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  از نماد تا تصوير: از بن الدن تا مراح 
  بخش اّول

   

  :پيشگفتار مترجم 

که در سه بخش به زبان اصلی در شبکۀ ولتر منتشر شده ضروری توضيح مختصری را در مورد ترجمۀ اين مقاله  

 در نوشته ھايشان از واژگان روانکاوی و مشخصا از واژگان ژان کلود پای و توالی اومای عموماً ). ١(می دانم 

 روانکاوی لکانی استفاده کرده اند، و در متن ھائی که من پيش از اين ترجمه کرده ام چندان مشکلی به حساب نمی

 در مورد –ولی نوشتۀ حاضر به شکلی است که می توانيم آن را دقيقا روانکاوی کاربردی از نوع لکانی بدانيم . آمد

در اين جا . ژک لکان، تقريبا تمام آنھائی که با روانکاوی سروکار داشته اند می دانند که تا چه اندازه  پيچيده است

 در ھر صورت، قطع نظر از اين که روانکاوی را به ويژه به .نخواھم شد... وارد اين بحث و چگونگی پيچيدگی

عنوان نوعی از انواع روان درمانی معتبر بدانيم يا نه، تا به روانکاوی کاربردی برسيم، به طور کلی دست 

، از اھميت ويژه ای برخوردار است، حتی اگر روانکاوی را )رابطۀ ما زبان(آوردھای روانکاوی در زمينۀ زبان 

 برای دفاع از - ايده آليست - و حتی اگر روانکاوان را در مجموع به نوعی اتحاديۀ ) ٢(وژی واپسگرا بدانيمايدئول

تنھا به اين که ليبراليسم بوده که امکان فعاليت حرفه ای را برای بازار روانکاوی  «–نظام سرمايه داری تعبير کنيم 

 بودن مفاھيم روانکاوی لکانی، تا حدود زيادی از اين وجھۀ به ھمين علت، يعنی به دليل پيچيده. »فراھم آورده است

، چون که نمی خواستم اين ترجمه را به معادل گذاری تقليل دھم و )ولی نه کامال(تحليل در ترجمه قطع نظر کردم 
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کنم در غير اين صورت می بايستی تمام واژگان روانکاوی لکانی را در اين جا ضميمه . کار را تمام شده اعالم کنم

و با اين خطر مواجه شوم که ھيچکس متن را نخواند و يا اين که متن کامال نامفھوم باقی بماند، يعنی ھمان اتفاقی که 

نمی گويم ترجمۀ  چنين کاری به زبان فارسی  ناممکن است، ولی .  علت وجودی اين مقاله را می توانست نفی کند

لکانی می گذارم که چنان که ضروری دانستند به ترجمۀ اين اوی کنظران روان و صاحب ستادانآن را به عھدۀ ا

  . تحليل ھا تحقق ببخشند

ولی تالش من پيش از ھمه بر آن بود که فحوای گفتمان اين تحليل گران را به دليل اھميت موضوع، به ھر قيمتی 

ھند بگويند ضرورتی در ھر صورت، فکر می کنم که برای آن چه نويسنده ھای اين مقاله می خوا. شده ترجمه کنم

از ديدگاه من، اين کار . نداشت که به چنين عمليات پيچيده ای دست بزنند و از مفاھيم روانکاوی لکانی استفاده کنند

نظر می رسد، تا يک ضرورت عينی برای طرح و تحليل ه بيشتر يک سرگرمی روشنفکرانه يا ابتکار در کار نقد ب

لب کالم يا خالصۀ کار اين است که قدرت حاکم برای تحميل . مد مراحمسائل مطروحه در رابطه با ماجرای مح

در نتيجه .  سوء استفاده می کند-  در واقع  -قدرت مطلقۀ خود به توده ھا از طريق رسانه ھا به عنوان ابزار سرکوب 

يز در بھترين بايد مکانيسم اين سوء استفاده را کشف کنيم، در بررسی زبان و تصوير و قدرت، روانکاوی لکانی ن

حالت می تواند يکی از راه ھا باشد ولی به ھيچ عنوان نمی توانيم کشف اين مکانيسم را به زبان و واژگان 

  .روانکاوی لکانی منحصر سازيم، مگر به بھای غرق شدن در ھذيان تب آلود ادبيات روانکاوی لکانی

ما .  عکسهدر کار نقد نيست، بلکه کامال ب البته موضوع به ھيچ عنوان حذف گفتمان روانکاوی و روانشناسی 

اساسا نيازمند ھستيم که برای درک عميق مسائل بين نقد اجتماعی و به ويژه آنجائی که به زبان و انحرافات آن 

مرتبط می باشد به ذخيرۀ دانش و دست آوردھای علمی و نظری در عرصۀ زبانشناسی و روانشناسی و به ويژه به 

البته به اين شرط که بين روانکاوی به عنوان . چنين موضوعی اساسا اجتناب ناپذير است. مروانکاوی مراجعه کني

.  بازار مکارۀ روانکاوی و دست آورھای آن به ويژه در زمينۀ زبان تفکيک قائل شويم– يا –شيوۀ روان درمانی 

، و در نھايت و در )بان اصلیحتی در ز(ولی مطمئنا استفاده از واژگان لکانی و زبان لکان کارساز نخواھد بود 

يعنی اتفاقی که گويا در حال ...بھترين حالت می تواند به بازی زبانی خاص  برای يک عده از ما بھتران تبديل شود

 الزم  آخرين نکته ای که. حاضر در برخی محافل فارسی زبان در شرف وقوع است و يکی دو تا پيشنماز ھم دارد

   با پی نوشت اصلی متفاوت می باشد پی نوشت حاضر است کهبه يادآوری می دانم در مورد 

در ھفت بخش بخش منتشر می » زبان، تصوير، قدرت«اين مقاله جزء مجموعه مقاالتی است که تحت عنوان )١

  :مقاالتی که پيش از اين منتشر شده اند عبارتند از . کنيم

  عارضۀ جامعۀ پسيکوتيک: واقعۀ تارنک : ٢.١

  زير سلطۀ تصويرماجرای تارنک :٢.٢

  ايدئولوژی امپراتوری جنگ به نام امپراتوری:٢.٣

  اليحۀ ميھن دوستی فرانسه:۴.٢

  )در سه بخش(از نماد تا تصوير : از بن الدن تا محمد مراح :۵.٢

  ]تمام مقاالت ياد شده را می توانيد در آرشيف ھمکار ما آقای محوی در ھمين پورتال از نظر بگذرانيد[

  ئولوژی واپسگراروانکاوی، ايد)٢

http://ravideovapassgera.blogfa.com/  
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  از نماد تا تصوير: از بن الدن تا مراح 
    توالی اومای- و –ژان کلود پای : نوشتۀ 

