
sesh



 ژان بودريار

۲ 

 ، جمهوري اسالمي ۸۳ مرداد ماه سال ۲۵ اوت، ۱۵
 اعدام اغوا ساله را به جرمِ ۱۶ دختري ، عاطفه رجبي

 . كرد

. شود اين كتاب به او تقديم مي



 اغوا

۳ 

SEDUCTION 
JEAN BAUDRILLARD 

Brian Singer 
Amin ghazaei



 ژان بودريار

٤ 

 اغوا

 ژان بودريار : نويسنده
 ضايي امين ق : مترجم

 هدا زارع : سازي براي چاپ آماده
 www.PoetryMag.ws پاريس نشر شعر : ناشر

۱۳۸۶ فروردين



 اغوا

٥ 

 فهرست

 ۷ / پيشگفتار مترجم فارسي زبان
 ۱۳ / مقدمه

 ۱۶ / كسوف جنسيت فصل اول
 ۱۷ / كسوف جنسيت

 ۲۶ / كنايه ابدي اجتماع
 ۵۰ / پورنو – استريو

 ۶۳ / توليد – اغوا

 ۸۴ / ژرفاهاي سطحي فصل دوم
 ۸۵ / افق مقدس نمودها
Trompe l’oeil ۹۶ / گر افسون وانمايي يا 

 ۱۰۶ / ات خواهم بود آينه
 ۱۱۳ / مرگ در سمرقند

 ۱۲۴ / راز و مبارزه
 ۱۳۳ / تمثال زن اغواگر

 ۱۳۹ / اغواي حيواني
 ۱۵۱ / راهبرد كنايي مرد اغواگر

 ۱۵۷ / اغوا درباره لذت روحاني
۱۸۰ / اغوا شدن از س تر



 ژان بودريار

٦ 

 ۱۹۶ / تقدير سياسي اغوا فصل سوم
 ۱۹۷ / اشتياق به قواعد

 ۲۳۰ / دوگانه؛ قطبي؛ رقمي
Ludic ۲۳۴ / و اغواي سرد 

 ۲۴۰ / ويژگي تلويويزيوني هلوكاست،
۲۶۷ / اغوا همچون تقدير



 اغوا

۷ 

 فارسي زبان پيشگفتار مترجم

 ، ميل و معنا كه به زعم فوكو در ساختارهاي قدرت ، برابر روابط توليد در بودريار

 . اغوا : دهد بخشند بديلي قرار مي تاريخ را شكل مي ، دانش جنسيت و

 داند كه شرط رازي را مي ، اغوا . ماند كند و منتظر حريف خود مي اغوا در نمود النه مي

 ژرفا هيچ چيزي وجود ندارد از فراسوي نمود در : دانه اوست پذيري جاو پيروزي و بازگشت

 ، ساختارهاي قدرت و جنسيت و دانش بر پايه امر پوچ استوارند كه هر توليد رو تمامي ن آ

 به قرارگاه اغوا ، بايد به سطح نمود " ثابت شدن " براي " وجود داشتن " براي ميل و معنايي

 شدند مي ا قرار داده وجودهايي كه همواره در ژرف : دهد پذيري رخ مي گشت بر جا بازگردند و اين

 اي را به بازي اغوا در سطح نمود هر نشانه . شوند مده و توسط اغوا قرباني مي به سطح نمود آ

 ، اندازي خود جدا گشته و در سطح ترومپه لويلي اغوا هر تصويري از فضاي چشم ، گيرد مي

هاي ربانگاه نشانه ق ، وردگاه نمود آ . ست ا رو اغواگري هميشه قرباني كننده از اين . شود قرباني مي
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 ماندن بايد بازي كند هيچ اي براي زنده كه در اينجا هر نشانه چرا . ايستاي معنا و ميل است

 پذيري اغواگر هميشه منتظر اين لحظه برگشت . اتكايي به قوانين نهفته در ژرفا وجود ندارد

 از معنا اما او . د سركوب شده و منفعل به نظر آي ، در اين انتظار ماند شايد او به سطح نمود مي

 رو بودريار به يك دليل از اين . داند هرگز وجود ندارد است كه خود مي و ميلي محروم گشته

 ميل مردانه بوده همواره مرعوب قدرت و پذيرد كه زنانگي در طول تاريخ ساده هرگز نمي

 ظر بلكه زنانگي مورد ن جنسيت نبوده زنانگي هرگز ساختارهاي قدرت و عرصه مبارزه : است

 . است هميشه نيز پيروز گشته ، وردگاه اغوا مبارزه كرده و از قضا آ بودريار در

 پروازي سرنوشت گريزناپذير هر بلند و بستر زنانه و مهلك او و گرم و زميني اغوا جاذبه

 تعالي خطي و پيشرونده معنا و ميل به سوي خورشيد . است ه ايكاروسي ميل و قدرت مردان

 نگاري ختم به هرزه زادسازي ميل نهايتاً آ جنسيت با . رقم خواهد زد نها را آ حقيقتشان مرگ

 هاي جنسيت را به يكباره مصرف كرده و مرگ خود جنسيت را رقم شود كه تمامي نشانه مي

 مبارزه بستر ، مرد - خدا - در مقابل راندگي آسمان زن - شيطان - اغواي زمين . زند مي

 هاي با حقيقت ) سمان رود آ نچه به آ ناپذير هر ريز گ بازگشتي به سادگي ( پذير اغواي برگشت

 و ( ناپذير با راندگي ايي در پيشگاه ساختارهاي تغيير ن هر استث و هر انحرافي . ناپذير است تغيير

 رو اغواگري همواره منتظر از اين . شود مواجه مي ) اين همان راندگي و رجم شيطان است

با . شود اغوايي وجود ندارد مان مي نجايي كه گ آ ماند حتي ها باقي مي انحراف سقوط
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 و زميني اغوا م قطبي خود جدا گشته و با جاذبه گر ها از روابط كوچكترين انحرافي نشانه

 . اين اساس مبارزه انحرافي و جاودانه اغوا است . كنند سقوط مي

 در ژرفاي ساختارهايشان است؛ ناپذير كيد بر قوانين تخطي دانش تأ قدرت و راهبرد اگر

 نچه آ ها مانند اما اين بازي نشانه . ها در سطح نمود است به بازي گرفتن نشانه د اغوا راهبر

 و روندهاي تصادفي به سوي هرج و مرجي بيكران ها آشفتگي نشانه پندارد صرفاً دلوز مي

 بايست بازي مانند هر مراسم آييني براي خود قواعدي دارد كه مي بلكه برعكس هر . نيست

 خود را از حقيقت تخطي ناپذيرشان عكس قوانين اعتبار قواعد بر . ند جدي اجرا شو به طور

 شوند چرا كه تخطي از يك قاعده بازي هيچ قواعد بازي به سادگي اجرا مي . گيرند نمي

 ترين قواعد بازي كودكان هم از ساده . گردد معنايي ندارد و هرگز يك سرپيچي محسوب نمي

 عده بازي به سادگي بازي نكردن يا شكست توان تخطي نمود چرا كه سرپيچي از قا نمي

 خواهند بر تمامي زندگي ما سايه افكنند و حقيقت جهان قوانين مي . شود خوردن تلقي مي

 آنها جهاني . اند قواعد بازي به سادگي جزئي از خود بازي و شمول خود را بر ما تحميل كنند

 و ها مراسم و با خدايان سازند درست به مانند جهان محدود بدويان محدود و نمادين مي

 . ها و مبادالت نمادينشان آرايش

 توان تمامي رويدادها و مي : كشد كه تا حدي غريب است بودريار فرضي را پيش مي

 توان مي . تصادفات جهان واقعي را به صحنه يك بازي با روابط نمادين و اختياري آن كشاند

نكه بر اساس ارزش مبادله و آ را به جاي تقسيم موقعيتها و ثروتها اي را بنا نمود كه جامعه
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 اي چنين فرضيه . كشي در يك التاري بزرگ استوار گرداند بر اساس قرعه ، كار بنا كند

 جهان كه اينك در است ه گذشت ر نوستالوژياي بودريار براي مبادالت نمادين جوامع گ تصوير

 . است مدرن جاي خود را به مبادالت ارزشها داده

 اي نه تنها ميان مبارزه ، اي است با كل جهان واقع نماي امروز ما بارزه م ، از اين رو اغوا

  كننده و قرباني ميان قرباني ، اي ميان خدايان و بندگان مبارزه سان كه به همين ، مرد و زن

 تمامي . گيرد؟ آينه ها را در سطح نمود به بازي مي اما اغوا چگونه و با چه ابزاري نشانه . شونده

 اغوا براي نابودي هر . گيرد براي اغوا كردن ما در اختيار دارد از خود ما مي نچه را كه آينه آ

 نما نيست اي شفاف ينه هرگز ابژه آ . گيرد هاي خود آن ساختار بهره مي ساختاري از نشانه

 ن چون آ گشايد بلكه سطحي نمادين است كه ما خود را در هرگز ژرفايي به درون خود نمي

 رو اغوا از اين . برد خود ما براي اغواي خود ما بهره مي از تصوير آينه يابيم ديگري باز مي

 هاي حقيقي و طبيعي اغواشونده در سطح نمودش او را همچون آينه با انعكاس جذابيت

 در ، اش اي است كه او چهره خود را در ديگريت بت نيز براي بدوي آينه . كند افسون مي

 . كند نشيند و اغوا مي ت كه روي سنگ مي چهره بت سطحي نمادين اس . بيند سنگي مرده مي

چهره بزك شده زن نيز سطحي نمادين و اغواگر است كه ميان چهره طبيعي و آينه قرار

 كند و بر روي چهره حقيقي خود سطحي اش آرايش مي زن خود را در ديگريت . گيرد مي

 و امروز ستارگان . نچه كه در سطح قرار دارد اغواگر است آ بنابراين تنها . سازد اغواگرانه مي

آسمان چون . اند ها گشوده هايي هذياني است كه تنها بر روي تلسكوپ فضايي بيكران با اندازه
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 گشود كه انسان را اغوا پيشتر آسمان سطحي از ستارگان را مي . ها و احجام مخزني از اندازه

 ميان خدايان ، ن باقيا ميان فانيان و ، اي براي مبارزه انسان و نيروهاي طبيعت عرصه . كرد مي

 . ها تيتان المپ و

 ناپذير است چرا كه سالح او همان چيزي است كه حريف خود رو اغواگر شكست اين از

 حتي موجوديت و حقيقت شخص سالحي است كه به طرف خود او ، را بدان مجهز ساخته

 كند به حال بازي اغوا هرگز به سوي پاياني از يك خط حركت نمي با اين . رود نشانه مي

 مسئله . كند ن خود نمي آ اغواگر چيزي را از . اي است نه بر سر غنيمت خاطر اين مبارزه همين

 بنابراين اغواگر براي اغواكردن بايد اجازه دهد ، شونده نيست هرگز سوء استفاده اغواگر از اغوا

 . ده شون نه پيروزي اغواگر بر اغوا يابد خود اغوا است و تا خود نيز اغوا شود آنچه اهميت مي

 نچه هست نه يك سوژه ، آ اما به زعم بودريار امروز از اين اغواي گرم و مبارزاتي خبري نيست

 اي را تا ها است كه روياروي يكديگر هر نشانه ها و توده ينه بلكه دو آينه سرد رسانه آ و

 زميني جاذبه گرم . اغوايي سرد است ، اغواي دو آينه مقابل يكديگر . كنند بينهايت تكثير مي

 نچه جذب كند دور آ اي كه بيشتر از جاذبه ، است اي خود را به جاذبه سرد كهشكاني داده ج

 . نها نيز هست آ ها كه در عين حال راندگي جاذبه كهكشان . كند مي

 ديگريت ، راندگي . تفاوت بازي اغواگري نابودي تفاوت است جز يك قاعده بي "
 " . است ه تيره و مفقودي از سوبژكتيويت

) كر آرتور كرو (
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 آورانه و هم تاريخي از فن ينده آ ن را هم رماني از آ اغواي بودريار كتابي است كه بايد

 اغوايي ، هاي توليد و انباشت ما بار نظام سرنوشت مصيبت . گرايانه اغوا دانست گذشته بدوي

 رو اغواي سرد معنايي جز از اين . اي است بر سر وجود داشتن مبارزه ، مبارزه اغوا . سرد است

 شده و تكثيرشده وري است؟ مرگ سوژه مثله آ اما آيا اين مرگ جز پوچي فن . رد مرگ ندا

 كه شخص خود را در اتاق آينه همچنان . ها ها و توده آوري در مقابل دو آينه سرد رسانه فن

 هاي بدون ارتباط وري نيز با وجود تكثيرهاي ژنتيكي و جهان اتصال آ سوژه فن ، كند گم مي

 ، اغواي سرد . ه مستحكم دوران مدرن خود را باز نخواهد شناخت جايگا ديگر ، ها شبكه در

 و ها اندازه ، ها شبكه در ، با ابعاد كشهكشاني اي است كه خود را در فضايي مرگ سوژه

 هايش ايكاروسي كه فرجام مهلك بلندپروازي . است ورده آ وري به حركت در آ ماتريكسهاي فن

 . وري است آ فضاي محوكننده فن وانهاده شدن در بلكه ) يا بازگشت ( نه يك سقوط

 آقاي مهران حاتمي به سبب همراهي آغازين او در ترجمه اين دانم از در پايان الزم مي

 و پرهام شهرجردي به هايش ها و راهنمايي رضا محوالتي به خاطر كمك آقاي علي كتاب و

 . قدرداني نمايم نشر اين كتاب سبب ياري در

امين قضايي
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 مقدمه

 چه ، نزد دين، اغواگري چه در نقاب نيرنگ . شود اغواگري حمل مي ثابتي بر تقدير

 . دنيا همان تزوير . است دنيا شيطان يا آن از اغواگري همواره ؛ شيطان است راهبرد ، عشق

 » آزادسازي ميل « و كاوي روان در امروز و فلسفه تغييرناپذير بوده و در اخالقيات گري اغوا لعن

 به همراه جنسي ، شرارت و انحراف هر روزه روابط جنسي ترويج د با وجو . است تداوم يافته

 بودند، شده طرد كه پيش از اين اموري شده تمامي آن ريزي احياي برنامه ستايش از باز

 ها باقي مانده و حتي بدان سير ثابت اغواگري همچنان در سايه يد كه آ ميز به نظر مي آ تناقض

 . است ابدي خود بازگشته

 مشغوليات به همراه شجاعت و شرافت از دل . گفت از اغوا سخن مي ز قرن هجدهم هنو

 اي ه و ديگر انقالب ( . پايان داد ها مشغولي انقالب بورژوازي بر اين دل . بود اشرافي هاي محيط

هر انقالبي در آغازهاي خود، به - را نابود كردند ناپذير اغواگري اي برگشت به گونه بعدي
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 عصر بورژوازي، خود را وقف طبيعت و توليد كرد، ). است ر دنبال نابودي اغواگري ظواه

 كه تمايالت جنسي از آنجايي . براي آن مهلك گشتند چيزها با اغواگري بيگانه و حتي صريحاً

 بر ) يا ميل گفتار ، گفتمان يا از ( از فرآيند توليد همانطوركه فوكو خاطرنشان ساخته

 ما امروز در . ز هميشه پنهان بماند جاي تعجب نيست كه اغوا بيش ا هيچ ، خيزند مي

 چيزها سودمند و طبيعت مادي پيشين است، ح رو طبيعت نيك كه همان ، پيشرفت طبيعت

 تحقق خود را از طريق تغيير ، طبيعت . بريم يا حتي طبيعت فيزيكي ميل به سر مي و

 تماعي ، مادي يا اج رواني چه ها، هاي سركوب شده يا از طريق آزادسازي تمامي انرژي ماهيت

 . جويد مي

 هرگز به نظام . نيرنگ است طبيعت تعلق ندارد بلكه ساخته اما اغواگري هرگز به نظم

 هاي نظام خاطر است كه تمامي به همين . هاست ها و آيين آيد بلكه از نشانه انرژي در نمي

 از زمينه ) در كمال خوش شانسي ( اغواگري يرون راندن ب توليد و تفسير هرگز از بزرگ

 آميزد و از درون مي چرا كه اغوا هميشه از بيرون با آنها در . اند دست نكشيده ، شان مفهومي

 اغوا هميشه براي نابودي هر نظم . كند ژرفاي رها شده آنها، ايشان را به فروپاشي تهديد مي

 تمامي راست بر اغواگري . ماند هاي توليد و ميل به انتظار مي از جمله نظام گونه، خداي

 چونان جادوي سياهي براي انحراف تمامي گردد؛ تباهي و تزوير ظاهر مي ها چونان كيشي

 پذيري اين برگشت هر گفتماني با . ها توطئه نشانه ها، نشانه استفاده از ء ستايش سو حقايق،

. شود بدون هيچ ردي از معنا، تهديد مي هاي خود ، فروروي نشانه ناگهاني



 اغوا

۱٥ 

  يك اصل ذاتي و نهايي گفتمان بعنوان كه تمامي انضباطات، است سبب به همين

 هر دو از اينجاست كه اغواگري و زنانگي . نند اغواگري را طرد نمايند ك هايشان بايد سعي

 در ناگهاني پذيري برگشت مردانگي همواره با اين . شوند بواقع، درهم آميخته مي و نفرين

 نا و قدرت مع ، جنسيت ديگر اغواگري و زنانگي همچون روي . است داشته جنس زن سروكار

 . گريزناپذيرند

  حال ورود به دوره راه است، ما در تر و روشمندتر شده خشن ، ) اغواگري ( ، اين طرد ه امروز

 دوره انقالب جنسي، دوره توليد و مديريت تمامي لذتهاي ، براي مثال . ايم شده نهايي هاي حل

 ه عنوان يك ب و زني كه خود را به عنوان زن با ، آشكار و پنهان، خرد پردازشگري ميل

 . پايان اغواگري ). گونه تجلي خداي ( آخرين آواتار . كند جنسيت توليد مي

 تمامي و اروتيزه كردن پراكنده سازي ، مونث و نرم ماليم پيروزي نوعي اغوگري يا و

 . روابط در جهان اجتماعي تضعيف شده

 ، حتي نظامي شد ي با اغواگر خود تواند بزرگتر از چيز نمي كدام اينها، چرا كه هيچ يا هيچ

. كند نرا نابود مي كه آ
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۱٦ 

 فصل يكم
سوف جنسيت ك



 اغوا

۱۷ 

 سوف جنسيت ك

 و هيچ در پس آزادي گفتمان خود آن تر از جنسيت نيست، امروز هيچ چيز نامعين

 . نيست در پس تكثير تصاويرش تر از ميل چيز نامعين

 و هايش نشانه و ت نسي ج توليد انجامد، راز افزايش در امر جنسيت تكثير به نابودي مي

 اصل ناحتميت به . است ه لذت زنانه در همين امر نهفت لذت جنسي خصوصاً گرايي ي واقع حاد

 همان مقدار كه در عقالنيت سياسي و اقتصادي تسري يافته به عقالنيت جنسي نيز راه

  نه خواسته . از همين ناحتميت عقالنيت جنسي است آزادي جنسي نيز وضعيت . است يافته

 عقالنيت اقتصادي . است از بين رفته تمامي اصول ارجاعي : محدوديتي نه ممنوعيتي، نه ، اي

  اي مواجه شده خود با مسئله ) ابژكتيو ( ي نيازمندي برپاست، با تشخيص هدف كه بواسطه

 كامالً وقتي ميل . شود منطق ميل هم تنها با خواسته تقويت مي . فسخ شبح نيازمندي : است

 ها خيال ، شود برداري مي دهد وقتي بدون هيچ محدوديتي از آن بهره به درخواستها جواب مي

اما در يك ، شود جا ظاهر مي دهد و بنابراين واقعيتش همه و تصورات خود را از دست مي
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۱۸ 

 اين شبح ميل است كه همچون واقعيت مرده جنسيت در گشت و گذار . وانمايي كليت يافته

 . است

 " سيت جا است به جز در خود جن جنسيت همه "

 ) بارت (

 كلي حتميت به ناحتميتي گذار از معادل با ، به زنانگي ذار گ شناسي جنسي، اسطوره در

 زنانگي . است نشده مردانگي جايگزين ، هاي ساختاري برخي از واژگونگي مطابق ، زنانگي . است

  سياليت قانوني مي موجب است و شده گزين جاي جنسيت حتمي بازنمايي همچون پاياني بر

 عروج زنانگي هم به معناي اوج لذت جنسي و . نمايد تنظيم مي اختالف جنسي را كه شود

 . آميز اصل واقعيت جنسي است هم پايان فاجعه

 شود، فراگير مي جنسيت، واقعيت حاد مهلك و اينچنين زنانگي است كه با حضور

 . است در كنايه و اغواگري فراگير بوده همچنان كه درگذشته

 آن و وجود دارد ليبيدو يك يك تمايالت جنسي، ) قط ف : ( گفت فرويد راست مي

 تمركز يافته حول فالوس، ، ميز و نيرومند آ ساختاري تبعيض تمايالت جنسي . مردانگي است

 نشان، جنسيت بي روياي ديگري از هيچ . چيزديگري وجود ندارد . دارد و سركوب پدر، نام

 دست آوردن زنانگي با براي ب جستجو درون اين ساختار . گشوده و غيرفالوسي فايده ندارد

 ماند و وجود زنانگي مي يا ساختار دست نخورده باقي . اي ندارد ديگر هيچ فايده عبور به سوي

پاشد و مرد و زن ديگر شود يا اينكه كل ساختار فرو مي توسط مردانگي جذب مي كامالً



 اغوا

۱۹ 

  ز اتفاق افتاده همان چيزي است كه امرو اين دقيقاً ۱ درجه صفر ساختار . داشت وجود نخواهد

 ميل، ارتباطات متفاوت و متنوع، هاي نامحدود چند ظرفيتي اروتيك، پتانسيل : است

 تمامي اشكال چندگانه رويكردهاي آزادي بخش كه از ديفراكسيونها، نيرومندي ليبيدينال و

 در پشت هيجان . اند گشته ظاهر يعني ميل آزاد روانكاوي سرحدات رهايي روانكاوانه فرويد

 . رود سازي بالقوه پيش مي و خنثي تفاوتي ساختار چيز به سمت بي ، همه ت ايم جنسي پاراد

  مي ساختاري محصور انقالب جنسي براي زنانگي در اين است كه جنس زن در خطر

 كند يا وقتي ساختار گذاري محكوم مي ساختار نيرومند است او را به تفاوت كه وقتي شود

 . آورد اي او فراهم مي پيروزي مضحكي را بر ، است ضعيف شده

 درست همانطور . اين راز نيروي اوست . اما زنانگي هميشه در جاي ديگري بوده و هست

 آورد كه موجوديتش براي ماهيتش كافي نيست، بايد گفت چيزي داوم مي شود مي كه گفته

  مي تصور خودش جايي كه و يا شود تصور مي جايي ن آ چرا كه هرگز كند كه زنانگي اغوا مي

 با . ( شود مي ن دهند، ديده و سركوبي كه بدان نسبت مي ستم زنانگي در تاريخ . ، نيست كند

 او شود كه متحمل بندگي و اسارت مي تنها وقتي ). كند همين حيله خود را در آن پنهان مي

 و اين همان فرضي است كه را در درون چنين ساختاري قلمداد نموده و سركوب نماييم

 اما با چه همدستي . كند تر زنانگي را سركوب مي زي دراماتيك ن به طر آ انقالب جنسي با

اگر تباني با چه چيزي؟ ( اين همان تاريخ زنانگي است؟ اند كه قبوالنده به ما اي ننده ك گمراه



 ژان بودريار

۲۰ 

 بختي نگون روايت همين جاست كه با قدرت كامل در سركوب ) نباشد جنس مرد دقيقاً

 . كند مي ديگري از قدرت و حاكميت محروم هر نوع زنانگي را از سياسي و جنسي زنان،

 تواند اي كه روانكاوي نمي گزينه دارد، وجود و براي قدرت براي جنسيت يك جايگزين

 جنسي هستند، بله، اين جايگزين بدون روانكاوي هاي آنرا بفهمد چرا كه تمامي پيش انگاره

 وجود گيرد، قرار مي مرد / زنانگي است كه خارج از هرگونه دوتايي متضاد زن شك از نظام

 ناتوان از واژگون شدن بدون توقف براي وجود جنسيت ِ عمدي، مردانه و ماهيتاً تضاد

 . اغواگري است نيروي زنانگي از ين ا . داشتن

* * * 

 كه هرگز با هم تالقي ( به موازات توان بدان پي برد، جهاني مي با نگاهي اجمالي ديگر

 در آنها اش به مثابه ساختاري قدرتمند و محو جنسي تمايالت و روانكاوي سقوط ) كنند نمي

 جهاني كه ديگر با اصطالحات . ) كه نتيجه آزادي نهايي آنهاست ( جهاني مولكولي و خرد

 با بايد با ناخودآگاه بلكه سركوب و نه تواند تفسير شود، نه با مي روابط روانكاوانه ن يا رواني

 كه ، و يا استراتژي ظواهر هاي تن به تن ه ستيز ، ها دوئل ، مبارزات ، اصطالحاتي مثل بازي

 كه ديگر با اصطالحات ساختاري و جهاني . تفسير شود ، اند همگي اصطالحات اغواگري

 . برد اي به كار مي پذيري اغواگرانه برگشت تواند تفسير شود، بلكه تمايزگذار نمي هاي دوتايي

  اغوا مي كه مردانگي را چيزي است بلكه نيست چيزي در مقابل مردانگي كه زنانگي جهاني

. كند



 اغوا

۲۱ 

 در . گذاري نشده نه نشانه است و گذاري شده نشانه اصطالحي زنانگي نه ، گري اغوا در

 شود از دست يا سخن و نوشتاري كه فرض مي ، بدن لذت يا ، ميل » خودمختاري « نقاب

 زنانگي اغوا . مدعي داشتن حقيقتي براي خويش نيست رگز ه ، شود ، پنهان نمي است رفته

 . كند مي

 آييني همان ، شود مي خوانده آيين فرا توسط زنانگي اغواگري حاكميت ، مطمئن باشيد

 شكل كه اين است ه نكت اما مهم اين . اند مردانه تمايالت جنسي بنياداً كه مدعي است كه

 همچون چيزي زنانگي ، از فاصله دور ترسيم شده است هميشه وجود داشته حاكميت زنانگي

 وجود است ه در جايي كه توليد شد است و هرگز يعني هرگز توليد نشده هيچ چيز نيست كه

 و اين نه ) شود مي يافت ن و از اين رو اين زنانگي در هيچ يك از مطالبات زنانگي ( . است ه نداشت

 كه كل رانه اغواگ از منظر فراجنسيتي بلكه ، رواني يا بيولوژيكي و دوجنس گرايي از ديدگاه

 هيچ هم با اين فرض موافقت دارد كه روانكاوي همانطور - كند مي ساز و كار جنسيت را رد

 ناتواني خود را از سخن كه بر همين اساس، ( وجود ندارد ساختار ديگري از تمايالت جنسي

 . ) دهد مي هر چيز ديگري نشان گفتن درباره

 ، خودمختار ولذتي ميل ؟ ساختار فالوس محور چيست جنبش زنان در مخالفت با

 آنها و اما هرگز اغواگري جز ، و سخن زنانه نوشتار ، متفاوت با بدن اي رابطه ، و خاص تمايز م

 زندگي و يا بر بدنشان صنعي ت عرضه شرمسارند كه بر آنها به خاطر اغواگري . است نبوده

فهمند كه اغوا نشانه اربابي بر جهان نمادين است در آنها نمي . وار و فحشا داللت دارد بنده
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۲۲ 

 صرف ت حاكميت اغواگري . نشانه تسلط بر جهان واقعي است ، ) power ( قدرت صورتيكه

 . نيست قابل مقايسه سياسي و جنسي قدرت

 . وجود دارد حقيقت اي ميان جنبش فمينيستي و نظام سبعانه و غريب همدستي

 در آخرين كه ي حقيقت ، ايستد و در برابرش مي پذيرد زن را نمي حقيقي يت وجود م اغواگري

 ) ي حقيقت ها همدستي با نظام ( رويه با اين . است نقش بسته ) زنانه ( ي تها بر بدنها و لذ ، مورد

 و هرگز دست نيافتن به حقيقت و معنا برتري : شود محو مي گي اندازه گرانقدر زنان برتري بي

 و انكار حقيقت چيزها اغواگري، توانايي هميشگي . باقي ماندن » نمودها « قلمرو استاد مطلق

 اي تمامي به اشاره كه بدين طريق بازي محض نمودها . ي است نها به يك باز آ مبدل نمودن

 به » نمودها « وردن آ روي چنين است توانايي . گرداند خنثي مي هاي قدرت و معنا را سيستم

 ، .. . پذيرند برگشت » نمودها « اكنون تمامي . اعماق ميل با ظواهر بدن و نه با بازي ، خودشان

 پذير آسيب معنا تنها با افسون .. . پذيرند و آسيب ها شكننده تنها در سطح نمودهاست كه نظام

 ، برتر از تمامي قدرتهاي ديگر است كه بايد كور بود تا چنين نيروي منحصر به فردي را . است

  زير مي به فراز تمامي قدرتها را از راتژي نمودها است ه ساد بازي يك با چرا كه ، انكار نمود

 . كشاند

*** 
 جنبش فمينيستي اين بايد تعجب نمود كه ، ير است آناتومي تقد : اظهار نمود فرويد

 تا جايگزيني را پذيرند را نمي ) شود با اين تعريف آناتومي بر امر فالوسي ممهور مي ( تعريف

: ناتوميكي است آ بيولوژيكي و بازگشايند كه بنياداً



 اغوا

۲۳ 

 لذت زن مجبور نيست كه بين فعليت كليتورال و انفعال براستي ، براي مثال "
 مالش مهبل نيازي نيست جاي خود را به مالش ، را انتخاب كند مهبلي يكي

 ديگر . سهمي در لذت زن دارند دو جايگزين ناپذيرند و نها هر آ ، بدهد يسي كليتور
 ديواره كفل تكان دادن ، ن آ هاي بازكردن لبه ، لمس فرج و ها ماليدن سينه ، ها مالش
 نها معدودي از لذتهاي اينها ت . غيره هم وجود دارد و حركت دهانه زهدان ، مهبل
 " . اند زنانه موثر

 ) لوسي ايريگاري (

 براي چه چيز خاصي . هميشه درباره بدن است ناتوميكي آ اما يك گفتار ؟ گفتار زنانه

 چند ظرفيتي ، غير متمركز اروتيسيسم ، در پراكندگي مناطق تحريك بخش در بدن زنان

 ي زنانگي كه به جستجوي وا آ : است ه بدن بوسيله ميل نفهت كل لذت جنسي و دگرگوني

 از ، بدن ما كل فرهنگ و نيز ، انقالب جنسي ، اش همين است زنانگي كامل است همه

 اگر آناتوميكي ، هميشه صحبت از بدن است . ۳ مكانيزه شده دلوز تصاالت تا ا ۲ هاي بلمر آناگرام

  تكه اي و استعاره شكل حتي در ي كاركردي بدن ، ي شهواني بدن ، است ارگانيكي پس نباشد

 اما اينجا . است شده اش در نظر گرفته بازنمود طبيعي ، موضوع بدن و ميل همواره لذت ، شده

 انقالب جنسي و فرهنگ ما كه فرهنگ بدن در اين صورت و ( ، است ه يك استعار بدن فقط

 ما ، گفتار زنانه اين ، با اين گفتار بدن ، يا جز اين ) گويد؟ است از چه چيزي سخن مي شده

 اساساً هيچ چيزي ديگر . آناتومي به مثابه تقدير به ، ايم آناتوميكي شده وارد تقديري قطعاً

. مخالف اصل فرويد نيست
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  اغوا مي ن بد ) نه با ميل و ( كند مي صنع عمل ت بدن با ، شود نمي اغوا هيچ جا سئوالي از

 ازحقيقت اخالقي ميلي كه ، شود از حقيقتش جدا مي بدن با هويش ، شود غوا مي ا كند، بدن

 و است يافته تجسم بدن در كه امروز جدي عميقاً مذهبي اين حقيقت . هد د زار مي ما را آ

 . است بوده آميز هميشه شيطاني و فريب درست به همين خاطر است كه اغواگري نزد دين

 اغواگري است كه تنها اكنون . شود سئوالي نمي هيچ جايي از بدني كه به نمودها حواله شده

 هاي كه جنسيت سازي است تنها اغواگري . گيرد قدير قرار مي بر عليه آناتومي به عنوان ت

 . شكند و اقتصاد فالوس محور منتج از آن را درهم مي ها بدن تمايزگذار

 زيرساختارهايش واژگون نمايد يك نظام را با تواند كند مي مي تصور كه جنبشي هر

  درنگ ظاهر مي اغوا بي . كند تر عمل مي ناگهاني و ظاهراً اغواگري زيركتر ، است ه ساده لوحان

 تمامي ني واژگو ييد و تصديق گردد، به يكباره در أ اثبات شود يا ت هيچ نيازي ندارد كه ، شود

 داند كه مي . يابد حضور مي .. قدرت و ، حقيقت ، آناتومي ، روانكاوي ، به واقعيت ژرفاي منتسب

 . پذيرند برگشت ها نه نشا تمامي و ) راز اوست و اين ( ، هيچ روانكاوي وجود ندارد و ناتومي آ هيچ

 اغوا اما ، كنند ن اجتناب مي آ همه قدرتها از . جز نمودها هيچ چيز به اغواگري تعلق ندارد

 تنها توان بر عليه اغواگري قرار گرفت؟ چطور مي . سازد پذير مي را برگشت هايشان نشانه همه

 و واقعيت نيروي وجود استراتژي نمودها در برابر استيالي در معرض خطر است چيزي كه

 وجود بر عليه وجود و با حقيقت بر عليه كردن با به بازي هيچ نيازي ، اين استراتژي . است

. شوند بنيادها برانداخته مي ، دستكاري نمودها چرا كه هنگام ، حقيقت نيست



 اغوا

۲٥ 

 ژرفاي مردانگي است كه چيزي جز نمود نيست و اين زنانگي به مثابه نمود زن اكنون

 براحتي به خود زنان ، » موهن « برخاستن برعليه چنين انديشه ي به جا . كند را خنثي مي

  فته ه چرا كه راز نيروي آنها در همين امر ن آن اغوا شوند، تا با حقيقت خود دهند اجازه مي

 . شدند حال محو كه با بنا كردن عمقي زنانه و مخالف در ، است

 تمييز ناپذيري بلكه . سطحي نيست كه در برابر ژرفاي مردانه قرار گيرد كالً زنانگي

 ژان . ساختگي دروغين و امر و معتبر امر به نسبت قيدي بي يا همچون . است عمق و سطح

 : كند كه شامل تمامي اغواگري است ، ادعاي بنياديني مي » زنانگي بدون فكاهي « در ۴ ريور

 . » يك چيز است ، به طور بنيادين ، سطحي باشد چه ناب چه زنانگي «

 قدرت تمام نشدني ، در مقابل ، مردانگي ، زنانگي مصداق دارد اين سخن تنها در باب

 زنانگي ، معين است مردانگي . كند براي اداي حقيقت تصرف مي وضوابط مطلق را تفاوتها

 . است الينحل و نامعين

 اساسي ندارد، و تصنعي تمايز معتبر زنانگي در كه آوري به طرز شگفت اكنون اين قضيه

 واقعيت و مدلهايش تمايزي توان ميان نمي نيز اينجا . كند ف مي را نيز تعري ايي فضاي وانم

 همانطور كه هيچ درست هيچ واقعيت ديگري جز از مدلهاي وانموده وجود ندارد . قائل شد

 . است نامعين و الينحل نيز ايي وانم . از سوي نمود نيست جز زنانگي ديگري

 كه در عين حال . اشاره دارد گي ابهام زنان به ) ميان زنانگي و وانمايي ( غريب انطباق اين

. سازد تنها امكان چيرگي بر آن را فراهم مي و دقيقاً گواه بنياديني بر وانمايي نيز هست



 ژان بودريار

۲٦ 

 كنايه ابدي اجتماع

 ... . كنايه ابدي اجتماع ، زنانگي اين
 » هگل «

 زنانگي به مثابه اصلي ناحتميت

 كه به مثابه اصل اين زنانگي ( . ند جنسي متزلزل شو هاي قطب تا گردد مي همين موجب

 متقابل را بر بلكه دوتايي . مردانگي نيست قطب مخالف ) شود مي ناحتميت در نظر گرفته

 تجسم فالوس ساالري مردانه تمايالت جنسي به طور تاريخي در خود ، از اين رو اندازد و مي

 . ممكن است در فالوس ساالري زنانه تجسم يابد كه همچنان ، يافته

 كه اين نيز نامحتوم خواهد بود پس خود زنانگي است ت ناحتمي اصل نانگي اگر ز

 ۵ مبدل پوشي گي در بازي زنان : خواهد بود ناحتميت بزرگترين
Transvestism ، نه 

 از . ها بازي كنند يت با ناحتميت جنس مايلند بلكه مبدل پوشها ها ل ا و س ترنسسك يا والها س هموسك

 برند، نوسانات جنسي مي كه بر ديگران به كار ازه نها بر خودشان به همان اند آ كه افسوني

آنها نه مردان مذكر را . جنس ديگر نيست يك جنس به جذابيت مرسوم كه شود مي ايجاد



 اغوا

۲۷ 

 دي خود را به عنوان موجودات يا را كه ز يي آنها ي نه حت نه زنان مونث را و ، دوست دارند

 بايستي هستي بيولوژيك ها نشانه به منظور وجود جنسيت، . كنند مي يف جنسي مشخص تعر

 جنسي كه ي ها سويه جدا گشته و به تبع از بيولوژي ها نشانه اينجا را از نو دو برابر كنند

 ورزند بازي مي نچه ترنسوستيستها بدان عشق آ . ن سخن گفت وجود ندارد آ وان از بت

 با . ند را خودشان اغوا نماي ها ن است كه نشانه آ كند مي تحريك را آنچه ايشان . ست ها نشانه

 شوند با اين همه مي آنها مشغول در بازيها ظاهر . و اغواست نمايش ، ساختگي هر چيزي آنها

 بدان تر از زندگي ماست، شان، جنسي و اگر زندگي ۶ در ابتداي امر با خود بازي مشغولند

 نيايشي واالمرتبه اما ، ي و آيين نفساني آميز، اشارت بازي نها جنسيت را به آ كه سبب است

 . د ان ه مبدل نمود كنايي

 پوشيده كامالً اش زنانگي زيبايي آمد تنها به اين خاطر كه مي به نظر زيبا » نيكو «

 نچه آ از ( . متفاوت يي اغوا ، گيرد از چيزي واالتر مي او از چيزي بيشتر از زيبايي بهره ، ماند مي

 . كرد مي ازي را ب ملكه واقعي كه نقش زني ، او يك ملكه دروغين بود : است ه يك فريب بود ) كه

 ميان آسانتر است ، است ه مشروعيت يافت با جنسيتش تا زني واقعي كه ، غير زن / براي يك زن

 نقصي بي افسونگري تواند مي زن / تنها غير زن . را به نهايت برساند حركت كند و اغوا ها نشانه

 شود ه وقتي جنسيت واقعي نشان داد . است ي يت ر جنس ه تر از اغوا كننده چرا كه او برد بكار

كمال اما ، بتوان ميل ديگري يافت ممكن است ، مطمئن باشيد رود، مي افسونگري از ميان



 ژان بودريار

۲۸ 

 از جنسيت است و آورتر و واالتر شگفت اغوا همواره . ن امر تصنعي است آ تنها از ) افسونگري (

 . كند مي در مقامي باالتر حكمراني

 ) بيوسكسوآليته ر د ( چرا كه . جست گرايي نبايد در دوجنس بنياد ترنسوستيسم را

 يا واژگونه معين نا چه ، مبهم باشند و در هم آميخته چه ، و خواستهاي جنسي ها جنسيت

 در ( اما . اند واقعيت فيزيكي جنسيت و هنوز هم دربردارنده ، هنوز هم واقعي هستند ، د گردن

 ، نه اينكه اين بازي منحرف است ، روند مي در كسوف فرو تعاريف جنسي ، ) مورد ترنسوستيسم

 هيچ ديگر ، كند؛ اما در اينجا مي را منحرف نظم اصطالحات نحرف چيزي است كه م

 . براي اغوا نمودن يي ست ها تنها نشانه منحرف كردن ان وجود ندارد بل اصطالحي براي

 پنهان شده در ته ي نبايد در ناخوداگاه و يا هموسكژوال همچنين بنيان ترنسوستيسم را

  ي جنسيت ها انگاره توليد خود محصول ، امر مكتوم و استدالل كهنه ناپيدايي . جست ن آ

 . حشان نمايد اصال پردازد تا مي تنها به شناسايي عالئم و امراض اعماق است و و ل طو گرايانه

 و نمونه ، شود مي اما هيچ چيز پوشيده نيست هر چيزي با پرسش از ايده يك راز فراخوانده

 در سطح را ها ي نشانه ها بازي ، خيال ي عميق ها اي كه بازي ايده ، گردد مي جنسيت تعيين

 ها نشانه جنسيت به اين تبديل ، اين واژگونگي دوران همه چيز در برعكس . نمايند مي كنترل

 . شود مي راز تمامي اغواست، به بازي گرفته كه

 parody ) تقليد هجوآميز ( نقيضه مستقيما از براي اغواگري شايد قابليت مبدل پوشي

معناي الً حتماً ا ها ترنسوستيست فحشاي . هايش داللت فرا با سكس ميز تقليد هجوآ . يد آ مي



 اغوا

۲۹ 

 . به فحشاي مقدس باستانيان نزديكتر است و ي معمول زنان دارد ها متفاوتي با روسپيگري

 ، آييني به نمايشهاي يا ماند مي به تئاتر بيشتر ۷ ) ) هرمافراديت ( موقعيت مقدس نرموك (

 - گيرد مي رو شكل و نقيضه از همين ( . ب است غاي خود لذت سكس كه ميز آ هجو ساختگي و

 ) مترجم

 جنسيت توزانه با نوعي خصومت كينه كه پيوند خورده ميز آ خود با تقليد هجو اغواگري

 قلمداد ميز زنانه به دست مردانگي آ فريب تجهيزات تصاحب دارد و هميشه مي ابراز زن

 . او تنها اغواگرانه بود . كشند مي موقعيت نخستين مبارز را به تصوير ها ترنسوستيست . شود مي

 ين پس آيا ا ) وريد تصور آ اش به ترنسويستيسم را به را و نزديكي فاشيسم ( . زني دروغين

 با نها نيست؟ آيا مردانگي آ سازي باطل چيزي جز ) در ترنسوستيسم ( جنسيتها فزونگي

 يك بازي آييني با تبديل به عناصر چند آوايي در موقعيت و امتيازاتش را ، استهزاء زنانگي

 آنچنان كه ممكن است به ذهن گي زنان ميز آ سازد؟ به هر حال اين تقليد هجو مي باطل ن

 انگاره مردانگي و منزلت ، زنانگي پارودي تقليد چرا كه ، نيست (acerbic) خطور كند، قاطع

 در شده تقليد ، سخيف شده و ميز آ زنانگي اغراق چنين . كند مي آن را نيز به امر موهوم مبدل

 دارند و سينه پر موشان مي سبيلشان را نگاه ، در بارسلونا ۸ ها (Drag Queen ترنسوستيسم

 كه مردان يي ها نشانه زنانگي اجتماعي هيچ نيست جز كه ن دارد آ دعوي ) دهند مي يش ا را نم

 جز مدل نيست كه زنانگي چيزي اشاره بدان دارد زنانگي وانموده كردن - فرا . فريبد مي را

با اي مبارزه ، زنانه بازي با مدل زنانگي اي است ميان مبارزه ) ترنسوستيسم ( . وانمايي نه مردا



 ژان بودريار

۳۰ 

  كه در دورافتاده جعلي از زنانگي چنين بدگويي زنده و و شايد . نشانه / زنانگي با زن / زنانگي

 تا آخرين حد بازي مكانيزمهاي زنانگي در عين حال با و اجرا گشته تصنع سرحدات ترين

 . بيگانه شده باشد ي ها يت موجود ان ي سياسي زنان چون ها كال تر و برتر از ايده رادي كند، مي

 نه طبيعت، نه ( ، حتي مجبور نيست وجود داشته باشد زنانگي توان گفت مي اينجا در

 مخالف ) گويد ليبيدويي تخصيص يافته مي لذتي خاص يا همچنان كه فرويد نوشتاري نه

 ن است كه زنانگي آ اش دعوي . خاص زنانگي است و گفتار جستجوي زنانگي معتبر گونه هر

 . هيچ چيز نيست و همين نيروي اوست

 چرا كه . است فمينيستها توسط قانون اختگي كامل انكارهاي پاسخي زيركانه تر از اين

 روا داشته تمامي تمايالت جنسي ممكن بر ، ناتوميكي آ نه تقديري ، برخوردي نمادين

 ي مركز ها نشانه و نتيجه عزم نقيضه گويانه تواند مي تنها ، بنابراين اضمحالل قانون . شود مي

 ها بيولوژي الينحل و متافيزيك جنسيت نجا كه هر آ تا ها نشانه باز تكثير . باشد زنانگي گريز

 ، اي پيروزمندانه نقيضه : چيزي جز اين نيست ) Makeup ( امر ساختگي . به پايان رساند را

 كه خود قانون عميق يي وانما اين سطحي ِ انمايي سطحي از حاد و ، حلي از طريق تخطي راه

 . اغوا ترنسكسوآل ي ها در بازي - ست اختگي ين نماد

  ، كه بزك كرده اي فاحشه يا رايش كرده آ زن توانايي غريب : تصنعي كنشهاي ي كنايه

 بلكه ، برعليه درست كند و با اين كاربرد، نه غلط مي مبدل نشانه نها را به چيزي بيش از يك آ

همزمان و گردد مي تمايالت جنسي تجسم نقطه اوج او ، تر از نادرست نادرست بردي كار



 اغوا

۳۱ 

 نادرست آرايش، درست نمودن چهره طبيعي ( . رود مي فرو شان ايي در وانم شان موجوديت

 نيست، بلكه ) طبيعي ( اي درست برروي چهره ) تصنعي ( رايش نادرستي آ نيست و يا برعكس

 رفع آرايش صرفاً ، بنابراين از نظر بودريار . نادرست است تر از تر ازتصنعي و نادرست تصنعي

 يي براي اغوا ها اي است كه ديگر چيزي جز نشانه نواقص چهره طبيعي نيست بل ايجاد اليه

 كمال محصورش او با : شده ابژه جنسي يا بتواره عنوان زن به موقعيت مناسب كنايه ) نيستند

 به شفاف نمايي ، ي و حاكميت واقعيت جنسي ارباب كند و به مي كه به مرد رجوع به سكسي

 اگر زن كه ) مخصوص زن ( ابژه نيروي كنايي . بخشد مي پايان ، مرد به عنوان يك سوژه خيالي

 . رود مي از بين ، به مقام سوژه ترفيع داده شود

 توليد ) نيز ( و هر چيزي كه توليد شده . قدرت توليد كردن است ، قدرت مردانگي تمام

 نيروي غير قابل مقاومت ، تنها . كند مي تنزل قدرت مردانه فهرست در ، ي گ زنان زن به مثابه

 قدرت واژگونه ، و به طرزي مقامت ناپذير تنها . اغواگري اوست قابل برگشت نيروي ، گي زنان

 تنها قدرتش در لغو ندارد خود هيچ قدرتي اغوا در درون در خود هيچ نيست . كننده اغواست

 قدرت ، يا با اين وجود آ . كند مي شه قدرت توليد را لغو قدرت اغوا همي . قدرت توليد است

 از فالوس محوري و برتري ، كل تاريخ تسلط پدرشاهي ؟ است ه در كار بود هم ي ر فالوس محو

 به طور را معاوضه زنان در جوامع ابتدايي آغاز . شايد تنها يك داستان باشد ، ديرين مردانه

 تمامي مباحث ، اند ما را بدان قبوالنده نچه كه آ همه . اند آغاز ابژگي زن دانسته ، اي ابلهانه

با ، كه اين روزها ( انقالبي، مدرنيته برابري طلب و نداي ، نابرابري جنسيتها جهاني در باب



 ژان بودريار

۳۲ 

 بدفهمي بزرگ شايد يك ) است ه انقالب شكست خورده تقويت شد يك ي ها تمامي انرژي

 زنانگي هرگز يعني : تر است ه باوركردني و از ديدگاهي معين، جالب توج ، فرض متقابل . باشد

 زنانگي ) ن فرض اي در ( . است ه بود مسلط بر ان هميشه بلكه تحت استيالي مردانگي نبوده

 ، هر قدرتي است و تي هر جنسي از متقاطع يا مورب شكل بلكه نه به عنوان يك جنس ديگر

 كه دكننده نابو اي مبارزه زنانگي به مثابه . جنسي روابط در رازگونه و كينه جو شكلي چونان

 اغوا و همچنين اين اين مبارزه آيا ، شود تواند تجربه مي روابط جنسي امروز در سراسر فضاي

 ؟ است ه گشت همواره پيروز ن

 بايست با مي كه نبوده و ضعيف فرعي ، پس مانده امري جز مردانگي ، در اين حالت

 ي يك ها امي نشانه تم استحكامات فالوسي . ن دفاع نمود آ و تزويرها از ها نهاد استحكامات،

 تنها در ن است چرا كه آ بايد بگوييم همگي از ضعف كند كه مي استحكامات نظامي را ارائه

 ، در ارگاسم يا قطعيتي جنسي با بازتوليد مداوم خود در جنسي استحاكامات يك مانيفست

 . از خود دفاع نمايد گردد مي قادر

 ردانگي تالش مافوق و م جنسيت است تنها يك زنانگي توان فرض كرد كه مي

 گيجي و حواس پرتي يك در لحظه ) با همين فرض ( . ن آ انسانيست براي رها شدن از

 خواهان يك امتيازي قطعي زنانگي . د كن مي زنانگي سقوط در ) مردانگي از نردبان تعالي خود (

 پس . ) شود مي امتيازي كه به طرف ضعيف داده ( وانس آ يك مردانگي خواهان و است

كه به شكنندگي زاد نماييم آ نظامي از را كسي در مضحك است كه بخواهيم چه ق بينيم مي



 اغوا

۳۳ 

 طاقت فرساي مردانگي و پارانويايي ، متناقض نما ، غريب وضعيت و به طرف مقابل قدرت

 . است ه رضايت داد

 ) همان اختگي ( از مرد با كاهش نكه زن آ به جاي : شود مي محور واژگونه افسانه فالوس

 داستاني كه به سادگي با . گردد مي از زن با يك استثنا مجزا ست كه ايجاد گردد اين مرد ا

 ي ها نظام جايي كه مردان نيروها و . گردد مي تقويت ۹ " نمادين جراحات " تحليلهاي بتلهيم در

 نيروي به پيش برنده . گيرند مي مافوق زنان به كار ت قدر سرمنشا اي خنثي نمودن خود را بر

 توانايي لقاح زنان حسادت مردان به بلكه برعكس ، نيست تناسلي مردانه آلت ، اين افسانه

 با , متفاوت با ارزشها نظمي با ساخت مگر نمود توان جبران مي ن را برتري زنانگي اين . است

 بنابراين اعمال برتري زنانگي تقليل يابد ين ا تا مردانه سياسي اجتماعي و اقتصادي نظمي

 ، ) آلت ( قطع عضو ، تيغ زني : سازند مي مختص خود ي جنس مخالف را ها نشانه ، آييني

 . و غيره ) couvades ) × ( ۱۰ ( از زائو تقليد ، واژينازيزاسيون تصنعي

 و هميشه هم جالبتر از ( باشند مي گون متقاعدكنندگي فرضهاي ناسازه به تمام اينها

 ي جوهر زنانگي را به كند و مي وارونه را تنها اصطالحات , در پايان اما ) حصولي اند ي ها دانش

 اما ، د كن مي وارونه را ناتوميكي آ ي ها تعين . كند مي مبدل سانه نا ش انسان نوعي زيربناي ، اصلي

 . رود ب دست زنانگي از كنايه بار ديگر يك و تقدير باقي ماند همچون دهد كه مي اجازه

 و بيشتر از ، رود مي د كنايه از دست شو مي يت بنيان نهاده وقتي زنانگي به عنوان جنس

نسان ا توهم هميشگي اين . شود مي همچون جنسيت تحت ستم ظاهر كه همه آن هنگام
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 فرودست و تمامي نژاد و طبقه ، روشنگري است كه در آرزوي آزادي جنسيت محوري

 نين حرفي چ ، است ارزشمند شود كه براي خود مي جنسي ، زنانگي . اصطالحات بندگي است

 ونه برابري نه ، داند مي زنانگي خوب . كامال چرند است ، جز در مفاهيم جنسيت و قدرت

 حتي ويرانگر نيست بلكه برگشت . حل شدني نيست از اين رو در قدرت و وجود دارد شي ارز

 » واقعيات « اگر . حل شدني است قدرت در برگشت پذيري زنانگي ، از طرفي اما . پذير است

 ، است ه ان مسلط بود ر در طول دو ي زنانگ و مردانگي از كداميك توانند مشخص نمايند كه مي ن

 ستم بر زنان هم بر پايه كاريكاتوري مانند اسطوره فالوس محورانه پايه ريزي فرضيه (

 فرم برگشت پذير بر فرم خطي ، جنسي همواره در موضوعات روابط , عوض اما در ) است ه شد

 فرم اغوا . چربش دارد ميز آ ش به شكلي راز فرم محروم همواره بر فرم مسلط . است ه غالب بود

 . برتر ي دارد مولد كننده بر فرم

 به ، چرا كه ديوانگي نيز گيرد مي ديوانگي قرار هميشه در جنب ، ش در اين حالت ، زنانگي

 در اين خصوص ( . يد آ مي غالب شود مي عادي تلقي بايست مي نچه كه آ طور رازآميزي بر

 كه ) زنانگي ( ن آ زنانگي نيز بر ) ناخودآگاه متشكر بود بيش از هرچيز از فرضيه بايست مي

 . برتري دارد ) زاد سازي جنسي آ به ويژه در ( تلقي گردد و مرسوم عادي بايد مي

* * * 

: و در ارگاسم يا اوج لذت جنسي



 اغوا

۳٥ 

 عدالتي بي . است زنان بر ستم از مشخصات اغلب ، غياب اوج لذت جنسي ، چپاول ارگاسم

 ت لذ . محرز است ، جنسي و نژادي است ي ها تبعيض لغو خواستار براي هر كسي كه شكاري آ

 كه مقام يك ضرورت قطعي ، بشري ترين حقوق تازه : است شده جنسي حقي بايسته و بنيادين

 . از اخالق به دور است كه بخواهيم طور ديگري عمل كنيم . است ه را يافت

 طور همين . برخوردار نيست نيز پايان ي ب به قطعيت كانتي افسون از اما اين الزام حتي

 از ( تجاهل دهند كه مي ن اجازه ، قانون نه بيش از ، ن آ و تحميل ميل مديريت و خود مديريت

 بسيار ، لذت جنسي از ي بي خبر اما . به كار گرفته شود به عنوان يك دفاع ) لذت جنسي

 . است نيرومندي برتري ممكن ، در غياب و انكار ارگاسم توان گفت مي و پذير است برگشت

 اغوا يا تواند مي دهد مي ه رخ و آنچ شود مي كه بار ديگر مقدر اينجا پايان جنسيت است

 تر و اي براي بازي مهيج تواند بهانه مي تنها لذت جنسي ، به عالوه . شود ناميده اشتياق

 ن آ كه در ، دهد مي رخ ۱۱ » امپراتوري حواس « چيزي است كه در اين همان . تر باشد شهواني

 ي ها رزي اي كه بر كارو مبارزه به سوي ، پيش بردن لذت جنسي به سويي فراتر است هدف

 در حاليه يابد مي و كار سر ها با هوس چرا كه ، تر است گيج كننده بس چربد چرا كه مي ميل

 وانكار لذت به همان اندازه در رد ، اما اين سرگيجگي . برد مي را به كار ميل تنها يك رانش

 زنان سواب موجوديت غارت بداند اگر است چه كسي . باشد تواند وجود داشته مي جنسي نيز

 هم دم از سكوت باز ، اند دنبال كرده پيروزمندانه خود را ي ها بازي ، از زمانهاي دور ، شان شد

نگاه آ كردند مي سرپيچي ، شان حسي جنسي در اعماق بي ، اگر زنان ؟ جنسي زنان خواهد زد
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 داند كه چنين مي كس ن هيچ ؟ تنها لذت مردان وجود نداشت درسرپيچي از لذت مردان،

 . گيرد مي و چه اندازه قدرتي به كار ، تواند پيش رود مي اي رانگرانه چه عمق وي تا انگيختگي

 هرگز راه ، پيروزي آمريت اشتياق و مده در آ گرفتار ، مجردشان لذتهاي مردان فروكاسته در

 . ديگري نيافتند

 . تر هستند پايين مردان ظاهراً ؟ برد مي ي متفاوت چه كسي بازي را ها با اين استراتژي

 شوند و مي و متوقف شكست در اين ناحيه جلوگيري نمايند توانند از مي ن اما به هيچ طريقي

 و ) همچنان كه در چنگ قدرت اسيرند ( اند جنگ پيش رونده فرو رفته در نتيجه در نوعي

 آلودشان كه سازد و نه آنها را در مورد نا اميدي راز مي هرگز نه آنها را از امنيتشان مطمئن

 پس بايد اين . يشان ها چه در حسابگري چه در سود و - دهد ي م د تسلي ان ه ن پناه برد آ به

 نها را آزاد كنيم و آ مجبوريم ، زنان هم ارگاسم دارند ريم پذي ب اين كه : را پاياني باشد ) مبارزه (

 اي كه لذت مبارزه . و اينچنين بدين مبارزه تحمل ناپذير پايان بخشيم به اوج برسانيمشان

 چرا كه لذت جنسي هيچ ۱۲ كند مي باطل ، جنسي جنسي را با راهبردهاي عدم لذت

 بنابراين لذت جنسي در هر . جويد مي تنها انرژي است كه مفري را : شناسد مي استراتژي ن

 اين ( حتي و استفاده نموده امري حقير است كارش استراتژي كه از آن به عنوان ماده

 اصلي اين همان فرضيه . گيرد مي به كار يك عنصر تاكتيكي ميل را به عنوان خود ) استراتژي

 نيز و ( ، ۱۵ و ساد ۱۴ تا كازانوا ۱۳ كلس ي جنسي قرن هجدهم است از ال ها افسارگسيختگي

و ، آييني ، تشريفاتي ، جنسيت هنوز منشي آنها براي ). خاطرات اغواگر كيركه گور در



 اغوا

۳۷ 

 جنسيت حقايق آشكار شده روانكاوي و ، بشر حقوق قبل از اينكه در تا داشت استراتژيكي

 . فرو رود

* * * 

 ، شود مي آغاز pill ضد حاملگي قرصهاي كند عصر مي وقتي لذت جنسي حكمراني

 ن اشباح آ تمامي ( . د ان ه از چيزي محروم شد زنان بايد بدانند . پايان حق خاموشي جنسي

 قرصها مقاومت » ي عقالن « ي ها داشت در برابر پذيرش مي نها را وا آ كه ) » رفته از دست « اعمال

 . امنيت و كار نشان داد ، پزشكي ، در برابر مدرسه نسلهاي متمادي كه متي قاو همان م . نمايند

 ، طلبي مبارزه . گفتار لذت و ، آزادي رهاشده ي ها نسبت به غارتگري همان بينش عميق

 ي نمادين با برتري يك نعوظ ها تمامي منطق : مقدور نيست ديگر ، » ديگري « طلبي مبارزه

 را به عالقه در خود لذت جنسي نكه كاهش آ بدون . ( د ان ه ابدي و تهديداتش از بين رفت

 ) . وريم آ حساب

 وي همواره ، در نقشش . نه ممنوع نه سركوب شده بود و ، زن سنتي جنسي تمايالت

 زادش آ ينده آ هيچ انفعالي و حتي هيچ رويايي براي ، او هيچ شكستي . است ه خودش بود

 ز خود بيگانه بپنداريم كه دور، ا را در گذشته ست كه زنان بيش ني زيبايي روياي اين . نداشت

 ي بيگانه شده ها همان اهانت به توده ، است ه در اين نگاه اهانت عميقي نهفت . آزاد شدند بعد

. ورد آ مي نها را چيزي جز گوسفنداني منگ به حساب ن آ كه
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 و ترسيم نماييم راحت است كه بخواهيم تصوري از زنان بيگانه شده در دوران گذشته

 همه . و روانكاوي باز كنيم ) جنسي ( انقالب نان با حمايت از آ به روي آنگاه درهاي ميل را

 ، و بدتر از هر چيزي نچنان وقيح است آ لوحانه بودنش لوحانه و در ساده اينها همانقدر ساده

 . ترحم : گيرد مي به كار گرايي را جوهر نژادپرستي و جنسيت

 راتژي است ه هميش . است منطبق نبوده اين تصويرگري با خوشبختانه زنانگي هرگز

 ، ن آ كه يكي از اشكال اصلي ( . انه صر و م فريبنده اي است استراتژي مبارزه خودش را داشته

 ) . اغوا است

 يا حتي و زاري نماييم كرده هايي كه تحمل مي احترا كه براي بي هيچ لزومي ندارد

 ايفا را براي جنس ضعيف عاشق عدالت هيچ نيازي نيست كه نقش . بخواهيم جبران كنيم

 و ميلي بدانيم كه ي جنسي ها زادي آ يز را مرهون برخي چ هيچ نيازي نيست همه . كنيم

 ظات اين ح در تمامي ل . آشكار كند خود را منتظر مانده قرن بيستم بيايد تا مخفي بوده و

 و مردان بازي را . د ان ه يشان بازي كرد ها تك خال تمامي با دست كامل و با طرفين ، داستان

 - لذت جنسي نشانه با همين دقيقاً بازند مي دارند زنان حاالست كه بر عكس . اصالً ، د ان ه نبرد

 . اما اين داستان ديگري است

* * * 

 دور ، شود مي ن توليد آ در چيز كه همه در فرهنگي ، است حال حاضر زنانگي حكايت از

لي حق اص , زنانگي به عنوان يك جنس ترويج . پيچد مي هر انتهايي ، اي هر ياوه ، هر سخني



 اغوا
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 به قيمت از دست دادن زنانگي زنانگي به مثابه ارزش ) لذات برابر ، حقوق برابر ( است ه شد آن

 تحميل : كنند مي ي جنسي با اين استراتژي عمل ها تمامي آزادسازي . به مثابه اصل ناحتميت

 ارگاسم به كيد و نمايش مفرط زنانگي به مثابه يك جنس و أ ت . مقام و لذت زنان ، حقوق

 . بر جنسيت مكرر ي گواه مثابه

  هرزه . كند مي تشريح ، و داللت شهوانيت ، بسط ، گانه سه در آشكارا اين را ، نگاري هرزه

 هرگونه بهتر كند تا هرچه مي ترويج آميز با آنچنان رفتاري اغراق نگاري لذت جنسي زنانه را

 بدي طعنه ا " هيچ چيزي بيشتر از همان . نابود نمايد » اقيلم سياه « در اين ناحتميتي را

 و اين پس زنان به اوج خواهند رسيد از . ن سخن راند آ نيست كه هگل از ) زنانگي ( " جامعه

 زنان نشانه ارگاسم ، زنانگي به تمامي نمايان خواهد شد . چرايي اين مسئله را خواهند دانست

 اين . نخواهد بود هيچ ناحتميت و هيچ رازورزي . و ارگاسم نشانه تمايالت جنسي شوند مي

 . گردد مي غاز است كه آ اديني بني وقاحت

*** 

 . غروب واقعي اغوا ، ۱۶ فيلمي از پازوليني ، در اسارت روز ۱۲۰ يا ، سالو

 چيزي ر ه ) ين فيلم در ا ( . د ان ه از ميان رفت توزانه كينه ي منطق به نفع ها پذيري همه برگشت

 قاعدگي ميان جالدان و حتي همدستي و بي . است گشته برگشت ناپذير، مردانه و مرده

 سازي ماشين ، ارتكاب هر عملي بدون احساس ، شكنجه روحي : است شده قربانيان نيز ناپديد

و مخالف بدن صنعتي عمر حق خشنودي جنسي به درستي يابيم مي در در اينجا ( . سرد
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 ، ) ) مترجم ( عصاره لذت از رابطه جنسي استخراج ( گيري محصول عصاره : است اغوايي گونه هر

 به سراغ هدف ابژكتيو خود كه صريحاً لذت ي ها آمايش ، ماشيني ي ها بدن محصول فن اورانه

 ) يابند مي ي خود را ها و تنها مردگي ابژه ، روند مي

 است در هر سيستم مسلط ) كالً ( در سيستم مسلط مردانه و حقيقتي توصيفگر فيلم

 زي امكان با ، پذيري برگشت است كه زنانگي اين . ) شود مي مردانه نيز ، كه در نتيجه تسلطش (

 از حداقل اغواگري عاري كامالً است سالو جهاني . بخشد مي را تجسم و مواجهات نمادين

 در سالو اين ( . هر رابطه اي، ازجمله مرگ و مبادله مرگ در كه سكس در تنها نه ، ممكن

 شود زنانگي مي اينجاست كه معلوم ) شود مي گري ابراز لواط با برتري ِ ، به مانند ساد ، مورد

 كه تنها جنسيت مخالف است مري بلكه ا ) جنس ديگر متضادي براي ( يك جنس نيست

 : انحصاري است بر جنسيت كه جنسيت ، ي اين حقوق را دارد ها حقوق كامل و كارورزي

  امري كه جنسيت تنها شكل افسون از چيزي ديگري است هميشه در هراس خود مردانگي

 . اغواگري : ن است آ زدايي شده

 ميل كند و مي را فرض آييني اي قاعده اغوا . است كاركرد يك ، جنسيت . است بازي اغوا

 با يكديگر اند كه مردانگي و زنانگي ن بنيادي شكل اين دو . را و جنسيت يك قاعده طبيعي

