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 : فروید و بنیامینماخولیا فلسفه 

 الیت فربر

 رضا احمدی وند

 فاصله(. Melancholieماخولیا ) ( وTrauerماتم ) -دهد ارائه می  فقدان درباره متفاوت پاسخ، دو  "1ماخولیاو  ماتم" در مقاله 1111سال در   دیفرو.1

در  .مترادف شده است  آنها نیب اریمرزگذ، و فقدانبه  یشناخت بیآس العملعکس کیدر مقابل   هنجاریامر  کی فهمبا  ربازیاز د ،پاسخدو این  نیب زیاد

 یکند و آنها را از هم جدا م یتر مدهیچیرا پ ریتصو ن،فقدا تصدیقو  رشیپذ رسند ، اما مسئلهْ یبه نظر م کینزد اریبس پاسخدو  نیا  ،دیفرو یمقاله آغازِ

 ریغ روشیکه به  سوگوار فرد، فورا اما  د.شو یآغاز مبازشناسی شان به  میلیبیو  فقدان از بنیادین، یهر دو با انکار دیفرو ماخولیای وماتم  (.422) سازد

نقطه  نیارا آزاد کند.  شهوانی )لیبیدینال(تا ابژه عشق مفقودش را رها و  میل  ، و پاسخ داده صیرا تشخ تیواقع یدهد ، ندا یواکنش نشان م سانهشنابیآس

 قود ،گرانه به ابژه  مفخود تخریب یک وفاداری ، درناتوان از تصدیق و پذیرش نیاز به جداسازیو   فرو رفته ؛ شفقداناست که در  ییایخولیمال با ،ییواگرا

باقی است، اما به عنوان بخشی از سوژه همچنان  مفقود. ابژه حدْ تعیین میکند مربوط به فقدان مناقشهبرای  و از این طریق  کرده اگو خود درونی را در }ابژه{

که  لیاییبقای ساختار این واکنش ماخوملول، که دیگر قادر نیست  به روشنی مرزهای سوبژکتیویته خود و وجود ابژه مفقود در درون آن را تشخیص دهد. 

 کند، به خطر افتاده است.تز برای سعادت اساسی اگو تصورش میفروید به مثابه یک آنتی

   

 صریح نیامیبنمناقشه  .چالش است کیقائل به آن اند،  دیکه طرفداران فرو ایماتم و ماخول انیم صُلب  زیتما یآن، برا  ریدرمورد فقدان و تأث نیامیدرک بن.4

 "2یفلک صور" همچون یاصطلاحات ذیل که اشاره دارد متفاوت ی روشهایوجود به  نی، اما با انقد نمی کندرا  دیمتون فرو ،او به صراحت یعنی،  ستین

                                                             
1 . Mourning and Melancholia 
2 . constellation 
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(Nägele ، )"3رابطه عاشقانه از راه دور کی"(Rickelsوابستگ )4ی (Hanssen و )"5تینامتنیب" (Roff-Ley ) سرشت  ، از همین رو برشود میتعریف

  "ماخولیا" واژه  تاهمیاز  یکینزد نیندارد بلکه ا یبستگ یروابط نیبه  نوع چن دیو فرو نیامیبن نیب یکینزد به گمان من. داردغیرمستقیم این رابطه تاکید 

 سرودهسوگ( )ریشه های Trauerspiel) سرودهسوگگفتار خود درباره ور که در پیشهمانط کند. ییاست آن را رازگشا لیما نیامیکه بنناشی می شود، 

باقی  یکسانکه همواره  ستتعداد محدودی از واژه ها  [Darstellung]ارائه مبارزه ای برای ، -و حقیقتا چنین است- فلسفه ]...[ آلمانی( ادعا  میکند:

سنگین  انحطاطی زیر سایهکه تقریبا می تواند به عنوان   استمفهومی  زیرا، کاملی به نظر می رسد قایده ماخولیا سرمش  "ها.ایده ارائه؛ تقلایی برای اندمانده

ای هدلالتهای مخالف و شباهتهمچنین  ، و وجود دارد مختلف معانی بار اضافیکه در آن  از آنجا ، ایده باِر سنگین تاریخی این . ودپنداشته ش شتاریخ خود

، یا آنگونه که بنیامین به تخصیص آن در ماخولیا  "نام"آشکار سازی و افشای   . شد، موجب جلب توجه بنیامین است انگیزی دورتادور آن را گرفتهحیرت

 دیجد دهیا کیخلق  یموجود به جا دهیا کیعرضه  ،به این معنی کشف او در این اصطلاح است. لُب کلامماخولیا،  "ایده" یعنی دیگر دست می زندمتون 

  .حضور دارد فلسفیامر خطیر  دلکه در  ست همان چیزیموجود از پیش امر  توضیحمبارزه برای  از نظر او چراکه، دارد تیاهم نیامیبن یبرا

پذیری به کار می برد، غایب است، هرچند که او این دو اصطلاح را به صورت تبادلکاملا  بنیامین  سوگ سروده در کتاب تقسیم بندی ماتم و ماخولیا .3

نظور به م سرودهسوگشناسی که در روانکاوی معمول است، نمی شود. بنیامین در پایان بخش دوم کتاب تفاوت بین هنجارمندی و آسیبهمچنین تسلیم 

را به منظور فهم ماتم و  ماخولیادر این اثر، او پیش می کشد.  ، را سرودهسوگدر   معرفی شدهماتم همچنین  جنون و  ی ازنوع خاصو غنای بحث خود، قوام 

بندی فروید وجود دارد، بدون با ارائه جایگزینی که بین دو وجه تقسیم نه تمایز بخشیدن به آنها به خدمت می گیرد. ادعای من این است که بنیامین

لکه حالت یا ب و برآن غلبه کرد. درمان که باید نیست بیماری بنیامینماخولیا برای بی خطر فروید مطرح می کند. برای این تمایز چالشی  انگاری آنها،یکسان

  .شودیغالب م ،موجود در ابژه است یفلسف ۀمسأل دیکه از نظر فرو یبر رابطه شهوان نیبنابرااحساسات به حالت مبدل می شود،  به جهان است. خوی معطوف

بین دو متفکر را بررسی خواهم کرد و نشان می دهم در این مقاله، سه نقطه برخورد  6یک آسیب، گرایشی  معطوف به جهان در نظر میگیرد. و  آن را به جای

