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است،پدرهاينامازیکیزن

نشویملکانپذیريجنسيهاضابطهاشتباهخوانشمرتکبطورچیا

ژیژكاسالوي

ترجمه: سمانه مرادیانی

وجهدوتفاوتفروکاستن1لکان)s.e/xuation(شدنیجنسهايضابطهغلطخوانشمولمعشیوة
مذکر،گوئیکهکنندمیتعریفنحويبهرامذکرموقعیتکهاستايضابطهدوبهمؤنثومذکر

میفالیکتابعنگچازکهايباقیماندهومازاد،استثناء،ؤنثمواست،همگانیوکلیفالیکتابع
،آنمبنايبرکهنظرينقطهماند،میناکاملکاننظرنقطهبهتوجهازتماماًخوانشینچنی. گریزد



٢

یکتنها،حالتبهتریندر–بانزاکتعشقدریئبانوکسوتدرفرضاً،–استثناءمثابۀبهزنموقعیت
وقیح،کفانتاسمیفیگوربهغالباًفالیک،تابعسازندةبراستثناءازمثالیموردبراي. استمذکرفانتزي

نمیاوکارمانعممنوعیتیهیچکهاي)jouisseur(برندهکیف–شودمیاشارهنخستینپدرزنندةو
دربانواینفیگورآیاهذا،مع. گیردکامکمالحدبهزنانتمامازاستبودهقادرترتیببدینوشده
بوالهوسیبابار،نیززناینآیانیست؟نخستینپدرهايخواستبادمسازتماماً،بانزاکتعشق

شنخدمتکارا-سربازبهقانونیهیچبهپایبنديبیخود،وخواهد،میرا]یزچ[آنتمامکهنیست
دهد؟مینامعقولودلبخواهانههولناكدستورات

نبایداینجاردکهپراهمیتیجزئیات. استپدرهاينامازیکی،زنکهاستمشخصمعنايایندر
پدرنامنه: استبزرگحروفبدونو،جمعصورتبهپدرکلمۀکاربرددشوانگاشتهنادیده

)Name-of-the-Father(،2.نخستینپدرنامبهمازاديهايفمعرّازیکی:پدريهانامازیکیکه

درست–نامهمانبههگاردریدررمانۀملکاي،اسطورهي)she(اومثال،براي–زنمورددر
قانونواسطۀبهواست،نمادین-پیشاکهشویممیمواجهقدرتیعاملبانخستین،پدرموردمانند

مهیاستفانتاسمیکعاملایننقشمورد،دوهردرواست؛گشتهمهارناپذیروافسارگسیختهاختگی
به) نخستینپدریا(زنتصویرهآنچ: هاخاستگاهاینخأل؛گیردبردررانمادینمانظباطلدورتا

،آن" نینخستسرکوب"کهاستايافسارگسیختهآکندگیاسطورةشروعنقطۀکندمیبادرمتذهن
. سازدبرمیرانمادیننظم

،"همه"ترازمعنايِدومیانمعناشناختیتمایزيبهشدنقائلطریقازو،دومنادرستخوانشطبق
) "همه-نه"یا" (همه"،کلتابعازغلطخوانشاینطبق: شودمیگرفتهشدنجنسیهايضابطهزهر

حالیدرست؛اافتادهفالیکتابعدامبه"آنهمۀ"دهدمینشانو،)x(دارداشارهواحدايسوژهبه
ایندرکه،استآنگویايودارداشارههاسوژهازايدستهبه..."هستیکی"یگانۀاستثنايکه
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هايضابطهمؤنثوجه. است) نیافتهیا(یافتهخالصیفالیکتابعاینازتماماًکه"هستیکی"دسته
: زندمیاكچدرونازرازنیهرکهاستبرشیازحاکیمعنایکبهترتیب،بدین،شدنجنسی

آنبرتماماًزنیهیچساده،وصافدلیلهمانبهواست،نیافتهخالصیفالیکتابعازتماماًزنیهیچ
. کندمیمقاومتفالیکتابعبرابردرکهستهیزيچزنیهردرکه،معنیاینبهاست،ننهادهگردن

مذکريسوژةهر(واحدايسوژهبهدارداشارهمؤکدومصرکلیت،مذکروجهدرمتقارن،نحويبه
تماماًکه» هستیکی(«مذکرهايسوژهتۀدسدراستثنائیو) استنهادهگردنفالیکتابعبهتماماً

خالصیفالیکتابعازتماماًمردیکچونکه،آنکالممخلص.)استیافتهخالصیفالیکتابعاز
خالصیفالیکتابعازتماماًزنیهیچچونواند،نهادهگردنآنبهکامالًدیگرانهمگیاست،یافته

نمودزنیاكچاینمورد،یکدر.استننهادهگردنآنبهکامالًنیزآنانازیکهیچنیافته،
همۀ"دستۀدرونکه،استفاصلیخطجایگزینوبدیلزنیاكچاینجادر: استیافتهخارجی

جدااست،یافتهخالصیآنازهکي"نفریک"ازاندافتادهفالیکتابعدامدرکهراآنهائی،"مردان
كچاْدرونازواحديزنهر: استشدهنهانودرونیزنیاكچایندیگر،مورددروسازد؛می

.استآنازیافتهخالصیقسمتیوفالیکتابعنهادةگردناوازقسمتیخورده،

بایدمیبپنداریم،حقیقیودرسترالکانشدنجنسیهايضابطهپارادوکسِهچنانچحال،اینبا
اودرانکاريواستثناءهیچکهبدیهیحقیقتاینواسطۀبهزن،: بخوانیمبیشتريدقتباراآنها

