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 1زنی؟ کردن یا گردن اخته

 الن سیکسو

 ترجمة مهدی سلیمی

 

: اجازه دهید تا سخن خود را با اشارت کوتاهی ]به داستان زئوس و هرا[ آغاز کنم. روزی در باب تفاوت جنسی

تی که اتفاقاً امشاجر– 2داد ها رخ می ی که مدام بین آناتزئوس و هرا، آن زوج واالمقام، در حین یکی از مشاجر

تیرسیاس را به حکمیت  -مندند امروزه تبدیل به یکی از بزرگترین مواردی شده است که روانکاوان بدان عالقه

طوریکه او هفت سال در هیات  نظیری بهره برده بود؛ به فراخواندند. تیرسیاس غیبگوی کوری بود که از طالع بی

 یک زن زیست و هفت سال در مقام یک مرد. 

                                                           
1
ترجمه رونوشتی از  این. متن منتشر شد 1791در سال  11شماره  in les Cahiers du GRIFاین مطلب ترجمه یک مقاله بلند از سیکسو است که اولین بار در   

بود که مترجم انگلیسی  ?Le Sexe ou la tete. عنوان اصلی این مقاله به زبان فرانسوی است 1791لن سیکسو با ویراستاران آن نشریه در طول سال گوی اگفت

Annette Kuhn  به پیشنهاد یکی از دوستانش اسم مقاله را تغییر داد و آن را تحت عنوان Castration or Decapitation? .منتشر کرد 

 
2
ملکه ای نیز داشت که شریک  ،کرد نسان ها و خدایان فرمان روایی میشد و بر ا ی داشت که خدای خدایان نامیده میولمپ قلمرو خدایان همچنان که پادشاها  

با گفت و  ارهزئوس همهرا و زندگی مشترک  .نامیدند  Junon ها رومیان او را یونونهرا نام داشت که بعد ،این شریک زئوس ؛قدرت و اختیارات زئوس بود

بود  دریدهولی زئوس مردی  ،کرد ف این بود که هرا زنی وفادار بودکه فقط برای شوهرش زندگی میعلت این اختال ،وام بودتها  آشتیقهر و  و اختالفات ،گوها

ود را نسبت به زنش از تعهدات اخالقی خداد و  از کف میاختیار  ،افتاد محض اینکه چشمش به زن زیبایی می ان و دختران مردم داشت و بهچشم طمع به زن که دائماً

 .یاد می برد
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داد. به یک معنا، قدرت پیشگوئی تیرسیاس متفاوت  یرسیاس صاحب موهبتی بود که به او قدرت پیشگوئی میت

که او همچون یک پیامبر  نیم: گویی صرفاً اینطور نبودهک الً از این کلمه برداشت میاز آن چیزی بود که ما معمو

 گوئی از دو جنبه بود؛ از دیدگاه مردانه و از دیدگاه زنانه.  بتواند خبر از آینده بدهد، بلکه او حتی قادر به غیب

کسی از میان جنس مرد و زن،  چه»بار سوژة مشاجره بین زئوس و هرا، پرسشی در باب لذت جنسی بود:  این

شان، به  توانستند بدون در نظر گرفتن خویشتن بدیهی است که نه زئوس و نه هرا نمی« برد؟ باالترین لذت را می

های باستانی در امر تعیین و  دیدند؛ و از آنجائیکه آدم این سئوال پاسخ دهند. آنها پاسخ خود را ناکافی می

کردند، پس به تیرسیاس روی  نسبت ما، کمتر از روی فرض و گمان عمل می چنینی، به های این تشخیص هویت

برد.  بیشترین لذت را می« کدام یک از این دو»توانست بگوید  باره تنها فردی بود که می چرا که او در اینآوردند. 

ها برای زن  ذتاگر لذت جنسی را بتوان بر ده قسمت تقسیم نمود، نُه بخش از این ل»و پاسخ او اینگونه بود: 

ادیپ »های  بار دیگر تیرسیاس در نقش منحصر به فردی در یکی از صحنه این امر اتفاقی نیست که یک« است.

گو  شود. )آنگاه که شهر تبس به بال گرفتار آمد، ادیپ و اهالی شهر به تیرسیاس کور و غیب ظاهر می« شهریار

تیرسیاس کور، در برابر دید همگان به ادیپ نشان داد که  گویند«. پرده از راز حقیقت برکشد»پناه آوردند، بل 

]آنکه مرتکب زنای با محارم شده است[ در واقع خود اوست.( باید توجه کنیم که همة این چیزها به هم 

 « زن در نظر مرد چیست؟»نحوی مرتبط با این سئوال هستند که  اند و به مربوط

متون از این  اندازد. قبالً در یک سری از یم -اش با تمام جزئیات–این موضوع مرا یاد یک داستان کوتاه چینی 

، که نوعی کتاب راهنما برای جنگاوران به حساب 3از سون تسی« استراتژی جنگی»ام. کتاب  داستان اقتباس کرده

تو که »دهد:  آید. این کتاب در واقع شرح یک حکایت باستانی است. پادشاه به ژنرال سون تسی فرمان می می

کنی که قادری به هر کسی هنرهای رزمی تمرین دهی... پس همسران من  یک استراتژیست بزرگی و ادعا می

ما حتی تا پایان « ها( را در خدمت خود بگیر و از آنها سربازان جنگی خلق کن. )یعنی همة صد و هشت تای آن

کنیم... و در  چیزی است که درک نمیاین –کند  یابیم که چرا پادشاه این خواسته را مطرح می داستان هم درنمی

همه میل و  این  ماند. با یا غیر قابل توضیح باقی می (un(re)countable)«غیرقابل)باز(تعریف»این داستان دقیقاً 
                                                           

1
  Sun Tse  دانستند. این کتاب باستانی تاثیر  سون تسی نام ژنرال باستانی ارتش چینی است، استراتژیست و فیلسوفی که در سنت چینی او را مولف هنر جنگ می

زیست و همدورة کنفسیوس  پیش از میالد می 1های فرامیهنی بود. او در سده  گرایان در نگره رابطه قعبسیاری بر فن جنگ گذاشت. وی همچنین یکی از نخستین وا

 بود.
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خواستة پادشاه بر آن بود. پس سون تسی زنان را در دو ردیف آرایش داد، سر هر صف یکی از دو همسر 

محبوب پادشاه را قرار داد و سپس خواست تا به ایشان زبان طبل رزمی را بیاموزد. زبان طبل بسیار ساده بود: 

جای  به همین ترتیب. اما بانوان بهرو و  گرد، قدم عقب-چپ، ضرب چهارم-ضرب سومراست، -ضرب دوم

یادگیری سریع این رمز، بنا را بر خنده و پچپچه گذاشتند و به درس او عمالً وقعی ننهادند. سون تسیِ پیر، 

قبل حس شوخی و داد، بیشتر از  اش را تکرار کرد. اما هر چقدر که او بیشتر توضیح می چندین و چند بار درس

اش را به معرض امتحان بگذارد. در  آمد. دست آخر، سون تسی تصمیم گرفت تا درس خنده به سراغ زنان می

افتند در اصل  جای اطاعت از آموزش سربازی به خنده می این امتحان به زنان گفته شد: چون عمل زنانی که به

ترتیب، زنان  رمانی کنند محکوم به مرگ شوند. بدینشود، پس مقرر شده است مواردی که ناف نافرمانی تلقی می

صد و در معرض محکومیت به مرگ قرار گرفتند. این مسئله تا حدی موجب رنجش خاطر پادشاه شد: چرا که 

خواست همسرانش همگی به کام مرگ گرفتار آیند. و لیکن  زیادند! او نمی هشت همسر برای یکجا تلف شدن

آنجائیکه خودتان این مسئولیت را بر گردن من نهادید تا از این زنان، سربازانی  سون تسی به او پاسخ داد: از

. سون تسی مردی پایبند به تعلیم دیده به عمل آورم، پس اجازه دهید تا فرمان شما را تمام و کمال اجرا کنم

شاه قرار داشت: یک تر و باالتر از خود پاد«شاهانه»قید و شرط بود؛ چنانکه برای او یک فرمان، حتی  اصول بی

ای که تعیین شده بود  رو او بر طبق قاعده قانون مطلق... هیچ کس نباید از دستور و فرمان رو بر گرداند. از این

عمل کرد و دو زنی را که سرصف بودند با شمشیرش گردن زد. دو نفر بعدی جای ایشان را گرفتند و تمرین 

فتار کردند که تو گویی هرگز عملی به جز تمرین هنر رزمی انجام دوباره از سر گرفته شد. زین پس آنها چنان ر

 چنان در سکوت مطلق به راست و چپ چرخیدند که دریغ از حتی یک خطا...  نداده بودند. زنان آن

