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است؛ علیه هویت جنسیتی و جنس دومی  نامِ زناین متن در راستای برآشوبیدن علیه 

  1.مان را به قهقرا کشانده است که پیشاپیش ما را تحت انقیاد و ستم قرار داده و زندگی

 

 مقدمه

است؛ بدین معنا  2یا به عبارتی هویتِ پیشاپیش جنسی/جنسیتینام زن مسأله بر سر 

نظر از )صرف )زن و مرد( محال است ی جنسیکه تصور فردی خارج از دوگانه

کاوی های متکثر گرایش جنسی و سکسوالیته که توسط علوم پزشکی و روانهویت

تری اند(. در این هویت جنسیتی، زنان به لحاظ تاریخی جایگاه فرودستگذاری شدهنام

محوری متن  پرسشنسبت به مردان پیدا کردند و تحت استیلا و استثمار قرار گرفتند. 

اری دمراتب جنسیتی در جهان سرمایههویت و سلسله حاضر این است که چگونه

سر تر استیلا و استثمار زنان شد. مسئله برمعنای نوینی یافت و منجر به اشکال تازه

                                                      

 یو ضرورت تبارشناس« نام)زن( هس تم  نیمن ا ایآ» به پرس ش «تیو جنس  ختاری گاه» در کارگاه. 1 

 یاتدر قالب مقال جیتدرگرفتم که مباحث جلس  ات را به میپرداخته ش  د. حال تص  م رانیدر ا تیجنس  

نام زن،  ام نش  ان دهم که در پسِمندان قرار دهم. در متن حاض  ر، تلاک کردهعلاقه اریمس  تقد در اخت

بزرگ و پدر نهان اس  ت که انواو و اقس  ام س  کوت بر بدن، وجود و ت کر را بر زنان  یگریقانون، د

از  یخودمان و خلاص خینوش تنِ تار نیدس ت زد  تمر نیبه تمر دیبا ییرها یبرا رونیکرد. ازا دیتحم

 نیو... از ا یستگص دا شدن و همب دن،یش یبا اند دیجاس ت و با نیفاجعه هم رایو... ز یلیتحم تیهو

بر خود دارد اما باشد  ییهااست که کماکان نشانه یها همان س کوتنقطهگرچه س ه گذر کرد. تیوض ع

 یه سوب شی. پس پمیسیبنو سازتیشکاف در زبان هو یرا نه از س ر س انس ور بد برا»...«  بار نیکه ا

ام. پرداخته یخیتار یدارهیجنس دوم در س   رما دیحاض   ر به مبحث تول ی! در مقالهییرهاا یکلم ه

معاص  ر بعد از  یدارهیدر س  رما نیو همچن رانیدر ا تیجنس   یمباحث تبارش  ناس   یبه زود دوارمیام

 منتشر شود. ی در تکمید این متنسیبازنو

همانی جنس و جنسیت مس أله دقیقا  همین اینهس تند و  هماننیا تیجنس و جنس  در متن حاض ر،2

 شود. ی جنسیت است اده میالامکان فقط از واژه رو برای راحت خواندن متن حتیاست. از این
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داری ی جنسی در سرمایهکه چگونه تولید سوژه شناسیِ انتقادی استنوعی هستی

 ا تولید و بازتولیدِ های این سیستم بدندهمدرن رخ داده است و اساساً چرا چرخ

به . کندمراتب جنسیتی کار میی جنسی و سلسلهها، خلق سوژهتضادها، دوگانه

 یروهاین بندیم صد که چگونه است یاسیس بدن و بدنِ استِ یس بر سربحث  یعبارت

( گرای س یدپوستمذکر دگرجنس یجنسیتی )سوژه یگیری سوژهشکد ی بهاجتماع

شمول منجر شده است. بنابراین باید اقتصاد سیاسی و جهانعام و  یعنوان سوژهبه

زمان بررسی تا نشان داده شود که این سیستم با طور همداری بهاقتصاد مید در سرمایه

های بدن را در فرایند انباشت هدف تولید و کسب سود، مید و توان کار و توانایی

ی آن را تحت کنترل خود گرایهنجارسازی مید دگرجنسبدوی تصاحب کرده و با به

 درآورده و تضاد زن و مرد را شکد داده است. 

ریزی پایه ساز درابتدا نقش زبان دوگانهتبارشناسی،  با تمرکز بر روشدر این متن 

ست تنها خنثی نیشود که زبان نهشود. سپس این مهم مطرح میتضاد زن و مرد افشا می

زند و روابط رقم می بازنمایی غلطی از قدرت رابد با قانون و حقوق مرتبط است و 

شود که های قدرتی اشاره میتکنیک سپس به کند.ی بدن را پنهان میقدرتِ منقادکننده

گرایی نوو خاصی هنجارسازی مید دگرجنسکنترل بدن و به بخشی ودر فرآیند انضباط

ی جنسیتی گیری سوژهمثابه ماشین برساخته شده و شکداز فردیت جنسیتی و بدن به

از خلال  گیرد؛ فرآیندی که طی آنمورد بررسی قرار می در فرآیند انباشت بدوی

ایجاد  نیروهای مولد از ابزار تولید، جدایی فرآیند تولید از بازتولید اجتماعی، جدایی

ز ا سازی سوژهزدایی از کار زنان ممکن شد. و در آخر مراتب جنسیتی و ارزکسلسله

بندی نیروهای بوده که از طریق فرآیند تولید و م صدمدرن  داریهیرماالزامات س

 ... امکان یافته است.و یو پزشک شناسیستیزکاوی، هایی چون فلس ه، رواندانش

ه کشود و این پرداخته میی رهایی و مبارزه مسئلهبه  در قسمت دوم این نوشتار 

 یتمام یواژگون دنبالبهجنبش فمینیستی، جنبشی عمیقا  سیاسی است که 
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و  یخوارشده، برده، منزو یانسان موجود ،که در آناست  یاجتماعمراتب سسلسله

 تیجنسهای که فرودستی زنان همزمان به مقوله جاییشود. ازآنشمرده می ریتحققابد

 های هویتی و لیبرالی مانند خواست حق و جای پیشبرد سیاستگردد، بهبرمی و طبقه

 خلق و ادغام خود در نظام، باید به براندازی نظام سلطه و بهتر گاهیجا یبراحقوق 

یالیستی خود با رویکرد ماتر خِ ینوشتن تارید دست زد؛ اموری نظیر جد هایتهیویسوبژکت

 ی ونام مادرو همچنین خلاصی از  گانیکار ارزان و را داری، امتناو ازهو ضدسرمای

 «.زن»و در یک کلام نامِ  یهمسر

 