                                                             
3 . long-distance love affair 
4 . dependence 
5 . intertextuality 

یاز به تشخیص ن، ابتدا  به منظور جداسازیکند که  یاو ادعا مبین ماتم و ماخولیا که توسط فروید اینچنین بی خطر ارائه می شود نیز مورد پرسشگری او قرار می گیرد.  . کرامول بیان داشت که تمایز6 

 او ادعای مبتنی بر تمایز را رد نمیکند، بلکه معتقد است که این دو واکنش یا ساختار باهم کار میکنند. شود. یم ایخولیشرط مال ماتممعنا که  نیبه ا داریم،
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 یتوان در دو سطح بررس یرا م یاخولیاز مال نیامیبن فهم به نگرش یا حالتی فلسفی تبدیل می کند. که بنیامین چگونه روانکاوی و رهیافت سوبژکتیو فروید را

معرفی سه  از طریق. من شاین اصطلاح در کتاب کاربست (، و دوم baroque Trauer and allegory)تمثیل و ماتمِ باروک ؛ نخست برخورد او با  کرد

 عمل. 3به ابژه و  نسبت تعهد.وفاداری و 4.فقدان 1نقطه که فروید را با بنیامین مواجه میکند، به این دو سطح خواهم پرداخت: 

 

 فقدان

است که  یتجرید ییا واکنش به از دست رفتنِ اید هادست دادن یک عزیز،  معادل واکنش به از مکرراماتم  ": سدینو یم "7ماخولیاماتم و "در  دیفرو.2

 منزله به بلکه است، نمرده واقع به احتمالاً عشق ابژه "در حالی که در ماخولیا : (432) "، آرمان، و غیره.یآزاد ،ی، نظیر ایده سرزمین پدراندجایگزین او شده 

 است، داده رخ واقع به ،نوع این از محرومیتی و خسران که است توجیه قابل باور این تأیید ،متفاوت هم باز موارد  در اما}...{  است رفته دست از عشق موضوع

 که ابژه دادن دست از و خسران نوعی با نحوی به ماخولیا که است آن گویای امر این}...{  است رفته دست از چیزی چه که دریافت روشنی به تواننمی  اما

به  ".ندارد حضور آن در ناخودآگاه خسرانِ و محرومیت از نشانی هیچ که ماتم با تمایز و تقابل در هم آن. است مرتبط ،گشته پاک و محو شخص آگاهی از

احساس عمیق و اندوه برای  ، لیکن در اولی حالتی آگاه و معین وجود دارد، در حالی که در دومی قرار دارد مختلف دو واکنش  دلدر  فقدان،  گریعبارت د

. نیازی به گفتن نیست که این به معنای 8در واقع از دست رفته است اما مشخص نیست که چه کسی یا چه چیزی  ،واقع شده  ناخودآگاه است. فقدانْ فقدانْ

پس  .قادر به پیدا کردن زمینه درد نیستا او می شود زیررنج او بزرگتر حتی می توان گفت که  -نادیده گرفتن اندوه و حزن  دردناک فرد ماخولیایی نیست،

( 422)"}به چنین چیزی مبتلا گشته { فرد اگو خودِ  ماخولیا، در است؛ گشته تهی و فقیر که است جهاناین  ،ماتم  در "فروید ادعا میکند که اگر ،از این تحلیل

و  سازد،جهان را تهی می خودِ ،فرد سوگوار . به نظر می رسد که فقدانِداردبنابراین هم در دل ماتم و هم ماخولیا؛ هرچند در سطوح مختلف، فقدان وجود 

. اگو را تجربه می کند}فقدانِ{، نوع دیگری از فقدان، یعنی ل کند. از طرف دیگر فرد ماخولیاییملو ،سوژه چیز را جزموقعیت فقدان را بسط می دهد تا همه

رونی صیبت زده داز دست رفته در درون اگوی فرد م یبژهاتفاق می افتد که اهنگامی }و این{ فروید ، از عواقب فقدان عشق است. که به اعتقاد اگویی  فقدانِ
                                                             

 پور انجام داده است وا م گرفته ایم.)مترجم(ای که مراد فرهادکه در این نوشته امده است را  از ترجمه . در ترجمه بخش های مقاله ماتم و ماخولیا7 

که  میتروبرو هس یتیادعا ، ما با وضع نیدر ا (.ستخیالی یرابطه ا نینبوده از دست داده است )بنابراش آنچه را که هرگز در وجود ییایخولیمالفرد که در واقع  نشان دهدتا  پیش می برد شتریموضوع را ب نیآگامبن ا .8 
 بر هرچیزی. "عمل"ر عجز برای اداره هر د ، اوستبدون مکان  وجوددر  قاًیدق فقدانی نیغلبه بر چن یبرا یدشوار د.ده یاز دست م زیرا ن فقدان نیرود بلکه خود ا یم دستاز  ابژهدر آن نه تنها 
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ست ا غیاب درونی در اگودرونی شدن فقدان، بیانگر  .و به از دست دادن خود واداشته می شود  ز درون چندپاره می کندااگو را   د؛ در نتیجه میشکافد،می شو

ی و گرا ایجاد می کند که در آن دوگان فضاییدر درون اگو، تقسیم شیزوفرنیایی . شوددر انتهای فرآیند تهی می که  کشاندمی یرا به آوردگاه انفصال اگوو 

 که در آوردگاهی ساختهابژه از دست رفته همراِه با  شناختیِبنابراین شناسایی آسیب .برمیگردد (self)خودبه سوی   محصول فقدان استکه در اصل نفرت 

 یورش می برد. خودآن اگو به 

این کتاب به طور کلی با مفهوم ماتم سروکار دارد و از همین رو همواره و از  کرد. پیدا نیامیبن سرودهسوگتوان در کتاب  یرا م فقداناز  تصاویر مختلفی.5

به صراحت اقل حد ای، مسئله کتاب نیست آشکارا فقدان و ،بیشتر به ماتم مربوط است تا ماخولیا  با این حال پیش درباب فقدان و واکنش به آن بحث می کند.