نماید: یک اقتصاد مردانه و  خصوص ارتباط ویژة بین دو امر اقتصادی دشوار می تر از این، در تصور مثالی درست

ضرب، چهارضرب، و با  ای است که زمان را با همان دوضرب، سه زنانه. اقتصاد مردانه ناظر بر قاعدهیک اقتصاد 

کند، یعنی دقیقاً به همان صورتی که باید باشد. اقتصاد مردانه، نظامی است که  صفیر نی و کوس طبل اداره می

آموزشی است. و این آموزش  یبرپایة تلقین و آموزش بنا گردیده است؛ یعنی این اقتصاد همواره موضوع

گیرد که قصد آن دارد تا به اجبار سربازی از جنس زن تولید کند. تاریخ جبر مختص زنان  تالشی را در برمی

زند. زنان هیچ انتخاب دیگری به جز گردن نهادن ندارند؛ و در  که عمالً گردن می (capital)است، جبر اعظمی
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کند که اگر آنها در عمل، سر خویش را از دم تیغ شمشیر  چنین حکم می (the moral)امر اخالقی تمامی موارد، 

گور و سر به  و توانند سر خود را نگه دارند که گم آنها فقط تحت شرایطی می»یعنی –شان زنید  ندزدند، گردن

 یعنی تبدیل شدن به آدم ماشینی در سکوت کامل...  -«نیست شوند

اش، و ناتوانی او در جدی گرفتن  خاطر صدای قهقهه نظمی زنانه، به ل بیدر این مورد، مجازات تعیین شده در قبا

کند؛ اگر  زنی است. اگر مرد از روی تهدید به اختگی )ترس از کستراسیون( عمل می صدای ضرب طبل، گردن

که توان گفت  مند شده است؛ می نظام (castration complex)واسطة عقدة اختگی  مطابق با فرهنگ، مردانگی به

دار آویختن و بر باد دادن  زنی، به کردن، در مورد زنان جای خود را به گردن واکنش و کارکرد این اختالل اخته

 سرش داده است. 

های کامالً ابتدائی آن مطرح کنیم؛ پرسشی مشابه این سئوال که  ما بر آنیم تا پرسشی زنانه از تاریخ را در شکل

بدتر از همه این است که بسیاری از زنان از « ن زن در تاریخ وجود دارد؟زن کجاست؟ آیا اصالً چیزی به عنوا»

کنند  کنند که هستی ندارند و تعجب می مانند. آنها احساس می دانستن اینکه آنها هم وجود دارند، در شگفت می

ایگاهی واقع گویم، البته اگر او در ج اگر در تاریخ جائی برای آنها نیز بوده باشد. من از جایگاه زن سخن می

 شده باشد. 

ام که از نظر من جزء به جزء آن نقل حکایت جایگاه  به داستانی اشاره کرده  La Jeune Neeدر نوشتة  تر، پیش

دنبال این موجود هستید، شانس بسیار باالیی دارید که او را در  ه، اگر شما بزن«. زیبای خفته»زن است: داستان 

بر  (asleep-laid)خوابانده شده-خواب. در تخت و خفته نید: در تختپیدا ک ییک جایگاه و وضعیت مشخص

همانطور که -اش برد! چرا که توان یافت: یک مرد زیبای خفته را به بالین روی آن. او را همیشه بر/در تخت می

یان دانید که همیشه پای مردی در م خیزند: شما می واسطة خویشتن برنمی هگاه ب زنان هیچ -دانیم همگی ما می

تخت بعدیش)در کنار  همان مرد او را روانةنهد، سپس  اش می است. مردی زیبای خفته را بلند کرده و بر بالین

های  به همان ترتیبی که در افسانه کند، بطوریکه از آن پس زن در تخت او محبوس خواهد شد؛ دقیقاً خود( می

 شاه پریان نقل شده است. 
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ست، تختی که زن فقط  شود: تختی که برای دیگری رتاب میبه آن تخت پ و این چنین است که او از این تخت

یا بهتر است اینگونه  -زن دارد« هستی»ای در بارة  العاده های فوق تحلیل کیرکگورتواند در آن رویا ببافد.  می

خوابد،  می بیند. زن گوید زن را به حالت خفته می او می -بگوئیم که بخشی از آن را به زن اختصاص داده است

بافد. از این  اول عشق برای او رویاست و سپس او خودش در مورد عشق رویا می گوید و در وهلة سخن می

تواند بر روی پای خویش بایستد؛ اما نه  می اوها،  رویا به آن رویا، و همیشه در موقعیت ثانوی. در برخی داستان

ن تصور می کنم این مسئله دور از ذهن نیست که : مقرمزی شنلبرای مدت طوالنی. برای مثال در داستان 

یک کلیتوریس کوچک است. این داستان اساساً  «red riding hood»شنل بگوییم در این داستان، کالهک قرمزِ

رود؛ او با کاسة کره و  ای که تا حدی به استقبال خطر می برپایة نوعی شرارت نقل شده است: داستان دختر بچه

خرد. چیزی که اینجا قابل توجه است،  گذار شده و خطر را به جان می و رهسپار گشت اش کوچک  کوزة عسلِ

دهد و او را به گشت و گذار در بیرون از شهر روانه  را به او می ای اجازه چنیناین نکته است که مادرش 

 شنلها ممنوع است:  وسوسه برانگیز است؛ چرا که این کار برای دختر بچه ]در مورد مادر[سازد، دقیقاً همین  می

گوید، اما نه از برای رفتن به جهانی بزرگتر بلکه بخاطر رفتن از یک  اش را ترک می قرمزی خانه و کاشانة مادری

ترین مسیر ممکن: به عبارتی دیگر، با شتاب از  هم از طریق کوتاه ای دیگر)خانه مادربزرگ(؛ آن خانه به خانه

دامان دیگری. دیگری در این مورد مادر بزرگ است، یعنی کسی که دامن مادر کنده شدن و پناه آوردن به 

نه زنان ردانِ بزرگ وجود دارند اما چرا که مرا اشغال کرده است. « مادرِ بزرگ»که جایگاه  توان تصور کرد می

ت که هستند: مادرِ بد همانی اس  بزرگ عموماً شرور بزرگ داریم. مادرانِبزرگ ما مادرانِ  جای زنانِ ، و بهبزرگ

 چنانکهکند.  همواره دخترش را آن هنگام که شانسی برای زندگی کردن و لذت بردن دارد، حبس و زندانی می

اش ببرد، و در این راه  برای مادربزرگ شاش را خود خواهد تا کاسة کره و کوزة عسل کوچک دختر همیشه می

 کند. مادر از روی حسادت ازدخترش اجازة این کار را سلب می

دهد، با این وجود او خود کمی از راه خویش منحرف شده، و  قرمزی به او این اجازه را می شنلاما گرچه مادرِ 

دهد که زنان هیچگاه نباید  کند، یعنی تن به کاری می مسیرش را از میان جنگل و انبوه درختان انتخاب می

پردازد:  ... و در این راه هزینة گزافی میدهد تا امر ممنوعه را درنوردد انجامش دهند. او به خودش فرصت می

گردد. اینجا  خواب خویش باز می رود، در اصل به همان تخت قرمزی وقتی در شکم مادربزرگش فرو می شنل
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دانیم آنکه در انتظار ما در  شناسند! همه می گرگِ بزرگِ شرور را می ،زنان گرگ همان مادر بزرگ است؛ و همة

های بزرگ، با چشمان درشت و در  بستر بزرگی خفته، یک گرگِ بزرگِ شرور است. این گرگِ شرور با دندان

 بدون اجازةکند تا  شود. سوپراگویِ بزرگی که تمام دختران کوچک را وسوسه می های مادربزرگ ظاهر می نگاه

خواب و الی  ها سیر کنند. پس دختر در بین دو خانه، ما بین دو تخت وانکاوشان به بیرون روند و در جنگلر

... هماره ماهِ زن در مقابل خورشید دهد ای که فرهنگ را سازمان می زنجیرهای استعاره اسیر شده است، استعاره

انه، ماده در برابر صورت، مردانه، طبیعت در برابر فرهنگ، فرورفتگی در برابر برآمدگی مرد

اند. از  اند که با جا پای مردانه لگدکوب شده ناپذیری/سکون در مقابل مسیر پیشرفت، همچون زمینی بوده تحرک

توانست  با این حساب چگونه زن میپس گر پنداشته شده است، شکارا فعال، قائم به ذات و تولیدآنجائیکه مرد آ

 ص دهد. در تاریخ جایگاهی را به خود اختصا

زند. اینها حاصل دوگانه انگاری  بر می این تناقضات در مورد زن در نهایت به تمام تضادهای نظام فرهنگی میان

 یاد آور معنی بزرگ/ کوچک، مهتر/کهتر اتوماتیکطور  مرد/ زن بهو تضادهای کالسیک و طبقاتی هستند. 

