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باتلر سه د با  ههجودیت  های افق(  1990)  های جنسیتیآشفتگی ی پیش 

او همواره برابری را در    .گشودی جنسیت و فمینیسم  نظریهای در برابر  تازه

می  قرار  نمیمرکز  قائل  تمایز  تمام دهد.  که  است  این  مدافع  زیرا  شود، 

ها ارزش یکسان دارند و این چیزی است که تخیل سیاسی باید آن زندگی 

المللی کاتالونیا به  ی بین وسومین جایزهباتلر برای دریافت سی  .برگزیندرا  

ه سبب »تعهد مدنی و سیاسی او به مبارزه  ای که باست، جایزهرفته  بارسلونا  

کند«  های خاصی را مشروط و مقید میبا تمام انواع خشونتی که زندگی گروه

انجام داد. او شکننده    ARAرا با    وگون گفت ایبه او اعطا شد. ساعاتی قبل، او  

گیرد. لبخندش رندانه کند قدرت میرسد ولی وقتی صحبت میبه نظر می 

از یکدیگر موعظه می است و آنچه را که درباره  کند در  ی اهمیت مراقبت 

ایم وگو حضور یافتهی مایی که برای این گفت . او به همه کندعمل پیاده می 

 دهد. اهمیت می 
 

. اکنون جنگ در اوکراین و در  است  ای تکراری در تاریخجنگ پدیده •

 توان با امکان  ور میآیند در جریان است. چطتر به چشم میسایر نقاطی که کم

 جنگ مبارزه کرد؟ بودن برحق با وجنگ 

او برحق    سؤال خوبی است. خب، مطمئن نیستم برای پوتین مهم باشد که جنگِ

نه. گوید که اگر بخواهد، به هر دلیلی که بسا او به طرزی مؤثر دارد میچه   است یا 

بگیرد   او را  خواهد[ جلوی ]می   ی جهانی کهکند و از جامعهبخواهد، جنگ بر پا می 

برای هدف خودش سرپیچی می  این است که چطور کسی را که  کند. همانا مسئله 

مرگ نیروی  از  استفاده  غیرنظامیاخواستار  علیه  بی بار  است  ن  سازیمگناه    . متوقف 

در نظر بگیریم، اما افتد استثنا  توانیم هر تعداد مکانی را که این اتفاق در آن می می 

جنگ پوتین به طور خاص دهشتناک است به دلیل شمار افرادی که او کشته و نیز به  

در کنم خیلی دشوار بتوان او را  دلیل شمار مهاجرانی که او تولید کرده است. فکر می 

او به   چراکه  ،ی جنگ پاسخگو کردشده دربارهالمللی یا قوانین پذیرفتهبرابر قوانین بین 

بودنی  دهد. پس هیچ برحقخندد. او به چنین قوانینی اهمیتی نمیچنین قوانینی می

https://en.ara.cat/misc/judith-butler-winner-of-the-catalonia-international-prize-2021_7_4353850.html
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تواند ی لذتِ اوست. این دلخواهِ اوست. البته می برای جنگ او وجود ندارد، این مایه

ا  بیاورد:  به شیوه دالیلی  ناتو  امپریالیستی پیش رفتهاو معتقد است که  او معتقد  ی  ؛ 

و روح روسیه   کرده  نفوذ اروپا و آمریکا را وارد  است که اوکراین، با متحدشدن با ناتو،

به ارزشرا  او  کرد؛  خواهد  نابود  ارزشآرامی  سنتی،  ارزشهای  و  روسیه  های های 

اند که او آورده است. و مهم است  دالیلی  هاکم ایندست  کند. مردساالرانه را حفظ می 

و   او فمینیسم  باشیم که  به   دگرباشیکه توجه داشته  را  ی منزلهو مسائل جنسیتی 

لش کشیده شده  ابه چ  شناسد، گویی که امنیت روسیه به ما هوَمسائل امنیت ملی می 

شود. در ذهن او همانا این تأثیرات ب دست این تأثیرات غربی نابود  تواند به یا بالقوه می 