 گیریکنارهمیلی فرد ماخولیایی نسبت به زندگی و همچون بی –و نشانگان آندر همه جا }متن{ وجود دارد در عین حال، اشارات پراکنده  .جای ندارددر آن 

، در واقع ، شرط امکان  روهمان قرائت مذک با، فقدانحضور دارند. ( configuration)هایشان و هیاتها نامهاز همه بیشتر در نمایش –غیره از جهان واو 

 و هم عرصه شرط، فقدان هم  دیفرو همچون،  نیبنابرا است. }در کتاب{ ساختار یافته فقدان سرشارِ موضوع  واکنش های است ، که به عنوان  سرودهسوگ

   .در بر میگیردرا  فقدان ریتأث

 عمل مادهارک موضوعی براییک اثر هنری میتواند نقد شود یا ی که . بنیامین درباره شرایطحضور دارد کتاب قویا در موضوع بالفعل شرط،فقدان به مثابه .2

( Zersetzung) فرسایشیآن  ی]آنها[ برااز همان آغاز...  :سدینو یم سرودهسوگ یها شنامهیاو درباره نما ، ذیل مفهوم فقدان بحث می کند. باشد فلسفی

 مرده  [آثار] دانش در قرار دادن( آثار است... Ansiedlung) کشیسنفْبه معنای  نقدحادث شده است...  زمان توسط نقد بر آنهاکه در طول شکل گرفته اند 

 ، همه رانهیو و ( Scheinنمود) ، مرگِ فرسایشمانند  یاصطلاحات  .است  سرودهسوگ کل مورد این درو  آثار  و فقدان اینجا شرط خواناییبحث مرگ  "....

نیامین را می توان در استفاده ب در اثر مفقود باشد. این فقدان یزیبه انتقادی می بایست چنبرای نزدیکی به ج اثر دارد. یجنبه ماد از بین رفتناشاره به  گی

ار }آثار{ او قرمادهکارکشی ابتدایی و پیشرو در  گری انتقادی به عنوان نفسدر معانی مختلفی درک کرد. کنش ( mortification) "کشینفس"از اصطلاح 

ر کشی حقیقت را دنفس دقت نقادانه .آغازیست برای  که بینیممیماده کارا فرسایش، چیزی عیان شده در های تباهی، ویرانه یدر وضعیت}ما{می گیرد. 

شرط ماده ای محض تبدیل شده است، قرار می دهد. اثر باید به مثابه پیش ای که زندگی را از دست داده و بهدر ماده مرده، یعنی در ماده -ماده، و چه بسا

ا، . متعاقببه ارمغان می آوردبایست به مثابه آنچه در اثر رخ می دهد، درک شود یا آنگونه که منتقد بر آن می "کشینفس"خوانش آن مفقود شود. اینجا 
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باقی می  جسدزمان که می میرد و حیات آن از بین میرود، یک  بدن زنده ای دارد و آن ،ود: اثرفهم ش اثر باید به صورت عینا )همانگونه که هست( "بدن"

ی سدجاست بلکه از بدو تولد  جسداشاره دارد که نه تنها یک  سوگ سرودهبنیامین همچنین به موقعیت ویژه  .کالبدشکافیماند، تهی از زندگی، آماده برای 

آن  ایدارِپ برای بنیامین قابل توجه است حالت پایدار مرگ است، یا به طریق دیگر، مرجع درونیِ  سرودهسوگبه بیان دیگر، آنچه درباره  بی جان بوده است.

هنگام تولد مرده به دنیا آمده ( است که  genreگونه ای)  سرودهسوگها از همان آغاز، در حال تجزیه و زوال هستند. گویی این نمایشنامه برای فقدان.

یا  زنده سدجاین نوع افراطی از برای بنیامین تصادفی نیست، بلکه نشان دهنده علاقه او به  سرودهسوگ. این امر نشانگر این واقعیت است که انتخاب است

 9است.  ای زندهمرده

فرد ه ک نیبر ا یمبن دیفرو یادعاآشکار می شود.  ( یپوچبودگی )تهی یعنی،  گرید تصویریدر  سرودهسوگدر کتاب  به عنوان شرط امکان فقدان فهم.1

س منعک سرودهسوگدر خود  نیو همچن باروک یمذهب محیطدرباره  نیامی، در بحث بن ندیب یم تهیخود ، جهان را  ابژه عشق فقدانِپس از تجربه  سوگوار

 با  (  antinomicتعارض آمیز )رابطه  کی دلرو در  نیها بودند و از ا یلوتر ،بزرگ باروک سانینو شنامهیکند که نما یخاطرنشان م نیامیبن .می شود

 ینم اراین آث رایکند ، ز یرا انکار م "خوب آثار" باوریلوتر .که می نویسند انداز می شودطنین ییها شنامهیکه در نما ایرابطه –روزمره قرار گرفتند زندگی 

 ،کیش نیا(. (Trauerspiel 138 به رستگاری رسید،  است کردار نه و  مانیا ناشی ازکه  ،یرونیب زیبندگیمی توان با تنها  باشند. یرستگار تابعتوانند 

و  گی هودهیب مثابه روزمره به زندگی  تصورِ،  سدینو یم نیامیبن .رستگاری بی معنا شده اندآنها از منظر ازآنجایی که ، کند یم تهیرا  کردارروزمره و  یزندگ

هملت به  در عذاب است.}داستان{ "روح بار سنگین"میکرد که از ماخولیا و ، حتی خود لوتر اذعان در مردان بزرگ شده است ماخولیا، باعث  رزشیا یب

هم شامل " نویسد که واژگان اواینگونه می هملت  درباره نیامیبن .استآن  علیه یدیاعتراض شد حاوی خود ماخولیایدر  زینباوری لوتر مثالین شمایلعنوان 

برای آنان که  […]تهی  های بشری خالی از هر ارزشی شد. رخدادی جدید شکل گرفت: یک جهانِکنش[…] است و هم اعتراض به آن. تنبرگیفلسفه و

 نیامیبن نجایدر ا ".(Trauerspiel 138-9) به نظر می رسیدهای جزئی و غیر اصیل به مثابه تلی زباله از کنش صحنه وجودر می آمدند، عمیق تر به نظ

 جهان را تهی میکند و موجب فرو غلتیدن بی معنایی، .ندزپیوند می  فرد ماخولیایییک واکنش  بهدهد ،  ینسبت م سوگوارفرد به  دیرا که فرو تهی یایدن

را  سوگوارفرد  تهیِماخولیا، جهان  توان گفت این پیوند بین ماتم ود. می شومی نویسان و هملت به عنوان یک الگو به درون ماخولیا مردان باروک، نمایشنامه

                                                             
درخشان ترین صورت به  (  Nحلقه)مخصوصاً در  و در آخرین متن خود درباب تاریخ و پروژه پاسازها آثار بنیامین مهم و اساسی استطول خوانایی)کیفیت( و فقدان به عنوان حالت مرکزی امر باقی مانده در  مسئله. 9 

 بندی خود از این مسدله می رسد.
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ن ساکدر آن  بخشی رهایی قابل توجه یا زیچ چیه مستقر شده که معنا ای ازخرابه همچون خالیجهان  .می شودکند و باعث تهی شدنش داخل اگو درونی می

