مطرح كردم كه اگر
 في نفسه ضميري ناآگاه باشد در آنصورت آيا - عه مي داند تعيين منزلت و مقام افراد در جام

 همين امر در مورد ضمير ناآگاه نيز بطور مطلق صادق نخواهد بود و اگر چنين است ضمير ناآگاه

 . بمعناي فرويدي آن چه منزلتي خواهد يافت
 در . وختند راه كشف ضمير ناآگاه، به معني فرويدي آنرا، مريضان هيستريكِ فرويد به وي آم

 اينجاست كه من از آرزومنديِ فردِ هيستريك صحبت مي كنم؛ البته با اضافه كردن اين نكته كه
 . فرويد به چنين چيزي قناعت نكرد

۱  M. Tor t 
۲ Psychologisme
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 گفتم كه . در مورد آرزومندي خود فرويد بايد گفت كه من آن را در سطحي باال جاي دادم

 ي تمناي اصلي و اوليه از سوي او باز ميگردد كه گرچه قلمرو فرويد در كار عمليِ روانكاوي به نوع
 همواره واجد سهمي مبهم بوده است اما مع الوصف در انتقال روانكاوي به نسل هاي بعدي

 مسألة مربوط به اين تمنا و آرزومندي ربطي به روان شناسي ندارد . اهميتي بسزا داشته است
 گويد معرفتي جز عشق وجود ندارد زيرا هنگاميكه سقراط مي . درست مانند آرزومندي سقراط

 سقراط تمنا را در مقام . مطرح مي گردد ۱ مسائل متعددي در رابطه با مقام و منزلت فاعل نفساني

 آن ۲ مقوله اي كه از فاعل نفساني منشأ گرفته باشد نگاه نمي كند بلكه آن را از نقطه نظر مطلوب
 دي با توجه به مطلوب و متعلَق آن مطرح مي مي بينيم كه نزد فرويد نيز مسألة آرزومن . مي نگرد

 . شود

 ۱۹۶۴ پانزدهم ژانويه

۱ Sujet 
۲ Objet
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 دو

 ما ناآگاه ضمير و فرويد ناآگاه ضمير

 بدوي فكر -
 لنگد ب چيزي كه آنجا مگر ندارد وجود علتي -
 دادن دست از ، بازيافتن ، مانع ، شكاف و درز -

 امتداد عدم -
 Singnorelli سينيورِلي -

 آغاز شعر يك قرائت با امروز را سخنانم كنم شروع شده تعيين ساعت در را كار اينكه براي
" بعدا آنچه با ربطي هيچ كه شعري ، كنم مي  سال آنچه به اش رابطه بلكه ندارد گفت خواهم 

 بسيار كه كردم صحبت آرزومندي از مطلبي از پارسال مجلس در زيرا . گردد برمي گفتم پيش
 . است ۱ ري ص ب رانش مطلوب منظورم ، است اسرارآميز
 آورده ۴ بازنوا عنوان با ۳ اِلزا مجنون خود موسوم به كتاب در ۲ اَرگُن كه كوتاه است شعري

 : است
 آيد مي ديدارم به تصويرت بيهوده

 نماياند مي را تو تنها كه ئي آنجا مگر آميزد نمي من در و
 كني ن بم روي چون

 يافت نخواهي موهومت ساية جز هيچ نگاهم ديوار بر

۱  Pulsion scopique 
۲  Louis Aragon 
۳   Fou dَElsa 

 مي خوانند كه ما در اينجا بر اساس تركيباتي contrechant در موسيقي است كه آن را contrepoint منظور نوعي كنترپوئن ٤
 د روشن است كه اَرگُن با رابطه اي كه ميان عنوان شعر و متن آن ايجاد مي كن . تعبير مي كنيم بازنوا به ... چون بازتاب، بازديد، بازگشت

مترجم . در خود مي داند ) بازتابي ( بازنوائي صورت يار را به صوت تشبيه كرده لذا آن را
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 م هست ا ه آينه چون اي درمانده
 د ن باش داشته ديدن توان آنكه بي د ن ده مي بازتاب كه

 ها آن همچون و است تهي ها آينه اين چو چشمم
 ست او مسكن تو غياب
 آن كوري مگر نيست كه غيابي

 نتوانستند كه قبلي هاي سخنراني از است ممكن رخي ب كه آميزي حسرت ياد به را شعر اين
 جزئي مطلوب كاركرد و اضطراب از آنها طي كه مجالسي ، كنم مي تقديم باشند داشته يابند ادامه

 كه ببخشيد ـ مجالس اين در حاضر افراد كنم مي فكر . كردم مي صحبت ۱ ) غـ ، غيركوچك (
 را آن دنبالة اگر بخصوص برد خواهند لذت بيشتر شعر اين از ـ گويم مي سخن وار اشاره ه اينهم

 : آورد مي را راز و رمز پر جملة اين آن پي در اَرگُن چراكه . بشنوند است اسرارآميز بسيار كه
" واقعا اَرگُن اثر اين . » بود شده دعوت اي ختنه مجلس به يك بار كه ۲ ناجي گفت چنين «  قابل 

 مي دارم تعلق بدان كه نسلي در را آن ين طن كامل غرور با من كه است اثري ، است تحسين
 . كنم رجوع خود سن هم همكاران به ناچارم شعر اين معني تفهيم براي كه بينيد مي . يابم

