
  
  
  

  ]1[ لکان و تفاوت جنسی
  

  شان هومر
  مهرداد نیک بین: برگردان 

  
  
  
به آنچه که مطمئنا بحث برانگیزترین و مشاجره آمیزترین حوزه روانکاوی لکانی بیندازیم بگذارید در آخر نگاهی    

چیزی تحت "و  ]2[ "زن وجود ندارد "شعارهای تحریک برانگیز لکان مانند . ـسوالیته زنانهکـمفهوم پردازی س: است
ممتد و پرحرارت از سوئی دیگر  دفاعیاتبا خشم و غضب از یکسو و  ]3[ "عنوان رابطه بین دو جنس وجود ندارد

اول ، او تمایز جنسی را  فازدر : میگردد  تفکیکتفکر لکان درباره سکسوالیته زنانه به دو فاز اصلی  .شده است  روبرو
د که در اینجا لکان با درنظرداشتن تفکر فرویدی نوآوری پراهمیتی را بوجود می تبیین کر ]4[ر کَبر اساس مفهوم  ذَ

دارای قضیب ، یعنی حول اینکه آیا فرد دور میزد  "عقده اختگی "برای فروید مسئله تفاوت جنسی حول . آورد
)  cut off( ِ عاست که دربرگیرنده انقطا) symbolic(برای لکان اختگی فرایندی نمادین  برعکس،. هست یا نیست 
برای بازنمائی این فقدان سوژه دو راه حل در  .می باشد) lack(و نیز بازشناسی فقدان  ژوئیسانسنه قضیب بلکه 

دربرگیرنده ) masculinity(بر اساس لکان ، مردانگی . )Adams 1966b(ذکر  "بودن"یا  "داشتن" –پیش دارد 
دومین فاز تفکر . بودن فالوس است ]5[ ءبالماسکه) feminity(گی، درحالی که زنانداشتن ذکر است پُز یا وانمودِ

زنانه درباره سکسوالیته : XX – Encoreلکان درباره تفاوت جنسی برگرفته از یکی از سمینارهای آخر او ، سمینار 
 "هویت یابی جنسی ساختارهای "، میباشد که به  ]6[ 3-1972) معرفت(های عشق و دانش   ، محدوده

)structures of s.e.xuation ( مردانگی و زنانگی را به عنوان ساختارهائی در این فاز متاخر ، لکان   .میپردازد
مردان و هم زنان قابل دستیابی هستند و به بیولوژی فرد ربطی ندارند ، بلکه آنچه که برای درنظر میگیرد که هم 

آنچیزی که لکان  –ت که فرد قادر به احراز آن است ساختارهای زنانه و مردانه را معین میسازد ، نوع ژوئیسانسی اس
 ل پس از بررسی این ایده هایما در مطالب ذی.  ]7[می نامد ) A(غیر  ژوئیسانسو ) ریکَذَ(فالیک  ژوئیسانسآنرا 



   
   

) courtly love(منظور لکان از آنها ، در شکل سنت شعری عشق مهذب  جنجالی ، به ارائه مثالی در باب
  . میپردازیم 

  
  

  سوالیته زنانهـکـفروید و معمای س
  
فروید تئوری خود درباره عقده اودیپ و سکسوالیته کودکان را براساس تجربه پسربچه ها بنا نهاد و ابتدا فکر کرد    

اما به تدریج به دلیل . که همین فرآیند را میتوان بسادگی به دختربچه ها ، منتها بصورت عکس ، انتقال داد 
دو . لینی خودش و نیز تحقیقات همکارانش ، مجبور به اذعان به غیرقابل دفاع بودن این موضع شدسنگینی تجارب با

ابتدا ، فهم این نکته که در مرحله آخر عقده اودیپ ، انحالل آن ، نه خود آلت . فاکتور در اینجا وارد عمل میشوند 
دوم ، چندی از پیروان فروید . سئله است مهای تناسلی بلکه حضور یا غیاب آلت جنسی مردانه ، قضیب ، است که 

فرزند نگاه کنند /اودیپی زندگی کودک و بویژه به اهمیت رابطه مادر-شروع کردند که با دقت بیشتری به مرحله پیشا
، اما این بدین معنی بود که او می  درا بپذیر] جنسی[اودیپی تکامل -فروید تصمیم گرفت تا اهمیت مرحله پیشا. 

اودیپی هر دو جنس بطور مساوی - در مرحله پیشا. هیم آغازین اش درباب عقده اودیپ تجدیدنظر کند بایست در مفا
به مادر به مثابه اولین ابژه عشق وابسته اند و آنچه که فروید نیاز داشت توضیح دهد این نکته بود که چگونه 

  .ابژه عشق تغییر جهت میدهند  از مادر به پدرشان بعنوان شروع عقده اودیپدختربچه ها ، حتی در ابتدای 
  عشق می ی  مادرشان را بعنوان ابژه ابتدا به ساکنعقده اودیپ برای پسربچه ها تقریبا سرراست باقی ماند ؛ آنها    

] عشق[این چنین پدر به رقیبی برای . مادر ، ابژه عشق پدرشان نیز هست بینند و سپس به آرامی متوجه میشوند که
بچه این مخمصه را با پسر. که پدر قضیب او را قطع خواهد کردپسربچه از این واهمه دارد مادر تبدیل میشود و 

مادر ،  از کف دادنبعنوان جبران . ، حل میکند با پدر) identify(عنوان ابژه عشق و انطباق هویت تسلیم مادر ب
عقده ] تئوری[برای دختر بچه ها  . داشته باشد پسربچه قادر خواهد بود تا در آینده دیگر زنان را بعنوان ابژه عشق

. دهند  از دست میرا ) مادر(دختربچه ها ابتدا ابژه عشق خود اودیپ مجبور به توضیح پروسه ای بود که بموجب آن 
دختر بچه عشقش را از مادر به . ل یک مرحله اضافی و متقدم تر استدختربچه ها شامهمچنین عقده ادیپ برای 

می نامد ،  متوجه ) penis envy(قضیب  ی  ، در پروسه ای که فروید آنرا غبطهدلیل که او به این. میدهد نتقالاپدر 
عشق به رقیبی برای عاطفه پدر مبدل  ی  سپس مادر از ابژه. میشود که نه او و نه مادرش دارای قضیب نیستند 

سپس بدلیل اینکه او را نیز ، تنزل مقام میدهد و ر را بدلیل اینکه صاحب قضیب نیستابتدا دختربچه ماد .میگردد 
مشکل این بود که فروید نتوانست توضیح دهد که چرا یک . جود آورده از مادر خشمگین میگرددمانند خود بو

  .دوباره با مادرش انطباق هویت میکند تسلیم میکند و ] به مادر[دختربچه پدر را بعنوان یک ابژه عشق 
را بعنوان ) a(پسربچه ها نشان میدهد ، باین صورت که ، پسربچه غیر عقده اختگی فرجام و حل عقده اودیپ را در   

در طرف دیگر ، برای دختربچه ها ، این عقده اختگی است که منجر به عقده اودیپ میشود . ابژه عشق تسلیم میکند 
] بتواند[که برای ایندختربچه باید بپذیرد که او دارای قضیب نیست . و هیچ حل رضایت بخشی برای آن وجود ندارد 



   
   

را ) نداشتن قضیب( محرومیت؛ اما در انجام این امر او این را به پدرش انتقال دهد ]8[) desire(اش   آرزومندی
یک بچه از پدر را بخود ] داشتن[فروید حدس میزند که این جبران شکل تمنای . بدون نوعی جبران نمیپذیرد 

