نقد اقتصاد سیاسی

وقتی زنکشی جرم نیست
گفتوگوی جورج یانسی با جودیت باتلر
ترجمهی شیرین کریمی

مبارزهی جهانی برای پایاندادن به خشونت علیه زنان با مبارزه
برای برابری انسانها پیوند دارد.

جودیت باتلر در خانهاش در برکلی کالیفرنیا ،عکس از براین ال .فرانک برای نیویورکتایمز
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سخن مترجم  :چندی پیش آقای شهردار اها ت رردرب ق ق ه سرشد

ا شلیک پنج

گلولق رع درف کدا .رکنوب جلشها اراگاه رین پدونده ا حال دگزر ی رات ،ررفاق
سنوز رازه رات و ر رامسا و حدف و حدیثسا شیا  .مشئلق رما د اد کش ن زناب رات،
چند وز پس رز رن شا رین خبد شوکآو  ،خبد آمد کق «مدای ا شیدرز سرشد

ر

ق ضههدگ گلولق کشههت» ،رق صههااآنلاین ا خبدی ایگد نوشههت «خورا ه گا ِ ناکام
خانوراهی اخ د ر ق گلولق شههت» د راههام م ن خبد ،منظو رز «خانوراهی اخ د»
خواِ اخ د ،ماا

و خورسد

رات! و چند وز پیش فدر و ری د زا «پد ی اخ د

ر کشت را اخ ی نکشد و ق رشت دوا!» میرورب مدو ریناات ری دسای سولناک
رما ورقعی ر سرچناب رارمق ارا! پداههش رین راههت کق چدر سرق چیز طو ی ازنروا
میشهوا کق گویی زبکُشی جدم نیشت و ق یک قول کش ن زناب « ره و ام جراب
رات» و ق قولی ایگد کش ن زناب «ناشی رز رحشااا و رعصب شدید رات» ،ا پسِ
پشت سرقی رینرا چق معنایی نرف ق رات؟
ی جرانی
رین مشهئلق خاصِ ریدرب نیشت ،کش ن زناب مشئلقری جرانی رات؛ ردرژا ِ
رات! رز سرین و جو ج یانشی ،را اا فلشفق ا ارنشگاه رِمُو ی ا آرلان ای آمدیکا ا
مکاربقری ریریلی نظدر

جوایت ارلد ،فیلشههوف و فرینیشههت شناخ قشده ر ا ا هی

رین مشهئلق پداهیده رات .یانشی و ارلد پس رز مکاربق ا مو ا جنبشسای کنونی ا
موضهو مبا زه ا خشونت د ضد زناب ق ثث کُش ن زناب می پدارزند ،ق رعبید ارلد
ه زناب سنگام
کش ن زناب اسش ناک رات و پلیس و اراگاهسایی کق ا پدوندهسای ق ِ
رعلهامِ جدم ا میمهانند ،و سرچنین حکومتسایی کق زید ا افا رز حقوق در د زناب
ن زناب میشوند .رز اید ارلد یک
نری وند ،ا مورقعِ شیا یا یاسنده و مثدکِ کش ِ
الیه دری رینکق مدارب ا کش ه نِ زناب نا ق صههلا ایدِ خواشههاب ،رحشههام آزرای
میکنند رین راههت کق مدارب رز طدیت نوعی پیوند خامو ِ درا ی (یا پیوند نقچندرب
خامو ِ درا ی) ق یکدیگد م عردرند ،آبسا ق یکدیگد مجوز میاسند و مصههونیت رز
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مجهازر

ر هق یکدیگد رعطا میکنند .رلب ق ،ق عقیدهی ارلد خشههونتْ رمدی مدارنق

نیشت.
مورج میانسی :ا اال گذش ق رندکی پس رز رینکق مقالقری نوش م ا عنورب «من
اکشیشت سش م» و ا ات ا آب زماب کق جنبش #منسم ( )#MeTooا روجِ
فعالیتر