 .مفقود شده اند آنها ؛ نیست

 مختلف یهانهیدر زمرا  خود مهم است و  اریبس نیامیبن نزد آن (intentional-non) غرضبی مشخصهو بطور خاص  اخولیاییمفقدان  یانتزاع تیماه مسئلۀ.8

( intention)  غرض، مرگ  قتیحق": می نویسد سرودهسوگکتاب گفتار شیدر پ نمود آن  جایی است که بنیامین پیشروترینو  نخستین .نشان می دهد

 غرضو ی بین غمگنرابطه  نیامیبن گرید یدر جا است. نیامیبن موضوعیروابط  یهایژگیو نیاز مهمتر یکی تجسمو ، و مبهم دهیچیپ گفته نیا (.32) "است

 ی]ب نیا ای، اما آ]...[ کران خواهد بود یب یغمگن شود،یم موجب دفع و افشای ماتمکه ( assertiveness)جسارتیبا وجود " دهد: یم حیتوض اینگونهرا 

 [ Trauer-Spie] ماتم بازیبه طور خلاصه؛  .]؟[ درکیقلمداد م یهر اثر هنر یاساس یژگیکه گوته و ستین ی[ به خاطر حضور آن غرضمندیغمگن یِکران

ه منظور فقط ب ، ییایخولما اتیبه موازات خصوص نقل قول نیا .دفع کندرا دارد که آنها را  قابلیت نیا غرضو  ستادهیا غرضیبی در مقابل غمگنی نجایدر ا ".

 حزنوجود ندارد که بتواند  ابژه ای چیاست که ه نیا تیواقع -سوق می دهد ایچهین یژست سویرا به  فرد ماخولیایی، نگاه  از دست رفته اش یآگاه افتنِی

 نیا مندیغرض.  کران و بی پایان بودنی حد و مرزی می سازد که در غیر این صورت غمی بی مندی برای غمگغرضرسد که  یبه نظر م .-کند تیرا هدا او را

 رضغبیمفهوم  شود. یم آن اطیاحت یحد و مرز و بیب بسطمانع از  نیبنابراو مورد نظر قرار دهد  ابژهرا دارد که اندوه را محاصره کند ، آن را در آستانه  توان 

 .شود حمایت که همان ابژه حقیقت است انتقادی ابژهبا  دیبا ودهد  یرا ارائه م موضوعیاز روابط  ینوع خاص نیامیبننزد  بودن

 

 تعهدوفاداری و 

آن  ذیرشپبا  فرد ماخولیایی .خود است }ابژه مفقود{فقدان به  ییایخولیمالفرد  قیعم تعهدو  ی، وفادار دیبا متن فرو }متن بنیامین{ تلاقی مورد نیدوم.1

 سدینو یم بینشی نیبا چن 10لاپلانشهمانطور که  .را شناسایی میکند از دست رفتهابژه ،  خوداز  جدایی ناپذیر یبه بخش تبدیل کردنشو  ون محدوده اگودر

به  "(.452)است " درونی بیگانه بدن " یک شهیهمبرای : است در من یگریداز شده  زهیمتابول و شده نهادهمحصول ی گرید نیمن ، ا شالودهبه دور از "، 

                                                             
 ( روانکاو فرانسوی.9149-4291جان لاپلانش )10 .
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 حفظ ابژه شروتنها  کند. یم خود احساس ابژهنسبت به  فرد ماخولیاییاست که  یانیپا یب تیو مسئول تعهد ، تجسمِ  شدهدرونی ویرانگرِحالت  نیا عقیده من

ا نه فقدان ر ،ییایماخول ماریب .دلالت دارد مفرط گریبیتخر بر یوفادارفرویدی  الگویرسد که  یبه نظر مبنابراین  11، تخریب آن است.برای فرد ماخولیایی 

 ست که ا ایچارهبه درون خود  ابژه دنیبلع. بردیم نیاز ب زیحفظ اش، ابژه مفقود را ن یتلاش برا  نیبلکه در ع ،نمی پذیرد یشناختبیآس یتنها در سطح

 ممات نجایا به عقیده فروید .از بین نرودتا  بردپناه می  اگودرون  برای بقا به عشق ابژه .12کند یریجلوگ مفقود شدن ابژهاز  کند  یم یسعآن   واسطهبهسوژه 

  .13دابژه را حفظ کند و توامان از آن رها شو آرزو داردوجود دارد که  دوگانه اساسیزیرا ، مسدود شده است ایخولیدر مال جداسازی عمل،  به وجود نمی آید

که  نشان می دهدموضوع  نیا کند. یم دفاع،  یمجدد سلامت روان و بازگشت به زندگ احیای یبرا ی، به عنوان ابزار یگریبه د یآثار دلبستگ محواز  دیفرو

لبستگی دسالم قادر است  سوژه نزد فروید ، گرید بیانیبه  ای باشد ، موجود ،داده شاز آنچه از دست ردپایی چیهوجود  بدون  قادر است سوژه کی دیفروبه باور 

را نه به  ماتمدر  اعمال انجام شده بنیامین این اعتراف شدیدا مسئله ساز خواهد بود  زیرا  ،به عقیده من( .(Clewell 60به دیگریِ از دست رفته را انکار کند

  . کند یم فهم فقدان ابدی از ردپاهای پیکربندی به عنوان عمیقترین ، بلکه  فقدانو رفع  تفوقعنوان 

 عشقِ  کی،  ماتمجنبه خودخواهانه در  .کردقلمداد  egotistic) گرایانهخود واکنشیعنوان میتوان به  سالم ، بلکه  واکنش کیبه عنوان  نهرا  ماتم عمل.11

 یبرا یفرصت فقدان دادیدهد که رو یرا نشان م تیواقع نیا دیمتن فرو است. یافراط ای سوبژکتیویتهکه مربوط به  نشان می دهدرا  نارسیستیک به خودِ

ری دیگ ،چقدردقیقا آنها  […]افرادی که ما دوست می داریم به ناگاه قابل تعویض هستند، و ما ضرورتا نمی دانیم که  در این مدل  " : این مسله استدرک 

قرار  ماخولیا،  ماتم آنسویدر (. Clewell 45-6) "فهم می شود. سوگوارفرد فقدان یک ابژه عشق به عنوان یک اختلال موقتی در نارسیسیسم  ]...[ هستند 

ا ر ، فقدانکردندرونیعمل ماخولیاییِ  .که روان را به بهای رها کردن  بهزیستی از اگو و خود،  به چنگ میگیرد،  سرسختانه خود به فقدان تعهددارد ، با 

