
 

 

 تواند وجود داشته باشد کاوی نمی نام بحران روان چیزی به

 

 لکانژاک مصاحبه با 

 محسن ملکی مترجم:

 

روانکاوی  دهد. گرایی هشدار می مخطرات بازگشت مذهب و عل  ی هپیشگویانه دربار، ژاک لکان انجام شده  1974حبه که در سال در این مصا

 انگیزی دارند. در حال حاضر اهمیت و مناسبت حیرت ی او ها استداللهای معاصر است.  دلهرهدر برابرِ  تنها پناه ِموجود  برای او

و با  شدهبه مددِ سحر و جادو دوباره با قدرت تمام زنده لکان گویی انجام شده، ایتالیاییِ پانوراما  ی هبرایِ مجل 1974در این مصاحبه که در سالِ 

بحران روانکاوی وجود   ی هحرف و حدیث بسیاری دربار»، به این نکته اشاره می کند که یمیلیو گرانزاتوگرِ ایتالیایی، ا مصاحبه ما سخن می گوید.

کند با  ضع لکان از زمین تا آسمان فرق می؛ مودرایت و وضوح و دقتصداقت و  لکان پر است از سخنان جای شکرش باقی است که .«دارد

ها و تشریفاتی  های درمانی را به شکل آیین تکنیکاین شاگردان  ریزی کردند. پایهفروید  از شاگردانِ یچند که  «ای دلخوش کننده» روانکاویِ

ترس و  .«نفی فروید است این کار دقیقاً»گوید:  باره می این د. لکان درکن اش سازگار می با محیط اجتماعیدوباره  بیمار را آرام آرامدر آوردند که 

فهمیم که او در سال  هایش می کشد و از حرف مان می اش را به رخ او  در این مصاحبه قدرت پیشگویی های لکان در آن زمان چه بودند؟ دلهره

خورد؟ نه، این  در همه جا به چشم میمسائل جنسی است که سکس و آیا بحث بر سر از بازگشت مذهب و تفوقِ علم هراس داشته.  1974

 .علمی.. خب، این یکی فرق می کند..  ی همداخل که چندان اهمیتی ندارد. اما بازکردن دروغین فضانوعی یزی نیست جز له چمسأ

*** 

که اند، چرا هرا پشت سر گذاشتگویند فروید  کاوی وجود دارد. می بحران روانحرف و حدیث بسیاری در موردِ  ایمیلیو گرانزاتو:

ارتباط انسان با جهان تکافو   ی هآثار او برای فهم انسان یا تحقیق و تفحص عمیق درباررسیده است که نکته مدرن به این   ی هجامع

 کند. نمی

چنین چیزی وجود ندارد، اول از همه برویم سراغِ این به اصطالح بحرانِ روانکاوی. گویی است.  ها وراجی و یاوه این حرف ژاک لکان:

مانده که باید کشف  نظری و عملیِ بسیاری مسائلِخود نرسیده است.  مرزهای کاوی هنوز به روانتواند وجود داشته باشد.  اصال نمی

 گشت.  دنبال پاسخ ریختن به عرقها با حوصله و  فوری و فوتی نیست، بلکه باید مدتهای  ی از پاسخکاوی خبر در روانشود. 

که با  تنها چیزی ایم؟ نکرده شکامل درککه هنوز ایم حال آن توان گفت او را پشت سر گذاشته چطور میبعدی فروید است.   ی هلمسأ

که پیش از او حتی به ذهن کسی  سائلینو هستند، م که کامالً هدانیم این است که فروید ما را از مسائلی آگاه کرد اطمینان می



 

 

د در برابرِ انقیانمادین گرفته تا   ی هجنسیت، از دسترسی به حوز؛ از مسائل مربوط به ناخودآگاه گرفته تا اهمیت خطور نکرده بود

 قوانین زبان.

دوباره . دچار بحران نشده کاوی اصالً وانرشود.  تک ما مربوط می برد؛ این مسأله به تک سوال میاو خود حقیقت را زیر   ی هآموز

درجه تقلیدهای خیلی چیزها استفاده شده؛ انحرافات و  از اسم او برایِ سرپوش گذاشتن برما خیلی مانده به فروید برسیم. گویم:  می

ها باعث آشوبی شده که منظور و مقصود فروید را در محاق فرو  این  ی هاند؛ هم به الگوی فروید وفادار نبوده دومی بوده که چندان

های او به یک مشت فرمول ه با فروکاستن آموزکردند که هم ادعا  برخی از شاگردانش ،1939پس از مرگ او در سال برده است. 

