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  par Jean-Claude Paye et Tülay Umay  کلود پای و توالی اومای- نوشتۀ ژان

   حميد محوی: از فرانسهبرگردان

  ٢٠١٢ اپريل ١٩

 
 

  : اعدام بی دادگاه قذافی 

   قربانی و بازگشت بربريتتصوير انسان
 

  

  

. ، به جوامع ما در غرب شفافيت خاصی می بخشد)لنشاژ(به نمايش گذاشتن تصاوير اعدام بی دادگاه معمر قذافی

اين نوع . نمايش عريان اعدام بی دادگاه ما را دچار فلج کرده و می خواھد که سالح ھايمان را به زمين بگذاريم

با متوقف ساختن ما در . است» حاکميت طبيعت«عۀ مادر ساالر و بازگشت به عصر قربانی ترجمان بازگشت به جام

مپراتوری مقابل خشونتی که بر آن جامۀ تقدس پوشانده اند، چنين تصاويری به روشنی به ما نشان می دھد که ا

گذاشته شده تصاوير به نمايش . ی بی بديلی را در تاريخ بشريت به ثبت رسانده استئاياالت متحده سير قھقرا
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 نبوده، بلکه به ھمان ا ھای ليبيئینشان می دھد که ھدف از چنين جنگی تنھا فتح شیء، چپاول نفت يا ذخيرۀ دارا

شکلی که در دوران جنگ ھای صليبی رواج داشته، به ھدف تخريب نظم نمادينه، به نفع ماشين لذت و بھره مندی 

 .سرمايه داری افسار گسيخته انجام گرفته است

  

  

  

  

. به مناسبت پخش تصاوير اعدام بی دادگاه معمر قذافی، رھبران سياسی ما شادی شگفت انگيزی از خود نشان دادند

را تداعی می کند » عيد قربان«، در رابطه با اين تصاوير فورا اعدام صدام حسين در روز )١(»شای شگفت انگيز«

ھبی ھدايت می کند، در اين قربانگاه انسان به جای قوچ اين دو مورد ما را به ساختار مذ).  ٢)(در سنت مسلمانان(

به اين ترتيب است که . است) ٣(ھۀ مادر به معنای باز سازی تصوير بدوی التقديم خدايان می شود و بر اين اساس 

تکيه ) ۴)(فتيش(اين مذھب بی کتاب به طلسم . می بينيم که انجيل عھد عتيق واژگون گرديده و کالم باطل می شود

به زبان (نجامد  به تشکل فرد يا فاعل شناسنده بيرد، و فاقد آن ذخيرۀ فرھنگی و زبانی است که معموال بايددا

، و فاقد قانون است، و بر اساس قاعده ای ساده، تنھا لذت تماشای )فاقد غير بزرگ است: روانکاوی در مکتب لکان 

  . مرگ را مجاز می داردئیبازنما
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ارتکاب به گناه، يا نقض قانون، نه در زمان . بی حد و مرز می شود) قدرت خواھی(به يمن تصوير، خواست قدرت 

نيز ھمان نظم و نه در مکان، تنھا به آئين قربانی محدود نمی گردد، بلکه دائمی بوده و مرجع اين خشونت دائمی 

  . بنيانگذاری شد٢٠٠١مبر  سپت١١ء قصد حقوقی است  که پس از سو

L'agence AFP, Philippe Desmazes 

 

  .عکس از اعدام بی دادگاه قذافی  توسط عکاس بنگاه خبری فرانسه، فيليپ دماز

 

 محصور در تراژدی

رفتار با جسد او به شکل .  زندگی می کنندا ليبيی است که مردمر قذافی، بيانگر تمام آن تراژديطرز رفتار با بدن معم

در آئين مسلمانان متوفی بايد در ھمان روز مرگش به خاک سپرده . مضاعف نظم نمادينۀ اين جامعه را پايمال کرد

شود، و ھمين نخستين نظم نمادينه ای بود که مورد بی حرمتی قرار گرفت، و جسد او را به مدت چھار روز در 

راه بود با دفن جسد در مکانی سّری و رد در خواست يشی ھمچنين نما. رض تماشای عمومی گذاشتندسردخانه در مع

