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 لوس ایریگارای
   وک ویی لنگ

   ]1[امیرپویان شیوا 
  

 – گفتمان زنانه --  تقلید --  نما عارضه شنیدن - -  تخیّل مذکّر -- خواهی  جنس  هم- - وار ساختن   آینه/گری بازتابش: ها اندیشه  
  ی تقاوت جنس--  زنانه های شناسی بسَنَ

  
 -- )1991(آثار ایریگارای   مجموعه-- )1985( آن اندام جنسی که یک اندام نیست -- )1985(بازتابش زن دیگر : کتابهای اصلی  

 اندیشیدن دربارۀ -- )1993(] من، تو، ما[  Je, Tu, Nous-- )1993(ها   شناسی ها و نَسَب  جنس-- ) 1993(اخالقیّات تفاوت جنسی 
  )2000( بودن  دو- - )2000(شود  نفر آغاز می دموکراسی بین دو - - )1996(ورزم  عشق میتو   من به-- )1994(تفاوت 

  
   نیچه--  لویناس - -  الکان – هایدگر - -  هگل – فروید -- دریدا : تأثیرپذیری از  

  
  ای نامه جزئیات زندگی 

مدیر پژوهش فلسفی در مرکز ملّی ) 1930متولّد (لوس ایریگارای 
سو،  این ه ب1964که از  است؛ جاییپژوهشهای علمی پاریس 

در بلژیک متولّد ایریگارای . *داشتهدر آن همواره نقشی تحقیقاتی 
 در اوآموزشهای .  فرانسوی داردسالهاست که ملیّتِولی  ؛شده
پس از کسب نخستین و ] 4[آغاز شد ن و با تمرکز بر پل والری وَلو

لسفه، در مدرک دکترا در زبانشناسی، دوّمین دکترایش را در ف
یکی از نخستین کتابهای . اخذ کرد) نسانو (شتدانشگاه پاریس ه

 .ست مبتنیدوّمین رسالۀ دکترایش  ، بربازتابش زن دیگراصلی او 
فرضهای  نظیر از پیش قرائت و خوانشی بی ،کتاباین در ایریگارای، 

 روایتِ«: خود معترف است کهرای ایریگا. دهد افالطون ارائه می) پیش از او( جنسی غرب از فروید تا بنیادینِ
از دانشگاه اخراج شدم و پس از آن در فرانسه نتوانستم منصبی . به بار آوردمشکالت زیادی برایم  بازتابش

حال  با این.  رسمی برای اخراج او ارائه نشدیگاه، دلیل هیچ) Irigaray 1995a:113(» .بدست بیاورمآموزشی 
کاوی ونسان صورت گرفت و به حذف   توسّط ژاک الکان در دپارتمان روان سازمانی کهدیدشود که تج گفته می

) ان(آمده دربارۀ پدر عمل کنندۀ ناخرسندی شخصی الکان از نقد فمنیستی به ایریگارای منجر شد، منعکس
  )Bruke, Schor, and Whitford 1994:40(] 5[.کاوی در کتاب وی بوده است روان

او، نویسندۀ . تواند ناچیز انگاشته شود  آن، نمیفراتر ازت کار ایریگارای در فرانسه و  نظر از الکان، تأثیر مثبصرفِ
 ی اندیشمندکه در فرانسه چنان همایریگارای، .  استدرآمدهی از آنها به انگلیسی  زیادبسیاری کتابهاست که تعداد

در متن . است  یافتهتسرّی –یا و هلند  ایتالویژه در به – اروپا گسترۀ نفوذش در سراسرِست،   سیاسییبزرگ و فعّال

                                                 
نویسندۀ نخستین کتاب تحقیقی دربارۀ ) 1991(ویتفورد ت یمارگر] 2[. صورت یک راز باقی مانده است ه سال تولّد ایریگارای ب *

). Craig 1998(گیرد   در نظر می1930را  تینا چنتر، نویسندۀ تحقیق بعدی، آن] 3[. کند  تعیین می1932ایریگارای، سال تولّدش را 
با رهاکردن این پرسش در این ). Code 2000(المعارف تئوریهای فمنیستی از تقدّم ویتفورد تبعیّت کردم  در همکاری با دایرۀخودم، 

 . ای اهمیّت دارد، اکنون با نظر چنتر موافقم نامه لحظه، که چرا چنین جزئیات زندگی



 فمنیسم آکادمیک را پیکرۀست که   یاساسمنازعاتی زمینۀ ی در اصلای ه چهرهیکی از آمریکایی، او -و زمینۀ آنگلو
های  گرایی، تشکیل گونه تماهیّ- ضد/گرایی تماهیّ دو دهه شکل داده است؛ و شامل بحثهای در طول بیش از

افت و خیز تفوّقِ ، مگرایی در برابر فمنیس پساساختمباحثات  فمنیسم آمریکایی، فمنیسم فرانسوی در تصوّر
فمنیسم جسمی، نظریۀ (جنسیّت /ی نظام جنسدر زمینۀ نوّع فمنیسم و پیشرفتهای نظری متدر عرصۀروانکاوی 
  . شود می) خواهانه برابرجنس

