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 چکیده 
بیین  ت یابی، »جنسیت زنانه« را به شکلی  جنسیت یند  افرلکان با بسط شرح فروید از  

د. »دیگری« کرتصور    به دیگری   اتکاهستی، بدون  توان آن را شکلی از  کند که می می 

در این مقام آن موجودیتی است که سوژه در گشودگی و ناتمامیت خود همواره خود را 

 یمنقادکنندهیندهای  ا فرترین معنای آن به  یابد، و در کلیمی «  گانهیازخودب»در آن  

اش سوژه را از هستی تکینهناخودآگاه  به شکل  اجتماعی جامعه اشاره دارد که  -نمادین

یعنی بودن بدون   ،یوجه از هستین  اسازند.  می   از عمومیسو تابع قواعد یکسان  دور

عرفانی« یاد   ی عنوان »تجربهبه آنچه عرفان از آن به   دیگر  تبلوری در    تواندیم  دیگری،

دهد که سالک با  سهروردی در لغت موران توضیح می  ؛ چنانکهگرددکند رهنمون  می 

به   را تنها  اغیار توجه خود  از  )در نظر او خداوند( مبذول    بیغا  ایابژهدست شستن 

به کمک گفتارمی  بتوان  اگر  نگره روان  دارد.  از چنین  به   خوانشیای  کاوی  ساختاری 

بنیان آموزه   تفسیری دست داد،   از  از   ی تازه  بود که بیش  عرفان در دسترس خواهد 

  ، د. در این معنادهمی  و شرح  وضیحت مفهوم »استعال«    بنای ر مرا ب  یعرفانگفتار    هرچیز

جوید و نه به عینیت زندگانی روزمره؛ بلکه در گسست  راه می ی  یماورااستعال، نه به تعالی  

 مضاعف شدن خود  یا  و، بدون دیگری جهان -در-این دو، بیش از هر چیز امکان هستن

 است.  گری آفرینشدر تراز بدیع  «سوژه شدنکه عبارت از » نمایاندرا می

-در-دیگری )زنانه(، هستن فیک خورده، دال فالیک، دال دیگری خطواژگان کلیدی: 

 گری.ماندگار، آفرینش عرفانی، میل ناب، استعالی درون ی ، تجربهی گرید-بدون-جهان

 

 مقدمه 

را   (Lacan, 1990, p. 60« )زن وجود ندارد ی جدلی و کوتاه »لکان گزاره

مطرح ساخت. از آن زمان تاکنون  71-1970 اول بار در مجموعه سمینارهای سال

های زیادی دامن زده است.  برانگیز لکان به بحث این حکم همچون دیگر احکام جنجال 

کاوی و های فمینیستی این گزاره گواهی بر بنیاد مردساالر روانی جریانبرای عمده
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بوده است. برای بسیاری دیگر پیامی که از آن   هنسندی دیگر بر تاریخ استیالی مردا

خوانی، سربسته و مرموز باقی مانده  شده همچنان به مانند شکلی از شطحمستفاد می 

زده شوند، به افرادی بهت است. اغلب افراد وقتی برای اولین بار با این گزاره مواجه می

راستی اند. اما به ح خوانده های صبمانند که خبری وحشتناک را در تیتر اول روزنامهمی 

بدیهی و غیرقابل    ،دمادم  لکان از طرح این گزاره و نفی دانشی شهودی که مانند تنفسِ

توانیم به دنیای واقعی اعتماد کنیم و اسیر ست چه مقصودی داشته؟ آیا دیگر نمیا  انکار

آخرالزمانی همچون جهان -پساکه لکان از جهانی  ایم، یا آنفریب اهریمنی شریر گشته

گوید که در آن دیگر اثری از زنان دیده  سخن می های آینده  جنایت ترسیم شده در فیلم  

پردازانه، چنین نظری از فروید را اضافه های کمی خیالشود؟ اگر در کنار این ایدهنمی

ب زنان  از زندگی  تاریک  ا عنوانکنیم که  یاد میروان  اقلیم  مشغولیت    و  ،کندشناسی 

یک  »ال  ؤسگویی به  برای پاسخ  -های آخرش  خصوصاً در نوشته   -ذهنی دائمی وی را  

( به یاد آوریم، مسأله جدیت بیشتری Freud, 1933, p.113)  «؟خواهد زن چه می

اصلی پیش روی ما خواهد بود: الف( ال  ؤسدو    ترتیب و به طور خالصهبدین یابد؛  می 

زنانهمعمای همیشگی   آیا میجنسیت  تفسیر است؟ ب(  و  قابل توضیح  توان ، چطور 

انسانی را که بر اساس چنین معمایی پدیدار گشته پشت سر   ی بنیادین جامعه  ماللت 

 گذاشت و راهی به خلق امور تازه گشود؟ 

بازخوانی بخشی از سمینار بیستم    رو تالش خواهیم کرد تا از طریقدر جستار پیش  

ی مشهور لکان ، ابتدا راهی به درک گزارهمرزهای عشق و دانشیا  دوباره  لکان، با عنوان  

را ذیل دو تعین    یابیجنسیّت یند  افر. برای نیل به این هدف، بیش از هر چیز  یم یبگشا

بررسی خواهیم کرد که ،  »زنانه«جنسیت    ماهیتاً متفاوت آن، یعنی جنسیت »مردانه« و

 بندی شود. سپس براساس صورتهفتم سمینار توضیح داده می   طور مشخص در بخشبه

های یابی برای هر دو جنس، به تبیین وجوه مختلف و داللتلکان از منطق جنسیت 

ی جنسیت زنانه و ارتباط  خواهیم پرداخت، تا به معما  زن وجود نداردمتفاوت حکم  

پاسخ  شکلی روشن پاسخ داده شود. این بخش جدای از  خاص آن با نظم اجتماعی به 

به برای پاسخ مقاله، زمینه ال  ؤساولین    دادن  نیز  را  به دومین  ای  اساسی ال  ؤسگویی 
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ای دیگر از کلید اصلی چنین گذاری در تبیین سویه  . چنانکه آوردطرح شده فراهم می 

 زنانه«( قرار دارد.  کیفدیگری« )یا » کیف» ، یعنی1کیف مفهوم  

ی خود این امکان را به دست خواهد داد که بتوانیم به نوبه مازاد    کیفاما درک این  

ای جدید بررسی طور کلی( را از زاویهبه   یعرفانی« )و گفتار عرفان  ی ی »تجربهمسأله

رسالهیمکن به  همه  از  بیشتر  اخیر  بخش  طول  در  شهاب .  مشهور  عرفانی  الدین  ی 

 یرجوع خواهیم داشت و تالش خواهیم کرد تا از دریچه لغت موران  سهروردی، یعنی  

بازخوانی قرار دهیم.  کاوی مسائل عرفانی طرح شده توسط وی را باری دیگر مورد روان

ایده به  با توجه  به    ی باالخره در بخش آخر،  بنیادی گفتار عرفان، و همچنین رجوع 

وجودی را تحت عنوان -ادبیات فلسفی اندیشمندانی نظیر ژرژ باتای، رهیافتی منطقی

مثابه غایت جستار توان آن را بهکه می د  کربندی خواهیم  صورت  بودن بدون دیگری 

ماندگار« )یا استعال بدون تعالی( حساب آورد؛ یعنی تبیین »استعالی درونحاضر به  

- نمادین  فرآیندهای منقادکنندهی یگانه امکان فراروی و گسست از دور باطل  مثابه به

گناه()چرخه  اجتماعی و  قانون  آن  ی  تغییر  مسألههاو  که  نیست  یادآوری  به  الزم   ی . 

زنانه آنجنسیت  بر  عالوه  مهم که  ،  از  حوزه یکی  مباحث  محسوب   ی ترین  روانکاوی 

ی دیگر، از جمله دین، عرفان، های عمدهگردد، نکاتی اساسی را نیز در ارتباط با حوزه می 

 سازد. سیاست و جامعه، روشن می 

 

 

 یابیجنسیتیند افر بخش اول: 

با نمادهای منطق صوری توضیح داده های جنسیتدرک قاعده در آغاز،   یابی که 

یابی جنسیت یند  افرلکان،    بندی شوند از اهمیتی اساسی برخودار است. بنا به صورتمی 

بایستی توجه  صورت می   3و »زنانه«   2در دو قطب »مردانه«  از هر چیز  بیش  پذیرد. 

 
1. Jouissance 
2. masculine 
3. feminine 
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یابد.  فعلیت می   4دو جنس تحت تأثیر عملکرد »فالوس« برای هر    سازوکارداشت که این  

یابی  پیداست، میان بخش چپ )جنسیت   یکطور که در نمودار  در عین حال و همان

یابی زن( خط انقسامی مشخص وجود دارد که این دو ساحت  مرد( و راست )جنسیت 

 . تفاوت جنسیودن  ست بر عبورناپذیر بسازد و نمادی طور کامل از یکدیگر جدا می را به 

به  به معنای آن است که گرچه تقویم جنسیت هر دو جنس،  صورت این مسأله 

به واسطه یا  پدید می  5فالیک  کارکردی  یکسان،  ما شاهد دو ساختار  اما  یند افرآید، 

به  متفاوت و جداگانه هستیم که  مبنایی،  کامالً  با یکدیگر منطق وجودی صورت  شان 

 متفاوت است. 