  .ھمسراو از سازمان ملل متحد، برای تحويل گرفتن جسد شوھرش

، مردم اين کشور را در وضعيتی قرار داد که پيش از اين انوين در ليبي» قدرت حاکم«اين تصميم مضاعف از جانب 

با ممنوع ساختن خانواده برای انجام آئين به خاک سپاری متوفی، قدرت حاکم . نی شاھد آن بوده ايمدر تراژدی يونا

، »قانون خدايان«و » قانون انسان ھا«با حذف ھر گونه نقطۀ مفصلی بين . نوين خود را جايگزين نظم نمادينه ساخت

ا به تصاحب خود در  آورد، و بر اين اساس شورای ملّی موقت آنھا را در ھم ادغام کرده و انحصار امور روحانی ر

  .خود را باالتر از سياست قرار داد

تصميم شورای ملّی موقت، با رد انجام آئين به خاک سپاری توسط خانوادۀ متوفی و به نمايش گذاشتن جسد به ھدف 

 مرگ نمی بايستی زيرا حق ارضا و لذت از تصوير. بدن و به اين نيّت که تنھا تصوير مرگ حفظ گردد] دال[حذف 

شیء کمال مطلوب و در عين حال بدلی که در ضمير باطن :   مترجم –فتيش (طلسم . با ھيچ محدوديتی مواجه شود

را ) اعمال تکراری ناخودآگاه(رانش اجباری ) و نزد فاعل ناخودآگاه به شکل انحرافی به جای اصل تلقی می شود

قلی پيدا می کند و بی ھيچ تفکيکی، از تصويری به تصوير ديگر، به اين ترتيب، رانش حالت مست. تداوم می بخشد

  .است) يا قدرت خواھی(کار کرد اين رانش افزايش خواست قدرت . از مرگ به ميراندن ادامه می يابد

  

  کسب مقام ارباب برای آن چه بايد ديده شود

جوھر .  به طلسم مبدل می سازدبه اين ترتيب، بی حرمتی به بدن چيزی نيست به جز يکی از عناصری که آن را

اسير ) راهسامانۀ جھانی ارتباطات ھم(» س امجی ا«او توسط . اصلی در تصاوير اعدام بی دادگاه قذافی نھفته است
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شد، که فضای رسانه ای را اشغال کرده و ھمانند دايره ای بسته عمل می کند، در زمان واقع وارد زندگی روزمرۀ 

نيز جزئی از صحنه ) ما تماشاچيان(ما . آن که متوجه باشيم، ما را تحت نظر داردبی » جی اس ام«. ما می شود

.  شده است که اعدام بی دادگاه به آئين قربانی تبديل می شودئیھستيم، زيرا در رانش بصری، با ديدن شیء بازنما

ش فيلمبرداری شده تصاوير، افرادی را به ما نشان می دھد که در حال عکس گرفتن از صحنه ھستند و از نماي

ديگر شیء نيست که به عنوان قربانی نشان . تصاوير لحظۀ نگاه را  نشان می دھد. احساس شادی و شعف می کنند

  .داده می شود، بلکه مفھومی به تماشا گذاشته می شود که بر آن چيزی تسلط يابد که بايد ديده شود

ضای کو کلوکس کالن از قربانيانشان عکس برداری اع. اعدام بی دادگاه به عنوان تصوير، يک سنت غربی است

کاری که با قذافی کردند مشخصا از چنين فرھنگی . کرده و نشان دادن انسان قربانی را مانند نمايش تلقی می کنند

صحنه پردازی ھای عمليات کوکلوس . با اين وجود روی يک نکته از يکديگر قابل تفکيک ھستند. منشأ می گيرد

  .روی می کنداجتماعی راز و رمز مدارانه ای پيريفات خدشه ناپذيری است، و از نظم کالن دارای تش

تصاوير واقعی تر از واقعيت جلوه می کنند، و . است) ۵(فارق از ھر گونه دال » جی اس ام«در اين جا، تصاوير 

 تصاوير در ھم پاشيدن .واقعيت را به تسخير خود درمی آورند، بالفعل، تنھا در حالت نيستی ھستی پيدا می کنند

  .جامعه و به تبع آن حرکت امپراتوری را به عنوان قادر مطلق نشان می دھد

. اين تصاوير جھانی را نشان می دھد که در حال واژگونی دائمی بوده، و ما را دچار ھراس و روانپريشی می سازد

