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سیتی ـ مطالعات جن  متنوع ی  عرصه در   کارهایت را  که تو    با این پرسش شروع کنیم    مایلیم  : سوال
تئـوری  "بـه عنـوان      چـه   آن با راهای اخیرت     نوشتهبیشتر مردم   . دهی  در چه جایگاهی قرار می    

یک ن، به عنوان    ـزبیـی و ل  ـاما ظهور مطالعات گ   . دانند  شناخته شده است در پیوند می      "یرـکوی
آیـا  .  به مشکل انداخته اسـت      فمینیسم بعضی از این کارها را با      ی  رابطه ،مجزّا یی انضباط  پدیده
از اینکـه   یر، یا   ـویـپرداز ک   یک نظریه  بینی یا  مین یک فمینیست    بیشتر به عنوا   اصوال    را خودت

  ؟ زنی سر باز میدو  میان اینانتخاب 
  

ر یـا  ـوییـ ـپـرداز ک  کـه یـک نظریـه    قبـل از ایـن  هـستم  پرداز فمینیـست    یک نظریهباید بگویم بیشتر  :باتلر
 معـضل " .هـستند   مـن  ی ابتـدای  تعهـدات  شـاید    به فمینیـسم   من   تعهدات.  باشم نـزبیـی و ل  ـتئوریسین گ 

ایـن  خـواهی اجبـاری در درون فمینیـسم، و     نسجـ   از نـاهم ی بودانتقاد) Gender Trouble( "جنسیتی
 نوشـتم، مـن ایـن مـتن را    که  در آن زمان .را تشکیل می دادند    نظرم مورد   مخاطبین که   ها بودند  فمینیست

 وقتـی کـه کتـاب    .وجـود نداشـت  , یدمآنگونه که من آن را می فهم   , نـزبیـ ل وی  ـ گ ی در مورد   مطالعات هیچ
را  یدر حال برگزاری بود، و آن راه      در امریکا   ن  ـزبیـی و ل  ـی مطالعات گ   بیرون آمد، دومین کنفرانس ساالنه    

  کنار کسی نشسته بـودم     ،شب نشینی   یادم می آید در یک     .بینی کنم  توانستم پیش  که هرگز نمی   کرد دنبال
طـوری  به من    او   یر چی هست؟  ـویـتئوری ک :  من گفتم  . است یرـیوـ روی تئوری ک   مشغول کار و او گفت که     

که تئـوری    هستمچیزی  همین  کرد که من قسمتی از       ، زیرا او ظاهرا فکر می     امدیوانه  که انگار من    نگاه کرد   
 Teresa de( تـرزا لـورتز   تمام چیـزی کـه مـن مـی دانـستم ایـن بـود کـه        اما   .می شودنامیده  یرـویـک

Lauretis (ی    در روزنامه  ای مقالهDifferences   مـی   فکـر    ."یرـویـ ـتئـوری ک  "  با نام  –  منتشر کرده بود



 نمـ  به فکـر  مطمئنا هرگز   وگرنه   .ساخته و پرداخته ی ذهن اوست     که  است   چیزی ]تئوری کوییر [این   کنم
  .باشم یرـویـی ک  از نظریهخطور نکرده بود که بخشی

.  وجـود دارد   یرـویـ ـفمینیـسم در تئـوری ک      نم قدری آنتـی   ک ، زیرا فکر می    مشکالتی دارم   مسئله در این من  
سی ــ  جن تحلیل تمایل  که   دعوی این را دارند   ر  ویـیـی ک  در نظریه  مردماز  که بعضی     تا حدی  ،گذشته از این  

 ن ریدرـزبیـی و لـگ. مخالفم بسیار ها  با آن  ، من  جدا باشد  سیتتحلیل جنـ از  تواند   می  اساسا )سـکـسوالیته(
آغاز می شود که این دعـوی       هایی    مقاله مجموعه منتشر کرده است با      اخیرا) Routledge(ج  راتلجدید که   

 Catharineکارهـای  .  اسـت  بـزرگ ی اشـتباه کـنم کـه ایـن جداسـازی     من فکر مـی . دهند را شکل می
MacKinnon   کـه  کنـد   ایجـاد مـی  سیت ــ سی و جن جنـتمایلای را بین    دهنده ی تقلیل ی علّ  رابطهچنان

مـی   ماما به نظـر   . کرد با آن مبارزه    باید  که  طرفداری کند    افراطی از فمینیسم     گونه ای  او از   ود  باعث می ش  
 یـک اشـتباه     کند جدا می  از فمینیسم     تماما یری که خودش را   ـویـی ک   نظریه از طریق آن   با مبارزهد که   رس

  .  استسنگین
  

ـ  سیتـسی و جن  ـ جن روابطمیان   تمایز   در مورد  یچیزهایی بیشتر می توانید   آیا  : سوال ؟ د بگویی
موضـع  رسد اخیـرا     به نظر می  ؟  دکنی  رد می   یا فقط تاویل بخصوصی از آن را       دکنی آن را رد می   آیا  
  . در مورد آن تغییر کرده استشما

  
 سیــ  جن ی هیچ رایطه  این است که      ساخته شده است   ییتسـ جن معضل کتاب   هایی که از   یکی از تاویل  : باتلر