. یک بچه از پدر به حد اعلی میرسد تمنای هدیه گرفتنه در میگیرد و عقده اودیپ زنانه نه در تهدید اختگی بلک
بعنوان ) a(شان را حل نمیکنند زیرا آنها هرگز نمیتوانند تماما غیر  بدینگونه دختربچه ها هیچگاه تماما عقده اودیپ

سربچه همانطور که میبینیم عقده اودیپ برای دختربچه ها امری پیچیده تر از پ. ابژه عشق را ترک و تسلیم کنند
  . بخش است  عمیقا نارضایت) concept(هاست و همچنین بعنوان یک مفهوم 

سوالیته زنانه هدایت کرد ، اما تنها به ـکـفرضیات فروید درباب عقده اودیپ او را به سمت تفحص در طبیعت س   
او . انه سردرگم بود سوالیته زنـکـفروید تا پایان عمرش به توسط معمای س. انبوهی از پرسشهای بی پاسخ منتج شد 

در دهه .  "زن چه میخواهد ؟"و هرگز این سوال را حل نکرد که توصیف کرد  "تاریک ی  قاره"زنانگی را بعنوان یک 
زنانه منجر به آن چیزی شد که اولین  ی  سوالیتهـکـکافی تکامل سو شکست روانکاوی در توضیح مناسب  1920

این مباحثه از طریق مقاله یکی از نزدیکترین دوستان . امیده شده است زنانه ن ی  سوالیتهـکـمباحثه بزرگ درباب س
آغاز گردید که پاسخهائی را از جانب بسیاری از برجسته ترین روانکاوان زن آن ) 1958-1879(فروید ، ارنست جونز 

 )Melanie Klein 1882-1960(، ملنی کلین ) Karen Horney 1885-1952(کارن هورنای  از جملهدوران 
برای خواندن گزارشی از این مباحثه نگاه کنید به . ( دریافت کرد )Guan Riviere 1883-1962(و ژوآن ریویر 

سوالیته زنانه ادامه چنین مباحثاتی از دهه ـکـآثار لکان درباره س. )سوالیته زنانهـکـسمقدمه ژولیت میچل بر کتاب 
  ) . 1989برنان . نک.( منجر شد  80و1970ر دهه های د "دومین مباحثه بزرگ"است و متعاقبا به  1930و  1920

  
  

  ر ؟کَداشتن یا بودن ذَ
  
اول ، فمینیستها روانکاوی را . نقد فمینیستی از روانکاوی بر دو بخش مساله ساز در تئوری فروید ، خم شده است    
به این معنی که آناتومی فرد  ، دیدند) biological essentialism(غ شکلی از ذات گرایی بیولوژیکی بلّمُ ه عنوانب

و حقیقتا این امر بیشتر از یک مقدار . هویت جنسی اش را تعیین میکند   -اینکه یک فرد دارای قضیب باشد یا نه  –
تا آنجا پیش رفت که اظهار ) Mary Bonaparte 1882-1962(برای مثال ، ماری بناپارت . کوچک صحت دارد 

رمحوری کَوجود تالشهای ارنست جونز برای تجدیدنظر در ذَو با  "بیولوژی سرنوشت است"کرد 
)phallocentrism (مینیستی و ذات گرایانه بیشتری فروید ، بناپارت و هورنای بطور تناقض آمیزی به نظریات دتر

 دومین انتقاد طرح شده از جانب فمینیستها این است که روانکاوی همواره زنان را در. باره تکامل جنسی رسیدند در
) active(نزد فروید ، مردان بعنوان عواملی فعال . نسبت به مردان توضیح میدهد ) negative(رابطه ای منفی 

در دهه شصت و اوائل دهه . توصیف میشوند ) passivity(هوم انفعال میشوند درحالی که زنان بر اساس مفنگریسته 
برای مشاهده بیان واضح . (انب آنها مورد قبول واقع شد از جانب فمینیستها مطرح و از ج هفتاد این دو انتقاد قویاً

مطالعه جنسیت بمثابه  و متعاقباً. )سیاستهای جنسی :به متن کالسیک فمینیستی کیت میلت گاه کنید این انتقادات ن



   
   

در چنین زمینه ای بود که فرمولهای . جنسی گردید از تفاوت انهتوضیح روانکاو ای اجتماعی جایگزین  برساخته
که هر مفهوم یک هویت پافشاری لکان براین امر  .درباره تفاوت جنسی بدست داده شد دویژه و غیرمعمول لکانخو

از جانب فمینیستها بعنوان امکان یک نظریه روانکاوانه  ،، وهمی است و داده ای بیولوژیک نیستثابت و قطعی
  . غیرذات گرا درباره تفاوت جنسی درنظر گرفته شد 

ه لکانی ، ناخودآگاه آنچیزی است که هرگونه هویت ثابت و قطعی منجمله یک هویت ثابت حنسی را از یک دیدگا   
است ؛ ) signification(نزد لکان متقدم ، تفاوت جنسی نه مساله ای بیولوژیک بلکه مرتبط با داللت . نابود میکند 

ر بمثابه دال کَشان با ذَ  د که در رابطهتنمردانگی و زنانگی داده هائی آناتومیک نیستند بلکه مواضعی سوژگانی هس
همانطور که قبال دیدیم ، نزد لکان ذکر دالی است که به قضیب مربوط است ، البته مستقیما مساوی . ن می یابند تعیّ

در موضع آن در تکامل "با آن نیست ، و همانطور که ژاکلین رز نشان میدهد اهمیت ذکر بمثابه دال دقیقا 
ذکر . ذکر ، دال فقدان است ) .  1966a:63( "آنرا توضیح دهد نمیتواند که طبیعتاست نسانی ا ی  سوالیتهـکـس

. عمل میکند ابژه ای که تصور میشود آرزومندی مادر را ارضا میکند ) imaginary(بعنوان ابژه ای خیالی  ابتدائاً
میشه ورای دسترس باقی می بژه هشناخت اینکه آرزومندی نمیتواند ارضا شود و بعنوان یک ا] فرآیند[سپس در 

ندی و گسستگی وحدت نمادین میان مادر و فرزند بطور همزمان حرکت آرزوم. ، بطور نمادین عمل میکند ماند
را بازنمائی میکند و انقسام ) division(بدین طریق ذکر لحظه گسستگی یا انقسام . پروسه داللت را دائر میکند

بدین طریق ذکر هم برای دختربچه ها و هم پسربچه ها فقدان را  .عال میکند نفسانی بنیادین سوژه را دوباره ف
اختگی برای لکان فرایندی بسیار  .جنس از نظر نمادین اخته میشوند بازنمائی میکند ، به همانگونه که هر دو 

ت ، به عبارت متفاوت از آنچیزی است که فروید شرح میدهد و دربرگیرنده محرومیتی بنیادین برای هر دو جنس اس
برای اینکه بمثابه سوژه هائی آرزومند بوجود درآییم مجبوریم . فرد  ژوئیسانسبخشی از  و از کف دادنِ دیگر ، تسلیم

اختگی این محرومیت بنیادین را معین میکند که برای . را تصدیق کنیم  مان  ژوئیسانسکه ناممکن بودن ارضاء کامل 
با هم اشتباه بگیریم و از آن مهمتر ، اگر ، اگر نخواهیم این اصطالحات را جادراین . دال است] در حکم[ر کَآن ذَ