 

 یابی. نمودار جنسیت 1شکل 

 وسواسی(  ییابی مردانه )سوژهالف( جنسیت

ی  فروید و اسطوره   توتم و تابوتوان از روایت  یابی مردانه میبرای تبیین جنسیت 

پدر -کمک گرفت. بر طبق این روایت سر  6«کیف-پدر / پدر-یا »سر  پدر گله نخستین 

 
4. Phallus 
5. phallic function 
6. Ur-father / père-jouissance 
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 گری مردان دی زنان قبیله است.  اصواًل به هیچ قانون و منعی مقید نیست و صاحب همه

و گوشت تن او  کشندی او را م یکدیگر ی با همدستوی را به دل دارند  ی کینه که   له یقب

کنند، آنها  ی که برادران پس از قتل احساس میعذاب وجداند. اما به علت  خورنیرا م

رابطهبه کلی  محارم  طور  می   با  منع  را  گروه(  این  )زنان  تا  سرمنشاء   مرده  پدرِکنند، 

 . کلی گردد قانونِ  ی ریگشکل

روایت شکل می جنسیت  با همین  مطابق  دقیقاً  مردانه،  ناخودآگاه یابی  در  گیرد. 

زنان گروه   ی همه  -پدر( وجود دارد که اخته نیست« -مردانه، از ابتدا »موجودیتی )سر

( دارد  این  Ǝx ¬Φxرا  وجود  ازای  در  مردان -)پدر  استثناء (.  »باقی  گروه(،  قهرمان 

نمودار،  ینی  یپادر قطب مردانه و در بخش    لشکبدین  (. x Φx∀همگی اخته هستند« )

(. در عین حال و به  $آید که خط خورده است )ای بدون ابژه )فالوس( پدید می سوژه 

میل  جهت  علت،  به $ورزی  همین  همواره  »ابژه ،  پاره a  سمت  یعنی  ی ابژه-«، 

  دیگری خواهد بود که مشخصاً در طرف قطب زنانه و در اختیار    کیفی  کننده محقق

بدین دارد.  نظرقرار  براساس  جنسیت مجموعه  ی یهترتیب  می ها،  مردانه  به  یابی  تواند 

ای معین و یکپارچه را شکل دهد.  یا همان استثنا، کلیت یا مجموعه  حدکمک یک  

خواهد   aتر »ابژه «نیازی به توضیح نیست که این حد، همان فالوس یا به تعبیر دقیق 

فالوس   ی باینده عنوان رپدر به -ی یکپارچه و یکنواخت )سربود که به دیگرِی مجموعه

دارنده  درمقام  زن  دارد. aابژه    ی یا  تعلق  کامالً   7(  اعضای مجموعه  تمامی  مقابل  در 

پدر( تعیّن  -ی استثنای فالیک )سرمشابه یکدیگر هستند؛ چراکه همگی بر اساس قاعده 

اند. به بیانی دیگر در این حالت )داشتن کلیت حددار(، »تفاوت« صرفاً امری بیرونی  یافته

  8گنجد. می  همانیاینی که ذیل مقوله است

 

 

( خود را از  اش دیگری ش )همان  امتمم   یها هر مجموعه از طریق نفی مجموعه مجموعه  ی. در نظریه 7

 کند.سازد و تعریف می( جدا می Uمجموعه کلی ) 

تر تعریف ( کلی Genus. انواعی که با وجود داشتن تفاوت در یک خصیصه، همواره تحت یک جنس ) 8

 کند. همانی است که تفاوت آنها را ممکن می شوند. به عبارتی اصوالً این شباهت کلی یا این می
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 یابی زنانه )سوژه هیستریک(ب( جنسیت

عکس  در طرف مقابل جنسیت مردانه، قطب زنانه قرار دارد. در قطب زنانه، درست بر

الگو یا مرد، هیچ روایت و موجودیت پیشینی وجود ندارد. درواقع یک زن به هیچ کهن 

رو است، صرفاً خود اختگی یا بخشی توجه ندارد. آنچه وی با آن روبههویت  ی اسطوره

 اش( است. )در وجه نمادین و البته خیالی  سوراخفقدان، در مقام یک 

گیری ناخودآگاه زنانه، ابتدا این گزاره مطرح خواهد بود که  بر این اساس، در شکل 

زنان اخته هستند و این موضوع ی  چراکه همه  - »هیچ زنی وجود ندارد که اخته نباشد«  

ای پدید ینی نمودار، سوژهی(. این گزاره در بخش پا(Ǝx ¬Φx¬شناسد استثنایی نمی 

«. به  زنصورت ذاتی فقدانی بنیادین دارد و خط خورده است »که همواره و بهد  ور آمی 

مردانه در طرف قطب  (،  Φسمت داشتن فالوس )، به زنورزی  علت نیز جهت میل   همین

 لحاظ خیالی. ولو به  -تواند اختگی را برطرف نماید گیرد؛ آنچه که می قرار می

میهمان که  )به طور  اخیر  جهت  تصادم  از  زد  حدس  جهت (  Φسمت  توان  و 

آید. پدید می   10اندام«   کیفیا »  9فالیک«   کیف(، »a  ی سمت ابژه ورزی مردانه )بهمیل 

ورزی را کامالً نامتقارن ارز میل ار دو جهت هم در عین حال بایستی توجه داشت که نمود

طور کلی نامتوازن است(،  به ینی  یپادهد )نمودار در بخش  و نامتقاطع با یکدیگر نشان می

عنوان غایت میل و ب( ناممکنی ارتباط  به کیف که حاکی از الف( ممنوعیت و محالیت 

ترتیب شاید بتوان گفت که برعکس آنچه ممکن است در میان دو جنس است. بدین 

به  اول  آید،  نگاه  همواره    کیفنظر  زبان  ساحت  در  و تحقق  کیففالیک،  نیافتنی 

 11ناپذیر است.امکان

ی ویژه برخودار است. در این یابی زنانه از اهمیتجنسیتیند  افردوم در    ی اما گزاره

شود گزاره به شکلی گیرد و باعث می می تعلق ی(کل)عمومی/ به سور  ی عالمت نفگزاره 

کند که عنوان عملکردی یاد میکه خود لکان از آن به طوری  متفاوت و خاص درآید، به

از آنجا که در طرف قطب زنانه،   (Lacan, 1999, p. 72تاکنون دیده نشده است. )

 
9. phallic jouissance 
10. corporeal jouissance 

 دانست. تمدندر ساحت ماللت توان آن را علت و منشاء پدید آمدن . آنچه که می11
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مانند سر استثنایی  اول( و هیچ  نباشد« )گزاره  نداشت که اخته  ر در پد-»زنی وجود 

نمی را  مردانه  داشت، پس »قطب  نظر  در  اخته هستند   12(¬∀)  همه-نهتوان  زنان 

(Φx  )» ها توضیح مجموعه  ی کمی عجیب را به کمک نظریه  ی. اگر بخواهیم این گزاره

که   گفت  بایستی  عملکردبه زن  دهیم،  به  کامل  کلیت  13یدهمیتعم  طور  بخش  و 

)فالیک( وجود ی  یاستثنادهد. از آنجاکه  تن نمی  مجموعه  ی ضابطه مجموعه، یا همان  

اختگی(، پس    ی ساز مجموعه را برپا دارد )ضابطهکلی و همگن   ی ندارد تا بتواند قاعده 

از سوی دیگر بنا   14ای همگن و بسته از زنان )اخته( را شکل داد.«مجموعه»توان  نمی

بندی وضعیتی اخته وجود ندارد. این دو صورت-یابی زنی غیراول جنسیت   ی به گزاره 

 ی شیوه به  15« فرآوری رفت از آن همان »آورد، که تنها راه برونمتناقض را پدید می 

که    هگلی گرفت  نتیجه  بایستی چنین  به  ی ضابطهاست:  زن  هر  برای  شکلی اختگی 
)زنان( تعلق   «مجموعه»که در یک وجه به  . در واقع اعضا در عین آنخاص تعین دارد

ویژه خودبنیادی  و  تفرد  از  دیگر  وجهی  در  بهره دارند،  خود  بدین ی  ترتیب  مندند. 

