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  بدأت  
ً
ي كل مكان، لتكرس صمتا

عي قادما  الري    ح هبوب  ها. أصوات النساء تتعاىل ف 
من البعيد، وتطالب بشكل شر

ي المساواة والحرية.  
د بالعنف ضد النساء وبعدم العدالة عىل خلفية الجنس. يلعب  أصوات  برغبتها ف 

ّ
تند

ي هذه الحركة. 
 التحليل النفسي دوره ف 

 )-ϕ) المنطق الفرويدي

ي نشأة ال
.  لنساء حضور ف   سبوق  جعل فرويد صوتهن غت  الم  هنّ لاإلصغاء  من خلل  لتحليل النفسي

ً
،  مسموعا

ي وقت  و الجنسية،  حياتهن  الحبّية و بحياتهن  بما يتعلق  
ُمنجبات. غت  أن فرويد مجرد  فيه، ككان ُينظر إليهن  ف 

ن المفهوم الفرويدي لألنوثة هو بأالقول  اليوم  ". بإمكاننا   طويلليد ماض  ابصمات عرصه و "تقكان يحمل  
بمفهوم   و مأسور  االفالوس.  فرويد  اختار  فقد  للخصاء ، كلفالوسبالفعل  ارمز  مع  يتعاىط  لكي  ألنثوي ، 

feminineوعىل نحو غت  قابل للشفاء وعي  ة ممهورة عىل صعيد الل األنثويم( الكينونة  -. تكون )وفقا لذلك
ي القوة الدامغة    وجهة النظر هذهان  .  ( minus sign    ال السالب ) بنقص متأثر من علمة  

ة )ذاكر متجذرة ف 
د  ،  ألنث  الذكر واالمخيالية بي   جسدي    مقارنة( للطفلية

ّ
ي تول

  والثر
ً
ي الإيمانا

خصاء بجانب األنثوي و بغياب ف 
 لهذا  ا

ً
،  عتتر اي  االمتلكألم. وتبعا

ً
،  م الجنس اآلخر بعدم اكتمال ال يمكن علجه يتّس بينما  لرجل نفسه كامال

 بي   الرجال والنساء. خصومة أزلية ما و ومطالب، وأطماع خيبة أمل مع ما يتضمنه من  

ي تجعل من  
ي ال تطاق والثر

ي كتابات فرويد عىل أكت  المواضع الثر
هذا ما صدم العديد من النسويات: العثور ف 

 الدونية. ببشعور ة متسمة مسلوبينونة المرأة ك

نسخته الذكورية، يقود إىل طريق أن األوديب يبدأ لدى الفتاة من  وهم بمن الت  يتشكل  هذا المنطق، الذي
 لمحدودية هذا اللقد كان  األنوثة.  باتجاه    متعّرج

ً
عىل    الرجالو فيما يخص النساء  -  توجهفرويد نفسه مدركا

ه بواسطة عقدة الخصاء. ومن هنا جاءت كلمات الكان  ال يالذي و واجه لغز األنوثة،    حي   - سواءحد  
ُّ
مكن حل

ي م( -فرويدته ) خطو لالجرأة الحقيقية ييم تقمن أجل : "حادةال
 تأخر يلم ذي ، الجزائه، علينا فقط أن نفكر ف 

ء  ي ي المجر
رفض األنوثة  ألم يكن من الجدير قراءة  .   1" الفشل المتعلق بالطابع متعدد األوجه لعقدة الخصاء:  ف 

 الكان. درب ؟ ستكون هذه شكل مختلفهت  بالش
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 "عد اآلنب األبنا الذهاب مع  يمكن" ال  المبدأ األنثوياحتجاب 

ي البداية  الكان  صاغ  لقد  
ي ف 

لغوي لألسطورة  ، عتر  األوديب الفرويديان 
ّ
ال ال سم األب واالستعارة  بواسطة ااالختر 

مت   هذه،  
يعطيها رغبة األم و الخاص ب(  x) العامل المجهول  م األب  يستبدل اس األبوية. من خلل عملية التر