تعبیـر   ای عدهسپس  . است)performative (انهاجراگرسیت ـ، و جن وجود داردیتس جنـتنها،  وجود ندارد 
هـا    خیلـی  به نطـر  و  . باشد آزاد   بنیادا  پس باید   است انهاجراگرسیت  ـاگر جن  خود را این گونه ادامه دادند که      

 . (ردشـده حتا و  – استشده  شده یا خنثی پوشیده شده یا چشم   تهیدر این جا    بدن   ت مادیّ این گونه آمد که   
ایـن جالـب     .وجـود دارد  ) somatophobia(هراسـی    نت به عنوان     امر  از این  سمپتوماتیک خوانشیجا   این

 Bodies  کتاب که برای من در نوشتنچه آنهمچنین ). است که از یک متن برداشت آسیب شناسانه کنیم
that Matter بـود کـه    پرسـش ایـن  و ی مادیت،  و مسئله، سـکـسی  به مقوله ت پیدا کرد بازگشتاهمی

سـکــس یـک    ایـن کـه  ، مـن   اکنـون . شود استنباط   به عنوان یک هنجار    خودش    چگونه می تواند   سـکـس
 یکان لقلمروخواستم در  اما نمی.  استیکان از روانکاوی لیفرض پیشکه  کنم طور تعبیر می اینرا هنجار است 

یم مادیت  توان ، چگونه می  کند  مادی می  ی را چگونه یک هنجار عمال بدن    که   دریابمخواستم   می. محصور بمانم 
، یـا   برانگیختـه  یـک هنجـار      بلکه به معنایی توسط    ,منصوبنه تنها     یک هنجار  به همراه  کهرا بفهمیم   ی  بدن

س ـکـ ـی س  از روی مقولـه    جنـسیـتی   معضل درکنم که    فکر می . ام بنابراین من تغییر کرده   .  است  شده احاطه
و بـه  . تجدیـد نظـر کـنم   در آن  Bodies that Matter  کتابدرنم ک من سعی می. گذشتمخیلی سریع 

  . تاکید کنمسـکـ در تولید فراوان س]فشار[ اجبارجایگاه 
  

ی جنسیت را به عنوان      ها ایده  زیرا آن دارند  عالقه   "سیتیـ جن معضل "  به خیلی از مردم  : سوال
 آزادانـه   کم و بیش  تواند   ت می  متفاو های ِ  هویت مکانی که    ، دوست داشتند  البداهه نوعی تئاتر فی  

ـ وضع کـردن جن    خواستند با کار ِ    میها    آن . باشد  مطابق میل  مکشوفشده و    پذیرفته  بـه   سیتـ
 "  ِاگرچـه، در آغـاز  . ، درست برای تحلیل بـردن اشـکال مـسلط آن    همراه شوندصورت قانون



Bodies that Matter " شالوده دهی  رادیبه طور ا تنها ها را هویت، کسی مسلما که، دگویی می
بـه امکانـات     دخواهیشما تا چه اندازه ای می        برای ما مبهم است که    . یا شالوده شکنی نمی کند    

 اجراهـای   پایبند باشید؛ امکاناتی مبنی برتوانایی ِ اسـتفاده از        سیتی  ـ جن معضل در   هشوده شد گ
هـای   ولـه ثبـات کـردن مق    یا بی  مرکزگریزی به برای کمک  )drag( پوشی  مبدل چون عصیانگری

    .نسبت به این مسایل تردید دارید امروز تا چه اندازه ایو سیت، ـجن
   

 )performativity (گـی  وارهاجـرا   از آن را بـه عنـوان مثـالی       من   که    این است  پوشی  مبدل ی مسئله: باتلر
 هوشـمندانه   هـا را   این مثـال    باید . تعبیر شده است   گی  وارهاجرا  برای  به عنوان الگویی   ایناما  پیشنهاد کردم،   

  ِ  تئـاتری   ِ بازسـازی  ی نـوع  به گرایش، این   گرا تاویل اراده این  این است که    است  چیزی که جالب    . تعبیر کرد 
جا میلی برای تغییـر شـکلی      آن.  وجود دارد  ی عمومی   حوزه در بیرون یعنی در   بدیهی  به طور   ،  بدن رادیکال ِ 

 . باشـد سیتــ  جنتخریـب بـرای  الگویی  پوشی مبدل کنم که اما نه، فکر نمی  .  وجود دارد  کامال خیالی از بدن   
بیـشتر متمایـل بـه توسـعه و کمتـر            ,کنار مـی گذاشـتیم     تمامازندگی جنسیتی را     اگر ما    هکنم ک  فکر نمی 
ایـن   در انتهای ایـن کتـاب       من  قیقت،  در ح . هایی هست   تیپوشی محدود   در مبدل  .شدیم  می سازندهمحدود

  . داردی خودش راولیامالیخ پوشی مبدلکه حث را مطرح کردم ب
 گـری  بازداللـت   محـدود ِ مفهـوم  از طریـق  ـ   اجـرا اسـت  کـه متمـایز از    ـ   گی را این مهم است که اجراواره

