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 آورد می وجود به را جدیدی سیاسی امکانات جنسیتی معضل بازاندیشِی

 باتلر جودیت با َشّیان یر پی گویوگفت

 رشیدپور سمیرا ی ترجمه

 

  

 این. کنید می مطرح «فمنیست سیاسی ی نظریه برای جدید حرکتی» نوعی شما ،[۱]جنسیتی معضل کتاب در
 چیست؟ جدید حرکت

( مرد زن،) جنس روی بر شناسی جامعه و شناسی انسان های حوزه در  قبال که کند می تاکید کاری بر کتاب این :باتلر جودیت

 خواهند می زنان که چیزی ی درباره فقط که بود مهم خیلی نظرم به. بود سالم وچهار بیست نوشتم را آن وقتی. بود شده بنا

 داشته باید که حقوقی ی درباره چنینهم و شود می رفتار چطور هاآن با که برویم مسأله این سر بر بلکه نکنیم، مطرح پرسشی

. کنند می ایجاب ای سیاسی معناهای چه تعاریف این و شود می تعریف چگونه زنان بندی دسته که بپرسیم خودمان از اما باشند،

 .یافت زنان مسائل مهم ی مجله و فرانسوی فمنیست ماتریالیستی جایگاه در را آن شد می. نبود جدیدی سوال این

 دو و استوارند( … الکور فوکو، دریدا، فروید، بوردیو، ویتینگ، دوبووار، جمله از) بسیاری های نظریه نقد بر شما آثار
 چگونه فمنیسم امروزه. بود زیادی بحث سرشان بر ۱۹۹۰ های سال تا که کنید می رد  را فمنیسمی متخاصم صدای

 اندیشد؟ می

 روشن خیلی شد می نامیده پروسکس که فمنیسمی و کند می رد را گری سلطه که فمنیسمی میان مخالفت :باتلر جودیت

 سمفمنی که  کنم می فکر من.  خورد نمی درد به واقعا چهارچوب آن از بیرون اما باشد داشته معنایی تواند می فرانسه در. نبود

 سلطه به توانند نمی قدرت اَشکال تمامی که بشناسد رسمیت به را مساله این باید چنینهم و کند مخالفت ها گری سلطه با باید

 که پذیرفت توان می. نباشد ناچاری سر از که شرطی به اما دارد اهمیت سکسوالیته تصدیق فمنیسم برای قطعاً. یابند تقلیل

 عین در باید سکسوالیته که پذیرفت توان می و. اند مخالف سلطه با چنینهم و دارند پیوند دیگرهم با عمیقاً سکسوالیته و قدرت

 من کردید اشاره شما که طور همان همین، برای شرایطی؟ چه تحت و سکسوالیته؟ کدام. بشود تصدیق شدن کشیده چالش به
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 که ایده این مدافع نه و هستم خواه آزادی اش آمریکایی معنایبه نه من. کنم نمی قبول را اپوزیسیون این خاص اصطالحات

 عمل کردنجریمه با من چون نیستم گری فاحشه علیه قانون موافقِ دیدگاه، این با. اند بوده سلطه تحت زنان فقط همیشه

 باید و تواند می جنسی آزادی مثال، این ورای. مخالفم چنانهم سالبزرگ افراد میان ْ راختیا به و شده گذاری نرخ جنسیِ

 .است اجبار و خشونت نقد هدفش که بگیرد خود به دیگری اَشکال

 جدید قرن ی نظریه در جنسیتی مطالعات با که شماست ی مسأله و چالش بنیاد کوییر پوشی، مبدل چونهم
 بگویید؟ خواستید می چه چیست؟ منظورتان. شوند می معرفی

 بسیار جنبش از بخشی هم من که شدم متوجه دیر خیلی من و کردند معرفی را کوییر مفهوم زیادی افراد :باتلر جودیت

 نقطه کوییر مطالعات با قطعا دادم انجام( مرد زن،)جنس مورد در من که کاری. شود می نامیده کوییر که هستم بزرگی

 کوییر بگوییم نیست درست تاریخی نظر از.  نیستند یکی همواره کوییر مطالعات و جنسیتی مطالعات اما داشت، برخوردی