 ی مردساالر و نیز قدرت دولتی مردساالر را از بین خواهد برد.خانواده
 

جنگ بسته به این است که چه کسی قدرت دارد و چطور آن را به   •

 دشوار است.  اقتدارگراگیرد. مبارزه با این رهبران کار می 

روسیه یک   درون  م که سیاسی جهانی نداریم. من امید دار  ما یک ساختار حکمرانی

وجود داشته باشد که مردم خودشان اصرار بورزند که جنگ   بتواندجنبش دموکراسی  

جنگنمی این  مخالف  آنها  که  ادارهخواهند،  در  بیشتر  مشارکت  خواهان  و  ی اند، 

اند. امید دارم که ارتش سقوط کند یا ارتش از جنگ سرپیچی کند یا در کشورشان

دانید، مردم به من  یشود؟ اما مزیبا نمی  هایشان را زمین بگذارند.سالح  نرم  یانقالب

گویم بله، اما خوب گرا هستم. من می لوح و بسیار غیرواقع گویند که من بسیار ساده می 

، گراواقع  به قدری ما    گاهگرا رایج شود، نه؟  ی غیرواقعشود اگر این ایده، این ایدهمی 

ما   هایی وجود دارد، نه؟آلکنیم ایده شویم که فراموش می گیر می استراتژیک و سخت

 مان داشته باشیم. باید غیرواقعی را طلب کنیم، باید غیرواقعی را در ذهن

 

 

برهه   قتدارگراییا • ما در  افراطی ظهور کرده است.  ی نسبتاً  و راست 

 آوری قرار داریم.هراس 
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پرمخاطره  وضعیتِ  در  ما  صورتبله،  و  داریم  قرار  را  ای  اقتدارگرایی  جدید  های 

اوربان، رژیمبینیم. ما قدرت  می  اقتدارگرا در بالروس، ترکیه و برزیل را پوتین،  های 

 بینیم. می 

 رأی برای مارین لوپن در فرانسه.  %40و  •

  %23هایی ]در این مورد[ داشتم چون بیشتر دوستانم رأی ندادند.  بله، من بحث 

می  پیشاپیش  ما  ندادند.  دموکراسی رأی  که  می دانیم  مردمها  اگر  شوند  نابود   توانند 

خواهیم. آن خواهیم. ما یک اقتدارگرا مید: ما یک فاشیست می نگویبخواهند. آنها می 

های آن رژیم ارزشیا    آن شخص  گرداند.شخص یا آن رژیم ما را به نظم اولیه بازمی 

ها و در برابر ناامنی اقتصادی محافظت  گرداند، از ما در برابر خارجیبنیادین ما را برمی

دهد ها اجازه می به فاشیست  است که  های دست راستیپردازی خیال   این قِسم   کند. می 

ها به تخیل بسیار قوی نیاز دارند  به قدرت دست یابند، به همین دلیل است که چپ

پردازی قدرتمندی در باب بازگرداندن نظم دارند و ما به تخیلی بسیار  خیال  هازیرا آن

   قدرتمند نیاز داریم.

 بینید؟هایی از وجود این تخیل می نه و آیا شما نشا •

بینم. وقتی در آرژانتین،  ها را می خصوص در جنبش فمینیستی نشانه بینم، به بله می 

جنبش  بودم  مکزیکو...  و  کاستاریکا  فمینیستی شیلی،  قدرت های  که  دیدم  را  ای 

آورند. مردمی که خانه و ها می آنها مردم را به خیابان  ها را داشتند.کردن تودهبسیج 

تدارگرایی ق اخواهند به خشونت علیه زنان و به  کنند و می محل کار خود را ترک می 

برگزیده را  رادیکالی  دموکرات  نامزد  شیلی  مردم  دهند.  و پایان  فمینیسم  با  که  اند 