بسیاری . عنوان مهمترین پرسش دورۀ ماست ههای جنسی ب سازی ایریگارای از تفاوت مرکزیّت این بحثها، مفهوم
  . آورند بشمار میتفاوت جنسی یگانۀ پرداز  از شارحان، ایریگارای را نظریه

های  هرچند دیگر درگیرِ مشاوره دیده است؛ کاو آموزش عنوان روان بههای صوری، ایریگارای  عالوه بر صالحیت
مطالعات ادبی، مطالعات فرهنگی، مطالعات (ای کارش  رشته- گرچه، او جاذبۀ بینا. شود کاوی خصوصی نمی روان

آن  داند که نَسَبِ  فلسفی مییهای خود را بیش از همه، متون کند؛ ولی نوشته را تصدیق می) زنان، نظریۀ اجتماعی
  )Irigaray 1995a:113. (گردد لحاظِ نظری به سنّت اندیشۀ غرب باز می به
  

   نظری کلیدیآثارِ 
 نقدی بر ،ت و در آنترین دوره اس نخستین دوره، انتقادی. کند را به سه دوره تقسیم میایریگارای کارهایش 

ارائه  – گفتمان اصلی عنوانِ به سوژۀ مذکّر فرهنگ، تاریخ، سیاست و فلسفه – سوژۀ غربی یِمدار خودیگانه
جنسی که یک اندام آن اندام ، )1985(بازتابش زن دیگر این دوره، شامل ). Irigaray 1985a:149(د ماین یم

کند که به   تمرکز می]6 [»ها وساطت«دورۀ دوّم بر . شود می) 1993 (اخالقیات تفاوت جنسیو ) 1985 (نیست
در اینجا، ایریگارای تالش .  سوژۀ مذکّر نباشدهمیشگی بازگشت تا این حد در بندِد، نده سوژۀ زنانه اجازه می

ها و  جنساین دوره، . دحیات بخش، زده دم نمین و فرهنگ  گفتماقلمروای را که تاکنون در  کند سوژه می
دورۀ . شود و نیز عناصری از متون دورۀ نخست را شامل می) 1993 (Je, Tu, Nousو ) 1993 (ها شناسی نَسَب

یعنی  –  مدلهای نوین روابط بین موجودات جنسی  ایجادِدنبالِ به و دارد و نیز خلّاقانه وجوهی آزمایشیسوّم، 
 که ای سوژه- ساختن بینا«دوره را با عبارت  این ،ایریگارای. است  – )ان( تسلیم یک سوژۀ جنسی به دیگرز ازنیا بی

مایۀ اخالقی اثرش را  درونطرزی شایسته،  ه بکارکند که این  دهد و اضافه می توضیح می» کند تفاوت را لحاظ می
را شامل ) 2000 (بودن  دوو ) 1996 (ورزم شق میتو ع من بهاین دوره، ). Irigaray 1995a:96(دهد  بازتاب می

  . شود می
  برگرداندن فلسفه برضد خودشدر جهتِ ایریگارای ست که ی روشخاطرِ بیش از همه به، بازتابشِ زنِ دیگر شهرتِ

 از مأخوذ تکنیکِیعنی، .  را عیان سازد)گوید یا دقیقتر، نمی(گوید    دربارۀ تفاوت جنسی میآنچه تا ؛کار گرفته به
ای واحد،   کتاب این است که در خالل تاریخ تفکر غرب، سوژهتزِ .]7 [هاستنما عارضه سپردن به کاوی که گوش روان

این سوژۀ . ها و پارامترهای خودش تعریف نموده است خود اختصاص داده و آنرا با مؤلّفه هبازنمایی و گفتمان را ب
در برابر او هر چیزِ مؤنّث است و ) مذکّر( وا شبیه درست، عالَم  آناندازِ  مذکّر است و در قلمرو و چشمهمان، یگانه

). چیز یک هیچنوعی اشتقاق، انحراف، تقلیل، کاهش، کسر، فقدان و . (ست از خودش صرفاً تابعی یا رونوشتی
ر شدن کودک و بازتاب خود در آینه؛ با ارجاع به غوطه(] 8[ یگر  بازتابشزمان هم طور هم بهبنابراین، بازتاب فلسفی 

 نامیده انهنزگونۀ غیبتی که   شبحاحضار (ای آینههم  و )کند طورکه الکان بیان می ، آنهای تخیّل شناخت- در کژ
ارائۀ هرگونه جای  هبفلسفه، .  استگری ایریگارای آمده زیبایی در مفهوم بازتابش ه که هرکدام، ب–است ) شود می

عام ) خودگرایش به (گرایی  جنس  جنسی و همتفاوتی نوعی بیۀ  درباربه تفصیلدربارۀ تفاوت جنسی، توضیحی 
  . گوید سخن می

داند   می»ساالری انگاری، پدرساالری و قضیب جنس- ای، تک سوژه- تک«ایریگارای، خودِ فروید را نمونۀ طرز تلقّی 
 Irigaray(سازد   میتر کننده  را متقاعدهبازتابش و بحثهای داخل نما عارضه گونه، فلسفه، تکنیک شنیدنِ که این