 مطلوب مختلف اشكال تطابق توانند مي داشتند حضور پارسال مجلس در كه آنها شعر اين در

Φ في منهاي فرمول ( دارم ارائه آنجا ر د كه فرمولي ۱ ترميزي و اصلي كاركرد با را ) غـ ( جزئي  - ( 
 به - ندارد تصادفي جنبة وجه بهيچ كه - اَرگُن خاص ارجاع در توان مي را امر اين . بيابند بخوبي
 . كرد مشاهده بخوبي ساخته را بازنوائي چنين كه اي ديوانه شاعر تاريخي و تلويحي معناي

۱ Object petit “a” 
۲ An Nadji 
۱ Symbolique
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۱ 
" كامال هنوز ه ك هستند اي عده شما جمع در كه دانم مي  . ندارند آشنائي من تعليمات با 
 يكي كه بدانند كه مايلم . شود مي خالصه شده كهنه اندكي كه من مكتوبات كتاب به آنها آشنائي

 تا فن اصحاب كه دريابند بتوانند كه اينست اوليه مجالس اين معناي درك براي الزم اصول از
" كامال يا داشته حقارت از مملو ديدي خود كار اصلي وسيلة به نسبت حد چه  . هستند غافل از آن 
 كه است بوده اين متمادي سالهاي طي من كوشش تمام كه بدانند بايد حضار از عده اين

 تا شوم رهنمون ـ تكلم زبان يعني ـ خود كار اصلي وسيلة ارزش درك به را فن اصحاب اينگونه
 همه از قبل آنها براي زبان كه كنند چنان و گذارده احترام خود كار به وسيله اين به بتوانند اينكه

 هاي افق به را خود نگاه خويش سئواالت به پاسخ براي شوند قادر و نباشد ارزش بي امري
 . كنند متمركز ديگري

 در هيدگر تفكر حتي و زبان فلسفة متوجه ذكرم و فكر تمام مدتي براي الاقل ترتيب بدين
 كنوني محل كه نكنيد فكر حال . ابتدائي است اي مسأله كه دريافتم بزودي اما بود مورد اين

 . كرد خواهد فلسفه از صحبت به وادار مرا سخنرانيم

 به مربوط مسأله . بود خواهد تر راحت واقع در برايم كه پردازم مي ديگري مطلب به حال
 چنانكه كه روست اين از . كنم نمي پيدا آن براي مفهوم از امتناع جز ديگري نام كه شود مي چيزي

 و ام كرده تفكيك او مقوالت ديگر از كه ـ را فرويد مفاهيم خواهم مي گفتم درس اولين پايان در
" مقدمتا ـ كند نمي تجاوز چهار از آنها شمار  . دهم قرار بحث مورد امروز 

 و گاه ناآ ضمير : از عبارتند ام نوشته فرويد مفاهيم عنوان زير تابلو روي بر كه اي كلمه چند
 به وارد را ما دهم قرار بحث مورد آينده دفعة اميدوارم كه را قلبي انتقال مسألة . تكرار مكانيسم

و روانكاوان عملي كار بردن پيش بمنظور كه كند مي رياضي هائي فرمول به مربوط مسألة
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 بحث مورد مفهوم آخرين مورد در . ام آورده بوجود روانكاوي تفكيك به بخشيدن پايه بخصوص

 نظر كه است مفهومي كه بگويم بايد است تر مشكل بمراتب آن بررسي كه ۱ رانش يعني
 قلبي انتقال مسألة به ن پرداخت از پس تنها كنم مي فكر چندانكه نكرده جلب بخود را روانكاوان

 . كنم صحبت از آن امسال توانست خواهم كه است
" عميقا كه آنچه بخصوص و ـ داد هيم خوا قرار مالحظه مورد را روانكاوي ماهيت فقط لذا  
 چنين از پس تنها . آموزشي روانكاوي كاركرد يعني است كننده هدايت حال عين در و ساز مسأله

 مسألة آن پيچاپيچ و متحرك جنبة كردن كوچك بدون سال آخرِ در بتوانيم شايد كه است مباحثي
 و بودن ناكامل بهانة به كه ت نيس كساني مناسب ي كار چنين كه بينم مي . كنيم مطرح را رانش

 . پروازند مي زمينه اين در ماجراجوئي به مفاهيم اين بودن شكننده
 سئوالي عالمت به بينيد مي تكرار ِ مكانيسم و ناآگاه ضمير از بعد تابلو روي بر كه را پيكاني دو
 از ما برداشت ه ك آنست دهندة نشان سئوال عالمت اين . است آمده آنها از بعد كه دارند اشاره

 با و شده تعيين خاص برداشتي با توجه با همواره مفهوم اين كه كند مي ايجاب موردنظر مفهوم
" حقيقتا اگر . باشد ن رابطه بي كوچك نهايت بي اعداد خاص شكل  واقعيتي به توجه با مفهومي هر 

 يك از شي نا تنها آن تحقق نهايت آنصورت در شود گرفته درنظر است الزم آن درك براي كه
 چيزي چه بگوييم كه الزمست لذا . خواهد بود پذير امكان آن حدود تعيين طريق از يعني جهش
 شكل به يعني ـ كند مي كامل شود مي خوانده ناآگاه ضمير كه را آن نظري پرداخت و ساخت

آورد مي در محدود تي كمي . 
 حيث و ۲ نفساني فاعل عني ي ( شده نوشته خط انتهاي در تابلو روي كه ديگري اصطالح دو
 اين يعني داد خواهيم شكل شد مطرح قبل دفعة كه پرسشي به كه آنهاست با رابطه در )۳ واقع