خاطب قرار می دھد و ھدفش جلب اين تصاوير تمام رابطه با غير را تخريب کرده و تنھا عناصر درونی را م

  .رضايت آنھا است

تصوير . خالف زبان که به حيطۀ جمعی تعلق دارد، تصوير ھر يک از ما را به شکل انفرادی مخاطب قرار می دھد

بر .  از يک واحد اجتماعی استئیتصوير الگو .ھر گونه پيوند اجتماعی و ھر گونه نمادينه سازی را نفی می کند

و به . تصاوير، نه دربارۀ خود منازعه، بلکه دربارۀ وضعيت جوامع ما خيلی حرف برای گفتن دارداين اساس، اين 

  .جنگی پی در پی:  نيز خيلی حرف دارد اھمين ترتيب، دربارۀ برنامۀ آيندۀ ليبي

  

  قربانی کردن قربانی

ی که از انجيل عھد جديد و خوانشرنه ژيرار بر اساس تحليل . اين تصاوير ميراندن يک قربانی را نشان می دھد

از طريق ). ۶(م بخشيده و به روز می آوردوارائه می دھد، مفھوم خشونتی را که بر اساس تقليد انجام می گيرد تدا

خشونت بی ھدف به عملی غير ارادی و رانشی تبديل . تکرار قربانی، ما را به خشونتی بی ھدف نزديک می سازد

مولد خشونت می شود، بر خالف آن چه رنه ژيرار مطرح کرده است، اجازۀ اگر قربانی تنھا با حضورش  .می شود

صلح موقتی تنھا بازه ای است برای آماده . در نتيجه صلح تنھا می تواند موقتی باشد. متوقف ساختن آن را نمی دھد

و ايران ادامه پيدا  بايد با تخريب سوريه اتخريب ليبي. ھر قربانی قربانی ديگری را فرا می خواند. کردن جنگی ديگر

  .خشونت پايان ناپذير و بنيانگذار...کند

گر گله را به تبط به مرگ قذافی در رسانه ھا بزھمان گونه که در داستان ھای مسيحی می بينيم، تفسيرھای مر

ل خواست خود او بوده است که به اين شک«اگر قذافی بی دادگاه اعدام شد، علت اصلی . ر داده استييقربانی گله تغ

اعدام او حاصل خواست او . روی کرده استنبوده، زيرا از قانونی درونی پياو قربانی خشونت بيرونی . »بميرد

 توسط رنه ژيرار نيز مطرح ئیاين راه کار مسيحا. برای مقاومت نبوده، بلکه سرنوشت شخصی او چنين بوده است
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ند، و به جای آن قربانی گله را جايگزين می  ايجاد می کئیچھرۀ مسيح در مفھوم بزگر گله جا به جا. شده است

  .سازد، يعنی شھادتی که برای بازخريد گناه اوليه به وقوع می پيوندد

و ھر گونه تعلق اجتماعی، اين تصاوير و تفسير ھای آن به شکل نظام يافته ) ٧(بر اين اساس فارغ از تعھد نمادينه

که به شکل دائمی از مين ترتيب در وضعيت فوق العاده ای در واژگون ساختن قانون نمادينه شرکت دارد، و به ھ

در نتيجه، قدرت سياسی به کسب تقدس نائل آمده و خود را جايگزين نظم .  برقرار شد٢٠٠١مبر  سپت١١فردای 

  .نمادينه ساخت

  

  ھۀ مادراز زبان تا تصوير يگانگی با ال:  ئیسير قھقرا

  

رانی باز می گرداند که قربانی کردن انسان، مرکزيت خاصی در گزارشات تصويری از مرگ قذافی ما را به دو

تحقيقات مردم ). ٨(ساخت و ساز اجتماعی داشته، و بازگشت به فانتسم اوليه در يگانگی با مادر را مطرح می سازد 

گشت به به ما نشان داده اند که قربانی کردن انسان به معنای باز) پسيکاناليز(شناسی و به ھمين ترتيب روانکاوی 

ا بايد از خصوصيات ساخت و سامان اجتماعی بدانيم که تفکيکی بين نظم رعشق و قربانی . ساختار مادرانه است

