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 ) La suture (התפר

המסמן>שלהלוגיקה(יסדוות

מילרז'אק-אלךמאת:

נמירובסקיסמואלתרגום:

קסטלאורנהעריכה:

זכותלןאיךבאמצעותה,רקלרכוששאפשרהמקדימיםהמושגיםאתאישיתאנליזהבמשךרכששלאמי

איסורשללקפדנותורבכבדורוכשיםורנותי,גבירותיאתם,ספק,ללאהפסיכואנליזה.בעניינילהתערב

הפסיכואנליזה.עלחדשותבהרצאותביטאשפרוידזה

דילמה.בצורתשאלהאליכם,ביחסאצלי,נשאלתלכך

באתםאתםכיכאן?עדשיםאתםמהפסיכואנליזה,עלמדבראניהאלההאיסוריםהפרתכדיתוךאם

שלכם.לאמוןפתחנותךשהיההתואראתלהציגמסוגלשאינויודעיםשאתםאחדלשמוע

זהלאולםצעדיכםאתמכווניםהרבהשבנאמנותכםאתםפסיכואנליזה,עלמדבראינניאםזאת,לעומת

כאן?עדשיםאתםמההפרוידיאני,לשדההקשורותבעיותעללשמועכדי

האזהרהאתהמכיריםאתםפסיכואנליטיקאים;ורנותיגבירותיאתםבמיוחדכאך?עושיםאתםמה

שלאשלכם.המדעשלישיריםאוהדיםשאינםאלהעםקשרליצורשלאבמיוח,דאליכםכיווןשפרויד

אתהמבשליםהאלההספרותאנשיכלעםפרוי,דשאומרכפיהאלה,לכאורה"ה"גאוניםעםקשרליצור

פניהם.אתשקיבלתםזהעלתודהסימניאפילולהראותמבלישלכם,האשעלשלהםהקטןהמרק

הסיראתלחטוףלשוליהשיאפשרבכךעצמואתלשעשערוצההיהכשףעבורכםשמתפקדזהאם

ממרקלטעוםמוכניםשהייתםבטוחאינימתפרנסים,אתםשממנומכיווןלכולכםכךכלהיקרהזה,

ומהזכותנוכחותכםעללרגעלהתפלאליתנו ...כאךאתםזאתלמרותמתכונת.כזופיעלשהוכן

חושהיינו,בו,משתמשיםשאתםאלהמכללכםהיקרחושמהפעלתהנאהולהפיקלרגעלהשתלט

שלכם.השמיעה

לווידוי.ניתניםלפחותשיהיותירוציםעםועכשיוכאךנוכחותכםאתלהצדיקחייבאניעכשיו
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אחריאתכםלהפתיעצריךהיהשלאבמשהונתמכתזרהצדקהמיותרות.להמתנותלכםאגרוםלא

על-לייצגוניתןלאהפרוידיאני,השדההלימדוים:שנתהתחלתמאזהזההסמינרעוסקשבהםהפיתוחים

העיוורוןשלארהפנטזיהשלהליברליזם,שלתוצאהאינההפסיכואנליזהשלהפתיחותסגור.משטחידי

זההחוצה,נזרקיםבפנים,נמצאיםשאינםלמרותאםשלו.השומרבעמדתעצמואתשהכתירמישל

והפריפריהמתאחדיםרחוץפניםממדים,לשניהמוגבלתמטופולוגיההמנודהמסוימת,שבנקודהבגלל

התיחום.קרריאתחרצה

כהדחקה.אלאכשכחהנוצרה

שהואנראהשלו:השיחשללשרשרתהסובייקטשביןליחסשםנרתךהתפר'תפר'.בשםלהלקרואבחרנו

 .] sous l'espece d'un tenant-lieu [מקרםממלאשלצררהתחתהחסר,היסודכמרזרבשרשרתנוכח

 par [האקסטנציהעל-ידיתופרהואנעדר.ורקאךשםאינוהואשםחסרשהואכךכדישתוךמכיורך

extension [ השלהכלליהיחסאתo שלבעמדהכרוךשהואבמידהמיסודותיו,אחדהואשברבמבנהסר

-en tant qu'il implique la position d'un tenant [מקרםממלא lieu [. 

בפניכםשהבאתימהדילמהלברוחלכםמאפשרתזר,בנקדוהממרקםלהיותיכולשאניבעובדהההכרה

מעורביםאתםכמהעדורנותיגביררתיתבינוכךשומעים.בתורבאולםלשבתהמלאהבזכותכםולהמשיך

בהצלחתו.מחריביםאתםכמהרעדמקדם,שאניבמפעל

כלכמעטנוכחאולםככזה,לאקאךז'אקעל-ידימנוסחשאינוהתפר,מושגאתלנסחמיועדתזרהרצאה

בתורתו.הזמך

המסמןשלהלוגיקהמושג

שעליוזההואפילוסוףאםלפילוסוף,שוליהבתורארכפילוסוףכאךמדברשאינילכולםברורשיהיה

הלילהכותונתרצועותרעםשלוהשינהמצנפותשעם ... "פרוידשמזכירבמשפטהיינההיינריךאומר

מיוחדהתפרשלשהתפקידמלחשובתזהרואולםהאוניברסלי".הבנייןשלהחוריםאתסרתםשלו

שתשתכנעוחשובאוניברסלי"."כבנייךשלוהתחוםקביעתהואהפילוסוףאתשמאפייךמהלפילוסוף:

'אני'שאומרמיכלמידהובאותהתופרים.שניהםבתחומו,זרערשהשהבלשןמידהבאותהשהלרגיקך,

] je [. 

