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 مساله است ،سکس
و شکسپیر و حتی جین آستین  1باربی. افتددارد اتفاق می خیلی چیزهاي کوییريها توي دانشگاهاخیرا 

پیراهنی پوشیده که نقِش ها توي خیابان 2دیده شده که بارت سیمپسون اند.کرده بَزَك با کوییر، را هم

که  - را و آننامند می »کوییر«حاال خود را با افتخار مردان و زنانِ همجنسگرا ، و دارد 3مثلثِ صورتی

 ؟کارها چیست معناي ایند. انساختهاي براي عصیان و سرپیچی نشانه -زمانی فحش و ناسزا بود 

رئیِس «را  ، مدیر آن شبکه4ي شبکه هايبه خاطر محتواي صریحِ جنسی برنامهچند سالِ پیش، 

ايِ پورن را تهدیدي براي دیوارِ دفاعیِ وضعیِت هاي اینترنتی و ماهوارهشبکهلقب دادند.  4»پورنوگرافی

توان گفت دارند از آن حاال گویی همه اهلِ ماجرا هستند یا حتی میدیدند. ايِ معصومیتِ ما میجزیره

واع اننسیِ فروشی و پلیسِ اخالق و عاداتِ جي تنهاي زیادي دربارهنمایشمستندها و زنند. حرف می

 س[سک ي آندربارهکه  رود، احتمال آن میمهمانی دارداي که توي هر برنامه. ایمدیدهحیوانات  و اقسامِ

تان را ، بهتر است دهانخواهید تن به چنین کاري دهیدشما نمیو اگر  نیز حرف بزند. ]و سکسوآلیته

ظاهرا این سکِس  داشته باشید. 5انتراییسکسِ تیا  (خودداري از ازدواج، دیگر سکسی نیست)ببندید 

 تري در این زمینه دارد.و او اطالعاتِ بیشي مدونا است ترین عالقهتانترایی، تازه

رچه گدارد. غلبه شناسی بودنْ هنوز هم بر اصول و زیباییبرابريِ قدرت و سکسیدر سیاست نیز، 

گویی همجنسگرابودن دیگر مشکل یا مساله نیست هستند،  6»آشکار«سیاستمدارانِ همجنسگرا هنوز هم 

 .)طلبیِ قدرت داشتند، مشکل و دردسرساز بوددر گذشته چرا، همجنسگرابودن براي کسانی که جاه(

نیز اعالم کرد که  Sunي ؛ و روزنامهزنندحرف می» مدارا«ي کرات از فضايِ فزایندهها نیز بهرسانه

 به نام باربی. م مشهورعروسکی  1 
 ي سیمپسون. مشخصیت کارتونی، عضو خانواده 2 
 . مرفتبه کار می هاي نازيبراي بازشناساییِ زندانیان همجنسگرایان از دیگر زندانیان در اردوگاهکه نمادي است  3 
 م بود که آن لقب را به وي داد.» Daily Mail«کار ي محافظهانگلستان بود. روزنامه 4ي مدیر شبکه 1987مایکل گرید در  4 
 -هاي دیگر نبرخالف آیی –هاي هندو و بوداگرایی است. این آیین هاي سنتنوعی آیین و مراقبه است که در هندِ باستان پدیدار شده. این آیین یکی از خاستگاه 5 

 م پردازد.به حل مشکالتِ روزمره نیز میطنی و معنوي نیست و تنها با
 راي دیگري یا عموم آشکار باشد. موضعیتی که همجنسگرابودنِ کسی ب 6 
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هاي هاي همجنسگرا در سریالگرچه شخصیت نخواهد نوشت. 7همجنسگراآزاريهاي دیگر سرمقاله

ر ددارِ جولیان کلري و ادي ایزارد هاي زرق و برقاما فعالیتمحترم هستند،  عموماآبکیِ تلویزیونی 

ا رسد که مبه نظر میها داشته است. سهمِ بزرگی در موفقیتِ آن شخصیت 8پوشیي دگرجنسزمینه

اقعا وشود. و هر روز هم این وضع دارد بهتر میایم؛ تري شدهمداراگرتر و سکسیتر و اي گشودهجامعه

ا را الس بزند تا م» دیگري«خواهد صرفا با بخشِ کوچکی از این آیا فرهنگِ غالب میجور است؟ این

 نگه دارد؟و پهناور چنان در خطی مستقیم هم

، بسیاري اردي جنسی وجود دتري از رفتارِ پذیرفتهتعریِف گستردهرسد که واقعا به نظر میدر حالی که 

وقتی رشدن. تدر حال وخیمنیز هاي جدیدي چنان زنده هستند و بحرانهاي قدیمی هماز تبعیض

هاي صحنهشود و شاهدِ منتشر می 9دوستیهاي محکوم یا حتی مظنون به کودكپرونده

فروید شاید پرده از . شودي ترسناكِ قدرتِ انسان برمال می، جنبههستیمهاي جمعی زدگیوحشت

ي بیستمیِ ما هنوز به جایگاهی نرسیده که ي اواخرِ سدهي نوزاد برداشته است، اما جامعهسکسوآلیته

یم بر بحراِن ارسد که هنوز هم نتوانستهبه نظر میطور عقالنی به بحث بگذارد. بتواند آن موضوع را به

ها یا آن یست؟اش چهستند؟ و اگر هستند، درمان بیماراین متخلفان، آیا فائق بیاییم.  »متخلفانِ جنسی«

قانون؟  طبیعت؟اند؟ به چه کسی آزار رساندهیا  ي تخلف کردهچه چیزاز ها مگر آنهستند؟ » شیطانی«

 جامعه؟

یتِ الهی ي تبع؟ آیا مسالهخوب است و کدام بد اروتیکْکدام فعالیتِ توانیم بدانیم که طور میو چه

الت و توان مطمئن شد که تمایآیا می شناختی است، یا قراردادي اجتماعی است؟زیستاست، طبیعیتِ 

 7 bashing-Gay شونت. اسزاگویی، ارعاب یا تهدید به خشود؛ مانند نشود همجنسگرا است، گفته میخصی که تصور میبه هر گونه آزار جسمی یا کالمی علیه ش
 م
 . مطور موقت یا همیشگیي جنسِ مخالف بهپوشیدنِ جامه 8 
 کند. مي دیگر فرق میاي به جامعهکه البته با توجه به سنِ بلوغ از جامعهسال.  11میلِ شدیدِ جنسی به کودکانِ زیِر  9 
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همه مهم و مساله چرا سکس اینیا حتی خودِ ما؟ هاي خودِ ما هنجار و طبیعی و خوب هستند؟ لذت

 است؟

ها و یعدالتقلمروي سکسوآلیته، سیاست و بی«گوید: می )شناسانسانطور که گیل رابین (همان

هاي واقعیِ سکسوآلیته، مانند دیگر جنبههاي نهادي و شکل. هاي سرکوبِ خاصِ خودش را داردسبک

ته به آغشتصادفا، ها، هم تعمدا و هم آن. فعالیتِ انسان استرفتارِ انسان، در هر زمان و مکانی، محصولِ 

ما ااي] سیاسی است. سکس همیشه [پدیده. از این لحاظ، تضادهاي منافع و مانورهاي سیاسی هستند

 مورد مخالفتهاي دیگر] [از دوره شدیدترها سکسوآلیته هایی از تاریخ هم وجود دارد که در آندوره

خوِش دست اروتیکي زندگیِ هایی، حوزهدر چنین دوره تر شده.قرار گرفته و رسما سیاسی و چالشِ

 ]1[.»گیردمذاکره و بازنگري قرار می

ایی هکنیم، پس یکی از راهزندگی میاي رسد، ما داریم در چنین لحظهطور که به نظر میاگر، همان

کاوش در این مساله ، گیرددارد مورد مذاکره و بازنگري قرار میدر حالِ حاضر  اروتیکزندگیِ که 

هاي نهتواند زمیمیدر حالی که این کاوش  بفهمیم سکس چیست.توانیم میهایی راهچه ما از است که 

ر اي که محوواکاوي ،)گذاريقانون ها، در پزشکی، در مجلسِ(مثال در رسانه شماري داشته باشدبی

و گاهی  ترینکاملترین صورتی انجام شده که به فعاالنههایی این کتاب است از سوي افراد و گروه

که  دنخستین گروهی بودنطور که زنانْ هماناند. ترین تاثیراتِ سیاستِ سکس را تجربه کردهمهلک

شان علیه هنجاِر هایی که سکسوآلیتهتفاوتِ جنسیتی را کاویدند، زنان و مردانِ همجنسگرا و دیگر گروه

با  اندیشمندان ایناند. کاوشِ سیاستِ سکسوآلیته بودهدگرجنسگرایی تعریف شده است نیز پشگامِ 

از ي سکس و جنسیت و سکسوآلیته است (هایی که دربارهفرضپیشترین اساسیکشیدنِ چالشبه

ي مثابهشناختی، مرد و زن، و جنسیت بهرا و همجنسگرا، سکسِ زیستتضادهاي بین دگرجنسگجمله؛ 

 اند.ي هویتِ انسان را ایجاد کردهمسالههاي جدیدي از کاویدنِ شیوه، )حکمی فرهنگی
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 فوکو کیست؟
تاثیرگذارترین اي بود که یکی از دان و کوشنده، فیلسوف و تاریخ)1984تا  1926میشل فوکو (

همراه با گیرد. جا می 10ي پساساختارگراعموما تحت مقولهآمد که آثارش اندیشمندانی به شمار می

کاوي، ي رواننقدهاي ژاك دریدا از متافیزیکِ غرب و بازتدوینِ رادیکالِ ژاك لکان از نظریه

ي ارهاي براي آثارِ اخیر دربکنندهثباتبی نیز بنیادِي دانش و قدرت هاي متنوعِ فوکو دربارهپژوهش

 اند.ي انسانی شکل دادهجایگاهِ سوژه

در  اش، زندگی و آثارِ او. پس از مرگدرگذشت AIDSاز  1984فوکو یک همجنسگرا بود که در 

از روي  فوکو را پیدا کنند)» حقیقتِ«خواهند معرضِ حمالتی قرار گرفت که (مدعی بودند می

با خوانشی احتمالیِ او را  ي11آزاردوستانه هايعالقه و فعالیتپرستی و ناپسندشماري، شهوت

 ردها و آوآثار و زندگی و دست پیوند دادند.سیاستِ نوشتارِ تاریخی و فلسفیِ او (فروکاهنده) از 

او الگوي قدرتمندي براي بسیاري از روشنفکرانِ همجنسگرا و از ، فوکوهاي گريشرارت

ترین نیز مهمواکاويِ او از روابِط درونیِ دانش و قدرت و سکسوآلیته ؛ و ساختغیرهمجنسگرا 

 ي کوییر گشت.ي نظریهروشنفکرانه يدهندهشتاب

 

 ي کوییر چیست؟نظریه
تواند اسم باشد و هم صفت و هم فعل، اما در هر سه صورتْ چیزي است علیه ) هم میQueerکوییر (

نیست که تکین یا  ايشناختیمفهومی یا روشچارچوبِ ي کوییر، نظریه یا هنجارسازي. »هنجار«

سیت و ي بین سکس و جني رابطههاي روشنفکرانه دربارهاي است از فعالیت، بل مجموعهمند باشدنظام

دید آمد که گیرند. این نحله در واکنش به ساختارگرایی پي بیستم به کار میاي و فرانسويِ سدهي قارهاین مقوله را دانشگاهیاِن امریکایی براي اشاره به فلسفه ۱۰ 
 فرق دارد هاي انتزاعی] با واقعیتِ مادي و ایدهرا شناخت که [این ساختارها اند)براي فهمیدنِ فرهنگِ انسان باید ساختارهاي آن (که به شکلِ زبان درآمدهگوید می
 کند. ماست که بین آن دو وساطت می» نظمِ سومی«و 
 م وستی.یعنی آزارداي چتري براي این دو، معناي واژهبه؛ سادومازوخیسم هم دوستی و مازوخیسم یعنی آزارگردوستیسادومازوخیستی. سادیسم یعنی آزاریده 11 
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کتب یا گاه باید بگوییم که تعریفِ ما از مي کوییر را مکتبِ اندیشه بدانیم، آنمیلِ جنسی. اگر نظریه

ها و نشي متنوعی از کن اصطالح، گسترهکیشانه است. ایي دانشگاهیْ تعریفی شدیدا ناراسترشته

جنسی در متونِ ادبی و فیلم و هاي بازنماییِ میلِ همگیرد: خوانشهاي انتقادي را در بر میاولویت

جنسیت؛ -موسیقی و تصاویر؛ واکاويِ روابطِ قدرتِ اجتماعی و سیاسیِ سکسوآلیته؛ نقدِ نظامِ سکس

 التِ آزاردوستانه و عاصی.، و تمای13و تراجنسیتی 12مطالعاتِ تراجنسی

 

 تبارشناسِی کوییر
هایی نویسنده ؛ یعنیي کوییر به فوکو خواهد پرداختاین نوشتار به بررسیِ رویکردهاي نظریه و اندیشه

ار ي سکسوآلیته و جامعه را به کهاي او دربارهاند ایدههاي گوناگوِن دانشگاهی توانستهدرونِ رشتهکه 

دید،  لی][یا علتِ اصي عزیمت و نمونه و سابقه ه و نقطهدهندتوان شتابفوکو را میبسته و توسعه دهند. 

