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 ترجمه شکیبا عابدزاده 

 

از . آنها اندیشند میدر معنای تئاتریِ آن  کنش بهفیلسوفان به ندرت 

 به مضامینِ که آورند صحبت به میان می« ها کنش»گفتمانِ 

برای  قائل است. گری بازیهای اجرا و  با نظریه یا همبستهعناشناختیِ م

که به تعهدها و ، 2رلجان سِ «های کالمیِ کنش» هینظر مثال،

گفتاری بلکه یک پیوندِ  رابطههایی اشاره دارد که نه تنها یک  وعده

یکی از رفتارهای غیربیانی را  ،کنند اخالقی میانِ گویندگان ایجاد می

عالوه بر این، سازد.  می را تحلیلیِ زبان فلسفه نهیزمدهد که  می شرح

فهمِ این است  صددِ دراخالق،  فلسفههای  یکی از حوزهکنش،  هینظر

انجام  راچه چیزی  باید فرد اینکهمقدم بر  چیست؛ «انجام دادن»که 
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 Act های باتلر همزمان به دو معنای فلسفیِ کنش و تئاتریِ  در این متن، و در تمامِ نوشته

از ایهام این واژه در بسطِ دیدگاه خود در موردِ جنسیت  اجرا کردن اشاره دارد. در واقع او

گاهی این واژه به کنش و گاهی به  جمله و موضوع، رِسود برده است. در متنِ حاضر به فراخو

 برگردانده شده است. م گری /بازیبازی کردن اجرا و نقش
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 ،ادموند هوسرل ها که کنش دارشناسانهیپد هینظردهد. در نهایت، 

در دفاع از آن  ، و دیگراندیهربرتممرلوپونتی و جرج موریس 

به چه روشِ که  دهد ی به دستتوضیح در تالش است ،برخاستند

 اقسامِ های اجتماعی از طریقِ زبان، ژست و تمامِ عامل ،ای روزمره

 کنند. گذاری می پایه ، واقعیتِ اجتماعی رانمادیناجتماعی  های نشانه

گر و سازنده را بر زبان  وجودِ عاملِ انتخاب پدیدارشناسی گاهیگرچه 

های  کند تنها منبعِ کنش کند )کسی که وانمود می مقدم فرض می

 اصولِ نظریِ ساختتری از  ما کاربردِ رادیکالا است( شنِ خودمتعیّ

 سوژهنه  ،گیرد میفرض اجتماعی را به عنوان ابژه  عاملِوجود دارد که 

 .نمتعیّهای  کنش

آید، بلکه به  زن به دنیا نمیانسان » گوید میهنگامی که سیمون دوبووار 

ن را از سنتِ های متعیّ در واقع اصولِ نظریِ کنش« شود آن تبدیل می

به این معنا،  3تفسیر کرده است.گرفته و آن را دوباره  وام یدارشناسیپد

که اشکالِ  نیست عمل جایگاهِجنسیت به هیچ وجه یک هویتِ ایستا یا 

ی است که به بلکه، جنسیت هویت از آن آغاز شوند؛ها  مختلفِ کنش

یافته از خاللِ تکرارِ  هویتی شکل -شود شکلِ ظریفی در زمان ساخته می

 بدن به بخشی سبکعاله بر این، جنسیت از طریقِ  .ها کنش تصنعیِ

درک شود  راهی روزمرهدر عینِ حال، باید به عنوانِ گیرد و  شکل می

 توهمِ اجراهاهای بدنی، حرکات و  ژستانواعِ مختلفِ که از طریقِ آن 

مفهومِ  بندی . این صورتکند پایدار را ایجاد می 4افتهی تیجنسیک خودِ 
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 (2891) 272 رجوع کنید.« جنسِ دومِ دوبووار
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به  یبه سمتو  کند جدا می ذاتی برای هویت یمدل زمینِز ا جنسیت را

شکلِ اجتماعی و  است که به یمفهومآورد که نیازمندِ  حرکت درمی

زمانمند ساخته شده است. به طور مشخص، اگر جنسیت از طریقِ 

 نمودِ، پس هستند گسستهوضع شود که به طورِ ناخودآگاه هایی  کنش
است که  گرمهارتِ اجراین، یک به شکلی دقیق، یک هویتِ متع ذات

را به عنوانِ  آن، گران کنشمخاطبانِ اجتماعیِ روزمره، شاملِ خودِ 

هویتِ جنسی تکرارِ  زمینِکنند. اگر  شکلی از اعتقاد و باور اجرا می

، است هویتیِ یکپارچه ظاهراًآنچه  ها در زمان است و نه تصنعیِ کنش

این راردادی میانِ ق رابطهدر دگردیسیِ جنسیت  های پس امکان

تکرارِ  یا از تکرار، در شکستن تفاوتیانواعِ م ممکن بودنِدر ها،  کنش

 شوند. ، یافت میویرانگرِ سبک

مفهومِ اداهای جنسیتی که در باال تصویر شد، تالش خواهم  واسطهبه 

را جنسیت  شدهانگاشته  شده و طبیعی عینیاهیمِ کرد نشان دهم که مف

که در عینِ حال، قادر است  نظر گرفت ای در اختهبرس مثابهبه توان  می

های نمایشی یا  مدل برخالفِ ساختی متفاوت به خود بگیرد.

ها و اداها فرض  یافته را مقدم بر نقش که خودِ جنسیت دارشناسانهیپد

 وستهیپهویتِ  مثابههای متعین را نه تنها به  کنند، من کنش می

هویتیِ  مثابهبه ، بلکه آن را گیرم در نظر می (گران بازیگران ) کنش

من در بحثِ خود، باور.  ابژهدانم؛  ن توهمیِ گریزناپذیر میمتعیّ

کشم تا نشان  شناسی و فلسفی بیرون می های نمایشی، انسان گفتمان

ی است اگرشود یک مهارتِ اجر چه هویتِ جنسیتی خوانده می دهم آن

 در ویژگیِ]اما [،اند ها و تابوهای اجتماعی آن را تحمیل کرده که فرمان



 

 

 5اش یافته جسمیتامکانِ ستیزِ با وضعیتِ  واقعیِ اجراگریِ خودش

 مستقر است.

 های فمینیستی و پدیدارشناختی جنس/جنسیت: دیدگاه

گرایانه در موردِ جنس و میلِ  طبیعت شرحِفمینیست اغلب  هینظر

معنای  اش این است که اصلیکه فرض  شرحیکند؛  نقد میرا  1جنسی

ای فیزیولوژیک بیرون ه توان از برخی واقعیت دِ اجتماعیِ زن را میوجو

های  در تمایز قائل شدن میانِ جنس و جنسیت، نظریه .کشید

که کشند  های معمول به بحث می در تبیینفمینیستی این فرض را 

ضروری  زنان تجربه رایبرا  یمعنایِ اجتماعیِ مشخص]تواند یم [ جنس

 7بدنمندیِ دربارههای پدیدارشناسانه  . نظریهکند امر به آن و دانسته

متفاوتِ فیزیولوژیکی  یها تیعلمیانِ را دارند که  دغدغهانسان نیز این 

که  معناهایی و ،بخشند و زیستی که به وجودِ جسمانی ساختار می

تمایز ایجاد  ،گیرد های زیسته به خود می تجربه بافتِوجودِ بدنمند در 

و در « پدیدارشناسیِ ادراک»نتی، در کتابِ مرلوپو شهیانددر کنند. 

چنین شرحی از ، «در وجودِ جنسیِ خودشبدن »بخشی با عنوانِ 

است  یخیتار دهیابدن یک گوید  میجسمانی ارائه شده است که  تجربه

. به طور مشخص، همین ادعاست که سیمون 9طبیعی گونهنه یک 
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 رسد هر دو معنا همزمان مدِ نظرِ نویسنده است. م می
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طور گسترده، هر زن و به  :کند دوبوار در جنسِ دوم به آن اشاره می

 8جنسیتی، یک وضعیتِ تاریخی است و نه یک واقعیتِ طبیعی.