. وهكذا تتم قيادة الذات لعلقة   مع الرغبة من خلل الخضوع للقانون الرمزي. إن أثر االستعارة  توافقية  معث 
ي  
  لالذوات  دفع  يتمثل ف 

ً
ل المقبولة تقليديا

ُ
  جنسهم للتفكت  واالستمتاع والتكاثر، وما إىل ذلك، ضمن معايت  الُمث

 . أو نوعهم 

ي 
ة من    ف  اوس نظرية    البنيوية،تلك الفتر ي ستر

درج  طرح ليف 
ُ
ذات لتبادل بي   سلالت  كأغراض ل  النساءوفقا لها  ت

ي  
 ديه  تكن لجوهرها. ابتعد الكان عن هذا المفهوم. فلم  طابع ذكوري ف 

ً
ي اإلشارة إىل أن هناك شيئا

مشكلة ف 
ي موقع المرأة 

  – جانب آخر تخضع تماما  من  و عىل الرغم من أنها  ،  2"موقعها كغرض" جراء    ما "غت  مقبول" ف 
ي ذلك " للنظام -الرجلمثلها مثل 

  – غت  القابل للشفاء لموقعها ]...[ شكاىلي طابع اال ال]...[  الرمزي. إنه يرى ف 
،   هر المرأةالنظام الرمزي يقف

ً
ي نظام "جميع الرجال" 3" ويتعاىل عليهاحرفيا

ي وصفه  4. ف 
دد ف  هذا، الذي لم يتر

  ، ي
ي مكان ) المرأة    حديد تلمحاولة  أّي  بأنه برودونيان 

بالفشل  ة  محكومهي محاولة  ابنة، إلخ(  كأم،  كزوجة،  كف 
ي العالم  وثة، إيجاد  من األن  يتعرّس عىل جزء  تمرد.  الإثارة  ال تتوقف عن  و 

  ف  –مكان له ف 
ً
من المستحيل حقا

 جديدا! مر هذا األ موقع له، وليس عيي   ت

ي نظريته،  ئية بالحسبان  الجز ه  أخذ الكان هذلقد  
 ف 
ً
ي  اذ عارض  مبكرا

التحليل النفسي الذي يضمن "السلم ف 
ل المرأة إىل أم والرجل إىل طفل. كيف   بطريقة أفضل من  ل ذلك  يمكننا قو البيت" والذي من شأنه أن يختر 

ي ئمة  األب القالفوقية  أن  
ي   لمبدأ األنثويك  "احتجاب لصاغه الكان  معاكس    جانبس حضارتنا هنالك  اأس  ف 

ف 
 .5الذكوري" لالمثظل ا

 semblants اهر مظ

ي مرحلة ثانية
ال  ،  ف   من اسم، مما يليكون    األبقادت هذه الصياغة الكان الختر 

ً
ي عددتيح توظيفة بدال

ية ف 
    أسماءالدعامات:  الركائز أو  

ً
َص الكان مسبقا

َّ
ي الواقع فقد شخ

ّ األب  أفول  األب. وف  ثلثينيات القدرة من    كىلي
ين.   وال )دوال سّيدة  شب  )بأل التعريف( وانما    باأل هناك  فليس  القرن العرسر

ّ
، ( master signifiersمن الد

ي حقبة معينة. هذا ال  عىل تسمية أنماط  قادر  
 التلذذ ف 

ّ
ع التنّو عىل األخص  معارصة و طفرات  د مسؤول عن  تعد

ي اال
ي   بتكر طريقتهيلحياة الجنسية: كل واحد  كبت  ف 

  التف 
ّ
  المطالبة باسم  من خلل  ،  والحب  [de jouir]ذ  لذ

ي 
 وحيد للرغبة. واحد و  كحل  وديب  تطيح باألللسيناريوهات الثر
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ي الرمزي، الكل  إن    من وهم  عىل صور  مؤسس  هذا البناء األوديثر
ظهر،  مفيه طاَبع النكشف  ي  ودوال، ليس أكت 