השםאתלקבלחייבלאקאךז'אקשלביצירהמפוזרתהוראהשלאיסוףתוךלשחזרמנסהשאנימה

 ,הידעתחומילכלביחס[פורמלית]צורניתהיאשפעולתהבמידה ,כלליתלוגיקההמסמן,שללוגקוה

היאהמסמןשלהלוגיקההספציפיים.באפיוניהמתלבשתכאשרשולטתהיאבההפסיכואנלזיה,כולל

לתנועההמצטמצמתהתפתחותלההמבטיחיםהנחרציםהכליםמתנסחיםשבהבמידהמינימלית,לוגיקה

קוראיםזרשללוגיקההעובדהההכרחי.מסלולהשלונקודהנקודהבכלאחידבאופךהנוצרתלינארית

לתחוםתוקפהאתמגבילהשהיתהההמשגהשלהחלקיהאופיאתלתקןבאההמסמך""שללוגיקה

 declinaisonהלינגוויסטית[הדקלינציההבלשניתהטייתהשלזהתיקוןקטגוריה:בתורנולדההיאשבר

linguistique [ לבצענהססשלאייברא-שיחשלאחרותלצוררתזרלוגיקהשלהייב~אאתומאפשרמכין

שבה.המהותעלשנשתלטלאחר

 sa [שלוהארתאתממרבנושנבדיל-עצמועלבמפורשאומרששיחמהאתשנחצהדורשהתפרחירור

ettre .שם.ימותשמובנהנתפלאשלאלחיים.ארתהמחזירההיאמתה.-באותעוסקתהזרההרצאהמ

למרותהמושגית.בהשקעההמקסימליהחיסכוןלהיותחייבלמינימום,הנוטהזהתהליךשלהעיקריהיתרון

(קרנירנקצירת)שחיבוריםהעובדהאתמאתנויסווהלאהזההמקסימלישהחיסכוןלדאוגחייביםזאת,

לגרוםבלימהםלהתעלםיהיהאפשרשאימנתעלמהותייםדיהםמסוימותפונקציותביןהמתבצעים

 .המובהקיםהאנליטייםמההיסקיםלסטייה

 Grundlagen derב- ) Gottlob Frege (פרגהגרטלרבשהעלההשיחהיגראנליזהשלהמנחההקר

Arithmetik , המונחיםאתבשאלהמעמידהואכיבהערכתנוזוכהזהספר . 4האריתמטיקהשלהיסודות

תיאוריתאתלבנותכדימספיקיםראשונייםכמונחיםמקבלת ) G. Peano ( רנ~·~שלשהאקסירמטיקה

בשאלההזרהעמדה .-s'הערקבשלוהמונח'מספר',שלהמונח'האפס',מונחכלומר:הטבעיים,המספרים

ארתהחושףארתההתופרהאובייקטמגתבשת,היאשבהמהאקסירמטיקהלשחררשעלינוהתיארריה,של

 .בפנינו

שיחסרואיםלרגיציסטי,תמכניםשאנוללוגיקההמסמך][שלהזאתהלוגיקהשביןביחסדניםאנוכאשר

עצמהאתלהציגחייבתושהיאהשניה,של ] emergence [בהופעתהעוסקתהראשונהכימיוח,דהואזה

לחרקיה,כפופהאינהכלומר, ,] logique de l'origine de la logique [הלוגיקהשלראשיתהשלכלוגיקה

זה.סמכותלתחוםמחוץנופלתהיאשלה,האכיפהבתחוםמחוקקתשהיאכךכדיותוך

והאחדהאפס

כך:מתנסחתביותרהכלליתבצורתההשאלה

התקדמותה?אתלייחסחייביםשאליוהטבעייםהשלמיםהמספריםשלבסדרהשמתפקדזהמהן

מןהחלדווקא ] retroaction [לאחורפעולהבאמצעותרבהבקלותהזההארכיארלרגילממדמגיעים

ביותרהקרובהשהיאמכיורךרדיקלית,הכי ] meconnaissance [ההתעלמותמתרחשתשבר ,הלוגיהשדה

להכרתה.