لیِد ي تودانست که انگیزه ]اندیشه اي [در کفشِریزهمحرکی مداوم و سنگ توان او رامی چنینو هم

اریِخ ت نوعیناگزیر خواهد بود که  )عنوان یک روایتبهاین نوشتار (کند. هاي جدید را فراهم میایده

، اما هر جا که ممکن بود کوشش خواهم کرد تا از ي کوییر ارائه کندخطی از آثار و پیشرفتِ نظریه

؛ ي کوییر نیستي نظریهفوکو، خاستگاه یا سرچشمهیت و پیشرفت پرهیز کنم. ي علفروکاهی و اسطوره

کنم، باید  هفوکو بخواهم استفاداگر از اصطالحاتِ خودِ ي فوکو نبوده. مقصدِ اندیشهي کوییر هم نظریه

ي هایی که دربارهي خاصی از گفتمانمختصري است از مجموعه» 14تبارشناسیِ «بگویم این نوشتارْ 

 .انددر جنبشِ کنونیِ کوییر به اوجِ خود رسیده و (موقتا و نه منحصرا) هستندسکسوآلیته 

 12 transsexual 

 13 Transgender ها و ها و تراجنسیپوشي جنسیتی همخوانی ندارند؛ دگرجنسهاي پذیرفتهکه اصطالحی چتري است براي تمام انواع افرادي که با نقش
 پوشی. ممبدل

آن لسفیِ باورهاي اجتماعی و ف دتوانمیي خاصِ تاریخی، بررسی گستره و قدرت و تمامیتِ یک ایدئولوژي در یک دورهتبارشناسی روشی تاریخی است که با  14 
  ها را بفهمد. مها نگاه کند و شرایطِ ممکنیتِ آنها به آن. تبارشناسیِ فوکویی تالش دارد تا از وراي ایدئولوژيایدئولوژي را به پرسش بگیرد

                                                           



 انتشارات گیلگمیشان

   10 

 

 سکس، حقیقت، گفتمان
اي دوره ، یعنی در پایاننوشته شد 1970ي میشل فوکو در دههي »تاریخِ سکسوآلیته«نخستین جلد از 

ده روایتی قدرتمند و برانگیزانن-ضداین کتاب در فرهنِگ غرب است.  »انقالبِ جنسی« که موسوم به

خواهی و اش را به آزاديي بیستم جايکه در سده دیرپاي سرکوبِ جنسیِ ویکتوریاییي براي قضیه

با مرگِ او  اي کهي فوکو بود؛ پروژهترین پروژهکتاب، آغازِ بلندپروازنه این. روشنفکريِ مترقی داد

 ناتمام ماند.

فرهنِگ  در جامعه ودانند که ي طبیعیِ زندگی آدمی میهاي سنتی از سکسوآلیته، آن را جنبهبرداشت

ایی) از دیده ي ویکتوریدر دوره 15هاي پیانوو یا (مثِل پایه به این سو سرکوب شده 17ي غربی از سده

اما هنوز ته سکسوآلی ، و از گفتار و نوشتار نیز سانسور شده بود.شدهاش نمیاي بهو اشارهشده پنهان می

اما  ،جوشید و غلیان داشتمیي نوزدهم بودگیِ بورژوایِی سدهزیرِ سطحِ تمیزِ محترموجود داشت؛ 

وآلیته] ، [سکسو روانکاو کوتاهدر عصرِ دامنکه تا این ها آن را فرونشانده بودند.ها و سرکوبممنوعیت

، و همه را مان را افشا کردیمترین تمایالتمان و محرمانهو پاهايِ لختآزاد شدیم، ما نیز آزاد شد و 

اي ادانهنسبتی مستقیم با این بیانِ آزدر البته مشکالتی وجود داشت، و برخی از ما  وارد مالء عام کردیم.

براي  تر از دیگران بودیم. اماتمایالتِ شاد و سالمِ جنسیِ خود دهیم، شادتر و سالمتوانستیم به که می

گران، ي شاد و سالم] مشکلی داشتند، کمکْ مهیا بود؛ درمانکسانی که [در داشتن سکسوآلیته

ي هدادي شاد براي قصمان کنند تا خود را درست کنیم. برونتوانستند کمککاوان، مشاوران میروان

حقیقت  دهنده است،سازيِ ظرفیتِ انسان. اما این داستان، هرچند که آشنا و تسکینبارِ محدودیتسفتا

دارد؟ آیا سکسوآلیته همیشه منتظر نشسته که ما بیاییم و آزادش کنیم، و با آزادکردنِ آن بتوانیم خود 

 هاي اجتماعی آزاد کنیم؟را از محدودیت

 م ».اپ«کردند و نه اش به کار مینامِ دیگري براي پوشانده و یاي پیانو چون شبیه پاي لختِ انسان است، آن را میي ویکتوریایی، پایهگویا در دوره 15 
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هایی ممنوعیت بهنه  19ي کند که شواهدِ سدهکند و ادعا میرا رد می» ي سرکوبفرضیه«فوکو این 

اشاره ي سکسوآلیته هایی دربارهي گفتمانکنندهتکثیِر خیره بهگفتن از سکسوآلیته، که ي سخندرباره

جنبه یا ته لیاساسِ بحثِ فوکو این است که سکسوآخب سکسوآلیته چه بود و چه هست؟ کنند. می

هاي هشده از تجربه است که خاستگاي برساختهطبیعیِ زندگی انسان نیست، بل یک مقوله واقعیتِ

شوار این مفهومِ سکسوآلیته را د شناختی.تاریخی و اجتماعی و فرهنگی دارد و نه [خاستگاهی] زیست

رفا آید که سکسوآلیته، مثل جنسیت، ص. به نظر میتوان فهمید؛ گویی بر خالفِ فهمِ مرسوم استمی

ا است؛ م »ترین تمایالتِ ترین و محرمانهدرونی«ي مسالهخیلی ویژه و شخصی است و نوعی اما به هست

چیزي است در [سکسوآلیته] خواهیم. طور میخواهیم، چه، چه چیزي را میخواهیمچه کسی را می

ی است، بدان یته طبیعکه سکسوآلبه ایناما باورداشتن  ما است.ي خصیصهاست،  خصیصهدرونِ ما، یک 

 معنا نیست که سکسوآلیته طبیعی است.

نقشِ حیاتِی  ، بل اوگذاردشناختی را به کنار میالبته به این معنا نیست که فوکو هرگونه بُعدِ زیست

 طور که دیوید هالپرینهمانداند. يِ سکسوآلیته در اولویت میگیرها را در شکلاننهادها و گفتم

ي ا دربارهصریحکند، فوکو اشاره می »)ي همجنسگراانامهفوکوي قدیس: درآمدي بر سیره«ي (نویسنده

ي تمایز بین میلِ درونی به جنسی هیچ نظري نداده است. وقتی از او دربارههاي میلِ همعلت

ر مورد د«دهد: رسند، او چنین پاسخ میپهمجنسگرایی و شرایطِ اجتماعی [منجر به همجنسگرایی] می

که به دنباِل فوکو به جاي این ]2.[»»هیچ نظري ندارم«ندارم. من مطلقا چیزي براي گفتن این پرسش 

وکو فدهد. مورد بررسی قرار می، تولید و ساختِ آن را ي انسان بگرددموهومِ سکسوآلیته» حقیقتِ«

» سکسوآلیته] «يکند تا [مسالهطور در جامعه کار میلیته چهسکسوآعالقه داشت که تر به این مساله بیش

 چیست.
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 )Scientia Sexualis(علم سکسوآلیته 
لیِد کتا شاید را بکاوند  رازهاي جنسیِ خودکنند کاوها مراجعینِ خود را تشویق میکه رواندرحالی

کاوي (در که رواناینکند به کاویدنِ فوکو شروع می، جاها پیدا کنندشان را آنسالمتِ ذهنی و عاطفی

ي ربارهتا دانشی دکند می(یا بهتر است بگوییم تحریک) ما را دعوت طور چه ها)میان دیگر گفتمان

 رتِ خاصیْ و در حفظِ روابطِ قدفرهنگی است و نه طبیعی  خوِد این [دانش]سکسوآلیته تولید کنیم که 

 است. سهیم

وش خواهد سکسوآلیته را خامکه نمیاي دید ترین و آخرین کنشِ گفتمانیتازهتوان کاوي را میروان

 هايبه روش ي آن (و بنابراین خودشان)خواهد مردم را وادار کند تا درباره، بل مییا سرکوب کند

ن و ژاپن هایی مثل چیفرهنگ »هنر اروتیکِ«(در تضاد با  ي غرب»علم سکسوآلیته«حرف بزنند. خاصی 

قیقِت حبه این متمرکز شده بود که  )هالذتتکثیرکردنِ مبتنی بودند بر و هند و امپراتوريِ رومی، که 

از  ار گرفت.به کعنوان روشِ کلیديِ یافتِن آن و فرآیندِ اعتراف را بهسکسوآلیته را بیابد  آورِ)(شرم

هاي پزشکی و قضایی و تربیتی و خانوادگی گرفته تا علمِ معاصِر مراسمِ اعترافِ مسیحی و کنش

 تمایالت و عواطفتوان ردِ پاي تاریخِ مردان و زنان و پسران و دخترانی را گرفت که کاوي، میروان

گفتن  ند.گفتکسی می ها را بهآندادند و شان را مورد موشکافی قرار میهايِ گذشته و کنونیو اندیشه

: وریافتنحض کاويروانهاي ، و در جلسهکردن عالئمِ بیماري به پزشکاز گناهان به کشیش، توصیف

 اعتراف به گناه، اعتراف به بیماري، اعتراف به جرم، اعتراف به حقیقت. و حقیقتْ سکسوآل بود.

ه [این روایت] د ککناش تولید میسکسوآلیتهي ربارههاي اعترافی، سخنگو روایتی ددر تمامِ این صحنه

شده ه کشفشود البتدر این فرآیند افشا میي که »حقیقت«. شودتوسط مقامِ قدرت و اختیارْ تفسیر می

گفتمانِ خاصی و با قدرت نیز گره این حقیقت همانا دانشی است درونِ نیست بل تولیدشده است. 

اي ي روابطِ پیچیده است تا خصیصهمسالهطور که در تمامِ آثارِ فوکو آمده، قدرت، همانخورده است. 

ي برساختهي متفاوتِ تاریخی، در هر دورهپرسد؛ فوکو میاي خاص. ذاتی در فردي خاص یا طبقه
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ود ي سکس، به گردشِ خطریقِ تولیدِ دانش درباره طور توانست ازقدرت چه چه بوده؟سکسوآلیته 

 دامه دهد؟ا

شدنی ارتشدنی و نظتنظیمدانستند که ، سکسوآلیته را چیزي میبه این سو 18ي گوید، از سدهفوکو می

ما در عصِر اند، ادیرزمانی به تنظیمِ سکسوآلیته مشغول بودهکلیسا و قانون  .شدنیاست تا قضاوت

ته و یافتمرکزشان روي فردِ تجسمهاي حکومتیِ جدیدي ایجاد شدند که بود که رژیمروشنگري 

هاي متنوعی براي در کانوِن تکنیکشده و سکوالرِ اعتراف، هاي اصالحنسخهسکسوآل بود. 

هاي فهِم در همین زمینه بود که بسیاري از روشقرار داشت. سازيِ هنجارهاي اجتماعی درونی

دوین رایی و دگرجنسگراییْ تِد بین همجنسگمانند تضا سکسوآلیته (که تا امروز هم غالب هستند)

 گشتند.

 

 ساختِ همجنسگرایی
، این است که ادهرا شتاب دي کوییر یهترین تاکیداتِ فوکو، و قطعا پیشرفتِ نظربرانگیزانندهیکی از 

دارند  هاي همجنسگرایی گرایشدانبسیاري از تاریخهمجنسگراییِ مدرنْ نسبتا خاستگاهی معاصر دارد. 

ها و رفتارهاي تو هویي بیستمیِ همجنسگرایی ها و رفتارهاي سدههویتهایی بین پیوندها و پیوستگی تا

ي ي خاصی و در دههدر زمینهي همجنسگرا تاکید دارد که مقولهفوکو اما هاي پیش پیدا کنند. دوره

ویتی هي دانش دید و نه شدهي برساختهباید مقوله –مانند خودِ سکسوآلیته  –آن را و پدیدار شد  1870

 شده.کشف

براي مثال، در وجود نداشت.  19ي جنس تا پیش از سدهبین افرادِ هم گفت که روابطِ جنسینمیفوکو 

از سوي کلیسا محکوم و از سوي قانون ممنوع شده اي مانند لواط هاي جنسی، کنشي رنسانسدوره

نظیِم ي تاما تفاوتِ اساسی بین این شکلِ اولیه، خواه بین دو مرد روي دهند چه بین مرد و زن. بودند

خواست همان چیزي را دومی می، در این بود که 19ي سدهاواخرِ آن در هاي جنسی و شکلِ کنش
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ي منحرف نامیده بود؛ یعنی یک نوعِ منحرف از انسان که سکسوآلیته» انواع«شناسایی کند که فوکو 

آوري را انجام شد تا اعتراف کند که کنشِ جنسیِ شرمتشویق می 16ي دارد. براي همین، انساِن سده

ي جنسی نِ دیگر رابطهکه با مردا 19ي داده که در مخالفت با قانونِ خدا و سرزمین است، اما انسانِ سده

 ند.بدا »همجنسگرا«خودش را  تاکردند تشویق مینیز دانستند و او را می» همجنسگرا«داشت را می

ِی ي علمِ پزشکشان موردِ عالقه و دغدغههایی که سکسوآلیتههمراه با دیگر انواِع سوژه» همجنسگرا«

، تبدیل به کانونی براي مطالعات و هاي کارگر)ي نوزدهم بود (مانند زنان، کودکان، طبقهسده

طراحی شده بودند که جمعیت (یا نیروي براي آن  »هاي سکسآوريفن«این راهبردهاي متنوعی شد. 