میخالیراتابعاینکلیتپايزیرکند،نمیمقاومتفالیکتابعبرابررد] اودر[چیزيونیست
وکارکرداینمیانکوتاهاتصالايگونهمتعلَقفالیکتابعپارادوکسدیگر،عبارتیبه.کند
اندازيِکاربهبایعنیکند،میپیداتالقیخودشمحدودسازيِبافالیکتابع: استآنکارکردپسا

معماگونهمعادالتايگونهو) matheme(متمباترپیشخوانشینینچ. فالیکغیراستثنايیک
خوردهخطlaباکه(زنکهآنجاوشدنجنسیهايضابطهتحتلکانکهبودشدهدادهنشان
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دیگريدالیعنی-S(A)و) فالوساز(بزرگحرفباΦبینخورده،اكچ)استشدهمشخص
چهآن.استشدهنیمدوبه- استنمادیننظمو،دیگريگسیختگیِ/نیستیبدیلِکهايخوردهخط

،دیگريدرفقداندالاست،S(A)وΦمیانشدیدترکیبیکشششودگرفتهنادیدهنبایداینجادر
رابدن،اشدهندهفریبمنشدرفالوسفالیک،قدرتدالِ،Phiکهکنندهتعیینحقیقتاینیعنی

.دهدمیقراردیگريگسیختگی)/impotence(ناتوانیاختیاردرتمامیبه

سیاست،ورطۀیست؟چاوکاریزماينهائیگاهتکیه–آوریمیادبهراسیاسیرهبریکاستکافی
نشانخودازوتابیپرتبهايواکنشکسیاست؛ناپذیربینیپیشومحاسبهغیرقابلعریف،تطبق
میخیالیتماسبهغالباًفردلذاشود،مهارتواندنمیانتقالمنطقرا؛چبداندکهآنبیدهدمی

خصلتازیکهیچبهتقلیلقابلکهايناشناخته) je ne sais quoi(ي"چهدانمنمی"بهپردازد،
یافتهاستیالء) x(اینبرکاریزماتیکرهبرگویاکهرسدمینظربهنینچ–نیسترهبرحقیقیهاي

موقعیتاین. کندمینفوذاعمالاوباشددرماندهنمادیننظمدیگريهرجاانگارکهطورياست،
بامردم: گرفتانتقادبادبهراآناسپینوزاکهاستشخصیکمنزلۀبهخدارایجمفهومترازهم

ودهارخدامیانعلّیروابطشبکۀنديبصورتطریقازخودپیرامونجهانمفهبرايهایشانتالش
شود،میمواجهحدیکباماند،میناکامشانفهمآندرکهرسندمیاينقطهبهزودیادیراعیان،

ما–دهدمیجسمانیتحداینبهتنها) شودمیتصورریشوئیوپیرخردمندمردهمچونکه(خداو
دادهتوضیحوگرددفهمواضحیعلّیربططریقازتواندنمیکهراههرآنچناشناختۀوپنهانعلت
.دهیممیاحالهخداشدةپردازيشخصیتتصویراینهبشود

واقعهايشکافکهاستخدادهندةفریبمنشفهم،ایدئولوژينقدکردعملنخستینلحاظ،بدین
آن،کسوتدرما،اثباتیدانشدرواقعفقدانکهعنصريیعنیکند؛میپررامادانشساختاردر

این: استمؤنث"همۀ-نه"همتايحديتاامراینکهاستآندرنکتهو. یابدمیاثباتیخصلتیخود
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استآندهندةنشانبلاست؛ننهادهگردنفالوسبرابردرتماماًزنکهنیستمعنیاینبههمه-نه
کنندةبرطرفعامل،آندراستقادروخواند،میرافالوسدهندةفریبمنشدستاوکه

ممنوعیتبهبودنناممکنازگذرΦبهS(A)ازگذاردیگرعبارتبه. دهدتشخیصراگسیختگی
عرصۀوندارد،وجود"يدیگريدیگر"هیچکهچرااست،دالبودنناممکننمایانگرS(A): است

ومقدسعاملیواستثناء،قسمیبهراامکانعدماینΦواست،گسیختهذاتاًدیگري
قادرترتیببدینوافتدنمیاختگیدامدرکهدهدمینسبتناپذیردسترسی/تماسغیرقابل/ممنوع

3).بانزاکتعشقدربانونخستین،پدر(ببردلذتواقعاًاست

وعمومیقدرتمنطقباامرتنهایدرشدنیجنسهايضابطهمنطقطورچدیدتوانمیحال
نحوبهسوژهکهاستآناساسیخصلتمورد،دوهردر4:داردتالقیآنذاتیگريتخطی

باتماماًکهاست) قدرتشبکۀوندریافالیک،کاکرددامبهافتاده("درون"جائیتاوتنهااثربخشی
یاکند؛واردهمگانیفالیکتابعبراستثنائی(بماندباقیآنازفاصلهقسمیدرونبوده،هماناینآن
اقتصادیاعمومی،قانونِ(سیستمدیگر،طرفازو،)دهدمیدانعمومیقانونذاتیگريتخطیبه

ریتا5.باشدرفتهتحلیلوشدهتهیدرونازآنبامطلقهمانیاینواسطۀبهاثربخشطرزيبه) فالیک
باارتباطدرمسألهاینبررسیبهتمامجدیتباکینگ،استفاناثر،نگوششادررستگاريوهیورث
جذبآندرشدیداًمنکهاستاینزنداندرزندگیدربارةرایجنقل.پردازدمیزنداندرزندگی

