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  هادر ستایش هویّتِ در مصاف با هویّت

  فلیکس گتاری

  شارل ژَمبون و ناتالی منیان-ای با ژانمصاحبه

  ی سمانه مرادیانیترجمه

 

آگوسـت  ( 523ی ی گـیِ رنگارنـگ شـماره  نامههفته: ی هفتگی گـی در پاریس منتشر گردیدی کوتاه اولین بار در مجلهاین مصاحبه. یادداشت
بـه  : فلیکس گتـاری «ای با عنوانِ    ی ضمیمه آنتون فرناندز قطعه  -مترجم انگلیسی، ژوزف  .  چاپ شد  1993ی انگلیسیِ آن در سال      ترجمه). 1992

ی فعالیتِ فرهنگیِ کـوئیر  های خودش در زمینه تجربه در کنار توصیفِ  –ی گتاری آورد که در آن       ی مصاحبه در ادامه » سوی برآشوبندگیِ کوئیر  
گتاری در مورد سوبژکتیویته اسـتفاده میکنـد   )  :transversalistهای خطّیِ قبلیگذارِ اُریب و متقاطع از نظریه(ورسالیستِ ی ترنس از نظریه–

خورده جلوه دادن ابداعِ هویّتِ کوئیر زیر سؤال ببرد و از طرف دیگر این نظـر را اظهـار کنـد               تا از طرفی هدف سست روانکاوی را در شکست        
ای چـون هویـت کـوئیر را        گیری هویّـت برآشـوبنده    گتاری در اینجا شکل   .بود رِ مبتنی بر اصول برآشوبنده چگونه خواهد      که عملِ خوانشِ کوئی   

 .ی مسلط میداندشده از سوی سیستم و جامعهشده و تحمیلدادههای از پیشروند رهایی بخشی در مصاف با هویّت
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  انداز جدیدی بر هویّتبه سوی چشم

  

گویی موجب ات است، چیزی که میزنی که ترم مهمی در اندیشهمی) سوبژکتیویته (تو دم از سوژگی .ژان و ناتالی
  چرا؟. استهایی شدهبدفهمی

  

شود که میشده، تالش سازیهای جمعی و رفتارِ یکساناین روزها از طریق ابزارهای گوناگون، مثل رسانه. فلیکس
وبژکتیویته عبارت است از در ارتباط بودن با دیگری، با نوگرایی و با س. سازی گرددسوبژکتیویته درمان و نرمال

ای طرف نیستیم که از ما با سوژگی. معناییناکِ بیزا و هراسی مرگآفرینندگی، و در آنِ واحد قرارداشتن در یک آستانه
با قرارگرفتن در . آن را تولید کنیمایم که شده باشد؛ بلکه بر آن داشته شدهبندیشده و بستهشده، سازگارسازیقبل داده

یابیم که چه باید کرد، چه کاری از دست بر شویم درمیمعرض شرایطی که در زندگی روزمره دائماً با آنها مواجه می
مقابلِ متمسک شدن این دقیقاً نقطه. ها و منتهادرجات استدانستنِ غایتآید و کلیدِ این عمل، زیر سؤال بردنِ مسلممی

بودن پیش از هرگونه شدن، ] از این دید[شده است، چرا که دادهنی ست که از قبل موجود است و از قبل شکلبه بود
  .رخداد و تولیدی ست

ی بدیلی شود که من آن را گیری سوبژکتیویتهریزی شده تا مانع شکلپی] به این هدف[ی مسلط کلِ سوبژکتیویته
است تا همه تمهیدی اندیشیده شده. کنش و فعل و انفعالی میان تعقید و آشوبای درگیرِ برهمنامم، سوژه میبرآشوبنده

. ی ایجادِ آن و ورودش به جهان امحا و نابود سازدی مسلط را تخریب کند، از لحظهآنچه را که میتواند این سوبژکتیویته
جنســگرا با آنها به ـ و شدن همجنســگرای در حال ظهور،ـاینها چیزهایی هستند که جهانِ به بلوغ رسیده، جهانِ هم

  .خوبی فهمیده است

جنـسگرایی مرتبط ـی همی شدن چطور میتواند با مسألهی شدن را چطور تعریف میکنید؟ مسألهاین مسأله. ژان و ناتالی
  باشد؟
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ونده ی شدن امری مربوط به دیدگاه پیشرمسأله. ی شدن پارادوکسی هست که به زمان مربوط میشوددر قضیه. فلیکس
از یک . افتدسازیِ شدن اتفاق میاین مسأله] خودِ[نسبت به تاریخ نیست، بلکه امری ست مربوط به دیدنِ اینکه چطور 

تناسـلی -ادیپی و پیشا-شدگیِ پیشاجنســگرایی حاصل یک توقف و تثبیتـجنسـی و روانکاوانه، هم-دیدگاه روان
 انگار همواره در انتظار تناسلیتِ اندامیِ تمام عیاری به سر چنانکه. چیزی است-جنسـگرایی همواره پیشاـست، هم

کنم برای دست یافتن به ی خود فکر میمن به نوبه! ی ما آشنا ستاین آوا برای همه. پذیرش تمام عیارِ اختگی: میبریم
رونده به تاریخ دست است، بایستی از این دیدگاه پیشجنســگرایی آنها را زیر سؤال بردهـای که همشناختیابعاد هستی