یستی را ي کاپیتالیابندهکه نیازِ نظامِ توسعهاي را حفظ و پرورش داده کنندهمولد و تولیدمثل کارِ)

ي بورژوا بود که نیرويِ کاِر آینده در دروِن انوادهي کلیديِ این نظمِ اجتماعی، خمولفه برآورده سازند.

ارضایِی ي خود»مساله«به سابقه اي بیعالقه –براي مثال  –این امر منجر به آن شد که  شد.آن تولید می

رون این دشکل بگیرد. کردنِ رفتارِ جنسیِ کودکان و تکثیرِ متون و راهبردهاي کنترلکودکان 

دیدند و را انحرافی از هنجاِر تولیدمثلی می جنسیهاي همچارچوبِ تولیدمثلی بود که تمایالت و کنش

 مشکلی که باید برطرف شود.

هاي مختلِف گفتمانی بود که از مندي در حوزهتحقیقاتِ نظام ، سوژه و موضوعِهمجنسگرا

، هاي گفتمانیاین تحقیقات و حوزهي دغدغهگرفته تا آموزش و پرورش و قانون؛ شناسی جمعیت

به لواط اعتراف  16ي در سده ی کهکه مردان و زناندرحالی. بودحفاظت از سالمت و پاکیِ جمعیت 

اما نه  19ي موردِ همجنسگراي سده شدند، تاکید درمحکوم میشان بودنِ کنشخاطر گناهبهکردند می

به زبانِ فوکویی:  کرده بود.تعیین [آن شرایط را] » علم«اي بود که ها بل شرایطِ فرديکنش

درونی  16یِ تهاي سکسوآلیته بود چون از کنشِ لواط به یک نوع دوجنسیشکلهمجنسگرایی یکی از «

 ]3.[»منحرفِ موقت بود؛ همجنسگرا اما یک نوعکار یک . لواطروح، تغییر یافته بود 17یا هرمافرودیتسمِ 

 هاي جنسیتیِ زنانه و مردانه در انسان. مزمانِ خصیصهترکیبِ هم 16 
 زمان نر و ماده است. مجانوري که هم 17 
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اي او حضور ج[سکسوآلیته] در همه: «دیدند که سرشار از سکسوآلیته استاي میباشندهو همجنسگرا را 

 ]4.[»اشهايي کنشي همهداشت: در ریشه

 

 قدرت و مقاومت
تی وق، پیدا بود. بیستي ي نوزده و اوایل سدههاي منفیِ ساختِ همجنسگرایی در اواخر سدهجنبه

ت] منظورمان این نیست که این [جایگاه یا هوی، شده استجایگاه یا هویتِ سوژگانیْ برساخته گوییممی

یک نوع  ،بندي کردنددستهعنوانِ یک نوع معیوب یا منحرف همجنسگرا را به .براي فردْ واقعی نیست

همجنسگرا در معرِض  هنجارِ دگرجنسگرا. ، و انحرافی ازبراي درمانمناسب ، موردي شدهرشدِ متوقف

اند انتقاد کردهو فوکبه ، به حاشیه رانده شده، و تحت کنترلِ اجتماعی درآمد. تنبیه و انضباط قرار گرفت

دارد دید که همیشه چیزي میاي از قدرت دارد، اما او آن [قدرت] را کارانهکه چرا الگوي محافظه

ي قدرتی وجود ندارد که هیچ رابطه«شود: از مقاومت خالی نمیگاه هیچکند و مقاومت تولید می

گیرد که درست در جایی شکل میکارگرتر است چون تر و حتی واقعیمقاومت نداشته باشد؛ مقاومت 

مجبور نیست که از جاي دیگري مقاومت در برابر قدرت شوند؛ [در آن جاها] اِعمال میروابط قدرت 

 ]5.[». ...شودنیز ضرورتا خنثی نمی همکارِ قدرت شدوقتی بیاید تا واقعی باشد، و 

ی نیست که شک«دارد: » گفتمانِ وارونه«ي بنیاديِ واکاويِ فوکو همانا تاکیدي است که بر تولیدِ جنبه

انواِع هي انواع و خرددرباره یی کههاي کاملی از گفتمانپزشکی و فقه و ادبیاتِ مجموعهپدیداري روان

اي در مالحظهپیشرفِت قابل، بودند »هرمافرودیتسمِ روانی«و  18شاهدبازيانحراف و همجنسگرایی و 

نیز » نهوارو«گیريِ یک گفتمانِ چنین موجبِ شکلهماما ایجاد کردند؛  »انحراف«هاي اجتماعیِ کنترل

اش یا مشروعیت زدن، و خواستارِ آن شد کهحرفاز جانبِ خود شروع کرد شد: همجنسگرایی 

است [این درخوهایی با همان واژگان و با همان مقوله اغلب، و اش به رسمیت شناخته شود»بودنطبیعی«

 . م»پسردوستی«ي جنسی بین یک بزرگسال و نوجوان را گویند. یا همان رابطه 18 
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در ممکن است  ]6.[»بردبه کار می ي ردکردنِ آن [همجنسگرایی]پزشکی براعلمِ زمانی که کرد] را می

 یا همان کسانی که» همجنسگرایان«هایی از سیاستِ هویت را دید. رگهاین الگويِ گفتمانِ وارونه، 

اند، ممکن است دلیلی مشترك یا صداي مخالفِ مشترکی پیدا هاي منحرف تولید شدهعنوان سوژهبه

ي هویِت مقوله –براي مثال  - 20شناسیگفتمانِ سکستبدیل کنند.  19کنند تا اعتراف را به اِعالم

قادر سازد تا جایگاهِ اجتماعی و  فرد راتوانست ، تولید کرد اما عنوان انحرافی از هنجاربهرا » منحرف«

سوي  توانست ازشناسی، واژگان و دانشی فراهم آورد که میسکس به پرسش بگیرد.اش را سیاسی

حی اقداماتِ صریاند، طور که آثارِ اخیر نشان دادهطور استراتژیک استفاده شود. هماناش بههايسوژه

زدایی [از این اي براي جرمرا به مطالبه 21بودن و همجنسگراییانجام گرفت تا این دانش و زبانِ منحرف

 درآورد. 19ي در اواخر سده هویت]

 

 ها به فوکوواکنش
به این سو  1980ي اي اجتماعی است؛ اما از دههفوکو نخستین کسی نبود که گفت سکسوآلیته برساخته

هاي نوین در مطالعاتِ همجنسگرایی و مطالعاِت ترین تاثیرات را بر پیشرفتشک عظیماو بیآثار 

فته هاي بسیاري از روایتِ فوکو بازبینی و اصالح شده و به چالش گرفرهنگیِ سکسوآلیته گذاشت. جنبه

ي هدر اوایل دورهاي هویتی تري از روابطِ همجنسی و پیدایشِ مقولههاي دقیقها واکاويدانشده: تاریخ

تري ي نوزدهمی از انحراف و همجنسگرایی، با دقتِ بیشهاي سدهبندياند؛ دستهمدرن عرضه داشته

رکِز شان، اروپامحوريِ تمترینتوضیح داده شده. رویکردِ کلِی فوکو نیز دستخوشِ انتقاد شده؛ مهم

 ه داده.ي مردانتاریخیِ فوکو است و مرکزیتی که او به تاریخِ سکسوآلیته

ه] اعالم شود عنوان هویتی باشد که باید [به جامعشده، حاال بهعنوان انحرافی بوده که باید [به پزشک] اعتراف میهمجنسگرایی بهتر اگر پیشمنظور آن است که  19 
 و بخواهد که به رسمیت شناخته شود. م

 اي است. مي بینارشتهزهپردازد. این حوزه یک حوکه به عالیق و رفتارها و کارکردهاي جنسی او میي انسان ي سکسوآلیتهعلم مطالعه 20 
 21 Homosexuality توان مفهومِ پزشکی از همجنسگرایی دانست. مرا می 
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هاي فوکو راه را براي رویکردِ متفاوتی به دركِ روابطِ بین سکس و سکسوآلیته و پیداست که ایده

 اش باشد، و سیاستِ ي فرهنگیتواند جدا از زمینهاي نمیقدرت هموار کرد. اما هیچ اثرِ روشنفکرانه

ییر ي کوجر به ایجادِ نظریهاي بوده که مننیز بخشی از تجربه 1980و  1970هاي تفاوتِ جنسی در دهه

چنین ایجادِ الگوي تحلیلیِ فوکو شده. تاریخِ کنشگري [سیاسی و روشنفکرانه] در طولِ این دوره و هم

 اي داشته باشد از سازوکارِ قدرت.هاي زیسته و واقعیتواند نمونهمی

 

 ي کوییرفوکو + ؟ = نظریه
) homosexual» (همجنسگرا«شت، اصطالحِ نورا می» تاریخ«وقتی فوکو داشت  1970ي در دهه

» لزبین« هايهاي پزشکی و حقوقیْ کاربرد داشت، اما همجنسگرایان خود را با اصطالحهنوز در گفتمان

شد که ) براي زنانی استفاده میgay» (گی«ي نوزدهم از اصطالحِ کردند. در سدهتعریف می» گی«و 

و » homosexual«جایگزینی شد براي  1960ي دهه داري داشتند، اما درشهرتِ مشکوك و مساله

شسته بودند. به سوگ ن» معصوم«ي همین نیز ُبهتِ کسانی را برانگیخت که بابتِ فاسدکردنِ یک کلمه

ن موضوعِ دانْش عنواهاي اولیه این بود که لزبین و گی بهو مقوله» لزبین«و » گی«ترین تفاوتِ بین واضح

نتخاب کرده طور نمایانی موضعی را اي لزبین یا گی بهیافتههاي هویتتند، سوژهاي نگرفجایگاهِ منفعالنه

ي ي آسیب یا بیماري؛ مسالهي غرور و عزت بود، و نه مسالهکنندو همجنسگرابودن، مسالهیا ادعا می

طور که آزاديِ زنان توانست آن ساختارهاي غالبِ کردن. همانحذف-ي خودمقاومت بود و نه مساله

رایی دادند، آزاديِ همجنسگنانگی را به چالش بگیرد که زنانگی را َپست و منفعل و ثانویه جلوه میز

ن ي همجنسی را غیرطبیعی و منحرف و ناکامل نشاهایی کرد که میل و رابطهنیز همین کار را با بازنمایی

 دادند.می

اي را دگرگون کنند که اجتماعی ، هدفِ جنبشِ همجنسگرایان آن بود که نظام1970ِي ي دههدر میانه

خاطر ها نهادهایی مثل ازدواج و خانواده را بهطور که برخی فمینیستشد. همانعلتِ سرکوب تلقی می
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شان از سرکوبِ زنان به نقد کشیدند و خواستارِ تغییراتِ اجتماعیِ رادیکال و حتی انقالبی شدند، حمایت

سِت هاي محکمی با سیاها پیوستگیهر دوي این جنبش جنبشِ آزاديِ همجنسگرایی نیز چنین کرد.

کردهاي توانستند موازي و همنوا با رویچپگرایانه داشتند (گرچه این پیوستگی اصال جهانی نبود) و می

 ها دیده شوند.مارکسیستی و سوسیالیستی و فمینیستی در دانشگاه

ي شد، در اواخر دههکننده] حاصل میساختنِ نظام [سرکوباما این مدلِ آزادي که از طریق دگرگون

ت یافته شباه» قومی«تر با مدلِ اش را به مفهومِ متفاوتی از سیاستِ همجنسگرا داد که بیشجاي 1970

 دانست که گرچه متفاوت اما برابر هستند، وبود. این مدل، همجنسگرایان را گروهِ اقلیتیِ متمایزي می

 نی درونِ نظمِ موجود دست یابد.کرد تا به حقوق و حفاظتِ قانوسعی می

آوردهاي این رویکرد قابل مالحظه است، و همین مدلِ اساسی نیز تاکنون موثر و کارگر بوده. دست

ان هایی هم هستند که براي برابريِ همجنسگرایهایی براي عدالت و حقوقِ برابر، گروهافزون بر کمپین

هاي گارهدر ترویجِ ان» اتحاد فعاالنِ همجنسگرا«ه نیز گذارند و در ایاالتِ متحددر انگلستان کمپین می

هاي منفی و ها شاملِ نقِد انگارههمجنسگراییْ فعاالنه مشارکت دارند. این فعالیت» مثبتِ «

کردِن هاي فکاهی و طنز براي خرابهایی که در برنامهها (از جمله کلیشههمجنسگراستیزانه در رسانه

هاي عزتِ نفس و لذت و ها و روایتشود. ترویِج انگارهرود) هم میر میي همجنسگرایان به کاانگاره

شان با مثبت يها و افرادي را بهبود دهد که انگارهزندگی شاید توانسته است تصویرِ کلیِ گروهسبک

ها و اتحادها نیز در راستاي ساختنِ اجتماع ساز است. کمپینفرهنگِ غالبِ دگرجنسگرا هم

بودن را براي همجنسگرایان فراهم -خانه-خواهند حسِ دردگرباشان] هستند و می [همجنسگرایان و

 کنند.