دیگرکهاستهولناكوژرفچنانآنبهمنعادتکهحالام،شدهویرانام،شدهمستحیلو
یکبهمنجرامآزاديپسندارم،رازندانازبیرونزندگیکردنتصورتوانیاآزاديتابحتی

رفتۀازدستآرامشوامنیتحسرتبهکمدستیاشد،خواهدروانیمطلقگیشکستدرهم
زندان.ستهاحرفاینازتریافتهتعالیزنداندرزندگیدیالکتیکالوصف،مع.زنداندرزندگی

باشمننهادهگردنحقیقتاینبهکامالًوقتیویژهبهگیرد،میامنگچدرهموارهکند،مینابودمرا
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پایبندخیالاینبههمچنانو،کنمحفظآنبارادرونیفاصلۀجوریکبلکههستمزنداندرکه
ازبیرونزندگیربارةدپردازيخیالبهاموقتتمامواست،دیگرجائیواقعیزندگیکهبمانم

راانتظارمبیرونآنفرارم،ایآزاديازبعدکهچیزهائیآنتمامدربارةرؤیاپردازيگذرد؛بزندان
کنند،میآزادمناگهانبهوقتیکهطوريشوم،میفانتزيباطلوردگرفتارترتیببدین. کشندمی

راهتنهااوضاع،ایندر. آورددرمیپاازمراواقعیتوفانتزيمیانگروتسکوغریبناهمخوانی
قواعداینحکومتتحتکهجهانیدرآن،تبعبهوزندانزندگیقواعدمطلقپذیرفتنمنطقیحل

درزندگیدربارةپردازيخیالودرونیفاصلۀکه،آنخالصه. ستآنهانشکستبرايتالشاست،
منکهحقیقتاینمطلقپذیرفتنکهآنحال،کندمیزنداناسیرمرامؤثرينحوبه،دیگرجائی
ذلک،مع6.گشایدمیمابرحقیقیامیدبرايفضائیهستم،زندانقواعداسیروآنجا،واقعاً

کهاستآن) کندمیوارونهرازنانههمۀ- نهپارادوکسمتقارنطوربهکه(یکفالتابعپارادوکس
تاو7.سازدبرمیرادخواستثنايوکند،میعملخودشمحدودسازي-خودراستايدرفالیکتابع

نظامدالکلمهدقیقمعنايبهو،نمادینظاهربهدالیفالیک،دالیعنینمادین،کارکردکهجائی
آشکارآنحالتترینمطلقدررانمادیننظامبنیادینخصلتصرفاًگفتتوانمیاست،نمادین

دادننشانبراي. داردتعلقصوريمنطققلمروبهکهمتفاوتسطوحمیانکوتاهیاتصالسازد،می
به،نمادینهايجایگاهومناصبعنوانتحتکهمتفاوتسطوحمیانکوتاهاتصالاینپیشینیِامکان

سختاقتدارصاحبمقامدر،پدر: گرفتبهرهعمو/پدرتقابلازتوانمی،داردتعلقنمادیننظام
نقیضضدوومعنابیظاهربهعنوان. کندمیلوسراماکهخوبیآدمعنوانبه،عموبرابردر؛گیر
آنجايبهونیستاشپدرانهاقتداراعمالمستعدامالًککهپدريبهاشارهبرايتواندمیعمو-پدر

نظرصرفعمو،-پدر: بدفهمیایجادازپرهیزبراي(. باشدمطلوبمفیدکند،میلوسراشفرزندان
نمادینجایگاهباراايفاصلهکهستهنیزايهروزمرنرمالپدراست،نامعمولاستثنائیکهایناز

گاهبرد،میبهرهخویشاقتدارازکامالًهکحالعیندرکهکسییعنیکند،میحفظخود
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چیز،همهازگذشتهکهبداندپسرگذاردمیوزند،میپسرشبهشمکیچودادهخرجبهصمیمیتی
،VKP(B)تاریخدرکهایممواجهکوتاهیاتصالهمانبااینجادر...) استانسانیکصرفاًنیزاو

–دالمنطقشماربیهايجرقهدیگرمیاندر–کهآنجایم،دبرخورآنبه،استالینیسممقدسکتاب

شدهتصویبمطلقاکثریترأيبا،آرااتفاقبهحلراه«... حزبیکنگرةیکدرکهخوانیممی
اکثریتباکنندهمخالفت) ناچیزهرچند(اقلیتپسبود،شدهاتخاذآرااتفاقبهحلراهاگر». بود

کجاست؟مطلق

شاملعبارتیعنوانبهبارتعاینخواندن" آیدمیحساببههیچکهچیزي"معمايحلراهشاید
اتفاقبهتصمیمیشانتصمیمکهکردندتصویبمطلقاکثریتبانمایندگان: باشدسطحدوخالصۀ

طرزيبهکهاقلیتی–استوچراچونبیدالیلکانمنطقباامراینپیوند... شودمحسوبآرا
استثنائیجزچیزيشودمیناپدیدآراءاتفاقواکثریتمیانپوچ/معماگونتداخلایندرمرموزانه

اتصالاینردباکهزنموقعیتمورددرعکس،بر8.سازدبرمیراآراءاتفاقکلینظامکهنیست
هیمدقرارمتقارنیتقابلهگلیِپارادوکسرامانشروعنقطۀبگذاریدچطور؟شود،میتعیینکوتاه