دراينجا جامعه شناسان توالی اومای و ژان کلود پای به بررسی دو موضوع می پردازند که مرتبط به عوارض 

، با عبور از )١(مبر تا ماجرای محمد مراح سپت١١از . م پسا دموکراتيک استاجھان ھدايت افکار عمومی در نظ

نحوۀ عرضۀ جنگ عليه سوريه در رسانه ھا، مردم کشورھای غربی اجبارا و بی ھيچ حاشيه ای از ترديد نسخه ای 

ند، تصاوير يکی پس از ديگری نمايش داده می شو. را که طبقۀ حاکم دربارۀ حوادث مطرح می کند بپذيرند

متخصصان يکی پس از ديگری نظرياتشان را مطرح می کنند، مقاالت روی ھم انباشت می شود، و در نتيجه بايد 

زيرا قدرت در قابليت آن برای تحميل دروغ ھائی است که مناسب حال ما به نظر می رسد، . پذيرفت و باور کرد

 نمايش خشونت بار قدرت نيست که در برابر مرگ رسانه ای بن الدن و محمد مراح چيزی به جز عمليات نفوذی و

 .آن تنھا بايد تسليم شد و پذيرفت

  ٢٠١٢ جون ١٨/شبکۀ ولتر

  

 

وزير امور داخلی . پيش از اين منتقدان و مفسران متعددی به ابزارسازی ماجرای محمد مراح اشاره داشته اند

يات جزائی در ميدان حادثه حضور به ھم فرانسه کلود گيآن با نقض قانون جدائی قدرت ھا، به عنوان مدير عمل

موضوع اصلی در قابليت قدرت . با اين وجود، اين موضوع از ديدگاه ما در اين ماجرا تنھا جنبۀ ثانوی دارد. رساند

رو ه  و ھمين امر بی آن که با واکنش عمومی روب–حاکم در نمايش قدرت خود به عنوان تروريسم دولتی نھفته است 

  .شود

قدرت حاکم خود را مجاز می داند که افرادی را به عنوان . ی از قدرت مطلق، ما را بھت زده می سازدچنين نمايش

تروريست معرفی کند و سپس بی آن که آنھا را محاکمه کند به قتل رساند و ما را نيز در فرمانبرداری از 

  .محصور داشته و به سکوت وامی دارد) ٢(»فرامن«

مبارزه عليه تروريسم، و به ھمين گونه ماجرای محمد مراح را نمی توانيم تنھا به گفتمان جنگ ھای امپراتوری، 

با اين وجود تزريق اطالعات دروغين و ايجاد آگاھی تقلبی و مصنوعی موضوع . حرکت تبليغاتی ساده تنزل دھيم

 حائز اھميت است، آنچه در ماجرای محمد مراح، مانند تمام مبارزۀ ضد تروريستی،). ٣(اصلی و عنصر اوليه نيست

  . استنفی عملکرد زبان تحريف واژگان و تصاوير نيست، بلکه 

به ھمان شکلی که فرد آدمی نيز ديگر به عنوان . بر اين اساس واژگان از اشياء فاصله نمی گيرند و جدا نمی شوند

 پيدا می کند، قدرت حاکم تنزل» زبان«بازشناسی نمی شود و تنھا به حاصل ) ۴(است» اھل زبان«موجودی که 

برای ھويت او تعيين کرده »  يعنی زبان قدرت حاکم–زبان غير «يعنی به مجموعه ای از صفات و نسبتھايی که 

  ...»اصولگرا«، »واخورده«، »تروريست«: است 

  

  )۶(تا تصوير ناب) ۵) (آيکن(از شمايل 
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ل می دھد، تصوير پردازی تروريسم  حرکت آغازين در روند از خودبيگانه زا را تشکي٢٠٠١مبر  سپت١١اگر حملۀ 

طی ماجرای محمد مراح، اين روند که شباھت زيادی . بی وقفه جايگزين واقعيت عينی شده تا آن را واژگون سازد

را نيز می )٧(بن الدن دارد، وارد مرحلۀ تازه ای می شود، و بی گمان ماجرای تارنک » دستگيری«به ماجرای 

 ١١سه با ماجرای جنجالی حملۀ با اين وجود، ماجرای مراح در مقاي. روند تلقی کنيمتوانيم جزئی از انکشافات ھمين 

 تبديل تصوير واقعگرا :مبر در سطح رسانه ھای ھمگانی، شامل نوآوری خاصی می شود، که عبارت است از سپت

 . به تصوير ناب

. خصوصيت شمايلی آيکنيک داردويدئوی برج ھای مرکز تجارت جھانی با ھواپيماھائی که در آنھا فرو می روند 

جنگ : آن چه به چشم ديده می شود، حاکی از آن چيزھائی است که ديده نمی شود، مرئی حاکی از نامرئی است 

اين آيکون ھا چيزی را نشان می دھد که به قامت صدای صامت، فرياد قربانيان و به . تمدن ھا، جنگ خير عليه شر

يعنی : به تماشاچيان اجازه می دھد که در فراسوی آنچه می بينند ) آيکن ھا(شمايل ھا. ماقبل اعالم نام آنھا تعلق دارد

. حقيقت غير قابل رؤيت، چھرۀ بن الدن است: درتماشای فروپاشی برجھا، آن چه را که نمی بينند بازشناسی کنند 

در اين جا تصوير . کندول اصلی معرفی می ؤت که اسالمگرايان را به عنوان مستصوير حامل صدای قربانيانی اس

  .به عنوان تنھا توليد کنندۀ معنا عرضه شده است

فاعل، . متارکه و شکاف بين فاعل ببيننده و زبان کامل نيست. مبر به جايگاه نماد ارتقاء پيدا می کند سپت١١تصاوير 

ميدن بن الدن به بيننده در وجود قطعه قطعه شدۀ خود در خارج از زبان، عنصر مشترکی را در صدای غير، در نا

شر دارای تصوير ھمذاتی است . بن الدن شّری است که به حالت شخص درآمده. ذات شر، حفظ می کند عنوان ھم

  . شناسائی می شود) آيکن(که  توسط شمايل 

، به اين )٨(کس است محمد مراح، ھيچ. ماجرای مراح، بر عکس، داستان نيست، حتی اسطوره پردازی ھم نيست

فردی بين افراد ديگر، که چھرۀ ھويتی او می تواند مورد استفاده قرار . می تواند ھر فرد ديگری باشدمعنا  که او 

اين واقعه، به دليل وسعت حضور عناصر . ليس و از نيروی نظامی استفاده می کنندوگيرد و برای دستگيری او از پ

 . نامرئی و حضور قدرتمند قدرت حاکم، ما را دچار بھت زدگی می کند

ی که ئو يا نشان ھا) آيکن(از ما خواستند که باور کنيم، نه به شمايل » مرگ بن الدن«ھمان گونه که در مورد 