۱ Pulsion 
۲ Sujet 
۳ Le r éel
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 منزلتي ن بدا توانند مي روانكاوي الينحل و فرد به منحصر ، متناقض هاي جنبه آيا كه سئوال

 ؟ ببخشند علم همچون
 . پردازم مي ناآگاه ضمير مفهوم به چيز هر از قبل

۲ 
 ناآگاه ضمير آن بر بنا كه من فرمول با اندكي دارند حضور اينجا در كه كساني اكثريت
 دوران به نسبت ما براي قلمرو اين . دارند آشنائي دارد تكلم زبان ساختمان همچون ساختماني

 داد هم خوا نشان دارد علمي جنبة كه ملموس چيزي با را اصل اين . است آشناتر مراتب به فرويد
 عنوان تحت را آن و بخشيده سازمان كرده كشف ۱ استروس لِوي كلود كه قلمروي طريق از يعني
 . است كرده مشخص ۲ بدوي فكر

 كه جمعي تجارب اينكه حتي از قبل ، فردي استقراء نوع هر از قبل ، اي تجربه گونه هر از قبل
 اولية قواي و بخشيده سازمان را لمرو ق اين چيزي بگيرند شكل برميگردند اجتماعي نيازهاي به
 را ۳ توتِم كار حقيقت استروس لِوي نظر بنابر كه است كاركردي چنين . كند مي ريزي طرح را آن

 . كند مي تبديل ابتدائي بندي طبقه نوعي به را آن و ه از زوائد آن مي كاهد داد تشكيل

 . اند يافته تعين چند روابطي د ن ر آو بدست را خود كامل شكل انساني مناسبات حتي اينكه از قبل
 خود وسايل اين . گيرند مي جاي كند مي تعبيه آنها براي وسيله بعنوان طبيعت آنچه در روابط اين

۱ Claud Levi Strauss 
۲ Pensée sauvage 
۳ Totemique 
۴  Signifiants
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 فراهم از طريق طبيعت ۱ داللت اسماء . تضادند در يكديگر با كه هستند موضوعاتي واجد

 . گيرند مي سازمان معيني اي ه مدل و ساختمان از طريق و آغازين نحوي به اسماء اين و آيند مي
 يعني نفساني فاعل آمدنِ بوجود از قبل ـ سطح اين در كه اينست است مهم ما براي آنچه

 عامل و است محاسبه قابل آنچه ـ بيابد آن درون در را خود موضع و باشد تفكر واجد كه فاعلي
 واجد نفساني فاعل كه است مرحله اين از بعد تنها . هستند ما روي پيش در ، دو هر محاسبة آن،

 اي نمونه توان مي جا اين در . يابد درمي محاسبه اين اصلي عامل بعنوان را خود و شده شناسائي

 گويد مي او به كودك هنگاميكه يعني داد بدست را گر آزمون شناسِ روان لوحانة ساده اشتباه از
 شده حيرت دچار آزمونگر ا ج اين در ! من خود و حسين و حسن ، هستم برادر سه داراي من

" كامال امري اين حاليكه در . دريابد گويد مي كودك كه را آنچه واقعي معني تواند نمي  طبيعي 
 تنها و آورد نمي حساب به شمارش اصليِ فاعلِ بعنوان را خود كودك اول وهلة در كه زيرا است

 . شود مي ه صحن وارد كننده شمارش فرد بعنوان او فاعليت كه است بعدي مرحلة در

 بخود انساني نام كه علمي ، هستيم خود علم گذاري پايه پيِ در تاريخي نظر از ما امروزه
 علوم از را ما علم آنچه . گردد متمايز اجتماعي ـ رواني معرفت گونه هر از كند مي ايجاب و گرفته
 مدلي واجد كه است اين در زبان اصلي خصوصيت . است تكلم زبان مسألة سازد مي متمايز ديگر
 و كند مي عمل هه البدا في بطور كه دارد وجود مختلف تركيبات با بازي نوعي آن در كه است

 ساختمان همين و گردد برمي نفساني فاعل انسان بعنوان تقومِ قبلِ ما به كه داراست را منزلتي

 را ما كه است خاص ساختمان همين . دهد مي تشكيل را و ا ناآگاه ضمير موضع و مقام كه است
 قابل و تشخيص قابل كه دارد وجود عنصري ناآگاه ضمير اصطالح تحت كه كند مي مطمئن

 نكته اين از كه دارم مي آن بر را روانكاوان وقتي اما . كند پيدا عيني جنبة تواند مي بوده دسترسي
من ي برا كه است معني بدان اين آيا نورزند غفلت كند مي فراهم محكم اي پايه آنها براي كه
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 منفي البته پاسخ داد؟ قرار ناآگاه ضمير اصطالح تحت را فرويد تاريخي مفاهيم بايستي مي

 امروزه كه است ديگري چيز فرويدي است مفهومي كه ناآگاه ضمير . كنم نمي فكر چنين . است
 . هستم شما براي آن توضيح به مايل

 مثل چراكه است متحرك و ديناميك مفهومي ناآگاه ضمير بگوئيم كه كند نمي كفايت امر اين
" غالبا تحرك يا نيرو ـ كنيم جزئي رمزي و راز جانشين را اسرارآميز نظامي كه آنست  به داللت 
 . كرد خواهم صحبت چيست علت عملكرد اينكه مورد در بيشتر من امروز . دارد متكاثف محلي