 . قدرت ساده نه چند اختالف بيولوژيكي و يا رقابت شوند و مي روياروي

* * *



 اغوا

٤۱ 

 جنسيت كه همان مردانگي با اي است مبارزه همچنين بل ، نيست اغواگري زنانگي تنها

 استيال و براي پيش بردن محدوديتهاي اي مبارزه ، و لذت جنسي روابط انحصار است براي

 اش از و ناتواني امروز فالوس محوري تحت فشار اين مبارزه . يشان به سوي مرگ ها كنش

 تصور كلي ) . در سراسر تاريخ فرهنگ جنسي ما ( . ، در حال فروپاشي است رويارويي با حريف

 مثبت از قواعد فالوس محورانه و تعاريف بر پايه چرا كه بايد فرو پاشد مي ما از جنسيت نيز

 اما ز كند همسا اش فرم منفي با تواند خود را مي مثبتي شكل هر . د ان ه ساخت يافت ت جنسي

 تواند خود را با واژگوني و مي هر ساختاري . يابد مي پذير را مهلك مبارزه با شكل برگشت

 پذيري برگشت چنين شكل اغوا ، با واژگوني اصطالحاتش اما نه اش سازگار كند برگرداني

 ، يعني فرهنگ منش زنانه : د ان ه تسليم آن شد به طور تاريخي يي كه زنان ن اغوا آ نه . است

 اغوا ( ، انجام شده زنانه باز انگاره و مرحله آيينه با كه يي اغوا ، سرخاب مالي و يراق دوزي

 ي ها آيين در فرهنگ غربي ما تنها ( ي جنسي ها خدعه و ها بازي اي براي زمينه ) همچون

 كنايي و شكلي همچون اغوا بلكه ) د از جمله نزاكت ان ه و بقيه نابود شد مانده باقي آن جسماني

 ميل كه براي بازي و نه براي و فضايي را درهم شكسته جنسيت ارجاعيت كه ، شقي ديگر

 . گشايد مي مبارزه باز

 من از آن سرباز : رخ ميدهد اغوا ي ها ترين بازي در پيش پا افتاده كه اين چيزي است

 شما را بازي اين من هستم كه ، خواهيد به من لذت ببخشيد مي اين شما نيستيد كه ، زنم مي

توان پنداشت مي پيوسته كه ن بازيي با حركت . ربايم مي شما را لذتتان دهم و بدان وسيله مي
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  بلكه باالتر از اين حرفها استراتژي جانشين . كار داريم سر و ي جنسي ها استراتژي كه تنها با

 كه حقيقت جنسيت ) منحرف كردن از مسير ، به كناري بردن : se  ducere ( ، سازي است

 به عنوان يك هوس و يك بازي اغواگر . گرفتن لذت نيست كردن، بازي . سازد مي را منحرف

 چرا كه يابد مي برتري مسير طوالني در ست كه اغوا اين . يابد مي حاكميت ، نشانه در سطح

 . گيرد مي نامشخصي را به كار پذير و برگشت ي ا قاعده

 خواهند مي از ما . لذتهاي جسماني است فراتر از تسلي مسيحي كامالً اغوا افسون

 يابي دست از واماندگي سبب به بسياري و بپنداريم قطعيت طبيعي ، لذتهاي جسماني را

 كاري هيچ عشق ، ننگريم فرنگ معاصر خود اگر از منظر ليبدينال ما ا . شوند مي ديوانه ، بدان

 با ديگري براي اي مبارزه : عشق يك مبارزه و يك غنيمت است . ي جنسي ندارد ها با رانش

 هيچ . ( در مقابل او نيز اغوا شود است با ديگري تا اي مبارزه ، شدن اغوا و . بازگرداندن عشق

 از اين ، انحراف ) . زن به ناتواني از اغوا شدن نيست مناسبتر از متهم نمودن يك استداللي

 نكه اغوا آ وانمود به اغوا شدن بدون : گيرد مي تا حدي معناي متفاوتي به خود ديدگاه معني

 . شود بدون آنكه توانايي اغوا شدن را داشته باشد

 اغواگر و ن آ كه در گيرد مي را به خود يك معاوضه آييني پيوسته شكل اغوا قانون

 تواند پايان مي ن ي كه ي بازي . بندند مي شرط پايان باالتر از ديگري ، در يك بازي بي واشده اغ

 نمايد واضح مي كه پيروزي يك طرف و شكست ديگري را مشخص مقسمي خط يابد چرا كه

بيشتر از عشق عشق ورزيدن براي ، محدوديتي براي مبارزه و به همين خاطر هيچ . نيست
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 در . . اگر مرگي در كار نباشد ) البته ( وجود ندارد ، اغوا شدن يا براي هميشه ورزيده شدن

 . درنگ تحقق ميل شكل بي ؟ ارگاسم : پاياني مبتذل و سريع دارد ، سكس ، مقابل

 مطالبه زني را براي مشاهده نمود كه مردي توسط نهايت توان خطري بي مي "
 يك مرد كه ا قابل تغيير ر اين امر غير ، اگر زني از طريق ميلش . لذت جنسي بشنود

 او خود اگر ، تغيير دهد ، تواند به وي كمك كند مي او ن در اختيار گرفتن جز با
 باقي نماند گر او ديگر داخل اين محصوريت ا ، درنگ و نامحدود نمايد درخواستي بي

 . يابد مي مرد خود را در وضعيتي انتحاري ، نشود داشته و با آن نگاه
 با مالحظه به شدت و را كه اي نه هيچ بها كه ، خيري أ هيچ ت اي كه مطالبه

 بوسيله ، را كه بوسيله زن استقاللي و كند مي تحمل ن ، نامحدود است ، مدتش
 لذت جنسي . شكند مي شود در هم مي لذت زنانه بازنمايي تمايالت جنسي و حتي

 و به و بنابراين كنترل گردد تواند بار ديگر به مقام خدايي رسد مي هميشه زنانه
 موجب ستايش و ، انكار لذت جنسي زن ( . كاسته شود مرين غوشي سرد و مر آ

 در ) رساند مي گونه خداي نيازي استقاللي و بي گردد و او را به مقام مي او پرسش
 سبب وابسته گشته و توان گريزي ندارد از مرد كه به زن زن لذت حاليكه مطالبه

 وقتي تمامي . . . را از دست بدهد لي حتماً ا كامالً احساس بردباري و ، شود مرد مي
 . پاشد مي و از هم گشته رو و جهان زير گذرند مي ميلها از مجراي مطالبه براي لذت

 كه چيزي را است ه به همين خاطر است كه فرهنگ ما به زنان آموخت ترديد بي
 “ . هيچ ميلي نداشته باشند مطالبه نكنند و

 ۱۷ ۱۰۵ - ۱۰۴ ص – سلطه شوم - فرانسيس روزتانگ

 آيا اين ؟ گذرد مي چيزي نيست كه از مجراي مطالبه براي لذت همه آن ، آيا اين ميل و

 « ا نيست كه چيزي به اين كوچكي ب ديوانگي يا اين آ ؟ دهد مي به ميل زن اهميتي اصالً

 ، جنسي زنانگي با مطالبه نامحدود جديد شكل اين چيست ؟ وريم آ به دست » آزادسازي

فرهنگ ماست كه پاياني نقطه اين ، ه نامحدود خشنودي جنسي؟ در نتيج چيست اين ادعاي
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 را در خود انتحاري جمعي خشونت از اين شكلي ، روستانگ حق دارد آورد و مي هجوم اينك

 . نه فقط براي مردان، براي زنان نيز و در كل براي جنسيت ) انتحاري ( . نفهته دارد

 ي كه تنها يا آنهاي ورزند مي به مردان عشق تنها كه تنها به زنان يا آناني به ما "
 ) ها سگها و گربه ، افسردگان بيماران ، وحتي به مسنها ( ورزند مي به كودكان عشق

  اش، مدعي حقي براي تبعيض ي پالوده ر با اگو محو نزاع جديد . گوييم مي » نه «
 . گوييم مي » نه « ها فرقه گرايي به تمامي اين اما ما . گرايي جنسي خويشتن است

 يا مردگريز باشد تا ، بايد زن گريز باشد حتماً د اگر شخصي براي اينكه بچه باز شو
 بايد حتماً از خودش دربرابر تجاوز دفاع نمايد اگر شخص براي اينكه . لزبين شود

 پس ، ي جنسي را خط بكشد ها و شريك ها شانس رويارويي ، لذتهاي شبانه دور
 ، ها بايد به تابو ، بر عليه يك ممنوعيت شويم بپذيريم كه به نام مبارزه مي مجبور

 » . ي ديگري بازگشت ها هنجارها و اخالقيات و چشم پوشي
 بلكه جنسيتهاي مختلفي را تجربه ، نه دو جنس يك جنس نه ما در بدن خود

 ... ) ! ( بينيم مي شبه انساني ، موجودي انساني بينيم بلكه مي ن ما مرد يا زني . كنيم مي
 ي ها ض حصارهاي فرهنگي و تمامي تبعي رفتارهاي قالبي ما از ي ها بدن

 ، ها لزبين ، بالغ و بچه هم ، مذكر هم مونث هم ما . د ان ه به ستوه امد .. . فيزيولوژيكي
 لواط گر و هم لواط شده هم آن، مفعول هم فاعل كنش جنسي و هم ، ها گي

 را به يك جنس خاص تقليل خود جنسي ما حاضر نيستيم تمامي تنوعات . هستيم
 خود را ما . ي از جنسيت ماست ما تنها بخش ) مختص زنان ( همجنس خواهي . دهيم

 و خواه و هم لسين ما هم دگرجنس . كنيم مي به خاطر مطالبات اجتماعي محدود ن
 تمامي اميالمان در ما . هستيم خواهانه ي ترقي ها حيطه فرآورده گي و كل

 " . نابخرديم
 ) ۱۳ ( ۱۸ ۱۹۷۸ جوالي . دونا باربارا پنتون ن جوديت بال

 آيا اين همان ، مطالبه خشنودي ولذت با ميل تشديد ، شوريدگي جنسيت نامحدود

 د ان ه آموخت تا به حال يعني اگر زنان : كند مي نيست كه روز تانگ توصيف انچيزي واژگونگي

آموزند مي به آنها ن آيا اكنون ، كه به چيزي ميل ندارند به خاطر اين را ميل نكنند كه چيزي
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 بوسيله رمزگشايي شده يك تار اقليم ؟ كه همه چيز را بخواهند تا به چيزي ميل نكنند

 ؟ خشنودي جنسي

 لذتي چنين اما . زنانگي به لذت جنسي و خواهد به قانون نزديكتر شود مي مردانگي

 ارجاعات تمامي زنانگي و . ي يك جهان جنسي رمزگشايي شده نيست ها پيش انگاره ، بداهتا

 شود مي جويي دستور به لذت » قانون « ، ند توليد شد » قانون « تدريجي با تضعيف آزادي سازي

 خواهان آشكارا وقتي لذت : شود مي وانمايي واژگونه ، در نتيجه . است ه كه پيشتر نهي آن بود

 پاشد و جاييكه قانون مي فرو كه قانون يا . قانون است توليد يك اين دقيقاً ، استقالل باشد

 يير هيچ چيز تغ : اين است موضوع . كند مي قراردادهاي جديد خود را برپا لذت ناپديد گردد

 مفهوم تغيير رويه حاضر اين است . نتيجه يك استراتژي است ها نشانه واژگوني ، است ه نكرد

 مسلط را جنسي عقالنيت دوباره يش ها دوگانه زنانه و لذت بر مردانگي و تحريم برتري كه

 كنترل شده سابقه و توسعه ابزاري است كامل براي بسط بي ستايش زنانگي، . ند كن مي

 . عقالنيت جنسي

 : كند مي خالصه را آزاد سازي ميل و اصول عقالني توهمات تمامي كه قديري نامنتظره ت

 ظاهر ي مردانه ها ارزش ه آنتي تز زنان آنچه در سيستم پدرشاهي رخ به عنوان "
 مانند است ه دقيقا آلترناتيوي از نظر سياسي و اجماعي سركوب شد شود مي

 خاصي خصوصيات انكار تمامي ، براندازي جامعه پدرشاهي . آلترناتيو سوسياليست
 به ) اين كيفيات ( شود بنابراين مي نسبت داده ، به زنان به عنوان زنان است كه

 بنابراين آزاد .. .. و فراغت به هم به كار و هم كند مي ي زندگي سرايت ها تمامي بخش
 " . . . سازي زنان همزمان آزاد سازي مردان را نيز در بر دارد

ماركوزه
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 . اشتراكي جديد قرار گيرد ) ارس ( الهه عشق آزاد گشته و در خدمت كنيد زنانگي فرض

 اما چه ) كه ديالكتيك همراستاي ارس اجتماعي جديد است ، رانه مرگ همان هم پيمانه (

 يتي داراي مجموعه اي از كيفيات موجود سواي ، دهد اگر ثابت شود كه زنانگي مي روي

 ، آزاد شده باشد آن هنگام كه ، ) نزمان آ اما فقط است ه بود هنگام سركوب كه شايد ( خاص،

 فاقد هرگونه خصيصه ، نيز مانند اجتماع و در فضاي جنسي تجلي يك ناحتميت اروتيكي

 ؟ خواهد شد اي ويژه

 ناحتميت و ايهامش تنها در و امروز است ه بود ي كناي كامالً اغوا در موقعيت زنانگي

 ابه ابژه، يعني بايد گفت با به مث با بازگشتش به مثابه سوژه ن آ ترفيع . كنايي است

 تمايل زيادي براي آزاد سازي زنان جنبش . غريب انطباقي . است ه همرا بسط يافته پورنوگرافي

 چرا كه مفهوم آزادسازي است ه اما نتيجه نااميد كنند . دارد چنين ابژه سازي با مخالفت

 ايل است از خروش م حتي متن روستانگ كه . گيرد مي در ايهامي بنيادين قرار كامالً زنانگي

 مطالبه اميال براي بسط تواند عاقبت مصيبت بار مي ن ، حمايت نمايد مطالبات و اميال زنانه

 چونان و مجبور است وضعيت انتحاري مردان را تحت اين مطالبه، اديده انگارد ن را خشنودي

 با مطالبه براي خشنودي زنانه شرارت ميان چيزي براي تميز هيچ ، استداللي قاطع بپذيرد

 . ي كلي در سالهاي گذشته وجود ندارد ها شرارت ممانعت

 وحشتي كه مردان وقتي با سوژه . توان يافت مي ضعفش و را در مردانگي ابهام مشابهي

در شان دگي درست به همان اندازه شكنن كنند مي شوند احساس مي زنانگي آزاد شده روبرو
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 اين جنسيت هرزه نگارانه جنسيت اف پيش از شك البته ( . زن است با ابژه جنسي رويارويي

 و عقالنيت گاهي آ با اش خود خواستار ارضاي جنسي ، خواه زن . ) جنس مونث ، بيگانه شده

 چه - خود را به صورت روسپيگري تمام عيار عرضه كند خواه ، كامل نسبت به ميلش باشد

 گرانه ي خيره جنسيت او با ولع ، چه به فروش برسد چه آزاد شود ، سوژه يا ابژه باشد زنانگي

 . چرخند مي اطراف جنس زنانه ها نگاري اين تصادفي نيست كه تمامي هرزه . شود مي بلعيده

 اي در پورنوگرافي ناتوان و هيچ منظره ( : نيستند هرگز معين ها است كه نعوظ اين بدين خاطر

 ، ي جنس در تمايالت : ۱۹ ) شوند مي منبع زنانه نامحدود گذرانده نها با خيال آ . كم مايه نيست

 موقعيت ، موقعيت مشخص ، خود را اثبات نموده و نشان دهند مداوماً ات مطالب چنانچه

 در شكاف و به عنوان چيزي مفيد ، جنسيت زنانه ، در مقابل . شكننده خواهد شد ، مردانه

 برخالف ، زنانه جنسي تداوم تمايالت . ماند مي باقي ، درجه صفر خود، همچون خودش

 نشان لذت جنسي ارگانيكي بازنمايي سطح اش را در رتري كافي است ب ، مردانه ي ها تناوب

 . پايان برتخيالت ما مسلط گردد بازنمايي جنسيت بي دهد تا

 ستار سرشاري و ا خو . بالقوه نامحدود است ، آزادسازي جنسي مانند نيروهاي مولد

 هاي تواند كميابي كاال مي مانند كاالهاي مادي ن . فراوان از روابط جنسي جامعه ، فراواني است

 - توليد مستمر جنسيت ( سودمندي اتوپيايي و پيوستگي اين اكنون . را تحمل نمايد جنسي

 : خاطر هر چيزي در اين جامعه همين به . تواند محقق شود مي زنانگي تنها با جنسيت ) مترجم

و فمينيزه جنسي ، همه چيز با اسلوبي زنانه . از همه نوع روابط ، خدمات ، كاالها ، ها ابژه
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 به تبليغ يك ماشين رختشويي شده اضافه سكس به اندازه چيزي هيچ ر تبلغيات د . شود مي

 اي در با اراده كيفيت زنانه ، ي خيال ها چونان اعطاي ابژه ، اهميت ندارد ) پوچ كامالً چيزي (

 . نيست دسترس است و ديگر هرگز تصادفي و جمع شدني

 تهييج و شود مي نشانده فرو اي كننده كسل با يكنواختي تمايالت جنسي , در پورنوگرافي

 : است ه م پورنو هيچ چيزي را تغيير نداد ل في : نقشي اسمي دارد صرفاً عدم تهييج مردان و

 همچون فالوس - است ه گذاري شد نشانه چرا كه مشخص و جذاب نيست مردانگي ديگر

 در حركت كنندگي خنثي به سوي افسونگري . بسيار شكننده از اين رو و - داللتگري متعارف

 يا اين است انتقام تاريخي آ . سيال و پراكنده تمايالت جنسي ، شكافي نامعين به سوي ، است

 تمايالت جنسي فرسودگي اين ، درستتر شايد ؟ و سردي جنسي قرنها سركوب زنانگي بعد از

 استعال ، عموديت ، وارگي نعوظ ي ها طرح زماني تمامي كه مردانه تمايالت جنسي خواه ، است

 از بين شان گونه وسواس در وانمايي و در حال حاضر نمود ت تقوي وتوليدش را و رشد

 وراي ، مروز ا . يافت مي كه زماني دور در اغوا تجسم ، نه زنا تمايالت جنسي و خواه است ه رفت

 به مثابه ي ا زنانگي به مثابه شكنندگي ي ا مردانگي ، ي جنسيت ها مكانيكي نشانه سازي ابژه

 . است ه كنترل را به دست گرفت ، درجه صفر

 خشونتي كه توسط . ايم ما از لحاظ خشونت جنسي در موقعيت خاصي قرار گرفته

 اما موضوع تنها . شود مي اعمال » انتحاري « شهوانيت گرايي زنانگي لجام گسيخته بر مردانگي

خشونت به كار . خشونت تاريخي به كار رفته بر زنان با نيروي جنسي مردانه نيست واژگوني
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 گذاري شده با فوران و تالشي اصطالحات نشانه رخوت ، سازي خنثي ، رفته در اين وضعيت

 بل خشونتي است ، جنسي نيست خشونتي واقعي و . است ه گذاري نشد اصطالحات نشانه

 . خشونت درجه صفر ، كننده خشونتي خنثي ، بازدارنده

. است ه خشونت جنسيت خنثي شد : نگاري نيز هرزه و
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 پورنو - استريو

 واژگان ناپذير در توصيف چيزي . تان ببريد و با من نزديكي كنيد مرا به اتاق "

 " ميل داشتن براي چيزي ، است ه شما چيزي باقي ماند

 فيليپ ديك و توپ شيزو

 " شود مي همه چيز واقعي "

 جيمي كليف

trompe l'oeil ۲۰ تا بتواند ) ) م ( دارد مي ژرفا را بر ( دارد مي بعدي از فضاي واقعي را بر 

 تر از و امري واقعي كند مي اضافه ت يك بعد به فضاي جنسي در مقابل پورنوگرافي ، اغوا نمايد

 هيچ لزومي ندارد قوه تخيل خود را . آن است گري اغوا گردد و اين به سبب فقدان مي واقعي

 چرا كه با گيريم كار ب ) .. ي قديمي و ها نمايش انحرافات جنسي، ، ها بتوارگي ( براي پورنوگرافي

 يا بهتر بگوييم اجباري عالمتي است تنها شايد پورنوگرافي . است ه شد مسدود واقعيتي اضافه

هنر ( » گروتسك « ثر از أ مت يي ها بر داللت ) باروك ( ك است بارو اقدامي ، ها است بر نشانه
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 شود همانطور كه پورنوگرافي وضوح مي طبيعت كوهستاني اضافه به ، باغستاني گروتسك

 ) نمايد مي ناتومي را اضافه آ بيش ازحد جزئيات

 را چيزي نماي نزديك از فرد . كند مي سوزانده و مصرف يش را ها ابژه وقاحت خود

 اين قدر نزديك و از عملكرد اندامهاي تناسلي را هرگز و است ه كه هرگز قبال نديد بيند مي

 . است ه نديد چنين چشم اندازي

 جذاب ورنوگرافي پ در نچه آ و ، واضح باشد كامالً است آنقدر نزديك تا همه چيز واضح

 ، باشد اگر ، تنها تخيل در پورنوگرافي . چيزها است د واقعيت ا ح و اضافه واقعيت است همين

 واقعيت چيزي بيش از واقعيت يعني حاد در آن جذب در سكس بلكه از واقعيت و نه تخيل

 ميز آ نگاه شهوت بلكه ، ميز جنسي نيست آ نگاه شهوت ، نگاري هرزه آميز نگاه شهوت . است

 . فوران وقاحت بيهودگي نمايش و از ناشي اي سرگيجه ، تباهي است ايي و بازنم

 تشديد ، ارائه فاصله گيز در يك آن ، از بين رفتن ابعاد واقعي ، نتيجه بزرگنمايي كالبدها

 بل نابودي ونه تنها تهي شدن از تمامي اغواها ، اش حالت محض نمايش سكس در ، بازنمايي

 سكس آنقدر نزديك است كه با بازنمايي خودش در هم . ي تصاوير است ها تمامي پتانسيل

 ، و خيال، پايان نمايش انگاره پايان ، از اين رو و ي انداز پايان فضاي چشم . شود مي آميخته

 ۲۱ . پايان توهم

 ، هنوز عنصري از سرپيچي ي سنتي گ هرز . با اين وجود، هرزگي، پورنوگرافي نيست

با . نمايد مي سركوب را اجرا ، تخيالت خشونت آميز با ن آ . انحراف را با خود دارد انگيختگي يا
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 (repressive ماركوزه ِ » زداي سركوبگر تصعيد « : شود مي زادسازي جنسي اين وقاحت ناپديد آ

desublimation ( بر داري است يكي از اشكال سركوب جامعه سرمايه : صطالح ماركوزه ا 

 از بروز طبيعي خود ي غريزي ها انرژي شود كه مي طبق نظر فرويد تصعيد به فرآيندي گفته

 تصعيد زدايي نظامي است كه تا حدي شوند مي رضايتمندي منحرف به سمت اشكال ديگر

 امور كوچك و دارد تا ما خشنودي خود را در مي ي غريزي را روا ها ابراز طبيعي انرژي

 ي عامه تسر و حتي اگر به عادات . ( كند مي همين مسير را دنبال ) حقيري ارضا شده بدانيم

 وقاحت جديد ) سازي به مانند سركوب ديروزي فراگير است اي آزاد اين پيروزي اسطوره نيابد

 ديگري معناي خيزد و مي بر گور پيشين خود بر ) lanouvelle فلسفه ( فلسفه جديد مانند

 شود بلكه بر سكس به مي اجرا ن چنين وقاحتي با خشونت جنسي و با شرايط واقعي . يابد مي

 امري است كه پيشتر گردد اما ارائه مي ارائه اً مكرر ، سكس . اي استوار است شده خنثي مراتب

 چيزي . است ) اما نه ستايش آن ( مراسم آن و پورنوگرافي همنهاد تصنعي . است ه چيده شد بر

 جانشين طبيعت از دست ي كلروفيلي خود را ها جلوه جديد و اضافي مانند فضاي سبز ي كه

 عدم واقعيت مدرن . پورنوگرافي شريك است در همان وقاحت و به همين خاطر د ان ه رفته كرد

 و هر چيزي را كه برد مي بهره ، دقت و وضوح بيشتري از ارجاع گيرد بلكه مي تخيلي به كار ن

 مانند ( ي حاد واقعي ها همانطور كه در نقاشي . كند مي باشد تصاحب بر واقعيت گواهي مطلق

 غير با جزئيات ميكروسكوپي ته اي ظاهري توان پوس مي ) رئاليستهاي جادويي ي ها نقاشي

. زدايد مي نيز حتي از چيزهاي غير طبيعي افسونگري را عادي را تميز داد كه هرگونه
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 اش دوات ديداري است كه اغواگري را با ا نگرشي بلكه ، سوررئاليسم نيست ، حاد رئاليسم

 و تصاوير سينمايي ي ها رنگ وضوح مانند . شود مي چيز بيشتري به شما داده . برد مي از ميان

 شود و در مي ارائه با بيشترين وضوح و تر جنسي ، تر رنگي ، تر به شما چيز درخشنده . تلويزيوني

 تخيل براي ( شما چيزي براي اضافه كردن ، !) همان زندگي ماست كه ( ها مقابل اين تشديد

 ارائه مكرر : سركوب مطلق . نخواهيد داشت هيچ چيزي براي مبادله ، يا به بيان ديگر ) كردن

 چرا ، ميدهد برحذر باشيد كه همه چيز را ارائه نچه آ از . چيز را فراگيرد همه مايه تا امري كم

 . بازگرداندن نخواهيد داشت دهد چيزي براي مي نچه به شما آ در مقابل كه

 ۲۲ هاي كننده از چهار فونيكي و گيج پر از خفقان ، آور، تصويري مستهجن سرگيجه امري

 ، نه تنها از طرف چهار در موزيك ، العاده ي خارق ها تكنيك ، ال در وضعيت ايده اتاقي : ژاپني

 به آن اضافه نيز بعدي از درون در فضاي داخلي ، چهارمي بلكه بعد ، محصور شده طرف سه

 ) موتسارت ، مونتوردي باخ ( يي ها سيقي مو پخش با كيفيتترين نحو ورانه آ فن ي هذيان . شود مي

 اين چنين شنيده نشده و هرگز براي اينچنين رگز ه ، شته ا اين چنين وجود ند كه هرگز

 اي كه اجازه چرا كه فاصله ، شنود مي را ن سيقي مو شخص ، تمام اينها با . ساخته نشده ، شنيدن

 در . است ه رفت بين مانند يك كنسرت يا جاي ديگري بشنود از را مثالً سيقي دهد فرد مو مي

 وانمايي ، فضاي موزيكال نيست ين ديگر ا . رسد مي عوض موسيقي از تمام جهات به گوش

 از ي تحليلي براي محظوظ شدن ها از كوچكترين ادراك حتي ما را كه محيطي است كامل

. كند مي محروم افسون موسيقي
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 اين تمايل و البته اين ايمان را دارند كه واقعيت را با بيشترين ابعاد ممكن ها ژاپني

 . كردند مي اين كار را ، د كه فضاي شش فونيكي بسازند نها اين امكان را داشتن آ اگر . بياميزند

 موسيقي تمامي لذتهاي نها شما را از آ د ان ه با اين بعد چهارمي كه به موزيك اضافه كرد

 كمال : شما وجود ندارد ) اغوا كردن ديگر اما نه ( چيزي جز مجذوب كردن . د ان ه محروم ساخت

 اي در فرقه ( اي و پيوريتاني چيزها عقده مانند بقيه كه ) به واقعيت ( » وفاداري كامل « ، تكنيك

 اي چه ابژه داند مي ن كسي حتي ، اما اين بار . ي نكاحي است ها وفاداري و از زمره ) مسيحيت

 شود و كجا به پايان مي غاز آ داند واقعيت كجا مي چرا كه نه كسي است ) به واقعيت ( وفادار

 بازتوليد امر اي هيجان بر و پذيري كمال تب نچه هست تنها آ ، ن دارد آ دركي از نه رسد و مي

 . است واقعي

 كه ابزارهاي نكه در همان حال آ براي . كند مي گور خودش را تكنيك در اين حالت

 از وفاداري با واقعيت تعميق حدي تحليلي و تعاريف را تا ضوابط ، كند مي كامل را اش ي تركيب

 در افراط ( . شود مي ممكن براي هميشه غير نها بر واقعيت آ كه جامعيت و احاطه كند مي

 حفظ نرا آ دستيابي به ضوابطي كه كليت ، وفاداري كامل به جزئيات و وضوح امري واقعي

 ي توليدي سازنده واقعيت ها سازد، شايد بهتر باشد در اصل نظام مي نمايد را غير ممكن

 لي مبدل به خيا واقعيت )) م ( بازبيني نماييم » وضوح بيشتر واقعيت بيشتر « مبتني بر اصل

. پذيري تباه شده در بي نهايت دقت و كمال از ا ر سرگيجه او گردد مي
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 فضاي معمولي ، كند مي در خود اندوخته كه يك بعد را ، trompe l'oeil در مقايسه با

 واقعي يا اموري كه همه امور . ( ست ا خاصيت حقير و بي شان سه بعدي به خاطر فزوني معاني

 نيروي نمود در واقعي بودن بيش از حد ( دارند را صيتي خا خواهند واقعي باشند چنين بي مي

 . رساند مي اين منزلت حقيرانه را به نهايت ، استريو حاد چهار فونيكي يا ) )) م ( . نيست

 توهم . كند مي سه چهار لبه به عمل جنسي اضافه : هارفونيكي سكس است چ ، پورنوگرافي

 فزوني واقعيت ، يدگاه ميكروسكوپي ما را به اين د ، علم پيش از اين . حاكم است بران جزئيات

 نماي نزديك ساختارهاي سلولي ( پذيري كمال اين شهوت به ، در جزئيات ميكروسكوپي

 ي ها ارجاع به بازي كه هرگز با ناشدني حقيقت نرم از مفهومي چنين ، است ه عادت داد ) نامرئي

 . پايان راز . ت تنها با ابزارهاي تكنيكي پيچيده قابل دسترسي اس ، گردد مي سنجيده ن نمود

  حقيقت اش و با آشكارسازي است كه پورنوگرافي با نماي ساختگي ديگري كار چه

 ناشي از اين مستقيماً ؟ است ه از سكس انجام نداد اش ميكروسكوپي ناشدني و نرم نمايي

 ن را آشكار آ بايد كند و مي فرض را پنهان شده به خيال خود حقيقت متافيزيكي است كه

 اي از بر روي صحنه وقيحانه و توليدش ) ميل ( انرژي سركوب شده مچون توهمي ه . نمايد

 يا در اين صورت بايد پورنوگرافي رسد كه آ مي بست بنابراين تفكر روشنفكري به بن . واقعيت

 قاطعي وجود ندارد چرا كه پاسخ هيچ ؟ ماليم را پذيرفت گري و سركوب را سرزنش نمود

 توهم نتيجه و امر واقعي رنوگرافي بخشي از انهدام پو ، هم داليل خودش را دارد پورنوگرافي

نكه آ توان نيروهاي مولد را آزاد نمود بي مي ن . زاد سازي ابژكتيوش است آ واقعيت و احمقانه
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 گرايانه فساد واقع . اند هر دو به يك اندازه وقيح . آزاد نمايد اش سكس را به كاركردهاي حيواني

 . همان مبارزه ، شانه همان ن - كار فساد توليدگرايانه ، سكس

 هر برهنه نمايي از كه است ژاپني مهبلي سيكلوراماي نمايش ، conveyor belt معادل

 كارگران . نشينند مي فواحش پاهاي خود را بازنموده و بر لبه سكو . گيرد مي پيشي ديگري

 يابند تا مي اجازه ) پسند است اي عامه منظره اين ( اي ي آستين حلقه ها ژاپني با پيراهن

 بهتر ببينند اما چه ، دماغشان را تا تخم چشمشان در داخل مهبل زنان فرو ببرند تا ببينند

 و در اين حين ورند آ روند تا چيزي را به دست مي و كول يكديگر باال آنها از سر ) چيز را؟

 ، زني مانند شالق باقي نمايشها . كنند مي نها به نرمي و گاهي به تندي صحبت آ فواحش با

 . شوند مي در لحظه اين وقاحت مطلق كمرنگ . . سنتي و ي ها نمايي برهنه ، دوجانبه استمناهاي

 باالترين حد . رود مي فراتر تصرف جنسي هر از كه بصري از ولع اي است اين لحظه

 پورنوگرافي

 در نها آ اما ، شايد ؟ مرگ از ي ستايش . بلعيدند مي ممكن بود اين مردان كل بدن فواحش را اگر

 كنند بدون مي صحبت شان با جديتي مهلك درباره كنند و مي را مقايسه ها مهبل , همان حال

 هيچ . نرا لمس كنند آ بدون اينكه حتي سعي كنند ، اينكه لبخند بزنند و يا بلند بخندند

 اندام آينه با مجذوب شدن بچگانه عمل . جدي است كامالً همه چيز نيست در كار گي هرز

 ، نمايي برهنه فراسوي ايدئاليسم قراردادي . خودش مانند شيدايي نارسيس به تصوير نانه ز

در پورنوگرافي ) وجود داشته باشد اغواگريي هم ها نمايي حتي ممكن است در اين برهنه (
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 . تر اندروني عميقتر و ، تر ناب شود، وقاحتي مي مبدل مطلق به يك وقاحت خود باالترين حد

 ، نه سكس بازنمايي است و ت درباره وقاح گر كنيم؟ ا آالت تناسلي توقف اما چرا در برهنگي

 بدن مخاطي كيست كه در بازنمايي اندامهاي بايد به دورن بدن و احشا نيز نفوذ نمايد مي

  هنوز تعريفي محصور را باقي نگاه ، ما پورنوگرافي ؟ لذتي بيابد ن آ ي نرم ها و ماسكل پوست

 رانش يك تعميق سر بر سخن متوجه بود بايد . اي نامحدود دارد وقاحت آينده . است ه داشت

 شايد رانشي هم ( ميلي مفرط . عياشي توليد است ، ي گراي عياشي واقع بلكه مسئله نيست

 فراخواني به ) كند مي جاي گزين هر رانش ديگري اما رانشي كه خود را داشته باشد وجود

 . د شو مي ارائه ها نشانه بگذاريد همه چيز با . ها نشانه قدرت همه چيز پيش از حضور در قلمرو

  اين آزاد ما در . گردد اميال علني زاد شود و آ تمامي صحبتها بگذاريد . در نور انرژي مرئي

 كه نچه آ همه . وقاحت است و پيشرفت رشد كه به سادگي نشانه ، كنيم مي عياشي سازي

 به سخن در خواهد آمد ، آشكار خواهد شد برد مي و از وضعيت مخفي خود لذت پنهان است

 شود و يك روز كل مي امر واقعي بزرگ و بزرگتر . سرخم خواهد نمود و به تمامي واقعيتها

 . شود مي مرگ آغاز نگاه آ جا را فراگيرد همه ت و وقتي واقعي ، واقعي خواهدشد ، جهان

* * * 

 برهنگي پوشيده شده با . اضافي نيست نشانه يك جز برهنگي هرگز : پورنوگرافي ايي وانم

 شده به آشكار نشانه به عنوان يك ، برهنه . گانه را دارد لباس، كاركرد يك راز و امر ارجاعي دو

و ۲۳ " فيلم يا تصوير پورنو " همين حالت براي . طرح برهنگي : گرداد مي باز ها نشانه چرخش



 ژان بودريار
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 و چه در حال چه در حال نعوظ اندامهاي جنسي : روي ميدهد ۲۴ " ي مستهجن ها فيلم "

 پيشروي : ي فالوس طرح . ند ا ي حاد جنسي ها آرايش ديگري در نشانه تنها ، شان بازشدگي

 فروروي بيشتر در انباشت ، كار اندامها آشكار نمودن طرز و وضوح اندامهاي جنسي بيشتر در

 داللت بي پايان به امر واقعي است كه ديگر وجود ندارد و - در فرا شدن و محدود تر ها نشانه

 ، بدن » اميال « براز ا اش به با وابستگي ، بدن ما كل فرهنگ . است ه بدني كه هرگز وجود نداشت

 . و وقاحت است شرارت فرهنگ پايان ناپذيري ، اش ميل ي ها به سبب استريو فونيك

 ، گوييم كه تمام سطح آن مي ، خارجي بدن انسان صورت هنگام سخن از تنها "
 كند، ما از هنر سخن مي آشكار حضور و ضربان قلب را ، معادلش در جهان حيواني

 - پديدار - نقاط سطح خود م ي خلق كند، كه در تما ا كه به چنين شيوه ، گوئيم مي
 و خود را بر روح آشكار منزلگاهي براي روان باشد پيدايش مبدل به چشم شود،

 " . كند
 هگل

 كه به سادگي اي برهنه هرگز هيچ بدن ، وجود ندارد برهنگي هرگز هيچ پس اينجا

 مانند هندي كه وقتي ، رد بدن وجود ندا تنها فقط در اين فرهنگ . برهنه شود وجود ندارد

 پاسخ ، پيچي مي ات پرسد چرا تنها يك كالف پارچه دور بدن برهنه مي مرد سفيد از او

 كه برهنگي را به عنوان ( ، در فرهنگ غير بتواره » . همه صورت همين است نزد من « : دهد مي

 به و ظاهر ما و صورت متضاد با ، چيزي در خود ما ، بدن .) كند مي حقيقتي ابژكتيو بتواره ن

 خود ) هنه بدن بر ( اين . شود مي عنوان ثروتي براي نمايش و بخششي به چشمان تصور ن

شدن هيچ وقاحتي در برهنه ، اين فرهنگ بنابراين در . كند مي صورتي است كه به شما نگاه
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 فقط حجابي فقط و چرا كه بدن )) م ( . نگاه به بدن شما نگاه به خود شما است . ( نيست

 ظاهري براي ما چيزي بيش از چرا كه تواند ديده شود مي برهنگي ن بنابراين . نمادين است

 بدن را ست كه ها از طريق اين بازي با پوشش بدن تنها پوششي نمادين است و . نيست

 در بازي در اينجا اغوا . دهد مي از ميان برده و اغوا روي ) كه در فرهنگ ماست ( » اينچنين «

 بدن و عدم تمايز . حقيقت يا ميل كار كردن آش نام بيرون انداختن پوشش، به و نه است

 پديداري بدن ( : تمايز بين بدن و صورت در فرهنگ معنا ، ها » نمود « صورت در فرهنگ كلي

 پس پيروزي ) شود مي ميل ديگري چون هيوالي اي براي نشانه كه گردد مي هيواليي

 هيچ نمود و ، ي اروتيك ي ها مدل . كند مي هر صورت و نمودي را محو ، وقيح بدن پورنوگرافي

 همه چيز را ، گرايانه د برهنگي كاركر ، گويا نه و اند هنرپيشگان نه زيبا نه زشت ، د ن صورتي ندار

 صداهاي اندروني با چيزي جز ، بسياري از فيملها . برد مي سكس از بين » نمايشگري « در

 . نماهاي نزديك مقاربت نيستند

 نچه كه آ هر . گردد مي حذف ها ه ي بزرگ و جزئيات ابژ ها حتي خود بدن در ميان اندازه

 هر و شكند مي معنا را درهم تعريف باز و وقاحت چرا كه شود مي نامناسب تلقي ، باشد صورت

 . را براندازد گرايانه ي جنسي و سرگجيگي پوچ ها گري افراط اين انگيزاند تا مي يزي را بر چ

 و براي داشتن براي بازدهي ) ش و ميل ( كه بدن ، ارعابگرانه چنين فرومايگي در نهايتِ

 : نمودها فرهنگ تصعيد زدايي از . ديگر هيچ رازي ندارد » نمود « ، شود مي مالك بودن ساخته

 فرهنگ هرزه برتري . شود مي ماترياليزه ، ي ابژكتويو ها در تطابق با دسته بندي هر چيزي
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 با نگارانه هرزه ي فرهنگ . ي امر واقعي است ها دنبال كنش هميشه و همه جا به نگارانه اي كه

 زير بناي مادي و ها ارزش به اش وابستگي با ، بندي و سودمندي با دسته ، اش ذاتي ايدئولوژي

 ذات « بعدي كه همه چيز را در فرهنگي تك . مادي ميل زير بناي نان چو و بدن چيزها

 وقاحت چنين . كند مي ارزشگذاري ، يا جماع مكانيكي نامحدود كار و لذت يا » بودگي توليد

 اي مرئي نشانه همه چيز . گرداند مي كه همه چيز از نمود و شانس روي بر ست جهاني در اين ا

 دستشويي ، زنند مي حرف ، دارند آالت تناسلي كه مانند عروسكهاي زيبا ، گردد مي ضروري و

 خواهر « : و واكنش يك دختر كوچك . يك روز هم ممكن است عاشق شوند و كنند مي

 توانيد به من يك چيز واقعي مي آيا ، انجام دهد طور اين كارها را داند چ مي كوچكتر من هم

 » ؟ بدهيد

* * * 

 فرجام همين ، ها گفتمان نيروهاي مولد تا رانش از ، كار تا گفتمان جنسيت گفتمان از

 هرگز در واقع توليد معني اصلي . كند مي ترين حالتش درك كه توليد را در لفظي يابيم مي ر ا

 يك سكس مانند ارائه ، كردن است شكار آ يداركردن و پد بلكه است ه نبود ساختن و كردن جعل

 با نيرويي بخشيدن تجسم ، كردن توليد . گردد مي يا اجراي عملي رو صحنه توليد پرونده

 اغوا ، جا بر عليه توليد است هميشه و همه اغواگري . است راز و اغوا يعني متعلق به نظام ديگر

 ابژه ، سازد و به عدد مي د همه چيز را عيان تولي در حاليكه نمايد مي حدف ، مرئي نظام چيز را

. كند مي يا مفهوم مبدل



 اغوا
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 مرئي و ، همه چيز واقعي . ، همه چيز خوانا و مرئي است شود مي توليد هر چيزي

 ، سنجش ي قابل ها انرژي يا نظام مفاهيم ، چيز در روابط قدرت گردد، همه مي پاسخگو

 . گردد مي ثبت شود و مي فهرست ، گردد مي انباشت ، شود مي چيز گفته شود، همه مي رونويسي

 گذاري فرهنگ ماست سرمايه اين ، تر اما كلي كه در پورنوگرافي وجود دارد اين سكس است

 . و شرارتي مولد نمايش ، فرهنگ شرارت ، اش وقاحت است كه وضعيت طبيعي

 در لذت توحش و است توليد كنشهاي جنسي در پورنوگرافي كه پرتگاه يي اغوا هيچ

 توسط شده در اين بدنهاي مكيده اي انه چيز اغواگر هيچ . وجود ندارد ، درنگش گي بي ورد آ بي

 در جهان اغواگري تواند اشاره كوچكي به مي حتي كسي ن . خال شفافيت، وجود ندارد با گيزها

 قابل ي ها پديده ، مرئي جهان به اين بر نيروهاي متعلق شفافيت جهاني كه اصل . نمايد توليد

 . كند مي عظيم ملي، حكومت اعمال جنسي و توليد ، ماشينها ، ها ابژه ، محاسبه

* * * 

 اما ، بخشد مي پايان ها ري اغواگ از طريق سكس به تمامي : ناشدني پورنوگرافي حل ابهام

 اي پيروزمندانه هم نقيضه . بخشد مي بدان پايان سكس، ي ها نشانه آوري جمع هم با ي طرف از

 برحق پورنوگرافي ، در يك حالت . است ابهام آن اين ، شده و هم درد جانفرسايي وانموده

 با حاد بازدارندگي واقعيت ، و وهم مديون نظام بازدارنده جنسي با خيال حقيقتش را : است

. است اش اجباري بدن با تجسم و واقعيت
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 را مبارزه طبقاتي تا در سكس به خاطر دستكاري : دو دليل مقصر است پورنوگرافي به

 سكس خوب و ( به خاطر تباهي سكس و ) قديمي هي رمزي شده همان آگا ( جدا نمايد،

 . با كااليي كردن آن ) شود جز حقوق طبيعي ماست مي زاد شده و تصور آ سكسي كه ، درست

 ن در آ زيربناي شود پورنوگرافي پوششي است براي حقيقت سرمايه و مي دليل گفته همين به

 بله براستي ( . زي نيست پوشش هيچ چي ، اما در واقع پورنوگرافي . جنسيت و ميل

 كند بلكه يك مي را پنهان ن يقتي حق . پورنوگرافي، ايدئولوژي نيست ) همينطوراست

 ۲۵ . كند مي حقيقت را پنهان عدم وجود حقيقي است كه اي جلوه . است ه وانمود

 چرا كه من كاريكاتور باشد سكس خوب در جايي بايد وجود داشته : گويد مي پورنوگرافي

 ي ها مدل و نمايد حقيقت سكس را ثابت كند تا مي تالش ، مضحكش با وقاحت . ن هستم آ

  سكس خوب وجود داشته اين است كه چه كل مسئله ، اكنون . ارائه دهد قابل قبولي جنسي

  ارزش مصرفي ايده همچون سكس ، باشد سكس در جايي وجود داشته باشد و چه به سادگي

 اين همان مسئله اي . د آزاد شود باي مي تواند و مي كه آل بدن همچون لذتهاي ممكني است

 فراتر آلي ارزش مصرفي ايده آيا ، آيا ارزش خوب : شود مي است كه از اقتصادي سياسي مطالبه

 آل ارزش ايده ، شود مي غير انساني سرمايه فهميده يدهاي اي كه همچون تجر از ارزش مبادله

دارد؟ وجود ن ، بايد آزاد شود مي تواند و مي روابط اجتماعي و كاالها كه



 اغوا
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 توليد / اغوا

  تشديد واقع . نيست روابط جنسي نماي متناقض پورنوگرافي جز محدوديت ، در واقع

 . وقاحت است ، ديگر لحاظ هر و از وي لغ اين از لحاظ . واقعيت به وار گرايي و وسواس ديوانه

 پيشتر ، آيا ظهور روابط جنسي ؟ اجباري نيست مادي كردن ، پيشتر خود روابط جنسي اما آيا

 . نيست معرفي و استعمال همه چيز براي فرهنگي ما اجبار و واقع گرايي غربي بخشي از

 تحت اين فرهنگها گويي است كه در باب ياوه ، ي ديگر است ها صحبت از فرهنگ وقتي

 ي ها بندي و رده ( . سخن بگوييم ي حقوقي ها سيستم و دين ، سياست اقتصاد، بنديهاي رده

 ) ي ديگر ها در فرهنگ ( يي ها وجود چنين تفكيك عدم به سبب . ) ديگر اجتماعي خيالبافانه

 نها آلوده آ از سوي ما فرهنگهاي ديگر را براي بهتر فهميدن مانند بيماري مفاهيم اين

 و نماييم از اين امر مستثني است كه روابط جنسي را است معني بي كامالً ، همينطور . كند مي

 ما به نقد . هيم بدان كاهش د توانيم مي ي ديگر را ها ه نمونه ك وريم آ در ناپذير اي كاست داده به

كه مشابه تبارشناسي جنسيت عقالنيت تبارشناسي يا بلكه به جنسي نيازمنديم عقالنيت
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 تمايالت جنسي از بايد مي . ورده آ در باب اخالقيات جديد ما به عمل شر و از خير نيچه

 اهي ما خيلي وقت يدي است كه اگ جد مخمصه اين « : مرگ همانگونه سخن گوييم كه از

 » . است ه رفت نيست كه بدان خوگ

 شويم مي روبرو ، نيست د در خو هدف در ان با فرهنگهايي كه عمل جنسي ما وقتي

 ، زاد شده آ انرژي جديت مهلك ، جنسيت نزد ايشان مانند ما . مانيم مي مبهوت سرگشته و

 ي ها فرهنگهايي كه رويه . را ندارد رسيدگي بهداشتي بدن و توليد به هر قيمت ، انزال اجباري

 در ي متقابل با جنسيتي كه ها كشي دادن و پيش در هديه شهوانيت را و اغواگري دراز مدت

 تنها بخش پاياني اي كه و عمل عاشقانه است )) م ( مانند آيينهاي اغواگرانه ( خدمت امور ديگر

 جنسيت ، ما ديگر معني ندارد چين كارهايي براي . د ان ه داشت نگاه باقي ، مبادله آييني است يك

 چنين ( ادبيات ) صرفاً ( و جز اين هر چيزي " است ه شد قق ميل در لذت ح ت و تكلمي شديداً

  كاركرد انرژي هر چه بيشتر و يافته تبلور چيز حول و حوش ارگاسم همه " . است ) روابطي

 . يابد مي زايي

 يچ بازي اغواگرانه اي وردگي سريع ميل بدون ه آ بر ( ، است فرهنگ ما فرهنگ انزال زودرس

 آييني كه هميشه فرآيندهاي ، فريب و روشهاي اغواگري تماي ) ) م ( و هيچ تشريفاتي

 و الزامي درنگ در پشت تحقق بي و الزامات جنسي طبيعي شده توسط ، ند و ش مي محسوب

 د كه تنها به ان ه جا شد به طرف اقتصاد ليبيدويي جابه ها ل ق مركز ث . د ان ه از بين رفت ميل

و گونه و يا كاركردهاي ماشين ها رانش ميلي كه مختص . دهد مي كردن ميل اهميت طبيعي
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 شما « گويد مي از اين پس كسي ن . سركوب و آزادسازي است انگاره گرفتار همه بيش از

 » . يابد بايست نجات مي روحي داريد كه

 : گويد مي بلكه

 » . ن خوب استفاده كنيد آ بايد از مي شما سكسي داريد كه «

 » . دهيد نهاد سخن گويد ناخوداگاهي داريد كه بايد اجازه شما «

 » . شما بدني داريد كه بايد از آن لذت بگيريد «

 » . بايد آن را مصرف كنيد مي شما ليبيدويي داريد كه «

 و غيره

 و بدن فيزيكي و براي تمايالت جنسي و تسريع شده سيال گفتارهاي اين فشار براي

 بايد مي سرمايه : كند مي تنظيم را مبادله ارزش چيزي است كه اي از همان نسخه عيناً رواني

 بايد پيوسته مي ها گذاري باشد، سرمايه جايي ثابت ديگري نبايد وجود داشته هيچ . بچرخد

 و ارزش كنوني تحقق اين شكل . توزيع گردند ارزشها بايد بدون هيچ مهلتي . تجديد شود

 . ش كار آن بر روي بدن است رو ي مدل جنسي است كه به سادگ ، تمايالت جنسي

 در گذاري فردي بر اساس انرژي طبيعي است سرمايه شكل به ، يك مدل جنسي همانطور كه

 . ) در زمينه لذت ( شود مي بر هر ميل او و شايد برخود انسان مستولي : آيد مي

 ي ارزشها ، ميل و لذت ، جنسيت ، خاطر به همين شكل همان سرمايه را دارد و اين

وقتي نه خيلي وقت پيش براي اولين بار در افق فرهنگ غربي به عنوان . د ان ه زيردست سرماي
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 شجاعت و اغواگري يا ، خون ، زايش نسبت به ارزشهاي اشرافي ، نظامي ارجاعي ظهور نمود

 آل طبقات ايده - بود مانده پس ارزشي دون و ، دادن قرباني ارزشهاي جمعي مذهبي و

 . ه بورژوازي د بورژوازي و خر - فرودست

 هيچ ديگر - هيم د مي به آن ارجاع كه پيوسته است اين همان بدني ، بدن ، عالوه بر اين

 است ه اين سرماي . ندارد شود، مي كار گرفته چيزي كه توسط مدل مولد و جنسي ب واقعيتي جز

 ، ها اميال و رانش جايگاه مقدس را به ي ما ها رويا بدن كار و زحمت و هم نيروي هم بدن كه

 ي اوليه در آميخته ها انگيخته كه با فرآيند ي بدن ، است ه مبدل كرد ناخوداگاه و رواني انرژي

 انقالبي ارجاع يك ، بدان طريق يك ضد بدن شود و مي يك فرآيند اوليه بدن خود - شود مي

 مخالفت ظاهري با آن و شوند مي توليد ركوب دو بدن به طور همزمان در س . گردد مي نهايي

 كند، انرژي مي وقتي فرد جاهاي محرمانه بدنش را برهنه . ها نيست ن آ تكرار نتيجه باز جز

 ، ميل در وقتي فرد ، دهد مي بدن مولد قرار » محدود « را در برابر انرژي ليبيدينال » نامحدود «

 ي ها استعاره فقط در حال بيرون كشيدن ، كند مي را كشف ها ورانش ي بدن ها خيال ت حقيق

 . است ه رواني سرماي

 ارزش اقتصاد سياسي استعاره رواني سرمايه زباله ي بي ، دآگاه شما ناخو ، ميل شما

 كه مالكيت خصوصي نيست آل مبتذل توسيع خيالي ايده جنسي چيزي جز و و قلمر . است

سرمايه ، اي رواني سرمايه : گردد مي به هركسي مقدار مشخصي سرمايه براي مديريت واگذار



 اغوا
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 به طور انفرادي مجبور است هركسي سبب ه همين ب ، ليبيدينال ، ناخودآگاه و جنسي

 . پاسخگوي نيازهاي خودش در اين آزادي باشد

 روش توليد اين ، دگرگون شد با انقالب جنسي تماليات جنسي . العاده اغوا ارق كاهش خ

 روابط « كه با اصطالح است ه خصوصيات كنوني تمايالت جنسي شد و گردش جسماني،

 شود مي با فراموشي اصطالحات اغواگري ممكن فقط كه ، شود مي از ان سخن رانده » جنسي

 سخن » روابط « و يا » روابط اجتماعي « توان از جامعه با اصطالحات مي همانطور كه درست -

 . چيزهاي نمادين ممكن است اين تنها پس از نابودي گفت و

 از را گري اغوا ، ، به نمونه اي خودمختار است ه سكس به يك كاركرد بدل شد هر جا كه

 گري موجود اغوا افتد كه مي در جايي و فقط در جايي اتفاق سكس امروزه . است ه د بر ميان

 است گري اغوا غايب شكل پس اين . باشد نمانده بيش باقي و نمايشي اي مانده ته يا از آن نباشد

 قدرت خود را از نابودي ، مدرن ميل نظريه . كند مي كه جنسيت را به شكل ميل متوهم

 . گيرد مي گري اغوا

 : اقتصاد سكس وجود دارد مولد و يك شكل ، شكل اغواكننده ن پس به جاي يك از اي

 ناخوداگاهي كه در آن سركوب ميل و ، انرژي جنسي ذخيره توهم ، ها به رانش معطوف

 نتايج خود ) در كل امر رواني و ( تمامي اينها . است ه نقش بست راههايي برداشتن اين موانع

و اقتصاد در سراشيبي خودمختاري توليد همانطور كه طبيعت . مختاري جنسيت است
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 خواهانه ترقي طرحهاي در هر دو و د ان ه آليزه شد هر دو ايده ، طبيعت و ميل . د ان ه سقوط كرد

 . و جنسيت بدن سازي آزادي امروز سازي نيروهاي مولد و ديروز آزاد . د ان ه گرفت قرار زادسازي آ

 توان از مي رست همانطور كه و گفتار سكس سخن راند د جنسي گفتار توان از تولد مي

 غير اشكال چنانچه ، وجود نداشته قبالً كه چيزي . تولد كلينيك و گيز كلينيكي سخن گفت

 همچنين هيچ . است ه پس اشكال آييني وااليي وجود داشت است ه نبود نااستوار ، قابل كنترل

 از بيش تمامي جوامع پيشين و حتي ما بر اين موضوعي است كه ، سركوبي وجود نداشته

 و عقب بدوي تكنولوژيكي به عنوان نها را از ديدگاهي آ ما . ايم تحميل كرده فرهنگ خود مان

 آنها را محكوم كرديم چرا كه و جنسي از ديدگاه رواني طور همين و ايم محكوم كرده مانده

 تا است ه مد آ روانكاوي ، خوشبختانه . شدند مي ن متصور براي خود گاهي آ ناخود و جنسيتي آنها

 نژاد پرستي باورنكردني . شكار كنند آ است ه نچه را كه پنهان شد آ بلند كنند و سئوليت را بار م

 . و شيوع آن " كلمه " پروتستاني نژاد پرستي ، حقيقت

 را سركوب شده به حساب ما آن نشود ظاهر خود به خود كه امر جنسي جايي

 شده سركوب شده و يد تصع تمايالت جنسي حتي از و . خواهيم آن را رها كنيم مي و وريم آ مي

 در چنين مواردي ، رانيم مي سخن ديگر جوامع فئودلي و ، دوران پيشين مانند دوران بدويت

 كه حتي معلوم نيست . حماقتي عميق است ي نشانه از جنسيت و ناخوداگاه سخن گفتن

 با پرسش از يعني ، بر اين اساس . يا خير ما باشد گشاي جامعه خود تواند راه مي چنين سخني

، مواردي خود مختار ميل به عنوان سكس و به چالش كشيدن تمايالت جنسي و ر فرض ه



 اغوا
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 اما . ( موافقت كنيم نيست و نبوده ي هرگز سركوب ي توانيم با گفته فوكو كه در فرهنگ غرب مي

 ) . نه به همان داليلي كه خود فوكو شارح آن است

 هر نظام گفتماني و ( ، به مثابه يك گفتمان مانند اقتصاد سياسي تمايالت جنسي

 نتيجه مانده بي ، شده پيموده هميشه با عمل واقعي اي است كه تنها مونتاژ و وانموده ) ديگري

 موجوديتي بيش ن انسا امر جنسي نمايي و شفاف ماهيت . است ه شد سپس پشت سر گذاشته و

 . امر اقتصادي او ندارد نمايي از ماهيت و شفاف

 و نهد مي بنيان را رواني و هم امر جنسي امر كه هم است فرايند دراز مدتي اين

 - كند مي بنا نرا آ در ي توليد شده ها انرژي اگاه و د ناخو خيال و را از » ديگري انداز چشم «

 امر ماهيت و جوهر در توهم كه انرژي ، مستقيم توهم سركوب است انرژي رواني كه نتيجه

 و مطابق با ) .. اقتصادي و ، لي مح ( ي متعدد ها مطابق با نمونه برد و انگاه مي به سر جنسي

  اين باشكوه ، ي روانكاو . شود مي استعاري و مجازي ، دومين و سومين سركوب شرايط تمامي

 . ) نامد ب مايل بود آن را اينطور همانطور كه نيچه ( زيباترين تخيل جهان پشتي ، ترين عمارت

  تئوريكي فوق يش يك نما ، ها و انرژي ها صحنه وانمايي بر العاده مدل روانكاوي ثير فوق أ ت

 نشدني از فائق اي مجزا و نمونه اين سناريوي سكس به مثابه ، رواني آوري امر به صحنه ، العاده

 امر رواني يا ، شود اگر امر اقتصادي مي چه . ) پيش فرضيات توليد وابسته به ( واقعيت

ست مرتبط ا » صحنه ديگر « يا » صحنه « آوري و آنچه كه با ارزشهاي اين به صحنه بيولوژيكي
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 است وانمايي به مثابه يك مدل ) و روانكاوي ( تمايالت جنسي اين كل سناريوي : در برگيرند

 . كه بايد مورد ترديد قرار گيرد

* * * 

 و آن را تحت است ه گري ظفر يافت اغوا درست است كه در فرهنگ ما امر جنسي بر

 كه در نظم چرا . است ه ديد ابزاري ما همه چيز را وارونه ساخت . است ه سيطره خود درآورد

 مانند ، نظام سكس در اين . است سيت تنها امري الحاقي ن است و ج مقدم اغواگري ، نمادين

 زائد و يك امر استروس - يا مانند تولد در داستان لوي و است تحليلي بهبودي در يك عالج

 كار جهان نتيجه و ساز : است » ثير نمادين أ ت « اين راز . بدون رابطه علت و معلول است

 حتي استفاده اين توانايي را دارد كه بدون ، چانگ تسو از اين رو قصاب . ذهني است گري اغوا

 كه به عنوان امري نمادين تحليل نوعي . تشريح كند تيغه چاقو ساختار دروني گاو را از

 . الحاقي يك نتيجه عملي هم دارد

 ار ساخت ا ب ۲۶ ئلي وابستگي دو كند و مي عمل گفتاري به روش نمادين و اغواگري

 به . تواند به عنوان يك ضميمه و نه امري الزامي از پي آيد مي جنسي رابطه - دارد " ديگري "

 ما » آزادسازي « و اگر . جنسي نظام با هر چيز موجوديت اي است مبارزه اغواگري ، تر طور كلي

 اين ، نظام اغواگري چيره گردد شده اصطالحات را واژگونه كند و ابر كه موفق آيد مي به نظر

 مبارزه آييني ي ها منطق پرسش از برتري نهايي . پوچ نيست اش دان معنا نيست كه پيروزي ب

. است ه هنوز بي جواب باقي ماند جنسيت وتوليد منطق اقتصادي در برابر اغواگري و



 اغوا
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 اين . ناپذير است اجتناب اغواگري حال آنكه د ان ه شكنند ها و انقالب ها آزادسازي چرا كه

 صرفنظر از هر چيزي كه را اغوا نمايد آنها ماند تا مي نها آ ر است كه منتظ اغواگري

 است كه حتي در اغواگري و باز اين د ن از حقيقتشان روي برگردان و خواهند باشند مي

 و پيوسته با گفتن از چيز ديگر گفتمان جنسي خود . ماند مي منتظر آنها نيز پيروزي آنها

 . شود مي تهديد فرض ديگري

 زن پرخاشگرانه . كند مي محتاطانه تعقيب زن خياباني را اي مردكي در يك فيلم آمريك

 پس گورت را گم كن و ؟ ي به من حمله كني ه خوا مي آيا ؟ خواهي مي چه « دهد مي پاسخ

 بهت حمله خواهم مي آره « : دهد مي رنجيده، پاسخ و مرد » كنم مي گرنه من بهت حمله

 زن را در ، در حال رانندگي است و بعد وقتي مرد . » پس برو به خودت تجاوز كن « » . كنم

 در » . توني بهم تجاوز كني مي و بعد خواهم مي يك قهوه « : گويد مي بينيم كه مي ماشينش

 رافتي انجام ظ ناتوميكي و بدون هيچ آ ، كاركردي ، ابژكتيو كامالً كه ، شنود و واقع اين گفت

 گري وحشي . ست زير سطح است در و تحريك مبارزه ، بازي . يابد فقط يك بازي است مي

 يا . است اغواگري يك رفتار جديد اين . همدستي توانمند است عشق و ي ها با انحراف فراوانش

 : ۲۷ كار فيليپ ديك » ها توپ شيزوفرني « اين گفت و شنود فيلم

 » . مرا به اتاقتان ببريد و با من نزديكي كنيد «

» ل داشتن مي براي ، چيزي است ه باقي ماند شما واژگان ناپذير در توصيف چيزي «
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 ميلي شاعرانه فاقد ، توانيم اين را اينگونه بفهميم كه پيشنهاد شما پذيرفتني نيست مي

 اين پيشنهاد . زند مي متفاوتي كامالً ديگر متن حرف در معنايي اما ، خيلي صريح است . است

 يك دعوت جنسي . كند مي سوي ميل باز وسيله راهي به امري غيرقابل توصيف دارد كه بدين

 بي درنگ به چيز ديگري و درست باشد تواند مي كه ن صريح است نقدر آ و صريح مستقيم

 . كند مي رجوع

 وتابي را پيچ تر است؛ دومي زيركانه . كند مي كيد أ گفت و شنود ت اولين تفسير بر وقاحت

 و به عنوان كنايه غير قابل تعريفي ، وقاحت به مثابه يك اغواگري . كند مي در وقاحت آشكار

 براي متقلب بودن بيش از . وقاحتي كه براي معبتر بودن بيش از حد شهواني است . براي ميل

 . ديگر همچون اغواگري رو با و از اين يك مبارزه وقاحت همچون - حد خشن است

 كسي . غيرممكن است ، براي سكس صرف تقاضاي ، جنسي محض جمله ، در تفسير دوم

 اغواگري رين دگرديسي خ چيزي جز آ ري اغواگ گفتمان ضد و آزاد باشد اغواگري تواند از مي ن

 آن ، ي موثر نيست ها جنسي عاري از پيچيدگي مطالبه اده س اين فقط يك گفته . باشد مي ن

  تن از رابطه جنسي بدون هيچ واسطه اعتقاد به واقعيت جنسي و سخن گف . وجود ندارد واقعاً

 كه فتمان ديگري و هر گ گفتماني كه به شفاف نمايي معقتد است هر اغفال . است اغفال ، اي

 ، استحاله ، پيوسته ، ها خوشبختانه اين گفتمان . كاركردگرا و علمي و مدعي حقيقت است

 عليه خود تبديل چيزي آنها به ، پنهاني . شوند مي حتي منحرف و اغوا تباه و ، پراكنده

. يابند مي استحاله ، ي مفتاوت ديگري ها در مجموعه شرط ، پنهاني در بازي متفاوت . شوند مي
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 . برند مي به كار ن اغواگريي مالت جنسي هيچ ا نه مع بدانيد كه نه پورنوگرافي و يقين

 . شده بدن هستند زدايي افسون اشكال آنها . د ان ه نها فروماي آ مانند برهنگي و مانند حقيقت

 درست مانند ، است اغواگري شده و سركوب زدايي شده شكل افسون كه درست مانند جنسيت

 واقعيت كه شكل تر از همه، و كلي است ه ابژ زدايي شده ون شكل افس كه ارزش استفاده

 . زدايي شده جهان است افسون

 بالفاصله به چيزي اغواگري براي آنكه ، د ر را از بين نخواهد ب اغواگري برهنگي هرگز

 ن آ تواند از مي يك بازي متفاوت كه كسي ن ي هيستريكي ها فريبندگي ، شود مي ديگري مبدل

 وجود ندارد تفاوتي بي و خنثي هيچ نقطه ، ي ابژكتيو هيچ ارجاع صفري، هيج درجه . فراتر رود

 اي به نقطه ابژكتيويته ي ما ها امروز تمامي نشانه . در كار است ها بل هميشه و هميشه شرط

 معنا مانند بدن در برهنگي و - شوند مي امر خنثي همگرا ثبات و آنتروپيك شكل بي ، نهايي