تبدیل شده » دنپنهان بو«یا » آشکار بودن«کنید. » آشکارسازي«که در خانه باشید اول باید البته براي این

زندان و  زي ضروريِ سیاستِ جنسیِ همجنسگرایان. آشکارسازي همانا سر بیرون آوردن ااست به نشانه

وییر بودن به تاییدِ عمومی. کوییرهایی که علنا کزیستن است به دنیاي علنی؛ حرکتی از پنهانپنهانی
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چه،  خوان نیستندساز و همي افرادي که با این انگاره هم؟ درباره»پنهان«بودند یا » آشکار«بودند آیا 

ساز و فرهنگِ همسانکننده و سیالِ سیاست یعنی کسانی که در جهانِ مثبت و دلگرم

)assimilationistهایی که موجباِت ها و هویتها و لذتي کنشگنجیدند؟ و درباره) نمی

 اظهاريِ جمعی-شدند و نه موردي براي خوددگراندیشی و تضاد در اجتماعاتِ همجنسگرا را سبب می

نی طور ضمبه هاي دوجنسگرایی و تراجنسی و آزاردوستی و تراجنسیتی همگینما؟ هویت-و شاد

به  ايتواند تا اندازهکشیدند. ناسازگاري میساز را به چالش میداشتند آرمانِ جامعِ سیاستِ همسان

(اما شاید » بودن-خودم-فقط«شدن و بودن تعبیر و تفسیر شود. اگر شما بخواهید با عاديمعناي محترم

ه میل یا توانید بوید، دیگر نمیتر یا هنرمندتر) در جهانی دگرجنسگرا عضوِ برابري شکمی حساس

 ي غیرهنجار و خطاکارِ خود مفتخر باشید.رابطه

د، شهاي سیاسی ترویج داده میي همجنسگرا که در کمپینهاي تجربه، نسخه1980ي در سراسرِ دهه

ها و نسیتهایی که بین جي متوسط و سفیدپوستْ نقد شدند. تنشهاي طبقهخاطر ممتازساختنِ ارزشبه

تیِ مدِل هاي آتشینی به پا کرد و سسهاي جنسیتی و سکسوآلیته وجود داشت نیز بحثن بایستهبی

ها اجتماعاتیِ سیاستِ همجنسگرایی افشا شد. در سراسرِ تاریخِ جنبشِ آزاديِ همجنسگرایی، برخی لزبین

هاي ) فرهنگِ غالبِ مردانِ همجنسگرا را نقد کردند. یکی از شاخهmasculinismمردمحوريِ (

گیزِش عنوان هویتِ زن توسعه داده که [این الگو] اولویت را به انفمینیسمِ لزبین، الگویی از لزبینیسم را به

ها هاي دیگري از جمله فمینیستهاي بعدي، لزبیندهد و نه میلِ جنسی. هرچند، در گامسیاسی می

اي هگذارد و ایدها را بیرون میآنجنسیِ زنانه، ي میلِ همشدهي غیرجنسیاحساس کردند که این نسخه

ها توافقتاثیر است. این تضادها و عدمقدرت و بیکند که از نظر جنسی بیطور ضمنی تایید میاز زن را به

، »هاي سکسجنگ«معروف است به اوجِ خود رسید؛ در این » هاي سکسجنگ«در چیزي که به 

و »] خوزن-مردخو«) [یا butch-fem» (فِِمه-بُوچ«هاي لزبین و زنانی که در روابطِ آزاردوست

ي خواهرانگیِ متحدِ لزبینی اعتراض کردند. هاي مخالفِ سانسور با صداي بلند به ایدهفمنیست

 هاي متنوعِ جنسی (مانند سکسِ اي و غالبِ هویتِ همجنسگراییِ مردانه کنشکه مفهومِ کلیشهدرحالی
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الِب ها آن [مفهومِ غکند، اما برخیشان میاسند و تصدیقشنهمسري و گروهی) را به رسمیت میتک-نا

ي یک آرمانِ محدودشده و محترم [و آبرومند] از روابِط دهندههویتِ همجنسگراییِ مردانه] را ترویج

متعهد است. بنابراین، هرچند که سیاستِ همجنسگرایی توانسته پذیرشِ باالیی [از هویتِ همجنسگرایی] 

هاي درونی موجب شده تا آرماِن دهد و به سمتِ برابري حرکت کند، اما تفاوترا در جامعه ترویج 

 هویتِ جمعی از هم بپاشد.

 

 بحران هویت
ارچه و هویتِ یکپ«ي برداشتنِ اسطورهکنیم، تَرَكوقتی با واکاويِ فوکویی به گذشته نگاه می

ی، هاي شخصی و سیاسولویتهاي اتوان نه صرفا محصولِ تفاوترا می» ي همجنسگراکنندهیکپارچه

هاي ههاي همجنسگرا را برساختکه ناشی از بناکردنِ سیاست بر هویت دانست. گرچه ممکن است هویت

انمند. کردند که توقدر محدود میناگزیر همانها بهفرهنگی دید و نه [هویتی] ذاتی و درونی، این هویت

ی از هاي جنسی با کسبود؛ ترجیحِ رابطه» ي جنسیانتخاِب ابژه«کننده، ي اصلی و تعریفمشخصه

جنسیتِ خود. شاید در نگاهِ اول خودپیدا باشد که چنین چیزي مسلما نشانه و عالمتِ هویِت هم

اساِس  ي جنسی همیشهفوکو نشان داده است، انتخابِ ابژه» تاریخِ«طور که همجنسگرایانه است، اما همان

صداهاي دگراندیش مطرح کردند، عاملِ ضروري و مهمی در طور که بسیاري از هویت نبوده و، همان

آید. این الگو دوجنسگرایان را جوري نشان ي خودش به شمار نمیها از سکسوآلیتهي انساندركِ همه

نه از گرایاطور که الگوهاي ذاتیاست (همان تر امن و پیشرفتهها هویتی دارند که کمدهد که آنمی

ریق ي خود را از طهایی که سکسوآلیتهداند)، و گروههاي ناقصی میا سوژهها رجنسیت نیز تراجنسی

دوست) هاي آزارکنند و نه از طریق ترجیحاتِ جنسیتی (مانند گروههاشان تعریف میها و لذتفعالیت

 گذارد.را بیرون می
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ي ا مجموعهته بود) ببرداشته و مورد انتقاد قرار گرفتر تََركبا شروعِ ایدز، این هویتِ جمعی (که پیش

اي که ایدز را بیماريِ همجنسگرایانه تلقی هاي مردمیرو گشت. گفتمانجدیدي از فشارها روبه

ساز را ضروري. خیلی زود کردند، همجنسگراستیزي را احیا کردند و بازبینیِ راهبردهاي همسانمی

مرور داشت تبدیل به به معلوم شد که پذیرشِ اجتماعی چیزي جز مداراگريِ اجتماعی نبوده، که

ي خود منجر به تندرويِ احیاشده اما غیرمتمرکز در سیاسِت نوبهشد. این نیز بهنامداراگري می

هاي جدیدي بین مردان و زنان شکل گرفت که نه بر اساسِ هویِت همجنسگرایی گشت. ائتالف

یِ افراد هایی بود که زندگنماییکردن در برابرِ بازگرایانه که بر اساسِ تعهدِ مشترك به مقاومتذاتی

» تاریخِ «تر این باشد که، با نگاه به دادند. شاید جالبها] را میي آن [بازنماییمبتال به ایدز داشتند هزینه

فوکو، تاثیرِ آموزشِ همجنسی منجر به این شده که در اندیشیدن به سکس و سکسوآلیته تاکیدي مجدد 

 م.ایایم و نه چه بودهي اصلی این بود که ما چه کار کردهمسالهها. یعنی ها شود تا هویتبر کنش

یروهاي هاي مقاومت علیه نهاي نوینِ سیاسی، بسیاري از منتقدین همان شکلدر ایجادشدنِ این استراتژي

دانست هاي دفاعی میتر پروژهها را بیشگر و هنجارسازِ اجتماعی را شاهد بودند که فوکو آنسرکوب

» ACT UP«توان به هایی که در این دوره تاسیس شدند میهایی بزرگ و انقالبی. از گروهپروژهتا 

اشاره کرد که اعتراضاتِ مردمی علیه سیاست و زبانِ ایدز برپا کرد و به بازارِ بورسِ نیویورك تجاوز 

ي بارِ شبکهپخشِ اخفرانسیسکو زده شده] را مسدود کرد و در [که بر خلیجِ سان» گلدن گیت«کرد و پُلِ 

CBS  ِاخالل ایجاد کرد. استراتژيACT UP  متمرکز بود بر مقاومت علیه تاثیراتِ قدرت و دانشی که

رین یافتند. دیوید هالپها نمود میهاي بیمه و دیگر زمینهدر نهادهاي پزشکی و خدماتِ رفاهی و شرکت

چیزي ترین تجسمِ سیاسیِ آنو خالق ترین و هوشمندترینپرداز کوییر) این گروه را اصلی(نظریه

 ]10[سازيِ استراتژیکِ سکس و دانش و قدرت نامیده بود.دانست که فوکو بازمفهوممی

ها از دانش و هویت را در هم شکسته، و نشان گیريِ ایدزْ فهمِ آني همهاز دیدِ بسیاري از مردم، تجربه

قدر بر رتباط هستند. شاید بتوان گفت ایدز همانداد که هم دانش و هم هویت با عملیاتِ قدرت در امی

هاي روشنگرِي فهمِ مرسوم از سوژگانی و سکسوآلیته تاثیر گذاشت که هولوکاست و بمبِ اتم بر آرمان
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 گريِ ایدز و طردِ ي فعالیتچیزي مثلِ قبل نبود. در زمینهمترقی. پس از رویدادِ ایدز، دیگر هیچ

ته اش در فرهنگِ عامه و در نظریه به کار بسبه شکلِ کنونی» کوییر« ساز بود کههاي همساناستراتژي

گريِ ایدز، هاي فعالیتو دیگر استراتژي ACT UP، و البته تحت تاثیرِ 1990شد. در نیویورك در 

موقع عمدتا با اشْ اصطالحی را آورد که تا آنگروهِ دیگري شکل گرفت که در نام و زبان

 ره خورده بود:همجنسگراستیزي و تبعیض گ

 

 »اش عادت کنید!جاییم، ما کوییریم، بهما این«
»Queer Nation «هاي وابسته به آن مانند و گروه»Pink Panters «اي را هاي خیابانیگشت

هایی از تصاویِر ) مقابله کنند و دیوارنگارهgay-bashingدهی کردند تا با همجنسگرازنی (سازمان

ها را گرامی دارند و در استیزي را بر دیوارها کشیدند تا یادِ آنقربانیانِ خشونتِ همجنسگر

چنین ها همهاي آموزشِ ضدهمجنسگراستیزي برپا کردند. آنهاي دگرجنسگرایان جلسهخانهمشروب

گراستیز راستی و همجنساي و هنري ترتیب دادند تا پروپاگاندا و تصویرسازيِ دستهایی رسانهکمپین

اشت؛ قرار د» کوییر«ي ها، واژهي این گروههاي زبانی و بازنمایانهدر مرکزِ استراتژيرا واژگون سازند. 

خاب رفت، اما برخی همجنسگرایان آن را انتکوییر در گذشته و در گفتمانِ همجنسگراستیز به کار می

 از آن استفاده کنند.» لزبین«یا » گی«کردند تا جاي 

گري و تندرويِ مفهوِم گیرند، رادیکالرا در نظر می ACT UPهایی مثل گرچه برخی وقتی گروه

 Queerگیرند؛ اما این تجلیلِ به پرسش می») ملت«دارِ اي به خاطرِ مفهومِ مسالهکوییر را (تا اندازه

Nation ها در عضیاي که بشد که در ارتباط است با تفاوتِ واقعیاز مفهومِ کوییرْ توهینی تلقی می

و  ها و مواضعِ اجتماعیایان در ایاالت متحده (و انگلستان) نسبت به هویتنگرشِ برخی همجنسگر

ي رخی مسالهدانند، بي سن میبینند. برخی منتقدین این تفاوت را مسالهفرهنگی و سیاسیِ خودشان می

» لزبین«ا ی» گی«هایی که اش هر چه که باشد، بعضیي اکثریت و غالب. علتطبقه یا نگرش به جامعه
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خود را  توانستندرا موضعی دیدند که می» کوییر«دانستند، اي میهاي نابسنده و محدودکنندهویترا ه

ی که تر؛ نمایشِ تعمديِ تفاوتتر و متخلفبا آن بشناسانند. در فرهنگِ عامه، کوییر یعنی سکسی

 جود راخواست وضعیتِ موسازي شود یا مورد مدارا قرار بگیرد. این تفاوت میخواست همساننمی

 پنداریم [براي مثال] برت سیمپسن دگرجنسگرا است.آشفته کند و بپرسد چرا ما می

» گی« به» هوموسکسوآل«هاي غالب و حاکم روي داده و از نسبتا آسان است که تحوالتی که در هویت

رد، و دید هر هاي فوکویی واکاوي کاند را با مفاهیم و اصطالحتغییر یافته» کوییر«و نهایتا به » لزبین«و 

د، کننهایی براي افراد و براي کنشِ سیاسی ایجاد میها و دشواريطور امکانها چهیک از این هویت

ها] ها [یا هویتاند. این مقولههاي غالب تولید شدهها و دانشهایی که از طریق رابطه با گفتمانهویت

اند که تاریخِ خطی [یا طولی و افقی] داشتههاي معناداري پوشیاند، گرچه همدیگر آمدهدر توالیِ یک

هایی از اند تا آن جنبههاي سنتی از تاریخِ همجنسگرایی گرایش داشتهگیرد. برداشتآن را نادیده می

همخوان نیستند؛ مانند » از سرکوب تا آزادي«اهمیت جلوه دهند که با الگويِ توالیِ گذشته را بی

ي ي دهه»]خوزن-مردخو«[یا » فمه-بوچ«هاي ماعاتِ لزبینچون اجتهاي کوییري همفرهنگخرده

 اند، اشتراکاتِ زیادي با فرهنگِ ها که پیش از پیدایشِ هویتِ گی وجود داشتهفرهنگ. این خرده1950

گاه [این مفهوِم را عمدتا اساسی براي سیاستِ نوینِ هویتی ببینیم، آن» کوییر«کنونیِ کوییر دارند. اما اگر 

 هویتی] بینند کوییر به این معنا [سیاستِ نوینِنَده خواهد شد؛ بسیاري وقتی میسیار محدود و راهکوییر] ب

 درآمده است، همین نگرانی و ناخرسندي را دارند.