 مفاهيم از است دنيائي فلسفي د نق لحاظ از كه شوم مي قلمروي وارد مورد اين در كه دانم مي
 به توجه با اگر حال . بود نخواهد آسان كاري آنها از يكي انتخاب كه حد بدان مختلف نظريات و

 نظري درك براي كه دهم نشان است كانت مكتوبات از يكي كه منفي هاي حجم باب در رساله
 كه داشت خواهند ار انتظ حضار از اي عده صورت آن در است باريك دهانه و راه علت مقولة

 اگر : كند مي استدالل چنين تقريبي طور به كانت رساله اين در . دهم گسترش بيشتر را مسأله

 استوار آن معادل چيزي يا Vergleichung مقايسه پاية بر استدالل قاعدة كه است درست
 ۲ مقدمات در كانت كه اصطالحي ( ۱ دهانه يا گشادگي نوعي همواره علت عملكرد در اينكه و است

 ممكن شده تحليل و تجزبه غيرقابل اي مقوله علت آنصورت در ، دارد وجود ) است برده بكار
 . كرد فهم و درك استدالل طريق از آنرا بود نخواهد
 بوده فيلسوفان اصلي دردسر همواره علت مسألة كه نيست الزم چندان امر اين ذكر البته

 اين به شود مي تصور آنچه برخالف كند مي ايجاد ه اربع علل ميان ارسطو كه تعادلي . است
 به ارجاع چند با اينكه مدعي نه و هستم فلسفه به پرداختن پيِ در نه اينجا در من . نيست سادگي

 كه كنم مي اكتفاء اين به فقط . كنم خالي دوش سنگين بار اين زير از توان مي فيلسوف آن و اين
 چيست؟ ما براي علت . بخشم بيشتري آشنائي دهم مي قرار تأكيد مورد آنچه به نسبت را شما

۱ Béance 
۲Prolégoménes ā toute metaphysique future (Emmanuel Kant)
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 تر دقيق ـ دهد مي قرار محض عقل به مخصوص مقوالت تحت را آن مختلف خصوصيات كانت

 . دهد مي قرار اشياء ۱ مشترك و ذاتي خصوصيات ميان موجود مناسبات رأس در را آن او بگوئيم
 مي باقي نامستدل اي مقوله همچنان تمايزات اين تمام عليرغم علت مقولة كه كنيم مي مالحظه

 . ماند
 را آن كه خاص ناتي تعي با زنجيري است اي سلسله به متعلق كه اينست در علت خصوصيت

 مي مورد اين در . العمل عكس و عمل بر حاكم قوانين به كنيد فكر مثال براي . خوانند مي قانون

 به مربوط همواره العمل عكس و ل عم كه معني بدين دارد وجود واحد اي رابطه گفت توان
 سقوط اين عوض در كه نيست نيرويي علت اش توده كند مي سقوط كه ئي ش . هستند يكديگر
 كه گردد مي باز بدان جهت اين به كه نيروئي ، نيروست اين عين بلكه كند مي دريافت

 در مگر نيست شكاف و درز از نشاني اينجا در . نمايد مي حفظ بازگشت همين بر بنا را انسجامش
 . مرحله رين خ آ

 مواجه مفهوم خالف و نامعين امري با همواره كنيم مي صحبت علت از كه وقت هر برعكس
 دانيم مي و است روشن مسأله موردي چنين در ـ ست دريا مد و جذر علت ماه حركت . هستيم

 است و لرز تب علت ن تعفّ كه عبارت اين ولي ـ است رفته بكار مناسبي بطور علت كلمة كه
 چيزي مقوله دو ميان فاصلة در چراكه دارد وجود آن در شكافي و درز و است معني بي عبارتي
 . لنگد مي چيزي كه است درجائي علت آنكه خالصه . است يافته نوسان

 در زيرا دهم نشان بشما تقريبي بطور را آن كنم مي سعي كه است اي نكته ناآگاه ضمير حال
 اين است مهم آنچه . لنگد مي چيزي كه جائي در يعني معلول و علت ميان ست ا واقع اي نقطه

 . كند مي وا خود سر از را ت مسئولي فرويد مورد اين در . باشد ۲ وز نِور علت ناآگاه ضمير كه نيست
 براي . بدانند آن اصلي موجب را هرموني سيستم و كنند كشف را آن علت است ممكن روز يك

۱  Inhérence et  communauté 
۲ Névrose
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 آن بموجب كه مي دهد نشان بما را شكافي و درز ناآگاه ضمير زيرا . نيست مهم امري اين فرويد

و معين اي مقوله نفسه في است ممكن كه واقع امري ، كند مي پيدا ارتباط واقع امري با وز نِور 
 . نباشد مشخص

 و درز اين اگر كه گفت توان مي آيا حال . دهد مي روي چندي اتفاقات شكاف و درز اين در
 . بگذاريم ق معلّ توانيم مي را پاسخ حال هر در ايم؟ كرده متوقف را وز نِور وريم بيا بند را شكاف

 معلوليتي و نقص بصورت گاه و دهد مي ماهيت تغيير وز نور صورت اين در بگوئيم توانيم مي فقط

 ه ك اين نه ؛ كند مي پيدا يافته ترميم زخمي حالت گويد مي فرويد كه همانطور يا آيد درمي ساده
كرد خواهد پيدا را يافته ترميم زخم حالت كه است ناآگاه ضمير اين بلكه بيابد ترميم وز نور . 