رفتار درمان فقط معطوف به  ها عمل آنتکنیک را بدل به آیین کردند و : اند گری از روانکاوی را در پیش گرفتهشکل دی مبتذل،

نفی فروید است: قسمی  چنین کاری دقیقاًاش سازگار کنند.  د را دوباره با محیط اجتماعیکه فر ها بود، آن هم برای این آدم

 .رسمیکننده و  دلخوشکاویِ  روان

 ، تعلیممتحکوناممکن داریم:   ی هدفاع، سه وظیف سه جایگاه غیرقابل گفته است که بینی کرده بود. او یزها را پیشاین چ خود فروید

رسد خودش  هم که از راه می گیرد، و هر کسب کسی مسئولیت حکومت را بر عهده این روزها چندان مهم نیست چه کاوی. روان و

برای این  ند که این روزها کار و بارشان سکه است.دروغینی هست هم متخصصان و دکتران کاوان روانرا شکر، خدا  داند. می معلمرا 

کاوی با چیزی که  روان اند. را از جا در آورده مطب مشتریان هم که پاشنه درِ کمک یعنی تضمین موفقیت؛ ، پیش نهادِکاوها روان

 کند. می گویند زمین تا آسمان فرق ها می این

    

 چیست؟ دقیقاًمنظورتان 

البته روانکاوی قسمی دهد.  مان را نشان می ای که مرض جامعه دانم، نشانه یک بیماری می (symptom) له را سمپتمأاین مس

ایمان هم  کاوی نوعی رف جالبی نزده است. روانهاست که فلسفه هیچ ح خورد؛ مدت هم می هه نیست. من حالم از فلسفه بفلسف

که از راه صواب  است و با هرچیزی (practice) عمل نوعی کاوی بیایید بگوییم روانای هم ندارم آن را علم بنامم.  نیست؛ عالقه

ر خیالی و ام امر ناممکن خواهد که می کند روانکاوی ادعا می دار است چون البته این حرف خودش مسأله خارج شده، سر و کار دارد.

  ، اما هنوز هیچ قوانینی ندارد و مستعد همه نوع ابهام است.رسیده یمشخص جا به نتایج تا این. روزمره کندرا وارد زندگی 



 

 

کاوی  روان است. یجدید کامالًچیز  های مختلف آن شاخه شناسی و کاوی نسبت به پزشکی و روان کنیم که رواننباید فراموش 

چاپ شد و چندان هم موفق  1900، در سال یاتفسیر رؤسی و پنج سال پیش مرد. اولین کتاب او،  بسیار جوان است. فروید حدوداً

دیوانگان به شمار  و. چندتایی شاگرد داشت که جزفقط سیصد نسخه از آن فروش رفت ،نبود. به گمانم در طی چند سال اول

استفاده کنند و چطور  کاوی از رواندر عمل د که چطور در جمع خودشان به توافق نرسیده بودن آمدند؛ همین چند شاگرد هم می

 شان را تفسیر کنند.  های آموخته

 این روزها چیست؟مشکل مردم 

کاوی  مردم انتظار دارند با کمک روان شتاب برای پیشرفت است.  ی هو نتیج گیر مردم شده در زندگی دامن این رخوت عظیم که

 برد. از میانشان را  توان رخوت زندگی بفهمند تا چه حد می

 کاوی بیایند؟ سراغ روانشود مردم برای تحلیل  ه باعث میچ

دارد، گیریم که حتی خودش هم دوست داشته چنین  کند، ترس برش می افتد و درکش نمی وقتی اتفاقی برای کسی می ترس.

نجوری. در ر گوییم روان به این میشوند.  نند، و کم کم دچار ترس و وحشت میک ها دردشان این است که درک نمی آناتفاقی بیفتد. 