الگوھای جامعۀ مادر ساالر است که در اين جا فرد را در قدرت مادرانه به . سياسی و نظم نمادينه قائل نمی شود

  ).» ذوب در نظام«الرانه، به مصداق اصطالح ذوب در حاکميت مادرسا: مترجم (حالت ذوب در می آورد 

اين تصاوير بی گمان در پيوند با سنت ديرينۀ مسيحيت قابل درک می گردد، يعنی در واژگون ساختن آن چه که در 

داستان ابراھيم به دورانی بيعت گذار تعلق دارد که از آن پس، قربانی . اصل و اساس انجيل عھد عتيق نھفته است

به . مرگ مسيح، به شکل معکوس، اسحاق قربانی در وضعيت واژگون شده است. نوع می گرددکردن انسان مم

  ).٩(می شود) يا گوسفند( مسيح است که جايگزين قوچ -جای قوچ قربانی که جايگزين پسر می شود، اين بار پسر

 زبان را به شکل نماد  قربانی واقعی به سویئیدر انجيل عھد عتيق مرگ قوچ، مرگ خدای اوليه بوده، و جا به جا

  ).١٠(»  وجود دارد، او را در زبان می يابيمئیاگر خدا«: تحول می بخشد 

 و استعاره که ئیعمل جا به جا. ر و تحول در واقعيت استيياين روند آغاز پيدايش و کار بست  استعاره و ايجاد تغ

  ). ١١(ين زبان تعلق دارد را تشکيل می دھد که به قوانئیدر قلب اين داستان جای دارد، شيوه ھا

، از ھمان آغاز ما خارج از زبان قرار ادر جنگ عليه ليبي. قانون زبان حاکی از بيگانگی ھويت کلمه و شیء است

 که رژيم او مرتکب شده است، نيازی به ئیکشتارھا. قذافی مستبد است، زيرا او را به اين شکل ناميده اند. می گيريم
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 کافی خواھد بود، و چنين ئیتصوير ديکتاتور به تنھا. د کرده اند که چنين بوده استيئاثبات ندارد، ولی تنھا تأ

چنين تصويری واقعی تر از واقعيت . تصويری ھيچ تناقضی با خودش ندارد، زيرا با واقعيت سر و کاری ندارد

  .است

  

  پايان ھر گونه نظم نمادينه

قانون زبان، بازشناسی توسط .  زبان تکلم غير تعلق داردقانون زبان پذيرش اين امر است که زبان پيش از ھمه به

اين نماد سازی از طريق ثبت وابستگی فرد به غير انجام يافته، و . انسان نسبت به فقدان و ناکامل بودن خويش است

قانون زبان، دين يا ). ١٢(آغاز حرکتی است برای روند بازشناسی متقابل، و به ھمين ترتيب تشکل جامعۀ انسانی

، سيستم مناسباتی که فرد در آن جای می گيرد و در رابطه با خودش حق )١٣(قرض نمادينه را مطرح می سازد

 آغازی  از نقطۀ–، موجب يگانگی می گردد، زيرا فرد را خالف گناه اولیاين دين يا قرض نمادينه، . پدری نداری

 ، در رابطه با ديگری - ) ۀ فرزند و پدر نمادينهيعنی فرايندی برای شدن در رابط(نجامد که بايد به تحول در او بي

  .قرار می دھد

او ھم چنان بر اساس ارزش ھای جامعۀ سنتی عمل می کرد، . قذافی کامال در نظام سرمايه داری جای نگرفته بود

بايد  که تشکيل دھندۀ پيوندھای اجتماعی می باشد، حائز توجه ما ئیاين موضوع به ويژۀ در رابطه با داد و دھش ھا

نی بلر او را ترک کرده بودند، متأثر شده ومانند سرکوزی، برلوسکنی يا ت» دوستانی«زيرا او قويا از اين که . باشد

قذافی تصور می کرد که با ھدايای گوناگونی که به آنھا اعطا کرده، موجب نظمی در بازشناسی متقابل ). ١۴(بود 

بر اين اساس رفتار او در رابطه با دوستانش نشان می دھد که .  کردخواھد شد و بر اين اساس از او پشتيبانی خواھند

. در نظام سرمايه داری ھر گونه رابطۀ اجتماعی باطل می گردد. ھيچ چيزی از سرشت سرمايه داری نمی دانست