در واقع تمام نظریات فرهنگی، تمامی به معنی واال/پست، تاریخ/طبیعت، حرکت/ سکون. یعنی ... است

اند. تمام  القول هر چیزی، در این دوآلیسم متفقیعنی -های نمادین های اجتماعی، و سراسر اجزاء نظام تئوری

ر اند و هر چیزی که ما را اشغال کرده و حتی ه چیزهایی که با گفتمان، هنر، مذهب، خانواده، زبان نظام یافته

اند که آن هم در نهایت  دهی شده کنیم؛ همگی اینها حول تضادهای طبقاتی سازمان میآن عمل چیزی که برپایة 

زند. این تفاوت  گردد. تضادی که به تقویت کردن این اختالف)بین زن و مرد( دامن می به تضاد مرد و زن بر می

عال است. چنین وضع شده و ناظر بر تفاوت بین فعالیت و انف« امر طبیعی»توسط گفتمان فرهنگی همچون یک 

دهد. یک زوج در  نشان می« زوج»شود و این تضاد خود را در یک  گفتمانی همواره در این مسیر بازتولید می

معرض تضاد، کشمکش و ستیزه قرار دارد... یک زوج همواره درگیر نوعی مبارزه است. من به این خاطر بر 

توان گفت. اگر چه هر  ه را در قالب یک کلمه نمیکنم که این هم اهمیت این تضاد به عنوان یک زوج تاکید می

زوجی که -شود: همه چیز کلمه و تنها کلمه است. برای آگاهی از کلمة زوج چیزی در نهایت به کلمه ختم می

زوج است  اره کنیم که ما برپایة همین تضادها و کلمةباید به این حقیقت اش -شود همه این تضادها را شامل می

 مثابة یک زوج بهالبته اگر ما قایل به ساختارشکنی و دگرگونی فرهنگ باشیم.  عمل کنیم؛ام به توانیم اقد که می
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بر سر دگرگونی و تغییر شکل  در مقام زمینه و جایگاه مطالباتی،طور  زمینه و جایگاه کشمکش فرهنگی، و همین

همین  برپایة خواهیم توانست رو ما همیشه کند. از این پافشاری می -در رابطه بین یک فرد با دیگری-کامل 

: ارتباط یک زوج کامالً که یک پرسش، مثالً پرسشی در این مورد بر پایة ما بین یک زوج عمل کنیم؛ تضادِ

متفاوت چگونه خواهد بود، یا به پرسش کشیدن عشقی که صرفاً در مقام یک پوشش، یک حجاب، پرده بر این 

 افکند.  نبرد دائمی می

اش دریابیم. فرهنگ ما  آیند: ما باید فرهنگ را نیز از طریق کلمه ت آخر به قالب کلمه در میهای من نیز دس گفته

کنم هیچ تامل  یابید که چرا من فکر می میرو شما در افکند. از این اش، به درون زبان می را به درون کلمه

محض آنکه ما هستی  بهبد. ای قادر نیست از دست تامل در زبان، و عمل کردن بواسطة زبان خالصی یا سیاسی

کند: مدل  اش را دیکته می گوید، قوانین شویم و زبان برای ما سخن می یابیم، در درون زبان متولد می می

کند و حتی در یک لحظة مطلق، یک  را تعیین می (conjugal)اش کند، مدل نکاحی خویشاوندی خود را وضع می

ریزد. ما پیشاپیش بواسطه  شناسی را طرح می ود و یک هستیادراک)پذیرفتن اندیشه وجود( و یک پرسش از وج

ایم، میلی که محرک گفتمان فلسفی است. به محض اینکه پرسش  یک نوع معینی از میل مردانه به تصرف درآمده

ما گردد،  شود، فوراً طلب پاسخ آن پدیدار می ای که یک پرسش مطرح می آورد، لحظه سر بر می« چیستی؟»

 نامم: به همان صورتی که مثالً . من آنرا استنطاق یا بازجویی مردانه میایم نطاقی مردانه اسیر شدهپیشاپیش در است

گیرد:  گوییم فالنی از سوی پلیس تحت بازجویی قرار گرفت. و این استنطاق دقیقاً کارکرد داللتی به خود می می

این به ». کارکرد داللت از آن رو که که کارکرد معانی را با خود به همراه دارد« چیست؟ کجاست؟»پرسشهای 

بخشد. و آن هنگام که  کمک کرده و به آن نظم می که همزمان به تشکیل معنا ها توزیع گزاره«. معنی آن است

گیری مستلزم وارد شدن درفرایندی است که طی آن یکی از  این شکلیابد،  معنی شکل گرفته و هستی می

 شود.  شده و کنار گذاشته میبه نفع دیگری نابود « یک زوج»طرفین 

دانیم که این جمله  حال می ما در همه«... جوی بانو)لیدی( بودندر جست»مضمون بسیاری از داستانها این است: 

شود(. پرسش  )پاسخی که بالفور به دنبال سئوال ظاهر می در بسترش خواهی یافت!را دهد: تو او  چه معنی می

و یک نمونه تمام عیار پرسش مردانه است، این  -نسبتاً سئوال عجیبی استکه -دیگری که در تاریخ مطرح شده

البته، این پرسش فرویدی است. فروید در طی مطالعاتش بر روی میل، « خواهد؟ زن چه می»باشد:  پرسش می
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ر پرسد؛ بلکه این پرسش را  به طور معلق د او می که توان گفت البته نمی-«خواسته زن چیست؟»پرسد:  جایی می

صحبت « خواهد؟ زن چه می»... اجازه دهید کمی درباب این میل و چرایی/چگونگی پرسش  -کند هوا رها می

توان چرایی و علت اینکه چرا این سئوال مطرح شده و به طور معلق در هوا رها مانده را در  کنیم. از طرفی می

و از طرفی  ی از گفتمان فلسفی است(؛تنها بخش چه گفتمان تحلیلی)گر حوزه تحلیلی گفتمان فلسفی قرار داد

 دیگر بیائید تا چگونگی مطرح شدن این سئوال را در  داستان همان گرگ شرور و مادربزرگ دنبال کنیم.  

قرمزی کامالً از خواسته خود آگاه بود. اما پرسش فروید متفاوت از آن  شنلبچه ، دختر «خواسته او چیست؟»

و یک پرسش ریطوریقایی )پرسشی بدیعی و مربوط به فصاحت و رسد: پرسش ا چیزیست که به نظر می

یک  زیراپیشاپیش قرار دادن آن به عنوان پاسخ است، « خواهد؟  زن چه می»بالغت( است. مطرح کردن سئوال 

او هیچ چیز »کشد؛ چرا که پاسخ از قبل برایش روشن است:  مرد در قبال این سئوال انتظار پاسخی نمی

تواند انجام  خواهد؟ هیچ چیز!... هیچ چیز، چون منفعل است. تنها کاری که یک مرد می چه میزن «... خواهد نمی

یا به عبارت « تواند بخواهد؟ ای ندارد، چه چیزی می او که هیچ خواسته» دهد، در نهایت ابراز این سئوال است:

 «تواند بخواهد؟ بدون من، او چه چیز می» دیگر:

در اصل همین شعار « اش سخن بگوید تواند در باب لذت جنسی یک زن نمی» گوید: کار زمانی که می لکانِ کهنه

، ناتوان «تواند نمی»او یک زن  تر از همه این است که در گفتة گیرد. جالب را از سر می« خواهد؟ یک زن چه می»

شه محروم و لکان یک زن برای همی نیست: که در جملة« سخن»تذکر این  است، قدرتی از خود ندارد. الزم به

نداشتن میل است: قدرت، و ماند. ناتوانی در سخن گفتن از میل جنسی معادل با نداشتن لذت،  نصیب می بی

میل، سخن، لذت، هیچ کدام از اینها مختص زنان نیست. حال الزم است خیلی سریع در باب چگونگی عملکرد 

« بیرون از امر نمادین»که برای فروید/لکان، زن دانید  این گفتمان نظری سخنی چند یادآور شویم: البته شما می

واقع شده است. بیرون از امر نمادین یعنی خارج از دایرة زبان و جایگاه قانون، یعنی فارغ از هرگونه ارتباط 

وس ممکن با فرهنگ و نظام فرهنگی. یک زن بیرون از جهان نمادین است چون او فاقد هرگونه ارتباط با فال

کستراسیون نصیب زن  ای از عقدة بهره برد. هیچ هیچ لذتی نمی« کستراسیون عقدة-ام مردانهنظ»است، چون از 

نیز « دال متعالی)استعالیی(»ها اختصاص یافته است. به زبان لکانی فالوس  این عقده تنها برای پسربچه -شود نمی