و ) drive(به رانش  ژوئیسانس اشتباه کنیم ، باید بخاطر داشته باشیم  که] بدن[نخواهیم آنها را با ارگانهای فیزیکی 
بنابراین ،  .مربوط میشود و به ساحت نمادین  مربوط است ، در حالی که ذکر یک دال است) the real(امر واقع 

تفاوت میان عقده اختگی زنانه و مردانه ، به این بستگی دارد که سوژه چگونه این فقدان یا محرومیت آغازین را 
 "وانمود کنند"پسربچه ها میتوانند . بازنمائی میکند و در اینجاست که این عدم تقارن عقده اودیپ مشهود میشود

؟ داشتن یا بودن ذکر دو این چه معنائی دارد.  باشند که دختربچه ها باید ذکرذکر هستند ، درحالی  صاحبکه 
عقده اودیپ پسربچه ها ] دوره[در طول . ه این فقدان آغازین را میپوشانندشیوه انطباق هویت را بازنمائی میکند ک

، با تصور اینکه او ق میدهندندی شان را با پدر انطباسپس آنها ابژه آرزوم. ندی و فقدان مادر را بازمیشناسندآرزوم
به سمت پدر بعنوان مالک ذکر  غیر و دیگریِ فقدانیبطور خالصه ، پسربچه ها از مادر بعنوان یک . دارای ذکر است 
به . را دراختیار دارند ) زنان(غیر  و آرزومندیِ میل ی  میکنند که ابژه وانمودبدینگونه ، پسربچه ها . حرکت میکنند 

است بدین دلیل که در درجه اول آنها هرگز ذکر را تصاحب نمیکنند ؛ ذکر همیشه  "وانمود"ا یک هر حال ، این تنه
  . درجائی دیگر است 



   
   

ذکر  "داشتن"مفهوم  تری از ترک کردنِ  پیچیده بسیار زنان ، در طرف دیگر مجبور به متحمل شدن پروسه   
تبدیل ) مردان(ند و بدین طریق به ابژه آرزومندی غیر هستند ، قبل از اینکه بتوانند با مادر انطباق هویت حاصل کن

مفهوم ، با ِ ذکر تسلیم کنندبودن لکان فرآیندی را که در آن زنان بایستی بخشی اساسی از خودشان را برای. گردند 
  : رتبط میکند م) بالماسکه(تظاهر به ماغیر 

  
دال  ذکر ، بمعنای] بعنوان[برای بودن ی گویم که با وجود اینکه این فرموالسیون تناقض آمیز بنظر میرسد ، من م  

آرزومندی غیر، است که یک زن بخشی اساسی از زنانگی را ، برای مثال تمامی ویژگیهایش را ،در تظاهر به ماغیر 
این امر برای آن است که او آنکسی نیست که آرزو دارد مورد تمنا قرار گیرد به مانند .  کتمان میکند ) بالماسکه(

  )  lacan 1977d : 289-90(   .عشق واقع شدن  مورد
  

  . ذکر تبدیل میگردد  "بودن"ذکر برای زن به  "عدم داشتن"این در تظاهر به ماغیر است که 
  

  زنانگی بمثابه تظاهر به ماغیر 
  
) 1929( "زنانگی بمثابه تظاهر به ماغیر"لکان مفهوم تظاهر به ماغیر را از یکی از مقاالت جوآن ریویر به نام    

جونز . بود ) 1927( "سوالیته زنانهـکـتکامل آغازین س"این نوشته پاسخی به مقاله ارنست جونز با عنوان . برگرفت 
و تکامل  "نرمال"نسگرایانه باصطالح ـرجـتکامل دگ: بین دو نوع تکامل جنسی زنانه تمایز برقرار کرد 

ریویر قصد . هستند شان  ال بازشناسی مردانه برای مردانگیدر مورد زنانی صدق میکند که بدنبنسگرایانه که ـجـمـه
ویژه ای که بیشتر  نوع شخصیت -نکاوانه درباره زنانگی مطرح کند در مالحظات رواداشت نوع جدیدی از زن را 

از  نزد ریویر این نوع.  "زن روشنفکر "مشابه زن معاصر است تا آنچه که فروید و جونز قبال به آن توجه کرده بودند ، 
زنانی . زن موضوع دشواری را ایجاد میکند و آن چگونگی نشان دادن اضطرابی است که آنها در مردان برمی انگیزند 

میخواهند با ] آن زنان[یا روشنفکرانه دارند در بسیاری از مردانی که  "مردانه"که اشتیاق به داشتن پیشه و عالئق 
زنانی که آرزوی مردانگی دارند ممکن است  "بنابراین . می انگیزند ترس و اضطراب برآنان همکار و همقطار باشند ، 

 Riviere( "از زنانگی را برای جلوگیری از اضطراب و ترس از مجازات از جانب مردان بپوشند )mask( نقابی
یت و پیشنهاد ریویر مبنی بر اینکه زنانگی به مانند یک نقاب پوشیده میشود ، بنظر میرسد که اهم.  ) 38 : 1929

ماسک و میتواند بمثابه یک  "او می نویسد که زنانگی . شمول گسترده تری از تنها مورد زنان روشنفکر داشته باشد 
نگریسته و پوشیده شود ، هم برای پنهان کردن دارابودن مردانگی و هم برای جلوگیری از مجازاتی که در  نقاب

، اما اگر ما برآن باشیم که بپرسیم تمایز ) 38: 1929( "ود صورتی که او را صاحب مردانگی بیابند انتظار آن میر
آپیگنانسی و فورستر می . آندو یک چیزند زنانگی اصیل و زنانگی بمثابه تظاهر به ماغیر چیست ، بنظر میرسد که 

ب و این است که برای او در جائی که به زنانگی مربوط باشد، نقا "ضع ریویر رادیکال است ونویسند که آنچه در م
  ) . Appignanesi & Forrester 1993 : 363( "ذات یکی هستند 



   
   

ریویر مفهوم تظاهر به ماغیر را بعنوان یک مشارکت مهم در تئوری تکامل جنسی زنانه و بعنوان عملی در زمینه    
ب سادیستی او شرح داد که هم مادر و هم پدر، رقبای دختربچه و ابژه غض. عقده اودیپ زنانه در نظر گرفت] حتوضی[

  : وی هستند 
  

] . تخریب بدن زن[در این مخمصه ترسناک تنها ایمنی دختربچه در تسکین دادن مادر و جبران جنایت او قرار دارد 
او می بایست از رقیب مادر بودن دست بردارد و اگر بتواند ، تالش کند که آنچه از او دزدیده شده را به وی بازگرداند 

او با پدرش انطباق هویت حاصل میکند ؛ و سپس مردانگی ای را که اینگونه بدست آورده در  همانطور که میدانیم ،. 
را برای ] پدر[میتواند وی ] دختربچه[؛ بنابراین اوپدر میشود و جایگاه او را میگیرداو . خدمت مادرش قرار میدهد 

  )  41 : 1929  .  (مادر اعاده کند 
  
و این تنها میتواند با تظاهر به ماغیر برای پدر در قالب ظاهر ده شده و آرام شود به هر حال پدر نیز باید تسکین دا  

براساس نظر ریویر ، دختربچه میان . و بی گناهی اش را به او نشان دهد  "عشق"و ماسکی زنانه حاصل شود  تا 
وظیفه  ": ی متقارن نیست الزامی دوگانه برای تسکین مادر و تسکین پدرش گیر می افتد ، و این به هیچوجه رابطه ا