زنان مشخصاً به یک   «ی مجموعه»»تفاوت« امری درونی اعضای مجموعه خواهد بود تا  

از میان  زن کلی(، یا Genus) جنسبدل گردد، و تعین زن در مقام یک  مجموعه-نا

فهم  از  سزمینه صورت مشخص  یابی زنانه، به ور دوم جنسیت برود. چنین تبیینی از س

 اصلی جستار حاضر خواهد بود.  پرسش عنوان لکان، به  زن وجود نداردحکم بنیادی 

 

 

  

 
12. not-all / pas-tout 
13. generalization 

مجموعه زنان، شاید نتوان با چنین اطمینانی این نظر را مطرح کرد: آیا بایستی  -داشتن نا  . درمورد حد14

 مجموعه زنان دانست؟-»فالوس« را حد نا 

15. sublation / aufhebung  
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 بخش دوم: چرا زن وجود ندارد؟ 

گزاره همان شد،  گفته  که  خودجنسیّت یند  ا فردوم    ی طور  خاصیتی  زنانه  -یابی 

همه« نشأت گرفته -دارد. این خاصیت که از سور ویژه »نه  آیرونیکمتناقض یا حتی  

ال ؤ سبرای این    چرا زن وجود ندارد؟رساند که  مان می اصلی ال  ؤساست، ما را به پاسخ  

اولین )و مبنایی  آنها  اساسی، سه تبیین مطرح خواهد شد که   یناظر به گزاره ترین( 

 یابی زنانه است. جنسیت ی همه زنان اخته هستند«، در قاعده -»نه

 

 همه است-الف( زن نه

سخن  موجودی  لوای  »وقتی  تحت  را  خود  ترتیبی  هر  به   " زنان"گو 

می مسألهتعریف  این  بر  مبتنی  او[  ]عمل  طی    -است    کند،  زن  که 

ی  مثابه لیک، خود را به[ مستقر ساختن خویش در عملکرد فایندافر]

ی موجودی بنیان مثابهخود را به  یاگذارد )همه بنیان می -موجودی نه

بهمی  که  است(...  گذارد  نشده  مستقر  فالیک  عملکرد  در  کامل  طور 

بزرگ   W، یعنی زن با حرف  [ وجود نداردWomanنام زن ] چیزی به

جاکه  دهد. چیزی به نام زن وجود ندارد ازآنکه امر کلی را نشان می

بار خطر استفاده از این عبارت را به جان من یک -]زن[، در ذات خود 

همه -نه   -ی مجدد از آن تردید کنم  ام، چرا باید درمورد استفادهخریده

 (تأکید از من- Lacan, 1999, p. 72است.« )

بند   این  در  می لکان  نهتصریح  زن  گزاره -کند که  این  عین حال  در  است.  همه 

بزرگ )در  Wدر توضیح لکان، زن با  وجود ندارد؟  از چه نظر    زنسازد که  مشخص می 

نحوی که در وجود ندارد، و نه زن به   کلی  زن(، جنس زن، یا  emmeF aLفرانسه  

همه را به -سور نه 16. اشتکینه شود، یعنی زن در تعین همه توضیح داده می -قاعده نه

 توان به دو شکل تفسیر کرد:ی خود مینوبه 

 

ما نیز به پیروی    -   )la femme,  Woman(نویسد  زده می. به همین علت نیز لکان زن را خط 16

 نویسیم.« می زن از همین ایده زنِ کلی را »
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این  -یکم   همهاول  و که  نیستند  اخته  شکل  یک  به  مردان،  برخالف  زنان،  ی 

جا به  خاص خودمنطق اختگی را به نحو  همانطور که توضیح آن رفت هر زن منفرد،  

ی بزرگ )یا نظم  گریبا د  یا به بیانی دیگر، هر زن به شکلی منحصر به فرد  -آورد  می 

  ه یشب توان یافت که کامالً  نمی  ی رادو زن  چی هو متعاقباً    کندیارتباط برقرار م  نمادین(

رو روبه  متمایزو  منحصر به فرد    صورت. درنتیجه ما همواره با زن به ند باش  یکدیگربه  

 هستیم.  

زن اشاره دارد؛ زیرا    تمامیتو    یکپارچگی همه به  -ی بعد سور نهدر مرتبه  -دوم  

تواند پاره از زن دارد که می در سطح ناخودآگاه، مرد همواره درکی از هم گسیخته و پاره 

شکلی،  اره زن را به ( باشد. به بیانی دیگر مرد هموa  ی ی میلش )ابژه بازنمای علت ابژه 

ترتیب از نظرگاه مرد،  نماید. بدینتجربه می  17شده« واره  غیر یکپارچه )جزئی( و »شیء 

است. از سوی    18کل-نهوجود ندارد و همواره  کلیت ارگانیک  ی یک  مثابههیچگاه به   زن

ارز قرار دادن خود با دال فالیک )در واکنشِ جبرانی هم  ی واسطهدیگر خود زن نیز به

ازهم  دریافتی  آن(،  فقدان  پاره به  و  ناخودآگاه    پارهگسیخته  سطح  در  و  دارد  خود  از 

وحدتی عنوان  از این نظر نیز زن به  19ی یک کلیت به جا آورد.مثابه تواند خود را بهنمی
 رو هستیم. پاره( روبهه )تک زنوجود ندارد، و ما همواره با  مندکلیت 

در بخش قبل و بند اول تفسیر بخش حاضر ما را به این نتیجه رساند که زن امری  

روند.  به حساب می  ی اعضایش استثنااست که چون استثنایی ندارد، همه   20کلی -غیر

»ساخت زبانی«،   ی هایش با وارد ساختن مسألهصحبت   ی در عین حال لکان در ادامه

پوشی  خاص و غیرِ قابل چشم   دالیی  مثابه کند و زن را به به بحث وارد میبعدی تازه را  

 نماید. را مشخص می زن وجود ندارد کند. این وجه جدید داللت دوم حکم معرفی می 

 

 
17. reified 
18. not-whole / pas-tout 

 خانمانی را نیز بایستی ذیل همین مقوله در نظر آورد. . احساس بی 19

20. non-universal 
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 کند )یا دالی برای بازنمایی زن وجود ندارد( ب( زن چیزی را داللت نمی

طور که گفته شد لکان در ادامه توضیحاتش در مورد زن، بیشتر توجه خود  همان

 دارد. های زبانی معطوف می و تمایز آن با سایر دال زنگر دال را به کیفیت داللت

اش آن است  [ یک دال است، دالی که خاصیت اصلی Woman»زن ]

ن تواند چیزی را داللت کند، و ایشود که نمیکه تنها دالی محسوب می

[ در این حقیقت  womanصرفاً به این خاطر است که جایگاه زن ]

نه او  که  دارد  نمی- بنیان  ما  درنتیجه  است.  زن همه  درمورد  توانیم 

[Woman  بیرون گذاشته راهی جز  برای زن   ]...[ نمائیم  [ صحبت 

( از جانب ماهیت چیزها، باقی نیست، ماهیت  be excludedشدن )

 (Lacan, 1999, p. 73است،« ) چیزها که همان ماهیت کلمات

ها لکان، جهان چیزها برابر با جهان دال  21شناسانه شناسی زبان اگر بنا به هستی 

باشد، می الفاظ  نداردتوان گفت  یا  زبان هیچ    ، چون دال »زن«زن وجود  در ساحت 

اخیر   ی کند و به چیزی در جهان اشاره ندارد.  برای توضیح مسأله مدلولی را داللت نمی

که طوری همه است، به -ایستی به تبیین مطرح شده در بند قبل رجوع کرد: اگر زن نهب

نیز وجود  امکان  این  ندارد، پس متعاقباً  امکان تعریف آن تحت جنسی )کلی( وجود 

صورت معکوس، دال زن زبانی را بدان نسبت داد. به   دال خاصنخواهد داشت که یک  

 مجموعه زنان همگی استثنا-زیرا اعضای نانیز بر چیزی معین داللت نخواهد داشت؛  

از نظام زبان که همان نظام چیزها یا جهان است،    زنترتیب  شوند. بدین محسوب می

 سازد. شود، و زبان را با نوعی وقفه مواجه میبیرون گذاشته می

، به لحاظ تعین طردشدگیو  بیرونی بودندانیم که این خاصیت از سوی دیگر می

ساختاری در سطح زبان، برای دالی دیگر، یعنی دال فالیک نیز برقرار است. همانطور 

، a( و چه در تعین ابژه  S1ح آن رفت، دال فالیک، چه در تعین دال اعظم )که شر

اشاره دارد که با وجود اثرگذاری انضمامی و درونی، همواره برای   منفی   همواره به فضایی 

ای آورد. از این نظر دال فالیک حفره را نیز پدید می خارج  نظام چیزها یا جهان نوعی  

 
21. linguistic ontology 
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بازنمایی را نشان می  بر چیزی داللت  دهد که برعکس دیگر دالغیر قابل  های زبان، 

شناسانه زبان، دال فالیک ترتیب در سطح هستی یا دالی بدون مدلول است. بدین  -ندارد  

(S1 با دال زن، نوعی ) زنند. را رقم می ارزی ساختاری هم 

می  را  تبیینی  پایه چنین  شرح  در  جنسیتتوان  درمورد  فروید  سوژه ی   ییابی 

ز جستجو کرد: زن، پس از سرخوردگی از همانندانگاری خود با پدر، بیش  هیستریک نی

کند. با توجه به  ( همانندانگاری می a  ی از هر چیز با فالوس یا مطلوب تمنای وی )ابژه

جوید، یعنی  )و نه زن( شرکت می   مادری  مثابه ی جنسی همواره بهاین الگو، زن در رابطه

تواند  کردن فقدان بنیادین مرد برخوردار است و می   عنوان عملگری که از قابلیت پربه

ضمن مطمئن ساختن وی از بابت داشتن فالوس )کامل بودنش(، او را از تهدید اختگی 

از    ی امتداد  ی مثابهکه زن به نیز این خواهد بود  مرد    مبنایی  در مقابل تمنای   22برهاند. 