 اما باشند، جلوتر جنس ی ایده از کوییر ی نظریه در ها خوانش برخی که دارد امکان. گذاشت خود لوای تحت را جنس مفهوم

 دارد تعلق فرهنگی و اجتماعی شناسی مردم به جنسیتی ی مسأله یا جنس. هستند دیگرهم از متمایز بسیار های تاریخ دو، این

 ی مساله با که کنند نمی احساس اصال کوییر پردازان نظریه برخی. باشد داشته وجود کوییر مطالعات ی مساله کهآن از پیش

 .درگیرند سکسوالیه ی مساله با تربیش هاآن باشند، داشته ارتباط جنس

 ریختن برهم در را تان تحلیل دارید هم باز رسد می نظر به. سازد برمی را ها جنس هویت براندازی نوعی فمنیسم
 شود؟ می هم هویت برانداختن شامل مساله این آیا خب. دهید می توضیح[ ۲]جنس

 برای جنگی فمنیسم نگفتم اصال من. رفته کار به جنسیتی معضل کتاب در «هویت براندازی» اصطالح واقع در: باتلر جودیت

 و جنسی گرای عمل های تیپ برخی طریق از هویت براندازی های روش که کردم تاکید فقط من. است هویت برانداختن

 تفکر دالیل از یکی. شوند می فهمیده بودن مرد یا بودن زن امر مورد در که شوند می ادغام ها ایده برخی با جنسیتی های نمایش

 اخیر، موارد این. است بوده عدالت و برابری آزادی، سیاسیِ و  اجتماعی امکانات ترین بزرگ کردن محقق ها جنس ی دوباره

 .کنیم می خراب را آن جنس، بازسازی با رو، همین از. دهند می تشکیل را فمنیسم اهداف

 که باورند این بر این وجود با ها فمنیست از بسیاری. است پدرساالرانه برقرار نظم به اعتراض نوعی در شما ی رویه
 ؟ اید زده درجا مسأله این روی شما

 از بسیاری برای را مهمی نقش مسأله این که دانم می چند هر. کنم نمی کار پدرساالری مفهوم با من :باتلر جودیت

 یا پدرساالرانه را آن ما که باشد داشته وجود ساده فرهنگی نظم جور یک کنم نمی فکر.  کرده بازی فمنیست پردازان نظریه

 های ارزش که شود می پدیدار وقتی سواالت ترین جالب از بخشی و پویاست فرهنگ من ی عقیده به. دو هر یا و بنامیم نمادین

 که  شود توصیف مقاومتی و سلطه اشکال و نظم عنوان به صرفاً تواند نمی فرهنگ. شوند مناقشه محل فرهنگی مختلف

 هم من چند هر البته،. شود رد نظم ی ایده صافی از چیز همه کنم نمی فکر. هستند پویا و پیچیده فرهنگی نظر از هم خودشان

 بگیریم، نظر در را زنان آزادی توانیم می. مانند می باقی مصرانه جهان  مختلف های بخش در که بینم می را نابرابری انواع برخی

 از ترکم چنانهم زنان کار چنینهم و مردان تا دهند می تشکیل را سواد بی جمعیت از بزرگی بسیار بخش زنان که مساله این

 جنس دو هر ها، لزبین ها، گِی علیه خشونت و تبعیض اشکال ذکر به اندازه همان به توانیم می چنینهم. است اش واقعی ارزش
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 که دارد وجود فرهنگی نظر از متفاوتی قدرت دهی سازمان موارد، این از کدام هر در اما. بپردازیم ها بیناجنس و ترانس خواهان،

 مسأله این که باورم این بر من. کند می توجیه را مثال این تمامی ساده نظم یک دهد نشان که کند می خوش دل همین به

 سازی خودآیین و مقاومت امکانات شود، می اعمال ستم چگونه و کجا در که بشود سوال این یافتن سختِ کار انجام از مانع نباید

 تواند نمی پدرساالری. بگذارند سر پشت را سلطه اشکال بتوانند تا شود برقرار ها اقلیت میان توانسته می پیوندهایی چه و چیست

 کردن بسیج به ما. شود می داشته روا ها جنس بر که کند توجیه را ستمی تواند نمی هم نژادپرستی  و کند تبیین را نژادپرستی

