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در پاریس در  1جاوز چه فرقی با مشت زدن به صورت دارد؟ انتشارات چنج کالکتیوت

ای از مباحثات در این سلسله 1منتشر کرد. 2«جنون محصور»کتابی به نام  1711اکتبر 

های کتاب در باب مضامین مرتبط با سرکوب بازنشر شده بودند. در یکی از همان بحث

بود که میشل فوکو فیلسوف فرانسوی این مسئله را طرح کرد که با جرم تجاوز  زگردیم

وی در دفاع  2.«ریلا غو »شکلی از خشونت فیزیکی برخورد شود،  مثابهبهبایست می

 کند:جرم جنسی استدلال می عنوانبهزدایی از تجاوز از جرم

رح ذیل شای استناد کرد که به توان به گفتمان نظریهمیشه می

واند تاست: درهرصورت، سکسوالیته تحت هیچ شرایطی نمی

. وقتی کسی تجاوز را مجازات ردیقرار گی مجازات ابژه

توان . میریلا غکند، باید خشونت فیزیکی را مجازات کند و می

گفت که تجاوز چیزی غیر از فعل پرخاشگرانه نیست. در اصل 

ا فروکردن هیچ تفاوتی میان مشت زدن به صورت کسی ی

قضیب در اندام جنسی وی وجود ندارد ... مشکلاتی پیش 

 تر از مشت زدنقرار باشد بگوییم که تجاوز جدی رآید ]اگمی

شود که به صورت است[، زیرا به این موضع منتهی می

جایگاه غالبی در بدن دارد؛ عضو  خودیخودبهسکسوالیته 

د باید مورجنسی مانند دست، مو یا بینی نیست. بنابراین 

مبتنی بر سازوکار  درهرحالصیانت قرار گیرد، محاصره شود، 

ای باشد که با سایر اجزای بدن چندان ارتباطی ندارد ... قانونی

مسئله سکسوالیته نیست، بلکه خشونت فیزیکی است که باید 

                                                      
1 Change Collective 
2 La folie encerclee 
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مجازات شود، بدون در نظر گرفتن این واقعیت که سکسوالیته 

 3در ماجرا دخیل بوده است.

دعای فوکو حساسیت محافل روشنفکری فمینیستی را برانگیخت و تاکنون ژانر ا

برانگیز این مقاله، پرسش بحث 4کاملی از مشارکت فمینیستی را تقویت کرده است.

 ژهیوبهتجاوز و  5ی  ستینیفمبا تمرکز بر پیامدهای آن برای سیاست  مشخصاًفوکو را 

دهد. سیع وی در باب قدرت و بدن قرار میپیشگیری از تجاوز، در بستر مجموعه آثار و

به چه معناست؟ جدی گرفتن  قاًیدقزده ی جنسیتاز تجاوز برای سوژه« ییزدایجنس»

پرسش فوکو مبنی بر اینکه چرا تجاوز مثل مشت زدن به صورت نیست، چه معنایی 

تواند در ساحت نظر و عمل برای ای میخصوص چه آوردهتواند داشته باشد؟ بهمی

 6ی به تجاوز و پیشگیری از آن داشته باشد؟ستینیفمپاسخ 

. نخست ثمربخش تلقی گردد سمینیفمتواند به دو دلیل متمایز برای این پرسش می

از خشونت  دهشهای طبیعی انگاشته مند کردن نسخهبه مسئله سمینیفماینکه با ترغیب 

اینکه  ی فوکو مبنی بررهکند. دوم، انگاجنسی، خودبازتابی و تأمل بر نفس را طلب می

در ارزیابی  1،«آوردکند و به وجود میانگیزد، القا میاثراتی را در بدن برمی»قدرت 

ت عاملیت  بندی سیاسآید و به مفصلهای فمینیستی به تجاوز سودمند از آب درمیپاسخ

ر یسی از تجاوز را مستینیفمها قرائتی هر یک از این انگاره 8کند.ی کمک میستینیفم

در  که وندشینم، تعریف افتهیقوامقربانیانی از پیش  مثابهبهسازند که زنان در آن می

، درهم نیبر ااند. علاوه گذشت، گرفتار آمدهشناسی  نامنعطف و بیچنگال قسمی زیست

ات ی از تجاوز، زنان را در لحظستینیفمی فوکو از قدرت مولد با تحلیل تنیدن انگاره

ی قدرت فوکو گذارد. در عوض، نظریهنمی جابه، عاری از عاملیت منتهی به تجاوز

 زند. امکان بروز نتیجه و واکنشی متفاوت را رقم می

ته شده های طبیعی انگاشباید به بازاندیشی در نسخه سمینیفمکه مقصود من از این

ت راحها: جهایی از تجاوز است که در آنآن برداشت قاًیدقاز خشونت جنسی بپردازد، 
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تواند به خود بگیرد؛ شکلی است که خشونت می بدترینجنسی همواره از پیش 

شود و خودبودگی او ی نفس فرد میشکستگدرهمی موجب طورکلبهجراحت جنسی 

 پذیری خودشانهایی خشن و ناآگاه از آسیبناپذیر است؛ مردان همواره سوژهبرگشت

لقی های خودشان تپذیر و اسیر ترسی آسیبطورکلبهزنان  کهیدرحالشوند، فرض می

 7های متجاوز و تجاوز، پیش از خود  تجاوز وجود دارند.اند؛ و درنهایت، هویتشده

دهد که این قدرت نشان می« مولد »ظرفیت  در خصوصی فوکو ی انگارهراستبه

اگر این  10کنند.ها اهمیت خود را از طریق گفتمان روزمره حفظ میبرداشت

ز فمینیسم ا ی مداوماستفادهباورانه از تجاوز، معنای خود را از طریق ذاتهای برداشت

که مفروضات ی اینجابهکنند، آیا فمینیسم آورند و حفظ میها به دست میآن

کند؟ میها را تقویت نهای جنسیتی را درهم بشکند، ناخواسته آنسکسیستی و کلیشه

 پرسد:که رنه هبرل می طورهمان

بندی بر استراتژی گردآوری و سرهم دیتأکاگر ما با شود چه می

ی دل گشودن و واقعیت  فرهنگ تجاوز از طریق سفره

ی ]تجاوز[، به تعیین رخداد توصیفات مفصل از تجربه

ی معرف  امکانات پیش  روی مؤلفه مثابهبهخشونت جنسی 

ین تر، اگر ازنان در زندگی، کمک کرده باشیم؟ ... به بیان ساده

 11راتژی موجب تقویت استیلای مردانه شود، چطور؟است

ی ی، اکتیویسم و توسعهستتینیفمتجاوز -ی گذشتته، ادبیات ضتددو دهه در طول

ی به دو ژانر مجزا در دو قطب مخالف تقسیم فزاینده طوربهگذاری در آمریکا سیاست

ها و کند که مشتتتوح صتتتحبتبخشتتتی تمرکز میشتتتده استتتت. اولی بر مدل آگاهی

ی تجاوز استت  و برای به رستمیت شتتناساندن کامل تجاوز های زنان دربارهانداستت

رویکرد دوم بر  12کند.ای گستترده و فراگیر در سط  جامعه تلا  میمستئله عنوانبه

ی تعاریف حقوقی از تجاوز ها و سازوکارهای پلیسی و گستر  دامنهی رویهتوستعه
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های گیرد و امکانوع تجاوز را مستتلم میامان، خود وقاین تمرکز بی 13کند.تمرکز می

ی دهد. اگرچه بالا بردن آگاهی دربارهمحتدودی برای مداخله یا پیشتتتگیری ارائه می

ری ای مهم از سیاست پیشگیمند، جنبهماهیت فراگیر تجاوز از طریق افشتاگری تجربه

 14بندی کامل  ستتیاستتتی معطوف به ت ییر اجتماعی را ندارد.استتت، اما توان مفصتتل

برای ت ییر تعریف حقوقی تجاوز، افزایش مجازات تجاوز و  هاستتتتینیفمهای تلا 

ی آمیز برای زنان قربانی تجاوز در جریان محاکمهتر تبعیضفراهم آوردن شتتترایط کم

ها بیانگر اصرار بر جبران خسارت ، اجرای آنحالنیبااتجاوز، اهداف مهمی هستتند. 

اند ها است. اگرچه چنین اصلاحاتی بسیار ضروریدگاهگناهی در داعادلانه و اثبات بی

ه را ی به تجاوز هستند، باید این نکتستینیفمای بااهمیت از هر پاستخ و ناظر بر ستویه

گیرند. وقوع تجاوز صتتتورت می پس ازدر نظر داشتتتت که تمامی این ت ییرات تنها 

قی برای در این مقاله این استتتت که اگرچه اصتتتلاحات حقو موردتوجهی مستتتئلته

اند، اما کافی نیستند. این اصطلاح فردای تجاوز هم مهم و هم ضروریپیشتگیری و به

گیرد و برستتاخت بدن زنانه را مقاله تجاوز را در یک پیوستتتار خشتتونت در نظر می

هایی بندی استتتراتژیداند. بنابراین، این مقاله با مفصتتلی آغاز این پیوستتتار مینقطه

، آمیز تجاوز(ز )یعنی بتازداشتتتتن متجاوز از انجام موفقیتبرای پیشتتتگیری از تجتاو

یری از . پیشتتگخواندیفرامهای آغازین پیوستتتار را به تمرکز مجدد بر بخش ستمینیفم

ای حتمی استتت؛ در نتیجه عنوانبهی تجاوز پردازی دربارهتجاوز مستتتلزم عدم نظریه

توان آن را ایندی ببیند که میباید یاد بگیرد تا تجاوز را دنباله یا فر ستتتمینیفمعوض، 

 متوقف کرد. به وقوع بپیوندد،  کهنیاپیش از 

آورد، در ارزیتتابی ی فوکو کته قتتدرت اثراتی را در بتدن بته وجود میاین انگتاره

یاست بندی سآید، چراکه به مفصلی به تجاوز سودمند از آب درمیستینیفمهای پاسخ

نیروی مولد،  عنوانبهفوکو از قدرت  یانگاره 15کند.ی کمتک میستتتتینیفمعتاملیتت  

ن های قدرت انضباطی مشخصاً بدکند که چگونه تکنیکفراهم می بارهنیدرابینشی را 
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دهد که همین ی فوکو همچنین نشتتتان میدهند. اما نظریهمند را هدف قرار میجنس

ها نیز هستتتتند. اهداف قدرت انضتتتباطی، نقاق مقاومت و خنثی شتتتدن این تکنیک

های توان پاسخگذارد که از طریق آن میای را در اختیار ما میع، کار فوکو وسیلهدرواق

ه کند کی را فراهم میستتازوکار زمانهمقرار داد و  موردانتقادی به تجاوز را ستتتینیفم

یل فوکویی ی تحلریکارگبهی آن بنا شود. واسطهقسمی سیاست پیشگیری از تجاوز به

انه و دقیق  روابط قدرتی استتت که بر بدن زنانه نقش از بدن مستتتلزم بررستتی محتاط

ست. ا سازندهاز تجاوز، عنصتتر  مؤنثی قربانی توجهی از تجربهاند. بخش قابلبستته

 نوانعبههای قدرت، بدن زنانه را که گفتمانای است از اینبه این معنا که تجاوز نمونه

قاومت گوید که مکو به ما می، فوحالنیبااکنند. پذیر تولید میبدنی ضتتتعیف و تعدی

ی قدرت نیز در همان بدن زنانه واقع شتتده استتت. این این گفتمان ستتازنده در برابر

ی پیشتتتگیری از تجاوز دارد. چنانچه بدن زنانه، انگاره اهمیت بستتتزایی برای نظریه

ن ، فوکو نشاشدهحکمراتبی  جنسی بر آن ستطحی باشتد که اصتول فرهنگ ستلستله

ای استتت برای مبارزه با همان اصتتول. بنابراین بدن همچنین عرصتتهدهد که این می

نیروی قدرتمندی برای مقابله با خشتتتونت تعریف  عنوانبتهبتدن زنتان  کتهیهنگتام

 افتند. ی تجاوز از کار میکنندهشود، خود ساختارهای قدرت  تقویتمی

ی ی آغتتاز برانقطتته عنوانبتتهبرانگیز فوکو را من پرستتتش بحتتث کتتهیدرحتتال

پیشتتگیری از تجاوز  در خصتتوصی ستتتینیفمی رویکرد پردازی مجدد دربارهنظریه

ی را انکار واقعیت مادی تجاوز سؤالصرف  طرح چنین  هاستینیفممطرح کردم، سایر 

مسلمًا  16اند.ا  تلقی کردهی جدا کردن آن عمل از بستر اجتماعی و فرهنگیواسطهبه

و با که پرستتش فوککنند مبنی بر اینا مطرح میای رکنندهاستتتدلال قانع هاستتتینیفم

ار ی ستتاختهای قدرت که در شتتالودهامتناع از به رستتمیت شتتناختن یا تبیین تفاوت

هنجاری قرار دارند، به عملکردهای ستتکستتیستتتی  قدرت در پدرستتالار و دگرجنس

ی استتاستتی  تجاوز هستتتند، مشتتروعیت ی بدن زنانه که به یک معنا مؤلفهگستتتره
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 هاتننه که دهدیماز این منظر، فوکو قرائت خاصی از قوانین  تجاوز ارائه  11د.بخشتمی

بار نیز نیستتتند، بلکه برای قربانیان تجاوز زیان دفاعقابلی ستتینیفمدر راستتای اهداف 

شود این است که اگرچه او چارچوب انتقاد اصلی که به کار فوکو وارد می 18هستتند.

گذارد تا به بازاندیشتتی در این خصتتوص بپردازیم که میای در اختیار ما کنندهمجاب

ی خشتتونت  جنستتی هستتتند، ها به آن چگونه بخشتتی از زبان عالمانهتجاوز و پاستتخ

سکسوالیته از لوای  « آزادستازی »های مادی ستهمگینی در رابطه با درنهایت دشتواری

اید ی  تجاوز بی فوکو، خشتتتونت فیزیکی فوکو وجود دارد. به عقیدهقانونی در نظریه

زدایی از تجاوز، امکان ت ییر فراخوان فوکو برای جنسی نکهیباوجودا 17مجازات شتود.

