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 چکیده
هاي لکانی  بوك همچون سوژه گران فیس منظور تحلیل ارتباط حاضر به تحقیق
 سادههاي رایج ارتباطی که ارتباط را فرایند  برخالف نظریه. گرفته است  انجام

 لکان این دو ویژگی به چالش کاوي دانند، در روان انتقال پیام و آگاهانه می
اي   آگاه مدرن نیست، بلکه سوژهسوژه لکان، کاوانه روان سوژه. شود کشیده می

شود و چون میان آنچه توسط  است که توسط میل دیگري یا زبان برساخته می
خورده   خطسوژهگوید و آنچه هستی اوست، شکاف وجود دارد،  زبان می
خورده لکانی، همواره با حفره   خطسوژه این کهبا توجه به . گردد تلقی می

گردد، این   تلقی میناخودآگاهمواجه است و این امر که زبان در رویکرد او 

                                                
1. scopophilic 
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کاوانه و   لکان و روش تحلیل روانکاوانه روانمندي ازنظریات  تحقیق با بهره
بوك و پاسخ به دو  پسا ساختارگرایانه درصدد تبیین و تحلیل تعامل گران فیس

 چگونه ارتباط نگاه محور که مبتنی بر دیدن و دیده شدن -1 :پرسش است
 چگونه گفتمان -2شود؟  بوك تبدیل به یک فانتزي می است در فیس

داريِ هیستریک تبیین و  توان در چارچوب گفتمان سرمایه بوك را می فیس
داري را  هاي هیستریک شده حاصل از نفوذ گفتمان سرمایه برساخت سوژه

هایی که در  بوك چون سوژه تحقیق حاضر کاربران فیستفسیر نمود؟ در 
 تروماتیک تا حفرهمحوري با یاري امر تصویري براي پر کردن   نگاهعرصه

. گردند دهند، تحلیل می باالترین حد فانتزي، تعامالت خود را گسترش می
بوك است،   پولدارهاي تهرانی در فیسبچهمورد مطالعاتی، تبیین کاربران پیج 

هاي هیستریک در امر  جه به مبانی نظري تحقیق، همچون سوژهکه با تو
دهد که چگونه   نشان میکاربرانتحلیل . زنند پردازي می دیداري دست به خیال

بوك چون  گردد و کارکرد فیس ها معنادار می روابط اجتماعی در قالب گفتمان
اي براي تعامالت فردي و اجتماعی محلی براي فانتزي دیداري  عرصه

 تصویر از 100منظور انضمامی ساختن تحلیل نظري کاربران، تعداد  به. شود می
  .  این صفحه مورد بررسی قرار گرفته است

بوك،  ارتباط نگاه محور،   لکانی، فانتزي، فیسسوژه :کلیديهاي  واژه
  . گفتمان هیستریک

 

  بیان مسئله
این بازنمایی به شکل . بوك، اساساً وابسته به بازنمایی ما از فضا است فهم ما از فیس

فضا را بر اساس حدفاصل میان نقاط که   اقلیدسی،هندسهخودانگیخته، مبتنی بر 
همچون  )Facebook(بوك  اما براي توصیف فیس. کند خصوصیت آن است، تعریف می

 ارتباطی جدیدي را به وجود آورده است،  فهم متفاوتی از تجربهها که  کتاب چهره
بوك، کاربران را در فضایی از حس  ارتباط در فیس.  سازد یمکان و فضا را ملزم م
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زمان، قرار   و ارتباط متقابل نگاه محور، دیدن و دیده شدن در یکجایی حضور همه
رسد که فهم متریک و اقلیدسی از مکان براي این شکل تعامل  به نظر می. دهد می

تعامل . بوك نیست فیسمناسب نیست و این فهم از مکان قادر به توصیف چیرگی ما در 
)  like(بوك الیک  یک فرد را در فیس سازد تا پست یا تصویر بوك ما را قادر می در فیس

هرچند، درون .  از پست او لذت بردیم، آگاه کنیماین کهو با این کار او را از  کنیم
دهد تا  یمبوك، این حقیقت که کلید الیک کردن به کاربر این امکان را  گفتمان فیس

 سؤالآوري براي پاسخ به این  تواند نشانگر دلیل الزام ینمت خود را نشان دهد، اما لذ
باشد که چرا ممکن است یک نفر از یک عکس یا پست خوشش بیاید و همزمان 

 این کهاین موضوع دلیل خوبی براي نشان دادن . بخواهد لذت خود را نشان دهد
ینه زمزهاي خود را براي دسترسی به صورت لذت طلبانه مر قادرند به چگونه اِگوها

بوك،   چگونه کاربران، در آپاراتوس بصري فیساین که. مشترك استعال بدهند، نیست
صورت همدالنه تمایز کمتري در تفاوت  کنند و به خود را جایگزین موقعیت دیگري می

یم که با کنند؟ یا چرا غالباً تمایل به تعامل با افرادي دار یممیان خود و دیگري ایجاد 
شود  پذیر می  زمانی امکانسؤاالتنقطه نظرات ما موافق هستند؟ پاسخ به این دست از 

 چگونه این کهبراي فهم . که خود را همچون اِگوهاي مجزا و درون ماندگار ندانیم
بوك  شود و چرا فیس بوك تبدیل به یک فانتزي جمعی می دیدن و دیده شدن در فیس
گردد که بتوان از  فانتزي شده است، زمانی قابل توصیف میخود تبدیل به فضایی براي 

 میان نقاط است عبور کرد و به فهمی فاصلههندسه اقلیدسی که معیار آن اندازه و 
 در زبان یونان باستان به معناي واژه توپوس. یافت دستتوپولوژیکی از ارتباط و خود 

                                                
1. omnipresence  
2. Ego 

یعنی منی که هنوز وارد نظم نمادین نشده و بعد از .  خیالی استٔکاوي لکان اِگو به معناي من در مرحله       در روان 
 زبان ،فرض که در رویکرد پساساختارگرا شود، با این  پیش  زبان میٔورود به نظم نمادین ، تبدیل به سوژه برساخته

  .شود می هاي  اگو و سوژه استفاده براي حفظ مفهوم تخصصی، از واژه. سازد میسوژه و واقعیت بیرونی را بر 
3. topos 
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شود، بلکه  گیري نمی ریک اندازهمکان بوده، اما این مکان بر اساس فاصله یا اندازه مت
  . میان چیزهاستنسبتآنچه در این فضا مهم است مفهوم همسایگی یا  

نظري توپولوژیکی و غیر متریکی را اتخاذ  ، باید نقطهسؤاالت در مواجهه با این 
با توجه به . درستی و دقت بیان نمود بوك را به کرد تا بتوان کارکرد کیفی تعامل در فیس

شود، بلکه در  ی توپولوژي،  فضا توسط حدفاصل میان نقاط تعریف نمیدیدگاه کل
ها و  گردد که در فرایند کژدیسی یی تعریف میها نسبتعوض توسط خصوصیات و 

فضاي توپولوژي مبتنی بر . ها، مانند خمیدگی و کشش، ثابت باقی بمانند تغییر شکل
 مبتنی بر مفهوم همسایگی مفاهیمی چون فاصله، اندازه، ناحیه و زاویه نیست، بلکه

بوك داشته  سازد تا  نگاهی روانکاوانه بر کاربر فیس این فهم از فضا ما را قادر می. است
صورت مکانیکی با   اِگوهاي درون ماندگار به شمار آیند که بهعنوان بهباشیم که نه 

بندي  هاي میل از پیش مفصل  را چون اِگوها و سوژهها آنیکدیگر تعامل دارند، بلکه 
 لکانی و سوژه ارتباط از نظریه کاوانه روانبراي این شکل از تحلیل .   بدانیمشده

شود که در بسط متن حاضر تعریف مفاهیم  اصطالحات مربوط به آن بهره گرفته می
  .شده است

توان  بوك را می پرسش دیگر این تحقیق این است که چگونه ارتباط در فیس
یویته هیستریک توسط سوبژکتکه،  شده دانست؟  درحالیداريِ هیستریک  گفتمان سرمایه

 در این کهبا توجه به . شود داري برساخته می  در گفتمان سرمایهa ابژهنفوذ تولید 
ها،  رویکرد پسا ساختارگراي لکانی، روابط و رویدادهاي اجتماعی تنها در قالب گفتمان

وك چون محلی براي تعامالت ب تحلیل هستند، بدین ترتیب، کارکرد فیس معنادار و قابل
داري و هیستریک لکان   سرمایهگفتماني در قالب محور نگاهاجتماعی و فردي مبتنی بر 

  .گردد پذیر می تحلیل
  

                                                
1. pre-articulated 
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  توپولوژي ارتباط 
محوري که مبتنی بر میل به دیدن و  بوك با توجه به فانتزي نگاه منظور تحلیل تعامل در فیس به

کنم و   خود را با مثالی از یکی از اشکال توپولوژي آغاز میهروانکاواندیده شدن است، تحلیل 
توان  از میان این اشکال می. دهم هاي تحقیق بسط می سپس آن را در جهت پاسخ به پرسش

شکل سه وجهی است که با پیچاندن یک نوار  نوار موبیوس یک. به نوار موبیوس اشاره کرد
کند، به وجود  دیگر که یک حلقه درست میکاغذي و سپس به هم پیوستن انتهاي نوار به یک

بیرون، /هاي متضاد، مانند درون این شکل نشانگر این است که چگونه واژه. آید یم
  .مدلول با یکدیگر در پیوستگی قرار دارند و نه گسستگی/نفرت، دال/عشق

محوري است، با در نظر   مبتنی بر نگاهاساساًبوك که  گران در فیس تعامل ارتباط
. هاست شکل توپولوژیکی، نشانگر چرخش مداوم درون و بیرون اگوها و سوژهگرفتن 

 که در انزوا و اِگوي یکه که در یک مدل درون ماندگارگران  بدین ترتیب ما ارتباط
در قدم آغازین، فهم ما از توپولوژي زمانی . آییم کنیم، در نظر نمی خطی تعامل برقرار می

ساختار، کلیتی . مچون یک ساختار درك کنیمگیرد که کلیت چیزها را ه صورت می
دهنده آن توسط جایگاه و نسبت میان اجزاي آن کل  است که  معناداري اجزاي تشکیل

مثال، در یک سازمان رابطه و نسبت میان کارکنان سازمان را  عنوان به. شود معین می
  . کند شان معین می جایگاه و موقعیت شغلی

 تحقیق، محقق را ملزم به روشن ساختن اوانهروانک و پساساختارگرارویکرد 
، )واقعی (در سه ساحت رئال. کند ي لکان میروانکاوگران از نگاه  توپولوژي ارتباط

گردد و تحلیل  گران تحلیل می  در توپولوژي لکان، وضعیت ارتباط و نماديخیالی

                                                
1. the real 

اشتباه گرفتـه   که با واقعیت بیرونی به به معناي واقعیت بیرونی نیست به این جهت براي این) واقعی(ساحت رئال   
 .گردد نشود از واژه رئال استفاده می

2. imaginary 
3. symbolic 
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 با توجه به سه .پوشانی با یکدیگر هستند گران در این سه ساحت در ارتباط و هم ارتباط
اي، بدن در مرحله  ینه آیشپبدن مرحله : گیرد ساحت لکان، بدن در سه مرحله قرار می