 مسئله و روش تبارشناسی انتقادی طرح
 یتی/جنسیجنس یسوژهی درباره

 ردم /زن یبراساس دوگانه یعنشود، ییخود شناخته م تِیجنسجنس/فرد اساسا  با 

بدن و  یولوژیب مرتبط با )زن/مرد( جنسدر رویکرد عمومی  .)زنانگی/مردانگی(

رو، زاینی اوست. اجنس دیمی کنندهیِ فرد و تعیینو ذات ریتقداست که  انسان یآناتوم

گرایانه است. اما ی جنس، لاجرم دگرجنسدلید دوگانهدر این رویکرد مید جنسی به

 است. یرپذیو محصول جامعه یفرهنگ ی( امری/مردانگی)زنانگ تیجنس

فرض دوگانگی جنس و جنسیت، فرض ت اوت جنس با  بر هعام علاو کردیرودر 

ما اس امری ابدی و ازلی و سرنوشت ناگزیر انسان است جنسیت نیز وجود دارد  جن

 مثابه محصول فرهنگی، امری تاریخی است که سرشتی تغییرپذیر دارد.به تیجنس

اگر  کهاین رینظ یالاتؤ. سشودیمطرح م یجد یالاتسؤ ،عام کردیرو نیا انیب با

 زااگر مرد  یعندهد  یینم یبر جنس است پس چرا شکاف رو یریت س تیجنس

جنس  یروبر خودک را کماکان  تیچرا جنس ی مت اوت و مجزاست،مردانگ

ها  و چرا مردِ زنانه زن ایبر یو زنانگ امرده ایبر یمردانگ یعنکند  ییم یگذاررمز

 و وجود ندارد تیجنس ،فرداندام جنسی فارغ از گیرد  چرا شکد نمی مردانهزن ِ او ی
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کماکان جنسیت معلول جنس است  و و به جنس وابسته است   ریناگز یتیهر جنس

ی ندهکنبدن تعیین است و ریناپذییجدا ی/زنانگیاگر مرد/زن از مردانگ کهدیگر این

جنسیت چون آناتومی تقدیر نیست  اگرجنس علت میدِ جنسی  ایآ جنسیت است،

  شوندگرایانه پدیدار میهای جنسی غیردگرجنسگرایانه است، چرا کنشدگرجنس

ش ها را با چال انسان یسجن عتیطبکنند و ی هویت را متزلزل میقاعده هایی کهکنش

تابع جنس نیست و این گزاره را که علیت مید، جنس است  که یلی)مکند  رو میروبه

 ریزد.(می برهم

های بالا، تردید در تمایز جنس و جنسیت و تبعیت جنسیت از با توجه به پرسش

فرض تمایز جنس و جنسیت در رویکرد عام از گ تارهای  باید پرسید چراجنس، 

ی و همچنین پزشکو روان یکاوروان ،شناسیستیچون ز ومیتا ساحت علروزمره 

 خورد در برخی رویکردهای فمینیستی به چشم می

 

 تبارشناسی انتقادی

 های کرد که از سوژه یمبتن اییخیتارفراشمول و جهان هایهیعمد را بر نظر توانینم

استوار  زبان کیاجتماو و  کیمربوط به  طیبر شراآن را  دیبد با دگوییسخن م یفرد

بررسی شرایط اجتماعی و زبان ناگزیر به اتخاذ رویکرد تاریخی است که از  .دکر

کند و حضور تاریخی را جایگزین نظریات پذیرفتن رویکرد عام اجتناب می

بان کند. در این رویکرد نقش زباورانه میذاتشمول، فراتاریخی، طبیعی و شبهجهانشبه

 هبندی هویتی مورد پرسش است تا بی اندیشه و دستهطرفانهی ِبیدهندهعنوان انتقالبه

برای رهایی از وضعیت فرودستی دست یابد. در این نگاه تاریخی  نام زن یرازوارگ

صورت امری دارد و بهای دلید پدیداریِ رویدادهای تاریخی بر آن اهمیت ویژهبدن به

پردازد شناسی انتقادی که به این پرسش میشود. یعنی نوعی هستیمند بررسی میتاریخ
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های اکنونِ خود تا هم متوجه محدودیت« م یاشده دیتبد میهستچگونه به آنچه »که 

 شدن به موجودی غیر از آنچه هستیم میسر شود. شویم و هم امکان تبدید

 

 بندی هویتیدسته افشای نقش زبان در

 اک، به درون زبانتوان از طریق کلام دریافت. فرهنگ ما را به درون کلمهفرهنگ را می

ن کردرو هیچ تأمد سیاسی قادر نیست از دست تأمد در زبان و عمدافکند. ازاینمی

 یابیم در درون زبان متولدکه ما هستی میبه محض آن»ی زبان خلاصی یابد. واسطهبه

 کند  مدل خویشاوندیاک را تحمید میگوید، قوانینم و زبان برای ما سخن میشویمی

ی مطلق کند و حتی در یک لحظهاک را تعیین میکند، مدل نکاحیخود را وضع می

ریزد. ما پیشاپیش ی وجود و پرسش از وجود را طرح مییک ادراک پذیرفتن اندیشه

ایم؛ میلی که محرک گ تمان رف درآمدهی نوو معینی از مید مردانه به تصواسطهبه

شود، فورا  پاسخ ها سر بر که پرسش چیستی مطرح میمحض اینفلس ی است. به

ایم. بازجویی مردانه به همان آورند و ما پیشاپیش در استنطاقی مردانه اسیر شدهمی

  پرسش گیرد گوییم فلانی را پلیس بازجویی کرد دلالتی به خود میصورتی که می

و معنای مستتر در آن کارکردی مشخصی دارد یعنی دلالت بر فرآیندی دارد « یستچ»

ها که همزمان به تشکید معنا ی توزیع گزارهکه آن معنا را به خود گرفته است. نحوه

ابد یگیرد و تجسد میبخشد و آن هنگام که معنی شکد میکمک کرده، به آن نظم می

ز دو زوج به ن ع دیگری نابود شده کنار گذاشته ای است که طی آن یکی امستلزم رویه

طرفانه نیست. گ تمان فرهنگی ی و زبانی بیگ تمانی هاتیمحدوددر واقع 1«شود.می

ول شمجهان تِیچون زبان عقلانو هم افتدهمیشه در ساختارهای دوتایی زبان گیر می

کند، را بازنمایی می تیجنس ،که زبان ایدر حوزه به معنای دیگر انقیاد. گرددیم داریپد

                                                      

 .7، آلن سیکسو، ترجمه مهدی سلیمی، ص«اخته کردن یا گردن زنی»1 
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شود، هرچند خود زبان ابزار و بازتاب سرکوب می .از پیش شکد گرفته است

 ی مناسبات مادی در فرایند تاریخی تکوین و تکامد این مناسبات بوده است. برساخته

 

 ی مدرنتولد سوژه

را جهان  رییامکان شناخت و تغ کهمندی هاراد و شناسا یسوژهیعنی مدرن  یسوژه

پرسوناژ . ردگیگذار را میقانون یخدا یو انسان جا شودیبا مرگ خدا متولد مدارد 

 ی مضامینی چند است حاو -«پس هستم، شماندی یم»- دکارت م هومی اصد اندیشگی

 فعد و( من) فاعدیی جدان دارد و دوم شناخت یاراده و دنیشیمن امکان انداول 

 اشد(وجود داشته بی باید کار یکننده، دنیشیاند برای). در آن نه ته است( دنیشیاند)

ن س با فضیلتِ اندیشیدن از بدن ست؛ ا و بدن ی ن سدوگانگقائد به  نیو همچن

وژه سعنوان انسان در تمایز با حیوان و ی هستی من بهکنندهمجزاست و این ن س تعیین

ر جنسی دن، امامور پستی چون ب ت وق بر تیقابل جنسی )زن/مرد( است و ن ساساسا  

 و طبیعت را دارد.