ی خاصتتی صتتورت کند، این امر به شتتیوهی زنانه را فراهم میجایگاه ستتوبژکتیویته

که  هاییی فوکو، بدنی زنان از تجاوز. در معادلهی زیستتتتهتجربهپذیرد: به قیمت می

 ای که تجاوز در آن رخ دادهمستقل از بستر اجتماعی کاملاًاند، گرفته مورد تجاوز قرار

های معتقدند که تنها در دنیای عاری از واقعیت هاستینیفمشتوند. استت، تفستیر می

های جنستتی درستتت مانند هر عضتتو دیگری از بدن به شتتمار مادی  جنستتیت، اندام

، کنندریزی میکه تجاوز را پی اما در قرائت فوکو، ستتاختارهای پدرستتالار 20روند.می

اوز که در تجاند. شتتتاید بتوان گفت که ادعای فوکو مبنی بر ایننتادیده گرفته شتتتده

به کار خود  در خصوص  ظاهراً گویاتر از همیشه  21،«ستکستوالیته نیستت مستئله»

ی خود  کارگیری نظریهناکامی فوکو در به  22اعتنتاستتتت.اثرات قتدرت بر بتدن بی

های مادی پیاده شتتده استتت؛ گردد که گفتمان بر روی بدنی آشتتکار میزمان ژهیوبه

ت استت دهیتندرهمی فرد با همین مذاکره میان گفتمان و مادیت پنداره-خود کهیهنگام

یی از زدابنابراین، اگرچه پیشنهاد فوکو مبنی بر جنسی 23شتود.و از طریق آن تولید می

و  ی ستتکستتوالیته، جنسیتضتاتی دربارهبه دلیل به چالش کشتیدن مفرو قاًیدقتجاوز 

های که تکنیک ماندیبازم های متمایزیجنس، برانگیزاننده استت، اما از توجه به شیوه

و بندند. فوککنند و نقش میزده عمل میهای جنسیتها بر بدنانضتباطی از طریق آن
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ل بودن  ا قائای انضمامی بدون کاستن از مادیت آن یپدیده مثابهبهراهی برای فهم بدن 

وکو، بدن دهد. در تحلیل فشناختی یا پیشاگفتمانی  ثابتی برای آن، ارائه میذات زیست

ای همواره ازپیش درگیر بازی قدرت استتتت، چراکه نگاشتتتت قدرت در همان لحظه

د لوحی ستتفید وجو عنوانبه گاهچیهشتتود؛ بدن افتد که بدن وارد فرهنگ میاتفاح می

موجودیتی اجتماعی و فرهنگی وجود  عنوانبه صرفاًهمیشته و  ندارد. بدن برای فوکو

تجاوز، فرامو   در خصتتتوصی پردازهینظررستتتد که او هنگام دارد. اما به نظر می

سطحی خنثی که  عنوانبهبدن  24ستازی شتده استت.در واقع طبیعی« بدن»کند که می

ی در بدن، اگونهبهشتتود. بلکه ما کنند، ادراک نمیهای قدرت بر آن عمل میستتاخت

کنیم که انگار آن وجوه از خودمان، وجوهی ی خود زیست میجنستیت و سکسوالیته

هایی پیشتتافرهنگی هستتتند. بنابراین تحلیل فوکو از تجاوز، تمایل دارد بنیادین و ثابت

-کنند ریزی، تولید و بازتولید میای را که تجاوز را پیکته واقعیات اجتماعی پیچیده

را « زنان»و « مردان»ی آن، مقولات واستتتطهای که تجاوز بههمان شتتتیوه قاًیدقیعنی 

 25.بردبفروی ابهام در پرده -سازداصطلاحاتی مانا و باثبات مستقر می عنوانبه

کننتد کته تحلیل فوکو از کنار اثرات قدرت بر بدن  برخی این انتقتاد را مطرح می

ند، معانی جستتتمانی و جنستتتی و در طی این فرای 26گذرداعتنا میبی زدهجنستتتیتت

ت سیاس»راند. این انتقاد، سهمی را که مشتخصی را که تجاوز در بردارد، به حاشیه می

اشد، ی پیشگیری از تجاوز داشته بگیری سیاست فعالانهتواند در شتکلفوکو می« بدن

نت و نه خشتتو عنوانبهکه جرم تجاوز باید گیرد. پیشتتنهاد فوکو مبنی بر ایننادیده می

ظر دهد. به نجنسی مجازات شود، کانون توجه لوای  قانونی را ت ییر می منحصراًآزار 

 وانعنبهمن، این بازتعریف با دگرگونی چشتتتمگیری همراه استتتت؛ با تعریف تجاوز 

، بیترتنیابهدهد. ستتوژه جای می-ذیل عنوان خشتتونت ستتوژه عملاًتعرض، آن را 

یابد؛ در همین جایگاه استتتت که ت ییر می های برابر در دعواجتایگاه زنان به ستتتوژه

ز خواهم بگویم که تجاوتر، من نمیشود. به بیان واض پیشتگیری از تجاوز ممکن می
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خشتونت سوژه به سوژه تعریف شود؛ چنین تعریفی خصلت  عنوانبهتواند یا باید می

که  تی جنسی و جنسیتی اس، تجاوز یک حملهواقعبهکند. جنسیتی  تجاوز را نفی می

خواهم ، من میحالنیبااکند. تفاوت جنسی را در امتداد خطوق خشونت، تحمیل می

تدوین  یواستتطهبگویم که پرستتش فوکو، امکان ت ییر جایگاه ستتوبژکتیو زنان را به

کند. این ت ییر کانون توجه، پتانستتیل زیادی برای ستتوژه فراهم می-چارچوب ستتوژه

 ز تجاوز دارد. گیری سیاست معطوف به پیشگیری اشکل

گیرد؛ می در نظراین مقتالته تجتاوز را یک نقطه در امتداد پیوستتتتار خشتتتونت 

 شود. این پیوستارها شامل میپیوستتاری که خشونت و تجاوز را در تمامی اشکال آن

کند، بلکه عاملیت قربانی بالقوه را فرد مرتکب خشتونت را مجسم نمی« افعال» صترفاً

یشتتیدن به تجاوز بر پیوستتتار خشتتونت جنستتی به ما اجازه گیرد. اندنیز در نظر می

توانند واکنش نیرومندی برای دفع مهاجم دهد تا لحظاتی را معین کنیم که زنان میمی

عرضتته  ی پیشتتگیریداشتتته باشتتند. این پیوستتتار، رهیافتی ظریف برای تفکر درباره

ار گرفته استتتت، قرار قر موردحملهکند؛ چراکه امکان عاملیت را در اختیار زنی که می

مند استتت. این وضتتعیت مشتتخصتتاًمند و دهد. چنین نگاهی به پیشتتگیری، مکانمی

دیدگاه، توانایی زنان را برای استتتتنکاف از اقدام متجاوز احتمالی برای قرار دادن وی 

ی گیرد. این شتتیوهدر موضتتع جنستتی و جنستتیتی  انفعال، ترس و ضتتعف، جدی می

دهد که با ت ییر جایگاه خود بتواند متجاوز را دفع مکان میپیشگیری از تجاوز به زن ا

دهد که مقاومت در برابر قدرت ی نزاع استتتت. فوکو نشتتتان میکند؛ گویی در میانه

هایی جای گرفته استت که قدرت درصتتدد ستترکوبشان در همان بدن قاًیدقانضتباطی 

اوز، پیشتتگیری از تجی  ستتتینیفمی استت. در هم تنیدن این انگاره از مقاومت با نظریه

 ی مقاومت احتمالی رانقطه یککشتتتد: امکان نوعی ت ییر جایگاه انتقادی را پیش می

 توانیمی[ فوکو استتتت که میگیری از ]نظریهدهد. پس با بهرهدر بتدن زنتان قرار می

 خطوق کلی گفتمان متقابلی را ببینیم: دفاع شخصی.
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 اشتباههببار پیشگیری از تجاوز را شتود، این است که نقدی که به این رویکرد می

ها اند و نه متجاوزانی که آنقرار گرفته موردحملهگتذارد؛ زنانی که بر دو  زنتان می

ستتتاز باشتتتد و تواند مستتتئلهدهند. انتقال این بار بر دو  زنان میرا هدف قرار می

ی تاریخ، در ط 21ی همدستی زنان در تجاوز را تقویت کند.ای دربارههای کلیشهانگاره

ها، حرکات و رفتارشتتتان، مانع تجاوز انتخاب محدود کردنبه زنان گفته شتتتده که با 

توجه زیادی، هم در افکار عمومی و هم در دادگاه، معطوف به این پرستتش  28شتتوند.

ایت توان گواهی بر رضانگیز پوشیده یا اینکه میشتود که آیا قربانی لباس شتهوتمی

د یا ا  پیدا کرتجارب جنستتی گذشتتته بر استتاسدعای وی ]قربانی[ یا نامعتبر بودن ا

رح جا مطبا توجه به گرایش مداوم برای مقصتتر دانستتتن قربانی، این نگرانی  به 27نه.

با متجاوز به زنان، اشتتتباه استتت. شتتکی « مقابله»شتتود که محول کردن مستتئولیت می

ستیز زن ف فرهنگتر برای بازتعریهای وسیعنیست که اصلاحات قانونی باید با تلا 

پذیری. اما ی جامعهویژه، با ایجاد ت ییرات در هنجارهای مردستتالارانههمراه شتتود؛ به

بر  ماًیمستتتقحضتتور فراگیر تجاوز »دهد، پیشتتنهاد می 1طور که کتلین کوئنویلهمان

گذارد و چون تنها شتتتمار معدودی از مردان اقدام به ت ییر رفتار می ریتأثروی زنتان 

ی انتد، زنان باید آن ت ییرات را بر مردان و جامعهنگر  دیگران کرده خودشتتتان یتا

پیشتگیری از تجاوز نیازمند اصلاحات قانونی و ت ییر در  30«.مردستالار ما تحمیل کنند

، عاملیت زنان یک تکه از حالنیبااهنجاری است. مراتبی و دگرجنسفرهنگ ستلسله

ی بدن ی مقاومت در نیروبندی وسیلهلی پیشگیری  مؤثر است. مفصپازل برای نظریه

دهد که زنان باید بار پیشتتتگیری از تجاوز را فرض خود قرار نمیزنتانه، این را پیش

ارد و گذکشتند. در عوض، بر توانایی فردی و قدرت بدن صحه می بر دو یی تنهابه

 سازد. مید توانمن فیزیکی قتاًیحق سم ینیفمزنان را برای احضار آن نیرو و ابراز قسمی 

 

                                                      
1 Kathleen Quenneville 
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 فوکو، قدرت، و بدن. 1

مند کردن تحلیل فوکو از تجاوز، لازم است که اثر وی در باب قدرت و بدن برای زمینه

ق زدایی از تجاوز، از طریگیری فوکو در رابطه با جنسیقرار دهیم. نتیجه موردتوجهرا 

ت ی او از قدرت مولد، قرائشود: انگارهاخص ترسیم می طوربهی نظری سه نکته

رات اث در خصوصاو از جنس و سکسوالیته، و بالاخره تحلیل وی « یزدودهطبیعت»

انضباطی قدرت بر بدن. تنها به میانجی این چارچوب خاص است که فوکو تحلیل 

 کند. خود از تجاوز را مطرح می

 

 الف. ظرفیت مولد قدرت

اد عملکردی واژگونگی بنیادین  ابع 31،تاریخ سکسوالیته: مجلد اولفوکو در کتاب 

اصی ی خکند. به ادعای فوکو، قدرت در طول تاریخ به شیوهبندی میقدرت را مفصل

این ساخت، قدرت  32نامد.می« گفتمانی-قضایی»ادراک شده است؛ آنچه وی ساخت 

به نظر وی، این  33کند.بیند که سرکوب، منع و سانسور میسلبی می منحصراًرا امری 

 ی مولد وهاتیظرفانگارانه و برای فهم دقیق ساده از قدرت، سرکوبگرانهبرداشت 

انضباطی  قدرت، ناقص و  ناکافی است. قدرت از دید فوکو کارکردی مضاعف دارد: 

های دانش، سکسوالیته و یعنی قدرت فعالانه گفتمان 34قضایی و مولد است. زمانهم

ی ای فوکو، انگارهبه ادع 35.کندیمتولید ها، سرکوب آن صرفاً سوبژکتیویته را به جای 

یق ای که قدرت از طروسیلهیگانه  عنوانبهاز قدرت در طی تاریخ « گفتمانی-قضایی»

گفتمانی چیزی است که به تملک -قدرت  قضایی 36کند، پذیرفته شده است.آن عمل می

آید، کالایی ملموس که برخی از افراد )حکومت، پادشاه( آن را در اختیار دارند و درمی

شود و از یگانه منبع سویه است، در موضع خاصی متمرکز میاین قدرت یک 31بقیه نه.