 داراي شکاف سوژهین که ازنظر لکان این سوژه، نماد سوژهخیالی، و بدن در حالت 
 را  گیري اِگو، سوژه و دیگري بزرگ توان شکل یمبیان این سه ساحت  با. است

  .توصیف کرد
  

  احت رئالبدن در س
است،  بدن حسی از یگانگی و ) رئال(اي که همان ساحت واقعی   پیش آینهمرحلهدر 

 تکانش ها و ها و همواره مورد هجوم رانه) یعنی از همان زمان تولد(یکپارچگی ندارد 
 .بدن در این مرحله وارد نظم نمادین و هنجارهاي اجتماعی نشده است. گیرد قرار می

.  با ساحت خیالی و نمادي پیوند دارد وبان و کلمه استساحت رئال پیش از ز"
 لکان، ("...نشیند که نه در ساحت خیالی است و نه در ساحت نمادي یمجاي چیزي  به

ها   در ساحت رئال، بدن شناخت و تصویري از خود ندارد و توسط رانه3)280 :1998
ا غریزه که یک امر رانه را نباید ب. شده است  دهانی و مقعدي احاطهرانهویژه  به

ها برخالف غریزه ساختی فرهنگی ـ زبانی  زیرا رانه. شناختی است، اشتباه گرفت زیست
 سیر و راضی کامالًگاه  ها همواره در پی کسب لذت هستند و هیچ رانه. کنند پیدا می

ناپذیر و لذت طلب است،   ها را که موجب راندن و حرکت سیري لکان، رانه. گردند نمی
ها امري جزئی هستند، نه بدین معنا که جزئی از  رانه". نامد  یا کیف مینسسا ژویی

                                                
1. Other 

البتـه  . شود، زبان، قانون، فرهنـگ اسـت    نوشته میO که در انگلیسی با حرف بزرگ     "دیگري بزرگ "منظور از   
بنابراین گاهی براي توصیف دیگري بزرگ و دیگري کوچک .  کوچک هم به معناي مادر استoدیگري با حرف 

  m(O)ther .:شود چنین نوشته می که مادر است در زبان انگلیسی این

2. drives  
3. Lacan 
4. jouissance 
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ها کارکرد  کند؛ رانه صورت جزئی بازنمایی می یک کل هستند بلکه سکسوالیته را به
} سانس ژویی{کنند بلکه فقط بعدي از کیف  بازتولیدي سکسوالیته را بازنمایی نمی

هاي بالقوه  ی ارگانیسمی با انرژي زبانیشپ همرحلبدن در ) 204: 1998لکان،  (".هستند
سانس لکان و لیبیدوي فروید وجود  گوییم و قرابتی میان ژویی است که به آن لیبیدو می

 توصیف "جوهر داراي بدن"سانس را   ژویی20در سمینار ) a 1998 (لکاندارد، 
ز وارد نظم ها در بدنی است که هنو سانس و رانه بدین معنا که جایگاه ژوئی. کند می

این رئال است که بیش از هر چیز ". نمادین نشده است و حسی از یکپارچگی ندارد
دهانی، دیداري، (ها  رانه) 60: 1998لکان،  ("...کند هاي ما را کنترل می دیگري فعالیت

 توسط زبان کامالًتوانند   هستند نمیو پراکندهجهت که جزئی  ازآن) شنیداري و مقعدي
ها نیز جزئی  هاي موردتوجه رانه ابژه) 168: 1998گاه شود به لکان، ن. (تعریف شوند

 دهانی، سینه مادر است که پس رانه ابژهمثال  عنوان به. هستند و حالت جایگزینی دارند
هاي دیگر مانند سیگار کشیدن جایگزین  تواند توسط ابژه  نمادي میمرحلهاز ورود به 

.  شنیداري، صداسترانه ابژهیره و  خي، نگاه رانه دیدارابژهشود و به همین ترتیب، 
بوك و  فیس. گردد گون می ي وسواسبه اجبارها منجر  ویژگی تکرارپذیري رانه

یت رؤ آن نگاه خیره است، ابژه دیداري در ارتباط، و رانههاي مجازي که با  شبکه
 . کنند گون بازنمایی می هاي تصویري را در اجباري وسواس ابژه

 

  یالیبدن در ساحت خ
 18 تا 6(زمانی که کودك .  آینه استدر مرحلهگیري اگو  ساحت خیالی، اساس شکل

 اي اینهمان بیند و خود را با تصویر آینه براي اولین بار خود را در آیینه می) ماهگی
لکان این مرحله را خیالی . فهمد صورت یک کلیت یکپارچه می کند، بدن خود را به می
که این تصویر یک تصویر  داند، ازآنجایی ال را دروغین می دهیانامد و این تصویر  می

                                                
1. identify 
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طور معکوس دست  مثال با باال آوردن دست چپ به عنوان معکوس شده از بدن است، به
است که  ) نارسیستیکی( خودشیفتگی مرحلهازنظر لکان این . آید مقابل در آینه باال می

گیرد،   آینه قرار میمرحله اگو در وقتی.  قرار دارددرآوردناگو در حالت تقلید و ادا 
نگاه شود به فینگ، . (شود بیند و همزمان در آینه دیده می همواره خود را در آینه می

 سرآغاز این مرحله در کودکی است اما این بدین معنا نیست که در 1)36-37: 1995
 خود سالی نیز همواره خود را با تصویر اگو در بزرگ. رسد همان دوران به پایان می

اگو در این حالت ویژگی . داشته باشد ال سازد تا تصویري از من ایده اینهمان می
بیند، توسط دیگري یعنی  توپولوژیک دارد، بدین معنا که همزمان که خود را در آینه می

اي است که توسط  ال شده شود و این تصویر همان تصویر ایده تصویر خود دیده می
اي نیست بلکه   تصویر در مرحله خیالی، تنها تصویر آینهاین. مادر معنادار شده است

 ،ویژه از سوي والدین خود شود که اگو از بیرون و به همزمان تصویري را شامل می
کند و همواره خود را درصدد همانندسازي با آن  تصویر قرار  توسط دیگري دریافت می

چه ": گویند یا دیگري میاین تصویر ساختار زبانی دارد، براي مثال والدین . دهد می
 در اگو توسط زبان  بدین ترتیب تصویر از خود"چه پسر شجاعی" یا "دختر قشنگی

یه دید تصویر زاوکند تا از  اگو همواره سعی می. شود و تصویر او در آینه برساخته می
تصویري که فرد از خود . حال توسط دیگري دیده بشود ال، خود را ببیند و درعین ایده

زمان  همان کند و هم کند خود را با آن تصویر این  بیرونی دارد و اگو تالش میمنشأدارد 
بیند، نگاه  کند که بیرونی است و بدین طریق زمانی که خود را می چیزي را درونی می

کند  کند، گویی دیگري نیز از بیرون به او نگاه می دیگري را هم بر خودش مشاهده می
گویند، البته نگاه خیره همواره نامرئی   مییره دیگري یا گیزکه در اصطالح به آن نگاه خ

بدین ترتیب در سطح خیالی آنچه در درون است در بیرون مشاهده . ماند باقی می

                                                
1. Fink 
2. ego-ideal 
3. Self-image 
4. gaze 
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اگو  توپوس است، که همواره چون نوار موبیوس درون آن بیرونی . شود و بالعکس می
  . و بیرون نیز درونی شده است

مدل ) 1949(اطی چون مدل خطی شانون و ویویر ي رایج ارتبها مدلآنچه در 
شود فهم ارتباط  مشاهده می) 1970(یا مدل فرا تعاملی برن لوند ) 1955(تعاملی شرام 

هاي ارتباطی چگونگی انتقال  هدف این مدل. ي نیستتوپولوژدر فضایی ساختاري و 
  .پیام به گیرنده و بازخورد در یک فضاي خطی است

: توان چنین گفت بوك با درکی از فضاي غیرخطی می سبراي فهم تعامل در فی
بوك، یک کنش  براي مثال، آپلود کردن تصاویر یا الیک کردن تصاویر در فیس

بوك  طور که خاطرنشان شد، فهم تعامل در فیس همان. درخودمانده و منزوي اگو نیست
اگوي صورت  یا هر شکل از تعامل در دنیاي واقعی تنها لذت ما را از تعامل به

کنند که در  ، تصویر یا پستی را الیک میغالباًارتباط گران . دهد  نشان نمیدرخودمانده
 ارتباط گربه کالم دیگر، تصویري توسط . گیرند  توپولوژي با آن قرار میرابطهیک 

بیند و در این حالت مانند تصویر  همانی و شباهت با خود می شود که در این الیک می
تصویر (بینند بلکه توسط آن تصویر  تنها آن تصویر را می نه)  خیالیهمرحلیعنی (در آینه 

اما برساخت فانتزي نگاه محور زمانی تکمیل .  شوند نیز دیده می) ال از خود ایده
 نمادي مرحلهبندي شده توسط زبان قدم به   میل مفصلسوژهگردد که اگو چون  می
اش برساخته و  گیرد تا سوبژکتیویته یید قرار میتأگذارد و توسط دیگري بزرگ مورد  می
 . اش کامل شود پردازي یالخ

  
  بدن در ساحت نمادي

هاي به دنیا آمده در ایدئولوژي  که ما را سوژه) 1387(تفکر ساختارگراي آلتوسر 
بدین معنا که ما در زبان به دنیا . کند داند، توسط لکان تقویت و گسترش پیدا می می
نامیده و توسط نام پدر هویتمند ) داند ر آن را ایدئولوژي میآلتوس(آییم و توسط زبان  می
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 نمادي از زمانی آغاز ساحت. بنابراین زبان پیش از ما وجود داشته است. شویم می
  یادگیري زبان در ساختار اجتماعی مرحلهزند و قدم به  شود که کودك حرف می می
ن ما هم از والدین خود و به آموزیم و والدی ما زبان را از والدین خود می. گذارد می

یرنده فرهنگ، سنت، هنر، موسیقی، دین، قانون و دربرگکه (همین شکل زبان 
ازنظر لکان زبان متعلق به ما . شود سینه منتقل می به نسل به نسل و سینه) هاست اسطوره

که ....شود  زبان ظاهر میبردهسوژه چون ". نیست بلکه متعلق به دیگري بزرگ است
شود، حتی اگر فقط توسط نام خاص  آن جایگاهش از زمان تولدش ثبت میموجب  به

گذاریم که مفاهیم از  پس از تولد، ما قدم در جهانی می) 148 :1977 لکان،. ("او باشد
 احتماالًگویند که  مثال اگر نوزادي گریه کند، والدین او می عنوان اند، به شده پیش تعریف

 نهادن تبدیل به درخواست   کودك را با نام1نیاز ترتیب  این کودك گرسنه است و به
در این معنا زبان به ). شود کودك سیر می(شود  این درخواست برآورده می .کنند می

  .دهد آرزوهاي ما شکل می
 " چیزي جز ذات انسان نیستمیل"که   لکان، استدالل اسپینوزا مبنی بر این

 در ساحت نمادي "فانتزي"  و "میل"ه جایگا.  کند را دنبال می)  275 :1998لکان، (
کاوي به  زمان قلب وجود انسان است و موضوع موردتوجه روان طور هم میل به. است