)resignification( ییتســ  جن معـضل   در ای ، کـه مقولـه    گـر   تخریب ِ   تکرارراجع به   دارم  من هنوز   .  بفهمیم 
 هـا    در آن  کـه تاکیـد دارم    ای   هـای پیچیـده     راه  مـن بـر     چیزی مثل پارودی   جایگاهاما در   , اندیشم  می،  است

دارد واکنش در برابر کتـاب جدیـدم،         جا، اینکنم   گمان می . کند  عمل می   سیاسی سخن تحت گری  بازداللت
 پـسندم   تـصویر مـردم    بـر ضـد   خواسـتم    میمن  اما   . باشد پسند ، و کمتر مردم   یاد ماندنی  به کمتر    که رود می

کـردم کـه شـهرت       ، زیرا احـساس مـی      بسازم پسند کمتر مردم  را   خودم هدر صدد این برآمدم ک    من   .بنویسم
،  جالب توجـه بـود     بازخوردی که داشت    ِ که از نظر فرهنگی دیدن      ولو این  – "سیتیـجن معضل" ِ پسند مردم
   ! منجر شدخواستم بگویم  جعل وحشتناک چیزی که میبه – رخ داد   آنبیرون از چیزی که  ِدیدن

  
، امـا ایـن     کند فرض می ای را    دهنده سوژه  فرم: گی تمیز دهیم    است که اجرا را از اجراواره     این خیلی مهم    [...]

در آن سـعی دارم ایـن مـسئله را      کـه جایگـاهی . کشد را به چالش می   سوژه ژرف تصور   ]گی  اجراواره [دومی
 مبحثیمن با  آمده است؛ Bodies that Matter، در "انتقادی  ِیرـویـک"ام  قاله، در ابتدای مسازمروشن 
ثبـات    بـرای تولیـد و بـی       حـدی  و تا    )discourse( گفتمان حدی از طریق   که قدرت تا      کردم آغاز ییفوکو

توانـد    که چطور گفتمان مـی      ی این    درباره  بیشتر اندیشیدن  با دقت که   وقتی،  اما. کند  می عمل ها کردن سوژه 
 ی معین از تولیـد    ا یا استعاره   پیکره ی  ارهدرب اپیشکه پیش است   روشن،  کنیم  آغاز می یک سوژه را تولید کند      

در . بیان بازگـشت  ی انهاعمال اجراگربویژه و گی،  باید به مفهوم اجراواره که جا است در این   . گوییم  سخن می 
چـه کـه دارم سـعی        بنابراین آن . شود   از راهی بخصوص به امری مولّد تبدیل می        گفتمان که    است  لحظه این
 یـزی چ  تولیـد آن    مستعد  که گفتمان است  ی آن جنبه از     مثابه به   گی  دن به اجراواره  اندیشیکنم انجام بدهم     می

 کردم کـه    اشارهو   Austin دریدایی    ِ  بازنویسی طریق از   رفتمسپس گامی فراتر    . نهد  بر آن نامی می    است که 
 در پـی   بنـابراین اگـر      .دهـد   رخ مـی   گویی و بـاز   تکـرار  از   خاصـی  نـوع    از طریـق  عمـال همیـشه     این تولیـد    

 شناسـانه  هـستی  نتایجدر آن که است  ای گردونه گی وارهاجراکنم   ، گمان می   باشید این مسئله شناسی    هستی



شبیه  یچیز. ندا همستقر شدشناسانه   هستینتایج توسط آنکه    است ای  گفتمانیاسلوب   گی وارهاجرا .مقررند
  .این
[...]  

 کنـد  رد مـی را  ها های بیولوژیکی در مورد بدن در آن ظاهرا محدودیت او   که   مسیریباتلر راجع به    از  سپس  [
تولیـد کننـد در     بچـه   توانند    نمی مردانههای    که بدن  در مورد این واقعیت   ، بیشتر از همه     پرسیده شده است  

در چـه کـه مـن         آن در برابر  [خواهد بود  اکینواکنش خشم جا   این بله در    .]توانند  می زنانههای   بدنحالی که   
سـازی   مثال آبستن.  وجود دارد  برای بازتولید آن   مناسب یک دلیل تاکتیکی     جا ایناما  ،  ]دهم جا انجام می   این

متخـصص   نـزد های معـین     بدندر آن   که  نیست   حالتی اینآیا  : ند بگویند توان ها می  بعضی. را در نظر بگیرید   
این مسئله آشکار  و من به طور ؟روند ها نمی برخی بدن معاینه و    بخصوصی از  برای انواع    روند   می  زنانه امراض

بـرای  اش   ی توانـایی    یک بـدن بـه واسـطه       ای تاچه اندازه : جاست اما پرسش حقیقی در این    . کنم میاثبات  را  
به این خاطر   این  ممکن است گفته شود     ؟  شود تعریف بارداریبدن باید توسط    چرا   ؟شود  تعریف می  بارداری

ای   کند که معاینـه      زنانه مراجعه می   اضبه این دلیل به متخصص امر      معینس  ـکـ س شخصی از یک   است که 
تولیـد ژرفـی    , متخـصص نـزد   رفـتن  همینکه توان گفت  می، یا   کند  میبشود که امکان بارداری را مشخص       