 نیگزیاج یزیتوان با چ یرا نم غیاب .رودبه حاشیه می  که از دست رفتهآنچه  به تعهدِ نسبت بادر حسابگری را قربانی مسیرش میکند.  خودمحدود کرده و  

                                                             
با  ست.ا معطوف به ابژه مفقود، بلکه  ستیخود ن معطوف بهفهمد که در واقع  یم یزیآن را به عنوان چ او ل به ویرانگری به وجود می آید.ید فرد ماخولیایی، معتقد است تمای. فروید از طریق تحلیل خودتخریبی شد11 

جا که از آن - قتلِ خود یا خودکشی است، در واقع  یگرید ینابود ایقتل  یتلاش برا معطوف شده است. ماریخود ب سویبه  یانتقاد و پرخاشگر حال - می باشداز خود  یو بخش هشد یدرون ابژه نیحال ، از آنجا که ا نیا
 (.959است ) در تضاد دیفرو نزد یزندگ یبرا اراده نیتریصورت با اساس نیا ریدر غ کند ، لیتبد ابژه کیممکن است که سوژه خود را به  زمانیتنها  کشتن خود،  جهیدر نت است. خوداز  یبخش گریاکنون د

 د.یمراجعه کن Comay، به  ایخولیمال یقانع کننده در مورد ابعاد اخلاق یبحث یبرا .12 

سلاناپذیری ، اما این ترسد یم انیبه پا ،فقدانی نیاز چن یناش بودن شدید سوگوارکه  میدان یما م": سدینو یم ی، در مورد از دست دادن دخترش سوف پسرش را از دست داده یکه به تازگ بینزوانگربه  یدر نامه ا دیفرو .13 

و حقیقتا باید بگویم، لازم است که چنین باشد. این تنها روشی  خواهد ماند. یباقمازادی  شهیکار را بطور کامل انجام دهد ، هم نیاگر ا یمکان را اشغال کند ، حت نیهرچه ا باقی می ماند زیرا هرگز بدیلی پیدا نمی کند.
 (Cited in Lussier, 671, my emphasis)است که می توانیم عشقی را جاودانه کنیم، عشقی که همزمان نمی خواهیم به آن تن دهیم. 
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ا می و به عنوان منبعی برای برساختن خود را بیرونی یای، دن ییایخولیمالفرد  نیبنابرا. بسنده نیستهرگز ، حافظه ی، حت ینینماد میانجی چیه چراکهکرد 

 ست برای وفاداری بی پایان او. رضایت دارد، و این بیانی رنج آور درونی اشاز شکاف  یو به طرز مخربنهد، 

،  کرده انتیخ شهریاربه  خدمتگزرا کند. یبحث م یوفادار کیالکتید درباب،  سرودهسوگدر  (courtier) خدمتگزار شمایل فیهنگام توص نیامیبن.11

مجذوب ازخودگذشتگی آید، تاجایی که چیزها جور در میوفایی او به انسان با وفاداری به این یب" کند: یرا حفظ م یپادشاه هایابژهبه  یوفادار ،در عوض اما

باور  فراتر یقانونبه  }یعنی وفاداری به اشیاء{ یدوم. مختص رابطه انسان با دنیای چیزهاست خیالی به آنها }ابژه های پادشاهی{ می شود... وفاداری تنها 

 یم انتیخ شهریاردر لحظه بحران به  خدمتگزار  "(Trauerspiel 156-7 )".اشیاء، خود را به هیچ ابژه ای منحصر نمی کند، مگر جهان یو وفادار ندارد

بی پروایی غیر قابل باوری نشان می دهد که بیانگر  ،خدمتگزار ".هریک به سویی می روندکنند و  یحاکم را رها م تامل بدون، لیسانکاسه" آنجا کهکند ، 

های مادی را به جای شهریار برمیگزیند. بنابراین ابژه ،(Trauerspiel 156است و نه اخلاق انسانی )فلکی مادی از صورتسلیم و ملال فرد ماخولیایی 

حوزه  قانون در نیتواند به عنوان بالاتر ینم یوفادار .کندیرا روشن م یدر نسبت با قلمرو اخلاق یوفادار زیمتما تیمثال موقع نیدر ا خدمتگزار یعملکردها

 و تجسم یرابطه اخلاق کی دربر گرفتنقادر به  ی، وفادار قلمرو نیدر ا .باشد یرابطه اخلاق کیدربرگیرنده تواند  ینم جایی کهعمل کند ، تا  یروابط انسان

ن انسان را به عنوا یفداکار توان یم اشیاء یایفقط در دنتواند ممکن شود که به چیزی عاری از زندگی مبدل شود: تنها زمانی می}این{ آن نیست،  کردن

یر تغی ایانهررکوکو درون سرسپردگیو به  دادهخود را از دست  یاخلاق تیماه، تیصورت است که مسئول نیدر ا تنها -کرد  یعمل ،قانون ممکن نیبالاتر

 نینچنیو ا تبدیل کرده،  یو ماد زمینی  ایسوژهو به  ،رقغرا در خود او  باشد  جانبی یزهایچ در خدمت که  خدمتگزار انتخاب این   یول.  جهت میدهد

 فاداریتالی وبه عنوان  شهریاربه وفایی بی  بیانگر  ،به فرد هستندمنحصر  زانیم کیکه هردو به  یو انسان یدو امر ماد نیا .می سازدجدا  انیاو را از جهان آدم

 یباشد )حت معنادارتواند  یاست که م یموجود }قلمرو{ وجود ، تنها نیتحرک ، اما با ا عدمو  یأس، قلمرو  قلمرو مرده استیک مورد اخیر  .است اشیاءبه 

وجه  قیعم یِسرسخت نیحال ، ا نیبا ا است. قابل اعتماد انکار و رقابلیغ هاابژه، حضور  اند زانیو گر داریناپا معانی کهدر مخالفت با  (.ی مطلقا سوبژکتیویمعنا

 سرسپردگی نیتر قیعموجود دارد:  یوفادار در ذاتی کیالکتید کی( .(Trauerspiel 157مبدل می شودخیانت  بهمطلق  یوفادارکه در آن  دارد دیگری

، اییفرد ماخولیمخرب  وفاداری هیشب اریبسمی توان گفت  چنین منظریاز  .معنا، همراه است تصاحب}یعنی{ ، ابژهتصاحب  یبرا پنهان یآرزویک  با  همواره