لقوة رمزية ُيمررها األب كمثال، هو أيضا ليس إال  نموذج  ك،  6قيمته واستخدامه. الفالوسطّور الكان  الذي  
  م

ً
هيئة، للتعاىطي مع  نوثة الأل ذكورة أو  وفقا ل،  عىل حد سواء   لنساءللرجال و غطاء بالنسبة لكيستخدم  ظهرا

 ّ  . ومعالجته الجنسي

 بقدوم  الكان  عىل هذا النحو، تكّهن  
َ
ي  ة  يّ الجندر السيولة    حقبة

ي  ببعيدا  دفعت  والثر
مرأة. إن الرجال  ارجل/ الثنان 

األبوة، وقريبا تشكلت باللغة. تتحوّل  هم باألصل كينونات  ذوي األنماط الجندرية عىل اختلفهم،  والنساء و 
 أيضا، لتكون    والزواجاألمومة  جدا  

ّ
  7" سخافات بكل تلك "المطلق  أوهام. ما من سبب يدعونا لإليمان ال  مجرد

ي ة، يقول ذلك الكان الفولتت 
ّ
ي الوقت الذي   –  عىل نحو ساخر متطرقا لُبعد اللغة الزائف والمصطنع  8الدال

وف 
 ر. كان يقيم فيه الدليل عىل قابلية استخدام الدوال كمظاه

التحليل إىل  .  ليس ذلك فقطو  ي 
النساء ف  تبّ الالنتائج  ترسيم مجمل  فسوف يدفعه صوت  ة  بنيويّ عىل  ة  متر

عىل ة المحددة  المواقف الجنسيّ بي    النسجام  بعي   االعتبار عدم ا  لألخذ وأشكال الرغبة. وقد اقتيد الكان  
ي تصعيد ا

 ، ومن ناحية أخرى،  متنوعة من ناحية  نزالقات دالة طرح نفسها ال آلخر الكبت  والثر
ّ
 ذ فائض التلذ

plus-de-jouir   بكلمات أخرى، ومن منظور الخطابات،  بالغ من جمود  بع  الخاص بكل واحد، والذي ين .

، وبي   موضوع التلذذ معي الج S 1السيد-بي   الدالما توتر هناك   . aوالمثاىلي

ي أعقاب ذلك،  
التوتر بي   ف  ى الكان هذا 

ّ
لي  ،a  و  S 1 سيتعد الفالوس،   طرق درب  مشتقات 

ّ
المكّمل،    ذ التلذ

  .الجنسي والذي يتعارض مع المفهوم 

 الجنسانية  

ال   لقد عرض   الع   sexuationالكان مصطلح  ي  امل  لإلشارة إىل 
االذانر ي 

ب  ف   عىل ما يدعوه 
ً
الختيار، معتمدا

ي الجنس، لشخص إيواء نفسه  ل  ممكنشكل الذي من المرجعية للا  هذه الصيغ نقاطوفر  ت.  الجنسية  الصيغ
ف 

ي سيمنارهعىل هذا النحو،  بما يتجاوز التصنيف النمطي لرجل/ امرأة.  و 
هذا الخيار الكان    يصيغ   Encore  ف 

 امرأة".  الجزء المدعو "، 9رجل " الجزء المدعو " التعابت  من خلل 
ي مملكة  نفسها  إيواء  ،  " ألي ذاترجل  المدعو   "الجزء  تيحي

ظيفة  و ضعه  تالحد الذي  فهوم  بم ذلك  و الخصاء،  ف 
، فإن نظام النقص   ي الهنا  يتموقع  اللغة. بالتاىلي