ار سوبژکتیویته است. همان جزئی ساخت این جهت که اولین جزء تشکیل دهندةشود. استعالیی دقیقاً از  نامیده می
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اثرات آن در برابر کستراسیون و مقاومتش در برابر این یعنی  -شود که در تحلیل روانکاوی اثرات آن ثبت می

آید. این بخش با ناخودآگاه ارتباط  دهی زبان به شمار می از همین رو بخش بسیار مهمی از سازمان و -عمل

کارکرد  از نحوة و علت و معلولی شرایط پیشینیشود یک  که گفته می یابد، و همینطور این فالوس است می

دهد دور  ها و اشارات به مراتب از آنچه در خودِ بدن رخ می نهد. این داللت کلیّت امر نمادین را بنیان می

عقدة  با در نظر گرفتن–مرد یا زن  مثابة تواند خودش را به نیست، بدن نمی اند: بدن امر جنسیّت یافته مانده

 تشخیص دهد. -گی اخته

کند؟  ای اشاره می ، به چه نکته(she lacks lack)« او فاقد فقدان است»تحلیل روانکاوی در این تعریف از زن که 

آور است: زن فاقد فقدان  ارائة این تعریف از طریق یک چنین امر ضد و نقیض و شدیداً پارادوکسیکالی شگفت

فاقد فقدان است برابر با این گفته است که او جای خالی این فقدان را است. وانگهی، گفتن اینکه زن 

گویند: درست است! اما نکته اینجاست که  کند. آنها می یابد... چرا که نبودِ این فقدانِ فقدان را حس نمی درنمی

د که زن از شو در روانکاوی چنین فرض می ، یعنی مشخصاً فاقدِ فقدانِ فالوس است.«زن فاقدِ یک فقدان است»

طوریکه یک زن بدون مرد، نامعین، غیرقابل تعریف، غیر جنسی، و ناتوان از  بهره است؛ به این فقدان بزرگ بی

در عوض، خوشبختانه مرد وجود بازشناسی خودش باقی خواهد ماند: زن از امر نمادین بیرون رانده شده است. 

دهد )زیرا مرد همیشه  رد کسی است که به زن تعلیم میشود. م دارد: کسی که در قیافة پسر شاه پریان ظاهر می

تواند به زن آموزش بدهد که آگاه به فقدان باشد، آگاه به غیاب و آگاه به  یک استاد به تمام معناست(. کسی می

کند؛ چنانکه  دهد و او را تربیت می راند، به زن نظم می ست که در نهایت به زن فرمان می مرگ. او همان مردی

دهد. این حکم را صادر  رد او ممکن است قادر به شناخت نباشد. مرد به او قانون پدر را تعلیم میبدون م

)پدر همیشه یک امر مطلق است و احتمال و « بدون من، مطلقاً بدون من تو وجود نخواهی داشت.»کند:  می

یافته و  ، غیرسازمانآور، نامحدود شک در او راهی ندارد(. بدون مرد، زن در یک حالت رنج کشیده و رنج

نظم که به خاطر  از سوی فالوس باقی خواهد ماند... یعنی در حالتی گسسته و بی (unpoliced)پاسبانی نشده 

رود. بدون مرد، به احتمال زیاد او نخواهد  جهالتش نسبت به قانون اسم داللت، در امر خیالی خویش فرو می

ارد متوهمانه خود را ازلی و ابدی بپندارد. بدون مرد، او از توانست مسلط بر خطر مرگ باشد، و حتی امکان د

بسیار فعاالنه عمل « زنِ خویش»بهره خواهد ماند. امکان دارد گفته شود که مرد برای تولید  تمایالت جنسی بی
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هد را در نظر بگیرید: در این نوشته شما شانوشتة مارگریت دوراس  ناشتای و. للو شیداییکند. برای مثال 

ای است  این همان لحظه«. زنِ من»بنامد، « زن خویش»تواند آن زن را  ای خواهید بود که باالخره مرد می لحظه

زن »توان گفت  می کند. ای که مرد زن خویش را خلق می آموزد. لحظه که مرد به او آگاه بودن از مرگ را می

کند...  نگی را هر چه تاثیرگذارتر بازنمایی میشود که در واقع زنا در اصطالح فرهنگی به زنی گفته می« کامل

آید، یعنی کسی که بطور  شمار می ای برای مردانگی به زنی که نزدیک به همان زنانگی است که همچون طعمه

 کند!  بالفعل هیستریک است... این مرد است که تصویر زن را برای او مجسم می

است که همیشه در حاشیه و کنارة خلقت، همچون یک نقطة  (divine spirit) الوهی امر هیستریک یک روحِ

کند. فرد هیستریایی کسی است که نه از برای خودش بلکه همه چیز را برای دیگری به  بازگشت عمل می

های پدر و ارباب است.  باید بگوئیم امر هیستریک برآمده از تخیالت و اوهام و بازیگذارد.  نمایش می

کند، پس او یک زن است... او سرگرم میل  بافی می آورد و خیال و اوهام: او ادا در می سرگرمی، بازی، ادا، گریم

نهد. به هر حال،  کند و به خویشتنِ خویش وقعی نمی است، سرگرم پدر... خودش را مبدل به خواستة مرد می

گری وجود ندارد!  یلبدون امر هیستریک، پدری وجود ندارد. بدون امر هیستریک نه ارباب، نه روانکاو و نه تحل

است. قدرت زن در تولید دیگری قدرتی است که هرگز به خود او « دهی غیرقابل سازمان»شکل و سازة زنانه 

پایان برای دیگری است و هیچگاه از تغذیه کردن دیگری پاپس  گردد. در واقع، او یک منبع تغذیة بی بازنمی

شناسد. زن تصاویری است که دیگری  بخشد باز نمی و میکشد... زن خودش را در تصاویری که دیگری به ا نمی

دارد تا خود را با تصاویرش  بخشد و چنین تصاویری به خود او تعلق ندارند؛ ولی او خودش را وامی به او می

 همانند سازد. 

تر  رو، در چهرة فردی که فاقد فقدان است، ما با طرحی روبرو هستیم که تحلیل کردنش به مراتب آسان از این

های مردانگی که به  ، یا به رخ کشیدن استعاره(manhood)اش نسبت به مقام رجولیت  است، یعنی تعیین جایگاه

شناسید: آنها عامالن بسیار موثری هستند.  مانند. شما این استعارات را می های برافراشته در طول تاریخ می پرچم

د. حتی اگر نبردی هم در میان نباشد، شرط نبرد پر واضح است که همیشه مسئله بر سر جنگ است، بر سر نبر

توان با کمترین تلفات ممکن  چگونه می»گری است...  . مرد، استراتژی و حسابشود: استراتژی جایگزین آن می

طور کلی فیگورهای مردانة ادبیات همگی در گفتن این  به« ترین بهای ممکن. پیروز میدان شد، پیروزی با پائین
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کنم که برای پیروز شدن باید انجام داد. یک دون ژوان  ، یعنی کاری را می«گرم من محاسبه»ند: صدا هست نکته هم

تنها چیزی را به زنان »القول است:  را در نظر بگیرید، شما خواهید دید که کل اقتصاد مردانه در این مسئله متفق

ریعاً سرمایة اعطا شدة خویش را پس ، سپس س«خواب بمانند اهدا کن که بتواند آنها را وادار کند تا در تخت

گردد، همه  گذاری کن و مجدداً... الی آخر. بطوریکه در چنین فرایندی هرگز چیزی اعطا نمی بگیر، باز سرمایه

دست آید. و البته  یابد که بیشترین بهرة ممکن از لذت به شود، و این فرایند تا زمانی ادامه می چیز بازستانده می

 پرداخت هزینه، مصرف رایگان.  بیشترین مصرف بدون

رود... کافکا، همان کافکایی  بیائید مثالی متفاوت از دون ژوان را در نظر آوریم، کسی که تا حد طغیان پیش می

اندازد )او مردی بود آمادة نبرد، اما  گفت تقالیی وجود دارد که بیشتر از هر چیزی او را به وحشت می که می

معنا او مردی واالتر از سایر مردان بود(: اما در خصوص زنان، کشمکش و تقالیی با به این  -نبردش با مرگ بود

انجامد: این بزرگترین  خواب می گفت نبرد با زنان سرانجام به تخت کرد. او می اش می او بود که وحشت زده

مطلق و  ترس او بود. اگر شما کمی از زندگی کافکا مطلع هستید، پس باید بدانید که او از روی کمال

اش با زنان  آور در روابط درستکاری بی حد و حصرش، سراسر زندگی خویش را وقف اندوه و اضطراب ترس

رنجوری او  شود... نبردی که دست آخر به روان شان به تخت ختم می ، یعنی نبرد با کسانی که عاقبتکرده بود

آور، دهشتی برآمده از ارتباط  و دهشت شگفت العاده انجامید، اختالل روانی حاصل از مواجه شدن با زیبایی فوق