ه کنیم و از خود بپرسیم که پیمان وفاداری بسته است. ما باید به شیلی نگا  دگرباشان

 اند.آنها چطور این کار را انجام داده

 

توانند تغییر چه چیزی را میاینها  اند.  ها موقتیاما تمامی این بسیج •

 دهند؟

مبارزات   ضروری موقتی تمامی  دموکراسی  برای  اما  می   اند.اند،  که  وقتی  بینید 

این سخن آنجال   دموکراسی در خطر است، مجبورید مبارزه کنید و باز هم مبارزه کنید.
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که   ستین  یتیوضعای مداوم است.  یویس و شانتال موف است که... دموکراسی مبارزه د

خاطر شد. باید مبارزه توان آسودهنمی  .دیبرو  التیبه تعط  د یو بعد بتوان   دیبه آن برس 

با آنها مبارزه کنید. و در حال    وکنید و بتوانید تهدیدهای دموکراسی را شناسایی کنید  

از درماندگی اقتصادی، مهاجرت، که  داریم  جدیدی از اقتدارگرایی    ی منظومه حاضر ما  

کند، باید می  تغییرات جمعیتی، ساختارهای خانوادگی، مناسبات جنسیتی و ... تغذیه

 Ni Unaتر هم نه!« )زن کم  کی»اعضای جنبش    برای مقابله با آنها پیدا کنیم.  راهی

Menos  ای  Not one [woman] less)   انجام را  کار  این  چطور  آرژانتین  در 

 دهند.می 
 

همه • شما  نظر  ارزشبه  این  میی  فمینیستی  دموکراسی  های  تواند 

 تری به ما بدهد؟ کامل

می  ارزشفکر  از  یکی  و  کنم  اندیشه  کلیدِی  ایده   کردوکارِهای  ی  فمینیستی 

ایده است.  متقابل  )وابستگی  مردانه  ایدئولوژی  فردگرایی همواره  ( masculinistی 

فکر می  و  این می کنم فمینیستبوده است.  به  اندیشند که ها مدتی مدید است که 

می  مراقبت  یکدیگر  از  یکدچطور  به  چطور  وابستهکنیم.  نوع   ایم؟یگر  چه  به  و 

های بهداشتی، سرپناه و دستمزد مناسب  ای نیاز داریم که مراقبت ساختارهای اجتماعی

ایم به دست سموم، و به آن وابسته  کنیم تأمین شود، که زمینی که در آن زندگی می 

 ها نابود نشود. ها و شرکتآلودگی
 

 

همبستگیپیش • کردید.  اشاره  پناهندگی  بحران  به  با  تر  که  ای 

سایر اوکراینی  با  مشابهی  همبستگی  اما  است  مهم  شد  داده  نشان  ها 

 این مورد نظرتان چیست؟پناهندگان وجود نداشت. در 

اند چون از مردم اوکراین استقبال کرده، اما همین  همه لهستان را تحسین کرده 

ها را ها و تراجنسیتی ها، لزبین ها بست، گی ها و سوری لهستان مرزها را به روی افغان

گاهی یک کشور با اینکه همدستِ کردوکارهای نابرابری است کار   منزوی کرده است.

می  انجام  را  و درست  دارد،  وجود  بد  مهاجران  و  مهاجران خوب  معتقدند  آنها  دهد. 
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لهستانی خوب به  مثالً می ها شبیه هاشان  افغان در سرتاسر اند.  مهاجران  با  که  دانیم 

بدرفتاری شده است. اتحادیه اروپا  آلمان مرا  ی  اوکراینیدر  برای  ها کز پذیرش مجزا 

ها است؟ مراتبی وابسته به ملت سلسلهمراتبی نژادی است؟  سلسله وجود دارد. آیا این  

، آیا ها باید سرپناهی باشد باید مراقب باشیم و از خود بپرسیم که آیا فقط برای بعضی

ا آیا افرادی ها ارزش بیشتری دارند، یهایی وجود دارند که نسبت به سایر زندگی زندگی 

این نابرابری بایست ما را به بازنگری در خط مشی   توان رهایشان کرد. هستند که می 

 ز یچ  چیه   ش،یامدهایجنگ و پ  نی ا  ی با ادامهمان در مورد پناهندگی وادارد.  سیاسی 