مردان دشوارتر است ؛ تالشهایش برای تسکین و ] محافظت خودش از مجازات[محافظت خودش از مجازات زنان از 
برحسب ) .  42 :1929( "بود  جبران بوسیله اعاده و استفاده از قضیب در خدمت مادرش هیچگاه کافی نخواهد

بنابراین ، . ش انطباق هویت حاصل کند مادربا پدر و فقط پس از آن با هویت زنانه و تکامل جنسی ، او باید ابتدا 
تا چه حدی نقاب بر ] که مساله اصلی این است[مساله برای زنان این نیست که آنها نقاب را میپوشند یا نه بلکه 

  .است تظاهر به ماغیر   بطور خالصه ، زنانگی. ]9[نشیند   بدنشان می
. سوالیته زنانه بوجود می آورد ـکـاغیر پرسشهای دشوار و مهمی را در ارتباط با سمفهوم ریویری تظاهر به م   

زن حقیقی و  ، فرضیه نقاب براین داللت دارد که چیزی پشت نقاب پنهان است ؛ به عبارت دیگر ، پشت تصنع نقاب
این تلفیق زنانگی . ستند سوالیته زنانه یکی و همانند هـکـسنزد ریویر نمود و ذات  با اینحال. اصیل قرار دارد 

 "لکان در مفهوم تظاهر به ماغیر ، . حقیقی و تظاهر به ماغیر ،  همان مساله غامضی است که لکان آنرا شرح میدهد 
 " که است) veil(را در عالی ترین وجهش مشاهده میکند ، به این معنا که این نقاب یا حجاب  "ایستار جنسی زنانه

تظاهر به ماغیر بازنمائی زنانگی  "به عبارت دیگر ، ) . Heath 1986: 52(است  "زنانه  برسازنده ساختار لیبیدوئی
آنچه که مفهوم تظاهر به ماغیر ) . Heath1986 : 53( "است ، اما سپس زنانگی یک بازنمائی است ، بازنمائی زن 

تظاهر به ماغیر میگوید که زن  ": آن هویت است  ی  شده  ساختهزنان بلکه ماهیت  ذاتی بر آن تاکید دارد نه هویت
  )Heath1986: 54( ". میگوید که او وجود ندارد ] در حقیقت[تنها در هنگام تظاهر به ماغیر وجود دارد ، 

  
  زن وجود ندارد 

  



   
   

است ، بعنوان یکی از اهانت ) not-whole( "کل-نا"یا او ) lacan 1975: 7( "زن وجود ندارد"ایده این که    
سوالیته زنانه نگریسته شده است ، اما به مانند مفهوم ذکر، این امر بر یک ـکـیونهای لکان درباره سآمیزترین فرموالس

ال فقدان است و هیچ د –است  "تهی"درست همانگونه که ذکر یک دال . سوءخوانش بنیادی از لکان استوار است 
نوع مقوله جهانشمولی تحت  هیچ. ندارد هیچ مدلول اثباتی و تجربی ای  "زن" ی  نشانه  -ای ندارد   معنای اثباتی

مفهوم زن بعنوان یک گروه هرگونه رجوع به  بنابراین .به آن ارجاع شود  "زن" ی  عنوان زن وجود ندارد که نشانه
. و بنابراین وهمی رجوع کنیم ) imaginary(به این معناست که به هویتی خیالی ) homogeneous(همسان 

صحبت میکند به چیزی در سطح ساحت نمادین ارجاع ) existence(کان درباره وجود عالوه بر این ، هنگامی که ل
اگر زن بخواهد که وجود داشته باشد او باید در سطح ساحت نمادین وجود داشته باشد و این امر داللتهای . میدهد 

است ، زنانگی را نسبت به ) phallic(ری کَذَ ، اول ، همانگونه که ساحت نمادین بنابه تعریف. ضمنی ای را دربردارد 
دوم ،  . مشاهده کردداشتن قضیب تعیین شده توسط عدم  ذکر فرعی میکند به همان طریقی که فروید زنانگی را

است و هویت جنسی کامال برساخته ) discursive(این امر چنین معنی میدهد که زنانگی برساخته ای کامال سیار
 ژوئیسانسی –بودن چیزی در آنجا را بازنگاه میدارد  ِ امکان "ت ، لکان به هرجه. است   -نمادین –ای اجتماعی 

 Copjec( "یابی در تجربه است و بنابراین نمیتواند در نظم نمادین وجود داشته باشد   که غیر قابل مکان –زنانه 
1994a: 224 . ( ست که مردان است بدین معنی نیست که او ناکامل است یا فاقد چیزی ا "کل-نا"گفتن اینکه زن

یک زن به مانند مردان . کامال احاطه شده تعریف میگردد  نهاو بمثابه امری   "آنرا دارند ، بلکه این معنا را دارد که 
 :Fink 1995( "نظم نمادین نیست  تابعاو روی هم رفته ولی ، نیست؛ هرچند به آنجا منتقل شده) split(دوپاره 

درهم تافته قرار میدهد ، که منجر به بسیاری از  مضاعفِ) negative(ت لکان این امر را در یک منفی) . 107
  :میشود "کل- نا"سوءبرداشتها درباره زن بمثابه 

  
این امر . راههای متفاوتی برای نزدیک شدن به ذکر و نگه داشتن آن برای خود دارد ] زن[این تمامی نکته است ، او 

نمیشود او هرگز آنجا . رد فالیک قرار ندارد بلکه او هرگز آنجا نیست کارک] حوزه[بخاطر این نیست که او تماما در 
  )   Lacan 1975 : 74.  ( اما آنجا چیزی بیشتر وجود دارد . او بطور تمام و کمالی آنجاست . نباشد 

  
و ای است که به چیزی بیشتر  "کل-نا"این امر دقیقا به این دلیل است که زن وجود ندارد و اینکه او    
  . از مردان دسترسی دارد ) encore(اعفمض
  

Encore   : تئوری جنس مند شدن)s.e.xuation(  
  
لکان در تحلیلهای اولیه اش درباره تفاوت جنسی کوشیده بود تا روانکاوی را از ذات گرائی و هنجارسازی    

. ابه دال فقدان ، رها سازدذکر به مث] تئوری[اختگی و غبطه قضیب فروید به ] تئوری[دگرجنسگرایانه اش با تبدیل 
، اما ) ”after Lacan“. نک(درحالی که مفهوم تظاهر به ماغیر در خصوص تحلیل بازنمائی زنان بسیار پربار بود 



   
   

آنچه میتواند  –به این موضوع  3-1972در سالهای . مسئله آرزومندی زنانه کامال بی پاسخ باقی مانده بود 
در این سمینار لکان این ایده را . بازمیگردد  Encoreدر سمینارش با نام  –درخصوص آرزومندی زنانه گفته شود 

جنس "، اما دو موضع سوژگانی ل نیستند را بیشتر بسط میدهدکه زنانگی و مردانگی از لحاظ بیولوژیک داده و مسجّ
توضیح این [همیت دارد آنچه در این سمینار ا. را معین میکند که هم برای مردان و هم زنان قابل دستیابی اند  "مند

که برای هر موضع قابل  ژوئیسانسیزنانگی و مردانگی نه بسادگی در رابطه با فالوس ، بلکه در نوع ] نکته است که
مجزا تعیین نمیشوند ، بلکه  ِ بنابراین ، تفاوت جنسی بمثابه تفاوت بین دو جنس. دستیابی است ، تعریف میشوند 