 است،  متعلق به دیگري بزرگ ناخودآگاهاما لکان میل را که زبان و در . رود شمار می
ک امر حال میل ی درعین ) 235 :1998لکان،  (". میل انسان، میل دیگري است".داند می

ما همواره خواستار چیزي هستیم یا میل به چیزي داریم که . شناختی نیست زیست
شود و بخشی از  مند می کند جهت زمانی که میل از زبان عبور می. متعلق به دیگري است

نشده آن از نظم  گردد؛ اما  بخشی از قسمت تعریف صورت درخواست متحقق  می آن به
 ابژهشناسی لکان  که در اصطالح) امر رئال(افتد  میصورت افزوده بیرون  نمادي به

                                                
1. need 
2. demand 
3. desire 
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 لکان، (".گیرد میل در جدا شدن درخواست از نیاز شکل می". شود  نامیده میaکوچک 
 میل ابژه a ابژه" میل و هم علت میل است، ابژه خود هم  a کوچکابژه) 311: 2004

  ) Lacan, 2015, 177 (".کنیم است که ما در دیگري جستجو می
کند  اي تعریف می مانده  را همچون مازاد و باقیa  ابژه63-1962 در سمینار لکان

)  128 :2006ایوانز، . (مانده درآمد ساحت نمادي در ساحت رئال است یباقکه 
کند  اي را تولید می گردد، افزوده طور کامل بیان نمی مندي سوژه به گاه میل ازآنجاکه هیچ

فانتزي سعی در پر کردن مازادي . گردد تیبانی میپردازي پش که توسط فانتزي یا خیال
مانده  حفره باقی/دارد که چون نمادي نشده، یعنی به زبان درنیامده، همچون یک خالی

باید در )  185 :1998 لکان، (".سازد سوژه را قادر به حفظ میلش می...فانتزي ". است
ل به سناریوي تخیلی که در تحلی کاوانه قابل  روانمقولهعنوان  فانتزي به"نظر داشت که 

 یا به فرجام شود برآوردهتواند  خود میل نمی... شود نیست آن امیال ما برآورده می
 ، نیستشده  داده میل ما چیزي از پیش ابژه"عالوه  به) 131: 1385 مایرس، (" .برسد

زي دهد که میل خود را به چی قبل از هر چیزي به ما یاد می} فانتزي{پردازي  بلکه خیال
ها در پر  رسانه). 132: همان (".سازد  میل ما را بر میعمالًپردازي  یالخ. معطوف کنیم

آن چیزي } فانتزي{پردازي  خیال". کنند کردن این حفره  با برساخت فانتزي یاري می
پردازي تنها محصول  یالخمنظور او این است که . نامد االذهانی می است که ژیژك بین

  ). 13: همان(".هاست تعامل بین سوژه
.  شود ازآنجاکه زبان، دیگري بزرگ است؛ میل ما نیز میل دیگري محسوب می

بندي  هاي از پیش مفصل ما سوژه. گردد بدین ترتیب میل در ساحت نمادین برساخته می
به این معنا که جهان ما توسط زبان معنادار و . مند شده توسط زبان هستیم شده و میل
زبان چیزها را : شناسی لکان واقعیت محصول زبان است طالح در اص".شود ساخته می

چیزهایی که پیش از ) کند آن را بخشی از واقعیت انسان می(آورد  به عرصه واقعیت می
فینک،  (".آیند درمییی شوند موجودیت نداشتند، نمادي یا به زبان  رمزگشااین که
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 توسط شخص دیگر  میل شخص دیگر است وابژهزعم لکان، میل،  به)  25: 1995
این ) 167 :2004لکان،  (".چیز دیگر است میل براي یک"همیشه . شود شناسایی می

یره زنجاي و اولیه از زبان ـ  میل اسطوره. میل، نه میل واقعی ما بلکه میل دیگري است
میل ما همواره میل دیگري . کند، زبانی که به دیگري تعلق دارد ها ـ عبور می دال

m(O)ther و بدین ) جامعه و فرهنگ(ماند، یعنی میل مادر و میل دیگري بزرگ  می باقی
اي  شده  گمابژه  یا 1چیز/  میل، شیءابژه. ترتیب میل دیگري نیز متعلق به دیگري است

. ها در گردش هستند همچنین حول این ابژه، رانه. گردد است که فهم آن ناممکن می
" .گردند می} a{ن هدف خود به دور ابژهرسد اما براي دنبال کرد  به مقصد نمیرانه"

شود تنها در قالب  میل همچون یک حفره، هرگز پر یا برآورده نمی) 168 : 1998لکان، (
اي که اطرافش حول خالی بودن  مانند کوزه. گردد ها و آرزوها بیان می درخواست

گردد، محصولی است اجتماعی  میل امري خصوصی تلقی نمی. شود یمدرونش ساخته 
 سوژهاین . گردد هاي دیگر برساخته می اي دیالکتیک با دریافت امیال سوژه که در رابطه

  .نامند  میل میسوژهمیل مند شده توسط زبان را 
  

 a ابژهاختگی در ساحت نمادي و 
 با رنج است، توأمگر کیفی  سانس به معناي لذت مفرط، بیان  ترجمه ناپذیر ژوییواژه

 از قانون "فراسوي اصل لذت "زعم فروید در  لذت، به.رود آنچه فراي اصل لذت می
کیف با تخطی از قانون، /سانس اما ژویی. کند منع زناي با محارم فرمانبرداري می

برساخت سوژه توسط )  184: 2015لکان، . (آید یدرمفراسوي اصل لذت به جریان 
انس بشمار س ها و ژوئی ها در ساحت نمادي با منع و ثبت بدن که جایگاه رانه دال
  . گردد آید، همراه می می
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 نمادي را اختگی عرصه بدن در درآوردنها، با به نظم و انقیاد  برش حاصل از دال
تواند به نردبان  رو می ازآن. سانس است اختگی به معناي عدم پذیرش ژویی". نامند می

 سرکوبِ ها، یر نخستین دالتأث) 324: 2004لکان،  (". قانون میل نائل شودشدهوارانه 
 حضور لحظهدر . گردد سانس موجود تلقی می که تمامیت ژویی است  1"آن چیزي"

 دالیر تأث. بندد سانس به شکل تمامیت یکپارچه خود رخت می دال دیگري بزرگ، ژویی
پذیر ساختن لذت تحت قانون  سانس و امکان بر برش و اجبار بدن، براي مصرف ژویی

. اي که حاصل این تخلیه است مانده ماند، ته قی مینام پدر یا فالوس است؛ مازادي با
سانس افزوده در اطراف  ي نمادي چون ژویی سازیهتخلمازادي که توسط عملیات 

یک . شود بندي می  مفصلرانهماند، یعنی در محلی که   محرکات جنسی باقی میمنطقه
 a ابژه تجسم  جنسی که درمحرکات.  استa ابژهشده یا  مانده ابژه گم سطح از این باقی

سوي  سانس متعلق به فانتزي هستند، این فانتزي با هدفمندي به اند، ژویی قرار گرفته
. شود  معین برساخته میابژهاي از بدن و آفرینش توهمی از وحدت پیوند سوژه با  تکه

  2)2015دایره المعارف لکان، (
  

   ساحت نمادي در رئال افزوده چون a ابژه
خلئی ملموس  "گردد،  رانه به حول آن میپراکندهي جزئی و ها ژهاباي که  ، حفرهa ابژه

پیش  رو این فقدان است که زندگی را به در قلب زبان، بدن و وجود قرار دارد؛ ازاین
 ". را پر کندخأل به هر چیزي اشاره دارد که این a ابژه") 344: 1384راگند،  (".راند می

    3)191: 1991 کولت،(

                                                
1. the thing 
2. Encyclopedia  
3. Colette 



 
 
 
 
 
 
 

  1395، زمستان 8هاي نوین، سال دوم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      14

بعدي است که از   سهحلقه، تورس یک وژي، مانند تورسشکل دیگري از توپول
خصوصیت . گیرد پیوندد شکل می یمطریق حرکت یک استوانه که دو انتهاي آن به هم 

 میل در ابژه تصور کنید که .اصلی این شکل، مرکز ثقل  بیرون افتاده از حجمش است
به . گردند میبعدي  ها در یک حرکت دورانی در سطح دایره سه مرکز حلقه و رانه

ها   بیرون مانده از ساحت نمادي در ساحت رئال و ارتباط آن با رانهافزودهعبارتی 
  چون علت میل a ابژهفانتزي میل که : گردد توسط دو فانتزي پارادوکسیکال حمایت می

سانس افزوده با  ، چون ژویی aابژهکند و فانتزي رانه که   دیگري را  پر میخألدیگري، 
سانس، اضطراب اختگی را جبران  هاي کیف یا همان ژویی  از محدودیتفراتر رفتن

 است که با توسل به رانه دیداري برساخته رانهتمرکز این تحقیق بر فانتزي . کند می
  . حاصل از لذت تعامل  دیداري را پر سازدافزودهسانس  گردد تا ژویی می

  
   رانه سوژه میل و سوژهفانتزي 

 هویتمند و ،بانی، با یاري محورهاي همنشینی و جانشینیفانتزي میل در ساختار ز
یا  ) S2ها یا  اي از دال زنجیره(ها با در کنار یکدیگر قرار گرفتن  دال. گردد معنادار می

 و با دخالت دال معنادار، استعارهمانند ) S1دال ارباب یا (جاي دال دیگر نشستن  به
در پروفایل شخصی کاربران این . دگرد هاي دیگر تعریف می ارباب، سوژه براي دال

، تأهلنام، وضعیت : هایی مانند  دادن دالهم قرارکاربران با کنار . محورها نمایان است
میزان تحصیالت، شغل، سال تولد، محل زندگی و حتی نوع فیلم، کتاب و موسیقی 

ي تعریف برا کنند و توسط دال ارباب، سوژه قابل  خود را بیان پذیر می موردعالقه،
 عرصهلمند شده توسط زبان یا دیگري بزرگ در  یم سوژهاین . شود هاي دیگر می دال

  . گردد  میمعناداراجتماعی تعریف و 

                                                
1 torus 
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. گردند هایی توجه دارد که هرگز منتهی به سنتزي نهایی نمی ، به ابژهرانهي فانتز
. ی نیستندمانند، و در عرصه زبانی قابل بازنمای ی میباقبدین ترتیب  جزئی و پراکنده 

ویژه در سطح رانه دیداري در مداري مدور، موجب تولید   بهها ابژهپراکندگی این 
ها   تصاویر و نوشتهگردانه دیداري در رانهناپذیر  گردد که براي کامیابی سیري اجباري می
 دیداري چون امر رئال از طریق نگاه خیره رانهپذیري  ویژگی بازگشت. افتد به دام می

هایی جزئی هستند که به  گران به دنبال ابژه بدین ترتیب ارتباط. گردد میپذیر  توصیف
  .شان تداوم بخشند هاي پردازي خیال

 رانه، راهگشایی سوژه میل و سوژهتنیدگی  حال قرابت و درهم تفاوت و درعین
. سوي پاسخ به چگونگی برساخت فانتزي نگاه محور است براي هدایت این تحقیق به