است،نظیربیمنظرةوییبازنمایکهمواحدآندرزن: استزناستانداردتصویرمعرفکه
بهکهی،یبازنماقابلغیرامرومعمایکهموکند؛جذبومسحوررانگاهبناستکهتصویري

.عمقیهیچبیاست،ناشناختنیخألئیوسطحتماماًاو. گریزدمینگاهنگچازپیشینینحوي

سرشتکهبپردازیمايناخرسنديضمنیمعانیبهاستکافیپارادوکس،اینشدنروشنبراي
چیزيومردانهايکلیشهانگبارازنانگیازوصفیهرلجوجانهکهاستفمینیستینقدقسمینماي

استاینشودمیمطرحدرنگبیکهپرسشی. کندمیمحکوماستشدهتحمیلزنانبهزوربهکه
آنمشکلاست؟کداماند،انداختهسایهآنبرمردانههايکلیشهکه" نفسهفی"زنانۀامرآنپس: که

بهتوانندمینیز) ایریگاريوکریستواتاگرفتهزنانهسنتیابديحقایقاز(هاپاسختمامکهاست
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هايارزشمقابلدر9ژیلیگانکرولمثال،براي. شوندقلمداداعتباربیمردانههايکلیشهعنوان
توجهومراقبتوابستگی،خاطر،تعلقصمیمیت،هايارزشغیره،وی،یجورقابتخودآئینی،مردانۀ

کههستندزنانهاصیلئلخصااینآیا. دهدمیقرارراغیرهوایثارگريوريپذیمسئولیتدیگري،به
باتواننمیپاسخدرزنان؟دربارةمردانههايکلیشهیااند،شدهتحمیلزنانبرمردساالرجامعۀدر

تیالحااصططبقبایدرابحثاینلذا10.آنهادويهرگفتتوانمیتنهاکرد،صادرحکمیقاطعیت
ارزهمزن،ازمردانهییمابازنثباتی،امضمونلحاظبه: کردبنديصورتدوبارهتوپولوژیککامالً

واحدمضمونیازفهمصوريِکامالًجهتیعنیاست،مکانحیثازتنهاتفاوتاست؛نفسهفیزنِ
فی"زاویۀاز،یدومدرواست؛شدهدرك" دیگريبراي"زاویۀازمضمونایننخست،مورددر(

هرکهحقیقتایندیگر،عبارتبه. استکنندهتعیینْجهتصوريِکامالًتغییرِهذا،مع.)بودن" نفسه
براي"اوکهگرداندبرمییزيچآنبهرامااستنفسهفیلحاظبهزنهآنچازاثباتیتعریف
زنکهنخواهدرساندمردساالرانهگیرينتیجهاینبهراماوجههیچبهاست،) مردبراي("دیگري

توپولوژیک؛استبرشیفقطباقیمانده: است،مردبرايیعنیدیگري،برايکهاستچیزيآنفقط
".خودبراي"و" دیگريبراي"بینصوريصرفاًتفاوتی

آنچه:آوردیادبههگلروحپدیدارشناسیدرراآگاهی-خودبهآگاهیازگذارتوانمیاینجادر
درکهاستیهماناش،اثباتیمضمونلحاظبهشود،میمواجهآنبافراحسیماورايدرفرد

شدهراندهدیگرجهتیبهتنهامضمونهمینآنجاشویم؛میمواجهآنبامانهرروزهوخاکیدنیاي
مضمونهمانیِ- ایناینازکهبودخواهداشتباهکهاستآنهگلبحثنکتۀوصف،اینبا. است
خود،اصیلبعددرماوراء،: نداردوجودتفاوتیآنماورايوزمینیواقعیتمیانکهبگیریمنتیجه
هرتوانمیآنرويبرکهخالیصفحۀقسمی،استخالیجايیکبلکهنیست،اثباتیونیمضم

امراینازوقتی. استسوژههمانخالی،فضاياینو–گذاشتنمایشبهرااياثباتیمضمون
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معنیایندر11.یآگاه-خودبهآگاهیازیعنیایم،کردهگذرسوژهبهجوهرازکردیم،پیداآگاهی
بریعنیداد،نشاننیزشلینگفلسفهطبقتوانمیرانکتههمین.استهمتابیايسوژهزنخاص،
: لکانمتمطبق(اثباتیالزامهرگونهازشدهمحرومحقیقی،خألئیمثابۀبهسوژهمیانتفاوتاساس

احتمالیوساختگیهموارهدرنهایتهمگیکهگیرد،میخودبهسوژهاینکههائیخصلتو،)$
خصلتواستحقیقینقابیاومشخصۀکهاستمردازترسوژهلحاظبدیندقیقاًزن12.هستند
درهآنچشلینگ،فلسفۀطبقکهراچ–استگرفتهخودبهمتظاهرانهوتصنعینحويبهراهایش
است،اواثباتیِحتیهايخصلتبنیادینبودنِساختگیواحتمالیاستسوژهمشخصۀامرنهایت

خصلتاینازیکهیچواسطۀبهتواندنمیکهاستمطلقیخألخویشدراوکهحقیقتاینیعنی
.شودییشناساها

مواجهبینیم،میتپشالكوآشیلداستاندرهآنچنظیرشده،خموخوددریدهپیچفضائیبااینجا
طرزبه)کنندمیبیانوپیکربندياست"دیگريبراي"زنکهراآنچهکه(مردانههايییبازنما: ایم
آنعزمرداشتهبخیزمردکهايلحظهکهطورهمان،جویندمینزدیکیپشتالك-زنبهپایانیبی