היא:ארתה,משיגשאנילפני ] je la livre [ארתהמוסרשאניהתשובה,

סובייקט.שלהפונקציההכרה,ללאפועלתהפררגרסיה,שלבהיווצרותההסדרה,התהוותשלבתהליך

יסתיררק , 3הפנרמנרלרגיהשלמובהקתכדוגמהאותנולימדדרידהשז'אקלמהחוזרזהשמהלךלומר

לאשהיאנאמרבראהמובך.מיצירתהחלמזנקתכאןשההתעלמותהמכריע:ההבדלאתמהנחפזים

פרגהשלהלוגישהשיחמכחיששאינומילכלפרדוקסשלצררהמקבלתהזרשהטענהלוודאיקרוב

 .) Basil Blackwell (1953על-ידי The foundations of arithmeticהשםתחתאורראואגנליותרגוםטקסט 4

ביןההבדלשלהיזציהתמטשלהזההצדמןהעומדתשלט,היאהקראתמעסיקאיטפרגהשביצעהכיווןמשיטייאחדאף 5

מיסקיםשממנה ,קציהיהפרדשלמזהיותרמאוחרשהובאהמושגמהגדרתגםוכך- ] sens et refere11ce [הוראהלביןמובן

שלה. ] 11on sat11ration [אי-הרוויהאת

 P.U.F ..דרידהקז'אשלומבוא[לצרפתית]תרגום ,ה]יהגאומטרשלתהי[ראש L'origine de la geometrieהוסרל:ראה 3

) 1962 (. 
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המעבראתלבצעכדיכמהותימתברראמפיריציסטיתשבתורהמהשל ] exclusion [הסילוקעםפורץ

הפונקציהכלומר,המספר:של ] l'unite [האחידיותאלהיחידותומקבוצת ] l'unite [היחידהאלהדברמן

איחוד.ושלהפשטהשלהפעולותאתעצמהעלנושאתשהיאבמידהסובייקט,של

אותוההופךדברלעצמו,מיוחסלומר,ליתרשוהינו,אחדשכלבמידהעכשיומשתתפיםהבנים

 l'unlהיחידאיחודשלהאחדבר-מניה.שכזה,ובתוראובייקטשללסטטוסאותוומעביר ,ליחידה

de l'unite singuliere [, לנכללהזההשלהזההאחד] cet un de l'identique du subsume [, האחד

 constitue [כיחידהכללפניהורכבשהואהעובדהמעצםמספרלכלהמשותףהדברהוא ,כאךהזה

comme unite [. 
שלכשםמתפקדהמספרעודוכלורקאךנמשכתלקבוצהוהךליחידהךמובטחתשכךהאחידיותאולם,

[פיקציה]בדייהלמחוללהסובייקטאתההופכתעמומה][תיאוריההאידאולוגיהשלמקורהכאךעצמו.

השיחעםמתמזגהלוגיהשיחשבהאידאולוגיהתוצרו;שלכתוצרזהבסובייקטנכירכךאםאלאזו,

 ] William of Occam [שאוקהםהאדנו,תעמדתאתתופשהפוליטישהשיחהזהובמיזוגהפסיכולוגי,

ידועהלבלתיוהופכתהולכתשהיאלפניוזאתקיימת,שאינהפניםמעמיד John Locke] [לרקחושף,

אחריו.שבאובדורות

 ,פרגהשלהנוסחהפיעלמספר:של ] assignation [ייחוסשלההגדרהאתזומנקדוהלגזוריכוליםאתם

 ."" Fלמושג"זהההמושגשלהאקסטנציההינו Fלמושגשיוחס"המספר

יכולתמעיךשלרשותו ,פוליטיהיגר ] envers [השניצדךאשרתכונות,על-ידיהמוגדרכך,אם ,סובייקט

ללכתזה)עםזהלהחלפהניתנים(שתמידלאיבריםלתתמבליהקבוצהאתלנעולכדיהנדרשתזיכרון

זההואהזההסובייקטספקללא .אינדוקטיביבאופךהפועלת ] repetition [חזרהשלויכולתלאיבוד;

הייסדונגדחוצץיוצאכאשר-להופיעחייבהמספרשלהמושגשבוהשדהמןמסלקמלכתחילהשפרגה

 .האריתמטיקהשלהאמפיריציסטי

אתאלאלדברמשאירהאינהשהמערכתהיאפרגהשל ] terna.ire [השלישוניתהמערכתשלהתוצאה

 concept operant et [ובר-מניהפועללמושגאותושהופךמהעצמו,לביןבינוזהותושלהתמיכה

numerable [. 

סילויקוהנפשי,לדברמצטמצםאינו ,ביותרהמהותיבתפקידושהסובייקט,ההסכמהקיימתאםאולם

] son exclusion [ החזרהעםמזדהההמספרשללשדהמחוץ] repetition [. חייביםשאנומהזה

 .להוכיח

היחידהמיד:נדוןשבהשלכותיההבאההטענהאתלהסיקאותימסמיכיםעברתישהרגעהתהליךצעדי

מבחינהליחידהמשתעבדתמספ,רלושמייחסתבמידה ,המושגשל ] unifiante [מאחדתלקרואשניתך

] distinctive [, המספראתהנושאתהיאהזאתשהיחידהבמידה] l'unite qu'on pourrait direunifiante 

du concept en tant que l'assigne le nombre se subordonne a l'unite comme distinctive en 

tant qu ' elle supporte le nombre .[. 