  . تعین می یابد  ژوئیسانس موضع فرد در رابطه با ی  در نتیجه
  Encore سوالیته زنانه خوانده شده است ، اما این تمامی تصویر ـکـمعموال بعنوان واپسین اظهارات لکان درباره س

) knowledge(و محدوده های معرفت  ژوئیسانستامل گسترده ای را درباره طبیعت عشق ،  XXسمینار . نیست 
تفاوت . نهائی معرفت است  تفاوت جنسی در اینجا از این نظر اهمیت دارد که از نظرگاه روانکاوی حدّ. د ارائه میکن

این بدین معنا . جنسی نه قابل فروکاستن به طبیعت است و نه فرهنگ بلکه در نقطه برخورد آنها ظهور می یابد 
است ، بلکه بیش از ) داللت ها(جتماعی و عناصر ا) بیولوژیکی(نیست که هویت جنسی حاصل جمع عناصر طبیعی 

ورزد این است که تمامی   ر آن اصرار میآنچه لکان در اینجا ب. د بیرون از وحدت آن دو می ایستکه آن ، چیزی است 
بیرون ) وابسته(؛ همیشه تعدادی عناصر مشروط  ساحت نمادین ، الزاما ناکامل اند ساختارها ، چه متعلق به سوژه یا

،  XIباید بعنوان ادامه پروژه ای که لکان آنرا در سمینار  XXبنابراین ، سمینار . ند ، استثنائی بر قاعده باقی می مان
امر واقع را آغاز کرده بود ، خوانده ) left-over( مازادبمثابه ) a )objet petit aهنگامی که توضیح ابژه کوچک 

بحث عشق مهذب که لکان  و VIIه ای است از سمینار همچنین ، همانگونه که خواهیم دید ، ادام Encore. شود 
تداعی میشود ؛ ) limit( ه، رانش با استثناء و محدود ای  فزایندهنزد لکان متاخر ، بطور . کرد  سمینار آغازاین در 

این مفهوم از رانش دارای این معناست که سوژه تماما بوسیله ساحت نمادین تعیین نشده است و محدوده دال را 
حادث شده و  ]مذکر یا مونث بودن[ ن جنسرانش همچنین زمینه ای است که بر آ. از سوژه نشان میدهد برفر

  .توسعه می یابد 
  

  مردانگی
  
همانطور که در این معرفی اجمالی تاکنون مشاهده کرده ایم ، درس روانکاوی ، یا آنچه که میتوانیم آنرا تراژدی    

عالوه بر این  .ارضاء شود بطور ذاتی و ماندگار منقسم است و هیچوقت نمیتواندروانکاوی بنامیم ، این است که سوژه 
ما بمثابه سوژه همواره بدلیل . ، معرفت ما همواره توسط امر ناشناخته ای که آنرا ناخودآگاه میخوانیم محدود میشود 

، ما به یک ناخرسندی ت دیگربعبار. آزرده میشویم -لذت یا کیفمان – مان  ژوئیسانساضطراب ناشی از ناکافی بودن 
)dissatisfaction ( وجود  بیشتراین حس را داریم که چیزی  ما مداوماً. ذاتی و حسی از نابسندگی مجبور هستیم

 این آن. آن چیز آنجاست و آن را میخواهیم دارد ؛ نمیتوانیم بدانیم که آن چیز چیست ولی این احساس را داریم که
 ژوئیسانسو این فرمی از ) 36 :2002(به آن ارجاع میدهد   ژوئیسانس "خرده"ن چیزی است که فینک تحت عنوا



   
   

فالیک ، ژوئیسانسی است که  ژوئیسانس ". نامگذاری میکند ) ذکری(فالیک  ژوئیسانساست که لکان آن را بعنوان 
ان را از دستمان م  )جنسی(شریک  مستعد شکست است و اساساً) ژوئیسانس(این . ما را رد میکند ، نا امید میکند 

  ) .Fink2002: 37( ". پراند  می
است که بسیاری از ما در بسیاری از موارد تجربه میکنیم ) enjoyment(فالیک فرمی از کیف و تمتع  ژوئیسانس   

خواه یک انسان باشد ،  –؛ بدین معنی که درست همان موقعی که فکر میکنیم ابژه آرزومندیمان را بدست آورده ایم 
ما هنوز ارضاء نشده هستیم  –ب چیزی جدید یا حتی ایده ای دشوار که ما سعی در بدست آوردن آن داریم یا تصاح

این .  ؛ ما ناکام شده و احساسی از این دست که آرزومندیمان هیچگاه به تمامی ارضاء نمیشود به ما دست میدهد 
 ژوئیسانسهمان چیزی است که لکان آنرا  حس ناخرسندی که همیشه چیزی خواسته شده را باقی میگذارد ، دقیقاً

 the)یک ساختار مردانه بوسیله تبدیل غیر. ساختار مردانه را تعریف میکند ] این ژوئیسانس[فالیک می نامد و 
Other)  به ابژهa  و بطور خطا گمان داشتن اینکه ما به تمامی میتوانیم آرزومندیمان را ارضاء کنیم ، مشخص
) male(مردانه ] امری[فالیک  ژوئیسانسه که در اینجا باید بخاطر داشته باشیم این است که به هرحال آنچ. میشود 

توسط هم مردان و هم زنان ] ژوئیسانس[، در این مفهوم که فقط مردان میتوانند آنرا تجربه کنند ، نیست ؛ این 
  . شخص شود م) failure(میشود که با شکست  فتا جائی بعنوان فالیک تعریتجربه میشود ، و 

  
  زنانگی

  
 ژوئیسانسآنچه که لکان آنرا  – ژوئیسانساز سوی دیگر ، یک ساختار زنانه بوسیله تفاوت در ارتباط با غیر و     
پیش می ) A(غیر ژوئیسانسمشکلی که در ارتباط با سخن گفتن پیرامون این . تعریف میگردد  –مینامد ) A(غیر

سخن ، امری مربوط به نظم نمادین است و بنابراین . باره آن گفته شود نمیتواند در سخنیآید این است که هیچ 
بنابه تعریف ، ] ژوئیسانس[سخن بگوئیم ، آن ) A(غیر ژوئیسانساگر ما بتوانیم درباره این . است ) ذکری(فالیک
ه فرد میتواند دقیقا آنچیزی است ک) A(غیر ژوئیسانس. خواهد بود ، به همانگونه که نظم نمادین فالیک است  فالیک

ما را از  این امر مشخصاً. آنرا تجربه کند ، اما نمیتواند چیزی راجع به آن بگوید و بنابراین غیرقابل تعریف است 
موضوع نوشتن مقدمه ای درباره لکان دور نمیکند ، پس بگذارید سعی کنیم آنچه را که میتوانیم درباره این شکل 

بسیار دوپهلوست و نزد لکان ) A(غیر ژوئیسانسک توضیح میدهد که مفهوم فین. بگوئیم ) enjoyment(ویژه تمتع 
ما را ) A(که غیر ژوئیسانسی "میتواند این معنا را بدهد ] ژوئیسانس[این : های متعددی را بازمیگذارد   امکان قرائت

همه اینها ) . A (" )Fink2002: 38(تمتع ما بعنوان غیر "یا  ") A(تمتع ما از غیر"یا  "بدان وادار میکند 
 ژوئیسانسهمچنین فینک این امر را غیرواضح باقی میگذارد که چرا این . قرائتهای ممکن از فرمول لکان هستند 