عادالنه و   یراستبه   یِ پناهندگ   یِ اسیس   یخط مش  کی نخواهد بود که به    نیتر از امهم 

 .  میشیند یجهان ب ی منصفانه برا  یراستبه
 

بودن چه معنایی دارد و این که زن بحثی در جریان است در مورد این •

می مواردی  چه  شامل  اندازهمقوله  به  شاید  اما  دربارهشود،  کافی  ی ی 

 های بدیل سخن گفته نشده است. مردانگی

تواند اند که چه کسی می ها این پرسش را طرح کرده کنم برخی از فمینیست فکر می 

آنهایی که  ادعا کند که یک زن است.   به روندها درو  زنان شکاک  نسبت  اند حقوق 

 شده   که در بدو تولد مؤنث قلمداد  آنهاییسانِ  ه تمایل دارند که فکر کنند زنان ترنس ب

بندی بیش از حد شمولیت دارد. فکر ند که این مقولهاو نگران  ند زن نیستند.او زن

وظیفهمی  این  فمینیستکنم  ما  مقولههای  تمام  به  که  شمولیت  بندی ست  هایمان 

(، مردان ترنس و masculinityهای بسیاری حول مردانگی )بحث   بیشتری بدهیم.

حرفم   دانند وجود دارد.مذکر می   تر ترنسِآنهایی که خودشان را در معنایی گسترده

اند یا به لحاظ جنسیت نامنطبق (  Butch)این است که آنهایی که ترنس مذکر یا بوچ  

دانیم در آفریقای جنوبی جنبشی وجود بینند. همانطور که می نیز در خیابان آزار می 

به مردان  های بوچ، به زنان نرینه و دارد برای مخالفت با آنچه تجاوزِ اصالحی به لزبین

ای است که طبق آن این افراد نیاز دارند ترنس نام گرفته است، این جنبش مخالف ایده

 شدن به جنسیتِ مناسب خودشان از راه خشونت و تجاوز.شدن و بازگردانده به تصحیح 

می  ما  میو  آزار  آنها  که  تبعیض  بینند.دانیم  معرض  در  منقادِ آنها  آنها  اند. 
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با    رفتاری  رم این است که به این دلیل بایست در مورد نحوهاند. منظوسازی بیماری 

روش با  جنسیت  با  نامنطبق  پیچیده افراد  بیندیشیم.های  درباره   ای  فقط  ی این 

فارغگفت  درباره وگوهای  ما  می بال  که  ضمیری  ضمایر ی  هرچند  نیست،  خواهیم 

توانی زندگی کنی؟ کجا اند: کجا می هایی واقعیتوانند مهم باشند. اما اینها پرسش می 

کدام خیابان می  در  استخدام شوی؟  می توانی  کدام خیابانها  در  بروی؟  راه  ها توانی 

نمی  دولتتواهرگز  بروی؟  راه  میانی  چه  را  تو  به ت  توجه  با  هستی؟  مجرم  نامد؟ 

روی؟ پس، اینها مسائل اصلی آزادی و  بیمار به شمار می  کشورت های بهداشتیبرنامه 

 برابری و رفاه ما هستند. 
 

کرد؟ از راه   نتوان آزادی و برابری تمام این افراد را تضمیو چگونه می •

 گذاری، از راه آموزش؟ قانون 

برابر خشونت به حمایتفکر می  نیاز داریم، زیرا، در کنم ما در  قوی  های قانونیِ 

فراگیربودنِ خشونت   وجودِ خشونت و تصدیقِ های تصدیقِی اول، این یکی از راهوهله

باید با خشونت مخالفت کرد و آن را متوقف اذعانِ این که    برای   است  راهی  است؛ دوم،

خواهیم در آن زندگی کنیم خشونت در جهانی که ما می اذعان این که    برای   و  ،کرد

هادهای کنم باید در هر سطحی از راه آموزش، از راه نبنابراین، بله، فکر می   جایی ندارد.