تر، نقش فالوس هرچه موثق  یشکلبه، تا  ظاهر گردد  یفاقد آگاه  ی اابژه-پاره  یا   ی بدن و

. در نهایت همانطور که دال فالیک با  دینما  فای( را ا/ ناموجود  از دست شده  -  یالیخ)

بزرگ   دیگری نوعی وجود ندارد )و متعاقباً فقدان یا خالء  بهاش،  مندی ماهوی عدم داللت

ای مشابه و در مقام جانشینی برای دال نیز با فعلیت بخشیدن به رویه  زن را رقم میند(،  

زن   ارزی ما را به داللت سوم حکم فالیک، وجود نخواهد داشت. درک منطق این هم
 رساند. می وجود ندارد

 

 است )یا زن سمپتوم مرد است(  23ج( زن سمپتوم 

ای  برای سمپتوم همواره به نشانگان خاص سوژه اشاره دارد. محوریت  ن نشانگان 

و   داشتنی )ناخودآگاه(  ترین حالت، عبارت از اندیشهای جنسیت )کلی( مردانه در پایه

گویی به اضطراب یا تهدید اختگی است. به بیانی دیگر آنچه فالوس، و پاسخ   نداشتن 

 

  فرضیآلی تنها در شرایطی عیت ایده چنین وض البتهاش را بپوشاند. طریق اولی خود نیز اختگی . و به22

طور  که بهحال آنکسب کرده باشد؛    شیرا از مادر خو  زنانگی  یویژه   یصه یخص  زن،   آید کهپیش می 

شکایت  با  شکوه معمول  و  سوژه ها  روبه   یهای  هستیمهیستریک  گال  رو  جلسات   اشاصلی   ه یکه  در 

 .است  ایخصیصه  چنیناز  بردن  بهرهاغلب بر عدم  مادر!(،انگاری نظری یا سهل دلیل تنگ ی )به روانکاو
23. symptom 
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آورد، همان دالِ فالیک است،  انسجام روانی سوژه مرد را در مقام نوعی گرانیگاه پدید می 

یا سمپتوم مرد قلمداد کرد. اکنون اگر   توان دال فالیک را نشانهکه اصواًل می ری طوبه

بند قبل هم  را در مقام   زنارزی  مطابق توضیح  ارباب(   / اعظم  )یا دال  فالیک  با دال 

در   زن توان با استنتاجی منطقی به این نتیجه رسید که  ای منفی در نظر آوریم، می ابژه

 ، همان سمپتوم مرد است. مقام جانشین دال فالیک

صرفاً یک   24، دانیم که سمپتوم در حالت مطلق آن، یعنی سنتوماز سوی دیگر می 

طورکه دال فالیک، دالی بدون تفسیر است؛ همانقابل بدون معنا و داللت یا غیر    ی نشانه 

درنتیجه   است.  همان    زنمعنا  ساختاری  تعین  این  و قابل غیر    دیگرِیدر  فهم 

اش )و از قضا  ناشدنی ناپذیری خواهد بود که به دلیل غرابت و ناشناختگی رفع دسترس

ی آژیدنی بدل گردد که ناخودآگاه  گاه یا نقطه تواند به گره تنها به این دلیل خاص(، می 

آن، شکل گیرد. این همان علتی   حضورِ غیابیتر حول  مرد حول آن، یا به بیان دقیق 

می  موجب  که  چنانشاست  )و  مرد  برای  زن  نمادین( ود  نظم  دیدکلیت  خواهیم  که 

(: Freud, 1926, p. 212 ای تاریک و اسرارآمیز نمایان گردد )همچون جزیره

ورزی مرد توضیح که در توضیح جهت میل درواقع همچنان  25وجود ندارد.  برای مردزن،  

 فانتزی یابد که موضوع  ای به ناخودآگاه مرد راه می ابژه-ی پارهمثابه تنها به   زن آن رفت،  

درمورد   26پردازیخیالفانتاسماتیک و    ی (، و مرد تنها از طریق این ابژه a  ی است )ابژه 

ی لیبیدویی و حفظ انسجام روانی خود گذاراست که قادر به سرمایه  زن)عدم( وجود  

   27گردد. می 

 
24. sinthome 

 تقریر کامل گزاره لکان شاید چنین باشد. مرد.  یزن وجود دارد، اما نه براتر: به بیان دقیق ا. ی25

26. fantasizing 

ارزی دال  ما را به هم داند، که باری دیگر  ی م  پدر  یهانام از    یگر د  یکیلکان زن را  . بر همین اساس  27

 رساند.فالیک و دال زن می 
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 ای. جایگاه زن در ساخت گره برومه 2شکل 

از آن بگیریم، می که بحث اصلی پیش  را پی  تر اندازی گستردهتوان در چشممان 

و دال فالیک   زنارزی دال  اجتماعی هم -ای نیز به تأثیرات و پیامدهای سیاسیاشاره

ی ، چهار گفتار عمده ارباب و هیستریکداشت. لکان در بخش اول سمینار هفدهم با نام  

شود که نظم کلی جامعه رها مشخص می با بررسی این گفتا  28شمرد.مدرنیته را برمی 

آید؛ در عین حال  پس از بروز »گفتار ارباب« در پیوند با »گفتار دانشگاهی« پدید می 

( S1کند، دال فالیک )که در برقراری هر دو گفتار اخیر نقش اصلی را ایفا می ای  لفه ؤم

دانشگاهی در جایگاه    و در گفتار  عاملدال فالیک در گفتار ارباب در جایگاه    -است  

توان گفت که جایگزین سازیم، می   زن قرار دارد. حال اگر دال فالیک را با دال    حقیقت 

به بشری،  تمدن  کل  خیالاصواًل  از  حاصل  نظامی  منطقی   پردازی عنوان  با  )و  مرد 

در این   29بنا گردیده است. زن    غیابگونه(، بر مبنای فقدانی بنیادین، یعنی  وسواس

 

ارباب .  28 گفتار  گفتارشامل  گفتارها،  کاوروان گفتار  و    ک یستریهگفتار    ، یدانشگاه  ،  این  تمامی  ی. 

دهند و تحت ساختار کلی  گیری ارتباط اجتماعی را توضیح می الگوهای مختلف شکل
دیگری  → عامل

تولید ↓   حقیقت ↑
فعلیت    

 یابند.می

توان بازنویسی کرد:  شکل می . در این حالت فرمول گفتار ارباب را بدین29
دیگری → زن

↑$      ↓ 𝑎
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 - گیرد  قرار می  30ای جامعه و نظام زندگی روزمره همواره در تراز امر واقعیبر  زنمعنا  

قاعده  به  واقعی   ی بنا  امر  را در ساحت  اخراج گردد، خود  نمادین  نظم  از  آنچه  کلی، 

توان از طریق ردپاهای آن بر  دانیم که امر واقعی را تنها می نمایاند. از سوی دیگر می می 

ترتیب زن برای اجتماع نوعی . بدین د کرتعقیب    تپشی  شکل نوع سطح نظم نمادین به 

ای از ، در هاله نبودنو    بودن  ی خواهد داشت؛ موجودیتی که در میانه   گونشبح هستی  

 31گردد.آور( ظاهر می هنگام )ودرنتیجه وحشتنحوی نابه تعین، و صرفاً به ابهام و عدم 

و    حاضر  تظاهر  و  )شبح ب  یغااین  به گون(  غیرمنتظره،  حال  عنوان درعین 

 32دایمونیکسرمنشاء تعین    ، ما را به زن وجود ندارد  ی ترین شکل تعبیر از گزارهصحیح 

رساند: زن در مقام  )هیوال / فرشته( زن در جوامع انسانی در طول قرون متمادی می

نا و  ق - امری وحشتناک  پارانویایی  موقعیتی  در  را  قدرت  رار  شناختنی همواره ساختِ 

ترین شکل ممکن برای کنترل، سرکوب یا حتی ترین و قاطع داده است تا به صریحمی 

ای  ی عجیب و وحشیانه از بین بردن آن دست به کار شود و در این راستا از هر شیوه 

  عنوان جادوگرانی تسخیرشدهزنده آتش زدن زنان به بهره جوید. وقایعی همچون زنده 

های آب جوش در میالدی، تا غرق کردن آنان در وان  13تا    11توسط شیطان در قرون  

به خانهدیوانه یا  های عصر کالسیک  زیاد،  تحریکات جنسی  زنجیر ل  غدلیل داشتن  و 

رویکرد    33شان در زمان بروز نشانگان هیستری، همگی مؤید چنین واقعیتی است. کردن

در   زناساسی تنها آن است که    ی توان باز هم ادامه داد. نکتهتبارشناسانه اخیر را می 

اصل لذت و   ی بندی فانتزی نمایهبشری در عین حال که بنا به صورت  ی متن جامعه 

نیز   نیروی هیوالییی نوعی تهدید یا  مثابه (، همواره به a)ابژه    شده دیده می   کیفمنشاء  

 
30. The Real 

عمل  نبودن  و    بودن. یادآوری این نکته نیز جالب خواهد بود که اصوالً ساختار منطق زنانه در سطح  31

 کند. می

32. demonic 

توان بر همین  های بعد از جنگ جهانی دوم را نیز می گیری وحشت عمومی از زنان در سال . شکل 33

نمونه  نمادینه شده خود را در تظاهر شخصیت  بیان  اغواگرای  اساس تفسیر کرد که   femme)  زن 

fatale دهد. های نوآر نشان می ( فیلم 
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و چیز  همه هم زدن نظم عمومی، به نابودی کشاندن  که قادر به بر   مده آبه حساب می 