 خنثي بدن برهنه جلوي آفتاب در تعطيالت است ، آن آل ه نمونه و ايد شكل ( . در حقيقت

 ) شهوت از تقليدي و شيطاني ، و هايژنيك شده

 آيا هميشه د؟ ان ه توقف كرد خنثي واقعي و امر در نقطه صفر ها نشانه اما آيا تا به حال

 ؟ است ه مرگ وارونه نشد ي اغواگري و ها مارپيچ جديد شرط امر خنثي به

 نچه پيشتر آ چه مبارزه جديدي در لغو ، نويني ي چه اغوا ؟ است ه هفت ن در جنسيت ي غواي ه ا چ

ه چه مبارز : توان در سطح ديگري پرسيد مي همين سئوال را ( ؟ است ه بوده نفهت در گرو سكس
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 گرو موجوديت آنچه كه در تمامي در لغو ، است ه پنهان شد ها توده ه منبعي از شيدايي در چ و

 ) ؟ بود امر اجتماعي

 - زدا ي افسون ها اين نظام فروض همه ، زدايي شده ي افسون ها اين نظام توصيفات تمامي

 شايد همه غلط - ارجاعات مرگ و ، ي نمادين ها لغو فرآيند ، و بازدارندگي سيل وانمايي

 اغواگري ابژه پس آيا . است ه شد ابژه افسون بلكه ، است ه امر خنثي هرگز خنثي نبود ، باشند

 ؟ د ان ه هم شد

* * * 

 سكس مانند . سكس نيرومندترند از ، اغواگري و آيين ي ها منطق ، زه مبار ي ها منطق

 سراسر با عمل فيلمي كه ، » امپراتوري معنا « در فيلم . است ه هرگز حرف آخر نبود قدرت

 . شود مي ديگري منطق نظام تسخير در آخر با پافشاري بر سكس ، است ه شد جنسي پوشيده

 به هر چيزي اش لذتهاي جنسي چرا كه غامض است براساس اصطالحات جنسي ، فيلم

 افراط ورد و آنها را به سوي آ مي اما ديوانگي زوج را به تصرف در . شود جز مرگ مي كشيده

 ديگر : اينجا ) است ه نزد ما ديوانگي است در واقع منطقي سختگيران ( ، دهد مي سوق ها كاري

 . شود مي ته ن هيچ معنايي در كوچكترين هوسراني به كار گرف و هيچ معنايي در كار نيست

 دو حريفي است منطق آن، منطق مبارزه . فهميدني نيست و متافيزيك عرفان آن با هيچ چيز

 از همان ، عبور از منطق لذت در آغاز ، كليدي رويداد ، يا دقيقتر . يكديگر سبقت جويند كه بر

زن كه تحت نيروي به منطق مبارزه و مرگ است ، شود مي مرد به بازي كشيده اي كه نقطه



 اغوا

۷٥ 

 او كه شود شود حتي اگر در ابتدا تصور مي طريق بانوي بازي كسي كه بدين . دهد مي روي

 سكس به منطق / واژگوني ارزش . اصل زنانگي در همين است . تنها يك ابژه جنسي است

 . اغواگري اتي بارز م

 ، جنسي رواني ي ها حوزه هيچ تفسيري از ، وجود ندارد ي يا انحراف ناسالم هيچ رانش

 كنش يك عمل جنسي به عنوان . يا ناخودآگاهي نيست سكس مسئله . شود مي ترسيم ن

 ي باستاني در باب ها تراژدي مانند ( . شود مي تشريفاتي نمايانده يا جنگجويانه و مذهبي

 . است ه نشانه ي كمال مبارز به اجباري آن به همين روي مرگ نتيجه ) موضوع زناي با محارم

* * * 

 ترين انه حتي ضد اغواگر . لذت و سكس همينطور نمايد تواند اغوا مي وقاحت ، بنابراين

 است ه شد در مباحث فمينيستي گفته ( . گردند اغواگري توانند شخصيت مي نيز ها شخصيت

 اين ت كافي اس ) است ه گرايانه نهفت شيفتگي همجنس نوعي ، اغواگري غياب كلي در پشت كه

 وضعيتي . پذير شوند رگشت ل به وضعيتي ب د مب شوند تا وراي حقيقتشان حركت داده اشكال

 . يعني قدرت نيز صادق است شخصيت ضداغواگر بزرگ اين براي . باشد مي كه مرگ آنها نيز

 ، به همدستي با خود ها متمايل كردن توده به معناي مبتذل اما نه . كند مي اغوا قدرت

 قدرت ، خير ) به دنبال بنيان نهادن اغواگري در ميل ديگران است كه در نهايت حشو زائد (

 نه . شود مي اي كوچك بنا و حلقه كند مي اغوا ، آميخته با آن پذيري بوسيله خاصيت برگشت

، وجود دارد مشخصاً استثمارگر و استثمار شده اما ( قرباني و جالد و نه مسلط و تحت سلطه
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۷٦ 

 وجود ندارد بنابراين هيچ پذيري در توليد هيچ برگشت چرا كه ، د ان ه جداگان كامالً گرچه

 بر طبق رابطه دوئلي قدرت : اي نه موقعيت جداگانه ) دهد مي ماهوي در اين سطح رخ ن رويداد

 موجوديت آن در مقابل به و ، كند مي به جامعه پرتاب اي مبارزه طريق بدين و تحقق يافته

 تواند مي مبارزه و خدعه ن ، اغواگري اين چرخه كوچك با اگر قدرت . شود مي مبارزه كشيده

 . شود مي ناپديد كامالً دگي معاوضه شود، پس به سا

 » واقعيت « و » ساختار « بر ها رابطه نيرو يك جانبه منش . قدرت وجود ندارد ، در زير

 عقالنيت تحميل ه را ك اين روياي قدرت . د ن وجود ندار ، قدرت و حركت هميشگي فرضي آن

 هرچيزي يا بيشتر، . كند حتي قدرت مي هر چيزي مرگ خود را جستجو . و نه واقعيت نموده

 خاطر نه همين به . ( است ه نابود شدن در يك حلق و واژگونه شدن ، خواستار معاوضه شدن

 تنها ) . پذيري پيشتر حضور دارد چرا كه برگشت ، ناخودآگاهي سركوبي وجود دارد و نه

 در غير اين اي با خود گردد؛ مبارزه كند كه مي اغوا تنها وقتي قدرت . اغواگري عميق است

 . كند مي را اعمال و ارضا ه جويانه عقالنيت فقط منطق سلط صورت

 قدرت حال آنكه ، است مهلك و پذير برگشت نيرومندتر از قدرت است چرا كه اغواگري

 تمامي در قدرت . طلبد مي فناناپذيري را و انباشتگي ، ناپذيري برگشت ، به مانند ارزش

 ت و توهمات خويش و خياال ، واقعي باشد خواهد مي ؛ شود مي شريك واقعيت توهمات توليد و

 از ) نمايند مي اي كه با آن جدل كنند و نظريه مي نرا تحليل آ يي كه ها به كمك نظريه . ( گردد

اما دقيقاً . نه نظام نيروست و نه روابط نيرو به نظام واقعيت تعلق ندارد و ، طرف ديگر اغواگري



 اغوا

۷۷ 

 در يد را طور تمامي واقعيت تول و همين ي واقعي قدرت ها تمامي كنش به همين خاطر

 . برد مي از ميان ، بدون داشتن هيچ قدرتي ، پذيري و عدم انباشت برگشت

 است كه امروز امر تهي همين ، پشت و قلب قدرت و توليد دارد در اين نشان از امر تهي

  بهره هرگز ، شدن اغوا لغو يا ، وارونه شدن بدون . بخشد مي واقعيت را واپسين كورسوي بدانها

 . د ان ه اي از واقعيت نداشت

 ، زدايي افسون مكان . است ه مند نبود چيز عالقه هرگز به هيچ ، امر واقعي ، با وجود اين

 آنچه گاهي . نيست فرساتر هيچ چيز از اين طاقت و . انباشت بر عليه مرگ است وانموده

 آميزي ه ع خيال فرجام فاج - و همچنين حقيقت - شود مي جذبه واقعيت خوانده ، اوقات

 امر ، جنسيت ، كه قدرت كنيد مي آيا گمان . است ه به انتظار نشست كه در وراي آن است

 براي يك لحظه هم توانستند مي - و چيزهاي بزرگ واقعي امور واقعي تمامي اين - اقتصادي

 آن منعكس اي كه در از تصوير آينه افسوني كه دقيقاً ، با افسون كه شده داوم آورند اگر

 گرفتند؟ مي شان، نيرو ن لموس فاجعه قريب الوقوع از لذت م ، از برگشت مداومشان ، د ان ه شد

 بدنهاي ، ات مرده موضوع چيزي بيش از انباشت ، در حال حاضر خصوصاً ، امر واقعي

 كنيم مي ما احساس امنيت بيشتري هنوز . نيست - ها ته نشست پس مانده - ده زبان مر رده م

 اما ، ي مادي ها از انرژي اسانه شن ي بوم ها تضرع ( . شود مي اي از امر واقعي شناخته وقتي ذخيره

 خواه ، داري امكان مديريت آن خواه سرمايه ، واقعيت امر واقعي ، ناپديدي خود امر واقعي

گفتار و ميل ، جنسيت ، اگر افق توليد رو به ناپديدشدن است ) دارد مي را پنهان نگاه انقالبي
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 بخشيدن به سخن ، سخن گفتن ، لذت دادن ، آزاد كردن . توانند گسترش يابند مي حتي

 و . ذاتي است ، يد آ مي به دست ها چيزي كه با كاوش در ذخيره ، امر واقعي اين است : ديگران

 . بنابراين قدرت اين است

 فرد . پاشد مي به تدريج از هم » واقعيت « اين . يابد مي اين گفتار دوامي ن . خير سفانه أ مت

 ناپذير يك انرژي برگشت ناپذير و ميل اي برگشت نمونه مانند قدرت خواهد تا مي سكس را

 چرا كه ) يست جدا ن از سرمايه هرگز اين ميل به گفتن نيست كه نيازي ، انرژي ذخيره ( گردد

 رشد، ، پيشرفت ، انباشت : ناپذير باشد كنيم كه برگشت مي تنها معنا را بدان چيزي اهدا ما

 همان معناي اين . گيرند مي ناپذير را بكار فرآيندهاي برگشت كه ، انرژي و ميل ، ارزش ، توليد

 ، سياسي ، ي اقتصادي ها پذيري به مكانيسم با تزريق كوچترين مقدار برگشت ( . آزادي آنهاست

 تمايالت جنسي قدرت اين همان چيزي است كه . ) ريزند مي همه فرو .. يا علمي و جنسي

 ر د چيزي است اين همان همچنين ما ا . كند مي شان را بر بدنها و قلبهاي ما تضمين اي افسانه

 . است ه و كل عمارت توليد نهفت جنسيت اش پشت جنسيت شكنندگي

 و قويتر از تمايالت جنسي كه هرگز نبايد با آن اشتباه . قويتر از توليد است اغواگري

 به تمايالت جنسي عموماً تمايالت جنسي نيست گرچه خصيصه باطني اغواگري . شود گرفته

 در مقابل، . است واژگونگي و مرگ وار مبارزات پذير و حلقه فرآيند برگشت . شود مي فروكاسته

 انرژي و ميل محدود و محصور جنسيت شكل نازل و فرومايه آن است كه با اصطالحات

. است ه گشت



 اغوا

۷۹ 

  برگشت هاي پذيري در فرآيند فوران حداقل برگشت ، با توليد و قدرت اغواگري جدال

 از اي همان حال زنجيره كمينه و در ، مستحيل شوند محرمانه ها اين فرآيند طوري كه ، ناپذير

 بايد تحليل مي چيزي است كه ان هم اين . نكه بخواهد چيزي باشد آ دارند بدون لذت را نگاه

 بر روي با برپايي خود را اغواگري كند مي سعي در همان زمان كه توليد مداوماً . شود

 رد تا با توليد سكس هم بدين طريق تالش دا سكس و . حذف سازد ، اقتصادي از روابط نيرو

 . سازد را نابود اغواگري ، روابط ميل خود بر روي اقتصادي از برپايي

* * * 

 بازگو ) ۱ جلد ( بايست از آنچه كه فوكو در تاريخ جنسيت مي است كه خاطر همين به

 فوكو تنها توليد . روي برگرداند ، ترين فرضيات است كند و هنوز هم يكي از پذيرفته مي

 ناپذير و اشباع وي مجذوب گسترش برگشت . بيند مي ابه گفتمان و سكس را به مث جنسيت

 شناختي در زمينه نيز قدرت حوزه سيس ، تأ حال همان در شود كه مي گفتار حوزه نهادين

 از قدرت اما از چه روي . رسد مي به اوج ) كند مي يا ابداع ( كند مي كه قدرت را منعكس

 اگر نه امر اجتماعي و نه ؟ شود مي ناشي ها ناپذير اشباع حوزه پيشه مقاومت كاركرد و اين

 قدرت هم اگر شايد ، ندارند و بازسازي قدرت وجود تمايالت جنسي هيچكدام بدون نمايش

 ، در چنين حالتي . بازسازي و نمايش داده نشود وجود نخواهد داشت ) نظريه ( توسط شناخت

 است ه شد كامل واژگونه آينه همچنين اين در فضايي وانموده قرار بگيرد كه نها بايد آ كليت

. آوري قابل رمزگشايي باشند به طور حيرت آن » ثيرات حقيقي تأ « حتي اگر تمامي
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  حاكم به ي يك حوزه ها مكانيزم همگرايي اين ، قدرت به عالوه تعادل شناخت با

 كامل كه توسط فوكو به عنوان امري موثر و اين پيوستگي . د ان ه رسد زدوده شد مي نظر

  اند كه با وجود از دست دادن تابندگي اي تنها دمسازي دو ستاره مرده شايد ، توصيف گشت

 و در مرحله اصيل ؟ دارند مي يشان يكديگر را روشن نگاه ها با آخرين روشنايي شان همچنان

 گرفتند مي و گاهي به شدت تمام بر عليه يكديگر قرار نها بر مقابل آ ، وقدرت شناخت معتبر

 آيا ، شوند مي اما اگر امروز آنها با يكديگر در آميخته . ) يب جنسيت و قدرت هم به همين ترت (

 ي خاصشان ها انرژي و خصايص ممتازشان ، اصل واقعيت آنها كاستي فزاينده اين حاكي از

 است كه در گذاري عدم فاصله بلكه بنابراين پيوستگي آنها نشانه تحكيم آنها نيست نيست؟

 . كنند مي ميزند و ما را ترك آ مي ا يكديگر در خود را ب ، شان باقي مانده تنها اشباح نهايت

 همه جا را فرا كه قدرت و آشكار شناخت اين سكون پشت در ، در آخرين لحظه

 در كار يك ساختار ويران و درهم ريخته و تكثير سرطاني جايي قدرت جابه گيرد تنها مي

 قدرت ( ، ود سطوح نمايان ش تواند در همه مي و عام است و اگر قدرت امروز كلي . است

 » كد ژنتيكي « بدون مالحظه به ، سلولهاي آن بدون كنترل و است ه سرطاني شد اگر ) مولكولي

 رو به از درون آشفته گشته و شود، بدين خاطر است كه مي تكثير سياستهاي مناسب پيشين

 . است ه و در بحران حادِ وانمايي فرو رفت يا شايد با حاد واقعيت آشفته گشته . رود مي تجزيه

 پراكنش و اشباع كلي و از اين رو به وضعيت ) قدرت ي ها نشانه ر سرطاني صرف ي كث ت (

. عملكرد خوابگردانه آن . است ه رسيد



 اغوا

۸۱ 

 ها نشانه . از عقب برگرفت را ها نشانه بايد بر روي وانمايي شرط بست و هميشه بنابراين

 درست . ند شو مي هميشه به واقعيت و گواه قدرت منتهي مالحظه شوند ، اگر با ارزش ظاهري

 كه گرايي است اين حصول . جنسيت و توليد منتهي شدند همانطور كه به واقعيت و گواه

 قدرت در وانمايي است كه بايد تالش خود اين واژگوني و در ارزش ظاهري فرض شود نبايد

 متن فوكو به خاطر و ، هرگز چنين كاري با خود نخواهد كرد قدرت . را معطوف آن نمود

 . بايد نقد شود ين كاري و از اين رو به خاطر بازاحياي توهم قدرت قصور در انجام چن

 بايد با امر تهي به چالش است قدرت و جنسيت كردن بيشينه كه در وسوسه ، امر كلي

 بايد با ، گذاري پيوسته سرمايه با قدرت به مثابه بسط و وسوسه امركلي مسلماً . كشيده شود

 . شود به چالش كشيده و گفتارش جنسيت واژگوني فضاي مسئله واژگوني فضاي قدرت

. توليد آن را بايد با مسئله اغواگري به چالش كشاند افسون و جاذبه مسلماً
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پانوشت

 تواند زنانگي را در خود ساختار فالوس كند مي اي كه را تصور مي انگارانه شكي ساده در اينجا بودريار ساختار 1
 ف . م . كند دادن به سويه زن در مقابل مرد نجات دهد نقد مي محور با برتري

2 
hans bellmer هايش كه از مواد و عه عروسك هانس بلمر، هنرمند و طراح سورئاليست كه به سبب مجمو 

 . شده معروف است مصالح مختلف ساخته
3 
Gilles Deleuze 

4 
Joan Riviere 

:Transvestite 5 ف . زن جامه م كند، مي سي كه از جنس مخالف تبعيت ك 
 ف . م . ي زنانگي است ها نچه مهم است بازي با نشانه آ شدن اهميتي ندارد راي ترنسوستيست زنانه ب 6
7 

Drag Queen ف . گذارند م مي شفته از خود به نمايش آ جنسيتي ها 

8 
Hermaphrodite يا Intersexual : ف . م . كسي كه از نظر بيولوژيكي داراي هر دو جنسيت است 

9 
Bettleheim, Symbolic Wounds 

 ل اينكه او رود، مث آيد، پدر به تختش مي اي به دنيا مي سنتي در برخي فرهنگها كه در آن وقتي بچه - × 10
 . كند است و خود را تسليم برخي تابوها، گرفتن روزه و تطهير مي بچه را به دنيا آورده

11  the Empire of the senses 
 پذيرش وجود ارگاسم براي زنان از سوي مردان راه حلي براي پايان بخشيدن به بازيهاي استراتژيك اغواگري 12

 ف . م . است
13 

Laclos 
14 Giacomo Casanova. . كازانوا مشهورترين اغوا گر تاريخ است به ندرت زني توانست در برابر او مقاومت 

 يش و ها همنشيني با زن، تعمق در منش : آل تبديل شد روش او براي اغوا ساده بود او به عاشقي ايده . ورزد
 ف . م . است ه داد اش از دست نچه كه او در زندگي آ مطابق خواست او رفتار كردن و فراهم آوردن هر

15 
Marquis De Sade (1740   ف . م . نگارانه ماركي دو ساد نويسنده اشرافي فرانسوي مولف آثار هرزه (1814

16 
Salo ترين و فيلمي از پير پائولو پازوليني بر اساس اقتباسي آزاد از داستان ماركي دو ساد شايد برآشوبنده 

 همچنين اين فيلم نقدي است بر فاشيسم . است ه شد كه تا به حال ساخته باشد ترين فيلمي حتي منزجركننده
 ف . م . آليسم و ايده

17 
Frani;ois Roustang, Dire Mastery 

18  Judith Belladonna Barbara Penton



 اغوا

۸۳ 

 در واقع تهييج جنسي در پورنوگرافي هيچ ارتباط مستقيمي با مقدار برهنگي ندارد بنابراين بدن زنانه در 19
 ) م ( نامعين براي لذت است پورنوگرافي منبعي

 شوند كه شكلي سه بعدي و برجسته مي اي ترسيم ن اشكال و تصاوير به گونه آ تكنيكي در نقاشي كه در 20
 در متن به مترجم انگليسي، اين واژه را ترجمه نكرده من نيز واژه فرانسوي را عيناً , برايان سينگر . پيدا نمايند

 اندازي ي بودريار منطق و ديدگاهي است كه در برابر ديدگاه ژرفا نگرانه و چشم برا Trompe l'oeil . ام كار برده
 بودريار به پيروي از نيچه در برابر اين ديدگاه " . حقيقت در ژرفا قرار دارد " گويد مي دموكريتوس . گيرد مي قرار

 ر مكتوم، ژرفمند و وجود خود را از هيچ ام " نمود " به زعم بودريار سطح . ايستد مي ژرفا نگرانه متافيزيكي
 . در سطح است ها گيرد بلكه وجودش را مديون بازي نشانه مي مطلقي ن

 جا هستند فرصتي براي تخيل نخواهد ي جنسي است با وجود تصاوير پورنو كه همه ها منظور خيال بافي 21
 ف . م . بود
22 

quadrophonics : سيستم چهار كاناله پخش موسيقي كه در آن هر speaker شه سالن مستقل در يك گو 
 . شود مي داده از يكديگر قرار

23 . hard core شكل استثنايي و درشتخويانه پانك راك 
24 blue Porn 

 پايان جنسيت در وضوح نمايش جنسي اين پايان فقط . معنا است - خطي نظام مردانه پايان راه پورنوگرافي 25
 اصل وضوح " نمايي و پيشروي خطي در قع رود جنسيت معنايش را مديون وا بدان سبب است كه گمان مي

 دهد بلكه ها را برگشت نمي پورنوگرافي نشانه . كند است اصلي كه بودريار آن را رد مي " بيشتر واقعيت بيشتر
 ف . م . شود كند اين انباشت خطي منجر به مرگ جنسيت مي آنها را صرفاً انباشت مي

 كند مي بازي بودريار با اين معناي دوگانه واژه . دهد مي معنا dual و هم duel هم duel در زبان فرانسوي واژه 26
 من در اين كتاب واژه را حتي به صورت صفت، به . اي تن به تن دهد و هم مبارزه مي كه هم روابط دوگانه معنا

duel انگليسي . م . ام برگردانده . 
27 
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 ژان بودريار

۸٤ 

 دوم فصل
ژرفاهاي سطحي



 اغوا

۸٥ 

 افق مقدس نمودها

 ترتيب، كند بدين اش منحرف مي گيرد و آنرا از حقيقت اغوا معناي خود را از سخن مي

 چرا كه . زگذاري روانكاوانه ميان سخن آشكار و پنهان در تضاد است با تماي انحراف اين

 . كند اش منحرف مي اش بلكه به سوي حقيقت سخن پنهان، سخن آشكار را نه از حقيقت

 شود كه خواهد بگويد، بگويد؛ و موجب مي دارد تا آنچه را نمي مي اين امر سخن آشكار را وا

 عمق . را در طي سخن آشكار به نمايش بگذارند هاي عميق خود ها و عدم  حتميت حتميت

 سخن آشكار وضعيت يك . زنند ديد مي ] ما را [ از پشت رخنه و معنا از پشت سطر دائماً

 تأويل آن . است طي شده نمودي كه در جريان ظهور معنا نمود را دارد، نمودي خسته و

 شدن با سخن گسلد و با همراه چيزي است كه نمود و نمايش سخن آشكار را از هم مي

 . رساند پنهان، معناي حقيقي را مي

 كه به - اش ترين حالت سخن در سطحي - است آشكار ، در اغوا، برعكس اين سخن

كردن ِ با جايگزين اين نظم را گردد تا بازمي ) ناخودآگاه و چه آگاه چه خود ( تر نظمي عميق
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 بلكه اساساً . نيستند وده حتي اندكي هم بيه اين نمودها . اعتبار كند جذبه و وهم نمودها بي

 ها اغواي خود نشانه - اند اند، بازيي كه به همراه جوايزش اشتياقي به انحراف اجزاي يك بازي

 اشتياقي كه تأويل آنرا در طي جستجويش، جستجويي - تر است از ظهور هر حقيقتي مهم

 همان تأويل كه اينگونه است . كند انگارد و نابود مي براي يافتن معاني پنهان، ناديده مي

 . ها دارد چيزي است كه به تمام معنا بر ضد اغواست و كمترين اغوا را در ميان ِ ديگر سخن

 نه تنها نمودها را در معرض ِ در جريان تأويل، يافته معاني پنهان اولويت جوي اين جست

 ديگر، زيرا در جايي . در اشتباه باشد دهد، بلكه ممكن است عميقاً اي قرار مي اندازه آسيب بي

 كشاند، توان آنچه را كه سخن را به بيراهه مي مي ناخودآگاه يا يك hinterwelt در يك تنها

 اغوا « كند و آن را به معناي واقعي سخن را از جايگاه خود خارج مي يزي كه چ آن . يافت

 همان نمودي دهد، ي اغواگر ارائه مي آن را به مثابه در اين حين و همچنين » كند مي

 هاست بر سطح اش و همان گردش نشانه ست، همان مشتقاتش، تفاوتهاي جزئي اش ا واقعي

 اين آن چيزي ) شده و موشكافانه چه گردشي تصادفي و فاقد معنا و چه گردشي آييني . ( آن

 ، درحاليكه معناي ِ يك سخن نيز است كند و همان كه اغواگر است كه معنا را محو مي

 اين : با معنايي در پي پايان دادن به نمودهاست هر سخن . هيچگاه كسي را اغوا نكرده است

 سخن . و همچنين، آن سخن تعهدي ناممكن نيز هست . است سخن همان جذبه و شيادي ِ

 اش دريافت كه ما به ازاي اغواگري در پاداشي نيز ناپذير، در نمودهايش و اي اجتناب به گونه

 سخن توسط اما احتماالً . م سخن در ناكامي خويش در مقا از اينرو و . ماند است، وامي كرده

كردن مرتبه كردن غايات خود و هم رتبه م اي متأثر از هم شود، وسوسه اين ناكامي وسوسه مي



 اغوا

۸۷ 

 اين و ، شوند برد، جذب مي مي و اش كه در سطحي كه معنا را در خود فر هايي از حقيقت جلوه

 روي ند ك چيزي است كه در آغاز هنگامي كه سخن خويش را اغوا مي وسوسه همان

 شود و همچنين براي اي كه سخن با آن در خودش جذب مي شكل اصلي همان دهد؛ مي

 . اغواي آغازين زبان : شود اش تهي مي چه بهتر مسحور كردن ِ ديگران از حقيقت ر ه

 نرساند، تمام آن را به ا ، ود و در اين انحراف شريك است و اگر خ وجد هر سخني در اين

 كنند تا تمامي نمودها توطئه مي . آن به جاي خود گرداندن باز : چنين خواهند كرد ديگران

 از بن بيافكند و آن را ) و چه به نحوي ديگر امدانه چه ع ( مبارزه كنند و به اين واسطه معنا را

 و يا . تر، بدل كنند قانوني ناعادالنه البته به قانونِ ديگري از بازي، ] يا حداقل [ به يك بازي

 تر و اغواگرتر از سير پرمخاطره است مراسمي كه ديگر ي ه چيد به يك مراسم پي اينكه آنرا

 روي آن به مبارزه برخيزد، مثل در آنچه سخن بايد رو . ، مبدل سازند خطي ِ دستوري معنا

 معنا بايد كه نيست و اگر آگاه ناخود ي از جانب ژرفاي سطحي نمود خودش، آنقدرها هم راز

 هاي انباشته از معنا و يا سوءتأويل ا و توهم ه فانتزي ، هرگز بر چيزي چيره شود، آن چيز

 ست كه امر ثانوي هايي منطقي و تمامي بازي اي از بي ستره گ خشان ِ ر نيست، بلكه سطح د

 . سازد ممكن مي

 را كه افق مقدس نمودها ( اين قمار اغوا رفتن تنها كمي پيش از اين بود كه با از ميان

 ، » درعمق « تا قماري آمد اين توانايي بدست ) ارد اش در اختيار د ي مراقبت ي دايره به مثابه

 پذير و اما اين جايگزيني، آسيب . آن شود و يا در تأويل، جايگزين ناخودآگاه قماري در

توجهات به سخن يافته تمامي مركز ارجحيت توان مي مشخص نيست آيا . زودگذر است



 ژان بودريار

۸۸ 

 ي آن مكانيسمي كه به واسطه ترتيب و يا به همين . وانكاوي يافت ر ] از يك برهه [ پنهان را در

 ) يم كن كن كه ريشه م اي يا دست كم خواسته ( است شده كن اغوا ريشه ) ساختارِ ( كليت ، آن

 پذير كه خود را در ظاهري آسيب مكانيسمي نسبتاً - خود الگويي از وانمايي نخواهد بود

 ي ي ها تأثير ي ِ تمام را و خصوصاً همزمان آرايد تا بدين واسطه تمامي اثرهاي ناپذير مي شكست

 زيرا آنچه كه . از اغوا را كه آغازي هستند براي آسيبي تدريجي، هر چه بهتر كتمان كند

 : است ناخودآگاه شدن اغواگريِ پيش از هر چيز ديگري براي روانكاوي زيانبار است، اثبات

 يد سخن بگو ) id ( كند؛ و به محض آنكه نهاد روياهاي خود و با مفهومش اغوا مي با ناخودآگاه

 يابد، ساختاري مضاعف ظهور مي . آغازد اش را مي يا بخواهد كه سخن بگويد، اغواگري

 شان، و داد و ستد ناخودآگاه هاي ي نشانه همبستگي رياكارانه بر پايه وازي ساختاري م

 ِ » كار « ساختار خشن و بسيطي متشكل از يعني ساختاري ديگر در اين حين ساختاري كه

 د كلِ ساختمان روانكاوي توسط اغواگري ِ خو . بلعد مي فرو د انتقال، را و انتقال و ض ناخودآگاه

 . شوند هاي ديگر نيز نابود مي ي اين امر، تمامي ساختمان ريزد و به واسطه فرو مي روانكاوي

 ي امر جويانه اي درخشان يك روانكاو باشيم و بگوييم اين سركشي كينه بگذاريد براي لحظه

 اغوا، در خط سير ذهني خود فرويد است كه در مركز ساختار شدگي شده و سركوب سركوب

 . البته روانكاوي در مقام يك علم گيرد ِ روانكاوي قرار مي

* * * 

 اي دو قطب كه به گونه - روند آثار فرويدي در فضاي مابين دو قطب رو به آشكارگي مي

قطب همان اغوا و كشش برند، اين دو شده را زير سوال مي بنيادين ساختار واسطه قرار داده



 اغوا

۸۹ 

 امر ثانوي L’Ecbange symbolique et la mort در ما قبالً . رواني به سوي مرگ هستند

 در . ايم ته در نظر گرف ) موضعي، اقتصادي ( را در مقام وارونگي دستگاه پيشين روانكاوي

 ي تضايفي محرمانه با خصوص امر پيشيني، امري كه پس از دگرگونيهايي متعدد به واسطه

 ي كند، بايد گفت امري است كه در مقام ِ ابژه به سوي مرگ، ارتباط برقرار مي شش روانيِ ك

 . يابد ي روانكاوي نمود مي فراموش شده

 گامي قطعي در ) ۱۹۰۷ ( ي اغوا توسط فرويد اين ايده كه رها كردن ِ نظريه
 در توسط فرويد ه اينكه رها كردن اين نظري و همچنين بود ي روانكاوي ظهور نظريه

 هاي فانتزي ناخودآگاه، واقعيت فراروانشناختي، ايده شدن به پيش زمينه رانده حكم
 . اند هايي مرسوم ايده است هر دو، . .. گرايش جنسي كودكان و

 الپالنش و پنتاليس

 واژگان روانكاوي ] مترجم : به فرانسه [

 ترتيب بدين و است شده موكول » فانتزي نخستين « اش به وضعيت اغوا در شمايل اصلي

 منطق و ساختاري كه ديگر براي همان است، ي منطقي كه ديگر از خودبيگانه شده بر پايه

 تكوين، تلقي / مانده و يا يك حائل هميشه فاتح خواهد بود، اغوا در مقام يك تفاله، يك پس

 اما به . جنسي واقعيت شد، منطق و ساختاري متشكل از واقعيت فراروانشناختي و خواهد

 ساز آن را در مقام نوعي وقوع سرنوشت وكاهش اغوا به سير تكويني روانكاوي ما بايد جاي فر

 به دانيم اغوا همان طور كه مي . ها انباشته از پيامد و در نظر بگيريم، وقوعي سرنوشت ساز

 در هماهنگي با تكراري تنها براي انكه دفع شودو يا فراموش گردد، سخن روانكاوي، ي ه واسط

، ناپديد و يا بازنمود خواهد الگو خود از جانب ي انكار يعني ، كنش بنيادينِ يك متشكل از
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 تر امر ثانوي در طي ارتباطش با عناصري مسلم ي ه اغوا به مثاب اين در حالي است كه . شد

 به سادگي در هرگز ي اديپ و غيره، شدگي، عقده همچون گرايش جنسي كودكان، سركوب

 شد، شمايلي كه ساز انكار خواهد كه به عنوان شمايلي خطر رفت؛ بل حاشيه رو به زوال نخواهد

 . كند تهديد مي گسترش و انسجامِ بناي پنهانِ الگو را شديداً

 . دهد، در مورد سوسور نيز صادق است طور كه براي فرويد رخ مي همان اين امر دقيقاً

 تر با آن نوع قيق با نوعي توصيف از شمايلي از زبان، يا به طور د ها آناگرام سوسور نيز در

 شمايلي تشريفاتي و دقيق از - آغازد توصيفي از زبان كه معادل ِ براندازي آن است، مي

 و مسير شود مي هايش منصرف اما پس از اين از تمامي حرف . ساختارشكني معنا و ارزش

 دليل آيا اين بازگشت به . ميدهد تالش خويش را درجهت برپاكردن ساختار زبانشناسي تغيير

 بود و يا او با اين هاي خود به ثبت رسانده امي آشكار شواهدي بود كه در طي تالش ناك

 واسطه گسترشي آناگراماتيكال شد تا بدين ي گيري از چالش ساز كناره بازگشت زمينه

 ترتيب از براندازي ِ گيرد و بدين عهده تر از سبك توليد معنا را به تر و علمي تر، پايا ساختاري

 گيري كند؟ اما مسئله اين نيست، واقعيت اين است كه زبانشناسي در طي احتمالي آن جلو

 ترتيب براي تمامي آنهايي كه كار سوسور شد و بدين اين جابجايي غير قابل بازگشت متولد

 ي جنايت كسي به صحنه . و قراردادي بنيادين شد ) axiom ( ه دهند اصل موضوع مي را ادامه

 ي علم بخشي از آشكارگي منطقي و پيروزمندانه ، ل ِ اصلي گردد و فراموش كردن ِ قت بازنمي

 ، اش به تجديد حياتي وانمودشده از زندگي اي نهايي ه ي مرده و آيين تمامي انرژي ابژه . است

اش در يابد اما هنوز بايد معترف بود كه سوسور در باب غايتي كه تهور زبانشناسانه انتقال مي
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 اثي از يك ترديد سرگردان ر ودي داشت و از خود مي ي شه آگاه دست كم نوعي ، آن ناكام شد

 آميز از وهم گذاشت و همچنين تصوري از منشي احتماالً و تصوري از يك ناتواني را برجاي

 بيگانه خواهند كامالً با وارثانشان اما چنين ترديدهايي . اندازه زيباي جانشيني مكانيسم بي

 در باب خاكسپاريِ پيش از موعد و يي ها ايده در طي آنها توان مي بود، ترديدهايي كه

 قانع ] بازي [ و وارثاني كه دائماً به برپاكردن و اجراي قواعد ِ را جست ها نابهنگام آناگرام

 باشند، ژرفايي از ي ژرفايي از زبان شده اي متوجه ايده بدون آنكه حتي ذره ، ماند خواهند

 . كند توليد معنا، آن را جذب مي اغوايي زبانشناختي و فعاليتي اساساً متفاوت كه به جاي

 ي و موم شد و تاريكي ِ آن بر فراز هاله تر مهر تابوت سنگي ِ زبانشناسي هرچه محكم

 . فروافتاد دال

* * * 

 ي معنايي پنهان و افراط ي روانكاوي بر فراز اغوا فروافتاده است، هاله ترتيب هاله و بدين

 ژرفاي در حاليكه گيرد و همچنين د مي سطح جذب را به ريشخن همزمان كه پنهان معنا،

 ريزي هايي كه اغوا پايه آفرين مبادله و رقابت نشانه سطحي نمودها، سطح آني و وحشت

 امر از » بيمارگونه « هيستري چيزي جز نوعي آشكارگي ( انگارد حقير مي را تماماً است كرده

  آلوده ي بيماري، ي نظام پنهان نشانه اي كه پيشاپيش به واسطه ثانوي نيست، آشگارگي

 كه قادر است در مقام يك - است و بنابراين تا اين اندازه پيشاروانكاوانه و منحط است شده

 تأويل و اشين فرويد به اغوا پايان داد تا م ) . آيد در خدمت روانكاوي در » ماتريس تبديل «

هاي عينيت و يگانگي را كه تمامي ويژگي اشيني سركوب جنسي را جايگزين آن كند، م
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 هاي دروني روانكاوي را چه تشنج تمامي توان مي كنيم كه ما بايد فرض . كند پيشنهاد مي

 وانكاوي را مخدوش ر زيبايي هايي كه يگانگيِ ، تشنج گرفت شخصي و چه نظري ناديده

 اند براي ها و اغواهايي كه زير انسجام سخن مدفون شده از بيم آنكه تمامي چالش - كنند مي

 چنان كه اما آيا اين حاكي از اين نيست كه آن ( زنده پديدار شوند رگِ باري ديگر همچون م

 . فرويد ممكن است ) كنند در واقع روانكاوي هنوز زنده است؟ هاي زيبا استدالل مي جان

  كم تا آخرين فراروانشناسي دست ( باشد باشد و جانب تأويل را گرفته ي اغوا را رد كرده نظريه

 ي اين اما هر آنچه تاكنون به واسطه ) كند حركت مي در مسيري متفاوت قطعاً اي كه

 هاي تاريخ ها و فراز و نشيب بود، در طي تعارض سركوب شده ، برانگيز بازچيدمانِ تحسين

 هيچگاه ( . است اي براي باري ديگر پديدار شده روانكاوي و تا حدودي در ضمن هر معالجه

 اهميت از وجد نيست كه به ي بي ا و اين سرچشمه !) است كسي كارش با هيستري تمام نشده

 ي روانكاوي را ي آن اغوا را همگام با الكان در شمايلي از آن دريابيم كه تمامي ِ حيطه واسطه

 دريابيم كه روانكاوي دالها يك بازي از ي ه زد شمايل وحشت ر نوردد و همچنين آن را د در مي

 توسط - يد نيازمند آن بود و شمايلش، در همان شمايلي كه فرو ها در ميان شدت خواسته -

 اين شود، مي ن آ ساز مرگِِ زمينه ، روانكاوي بنيادينِِ ابتذالِِ ترتيب بدين . رود آن از ميان مي

 . اي بيشتر ذره و نه حتي ابتذال تنها تا همين اندازه يقيني است

 ترديد يك شيادي است؛ اما در مسير خود شيادي حقيقي ِ خود گرايانه، بي اغواي الكان

 اغوا سلب مالكيت / اي كه از فرم كند، شيادي يد را نيز، اصالح، تصحيح و جبران مي فرو

سخني يعني همان گرا، سخن الكان . است در راه كه كند، سلب مالكيتي به سود علمي مي



 اغوا
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 دهد، از اين اغواي سلب مالكيت شده انتقام كاوي را تعميم مي ن ا و ي ر هاي اغواگرانه كه تجربه

 به عبارتي ديگر ، بود توسط روانكاوي آلوده شده اي كه خود، مان شيوه گيرد، اما به ه مي

 اي شود، وقوعي كه به اغواي مكارانه واقع مي ) امور نمادين ( ي قانون دائماً در محدوده ، انتقام

 ي در محدوده همچنين تنها و شدني است ي قانون اعمال در محدوده تنها شود كه منجر مي

 هايي كه كند، توده هاي مبتال به هيستري حكومت مي كالم بر توده از يك الگو كه با ) بدلي (

 ... از كسب لذت عاجزند

 روانكاوي، اي است در باب مرگِ مباحث الكان اين امر هنوز هم مسئله در با اين وجود

 نمايد، اما ي آنچه در آغاز انكار شده بود، ضروري مي مرگي كه براي بازپديدگي پيروزمندانه

 آيا اين وقوع . داد خواهد وي ر ، انكار شده بازپديدگي كه تنها پس از مرگ ِ اين امرِ آن نحوه از

 يافت تا با يك شياد بزرگ روانكاوي مجالي خواهد ] با الكان [ كم يك تقدير نيست؟ دست

 . ي يك انكار ازي به واسطه غ پايان يابد، يك پايان پس از آ

 هاي است اينگونه در زير وزن نشانه شده زيباترين ساختار معنا و تأويل كه تاكنون بر پا

 اند اما هايي كه زماني اصطالحهايي سنگين و سرشار از معنا بوده پاشد، نشانه خود فرو مي

 اي اند، اصطالحهايي در مبادله شده بدل شعارهايي در يك اغواي عنان گسيخته به اكنون

 معنايي ( اند خود از معنا تهي گر ي اند و از سويي د دردسر كه از يك سو با معنا شريك جرم بي

 . تواند به ما دلخوشي و دلداري دهد اين فروپاشي مي - ) شود كه در طي معالجه گنجانده مي

 حقيقتي كه شيادان با آن حكومت ( كم دست كه حقيقت، اي ، نشانه اين يك نشانه است

و آن . ت داش را نيز از آن محفوظ خواهد و ما - از آن جان سالم بدر خواهد برد ) كنند مي
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 اي يابد چيزي نيست جز وسوسه چيزي كه ممكن است در مقام ناكامي روانكاوي نمود

 و رود و معنايش را از ر واسطه در تصوير خود ف معنا، تا بدين ي از مشترك براي هر نظام ِ بزرگ

 آتش ِ اغواي - گري براي بازگشت ِ آتش خواهد بود معنايي كه به راستي اشاره - دست بدهد

 شود؟ پس از طردي كه از آغاز اما آنگاه شيادي در كجا بر پا مي . انتقام نمودها نخستين و

 - وهمي از حقيقت و تأويل - ه است شايد تنها يك وهم بود - اغوا است، روانكاوي / متوجه فرم

 ترتيب بدين . شد گرا از اغوا، تكذيب يا خنثي مي ي توهمي الكان به واسطه از آغاز وهمي كه

 گيرند، كامل وارگي و اغوا از آن نشات مي هايي ديگر از پرسش فرم اي كه شايد چرخه

 . شود مي

 از ميان بردن ِ تمامي نمودهايي . انقالب وضعيتي يكسان داشت براي خدا و چرخه اين

 . ها بود اين توهم انقالبي : يابد ي آنها حقيقت ِ خدا امكاني براي وقوع مي كه به واسطه

 اي مخفيانه به گونه انگار ا حقيقت خدا وجود ندارد و آنها ، زير است يك توهم دقيقاً اين

 ي ِ شهودي ِ آگاه شان از همان ناكامي اين امتداديافتنِِ اند ه دانست و مي اند ه بود آگاه به اين امر

 شده اي از حقيقتي تحريف تواند با ايده انسان تنها مي : گيرد داران تصاوير نشات مي دوست

  در غير اين صورت زندگي تحمل . زيستن در آشتي با حقيقت است اين تنها راه . كند زندگي

 يم كه بخواه يم هيچ نيازي ندار ). دليل كه حقيقت وجود ندارد اين به دقيقاً ( ناپذير خواهد شد

 چرا كه يم نبايد موفق شو ، ضرورتاً يم كه چنين كن يم اما اگر بخواه . يم نمودها را از ميان بردار

. و يا غياب ِخدا و غياب ِ انقالب . شكار خواهد شد آ يقت در غير اين صورت، غياب ِ حق



 اغوا
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 چيزي بر استالينيسم تنها با اين ايده كه همه : وارش انقالب و باالخص تقليد بوزينه

 اين هدف با تنها ناپذير است از آنجا كه استالينيسم ويراني . بماند تواند زنده عليه آن است مي

 را از سويي و عدم وجود عدم ِ وجود انقالب ، ودش وج با باشد كه تواند وجود داشته مي

 ريوارل . رفته را بازگرداند ترتيب اميد از دست و بدين حقيقت انقالب را از سويي ديگر بپوشاند

 زيرا اين - » خواستند خواستند، آنها تنها نمايشي از آن را مي مردم انقالب نمي « : گفته است

 داشتن ِ آن در عوض انقالب است، محفوظ نگاه داشتن ِ جذابيت تنها راه براي محفوظ نگاه

 . اش در حقيقت ، دادن به آن پايان

  پرده آن زماني كه ، ماند همچنان حقيقي خواهد ما اعتقاد نداريم كه حقيقت، «

 » . اند ها باال رفته

نيچه
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Trompe L'œil وانمايي افسونگر يا 

 . ارتفاع وانموده - قي از حقي تر حقيقي - پورنوگرافي : وانمايي نااميد شده

 . راز نمودها - از غيرحقيقي تر حقيقي غير Trompe L'œil : وانمايي افسونگر

 . نه حكايت، داستان يا تصنيف، نه تئاتر، صحنه يا عمل

Trompe L'œil برد و آنها را ما به ازاي بازنمايي سطح پايين ي اينها را از ياد مي همه 

 در ها اين تصنيف هاي بزرگ زمان، اما انوي ِ تصنيف ث شكلِ . ي دوم رها ميكند اشياي رده

 آنها . بود شده نظام سخن در باب ِ نقاشي منقرض از آغاز يابند، انگار اينجا به تنهايي نمود مي

 ديگري هيچ چيز و يا ها ابژه كنند، زين پس آنها نمي » بازنمود « ناگهان زين پس ديگر

 اجتماعي، ديني يا يك ضد مراسم يا ضدبازنماييِ هايي تهي و نانوشته از آنها نشانه . نيستند

 كنند و نمايشي زندگي ِ اجتماعي، آنها از امر ثانوي قطع رابطه مي هايي از پاره . هنري هستند

 نها پيامد اين آ . شوند كنند و به اين دليل است كه تصادفي چيده مي بودن آن را تقليد مي

 جان، يك واقعيت آشنا را برخالف يك طبيعت بي آنها . ها نيستند ها ابژه اين ابژه : اند گزاره

 كنند، غياب هر سلسله مراتب آنها يك تهي و يك غياب را توصيف مي . كنند توصيف نمي

. .. دهند و هم چنين نظامي سياسي را و بازنماياننده كه عناصر يك تابلو را سازمان مي



 اغوا
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 شند، بلكه ارواحي هستند با شده اينها تنها سياهي لشگرهايي نيستند كه از زمينه رانده

 ي نقاشي و همانندي شناسانه ي زيبايي ي آنها جذبه حوزه . شوند كه در خلوت صحنه ظاهر مي

 يا همان اي ظاهرشده ه ابژه . ي حادِ متافيزيكي برانداختن ِ امر حقيقي است بلكه جذبه . نيست

 ي بازنماياننده شان در مقابل تمامي فضاي هاي متافيزيكي، در باژگوني ِ غيرواقعي ابژه

 هايي ابژه . آميز است اينجا در واقع اين خود مهم نبودنشان است كه اهانت . رنسانس قرار دارند

 هاي ها و تكه ها، تخته ها، ميخ هاي قديمي، كتاب روزنامه - بدون ارجاع، عريان شده از دكور

 شان قادر تنهايي شده از تمام روايت، آنها در رانده هايي مخوف، منزوي، پوسيده، ابژه - غذا

 شده را دنبال كنند، چيزي شبيه زيستن پيش از سوژه و بودند فكري مشغول به واقعيتي گم

 . ي ِ آن آگاه كسب

» Trompe L'œil ي بغرنج حضور را جايگزين تصوير شفاف پيوسته مسئله 
 » . كند كه هنر دوست انتظار دارد گري مي اشاره

 پير شارپنترا

 شوند، با ، ناگهان ظاهر مي Trompe L'œil در اشكالي كتيو، بدون پرسپ يي ها وانموده

 نمودهاي محض، . باشند انگار كه از جو معنا پس زده و در اتر حمام شده ، دقتي درخشنده

 . ي امر بيش از اندازه واقعي را در خود دارند آنها طعنه

* * * 

 يا نوري اي، آسماني، نقطه گريزي نه طبيعتي هست، نه منظره Trompe L'œil در

 يك پس . مصنوع است چيز همه . يا تاريخي بودني اي و اي، روانشناسي نه چهره . طبيعي
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 هايي محض ارتقا شان را تاسطح ِ نشانه ي ارجاعي شده از زمينه هاي جدا ي عمود، ابژه زمينه

 . بخشد مي

 هايش ي كه لبه ( كيد روي كاغذ أ رو ت از اين - شفافيت، تعليق، شكنندگي، منسوخ شدن

 گام يك فراروي كه در باخته و نابهن ي رنگ ها ، نامه، آينه يا ساعت، نشانه ) است شده خورده

 هاي آن زمان را ها و حلقه اش كه گره ي قاب اي با چوب كهنه آينه . اند شده روزمرگي محو

 به خود زمان زدن كه شخص را براي حدس دهد، ساعتي مي نشان مثل ساعتي بدون عقربه

 ي امر تاريخ . اند زيسته ، شده در زماني كه پيشتر سپري كه ها چيزهايي هستند اين : گذارد مي وا

 . ي زمان و مكان كند، بازنمايي ِ پيچيده به تنهايي خودنمايي مي

 چيز لذت بخشي اي، گوشتي يا گلي هست و نه سبدي و دسته گلي و نه هيچ نه ميوه

 جان تزتيبي شهواني يعت بي طبيعت شهواني است و طب . شود يافت ) جان بي ( كه در طبيعت

 جان با اينكه يك طبيعت بي . باشد شده است كه با زمين يا يك ميز فراهم بر يك سطح افقي

 ي چيزها و شكنندگي ِ كاربردشان به نمايش ي بريده نظمي و با لبه گاهي ممكن است با بي

 ي مورد وارگ انگار كه توسط افق كنند حفظ مي درآيد هميشه سنگيني چيزهاي واقعي را

  ي عمودي نشان طور كه با پس زمينه آن ، Trompe L'œil در حاليكه . باشد كيد واقع شده أ ت

 ها، زمان، حتي نور و است، ابژه چيزي معلق شده كند، همه وزني عمل مي است، در بي شده داده

  گيرد، سايه مي ها بهره جان از اشكالي كالسيك و سايه در حالي كه طبيعت بي . پرسپكتيو

ت أ ي روشنايي حقيقي نش در عمقي كه از سرچشمه Trompe L'œil شده با زاييده هاي
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 ي خفيف ي يك سرگيجه ها آنها نشانه مانند منسوخ شدن ِ ابژه . اي ندارد بهره ، گيرد مي

 . ي يك زندگي ِ پيشين از نمودهاي مقدم بر واقعيت هستند، سرگيجه

 اش ديگر واقعي نيستند، مستقيم آميز بدون سرچشمه كه پرتوهاي غير اين نور اسرار

 آنها در اينجا از زماني . همچون آب راكد است، آبي بدون عمق، لطيف همچون مرگي طبيعي

 چيزي بيش از آفتاب برآنها . اي دارند اند ديرينه داده دست را از ) جوهرشان ( هايشان كه سايه

 مرگ شايد مستقيماً . شكند مي تر بدون ِ جو و يا با هوايي كه نور را ن اي روشن تابد، ستاره مي

 ها همراه با آفتاب حركت ين يگانه معنايشان است؟ اين سايه تابد، و ا بر اين چيزها مي

 ناپذير اي اجتناب شوند؛ بدون حركت، آنها همچون حاشيه كنند؛ همراه با غروب بلند نمي نمي

 چون اينها ( نور و سايه ي نه ديالكتيك استادانه و سايه روشن ي از نه نتيجه . رسند به نظر مي

 . كنند مي ها را به آفتابي تيره عرضه ، آنها شفافيت ابژه ) اند يي نقاشانه ها هنوز جلوه

 شوند كه از آن، واقعت اي نزديك مي ها به سياهچاله كند كه اين ابژه مي شخص حس

 ي نمود اين دوتايي در هيأت اشياي . شوند واقعي و زمان معمول، برايمان پديدار مي جهان

  ي يك ابژه روي به سمت سوژه اين پيش ي مركزگريز پيش رونده؛ ناچيز، به همراه ِ اين جلوه

 : Trompe L'œil آور تأثر كند، ويژگي ِ حيرت ي اغواگري را خلق مي اي است كه جلوه ي آينه

 خودش و ي سوژه را براي از ميان بردن ِ تصوير اي كه تمناي ِ احمقانه ي لمسي سرگيجه

 گيرد زيرا واقعيت تنها زماني ما را در چنگ مي . كند محو كردن ِ آن، بازگو مي ترتيب بدين

 آميز خودمان هنگامي كه در شمايل مرگ ِ وهم باشيم و يا كه ما خود را در آن گم كرده

. شود دوباره پديدار مي
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 Trompe هاي ابژه : شود متافيزيكي مي يك خواهش مبهم فيزيكي اما معلق شده،

L'œil اي كه كودك تصوير خود نشاطي خيالي همچون لحظه : از هماني در خود دارند چيزي 

 . واسطه در راس ترتيب ِادراكي كند، يك توهم بي را كشف مي

 Trompe اگر L'œil انگاري ِ به انجام باشد اين معجزه در واقع اي داشته معجزه 

 نظر رسيدند كه قدر واقعي به مثل انگورهاي زئوس كه آن . دهد ، روي نمي اش رسيدن

 شوند گاه از واقعيت مفرط منتج نمي ها هيچ معجزه . امري پوچ : زدند پرندگان به آنها نوك مي

 انسان اي حاصل از احساس سقوط سرگيجه اي ناگهاني در واقعيت و بلكه بالعكس از وقفه

 گسيختگي با از هم . كند مي ها اين فقدان واقعيت را ترجمه آشنايي ِ فراواقعي ابژه . آيند مي

 دهد و نيز از هم اين ساختار سلسله مراتبي مكان كه چشم و بينايي را در اولويت قرار مي

 شود، براي مي چيزي پديدار - چون تنها يك وانموده است - گسيختگي ِ وانمايي ِ ژرف نگارانه

 كنيم و حاد حضور لمسي ِ چيزها بيان مي و خواستن چيزي بهتر كه ما با واژگان لمس

 اين فانتزي ِ لمسي هيچ ربطي به حس » : توانست آنها را نگه دارد كه شخص مي انگار «

 مكان كه از نابودي صحنه و » آوردن چنگ به « ايست براي ي ما ندارد؛ استعاره المسه

 » واقعي « آوردن به سوي جهان منسوب به چنگ ناگهان اين به . شود بازنمايي منتج مي

 ي چيز نيست به جز جهان كه هيچ را آشكار نمايد » يت واقع « اين واسطه تا بدين گردد بازمي

 در مقام ِيك اصل نمود » واقعيت « . قواعد پرسپكتيو شده در راستاي ابژه شده و صحنه

ي با همه ] اما [ كند، سازي و معماري ِ دوران را تعريف مي يابد، اصلي كه نقاشي، مجسمه مي



 اغوا

۱۰۱ 

 ) Trompe L'œil ( وانمايي ِ تجربي اي كه توسط حاد يعني وانموده - اينها يك اصل است

 . رود تحليل مي

* * * 

Trompe  L'œil درحاليكه . كند خودش را با امر واقعي اشتباه بگيرد سعي نمي 

 خودش رابه عنوان يك وانموده به نمايش ، است رفند توليد شده ت ي بازي و ه وسيله ب هشيارانه

 . گذارد مي

 و با ادا در آوردن و برد بعد را زير سئوال مي واقعيت اين ، با اداي بعد سوم را درآوردن

 امر . كشد اي راديكال اصل واقعيت را به پرسش مي هاي امر واقعي به گونه افراط در جلوه

 ها بيش از اندازه شبيه خود ابژه . است شده واقعي توسط همين افراط در نمودهايش رها

 ي اين شباهت به وسيله هستند، اين شباهت در حالي كه مثل ِ يك وضع ِ ثانويه است

 آيد كه به نظر مي . كند ي واقعيتي افراطي اشاره مي به طعنه ها ابژه تمثيلي و نورافشاني مورب

 تمامي فضا را در راستاي نقطه گريزي دور ، درحاليكه رنسانس . باشد عمق سروته شده

 بجاي گريز . شود مي ، از يك نقطه نظر، برآمده Trompe L'œil دهد پرسپكتيو در مان مي ز سا

 ، ) panoptic امتياز ديد ِ ( چشم ) panoramic ( اندازي ِ چشم ) sweep ( از مقابل جريان

نه با واداشتن ِ - Trompe L'œil ( زنند گول مي توسط نوعي عمق دروني چشم را ها ابژه

 ي گيز يافته شخص به اعتقاد به جهاني كه وجود ندارد بلكه با تضعيف كردنِ موقعيت اولويت

) gaze .( چيزي جز نقطه گريزي دروني اشد مولد يك فضاي ِ واگرا ب نكه آ چشم به جاي ، 

كند، جهاني بدون ِ افق يا يك جهان ِ متفاوت زمينه را اشغال مي . نيست ها ابژه براي تالقي ِ



 ژان بودريار

۱۰۲ 

 در واقع اين . چيزي در پس آن هيچ اي مات در برابر چشم و بي وارگي، همچون آينه افق

 . بينند كه چيزي براي ديدن نيست، جايي كه چيزها شما را مي ي نمودهاست، جايي حيطه

 دهند با نوري در مقابل شما قرار مي كنند بلكه خودشان را آنها از مقابل گيز ِ شما فرار نمي

 به آنها يك بعد هايي كه هيچگاه كامالً آيد از جهاني ديگر آمده باشد، با سايه كه به نظر مي

 ن بعد مربوط به پرسپكتيوي است كه دائماً نشانگرِ توان ِ ناقص ِ زيرا اي . دهد سوم حقيقي نمي

 ي هنر نقاشي را توان شناسايي ِ ناقصي كه همه - ي مربوط به واقعيت است شناسايي ِ نشانه

 . از رنسانس به بعد، تضعيف كرده است

 Trompe انگيزي ِ شگفت L'œil ت أ شناسانه نش از مكان ِ مستقل ِ لذت ِ زيبايي 

 كه همراه با رنسانس نور عجيبي بر تمامي ِ اين واقعيت ِنو و غربي كه پيروزمندانه - گيرد مي

 اين نقشي بود كه . آميز اين واقعيت است نمود طعنه Trompe L'œil . تاباند ظهور يافت، مي

 حاليكه در - اوائل قرن بيستم ايفا كرد ) functionalist ( گرايانه سورئاليسم در انقالب كاركرد

 Trompe سورئاليسم همچون . آميز از اصل كاركردگرايي نبود صوري طعنه چيزي جز ت

L'œil ًهستند هايي دغدغه ها مسائل اين حوزه قسمتي از هنر يا تاريخ هنر نيست زيرا كامال 

 آنها به حس واقعيت يا . نه با مسائل مربوط به سبك و ند با بعدي متافيزيكي همراه كه

 ي غلط آنها در پي يافتن ِ جنبه . برند هشياري ِ ما حمله مي عملگرايي ِما و بنابراين به حس ِ

 دليل است اين به . كنند يا معكوس چيزها هستند و مستند بودن ِ واضح ِجهان را تضعيف مي

، باشد كوچك قدر هم كه شان، هرچ همان اغواگري يعني دهند كه لذتي كه آنها به ما مي



 اغوا

۱۰۳ 

 است، از ت گرفته أ ي نمودهاست نش زاييده راديكال است؛ زيرا از شگفتي ِ راديكالي كه

 . ي توليد جهان ِ واقعي اي مقدم بر طريقه زندگي

* * * 

Trompe L'œil همچون هم عصرش استاكو و ديگر . منحصر به نقاشي نبود تنها ديگر 

) stucco ( ] تواند هر كاري بكند و اداي هر چيزي را در مي ] ساختمانها نماي سيماني 

 به غاز آ در آنچه . تبديل شود ي نمودها ن نمونه براي كاربرد بدخواهانه به نخستي تا بياورد

 مرزي ميان ِ شد در قرن شانزدهم ابعادي خيالگونه گرفت و به بي مطرح عنوان يك بازي

 هاي ديواري و سقفي ِ رنسانس و در نقاشي . سازي و معماري پايان داد نقاشي، مجسمه

 و در Trompe L'œil هاي ديواري ِ در نقاشي . د شون سازي يكي مي باروك، نقاشي و مجسمه

 اغواي ِ مكان با : است آنجلس معماري توسط توهم فريفته و بد شكل شده هاي لس خيابان

 پس از اين همه از توليد مكان گفتن آيا زمان آن نيست كه از اغواگري ِ . هاي مكان نشانه

 ؟ مكان بگوييم

* * * 

 هاي دوك اوربينو ) studiolo ( اي مثال استوديولو بر : و در باب اغواگري ِ مكان ِ سياسي

 ي كوچكي كه مناطق ممنوعه : و فدريگو دامونته فلتره در كاخ دوك نشين اوربينو و گوبيو

 امر ثانوي مثالي است . در قلب فضاي وسيع كاخ ] و [ اند، قرار گرفته Trompe L'œil در كامالً

 توديولو س بر طبق قواعد، در حاليكه ا براي چيرگي ِ پرسپكتيو معماري از مكاني منظم شده

قطع ارتباط از . است باژگون شده كه ) microcosm ( اي شده نمودي است از جهان ِ كوچك



 ژان بودريار

۱۰٤ 

 سازي اينجا فضا با شبيه - واقعي كلمه بدون ِ فضا مابقي ِ ساختار، بدون ِ پنجره، در معناي

 همچنين يا و يار را تمام ع عمل معماري ِ يك اگر كاخ به عنوان يك كل، . شود واقعي مي

 رود چه چيز را از را تشكيل دهد، آنگاه از شخص انتظار مي ) و قدرت ( سخن آشكار هنر

 ريز بسازد، استوديولويي كه با كليسا همچون مكان مقدسي ديگر همجوار استوديولوي بسيار

 ها كه به به كل نظام بازنمايي با توجه به مكان و متعاقباً . اما با هوايي از شيفتگي ، شود مي

 . دهد، روشن نيست چه چيزي در حال وقوع است كاخ و جمهوري نظم مي

 انحصاري شاهزاده، همچون وق است، به عنوان حق سازي شده اين يك مكان ِ خصوصي

 باژگوني اينجا در واقع . با محارم و قانون شكني كه زماني حقوق انحصاري شاهان بود ي زنا

 Trompe براي ما توسط تمثيل ِ ترتيب شود و بدين ريزي مي طرح كاملي از قوانين بازي

L'œil آميز حدس بزنيم كه شايد فضاي خارجي اي طعنه امكاني مهيا ميشود تا به گونه 

 اي از فراتر از آن، شهر، يعني فضاي سياسي و كانون ِ قدرت، خود تنها جلوه متعلق به قلعه و

 اي را در نهايت رازداري چنين فرضيه و شاهزاده بايد يك چنين راز خطرناك . پرسپكتيو است

 . زيرا اين همان راز قدرت اوست : نزد خود نگاه دارد

 اند مهارت در فضاي وانموده دانسته سياستمداران ماكياوليست هميشه مي چرا كه انگار

 سياست يك فعاليت واقعي نيست بلكه دانستند كه مي ي قدرتشان است و در سرچشمه

 نقطه كور . شده يي واقعي ها كه اعمال آشكارش چيزي نيستند جز جلوه ايست از وانمايي نمونه

 كند، نه با اي خاص حكومت مي ه ن معماري و زندگي عمومي به گو با جدا ماندن از در قلعه

شده، در خفا وضع قوانينِ بلكه با نوعي باژگوني ِدروني و با منسوخ كردنِ ، تعيين مستقيم



 اغوا

۱۰٥ 

  اي در واقعيت، تغيير شكلي طعنه حفره . خورد مي به چشم بدوي طور كه در مراسم همان

 كه امر ثانوي به است چيزي اين همان ، قلب واقعيت در شده اي حقيقي، پنهان آميز، وانموده

 . اين راز نمودهاست . خاطر عملكردش به آن بستگي دارد

 ها و خداشناسان بزرگ همه دانستند كه خدا ترتيب پاپ، بازپرس غايي؛ كشيش بدين

 به طور مشابه استوديولوي ِ مونته فلتره در . شان ندارد؛ اين رازشان بود و راز قدرت وجود

Trompe L'œil كند كه در مثال غايي واقعيت وجود ندارد، اي مخفيانه پيشنهاد مي به گونه 

 رازي كه بر - است هميشه بالقوه باژگون شدني شامل فضاي سياسي، » واقعي « اً و فضاي دقيق

. است شده ها گم ِ توده » واقعيت « ند اما در توهم ِ را سياست حكم مي



 ژان بودريار

۱۰٦ 

 ات خواهم بود آينه

 Trompe در L'œil يك نقاشي، ما توسط سحر بعد گمشده چه يك آينه باشد يا 

 كند و آغازگاهي براي سرگيجه اين امر ثانوي است كه فضاي اغوا را برپا مي . شويم طلسم مي

 ي چيزها يافتن معنايشان يا يافتن ساختاري باشد كه مه زيرا اگر ماموريت الهي ه . شود مي

 ي يك نوستالژياي شيطاني به دنبال واسطه گيرد، آنگاه آنها به مي آن پايه شكل معنايشان بر

 ديگر، آنها در پي عبارت به . كردن خودشان درنمودها و در اغواگري تصويرشان هستند گم

 ي واحدي از مرگ و اغوا تفكيك اس جلوه كردن آن چيزهايي هستند كه بايد بر اس يكي

 . نارسيس . شوند

 ي بين امر واقعي و همزاد تواند بازنمايانده شود زيرا در فاصله وجه نمي اغواگري به هيچ

 ي آب، نارسيس شدن روي يك بركه با خم . رود آن و گرديدن ميان همان و ديگري از بين مي

 نيست، سطحي است كه او را جذب و » ي ديگر « تصويرش ديگر . كند اش را رفع مي تشنگي

تواند به ماوراي آن راه تواند به آن نزديك شود، اما هرگز نمي كند، سطحي كه او مي اغوا مي



 اغوا

۱۰۷ 

 اي ميان او و ي انعكاسي ورايي وجودندارد، درست همانگونه كه هيچ فاصله چ مأ زيرا هي . يابد

 . كننده است جذب ي آب نه يك سطح بازتاباننده كه سطحي آينه . تصويرش نيست

 شناسي و اغواگري در اسطوره شخصيتهاي بزرگ دليل است كه در ميان همه به اين

 دم، با شاخ و كه با يك نگاه، يك آواز، يك حضور، با سرخاب، با زيبايي يا هيواليي بي - هنر