 

 ي کوییر(سازي)نظریه
ي کوییر ریهشود، نظي هویتِ افزونه یا جایگزین استفاده میعنوان مقولهگرچه کوییر در کاربردِ عامه به

وییر از برخی پردازانِ کي فرهنگی دانست. نومیديِ نظریهتوان صرفا زیربناي دانشگاهیِ این مولفهرا نمی

دانست؛  هاي خاصهنجاریتِ این مقولهتوان صرفا به معناي انکارِ هاي سیاستِ همجنسگرایی را نمیجنبه
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را صفتی  »کوییر«بل [این نومیدي] ناشی از فهمِ متفاوتی از هویت و قدرت است. اگر فرهنگِ کوییر، 

توان یي کوییر را ماست، پس نظریه» لزبین«و » گی«منديِ داند که در تضاد با مشروعیت و احتراممی

دِن هاي بودن و کرفرضبرند و پیشمقامِ فعل به کار می را در» کوییر«دید که » کوییرِ «پویاسازِ 

سازند. کوییر، در نظریه، همیشه مخالفِ امرِ هنجارین و هنجار بوده، شده و جنسی را آشفته میجنسی

خواه این هنجارْ دگرجنسگراییِ غالب و مسلط باشد خواه هویتِ گی/لزبین. کوییر، قطعا مرکزگریز 

 .است و ناهنجار [و منحرف]

کاويِ ژاك ي پساساختارگرایی گرفته؛ از جمله، الگوهاي رواني کوییر، تعدادي ایده را از نظریهنظریه

ثُبات، واسازيِ ژاك دریدا از ساختارهاي مفهومی و شده و بیي هویتِ مرکززداییالکان درباره

از گفتمان  گويِ فوکوشناختیِ دوتایی [مثل خوب/بد، مرد/زن، دگرجنسگرا/همجنسگرا]، و البته الزبان

ل ي کوییر صرفا یک خاستگاه یا سرچشمه ندارد، ببینی کرد که نظریهشود پیشو دانش و قدرت. می

اهی در اي کنفرانسِ دانشگدر ابتدا به شکلِ مجموعه –اش نگاه کنیم وقتی به تاریخ و سرگذشت –

هاي متبلور شد که موضوعِ همجنسگرایی را در رابطه با نظریه 1080ي ایاالت متحده در اواخر دهه

مدتا در شود عي کوییر نامیده میپساساختارگرایانه بررسی کردند. این مطالعات که مجموعا نظریه

وعاِت گیرند، گرچه شاملِ موضمطالعاتِ فرهنگی و ادبی و فلسفه قرار میي علوم انسانی و تاریخ و حوزه

ه سیاسِت ي مشترکی نسبت بشود. این نویسندگان عموما دغدغهها نیز میعلمی و قانونی و دیگر گفتمان

بازنمایی دارند، و در واکاوِي فرهنگِ مکتوب و تصویري (از ادبیات و فیلم گرفته تا گفتمانِ سیاسی) 

کنند؛ ي مطالعاتِ همجنسگرایی کار کرده و میاند. بسیاري از این نویسندگان در رشتهش دیدهآموز

 تندي افزایش یافت.تر شد، شمارِ این نویسندگان نیز بهتر و بیشي کوییر بیشکه تاثیر و نفوذِ نظریههمین

ها گان و معلمبرخی نویسند اي پیچیده است.ي کوییر و مطالعاتِ همجنسگرایی، رابطهي بین نظریهرابطه

اند، گزیدهبینند بربین این دو حوزه در حرکتند یا یکی را که از نظر استراتژیکْ مناسبِ کارِ خود می

ده جا و کارآمد دیي مختلف مناسب و بههاي همجنسگرا یا کوییر در زمینهطور که هویتدرست همان

کند که نوعی مردم را تشویث میکنند کوییر بههایی هم هستند که احساس میشوند. اما نویسندهمی
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ردن طور که برخی نویسندگان تاکیدکآثارِ نظري یا انتقاديِ همجنسگرایی را نادیده یا رد کنند، همان

ه هستند. شدتر شناختهشود که کمهایی میدانیافتنِ آثارِ تاریخشدن و اهمیتبر فوکو را مانعِ دیده

ه، و همین گريِ سیاسی درگیر بودهاي مختلفی از فعالیتانند فوکو، در شکلبسیاري از دانشگاهیان، م

ي کوییر و مطالعاتِ همجنسگرایی به کار برد و با زبانِ فوکویی گفت ي نظریهتوان در رابطهامر را می

 پوشِ دانش و کنشِ گفتمانی است.هاي متفاوت اما همي پویاي حوزهکه این رابطه بخشی از شبکه

 

 ي کوییرفوکو
ي متفاوِت هاهاي متنوعِ هویتگیريي فوکو هستند و شکلي پروژهدهندهبرخی از مطالعاتِ کوییر ادامه

ي ي این نوع مطالعات، مطالعاتِ سکسوآلیتههاي برجستهکاوند. نمونهجنسی را در گذشته و اکنون می

ي گیل رابین از اجتماعِ مرداِن دیوید هالپرین در یونانِ کالسیک و آثارِ خودِ فوکو است و مطالعه

لزبین.  هايي هویتفرانسیسکو است و آثارِ مارتا ویسینییس دربارهپوش در سانهمجنسگراي چرم

ها و گفتمان يي کوییر زیربناي آثارِ سیندي پَتِن و سایمن وَتنی و دیگران شده است که دربارهنظریه

ي بین طالعاتِ کوییر متمرکز شده است بر رابطههاي همجنسگراستیز هستند. بسیاري از مبرساخته

یستو، توان به جوزف برخوانِ همجنسگرایی و تولیدِ فرهنگی. در این حوزه میهاي مخالفسکسوآلیته

ي که رشتهاِد کوهن، جاناتان دولیمور، لی اِدِلمن، اَلن سینفیلد، و ییوان یاربورو بیهارانو اشاره کرد. همین

ي هاي کوییر در طول دههها ایجاد شد، شماِر متون و نویسندهکوییر در دانشگاهي دانشگاهیِ نظریه

 شدیدا افزایش یافت. 1990

ها]ي ها [و ساختاریابیبنديي صورتي خاصی به کارشیوهآن دسته از مطالعاتِ کوییر که توجه

ه بخواهم اهمیِت کا بیي کوییر هستند. امترین گرایش در نظریهفرهنگی و روابطِ قدرت دارند، فوکویی

هاي ي این کتاب متمرکز شوم بر برخی مطالعاتی که ایدهماندهخواهم در باقیها را کم جلوه دهم، میآن
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اي را بکاوند اند تا هنجارها و فرآیندِ هنجارسازيرو ساختهفوکو را با دیگر الگوهاي نظري و فلسفی روبه

 شوند.یکه در نظاِم کنونیِ جنسی هستند و تقویت م

است؛  اند، تضادِ بین دگرجنسگرایی و همجنسگراییپردازانِ کوییر کاویدهنخستین موضوعی که نظریه

نتیْ کار همجنسگراستیزيِ س-چنین ضد[تضادي] که در مرکزِ مفهومیِ گفتمانِ همجنسگراستیزي و هم

 کند.می

 

 دگرجنسگرایی در برابِر همجنسگرایی
ي [یا محصولِ] فرهنگی است؛ پس فوکو تاکید دارد، یک فرآوردهطور که اگر همجنسگرایی، همان

ي د؟ چرا جامعهدانني طبیعی و بهنجار میدگرجنسگرایی چیست؟ و چرا دگرجنسگرایی را سکسوآلیته

[یا  »دگرجنسگراهنجاري«پردازهاي کوییر غربی تحتِ کنترل و حاکمیتِ چیزي است که نظریه

نامند؟ تولیدمثلِ انسان نیازمند مشارکِت ] میheteronormativityهنجاریتِ دگرجنسگرایانه؛ 

رهنگی ي فگوید، سکسوآلیته یک فرآوردهطور که فوکو میاسپرمِ مرد و تخمکِ زن است اما، همان

رایی یک طور که همجنسگشناختی نسبت داد. درست هماناست که نباید آن را صرفا به فرآیندِ زیست

اش کرد. گرجنسگرایی نیز باید تاریخی داشته باشد که بتوان واکاويي خاصِ فرهنگی است، دمقوله

بودنِ دگرجنسگرایی را به چالش توان یک ضرورتِ سیاسی دانست: اگر طبیعیاین واکاوي را می

گاه چه فایده و خطراتی در این هست که بپذیریم چیزي تحت عنوان هویتِ طبیعی و نکشیم، آن

 رد؟ي همجنسگرا وجود ندایکپارچه

ي فوکو را »تاریخِ سکسوآلیته«همجنسگرایی]، -ي این تضاد [دگرجنسگراییمطالعاتِ کوییر در زمینه

ا اش بي مقاالتاي که بر مجموعهآمیزند. دایانا فاس، در مقدمهي متنی میگرانهبا واکاويِ واسازي

[یا » ُمکَمِل«ي یده) نوشته است، ا1991» (هاي گیهاي لزبین، نظریهدرون/بیرون: نظریه«عنوان 

کند تا تضادِ دگرجنسگرا/همجنسگرا را ] ژاك دریدا را استفاده میsupplement»: کنندهتکمیل«
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جا همان همجنسگرا است) چیزي است که به یک مفهومِ ظاهرا اصیْل واکاوي کند. مکمل (در این

پس دگرجنسگرایی را شود، اما به آن اصیلِ مفروض (همان دگرجنسگرا) وابسته است. افزوده می

 طور شدهها را در یک چارچوبِ مفهومی دید. پس چهي همجنسگرایی دانست، یا آنتوان فرآوردهمی

شود که هر دو بخشِ آن [دوتایی] که همجنسگراییْ بخشِ پَست و زیردسِت یک دوتایی دیده می

ر شه از طریقِ رابطه با دیگتواند برابر باشد؟ هیچ تضادي در انزوايِ خالص وجود ندارد؛ تضاد همیمی

آید. براي مثال، تضادِ مردانه/زنانه (که تضادي سنتی است و هر دو طرفِ این تضاد تضادها به وجود می

اش با دیگر دیگر در ستیز و مخالفت قرار دارند)، به خاطر رابطهدیگر مستقل هستند اما با یکاز یک

ین کند: عقالنی/عاطفی، قوي/ضعیف، فعال/منفعل، و از امراتبی پیدا میتضادها است که ساختارِ سلسله

اي از تضادهایی افتاده که از آن [تضاد دست تضادها. تضادِ دگرجنسگرا/همجنسگرا نیز در شبکه

 کند.دگرجنسگرا/همجنسگرا] پشتیبانی می

ا دروِن ن ري درون/بیروعنوان مثال وابستگیِ متقابلِ دگرجنسگرا/همجنسگرا و تضادِ مربوطهفاس به

ِم کاود. افزون بر این تقسیخوان [یا فرهنگِ اپوزیسیونِ فرهنگِ غالب] میهاي غالب و مخالففرهنگ

بودنِ همجنسگرایان، همین -بودنِ دگرجنسگرایان و بیرون-اکثریت-يجامعه-مشهود بین درون

دهد که نشان میپی گرفت، و این امر  22سازي»آشکار«توان در زبان و بیانِ حرکتِ دیالکتیکی را می

که کردن اینهایی دارد. اعالمبخشْ چه محدودیتي رهاییعنوان یک پروژهبه» آشکارسازي«ي پروژه

بخش ي پنهان بیرون بیاید، ممکن است از نظر شخصی رهاییي سکسوآلیتهکدهخواهد از پنهانفرد می

بودِن ايهچنین بازتقویتِ حاشیو همکردنِ مرکزیتِ دگرجنسگرایی باشد؛ اما این اقدام مستلزمِ تصدیق

تی درون گوید، وقکده] هستند. کوتاه بگوییم: [این پروژه میهایی است که هنوز در گنجه [و پنهانآن

کند؛ کردن دارد) بازي میبودن و آشکارسازي(که دو معناي بیرون outشاید این جمله در فارسی معناي زیادي نداشته باشد مگر بدانیم که نویسنده دارد با  22 
» آشکارسازي«ایم و دوم باید همجنسگرایان ي اکثریت هستند، پس اول دگرجنسگرایی را مرکز و درون دانستهاز جامعه» بیرون«که ادعا کنیم همجنسگرایان همین

 بخشِ آشکارسازي، بر همین استدالل و نگاه بنا شده. مي رهاییهاي پروژهودیتکنند تا درونِ جامعه قرار بگیرند. نقدِ نویسنده از محد
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گاه] ناممکن است که کامال بیرون از را دگرجنسگرایی و دگرجنسگرایی را مرکز بدانیم، آن

 دگرجنسگرایی رفت.