رنجوری وسواسی،  مریض باشد. در روان که واقعاً شود، البته بدون آن ن مریض میشد هیستریک، بدن از ترس مریضرنجوریِ  روان

 ،د اشکال و اشیاشو باعث می  کهتوان مهارشان کرد، فوبیاهایی  میکه ن کند، افکاری یزهای عجیبی را به ذهن متبادر میترس چ

 شود. ی بگیرند؛ این باعث ترس افراد میمعانی متفاوت

 برای مثال؟

که ببیند چیزی در همان  باید چندین مرتبه ببیند شیر آب را بسته یا نه، یا این کندشت تمام احساس با وح رنجور فرد روانشاید 

با قرص داند که شیر را بسته و آن چیز درست در جای خودش است.  د هست یا نه، هر چند خودش خوب میکه باید باش جایی

 له و معنایش چیست.مسأببینیم دلیل این توان چنین چیزی را درمان کرد. باید  نمی

 ؟شود درمانش کرد چطور می

حاالت باید حرف بزند، تعریف کند و  های خودش.  تر با حرف شود، و از همه مهم ست که با حرف درمان می رنجور بیماری فرد روان

که این تاریخ با کلماتی ادا شود که جا تلقی سوژه از تاریخ خودش، تا آن کاوی این بود:  تعریف فروید از روانخودش را توضیح بدهد. 

زعم فروید  ر دست نیست. بهکاوی قلمرو حرف و کالم است، هیچ درمان دیگری د روانفرد دیگری را مورد خطاب قرار دهد. 



 

 

 ست ای سوژه گوید سخن می که آن ،دآگاهدر این ناخو بیرون است و آگاهانه که عمیق باشد، از دسترسِ معاینات ناخودآگاه بیش از آن

 زدن است. کاوی حرف ن نقطه قوتِ روانتری بزرگرود.  فراتر می آن از جای دارد امادرون فرد  که

 کاو؟ یمار یا روانچه کسی؟ بحرف 

کار  شود، چندان به استفاده می که معموالً اثری های بی مانند فرمول« درمان»و  «دکتر»، «فرد بیمار»کاوی، واژگانی چون  در روان

دهد فرد  که کار اصلی را در فرآیند تحلیل انجام می است. کسی. این حرف غلط «ات کنند  کاوی بگذار روان»می گوییم: آیند.  نمی

ودش را به زند خ که حرف می صادق است حتی اگر بیماری حرفی که زدم کامالًکند.  ای که خودش را تحلیل می سخنگو است، سوژه

های مفیدی انجام  دهد و در این فرآیند مداخله گری که راه را به او نشان می گر نشانش داده، تحلیل ای تحلیل کند که تحلیل شیوه

 دهد. می

بخشد. در واقعیت،  ا میچه بیمار گفته معن ؛ از قرار معلوم این تفسیر در نگاه اول به آنگذارد یار سوژه میفسیری در اختکاو ت روان

هدف  .د که موجب رنج و درد سوژه شدهکن معنای چیزهایی را  حذف می تر است و معموالً سنجانه تر و نکته این تفسیر ظریف

به هیچ چیز  یربط  -یا بگذارید بگوییم بیماری -بیماریبه او نشان دهد که سمپتم  د بیمارکاو این است که با کمک روایت خو روان

 واقعی باشد. ندارد گیریم که ظاهراًن بیماری وجود معنایی ندارد. ای ندارد و اصالً

کاوی شامل  . تکنیک روانتعادل و رعایتِ یروصبکاوی عبارتند از  است. ابزارهای روان و صبر بسیار عملاین کنش کالمی نیازمند 

 کاوی اصالً دهد که در حال تحلیل خودش است. به همین دلیل روان ای می کاو به سوژه کمکی است که روان تنظیم و تعدیل میزانِ

 ای نیست. کار ساده

 افتیم. معنای این عبارت چیست؟ می« بازگشت به فروید»زنیم، ناگزیر به یاد فرمولِ  ژاک لکان حرف می  ی هوقتی دربار

تعاریف اصطالحات و به فروید و برگردید  کاوی کنید، باید خواهید روان میفروید. اگر  کاوی یعنی اش این است که روان حرف اصلی

بیش از   سیس کردم.بود که در پاریس مکتبی فرویدی تأ با چنین هدفی دقیقاً اللفظی خوانده و تفسیر شوند. طور تحت او که باید به

 از شرّبرای مثال  بدین معناست که باید  به فروید صرفاًشرح و تفصیل دیدگاه خودم هستم: بازگشت بیست سال است که مشغول 

سراغ خوانشِ  یعنی باید دوباره به کاوی خالص شویم؛ مجامعِ روان  ی هنهادینرشناسیِ وجودی و فرمالیسمِ انحرافات و ابهاماتِ پدیدا

بازخوانی فروید فقط به کند.  بتنی بر آثار خود فروید پیروی میمکه از اصول مشخص و معینی  های فروید برویم، خوانشی آموزه

  کند. استفاده میءزند، از کلمات سو زند و دست به چنین بازخوانی نمی کاوی حرف می معنای بازخوانی فروید است. اگر کسی از روان



