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ت پذیر: سیاسفتار تحریکگی کتاب درباره آمازونسایت وب: در مترجم یادداشت

 Excitable Speech: A Politics of the( )7991) ایفاگری

Performative )مان ، با ه[در این کتاب]باتلر » آمده است: ی جودیت باتلرنوشته

ی بر روی گفتار و رفتار در زندگ شجاعت فکری که به مسائل جنسیت پرداخته است،

را،  تاری رفمنزلهدادن گفتار بهسیاسی معاصر تمرکز دارد، او چندین تلاش برای سوق

های کند. نظارتاند، بررسی میکه دستخوشِ مباحث و مقررات سیاسی شده

ی خوداظهاری مردان درباره هاباحث ضدپورنوگرافی و جدلپراکنی، منفرت

پرسد در هر یک از این دهد و میگرا در ارتش را مورد نقد و بازبینی قرار میهمجنس

ک ج« چگونه؟ [اگر آری]زند؟ میهای فرهنگی آیا زبان است که دست به کنش بخش

ن کتاب باتلر در ای»ی آنها: اند، به نوشتهاین اثر را بررسی کرده گرین و جولیت تامسن

نونده تواند تفسیر شال و موقت است، گوینده نمیکند که معنای زبانی سیّاستدلال می

مات به کل گفتن و شنیدن و خودِ کند، زیرا گوینده، شنونده، موقعیتِ را کاملاً کنترل

ون، ی قانایفاگری چه در عرصه بودنِقتیاند. موتری گره خوردهروابط فرهنگی بزرگ

تر به شکلی پارادوکسیکال منبع قدرتِ آن است. کنش گفتاری های معمولچه عرصه

وند شو مقررات گفتمانی محدود می تری از قوانینی وسیعدست مجموعهدر درون و به

 وگو هستند. در چنینای قابل بحث و گفتاما آن قوانین و مقررات ضعیف و تا اندازه

ن را با شاتوانند تفسیرِ مخاطبان از سخنانگویان هرگز نمیای سخنساختار پیچیده

کتیویته ژکند که در آن سوبهایی را تحلیل میقاطعیت معلوم و معین کنند. باتلر شیوه

گیرد و به شکل بلاغی، تاریخی، )فاعلیتی که ذهنیت بخشی از آن است( شکل می

های شود. باتلر با بررسی متن سخنرانیشناختی، فلسفی و سیاسی تنظیم میروان

است به  زندهلغگیرد که گفتارِ سیاستمداران بسیار جلسات استیضاح دولت نتیجه می

در بالاترین حد خود مؤثر واقع شود. باتلر تحلیل  بایداین دلیل که هر گفتار دولتی 

و  اساسبیتواند در طول زمان رساندن میکلمات برای آسیب کند که چطور قدرتِمی

https://www.amazon.com/Excitable-Speech-Performative-Judith-Butler/dp/0415915880
https://www.amazon.com/Excitable-Speech-Performative-Judith-Butler/dp/0415915880
https://muse.jhu.edu/article/179427
https://muse.jhu.edu/article/179427
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« آمیزتری دوباره به فحوا و متن وابسته شود.های تصدیقگسیخته شود و به شیوهاز هم

شان کند، این کتاب نیکلمات را بررسی م ی خطرسازِ کنشِباتلر در این کتاب مسئله

دهد که اگرچه زبان نوعی ایفاگری است که قدرت دسترسی به مقاصد سیاسی و می

مثابه محل وقوع آسیب دیده شود تا را دارد، ولی بهتر است زبان به زدنتوانِ آسیب

منتشر شده است. جی. هیلیس میلر و جورج  7991علت آسیب. این کتاب در سال 

 این دو منتقد وهای پرسش این کتاب نوشتند. در این مقاله شولمن دو نقد بر روی

 خوانیم.را می پاسخ باتلر به آنها

 