در دو متن، وجود و واقعیتِ مادی و عینی یا ابعادِ طبیعیِ بدن نفی 

از  بدن را که ای از آن صورت گرفته است، اما درکِ دوباره نشده

، منفک کند را به آن تحمیل می معناهای فرهنگی کهفرآیندی 

برای دوبووار و هم برای مرلوپونتی، بدن به عنوانِ فرآیندِ . هم سازد می

را تجسم  های فرهنگی و تاریخیِ مشخص امکانکه  شود درک می یفعال

 هینظرکه هر  «از آنِ خود کردن» دهیچیپفرآیند  .بخشد می

آن را توضیح دهد. به منظورِ  ست پدیدارشناسانه از بدنمندی ضروری

پدیدارشناختیِ ساخت مستلزمِ  هیظرن ،افتهی تیجنستوصیفِ بدنِ 

منظورِ روشن شدنِ اینکه به  ها است کنش دربارهدیدگاهِ رایج از  یشرح

چه معنایی اجرا یا انجام آن از طریقِ  سازد و را می معناچیزی  چه

 ،شود جنسیت با آنها تعیین میهایی که  شود. به بیانِ دیگر، کنش می

. کارِ من در واقع تئاتری دارد نهیزمهای اجراگر در  هایی با نقش شباهت

های بدنیِ  هایی از خاللِ کنش به چه روشجنسیت بررسیِ این است که 

هایی برای دگردیسیِ فرهنگیِ  یابد و چه امکان ن میمشخص تعیّ

 ها وجود دارد. جنسیت از طریقِ این کنش

ای تاریخی است بلکه آن  کند که بدن ایده نه تنها تاکید میمرلوپونتی 

تحقق یافته است.  به طور پیوستهداند که  ها می ای از امکان مجموعه را

ست، منظور او این است که جنسیت  ای تاریخی در این ادعا که بدن ایده

و به لحاظ تاریخی با واسطه در  عینیمعنای خود را از طریقِ بیانی 
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هاست روشن  ای از امکان جهان به دست آورده است. اینکه بدن مجموعه

ادراک، توسطِ برخی  رایآن در جهان، ب و نمودِ جلوه( 2ازد که س می

( بیانِ عینی 2جوهرِ درونی از پیش تعیین نشده است، و های  کیفیت

مجموعه طرح و اجرایی مشخص از  مثابهآن در جهان را باید به 

در عین حال، عملی هم وجود دارد که های تاریخی درک کنیم.  امکان

شود. این  میشناخته های متعینی  ای چنین امکانبه عنوانِ فرآیندِ اجر

. بدن اند محدود شده موجود تاریخیِ قراردادهای توسطِ ضرورتاً ها امکان

 یتیمادمند نیست؛ بلکه  واقعیت مادیتییا صرفاً  20همان این-خودیک 

 تحمیلاین  وهیش، و کند اگر نه چیزِ دیگر، را تحمل می ،است که معنا

تنها این است که بدن  نمایشیمنظور من از ست.  نمایشیاز اساس 

پیوسته و مداومِ  نِیافت یتنیست بلکه آنچه اهمیت دارد جسم ماده صرفاً

به یک معنای به سادگی تنها یک بدن نیست، اما  فردهاست.  امکان

و در واقع، فرد بدنِ فرد را به شکلی  کند اجرا میمهم، فردِ بدنِ فرد را 

خود  افتهیتجسدوارثینِ و متفاوت با اجداد و متفاوت با معاصرینِ خود 

 کند. اجرا می

 وجود دارد که بدنِ خود ی« من»یا « ما»، این ادعا که یک این با وجود

 عاملِصورت ]این  در [ست. چرا که  موردی ادعای بی کند، را اجرا می

و آن را هدایت  باشد افتهیتجسد یک ظاهرِ مقدم بر ای باید تجسدنیافته

 تری وجود داشته اتِ مناسبشاید کلم ورِ من این است کهمنظ کند.

مقاومت فعل -فاعل های بندی در برابرِ جوهرِ متافیزیکِ صورتباشد که 
                                                           

identical-Self 
فاقد ، که مفهومبه این معنا  برد واژگانی که هگل بسیار به کار می از 10

از ارتباط با دیگر چیزها  عموماًو  ،ستابراین انتزاعی و ایستاهرگونه تناقضِ درونی است و بن

 مجزاست.
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[ «من»د. نتکیه کن وصفیِ موجود هِشناسیِ وجو هستی و به جای آن بر

تجسدیافتن است و  حالتی از، اًکه بدنِ خودش است، ضرورتفاعل ]

 قاعدههاست. اما دوباره  امکان ،فعل ] [بخشد می دتجس« چه آن»

یا  بیرون از اساس افتهیتجسدهای  ؛ امکانگمراه کننده است دستورزبان

که  مادیتی مثابهنیستند. بدن به  تجسدیافتن فرآیندِمقدم بر خودِ 

 ییها امکان تجسدیافتنِهمواره  یافته است، عامدانه و از پیش سازمان

به بیانِ دیگر،  .دنشو وط و محدود میتاریخی مشرقواعدِ  که توسط است

روش  یک .ست بدن یک وضعیتِ تاریخیگوید  همانطور که دوبووار می

وضعیتِ تاریخی را ]حال نِی[ درعکه به نمایش درآوردن واجرا برای 

 کند. بازتولید می

، ساختارهای دبازتولیبه نمایش درآوردن و ، جرا کردنارسد  به نظر می

 ازنیست که  راهی اًجنسیت صرف جرایند. این اابتداییِ بدنمندی هست

ای در برابرِ  های تجسدیافته، ظهورِ بیرونی و گشوده طریقِ آن عامل

ها  ای از استراتژی مجموعه مشخصاًبدنمندی  ادراکِ دیگران پیدا کنند.

بودن یا فوکو  ی ازآن را سبک احتماالً یا آنچه سارتر سازد، آشکار می را

 کامالًگاه  . این سبک هیچنددینام جود میو شناسیِ سبکآن را 

تاریخی وجود دارد و این  ،ندههای ز برای سبک .نیست خودساخته

مثال جنسیت را به ی کند. برا می مشروطها را محدود و  امکان ،تاریخ

، در نظر بگیریدیک نقش و کنشی هدفمند و اجراگر  بدنی، سبکی مثابه

گیرد: نمایشی و غیرِ  بر می دو معنا را در «اجراگر» جایی که خودِ

 .ارجاعی



 

 

ست و نه یک  تاریخی دهیایک « زن» کند می هنگامی که دوبووار ادعا

 یواقعیت مثابهه بتمایز میانِ جنس بر واقعیتِ طبیعی، به وضوح 

آن  داللتِفرهنگی یا  تفسیریو جنسیت به عنوانِ  شناختی، زیست

بودن  مؤنثز، تمای این مطابق باکند.  تاکید می یمند تیواقع

ست که معنایی ندارد، اما زن بودن در واقع به زن تبدیل شدن  واقعیتی

تاریخیِ زن، ترغیبِ بدن به  دهیاواداشتنِ بدن به تطبیق یافتن با  ؛است

 [بخشی به خویش در  تیجسم فرهنگی شود، ای هاینکه بدل به نشان

تمامِ  ایِاجرو تاریخیِ محدود و معین،  اطاعت از یک امکانِ] یراستا

، این با وجودجسمانی، مستمر و تکرارشونده.  ایِ پروژه به عنوانِ ها این

 چونو  اشاره دارد، رادیکال اراده دارِ یک نیروی ریشه به «پروژه» مفهومِ

عبارتِ استراتژی ست،  بقای فرهنگیهدفِ آن  ست که ای پروژهجنسیت 

رای جنسیت سازد که اج شرایطِ تهدید و اجباری را روشن میبهتر 

در عین حال، . دهد رخ میآن  گوناگون تحتِ لِاشکابه همواره و 

آشکارا همراه با ست  ییاجرا ،بقا برای استراتژییک  مثابهت به یجنس

چیزی  بخشی از آن منفصل های نسیتنتایج و پیامدهای تنبیهی. ج

؛ بخشد وجه انسانی می افراددر چارچوبِ فرهنگِ معاصر به  هستند که

ند رخو هایی که در اجرای درستِ جنسیتِ خود شکست می ع، آندر واق

نه جوهری وجود دارد که  به این دلیل که[ اما ]شوند. مجازات می مرتباً

ای که جنسیت  عینی دهیاسازیِ آن باشد و نه  جنسیت بیان یا بیرونی

جنسیت یک  چون] نی[ همچنی آن را در سر داشته باشد وداسو

جنسیت را پدید  دهیا ،متفاوتِ جنسیتهای  واقعیت نیست، کنش

ها جنسیتی وجود نخواهد داشت.  بدونِ این کنش][ درواقعوآورند  می

خود را خواستگاهِ  که به طور منظم است یساختاربنابراین جنسیت، 
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 استمرارِ بر سرِ اجرا، تولید و توافقِ جمعیِ ضمنی. کند کتمان می

