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طور انتقادی کوییر به   

 جودیت باتلر 

ابک سلیمی زادهترجمه: ب  

 

 

    اش از آن شما نیست.گفتمان زندگی نیست؛ زمان

 ی گفتمان«، »سیاست و مطالعهمیشل فوکو

 

ارا است  ئه خطر  این  »کوییر«  مورد  در  نهایی  فصل  یک  اصطالحی  این  لحظه  که  عنوان  مختصر به  ای 
شد خواهد  گرفته  میدرنظر  من  اما  که ،  کنم  ایجاد  را  موردی  باشد.  خواهم  متاخرترین  در    شاید 

زمانحقیقت اینجا،  در  مرا  که  است  چیزی  آن  اصطالح  این  می  مندی  مشغول  خود  چگونه  داردبه   :
تا   ( »عملکرد دوباره یافته«به معنای برشتی  گردش یافته )  داشتاشاره بر تنزل    است که اصطالحی که 

 هاگذاریی ارزشآیا این یک واژگونی ساده  ؟ایجابی داشته باشد  از معانی تازه و  ایداللت بر مجموعه
بطوری یککه  است  یا  یعنی  ایجاب    »کوییر«  یک  یا  گذشته  آیندهتنزل  یا  واژگونی   ؟اکنون  این  ای آیا 

که می  یشدهپست  تاریخ  است  تکرار  و  حفظ  را  اصطالح  عنوان   کند؟این  به  اصطالح  این  که  وقتی 
،  بود  شده به کار رفتهشناختیی آسیبسکسوالیته  جهانیح این به عنوان استیضا  ،کنندهفلج   ننگیلکه

ن  ، به عنوای اظهارشوهله ؛تولید کرد به عنوان نشان و ناقل بهنجارسازی ین اصطالح رای اکاربرندهبه 
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که   ییهمیشه به کوییرها  بسیاری از جهان استریت  اش.تنظیم گفتمانی سرحدات مشروعیت جنسی
اگر این اصطالح   است.  نیاز داشته دنبال انکارشان بوده  به  ی این اصطالح  میانجی نیروی اجراگرانهبه 

؟ آیا این چیستند  توجهل قاب  شرایط و حدهای آن واژگونیِ  گیرد،اکنون مورد یک بازتخصیص قرار می
انکاریواژگون آن  که   ی منطق  تکرار می  توسط  را  بود  آمده  این اصطالح می  کند؟به وجود  بر  تواند  آیا 

برسازنده آسیب  کند؟تاریخ  غلبه  وهله  اش  گفتمانیآیا  برانگیزنده  برای  ای  و  قدرتمند  فانتزی  از   یک 
برای برخی موضوع یک    وقت و چگونه اصطالحی نظیر »کوییر« چه  دارد؟ه میعرض  تاریخی راغرامت  

نظیر    شودمیایجابی  یابی  داللتباز اصطالحی  که  علیرغم  «نیگر»وقتی  برای تالش برخی  ،  اخیر    های 
د  کنآسیب را تکرار می  چگونه و کجا گفتمان  رسد.تنها قادر به بازحکاکی دردش می به نظر    احیای آن،

 در این شکلِ   یک اصطالح معین  دهی بهدهی و بازداللتن برای باززمینههای گوناگوبه طوری که تالش 
  1د؟ شونبا حد خود مواجه می از بازانجام مرحتر، و بی دیگر، سبعانه 

توان یک می  کند که در آن« را معرفی میزنجیره-ی »نشانهانگاره  تبارشناسی اخالقی  دربارهنیچه در  
پردازی فوکو از قدرت گفتمانی دوباره که در مفهوم   اتوپیایی در گفتمان را مالحظه نمود،  گذاریسرمایه 

می  می  شود.پدیدار  »نیچه  اندامنویسد،  چیز/یک  یک  تاریخ  عرفتمامی  یک  نشانهمی   ،  -تواند 
پیوسته  زنجیره اقتباس  ازای  و  باشد  همیشه  هایتفاسیر  علت  تازه  نیستکه  الزم  حتی  به    هایش 

باشند مربوط  خالف  یکدیگر  بر  موارد  بلکه،  برخی  می  در  وموفق  اتفاقی  شوند  روشی  یکدیگر    به  با 
ی شدهفرض ی از ناپیوستگی تاریخی بدیهی یاب»همیشه تازه«ی بازداللت  هایامکان  «.یابندتبادل می

اصطالح می  این  بدیهیشوندمنتج  این  آیا  اما  است؟شمردن  .  ظن  مورد  بازداللت  خودش  پذیری آیا 
تاریخیت   تواندمی یک  »نشانه  از  گردد؟  ها«محض  برای   منتج  باشد  داشته  وجود  راهی  باید  آیا   یا 

در روابط قدرت    امر »همیشه کهنه«  که گرایش آن به  یابیها بر و در بازداللتمحدودیت اندیشیدن به  
امیدواری    یا اینکه او، در عوض،  تواند در اینجا به ما کمک کندو آیا فوکو می  اجتماعی را در نظر گیرد؟

می تکرار  قدرت  گفتمان  درون  را  ب  کند؟نیچه  حیات  افوکو  نوعی  قدرت،اعطای  به  را   گرایی  نیچه 
می طنین کهانداز  وقتی  »  کند  عنوان  به  قدرت  ...به  دائمی  مواجهات  و  به    مبارزات  لحظه  یک  از  که 
دیگر، لحظه نقطه،    ی  هر  نسبتدر  هر  در  عوض  در  نقطه   یا  به  نقطه  یک  دیگر از  می  ی  «  شوندتولید 

 2دهد.ارجاع می
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نمی تازه  دوباره  لحظه  هر  در  هیچکدام  گفتمان  نه  و  قدرت  بی   آنها  ؛شوندنه  که آنقدر  نیستند  وزن 
بازداللت میگری  آتوپیک  باشد.رادیکال  داشته  داللت  آن  بر  م  تواند  چگونه  ما  اینحال  با    توانیم یو 

همگرای یک  نیروی  عنوان  به  را  متراکم    آنها  کاربرداثر  که   از  دوباره  بفهمیم  هم   یبازسازی  را  آنها 
به منابع دردآوری    ی گفتمانرسانندهاثرات آشکارا آسیب  چگونه است که   ؟کندمیو هم میسر    تحمیل

 این در اینجا پرسش صرفاً  ؟شودکننده ساخته می  کردار بازداللت  که توسط آنها یک  شوندتبدیل می
که بدن  نیست  به  گفتمان  می چگونه  آسیب  چگونه    رساند،ها  که  است  این  آسیب بل  برخی  برخی  ها 

رابدن حدهای    ها  قابلشناسیهستیدر  قابلطرح ،  دسترسهای  فهم های  برقرار    پذیری،دسترس 
آنکه،  .دننکمی دیگر  که پست  و  آنها  که  به  شوندانگاشته میچگونه است  را  علیه  ادعایشان  و  میانجی 

 به دنبال انکار آنها بودند؟  کنند کههایی مطرح می گفتمان

 

 انه قدرت اجراگر 

 

چگونه یک   نه تنها در نظر آوریم که  خواهدی اجراگری کوییر از ما میدرباره  سدویک  تامالت اخیر ایو
کنشنظریه  از  معین  گفتاریی  می  های  کار  به  کوییر  کردارهای  مورد  که  روددر  است  چگونه  بلکه   ،

 ازدواجمرکزیت مراسم   3ماند. اجراگری باقی می   از  کنندهی تعیینلحظهبه عنوان یک    کردن«»کوییری 
سازی پیوند  کند که دگرجنسگرایانه این پیشنهاد را مطرح می  آستین  .جی. ال  اجراگری  هایمثالدر  

آن کنش   اجتماعی پارادایمی  گفتاریشکل  کههای  را موجب میآنچه می   ای است  »من    شوند.نامند 
می  ...را  شما   «اعالم  می  کنم  که  را  مینامد  نسبتی  بار  چه  آورد.به  و  کجا  از  امر اما  چنین  وقت 

را  اجراگرانه  خود  نیروی  میای  می   کند،دریافت  اجراگرانه  امر  برای  اتفاقی  چه  که  افتو  وقتی  د 
 ؟ باشدنیروی فرضی تشریفات دگرجنسگرایانه  کردن خنثی دقیقاً مقصودش

هایی هستند که،  گزاره   برای نمونه،  اغلب امور اجراگرانه،   های گفتار معتبرند: های اجراگرانه شکل عمل
بیان درمی  شدن،در  اجرا  به  را  معین  کنش  یک  قدرت  آورند  همچنین  یک  رامقیدو  اعمال   کننده 

درحالی 4د.نکنمی اجراگرانه،  شبکه  کهامور  در  تنبیهگرفتار  و  اعتباریابی  از  که    اند،ای  دارند  تمایل 
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یک کنش را اجرا    هایی که نه تنها گزاره  های مالکیت،اعالن  ها،تعمیدها، افتتاحغسل  ،  حقوقی  احکام
بلکهمی قدرت    کنند  کنشمقیدیک  بر  را  اجرا میکننده  که  اگر    دربرگیرند.  ار  کنند،تفویض می  شودی 

می  آنچه  تولید  برای  گفتمان  پیوند    نامدقدرت  در  اجراگری  از  پرسش  اجراگرانه   آنگاه  ،باشدبا  امر 
 کند. گفتمان عمل می عنوان به قدرت  ای است که در آنحیطه

  وجود ندارد که   به عنوان یک سوژه تعبیر شده باشد،، که  هیچ قدرتی  طور حائز اهمیتی،با اینحال، به 
کند تنها،،  عمل  کنیم،    بلکه  بازگویی  را  پیشین  عبارتی  بخواهیم  عملاگر  وجود یک  تکرارشده  کردن 

یک    »عمل« باشد، تکین و تعمدی،این بیش از آنکه یک    اش.ثباتیدر دوام و بی  استقدرت    دارد که
از که    رابطه  است  گفتمان  و  را  ت ژسقدرت  قدرت  گفتمانی  میهای  می   ایدهد  بازانجام  ،  کندتقلید 

به قانونی    گذاردکند و کارمیتصویب مینامد را  میموقعیتی که    ای کهبنابراین، قاضی  استناد  همواره 
به  کندمی که   بندد،کارمیکه  است  استنادکردن  این  قدرت  یا    و  مقیدکننده  قدرت  اجراگرانه  امر  به 

متفویضی  را  که  دهد.ی اش  نظر رسد  به  اینطور  است  اگرچه ممکن  کلماتشقدرت مقیدکننده   و  از   ی 
اراده اقتدانیروی  یک  از  یا  او  میی  نشات  پیشینی  است  گیرد،ر  صادق  بیشتر  آن   میانجی به :  خالف 

که است  قانون  به  »اراده  استناد  قاضی فیگور  می  «ی  »تولید  و  برقرار   اولویت«شود  متنی  اقتدار 
به   در 5گردد.می کهواقع،  است  قرارداد  تکریم  مقیدکننده   میانجی  قدرت  قاضی  گفتاری  را کنش  اش 

می قدرت  ؛کندکسب  سوژه  آن  در  نه  میمقیدکننده  یافت  قاضی  دری  نه  و  او،هاراد  شود  در    ی  بلکه 
یافت می با آن یک »عمل« معاصرشود کمیراث استنادکردنی  اززنجیره  یدر زمینه  ه  قراردادهای   ای 

 شود. پدیدار می  مقیدکننده

وسیله یک اثر در گفتمان تولید و بدین   گویدسخن می  یاکند  بیان می  آنجا که یک »من« وجود دارد که
  و در زبان   سازدو آن را ممکن می   نخست یک گفتمان وجود دارد که بر آن »من« مقدم است  کند،می

  گفتمان قرار گیرد و   در پس  »من«ی وجود ندارد که   بنابراین  .یابدمی   اش رای ارادهکنندهمسیر تحمیل
خواست یا  رااراده  کند  گفتمان  میانجیبه  اش  خالف،  .اعمال  به  بر  تنها  شدن، خوانده  میانجی»من« 