  . زنانه تعریف گردد  ] امری[باید بعنوان ) A(غیر
اخته س ]10[ "خلسه قدیسه ترزا "، تمثال  XXاز سمینار) A(غیر ژوئیسانسبهترین مثال شناخته شده درباره    

این مجسمه قدیسه ترزا را غرق در وجد و  . است ) 1680-1598(مجسمه ساز ایتالیائی دوران باروک لورنزو برنینی
  :لکان شرح میدهد . سماع نشان میدهد درحالی که یک فرشته در باالی او بوسیله یک پیکان او را سوراخ میکند 



   
   

  
ه و این تمثال که بوسیله برنینی ساخته شده را ببینید تا فورا شما فقط باید به رم رفت –این مانند قدیسه ترزا است 

ک او چه چیزی را محر. هیچ شکی در این باره وجود ندارد . در اوج ارضاء قرار دارد] قدیسه ترزا[متوجه شوید که او 
که آنها ؟ این مسئله واضح است که ، شهادت اصلی عارفان شامل گفتن این است و مهیج می یابد) از لحاظ جنسی(

  )76 :1975 ( .آنرا احساس میکنند ، اما هیچ چیز درباره آن نمیدانند 
  

 ژوئیسانسایده . یا زنانه میخواند ) A(یرغ ژوئیسانسغیرقابل بیان آنچیزی است که لکان آنرا  ی  این تجربه خلسه
چیزی  ") A(غیر نسژوئیسابعنوان پیشرفتی ورای ذکرمحوری فروید درنظر گرفته شده ، ازاین حیث که ) A(غیر

است   "بیرون از ناخودآگاه"؛ این امر ورای ساحت نمادین و سوژه و بنابراین فالیک است ژوئیسانس "بیشتر از 
)Soler 2002: 107 . ( فالیک و یا غیر ژوئیسانسهم مردان و هم زنان میتوانند)A ( را تجربه کنند اما آنچیزی که

، یک بر اساس لکان.  تجربه میکند است که ژوئیسانسی، نوع ا مردانه داردرد ساختاری زنانه یمعین میکند که یک ف
را  ژوئیسانستفاوت تعیین کننده میان زنان و مردان وجود دارد و آن تفاوت این است که زنان میتوانند هر دو شکل 

نزد ) . Fink 2002: 40-1. نک( یکی از این دوشکل را تجربه کنند تجربه کنند ، درحالی که مردان تنها میتوانند
در ارتباط با مردان تعریف شوند ؛ یک زن ، یک مرد ) negatively(لکان مسئله این نیست که زنان بطور منفی 

اما بیشتر از آن ، زنان به چیزی بیش از مردان . قضیب  –نیست و بنابراین فاقد چیزی است که مردان دارند 
  . اضافی ژوئیسانسیک  –دسترسی دارند 

  
  ت عنوان رابطه بین دوجنس وجود ندارد چیزی تح

  
قبل از رفتن به سمت مبحث عشق مهذب ، بگذارید اندکی راجع به اظهارات منحرفانه و رسوائی آمیز لکان درباره    
چیزی تحت عنوان رابطه جنسی وجود (جنس وجود ندارد  چیزی تحت عنوان رابطه بین دو: سوالیته بگوئیم ـکـس

  ) . ندارد
، باید بیفزایم که مشابه حالت اظهارات رسوائی آمیز رئیس ستسیون لکان اغلب نادرست فهمیده شده ااین فرموال

 ؛ گفته ای که نزدیک بود "رابطه جنسی نداشته است"تون ، که او با مونیکا لوینسکی جمهور سابق آمریکا ، بیل کلین
در این زمینه بدین منظور استفاده کرد  "جنسیروابط "از اصطالح بیل کلینتون . ریاست جمهوری اش را از او بگیرد

که برای او اتفاقی بوده اشاره کند و آنرا از هر عمل جنسی دیگری  ی محدودشده و تحت اللفظی به دخولتا به روش
لکان درباره رابطه جنسی در این منظور صحبت نمیکند و به مردم پیشنهاد نمیکند که با هم رابطه . مستثنی کند 
پذیری به امکان نا –تر از این ارجاع میدهد   ای  لکان به رابطه ای پایه. کل دیگریباشند و یا هر ش جنسی نداشته

های فرهنگی ای که ما امروزه درسرمی   شاید یکی از فراگیرترین فانتزی. وحدت جنسی کامل بین دو شخص
نیمه "ا اظ جنسی خرسندکننده بداشتن رابطه ای کامال هماهنگ و از لحکامل و ) partner(پرورانیم یافتن شریکی 

ها با آرزوی تحقق بخشیدن هماهنگی و یکرنگی میان   در واقع، امروزه بسیاری از روان درمانی. باشد  "دیگرمان



   
   

نزد لکان این یک فانتزی بشدت مضر . مردم و باالتر از همه بین دو جنس، به پیش رانده میشوندخانواده ها ، میان 
این امر . غیرممکن است  هماهنگی اساساً ی  ست که آشکار کند که چگونه هر رابطهاست و نقش روانکاوی این ا

که بوسیله رابطه ای متفاوت با دقیقا بدین علت است که زنانگی و مردانگی دو ساختار نامکمل را بازنمائی میکنند 
آنچه ما در . ته باشد تعریف گشته اند و هیچ چیزی تحت عنوان رابطه ی بین دو جنس نمیتواند وجود داش) A(غیر

را به آنچیزی که فکر میکنیم به آن آرزومندیم ) a(هر رابطه ای انجام میدهیم این است که ؛ یا سعی میکنیم غیر
تبدیل کنیم ، اما این ) ورزد  میل می(بدان آرزومند است) a(تبدیل کنیم ، یا خودمان را به چیزی که فکر میکنیم غیر

مشکل اصلی سوژه های مردانه و "بعبارت دیگر ، . را ترسیم کند  )a(آرزومندی غیر مسئله هیچگاه نمیتواند دقیقا
به یک ) . Salecl 2002: 93( ". زنانه این است که آنها آنچه را که شریکشان درآنها درمی یابد ، درک نمیکنند 

آرزومندیمان ارضاءناشده  بعنوان هدفمان قرارمیدهیم از دست میدهیم و) a(معنی ، ما همیشه آنچیزی را که در غیر
همین عدم تقارن . ]11[باشیم ) وحدت یافته(همانطور که لکان میگوید ، ما هرگز نمیتوانیم یکی . باقی میماند 

است که بدین معنی است که هیچ چیزی تحت عنوان رابطه  aواقعی میان مردانگی و زنانگی در رابطه با ذکر و ابژه 
اکنون . ، وفق ناپذیرند ژوئیسانسبر اساس نظر لکان ، حداقل انواع مردانه و زنانه .  جنسی نمیتواند وجود داشته باشد

، درباره ناموجودیت زنان و شکست رابطه بین دوجنس استخراج ل را با مثالی که لکان از ادبیاتبگذارید این فص
  . عشق مهذب ] درباره[سنت قرون وسطائی شعر  –میکند به نتیجه برسانیم 

  
  عشق مهذب

  
، سنتی از شعر غنائی است که در اواخر سده یازده و اوائل سده دوازدهم میالدی در پروونس مهذبعشق    
)Provence (وسطی گسترش یافت  در جنوب فرانسه شکل گرفت و بسمت دیگر کشورهای اروپای غربی در قرون .