1995b:12 .( از خودآگاهکشف نا. ایستد کنندۀ تفکّر غربی می خنثیاندیشۀ در طول تاریخ اندیشه، فروید در قلّۀ 
ایقان،  (ای برنظامِ متافیزیکِ غرب ضربه، خویش منفک گردیدهای که از  مفهوم سوژهبا مراه هسوی فروید، 

» رؤیای دیرینۀ تقارن«کند که چطور فروید در چنگ  ریگارای افشا میبا اینحال، ای. دوارد آوَر) بستگی، حقیقت
بیان وی را از طریقِ نماید که  ای تعریف می با ارجاع دادن به اصطالحات نرینه، تفاوت جنسی را فروید. آمدهگرفتار 

الشعاع  تحتتفاوتهای بین دو جنس بطور کامل  «:بعنوان مثال در. (کند سازی حمایت می قیاس، مقایسه، قرینه
 حقیقت، عنوانِ هاستانداردکردن جنسیّت که بناتوان از ) ».دختر کوچک، همان مرد کوچک است«، یا »هاست توافق
وسیلۀ تفسیر  هبنابراین، ایریگارای فروید را ب. کند عرضه میبرای بررسی را  شده است، متن فروید خودش معرّفی

 ؛ای متافیزیکی در نظام او پنهان است گونه هچیزی که ب ن آنختآشکار ساوسیلۀ  هب: کند ش تحلیل می»نقطۀ کور«
  .نماید تفکّرش را تأمین می» یگانگی«و » بستگی«یعنی، تمایلی که 

خاتمه  افالطون اسفری که ب. کند  را با سفر به گذشته از خالل تاریخ اندیشۀ غربی، کامل میبازتابشایریگارای، 
در مواجهۀ با ارسطو، ) در بخش میانی کتاب ، قبلی بازگشتِدوباره دربازگشتی  با(د؛ ولی در میانۀ راه نیز یاب می

دستور زبانش، نحوش (فلسفه، فرهنگ کردن  و گسیختهتنها با انقطاع فرهنگ، . کند دکارت، کانت و هگل، توقّف می
پرداز تغییر  ریهرا اوّل و بیش از همه، نظایریگارای خودش . دگرگونی یابدتواند  می) و ساختارهای سمبولیکش

 وضعست؛ گفتمانی که قانون دیگر گفتمانها را »ها  گفتمانگفتمانی بر« مطابق ذهنیّت او، فلسفه .داند اجتماعی می
  )Irigaray 1985a:149. (کند می

تا واقعاً » دو«را به مدلی که در آن » یکی«کند مدل قدرتمند   تفسیر تمایل فیلسوف، تالش میپس ازایریگارای 
سوژۀ زنانه است که ) های مورفولوژی(این، به معنای تأیید و تصدیق ویژگیهای اصلی .  باشند، تغییر دهدمتفاوت

. جا هستند  همههشداردهندههای  ولی زنگ. بهره مانده خود و بازنمایی خود، محروم شده و بی هبسیار از عالقۀ ب
 اگر، حتّی شرایط فقدان در خودقرار دادن مثالً : ها نیست مثبت هها ب منفی تبدیلمعنی  هسادگی ب هاین موضوع، ب

هم  تفاوت جنسی معیارِعنوان  هاین موضوع، به معنی جایگزینی مؤنّث بجای مذکّر  ب. را تقبیح نماید کسی آن
شدۀ   فکلیدر عوض، الزم است فرد، نقش ت. شود  تکرار میقبلی تمایلِهمان صورت، تنها  نیست؛ چراکه در این

جمعی »  ناخودآگاهبرانگیختگی «مفهومو بدون اینکه فریفتۀ و بدون اینکه جذب تمرین شود، ه  عامدان راخودش
  )ibid:161. (مرهنمون شویای واژگونی تاریخی چیزها  اینطور، ممکن است به گونه. مورد تقلید قرار دهدگردد، 

مان اندازۀ ه ی تأثیرات خودش را به اتّخاذی ایریگارای است که از طریق آن محدودیّتها تقلید، استراتژیبنابراین 
 از افق مذکّر شدن راه و روشی ساده برای خارج] 9[. دهد کند، تشخیص می سنّتی که از طریق آن اجرای نقش می

های رادیکال از موضوعات  وسیلۀ نقل قول کردن هب» خانۀ فیلسوف «رونِد هوجود ندارد؛ جز بازگشت ب
های  بنابراین، ایریگارای نشانه. کنند  آنها را حمایت میسر و صدا ی که بیگریخته، شکننده، بقایا و زواید جسته

، مفروض  کردههآن تکیهایی که فرهنگ بر  ابهامن برآشفتخاطر  هخاطر ساختنِ تئوری زن، بلکه ب هفرهنگ را نه ب
 . گیرد می
 پس زن ]10[شود،  یست که از طریق آن فیلسوف از تصویر خودش مطمئن م ای عنوان مثال، اگر زن آینه به

خودی خودشان بازتاب  که بهرا  آن عناصری ،»در فروغ غیربازتابیدۀ تابشش«ست که موقّتاً  یا هن آینهماهمچنین 
برای تغییر ) ibid:154. (گذارد نیز معلّق می ،عنوان مواد بازتابی سازی و منابعش به ، خیره پشتیبانی: کنند نمی