ي تتجربة الجسد الذكوري!  جانب العمليا ف 
هي تجربة  ،  ناسبهثر

 الت
ّ
و المحصورة  ذ  لذ ممركزة،   ، ي القضيثر  بالعضو 

ُ
بت عالم  ا خارج  أنها  حّس  الجزء  هذا   

ّ
يحد بذلك  لجسد. 
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 اآلخَر    الجنسانية الذي فيه يحّب 
ُ
  الواحد

ُ
- البمقدور المرء أن يتلذذ من جسد  ليس  فبمساعدة الهوام:  ويرغبه

 . (a ◊ $) ال ذهنياإ خر آ

هو غت  و مع الفالوس.  غت  متوقعة  لقة  ويستجيب فقط لععام  مفهوم  بالمرأة" أي    المدعو   "الجزءمانع  يُ 
، ذلك ألن الكان  ل تمامكبّ م ي ي البعد القضيثر

 ف 
ً
ض  اا ي جذر ال   فتر

 هذا، وجود  "  كلّ ليس ال"-ف 
 
قائم    نسوي    تلذذ

ي الجسد   بحد 
 ف 
 
"ليس بحد    نسويّ : ذلك  قلنا   وإذا طق.  منأو    من دون شكل،  قولهمن غت  الممكن  ذاته: تلذذ

ي ت
ل: القارة المتخيّ بمفاهيم  :  االستبصار األفضل إليه منحنا  ذاته"، فذلك بمعث  أن الجنسانية النسوية هي الثر

؛ و  كل. إنها بالفعل صورة  ال  ليس- أو ال   متناهي : الل بمفاهيم المنطق المظلمة الفرويدية أو الشعور األوقيانوسي
 
ّ
 التلذ

ّ
ي  10"نفسها  بما يجاور ة  ذ "مغلف

- األنثوية ؤتمر الجنسانية  لموجهة لمالملحظات ابدًء من  -أشارت  ، الثر
ات  .  متناهي العلقة مع الل   اىل ي التصوّ موجودة  ته  ال محدوديّ ان تأثت 

ي أشكالبشكل خاص ف 
هجر الذات    ف وف 

self-abandonment ي
 تتعدى ، والثر

ّ
 .وامره الُه اإلطار الذي يوف

ك    أيّ   مرأةا  المدعو هذا الجزء  ليس ل لمع  معيار مشتر
ُ
ي نظام  ألنه غت  مدوّ   الُمث

ي  وانما  لقيم،  ان ف 
 دية احاأل ف 

unicity  نمط  . إنه 
ّ
لهذا السبب .   يمكن تجميعها ال عليه فيما هي كذلك،  و  ،ذ  يجعل من كل امرأة استثناءً تلذ

. S (Ⱥ)11عىل هذا النحو  نقص االسم هذا    تشكيل مجموعة "كل النساء". يكتب الكانقادر عىل    ال يوجد اسم  

 ح  تيال ي،  خارج اللغةكونه  
ّ
 الر ذ  هذا التلذ

َ
ي    سوخ
نفسه فيه، لدرجة أن الكان سوف يدرك  ال  مرء  ؛ فالتماه    أيّ ف 

ي اآلخر الكبت  ما  ن  أنها )المرأة( أخرى لنفسها. إلشعور بستثت  االتلذذ يهذا  يقول بأن  
يستجيب لهذا النقص ف 

 .  إلشغال المكانكسبيل أوحد ممكن  ،  كلمة حب  ب ةلبا طمالهو 

ي  هذه الان  
 مبان 

ّ
هوسّية  ة أو  والرغبة، سواء كانت فتشيّ   لحّب المتمايزة ل  شكالتتيح رسم األ ،  للجسد ة  الدال

 لشبقية
ً
 ، وفقا

ُ
ط للتلذذ. الحب  مسار مسار الموضوع أو ه: غلبّ لمسار الذي ت  كرسر

اضه أنه بينما تجابه النساء هذا التلذذ   ي أخذها الكان هي افتر
الفائض من دون أي إن الخطوة الحاسمة الثر

.  ذلك ينطبق عىل  .  عمليا احتكاره  ليس بإمكانهنّ ف  ،وساطة
ً
يدعوه الكان  من الممكن تعميم ما  الرجال أيضا