از  که پسگی است بودهتهی یادآوری ابدی درعین حال اابژهنابود میکند. های فرد ماخولیایی و ابژه را در محدوده آگاهی است و سرسپردگی تعهدسرشار از 
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ا فقدان است، ام ی ازاشیاء تصویر جهانِتصویر  .ستبا معناش برای پر شدن مجدد تیدر ظرف بودگیتهی نیقدرت ا. درگونه معنا و باوری از بین می رونه

  که ذخیره ای برای رمقی نو، ولو جزئی، دارد.فقدانی 

در  .تصاحب یبرا یپنهان یآرزو ای،  تام سرسپردگیعشق و  : انددو سر یک طیف هرکدام و فهم وفاداری به معنای فهم یک احساس نسبت به ابژه است،.14

ر که دست، با احساسی شدید نسبت به آن همرا ا، که توأمان شود یم بدلکاملاً متفاوت  یزیماند و به چ ینم یکه بود باق یزیهمان چ ابژههر دو حالت ، 

به  نیامیبنوقتی ه ک است  تعهدی نیاز درون چن  14ی دیگر آن را از هر آنچه که عشق کامل و تام نیست دور می کند.حالتی از آن تهی می شود و در پاره

 قدانفبه  ایییخولیمال تعهد .ردیگ یقرار م تصاحبو  سرسپردگی،  تباهیعشق و  انیمهمان جایی است که در  ، کندمراجعه میخود  یفلسف عمل هایابژه

 15.از پروژه تاریخی و فلسفی بنیامین به گوش می رسد ،را هم در بر میگردآن  سازمسئله یجنبه ها که، 

 عمل

این مفهوم شاید مهمترین  [.Werk و نه Arbeit  ی]به معنااست عملسومین و آخرین تلاقی که قصد دارم بین فروید و بنیامین ترسیم کنم مفهوم .13

. اگر مفهوم ندک دیبازتول نیامیبن یو انتقاد یفلسف یشناسبیرا در آس دیاستدلال فرومی کند که قادر است  را مشخص روشیباشد، زیرا  نعنصر در بحث م

است که  یزیهمان چ[ ماتم  عمل]  Trauerarbeitجو میکند. جست در سوگواریرا  عمل، بنیامین مفهوم باشداز حالت ماخولیایی  نشات گرفته تعهد

 یه جالبرابط نجایدر اکه  دیباش)توجه داشته به نمایش میگذارد. مفقود ابژهجدا شدن از  دیو شد یدر روند طولان فرد سوگوارکه  ،می نامد بردگیآن را  دیفرو

 دیانده است که بام نیزم یرو ییکارها  ،بعد از آنکه ندای واقعیت پذیرفته شد 16.(برقرار شده است یباز، کار و  spiel-Trauerو  arbeit-Trauer نیب

یعنی  ؛با هدف زندگی مجددسوق می دهد، جداسازیمهم  عملبه  را  سوگوارو فرد  تصاحب میکندرا  تیاست که اصل واقع ینکته اهمان  نیا .انجام شود

                                                             
 See Pensky .هستند یوفادار فهم یها نمونه نیاز ا یکیبیانگر  هرکدام  .پردازتمثیل به آنها پرداخته است: مجموعه دار و  گرید یدر جاها نیامینشان داد که بن فیگورتوان در دو  یرا م یدو حالت افراط نیا. 14 

(240-6). 
Vol. 4, 389Selected Writings ,-( ، پروژه پاساژها و درباره مفهوم تاریخ )Vol. 1, 62Selected Writings ,-74، ) "زبان و زبان بشریدرباب " لیدر اوا ژهیتوان به و یرا م نیا .15 

 ( یافت.400
 G liaMelancho " (Standard Edition, Vol. 1, Extracts from the سینو شیپ"که در  ی، در حال میکند دیتأک ماتمدر روند  عمل، بر عنصر  "ماخولیاو  ماتم"در  4241در سال  دیجالب است که فرو .16 

Fliess papers, 200-206) ،  مبرهن دیفرو یهنوز برا یاقیاشت نیاز چن گذار،  هیمقاله اول نیرسد که در ا یبه نظر م(. 911)دارد دیتأک عملبیش از  اشتیاقنوشته شده است ، بر عنصر  4925که احتمالاً در سال 
 یک می دید.ماخولیا را نسبت به هم بسیار نزد ماتم و ،نسبت به مقاله متاخر این بنابر نبود ،



Tajrishcircle.org 
 

 و راهی پذیرفتهکه ابژه مفقود است  را  و به مرور این واقعیتْ  ، نگه می داردرا در روان  از دست رفته ابژه،  ماتم عملو دشوار  یروند طولان. رها شدن از ماتم

که به واسطه هریک از خاطرا ت و مجراهای سوژه ملول ،استتدریجی و دردناک  عملِ از یک  ترکیبی عملاین  برای خروج از دلبستگی آن به کار می گیرد.

طریق از }یعنی{ انجام می گیرد، عمل تدریجی آن  از پسِ از فقدان جداشدن (.452)نام می برد وندیهزار پبه عنوان  از آن دیکه فرو متصل می شود؛ به ابژه

 .از خاطرات هستند ترکیبیموشکافانه برای باز کردن گره دلبستگی، که تا حدی  عملیک 

 یم انیپا سوژهآزاد کردن  یبرا یتمام نقاط دلبستگ ،کامل وارفتگیِ کیبا  وجود نیباشد ، با ا ناپذیرتحمل  یدشوار و حت عمل نیهرچند ممکن است ا.12

 لعمکه  یشود ، به گونه ا یم تحمیل تیواقع آوایتوسط  یدلبستگ یهامجرا، قطع  گرید بیانبه  (.425) "شود می منع از نوآزاد و  اگو" ای کهبه گونه ابدی

 ربکند تا خود را  یم هدایترا  سوگوارفرد  و ، شدهتصاحب  ،یاست که در آن اصل زندگ ینکته ا نیا .ابدی یمجهت  یزندگ یو انرژ یزندگ سویبه  ماتم

از آن  دیکه با ای کار داردسوژهندارد ، بلکه با  ابژهخود ه ب ربطی چیه جداسازی ندیهدف فرا نیبنابرا متمرکز کند. آزادسازی زندگیو  جداسازی اهمیت عمل

 ابژه خواندنِ مرده با تا داردوا می  را اگو ماتم "فروید می نویسد:  .رها کنیمآنرا  به منظور غلبه واقعیت، دیبا است که ایمسئلهتنها  نجایدر ا ابژه .ابدی ییرها