وار ساختن فیلسوف  ای تخت، باید آنچه را در آینه بجای آینه) وار آینه/نۀ طبّیآی(به آینۀ مقعّر شکل دادن آینه 
بنابراین عنوان کتاب ایریگارای . ( تا از تمایل فیلسوف به خودی، پیشی گرفتگر ساخت جلوهفراموش شده، 

ور سوژه را ، فیلسوف، حضشاست که از طریق» یچیز هیچآن «طریق مشابه اگر زن  به.)  استبازتابشِ زنِ دیگری
، ی، بیش از یکچندتاییمتعدّد، : چیز است) منفرداً(چیز، هیچ /هیچیک آورد، پس زن دقیقاً واژه به واژه  بدست می
 گوش کنیم، زبانی متفاوت زن» بودن هیچ«جوری دیگر به ادّعای فیلسوف در مورد اگر . است» یک«دقیقاً نه 



آن اندام بنابراین عنوانِ کتابِ دیگر ایریگارای . ( مانده استشنویم از خودی که در تفکّر غرب ناشنیده باقی می
  ]11 [.)باشد ، میجنسی که یک اندام نیست

 ،مذکّر بیش از این که چنان ؛نمایان کندها را  زیاده که این دست یابیمروشهایی به پرسش این است که چگونه 
لت تعلیق درآید تا چیزهایی از مؤنّث شنیده یا حا به برای مدّتی طوالنی ی و ماشین فلسفرا تعیین نکندچیز  همه

) که نه یکی است و نه دو تا (اکتشافات شاعرانۀ ایریگارای از جنسیّت زنانه، از طریق استعارۀ دو لبه. دیده شود
و بنابراین » .ساالری را منتفی کند قضیب«تواند از طریق این استراتژی کلّی فهمیده شود، که طرّاحی شده تا  می

بنابراین ) Irigaray 1985a:80. (نشده، ممکن سازد تعیین» یک«آن وسیلۀ  ای زنانه که به  آنی را به سوژهنگاهی
 اند تالشدر ، در عوض بلکه .ها دیگر به بیولوژی یا آناتومی نیاز ندارند تا زن را تعریف کنند یک بار برای همیشه، لبه

 parler femmeهمان در عین حال واژه به واژه، ازاً و  که مج-  ،با برانگیزندگیدرست  ، نظام فلسفیطریقاز 
  .بیابند راهی است،  )گفتمان زنانه / »زن) عنوان به(گفتن  سخن«(

در  Je, Tu, Nous و ها شناسی ها و نَسَب جنس تفصیل در بهشده و  دیدگاه دیگری که در دورۀ دوّم به آن پرداخته
 برای ایریگارای، فرهنگ غرب نه بر. دختر است- یا روابط مادرهای زنانه شناسی شده، اعادۀ نَسَب موردش بحث

در عقدۀ ادیپ، پدر، . ، بلکه بر پایۀ مادرکشی بنا شده است)خواهد باور کنیم چنان که فروید می آن(اساس پدرکشی 
با او ل فرد، شک کسی که از این پس، در فرایند تکوین کودک به] یعنی تماس با[کند؛  تماسِ بدنی با مادر را ممنوع می

شود تا دوباره   پسر با تهدید به اختگی، برانگیخته میکه فرزندِ و هنگامی. آیند کنار می» منفعل«عنوان ناظری  به
را با مبدأ کشف کند؛ فرزندِ دختر هرگز روابطش -مادر برای خودش باز/روابطش با مبدأ را از طریق انتخاب یک زن

] 12[. مرد شود» تمایل گفتمانی قانونی« است، جایگزینی برای مادر در کند تا آنگونه که مقدّر بازنمایی نمی
. زن در تبعید است؛ حالتی از ترک و رهاسازی» جایگاه«بنابراین، جایگاه مرد آن است که در جهان ساکن شود و 

ها و  جنسدر . )جای زنی دیگر زنی به (عنوان قانون مذکّر جانشینی نیست ها به ای بین جنس این، چندان رابطه
دهیم، و در عوض واژگان و نکند که به کشتن مادر و تبعید دختر ادامه   میپیشنهاد، ایریگارای ها شناسی نَسَب

از این طریق، ایریگارای ] 13[. تواند روابط بین بدن مادر و بدن دختر را بیان کندبسازیم که ب) گرامر و نحو(جمالتی 
  . سازد می] مادر و دختر[بط عمودی بین زنان ها را مشروط به روا  بین جنسیروابط افق

بار در تاریخ  برای نخستینکه  ها، موضوع اصلی و مرکزی دورۀ سوّم ایریگارای است؛  یقین، روابط بین جنس به
 گفتنِبا ). »مذکّر-من« (je-illو ) »مؤنّث- من« (je-elle: شود فراساخته از موجودات جنسی خلقِ دنیایی می پیگیرِ

 فلسفی و سیاسی ۀمای دروناین موضوع، .  که سوژه دو تاستشود خّص میمش» مذکّر-من«و » مؤنّث-من«
 و دیالکتیکی شود کنار گذاشته می دو هستی نفعِ یگانه به نهایتاً امر ،دهد که در آن را تشکیل میای  کننده تعیین