שלהמושגמושגים:משלושההמורכבתבסיסיתממערכתהחלמתפתחפרגהשלשהשיחיודעיםאתם

ההיכללותהאובייקט,אלהמושגמןהראשון,יחסים:ושנימספר,שלוהמושגאובייקטשלהמושגמושג,

] subsomption [, ,הייחוסעבורנושיהיההמספר,אלהמושגמןוהשני] assignation [. מיוחסמספר

אובייקטים.נכלליםשבולמושג

כדישתוךהזהותשלבפונקציהממוקםלהיותחייביסודההמבחינה,היחידהשללעמדהשנוגעבמה

המושגשללאובייקטהפיכתואתמקיימתשבעולם,ודברדברלכלאחד""להיותשלהתכונהשלייחוס

(הלוגי).

החייבתהזו,ההגדרהלהציג.הולךשאניהזהותשלההגדרהשלהכובדאתתחושוהבנייה,שלזובנקודה

המספוראתליצורכדי 6דברשוםממנולשאולחייבתאינההמספר,שללמושגהאמתימובנואתלתת

] numeration [ . 
בתורמקייםשהואהיחסבגללאלאקייםואינומוגדראינומושגשכללכךמצביעהספציפיהלוגיהדבר

שוםאיךלמושג";מתחת"נופלשהואבמידהרקלקיומומגיעאובייקטדומה,ובאופך .הנכללעםמכליל

שבינומהשונימובנואתמקבלשהאובייקטלמרותהאובייקטשלהלוגילקיומושתתרוםאחרתקביעה

 .ובזמןבמרחבהיותובגלל ] la chose integree au reel [לממשישהתחברהדברלבין

מתבססתהיא .מלייבניץאותהלוקחפרגה .כולההמערכתמסתובבתשסביבוהסיבובצירהיאזוהגדרה

הםזהים , Eadem sunt quorum unum potest substitui alteri salva veritateהזו:הטענהעל

לאיבו.דתלךשהאמתמבלי , salva veritateבשניאחדלהחליפםשאפשרהדברים

האובייקט .אובייקטבתוריופיעשהדברמנתעללהתרחששחייבתההיעלמותאתלראותניתךזובדרך

אחז.שהואבמידההדבראלאאינו

שלהופנקציהשלהופעתההזה:במשפטהמתקייםהדברשלהחשיבותאתאתםמעריכיםספקללא

טוען,שהמשפטממהיותרחשובבעצםהואמראשכמובטחמניחשהמשפטמהזאת,למרותהאמת.

יהיהמהאזעצמו,על-ידימוחלףלהיותיכולרקדבראםעצמו.עםדברשלהזהותשלהאפשרותכלומר

מוחלטת.היאמתחתיההחתירהמהאמת?
הואמוכפל:מושגהיגרההיכללו,תשלהקביעהעל-ידיורקאךונוצרבמערכתהפועלשהמושגמתברר

למוש.גהזהותשלהמושג

דברשלההיעלמותבאמצעותכיהלוגי,הממדאתמולידההזהו,תעל-ידיהמושגבתוךשנוצרהזוהכפלה

 .] numerable [בר-מניהדברשלהופעתואתיוצרתהיא

האמתשלהאפשרות-האמתשל ] defaillance [הנפילהאחרי ,לייבניץשלהמשפטעלמסתמכיםאם

משתקמתהאמת-אחרדברעל-ידיאחדדברשלההחלפהלאחרמידלהיעלםכדילרגערקנפתחת

משפטשלכאובייקטלתפקדיכולהמוחלףשהדברמכיווןבחזרהמתקבלתהאמתחדש:ביחסמיד

לחיבור.ניתךהואלעצמו,זהההיגרשהדברמכיווןהשיח;שלהסדרבתוךולהיכנס קךראאניקאסאנדרה"ושלאגאמנוךשל"הבךלמושגמתחת"ש"נופלמהאתמאחדאניאםלמשל:

במושג:שימושתוךאלאמספרלייחסיכולאיניזולקבוצה .אותםלהכלילכדיולזו.לןמוספס iל .Pל

 .שוויוןולאזהותלומרחייביםזהבגלל 6 ,הזההמושגשלהפיקציהשלהאפקטבאמצעותקאסאנדרה".ושלאגאמנוךשלבךלמושג:"זהה
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ומבטלתהאמתאתמשחיתההאמת,שללשדהמתחתחותרתלעצמוזההאינושדברהעובדהאולם

ארתה.

אתבצדעכשיונעזובלהמשיגר.ניתךהבלתישלההמשגהמתרחשתהאפס-מספררעדהאפס-סטרמן

לסירוגיך,ךךחוותךבחשבוןבהבאתונגרםאשרלדברורקאךלהתווחסכדיבפניכם,שחשפתיהאפס-חסר

כמספר.לאפסנתייחסכלומר
שלמעיינינוהואהאובייקטאלמהדברהמעבראתהמלווהלעצמו''זהההמונחלמהעכשיותבינואתם

הינרשכזהבתורהאובייקט,שלהחסראתהמכליללמושגשמווחסזהבתורכלומרמספר,בתורהאפסתישמר.שהאמתכדימהותיתהיאהזהרת-עם-עצמוהאמתשימרר

במחשבה.ממשיהלאהראשוןהדברדבר:

עלצמו.זההדברכל .) La verite est (קיימתהאמת
כארבווקטהאפסאתמכלילזהמושגאפס,המספרשלהמושגאתבוניםאנחנואפסמהמספרהחלאם