یافتِن رسمیت يي سیاستِ اثباتیِ همجنسگرایی نشان داده است، مطالبهتجربهطور که آثارِ فوکو و همان

ناگزیر دوتایی و تضادِ نابرابرِ بین همجنسگرا و دگرجنسگرا را تاییدي یک هویتِ متمایزِ همجنسگرا به

اژگون وکه تالش کنیم تا بیرون از این تضاد برویم یا این تضاد را جاي اینکند. بنابراین بهدوباره می

هایی که این تضاد چگونه و از چه راهاي دانست از اینتوان بازبینیي کوییر را میکنیم، نظریه

در  ترین آثاري کهمراتبِ اخالقی و سیاسیِ دانش و قدرت را شکل داده است. برخی از مشروحسلسله

رولینگ «یِ هِ موسیقاین حوزه نوشته شده است، به ایو کاسافسکی سجویک تعلق دارد؛ همویی که گرو

 را به وي داده است.» بیانِ مطالعاتِ همجنسگراییي خوشملکه«عنوان » استون

کردن و کند به تحلیلگوید راهی فراتر از این دوتایی هست، بل شروع میآثارِ سجویک به ما نمی

ها جا گرفته ي وسیعی از گفتمانکه ممتازبودنِ مفهومیِ دگرجنسگرایی چگونه در گسترهواکاويِ این

کند که دگرجنسگراییِ هنجارین چه اندازه به همجنسگرایِی است. وي با چنین کاري، افشا می

) 1985» (مردانه 23نشینیِ جنسبین مردان: ادبیات انگلیسی و میلِ هم«خورده وابسته است. وي در نَنگ

رفته همجنسگراییْ شکل گطور حولِ خصومت با ي مردانه چهنشینانهکند که رفاقتِ همجنسبررسی می

راِز «کده] یا رژیمِ عنوان پنهان[به» گنجه«کند که ) تاکید می1990» (شناسیِ گنجهمعرفت«است. وي در 

ی ي مدرنِ غربي ارزش و دانش را در جامعههایی دربارهکه با همجنسگرایی در ارتباط است، ایده» علنی

 شکل داده است.

اند. آثارِ هاي دانشگاهیِ کوییر افشا کردهقدرت و سکس را برخی نوشته خیرِ بین دانش وي مسالهرابطه

ی است. اي سنتپژوهیگیرد، که دانشي موردِ متونِ ادبی را به خود میکرات شکلِ مطالعهسجویک به

 23 Homosocial  معناي اجتماعیدن و در ادبیاتِ فارسی به» نشستن«جنس. یا معاشرت است و یعنی معاشرت با گروه هم» اجتماعیدن«و » جنسهم«مرکب از
نشینی ربطی به همجنسگرایی یا جنسي دهخدا، مدخلِ نشستن). ... همنامهسایتِ لغتک به؛ وبکردن است (ننشینیکردن و همکردن و مصاحبتمعاشرت

 نشین). مجنسدگرجنسگرایی ندارد و ممکن است مردي دگرجنسگرا باشد و ترجیح دهد یا مجبور باشد با مردان معاشرت کند (که به وي دگرجنسگراي هم
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هایی جین آستین، حیرانی 24»عقل و احساس«عنوان یک مَجاز در ي خودارضایی بهي وي دربارهمقاله

عنوان نمادِ تاثیرِ مخرب و هاي دانشگاهی در ایاالت متحده ایجاد کرد، و از آن [مقاله] بهلقهدر برخی ح

ي پیداست که اضطراب درباره ]11[ي معصومِ دانشگاهی یاد شد.ي کوییر بر یک حوزهفاسدِ نظریه

 تدادنِ موضوعاتِ کوییر و همجنسگرا با این ترس عجین شده که این موضوعاشایستگیِ آموزش

قانونِ دولِت  28ي این ترس در انگلستان، بندِ ممکن است دانشجویان را فاسد کند. آشکارترین نمونه

ي کرد. گرچه چنین قانونی بر ایدهرا در مدارس ممنوع می» ترویجِ همجنسگرایی«بود که  1988محلی 

شوند، اما یا) گمراه مگناه (و ضمنا دگرجنسگرهاي بیگوید] بچهاي بنا شده که [میهمجنسگراستیزانه

دانیم. شود که ما خودمان را همجنسگرا یا دگرجنسگرا میطور میکشد که چهاین پرسش را پیش می

هاي دانش هستند و نه خصوصیاتی ذاتی و درونی، در این اگر همجنسگرایی و دگرجنسگراییْ مقوله

 توانند خود را بشناسند؟صورت افراد چگونه می

گر هاي فوکو و دیي کوییر قرار دارند، که ایدهنونِ بلندپروازترین آثارِ نظریهها در کااین پرسش

دن و جويِ جنسیت و سکسوآلیته و بي نوین و ستیزهپردازهاي پساساختارگرایی را وارد نظریهنظریه

 کنند.سوژگانی می

 

 هاپرسیدنِ مَپُرس
ه و ي ضروريِ خوانشِ پساساختارگرایانچنین جنبهي ضروريِ واکاويِ فوکو از سکسوآلیته و همجنبه

اندیشم می(«] کانتی autonomous -ي خودگردان [یا خودپیرو کوییر این است که فرد را سوژه

ما بینند. چیزي که ما عمواي دارد که مستقل از زبان هست، نمیکه هویتِ درونی یا ذاتی») پس هستم

تماعی است ي اجساخته یا بافته]اي است که برساختهدانیم، قصه [یا [یا نفس] می» خویشتن«یا معموال 

هاي دانش در هاي خاصی است که با بخشي زبان و گفتماناي است)؛ فرآوردهي جدي(گرچه قصه

 ي رضا رضایی منتشر شده است. مو با ترجمهي فارسی این کتاب توسط نشر نی ترجمه 24 
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که در یک نوعی ذاتا و منحصرا خودم هستم و اینارتباط هستند. ممکن است باور داشته باشم که من به

تا خودم و معناهاي خودم را از طریِق زبان به دیگران بیان کنم.  فرآیندِ مداوم و اغلب عقیمی درگیرم

ي اجتماعی است و نه شناختِن اما این باور یا این درك از فردیت و خودگردانی، خودش یک برساخته

 یک واقعیتِ طبیعی.

ه آید کي اصلیِ هویت من دیده می شود؛ و بنابراین به نظر میبه همین نحو، جنسیت نیز سازنده

تم، ي بیسهاي جنسیِ من در دركِ کیستیِ خودمْ مهم و ضروري هستند. در اواخرِ سدههاي و میلرجیحت

هاي ممکنْ (دگرجنسگرا، گی، لزبین، دوجنسگرا) به احتمال داشت که بر حسبِ یکی از هویت

ند. ممکن ابنديِ جنسیتیِ منْ گره خوردههایی که خودشان با مقولهي خودم فکر کنم؛ هویتسکسوآلیته

است خودم را مردِ همجنسگرا یا زنِ دگرجنسگرا بدانم، اما وقتی خودم را مرِد لزبین بدانم به دردسر 

نسیت هایی که سکسوآلیته و جها و دانشافتم (بعدا به این موضوع بازخواهم گشت!). همین گفتمانمی

 ها بدانم.یکی از این هویتدهند که خودك را صاحبِ کنند، به من اجازه میرا تولید و کنترل می

ي منْ گره هایی که دارم، همگی با ساختارهايِ واقعیتِ جامعهبرم، اندیشههایی که به کار میواژه

طور هم هویِت بینم تعریف کرده، همانهایی را که من میها رنگطور که طیفِ رنگاند؛ همانخورده

کرده  ها مشخصي فرهنگیِ گفتمانم که شبکهکندریافت می» هاییگزینه«جنسی خودم را از درونِ 

 است.
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 باتلر چه دید
ي جودیث باتلر، مسلما تاثیرگذارترین ) نوشته1990( 25»مُعضلِ جنسیتی: فمینیسم و واژگونیِ هویت«

نسیت توسعه هاي فمینیستیِ جي کوییر است. باتلر صریحا آثارِ فوکو را در رابطه با نظریهمتن در نظریه

 شده و هنجارینِ جنسیت و دگرجنسگرایی را بکاود و افشا کند.دهد تا الگوهاي طبیعیمی

ِد ي فوکو تقریبا منحصرا مربوط به تولیاند که مطالعهره کردههاي منتقد اشابسیاري از فمینیست

دادن به مردمحوريِ مفروضِ نویسنده این امر را که برخی با ارجاعهمجنسگراییِ مردانه بوده. درحالی

شان کرده دانند که فوکو بررسیاي میهاي تاریخیي زمینهاند، دیگران اما این امر را نتیجهتوضیح داده

مورد،  اند. در هر دوي زنانه را نادیده گرفتههایی] که سکسوآلیتههاي قانونی)، [زمینهگفتمان (مانند

هایی که از آثار فوکو شده است، اهمیتِ جنسیت را ها نگران هستند که برخی از َبرگیريفمینیست

ه تا حقِ خود ساخت ي سکسوآلیته را قادرنحوِ سودمنديْ مطالعهاند. گرچه آثارِ فوکو بهکم گرفتهدست

اي از واکاويِ جنسیت باشد، اما همین ارتباطِ نزدیک بین این دو مقوله که زیرشاخهرا ادا کند و نه این

 کند.تر باز میي بیشي مدرْن فضایی براي مطالعه و مداخله[جنسیت و سکسوآلیته] در اندیشه

، اما دهدجنسی، در جایگاهی مرکزي قرار میهاي ها و رابطهي باتلر، جنسیت را در واکاويِ میلمطالعه

که جنسیت را اساسی براي همبستگیِ سیاسی نگه دارد. بل، وي آن بحثِ فوکو را اقتباس نه براي این

ا جنسیت دهد تي گفتمانی است، و آن را توسعه مییک فرآورده» سکسوآلیته«گوید] کند که [میمی

عنوان راد بهداند که افاي میي اجراگرانهت را تاثیر یا نتیجهرا وارد [این بحثِ فوکویی] کند. وي جنسی

ي شده جنسیتیي هویتیِگوید] مقولهفرضی که [میکنند. باتلر علیه آن پیشاش میهویتِ طبیعی تجربه

تواند اساسی براي سیاستِ فمینیستی باشد چون به هر حال باید هویتی را اساس قرار داد، می» زن«

به فارسی ترجمه کرده است و نشر پاریس آن را منتشر کرده. » آشفتگی جنسیتی«این کتاب را امین قضایی با عنوان  25 
http://gendertrouble.poetrymag.ws/ م2014ي ه(در دسترس، در تاریخ ژانوی .( 
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ناگزیر (حتی اگر سهوا) ساختارهاي دوتاییِ هنجارینِ سکس و جنسیت و فرض بهپیشگوید این می

 کند.را حفظ و تقویت می 26روابطِ لیبیدویی

که یک شناختی نیست (ي مفهومی یا فرهنگیِ جنِس کروموزومی/زیستگوید، جنسیتْ ادامهباتلر می

لِ مفهوِم مداومِ گفتمانی است که اخیر حوي فمینیستی است)، بل کنشِ شدهخوانشِ جاافتاده و پذیرفته

از طریِق  27دگرجنسگرایی (که هنجارِ روابطِ انسانی است) ساخته شده است. دگرجنسگراییِ اجباري

تولیدِ تابوهایی علیه همجنسگرایی، در جنسیت سوار و تعبیه شده است، و منجر به آن شده است که هر 

شناختیِ مناسبِ خود پیوند بخورند و اتحاد و توافِق تیک از دو جنسیتِ ظاهرا ایستا با جنسِ زیس

، »نمردِ لزبی«دروغینی را [بین مثال جنسیتِ مردانه و جنسِ مرد] بسازند. براي همین است که هویتِ 

 .ها و پیوندها نه ناگزیر [و بایدي] هستند و نه طبیعیرسد. اما این اتصالدار و غیرطبیعی به نظر میخنده

ها تاکید طور که فمینیستي فرهنگیِ دانش است و اگر، همانیک برساخته یا مقوله اگر سکسوآلیته

پنداریم که جنس (سکس یا تضادِ ي فرهنگی است؛ پس چرا ما میدارند، جنسیت نیز یک فرآورده

ایانِ نویسد، فوکو در پشود) صرفا هست و وجود دارد؟ باتلر میدوتاییِ بین مردانه و زنانه فهمیده می

ی است که ي ساختگ[سکس] یک مقوله» جنس«گوید خودِ می» تاریخ سکسوآلیته«یشگفتارش بر پ

ق نیست بل از طری» شدهجنس«طور طبیعی شود. بدن، بهعنوان خاستگاه و علتِ میل فهمیده میبه

شده] شده که تولیدِ سکسوآلیته را براي مستمرساختن و حفظ گونه [جنساي اینفرآیندهاي فرهنگی

کند، اي افشا میطور نامنتظرهطور که آثارِ خود فوکو بهبرند. اما، همانوابطِ خاصِ قدرت به کار میر

گوید] بدنْ طبیعی است و به نظمی تعلق دارد که متفاوت از فرآیندهاي فرهنگی است، اي که [میایده

 بسیار قدرتمند است.