این «: دهد توضیح می شود آغاز میر نفدموکراسی بین دو ایریگارای، در . گیرد شکل میجدید بین ذهنیّت و عینیّت 
 بین نوّعبلکه دربارۀ حق و وظیفۀ ت... نیست ] different-from [یدیگرمتفاوت بودن ازحق فقط مسألۀموضوع، 
؛ ]I’m different from you[َ َ .  َ َمن با تو تفاوت دارمنه این است کهپس، . است] diverse-between[دو چیز 

که داللت دارد بر  ] .We differ amongst ourselves[َ َ .ا بین همدیگر، از هم متمایزیم َ َ ماین است که بلکه، 
 Irigaray(» .آنکه یکی بر دیگری اقتدار داشته باشد ، بیی مرزها و روابطقراریدار برای بر داد و ستدی ادامه

2000a:14(  
عنوان دیگری، و نه  دیگری به «: جدید استشناسی و اخالق  الزم و واجبِ هستیژست، بنیانِبرای ایریگارای، این 

» .ست بزرگتر یا کوچکتر یا در بهترین حالت برابر با من چیزی] که این خودی[عنوان خودی شناسایی شود؛  به
)Irigaray 1995b:19(شود،  از فیلسوف فرانسوی که اغلب با او مقایسه میجهت، اساساً   ایریگارای، از این

شکلی  خواهد که به پذیرد دیگری باشد؛ ایریگارای می که دوبوار، نمی درحالی. شود مییعنی سیمون دوبوار جدا 
مان خارج  توانیم از افق کنونی ست که می  با ایستادن در مقامِ این دیگری،چراکه تنها] 14[. بنیادین دیگری باشد

  .شویم



   انتقادات اصلی
 مشهور است؛ خصوصاً در متن و زمینۀ فمنیستی  ایریگارایاندازۀ خودِ داستان ایریگارای و منتقدانش، تقریباً به

از استعارۀ ایریگارای از دو لبه و قرائت او : اند گرایانه حلقه زده ماهیّتنقدها، ابتدائاً حول موضوع . آمریکایی- آنگلو
گرایی بیولوژیکی  تعنوان اهدافِ اوّلیّۀ ماهیّ ترتیب، به  بهآن اندام جنسی که یک اندام نیست و بازتابشروانکاوی در 

وقتی که منتقدانی مانند جین گالوپ پیدا شدند  ولی همان) Moi 1985; Rose 1986. (کاوانه گرایی روان و ماهیّت
که با  غریب، تبدیل شد به شخصیّتی؛ او گرایانی که به او تاخته بودند، دفاع کنند تا از ایریگارای در مقابل ماهیّت

- ضد/گرا بندی ماهیّت ، تقسیم1990دهۀ های   سالدر) Gallop 1988. (دمرتبط بو بحث  طیفِ دو سرِهر
، راه را برای تجدیدِ نظر در مداخالت فلسفی ایریگارای، فراتر از در نتیجههیستریایی شد؛ -گرا، خودش غیر ماهیّت
  ) Schor 1994. (های متأخّر صاف کرد ترجمه

 فرانسوی، صور جدید فمنیسمعنوان  ه در آمریکا شد که بدر این ضمن، ایریگارای تبدیل به چهرۀ اصلی نقدهایی
های مفروض بین نسخۀ فرانسوی فمنیسم ملهم از  هایی بود که بر تفاوت آبشخورش، تأمّل وشدند،  توصیف می

 ;Marks and de Courtivron 1981. (فلسفه و روانکاوی، و گونۀ بیشتر کاربردی آمریکایی، تأکید داشت
Moi 1985 ( اقیانوس اطلس سویِ  عبور به آن باریندچنپس از )Jardine 1985 (به تر  ای وسیع گونه ها به بحث

ها،  نقّادی) Alcoff 1988. (در برابر فمنیسم کشیده شدگرایی  ساخت-  پساهای تقابلِ دردها و لذّت عرصۀ
در [که ، »فمنیسم فرانسوی«هایی همچون  سازِ برچسب های همسان همچنین شروع کردند به نشان دادنِ گرایش

گونه که  همان. اند در حکم کل تلقّی شدهاز کل،  هایی عنوان بخش ، بهوایریگارای، جولیا کریستوا و هلن سیکس] آن
-های آنگلو  فمنیستابداعِ، »های فرانسوی فمنیسم«خورد، اصطالح  تأسّف می) 1995(کریستین دلفی 

در منظر و چارچوبی جهانی فراتر از اقیانوس که  بعد هنگامی. کند روح می ها را تخت و بی ست که زمینه آمریکایی
] فمنیسم[«) heterogeneity (گونی هرگونه ناهمگیریم،   قرار می– غرب در مقابل دیگر مناطق –اطلس 

  ) Spivak 1988. (رسد نظر می کامالً سطحی به» آمریکایی-آنگلو] سمفمنی[«و » فرانسوی
اضافۀ  ، بهاجتماعی- نظم فرهنگیای بنیادین در  عنوان مؤلّفه های جنسی به اصرار و پافشاری ایریگارای بر تفاوت