 

 

تر  گوید و مهم ای سخن می شود. لکان به شیوهبغیرقابل درک  گویند لکان کاری کرده که فروید کامالً میولی فروید دشوار است. و 

 ...هایش داشته باشند وانند امید به درک نوشتهت محدودی از محققان کارکشته می  ی هنویسد که فقط عد ای می به شیوهاز همه 

از خودم کند.  میای از ابهام پنهان  پس هالهاش را در انند که اندیشهد اندیشی می تاریک  ی هدانم. مرا نویسند دانم، می بله، می

 یست که به مددِ آن، حقیقت وارد قلمرو امر واقع االذهانی بازیِ بین»تحلیل  ،گویم که در فروید پرسم دلیلش چیست؟ دوباره می می

 ای نیست. پیش پاافتادهساده و کار  کاوی کند؟ روان مسأله را روشن نمی نکته . آیا این«می شود

ام  ها و با این فکر ننوشته ها را برای آن هایم غیرقابل فهم است. اما برای چه کسی غیرقابل فهم است؟ من این کتاب گویند کتاب می

خوانندگان   ی هطبقِ ذائقم تا ا هدرست بر عکس،  هیچ وقت اندک تالشی هم به خرج ندادها را درک کند.  که هر کس بتواند آن

برای من، همین ها را به زبان آوردم.  هایی برای گفتن داشتم و آن حرف نندگانم چه کسانی هستند.که خوا ایننظر از  بنویسم، قطع

خب بهتر است کمی صبر پیشه کنیم. در  فهمند، گر این خوانندگان کارهایم را نمیاخوانند.  خوانندگانی دارم که آثارم را می بس که

قدر زیادند که  هایم آن بمخاطبان کتا ام. شاید باید بگویم تر بوده سشان ، باید بگویم که من از فروید خوشمورد تعداد خوانندگان

 شوم. زده می بهت واقعاً

ساده و روشن خواهد شد، درست مثل آب  خاطر هم دارم که تا حداکثر ده سال بعد، آثارم برای خوانندگانم کامالً البته اطمینان

 .«افتاده است پا این لکان خیلی مبتذل و پیشوای »وقت بگویند:  شاید آن خوردن.

 نمای لکانیسم چیست؟ های سرشت مشخصه

آگاهی یا نشانی از  توان پیش تنها می فعالًبرای پاسخ به این سوال هنوز کمی زود است، چرا که لکانیسم هنوز وجود خارجی ندارد. 

 یافت.آن 

من به آن بوده است.   ی هکاوی و مطالع شود که مشغول روان ست که حداقل چهل سالی می ترمیمحمرد به هر روی، لکان 

حتی است عظمتِ سادهد  شف فروید ما را به سمت آن سوق میچه ک آن»م که در کتابم نوشتساختارگرایی و علم زبان ایمان دارم. 

نام خوبی برایش برگزیده  واقعاً طفولیت)  ی هو از مرحل شویم بیری برای بار دوم در آن زاده میگیریم و به تع که ما در آن جای می

   . «شویم توانیم حرف بزنیم، خارج می که در آن نمی [1](اند

                                                           
 



 

 

کشف خودش را مبتنی بر که فروید  سازد، ساحتی مینمادین را بر نظم -انضمامی و کلیگفتار ای از  عنوان سویه به -زبان است که 

در  چه در حال شدن است آن در بدو امر با هر کند. جهان اشیاء شیاء را خلق میان ادهد. جهان کالم است که جه آن قرار می

ود داشته باشد. بدون تواند وج یمات، چیزی نمبدون کل اند که به ذات اشیاء معنایی تام و تمام می بخشند. ماتلتنها ک .آمیزد می

در   -انینِ ناخودآگاهبا طرح رئوس کلیِ قوهای فروید  بندی صورتبه نظرم  توانست داشته باشد؟ کالم، لذت چه معنایی میوساطتِ 

ها  سال بعد سوسور با کمک آنهایی بودند که چند  گامِ نظریه شپی -توتم و تابو وفراسوی اصل لذت ، یاتفسیر رؤ اش چون آثار اولیه

 شناسی مدرن باز کرد.  راه را برایِ زبان

 تفکر ناب چطور؟

مادیت و جوهر کر باشند و بدان ند موجدِ تفتوان اند که می انین زبان قرار دارد. تنها کلماتدیگر تحت انقیاد قو نند هر چیزهم ما آن

ر مورد این نکته دتواند به جلو حرکت کند.  برای فهم تفکر حتی یک قدم هم نمیبدون زبان، بشریت در تالشش  ببخشند.