-تر، قدرت قضاییشاید از همه مهم 38یابد.از بالا به پایین جریان می صورتبهخود 

بخشد که قدرت، و این دیدگاه را تجسم می 37است، سرکوبگرسلبی و  ذاتاًگفتمانی 
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 «همواره از پیش»کند که آزادی ه ادعا میکشد. این نگاهای آزاد را به بردگی میسوژه

، آزادی در نسبت با خود  قدرت، بیرونی درواقعدر مقابل قدرت قرار گرفته است؛ 

دم ع»تواند چیزی جز گفتمانی نمی-بر این اساس، قدرت قضایی 40شود.محسوب می

-بنابراین قدرت قضایی 41باشد.« کاری یا نقابپذیر ، طرد، امتناع، انسداد، پنهان

ارچه است دولتی  سرکوبگر و یکپ سازوبرگشبیه به برداشت آلتوسر از  کاملاً گفتمانی 

ی که کارکرد دولت در آن عبارتست از منبع متمرکز سلطه که به نمایندگی از منافع طبقه

های تواند ظرفیتاین برداشت در نظر فوکو نمی 42کند.ها عمل میحاکم و علیه توده

 ین کند.مولد روابط قدرت را تبی

 اً ذاتا  گفتمانی-کند که این ادعا که قدرت در معنای قضاییفوکو تأکید می

ای  های موقعیتی، مولد و رابطهظرفیت ازحد شیبسازی است، موجب ساده سرکوبگر

ست ی فوکو، قدرت چیزی نیست که به تملک دربیاید بلکه چیزیشود. به عقیدهآن می

های ی موقعیتپردازی دربارهتوان به نظریهاگرچه می ،رو نیهمشود. از که ا عمال می

از قدرت ]و فاقد آن[ « بیرون» کاملاً گاهچیهپرداخت، اما فرد  عدم توانمندی  نسبی

محسوب درونی قدرت است. آزادی در نسبت با قدرت، معلول پس آزادی،  43نیست.

. درواقع درت قرار گیرداز فضایی بیرونی در مقابل ق اساساً نیست که  گونهنیاشود و می

های ی سوژهمحصول قدرت مولد است. قدرت، خود  انگاره ذاتاًاز این دیدگاه، سوژه 

کند. برای فوکو، قدرت مولد ]است که[ آزاد و حس فرد از آزاد بودن را تولید می

 بیند؛ پراکنده، چندپارهمی جاهمه، فوکو قدرت را در علاوهبه 44کند.ها را تولید میسوژه

همین انتشار و پراکندگی قدرت است که فوکو  قاًیدق 45های متکثر.شده در مکانو واقع

پس نقش آن در تعاملات  46باشد، جاهمهبه آن علاقه دارد. چراکه اگر قدرت در  اصولاً

 کند. ی حیات روزمره، اهمیتی سیاسی پیدا میساده
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 ی جنسیزدایی از جنس و رابطهب. طبیعت

. کندکه قدرت در معنای قضایی آن، اثرات خاصی را تولید میفوکو معتقد است 

شود و از طریق تکرار تولیدات آن پنهان می عملاً، ظرفیت مولد قدرت حالنیباا

ان پوشاند. به این معنا، فوکو نشی اختفا میپیدایش خود را پشت پرده منشأ جهیدرنت

ز نی سمینیفمکند. تولید میها و واقعیات اجتماعی را دهد که قدرت درواقع بدنمی

های مولد قدرت استفاده کرده است. برای مثال، جودیت اغلب از این تحلیل قابلیت

ی فوکویی  انگاره 41،و برانداختن هویت سمینیفمآشفتگی جنسیتی: باتلر در کتاب 

 هویت های انضمامی با انگاره سمینیفمی قدرت مولد و انضباطی را به کار برده تا رابطه

بندی به همین ترتیب، وی از پارادایمی فوکویی برای مفصل 48پردازی کند.ا از نو نظریهر

ی، باتلر استدلال راستبه 47کند.ی ایفاگری  جنسیتی استفاده میی خود دربارهنظریه

جنس، در کلیتی  واقعبهکند که از طریق قدرت مولد  تکرار است که جنسیت و می

 ی مولداینجاست که تمایزی که فوکو میان انگاره 50«.وندشطبیعی انگاشته می»، منسجم

ص ی در خصوستینیفمهای اخیر شود، در پژوهشی قضایی از قدرت قائل میو انگاره

 هویت، بااهمیت از آب درآمده است. 

تاریخ کند. او در زدوده از جنس ارائه میکار فوکو همچنین قرائتی طبیعت
در  51گفتمانی برای معناسازی  مولد است. ایعرصهدهد که جنس، نشان میسکسوالیته 

اخته شده: تاریخی برس طوربهی اشاره دارد که سازوبرگبه « سکسوالیته»برداشت فوکو، 

ها که برای ها و رویههای قدرت، گفتمانهای اخلاقی، تکنیکای از ارز پراکندهنظام 

ک و سیاسی معین، اهداف استراتژی در جهتبدن -ریزی اعمال جنسی و سوژهقالب

 نویسد:فوکو می 52طراحی شده است.

امکان داد که عناصر کالبدشناختی، « جنس»ی انگاره

ها و لذات در ها، احساسشناختی، سلوککارکردهای زیست
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وحدتی مصنوعی گرد هم آیند و به کار بردن این وحدت 

ی یک اصل علت و معلولی، معنایی منزلهبهساختگی را 

جا کشف شود، ممکن زی که باید در همهجاحاضر، راهمه

ی جنس موجب واژگونگی بنیادینی شد؛ این ساخت ... انگاره

امکان را فراهم کرد که بازنمایی روابط قدرت با سکسوالیته 

با  ا ی ذاتی و ایجابیوارونه شود و سکسوالیته نه در رابطه

به  ناپذیردار در اضطراری مشخص و تقلیلقدرت، بلکه ریشه

کند تا آن را تحت ر آید که قدرت نهایت تلا  خود را مینظ

 یشانه خالامکان « جنس»ی ، ایدهبیترتنیابهسلطه درآورد؛ 

کند که به قدرت، قدرت از زیر آن چیزی را فراهم می کردن

 ابهمثبه منحصراًدهد که قدرت را بخشد؛ و به ما توانایی میمی

  53قانون و تابو در نظر بگیریم.

ای از سایر کارکردها، را از دسته« جنس»ن بالا مشهود است که فوکو از مت

« جنس»دهد که نشان می بیترتنیابهکند. وی ها، امیال و لذات تفکیک میاحساس

اشباع از معنا است. این مازاد، این معنای  مفروض،  کاملاًای شده که تبدیل به عرصه

استگاه جنس خ که ییجاکند، تضمین می ی واقعیتی طبیعیمنزلهبهرا « جنس» گاهیجا

های قدرت که در تولید دهد که گفتمانفوکو نشان می 54شود.سکسوالیته قلمداد می

ی زاینده مشروعیت تلقی شده است نقش مهمی دارند، به این افسانه« طبیعی»آنچه 

است؛  مولد« جنس»به این معنا، فوکو نشان داده که  55کنند.بخشند و آن را تبلیغ میمی

ی هاآفریند که در بدنای را میمعانی چراکهکند، ی گفتمانی زاینده عمل میمنزلهبه

کنند. بنابراین برساخت تاریخی، اجتماعی و فرهنگی  جنس، زیسته ایفای نقش می

 دهی به لذات، آلام و حس خودبودگی  فرد دارد.نقشی بنیادین در شکل
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 ج. انضباط بخشیدن به بدن

مولد، بلکه انضباطی نیز  صرفاًدهد که اثرات قدرت نه چنین نشان میکار فوکو هم

و جایگزینی « هنجار»تاریخ پیدایش  56مراقبت و تنبیه: تولد زندانهستند. فوکو در کتاب 

به نظر وی،  51دهد.ی کنترل اجتماعی مدرن را شرح میهیاولابزار  عنوانبهبا آن « قانون»

بندی فراد را در امتداد طیفی از نرمال تا منحط طبقهتولید قسمی هنجار  رفتاری )که ا

 ژهیوبهدهد که این صورت فوکو نشان می 58«.بخشدفردیت می»ها کند( به جمعیتمی

ی آن تنظیم، کنترل و لهیوسبهها کند که بدنابزاری عمل می عنوانبهمدرن از قدرت، 

ت و زور اسلحه را با شوند. به ادعای فوکو، قدرت انضباطی خشونسازی میعادی

نشان  کند. درواقع، فوکوپذیری  لاینقطع جایگزین مییعنی رؤیت« ترملایم»ی دوبندیق

ی کند که نگاه خیره، این امکان را فراهم مینقصیبانضباطی   سازوبرگ»دهد که می

بنابراین قدرت انضباطی قصد   57«.را مدام زیر نظر داشته باشد زیچهمهواحدی 

قدرت انضباطی در پی  تولید آن  60ها.مجدد افراد را دارد، نه سرکوب آن دهیسامان

ی فوکو با انگاره سمینیفم 61نامد.می« و مفید راهسربههای بدن»چیزی است که فوکو 

ها، هنجارها و ی تولید نقشدرباره مشخصاًاز قدرت  انضباطی پیوند خورده و 

در  اند که چگونه هویت جنسیتییدهپرس هاستینیفمپرسد. های جنسیتی میکلیشه

ی، سترابهگیرد. ی تنظیمی و انضباطی شکل میی جامعهتکرارشوندهخلال ظرفیت 

ی انضباط یای از جامعهاند که هویت جنسیتی توسط آن جنبهها استدلال کردهفمینیست

و  62،«بندی و تخصصی کردن استوقفه مش ول توصیف، طبقهبی»شود که تولید می

ت، ثبت نظار»بخشد. هویت جنسیتی به مدد بالقوه تولید آن جنبه را شتاب می مانزهم

که » ی اجتماعیودستگاهدمکند، از طریق کار می« بندیپایان و طبقهمداوم، سنجش بی

  63«.هم عظیم و هم ریز است

ها از طریق هر دو ها و معنای اجتماعی آنکند، بدنطور که فوکو ادعا میاگر همان

که  گردداین نکته روشن می آنگاهشوند، های عمودی و افقی  قدرت تولید میاییپوی
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 که خود  -ای برای قدرت فعال و مولدعرصه-است « گفتمان مسلط»جنسیت یک 

های جنسیتی، بینشی ها و هویتکند. این قرائت از بدنهای مادی پیاده میرا بر بدن

ت گیری سیاسو در طی این فرایند، شکلی موضع فوکو در باب تجاوز، ویژه درباره

 کند.پیشگیری از تجاوز ارائه می

 

 ی جنسی، خشونت و قدرتهای فمینیستیِ تجاوز: رابطهنظریه. 2
ی جنسی و خشونت درون چارچوب قانونی، هردو تلا  فوکو برای تفکیک رابطه

ی تهگف ی جنسی است یا خشونت؟ بهی رابطهبرد. تجاوز دربارهمی سؤالواژه را زیر 

ی فمینیستی  هاهینظردر « بدقلق سؤال»عنوان هاست بهاین بحث مدت 1ویکی بل،

کند که چارچوب این بحث در خود بل ادعا می 64تجاوز موردتوجه قرارگرفته است.

در بخشی که در ادامه  65خشونت.یا ی جنسی طی تاریخ به این تقلیل یافته است: رابطه

 های فمینیستی  تجاوز را ترسیم خواهم کرد.یهآید، من تأثیرگذارترین نظرمی

« یدرباره»کردند که تجاوز ها اغلب استدلال می، فمینیست1710ی در طی دهه

سوی حرکت به نیا 66آمیز.ی جنسی نیست بلکه تعرض است: فعلی خشونترابطه

ود گرا بعتیبه گفتمان طب یمی( پاسخ مستقتفاوت داردفوکو نظر )که با  «ییزدایجنس»

ازی درنباید به ناموس او دستکه  گرفتدر نظر می فحلگوزن  ینوع مانندرا  مرد»که 

و  ردسرچشمه بگی عتیاز طب دیکه تجاوز ضرورتاً با کندادعا میگفتمان  نیا 61«.شود

« نیاز»شناختی از قرائت زیست همینبرخلاف  68سکسیست. یجامعه ازنه مسلماً 

 اشگرانهپرخ فعلیاستدلال کردند که تجاوز اساساً ها تسینیکه فم جنسی مردانه است

 ارهانگ نیا بر مبنایتجاوز  ازفوکو  یزدودهقرائت جنسی. برعکس، یجنس نهاست 

ست ا تجاوز ، فقط خشونت تعرضجرم تجاوز به جرم  فروکاستناستوار است که با 

سکسوالیته  بر قدرت تنظیمی و  یانضباط اثرات، فرد از بیترتنیاشود. بهیمجازات م که

                                                      
1 Vikki Bell 
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 یتجاوز که عمدتاً از دهه یبارهدر سمینیفم یپردازهی، نظرحالنیکند. باایم اجتناب

 یستینیفم دیدگاهکه از  استیقدرت و س ساختن روابط برای پررنگ 67،شدآغاز  1710

ی ی جنسی رابطهدرباره کرد که تجاوز مشخصاًمی، استدلال دخیل هستندتجاوز  در

 جتناباقدرت  ی انضباط اثراتاز  درصدد آن است تافوکو  کهی، درحالنیبنابرا 10.نیست

ساختار  وزبه تجا قدرت را که یهاتفاوتخود تا  کوشدیم یستینیفم یپردازهیکند، نظر

 11آشکار کند. بخشند،می

 

 شناسیالف. زیست

در کتاب  1رمیلاید بانفوذترین پاسخ فمینیستی به تجاوز، متعلق به سوزان براونش

ی کند تا پدیدهمیلر تلا  میبراون 12باشد. ی ما: مردان، زنان و تجاوزبرخلاف اراده

تجاوز را در بستر واقعیات اجتماعی و زیستی قرار دهد، از اهداف سیاسی آن پرده 

اول  ی، او در درجهحالنیباا 13آن مقابله کند. رامونیپهای ماندگار بردارد، و با اسطوره

اظهار  لریمبراون 14است. یجنس عملیکه تجاوز  آیدانگاره برمی نیمقابله با ا درصدد

 یهازهینگاعوض بر ، بلکه در ستین زیستی ای یعیطب یازین یدربارهدارد که تجاوز یم

ته در با امتناع از تقدم بخشیدن به سکسوالی لریماست. براون واراست سلطه یبرا یاسیس

تجاوز را  یمعنا 15.کندیانکار م تیرا با قاطع آن ییانهفردگرا تیتجاوز، ماه یپدیده

 یزیچ»او، تجاوز  ریبه تعب رایز ،روشن کرد یبه موارد فرد ارجاع صرفتوان با ینم

از آن طریق ی مردان همهکه  ستینارعاب  یآگاهانه فرایندکمتر از  یزیو چ شتریب

 16«.دارندینگه م و وحشت ترس وضعیتدر ی زنان را همه

ست. ا یاسیاول س یاشکال آن در درجه تمام درکند که تجاوز یم تأکید لریمابراون

ی اسطهوبه که مردان یی، آنجا که نهادهاقرار داریمدر آن  ماکه  یبا توجه به بستر اجتماع

ه ادعای بتجاوز عمل ، اندی مستقر و مستحکم شدهخوببه یابندتسلط می زنانبر  هاآن
                                                      
1 Susan Brownmiller 
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ده بخشد که از پیش تا حد زیادی پذیرفته شتجلی می میلر استیلایی سیاسی رابراون

تنزل  یآمیز و خصمانهعمل عامدانه، خشونت»عبارتست از  بیترتنیابهتجاوز  11است.