ي از بدن ثِ کلیِ فوکو یک استعاره یا تصویرکند که درونِ بحکند و کشف میباتلر به فوکو رجوع می

کند. از نویسد یا ثبت میهاي فرهنگی را بر روي آن میهست که مانند سطحی است که تاریخْ ارزش

 ي کلیِ فرد براي میل یا فعالیتِ جنسی. مي جنسی است؛ رانهلیبیدو همانا رانه 26 
 کند. معنوان یک هنجار و بایسته) به فرد تحمیل میدگرجنسگراییِ اجباري، نظامی است که دگرجنسگرایی را نه با انتخابِ شخص که با زور و اجبارِ جامعه (به 27 
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گري] گوید بدن یک جسمانیت یا مادیتی دارد که مقدم بر معنا [و داللتدیدِ باتلر، این [ایده از بدن] می

 رود تا بدن را کنشِ خیز است، وي به دنبالِ آن میتلر بسیار مشکلاست؛ و چون این ایده از نظر با

که  هاییي گفتمانگر بخواند [و بداند]. باتلر در آثار ماري داگالس و سیمن واتنی دربارهداللت

ي ایدز)، هایی دربارهدانند (از جمله گفتمانعنوان چیزي خطرناك میها و مرزهاي بدن را بهحاشیه

بیند، هاي واکاوِي فوکو میدادنِ واکاويِ فوکو و فراتررفتن از مرزها و محدودیتتوسعهامکانی براي 

گري که [جهان را] به درون و بیرون ي میانجیعنوانِ محدودهچنین امکانی براي کاویدنِ بدن بهو هم

اشد. بدن، مانند ب بودن] داشتهبودن [و نامتناقضي ایستابودن و جامعکند تا سوژه بتواند تجربهتقسیم می

 داشته باشد. تواند تبارشناسیکه وراي دسترسیِ واکاوي قرار گرفته باشد، میسکسوآلیته، به جاي این

لر داند که باید مطالعه شود و نه به کار بسته شود، باتکاوي را گفتمانی میکه فوکو عموما رواندرحالی

یت گیرد تا بکاود تاثیراتِ هون را به کار میهاي فروید و کریستوا و الکان و ویتیگ و دیگراایده

رونی و ي دچنین [از طریِق] تولیِد یک هستهو هم» دیگري«گذاري بین سوژه و طور از طریقِ تفاوتچه

 شود.ساختگی، تولید می

اي هرکتها [یا اَداها] و حها و ژستي [و نه طبیعی و واقعی] کنشاز نظر باتلر، از طریق تکرارِ نمایشگونه

ما به خاطر هویِت  ]12[شود.ایجاد می» منديِ اجتماعیزمان«عنوان ي خاص است که تاثیرِ جنسیت بهتنانه

ه کنیم؛ ما از طریقِ این الگوهاي رفتاري است که بي خاصی رفتار میمان نیست که به شیوهجنسیتی

کنند. همین ی و تقویت میاي که هنجارهاي جنسیتی را پشتیبانیابیم، الگوهاي رفتاريهویت دست می

اجرا -د، بازانتر و اجتماعیا ایجاد و مستقر شدهاي از معناهایی که پیشمجموعه«فرآیندِ تکرار است که 

این  ]13.[»ي مشروعیتِ آن [معنا]ها استشدهجهانی و آیینیشوند: و همین نیز شکلِ اینتجربه می-و باز

اي یدهترین اکننده)، یکی از تاثیرگذارترین و شاید سردرگمperformativity» (اجراگري«ي نظریه

ي کوییر یا فمینیسم پدیدار شده. اجراگريِ جنسیتی، مانند واکاويِ فوکو از است که از دِل نظریه

هاي ها]ي سوژه، بنیادهاي جنبشها [و موضعهاي متقابلِ بین دانش و قدرت در تولیِد موقعیتداللت

ده دیشده و ستمهاي سرکوبشان آزادي و رهاییِ طبیعتکند که هدفویران میاي را واقعا سیاسی
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هایی براي مقاومت و واژگونی چنین امکانشده خواه جنسی [و سکسوآل]) است، و هم(خواه جنسیتی

 ها را] سد کرده بود.کند که سیاسِت هویْت [آن امکانباز می

ست اي انتخابی ادانند که مساله[و اجراي روي صحنه] میگري اشتباه همان نمایشاجراگري را اغلب به

هاي فهمیدنی [یا روشن شود که فرد مجبور است از بین هویتو نه ضرورت؛ اجراگري زمانی اجرا می

اید به این گرفتن شو متمایز] که در نظامِ کنونیِ جنسیت وجود دارد یکی را انتخاب کند. این اشتباه

ي اصلیِ اجراگري را اجراگريِ جنسیتِی پارودیک [تقلیدي منتقدانه] و خاطر است که باتلر نمونه

ها سنتا پوشی]. فمینیست[دگرجنس 28dragکننده انتخاب کرده است: یعنی همان واژگون

دانند، اما در خوانشِ باتلر، پارودِي اي میي یک زنانگیِ کلیشهدهندهپوشی را ارائهدگرجنس

کند دهد و وادارمان میاختارِ جعلی و تقلیديِ خودِ جنسیت را نشان میپوشیْ سي دگرجنسشدهاغراق

 بودنِ چیزها[ي اجتماعی] بازاندیشی کنیم.ي طبیعیتا درباره

ها) ممکن ي لباسکردن یک لباس از گنجهکردنِ جنسیت (مثل انتخابگرفتنِ اجراگري با انتخاباشتباه

ی و هاي نظامِ دوتاییِ جنسیترفتن از اجبارگرياي طفرهاست ریشه در آن میلِ اتوپیایی [آرمانی] بر

فتن] از گرها را به ما] شناسانده است و یا [این اشتباهاي داشته باشد که باتلر [آندگرجنسگرایی

کل ش» انتخابِ آزاد«ي گراییِ فراگیري آمده باشد که در فرهنِگ معاصرِ غرب و حولِ اسطورهمصرف

ل به شنیدِن چنین میاست با سبکِ دشوار و گاهی ناروشنِ نوشتارِ باتلر و هم چنین ممکنگرفته است. هم

 پاسخی محسوس نیز در ارتباط باشد.

 

 هاي کوییرهاي کوییر / اجراگريدانش
رایی ها و مطالعاتِ مختلفِ فمینیستی و همجنسگدر مسیرِ پژوهشی که از فوکو تا باتلر آمده، درونِ نظریه

مورِد  ي کوییر و دربنديِ دوتاییِ جنسیت، در نظریهسیاري یافته. نقدِ مقولههاي بو کوییر، شاخه

 شود. مھای جنسیتی دیده میھای جنسی و ھویتی گرایشدھای پوشاکِی جنسیِت مخالف. و البتھ در ھمھیعنی پوشیدِن نما ۲۸ 
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تمان و ها بر ساختارِ بدن در گفها گسترش یافته است. برخی از این واکاويها و تراجنسیتیتراجنسی

متفاوِت  هايبنديهایی براي صورتها امکانکه دیگر واکاوياند، درحالیکنشِ پزشکی متمرکز شده

ه بیش رسد برخی آثارِ این حوزاند. به نظر میتنانه در عصِر واقعیتِ مجازي را کاویده-تکنیکی-نسیج

) و sexualisedشده (هاي جنسیاز حد آرمانی هستند. اما این آثار چون واکاويِ ساختارِ بدن

یِش ادهند، بدین طریق گرهاي تکنولوژي و دانش و قدرت بسط میبنديشده را در صورتجنسیتی

 کنند.اند را جبران میهاي ادبی و داستانی متمرکز شدههاي کوییر که بر بازنماییبسیاري از واکاوي

ت، چنین با فرهنگ و سیاستِ کوییر گره خورده اسي دیگرِ مطالعاتِ کوییر که با آثاِر باتلر و همشاخه

گرفتنِ اجراگري که اشتباهدرحالیاست.  29کننده و خاطیِ کمپهمانا بازخوانیِ قدرتِ بالقوه و واژگون

کردنِ جنسیتْ کامال با فهمِ فوکویی و کوییر از سوژگانی در تضاد است، این ایده که با انتخاب

 ي دوتاییِ کننده[ي ایدهتوانند واژگونآمیز از جنسیت میگوید] برخی انواعِ اجراگريِ اغراق[می

اعتبار انِ بیگوید، کمپْ زبطور که مو مایر میهمانجنسیت] باشند توانسته است با کمپ پیوند بخورد. 

] اجراگريِ کمپ این سوژه را 14ي کوییر است.[ي انکارشدهي یک سوژهکنندهاما مطلع و واژگون

رسد این [اجراگريِ کمپ] مستقیما با آن الگوي کند و کارش نقدِ فرهنگی است. به نظر میهست می

ر ارتباط کردن یا کوییرکردنْ داش از طریقِ آشفتهگیکنندهواژگون اجراگريِ جنسیتیِ باتلر و امکانِ

 است.

جراگري و ي اي دانشِ سکسوآلیته و دربارهي کوییر (یعنی تحقیق دربارههاي نظریههر دوي این جنبه

 30گرداند که در ابتداي این کتاب پرسیدم: چه چیزي جولیان کالرياجرا) ما را به همان پرسشی بازمی

 29 Camp گیرد کردن) یک سبک یا میِل زیباشناختی (پسامدرن) است که در تضاد با آن برداشتِ مدرنیستی از هنر قرار میشده بیان(از فرانسوي: به شکل اغراق
نزش در نگاهِ ي طه خاطر جنبهدهد. آثار هنريِ کمپ بهایی مانند زیبایی و سلیقه و مصرف را به هنر تخصیص میداند و ویژگیکه هنر را چیز متعالی و ارزشمند می

خواست زنانگیِ مردانِ دانند که میوال میاستون-ي پساآید. سرآغاز این سبک را به اجتماعاتِ همجنسگرایان در دورهمی» آبکی«مخاطب چیزهایی مسخره و 
اره ترین هنرمندان این رویکرد، به اندي وارهول اشاز برجستهخواهد مخاطب را به چالش بکشد. همجنسگرا پذیرفته شود. کمپ با خشنودي در تضاد قرار دارد و می

 کارها هستند. مي کمپ) هم از جملهdrag queensنماها (کرد. ملکه
 کارِ انگلیسی. مکمدین کمپ 30 
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هاي هي کلیشکنندههاي سبکِ کمپ را تقویتسازد اما دیگر چهرهکننده میرا واژگون 31ي ایزاردو اد

اجراگرها/اجراها باشد، اما این » آشکاربودنِ«ي ابرازِ وجود یا محدودکننده؟ از دید برخی، شاید مساله

بیرون «به » کدهنهانپ«ناکافی است. این [توضیح] بر روایتی از پیشرفت (از  –از موضعی کوییر  -توضیح 

ها است. عناي آني مکنندهو به این باور مبتنی است که انگیزش یا نیتِ فردي تعیین») [یا آشکارسازي]

 ي قدرتمندِ فرهنگی است و نه حقیقت.ها اسطورهگوید، اینطور که فوکو میو، همان

هایی که کمپ از همجنسگرایاِن ، انگاره1970ي را موضوعِ تفاوتِ زمینه دید. در دهه شود آناما می

کرد را تصدیق و تایید می» کوییرها«ي منفی درباره» دانشِ«داد، همان برق می-و-زرق-مانده یا پُرپنهان

ي ارهدرب کردند تا دانشِ متفاوتیکه همجنسگرایان سعی میشد، درحالیها منتشر میکه در رسانه

خودشان تولید و تاکید کنند. بنابراین کمپ، از نظر استراتژیکی، تاثیري متفاوت از امروز داشت؛ امروزه 

هاي زندگیها و سبکصورتِ] واژگونِی کوییِر هنجارهاي محترمِ هویتتوان [کمپ را بهمی

ي یوهناگزیر یک شبه همجنسگرا یا دگرجنسگرا انجام داد. اما مساله صرفا این نیست که خودِ کمپ

ه هاي غالب را نادیدها و دانشکننده است. نقدهاي کوییر از هنجاریتْ اگر تواناییِ گفتمانواژگون

 سازي را منظور کنند و متحقق.بگیرند دیگر نخواهند توانست واژگون

الري کتوان در برخوردهاي متفاوتی که هاي غالب از سکس و سکسوآلیته و جنسیت را مینیروي فهم

رسد کالري با آن نوعِ خاص از کمپ جور است که او در اند دید. به نظر میو ایزارد انجام داده

تر ههایی که به ادي ایزارد شده اما پیچیداي و طنز تلویزیونیِ خود برگرفت. واکنشهاي مسابقهبرنامه

انگیزاند، برمی هاي بسیاري رااین کمدین هنوز هم واکنش 32پوشیِ که دگرجنساست. درحالی

. خیزِ وي در الگوهاي معاصرِ جنسیتدانند براي وضعیتِ مشکلي او را گویا کلیدي میسکسوآلیته

 ها[يهاي متفاوتی بوده، اما این گزارشاش، گزارشهايها و ترجیحهاي خودِ ایزارد از انتخابگزارش

یش) رمخالف را دارد (مانند دامن و تههاي مرسومِ هر دو جنسیِت ي ما نیستند. وي نشانهشخصی] مساله

 کار انگلیسی. مکمدین کمپ 31 
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هاي مردي=مرد=مدرانه یا زنی=زن=زنانه کامال جور نیست. همین امر موجب و این یعنی وي با جایگزین

او دگرجنسگرا است؟ گی است؟ «شود: کنند، این پرسش مطرح میي او بحث میشود وي دربارهمی

کند. بنابراین ت (مردانه/زنانه) را آشفته میي جنسیاجراگرِي او دانشِ مرسوم درباره». چیست؟

جی و کنند تا گیشده به جفتِ مرسومِ دیگر (همجنسگرا/دگرجنسگرا) رجوع میتماشاگرانِ گیج

 سردرگمیِ خود را برطرف کنند.