انجی میباز هم تنها یک   -نظرسنجییا شکلی از درمان، تعلیم  -ان ببخشیدهر نقش و کارکردی نیز بد کند. کاوی نیز صدق می روان

 پاسخ است.   ی هزند شایست که بیمار می هر حرفی بیمار. های د، حرفآی هست که به کارتان می

  دانند.. برای اعتراف می یجایگزینتر  دانید. کسانی هستند که آن را بیش می پس شما تحلیل را قسمی گفتگو

 کند، به او تان خطور می ذهن کنید. فقط چیزهایی را که به کاو اعترافی نمی پیش روان خب منظورشان از اعتراف چیست؟ شما اصالً

شنود،  که می کاو به کلماتی روانکاوی است.  عنوان حیوان ناطق یکی از کشفیات روان منظورم کلمات است و بس. انسان بهگویید.  می

 کند. ای که خودش را تحلیل می سوژهگر و  وافق است، قسمی تفاهم میان تحلیلتحلیل خوب بسته به ت بخشد. نظم و معنا می

 ظاهری بیماری، بر سر چیست و با فرارفتن از سمپتمِله این نکته است که مسأهای سوژه، در پی درک  ز طریق حرفگر ا تحلیل

لمات استفاده شده گر این است که معنای ک نقش دیگر تحلیل له قرار دارد.حقیقت را در قلب مسأ  ی هتافت درهم کند کالف سعی می

 دهد که باید چه انتظاری از تحلیل داشته باشد.درک این نکته را ب  ی هبیمار اجاز با این کار به ورا توضیح بدهد 

 ای که نیازمندِ اعتماد بسیار است.. پس رابطه

گر هیچ سوالی  کند. تحلیل دهد و سکوت می زند و دیگری گوش می حرف می یا شاید باید بگوییم یک مبادله که در طی آن، یکی

اختیار بیمار قرار خواهد در  هایی را که دلش می کند. او فقط پاسخ های بیمار اضافه نمی ا به حرفپرسد و عقاید خودش ر نمی



 

 

کند همیشه به سمتی  که خودش را تحلیل می ای . ولی سر آخر، سوژهدهد خواهد پاسخ می که میهایی  به پرسشفقط  دهد و می

 خواهد. گر می که تحلیلشود  رهنمون می

 رنجوری خالص بشود؟ تواند از روان است کسی درمان بشود؟ آیا کسی می اشاره کردید باید بپرسم آیا ممکن حال که به درمان

به حقیقت که  یعنی وقتی برود. یهای بیماری و امر واقع کند و به فراسوی سمپتم راراه را هموشود که  کاوی وقتی موفق می روان

 دست یازد. 

 ؟تر لکانی باشد بیان کنید که کم  قالبین مفهوم را در همی شود لطفاً می

، درست عمل چیزی است که درست نیستآن ی هر و امر واقع نامم. می« سمپتم»بیاید،  یامر واقع جانب من هر چیزی را که از  

اش باز  همیشه به همان جای همیشگی یامر واقع. قرار دارد او شخصیت های ناشی از و مشغلهزندگی انسان  رو در روی و کند، نمی

گویند هیچ چیز  نی هستند که میدانشمندابا همان شکل و ظاهر.  خورید، میهمین جاست که همیشه به آن بر گردد. در می

خواهد؛ البته به گمانم چنین  هایی جسارت زیادی می فگفتن چنین حر -قرار ندارد یدر امر واقعهیچ چیز ممکن نیست، یعنی نا

 خورد.  ش آب میاز جهل فرد نسبت به حرف و عمل از جسارت، تر هایی بیش حرف

دهد، و به او  ل میسوی امر ناممکن هُ فرد را به ،و امر ناممکن متضاد هم هستند و نباید در کنار هم قرار بگیرند. تحلیل یامر واقع 

یعنی آن را جهانی خیالی و بدون معنا تلقی کند.  -هست در نظر بیاورد چنان که حقیقتاً دهد که باید جهان را آن نشان می تلویحاً

 مرغ دریاییِ پرخوری است که قوت غالبش چیزهای معنادار و اعمال با معنی است. شبیه  یکه امر واقع حال آن

سکس و مان، به  عنی به افکار خودمان، به آرزوهایگویند باید به فالن یا بهمان چیز معنا بدهیم، ی شنویم که همه می می معموالً

توضیح بدهند، از نفس ما این نکته را به  دنکن دانیم. متخصصان وقتی سعی می میزندگی ن  ی ههیچ دربار ولی ما مطلقاً زندگی.