 عشاقای را که بر   د رفتاریواع، قز عشق را مجسم میکند و در جزئیات، فلسفه تمام و کمالی ااین سنت شعری
تجربه ای حاکم بود بازنمائی میکند و جنبه های بدنی و اروتیک عشق را تا حد زیادی به ) اشرافی(آریستوکرات 

محبوبشان را ایدئالیزه میکنند و خودشان را ، مهذب و موقر، هر دو عشاق. وحانی و شوقی متعالی تبدیل میکندر
، در بسیاری از ماجراهای عشق مهذب، همیشه یک امکان ناپذیری ذاتی ،به هرحال. ند نتابع امیال او میگردا کامالً

عشق مهذب اغلب شامل ] سنت شعری[، در طول تکاملش. اه تحقق بخشیدن به عشق وجود داردیک مانع بر سر ر
ان النسلو و معروفترین مثال آن در شعر انگلیسی عشق می. د و یک زن متاهل گردید عشق میان یک شوالیه مجرّ

فیزیکی هرگز نمیتواند به  ی  این عشق از جنبه. می باشد ]12[گوئینوره در منظومه شاه آرتور و شوالیه های انجمن 
زجر حاصل از  ی  بنابراین عشق مهذب دربرگیرنده. وصال دست یابد ، و اگر چنین شود ، مرگ و فاجعه بدنبال دارد 

و عزت و استواری شان را در وفاداری به قواعد ادق باقی می مانند عشق نامتحقق است اما عشاق به محبوبشان ص
  . رفتار به نمایش میگذارند 

عشق . در درجه اول جنبه نمادین آن است آنچه لکان در این نوع از عشق شوالیه وار و جوانمردانه جالب می یابد   
و ایدآلیزه کردن ) عرفی(ی قراردادی، شیوه ای از بازی کردن با تعدادی از تم هایک تمرین شعری است"مهذب 



   
   

، با این وجود ، این قراردادهای نمادین ) . 148 :1986( "توانند معادلی واقعی داشته باشندآنهاست که هیچگاه نمی
. را سامان میدهند  "تعلقات احساسی مرد معاصر"دامه می یابند که اتاثیرات عینی واقعی دارند و حتی تا بدین جا 

، چهره ای غیرممکن و ایدآلیزه شده که هیچ است) the Lady( "بانو "مفهوم ] این قراردادها[ن اولین و مهمتری
  :لکان مینویسد . معادل واقعی ای برای آن وجود ندارد 

  
معرفی ) دسترس ناپذیری(و استبعاد ) privation(ابژه شامل یک ابژه زنانه است که بطور عجیبی از طریق حرمان

دسترس ناپذیری ابژه بعنوان یک ] به هر حال[د هرچه که باشد ش را دارماعی کسی که این نقموقعیت اجت. میگردد 
  )149 :1986.  (نقطه عزیمت برنهاده شده است 

  
ابژه -است ؛ که علت) بهمانگونه که لکان در این سمینار به آن اشاره میکند) das Ding(یا چیز (  aبانو ، ابژه    

این امر تعیین کننده است که او نه فقط غیرقابل . حرکت خود آرزومندی است آغازگر غیرممکن آرزومندی و
. است که هیچ معادل واقعی ندارد دستیابی است ، بلکه در درجه اول هرگز وجود ندارد ؛ او یک تصویر آرمانی شده 

ا تا موضع توضیح میدهد که لکان در اینجا مراقب است که بانو ر The Metastases of Enjoymentدر ژیژک 
، یک شریک سرد دورشدهء شخصیت انتزاعی"ترفیع ندهد؛ بلکه او بیشتر یک  "واال" ی  روحانی شده یک ابژه
 ِ بانو تا حد ممکن از هرگونه روحانی بودگی": اه خودکار و ماشین عمل میکند مانند یک دستگاست که  "ناانسانی 

با نیازها و  رادیکال که کامالً) A(، در جهت غیریتدنسان عمل میکن؛ او بمانند یک شریک نااپالوده دور است
  ) . 90 :1994( "آرزومندیهای ما مقایسه ناپذیر است 

اگر بتوانیم بگوئیم که بانوی عشق مهذب همانند آینه ای عمل میکند که  مرد عاشق  روی آن تصاویر آرمانی شده    
آنجا  مر تنها زمانی میتواند حادث شود که آینه بطور واقعیمیکند؛ آنگاه این ا) project(و فانتزیهایش را برون فکنی 

، بعنوان محدوده ای که ورای آن غیرقابل ی حفره سیاه در واقعیت عمل میکندهمانند نوع"این سطح ، بانو ، . باشد 
ن آبعبارت دیگر ، او دقیقا چهره ای است که ما به هیچوجه نمیتوانیم با ) . Zizek 1994: 91( "دسترسی است 

است که لکان آنرا بمثابه چیز یا امر واقع ) traumatic(آسیب زا ) A(او غیریتی. رابطه ای همدالنه داشته باشیم
  .تعیین میکند 

همین ساختار عشق مهذب است که هنوز بینندگان معاصر را تحت تاثیر قرار میدهد و ژیژک مثالی از فیلم نیل    
از اعضای میان یکی  "عاشقانه"بر رابطه  بازی گریان. اینباره ارائه میدهد در  1993ساخته سال ، بازی گریان ، جردن

 .، انگشت میگذارد وس ، و آرایشگری زیبا به نام دیل، به نام فرگدر لندن) IRA(فراری ارتش جمهوریخواه ایرلند 
حفظ را در برابر او ، دیل رابطه ای کنایه آمیز و مبهم و فاصله ای مقتدرانه هنگامی که فرگوس عاشق دیل میشود

و لباس ، دیل به اتاقی دیگر میرود ا برای جلوآمدن فرگوس بازمیگذارد، اما قبل عشقبازی، دیل راه ر نهایتاً. کند  می
حال که دوربین به آرامی نگاه خیره فرگوس را دنبال میکند و آزمندانه به   در همان. شب نیمه شفافی برتن میکند

را ] دیل[ "او"، ما قضیب ن دهنده ترین لحظات سینمای متاخر، در یکی از تکادت پائین بدن دیل حرکت میکنسم
س از پ. کناری هل میدهد و استفراغ میکند فرگوس او را به. است ) transvestite(دیل یک مبدل پوش . میبینیم 



   
   

، یشودگونه ای وسواسی عاشق فرگوس مو دیل ب، رابطه آنها معکوس میشود این مواجهه جنسی شکست خورده
آن عدم تقارنی است که لکان  ، آنچه در اینجا میبینیم دقیقاًبنابراین. گوس خود را از او دور نگه میدارددرحالی که فر

آنچه که عاشق در معشوق میبیند و آنچه که معشوق از آنچه که هست "تمامی روابط بین دو جنس میان  در
عشق دیل به . ن دو جنس است بن بست ناگزیر تمام روابط بی، این بر اساس لکان) . 103 :1994( یابد می" میداند
در . او به آرامی بر بیزاری اش نسبت به او فائق آید که ] و همین باعث میشود[، مطلق و بی دریغ است فرگوس

، دیل به معشوق سابق فرگوس و تا فرگوس را به فعالیت بازگرداندهمانحال که ارتش جمهوریخواه ایرلند میکوشد 
فرگوس خود را در برابر قتل مسئول احساس . ارتش جمهوریخواه ایرلند ، جود ، شلیک کرده و او را میکشد  عامل