و این    ، اگر بخواهیم از اصطالح آلتوسری استفاده کنیم،آیدمی  وجود شدن به  استیضاحشدن،  نامیده
بر مقدم  گفتمانی  می   برساختن  اتفاق  »من  ؛افتد»من«  انتقالی  است.تکریم  میدر    «  من  توانم  واقع، 

گفتار    و آن خطاب مکان من را در   باشم،  نخست مورد خطاب قرار گرفته  »من« تنها تا جایی کهبگویم  
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داده پارادوکسیکال، به  ؛باشد  تغییر  گفتمانی  طور  اجتماعی  وضعیت  شکل   بازشناسی  سوژه بر  گیری 
آن سوژه را شکل    شود بلکهبازشناسی بر یک سوژه تفویض نمی   :سازدمیمشروط  و آن را    مقدم است

  گزیدن کامل در نامی که توسط آنیعنی سکنی  ناممکنیت یک بازشناسی کامل،  . ضمن آنکه،دهدمی
بهافتتاح میهویت اجتماعی شخص   بر بی   آید،حرکت درمیشود و  ناتمامداللت  -سوژه  بودنثباتی و 

یک تقدم و آنجا که آن مکان  گفتار است، یک استناد از مکان »من« در بنابراین »من« گیری دارد.شکل 
  تجدیدنظرِ طورتاریخی قابلبه   پذیریِامکان  :دارد  بخشدمیای که جانزندگی   به  نسبت   گمنامی معین 

   توانم سخن بگویم. ون آن من نمیداما ب جوید،از من پیشی و پسی می است که یک نام

 

 معضل کوییر 

 

»کوییر« می  اصطالح  پدیدار  استیضاحی  عنوان  کهبه  تقابل،  شود  و  نیرو  جایگاه  از  و    پرسش  ثبات 
می   درون  ،تغییرپذیری مطرح  را  یک  اصطالح  کند.اجراگری  عنوان  به  زبان  »کوییر«   شناختیکردار 

است  کرده  سوژههدف   که  عمل  شرمسارکردن  می ای  اش  بوده  که  عوض،  ،یاست  انامد  یک    در  تولید 
نیرویش را دقیقاً»کوییر  نده.استیضاح شرمسارکن  میانجیبهژه  وس کند ی کسب می میانجی تکریمبه   « 

اتهام، آسیب  که به  آن  یافته است.  شدن،شناختیبا  پیوند  توهین  آن  و  با  که  تکریمی است  یک    این 
میان اجتماعی  هوموفوبیک  پیوند  می   اجتماعات  شکل  زمان  طی  استیضاح   گیرد.در  های استیضاح 

از میان    صدایی در همچنانکه گویی    ،زندهم پیوند می  و گویندگان را به  کند،انداز می گذشته را طنین
  »کوییر!« گوید  به طعنه می  همواره یک همسرایان خیالین است که  به این معنا،  اند.زمان سخن گفته
اندازه تا چه  از،    ،کناردر    »کوییر« ی  امر اجراگرانه   پس  اعالم    ...را    شما»من  به عنوان یک دگردیسی 

ازدواجمی مراسم  است؟  کنم«  کرده  اجراگرانه  عمل  امر  تصویبی    اگر  عنوان  میبه  که عمل    کند 
رادگرجنسگرایانه  اجتماعی  پیوند  درمی  سازی  اجرا  همچنین  آورد،به  تابوی    شاید  عنوان  به 

می صحنه  به  کهشرمسارسازی  مخالفت   آید  یا  مقاومت  اجتماعی  شکل  آن  برابر  در  که  را  آنهایی 
 .کند«»کوییر می  کنندمی اشغال آن را بدون تصویب اجتماعی هژمونیک و نیز آنهایی را که کنندمی
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هیچگاه تکرارها  که  آوریم  یاد  به  دهید  اجازه  مورد،  آن  المثن  در  نیستند.  هاییصرفاً  همان  و    امر 
 کند،زدایی میتصویب یا تصویب  جنسی را  یاای از روابط اجتماعی  یک نام مجموعه  ی که با آن«عمل»

یک  ضرورتاً می   .است  بازانجام  اجراگرانه  امر  یک  شود»آیا  موفق  می،«  تواند  »دریدا    اگر پرسد، 
بیان رمزگانبندیفرمول ...    شدهگذاریاش یک  باشد  نداده  بازانجام  را  تکرارپذیر  به  یا  نحوی  به  اگر 
استناد    عنوان باشدنبود  شناساییقابلیک  به  6«؟ه  اجراگرانه  امر  یک  گردداگر  موفق  )و    طورموقت 

به این خاطر نیست که    ، آنگاهتنها موقتی است(»موفقیت« همواره و  که    خواهد بودپیشنهاد من این  
نیت موفقیت  یک  طور  میبه  اداره  را  گفتار  کنش  که   کند،آمیز  است  خاطر  این  به  تنها  کنش    بلکه 

طنینکنش را  پیشین  می های  و  کندانداز  به ،  را  اقتدار  امر    میانجینیروی  یک  استناد  یا  بازانجام 
می  پیشینی کردارهامجموعه  ،کندانباشت  از  معتبر  تا   .ای  اجراگرانه  امر  یک  که  است  این  معنایش 

»کار میاندازه کهکندای  برسازنده  «  کهقراردادهای  را  است  ای  به حرکت درآمده  آنها  گیرد    با  کار  و  به 
این معنا،  .پوشش دهد گزاره  به  یا  و پنهان  تواندای نمیهیچ اصطالح  انباشتن  تاریخیت  کردن  بدون 

 .به طور اجراگرانه عمل کند نیرو

ن نه تنها  کاربردهای معاصر آ ازکه  7تاریخ دارد یک بر این دارد که گفتمان  اشاره دگاه از اجراگریاین دی
می میپیشی  مشروط  را  آنها  بلکه  اکنون  ،سازدجوید  دیدگاه  موثری  طور  به  تاریخ  این  اینکه  از و  گرا 

عنوان به  می  سوژه  گفته  آنچه  مالک  یا  انحصاری  مرکزیت  شودخاستگاه  میرا  معنایش  8کند.زدایی 
اصطالحاتی   ،کنیمما با این وجود نسبت به آنها ادعا مطرح می  همچنین این است که اصطالحاتی که

به  آنهاکه  سیاسی  میانجی  میشبر  تاکید  میل  و  هویت  گردش    کنیم،دن  یک  مستلزم  این    علیهاغلب 
از ما که فرضیات اکنون  .اندهتاریخیت برسازند به پرسش  مقوله   گرایانه دربرخی  های هویت معاصر را 

سیاست،  اندکشیده به  گاهی  دلیل  این  میبه  متهم  نظریه  از  نقد    شوند.زدایی  اگر  بااینحال،  و 
میانجی  باشد که به ی قدرت  سازندهمحروم   روابط برسازنده و  عبارت از بازجویی آن  تبارشناختی سوژه

می   آن شکل  معاصر  گفتمانی  می  گیرند،منابع  این  نتیجه  سوژهآنگاه  نقد  که  کوییرشود  برای    ی 
امری  کردندموکراتیزه  دادنادامه کوییر  است.تعیین  سیاست  اندازه    کننده  همان  اصطالحات    که به 

روند، کار  به  باید  اندازه    هویت  همان  گردد،»خارج   کهبه  تصدیق  باید  انگاره  بودگی«  باید  همین  ها 
نقدسوژه یک  محروم  ی  عملکردهای  گردند:  یسازندهاز  خودشان  خارج  تولید  کسی  چه  بودگی برای 
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انتخاب قابل قابل  تاریخاً   یک  و  است؟دسترس  شخ   حصول  یک  بی آیا  طبقاتی  برای   نشانصیت 
»خارجمطالبه عامی  دارد  شاملوبودگی«  می   ؟وجود  بازنمایی  کسی  باچه  این    کدام   شود  از  کاربرد 

و می   اصطالح  محروم  کسی  اصطالح  شود؟چه  این  کسی  چه  میان  مناقشه  یک   برای  ناممکن  ی 
یا مذهبی  وابستگی قومی،  ارائه می  نژادی،  را  نوع    دهد؟و سیاست جنسی  با چه مشیخط چه  هایی 

 ن معنا،ه ایب  شوند؟نظرگاه پاک می  روند یا اززمینه میبه پس یک  ، و کدامشوندممکن می  کاربردهایی
تا حدی که یک ساحت   امری مرکزی برای سیاست کوییر خواهد بود   کوییری  قد تبارشناختی سوژهن

نیروی  اینکه    بر  گذاشتنبرای وقت   ، یک یاداوری مداومسازددرون اکتیویسم برمی  انتقادگرانه را-خود
  . را در نظر آوریم فرضیات معاصر اکتیویسم ترینمحبوب یکی از یسازندهمحروم

که  اندازه  به  به همان  توسل  با  طرح    و  امری ضروری است،  های هویتیمقوله   طرح مطالبات سیاسی 
داشتن آن نوع  نگه  رود،آن نام به کار میو تعیین شرایطی که تحت آن    نامیدن خویش  تِادعا برای قدر

مسی بر  مقولهاربابی  آن  گفتمان  هار  است.  نیز  درون  ناممکن  علیه  امری  بحثی  از    این  استفاده 
اینچنینی همراه است. با هرگونه استفاده   بلکه یاداوری خطری است که  های هویتی نیست،مقوله  ی 

توسط تاریخیت    به طور پارادوکسیکال  انگیزدنامیدن آن را برمی-که خود  گریتعیین-چشمداشت خود
نام   نداشته  یواسطهبخود  کنترلی  آنها  بر  هیچگاه  شخص  که  کاربردهایی  کشیده    تاریخ  چالش  به 

های ؛ توسط تالشخودآیینی استاکنون نشانگر   کند کههمان کاربردی را تحمیل میاین  ، اما  شودمی
برا اصطالحآینده  این  گسترش  جریان  ی  ورایجهای  تالش   خالف  دنبالاین    ،  به  که  آنها  کنترل   از 

  . خواهد رفت  ها در حال حاضرند فراترتنظیم مسیر این اصطالح

برایاگر اصطالح »کوییر قرار است محلی  براینقطه   ،باشد  رقابت جمعی  «  از مجموعه  ی عزیمتی  ای 
طور  در زمان حال، به باید آن چیزی باقی بماند که، های مربوط به آینده،ورزیو خیال تامالت تاریخی

ن  کامل در  مالکیت  تنها    ،آیدمی به  و  همواره  پیشین  تنسببلکه  کاربرد  یک  جهت  به  در  مقاصد    و 
و فوری  پیشودمی   منتقلیابنده  توسعه  سیاسی  می،  همچنین    .شودمی  رکویی  ،خوردچ  این 

کهبدین  انجام   معناست  موثرتری  نحو  به  را  سیاسی  کار  این  که  شود  واگذار  اصطالحاتی  نفع  به  باید 
واگذاری  دهند.می می چنین  خوبی  به  برای    تواندای  گردد   –ن  کردرام   بدون  –  دادنجای ضروری 
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بازترسیم کند و خواهد کرباید حدفاصل   ای کهکنندهرقابت دموکراتیزه هایی  د به شیوههای جنبش را 
 توانند به طور کامل از قبل پیشبینی گردند. که نمی 

استعارهمی که  باشد  اینطور  خودآیینیتواند  خود  ی  دارد-که  داللت  آن  بر  استعاره  نامیدن  به یک  ی 
بدون   آید،می ، به گفتمان،  کسی هست که به جهان، یعنی، این باور که  گرا استلحاظ پارادایمی اکنون

کس   این  و  تاریخ،  بهیک  و  در  را  میخود  نام  جادوی  »اراده«  سازدمیانجی  یک  زبان  اینکه  یک    یا، 
بیان می»انتخاب را  به جای«  ا  کند  برسازنده  و  تاریخ پیچیده  و    زیک  که منابع همواره    قدرتگفتمان 