 نارسيس با - كنند مرگشان اغواگري مي ها و جنون، با شهرتشان و حتي شكست و نقاب

 . كند د، قد علم مي نيرويي واح

 نه يك ] و [ يابد مي كه در آن سوژه خود را انتقال يافته گي آيينه - بازتاب نه يك

 ي تمامي اينها به حوزه . اي كه در آن خود را درون موهومات محقق سازد ي آيينه مرحله

 ي همه ] ترتيب بدين . [ روانشناسي هويت و از خود بيگانگي متعلق است و نه به قلمرو اغوا

 اين ايده كه اغوا در كشش عين به ] ي به واسطه [ شود باالخص ي بازتاب تضعيف مي ظريه ن

 در سراب ] همچنين [ شخص در مقابل تصويرش و يا ي انه در وجد اداباز شود و عين بر پا مي

 : نويسد مي L’Inconsicient malgre lui اينرو وينسنت دكوم در از . آل همانندي ايده

 اي زنانه نيست، بلكه اين امر بديهي است كه به سوي شما ه كند ايد آنچه اغوا مي
 كند تا اغوا شود و در نتيجه اغواشدگي است كه اغواگر اغواگري مي . است نشانه رفته

 آنچه شخص اغوا . يابد به بيان ديگر اغواشدگي خود را در شخص اغواگر مي . است
 بيند، مي - اش ي ي يكتاي شيفتگ ابژه - كند شده در آن كسي كه او را اغوا مي

 تصوير دوست - خويشتن ] يك [ ، خويشتن اغواگرش است، خويشتن دلربايش
 ... داشتني

 اش هاي روانشناسانه اغواگري و دگرگوني - خويشتن اي در باب امر دائماً مسئله اين

كه نارسيس بتواند در خويشتن نچنان آ ي نارسيستي حال آينه در اسطوره با اين . بود خواهد
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 ي به مثابه آينه ، از آينه است اي اين مسئله . خواهد داشت ل زندگي شود وجود ن آ ه د متوجه اي

 غيبتي از عمق و به عنوان يك ژرفاي سطحي كه ديگران تنها به اين دليل كه هركدام اولين

 كليت اغوا در . يابند آور مي شوند، آن را اغواگر و سرگيجه كسي هستند كه در آن بلعيده مي

 . شود ي مهلك واقع مي ي اين جذبه اش به واسطه ستي است و رازوارگي اين مفهوم نارسي

 كه با آن تصوير و بدن خود را ( ي ديگر و پوشيده ترتيب زنان كه به اين آينه بدين

 مردان، در مقابل، عمق دارند، . ترند ي اغواگري نيز نزديك ترند، به جلوه نزديك ) پوشانند مي

 . دليل است بدين نيز شان دگي اما هيچ رازي ندارند؛ توان و شكنن

 وار مرگ نيز منتج ل آينه آ ه نگيرد، از ايد لي از سوژه نشأت آ ه اگر اغواگري از سراب ايد

 : Pausanias ي ه در نسخ . نخواهد شد

 شبيه يكديگر بودند، با آرايش مو و يسوس خواهري دوقلو داشت، آنها دقيقاً ك نار
 ناركيسوس عاشق خواهرش . رفتند هم مي هاي كامالً همانند، و با هم به شكار لباس

 بيند دانست كه آنچه مي رفت؛ او مي و وقتي خواهرش مرد به مالقات بهار مي . بود
 انعكاسي از خودش است، اما با اين حال با اظهار به اين كه اين تصوير متعلق به

 . يافت خواهرش است به نحوي تسكين مي

 كند و پذيرد؛ نارسيس خويشتن را اغوا مي ، كه اين نسخه را مي H.P Jeudy به قول

 ي خودش اي كه توسط چهره گرفتن ِ نمايشي ِ تصوير گمشده آغوش ي در تنها به واسطه

 اش تعلق دارد، بر قدرت شده به خواهر دوقلوي فوت ] يا همان تصويري كه [ شود بازتاب مي

 براي صوير مرده، واقعاً اما آيا پرداختن به ارتباطي نمايشي با ت . شود مي اش چيره اغواگري

 ي نارسيستي الزم است؟ در حقيقت، امر ثانوي هيچ نيازي به يك انكسار بررسي سرگيجه

شايد مرگ . تا شايد توهمي باشد از مرگ خودش - توهم خودش كافي است . دوقلو ندارد



 اغوا

۱۰۹ 

 خواهر « . شود مي ده و اش افز و اين حقيقتي است كه تنها به افسون - هميشه زناكارانه باشد

 هاي عظيم اغوا كه به فادرا و آيسولد تعلق داستان . ي آن است شده ي روحي نسخه » هني ذ

 اي بايد بگيريم چه نتيجه . شوند اند و دائماً به مرگ ختم مي دارند، داستانهاي زناي با محارم

 ترتيب ما در ديرين زنا خود مرگ در كمين ماست و به همين ي ه به جز اين كه در وسوس

 شويم ما توسط امر ثانوي اغوا مي . يابيم انه همراه با تصوير خودمان امتداد مي ارتباط زناكار

 مهلك ي ه جذب . دهد آميزمان تسكين مي الوقوع هستي ِاهانت چرا كه ما را با مرگ قريب

 متولد ] اي پيشيني گونه به [ خويشتنمان به همراه تصويرمان، ما را به خاطر اين امر كه

 ي ه اين مبادل ي ه به واسط . بخشد ان در توليد مثل، تسلي مي ايم و به خاطر اجبارم شده

 مان است كه ما توان اغواگري را به دست شهواني و زناكارانه با تصويرمان، همزادمان و مرگ

 . آوريم مي

* * * 

 فريب تو « نيست بلكه به » بازتاب تو خواهم بود « به معناي » بود ات خواهم آينه «

 بازسازي ِ خويش است ] سپس [ واگري، مردن در مقام واقعيت و اغ . كند داللت مي » بود خواهم

 توسط توهم خويشتن شخص وگشودگي ] در، يا [ شدن است اين دزديده . در شمايل وهم

 ي ه اش را براي غريز اين قدرت زن اغواگري است كه خويشتن . شده است به جهاني افسون

 خود در ي ه ديگران نيز به نوب برد، فريبي كه دادن خود لذت مي فريبد و از فريب خودش مي

كند؛ او اينگونه آلود خودش گم مي نارسيس نيز خويش را در تصوير وهم . شوند آن گرفتار مي



 ژان بودريار

۱۱۰ 

 شان الگويش، ديگران را نيز از حقيقت ي ه شود و به واسط از حقيقت خود رويگردان مي

 . شود براي عشق بدل مي مدلي ترتيب به كند  و بدين رويگردان مي

 كه به چيزي به هر آن اين امر در معطوف شدن . اغوا، استراتژي فريب نيز هست استراتژي

 اي اي باالقوه سرچشمه گونه و اين ب . شود اش بيانجامد، محقق مي خلط ميان ِخودش و واقعيت

 را توليد ها ابژه هايي واقعي يا تواند نشانه زيرا اگر توليد تنها مي . العاده است از قدرتي خارق

 ن طريق تا حدودي نيرويي را به دست بياورد اغوا تنها با توليد موهومات تمامي كند و از اي

 از جمله تواني براي بارگرداندن توليد و واقعيت به وهم آورد، نيروهاي خود را به چنگ مي

 به ] ازخودشان [ و غريزه نيز با گرداندن آنها ناخودآگاه اين امر حتي در انگيزش . آغازينشان

 هاي رواني و زيرا امر ثانوي با كشش . شود و غريزه محقق مي ناخودآگاه اي از سمت آينه

 اش ارضاي آنها در ارتباط است؛ در حاليكه افسونگري تنها پس از آن كه كسي توسط غريزه

 » واقعيت رواني « شبختانه ما را از اين همان توهم است كه خو . شود شد آغاز مي فريفته

 خويش ي ه روانكاوي خودش را با غريز ] عمل [ كه براي اين توهم روانكاوي است . رهاند مي

 شود، درحاليكه كند و از اين طريق وارد قلمرو اغواگري و خوداغواگري مي خلط مي

 ترتيب بدين . كند منكسر مي ، اش هاي خويشتن رت امر ثانوي را براي غايت قد ] همزمان [

 اغوايي اندازند، ا به تعويق مي موعد مقرر اغوا ر ، علم، واقعيت و توليد، تنها ] فضاهاي [ تمامي

 ي ه گستر معنا، در معنا، به عنوان شمايلي شهواني و واضح از امر بي كه به عنوان امر بي

 . شود گر مي آنها جلوه ي ه غريز

اين برهان وجودي است از جانب فريفتن



 اغوا

۱۱۱ 

 اي چرم قرمز كه به شاهين را به سمت تكه توهمي كه همچون آيا اين امر
 كشاند، همان وهمي نيست كه در طي تكرار، در آمده است مي شمايل يك پرنده

 كند؟ فراتر از تمامي شود، اعطا مي اي كه پيروز مي واقعيتي مطلق را به ابژه
 معنا، بازشناسي توان يك فريب در در باب تصور، موجه يا غير موجه، هاي پرسش

 با است ده نارسيس كه خواهر دوقلويش را از دست دا . انتهاي اغواگري است بي
 به سوگ فقدان خواهرش ، ي وهم آميز ي خود در يك جذبه بازسازي چهره

 يابد و اين امتداد خود امتداد مي نه خودآگاه و نه ناخودآگاه، اغفال تماماً . نشيند مي
 . براي خود بسنده است

H. I Jeudy 

 دام از هرك . كرد؛ نيرويش به زوال نخواهد انجاميد توان بر آسمان حك فريب را مي

 ما در جستجوي ي ه چرا كه هم . گانه شكل اغواي خود را دارند هاي دوازده هاي برج نشانه

 ] به سادگي [ دهيم كه معنا هستيم و اميدهايمان را در افسوني جاي مي حمايت سرنوشتي بي

 اينجاست كه قدرت طالع و - باشد عقالني منتج شده غير ممكن است از تركيبي كامالً

 كس كه ن آ زيرا حتي بيني بخندد كس نبايد به طالع هيچ . شود گانه محقق مي هاي دوازده برج

 بيني و نقصاني در همچنان براي طالع ستارگان است، زمان درازي نيست كه در پي اغواي

 جا در هاي يك شخص از نداشتن يك درحقيقت، بسياري از بداقبالي . اش غمگين است طالع

 ديگر به عبارت ، گيرد ت مي كه با آنها مطابقت كنند نشأ هايي اي از طالع آسمان در محدوده

 ها از اغوانشدگي ِآنها توسط تاريخ تولد و صورت فلكي ِمربوط به در اين مورد آخر بداقبالي

 خودِ براي همچنين آورند و مي براي زندگي تاب آنها اين سرنوشت را . گيرد ت مي أ آن نش

ي ه ناتواني از اغواشدن به واسط براي انسان . يد رس دي نابهنگام فراخواهد ع شان كه در مو مرگ



 ژان بودريار

۱۱۲ 

 ها يا ارضاشدگي تر است از ناكامي در گرفتن پاداش شايستگي بسيار جدي اش طالع

 . اش غريزه

 . تر است نمادين هميشه از يك نقصان يا بداقبالي واقعي جدي ) discredit ( رسوايي يك

 تواند با جراحي پالستيك اصالح طوركه ظاهر فيزيكي يك شخص مي همان رو دقيقاً از اين

 Institute ( بيني طالع ِ × ي سميورجي ه سيس موسس أ ت ي ه خيرخواهان ي ه شود، ايد of 

Zodiacal  Semiurgy ( ترتيب هاي طالع را تصحيح كند و بدين عدالتي تواند بي هم مي 

 كه ممكن اي به گونه ، آورند بيني نيز باالخره طالع گزينش خود را به دست مي هاي طالع يتيم

 بود اين موفقيتي عظيم خواهد . شان آشتي كنند تن ش است آنها براي باري ديگر با خوي

 دلخواهي كه ي ه نحو ي ه هاي خودكشي كه در آنها مردم برپاي كم برابر موفقيت متل ت دس

. اند، خواهند مرد برگزيده



 اغوا

۱۱۳ 

 مرگ در سمرقند

 آنا در خاص نشانه يك اي كه ده كشن ديوانگي . وهم يك : حذف نشانه، كسوف معنا يك

 بازار با مرگ مواجه حال عبور از ن سربازي را در نظر بگيريد كه در آ داستان . كند ايجاد مي

 ميز آ اشاراتي تهديد او پندارد كه مرگ به سوي شود و او در طي اين مواجهه مي مي

 كند مي خواست در رود و از پادشاه بهترين اسبش را او شتابان به كاخ پادشاه مي . است داشته

 س از مدتي شاه مرگ پ . تا شبانه از چنگال مرگ به دوردستها بگريزد به جايي مثل سمرقند

 است مورد خواند و او را براي اينكه يكي از بهترين خادمانش را ترسانده مي را به كاخ فرا

 از قصد من ترساندن او نبود تنها " : دهد زده پاسخ مي اما مرگ حيرت . دهد مي سرزنش قرار

 در سمرقند قرار ) ن روز آ ( اين سرباز را اينجا ديدم تعجب كردم در حاليكه فرداي اينكه

 " . مالقات داشتيم

 است مده آ كه با يقيني هر چه بيشتر در صدد گريز از سرنوشت خود بر آري، آن

در ( جويد و آري هر كسي مرگ خويش را مي . گريزد به سوي سرنوشت خود مي ) حقيقت در (



 ژان بودريار
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 ناخودآگاه ها با يك جريان آري نشانه . اند بخش نتيجه هاي عاجزانه كامالً كنش ) اين جستجو

 اما همه داستان را نبايد به حقيقت قرار مالقاتي در سمرقند مرتبط دانست . شوند همراه مي

 . اي از حقيقت باشد تواند دفاعيه چرا كه اغواي اين داستان به هيچ وجه نمي

 هيچ ر است كه اين قرار مالقات غيرقابل اجتناب ظاهراً و آ اين داستان از ان لحاظ بهت

 . نيازي هم به رخ دادن ندارد

 گردد اشارات ساده بدون همين مواجهه تصادفي و بد اقبالي كه موجب مي چيز هيچ

 اين باشد كه كننده تواند تضمين خواهي اغواگرانه عمل نمايد، نمي به مانند كين " مرگ "

 خواند مي مرگ به اين كه سرباز را براي اجراي حكم فرا . بود هد سرباز فردا در سمرقند خوا

 . قانع بود چرا كه داستان بايد افسون خود را محوكند

 اشاره به عنوان بخشي از . گردد اختيار وابسته مي چيز به يك نشانه يكه و بي اينجا همه

 ق اغوا به شكلي شود بلكه چون عم انه ظاهر نمي آگاه اي ناخو يك استراتژي و يا حتي حيله

 هم به " مرگ " اين نشانه براي ( ي قهرمان آگاه اي بدون نشانه ، آيد جانبي به حركت در مي

 اي نشانه . كند اجرا مي اي كه حكمي مرگ بار را نشانه ) . شنا است آ همان اندازه سرباز نا

 تقارني كه به خط . گردد آور و منحوس ديگر وضع مي تصادفي كه در پشت تقارني حيرت

 . دهد گويانه مي اي بذله نشانه جنبه سير

 شدن و يا هر چيز ديگر كه متوجه هيچ شخصيتي در اين داستان چيزي براي سرزنش

 ) هيچ ضرورتي ندارد ( ندارد و ، بود او باشد حتي پادشاهي كه اسبش را به سرباز عاريه داده

آزادي در پس . كسي در اين داستان در مقام يك مجرم و يا هر كس ديگري ظاهر شود



 اغوا

۱۱٥ 

 هر دو ) مرگ آزاد است كه اشاره كند و سرباز براي اينكه بگريزد ( ظاهري، دو شخصيت اصلي

 ۲۸ . نيستند آگاه كدام از آن كنند كه هيچ اي پيروي مي از قاعده

 اي بنياديني بايد در مقام يك راز باقي بماند اين قاعده اين بازي كه همچون هر قاعده

 كه اين وقوع . دهد بلكه تنها در ميان اغوا روي مي . نيست زيانبار ي ه است كه مرگ يك حادث

 يك همدستي توسط ) شود امكان پذير مي ( از طريق يك همدستي آني و غير قابل رازگشايي

 . هايي كه در جريان زمان راز گشايي نخواهند شد يك نشانه يا نشانه

 مرگ ) شخصيت . ( ابژكتيو ) سرنوشت ( مرگ يك قرار مالقات است نهيك تقدير

 است قرارمالقاتي كه عطفي تواند بپذيرد كه تاكنون چيزي جز اين قرارمالقات نبوده نمي

 اين . كنند دهي مي ها و قواعدي است كه بازي را سازمان از نشانه ) طنزآلود ( تلميحي

 اش كند رازي كه قصديت آميزش را اعطا مي چيزي است كه به داستان راز طعنه همان

 و با چنان لذت ما فوق ) اثري از جانب روح ( يابد د مي همچون هجومي از ادراك نمو

 نرا از روايتي اخالقي يا داستاني عاميانه در باب غريزه مرگ آ كند و اي ما را قانع مي انساني

 . دهد تميز مي

 بسط ( دهد مرگ را امتداد مي ي ه اشار ي ه شد شخصيتي روحاني شخصيت روحاني

 . شوند و اغواي داستان با هم تركيب مي اغوا اغواي مرگ ) نحوه از ( و دو ) دهد مي

 معنايي يك ترتيب جايي كه چيزها بر بخش است اعجابي برفراز بي اعجاب مرگ لذت

 ار او تظ دانست كه فردا در سمر قند در ان اما سرباز بايد مي " : روند اساس شانس به پيش مي

اما " .. . برسد ) محل قرار ( است تا به اينجا نظر كرده او اين زمان را صرف ) در واقع ( هستند و



 ژان بودريار
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 گويي وجود او و همانطور وجود سرباز به اين گذارد اش را به نمايش مي مرگ تنها اعجاب

 . كردند نها بايد يكديگر را در سمرقند مالقات مي آ واقعيت بستگي نداشت كه

 دهد و اين همان فقدان تصادف اوست شايد مرگ به چيزها امكان وقوع شان را مي

 دليل است كه سرباز براي پيوستن به او به اين - كند اش را به او اعطا مي ه همان كه جاذب

 . شتابد مي

 ) ضرورتي ندارند ( نه امور متافيزيكي يا روانشناسانه ناخودآگاه يك از اين الزامات نه هيچ

 شانس را ، يك اشاره شانسي ي ه او به واسط . اي ندارد مرگ هيچ نقشه . و يا حتي استراتژي

 شود كه با وجود آن هنوز سازي است كه او منجر مي جا اين نوعي جابه . كند ا مي دوباره بر پ

 ندارد و با وجود باشد وجود چيزي كه امكان وقوع نداشته پيوندد هيچ هر چيزي به وقوع مي

 كند و هر چيزي آن را از يك اشاره اين هنوز هر چيزي روشنگري را از شانس محافظت مي

 اين نحوه . ناخوانا ي ه تصادفي يا از يك نشان ي ه از يك مواجه ) مچنين و ه ( رهاند پنهاني مي

 . اش با اغوا است همراهي

 معنا رود چرا كه او به يك اشاره بي به مالقات مرگ مي ) در اين داستان ( به عالوه سرباز

 ن اشاره آ اي شخصي از گونه او به . است اي كه هيچگاه متوجه او نبوده بخشد و اشاره معنا مي

 همچون شخصي كه ممكن است . است اش او نبوده اي كه مخاطب كند اشاره أويل مي ت

 ارتفاع ). با همان معنا ( است براي ديگري نيز چنين كند همانطور كه يك لبخند را معنا كرده

 است در يك رشته خود گرفتار شده ي ه مرد اغواشده در كين . اغواگري فقدان اغواست

. هاي سرگردان نشانه



 اغوا

۱۱۷ 

 شود اغواگري از جانب خود اين داستان است همان دليلي است كه منجر مي و اينكه

 ن بابت كه آ ها از و اين در حالي است كه نشانه " اغوا شود " و يا شود انده د بازگر نشانه از معنا

 . اند خود اغواگرند اغوا شده

* * * 

 ند كه ما را جذب ا هاي پوچ و فشرده معنا نشانه ها بدون امور ارجاعي تهي بي تنها نشانه

 . كنند مي

 پري اين را به يك . سازد خواند تا آرزويش را بر آورده مي پسري كوچك يك پري را فرا

 پسر كوپك بدون . پذيرد و آن هم اين كه او هرگز به رنگ قرمز دم روباه فكر نكند شرط مي

 ختي را پندارد كه خوشب مي و او يقيناً " ! اش همين همه " : دهد اي جواب مي هيچ مطالعه

 وارد ) دائماً ( دم روباه ، دهد؟ او نتوانست خود را از دم روباه برهاند اما چه روي مي . است يافته

 ديد با او ديگر آن را هر جايي مي . بود را فراموش كرده ) عهدش ( شود او بالفاصله تصورش مي

 از ( ن را آ اش او نتوانست تالش رغم تمامي علي . هايش آن رنگ قرمزش در انكارش و در خواب

 اهميت اما سمج سرشار شد درحاليكه توسط او توسط اين تصوير پوچ بي . محو كند ) افكارش

 نه . بود اشباع شده . گيرد مي ريشه ) تصوير ( ن آ اي كه از ناتواني رهانيدن خود از تمام كينه

 دست اش را به زندگي از بود درست انجام نداد بلكه ميل تنها عهدي كه با پري مقرر كرده

 ن تصوير پاك آ از ) افكارش را ( نكه باالخره بتواند آ طور بي او شايد همين ) ترتيب بدين . ( اد د

 حق به جانب چرا كه اين داستان قدرت مدلولي يك داستان پوچ اما كامالً . كند بميرد

. معنا كند قدرت يك مدلول بي اهميت را ايجاب مي بي



 ژان بودريار

۱۱۸ 

 ناپذير اي مقاومت كه ذهن به گونه دانست او مي ) او يك پري خوب نبود ( پري موذي بود

 معنايي رنگ غياب توسط بي اينجا ظاهراً . شود مي به سمت يك مكان عاري از معنا كشيده

 ) شود كودك به عهد خود وفا نكند اي كه منجر مي معنايي همان بي ( قرمز دم يك روباه

 ناپذير از تگي به عبارت ديگر كلمات و تهديدها توسط تكرار و تقطيعي خس . است تحريك شده

 ساز آزادي اغواي اش خستگي كه زمينه ساييدگي معنا و خستگي . اند معناهايشان تهي شده

 ي ها ماندگاري جادو و ورد ) متضمن ( شود و اين اي تهي مي محض مدلولي پوچ و يا واژه

 . ييني است آ

 همتراز واسطه از جانب نيستي همتراز باشد و يا تواند تنها با جذبه بي اما اين امر مي

 اي استعاري شود و يا سرگيجه مي فيزيكي يك شكاف يافت ي ه وضعيتي كه درون سرگيج

 اگر كسي با آنچه روي آستانه . گشايد دري كه به سوي نيستي مي ) شدن با مواجه ( ناشي از

 اي براي يا هنوز هم انگيزه آ - " . گشايد اين در به نيستي مي " . است مواجه شود در نوشته

 ي شباهت ندارد داليل زيادي براي هيچ چيز چيزي كه به ن آ . د داشت ن نخواه آ گشودن

 گويد داليل زيادي براي اينكه هرگز چيزي نمي چه كه هيچ ن آ . گشودن خواهدداشت

 از جانب يك ضرورت تام ) اي همزمان به گونه ( چه كه اختياري است آن . فراموش نشود دارد

 . است اعطا شده

 اي حاصل از يك فقدان فقدان تعهد روح گيجه اي تهي نيستي سر سرنوشت نشانه

 چيزهايي . ( شوند اينجا چيزهايي در باب راز جادو آشكار مي . براي ضرورت ) ضروري ( هيجاني

ن هنگام كه در يك آ شان نمادين تأثير قدرت كلمات و .) مثل اينكه پري يك جادوگر بود



 اغوا

۱۱۹ 

 اي اي دارند و نه وجهه نها نه زمينه آ آن هنگام كه . شود تر مي نيستي ادا شوند عظيم

 را ) يا خود الغاگر ( ارضاكننده - پيشگويي خود ) نوع ( توانند قدرت يك نها مي آ ، كننده ارجاع

 اي غير واقعي و واهي و به اين خاطر گونه و اين به . مثل رنگ قرمز دم روباه . ورند آ به چنگ

 ك را از انجام بعضي اگر پري كود . شود اي جالب توجه نمايان مي گونه اعتبار است به كه بي

 اش اغوا شود نكه در برابر اراده آ بود كودك عوض كارهاي جدي و پراهميت منع كرده

 ن وضعيت يك آ چرا كه . نها را به انجام رساند آ هيچ دردسري ساني و بي آ توانست به مي

 م بنابراين در برابر تمام نظا . كرد اش بود كه كودك را اغوا مي معنايي ممنوعيت نبود اما بي

 در ( چيزهايي كه ن آ ي ه هم . پيوندند اند كه به حقيقت مي هاي نامعقول منطق اين پيشگويي

 از سويي ديگر اين . كنند معناي زيادي را افاده نمي ) هيچگاه ( نياز است ) ها اين پيشگويي

 نها سحر آ ، گري كالمي جادويي هستند نها افسون ، آ توانند پيشگويي باشند ها نمي پيشگويي

 . د ان اغواگري

 به تصوير و يا توليد تصور ) شان انرژي ( به اين دليل است كه نه جادو نه اغوا هيچكدام

 اي ها را با ناباوري تمام و بدون هيچ اشاره و وجهه شوند چرا كه آنها نشانه معطوف نمي

 مند اي از نوع وساطت توان نمونه نها را نمي آ منطق . آورند كننده به استخدام خود مي ارجاع

 . اي فاقد نشانه واسطگي فرض كرد نمونه اي از بي توان آنرا نمونه اما در عوض مي دانست

 اي از واسطه اش توسط بازآوايي بي داند كه طلسم هركسي مي . اثبات غير ضروري است

. ن وجود ندارد آ اي براي نشانه و رازگشايي هيچ زمان رسمي و واسطه . شود ها حمل مي نشانه



 ژان بودريار
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 شان براي فرمهاي سخن به جذبه . صور وقوع خواست و يا دانايي نيست اي در باب ت اين مسئله

 . همان اندازه بيگانه است كه منطق اختصاصي گفته و گزاره

 اش نه به ي نمادين تأثير خطابه و پيشگويي است سخني كه بي ي ه شان جزء دست طلسم

 . رازگشايي نياز دارد و نه به تصور

* * * 

 پلنگ . بوي پلنگ در عهد باستان ي ه جاذب . دا يا يك بو واسطه يك ترانه يك ص جذبه بي

 هايش ن براي اسيركردن قرباني آ بويي كه از . كند تنها حيواني است كه بوي خوش منتشر مي

 هايش توسط و قرباني ) فرين است آ ظاهرش وحشت ( پلنگ بايد پنهان شود . جويد سود مي

 . ورد آ را به چنگ نها آ نامرئي براي اينكه م شوند يك دا بوي او افسون مي

 تواند يك انسان مي : تواند به سوي خود پلنگ بازگردد اما اين قدرت اغواگري مي

 كه مشابه ( همچون يك طعمه با استفاده از بوهاي خوشي مثل بوي ادويه و يا بوي گياهان

 شود چه گوييم پلنگ با بوي خود اغوا مي اما اين كه مي . رد او را بگيرد ) بوي پلنگ است

 كند؟ و چرا خود اين ؟ چرا بوي خود پلنگ پلنگ را اغوا مي باشد داشته تواند ي مي معناي

 كند؟ افسانه اغواگري است؟ پلنگ چه نوعي از بو را منتشر مي

 ها و زيبايي يك چهره اعماق يك شكاف و يا سايرن ي ه چه دليلي براي اغواگري تران

 براي اوغاگري بوي يك پلنگ يا و به عالوه چه دليلي . واسطگي يك فاجعه وجود دارد بي

 فسخ . يابد ها مقام مي توان يافت؟ آيا مسخ كردن نشانه گشايد مي دري كه به سوي نيستي مي

اش در آرايش اي كه توسط است مانند چهره ها معنايشان در گيز مصرف شده معناي نشانه



 اغوا

۱۲۱ 

 از همه اغوا نه باالتر . روح سختي يك كار بي . است اي صوري مصرف شده ظاهر خود به گونه

 بوي پلنگ دائماً يك . گيرد شده كه زيبايي كي استادي را فرض مي فاش ) ميل ( يك غريزه

 همانند زني در زير . ماند مي و در ميان اين پيام خود پلنگ ناديده - روح است پيام بي

 چگونگي ي ه سحر به واسط . مانند مي ها هم ناديده باقي سايرن ) همانگونه كه . ( اش آرايش

 . گيرد م يافتن در خفا شكل مي مقا

 واسطه اغواگري همان كه ما به ازاء كلمات بي ترين فرم كامالً محض . اغواگري چشمها

 يك پيچيدگي . پيوندد رسد تنها به يك دوئل مي در محلي كه به نظر مي . شود محو مي

 م افسون دلخواه يك ارگاس : هايشان مجهول است امري كه براي ديگران و سخن . واسطه بي

 . حركت ساكت و بي

 هاي بخش گيزها راهگشاي كلمات و يا همچنين راهگشاي اشاره يك مرتبه اوج لذت

 گيرد ت مي أ يك قدرت المسه كه از گيزها نش . شود ها مي داشتني و اوج نقصان دوست

 را در يك لحظه يكه و دقيق ) نهاست؟ آ و آيا اين همان ميلهاي ( هاي كامل بدنها پتانسيل

 شهواني و يك دوئل كه ظاهراً . دهد ي روي مي آگاه چنان كه در هجوم آن . كند جمع مي

 ن راف كامل كه سرگيجه اغوا منجر به آ يك اش - نيافته انگيز است اما تجسم حتي شگفت

 . يكسان نخواهند بود ) همتراز و ( شود اشرافي كه لذتهاي جسماني بسياري كه در پي دارد مي

 نچنان است كه گويي آ تصادفي است اما اين كنند مي آنچه كه اين چشمها مشاهده

 تهي از معنا آنچه كه . اند بوده تاكنون آنها براي هميشه بر هر چيز ديگري نيز دقيق شده

اي وجود ندارد چرا كه در اين هنگام كه اينجا هيچ غريزه . شود گيزها نيستند مبادله مي



 ژان بودريار
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 هاي هاي محض و نشانه تركيب شده از نشانه چشمها همچون نمودهايي تصادفي طلسمي

 . كنند طرحي بدون هيچ عمقي و هيچ وضعيت موقتي ريزي مي دوئل را طرح

* * * 

 ها موقتاً اي كه نشانه سازي خودش به گونه به نحوي در مجذوب هر سيستمي كه تماماً

 گيرد را اعمال مي كردن ريشه شك هر قدرتي كه از مجذوب كنند بي ديگر معناي را ندعاي مي

 شان كه در گري مجذوبيت هر چيزي توسط خودبسندگي چيزها و خود تخريب . رد خواهد ك

 در مواجهه با يك نظام انديشه يك مكانيسم . يابد كند واقعيت مي واقع مجذوبين را آشكار مي

 استفاده يك صحراي پر از سنگ يك زن يا يك رقاص بال كامل و كامالً ي ه خودكار يك ابژ

 يا ) اش محافظت نمايد ش به خاطر افسون گري و اعمال قدرت كه بايد از خود ( تيز استريپ

 يا يك زن با . اي يا بيشتر زيبايي از دستگاهي خاص پسند باشد طورقطع خدا كه بايد قطعه به

 - شده غياب يك چهره اش كسي كه براي خودش غايب است غياب يك منظره دقيق آرايش

 ها بلعيده نشود؟ ن آ ها در شدن تواند در اين مواجه چگونه يك شخص مي

 كند و به دين ترتيب يك زن زيبا كسي است كه زيباييش، خودش را منسوخ مي

 شدن به فقدان چه چيزي ادامه دهيم؟ دهد در اين صورتها تنها با خيره چالشي را تشكيل مي

 اش هايي كه زيبايي توجه زن زيبايي كه توسط جلب . آنچه كه زيبا نيست ) به خيرگي به (

 واسطه مسري است چرا كه در افراط اي بي گونه شود به جذب مي كند ايجاب مي

 چيزها كه از ن آ شود و از سويي همه اش منحرف مي اش او از خويشتن نارسيستي

) با اين در خفا بودگي ( ترتيب او روند و بدين اند در خفا فرو مي شده شان منحرف خويشتن



 اغوا

۱۲۳ 

 اي از اغوا مقام ستي در بستري پايه جاذبه ني . كند تمامي اطراف خود را به خود جلب مي

 هاي غريزه بلكه در يك همدستي خاص پسندانه ها و نه در پيام نه در اجتماع نشانه : يابد مي

 رحمي از معنا كه در ميان در واماندگي كند و بي . شود اغوا در خفا آغاز مي . ها با جذبه نشانه

 بيشتر در يك هستي فيزيكي يا در كند همدستي كه اينجا ها يك همدستي را بر پا مي نشانه

 هاي و اين همان سرچشمه . است است بر پا شده كيفيت يك غريزه كه اغوا آنرا جعل كرده

. افسونگري است افسونگي قواعد بازي



 ژان بودريار

۱۲٤ 

 راز و مبارزه

 : راز

 سخني گفت چرا كه هيچ ن آ كه نبايد از اول خصيصه است ي ه در وهل اغواكنندگي،

 را " ديگري " بنابراين من راز . شود حتي اگر بدان ترغيب شود نمي و گفته معنايي ندارد

 ن را تصديق آ دانم اما داند كه من چنين رازي را مي كنم و او مي نرا فاش نمي آ دانم اما مي

 كاري با خود همدستي هيچ اين . است درباره راز راز اين به سادگي نيروي ميان ما . كند نمي

 وانگهي حتي اگر هم بخواهيم راز را فاش نماييم، ۲۹ . ، ندارد است پنهان شده خبري كه

 . بيرون از راز است هر آنچه بتواند فاش شود ... چيزي براي گفتن نداريم توانيم چون هيچ نمي

 راز نه مدلولي پنهان است نه كليدي براي گشودن چيزي، تنها گردش و پيمايشي حول

 مانند اغواگري كه در زير وقاحت سخن، تواند بيان شود، درست مي چيزي است كه ن آ هر

 تواند در ارتباطات سهيم و در حين حال مي برعكس ارتباطات است راز كامالً . يابد جريان مي

 كه تنها ورد درست مانند اغوا آ مي ها بدست گذاردن ناگفته در باقي تنها را اش قدرت راز . شود

. شود ورده نمي آ بدين خاطر موثر است كه نه هرگز از اغوا سخني به ميان



 اغوا

۱۲٥ 

 راز شكلي . امر مكتوم يا امر سركوب شده تمايل دارند خود را آشكار سازد اما راز خير

 راز هرگز آشكار . خارج گردد تواند گردد اما نمي فرد به راز وارد مي : و انفجاري دارد مقدماتي

 ي وجود چرا كه چيز ( كند هرگز حتي پنهانكاري هم نمي شود، نمي هرگز مكالمه گردد، نمي

 . است كنايي مبادله آييني و نيرويش، يك از همين روي .). ندارد كه پنهان شود

 به خود اغوا شكل معمايي را كيركه گور، ، ۳۰ " خاطرات اغواگر دفتر " در بنابراين

 دختر يك معما است و براي اغوا كردن او فرد بايد براي دختر . گيرد كه بايد حل شود مي

 نكه راز را فاش آ كند اما بي معمايي است كه اغوا آن را حل مي اين يك دوئل . يك معما بشود

 اگر چنين ( معناي درست داستان . شوند اگر راز فاش شود تمايالت جنسي برمال مي . نمايد

 در جايي كه معنا . درباره سكس است اما در حقيقت فاقد آن است ) باشد داشته چيزي وجود

 جايي كه واژگان بدين بايست رخ دهد ي ، جايي كه سكس م باشد داشته بايست وجود مي

 و اين . ي وجودندارد هيچ چيز - و ديگران بايد تصور كنند كه چنين بوده پردازند موضوع مي

 و معنايشان است كه داللت نشده در زير كلمات و واژگان گري اغوا جريان راز، اين / نيستي

 نكه جمله بتواند آ يش از كنيد پ كند شما اول آنرا لمس مي سريعتر حركت مي معناها حتي از

 زير گريي اغوا . شود معنايي اعاده كند و هنگام فرارسيدن معناي داللتي واژگان محو مي

 . راز گردش - كند اي به نشانه ديگر حركت مي گفتمان، اغوايي نامرئي است كه از نشانه

 ر شدن د شدن در رازهاي كسي، سهيم سهيم : روانكاوانه است ي ه ابط مخالف ر اين دقيقاً

 سخن نهاد وقتي . نيست مانده ناگفته اميال و خياالت او نيست، سيهم شدن در سخن

، پرمعني هاي سركوب، انرژي چيزهايي كه گرفتار ن آ تمامي . گويد، اغواگر نيست مي



 ژان بودريار
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 ، همگي به سخن بگويد و هر جايي كه اگو بايد آشكار شود اند يا هرچه كه مايليم ناخودآگاه

 . اند گري و اغوا ورزي راز دروني مغاير با شكل كه كامالً د نظام همگاني تعلق دارن

 خرين و بزرگترين تالشها براي همچون آ هم، ناخودآگاه ، سرگذشتهاي ناخودآگاه حتي

 راز چونان . گردد چونان رازِ ما ظاهر مي ناخودآگاه . اند اي بدون راز بازسازي رازورزي در جامعه

 يك راز نيست چرا كه منحصراً اما اين واقعاً . نما گير و شفاف اعتراف اي شخصي ما در جامعه

 همان در ناخودآگاه چرا كه چنين رازي هيچ موجوديت براي خودش ندارد، . روانكاوانه است

 در همان زمان نيز همچون شود، بايد گفت كه تحليل روانكاوي ايجاد مي زمان كه همچون

 اش جاي اختارهاي ژرف تكنيكهاي بيرون كشيدن رازهايي كه در س هاي جذب، رويه

 روشي تفاسير بگيرد و به اما چيست آنچه كه انتقامش را از تمامي . شود ، ايجاد مي اند گرفته

 و به سخن درآيد خواهد نمي قطعاً چيزي كه ؟ زيركانه مانع پيشروي و بسط تفاسير شود

 ه ك مشتاق آنست و كند نتايج خود را تسخير مي چون معمايي است كه به طور معماگونه

 تالشها براي آشكار نمودن و با وجود تمامي . باقي ماند همچون راز در سرخوشي رازورزي

 ) نيز ( گردد و در اين حال ما اش بازمي وادار ساختن زبان به داللت، زبان به اغواگري رازورزانه

 . گرديم ناپذير خود بازمي به لذتهاي حل

* * * 

 اغواگري وجود دارد بلكه اغوا ضرباهنگ نه زماني براي نه اغواگري زمان خاصي دارد و

 براخالف راهبردهاي ابزاري كه با مراحل واسط قدم به قدم به پيش . ضروري خود را داراست

. كند ني و مجزا عمل مي آ با يك حركت در پايان خود هميشه گري روند اغوا مي



 اغوا

۱۲۷ 

 ي يگر توان كسي را براي اغواكردن شخصي د مي . تواند متوقف شود نمي گري چرخه اغوا

 كه از يكي وهمي . كس ديگري را اغوا نمود ، توان براي لذت خود مي اغوا نمود اما همچنين

 اما ؟ شدن كداميك اغواگرانه است كردن يا اغوا اغوا . شود زيركانه است به ديگري منتهي مي

 فعال يا منفعلي هيچ طريقه . پايان برگرداني بي . اغواشدن بهترين روش براي اغواكردن است

 دو سويه بازي اغوا با هر : اي نه امر دروني يا بروني ابژه نه نه سوژه . گري وجود ندارد در اغوا

 تواند ديگران را اغوا كند كسي نمي . كند ها را از يكديگر جدا نمي سويه كند و هيچ مرزي مي

 شود بلكه با ها متوقف نمي چرا كه اغوا هرگز در حقيقت نشانه . باشد نشده اگر خودش اغوا

 آغاز اندازد كه مرموز و آييني است، نوعي مي گردشي را به راه كند، عمل مي رازداري و فريب

 . كند درنگ كه با قواعد خود بازي مي بي

 كردن ديگري به رهنمون اغوا كردن . اغواشدن رويگرداني از حقيقت خويش است

 . گريزد شود و از دستان او مي اين حقيقت يك راز مي . حقيقت خويش است

 گيرد و مي كه بكار اي با مبارزه اش پذيري پذير است و برگشت درنگ برگشت ي بي اغواگر

 . شود عملي است ن جذب مي آ رازي كه در

 و افسونگري است قدرتي كه نه تنها جنسيت جذب و سرگيجگي، كشش اين قدرت

 خن اغوا، هرگز اقتصاد جنسيت و يا س . طلبي قدرت مبارزه . پاشاند بلكه كل واقعيت را فرو مي

 حاصل تواند در روابط جنسي است، اشتياقي آني كه مي فريبايي خشونت و بسط نيست بلكه

. شكل فرآيند مبارزه طلبي و مرگ بنماياند از تواند خود را اما به همان اندازه هم مي آيد



 ژان بودريار

۱۲۸ 

 ها رانش . سازد گيرد كه آنرا از يك رانش متمايز مي اغوا، ناحتميت بنياديني را به كار مي

 در . شوند يشان ناحتميت دارند اما چون نيرو و خاستگاه تعريف و متعين مي ها ابژه طه با در راب

 . نه خاستگاهي دارد و جوهري اغواگري نه و هوس حاليكه اشتياق

 تا نيرويش را از آن اخذ نمايد انرژي ميل يا گذاري ليبيدينال نيست شكلي از سرمايه

 . شود حاصل مي اش صوري شكل منحصراً زدن در قمار به صورت محضش و بلوف از بلكه

* * * 

 خود را با گذشت زمان هرگز شكلي دوئلي و تن به تني دارد كه . به همچنين مبارزه

 بسيار . گيرد مي آني سازد بلكه نيرو و شدت خود را از يك لحظه برگشتگي نمي فرسوده

 توان عقولي نمي اش هيچ پاسخ م كه به خاطر پوچي معنا بي سخني مسحور كننده است مانند

 : ميز آ اسرار و پرسشي به همان اندازه ؟ شود چرا هيچ پاسخي به مبارزه داده نمي . بدان داد

 اغواگري و مبارزه ؟ تر از مبارزه باشد تواند اغواكننده چيزي مي چه ؟ كند چست كه اغوا مي

 ور آ ني كه از غياب سرگيجه جنو . البته با يك سرگيجگي دوجانبه يند آ از جنون مي هميشه

 اين چنين . دهد شود و با فراگيري دو جانبه آنها، اغوا و مبارزه را به يكديگر پيوند مي مي زاده

 وار چرا كه يك رابطه ديوانه . توان بدان پاسخ داد نمي خاطر و به همين است ناپذير چاره مبارزه

 را معنا ي بي ها نشانه كه دوئلي اي رابطه : مبادله يا اندازد كامال برخالف ارتباطات براه مي

 مبارزه تمامي . محرمانه آن قاعده بنيادين و رعايت اي قاعده حفظ با اما د كن مبادله مي

 قانون طبيعت يا ارزش فرقي ( نابودكرده تنظيم شده تي كه با قانون مبادال قراردادها و

ل ناپذير به كنش و واكنش متقاب با التزامي پايان آييني و قراردادي با يك تعهد و ) كند نمي



 اغوا

۱۲۹ 

 هاي خودش و حاصل ريتم شود التزامي كه با قاعده بنيادين بازي اجرا مي . كند جايگزين مي

 بندد اما نقش مي ها در مقايسه با آن، قانون هميشه در سنگ و آسمان يا در قلب : باشد مي

 . شود نبايد هرگز توضيح داده اين قاعده بنيادين هرگز نيازي به توضيح دادن ندارد و واقعاً

 .) است آشكار و استعاليي درحاليكه قانون . ( ناپذير است ماندگار و چاره ، آني، قاعده

 نكه يك آ براي . اي ايجاد نمود تواند اغواگري يا مبارزه هرگز نمي ) cantact ( با قرارداد

 . دوئلي از بين بروند ابطه ر در حضور همه روابط قراردادي بايد يد آ مبارزه يا اغواگري به وجود

 شوند و نيروي خود مي هاي محرمانه كه از مبادله بيرون كشيده ب شده از نشانه اي تركي رابطه

 افسون اغواگري، خاطر، به همين . آورند مي دست ني ب آ هاي هاي صوري و طنين را از تقسيم

 را با كنش و و آنها قرارداد جنسي يا روانكاوانه هر اقتصاد ليبيدينال و پاياني است بر

 گذاري يك سرمايه چنين چيزي هرگز . كند اريپچي جايگزين مي آور م هاي سرگيجه واكنش

 فردي نيست، دوگانه و هرگز است، تعهد و پيمان كه قرارداد نه نيست بلكه مخاطره است،

 . تصنعي است بل طبيعي نيست هرگز . آييني است بل تن به تني است، روانكاوانه نيست

 . شخصي نيست بلكه تقدير است استراتژي

* * * 

 در مبارزه فرد ديگري را به : اما اختالفي وجود دارد . مشابه يكديگرند و اغوا كامالً مبارزه

 ه قدرت طرف ق از نگاه بالقوه براي جريان نامحدود، منط كشاند كه ميدان قدرت خودش مي

 كشاند فرد ديگري را به طرف منطقه ضعف خود مي ، اما در راهبرد اغواگري . مقابل نيز هست

فرد با : غيرقابل محاسبه شده، ضعفي ضعفي حساب . ري نيز هست كه ميدان ضعف ديگ



 ژان بودريار

۱۳۰ 

 آيا بوي خوش پلنگ، مغاكي : يك ضعف يا شكست . كند تا به دام او بيافتد ديگري مبارزه مي

 رايحه اين در حقيقت، پلنگ ؟ خود يك ضعف نيست كند كه ديگر حيوانات را منگ خود مي

 ف زيركانه است كه بوي خوش پديدار اي، چون مركز وقوع مرگ است و از اين ضع افسانه

 . شود مي

 ما با ضعف خود اغوا . ضعف است كردن ارائه اغوا . نمودن ضعف است اغوا كردن ظاهراً

 گذاريم و همين است كه در اغواگري بر اين ضعف صحه مي . هاي قدرت كنيم نه با نشانه مي

 . دهد به اغواگري نيرو مي

 . كنيم اعتباري كه در ما وجود دارد، اغوا مي ا بي پذيري خود و ب ما با مرگ خود با آسيب

 معنا بازي يا اشاره، در غياب شناخت يا ن است كه چگونه با مرگ در غياب گيز آ راز دانستن

 . كنيم

 به مانند مذهب آنها سازند اما تقريباً روانكاوان شكنندگي و انفعال ما را بر ما آشكار مي

 . را تجويز نمايند تعادل رواني كنند تا ا مبدل مي را به اشكالي براي تسليم و پذيرش م

 سازد بازي با قواعد كند، از آن يك بازي مي اغواگري برعكس با ضعف پيروزمندانه بازي مي

 . ش خود

* * * 

 خواهند ما را متقاعد مي . ي جز اغواگري نيست هيچ چيز چيز اغواگري است و همه

 بازي نيروهاي توليدي است كه : ن جهان كرد نغمه دگرگون . چيز توليد است سازند كه همه

اي غير اخالقي، سبكسرانه، ظاهري و زائد رويه صرفاً اغوا . كند مسير چيزها را مشخص مي



 اغوا

۱۳۱ 

 و لذت بردن مصروف است كه محض محدود گشته ظواهر ها و است كه به قلمرو نشانه

 واقع مطابق قاعده و در برعكس ظواهر چيز اما اگر همه . است شده فايده بي از بدنهاي استفاده

 ؟ شود چه با اغواگري بكار گرفته ) يعني ( ، محرمانه ظواهر

 گري لحظه اغوا

 گري توقف اغوا

 گري اغوا مخاطره

 گري حادثه اغوا

 گري اغوا هذيان

 گري درنگ اغوا

 توليد همه . نكه از مسير پاياني خود منحرف شود آ كند بدون توليد تنها انباشت مي

 توليد مانند . كند عني با خودش كه اصل واقعيت است جايگزين مي ها را فقط با يكي ي وهم

 اي ناپذير است هيچ موجود زنده اما اغواگري چاره . ظواهر انقالب پاياني است بر فراگيري

 اند اگر هيچ پژواكي از مردگان تنها مردگان . حتي مردگان . ن فرار كند دست آ تواند از نمي

 و هيچ مراسمي براي مبارزه بر سر وجود باشد داشته ن نها وجود آ اين جهان براي اغوا كردن

 نهايي كه آرزو آ اما در واقع تنها . اند توانند توليد كنند مرده نها كه نمي آ ما، تنها نزد . داشتن

 اغواگري تمامي دستاوردها را كسب نموده درست اما . اند دارند اغوا نكنند و اغوا نشوند مرده

امر چرا كه . نها را نابود كند آ وليد را در اختيار گرفته تا همانطور كه تمامي دستاوردهاي ت



 ژان بودريار

۱۳۲ 

 معنايي كه بي - سوزد اي مي هر نشانه ي ه كه در هر حالت با بازگشت شعل اي حفره - باطل

 ماند تا بدون هيچ فريبي به انتظار توليد مي - سازد افسون غيرمنتظره اغواگري را مي

 اما . ها و اشارات ما گردد حتي واژه بازمي خود امر باطل چيز به همه . برسد فرا محدوديتش

 شان، قادرند اغوايي را بكار بيني نابودي كلمات خاص، و اشارات، با پيش پيش از ناپديدي،

 است با دانند كه راز اغواگري در اين احاله و فسخ ديگري نفهته برند كه ديگران هرگز نمي

 چرا كه هر . فيلم از يك انفجار حركتي آهسته و تعليقي شاعرانه، چونان حركت آهسته يك

 و اگر اينگونه باشد، اين كمال . اش فرصتي دارد تا غيابش احساس شود چيزي پيش از نابودي

. است » ميل «



 اغوا

۱۳۳ 

 تمثال زن اغواگر

 نه ظاهري اغواگري . ورد آ منشوري اغواگري فضاي ديگري از انكسار را فراهم مي تأثير

 نه / اينجايي هم اش يگانه راهبرد . كسوف يك حضور است محض، بلكه بي غيا نه و ساده است

 آورد كه مي اينجايي است و از اين طريق نوعي سوسو زدن، مكانيزيمي هيپنوتيسمي پديد

 قدرت زن . كند غياب، حضور را اغوا مي . كند خارج از هر ارتباطي با معنا توجه را جلب مي

 تواند او نمي . آيد ه و مفهومي حاصل مي از توانايي او براي به كسوف بردن هر اراد اغواگر،

 ترين و ترين، صميمانه حتي محرمانه - شود بنيان نهاده دهد كه روابطش با ديگران اجازه

 يا را بشكند، اين روابط آنكه بي - ) به خصوص مورد آخر ( ترين روابط ترين يا جنسي عاشقانه

 ن گاهي از آ ع روابطي كه در از هر نو پيوسته وي . آنها را با افسوني نيرومند تالفي نكند

 كند، نه آنكه انكار كند يا با گستاخي خنثي مي آنها را . رود مي شود، طفره مي سئوال حقيقت

 در : راز او در همين امر نهفته است . سازد را لرزان و مرتعش مي حقايق ، بلكه نابود نمايد

گز آنجايي كه و هر انتظارش را داريم نيست كه آنجايي او هرگز . سوسو زدن يك حضور



 ژان بودريار

۱۳٤ 

 گيرد كه ويريليو چيزي را درنظرمي اغواگري همان . باشد نيست كه كسي او را آنجا طلبيده

 . بخواند ۳۱ " شناسي ناپديدي زيبايي " ن را مايل است آ

 براي ميل يا بدن او چرا كه . كند زن اغواگر ميل خويش را به دام و فريبي مبدل مي

 اي از لحظه توانند مي كنش جنسي و عشق خود . حقيقتي بيشتر از چيزها ديگر قائل نيست

 كه بايد برخوردار باشند ناپديداري / پديداري مانند كسوف اگركه از شكل باشند اغواگري

 گفت

 شناسي متعالي وابسته هر زيبايي با اي اي است كه هر احساس، لذت و رابطه شكل ناپيوسته

 . گسالند از هم مي را گري فراتر رود خواهد از خود اغوا كه مي لذت و ميل به اخالقيات ابدي

 ترين چيزي كه توسط ترين و زيركانه پالوده . اند گرانه اغوا آالت عمل شهواني تنها زيور عشق و

 تواند همين نقش را ايفا اما عفت و نپذيرفتن نيز مي . است مردان ابداع شده اي اغواي زنان بر

 من " : اند ، متعلق ظاهر ه نبوغ ي است كه تنها ب آرايش زيور و هرچيزي معنا، بدين . كند

 بلكه شما را اغوا به شما لذت ببخشم ، شما را تكريم كنم يا به شما عشق بورزم خواهم نمي

 عشق بورزيد يا به من لذت بدهيد بلكه اين نگراني من اين نيست كه شما و تنها -- كنم مي

 بر و نيز بر خود كه خاصي دارد ذهني رحمي بي بازي زن اغواگر . " است كه شما اغوا بشويد

 . شود مي ديگران رواداشته

 هيچ نبايد . است آييني التزامات در ضعف وي از او بخشي وجود هر مهرباني در

 هيچ مهلتي اند، كوآرتري را در يك مبارزه از دست داد، جايي كه عشق و لذت منحل شده

گري ر حالت اغوا تواند د تنها مي راستين زن اغواگر . نيست، مبادا اين افسونگري نيست شود



 اغوا

۱۳٥ 

 شكل سوژه ميل، بي يك ابژه، يك از اين حالت او چيزي جز يك زن، خارج . باشد داشته وجود

 . است مده آ شدني به دنيا مصرف چرا كه او با هوسي تماماً - . نيست و غير جذاب

 اما اين - برد را در كسوف خود فرو مي چيز همه امري آييني تنها - ي مقتدر است اغواگر

 بدن يا اميال نمودن، بنابراين هنگام اغوا . شود تمام مي به بهاي گراني رحم است و اقتدار بي

 او هيچ اعتقادي ؟ پس اين بدن يا اين اميال چيست . زن اغواگر تعلق ندارند به خود ديگر او

 محض مبدل ي نمود خود را به او بدنش، بدون . گيرد نها را به بازي مي آ رو از اين نها ندارد آ به

 عبارت از اغواگري . انداختن اميال ديگران اي تصنعي براي به دام به ساخته ، د كن مي

 نكه در اين دام آ اند بي ميل خويشتن ي ه دادن به ديگران تا گمان كنند كه خودشان سوژ اجازه

 « شدن است اگر كه » اغواگر » « سكس « همچنين عبارت از يك ابژه . باشند گرفتار شده

 اين كند، اما از لسم اغواگري از طريق جاذبه جنسي اثر مي ط . باشد داشته مرد وجود » ميل

 " شويد مي و شيفته شماييد كه اسير پس من جذابم " : رود رود تا از آن فراتر طريق پيش مي

 . " كند كه انسان را در افسون و طلسم رها مي هايش را دارد اما مرگ است زندگي جذابت "

 دقيقتر، هدف، به طور . فرضي است يمت غن اغواگري ميل انتهاي كار نيست بلكه يك نزد

 شدن وجود كام نا نگاه آ و شدن ور شعله اي لحظه براي تحريك و فريفتن ميل است كه تنها

 . يابد شود و فقط براي فرونشانده شدن موجوديت مي اش اغفال مي ميل همانند قدرت . دارد

 راستي به فرد ه ب ممكن است فرد اغواكننده . است رخ داده فرد حتي ممكن است نفهمد چه

تر سطحي ظاهري اگر مايل باشد يا ( ر ت اما در سطحي عميق اغوا شده ميل و يا عشق بورزد،
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 گري، اغوا اصلي شود كه نادانسته هر دو طرف بازي ديگري اجرا مي ) ها در مغاك ظاهري نمود

 . اند نشانده چنين بازي هاي دست عروسك

 اغواگري يل اراده قدرت و تصرف است، اگر م . اي بيش نيست ميل افسانه گري براي اغوا

 اي از نمودهاي گيري شبكه با شكل . دهد اي همتراز با قدرت وانمايي قرار مي در برابر آن اراده

 درست . راند هم اين قدرت فرضي ميل را تقويت كرده و هم آن را بيرون مي گري اغوا

 يروي شهواني خودانگيز دختر و ن خام ساده و همانطور كه براي اغواگر كيركه گور، جذابيت

 عاشق شايد او واقعاً ( شود تا نابود گردد اي كه تقويت مي افسانه اي بيش نيست، او، افسانه

 جز كه فراتر از هوسراني محض است، دختر چيزي گري اغوا ظاهر دختر باشد اما در قلمرو

 ميل مرد ، براي زن اغواگر نيز قدرت همينطور ) شدن نيست اي براي قرباني شخصيتي اسطوره

 مرد اغواگر كه به تزوير . سازد و هم نابود مي نموده ن را تحريك آ كه هم است اي افسانه

 بدن زن اغواگر ي تصنعي ها آرايش معادل كامالً شود، سمت جذابيت طبيعي دختر هدايت مي

 خواه اي، در هر دو حالت قدرت افسانه . شود اي مرد مي است كه معطوف به ميل اسطوره

 اغوا همواره به دنبال واژگوني و . يابند به هيچ تقليل مي مرد يا ميل ) دختر ( قدرت جذابيت

 كه در حال بازي با كسي . كننده نيز هست اگر اغوا تصنعي است، قرباني . نابودي قدرت است

 . كردن ميل ديگري است بر سر تسخير يا قرباني مسئله هميشه مرگ است،

 خواهد مي ، گر به مانند يك بيمار هيستريكي زن اغوا . است جاويدان در مقايسه گري اغوا

 در نهايت شگفتي همگان، با قرارگرفتن در ميدان فريب و - جاودانه باشد ، ابدي در حضوري

به ماند مي او زنده اما اينجا - اش رحمي بازي كند و با بي ن حركت مي آ نااميدي كه او در
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 سازد و نچه انسان را نابود مي آ . ميل است يا بيرون از دايره روانكاوي معنا خاطر اينكه

 به اما زن اغواگر هيچ معنايي را . بخشند نها به اعمال خود مي آ نشاند معنايي است كه فرومي

 ها حتي اگر از داليل يا انگيزه . رود زير بار هيچ ميلي نمي و كند الصاق نمي آنچه انجام ميدهد

 : و دام نهايي او اين تقاضا است . اند، اين يك دام است كار گونه بدگمان و گناه سخن براند

 ، وقتي تفاوت است او نسبت به آنچه كه هست بي در آن هنگام كه " . هستم بگو كه من كي "

 او . نهفته است قدرت او در كنايه و گريز از حضور . نه تاريخي دارد او پوچ است، نه عمري و

 و خرد نيزمهاي باشد اما از تمامي مكا آگاه نا خودش ممكن است نسبت به چنين موجوديت

 آگاه برند نيك به كار مي گري حقيقتي كه ديگران براي حمايت از خودشان در برابر اغوا

 و اگر كارها نخواهد بود هيچ چيز ها مكانيزم اين و پناهگاه در پشت داند كه مي او . است

 . نها خودشان اغوا شوند آ گذارد رود مي خوب پيش مي

 يعني اينكه بازي هرگز نبايد اين . رحمانه است بي به بيان ديگر، " ام من جاودانه "

 تواند نمي ي هيچ بازيگر خاطر به همين . متوقف شود و اين يكي از قواعد بنيادي بازي است

 . باشد گري بزرگتر از اغوا تواند نمي اغواگري هم زن هيچ رو از اين بزرگتر از خود بازي باشد،

 براي اغوا . اين قاعده را بشكنند يابند كه مي اجازه ن ميل هاي عشق و كدام از فراز و نشيب هيچ

 بافد و را هم مي كه ظواهر ، گري عبارت از زيورهايي اغوا . عاشق شود و نه برعكس بايد كردن

 ميل نيز ۳۲ . بافت بافت و هم وامي اش را هم مي بافد درست مانند پنه لوپه كه قاليچه هم وامي

 و ارباب نمودهاست يعني ها نمود آن چرا كه . شود دستان زن اغواگر بافته و وابافته مي زير در

. قاعده
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 . است محروم نگشته ، شكل بنيادين از اين هيچ كس تا به حال از قدرت اغوا و قواعدش،

 اما هميشه . اند بوده حقوقشان محروم از هايشان و شادي اميالشان، از بله زنان از بدنهايشان، از

 چنين اين اند و مانده اگرانه و فرا شهوت، باقي بانوي اين امكان كسوف بردن و ناپديدي اغو

 . اند كه قدرت اربابانشان را در كسوف اغوا فرو برند هميشه اين توانايي را داشته

* * * 

 و يا اينكه شكلي ؟ هم دارد اي مردانه اينكه شكل يا است شكلي زنانه گري يا اغوا آ اما

 اغواگري ميان دو قطب ؟ لور شود تواند حول يك جنس يا جنس ديگر متب است متغير كه مي

 ها تا ترين نگرش بنابراين از زيركانه . ( در نوسان است يك قطب راهبردي و قطبي حيواني

 كه به ترتيب با شكل مرد اغواگر و زن اغواگر ) گيرد هاي فيزيكي را دربرمي ترين شكل حيواني

 ؟ ناپذير نيست ي تقسيم بندي نقابي براي شكلي مجرد و اغواي اما آيا اين تقسيم . مرتبط است

* * *



 اغوا

۱۳۹ 

 اغواي حيواني

 ن نمايش اغواگري غريزي آ يابد كه در با حيوانات، اغوا به شكل خالصش دست مي

 بنابراين اغواي حيوانات كامالً . گردد درنگ در بازتابي از رفتارها و زيورهاي ذاتي ظاهر مي بي

 اثرات - نها تصنع آ اند و براي طبيعي ين حالت، حيوانات حداقل موجوداتي ا در . آييني نيست

 . شود ترين حالتش پديدار مي در ساده - چهره آرايش و زيور

 است از ميان رفته آرايش در قلب اين تناقض، تمايز ميان طبيعت و فرهنگ در مفهوم

 خاطر اگر حيوانات اغواگرند آيا به اين . دهد كه بر هر قياسي ميان حيوانيت و زنانگي پايان مي

 اگر زنانگي ؟ اند كه آنها عناصر راهبردي براي تمسخر وانمودهاي ما به انسانيت نيست

اغواگرانه است آيا به اين خاطر نيست كه دعويات ما بر عميق بودن و ژرف نگري را باطل

 . سازد؟ پوچي و سبكسري قدرتي اغواگرانه دارد كه با حيوانيت همساز است مي

 آيا حيوانات . وحشيگري طبيعي شان نيست يابيم از اغواگري كه در حيوانات مي

فكري دارد يا براستي وحشيگريشان نشان از درجه بااليي از كارهاي تصادفي دمدمي بي



 ژان بودريار

۱٤۰ 

 تواند در مورد جوامع همين سئوال نيز مي ؟ برعكس نشان مرتبه بااليي از رفتاري آييني است

 و براستي هم چنين . يابيم جوامع بدوي را محصور در قلمرو حيواني شان مي . بدوي شود

 ثابتي را رعايت ) سنتي ( اند و همواره اشكال اعتنا چرا كه انها همگي به قانون بي : است

 . كنند خواه در روابطشان با مردم سرزمين شان خواه با ديگر حيوانات و انسانها مي

 ي بدنهايشان جذابيت حيواني شان فراورده يك سري از ها آرايش و ها حتي در رقص

 . دهد ست كه كامال ان را در برابر شانس طبيعي قرار مي ها يينها و قواعد و همانندي رعايت آ

 طبيعي آرايش . ي آييني است ها ويژگي تمامي خصايص معتبرشان مرتبط با حيوانات و

 خواهد تصنعي انسانها است كه بايد اضافه كرد، همواره مي آرايش حيوانات مشابه با

 ي حيواني ترجيح داده ها اگر نقاب . ييني شان به كار برند ي حيواني را در مراسم آ ها آرايش

 شوند چون ي آييني ظاهر مي ها درنگ چون نقاب شود به اين خاطر است كه حيوانها بي مي

 ريخت شناسي . درست مانند رفتارهاي آييني انسانها آرايش راهبردهاي ها و بازي نشانه

 اي از ، اشارات و رقصها، همگي نمونه ها آرايش ها و هايشان پوستين آيينهاي بدويان جامه

 شناسي و بازتوليد جنسي اقتصادي و بوم ( آنها هرگز نظامي كاركردي . اند ات آييني تأثير

 تشكيل ) اند ريزي شده شناسي كه با كاركردگرايي طرح خاصيت قوم تقليدي و فروض بي

 معاني اغواكننده اي براي هايي مسلط با حلقه دهند بلكه مراسمي خودنمايانه با نشانه نمي

 تا كند طرف يكديگر جذب مي ناپذير به اي مقاومت گونه ها را به كه نشانه دهند تشكيل مي

 فقدان معنا و پيامد سرگيجگي و گويي بازگشتي مغناطيسي، ، خود را بازتوليد نمايند

. براي تعهد از ميان نرفتني ميان شركت كنندگان آيين هستندن تضميني
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 امر اجتماعي تنها يك . فت كه امر آييني از امر اجتماعي برتر است كلي بايد گ طور به

 پديده نو ظهور است شكلي از سازماندهي و مبادالت كه چندان اغواگرانه نيست و به دست

 امر آييني نظامي بزرگتر است كه كل زندگي و مرگ . است انسان و براي انسان ابداع شده

 طبيعت را كه حركتهاي تناوبي، بازرخدادها، و است و نيز انسان و حيوان را احاطه كرده

 در مقايسه، . گيرند هاي آييني قرار مي به خودي خود در خدمت نشانه بالهاي ناگهاني ظاهراً

 را گرد ) ... و حتي ( تر است و تحت نظر قانون تنها قادر است يك گونه مايه اجتماعي تهي امر

 كند نه با قانون بلكه تر عمل مي ن موفق در مقايسه امر آييني در ابقاي همگا . هم جمع كند

 اي فراگير كه قانون و شكلي چرخشي و مبادله . ها ناپذير و همانندي هاي پايان با قواعد و بازي

 . اند امر اجتماعي از انجامش ناتوان

 نها براي ما يادآور اين آ يابيم به اين سبب است كه اگر حيوانات را اغواگر و جذاب مي

 البته نه اينكه نوستالوژي شكل زندگي وحشي پيشين ما را در ما . ستند ترتيبات آييني ه

 براي اغوا و راهبردهاي ، آرايش بيدار نمايند بلكه گربه صفتانه نوستالوژياي نمايشي را براي