 ینم رها ابژهاو نه تنها خود را از   این همان نقطه حدنهایت فرد ماخولیایی است. ز قرار معلوما  (.452) "سازد رها را ابژه زندگی، تداوم  {ضرورت} القای و

پذیر  ماتم امکان عملدیگر می شود. هنگامی که ابژه به بخشی از خود تبدیل می شود،  منتفیدر نتیجه امکان جدا شدن  – سازد یم یرا درون آن کند بلکه 

 در واقع . رسیدستبدون احتمال ، ماندمی باقی  ییدرونِ فرد ماخولیا به شکلی ناپیدابا سوژه  مرزهایش گیِفاصله لازم و تیرهابژه از دست رفته در نبود  .نیست

مستقل  وضعیت دیگر درز آنجایی که با فرد ماخولیایی همبسته می شود، و ا ، ورزد یکند اما بلافاصله از آن غفلت م یم ادی ایخولیدر مال عمل امکاناز  دیفرو

، قبلا در از دست رفته (. این امر بدین خاطر است که فقدان غیرقابل شناسایی است یا چون ابژه 451)ماندقرار ندارد، ابژه غیرقابل استفاده می  و بیرونی 

 .از دست رفته استهیچ کاری عملی نیست، زیرا فقدان، خود نیز  –ود شده ب همبستهوژه ماخولیایی س

را ترکیب می کند. در  -و به طور خاص با عمل فلسفی – عمل به همراه هم بادر قبال فقدان  شعمیق تعهدو  تصدیق یا ،ماخول  ،به نظر من بنیامین ،  .15

ابد. ی ییمجدد رها سوژه، تا  در نظر نمی گیردآن  نتیجه غیاب؛ شود تیهدا ،ابژهاز  جداسازی نفعبه  دیرا به عنوان آنچه با عمل }برخلاف فروید{ او،  نتیجه

،  "کشتن مرگ"به عنوان  ماتماز کار  17شلاگا فیتعر  .کند رستگارش جهیرا ببخشد و در نت ییاست که به ابژه آوا نیابژه ا حاضرسازی هدفِ در عوض،

                                                             
 ( روانکاو معروف فرانسوی.)مترجم(December 3, 1972 –mber 3, 1903 Dece). دنیل لاگاش 17 
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 ،را از قلمرو ماتم به قلمرو معنا انتقال می دهد عمل. بنیامین مفهوم در عوض زندگی این فقدان زندگیست که آغاز شده .به کار ما نمی آید نجای( در ا282)

و در  ابدی یماند و مجال ظهور م یبلکه م شود یفراموش نمابژه . است  ابژهبه  گی تعمیم یافته یک مرده وبخشیدن به فقدان ق عم ،بیان عملبدین ترتیب، 

 به کمال می رسد. بهگی در عوض در درون این مرده .ستین یمنتظر بازگشت به زندگ مفقود ابژهفلسفه پس از جدا کردن خود از  18. شود یم رهیذخ جهینت

است که هم فاقد  عملیاین . انجام میدهد( سوگوارفرد  همان کاری کهغایب )ائه ابژه حاضر است، نه کاری که بنیامین پیشنهاد میکند اربیان دیگر، 

زندگی است، و  شهوانیغم انگیز است، به این دلیل نسبتا موجه که هنوز فاقد انرژی  عملیاین  – 19ماتم است سازیعادی شناسی ماخولیایی  و همآسیب

 }موجب{ جداسازی شود.  باعث می شود که ماخولیا بسیار مخرب باشد و ماتم به راحتی

 عمل شرط براینه کسی که به عنوان یک پیش – ن را در بنیامین توضیح خواهم داددیگر فقدا سوی اینکاصلی سخن من می رسیم.  رمزگاناکنون به .12

  است. سکونبلکه  ،عمل ( effectپیامد ) نه فقدانی کهنهفته است:  عملآنچه که در تکمله این  ایستاده باشد، بلکه تعهدوفاداری و 

 نیامیبن تصور هایی اینچنین را می رساند.کار بنیامین لنگرگاه مشخصی دارد و انگیزشزداید، ردپای فقدان را می نزد فروید، که همۀ عملبر خلاف مفهوم .11

به وضوح نشان می دهد که او در پی از بین بردن آثار فقدان و تخریب نیست، بلکه بر عکس، بر }وجود{ آنها  ، سرودهسوگکتاب  شگفتاریدر پ عملاز 

ده همواره به صورت آشکاری به هم چسبان ثانویهای ریزهبنیامین در توصیف خود از موزاییک به عنوان شمایلی از فلسفه، می نویسد که خردهتاکید می کند. 

های پاره]، همانقدر به ارزش داشت آنعرضهو شکوهمندی  "م{یکی پس از دیگری به هم می چسبانی ها را}یعنی در فلسفه مدام خورده ریزه می شوند.

 رانگریو تیفیقطعه قطعه شدن و ک ریتحت تأث ریتصو توانایینه تنها . TS) (29 به کیفیت خمیر شیشه آن موزاییکدرخشش یک وابسته است که   [اندیشه

ی شود. م مبدلعکس  شرط استحکامبه  ،چسب .بستگی به همین تکه تکه بودن است{ت میابد }ارزشش دّاز همین طریق حِ  تنهابلکه  ردیگ یآن قرار نم

قدان ف . بستن یا خاتمه دادن بهمیکندحقیقت عرضه  قالبخود را درکه تخریب و فقدان دارد  ردپاییاست، و این  تصویرلنگرگاه استحکام  "شکست"این 

؛}یعنی{ ایده،  که به واسطه حالت فقدان حاصل تحمیل می کند. محصول کار فلسفی خود را به  درون آندائما  نیست، اما کار فلسفی و نتایجش،امکان پذیر 

                                                             
پیش از در مرحله  تقدیم صدا توسط انسان به آن  ، یاابژهخود  انیدر صدد ب بنیامینبه طور خاص به چه معنا    مناسبی برای توضیح چنین بیانی فراهم آورد، جایگاه  دمی توان " درباب زبان و زبان بشری“مقاله . 18 

 (Selected Writings, Vol. 1, 62-74) پچی تو خالی می شود.این بیان تبدیل به پچ ،و پس از آناست،   تخریب

 .ماتم یو باز ماتم عمل: دیتوجه کن  Trauerspiel و  Trauerarbeit نیب نادر به رابطه  . 19 
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، تقویت جداسازیرا برای کار ارائه شده و بیان شده در عوضِ  آ ن این موضوع ادعای م. Butler) .(468می شود، همیشه ردپای خود را }باقی{ می گذارد 