وا ف م ق ادرغ جوایت ارلدِ فیلشوف .آب زماب رمید ارش م نقدی اااه و

یشیلقپیلق دری رین مقالق ا یافت کنم .رما چیزسای یشردی ا یاف م :رباالی ژ ف و
نیدو خش منجد شد ق رین مصاحبق و یااآو شد کق خشونت د ضد زناب ،ق صو
شیا  ،گونقری ردرژایِ جرانی رات.
ا ادرااد جراب جوایت ارلد ر دری چند اسق کا ا زمینقسای فلشفق ،فرینیشم
و رک یویشم میشنااند .جوایت ارلد را اا اپا رراب را یا

رطبیقی و دنامقی نظدیقی

رن قاای ا ارنشگاه دکلی کالیفدنیا رات ،رو نویشندهی ک اگسای رأثیدگذر یشرا ی
رات رز جرلق «یااارشتسایی حول نظدیقی ریفاگدی رج راعا  »1و ک اگ ا اات
چاپ «نیدوی عدم خشونت .»2رین مصاحبق ا ریریه پیش فت.

مورجمیانسی:متیدان مکهمباممنبشمکنشگجانِمچندتلیریِم«یکمزنمکمرجمه منه!»م( Ni

 Una Menosیا  )Not one [woman] lessمیا مآشنایی مدارید.مای ممنبش مدرم
چندی مکشورمآتجیکایملاتی مگسرجشمیافرهماستمومبامبسیاریمازمصوَرِمخشونتمتبارزهم
تیکند ،مبهمویژه مبامزنکُشی مکهمقرلمعمدمزنانمو مدخرجانمبهمدلیل ممنسیت مآنهاست.م
1 Notes Toward a Performative Theory of Assembly
2 The Force of Non-Violence
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(تحضمنمونه:مگفرهمتیشودمدرمآرژانری مدرمهجمسیمساعتمیکمزنمبهمقرلمتیرسد).م
در مایالات مترحد مآتجیکا منیز ممنبش م #MeTooمرا مداری  .مفه مو متعبیج مشما ماز مای م
بسیجهایمتجدتیمتشابهمومدرمعی محالمترنوعمچیست؟ م
مودیتمباتلج :مرم رات د رین نک ق رأکید شوا کق ا حال حاضد فرینیشمسای زیاای
وجوا ار ند (سرابطو کق سریشق وجوا ارش قرند) آبسا ا نقطقی رردکز و چا چوگ
کا یشاب ا سم م فاو رند .جنبش «یک زب کر د سم نق!» ا ادرااد آمدیکای لارین
میلیوبسا نفد رز زناب ر ق خیا اب کشاند را ا خشونت د ضد زناب ،ردنسسا و ومیسا
مبا زه کنند .شعا  Ni Una Menosیا ( )not one lessیعنی نباید سیچ زب ایگدی
ق الیه خشونت رز ین دوا.
مرم رین رات کق رین انگ ر یک جرع رار میکند« :رین جرعِ گش داه ا خشونت
مخالفت میکند و فدماب میاسد کق ایگد کشی رز زمدهی زناب رز اات نخورسد فت».
و سرچنین «ما زنابْ زندگیِ ایگدی ر رز اات نخورسیم ارا ».رین جنبش د مبنای
ریدهری مثدوا و ا یک ین ا ا هی سویت نیشت ،لکق رئ لافی قد ررند و جدی رات
کق رز زناب و ردنسسای کا گدِ ور ش ق ق ررثاایقسا و کلیشاسا حرایت میکنند و مرکن
رات ر رباطی سم ا ارنشگاهسا ارش ق اشند یا ندرش ق اشند.
مخالفت جرعیِ قوی ا کش ن زناب شیا مرم رات ،رما رین خشونت د ضد ردنسسا
نیز سشت ،قخصوص د ضد زناب ردنس و «( »las travestisاگدجنسپو سا یا
مبدلپو سا) .ق سرین الیه رات کق گاسی رین جنبش ر جنبشی د ضد «زبکُشی»
میارنند – یعنی د ضد سرقی کشانی کق زب شدهرند یا زب رلقی میشوند .رین مرم رات
زیدر ر رکاگ ق ق ه فقط د راام جنشیت نیشت؛ خشونت د ضد زناب یکی رز رهسای
رثبیت زنانگیِ قد انی رات .رین خشونت ق انبال حفظ زناب قمنزلقی گدوسی رات کق
مناابرند دری کش قشدب و صدفِنظدکداب رز آنرا؛ خشونت رلاشی رات دری رعدیف
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وجوا زیشت زناب قمثا ق چیزی کق مدارب ا ا هی آب رصریم میگیدند ،قمثا ق حت
ویژهی مدارنق.
رین جنبش قرشاوی دری آزرای و در دی و دری حت اقط جنین و حت اا رزا
در د مبا زه میکند و مبا زهر