 به اعتبارِ ،فرهنگی وهمیبه عنوانِ  ،منفصل و قطبی های جنسیت

جنسیت محسورِ وهم و  ینخالق شود. پنهان میتار و  خودش محصولِ

 بودنِ ضرورت و طبیعی ساختار به موجبِ آن که ،اند پندارِ خود شده

های تاریخی که از طریقِ  کند. امکان تحمیل می را به باورِ فرد جنسیت

ها و  وهم جزچیزی نیستند به ، اند شده مادی بدنیِ مختلف های سبک

به شکلی بدیل تحتِ فشار و  که تنبیهیمنظم و فرهنگیِ پندارهای 

 کنند. تهدید تجسد یافته و چهره عوض می

فمینیستی از  شرحِیک  میزان برای چه پدیدارشناسانه عزیمتِ نقطهاما 

 و رسد که پدیدارشناسی به نظر میدر ظاهر،  ؟ثمربخش است جنسیت

 تجربهنظریه را بر  که دارندرا  کتعهدِ مشتراین  تحلیل فمینیستی

های  جهان از طریقِ کنش این نکته افشا کنند کهسازند، و  زیسته بنا

 همههای سوبژکتیو تولید شده است. واضح است که  نِ تجربهمتعیّ

ای قائل نیستند،  امتیازِ ویژهسوژه  اندازِ چشمبرای های فمینیستی  نظریه

 بیش از اندازه دلیل فمینیستی به هینظربه )کریستوا 

امر  [ نیست کهیفماین ادعای و  22(بودن تاخت یستیالیستانسیاگز

های  تجربه تا حدی به این اشاره دارد کهست  سیاسی ،شخصی]

بلکه  ،اند سیاسیِ موجود ساخته شدهآرایشِ تنها توسطِ  نه سوبژکتیو

سازند. نظریه  ثر کرده و میأخود مت نوبهرا به  نظم و آرایشاین 

ساختارهای که  را درک کند طریقیدرصدد است  تفمینیس

ها و اعمالِ  از خاللِ کنش ،فرهنگی و سیاسیسیستمیک یا فراگیرِ 
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طور  چه. همچنین بر آن است تا دریابد شوند اجرا و بازتولید می ،فردی

یک موضوع در طریقِ استقرارِ از ، شخصی های به ظاهر یلِ موقعیتتحل

 تمایلِ، شود. در واقع روشن می تر، عاشتراکی و وسیفرهنگیِ  نهیزم

 از اینست، اغلب  فمینیست، که من اطمینان دارم بیشتر از یکی

که دردِ من یا سکوتِ من یا عصبانیتِ من یا شود  پدیدار می بازشناسی

یک در  ن رام[ امر ]تنها به من تعلق ندارد، و این درکِ من نهایتاً

در مسیرهای خود  نوبهبه و  کند میمحدود موقعیتِ فرهنگیِ مشترک 

 شخصی[ امرِ ]سازد. بنابراین توانا و قدرتمند می ینامنتظرِ مشخص

 که توسطِ ساختارهای اجتماعیِ مشترک چرا ،ست سیاسی تلویحاً

تا آنجا که تمایزِ امرِ  ،شخصی همچنین[ امر ]اما محدود شده است.

شده  مصونهای سیاسی  در مقابلِ چالشست،  عمومی/خصوصی باقی

ای  شخصی بدل به مقوله[ امرِ ]فمینیست هینظر. بنابراین، برای است

ای را  تلویحی، ساختارهای سیاسی چهآنچه، اگر  پذیر شده است؛ تعمیم

دهد. در  در خود جای می ،شوند که معموالً عمومی در نظر گرفته می

یابد.  سیاسی نیز به همین شکل تعمیم می[ امر ]معنای درستِ واقع،

نیست در بهترین شرایطش با تعمیمی دیالکتیکی از هر دوی فمی هینظر

یک  ها درگیر است. وضعیتِ من تنها به این دلیل که وضعیتِ این مقوله

، این حالدهد، و با  به من را از دست نمی علقت ،سته فردِ دیگر

های من، که فردی هستند، وضعیتِ جنسیتِ من را بازتولید  کنش

دهند. به بیانِ دیگر،  رقِ مختلفی انجام میو این کار را به ط کنند می

 هینظرسیاسیِ  دستورزبانِ شخصی نهفته است،][ امرِدرچه  آن

جهانِ روابطِ جنسیتی، الاقل -است؛ این فرض که زندگی یستینیفم

افراد ساخته  واسطهبا  تاریخاًو  نعیّتمهای  بخشی از آن، از طریقِ کنش
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یا مذکر  مؤنثدل به بدنِ همواره ب« بدن»نظر به اینکه شود.  می

 شود. اش شناخته می یافته شود، پس تنها از طریقِ ظاهرِ جنسیت می

رخ یافتگیِ بدن  که از طریقِ آن این جنسیترا است مسیری  یضرور

در نظر بگیریم. منظورِ من این است که بدن از خاللِ  دهد، می

بیت تجدید، تصحیح و تثهایی که در طولِ زمان  ای از کنش مجموعه

شود. از منظرِ فمینیستی، ممکن  اند تبدیل به جنسیتِ خود می شده

های  میراثی از کنش مثابهیافته به  در مفهومِ بدنِ جنسیتاست کسی 

، جوهر یا واقعیتی سلبِ مالکیت شدهن و کرده، نه ساختارِ متعیّ رسوب

 شناختی، باز اندیشی کند. طبیعی، فرهنگی یا زبان

 ممکن است فمینیست پدیدارشناختیِ ساخت، هینظرگیری از  با وام

 [به کار بگیرد. اگر  در معنایی بسیار مبهممفهومِ یک کنش )اجرا( را 

یابد تا شاملِ ساختارهای  ست که بسط می ای شخصی مقولهامر ]

 سوژههای  کنش تری شود، پس اجتماعی و سیاسیِ گسترده

در  ح است کهد. واضنیاب یافته نیز به شکل مشابه تعمیم می جنسیت

وجود شده و سودمندی  ِ حساب های سیاسی کنش ،دهیِ سیاسی سامان

تر از روابطِ سیاسی و اجتماعی.  ای عادالنه ایجادِ مجموعه هدفِبا  ،دارند

های  کنش ؛شوند هایی وجود دارند که به نامِ زن انجام می بنابراین، کنش

را به چالش  زن مقولهراهگشا، که خودِ  جهینتنفسه، جدا از هر  فی

ای را در نظر گرفت که  سیاسی برنامهکشد. در واقع، باید بیهودگیِ  می

به شکل رادیکال درصدد دگرگونیِ وضعیتِ اجتماعیِ زن هستند، 

به نحوی  ؛ست اجتماعی برساختهیک زن  مقولهآنکه ابتدا اشاره کنند  بی

شده است.  بودن در موقعیتی سرکوب ،که زن بودن، بنا به تعریف

فتمانِ فمینیست میلی قابلِ درک به جعلِ پیوستاری از یکپارچگی گ



 