د به ساحت نمادي، یعنی ورود به ساحت اجتماعی و هویتمند شدن سوژه پس از ورو
گیرد، از سوي دیگر، هستی او که بدن همراه با  توسط زبان از هستی خود فاصله می

ها در ساحت رئال است در اطراف محرکات حسی و جنسی قرار دارد و در عرصه  رانه
 زبان، در ارتباط با عرصهه به ها پس از ورود سوژ رانه. ماند زبان بیان ناشدنی باقی می

 میل، که در دیالکتیک با سوژه. آیند میل نمادي و در اطراف حفره میل به چرخش درمی
خواهم؟ یا میل من   من چه میاین کهگردد، در پاسخ به  امیال دیگري برساخته می

 در اساساًگردد، که  معین می) S1(میل من توسط دال ارباب : دهد چیست؟ پاسخ می
 اجتماعی داراي عرصهدر  مانند دال پزشک، که ،شود گر می  آرزوي موفقیت جلوهقالب

  .یید دیگري بزرگ استتأاعتبار، احترام و ثروت  و مورد 
تحقق آرزو، ضامن تحقق .  تحقق نیاز و آرزوستماندهمیل سوژه، بخش بیرون 

ل به آرزو می. گردد  نمادي تعریف میحوزه توسط دال ارباب در آرزو بلکه ،میل نیست
،  فقدان دال اساساًزیرا .  نمادي، با فقدان مواجه استحوزه توسط دال ارباب در درآمده
نگاه شود به (اي  پوشانی سه ساحت رئال، خیالی و نمادي در گره برومه هم. هستند
طور کامل چیزي را به  توانند به ها نمی نشانگر این امر است که دال)  a1998 :112لکان، 



 
 
 
 
 
 
 

  1395، زمستان 8هاي نوین، سال دوم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      16

اي  ها با افزوده دال. ماند  و امر رئال در وحشتی از داللت ناپذیري باقی میورنددرآزبان  
یل سوژه، در ساحت رئال و فقدان دال براي بیان پذیر ساختن این امر هولناك، مبیش از 

دال میل "فالوس همچون دال فقدان  . دنکن  را با اضطراب مواجه میسوژه
شده  یفتوص) 320 :2004 لکان، ("سانس دال ژوئی"و ) 290: 2004 لکان،("یگريد

. ، است)امر لذت (رانهو ) امر نمادي (دالکارکرد فانتزي پر کردن این حفره، میان . است
 ".کند تلویزیون میان ساحت میل و رانه عمل میصفحه  کارکرد فانتزي همچون "
  1)32: 1997ژیژك، (

 بگوییم دیگري از خواهم یا بهتر است  میل در مواجهه با پرسش من چه میسوژه
زند تا  پردازي می او دست به خیال. گردد رو می خواهد با امري ناممکن روبه من چه می

ها در یاري براي برساخت فانتزي  رسانه. این امر ناممکن را به امري رمزآلود تبدیل کند
کارمند . کنند داشتن میل سوژه، سوژه را تبدیل به قهرمان میل خود می جهت پایدار نگه

شده است، تحت  داري ساخته آمریکایی را تصور کنید، که میل او توسط جامعه سرمایه
هاي اعتباري با مصرف کردن، خوشبختی و تحقق  قوانین بوروکراتیک و کارت

رو  هاي خودش روبه اي بیشتر از خواسته اما با افزوده. کند آرزوهایش را تضمین می
اي تروماتیک  مصرفی چون افزوده  بیشود چراکه با مصرف هر چه بیشتر، احساس می

شود که   او تبدیل به ابرمردي می"سوپرمن"در قهرمان پردازي فیلم . گردد تولید می
صورت یک قهرمان توانا،  هاي انسانی و قانونی جامعه به قادر است فراتر از توانایی

نتزي پنداري با این فا  او با همذات.، جذاب و موردتوجه زنان عمل کنددردبخور به
سانس افزوده طفره   میل دیگري و اختگی حاصل از ژوییحفرهغیرممکن از اضطراب 

سازد که  از سوي نگاه پنهان دیگري بزرگ مورد تأکید  الی از خود می رود و ایده می
  . قرار گیرد

                                                
1. Zizek 
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کارکرد خود را ) میل(و نمادي ) ها رانه(شده در دو ساحت رئال  فانتزي برساخته
لکان . یدگی میل و رانه استتن درهم نشانگر )a <> $(مول فانتزي فر. سازد نمایان می
این بعد خیالی از فانتزي توسط کارکرد امر نمادین و امر رئال تعین "آموزد که  به ما می
نمایانگر درهم تنیدگی امر :  است) a <> $(یقاً همان معناي فرمول دقاین . کند پیدا می

 1)184: 2009ایدلتزاین،  (".پیکربندي امر خیالی است کنندهنمادین و امر رئال، متعین 
هاي اجتماعی، در برساخت فانتزي براي  ویژه تبلیغات و شبکه ها و به گري رسانه میانجی
این هویت بر . بخشد خورده را هویتی ساختگی می  خطسوژهشده،   گمابژهیافتن 
برد که با  هایی می بژهها، لذتی افزوده از ا شده در امر نمادي با حمایت رانه ساخته

هاي   لذت از ابژهوسوسه. اند دریافت ارزش لیبیدویی از سوي دیگري بزرگ، پربار شده
ها، و همواره مصرف کردن و مصرف شدن، یا  پذیري رانه جزئی با خاصیت بازگشت
  . سازند  دیداري نمایان میرانه عرصهها را در  زمان، سوژه دیدن و دیده شدن در یک

  
  بوك  نتزي نگاه محور در فیسبرساخت فا

، که وضعیت تعامالت فردي را یفرا شخص مدل ارتباطی ارائه با 2)1996(ژوزف والتر 
 قرار داده است، بر این نظر است که مطالعه مورددر ارتباطات کامپیوترـ واسط 

در  پیام قافرستندهدهد تا   کامپیوتري این امکان را به کاربران میارتباطات  متن ـ محور
اي از خود باشد و همواره این امکان را داشته باشد تا دست به  به بازنمایی هوشمندانه

 بهتر ارائهکاري نمایش خود بزند، همچنین فرستنده قادر است نمایش و  اصالح و دست
با در نظر گرفتن این مدل ارتباطی ما بر . اي از خودش به دیگري بدهد شده و گزینش

                                                
1. Eidelsztein 
2. Walter 
3. hyperpersonal 
4. Text-based 
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صورت  هاي اجتماعی در ارتباطات به کنیم و داده فتار میاساس انتظارات دیگري ر
  . شود گزینشی فرستاده و دریافت می

 با بررسی 1)2010(بوك توسط  وانگ و مون  گرفته بر روي فیس مطالعات انجام
بوك،  مدل فرا شخصی والتر را  هاي دیداري براي آغاز دوستی در فیس  و نشانهعالئم

دهند  ها و مردها ترجیح می قیق نشانگر این است که بیشتر زننتایج این تح. کند  میدییتأ
 جذاب و گیرا باشد و بدین ها آنکسانی را براي دوستی انتخاب کنند که عکس پروفایل 

  .هاي غیرکالمی در این مطالعه از اهمیت برخوردار است ترتیب، عالئم و نشانه
 جهت برآورده ساختن شده کاربران ینشگزمدل والتر با در نظر گرفتن بازنمایی 

هاي پروفایل توسط وانگ و مون، گرچه با  یر جذابیت عکستأثانتظارات دیگران، و بیان 
تواند راهگشایی  رویکرد لکانی قرابت دارد؛ اما  مدل والتر و رویکرد وانگ و مون نمی

  .بوك باشد شده در فیس  تعامل نگاه محور و فانتزي بر ساختهروانکاوانهبراي تحلیل 
 شکاف خورده در میدان دید هستیم، که از سوژه لکانی، ما روانکاوانهتحلیل در 

گیز دیگري قرار گرفته / دیداري چشمی و از سوي دیگر نگاه خیرهرانهسو میان  یک
چشم و نگاه خیره، این براي ما شکافی است که توسط آن رانه در "زعم لکان  به. است

، از نگاه خیرهیه نظرلکان در )  73 :1998، لکان (".گردد  دیداري نمایان میحوزهسطح 
داند،  اما درنهایت نگاه خیره را یک احتمال غریب می. گیرد سارتر و مرلوپونتی بهره می

 مرئی، فقدانی است که اضطراب اختگی را بر تجربههاي  در مواجهه با محدودیت
   )72همان، . (سازد یم

ري به یک شخص، او را در همان یره دیگخنگاه هستی و نیستی، زعم سارتر در  به
اي که  عنوان ابژه گردد که یک شخص به این امر منجر می. کند لحظه  تبدیل به ابژه می

  خیرهنگاهشود به خود نگاه کند و حضور او وابسته به ظهور  یده میدتوسط دیگري 
از سوي دیگر نگاه . بیند بینم چون کسی مرا می درواقع من خودم را می. دیگري است

                                                
1 Wang and Moon 
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زمانی که . آید که حضور آن قطعی به شمار می خیره دیگري نامرئی است، درحالی
ی خودآگاهشخصی از درون یک سوراخ کلید در حال دید زدن است، حضور او چون 

با نمایان شدن نگاه دیگري، او  .غیر بازتابانه و غیرقطعی وابسته به حضور دیگري است
. گردد یره دیگري مواجه میخه با نگاه شود، تنها زمانی ک از حضور خودش آگاه می

شوم که متوجه نگاه دیگري  یم من از هستی خود زمانی آگاه 1)257-256: 1983سارتر(
 خود دیدن ابژهبه زعمی، نگاه خیره دیگري بزرگ، سوژه را تبدیل به .  بر خود شوم

  .  استکرده
زئی در هاي ج  ابژهتوجهش چشمی که رانه شکاف دار لکانی میان دیدن سوژه

و نگاه دیگري  بزرگ ) یی گرایانعري و نگار هرزهمانند (یطه محرکات جنسی است ح
شده  یمتقسآورد،  یدرم خود ابژهکه سوژه را تحت انقیاد،  نگاه و به عبارتی انتظارات یا 

دیدن نیست بلکه نگاهی است که توسط من در میدان دیدن  نگاهی که، نگاه قابل. است
یر ادراکی، نوار تأثدر سطح ") 256-257 :1983 سارتر،. (آید می در"تصور"دیگري به 

هاي دیگري را بسط  کند که در مقابل خود رانه یماي را بازنمایی  موبیوس نگاه خیره
یک . یک شخص نگاه خیره ندارد. اند که هر یک از قبل متولدشده طوري دهد به می

که دیده  بیند مادامی  کسی را میطور ناخودآگاه گیرد، به شخص مورد نگاه خیره قرار می
  ) 315: 2009ایدلزستاین،  (".شود یم

مرلوپونتی در  . مرلوپونتی گسترش دادیه کیاسمنظرتوان با طرح   این ایده را می
چنین مطرح  این) گوشت(کتاب مرئی و نامرئی، نظریه کیاسم خود را در مورد بدن 

دین معنا است که زمانی که با کند که  بدن همچون کیاسم یا احساس مضاعف، ب می
پذیري میان دو دست وجود   بازگشترابطهکنیم،  یک دست، دست دیگر را لمس می