های   و تمام فعالیت   کند دارد مرکزیت پیدا می    کهاست  بارداری   ی مسئله هنوز   این  اما – "سـکـس"است از   
   .جا نهفته است نهادینه در این

 سـازی  مـستعد ِ آبـستن    هـایی     بـدن به عنوان    به طور کلی   زنان   های رسد که، اگرچه بدن     می مبه نظر ،  اکنون
 زنان و،  شوندداربارتوانند  نمی که هستند ییها دختربچه  اطفال و کهحقیقت امر این است  ،  شوند  فهمیده می 

توانند بـاردار شـوند، و       نمیکه  هستند   ر سن و سالی   ه اززنانی    شوند، باردارتوانند   هستند که نمی  تری   مسن
 . نیـست  شـان  بـودن زن   یا حتا    شان های ی بدن  ی برجسته  مشخصه لزوما   این،  بتوانند   به طور ایدئال    حتا اگر 
  ِ عمل جنـسی   که در مرکز ِ    بازتولید  ِ پروبلماتیک برای ساختن  است   کوششی ،کند  می پرسش این    که کاری
، اسـت ، برجسته یـا عمـده        بدن عمل جنـسی ِ  کامال در   که   یستم آن چیزی  اما من مطمئن ن   . قرار دارد  بدن

های  از محدودیت  فطر توصیفی بی نه   این    که کنم فکر می من  ،  گونه باشد  اینهم  اگر  . این است، یا باید باشد    
  .  بلکه تحمیل ِ یک هنجار است,بیولوژیک

تحت چـه   و   چه حاالتی،    پرسم تحت  اما همیشه می  . کنم  نمی رد های بیولوژیکی را    تفاوت بخصوصانواع  من  
جایگـاه غیرعـادی    و که لزوما یکـی نیـستند   – بخصوص  ِهای بیولوژیکی  تفاوتای استدالل و حاالت رسمی  

بـر ایـن اسـاس      . شوند   تبدیل می  سـکـی س   برجسته های  به مشخصه   – کنند ها در جهان را تعیین می      بدن
ی سیاسـی کـه توسـط مونیـک ویتیـگ       مقولهس به عنوان یک    ـکـ با رویکرد انتقادی به س     موافقممن هنوز   

)Monique Wittig(هـایی    سـکـس و راهی نگاه انتقادی به مقولهبه  بسیارمن هنوز .  پیشنهاد شده است
  .باور دارم, محدود شده است اجباریس توسط نهادی ضمنی از تولیدمثل ـکـسکه در آن 

و بـه   هـستید    تـان   یا در ابتدای سـی سـالگ       بیست سالگی ی   اگر شما در اواخر   . ی عملی است    این یک مسئله  
 – هر چه کـه هـست        – خواهید   نمی  به دالیل اجتماعی   توانید حامله شوید، یا احتماال       نمی دالیل بیولوژیکی 

 اجتمـاع  یـک    ایـن . کنیـد    مبارزه مـی   کند تنظیم می  شما را    سِـکـسی متداولی که دارد       با شیوه شما دارید   
 شکست یا فقدان یا نارسایی       که معنای معمول   کند   ایجاد می  پیرامون شما )  از لحاظ سیاسی   آگاهو  (نیرومند  

باشد که زنـی     گونه اینچرا نباید   .  حاکم هنجار در مورد   برای بازاندیشی  ای جمعی   مبارزه – کند  را منحل می  
آوردن  خواهد سـهمی در بچـه    اما نمی   داشته باشد،  و بزرگ کردن بچه   خواهد سهمی در تربیت کردن       که می 

احـساسی   بـدون     خود را بیابد     جنسیت تواندبچ کدام از آن دو را داشته باشد،         خواهد هی  یا نمی ،  شته باشد دا



، "؟نیـستند هـای بیولـوژیکی       تفـاوت  هـا   همین  آیا " پرسند   وقتی که مردم می    ؟ از ناتوانی و شکست    تلویحی
 بازتولیـد هـاد اجتمـاعی   نپرسـند کـه    دارنـد مـی   عمـال هـا   آن. گیرنـد   ی مادیت بدن را در نظـر نمـی          مسئله

یـک   از گفتمانی اجباری ]در جامعه [ از این حیث.ترین چیز در اندیشیدن به جنسیت هست یا خیر          برجسته
  .هنجار وجود دارد

[...]  
طـور   سی ایـن  ــ تمـام هنجارهـای جن    . سـت ی اتکا   نقطـه  فاقد که    نیست خواهی نسـ دگرج  ِ فقط هنجار این  

میـل   X  به  تنها من "اگر شما بگویید    . است کمیکسی اساسا   ـنکنم که هر وضعیت ج     من فکر می  . هستند
 ها را خلق کرده است که از نقطه نظر هویت شما       از وضعیت ی  ا مجموعه،  اید  انجام داده  ، آن چه فورا   "ورزم  می

کـه  شـود   پدیدار مـی کمدی وقتی این ی  یکی از وجوه عمده  کنم    گمان می ، من   اکنون. هستند فهمغیرقابل  
 خـود . مضحک است . ددهی  خاتمه می  دای   کرده شان  اعالم فهمکه غیر قابل     هایی  وضعیت  اشغال ِ   به عمالشما  