 كنند و بدان طريق ما را افسون اند را در ما تقويت مي آييني كه فراتر از امر اجتماعي

 فرد به حيوان مبدل " است كسي بگويد كه با اين اغوا در اين حالت ممكن . كنند مي

 چرا . نكه طبيعتي غريزي را به كار برد آ بي يا اغواي زنانه شكلي حيوان گونه دارد " . شود مي

 هاي بدن مرتبط است و مانند ديگر آيينها براي آشكاركردن امر طبيعي با آيين كه اغوا عميقاً

اغواگري زنانه از نظر . نمايد ن را برقرار مي آ هاي و چرخش ها اش نيست بلكه نمود و قوانين
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 شناسي برتر است آن راهبرد اخالقي فرومايه نيست بلكه برعكس از لحاظ زيبايي

 . ست ها آرايش

 چرا . شوند به عالوه مردان نه با زيبايي طبيعي بلكه با زيبايي آييني و تصنعي اغوا مي

 و به . بياني است صرفاً اليكه اولين كه زيبايي آييني محرمانه و ابتكاري است در ح

 نه در اقتصاد طبيعي هاي تصنعي نهفته است و خاطر اغوا در نشئه پوشيدگي نشانه همين

 معنا ميل و زيبايي

 اي نيست بلكه از زمان جوامع پيشين تا اين دعوي كه آناتومي يا بدن تقدير نيست، چيز تازه

 و قطع ها ها، شكنجه ها، طرح ها نقاب يفات جامه ها تشر آيين . زمان خودمان سابقه داشته است

 بدن اولين وسيله براي انجام - اند همگي قواعدي براي اغواي خدايان مردگان و ارواح - عضوها

 كه . ( شناسانه دارد براي ما تنها منشي زينتي و زيبايي . است اين مسئوليت بزرگ بوده

 ي تزئيينات و دكوراسيون به ها ه بسياري از ايد : شود مي خصيصه درستش بدان طريق انكار

 براي وحشيان و حيوانات نه دكوراسيون و . زنند ي بدن دست مي ها تكذيب اخالقي افسونگري

 آرايش گويد كسي كه مي ۳۳ كادوئو " و يك قاعده فراگير . يابد اهميت مي آرايش تزئييني بلكه

 ) " . نكند احمق است

 بدن با لجن، از ريخت انداختن پوشاندن : اي را بيابيم ممكن است اشكال منزجركننده

 كردن دراز و يا تيزكردن دندانها در مكزيكو از تغيير دادن شكل پاها در چين، كاسه سر

 ي ها جواهرات، جامه ها، ، خالكوبي ها ماسك ، ها انداختن بر صورت و نيز نقاب گردن و يا شكاف

بدن با . سازند ز حلبي مي نزي ا يي كه امروز نيز در پلي ها ييني و حتي النگو آ ي ها فاخر، نقاشي
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 تمامي . گويند اما هيچ معنايي ندارند هايي كه سخن مي شود اما با نشانه تصنعي مي ها داللت

 بدن با نمودها توهمات و با . شوند ي مفقود مي ها شوند تمامي بازنمايي ناپديد مي ها همانندي

 براي پنهان كردن يا آشكار شود نه مي كننده پوشانده ي قرباني ها تقليدهاي حيواني و وانمايي

 ي ها بيان ( حتي براي سرگرمي و نه ) گوييم مانند آنچه درباره ميل و رانش مي ( كردن

 آنچه هست بكارگيري همان تعهدي است كه آرتو آنرا ) ها بدوي اختيار كودكان و بي

 ر ي به طو هيچ چيز . كننده با جهان براي وجود داشتن مبارزه قرباني : است متافيزيكي خوانده

 خاطر ما را فرا همين و به . كنند چيزها وجود دارند چرا كه مبارزه مي طبيعي وجود ندارد،

 كند قدرت جهان و خدايان را موجودي كه مبارزه مي . شان پاسخ دهيم خوانند تا به مبارزه مي

 با . گردند نها نابودشده اغوا گشته و تسخير مي آ انگيزاند با مبارزه اين قدرتهاست كه برمي

 تمامي اين امور، الزامات بلوفي تصنعي است . شوند ارزه است كه بازي و قواعدش احيا مي مب

 سيس شده از أ يك از بنيادهاي ت مند است كه خود را در هيچ كه بايد گفت، وانمايي روش

 متافيزيك بنيادين وانمايي حتي نيازي به ارتباط با . كند ي بدن اسير نمي ها ناتومي آ جهان و

 چندان مشخص ها ي صورت كادوئو، سيما چهره ها در نقاشي . بيعي ندارد هارموني امر ط

 در عوض ما ( . كنند اي به چهره ديگر گذر مي از چهره ها ي هندسي و تقارن ها نيستند شكل

 اما آيا . كنيم كيد مي أ ت ها و سايه روشن ها براي ارائه بدن همچون يك نظام ارجاعي بر ريخت

 هيچ ؟ است محصور در طبيعت يا ميل گشته ن ما كامالً اين معني بدان معنا نيست كه بد

 ) تر نيست از اين واضح چيز

* * *
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 ي و آرايش چيزي از اين متافيزيك بنيادين نمود، اين مبارزه با وانمايي هنوز در هنرهاي

 اند و آن را آگاه به خوبي پدران كليسا از اين امر . است ي مدرن باقي مانده ها ي مد ها جذابيت

 كردن مواظب باشيد كه توجه مفرط به بدن باشيد رنگ " . كنند شيطاني تقبيح مي چون امري

 يافته اما حاال اين بدگويي تا اين زمان ادامه " . ن همچشمي با خدا و نزاع با آفرينش اوست آ

 . اش زادسازي سوژه و اميال جوهري آ است مذاهبي چون در مذاهب ديگري نيز منعكس شده

 بدن و صورت محكوم آرايش را چون ابژه سكس با هنرهاي اخالقيات ما ساختار زنانه

 كردن ايدئولوژي مدرن با تقبيح زنانگي ديگر نه تنها با داوري الهي بلكه با ديكته . كند مي

 كردن زنانگي در فرهنگ مصرفي و هدف قراردادن بدنهايشان براي بازتوليد سرمايه به فاحشه

 زنانگي خود را چون كليتي انتزاعي " . است زنانگي موجوديت بيگانه زن " . رسد انجام مي

 محصول گفتمان و بالغت . عاري از هر واقعيتي كه بتواند به خود نسبت دهد . كند بازنمود مي

 شده ديگر زندگي آرايش ي زيبايي با لباني هميشه ها زني پوشيده در نقاب " . تبليغات

 . و غيره و غيره " . كند اش را نمي واقعي

 فتارهاي پارسايانه بايد ابژه جنسي را از نو ستايش نماييم به خاطر در برابر تمامي اين گ

 دلفريبي نمودهايش، كه چيزي از مبارزه با سامانهاي ساده جهان و سكس را در خود دارد و

 اگرچه فرد ممكن است ( تواند از قلمرو توليد بگريزد و به اغواگري بازگردد ن و تنها ان مي آ

 هايش، ابژه طلبي غير واقعي فحشاي نشانه در ناواقعيتش، در مبارزه ) بخواهد سوژه توليد شود

 زنانگي - . شود دوباره آييني مي . يابد مي رود و به اغوا دست جنسي از جنسيت فراتر مي

است و هميشه هم آشفتگي وحشتناكي در مبدل كردن او بوده ها ثالي از اين آيين هميشه تم
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 گردد و يا در رهاكردن وي از تصنعاتش براي به سوژه توليد ايجاد مي ها از ابژه آيين

 : اش به اميال طبيعي بازگرداندن او

 شناسند و براستي استادي در ظواهر جاوديي و زن حقوق خود را خوب مي "
 الزم است كه چون يك بت . است ي شكل يك وظيفه را براي او به خود گرفته غيرطبيع

 سبب بايد از به همين . شود او بايد زراندود گردد و پرستيده . بفريبد و افسون نمايد
 برد تا بهتر روح را تمامي هنرها چون ابزاري براي ترفيع خويش را بر طبيعت بهره

 چندان هم اهميتي ندارد كه خدعه و . د منكوب خود كند و قلبها را به تپش وادار
 تصنع او بر همگان آشكار شود چرا كه موفقيتش حتمي و تأثيرش هميشه

 هنرمند الزم است تا بر تمامي - چنين مالحظاتي فيلسوفي . ناپذير است اجتناب
 رود تعمق نمايد و به ماهيت سخنها و مي اعمالي كه توسط زنان در هر دوره بكار

 . برد طيفشان پي الوهيت زيبايي ل
 اما خود را به آنچه كه معاصرين . نشدني است تك اين اعمال تمام سرشماري تك

 كيست كه نتواند ببيند . كنيم خوانند محدود مي مي " استفاده از لوازم آرايش " عوام
 اي آن را لعن هاي ما به طرز احمقانه كه هميشه هم فيلسوف ( استفاده از پودرها

 هايي است كه طبيعت شلخته اش دور كردن زردي و لكه نتيجه هدفي دارد و ) اند كرده
 كردن آن به وحدتي انتزاعي از بافت و رنگ و پوست است مانند تحميل كرده و مبدل

 ها نزديكتر شود و وجود انساني را به تمثال يگانگي كه توسط تيشه پيكرتراش توليد مي
 هاي سياه دور چشم عت؟ خط سازد و به عبارت ديگر به وجودي الهي و مافوق طبي مي

 اگر چه - دهند نتيجه تمامي اينها هايي كه قسمتهاي بااليي گونه را جلوه مي و سرخاب
 نمودن راضي - گيرد استفاده از آنها از اصل ساده نياز به فراروي از طبيعت مايه مي

 زندگي كه از طبيعت پيشي - اند سرخي و سياهي نمايشگر زندگي . نيازي وارونه است
 كند، چشم را چونان تر مي تر و نافذ قاب سياه دور چشم نگاه را غريب . يرد گ مي

 هاي سرخ گونه بر شعله . است دهد كه گويي به روي سرمديت بازشده مي اي جلوه پنجره
 افزايند صورت دلپذير زن را به هوسهاي اسرارآميز يك كاهنه ها مي درخشش چشم

 " . كند مانند مي
رايش در ستايش آ ۳۴ چارلز بودلر
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 اش تواند بر هارموني طبيعي ي نمي هيچ چيز پس - فرض مدرنيته - اگر ميل وجود دارد

 هيچ چيز پس - اغواگري فرض - اما اگر ميل اسطوره است . اند رياكارانه ها آرايش گردد و چيره

 ها در نمود قدرت نشانه . شود ها ن از نشانه آ گيري تواند با محدوديتهاي طبيعي، مانع بهره نمي

 ابزار ها آرايش . سازند طور جهان را محو مي د چ ده شان نهفته است كه نشان مي ناپديدي و

 در پشت ها يي زيبا نابودي گونه ها در پشت چشم ها ستردن چشم . اند ستردن صورت

 . سازد تر مي اين وحدت انتزاعي وجود انساني را به وجود يزداني نزديك . يي پر شكوه ها گونه

 راند نتيجه ضربتي تصنعي ن سخن مي آ كه بودلر از " از طبيعت زندگي پيشي گرفته " اين

 سازد بلكه امر تصنعي، سوژه را بيگانه نمي . كند را منكوب مي ها اي است كه تمامي سيما ساده

 ن هنگام كه جلوي آينه قرار آ زنان . دهد را تغيير مي ) مرد يا زن ( به طرز اسرار اميزي او

 و . ورند آ د آنها بايد خود را محو كنند تا چيزي ساختگي بر ان آگاه گيرند از اين دگرسازي مي

 چه كسي . كنند با اين صورت ساختگي آنها خود را به نمود محض عاري از معنا مبدل مي

 و ها تنها كذب ؟ كردن حقيقت را بدهد تواند به اين فراروي از طبيعت عنوان عوامانه پنهان مي

 مانند ( يا ايند اما امر ساختگي نادرست نيست و توانند حقيقت را بيگانه نم مي ها نادرستي

 نمايي برتر نادرستتر از نادرست است كه كه نوعي معصوميت يا شفاف ) ها بازي ترنسوستيست

 نكه ردي از آ نمايد بي را جذب سطح خود مي ها تمامي سيما آرايش . ورند آ را به دست مي

 رحمانه اما چه كسي اي بي مبارزه كند مي او دارد مبارزه مشخصاً . خون يا معنا باقي گذارد

 ورند و آ اي را تاب رحمانه توانند چنين كمال بي شود؟ تنها كساني كه نمي بيگانه مي

. اند نها در اشتباه آ و . ي اخالقي دفاع نمايند ها زني توانند از خود جز با عقب نمي
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 نرا آ ار توان به نمود محض پاسخ گفت، خواه ساكن يا پويا، اگر اول اقتد چگونه مي

 ي يا امر به نابود كردن ها دري از نقاب با خيزش از امر ساختگي پرده ؟ تشخيص ندهيم

 ديگري در پشت هيچ چيز هيچ خدايي و . شكن اتوپيايي از يك بت ! چقدر مضحك ها؟ نمود

 نكه يك راز باقي آ توانند پنهان شوند مگر نمي ) خدايان و امور پنهان ( نها آ اين تصاوير نيست

 ي بزرگ در همين امر نهفته ها تمامي انگاشت شناسي زيبايي افسون و جاذبه غوا، ا . بمانند

 در زدودن هر نمايي كه همان چهره است و هر ماهيتي كه همام ميل است در كمال : است

 . تصنعي نشانه

* * * 

 توان در كهشكان اغواهاي جمعي كه در زمانه مدرن ما شك، بهترين مثال را مي بي

 حتي " سينما ستاره " اكنون . شود، يافت ي سينمايي ايجاد مي ها لم و بت توسط ستارگان في

 و در واقع . اند هميشه زنانه ها اگر مرد باشد زنانه است، چرا كه اگر خدا مرد است بت

 نها موجوداتي شهواني و براي كاميابي ميل آ با اين وجود . اند بزرگترين ستارگان هميشه زن

 نها را هميشه مراسمي آ اند كه دور و بر و فراشهواني نيستند بلكه موجوداتي فراجنسي

 كرده كه ايشان را مبدل به هيوالهايي مقدس احاطه ها و ولخرجي ها سختگيرانه و فراواني

 موهبتي كه قدرت جذابيت بدانها بخشيده هماورد و رقيب قدرتهاي جهان واقعي . كند مي

 وشخصيتهاي ها ند كه از ايجاد اسطوره ا اي ي ما براي دوره ها نها تنها اسطوره آ . توليد است

. اغواگرانه بزرگ اساطيري ناتوان است
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 اش، خيال ي روانكاوانه ها يش، پرتره ها روايت . است اش نهفته قدرت سينما در اسطوره

 . اند گذارد همگي امري فرعي مي ات مفهومي كه برجاي تأثير يش ها گرايي و يا واقع ها پردازي

 اغوايي در شهرت . است ست و در قلب اسطوره سينما اغوايي نهفته اش نيرومند ا تنها اسطوره

 ي خود تصاوير ها كه با جذابيت ) اما بيشتر زنان ( ي اغواگرانه يك زن يا مرد ها شخصيت

 . پيوندي معجزه آسا . خورد سينمايي پيوند مي

 ) زن ( او . گردد ال و موجودي بلند پايه محسوب نمي ستاره سينما به هيچ طريقي ايده

 صورت او هرگز انعكاسي . اي با حسي روانكانه باشد هيچ نيازي ندارد هنرپيشه . نعي است تص

 تحت ها و سيما ها برعكس حضور او به پوشاندن تمامي حس . از يك روح يا حساسيت نيست

 خاطر همين به . رساند اي آييني با امر باطل با خلسه گيزش و پوچي تبسمش ياري مي جذبه

 ي اشتراكي ستايشي قرباني ها يابد و به موضوع آيين مي اي دست طوره است كه به موقعيتي اس

 . شود كننده مبدل مي

 باقي ، نقل اصلي زمانه مدرن ما هست و ها ي سينما، اين خدايان توده ها معراج بت

 هيچ حرفي از برچيدن . اند اي براي حوادث سياسي و اجتماعي هنوز وزنه - . خواهدماند

 اين رخدادي اغواگرانه . يد آ شده به ميان نمي ي رمزي ها ي توده بساطشان به عنوان روياها

 The مانند ها يقين بدانيد كه اغوا در عصر توده . كند است كه هر رويداد توليدي را خنثي مي

Princess  of  Cleves ، يا حتي مانند " خاطرات اغواگر " آميز يا مخاطره ي ها تماس 

اين . گري بودند داستانهاي توانمندي در اغوا حاوي شخصيتهاي اساطير يوناني نيستند اينها
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 : موجوداتي در تقاطع دو واسطه سرد . اند اند در حاليكه بتهاي زمانه مدرن ما سرد اغواها گرم

 . ها تصاوير و توده

 طور ب سمان را دارد و مانند آنها نيز آ اغواي سرد كنوني، سفيدي طيفي ستارگان

 : شوند ر دوران مدرن تنها با دو رويداد بزرگ اغوا مي د ها توده . شوند گذاري مي اي نام زيبنده

 اعمال . اين دو پديدار اشتراكات بسياري دارند . نور سفيد ستارگان و سياهي تروريسم

 رساني، قصد هيچ تداومي و ي آگاه نها قصد هيچ آ : زنند تروريستي مانند ستارگان سوسو مي

 نهايي را كه تروريسم آ حتي . نوري سرد پرتوافكني مداومي را ندارند نوري سفيد اما متناوب،

 آنها با ناگهاني نمودشان، ناپديد شدن . كند نمايند را نيز مايوس مي تمجيد مي

 روند چراكه هركدام نها مدام در كسوف يكديگر فرو مي آ . كنند شان، مجذوب مي الوقوع قريب

 . كنند ديگري را شكست دهد سعي مي

 اي ندارند چرا كه كننده و خيره ) ثابت ( شني زنان اغواگر هرگز رو ستارگان بزرگ و

 شان و در كننده از پوچي نها تابش خيره آ . نها به خاطر غيابشان است آ هوشيار يا استعدادشان

 بر طبق نظر مك لوهان آيينها ( ) شان آييني سلسله مراتب سردي ساختگي و ( اند سرديشان

 ه سردي است كه تمامي جهان انداز بندان بي استعاره مناسب برايشان دوران يخ ) سردند

 اما همزمان . برند ها فرو مي تصاوير و نشانه ) زننده سوسو ( ي لرزان ها ي ما را در شبكه ها معنا

 . شوند تواند بازتوليد گردد آنها به نمودهايي از اغوا مبدل مي در تقارني تاريخي كه نمي

 درخششي ندارند مفهوم هيچ ستارگان سينما جز اغواي محض هيچ با ارتعاشي محض و بي

 non) حسي تصنع و بي ) . است تا اينكه سردي باشد تر ارتعاش گرم به تمامي زيبا ( sens) ،
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 كند را محو مي ها اغواگري يك صورت تمامي سيما . يشان است ها نقاب و ها نماي مبهم بت

 هايي مختص نمودهاي صورتي سفيد با سفيدي نشانه . جز تبسمي آييني و زيبايي قراردادي

 ستروني بتها مشهود است . نخواهد بود ها اي براي قوانين عميق و داللت ي ديگر سوژه آيين

 اش بر مانند سيمرغ از خاكسترها يا مانند زن اغواگر از آيينه صرفاً نها هيچ بازتوليدي ندارند آ

 . خيزند مي

 اما نبايد . ي عيد پاك ما هستند ها ي ما تنديس ها ي بزرگ اغواگري، نقاب ها اين تمثال

 اگر از لحاظ تاريخي جامعه انساني هميشه با ستايش اشتياقهاي مذهبي، شورش : اشتباه كرد

 نها آ تمثال . شوند با اغوا و افسون سرد مي ها است اكنون توده كردن گرم شده و قرباني

 . گيرد كننده متفاوتي را به كار مي سينمايي است و مراسم قرباني

 بايست آنها مي . پرستي آييني شده آنها ي بت مجازاتي است برا صرفاً مرگ ستارگان

 سطحي باشند چه توانند كامل و بنابراين مي . بايست از پيش مرده باشند بميرند؛ مي

 ماوراي آن شكلي از . نها را نبايد انفعالي سلبي تصور نماييم آ اما مرگ . شوند چه نشوند ساخته

 سميت يافته است كه مرگ ابديت وجود دارد يعني همان تصنع كه در ستارگان سينما ج

 تواند به نمودي سطحي و درخشان مبدل گردد كه درخشد و مرگ مي خود با غيابش مي

.... خود سطحي اغواگرانه است



 اغوا

۱٥۱ 

 كنايي مرد اغواگر راهبرد

 را نمودها نمايد تا مبدل مي ي اگر مشخصه زن اغواگر اين است كه خود را به نمود

 ؟ ي مرد اغواگر چيست مشخصه شخصيت ديگر يعن آشوبد بر

 غريب، اي گونه به تا سبب آشفتگي گردد اما كند مبدل مي توهم خود را به يك نيز او

 آرايش اكنون اگر . است يك استراتژي روش كه ي آرايش بخشي از يك حسابگري با اين توهم

 نمايش حسابگري آيا استراتژي مرد اغواگر ، است شده نمايشي حساب و استراتژيك چنين زن

 آرايش در مقابل آرايش ؟ راهبرد كند ست كه با آن از خود در برابر نيروي حريف دفاع مي ني

 راهبردهاي عشق بايد به طريق ديگر اما - اند از خود مطمئن نيز ها گفتمان ... . راهبرد

 راهبران ابزارهاي تقدير بزرگتري هستند كه صرفاً اند " عقالني " كامالً گرچه . شوند فهميده

 پيچ و خويشتن را در استراتژي خودش، در آيا مرد اغواگر . آن هستند رباني ق ) اين تقدير (

؟ ن فدا كند آ خودش را در تا گزيند ؟ آيا او استراتژي را برمي دهد از دست نمي عاطفي خمي
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 و او كسي است كه معقتد است خود استاد بازي است آيا او خود اولين قرباني اسطوره

 ؟ نيست استراتژي تراژيك

* * * 

 . در نظر بگيريد گور كيركه " خاطرات اغواگر " دختر را در در مورد واس مرد اغواگر وس

 شفتگي به جذابيت و در موقعيت هنوز غير جنسي بدون تجاوزگري كه وسواسي با حالتي

 او بايد جذابيت را اول در چشمانش بيابد چرا كه و چون دختر جذاب است، . است ) دختر (

 از طبيعتاً ) دختر ( در نتيجه، چون . كند مي ايي را تسخير همت برتري بي دختر مانند خدا،

 . بايد نابود گردد و شود اي وحشيانه مي موهبت تمامي اغواها برخوردار است هدف مبارزه

 او . خواست مرد اغواگر براندازي قدرت طبيعي دختر با قدرت تصنعي خويشتن است

 به او ظاهري چون اغواگر ل در مقاب پذيرد كه برتري قدرت طبيعي دختر را مي تعمداً

 استراتژي او، مقصود او و سرنوشت او . بود شده غاز تسليم آ همان از ) مرد اغواگر ( او . دهد مي

 به تمامي سرنوشتي كه بردن پيش و ست و پاسخي به جذابيت دختر جوان و اغواگري ا

 حرف . يابد ين ي بايد به عنوان نتيجه كار تع و مي انه است ناخودآگاه نيرومندتر است چرا كه

 جذابيت . آيد اين اساساً همان چيزي است كه پيش مي : به طبيعت واگذار شود نبايد خر آ

 بايد بوسيله مرد مي ) شده، غيراخالقي است امر نفرين كه مانند يك ( استثنايي و ذاتي دختر

 اغواگر قرباني شود كه تمامي مهارتش را براي رساندن دختر به مرحله تسليمي شهواني

. تواند اغواكننده و قدرتي خطرناك باشد اي كه دختر ديگر نمي گيرد، مرحله بكارمي



 اغوا

۱٥۳ 

 خاطر همين به . گيرد مي أ از دختر منش اغوا كامالً . هيچ نيست به تنهايي مرد اغواگر

 اغواي . رياكار نيست ) يوهانس ( او . موخته است آ چيز را از كوردليا همه است يوهانس مدعي

 دختر به عنوان كند و از اغواي طبيعي ختر را منعكس مي حسابگرانه او، اغواي طبيعي د

 . كند بهتر عمل نموده و اغواي دختر را نابود مي گيرد اما مي منبع خود بهره

 كند، دختر از را به شانس واگذار نمي هيچ چيز اغواگر مرد خاطر است كه همين به

 . شود زي اغواگري مبدل مي دفاع در با بي ظاهري و اي شود و به ابژه ابتكار عمل محروم مي

 چيز همه ) باشد نكه مرد اغواگر دست او را رو كرده آ است پيش از دختر دست خود را رو كرده

 زيبايي طبيعي با جذابيت و پيشيني اي مبارزه برپايي است؛ اغوا به سادگي با داده پيشتر رخ

 . كند طبيعي ايجاد مي يك عدم تعادل دختر،

 غيراخالفي و هرزه، فريبي عملي به جاي . دهد غيير مي را ت آن معني كنون اغوا ا

cynical بهره مندي بزرگي و بنابراين بدون هيچ ( دستيابي به پايان جنسي براي داوطلبانه ( ، 

 رضايت خاطر است كه همين به . كند حاصل مي كننده قرباني گردد و بعدي اي مي اسطوره

 در مفهومي خاص، فرمانبردار الوهيتي او، در تسليم دختر، . آيد مي دست به آساني ب » قرباني «

 دختر اغواگري طبيعي و يعني قدرت نمايد خواهد هر قدرتي را براندازد و قرباني است كه مي

 حرمتي به مقدسان اين زيبايي، بي قدرتهاي خاطر تمامي قدرتها و به ويژه همين را و به

 ي عمل پذير برگشت . شود مي همين اقتدارش كاردليا مقتدر است و او قرباني . است الوهيت

 كند حتي از ي دريغ نمي هيچ چيز اي نمادين است كه از از مبادله اي قرباني، شكل كشنده

ترين شكل زيبايي است در اين حالت ، حتي از زيبايي و اغواگري كه خطرناك جان خودش
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 تنها است، او استادانه اروتيكي يك نقشه تواند مدعي شود كه او قهرمان مرد اغواگر نمي

 گناه نيست چرا كه به عنوان بي قرباني كامالً . رود است كه از خود او فراتر مي عملياتي مور أ م

 يا ( . مواجه شود تواند مي با مرگش تنها است كه چالشي او در خود، ، و اغواكننده اي زيبا باكره

 ) ست قاتل او اش كه معادل اغواي

 و اغواگر محاسبات كدام از هيج . از يك جنايت كامل متني است " خاطرات اغواگر دفتر "

 و نه ناپذيري كه نه واقعي است اشتباه ي است روند به تمامي . خورند مانورهايش شكست نمي

 در اغواگر را كه ناپذيري آشكاري اجتناب كمال نيرنگ، . اي است بلكه اسطوره ، روانكاوانه

 جذابيت كمال انعكاسي است از ينه، آ كند به سادگي همچون يك راهنمايي مي هايش كار

 ناشي خاصي اين از هيچ استراتژي شخصي . شدن او قرباني سنگدالنه دروني دختر و ضرورت

 . خطاناپذير است است، چنين تقديري ابزار نرو كه آ از اين تقدير است، يوهانس تنها . شود نمي

 در هر جنايتي، امري همانطور كه امري غير شخصي رخ ميدهد ، در هر فرآيند اغواگري

 اش اي، خواه اغواگر و قرباني هر تجربه دهد، رخ مي نفساني ي، چيزي فراسوبژكتيو و فرا آيين

 يش را ها كه سوژه فرمي انجام آييني . بدون سوژه دراماتورژي . ن است آ ناخودآگاه تنها بازتاب

 يك اثر شناسي زيبايي هم شكل اين قطعه است كه چنين خاطر همين به . كند مصرف مي

 . ييني يك جنايت را آ شكل هنري را دارد و هم

* * * 

 نگاه آ و دهد بروز مي يك شب در را اش شهواني ي ها لذت . شود ردليا اغوا مي كو در پايان

از اين تعجب كرد و شخصيت يوهانس را با رويه روانكاوي بورژوازي، نبايد . شود مي تسليم



 اغوا

۱٥٥ 

 ازاله ( يك قتل كننده است كه با اغواگري فرآيندي قرباني . ورد آ فردي منفور به حساب

 اش چرا كه يوهانس پيروزي . رخ دهد گرچه نيازي نيست قتل الزاماً رسد به پايان مي ) بكارت

 كه در عشق و لذت يي ناخالصي است اغوا اين . است ردليا براي او مرده كو حتمي است و

 ت تمايال . كردني در كار نخواهد بود قرباني بنابراين در چنين اغوايي، ديگر يابد و خاتمه مي

 شباهت كه بي قلمداد شود گرانه اغوا اي اقتصادي فرآيند قرباني مانده ته بايد به عنوان جنسي

 كه اينك در اقتصاد به گردش در نبوده باستاني ي ها نگري مراسم قربا مانده بخش پس به

 جنايت يا يعني تر اي است براي فرآيندي بنيادي سكس منحصرا مرحله نازل و تتمه . يد آ مي

 نمودند جدا از يكديگر نها را آ خدايان . كامل برسد ي پذير برگشت به تواند نمي كه ي قربانگر

 . است آنچيزي است كه رها شده سهم انسانها )) م ( سكس و قربانگري (

 از . كند مي ها ماندگي نوا خود را وقف انباشت اين ته ا يا كاز ۳۵ خوان دون خالص اغواگري نا

 به هند نكه بخوا آ بي ند كن براي لذت اغوا مي آنها . ند كن يك پيروزي جنسي به ديگري گذر مي

 منابع و مبارزه، در آن كه يازند دست ، نامد اغوا مي " روحاني " بعد گور كيركه كه آنچه

 قدرتشان را بر شده، اي به دقت طراحي با برنامه را محدود نموده و اغواگرانه زن ي ها قدرت

 د كن به تدريج از قدرتش محروم مي را اي كه كاردليا دسيسه . گيرد بكارمي عليه خودشان

 براي طرد قدرت زنانه در سراسر جوامع بدوي يافت است كه شماري مراسم بي يادآور

 و وانمود مقابله با قدرت باروري زنان، تسلط و محدود كردن آن و سرانجام ). بتلهيم ( شود مي

 و ها تراشي پوست ي مصنوعي ها كردن آن به خود، هدفي است كه زخمي مختص نمودن

: و همچنين بنيان و نهاد قدرتي جديد ( كنند دنبال مي ت نمادين حا و هر نوع جرا ها كردن داغ
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 بايد همچنين . نظير زنان است كردن امتياز طبيعي بي همه اينها براي منكوب ) قدرت سياسي

 داشتن مرد با باقي نگاه را مالحظه نمود كه روابط جنسي در باب چينيان باستان تصورات

 . كشاند مي خود سوي زنانه را نيز به ۳۶ م در حالت تعليق، قدرت يانگ ارگاس

 سنجيده، اي بايد به طريقي با مبارزه است كه مي شده چيزي به زنان داده صورت، در هر

 بين اغواي تفاوتي ، هيچ " قرباني كننده " و از اين ديدگاه . گرفت آنان را از آن چيز قدرت

 . اند ديگري ذهني نها هر دو خواهان مرگ و تباهي آ : ندارد مرد اغواگر وجود استراتژي زنان و

 كردن قضيه هميشه كشتن يا بهتر بگوييم قرباني . ربودن ديگري و ربودن قدرتش

 هميشه در سطحي روحاني رخ گور كيركه به زعم است كه اي شناسانه و جانبازانه زيبايي

 . دهد مي

* * *



 اغوا

۱٥۷ 

 درباره لذت روحاني اغوا

 بايد روحي است كه درخواست . است " روحاني " سناريو اغوا، گور كه ير برطبق نظر ك

 اش در معناي مدرن اما است گي زيركي، افسون و پالود اش، در معناي قرن هجدهمي گفت

witz ، " كند، بازي نمي اميال ديگر و يا تمايالت عاشقانه با اغوا هرگز . است ۳۷ " هوش ي ه ضرب 

 زيركانه اي بايد با كنايه چيز همه . خالصه ناپسند است اين چيزي مبتذل، شهواني، مكانيكي و

 مرد اغواگر تزويرهاي بنابراين . كنند دامي را پهن مي هايي كه نشانه تمامي با . شود داده پاسخ

 نيز خود بخشي از گرچه اغواگري طبيعي دختر ( دختر و طبيعت اغواگرانه بازتابي است از

 . آورد خود مي بدون تقال به چنگ ه دختر را سنجيده ك فريبي ، ) مرحله كنايي توليد است

 ي قلم ( ضربه به جلو نيست بل اغوايي قطري است كه مانند يك بنابراين اين فريب حمله

 و به بيان جويي خاصي ه با چاالكي و صرف ) تر از ضربه هوش است و چه چيزي اغواگرانه ( ) ؟ مو

 مرد اغواگر ي ها سالح . ند ك عمل مي ) مترجم - حريف خود ( از مواد گيري فرويدي، با بهره

 همين و برد بر عليه خود دختر به كار مي و مرد همان چيزهايي است كه دختر دارد

. اوست " روحاني " درخواست ، استراتژي ي پذير برگشت
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 چرا بر هوش است اي خود ضربه بازتاب . اند روحاني ها ينه آ شده كه و تصديق شده گفته

 در خود ( دهد تشخيص مي آن را در يشتن اقعيت، خو در اين نيست كه و ها جادوي آينه كه

 . است تكثيري چنين ميزي آ كنايي و اسرار در ضربه بلكه ) مخوف دارند انطباقي نسبتاً

 دهد او در نهايت، كسي را فريب نمي نجا كه آ از . آيد مي آينه از مرد اغواگر دقيقاً استراتژي

 ي او از ها اگر مانورها و دام . ( ذير است آينه خطاناپ چرا كه : دهد هرگز خودش را نيز فريب نمي

 ) گشت مي يي شد بدون شك مرتكب خطا مي خذ بيرون ا

* * * 

 در نظر باشد داشته اغوا را ي ه اغواي ديگري از اين نوع را كه ارزش بودن در سالنام

 بلكه جدا از شده نه جدا از شرارت، دو زن مختلف و نوشته ي ه اي يكسان نوشت نامه : بگيريد

 اند اين احساسات همساني هر دو نامه سرشار از احساسات عاشقانه قلب و روح شفافيت

 اما نبايد اين كيفيات را با لذات . هركدام كيفيت خاص خودشان را دارند و اند واقعي

 يعني به بهترين شود انعكاسي بوسيله دو نامه و بين دو زن ايجاد مي تأثير كه از " روحاني "

 تر و متفاوت و سرزنده كامالً ، " روحاني " اين لذت . شتباه گرفت ا لذت اغواگري شكل كلمه از

 حظ تواند با هرگز نمي ، گيرند احساساتي كه از ميل سرچشمه مي . است تر از عشق زيركانه

 ميل به . يكي دانست ، كند كردن با ميلش تجربه مي كه فرد در بازي سرشاري رازورزانه و

 اگري با خاصيت ت، در حاليكه اغو سادگي مانند هر چيز ديگري امري ارجاعي اس

 كوتاه دو گيرنده در يك نوع اتصال : است ضربه اغوا يك . اش برتر و فراتر است » روحاني «

در هر حالت اين تماس . گردد كه در آن ميل مغشوش مي خيالي و روي هم افتادگي انطباق



 اغوا
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 كند ليد مي در حالي كه سرگيجه ا ي ضعيف تو كند و سردرگم و گنگ و نامعلوم مي ميل را

 اي كه در گيري ِ هنوز جدي آنرا متزلزل كه از يك عدم وجود تفاوت متعالي و از خنده

 ها نشانه ( ها است و هم نشانه ها فيگور پس اغوا كردن هم ساختن گيرد سازد نشات مي مي

 اي اغوا هرگز نتيجه جاذبه . كنند بازي مي يشتن خو با كه ) . شود بوسيله فريبهايش حفظ مي

 براي ايجاد يك توهم بايد اغوا نزد . يا پيوستگي احساسات و اقتصاد ميل نيست فيزيكي

 منفصل را با يكديگر در هم چيزهاي مانند رويا كه اي را در هم آميخت، ضربه تصاوير

 بنابراين دومين زن به طرز . گسالند يا ناگهان چيزهاي غير قابل تقسيم را از هم مي آميزد مي

 به نست توا يك وسوسه مي گويي كه نامه اول را بازنويسي كند د وسوسه ش ناپذيري مقامت

 بازيي بدون . اغواگرانه باشد نست توا ايده مي خود كه گويي طور مستقل و كنايي عمل كند و

 شايد . شوند اختيار شريك يكديگر مي بي گويي از يك معناي متداوم كنايه، ها پايان كه نشانه

 نها حتي بيشتر از انسانها تمايل دارند آ شايد . اغوا شوند خواهند ها هستند كه مي اين نشانه

 . كه اغوا كنند و اغوا شوند

* * * 

 اند كه در تقابلهاي ثابت براي ايجاد معنا بكار ها براي اين طرح نشده شايد نشانه

 بكلي نها شايد آ واقعي نوشت سر . شوند و اين فقط سرنوشت حال حاضرشان است گرفته

 منطقي بكلي اگر چنين باشد، . دن يكديگر و بدان طريق اغواكردن ما اغواكر : متفاوت باشد

 اي را متصور شويم كه توانيم نظريه آيا مي . نهفته است نها آ متفاوت در پشت گردش رازگونه

اي كه نظريه ؟ گيرد شان بكار جاذبه اغواگرانه يشان با ها و تقابل ها به جاي تباين ها را نشانه
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 اصطالحات را در هم شكند؟ و در ان عي ارجا امر دست وپا گيري نشانه و بازتابنده طبيعت

 ؟ ناپذير بازي كنند ي تسليم ها ي پذير برگشت و وار معما دوئلي ميان خود در چارچوب روابط

 ن جهانمان را سامان آ دهنده و اصلي كه با ي تفكيك ها تقابل فرض كنيد تمامي

 كه نه تنها تصور كنيد . و تضادها را بگيرد ا ه جاي تقابل و از هم بپاشد گري ايم با اغوا بخشيده

 سردي گرمي را سوژه، ابژه را ، زنانگي، مردانگي را اغوا كند بلكه غياب نيز حضور را اغوا نمايد

 داند كوچكترين اغواگري مي چرا كه . شوند واژگونه مي ) اين اغواها ( و مطئمن باشيد كه

 يعني به طرف يك . بخشد ردادي پايان مي شناسي قرا ي بر هر تقابلي و هنر نشانه پذير برگشت

 ؟ شناسي معكوس نشانه

 چرا فرض كنيم وقتي در يونان باستان چنين فرضي رخ و اصالً ( فرض كنيد كه

 مغاكهاي اخالقي دين از يكديگر مجزا شوند با كه خدايان و فانيان در عوض اينكه ) است داده

 . ماند نمي چ ديني جز اغواگري باقي هي براستي ديگر آيند و يكديگر بر نمودن اغوا در پي

 محدود نمودن آن در تمايزات اصلي كه براي كشف رمز جهان اين، شايد تمامي بر عالوه

 و تمامي - غلط و درست ميان آنها براي مثال خدا و شيطان بريم، مي بكار معنا اسارت

 ه چنين تمايزي موفق ب - اند شده عباراتي كه با دقت از يكديگر با مقدير عظيم انرژي مجزا

 ي ها سيستم يكي از واقعي هميشه در فروپاشي و انفجار ي ها فاجعه واقعي، انقالب . اند نشده

 اين انفجار رسد، اگرچه معموالً از جهان به انتهاي خود مي بخشي يك جهان يا . دوتايي است

 در حال حاضر ما شاهد . پاشند به تدريج از هم مي ها دهد و دوتايي به آهستگي رخ مي

و به سمت جهاني در حركتيم كه فرسايش آهسته و همزمان ساختارهاي قطبي خود هستيم



 اغوا

۱٦۱ 

 عدم سرمايه گذاري، عدم فريفتگي و سردي پايان جهان؛ . دهد هر بعد معنايي را از دست مي

 ) مترجم - اشاره به كتاب شوپن هاور ( . اراده و بازنمود به مثابه پايان جهان

 سمت يكديگر ي دوتايي را به ها اغواگري سويه . يست سازي اغواگرانه ن اما اين خنثي

 نها را در حالت آ و كند با يكديگر متحد مي و در نقطه بيشينه انرژي و افسون كشاند مي

 . كند حداقل تراكم، محو نمي

 روابط اغواگري به باشد داشته وجود متقابل فعلي حال فرض كنيد هرجايي كه روابط

 و ترانزيستوري يا تفاضلي مدارهاي قطبي لوئي از اغواگري تأل تصور كنيد . شود گرفته بازي

 غير - كه به آن بايد ( تفكيك ناشده شناسي نشانه يي از يك ها نمونه . را در خود ذوب كند معنا

 شناسي باستاني وارد روابط ساختاري براي مثال عناصر كيهان . وجد دارد ) گفت شناسي نشانه

 آنها عناصري مجزا نبودند بلكه عناصر ) ... زمين و / آتش هوا / آب ( شوند شده نمي بندي طبقه

 . تش آب را و آ كرد آب آتش را اغوا مي . كردند بودند كه يكديگر را اغوا مي " كننده جذب "

 و در فردي ي غير ها وسلسله مراتب ، روابط طبقات ها در دوئل قوياً چنين اغواگري هنوز

 و هيچ شكي نيست . است مانده باقي ، ما تمايزگذار نظامهاي منطقي اسبق بر ي قياسي ها نظام

 مانند درخشش . اند متكي اغواگري قياسي ي ها بر توالي ي منطقي معنا هنوز ها توالي كه

 در زير معنا . رساند را به يكديگر مي ها يگانه كه تقابل اي ضربه ناگهاني يك الهام در يك

 . گردش رازگونه قياسهاي اغواگرانه نهفته است

 ي ها حركت . سر و كار نداريم اي جديد از جاذبه جهانشمول گونه با با اين وجود، ما

در روابط را نها آ را بشكند اما ي تقابل ها سويه ي اغواگري ممكن است ها قطري و پيمايش
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 بلكه در روابطي ) كه اين همان رازورزي و عرفان است ( دهد ميخته و مغشوش قرار نمي آ درهم

 سوژه و ابژه، دال و مدلول، )) م ( و عرفاني ( باطني امتزاج بحث . گيرند دوگانه و دوئلي قرار مي

 . اي دوگانه و مبارزاتي رابطه يعني مردانگي و زنانگي و غيره نيست بلكه مسئله اغواگري است

 اي به انعكاس خود مالحظه ) دختر ( او آويزان است در ديوار مقابل اي آينه "
 " . كند او را منعكس مي ينه آ اما شود در آن بازنمايي نمي ) دختر ( ندارد او

 خاطرات اغواگر

 . شود ن منعكس مي آ است كه دختر در مقابل اي در ديوار ينه روش آ اغواگر استراتژي

 . كند دختر چنين قصدي ندارد اما آينه او را منعكس مي

 بازتاب توانند مي يي را ها ابژه نمود، تنها خادمان متواضع . بود بدگمان ها بايد به فروتني آينه

 كل جهان . قادر شوند خود را پنهان كنند ها ابژه نكه آ بدون روياروي آنها شوند كه ند ده

 ) ها آينه ( آنها ) نند پوشا مي را ها آينه هنگام مرگ خاطر همين به جز در مرگ ( نهاست آ مديون

 ظاهري است چرا كه آنها كامالً ها آينه اما اين وفاداري . اند " نمود " سگان نگهبان عرصه

 تواند به سادگي گيز جانبي كسي نمي . بازيابد ها اند كه خود را در اين انعكاس منتظر كسي

 در كنند دهند و وقتي شما را غافلگير مي آنها شما را تشخيص مي . نها را فراموش نمايد آ

 او به : چنين است راهبرد اغواگر . است رسيده نرا نداريد آنگاه زمان شما فرا آ انتظار حاليكه

 سپري كه با آن ( مانند سپر پرسئوس . اي ماهر ينه آ اما . دهد ه را مي خود تواضع يك آين

اسير و دختر . يابد شده خود را مي كه در آن مدوسا چهره سنگ ) را شكست داد ا مدوس



 اغوا

۱٦۳ 

 تحليل او را دهد و بازتاب مي نكه دختر بفهمد، او را آ كه بدون شود اي مي آينه ي ه شيفت

 . كند مي

 داند چطور خود را در دهد، مرد نمي مي دست چيز را از يك دختر ديدن همه «
 ناشي شود، آنطور كه مرد ) دختر ( چيز از او احساس يك دختر شاعرانه كند، همه

 . ماند مي يك آدم ناشي، يك خام دست باقي ) مرد ( خاطر او همين خواهد، به مي
 ماند مي اشتباه كار هست و باقي او يك . كنم مضايقه نمي اين لذت را از او من

 يك ) اشتباه كار ( من . توانم توصيف كنم روي نمي چيزي كه به هيچ ، ك اغواگر ي
 فهمد؛ كسي كه به ام كسي كه طبيعت و معناي عشق را مي پرست، يك شهواني جمال

 واالترين دانم كه همچنين مي .... شود داند از كجا ناشي مي عشق معقتد است و مي
 در احساس شاعرانه كردن خود . .. . است نهفته ورزي تصورناپذير در عشق هاي خوشي

 يك شاهكار بيرون از آن شاعرانه كردن خويشتن، ) اما . ( دختر جوان يك هنر است يك
 » . است

 ) ۳۶۴ - ۳۶۳ ص ( خاطرات اغواگر
 مبتذل اين اغوايي عوامانه و . ( پوشاند خود را با نقاب نمي اغواگري هرگز خطي نيست و

 . است منحرف بلكه اريب و ) است

 است و از اينرو و جهنده نافذ چنين تيز، چنين اري در عمل افز چه جنگ "
 و كنيد به قول شمشير بازان يك كوارت وانمود مي اينچنين به مانند چشم فريبنده؟

 ي سريعي را ضربه حريف . است نامعلوم وانمود ي لحظه ... كنيد دفعه دوم حمله مي
 جايي كه او گمان ن آ اما جاي ديگري جز ! آري ! او ضربه خورده است كند مي حس

 " . برد مي
 ) ۳۱۴ ص ( خاطرات اغواگر

 كنم، ترجيح كنم، تنها پيرامون وجود او را لمس مي من او را مالقات نمي "
 و سپس او را مالقات برسانم خواهد برود دهم كمي زودتر خود را به جايي كه او مي مي

 قيدي از و بي آيد من با خونسردي اگر ممكن شود در راهرو هنگامي كه او مي . كنم
 او جلوي من هرگز . شود ن گرفتار آ اين اولين دامي است كه او بايد در . كنار او رد شوم

 به او نزديك آيم اما هرگز نمي كنم تعظيمي ممكن است به او . گيرم را در خيابان نمي
مواجهات پيوسته ما حتماً براي او . كنم ام را با او حفظ مي هميشه فاصله بلكه شوم
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 است كه جديدي در ديده او ظاهر شده شخص فهمد كه جه است او براستي مي قابل تو
 اما او هيچ دركي از قوانين چنين . كند با رفتاري آرام و غريب خاطر او را مشوش مي

 را ) حركت ( اي كه تواند نقطه مي آيا ببيند است يل نسبتاً ما ) دختر ( او . حركتي ندارد
 حركت اين خود، مركز چيني يك مثل ينكه ا كند كشف كند، اما غافل از كنترل مي
 " . بوده است

 ) ۳۳۶ - ۳۳۷ ص ( همان

 بار كه رواني ي نوعي آينه . هيپنوتيزم : نوع ديگري از پژواك غير مستقيم نيز وجود دارد

 : يابد انه، تحت گيز ديگري، بازتاب مي آگاه دختر نا ديگر

 كه خواب ته گف كسي . او را نظاره نشستند امروز چشمان من براي اولين بار "
 شايد نگاه من . خود بسته شوند را آنچنان سنگين كند كه خود به ها تواند پلك مي

 هنوز نيروي و شوند مي گذارد، در اينجا نيز چشمها بسته همين تأثير را بر كوردليا مي
 كنم، آن را احساس بيند كه من به او نگاه مي او نمي . گذارد مبهمي در او تأثير مي

 شود، شب است اما مي چشمان او بسته . كند آنرا حس مي امي بدنش كند با تم مي
 " . او فرزوندگي روز وجود دارد ون در

 ) ۳۶۰ - ۳۶۱ ص ( همان

 بر ي آگاه حركت خطي به ديوار آنگاه كه يك . اين انحراف اغواگري رياكارانه نيست

 و يا يي ا انحراف يك عنصر روي گري، ورد، اغوا آ مي تنها منفعتي ناچيز به دست خورد و مي

 دارد و اينچنين جهان رواني و سطوح متفاوتش را با حركتي قطري در ضربه هوش را

 معمايي كه دختر را نسبت نقطه كور نا شناخته، رازي ممهور، با نوردد تا در جايي دورتر، مي

 . تماس حاصل كند دهد، به خود او شكل مي

 كل شخصيت دختر، تمامي . ن از يك لحظه يگانه آ اغوا دو لحظه همزمان دارد يا دو

 كردن زده مسئله شگفت . بايست تحريك شود و همزمان معلق باقي بماند منابع زنانگي او مي

بايست در بازي وجود آزادي عمل او مي . معصوميتش نيست از او در وضعيت انفعالي



 اغوا
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 ني كه ي ناگها ها و منحني ها و با حركت او، و با پيچ و تاب او چرا كه با آزادي . باشد داشته

 به جايي برسد كه نادانسته خود خودبه ظاهراً بايست كند، دختر مي ه مي ف ا ض اغواگري بدان ا

 بايست دختر مي ن، آ تحقق كه براي گمارد تقديري را بكار مي گري اغوا . تسليم كند خود را

 سقوط سوي به ي، خوابگرد همچون بايد با پاي خود او مي . آزاد باشد كامالً اش جز در آزادي

 كه حالت اول فرو برود ) تسليم ( بايست در اين وضعيت دومي دختر مي . ش حركت نمايد خوي

 اش و اين دومي، اين وضعيت خوابگردي . كند ش را دوچندان مي اقتدار يعني جذابيت و آن

 به خود شده، بيدار شده و از خود بي نچنان اشتياقي ايجاد شود كه آ بايد تقويت شود تا مي

 ون او شب است اما در . چشمان او بسته است " . يد آ مهيا شده گرفتار دام تقديري كه برايش

 " . فروزندگي روز وجود دارد

 با هدف برانگيختن همگي ها تواضع و ها ، انحراف ها انكارها، انكسارها، فريب ، ها غفلت

 اغواگري مبتذل با اصرار پيش . روند دختر، راز اغواگري راستين، به كار مي دومين وضعيت

 فضاي نوعي رود با به عبارت بهتر حاليكه اغواگري راستين با غياب به پيش مي رود، در مي

 شوند و به منبع خود ها از مسيرهاي خود منحرف مي ن نشانه آ كه در كند ابداع مي وار منحني

 اين لحظه آشفتگي دختر پيش از تقديري : وضيعت تعليق ضروري است اين . گردند باز مي

 . در انتظار اوست - چيزي جديد و تقريبا مهلك كه - ي اگر بداند است كه در انتظار اوست حت

 در اي لحظه مشابه ) ي كيركه گور در مفهوم ( " روحاني " اي اي بس نيرومند لحظه لحظه

. پرتاب تاس و غلتيدن آن فاصله در شانس ي ها بازي
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 از دهد مرد از به خاطر سپردنش سرب اش را مي از اينرو اولين بار كه دختر به او نشاني

 . زند مي

 يك ( دوست ندارم خود را از لذت غافلگير شدن . به آن گوش نخواهم كرد "
 ام ببينم، خواهم او را بار ديگر در زندگي مشخصاً مي . محروم كنم )) م ( مالقات نابهنگام

 اگر او مرا بازنشناسد، اگر نگاه او . .. مرا بازشناسد هم و شايد او شناخت خواهم باز را او
 يافت كه از كنار به او نگاه فرصتي خواهم يقيناً ، است كه مرا شناخته نشان ندهد اين
 اين دهم كه او مي قول ) مترجم - درست مانند آينه كه پيشتر ذكر آن رفت ( . كنم

 چيز بايد كرد از همه حوصله و حريص عمل نه بايد بي . به خاطر خواهدآورد موقعيت را
" . خواهد شد ورده آ به چنگ گذاري شده و او نشانه . با فراغت تمام لذت برد

 ) ۳۱۲ ص ( همان

 فرد بودن اغواگر با اي هم ندارد كند در اين موقع، حتي حيله اغواگر با خودش بازي مي

 اهميت شدن، نبايد بي اين لذت نزديك . گردد در به تعويق انداختن اغوا محظوظ مي

 اين مانند . حفر كند دختر سقوط را براي چاهي دهد تا شود، چرا كه به او فرصتي مي انگاشته

 تمام اين مدت، اغواگر از نزديك . فرد به ميداني براي تظاهر نياز دارد : شمشيربازي است

 . كند اش را از وي حفظ مي كند و با تمهيدات مختلفي فاصله شدن به دختر اجتناب مي

 قانه و درباره موضوعات احم زند اش حرف مي با عمه تنها كند بلكه با او صحبت نمي مستقيماً

 اش هر چيزي را خنثي فروشي مصنوعي او با كنايه و فضل . كند اهميت صحبت مي و بي

 ماند و حتي براي دختر يك مي از پاسخ به هر حركت زنانه و اروتيكي در . كند مي

 حفظ فاصله . يوس نمايد أ كند تا او را از عشقش دلزده و م مي خواستگاري سريال كمدي پيدا

دختر تن او، براي رفع شيفتگي او و فريفتن اوست تا اينكه نهايتاً داش از دختر، معوق نگاه



 اغوا

۱٦۷ 

 بنابراين اغواگري به كمال . شكند را مي ) با شخص ديگري ( اش خود پيشقدم شود و نامزدي

 . آيد آل براي تسليم نهايي دختر فراهم مي رسد و موقيعتي ايده خود مي

 ها تنها وقتي داند نشانه او مي . ها را معوق باقي گذارد داند چگونه نشانه اغواگر مي

 او . نگاه خود به سوي سرنوشت مقدرشان حركت خواهندنمود آ اند كه معلق شوند و مطلوب

 نها پاسخي آ ماند كه اي مي گيرد بلكه منتظر لحظه ها را به يكباره بكار نمي تمامي نشانه

 . آفرينند ي دهند آنگاه يكي بعد از ديگري اتصالي واحد از سرگيجگي و فروپاشي م مي

 كند از قرار معلوم است خيلي كم صحبت مي » سه يانسن « وقتي او در شركت "
 كند و ظاهراً لبخندي كه بر لب دارد همين را نشان مي هاي آنها او را خسته پچ پچ
 . كنم من به اين تبسم اعتماد مي . دهد مي

 او ... دم سر و صدا در را تا نيمه بازكر امروز من به پيش خانم يانسن رفتم بي
 - . آورم چنگ توانستم جلو بپرم و اين لحظه را به من مي . ... نواخت درتنهايي پيانو مي

 هنگامي . . كند از قرار معلوم پيانو زدنش را از من پنهان مي ... اي است كه كار احمقانه
 گذارم كنم و مي تر صحبت كنم، موذيانه به اين قضيه اشاره مي كه بتوانم با او محرمانه

 " . او به دام بيافتد كه
 ) ۳۳۸ - ۳۳۹ ص ( همان

 گسيختگي، هوسهاي شهواني به عياشي و افسار هاي مبتذل، او به سرگرمي

 شود به جز بخش اعظمي از داستان را حتي به سختي با كوردليا روبرو مي ( است نيافته دست

 ت؛ داشتن بسيار كوچك اس يك نفر را به تنهايي دوست : اش ي عياشانه ها در خيال پردازي

 ورزي تا كند، اما عشق سطحي را بيان مي به تمام آنان سبكبالي يك شخصيت عشق ورزيدن

 است كه او به اغوايي مبتذل نائل نشده !) عجب زندگيي ! بخش چقدر لذت . .. سر حد ممكن

 » واال « اغواگري . اغواگري با فلسفه انحراف و كجراهي نيست " واالي بازي " هرگز بخشي از

نها را به عنوان آ شود اما مي رود كه در اغواگري مبتذل ديده سيري مي محرمانه از همان م
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 يكي بازي عشق است، ديگري : اختالط اين دو ممكن نيست . تعليق و نقيضه اجرا خواهدنمود

 ناپذير شده و چاره تنها موكد ريتم تدريجي، حساب ها تمامي ميان پرده . " روحاني " دوئلي

 ن توجهي آ ديوار مقابل آويخته است حتي اگر ديگر به آينه هنوز در . اغواگري واال است

 . رود نكنيم و زمان در قلب كاردليا چون به پيش مي

 . رسد ترين سطح خود مي رسد كه با نامزدي اغواگر به پايين به نظر مي ) اغوا ( اين فرآيند

 ايم، جايي كه حسي رسيده اندازه كرخي و بي شود كه به نقطه بي در نامزدي احساس مي

 اين احساس به عنوان . برد دسازي تا حد رياضت به پيش مي زدايي و دلسر غواگر افسون ا

 است و اش به پايان رسيده است و نيروي زنانگي دهد كه دل كوردليا شكسته نتيجه دست مي

 نچنان لحظه مهمي آ لحظه نامزدي " . است اند خنثي گشته يي كه او را دربرگرفته ها با فريب

 تواند تمامي روح خود را متوجه آن كند به شود كه مي حسوب مي براي يك دختر جوان م

 از اين لحظه كوردليا بدون فهم خواهد " . ع با آخرين خواستهايش ا مانند مرد در حال نز

 . است سر وصدا، مهار گشته و به دام افتاده زيست بي

 يك واژه تا او به من بخندد، يك كلمه تا او حركتي نمايد، يك كلمه تا او از "
 عاطفه و جدي باقي مانم من بي . شود اي از لبانم خارج نمي من بگريزد، اما هيچ واژه

 بودن اين دوره رجزخواني ام از شاعرانه در دوره نامزدي . كنم وكامالً تشريفاتي رفتار مي
 ام، نامزد پس حاال من نامزدشده . ها و بورژوازي است فرهنگ كنم اين روش بي نمي

 چيزي است كه او از كل قضيه و اين تمامي آن !) همينطور كوردليا هم ( كوردليا
 " . داند مي

 ) ۳۷۱ - ۳۷۰ ص (

 در آغاز بايد از . هاي ورودي نوعي امتحان سخت است تمامي اينها مثل آزمون "
انگيز اي گذر نمود كه نشان از مرگ او يا دختر دارد، مرگي نه چونان رنجي رقت مرحله



 اغوا

۱٦۹ 

 اي نهايي پيش از آشكارگي هوس و لحظه . بلكه همچون يك نيستي يا امري تهي
 كشانه را نيز به اين حركت اي رياضت معني اغواگر لحظه بدين . تسليم شهواني

 . افزايد مي شناسانه زيبايي
 توانم اطمينان دهم كه هر دختري كه خود را به من در كمال در كل مي

 " ... است فريفته در پايان تنها خود را : كند شناسانه تسليم مي رفتاري زيبايي
 ) ۳۷۵ ص ( همان

 تمام آنچه در اغوا در معرض خطر بود ا ناپديدي ظاهري در اين حقيقت كه نامزدي ب

 ) ي موسيقي ها يكي از فرم ( آنچه در ديدگاه بورژوازي قرن نوزدهم يك پرلود . سازگار است

 مهاي اينجا يك شروع خشك در فرجا دهد، آور را براي ازدواج شكل مي بخش و سرخوش لذت

 شده كه در همان حال پايان حساب ) ( رفيع عشق است با خوابگردي از بيابانهاي نامزدي

 ) اغواگري نيز هست

 ها اي بحراني در زندگي بسياري از رومانتيك فراموش نكنيد كه نامزدي لحظه (

 تر براي كاليست، هولدرلين، نوواليس و و حتي دراماتيك گور كيركه است از جمله براي بوده

 پايان؛ تقريبا هوسهايي پنهاني كه با نامزدي بي اي دردناك از سرخوردگي ظاهراً لحظه . كافكا

 را در مورد ضعف جنسي فراموش ها بگذاريد تمامي حرف و سخن ( شود گويا تقويت مي

 است كه با ترس از سرخوردگي جنسي يا زناشويي موضوع تعليق وافسوني معوق بوده ) كنيم

 ) است در آميخته

 حتي وقتي حالت . دارد مي ود، يوهانس رقصهاي نامرئي اغواگري را زنده نگاه با اين وج

 براستي او هرگز شديدتر از اين . گرايند ابژكتيو و حضور اغواگري رو به محو شدن مي

اي و تواند اغواگري را احيا نمايد چرا كه در اينجا در پوچي، در غياب و در صورت آينه نمي
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 تواند كاري جز شكستن دختر نمي : است واگري تضمين شده انعكاسي است كه پيروزي اغ

 همه آتش هوسهاي پنهان دختر . اش و انداختن خود در آغوش او انجام دهد نامزدي پيشين

 تواند جز در اين پيش مرد هرگز نمي . درست زير سطح و در شفافيتش ، شوند آشكار مي

 تر هنوز تحت تقدير خود باقي ي او را به اين زيبايي ببيند چرا كه در اين لحظه دخ آگاه

 . موردي مثل اين پيدا نخواهد شد، اين لحظه تمام است ماند، و ديگر هيچ مي

 اين . گيرد تقديرهايش قرار مي اكنون سرگيجگي اغوا، همچون هر هوسي، وراي تمامي

 ضربتي بر هوش، - كند امر به تنهايي آن كيفيت كشنده را بر اساس تمام لذت فراهم مي

 بندد پيروزي ه بود، كه، گويي از پيش، حركت روح را به سوي تقدير و مرگش مي همانطور ك

 اينجا در رقص نامرئي نامزدي است كه شناخت اغواگر از اغوا، از . است اغواگر در اينجا نفهته

 . توان مشاهده نمود اغواي راستين از يك اقتصاد مارپيچي را مي

 . رقصم آشنا در رقصيست كه با او مي مثل يك همراه نا ) دختر ( ي من با او رابطه "
 او حركت . باشند فقط يك نفر، هنگامي كه بايد واقعاً دو نفر براي رقص حضور داشته

 رقصد، و اين ديگري خود من كند مثل اينكه در روياست، و هنوز با يكي ديگر مي مي
 است، كه، مادامي كه من از لحاظ روءيتي حضور دارم، نامرئي هستم، و مادامي كه

 تسليم مرد ) دختر ( حركات رقص نياز به يك همراه دارند، او . ام نامرئي هستم، مرئي
 ) مرد ( كند، و دوباره نزديك او فرارمي ) دختر ( گيرد، او شود، دستش را مي مي

 در خود اگر بخشم من انديشه او را كمال مي ، گيرم من دستان او را مي .. شود مي كشيده
 رقصد من تنها موقعيتي براي خود مي روح دورني با ملودي ) دختر ( او . باشد كامل

 مثمر من ماليم، . خواهم او را بيدار كنم او هستم؟ من عاشقي نيستم كه مي حركت
 " . ام درست مانند يك مشرب و غير شخصي ثمر

 ) ۳۷۶ ص ( همان
 : شود چونان در حركتي يگانه ارائه مي بنابراين اغواگري

كننده شكلي قرباني - دسيسه قدرت يك -



 اغوا

۱۷۱ 

 يك قتل و نهايتا جنايتي كامل -

 مانند جنايت مطئمن . ( شود مانند يك هنر ظريف طراحي مي ي اغواگر - يك اثر هنري -

 ) . باشيد

 " روحاني " اقتصادي . الهام ي ه جرق يا ضربتي بر هوش -

 به شكل كنايي مبادله چيز همه ، در اينجا بر هوش اي ضربه همچون دوئلي با رقابت

 . و مبادله آييني، يك راز ها ين ارزشي، همانند كنايه شود بدون هيچ تعي مي

 دانشي مكتب هوس، نوعي : موزشي آزموني آ همچون اما " روحاني " شكلي رياضت كشانه -

 : شهواني هم هم كنايي و

 توان از فاحشه مي ام دانسته موزگاراني مادرزاد آ من هميشه دختران جوان را "
 بهترين شكل اين . فتن خود او را آموخت و بيش از هر چيزي فري چيزي هميشه

 " . اغفالها را از خود دختران بايد آموخت
 ) ۳۸۳ - ۳۸۲ ص ( همان

 است او ريسمان را ۳۸ هر دختر جواني در رابطه با پيچشهاي قلبش يك آريادنه "
 ن استفاده آ داند چگونه از دارد تا فرد راهش را پيدا نمايد اما خود دختر نمي نگاه مي

 " . نمايد
 ) ۳۹۶ ص ( همان

 كه هرگز شكلي خشن و يا مربوط به روابط نيرو . شكل دوئل يا جنگ، شكلي التهابي -

 همچون هر راهبرد گري دو حركت همزمان اغوا فرد ن آ نيست بلكه بازي جنگي است كه در

 . د كن ديگري، كشف مي

 آموزم وسيله به او مي شود، و بدين غاز مي آ با كوردليا جنگ پس اكنون اولين "
كنم و با اين رفتار، به نشيني مي مداوماً پيش از او، عقب . كردن من پيروز شود در دنبال
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 و آنچه اشتياق و اميد و ، آنرا و هوسهاي هاي پر هياهو دلمشغولي عشق، او قدرت
 او شجاعت باور داشتن به عشق را به دست .. . آموزانم صبرانه است را مي انتظار بي

 ... خواهدآورد
 هنگامي كه او در . زادي را مديون من است آ كند كه اين او هرگز نبايد گمان
 كند تا از دوستي با من زادي كه او را وسوسه مي آ آن كند پايان احساس آزادي مي

 اكنون كه او قدرت و هوس دارد، اين . شود غاز مي آ نگاه دومين نبرد آ دست كشد، پس
 دومين جنگ در حال ، د او مرا رها كن گذارم مي . سازد مبارزه را براي من ارزشمند مي

 دومين . است كردن است كه بازي بيش نبوده جنگ آزاد اولين جنگ، . آغاز شدن است
 " . مرگ و زندگي براي غلبه است، بازيي بر سر جنگ

 ) ۳۸۰ - ۳۷۹ ص ( همان
 او در اين . يابند اي است سامان مي همگي حول دختر كه شخصيتي اسطوره ها شرط