توان گفت ارتباط کافکا با  مرگ با یک زن؛ گرچه ارتباط او با زنان از بیشترین فاصلة ممکن بود. می-بین زندگی

زنان هم از نزدیکترین فاصلة ممکن بود و هم از دورترین. از طرفی او نامزد کرده بود، از طرفی دیگر ازدواج 

ترساند؛ و او جشن عروسی را با مانورهای  آمیز نهفته در آن بیشتر از هر چیزی او را می هوتخاطر میل ش به

های مکرر و  انداخت... به تاخیر انداختن عروسی با طرح نقشة جدایی پایان مدام به تعویق می ناخودآگاهانة بی

خوابی بود که او در نهایت  ختپناه بردن به بستر مرگ، بستری که او همواره خواهانش بود. بستر مرگ همان ت

توانست در آن جا با مرگ درآمیزد. کافکا در فاش کردن و گفتن هر چیزی صادق بود، به همین خاطر، دفتر  می

زمان آنان را به سوی خود  کرد و هم دهد که او فاصلة خویش را با زنان حفظ می خاطراتش آشکارا نشان می

نوشت، یکی در ستون چپ و آن دیگری  هایش را می ها و طلبکاری اریخواند. او در دو ستون مجزا بدهک فرامی

در ستون راست... همة دالیلی که من مطلقاً نباید به ازدواج تن در دهم در یک ستون و تمام دالیلی که من باید 
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ین کلمات همة اها داللت دارد.  به این کار تن در دهم در ستونی دیگر. این تنش به روحیة مردانه/ زنانة ارتباط

زن برای مرد، برابر با مرگ است. درواقع، اینها اغلب «: ترس از مرگ»فقط پوششی هستند بر نفرت حاصل از 

 تاثیرات عقدة اختگی هستند: پرداختن ]به زنان[ در اصل قمار کردن با مرگ است. 

رغم همه چیز  نجا که بهدر مقولة پرداختن یک مسئلة اساسی وجود دارد: مردانگی )در ناخودآگاه خویش، یعنی آ

مندی است. فروید در حین  پیوند با بدهکاری و دِین شود( هم طور کلی برساخته می طرزکار امر اقتصادی به

ین و دهد که خانواده برپایة یک دِ خوبی نشان می کشف آنتاگونیسم و خصومت پنهانی بین والدین و کودکان، به

این « بازپرداخت»والدینش است و مسئلة او دقیقاً « مقروض»اش را  تکلیف بنا شده است. یک پسربچه زندگی

تر از التزام و تعهد نیست. تعهد در مقابل بخشش دیگری بار سنگینی بر  قرض به آنهاست: هیچ چیزی خطرناک

نعمتی که از سوی دیگری اعطا نهد، تعهد تهدید شدن از سوی یک موهبت است... و موهبت و  دوش آدمی می

کنید، به او میدان  ای که شما چیزی را از سوی دیگری دریافت می شود همیشه یک امر شرورانه است. لحظه می

تر آن هدیه را پس بدهید، آرزوی بریدن از  دهید. در این حالت تنها یک آرزو دارید، اینکه هر چه سریع می

ست که آدمی در قبال چیزی مدیون  هیچ کسی نبودن، تنها راهی ی بچه چرخة مبادله که پایانی برایش نیست...

 کسی نباشد. 

، «چشم در برابر چشم»شود )برای مثال  چنین فرضی که همیشه از سوی مذاهب به صورت یک قانون عنوان می

نظامی است بر پایة مساوات و نه نابرابری... زیرا نابرابری  ،«(هدیه در مقابل هدیه»، و «دهان در برابر دهان»

ها را اداره  نرخ و قیمت ،این اقتصاد کند برابر با اختالف نیروهاست. همیشه در تفسیری که مردانگی از آن می

شق شود. اینجا در ارتباط با موضوع ع کند: همیشه باید بهائی پرداخت، مثالً بهای زندگی با مرگ پرداخت می می

شود. بازپرداختن  ارزی و برابری آغاز می مشکل بزرگی نهفته است، عشق با گریختن از تمامی ابعاد نظام هم

رسد این  زا به نظر می چنین وحشت چیزی که تعیین دقیق آن بس دشوار است. آنچه در رابطة بین زن و مرد این

طوریکه امر نمادین درواقع نتواند تشخیص  به های متفاوتی داشته باشد، است که امکان دارد اینجا دیگری جنبه

توان  ها به دشواری می شود؛ یا اینکه در این دست از رابطه برد و چه کسی بازندة میدان می دهد که چه کسی می

پردازد. خاطرة بدهی هماره با ترس عجین است. اما امتناع از  فهمید که کدامیک از طرفین بهای بیشتری می

کند)اینجا همان عقدة  داللت دو وجهی دارد: از یک طرف امر نشناختنی دهشتناک جلوه می شناختن و یادآوری،
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آخر، زن در میل مرد، در  کند. پس دست آورد(، از طرفی دیگر میل به شناخت را تقویت می اختگی سربرمی

ین حال خوب شود؛ در مقام یک معما. به این معنا زن خوب نیست، اما در ع جایگاه امر نشناختنی واقع می

رساند و از این طریق  است؛ زیرا همین معماست که مرد را به پیروزی، فرمانروایی و مقهور کردن می

گذارد. اما در عوض، همین راز او را وادار به عقب نشینی کرده و او را واپس  اش را به محک آزمون می مردانگی

  راند.  می

او را در جایگاه »گویند  م یک معما نگه دارند، چنانکه آنها میبدین ترتیب، مردان قصد دارند تا زن را در مقا

کلی مالِ این  ، یعنی او را به موقعیت یک راز منتقل کن و خود را از او دور نگه دار: او به«خودش نگه دار

 داند که دقیقاً جایگاه یک زن کجاست. یک زن در جایگاه کامالً مشخصی نگه جایگاه نیست... اما هیچ کسی نمی

بازگشت به ادیپ، یعنی نگه داشتن او در مقام فردی که اغلب فراموش شده است، جایگاه –شود  داشته می

مکانی –( watch-bitch)« بانی جنده»توانیم آنرا  شود که می اسفنکس )ابوالهول(... او در مکانی نگه داشته می

شهر مرد است و –ست، در لبه و حاشیة شهر بنامیم. باید گفت: زن بیرون از شهر ا -برای پاسبانی از زنان هرزه

شود. حال باید دید زن به چه نحوی وجود دارد؟ در اینجا او عامل شناساگر  بر پایة قوانین مردانه اداره می

کند، همانطور که  ها را مطرح می شناسد، او کسی است که تنها پرسش نیست: ابوالهول خودش را به رسمیت نمی

پاسخ مرد کامالً برازندة خود اوست:  -دانید همانطور که می–د اوست. وانگهی مرد کسی است که پاسخ نز

کند... زنی که ما ابوالهولش نامیدیم: یک حیوان است و  همین پاسخ ساده که چیزهای زیادی را بیان می«! مرد»

دهند، و  اله سر میدهند... آنها اندکی ن کشد چون زنان همگی این کار را انجام می دهد. او نعره می نعره سر می

گویند. همیشه باید فاصلة بین حرف زدن و سخن گفتن را به خاطر داشت. در متون  لیکن هیچگاه سخن نمی

زنند، پچ  وقفه حرف می زنند، بی ، بدین خاطر که آنها حرف میفلسفی گفته شده است که سالح زن کلمه است

بع صداست: با این وجود، آنها در عمل سخن کنند، سرریز از صدا هستند، و دهانی دارند که من پچ می

اند، یا اغلب با  آورند. زنان همیشه در مکان سکوت منزل گزیده گویند، در اصل هیچ چیزی به زبان نمی نمی

کنند. در نهایت هیچکدام از اینها سودی برایشان ندارد، زیرا آنها خارج از حوزة  آوازشان اکو و طنینی ایجاد می

 نند. ما معرفت باقی می



14 
 

صدا  دهند، آنها بی سکوت: سکوت یک نشانة هیستریایی است. افراد شدیداً هیستریک رشتة کالم را از کف می

رسند  دهند: آنها اغلب به اجبار به نقطة انسداد می هستند و گهگاه حتی چیزهای بیشتری از کالم را از دست می

اند، آنچه که بر زبان  شده و زبانشان را بریده ماند. گردنشان به تیغ سپرده و همه چیز برایشان ناتمام باقی می

سپارد. دست  گوید و یک مرد به زبان بدن گوش نمی شود، زیرا این بدن است که سخن می رانند شنیده نمی می

آخر، زنی که دچار هیستری شده زنی است که مختل شده و از او چیزی جز اختالل بر جای نمانده است. یک 

هم زمانی که آن را مطیع خویش ساخته و در فرمان خود آن را  ورزد، آن اختالل عشق می وار به حقِ ارباب دیوانه