يعنی کامال . زيکی تھی شده استتصويری ناب که از ھر گونه عنصر فنامرئی را بر ما آشکار می سازد، بلکه به 

ويدئوی کشتاری که به محمد :  به وقوع پيوست  عکس آن چه در بی دادگاه قذافی يا اعدام مستقيم صدام حسينهب

در مورد مرگ بن الدن نيز . مراح نسبت دادند، يعنی مدرکی که می توانست محکوميت او را ثابت کند، منتشر نشد

ارتش اياالت متحده اعالم کرد که جسد او را به دريا انداخته اند و ھيچ گونه اثری از او بر جا . به ھمين شکل بود

  .را به عنوان تصويری که نمی توانيم ببينيم منتشر کردند)  ناب(در ھر دو مورد تصوير مفھوم پايه . ستنمانده ا

  

  ممنوعيت بيان

يکی ) ٩(ليس از طريق وکيل دعاوی آنھا، به ھمين گونه شکايت پدروشکايت خانوادۀ محمد مراح عليه نيروی ويژۀ پ

مبنی بر اين که مانع : مترجم (وزی و مديريت سرويس اطالعاتی  عليه نيکال سرکچاز نظاميان کشته شده در ماه مار

اين گزارش، پيش از اين در رسانه ھا .  اين موضوع را فعال سازد،  می تواند احتماالً )کشته شدن پسر او نشده اند

 آن به اگر چه خيلی جنجال به پا کرد ولی طول عمر رسانه ای خيلی کوتاھی داشت، و پس از تبديل شدن. ناپديد شد

  .يدئ به خاموشی گراابزار برای قدرت اجرائی، فوراً 
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ی واقعه، حتی طی بحرانی ترين مراحل، تفسير اندکی دربارۀ آن نوشته ئطور کلی، در رابطه با حضور رسانه ه ب

شد، و ھمين امر توضيح می دھد که چرا چيزی دربارۀ اين واقعه نوشته نشده، زيرا تصاويری را که منتشر کردند 

  . نشان نداده است،چ چيزی را که قابل تحليل و بررسی باشدھي

» ھوش«تصاوير عاری از ھر گونه موضوعی است تا آزادانه صدای قربانيان کشتار تولوز و مونتوبان را به گوش 

 ھر تالشی برای خارج شدن از اين. تمام آنچه که به اين وقايع مرتبط می باشد به ما اجازۀ واکنش نمی دھد. برساند

يکی از دبيران دبيرستان الوولنه .  محکوم شده و مورد سرزنش قرار می گيرده،حالت بھت زدگی در برابر واقع

دستور دريافت کرده بود که برای اجرای مأموريتش به عنوان دبير، حق ندارد دربارۀ رويدادھائی که به شکل 

نوع کرده بودند که با سخنرانی ھايش پيرامون برای او مم. گسترده در رسانه ھا مطرح شده با شاگردانش حرف بزند

 توسط دفتر آموزش و پرورش در اپريل ١٣اين دبير . اين رويداد به ساخت و پرداخت دليل و برھان بپردازد

را به » آيا کشتن محمد مراح کار خوبی بوده است؟ و برای چه کسی؟«او موضوع . وضعيت منتظر به خدمت درآمد

مقامات دفتر آموزش و پرورش اقدام تنبيھی را با زير عالمت . اگردانش پيشنھاد کرده بودعنوان موضوع انشاء به ش

که عنوان انشاء به شکلی مطرح شده است که فرض کشتن «سؤال بردن عنوان انشاء توجيه می کنند و می گويند 

پرسش مطروحه، خود و می بينيم که چگونه  با جايگزين کردن چنين پاسخی به . »افراد را کار خوبی می داند

 نبايد چنين راھکاری برای نفی موضوع نشان می دھد که دربارۀ اين موضوع اساساً . پرسش را واژگون می سازند

  .پرسشی مطرح شود

 دليل و برھان نيز کامالً . من به درخواست خود بچه ھا پاسخ گفتم«: در پاسخ به چنين انتقاداتی، خانم دبير می نويسد 

اين کار می بايستی به آنھا اجازه دھد تا با فاصله دربارۀ رويدادھای روز فکر . ن سال سوم استدر برنامۀ شاگردا

اگر ما آموزگاران انديشيدن دربارۀ . کنند و دربارۀ موضوعی که آنھا را بھت زده کرده بود، نظرياتشان را بيان کنند

ابتکار عمل ). ١٠(»کار را به عھده بگيرند؟وليت اين ؤنمان نياموزيم، چه کسانی بايد مسموضوعات را به شاگردا

خانم دبير که مشمول موازين تنبيھی شده بود، مشخصا تالشی بود برای زير عالمت سؤال بردن تصوير و خارج 

  .شدن از قطعيت آن، و در عين حال تالشی بود برای بھت زدائی از طريق زبان و بيان

  

  تصوير ھيچ: نمايش واقعيت در تلويزيون 

ت ھا، تماشاگران می توانستند در مقابل تلويزيون نمايش مستند و واقعی، يعنی واقعه ای که در شرف وقوع طی ساع

حملۀ . نون اصلی به قاتل تبديل شدظ سر می برد، به تدريج از وضعيت مبود را ببينند، و فردی که در محاصره به

 ساعت، تماشاچيان شاھد رويدادھائی بودنند ٣٢طی . ليس به آپارتمان محمد مراح مستقيما پخش شدونيروی ويژۀ پ

. که نمی توانست به عنوان موضوعی جدا و مستقل از آنھا به عنوان تماشاچی، مورد تحليل و بررسی قرار گيرد

زيرا به دليل بار ھيجانی تصاوير و تفاسير منتشر شده، تماشاگران نمی توانستند با فاصله رويدادھا را پی گيری و 

به عبارت ديگر فاصله ای بين تماشاچی و . و در نتيجه کامال با آن در انطباق ھويتی به سر می بردندتحليل کنند، 

  . صحنۀ نمايش وجود نداشت

در عين حال با به . پخش صحنه ھای واقعی موضوعی را که بتواند مورد تحليل و بررسی قرار دھد نشان نمی داد

  .يعنی گناھکار بودن متھم: واقع  وجه نامرئی را آشکار می ساخت نمايش گذاشتن تصاوير واقعی در تلويزيون، در 

فقدان عناصر مادی مشخص که بتوانيم آنھا را با چشم از يکديگر تفکيک کنيم، يعنی فقدان عناصر بصری که از 

طمينان يکديگر قابل تشخيص باشند، و فقدان گزارشات صريح به ما اجازه نمی داد تا دربارۀ آن چه به ما گفته شده ا
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طوريکه نمی توانستيم برای ه داده ھای صحنۀ نمايش به شکل متقابل يکديگر را خنثی می کردند، ب. حاصل کنيم