 بطن در را آن فقط بلكه دهم نمي تفصيل وقت كمي بعلت را آن موضعي موقعيتِ يعني ۱ توپولژي
 را آن مختلف جهات توانيد مي فرويد آثار به رجوع با كنم مي فكر . دهد مي جاي كنونيمان بحث

 ۲ وز نِور علل و اسباب نام به اي نوشته از – كند مي شروع كجا از فرويد ببيند . سازيد خود رهنمون

 نظامي كه چيزي كند؟ مي پيدا چيزي چه است علت اصلي خصوصيت كه شكاف و درز اين در
 . نيافته تحقق است

 وانگهي ، است زده شتاب كاري اين ولي كند مي صحبت ۳ انكار و رد مكانيسم از مورد اين در
 صحبت چيزي چه به راجع بدانند اينكه بدون كنند مي صحبت مكانيسم اين از كه است مدتي

 بما مانده ق معلّ هوا در انتظار حالت در كه چيزي مانند را خود وهلة اول در ناآگاه ضمير . كنند مي

 اين حال . ست ا نگذاشته وجود عرصة به پا هنوز كه گفت بتوان شايد كه چيزي ، دهد مي نشان
 . نيست انگيز تعجب امري باشد داشته جا اين در عملكردي ۴ اميال دفع مكانيسم كه مسأله

۱ Topologie 
۲ Etiologie des névroses 
۳ Refus 
٤ Refoulement
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 نه دارد ۱ غيرواقعي جنبة نه وجه هيچ به كه داد جاي اي مقوله در بايستي مي را ساحت اين

 بي اه هيچگ خبيث اشباح خواب زدن برهم . ۳ نيافته واقعيت است امري بلكه ۲ غيرواقع حالتي
 دهد انجام بخوبي را خود كار " واقعا اگر كه باشد همين هم روانكاو موضع شايد و نيست خطر
 آنكه بي دهد قرار است خوانده حضور به كه اشباحي واقعي محاصرة تحت بايستي مي را خود
 نه گو هر اينجا در . آورد بيرون كنند مي زندگي آن هالة در كه سياهي پردة از را آنها باشد قادر

 اثر اينجا در ام كرده بيان اخير سال ده در كه سخناني و گفتار حتي ، بود خواهد مضرّ گفتاري

 توانند مي شوند مي ادا حضار جمع در كه سخناني حتي كه نيست بيخود . دهد مي نشان را خود
 مي يا رؤ قسمت ترين مبهم و ترين پيچيده يعني ۴ رؤيا نافِ فرويد آنچه مقابل در را آنها فرد فرد

 كه مركزي ، دهد نشان را آن ناشناختة مركز تا نامد مي رؤيا ناف را آن فرويد . دهند قرار ناميد
 . شود مي رهنمون كنيم مي صحبت آن از كه شكافي و درز به را ما نوزاد ناف مانند

 ايراد عمومي بصورت كه سخناني در كه است خطري همين سر بر بحث آري

 مي خوب نيچه . دهد مي قرار خطاب را حضار از يك هر ي يدا و س سرِ يرا ز دارد وجود شوند مي
 . دهد مي قرار خطاب را ها افق دورترين داردكه وجود گفتار نوعي كه دانست

 كرد مي بيني پيش فرويد همچنانكه كه است اي مقوله ناآگاه ضمير ت ساح كه اينست حقيقت
 روي ه ب را در كه درآمده اي مقوله بصورت ناآگاه ضمير لذا . است شده سپرده فراموشي بدست

 بعد نسل سومين و دومين به ق متعلّ روانكاوانِ بركت به مگر نيست اين و است بسته فرويد پيام

 نظريه بصورت را روانكاوي پرداخته او نظريات اصالح به اصطالح به كه شدند آن بر كه فرويد از
 . آمد بهم آن شكاف و درز كه كردند كاري يعني يابد تقليل شناسي روان حد به كه درآورند اي

 . كنم مي باز احتياط با را شكاف و درز اين خود من كه بدانيد

۱ Ir r éel 
۲ déréel 
۳ nonréalisé 
٤ Nombr il du rêve
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۳ 
 و اصل را ۱ داللت اسماء بر حاكم قانون و هستم علت پيرامون بحث به ورود حال در من اينكه

 تاريخي و عين م زماني در گذارم مي مذكور شكاف و درز بجاي آورده بحساب آن اساس
 روانكاوي اساس و اصل كه برآنيم اگر حال . باشد كنوني زمان همان كه گيرد مي صورت مشخص

 به فرويد كه آوريم درنظر را زماني و برگرديم ناآگاه ضمير مفهوم به بايستي مي دريابيم را
 آن ميل تك به قادر باشيم نيافته را آن نهائي حد كه مادام چراكه برآمد مفهومي چنين ساختن

 . بود نخواهيم

 . ندارد ه داشت فرويد از قبل مفهوم اين كه مختلفي شكال اَ به ربطي هيچ فرويد ناآگاه ضمير
 اين كه شكلهايي بلكه است فرويد از قبل زمان از مفهوم اين مختلف هاي شكل تنها نه منظورم
 امر اين درك براي . ست ا موردنظرم نيز آن كنوني صور حتي و گرفت بخود فرويد زمان در مفهوم

  ز ـ ل دِوِ تأليف كتابي به توانيد مي همچنين . كنيد رجوع ۲ لَالند فلسفي لغات فرهنگ به كه كافيست
ت ا انتشار خانة توسط قبل سال چهل كه ۳ ر وِ ه كه ببينيد و كنيد مراجعه شد منتشر ۴ ون فِلَماري 