، او را در جایگاهی )Irigaray 1995a:112(» ثانویّه «امرعنوان   بهگیری جنسی و انتخاب جنسی جهت
وجود، تأکید او بر جفت  با این) Jargose 1994. (دهد خواهان زن قرار می جنس های هم آمیز در سیاست جادلهم
را الهام کرد، تا ) Rubin 1994:97(ی مزاحمتِ جنسیّت »ملکه«فرما بودنِ  ، حکم به جودیت باتلر،مرد- زن
و ] sex[پدید آورد که هنجارهای جنس هویّت و میل را ] کردن جنسی هتروژنه[سازی جنسی  گون خوبی، گونه به

جنسیّت، که پیش /پاشیدگی تمایز جنس بنابراین، ازهم) Butler 1990. (را تابع خویش نماید] gender[جنسیّت 
ای در فمنیسم از طریق ادّعای ایریگارای دربارۀ تفاوت جنسی، پیشرفت کرده بود  طور قابل مالحظه از این، به

)Gatens 1991( ،15 [.خواهانه قرار گرفت آوری در مسیرهای برابرجنس طور شگفت ر بهحتّی بیشت[  
جایی  شک اثر پردوامی در جابه ست، و بی بیش از تنها یکی» مطالعات ایریگارای«بنابراین، درست مانند دو لبه، 

  . بناهای فمنیسم دارد سنگ
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  های مترجم یادداشت

  
  : جا موجود است این اصل مقاله -1

Leng, Kwok Wei (2003); “Luce Irigaray”; Elliott, Anthony and Ray, Larry (eds.); Key Contemporary Social Theorists; Oxford: 
Blackwell; pp 169-176 



  

تصحیح ترجمۀ بنده را نظر و حوصلۀ بسیار،   که با حسن–دانم از خانم دکتر شیرین احمدنیا  ضمن اینکه الزم می
  .  تشکّر کنم–ویرایش کردند و 
  
 یکی از بهترین شارحان –کند   که در کالج کویین مری و وستفیلد در لندن تدریس می– مارگریت ویتفورد -2

، ایریگارای تأکید 1993های ویتفورد با ایریگارای در سال  در یکی از مصاحبه. رود شمار می ارای بهنظریّات ایریگ
اش دخالت  اش را در زندگی شخصی های کاری  و ایدههای شخصی از او بپرسند کند که دوست ندارد سؤال می

  :به. ک.ن. دهند
Donovan, Sarah K.; “Luce Irigaray (1932-present)”; The Internet Encyclopedia of Philosophy; 
http://www.iep.utm.edu/i/irigaray.htm 
 

  که بفارسی نیز ترجمه شده –) 1998( ویتفورد، در مدخل مربوط به ایریگارای در صد فیلسوف قرن بیستم -3
  :به. ک.ن. کند  ذکر می1932 یا 1930 سال تولّد ایریگارای را –است 

؛ صد فیلسوف )ویراستاران(؛ ترجمۀ عبدالرّضا ساالر بهزادی؛ براون، استوارت و دیگران »ایریگارای، لوس«؛ )1382( ویتفورد، مارگریت
 5-54. ؛ صصانتشارات ققنوس: قرن بیستم؛ چاپ اوّل؛ تهران

  
 نیز در –رفته و در ضمن انتقادهایی اساسی را متوجّه او کرده  که ایریگارای تأثیرات بسیاری از او پذی–الکان  -4

  :به. ک.ن. مورد پل والری و نوع تحلیل عملکرد ذهنش هنگام سرودن اشعار، تحقیق کرده است
  227-193. ؛ صص22؛ ترجمۀ فتّاح محمّدی؛ ارغنون؛ شمارۀ »درآمدی بر ژاک الکان پیش«؛ )1382(راباته، ژان میشل 

  
المللی روانکاوی  خاطر تفاسیر غیروفادارانه از فروید، از انجمن بین  به– خود –ست که الکان  جالب اینجا-5
)IPP (عضو جامعۀ روانکاوی پاریس 1934در واقع، الکان در سال . شود اخراج می )SPP (گردد و در سال  می

کند و همین، باعثِ لغو  گیری می رهای اختالفات از آنجا کنا علّت بروز پاره ولی، به. رسد  به ریاست جامعه می1953
  : به. ک.ن. شود می) IPP(المللی روانکاوی  شدن عضویّتش در انجمن بین

Frosh, Stephen (2003); “Jacques Lacan”; Elliott, Anthony and Ray, Larry (eds.); Key Contemporary Social Theorists; Oxford: 
Blackwell; pp 190-6 

  
امر نمادین، در تقابل با امر تخیّلی، رمزی غیرشخصی یا زبان است که . مر نمادین الکانی هستندها، ا  وساطت-6

کاوی  امر نمادین در کنار امر واقعی و امر تخیّلی، سه نظمی هستند که در روان. دهد زندگی اجتماعی را سامان می
  : به.ک.ن. بخشند  معنا و قانون می،دهند و به جهان الکان سوژه را شکل می

Frosh, Stephen (2003); “Jacques Lacan”; Elliott, Anthony and Ray, Larry (eds.); Key Contemporary Social Theorists; Blackwell 
Publishing; pp 190-6 