 .-1ההואלושמווחסיםהמספרלכךשלו.היחיד

שלביםשלרשהעל-ידיהמודגשהזההמסלולאחרינעקובכלומרפרגה,שלהסכמהאתעכשיונפעיל

מקרםהתרפסהמושגהזה. Xה-שלהאמפירי,המושג,יהאהעולם.מן Xאחדדבריהאלנר.מציעשהוא

 ." Xשללמושג"זההבהיותואותר,שמשכפלהמושגאלאהאמפיריהמושגאותראינוהואזובסכמה

המסלול,שלהשלישיהמונחובכךיחידה.בתורבעצמו, xהואהזההמושגתחת"ה"נרפלהארבווקט

היא 1המספרשלהזאתהפונקציהדבר,שלפירושו . 1המספריהיה , Xלמושגלייחסשצריכיםהמספר,

אתהמכוננתהיחידהאלאאינוהזההאחדלכךשבעולם.הדבריםכלעבור ] repetitive [חזותיתפונקציה

שלבסדרההפרטישמרעםהמיוח,דבמקומומספר,שלהאישיתבזהותו-1הולאשכזה,בתורהמספר

בלתימשימהלשנותו;מנתעלהעולםמןדברלהזמיןגיסא,מאידךדורשת,המספרשלבנ"תרהמספרים.

עצמה.עלרקלהישעןחוובתהלוגיקהפרגה:אומרלהשלמהניתנת

עבורו:קובעתשהמערכתמהמקומותאחדבכלאחדיסודשלהזרימהעםמשחקתפרגהשלהמערכת

 .-17האתיוצרתהזאתהזרימההמספר.אלרמשםהארב"קטאלמהמושגשלו,למושגאפסמהמספר

שלהכלליהבסיסהוא-1כ-0האתלחשב .-1כבמנה 0שהמספרכזרבצררה ,לכךמורכבת,זרמערכת

הניתוחשמוכיחמהזהריק).אלאבממשימכלילאינוהאפסשלשהמושג(במידההמספריםסדרת

על-ידי nה-אחריהעוקבהמספראתהמספקת " ...אחרי"הבאשל"העוקב",פעולתעלפרגהשערשה

מהלגלותכדי-n+1האתפותחפרגה .* n+1) = n (כלומר: ,-n+1לשררה , nאחריהעוקב * nיחידה:הוספת

אחריו.לעוקב nמ-המעברשלהמשמעות

יזכהאכןהלוגישהממדכדישלו;המסודרתהסדרהאלהזההשל-1השלהחזרהמןיעבורשהמספרכדי

הממשי.עםקשרכלללאיופיעשה-אפסההכרחמןשלו,באוטונומיה

"העוקב",שלהכלליתהנוסחהאתאתךשאניאחריזרגזירהבתרךהכלולהפרדוקסאתמידתתפסואתם

המספריםשלבסדרה'האיברלמושגהמיוחס"המספרהוא]העוקב[המספרפרגה:מגיעשאליה

הטבעיים".המספריםשלבסדרה nאחרימוודיבאופךהעוקבזה ' nב-המסת"מתהטבע"ם

"לאלמושגהמיוחסהמספרהינראפס .] la. verite est [ק"מתהאמתכימתקבלתהאפסשלהופעתו

מכלילולכךאקסטנציהבעלהינרמושג,היותרבגללהזה,המושגלעצמו".זהה"לאיהאאכן,לעצמו".זהה

הזה,המושגבתרךלהיכללמגיעאינוארבווקטשרםק"מתשהאמתמכירוןאחז.אףאיזה?ארבווקט.