 هایحوزه انیم یشناختیهست میتقس «انسان یدرباره» یدکارت در رساله ،واقعدر

همسان  و ن سبدن مکان و زندان نهد؛ را بنیان می فلس ه انیبن یماد و تماما  یذهن ا تمام

 طیاذات بشر و شر انیم یمیعظ شناختییشکاف هست نیو همچن است عتیبا طب

 یبدن امردکارت زعم . بهشودیجدا من س فرد  که بدن از کندیاک برقرار میعرض

از هرگونه  ن سو هدف آزاد کردن  ،کنترل آن کرداراده به  دیاست که با خطاپذیر

بدین اراده است. در واقع فرد و صاحب یعقل دانیاست. روح م یشرط جسمانشیپ

 .کندی میگذارهیرا پا عتیانسان و طب کیهژمون یرابطه یوترتیب 

ه چالش مراتبی را ببندی سلسلهتوان این دستهبا رویکرد تبارشناسی انتقادی می

ی جوهرگرا فرضشناسی وجود، اگو و فرد پیشبندی روانکشید. باید گ ت که این دسته
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ه ی اجتماعی است کگرایانه دارد. در واقع این زبان مبتنی بر ساختارهای نهادینهو ذات

 کند. پذیر میی شناسا را امکانباور به سوژه

ت أنش یو ذات نی)اگو، فرد، شخص( از توهم جوهر یشناسروانهای مقوله یتمام»
 لسوفانیبلکه ف عمومتنها که نه گرددیخرافه برم نیتوهم اساسا  به ا نی. اما ارندیگ یم

 نی. ادستورزبانیمقولات  قتیحق تر،قیدق یاباور به زبان  یعنی - بدیفریم زیرا ن
 یسوژه «من» بود که یدکارت نِیقی )ساختار نهاد و مسند( بود که الهام بخشدستورزبان 

د موار یشوند  در تمامیم یاز من ناش شترها بیشهیکه اند ییجااست، از آن شهیاند
موارد، علت افکار شخص  نیا ییکند که گویرا حمد م ایاراده گرامربه  مانیا د،یذ

ذوات  یساختگ هاییگانگیکاذب هستند که به  یمیخود، فرد، تنها م اه ،  سوژهاست

 1نیچه .«دارند یزبان یتیشوند اما در آغاز تنها واقعیم دیتبد

 یکیزیمتاف ی رویکردیبرساخته سوژه نیکه چگونه ا کندیدستور زبان افشا م

ی که امر تاریخی را به صورت جوهری فراتاریخی و طبیعی کیزیمتاف ؛ رویکردیاست

 کند. بازنمایی می

 

 های زبانیدوگانه 

و متضادهای )زوج سلبی(  انسان/طبیعت، ن س/بدن، من/دیگری، زن/مرد و... دوگانه

رود. در این زبان فرآیند میکار ها بهپذیرکردن و شناخت پدیدهدر زبان برای تعریف

سازی و تضاد زوجی و دیگری هاگری( برحسب ت اوت نشانهساخت معنا )دلالت

گیرد و کلمات چون مرد/زن، حضور/غیاب، متمدن/وحشی، غرب/شرق صورت می

رد، م عنوان مثال برای تعریفشوند. بهچه که نیستند تعریف میچیزها برحسب آن

ری هایی از این دست تناظدوگانه اما باید گفت بالعکس. و ستیزن ن کیاو  مگویییم

 آفریند. در جهان واقعی ندارد و زبان است که این تضادها را می

                                                      

 .72ی امین قضایی، ص، جودیت باتلر، ترجمه«آش تگی جنسیت. »1 
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 ی نفس و بدندوگانه

بدن، ن س فضیلتی انسانی است که توان شناخت جهان و  و ی ن سنهدوگادر 

 ، قیاس انسان با حیواندوگانهگذاری را با کنترل بر بدن دارد. برای ساخت این قانون

شود؛ یعنی بدن امری حیوانی و همسان با طبیعت است و این ن س عامد تمیز طرح می

دلید وجه شهوانی و حیوانی امری خوار و حقیر رو، بدن بهانسان با حیوان است. ازاین

 است. 

 ر،گید واناتیح انیدر م یوانیاز منظر ح توانیگوهر انسان را نماما باید گفت 

ز ا یسادگکه به یگوهر وجود آدم فیتعر یبرا یرو، هر تلاش نیکرد. از هم فیتعر

موجودات فرض  گرید انیدر م یموجود شیشاپیپرا او  آغاز ووجود او  یوانیحوجه 

شناسی نیز از همین علم زیست خواهد ماند. یکیزیناچار در بند سخن متافکند، به

گیرد و قائد به وجود یک بدنِ طبیعی مجزا از ی جدایی بدن و ن س نشأت میدهیا

و  نهیو ماد نهیامر نر فرهنگ است که کارکرد ارگانیستی دارد. تقسیم حیوانات به

ساز یتانگار و جنسی این زبان دوگانهنیز خود برساخته رفتارشناسی آنها بر این اساس

شود. آنچه اری میگذرو جهان حیوانات از منظر انسانی ت سیر و ارزکاز این است و

ای دارد این است که امر جسمانی داده« سیاسی»مراتب ن س و بدن اهمیت که در سلسله

 شود که باید بر آن فائق آمد.طبیعی و فرودست تلقی می

 ی جنسی )زن/مرد(دوگانه

دهند  طبیعت/ فرهنگ، های استعاریِ فرهنگ مسلط را سازمان میها زنجیرهدوگانه

 تاینظر والا/پست، تاریخ/طبیعت، حرکت/سکون و... در واقع تمامیماده/صورت، 

 .ابدییم تبلور یدوگانگ نیدر ا نیو نظام نماد یاجتماع

ی اند و هر چیزیافته تمام چیزهایی که با گ تمان هنر، مذهب، خانواده و زبان نظام»

اینها در کنیم؛ همگی ی آن عمد میکه ما را اشغال کرده و حتی هر چیزی که برپایه
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هم در نهایت به تضاد زن و مرد اند که آندهی شدهپیوند با تضادهای طبقاتی سازمان