میهدوسوی را  کای  بهسازد  عاملیته  یک  آن  کوییرکننده  میانجی  و  می  کوییر  بازساخته  و    شود. جعل 
ای از  به معنای اعالن مجموعه  ی تاریخیت عاملیت کوییر در این زنجیره  یریزی دوبارهطرح بنابراین  

 ترین شرایط بخشتوان  ی عاملیت وهامحدودیتطورهمزمان  به   گذشته و آینده است که  بر  هاتحمیل
را  باشد،به همان گستردگی که اصطالح    . سازدنمایان می  آن  قرار است  کار  به شیوه  »کوییر«  به  هایی 

مجموعهمی که  از  رود  هم ای  می تصمیمات  تقویت  را  برخی زمینه  :کندپوشاننده  اصطالح در  این    ها، 
جوان  نسل  می ی  برای  نظر  کهجلب  نهادینهمی  کند  سیاست  برابر  در  رفرمیستیخواهند  و  که شده  ای 

نشانگر   ،اهزمینه  همان  ها، گاهیدر برخی زمینه   »لزبین و گی« داللت بر آن دارد مقاومت کنند؛   گاهی
-اجتماعات غیر  « درونای که »کوییرمتوجه شیوه  که به طور کامل   سفید بوده استیک جنبش عمدتاً

ها یک  در برخی نمونه  که؛ و درحالینبوده است  -  ماندبازمی  نقش  ایفای  از  یا  –  کندسفید نقش ایفا می 
به   را  لزبین  استاکتیویسم  انداخته  نمونه 9، جریان  کاذب  در  وحدت  یک  دیگر  را  های  مردان  و  زنان 

و  کند.بازنمایی می این اصطالحاقع، می در  نقد  که  باشد  اینطور  از تحرک هم    تواند  یک تجدیدحیات 
ای های تازهامکان  یا  بنیان خواهد نهاد  درون سیاست لزبین و گیرا  نژادپرستانه  -فمینیستی و هم ضد

ائتالفی که اتحادهای  برای  انتخاباتیاین حوزه  گیرند کهفرض نمی پیش  را خواهد گشود  به طور    های 
یدنظر قرار خواهد گرفت، برطرف خواهد شد،  این اصطالح مورد تجد  بنیادین از یکدیگر مجزا هستند.

کنند  در برابر این اصطالح مقاومت می  شود کهمیر  اکه به مطالباتی واگذ  حدیتا    منسوخ خواهد شد
 هایی که این اصطالح به موجب آنها جریان یافته است.سازیمحروم   به خاطردقیقاً

کنیم بلکه ع نمی ابدااز هیچ  «مان را بازنمایی کنند  ای که قرار است »آزادیاصطالحات سیاسیدیگر    ما
در که    بیشتر  اصطالحاتی  میقبال  حمل  را  اجتماعی  آسیب  مسئولدرد  با  ایم.کنند  اینحال،    و 
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از   نتیجهاصطالحات    آنهیچکدام  یک  عنوان  گفتمان   به  درون  کارکردن  دوباره  و  کارکردن  برای 
در مورد   ماند کهاین امر به لحاظ سیاسی ضروری باقی می  به این معنا،  .کمتر ضروری نیستند  سیاسی

»کوییر«، کنیم،  »لزبین«و  »گی«،    »زنان«،  دعوی  شیوه   طرح  خاطر  به  ایندقیقاً  که  اصطالحات   ای 
از دانستن  دعوی بر ما پیش  به   کنند.ما مطرح میکامل  شان را  طرح دعوی در مورد این اصطالحات 

برای معکوس  قانون،گیری موضع  ردکردن  طور  در  موجود  اصطالحات  هوموفوبیک  سیاست    های 
خطای   بخشیدن بهاما ضرورت تحرک  ضروری خواهد بود. ،در خیابان، در زندگی »خصوصی« عمومی،

با   اصطالح اسپیواک(ضروری هویت ) بود  که   دموکراتیک  رقابت  همواره در تنش خواهد    این اصطالح 
موضع در  یافتنعلیه  ورژیمهایش  نژادپرستانه  گفتمانی  میزن  ز  ار  تنف  های  سیاست   کند.کار  اگر 

چگونگی   »کوییر« سایر  این  از  قرامستقل  قدرت  دموکر  گیرد،ر  های  دست کنندهاتیزهنیروی  از  را  اش 
بلکه   »کوییر« نبایست استفاده از این اصطالحات را از کار بیاندازد،شکنی سیاسی  شالوده  خواهد داد.

ای و برای  هزینه ما را به این فکر وادارد که به چه    هایش را توسعه دهد،ایدئال، محدودهدر حالت    باید،
مقاصدی می  چه  کار  به  اصطالحات  به  روند،این  قدرتو  از  روابطی  چه  مقوله  میانجی  هایی چنین 

نظریه   .اندشده  ساخته از  اخیر  نژادینوعی  »نژادپرستی  ی  خدمت  در  »نژاد«  از  فهمیده  استفاده  را   »
به  است، آگاهانهظلحا و یک جستار  فرایند    سیاسی  را مطرح کرده    نژاد،  بندیصورت  ،شدننژادی در 

نمی  10.است منع  یا  معلق  را  اصطالح  این  جستاری  میکندچنین  تاکید  امر  این  بر  اگرچه  که،   کند 
بابندی  صورت  جستاری در پیوند است  این اصطالح در خطر    در  در  اینکه چه چیز  از  پرسش معاصر 

می  است. نکته  منظور  تواند  این  همبه  کوییر  گردد،  مطالعات  »کوییریطوریبه   برداشت    کردن«که 
بر جستاری در  تواند  می باشد  تاریخی  ها )همجنسگرایی   بندیصورت  الف()اشاره داشته  یک جستار 

و    علیرغم فشار سیاسی برای انجام چنین امری(  ،از پیش فرض گیردتواند ثبات این اصطالح را  که نمی 
آنچه   این اصطالح اخیراً از آن برخوردار است.  ای کهدهندهءتخصیص سوو    اندازندهازشکل قدرت    )ب(

از میان سرحدات نژادی خواهد    بندی افتراقی همجنسگرایی صورت  در چنین تاریخی در خطر است
و    بود، نژادی  روابط  چگونه  اینکه  از  پرسش  جمله  مفصل به  بازتولیدیاز  یکدیگر  بندی میانجی 
 شوند.می
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 سوژه موقعیتی اند چون هر  نابسنده  های هویتیمقوله  آدمی ممکن است وسوسه شود به گفتن اینکه
ای چالش بنیادی بندی فرمول  اما چنین  صدا نیستند.تک   ی قدرت است که محل روابط همگراشونده 

ی  چون هیچ سوژه  گیرد.کم میدست  اشاره بر آن دارند  ایچنین روابط همگراشونده   برای سوژه را که
این روابط    در آن  ، نه محلی کهروابط را منزل دهد یا حمل کند  این  با خودی وجود ندارد که-اینهمان

به بیان دیگر، سوژه به    .استسرنوشت معاصر سوژه    بندیاین همگراشدن و بینامفصل   همگرا شوند.
  با خود دیگر وجود ندارد.-هستار اینهمان  عنوان یک

یک خطای ضروری    آیدهای هویتی به اجرا درمیمقوله  سازی موقتی که توسط به این معناست که کلی 
است،  است. ضروری  خطای  یک  هویت  اگر  »کوییر«  و  اعالن  وابستگی    آنگاه  از  اصطالحی  عنوان  به 

  در نتیجه،  .نخواهد کرد  را توصیفبازنمایی کند  اما به طور کامل آنها که قصد دارد    ضروری خواهد بود،
که بود  این اصطالح را تصدیق کنیم:خاصممکن   ضروری خواهد  این   بودن  با  که  آنها  بگذاریم توسط 

  مغلوب   آن را دارند  ط ن توسدشتوجیهی انتظار بازنماییطورقابلاما به  اندبیرون گذاشته شده   اصطالح
شان  واژگان سیاسی  توانند اکنون توسط نسل جوانی کهنمی   ای به خود گیرد که، بگذاریم معانیگردد

است سمجموعه  ممکن  از  متفاوت  کامال  رگذاریمایهرای  کند  اها  گردد.  حمل  و  پیشبینی  اقع، در 
خودش »کوییر«  تجمع  دقیقاً  اصطالح  لزبین   نقطه  برای  است  گفتمانی  بوده  جوان  گی  مردان  و  و،  ها 

زمینه در  و،  دیگر، ی  هایبااینحال  لزبین  مداخالت  هم  برای  زمینه  باز  دیگر،هایدر  برای   ی 
استریت و  آنهادوجنسگرایان  نزد  که  وابستگی  هایی  یک  بیانگر  اصطالح  ضد  این  سیاست  -با 

که کاربردهای آن کامال از    ای شودتواند چنین محل گفتمانی اینکه این اصطالح می   است.  وبیکفهومو
 کردندموکراتیزه   دادن بهبه منظور ادامهامری است که باید حفظ گردد نه تنها    اندپیش تحمیل نشده 

   تاریخیت خاص این اصطالح. نمایاندن، تصدیق، و بازانجامبلکه برای  ت کوییر،سیاس

 

 اجراگری جنسیتی و درگ 
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، در پیوند استشخصیت  ی پارودی جنسیتی یا جعلبا انگاره  گفتمانی  یابیی بازداللتچگونه انگاره
آیا بدین معنی است    شخصیت چیست؟نخست، منظور از جنسیت به عنوان یک جعل   ؟اگر اصال باشد

خودگرفتن«  »به   مقدم بر آن  « وجود دارد کهیکیاینکه »  گیرد،خود میبه   نقاب یا شخصی را  یک  فردکه  
بر »یک«    مقدم  شخصیت،و آیا این تقلید، این جعل   اش است؟ جنسیت، که از آغاز چیزی به جز  است

می شکل  را  آن  و  پیشدهداست  عنوان  به  و  میدهندهشکل   شرط،  عمل  آن  به  به   کندی  آنکه  جای 
 غیرضروری آن عمل کند؟ تصنع   عنوان

جنسیت نخست-عنوانبه-درک  الگوی  طبق  بر  می نتیجه  درگ  نظر  به  پیشامدها  از  شماری   رسد.ی 
حرکتی که سپس،    مثالی از اجراگری،  ناعنواستناد به درگ به  یکی از آنها را من خودم پیش کشیدم با

به  برخی،  شد.  سرمشقعنوان  توسط  گرفته  درنظر  بدین   اجراگری  این  است،  اجراگرانه  درگ  معنا  اگر 
که به  نیست  باید  به اجراگری  گردد.  عنوانتمامی  فهم  جنسیتیانتشار    درگ  با   معضل  بود  همزمان 

که انتشارها  از  می  شماری  می»لباسکردند  عنوان  را  زن  که سازندها  نکردم  فکر  هیچوقت  من  اما   »،
یک   مضاف بر اینها، نیازهای سیاسی  سازند.ها زن را مییا اینکه لباس،  ها استمانند لباس  جنسیت

به امری کامال مرکزی    یافتن عاملیت تئاتریعمومیت  در آن  جنبش کوییر پدیدارشونده وجود دارد که
 11تبدیل شده است. 