رمايه اگر در جوامع قديمی، داد و ستد اشياء به عنوان تکيه گاھی در روابط انسانی کارکرد داشت، ولی در جامعۀ س

 که دريافت می کردند، پيش ئیداد و دھش ھای قذافی برای آنھا. داری، کاال و پول عامل اصلی به حساب می آيد

خدايان تاريکی ھای اين جامعه چيزی نيست به جز .  تعبير می شد که آن را حق خود می دانستندئیپرداخت ھا

  .خدايان بازار

  

  تصاوير لذت

. ھۀ مادر که فاقد درون و بيرون است  فاصله گرفته و قابل تفکيک می شودو از اليق زبان، انسان از طبيعت از طر

براين اساس نظم انسانی از نظم . قتل، به جای آن که بنيانگذار باشد، باطل می گردد تا زبان را قابل دسترسی سازد

، او )ر مطلق می پنداردکودکی که خود را قاد(نيست » قادر مطلق«فرد، ديگر کودک . ھی قابل تفکيک می گرددال

  .از سيطرۀ قدرت مادرانه خارج می شود

باز می ) توھم قادر مطلق: مترجم ( عکس، تصاوير اعدام بی دادگاه قذافی ما را به دوران اوليه و قادر مطلق هب

کس ھا اين ع. قرار می دھد]  قربانی-انسان[گرداند، و ما را در رابطه با ساختار مذھبی، پيش از اعالم ممنوعيت 

 و ئیما را در مجاورت خشونتی قرار می دھد که خشونتی از نوع ھم خوابگی با محارم است، که در رانش لمسا

بارز اين موضوع را در مثال . اين جا، امر لذت در جايگاه سياست قرار دارد). ١۵(درنده خو تحقق می يابد

ن ھيلری کلينت. حالخوش.  ھديه دريافت می داردن می بينيم، که تصاوير قربانی را به مثابهمصاحبۀ ھيلری کلينت

ما « : قدرت تمام و کمال خود را به اھتزاز در می آورد و شادی اش را از اعدام بی دادگاه به نمايش می گذارد 
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اعالم می » سی بی اس«او اين جمله را در ميکروفن شبکۀ تلويزيونی » .مرده است] قذافی[آمديم، ديديم، او 

  )١۶.(کند

 روا داشته شد، برای ديگر رھبران غربی فرصت مناسبی را فراھم ساخت تا از اخشونتی که بر رئيس جمھور ليبي

. موفقيت طرحی که مقدما خودشان نقشۀ آن را طرح ريزی کرده بودند، رضايت خاطر و شادی شان را اعالم کنند

  )١٧(».ای قذافی اشک نخواھيم ريختبر«: آلن ژوپه وزير امور خارجۀ فرانسه و اروپا در اين مورد گفت 

  

  خشونت) آيکن(بدن مثله شده در جايگاه شمايل 

د می کند که ھدف  جنگ، نه حفاظت از جان ئيواکنش رھبران سياسی ما، پس از پخش تصاوير، به روشنی تأ

زی، ديويد ، بارک اوباما، نيکال سرکواپريل ١۵با اين وجود، در اعالميه . شھروندان که حذف قذافی بوده است

کامرون که ھم زمان در تايمز، انترناسيونال ھرالد تريبون، الحيات و فيگارو منتشر شد، مشخصا گفته شده بود که 

 با وجود قذافی، اولی با اين وجود تصور آينده ای برای ليبي. موضوع حذف قذافی از طريق اعمال زور نيست«:

افشاری اش برای ماندن در قدرت بود، در حالی که می بايستی  اين اساس، خشونت او در پهب» .امکان ناپذير است

تصوير قذافی به عنوان فردی مستبد تلقی شده بود زيرا نتوانست بذل توجه رھبران غربی را . قدرت را رھا کند

ی به شکل خشونت بار) قذافی(او «: آلن ژوپه در ادامۀ مطلب باال اضافه می کند که .  جلب کندانسبت به مردم ليبي

  .»شرايط خوبی برای واگذاری قدرت به او پيشنھاد شده بود، ولی نپذيرفت. واکنش نشان داد