سوژه و امثال آنها ممکن -زنانه، ابژه-های مردانهی قطبگریِ ساختاریافته به واسطهعمالً گریز از جهان استدالل. بکشیم
 استعالیی برای یای ست که ابژهای از مقوالت دوگانهی این جهان نداد، جهانی که مجموعهتوان دُم به تلهمی. است

گریزهایی ممکن اند که دسترسی به آنچه را که من یک ارتباط عمیق و . استهمیشه چون ماری بر آنها چنبره زده
یک رابطه ی درونماندگاری که دیگر یک قبل، یک بعد، یک سیاه، یک سفید، یک . وجودی می نامم میسر می سازند

ی هویّتِ تبدیل بخارِ هستیِ انتزاعی به ماده(ی تبلور نجا با یک نقطهما در ای. گیردمذکر، و یک مونث را مفروض نمی
ی محض است، اما در عین حال در یک ی تالقی هستی که یک انتزاع محض و یک ایدهسرو کار داریم، نقطه) عینی

داییِ شدن با یک این پی. ناممرابطه با موزیک و با گوشت، جسمیت پیدا کرده است، در آنچه من آنرا دقیقا یک شدن می
جنسـگرا بودن باید ـجنسـگرا باشیم، قبل از همـیا بهتر است بگویم حتی اگر بخواهیم هم. پراکسیس پیوند خورده است

گرایی است، ـنسـی ما یک پراکسیس وجودیِ همج در اینجا ایده.مجنسـگرا بکنیمـجنسـگرا بشویم، و خودمان را هـهم
- جنسگـرایانهـجنسـگرایانه را پیش بکشد، همان زناشویی همـتذل ترین زناشوئی همحتی اگر این ایده در نهایت پای مب

قلمروهایی را نادیده گرفت که ما همواره در آنها عزلت -ردتوان ساختِ خُنمی. پیونددها بازمیای که به جهان مسلط دال
اندازی بر هویّت است که ین چشما. ایممیگزینیم تا شدن را تجربه کرده و احساس کنیم که به رسمیت شناخته شده

شناختی بازگردیم که به ما اجازه باید به یک پلورالیسمِ هستی. هامعنایی ندارد مگر خطِ بطالن کشیدن بر دیگرِ هویّت
] جنسـگرا شدنـهم[وآلیته، چراکه این ـی مربوط به سکـسجنسـگرا شویم، اما نه فقط در یک رابطهـمیدهد هم

- انداز تقلیلدر غیر این صورت، در چشم. ارتباطِ با دیگری، با کیهان و با ابعادِ چندجانبه میکشاندوآلیته را به ـکـسـس

  .لغزیدیم که به هیچ رقم نفعی و جذابیتی برای امثال من نداردی مسلط فرومیی جامعهگرایانه

و ) ی چیزیستنِ پروندهب(ی مهر اختتام زدن همواره جریانی مضاعف و در دو جهت در کار است، جریان دوگانه
-همپاشیدنِ مختصاتی که رهایی از قیدوبندها، دیوانگی و بهگشایش، از سویی جریان انفجار و از سویی دیگر ازهم

این، بخشی ست از ]. به لفّ و نشرِ نامرتبِ این جمله توجه کنید[ریختگی و اختالل را در معرض خطر قرار میدهد 
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اش وابسته به آن چیزی هستند که در بیرون  اپوزیسیونی ست، گروهی که قلمروهایسیاستی که مختصِ هر گروهِ-خرده
ای را که از آن حرف  هر دوی اینها با هم سوبژکتیویته–سیاست میگذاریم وجود دارد، همان چیزی که ما نامش را کالن

  .زدم به دردسر میاندازند

ها و اشارات نظر تو راجع به این بحث.  و مفهومِ هویت شدهای شصت و هفتاد اشاراتی به بینشدر دهه. ژان و ناتالی
  مذکور چیست؟

ما باید از یک منطق چند بنیان و چند پهلو آغاز کنیم، و آن بینش و مفهومِ هویت را بپذیریم که من آن را . فلیکس
ی انسانی  که یک جور حلقههایمان، و بیرون از دوستانمان،توانیم بیرون از بدننامم، چون که ما نمی میقلمروی وجودی
آنچه اینجا . جهیم و میزنیم به چاکبیرون می] یابیموقعیتِ هویت[و در آنِ واحد، داریم از این موقعیت . اند زندگی کنیم

و پذیرشِ یک پلورالیسم سوبژکتیو را ) other(باید مورد توجه قرار گبرد یکی از شرایطی ست که پذیرشِ دیگری 
ی ی تسامح نشان دادن در برابر گروه دیگر، قومیتِ دیگر و جنس دیگر نیست، بلکه مسألهفاً مسألهاین صر. ممکن میکند

- بودگی پرسشی ست که آنقدرها به حق نمیپذیرشِ دیگری. بودگی و تفاوت هم هستمیل به اختالفِ عقیده، دیگری

ه چندگانگیِ درون خودِ فرد را مسلم این پذیرش دقیقاً در شرایطی ممکن است ک. پردازد که به میل مربوط میشود
  . بگیریم

به این ترتیب میخواهد مالل و انفعال فراگیر و همگانی را متوقف کند و جلوی آن را « فلیکس گتاری که . ژان و ناتالی
کند، از یک کتاب به کتاب دیگر جهانی را پیش چشم ما تصویر میکند که پر است از اعمال گاه توقف نمی، هیچ»بگیرد

  .در ارتباطش با دیگری، با بیگانه، و با امر بیگانه) self(اجتماعیِ نو، اَعمال زیباشناختیِ نو، اَعمال نو و بدیعِ خود 
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