  .داوری دربارۀ واقعه به عنصری عينی که قابل تشخيص و بررسی باشد تکيه کنيم

چنين . دن، و ھيچ نگفتنھيچ نفھمي: مجموع تصاوير و تفاسير که يکديگر را نفی می کنند، از ھيچ ساخته شده است 

 مجبور می کند  که خودشان پاسخی برای پرسش نظمی افراد را وادار به درون نگری می سازد و  آنھا را الزاماً 

  .قدرت چه می خواھد؟ بی آن که پاسخ اين پرسش را مستقيما از خود قدرت درخواست کنند: ھايشان بيابند 

   

  ديگر را نفی می کنند که يک» گزارشاتی«

شاھدان .  اھدان عينی گفته اند که قاتل نظاميان فرد تنومند و ھيکل داری بوده و زير چشمش خالکوبی داشته استش

اين عالئم و نشانه ھا به ھيچ عنوان ارتباطی به محمد مراح . ديگری او را فردی با چشمان آبی معرفی کرده اند

ت داشته، با اطالعاتی که در مورد او منتشر شده، مبنی آزادی عملی که قاتل برای ارتکاب به سه فقره جناي. ندارد

، به طوری که کلود »نامعلوم بودن محل او«با وجود . بر اين که او تحت نظر بوده است، در تقابل قرار می گيرد

مشخصا می گويد،  آپارتمانی که به نام او بوده طی دوسال تحت نظر قرار داشته » پس از عبور يک بالگرد«گيان 

  ). ١١(است

ضرورت تجسسات طوالنی و استفاده از بالگرد در عين حال با اظھارات ايو بونه، مدير اسبق امنيت داخلی در 

به باور ايو بونه، مراح احتماال برای مرکز اطالعات داخلی خبرچينی می کرده، و مشخصا . تضاد قرار می گيرد

  ).١٢(می گويد که او در اطالعات داخلی يک رابط داشته است

در حالی که نام محمد مراح برای مقامات افغانستان، پاکستان، ارتش اياالت متحده و نيروھای ناتو در افغانستان 

 در ٢٠١٠ناشناخته است، دادستان پاريس، آقای فرانسوآ مولن، در مورد محمد مراح اعالم کرده بود که او در سال 

  ).١٣(به سر برده است» اه القاعدميعاد گ« دو ماه در پاکستان ٢٠١١افغانستان، و در سال 

 توسط مقامات مربوطۀ خارجی تکذيب شد، که در عين حال پرسش گزارشات منتشر شده توسط دادستان پاريس فوراً 

چگونه فرد جوانی که با حقوق حداقل بيکاری زندگی می کند، با کدام امکانات : خاصی را برای ما مطرح کرد 

  ن، افغانستان و پاکستان سفر کرده است؟مالی، پی در پی، به اسرائيل، ارد

مطرح شده بود، برخی از ديدبانان در ) محمد مراح(نون ظزارشاتی که در مورد سفرھای فرد مدر واکنش به گ

ی ئبه ثبت رسيده بوده، گمانه زنی ھامورد يک اسالمگرای افراطی که در فھرست ورود ممنوع ھای اياالت متحده 

اعالم کرد که » ايل فوگليو«روزنامۀ ايتاليائی ). ؟(  که اين فرد وارد اسرائيل شده است، و اعالم داشتند)١۴(کردند

  ).١۵(محمد مراح با پوشش سرويس فرانسوی وارد اسرائيل شده است

  

  محصور در توقف زبان: سناريو در فراسوی ھر گونه انسجام 

، بلکه اساسا آنھا را مطرح نکردند، بنابراين که تجسسات برخی پرسش ھا را به حالت تعليق در آورده باشند نه اين 

چرا دستگاه دزدگير موتورسيکلت دزديده : در اينجا می توانيم به طور مشخص يکی از پرسش ھا را مطرح کنيم 

شده عمل نکرده است؟ در حالی که اين دستگاه قابل اطمينان است و سازندۀ آن به مشتريانش اطمينان می دھد که اگر 

نتيجه می گيريم که . موتورسيکلت آنھا کشف نشود، مبلغ پرداخته شده را به آنھا پس خواھد داد روز ٧پس از 

  ليس اطالع داده بوده کهو به سرقت رفته و به گفتۀ تجسسگران، يک فروشندۀ ياماھا به پچ مار۶موتورسيکلت روز 
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روش از کار انداختن دستگاه دزدگير ه بود که  کرد يکی از برادران محمد مراح از او درخواستچ مار١۵پنجشنبه 

در نتيجه، پرسشی که . فتاده بوده استکه دستگاه دزدگير ھنوز از کار نيچنين موضوعی نشان می دھد . را نشان دھد

  )١۶(چرا موتورسيکلت رديابی نشده است؟: در اين رابطه می توانيم مطرح کنيم چنين است که 

اين موضوع در (چرا محمد مراح يا برادرش . له آميز استأ کرده اند مسی که برای ما تعريفئبر اين اساس سناريو

برای ) گزارشاتی که رسانه ھا منتشر کرده اند روشن نيست که آيا خود او به فروشنده مراجعه کرده و يا برادرش

 حالی که کسب اطالع از چگونگی از کار انداختن دزدگير، به فروشنده ای مراجعه کرده که او را می شناخته، در

استفاده کرده )  نسل جديد وسپا–نوعی از اسکوتور (شاھدان کشتار گفته بودند که قاتل از اين نوع موتور سيکلت 

حتی اگر ما . نون جلوه دھدظتوجه کند و او را به عنوان فرد مچنين کاری مطمئنا تنھا می توانست جلب . است

چرا محمد مراح يک ھفته پس . و پرسش ديگر مطرح خواھد بودداستانی را که برايمان تعريف کرده اند بپذيريم، د

از سرقت موتورسيکلت به فکر دستگاه دزدگير می افتد که مدتھا پيش می توانست او را رديابی کند، و چرا 

  .فروشنده، با وجود تمام جنجال ھای خبری پيرامون رويدادھای اخير، يک ھفتۀ بعد با مقامات تماس می گيرد

ليس ويژه به آپارتمان محمد مراح نقطۀ اوج ساخت و پرداخت بی انسجام و حاکی از وگی حملۀ پداستان چگون

روايت اين بخش از رويدادھا به شکلی است که خواننده يا شنونده به ھيچ يک از . است] حقيقت نمائی[ورشکستگی 

  .عناصر داستانی آن نمی تواند باور کند

 حمام خانه اش بيرون می آيد، در داالن دو قدم به سوی سالن پيش می رود، محمد مراح از: داستان حمله چنين است 

 و سپس از پنجره می پرد و ديوانه وار تيراندازی می کند، دراين – راه می رود يا می دود –از سالن عبور می کند 

 او ۀ به ضرب گلول»دفاع قانونی از خود«لحظه توسط يک تيرانداز ماھر که در خارج از ساختمان کمين کرده برای 