با آن جنسیت که  اتفاق می کرداری  اجباری است،  یابی هنجارها،جسمیت  افتد،یابی  کردار  یک    یک 
 ای که جنسیت یک واگذاری است،اندازه. تا  کنندهتعیین  اما نه به آن خاطر کامال  تولید قهری است،

در ایدئالی   اش هیچگاه کامال، و گیرنده گیردای است که هرگز کامال طبق پیشبینی انجام نمی واگذاری
نزدیک  به  ناگزیر  نمیکه  ساکن  است  آن  به  جسمیت  شود.شدن  این  فرایند  بعالوه،  یک  یافتن 

گرایانه  حجمتکبر اربابی    عنوان آن چیزی تعبیر کرد که به  و باید بازانجام را دقیقاً  شده است.بازانجام
 . بردتحلیل میشود را  گماشته می که توسط سوژه در زبان

به   نیست.  انهگرواژگونسازی  طورغیرمسئلهدرگ به  روشن ساخت،   سوزدمیس دارد  پاریهمانطور که  
با   که  دهدمی  جهانی را بازتابشخصیتی اینتا حدی که جعل  کندخدمت می  گرانهواژگونیک عملکرد  
جنسیت بهآن  میهای  اجرا  ایدئال  می طوردگرجنسگرایانه  طبیعی  و  قدرت    شوندگردند  به    آنهاو  را 

آن  موجب بر  تحلی   تاثیرگذاشتن  که   .بردمی  لآشکارشوندگی  ندارد  وجود  تضمینی  هیچ   اما 
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طبیعی جایگاه  دگرجنسگراییشده آشکارسازی  شد.   ی  خواهد  منجر  آن  واژگونی  دگرجنسگرایی    به 
های  همچون وقتی که پارودی  اش افزایش دهد، کردنزداییطبیعی  میانجیبه   اش راتواند هژمونی می

می  کنندهزداییطبیعی کهرا  را    بینیم  دگرجنسگرایانه  آنها   بدونهنجارهای  کشیدن  پرسش    به 
 کنند.ازایدئالیزه میب

وهله در  وجود،  این  دیگر،با  جنسیتی  پذیریِانتقال  های  ایدئال  جنسیتی   یک  هنجار  قدرت    یا 
  یا بازقلمرودهی اصطالحی که   شغالچراکه ا  کشد.شود را به پرسش میمتحمل می   که  ایسازندهپست

پست استبرای  رفته  کار  به  جمعیت  یک  شود،می  سازی  تبدیل  مقاومت  محل  به  یک   تواند  امکان 
تواندهی  بازداللت سیاسی  و  اندازه  .مندسازاجتماعی  تا  این  انگارهو  مورد  در  معینی  »کوییری  « ی 

، نظمی کندممنوعیت و یک تنزل علیه خودش را وضع می  انتقال معاصر یکونقل   اتفاق افتاده است. 
ارزش از  رامتفاوت  می  ها  بار  به  ،آوردبه  و  از  سیاسی  ایجاب  کهیک  اصطالحی  همان  در   میانجی 

 ن ایجابی را به عنوان هدف نهایی خود داشت.ی چنقمع دقیقاًوقلع کاربردی پیشین

  و   یجنسیتهنجارهای  یافتن یا اجراکردن  تفاوتی میان جسمیت  با اینحال ممکن است به نظر رسد که
اجراگرانه  گفتمان وجود دارد.کاربرد  »اجراگری  ی  از  اینها دو معنای متفاوت  عنوان «اندآیا  به  آیا  یا   ،

استنادکردنشیوه از  آنها    هایی  در  اجتماعیکه  الزامات  برخی  اجباری  یک    سرشت  معرض  در 
نویددهندهتنظیم قزدایی  می تر  میرار  پیدا  همگرایی  با  ؟کنندگیرد  جنسیتی   استلزام  هنجارهای 

سازی پیوند آنها که همیشه با ایدئال  کنند،زنانگی و مردانگی عمل می  های معینیابی ایدئالجسمیت
رابطه  در  اجراگرانه   اند.دگرجنسگرایانه  امر  معنا،  این  آغازین،به  است  ی  دختر  یک  آمدن    «!»این 

تصویب   میاحتمالی  اعالم  زن  و  مرد  را  شما  می»من  پیشبینی  را  نقاشی    کند.کنم«  خاص  لذت 
لزبین    »این یککه  شود  می  استیضاحدرون گفتمان    به  کودک نخست با این جمله  ای که در آنکارتونی
است.  همیناز  نیز    است!« اجراگرانه،  جهت  امر  کوییر  یک    تخصیص  آنکه  از  ذاتبیش  باورانه جوک 
بندکننده   باشد، دگرجنسگراسازنده  قدرت  قانون  را  آن  یهمصادرقابلیت    وی  دو  افشا    هر  و  تقلید 

  کند. می

اندازه نامیدن »دخترتا  که  انتقالی است، ای  امری  بنیان می  «  را  فرایندی  به موجب آن    نهد کهیعنی، 
بندی صورت  در عوض، قدرت نمادین آن،  ،یا  ن اصطالحیا  شود،می»دخترشدن« معین تحمیل  یک  
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به  زنانگی  میوضع طورجسمانی  یک  اداره  را  کهشده  نزدیک    کند  هنجار  به  کامل  طور  به  هیچگاه 
این »دختر«ی است که مجبور استبه  شود.نمی یابدتا    به هنجار »استناد کند«  هرحال،  و    صالحیت 

بلکه استنادکردن اجباری به    بنابراین زنانگی نه محصول یک انتخاب،  دوام باقی بماند.ای قابلسوژه
است، هنجار  پیچیده  یک  تاریخیت  جدایی   اشکه  تنبیه  تنظیم،  انضباط،  روابط  است.از  در   ناپذیر 

« کهواقع،  ندارد  وجود  برمی  شخص«ی  را  جنسیتی  هنجار  استنا  گزیند.یک  این  به برخالف،  دکردن 
عنوان یک »شخص« ضروری است،برای صالحیت  هنجار جنسیتی به  قابل  یافتن  به   شدندوامبرای 

»شخص«، یک  سوژه  عنوان  که  جنسیتی    بندیصورت-آنجا  هنجارهای  پیشینی  کارکرد  به 
 ساز وابسته است.یتمشروع 

است دوام تولید گردد  ی قابل تا یک سوژه  کندرا تحمیل می  معین  ی«استناد»  بر حسب یک هنجار که
جنسیتیانگاره   که اجراگری  فرامی بازاندیشیده   به  ی  دقیقاً  خواند.شدن  چنین  و  با  نسبت  در   

نیازی   بودگیتئاتری  جنسیت نیز باید توضیح داده شود.  گیبودتئاتری   است که  ایی اجباریاستنادگر
درون همین    واقع، درون سیاست کوییر،در    .گری تلفیق گرددابداع -یا خود  اندننمای-نیست که با خود

ی زدایندهدر آن قدرت تصویب   خوانیم کهمی   کننده رایک کردار بازداللت  گری که »کوییر« است،داللت
»کوییر« می   نام  تا  وارونه  شرایط    یکشود  از  جنسامتناع  را  مشروعیت  کندی   .تصویب 

با وعدهطورپارادوکسیکالبه  اما همچنین  به درون گفتمان عمومیسوژه  بزرگ،  ای،  که  میانجی  به  ای 
همان اصطالح را به عنوان مبنایی گفتمانی    شود«»کوییر می  موفوبیکوهای هانواع مختلف استیضاح

یک  برا مییا    داردبرمی   مخالفتی  استناد    .کنداحضار  از  گونه  عنوان  این  به  حدی  پدیدار   تئاتریتا 
  . آمیز گردانداغراقتقلید نماید و    را  کنداش میوارونهای که همچنین  قرارداد گفتمانی  خواهد شد که

اغراق افشای  آمیزژست  کهوه  «»قانون  برای  نمی   موفوبیکی  استراتژی دیگر  شرایط  های تواند 
 کننده است. را کنترل نماید امری تعیین شی خودکنندهپست

که  این است  امر سیاسی  بحث من  با  تئاتری  امر  قراردادن  تقابل  یک    در  کوییر معاصر  درون سیاست 
است اغراق   :ناممکنیت  کردار  آمیز»اجرای«  در  »خارج   ها«»مردن  مرگ  تئاتریو  آن بودگی«  با  که   ای 

های  محل  گسیخته است،ازهمعمومی را    ی میان فضای خصوصی وکنندهر تمایز پنهاناکتیویسم کویی
را  سیاسی ایدز  آگاهی  و  عرصه شدن  سرتاسر  عمومی  در  است ی  کرده  مجموعه در    .تکثیر  ی واقع، 
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ای کوییرها در ربودگی بتئاتری  یشدن فزاینده سیاسی  گفته شود که در آن  تواندها میمهمی از تاریخ
( است  خطر  میمعرض  فکر  من  است،که  مولدتر  امری  این  کنم  بر  اصرار  به  عنوان    دونسبت  به 

کوییربودگی(.تقابل  درون  قطبی  می  های  تاریخی  سنتچنین  شامل    پوشی، -مبدل  هایتواند 
درگ،رقص خیابانپیاده  های  بوچنمایش  ی،روی  میان    فم،-های  در  )شهر اسالیدکردن  »مارش« 

اجرای درگ    ها توسط ملت کوییر،بوسیدن  آپ،ها توسط اکتمردن  فرانسیسکو(؛و رژه )سن  نیویورک(
در   ،در آن او  دانم کهلیسا مینلی را شامل آن میاجرای    لیپسینکا و هم  اجرای  هم   که منبه نفع ایدز )

و   اجرای سکسوالیته 13؛اکتیویسم تئاتریبا  ؛ همگرایی کار تئاتری  (12دهدجودی را انجام می  ،نهایت
لزبین  نگاریشمایل به   افراطی  ترتیبکه  با  موثر  میطور  مقابله  لزبین  امر  از  های انقطاع   کند؛زدایی 

فوروم گی  عمومیهای  تاکتیکی  و  لزبین  فعاالن  و  توسط  عمومی  توجه  جلب  از  برای  شکست    تخطی 
  .گردد ی ایدزتامین وجوه حکومتی برای تحقیق و توسعه

فزاینده تئاتری سیاسی  یشدن  بی   خشم  به  پاسخ  کشندهتودر  عمومی  یجهی  سیاست    سازندگان 
ایدزدرباره موضوع  باززمینه  ی  مکان»کوییر  دهیدر  از  د«  هاش  استراتژی  یک  از ور  موفوبیک 
ل درآورده  تمثی  به  ز اثر شرمآن استیضاح ا  به یک جداکردن مصرانه و عمومی  کردن و نابودکردنپست

آنجا که   شود،ایدز، بلکه نیز کوییربودگی، تولید می  ننگ نه تنهاداغ  به عنوان شرم  که    حدیتا    شود.می
ب هعلیتمیانجی  هدومی  »به  موفوبیکوهای  و  عنوان  میعلت«  فهمیده  بیماری   خشم  شود،»ظهور« 
از مقاومت عمومیتئاتری   برابر آن استیضاح شرم است  بخشی  به  .در  تئاتری،  درآمده    حرکت  خشم 

، عملی که کندتکرار می   «کردنبدعمل »یک    میانجیاً بهآن صدمات را دقیق  صدمات هوموفوبیا،   توسط 
از مرگ و صدمه   آمیزبلکه همچنین یک نمایش اغراق  ،کندنمی   گویی آن صدمات را بازانجام یا بازصرفاً

، یا را در هم شکند  بردنهای رنجنگاره  در برابر  مقاومت معرفتی در برابر ایدز و  تا  دهدرا گسترش می
  عمومی را و    اینگاره   یک همجنسگرایی  نسبت به  تیکوری معرف  تارا  بوسیدن    از  آمیزیک نمایش اغراق 

 خرد کند. 
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 ماخولیا و حدهای اجرا 

 

»درگ انتقادی  بهبه   «پتانسیل  مرکزی  یک  طور  از  »سکس  غالب  رژیم-حقیقت  نقدی  می از   پردازد، « 
به-حقیقت را  آن  من  که  فراگیریرژیمی  می  طور  نظر  در  میانگیرمهتروسکسیست  تمایز  حقیقت    : 

، حقیقت »خارجی«  و  شود،هسته در نظر گرفته می-یا ایگو  ، که به عنوان وضع روانیزنانگی  «ی»داخل
  کندز جنسیت را تولید میبندی متناقضی ا، صورتشودبازنمایی در نظر گرفته می  که به عنوان نمود یا 