د ضد رق صاا نولیبدرلی رات کق یثباری ر ،قویژه

دری زناب و ومیاب و فقدر ،رشدید میکند .حت اقط جنین د مبنای حت رک رک زناب
دری افا رز آزرای دبشاب رات ،رما رز خورا قسای جرعیِ زناب چنین دمیآید کق
میرورنند آزرارنق و یاخالت اولت و یردم رز خشونت و مجازر

و زندرنیشدب

خورا قساشاب ر زنده نگاه ار ند.
رین جنبش خوا ر رز شیوهسای فداگدریانقی فرینیشم م رایز میکند ،شیوهسایی کق
د مبنای آزرای شخصی و حقوق فدای رات .رین درب معنا نیشت کق پیشینقسا و
ارا ابسای فدای رسریت ندر ند .رسریت ار ند ،رما آب صوَ ِ فرینیشم کق ا گید نقدِ
ادمایقار ی نشدند میه ق ازرولید فداگدریی ق مثا ق رمدی عاای و طبیعی ار ند.
رج راعا

رز ره ا ک وضعیت رج راعی مش دک و نیز رز ره پیوند رج راعی شکه

میگیدند ،فدا رشخیص میاسد کق آنچق ا زندگی رو ررفاق میرف د ،چق خشونت اشد
چق قدضِ مالی و چق قدر گدف ن ا رنقیاا الطقی پد االا ی ،چیزی رات کق دری
ایگدرب نیز خ میاسد و سدچند مرکن رات رینرا ق شیوهسای گوناگوب ررفاق یف ند
رما رلگوسایی وجوا ار ند و رین رلگوسا زمینقااز سربش گیرند.
ا ریالا

م ثد آمدیکا جنبش  #MeTooیا «#منسم» ا رفشای ادشت فدرگید

رجاوز و آزر جنشی ا ررام رنور مثیطسای کا ی شیا قد ررند واه رات .ایگد
نریرورنیم د وی وزگا ی کق زناب رز قِبَهِ آزر  ،رن قامجویی و رز اات اراب شغهشاب
نج داهرند چشمسایراب ر بندیم – د وی عدم رع راا ق کشانی کق زناب رغلب دری
کا ق آنرا ور ش ق واند .رما «من» ا «#منسم» سرانند «ما»ی جرعی نیشت و یک
جرع صدفاً دآیند وریتسای فدای نیشت .دری کنش جرعی ،راامِ سربش گی مش لزم
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آب رات کق ما رز فدض و رح رال فداگدریی فاصلق گیدیم؛ ا ریالا م ثد آمدیکا رین
ررایه ایده میشوا کق عقاید لیبدرلیشم ایاای ،ق رای قد