ییبازنمادربود،پیشترکهیابدمیجائیهماندرراخودبازیرد،بگسبقتپشتالك-زنازتادارد
براي"پیشازکهاستیزيچهمانزن"بودنهنفسفی"نیزاست" نفسهفی"زنآنچهازمردانههاي

اوبهوقفهبیتواندنمیکسیوشود،دادهیحتوضیا،فهمیدهتواندنمیگاههیچزن. بود"دیگري
کهجوهري،مضمونهیچنه" نفسهفیزنِ"کهسادهدلیلاینبه،بگیردپیشیاوازیاجویدینزدیک

برشِاین–استرفتهدستازپیشازهموارهکهحدي،استصوريصرفاًبرشیازحاکیتنها
: کردبازگوئیچنینراهگلبحثاینتوانمیدیگرعبارتیبه.است$منزلۀبهسوژه،صوريصرفاً

رسیدنانجامبهبایعنیدارد؛بستگیسوژه،مثابۀبهنینهمچکهجوهرمثابۀبهتنهانهزن،بهیزچهمه
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منزلۀبهزنمفهومبهمردانه،هايییبازنماورايجوهريمضمونیمنزلۀبهزنمفهومازانتقالونقل
.سازدمیجدا"خوددر"ازاالبدالیرا"دیگريبراي"کهتوپولوژیکصرفاًبرشی

ونیستیم،اجهموبرشهمینبامردمورددرکهگیردمیمایهحقیقتاینازجنسیتفاوتتقارنِعدم
" دیگريبراي"نقابیپشتکهچیزيآنوسته"نفسهفی"اوآنچهمیانتوانیمنمیترتیبهمینبه

نظرشبه(آنچهمیانشکافدرنیزمدرناصطالحبهمردکهداردحقیقت.شویمقائلتمایزاست،
فیواقعاًکهآنچهمیانو،)باشدغیرهوماچووهیکلقويکه(داردچشماوازدیگري) رسدمی

طبیعتیازشکافاین،حالاینبا.استآمدهگرفتار) غیرهونفس،بهاعتمادبیضعیف،(هستنفسه
خودتالشغایتردمکهاستآلیایده-منکهدهندهفریبنقابینهماچوتصویر: استدیگراساساً

ضعیفانسانیتنهانیست،پنهانرازيهیچمرد،ازماچوتصویرِاینپشت. بشودطورآنتاکندمیرا
؛کندرفتاروزندگیخودآلِایدهمطابقاستنتوانستهگاههیچکهاستمعمولیوحالمیانهو

. استکردهمخفیرازنرازکهزندجامینقابیراخودکهاستآنزنانهصورتکحقۀکهدرحالی

وزندگیخودآرمانیتصویرمطابقتاکندمیوخیزجستتنهاکهمرد،بابلتقادردیگر،عبارتبه
بهزنهست،کندمیوانمودکهاستیزيچآنواقعاًکهکندالقاءراتصوراینیعنیکندرفتار

دروغینايوانمودکنندهعنوانبهونقابمنزلۀبهرانقاباوزند؛میحیله،گريحیلهخودوسیلۀ
13.بزنددامننقابپشترازِوجويجستمیلبهتاگذارد،مینمایشبه

لکاناخیرتالشبهجدیدترتیبیبهتاکندمییاريراماهمچنیننقاب،منزلۀبهزنانگیپروبلمتیک
نیزوفالیکاقتصاددرونیِعنوانبهجنسیتفاوتشرحبراي) "فالوسداللت"در50دهۀاواخراز(

کهانتقادي.جوئیمتقرب،)استفالوسزندارد،فالوسمرد" (بودن"و"داشتن"میانتفاوتمثابۀبه
شناختیانسانخامتطورباوريِدرتفاوتنایبهبودنگرمپشتبهشودمیمطرحدرنگبیاینجا

کهچرانداردناخودآگاهیبدويوحشیانسانکهاستاستوارفرضاینبرکهگرددبازمیفروید
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تقابلوسیلۀبهجنسیتفاوتدادنشرحبرايتالشآیا. است) مدرنانسانیعنیما،ِ( ناخودآگاهاو
زیردست،عنوانبهزنتصویریعنینیست؟مردبهنسبتزنزیردستیوانقیادمتضمنداشتن،وبودن

داشتن؟بهبودنازگذارمنزلۀبهپیشرويازشلینگایدةبامطابقتر،نمایشیتر،عقلکمموجودي
شود؛میبرترموجوديمحمول) بود(وجودمیک)ترپیشآنچه(شلینگفلسفهدرگفتانتومی

بینحويبهحیوانیکمثال،براي:شودمیبرترايسوژهابژة) بود(سوژهیک) ترپیشآنچه(
بدنانسانگفتتواننمیکهدرحالینیست،اشزندهبدنجزچیزياواست،خودشسوژةواسطه

...استکردهپیداتنزلخودمحمولبهلحاظبدینوداردبدنیصرفاًاواست،خویشتن

کهداشتن،بابودنتقابلنههستیمروبروآنباکهتقابلیکهاستآنمؤیدلکانمتنازدقیقخوانشی
گريجلوهیناوکند،میجلوهفالوسصرفاًاونیست،وسفالزن،: استکردنجلوه/داشتنتقابل

.داردگريحیلهواغوامنطقیکبهاشاره) تاسصورتکمنزلۀبهزنانگیهمانشکبیکه(

کهاینمحضبه–باشدلفافدروپوشیدهکهاستخودکارکرداجرايبهقادرمادامیتنهافالوس
فرومیراآنزنانگینقابآنچهترتیببدیننیست؛فالوسدیگردرافتاد،بهپوشیدگیولفافاز