، طورمحض روانی است. جنسیت نه یک حقیقت به برقرار گردد  تواندکه در آن هیچ حقیقت ثابتی نمی 
و   درونی  عنوان  به  می که  گرفته  درنظر  نهپنهان  و  نمود  قابل   شود،  به    برخالف،   ؛است  سطحیتقلیل 

بازی    اشناپذیری تصمیم  عنوان  به  گردد  میانباید  ردیابی  نمود  و  دوم )   روان  قلمرو  این  که    آنجا 
که  دربردارنده است  چیزی  آن  کلماتی  می  در  بعالوه،شود(پدیدار  بود«بازی»این    .  خواهد  که    ای 

 تقلیل به آنها. کامال قابل  نه، به آن دلیل، شود، اگرچهتنظیم می های هتروسکسیستیتوسط تحمیل

گرفته شنمی   به هیچ وجه نتیجه  این  کهوتواند  اجرا می  د  که  از جنسیت  بخشی  دلیل   شودآن  این  به 
تا جاییکه دومی   شودمی« کرانمند از اجراگری تفکیک  ؛ اجرا به عنوان »عمل»حقیقت« جنسیت است

یک  دربردارنده که  تکراری  است  است،  هنجارها  مقدم  اجراگر  می  بر  تحمیل  او  ازشودبر  و  فراتر  او    ، 
نمی  رود،می معنا  آن  به  »اراده  تواندو  ساخت  عنوان  گرددبه  برداشت  اجراگر  »انتخاب«  یا  بعالوه، «    ؛ 

می آنچه   پنهان»اجرا  جهت  در  نه  کردنشود«  اگر  مات  ردکردن،،  وآنچه  ناآگاه،  باقی   اجراغیرقابل   ، 
 به اجرا یک اشتباه خواهد بود.  اجراگریدادن لتقلی .کندماند کار میمی

در    نوعی حقیقت درونی  کند کهکه این انگاره را حفظ می  ردکردن یک الگوی بیانگر از درگبا اینحال  
می  بیرونی  مالحظه  شوداجرا  یک  به  که  دارد  دربارهروانکاوان  ینیاز  رابطهه  اینکهی  میان  چگونه   ی 

  کند که روانکاوی تاکید می  ارجاع داده شود.  داللت داردجنسیت به چه چیز    و  شودپدیدار میجنسیت  
، کندهمچنین این بحث را مطرح می  .گذاردمیسازی روان  حدهایی بر بیرونی   بودگی ضمیر ناآگاه مات

یا اجرا می  کهطور صحیح،  کنم بهفکر می  بهتنها می  شودآنچه بیرونی  به آنچه  میانجیتواند  از    ارجاع 
    فهم گردد.  مسدود شده است جسمانی خوانایی و از قلمرودال 
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انکارشده، یابیهویت که را    هایییابیهویت   چگونه  دقیقاً  دهند«،»نشان نمیهایی که  یابیهویت  های 
می مدهند  نشان  و  میادیتمحدودومشخص  به  کنند.دهی  میاینجا  سودمند  کهنظر  ی انگاره  رسد 

را  -عنوانبه-جنسیت جنسیتی  درگ  ماخولیای  دهیم. برحسب  قرار  بازاندیشی  به  14مورد  توجه  با 
آیا و چگونه    اصطالحاتاین    کهمالحظه نمود  توان  می  درگ کویین ماخولیایی،  ینگارانه شمایل  فیگور

  توانو می  شوداجرا را سبب می  پرسش از انکاری را مطرح کرد که  توانمیدر اینجا    کنند.با هم کار می
با    کند،وضع می  گفت که اجرا آن را    . شودمیاوانه  به معنای روانککردن«  »بد عملآنجا که اجرا درگیر 

دارد15 نظر  منظور  فروید  که  معنایی  به  ماخولیا  فقدان  اگر  یک  )  نشدهسوگواری  اثر    داشتن نگه باشد 
ازدستابژه  روانیبه  رفته/دیگریی  فیگور  یک  پیامد  عنوان  دیگریب  یافتهترفیع  یابیهویت  با  آن  ،  ا 

بدعمل   گری، سرزنش-خود عش  کردنو  و  حل خشم  عنوان    استممکن   16،نشده(ق  به  که  »بد  اجرا، 
آنجا    .شدابرابطه    نشده درتصدیق   فقدانی  مسئلهبا    طرزحائزاهمیتیبه   شود،کردن« فهمیده می عمل

سوگوارییک  که   درگ  نشده  فقدان  اجرای  دارددر  چنین    وجود  که  مطمئنم  ای یابیعمومیت)و 
رانده و ترکیب پس  یابی اجراشدهدر هویت  این فقدانی است که  شاید  ،(تواند جامعیت داده شودنمی
جنسیتیایدئال  یک   که   فقدانی   شود،می وسازی  بسکونت   شده  می نیادینناپذیری  تکرار  را   کند.اش 

و توسط امر زنانه  « از امر مردانه  حسادت»  یک  امر مردانه و نه  توسط امر زنانه    گذاریاین نه یک قلمرو
از   نشانه  یک  جنسیتانعطاف نه  ذاتی  میاست  پذیری  پیشنهاد  آنچه  که  .  است  این  اجرای  دهد 

  راماخولیا    ترکیبی  آورد، فانتزیبه مثل درمی  اش را کندسوگواری  تواندکه نمیرا  جنسیتی یک فقدان  
کهوسیلهبه  ابژه  یک  شیوهطورفانتاسماتیک  به  ی  عنوان  از  به  از ای  و    امتناع  دریافت  آن  رهاکردن 

 آورد. میدربه مثل  شودمی  پذیرفته

مخاطره  تحلیلی  فوق  میتحلیل  پیشنهاد  زیرا  است  کهآمیز  اجرا    دهد  را  زنانگی  که  »مرد«  یک  نزد 
می می اجرا  را  مردانگی  که  زن  یک  نزد  یا  کمتر  کند  کمی  معنای  به  همواره  نتیجه،  در  )دومی،  کند 

ای به  توجه  با  است،  میاجراکردن  تعیین  نمایشی  جنسیت  عنوان  به  اغلب  زنانگی  یک   گردد(نکه 
یا فیگور مردانگی توسط زن وجود   امتناع فیگور زنانگی توسط مرد،  به و یک فقدان و یک  وابستگی 

-تقاطعیابی  دارد. بنابراین، مهم است که تاکید کنیم که درگ یک تالش برای مذاکره در مورد هویت
آن  جنسیتی اما  است،  تقاطعهویتشده  به جنسیتی-یابی  اندیشیدن  برای  نمونه  پارادایم  شده 
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می  اگرچه  نیست،  معنا،  چنین    تواندهمجنسگرایی  این  به  باشد.  مجموعهپارادایمی  از  درگ  ای 
درمیفانتزی مثل  به  را  ماخولیایی  ترکیبی  که  های  می  جنسیت آورد  تثبیت  شمار  را  تنها  نه  کنند. 

از اجراگران درگ استر به  وسیعی  این یک اشتباه است که فکر کنیم همجنسگرایی  بلکه  یت هستند، 
به  نحو  اجراگری بهترین  این  میانجی  در  آنچه  اینحال  با  است.  شده  داده  توضیح  است  درگ  که  ای 

افشا  ای را  ی اینجهانیاین است که درگ کردارهای روانی و اجراگرانه  رسدتحلیل به نظر سودمند می
درمی  یاکند  می مثل  جنسیتبه  آنها  توسط  که  بهآورد  را  خود  دگرجنسگراشده  میانجی  های 

های دگرجنسگرا را ای از ابژه دهند، انسدادی که عرصه شکل می   همجنسگراییاز امکان    پوشیچشم
می حیطهتولید  که  همزمان  است  کند  غیرممکن  که  آنها  از  بداریمای  می  دوست  تولید  کند. را 

درگ  بدین  دگرجنسگرایانهترتیب،  درمی  ماخولیای  مثل  به  یک را  آن  توسط  که  ماخولیایی  آورد، 
امکان عشق    از  جنسیت مردانه به عنوان یک  امر مردانه  برای  از سوگواری  ؛ یک  یابدمی   شکلامتناع 

از عشق  ی ممکن  به عنوان یک ابژه   امر زنانه ای که توسط آن  میانجی فانتزی ترکیبی به   جنسیت زنانه
است   شده  میمستثنی  میبه،  شودمی   )پذیرفته  یابدشکل  گرفته  مستثنیشودخود  که سازی(،  ای 

به این معنا،  «.گرددیابی زنانه »حفظ میمیانجی ترفیع خود هویتبه  بلکه، شودسوگواری نمیهیچگاه 
ترین« ماخولیایی گی مردانه مرد  موکداً استریت است، و »حقیقی   لزبین زنِ  ترین« ماخولیاییِ»حقیقی 

 موکداً استریت است.

است که در آن جنسیتی که   جنسیتیبازنمایی  »هنجاری«  برساخت    کندافشا می  بااینحال، آنچه درگ
جهات توسط مجموعهاجرا می بسیاری  از  از دلبستگیشود  و هویتای  برساخته   های ردشدهیابیها 

امر »غیرقابل که حیطه  شودمی از  برمی  اجرا«ای متفاوت  باشد که واقع، میدر    سازند.را  اینطور  تواند 
جنسیبه امر    هآنچ  برمی غیرقابل   لحاظ  را  عنوان  اجرا  به  عوض  در  جنسیتیهویتسازد  اجرا    یابی 
دلبستگی  حدی  تا 17شود.می تصدیق که  هنجارین  دگرجنسگرایی  درون  همجنسگرایانه  نشده های 

می میلباقی  عنوان  به  صرفاً  میمانند،  پدیدار  که  وهایی  ممنو  شوند  برساخته می  عمتعاقباً  گردند 
میل  شوند.نمی اینها  عوض،  شدهدر  منع  آغاز  از  که  هستند  وقتیهایی  و  پدیدار   اند.  سانسور  از  دور 
همچون امر ناممکن درون امر    که خوبی نشان ناممکنیت را با خود حمل کنند،  توانند بهمی شوند،  می

آنها دلبستگیشودمی   ممکن اجرا بو. همینطور،  بتوانند آشکارا سوگواری شوند. هایی نخواهند  که  د 
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ای که بر انتخابی که در میان است تاکید بندیفرمولاز سوگواری باشد )  امتناعپس این بیش از آنکه  
یک  می که    پیشدستی گذارد(  است  عشق  اندوه  فقدان  اظهار  برای  فرهنگی  قراردادهای  غیاب  توسط 

می  اجرا  را  همجنسگرایانه  دگرجنسگرایانه  ماخولیای  از  فرهنگ  یک  که  است  غیاب  همین  و  شود. 
آمیزی خوانش گردد که با آنها مردانگی و  های اغراق یابیتواند در هویت ، فرهنگی که میکندتولید می

دگرجنسگرایانه  اینزنانگی  میی  تایید  را  خودشان  استریت    کنند.جهانی  )تقلید   شودمی  مردیمرد 
میمی استناد  میکند،  تخصیص  را  دهد،  کند،  میبه جایگاهش  دوست خود  »هیچگاه«  که  گیرد( 

نکردهنداشته   سوگواری  »هیچگاه«  زنی  است  و  استریت  زن  و   شودمی ؛  نداشته  دوست  »هیچگاه«  که 
 ه به عنوان جنسیت. پس به این معنا است که آنچه به آشکارترین وجاست  »هیچگاه« سوگواری نکرده 

 نشانه و سمپتوم یک انکار فراگیر است. شوداجرا می

ها به عنوان  با این خطر فرهنگی فراگیر ماخولیای گی است )آنچه روزنامه  رویاروییبرای  وه، دقیقاً  بعال
می عمومیت  که  »افسردگی«  عمومی دهند(  سیاسییک  و  اندوه  سازی  ایدز  سازی  از  که  آنها  فراز  بر 

نام را تشریفاتی خود  که  ،  ی این موضوع است نمونه   NAMES Project Quiltوجود داشته است؛  اند  مرده
   18. حدوحصر بی   ای از اظهار عمومی فقدان کند به عنوان شیوه و تکرار می 