پذیري  این بازگشت. شود کند، خود لمس می دارد، به کالم دیگر دستی که لمس می
) کردن شدن و لمس لمس( بودن و سوژه بودن ابژهصورت  موقعیت بدن ما را به

                                                
1. Sarter 
2. chiasm 



 
 
 
 
 
 
 

  1395، زمستان 8هاي نوین، سال دوم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      20

 لمس کردن تا دیدن مرحلهمرلوپونتی نظریه خود را از . دهد  میصورت همزمان نشان به
کند و   میلمسگیرد،  یدر برمگوییم، چیزهاي مرئی را  نگاهی که می"دهد،  گسترش می

بنابراین دیدن هم چون لمس کردن داراي طبیعتی چندپهلو است و از : گیرد دربر می
 :2004 مرلوپونتی،. ("شود ی ابژکتیو است که عینیت جهانِ مرئی تولید مجنبهسوي 

شود، زمانی که یک شخص   بدین ترتیب، ازآنجاکه دید توسط دیدن لمس می1)133
کند غربیه باشد یا به عبارتی زمانی که   بیند نباید توسط دنیایی که به آن نگاه می می

جهان . شود، یعنی از جهان بیرونی بیند از سوي آن چیز نیز دیده می کسی چیزي را می
 ما به نگاه خیره نقطهبیند اما خود نامرئی است و  ونی در تکمیل دید ما، ما را میبیر

  . آید شمار می
دار و حلقوي شکل  رانه داراي ساختاري لبه"از طرفی در ساختار توپولوژي لکان 

 محرکات جنسی جدا منطقهگاه از  اي قرار گرفته است که هیچ است، و در مدار دایره
رسد اما  بدین خاطر نیز هرگز به هدف نمی. کند ه آن بازگشت میگردد و همیشه ب نمی

: کند ي پیروي میا گانه سهاین مدار از ساختار دستور زبانی . کند آن را در دایره دنبال می
و صداي مجهول ) بینم من خودم را می(، صداي بازگشتی )بینم من می(صداي معلوم 

من دیده "شت ساختار مجهولی یعنی بازگ )178: 1998 ،لکان. (")شوم من دیده می(
 دیدن ابژه به نگاهی  است که در بیرون از سوژه قرار دارد و سوژه در اینجا "شوم می
خواهد من چگونه دیده   که دیگري میسؤالشود که قرار است در پاسخ به این  می

 که سوژه در تالش است تا دیده شود از حالت مادامی. پردازي بزند شوم، دست به خیال
توپولوژي ساختار دستور زبانی رانه دیداري،  .آید یممنفعل ساختار مجهولی بیرون 

گیرد، همچنین نشان  زمان باهم صورت می داللت بر این دارد که دیدن و دیده شدن هم
زمانی که من تصویري را .  امري منفعل نیست"دیده شدن از سوي دیگري"دهد که  می
بینم و همزمان توسط آن عکس  را در آن تصویر میین معناست که من خودم بدبینم  می
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بوك، نوشتن پست، به اشتراك گذاشتن که  آپلود کردن عکس در فیس. شوم نیز دیده می
گردد، کنشی براي دیده شدن است، در  شکل جدیدي از تعامالت اجتماعی محسوب می

 چگونه  کهاین. شوم  نگاه دیگري میابژهبینم و تبدیل به  سطح دیگر من خودم را می
سوي  ها، پیام را به حرکت دوار رانه. کند دیده شوم، از فانتزي دیداري حمایت می

همزمان  )  توسط دیگري (شومخواهم دیده  که می درحالی. گرداند فرستنده پیام بازمی
  .بینم بینم و خودم را می می

 همچون علت میل در a گمشده ابژه  از سوي دیگر، لکان با گسترش مفهوم 
 متمایز از کامالًاي که  نظریه.  خیره شکل دادنگاه، نظریه خود را در ارتباط با 1964

آمیزد، لکان این  می  سارتر نگاه را با عمل دیدن در هماین کهنظر به . نظریه سارتر بود
شود یا به زبان   عمل دیدن میابژهکند؛ که نگاه خیره، خود،  دو را از هم متمایز می

زعم لکان، در سمت سوژه قرار ندارد  بنابراین نگاه به. شود  دیداري میرانه ابژهتر،  دقیق
 سارتر، دریافتی از دوسویه این کههمچنین نظر به . بلکه در سمت دیگري بزرگ است

آمیز  تناقض/ نومیک بودن دیدن دیگري و دیده شدن توسط او دارد، لکان دریافتی آتنی
بیند مربوط به سوژه است و نگاه  که میچشمی : دارد) دیدن(میان نسبت نگاه و چشم 

وقت از  بنابراین تو هیچ"به سمت ابژه است و هیچ انطباقی میان این دو وجود ندارد 
 را ابژه، سوژهوقتی ) 103: 1998لکان،  ("بینی بینم مرا نمی اي که من تو را می زاویه

تواند  ي که سوژه نمیها نطقبینید ابژه نیز همزمان به آن سوژه نگاه کرده است اما از  می
ینه بینایی زماز تقسیم سوژه در  یرغ بهاین شکاف میان چشم و نگاه، چیزي . آن را ببیند

  .نیست

 در درون ساختار دیداري فانتزي نگاه در بیرون از آن قرار دارد، و سوژه خودش 
در اینجا، . کند یم تعریف "شود، من یک تصویر هستم یمبه من نگاه "را همچون 

 دیداري ناشی از رانهدهد که  یم نشان "شود به من نگاه می" زبان مجهول صدا، دستور
، دوباره به منطقه a کوچک ابژههاي اطراف   محرکات جنسی چشم است، دایرهمنطقه
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 سوژهکنند و  یمها مدار خود را تکمیل  در این ساختار رانه. گردد یبرممحرکات جنسی 
دهد که براي  یمي را هویت ا سوژه دیداري، بنابراین، فانتزي. شود یمجدید ظاهر 

  .  که در نسبت با نگاه  همزیستی دارد"شده  دیده شدن داده"
چنین  ، باید این) a ابژهیعنی (اگر نگاه خیره را ابژه عمل دیدن در نظر بگیریم 

اي ما را  اي است که از زاویه بینیم که آن چیز ابژه بندي کنیم که ما چیزي را می مفصل
بینم، اما موجودیت من از زوایاي  من از یک نقطه می"بینیم،  ینمیند که ما آن را ب می

هدف رانه مقصدي مرئی و حساس ") 72: 1998لکان،  (".شود ی دیده میگوناگون
 دور مقصد خودش، نیست به بازگشت آن است بعدازآن که ارائهیجه آن نتنیست، بلکه 
ناپذیر بودن براي تحقق  مر رئال، و امکانشدن با ا گردد؛ بعد از مواجه و مفقود می

زعم مرلوپونتی، بر اساس ویژگی  از سوي دیگر به) 167: 1998لکان،  (".کامل
و جهان بیرون در هم تنیدگی وجود دارد به طریقی ) گوشت(پدیدارشناسانه، میان بدن 

 ".نیمک ها عبور می حال ما از درون آن کنند و درعین چیزها به درون ما عبور می"که 
یري وجود پذ بازگشتدیگر، میان دیدن و دیده شدن  عبارت به) 123 :2004مرلوپونتی، (

  .کند کنیم آن چیز نیز به ما نگاه می دارد که وقتی به چیزي نگاه می
 "پذیري امر مرئی و نامرئی بازگشت" سارتر و "درآمده به تصور نگاه خیره"

توان گفت که در  می. دهد یره یاري میپردازي نگاه خ مرلوپونتی، لکان را در نظریه
یره به تصور خ است، سوژه خودش را با نگاه "فانتزي دیده شدن"فانتزي دیداري که 

فقدان حاصل در میدان دید  برساخت فانتزي براي پر کردن. سازد همان می  ایندرآمده
 برساخته اي یرهنگاه خاین فانتزي در برابر . ال سوژه ساخته شود گیرد تا ایده شکل می

دیگر  عبارت به.  است"فقدان حاصل از اضطراب اختگی"زعم لکان،  شود که به می
خواهد من چگونه دیده  شود که دیگري می فانتزي در پاسخ به این پرسش ساخته می

 دیداري رانههرچند، چرخش .  ببینیم و دیده بشویماین کهاي مبنی بر  شوم، فانتزي
بدین ترتیب، .  الیک زیر آن را بزننددکمههاي بزرگ  یگريد این کهشود مگر  کامل نمی
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هسته سوژه    تروماتیک را که درونحفرهکند،   الیک، فانتزي دیداري را کامل میدکمه
  .سازد تا میلش را حفظ کند یمکند و سوژه را قادر  یمگرفته، پر  شکل

ارد که روز کردن استَتوس و نظر دادن در مورد آن، همان ساختار را د اگرچه، به
شود، به دور   حسی گوش ناشی میمنطقه شنیداري که از رانهموجب آن، در اینجا،  به

 رانه شنیداري، بنابراین، به رانه. گردد  حسی بازمیمنطقهچرخد و به   میa کوچک ابژه
 ابژهابژه دیداري و ". کند یمیوه سینماتوگرافی کمک شدیداري براي فانتزي کردن به 

نگاه .....  میل پیوند دارندابژه این است که با ها آنویژگی دقیق . نندما اري باقی میشنید
یقاً آن چیزي است که در دق نگاه ابژه: شوند هاي فقدان ظاهر می و صدا همچون ابژه

 ".شود شود و صدا همواره در میدان گفتار فراموش می میدان دیداري دیده نمی
 پرسش که چگونه باید دیده و شنیده سوژه در پاسخ به این)  234: 2009ایدلزتاین، (

پردازي او مورد  شود، خیال زمانی که توسط دیگري الیک می. کند پردازي می شود، خیال
گیرد که زاویه دید او پنهان باقی است و سوژه در این حالت  یید دیگري قرار میتأ

  .شود هویتمند می
 فضاي کشیده بوك یک فضاي انتزاعی از پیش کامل شده نیست، بلکه یک  فیس

طور مداوم توسط تاشونگی انعکاسی، اگوهاي وابسته به دیدن  کاره است که به یمهن شده
بوك با  محوري در فیس بدین ترتیب نگاه. شوند هاي نگاه محور بازسازي می و سوژه

کند که همواره با  هاي جدیدي می دریافتی توپولوژي از فضا، کاربران را تبدیل به سوژه
نگرد در  او به همان اندازه که می. کند  مواجه می"چگونه دیده شوم" یستریکهپرسش 

گیرد و در توهمی از تمامیتی که امر نمادي بر او منطبق  یمیطره نگاه خیره قرار س
 ارائه را در  شدنیدهداو حقیقت لذت دیدن و . کند سازد، شکاف خود را پر می می

 و "دیده شدن"کی در دام تکرار بو  جدید فیسسوژه. کند نمایی می ها، واقع ژست
  . شود  دچار سرگشتگی  می"دیدن"
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  بوك داري در فیس  سرمایهشدهگفتمان هیستریک 
گیرد که محصول جامعه   گفتمانی شکل میادامهبوك در  رسد که گفتمان فیس به نظر می

داري ازنظر لکان شکل جدیدي از گفتمان  داري است، گفتمان جامعه سرمایه سرمایه
بوك از  ، در گفتمان فیسa ابژهتولید ). 131: 1997 نگاه شود به فینک،( است ارباب