  .  وجود داردجا این در یویرانی وحشتناک
  

 بلنـد شـد و   یسـناتور  ،می کردنـد ها در ارتش بحث  یـ در مورد گـدر تلویزیونت متحده، در ایاالوقتی که   
کمتر راجـع بـه     کنم که    فکر می . دانم   می گرایی نسـج باید بگویم، خیلی کم راجع به همـ       ": خندید، و گفت  

 بـه   نـسبت اش   خبری  از بی  ی بزرگ اعالن این و   ".تا راجع به هرچیز دیگری در جهان      دانم    میگرایی   نسـج  هـ
کـه او فکـر       این بر گواه بود که   افتادوبیک  ـوفـ هم زخم زبانی ی    به ورطه سپس او فورا     . بود گرایی سـجنـهم
هـا   ، که آن   هستند ها همه الغر    که آن  ،کـس دارند  سـ های علنی  ها تنها در حمام    خواه نسـجکند که همـ    می

 کـه    دارد خـواهی  نسـجـ با همـ ای    عقدهای تهاجمی و      او عمال رابطه  بنابراین  .  غیره  و ، غیره  هستند مردهمه  
ربطـی   هیچ کند میشخصی که ادعا این  که ابیدی میدر لحظه در این   .داند  نمی البته هیچ چیزی راجع به آن     

  .استمشغول آن  و دلگرفتار  در حقیقت کامال ؛ نداردخواهی نسـجـ همبه
  

 بـا مـن     در ایـن مـورد     احتماالها   بعضی. باشند اهمیت ها بی  ممانعتها و      محرومیت اینکنم که    میر ن من فک 
تواند  خواه می  نسـجـهمنایک  .  هستند تفاوت   و بی  نااعت  بی، بعضی از مردم فقط      ببین " گویند  می  و مخالفند

 اهمیـت   دهند چه دیگران انجام می    واقعا آن . خواهی داشته باشد    نسـجـ با هم  اهمیت  تفاوت و بی    بیی  ا رابطه
 من تنها از لحاظ جنـسی در  .تواند مرا موافق کند و نه مخالف ، آن نه می   ام  کردهن فکر   راجع به آن زیاد   . ندارد
نسی، یـا   ـ ج وضعیت یک   ساختنکنم که    فکر می .  اعتقاد ندارم  این به    من ".طرف هستم   خنثی و بی   باره این

 موقعیـت ِ   ایـن  و .مواجه شدن با امر مستثنا اسـت      ی    در بر دارنده   جنسی، همیشه    یک وضعیت   ِ از بر خوانی  
 ای ایـن بایـد نکتـه    انـم د نمـی .  تر اسـت تهدید آمیزاین از طرقی     و ،تر  بزرگ روحی،  ی است انعطاف ناپذیرتر 

  . اهمیتی ندارد مبرایاین ، اما نهایتا  است روانکاوانهای نکتهشاید . باشد فوکویی
  

   عملی و شدنی است؟ یخواهان امر جـنس خواهان با ناهم جـنس ی هم آیا رابطه  :سوال
  

  بله، کامال: باتلر
   

  ...اگرچه احتماال نه در همان راه  :سوال
  



وقتـی کـه زنـی از       . ست پیچیده و فریبنـده      که مشکلی ،  وجود دارد  متفاوتیک مشکل   جا   در این بله،  : باتلر
کـه ایـن    ، فکر کـردم     " میل دارم  زنانبه  و هنوز    مه ا ماندباقی  ن  ـزبیـ من فمینیسم ل   ": گفتشنوندگان من   

  ِ تاکـه در بعـضی اجتماعـ      بـوده اسـت      ای   هنجـاری  شـرط  ، زیرا یکی از مـشکالت     واقعا خط عظیمی است   
. بـوده اسـت   بخـصوصی   ِنـزبیـ لـ  ِتمایل جنسیهمراه شدن با   پدیدار شده است، و آن نـزبیـ ل  ِ فمینیست

  .)گوید اینگونه می از آن شاخه، اما یک  نگفتهن ران ایـزبیـ لفمینیسمی  البته، همه(
  

[...]  
  
تـر تبـدیل    نندهبه یک اجتماع سیاسی شـک    خود را    شان  میل  رادیکال ناپذیری  تقلیل پافشاری بر    باها   نـزبیـل

   .ناپذیری داشته باشیم متمایز و تقلیلامیال کنم هیچ یک از ما  من فکر نمی. کردند
[...]  

و ،   کامـل کننـده تبـدیل شـد        امـر نمـادین       یک نوع  به]  معضل جنسیتی  در[خواهی   نسـرجـ دگ ماتریکس
 تغییـر  واهانـه خ دگرجنس هژمونی این اصطالح را به  Bodies That Matter بهمین دلیل است که در

، کـه   بنـدی   که گشوده است به بازمفـصل      نشان دهد این ماتریکسی است     که امکانی را فراهم کرد   این  . مداد
 Bodiesخواهانـه را در  نسـج  ناهماصطالح ماتریکس عمالبنابراین من . دارای نوعی انعطاف پذیری است

That Matter   برم به کار نمی.  
[...]  