 طور مشخص اخته کردن مرد بوده است: به

گرا، نخست در هیأت عشق یا اروس کالم، نابینا و درون»این دایمون بی

ساعات زندگی همراه اوست،    ی کند و از آن پس در همهبه آدم حمله می

کشد و هویت خود را در مقام مرگ  میتا آن لحظه که نقاب از رخ بر  

 (265 .، ص1390سازد.« )رزنتسوایگ، یا تاناتوس بر آدمی آشکار می 

  زن نام  ای واحد بهگردد که چطور مرگ و لذت در صفحهترتیب مشخص می بدین 

ها برای اولیس و همراهانش زیباترین که آواز سیرنشوند؛ چنانبر یکدیگر منطبق می

توان گفت که تظاهر »نام پدر« آواز و در عین حال مرگبارترین آنها است. در نهایت می 

به  نیز  زن  )عدم( وجود  »فانتزی«  و می  سمکانیمثابه  و  تهدید حضور  برابر  در  دفاعی 

تواند سوژه را از خطر که می ای  لفه ؤمکند؛  عمل می  دیگری هیوالوشتأثیرگذاری همین  

مصون دارد. به همین علت اولیس برای در امان ماندن   مادر بلعندهبلعیده شدن توسط  

وحشت بزرگ سوژه بندد. در این معنا ها خود را به »دکل« کشتی می از جادوی سیرن

نکند    -  است  دیگری   فیدر ک  غرق شدنهمان    ا، یاخته نبودن  که از قضا  ی،نه اختگ

شوم؟ روانراه  دیوانه  اینپاسخ   برای   نژندانهحل  به  به    ،دیتهد  گویی   مس یمکان توسل 

کند یجاد میا  لیم   ی از ابژهمطمئنی را    فاصله صورت مشخص  است که به   34« سرکوب»

 گرداند.گذاری ممکن میو به جریان افتادن میل را از طریق همین فاصله 

کار لیبدویی در جریان در وتوان وجهی از سازداشتن چنین تبیینی میبا در نظر  

بحث از این منظر خاص به دلیلی گستردگی   ی . اما ادامهدکرجامعه و تمدن را بهتر درک  

حاضر دوباره    ی طلبد. به همین علت در نقطه و عمق موضوع مجال خاص خود را می 

رابطه  با بررسی  ارتباط  را در  زنانه و مسأله  ی دوسویه  ی بحث اصلی خود   ی جنسیت 

شته است.  اساسی این رابطه )مفهوم زن( تاکنون روشن گ  ی لفه ؤمگیریم.  عرفان پی می

ای دیرپا همچون عرفان تواند منظری تازه را بر درک و تبیین مسأله اما آیا این مفهوم می 

 بگشاید؟
 

34. repression 
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 ناب لیو م  یگری د فیک  - یعرفان  یتجربه: سوم  بخش

همه بودن »زن« موجب بیرون گذاشته شدن او از -های قبل دیدیم که نهدر بخش

او در  نظام چیزها می  تا  بدون مدلول )هم دال  ی زنجیرهشود،  زبان دالی  ارز دال های 

ای ابژه ترتیب زن در مقام  کند. بدین فالیک( باشد که چیزی را در واقعیت بازنمایی نمی 

تعبیری موقعیت  یا به  35سازد. این منفیتی ذاتیخود را در نظام نمادین مستقر می   منفی

 لید خاص خود را در پی دارد: ، مانند هر تعیّن مفهومی دیگری تواز جا در رفته

»]...[ بیرون گذاشته شده زن توسط ماهیت چیزها، مشخصاً به قرار زیر  

همه است، او در مقایسه با آنچه کارکرد فالیک -است: از آنجا که زن نه

برخودار است ]...[ زنان   مازادزند از کیفی  از نظر ]تبلور[ کیف رقم می 

هر   36،(s'en tiennentبرند )از طریق چنین کیفی از خود بهره می 

از نهآن  زنی،  که  می-جا  بهره  خود،  از  است،  )همه   ,Lacanبرد.« 

1999, p. 73) 

طور که پیش  یابی رجوع کرد. هماندیگر به نمودار جنسیت  جا بایستی باردر این

ورزی وجود دارد: بخش راست  صورت کلی توضیح داده شد، دو جهت میل از این نیز به 

ورزی زن عالوه بر جهت  سازد که میل یابی )قطب زنانه( مشخص می جنسیتنمودار  

سمتی دیگر، یعنی به    -به اقتضای تمنای رفع اختگی    -(  Φسمت فالوس )داشتن به 

طور خورده، همان( نیز جهت دارد. دال دیگری خطS(Ⱥ)خورده« )»دالِ دیگری خط

که در )بزرگ( وجود ندارد، یا آن که از نام آن پیداست، همان دالی است که در دیگری 

طور یابد. جهت اخیر به دیگری )بزرگ( تظاهر می  خوردگیِخطغیاب، عدمِ حضور، و یا 

 
35. essential 

مندی، بر فعلِ محدود و مقید شدن نیز داللت  زبان فرانسه عالوه بر التذاذ و بهره ، در  se tenir. فعل  36

 دارد.
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رساند، و از این نظر حائز اهمیت  می   کیفمشخص ما را به تبلوری متفاوت از مفهوم  

 آورد. فالیک پدید می  کیفبست( است که فراسویی را برای )بن

یابد یابی، سوژه همواره در برابر و از طریقِ دیگری معنا می جنسیت یند  افربا توجه به  

ورزی به سمت  )زن(، و زن از طریق میل   a  ی سمت ابژه ورزی بهمرد از طریق میل   -

 یگردند. گزاره دهند یا واجد سوژگی می وس )مرد( سامان روان خود را شکل می فال

توان تفسیر کرد: سوژه را بر همین اساس می   میل، همواره میل دیگری استمشهور  

ناپذیر( دارد و به معنای هایدگری کلمه »گشوده« است.  )دسترسدیگری  همواره رو به  

تی قائل شویم، بایستی گفت که این ذات از به بیان دیگر اگر بخواهیم برای سوژه ذا

(  $)خورده  خطدر این معنا سوژه همواره    37است.   خارج از اوکاوی اساساً  منظر روان

 زنورزی خاصی که در اینجا مورد بحث است )است و واجد نوعی فقدان. اما جهت میل 

>  S(Ⱥ) ورزی به  میل کند. اگر جهت  ( بر اساس الگو و تعین مفهومی اخیر عمل نمی

توان گفت که میل سوژه »نه سمت دالی باشد که در دیگری بزرگ وجود ندارد، می

ابژه« گزاره   38بدون  این  تنها  دیگری    ی است.  دال  درمورد  را  مطلب  حق  متناقض 

تعلق    موجودای  کند. در واقع میل سوژه در این حالت همچنان به ابژهخورده ادا میخط

توان ؛ به بیانی دیگر می شودمتعین نمی خاصی    ی در هیچ ابژهگیرید، اما، این ابژه  می 

های برتر از تمام ابژه»که  ها است و یا آنتعین ابژه   جایگاههمان با  ای اینگفت چنین ابژه 

 « . رسدای به پای آن نمیه ای واجد چنان سطحی از قطعیت است که هیچ ابژواقعی، ابژه

 a  یشکل دوباره به تعریف ابژه( بدین57، ص.  1399به نقل از کوپچک،    -پور  )وقفی

به می  میل رسیم.  مشخص  خططور  دیگری  دال  به  میل ورزی  همان  به خورده،  ورزی 

 39توان به حساب آورد.کاوی نیز می است؛ امری که  آن را غایت روان a ی ابژه
 

یا  37 ناخودآگاه استهمان .  گفتار    ، همانناخودآگاهدانیم  طور که می ؛ در عین حال همان جاست که 
 است. بزرگ   ی گرید

38. not without object 

مسأله39 می  ی ستریه  ی.  نیز  نظر  این  از  تفسیر  را  این دکر توان  فقط  :  و  »فقط  هیستریک  فرد  که 

طور مشخص در دیگری خواهد داشته باشد.« چنین چیزی بهخواهد، اما حاضر نیست آنچه را میمی

دهد. »عشق  آن نشان می   ماخولیایی در معنای  عشق  شکل  ، و در درنهایت خود را به( S(Ⱥ))  وجود ندارد
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رساند. ابتدا بایستی توجه داشت که  کلیدی بحث می   ی تبیین اخیر ما را به نقطه 

گرداند: نظم نمادین ماهیتاً بر لزوماً در گسست دیگری بزرگ خود را ظاهر می   a  ی ابژه

)یا بنا    a  ی ها، و به بیان ساده بر توهم و دروغ بنا شده است. اما ابژه صرف تفاوت دال 

یقینی است که بنا به قطعیت  ای قطعی و  به خوانش حاضر، دال دیگری خورده( ابژه

گنجد و بیرون میل( در نظم )دروغین( نمادین نمی  ی عنوان عنصر برسازنده خود )به

گیرد. حال بایستی به سراغ تظاهر مبانی عرفانی رفت و آن، در تراز امر واقعی قرار می

 مشخص ساخت که موضوع عرفان بر چه اساس شکل گرفته است. 