 إضاءته  و عىل الرجال    مبدأ األنوثةب 
ّ
:  ثابت متجاوز للمفهوم الذ  كمبدأ تلذ  ففالوسي

ّ
 هو يمنح التلذ
َّ
األكت   ته  مكان  ذ

 .
ً
 عمقا

 
 
 لألنوثة ع المعارص التطل

 مسألالكان    ، استبق 12"المرأة غت  موجودة" بأن  إعلنه  مع  
ً
ي العالم المعارص: أجل، ة  مسألال لربما  ،  ة

األهم ف 
ي كل مكان. لم يت

، األكت  حدة  المقاوماتان  .  أيضا   النساء  ذلك، وال من  الرجال  عاَف  هناك نساء! وكيف! إنهّن ف 
التوق لتقليص هذا التطلع تألف من  ت،  من قبل الرجال والنساء عىل السواء   الهذيان والغضبصبوغة بألوان  م

ي هذا التطلعالأ -. يرى جاكandrocentricالمركزية الذكورية    إىل نظاملألنوثة  
ظواهر الأعمق  أحد  ،  ن ميلر ف 

ي  
"ف   فهم  باإلمكان  حضارتنا: 

ّ
الالتصد ما  عات  نشهدها  ي 

الثر ة  والجديد كبت  القديم  النظام  و بي    األقل،    عىل 
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ً
لتك،  جزئيا األنثوي." قهقر  أمام االحتجاج  الذكوري  اال   13لنظام  يتبع  ز  ألنثوي  يتر الذي  ميلر    ج. ،  أهميته أ. 

ي صميمه  و، ألنه جديد   ّيد  نظاما لسالمتعاظمة، 
 معرفة. أي سيادة و أي كما رأينا، يفلت من ف 

ي  
 "، ألم يتجانبا  الفالوستوقه ل  "دفع  ف 

ّ
ي يردن فهوم معي   الكان، بم   خط

، نسويات اليوم الجديدات، اللوانر
، كما هو مقبول فهوم  تحرير أنفسهن من الم ي اآلخر  عموما  الجنسي

؟ ف  ي الكبت 
ما عتر التحوالت المتعددة الثر

ين، متأرجحة مخاضتها النسوية الجديد معروفة كنهج   النسوية السياسية )الا بي   ة منذ سبعينات القرن العرسر
و سيطرة للجنس"( (  )"المنارصة  األجساد  األنثوي  نسوية   

ّ
ألح أيامنا ك.  دوما   بإرصار  ،  ي 

ف  األمر   
ّ

قضية  يتجىل
تلك أنكرت  ،  التصنيف بحسب النوع"أو النوع. من خلل توقها ل  "إلغاء    جندر نظريات ال  جاوز جدا أساسية تت
 .  امرأة  الدال:  النظريات

ي 
ة  الهذه الحركة، اصطدمت  لّب    ف  ي الجراء إصلح  إل الساعية  محاوالت األخت 

واللغة. أليس  كلم  البأداء  غة  لف 
؟  
ً
 إىل الصمت؟  غت  الممكن أن نتحدث خمن  اذ انه  هذا الجهد عبثيا

ّ
رد
ُ
ارج النوع وخارج الجسد، من دون أن ن

 يفتتح  ما  وهو  ،  وبةخصالكان، يبدو أكت   نارصه  الذي  عن المفهوم،  خارج  الالحرف،  سبيل  إن  
ً
 جديدا

ً
منظورا

 حول التأنيث. 