 

یک فرضِ جهانیِ  پیش مثابهزن به  مقولهدارد و به همین دلیل اغلب بر 

خود  فراگیرِدر وضعیتِ  که] یا [ مقوله.کند یمفرهنگی تکیه  تجربه

شناختیِ کاذب است؛ یکپارچگیِ سیاسیِ نهایی.  هستی وعدهحاملِ این 

با خودِ مفهومِ « مرد»کاذبِ  فراگیریِ ها در بیشترِ زمینه ی کهفرهنگر د

فمینیست درصدد  هینظرپیدا کرده است،  گستردگیِ مشترک انسانیت

و تاریخِ فرهنگ را بر حسبِ تصدیقِ  پدیداراست برجستگیِ زنانه را 

 پدیدیِو سرکوبِ زن بازنویسی کند. اما در جدال با نا ریتأثحضور، 

که روشن سازد را ای  خرد که مقوله طر را به جان میزن این خ مقوله

ممکن است بتواند یا نتواند زندگیِ واقعیِ زن را بازنمایی کند. به نظرِ 

به اینکه موقعیتِ خودِ مقوله را  یمن ما به عنوانِ فمینیست اشتیاق کم

، به این منظور که بتوانیم شرایطِ سرکوب را درک مد نظر قرار دهیم

یِ های جنسیت هویت بازتولیدِ جهینتکه ]یطی[ شراایم. ادهکنیم، نشان د

از هم جدا  زن و مرد را دوگانهن و متعیّ های مقوله و بررسی نشده است

 کند. می

است، او در « یخیتاروضعیتِ »کند زن یک  هنگامی که دوبوار ادعا می

فرهنگیِ مشخص  یک ساختِ که بدن از کند واقع بر این نکته تاکید می

 که چگونگیِ کنشِ بدنِ یک فرد راواعدی ق فبرد؛ نه تنها از طر رنج می

د، بلکه نکن و نهی می دییتأ (بدنِ فرد است] همان [کنش یا اجرایی که)

درکِ فرهنگیِ بدن را ساختار  نحوهاز خاللِ قوانینِ ضمنی که 

 22ست که بدنِ جنسی فرهنگیداللتی د. در واقع اگر جنسیت نبخش می

های متفاوت و درکِ  از طریقِ کنش داللت ، و اگر آنبه خود گرفته است
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رسد از درونِ  فرهنگی از آنها کدگذاری شده است، پس به نظر می

مفهومِ فرهنگ ناممکن است که جنس را در تمایز با جنسیت قرار 

جنسیت در یک سطحِ وسیعِ سیاسی اجرا  مقولهدهیم. بازتولیدِ 

شوند  میواردِ یک حرفه ن بار برای اولیکه زنان  در همان حال ؛شود می

ِ سیاسی و قانونی به  آورند، یا در گفتمان مییا حقوقِ مسلمی به دست 

 شوند. اما بازتولیدِ دوباره در نظر گرفته میطرقِ آشکارا جدیدی 

 از طریقِگیرد،  صورت می یافته هویتِ جنسیتبیشتری از  جسمانی

مستحکم  انتظاراتِ عمیق با رابطهیک ها در  های مختلفی که بدن روش

داشته در نظر شوند.  اجرا می ،یافته جنسیت تجربهنشین شده از  و ته

عجیب و  دهیپدهنجارهای جنسیتی که باشید که رسوبی وجود دارد از 

یا یک زنِ واقعی، یا هر تعداد وهمِ اجتماعیِ  ،غریبِ جنسِ طبیعی

ای  ان مجموعهکه در طولِ زم رسوبی .آورد را پدید میفراگیر و پُر نفوذ 

 یجنسهای  شکلِ طبیعیِ بدن مثابهمتجسد را، به  های بدنی از سبک

ای نسبت به یکدیگر  دوگانه رابطهکه در ]هایی [ بدنتولید کرده است.

 .قرار دارند

 

 

 

 گرایی های دوگانه و قراردادِ دگرجنس جنسیت

 شروطِ متفاوتی در ادبیاتِ مفروض،به منظورِ ضمانتِ بازتولیدِ فرهنگِ 

بازتولیدِ جنسی در  ؛شناختیِ خویشاوندی استقرار یافته است انسان



 

 

نیازمندِ بازتولیدِ وجودِ که  گرایانه، چارچوبِ سیستمِ ازدواجِ دگرجنس

در واقع ضمانتِ آنچه ] [ .معین است افتهی تیجنسهای  انسانی در حالت

 . همانطور که فوکو و دیگراناست یشاوندیخوبازتولیدِ نهایی سیستمِ 

و با جذابیتِ  ،منفصل جنسِ طبیعی با جنسیت ارتباطِ اند، اشاره کرده

 [ برساختهغیرطبیعیِ ربطِ مقابل، جنس/جنسیتِ برایطبیعیِ ظاهری 

 23.یدمثلیتولهای  در خدمتِ گرایش ست، یساختارهای فرهنگاز ]

شناسیِ فرهنگیِ فمینیست و مطالعاتِ خویشاوندی نشان  انسان

نه تنها  تا اند هدایت شده قواعدها توسط  هنگطور فر دهند که چه می

تولید، مبادله و مصرفِ کاالهای مادی را تنظیم و ضمانت، بلکه 

که ]ییوندهای[ پکنند. پیوندهای خودِ خویشاوندی را هم بازتولید

طور  است. لوی استروس نشان داد که چه یهیتنبنیازمندِ تابوها و نظم 

های  یتِ میلِ جنسی به سمتِ حالتزنا با محارم در راستای هدا یتابو

گیل روبین بحثِ قانع  24.رود گرایانه به کار می مختلفِ ازدواجِ دگرجنس

های  زنا با محارم انواعِ معینی از هویت یای دارد که تابو کننده

منظور من  25منفصل و امیالِ جنسی ایجاد کرده است. افتهی تیجنس
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 ورکیوینروبرت هرلی ) ترجمهرجوع کنید به میشل فوکو، تاریخ سکسوالیته: درآمد،  

کند، در یک  ممکن میمفهومِ سکس گردِ هم آمدن تحتِ یک گروه را : »254(، 2890

وحدت مصنوعی، با عناصرِ تشریحی، عملکردهای زیستی، رفتارها، حواس و لذات، و این 

سازد تا از این یکپارچگیِ وهمی به عنوانِ اصلی علی استفاده  )گروه شدن( انسان را قادر می

 «کند...
14

 (2815ن بوستواستراوس، ساختارهای ابتداییِ خویشاوندی )-رجوع کنید به کلود لوی 
15

به سوی « قاچاق در زنان: جستارهایی در اقتصاد سیاسیِ جنس»گیل روبین،  

 95-279(، 2875شناسیِ زن، )نیویورک  انسان
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ن سیستمِ اجباریِ هایی که از طریقِ آ این است که یکی از روش

های  ها به جنس شود، تبدیلِ بدن دگرجنسگرایی بازتولید و پنهان می

طبیعی  انهیدگرجنسگرااست که ظاهری طبیعی و گرایشِ  یمنفصل

 ییگرا قوم استعارهدهد  همانطور که لوی استراوس شرح می دارند. گرچه

من در  اشاره دارد اماروابطِ خویشاوندی  حتمیِعبور از ساختارهای  به

عالئم و ردپاهای  های جنسی معاصر همراهی با روبین معتقدم هویت

. این جدال که دارند شدهنشین  تهخویشاوندیِ  بسیاری از

گرایی تولیداتِ تاریخی هستند که به هم  جنس/جنسیت و دگرجنس

، اند امر طبیعی در طولِ زمان جسمانیت یافته مثابهپیوند خورده و به 

انتقادیِ بسیار زیادی را به خود معطوف داشته  وجهتهای اخیر  در سال

نگارانِ  تاریخ 21مونیک ویتیگاست. نه تنها از طرف میشل فوکو، بلکه 

شناسانِ فرهنگیِ مختلف و روانشناسانِ  جنسگرا و انسان هم

اگر آن روشی بدنی که ها  با وجودِ این، این نظریه27اجتماعی.