ھيچ گلوله ای در آپارتمان به مراح اصابت نکرده بوده، در حالی که طی اين فاصلۀ کوتاه، . را از پای در می آورد

 ٣٠٠ليس ويژه در اين فضای کوچک و نفر از نفرات پ١۵ ثانيه بيشتر طول نکشيده، ١٠ تا ۵که احتماال بيش از 

  ).١٧(گلوله با سالح اتوماتيک شليک کرده اند

ليس ويژه که تا به دندان مسلح ھستند، و نفر پ١۵چنين فضائی واقعا برای .  متر مربع است٣٨آپارتمان محمد مراح 

  .ليس در ناحيۀ پا مجروح می شودوتنھا يک پ). ١٨(بسيار کوچک است
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اين . ستفاده نمی کندليس نيز اعالم کرده بود که از سالح کشنده اواعالم کرده بودند که ھدف آنھا کشتن او نيست، و پ

 استتنھا کافی ...گزارشات با تصاويری که از آپارتمان محمد مراح و مرگ او منتشر شده در تضاد قرار می گيرد

  .که به آثار اصابت گلوله ھای کاليبر بزرگ روی در و ديوار نگاه کنيم

  

  

  

  نفی پرسش: موضوع آشکار 

حتی در انترنت در شبکه . مراح توسط رسانه ھا پی گيری نشدپرسش ھای مطرح شده در رابطه با ماجرای محمد 

تقريبا ھمه با نبود تمام از ھم گسيختگی ھای داستان واقعه، . ھای آلترناتيو که بيشترين پخش ھا را دارند منتشر نشد

  .محمد مراح را به عنوان مجرم در کشتار مونتوبان و تولوز بازشناسی کردند

.  برايمان روشن نيست، و ابھامی وجود دارده اين معنا خواھد بود که چيزی کامالً طرح پرسش، به عبارتی خاص ب

به جای برانگيختن .  عکس، موضوع آشکار به مثابه بيان قدرت مطلق تجلی کرده و نيازی به بررسی وقايع نداردهب

  .ترديد، قابليت رھا بودن از ھر دليلی به عنوان حسن نيّت و شفافيت تجلی می کند
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ه، مدلول اصلی برای اثبات خصوصيت طبيعی گناھکار بودن او بوده و ن اساس، مناسبات بين متھم و القاعدبر اي

در . از طريق يک کابين تلفن عمومی تکيه دارد» ٢۴فرانسه «مشخصا بر اساس اعتراف او به يک روزنامه نگار 

»  درصد اطمينان٩٨» «منابع نزديک به تجسسات«مورد معتبر بودن اطالعات اطمينان کامل داده شده است، زيرا 

  .داده است که فردی که تماس تلفنی گرفته مشخصا محمد مراح بوده است) ١٩(

لذت بی «ليس به گناھش اعتراف کرده، و ھنگام ارتکاب عمل وگوی طوالنی اش با پ و محمد مراح، گويا، در گفت

 قتل نرسانده يعنی تأسف خورده است که چرا تعداد بيشتری را به(برده و آرزويش کشتار بيشتری بوده است » اندازه

ليس تصميم می گيرد او را بکشد، در حالی که ايو بونه و کريستيان پروتو، امکاناتی در وسرانجام پ). ٢٠)(است

درخواست محمد مراح برای مالقات با نشريات پذيرفته نمی . اختيار داشتند که می توانستند او را زنده دستگير کنند

  .داشته باشد که در مقام روانشناس نيز عمل می کندليس مکالمه وشود، او تنھا می تواند با پ

سفيد يا سياه، : فرين است حتی رنگ کاسک يا موتورسيکلت که در سوء قصدھا مورد استفاده قرار گرفته مشکل آ

اھميتی ندارد، زيرا بنابر . له ھنوز به شکل قاطعانه حل نشده و می بايستی که آن را منتفی اعالم می کردندأاين مس

آن چه توجه رسانه ھا را جلب کرد، کيفيت قدرتی است که ھر بار به . يست که دليل و برھانی مطرح گردداين ن

چنين کيفيتی به شکلی مطرح می گردد که موجب اطمينان خاطر از خشونت واقعه . موتورسيکلت نسبت می دھند

  .بوده و تقريبا ھر گونه مقاومتی را در پذيرش آن ناممکن می سازد

بين فاعل شناسنده و موضوع مورد بررسی او ) ديالکتيک(خاطر اّما، حاصل روند شناخت و آمد و رفت اطمينان 

اطمينان بی واسطه و يک عنصر داده شده . نيست، بلکه حاصل نشانه ھائی است از طريق کلمه مشخص می شود

 و ديوار و تخريب آپارتمان ی دربه ھمين گونه، نيروی بسيج شده در حمله به آپارتمان مراح، اثرات گلوله رو. است

برای چنين رديابی و نشانه . يد کنندۀ خصلت خشونتبار محمد مراح بوده و مجرم بودن او را به اثبات می رساندئاو تأ

  .گذاريھائی، تصاوير محمل بسيار مھمی را تشکيل می دھد

 تواند ما را از حقيقت، و آشکار تحت چنين وضعيتی تالقی دادن نشانه ھای بازنمائی شده در رسانه ھا تنھا می

  .ساختن فرد مجرم در کشتارھا منحرف سازد

  از تبليغات تا حاکميت نگاه

  

. مبر، ساخت و سامان ماجرای محمد مراح از چيزی که تبليغات می ناميم فاصله می گيرد سپت١١ھمانند حوادث 

ابد، و به عنوان گفتمانی قابل بررسی، اشياء تبليغات دارای نظم نمايشی بوده و از طريق زبان ساخت و سامان می ي

تبليغات پيش از ھمه عبارت است از عملياتی که . محسوس را در رابطۀ مفصلی  با مفاھيم خاصی قرار می دھد
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بر اين اساس، تبليغات کنترل و مديريت نمادھا را به عھده گرفته . ھدف آن به انحصار درآوردن توليد تصاوير است

  .مطرح می سازد) ارباب گفتمان(ان ارباب کلمات و خود را به عنو

تبليغات در انعکاس روی تخيالت، کار سانسور روی اشياء قابل رؤيت را انجام می دھد تا روی وجه نامرئی تأثير 

در تبليغات . با اين وجود، خالف ماجرای محمد مراح، رابطۀ مفصلی بين بيرون و درون قطع نمی شود. بگذارد

می شوند، بلکه پنھان نگھداشته می شوند، ولی در لفافۀ بازی زبانی، شیء از بين نمی رود، بلکه به رويدادھا حذف ن

به عبارت ديگر حضور شی ء به شکل ناخودآگاه در باطن ما تداوم (حضور خود به عنوان واپس زده ادامه می دھد 