ته پنداش دگریذات و تولبهمئکه آشکارا فعال، قا یزن در تضاد با مردو  1«برد.راه می

 یمعن خودکارطور و مرد/زن به ردگییقرار م تریشده است، در مقام پست

و باید گ ت این ت اوت را گ تمان فرهنگی  دآوریم ادیبزرگ/کوچک، مهتر/کهتر را به

و سیاسی همچون یک امر طبیعی وضع کرده و ناظر بر ت اوت بین ان عال و فعالیت 

سازی وجودِ ذات، همواره بازتولید باوری و تضاد زوجین با طبیعیاست. این دوگانه

 شود. می

 

 یتهزبان و قدرت و سکسوال

-یظاهر م ادیخودبنوجودی  ی وکیزیگ تار متاف کی ای یعیجنس همچون جوهر طب»

 نیکه ا شود یحاصد م یگ تمان ایو  زبان یاجراگر چشیپ قیاز طرظهور  نی. اشود

 2«ناممکن است. ا ادیبن تیجنس ایجنس  کوجود ی که کندیرا پنهان م تیواقع

ار است بد ت سیر خاصی از جهان در کتنها خنثی نیست تاکنون گ ته شد که زبان نه

ک دهد که طبیعی/غیرطبیعی، تنها ییابد. اما افشای زبان نشان میکه در زبان تبلور می

ود یابد. زبانی که خباوری زبان تبلور میفرض است و متضاد زن/مرد در دوگانهپیش

است ناب بدون  یزیکه ذات و جوهر وجود دارد و بدن چ کندنحوی نمایان میرا به

م شود و این مید لاجری و تاریخی. بدنی طبیعی که مید از آن ناشی میاثرات فرهنگ

 ی متضاد باید پرسید که اگر جنسگرایانه است. اما پس از افشای این دوگانهدگرجنس

ید گرا نیز طبیعی نیست پس چرا این مطبیعی نیست پس یکتا مید جنسیِ دگرجنس

گذاری در جنس است که مید در واقع عامد ت اوتطبیعی تلقی شده است  

 و ی )بدن(عیبا خلق امر طب یکاوواقع روان درگرایی را سبب شده است. دگرجنس
                                                      

 .5، آلن سیکسو، ترجمه مهدی سلیمی، ص«زنیاخته کردن یا گردن. »1 

 . 96، جودیت باتلر، ترجمه امین قضایی، ص «آش تگی جنسیت. »2 
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انون قمید براساس  فیآن هم فقط از منظر مردانه و تعر - یگریبه د دیمنوط کردن م

آن  بر نهد. زیرا فرض گرایی را بنیان میدگرجنس ، ناگزیر میدو فقدان و سرکوب

ی ادیپ و تابوی زنا با محارم و عقده فالوسو  است ریتقد یِ دوگانهآناتوماست که 

خورد؛ کنند، میلی که با قانون و ضمیر ناآگاه و ساحت خیالی پیوند میمی نییتع مید را

 1و فقدانِ فقدان است. ندارد یلیزن مرو و ازاین

د و کنمتضادسازی مرد/زن نقش ای ا میدر واقع در این تحلید مید، زبان اولا  با 

کند. بازنماییِ مید براساس خود را بازنمایی می 2«تو نباید»ثانیا  با فرم حقوقی و قانون

گیرد؛ همان گویی فرض میی ممنوعیت و قانون و نهمنزلهفرم حقوقی، قدرت را به

ی کنندهین بازنمایبه بیان دیگر، در تحلید مید با زبا«. تو نباید»گوید  قدرتی که می

ها ر آنکه از رهگذ اندیعناصر شیشاپیو قانون پ تیممنوع ان،فقد ،یاختگ از،ینقدرت  

 با یناز تیممنوع یجنس دیم یکنندهنییتع یانگارهشود و جنسی برساخته می دیم

عنوان در این نوو تحلیدِ مید، رویکرد متافیزیکی کاملا  مشهود است. به محارم است.

ی باوری یا به تعبیری دستیابی به حقیقت از طریق ردیابی نقطهمثال رویکردِ خاستگاه

شناسی چون آغازین تاریخ و بدنِ ناب و عاری از اثر فرهنگی و... مانند کارهای انسان

 ی دستیابی به حقیقت به ابتدای تاریخ و بدن نابلوی اشتروس، رویکردی است که برا

که  کند. همچنین این زبان و بدون اثر فرهنگی، به قباید اولیه ارجاو و آن را تحلید می

 یاشنشود؛ خود  کند و در تحید مید است اده میبه شکد حقوقی خود را بازنمایی می

 گونه استاین اککه نوو پرسش است ی )در غرب(و قدرت دولت یاز قدرت سلطنت

را  ینیو قدرت چه قوان« دارد  اریقدرت را در اخت یچه کس»و « قدرت کجاست » که

 یحقوق ییبازنمابراساس آن  که زبان نیاولا  که ا گفت دیاما با .کندیدر بدن مستقر م

                                                      

 «.زن فقدانِ فقدان است»گوید ی لکان در باب سکسوالیته که می. اشاره به نظریه1 

 . اشاره به اخلاق کانت.2 
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 یشهیدبه ان یحقوقی هشیاند یکه با توسعه شودیم یناش پادر ارو یاز قدرت سلطنت

 زبانی. کندیم ییبازنما اکیقدرت را در وجه حقوق، زبانی که منجر شدمحور دولت

 یمبادلات اقتصاد یدهامکان شکد زیبه بورژوا ینظام حقوق یتوسعهبراساس آن که 

 هجدهم یتا سده طاو سلطنت از اواخر قرون وس ی. بورژوازدادیاک را مو توسعه

و  ردکیم ییاز قدرت را مستقر کنند که خود را بازنما یموفق شدند شکل جیتدربه

غرب  ،سخن گری. خلاصه به ددادیگ تمان و زبان به خود م یمنزلهرا به یقوقحگان اژو

 از نظام حقوق و ریغ یگریقدرت هرگز نظام د دیو تحل یندبصورت ییبازنما یبرا

 یدهروابط قدرت برسازن یهکنندپنهانی حقوق ییبازنما نیا ونظام قانون نداشته است. 

خلق  یجنس دیدر م ینگریرا با سلب یجنس تیهو است که تهیو سکسوال دیبدن و م

نی. و ازاودشیم فیتعر یگرید تِیبا جنس یتقابل یرابطه قیاز طر دیم یعنی. کندیم

 «دیو نبات»مثابه قانونبهزن و مرد و براساس زبان  یدوگانه قیاز طر یتیجنس تیهو رو

 .شودیخلق م

طور تاریخی والیته و بدن ما چگونه تولید شد و بهسپس حال باید پرسید مید و سک

مراتب گرایی و سلسلهسازی جنس و بهنجارسازی مید دگرجنسچگونه طبیعی

 جنسیتی رخ داد 

 

 سیاست بدن و بدن سیاسی

 تکنولوژی قدرت 

ی هکننداولا  که این زبان نهان :است و کثیر تفاوتهای م قدرت ریالجزاجامعه مجمع

روابط قدرت در تولید س کس والیته و هویت جنسی است زیرا نه یک قدرت مرکزی 

و  یموض   عها دوم آن که قدرت .های قدرت وجود دارندها یا تکنولوژیب د قدرت

مورد توجه قرار ش   ان ییایو جغراف یخیتار یبودگ خاص ای هس   تند که بایدمنطقه



 

 
 

 داری مدرنتولید جنس دوم در سرمایه 03

ر اجتماعی بندی امومنظر باید تولید مید و سکسوالیته را توأمان با م صدگیرد. از این 

 مند بررسی کرد.صورت تاریخو به

 عنوان امریهبو نقش آن  بدن زن یرازوارگو کار -نیعنوان ماشبدن به دیتول

پیدا  ایی سبب شد که هویت جنسیتی کارکرد ویژهدارهیسرما یدر جامعه یعیطب

آن را  دیاشود بلکه ب ی تلقیفرهنگ تیواقع کید صرفاًینبا تیجنس رواز این کند.