اعدام بی دادگاه به . »ديکتاتورھا ھميشه به ھمين سرنوشت دچار می شوند«رسانه ھا به ما اطمينان می دھند که 

 تبديل به نشانه ئیگر خشونت به تنھا تبديل به نشانه ای برای اثبات وجود ديکتاتور می شود، و به عبارت ديئیتنھا

چنين جراحاتی آن چه را که نتوانستيم ببينيم، به ما نشان .  عناصر نامرئی را آشکار می سازدئیای می گردد که گو

 به دليلی و مدرکی برای اثبات کشتارھای دائمی که به قذافی نسبت داده ئیيعنی اعمال خشونت خود به تنھا: می دھد 

جراحات و خشونت ھا بر مال کنندۀ نيت آن بوده، يعنی آن چه که به نام آن، ناتو مداخله اش را . شودشده، تلقی می 

  .توجيه کرده است

.  که به سرھنگ قذافی نسبت داده اند و بدن خون آلود او انطباق ھويتی صورت می گيردئیدر نتيجه بين کشتارھا

 که روی جسد او ديده می شود، نشانه ھای خشونت ئیھا که روی بدن ھنوز زندۀ او، و سپس نشانه ئینشانه ھا

خشونت قتل به ما .  از خون ريخته شده توسط قذافی جلوه می کندئینبوده، بلکه به عنوان نشانه ھا» آزاد کنندگان«

 نشان می دھد که موضوع کامال انتقام گيری بوده، و گواه بر آن است که مجريان آن قربانيان بوده اند و قتل انجام

  .گرفته از عرف مقدسی تبعيت کرده است

  

  نمايش قدرت بی حد و حصر

وزير دفاع . تصاوير انجام قربانی به رھبران ما اجازه داد تا قدرت بی حد و حصر خود را به نمايش بگذارند

را   ئی فرانسه، به درخواست مرکز فرماندھی ناتو، کاروان اتومبيل ھائیفرانسه، ژرار النگه گفت که نيروی ھوا

براين اساس، او نقض منشور ). ١٨(که در حال فرار بودند و قذافی از سرنشينان آن بوده، بمباران کرده است

به ھمين مناسبت، الن ژوپه گفت که ھدف از تھاجم، تثبيت . شورای امنيت در سازمان ملل متحد را توجيه می کند

ن کرده بوديم ييتوقف شود، زيرا ما به اھدافی که تعامروز عمليات بايد م«: بود احاکميت شورای ملی موقت در ليبي

 که اکنون تحقق يافته اراھی کردن نيروھای شورای ملی موقت در آزادی سازی ليبيرسيده ايم، يعنی ھم
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راه با بيانيه ھای متعددی بود که  نقض دائمی منشور اجم ناتو، از سوی پيروزمندان، ھمموفقيت تھ). ١٩(».است

ژ و ديپلمات، برنارد ھانری يفيلسوف، نويسنده، سينماگر، سترات. ا به شکل قانونی جلوه می دادسازمان ملل متحد ر

فرانسه به شکل مستقيم و غير مستقيم، به «می نويسد که » جنگ از روی بی ميلی«لوی در کتابی زير عنوان 

 ).٢٠(».ويل داده است که برای سرنگونی معمر قذافی می جنگيدند، مقادير زيادی اسلحه تحاشورشيان ليبي

اين بيانيه ھای مختلف ساختار روانی کودکی را ترسيم می کند که خود را قادر مطلق می پندارد، فالوس دولت 

چنين . مادرانه، قدرتی بی حد و حصر که در فراسوی زبان واقع شده و نيازی به انجام تعھدات خود احساس نمی کند

ر است که با اعتراف به اين موضوع که در عراق سالح کشتار جمعی پيدا نی بلو يادآور بيانيۀ تئیموضع گيری ھا

نشده است، با اين حال می گويد که جنگ عليه صدام حسين قابل توجيه است، زيرا موجب شد که به حکومت يک 

  .ديکتاتور پايان ببخشد

  

   برای بازگشت بربريتئیارزش ھا: مقتول بی گناه و قربانی 

اين قتل با منافع . چنين است که او مورد قضاوت قرار نخواھد گرفت» انتقام جويانۀ قربانيان «قتل قذافی، پيامد عمل