تولید، بازتولید و تثبیت  ها ساختارهای مذکور را در چارچوبِ بدن

همچنان دچارِ فقدانِ کند، شرح ندهند و حدودِ آن را روشن نسازند،  می

نشین شدنِ تاریخیِ  منابعی انتقادی برای اندیشیدنِ رادیکال در موردِ ته

 .هستند مرتبط با جنس ساختارهای میلِ جنسی و

جنسیت و رسوبیِ جنس، ویژگیِ تواند به بازسازیِ  آیا پدیدارشناسی می

میلِ جنسی در سطحِ بدن به فمینیست کمک کند؟ دراولین قدم، 
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های مختلفی که از طریقِ آنها هویتِ  تاکیدِ پدیدارشناختی بر کنش

مناسبی برای نقطه عزیمتِ شود،  فرهنگی ساخته و فرض گرفته می

با مهارت بدل  را ها که بدن روشِ جسمانیآن کند تا  فمینیست مهیا می

حالتی از  مثابهبدن به  سازیِ دریابد. قاعده ،کند به جنسیت می

 قواعدِطور  ها راهی را برای درک اینکه چه یا اجرای امکان سازی نمایشی

اگر نه . اما دهد ، پیشنهاد میدنشو فرهنگی تجسدیافته و اجرای می

برای مفهوم سازیِ مقیاس و که راهی را  رسد مشکل به نظر میناممکن، 

متصور سرکوبِ زنان از یک جایگاه نظری  خصوصیتِ سیستماتیک

های  ن نقطه عزیمتِ آن باشد. گرچه کنشهای متعیّ که کنششویم 

شوند و در  فردی به منظورِ حفظ و بازتولیدِ سیستمِ سرکوب اجرا می

مسئولیتِ سیاسیِ شخصی چنین دیدگاهی را  هینظرواقع، هر 

ها یکی از نتایجِ سرکوب تنبه این معنا نیست که  اما گیرد فرض می پیش

. ممکن است این بحث مطرح شود که بدونِ است هایی چنین کنش

های مختلفش به شکلِ گسترده شرایطِ سرکوب را  انسانی که کنش

اما باید در . روند کنند، این شرایط از بین می می تثبیت تعیین، تولید و

ها و شرایط نه یک طرفه است و نه  نظر داشت که رابطه میانِ کنش

های  قوانینی وجود دارد که درونِ آنها کنشها و  واسطه. زمینه بی

شوند.  قابل تصور میکنش  مثابهبه  اساساًبلکه ، مشخص نه تنها ممکن

دگردیسیِ روابطِ اجتماعی موضوعِ تغییرِ شرایطِ پس از آن است که 

ای که  های فردی کنش]تحولِ [ به جای ؛شود اجتماعیِ هژمونیک می

اگر محدود به سیاستِ  ،. در واقع فرداند ایجاد شده طتوسطِ این شرای



 جودیت باتلر 

 

19 
 

غیرمستقیم، اگر نه  به بازتابِ صرفاًپرداختنِ  خطرِها باقی بماند،  کنش

 پذیرفته است.، از این شرایط را 29پدیدارانه پی

ای را ضروری  های فردگرایانه معنای نمایشیِ یک اجرا بازبینیِ فرضاما 

زیربنای دیدگاهِ محدودتری از در گفتمانِ پدیدارشناختی سازد که  می

ها مدت زمانِ موقتیِ تعیین  از این منظر نقش .ی معین استها کنش

جمعی هستند.  یهای مشترک و کنش شده در سراسرِ اجرا، تجربه

شخصی امر ] [دقیقِ  مقولهفمینیست  هینظردرست همانطور که در 

را شامل شود، دیدگاهی  یابد تا ساختارهای سیاسی گسترش می

وجود  ها در موردِ کنش به فرد با عطفِ کمترمحور و در واقع -نمایش

کند.  را خنثی می «بیش از اندازه اگزیستانسیالیستی بودن»نقدِ دارد که 

که  آن جاتا  های بدنمند کنشی که جنسیت است، کنشی که عامل

های فرهنگیِ  و در واقع داللت ،بخشند نمایشی و فعال آن را تجسد می

آشکارا تنها کنشِ  هستند،کنش ] [ خودِ،کنند به تن میمشخصی را 

های متنوع و فردی برای اجرای جنسیت  ، راهیک فرد نیست. قطعاً

ها  امر و نهی دهد و آن را مطابقِ وجود دارد، اما آنچه یک فرد انجام می

فردی نیست. قصد من این  مسئلهدهد، تمام و کمال یک  انجام می

که در درونِ کم کنم را  ییست که اثرِ هنجارهای جنسیتی معینن

خانوادگیِ مشخصِ پاداش و  های مدلد و از طریقِ نخانواده ریشه دار

و در نتیجه، ممکن است ساختی به غایت د نشو مجازات تحمیل می

پیش از وجود داشتنِ روابطِ حتا ]که یی[ هنجارها.فردی پیدا کنند
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یافته و معین  فردیت، تبارسازی از طریقِ آنها یروابطِ خانوادگفرهنگی، 

اگر نه هرگز، به شکلِ رادیکالی ابتدایی  ندرتاًشوند؛ روابطی که  می

دهد، کنشی که یک فرد اجرا  هستند. کنشی که یک فرد انجام می

است که پیش از آنکه فرد روی صحنه  یکنشکند، به یک معنا،  می

نابراین، جنسیت اجرایی تمرین . بدر حالِ اجرا شدن بوده استبیاید 

زنده  انِ معینیرگ بازیبه  نمایشنامهیک به همان اندازه که  .شده است

 یمنفرد گرانِ اما این امر نیازمندِ بازی کنند، است که آن را اجرا می

 یا دهیچیپواقعیت بازتولید شود. عناصرِ  مثابهاست تا بتواند دوباره به 

فهمِ انواعِ اجرا روی صحنه  به منظورِ دبای شوند در یک نقش وارد میکه 

با آن اجرایی از جنسیت که همواره همان است، متمایز  مطابقو اجرا 

 شوند.

بازی کردن است؟ همانطور که  پس به چه معنا جنسیت یک نقش

شناس در مطالعاتش در موردِ نمایشِ اجتماعیِ آیینی  انسان ویکتور ترنرِ

مندِ اجرایی تکرارشونده است. این دهد، کنشِ اجتماعی نیاز نشان می

ای  مجموعه دوبارهتکرار در عینِ حال یک اجرای دوباره و تجربه کردنِ 

اند؛ شکلِ  که پیش از این به شکلی اجتماعی پدید آمده معناهاستاز 

وقتی این مفهوم از اجرای اجتماعی . 28آیینی و جسمانیِ مشروعیتِ آنها

های  شود که گرچه بدن وشن میرا در موردِ جنسیت به کار ببریم، ر

در  مندی را از طریقِ سبک ی فرهنگیها ای وجود دارند که داللت فردی

بالفاصله  اجرا کردن این]اما [ کنند یافته، اجرا می های جنسیت حالت
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مند دارند و طبیعتِ  ابعادِ جمعی و زمان اجراها عمومی هم هست.