خواهد، چیزی بخواهد: زن  احضار کند. برعکس، زن هیستریک کسی است که قادر نیست از اربابی که او را می

خواهد.  واستن را میخواهد... او خ طور قانونی او خواستار چیزی نیست. او می ای ندارد، یعنی به هیچ خواسته

رود تا این موضوع را یاد  خواهد؟ چنانکه او به مدرسه می وانگهی، این چه چیزی است که او خواستنش را می

در تحلیل این مسائل چه باید « خواهید تا من چه چیزی بخواهم؟ شما می»یا « چه چیزی باید بخواهم؟»بگیرد: 

 گفت؟ 

توانستند کارکردی دیگرگونه  بود، یعنی همة این موضوعات می ی میتصور کنید تمام این کارکردها جور دیگر

همچون یک –شویم که به دست زن  داشته باشند. ما برای اولین بار مقاومتی را در برابر میل مردانه متصور می

شویم که دستش از  گیرد. برای اولین بار زنی را متصور می صورت می -فرد هیستریک و شوریده حال

کوتاه شده  -نامم می یا امر ویژه (realm of the proper) ساحتِ امر مناسبکه من آنرا –بدنش های  حمایت

در معنای غیر اجتماعی و فرهنگ عامه، همان قلمرو تحت حاکمیت یک مرد است که  ساحتِ امر مناسب،است. 

سیاه و سفید که متضاد هم  شود: شاید مناسب، متضاد نامناسب و نابجا باشد، دقیقاً مثل همیشه مناسب قلمداد می

« من»است که از  (property) نوعی ویژگیِ خصلت ومشتق از  (proper)شناسی، مناسب  هستند. از لحاظ ریشه

هایمان را دوست  است: ما باید همسایه خصلتِ مشابههمان مجاورت، نزدیکی و  Propertyجداشدنی نیستند. 

. ما باید دیگری را به خود جلب کنیم، چرا که ممکن است ما عاشق اند، مانند خودمان بداریم، آنها به ما نزدیک

یا مناسب،  ساحتِ امرها از آن جهت است که ما خودمان را بیشتر از هر کسی دوست داریم.  او شویم، همة این

عنوان  کند: بواسطة ترس کالسیک مرد از دریافتن خویش به بندی اختصاصی عمل می فرهنگ، بواسطة مفصل

بهره و محروم مانده است... همینطور بواسطة امتناع مرد از  شده است، کسی که بیکسی که از او سلب مالکیت 
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گویی در قبال  ، ترس از پاسخبهره بودن، ترس از گم کردن و از دست دادن حقِ ویژه و مخصوص به خودش بی

)یا بازگشت(: امر اقتصادی برپایة نظامی از « رجعت»کلیت تاریخ. هر چیزی باید به مردانگی رجوع کند. 

شود، بواسطة ارجاعی که به قدرت دارد  کند و مصرف می ریزی شده است. اگر یک مرد صرف می ارجاعات پایه

گیری کند،  از قدرت دست بکشد، اگر او به نفع دیگری باید کناره دهد. اگر مرد بایستی این اعمال را انجام می

 بنده. -دهد؛ یعنی روش دیالکتیکی ارباب این عمل همیشه مطابق با روش هگلی رخ می

تخصیصی که ناظر بر کل اقتصاد است بایستد، -بنابراین زن بایستی مقاومتی را آغاز کند که در مقابل جنبش باز

گیرد  کار با طرح کردن میلی صورت می یابد، و لیکن این که دیگر به مردانگی ارجاع نمیوجود آورد  حزبی را به

کند، با  گری اقتصاد مردانه داللت نمی که دیگر اسیر تقالی مرگ نیست، میلی که دیگر بر قید و شرط و حساب

چیزی بیشتر  دهم مگر در حالتی که من هرگز چیزی را از دست نمی»ها که  گری نقض کردن این دست حساب

ها و خلق امور ایجابی که ممکن است در  ست برای کنار گذاشتن تمام سلبیت این راهی«... از آن برنده شوم

شود.  یافته، یک دیگری که از جانب تخریب و ویرانی تهدید نمی حکم دیگری زندگی تلقی شود، دیگری رهایی

این حیات بخشیدن به یک زندگیِ دیگر است؛ یعنی  دهی کنند، زنان بایستی این باززایی را در خودشان سازمان

دگرگونی زندگی در تمامیت آن. زنان بایستی این تفاوت را در خودشان تصدیق کنند، حتی تفاوت بین 

تا حدیکه این تفاوت حتی تاکیدی بر چنان که هیچ چیزی نتواند تا این تفاوت را از بین ببرد.  آنرا. « خودشان»

ای که تفاوت جنسی و مسئلة حفظ و ویرانی این تفاوت برای ما قابل لمس  همان اندازه به امر بیگانه تلقی شود.

ها، تمام از این  است، مسئلة تخریبِ امر بیگانه نیز لمس شدنی است، تخریب تمام اشکال راسیسم، تمام استثناء

اگر زنان خودشان را در اند.  ی که در طول تاریخ تکرار شدهیها های قانون شکنانه و نژادستیزی دست نمونه

های تاریخ کالً  توانست گفته شود: که در این حالت، تمام جنبه راحتی می دادند، به فرایند دگرگونی تاریخ قرار می

صورت به جای آنکه امر تاریخی بدست مرد ساخته شود، وظیفة تاریخ، خلق و  یافت. در این تغییر شکل می

کردند، ممکن  گوئیم اگر زنان روی خودشان کار می این خاطر است که میتولید کردن زن خواهد بود. دقیقاً به 

 . نان، بل برای کل بشریت سودمند باشدبود چیزی به کار افتد که نه تنها برای ز

اما قبل از هر چیز، زن باید سخن بگوید، سخن گفتن آغاز کند و مانع گفتاری شود که در اصل از طریق آن هیچ 

بایست در مقابل این آموزة اشتباه ایستادگی کرد که زنان برای گوش دادن آفریده  یشود! م چیزی گفته نمی
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« دهنده»بایست سخنی که زن را یک جزء  اند، برای ایمان آوردن و هیچ کشفی در میان آنان نیست. می شده

اش  بخشش مثابة یک امکان بخشش که هیچ چیزی در قبال آورد را به مبارزه طلبید؛ یعنی زن به شمار می به

او برای  -داند که خدا می–کند، بل همواره در حال دادن است. باید از لذت زن سخن گفت و  دریافت نمی

ای دست  به یک جنسیت غیر کلیشه هایی که ندارد. آن چنانکه او از این طریق اش چه حرف سخن گفتن از لذت

، خالص کردن مرد از «فالوس محورانه-غیر»دن یازد که به همان اندازه که زنانه است مردانه نیز هست؛ یک ب می

ای حول این یادبود تاریخی  طرز احمقانه اش، بازگرداندن او به یک زمینة ارضاگر و یک لیبیدو که به دام فالوس

دهی نشده است، بلکه مدام در حال تغییر و تکثیر است. این مسئله بسی دشوار است: ابتدا  )فالوس( سازمان

دهد،  م سانسوری خالص شویم که هر تالشی در باب سخن گفتن از زنانگی را بر باد میاینکه از شرّ سیست

سپس بایستی تمام آنچه که حاصل معرفت تحمیل شده از سوی قدرت است را هم شرح دهیم و هم از دام آن 

چه که در کند: هر آن هایی که از طریق آنها معرفت با قدرت همدستی می رهائی جوییم. افشاء کردن تمامی راه

بایست تمام تفکراتی را  شود. می برد و در سود آن نیز سهیم می شود، نفعی از قدرت می مقام معرفت واقع می

شدند، همین ارزش افزوده از سوی قدرت که به  افشا کرد که تا به حال بواسطة همین سود و سهام هدایت می

وار ایشان را در نظر بگیرید، شما  موقعیت سلطه فیلسوفان وکنند.  گیرند که تولید دانش می افرادی تعلق می

ای  وجود ندارد که در راستای ترقی دادن اندیشه مبادرت ورزد، هیچ اندیشه (soul)خواهید دید که هیچ نفسی 

به لرزه در نیاید. هیچ چیزی  -که ما تحت نظارت اجداد، نیاکان و مستبدان هستیم–وجود ندارد که از این ایده 

معروف واقع شده است. شما هر « نام پدرِ»گوید در پسِ پشت شما هماره  خارج از این تفکر وجود ندارد که می

به درستی یا « ینام پدر»آنچه که بنویسید باید بدون هیچ غلط امالئی به رشتة تحریر درآورید، چرا که همان 

 نادرستی نوشتة شما آگاه است. 