فالوسکهآنخالصه.نیستنقابپشتچیزيهیچکهاستحقیقتاینبلفالوسدخونهپوشاند
لکاندلیلهمینبه. استگزیدهمأوانقابدرکلمهدقیقمعنايبهکهرازياست،محضنمايیک

درکهچیزيبراينه،نیستکهشودداشتهدوستچیزيبرايخواهدمیزنیککهکندمیاظهار
بهیا14.کندمیضهعرمردبهنقابیکهیئتدرکهخودش،عنوانبهنهراخوداو: هستحقیقت

کههستجائیتاتنهاکهاستبودنیمظهرکهواسطه،بیبودنِیکمظهرنهفالوسهگلی،بیانی
فرویديبدويانساندلیل،همینبه. محضگريجلوهیکبرايیعنیباشد،" دیگريبرايولغیره"
:ماسطحینگاهبرايما،براياستناخودآگاهیفقطاونیست،ناخودآگاهامرواسطه،بینحويبه



١٢

آن،وسیلۀبهاوکهاستصورتکی) غریبهايآئینبدوي،شورهاي(بدويانسانناخودآگاهمنظرة
.انگیزاندبرمیرا) ما(دیگريمیلاش،صورتکبازنیهمچون

کهاستخاطرهمینبهگیرد؛قرارورزيعشقموردهستحقیقتاًآنچهخاطربهخواهدمیمرد
ايشاهزاده،پریانهايداستاندرزن،عشقگذاشتنآزمونبهبرايمردانهسناریويالگويکهن
کندحاصلیقینتاشود،مینزدیکاشمعشوقهبهنوابیخدمتکاريکسوتدرنخستکهاست

این.شاهزادهیکعنوانبهاشجایگاهخاطربهنهشد،خواهداشعاشقاوخودخاطربهزنکه
زنکهنیستحقیقتاینبردیگريدلیلهمینآیاو–خواهدنمیزنکهاستچیزيهماندقیقاً
مضمونايگونهاش،نمادینجایگاهورايکهداردباورتمامحماقتبامرداست؟مردازترسوژه

موردکهکندمیآنمستحقرااوکهنهفتهايگنجینههمچوناوست،وجوداعماقدرجوهري
دقیقاًاواستراتژي–نیستنقابزیرچیزيهیچکهداندمیزنکهحالیدرگیرد،قرارورزيعشق
نگاهاماندرمردمالکانۀعشقازراآنوکندافظتمحخودآزاديِ"هیچ"اینازکهاستهمین
...دارد

بیاناینبالکانکهاستچیزيآندهندةنشاندقیقاً،آبجوبرايانگلیسیتبلیغاتیبرنامۀیکجدیداً
حکایتهمانبرنامهایناولقسمت». نداردوجودجنسیرابطۀ«... :گیردمیهدفراآنخویش
میايقورباغهد،زنمیپرسهجويیککناردختري: دهدمینشانراپریانهايداستانمعروف

مردبهمعجزگونطرزيبهزشتقورباغۀوبوسد،میگیرد،میآغوشدرراآنمهربانیبابیند،
دختربهايآزمندانهنگاهجوانمرد: استنشدهتمامهنوزداستاناما. شودمیتبدیلزیبائیجوان

کهشودمیآبجوبطريیکبهتبدیلدختروبوسد،میکشد،میخودسمتبهرااواندازد،می
شدهابرازبوسهباکه(اشمحبتوعشقخواهدمیزن... گیردمیدستدرپیروزمندانهراآنمرد

؛)Phiلکان،متمطبق(کمالبهفالیکوجودیکبهیعنیکند،تبدیلزیبامرديبهراقورباغه) است
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لکان،متمطبق(خویشمیلعلتبهیعنیفروبکاهد،دارنقصايابژهبهرازنکهآندنبالبهمردو
مرديیاوقورباغه،یکباداریمرازنییا: استناممکناشبودننامتقارندلیلبهرابطه). aپتیابژه

-نتیجهدر... استزیبامردوزنآلایدهزوجنیستپذیردسترسیهرگزآنچهآبجو؛بطريیکبارا

:کنیماجتنابزنانهسوبژکتیویتۀتریکسهیسرشتبهراجعکلیشۀدوازبایدمیگیري

بهقادرکهگیجیغرغرويعنوانبههیستریک) زن(سوژةتحقیرگرخويوخلقطرفیکاز-
مثالی(گذاردمیفراربهپانمایشیناتوانهايژستباخاطراینبهونیست،واقعیتباشدنمواجه

هیستریکعنوانتحتراشانلیبرالسیاسیرقبايهابلشویکبعد،بهلنیناز: سیاسیرگفتاحیطۀاز
؛)کردندمیبدناموتحقیر"خواهندمیچهواقعاًدانندنمی"کهییها

به: مردسلطۀعلیهزن،بدنزبانطریقازاعتراض،یکبههیستريغلطارتقايدیگر،طرفاز-
ايرسانهیاصفحهعنوانبهکردنعملازراخودامتناعزنسوژةهیستریک،هايسمپتوملۀوسی

.دهدمینشانمردییگوتکبرايخالی

علیهییچندپهلوايریشهاعتراضمنزلۀبهآنتژياستراپیچیدگیکردنلحاظبابایدهیستريفهم
دارد،اربابیکبهیازنهیستریکسوژةکهاستحقیقتاینازحاکیهمکهباشداربابدستکاري