افکنی طراحی شده مقام و تصاحب از سوی فات  احتمالی که برای ارعاب و هراس

 ستی و خودآیینی اوه زن، کیبا تجاوز به  کند که متجاوزادعا می لریمابراون 18«.است

کند، و از این طریق هستی و خودآیینی خود  را اعتلا دهد و انکار میرا تنزل می

 شودیم لیتبد اییساختار اجتماع لیپژواک و تحمبخشد. بنابراین عمل تجاوز به می

میلر مدعای براون 17بودگی کامل زنان در آن به رسمیت شناخته نشده است.شخصکه 

های فردی، معنای تجاوز هرگز فردی نیست. متجاوزان در بستر نمونه این است که حتی

 کنند؛ پس کارکرد عمل تجاوز، یادآورینه به افراد بلکه به اعضای یک طبقه تجاوز می

این نکته هم به مهاجم و هم به قربانی است که عضویت در یکی از این طبقات، عنصر 

 80شود.ها محسوب میهای جنسی آنمعرف هویت

ی هاهشیاو با کشف ر لیتحل کهنیامبنی بر  ریلمبراون پرحرارت یادعا رغمعلی

 تر طور دیگری نشانکند، نگاهی دقیقزدایی میتجاوز در قدرت اجتماعی، از آن جنسی

 دهد.می

ی شود که نرینههای او در نهایت در این خلاصه میتمام گفته

ی مرد برای تواند تجاوز کند ... ظرفیت ساختارانسان می

قدر در پذیری ساختاری زنان، همانتجاوز و متناظراً آسیب

اساس فیزیولوژی هردو جنس ما هستند که فعل اصلی خود 

نی شناسی یعبه خاطر این تصادف زیست. اگر ی جنسیرابطه

-قسمی تطبیق ]با محیط[ مستلزم قفل شدن دو عضو مجزا 

داشت د میجماعی وجو در همدیگر نبود، نه -قضیب و واژن

توانیم از شناسیم ... ما نمینه تجاوز به آن صورت که ما می

امکان  ،انسان کالبدشناسینظر مکه از این واقعیت طفره برویم 
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همین یگانه وجود دارد.  یانکاررقابلیطور غبه یاجبار دخول

کافی تجاوز  یمردانه یدئولوژیا جادیاعامل ممکن است برای 

ه بتوانند تجاوز کنند، یه شدند که ممردان متوج ی. وقتباشد

 81سراغ انجامش رفتند.

انی را به امکتجاوز ، زن و مرد بدنمتفاوت بودن  تیواقعنفس ، میلربراوناز نظر 

او  82.دگیرمیقرار  برداریکند که سپس از جانب استیلای مردانه مورد بهرهتبدیل می

جاوز ندارند به ت یمناسب هیچ واکنشنیستند،  مثلبهمعتقد است که زنان قادر به مقابله

 یریپذبیها فقط با آسآن 83ی خود مطرح کنند.نوبهبهتوانند ی نمیابهمش دیتهد چیو ه

از  شیپ زنان 84انکارناپذیر و گریزناپذیر است.شوند که یمشخص م اییساختار

تجاوز کند، قابلحمایت می هاآنآورد و از به وجود میتجاوز  ی کهاجتماع یساختارها

پذیری  تهی، عنوان مکان آسیبکه به هستندزنان در این دیدگاه، بدن خود  85هستند.

است که خود « طبیعی»قدر برای زنان ، تجاوز همانحالنیبااشود؛ رمزگذاری می

 جابهمیلر ما را با این ادعای خارح اجماع ، براونبیترتنیابهواقعیت دخول جنسی. 

چون  تجاوز هستندتجاوز هستند، و زنان قابلشود زیرا قابلمی گذارد: به زنان تجاوزمی

است  یزیهمان چ قاًیدق ی،تیگرا/هوذات استیساین )غیر(منطق دوری   86زن هستند.

پیش از امر اجتماعی وجود « جنس»فوکو،  ی. برادهدیکه فوکو نسبت به آن هشدار م

در  81شناختی نیست.ا هستیشناختی یای زیستداده« جنس»ی، تعیین راستبهندارد. 

به  88شوند.جنس و سکسوالیته در رابطه با سایر عملکردهای قدرت تولید میعوض، 

اتکا  منفصل از جنسقدرت  ای ازانگارهسیاست فمینیستی که بر قسمی  نظر فوکو،

همان  با راستاهمگویا جنس پیش از امر اجتماعی وجود دارد،  کهیطوربهکند، می

 87گریز از آن را دارد.قصد که است قدرتی 

عنوان یک امر واقع طبیعی های زنانه و مردانه را بهدهی خاص بدنسازمان لریمبراون

ی مردان طبق تعریف متجاوزان بالقوه هستند که همهیعنی این) تیوضع نیا 70پذیرد.می



 از تجاوزت پیشگیری سیه و سیانظر :وکو و تجاوزف ،فمینیسم 21 

ای رواقعیتی زیستی و مثابهبهی تجاوز( ی زنان طبق تعریف، قربانیان بالقوهو همه

و  یاسیس کنشقلمرو  وندرتجاوز « واقعیت »شود. بندی میسیاست چارچوب

تجاوز، یک امر امکان  اما  گیرد،برداری قرار میمورد رسیدگی، بیان و بهره یاجتماع

 شناختی و در ذات وضع جسمانی بشر است.زیست

 آلات جنسی مردانه و زنانه،مشخصات  بهامکان تجاوز  انتساب با لریمبراون

، حالنیباا 71کند.میدان دانشی از لحاظ سیاسی معصوم تبدیل میرا به  یشناسستیز

 یی، صرفًا ادعاهاآن یولوژیزیبالقوه بر اساس ف متجاوزانعنوان مردان به فیتعر

. است یاسیو س یاجتماع ادعایی تر،شاید مهمو  همچنین، بلکه ستین یشناختستیز

ای یوهدهی بدن مردانه به شاز پیش به معنای سازمان آلت تجاوز، مثابهبهتلقی از قضیب 

بخشد و عنوان بنیان سکسوالیته رجحان میهای جنسی بهاست که به اندام

وانی ی ناتواسطهبهکند که در آن زنان عنوان فرایند فت  درک میگرایی را بهدگرجنس

رار نامساعدی قعنوان آلت زور و خشونت، در وضعیت خود برای استفاده از قضیب به

چرا این  که دهدینمتوانند، توضی  می کنند زیرامردان تجاوز می کهادعا  نیا دارند.

نوان عشناختی بهدهند؛ و این واقعیت که مردان را طبق تعریف  زیستکار را انجام می

تر تضعیف را بیش تجاوزکنیم، خودآیینی انسانی و سیاست پیشگیری از متجاوز درک می

زیرا –نند تواکنند زیرا میمردان تجاوز می سط ، نیترییاگر در ابتدای راستبه کند.می

نداز اپس چشم -ها وارد شودو بدون رضایت زنان به بدن آن زوربهتواند بدن مردان می

تدلال اس ی،راسترسد. بهیبه نظر معبث  باًیکن کردن تجاوز تقرشهیر یبرا تلا 

 «تیواقع» ، اگرحالنیباا دهد.از ازل ناتوان نمایش میرا  )ناخواسته( زنان ریلمبراون

گری های دیپس راهباشد،  یاسیس  ، خودبرای تجاوزمردانه  ییتوانا شناختی  زیست

د، هستن یساز تجاوز جنسنهیکه زمهای قدرت ها، سیاست و پویاییبرای درک بدن

در  یاسیو س یاجتماع ت ییر یرا برا فضاییاست که  یامکان نظر همینوجود دارد. 

 .گذارداختیار ما می
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 ییزدایجنسب. 

ه از تجاوز زدودنفع روایتی جنسیوجود دارند که به  ییهاستینی، فملریمبرخلاف براون

 یبرا .دانندکنند، و مانند فوکو، تجاوز را فقط شکل دیگری از خشونت میاستدلال می

خودخوانده، را در  72«محور نصافا ستینیفم» 1هاف سامرز، نایستیمثال، استدلال کر

 از برداشت عاری از جنسیت از تجاوز در نظر بگیرید: حمایت

یه ی خشونت علمحور، رهیافت به مسئلهانصاف یهاستینیفم

ای افزایش عام  خشونت و زنان را با پرداختن به علل ریشه

م ناشی جر مثابهبه یابند. تلقی از تجاوزمیمعقول افول مدنیت، 

ه ب پدرسالاری که با مدارا گیری جنسیتی )به تشویقاز سو

ماهیت حقیقی تجاوز را لجوجانه  نگرد(سازی زنان میقربانی

بخشند. دارد. مجرمان به تجاوز تداوم میاز نظر دور می

های ، افرادی که به خشنود کردن خودشان از راهگریدانیببه

ه رنجی که باند و اهمیت بسیار اندکی برای مجرمانه خو گرفته

ز انوع  کیتجاوز فقط کنند، قائل هستند ... دیگران وارد می

ونه گریز کیو تجاوز به زنان فقط  ،ص استاشخا علیهجرائم 

 یم،که در جامعه با آن روبرو هست یاست. چالش واقع از آن

 73.میاست که چگونه موج خشونت را معکوس کن نیا

زی  ستیکلی از پدرسالاری یا زن تحلیل هرگونهی تجاوز، دربارهسامرز  لیتحل

جنسی  تجاوز انکار شوند،  افتد اگر عناصرکند. اما چه اتفاقی میساختاری را طرد می

لال ها استدستینیاز فم یاریبسنوع دیگری از خشونت ادراک کنیم؟  صرفاًو آن را 

                                                      
1 Christina Hoff Sommers 
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 74.اندهترفازدستساز تجاوز هستند، اینجا زمینهکه  پدرسالارانه یهاکنند که جنبهیم

ی تجاوز از تقسیمات ساختاری، اجتماعی یا اقتصادی که ی سامرز، مسئلهدرون معادله

گیرد. دهند، سرچشمه نمیمردان و زنان را در دوتایی نزدیکی در مقابل هم قرار می

گونه کنکا  ی او مستلزم هیچی است. نظریهطورکلبهمسئله در عوض خشونت 

تجاوز »هایی را که این تلقی از ی تجاوز نیست و دادهی خاصیت جنسیتبیشتری درباره

ر ی مسلطی از آن را زیی شیوهجابهاز خشونت « یک زیرگونه» مثابهبه صرفاً« به زنان

های را عاری از جنبه مرز، فوکو خشونتامانند س 75گیرد.برند، نادیده میسؤال می

اساساً با و فوک یهانگیزها ،حالنی. باادهدقرار می کندوکاومورد تجاوز  جنسیتی 

هدف  با این قاًیخود را دق برانگیزبحث پرسش. فوکو تفاوت دارندسامرز  یهازهیانگ

را قوام  انگاشته شدهی عیطب «جنس »که ای یاجتماع یبه معانکه کند یمطرح م

کند. یتجاوز را تماماً انکار م ی تیجنس یمؤلفه، سامرز حالنی. باابخشند، دست یابدمی

و « حقیقی»معنای کشف  یدر پرد تحمیل اجتماعی  تقسیم جنسیتی، سامرز با ی پروژه

ی ی رابطهبارهاست، و نه در« خشونت» یربارهد «واقعاً»فارغ از جنس  تجاوز است )که 

های گوناگونی را که ، او عمق اهمیت جنسیت و همچنین شیوهبیترتنیابه. (جنسی

اگر  76گیرد.می کمدستی متقابل هستند، سازنده یجنس و جنسیت با هم در رابطه

روشی مختص به جنسیت برای حمایت، تولید و تحمیل  مثابهبهاجتماعی  طوربه تجاوز

ی مراتب  جنسیتی برساخته شود، پس آن برساخت در اساس و ذات هر نمونهسلسله

 تجاوز ف آن جوانب معر است که نیا سمینیفم چالش پیش روی، نیبنابرا تجاوز است.