ای که آنها جرات  کنم کاری که زنان بایستی انجام دهند و انجام خواهند داد، درست در لحظه حال من فکر می

زبانی بوجود -سخن گفتن از آنچه که باید بگویند را کسب کنند، این است که آنها بایستی تغییری را در امر فرا

هم بواسطة عملکرد  ها. آن الخصوص در مکانی نظیر دانشگاه ایم، علی کنم ما کامالً له شده می آورند. من فکر

ای را ترتیب  ای که باید لحظه ای تفسیر در تفسیر است، قاعده گرایانة فرازبانی. این عملکرد، گونه کامالً سرکوب

شان  در این حالت زنان با نام -دیعنی زنان بسی بیشتر از مردان سخن بگوین–دهد تا زنان دهان بگشایند 



17 
 

شان است و  رانند. این دیدگاه تئوریکی است که هم ارباب شوند و از نقطه نگاه تئوریکی سخن می فراخوانده می

شوند... و همگی  اند: کوتاه سخن اینکه، آنها مورد احترام واقع می هم جائی است که آنها از درون آن برخاسته

بندی شده عمل  شود. در این حالت کاری وجود دارد که طبقه ویت آنها محسوب میدهندة اوراق ه اینها نشان

در فرانسه به معنی انجام وظیفة « بندی شده اعمال طبقه»بندی شده.  بندی شده و دسته کند، و همینطور رده نمی

در مدارس  دهند که مخالف خدمت نظامی است، مخالف تمام آنچه که نظامی است. پس زنان کاری را انجام می

 تشخیص، نامیدن، جذب و هضم دارد... دهند، و خارج از انگیزة نافذِ مردانه که همیشه گرایش به داوری، رخ می

تا کنون زنانی که نویسنده بودند، هنگام نوشتن در باب خودشان، اغلب خود را در قالب یک نویسنده 

ار کنند که تفاوت جنسی هیچ معنایی ندارد، یا اینکه منزلة یک زن. چنانکه ممکن است زنان اظه اند، نه به دریافته

عدم اتخاذ یک موضع »هیچ چیز قابل استنادی دربارة تفاوت بین نوشتار زنانه و مردانه وجود ندارد... معنای این 

بابیم! روش  ، ما همگی منظور او را در می«من آدم سیاسی نیستم»گوید:  چیست؟ آن هنگام که یکی می« مشخص

و همین دقیقاً موضوع نوشتار است! غالب زنان « ست! سیاست من، چیز دیگری»این نکته چنین است:  دیگر بیان

ست )که اتفاقاً این چیز دیگر همان نوشتار مردانه است(. زنان  صدا هستند: نوشتار ما چیز دیگری در این نکته هم

دهند، و در نهایت  و به آن ندا می کنند با معصومیت ناآگاهانة خویش، در اصل نوشتار مردانه را تقویت می

 کنند که تحت تاثیر مردانگی است. مسئلة اصلی ما باید مبادرت ورزیدن و دست یازیدن نوشتاری را عرضه می

گذاری افتادن. این که نوشتاری مزین به نام یک زن باشد، لزوماً خلق  به دام نامبه یک نوشتار زنانه باشد، نه 

توانند کامالً مردانه محسوب شوند و  طوریکه این دست از نوشتارها حتی می نه نیست. بهای از نوشتار زنا قطعه

نفسه  معکوس عمل کنند. از طرفی دیگر این حقیقت که یک قطعه از نوشتار که با نام مرد امضاء شده باشد، فی

توانید  ما شما گاهاً میشوند، ا مستثنی از زنانگی نیست. اینگونه نوشتارها توسط مردان بسیار نادر نوشته می

 زنانگی را در نوشتة یک مرد پیدا کنید: چنانکه این واقعه قبالً رخ داده است. 

توانند دربرگیرند و ممکن  شوند، کدام معانی را می پدیدار می« متن زنان»آن دسته از متونی که امروزه در قالب 

شوند که من  به عقیدة من، نوشتار زنانه تنها به این نوشتارهای محدود ختم نمی؟ 4است چگونه خوانده شوند

                                                           
4
اند. این متون  ( منتشر شده بودند، لیست شده و مورد بحث واقع شده1791زمان با متن )در سال  نسخة فرانسوی این متن، چندین دسته از نوشتار زنانه که همدر   

و متونی که « خصی یک زنمتونی برای بازگشت به بدن ش»یا . کند ای که دوران کودکی بدی را سپری می داستان دختر بچهاست، « داستان یک دختر بچه»شامل 
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اند. و لیکن چیزهای زیاد دیگری  شوند؛ زیرا که آنها همیشه با ما بوده بینم و اینجا و آنجا منتشر می دور خودم می

نامم،  می« ها تاکید بر تفاوت»ا اند. اکنون ما باید خودمان را برای چیزی که من آن ر بر نوشتار زنانه افزوده شده

زنی زن؛ بل  آماده کنیم. این نه نوعی بیدار کردن جسدِ زنِ مومیایی شده است و نه یک فانتزی دربارة گردن

شود، دل به دریا زدن است، اکتشاف قدرت و  چیزی سراسر متفاوت است: گامی است که رو به جلو برداشته می

اش و در نهایت گام نهادن در سرزمین زنانه است. یک  باکانه نیروی بی نیروهای یک زن است: قدرتش، توانش،

همانی یک  نهند، موقعیت این زنانه را بنیان می (imaginary)آغازند، چیزهایی که انگارة  سری چیزها نوشتار می

زنی »فته است: اگو، که از انگارة معین شده بواسطة مردانگی کامالً دست کشیده است. )انگارة مردانه شبیه این گ

روی و  هایی برای زنان بایستی بیشتر در مسیر پیش خلق فرم«(ورزم، یک زن مرده است. که من به او عشق می

جای آنکه زنان را  و پرواز بنامم، به« گری کوچ»دهم آن را  پیمایی صورت گیرد، در مسیری که من ترجیح می راه

 دارند.  وی خویشتن به جلو خیز برمیدر حالت دراز کشیده تصور کند. زنان در راه جستج

بندی  کاری که باید در باب لذت جنسی انجام شود: تولید ناخودآگاهی است که دیگر مثل سابق، ناخودآگاه طبقه

شود  تربیتی است و زمانی که صحبت بدانجا کشیده می-شده نخواهد بود. ناخوداگاه هماره یک امر فرهنگی

ای را  های قدیمی تان حکایت زنیم. این امر در گوش دیمی آشنا حرف میهای ق انگار از حکایات و داستان

گیرد.  گی را در برمیهای فرهن گری اش همان سرکوب اید، زیرا در کلیت خواند که بارها پیش از این شنیده می

نیست؛  ها دست بردار ریزی شده است که به این راحتی گاه همواره بواسطة ارجاع موکد به لیبیدویی قالبناخودآ

همینطور بواسطة آنچه که یک امر بیگانه است، یک امر بیرون از فرهنگ: بواسطة زبانی که یک گفتار وحشی 

شود. یعنی  جا آغاز می ست که نه تنها کار ادبی، بلکه عمل سیاسی نیز از همین کنم این راهی است. من فکر می

روند و اظهارات  مرزهای دستگاه سانسور می خورد که فراتر از آن هنگام که نوشتار به دست زنانی رقم می

زنانی که برای جستجوی خودشان نیازی به شهرت . نوردد های خیرة مردانه را در می فاضالنة خوانندگان و نگاه

 و نام ندارند. 

                                                                                                                                                                                           
اند؛ زیرا از یک  این متون به خواستة نویسنده از متن انگلیسی حذف شده«. متونی در باب زنان بیمار و عصبی»یک موقعیت خوب انتقادی پیدا کرده بودند. مانند 

های بسیار بارزی با پنج یا شش سال پیش  زمانة کنونی تفاوت ای امروزه منسوخ شده است و از طرفی دیگر موقعیت و جایگاه نوشتار زنانه در بندی طرف چنین دسته

 دارد. )مترجم انگلیسی(  
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توانم به تعریف بیاورم: مانند  زنانه را چگونه می (textual body)محور  حال مسئله این است که من یک تنِ متن

ای از نیروها، و یک سیستم صرف انرژی که لزوماً فرهنگی برای  یک رژیم، مجموعه«. اقتصاد لیبیدویی زنانه»

پایان و  شود که همیشه بی محور زنانه، توسط حقیقتی بازشناسی می کند. یک تن متن خودش دست و پا نمی

و همین است که اغلب خواندن متن  ای در کار نیست، ای وجود ندارد، هیچ وقفه نشدنی است: هیچ خاتمه تمام

هایی را بخوانیم که اساساً یک  ایم کتاب سازد. برای اینکه ما یاد گرفته زنانه را با یک مشکل اساسی مواجه می

تازد و  تازد و می در انتهایش قرار گرفته باشد. اما این یکی، تمامی ندارد، یک متن زنانه به پیش می« پایان»کلمة 

چنان ادامه دارد و خوانندگانش را به  رسد، در حالیکه خود نوشتار هم صوص دفتر به پایان میخ در یک لحظة به

گردند. مبدا و  راند. متونی در دسترس هستند که از یک مبدا و نقطة مشخصی آغاز نمی سوی یک خالء می

ها از کجا  بچه»ل ام. این سئوا خواهم بدانم از کجا آمده خاستگاه، یک اسطورة مردانه است: من همیشه می

دانیم که جستجو برای مبدا،  بیشتر از آنکه با زنانگی در ارتباط باشد، پرسشی مردانه است. همه می« آیند؟ می

مزین به نام ادیپ است که هیچ ارتباطی به ناخودآگاه زنانه ندارد. این مسئلة آغاز، یا آغازها، روش آغاز شدن 

تواند مسئلة  نخورد(، آغازی که از هر نظر به یکباره و نابهنگام است، می )البته آغازی که فوراً به فالوس پیوند

شود، سی بار و  شود، بیست بار شروع می یک نوشتار زنانه باشد. یک متن زنانه از هر نظر به یکباره آغاز می

 حتی بسی بیشتر. 