بایدفرددلیلینهمبه. ندارددیگريراههیچکهنحويبهکند،سراربابیکبدونتواندنمیاوکه
کند،اجتنابشدهسپريدورانیبهمتعلقامريمنزلۀبههیستريمفهومردتاریخیِلاشکاایجاداز

تمدندر"ناخرسندي"غالبشکلهیستري،نهو،ايآستانههاياختاللامروزهکهدركاینیعنی
کهايسوژهبهمربوطاختالالتیعنیند،هستهیستريمعاصرفرمايآستانههاياختالل: هستندما

علمگفتارکارشناسکهسنتی،اربابنهدیگرآنعاملکهپذیردنمیراايدستکاريغالبشیوة
ییجابجابامتناظردقیقاًايآستانهاختاللبههیستريکالسیکفرمازییجابجاکه،آنخالصه. است

.استبخشیدهمشروعیتآنبهدانشکهاستقدرتیبهسنتیارباباز
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دقیقمعنیبهامرهایتندرسوژهجایگاهکهاستآنهیستريمفهومفظحسازمانبراضافهدلیل
استچیزيآن"کهاستاینسوژهازتعریفموجزترینگویدمیلکانوقتی. استهیستریککلمه

هنوزکهداردوجودییجاتاتنهاسوژه: بیاندازداشتباهبهرامانبایدگفتهاینسادگی،"نیستابژهکه
هنوزکهامسوژهجائیتامنیعنیاست،ابژهچقدردیگريبراياوکهباشدمطرحپرسشاین

باقی) یابدمیاشورزيمیلدرخورو(بیندمیمندراوآنچهودیگريلمیدرغریبچیزي
همگفتهاینندارد،وجودعلت-بژهابدونمیلکهکندمیاظهارلکانوقتیدیگر،عبارتبهباشد،

میلکهايرفتهدستازابژة: استخودشباظرمتناابژةهمبستۀمیلیهرکهنیستسادهیانباینارز
قطعیتعدمدهندةنشاننکردنپرسشواست،سوژهخودامرنهایتدرآورددرمیحرکتبهمرا
میلهموارهمیللحاظ،بدین. استکردهاشغالدیگريمیلدرکهاستجایگاهیدرباباو

.استدیگريمیلابژةمثابۀبهخودجایگاههببردنپیبهمیلسوژهمیل: تاسدیگري

:ازايترجمه

http://www.lacan.com/zizwoman.htm
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- پانویس ھا 

١. Jacques Lacan, the Seminar of Jacques Lacan XX: On Feminine Sexuality, the Limits of Love and
Knowledge, ٧٣-١٩٧٢ (Encore), New York: W.W. Norton, ١٩٩٨.

دھد: ھرگاه بودن را توضیح می ھمگانیاین کلیت و کند کھ وپولیستی موردی استثنائی عرضھ می ت، رتوریک پسیاسدر ورطۀ .٢
بھ تباھی کشانده شده و غیره، می توان مطمئن بود کھ ھمواره سیاست سیاست بھ معنای دقیق کلمھ گندیده واین نظر رایج باشد کھ 

کھ باید بھ او اعتماد کرد جا می زند، کند و بدین ترتیب خودش را بھ عنوان کسیھست کھ سوء ظن ھمگانی را اعالن می مداری 
غیرسیاسیِ منافع حقیقی مردم...ی خنثی/نماینده 

٣.رویکرد نان کھ کسی چپذیرد. ، اختگی را نمینام پدردر جایگاه زنز طریق قرار دادن وال (دگرجنس گونھ) اترانسکسسوژۀ
متضمن آن است کھ زن، و نھ مرد، اختھ شده شکنی را اتخاذ کند، کھ بر اساس آن مفھوم اختگیشالوده - میان مایھ و ھرجائی فمینیستی

اگر قائل خورد؛ در این صورت، باین جایگاه انگ اختگی جایگاه اقتدار نمادین را اشغال کندزنانتظار خواھد داشت کھ ھرگاه است، 
شود.این پندار بی درنگ ناپدید می و ھم پدر نخستین اختگی ناپذیر ھستند، زنبدان باشیم کھ ھم 

٤ . Slavoj Zizek, Metastases of Enjoyment: Six Essays on Woman and Causality, New York: Verso, ١٩٩٤.
٥.ی مرد بر خود نظام نمادین حک شده است، آیا پافشاری بر این نکتھ کھ زنان برتری و سلطھ از آنجا کھ در جوامع پدرساالر

نقیاد آنھا در این نظام قرار نمی در تخالف با موقعیت تحت ا–معنائی، بیش از مردان بھ –بدون استثناء در آن جذب و ادغام شده اند 
بھ آنانی تعلق دارد کھ بیش از دیگران تماماً در قدرتھ در اینجا باید مورد توجھ دقیق قرار گیرد این فرض اساسی است کھ چگیرد؟ آن

je ne sais quoiی مر واقعی غیرنمادین است (در جامھ ای از اشامل پس مانده قدرتبر عکس، اعمال نظام نمادین جای گرفتھ اند. 
ھر دو مثال ما از استثنای برسازنده و تصادفی نیست کھ ). ارباببر کاریزمای است دلیلی است کھ نآفرض بر غیرقابل فھمی کھ 

چرحم ھستند کھ ھیبھ غایت بی اربابیفیگور مشمولِ شق بانزاکت)، در عبانویعنصر ادغام نشده در نظام نمادین (پدر نخستین، 
کند.پایبند، و قدرت اش را محدود نمی او را قانونی