 از راه بهداشت با آن مبارزه کرد.  مذهبی، از راه فرهنگ عامه و
 

 

به نظر شما متقاعدکردن نهادهای مذهبی که گاه حتی با خشونت از  •

 کنند میسر است؟ ی سنتی دفاع میخانواده

جناح    باشند.یند  افرما در عمل به کلیساها و اجتماعات نیاز داریم تا بخشی از این  

ت اما مسیحیت هم مانند یهودی  ی مسیحیت است. ه نماینده راست اغلب مدعی است ک

است. پیچیده  بسیار  اسالم  ارتد  و  نماینده کسوو  و ها  نیستند  یهودیت  تمام  ی 

ی تمام دست راستی نماینده   نیستند و مسیحیانِی تمام اسالم  گرایان نماینده اسالم

ها را روشن سازیم: چگونه از باید از آنجا آغاز کنیم و بعد پرسش   مسیحیت نیستند.

کنیم؟کودکان مراقبت  جوانان  مان  مراقب  چچگونه  باشیم؟  محیط گمان  های ونه 
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کنیم؟انسانی  ایجاد  می  تری  سکسوالیتچگونه  پیچیدگی  شرح  و  درک  به  ی ه توانیم 

و جسمیت یابیم؟یافتگی انسان  در جهان دست  گفت   مان  مورد  این  در  وگوهای من 

ت؟ کند. خطر چیسی سنتی احساس خطر میفهمم چرا خانوادهنمی  ام.زیادی داشته

نمی همسایهکه  این که  نیست  معنی  این  به  نیستند  مانند شما  توانید یک های شما 

 ی سنتی باید از بین برود. ام که خانوادهمن هرگز نگفته   ی سنتی داشته باشید.خانواده

 ینده یاما شما نما د،یعشق بورز دیخواهی و به او که م دیداشته باش  دی دار ازیآنچه را ن

است   ی عیآنچه طب  ای  خواهدی آنچه خداوند م  ی نده یو شما نما  دیستین  تیتمام بشر

 . دیست ین
 

های جدید طردشدن  ایجاد صورتشود که در گاه فمینیسم متهم می  •

 نقش داشته است.

بوده که در آن   درونی وجود داشته   نقدهای جنبش فمینیستی همواره جنبشی 

رود؟ آیا این جنبش زنانِ سفید است؟ زن کیست؟ چه کسی یک زن به شمار می   است.

با زنان طبقه  به لحاظ منطقه   کند؟ی کارگر کار می آیا این جنبشی است که  ای آیا 

 گرا است؟ مشخص است؟ آیا مربوط به آمریکای شمالی است؟ آیا اروپایی است؟ نخبه 

-able)  مربوط به غیرمعلوالنح کنیم. آیا  توانیم طر اند که میهایی ها همه پرسشاین

bodied)  داری بازار همدست است؟ قدرتمندترین  است، آیا لیبرال است؟ آیا با سرمایه

آنهایی صورت فمینیسم  می های  که  همبستگی اند  چگونه  هیجاندانند  انگیز، های 

ی جنبش فمینیستی از اساس بسته به آینده   کننده و فوری ایجاد و حفظ کند. قانع 

انگیزتر در میان تر و حتی شگفت قوی های  تواناییِ مستمرِ آن برای ایجاد همبستگی 

است. طبقه  و  هویت   منطقه  ]جنبشی[  به  را  فمینیسم  که  کسانی  نظرم  طلب  به 

(identitarian یا طردکننده تقلیل می )اِیهای منطقه دهند، شاید پیچیدگی و تجلی 

کنم جنبش فمینیسم یکی از پویاترین و فکر می   متنوع آن را بررسی نکرده باشند.

   های احتماعی زمان ماست.ترین جنبش کننده امیدوار

 

 