 ی بررسی کرد.مناسبات طبقات در

 عناصر نیزتریاست که با آن کنترل ر یدر واقع سازوکار قدرت بخشیِ بدنانض باط

ش  ود و  تیتقو عملکرد فرد چگونهش  ود؛ این هدف که و امیال بدن افراد ممکن می

جا که در آن ردگیقرار  ییدر جا و ابدی ا ک اهش ی شیافزااک تی ه ا و ق ابلییتوان ا

به عبارتی  شود.از طریق کنترل افراد بر خود و تمایلات و رفتار میسر می باشد دتریم 

تدریج در اثر همین ب دن و رفتار اوس   ت که به مراقب تدیگر انض   ب اط و کنترل و 

ی ی و همچنین مس  هلهی دکارتعنوان ابژهبندی نیروهای اجتماعی، جمعیت بهم ص  د

 نیقوانی که تیجمعگیرد. های اجتماعی قرار میتولی د مثد س   رفص   د س   یاس   ت

 دینرخ موال یو بر آن مسلط و حاکم است و دارا ردیگیم ها را دربرآن یشناختستیز

. . استو.. یسلامت تیو وضع یماریب ووینرخ شی و همچنین و هرم س ن ریومو مرگ

 کرد اعمال شناختیای از موجودات زیستعنوان گونهبه افرادبر را قدرت سیاستی که 

 ریس  ا دیها و تولییدارا دیثروت، تول دی، تولدیتول یبرا ینیماش   یمنزلهبه تیو جمع

 در ،ساز هر فردیو فرد ایبا قدرت ذره وکلان یکل یهاکنترلی جاتلقی شد. به افراد

کنترل  یاقتصاد ندیفرا یدر راس  تااک راس تای فرایند اقتص ادی با کنترل خود و بدن

مسهول ه شد ککه درون فرد مستقر  یاخلاق رینظ های کنترل بر خود،کیتکن شد، یعنی

ت حس  ا ،آگاهخودنا ریض  م رونیازا .باش  د، رخ داد و مداما  بازتولید ش  د اعمال خود

، شودیم دیتول با قدرت مولد سرکوب بلکه مداما ته نه بیاس ت و س کس وال یاجتماع

های مولد تولید س   کس   والیته و هویت قدرت کندیپس آنچه که زبان آن را پنهان م
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 یتهو برساخ مندخیبدن تار گرایی است.های افتراقی در برابر ذاتجنس ی و مقاومت

 دلاسااساً نه با قدرت سرکوبگر بلکه براسا  قدرت مو زین لیاجتماع اسات و م

گرا در فرایند هیستری شدن و ابژه دگرجنس هنجارسازی میلشاود  بهیسااخته م

 تاسیسعدم تمایز در واقع کاوی اتفاق افتاد. مدد علومی چون روانشادن بدن به

 ی است.و کنترل یانضباط یجامعه ی،کردوکارو زندگ

 

 اقتصاد سیاسی و تولید بدن

 و موجد بدن دور کرد هایدندهروح را از ماده و ذات را از چرخ ی مدرنهشیاند

ی ثانوی از مراتب و کردوکارهای جسمانی را در مرتبه دیبدن و م یی شد کهکردهایرو

 یتینسج یسوژه دیاز تول شودیچگونه ماما باید پرسید با این منطق  .تولید قرار داد

 بحث کرد 

را صرفا   یجنس یسوژهپردازند تولید  یو بدن م دیکه به امر م یانتقاد ییکردهایرو

 از مناسباتآن را  و گیرنددرنظر می« روبنایی» و یو در ساحت ذهن یفرهنگ یدادیرو

د این باید برای تولی که ی. در صورتدانندمی جدا داریسیاسی سرمایه و اقتصاد دیتول

 امور ،یزبان یهریبه زنج ی عینیاجتماع هایروین بندیی جنسی به م صدسوژه

 دیم رایزهای جغرافیایی پرداخت، ههای زمانی و محدوددر دوره و... یاسیس ،یاقتصاد

 دیدر تول گیرند وقرار می سیاسی و اقتصاد یمناسبات اجتماعدر بستر  تهیو سکسوال

عنوان هی باسیتوسط اقتصاد سوجود دارد که  دیم ی تصاحب و رمزگذاریِجنس یسوژه

 ینسسرکوب ج چیهگ ت  توانیطور خلاصه م. بهشودیم دیتول گرنیرویی تصاحب

کنش رهمب لیمنیست و ممکن  یاسیس ادیو انق یاستثمار اقتصاد کردن یبدون درون

قانون سودآوری تماید به ایجاد  ی متکی براما جامعهاست.  یاسیاقتصاد س یروهاین

 یدگرا به ساحت زن دیم تا دارد یاجتماع دیو تول دیم دیتول نیب یپرنشدن شکافی

 .زند هیسودآور تک به کارنیز پرتاب کند و جامعه  یخصوص
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 تِ برساخعنوان به تیجنس یبر مقوله جانبهتأکید یکزنان  یمسألهدر  رونیازا

 اریزرد جایی نخواهد براه به اقتصادی در حوزه نیروییعنوان طبقه بهتقلید و  یفرهنگ

ی جنس دیم یلهأمسراندن و ی در اقتصاد مید با هم تلاقی دارند دیو امر تول یمر فرهنگا

 یماعاجت دیتول یو مسهله خطاست یخصوص یمربوط است به حوزه تیبه جنس که

و  ی(نسج دیمی )امر خصوص یدوگانگبه بیانی دیگر . ردیکانون توجه قرار گباید در 

 ادیقان استثمار و و بازتولید هیاست که توج یدارهیگ تمان سرما یزاده دیتولی حوزه

 ی متغیر وی صرف سرمایهرابطهفقط  دیتول طور خلاصهبه .کندیرا فراهم م خود

عنی یافته یی ثابت و تشخصی اقتصادی با سرمایهعنوان مقولهنیروهای کار به

از  لیم یدو بازتول دیتول چگونگی متأثر شدنکار  میتقس بلکه ستین دارسرمایه

ل را هنجار و کدام میکه کدام میل را بهکند. یعنی اینمناسبات تولید را تعیین می

ر و بدنِ هنجارو باید با تبارشناسی انتقادی سیاستِ بدنِ بهاینازکند. هنجار مینابه

های تاریخی و جغرافیاهای خاص خود واکاوی داری مدرن را در دورهسیاسی سرمایه

 کرد.