از این  رمتأث اهمیت نیست؛ در واقع، اجرا بیشان  عمومی

اش تثبیت  هدف ِاستراتژیک است که جنسیت را درونِ چارچوبِ دوگانه

 سازد. روشن و صریح میتربیتی، اجرا قوانینِ اجتماعی را  کند. به بیانیِ

ای  انتخاب یا پروژه کنشِ اجتماعی و نقشی اجراگر، مثابهجنسیت به 

اما روی نیست،  های صرفِ فردی باشد انتخاب دهندهرادیکال که بازتاب 

 طور که برخی آن؛ یک فرد هم تحمیل و تثبیت نشده است

کنند. بدن منفعاالنه با  سوژه ادعا می انهیپساساختارگراهای  جایی جابه

جانِ تمامِ  بی کننده افتیدرکدهای فرهنگی نوشته نشده است، چرا که 

. اما خودهای بدنمند پیش از قوانینِ معین نیست روابطِ فرهنگیِ از پیش

اند. در چارچوبِ  ها داللت دارند نیز وجود نداشته نگی که ذاتاً بر بدنفره

گران همواره و از پیش روی صحنه هستند. درست مانندِ  اجرا، بازی

درست های مختلفی اجرا شود و  ای که ممکن است به روش نمایشنامه

 یافته بازی کردن که نیازمندِ متن و اجرا است، بدنِ جنسیت مانند نقش

آورد و  فضای جسمانیِ محدود به اجرا درمییک هایش را در  ندامنیز ا

گرچه کند.  بازی می ها نقش از پیش موجودِ دستورالعمل محدودهدرونِ 

ارتباط میانِ نقشِ تئاتری و اجتماعی پیچیده است و تمایزها به آسانی 

ایفای در  سهیمقاهای  شوند )بروس ویلشایر محدودیت مشخص نمی

نشان « استعاره مثابههای نمایش به  محدودیت»در و هویت را  نقش



 

 

رسد که با وجود اینکه اجراهای نمایشی  واضح به نظر می 20داده است(

ممکن است با سانسور سیاسی و انتقادهای شدید مواجه شوند، 

های غیر نمایشی با وضوحِ بیشتری توسطِ  اجراهای جنسیتی در زمینه

دیدنِ یک شوند. در واقع،  ل میو منظم کنترتنبیهی قوانین اجتماعیِ 

تواند لذت و تحسین جلب کند در حالی که  مبدل پوش روی صحنه می

تواند  دیدنِ همان مبدل پوش روی صندلیِ کناریِ ما در اتوبوس می

نزدیکی و میانجیِ منجر به ترس، خشم و حتا خشونت شود. قواعد که 

خواهم در موردِ  میآشکارا متفاوتند.  هستند، همانندیِ این دو ساختار

در تئاتر، مطرح کنم.  ها رااین تمایز احتمالی دو نوعِ متفاوتی از ادعا

برای تحققِ کاملِ این نقش، و « این فقط یک نقش است»شود گفت  می

متمایز ساخت. به اعتبار این تمایز، باید هست  واقعاًاز آنچه  کامالً آن را

موقتی تا  ه با این چالشِتواند درکِ خود از واقعیت را در مواج فرد می

شناختیِ موجود در موردِ آرایش و نظمِ جنسیتی  های هستی فرض پیش

 ایفای نقشاین فقط یک »د نکن ادامه دهد. قواعد مختلف که اعالم می

شدنِ مرزهای محکمی میانِ اجرا و زندگی  منجر به کشیده« است

قلمداد ک خطرنااگر اجرا شود،  ،شوند. در خیابان یا اتوبوس، کنش می

ای برای  به این دلیل که هیچ قاعده و رسمِ نمایشی قاًیدق، شود می

در واقع در وجود ندارد.  اجرا یک خیالیِصرفاً محدود کردنِ خصوصیتِ 

از واقعیت  اجرافرضی وجود نداد که  خیابان یا در اتوبوس، هیچ پیش
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رای ای ب این است که هیچ قاعده اجرا کننده نگرانمتمایز است؛ اثرِ 

 اتسهیلِ ساختِ این تمایز وجود ندارد. تئاتر آشکارا در تالش است تا ب

تا مرز میانِ تخیلی و  ،قواعد مبارزه کند و در واقع آنها را تخریب کند

ما بینِ تئاتر و »نر این را در چواقعی را مشخص کند )ریچارد ش

. با وجودِ این فرد در هر دوی این 22(نشان داده است« شناسی انسان

یکسانی مواجه است. به عبارتِ دیگر، اجرا در مقابلِ  دهیپدموارد با 

جدید  ،سازد که به برخی معانی گیرد، اما واقعیتی را می واقعی قرار نمی

های از پیش  تواند به آسانی درونِ مقوله وجهی از جنسیت که نمی .است

از منظرِ کنند، حل شود.  موجودی که واقعیتِ جنسیتی را تنظیم می

ادعا کند اما ] دیگری را زِی[ چشده، فردی ممکن است های تثبیت قولهم

 .«یک پسر یا مرد است واقعاً»، یا «یک دختر یا یک زن است واقعاً ..آه

جنسیت در تقابل  واقعیتِبا  و نمود ظاهر] که یهنگام [، فراتر از این

 قتاًمو یی وجود دارد کهواقعیتِ منفصل و آشنا] [ ضرورتاً،گیرد میقرار 

های دیگری درک شود. مبدل  و مکان ها شاید در زماناست و  ناشناخته

تمایز میانِ جنس و  سادهپوش با وجودِ این، کاری بیش از بیانِ 

تواند، الاقل ضمنی، تمایز میانِ ظاهر و  تواند انجام دهد؛ می جنسیت می

آنچه بخشِ زیادی از تفکراتِ عمومی در ؛ واقعیت را به چالش بکشد

اگر واقعیتِ جنسیت خودش با بخشد.  د هویتِ جنسی را ساختار میمور

اجرا تعیین شده است، پس هیچ منبعی برای جنس یا جنسیتی 
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وجود ندارد که اجراهای جنسیتی بیانِ الزامیِ آنها  ناشناختهجوهری و 

ست که  واقعی اندازهباشند. در واقع، جنسیتِ مبدل پوش به همان 

 شان مطابق با انتظاراتِ اجتماعی است. جنسیت آنهایی که اجرای

 یا گسترهست به این معنای ساده که تنها در  واقعیتِ جنسیتی اجرایی

رسد که بگوییم این انواعِ  منطقی به نظر میست.  شود واقعی که اجرا می

بیانِ گویای هسته یا هویتِ جنسیتی  مثابهمشخص از اجراها همواره به 

کنیم که این اجراها همچنین با هویتِ شوند، و حتا عنوان  تفسیر می

مقابله  آنهایا به طرقی با  ،کنند جنسیتیِ موردِ انتظار مطابقت می

خود بر درکِ از جنس بنا شده است،  نوبهکنند. انتظارات هم به  می

از خصوصیاتِ  هایی واقعی و منفصل جایی که جنس به عنوانِ داده

ها  ها و ژست و رایجِ کنش تحویلی هینظرشود.  جنسیِ اولیه فهمیده می

کند که خودِ جنسیت گاهی بر  تصریح می بیانِ گویای جنسیت، مثابهبه 

آن چیزهایی که با  ؛های مختلف مقدم است ها و ژست ها و حالت کنش

در واقع، جنسیت در تصورِ عمومی به  .شود ها بیان و شناخته می آن

است به عنوانِ شود که ممکن  اصلی و ذاتی تعریف می هستهیک  مثابه

با این  22روانشناختی یا معنویِ جنسِ بیولوژیکی فهمیده شود. الزمه

های جنسیت نه القایی که اجرایی باشند، پس این  وجود، اگر ویژگی

سازند.  می ،هویتی را که باید بیان یا ابراز کنند مؤثرها به شکلی  ویژگی

صوصیات و خ. اگر ست حیاتی کامالًو اجرا  القاءاین تمایز میانِ 

ی متفاوتی که بدن داللتِ فرهنگیِ خودش ها وشهای جنسیتی، ر کنش
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کند، اجرایی هستند، بنابراین هیچ هویتِ  دهد یا بازتولید می را نشان می