( ال) خر آ قبل ال من تصميمها دوما كمن تم بوهة مشال اهر ظمالخلف الهثة  لحقة مجري تبينما  ك  ل، هناكبت 

ي النسوية  تيار  
بة  حدث  يُ الحديثة  آخر ف 

َ
ي أكتر لألنوثة،  َجل ا عن تناسق أنطولوجر

ً
ة. بحث محاولة ومن خلل  كبت 

ذ،  
ّ
ي  اموقَع  تيار  هذا العي    يُ للسيطرة عىل التلذ

وهو يدعو  .  الجسد األنثوي نفسه ساحة  لمعركة السياسية ف 
، من أجل تحرير نفسه بشكل   حاق السياسي أفضل من سلطة الذكور. أليست األخوية بشكل خاص إىل السُّ

ي نهاية االمر، عىل  ا ُمستند  ا وهميّ  ا ، ِنتاجذلكعن جمة الزائفة لألجساد، النا
 جساد؟ باأل خاص الل متخيّ الف 

الخطاب.   هذا  طريق  عن  مختلفا  طريقا  الكان  سلك  هذلقد  اال طريق ال  ا وجد   ، ّ ي عىل   جذريشكل  ب  نقلنر
ي كلم 

. التقاليد، مصدره ف  لي   والمتحللي  
ّ
 المحل

كنا   ي يمنحنا  إن الكي.  بسلمتعريف األنوثة  ال يتر
نحو   ما يدفعنا   هذا و ،  ةراوغمُ و   ةقالكلم غت  متّس   ا اياهنونة الثر

ي  شغف لال
ي نهاية المطاف، عن  لكلمة الصحيحة، الثر

كينونة أنثوية أصيلة. أليس هذا ما من شأنها التعبت  ف 
ي التحليلقد  

من الممكن  ؟ أو كما يقول الكان عن النساء: "خداعا عن أرضية أقل    يدفع المرأة إىل البحث ف 
ء، حثر قول   ي

ي . 14"نطق غت  ممن لو كان نابعا كل سر
ي  عتر هذا الطريق، يقودنا التحليل، إىل ما ف 

األضاليل الثر
ي لنا صها يخّص 

، إىل اللقاء مع مصادفة الدوال الثر  حياتنا. هيمنت عىل اآلخر الكبت 

اد 
ّ
تال  ةالهواميّ ة  ما عتر السد ي 

،  نقصنا  عن  نا  عّوضثر ي  ضوء  لل   لتحليلاخرج  يُ األنطولوجر
َ
ي يسمّ   التجربة

يها الثر
ي تتأسس عىل  عليه،  فيما هو  الكان، الجنس  

من ة أكت   ساسيأبشبكة  ة  مجّهز انها  الكل".  ليس  منطق "والثر
ء آخر، هناك حيث  genderالنوع  من تلك الخاصة بقيم  ثباتا  ، وأكت   هوامالخاصة بتلك ال ي

، وأقوى من أي سر
ا، وبشكل فريد. نكون موجودين 

ً
،  طريق العرضانها حق ي

، و الثر  ؤنثنا. تب  هذا المعث 
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ي 
ذهب اىل "يانما أنه ، جوهرهنّ يسبق  أن وجودهنّ ب، التعريف( أل وليس المرأة )ب  حقيقة وجود نساء  ال تعث 
ا لصي،  15عتر جوهر األنوثة" ما  

ً
أن نتعلم حول ذلك من التجربة التحليلية؟ ما الذي  نا  ماذا يمكن  .غة ميلراوفق

األنثوي   المبدأ  من  استخلصه  الليمكننا  بالنساء  علج  طرق  الخاصة  بسواء؟  بالرجالو الراهنة،   سواًء 
الكان   معادالت  إعطاء  من  بسنستفيد  ) المتعلقة  الذكورية  الرغبة  األنثوية  a )Φأشكال  قيمتها ،  )ϕȺ)   أو 

   الحالية. 
ّ
اضية الدولية  عه من المهذا ما يمكن توق ي ست، ال WAP   للة  الكبت  حادثة االفتر

عىل المخاطرة   جرؤ ثر
ء ألن ... المرأة غت  موجودة!  ي

 بكل سر

 

 هللا وفداء عليان وخليل سبيت وردة حاج نرص : ترجمة

 خليل سبيت : مراجعة وتحرير 
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