 

 ی جنسی در غربگیری تاریخی سوژهشکل

 بدویانباشت 

ود شرط وجشیکه پ ی در بیان مارکس مجموعه رویدادهایی استانباشت بدوفرایند 

ی اتصال و گذار از مناسبات پیشین )دوران فهودالیسم( ی و حلقهدارهیمناسبات سرما

 یتماعاج ساختارِ همراه با تغییراتِ  که یندیفرا شود،داری محسوب میبه عصر سرمایه

ر د اروپا در پاسخ به بحران انباشت دارسرمایه اکمِح یطبقه ی بود کهو اقتصاد

 توانستیو کار نم هیسرما یرو ینیشیبدون تمرکز پو این امر  اتخاذ کرد فهودالیسم

ی یو جدا تیمالکسلب ها،یعلاوه بر حصارکش یدارهیرشد کند و منبع ثروت سرما

 ینو دگرگو کایامر انیبوم یسازچون برده یعوامل و جز آن، دیابزار تول ازنیروی کار 
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هم  کار یروین دیبازتولکارگزار ها به زنان و فروکاست آن ادیکار و انق نیبدن به ماش

خ نداده بد رانباشت کار کارگران دیگر، انباشت بدوی تنها با  انیبود. به ب در آن مؤثر

 گیریبازنمایی تاریخ شگد. در واقع بود دیبدن جد دیو تول تمایزاتمستلزم انباشت 

. استاه اشتب دیکار مولد و تول یبنیان مرکزی و یکپارچه براساسی صرفا  دارهیسرما

رفته نادیده گ ارک یروین دیو بازتول دیتول یبرا یدارهیسرمای نشدهزیرا کار پرداخت

عنوان نیروی کار آتی با آوری( و نگهداری از آن به)فرزند مثد دیتولشود. یعنی می

رو بدن زن نقش نه، بر دوک زنان گذاشته شده است. ازاینتوجیه طبیعت بدن زنا

ت دولی استثمار است و آوری را برعهده گرفت؛ بدنی که خود حوزهفرزند یکارخانه

اند. نابودی تصاحب کردهو انباشت کار  دیبازتول یلهیوس عنوانآن را بهو مردان 

بود که با  در این زمینهشانزدهم وه دهم یکی از وقایع مهم  هایدر سدهها ساحره

ی کار ی مید همچون قابلیتی براهاهیسو میبرتمای و سپس بازار گسترک کنترل دولت

نمای بازتولید همیشگی نظام مزدی و رایگان و تربیت ماشینی برای کار، سرشت

 داری است.سرمایه

 تاس یداریهسرما ی روابط قدرت دراجتماعی از ارکان مهم و پیچیده دیبازتول

ت سرمایه اس دیبازتولکه یکی از قلمروهای اثرگذار در بروز تاریخی و همچنین 

داری با سرمایه .شده استزنان  یسازفرودستکه سبب اشکال گوناگون 

مزد  زدایی از آن یعنی بیو ارزش ویژه در کار خانگیی بهدیکار بازتول سازیزنانه

ی ی کار مزدی به اشاعهولهها به مقو مواجب کردن کار خانگی و عدم ورود آن

گرایانه )طبیعتِ بدن زن( انجامید و در این چارچوب گفتمانی رویکردی ذات

بعدی را دامن زد که گویا فرودستی زنان در خانه صرفًا ناشی از مناسبات تک

برای  کار منضبط یروین دادن بهشکد بادولت در این راستا،  .دارانه استپیشاسرمایه

ی تحمیلی، نقش کلیدی بازی کرد. این الگوی انضباطی هاکارگران در شغد فرونشاندن

لید سازی بازتوزدایی و فردیمتکثر و همچنین اجتماوهای فرهنگکه به سرکوب خرده
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نیروی کار انجامید، کنترل زادوولد با تلقی رحم زن چون ماشین تولید نیروی کار، 

 های جمعیت برای کار را به خدمتواناییی و کنترل بدن زنان وتتیمراتب جنسسلسله

ی گرایش نزولی نرخ سود، ازجمله وجود میزانی از نیروی کنندهگرفت و عوامد خنثی

 تصادفلس ه و اق تجربی، علوم، سایکلکار بیکار و اضافه جمعیت نسبی را رقم زد. 

 این امر محقق شود. دست به دست هم دادند تا در این راستا  سیاسی بورژوایی

 ارد؛نقش مهمی داشته و دزنان بدن  و کنترل استثمار داریهیانباشت سرما ندیفرآدر 

 یعنی یاردهیسرما یکالا نیتریاتیحی کنندهدیکننده و هم بازتولدیولچرا که زنان هم ت

ان استثمار کارگر کننده دررکن تعیینزنان  یناشدهپرداخت بودند و کار کار یروین

و  دیکه تول ی استدیتول ینظام اجتماع امدیزنان و مردان پت اوت قدرت ی است. مزد

آن  ، بلکهداندینم هیو منبع انباشت سرما یاقتصاد-یاجتماع یتیکارگر را فعال دیبازتول

ی داوطلبانه زنان آن را و مبادله خدمتی با انگاره اداند، یی میعیطب یرا منبع

کار نه ته در آن سود به دست  بدون مزدِ طیاز شراحالی که در  کندیم سازیطبیعی

آنان  یاجتماع گاهیزنان و تنزل جا یناشدهپرداختکار و کار  یتیجنس میتقس ورد.آیم

ی بار دیگر در شکلی جدید احیا شد. دارهیسرما با تکامد ی،انباشت بدو در دوران

 یهژیکارکرد و لید وتوازاز ب دایی تولیدجی قلمرویی برای کار خانگ نیتکو

روایی چنین بود که فرمانناشده بود و اینپرداختکار  رب هسلط یبرا پول یدارانهیهسرما

 تکرار شد.  ای بورژوایی بار دیگری هستهمرد در خانواده

ه دنبال باست که تنها  ییلایاست یهمواره در خدمت پروژه یتیمراتب جنسلسلهس

و مید زنان  مثد دیتولبنیانی یگانه است که بر  تداوم بازتصاحب قلمروهای کثیر مید

 .کند و محاسبات بارآوریِ کار کار یروین دیبازتول ،کار یتیجنس میرشد تقسرا تابع 

ی هسنجبراساس را  یماد کالای دیتولی که صرفا  دارهیسرما ی ازخوانش ،ومودر مج

 یتمام حوزهی معاصر را که دارهیسرما ستمیس دهد، عملکرددر مرکز قرار می زمان

در  زین یرمادیکار غدر این میان و کالا را از آن خود کرده است و  از بدناعم  ،دیلتو
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ی دارهیسرما باید تأکید کرد که. پنداردگیرد یا آن را ثانوی می، نادیده مین سهم داردآ

صرفا  جنبه اقتصادی و تولید کالای مادی نیست بلکه تولید شکلی از زندگی و بودن و 

 تولید بدن جنسی و عاط ی در راستای کسب سود بیشتر است. 