אפס.הואהזאתהאקסטנציהאת ] qualifie [המא"ךוהמספר

המספריםשלהסדרהשל"איברהמושגאתלהרכיבכדילנרמשמשהואהשלוש.הנהמספר,ניקח

 .-n+1השל-1המופיעשםארבע.הואלמושגהמתאיםשהמספרנמצאבשלוש".המסת"מתהטבע"ם

נרבע?הואמאיפה

להישמרחוובתהאמתקוומתשהאמתבטענהנתמךשהאפסהעובדהאתחשפתיהאפסשלזובהולדה

ק"מיםאינםאםה"היעדררת-זהרת-לעצמר".שללמושגמתחת"ה"נרפלארב"קטשרםאיךאםאפילו

האמתשלכשלעצמוהממדעםבסתירהעומדלעצמו"זהרתה"היעדראזילעצמם,זהיםשאינםדברים

האפס.אתמווחסיםעצמו"עםזהרתה"היעדרשללמושג

במושגשמ~רה.הקבוצה:שלהמאחדכשםמתפקדשלרשהמספרהמוכפל,למושגאותרמווחסיםכאשר

סופי).ויסוד(יסדואיברהואהשלוש ,"-3בהמסת"מתהטבעווםהמספריםשלהסדרהשל"איברשל

על-המאולץהשיחשלהסדרשהואהמספר,שלבסדר[אבל]ארבווקטים. 3מכליל-3ההממשי,בסדר

הרביעי.הואלכןמספרים, 3יש-3הלפניהמספרים:אתמוניםסופרים,האמת,ידי

את ] suture [התופרהמכריעהמשפטזהר , 111לעצמוזהותהיעזר 11השללמושגימוחסאפס'המספר

הלוגי.השיח

אלשמ~רהשלמהפונקציהמספרשל.ההתקה-1כנמנה oרה- , oה-אתישבנוסףהמספר,שלבסדר

צרופההיעדרותשבממשימהה"ערקב".שלהסיבהכאך .-0השלבהוספהכרוכהאיבר,שלהפונקציה

 .-1כונמנה-0כרשוםהאמת)שלהאינסטנציה(בגללהמספרשלקיומובגללנמצא,ופשוטה,

כדי-פרגהשלהטקסטאתחרצהאניוכאך-עצמועל-ידיהאוטונומיהלוגיהדברשלשבבנייהמכיורך

להביאמוכרחיםהיינו ] afin que rut exclue toute reference au reel [תוסרלממשיהתייחסותשכל

האמתשלהממדמןמווךאותרולדחותלעצמו,זההשאינואובייקטהמושג,שלבמישורבחשבון

 ] provoque-rejete [מעורער-מודחהואלעצמוזההשאינוהאובייקטאומרים:אנושגבללההסיבהזר

אחת:ובמילהשכזר),בתור(ההיכללותהשיחעל-ידי ] institue-anule [ממוסד-מבוטלהאמת,על-ידי

 .] suture [תפוראובייקטהוא

למקרםשנרגעבמהזה.ארבווקטשל ) exclusion (הנידויאתמשליםהמספרשלבמקרםשנרשם-0ה

כברראםשם,כתובלהיותיכולהיהלאדברשרםחסר,האובייקטברההיכללותעל-דייהמשורטט

להיראותלחסרלגרוםכדי ,] un blanc [ריקפנוי,מקרםלסמךכדירקזה , 0-שםמשרטטים

העוקב.הופעתאתקובעת-1כ oה-שלוהופעתו , oכ-הי.רסרשל Q'emergence [הופעתו

 .הסמיכותשלהמופשטתההגדרהאתהנותן 76הפארגראףעלהערותאתבידיידעייןאשמוראני 7
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ודוחהנהיהמזמשהינה,למהלהפוךמנתעלודוחההמזמינהשהלוגיקה ;] le negatif pur [הטהוריליהשל .-1האתשסופג n *לקבלכדישמתווסףמהזה n + 1 ;-1כנקבעאשר oכ-נקבעהססומספר. nהאי

הפועלת ] exces [כהפרזהמתפקדשהואבמידהאותו,מכניםאנוזה,עלדברשוםלדעתלרצותמבלי

 .תופרהווה:הואקרבתושבפנימיותלשיחמחוץשלוהנידוי .הסובייקט ,םיהמספרבסדרת
החיבורסימןשלההוספהשלהפונקציה ,ה-אפסשלהספירהאלאאינו n +-1השל-1האםאמנם,

אתההולדהשל ) horizontal (האופקייצגההאלרילהחזם"ביחעודפת,ממשהינה '+'הואשסימנה

 ) la manque (החסרהופעתשליהמקורהסמלכאל-1ללהתווחסביםייח : sa verticalite)8 (אנכיותו

של-0השבאמצעותה ) transgression (ההפרהאתהחצייה,את'+'מסמךוהסימן ,האמתשלהשדהשל

שלכאפקטלקבלהסכמתםשאתם n *-ל nמהזהההפרשעל-ידיוצריו,-1העל-ידילייצוגבאהחסר

מספר.שלם wוצרימובך,

מן ,המשמעותעמדתאתהמספרעבורםיקובעאנחנואםכ'המסמך',התואתקובעיםאנחנועכשיואם

 .המסמךשלכלוגיקההתולביןהחסרשביןביחסלהכירההכרח

אםזה.ריבודפורשתשביצעתיהפעולהמישורים.שלושהבעלהזההריבודאתממוטטיהלוגההיצג

עלמדבריםכאשרמדוברבמהתבינואתם ]יוהאופק[האנכיהאלהםיריהצשניאתבחשבוןלוקחים

 .הלוגיקניםשלהלוגיקהלביןמציגשאניהלוגיקהביןההבדלואתהלוגיהתפר

המסמןוביןהסוב"קטביןהיחס

היכרנואלינו,שנוגעבמה .] fermeture [סגירתואתיהלוגלממדחיהמבטהפסוקזהומספר:הואהאפס

פ.החסראתשתופרמהשלהמקוםממלאאתבאפס-מספר

 )האמתשלכמקום(האחרשלהשדהאלקטייהסובשלחסיתיניאהלאקאנבאלגברההנקראחסיהאכן,

 ,הזההיחס .האמתכנושא ) l'identite de l'unique (חידיהשלהזהותעםמקייםשהאפסזהעםמזדהה

ר"דשטועןמהדווקאזהביותיקטייהאובשלבהגדרהלהיכלליוכללאי,רחמדיתפקלושישבמידה

במכההחוצהמוציאהאשר ,הזהעצמועםהלא-זהותמןהחלהאפסשלהיוולדותו-היווצרותולאקאך.