نوشتار چه چیزی این »-است  (giving)پرسد، پرسشی من باب ارائه دادن  پرسشی که متن یک زن می

کند. شما ممکن  مبدا و آغازهای چندگانه صحبت می-متن زنانه دربارة نا«. دهد؟ چگونه آنرا ارائه می»، «دهد؟ می

را در معنای استعاری آن  (send-off)« ارسال»بیائید این « کند؟ چه پیغامی را ارسال می»است بگوئید این متن 

کنم،  کردن یک پیغام برای اقدام، حرکت و راهی شدن است. من فکر میبیان کنیم: ارسال کردن، عموماً مخابره 

دهد، هدیه دادن، حرکت و کوچ  یک متن حتی بیشتر از ارائه دادن خبر عزیمت، در واقع خودِ دادن را ارائه می

کردن، رخصتی برای عزیمت، فرصت گسستن، جدا شدن، تفکیک و انفصال... این انفصال ما را به خودمان 

همانی افراد با خویشتن خویش اداره  ای که بر اساس پیوستگی و این ای، رابطه گرداند. یک ارتباط آینه بازمی

زند؛ او از این  های خود می نویسد، دست رد به سینة دیگری گرانه می سرکوب-شود. آن هنگام که یک زن غیر می

کند. یک حالت  خانواده را منهدم میراند. بدین طریق حتی فرم ساختار  خود)اگو(ها را واپس می-طریق غیر
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ای را به افراد یک  های ویژه ای دیگر قادر نخواهد بود تا نقش که در این حالت هیچ اندیشه« خانواده زدایی شده»

پایان میل از یکی به دیگری است. چرخشی که  دهد گردش بی سلول اجتماعی اختصاص دهد: آنچه که رخ می

به اند.  درت و باززایی و تهذیب اخالقی است که بواسطة خانواده بنیان نهاده شدهها و مناسبات ق خارج از رابطه

یابد، نوعی  در می شود... یک متن زنانه گسست و جدایی را عقیدة من این باززایی موجب پیشرفت و حرکت می

استعداد  قطع تماس؛ اما نه آن گسستی که قصد دارد فوراً به حالت قبلی خود بازگردد، بلکه یک ظرفیت و

رم گیرد، ف واقعی برای از دست دادن پناهگاه و رها شدن. یک متن زنانه، فرم استعاری سرگردانی را به خود می

بینی باشد، غیر قابل پیشگویی است، قابل  تواند قابل پیش : متن زنانه نمیمحاسبه ری مازاد و ریسک غیرقابلاستعا

خصوصی داشت و به عقیدة  توان انتظار به ست. از چنین متنی نمیگر ا دانستن نیست و از این رو بسیار اخالل

 من زنانگی، نوشتارِ خارج از انتظار است: در واقع یک متن از پیش دانستنی نیست. 

ام، به صوت و آوا  ای که من خوانده بل در خیال و ناخودآگاه نظر بیافکنیم: همة متون زنانه -نه در گرامر–بیائید 

و گوشت زبان نزدیکترند؛ حتی بسی بیشتر از متون مردانه... شاید به این خاطر که چیزی در این متون وجود 

برند؛ بلکه مستقیماً در آستانه  زة معنا یورش نمیشاید به این خاطر که آنها به حو«. شود داده می»دارد که آزادانه 

اند. یک امر محسوس در متن زنانه وجود دارد، امر قابل لمس که گوش متحمل این لمس  و سرحدات واقع شده

است. نوشتار نزد زنانگی از آنچه بواسطة امر نمادین معین شده، از صدای مادر، و از آنچه آرکائیک، منسوخ و 

کند، اغلب آن نیرویی است که در گوش  نیروی آرکائیکی که یک بدن را لمس میگذرد.  قدیمی است در می

یابد. بنابراین  کند. این تماس درونی همیشه در متن زنانه بازتاب می تر راه پیدا می شود و به نقاط درونی داخل می

یابم...  یک فوران درمی کند. من آن را همچون از خط مستقیمی پیروی نمی -جنبشی در متن زنانه–این جنبش 

گی و  آلود است، سیالن خونِ قاعده تواند آشکار شود، یک فانتزی خون های ابتدائی و بدوی می آنچه که در متن

دهم آنرا همچون استفراغ ببینم، قی کردن و بیرون ریختن. من این مسئله را با یک ساختار  الخ. اما من ترجیح می

 ام.  بواسطة سوگواری و ماتم پیوند زده ای از روابط خاص تعریف شده پایه

ست برای  کند و این راهی یک مرد قادر نیست بدون واگذاری خویش به فقدان، زندگی کند. او سوگواری می

شود.  پذیرد و بواسطة تصعید و واالیش به ابژة غایب خویش ملحق می تاب آوردن اختگی. مرد اختگی را می

دهید،  به معنای از دست دادن نیست. زمانیکه شما چیزی را از دست میسوگواری، واگذاری خویش به فقدان، 
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زنید.  اید سرباز می و از دست دادن آن چیز اگر خطرناک باشد، شما از پذیرفتن چیزی که خودتان از دست داده

ژة گذاری شده در اب آوری و بازیافت مبلغ سرمایه تر مشغول جمع گیرید و با شتاب هر چه تمام سپس ماتم می

ست که رنج واقعی زنان واقع  ! و این همان جائیگیرد زن ماتم نمیام که  شوید. اما من بر این عقیده غایب می

ماند. با این  گیرید، بعد از حدود یک سال، هیچ اثری از رنج برایتان باقی نمی شده است! زمانی که شما ماتم می

سوی  طلبد تا به کند. زن اساساً فقدان را به مبارزه می گیرد، و خودش را به فقدان واگذار نمی حال، زن ماتم نمی

بخشد و توانایی فقدان سخت را در خود دارد. او در  زید، آنرا به زندگی می ی گام بردارد: زن فقدان را میزندگ

آنکه به فقدان پناه آورد. این موضوع، نوشتار او را همچون بدنی  دهد بی گزیند، او از دست می فقدان مامن نمی

خیزد... زن  و به ضدیت با پیوستگی مردانه میکند  طراود، مدام قی می کند که سرشار است، بیرون می خلق می

شود. این  گری احضار می عزگشت جاودان بواسطة همین فقدان منکند، به این خاطر ادراک با دریغ و منع نمی

گری را خواهد نوشت،  منع-تازد. و در نهایت، زن این غیر نوعی حافظة گشوده و باز است که پیوسته به پیش می

نه بیرون گذرد: او  ها در می پیشامد را... زن از محدودیت-نویسد و غیر نوشتار را می-و نانوشتار را: ا-این نا

، البته اگر این کار شدنی «زن را از درون به بیرون براند»است و نه درون، چرا که مردانگی سعی خواهد کرد تا 

 باشد. 

چرخد. زنان  نده و قهقهه دست به دست میگرانه، بوسیلة نوع معینی از خ و در آخر، این جنبة گشوده و غیر منع

دهد.  پایان می آید و جای خود را به یک خندة بی شان بند می کنند، اما به یکباره اشک بیش از اندازه گریه می

توان سراغ  ای خنده و خوشی که به جز زنان در کسی نمی یابد. گونه شود و شیوع می ای که سرریز می خنده

ماً بزرگترین توانایی زنان است. همین مزاجِ خوشی، مردان را بسیار دورتر از آنچه که داشت و به این خاطر مسل

ارتعاش  (LA, Paris: Gallimard, 1976)هایم  ای که در بخش آخر یکی از نوشته بیند. خنده باید دیده شوند، می

تری(، بل محض اش )نه از روی هیس و خنده«. دهد دست آخر، زن کسی است که قهقهه سر می»یابد.  می

 خودش است.  
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