  معـین از ارتبـاط     دیـدگاهی : وجـود دارد    خـواهی اجبـاری       نسـج  در ناهم  ت بسیار بخصوص از جنسی    تصور
و روشـی کـه    چگونگی عمـل او،     ،  کند   آنچه شخص احساس می    جب آن    به مو   که  جنسیتی )پیوستگی هم  به(

 علیت و   این.  است سیتـ یک جن  مفصل بندی و تکامل    ،کند  ابراز می سی خودش را    یک شخص تمایالت جنـ   
آورده دسـت     بـه سیتی  ــ  جن ]پیوستگی ِ   هم  به[ ِ    به عنوان ارتباط   ی را  محرز جایگاه که    است  بخصوصی هویتِ
 ی  یـا شـامل همـه     ،   نیـست  ای  سیتــ  جن گونـه   هـیچ ن  ایـ . دارد پیوند   خواهی اجباری  نسـج  با ناهم  که است
  . و یکدست استمنسجمسیت ـ نوع بخصوصی از جنبلکه، شود  نمیسیتـجن

[...]  
بسیاری از مردم   .  نمایانگر پسیکوز است    که برای بعضی از مردم     این است خواهی   نسـج  هم یکی از مشکالت  

 مراکـز  گونـه ، هر دنشو   تلقی می  ها در جهان  )ego(منبه عنوان   هستند و   که   آن کسی کنند که    احساس می 
حتـی فکـر    . خواهانه به طـور بنیـادینی منحـل شـده اسـت             جـنس  در روابط هم  ،    که داشته باشند  نی  خیالی
 ی  نـشان دهنـده  خـواهی  نسجــ   هـم افرادبرای این . خواهانه خواهند مُرد  لب روابط همجـنس  کنند در قا    می

 خواهی نسـج  هم فوبیکِ  ِ تحقیرتوانیم    می ما   گونهچ.  است سوژه پسیکوتیک ِ    ی  انحالل و تجزیه   ازدورنمایی  
قـرارداد نمـادین    از   کـه بیـرون      امـر واقـع   ایـن    سـت  کجا – متمایز کنیم  نامد  می  امر واقع  چه ژیژک   از آن  را

   ؟کند  تهدید میقرارداد نمادین با پسیکوزی  محدودهو سوژه را در ایستد  می
  

[...]  
خـصوص بـه سـمت      ب و    حرکـت کنـیم،    یرـ تئوری کوی  امر سیاسیِ  به سمت    بتوانیم شاید: سوال
 راجـع بـه     تـو از  وقتی که   تر    که پیش ،  خاطی و عصیانی  ی   و بازنویس  گر  تخریب تکرارهایی از    ایده



 کرده است کـه  اظهار) Alan Sinfield(ن سینفیلد آلَ.  لمس کردیم آن را پرسیدیمپوشی بدلم
بازگشت ها همیشه   آنکهاین است ست جنسیت ه  فرضیگر تخریبهای   بازنماییی که درمشکل
در کـردن ِ      از میـدان بـه    ی را برای    تواند راه   می  همیشه گر  سلطه . هستند )recuperable( پذیر
 Jonathan (جاناتـان دولیمـور   از سـوی دیگـر،   . پیـدا کنـد  اثبات کردن خـودش ها و باز  آن

Dollimore(  ،   خـوانش  هـر    ، بلکـه   نیـستند  بازگـشت پـذیر   ها همیشه    است که آن  بحث کرده 
توانـد   میتنها حاکم از جنسیت، های    در برابر بازنمایییهر چالشو ،  گر تخریبیر یا اجرای    ـویـک

های   که بازنویسی   است های بحرانی  فرهنگ تنها داخل خرده  . اشدثابت ب  جمعیبه طور   همین طور   
ی   دربـاره  شـان   یهـا   به دیدگاه  تو . تفاوت ایجاد کنند   وان آن را دارند که یک     ت خاطی و عصیانی  

   ؟دهی  چه واکنشی نشان می بازنماییی به واسطهیر ـ کویامر سیاسیهای  محدودیت
  

طور   به )subversion( گری  تخریب کوششی در     که هر  گوید درست می کنم که سینفیلد      من فکر می   :باتلر
توانیـد   شـما نمـی   .  وجود ندارد  هیچ راهی برای حفاظت در برابر آن      . ست ا قابل جبران و برگشت پذیر    بالقوه  
 عملـی  صراحتا   گری  تخریبم بگویم که    هخوا در حقیقت، می  . ریزی کنید یا برآورد کنید       طرح  را گری  تخریب

بـا توجـه بـه      این نکته   . کند   تبدیل می  گر  تخریببه امری   آن را   که  است   همیناصال  .  است غیر قابل تخمین  
ک  یـ  بـه اینکه آیا یک ساخت و پرداخـت شود، و  میو روشن خوانا  معین  چالش ِ یک چگونهاین پرسش که 

هـای   فعالیـت کـنم کـه      اما من عالوه بـر ایـن فکـر مـی          . رسد  به نظر می   درست،   نیاز دارد  معین بودگی  جمع
های جدید   ، و امکان  طلبدب را به مبارزه     خوانشقراردادهای  ،  دن مضمحل کن   را خوانش ظرفیت باید گر  تخریب
  .  را مطالبه کندخوانش