מספיקה.בצורהעבורכםזאתמתארת ,תחתיההנופלהעולםמןדברכלאחת

האם(האפסשללמיקומוחסיב ) Bertrand Russell (ראסלאצלשהונצחוסיסההאתכאןלזכורחייבים

 .המספרים?)לסדרתמחוץהאםאו ,בפניםהוא
אתהמהווההזהבמהלךמבדודלהיותבייחהשרשרת,של[רחם]כמטריצההזהחסיהשלהמכונןהדבר

הזהבשדהיצגהה ,האחרשללשדהמחוץקטייהסובשל ) exclusion (יהנידושל 11[דטרמיננטה]הוקבע

מכונה ,] l'unite distinctive [הילהמבדחידהיהשל , l'un de l'unique] [חידיהשלהאחדשלהצורהתחת

המבטלהקועל-ידימסומךהזההנידוילאקאךשלברהגבאל .)] l'unaire [ "האחדיהדבר"לאקאןעל-ידי

) (barre ב-לפגועהבאS ה-מולקטייהסובשלA ילפמתיקהקטייהסובשלהותזושההאחרשלדולהגה

המשמעותשלההופעהיאהשלהשהתוצאההתקה ; Aה-על ,המסמןשלקהגיהלושלתיסודיהההחלפה

 .) la signification signifiee au sujet (קטייהסובעבורהמסומנת

צירלפיבוריעהחסרשלשהאפסכךעלנשענתםיהמספרסדרתאתוצרתיה ] repetition [החזרה

הואמכךלאחרכאחד;שםמוצגלהיותמנתעל ,האמתשלהשדהאתילבגהמהקושלהייחצתוךאנכי,

שלתימיהמטונבשרשרתשנתפסיםםיהמספרשלהשמותמןאחדבכלמובךבתורעצמואתמבטל

 .תיהסדרתההתקדמות

סתירההנושאקטייהאובשלכחסרהאפסןיבליולהבדהריזלהםיבייחאתםדומהבאופך

) contradictoire (, 1הןיבלהבדילאתםםיבייח ;המספריםשלבסדרהוזדרותיעהאתשתופרמזה-

הזהותעל-ידיהתפורלעצמוההזשאינומהשלהאפסאתבנכולקבעשבאמזה ,מספרשליפרטשם

בעודשתראו(שכפילהביךשעליכםזיהמרכהפרדוקס .האמתשלבשדהחיהששלחוק ,עצמועם

ומכאך ,ההזשאינומהאתמייצגההזהשלשהתוהזהואי)ניאהלאקאנבמובךהמסמךשלזההואגער

ךיכתהל ,) repetition (החזרהשלהמבנהאתוזובדרך ,י 0הכפלתושלאפשריותיהבלתאתמסיקים

 .ההזהשל ] differentiation [הבדלהשל

חסיבקטייהסובשלתזאהותיצוניהחהמבטל,הקושל )ההחלפה(ינויהשעל-ידימושפעתאינהכאשר

 .הלא-מדועשלנוןיכתוךנשמרתלאחר

סדרתשלאיברהאפסםאשלו,במטפורהמתחילה ,האפסשלמטונימיהם,יהמספרשלהסדרהאם ,ובכן

ורםזה ,)המוחלטפסאה(שלדרותיעההתאשתופרמהשלמקוםממלאאלאאינומספ,רבתור ,םיהמספר

) qui se vehicule ( יצגהשללסירוגיןהמתחלפתהעהתנופיעללשרשרתמתחת) representation ( ושל

סוחיהנאתם,יהמספרסדרתאלמהאפסשהוחזרחסיברילהכמכשולמהווהמהאז- ] exclusion [ידוינ

המסמנת?השרשרתעםקטייהסובשמקייםחסיהשלותריביודיסה

השרשרתאת ) 2 ;קטייהמשמעות-עבור-הסובאת ) 1ת~המךךלשלוששהחלוקההואברוראםיכ

השדה ) 3 ,ולבסוף ,האחרשלמהשדהאותוגוזרתלסובייקטחסיבשלהתיקליהרדשהאחרות ,המסמנת

אםומסמך;מסומךשלתיהבלשנהיכוטומיהדעל-ידימכוסהותילהוליכשאינו ,הזןלדחייההחיצוני

רהזהחידיל-עםיהנשלטהמשמעותשלםיהאפקטשלבמישורלהתמקםבתייחקטייהסובשלהתודעה

שלרהזהחשלו,תיהשתקפוכאלהאלהלאפקטיםחסיילהתשאפשרכךכדיעד ,רבהדהיבמהמסמןשל

-מודעאהלאז ;כחסרשלווהמעברקטייהסובשלותיעלמההעל-ידינוצרתעצמהרהזהחואם ;המסמך

 dans [במשלבהשרשרתשלהמכוננת ) progression (ההתקדמותתאלשייםשיכולדיחיההדבראהו

1 ' ordre de la pensee [ בהיהחששל. 

בתוראותוודוחההה-לעצמוזנו-יכהדנו-שאמזמיןקהגיהלושלשהשיחאפשריהבלתיקטייהאוב

 aנ ''נוסף"מסמןשללאפשרותותואה]ילבג[ממצמצמתקטייהסובשלדרהגהההזה,נוןיהכשלברמה
[la possibilite d'un signifiant de plus . 