می  باقی  ناگفتنی  اندوه  می   ماند، تاجاییکه  فقدان  بر  ماندن خشم  باقی  اظهارنشده  خاطر  به  تواند 
فقدان  بر  خشم  همان  اگر  و  گردد.  می   دوچندان  منع  عمومی  طور  چنین به  ماخولیایی  تاثیرات  شود، 

می منع  بیانجامد.  کردنی  خودکشی  به  متمایل  مراحل  به  جم بدین تواند  نهادهای  پیدایش  عی ترتیب 
،  خویشاوندی کاری  دوباره   بندی اجتماع، کننده است، برای بازسرهم سوگواری برای بقا تعیین   منظور به 

به این اند،  کردن مرگ سازی و دراماتیزه ی عمومی ی روابط پایدار. و تا جاییکه دربردارنده بافتن دوباره 
پاسخ فرامی  همچون  که  تصدیق خوانند  فرایند زندگی    ی کننده هایی  یک  مهیب  روانی  پیامدهای  به 

    .  خوانش گردندشود  طور فرهنگی خنثی و منع می سوگواری که به 
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 شده و جنسی اجراگری جنسیتی 

 

شود و آن معنای ای را که با آن گفتمان به عنوان »اجراکننده« توصیف می توان استعاره پس چگونه می 
آن   در  که  را  اجرا  از  اغراق تئاتری  نظر مرکزی می جایگاه  به  جنسیتی  داد؟ آمیز هنجارهای  پیوند  رسد 

می  »اجرا  درگ  در  نشانه نشانه البته،    شود«، آنچه  است،  جنسیت  ب ی  یکسان  که  که ای  نیست  بدنی  ا 
جنسیتی فهمیده   آور الزام نشانه، که به عنوان امر  تواند بدون آن خوانش گردد.  نمی   اما کند،  مجسم می 

بیشمی  ـ  »دختر!«  ـ  می شود  خوانش  فرمان  یک  عنوان  به  همینطور، تر  و،  واگذاری  یک  تا  گردد 
می نافرمانی  تولید  را  خودش  اغراق   کند. های  می مطابقت  فرمان  با  اغراق آمیز  جایگاه  خود   آمیز تواند 

سازد،  آشکار  را  نشانه می ،  واقع در    هنجار  فرهنگی تواند  آن  ی  با  که  شود  امر ای  فرهنگی   آور الزام   آن 
دگرجنسگرایانه   گردد.   خواندن قابل   تواندمی  جنسیتی  هنجارهای  های ایدئال   تاجاییکه 

می نزدیک غیرقابل  تولید  می شدن  به کنند،  دگرجنسگرایی  که  گفت  تنظیم توان  تولید  ی شده میانجی 
اغراق نسخه  می های  عمل  »زن«  و  »مرد«  از  اجباری آمیز  اجراهایی  موارد  اغلب  در  اینها  که اند،  کند. 

نمی  انتخاب  را  آنها  ما  از  بگذارد.هیچکدام  مذاکره  به  را  آنها  است  مجبور  ما  از  کدام  هر  اما   کنیم، 
خصیصه نویسم  می  زیرا  بگذارد«  مذاکره  به  است  هنجارها  »مجبور  این  اجباری  موثر  ی  را  آنها  همیشه 

مداوم  گرداند.  نمی  طور  به  هنجارهایی  معرض چنین  خودشان بی   در  می   اثری  روست ازین گیرند؛  قرار 
 .شان برای نصب و تقویت قلمرو قدرت   مضطربانه   مکرر تالش  

کار   ، از واژگونی   و اینچنین پرسش از آنهاست،    اثری بی کردی از  عمل   یابی هنجارها ترتیب بازداللت بدین 
شود. اش تبدیل می بندی شدن در کردارهای بازمفصل به موضوعی در مورد ساکن ،  بر سستی در هنجار 

ها چنانکه گویی یک افزایش محض در شماره ها ندارد،  ی انتقادی درگ ارتباطی با تکثیر جنسیت وعده 
های دگرجنسگرایانه برای با افشا یا شکست همیشگی رژیم   بلکه در عوض این کار را انجام خواهد داد،  

ایدئال قانونی  دربرگرفتن  یا  خودشان کردن  است   های  ارتباط  درگ در  که  نیست  اینطور  بنابراین،  با   . 
 ، یا تکثیر درگ دگرجنسگرایی را سرنگون خواهد کرد، برخالف، درگ به کندمخالفت می دگرجنسگرایی  

. درگ، به عنوان یک باشد  اش دگرجنسگرایی و ماخولیای برسازنده   درآوردِنمثل به   این گرایش دارد که
به  که  اغراق تمثیل  امر  می میانجی  کار  اغراق کند،  آمیز  امر  با  رابطه  در  تنها  که  را  آنچه  نهایت،  آمیز در 
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می  کیفیت فرومی   شود تعیین  فرض گرفته کم دست   نشاند:  بدیهی  و  اجراگری    ی شده شده 
 آمیز ای که در آن هنجارهای اغراق تواند به خاطر شیوه ترین حالت درگ می پس در به  دگرجنسگرایانه. 

این  امر  عنوان  دگرجنسگرایانه  به  می جهانی  به   شوندسوءتقلید  گردد.  همین خوانش  همزمان  طور 
که باید »ذکر  آوری  الزام   بلکه به عنوان امورهایی که باید اطاعت شوند،  هنجارها، اگر نه به عنوان فرمان 

دگرجنسگرایانه فرونشانده شوند درنظر گرفته آور  الزام   گردند«، پیچ خورند، کوییر شوند، و به عنوان امور
 شوند. این فرایند واژگون نمی  شوند، به آن دلیل، ضرورتًا در 

به  دگرجنسگرایی  اگرچه  که  کنیم  تاکید  که  است  میانجیمهم  به  جنسیتی   خصوص  هنجارهای  تثبیت 
می  داللت عمل  از  متراکمی  موقعیت  جنسیت  می کند،  معین  را  راها  دگرجنسگرایانه  ماتریس  که   کند 

می  می شود  شامل  فراتر  آن  از  جرود.  و  سکسوالیته  اشکال  به اگرچه  را  یک نسیت  تعیین طور  جانبه 
دهنده میان سکسوالیته و تقلیل -، غیر عّلی -یک اتصال غیر با این وجود حائز اهمیت است که  کنند،  نمی 

به   جنسیت  اغلب  هوموفوبیا  که  خاطر  این  به  دقیقًا  گردد.  نسبت حفظ  جنسیتمیانجی  یک   دادن 
کند، یعنی، مردان گی را »زنانه« خورده، یا در عوض فرومایه به همجنسگرایان عمل می معیوب، شکست 

لزبین  خواندن،  یا  »مردانه«  را  اعمال ها  اجرای  فراز  بر  هوموفوبیک  وحشت  که  خاطر  این  به  و 
دادن جنسیت مناسب نیز گرایانه، آنجا که وجود دارد، اغلب همچنین وحشتی بر فراز ازدست همجنس 

حائز   هست )»دیگر یک مرد واقعی یا مناسب نبودن« یا »دیگر یک زن واقعی یا مناسب نبودن«(، به نظر 
لیته ای را حفظ کنیم که این را توضیح خواهد داد که چگونه سکسوا رسد که سازوبرگ نظری اهمیت می 

 شود.کردن جنسیت تنظیم می نظارت و شرمسار   میانجی به 

جنسی،  می  کردارهای  انواع  برخی  که  کنیم  مطرح  را  ادعا  این  بخواهیم  وابستگی قوی توانیم  از  تر 
می  دهد، جنسیتی  پیوند  به هم  را  ادعاها  19تواند مردم  این  بتوانند، می   تنها  اما  اگر  با   توانند،  رابطه  در 

گیر های خا وهله  قرار  برای وابستگی مورد مذاکره  نه در کردار جنسی ندصی  ندارد  یا در   ؛ چیزی وجود 
طور افتراقی بسته با اینحال، کردارهای جنسی همواره به .  ارجحیت دهد  جنسیت تا چیزی را بر دیگری 

هایی از »جنسیت« درون اند شکل تو تجربه خواهند شد. و می   افتندبه روابط جنسیت که در آن اتفاق می 
های »مردانه« و خواند که به ورای مقوله ای فرامی پردازی همجنسگرایی وجود داشته باشد که به نظریه 

ار می »زنانه«   دنبال  به  اگر  شیوه یت جح رود.  عنوان  به  جنسی  کردار  به  جنسیت دادن  از  استعال  از  ای 
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دو حیطه، تمایزی در امر واقع در   تحلیلی پذیری  ای تفکیک توانیم بپرسیم که به چه هزینه می   باشیم، 
هایی آیا ممکن است یک درد جنسیتی خاص وجود داشته باشد که چنین فانتزی   نظر گرفته شده است. 

برمی  را  جنسی  کردار  یک  کهاز  به بت  انگیزد  جنسیتی  تفاوت  از  د واند  که  یابد،  استعال  آن تمامی  ر 
زنانگی عالمت  و  مردانگی  قابل   های  نباش دیگر  که ن خواندن  نیست  جنسی  کردار  یک  این  آیا  د؟ 

است   اتیک طورپارادایم به  می فتیشیستی  که  می ،  را  آنچه  نداند  به   اماداند،  کوشد  را  به آن  طور تمامی 
بود؟(، بلکه بر  این پرسش بر آن نیست که فتیش را خوار دارد )کجا بدون آن خواهیم    داند؟ یکسان می 

سکسوالیته و   پذیری بنیادینآن است که بپرسد آیا تنها مطابق با یک منطق از فتیش است که تفکیک 
 تواند اندیشیده شود.جنسیت می 

نظریه  نظریه در  نظیر  مک کت ی  هایی  جنسی  رین  روابط  مقوله کینون،  که  روابطی  عنوان  به  های استیال 
نظیر اینکه »مردها« آنهایی هستند که در یک موضع  شوند،  کنند فهمیده می جنسیتی افتراقی برقرار می 

به  سلطه اجتماعی  جنسی  می لحاظ  تعریف  »زن گر  و  در شوند  که  هستند  آنهایی  تعریف    ها«  استیال 
لب ص که جدای از چارچوب  را برای روابط سکسوالیته شوند. گزارش بسیار دترمینیستی او جایگاهی می 

ابژه  عنوان  به  را  جنسیت  که  جنسی  تنظیم  انواع  برای  یا  شوند  تعریف  جنسیتی  اولیه تفاوت  شان های 
)یعنی ممنوعیت سودومی، سکس عمومی، همجنسگرایی مبتنی بر رضایت طرفین( باقی  گزینندمی ن بر 

سکس  »   های سکسوالیته و جنسیت درگیلی رابین میان حیطه نفوذ  ترتیب، تمایز ذی بدین گذارد.  نمی 
بازفرمول   « اندیشنده  او  سدویک  دترمینیستی بندی  شکل  با  را  مهمی  نظری  مخالفت  موضع  آن  ز 

 20.کینون برساخته است ساختارگرایی مک 

خطوط   تا  گیرد  قرار  بازاندیشی  مورد  که  است  نیاز  مخالفت  همین  اکنون  که  است  این  من  میان حس 
تاکید   پذیرش است که غیرقابل   به همان اندازه   چون مسلمًا این   21زند.ی کوییر و فمینیسم را برهم نظریه 

 اشکال سکسوالیتهبنیادین  جداکردن کنند که تعیین می  کنیم روابط استیالی جنسی موضع جنسیتی را 
بطور ی  یک رابطه   ی میان کردار جنسی و جنسیت مسلماً رابطه   هنجارهای جنسیتی.ی  ها از کارکردن 