 افتند. می

سر آخر پیروز میدان  -این چیز هیوالوار که وجود ندارد -یواقع، امر متخصصان در این کاررسم از این است که با شکست پیاپی ت

-اتمیک شود.  اندیشانه می چیزی مستبدانه، احمقانه و تاریک کند و این است که بدل به جایگزین مذهب میعلم خودش را شود. 

  کاوی خوانده است.  روان  ی هاگر علم یا مذهب پیروز میدان بشود، فاتحخدا و چه و چه وجود دارد. -، یک فضاخدا

 کاوی هست؟ علم و روان ای میان امروزه چه رابطه



 

 

هایش در  رسمی با تمام محرابعلم  علمی تخیلی است.داستانِ به نظرم، تنها علم جدی و حقیقی که ارزش دنبال کردن دارد، 

مند دست بیابد. و حال کارش به جایی رسیده که از  ابزاری سعادتکه به  آن دهد، بی راهش ادامه می ها کورکورمال به آزمایشگاه

 هراسد. خویش نیز می  ی هسای

های آهار  پیراهنکه خورده  این کودکان نوپای سالآور مواجه خواهند شد.  تخصصان به زودی با لحظاتی اضطراباز قرار معلوم م

تر  کنند، ابزارهایی همواره پیچیده با چیزهایی ناشناخته بازی میکنند،  های ضدعفونی شده بر تن می ی خود را در آزمایشگاه خورده

های  پروژهپرسند فردا روز چه اتفاقی خواهد افتاد، این  رفته از خود می کنند، و رفته تر ابداع می کگنره هایی هموا سازند، فرمول می

شناسان و  گویم بس است دیگر! زیست من مید داشت. بر خواههند رسید و چه نتایجی درهمواره نو به کجا خوا تحقیقیِ

  ی هها دارند چهر اند. آن ها دیوانه به نظرم آنیگر خیلی دیر شده باشد. پرسند شاید د ها حال از خود می دان ها و شیمی دان فیزیک

برابر  اگر همه چیز در ها خطرناک باشد.کار شان خطور کرده که شاید این مبارکست که به ذهن  دهند، تازه االن جهان را تغییر می

اند، بدل به دشمنان  شان پرورش داده رخشندههای  که با عشق و محبت در آزمایشگاه هایی شان منفجر شود، چه؟ اگر باکتری چشمان

، جهان را فرابگیرند و اول هم ها هستند که در این آزمایشگاه هایی وآشغال اکتری و تمام آتانبوهِ این همه بمان بشوند، چه؟ اگر  خونی

 ها بیفتند، چه؟ جانِ خود این متخصصان آزمایشگاه به

له ولی مسأمن هم یکی اضافه می کنم: علم.  -کاوی یعنی حکومت، تعلیم و روان -بود به سه جایگاه ناممکنی که فروید اشاره کرده

 شان چندان قابل دفاع نیست.  ر متخصص نیستند که ببینند جایگاهقد این است که متخصصان آن

 دارید.. نامند چه پیشرفت می ای نسبت به آن این اوصاف، شما دیدگاه بدبینانه پس با

بهمین دلیل ساده که آدمیزاد موجود به دردنخوری است، من بدبین نیستم. هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.  ری است.له چیز دیگنه، مسأ

 رای من یکی که واقعاًبشود، بگیر همگان  که آدمیزاد بتواند بالیی ایجاد کند که دامن کند. اینتواند خودش را نابود  ی نمیو حت

که محتاج  ش کاری بکند، بدون آنیها و سر خو با دستشد که موفق شده  کرد، معلوم می ین میاگر چن. آور خواهد بود حیرت

 طبیعی یا الهی باشد.  ی همداخل

در  کتاب مقدسی ها اند و چون ملخ ها که برای سرگرمی چاق و چله شده شد، تمامی این باکتری بشر موفق به چنین کاری می اگر

خوشک به راه خویش ادامه  خوش اما چنین چیزی رخ نخواهد داد. علم وزی بشر بودند.شوند، نشان از پیر تمام جهان پخش می

که  و چناناش باز خواهد گشت.  گویند همه چیز به جای طبیعی : میگذارد اش را پشت سر می پذیری تبحران مسئولی دهد و  می