 .ותואםיבירכמהינכאההקןעלויופקאההקןעל ,דןימהסשללצורהתזאהבפסקהחסייתמלרמייתעלד :תרםגמהרתעה 8

9 ] nanque 1וt-lieu du sutura11t du וaPour 11ous, 11ous avons reco1111u da11s le zero 11on1bre le ten .[. 

 .) f.critsב- "תאמועד"מןאקאלקז'אשלבטקסטראה(המטה-שפהשלפשרותאיהבלתחראורמישוב 10

שדדקינדהזיציהתמטכוחאתחסילאפשרשאליההעודףשלהיהפונקצוזאיךהאם ,דברשלבסופו

 .תיאליהוקטורלבגרהאהמםיהדהודישננטהמיןדטרהיצרמטםילמיל :תרםגמרתעה 11
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) Dedekind ( שלוהקיוםמשפטאתהקבוצותלתורתלתתמנתעללסובייקטמיחס) son theoreme 

d'existence (? הואשפסוקש"מהרגעזהעל-ידימוסברתהבר-מניההאינסוףשללקיומוהאפשרות

י. 2האינסוף"עדוכךאמתי,הואשהראשוןדהיינושני,פסוקזהפסוקסמךעלליצוריכולתמידאניאמתי,

מספיקלפסיכולוגיה,פניהתהווהלא ) iteration (חזותיותשלכמייסדלסובייקט ) recours (שהפניהכדי

התדועה;אתהחוצהמוציאאשרמסמך),(בתורהסובייקטשלההיצגעל-ידיהתמטיזציהאתלהחליף

אותו.שמקדיםהמסמןעםרהאמ,תשלבשדהבשרשרת,אלא,מישהועבורקיוםאיןזהשלהיצגמכיוון

המסמךשלההגדרהואתמישהו;עבורמשהושמייצגכמההסימןשלההגדרהאתמבליטלאקאךכאשר

במישורזההמסמנ,תלשרשרתשנוגעשבמהעבורנומבליטהואאחר,מסמךעבורסובייקטשמייצגכמה

היצג,הינובשרשרתהסובייקטשלהשיבוץהתודעה.אתלמקםשחייביםסיבה,בתורולאהתולדותשל

 L'insertion du sujet dans la chaine est [התפוגגותשהואלנידויהכרחיבאופךקורלטיבישהוא

representation, necessairement correlative d'une exclusion qui est un evanouissement [. 

בחשבוןלקחתצורךהיההמסמנת,בשרשרתותומךשמולידהיחסאתבזמןלפרושעכשיורצינואילו

יכולאינוההיווצרותשלאוההולדהשלהזמךהשרשרת.שלבליניאריותתלויההזמךשלשהסדרה

קדימותואתטועניםהםבו-זמנית,אמתייםהינםהאלההפסוקיםששנימכיווןחאתמעגלי,אלאלהיות

לאחרשכזהבתורמופיערקהסובייקטאולםהסובייקט,עבורהמסמךושלהמסמךעבורסובייקטשל

מןהלינארי.הזמךשלהולדתוזו:במהותההיא ) retroaction (למפרעהפעולההמסמך.שלהופעתו

למציגהמסמךואתהמסמן,שללאפקטהסובייקטאתההופכותההגדרותשתיעלביחדלשמורההכרח

הדדי.לאזאתלמרותאבלמעגלי,יחססובייקט:של

אפשרשלו,התפרנקודתכלומר ,ביותרהחלשהההתנגדותכדיעדהלוגיהשיחאתחוציםכאשר

היעלמויות"שלצורהבעלתכ"פעימההסובייקטשלהמבנהשל[ארטיקולציה)ההיבוראתשםלראות

] battement en eclipses [, כדי-1השלבצורההחסראתמשחררהמספר,אתוסוגרשפותחלזהשווה

בעוקב.אותולבטל

סימןכברשאינו +ןמיס('+'הסימןהמסמך,שלבלוגיקהשמאוךץתקדיםר (Qlההתפקדיאתגםהבנתם

שלהשדהאלהסובייקטשל ] sommation [לאלתרזימוןקריאתשלסימןאלא ] addition [לחיבור

שלהאחידהתואתבולהפרידכדיזהסימןלפרקרקעכשיונשאראפיסתו-ביטולו).אתהמבקשהאחר

שלו.לביכוראחרשםאלאאינההסובייקטשלזוחלוהקדחייתו:שלהמוחקהקוואתהקמתו

(כלומרהמבניתהסיבתיותאםהמבנה.שלמבבההינההמסמנתשהשרשרתמכאןלהסיקאפשר

החלמעמדהאתמקבלתהיאריקה,מילהאינהבה)כלולשהסובייקטבמידהבמבנה,הסיבתיות

שלה.המושגאתנבנהיותרמאוחרפיתחנו.שכאןהמינימליתמהלוגיקה

- Dedekind cite par Cavailles, ("Pl1ilosophie mathematique, p. 124),יקאוועל-ידימצוטטדדקינד 12 Hermaru1-

1962 . 