  ).می يابد

 بلکه ضبط شده، و به جای واقعيت، امور غير  عکس اشياء حذف شده اند، واقعيت دستکاری نشدههدر اين جا، ب

.  تصوير قرار می دھد بودن، و در درونیتاين واقعه ما را مستقيما در نامرئي. واقعی و ناممکن جايگزين شده است

انتشار اين واقعه در رسانه ھا در واقع چيزی را . به اين معنا که آن چه در معرض ديد قرار داده شده، ديده نمی شود

، و ھر گونه محدوديت عينی در رابطه با )٢١(نمی دھد، بلکه محيط وسيعی را در معرض ديد  قرار می دھدنشان 

در اين جا ديگر صحنه ای که مرئی و نامرئی را از يکديگر . را حذف می کند) رانش اسکوپيک(تصوير ناب 

ا پنھان کردن نشان می دھد، تحريف اين جا، نماد، آنچه را که ب. تفکيک کند وجود ندارد، نمايش کامال شفاف است

خالف نماد، . حذف می شود که عھده دار انتقال مفھوم خاصی نيست» کد«نماد به نفع . نمی کند بلکه ملغا می سازد

و بر اين اساس است که باور به کد آن چه را که ھست نشان نمی دھد، کلمه و شیء را در يکديگر ذوب می کند، 

  . ارھای مونتوبان و تولوز را به امری تحميلی تبديل می کندوليت محمد مراح در کشتؤمس

  .در نتيجه اين موضوع را می توانيم مشخصا به عنوان تھاجم مستقيم عليه فاعل زبان و سخن تعبير کنيم

از اين . مبارزۀ ضد تروريستی و حوادث گوناگون مرتبط به آن ھر گونه مانعی را برای نگاه کردن حذف می کند

 حفاظتی، در پيکرۀ اجتماعی که بدن جسمانی را آموزش می دھد و آرزومندی ھای آن را ۀر در جامعپس ما ديگ

، بلکه )يعنی در شکل اجتماعی نظارت و تنبيه که ميشل فوکو مورد بررسی قرار داده است(کنترل می کند نيستيم، 

  . فاھيم، نگاه را جايگزين کرده استھستيم که به جای درک م) تصوير ناب(ما در آستانۀ ورود به جامعۀ اسکوپيک 

از اين پس ديگر اشياء بيرونی نيستند که بايد ديده شوند، بلکه محتوای درونی آن تصويری است که بايد ديده شود 

در نتيجه از اين پس برای ما امکان پذير نيست که از نگاه قدرت حاکم فاصله بگيريم و با آن ). ... يعنی وجه نامرئی(

  .برخورد کنيم

  

 از پنھان سازی واقعيت تا حذف زبان 

به شکلی که می خواھند ) يا وجه دريافت عمومی آن را(تبليغات اشياء را تحت سلطۀ خود می گيرند و درک آن را 

ولی ماجرای محمد مراح، در خارج از زبان و ساحت . زمينۀ فعاليت تبليغات نيز واقعيت است. سامان دھی می کند

  .فرامی خواند)  مطلق-رانش تصوير ناب ( تنھا نگاه را به عنوان رانش اسکوپيک نمادينه واقع شده، و

ھيچ رابطه ای بين آن چه را که با چشم می توانيم در تصاوير نمايش داده شده ببينيم و موضوع اصلی که بايد ببينيم، 

 خشونت و تھاجم دولتی، به عالئم و نشانه ھای مازاد اعمال. ، وجود ندارد]نيّت جنايتکارانۀ محمد مراح[يعنی 

و ) ...ليس به محمد مراح را به عنوان مدرک جرم او مطرح می کنندوتھاجم پ(عنوان مدرک جرم مطرح گرديده، 

در اين صورت چنين عالئم و نشانه ھائی تنھا . نون و متھم را مبرھن می سازدظبر اين اساس، گناھکاری فرد م

 .مازاد قدرت حاکم را به نمايش می گذارد
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جز نشانه ھائی از زبان نيست ، بی آن که داستان منسجمی را عرضه ه تحليل و تفسيرھای مطرح شده نيز چيزی ب

  .در واقع کلمات و واقعيت رابطۀ مفصلی با يکديگر ندارند، و مرئی و نامرئی نيز قابل تشخيص نيست. کند

دال و مدلول در (ھيچ وجه به تشکل زنجيرۀ دال جز تصاوير زبانی نيست و در نتيجه به ه آنچه به بيان آمده چيزی ب

  .نمی انجامد، و ھيچ فاصله ای را با آن چه به نمايش گذاشته شده برنمی تابد) زبانشناسی

داستان . ان واقعه ما را در وجه تخيلی محصور می سازندد ساختن تصوير پردازی مطلق، مفسربه جای محدو

با اين حساب، . يت نمی کند و تنھا عناصر بھت آور را تقويت می کندماجرای مراح ھيچ تجانس و انسجامی را رعا

پرواز بالگرد روی ساختمان محل اقامت محمد مراح گوئی برای شناسائی او ضروری بوده، در حالی که او از دو 

از آنھا  گلوله به آپارتمان او شليک شده، بی آن که ھيچ يک ٣٠٠بيش از . سال پيش در ھمين آپارتمان اقامت داشته

جز تصوير ه چنين موردی برای تيراندازان ماھر فرانسوی واقعا ھيچ مفھوم ديگری ب: مترجم (به ھدف اصابت کند 

  ).پردازی و تشديد احساس بھت زدگی نزد افکار عمومی ندارد

ر محيط تحت چنين شرايطی فرد قادر به تسلط ب. يد رسيده با خرد در تضاد قرار می گيردئآنچه بازشناسی و به تأ

فرد تنھا در صورتی می تواند از چنين ريزشی . مفھوم واقعيت مخدوش شده و فرد تکه تکه می شود. اطرافش نيست

  .در وجود خودش اجتناب کند که با نگاه رسانه ھا در پيوند تنگاتنگ قرار گيرد و به آنھا باور کند

به . موس به کار برده شده يکديگر را نفی می کند ملیتأثيرات بھت زدگی تداوم می يابد زيرا کلماتی که برای اشيا

. عنوان مثال، موتورسيکلت و کاله کاسکت ھر دو سفيد يا سياه است، بی آن که اشاره ای به چنين تناقضی بشود

عناصر نامفھومی که در اين روند ايجاد می شود در تضاد با زبان و بيان بوده و مانع خروج از بھت زدگی نزد 

  . افراد می گردد

نمايش قدرت که به انجام ھر . تصاوير واقعيت را تعبير نمی کند، ولی ما را با عالم درونی خودمان تنھا می گذارد

  . کاری مجاز بوده و ھر چه بخواھد می گويد، ما را در مقابل بھت زدگی مان قرار می دھد

مشخصی نيست، بلکه ھدف آن يد ھمگانی برای ھدف ئر جھان تبليغات رايج است، کسب تأھدف، به شکلی که د