لباس تحریک کننده و اغواگر زنانه به  فیلم در حالی پایان میپذیرد که دیل دوباره در. میکند و زندانی میشود 
که مانع از هرگونه ارتباط فیزیکی میشود ، جدا  ای نها اکنون بوسیله جدار شیشه آ. مالقات فرگوس در زندان میرود 

  . برای ژیژک این سناریو ناممکن بودن رابطه بین دو جنس را نشان داده و خالصه میکند . میشوند 
  
  
    

     
  
    
  
  
     
  
  
  
     
  
  
  
  
  
  

  پانوشتهای مترجم 
  

انتقادی نشر راتلج است و در واقع مقدمه ای بسیار موجز بر  از سری کتابهای اندیشمندان "ژک لکان"این مقاله ، ترجمه فصل ششم کتاب * 
در ضمن مطالب . شان هومر ، استاد مطالعات رسانه ای سیتی کالج است . آرای لکان درباره هویت یابی جنسی و تفاوت جنسی بشمار میرود 

  چکیده 
   

تفکـر لکـان   . موضوع تفاوت جنسی به احتمال زیاد یکی از پیچیده ترین و موردبحث ترین حوزه های روانکاوی لکانی اسـت  
مردانگـی از  : اولی تفاوت جنسی را در ارتباط با ذکر تعریـف میکنـد   . میتواند به دو مرحله تقسیم شود  درباب تفاوت جنسی

آنچه که در ارتباط با این موضـع اهمیـت دارد   . حیث داشتن فالوس تعریف میشود ، درحالی که زنانگی از حیث بودن فالوس 
در . شته باشند به همان نسبت که زنان نمیتوانند ذکـر باشـند   این است که ذکر یک خدعه است ؛ مردان نمیتوانند ذکر را دا

مردان و هم زنـان گشـوده هسـتند ،    بر روی مرحله دوم کار لکان ، او بیشتر بر مردانگی و زنانگی بعنوان ساختارهائی که هم 
د تا آرزومنـدی زنانـه را   نظریه اولیه اش دور میشود و بطور آشکار تالش میکن "ذکرمحوری"بدین معنا او از . متمرکز میشود 

که فرد قادر بـه تحصـیل آن اسـت     ژوئیسانسیاین چنین ، در لکان متاخر ، زنانگی و مردانگی در ارتباط با نوع . توضیح دهد 
فالیک که همیشه شکست میخورد تعریف میشود ، درحالی که زنانگی بر اسـاس   ژوئیسانسمردانگی بوسیله . تعریف میشوند 
مـا  ] فصـل بعـدی کتـاب    [  "پـس از لکـان    "در بخـش  .  فالیک  ژوئیسانسیر  ورای غ ژوئیسانسیامدنی مازاد به کالم درن

خواهیم دید که این نظریات چگونه توسط فمینیسم و مطالعات زنان به همان اندازه نقد علیه آنها جـذب شـده و بکارگرفتـه    
  .                                          شده اند 



   
   

متونی که در توضیح . ر متن به اقتضای فهم متن است ازدیاد لغات انگلیسی درون پرانتز د. درون کروشه در متن مقاله ، افزوده مترجم است 
  .رند لکان نگاشته یا ترجمه میشوند  ناگزیر از این هستند که برای تسهیل فهم متن ، حتما لغات اصلی را در متن مقاله یا کتاب به همراه بیاو

   
2 – the woman does not exist”  “  
  
3 -  there is no such thing as s.e,xual relationship” “  هم  "چیزی تحت عنوان رابطه جنسی وجود ندارد "،  این جمله بصورت

در اینجا بمعنای رابطه بین دو جنس است نه رابطه جنسی در  s.e,xual relationshipترجمه شده ، اما همانطور که به آن اشاره خواهد شد ، 
  .  sexual intercourseمفهوم 

  
 penis کلمه  و.  که در همه جا ذَکَر برگردانده شده و جنبه ای نمادین دارد   phallusاصطالح . فهوم تمایز قائل شد در اینجا باید بین دوم – 4

  .که به قضیب ترجمه گردیده و بمعنای آلت واقعی است 
  
با توجه به موقعیت در جمله و ( ، اصطالحی است که لکان آنرا برای تفسیر زنانگی بکار میگیرد و در فارسی میتواند  masqueradeاصطالح  -5

کرامت موللی ، روانکاو مقیم فرانسه ، در بحث درباره طباع . به بالماسکه ، پرده پوشی و  تظاهر به ماغیر ترجمه گردد ) آسانیابی ترجمه 
ی برگردان بسیاری از اصطالحات الزم به ذکر است که مترجم برا. را در برابر این کلمه پیشنهاد میکند "تظاهر به ما غیر "هیستریک ، ترکیب 

  .روانکاوی لکانی از ترجمه های دقیق دکتر کرامت موللی سود جسته است 
  
6 – seminar XX – Encore: On Feminine s.e,xuality , the limits of love and knowledge 1972-3   . اصطالح 

Encore میباشد که عنوان سمینار بیستم لکان است و ترجمه تحت اللفظی آن به فارسی ... به معنای دوباره ، یکباردیگر ، هنوزهم و در فرانسه
  .در این متن خاص بی معناست 

  
7 – phallic jouissance and Other jouissance   . در اینجا باید بین دو مفهوم تمایز برقرار کرد ؛Other ( Autre )  با حرف اول

برگردانده ) a(با حرف اول کوچک که در همه جا به غیر   other ( autre )و  ) .  A(غیر: است بزرگ  که در همه جا بدین صورت ترجمه شده 
به معنای تمتع است ، اما بخاطر جاافتاده بودن اصل فرانسوی کلمه در فارسی و لذا گویاتر بودن آن از برگردان  jouissanceکلمه . شده است 

  .نوشته شده است  ایتالیکلمه بصورت در ضمن در تمامی متن این ک. آن خودداری شده 
  
درکتاب واژگان فروید ، ترجمه ( لوران اسون - اما همانطور که پل. به آرزومندی ، تمنا و میل برگردانده شده است  desireواژه انگلیسی  – 8

ین کلمه و کلمات دیگری مثل است و باید میان ا) واژه آلمانی بمعنای آرزو (  wunschتوضیح میدهد این کلمه ترجمه ) کرامت موللی 
verlangen  ) به پیروی از آن ، در این مقاله برای ترجمه این کلمه به اقتضای مکان آن در جمله از . تفاوت نهاد ) که ترجمه آن میل است

  . آرزومندی و تمنا استفاده گردیده است
  
9- how well it fits     
  

10 – "the ecstasy of saint Teresa  " در شهر آویال دتومس در اسپانیا بدنیا  1515سه ترزا عارف مشهور مسیحی است که در سال ؛ قدی
،  فرهنگ مقدماتی اصطالحات روانکاوی لکانیبرگرفته از . ( وارد دیر خواهران تارک دنیا شد  1535او در سال . از دنیا رفت  1582آمد و در سال 

  ) 441ترجمه فارسی ص 
  

11 – we can never be One   
  



   
   

12 – King Arthur and the Knights of the Round Table –  سلسله ای از داستانها و عاشقانه های قرون وسطائی که حول
، یکی از  Lancelot. پرداخته شد ) و نیز فرانسه ( و شوالیه هایش در انگلستان ) رئیس انجمن شوالیه ها ( شخصیت اصلی آن کینگ آرتور 

  . بود  Guinevereاشق همسر وی ، شوالیه های آرتور و ع
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