 مثابههبسازی تجاوز ها برای ذاتیکه علیه گرایش حالنیدرعثبات کند؛ را تصدیق و بی

 دهد.ای ایستا از ساخت اجتماعی ما، هشدار میمؤلفه

 

 سازی مجددج. جنسی
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توجه لاز فعل تجاوز، قاب« زداییجنسی» در جهت یستینیفم نظریات شیبا توجه به گرا

ی ی درصدد معرفی مجدد این انگاره در نظریهتازگبهیست است که چندین محقق فمین

پاسخ مستقیم در  1پلازا کیمون«. ی جنسی استتجاوز، رابطه»اند که فمینیستی برآمده

ما باید تأیید کنیم که تجاوز جنسی است، »کند که و پرحرارت خود به فوکو ادعا می

به  71«.ها اشاره داردجنسبندی اجتماعی و به تفکیک اجتماعی میان چراکه به جنس

 به این خاطر که قاً یدقکرد، تجاوز جدا  از توانینم ی جنسی رارابطهنظر پلازا، 

 78کند.مقدم بر تجاوز است، بلکه فعالانه آن را تقویت نیز می تنهانهبندی اجتماعی جنس

ته فای است که زنان از آن طریق تفاوت یای اجتماعی از نظر پلازا نظام اصلیبندجنس

 77هنجاری است.پذیری  دگرجنسبار  جامعهشوند؛ این فرایند خشونتو تابع مردان می

پرداز فمینیست دیگری هست که کار او با اصرار بر این نکته مشخص ، نظریهحالنیباا

 گذارد.تأثیر میتجاوز  بر هر تحلیلی از، آنسط   نیترییدر ابتدا« جنس»شود که می

 دیبانی جنسی رابطهکند که تجاوز و یمانند پلازا استدلال م زین 2نونیکمک نیکاتر

ی جنسی، هنجار نه رابطهتجاوز خشونت است  اینکه گفتن» رایاز هم جدا شوند ز

نه »وان عنی جنسی اجباری بهی با تمایز رابطهسادگبهرا « ی جنسی خوب استرابطه»

 زیمآخشونت لیرفاً به دل، تجاوز صنونیکمک یراب 100کند.، حفظ می«ی جنسیرابطه

( ی)هرچند ضمن میمستق یااشاره نونیک، مکیراستبه 101.ستین «یتر جنسکم» ،بودن

دان متفاوت چنمشت مرد  با تعرضدهد که ینشان م یستینیفم لیتحل»کند: یبه فوکو م

آمیز هستند بلکه چون هر دو جنسی از تعرض با قضیب نیست، نه چون هر دو خشونت

 هموارهای سکسیست جامعه ونزنان در هی، خشونت علنونیکز نظر مکا 102«.هستند

 شدهیو جنس درآمده به نمایش از خشونت  نونیکمک لیتحل ی،راستبه 103.است یجنس

                                                      
1 Monique Plaza 
2 Catharine MacKinnon 
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، بیان کرده بود زمانی 1دورکین یاندراطور که دهد که همانینشان م یدر پورنوگراف

 104«.شود ی جنسیرابطهبه  لیبدت مردان یتواند برایم تعدی به بدن زنانهرگونه »

 شکل دادن به رفتار جنسی، باعث متعاقباًمشروق کردن میل جنسی و با پورنوگرافی 

 یجنس رفتار یتجربی درباره« واقعیتی»تبدیل شدن مدل استیلا/انقیاد  سکسوالیته به 

، بیترتنیابهسازد. ا میمعنیرا عملاً ب شهیکل ایو اسطوره  تیواقع میان زیشود که تمامی

 اعتنایی هم به انگیز ی تجاوز، بیاز خشونت در هر نظریه ی جنسیجدا کردن رابطه

صریحاً درون تجاوز را  یدهیپد نونیکمک 105.است تجاوز یاجتماع و هم به پیامدهای

از نظر  106.دهدیقرار م (شدهلیتحم)اما « عادی»گرایی  های دگرجنسمحدوده

ر آن دشود که زنان مدل استیلا/انقیاد  میل مشخص میبا  گراییدگرجنس، نونیکمک

 101دارند. نابرابر جایگاهی

 ب، آسیاز زنان یجنسی و سوءاستفاده است که استفاده نیا نونیکمک یدغدغه

، بسیار «خورندمی ی جنسیرابطه به دردزنان فقط »که  ییایدر دن رایز آیدنمی حساببه

ت پیشاپیش مش ول عمل اس تیاز جنس یمراتببرداشت سلسله 108شود.طبیعی تلقی می

کند، زیرا باعث های فردی زنان از تجارب  تبعیض و تعدی را تضعیف میو روایت

مادی   اتاثر کینون،ی مکها مناسب به نظر برسد. نظریهشود که چنین رفتاری با آنمی

 نهاتنهرابری گیرد. این نابخود میآغاز کار  ینقطهمند را نظام ی تیجنس ینابرابر

دهد. ها شکل میکند، بلکه همچنین به آنهای زنان به خشونت جنسی را پنهان میپاسخ

های مهمی را در رابطه با خشونت ذاتی در تحمیل پرسش، این موضع نظری

« عادی»گرای دگرجنس ی جنسیی میان تجاوز و آنچه رابطهگرایی، و رابطهدگرجنس

ی روابط دهپاافتاشیپ ر یپذاز  مانع نونیک، مکیراستبه کند.شود، مطرح میتصور می

 نی( بریناپذریی و ت ضرریب نی)و بنابرا« طبیعی»تفاوتی  مثابهبهمراتبی جنسی  سلسله

 ر یهرگونه پذ کهدهد یانجام مبه این خاطر  قاًیکار را دق نی. او اشودمی انو مرد انزن

                                                      
1 Andrea Dworkin 
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 کند.ها تقویت میدیگر میان جنس« هایتفاوت» ر یبه پذرا ما  گرایش ی،زیچ نیچن

لافی همسانی باشد، به اخت مبنایبر  یبرابر یکه وقت کندیم یادآوریبه ما  نونیکمک

 ندرتبهزنان  جهیدرنتشود و واقعی در قدرت اجتماعی میان مردان و زنان منجر می

 با مردان قرار دارند.« در وضعیت مشابهی»

 گرایتجاوز و دخول دگرجنس توانند تمایز میانمی ، زناننونیکمک لیدر تحل

کنند، عنوان تجاوز تجربه میها گفته شده که آنچه بهمعمولی را دشوار بیابند، زیرا به آن

 حقوقی یتعریف مدعی مثال، قانون کیفری تجاوزعنوانبهی جنسی است. رابطه صرفاً

 انعنوبسیاری از زنان بهشود که ناتوان از ثبت آن رخدادهایی است که می اوزاز تج

پیرامون عمل دهد که خشونت ینشان م نونیکمک لیتحل 107کنند.تجاوز تجربه می

ا دارد، یا ترسی که بحرکت نگاه میتجاوز )استفاده از سلاح، زوری که قربانی را بی

اوز ی تجسرشت ویژه آید(،تهدید خشونت بیشتر در صورت عدم اجابت به همراه می

ای گررا باید در خصوصیات دگرجنسدر عوض، خشونت تجاوز  بخشد.را به آن نمی

ی امتداد پیوستاری از تجربهچراکه در آمیز است تجاوز خشونت 110آن یافت.

 111.است گرا قرار گرفته که خود  اشباع از قهر و زوردگرجنس

نقاق اشتراک فراوانی با خشونت اساسی در ، خشونت در تجاوز نونیکاز نظر مک

اجتماعی وجود دارند  طوربهیی  اجباری دارد، از این نظر که هر دو گراجنسهمتحمیل 

او را  یهیکه نظر رفته یکسان به مصاف حرارت با نونیکمک 112شوند.و تلقین می

که از  یکسان 113.تجاوز استی جنسی، هر رابطهکنند که یم ریتفسعنوان این ادعا به

ای نین گزارهکجا چ تاکنونذکر کنند که او اند توانستهکنند، آشکارا نیاتهام استفاده م نیا

در  یامکان برابر وجهچیهاست و به یساختار نونیکمک لیتحل 114است. نوشته را

 لتقلیکند. یرا انکار نم ی( در سط  فردیروابط جنس رونیها )ازاجنس نیروابط ب

 ی جنسیهر رابطه»چون هم ایانگارانهساده ازحدشیبی گزارهبه  نونیکجامع مک آثار
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رگز ه نکهیاعتبار او است بدون ا هبدنام کردن کار او و حمله ب، راهی برای «تجاوز است

 .داده شودپاسخ کند، یارائه ماو که ی لیها و تحلدهیبه ا

 نامیده یتیکند که آنچه اغلب تفاوت جنسیدقت خاطرنشان مبه نونیکموضع مک

قدرت و  یی او دربارههی، نظرحالنیاست. باا یتیجنس استیلایدرواقع  ،شودیم

هام ای از ابدر پرده هزنان یجنس عاملیتبه فروبردن امکان  لیتما ی،اجتماع برساخت

کاملاً را به نحو  ی او از قهراصحاب دانشگاه، انگارهاز  یکیمثال، عنوانبه 115.دارد

چنان آن هریق، بلکه ستین قهر فقدان بر ، گواهدرَپَیکه م یزن»کرد:  فیتوص ایبایسته

که با  حالنی، درعنیبنابرا 116«.که به بنیان خودشناسی زن تبدیل شده است ینادیبن

 پایه و اساس  روابط مثابهبهانقیاد و  استیلا که از آنجا کهموافق هستم  نونیکمک

جاوز ی جنسی و تاند، تشخیص مرز میان رابطهبه صورتی اروتیک درآمده گرادگرجنس

آن استیلا  تمامیتو  وسعتی هر دو زنان و مردان دشوار شده است، در رابطه با برا

مقاومت  دهد که امکاناتی، کار فوکو در باب قدرت نشان میراستبهمخالفت دارم. 

 کند.می اذعان نونیککه مک هستنداز آن  شیب

تجاوز از  زداییدر باب جنسیتجاوز، اظهارات فوکو  به یستینیفم هایپاسخ یبررس

و ی، فوکراستبهسازد. مند میو کار متناظر او در باب سکسوالیته و بدن را زمینه

یک جرم جنسی مشخص  مثابهبهزدایی از تجاوز ی حقوقی خود برای جرمهاشنهادیپ

ی مجازات کند که سکسوالیته تحت هیچ شرایطی نباید ابژهرا بر این انگاره استوار می

 نیاست. ا یانضباط سکسوالیته از گفتمان« آزادسازی» ،فوکو یهدف اصل 111باشد.

 تریننیدرو بخشنه قوامفرد  یسکسوالیته نکهیبر ا یمبن او ترگستردهتز  باهدف 

. دیآیدرم، جور است یاجتماع میتنظ درواقع ابزاربلکه ، خویشتن او یبارهدر قتیحق

 یاطقدرت انضب معلولو هم  یهم ابزار اصل یکند که بدن جنسیکار فوکو خاطرنشان م

ن مختل کرد یتلا  برازدایی، جنسی یبرا یو فراخوان ،بیترتنیابه. است مدرن

منطق خاص  نیهم وندر قانون است. در گرجلوهقدرت  مولد و  تنظیمی هایقابلیت
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با  مترادف ینوعتجاوز به هیعل یگذارکند که قانونیم  یفوکو ظاهراً تصر است که

 جنسی   صراحتاًی تابع ساختن مؤلفه یفوکو برا ندای 118.است سکسوالیتهمجازات 

کند. یراهم مف از تجاوز یریشگیپ تجاوز به نفع تحلیل خشونت، سازوکار جالبی برای

 ییهدر عوض، نظرنیست. جرم این  یجنس یخصیصهانکار  حاکی ازسهم  نیاما ا

 اثرات، سوکید. از دهیبدن زنانه ارائه م ادراک یبرا دیجدراهی  فوکو مولدقدرت 

اند که با انفعال و عنوان بدنی ضعیف شکل دادهبهبدن زنانه  به ،قدرت ی انضباط

 قاًیدق»گوید که مقاومت شود. از سوی دیگر، فوکو به ما میپذیری مشخص میتعدی

 117.واقع شده است ،«دنشویعمال مکه روابط قدرت ا  یانقطههمان در 

 ارزیابی مجدد مثابهبهتجاوز و مقاومت: دیدگاه . 3
دن تجاوز چه فرقی با مشت زاست:  بندی کردهصورتکه فوکو  یبازگشت به سؤال با

 یارهبفوکو در برانگیزبحثاندازه معتبر به سؤال یک  پاسخ بهدو به صورت دارد؟ 

پاسخ در تولید اجتماعی  بدن جنسیتی  زنانه نهفته است:  نیتجاوز وجود دارد. اول

نند مشت زدن به صورت نیست، چون اجزای جنسی ما بسیار آغشته به ما قاًیدقتجاوز 

 کند:یموضوع اشاره م نیبه ا 1لهاوود نفردیو .هستندمعنای اجتماعی 

  یوضت دی، باشویمبا تجاوز روبرو  یطورجدبهقصد داریم اگر 

و  بودگیتهی مکانمثابه که چگونه واژن به میدهب

عدی، ت مثابهبهو دخول سلاح،  مثابهبهی، قضیب ریپذبیآس

 120.دنشویم -و تجربه–رمزگذاری 

های ی دلالتدهد که پرسش فوکو هرگونه کنکا  نظری دربارهنشان میپاسخ اول 

ویژگی جنسیتی  تجاوز را نیز در نظر و اندازد ساختاری و سیاسی  تجاوز را از قلم می

ست جنسی و جنسیتی ا ِ رمزگذاری گیرد. همچنین ناتوان از پرداختن به پیچیدگینمی

                                                      
1 Winifred Woodhull 
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های جنسی گوید. فوکو استمرار رجحان بخشیدن به اندامکه وودهال از آن سخن می

ه کند، رجحانی کدر رابطه با سکسوالیته را از تعریف جنسی  تجاوز استنباق می

ی پیچیده مند است و بنابراین به مبهم ساختن رابطهبدن جنس« بودگی طبیعی»ی پشت وانه

 تیواقع . اوستیمناسب ن یو پس کانون توجه شود.لیته و قدرت منجر میمیان سکسوا

ی ابهام در پردهقانون  یانضباط اثراتثبات کردن یب یدر تلا  برا راتجاوز  مورد بدن

  .بردیفروم

 نیه اب قاًیدق آزاردهنده است، ژهیوتجاوز به رابطه با، موضع فوکو در نظرگاه نیا از

 ،یراست. بهردیگیم دهیناد را قدرت و بدن خصوصدر  او ودکه ظاهراً کار خ خاطر

ر و تتر، فیزیکیمادی زیچچیه»کند که یاستدلال م قدرت/دانش یدر مجموعه فوکو

ها ل، مدتهاوود نظیر، ستینیپردازان فمهیظرن 121«.ستیقدرت نتر از ا عمال جسمانی

جتماعی بدن زنانه است. ی اصلی برای برساخت ااند که تجاوز شیوهکردهاستدلال 

ز قدرت باید خاستگاه هر تحلیل اجنسیتی  نقد روابط که  کنندادعا می هاآنی، راستبه

 تیکه ما در جنس ردیگیم دهیرا ناد تیواقع نیاسؤال فوکو  نیبنابرا 122تجاوز باشد.