کند و در شکل دادن به ارتباطی که حقیقت آن منجر به  فانتزي نگاه محور پشتیبانی می
 سوژهحقیقت حاصل از این گفتمان، . ماند شناخت از خود بشود، ناکام باقی می

خورده در جدالی دائم با امر تصویري  خط سوژه.  و ازخودبیگانه است)$ (خورده خط
یویته خود از جانب سوبژکتیید تأیطره نگاه خیره در افقی نامرئی همواره خواهان سدر 

 هیستریک را سوژهواسطه فانتزي،  تنوع امر تصویري و شنیداري به.  دیگريِ پنهان است
 به رفتار مبتنی بر کم ازنظر روانکاو اشاره دارد هیستري دست"زعم ژیژك  به. سازد بر می

 به تلخیص غالباًاین پرسش در آثار ژیژك . ویژه پرسش درباره دیگري بزرگ پرسش، به
 "خواهد؟  دیگري بزرگ از من چه می–شود   بیان می"? che vuoi"صورت  به
  ) 124: 1385 مایرس،(

 میل خود را  در میلی مفرط از امر تصویري ابژههاي از معنا گسیخته که  سوژه
هاي جزئی  نمایی و تفاوت پردازي چگونه دیده شدن، در لذت اندام ، در خیالداده تنزل

داري و برساخت   سرمایهکردهتحلیل وضعیت ایدئولوژي رسوخ . اند سرگردان گشته
  .بوکی در گرو شرح چهار گفتمان لکان است هاي هیستریک تعامالت فیس سوژه

  
  برقراري ارتباط در چهار گفتمان

ان غالب در جهان، گفتمان قدرت است که در تالش براي به دست بدون شک، گفتم
اما ". گردد آخر این گفتمان،  منجر به قدرت براي قدرت  می آوردن است و دست

شکل خاصی از قدرت را در شرایط تحلیلی . روانکاوي لکانی گفتمان قدرت نیست
فینک،  (".ستساختار گفتمان تحلیلی متفاوت از گفتمان قدرت ا... دهد گسترش می
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 در رویکرد پساساختارگرا، زبان به واقعیت بیرونی این کهبا توجه به ) 129 :1999
:  گفتمان در نگاه لکان چیست باید چنین گفتاین کهبخشد، در پاسخ به  موجودیت می

مندي آن، چیزي توسط موجودیت  که تحت نظام.... گفتمان چیست؟ نظامی است "
 :1978لکان،  ("...گردد ه کارکرد پیوندهاي اجتماعی میشود و منجر ب زبان تولید می

هاي اجتماعی و ارتباطی ساختاریافته نیاز به بررسی گفتمان  براي تحلیل زمینه)  12
: عبارتند ازهاي لکان  گفتمان. موجود است تا کارکرد عناصر زبانی در آن معنادار شود

کاو؛ و گفتمان  تمان روانگفتمان ارباب، گفتمان دانشگاه، گفتمان هیستریک و گف
ینه زمها در  گفتمان. گردد داري در تقارن با گفتمان ارباب در گذشته مطرح می سرمایه

با گذر از دو گفتمان . تحلیل هستند معنا بخشی به تعامالت و روابط اجتماعی قابل
داري و گفتمان  سرمایه/کاو و دانشگاه و حفظ محوریت متن، گفتمان ارباب روان

  .گیرد بوکی مورد بررسی قرار می  فیسسوژه جهت تحلیل هیستریک
 گفتمان سازندههاي عناصر  تعامل در چهار گفتمان لکان همراه با ذکر جایگاه

بوك منجر به  چگونه تعامل در فیس.  گردد پذیر می   تحلیل$ ،S1  ،S2 ،a: یعنی
بوك در  فیسدیگر، چگونه فضاي تعاملی  عبارت شود یا به  هیستریک میسوژهبرساخت 
  گردد؟  پذیر می داري هیستریک شده، تحلیل  گفتمان سرمایهچارچوب

به این معنا که هر گفتمان داراي . کنند اي پیروي می چهار گفتمان از اصول اولیه
  . گوید ، فاعل یا عاملی است که چیزي را می) agent(  عامل-1: چهار جایگاه است 

، )truth( حقیقت -3. کند  گوینده را دریافت میاي که پیام ، شنونده)Other( دیگري -2
. ، نتیجه و محصول خطاب است)product( تولید -4. شده است  بیانگفتهکه حقیقت 

  : ترتیب قرار گرفتن این چهار جایگاه به ترتیب زیر است

  

  .1شکل 
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تقال بـه جایگـاه   با ان. ها متغیر است  اما جایگاه آناند ثابتعناصر در چهار گفتمان     

ماننـد مثـال    . (یابنـد   جدید و کسب نسبت متفاوت با عناصر گفتمان، معنـایی تـازه مـی             
کـه معنـا تولیـد    ) S1( دال اربـاب  عبارتند ازاین عناصر ) . هاي شغلی در سازمان  سمت

 که علت میل یا کیف a  ابژهگردد،  نمایان می) S2(ها  یره دالزنجکند، شناخت که در  می
کـه میـان هـستی و زبـان،       ) $(خـورده      خـط  سـوژه  نگاه خیـره اسـت، و        بژهاافزوده و   
عناصـر هـر یـک از ایـن     .  ی یا دیدن و نگاه دونیمه شده استناخودآگاهی و  خودآگاه

دهند و تفسیر  هاي ساعت جایگاه خود را تغییر می ها با چرخشی در جهت عقربه گفتمان
 .پذیرند جدیدي را می

U =  گفتمان دانشگاهM =ان اربابگفتم  H= گفتمان هیستریکA=گفتمان روانکاو  
  . 2 شکل
  

  داري  سرمایهو گفتمانگفتمان ارباب 
در جایگاه ) S2(در جایگاه عامل، شناخت) S1(گفتمان ارباب با قرار گرفتن دال ارباب

در جایگاه حقیقت، ) $(خورده   خطسوژه در جایگاه تولید یا محصول و a ابژهدیگري، 
  . کنند   تغییر می3ها طبق شکل  داري جایگاه  گفتمان سرمایهدر. شود ساخته می

   

   گفتمان ارباب

  

   دار گفتمان سرمایه
  .3شکل 
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آید، ارتباط میان  ارتباط در گفتمان ارباب که اولین گفتمان لکان به شمار می  
ینه اجتماعی با توجه به زمکارکرد گفتمان ارباب سازمان بخشیدن به . ارباب و بنده است

ینده در این گفتمان، نام یا دال داراي گوعامل یا . ایدئولوژي حاکم یا دال ارباب است
و مخاطب، برده است که در موقعیت کارگر قرار دارد و با کاري که براي ) S1(قدرت 

ي رو که برده در تالش برا اما ازاین. کند حاصل می) S2(دهد، شناخت  ارباب انجام می
تحقق میل ارباب است، شناخت نه شناخت واقعی از خود  بلکه دانش فنی محسوب 

. داري، نامعلوم و مبهم است شناخت در شکل مدرنش یعنی گفتمان سرمایه.  شود می
این . است) افزوده ارزشیا (تولید حاصل از ارتباط در گفتمان ارباب، لذت افزوده 

: 1995فینک، : نگاه شود. (باشد داري می افزوده حاصل تالش کارگر و مختص سرمایه
کوشد، اما این میل  به این معنا که برده در جهت برآورده ساختن میل ارباب می) 131

 کردن درخواست ارباب، برآوردهبرده با .  بردهآمدهارباب است و نه میل به درخواست 
  .  شود یطور کامل متحقق نم کند، میل ارباب توسط او به اي را تولید می افزوده

قرار دارد  به این معنی که برده میان ) $(خورده   خطسوژهدر جایگاه حقیقت، 
دهد و آنچه که حقیقت برده  و هستی خود، میان آنچه انجام می) دیگري(میل ارباب 

دار ارباب با  الي میل حفره اي که در البه  هیستریک شدهسوژه. خورد است شکاف می
ارباب (خواهد؟ این شکل از ارتباط  باب از من چه میشود که ار این پرسش مواجه می

شناخت برده از خود به تعویق . کند ، سوژه را رهنمون شناخت واقعی نمی)و بنده
شود زیرا در ازاي  در این گفتمان مخاطب توسط عامل یا گوینده سرکوب می. افتد می

پرسش مخاطب همواره از خود . گردد برآوردن خواسته دیگري میلش سرکوب می
گفتمان ارباب در شکل مدرن .  سازمبرآوردهکند که چگونه باید خواسته دیگري را  می

خورده که در   خطسوژهگردد با چرخشی میان  داري می خود تبدیل به گفتمان سرمایه
بوك  داري و فیس نشیند شکل مدرن ارتباط در جامعه سرمایه یمجایگاه عامل یا گوینده 

  .شود داري است، برساخته می که گسترش گفتمان سرمایه
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. داند  جدیدي از گفتمان ارباب مینسخهداري را لکان  ارتباط در گفتمان سرمایه
 ها آنخاصیت موبیوسی، منجر به درهم غلتیدن عناصر گفتمان و همپوشانی و تنیدگی 

  . کند داري به شکل مدرنش ظهور می  سرمایهگفتمانگردد، و  می
یه شناخت گفتمان اولدیم که موقعیت با این واقعیت آغاز کر... "

توانم  اتفاقی که میان گفتمان   کردم میو فکر. سوي برده است ارباب به
داري  کالسیک ارباب و گفتمان مدرن ارباب، که من آن را سرمایه

.... افتد را نشان دهم، تغییري در جایگاه شناخت است  نامم، می می
 است  شده منتقلیگاه ارباب حقیقت این است که تمامی دانش  که به جا

چیزي است که روشنگر نیست بلکه بیشتر حقیقت را تیره و نامعلوم 
  )31: 2007لکان،  (".سازد می

 گردد، در جایگاه عامل  مشاهده می3طور که در شکل  داري همان گفتمان سرمایه
 در گفتمان( هیستریک است سوژهنشیند که  می) $(خورده   خطسوژهیا گوینده، 

اي که با پرسش دیگري از من چه  همان سوژه) پردازم ریک به شرح آن میهیست
  .خواهد؟ مواجه است می

قرار ) مخاطب(  یا شناخت، در جایگاه دیگري S2داري،  در گفتمان سرمایه
ها  اي از دال  زنجیرهS2(شود  گیرد، این جایگاه بجاي برده، توسط تبلیغات پر می می

گیرند و با دخالت دال ارباب این شناخت   قرار میاست که در همنشینی با یکدیگر
 مصرف به شکل افزوده ارزشتولید این گفتمان چون گفتمان ارباب، ).  گردد تکمیل می

 است که در جایگاه "مصرف"داري  در جامعه سرمایه) S1(دال ارباب .   استa ابژه
محصوالت گوناگون هایی چون نام برندها و  تبلیغات به شکل دال. گیرد حقیقت قرار می

هاي به تصویر مبدل شده هستند،  که  بوك نام کاربران در غالب انسان و در فیس
.  یل به مصرف استو مگرایی  شناخت حاصل، مصرف. کند شناختی کاذب تولید می

  :داري زعم لکان در گفتمان سرمایه به
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این حقیقت باید . حاال عنصر حقیقت در جاي دیگري است"
شود، تولید شود، آن چیزي  هاي گذشته می زین بردهتوسط آنچه جایگ