  
بیمار گر و  درمان شکل داد و ستدی زبانی بین روان درمانی و به کاوانۀ الکان، روانکاوی، نوعی سخن  در دیدگاه روان-7

. ک.ن. گر را به علل بیماری هدایت کند درمان تواند روان بنابراین، گوش دادن به بیمار می. ِ نمادین است؛ در جهت نظم
  :به مدخل ایریگارای در

انتشارات : از ساختگرایی تا پسامدرنیته؛ ترجمۀ محسن حکیمی؛ چاپ دوّم؛ تهران: ؛ پنجاه متفکّر بزرگ معاصر)1378(لچت، جان 
  هخجست

  
اند،  را ترجمه کردهآن اندام جنسی که یک اندام نیست دیده، که بخشی از کتاب  نیکو سرخوش و افشین جهان -8

  :به. ک.ن. اند  قرار دادهSpecularizationوار ساختن را در برابر  ای و آینه معادل آینه
ویراستار (دیده؛ کهون، الرنس  خوش و افشین جهان؛ ترجمۀ نیکو سر».آن اندام جنسی که یک اندام نیست«؛ )1381(ایریگارای، لوس 

  نشر نی: ؛ چاپ دوّم؛ تهران)ویراستار فارسی(مدرنیسم؛ عبدالکریم رشیدیان  هایی برگزیده از مدرنیسم تا پست ؛ متن)انگلیسی



ای  دهد و به نظریه را بسط می) ego(» خود« نظر فروید در مورد ،مثابۀ تشکیل من ای به مرحلۀ آینهالکان در 
. بدن تخیّلی است طرح کند که نخستین مرحلۀ مهم در تشکیل سوژه،  الکان، بیان می. رسد دربارۀ نظم تخیّلی می

گیرد  که در مقابل آینه قرار می کودک، هنگامی. دهد ای رخ می این موضوع در حدود شش ماهگی در مرحلۀ آینه
آل  عنوان تصویری یگانه و ایده خود را به) ا کنندتوانند ایف خصوص مادر نیز می این نقش را کسان دیگر و به(

خوان نیست، این مرحله  از آنجا که تصویر داخل آینه با تجربیات کودک هم. شناسد که در آینه نمایان است بازمی
کند به خود   کودک سعی می عنوان موجودی درمانده، بجای تشخیص خود به. نقشی کلیدی در تشکیل خود دارد

ای  بخشی مرحلۀ آینه  که در هویّت–الکان معتقد است مؤلّفۀ وهم و تخیّل . آل، هویّت ببخشد هبا تصویری اید
ای برای  طور که مرحلۀ آینه همان. دهد زمان نمایانگر کودک است و نیز او را اشتباه توضیح می  هم–نقش دارد 

ر، مطابق نظر الکان، درک فرد در بیان دیگ. شناختی اوست ست، تفسیری هم بر وجود زیست هویّت کودک اساسی
شود و در مرحلۀ بعدی تشکیل خود، در  ای آغاز می از بدنش در تقاطع سازمانی از زبان و تخیّل که در مرحلۀ آینه

کند و با ورود به مرحلۀ نظم نمادین،  ای شروع به تشکیل می  شخصیّت در مرحلۀ آینه.شود نظم نمادین، کامل می
تاریخی است که فرد با ورود و دستیابی به آن به هویّت اجتماعی - ، سیستمی نانظم نمادین. شود تثبیت می

یابیم و در زبان  شناختی خود را از فرهنگ در می  باین ترتیب، در نظر الکان ما موجودیّت زیست.رسد منسجمی می
 که مقابل کودک قرار ای ایریگارای، هرچند با این موضوع موافق است؛ امّا اعتقاد دارد که آینه. کنیم محقّق می

برعکس آنچه ادّعا دارد، ) اوی غایب(حتّی سوژۀ فرهنگ غرب . گیرد، خنثی نیست و برعکس، کامالً مذکّر است می
 فلسفه، روانکاوی، علم و –بدن در مرحلۀ تخیّلی کامالً مردانه است و همین بدن مردانه، بر همه چیز . خنثی نیست

  .  تسلّط دارد–پزشکی 
  
تقلید، فرایندی است برای دوباره تسلیم شدن زنان به . ترین ابزار نقد باشد در کار ایریگارای، شاید مهم تقلید، -9

های  دیدگاهکلید تقلید این است که . ها  در جهت به پرسش کشیدن خودِ این دیدگاه؛ای به زن های کلیشه دیدگاه
گوید، اگر زنان موجوداتی غیرمنطقی نشان داده  میعنوان نمونه ایریگارای  به. شوند ای صادقانه تکرار نمی کلیشه

ایریگارای معتقد است که همنشینی و مجاورت . شوند، خودِ زنان باید دربارۀ این موضوع منطقی صحبت کنند می
صورت  های زنان به یا اگر بدن. کند کن می غیرمنطقی با منطقی از بیخ و بن ادّعای نامنطقی بودن زنان را ریشه

باره صحبت کنند که این دیدگاه از اقتصاد مذکّری نشأت گرفته  در ایند شود، زنان بای متعدّد مشاهده میچندگانه و 
آورد و بیرون  شمار می به» دیگری«داند و زنان را  مند می را ارزش) مثالً آلت مردانه یا قضیب(که همانی و یگانگی 