هـای    را در خیابـان هـا Die-in  ِیاجـرا نخـست  ) یـن و گـ ـزبیـ ـگروه طرفدار ل (Act Upمثال، وقتی که 
، و هـا  سـنتی از نمـایش   ،برقـرار بـود   خیابانیاتر  تئجا  آن.، به طور افراطی دراماتیک بود      شروع کرد  نیویورک

لنگ  که مبتنی بود بر اینکه داد را تشکیل می  سنتی از نافرمانی مدنی که بخشی از جنبش حقوق شهروندی           
آن . یعنـی مُـرده نمـایی کنیـد       :  شما را از آن مکـان دور کننـد           ها  پلیسلنگان به پیش بروید و اجازه دهید        

 هـا افتادنـد کـف      آن. "مُردنـد " جا که مردم همـه بـا هـم         ، آن ادامه داده شد   Die-in  یا قراردادها در   سوابق
 هـا خطـوط پلـیس    ، مثل این که آن   کشیده شده بود   ها خیابان، همه با هم، و خطوط سفید پیرامون بدن آن         

 از انگـار  کـه خوانا بـود    تا حدی   . ای بود  دهنده  تکان  ِ نمادپردازی.  بوده باشند  جای مرده  گذاری ِ  برای عالمت 
 در واقـع ایـن    امـا    ،گرفت  کمک می   بودند تولید شده  پیشین اعتراضیهای    در داخل فرهنگ   قراردادهایی که 

مـردم را متوقـف     . و شدیدا گرافیکی بود   .  به نوعی معین از نافرمانی مدنی      تازه  بود ای اشاره. بود یک نوسازی 
  . کرد یداد م  آنچه داشت رخ میوادار به خوانشِساخت و آنها را  می

هـا واقعـا      آیا آن  .کنند  ها دارند مرده نمایی می       چرا این  دانستند   نمی مردم در ابتدا  . اغتشاشی به راه افتاده بود    
 HIVهـا    شـاید آن  .  نبودند  هم ؟ شاید بودند، شاید   بودند مبتال به ایدز  ها مردمی    در حال مرگ بودند، آیا آن     

ایـن کـنش    . در کـار نبـود     هـا  ای برای ایـن سـوال       آماده های جا جواب  آن. هم نداشتند ، شاید   داشتند مثبت
 .آنهـا در اختیـار شـما بگـذارد    پاسـخ بـه    بـرای   یابـزار کـه     اینبدون  مطرح کرده بود    ها را    ای از سوال   دسته

. هـستند و روشـن   خوانـا واسـطه ای   بطور بـی که هستند هایی   کنش،نگرانمها  در مورد آن من  که  چیزهایی  
امـا  . قابـل جبـران و بازگـشت پذیرنـد         ن وجـه  یتر  به آسان کنم   فکر می من   که   ندهایی هست   ن کنش ها آ  این

 متزلـزل چگـونگی خـوانش مـا را        که  هایی    کنش،  طلبند   ما را به چالش می     خوانشهای    که شیوه  هایی  کنش



 را هـای همگـانی   نشانهکه  طریقه ای  درتجدید نظر کنیم  باید دارند که   را به این اندیشه وامی    ما   یا   ،کنند  می
   . اند از نظر من واقعا مهمها  این، کنیم خوانش می

[...]  
 ی زمینـه یعنـی یـک     . عمـل کنـیم    ی آن   الزم داریم که به واسـطه      را   ای زمینه ما   ممکن است بگویند   برخی
 هـای   لحظـه  نیاز ما این اسـت کـه      کنم   من فکر می  .  داریم نیاز ای را برای فعالیت جمعی     شده  تقسیم  ِ جمعی
بـه درسـتی    یـا   متفـاوت قـرار گرفتـه ایـم       در دو جـای   در یک لحظـه     ، وقتی که    دنبال کنیم  زدایی را  زمینه
تکـان  زمینـه را     کـه    ایـم    را تولیـد کـرده     ای شناختی ی زیبایی  ؛ یا وقتی که تجربه    کجا ایستاده ایم  دانیم   نمی
 در کـردن رسـوخ   شـبیه نـوعی     این   .افتد  بهبودی اتفاق می   که مقاومت برای      است ییجااین همان   . دهد می

  .ستای جدید از الگوها مجموعه 
  

 چـه    سیاسـی  فعالیـت  تـرِ   سـنتی  گونه هـای   باهای نمادین    این نوع سیاست   ارتباط   اطنق :سوال
 سیاسی  های  نظامهای همگانی در      نقش رسانه  با به طریقی  آن   عملکردچیزهایی هستند؟ احتماال    

  کـه کننـد  بازی مـی نقشی را  ها اییبازنمآنجا که ، گره خورده است  پیشرفته یدار جوامع سرمایه 
  .ی برعهده ندارندجای دیگرهیچ لزوما در 

  
  .بله من موافقم: باتلر

  
 اغلـب   بازنمایی  ِ  که قلمرو   از این نقش    است یساز  سرنوشت این بخش ،  ولی در همان زمان   : سوال

 اینکه که   این بحث مطرح شود   ممکن است   . ماند   باقی می   موثر  ِ  سیاسی کنش از    جدا به طور کامل  
ی   در حـوزه   صریحا به ایـن خـاطر اسـت کـه          هستند پذیر  برگشت خیلی   بازنماییهای   سیاست