*** 

 پذیرحریکگفتار تکتاب  یبارهبرانگیز در: بسیار قدردانِ دو جستار تأملجودیت باتلر

هستم. فکر کردم با تمرکز بر روی دو نکته به این جستارها پاسخ دهم. جی. هیلیس 

خواهد آن نوع نیروی مؤثر را در نظر جستار اول را نوشته است. او از من می 7میلر

که عشق را زدن که هنگامی دارند که ی زخمنه در لحظه های گفتاریبگیرم که کنش

ش اندیشیم؟ پرسچطور می« تو را دوست دارم»کنند. در مورد کنش گفتاریِ منتقل می

تعهد بیندیشم.  یهخواهد دربارطرح کرده است. او از من می 2دوم را جورج شولمن

عشق و تعهد  یهدربار 3کنم تا از منظر تئوریِ ایفاگریاز این رو تمام تلاشم را می

 بنویسم.

کلمات قدرت دارند  نیزبزنند و  گوید، کلمات قدرت دارند آسیبمیلر درست می

زدن تاوان نیست زخم ی مقابلِعشق را انتقال دهند. جالب است که از نظر میلر نقطه
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شی دهد کنبلکه عشق است و درست است که کنش گفتاریی که عشق را انتقال می

م کشد. اول مایلی ربط میان زبان و بدن پیش میهای دیگری دربارهاست که پرسش

 ایدچراکه شنهادن به نوعی کلیشه است. همانا گردن« وست دارمتو را د»بگویم گفتنِ 

م. ای گردن نهیما فقط برای افراد خاص و در شرایط خاص میل داریم به چنین کلیشه

ی راهی برای ونشانیِ این عبارت، به منزلهنامراحتی در بیتواند بهآدمی می

یم این توانیم بپرسناشی از کنش گفتاری، آرام بگیرد. میرساندن برملاسازیِ حداقلبه

شود؟ این کنشی گفتاری چه نوع برملاسازی است؟ چه کسی یا چه چیزی برملا می

تاری را نیز این کنش گف« تو»آنکه بدانیم آیا شود، بیگفته می« تو»است که به فردی 

گفتاری خیلی سریع بازگردانده واقع اگر کنش گرداند؟ بهبازمی 7[متقابلاً ]پذیرد یا می

شود، انگار غیرارادی است، یا بهتر است بگوییم انگار دیگری در حقیقت درون 

شود انگار های کلیشه پنهان شده است. گاهی اوقات که سکوت ایجاد میچارچوب

قع این وادهد که بهکند، سکوت نشان میاین کنش گفتاری اهمیت بیشتری پیدا می

دانیم دقیقاً چطور این لحظه ه زبان را آرام کرده است. وقتی نمیسخن برای یک لحظ

را دوست  من تو»کنیم. در گفتنِ گفتن پر کنیم به آن نوع سکوت اعتماد میرا با سخن

کس ، یکی از پرتکرارترین عبارات در زبان انگلیسی، عبارتی بازاری که به هیچ«دارم

 مشخص جای گرفته است. آدمی خطرِ«ِ من»تعلق ندارد و به همه تعلق دارد، یک 

خرد: من شدن را به جان میتبدیل 2ونشاننامای بیتمامی محوشدن و به استنادکنندهبه

گویم، و در چنین اند، همان کلمات را میگویم که دیگران بارها آن را گفتهسخنی می

گفتاری  کنش پذیر هستی. از یک سو، استناد به اینای تو به همان میزان جایگزینلحظه

کند، انگار که بیشترین ارزش ما دار میحس یگانگی یا حتی اصالت ما را جریحه

قدر است. از سوی دیگر، دقیقاً با استناد به کنش گفتاری است که بدن به شکل همین
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 آورم کمی احساسه زبان میکند. وقتی این کلمات را بزبانیِ مشخصی نمود پیدا می

خواهم این کلمات کنم چنین حسی به تو بدهم، و میدهم، یا سعی میبه تو می 7تنانه

فته شان را با تو پیدا کنند، در آنجا پذیرآن احساس را از اینجا به آنجا ببرند تا سرنوشت