 یزندگمند جنسعنوان موجودات که ما به دلیل اینبه  قاًیدق سکونت داریم. خود
 وانعنبهانجام شوند که وقتی بدن ما  بارهنیدراهایی هنجاری باید قضاوت، میکنیم

گیرد، به چه معناست. جنسیتی که در آن سکونت داریم، در معرض تعدی قرار می

کو فوتر از همه توسط خود واض  دیشا ،در سط  بدن تقدرعملکرد اساسی و درونی 

 :شده باشد انیب

است که چگونه روابط قدرت  نیدهم ابخواهم نشان یآنچه م

ند، بدون آنکه نک رسوخبدن  اعماحبه  یطور مادند بهنتوایم

گر د. انباش هبستوا سوژهخود  یهااییبه وساطت بازنم یحت

از این طریق نیست آورد، به تصرف خود درمیبدن را  ،قدرت

 یمدار ایشبکه شده است.  یدرونکه نخست در آگاهی  افراد، 
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عنوان که به قدرت وجود دارد-جسم ایقدرت -زیست از

 یادهیعنوان پدبه خود سکسوالیته یدهندهشکل س یماتر

در آن  رسدیکند که به نظر میعمل م یو فرهنگ یخیتار

 123دهیم.شناسیم و از دست میتوأمان خودمان را بازمی

 یاجتماع های جنسی دارای معنایاندامفوکو:  یبه نگران یستینیفم یپاسخ

ه حالت ب دیام نی( به اشخصی ای) یقانون نظرتوان از یمعنا را نم نیا هستند.مشخصی 

، یراست. بهخواهد شدنابجا آغاز  یمعنا نیا زدایی اشباع فرایندکه  تعلیق درآورد

درخواست از قربانیان تجاوز برای ارزیابی مجدد معنای اندام جنسی و سکسوالیته در 

ی تیاولواند، در مقام زنان  جنسیتی تجربه کردهتجاوز را  کهنیپس از اکلیت آن، 

نظر قربانی تجاوز را در سایه نقطه مسلماًرسد. این رو  تردید به نظر میقابل

های گیزهی انطور که ناتوان از در نظر گرفتن شایسته و بایستهبرد، درست همانفرومی

های هنجاری و ها نیاز به طرح قضاوتاجتماعی و سیاسی  متجاوز است. فمینیست

موضوع خشونت نیست. در عوض،  صرفاً. تجاوز دارندبخش های رهاییی بدیلارائه

ای انضمامی از خشونت جنسیتی است که نگاشت اجتماعی و ستم جنسیتی را نمونه

که روشن است که فوکو در پی حذف معنای مفرطی است  حالنیدرعکند. تقویت می

شده، این استراتژی آشکارا پیامدهای مادی و حقوقی   های جنسی نسبت دادهکه به اندام

اجتماعی و سیاسی دارا  طوربهاز پیش های جنسی ای را که انداماعتنایی به معانیبی

 کند:طور که مونیک پلازا اشاره میگیرد. همانمی کمدستهستند، 

ست قرار ااگر درست فهمیده باشم، به خاطر زنان، سکسوالیته 

محاصره شود ... آیا قرار است به دست آورد،  جایگاهی غالب

 افتاده است؟ آیا فرامو از پیش اید که این اتفاح فرامو  کرده

ی معاصر در جامعه کهنیای جابه»اید که سکسوالیته کرده

 124«برانگیخته شده است؟ دائماًسرکوب شده باشد، بالعکس 
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های جنسی از اندام ی، واژن از لحاظ اجتماعی متفاوت از قضیب است.راستبه

 از طریق همین تفکیک معنای اجتماعی قاًیدقلحاظ اجتماعی با بینی و مو تفاوت دارند. 

ه حمله به بدن نیست. به این دلیل ک صرفاًبینیم که تجاوز و گفتمانی است که ما می

عنوان بهباید اند، تجاوز را های جنسی ما از معنای اجتماعی برخوردار شدهاندام

 شده قرائت کرد.زده و جنسیای به بدن جنسیتحمله

 

 سوی نظریه و سیاست فمینیستیِ پیشگیری از تجاوزبه. 4
، پاسخ دومی به پرسش فوکو وجود دارد. و همین پاسخ دوم است که به باور حالنیباا

تر از همه برای سیاست فمینیستی  پیشگیری از تجاوز است. فوکو به اثرات من ثمربخش

ما موجب ترو تجاوزکه چگونه این قاً یدقپردازد؛ یعنی ان تجاوز میانضباطی  گفتم

شود و چرا تعدی به اجزای جنسی فرد، با تعدی به جاهای دیگر تفاوت دارد. می

ی عنوان هستهیابد زیرا سکس و سکسوالیته بهمند تحقق میترومایی بدن مثابهبهتجاوز 

ی های جنسی ما و هویت جنسیتنفس. انداماند؛ امری بنیادین برای وجود فرد تولید شده

، تعدی به بیترتنیابه 125کنند، اشباع از معنای اجتماعی هستند.که بر آن دلالت می

، نیازی حالنیبااشود. ترومایی متمایز از سایر اشکال خشونت تجربه می مثابهبهها آن

کنند.  عمل در سط  گفتمانی منحصراً نیست که نظریات فوکو در باب قدرت و بدن، 

توان روشنگر گفتمانی فمینیستی دانست که ترومای تجاوز را ها را میدر عوض، آن

 انگارد.مسلم می

ی ندهشکندرهمامری طبیعی یا  مثابهبهی تجاوز این موضوع که فمینیسم درباره

شود که تجاوز را ای آیرونیک دارد، یعنی خود موجب میگوید، نتیجهنفس سخن می

ولد است قدرت م کهنیای فوکو مبنی بر ی، انگارهراستبهرت تجربه کنیم. به این صو

، علاوههبافکند. شود، پرتو نوری بر این نکته میو معنا از طریق گفتمان ساخته می

های اجتماعی ای برای مقاومت در برابر نگاشتهی فوکو از قدرت  مولد، شیوهانگاره
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ی. فوکو فیزیک طوربهگفتمانی و هم  طوربهستند؛ هم ساز تجاوز هکند که زمینهارائه می

به ادعای من، مقاومت  126«.آنجا که قدرت هست، مقاومت نیز هست»گوید که به ما می

 قربانیانی از پیش موجود وضع مثابهبهدر برابر نگاشتن اجتماعی  تجاوز که زنان را 

تی شناخز واقعیتی زیستکند. به ادعای من، مقاومت در برابر این انگاره که تجاومی

ی معین از تجاوز. به ادعای من، مقاومت در برابر است؛ واقعیتی مقدم بر هر نمونه

 پردازی تجاوز محدود به خشونت سوژه )متجاوز(/ابژه )قربانی(.مفهوم

ی فمینیستی بر سر تجاوز، باید از نو بر پیشگیری از تجاوز تمرکز چارچوب مباحثه

ره تواند این انگادهد که فمینیسم میهای مولد آن نشان میلیتکند. درک قدرت در قاب

ند. سیاست تجاوز هستقابل ذاتاً ثبات سازد که زنان همیشه از پیش قربانی تجاوز یا را بی

قعیت آید، باید تأیید کند که تجاوز، وااز تجاوز برمی پیشگیریفمینیستی که درصدد 

د کار خود توانیستی کارآمد به تجاوز نمی. یک رویکرد فمیننیستثابت  زندگی زنان 

بدتر  عنوان تقدیریها، و تعریف تجاوز بهپذیری آنی تعدیواسطهبهرا با تعریف زنان 

دار است. نخست، در از مرگ، شروع کند. چنین دیدگاهی به دو دلیل متمایز، مسئله

ر معرض ، دبیترتنیابهجوید؛ ی وجود فرد به سکسوالیته مشارکت میتقلیل هسته

تجاوز قرار گرفتن را باید از هرگونه حس  نفس و فضایی اندرونی، خصوصی و صمیمی 

یالوگ کند و تمام دبه تجاوز کمک می« منزلتی متافیزیکی»عاری کرد. دوماً، به انتساب 

ه ب راند. پذیرا شدن این گفتمان  تجاوز،های ترس میدر رابطه با تجاوز را به محدوده

 اما نه پیشگیری.ناپذیری است، بندی ترس و اجتنابمعنای پذیر  مفصل
پردازی مجدد ی قدرت مولد و مقاومت نزد فوکو، مفهومگیری از انگارهبهره

یشگیری از ی پبندی نظریه، به مفصلبیترتنیابهسازد. چشمگیر  بدن زنانه را میسر می

انه را در جایگاه نیروی مستقیمی علیه متجاوز چون بدن زن قاًیدقرساند، تجاوز یاری می

ی قوت این دهد. نقطهکه در پی انقیاد از طریق خشونت جنسی است، قرار می

وأمان ی است؛ تدووجهپردازی مجدد  بدن زنانه برای سیاست پیشگیری از تجاوز، مفهوم
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یرا ز مقاومت و پیشگیری. نخست، تاکتیک فعالی برای مقاومت در برابر تجاوز است،

 پردازیدهد. دوماً، مفهومبدن زنان را در جایگاه نیرویی مستقیم علیه تجاوز قرار می

عنوان نیرویی هنجاری برای پیشگیری از عنوان بدنی قدرتمند، بهمجدد  بدن زنانه به

کند؛ و این کار را با فروپاشی مدل استیلا/انقیاد  تفکیک جنسیتی انجام تجاوز عمل می

های شود، انگارهمان حال که بدن زنان به شکلی متفاوت ادراک میدهد. در همی

مراتبی از جنسیت نیز به چالش کشیده خواهند شد. در حال حاضر، هر دو سلسله

ی جاهباندازند، میتجاوز  های اجتماعی  جنسیتی و فمینیستی، زنان را به دامنگاشته

شود. مبارزه علیه تجاوز لازم  اینکه از تجاوز در هنگام حمله، اجتناب یا جلوگیری

کند یم یرادآویباشد. کار فوکو به ما  ییقضا ای نیست )و نباید( محدود به قلمرو مقننه

 سمینیفم داشته باشد، پس حقیقت گفته نینبرد است. اگر ا دانیمعنا م کیکه بدن ما به 

 تر دربیاید.به صورتی بسیار فیزیکی دیبا

نانه با ساخت بدن زبر تواند داشته باشد؟یی میناچه مع فیزیکی سمینیفم یهینظر

یست ی زبندی مجدد بدن زنانه مستلزم ت ییر در نحوهمفصل شود.میانفعال مشخص 

کند که یاستدلال م 1ها است. کلودیا کاردزنان در بدن فیزیکی و فضای فیزیکی آن

 :سازدبرمی -پذیرتعدی–پدرسالار، بدن زنان را به طریق خاصی فرهنگ 

 یسانک یبرا یآسان آماجهستند،  یرزم تعلیماتکه فاقد  یزنان

 پدرسالاریکنند. زنان در یم مخابرهسلطه را  امیکه پ هستند

تنها ههستند ... ن فیزیکی نبرد یبراو نیازموده مسل  ریمعمولاً غ

های خود باشند قادر به توسل به مهارتهنگام حمله  دیها بازن

باشد( ن دیمف ممکن است برای آن متعارف ینظام سلاح)که 

به  گریتا د ابدی رییت  دیبا زین «انهزن»ی  اجتماع یبلکه معنا

 121نباشد. «یقربان» یمعنا

                                                      
1 Claudia Card 
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عنوان بدنی مندی زنانه بهپردازی مجدد  بدنمفهومکه  دیگومیکار فوکو به ما 

تجاوز  گی لاینفکی از مقاومت علیه فرهننیرومند به جای بدنی منفعل یا شکننده، شیوه

زنان پرور   میاندر  دیبدن با صیانت ازو  شخصیدفاع  ای در جهتاست. غریزه

قرار  یجنس شونتمقاومت در برابر خخود زنان را در جایگاه تنها نه یکار چنین. ابدی

بدنی ضعیف  مثابهبهانه را که بدن زنرا  یاجتماع یهاارز ؛ بلکه زیر پای دهدیم

 کند.های نیرومندی و قوت جایگزین میها را با ارز ند و آنکسازند نیز خالی میبرمی

 یریشگیرا به پ یتجاوز جنس یبارهبحث درچارچوب ، شخصیبر دفاع  تمرکز

 جنسی   مشخصاًسازد، آسیب بدن زنانه را توانمند میکه  حالنیدرع و دهدیم رییت 

ی واقعی: فمینیسم هایفنضربهکتاب  در 1کاهیکند. مارتا مکمند میتجاوز را زمینه
 دهد:یت دوگانه را شرح میمز نیا، فیزیکی  دفاع شخصی زنان

بار است و ارز  زیاناست که تجاوز  خاطر نیبه هم قاًیدق

 ی بودن زنان در جهان را ازجنگیدن علیه آن را دارد: آن شیوه

ر جای با نفسی د شکستهدرهمی مست رح به بدنی زیسته بدن

زنان از  دهد.شیء، تقلیل می-ل یافته به بدندیگر یا نفسی تقلی

 ،(رگید یاریبس تأسفانه)و م کنندمیکه تجاوز  یمردانسوی 

نفس  متمایز از -ی اخلاقی یا فاقد بدناشیاء تهی از اراده

شوند، یا به )سوء(تفسیر متجاوز تقلیل متجاوز قلمداد می

 128یابند.می

ها دفاع از خودشان، جایگاه بدن آن برای به زنانتدریس کند که یم کاهی ادعامک

بدیل مند نیرومندی تدهد و زنان را به سلاح بدنرا در رابطه با استیلای مردانه ت ییر می

های فیزیکی و بدن زنان در معادله، شرایط با گنجاندن توانایی بیترتنیابهکند. او می

                                                      
1 Martha McCaughy 
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انی است؛ مقاومت و ی دگرگونی جسمی او دربارهنویسد. نظریهتجاوز را از نو می

 د.نقرار داری ت ییر، درون آن دگرگونی  خویشتن راستبه

 عمل به برایزنان  درخواست ازبا  شخصیدستورالعمل دفاع 

شناسایی برخی از سازوکارهایی که  تنهانههای غیرزنانه، شیوه

گونی کنند، بلکه واژآفرینند و حفظ مینابرابری جنسیتی را می

گفتمان -سازد. دفاع شخصی، نوعی ضدمیها را نیز ممکن آن

ی دیجد یهاوهیرا به ش یو پرخاشگران ، مرداناست. زن

طرز کار  کند.انگاریم، بازنمایی میمخالف با آنچه مسلم می

 ها در رابطه باآن نفساعتمادبهبر  تنهانهجسمانی جدید  زنان، 

های ؛ بلکه برای بسیاری از حوزهگذاردیم ریتأث دفع تعرض

 127آید.بخش از آب درمینتیجه شدتبهها ندگی آنز

ی ها دربارهی زیسته است؛ نظامی از ایدهایدئولوژیا تیجنس

کنیم. آن در طول عمر خود با آن زندگی می مردان و زنان که

های جسمانی ها در مقام ایدئولوژی  زیسته، به رویهایده

ی صافرادی که مش ول دفاع شخشوند .... یم لیتبدمشخص 

ی ایجاد انقطاع در آن ها دربارهستینیفمرا آنچه هستند، 

ها : آنسازنددر عمل منقطع می -زنانگی–کنند صحبت می

گذارند. در این فرایند، دفاع به اجرا میرا  یزنانگ واسازی

دهد که نوع متفاوتی از دانش بدنی شخصی به زنان امکان می

عبارتست از  ، دفاع شخصیبیترتنیابهرا درونی کنند. 