برین   پیغمبر  سلیمان  ]...[ طریق »لفظ  نگوید.  دروغ  او  و  است  نسق 

ب ما  نگجد  ما  آشیان  در  سلیمان  ملک  چون  که  آشیان ه آنست  ترک 

نشود.« یم  یبگو میسر  مالقات  نه  اگر  و  رویم،  ملک  نزدیک  به  و 

 (11، ص. 1388)سهروردی، 

برسازنده  اساسی  اصل  شاخه  یدرواقع  تمامی  در  عرفانی،  نحلهگفتار  و  های ها 

و   -یابد که همان مفهوم »خدا« است  ای مفقوده توضیح می بر اساس ابژهمختلفش،  

فوق شخص سلیمان.    ی در قطعه   -ارزش مانند معشوق، پادشاه، و غیره  دیگر تعابیر هم 

 یمفقود همان ابژه   ی دانیم که این ابژه کاوانه در سطور قبل می اما بنا به توضیحات روان

a  ی ابژه در گفتار عرفانی، برابر با خدا توان گفت که ترتیب می است. بدین a   است؛ آن

 «حقیقی»اندازد و همواره مطلوب هر تمنای  جا حاضری که میل را به راه می وجود همه

نمی  اما در هیچ کجا  است،  عارفانه(  یافت  )عشق  را  او  ابژه   -توان  متعین  در هیچ  ای 

در عین حال برای مالقات با چنین موجودیتی لزوماً   40ان پیدا. شود، یا همان پنهنمی

 

زنانه دانست که در ادامه به   کیفطور کلی ماخولیا( را بایستی تبلوری دیگر از مفهوم  )و به  ماخولیایی«

 توضیح آن خواهیم پرداخت. 

العلل بنا علت   وجودای عام، یعنی  بر اساس اصل موضوعه   . از این نظر عرفان در خوانش متداول آن40

)اما    بیغا  ایابژه   ای  فقدان حاضر  ک یحول    ی در پی توضیح آن استباتا  که عرفانی کهشده؛ حال آن 

 گردیده است.بنا  (ثرؤم
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رفت، چراکه او در ساحت محسوسات   بیرونبایستی از نظم نمادین و تمامی تظاهراتش  

 دارد: 41مجازی -اشتدادی گنجد و صرفاً تعینی )نظم روزمره( نمی

و  بأسرها؛  للملیک  قامت صفاتی  و  گوید:  ابوسعید خراز  »]...[ خواجه 

غابت صفاتی حین غبت من الحس؛ و غاب الذی من أجله کان غیبتی؛  

 (15، ص. 1388فذاک فنائی فافهموا یا بنی الجنس« )سهروردی، 

جذب و ذوب در معشوق، یگانگی با آفریننده، و به تعبیر عرفانی    ی برای فهم مسأله

تدایی  که در بند اخیر صحبت از آن به میان آمده، به سطور اب   42مشخص آن »فنا«،

گردیم؛ یعنی وجهی از باز می   کیفبخش حاضر و قرار تبیین تبلور متفاوتی از مفهوم  

(، در a  ی خورده یا ابژه سمت دال دیگری خط)به  زنورزی  که جهت خاص میل   کیف

زنانه نسبت    کیفکند. تفاوت مفهومی  فالیک آن را تولید می  کیفبست(  فراسوی )بن

طور نسبت آن با دیگری )بزرگ( مندرج است. همان  فالیک بیش از هرچیز در  کیفبه  

ورزی در جهتی فارغ از وساطت  به دلیل امکان میل   زنکه پیش از این توضیح داده شد،  

به  - زبانی پاسخ  )در  دیگری  به  اشتغال  بدون  و  چه بنیادین  ال  ؤسنمادین، 

از  (، می 43خواهی؟ می  دیگری    کیفبرخوردار گردد، که همان    44مازادی  کیفتواند 

ی هستیم که دیگری کیفاز این نظر، شاهد    45( است. حدموجودیتی بدون    -)خدا  

مند بودن و برخوداری از عینیت مادی قادر به ظاهر ساختنش  بزرگ در صورت بدن 

 ی ی مبتنی بر حد و الگوی اختگی است. مسألهکیف فالیک، همواره  کیف  بود؛ حال آنکه  

می اخیر   بهتر  زنانه  جنسیت  منطق  به  دوباره  رجوع  با  برای  را  داد:  توضیح   زنتوان 

 
41. affective-virtual 

42. perdition 
43. Che vuoi? 
44. en plus 

کیف  یا    کیف دیگریبخش دیگری، همچون  با تعابیر روشنی   زنانه. به همین علت نیز لکان از کیف  45
ای کند؛ ذکر این نکته نیز جالب خواهد بود که لکان خدا را جلوه ( یاد می God’s jouissance)  خدا

 داند. برای گونه انسان می  مادردیگر از مفهوم 
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فالیک خالصه نمی همه به کارکرد  او  چیز  نگاه  »شود.  به فالوس و  برای نزدیک شدن 

تواند از صرف وجود خود التذاذ های مختلفی دارد ]...[ و می داشتن آن برای خود راه

گر صرفاً محدود و مقید به کارکرد داللت  زن( پس  Lacan, 1999, p. 74)  «.برد

را تجربه نماید که معادل   کیفتواند وجه دیگری از  فالیک نیست، و می  کیفزبان، یا  

، و التذاذ بدون فقدان یا حدخود در جایگاه دیگری، در تمامیت و مطلق بودنی    دیدن

و احواالت عرفا   از صرف وجود )خویش( است؛ آنچه که ردپای آن را در شرح مقامات

 46توان پی گرفت: راحتی می به

 ( 14، ص.  1388»الصوفی وراء الکونین و فوق العالمین« )سهروردی، 

ی طور مشخص شباهتی انکارناشدنی با تجربه ای بهاز سوی دیگر بروز چنین تجربه

از تأثیر ساختاری خود باز ایستد )یا به درون سوژه کشیده    a  ی دارد. زمانی که ابژهمرگ  

مرگ سوژه را تداعی   ی شود و سوژه با آن یگانگی یابد(، بنا به طرح ساختاری لحظه

خواهد کرد؛ در واقع برای اولین بار )و متون عرفانی از این نظر کامالً بر حق هستند(، 

ابژه )متحرک و مقصد حرکت( بر گشته است، و سوژه با  یک ممکن  یا    احد،  امر واحد

شده  منطبق  به هم  چیزی  دیگر  درنتیجه  روانحیاتنام  اند.  تقریر  به  و  آن   ی کاوانه، 

اش ، وجود نخواهد شد. این همان چیزی است که سوژه در تمامی زندگانی ورزی میل 

»فنا« و   ی در جستجوی آن بوده و همواره برابرش شکست خورده است. درمقابل ایده 

 پروراند.، سودای به ثمر نشستن چنین تالشی را در سر می خدابا  یگانگی 

ی زن مشهوری رفت که چهره  توان به سراغ مجسمهبا درنظر داشتن این نکات می 

کند. با دیدن را بیان می   عرفانی   47نما »وجد و خلسه«صورتی نمونه و حال خاصش به

ای  ه او در حال گذران تجربهشود کمشخص می  لورنزو برنینیساخته    ترزاسنی  مجسمه

اول این    ی کند، این امر در وهلهطور که لکان اشاره می شورمندانه و شدید است. همان 

ال ؤ سکند... اما  او دارد اوجی جنسی را تجربه می »سازد که  فکر را به ذهن متبادر می 

 ,Lacan, 1999)   «؟نمایدمی   تجربه)اساسی( اینجاست که او چطور چنین چیزی را  

 

 . شودی م  دیتول یساختار  تیموقع نیهم لیبه دل قاًیدق  زیبزرگ ن یگریدر گسست د یاد شده مازاد . 46

47. ecstasy 
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p. 75 -  من از  این  تأکید  به  پاسخ  تعریف  الؤس(  ما مشخص کیف  ،  برای  را  زنانه 

انگارانه و ساده   گرایانهکه اوج جنسی را با برداشتی طبیعت از این نظر صرف این  سازد.می 

گشاید؛ بلکه زنانه( دانست چندان گرهی را از کار نمی   کیفعرفانی )  ی معادل با خلسه

بایستی این نکته را روشن ساخت که ترزا در چه مجموعه تناسبات و وضعیت لیبدویی 

صورت قرار دارد. پیش از هر چیز بایستی این توضیح عارفانه را تکرار کرد که پیکره )و به 

نمایاند؛ اما الوهی« با »امر زمینی« را میترزا، تقاطع »امر  مشخص حالت چهره( سن 

کاوی چه اخیر در گفتار روان  ی مسأله را بایستی با شرح این نکته پی گرفت که، دوگانه 

)دیگری(«، و امر   کیفیابند؛ در این معنا امر الوهی هم ارز »ای میتعین جدید و ویژه

خواهد  48احد همان خورده یا زمینی بازنمای مفهوم »میل« به سمت دال دیگری خط

ورز  میل   ی ترزا وآنچه او در مقام سوژه سن  ی تواند معمای چهرهبود. چنین تبیینی می 

 کند را برای ما مشخص سازد.تجربه می 

نوعی از دیگری جدا گردیده و به نوعی هستی مستقل و  در تقاطع مذکور سوژه به 

مبتنی    -اش  شناسانه سوژه از حالت آسیب دست یافته است. در این تراز میل  ین  یخودآ 