ی همان ساختارگرایی همچنان کردن فرض دگرجنسگرایانه ثبات ، بلکه بی نیست   شده ساختاری تعیین 
 ای پویا با یکدیگر است. دو در رابطه اندیشیدن به این راهی برای   نیازمند
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رابطه  روانکاوانه،  و  در اصطالحات  حدی سکسوالیته  ی میان جنسیت  رابطه به   تا  از  ی میانجی پرسش 
قرار گرفته است.  میان هویت  اینجا آشکار می یابی و میل مورد مذاکره  ترسیم امتناع    گردد که چرا و  از 

عّلی   داللت  که  خطوط  است  اهمیت  همان  به  حیطه  دو  این  از   گشوده میان  تحقیق  یک  داشتن  نگاه 
چراکه، اگر تشخیص هویت به عنوان یک زن ضرورتًا به معنای میل به یک مرد شان.  بیناداللت پیچیده 

هر چه   ، یابی مردانه ی یک هویت ورزیدن به یک زن ضرورتًا اشاره بر حضور برسازنده و اگر میل نیست،  
دگرجنسگرایانه    ندارد،   باشد،  ماتریس  منطق  آنگاه  درمی   خیالی یک  کار  مصرانه از  که  آید 
یابی و ای که مستلزم این است که هویت . منطق دگرجنسگرایانه کندبودن خود را مطرح می اداره ل غیرقاب 

ی هتروسکسیسم است. شناسانه ترین ابزارهای روان دهنده تقلیل   میل به طور متقابل انحصاری باشند
شخص   داده   عنوانبه اگر  جنسیت  تشخیص  یک  میل شده  متفاوت  جنسیت  یک  به  باید  گردد،  هویت 

سو ورزد.   یک  که  از  ندارد  وجود  زنانگی  یک  شنا ،  آن  کنیم با  می سایی  زنانگی  یعنی  که  خودش ،    تواند 
محل آرایه  از  امکان ای  تکثیر  همانطورکه  باشد،  هویتی  است.  های  آن  بر  گواه  لزبین  زن  سوی های  از 

به  این  توصیف دیگر،  پیچیده کننده شدت  دینامیک  است  ی  گی  و  لزبین  روابط  کنند ی  فرض  که 
بازی دشوار، این  گر  واژگان توصیف   کنند. های همجنسگرا یکدیگر را »منعکس« یا تکرار می یابی هویت 

زبان نظری آغاز به های مردانه و زنانه درون همجنسگرایی تازه درون  یابی سازی هویت ثبات تقاطع، و بی 
کارگذاشته شده است در   آکادمیکی که بطور تاریخی در اجتماعات گی -پدیدارشدن کرده است: زبان غیر 

اندیشه اینجا بسیار آموزنده  باید در پیچیدگی   درون ی تفاوت جنسی  تر است.  اش  همجنسگرایی هنوز 
 .پردازی گردد نظریه 

تعیین  موضوع  یک  که زیرا  بود  خواهد  این  استراتژی   کننده  پست آیا  تنظیم،  اجتماعی  و های  نمایی، 
که تحلیل مخالف تحت فشار طوری به   نخواهند داد   ادامه   بهنجارسازی به بازپیوند جنسیت و سکسوالیته 

های شایع دادن جنسیت به شکل با تقلیل   ل پردازی کند. این معادماند تا روابط درونی آنها را نظریه می 
کند شود اشغال می ای که گفته می ی موضع جنسی که شخص نتیجه طوری به نخواهد بود    روابط جنسی 

باید تقلیلی،  چنین  برابر  در  مقاومت  برای  مجموعه   »باشد«.  که  باشد  غیر ممکن  روابط  از  و -ای  عّلی 
نه تنها برای پیونددادن فمینیسم و نظریه دهنده میان جنسیت و سکسوالیته را مطرح  تقلیل  ی  کنیم، 

می چنان   کوییر،  رابطه که  برقراری  برای  بلکه  داد،  پیوند  را  مجزا  خطیر  امر  دو  متقابل  توان  ی 
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نظر از اولویت طورمشابه، تحقیق در همجنسگرایی و جنسیت، هر دو، مستلزم صرف به   شان. برسازنده 
دو  نقشه   هر  یک  خدمت  در  که پیچیده   نگاریاصطالح  است  قدرت  از  در صورت   تر  را  کدام  هر  بندی 

مشخص رژیم  نژادی  فضایی های  و  می شدن شده  استنطاق  ژئوپولیتیکی  اینجا   کند. های  در  کار  البته  و 
نمی  هیچ  متوقف  و  تحلیل نمی   اصطالحی شود،  هر  موفقیت  و  کند،  خدمت  شالوده  عنوان  به  تواند 

تمرکز می   ایشده داده  بر یک شرط  به کند می که  نشان تواند  به ی محدودیت دهنده خوبی  های خودش 
 ی شروع انحصاری باشد.عنوان نقطه 

زدن برای برقراری و چنانکه گویی یک از زیر نقب محض باشد،    واژگونی تواند  پس هدف این تحلیل نمی 
زدایی یا تکثیر، این پرسش از ای طبیعت رسد که به ج به نظر می بود.  ی سیاسی کافی می ی مبارزه اداره 

دنبال  برای  را  مختلفی  مسیرهای  آینده  برحسب  قدرت  و  گفتمان  به  چگونه اندیشیدن  دارد،  کردن 
بندی  عنوان همگرایی یا بینامفصل قدرت به   اندیشید همراه با   دهی عنوان بازداللت توان به قدرت به می 

دهی عنوان یک بازداللت تواند به دانست که چه چیز می توان  چگونه می  روابط تنظیم، سلطه، برساخت؟ 
گردد  آری  کا   –گویانه توصیف  آن  و دشواری  بار  تمام  امر و چگونه می   –ر  با  مجدد  کارگزاری  خطر  توان 

شد؟   متقبل  را  متضادش  موقعیت  در  می پست  چگونه  همچنین  بدن و  که  را  شرایطی  که توان  را  هایی 
 دارند مورد بازاندیشی قرار داد؟ کنند و نگاه می می اهمیت دارند را برقرار 

 یی که بنا بر آنهاها بیش از آنکه به خاطر شیوه   برای خوانش جالب بوده است   سوزدپاریس دارد می فیلم  
طبیعت استراتژی  برای  کنندزدایی های  ایدئالیزه ه  جنسیتی دوباره  هنجارهای  و  سفیدبودگی  کردن 

می ایانه  دگرجنسگر  خاطر    دهد، گسترش  موجب  به  کمتر  خویشاوندی های  بندی بازمفصل اینکه 
خودشان رقص   شود.ی م  درگ  تولید   گهگاه   های  سفیدبودگی  از  عملکردی  عنوان  به  بسیاری  زنانگی 

ی های بورژوایی معینی از مبادله ساختن که شکل میانجی یک تراجنسیتی کنند و همجنسگرایی را به می 
را  می می   ایدئالیزه دوباره   دگرجنسگرایانه  منحرف  اجراها    کنند. کند  آن  اگر  بااینحال،  یا و  بالفاصله 

می   گرانه واژگون   وضوح به  در  نیستند،  که  باشد  اینطور  خویشاوندی بازفرمول تواند  به بندی  خصوص،  ، 
شکل  و  »خانه«  کالکتیویته بازتعریف  آن، های  افسانه مادری   ی  به  تبدیل  و  مطالعه،  گردگیری،  کردن، 

نقل  و  تخصیص  که  است  شکل مقوله   انتقال و شدن  مسلط  فرهنگ  خویشاوندهای  روابط  را   ای ی گیری 
می  به کند  ممکن  کامال  که  می   حمایتیطور  عمل  مخالف  گفتمان  عنوان  جالب   کنند. به  معنا،  این  به 
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خوانش نانسی چودورو   کردن ی بازتولید مادر توان گفت، را علیه، می سوزد پاریس دارد می خواهد بود که 
اتفاقی برای روانکاوی و خویشاوندی می کنیم   هایی نظیر در اولی، مقوله   افتد. و بپرسیم در نتیجه چه 

از آن صحنه  »مادر«  و  گرفته »خانه«  نشات  برای شکل ی خانوادگی  اما همچنین  به منزل اند،  و دادن  ها 
یافته   آلترناتیو   اجتماع  اینگسترش  می کارکردن   دهی بازداللت   اند.  نشان  را  عاملیت  یک  که های   دهد 

روابط قدرتی است که به دنبال رقابت با   همان در    فتار گر نیست، و )ب( اگرچه  گرایی  اراده   )الف( معادل با 
 .های مسلط نیست به عنوان پیامد، قابل تقلیل به آن شکل   آنهاست،

برابرش قرار می ی گرفتاربودن در آن چیز اجراگری این رابطه  ، کندرا توصیف می   گیرد ی که شخص در 
خودش  علیه  قدرت  گردش  چگونگی   این  از  تا  نوعی  تا  کند،  تولید  را  قدرت  آلترناتیو   یمنازعه های 

 « تضاد  یک  که  کند  برقرار  را  کار خالص سیاسی  بلکه  قدرت،  معاصر  روابط  از  »استعال«  یک  نیست،   »
 ناپذیر ناخالص است. طوراجتناب یک آینده از منابع به کردن  دشواری از جعل 

گیریم را خواهیم دانست؟ یم و قدرتی که در برابر آن قرار می دهچگونه تفاوت میان قدرتی که ترویج می 
به »دانستن« است؟  آیا، می  امری مربوط  این  داد،  پاسخ  توان گفت، در قدرت چراکه شخص، می توان 

قرار می است حتی هنگامی  با آن  کار یابد هنگامی گیرد، توسط آن شکل می که در تضاد  را مورد  که آن 
می  قرار  و دوباره  ماست،    دهد،  جانبداری  شرط  حال  عین  در  که  است  همزمانی  نادانی همین  مقیاس 

 ی ناپذیر کنش به همان میزان بخشی از وعده سیاسی ما، و همچنین شرط خود کنش. اثرات محاسبه 
 . کنیم ریزی می که ما از پیش طرح   اثراتی   هستند که   شان گرانه واژگون 

می  فهمیده  گفتمانی  تولیدات  عنوان  به  که  اجراگرانه،  امور  سخن اثرات  یا  گزاره  یک  انتهای  در  شوند، 
تول داده  یک  اعالن  قانون،  یک  تصویب  نمی شده،  منعقد  داللت شوند.  د،  نمی حصول  آنها  تواند پذیری 

کسی نیستند  نویسد کنترل شود، چراکه چنین تولیدهایی دارایی  گوید یا می توسط کسی که سخن می 
می  بیان  را  آنها  داللت که  به  آنها  مولف کند.  علیرغم  می داشتن  ادامه  علیه دهند،  هایشان  گاهی  و 

 .هایشان گرانبهاترین نیات مولف 

دوجانبه  معانی  از  یکی  مرکزیت این  مصادره ی  یک  برای  محلی  را  خود  نوشتار  که  است  سوژه  ی زدایی 
نویسد نتایج سیاسی ین واگذارکردن مالکیت بر آنچه شخص می اما ا   ناپذیر قرار دهد. ضروری و اجتناب 



25 
 

ازشکل  برداشتن، اصالح،  را دربردارد، چراکه  آینده انداختن کلمات خود  مهمی  از یک زمین  ی دشوار 
در شرایطی که به موجب گشاید، زمینی که در آن امید شناختن همیشه کامل خویشتن  اجتماع را می 

بودن کلمات خود از همان آغاز نشود. بااینحال، این دارا مطمئنًا مایوس می کند  آنها شخص داللت می 
نوان خویشتن است، ع گفتن یک بیگانه از طریق و به گفتن همواره به نوعی سخن آنجاست، چراکه سخن 

انتخاب  هیچگاه  شخص  که  زبان  یک  ماخولیایی  برای   ، نکرد   تکرار  ابزاری  عنوان  به  را  آن  شخص  که 
نمی  می یا استفاده  بلکه  می بد،  استفاده  آن  توسط  شخص  گفت  می توان  مصادره  آن  در  به شود،  شود، 

 کند.  ی قدرتی که بند می ، شرط دوجانبه ثبات و مداوم »یک« و »ما« عنوان شرط بی 
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( منتشر شد. از دیوید هالپرین و کارولین دینشاو به خاطر 1993)پاییز    1ی  ، شماره 1، جلد  GLQاین مقاله در اصل در  
  ی آن مقاله است. ی تغییریافته . این فصل نسخه پیشنهادات ویرایشی سودمندشان سپاسگزارم 

 

 شود.  های اخیر از »سخن تنفرآمیز« مربوط می ترین نحو به پرسش این پرسشی است که به فوری  - 1
 .3-92، ص  تاریخ سکسوالیته، جلد یک فوکو،  - 2
در   - 3 سدویک  کوسوفسکی  ایو  کوییر«  »اجراگری  به  کنید  جلد  GLQ  نگاه  شماره  1،  اثر 1993)بهار    1،  به  من   .)