 فمینیسم در گوشت و خون.

جاوز، ت به جویانهمبارزه هایپاسخقدرتمند و بدنی عنوان تصور مجدد بدن زنان به

بندی مفصل نیدهد. ایم رییت  سوژه-ابژه به سوژه-سوژهخشونت را از  چارچوب



 

 
 

 هومن کاسبی و امینه ابطحیی / ترجمه هندرسنهالی  35

نت وکند؛ اما خشی فرهنگ تجاوز را انکار نمیهای ساختاری در شالودهمجدد، نابرابری

ی، تداوم نیامدنفائق ترسی مثابهبهی با شیءواره ساختن تجاوز سادگبهتجاوز را نیز 

 دلمبه تجاوز بر اساس  یستینیعوض، پاسخ فم کند. درنمایی نمی-بخشد و بازنمی

کند، نه انفعال و یم فیتعر تیو ظرف قوت برحسببدن زنان را  شخصی،دفاع 

و قدرتمندی علیه وقوع و معنای تجاوز  منسجم فرم زنانه را در نیروی. یریپذبیآس

ر ب دیگر، پیشگیری از تجاوز بر اساس بدن خود  زنان،بیاندهد؛ بهاز نو سازمان می

ن که زنا ییفضاها داد؛ رییت  هادر آن توانرا می اوضاعکند که یم دیتأک ییفضاها

 آن را منحرف کنند.و  غلبه بر تجاوز ،بپردازند و مداخله به تلا  هاتوانند در آنیم

 یارهابردن ساخت نیاز ب یبرا لهیوس کیمحدود به  ،از تجاوز یریشگیپ ینظریه

رابر مقاومت در ب یاز ابزارها یکیزنان فقط شخصی . دفاع ستین پدرسالاری ی اسیس

دفاع شخصی در مقام ابزار، از طریق بازتعریف بدن زنان و ، حالنیتجاوز است. باا

فرهنگ  قدرتمندی برای قتاًیحقپذیری با نیرومندی و قوت، پاسخ دیجایگزین کردن تع

آورد. تعیین مکان مقاومت درون نفس فرد، درون بدن خود او، وقوع تجاوز فراهم می

ز تجاوز از ا یریشگیدهد. پیم رییزنان ت  تیظرفو معنای تجاوز را با تأکید بر قوت و 

در  سمینیفم: »دهدیرا ارائه م یکیفیز قتاًیحق سمینیفم قسمی شخصی،دفاع  قیطر

 130«.گوشت و خون
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U.C.L.A. L. Rev.: 757, 784-87 (1980) 

 )ارزیابی استاندارد حقوقی مناسب در ارزیابی چنین مواردی(؛

Note, “Marital Rape Exemption”, 52, N.Y.U. L. Rev.: 306, 309 (1977) 

شوهر د وجوزن در  حقوقیکه وجود  انگاره نیا ساسبر ا ییزناشو تیمعاف یخیتار یتوسعهبا اشاره به )

 تیرضا احنکخود  رای، زتجاوز کند خود به همسرتواند ی، شوهر هرگز نمنیبنابرا. شده است قیادغام و تلف

 (؛کندیرا فراهم م ضروری

Christina M. Tchen, “Comment, Rape Reform and a Statutory Consent 

Defense”, 74, J. Crim. L. & Criminology: 1518, 1519 n.7 (1983) 

ی اتهامات و دهدیرا گزارش م یکه تجاوز جنس یمشکلات مرتبط با زن ریننگ و سا که داغ )با این استدلال

تا  یس، تجاوز جنبیترت نیشود و به همیحادثه م جعل یها برااکثر تلاش از ، احتمالا  مانعکندیرا مطرح م

 «.گزارش شده است حد زیادی کمتر از حد واقع

 یبه مسئله عان، اذاز تجاوز یریشگیپ فمینیستیِ استیس بندیمفصل یگام برا نیدرست است که اول 69 

زدن  منجر به درجا تواندمی یبر افشاگر مداوماست که تمرکزِ  نیمن ا یادعا ،حالنیباا. استتجاوز خاص 

 انضمامیبه کنش  لیو تبد ودر ییتر از شناسافرا دیبا یریشگیبر پ حقیقی. تمرکز بشود یتیهو استیدر س
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یأس در  ترشیو ب شتریما ب یمطالعه: »دهندنشان می فرهنگ تجاوز یدگرگون راستارانِیطور که وشود. همان

مطالعات  گونهنیا رِیکه خصلت ناگز میفرورفت یصالیو است درماندگیغرقمان کرد. ما در باتلاق  یدیناامو 

 یفعالانه برا یبه جستجو صرف واکنشِاز  را مسئله نیا یدربارهفکر خود تطرز  دیبا که میدانستیمما است. 

 «.میده رییممکن تغ یهاحلراه

Emile Buchwald, Pamela R. Fletcher & Martha Roth, Transforming A Rape 

Culture: 13 (1993). 
15 McNay, supra note 7, p. 38. 
16 Sandra Bartky, Foucault, “Femininity and the Modernization of Patriarchal 

Power”, in Feminism And Foucault: Reflections On Resistance: 75 (Irene 

Diamond & Lee Quinby eds., 1988) 

 نییچراکه از تب، ستین یکاف یخنث ای افتهیزنیتما یتیجنس یمنزلهبهبدن  ازفوکو با این استدلال که تلقی )

 (؛ماندیمدرمدرن  یزندگ یزن و مرد با نهادها ارتباطتفاوت می نحوه

McNay, supra note 7, p. 45 

بر جنسی  تمساز تجاوز، به  زداییگونه جرمن است که اینماند ایچه از دید فوکو پنهان میآن»با بیان اینکه )

ر تجاوز اساسا  که خشونت د ودشاین نکته می گرفتن دهینادزیرا منجر به بخشد، زنان مشروعیت بیشتری می

 (؛«ی مدرن استجنسی در جامعه روابطساخت نامتقارن برناشی از 

Plaza, supra note 4, pp. 28-39 (1981) 

اقعیت این و نیهمچن ی. وندیبیزنان و مردان را نم انیقدرت م یواقع یهافوکو تفاوت)با این استدلال که 

ه لحاظ است که ب ییگراروابط دگرجنس جهات صرفا  بسط همان یاریتجاوز از بس گیرد کهرا نادیده می

 شوند(.می یتلق« نرمال» یفرهنگ
17 See Plaza, supra note 4, p. 30; McNay, supra note 7, p. 45; Bartky, supra 

note 16, p. 75. 
 ستهیز تیاقعو نیا .دانندمینفس  یشکنندهدرهم یاتجاوز را تجربه انیاز قربان یاریکه بس ستین یشک 68

 ایآ شود؟یتجربه م قیعم قدرنیابه نحوی  تجاوز قا یدقپروژه بوده است. چرا  نیا شبردیپ یبرا یازهیانگ

 یربانق خودبودگیِ که زدهتیچارچوب جنس نیخارج از ای تجاوز برای اندیشیدن و تجربه یگرید یهاراه

 دارمسئله را ی به تجاوزستیفمن یکردهایمقاله رو نی؟ ادنوجود دار زند،یم وندیپ یتجاوز و یتجربه بهرا 

من در  یوژهپر نکهیباوجودا. گذارندینم یباق ،گرید یتیروا گر،ید یقرائت یبرا ییجاهیچ که  کندیم

تجاوز را  انیربانق واقعیدادن تجارب  لیتقلتجاوز است، قصد  رامونِیپ یکنندهفلج کیرتور رییتغ یراستا

. دابییدر بستر بدن تداوم م یاست که خشونت جنس ییهاوهیش یدهندهتجاوز نشان یهاتیارو رتندارم. قد

طریق  از آن که دیآیبرم هاییراه بندیمفصلو درصدد  ردیگیم خود ی آغازرا نقطه تیواقع آنپروژه  نیا

 .دازیمبپرتجاوز  یزدهتیچارچوب جنس یواساز یبرا یدر خشونت جنس یشیبه بازاند توانیممی
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برای درک بهتر  .میکن بندیمفصلاز تجاوز  یریشگیپ یبرارا  یدیجد یاستراتژ توانیم، ما میبیترتنیابه

 ی، نک.طورکلبهتأثیر فردی تجاوز بر قربانیان آن، 

Patrick Francisco, Telling: A Memoir Of Rape & Recovery (1999); Charlotte 

Pierce-Baker, Surviving The Silence: Black Women’s Stories Of Rape 

(2002); Diana Russel, The Politics Of Rape: 23-48 (1975); Nancy Venable 

Raine, After Silence: Rape And My Journey Back (1998). 
19 Foucault, Politics, Philosophy, Culture, supra note 1, p. 202. 
20 See Bartky, supra note 16, p. 61, 64 

زنانه  ا  خصوصکه  کنندیم دیرا تول یمندنبد وجهی ازکه  هاییانضباطآن  از»فوکو با این استدلال که )

داوم ت به معنای د،نآوریبدن زنانه را به وجود م که ادیانقگرفتن اشکال  دهی. نادورزدیاست، غفلت م

 (؛اندشده لیها تحمر آنب هاانضباط نیاست که ا یکسان درماندگیبه سکوت و  دنیبخش

Nancy Harstock, “Foucault on Power: A Theory for Women?”, in 

Feminism/Postmodernism: 157, 168-69 (Linda J. 

Nicholson ed., 1990) 

 وابطرقدرت و حضورش در  مندنظام تیبر ماه ،قدرت یفوکو درباره یهااز گفته یاریبس» کهنیابا بیان )

او را  ت،یعهر وض یِبودگو خاص یبر ناهمگن یو دیتأک زمانهم ،حالنیباا. ندنکیم دیتأک یتماعمتکثر اج

ال تجربه و اعم یبر چگونگ در عوضو  کندرا گم  یاجتماع یکه رد ساختارها دهدبه این سمت سوق می

 روابط سلطه در از جمله ،مکان سلطه نییحرکت، فوکو تع نی... با ا شودیافراد متمرکز م یاز سو قدرت

 «.(ستدشوار ساخته ا اریرا بس ،یتیجنس

21 Foucault, Politics, Philosophy, Culture, supra note 1, p. 202. 
22 See generally Michel Foucault, The Order of Things: An Archaelogy Of 

The Human Sciences (1970); The Birth Of The Clinic: An Archaelogy Of 

Medical Perception (1973); Discipline & Punish: The Birth of Prison 

(1977) [hereinafter Discipline & Punish]; The History of Sexuality, supra 

note 10; Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays And 

Interviews (Donald Bouchard ed., 1987); “The Subject and Power”, in 

Michel Foucault: Beyond Structuralism And Hermeneutics (Howard 

Dreyfus & Paul Rabinow eds., 1982). 
23 See McNay, supra note 7, p. 35 

وان در رابطه تهایی میدهد که بدن زنانه را از چه راهتحلیل تاریخی فوکو توضیح نمی»)با این استدلال که 

 «.(تر از کنترل اجتماعیِ قرار دادمیم فناوری نظامیِ بدن به شکلی گستردهبا تع
 ی نک.طورکلبه، تیجنس یِسازیعیاز طب نیادیبن یقرائت یبرا 29
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Judith Butler, Gender Trouble: Feminism And The Subversion Of Identity 

(1990). 