گردد و به حالتی مطلق رها می  -بر نوعی فقدان و در پاسخ به معمای میل دیگری  

یاد کرد.  توان از آن با تعبیر »میل ناب«آید؛ آنچه که می میدر 49فقدان( و تام-)بدون

تواند صرفاً می  زنتوان توضیح داد که  مفهوم اخیر را در ارتباط با منطق زنانه چنین می 

جای توجه به فایده، کارکرد یا داللت چیزها از صرف وجود آنها، و بیش از ، و به باشد

طور که پیداست در این جهت، درست در همان  50.همه وجود خویش، محظوظ گردد

 

 در این زمینه بیشتر توضیح خواهیم داد.   -ماندگار و نه متعالی آن . در معنای درون 48

49. à plein 

50.tiennent s'en  کیف  زنانه،  کیف  ؛ به همین علت به( بودنof being jouissance  نیز ،)

می پایه گفته  بر  زنانه،  منطق  اصوالً  که  است  یادآوری  به  الزم  )به شود.  بودن/نبودن  و  ی  داشتن  جای 

 یابد. نداشتن قطب مردانه( فعلیت می 
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به ترتیبی که دیگری بزرگ )نظام نمادین(   51کند، عمل می  میل منحرفانه جهت عکس  

گسلد، و خود را ای خاص، از هم می (، و نه ابژهaها )ابژه  نام تمام ابژهرا با نشانه رفتن  

این   52سازد.نخورده یا تکینه( در نظم نمادین مستقر می مطلق« )خط  ی مثابه »سوژه به

ریشه پدیدآورنده  همان خاصیت  و  همان تغییرای  که  است  ادامه  ی  در  لکان  که  طور 

به  بسمینار  دارد،  اشاره  مشخص  میوسیلههصورتی  آن  دوگانهی  امر   ی توان  متداول 

 ای واحد بر یکدیگر منطبق ساخت:امر عرفانی را شکست و این دو را در صفحه  -سیاسی  

. عرفان موضوعی جدی است، که  عرفان هر آنچه سیاسی نباشد نیست»

-Lacan, 1999, p. 76اند.« )مان گفته افراد بسیاری از آن برای 

 ( أکید از منت

این میدر  متبادر  ذهن  به  ایده  این  میجا  آیا  که  به شود  عرفان،  از  عنوان توان 

به جوتعالی تبیینی  بشری،  گفتار  برسازنده ترین  که  داد،  ارائه  متفاوت  گفتاری   ی واقع 

مشخصاً   و  سنت  سیاسی انضمامی،  چارچوب  در  بایستی  لزوماً  تبیینی  چنین   باشد؟ 

رسند،  ر کامالً متضاد و متنافر به یکدیگر میقرار گیرد که در آن دو ام  الهیات واژگونه

 که ماهیت و تعین خاص هر یک از دست برود.بدون آن

 

  ی ستیصورت مازوخ( و چه به نمی)من دست خدا بر زم  یستی صورت سادچه به   منحرف همواره  لیم.  51

 . کندعمل می بزرگ  یگرید می و تحک  تیدر جهت تقو (قادر است یگری )تمام قدرت از آن د

لحظه1 چنین  می   ای.  به را  هم مثابهتوان  لحظهی  برای  مفهومی  »شهریاری«  ارزی  ی 

(sovereignty( اگو«  »تعالی  یا  باتای،   )Transcendence of Ego .گرفت نظر  در  سارتر   )

پردازانه از  نحوی خیال کند که بههای خود را بر اساس پاسخی تنظیم مینژند تمامی کنشروان   یسوژه 

قریب به اتفاق عامل و غایت  خواهی؟  چه می ال  ؤ سدیگری بزرگ دریافت داشته. از این نظر پاسخ به  

کنار رفتن دیگری بزرگ    یمیل، میل دیگری است. در مقابل باتای لحظه  -اعمال سرزده از سوژه است  

است. خدا  جهان از منظر    یفقدان، یا تجربهبدون  -نهداند که برابر با تجربه جهان،  را لحظه شهریاری می

یادآوری است که همبستهرانه »عملکرد    همچنین  مفهومی« ضروری  به   ی  اما  است؛  وضعیتی  چنین 

گویی، از پرداختن به این مفهوم اساسی صرف منظور جلوگیری از بلند شدن بیش از حد مقاله و پراکنده

 کنیم. نظر می 
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ادامه از  به  پیش  توجه  با  نیز روشن ساخت:  را  نکته  بایستی یک  بحث حاضر  ی 

توان شوند، آیا می که مبانی عرفان به کمک منطق جنسیت زنانه توضیح داده می این

طور کلی صرفاً به زنان تعلق دارد؟ پرواضح  عارفانه به   ی هچنین نتیجه گرفت که تجرب

این   جواب  که  مرد ال  ؤساست  عارفان  شاهد  تنها  نه  ما  تاریخ  طول  در  است.  منفی 

 -جان، از منصور حالج گرفته تا ابن عربی    از اکهارت گرفته تا سن  -ایم  بسیاری بوده 

 ینین رهیافتی فراتر از خود حوزهتوان گفت که چبلکه بنا به توضیحات سطور قبل می 

 دهد: اخیر را بدین شکل توضیح می  یرود. لکان مسئله عرفان و مبانی مرتبط با آن می 

 x Φ∀x»]...[ وقتی کسی مرد است، لزومی ندارد که خود را در طرف

او می نهقرار دهد،  را در طرف  همه مستقر سازد. مردانی  -تواند خود 

آید. و اتفاقاً  اند. پیش می ی زنان در این کار خوباندازهبه هستند که  

به آن دارند. علی  نسبت  اسبابِ  احساس خوبی  آنچه  شان زحمترغم 

با این اسم خوانده می نهما -شان  گویم فالوسنمی   - است   شود، چه 

دهد که بایستی کیفی وجود داشته  شان دست میاین ایده یا حس به

متداول[ است. آنها همان کسانی هستند که ما    یفکباشد که فراسوی ]

 (Lacan, 1999, p. 76گوئیم.« )( می mysticآنها عارف ) به

توان چنین نتیجه گرفت  های لکان حتی می از این بند )و دو بند بعدی( از گفته 

ریزان یا آنکه حاصل فانتزی مرد است! اما تمامی عرق  -زنانه اصالً وجود ندارد    کیفکه  

جای کار مطمئناً بیهوده نخواهد بود. درواقع با وجود آنکه بنیاد مفهومی تا بدین  فکری 

ی مثابه عرفان، خود را بیش از هرچیز به   رهیافت زنانه بنا گردیده است، اما    کیفعرفان بر  

 کیف با همین توجیه نیز )عارف( مرد    -نمایاند  می  53، یا »هستن«منطق زندگینوعی  

 مایند. نزنانه را تجربه می

کند که نبایست در این زمینه زود نیز  در عین حال لکان در همین نقطه تأکید می 

اندازد. لکان سطحی را دست می   یهای فمینیست شکلی جنبشقضاوت کرد و حتی به 

ی  کیفی که  کیفدستی همچون  اساس و دمدر ادامه با مردود دانستن توصیفاتی بی 

 
53. existence 
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 .Lacan, 1999, p.« )دیگری وجود ندارد  کیفکند که »است، تأکید می   دیگر

آید که ضرورت تمامی توضیحات پیچیده برای تمیز پیش میال  ؤس( در اینجا این  76

 قول لکان در این زمینه جالب توجه است: نقل فالیک چه بوده؟  کیفزنانه از  کیف

، که متعلق به این »او« (à elle»کیفی وجود دارد که از آن اوست )

(elle  است که وجود ندارد و بر چیزی داللت ندارد. کیفی وجود دارد )

چیزی نداند.  اش نکرده باشد شاید خود او نیز از آن هیچکه اگر او تجربه

البته که، وقتی پیش آید، او میاو همین قدر می شناسدش. اما داند. 

تأکید  -Lacan, 1999, p. 76آید.« )ی آنها پیش نمی برای همه
 (از من

بیش از هرچیز مشخص است که خود یک زن نیز در یک معنا ممکن است چیزی  

دیگری   کیفاش، اصالً متوجه آن نگردد. پس  که ضمن تجربهاز این کیف نداند، یا آن

توان گفت، یا دانست. در این  ، اما درمورد آن چیزی نمیدکر  تجربهتوان  را صرفاً می 

همان  کیفمعنا   زیرا  ندارد،  وجود  چنین  فالیک  تعریف  برای  دالی  پیداست  که  طور 

 ای در دیگری بزرگ وجود ندارد.تجربه

 

 

 ماندگارو استعالی درون بودن بدون دیگریگیری: رهیافت  نتیجه

خواند؛ آنچه که می   عارف ماتریالیستهای مختلف خود را یک  ژرژ باتای به مناسبت 

ترین دستاوردهای باتای در آید. یکی از بنیادی های وی نیز کامالً بر می از کلیّت نوشته 

ایده  زمینه،  در  54درونی«   ی »تجربه  ی همین  ایده،  این  شرح  در  باتای   رساله  است. 