 و بر کسب و کارِ انتقال ارتباط جامعه بـه دولـت،            است ای  که تنها ضمیمه   ـ  ماند  بازنمایی باقی می  
  د؟یده پاسخ می این مسئلهبه چگونه  .، یا تغییر دادن قانونتازهبرپاساختن نهادهای 

  
 و   اسـت   پارچه  نه یک  رسانه. کنم   مخالفت می   امری یکپارچه است     که رسانه  این تصور  از همه، با     پیش: باتلر

 شـود  را منجر مـی  تولید تصاویری     ها بعضی وقت رسانه  . دکن   عمل می   همیشه برای رام کردن    به تنهایی و  نه  
ی  رسـانه یک مرکز از  درست خارجند توا بینی می این نوع از تاثیرات غیر قابل پیش     . د کنترل ندار  ها  بر آن که  

 مسلطهای    از رسانه  برداری بهره  برای ییها راه. افتد  می از اتفاقی که دارد   بدون آگاهی    آشکار شود کار   محافظ
 همان مبارزه برای تغییر     اما این . دن دار یمهمبسیار   گاهشناختی جای   زیبایی های بازنمایی   سیاست. وجود دارد 

بـزرگ، یـا    هـای     البیادن ارتباطات نیرومند با مقامات رسمی سیاسی، یا گردآوری          ، یا توسعه د    نیست قانون
  .دوم الزم بودـس های آنتی برای برانداختن محدودیت grassrootsجنبش برای مثال انوع چیزهایی که 

  
ر و حاال د ـ   متوقف شد و پوچکه به خاطر هیچ   ـ LIPS به نام بودم  چریکیاترگروه تئیک زمانی جزو من 

 از کـه مـرا  هیچ چیزی نیست  .  بپیوندم نـزبیـی و ل  ـ گ  ِ نظر دارم به هیئت کمیسیون بین المللی حقوق بشر        
  دیگـر برخـی . این هیچگاه یک انتخاب نبوده اسـت    برای من،    .بازدارد  دیگری  ِ کار  جای  به کاریانجام دادن   

قـرار   شـامل   کهـ باشندعال امور ایدز مثال ف کنند ـ  ر کا بهداشتیی مراقبت  عرصهدر مهارت این را دارند که 



.  بـودن  زدن یا در خیابان   ، تلفن اعمال نفوذ کردن   – شود  میموسسات شیمیایی بزرگ    های    در هیئت  گرفتن
. مبارزه کنیم آن به طور موثری  واسطه به که  وجود نداردیک موضعگوید  میهست که   در منای امر فوکویی

  .الزم نیست با هم آشتی داده شوندبایست مواضع زیادی باشد، مواضعی که 
[...]  

  
  ؟بینی  چگونه میی فمینیسم را آیندهبپرسیم که   در پایان از توعالقه مندیم: سوال

  
بـه   ،به عنوان سخنگوی عمومی بـرای فمینیـسم  ) Catharine MacKinnon(کینون  کاترین مک: باتلر

آلترناتیوهای که  رود    فمینیسم دارد می   کنم یفکر م من  که  بطوری،  بسیار نیرومند شده است   طور بین المللی،    
 کـه  آلترناتیوهایی –تولید کند دهد  گوید و انجام می می] کینون کاترین مک[چه که او    برای آن  نیرومندی را 

  در برابـر او    یفمینیـست    آنتـی  یک عنـاد    که کنم زیرا من فکر می   . تایید کنند  او را    توان روشنفکری د  نتوان می
، تاکیـد فزاینـده بـر       قربـانی کـردن    الگـوی  بخصوص. د با دقت مراقب بود تا تقویت نشود       که بای ،  وجود دارد 

ی اینهـا بایـد توسـط         بـا همـه    – "حقوق" عام و شامل کردنِ    و    فرهنگی کرختیِحسی و     بیرافی،  ـوگـورنـپ
   . نیرومند فمینیستی مقابله شودهای گیری موضع

بکـار    فرهنگـی   ِ  انتقـال   ِ  دشواری  برای  از قدرت، که   تر   دینامیک و پراکنده   ست مفهومی استچه که الزم     آن
ی ایـن کـار دشـوار   .  غیر امپریالیـستی جهات در  "بودگی  عام و شامل  " بندیِ  بازمفصلرود، همانطور که برای     

. آیـد   باشیم، دیگر بکار نمـی  ساختاری ستمِخنثای  های ساده و      ه به مدل  ع در پی مراج   این راهکار که   و   است
  فمینیـسم  "از" یـا    "در" همچنان مسلط از قدرت در فمینیسم، من        مفهوم، در مخالفت با     ااما حتی در اینج   

با  هیچ مخالفت محضی  تواند    می ، زیرا در اینجا    کار کرد  بر روی آن  باید   که    است کسیو پاراد همین و   .هستم
غیـر  منـابع مطلقـا   های آن از   دوره  از  استادانهو دستکاری   سازی  تنها یک باز  بلکه   ،وجود نداشته باشد   قدرت

  . ناخالص باشدمحض و 
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