 جهانی برای که موثر و گسترده های اقلیت اساس بر باشیم، داشته ای عقالنی ائتالف تا داریم نیاز قدرت از شکل چندین

 .جنگند می تر عادالنه

 تن هم و زنده موجودات هم ما، ی سیاره های قسمت ی همه که داری سرمایه استثمار و شدن کاالیی به نسبت شما
 کنید؟ می چه گیرد برمی در را انسان

 این شاهد اما کند، می تولید فقرا و ثروتمندان میان را تری رحمانه بی هایقطب داری سرمایه نظام من نظر به :باتلر جودیت

 نابرابری این اصلیِ دالیل از یکی داری سرمایه نظام. است یافته افزایش بسیار حاضر حال در فقرا تعداد که هستیم هم مساله

 استعماری، بُعد مالزمت با مساله این اما ایم،مطمئن مورد این در شود، می افزوده آن سرعت بر طورهمین که است ای توده

 هم قدر چه هر چنین،هم و. یابد نمی نمود داری سرمایه نظام در تنها که کند می عمل جمعیت کنترل های شکل و نژادپرستی

 از بسیاری برای نظامی تسلیحات بزرگ بسیار صنعت که شده هم ثابت و بیافتد راه جنگ تا باشد داشته وجود منافعی آشکارا

 ناپایداری ذات یا جنگ کنم نمی فکر حال این با شود، می هم خودم کشور آمریکا شامل که است، سودآور کشورها

     و جنگ خاطر به زیادی مردمان. شود توجیه داری سرمایه نظام با منحصراً بتواند آورد می وجود به جنگ که ای یافته تعمیم

 .بوده هم دموکراتیک و اجتماعی ساختارهای و نهادها رفتن بین از خاطر به امر این اما اند، شده رها خود حال به کاریبی

 که معروفی ی ترانه. دهید می پیوند هم به را بشریت و هویت جنسیت، های چالش آثارتان، از بسیاری در شما
 پیوندد؟ می بشر رهاسازی نبرد این به جنسیت واسازِی آیا واقع، در.« بود خواهد بشر نوع انترناسیونال»: گفت می

 برخی در من چهچنان. نیستم جنسیت بدون جهانی جستجوی در من که است مهم نکته این به توجه قطعاً :باتلر جودیت

 جنسیت بر که ای زندگی برای حتی و یابد، انطباق دوتایی نظام یک با تواند نمی جنسیت که کنم می رد را مساله این موارد

 ترکم خشونت آن در که ببینم دنیایی کنم می آرزو که است همین برای ،است تر پیچیده ای واژه دادن  بسط پیِ در دارد داللت

 را جنسیتی قراردادهای و هنجارها ندارد امکان. تر تحمل قابل ندارند دیگران با تطابقی جنسیتی نظر از که افرادی برای و باشد

 وجود به هاآن در تحولی و تغییر و کنیم کار هاآن با چگونه بگیریم یاد که این یعنی مبارزه. کرد رد کامالً  یا گذاشت سر پشت

 درگیر اجتماعی تحول برای  مبارزه این در اجتماعات از بسیاری که بشناسیم رسمیتبه را مساله این چنینهم و بیاوریم

 .نیست یکی انهدام و تخریب با کلمه این دانیدمی خودتان که طور همان اما، بریدمی کار به را «واسازی» ی کلمه شما. اند شده

 های نُرم. کنیم سوال دهیم می بشر به که عمیقی معنای مورد در خودمان از باید اما نیستم، بشر بخشی رهایی مخالف من البته،

  و است خودش روی بر دوباره تفکر حال در بشر روهمین از و هستند؟ چه است خواهانش ما بشری ی ایده که ای جنسیتی

 .باشیم داشته تر انسانی دنیای دهد می اجازه ما به که است مساله همین درست



 
 4 

 نسبت در را هویت شما فوکویی دیدگاه. «است معلول هویت» و «است کنش یک نوعی به جنسیت» که گفتید شما
 کند؟ نمی تر پیچیده را قضیه که دهد می قرار پرسش مورد(agency) «زدن عمل به دست ظرفیِت» با