یا ی و ثبا ررثاا جرعی،

ازرأیید میشوند .ا آ ژرن ین جنبش «یک زب کر د سم نق!» ا مور ای طد رعرد
رخلاقی و ایاایِ «او ا ه سدگز!» دری ااخت و چکشکا ی پیامدسای ایک ارو ی
رات .نا وای و رز ین داب زندگی سزر رب ارنشجو و کنشگد چپگدر منجد ق مخالفت
شدید ا وضعیت اانشو و ادکوگ و خشونت شده رات .کش ن زناب نیز اسش ناک
رات ،پلیس و اراگاهسایی کق ا رعلامِ جدم ا میمانند و نیز حکومتسایی کق افا رز
حقوق در د زناب ،ق منظو حفظ زندگی زناب ا آزرای و یردم رز مدگ ،ر
نریپذیدند خیلی وقتسا یا یاسنده و مثدکِ کش ن زناب میشوند.
یانسی:مدلایلمومانگیزههایمای مدوممنبشمبامساخرارهایماقرصادیمومسیاسیمپیوندمدارد،م
ساخرارهایی مکهمزنانمرامبهمحاشیه متیراند مو مبهمآنهامظل متیکند .مای مساخرارها مدرم
تاروپود مروحیهی مقلدری متجدانه م( )machismoمتنیده مشدهاند ،مای مروحیهیم
زهجآگی ِمهویتمتجدانهمکهمتعبیجشمتیکنندمبهمتحِقمبودنمتجدانمنسبتمبهمبدنمزنان؛م
در مواقع مهویت متجدانهای ماست مکه مبه محالش مفجقی منمیکند مزنان مزندهاند میا متجده.م
دربارهیممنبههایمایفاگجیِمروحیهیمقلدریمتجدانهمبگویید .م
باتلج :من ایگد مطرئن نیش م کق چق چیزی ریفاگدی ق حشاگ میآید ،رما فکد میکنم
یک الیه دری رینکق مدارب ا خلاص شدب رز شد زندگی زناب ق صلا اید و شیوهی
م نااب خواشاب ،رحشام آزرای میکنند رین رات کق آنرا رز طدیت نوعی پیوند
خامو ِ درا ی (یا پیوند نقچندرب خامو ِ درا ی) ق یکدیگد م عرد شدهرند .مدارب ق
رسی ایگد نظد میرندرزند؛ آنرا ق یکدیگد مجوز میاسند و مصونیت رز مجازر

ر ق

سردیگد رعطا میکنند .ا جاسای شیا ی ،رنور خشونت ،رز جرلق ق ه ،نشبت ق زناب
ور ارش ق میشوا و آب خشونتسا ر ح ی قمنزلقی جدم ا نظد نریگیدند [ .ق قولی]
رینرا « ره و امِ جراب» یا «کنشسای ناشی رز رعصب و رحشااا

شدید» سش ند و
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رین عبا ر رفشاگد نگد سای عریقاً رقنشینشدهری سش ند کق خشونت د ضد زناب ر
طبیعیاازی میکنند ،دین ردریب ،روگویی رین نو خشونت خشی عاای رز زندگی
وزمده رات .زمانی کق مداربِ فرینیشت رین پیوند سربش گی ر رز سم میگشلند خطد
مثدومشدب رز دخی گدوهسا و جراعتسا ر ق جاب میخدند ،ا عین حال رین نو
خدوج رز رین صفوف اقیقاً سراب چیزی رات کق لازم رات.
ا ا الوب ،مدا مث دمی ق من گفت کق رو مجاز نیشت ا رظاسدر

فرینیش ی د

ضد خشونت شدکت کند .رما من ا رو مخالف وام .خب ،شاید [حالا] ا رو مورفت سش م:
مشا کتْ مجاز واب نیشت؛ مشا کت رعرد رات .رما مدارنی کق ق رین مبا زهی مرم
علیق خشونت د ضد زناب و ردنسسا میپیوندند لازم رات ق ادکداگیِ زناب گداب
نرند .پیراب مدگ ا درا ی ق مدارب مجوز میاسد ،آنرا ر ق کژ رسق می دا و رز
آبسا فع رررام میکند ،رگد مدارب دضد رین پیراب ا کنا یکدیگد ایش ند و
گدوهسایی رشکیه دسند کق رز خشونت وی دمیگدارنند و د در دیِ رایکال رأکید
میکنند رول رز سرق و پیش رز سد چیز جلوی ااید مدارب ا میآیند .سد چق نباشد،
گدف نِ جابِ زناب و رقلیتسای گوناگوب رز سد نوعی ،نشاب رز آب ار ا کق ا جابسای
آنرا قمنزلقی ر ز سای در د ف ا نریشوا .مبا زه د ضد خشونت ا مبا زه دری
در دی مدربط رات.
یانسی:مدرمکرابممدیدتان،مکهمدربارهیمعدممخشونتماست،مچهگونهمبهمتسائلمتجبوطم
بهمآسیبپذیجیمزنانمپجداخرهاید؟ م
باتلج :مشلراً رین ک اگ جدید «عامه مؤثدِ عدم خشونت» ا ا هی زناب رات ،و نیز
ا ا هی ررام رفدرای رات کق کرا یش اوگناپذید ( )ungrievableق شرا
میآیند .من ا ریدهی فرینیش یِ « ر طقمندی» کا میکنم را نشاب دسم چقگونق
زندگیسا منوط ق یکدیگد سش ند و سرچنین چقگونق رعردر