 مفهوم از مختلف شكل ه د يا هشت حدود كند؛ مي مرور را مفهوم اين مختلف اشكال چگونه
 بمعناي يا همگي چراكه آموزد نمي كسي به چيزي آنها از هيچيك كه دهد مي ارائه ناآگاه ضمير

 روان نظريات در اينكه يا و است آگاه كمابيش كه چيزي معناي به يا اند آمده » آگاهي بدون «
 . شود مي افاده آن از ديگر معني صدها شناسان

 نيز لمات ظُ ارباب محل و ندارد خيال خالقيت و مانتيك ر ناخودآگاه به ربطي فرويد ناآگاه ضمير
 از اما نباشد كرده مي افاده ناآگاه ضمير از فرويد آنچه از دور معنا اين كه است ممكن . نيست

۱ Signifiants 
۲ Lalande 
۳ Dwelshauvers 
٤ Flammarion
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 كه يابيم درمي است مردود فرويد نظر از بخشد مي رمانتيك معنائي بداي كه ۱ ونگ ي كه آنجا

 از عبارت را آن هارتمن مانند اگر همچنين . است ناآگاه ضمير از ديگر عنائي م پيِ در روانكاوي
 طول در منزوي فيلسوفي كه او مانند يعني گذاشت آن در بتوان را چيز همه كه بدانيم اي توبره
 ناآگاه ضمير با باز كه ديد خواهيم صورت آن در ، بدانيم نامتجانس اي مقوله را آن بود خود عمر

 هفتم فصل در خودش فرويد . پيمود سرعت به را راه بايستي نمي بعالوه . دارد ن ربطي فرويد
 مي نزديك از كه اينجاست در . كند مي اشاره ناآگاه ضمير مفهوم به يادداشتي در خواب ــر تعبي

" كامال چيزي مفهوم اين از فرويد منظور كه بينيم  . است متفاوت 
 كه ناآگاه ضمير از هائي برداشت دهد ـ مي قرار ها برداشت اين با تضاد در فرويد آنچه
 آگاهي خود قبلِ ما كه چيزي به يعني گردند برمي ي ن ظلما و اوليه اصطالح به اي اراده به همواره

 حد در جهات همة از كه دارد وجود چيزي ناآگاه ضمير سطح در كه است امر اين كشف ـ است
 همان آن كارگزاري نحوة و كالم كه است چيزي ه ك معني بدين ، پيوندد مي وقوع ب ۲ نفساني فاعل

 نزد را تش مزي نيز خود آگاه شعور اين . آگاه ضمير يا شعور كه داراست را پرداختي و ساخت
 در گردند مي بسياري هاي مقاومت موجب مالحظات اين كه دانم مي . دهد مي دست از فرويد

" مثال توانيد مي مورد اين در . يافت توان مي فرويد متون كوچكترين در را آنها حاليكه  از قسمتي 
 ديد خواهيد . كنيد مطالعه ست رؤيا در فراموشي به موسوم كه را او خواب تعبير كتاب هفتم فصل

 . دهد مي ارجاع داللت اسماء بر حاكم روابط به را ما فرويد كه

 نحوة نكته به نكته شما براي . كنم كفايت عمومي و كلي گواه چنين يك ذكر به توانم نمي ولي
 . م ه ا داد قرار بررسي مورد كند مي عرضه بما فرويد كه گونه بدان را ناآگاه ضمير پديدار كاركرد

 كند؟ مي جلب بخود را ما نظر همه از قبل چيزي چه لطيفه و مزاح در يا سهوي اعمال در ، رؤيا در
 . موانع با آنها اصابت نحوة

۱ C.G. J ung 
۲ Sujet
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 چيزي كتبي يا شفاهي اي جمله در . تَرَك و شكاف و درز ، نقص ، مانع با برخورد

 بدنبال كه ست جا همين در درست و شود مي جذب پديدارهائي چنين طرف به فرويد . غزد ـ ل مي
 وجود به بخشيدن تحقق پي در چيزي كه بينيم مي پديدارها گونه اين در . گردد مي ناآگاه ضمير

 غريبي ۱ زماني حيثِ داراي اما يد آ مي عمدي بنظر كه است درست كه چيزي ـ است خويش
 پيدا را كشف نوع يك حالت آيد مي بوجود آن واقعي بمعناي شكاف و درز اين در كه چيزي . است

 ناآگاه ضمير حاصل كه رسد مي چيزي به خود هاي بررسي طي فرويد كه است اينگونه . كند ي ـ م

 . است
" وما لز كه حلي راه ـ است حل راه يك حال عين در كشف اين  هم هرچند اما نيست كامل 

 به ۲ ريك تئودور آنچه تأثير تحت را ما كه است چيزي چه دانم نمي واجد باشد ناكامل ري كا
 از قبل فرويد كه چرا كرده جدا فقط البته ـ كرده جدا آن عناصر ديگر از آميز تحسين چنين نحوي

 غافل اين جهت به . دهد مي ر قرا ناميده گيري غافل را آن نام و ـ است گفته سخن آن از او

 چيزي به و رفته بدر دستش از كار كه كند مي احساس نفساني فاعل بعنوان فرد كه است ۳ گيري
 آنچه به توجه با كه است چيزي حال هر در اما ، است نداشته را آن انتظار كمابيش كه رسيده
 . دارد فرد به منحصر بهائي است داشته را آن انتظار

 هر كه بخصوص . نيست بازيافت جز چيزي ظهور محض به ) كشف اين ( افت ي اين حال
 . بدهد دست از را آن فرد كه شود موجب و شود ناپديد دوباره كه است ممكن دم