 آن ذرههر . شوند که توسط کسانی که خودشان محصول خودشان می
 "مصرفی جامعه " آن بهما .  استمصرف قابلبیش از دیگري 

  ) همان... (گویند  می"انسان مادي"در یک مرحله بعد . گوییم می
کند و از   احساس لذت می،رفبا مص) داري در گفتمان سرمایه(خورده   خطسوژه

کیفی که مازاد یا . شود یید و پذیرش قرار گرفتن، کیف او تکمیل میتأمورد 
داري و  میل متعین شده توسط جامعه سرمایه.  آن، محصول گفتمان استافزوده ارزش

خورده را تا   خطسوژهداري،   سرمایهپراکندههاي جزئی و  ها توسط ابژه  رانهاحاطهدر 
بوك  هاي مصرفی در فیس هاي بدیل شده به ابژه چهره. دهد ی مصرف تنزل میحد کامیاب
مصرف کردن در وحدت با . زند ها را در امر تصویري رقم می مندي سوژه تنزل میل

 مضاعفی فراتر از اصل لذت تولید افزوده aها، حول محور تروماتیک  ی ابژهشدگ مصرف
 کیف نیست که در عرصه افزودهجز داري چیزي  تولید در گفتمان سرمایه. کند می

داري، کاربر را در  بوك با گفتمان سرمایه همخوانی گفتمان فیس. شود نمادي متحقق نمی
تا . سازد  رانه دیداري گرفتار میابژهشدگی  اجبار مصرف و مصرف جایگاه عامل به

مصرف در قالب  امر تصویري و .  کندبرآوردههمزمان کیف دیگري، و کیف خود را 
بوك همچون یک آپاراتوس بصري و  بدین طریق، گفتمان فیس. گردد یداري ظاهر میشن

  .گردد پذیر می داري تحلیل  گفتمان سرمایهادامهاجتماعی شده در 
  

  بوك  هیستریک شده در گفتمان فیسسوژه
لکان در ". شود بوك برساخته می  هیستریک شده در گفتمان فیسسوژهاز سوي دیگر، 

داري با شناسایی گفتمان   ، موضع خود از سرمایه1978یالن در سخنرانی خود در م
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حقیقت ) $(خورده  اي خط  سوژه1)30: 2009اولیور،  (".دهد هیستریک تغییر می
 سوژهداري،  گفتمان ارباب است، در گفتمان مدرن ارباب، یعنی گفتمان سرمایه

 دال ارباب و همرنگی اي که در مواجهه با سوژه. دنشین خورده در جایگاه گوینده می خط
 میل ارباب است، ابژهال باشد، تا حقیقت خود را که   ایدهسوژهخواهد  با جامعه می

گردد که گفتمان  مشاهده می).  در گفتمان هیستریک2نگاه شود به شکل (ین کند تأم
 سوژه. داري مدرن در چرخشی تبدیل به گفتمان هیستریک شده است سرمایه/ ارباب

تغییر . داري و هیستریک در جایگاه عامل قرار دارد فتمان سرمایههیستریک در دو گ
داري به هیستریک، روشنگر این امر است که جایگاه  موضع لکان از گفتمان سرمایه

ال سازي   هیستریک جهت ایدهسوژه  اشغال گردیده، حقیقت a ابژهحقیقت که توسط 
هاي گوناگون چون  لوههاي خود را در ج اي که سمپتوم سوژه. در چشم دیگري است

  .   میل دیگري باشدابژهسازد تا  ها نمایان می تصاویر و استاتوس
گردد که گفتمانی تحت تسلط  زمانی عملی می  ساختار هیستریک

، براي $، سوژهکه همچون شکست ... گیرد هاي گوینده قرار می سمپتوم
ط کند، که توس هاي ارباب عمل می منطبق شدن با یا راضی کردن دال

.  استبرگرفتهال در    ایدهسوژهجامعه ارائه گشته و او را همچون 
  2)122: 1994براچر، (

خورده در جایگاه عامل در گفتمان هیستریک و دال   خطسوژهبا قرار گرفتن 
ها و تصاویر  هاکه با الیک کردن پست ها یا دیگري در جایگاه مخاطب) S1(ارباب 

سازند که در جایگاه تولید،  یبر متریک را  هیسسوژهمندي  عامل، توهمی از هویت
 هیستریک را سوژه در جایگاه حقیقت، a ابژه. ماند از او برجاي می) S2(شناختی کاذب 

 هیستریک یا عامل سوژهسازد،  گر می بوك جلوه  میل دیگري در گفتمان فیسابژهچون 

                                                
1. Olivier 
2. Bracher 
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 تا سرخوشی کند هاي بزرگ ایفاي نقش می اي براي میل دیگري ارتباط در مقام ابژه
  . کند ین میتأم را  بزرگیگريدحاصل از توجه 

 ،در جایگاه تولید) داري با توجه به گفتمان سرمایه( بوك  در گفتمان فیسa ابژه
 a ابژه" مقالهزعم ژیژك در  به. سازد شکل جدیدي از روابط و ارتباطات اجتماعی را می

در تولیدات ": کاوي ر روانسوي دیگ ژاك لکان و آن در کتاب "در پیوندهاي اجتماعی
غیرمادي، تولیدات، اشیاي مادي نیستند، بلکه خود روابط اجتماعی میان فردي جدیدي 

 و محصول زندگی 1یماً زیست سیاسی،مستقطور خالصه، تولیدات غیرمادي  هستند، به
افزوده حاصل از اقتصاد   که ارزشa ابژه) 119: 2006ژیژك، ( ".اجتماعی هستند

 اجتماعی عرصهآید، نه در عرصه فردي بلکه در  داري بشمار می معه سرمایهلیبیدویی جا
: کند ژیژك در همان مقاله خاطرنشان می. کند پردازانه خود را اعمال می یالخکارکرد 

ی شامل توجه قابلطور  محصوالت کثیر تنها کاال یا خدمات نیست، این کثرت به"
) همان( ".بط زیستی و اجتماعی است مساعی کردن، ارتباطات، و اشکال روا تشریک

این شکل . گردد بوك ضامن روابط اجتماعی و ارتباطات می  در گفتمان فیسa ابژهتولید 
هاي اجتماعی معنادار  داري شکلی از مصرف را در شبکه از ارتباطات جمعی در سرمایه

 .کند مصرف در معناي مصرف بصري که میل نگاه محوري سوژه را حفظ می. سازد می
 a ابژهبوك، و تولید  شده در  حقیقت گفتمان بصري فیس  بر ساختهسوژهبدین ترتیب، 

با قرار ) گفتمان هیستریک(کند، در گام بعدي  محوري حمایت می که از فانتزي نگاه
 بر سوژه، a ابژهدر جایگاه عامل و حقیقت حاصل یعنی )  هیستریکسوژه(گرفتن 
کند   میل دیگري تقویت میابژهه نگاه محور، در مقام پردازان یالخشده را در تداوم  ساخته

پذیر   لکانی  تحلیلشدهداري هیستریک  بوك را در قالب گفتمان سرمایه و گفتمان فیس
  .سازد می

  

                                                
1. Biopolitica 
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  چون موردي براي مطالعه»  پولدارهاي تهرانیبچه«بوك  پیج فیس
عنوان  تواند به یوجود دارد که م»  پولدارهاي تهرانیبچه«بوك به نام  اي در فیس صفحه
. بوك محسوب گردد  فیسشدهداري هیستریک  اي مطالعاتی براي گفتمان سرمایه نمونه

 100از این صفحه و چند صفحه مشابه با این نام که در اینستاگرام وجود دارد، تعداد 
 تعداد هواداران این کهضمن . نمونه تصویر آپلود شده مورد بررسی قرار گرفته است

 نفر 4000، هستند و تعداد افرادي را که هوادار آنان 400طور میانگین  این صفحات به
شود که   تولید می aبا توجه به مباحث نظري ذکرشده، در گفتمان ارباب،. باشند می
حقیقتِ شکل یافته در .  ارباب استنشده میل برآورده افزودهمنزله هیچی، حفره و  به

 هیستریک است سوژهخورده، همان   خطهسوژ. است) $(خورده   خطسوژهاین گفتمان، 
هیستریک بودن در رویکرد . شود که در گفتمان ارباب در حالت پنهانْ هیستریک می

پساساختارگراي لکانی یک مفهوم نیست که داراي خصوصیات فردي مشخصی باشد و 
منزله قرار گرفتن در  بندي شود، بلکه هیستریک بودن به تحت مفهوم هیستریک طبقه

بدین معنا که کاربران با قرار گرفتن در گفتمان . عیت و ساختار بالینی استیک موق
بندي افراد   در طبقهالزاماًشوند و   هیستریک میسوژهبوك همچون یک ساختار،  فیس

 در گفتمان ارباب، a ابژهباید به این مهم توجه کرد که با تولید . هیستریک قرار ندارند
، با a ابژهشود؛ زیرا سوژه در مواجهه با حفره یا   می در جایگاه حقیقت، هیستریکسوژه

البته جامعه . گردد خواهد مواجه می خواهم یا دیگري از من چه می پرسش من چه می
خواهم؟ با ارائه کاالهاي مصرفی و داراي برند که  داري، به پرسش من چه می سرمایه

داري که شکل مدرن  در گفتمان سرمایه. دهد کنند، پاسخ می هویتی کاذب ایجاد می
 در جایگاه دیگري، متشکل از کاالهایی است که S2آید،  گفتمان ارباب به شمار می

، حقیقتِ S1. گردد  یا دال ارباب معنادار میS1ها را ایجاد و توسط  اي از دال زنجیره
.  مصرف استS1با توجه به اظهارات نظري پیشین، . داري است گفتمان سرمایه

صورت پنهان، لذت بیشتر را همراه با مصرف بیشتر  داري به طق سرمایهدیگر من عبارت به
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دهد که مصرف کاالها   مینشانداري است،   که تولید گفتمان سرمایهa ابژهاما . داند می
کننده را وادار به  خواستم، نیست و این امر مصرف موجب رضایت و آنچه را که من می

، پر a حفرهکه  ین شود، درحالیتأمو کند تا خواسته و رضایت ا مصرف بیشتر می
مصرف تصاویر آپلود شده براي کسب لذت   S2بوك،  درون گفتمان فیس. گردد نمی

،  امکان چرخش گفتمان $ هیستریک شده یا همان سوژه. شود بیشتر محسوب می
 هیستریک را در جایگاه و سوژهسازد، تا  ارباب را به گفتمان هیستریک ممکن می

  . قرار دهدموقعیتِ عامل 

      
  )گفتمان هیستریک  (  )دار گفتمان سرمایه(         )  گفتمان ارباب(   

  .4شکل 
  

داري  ها در گفتمان سرمایه با توجه به توضیحات نظري و توصیف و تبیین جایگاه
هاي هیستریک شده در  بوکی را، که چون سوژه توان کاربران فیس هیستریک شده، می

بوك بچه پولدارهاي  اند، با ذکر مورد مطالعاتی در پیج فیس موقعیت عامل قرار گرفته
خواهم، از  کاربران هیستریک شده در مواجهه با پرسش من چه می. تهرانی تبیین نمود