 

 بدن درکانون سیاست

ولید ی تمراتب جنسیتی تنها به شیوهداری ایجاد سلسلهی گذار به سرمایهدر دوره

کرد. گشت، بلکه جدایی تولید از بازتولید نیز نقش مهمی را در آن ای ا میبازنمی

گیری ی برای زنان است و از سوی دیگر به شکدهای معینبازتولیدی که مستلزم نقش

 داری وجود نداشت.نوو جدیدی از فردیت و بدن منجر شد که تا قبد از سرمایه

داریِ مدرن بود. گیری سرمایهدر واقع خلق فردیت جنسی یکی از لوازم شکد

شود، منظور صرفا  یک قدرت متمرکز داری مدرن صحبت میبنابراین وقتی از سرمایه

منقادسازی در اثر روابط قدرت است. در ساحت ی نهاد دولتی نیست بد منظور سوژهو 

پزشکی، ی دکارت، هابز و فیسلوفان لیبرال با علومی چون روانموازات فلس هاندیشه به

 در واقع بدنها، بدن در مرکز توجه قرار گرفت. ساختار دولت/ملت وشناسی زیست

 یلازمهکار  نیعنوان ماشاز بدن به ینوع ساختِ رایز ،بود یدارهیسرما همرکز توج

ارک خود و ک تیباور که مسهولو اراده خلق بدن منضبطکسب سود بود و این امر با 

و علم  سایون کلیی چروهاینگ تمانی به یاری  بندیم صد قیاز طرگیرد را بر عهده می

ی شانزدهم و هاهر سد. دقدرت صورت گرفتهای ولوژیکلام تکن کی و در مدرن

تر کار بیش کهگیرد شکد می از فرد یدیم هوم جد یغرب یاز اروپا یدر مناطق ه دهم

ر کرد. در نتیجه علاوه بی ممکن میروز کار کردنطولانیو  عتیبا شکستن موانع طب را

، ابداو تکنولوژی سیاسی بسیار مهم بود زیرا این ابداو، بدن را به بخار نیماش اختراو

  شرط عملکرد سایر ابداعات بود.گرفت و این خود پیشسازی نشانه میمنظور فردیت
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کند که مید کند و ناخودآگاهی خلق میی بدن زن را ابژه میکاوروان رظینی علوم

 سازد. اما باید گ تگرایی و پذیرک هویت جنسیتی کنونی را ناگزیر میدگرجنس

ازِ اند آگاه را از چشمخودنا ریتمام ضم دیاست. فرو یاسیس قا یآگاه عمخودنا ریضم

در آگاه خودنا ریکه ضم. درحالی دهدیم وندیبه اسطوره و خانواده پمحورانه فالوس

گرایی داری مدرن مولد مید دگرجنسی است و سیستم سرمایهساحت اجتماع پیوند با

نهد و زن را چون دیگریِ مرد  است که هویت جنسیتی و تضاد زن و مرد را بنا می

 داند.می

 

 داری ی جنسیتی در سرمایهجمع بندی: تولید سوژه
تداوم  برای تولید و که یستمیس رخ داد؛مدرن  داریهیسرما یتی باجنس یسوژه تولید

ی در دوره ند.کخود با نشانه گرفتن مید و بدن فرمِ زیستی خاصی را بر افراد تحمید می

 ثابهمبه در فلس ه( اگو) م هوم خود، من هجدهمدر قرن ی صنعتی دارهیسرما ابتدایی

فت. از ایت وق  بدن بر دیبامند پدیدار شد که براساس آن ن س اراده و شناسا یسوژه

 و از طرف دیگر شد ی سلاخیی ابژهشکزو پ یشناسستیعلوم ز در بدنیک طرف 

رکوب و ساک ناشی از فقدان تر از بدن مردانه شد که مید و سکسوالیتهبدن زنانه نازل

 محورانه بود.کاوانه از بدن و مید زنانه که فالوساست، خوانشی روان

( یغرب یجنس ی)سوژه خاص یخیتار یدوره در سوژه دیتول یتبارشناس

ت گرا اسدگرجنس دیم یهنجارسازه)زن/مرد( و ب دوگانه دیتول ی چگونگیدهندهنشان

ه آن را چون ک ی. فرضشودمیکار فرض  یبرا یتیقابل ای ریمتغ یاهیسرما که بدن، چون

 دیتول یعیطب یهال همؤانداخت و از  رکاهب توانیم یمراتب و فرودستدر سلسله یاابژه

 بار کقط یفکه  ستین یامر یجنس یسوژه این دیتول ما گ تنی است که. اآورد به شمار

برای تداوم خود  داریسرمایه بلکهافتاده است،  ات اق هیاول داریهیسرما یدر دوره

روست که اکنون  نیاز به تولید و بازتولید مداوم این سوژه دارد و از همین
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المللی کار و ورود به دوران نولیبرالی بیش از هر زمان داری با تقسیم بینهیسرما

  1که دیگر به غرب محدود نیست. بدل شده است یجهان دیگر به یک سیستم کاملاً

 

 مشربانه؟یا پذیرش کلبیامتناع سرکش از موقعیت 

 دیاست که به قصد تول یاجتماع های نیروهایکنشها و برهمبندیم صد یبدن زاده

را آن تا  هرا نشانه گرفت تمایلات آنبدن و ی کرده، جنس را فردداری، هیسرما دیو بازتول

 تغیریمصرفا  و است  دیوابسته به م تیجنسجایی که از آن .کندکار -نیبدل به ماش

و  لایاست ؛ستین یاقتصاد یمقوله رفا داری صهیسرما نیز در دیست و تولین یفرهنگ

بندی گردد که مید و تولید را به نحوی م صدی برمیاستثمار زنان به کد ساحت اجتماع

 تر از مرد بدل شود. کرده است که بدن زن به جنس دوم و فرودست

و  شد یاسیبدن زن سکه چگونه ی یعنی پرسیدن از اینجنس تیهوپرسش از 

هنجارسازی مید ی و بهدارهیسرماظهور  و چرا. بدن چه بودشده بر اعمال ستیاس

گرایی و تقلید مید بدن زنان به کارکرد تولید مثد و فرزندآوری و همچنین دگرجنس

زنان، به  دوکتقسیم جنسیتی کار یعنی برعهده گذاشتن کار بازتولیدی رایگان بر 

که در  کند؛ تولیدیماشین کار را تولید می-ی که بدناستیسفرودستی آنان ختم شد. 