  گا خواهیم رفت. و مثل همیشه، ما بهپیروز میدان خواهد بود. مثل همیشه  یگفتم، امر واقع



 

 

 ها و  های کالمی، ایهام ها، بازی خاطر جوک شما را بهتان،  و مبهم بودن مفاهیملکان. عالوه بر دشواری زبان  پارادوکسی دیگر از ژاک

 شما حق دارد کمی گیج بشود.   ی هکنند. خواننده یا شنوند های تان سرزنش می پارادوکسخاطر  هحق ب به

که اشاره کردم از  یکنم که متخصصان فاده میهمان شیوه است من از کلمات درست بهزنم.  جدی حرف می کنم، کامالً شوخی نمی

 کاوی اشاره کنم. روان  ی هکنم به تجرب همیشه سعی میکنند.  شان استفاده می انبیق و مدارهای برقی

نی همان جهان است، یع یداند که امر واقع الحالی می معمولی و متوسطهر آدم وجود ندارد. اما  یامر واقعحرف شما این است: 

  مسلح ببیند.تواند لمسش کند و با چشم غیر هرچیزی که در اطراف اوست و می

ما  دروغی آماری است. صرفاً چنین کسی وجود خارجی ندارد، را بریزیم دور. «الحال آدم معمولی و متوسط»از همه، بیایید این  اول

و  های انبوه ، یا پدیدهشنوم افراد از یارویی در خیابان، یا مطالعاتی در بابِ عقاید عموم داریم، همین و بس. وقتی می خاص فقط افراد

شان  های ام و به حرف نیمکتِ مطب دیدهافتم که در این چهل سال روی  بیمارانی می  ی هیادِ هم زنند، به از این قبیل چیزها حرف می

شان مثل هم حرف  کدام بهی نداشتند؛ هیچهای مشا ها و اضطرابشان فوبیا کدام شان شبیه هم نبودند، هیچ کدام م. هیچا گوش داده

  ی هدربان خانگویید کیست: بنده، شما،  الحالی که می این آدم معمولی و متوسطشان از نفهمیدن شبیه هم نبود.  زند و ترس نمی

 جمهور؟ من، یا رئیس

 بینیم. مان می که همه جهانی  ی هزدیم، دربار حرف می یامر واقع  ی هداشتیم دربار

این  در -آید شمار می چه حقیقت به یعنی آن -خیالی ساحت نمادین یا و نظم -کند چه درست کار نمی آن -یامر واقع مان بله. تفاوت

است تمامی  کار نیست، فقط الزمکه جهانی در که جهان وجود ندارد، این برای دیدن این همان جهان است. یاست که امر واقع

دوستانم در  و من ازدانند.  ها یکی می جهان را با آن ها، بیاورید که خیلی عظیمی از احمقیاد  ای را به پاافتاده چیزهای مبتذل و پیش

 فکر کنند. ،اند چه همین االن خوانده آن تمام به گویی، با دقت ناقضکردن من به تکنم که قبل از متهم  دعوت می «پاناروما»  ی همجل

  شوید. تر از پیش می که شما با مرور زمان دارید بدبینمردم خواهند گفت 

  ی هاز مرحل کاوی که خودش حال روان بدا بهبرانگیز یا مضطرب نیستم.  ی جنجالها آن دسته از آدمطور نیست. من جزو  این

مان را   ی ههم گیر مثل تلویزیون که وقتکننده و  ناراحتاضطراب فراتر نرفته باشد. بله درست است که همه جا پر است از چیزهایی 

را ببلعند و حتی زورکی  ها چیزها آنجور دهند این  ه افرادی وجود دارند که اجازه میله فقط این است کد. اما دلیل این مسأبلعن می

 کنند.  مند می چه می بینند عالقه خودشان را به آن



 

 

قیقاتی در کف روند، تح هایی که به ماه می موشکناپذیرند:  ه همین اندازه سیریچیزهای وحشتناک دیگری هم هستند که ب

اش بکنیم.  دلیل ندارد خیلی گنده ولیآورند.  برند و از پا در می ها را تحلیل می هایی که آدمچیز  ی هاقیانوس و چه و چه؛ هم

آور دست بزنیم،  تاسفبه اکتشافاتی  ءخال کافی موشک و تلویزیون داشته باشیم و به حد کفایت در دلِ  ی همطمئنم وقتی به انداز

چه هیوالیی  مذهب است، مگر نه؟ ی این همان تجسد دوباره گرم کنیم. کنیم که سرمان را به آن پیدا میدیگری بعدش چیزِ 