با  را ها آن یا دال ارباب، در جایگاه و موقعیت دیگري S1. کنند دیگري طلب معنا  می
 کاربر کننده یا دال معرفی S1در این مورد مطالعاتی، . کند ن نامی معرفی میعنوا
بوك، با دالِ اربابِ من  بدین ترتیب، کاربر فیس. بودن است» بچه پولدار«بوکی،  فیس

داري  با توجه به گفتمان سرمایه. گردد بچه پولدار تهرانی هستم، معرفی و بازنمایی می
 S1هاست که در همنشینی با یکدیگر و دخالت  ز دالاي ا  زنجیرهS2هیستریک شده، 

هاي کاالهاي مصرفی و داراي برند نمایان  صورت دال کند؛  که به شناخت را تکمیل می
 کهشود بل  کاال و مصرف تنها شامل اشیاء نمیاین کهبا در نظر گرفتن . گردند و تولید می

هاي آپلود شده در این   پستبا توجه به. مصرف است  چون اشیاء قابل، و زمان هممکان
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وضوح مشاهده کرد که ذیل نام بچه پولدار  توان تصاویري را به بوکی، می  فیسصفحه
که تولید گفتمان (هاي مصرفی و همچون کاال نمایان شده  است  تهرانی، با دال

هاي  توان به دال  تصویر می100در میان این  ). گردد  محسوب میS2هیستریک یعنی 
ها شامل  اي از دال ها یا زنجیره مثال، این داللت عنوان ر بودن اشاره کرد، بهبچه پولدا

  :گردند موارد زیر می
قیمت مانند  فراري، پورشه، مازاراتی، بی ام و، و  هاي گران تصاویري از ماشین -
 . به شکل کوپه و برخی نیز با پالك گذر موقت هستندغالباًبنز که 

 در آن حضور ندارد، اما کاالهایی هستند که  خودِ کاربرغالباًتصاویري که  -
هاي تمام طال و  شود، مانند ساعت  در تصاویر دیده میوفور بهمتعلق به کاربر است، که 

حتی در این تصاویر، کاالها در همنشینی .... فیلیپ و لیان با برندهاي رولکس، پتهرتمام ب
سویچ ماشین، تلفن همراه و اند، مانند ساعت به همراه  هاي دیگر قرار گرفته با دال

در .  داراي برند و از چرم مرغوبی درست شده استغالباًپوشش تلفن همراه که 
 . هاي داراي برند است یشتر شامل کیف و کفشب، این کاالها مؤنثکاربران 

هاي بچه  خورد که از دیگر داللت هایی نیز به چشم می تصاویري از مکان -
هایی  بوك مکان در تصاویر این صفحه از فیس.  نام است اینباپولدار بودن و هویتمندي 

 و استخر لواسانات، پیست اسکی، منطقهچون ویالهاي مجلل در شمال ایران و 
هاي  ها در همنشینی با دال این مکان. ها، فراوان است ي، و پنت هاوس در برججکوز

رد که فردي در توان به تصویري اشاره ک عنوان نمونه می دیگر گویاتر شده است که به
یده ویالي خود با کشیدن قلیان به دیدن سینماي خانگی مشغول است و سرپوشاستخر 

هاي اصیل بزرگ چون دبرمن  برخی از تصاویر نیز به همراه سگ اصیل خانگی یا سگ
هایی که همچون کاالي  یا شینلو و حتی مار بوآ چون نمادي از پولدار بودن و خانم

 . اند  ها را به وجود آوردهS2اي از  زنجیرهشوند،  یممصرفی نمایان 
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هاي خاص، که  هاي آفتابی با طراحی تصاویري که با استفاده از عینک -
شده  ها گرفته شاپ هاي سلفی در درون ماشین، کنار استخر یا بار و کافی صورت عکس به

 . است

در امر کنند، تا هویتمندي کاذب خود را   استفاده میکاالهاتنها از  کاربران  نه -
 مشاهده. اند دیداري متحقق سازند، بلکه خود تبدیل به کااليِ بچه پولدار تهرانی شده

هاي برجسته و تاتوهاي ابرو و بدن، شکل  شده، لب هاي جراحی تصاویري از صورت
هاي تنگ ورزشی، خود  خاصی از پوشاك، مانند شلوارهاي چین پاره شده و لباس

 . گویاي این امر است

بوك تولید  ي تهرانی، در گفتمان فیسبچه پولدارها نام با تصاویر تمامی این
 اجتماعی توسط زبان یا دیگري بزرگ معنادار و هویتمند گردند و عرصهشوند تا در  می

اما حقیقتِ این . هاي دیگر بازنمایی شود خورده توسط دال ارباب، براي دال  خطسوژه
   و حفرهخأل، کیف افزوده از دیده شدن، a ابژه.  استa ابژهگفتمان، چنانچه ذکر شد، 

گردد تا سوژه را قادر  پردازي و فانتزي کردن، پر می تروماتیکی است که با حمایت خیال
 گفتمان عرصهپردازي در  این خیال. سازد) که میل دیگري است(به حفظ میلش 

 این امر .صورت امر تصویري است پردازي به  دیداري، خیالرانهبوك، و با توجه به  فیس
و ...) همچون ماشین، ساعت، و( گردد تا کاربران، با مصرف هر چه بیشتر کاال  منجر می

هاي خود  پردازي ، به خیال شدنیدهدتصاویر منجمد از طریق امر دیداري، یعنی دیدن و 
ل آ از این طریق با ایده.  تروماتیک خود را پر نمایندحفرهتداوم ببخشند تا بدین ترتیب، 

هاي تصویري گوناگون در معرض دید قرار   بچه پولدار بودن، خود را با جلوهسازي با
بوك، میل به دیدن و همزمان دیده شدن است اما چون  ، در گفتمان فیسa ابژه. دهند می

کاربر . گردد  پر نمیبه صورت کامل، هرگز روست روبهاین حفره همیشه با فقدان 
گردد، سرخوشی   نام بچه پولدار معرفی میبا کهاین بوك با آپلود کردن تصاویر، از  فیس

کند و  با دریافت نظر و الیک، احساس دیده شدن می. بیند خود را در چشم دیگران می
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 افزوده که در اینجا کیف a ابژهاما خاصیت حفره بودن . گیرد  میل دیگري قرار میابژه
ز من چه  هیستریک را در پرسش اسوژهحاصل از بچه پولدار دیده شدن است، 

شکل و مداومت در آپلود   تصاویر تکراري و یکمشاهده. کند خواهم، حفظ می می
ها، نشانگر این امر است که کاربر در موقعیت هیستریک بودن قرار دارد و  کردن عکس

بدین ترتیب، . سازد بوك می  در امر دیداري، او را دچار اعتیاد به فیساجبار گونتکرار 
کنند، به وجود   را الیک میها آنن را براي خود و مخاطبینی که فانتزي بچه پولدار بود

  .آورد می
  

  گیري یجهنت
تحلیل کارکرد کیفی .  وابسته به بازنمایی ما از فضا استاساساًبوك  فهم ما از فیس
بوك با توجه به ارتباط نگاه محور،  یعنی میل به دیدن و دیده شدن، و  تعامل در فیس

این رویکرد ما را قادر . بران، نیاز به رویکردي توپولوژیکی دارد کارکاوانه روانتحلیل 
. هاي روانکاوانه موردبحث و بررسی قرار دهیم گران را چون سوژه سازد تا ارتباط یم

هایی آگاه در برقراري ارتباط و  کاوانه، سوژه هاي روان گران، همچون سوژه ارتباط
هایی به   لکان، سوژهکاوانه روانویکرد بلکه، با توجه به ر. تعامالت اجتماعی نیستند

ازآنجاکه در ساختار . شوند آیند که توسط زبان یا میل دیگري ساخته می شمار می
 سوژهگیرد،  لمند شده توسط زبان، از هستی خود فاصله می یم سوژهکاوي لکان،  روان
 اگو در این ساختار روانکاوانه بدن در ساحت رئال،. شود محسوب می) $(خورده   خط

. گیرد  قرار میa ابژهخورده در ساحت نمادي در نسبت با   خطسوژهدر ساحت خیالی و 
ساحت  مانده درآمد یباقکند که  تعریف می اي مانده را همچون مازاد و باقی a ابژه لکان

طور کامل بیان  مندي سوژه به گاه میل ازآنجاکه هیچ. است نمادي در ساحت رئال
 .گردد می پردازي پشتیبانی که توسط فانتزي یا خیال کند  تولید میاي را گردد، افزوده نمی

، یعنی به زبان درنیامده، فانتزي سعی در پر کردن مازادي دارد که چون نمادي نشده
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 را سوژه ،فانتزي در سطح دیداري این .مانده است حفره باقی/همچون یک خالی
  . ندک  بازتولید می"شده براي دیده شدن داده" سوژههمچون 

 شکاف خورده در میدان دید هستیم، سوژهبوك  ما در ارتباط نگاه محور در فیس
گیز دیگري قرار / دیداري چشمی و از سوي دیگر نگاه خیرهرانهسو میان  که از یک

 است، سوژه خودش را با نگاه "فانتزي دیده شدن"در فانتزي دیداري که . گرفته است
ها و آپلود  برساخت فانتزي با نوشتن استاتوس. ازدس همان می  ایندرآمدهیره به تصور خ

ال سوژه آگیرد تا ایده فقدان حاصل در میدان دید شکل می کردن تصاویر براي پر کردن
شود که دیگري  دیگر فانتزي در پاسخ به این پرسش ساخته می عبارت به. ساخته شود

این شود مگر  می دیداري کامل نرانههرچند، چرخش . خواهد من چگونه دیده شوم می
 الیک، فانتزي دکمهبدین ترتیب، .  الیک زیر آن را بزننددکمههاي بزرگ   دیگريکه

پر را گرفته،   هسته سوژه  شکل  تروماتیک را که درونحفرهکند،  دیداري را کامل می
  .سازد تا میلش را حفظ کند کند و سوژه را قادر می می

ین امر مورد بررسی قرار گرفت که ان، هاي  لکا  از سوي دیگر،  با تفسیر گفتمان
سازد که توسط دیگري  هاي هیستریکی را بر می بوك، سوژه  گفتمان بصري فیسچگونه

)S1 (ل سازي و آ شوند و همچنین در جایگاه تولید، براي ایده گذاري می معرفی و نام
هاي گوناگونی از  منطبق شدن با دال ارباب و دیده شدن در چشم دیگري، جلوه

بوك است،  ، حقیقتِ گفتمان هیستریک در فیسa ابژه.  سازند را نمایان می) S2(اویرتص
 فانتزي دیداري و میل به ادامههاي هیستریک، به حفظ و  که کاربران را همچون سوژه

 در پاسخ به این پرسش هیستریک که دیگري ها آندهد تا  دیده شدن سوق می
 باذکر مورد مطالعاتی . دیگري قرار بگیرند میل ابژهخواهد من چگونه دیده بشوم،  می

ها و عناصر گفتمانی را در گفتمان  ، تفسیر جایگاه" پولدارهاي تهرانیبچه"عنوان پیج 
  .صورت انضمامی تبیین کرده است بوك به  فیسشدهداري و هیستریک  سرمایه
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