 و نه است از اينرو دختر نه يك ابژه جنسي . قصود دوئل چندگانه هم حريف است و هم م

 از زن براي اغواگري به يك اندازه غربي اين دو ارجاع بزرگ . زنانگي جاودانه ي از فيگور

 يعني به ترتيب دختر و ( ي از تر آل آل يا سوژه ايده در اغوا چيزي قرباني ايده . بيگانه است

 شيدايي كه دختر . كردن وجودندارد در عمل قرباني يك جالد و يك قرباني ) اغواگر او

 ين در ا و قهرمان همتاي اغواگر اي، شريكي معماگونه مده از فيگوري اسطوره آ گيرد بر بكارمي

 . چالش و دوئل قرار دارد ي ه زاهدان قلمرو نسبتاً

 les " " آميز مخاطره ي ها تماس " اين داستان، تفاوت فاحشي با داستان liaisions 

Dengereuses! " الكلو نزد دارد Laclos ، همچون دژي به تصوير شدن اغوا براي زني 

 ممكن است كمتر استراتژي - شود تسخير بايد جنگي مي ي ها استراتژي شود كه با مي كشيده

 دژي " Presidente " . كردن حريف از پيش ايستا باشد اما هدف همان است يعني تسليم

 هيچ اغواگري در اين امر وجود ندارد . از پاي در آيد بايد شود و او بايد محاصره است كه مي

اي ميان اغواگر و نجايي كه اغواگري در كار است هيچ رابطه آ . هست تنها پهلواني است آنچه



 اغوا

۱۷۳ 

 اي جنايي با ميانجي بلكه بين اغواگران دو ولمون و مرتوي در توطئه قرباني وجود ندارد

 اي رازورزانه وجود دارد امعه ، تنها ج " ماركي دو ساد " نزد همينطور شوند قربانيان سهيم مي

 . اند اعتبار پردازد در حاليكه قربانيان پوچ و بي كه به تكريم جنايتهايش مي

 تسو يا فلسفه ذن و هنرهاي رزمي هنر جنگ سان كدام از هنرهاي ماهرانه چرخش هيچ

 در اينجا فزوني هوس و آزادي دختر بخشي از . خورد به چشم نمي در اين داستان شرقي

 اي با معماگونه به طور او معمايي بود كه " . شود رفته آشكار مي ي است كه رفته د راهبر

 " . شود خودش تسخير مي تصميمات

 آورد از يك موقعيت روي مي شناسي زيبايي در اين دوئل هر امري اخالقي به سمت

 : انه به موقعيتي هوشيارانه آگاه خام و نا

 دهد من با وقتي تغييري رخ مي . م از اين جهت من بايد هوس او را هوسي خام بنام «

 گيرد تا مرا توانش را به كار مي دهم پس او تمامي مي ميلي نشان جديت تمام از خود بي

 ي شهواني ندارد اما اين بار در ها او راهي براي اين كار جز با ابزار . دوباره شيفته خود كند

 شود كه در ر دستان او مي اي د شود، يعني تبديل به اسلحه مقياسي كامال متفاوت ظاهر مي

 جنگد او براي اهداف خود مي . پس من هوسي انعكاس يافته دارم . گيرد مي مقابل من بكار

 جنگد تا بر من غلبه او براي اهداف خود مي . كنم داند من شهوانيت را تصرف مي چرا كه مي

 ام آموخته دهد آنچه من از او تري از شهوانيت را پرورش مي او در خود شكل عالي . نمايد

 آموزاند كه آنرا بفهمد اما او فكر كردن او ست، سردي من به او مي ترديد به او با عصباني

كند مرا متعجب سازد، معقتد است كه جسارتش او سعي مي . است كند خود آن را آموخته مي
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 پس هوس و اشتياق او، بوسه و . ورد آ گيرد وبدان طريق مرا به چنگ مي از من پيشي مي

 » . شود ش، صريح، پرانرژي، قاطع و منطقي مي ا آغوش

 كه جذابيت ساده و ) به همان سادگي ميل ( اند گرفته اخالقيات ساده و خنثي شكل

 ها گيرد، بازي نشانه از تصنع شكل مي شناسي زيبايي . خودبه خودي دختر بخشي از آن است

 نزد . مبدل نمايد ي شناس زيبايي بايد خود را به يك هر اخالقياتي مي . و اين اغواگري است

 واالترين شناسي زيبايي گور همچون شيلر، هولدرلين و حتي ماركوزه، گذار به اغواگر كيركه

 الهي و : متفاوت است اغواگر كامالً شناسي زيبايي اما . است كنشي است كه به انسان اعطا شده

 لكه ضربه آل را ندارد، ب شكل يك امر ايده . استعاليي نيست، بلكه كنايي و شيطاني است

 خواهد از اخالقيات فراتر رود، بلكه شكست، كژي، اغوا و تغيير شكل است نمي . هوش است

 با اين وجود نبايد گفت كه استراتژي اغواگر گمراهي و . يابد كه با آينه فريب تحقق مي

 كنايي است كه شهوانيت مبتذل و فيزيكي را به شناسي زيبايي هرزگي است بلكه بخشي از

 . دهد ربه هوش تغيير مي يك هوس و ض

 نويسد او مرا متعلق به خود هميشه متوجه بودم كه وقتي به من نامه مي "
 امروز از او خواستم با زيركي و گرمي . اما جرات ندارد اين را به من گويد . خواند مي

 او اين كار را كرد، يك نگاه كنايي به طرزي . شهواني هر چه تمامتر اين كار را بكند
 ي مختصر و سريع كافي بود تا اين كار را براي او غير ممكن سازد گرچه نشدن توصيف

 " . اين حالت كامالً عادي است . داشت زبانم با اصرار تمام او را به اين كار وامي
 ) ۴۱۹ ص ( همان

 جنگد با با پيكان نگاهش مي . از نظر اروتيكي، او براي مبارزه كامالً مجهز است "
 اش، با شيوايي آغوشش، با تطميع خطرناك ي پيشاني فرمان ابروهايش، با رازگونگ

 هاي شيرين كل اش، با تمامي اشتياق با تقاضاي لبانش، با تبسم چهره . گرفتنش آغوش
هاي نديمه ( valkyrie ۳۹ ها قدرتي در اوست يك انرژي بسان والكاري . وجودش
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 كه از است آميخته شده اين نيروي شهوانيت او با ضعف خاصي در اما ) odin اودين
 " . بايست خيلي در اين اوج بماند گيرد، او نمي وجود او نشأت مي

 ) ۴۱۹ ص ( همان
 بيني شود كه پايان بازي را پيش ي عاطفي زودگذري مي ها كنايه همواره مانع نمايش

 تواند اين نمايشها را مستقر اغوا تنها مي . برد بين مي كرده و امكانهاي ناآزموده بازيگران را از

 آن سرخوردگيي ي ه يك كلينامن كنايي و بوسيل با داشتن چيزها، با معلق باقي نگاه لبته كند ا

 . گذارد شناسانه را باز مي زيبايي ي ه كه زمين

 آيد كه اغواگر در بنابراين پيش مي . گاهي اوقات مرد اغواگر اين ضعف را دارد

 نامعلوم، به ستايش از اندازه اي بي ي شهواني لحظه ها ثباتي روي كند و در بي احساساتش زياده

 و ) ۴۲۴ - ۴۲۳ ص ( . باشد ي شهواني خودش مي ها ثباتي زيبايي زنانه بپردازد كه ناشي از بي

 روياي خدا . آيد آنگاه به صورت شخصيتي تنها در تخيل ِ پر حرارت ِيك ميل ملتهب در مي

 زن . ها گرداند، به خيال سرد نمود درنگ برخاسته و به تصوري از شيطان روي مي اما بي

 . كشد هنگامي كه در خوابست را از مرد بيرون مي ) زن ( روياي مرد ِخداست عالوه بر اين، او

 ي ها مانه بنابراين زن تمام خصوصيات يك رويا را داراست، و در او، البته اين احتمال است، ته

 . را شكل بدهند ) سراب ( شوند تا يك توهم امر واقعي تركيب مي ي ه روزمر

 حتي در . پيش از اين او يك روياست . شود ر عشق بيدار مي او ابتدا تحت تأثي "
 در اولين مرحله عشق روياي : توان از هم تمييز داد اش، دو مرحله را مي زندگي رويايي

 " . بيند بيند و در دومي او روياي عشق را مي او را مي
) ۴۲۵ ص ( همان
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 . است او مرده . دهد رسد كه او خودش را به طور كامل ارائه مي پايان وقتي فرا مي

 . شود شود؛ او يك زن مي دهد و به سكس خودش مبدل مي جذابيت نمودش را از دست مي

 براي آخرين لحظه

 شود، و تمام شكوهش در مقابل هنگامي كه او مثل يك عروس آراسته مي «
 » . بازد اش رنگ مي زيبايي

 ) ۴۳۱ ص ( همان
 اما بزودي ديگر خيلي دير - دارد را ها او هنوز شكوه پديدار . بازد خود او نيز رنگ مي

 .) خواهد بود

 زيبايي، معنا، جوهر و باالتر از هر چيز . چنين چيزي تقدير متافيزيكي مرد اغواگر است

 اغلب چيزها به طور اخالقي تصرف . برند ديگر خدا به طور اخالقي بر خود آنها رشك مي

 اغوا كه در طرف نمود و . پايند را مي يشان ها دارند و معني انها رازهاي خود را نگاه مي . اند گر

 . شناسانه انحصار طلب است شيطان است، زيبايي

 يوهانس از ) است درنگ تسليم شده نهد او بي كوردليا خود را وامي ( پس از تسليم نهايي

 : پرسد خود مي

 ام؟ يعني اينكه آيا من هميشه به عهد خودم در رابطه با كوردليا وفادار بوده "
 سازد، و اينكه من چرا كه اينست كه من را قوي مي . شناسانه است يي تعهد من زيبا

 " است؟ آيا اين عالقه هميشه حفظ شده )... هميشه به دنبال جانبداري از خودم هستم
 ) ۴۳۲ ص ( همان

 اما موضوع مورد عالقه در درجه دوم . مندي است عالقه صرفاً اغواكردن در درجه اول

 داشتن از نيروي تنها عالقه به عالقه . است شناسي زيبايي راز اين دوگانگي . اهميت قراردارد

ي طبيعي ها كوشد كه افسون بدين معني، اغواگر مي . شناسانه اغواگري برخوردار است زيبايي
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 دختر را به چنگ آورد و در جهان نمود محض، در اتمسفر اغوا، بدرخشاند و بدان طريق آنرا

 رفا و معنا دارند اما تنها برخي از آنها به سطح نمود بر افسوس كه اغلب چيزها ژ . نابود نمايد

 اغواگري، دگرگون نمودن چيزها به . اغواگرانه باشند توانند واقعاً خيزند و تنها آنها مي مي

 . نمود محضشان است

 چون اسطوره درست پيش از متعهد شدن به ها اينچنين اغوا در سرگيجگي نمود

 نماد است؛ چيز همه . يابد تحقق مي ، " واقعيت "

 اي نيست كه من اي هستم درباره خودم آيا اين مثل اسطوره من خودم اسطوره "
 براي زندگي محبوب عزيز برانيد، حتي اگر اسبها از . .. شتابم؟ به سوي اين مالقات مي

 " . پاي در آيند، فقط يك بار دوم وجود ندارد تا ما به مقصد برسيم
 ) ۴۳۹ ص ( همان

 را ) دختر ( اميدوارم ديگر هرگز او " . رسد به پايان مي چيز همه و شبي منحصر به فرد،

 ي ها ي اسطوره ها مانند همه باكره . كند را واگذار نموده و سقوط مي چيز همه او . " نبينم

 انگيزي را حاصل گونه رويندگي و جذابيت حزن شوند و اين يوناني كه به گل مبدل مي

 اما مرد اغواگر . زندگي پيشين خودشان است كنند كه پژواكي از جذابيت اغواگرانه مي

 : افزايد رحمانه مي بي گور كيركه

 چشند به گل وفايي عشق را مي است كه دختري كه درد بي زمان آن گذشته "
 " . گردان مبدل شود آفتاب

 ) ۴۳۹ ص ( همان

: رحمتر تر و بي و حتي رفتاري غير منتظره
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 ردم كه نپتون براي يك حوري ك اگر من خدا بودم براي او همان كاري را مي "
 " . كردم او را به يك مرد مبدل مي : كرد

 ) ۴۴۰ ص ( همان

 آنچه هست تنها دختري با طبيعت وااليش و مردي . در يك كلمه، زن وجود ندارد

 . است با قدرتي براي نابود كردن دختر

 با آخرين ضربه . كشد اي اغواگري از كنايي بودن دست نمي اما هوس اسطوره

 تهيه جايگاهي كه قرارگاه تسليم شدن عشاق خواهد : كند ليايي كار خود را كامل مي ماليخو

 آورد و جا گرد مي آخرين لحظه تعليق كه اغواگر تمامي خطوط متفرق راهبرد را به يك . بود

 آنچه كه بايد قرارگاه پيروزي اغواگري باشد چيزي . كند آنها را پيش از مرگ بازانديشي مي

 بندي در اين خانه سرهم چيز همه . نيست شده حزن انگيز داستان تمام بيشتر از جايگاه

 . شود تا اينكه خيال كوردليا را در واپسين لحظه واژگون شدن او، با يك ضربه تصرف كند مي

 كند با همان نيمكت، همان چراغ و اينجا اتاقي است كه در ان آنها يكديگر را مالقات مي

 يك " . خورد بود امروز با همان شباهت به چشم مي همه آنچه كه ديروز " همان ميز چاي

 چيز همه . كوردليا از در عقب وارد خواهد شد . پيانوي باز، موسيقي با ملودي آرام سوئدي

 . يي را كه با يكديگر بودند در ذهن مرور خواهد كرد ها او تمامي صحنه : است بيني شده پيش

 رسد، ي جديد كنايه مي ها اغواگر به قله اما . رسد فريب كامل است در واقع بازي به پايان مي

 بافته ها با گرد هم آوردن تمامي ريسمانهايي كه از زمان شروع در آخرين نمايش آتش بازي

آنها نيز هست ي ه براي عشق پايان يافت ) مضحك ( است، كه همزمان، نطق تشييع پاروديك
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 انه كه داستان را بعد از اين كوردليا ديگر ظاهر نخواهد شد جز در چند نامه نااميد

 بلكه از لحاظ . است اغفال و محروم نشده او واقعاً . حتي نااميدي او بيگانه است كند و بازمي

 با او چونان بازي . است نبوده از راه بدر شده آگاه معنوي با بازي و قواعدي كه هرگز از آن

 ن كند، بدون تشخيص، نشا او احساس مي . است كه گويي تحت طلسمي بوده است شده

 ربايي روحاني، در يك طرح داستاني ويرانگر و در عين حال يك آدم ي ه ابژ است؛ افتخار بوده

 اين . است است و بر عليه خود او بكار رفته محرمانه در نتيجه از اغواگري او غارت شده

 : اي متفاوت از نااميدي محض دارد نام و گيجي كه نتيجه سرنوشتي است بي

 هيچ تغييري مشهودي در ... ت كامالً مشخصي بودند چنين قربانياني از طبيع "
 اند كه مثل هميشه محترمانه اند انها روابط عادي خود را حفظ كرده ظاهرشان نداشته

 . اند شده ناپذير نسبت به خود تغيير داده اند و حتي آنهايي كه به شكلي توصيف بوده
 اند؛ نگر شده خويشتن خوردگان نبود، بلكه زندگي آنها مانند ازپاافتادگان يا شكست

 " . شدگان، و بيهوده در جستجوي خويشتنند براي ديگران گم
) ۳۰۳ ص ( همان
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 ترس از اغوا شدن

 خواهد ن هوسي است كه مي آ مخالف ي هوس يا تقدير است اما معموالً اغواگر اگرچه

 ما بر . يق نماييم كوشيم تا خودمان را با حقيقتمان تصد ما مي . استيال يابد بر وجود اغوا شده

 . كنيم خواهد ما را اغوا كند مبارزه مي عليه آنچه مي

 ترين قواعد اغواگري تا رحمانه اي، پذيرفتني است، از بي در اين مبارزه اعمال هر وسيله

 . خود اغوا نشود تا وانمود به اغوا شدن براي كوتاه نمودن دست تمامي اغواها از خويشتن

 با ) زن هيستريكي ( او . آميزد وانمود كردن به آن، درهم مي هيستريك هوس اغواگري را با

 نها را باور نمايد، از آ تواند كس نمي ميز كه هيچ آ نچنان اغراق آ هايي ارائه احمقانه نشانه

 انگيز و ي رقت ها روي ترديد، ندامت مفرط، زياده . نمايد خويشتن در برابر اغوا محافظت مي

 هم تنيدن رويدادها است تا آنها را فسخ نموده و خود حد، روش او براي در ي بي ها التماس

 كند به تمامي، بازدارندگي اغواگري بتواند طفره رود، سرگيجگي كه او بر ديگران تحميل مي

. نكه اغوا كند اين است كه اغوا نشود آ است هدف مبهمش بيشتر از



 اغوا
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 ديدي ته كامالً او . هيستريك هيچ خصوصيتي، هيچ احساساتي و هيچ رازي ندارد

 خارجي است، گرچه زودگذر است اما خصيصه كلي بيماري او نياز مطلق براي باور شدن

 باوري را هم از كه در عين حال هر ) گويي با داستانهايش مانند جنون و مانياي دروغ ( است

 تقاضايي . و اين عاري از هر جذابيتي است تا كسي در اين اغفال شريك شود - برد بين مي

 تقاضايي كه با . ن است كه بتوان بدان پاسخ گفت آ تر از حس ت اما بي نشدني اس تسليم

 هاي حقيقت اغوا نيز نشانه . هايش، هميشه مورد ترديد است نشانه تأثير يش و با ها آرايي رقص

 در حاليكه هيستريك با . سازد پذير مي كند اما آنها را به سطح نمود بازگشت را تقليد مي

 گويي او تمامي مراحل اغوا را . نها را در كار خود سهيم كند آ كه ن آ كند بي ها بازي مي نشانه

 كند و ديگري را تنها با يك پيشنهاد است او فقط خود را پيشنهاد مي مختص خود ساخته

 هيستريك بدن . نكه امكان پاسخ متقابلي را به وي بدهد آ كند بي هيستريكي شدن رها مي

 ني اغواگر كه با بدنش مسخ نموده و با ز : كند خود را به مانعي براي اغوا مبدل مي

 روي كه به دنبال كاستن از او با طفره . نمايد هايش، ديگري را مجذوب خود مي نشانه

 خواهد ديگران را مبهوت خود نمايد اما اين فقط يك نمايش احساساتي ست مي ها بدگماني

 ) لب چيزي تهديد براي ط ( اگر اغوا مبارزه است، هيستري تهديد است . ماند باقي مي

 ي امروزي با همين روش هيستريكي از ما درخواست چيزي را ها ها و پيام اغلب نشانه

 خواهند ما را معتقد كنند، ما سخن بگوييم و نها با بازدارندگي و دلسردسازي مي آ . كنند مي

 ي فكري، با استفاده از ها اي كوركورانه، با محرك آنها با معامله . ما را همراه خود سازند

چرا كه ديگر نه رازي دارند نه ( يابند هايي عاري از معنا كه به دقت تكثيرو بسط مي نه نشا
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 هايي هاي بدون ايمان بدون احساس يا تاريخ، نشانه نشانه . كنند ما را تهديد مي ) اند باوركردني

 زده از اينكه به چيزي داللت كنند، درست مانند هيستريكي كه از تصور اغوا شدن وحشت

 . شود مي زده وحشت

 او . سازد زده مي در واقع، غياب دروني كه ذاتي خويشتن است، هيستريك را وحشت

 تواند عاشق بايد با بازي مداومش خود را از اين غياب، با رازداري اين موضوع كه او مي مي

 مانند انتحار، اما انتحار ( اي با اين روش او آينه . تواند عاشق خود شود، محفوظ دارد شود و مي

 را شكل ) كند به فرايند پردرد سر و نمايشي اغواگري مبدل مي ا مثل هر چيزي ديگري، ر

 . اش ابدي بماند " نمايشگري " دهد تا در پشت آن در قلمرو مي

 . ميلي، سردي و ضعف جنسي يافت توان در بي همان رويه اما شكل واژگون آنرا را مي

 اما - شود ينه مبدل مي آ ن به آ يي زدا در اين حالت بدن فرد با غير جنسي شدن و افسون

 در - زدايد است كه تمامي امكانهاي اغواگرانه بدن فرد را مي اي كه روي به ديوار كرده آينه

 شما مرا اغوا نخواهيدكرد اگر " : شود اينجا نيز فرد به تهديد و اولتيماتوم متوسل مي

 سلبي به خود كامالً با اين وجود اغواگري شكلي . " ن را دارم أت آ كن من جر خواهي سعي مي

 مبارزه بايد با پاسخ صورت گيرد . گيرد از اينرو شهامت يكي از اشكال بنيادي ان است مي

 و تمامي محدوديتها . شود در مبارزه خودمان هم اغوا شويم بازي مسدود مي ) اگر نگذاريم (

 لت فرد در اين حا . شود كيد بر بدن و نمايش سرپيچي آن از اغوا حاصل مي أ براي بازي با ت

 هيستريك و ( در هر دو حالت . كند هيستريكي بازي را با نمايش و مطالبه اغوا؛ مسدود مي

. شود اغواگري، خواه اغواگر و خواه اغوا شده انكار مي ) سردمزاجي جنسي



 اغوا
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 ضعف جنسي با سلسله استداللهاي و غير استداللهاي ) ها اين بيماري ( از اين رو مشكل

 ميلي، اختالل رواني، بي . گيرد ت مي أ از ضعف در اغواگري نش بلكه . اش نيست روانكاوانه

 گيرند هيچ شكي باقي ي روانكاوي مورد بررسي قرارمي ها اضطراب و نااميدي كه تحليل

 شدن، داشته ورزيدن و دوست گذارند كه چنين فردي موجودي است ناتوان از عشق نمي

 نيادينش از اغواگري و ناتواني در زدايي ب موجودي عاجز از گرفتن و دادن لذت، اما افسون

 ند حتي اگر در عشق دهند بيمار نهايي كه به اغوا تن نمي آ تنها . شود اغواگري حاصل مي

 دانند نرا از اختالل در جنسيت و ميل مي آ ي روانكاوي ها تحليل . مند باشند ن توا كامالً ورزيدن

 شود تا از اغوا بيرون مي به بيمار كمك . ( ن به خاطر اختالل در اغواگري است آ در حاليكه

 هميشه به ها ترين نقص جدي ) كنند ترتيب آنها را گرفتار معماهاي جنسي مي بمانند و بدين

 نه قوانين ) قواعد ( ي ضروري جنسي بازي ها ارضا و نه به لذت، به افسونگري و نه افسون

 . محروميت از اغوا تنها شكل راستين اختگي است . اند مرتبط ) نمادين (

 اغوا هميشه چون عنقا . خورد انه ضعف جنسي هميشه شكست مي خوشبخت
 ن آ اي قادر نيست مانع جريان دوباره خيزد و چنين سوژه از خاكستر خود برمي

 خرين تالش نااميدانه براي اغواگري و نداشتن آ عالقگي و ضعف جنسي بي . گردد
 ي جنسي ترين اشكال خود انكار شايد هم در افراطي . شهامت مبارزه دوباره است

 دهد انگاه كه از ترين شكل محضش نمايش مي اين اغوا است كه خود را در ناب
 " . به من نشان بده كه موضوع فقط اين نيست " : شود ديگري تقاضا مي

 نگاه كه به حد آ هاي ديگري نيز بر عليه اغوا وجود دارد كه خوشبختانه هوس
 براي مثال در . وري آ جمع هوس و اشتياق به . مانند ناكام مي ، رسند اعلي خود مي

 دار بتوارگي يك مجموعه
) كلكسيونر (
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 نچنان در قواعد بازي آ گويي . ارتباط خصمانه مجموعه داران با اغواگري شديد است

 براي . ي ديگر تطبيق دهد ها توانند خود را با قواعد بازي اند كه به سختي مي گرفتار آمده

 . طلبد هر گونه قانون اخالقي را به مبارزه مي نچنان اشتياقي براي تجريد دارند كه آ همين

 . كند داري محكم از آيينهاي جهاني بسته، سوژه را محصور خود مي اشتياق وافر به نگاه

 است تا با آن ي مرده ها ابژه او به دنبال حقوق انحصاري بر . دار، تصرفگر است مجموعه

 آوري ز ديگر چيزها او خود را جمع فراتر ا : منزوي و زنداني . اش را ارضا نمايد وارگي هوس بت

 ، و راهبردهاي شيفتگي ها ابژه سازد مگر تا زمانيكه عشق به شفته نمي آ كند جنون او را مي

 ها ابژه نه تنها اغواگري .: اند، ترس و وحشت او از اغواگري را نمايش دهند كه او را فرا گرفته

 . ند ك بلكه هر اغوايي را كه از خودش هم سرچشمه گيرد طرد مي

 قهرمان : دهد رماني است كه اين جنون را به خوبي نمايش مي فيلم و " دار مجموعه "

 اختياري اما آيا او اغوا و بي ( داستان قادر نيست كسي را اغوا نموده و يا مجذب خود گرداند

 خواهد كه به زور عشق خواهد به زور اغوا نمايد مي مي مسلما نه، او ؟ خواهد عشق را مي

 اش كه براي چنين كاري دزدد و او را در زيرزمين خانه ييالقي ني جوان را مي پس ز ) بورزد

 ادب با وي رفتار نمايد با مهرباني و او از زن مراقبت مي . نمايد شده، محبوس مي مجهز گشته

 در . گيرد مراقب است تا زن فرار نكند و در هر حليه زن، مچش را مي كامالً كند اما مي

 و تنها . گذرد است از سر تقصيرش مي است و اغواشده خورده شكست صورتيكه زن بپذيرد كه

ميز آ و با وجود اسارت اجباري، وفاقي آشفته و ترديد . شود اختيار عاشق او مي در پايان زن بي



 اغوا
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 شود و يك روز عصر مرد، زن را براي صرف شام با احتياط الزم از زير ميان آنها ايجاد مي

 كند او را اغوا نمايد زن سعي مي ؟ افتد اما چه اتفاقي مي . برد ي ورده و به خانه م آ زمين بيرون

 ن لحظه براستي عاشق او شده يا شايد هم فقط آ شايد در . و خود را به او پيشنهاد كند

 اما درهر حالت رفتار او با واكنش . شك هردو خواسته مرد را خلع سالح كند بي مي

 به وي توهين كرده و دوباره در زير زمين زند، شود او زن را مي خشمگينانه مرد روبرو مي

 كند و از وي تصاوير گذارد، زن را عريان مي ديگر هيچ احترامي به وي نمي . نمايد محبوس مي

 اش كند و مجموعه او پروانه جمع مي . ( كند گيرد و در آلبوم عكسش جمع مي انگيز مي شهوت

 گردد اما مرد هيچ مراقبتي مي شود و مدهوش زن بيمار مي ) د ه د را با فخر به زن نشان مي

 در صحنه پاياني مرد را . كند اش دفن مي ميرد و مرد او را در حياط خانه كند، زن مي نمي

 بينيم كه در جستجوي زني ديگر است تا او را دزيده و به هر قيمتي اغوا نمايد مي

 شود غوا مي هنگامي كه در پايان زن ا . شدن اما ناتوان از اغوا شدن ورزيده نياز به عشق

 وي ترجيح : اش را بپذيرد تواند پيروزي مرد نمي ) . كافي است كه زن بخواهد او را اغوا كند (

 مسئله ضعف جنسي . دهد اين اغوا شدن، را چون لعني جنسي ببيند و زن را تنبيه نمايد مي

 گرانه دهد با حالتي تصرف او ترجيح مي ) . هرگز مسئله ضعف جنسي نبوده است . ( نيست

 ابژه جنسي مرده به زيبايي يك - ي مرده، مالك جذابيت باشد ها ابژه اي از مجموعه همچون

 براي اغواي موجودي زنده او نيازمند پاسخ عشق طرف مقابل - پروانه با بالهايي رنگارنگ

 براي او جذبه اختالفهاي مرده، اين . دهد را ترجيح مي ها او جذبه يكنواخت مجموعه . است

است كه از اول هم خاطر همين به . غوا كردن ديگري مقدم است وسواس به همساني، بر ا
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 شود كه زن در پايان خواهد مرد نه به اين سبب كه مرد ادم خطرناكي به نظر احساس مي

 اغوا كردن بدون . كند ناپذير تبعيت مي رسد بلكه به اين خاطر كه او از منطقي برگشت مي

 . ي پذير برگشت بدون - اغوا شدن

 بايد بيمرند و اين هميشه مي ) اغواگر و مجموعه دار ( دو كي از از آن در اين حالت ي

 در هرانحرافي، ديگري جاودان و فناناپذير . اش پيشتر مرده است همان كسي است كه ديگري

 . شود بود، روشن مي در فيلم اين موضوع با به پايان رسيدن فيلم از جايي كه آغاز شده . است

 گر مانند هر منحرفي خارج از فضاي وسواسشان هميشه افراد تصرف - و نه بدون خوشي (

 در هر حالت مجموعه دار خود را ) . رسند به خصوص در جزئيات اقداماتشان خوش به نظر مي

 تواند به او بدهد، هاي عشقي كه زن مي تمامي نشانه : است ناشدني گرفتار كرده در منطقي حل

 شايد . نها قلمداد خواهد شد آ ترين وك ترين احساسات، مشك شوند و لطيف واژگونه تفسير مي

 ي اصيل عشق را ها تواند اغوا و فريب هاي مختص خود خشنود گردد اما نمي بتواند با نشانه

 . است سند مرگ خودش را امضا كرده ) با اغوا كردن ( در منطق او، زن . تحمل كند

 گفته چه كسي . تر است دهنده بل بسيار تكان . اين داستاني درباره ساديسم نيست

 گويا بهايي كه با زيبايي و اغوا ؟ بهترين گواه عشق احترام به ديگري و اميالش است

 فرد خاطر همين به نها بسيار خطرناكند و آ شود بايد به مرگ ختم شود چرا كه مي پرداخته

 در . تواند او را با مرگش پاداش دهد پس تنها مي . هرگز قادر نيست آنچه كه او داده بپذيرد

 . شود پاسخ اغواي وااليش، همان استعاره اسارت خود اوست دختر متوجه مي اين حالت،

اش به اي كه او با زيبايي واكنش دختر، تنها تسليم جنسي نيست كه اين در برابر مبارزه
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 پيشتر همه . نياز نخواهد شد لذت جنسي هرگز از نياز به اغوا بي . رساند ناچيز است انجام مي

 كردن بودند، امروز تمامي اشكال شان با قرباني بدنهاي زنده فانيان متعهد به بازخريد

 اين . اند خود را با مرگشان بازخريد نمايند اغواگرانه، شايد هم تمامي اشكال زنده، مجبور

 اي است كه ما به ناپذير است يعني قاعده اي اجتناب قانوين نمادين و نه يك قانون بل قاعده

 . ري آشكارا اختياري نه بر طبق اصولي استعاليي ام . وفاداريم هيچ بنيادي، آن بي

 و اين ( يابد يا هميشه آيا بايد نتيجه گرفت كه هر تالشي براي اغوا با قتل ابژه پايان مي

 آيا ؟ بردن طرف مقابل به جنون تالشي است براي پيش ) گونه ديگري از همين موضوع است

 يا انتقام تنها كاري است آ ؟ ر است برد هميشه مض افسوني كه فرد بر عليه ديگري به كار مي

 بر سر زندگي و مرگ يا حداقل : ها آيا بازي ؟ توان در برابر افسون ديگري انجام داد كه مي

 ن است كه آ اغوا كردن به معناي ؟ ) اي آرام براي لذت جنسي اند تا مبادله نزديكتر به مرگ

 خويشتن و مبدل كردن ديگري بايد بهاي حقيقت وجود اغوا شده را بپردازد كه آن دريدن

 كند كه ني تبعيت مي آ از قواعد نمادين تسهيمي چيز همه اينجا . خود به ابژه افسونگري است

 ي ظالمانه يعني روابط شناخت ها كننده ميان انسانها و خدايانشان در فرهنگ بر روابط قرباني

 ه تعلق دارد و ي ظالمان ها اكنون، اغوا ديگر به فرهنگ . و توزيع خشونت نامحدود، حاكم است

 اغوا ما را متوجه . گردد رفته منسوخ مي است كه رفته خرين بقاياي بجامانده آ اشكال آييني

 ي ه مرگي نه به شكل تصادفي وارگانيكي، بلكه شكلي ضروري، سخت و نتيج . سازد مرگ مي

 ا مرگ مخاطره نهايي در هر ميثاق نمادين است كه با يك مبارزه يك اغو . ناگزير قواعد بازي

. شود يك راز يا يك انحراف تصوير مي
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 آيا اغوا نوعي انحراف از قواعد جهان را به كار . اند اغوا و انحراف حامي روابط زيركانه

 ي روان، رابطه انحراف با اغوا از همه ها ، از تمامي انگيزش ها و حتي از تمامي هوس ؟ برد نمي

 اغوا چيزي است . اند تفاوت حم و بي ر نها نسبت به روابط جنسي بي آ هر دوي . تر است خصمانه

 كند و با روياهاي خودشان از مسير ن خود مي آ را از ها بازنمايي كه تمامي لذتها، احساسات و

 كند بازي كه در گرو هيچ پايان تر منحرف مي ميز آ تر و دغل شان به سمت بازي زيركانه اصلي

 . و آغازي، هيچ رانش و ميلي نيست

 يعي و يك اصل لذت دارد پس اغوا انكار آن اصل است و آنرا اگر جنس، يك قانوني طب

 غير اخالقي . با اين وصف، اغوا انحراف است . كند اختياري يك بازي جايگزين مي ي ه با قاعد

 ي جنسي بر عليه اخالقيات ها بودن انحراف، به مانند اغوا، به سبب واگذاري خود به لذت

 انحراف جنسيت را به عنوان امري ارجاعي . ر است ت تر و زيركانه نيست بلكه نتيجه امري جدي

 . كند و اخالقي حتي در لذتهايش رها مي

 سرد شود كامالً منحرف وقتي وارد روابط جنسي مي . بازي كردن لذتي حسي نيست

 ييني، تجريدي و تشريفاتي مبدل آ اي او جنسيت و تمايالت جنسي را به وظيفه . شود مي

 با انحراف، تمامي نيروهاي روابط . اميال ي ه ها است تا مبادل نه كند ارتباطي شهواني با نشا مي

 اين ۴۰ شود درست همانطور كه براي آرتو يش جايگزين مي ها رفت ها و پي جنسي به نشانه

 . ) ها در واقعيت فوران وحشيانه نشانه . ( شود ي نمايشي جايگزين مي ها نيرو با افشاگري

ي، تنها آيين است، كه خشن است، تنها قواعد ا هيچ غريزه ها، آييني است بي خشونت نشانه
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 كامالً اين . بخشند يافته واقعيت، پايان مي ي شكل ها نها بر نظام آ اند چرا كه بازي قاهرانه

 . است رحمي با اين وصف، انحراف بي . كاري با خونخواري و عصبيت ندارد رحمي كه هيچ بي

 منحرف كسي . گيرد ت مي أ ش قدرت انحراف افسون از مراسم آييني بر پايه قواعد ن

 رود تا خود را كند بلكه كسي است كه از قانون طفره مي نيست كه از قانون سرپيچي مي

 رود كسي كه نه تنها از فرجامهاي قواعد جنسي مانند توليد مثل، طفره مي . وقف قواعد نمايد

 . مرتبط گردد سازد تا با شكلي تشريفاتي و آييني بلكه خود را به قانوني نمادين وابسته مي

 اي ميان دو عامل نمايد كه يك قرارداد نيست يعني معامله انحراف قراردادي را فرض مي

 يك رابطه تن به تني چنين قرارداي . آزاد نيست بلكه تعهدي است به پيروزي از يك قاعده

 و ) بر خالف قرارداد ( طرف سومي در كار نيست نهد كه هيچ را بنا مي ) مانند يك مبارزه (

 تني و شبكه به اين معاهده، اين رابطه تن . اش مجزا گردد ي فردي ها تواند به سويه نمي

 كند، امري ناپذير بر جهان خارجي اعمال مي انحرافي شكست . الزاماتش با قانون بيگانه است

 در . فردي و بنابراين براي روانكاوي است ناخودآگاه نفوذ براي تحليلهايي مبتني بر غيرقابل

 با قوانين صرفاً چرا كه ( جايي براي قلمرو قدرت روانكاوي وجود ندارد هيچ قلمرو قواعد

 . انحراف به جهاني متفاوت تعلق دارد . ) مرتبط است

 قواعد انحراف قوانين طبيعي . كنند روابط تن به تني، قانون مبادله را منسوخ مي

 حتوا نتايج كوچك مفاد دلبخواهي مانند قواعد يك بازي از نظر م . كنند جنسيت را ملغي مي

اهميتي دارند آنچه براي بازي بنيادي است تحميل يك نشانه يا قاعده يا سيستم و بي
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 ) ۲ ( ۴۱ مانند آنچه كه كلوسوفسكي . ( شود ي جنسي منتزع مي ها هاست كه از سامانه نشانه

 ) . ورد آ توجهي به قوانين مبادله، شرايط آييني انحراف را فراهم مي است بي خاطرنشان كرده

 ساد و عالم انحراف ۴۲ اين رو نوعي پيوستگي ميان معابد، جوامع رازورزانه، كاخهاي از

 آنچه آنها را به . ) (sadian ناپذير سادي ي پايان ها ، مراسم، پيوندنامه ها پيمان . وجود دارد

 در فقدان هرزگي و افسارگسيختگي در و نه كند پيروي از يك قاعده است يكديگر مرتبط مي

 توانند بدون هيچ مشكلي قواعد زوج منحرف كننده و منحرف شونده مي و در اين . انها

 . فشارهاي اجتماعي و سرپيچي از انرا بپذيرند چرا كه اين سرپيچي تنها از قانون ممكن است

 از اين رو بر طبق نظر گابلت در طبقه بورژوازي هر كاري كه مشروط به قاعده طبقه باشد (

 هاي اختياري كه بورژوازي را به عنوان يك طبقه انه انجام پذير است يعني نظامي از نش

 اند اما هيچ تخلفي از ممكن ها تمامي سرپيچي ) ماند كند از گزند مصون باقي مي تعريف مي

 . قاعده ممكن نيست

 ي طبيعي، انحراف و اغوا هر دو مانند يكديگر عمل ها بنابراين در مبارزه با سامان

 " دار مجموعه " اند مانند داستان نها كامال بر عليه يكديگر شماري آ اما در مواقع بي . كنند مي

 " رقصنده " يا در داستان . شود اش بر اغوا چيره مي كه در ان منحرف با هوس تصرفگرانه

 زن يهودي جواني را وادار ) يهوديان ( يكي از نيروهاي محافظ اردوگاه : ۴۳ منسوب به لئو شير

 كند زن با رقصش او را شيفته خود مي . د كند كه پيش از كشتن شدنش براي او برقص مي

 از دو جهان، يكي از . كشد دزدد و او را مي شود به وي نزديك شود سالحش را مي قادر مي

كه در اقتدار مردي كه زندگي ( گسيخته و پرجذبه اس نشانه قدرتي منحرف، لجام . اس
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 ا رقص خود اغوا و عالم اغواگري دختر كه ب ) يافته است تجسم ديگري را در دستانش گرفته

 را ن آ برد و اغوا بر نظم اين جذبه يورش مي . شود كند، اين اغواگري است كه پيروز مي مي

 آنچه ) شود نمي اگرچه اغلب اوقات شانسي هم براي اين اغواكردن داده . ( كند دگرگون مي

 برند و هر كدام براي ديگري مسلم است اين است كه اين دو منطق يكديگر را از بين مي

 . يند آ ري مهلك به حساب مي خط

 اشتياق مجموعه دار در ؟ اي از واژگونگي در جريان است دو چرخه ن آ اما آيا ميان

 يا شايد اينهم فقط يك افسونگري است اما تفاوت در . ( نهايت نوعي اغواگري دختر است

 نتيجه اين سرگيجگي، تالش نااميدانه زن براي دور چرخيدن در جهاني مسدود و ) ؟ كجاست

 اي را است كه در همان حال زن پوچي و تهي بودن جاذبه ) دار مجموعه ( ي پذير برگشت دون ب

 : نوع معيني از اغوا انحراف است . يابد در مي ) با ضد اغواي زن ( دار بكارگرفته كه مجموعه

 اما نوع معيني . كند مي هيستريا كه از اغوا براي حمايت از خويشتن در برابر اغواشدن استفاده

 . گيرد اف نيز اغواكننده است كه از انحراف از انحراف را براي اغوا كردن به كار مي از انحر

 شود اما در برخي اشكال هرزه نگاري، وقاحت اغوا توسط هيستريا مبدل به وقاحت مي

 امر نفرت انگيز . تواند اغوا نمايد و حتي تجاوز كند خشونت مي . تواند دوباره اغواگرانه شود مي

 شود؟ در كجا ي اغوا متوقف مي ها اما تا كجا اين انحراف . تواند اغوا نمايد مي و فرومايه نيز

 باقي ) ميان اغوا و انحراف ( هرچند تمايزي عميق ؟ رسد و بايد متوقف شود حلقه به انتها مي

 وي سعي . كند آنرا رمزگذاري نمايد به اغوا بدگمان است و سعي مي منحرف شديداً : ماند مي

را ثابت و مستحكم نمايد و آنها را در متني فرموليزه كند و يا با يك تعهد كند قواعد اغوا مي
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 در عوض . شكند يعني راز را با چنين كاري وي قاعده اصلي را درهم مي . آنها را بيان نمايد

 بكارگيري اغوايي آييني و منعطف، منحرف يك آيين ثابت و يك رابطه تن به تني ايستا

 ن، يعني كه آن را آ ه به امري مقدس و وقيح، با به انتها رساندن با تبديل قاعد . كند طلب مي

 زند انحراف، نمايش قاعده و ناپذير دست مي چون قانون بدانيم، او به يك تدافند مصالحه

 تر تمامي اشكال انحرافي اغوا در به طور كلي . هيستريا نمايش بدن براي كسب استيال است

 يعني اين قاعده كه از : كنند شان خيانت مي آ ه بنيادين نها به راز و قاعد آ : يك چيز مشتركند

 . قاعده هرگز نبايد سخني گفت

 چرا كه او ) اگر هدف اغوا پيروزي اغواگر باشد ( با اين وصف اغواگر خود منحرف است

 كند كه متقلب به او به همان دليلي اغوا مي . كند اش منحرف مي اغوا را از رازورزي تعمداً

 گر هدف بازي بردن است پس متقلب تنها شكل درست يك بازيگر ا . كند خاطرش بازي مي

 اما نه اغوا و نه بازي . آل آن است پس اغوا فيگور ايده باشد داشته اگر اغوا هدفي ابژكتيو . است

 شانس خوب چيزي است كه كارهاي متقلب، و تمامي . توانند اينگونه توصيف شوند نمي

 توزي متقلب از بازي و نپذيرفتن ين نشانه كينه ا ( راهبردهايش براي بردن به هر قميتي را

 شانس خوب رفتار متقلب را در بازي و ترس از اغوا شدن و . كند محدود مي ) اغواي بازي

 اين همان موقعي است كه اولين پيروزي . كند رويارويي و مبارزه با حقيقتش را تعيين مي

 . استراتژي او را طلسم نمايد تاً كشاند كه نهاي شمار ي مي اش او را به ورطه نتايج بي جنسي

)) م ( كشاند بازي با شانس خوب متقلب را اغوا نموده و به ورطه تقدير و شانس مي (
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 او خواهان پيروزي بر . آميز سلطه و قانون است منحرف هميشه درگير جهان جنون

 ي اين ديگر بازيگوشانه نيست ديگر روح . شده و محدوديتهاي آييني مطلق است قواعد بتواره

 وارگي، اغواگري بت . تواند جز مرگش چيزي را وارد بازي نمايد مرده است و ديگر نمي . ندارد

 اي زنده است اغوا مبارزه اي يخ زده انحراف مبارزه . مرگ است و نيز مرگ قاعده در انحراف

 انحراف نمايشي . ناپذير است پايان انحراف يكنواخت و . اغوا تغييركننده و زودگذر است . است

. است پذير برگشت مجرمانه است اغوا رازگونه و و

* * * 

 آنها در تون مرگ، . اند كننده بينند مجذوب مندي خود صدمه مي يي كه با نظام ها نظام

 دار تالش دارد تا اغوا را پيش از تبديل بنابراين هوس مجموعه . دمند ي افسونگري مي ها انرژي

 يي است ها ي چنين نظام ها ب ي ز اين رو آس ا . حركت نمايد شدن به انرژي مرگ، محدود و بي

 به نقطه ها اغوا در انتظار فرا رسيدن نظام . شود مي ترور با كنايه پراكنده . شوند انه مي اغواگر كه

 كنند و هيچ فراسويي هيچ امكان بازنمايي توقف مي ها جايي كه نظام . ماند مي شان باقي سكون

 خط سيرها كند شده و ابژه در نيروهاي اي كه هيچ بازگشتي ندارد و وجود ندارد نقطه

 شود ابژه معوج مي ؟ افتد چه اتفاقي در حول اين سكون مي . رود ايستادگي و تقدير تحليل مي

 شود با حجم و توده خودش درهم ي مختلف افق منكسر مي ها مانند خورشيدي كه در اليه

 درباره اين يچ چيز ه ما تقريبا . كند شود و ديگر از قوانين خودش اطاعت نمي مي شكسته

ي پذير برگشت جز در لبه اين حفره سياه بدون بازگشت، يك . دانيم فرآيندهاي سكون نمي



 ژان بودريار

۱۹٤ 

 دهد كه مرگ را به درون كشيده و در نمود اغوايي جديد رها ميز روي مي آ كامل و فاجعه

 . كند مي

 پانوشت

 اي را بر طبق قاعده يك بازي به رد بلكه هر نشانه ب اغوا با تحميل يك قانون سرنوشت را به پيش نمي 28

 كند همچنان كه در اينجا سرباز آورد بنابراين اغوا با همان آزادي عمل فرد اغواشده او را اغوا مي جريان در مي

 تر توضيح اين مسئله را مفصل " استراتژي مرد اغواگر " بودريار در بخش . شتابد خود آزادانه به سوي مرگ مي

 ف . م . ميدهد
 دست كاري ب اي است كه از چنين پنهان راز به سادگي اطالعاتي مخفي شده نيست بلكه بيشتر جاذبه 29
 ف . م . يد آ مي
30 Diary of the seducer 

 فيلسوف و اوربانيست معروف فرانسوي به مانند بودريار در رديف انديشمندان پست مدرن : ويريليو 31
 ف . م . ابي با همين نام دارد شود ويريليو كت فرانسوي قرار داده مي

 ه لوپه اخرين مهلت براي جواب به خواستگارانش و دست كشيدن از انتظار براي بازگشت پنه 32
 . گشود ها را مي بافت و باز گره او مي خاطر همين به همسرش،اوديسه، را منوط به اتمام بافت يك قاليچه دانست

 ف . م
33 Caduveo 
34 Charles boudelaire 

35 
Don Juan است لمثل گشته ا به يك ضرب يل كه به خاطر اغواي زنان تبد نيا اي اهل اسپا مرد افسانه 

36 
Yang : يش خشكي به نما يا در نور، گرما، چيني بيني كه در جهان طبيعت قانون فعال مردانه در 

. كند ليد تو آيد را كه بوجود مي چيزي شود تا هر مي تركيب يين شود و با مي گذاشته
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37 
stroke of wit 

38 
ariadne : او در عوض اين . ها بگذرد دختر مينوس پادشاه كرت كه به تسوس كمك نمود تا از پيچ وخم 

 در اينجا . تن ببرد اما تسوس او را در ناكسوس رها نمود آ خدمت از تسوس خواست تا او را به زني گرفته و به
 گذرد كه خود آن دختر هايي اغوا مي ختري از پيچ و خم وردن قلب هر د آ كند كه راه بدست بيان مي گور كيركه

 . به مانند آريادنه راه را نيز نشان خواهدداد

39 Valkyrie هاي اودين نديمه odin 

40 Araud 
41 Klossowski 
42 chateaux 
43 leo Scheer
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 سوم فصل
تقدير سياسي اغواگري
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 اشتياق به قواعد
 . زيگري نبايد بزرگتر از خود بازي باشد هيچ با

 رولر بال

 هرگز استاد مسلط بر در اغواگري سوژه اغواگري مدعي است كه " خاطرات اغواگر "

 قواعد تسليم هنوز هم و حتي اگر با آگاهي كامل آن را انجام دهد . نيست اش ه استادان طرح

 اغواگري هم بازي است راتر از قانون ف آييني تشريفاتي . رود مي فراتر و ا بازي خواهد بود كه از

 نكه تخطي از آ بي كشاند مي تقديرناپذير است و بازيگران را به سوي پاياني و هم تقدير

 ن آ و حكم اصلي بازي . سازد مي خود آن را اسير است كه اي ه قاعد - صورت گيرد اي ه قاعد

 در بازيگر به قواعد بازي پس اينجا نوعي اشتياق . به هر قيمتي ادامه يابد است كه بازي بايد

 . غيرممكن است و بدون اين بازي كند مي يكديگر متعهد به ن دو را آ وجود دارد كه

 . نرا داريم آ لغوكردن حتي وقتي كه خيال ، كنيم مي ما در حيطه قانون زندگي معموالً

ي واژگونگ . نمود توان مشاهده مي تخلف يا ارزشگذاري يك ممنوعيت را قانون تنها از فراتر
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 غياب ) تخلف ( معهذا اين . گفتمان سرپيچي و آزادسازي است گفتمان قانون و ممنوعيت

 . امري ديگر است ) بازي ( اما قاعده ن است آ قانون نيست بلكه متضاد

 بر شود در صورتيكه قانون مي ي قراردادي اجرا ها ه توالي يك سري نشان بازي با قاعده

 و اجراي دوباره ها ه چرخ با ، در قاعده . ت ضروري استوار اس ي ها ه نشان استعاليي توالي

 بنا ناپذير برگشت بر يك پيوستگي در حاليكه قانون ي قراردادي سر و كار داريم ها ه روي

 و اجبارها فرد مقيد به قانون شود و در مي فرد درگير وظايف و تعهدات قاعده، در . است ه شد

 در . ن تخلف كرد آ توان از ي م كند كه مي خطي را ايجاد چرا كه قانون . است ها ممنوعيت

 هيچ خطي وجود انجام يك چرخه در باز . تخطي از قاعده يك بازي هيچ معنايي ندارد بل مقا

 نجا آ از .) كند مي بازي را ترك فرد به سادگي در عوض ( . ندارد كه بتوان از آن بيرون جهيد

 از استداللي اي ه نشان مدعي - ممنوعيت اجتماعي يك يا و گي اخته چه ال، د چه - قانون كه

 و بنابراين به ورد آ مي و حقيقتي پنهان است، سركوب و ممنوعيت را به دنبال مشروع موردي

 و هيچ عرفي و اختياري است كه قاعده اما . شود مي تقسيم مكتوم يك بازنمود و يك گفتمان

 چ هي . و امر مكتوم تمايزي ميان بازنمود نه سركوبي دارد و نه ، پنهاني هم ندارد حقيقت

 پايان قانون يك در حاليكه در مقابل شود مي جايي منتهي ن به هيچ ، كند مي حمل ن معنايي را

 قانون تصاعد و خطي بودن و پايان قاعده در برابر پذير پايان و بازگشت بي چرخه . دارد معين

 . گيرد مي قرار

* * *
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 ها را از اني تمامي شادم كه اي ه ايد بايد خود را از دست اشكال آييني قدرت براي درك

 ، ها بازي ، برعكس . كرد رها ، بيند مي ميل را در ارضاي ها داند و و تمامي لذت مي عت ي سوي طب

 نه از و و نيرويي كه از مراسم ناشي از قواعد سرگيجگي ، به قواعد بازي اشتياق ، بازي اتمسفر

 . ند ساز مي را آشكار گيرد مي ت أ نش ميل

 جايي گيرد مي ت أ گونه نش رويا از موقعيتي كند مي كه فرد از بازي تجربه آيا حظي را

 تواند از اين خياالتش مي كند و هر وقت هم كه بخواهد مي در رهايي از واقعيت سر كه فرد

 را ترك و فرد بازي قواعدند موضوعي براي ها ها بر خالف رويا بازي . نه اصالً ؟ برون آيد

 . ترك بازي ناجوانمردانه است . كند ي م را ايجاد و تعهد مبارزات بازي همان التزام . كند مي ن

 افسونگري و كه - زند سرباز ن قرار گرفته آ در از بازي كه ند توا مي ن فرد كه واقعيت اين

 را وادار كند كه فرد مي را برقرار نمادين تعهدي - دهد مي نشان " امر واقعي " تفاوت آنرا از

 انتها پيش برد همچنان كه فرد مبارزه به بازي را تا و مدارا رعايت نموده بي كند قواعد را مي

 نظم با و است قراردادي شود مي توسط بازي ايجاد نظمي كه . كند مي دنبال را تا به آخر

 نه اخالقي است و نه روانكاوانه و پذيرش آن . واقعي غير قابل مقايسه است جهان ضروري

 به معناي هيچ آزادي ها، ي اينچنين در باز . نه اجبار نه به معناي تسليم است و ) پذيرش قواعد (

 تواند معادل آزادي مي چيزي ن در اينجا هيچ . وجود ندارد ، اين اصطالح اخالقي و فردي

 ، كه ديالكتيك فرضي فضاي واقعيت و قانون است بازيها از ديالكتيك اراده آزاد . شود پنداشته

آن از شكل قدرت . است ورود به نظام التزامات آييني ورود به يك بازي . كنند مي تبعيت ن



 ژان بودريار

۲۰۰ 

 با پيروي از يك ، آنگونه كه مايليم فكر كنيم و ، زادي ما از آ نه و شود مي داخلي بازي گرفته

 . ايدئولوژي كه منبع طبيعي شادي و لذت باشد

 اين شود، مي همچون اصلي جهانشمول طرح ن گرچه هرگز بازي منحصربه فرد اصل

 هيچ بنيادي روانكاوانه و متافيزيكي ي ب . شود مي كه با انتخاب قاعده فرد از قانون رها است

 - پندارد مي اورد نه آنرا دروغ مي نه به قاعده اعقتاد فرد . ريشه ندارد اي ه قاعده در هيچ عقيد

 نياز به اعتباري كه مشمول امر واقعي شود، ، ه عقيد پراكنده فضايي . كند مي آنرا رعايت ) فقط (

 بازي يعني پيش بردن : گيرد مي شكل ازيها ب نااخالقيت از اين رو . رود مي از بين در بازي

 . بنياد بي ي قراردادي و قواعد ها ه نشان با افسونگري تضمين و بدان بدون داشتن عقيده

 با گذشته هيچ ، هيچ باز پرداختي در بازيها وجود ندارد . شوند مي ها همه لغو وامداري

 نااگاه اند و غير ممكن ديالكتيك ممكن و از بازيها شود به همين خاطر مي حسابي ن تسويه

 شود هيچ امر مي چيز به بازي گرفته نجا كه همه آ از . ند ندار با آينده تسويه حسابي هيچ

 رحم بي چيز بدون هيچ چشم داشت و جايگزيني بر طبق منطقي وجود ندارد، همه » ممكني «

 دور و بر ميز پوكر اي ه هيچ خند است كه به همين دليل . است ه و بالواسطه مشخص گشت

 و بازي بدون هيچ ) اما نه غير منتظره ( است ن سرد آ منطق به همين خاطر نيست

 تر از زندگي جدي ، اند جدي بازيها . نهد مي به خنده وا نه خود را نه وقيح است و ، چشمداشتي

 نما به چشم شوند اين واقعيت متناقض مي بندي در بازي كه بر روي زندگي شرط همچنان كه

 نها افسون آ . واقعيت اصل نه بر اساس و اند شده بر اساس اصل لذت ه ن بازيها پس . خورد مي

فضاي ، قاعده فضاي اين اما . گيرند مي در نظر قاعده توصيفگر آنست را و اتمسفري كه قاعده



 اغوا

۲۰۱ 

 ن آ كه در ، تصنعي آغازين، منطقي : است منطق ديگري مستلزم بلكه نيست سرگرمي وهم يا

 كه است منطقي اين . شود مي بر انداخته ، كند مي را تعيين زندگي و مرگ كه طبيعي امر

 نها را به منطق آ توان مي به هيچ نوعي ن . شود مي بنديها شرط و بازيها خصوصيات شامل

 انگيزشهاي منطق ميل كه از به و يا راند مي سخن هانه گا آ گذاري از يك سرمايه اقتصادي كه

 براي فضاي ، اين تعين دوگانه اه خودآگ نا يا خودآگاه . فروكاست ، راند مي سخن خودآگاه نا

 . خير بازيها قواعد و فضاي شايد معتبر باشد اما براي و قانون معنا

* * * 

 شناخت هدفش كند مي را توصيف معنا و ارزش نظام جهانشمول به طور بالقوه قانون

 د ساز مي امر واقعي كليت از اي ه نمون خود را قانون ، اصولي اش استعالي بنا بر ابژكتيو است

 در . گشايند مي قانون راهي به سوي عموميت بخشي كه هايي سرپيچي و انقالبها تمامي با

 ، ي ا تعالي بدون هيچ ا نر آ كه كند مي نظامي محصور و محدود ماندگار خود را در قاعده ، مقابل

 سوداي جهانشمولي در ، به معناي واقعي كلمه قاعده . ماند مي پابرجا نموده و در آن توصيف

 آورد، عاري از هر گونه تجسم مي از آنجا كه هيچ شكافي را از درون به وجود ن ، سر ندارد

 منش و . شود مي ي معنا و ارزش را موجب ناپذير برگشت خارجيست استعالي قانون است كه

 ي معنا و واژگوني قانون پذير برگشت كه به است قاعده و قراردادي ماندگار ، محدود

 . انجامد مي

 در بازي وجود ندارد چرا كه امر جهان شمولي ديگر ( دون مرز ثبت قواعد در فضايي ب

. درك ايده جهان محدود است به دشواري ) . به جهانشمول بودن وجودندارد اي ه هيچ عالق



 ژان بودريار

۲۰۲ 

 براي ما نهايت خاطر به همين . ن باشد قابل تصور نيست آ چيزي فراتر از مرز بدون اينكه

 - نه نامتناهي نه متناهي است و بازيها سفر اتم گيرد اما مي نهايت قرار بي همواره بر عليه

 نهايت بي فضاي تحليلي متناهي خود را دارد كه در برابر مرزهاي بازي . شايد فرانهايت باشد

 نهايت خطي يك فضاي بي در برابر مخالفتي است ، جعل يك قاعده . ورزند مي مخالفت

 خودش تكامل قاعده يك خاطر همين به . نمود ي را ايجاد پذير برگشت تا بتوان فضاي تحليلي

 و ( مركزي و برگشت در حلقه انتقال حول يك نقطه : را دارد كه به معناي تحت الفظي كلمه

 معلولي علي و امري مستقل از هر منطق ) . كنند مي عمل اينگونه قواعد آييني در جهاني دوار

 . و خاستگاه و پايان

 كه زمان حذف فضا و و ناگهاني د جاذبه شدي . پايان بعد گريز از مركز است نگر اين نشا

 از كه ديگر شود مي مبدل انبوه اي ه به تود و گشته از درون منفجر ناگهاني جرقه با يك

 خود كه در با حركتي مارپيچي به سمت مركز و كنند مي كالسيك تبعيت ن قوانين فيزيك

 نگري بازي اين همان افسو )). م ( مانند سياه چاله ( شوند مي متراكمترين حالت است، روان

 و تمامي اشتياقها . برد مي بين تراشيده و معنا از ردهاي حافظه كه بلورين اشتياقي ، است

 . ترين شكل آن است ناب اما اشتياق براي بازي يابند مي اي ه شكل بست هوسها

 و بوده محصور در محيط خود است كه كامالً بدوي فرهنگهاي بازي با بهترين قياس

 . اما در جامعه ما باقي جهان فقط براي ما وجود دارد . ان نداشتند هيچ تصوري از باقي جه

كه چون ما در ناشي از منطق متفاوتي است ، عوامل محدودكننده جدا از بدويان محصوريت



 اغوا

۲۰۳ 

 ميز از اين محدوديت آ دركي تحقير جز توانيم مي ن م اي ه مد آ گرفتار امر جهانشمول تصور دام

 . باشيم تصورديگري داشته

 امر نيز برخالف بازيها در . شناسد مي ن ، اي ه ماند باقي اين فرهنگها هيچ فضاي نمادين

 . دارند در خود انباشتي و نه نه حافظه ، نه تاريخ چرا كه ماند مي چيزي باقي ن هيچ ، واقعي

 اين يك قاعده ، شوند مي شوند و دوباره برگشت داده مي هاي به طور ثابتي مصرف بندي شرط (

 چيزي را به صورت منفعت يا تواند مي فرد ن ، رود مي به پيش زي با در حاليكه ، است ه ناگفت

 چيز بيرون هيچ . گذارند مي را باقي ن اي ه ماند نها هيچ پس آ .) بازگيرد از آن اضافي ارزش چون

 و يا نيافته تحقق يا سرنوشت نشده حل اي ه چون معادل " مانده باقي " . ماند مي از بازي باقي ن

 و است متعادل اما معادله بازي هميشه كامالً . شود مي صور ت شده و تفريق شده امري سركوب

 نرا از آ امري كه . ( ماند به جاي چيزي بدون اينكه يابد مي انجام به تمامي سرنوشت بازي

 هاي يا دال ها ه صحن كند كه احساسات مي فرض خودآگاه نا نظريه .) كند مي متمايز خودآگاه نا

 از طرف . مانند مي شده و بيرون از بازي باقي حروم م ، شوند به بازي گرفته توانند مي ن مشخصي

 در غير اين . شود تواند به بازي گرفته مي چيز كه همه است ه بر اين فرض استوار شد بازي ديگر

 به كردن بازي و است ه كند پيشتر باخت مي بازي كسي كه شود بپذيرد مي بازي مجبور ، صورت

 امر هيچ . شوند مي تلف ن ها ه ابژ رو در بازي از اين . معناي هميشه باختن است

 به خصوص هيج وجود ندارد كه مقدم بر خود بازي باشد و بازي ي در ناپذير فروكاست

 آن ديني نيست كه از طريق قانوني منقبض طرد شود اگر در بازي چيزي . پيشيني وامداري

اصلي چون هم شود مي طرد اين خود قانون است كه چون گناهي نابخشوده . شده باشد



 ژان بودريار
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 تنها گناه جديدي را به قانون نيز از سرپيچي و . ناپذير در واقعيت وفق و ميز آ تبعيض تعالي م

 . جديد را نيز ي ها ه و اندو ها كند و وام مي ن قانون اضافه آ

 . ند قانون برابر اين اصل همه در پيشگاه در : نمايد مي قانون برابري را چونان اصلي برقرار

 براي اينكه بازي هيچ قضاوتي بر اصول بازي وجود ندارد ي برا ن هيچ برابري آ در مقايسه با

 اما . براي اين كه همه برابر باشند بايد از يكديگر تفكيك يابند ، عالوه بر اين . ندارد خود

 مبارزاتي و تن به تني برقرار اي ه نها ميان خود رابط آ : شوند مي تفكيك و منفرد ن بازيگران

 است كه مفهوم صوري آن اتحادي مراد - رقرار نيست حتي اتحادي هم ميان آنها ب . كنند مي

 بازيگران به يكديگر . آل اخالقي يك گروه در رقابت شود يعني ايده مي امر اجتماعي تصور

 نه حداقل ندارد اتحاد كه نيازي به است التزام و تعهدي به سبب نها صرفاً آ برابري اند وابسته

 . باشد داشته شدن روني پردازي و د كه نياز به مفهوم به عنوان چيزي

 يا خواه اخالقي - روبنايي ساختار صوري يا هيچ نيازي به قاعده براي عمل خود

 ند و هيچ نيازي به ارجاع بنياد بي و قراردادي به خاطر اينكه قواعد دقيقاً . ندارند - روانكاوانه

 قواعد . جمعي نه به اراده يا حقيقتي و نيازمندند مسئوليتي همگاني به به چيزي ندارند نه

 در ، سهيم شوند نها وجود دارند تنها وقتي كه در بازي آ . همين است اش ه هم وجود دارند

 در ۴۴ گوبلو منطق آنها با انچه كه . ماند مي شناور و متفرق افراد پراكنده بر فراز حاليكه قانون

 زي نيز براي طبقه بورژوا ( : شود مي توضيح داده نامد مي قاعده فرهنگي طبقات » مانع وسطح «

) به همچنين



 اغوا

۲۰٥ 

 را اين ، شود مي تعريف قاعده برابري كلي در ميان بازيكنان داخل فضايي كه بوسيله - ۱

 . نيم خوا مي » سطح «

 . ناميم مي » مانع « ن را آ باقي جهان است كه عده فراسوي اين قا - ۲

 متقابل به مثل اعمال ، و امتيازات الزامات قلمرويي، فرا ، خود بودن در داخل قلمرو

 روابط جدلي بين بازيكنان . كنند مي حالت ناب خود اعاده اين منطق را در بازيها : طلق م

 و ارزش شود بي حتي اگر بازي . اندازد مي را به خطر ن اي ه هرگز وضعيت ممتاز و دوجانب

 أ در منش اختياري بودن قواعدش اش، ه افسونگري دوجانب - از دست برود هايش بندي شرط

 . بايد حفظ شود آن آن

 ها و كيفيات شايستگي ، تمامي كوششها قادرند تني به و تن خاطر روابط دوگانه به همين

 خصايص شخصي تنها ) شانسي ي بازيها شكل ناب بيش از همه در . ( اثر سازند بي شخصي را

 ندارند اي ه ارزش روانكاوان شوند و هيچ نوع مي پذيرفته مساعدت يا فريب به عنوان نوعي

 اجرا ، اند آنطور كه مورد تقاضاي شفافيت االهي قانون قرار گرفته ، ها اينگونه است كه بازي

 شوند مي

 از برابري با روابط دوگانه و جدلي ، يابد مي امر جهانشمول خالصي فرد از در فضايي متناهي

 با قواعد ، يابد مي آزادي خالصي از گيرد مي برعهده كه با التزاماتي ، شود مي خالص و يكساني