 از دوبار را ۵ اوريديس ، همسرش كه ۴ ورفه اُ از و گرفت بكار اي استعاره توان مي مورد اين در

۱ Temporalité 
۲ Théodore Reik 
۳ Surprise 
٤ Orphée 
٥ Eurydice
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 . ۱ ناآگاه ضمير با رابطه در دارد را روانكاو حالت اورفه جا اين در . آورد مثال داد دست

" دقيقا ناآگاه ضمير چراكه كنم مي اضافه داستان اين به وار طعنه كالمي چند دهيد اجازه اگر  
 گواه ؛ واحد و فرد به منحصر است امري عشق كه دانيم مي همه . دارد قرار عشق مقابل جهت در
 . » ده تاي ديگرش را هم پيدا مي كني كردي پيدا را يكيش وقتي « كه است المثل ضرب اين آن

 امتدادي عدم ، دهد مي نشان بما را ناآگاه ضمير اساسي شكل كه است اي مقوله امتداد عدم
 اين كه دارد حقيقت اگر حال . خواهيم بود لرزش يا لغزندگي نوعي شاهد آن كردن طي با كه

 توانيم مي صورتي چنين در آيا است فرويد كشف در آغازين و ق مطل خصوصيتي واجد امتداد عدم
 كه باشيم داشته گرايش بدان آمدند فرويد از بعد كه روانكاواني مانند و دهيم تغيير را آن جاي

 ؟ كنيم نگاه تماميت تا كليت يك بمثابه را ناآگاه ضمير
 تعليمات تمام و كنم نمي فكر ؟ ست ا داشته وجود تام و واحد امري امتداد عدم اين از قبل آيا

 آن بر بنا كه ادعائي ، است بوده توقع و انتظاري چنين بردن بين از متوجه اخير سال چند در من

 مي كساني بكار كه نيست بيش سرابي البته كه دارد وجود ، مسدود يعني ، تمام و تام عنصري
 با البته حال . بخشد مي ت وحداني آدمي تن به كه دانند مي جلدي از عبارت را نفسانيات كه خورد

 ، تَرَك جز چيزي است نهفته ناآگاه ضمير تجربة در كه را واحد امر اين كه بود خواهيد موافق من
 . نياورم حساب به انقطاع و شكاف و درز

Unbegr را آن فرويد كه است چيزي ناآگاه ضمير نهائي حد و اساس iff البته كه خواند مي 

 . است » فقدان مفهوم « آن معناي بلكه نيست » مفهوم ان فقد « بمعناي
 است غياب آيا دهد؟ مي تشكيل چيزي چه را ناآگاه ضمير عمق و ته كه اينست پرسش حال

 شكاف و درز و تَرَك . انقطاع كه بگوئيم كه آنست تر صحيح نه گيرد؟ مي قرار آن مبناي كه

 نجات جهنم از را او شد موفق بسيار زحمات با ولي داد دست از ماري نيش جهت به را او ورزيد مي عشق همسرش به سخت كه اورفه ۱
. داد دست از هميشه براي را او و كرد فراموش را همسرش به نكردن نگاه شرط جهنم از خروج در اما . بخشد
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 و آيد مي بوجود سكوت پيِ در كه فريادي ند مان درست گردند مي غياب اين آمدن رو موجب

 غافل آن وجود از كه بوده برقرار سكوتي حال به تا كه شويم واقف امر اين به كه شود مي موجب
 . ايم بوده

 نادرستي و جزئي نظر چنان و چنين بدام افتادن از ندهيد دست از را اصلي مان ساخت اين اگر
 بيگانه خود سرگذشت از كه است موجودي نفساني فاعل . ماند خواهيد مصون ناآگاه ضمير از

 بطور . شود مي پديدار او كالم در كه اي سكته علت به مگر يابد نمي را خويش آرزومندي و شده

 يعني دريابيم توانيم مي آن همزمان ساحت در تنها را ناآگاه ضمير كه گفت توان مي تري افراطي
 كالم با كه نفساني فاعلي سطح در ، بشود چيزي گونه هر شامل تواند مي كه موجودي سطح در
 كه شود مي متحمل را فقدان و غياب همانقدر سخن انحاء و جمالت پيچاپيچ در و است رابطه در

 كند مي تحميل شما بر را خود رمز و راز كه اوست همواره اينكه و را خود وجود شدن بازيافته
 . ذاتي نقصاني بعلت حتي يا و استمدادطلبانه يا و ه آمران يا باشد باطني امري جهت به خواه حال

 مي رؤيا مورد در فرويد همان طور كه شود مي ناآگاه ضمير شكوفائي موجب آنچه آنكه خالصه
 لذا . رويند مي آن محور دور بر ش همواره عناصر كه است قارچ مركزي قسمت همچون گويد
 . نهائي تعينِ فاقد است موجودي همواره نفساني فاعل

 به معناي نرم، يكپارچه و صاف مشتق شده ) كشيده e با ( lèvis از كلمة oblivium ي فراموش
 را داللت اسماء : پاسخ چه چيزي را پاك مي كند؟ . كند مي پاك است كه چيزي Olivium . است

" عمال كه را اصلي ساختمان دوباره كه اينجاست در . كند مي پاك  عنصري كه شود مي باعث 
 دفع مكانيسم بر مسبوق ساختمان اين . پيدا مي كنيم شود ديگر چيزي ابطال و حذف موجب
" بعدا كه است ۱ اميال  فرويد كه است چيزي كننده پاك عنصر اين بله . گفت خواهيم سخن آن از 