از پیش موجودی وجود ندارد که یک کنش یا خصوصیت با آن 

سنجیده شود؛ هیچ جنسیتِ درست یا غلطی، جنسیت واقعی یا تحریف 

بدیهی و مسلم انگاشته شدنِ ]جاست که نیهم [ ندارد و ای وجود شده

کند.  یک هویتِ جنسیتیِ واقعی به عنوانِ وهمی مکرر بروز پیدا می

اجراهای اجتماعی مستمر به وجود واقعیتِ جنسیتی از طریقِ  کهاین

آمده است به این معناست که مفاهیمِ عمیقِ یک جنسِ ذاتی، یک 

ن تعیّ ،ز به عنوانِ بخشی از استراتژیزنانگی یا مردانگیِ دائمی، نی

 کند. های اجراییِ جنسیت را کتمان می که جنبه یا یاستراتژ ؛اند یافته

« خود»یک تواند به عنوانِ نقشی درک شود که  در نتیجه، جنسیت نمی

جنسی تصور شود یا « خود»کند، چه این  پیشینی را بیان یا پنهان می

به  ست یکنشر است، جنسیت هم . درست مانند نمایش که اجراگشودن

روانشناختیِ حیاتِ درونیِ  درباره ن، که وهمِ اجتماعیطور گسترده متعیّ

در تقابل با دیدگاه کسانی مانند اروینگ گافمن که  سازد. خودش را می

 « ِبازی» دهیچیپد که درونِ انتظاراتِ اجتماعیِ نگیر خودی را فرض می

کند، فرض من  فا و مبادله میهای مختلف را ای ، نقش23زندگیِ مدرن

گفتمانِ « بیرون»ناپذیری  این است که این خود نه تنها به طرزِ جبران

اجتماعی ساخته نشده است بلکه اطالقِ حیاتِ درونی نیز خودش 

مند  از جعلی ضروری است که عمومی و جمعی تنظیم و قاعده یشکل

واقعی و  نه تواند درست و غلط بنابراین، جنسیت نه می شده است.
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جهانی زندگی کند که در در ناچار است ظاهری باشد. با این حال، فرد 

 در آن جهانی که .سازند می تک معنایی های ها داللت آن جنسیت

شده است. در واقع،  جنسیت تثبیت، قطبی، منفصل و غیر قابل حل

که  ؛جنسیت ساخته شده است تا با مدلِ حقیقت و کذب سازگار شود

تِ اجراییِ خودش قرار نگیرد، بلکه در خدمتِ ابلِ سیالیّنه تنها در مق

. اجرای غلطِ جنسیت سیاستِ اجتماعیِ تنظیم و کنترلِ جنسیت باشد

های آشکار و غیرمستقیم است و اجرای  ای از مجازات آغازگر مجموعه

کند که یک هویتِ  ای فراهم می صحیح آن، اطمینانِ خاطر دوباره

این اطمینانِ خاطر به آسانی  چونجود دارد. ای و گرایانه جنسیتیِ ذات

است تا آنهایی را که در  فرهنگ آمادهچون شود و  با نگرانی جایگزین می

خوردند مجازات کند و به  جنسیت شکست می انهیگرا ذاتاجرای توهمِ 

در سطوحِ  دانشِ اجتماعیاین کافی باید به وجودِ  اندازهبه حاشیه براند، 

جامعه  شدهحقیقت و کذبِ جنسیت تنها تحمیل اشاره کرد که  مختلف

 دنندار محتومی شناسانه یهستهستند و هیچ معنای 

 فمینیست: فراسوی مدلِ القاییِ جنسیت هینظر

اینکه  پیرامونِای جامع  به عنوانِ نظریه نه جنسیت به دیدگاهاین 

 برنامهیک  نهو  شدهمطرح  است، چه طور ایجاد شدهجنسیت چیست یا 

توانم تصور کنم  کند. در واقع، می سی فمنیستی پیشنهاد میروشن سیا

های سیاسیِ  که این دیدگاه به جنسیت برای شماری از استراتژی

ناسازگار به کار گرفته شود. برخی از دوستانِ من ممکن است این ایراد 
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ساختِ  دربارهای  را بگیرند و بر این نکته پافشاری کنند که هر نظریه

ا و معناهای سیاسی دارد و ناممکن است که این ه فرض جنسیت پیش

سیاسیِ فمینیست جدا کنیم. در واقع، من موافقم و  فلسفهنظریه را از 

های سیاسیِ اولیه هستند که  کنم که گرایش این بحث را مطرح می

به همین اما معتقدم  کنند اجتماعیِ جنسیت را ایجاد می دهیپدخودِ 

فمینیستی در  هینظر ،از ساختِ جنسیت دلیل بدونِ یک انتقادِ رادیکال

شناختی  های هستی خورد که در آن مقوله ارزیابیِ مسیری شکست می

گایاتری  کند. سرکوب می ،شود را که جنسیت با آنها فهمیده می

کند که فمینیست نیازمندِ این است که بر نوعی  اسپیواک اشاره می

جعلی از زن به  شناسیِ یک هستی ؛گراییِ عملگرایانه تکیه کند ذات

سیاسی  برنامهامری جهانشمول، به منظورِ پیشبردِ یک  مثابه

گسستگی و  القایی نیست، و زن کامالً مقولهداند که  او می 24فمینیستی.

کند،  گیرد و با آن مقابله می می سخرهرا به  آنمعنایی بودنِ  تک، تکثر

به کار بیایند. به  توانند برای اهدافِ استراتژیک ها می گوید که این اما می

گوید  هنگامی که می ؛دارد ینظرِ من کریستوا هم گاهی اشارات مشابه

بدونِ نسبت دادنِ  زن به عنوانِ یک ابزارِ سیاسی مقولهاز  فمینیست

هنگامی که  ،تر و دقیقکند  میاستفاده  آن شناختی به انسجامِ هستی

ممکن است ها  فمینیست 25تواند وجود داشته باشد. گوید زن نمی می

به  .معناهای سیاسیِ این ادعا که زن وجود ندارد نگران باشند درباره
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 که ماری آن وارن در کتابش یا کننده قانعخصوص در پرتوِ بحثِ 

های  گوید سیاست آن را بسط داده است؛ او می 21کشی جنسیت

اجتماعی با توجه به کنترل عمومی و بازتولیدِ تکنولوژی به این منظور 

نابود محدود و  طی زمان اند تا به طور کلی وجودِ زن را مطرح شده

وضعیتِ استعاریِ  دربارهبحث کردن  ای، بر اساسِ چنین گفته 27کنند.

ای دارد؟ شاید فمینیست هم به دالیلِ روشنِ  چه فایده]زن [مفهوم 

 سیاسی اصرار دارد در این باره از هر جهتی سکوت کند.

کفایتِ  مِبه عدنسبت  اهیو آگ]زن [مفهوم اما استفاده از 

اش یک چیز است و بیانِ دیدگاهی هنجاربنیاد برای  شناختی هستی

فمینیستی که یک جوهر، طبیعت یا واقعیتِ فرهنگیِ مشترکی را  هینظر

 ، چیزی کامالًکند آزاد میدارد و از قیدها  که وجود ندارد، پاس می

اندازِ زن  چشمکنم شرحِ جهان از  ست. آنچه من از آن دفاع می دیگری

اما هر چه که هست  اندازی چیست دانم چنین چشم نیست. من نمی

تنها برجسته و مفرد نیست و مالِ من هم نیست تا از آن دفاع کنم. 