 . گيرد مي شكل بازيها اينچنين افسون . شود مي دست قانون رها از ، يش ها ين آي اختياري و

* * *
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 شايد اين امر ( . تا در پيشگاه قانون داريم ها آيين برابري بيشتري در ما ، بدين معني

 كند، مي تر توجيه را به خصوص در طبقات رشدنيافته و سازگاري با آيينها ، پافشاري بر ادب

 اند يا با ببريم تا آنهايي كه با معنا پر شده اي ه تي قراردادي بهر ها ه ان آسانتر است كه از نش

 هيچ چرا كه ، از آزادي برخورداريم ، از هر جاي ديگر بيشتر بازيها همچنين ما در . ) آگاهي

 و ديني كه ما به قواعد دارم تنها نشانه وفاداري است قواعد را دروني كنيم تا ريم نيازي ندا

 ما از قاعده با . اين احساس را نداريم كه بايد از قواعد سرپيچي كنيم ، قانون مورد برخالف

 . . ! مسئوليت و معنا ، آزادي ، انتخاب تمامي قيود و نيز از دست شويم مي رها دست قانون

 . تواند منهدم گردد مي ي قراردادي ها ه تروريسم معنا تنها توسط نشان

 در انقياد قراردادي و آييني خود ي ها ه نشان : ن اشتباه نكنيد آ با اين وجود درباره

 ذاتي اي ه هنوز رابط كه در اين صورت داللت كند به طور مجزا فرد آزاد نيست كه . يكديگرند

 ي مدرن مانند ها ه نشان مورد مطالبه آزادي . است ه داشت باقي نگاه را و واقعيت طبيعت با

 كنند مي بيان ) ر معنا خاط به ( ثيرات يا ميل خودشان أ كه خود را بر اساس ت ، فرديتهاي مدرن

 تلنبار شده از اي ه ارجاع خود و يا تود قواعد با . ي قراردادي وجود ندارند ها ه هرگز براي نشان

 يا با ارجاعات ، هدف بي توانند مي ي قراردادي ن ها ه نشان . ارادگي را نمايش دهند بي معنا

 به نشانه ديگر اي ه يند هر نشان به حركت درآ ، هاي روان خود چونان شن معنايي ي ها ه ماند ته

 آنها پژواك ، معناي يك مراسم بي گشايش بلكه در نه در ساختار انتزاعي زبان مقيد است

. كنند مي تكثير ي قراردادي ها ه ر نشان گ يكديگرند و خود را در دي



 اغوا

۲۰۷ 

 . ارزشي براي فهم و ادراك ندارد بنابراين . نيست كننده بازنمود اي ه نشان ، آييني نشانه

 يي ها ه متعهد به چنين نشان ما است كه به همين سبب . كنند مي عنا رها در عوض ما را از م

 مقدس است چرا در رابطه با بازي هر چيزي . است افتخار دين ، بازي ) وامداري ( دين . هستيم

 . كه قراردادي است

 توجيه با عبارات زير الفبايي را نظم انتخاب يك روالن بارت " عاشق يك سخن " در

 يك نظم مطلقاً : نتخابي انجام شود كه ا آمد الزم وسوسه معنا مودن سست ن براي " : ند ك مي

 كامالً نظمي نه تصادف محض بلكه و نظمي هدفمند است نه بايد گفت كه " اهميت بي

 براي قدرت شانس را ، دان يك رياضي به مانند ما نبايد چرا كه " : نويسد مي او . قراردادي است

 . بگيريم ناديده ، معنا - منطقي هاي توالي " يعني ها توليد هيوال

 به توان مي معنا را . نيست معنا مخالف مطلق نامعلومي يا مطلق آزادي ، به عبارت ديگر

 هاي توالي معنا جديد هاي ه حلق يا قطرها . نمود توليد نظمي بي با شانس و سادگي با بازي

 ي ها ه فلسف همانطور كه در برخي - تواند ايجاد گردد مي از سيل خروشان جريان ميل جديد

 و ها ه شبك ، معنا را با پراكنش كنند مي كه ادعا ، ي مولكولي و افراطي ها ه فلسف ، مدرن

 ميل نبايد قدرت ، وجود شانس با . ) برند مي تحليل ( سازند مي كتهاي براوني ِ ميل متزلزل ر ح

 . كم بگيريم را در توليد هيوالها دست

 را بايد معنا . ز دست معنا گريخت ا توان مي ن فراتري رفتن يا و گسستگي و با پراكندگي

 يا قواعد يك الفبايي بارت نظم مانند تر قراردادي نظمي جايگزين نمود تري با وانموده بنيادي

يا سياسي ، تاريخي ( معنايي نظم كه تمامي و حصر زندگي روزمره حد بي آيينهاي بازي يا
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 يا گسستگي ، نامعلومي . و بر آنها تحميل نمود باطل نموده ) شانس ( نظمي بي و ) اجتماعي

 معنايي تصري بي مطلق فضاي فضاي نفوذ معنا را به تنها تكثير به شكل ستاره يا ريزوم

 نهايتي ، بخشند مي شكل محض معنا را عموميت ها صرفاً گسستگي اين يعني . دهد مي

 . برند مي تنها آيينها معنا را از ميان . يي پايان معين و محتوا هيچ بي انتزاعي

 خيلي از عبارات . وجود ندارد " آيين سرپيچي " اسن كه چيزي به نام خاطر همين به

 روند هيچ معناي خاصي را افاده مي به كار ها ه به خصوص وقتي در جشنوار ) آيينها (

 ها ه جشنوار آيا : آورد مي هاي ما به وجود بي مسئله غامضي را براي انقال فستيوالها . كنند مي ن

 از جمله آداب آيينها چرا كه ، ياوه سئوالي ؟ كنند مي بازتوليد آنرا را يا ند از قانون سرپيچي

 بلكه د شو مي محسوب قانون و نه سرپيچي از تعلق دارد قانون ي حوزه به نه ، جشنواره آييني

 . تعلق دارند قاعده به حوزه

 رود با مي بكار قاعده نچه را كه تحت آ ما مداوماً . مصداق دارد همين امر در مورد سحر

 قانون توليد فريفتن براي اي ه بنابراين سحر همچون وسيل . كنيم مي تفسير انون ق اصطالحات

 براي سحر اي ه هاي سودمندگرايان فرجام مانند ما نيز بدويان . شود مي و كار سخت تعريف

 سحر امر بنابراين . رويگردان بودند منطقي تالش انها از هر ، نه با تحقق آنها اما قائل بودند

 تصاعدي . بازي روابط قياسي آييني است براي نگاهداري جهان چونان : ت متفاوتي اس كامالً

 قاعده . كران بي بازي يك . كند مي يشان به يكديگر مرتبط ها ه با نشان را چيز كه همه وار حلقه

 با امر آييني چيز با تنها تضمين اين است كه همه و مسئله اصلي ، كند مي بر سحر حكومت

معلولي و جاي براي روابط خطي علي هيچ . ادامه دهد بازي به روابط قياسي و خيزش اغوا



 اغوا
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 براي اين . شفته است آ ابژكتيو اما - براي فهم جهان روش ما - اين تبيين علي . وجود ندارد

 تقلب ، سخره گيرد قانون را به تا كوشد مي سحر ن . است ه شد تبيين علي قاعده شكسته

 توان اختياري بودن قواعد بازي را با مي مقابل چرا كه در . داند مي ن و ياوه پوچ نرا آ كندو مي ن

 . انكار نمود » امر طبيعي « مفروضات اصطالحات ابژكتيو

 امر ابژكتيو در اينجا . دهد مي رخ و ابژكتيو انگارانه ساده بدفهمي همين نيز در قماربازي

 در سحر نيز از همين تالش . تالش شخصي ثروتمندشدن بدون : اقتصادي باشد خواهد مي

 كه بر جهان واقعي است سختي از اصل تعادل و كار سرپيچي همه آنها . شود مي ي دوري فرد

 . با ارزش است زدن با بازي كردن حقه ، هدف قماربازي شود كه مي ادعا پس . راند مي حكم

 نه تنها آن . شود مي با اين وجود در اينجا قدرت بازي اغوا به دست فراموشي سپرده

 كند، بلكه آنرا كه مي شود، تجربه مي از خود بيخود وقتاً قدرتي كه شخص هنگامي كه م

 شود و مي در قماربازي پول اغوا ۴۵ كند مي آيند دگرگون مي ماهيت ارزشهايي را كه با قانون

 و قانون ) رود مي كه از بين ( قانون تعادل از ه شدن بريد با . گردد مي از حقيقتش منحرف

 و . شود مي نيست كه به گرو گذارده اي ه يند نما چيزي جز نشانه يا پول ديگر ، بازنمايي

 شكل سرمايه را به خود شده گذاري پول سرمايه . نيست گذاري سرمايه كردن بندي شرط

 كردن بندي شرط . شود مي بندي به شكل يك مبارزه ظاهر به عنوان پول شرط اما گيرد مي

 با بيدينال گذاري لي سرمايه همانطور كه كردن دارد گذاري سرمايه ارتباط كمي با

. اغواگري هاي بندي شرط
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 . تعلق دارند ها ها و جنسيت رانش اقتصاد رواني به گذاري سرمايه و باز گذاري سرمايه

 چيزهايي تمامي ، تر به طور كلي . و اغواگري اند اشتياق اشكال و مبارزات ها بندي شرط بازيها،

 به كار روند يا در گذاري ايه سرم يك بسته به اينكه در ، و احساسات جنسيت ، زبان ، پول مانند

 . به يكديگر كاست ناپذيرند اين دو . شوند مي بندي متحمل تغييرات كامل معنايي شرط

* * * 

 مقدار در اين زمانه اگر . بود " متقلب " بازيگر مناسب تنها ، داشتند غايتي بازيها اگر

 بازي يك قاعده از يا سرپيچي تقلب در آيد مي اعتبار با سرپيچي از قانون به دست مشخصي

 ها نيست و از آنجايي كه بازي سيستم نهي و ممنوعيت در حقيقت . وجود ندارد هيچ اعتباري

 او . كند سرپيچي قاعده تواند از مي ن فرد متقلب ، هيچ خطوطي ندارد كه بتوان آنرا شكست

 ايت به عدم رع و اين . رعايت نكند تواند آنها را مي فقط بلكه كند قاعده سرپيچي تواند از مي ن

 . راند مي عقب قانون به حوزه شود بلكه فرد را مي منجر ن سرپيچي

 يا ( كند حرمتي بي انكار و يا حتي داليل اقتصادي به را بازي كه تشريفاتي ، متقلب

 قوانين جهان واقعي را اعاده طريق ين بد ، ) دنبال لذت برد باشد فقط متقلب داليل رواني اگر

 اگر . كند مي بازي را نابود " دوئل " افسون وي ، عت فردي طبي با نمايش عوامل . نمايد مي

 به خاطر شباهتش با شد مي گناه مجازات مانند يك تقلب با مرگ يا مكافاتي شديد پيشتر

 . اند شده شكسته طبيعت قواعد فرهنگي به نفع قوانين : زناي با محارم است

 را با بندي شرط او . بندي اهميت ندارد در شرط ديگري چيزي هيچ ، متقلب نزد

تا بازي كند ند ساز مي فرد را قادر ) تنها ( ها بندي شرط اما . گيرد مي اشتباه هاي اضافي ارزش



 اغوا
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 اعتماد سوءاستفاده از به هدف بازي شود مي بندي شرط ن آ روي چيزي كه اما مبدل كردن

 و كرده قواعد احتماالت بسياري را براي بازي فراهم ، به همين روش . طرف مقابل است

 فتار كردن با ر . گيرند مي كنند كه در آن طرفين بازي مقابل يكديگر قرار مي را ايجاد ي فضاي

 هم نابودي بازي است و هم نابودي ) حقيقت و يا قوانين همچون يا ( قواعد بسان يك فرجام

 كه بر طبق نظر ماركس كيفيتي ن آ يعني قواعد هيچ استقاللي ندارند . هايش بندي شرط

 حوزه اقتصادي محسوب و ارزش مقدس گذاري كند ارزش جزئي و كلي هم به طور كاالها را

 ، قانون خودش ، كند مي بنا او يك قانون است و مستقل متقلب بسيار خود مختار . شود مي

 از او صلب صالحيت اين همان چيزي است كه قراردادي بازي آيينهاي قانوني بر عليه

 با اين وجود تا حدي هم دلتنگ . دهد مي ن سقوط او را نشا و همين - و او آزاد است . شود مي

 خود را چرا كه وي تواند خودش را روياروي اغواگري بازي قرار دهد مي چرا كه ديگر ن است

 امتيازات فردي گفت كه بايد ، با اين فرض . است ه محروم ساخت گري از سرگيجي خاص اغوا

 كند مي وي تقلب . كند مي به خاطر فرار از اغواگري تقلب است در واقع وي فقط يك بهانه

 . هراسد مي چرا كه از اغواشدن

 وقتي كه تنها حتي نه - همواره مبارزه اند بازيها و بسيار متفاوت است بازي يك مبارزه

 با ها ه در روزنام تبليغاتي را يك سري آمريكايي را تصور كنيد كه . شود مي دور يك ميز بازي

 ده هزار دالر جايزه ! ر بفرستيد يك دال " : كند مي تعقيب است ه چاپ شد اين مضمون

 گويد من يك دالر نياز مي او ن . بري كند خواهد گوش مي دهد و ن مي چيزي را قول ن " . بگيريد

يك معاوضه شانس وي در اينجا . فرستند مي با اين كار حتي يك دالر هم براي وي ن . دارم
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 وي عموم را به . لوف ب يك . اين چيزي بيش از تعادل است . گذارد مي به تعليق را آسا معجزه

 است كه مردم در عوض خريد يك اي ه اين چه نوع معاوض .. . . كند مي يك معاوضه دعوت

 اعتقادي ندارد كه با كس واقعاً ؟ هيچ فرستند مي بستني با يك دالر پول خود را براي آنها

 ي وارد نوع نها به روش خودشان آ حقيقت در ، كند مي فرستادن اين پول ده هزار دالر دريافت

 چرا كه به آنها استخوان جناقي ، كه به مانند هر معاوضه ديگري معبتر است شوند مي مبارزه

 . كه در هر دو صورت برندهاند است ه پيشنهاد شد

 در چنين ) ده هزار دالر در صندوق پست ( . داند شايد موثر واقع شود مي كسي چه

 گهي را آ هماني كه اين ؟ دا كدام خ ( . است ه حالتي فرد عالمتي از الطاف الهي دريافت داشت

 ) است ه چاپ كرد

 ام را مبارزه ، ي مبهمي كه نشانه را به من داد كه نمونه ينست اگر عمل نكند، به خاطر ا

 . ام از نظر روانكاوي من خدايان را مغلوب كرده كه چه بهتر ادامه نداد

 در توان مي هميشه . است ه او تبرئه شد اگر توسط تقدير شكست بخورد : اي دوگانه مبارزه

 . مسئله گناه مطرح نيست اما در واقع . روشهاي طرد شدن نوعي قابليت مجازات يافت

 براي امري شگرف پاسخي فداكارانه يك اگهي فرستادن يك دالر در پاسخ به رقابت پوچ

 را به يان من خدا " . پشت اين باشد چيزي بايد " : تواند اينگونه محسوب شود مي ن آ . است

 و تقليل خدايان به هيچ . ام نها را نابود كرده آ و اگر پاسخي نشنيدم وانم خ مي پاسخگويي فرا

. از لذت است هميشه منبعي



 اغوا
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 در تمام اين رويه هيچ . است زدن بلوف فراخواني حريف و مبارزات ها و بندي شرط

 اعتقاد يا مسئله هرگز . آورد مي بنابراين فرد هرگز به چيزي اعتقاد ن . اعتقادي در كار نيست

 مفهوم پوچ يك اعتقاد . بود سانتا كلوس آنچه براي بيشتر از در ميان نيست نه عتقاد عدم ا

 ميل و خداياني كه همه چيز را ، رانش ، غريزه ، نياز ، انگيزش نوع چيزهايي مانند از است

 به طور هرگز چيزي كه ند ساز مي كه از ما اين حقيقت را پنهان هايي همانگويي دانند مي

 . است ه شد بنا مبارزات و ها بندي شرط بلكه بر پايه است ه اعتقاد بنا نشد روانكاوانه بر بنيان

 ) وجود خدا يا از دست دادن يك دالر ( هرگز اهميتي ندارد بر هستي مستدل دقيق تعمق

 همانطور كه درست فرد هيچ اعتقادي به خدا ندارد . است تحريك متداوم يك بازي مهم بلكه

 نها مبارزه آ فرد با . در مباحث مبتذل روانكاوي و ديني جز - قادي به شانس ندارد ت هيچ اع

 خاطر فرد به همين : كنند مي كند و آنها نيز با او بازي مي نها بازي آ با . نها نيز با او آ كند و مي

 . نها ندارد آ به قاد داشتن ت به اع نيازي

 وجود اعتقاد به . ديني به مانند اغواگري در بازي عشق است فضاي ايمان در ، از اين رو

 مانده به خود ته نيرو و بي ، خاصيت بي وضعيتي ) خدا ( وجود ، و با اين اعتقاد ورد آ مي روي خدا

 مبارزه بر در حاليكه ايمان . ند شو وقتي ديگر وجودها برچيده رود مي وجود از بين گيرد مي

 را فرد خدا . براي مردن ، و در مقابل با خدا براي وجود داشتن اي ه مبارز . سر وجود خدا است

 چرا كه ، جز پاسخ به او كار ديگري كند تواند مي ن كند پس خدا مي به او اغوا با ايمان

 با مرحمتش صد بار بيشتر به اين و خدا . است پذير برگشت يك شكل اغواگري مانند مبارزه

كل اشكال يك نظام ، ييني آ همانطور كه در تمامي معاوضات . گويد مي پاسخ مبارزه ايمان
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 حتي اگر خدا مجبور . شوند مي به پاسخگويي و حتي مجبور متعهد د خدا وجو با تعهدات،

 با پرسش از وجود خدا و تعهد به موجوديت جهان ، اعتقاد . نباشد كه نشان دهد وجود دارد

 اما ايمان با . دارد ) Contractual ( افسون زدايي شده و قراردادي شكل كامالً . شود مي اشباع

 تواند مي و انسان ( كند مي مبارزه وجود سر با انسان بر خدا : آورد مي به خدا روي بندي شرط

 به اين مبارزه پاسخ كردن براي او و انسان با قرباني ۴۶ ) به اين مبارزه با مرگش پاسخ دهد

 الذكر و حتي فوق در مثال از قرباني كردن يك سكه ( . يعني در مقابل با نابود كردن او ميدهد

 رزو آ فرد هميشه . )) م ( همگي پاسخي به اين مبارزه است قرباني كردن انسانها نزد بدويان

 و اين چيز . باشد چيزي بيشتر از يك ارزش معادل و دارد چيزي بيش از يك وجود محض

 تعادل در مقابل ي آن ها زياده خواهي و در مقايسه با قرارداد مبارزه هاي روي زياده ، بيشتر

 اگر ما اين را در اغواگري . جادو است بازي و در نتيجه اغواگري آشكارا ، علي و معلولي

 ثير نمادين مفهومي أ ت ؟ با جهان تجربه نكنيم مان وابط ن را در ر آ م چرا اي ه عاشقانه تجربه كرد

 شكلي موثرتر و ست ها ه كاالها و نشان شكل ديگري از چرخه دهنده نشان . و عبث نيست پوچ

 آسا ر قماربازي جزه ي مع ها در بردن شخص براي نچه آ . نيرومندتر از چرخه اقتصادي

 فرمايشهاي حوزه نمادين بلكه از سرگيري التزام به اين . پول نيست ه است، كنند مجذوب

 . ارتباط دارد اغواگري قواعد چيزها كه با است واسطه بي خواهانه و زياده

 فرد به سادگي مجبور - گردد اغوا شدن چيزها تواند مانع مي ن چيزي هيچ ، در نتيجه

. را بيابد است قواعد بازي



 اغوا
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 مشابه كننده بندي شرط يك به عنوان جادو . شود مي مشخص اينجا شانس مسئله كل

 شانس فداي كه ارزشي خرده ، شوند مي بندي شرط آنچه بر روي آن . يهاي شانسي ما است ز با

 دادن بلكه براي از دست آن، نه براي بردن شود مي به عنوان يك نمونه متعالي تصور ، شود مي

 بازي ، است يك دعوت بندي شرط . حريف ن به يك شريك يا آ و تبديل يدش تجر تعالي و

 شود مي شانس ملزم ، بازيكن بندي شرط با شود مي فراخوانده گويي پاسخ به شانس . دوئل يك

 . نيست ت تفاو بي شانس هرگز . متخاصم نشان دهد يا يك كه خود را به صورت يك همراه

 بايد گفت فرض به عبارت ديگر . دهد مي انتقال مجادله ديگر ن را به بازيگر و طرف آ بازي

 . وجود ندارد شانسي اين است كه اساسي پشت بازي

 احتمال ، تصادفي است مكانيسمي و هرج و مرج ، اش مدرن و منطقي معناي شانس در

 . بزرگ است خنثي نوعي تصادف است ) نه قواعد بازي و ( موضوع قوانين احتمال كه محض

) GNA ( الوهيتي نامحدود . تحت سلطه انتزاعيات آماري است ثبات بي از جهان اي ه خالص 

 شانسي چنين ي بازيها . وجود ندارد بازيها در شانسي چنين . زدايي شده دنيوي شده و افسون

 . است ه كند كه دنيا تصادفي چيده شد مي انكار شانسي بازي . دارند مي را از خود دور نگاه

 نمايند بازسازي را التزامات آييني نظم و ينند را برچ خنتي نظم در تالشند تا چنين برعكس

 قرار و قانون اقتصاد در برابر بنياداً بازيها ، طريق بدين . برد مي ها را از بين جهان آزاد تعادل كه

 نرا با آ و كشانند مي چون يك قانون ابژكتيو به چالش واقعيت شانس را بازيها . گيرند مي

 جهاني . كنند مي غير تصادفي جايگزين و رقابتي دوئلي، ، خوش يمن ، محصور جهاني

. گري جهان اغوا . ) معناي واقعي كلمه به شده افسون ( شده افسون



 ژان بودريار

۲۱٦ 

 به ديد كه بسياري است ه را احاطه نمود بازيها موهوم، هاي دستكاري بنابراين

 تا جستجو براي از بازي تاريخ تولد فرد اعمال جادويي مامن . نگرند مي آميزي بدان حقارت

 ترين زيركانه از ) شود مي بلند از يازده بار دويدن در مونت كارلو يازده ( ، رگردنده ها ب سري

 پرورانند كه مي اين ايده را آنها همگي ، در جيب كت تا پاي خرگوش ، بردن هاي فورمول

 هيچ اتصاالت . است ه شد ساخته روابط نمادين ي ها ه شبك از جهان ، شانس وجود ندارد

 كه فرد فقط . وجود دارد اغواگري هاي بافت ، ها التزام افتهاي از ب بلكه ، دركار نيست تصادفي

 ... بايد خوب بازي كند

 كه شانس ابژكتيو تفاوت بي جهان در برابر تمامي ارزشهاي بندد مي كسي كه شرط

 چيز بندد مدعي است كه همه مي كسي كه شرط . كند مي دفاع از خود ، ن است آ بخشي از

 خواهد خود مي او . حاكم است نها آ قوانيني كه بر توزيع يا وف و حر ، اعداد : تواند اغواشود مي

 نه اينكه بخشي اما ، دارد معنايي ، كوچكترين اشاره ، كوچكترين نشانه . قانون را هم اغوا كند

 ي ديگر اغوا ها ه نشان با تواند مي پذير است و آسيب اي ه بلكه هر نشان ، از يك روند منطقي است

 قانون ها ه اما اين زنجير است ه داشته شد نگاه ناپذير گسست يي ها ه زنجير جهان با . شود

 . نيستند

 شود مي به اين موضوع نسبت داده اغلب كه است ه غير اخالقي بودن بازي در اينجا نهفت

 اعتبار اما اين به بازي برعكس . برنده شود سريع بسيار بسيار زياد و خواهد مي فرد بازي از كه

 اند چرا كه اخالقي غير نها آ . از اين حرفها هستند تر غير اخالقي بازيها . بخشد مي هم زيادي

. نند نشا مي توليد نظام اغواگري را به جاي نظام



 اغوا

۲۱۷ 

 وابسته ها ه نشان آميزش است كه خود را به ي شانس اغواگر براي اي ه مخاطر اگر بازي

 خواهد مي ها بازي و اگر ) تصادفي ي ها ه مجموع و نه علي و معلولي يي ها ه اما نه نشان ( سازد مي

 ئل دو شكل و به حذف نمايند نها را آ ماري آ زادي آ شانس را و طرفي ابژكتيو بي تفاوتي و بي

 تصور معنا معني است كه مانند ژيلو دلوز در منطق بي پس ها مبدل نمايند و دعوت ، مبارزه

 كه از افزايش نامعلومي است بنياداً و از اين رو الت هيجان احتما آل كه يك بازي ايده كنيم

 . شود مي و ميل ناشي » شدن « ها و بيان راديكال بازي همزمان سري

 امكان كنند مي يكديگر را قطع - و يا به سختي - هرگز ) در بازي ( رفت دو پي اينكه

 توان از شانس مي ن حتي ها هرگز يكديگر را قطع نكنند رفت اگر پي ( . برند مي بازي را از بين

 در يكديگر را رفتها تعداد نامحدودي از پي است كه حتمل م پس اما ) . صحبتي به ميان آورد

 حاصل از تعداد معدودي چند نقطه اتصال تنها بازيها براي . قطع كنند يك لحظه مفروض

 . اند توسط قواعد محدود شده مكاني - در يك چهارچوب زماني كه مفروض است رفت پي

 آزادي يك شانس ، اعد قو . شود مي است كه شانس توليد دومي براستي در اين وضعيت

 . كنند مي هاي ظاهر يك بازي مبدل آنرا به روش كنند اما مي را محدود ن » مطلق «

 آن اين تصور ناشي از . شود تر بازي قوي شود هرچه شانس بيشتر اين طور نيست كه

 و ها نظام ثابت هاي افتراق و هميشگي راندگي ، زادي تركيب آ نوعي كه بازي و شانس را است

 خداوند نيرومند اساطير يونان ( نوعي دايمون ، ميل ي گسيخته تعبيه لجام ؛ انيم بد رفت پي

 اضافي در اقتصاد تصادفي و ناقطعيت دميدن اندكي ، وزد مي كه از همه سو )) م ( باستان

. منضبط جهان



 ژان بودريار

۲۱۸ 

 ي زياد و كم هيچ . بيشتر نيست ي كمتر يا مسئله » شدن « . اينها چرند است ي همه اما

 بوده و يا اينكه اينگونه و هميشه هم قرارگرفته از شدن اي ه در چرخ يا جهان . وجود ندارد

 و دعوي وجود داشتنش بيشتر از هيچ معنايي ندارد " شدن " از جانبداري در هر حالت . خير

 اوليه هنوز فرايندهاي گيري جانب " : ندارد هيچ انتخابي كسي كه براي . نيست ميل شانس يا

 توانند با افزايش عامل مي ي بازيها كه اين ايده ) تار ليو ( " . نتيجه فرآيندهاي ثانوي است

 گويي كه داريم از مقدار محتواي اسيدي يك محلول شيميايي ( نيرومندتر شوند شانس

 كاركردي به شانس را ، يابد مي به طور تشريحي بسط » شدن « كه اي ه ايد ) كنيم مي صحبت

 اما شانس اين . كند مي ميل مغشوش مفهوم با آنرا درنگ بي و كند مي مبدل انرژي بخش

 كه پيش خود فرض كند محرمانه د د بن مي فرد بايد مانند كسي كه شرط حتي . نيست

 چرا دارند و نه چنين مفهومي اي ه برخي فرهنگها نه چنين واژ كمااينكه . شانسي وجود ندارد

 تنها . ننگريسته اند و حتي با اصطالح احتمال تصادفي چيز چون امري كه هرگز به هيچ

 روح به بي واكنش ، ثبات بي ابژكتيو و غير ارگانيكي ، آماري يك واكنش نگ ما احتمال فره

 فرض ، وقتي كسي بدان بيانديشد . است ه را ابداع نمود نامعلومي و نااستواري ابژكتيو پديدار

 ، عاري است صوري يا قاعده نمادين شكل تمامي التزامات و هر كه از جهاني تصادفي وجود

 از همان نوع - گيرد مي قرار نظمي ابژكتيو و مولكولي بي در چيزها را جهان كه اي ه ايد

 به . احمقانه است فرضي - شود مي آليزه و ستايش ايده در ديدگاه مولكولي كه نظمي بي

كه به لي است و معلو علي ناپذير و زنجيره شكست از ايده قوانين ابژكتيو تر احمقانه ندرت



 اغوا

۲۱۹ 

 نظمي از منطق پس بي و به عالوه اين فرض دارد تعلق خرد كالسيك روزهاي پرشكوه

 . گيرد مي ت أ نش ها ه ماند

 يك به شكل بعد اما . پديدار شد جبري منطقي نظم مانده به عنوان پس ايده شانس ابتدا

 آزادي ، عموميتش . ماند مي اصل عليت باقي يافته ير بازتاب كه هنوز تصو مد آ متغير انقالبي در

 اقتصاد بخشي از همان خورد مي به چشم دلوز " آل زي ايده با " هچنان كه در بالشرطش

 با واژگونگي ساختاري ضعيف به همه جا امروزه يي است كه ها ه پس ماند سياسي و استعاري

 اش در همان ناچيزي شود مي ناچيز و وقيحانه فهميده امري شانس كه . كند مي قدرت عمل

 . شود مي يل م ) ايلياتي ( نوماديك ي شعار اقتصاد احيا شده و باز

 . و به قلمرو ميل تعلق ندارند نها نودماديك نيستند آ . شوند مي ن آميخته " شدن " با بازيها

 در اختياري ي ها ه مجموع بازسازي در توانايي - ي شانسي بازيها حتي - بازيها مشخصه

 و تنها بازي همنچنين . است اي ه كننده و حلق نها برگشت آ شكل صحيح . نهايت مرتبه است بي

 كه ( تصادفي با ابداع سريهاي عظيم نه ، برند مي كه عليت و اصولش را از بين هستند ا بازيه

 نه به معناي غلبه يافتن است و ي پراكنده ها ه به تك ن آ و تقليل پراكندگي عليت نتيجه تنها

 اگر بخواهيد بازگشت ( قراردادي هاي منظم به موقعيت هاي بالقوه بلكه در بازگشت ) بر عليت

 ) جاودانه

 همچون ( و نه پيشرفت و تكاملي طبيعي است ن آ نه زودگذري ميل و آزادي ) بازيها (

بلكه بازگشت دروني ) شود مي توسط هراكليتوس توصيف كه جهاني ي ا بازي كودكان يا بازي



 ژان بودريار
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 بازي ما را از حالت خطي رفت بنابراين هر پي . است اراده اين چنيني يك شكل آييني و

 . بخشد مي زندگي و مرگ رهايي

 - روح بي ابژكتيو و ، تفاوت بي خنثي و ، ماري آ نوع . دو نوع بازگشت جاودان وجود دارد

 احتماالت ، نامحدود باشد توانند مي ن ، در نظامي محدود شان با وجود فراواني هاي تركيب كه

 . بازخواهند گشت در يك چرخه بزرگ سرانجام در همان ترتيباتي كه پيشتر داشته

 ديدگاه ديگر . بر طبق عليتي آماري و طبيعي است زگشت جاودان اين با : متافيزيكي ظريف

 رخ بازي نچه در آ مانند اراده بازگشت : ييني است آ تراژيك و ، جاودان در باب بازگشت

 را همچون نشانه ديگر اي ه هر نشان كه ها ه نشان قراردادي غير علي و پيكربندي دهد مي

 در ، قواعد بر طبق ن بازگشت جاوداني است اي . آيد مي از پي ديگري رحمانه بي ييني آ مسيري

 خود آنها قواعد بازي فرقي ندارد كه آيا هيچ . ها بندي شرط و ها تاس پرتاب توالي اجباري

 و مطمئناً شود مي پديدار ن ي بازي پذير برگشت حلقه متافيزيكي در افق هيچ . جهانند يا خير

 نظمي بي يا جهان طبيعي م نظ كه هنوز به ميلي . هيچ متافيزيك ميلي هم در كار نيست

 . طبيعي وابسته است

 قاعده بازگشت جاودان ) در اين صورت ( اما . به درستي قانون جهان باشد تواند مي ميل

 توانستيم از بازي كردن لذت مي نزد ما اگر طور ديگري بود كجا خوشبختانه است، جهان

 . بريم

 وقتي براي شود مي اال پرتاب وقتي تاسي به ب : كند مي را حاصل سرگيجگي بازي نهايت

تخيل غايي يك . گردد مي شانس حذف يد آ مي مثال همان شماره براي چند بار انداختن



 اغوا

۲۲۱ 

 اسير ، شود مي درگير و دار يك مبارزه، همان پرتاب تكرار وقتي - وجد مقابله با شانس ، بازي

 انتظار د در فر . . گردند مي منسوخ قانون و شانس شويم و در نتيجه مي كننده توالي برگشت

 ، رويدادي كه پاياني است بر فرآيندهاي تصادفي اين حركت فراخطي نمادين يعني در انتظار

 فقط ) تاس ( به تنهايي هر پرتاب . در افتد قانون ابژكتيو آنكه به ورطه بي كند مي بازي

 ه در بازي ب كه اي ه نشان - نمايد مي رخ اما وقتي كه تقدير كند مي را ايجاد سرگيجگي ماليمي

 كند و با نظام طبيعي مي آيد كه خود پرتاب مي وقتي تقدير به نظر - شود مي ورده آ چنگ

 ها و هوس پس آنگاه ، رود مي فرو شوريده و آييني سرگيجگي كند و در مي چيزها مبارزه

 . كند مي تسخير افسون مهلكي ها را ها آشكار شده و جان اشتياق

 كه بازي طبيعي ضرورتي آمرانه است بل خياالتي در اين باره وجود ندارد هيچ

 . از اين بزرگتر نيست اي ه لحظ هيچ . كند مي توسعه تاريخي قانون را متوقف نيز ها و اختالف

 براي تنها راه ، ست بازيها اغواگري و هاي طبيعي ميل براي پاسخگويي به پيشروي اه تنها ر

 بدون متبلور اشتياقي . سرگيجگي صوري قواعد است ، پاسخ به پيشنهادات قراردادي قانون

 . تعادل اي ه وجود ذر

 تجديد تخيالت تعلق ندارند و بازرخداد آنها ) fantasy ( به قلمرو تخيل بازيها

) phantasy ( بازرخداد . و شكلي از مرگ است " ديگري " انداز تخيل محصول چشم . نيست 

 خواه ، عنا هر شكلي از بازتكرار م . است و شكلي از اغواگري و لذت بازي محصول قاعده است

نه شود كه مي معنا رها بي يك بازتكرار لذت تنها با . شكلي از مرگ است محسوس يا بازنمود



 ژان بودريار
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 بلكه نتيجه بازگشت و بازتكرار شكل است انه خودآگاه نظمي نا بي گاهانه و نه آ حاصل نظمي

 . دهد مي شكست مبارزه نمود و آنرا ن آ قانون و محتواي انباشت شده با است كه محضي

 رانه مرگ . يابد مي به عنوان تقدير موجوديت آيد و مي تقدير از مستقيماً رخداد بازي باز

 چونان بلكه معنا نيست هاي تمايزات يا نتيجه تعليق آنتروپيكي نظام يا فروكاست درجه

 جذب به شدت كه نجا آ از ها ه نشان شكلي از افسونگري آييني و شكلي از مراسمي است كه

 توانند خود را تكثير مي نخواهند داشت و تنها هيچ جايي را براي معنا ديگر ، شوند مي يكديگر

 حاصل از جذب در سرگيجگي ، يابد مي اي ه اغواگران ي سرگيجه فرد نيز در اينجا . كنند

 كه ، شنا هستند آ با چنين تئاترهاي آييني تمامي جوامع جز ما به . كننده تقديري بازگشت

 در . دهند مي از خود نشان رحمي را بي ها چيزي از اين بازي . رحمانه بي همچنين نمايشي است

 احساساتي نسبت به اشكال قانون و حقيقت . احساساتي است ، امر واقعي هر ، مقايسه با بازيها

 متضاد هرج و مرجي قاعده نيز متضاد قانون نيست همان طور كه آزادي . محض تكرارند

 گسست كامل نه خطي وجود دارد و زنجيره نه در التزام . است بلكه التزام ؛ نيست عليت

 شكل پذير برگشت اي ه زنجير بلكه ) رومانتيسيسم عليتي آشفته است كه صرفاً ( زنجيرها

 شوند مي رحمانه كامل بي يش ها ه كند و حلق مي ديگر حركت با نشانه اي ه از نشان كه دهد مي

 و ها ه مانند حلق كند مي جويي و در پايانها صرفه برد مي در ابهام فرو سرآغاز خود را و

 ، با مفهوم زور ما التزام را . يك كد نيست مات حلقه التزا . ها نزي پلي النگوهايي در مبادالت

 به نشانه مخالفت با چيزي كه اش را با جايي و قيود همه و كدها قوانين با مفهوم آيين را

. م اي ه راند، اشتباه گرفت مي برما حكم آزادي



 اغوا

۲۲۳ 

 انفصال و پراكندگي تنها ۴۷ " آلش بازي ايده " در شانس نوماديك و محض دلوز در

 شود كسي بتواند بازي را از قواعدش مي تنها خطايي مفهومي باعث . خورد مي عليت به چشم

 است انگاري سهل روي و همين زياده . اش راديكاليزه نمايد شكلي اتوپيايي نرا به آ و جدا نمايد

 محاسبات - كند جداكرده مي ا تعريف نچه آن ر آ شود وي بتواند شانس را از مي كه موجب

 آل ميل ايده و تكليفي بي كمال نامعلومي و مبدل به نرا آ و - و احتماالت ها ه مجموع ابژكتيو

 . نمايد پايان بي

 چرا يك حركت براوني محض نباشد؟ ؟ چرا سريهاي بيشتر اما . شمار بي رخداد سريهاي

 كه قانونهاي خودش باشد ميل راديكال براي مدل فيزيكي يك كه رسد مي اين مورد به نظر

 . بازي نيست ) البته ( را دارد و

 قواعد بازي را هم نكه همزمان بخواهيم آ بي » آل بازي ايده « شانس در شكل يك تعميم

 خواهد از هر قانوني و مي كه است ه ميلي راديكاليزه شد هاي ما از تخيل مشابه تعميم دهيم

 . آليسم سوبژكتيو ميل و ايده " آل بازي ايده " يو كت بژ يسم ا آل ايده . نقصي رها شود هر

 به همين خاطر . نه سلبيت دورني تناقضي دارد و دهد كه نه مي يك بازي نظامي را شكل

 ورد به اين خاطر است آ آنرا به شكل هجو در توان مي ن و اگر . ن خنديد آ به توان مي كه ن است

 عمل قانون اي ه چون وانمودگي نقيض هم قاعده . است اي ه ن نقيض آ دهي سازمان كل كه اصالً

 برابر لذت بازي دو . ست در وانمايي ا برگشت نيستند بلكه قانون گونگي و تخريب ژ وا . كند مي

 واكنشي و شكل فناناپذير كنش در فضايي افسونگرانه فضا در سازي زمان و باطل : است

جز آيا . د قانون بلند شدن است قيو روي دست و و نقيضه كردن واقعيت - اغواگري محض -
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 يك قاعده شانس و پوچي پيامدهاي و هاي تقواگونه خود به تمامي سختگيري با مطيع كردن

 مناسبتر اي ه نقيض تواند مي آيا فرد ؟ نماييم ايجاد بهتر براي ارزش اخالقي اي ه توانيم نقيض مي

 بين و عدم تعادل بندي شرط با مبارزه و براي كار اقتصاد توليد و حسابگري و دستمزدها

 يا از دست بدهد ( شود كند و آن ارزشي كه ممكن است برنده مي ارزشي كه براي شرط خرج

 ستايش بخت چيزي بهتر از چه پيدا نمايد؟ ) برقرار است در هر دو حالت تعادلي غير اخالقي

 و برابري ، ت مسئولي ، ارزش اراده و بازي با تقدير به مثابه يك تعادل براي انكار ) خوب يا بد (

 ؟ تواند باشد مي زيباتر از اشتياق به قواعد اي ه نقيض ما زادي آ براي ايدئولوژي يا آ ؟ عدالت

 با ۴۸ " التاري در بابل " بهتر از داستان بورخس يعني اي ه نقيض " امر اجتماعي " براي آيا

 ؟ توان پيدا نمود مي ، با بازي وانمايي امر اجتماعي آن منطق شوم و گريز ناپذير و

 " . واقعيت است آزمايي اساس بخت ن آ آيم كه در مي آور گيجه سر از سرزميني من "

 ) اجتماعي ( تمامي نهادهاي آزمايي كه بخت شود مي آغاز اي ه جامع با طرح بنابراين داستان

 كه بود اي ه تنها يك بازي خشن تود آزمايي بخت در آغاز . است ه ديگر را در خود فرو بلعيد

 اينكه ديگر نه و تا آوردند مي سر بر " ها زمايي آ بخت " اما بعداً . شد مي براي بردن انجام صرفاً

 گذاردن چند بليط : رفرم سپس به يك » . هاي انساني بلكه به اميد آنها معطوف شد به توانايي

 تاواني سنگين براي فرد ها بليط آن كشي كه قرعه » ي معبتر ها ه شمار باطل در ليست

 . هرگونه توهم هدف اقتصادي در بازي از بين رفت : بود تغييري بنيادي اين . داشت درپي

 جامعه بابلي سرايت به و سرگيجگي . شود مي از اين پس فرد وارد يك بازي محض

. رخ دهد ها طراحي تواند توسط مي چيز همه . شناسد مي كند كه هيچ محدوديتي را ن مي
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 هاي بخود در طراحي خود مستقلي هر فرد . شود مي " و همگاني انه آزاد ، محرمانه " يي آزما بخت

 تقديرش را تا طراحي بعدي شود و مي شريك دهد مي مقدسي كه هر شصت شب كشيده

 يا زني و تواند او را فرد ثروتمند بسازد و يا يك مجوسي مي يك طراحي خوب . كند مي تعيين

 وي قطع عضو يا مرگ را به دنبال براي يك طراحي باطل به او بدهد و دوست دارد را كه

 . ورد آ مي

 . گيرد مي صورت " . جهان نظام در " اجتماعي و نظام تمامي كردن شانسي ، خالصه

 مكر و حيله . كردند مي نها را تشديد چرا كه منطق آ بودند معبتر زمايي آ تمامي خطاهاي بخت

 اين تواند بگويدكه مي چه كسي : آزمايي وارد شود در نظام بخت تواند كامالً مي دستكاري

 طبيعي باشند يا نتيجه شانسي كه توسط نتيجه عليتي منطقي و ر اند اگ واقعي تقديرها

 ، جا را احاطه كرد سرنوشت همه . در اصل هيچكدام از اين حالتها ؟ شود مي آزمايي تعيين بخت

 توانستند كارشان را مي مسئول آن زمايي و شركت آ بخت . بودند جهاني ثيرات التاري أ ت

 تمامي . باشد به كار رفته ميدان وانمايي كلي در يك خاموش آنها كاركرد متوقف كنند اما

 و هيچ كه به تمامي تصادفي بودند بود ه محرمانه يك شركت شد وارد تصميمات " امر واقعي "

 . نبود اختالفي ميان واقعيت امر واقعي و واقعيت تصادفي

* * * 

 همانطور به صورت جهان نظام و باشد براستي ممكن است شركتي وجود نداشته

ض فر . دهد مي فرض وجود چنين جهاني خود همه چيز را تغيير اما يي باقي بماند آزما بخت
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 گونه است و كران كافي است كه البته همين بي اي ه به وانمود به تنهايي براي تغيير واقعيت

 . نيست واقعيت چيزي بيش از وانمايي خودش . تواند طور ديگري باشد مي ن

 . است ه موجوديتش را از دست داد ) ورخس داستان ب ( گراي ما شركت در جوامع واقع

 مارپيچ از اين ما ديگر . اند ي اين وانمايي كامل ساخته شده ها ه بر ويران بدان توجه بي جامعه ما

 : جا جست را بايد در همين خودآگاه در واقع نا . كه از واقعيت فراتر رود اگاه نيستيم وانمايي

 زندگي ما خاص نظمي بي بر حاكم ناقطعيت و وانمايي ي ها ه سرگيج از در عدم درك ما

 - خودآگاه روح ما از نا بي تصور - ها و بازنمايي سات نه در سركوب چند احسا . ) ي خودآگاه نا (

 تمامي با ما " واقعي " تقدير حقيقت كه اين پيش از " بازي بزرگ " كوري ما پيش از بلكه در

 گرچه خود اين فرضيه ( زندگي قدامي نه همچون البته اند رخ داده پيشتر اش " واقعي " وقايع

 حلقه بازي كه هم ، ناقطعيت حلقه همچون بلكه ) فراتر از متافيزيك علتهاي ابژكتيو ماست

 كه به تقدير التاري داستان بورخس تجسم نمادين اين بازي است . ثابت است هم اختياري و

 منطق از دست ما . كنيم مي نرا حقيقتش فرض آ بخشد كه مي انگيزي چنان كيفيت وهم ما

 بنيان نهاده ، ي ما نسبت به وانمايي خودآگاه بر اساس نا گاهي ما از واقعيت آ گرچه گريزد مي

. است ه شد

 پرده ناقطعيتي وجود ، خواه وجود داشته يا كه خير . بابليان را در نظر بگيريد التاري

 ن بر تمامي جزئيات زندگي ما آ قواعد اختياري . حتمي است زندگي ما افكنده ن آ كه

در نهايت چونان چرا كه گوييم مي از زيربناييي پنهان سخن ن ما حتي . كند مي حكمراني
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 هميشه بازي كه تقدير است يعني مسئله در حاليكه اينجا . حقيقت بر ما ظاهر خواهدشد

 . ماند مي حتي براي هميشه نامكشوف باقي و پيشتر رخ داده

 را چون روبنا بازيها ما . تعميم اين بازي به كل ساختار اجتماعي است ابتكار بورخس

 او . روابط اجتماعي استوار در مقايسه با زيربناهاي مناسب و سطحي نسبتا چيزي بينيم مي

 قعطي اي ه كل شالوده زير و رو شده و ناقعطيت به نمون .. است ه را واژگونه كرد اين قضيه

 كه مبادالت جبرگرايي علمي نه و كار و تاريخ ، عقالنيت اقتصادي نه . شود مي مبدل

 تنها ناقطعيت فراگير بازي و بلكه ، نمايد ساختارهاي اجتماعي و سرنوشت افراد را تعيين

 رخ ترين دموكراسي نظامي قراردادي با بنيادي و سرنوشت با تحركي كامل . شانس وجود دارد

 معاوضه آني تمامي موقعيتهاي اجتماعي كه اشتياق براي زندگي متنوع را ارضا ( دهد مي

 و ره بنيان منطقي نسبت به هر قراردادي ) ي اجتماعي ها موقعيت ( سازي واژگون اين ) كند مي

 امر ) التاري ( امور اختياري قواعد و مرتبط با تعهدات . كنايي است اجتماعي به شدت

 قانون را مضمحل درست همانگونه كه آيينها بر اندازند مي فهميم را بر مي كه ما اجتماعي

 . كنند مي

 توان مي نها آ شكوفايي ) دوران ( در . است ه هرگز طور ديگري نبود در جوامع رازورزانه

. نمود مقاومتي را بر عليه امر اجتماعي مشاهده



 ژان بودريار

۲۲۸ 

 رابطه و آرزوي رهايي از قراردادها و نوستالوژيا براي جوامع تصادفي آييني و ميثاقي

 ر از عميقت ، ستمرگي بيشتر چنانچه تقدير جذابتري در مبادله باشد به اشتياق ، اجتماعي

 كار بورخس شايد نه يك . آن غوطه وريم منطقي اجتماعي است كه اينك ما در دستورات

 . ماست ينده آ همچنين و بايد گفت پيشين ما روياهاي نزديكترين داستان بلكه توصيفگر

 با همگي ها ه سلسله مراتب و هزين و , سياسي نظام , در بيزانس زندگي اجتماعي

 ينه آ اما كنند مي بندي شرط امروزه هنوز بر روي اسبها . شدند مي تنظيم مسابقات اسب دواني

 هاي رد و بدل بندي شرط مقادير پول هنگفتي كه در . انعكاس ضعيفي دارد ، دموكراسي

 زندگي عموم مردم وابسته به تمامي كه هاي بيزانسي هيچ است كاري شود در مقابل افراط مي

 فعاليتهاي اجتماعي ما يت بازي در بسياري از اهم هنوز عالئمي از . دواني است مسابقات اسب

 در . موجود است موقعيتهاي اجتماعي ما در چرخش سريع كاالها و و تسريع گردش كاالها و

 و انواع ، ها آزمايي بخت ، ها بندي شرط : وجود دارد jogo de bicho ۴۹ برزيل جاگو دي بيجو

 ايه زندگي و موقعيت اجتماعي سرم و به خود مشغول داشته را بخش اعظمي از مردم بازيها

 حتي در نسخه ضعيف مدرن ، ماندگي جنون عقب بايد گفت . اندازند مي ن به خطر آ خود را در

 فرمهاي اصلي و ساختارهاي لوديك و پرهزينه هاي كنش پژواكي از فرهنگهايي است كه ، آن

 و بيش از همه با ما مشرب فرهنگ خود مغاير با الگويي كه كامالً ، كنند مي مبادالت را توليد

 نهايي كه بوسيله قراردادي ، آ تنها افراد ممتاز ؟ ماندگي عقب . ديدگاه ماركسيستي است

و بدون كه خود تنها يك وانموده - ، اند يا بوسيله وضعيتهاي اجتماعي ترفيع يافته اجتماعي
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 از كه فراتر خوانند مي ارزش بي آزمايي را چيزي چنين اعمال بخت - حتي ارزش تقدير است

 شود مي به همين خاطر اينچنين با امر اجتماعي همينطور با شانس مبارزه . خودشان است

. بازي نمود پرواتر با ارزشها بي در آن تر است تا طره ا پرمخ آرزوي جهاني كه حاكي از
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 رقمي ؛ قطبي، دوگانه

 احكام با رويدادها تر از تعيين مسير تصنعي هيچ چيزي . است ه يي يك وانمود آزما بخت

 با كهن اين همان كاري است كه در روزگار كه كنيم فراموش نبايد اما . نيست پوچ شانس

 و آيا اين داد مي انجام پرندگان و پرواز ها ه استفاده از امحا و احشا جوج ؟ هنرهاي غيبگويي

 همه ؟ دهد مي انجام هرچند در زمينهاي محدودتر تفسير هنر مدرن همان كاري نيست كه

 كامل در داستان بورخس به طور تفاوت در اين است كه قواعد بازي . اند وانموده اينها

 ي جامعه بازيها در حاليكه است ه و بازي تقدير فرد را به دست گرفت اند جايگزين قوانين شده

 . اند صرفا تفريحاتي پوچ و اي ه ما حاشي

 ي تعيين و نوع بورخس كه بر اساس حكمراني شانس ني در مقايسه با جامعه داستا

 ن آ رحمي كه خطرها در بي نسبت به اين نظام است ه بنيان نهاده شد سرنوشت بوسيله بازي

 با حداقل اي ه ما در جامع ؛ است بندي شرط چيز در گرو همه و رسند مي هرگز به پايان ن

 توانيم مي اگر اين عبارت بتواند درست تعبير شود . كنيم مي زندگي ات و مخاطر بندي شرط

بايد گفت كه چنين امنيتي براي عالوه بر اين . است ه منيت سرنوشت ما شد بگوييم كه ا



 اغوا

۲۳۱ 

 ي جانوري تحت حمايت و تحت يك زندگي رام ها ه گون مرگ . ما مهلك خواهد بود جامعه

 . اند امنيت در حال مرگ از نيز ، شده

 كه است ه خاطر بود به اين ند تسليم شد يي آزما بخت گيجگي سر ي به ها حال اگر بابلي

 سازد با هر مي نها را قادر آ كه امري . كند مي نها را اغوا آ يي هست كه آزما بخت ر چيزي د

 براي ما در امر اجتماعي ، در مقايسه . و مرگ خودشان حتي وجود مبارزه كنند ، موجود ارزش

 از ايده امر اجتماعي چه چيز كمتر اغواگرانه است؟ درجه صفر . هيچ اغواگري وجود ندارد

 نسبت به خطرات اغواگري . بود نشده چنين تنزلي فروكاسته به هرگز ز حتي خدا ني . اغواگري

 ، ن آ مبادالت جامعه ما و اشكال ارتباطات و گذار است و در گشت آيينها و كه در جهان بازي

 مبتذل و ، خاصيت بي كه نسبت مستقيم با سكوالريزه شدن توسط قانون دارد، به شدت

 . اند انتزاعي

 قراردادهاي اجتماعي با آن و دوره قانون چرا كه ، است ره گذار يك دو هنوز اما اين دوره

 قوانين بلكه ديگر در دوره كنيم مي زندگي ن و آيينها در دوره قواعد نه فقط . است ه به سر آمد

 و حتي كنيم مي امروز بر طبق مدلها و هنجارها زندگي بريم مي و قراردادها هم به سر ن

 : نداريم اجتماعي امر امعه و ج از ن آ مشخص كردن اصطالحي هم براي

 ) نرم ( هنجار قانون قاعده

؟؟؟ امر اجتماعي امر آييني
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 ، وانمايي . حداكثر وانمايي به سر خواهيم برد ما بزودي در حداقل واقعيت اجتماعي و

 ، سازند مي اثر بي كنند مي را سازماندهي واقعيت و قانون فضاي چشم اندازي را كه يي ها ب قط

 عصر در . كنند مي فضاي قانون و امر اجتماعي را به خود جذب پتانسيلي در حاليكه انرژي

 شروط سخن گفت كه ميزي آ خصومت ي ها استراتژي بايد از بازداري و منع , مدلها

 نه و سرپيچي نه . را نها آ همچنين شروط فراروي از - اند گيري قانون و امر اجتماعي شكل

 ، بريم مي همه جانبه تراژيك قواعد و آيينها به سر ن در حضور ديگر ما . وجود دارد وراروي

 ، بازخوردها ، ت تنظيما ، ندگي بازدار . كنيم مي زندگي ها سرد مدلها و نرم فراگير بلكه در حضور

 ، دراين دوره مدلها ، بيش از همه اما .. . در فضايي غير ارجاعي رفتهاي عناصر تاكتيكي پي

 . شود مي نشانه قطبيت جايگزين ) ديجيتالي شدن ( شدن عالمتها مي رق

 : يكديگرند نتصاري سه منطق ا اين

 . قاعده آيينها و كل فضاي بازيها رابطه دوگانه مسلط بر

 امر اجتماعي و معنا را ، جهان قانون ابطه ديالكتيكي و متضاد كه ر يا رابطه قطبي

 . كند مي سازماندهي

 عبارت اتصال در عوض بهتر است - اما اين ديگر يك رابطه نيست ( رابطه ديجيتالي يا رقمي

. ورد آ مي ها و مدلها را به وجود كه فضاي نرم ) ديجيتالي را به كار گيريم



 اغوا

۲۳۳ 

 آييني و ، تني به تن ( وم اغواگري در حالت بنيادينش مفه ، در تقاطع اين سه منطق

 و » محيط « يك اغواگري " نرم " اغواگري با ) ممكن بندي شرط جنگجويانه با بيشينه

. شود مي جايگزين بندي، شرط بازيگوشانه جهان بدون اروتيكي كردن



 ژان بودريار

۲۳٤ 

"  Ludic "  و اغواي سرد 

 . شيفتگي خواهيم مرد كنيم در مي نجا كه دور از اغواگري زندگي آ از

 كه است Ludic ۵۰ مشخصه جهاني ، هميشه در حال تغييرشان بازي مدلها با تركيبهاي

 براي تصديق چيز در غياب خداوندي همه ، برد مي ترين حد ممكن به سر چيز در وانمايي همه

 يرانگر خود بايد به ارزشهاي و . كند عمل مالك - ضد امري تواند همچون ، مي يش ها ه آفريد

 ما در . شوند مي خود چون مدل ظاهر نيز خشونت و نقد و حتي شان بمانند ظار واژگوني انت

 اصل ، پيشتر . كه ديگر هيچ نقاط پنهاني ندارد كنيم مي خميده و نرم زندگي ، جهاني كوژ

 چيزها و ، كاركردها و نهادهايشان ، و فوايدشان ها ه جوهر ابژ همچون اصطالحاتي واقعيت با

 ي ( اتصال اميال و مدلها اصطالحات امروز اصل لذت با . شد مي ان تعريف هاي ابژكتويش ن ي تعي

 . است ه تعريف شد ) شده وانمايي پاسخي يك درخواست و انتظارش براي

Ludic با مدل درخواست مشخصاً اما . است ه شكل گرفت مدل با درخواست " بازي " از 

 مهمترين . پذير است نا امكان مبارزات ) پس ( است قطعي مدل تقدم شود و مي برانگيخته

 ظرفيت توانايي و با ) بازي ( اين اما . شود مي بازي هدايت هاي استراتژي با ما مبادالت

 ها بندي شرط تمام شود و اين مي تعريف ، نها از پيش آ هاي حريف و كنترل بيني حركت پيش

. سازد مي را ناممكن



 اغوا

۲۳٥ 

 نما قض كه به طور متنا كند مي جهاني را توصيف Ludic منش " بازي نظريه "

 . وجود ندارد بندي شرط چيزي براي هيچ

 و سياستها ديگر ها ه تمامي مدلهاي رسان ها، نظرسنجي و ها گهي آ در خواست ، تبليغات

 ي ها ه ديگر ابژ . يند آ نظر خواهند قابل قبول ب مي تنها ، نيستند اعتماد به دنبال جلب

 اند كه به وقت آمده فراهم ها از گزينش اي ه كه در دامن چرا ؛ نيستند ليبيدينال گذاري سرمايه

 درست مانند كانال ديگري بر روي صفحه گردند مي ظاهر مناسب خود بسته به كارشان

 مريكايي تلويزيون آ ) ؟ و به مجرد آن سومين و چهارمين كانال هم ظاهر خواهد شد ( تلويزيون

 ر شخص ديگ . است Ludic تجسم زنده توان بدان افزود مي با هشتاد و سه كانالي كه

 و خلق مونتاژي از ها ه ميختن برنام آ هم در ، بازي عوض كردن كانالها كاري جز تواند مي ن

 از است پژواكي صرفاً ، در سطح محتوا ، گيم وي تي ي بازيها اقبال عمومي ( انجام دهد تصاوير

 اما ديگر . است شيفتگي منبعي از ، مانند هر چيز تركيبي و ) رسانه از Ludic بكارگيري چنين

 آغاز fascination در عوض دوره شيفتگي . ن از فضاي جادو يا اغواگري سخن راند توا مي ن

 . است ه شد

 با رغبتي كه Ludic . دانسته شود بودن تواند معادل سرگرم مي ن Ludic است كه آشكار

 و ها ه بر شبك ، طور كلي به . كارگاهي است بيشتر وابسته به كار ِ به برقراري اتصاالت دارد

 تمامي روشهاي شامل Ludic امر . كند مي داللت شان ال نفوذ و دستكاري اشك ، روش كارشان

 كشف براي كه آلترناتيوها ايجاد نه براي كرد بازي ها ه توان با شبك مي كه است متفاوتي

. نها آ حالت كاركرد بهينه



 ژان بودريار

۲۳٦ 

 براي بازيِ ، درمان ِ بازي - م اي ه سطح كاركرد بود به ما پيشتر شاهد فروكاست بازي

 و موزش آ ي ها ه سر زمين تا سر . بازي به مثابه خالقيت ، روان تطهير به مثابه ازي ب ، موزش آ

 و رشد ضروري براي اي ه مرحل يا " ضروري ي كاركرد " بازي مبدل به ، روانشناسي كودك

 انقالبي اي ه و گزين است ه بازي با اصل لذت پيوند خورد ، يا به جز اين . است ه شد پيشرفت

 براي و ايدئولوژي بازي و جشنواره ماركوزه نزد واقعيت چيرگي ديالكتيكي اصل : است ه شد

 ، شناسانه زيبايي غرضي بي يا امري خودبه خودي ، سرپيچي اما بازي حتي به عنوان . ديگران

 ن آ ماند كه به بازي معنا داده و مي باقي موزشي آمرانه آ فن ، شده قديمي تصعيد شكل صرفاً

 ، رويا بازي چون . سازد مي قدرت اغوايش تهي بازي را از اينچنين و رساند مي را به انتها

 براي تعادل بهداشت رواني همچون يا و ، انتقالي اي ه ابژ يا همچون استراحت حرفه، ، ورزش

 اين با اشتياق به وهمي كه مشخصه بازي . يك نظام تكامل و يا براي تنظيم روانشناسانه

 . در تضاد كامل قرار دارد است

 يم ساز ارزش قانون بازي را زير موضوع رانيم تا مي ي سخن كاركرد تالشهايي از هنوز ما

 Ludic كلي هاي بندي تقسيم در بازي ) شناسانه فرمان ( سايبرنتيكي جذب ، است مهمتر نچه آ

 . است

* * * 

 ، ورزشهاي تيمي ، ي رقابتي بازيها از : آشكار شدن است رو به بازيها كلي تكامل

 كه ( بال هاي پين ماشين نسل تا گرفته ل دستي و يا حتي ميز فوتبا ي مدل قديمي بازيها ورق

و مهارتهاي دستي از اي ه ميز آ بلكه نيستند ) تلويزه شده ( دوربردي ي ها ه صحن هنوز ها ه صحن



 اغوا

۲۳۷ 

 شان ي ها ه صحن كه ( ي كامپيوتري بازيها اينك توسط تنيس الكترونيكي و ديگر ) اند الكترونيكي

 هاي اين دستكاري . اند منسوخ شده ) يد آ مي به سرعت به حركت در با حركت سريع مولكولي

 فرآيند " با عمليات كنترل اطالعات در چنداني تفاوت ي اخير، بازيها مورد لزوم اتميكي

 ندارد كه پيشتر هم تلويزيون و ها ه خان محيط يا به كارگيري آتي كامپيوترها در و " كاري

 در انتخاب يك جا هست حتي همه Ludic . شده بود ها ه وارد خان ، سمعي بصري ديگر وسايل

 داروهاي روان با آن را هاي بهت توان مشا مي هيچ تالشي بي . پودر رختشويي در فروشگاه

 حسي صفحه كليد چيزي جز دستكاري : است Ludic مورد اخير بسيار چرا كه . درماني يافت

 با همان حس فرد كه اند ماليم مخدرهايي ي الكترونيكي نيز بازيها . عصبي نيست ابزار و پنل

 . كند مي بازي با آنها ) داروها ( ملموس و همان رضايتندي لودگي آ خواب ان فقد

 كه اند مده آ در براي موجود زنده ژنتيك نيز به صورت صفحه كليدهاي فرمان كد حتي

 تقديري تله . كنند مي سرنوشت موجود زنده را تعيين ، اندازه خرد بي و متغيرهاي تركيبات با

 ابژكتيويته كد ژنتيك اغلب در باره . شود مي آشكار ، د مولكولي ك صفحه اونوميك كه در

 از ، كنند مي كل جهان خدمت به در آينده بيولوژيكي الگوي كه چون يد آ مي سخن به ميان

 . است ه را احاطه كرد كه ما Ludic و تصادفي ، تركيبي جهان اين هم اكنون نيز

 كه تنها اين حقيقت را ن آ يا ؟ گيرد مي چه حقيقتي را در بر ؟ بيولوژي چيست سواي اين

 صحنه كنترل وراي . شود مي مبدل اي ه تقدير به پنل ابزاري قابل استفاد .. . گيرد كه مي در بر

قضيه . يا بازنمايي توهمي نه ، ي بندي شرط نه ، هيچ بازي در كار نيست ، بيولوژيكي از راه دور



 ژان بودريار

۲۳۸ 

 در ا را صد چگونگي نها است درست همانطوري كه آ تلفيق كدها و بازي با سادگي به

 . كنند مي فونيك تنظيم يو سيستمهاي استر

 هاي دستكاري كنترل هنگام . است Ludic هاي استريوفونيك مثال خوبي براي سيستم

 ي دامنه از اي ه بهين نوسان . يابد مي آوري ارتباط فرد ديگر نه با موسيقي كه با فن استريو

 . د شو مي مسلط ، دستكاري رسانه ، ي ابزار پنل با جادوي . سيستم

 قدرت بازي شطرنج و يا لذت ن آ كجاست . كامپيوتري را در نظر بگيريد بازي شطرنج

 در امر همين . Ludic شود و ديگري درگير مي فرد درگير بازي ؟ ها كامپيوتر براي مطبوع

 . است مسابقه اين همان فكر نكنيد . صادق است مورد پخش مسابقه فوتبال از تلويزيون

 يكي داغ است ) مترجم - شده از طريق تلويزيون خش پ مسابقه مسابقه فوتبال از نزديك و (

 . هايش است زنيها و شادماني الف ن آ و شارژ احساسي درگير بازي يكي . ديگري سرد است

 ، ميدان ديد وسيع ، نماهاي نزديك ، ي قبلي ها ه صحن ( . است ه و تلفيق شد اي ه ديگري المس

 رويدادي ، بيش از هر چيز ه، شد تلويزه مسابقه .. ) ي مختلف ديد و ها ه زاوي ، آهسته حركتهاي

 كه آشكارا از خود اين و ويتنام در يا جنگ ) قتل عام ( ۵۱ هالوكاست مانند است ه تلويزه شد

 بنابراين ورود تلويزيون رنگي در اياالت متحده كه به سختي و . متمايز است رويدادها

 رنگ تصميم گرفت ي بزرگ ها ه شبك يكي از هستگي انجام شده تنها وقتي صورت گرفت كه آ

 اين همزمان با دوره جنگ ويتنام بوده و مطالعات . وارد نمايد ژورناليسم تلويزيوني را در

 ، جنگ را در نزد عموم تصاوير نوآوري، اين فني هاي مهارت ها و بازي رنگ كه اند داده نشان