 گر دارد:ای روشناشاره  پیشگاه مرگ سرخوشی در 

و زندگی  ینی  یآ  کردن  خواهم نشان دهم که میان جنگ، قربانی »می

 " دهشت"و    "خلسه" عرفانی تناظری وجود دارد ]...[ بازی یکسانی از  

 
54. inner experience 
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 ,Batailleبرد.« )های عدن لذت می]...[ که در آنها انسان از بازی 

1990, p. 14) 

گرایی محسوب داشت که طی آن دیگری درونی را بایستی شکل از تجربه  ی تجربه

اش در تولید میل گردد و کارکرد ویژهکلی خارج می )بزرگ( از مدار ارتباط با سوژه به 

عرفان ناظر   ی درونی باتای نیز همچون تجربه  ی ترتیب تجربهدهد. بدین را از دست می 

بودن بدون ن دیگری وجود ندارد، یا به تعبیری دیگر،  بر وجهی از زندگی است، که در آ
با نوعی   خواهی؟چه میبنیادین  ال  ؤسنمایاند. درواقع سوژه با فراروی از  را می  دیگری 

گردد، و اگر آن را تا انتها ادامه دهد، در تنهایی منطقاً  ابهام و خالء بنیادین مواجهه می

 سازد.تر توضیح آن رفت بیان مطلقی از سوژه را ظاهر میش معنادار خود، همانطور که پی

 دو مرگ  انیبودن م  لکان  ی به یادماندنیهااز استعارهبودن بدون دیگری، بنا به یکی  

ت: سوژه با فروپاشی دیگری )بزرگ(، در سطح نمادین مرده است، گرچه همچنان اس

 55کند. ها زندگی می به لحاظ بیولوژیک و طبیعی زنده است و در میان سایر انسان

عرفانی به معنای مرسوم   ی درونی و تجربه  ی های تجربهاما با وجود تمامی قرابت 

نماید. به هر ترتیب گفتار عرفانی گفتاری ها نیز بسیار ضروری میآن، توجه به تفاوت

کند که کامالً جویانه است، حال آنکه باتای از نوعی عرفان ماتریالیستی صحبت می تعالی

خالء   انضمامی است. توضیح این تفاوت بنیادین را بایستی بیش از هر چیز در مواجهه با

بنیادین پیش آمده در نتیجه فروپاشی و گسست دیگری بزرگ جستجو کرد. عرفان 

و نه ابژه   -   aمرسوم به جای تاب آوردن این مغاک و میل ورزیدن به تعین ابژه )ابژه  

سازد که همان دال متعین( به سرعت آن را با یک محتوای خیالی )متعال( جایگزین می

جو( دقیقاً برعکس آنچه که ترتیب عرفان )تعالی. بدین اعظم در معنای دقیق کلمه است

باید، به ابزاری مناسب برای تأسیس »گفتار ارباب« و تحقق آن در سطح جامعه بدل  

ای نیز در تاریخ اندیشه و سیاست  کارانهگواه چنین گرایش شدیداً محافظه  -  گرددمی 

به  تواند  رفان ماتریالیستی(، نمی درونی )یا ع  ی توان یافت. در مقابل تجربهبه راحتی می 

 

گزینی عزلت نشینی و  . شرح حال عرفا مینی بر ترک شهر و جامعه و سر زدن به کوه و بیابان یا گوشه55

 حاکی از همین موضوع است. 
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در جایگاه ابژه قائل شود، پس با همان خالء پیش آمده در   آن  دادنی  برای جاچیزی  

 ی ورزل یم  خود  به  دنیورز  لیم، که عبارت از  کندمی   نتیجه غیاب و گسست دیگری سر
  ،ینی ع  تظاهردر  به عبارت دیگر گرچه دو منطق مورد بحث    است.   - و نه دالی متعین    -

جو( تناظر، یک شدن و وحدت رسند، اما در یکی )عرفان تعالیمشابه هم به نظر می

افتد  ی همواره به تعویق میفاق چنین اتممکن است، و در دیگری )عرفان ماتریالیستی(  

)و نه    یک شدن  56تپش »تأثر«. در منطق اخیر  تا هستی تکینه سوژه پاس داشته شود

شود که سوژه همچنان میل بورزد مفروض داشتن آن به شکل اصل موضوعه( باعث می

شکاف( نظم نمادین مستقر گردد. از   -ای مطلق در )گسست  سوژه   مثابهتا درنهایت به 

صورتی این نظر سوژه با کنش خود و بنا به منطق میل، صرفاً امر موجود و متعین را به 

 جوید.بخشد و چیزی )متعالی( خارج از آن را نمیمیاستعال ماندگار ندرو

برای درک بهتر توضیحات نسبتاً انتزاعی اخیر و در نظر آوردن شمایی  درنهایت  

توان به سراغ فیگور مفهومی ، میبودن بدون دیگری   «عرفانیِ»  کلیعینی از رهیافت  

یادآوری این نکته اهمیت دارد  بیش از هرچیز  رفت.    در تاریخ ادبیات مدرن  »فالنور«

که فالنور فیگوری است که اصواًل به هیچ جایی تعلق ندارد و در عین حال همه جا خانه 

 او است:

»بعد از رسیدن به پورت دو تول، از راننده خواستم که به سِن برود. در 

زدن،  قدم  به  کردم  شروع  رود  کنار  در  و  شدم  پیاده  سوره  دِ  پونت 

سمت اتول ویاداکت. ]...[ سِن چنان آرام جریان دارد که آدم تقریباً  به

صدا و وجاست، بی سرشود. همیشه آن متوجه حضور و وجودش نمی

آنکه به آرامش آدم تعدّی کند، مثل سرخرگی بزرگ که در تن آدم بی 

جاری باشد. چنان آرامشی داشتم که انگار به نوک کوهی مرتفع صعود 

نگریستم، تا معنای آن منظره را با تمام تی به اطراف میکرده بودم؛ مد

وجودم جذب نمایم. انسان ]...[ بیش از هرچیز دراطراف خود به فضا  

دارد   زمان.]...[ احساس می   -نیاز  از  بیش  از فضا حتی  رود  این  کنم 

 

56  .affect  ًچیزی  از آن    مفهومی   -   به صورت نمادین  توانی تجربه شود، اما نم  تواند ی م؛ شدتی که صرفا

 دانست.  اگفت ی
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است   یافته  جریان  من  هوای  گذشته   -وجود  کهنش،  خاک  اش، 

تپه  احاطهمتغیرش.  نرمی  به  می ها  یکی اش  همواره  مسیرش  کنند: 

 ( 391، ص. 1395است.« )میلر، 

گذر از زمان )سیر خطی لحظات متوالی( به فضا که برابر با نوعی متوقف شدن،  

را  ماتریالیست(  عارف  حاضر  بحث  در  )و  فالنور  وجود  است،  خمیدگی  یا  و  اعوجاج، 

توان گفت که گریم، می بنمدرنیته    کلی  انداز دهد. اگر این اتفاق را در چشمتوضیح می 

ترین آرمان خود، یعنی هدف یک فالنور در شهر، مدرنیته به بنیادی های بیدر پرسه

عارفانه، خود نوعاً  ای  ترتیب زندگی یابد. بدین دست می   57بنیاد«-خود  ی تحقق »سوژه

ای است که باتای نماید و این همان ایده ای از کنش سیاسی می را در مقام وجهی ریشه

پرسش معروف    نیا  -   ستدنبال تشریحش اعنوان رهیافتی برای آزادی حقیقی به به

 « ؟بود   تفاوتی ب  یگر ید   لینسبت به م  توانی که »چگونه م  میآور  اد ی را به    یباتا
این امر بیش از هرچیز در گرو یافتن فضایی برای فراروی از دیگری و تغییر بنیادین آن 

 ؛ دارد  بتوان گفت: زن وجود  دیگرترتیب شاید  ست؛ بدین58«هاتکینگی »بوسیله فعلیت  
 ( 9، ص. 1394)نیچه،  که حقیقت زن باشد.«»به شرط آن

 

 

 فهرست منابع 

پور. تهران:  مراد فرهاد ی ترجمه ،تراژدی و بیداری نفس(، 1390رزنتسوایگ، فرانتس. ) 

 انتشارات سروش.

 ، تهران: انتشارات مولی. لغت موران(. 1388الدین. ) شهابسهروردی، 

 ، ترجمه سهیل سمی. تهران: نشر ققنوسمدار رأس السرطان(. 1395میلر، هنری. ) 

 
57. self-grounding 
58 - singularities 



 ریکمحمدامین عس 28 

، ترجمه سعید فیروزآبادی. تهران: انتشارت فراسوی نیک و بد(. 1394نیچه، فریدریش. ) 

 جامی

 . تهران: انتشارات سیب سرخکاوی ایده روان(. 1399پور، شهریار. ) وقفی

Bataille, Georges. (1990). Hegel, Death, and Sacrifice, Trans. 
Jonathan Strauss. Yale; French Studies 

Freud, Sigmund. New Introductory Lectures on Psycho-
Analysis, (1933). SE XXII. New York: W. W. Norton & 
Company. 

Freud, Sigmund. (1976). The Question of Lay-Analysis, (1926). 
SE XX. New York: W. W. Norton & Company. 

Lacan, Jacques. (1990). Television: A Challenge to the 
Psychoanalytic Establishment, ed. Joan Copjec, Trans. Denis 
Hollier, Rosalind Krauss and Annette Michelson, New York: 
Norton. 

Lacan, Jacques. (1999). Seminar XX; On Feminine Sexuality: 
The Limits of Love and Knowledge, New York: W. W. Norton & 
Company. 

 