 ام. ی میان جنسیت و اجراگری واداشت مدیون اینکه مرا به بازاندیشی در رابطه ی او و به  برانگیزاننده 
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ی کند«، زیرا مشخص نیست که زبان در درجه البته هیچگاه کامال درست نیست که بگوییم زبان یا گفتمان »اجرا می   - 4

به  مجموعه اول  »عمل عنوان  از  یک ای  از  توصیف  این  نهایت،  در  باشد.  شده  برساخته  نمی   ها«  توسط »عمل«  تواند 
به استعاره  را  عمل  که  می ای  برقرار  تکین  رویداد  یک  عمل عنوان  به  عمل  چراکه  گردد،  حمایت  ارجاع کند  پیشین  های 

شود. پل د مان ی استنادی توصیف می عنوان یک زنجیره تری به طور مناسب ها« که شاید به خواهد داد و به تکرار »عمل 
اشاره  »رتوریک ترغیب«  تمایز میان سخن می   در  که  اجراگرانه توسط جایگاه ساختگی هر دو آشفته کند  و  اخباری  های 

(. 129کردن« )ص گشته است: »... امکان زبان برای اجراکردن درست همانطور ساختگی است که امکان زبان برای اثبات 
می  او  اجراگر بعالوه،  شود،  گرفته  درنظر  ترغیب  عنوان  به  اگر  »رتوریک،  به نویسد،  اگر  اما  است،  از انه  نظامی  عنوان 

]نیو هیون:   های خوانشتمثیل ، در  31-130کند« )ص  شکنی می ها در نظر گرفته شود، اجرای خودش را شالوده استعاره 
 [(. 1987انتشارات دانشگاه ییل،  

شمرد غیربیانی موضوع بحث خواهد بود، آن امور آید، آن مجموعه از امور اجراگرانه که آستین برمی در آنچه در پی می   -5
گیرد. دریدا در »امضا، رویداد، ی گوینده نشات می از نیت یا اراده نظر  به ی عمل  ای که در آنها قدرت مقیدکننده اجراگرانه 

مقیدکنند زمینه« بحث می  که قدرت  گوینده در چنین کنش ه کند  نیت  به  آستین  که  غیربیانی ای  دهد ای نسبت می های 
ای که اقتدار کنش گفتاری را تاسیس گفتن است، تکرارپذیری اسناد به یک نیروی استنادی از سخن تر قابل بطور مناسب 

ی پژواک یا زنجیره   کند. به این معنا، هر »کنش« یک تکین آن کنش را تاسیس می -کند، اما همچنین شخصیت غیر می 
 سازد.ی آن را برمی اش است که نیروی اجراگرانه استنادی است، و این استنادپذیری 

 . 18»امضا، رویداد، زمینه«، ص   - 6
بر شیوه   - 7 اشاره  گفتمان  برسازنده تاریخیت  تاریخ  که در آن  دارد  به ای  که  نیست  اینطور  گفتمان است.  سادگی ی خود 

برسازنده تاریخ   در ها  گفتمان  تاریخی  شخصیت  آنها  که  است  اینطور  بلکه  دارند،  قرار  تاریخیت ها  دارند.  را  خودشان  ی 
ی تاریخ در کردار گفتمانی دارد، یعنی وضعیتی که در آن طور مستقیم اشاره بر شخصیت برسازنده اصطالحی است که به 

 گردد وجود داشته باشد.شود و خوانا می موجب آنها تولید می نشینی قراردادهایی که به تواند جدای از ته یک »کردار« نمی 
اکنون   - 8 اتهام  از  من  اکنون فهم  تحقیق  یک  که  است  این  مجموعه گرایی  )الف(  که  حدی  تا  است  را گرا  دعویات  از  ای 

صرف و عام  کند  چالش شامل  از  عامل نظر  آن  برای  فرهنگی  و  تاریخی  مجموعه شامل و های  )ب(  یا  خاص سازی  از ی  ی 
به  را  آنها  و  برگزیند  را  اشتباه عامل اصطالحات  که هر دو ژست در یک شامل و طور  باشد  اینطور  کند. ممکن است  سازی 

گرا« ی خاص یکسان باشند. بااینحال اشتباه خواهد بود که ادعا کنیم که تمامی زبان مفهومی یا زبان فلسفی »اکنون وهله 
ی فوکو از تبارشناسی شود. فهم من از انگاره تمامی تاریخ می واهد بود که فلسفه به است، ادعایی که معادل با این تجویز خ 

به  تاسیسات و عملکرد عام این است که تبارشناسی یک تمرین  افشا و ردیابی  های اشتباه. شامل و ویژه فلسفی است در 
 ام از ماری پووی و جوان دبلیو. اسکات به خاطر توضیح این مفهوم به من.سپاس 

 (.  1992)لندن: انتشارات اسکارلت،    کنند های کوییر صحبت می ها از انگاره لزبین نگاه کنید به چری اسمیت،  - 9
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 .1980ی تا دهه   1960ی بندی نژادی در ایاالت متحده: از دهه صورت نگاه کنید به اومی و وینانت،  -10
نیت تئاتری   - 11 کامال  دلیل  آن  به  ارجاع بودگی  با  را  خوانش  آن  توانستم  من  اما  نیست،  به مند  جنسیت  به  عنوان ام 

غیر »نیت  و  »کنش -مند  در  مقاله ارجاعی«  گردانم،  ممکن  جنسیت«  برساخت  و  اجراگرانه  سو های  در  که  کیس، -ای  الن 
اجراکننده فمینیسم ویراست   دانشگ   های  )بالتیمور:  شد  هاپکینز،  منتشر  جانز  ص  1991اه  اصطالح 270-82(،  از  من   .

به »نیت  به معنایی  استفاده می مند«  پدیدارشناختی  »نیت خصوص  یا کنم.  ارادی  به معنای  مندی« درون پدیدارشناسی 
شیوه  عوض،  در  بلکه  نیست،  منش عمدی  از  به ای  زبان(  )یا  ناآگاه  ابژه  دارنده عنوان  نمایی  یک  به ی  ویژه است،  ر، تطور 

تواند در تواند وجود داشته باشد. به این معنا، یک عمل از ناآگاه می تواند یا نمی عنوان امری معطوف به یک ابژه که می به 
ابژه  تواند به عنوان ی خود، می باشد )آن را ثابت کند، برسازد، دریافت کند(. جنسیت، در ایدئالیته   خیالی ی  صدد یک 

تواند مثل »امر ایدئالی که برساخته شده است اما وجود ندارد. به این معنا، جنسیت می مند تعبیر گردد،  ی نیت یک ابژه 
به  چنانکه  باشد  در  زنانه«  کورنل  دروسیال  توسط  ناممکنیت  یک  تطابق عنوان  است   فراسوی  گرفته  قرار  بحث  مورد 

 (.1992)نیویورک: راتلج،  
اهم مرد اگر بخواهم!’: مردان گی، ایدز، و گردش کمپ در نگاه کنید به دیوید رومن، »’این حزب من است و من خو  - 12

هامان: ؛ همچنین از رومن نگاه کنید به، »اجراکردن تمام زندگی 27-305(: ص  1992)   44ژورنال تئاتر  ایاالت متحده،«  
ویراست   روش،  جوزف  و  رینلت  جنله  در  اجتماع،«  اجرا،  اجرا نظریه ایدز،  و  انتقادی  دانشگاه   ی  انتشارات  آربور:  )ان 

 (.1992میشیگان،  

به لری کرامر،   - 13 ی گزارش نگاه کنید  از هولوکاست: ساختن  ایدز هایی  اکتیویست  انتشارات سن مارتین،   ک  )نیویورک: 
ویراست  1989 رولستون،  آدام  و  کریمپ  دوگالس  بی،    ایدزدموگرافیکز (؛  انتشارات  سدونیک، 1990)سیاتل:  دوگ  و  (؛ 

خاطر هدایت  ام از دیوید رومن به . سپاس 31-26(: ص  1990)   13های پرفورمنس  سازد،«   آپ یک نمایش ایدز می اکت 
 ی اخیر.مقاله   من به این 

ص  جنسیتی   معضل   - 14 »جنسیت 57-65،  به  کنید  نگاه  همچنین  هویت .  ماخولیا،  در یابی های  من  ردشده،«  های 
 .80-165(، ص  1995)   5گفتگوهای روانکاوانه  

رابطه  - 15 از من خواست  که  این خاطر  به  مولوی سپاسگزارم  و  از الئورا  آورم،  نظر  را در  انکار  و  اجراگری  وندی ی میان 
به  درباره تش خاطر  براون  اندیشیدن  به  من  رابطه ویق  به ی  و  درگ  و  ماخولیا  میان  آیا ی  اینکه  از  پرسیدن  خاطر 

به طبیعت  سپاسگزارم  مرک  مندی  از  همچنین  است.  یکسان  آنها  واژگونی  با  جنسیتی  هنجارهای  از  خاطر زدایی 
سازد، این پیشنهاد که اگر انکار اجراگری را مشروط می   های روشنگر متعددی که به این تامالت انجامید، از جمله پرسش 

 سپس شاید جنسیت خودش بتواند بر اساس الگوی فتیش فهمیده شود.
 .  معضل جنسیتی نگاه کنید به »فروید و ماخولیای جنسیت«، در   - 16
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اینکه چگونه شخص   سخت میان و طور سفت سازنده به معنای طرح این پیشنهاد نیست که یک ماتریس محروم این به  - 17

یابی و میل پذیر است که هویت کند؛ کامال امکان ورزد تمایز برقرار می دهد و چگونه شخص میل می تشخیص هویت می 
از کردار جنسی. بعالوه، پوشاننده در مبادله هم  یا در یک تاریخ دوجنسگرا  باشیم،  یا همجنسگرا داشته  ی دگرجنسگرا 

 برند. شده یا میل از میان نمی یابی اروتیکی را برای هویت   »مردانگی« و »زنانگی« این شرایط 
 .107-97(: ص  1989)زمستان   51نگاه کنید به دوگالس کریمپ، »ماتم و جنگجویی«، اکتبر  - 18

 نگاه کنید به سدویک، »از میان جنسیت، از میان سکسوالیته: ویال کتر و دیگران.«  - 19
ی رادیکال از سیاست سکسوالیته«، در هایی برای یک نظریه : یادداشت سکس اندیشنده نگاه کنید به گیلی رابین، »   - 20

ویراست   وانس،  اس.  خطر  کارول  و  راتلج،  لذت  ص  1984)نیویورک:  سدویک، 267-319(،  کوسوفسکی  ایو  ؛ 
 .39-27،  شناسی پستو معرفت 

انتهای نتیجه  - 21 گردد، و ای اشارتی به فمینیسم بازمی رابین به شیوه «،  سکس اندیشنده گیری نظری کوتاه »نزدیک به 
می  سلسله پیشنهاد  از  فمینیسم  نقد  مدت  دراز  »در  که  نظریه دهد  یک  درون  باید  از سکس مراتب جنسیتی  رادیکال  ی 

ترکیب گردد، و نقد سرکوب جنسی باید فمینیسم را غنی سازد. اما یک نظریه و سیاست خودآیین خاص سکسوالیته باید 
 (.309رش یابد« ) گست 
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