 .داردو این فقدان را عرضه می  ،می کند عمل  ،بلکه به واسطه آنماتم بر فقدان چیره نمی شود،  بخاطربنابراین بنیامین  کند.می

این  ان است.جماخولیایی نیمه ازدست رفتهدرباره اینکه ابژه  است روشنگرترین دلالتهایی که فروید در متن خود عرضه می کند، توضیحی یکی از فریبنده.18

 .هنوز کاملا نمرده است دارد، از آنجا که هنوز  به طریقی در آگاهی فرد ماخولیایی حضورو در نتیجه زندگی نمی کند، اما  از دست رفتهای است که قبلا ابژه

و عاجز یا بی میل به جدایی و   ،رهایش کندشناختی فرد ماخولیایی چنین است که نمی تواند وضعیت آسیب  زنده. مدفونی یعنی ،است جان مهین نیبنابرا

که به آن چسبیده، بین زندگی و مرگ معلق  ماخولیاییابژه غایب است، که در مواجهه با انرژی مخرب خود نیز از  سکونبا این حال  است. خویش سکون ِ

می تواند  سکون ای سکوت ترمینولوژی از طریق ،از دست رفته  ب شناسی ابژۀیآس درمورد یتحت تحول بنیامین ،در حوزه معنافروید  رویکردجابجایی  است.

 تمامیترا در  ابژهکه عملی ،  انیب یفلسف عمل 20ابژه نیز می شود. سکونباعث  هبلک ، شودمین انهتخریبگرنه تنها مانع پریشانی  سکوت .باشد مفیدی یمعنا

اند که بتو ستینکردن  دفن یبه معنا نجایدر ا سکوناما ،  شود.آن می سکونباشد، همان چیزی است که موجب  قصدیاز  یکه عار یدر حال ،می کندعرضه 

 انیب کیکامل را فراهم می کند.  سکونموجبات و  ابدی یم سکون ،مرگ تعمیق ایمردن  یبلکه به معنا -دهد  تا جدایی را تسکینپنهان کند  نظررا از  ابژه

ارائه معنا  ، گرید بیانبه  .جان می کندبی را و آن کردهخارج جان مهین حالترا از  ابژه نیبنابرا، است یزندگ کشیدنتهو  یفرسودگ یبه معنا یکامل فلسف

 یکیباط نزد، ارت سکون،  نیبنابرا  .شودمی انهدامش روند تکمیل در  سکونْموجب بلکه  ، ستیآن ن یها رانهیو یبازساز ای یزندگ به واسطه ابژه وقف دلیل بر

 فظ میکند.آن را ح ،به جای غلبه بر فقدان معنا. این هستند ستایا ییدرون معنا ،آن هیتخل ای یبر توقف زندگ یکه هردو مبتن دارد ، امعن حفظو  یسازعملیبا 

 تاطانهمح بازبینیمستلزم  ماتم عمل. دارد جدا شدن از ماتم نسبت به است، اما معنایی بسیار متفاوتمستلزم جداشدن  آوردن  سکونبه علاوه بر این، .11

 ملع ،فقدانبه  اشوابسته یمحدوده ها قیز طرسوژه ا وجود دارد. عملنوع  نیدر مورد ا یشخص اریبس یزیچ است. ابژهبه  یحافظه و نقطه دلبستگ گونههر

 ایوژهه سب مربوط ندارد ، بلکه ابژهبا خود  یارتباط چیه یجدا ساز ندیهدف فرا .قرار دارد یپروژه روانکاو دلدر  سوبژکتیویتهموضوع همراه با  نیا .میکند

مایزی را متجهت  یبه طور کل ینیامیپروژه بنگذاشت. آنرا کنار  دیبا ،غلبه واقعیت برایکه  است ایمسئله فقط ابژه نجایدر ا.  ابدی ییاز آن رها دیکه بااست 

در نظر  کردن سوژه از آننو رها  سکونآوردن آن به  ، ابژه خودِ یآزادساز در مسیر،  کردهرا اشغال  یمهم گاهیجا ،انیکه در روند ب جدایی .پیش میگیرد

                                                             
 ."سکون"به خصوص برای معنای  هستم ، دلندریکتاب فر ونیشوند ، مد یروسو مربوط م نیو همچن نیامیبن یبه نوشته ها قاًیکه عم یشمار یب یها دهیمن به خاطر ا. 20 
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ی افتد. جدایی اتفاق م ،ند بیانبه منظور حضور ابژه از طریق فرآی که نزد بنیامینحال آنکه  ،است غیاب ابژه برحسب سوگوارفرد شدن  اجد. گرفته شده است

و  - اردد بندی ابژهمفصلو  شناختبه  یدیتعهد شد نیامیبن عمل نزد سرکوب. ایو نه پنهان کردن  حاضرسازیست یبه معنا نجای، جدا شدن در ا جهیدر نت

  .سکون قرار داده و به آشتی می رسانددر  آن را  قیطر نیاز ا

شرط روشن ساختن ابژه عمل  در وهله اول  همچونبیان، زیرا  عملاست برای  یاین شرط است. ستادهیا مسیر انتهای هر دودر  فقدانمعنا ،  نیبه ا.41

دفن کردن،  مردن یا ،سکون، فقدان به عنوان وضعیتی است که در آن ابژه کاملا بیان شده و از زندگی تهی میشود)به بیان بنیامین(.  در دومین پایان میکند.

اما این تنها راه بیان کامل آن در  ،از دست می روندروند  }این{ انیدر پا ابژه موجودِ توانشو  یزندگ توانتمام فقدان محسوب می شوند.  از نیز اشکالی

رورت نیرومند و ض یتعهد، همراه با فقدان استیق آن مستقر کرده، و خواستار فهم و تصد فقدان قلبخود را در  یفلسف عمل  نیامیبن. است "حالت ایستا"

ان های زندگی... پایتمام جلوه "، همچنان به عنوان ماحصل این کار حاضر است. بود یو کار فلسف ییخوانا یبرای شرطکه پیش  فقدانرو ،  نیاز ا .بر آن عمل

( Benjamin, Selected Writings, Vol. 1, 255, my emphasis) "استذیل بازنمایی اهمیت آن  ،شاننه در زندگی، بلکه در بیان ماهیت یافتن آنها

 یابد. کار فلسفی سکون میحداکثر  فقدان جود دارد. در آنجاست که در نقطه ای که  شود ، یانجام م ابژه یزندگ انیدر پا یفلسف انیب عملِ،  . به بیان دیگر