. از رويداد بيشتري Ludic فاصله ، " بيشتر " حقيقت . ساخت قابل تحملتر



 اغوا

۲۳۹ 

 ويژگي تلويويزيوني وكاست، هل

 شيارهاي بلكه به شوند مي سوزي انداخته ن دم آ ي ها ه كور اتاق گاز و يا به يهوديها ديگر

 ، گي حافظه بي . شوند مي سپرده ها ه كاتوديك و ريزپردازند اي ه صحن به ، تصاوير باريكه صدا و

 كه در مدهاي - كنند مي شناسانه را حاصل بعدي زيبايي نهايتاً طريق بدين ، فراموشي

 ها ه ابعاد تود به و به حد كمال رسيده ) مترجم - بازگشت دوباره مدهاي قديمي ( پذير برگشت

 . راستين رخداد » همچون راه حل نهايي تلويزيون . شود مي برجسته

 اشاره به ( . ديگر وجود ندارد ، ماند مي همچون گناه باقي ها ه در ساي پيشتر بعد تاريخ كه

 چيز خبردار كل جهان از همه " از اين زمان به بعد ) مترجم - يت مفهوم گناه در مسيح

 هرگز دوباره اتفاق » آن « نشانه محض كه يك - است ه به لرزه در آمد كل جهان " . شود مي

 گردد ديگر رخ نخواهد داد مي ه قيمت چند اشك دفع ب چيزي كه ، در نتيجه . نخواهد افتاد

 ، همان فراموشي . گردد مي باز ي آن نده ي طردكن چرا كه به شكل بدگويي به شكل رسانه

همان ، همان براندازي



 ژان بودريار

۲٤۰ 

 همان جذب ، كننده پرتوافكني بازگشت همان - و حتي نابودي حافظه و تاريخ نابودي

 . همان حفره سياه همچون آشويتس . بدون پژواك

 با شويتز آ بار سنگين تلويزيون قصد دارد ما را از خواهند ما را متقاعد نمايند كه مي و

 به توجه به طريق ديگري نه با آنرا هنگامي كه تلويزيون ، برهاند گاهي جمعي آ روراندن پ

 . سازد مي جاودانه بازدارنده اي ه مكان نابودي كه با رسان

 لوهان نبايد قاعده اصلي مك . ( است ه رويدادي تلويزه شد ، پيش از هر چيز ، هولوكاست

 رويداد ) خود ( ن به امري تراژيك اما بخشيد مي گر براي تالشي است يعني ) را فراموش كرد

 ، سيستمهاي سردكننده ، سرد سيستمهاي اولين رويداد بزرگ ، است تاريخي سرد

 شامل جنگ . ( يابند بسط ديگر در اشكال خواهند مي كه ، نابودكننده بازدارنده و سيستمهايي

 ملتزم ديگر به كاري ها يهودي ( . ي سرد مرتبط است ها ه با تود كه رويدادي و ..) . سرد و

 ديگر ها ه تود . شوند كه مرگ خود را مديريت نمايند مي بلكه در نهايت مجبور شوند مي ن

 اي ه رويدادي سرد با رسان به ) شوند مي دلسرد با مرگ و تحت مرگ بلكه سركش نيستند

 كه تنها مايلند يي ها ه تود ، شود مي حرارت داده يي كه خود نيز سردند، ها ه سرد براي تود

 نها اين اجازه را آ كه به اي ه ارتعاشي بازدارنده و المس ، را تجربه نمايند رگ احساس بعد از م

 . به فراموشي سپارند وجدان خوب شناسي واقعه را با نوعي زيبايي دهد كه مي

 رويدادها به اموزشي تالش دارند و تنظيمات سياسي ، بدانها گرما بخشيدن باز به منظور

 سينماي وحشت ي ها ه نتايج ممكن برنام . نند بدهند آ معنايي را كه فاقد ) شده ه ن تلويزيو ي (

اين گويي مانع آن شوند بسيج شدند تا عامالن امر اجتماعي تمامي ، بر روي ذهن كودكان



 اغوا

۲٤۱ 

 خطر : بود برعكس كامالً در حقيقت خطر اما ، از خطري واگيردار ممناعت كرد ساختگي قيام

 بنابراين . ده سرد حاصل از سردي فرآور . ي سرد است ها ه در نتايج سكون اجتماعي اين رسان

 ، نابودي الي سرد هيو خارج از امر اجتماعي ارتباطات ) گرمي ( تا گردد بسيج بايد كل جهان

 براي بازگرمي رويدادهايي مرده ساختگي از در خدمت ايجاد حرارتي برنامه . بازسازي نمايد

 ي تكميلي ها از اين رو كمك . ست ا ) ها ه تود ( بدنهاي مرده امر اجتماعي بخشيدن به

 : با بازخوردهاست برنامه ثيرات براي بسط تأ تالش ) به جز تلويزيون ( ي ديگر ها ه رسان

 ، پردازد مي اش اجتماعي ثيرات أ برنامه و ت هنگفتي هاي همزمان به پشتيباني از نظرسنجي

 موفقيت تلويزيوني خود رسانه تحقيق بر روي ها تنها اين نظرسنجي الزم به ذكر نيست كه

 . كنند مي

* * * 

 از جمله ( . ضرر است بي ما تصورات چرا براي و اينكه بايد از نور سرد تلويزيون گفت

 منتقل ) مترجم - به مخاطب ( ضرر است براي اينكه هيچ تخيلي را بي ) كودكان تصورات

 بايد آن را با سينما در اينجا . يك تصوير نيست ديگر اين اين دليل ساده كه به كند مي ن

 از كه هنوز ) . شود مي توسط تلويزيون آلوده اي ه چه هر روز به طور فزايند گر ( مقايسه نمود

 از صحبت به سادگي . چرا كه يك تصوير است - نيرومند برخوردار است اي ه موهبت انگار

 است كه هنوز اي ه بلكه چون اسطور نيست شكل بصري محض يا پرده چون يك هم فيلم

 كدام از اينها هيچ . و غيره را دارد يك رويا و خيل يك ت ، يك آينه ، متضايف امر يك با اي ه تشاب

فقط . كند مي كند بلكه هيپنوتيزم مي ن به چيزي اشاره ن آ . در تصوير تلويزيوني وجود ندارد
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 شما . ( شود مي شما ظاهر درنگ در مغز بي كه كوچك شده اي ه يا بهتر پايان است پرده يك

 شما را ترانزيستوري نموده همه عصبهاي ) كند مي د و تلويزيون است كه شما را تماشا اي ه پرد

 . يك نوار نه يك تصوير . است يك نوار مغناطيسي كند چرا كه مي عبور ن و از آ

 . شود سرد مي غواي تعلق دارند كه فرد در آن روياروي ا Ludic تمامي اين امور به قلمرو

 كه ها ه و رسان ا ه ه جاذبه سرد پايان . و اطالعاتي الكترونيكي سيستمهاي " نارسيسي " جادوي

 در تغييرات و نوسانها امكان . م اي ه اغوا و منزوي گشت ، و در محاصره ادواتشان ، انها با دستكاري

 حتي . نيست افسونگري هرگز بدون ، ي متغير عناصر ها ه با مجموع بازي و تغيير جهاني بدون

 ه ب در هدايت سيستمهاي تصادفي ليبينال متداخل جهش و Ludic كامال ممكن است كه

 شود بلكه مي تخلفات در مفهوم قانوني اش منتهي ن يك ميل ديگر به سوي جايي برسد كه

 قانوني برخوردار در جهاني است كه ديگر از هيچ فضاي حواس مستلزم پراكنش در تمامي

 منبع و ي متغير ها سيستم سنجي با مكان Ludic اين ميل متعلق به قلمرو همچنين . نيست

 همگي با اين وضعيت ما . ست ها ه در شبك ء محرك جز هر براي ) وه اند و يا ( لذت ي فزوده ا

 متوالي و گسستهاي اتصاالت و نتيجه محركات ذهني كه سرگيجگي ، م اي ه سازگار شد

 خرد . م اي ه دعوت شد مينياتوري شده » بازي سيستمهاي « به همگي ما . چندگانه است

 . شان تصادفي كاركردهاي هايي با امكاناتي براي تنظيمات سيستم

 نرم ي چند ظرفيتي و ها تركيب بر است كه Ludic و مفهوم ، معناي مدرن بازي اين

 ، ثابت بي بر اساس سيستمهاي احتمالهاي فراوانش را با بازي ، در اين مفهوم . كند مي داللت

. دوئل و يك رابطه مبارزاتي ندارد با بازي به عنوان يك اين بازي هيچ ارتباطي . فهميد بايد
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 و در اين . كند مي دي است كه بر فضاي اطالعات و ارتباطات حكومت اين اغواگري سر

 . شوند مي تر كمرنگ لحظه كه امر اجتماعي و بازنمودهايش هر اغواگري سرد است

 ، ي تلفني ها ه برنام ، مصاحبات . آشناييم وانمايي كامالً اندازه بي ما با اين فرآيندهاي

 شما ، اين به شما مربوط است " : ) كتي بدون مشار ( ها گويي زياده هاي همگاني، مشاركت

 و اذهان ، ها قلب ، و كاوش عقايد " . دهد مي چيزي هستيد كه رخ شما همان ، اكثريت هستيد

 با اين ، با اين محتواي خيالي اخبار . گويد مي سخن » آن « چه حد تا دهد نشان كه خودآگاه نا

 ساختماني . شود مي قع مورد هجوم وا ، اين روياي هميشه بيدار ارتباطات ، ۵۲ پيوند هوموفاتيك

 كامل حوزه ، خواند مي خواهد بگويد فرا مي نچه آ ن مستعمعين را براي آ كه فرد در مدور

 تا از شوند مي خرج نگاهداري اين وانموده اي ه انداز بي ي ها انرژي . مداوم درخواستي

 عت ممان ، كند آشكار را معنا فقدان بنيادين واقعيت كه ميخواهد اي ه وحشيان زدايي وانمايي

 . نمايد

 ن آ در كه كاركرد امر اجتماعي در فضايي بسته همچون ارتباطات : وانمايي / اغواگري

 و اخبار ها ه رسان توسط قراردادهاي اجتماعي . كنند مي تكثير ناپذير را كشف تي واقعي ها ه نشان

 . پذيرد مي نرا ن آ به طور كامل كه هيچ كس د و بايد افزو . است ه مبدل شد " پيمان وانمايي " به

 به ها ه تود . شود مي يك خدمت و يك هولوگرام امر اجتماعي تجربه , يك محيط مانند اخبار

 ميلي بي با نها با دلسرد سازي آ . دهند مي نوعي وانمايي معكوس پاسخ با معنا اين وانمايي

 همه چيز در تحرك است و قادر است . دهند مي پاسخ ، مبهم با اعتقادي فريب دادن و با خود

تنها يي اغوا چنين ، معنايي بيش از چيزهاي ديگر ندارد اما اين اغوا . داشته باشد اغوايي موثر
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 اي ه جاذبه المس نوعي ، ي وانموده شده اطالعات داللت دارد ها ه تك Ludic ي ها نوعي الحاق بر

 . گردد مي حفظ مدلها كه بوسيله

 مرا صداي " . كنم مي شما را روي پنج رو پنج دريافت - راجرز " : ها تله پاتيك

 ما داريم صحبت ، بله " . بفرمائيد صداي شما را داريم " . بله صداتونو دارم " ؟ شنويد مي

 فرد . غير مجاز و فرعي هاي ايستگاه خصوصاً باندهاي راديويي است اين مناجات " . كنيم مي

 وري آ فن ترين با پيچيده ارتباطات در او ؛ دهد مي را انجام صحبت كردن و گوش كردن بازي

 و بعد صوري تماس براي ايجاد تيك زبان پا كاركرد . كند مي بازي سازي ه صحن اين براي

 و ها مالنزين با رجوع به ۵۳ اين كاركرد كه اولين بار بوسيله مالينوفسكي : رود مي گفتار به كار

 در بعد اينك است ه توصيف و تشريح شد اش ني شبكه كاركردهاي زبا و ياكوبسن توسط بعد

 آن در زبان تهي شكلي تماس به منظور تماس . است ه بسط يافت ي ارتباطات ها ه شبك ِ راه دور

 . كند مي غوا ا را خويشتن ، هنگام كه حرفي براي گفتن ندارد

 توصيف كرد چيزي كامالً نچه مالينوفسكي آ . ست فرهنگ خود ما مورد مربوط به اين

 ، محتوا بي ي ها حرافي مكالمات آييني و با اين . مجادله نمادين و يا دوئل كلمات : متفاوت بود

 زبان ديگر . نمودند مي ارائه آيين محض يك در را هديه پيشكش مبارزه و ) مالنزي ( بوميان

 اين ما هستيم كه نياز به ارتباطات براي كاركرد تماسي ويژه داريم : ندارد » تماس « به نيازي

 . كند مي دوري از ما ) ارتباطات ( ن آ درست به اين سبب كه

 اش ايزوله نمايد در در تحليلهاي زباني را تماس بود به همين علت ياكوبسن قادر

. در ديگر فرهنگها وجود ندارد كنند مي مفاهيم را بيان كه عباراتي هم و مفهوم حاليكه هم
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 زبان روي بر با تغييراتي بودند كه همدوره ، ارتباطات از او ي ها ه انگار شبكه ياكوبسني و پيش

 نچه آ بنابراين . در كار نيست وي درباره موضوعي كه ديگر گفتگ اي ه آغازي براي دور . داد

 " پاتيك " كاركرد است و بويژه كاركردي ارتباطات امكانات بررسي است ه يافت ضرورت تحليل

 اما . كند مي صحبت كند پس مي صحبت اگر " . است خام ابتذالي ، منطقي با اصطالحات كه

 ، نياز به تزريق تماس نشانه و كشف كاركرد پاتيك كند مي صحبت ن كسي در نتيجه ديگر

 امكان زبان را اعاده به سادگي تا ناپذيري است و صحبت كردن خستگي سيس اتصاالت أ ت

 . رسد مي آور به نظر شگفت كه حتي تماس ساده نيز اي ه نااميدكنند موقعيت . نمايد

 ي ها سيستم و ها ه در رسان ( است ه تورم يافت ارتباطات ما در سيستمهاي اگر پاتيك

 گفتار كه ديگر ما را مطمئن ساخته راه دور فواصل به اين خاطر است كه ) ات پردازش اطالع

 اين صحبت كردن اما كند مي گويد كه دارد صحبت مي فرد . هيچ معنايي ندارد تحت الفظي

 " ديگري " اينجا حتي يك . است ه اين واقعيت است كه ارتباط برقرار شد و شبكه بازبيني تنها

 فرستنده و هيچ شناسايي عالئم عمل متقابل چرا كه در د هم وجود ندار در انتهاي ديگر

 يك پايانه مت عال . است دو پايانه سادگي به نچه هست آ ، در كار نيست قابل تعريفي گيرنده

 است و در نتيجه هيچ چيزي رخ عبور نشانه اين است كه چيزي در حال صرفا براي ديگري

 ) ۱۶۵ ص . ( كامل بازدارندگي . دهد مي ن

 كه در مورد ( ، در فضاي ارتباطات راه دور . كنند مي متكلم را ايجاد ن دو پايانه دو

 در ها ه تنها پايان . موقعيت و عبارات معيني وجود ندارد ديگر هيچ ) تلويزيون هم مصداق دارد

ياكوبس از هم جدا شبكه ، كل عالوه براين در اينجا . قرار دارند پايان يابي ِ دو سوي انتهايي
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 . دد گر مي گفتمان و ارتباطات محدود كالسيك ي ها پيكردبندي ان هم به و اعتبارش گشته

 به كار » ديجيتاليته « در قلمرو حكومت ، ) networks ( ها ه هنگامي كه در شبك ) grid ( شبكه

 تقابلهاي ، شده بي قط اصطالحات در گفتمان هنوز . دهد مي معنايش را از دست ، شود مي گرفته

 ، تمايزها نحو و فضاي ، يك ساختار . وجود دارد ، شوند مي كه ظهور معنا را موجب متمايز

 كار به و غيره ) گيرنده و فرستنده ( و پيام ) دال و مدلول ( و نشانه تنظيم نموده ديالوگ را

 تنها . ندارد تمايزي و متمايز هيچ تقابل ديگر نظام ديجيتالي و ۱ / ۰ اما دوتايي . شود مي گرفته

 بلكه يك نه يك واحد معني . است كي كوچكترين واحد يك انگيزش الكتروني " بيت " يك

 چيزي كه همان . آنست بنيادين بازدارندگي كه زبان نه اين ديگر . است ه كنند پالس مشخص

 س نياز به برقراري تما . است ها ه و ارتباطات و نحوه كار شبك ماتريكس اطالعات

 سي ملونزي زبانشنا دوئلي مانند رابطه متقابل ين احساس آنست چرا كه نه تنها تر رحمانه بي

 در نيز ) كوبسن يا ( منطق درون فردي معاوضه در زبان كالسيك برد بلكه حتي مي را از بين

 استيالي . ها ه پردازش داد ديجيتاليته تا استداللي قطبيت دوگانگي و از . شود مي ن يافت ن آ

 نيز يي كه خود ها ه ي الكترونيكي و تود ها ) media ( سرد رسانه ترفيع . ها ه كامل رسانه و شبك

 . ند ا ) medium ( رسانه

 تله ( . خودش است ترمينال هر كسي : " اتو " . وجود ندارد ها ترمينال ديگر چيزي جز : تله

 براحتي ( شوند مي به كلمات متصل اجراي كاري و متغيري باشند كه توانند مي خود و اتو

زيوني تلوي شود و يا مي مرتبط گروه يك همچون ويدئويي كه به )) م ( شوند مي ها ه پيشوند واژ
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 . براي خودش يك پايانه است يي گروه با يك دوربين ويدئو يك ) . كنند مي كه آنرا تماشا

 . كند مي مديريت و نموده تنظيم كرده ضبط خودش به طور الكترونيكي

 كه از خود اي ه لحظ ي ها گروه با گزارش . كند مي خودش را اغوا ، آورده روي به خودش

 ايالت . مديريت عالمگير خواهد گشت - ه زودي خود ب . شود مي و حتي تحريك اغوا گيرد مي

 ها ه در شبك شده گماشته ي اجزا خود اغواگري هنجار تمامي . است اش ه پايان و هر كسي گروه

 . خواهد شد ها سيستم و

 جز پايانه ديگر چيزي شود مي كنترل از راه دور كدهاي ژنتيك اداره با كه خود ن بد

 . ندارد اش ه ي حافظ ها بانك بهينه مديريت خود اهميتي جز نيست ديگر هيچ خودش

 با شبكه ، يك با صفر ها، مدل با واقعيت ها، سئوال با پاسخ - مغناطيسي شدن محض

 ، تماس محض ، محض عالئم بساوايي ، شان محض با اتصاالت و گويندگان ، يت عظيمش موجود

 مي سيستمهاي است كه در تما اين تصوير اغوا : ديگر ترمينال به ترمينال يك تام وابستگي

 ها، ه شبك ، به سادگي خود مديريت / خود اغواگري . است ه گشت پراكنده و ما پخش كنوني

 برخي از نارسيسيسم . ( گردد مي موجب را و اجزائشان ها ي اتم ها و خرد چرخش ها چرخش

 فقط اگر از اصطالحاتي مانند نارسيسيسم و اغواگري براي ؟ رانند و چرا كه نه مي سخن

 ) . با آنچه كه ارتباطي با آنها ندارد يعني وانمايي استفاده نشود انطباق دادن

 le " در ۵۴ زوال ئر بنابراين بر طبق نظر ژان كو silicium  fleur de peau " : آوري فن 

 ما را تسخير الكترونيكي تنظيم - ي خود ها ه و شبك كامپيوتري مصنوعات تمامي - روانكاوانه

هر فردي مانند ن آ كه در براي ما فراهم نموده اند ب ينه بيوالكترونيك غري آ نوعي - اند كرده
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 در تصوير خود و لغزيده هاي مرگ خط سير رانش يك نارسيس ديجيتالي به سمت

 سخن اتصال پيشتر از اين تقريباً لوهان مك ) ( حسي بي ( ناركوسيس - نارسيس . رود مي فرو

 : ) است ه راند

 ما از اوديپ .. . است ديجيتالي وانمايي واپسين خطر اين : حسي الكترونيكي بي "
 حسي نارسيسي خود مديريت بدنها و لذتهايمان، بي فرجام ... رسيم مي به نارسيس

 سيليكون، چه اتفاقي براي اصل واقعيت وجود با ، در يك كالم . تدريجي است
 . گويم كه ديجيتالي شدن جهان بزودي پاياني بر اوديپ خواهد بود افتد؟ من نمي مي

 آوري اطالعات با تجزيه شناسي و فن سازم كه پيشرفت زيست مي دارم خاطرنشان
 از هم پاشي اين . ناميم نرا اوديپي مي آ ساختارهاي هويتي همراه است كه ما

 ، با مادرانگي ن آ : ن پدر غايب است آ گشايد كه در ساختارها فضاي ديگري را باز مي
 واني نيست كه اين اختالل ر . سر و كار دارد و رانش مرگ اقيانوسي با احساس

 ما ... شناسانه آسيب نارسيسمي . جنون است از زمره بلكه چيزي تهديدبرانگيز است
 اما وقتي . كنيم اوديپ درك مي ) افسانه ( اشكال قيود اجتماعي را طبق معتقديم كه

 ؟ بعد از اوتوريته آيا نوبت چه قدرتي در كار خواهد بود باشند ديگر كاركردي نداشته
 " اغواگري است؟

 شكل . است تكثير ، " حسي نارسيسي بي " و ۵۵ " زيستي آينه " ترين مثال اين سب منا

 در اياالت متحده يك . " ديگري " واسطه بدون به همان خويشتن يكي از : خود اغواگري نهايي

 تكثير اولين فرزند انسان . با قلمه زدن كه يك شمعداني آمد همان صورتي به دنيا به كودك

 كودك ، اولين كودك متولد شده از سلول منفرد پدر . ي تكثير گياه با شناسي تبار ، شده

 ، ۵۶ دكتر رورويك ( . خواهد شد والدش و همزاد و جفت ديگر رونوشت كاملي لز يگانه والد خود

 با نهايت انسان با قلمه زدن بي تكثير ) " la copy dun homme " : تصويري از يك پسربچه

. ويژه آن فرد باشد تواند ماتريكسي از هويت مي كه هر سلولي از يك فرد خاص
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 وراثت با تخمدان منفرد ديگري تماس يابد نر وقتي كه يك ياخته منفرد "
 حاوي اين وراثت . ماند ژنتيكي من يكبار و براي هميشه منحصر به من باقي مي

 فرآيندهاي بيولوژيكي كه من و كاركردهاي مرا ايجاد تمامي فرمولي است براي
 بيليون سلولي كه مرا تشكيل هها ل در هر د يك نسخه از اين فرمو . است نموده

 نكه سلول آ اند و و پيش از نها مختص من آ هر كدام از . است دهد نقش بسته مي
 ) مترجم - اند اي براي من يعني شناسه ( هستند خون و يا جگر من باشند سلول من

 بنابراين از نظر تئوريكي ممكن است كه بتوان فردي يكسان با خودم از هر يك از
 " . نمود ها توليد ن آ

 ) ژاكور . پروفسور اي (

 و D.N.A تر از هيچ چيز تصنعي . ينه كد ژنتيك آ در و نگاهداري فكني ا طرح

 بخشوده شان بي ط تصوير جايگاه تصوير جديدي كه به موجودات مدرن در تر از نارسيسي

 ت اينجا جاي است كه فرد حقيق . نخواهيم يافت ، شان ي مولكولي ها يعني فرمول است، ه شد

 اين . فرد " واقعيت " و نهايت وجود بيولوژيكي بي در تجديد - ن خواهد يافت آ خود را در

 اي ه هيواليي مسخر است، ه يافت در فرمول بلكه ينه آ منبع خود را ديگر نه در نارسيسيسم كه

 فاصله حداقل نكه حتي آ بي . خود اغواگري سرد . سرد نارسيسيسمي . از اسطوره نارسيس است

 امر مادي كردن . باشد وجود داشته , ربه تصوير خويشتن براي وهم و خيال تج ضروري براي

 و بدان فرد با تصوير خويشتن امكان بازي كه يند تكثير آ همزاد بيولوژيكي در فر ، واقعي

 . برد مي را از بين بازي با مرگ خود طريق

 سوژه را كه ، ينه آ يا تصوير فرد در است مانند روح يا سايه انسان همزاد تصويري خيالي

 مرگ ، تجسم يابد همزاد اگر . كند مي نگاهبان اوست روياروي كه مداوماً ضعيف مرگي با

در فرآيند تكثير صورت اللفظي تحت اي ه به گون اكنون اين موضوع تخيلي . الوقع است قريب
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 فرد شيفته تا نمادين توهمي تكثير تصويري از مرگ است اما بدون . است ه واقع به خود گرفت

 . د ن گرد آ

 كه در چيزي از رابطه محرمانه سوژه با خودش در غير مادي بودن همزاد وجود دارد

 سراسر در بايست مي تواند و مي فرد . ماند مي اما چون تخيل باقي وجود دارد همزاد واقع

 و . ماند مي اما چون رويا باقي ، خود را در سر بپروراند تكثير وجود و تكرار روياي ، اش زندگي

 ي ها ه صحن نزد همساني هميشه . شود مي نابود ، ن را واقعيت بخشد آ ر سعي كند خود فرد اگ

 شود تخيل خواني و ا كه فر است وقتي موثر فقط همساني : است ه حفظ گشت در اغوا يا و بدوي

 م اين تخيل خود را تجسم اي ه كه سعي كرد هستيم ما تا كنون تنها . وقتي واقعي باشد ونه

 بازي فرد با , خود مغشوش كال روش با اين هاي ديگر و مانند بسياري از چيز بخشيم

 . م اي ه همساني جاودانه تبديل كرد به " ديگري " و همزادش را از يك مبادله زيركانه با مرگ

 توليد مثل روياي . جانشيني براي توليد مثل جنسي به مثابه ابدي ي ها همزاد روياي

 دهد تا از مي ه نهايتا به فرد اجاز ك ، پدرانگي استوارترين شكل . بوسيله شكاف خوردن سلولي

 يك و زن زهدان يك هنوز به ( . برود از خود به خويشتن فته و رهايي يا " ديگري " دست

 هر مصنوعي از ، است هويت بي اما اين كمك رساني زهدان موقتي و تخمك خالي نياز است

 قادر كي ي ژنتي ها روش به كمك اتوپياي تك سلولي ) . ن را انجام دهد آ زنانگي قادر است

 . به دست آورد از سرنوشت يك تك ياخته موجوداتي پيچيده خواهد بود

 براي قدامي توليد مثل اين نوع را به سوي مند جنسيت موجودات ، مرگ رانه آيا

عالوه بر اين آيا اين شكل تقسيم سلولي و اين ( كشاند مي شان اكتساب هويتهاي جنسي
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 همچون امري - كند مي تصورات ما ظاهر ايگاه ج ين تر مرگ را در واپس كه تكثير با تماس

 موجود حامل زندگي يا اين آ ، نرا دارد آ قصد نابودي كند و مي جنسي را انكار تمايالت كه

 تمامي تا دارد وا مي آنها را در همان حال و ) ؟ توليد مثل نيست مهلك و بحراني شكل

 بقاي يك هويت به هيچ كوششي جز نيازي تا ديگر نمايند را انكار ها دگروارگي

 ؟ اند زايش گشته به تمامي وقف اين ي كد ژنتيك ها شفاف نمايي ؟ باشند شته ندا

 . اما نه ؟ كار داريم و شايد ما با خيال خودزايي سر . ي مرگ را رها كنيم ها بگذاريد رانش

 و حتي بخواهد خود را سوژه ممكن است بتواند حذف سوژه والدين را در سر بپروراند

 وقتي فرد فرزند : تواند ساختار نمادين زايش را حذف نمايد مي اما ن ، ازد نها س آ جايگزين

 تكثير در مقايسه با اين امر نه تنها مادر را از . شود هنوز فرزند كس ديگري است مي خودش

 مدنظر دوئلي ي ها كنش و بيش از همه ها، تفاوت اختالط ها، آميزش ژن ، پدر برد بلكه مي بين

 از يك تكه بلكه كند مي خود را آبستن ن شده تكثير فرد . نمايد مي را نيز منسوخ آبستن شدن

 ي ها ه چون شاخ هم زني خود قلمه قدرتمند توانايي با وجود اين يد دانست با . زند مي جوانه

 هم پدر و هم مادر در واقع . شود مي منحل در جنسيتي غير انساني جنسيت اوديپي ، گياهان

 تريس هم به معناي ماتريكس است و هم به معناي ما ( ماتريس / كد به و اند ناپديد شده

 و از اين پس تنها . تنها يك ماتريكس در كار نيست هيچ مادري . اند مبدل گشته ) " زهدان "

 خواهد زاييد و هر جنسيت تصادفي را از اين نهايت بي تا است كه كد ژنتيك ماتريكس ِ

. زايش تصفيه خواهدنمود
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 كس هيچ ديگر ، را منسوخ نمايند ها ه تقسيمات سوژ تمامي ها بازتكثير هويت زماني كه

 اسلوب هيوالها حتي به و شود مي برانداخته اي ه ين مرحله آ . گويد سخن توان از سوژه مي ن

 كهن روياي پاياني بر . شود مي كشيده مضحكه تقليد و به ) به وجود خواهند آمد كه با تكثير (

 شود مي فرض هنوز وجود يك آينه در طرح افكني نارسيستي . نارسيسي سوژه فكني طرح ا

 در خود خيره و شود مي ن سوژه با يافتن خود چون ديگري از خود بيگانه آ در كه اي ه ين آ

 در صنعتي اي ه ابژ ) تنها ( : نيست اي ه ين آ اما اينجا ديگر هيچ . ماند تا مرگ خودش را ببيند مي

 يا هرگز يك خيال كس چ هي . ندارد خود بعدي از ابژه همسان هيچ بازتابي يي كه ها ه مجموع

 نه چرا كه شوند مي كه مرتب اضافه يي ها ه صرفا ابژ . نيست و خطري براي ديگري آل ايده

 . نه آگاهي از مرگ دارند و اي ه جنسيت آبستن شد

 . ندارد تصور خيال و ساطت و هرگز نيازي به خودش براي بازتوليد تكثيرشده يك قطعه

 مستقيما چون يك كرم كامل از كرم اي ه هر قطع . نيست كرم خاكي چيزي بيش از يك

 را ديگر جديد صنعتگراي تواند يك مي آمريكايي صنعت گراي هر سلولي از . شود مي بازتوليد

 يك از ماتريكسي از تواند مي كه يك هولوگرام از اي ه درست مثل هر تك . ايجاد نمايد

 . سم وجود دارد ي منق ها ه تمامي اطالعات در هر يك از تك . شود كامل ديگر هولوگرام

 توانند در هر مي اگر تمامي اطالعات . دارد پايان مفهوم كليت از منطق همساني نشان

 ، پايان بدن ي نشانه همچنين به . دهد مي معناي خود را از دست " كل " ، قسمت يافت شوند

 به تواند مي كه ن پيكربندي منفردي پايان ، خوانيم مي كه بدن است اين وجود منفردي پايان

فرآيند ، نما به طور متناقض . جنسيت حقيقت گواه اين ، بدن پايان ، تقسيم گردد يش ا سلوله
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 حتي ارگانهاي ، مدلهايشان هستند شبيه تنها كند اما مي موجودات جنسي را جعل ، تكثير

 از چرا كه يك كاركرد نيست اما پس جنسيت . دهند مي كاركرد خود را از دست جنسي

 يي است كه ها ه چيزي بيش از داد جنسيت براستي . رود مي فراتر يش ها بدن و كاركرد اجزاي

 به همين . يي كه كد ژنتيك مدعي گرد آوري انها است ها ه داد . توان از بدن به دست آورد مي

 جنسيت و مرگ از مستقل نوعي توليد مثل تواند روشي را براي مي تنها كد ژنتيك خاطر

 . فراهم آورد

 ارگانها و كالبد شكافي با پيشتر ، كي آناتومي لوژيكي و فيزيو - زيستي علوم

 دستاورد ژنتيك خرد مولكولي علوم . آغاز نمودند تجزيه تحليلي بدن را كاركردهايشان

 سلول اي ه سطح هست : تجريد و وانمايي است در سطح باالتر هايي منطقي چنين تحليل

 . است ه را سامان داد ها اين خيال پردازي كه كل كد ژنتيك هدايتگر سطح ، فرماندهنده

 ، هر وجود ارگانيكي : توانيم از وانمايي سنتي سخن برانيم مي هنوز ما مكانيكي ديدگاه از

 سايبرنتيك - از ديدگاه بيو ) اما ( . است ) از كل ( شده مشتق تنها يك تصنع جزئي و

 . از كل بدن است اي ه و اولي جنيني خود مصنوع ، نشده از كل هم كوچكترين عنصر مشتق

 چرا كه اگر يك . شود مي كل بدن مدرن مصنوع است ه لول نقش بست فرمولي كه در هر س

 . ان . مولكول دي محسوب شود پس فرسوده ديده و يا جايگزيني با اندامه آسيب مصنوع براي

 فوق العاده است كه اجازه خواهد مصنوعي موجود زنده است ي ها ه حاوي تمامي داد كه اي

 نهايت از بي ي ها ه در واقع آن چيزي جز مجموع . دهد داد موجود تا ابد به حيات خود ادامه

. سايبرنتيكش نيست ۵۷ تجلي
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 ژنتيك چرا كه كد . است تر تصنعي مكانيكي مصنوعي سخن از تصنعي است كه از هر

 كل را تواند مستقل باشد و مي شده از كل است و جزئي شكلي منتزع هر . نيست " طبيعي "

 در اين حالت ) . است همين لغوي تصنعي معناي ( . دهد با جانشين كردن خود با آن تغيير

 بدن ي ها ه چرا كه حاوي تمامي داد دانست تراكمي از كل موجود زنده را كد ژنتيك توان مي

 ) . است شديد كد زنتيك به طور غير قابل باوري سازي شبيه و وانمايي ( كه است موجود زنده

 با توليد مثل بلكه ا ب نه ديگر كه وانموده ماتريكسي ، ماتريكسي تصنعي ، محض ست تصنعي

 . ايجاد خواهد نمود يي همسان ها موجودات همسان با دستورالعمل ، و محض ساده تكرار

* * * 

 به يك فرمول بدن است كه فرد سازي و شبيه مرحله نهايي وانمايي ر، تكثي ، از اين رو

 التر و . پي نخواهد داشت در و سرنوشتي جز تكثيرهاي پي شود مي سته كا فرو ژنتيكي انتزاعي

 " اينجايي " كيفيت يگانه ، " تجلي " آثار هنري ، تكثير مكانيكي در عصر كه است ه گفت بنيامين

 اين ديگر نه تقدير اغواگري : دهند مي دست از را شان شناسانه و شكل زيبايي " اكنوني " و

 شكلي غير سياسي به ، در اين سرنوشت جديد و بلكه سرنوشت توليد مثل و بازتوليد است

 . ن را اعاده نمايد آ گردد مي قادر نوستالوژيا و تنها رود مي از دست " اصيل " امر . گيرد مي خود

 جايي كه هيچ امر اصيلي ، خورد مي معاصر ما به چشم اي ه رسانه تود اين فرآيند در نهايت

 اين عيناً . شوند مي قابليت بازتوليد نامحدودشان تصور چيزها از همان آغاز با . وجود ندارد

 اين عين همان اتفاقي . رخ خواهد داد انسان وجود براي ير ث بوسيله تك ست كه همان اتفاقي ا

اي ه داد يا ي اطالعاتي ها ه واحدهاي ذخير كه همچون يي رخ خواهد داد است كه براي بدنها
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 شود كه ) بدنها ( تواند مانع بازتوليد متوالي مي ن از اين پس هيچ چيز . اند پردازش شده

 بر تمامي امكانهاي بدن مدل ژنتيكي . راند مي سخن اوير صنعتي و تص ها ه ابژ بنيامين درباره

 . است ه پيشي گرفت

 اي ه چون رسان هم نرا آ كه بنيامين است ه نهفت آوري يورش فن ، اين وازگونگي در پشت

 اما ؛ همسان و تميزناپذير و تصاوير ها ه ابژ توليد براي عظيم مصنوعي است ه تام توصيف نمود

 همسان را امكان توليد موجودات كه را آوري فن چنين ژرفاي د ي باش نكه حتي نياز آ بدون

 . وجود ندارد براي بازگشت به امر اصيل هيچ امكاني ) پرواضح است كه ( بكاويم، ايجاد نموده

 نچه ما آ بود در حاليكه اگزوتكنيكال خارجي و برون فني يا صنعتي هنوز وره مصنوع د

 . يزو تكنيكال ا : است ه دروني شد رشديافته و ، نيم آ روياروي

 . ي ذهني و ژنتيكي ها نرم افزاري . كنيم مي زندگي نرم ي ها آوري فن ما در دوره

 يش هنوز به بدن براي اصالح تصاويرشان نياز مند بودند و ها و ماشين مصنوعات دوره صنعتي

 بخشي از تصوير اين دگرگوني و متابوليسم ، شدند مي ) دگرگون ( خود در يك تصوير متابوليزه

 مصنوعات بر وقتي ، به نقطه غير قابل بازگشتش رسيد اما هنگامي كه وانمايي . ت اس بدن

 خود را بر بدن چون ماتريكسهاي بدن تحميل بدن نفوذ نمودند و مولكولي هسته خرد

 ي آينده تنها ها بدن نچنان كه آ ي نمادين بدن را از بين بردند ها جريان تمامي و نمودند

 ديگر موجوديت فردي . رسد مي تاريخ به پايان بدن و س آنگاه پ ، گشت يي تغييرناپذير ها تكرار

. نخواهد بود ) اش و ژنتيكي ( بنيادينش ي ها چيزي جز يورش سرطاني فرمول



 ژان بودريار

۲٥٦ 

 رابطه ؟ در سرطان نيست منفرد سلول يك مشابه تكثير " الف " تكثير افراد از فرد آيا

 كمينه حاوي فرمولي كد . شناسي سرطان وجود دارد آسيب و نزديكي بين مفهوم كد ژنتيك

 به همين طريق . تكثير شود ) بتواند وتنها ( بتواند فرد تا يابد مي بدان كاهش را فرد كه است

 . شود مي بدون ارتباط با قوانين ارگانيكي كل بدن تكثير ، يك نوع سلول نيز سرطان در

 تر توليد پيش . تكثير يك ماتريكس منفرد ، همساني خواهيم بود تكرار شاهد تكثير با بنابراين

 و جدا نمود را ژنتيكي هويت توان ماتريكس مي اما امروز گشت مي جنسي مانع چنين امري

 , بخشيد مي را يشان ها يا اغواگري تصادفي شيفتگي د ا فر ا كه به يي ها به تمامي دگرگوني

 . اد پايان د

 ، سرطان . يابد مي سلولي پايان سازماندهي ي صنعتي آغاز شد در ها ه كه با ابژ بيماريي

 : چرا كه شكلي از خصومت و واگيري كدها است . شناسي معاصر ماست بيماري مسلط آسيب

 . يا عالئم همسان تشديد و افزونگي سلولهاي همسان

 نمايي تمايالت تغييرناپذير براي بسط و تعميق شفاف آبشخور فرآيند تكثير «
 العاتي اط سازي و اصالح اقتصاد دروني سيستمها با افزايش امكانات خود تنظيم

 » . سيستمهاست
 ) زوال ئر كو (

 ، ارگانها ، كاركردها ها، ه شبك ( روني تمامي امور د . از ميان خواهند رفت ها تمامي رانش

 حول بدن آل ايده يك مجموعه در مصنوعاتي كه توسط ) ي خودآگاه نا يا گاهي آ ي ها ه حوز

 هر . ست ي خويشتن ا ماهواره ديگر هم خود اما بدن يابند مي وجود خارجي چرخند، مي

. گيرد مي قرار فضايي ي مدار در بيرون خواهد آمد و اي ه هست



 اغوا

۲٥۷ 

 قضيه به همين جا ختم اما . تكثير تجسم فرمولهاي ژنتيك در شكل انساني است

 مده از آ بر ت ا ظريفترين لذ و حتي غم و اندوه ها، جنسيت ، همه رازهاي بدن . نخواهدشد

 يك به بدانيد خودتان خواهيد درباره مي ن كه تمام چيزهايي ، هر چيزي غير ارادي - وجودتان

 . به شما برخواهد گرداند اطالعات ديجيتالي و در شكل نمود بازخورد زيستي مبدل خواهد

 " . اي زيستي است اين مرحله آينه "
 ) كور زوال (

 تكثير فرشته ، همزاد مصنوعي با وجود يك . گانه اديپ سه به جاي ديجيتالي نارسيس

 نه استعاري بلكه به معناي دقيقاً ( و گوشت گوشتتان ي دآگاه خو شكل مرئي نا ، نگهبان شما

 تكثير ، شما انگيز با با شباهتي وهم مخلوقاتي از شما از اين پس . خواهد شد ) كلمه

 تان به همسايه " . داشت ماند و هيچ رازي نخواهيد تنها نخواهيد نچنان كه ديگر آ خواهندشد

 . رفع خواهد شد انجيل طبق توصيه زندگي بر ي ها دشواري " . مانند خودتان عشق بورزيد

 . خود اغواگري كلي . كلي است عشق بنابراين . خود شما هستيد همسايه شما

 كه بدون هيچ وساطتي با ديگري اند را شكل داده تكثير مانندي دوات خود ا ها توده

 يك هاي ي سيستم ها ه پايان به سادگي مجموعه ها ه تود ، در واپسين منظر . كند مي عمل

 يك اين همان چيزي است كه . ( شوند مي برانگيخته ي ديجيتالي ها كه با محرك اند شبكه

 مداري خود را در ها ه تود ، بيروني ي ها بازدارندگي به توجه بدون ) . دهد مي توده را شكل

 كنند مي و اغوا ) خود تنظيم سازي ( كه خود را دستكاري و تنظيم اند مختلطي جاي داده

۵۸ × ) خود اغواگري (



 ژان بودريار

۲٥۸ 

 يا حتي و كنند مي عمل داند كه چگونه ادوات بازنماينده مي كس ديگر ن در حقيقت هيچ

هنوز به طور مبرمي نياز است كه پيشامدهاي رخ داده در . نها آيا هنوز وجود دارند يا خير آ

 قطب و فرضي قدرت و چه اتفاقي ميان قطب غايب . جهان وانمايي را عقالني نشان دهيم

 . كنند مي عمل با اغواگري چيزها . است گري جواب اغوا ؟ د ده مي رخ ها ه تفاوت تود بي و خنثي

 ن را درك ديگر آ ما كه اجتماعي اشاره دارند جهاني به روش كار يي اغوا چنين اما

 باعث اغوا ، مرتبه در اين . اند از بين رفته كه ساختارهايش جهاني سياسي ) نيز ( كنيم و مي ن

 منعطف اي ه شبك يا شود پيموده فتار ي سست گ ها جريان در نهايت تهي بي يي فضا شود تا مي

 توليد نه با ، افسون كه با قدرت با نه جهاني كه ديگر . روان گردد ي مغناطيسي ها با برانگيزش

 گرفته از مفاهيم شكل تهي بياني چيزي جز يي اغوا اما چنين . رود مي به پيش اغوا كه با

 ، سياستمداران ( ها ه تود ميل ي ها استراتژيست يي كه توسط ها گفتمان . شده نيست وانموده

 يي نگاه ها تحليلگران چنين استراتژي و ...) روح و ذهن و ن ، مهندسا موسسان ، مبلغين

 ن باقي آ نچه از آ يا كاركردهاي امر سياسي يا اجتماعي كه اين گفتمانها شوند، مي داشته

 . اند پوچي خود فضاي سياسي به همان ، در اصطالحات اغواگري كنند مي ماند را توصيف مي

 ها را اغوا رسانه توده . كنند مي منعكس را گويند مي ن سخن آ نچه از آ " بودگي تهي " براحتي

 . كاربردي سطحي و مبتذل دارد اينجا در واژه اغوا " . كنند ها خودشان را اغوا مي توده " : كند مي

 كاري روغن ضرورت بر تباه شده و كشنده افسونگري شيفتگي و يعني اش تحت الفظي معناي

ي آور فن يك ، نرم semiurgy يك . كند مي داللت و نرم روابط هموار اجتماعي و تكنيكي



 اغوا

۲٥۹ 

 ي ها دهنده عبور از انرژي دارد و نشان شناسانه بوم معنايي ، ) سافت ( اين اصطالح نرم . نرم

 . آيد مي ديگر به چشم ن امر اجتماعي . اغواگري نرم . انرژي نرم . سخت به نرم است

 روابط تن به اشرافي توان از اغواگري مي ديگر ن ، منبسط نوع اغواگري پراكنده و با اين

 يي اغوا . شود مي و تجديد سخن راند كه با ايدئولوژي ميل بازنگري يي اغوا بايد از . تني دم زد

 اين . گيرد مي به خود پسندانه شكلي عوام فيگور خيالي ميل در غرب خيزش با كه روانكاوانه

 به عنوان ستمديدگان توسط به طور تاريخي لكه ب شكل اغواگري متعلق به اربابان نيست

 به . است ه يافت شان تعميق انقالبهاي متوالي شكست با و شده شان توليد آزادي براي اي ه نشان

 ي گذار اما اين ، كند مي يش به سوژه گذر ها ه از وضعتيش ابژ ميل همواره ، عنوان يك شكل

 اولين طلوع سوبژكتيويته . است اش ي بندگ پالوده شده و دروني شده كردن جاودانه خود صرفاً

 كه است حقيقت اين روشنايي اولين ها، انقالب زمانه در سپيده دم دوران مدرن و ها ه تود

 اكنون اغوا در ! خود را با ميل خود مديريت نمايند بندگي توانستند مي بودند و سوژه ها ه تود

 در مقايسه سوژه تي تسلط يافت راح به بتوان ابژه بر اگر چرا كه . شود مي آغاز مقياسي عظيم

 . شود ميل مجبور است كه اغوا

 روانكاوي ها ه تود . است ه گسترش يافت تاريخي اجتماعي و از نظر اين استراتژي نرم

 گاهي رمزي آ نها آ ديروز . تا آشفته گردند شوند مي تجيهز آنها با اميال . شوند تا اغوا شوند مي

 و اغواشده ) شده تباه و سركوب شده ( وميلي خودآگاه نها نا آ امروز ، داشتند شده و بيگانه شده

حقيقت اميال معطوف به امروز , بودند تاريخ ) انقالبي ( حقيقت معطوف به نها آ ديروز . دارند



 ژان بودريار

۲٦۰ 

 را كه با زور و رفتار اي ه سلط ! اغواشده و دستكاري شده ي فقير ها ه تود . هستند خود

 . بپذيريد ي اغواگر زور كرديد امروز بايد با مي ميز تحمل آ خشونت

 در با روانشناسي پراكنده ليبيدينالش نظري ميل ي ها پردازي خيال ، تر به طور كلي

 جهان . توان آن را يافت مي جا حاال همه كه اغواگري است وانموده پشت پرده در خدمت

 در برابر ها ه و تود افراد پذيري آسيب جاي خود را به ) مترجم - بحث فوكو ( نظارت

 خورانده تمامي روابط اجتماعي و فردي به ۵۹ عصاره هموفاتيك . دهد مي م ي نر ها بازدارندگي

 فرو را روابط اجتماعي و خود قدرت بيابان ، امروز ، اغواگرانه اين گفتمان ي سايه . است ه شد

 . است ه پوشاند

 فراگير شكل توانيم از مي اما ن . كنيم مي براستي در دوره اغوا زندگي ما ، با اين وضع

 تا به نه كسي و نه واقعيتي كه گيجي شومي است ) بل ( ، سخن برانيم آن و پتانسيلي جذاب

 هيچ ، منحرف شود تا نيست چيز آنقدر واقعي گويا هيچ ( است ه حال از دست آن ايمن نبود

 اخالقيات ديگر نه ( تقوا و حتي تباهي معصوميت نه ) . گردد واژگون نيست تا حقيقتي

 فقط براي اغوا كردن ماند آيا اغوا مي نچه باقي آ ر ه ) انحراف از آن و نه وجود دارد اي ه بسند

 وقتي همه است كه اين اغوا " . بگذاريد اغوايت كنم " " . مرا اغوا كنيد " ؟ نيست كردن

 ديگر از خشونت بر عليه معنا و براندازي ما . ماند مي باقي ، از بين بروند ها بندي شرط

 آن ماند مي كه از زبان باقي چيزي است ن آ سخن از بلكه گوييم مي آن سخن ن نابودكنندة

وجود سرگيجه آور فقدان جز هيچ چيزي . هنگام كه چيزي براي سخن گفتن وجود ندارد



 اغوا

۲٦۱ 

 در يك رابطه اجتماعي موجوداتي زبانشناسانه طرفه خشنودي دو حداقلي شكل جز ، ندارد

 " . بگذار اغوايت كنم " " . مرا اغوا كنيد " . اثر بي

 درخواستهاي ، در محيط اي ه ميز آ ، شكارا آ اني يا نه . جا هست اغواگري همه بدين معني

 اغوا من شما را ( معلم است اين همان اغواگري شاگرد و . محض و ساده اي ه با معاوض ثابت

 يا رابطه ) . كنيد جز اين هيچ كار ديگري وجود ندارد مي هم داريد مرا اغوا شما كنم و مي

 موضوع تحليلگر و يا !) قدرت اغوا قدرت و ي اغوا ، آه ( يا اغواي قدرت ، سياستمدار و عموم

 ... تحليل و

 مردم به ندن بازگردا و مذهبي ظاهري به خاطر استفاده از اغوا در پيشتر يسوعيان

 : شهرت دارند ، باروك و اين جهاني شناسانه زيبايي ي ها با اغواگري آغوش كليساي كاتوليك

 كار در نتيجه . انگيز س و زنان هو نيرومند به اقتضاي اموال تجملي وجدان پس گرفتن باز

 و . ست ا اي ه تود ي اغوا انجمن و ها ه ميل تود پيچيدگي استراتژي يسوعيان اولين نمونه مدرن

 اقتصاد سياسي و كشانه رياضت ي ها فريبندگي كه ممكن است كامالً . هم موفق بودند نسبتاً

 يكي و يسوعي كاتول اي ه با آغاز دور - داري حلقه پوريتاني سرمايه - توليدي داري سرمايه

 . لطيف از ميان برود نرم و semiurgy و اغوا نرم تكنولوژي با ، مانند

 . است گري اغوا براي اي ه مطالب مسئله نيست بلكه هوس اغواگري چونان موضوع ديگر

 عشق و واگذاري در كه ، شناخت و در روابط متزلزل قدرت آن و تحقق ميل ي مطالبه مسئله

 ارباب و بنده چه رخ خواهد داد وقتي اربابان توسط بندگان و براي ديالكتيك . گردد مي ذاتي

نمايي شهواني يا برهنه تمايزها فوران جز ديگر اغوا بندگان توسط اربابان اغوا شوند؟



 ژان بودريار
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 اغوا چيزي بيشتر از ، اغتشاش ميان منبع لذت و مطالبه براي آن وجود با . نيست ها گفتمان

 كاري روابط اجتماعي روغن گردش مبادالت و در خدمت يك ارزش معاوضه نخواهد بود كه

 . است

 چه باقي ، كند مي گم خود را در آن كه فرد از افسونگري ساختارهاي پر پيچ و خم

 كه است نوع ديگري از خشونت اين « ؟ است ه اغوا چه بر جاي ماند ي ها از طراري است؟ ه ماند

 ناك هاي ديگر خطر خشونت كمتر از نيست اما نمايان اش نه در اسمش و نه در ظاهر بيروني

 اغواگر طراري است كه ، سنتي به طور . ) رولين ( » . گويم مي من از اغواگري سخن . نيست

 و يا حداقل معتقد است گيرد مي به كار اش براي پيش بردن مقاصد نهايي اختفا و شرارتش را

 تسليم و غوا ا به دادن اجازه با شخص ، نوع جديد اغوا اين در اما . برد مي نها را به كار آ كه

 در . سازد مي و كنترل امور را از دست اغواگر خارج نموده را باطل طراري اغلب ، شدن طراري

 . افتد مي به دام خود ، اغوا پذير برگشت با توجه به قدرت نتيجه اغواگر

 تر پيش به دنبال لذت بردن از ديگري است كه كسي : ماند مي مورد ذيل هميشه باقي

 تواند حول مي يك فرهنگ يا دين كل ، براين اساس . است ه شد ي ي ديگر ها افسون تسليم

 - بنابراين خدايان يوناني ) به عنوان امري متضاد روابط توليد ( . روابط اغوا سازماندهي شود

 بازگشت اما در گيرند مي قدرت خود را براي اغواكردن انسانها به كار - طراران / اغواگران

 . بود نها آ وظيفه اصلي اغواكردن انسانها اغلب موارد نيز و براستي شوند مي ديگر خود اغوا

جهان مسيحي و مانند ، نه با قانون نمودند كه مي جهان ترسيم تصويري از خدايان بنابراين



 اغوا

۲٦۳ 

 حكمراني ، و خدايان ها اغواگري دو طرفه در موازنه نمادين انسان بلكه با ، اقتصاد سياسي يا

 . شد مي

 كه خدايان و جهاني ؟ ماند مي چه باقي ي خود ها رنگ ني از اين خشونت در افتاده به دام

 قرباني كردن و قرباني شدن حتي با خشونت اغواگرانه - جويند مي از يكديگر لذت را انسانها

 و قياسهايي كه با قدرت ها ه نشان رازورزانه درك ، نيز همچنين . است ه به پايان رسيد -

 اغوا و در قابل فرورفتن ضيه كه كل جهان فر اين نابودي ، آن و با . كردند مي افسونشان جادو

 كه ه مرد روح و بي و موجودات چيزها نه فقط خدايان بلكه ؛ ست ها ه ي نشان پذير برگشت

 . اند اغوا و فريفته شده ، براي دوري از گزند آنها شمار بي و آيينها ي ها ه با كمك نشان هميشه

 فردي و وظيفه ، م برساند مجبور است اين كار را با سوگواري خودش به انجا امروز فرد

 . بريم مي به سر نيرو روابط و ما اكنون در جهان نيروها . يابي و نقل و انتقال جهت آور وهم

 جهان توليد . است ه و نه اغوا ماترياليزه شد سلطه اي ه ابژ ، در امري پوچ جهاني كه

 جهان ، ژكتيو قوانين اب جهان قانون و ها، و آزادي انرژي گذاري سرمايه و باز گذاري سرمايه

 . وبندگان ديالكتيك خدايان

 و دهد مي رخ كاركردهاي ابژكتيوش يكي از بسان ، در چنين جهاني ، جنسي تمايالت

 نهايي تمامي امور الترناتيو خود را چون و شده نيز مسلط ديگر چيزها اكنون تمايل دارد بر

 براي اي ه زمين اه از اين ر و است ه همه چيز جنسي شد . مرده و يا در حال مرگ جاي بزند

 هر گفتماني چون . راند مي سخن ) دي . اي ( شناسه در همه جا . آيد مي بازي و مخاطره فراهم

. شود مي ظاهر ميل و جنسيت تفسير ابدي



 ژان بودريار

۲٦٤ 

 و خواستارهاي صريح گفتمانهاي اغوا و ، بايد گفت كه همه گفتمانها در اين وضعيت

 سست و د بسياري چيزها ديگر اين جامعه كه مانن . اما اغواگريي نرم . براي اغواگري شده اند

 ، جذبه روابط ميل ي ها استراتژي ، خشنودي ، تحريك ، دستكاري ، تزئيين : است رمق كم

 رقابتي و روابط كه اقتصاد واگذاري روابط هموارسازي اقتصاد ليبيدينال و شخصي،

 و ماده كند مي زبان نفوذ پهناور فضاي كل اين اغوا كه بر . كند مي را تقويت يش نيروها

 به همين خاطر . ندارد ، كند مي نفوذ ي اجتماعي ها ه منافذ شبك قدرتي كه به جز مفهومي

 فوق زبان منحط اين اغواگري . است كه براحتي قادرند گفتمانهايشان را با هم تركيب نمايند

 غير كامالً گفت توان مي چنانچه مايليد و ( . موثر است جا همه ، ها با فوق زبان منحط سياست

 پخش ، عمومي صورت گيرد مدل وانمايي اغواگري توافق كافي است كه درباره ) . است موثر

 براي ) عمومي ( مشاركت تيره فرازبان كه همانطور درست دهد مي سخن و ميل روي و جريان

 . بسنده است حراست از ظاهر امر اجتماعي

* * * 

 يا ميل ، نتيجه وانموده به عنوان را اغوا عمل تنها . نيست طراري ، گفتمان وانمايي

 با . برد مي به كار ، شود مي احساس در جهاني كه نياز بدان شديداً گذاري ليبيدينال، سرمايه

 ي قدرت را در عصر ها فراز و نشيب توانيم مي ن هرگز ، اين وجود درست مانند روابط نيروها

 غواگرانه اغوا يا روابط ا طور همين - يسم ماركسي آل ايده به استثناي - دهيم اپتيك شرح پان

 اغواگري فرمان همه چيز تحت اگر . تواند حوادث سياسي معاصر را براورد نمايد مي ن نيز

اي، ه مبارز يي اغوا بلكه با ، بازنگري شده كه با ايدئولوژي ميل اغواگري نرم اما نه با اين ، است
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 اغوايي . اند رازگونه و از جمله آنهايي كه بيشينه ي ها بندي شرط با ، آميز خصومت و تن به تني

 نه اغوايي سرد و ، نه اغوايي موثر و روانكاوانه اي، ه اغوايي اسطور بلكه ، نه با استراتژي بازي

. كمينه
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 اغوا همچون تقدير

 اين ، نه پرمخاطره است و جذاب كه نه كنيم كه اين اغواي پراكنده مي آيا ما گمان

 ي تماس بدون تماس ها ه و شبك ما اثر تخيالت بدون ، ما راز بدون در مدارهاي شبح اغوا كه

 ها مشاركت رويدادهاي مدرن با آيا همچنين به ؟ شكل ناب اغواست ، گذار است و در گشت ، ما

 در يا آيا ؟ اغوا است شكل ناب نمايش ، اند نابود شده يش ها جادو و صحنه كه يش ها و بيان

 طبيعت و دن هنر هنر ب ، تصاوير فعال در - مداخله در واقعيت حادواقعي و فرضي روش

 توانند شكل مي آيا ، اند نابود كرده را ها فريب نمايش و چارچوب ، ابژه جايي كه - جان بي

 هنر باشند؟ محض نقاشي و

 مرئي و وقاحتي در كه بايد گفت در وقاحتي راديكال ، ميان اشكال محض ، نتيجه ما در

 راستين همساني شكل . بريم مي به سر ، گسسته بودند ميز و آ راز پيشتر تفاوت اشكالي كه بي

همساني . كند مي حكمراني اش و وقيح پوچ ، شكل محض در كه امروز است ه شد امر اجتماعي
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 و زدايد مي اغوا را يي تعليق و جادو ، عناصر مخاطره اش، اغوا در شكل كنوني ، براي اغوا

 . بخشد مي بدان ضعيف تفاوت و بي وقاحتي

 ن آ و سرنوشت ) در دوره صنعتي ( از اثر هنري مين آيا ما بايد به تبارشناسي والتر بنيا

 سپس . است ه بود آيين و مرتبط با شكل نيايي آييني اي ه ابژ در ابتدا اثر هنري ؟ رجوع كنيم

 هنوز منش كه گيرد مي به خود كمتر وظايفي با نظامي در فرهنگي يا شناسانه زيبايي شكلي

 اما نيست ييني آ ي ها ه ابژ اندگاري م به گرچه ديگر است ه باقي نگاه داشت را خود يكتايي

 ن آ شود كه در مي شكلي سياسي مبدل شناسي به شكل زيبايي نهايتاً . است متعالي و يگانه

 اگر در شكل آييني هيچ . شود مي ناپذير تكثير مكانيكي ناپديد اثر هنري پيش از فرايند چاره

 با داشتن كمترين ارتباط در ييني آ ي ها ه شناسانه ابژ اصالت زيبايي ( . امر اصيلي وجود نداشت

 ديگر تنها ، در اينجا . رود مي بين دوباره از اش در شكل سياسي ، امر اصيل ) . است مقدسات

 . ابژه كمترين شدت بيشترين گردش و شكلي سياسي متناظر با . وجود دارد ها ه تكثير ابژ

 استراتژي در كه ( شناسانه زيبايي ) اي ه مبارز ، تن به تني جادويي ( آييني احل مر اغوا نيز

 و اي ه كناي ، قلمرويي از زنانگي و تمايالت جنسي با است ه يافت شناسانه اغواگر انعكاس زيبايي

 ها استراتژي ها، شده نمود نفرين سرگيجه شايد : دارد همين معنا را براي ما اغوا پس . شيطاني

 ) شود مي مبهم تا حدي در اينجا ، بنيامين اصطالح ( . است ه سياسي داشت و نهايتاً ) يش بازيها و

 و شود مي ناپديد ، اش شناسانه و آييني زيبايي شكل ، اصيل اغوا شكل ، واپسين مرحله اين در

 كه مشتاق يي فرار براي سياستها بي چهارچو ، گيرد مي را به خود سياستها شكل اطالعاتي اغوا

ش ا فني طبيعت از شكل اطالعاتي اين ( . اند شكلهاي بدون محتوي حد و حصر بي بازتوليد
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 ي بازتوليد ها تكنيك از ابژه كه شكل سياسي درست مانند ، جدانشدني است ها ه شبك يعني

 و به بيشينه پراكندگي اغواگري اين شكل سياسي ، در مورد ابژه ) . جدا نشدني است متوالي

 توان بر عليه اين تقدير مي يا اغواگري؟ تقدير است آيا اين . تعلق دارد ن حداقل شدت آ

 همچون چون تقدير يا اغوا هم توليد ؟ نمود بندي شرط چون تقدير هم اغوا بر و ايستاد

 ما امروز در ؟ نمودها و تقديرشان به نفع ساختارها ژرفمند حقيقتشان بر عليه ؟ تقدير

 اغوا شكل و حسي است بي اين زدايي شده و اگر وانمايي شكل افسون بريم مي به سر حسي بي

 چيزي ن آ اين . اغوا تقدير است : نه سياست ر است و آناتومي نه تقدي . است ن آ كننده شيفته

 بيني باقي آور و قابل پيش سرگيجه ، جهاني پرمخاطره ، در جهاني شوم و جادويي است كه

 موثر و خاموش ، حس و كارآمد بي مرئي در جهاني ) هم ( چيزي است كه ن آ اين ، ماند مي

 . ماند مي باقي

 توليد و تمامي . چيز آشكار است مه ه پادشاه عريان گشته و . است ه جهان عريان گشت

 ين تر سكس جز تازه وجود ناپذير تحمل » حقيقت « گويي و پرده بي به سوي ، حقيقت خود

 و اغوا . ن وجود ندارد آ براي خوشبختانه در پايان هيچ چيزي . است ه دستاوردش هدايت شد

 زو داريم ر آ ما شايد " : است ه ين شكل پاسخ باقي ماند تر در الهام ، روياروي حقيقت هنوز

" . دشوار است آنرا عريان شده تصور كنيم نكه آ چرا حقيقت را آشكار كنيم
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 پانوشت

44 
Goblot 

 اربازي تمامي ارزش مبادالت اقتصادي در قم قراردادي ميان طرفين قاعده قماربازي يك توافق كامالً 45
 ف . م . سرنوشت خود را در قواعد بازي خواهند جست

 يي است كه فرد وجود حقير خود را فداي تعالي يافتن با آزما بخت شدن براي وجود خداوند مانند قرباني 46
 با ده هزار دالر شانس رويارويي يي فرد يك دالر را براي آزما بخت شود همانطور كه در مي وجودي كلي و واال

 ف . م . كند مي قرباني
47 

ideal game 
48  The Lottery in Babylon 
49 

Jogo de Bicho 
 و اتصاالت و تكثير ها ماتريكس , ها ه ي كنوني را جهاني از شبك آور فن بودريار جهاني , امر مضحك و پوچ 50
 . وجود ندارد اي ه رز هيچ اغوا و مبا , آن كه با وجود شيفتگي داند ها مي ه رويه نشان بي
51 

Holocaust ًشود مي گفته ي آلماني ها و كشتار يهوديان اروپايي به دست نازي ها ه شكنج دوره به اصطالحا . 
 گيري هيتلر در سال با قدرت طوالني دارد اما موج عظيم ان اي ه اگرچه گرايشات ضد يهودي در اروپا سابق

 به اردوگاههاي جمعي كردند و نهايتاً مي اموالشان را غارت شد مي به محالت يهوديان حمله . آغاز گشت ۱۹۳۳
 راه حل " تاسيس نمود كه در هنگام جنگ جهاني دوم هيتلر مخفيانه اردوگاههاي مرگ را . فرستاده شدند

 سيصد هزار يهودي در اردوگاهي نزديك كيف تنها در يك كشتار . شد مي خوانده " نهايي مسئله يهود
 . گ امار اين كشتار به شش ميليون رسيد تا پايان جن . شدند كشته
52 

Homeophatic عالئم همان بيماري را در با تجويز و مديريت داروهايي كه ها روشي براي درمان بيماري 
 . كند مي بيمار ايجاد

53 
Malinowski 

54 
Jean Querzola 

55 
bionic Mirror 

56 
Dr Rorvik 

57 
Pr.A.Jacpuard 

 شود، مدار مختلط شامل نيمه رساناها، هزاران ويا ك چيپ يا ميكرو چيپ گفته مي مدار مختلط به ي × 58
 . شوند ست كه در يك مدار ساخته مي ا ها مقاومت، خازن و ترانزيستور ميليون

Non    directive  interviews, هاي تلفني نشده برنامه مصاحبات هدايت call    in  shows,  all    out 

participation



 ژان بودريار

۲۷۰ 

- the extortion of speech مشاركت همگاني 
semiurgy 

59 
avatar : تجلي و تجسم خدايي پنهان در شكل انسان يا حيوان يا بازنمودي كيفي و مفهومي يا تجلي 

. تجلي سايبرنتيكي كليت و جوهر انسان است D.N.A در اينجا مراد بودريار اين است كه . موقتي يك جوهر
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