٦ .جلوه کردن غلط وھمی کھ محض تر از صرفِ –روانکاوی است ی مناسبی برای ادوکس یادآور وھمی است کھ ابژه این پار
ک تمام وقت از خصلت توھمی شکامیابی ھای جنسی ام خیال پردازی می کنم، بی ی برای مثال، وقتی درباره یز است.چخودِ 

اما وھم جای دیگری اتفاق نین نخواھم کرد، کھ "واقعاً آن طور نیستم". چگاه چدانم کھ در واقع ھیبھ خوبی می –ام آگاه ام خیاالت 
غلط انداز از خود من بھ نمایش می گذارد، یعنی نھ تنھا از کننده ومی افتد: این خیال پردازی صفحھ ای است کھ تصویری گمراه 

ام در واقعیت در موقعیتی بودم کھ می توانستم نسبت بھ خیال پرداری اگر –ام نین از میل ھای حقیقی چھای من، کھ ھمظرفیت 
ور ر خیاالت سادیستی غوطھ ال، وقتی دتر (برای مثیده چگریختم. در سطحی پیتردید با وحشت از آن میباشم، بی آگاھی داشتھ 
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م"، بھ خوبی حد و طور "من واقعاً آن طور نیستچپردازی کرده ام، و از این کھ طور فقط خیال چآگاھی تسالبخش از این کھ ایم)، 
کند...ی تعیین شدگی میل من بھ واسطھ ی این فانتزی ھا را پنھان می اندازه

٧ . ین تروماتیک، و استثنای برسازنده ی خویش غیرنمادیزچتا جائی کھ امر نمادین خود را از طریق برگرفتن عناصری، بھ مثابھ
یزی چامر واقع، بھ عنوان قسمی میان نمادین و واقع؛ برعکس از خط فاصلِ است طرحیسازد، ژست نمادین بھ منتھا درجھ برمی 

◌ِ خود،" بودنکل-امر واقع از حیث "نا–ی خارجی ندارد نسبت بھ امر نمادین جنبھکند، کھ در مقابل نمادین سازی مقاومت می 
استثنای برسازنده را ندارد.امر نمادین است، یعنی تا جائی کھ

٨ .مزاج و متزلزل جائی کھ فیگورھای ارباب دمدمی نیز بسط دھیم، چدی پوو ھنر کمتوتالیترمیان رھبر بد نیست این پیوند را در
در آن فراوان است...

٩ . Carol Gilligan, In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development, Cambridge:
Harvard University Press, ١٩٨٢.

آوری برھانی ی نھفتھ رهانگای (این لغت بھ قطع گویاتر از ذات باوری معمول است) غالباً پیش ازنانھ باوریاصالتنین چ
گری مردانھ فمینیستی است. در این باره کافی است این دعوی ھمیشگی را بھ یاد آوریم کھ زنی کھ بھ نحوی فعاالنھ در سرکوب

ھا، ھچاش برای بزرگ کردن بی زیبائی زنانھ، وقف کردن زندگیھای مردانھ دربارهآلجوید (با پیروی از ایده مشارکت می
در پارادوکس ھمین منطق کند کھ بھ او تحمیل شده است.دست مرد بوده و نقشی را ایفا می آلتی ھمین حقیقت وغیره.) بھ واسطھ 

آرمانی خویش برسد، در حال اعی ی کارگر تا زمانی کھ بھ وضعیت اجتمقدیمی این دعوی مارکسیستی نیز قابل مشاھده است: طبقھ
ی حاکم و شوند، آلت دست طبقھ و پوپولیسم دست راستی میستیزی یھودیبدین ترتیب وقتی کارگران درگیر رشد و پیشروی است. 

ی کارگر وجود ندارد طبیعت در حال پیشروی زنان و طبقھ بر وجود محکمیضمانت چھیایدئولوژی آن گشتھ اند: در ھر دو مورد، 
تصمیم ناپذیر.ی یک نزاع ایدئولوژیک و سیاسی وضعیت بھ نحو تقلیل ناپذیری خصمانھ و گشوده است؛ حیطھ–

١٠ . احساس یگانگی و صدا با ژیلیگان، صمیمیت، ندپھلوئی ناشی از درک ھمگانی از زنانگی است، درکی کھ ھمچاین
دھد. و در ھمان حال گری، بھ زنان نسبت میگیری، عقالنیت و حساب ی فاصلھھای مردانھخودانگیختگی را، در برابر خصلت

تر از مرد است.و ھم ساختگی تر زن در آن واحد ھم خودانگیختھ–در تقابل با معنویت اصیل مردانھ رانیرنگتظاھر و
١١. G.W.F. Hegel, Phenomenology of Spirit, Oxford: OUP, ١٩٧٧.
١٢. F.W.J. von Schelling, On the History of Modern Philosophy, Cambridge: CUP, ١٩٩٤.

١٣ . کل" است: نقاب، بر این - ی موقعیت زن بھ مثابھ "نابستھزنانگی بھ مثابھ نقاب دقیقاً ھمتصورطور چتوان دید کھ حال می
ای است کل سوژه–ای پشت نقاب حقیقت نھفتھ چھی–نیست چیزی پشت خود پنھان دارد نا کل است؛ پس از آنجا کھ ھیچفرض کھ 

در مقام خأل (_).
١٤ .»ورزی قرار گیردشم دارد مورد میل و نیز عشقچیزی کھ نیستچبھ خاطر آن زن .«

Jacques Lacan ...crits: A Selection, New York: W.W. Norton, ٢٠٠٢.
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