مناسبات نزديک با رژيم سرھنگ قذافی به اطالع . شرکت ھای نفتی و کشورھای غربی در تالقی قرار می گيرد

جای ديوان بين المللی کيفری، اين پيامد جايگزين ساختن تصاوير مرتبط به اعدام بی دادگاه به . عمومی نخواھد رسيد

، اليبي. است که به جای متوقف ساختن از طريق زبان و سخن، از اين پس، خشونت ھيچ حد و مرزی نخواھد شناخت

در مورد رژيم ھای سياسی ما، در وضعيت . مانند عراق و افغانستان به عرصۀ جنگی دائمی تبديل خواھد شد

ين وضعيت استثنائی با پيدايش قدرتی مطلق ھم راه است که حرکت سياسی را در ا. استثنائی دائمی فرو خواھند رفت

  .فراسوی ھر حق و حقوقی قرار می دھد

و ) ٢١(مداخلۀ نظامی که به نام عشق رھبران غربی به مردمانی که قربانی ديکتاتور شده اند، انجام می گيرد 

ھمان ديکتاتور برگزار می کنند، که چيزی نيست به جز بزرگداشت افتخار آميز  آن را نيز در نمايش قربانی کردن 

  . جوامع ما به سوی بربريتئینشانی از سير قھقرا

خصوصيت مسيحی جنگی به نام عشق نسبت به ) آيکن(شيوۀ رفتار با قذافی به عنوان قربانی به مثابه شمايل 

 ئینت ديرينۀ جنگ ھای صليبی، جنگ ھا توسط نيروھای ناتو، در تداوم ساتخريب ليبي. د می کندئيقربانيان را تأ

چنين واقعه ای نتيجۀ باز سازی ). ٢٢( خدا آموزش داده شده، به وقوع پيوست-عليه قانون نمادينه که به نام انسان

 را ئیامروز، اين جنگ، خيلی بيش از جنگ عليه عراق، کشورھای اروپا). ٢٣(اروپای غربی به رھبری پاپ بود 

  .االت متحده به شکل کليتی يگانه مطرح می سازدبه رھبری امپراتوری اي

مقدس بوده زيرا نه تنھا به اين علت » جنگ مقدس«. است» جنگ مقدس« مدرن -جنگ برای دموکراسی نسخۀ پسا

 خدا، تبليغ می -را آماج خود قرار می داده، بلکه به اين علت که توسط پاپ، نمايندۀ خدشه ناپذير انسان» کافران«که 

  .شده است

مروز خصوصيت تقدس جنگ حاصل خصوصيت طبيعی دموکراسی نزد بر پا کنندۀ اصلی آن يعنی اياالت متحده ا

است، که رئيس جمھور آن در آغاز رياست جمھوری اش، حتی پيش از آن که  عمال حرکت سياسی خاصی از خود 

اياالت متحده را در جايگاه شمايل اين جايزه رئيس جمھور . نشان داده باشد، جايزۀ صلح نوبل را به او اعطا کردند

: بخوانيد (در اين نسخۀ يا برداشت مدنی شده . و بازتاب دھندۀ تصوير صلح و دموکراسی قرار می دھد) آيکن(
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، تقدس انسان به عنوان تصوير خدا مطرح نبوده، بلکه انسان به عنوان تصوير خودش و سرشت ) شدهئیتقدس زدا

  .ح می باشدصلح جويانه و دموکراتيک آن مطر

  

  

  

Jean-Claude Paye, sociologue, auteur de  De Guantanamo à Tarnac: L'emprise de 

l'image. Editions Yves Michel, octobre 2011.  

Tülay Umay, sociologue. 

  .سيطرۀ تصوير: از گوآنتانامو تا تارنک « ، جامعه شناس، نويسندۀ ژان کلود پای

  شناش، جامعه توالی اومای

  

  :پا نوشت 

١(  

« Strange Fruit »   

   توسط آبل ميروپول١٩۴٧ترانه ای که به سال . ميوۀ شگفت انگيز

Abel Meeropol  

 »جشن کراوات«برای افشای 

Necktie Party  

نوشت که در جنوب اياالت متحده برگزار شده بود و سفيد پوستان با لباس ھای شيک در آن » اعدام«به معنای 