 . ناميد ۲ سانسور را آن آغاز همان از

۱ Refoulement 
۲ Censure
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 و ها نوشته كه ائي ج ، جود داشت و روسيه يعني همان چيزي كه در سانسور چيست؟ سانسور

 بدان معني كه در آلمان وجود داشت سانسور يا ند؛ رد ك مي ريز ريز قيچي با خاويار مانند را گفتار
 : بگيريد درنظر را آگهي اين . كنيد رجوع هاينه هانري اثر آلمان كتاب به كافيست آن مورد در كه

 دكتر . كنند مي اعالم ما بش آزادي به زيبائي را كودكشان تولد خاطر مسرت با آقا و خانم فالن
 كلمة اين از حاصل اثرِ است مسلم آنچه . زند مي خط را آزادي كلمة آلماني، سانسورچي ، هوفمن

 . كند مي عمل ناآگاه ضمير كارگزار و مؤثر ديناميسم كه جاست همين در . است شده سانسور

 فرويد كه مثالي اولين ، د ش نخواهد كهنه هرگز كه كنيم ذكر سانسور اين از مثالي توانيم مي
 تابلوهاي از ديدار از پس فرويد . است آورده فراموشي مورد در خود نظرية كردن روشن براي

 در . كند مي فراموش را نقاش نام ۲ اورويتو به موسوم ايتاليا بزرگ كليساي در ۱ سينيورلي نقاشيِ
 بصورت تنها نه » ۳ فتن ر آوار زير « و شدن حذف ، شدن ناپديد چگونه كه بينيم مي مثال اين

 مي تحميل ما بر را خود آمده بيرون فرويد متن از روشن واقعيتي بصورت بلكه خود آميز استعاره

Signor سينيور كلمة . كنند Herr آلماني در ( است مهمتر يا سرور بمعني كه   مي آوار زير به ) 
 است كه مي توان ر همينطو . است مرگ يعني مطلق مهتر به متداعي فرويد براي چراكه رود

 ، نيست نهفته پدر مرگ به راجع فرويد اسطورة فراموشي اين پشت در اينجا در پرسيد كه آيا
 در . بخشد مي سامان را او آرزومندي كه است اساسي خصوصيت اين واجد فرويد براي كه مرگي

 . رسد مي » است مرده خدا « يعني نيچه اسطورة به اينجا در فرويد كه گفت توان مي نهايت

 است پناهي است مرده خدا اسطورة كه زيرا . باشند يكساني داليل واجد اسطوره دو هر كه شايد
 مرده خدا كه كنم اضافه هم را نكته اين . ۴ سيون سترَ كَ يعني ذَكَر از محروميت تهديد مقابل در

 . كنم نمي نگاه اسطوره عنوان به چندان معاصر روشنفكران اكثريت برخالف من را نيچه استِ

۱ Signorelli 
۲ Orvieto 
۳ Unterdrückung(اختن      اق) 
٤ Castra tion
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 قيامت روز به نسبت مذهبي ايمان و الوهيت به من اعتقاد بر حمل را امر اين بايستي نمي حال

 كه كنيد مالحظه ارويتو كليساي ديواري هاي نقاشي در توانيد مي را كسترسيون اين . دانست
 در را فرويد مكالمة توانيد مي ها نقاشي اين به رجوع بجاي . هستند زمان آخر وقايع به راجع

 اين در . كنيد مطالعه بود كرده فراموش را سينيورلي نام او حضور در فرويد كه پزشكي با طار ق
 براي ناتواني اين كه گويد مي او به مزبور پزشك و كشد مي جنسي ناتواني به بحث مطالعه
 . دارد را مرگ حكم او مسلمان بيماران

 . شود مي ظاهر نوسان يافته نفساني ل فاع ذاتيِ انفصالِ شكاف و در هميشه ناآگاه ضمير لذا
 را آن فرويد كه شود مي نائل بازيافتي و كشف به آدمي كه است نوسان يا انفصال همين در

" موقتا ما . خواند مي آرزومندي  در نظر مي ۱ گفتار از عاري مجازِ نوع يك بعنوان را آرزومندي اين 
 . يابد مي باز اي غيرمترقبه بطور را خود نفساني فاعل آن در كه گيريم
 به اعتراف جز جائي به او كوشش تمام كه نكنيم فراموش پدر با اش رابطه و فرويد مورد در

 خالصه سئوال اين در كسي به خطاب اي مكالمه در را اعتراف اين او . نيانجاميد آن درك عدم
 . نشد موفق بدان پاسخ به فرويد كه است سئوالي اين و ؟ خواهان چه چيزي است زن : كند مي

 خود خاص حيائي و شرم با ۲ جونز كه اي رابطه ، است داشته زنان با كه اي رابطه به كنيد نگاه
" احتماال توان مي . كند مي بيان  زنان يعني بيماران وقف را خود هم فرويد اگر كه گفت 

 مي ي تحسين قابل و شيدا و شور با ، آليست ايده فرد آنصورت در بود نكرده خود هيستريك

 . شت گ
 متوقف كم دقيقه بيست و دو ساعت يعني مقرر ساعت در را كارم كه ام گرفته تصميم من

 . ندادم خاتمه را ناآگاه ضمير عملكرد پيرامون بحث امروز كه بينيد مي . كنم

۱ Métonymie dénudée du discours 
۲ Ernest J ones
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 . است خالي آنها هاي جواب و سئواالت جاي

۱۹۶۴ ژانوية ۲۲
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