 ها باید از آن لذت برد. اوم است که تا قرنضیافتی مدمذهب ایم،  که دیده چنان تر از مذهب است؟ناپذیر سیری

تنها امر واقعی که ها باید متذکر شوم که آدمی همیشه خوب توانسته خودش را با شرایط بد وفق دهد.  این  ی هدر پاسخ به هم

تر  که پیش : منظور چنانست، یعنی نیاز به قسمی دلیل و برهانهمین ا توانیم درک کنیم و به آن دسترسی داشته باشیم دقیقاً می

شد و من هم االن مشغول  ر اضطراب نداشت، فروید مشهور نمیصورت، بش ایندر غیر اشاره کردیم، معنابخشیدن به امور است.

 گرامر بودم.  ی هتدریس در مدرس

شرایط اجتماعی، اعصار تاریخی یا مشخصات  هایی هم داریم که به ابکه اضطر ها همیشه چنین ماهیتی دارند، یا این آیا اضطراب

 ؟مرتبط باشندجغرافیایی 

دانیم در  ما چه می ولی اصالًترسد چون اضطرابی امروزی به نظر برسد.  که از کشفیات خودش می شاید اضطراب متخصصی

، در یک خط یک کشتی جنگی مانندِ پاروزنانِ که یانیا اضطراب کارگر ماجراهای محققانی دیگر؟ های دیگر چه رخ داده است؟ زمان

کلمات و تعاریف امروزی  ها به رابطاین اضتر بگویم،  دارد. یا سادههای امروزی  ها ریشه در اضطراب اند.. این حرف مونتاژ اسیر شده

  شود.  مربوط می

 کاوی چه معنایی دارد؟ اضطراب در روان خب اصالً

تواند بدن انسان باشد، البته منظور از  که محرکش می یعنی ترس، اما ترس از هیچ، ترسی مان قرار دارد، از بدن چیزی که بیرون

کنیم، به مسائل  شان می جاکه ما درک ها تا آن ها و اضطراب بسیاری از این ترس در کل یعنی ترس از ترس.ذهن نیز هست.  ،بدن

هیچ عالج و درمانی ندارد و امید هم  مسائل جنسیرای حیوان ناطق یعنی انسان، فروید گفته است که ب شوند. جنسی مربوط می

ر البالی را د —این مجهول عظیم —اضطراب و مسائل جنسی  ی هگر این است که رابط یکی از وظایف تحلیل بدان نیست. 

 های بیمار بیابد.  حرف



 

 

مه ها، آوازها و در سواحل در سینما، در تئاتر، تلویزیون، روزنا —خورد ا به چشم میحال که سکس و مسائل جنسی در همه ج

مردم دیگر نگران این شده و  گویند تابوها شکسته میجنسی هستند. تر نگران مسائلِ  کم گویند مردم دیگر ها می خیلی ،  —دریاها

 نیستند. جور چیزها

دوباره می  —ای جدی است که لهکاوی مسأ روانای تبلیغاتی است.  دیدهپ دهد صرفاً جا جوالن می   هاین جنون سکس که در هم

کاوی جمعی وجود  نام روان چیزی به گر.  تحلیلشود، یعنی بین سوژه و  شخصی بین دو فرد مربوط می ای اکیداً به رابطه —گویم

 رنجوری دسته جمعی نداریم.  نام اضطراب یا روان طور که چیزی به ندارد، همان

 یونتلویزتبلیغات کننده در  پاک  ی هماد مثلگذارند و  در هر گوشه و کناری به نمایشش میزنند و  سکس حرف می  ی هکه دربار این

برای برخورد  قطعاًاست. نیست که چنین چیزی بد  این منظورمای برای شادکامی نیست.   ی هوجه وعد هیچ هکنند، ب با آن برخورد می

 که بازکردن دروغین فضاد است، بخشی از این کند. این قسم برخورد با سکس بخشی از مُ تکافو نمیهای خاص  با مسائل و اضطراب

 خورد. کاوی نمی به دردِ روان ولی اصالًدهند.  ای آسمانی به ما می عطیهچون  روادار جوامع به اصطالح

 

 پانویس:

 .م .است «بسته یا زبان فاقد زبان» اللفظیِ آن تحت معنایاست که  infant ی ی کلمه ریشه لکان به ی اشاره. [1]
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http://www.versobooks.com/blogs/1668-there-can-be-no-crisis-of-psychoanalysis-jacques-lacan-

interviewed-in-1974  

  

 