مند به این موضوع  من عالقه .تواند صادق باشد بخشی از این ادعا می

عطف با  ،یابد ن میتعیّ« اندازِ مرد یا زن چشم» دهیپدطور  هستم که چه

اندازهایی در واقع به شکلی اجتماعی  به این که من معتقدم چنین چشم

اندازهایی مهم  یک تبارشناسیِ انعکاسی از چنین چشم .اند ایجاد شده
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اول شناختِ جنسیت چیزی نیست که من  وهلهدر  اما است انجام شود

 واکاوی، تخریب یا دوباره ساختنش.عالقه مند باشم به 

زن است که خودش نیازمندِ یک  مقولهفرضِ  در واقع، این پیش

بنیادین و تودرتویی  دهیچیپست از تمامیِ وسایلِ  تبارشناسیِ انتقادی

انتقادهای ادبیِ که از طریقِ آنها تعیین شده است. گرچه برخی از 

فرضِ تفاوت در میلِ  اند که پیش فمینیستی این موضوع را مطرح کرده

تفاوت در  ،ست. این فرض ضروریهای گفتمان  جنسی در تمامِ جنبه

و نه تنها  گیرد فرهنگ در نظر می سازنده لحظه مثابهمیلِ جنسی را به 

غیر  ،اند های جنسی در ابتدا ایجاد شده طور تفاوت چه ین را کهتحلیلِ ا

ها به  طور تفاوت شود که چه بلکه مانعِ این بررسی می ،سازد ممکن می

نقطه سنتی که ، )اند ی ایجاد شدهتوسطِ سنتِ مردساالر م همطور مداو

های فمینیستی  فرض توسطِ و هم (جهانشمول را اشغال کرده استنظرِ 

 مقولهیک تحت سلطه،  طبقهبه منظور بیان یا در واقع آزادکردنِ که 

های  این تالش درباره. همانطور که فوکو تک معنایی از زن ساختند

آزاده شده حتا  سوژه ،ویدگ مجرم می سوژهانسانگرایانه برای آزادسازیِ 

 29رسد در قید و بند است. تر از آنچه در اصل به نظر می بسیار عمیق

تبارشناسیِ انتقادی از  من به نوعی واضح است کهبا وجود این، 

ها  فرض ای پدیدارشناسانه از پیش که بر مجموعهاشاره دارم  جنسیت

مفهوم  مهمترینِ آنها بسطِهایی که یکی از  فرض . پیشمتکی است
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هم به لحاظ اجتماعی مشترک است و هم ساختی ؛ آنچه کنش است

اجراگری در مفهومی که پیش از این توضیح  دیگری، و .تاریخی دارد

های  های کنش سیاست باید بادادم. اما هر تبارشناسیِ انتقادی 

های جنسیتیِ موجود  هویت بازتعریفِبا  ؛جنسیتیِ اجرایی تکمیل شود

ِ جنسیتی که باید وجود  انواعِ واقعیت دربارهتجویزی  دیدگاهی ارائهو 

آنچه ؛ است یافتگی جسمیت افشاکردنِ نیازمندِ ،بازتعریف  داشته باشد.

به جنسیت  نِهای بنیادی ها یا هویت هسته مثابهبه  ،به شکلی خاموش

. همچنین نیازمندِ شفاف سازیِ کنش و استراتژیِ کند یمخدمت آن 

کند که ما  سازد و کتمان می زمان جنسیتی را می که هم استعدم بیان 

کنیم. پیشنهاد پیوسته دشوار است، تنها به این دلیل که  اش می زندگی

ها، بدنِ دیداری،  ها، ژست ما باید به جهانی فکر کنیم که در آن کنش

در ارتباط با  معموالًکه  متنوعبدنِ پوشیده، خصوصیاتِ فیزیکی 

کنند. به یک معنا،  چ چیزی بیان نمیهیواقع ] در [ جنسیت هستند

پیشنهادِ یک آرمانشهر نیست اما بر ضرورتِ شناختِ ]دگاهی[ داین

واژگانِ ما پیوسته آن  رهیداآنچه  ؛ِ موجودِ جنسیت اصرار دارد پیچیدگی

 .کند دراماتیک می و فرهنگیِ یواردِ کنش و واکنش ساخته ورا پنهان 

 اش. بدونِ نتایجِ تنبیهی

ماند،  میچه به لحاظ سیاسی مهم است و به قوت خود باقی ، آنقطعاً

برای انجامِ این مهم به روشی که جمعی اما  .بازنمایی و ترسیمِ زن است

 [ ازتحریف نشود و تجسدنیابد، تئوریِ فمینیست بایدآن ] [ بودنِ عمیق

در میلِ  ها فمینیست که تفاوت هینظررها شود. ] شیها فرض پیش
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عزیمتِ ضروری و تغییرناپذیرِ نظری خود  نقطه به عنوانِجنسی را 

یابد  ای بسط می گرایانه های انسان طبقِ گفتمان قطعاً ،است فرض گرفته

کند.  یکی می کلیتِ فرهنگ به عنوان کیفیتی مردانه امر جهانی را با که

که است که متونِ فیلسوفانِ غربی را از نقطه نظرهای متفاوتی  یضرور

 اندازی چشم ارائهنه تنها برای . بازخوانی کنیمند، ا کنار گذاشته شده

[ از یشفاف های توصیف ظاهراً که عالیق ای از و مجموعهمشخص 

شرح و بازتعریفِ  ارائه به منظورِ ، بلکهکند میارائه واقعی ]امر

یک عملِ فرهنگی، و  مثابهبنیان کردنِ فلسفه به ای؛ در واقع  دگرگونه

من . های فرهنگیِ به حاشیه رانده شدهنظرم آن از اساسیِ نقدِ باورهای

ام. تنها  دهرهایی سود ب بحثی با این رویه ندارم و آشکارا از چنین تحلیل

به منظورِ شرح و  جنسی در میلِ من این است که تفاوت دغدغه

بدل  یافتنی جسمیت بهتوصیفِ جنسیت، هویت جنسی و میلِ جنسی، 

جنسی و چارچوبِ نشود که از محدودیتِ دوگانگیِ هویتِ 

. من معتقدم کندحفاظت  ،به طور ضمنیناآگاهانه و  ،دگرجنسگرایی

از هیچ چیزی در زنانگی وجود ندارد که در انتظارِ بروز و بیان باشد؛ 

های گوناگونِ زن بودن وجود  سوی دیگر، حجمِ قابلِ توجهی از تجربه

 ،نظری انِه بیاما ب ،اند و همچنان باید بیان شوند دارد که بیان شده

 تجربهگزارشی از یک چرا که این به سادگی  ؛دقت و توجه الزم است

همانطور که  .سازد زبانی نیست، بلکه آن تجربه را می-پیش

به خصوصیتِ فراگیرِ  های خودِ تحلیل را. بدونِ توجه محدودیت

پدرساالری و رواجِ تفاوتِ جنسی به عنوانِ یک تمایزِ فرهنگیِ قابلِ اجرا، 



 

 

زی در موردِ یک سیستمِ جنسیتی دوگانه نیست که معین و هیچ چی

 اساساًجسمانیِ بازیِ فرهنگی،  نهیزممفروض باشد. جنسیت به عنوانِ 

های  روشن است که مجازات کامالًای مبتکرانه است، گرچه  مسئله

بردنِ نمایشنامه با خارج از نوبت اجرا کردن یا  سؤالشدیدی برای زیر 

مجاز وجود دارد. جنسیت منفعالنه روی بدن های غیر  گویی بداهه

توسطِ طبیعت، زبان یا تاریخِ مسلم و  نوشته نشده است، همچنین

ست که  نمادینِ پدرساالری تعیین نشده است. جنسیت آن چیزی

درپی، با اضطراب و لذت به اجرا در  پیوسته و روزانه به ناگزیر و پی

رِ معینِ طبیعی یا با یک امآید، اما اگر این اجرای پیوسته  می

از طریقِ انواعِ مختلفِ اجراهای  ، قدرتشناختی اشتباه گرفته شود زبان

 شود. های جسمانیِ فرهنگ منصرف می ویرانگر، از بسطِ زمینه

 89زمستان 
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با هدف طرح و انتشار  1931ژه در جریان جمعی است که از سال پوئتیکا یک پرو

های نوشتاری، دیداری، شنیداری و مباحث نظری مربوط به آن  تولیدات رسانه

 فعالیت خود را آعاز کرد.  انتشار کتاب از جمله اهداف اصلی است. 
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