 .اين ترانه فرصت مناسبی نيز برای بيلی ھاليدی بود که  خيلی از آن استقبال شد. بودندشرکت کرده 

zs9ZyuULy4h=v?watch/com.youtube.www://http  

  :وير می کشد را به تص» نکتی پارتی«بخشی از فيلم ھاليوودی با شرکت کلينت استوود، : مترجم 

Hang em high Part 9  

related=feature&OsMQABEiRMc=v?watch/com.youtube.www://http  

  

اين قوچ . ی بيندآبراھام چاقويش را بلند می کند که با آن پسرش را بکشد، ولی به جای کودک، قوچ قربانی را م) ٢

حيوان، پدر اوليه، يعنی اصل و نسبی تخيلی از نياکان، ولی الوھيتی باستانی، - اوليه است که بايد بميرد، پدر

  .تصويری درنده از خدا که بی وقفه قربانی می خواھد

 in Jean-Daniel Causse, « Le christianisme et la violence des dieux obscurs, liens et 

écarts », AIEMPR, XVIIe congrès international Religions et violences ?, Strasbourg, 10-

, 2006 juillet 14pdf.9aiempr/pdf/articles/org.aiempr.www://http 

  :مترجم ) ٣
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  )موزۀ تاريخ طبيعی در وين در اتريش.( ھزار سال پيش از ميالد٢۴ تا ٢٢ ئیپارينه سنگی باال. ونوس ويلندورف

 بوده و ارتفاع آن ئیونوس ويلندروف مجسمه ای از جنس سنگ آھک اوليت مرتبط به دوران پارينه سنگی باال

 را با چاپ تمبر پستی ٢٠٠٨ اوت ٨دولت اتريش صدمين سال کشف اين مجسمه به تاريخ .  سانتی متر است١١

.گزار کردبر  

۴(  

Paul Laurent Assoun, Le fétichisme, Que sais-je ?, PUF, 1994. « Le fétiche ou l’objet au 

pied de la lettre », in Eclat du fétiche, Revue du Littoral 42. 

۵(  

Signifiant 

۶(  

Réné Girard, La Violence et le sacré, Le Seuil 1972. 

٧(  

Dette Symbolique  

دال اوليۀ در ابراز تمنا نسبت به مادر، در حالت عادی و به مدد نام پدر، واپس است و در رابطۀ ما با زبان ) ٨

 .قربانی بازگشت به اين حالت طبيعی يگانگی با مادر است. وجود دارد

In Catherine Alcouloumbré, « La métaphore paternelle », Espaces Lacan, séminaire 1998-

1999. 

٩(  

[6] Bible Chrétienne, II, Commentaires, Èditions Anne Sigier, 1990, p. 318, in Nicolas 

Buttet, L’Eucharistie à l’école des saints, Éditions de l’Emmanuel, Paris 2000, p. 38. 

١٠(  

Jean-Daniel Causse, « Le christianisme et la violence des dieux obscurs, liens et écarts », 

AIEMPR, XVIIe congrès international Religions et violence ?, Strasbourg 2006, p. 4. 

١١(  
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Elles sont le miroir de deux opérations langagières fondamentales que sont la substitution 

et la combinaison, à savoir l’axe paradigmatique et l’axe syntagmatique, lire : Vincent 

Calais, La théorie du langage dans l’enseignement de Jacques Lacan, L’Harmattan, Paris 

2008, p. 59. 

١٢(  

Hervé Linard de Guertechin, « A partir d’une lecture du sacrifice d’Isaac (Genèse 22), 

Lumen Vitoe 38 51987), pp. 302-322. 

١٣(  

Cette dette, contrairement au péché originel, est unificatrice car elle met en relation 

l’homme avec l’autre, à partir d’un devenir et non d’un originaire. Le péché originel au 

contraire enferme dans l’image d’un surmoi. 

١۴(  

  ،» بميرد به جای اين که  توسط ديوان بين المللی کيفری مورد قضاوت قرار گيردابيدر لي«قذافی ترجيح می داد «

La Libre Belgique + AFP, le 31/10/2011.  

١۵(  

 « Le sacrifice se centre sur le noyau sacrificiel originel : l’endocannibalisme » in Pierre 

Solié, Le sacrifice fondateur de civilisation et d’individuation,résumé adhes.net,  
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