رخلاقی ما سد یک رز

زندگیسای ایگد ر ا آب منوط واگی ثا ت نگاه میار ند .نری رز خشونت رسی دری
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ز گدرشت پیوندی رات کق د مبنای ر ز

در دِ زندگیسا شکه گدف ق رات ،رما رین

یک رصه نظدی یا قدر ارای نیشت .ما دری زیش ن ق یکدیگد نیاز ار یم و رین نیاز
سرابقد کق ا مو ا ور ط خویشاوندی و خانوراگی ا ات رات ا مو ا ور ط
فدرملی و جرانی سم ا ات رات .نقد فداگدریی مؤلفقی مرری ا رندیشقسای
ما کشیش ی و فرینیش ی رات و رکنوب نقد فداگدریی رضطدر ی رات زیدر ما ا پی
فرم خواماب قمثا ق مخلوقا زندهری سش یم کق ق مخلوقا

شدی و غید شدی و ررامی

نظامسا و شبکقسای زندگی مقید و ور ش قرند .رردیدسای گوناگوبِ ا ا هی نا وای
میرورنند ق صوَ ِ خشونت اول ی ،زبکُشی ،سااازی مراجدرب و یرع نایی ق آناب و
گدمایش جرانی پدیدر گداند .ما اید ا ا هی ور ط زندگی ازرندیشی کنیم را فرریم
چدر موظفریم ا سد زماب و اقیقاً ا زمابِ الاگدف ن خصومتسا ا خشونت مخالفت
کنیم.
یانسی:مبحثمشمامدربارهیمعدممخشونتمچهگونهمبهمکنشمفجهنگیمفجاگیجِمتامدربارهیم
خشونتمخاصمتجدانهمتومهمدارد؟ م
باتلج :اؤرل خو ی رات .ق نظد من خشونتْ مدارنق یا ندینق نیشت .فکد نریکنم خشونت
رز رعراق را یک مدارب میآید یا خشونت رعدیفِ ایش قی مدای رات .میرورنیم
ا ا هی ااخ ا سای الطقی مدارنق یا پد االا ی صثبت کنیم و ا آب مور ا
ااخ ا سای رج راعی و پیشینقسای آنراات کق دری دچیدهشدب فدرخورنده میشوند.
اشور رات کق درنیم چقگونق کنشسای خشونتآمیزِ فدای ا ا وب ااخ ا سای
رج راعی ا ک میشوند ،چقگونق چنین کنشسایی رشویت میشوند ،مجاز میشوند و
ربدئق میشوند .چق شا ما مخلوقاری رج راعی اشیم کق زندگیساماب ا ااخ ا سای
رج راعیری اپدی میشوا کق قد ی قد

دری رغییدشاب ار یم .نا درین من فکد

نریکنم مدارب ق طو فدای ورنند «ااخ ا سای رج راعی» ر اا اویز قدر اسند ،یعنی
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رانق یاو ند کق «ااخ ا رج راعیِ الطقی مدارنق مدر ورار ق رنجام کنش خشونتآمیز
کدا».
ا ضرن ،رینسا سرق مشئولیت ماات کق رز خوا پدایم چقگونق زندگیماب ر ا
ازرولید و یا ا ریش ااگی ا در د رین ااخ ا سا اپدی کنیم .نا درین سدچند رغیید
میرورند ا اطح فدای ررفاق یف د ،مدلسای عدرلت ردمیری ق ما میگویند رفدرا ا
ش د جورمع و ور ط رغیید میکنند و رین درب معناات کق ااخ ا سای جدید ر رباطی
ااخ ق میشوند و ااخ ا سای قدیری دچیده میشوند و رین سم درب معناات کق رخلاق
اید چیزی یش رز پدوژهری فدای ا ا هی رحیای او ا هی خویش ن اشد ،زیدر
زندگیسا ا سمنشینی و معاشد

ا ایگدرب رز نو رحیا میشوند .آنچق ما ر نگاه میار ا

ور طماب رات ،ور طی کق فینفشق ازرور رعرد و روجق جرعیمابرند.
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