 وجود هایی کنش کنم می فکر همیشه و ام کرده تاکید قانون جور یک عنوانبه جنسیت روی ام، اولیه کارهای در :باتلر جودیت

 دسته یک جنسیت اما. کنند تصدیق و بیاورند وجود به را جنسیتی هویتی توانند می اند، شده تکرار زمان طول در که، دارد

. برابری و عمومی ی حوزه کنیم، فکر خصوصی -عمومی تمایز چونهم اساسی سیاسیِ مفاهیم به تا هست هم تحلیل از بندی

 جنسیت بر مبتنی های فرضیه برخی از هاآن که است این منظورمان اند، شده جنسی سیاسی مفاهیمِ این که گوییم می وقتی

 روشن وقتی مساله این. ماست گیری شکل از بخشی و دهیم می تن آن به ما که است چیزی جنسیت اما. اند شده برساخته

 هر که چیزی چونهم حتی بلکه رسیده، سر باره یک به که چیزی عنوانبه تنها نه کنیم فکر جنسیت تخصیص به که شود می

 .قضایی و پزشکی تشکیالت دلِ در عمومی، نهادهای در خیابان، در شود، می تولید روزه

 یهودی» عنوان به را خودتان آیا اید، دیده مذهبی تعلیمات برید، می سوال زیر را خودتان هویت شما کار، این در
 کنید؟ می تعریف «ضدصهیونیستی

 من که بگویید توانید می شما. داشتم هم یهودی تعلیمات کمی آن تکمیل برای و دیدم عمومی تعلیمات من :باتلر جودیت

 در زیستی هم از وجهی به من که است این همه از تر مهم شاید اما. است همین درستش شاید هستم، ضدصهیونیستی یهودیِ

 تعلیمات خاطر به موضوع این مورد در تأمالتم از برخی. است بنیادی سیاسی برابری اساس بر که امیدوارم فلسطین -اسرائیل

 اصل به توجه با و ترند وسیع که گیرند می نشأت سیاسی تعهد از دیگری های شکل از تأمالت این از برخی و است من یهودی

 در بلکه کنیم، زندگی خاصی اجتماع هویت حدود در نباید ما تنها نه که معناست این به زیستی هم من باور به. هستند برابری

 سیاسی نهادهای استقرار دنبال به  دیگرهم با باید و کنیم می تقسیم هاآن با را مان بیرون دنیای که باشیم کسانی با ارتباطات

 .باشد داشته کاربرد فرانسوی زبان در اصطالح این اگر هستم، هویت فاقد یهودی یک من احتماال همین برای. باشیم

 نوعی رسد می نظر به[ ۳]همزیستی سوی به کتابتان اخرین در بودید، راسل دادگاه اعضای از یکی شما
 چیست؟ جریان. کشید می پیش را گرایی برساخت

 موجود فلسطین درباره راسل دادگاه بنیاد اصلی ی کمیته در امضایم که بگویم مشخصاً مایلم اول ی وهله در :باتلر جودیت

 چنینهم و  صلح برای یهودیان صدای مشورتی ی کمیته عضو چنینهم من. نبودم ژوری هیأت عضور وقت هیچ اما.  است

 فکر اما. باشد داشته تواند می معنایی چه جااین در گرایی برساخت نیستم مطمئن. هستم ژنین آزادی تئاتر المللی بین مشاور

 انجام هم با مشترکا بگویم بتوانم شاید. دهیم می انجام هم کاری بلکه کنیم می بازنمایی را خودمان تنها نه سیاست، در کنم می

. است دموکراسی خاطر به و ، وعده خاص، ویژگی یک این. اند تماس در ما با که کنند می متحول را ما کسانی واقع، در. دهیم می

 این. شود تصدیق باید تکثرگرایی اند، متفاوت ما با که کنیم می زندگی داریم دیگرانی با که بینیم می جااین وقتی همین برای

 و اروپا در نژادپرستی علیه جنگ  تفکر برای الهامی منشا تواند می مساله این کنم می فکر و گیرم، می قرض آرنت هانا از را نکته

 .فلسطین-اسرائیل در سیاسی برابری ی آینده به اندیشیدن برای چنینهم و باشد، آمریکا
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