آن اندام جنسی که یک اندام در  ایریگارای – برای دیدن مثالً به عنوان فقدان، پراکندگی یا نداشتن چیزی(نهد  می
ی زن یا اندام جنسی که »چیز غیرقابل مشاهده«پذیرفته بود که های یونانی،  کند که در تندیس بحث مینیست 

ها و  سادگی در پیکره این ترتیب، اندام جنسی زن به به. شود، از صحنۀ بازنمایی حذف و طرد شود دیده نمی
  ) .پوشیده و درز آن دوخته شده است: غایب استها،  تندیس

 آن اندام جنسی که یک اندام نیست در –شود  گرایی استراتژیک نیز خوانده می  که ماهیت–از این دست نگاه 
دهد که زنان جز آن چیزی هستند که در دیدگاه غالب نشان داده  این طرز نگاه، نشان می. های زیادی آمده مثال
های  سادگی دیدگاه توان به کند که معتقد است نمی رو استفاده می ای از استراتژی تقلید از اینایریگار. اند شده

نمایش گذاشتن، افشاء کردن و  با بهکاوانه آموخته است که تنها  شناسی روان او، از روش. موجود را نادیده گرفت
بار  انجام شد، تقلید دیدگاهی مخالف، اینکار  وقتی این. غلبه کردهای معکوس  دیدگاهبر توان   میزدایی، اسطوره

  :به. ک.ن. گذاردش اندازد و مانند دیدگاه نخست کناری می کند؛ دستش می بدون کاستن نقش زن، ارائه می
Donovan, Sarah K.; “Luce Irigaray (1932-present)”; The Internet Encyclopedia of Philosophy; 
http://www.iep.utm.edu/i/irigaray.htm 

ویراستار (دیده؛ کهون، الرنس  ؛ ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهان».آن اندام جنسی که یک اندام نیست«؛ )1381(ایریگارای، لوس 
  نشر نی: ؛ چاپ دوّم؛ تهران)تار فارسیویراس(مدرنیسم؛ عبدالکریم رشیدیان  هایی برگزیده از مدرنیسم تا پست ؛ متن)انگلیسی



  
  .یادداشت هفتم: به. ک.افتد؛ ن ای الکان این اتّفاق می  در مرحلۀ آینه- 10

  
 که یکدیگر را تحریک –ها  ناپذیر به یکان  امّا دو تایی تقسیم–زن، در خودش پیشاپیش دو تا است ...   «- 11
  ».کنند می

ویراستار (دیده؛ کهون، الرنس  ؛ ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهان».که یک اندام نیستآن اندام جنسی «؛ )1381(ایریگارای، لوس 
  482 ص –نشر نی : ؛ چاپ دوّم؛ تهران)ویراستار فارسی(مدرنیسم؛ عبدالکریم رشیدیان  هایی برگزیده از مدرنیسم تا پست ؛ متن)انگلیسی

  
به . ک.ن(ه نمایندۀ طبیعت و مظهر دورۀ پیش از نمادین کاوانۀ الکان، کودک باید از مادر ک  مطابق دیدگاه روان- 12

  . دار و متعلّق به نظم نمادین تبدیل گردد است، جدا شود تا مبدّل به سوژه گردد و به فردی فرهنگ) یادداشت هفتم
  

به یادداشت . ک.ن. است  یا گفتمان زنانه است که وجود و حضورش الزامیparler femme این زبان، همان - 13
  .دهمسیز

  
بتمامی ... «: ای از جنس زبان دارند باشند، نیاز به خانه» دیگری«ای بنیادین  گونه  برای اینکه زنان بتوانند به- 14

 که گفتمان دربارۀ –گفتمان فلسفی . گفتمان زنانه وجود ندارد – که ریشه در گفتمان فلسفی دارند –این دالیل 
از و از زمان افالطون به اینسو، گفتمانی مردانه بوده است و زنان هیچ  از آغ–گفتمانهاست و از اینرو فضیلت دارد 

 –این ایدۀ کامالً الکانی ایریگاری . ای از جنس زبان است پس راه حل زنان بنا کردن خانه. گفتمانی از خود ندارند
زبانی که (ص خود را دارند ، بیان میکند که زنان به زبان خاص خود نیاز دارند؛ همانند مردان که زبان خا–تقدّم زبان 

 در جامعۀ مردساالر از آنرو انکار – که برساختۀ زبان زنانه است –هویّت زنانه .) ادّعا میکنند خنثاست و نیست
زبانی نیاز هست که تجربۀ زنانه را بیان کند تا زن با هویّتی که از . میشود که زبانِ این جامعه آنان را حذف مینماید

 –ای ظاهراً یکسان  نه اصالً ابژه و حتّی سوژه: ای شود متفاوت با سوژۀ مردانه یکند، سوژهاین شکل زبان کسب م
  :به. ک.ن» .ای متفاوت که سوژه

  :؛ در اینجا»گفتمان زنانه؛ دربارۀ لوس ایریگاری«؛ )1383(شیوا، امیرپویان 
http://www.pouyan.ws/archives/000971.html  
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