نقش اصلی را کارخانه و چون خانواده، مدرسه،  یینهادهاتمام سطوح جامعه مانند 

کار مراقبتی و نیرویی چون مذهب و ارزان و  یخدمات یرویدار، مادر، ن  زن خانهدارد

 و دهندیجلوه م یذات وی عیبدنش را طب شناسیستیو ز یکاوروان رینظ یعلوم

 زدایی«ارزک»آید، کار غیرمادی و عاط ی به وجود می« فقدان است زن فقدانِ» ینگارها

                                                      

و ارتباط آن با  جانیای جنس  ی در ایران و تحلید موقعیت اکنون و رو، تبارش  ناس  ی س  وژهازاین1 

ضرورت تبارشناسی  مقاله زودیبه امید است که .ردیقرار گ تأمد مورد دیباشمول ی عام و جهانس وژه

د از دی( بعآبااثر افس   انه نجم« ریشزنان س   بیلو و مردان بی»جنس   ی ت در ایران )با تکیه بر کتاب 

 بازنویسی منتشر شود.
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شده رهایی از سیاست اعمال از نام زن ییپس رهاشود. شود و کار محسوب نمیمی

و  کالیکلمه راد دیاک یبه معنا یستینیجنبش فم روهمیناز است.  و زندگی بر بدن

اک در گرو رهایی از کد ساختار ییاست و رها یاسیو س یانقلاب

و  تسیحقوق ن محدود بر تحقق برخی رای. زاجتماعی/اقتصادی/سیاسی موجود است

 داری است.مستلزم فرارفتن از کد سیستم سرمایه

. سته خود انسان نیاک ب جز بازگرداندن جهان انسان و روابط یزیچ ایییرها هر»

 یتیبه فرد ،ییبورژوا یاز جامعه یانسان به عضو دیتقل یاز طرف یاسیس ییرها

 ییرها است. یفرد اخلاق کیشهروند به  کیبه  گریخودخواه و مستقد و از طرف د

 یروهایخاص خودک را همچون ن یروهایکه انسان ن شودیمحقق م یانسان فقط زمان

 یهارا به شکد قدرت یاجتماع یروین گریبازشناسد و سازمان بخشد و د یاجتماع

1کارل مارکس«از خودک جدا نکند. یاسیس
 

د حاصد از رش امدیپ یهمنزلکه به دیجد یاست که هر طبقه قدیمی یقتیحق نیا

عرضه  را به نوو بشر دیجد یدئولوژیای نوع کندیم شرفتی، پیو فرهنگ ماد یاقتصاد

، اداست. اقتص یدئولوژیا نیاز ا یبخش یجنس و هویت مقررات رفتارداشته است و 

 .ستنده گریکدیبا  ی تنگاتنگوندیدر پ یو اخلاق جنس ی، سازمان کاراسیس قدرت

 ضیعامد تبعاند  نخست، آنان که بر دو دسته عموما  ی رایجهادگاهیدجایی که از آن

انه و محوربه سبب زبان فالوس تیجنسجنس/به تمایز و  نندبییم یرا امر فرهنگ

کنند. در مقابد، آنانی قرار دارند که سرکوب جنسیتی را ذید فرهنگ مردسالار اشاره می

اهمیت شمردن تبعیض جنسی طبقه را عامد اصلی دهند و با کمم هوم طبقه جای می

امد ع را یامر فرهنگ فقط است که نیاول ا کردینقص رو کنند.ستم زنان تلقی می

                                                      

، کورنلیا موزر، ترجمه س  میرا «رهایی در مقام م هومی س  یاس  ی در مبارزات فمینیس  یتی و کوییر» 1 

 .3رشیدپور، ص



 عاطفه رنگریز 22 

ی زساتیدر جنس ی و نقش اقتصاد سیاسی رااجتماعسطوح  ریساداند و مسلط می

که به نقش انباشت قدرت و ثروت و تقسیم است  نیدوم ا کردیرو صنقبیند و نمی

 توجه است.ی زنان و عامد جنسیت بینشدهکار جنسیتی و کار پرداخت

و  یرنظ کردیرو یبرا ییبه عنوان مبنا جنسی )زن( یبر سوژه صرف دیکأت پس

افتد که بازی بی نینقش سرکوبگر داشته باشد و در دام همان زم تواند یم یستینیفم

 یر حوزهد رییتغ خواستهرگونه  به بیان بهتر. دهدیرا شکد م ضیت اوت و تبع خود

 و یخیکور و ضدتار یکردهایقرار دهد و از رو تردیدرا محد  تیجنسخود ِ دیزنان با

ی تیجنسپرهیز کند. زیر اگر هویت  زن یی سوژهشمول دربارهو جهانباورانه اسطوره

 منقادسازی شکد گرفته،-است که به دلید روابط قدرت با سوژه هاییمقولهاز  یکی

را  ادیانق نیا دیخود خطر بازتول تواندیزنان مبه نام  واحد یتیبرهو یو پافشار دیکأت

که بدن  ردکر کف ینینو هایتهیویسوبژکت دیتولپس باید به رهایی و  .درپی داشته باشد

 رغم وجود نیرویزیرا بهرها کند.  یدارهیسرما ستمیرا بتواند از س اکدیمکثرت و 

تی یی به رویکردهای فمینیسگونهسرکوب و ستم و استیلا، کماکان مقاومت وجود دارد. 

های فرمبه گویی نه نیهستند و همچن سازیجنسیت دیخواه ناخواه در خدمت تولکه 

 به انقلابموکول کردن و  تیموفق یمراتب، انگارهسلسله ی قدرت چونروزمره

 گویی و نقد سلبی برای رهاییای نامعلوم ضروری است. اما باید توجه کرد که نهندهیآ

 ی نجات داد.ارتجاع ینهادها وغیرا از کافی نیست و باید خود، بدن و زندگی 

داده بلکه رخ ن بارکیفقط  یجنس یوژهس دیتول مستیساین  در همچنین باید گ ت

کند و  دیازتولب تولید ورا ی تیجنس تیفرد به دلید نیاز به تداوم خود باید مداما  ستمیس

افراد را نیز بخشی از خود  باورمسهول و اراده یت، مانند فردیخلق فرددر این روند با 

 سازی سهیم شوند.کند که در جنسیتمی

گیرد  من زنم، کردن خود و اجرا کردن جنسیت خود افراد مدام صورت میبیان

در  دیابرو، ی ساده نیست بلکه اجرا و بیان این فردیت تحمیلی است. ازاینیک گزاره
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 کندیم دیتحم افرادرا به  برابر این سیستم ایستاد و بر هویتی که شکلی از بودن

نه ، مثد دیتول زنان برای و نه به کنترل بدن یتیمراتب جنسبه سلسله نهبرآشوبید  مانند 

 و گانیامتناو از کار را نیو نه به خانواده و همچن یو عشق همسر یمادر یهزیبه غر

 ی فرزندآوری و...عنوان کارخانهداری و بهرهایی بدن از مناسبات سرمایه

گر ازنی کماکان زنان را به سکوت کشانده است، اما باید گ ت گردن گرچه ترسِ

باشد! نجایا دیبا زیقلاب ننا جاستنیفاجعه ا