  .است که ھر گونه امکان مقاومت در مقابل خواست قدرت مطلق حاکم را نابود کرده و ناکام بگذارد

  

  از اعتقاد تا رانش تکرار: تا محمد مراح ) مبريازده سپت (٩/١١از 

سوء . فت آن را آموختاين نوشتار واقعيتی را آشکار می سازد که بايد دريا. مبر يک نوشتار آيکونيک است سپت١١

آن چه را که . قصد به معنای حضور قربانی بوده و اجازه می دھد که صدای قربانی در تصوير مدخليت داشته باشد

به شکل مادی نمی بينيم در حيطۀ واقعيت تخيلی واقع شده، يعنی ھمان عنصری که رنه ژيرار خشونت مقدس می 

و در عين ... و سوريه ان معنائی، تھاجم به افغانستان، عراق، ليبيھمين خشونت مقدس بود که با عرضۀ چني. نامد

  ). ٢٢(حال حذف حق آزادی تمام ساکنان زمين و حتی شھروندان اياالت متحده را مجاز دانست

مطرح » نظم نوين جھان« به عنوان سر منشأ ٩/١١و با منع و خنثی سازی ھر گونه پرسشی دربارۀ واقعيات عينی، 

اگر نمی توانيم دربارۀ آن حرف بزنيم، علت اين است که قابل لمس . دس را در کليت خود جذب کردشد و مفھوم تق

آيکن آنچه را . ھر سخنی در مورد آن به عنوان خدشه دار کردن حريم حرمت آستان قدسی آن تلقی خواھد شد. نيست

بايد به مقايسۀ حقيقتی پرداخت که به حيطۀ ن. يعنی تشکل ناپذير را نشان می دھد: که نمی توانيم ببينيم نشان می دھد 

  .بر اين اساس، حقيقت آن است که در آن چيزی که نمی توانيم ببينيم، نبايد ترديد کنيم. اعتقادات تعلق دارد
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 ١١د داده نشد، چيزی شبيه به مبر به شکل ھمگانی با واقعيت برخور سپت١١ی که ھيچ چيزی در سوء قصد از آنجائ

 يعنی -آن چه که به شکل نمادينه تبلور نيافته بود، .  کشتار موتوبان و تولوز تکرار گرديدمبر، مشخصا درسپت

خشونت اوليه . رد رانشی سر بر می آو- دوباره در واقعيت به مثابه تکرار اجباری –) ٢٣(عنصر واپس زدۀ مطلق

دائمی که نبايد به فراموشی مبر آشکار ساخته بود، يعنی جنگ تمدن ھا را به عنوان موضوعی  سپت١١ای را که 

خشونت اوليه بايد ھمواره به شکل دائمی در اين جا حضور داشته باشد تا ھستی ما را ). ٢۴(سپرده شود مطرح کرد

برای چنين نيّتی، آنچه که در وجه نمادينه مکان تھی ايجاد می . به اين منشأ اوليه پيود زده و به حالت ثابت در بياورد

جتماعی را از ھم گسسته و نابود می کند، نبايد واپس زده شود، بلکه بايد به شکل دائمی تکرار کند، آن چه پيوند ا

  .شود تا جائی که تمام زندگی ما را به مستعمرۀ خود تبديل سازد

اگر ماجرای محمد مراح به انکشاف انطباق ھويتی با مفھوم جنگ تمدن ھا می انجامد، در اينجا يک عنصر ديگر 

طرح ھر پرسشی نه تنھا به تابو و به ممنوعيت ھائی که ). پسيکوز(بھت زده کردن تماشاگران :  شود نيز اضافه می

، بلکه به چشم درونی، و به -  يعنی نظريۀ توطئه - به شکل ھمگانی و اجتماعی تحميل شده  برخورد می کند

  .ممنوعيتی که فرامن تحميل می کند مواجه می گردد

ھر گونه امکان نمادينه سازی در . اح، ما مستقيما خارج از وادی زبان قرار می گيريمدر رابطه با ماجرای محمد مر

شکاف از خود بيگانه سازی که در جنگ خير . مقابل اختيارات قدرت حاکم محکوم به شکست و نابودی می گردد

بودی خودمان را بازنمائی عليه شر وجود دارد، دائما به مثابه امر تماشای نمايشی است که دائما تکرار می گردد   نا

  .می کند

 :پی نوشت 

برای خوانندگانی که از ماجرای محمد مراح بی اطالع ھستند، بايد يادآوری کنم که پيش از مقاالت زير را در )١

  به آدرسھای زير مراجعه کنيد. گاھنامۀ ھنر و مبارزه منتشر کرده ام

 چ مار٢٣. کشتار در تولوز و مونتوبان. ادث اخير فرانسهتأمالت و مسائلی چند دربارۀ محمد مراح، در جريان حو_

   گاھنامۀ ھنر و مبارزه٢٠١٢

http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/205  

. جراحات عمليات رواشناسانۀ سرويس اطالعاتی و عمليات زير پرچم دروغين: تروريسم در فرانسه .  کورت نيمو_ 

   گاھنامۀ ھنر و مبارزه٢٠١٢ چ مار٢٣

http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/206  

 ه روياروئی مسلحانليس فرانسه دروتروريسم، سرويس اطالعاتی و سياست پ: ماجرای محمد مراح . آلکس النتيه_ 

   گاھنامۀ ھنر و مبارزه٢٠١٢ چ مار٢٤. با متھم به تيراندازی مسلحانه

http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/207  

   گاھنامۀ ھنر و مبارزه٢٠١٢ اپريل ٣.می خواھند ما را گول بزنند: ماجرای محمد مراح. يل مونيه ژ_

http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/218  

Surmoi ٢(  

بھترين تعريفی که می توانيم از فرامن عرضه کنيم فرمولی است که نظريۀ فرويد را در اين مورد خالصه : فرامن 

فرامن در واقع حاصل . وارث عقدۀ اديپ است) در برخی موارد آن را من برتر نيز ترجمه کرده اند(من فرا: می کند 

و نبايد از نظر دور داشته باشيم که انطباق ھويتی البته با ناخودآگاه . انطباق ھويتی با والدين در مرحلۀ اديپی می باشد
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انتظارات . سوری و ديدبانی و داوری خويشتن استعملکرد فرامن به نوعی در خود سان. والدين صورت می گيرد

به ھمين علت فرامن را ايده آل من نيز ناميده اند زيرا عملکرد آن نظارت بر ... فرد از خودش يا کمال مطلوبش 

  .احساسگناه حاکی از جديت فرامن و معادل وجدان اخالقی می باشد. الگوی ايده آل است

  ٢٠١١. نوشتۀ ژان کلود پای» سيطرۀ تصوير. نامو تا تارنکاز گوآنتا«مراجعه شود به کتاب ) ٣

Jean-Claude Paye, De Guantanamo à Tarnac. L’emprise de l’image, Éditions Yves Michel 

2011, pp. 13-14, 26-30, 37-47.  