شوند، یا حتی کیستیِ تو و احساس تو را دگرگون سازند. در عین حال که این سخن 

واقع غیرارادی نیست. . اما گذرابودنِ آن هرگز بهنیز هست 3است، گذرا 2اِسنادی

ی ابراز عشق دریافت کرد و پستالی با حروف طلاییِ چاپی دربارهتوان کارتمی

 «تو را دوست دارم»گوید درنگ آن را دور انداخت و پشیمان نشد. گاهی کسی میبی

کشیم، زنیم، عقب میبینیم. پس میولعاب میفتو ما آن کلمات را قدری احمقانه و پُر لِ

گردانیم. صدالبته همیشه ممکن است این اتفاق برای ما بیفتد: ممکن است روی برمی

فتد، خودِ افتد، اگر این اتفاق بیکنش گفتاری ما پذیرفته نشود و زمانی که این اتفاق می

 پذیرش به نوعی تنانه است.کنیم آن عدمایم و احساس میما پذیرفته نشده

 4همانطور که شوشانا فلمن ست؟یگفتن و بدن چسخن انیم رابطه مهنگا نیدر ا

نگام ه یکنش گفتار میداشته باش ادیمهم است که به  اریاستدلال کرده است، بس

ه در بلک ست،یآوردن نزبان. بدن فقط ابزارِ بهشودیآمدن از دهان و گلو خارج مزبانبه

 یزیچ یهمنزلصرفاً به «نجایا»ما . بدن شودیآشکار م افتهیتیمجس یزیگفتن چسخن

به  ایکه در صوت، متن  یکنش گفتار قیبلکه بدن، از طر ست،یدر زمان و در مکان ن

. «وردآیبه سخن م»و  کندیابراز م گذارد،یخودش را وام شود،یم داریپد یبصر یشکل
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وتمامِ روابطمان را تام یکه گستره یاتهیاست، مدال 2تهیبلکه مدال ست،ین 7ذات« بدن»

ر وجود دارد، د شهیهم ،ینوشتار ای یدر کلمات، گفتار نفسهی. بدن فکندیثبت م

مان ل عشقانتقا یکه برا یادر لحظه گر،ید یانیهست. به ب نجایا ست،یکه آنجا ن یالحظه

خود  و میدهیقرار م یگرید اریبدن خود را در اخت میشویبه زبان متوسل م یگریبه د

حال خودمان را در  نیمنتظر، جدا از او و در ع م،یهست نجای. ما هنوز امیکشیرا پس م

 یلیم ینشانه م،یاکردهاو هماهنگ  یوسوسمتخودمان را با  م،یاهمان لحظه رها کرده

 نیاز عشق است و بد یاتهیکه مدال یانشانه م،یااز عشق ارسال کرده یو عاطف یجسمان

 بی، با منطق عج«تو را دوست دارم»هست. گفتِن  زیاز خودِ بدن ن یاتهیسبب، مدال

و آنجاست، قرارگرفتن در معرض خطر  نجایو گذرابودن، قرارگرفتن در ا بودنیاِسناد

کن آوردنش ناممتاب یاست که گاه یاوهیبرملاشدن به ش ای ونشانینامبیدر  شدنگم

از به قمارب لیتنانه هم هست، ما تبدقمار است، که  ی. اظهارکردن نوعرسدیبه نظر م

 .میشویم

« ت دارمتو را دوس»توانیم بگوییم ی دیگری است، چون میبه نظرم تعهد کلاً مسئله

وییم توانیم کلماتی مشابه بگگونه تعهدی نیست. یا میی هیچاما این کلمات دربردارنده

ن کنیم بگذاریم. مطمئیگذاریم یا سعی موقراری باشد که میو آن کلمات حاکی از قول

کند، جز اینکه آدمی هرگز خودش را فقط یک بار متعهد نیستم که تعهد چطور کار می

یچه ی خودم هستم )نکند. اگر من خودم را به فرد دیگری متعهد کنم، به دنبال آیندهنمی

ام کند(. اما اگر آیندهبیان می تبارشناسی اخلاقها در وقراری قولاین نکته را درباره

ودم توانم خشد، پس من واقعاً نمی باخبرتوان به طور دقیق از آن چیزی است که نمی
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 یو بدن یکتب ،یها به صورت شفاهآن نشانه قیاست که از طر یروش یشناسدر نشانه مدالیته