طور جداگانه اما توان دینامیکِ [یا نیروهاي] ساختارِ گفتمانیِ جنسیت و سکسوآلیته بهدر این مثال، می

ي هنجارهاي جنسیتی و توان کوییرکردنِ اجراگرانهبه هم، دید. وضعِ ظاهريِ ایزارد را میمتصل 

 اي را نشانشود نیز نیرويِ هنجارسازيهایی که وضعِ ظاهري او میسکسوآلیته دانست، و واکنش

ی وکویکند تا فهمِ مرسومی از بدن و هویت داشته باشیم. با زبانِ في ما را وادار میدهد که همهمی

هاي ههاي خاصی از بدن و لحظبه نقطه«توانیم این را تجسدِ مقاومتی ببینیم که توان گفت، ما میمی

که ؛ [بدِن ایزارد مقاومتی است علیه] این»بخشدمشخصی از زندگی و انواعِ مشخصی از رفتار شدت می

 اش بازگردانیم.مان را به وضعیتِ شایسته و فهمیدنیخواهیم بدنما می

تواند به شود. نظریه و فرهنگِ کوییر میترِ اجراگري محدود نمیي نمایشیاین نوع از مقاومتْ به جنبه

دیگر بداند؛ اما ارتباط به یکها را بیکه آنبودن و سیاست تاکید کند، و نه اینپیوندهاي بین تئاتري

چون توان صفتی دانست که هممیتري هم دارد. کوییر را، در نظریه و در عمل، »هوشیار«ي کوییر جنبه

» انافقِ امک«کند؛ یعنی همان نیرو و زورِ فعل را دارد. دیوید هالپرین کوییر را یک اجراگري عمل می

در رابطه با هنجار و مشروعیت و » موضعیتی مرکزگریز«ي کنندهي کوییر را اشغالداند و سوژهمی

هاي خاص کنش«نامیم، باید دمان را کوییر میگوید وقتی خوایو کاسافسکی سجویک می ]15.[سلطه

وقتی داریم  ]16[».ي خودشناسیِ تجربی و تعلق [گروهی] را تقبل کنیم [و به جان بخریم]و اجراگرانه

ي هایی از عالقهکنیم تا هویت را بدونِ ذات بفهمیم یا سوژه را در فرآیند [شدن] ببینیم، پژواكتالش می

ارسازِ خویشتن [یا نفس] در فرهنگِ یونان [باستان] در این تالِش ما وجود هنج-هاي نافوکو به تکنیک

استراتژیک که  ايي بازيمثابهي کنشِ آزاردوستی بهداشته باشد. هالپرین در نظراتِ مثبتِ فوکو درباره
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اراتی که گیرد، اشکند و نه شکلی از سلطه، اشاراتی براي کنشِ جنسیِ کوییر برمیلذت تولید می

ترین آثار در در کل، برخی از تازه ]17[را باز کند.» ترخویشتنِ غیرشخصی«توانند امکانِ یک می

دهد اي بفهمند که اجازه میي بین هویت و کنش را به شیوهخواهند رابطهي کوییر میي نظریهحوزه

هاي ها و کنششي خودگردان بازگردیم، در همین مقاومت علیه داني مدرنِ سوژهکه به ایدهبدون این

گرْ عاملیتِ فردي و جمعی ایجاد شود. این کتاب نیز، مانند برخی از اظهارنظرهاي فوکو، حالتی سرکوب

 توان دیکته کرد.خواهانه دارد اما این کتاب سخت باور دارد که شکلِ فردا را هرگز نمیآرمان

 

 کوییر: مُدي چندروزه؟
ا وي فعاالنِ همجنسگرا و کوییر و دانشگاهیان انتقادِ زیادي ري کوییر اخیرا از سفرهنگِ کوییر و نظریه

بودن دانند که آمده و رفته و تمام شده؛ و پُزِ متخلفاي میبه خود جذب کرده. برخی، کوییر را لحظه

ازي و ات حلقه بیاندتوانی توي نوكِ پستاناش به لوازمِ تزئینی و مُد تبدیل شده است. میو خاطی

هاي کوییر تماشا کنی، اما این کارها تفاوتی هم ایجاد بپوشی و فیلم» Queer as Fuck«شرتِ تی

ي شده؟ در جامعهشده و نه چندتکهي هویتی نشده، هویتی سوراخکند؟ آیا کوییر نیز تبدیل به مقولهمی

شان اعتباريارِت شان با کترین رابطهکاپیتالیستی، آیا کوییرها همان همجسگراهایی هستند که صمیمانه

 است؟

اي که از امور کننده و تحقیرِ ظاهريکه گفتمانِ انتزاعی و فتیشیي کوییر را به خاطر اینخودِ نظریه

هاي اند. این نقدها بازتابِ همان صداهایی است که با نظریهجهانی دارد، نقد کردهخاکی و این

هاي ند که واقعیتاي کوییر را متهم کردههویژه، نظریکنند. بهپساساختارگرا و پسامدرنیست مخالفت می

گیرد. کم مییافته براي حقوق و عدالت را نادیده یا دستهاي سازمانآوردهاي کمپینسرکوب و دست

ي کنندهعنوانِ غایت را تضعیفبرخی نیز گرایشِ این نظریه براي متمرکزشدن روي تفاوت و تخطی به

اند. این نظریه (در امور سیاسی و روشنفکري و اجتماعی) دانسته يگرانههاي مداخلهاختیارات و جسارت
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هاي کوییر هست که جنسیت و هویت را منحصرا چنین نقد شده است که گرایشی در برخی نوشتههم

بیش  -ییر اند که کوکننده، و برخی منتقدان نیز گفتهها را ساختارها و مفاهیِم زندانیداند و آنمنفی می

 صاحبِ یک هویتِ همجنسگرایِی مردمحور است. –یق شده چه تصداز آن

 مقاالت و ي کوییر]. در این سیلِناگزیر مبتنی هستند بر فهمی فروکاستنده [از نظریهبرخی نقدها به

ده یا بدفهمی قدر آبکی شي کوییر آنهاي نظریهکنند کوییر هستند، برخی بحثهایی که ادعا میکتاب

ر براي ي کوییهاي نظریهاند. در برخی مطالعات، کوششي چرندي رسیدهنقطهصورت گرفته که به 

ي العه، به جایی رسیده است که هرگونه مط»گراییذات-دربرابر-گراییساخت«بستِ فراتر رفتن از بُن

 تیُکشی دارد. الگوي جودیث باتلر از اجراگريِ جنسیي نسلداند که صرفا انگیزهاي میژنتیک را مطالعه

ها ي لباستوانیم جنسیتِ خود را هر روز مثل لباسی از گنجهنیز به چیزي شبیه این تبدیل شده که ما می

 اصلی تواند به دقتِ مفهومیِ بحثِبیرون آوریم و بپوشیم (که البته دورنماي آرمانیِ جذابی است، اما می

 آسیب بزند).

ژوهش اي وجود دارد که هم از پنظامِ دانشگاهی عنوان یک گفتمانِ دانشگاهی، که دري کوییر، بهنظریه

کند، در یک جنبشِ دولبه گرفتار آمده؛ هاي پژوهش را تعریف میکند و هم محدودیتحمایت می

 کشیدنِ هنجارها، اما ممکن استچالشکردن در دانش و تولیدکردنِ دانش، [جنبشِ] به[جنبشِ] رقابت

ر یِ متناقضی شود. اگر کوییرْ هنجارین و محترم شود، اگر کوییکیشعنوان راست[این جنبش] در آینده به

ن گاه دیگر کوییر نیست. ترزا دالرتیس (یکی از نخستیها] شود، آنصرفا یک گزینه [در بین گزینه

دیل شده است به سریعا تب«ي کوییر کسانی بود که از اصطالحِ کوییر استفاده کرد) گفته است نظریه

هاي تواند درونِ پروژهکه این اصطالح میاما درحالی ]18.[»هومِ صنعتِ انتشاراتمفآفریدنِ پوچ و بی

 پیوسته به هاي متغیرِ اجتماعی و گفتمانیْتواند در زمینهچنین میمشخصا غیرکوییر به کار بسته شود، هم

هاي نوینِ روشنفکري موجب شده است تا موضوعات و کار گرفته شود و نو به نو شود. مواجهه

یدي در ي کلچنان یک ابژهگون شود. گرچه سکسوآلیته همي کوییر متنوع و گونههاي نظریهروش
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اند که دههاي دانش بررسی کرواکاويِ کوییر است، اما سکسوآلیته را روزافزون در رابطه با دیگر مقوله

 عی.ي اجتماو طبقه ها] درگیرِ حفظِ روابطِ نابرابِر قدرت هستند: نژاد، دین، ملیت، سن،[این مقوله

رده شان هماهنگ کپژوهیِ خود را با موضوعاتپردازهاي کوییر شرایطِ فعالیتِ دانشکه نظریهدرحالی

اید شناسیِ انتقادِي خودمان را قطعا نبهستی«کنند، شاید حرفِ نهایی را از زبانِ فوکو باید شنید: و می

ود؛ شدانش دانست که دارد روي هم انباشته می ي دائمی ازیک نظریه یا آموزه و نه حتی یک مجموعه

] نقِد اي دانست که [در این زندگیِ فلسفیْبل آن را باید یک نگرش یا یک خصلت یا زندگیِ فلسفی

هایی است که بر ما تحمیل شده و هنگام یک واکاويِ تاریخی از محدودیتکسیتی و چیستیِ ما هم

 ]19.[»[محدودیت]هاآزمایشی است با امکانِ فراتررفتن از آن 
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 مفاهیم کلیدي
ه از نظر اي است کزدن نیست، بل یک کنشِ ماديفتمانْ به معناي حرففوکو، گ : در نظریهگفتمان

هاي ها درونِ نهادها و گروهي روابطِ قدرت است. گفتمانتاریخی مستقر و واقع شده و تولیدکننده

ماِن هاي خاصی نیز گره خورده. بنابراین، گفتکند، و با دانشها پشتیبانی میاجتماعی وجود دارد و از آن

 کند.ها و روابطِ قدرتِ خاصی را تولید میها و دانشکنش پزشکیْ

ي : این نیز یکی از مفاهیمِ کلیديِ فوکویی است که از نیچه گرفته؛ براي تحقیق دربارهتبارشناسی

شده هاي محلیها، که نه روي پیوستگی یا پیشرفتِ خطی که روي گسستي گفتمانپیشرفت و توسعه

ي شدهیشده و عمومجودیث باتلر آن را ردگیريِ تاسیس و عملیاتِ امورِ کلی شود.و نََسبیْ متمرکز می

 کاذب، تفسیر کرده است.

جنسیت در جوامعِ معاصرِ غربی را مشخص -: این مفهوم، گرایشی در نظامِ جنسدگرجنسگراهنجاري

از این  رافیهاي رفتاِر جنسی را انحداند و دیگر شکلکند که روابطِ دگرجنسگرایی را هنجار میمی

 هنجار.
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خواه هاي مشترك [در یک گروه] (خاطرِ مشخصهگري که به: استراتژيِ سیاسیِ اثباتسیاست هویتی

کند. ذاتی خواه اکتسابی و اجتماعی) ادعاي خواست یا دلیلی مشترك و عمومی [براي کنشِ سیاسی] می

بودِن طرِ پیچیدهخاادي هستند را بههاي سنتیِ سیاستِ هویتی که مبتنی بر تفاوتِ جنسیتی یا نژنمونه

 اند.گیريِ هویتْ نقد کردهشکل

ریق هاي ما از طکاوِ پساساختارگرا) تاکید دارد که هویت: ژاك لکان (روانالگوي لکان از سوژگانی

 ثبات] و در حالِ شدن هستند.گیرند و اساسا ناایستا [و بیزبان شکل می

اي از هنجارها(ي رفتاري و بودن) را تاسیس و که مجموعه: یک نوع عملیاتِ قدرت است هنجاریت

باشد،  شناختی]تواند آماري [یا یک ویژگیِ متجسمِ جمعیتمی» هنجارین«که کند. درحالیترویج می

شوند و نیرويِ بایستگی [و اجبارکنندگی] دارند. دگرجنسگراهنجاریت هنجارها اما اخالقا تاسیس می

و آماري، اما هنجاریتِ فهمِ رایج از سکسْ جایگاهِ هنجار را به آن [فهم]  دید» هنجارین«توان را می

ترین دهکننترین و نگرانکند. مزاحمهاي ناهنجارین تعریف میها و میلدهد و آن را در تضاد با کنشمی

 هايها و کنشاز طریقِ استمرارِ هنجارها است. فوکو کوشیده فرهنگ» هنجارسازي«ي هنجاریت، جنبه

 چنین هنجارین و هنجارساز را تعریف کند.هنجارساز و هم-نا

که  ي کنشِ گفتاريِ ج. ل. آستین (فیلسوف انگلیسی)،شده از نظریه: مفهومی است برگرفتهاجراگري

این  هايآور دارد. نمونهکنند و قدرتی الزامهاي مشخصِ مراسمْ کنشی را اجرا میگوید برخی سخنمی

گیرد کردنِ قانونی و مراسمِ ازدواج اشاره کرد. جودیث باتلر این مفهوم را برمیحکومتوان ممفهوم را می

شود که نیازمنِد گر تولید میعنوان نتیجه یا اثرِ یک رژیمِ تنظیمتا توصیف کند که جنسیت چگونه به

 هاي خاصی از رفتار است.ي شکلشدهتکرارِ آیینی

گذارد که فرهنگِ مدرنِ غربی از بدن و دروِن توصیفی می: نامی است که فوکو بر علمِ سکسوالیته

گر. کند که هم انضباطی هستند و هم تولیدهایی را تولید میاي دارد که دانشهاي سکسوآلیتهگفتمان

 بخشد.ي علمی آن را مشروعیت می»ي به حقیقتاراده«ها نیروي هنجارساز دارند، و این گفتمان
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ي فرهنگیْ بر جهان تحمیل هاي ویژهاي است که نظمی را مطابقِ ارزشبندي: نظامِ طبقهبنديرده

 کند.می

که تراجنسی عموما به افرادي اشاره دارد که تحتِ درمانِ پزشکی (از : درحالیتراجنسی/تراجنسیتی

شان را هماهنگ با دركِ خودِ فرد از خودش گیرند تا بدنهاي جراحی و هورمونی) قرار میجمله رویه

(زنانه یا مردانه) بسازند، تراجنسیتی اما اشاره به کسانی دارد که هنجارهاي فرهنگیِ ظاهر یا رفتارِ مردانه 

موجود را -پیش-شناختیِ ازچنین تطابق و هماهنگیِ مفروض با مردانگی و زنانگیِ زیستیا زنانه و هم

 کنند و مختل.طرد می
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