Parlêtre٤(  

ی اگر بخواھيم ترجمه که به شکل تحت الفظ» بودن«و » گفتن«ل ان، اسم مرکب تشکيل شده از دو فعاصطالح لک

  . ، که در اين جا به شکل اھل زبان ترجمه شده است»گفتبودن«کنيم چيزی خواھد شد شبيه 

» اھل زبان« عکس، به اين دليل که حرف می زند وجود دارد، و چون کههوجود فرد مقدم بر سخن نيست، بلکه ب

ۀ ظھور رسيدن فرد صبودن امکان به من» انل زباھ«. است و به اين معنا که از حالت يگانگی با مادر خارج می شود

ۀ ظھور رسيدن فرد را ص کننده اش، حرکتی است که فضای منبه يمن عملکرد جدا) زبان(سخن . را ممکن می سازد

، و )منع می کند(چنين عملکردی ھم زمان از آميزش کلمه و شیء، درک و نگاه جلوگيری می کند . فراھم می سازد

  .يعنی از طريق نظم نمادينه: ، مبادلۀ سخن، رابطه با غير را ممکن می سازد گو و به جای آن گفت

Icône۵( 

تصويری را گويند که در ) سموتيک(شمايل يا به شکلی که در زبان رايانه ای متداول است آيکن، در نشانه شناسی 

شکال فعل بوده که ترجمان در يونان باستان آيکن اسم نيست، بلکه يکی از ا. رابطۀ مفصلی با مفھوم خاصی باشد

  نامرئی در عرصۀ مرئی می باشد؛

http://sens-public.org/spip.php?article500  

Michaela Fiserova, «  ». Entretien avec Marie-José Mondzain, Sens public, Revue 

électronique internationale  

  

l’image idétique٦(  

  تصويرناب يا تصوير مطلق

٧(  

  زير سلطۀ تصوير.  تارنکماجرای

http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/286  

  عارضۀ جامعۀ پسيکوتيک: ماجرای تارنک 

http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/285  

به سيلکوپ معرفی می کند، پيش از آن که چشم او را کور ] شخص[در اوديسۀ ھومر، اوليس خودش را به نام )٨

  .به زبان فرانسه در عين حال يعنی ھيچکس، يعنی مشخصا مخالف شخص معنی می دھد) رسونپ(شخص . کند

http://www.voltairenet.org/De-Ben-Laden-a-Merah-de-l-icone-a 

http://www.rfi.fr/france/20120508-france-pere-soldats-abattus-merah-sarkozy-squarcini-

plainte-gilbert-collard 
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http://www.voltairenet.org/De-Ben-Laden-a-Merah-de-l-icone-a  

"http://www.ariegenews.com/news-46405.html  

http://www.voltairenet.org/De-Ben-Laden-a-Merah-de-l-icone-a  

http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20120323.OBS4487/merah-retour-sur-une-traque-

sans-precedent.html  

[ ١٢ «] ? au service des services, Mohamed Merah.2012 mars 28le , L’Humanité, »  

  ٢٠١٢ مارس ٢٨، روزنامۀ اومانتيه، »محمد مراح، در خدمت سرويس ھای اطالعاتی؟«)١٢

[1٣ «] Pas de traces des voyages de Merah:  Afghanistan et Pakistan avec France Soir, » 

AFP, le 22 mars 2012. 

[1٤ «, Mathieu Molard] e volLa très mystérieuse liste des passagers interdits d. USALe , » 

nouvel observateur.com, le 26 mars 2011. 

[1٥ «] )’’48audio (Les liens de Mohamed Merah avec les services secrets français , » 

extrait du journal de France-Culture du 27 mars 2012 à 18 heures, in Alterinfo.net, le 28 

mars 2012. 

[1٦ «] des questions toujours sans réponse:  Affaire Merah 27le , Montpellier journal, » 

mars 2012. 

[1٧ «] la version officielle de la mort de Mohamed Merah est un :  Attaques de Toulouse

mensonge.com.blog-over.crise-SOS, 2012 mars 27le , »  

[1٨ «]  dans lesquels Merah était retranché² m38Les .2012 mars 22le , fr.1Europe, »  

[1٩ «] 24France Merah revendique l’appel à .2011 mars 21le , PAF avec fr.LeFigaro, »  

[٢٠ «] à tuer" plaisir infini"med Merah aurait éprouvé un Mohafr avec .LeMonde, » 

Reuters, le 25/3/2012. 

[٢١ «] ? ce qu’une image-qu’est:  José Mondzain-MariePropos recueillis par Diane , » 

Scott, in Regards n°47, Janvier 2008. 

[٢٢,  ActPatriotLe ]   

  »اليحۀ ميھن دوستی فرانسه«مراجعه شود به مقالۀ 

288/post/com.blogfa.mobarze-v-honar-g://http  

  

2٣) Forclos  

 ناخودآگاه به ثبت به معنای واقعه ای معموال جراحتبار است که درواپس زده . از اصطالحات روانکاوی لکانی است

می رسد، حفظ می شود و بر حسب اتفاقی خاص می تواند دوباره به سطح خودآگاه بازگشت کند، که به آن می گويند 

واپس زدۀ که من به شکل » فورکلو«ولی . البته بازگشت واپس زده ھنوز خودآگاھی يافتن نيست. بازگشت واپس زده

اينبار واقعه در ناخودآگاه به ثبت نمی رسد، و به شکل يک : گری است  ترجمه کرده ام، واپس زده از نوع ديمطلق
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اينگونه به نظر می رسد که واپس زدۀ مطلق نيز باز گشت می . مکان خالی و تھی در نظام نمادينه تبلور پيدا می کند

 .کند، ولی تفاوت آن با واپس زده در اين نکته است که تھی و خالی و فاقد محتوا می باشد

 [2٤Ce qui a été aboli de l’intérieur revient à l’extérieur écrit Freud à propos du cas ] 

Schreber. Quant à Jacques Lacan, il énonce : « ce qui n’est pas symbolisé, donc ce qui n’a 

pas d’inscription au niveau du système psychique, fait retour au sujet par l’extérieur, par 

le dehors et dans le réel ». 

  

  
L’affaire Merah : première partie 

De Ben Laden à Merah : de l’icône à l’image 

par Jean-Claude Paye, Tülay Umay  

Réseau Voltaire | 18 juin 2012   

http://www.voltairenet.org/De-Ben-Laden-a-Merah-de-l-icone-a 

   ٢٠١٢ ژوئن ١٨شبکۀ ولتر 

  ٢٠١٢ سپتامبر ٢٨/پاريس/گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 )پنجمين مقاله(زبان، تصوير، قدرت 

http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/289  

 

 