 .شودیمنتقل م
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 ،کنم بینی متعهدرا آگاهانه متعهد کنم. از این رو اگر خودم را در شرایطی غیرقابل پیش

نظر از کنم. من، صرفدانستن خودم را متعهد مییعنی با وجود چیزهای غیرقابل

ها آلها یا به برخی از ایده«تو»شرایطی که وجود دارد، موافقِ متعهدماندن به برخی از 

ی ی فضایل عرفگذاشتن به تعهد است و دربردارندههای احترامهستم. این یکی از راه

سراید: می 771سان که شکسپیر در غزل داشتن است. همانداشتن و ثباتمثل اراده

اما همین عبارت، با بیانِ  7.«قتی با گردش روزگار دگرگون شودعشق عشق نیست و»

عشق »غایت ارادی است، و اگر تغییرپذیر باشد ناپذیر و بهاینکه عشق جزمی، انعطاف

 ی اعلام جرم علیه عشق به کار برود.تواند به منزله، می«عشق نیست

امِ هنگ قاًی. تعهد، دقوجود دارد یاچهین یمعمااین رفت از برون یبرا گرید یاما راه

 نیتعهدِ دوباره و چندباره به خود. و ا به منظورِباشد  یقرارداد تواندیم ط،یشرا تغییر

گر تعهد به ا گر،ید یانی. به بطیشرا رییتعهد در هنگام تغ یِانضمام یمعنا رییتغ یعنی

 یوعتعهد به ن نیاست. همچن یمتک مانیعهدوپ یِریدپذیبه تجد د،دار ازین مانیعهدوپ

 دیجد طیشرا اتیتعهد به مقتض نیا یهیدارد و رو ازیخودش ن رِییتغ یبرا یگشودگ

 ینیبشیپ رقابلیغ اتیاما در پرتو مقتض ستین ریرناپذییرو تعهد تغ نیدارد. از ا یبستگ

ه ب ی. اگر آدمکشدیرا به چالش م آندارد که  یاز نو ساختن خود در پ یبرا یتوافق

کار را  نیا یمراسم با اعلان عموم کیدر  یعشقش متعهد بشود، همانطور که گاه

به  اشیزندگ یهیبار تعهد بدهد، بق کی. اگر او فقط دهدیبار تعهد نم کی کند،یم

تعهد به گذشته مربوط  نی. اما اابدییکه داده است اختصاص م یشمردن تعهدمحترم

 یادبودیو عشق و انتخاب همراهش باشد همچون  لیهر قدر م یعشق و تعهدِ است

حفظ شود. اما اگر قرار است تعهد زنده  یمتیبه هر ق دیکه با شودیدرک م یخیتار
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 نیدهد اب تواندیکه فرد م یپس تنها تعهد ،به زمان حال تعلق داشته باشد یعنیبماند، 

و بارها و بارها  من تو را دوست دارم. »بشوداست که بارها و بارها به خودش متعهد 

کردنِ تو بلکه به انتخاب کنم،یبار انتخاب نم کیمن تو را فقط .« کنمیتو را انتخاب م

 از طریق ،یکنشِ گفتار نیا قیو آنچه از آنِ من در گفتارِ من است از طر دهم،یادامه م

 د،شویدادن بارها و بارها به تو داده مقول از طریق عهدبستن واز طریق اظهارکردن، 

 یآدم یعنی نیعلاوه ا. بهزندیم وندی، هر چه بشود، مرا به تو پینکا هانیاز ا یکی

 نیدر تمام ا یعنی نیو ا کندیملزم م طیشرا یبه اقتضا یخودش را به روند دگرگون

 نکهیا ]از یخبریکه، دوباره با ب ردیپذیم ی[ وجود دارد. آدمندهی]از آ یخبریتکرارها ب

 به عشقش تعهد بدهد. [،شودیبعد چه م

*** 
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