نام آن طریق  از یتیجنس یهااست که افسانه یراه دنبال کردن» هدف کنکاش او،که  کندیمباتلر استدلال 

 دیتول» کند که. باتلر در ادامه استدلال میXiهمان، ص. «. کنندیو منتشر م تیرا تثب یعیطب واقعیاتغلط 

شده،  یطراح تیجنسکه توسط  یفرهنگساخت بر سازوبرگمعلول  دیبا یشاگفتمانیامر پ عنوانبه جنس

 ید در متن اصلی(.)تأک 7همان، ص. «. فهم شود

25 Diana Fuss, Essentially Speaking: Feminism, Nature & Difference: 3 

(1989) 

تند هس کلییا  باثبات مقولاتنه  "زن"و  "مرد"«: »زن»و « مرد»ی انگارانهذاتی اصطلاحات هدربار بحث)

 ما لزوگرایانه ذات هایاستدلالشود. ها نسبت داده میبه آن معمولا را دارند که  توضیحیو نه آن قدرت 

مقولاتی ند که کنمی پردازینظریه ی ناگسستهپیوستار یمنزلهبهرا  غیرتاریخی نیستند، اما اغلب تاریخ

های ها و زمانها، به فرهنگی )باز(سازی آنراستبهگونه )باز(تعریف یا را بدون هیچ "زن"و  "مرد"همچون 

آن  شود؛ ذاتپردازی مینظریه بنابراین تغییرناپذیرو  ذاتی امری عنوانبه تاریخ دهد. خودمختلف انتقال می

)با این استدلال  5در بالا، ص.  29؛ همچنین نک. باتلر، یادداشت «(کندنمیایجاد تغییر است اما خودش تغییر 

 ته، مقولاتیافیدرون این چارچوبِ قوام یتیهو مقولاتنقد بر ی بندصورتی ]واقعی[ عبارتست از وظیفه»که 

 (.پندارندیم ریرناپذییها را تغو آن کنندیم یسازیعیطب آورند،یمعاصر به وجود م قضایی یکه ساختارها
26 McNay, supra note 7, p. 33 

 تیفوکو توجه لازم را به ماه لیبوده که تحل نیمهم ناظر به ا یاز نقدها یکی»)با این استدلال که 

 شهیکه هم زندیامن مد «یتیجنس نابینایی»اشتباه به  نیبدن نداشته و ا بر یضباطان یهاکیتکن یزدهتیجنس

 «(.غالب بوده است یاجتماع یهیدر نظر
27 See Burger, supra note 13, p. 1 

برای اثبات  انیقربی شواهدی از رفتار جنسی گذشتهاجازه به طرح استشهاد قربانی و بر دادگاه )با رد تمرکز 

 شده(.طرح  ]دعوی[ی یا تردید در اعتبار رضایت قربان
پیش  ییتا جامجلس اسرائیل است که  ،منحصرا  تاریخی نیست. مثال امروزی آن وجهچیهبهاین پدیده  28

یر وآمد قانونیِ زنان را داد. در واکنش به آن، گلدا میرفت که با افزایش آمار تجاوز، پیشنهاد منع رفت

«. دکردنها بودند که تجاوز میچراکه آن»قانون برای مردان اجرا شود؛  که اینپیشنهاد داد  ریوزنخست

 نک.

Pauline B. Bart & Patricia H. O’Brien, Stopping Rape: Successful Survival 

Strategies: 2 (1985). 
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29 See Karen DeCrow, Sexist Justice: 209-15 (1974); LeGrand, supra note 

13, p. 919; see generally Brownmiller, supra note 9, p. 234; Catharine 

MacKinnon, Toward A Feminist Theory Of The State: 171-83 (1989) 
30 Quenneville, supra note 13, p. 606. 
31 See generally Foucault, History of Sexuality, supra note 10. 
32 Id. p. 82. 
33 Id. p. 84 

 صرفا  قدرت، سکس در مواجهه با...  نباید لمس کنی، نباید مصرف کنی: »ممنوعیتی هدر تصریح چرخ)

 («.گیردمیقانون ممنوعیت را به کار 
34 Id. p. 86 

 سبب تواندرا که می یزیهر چایم؟ و بر این مبنا، پذیرفته یراحت به ایناز قدرت را  ی قضاییانگاره)چرا این 

ی امعهای همچون جگیریم؟ در جامعهایجابی بودن قدرت باشد، نادیده می و کیاستراتژکارایی مولد، غنای 

یار بس تا ینهاقدرت این اندازه هویدایند و ابزارهای قدرت  مناسکپرشمارند،  همهنیاقدرت  وسایطما که 

 گر سازوکارهای ظریف وی دیگری، ابداعشک بیش از هر جامعهکه بی هستند، در این جامعه اتکاقابل

منوعیت م یافتهی ییرهادر شکل سلبی و  صرفا  یق قدرت است، چرا این گرایش وجود دارد که قدرت را دق

 ند؟(. شوفروکاسته می ممانعتقانون  یرویهتا حد  یسادگبهقدرت های ؟ چرا سامانهبه رسمیت شناخته شود
35 Id. p. 94 

ط ایندهای اقتصادی، روابط دانش، رواب)فر انواع روابط سایر)روابط قدرت در وضعیتی بیرونی نسبت به 

قشی ن شوند،روابط قدرت هر جا که وارد بازی می... هستند  دگارماندرونها در آن، بلکه ندجنسی( نیست

حال، یا جا که قدرت وجود دارد، مقاومت هم وجود دارد و بااین)هر  95؛ همان، ص. «(دنمولد دار ما یمستق

ومت هرگز در موقعیت بیرونی نسبت به قدرت نیست. آیا باید گفت که ما ، مقارو نیهمبه عبارت بهتر از 

 نداریم و بیرونگی مطلقی نسبت به قدرت وجود ندارد، چون« گریزی»قدرت هستیم، از آن « درون» همواره

 ؟(.میقانونما به ناگزیر تابع 
36 Id. p. 90 

سیم پردازان حق و نهاد سلطنت ترریهاکمیت هستیم که نظح-قانون، قدرت-تصویرِ قدرت دربند)ما همچنان 

 یابیم...(. خلاصیهمین تصویر شر باید از  اند.کرده
37 Id. pp. 87-88 

لطنت ... تاریخ س سیاسی ایجاد شد-قضاییی سلطنت و نهادهایش، این بعد از رهگذر تکوین و توسعه)»

 «(.اسی.سی-قضاییهای قدرت توسط گفتمان و رویه واقعیاتبا پوشش  بوده استهمراه 
38 Id. p. 84 
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است.  کسانی یاوهیبه ش حدر تمام سطو جنسِاعمال قدرت بر » :سازوبرگشکلِی این یک فیتوص با)

 یاوهیبه ش فش،یظر اریبس یهاهمچون مداخله رشیفراگ یهایریگمیدر تصم ن،ییقدرت از بالا تا پا

 «(.هرچه باشند... کندیم هیتک هاکه بر آن یینهادها ای وسایطحال  کند،یعمل م جامعو  شکلکی
39 Id. p. 90 

 یو سلب قضایی ییاز بازنما میتلاش کن» دیکه ما با کندیخاطرنشان م اش،یخیتار یپروژه فی)فوکو با توص

 .«(.میرینگ در نظر تیو حاکم اختیار ت،یقدرت را برحسب قانون، ممنوع گریو د میقدرت رها شو
 پنهان کردندر  اشتواناییمتناسب است با  [قدرت] تیموفق» با این استدلال که) 86همان: ص.  40

 امعما، شکل  یدستکم در جامعهشود، ناب نهاده می یآزاد حدی که بر یمنزلهبه... قدرت  شیسازوکارها

اِعمال  ل[اشکا]از  تواندینم گاهچیهدر نزد فوکو  یآزاد توجه داشته باشید که حالنیباا«(. است. تشیمقبول

 زیچهمهکه  خاطر نیهست، نه به ا جاهمه قدرت»است که  لیدل نیبه ا قا یدقموضوع  نیجدا شود. اقدرت 

 .99 .ص :همان.« دیآیم جاهمهاز  چونبلکه  ،ردیگیدر برمرا 
41 Id. p. 83 
42 Louis Althusser, “Ideology and Ideological State Apparatuses”, in Essays 

On Ideology: 137 (1976) 
43 Foucault, History Of  Sexuality, supra note 10, p. 95 

درت ق« درون» هموارهگفت که ما  دیبا ای. آستینسبت به قدرت ن یرونیب تیمقاومت هرگز در موقع)»

تابع  رینسبت به قدرت وجود ندارد، چون ما به ناگز یمطلق یرونگیو ب میندار «یزیگر»از آن  م،یهست

 (.«؟میقانون
زند. در دولت لیبرال حرف می« آزاد»های داشته باشید که فوکو از کارکردهای قدرت میان سوژهتوجه  99

 نک.

Nancy Fraser, Unruly Practices: Power, Discourse, And Gender In 

Contemporary Social Theory: 18 (1989). 

دارد و که استان برالیل یِ هنجارچارچوب » قیکه خودش آن را تعل کندیفوکو وارد م به کار ینقد زریفر

اِعمال قدرت مشروع و  انیچارچوب را که م نیفوکو ا زر،یفر یدهیهمان. به عق .نامدیم ،«مدرن است

 .68– 69ص. ص :. همانگذارددر پرانتز می شود،یقائل م زینامشروع تما
45 Foucault, History Of Sexuality, supra note 10, p. 93 

ور و سانس، تابو قانون یدشدهیبازتول تا ابدساده و  یسازوکارهامطابق  [قدرت»]) 89-85 ص.ص :همان 96

روزمره، از  هایتغییر کوچک مجازاتتا  محکمهتا پدر، از  زاده: از دولت تا خانواده، از شاهکندیعمل م

 یهااسیدر مق فقطقدرت را  عامخود سوژه، شکل  بخشقوام یتا ساختارها یاجتماع یعوامل سلطه

 «(.افتی توانیم متفاوت
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47 See generally Butler, supra note 24. 

اصر مع قضایی یاست که ساختارهای تیهو مقولاتبر  ینقد بندیِچارچوب ی،کار اصل)» 5همان: ص.  98

 (.«سازندمی ریرناپذییها را تغو آن کنندیم یسازیعیطب آورند،یبه وجود م
دلالت  ؛ چراکهاستشود، تعین نیافته ها تولید میاز رهگذر آنعدی که سوژه توسط قوا)» 695همان: ص.  99

 کندینهان مرا پ شکه هم خودتکرار است  یشدهگذار نیست، بلکه در عوض فرایند تنظیمیک فعل بنیان

 (.یدر متن اصل دیتأک) «(کندیم تحمیل سازجوهر اثرات دیتول یواسطهبه قا یرا دق قواعدشو هم 
ست اینکه نخ بدون میاشاره کن «نیمع» یتیجنس ای «نیمع»به جنس  میتوانیم ایآ)» 7-6. همان: صص 50

 اصلا و  ؟ وندشچگونه و از طریق چه وسایلی تعیین می تیجنس/جنسبپردازیم که  کندوکاوبه  بارهنیدرا

 ستینیفمقد منت و ؟ها استهورمون ای هاکروموزوم ،یآناتوم یو بر پایه یعیطب آیا جنس ست؟یچ« جنس»

...  بنا نهند؟ ما یرا برا «واقعیاتی» نیکند که قصد دارند چن یابیرا ارز یایعلم یهاتواند گفتمانیچگونه م

منافع  ریمختلف در خدمت سا یعلم یهاتوسط گفتمان گفتمانی طوربه جنس یِعیطب ظاهرا  واقعیات ایآ

 معلول یزلهمنبه دیبای را شاگفتمانیپ امری انعنوبهجنس  دی... تول د؟نشویم دیتول یو اجتماع یاسیس

 .«دیفهمجنسیت تحت عنوان  یساخت فرهنگبر سازوبرگ
51 Foucault, History Of Sexuality, supra note 10, p. 148 

 ییمعنا رد،یگیبه کار م دهکننریتکث ییمعنا یمنزلهبهو  زدیانگیآن را برم کند،یم تعیینرا  ]جنس[درت ق)

)تأکید  «(ییاست با ارزش معنا معلولیجنس  زد؛یهمواره تحت کنترل باشد تا مبادا از قدرت بگر دیکه با

 .(در متن اصلی
" سجن"» که معتقد است ،«یساختگ یوحدت» عنوانبه فوکو با اشاره به جنس. 55-659همان: صص.  52

ی ریکارگبهکه  یالیخ یانقطه درواقع–طریق جنس از  دی.. درواقع، هرکس با. دارد زین یگریکارکرد د

 همان. .«ابدی رسیدست اشیریپذبور کند تا به فهمع -کرده است نییتع سکسوالیته
 همان. 59
 تهیروابط قدرت با سکسوال ییامکان داد که بازنما» «جنس» یانگارهبا این استدلال که ) 655همان: ص.  59

 شهیند که رجلوه ک یزیچ عنوانبه قدرت، بلکه با اشیجابیو ا یذات ینه در رابطه تهیوارونه شود و سکسوال

آورد؛ در ادیتا آن را به انق کندیمخود را تلاش  نهایت دارد که قدرت ناپذیرتقلیلخاص و  عاملیتیدر 

 "قدرت"که به قدرت،  دهدیرا م یزیآن چ ریاز ز کردن یشانه خالامکان  ،«جنس» یدهیا ب،یترتنیبد

 .«(.دهدیم
 یچندگانه راتاثکه  میتصور کن خودآیینی عاملیترا  ین اشتباه را مرتکب شویم که جنسا دیهمان. )نبا 55

 جنس. برعکس، کندیم دیبا قدرت تول آن طول سطح تماستمام در  یطور فرعرا به تهیسکسوال
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 یهاچنگال اباست که قدرت  تهیسکسوال کاربستعنصر در  نیتریدرون زیو ن ترینآرمانی ن،یترزانهرونظر

 .«(.دهدیآن را سازمان م ،لذاتشانو  حواس ،یانرژ مادیت، نیرو، و هاخود بر بدن
56 See generally Foucault, Discipline & Punish, supra note 22. 

 دیدقانون ج نیا ای.آشودیها آشکار مانضباط قیاز طرقدرت هنجار »که  با این استدلال) 685همان: ص.  57

 «(.مدرن است؟ یجامعه
قدرت  نیا گر،ید یاما از سو کند؛یشدن م قدرِت بهنجارساز ملزم به همگن به یک معنا،)»همان.  58

شود،  نییتع سطوحشود،  یریگاندازه هاشکافها و که فاصله دهدیچون امکان م کندیم زین یسازیفرد

. شودیها مآن نشد منددهیموجب فا گر،یکدیها با وجور کردن تفاوتشود، و با جفت ها تثبیتخصوصیت

درون  کند، زیرادرون نظام برابری صوری عمل می که چرا قدرت هنجار آسان استنکته  نیا درک

و  سودمند یالزام یمنزلهبهرا  یفرد یهاکامِل تفاوت یبندردههنجار که خود قاعده است،  یایهمگن

 تریکردتر و کارهرچه قدرت گمنام» که کندادعا می نیهمچن فوکو.«(. کندیم برقرار گیریاندازه یجهینت

 .699 .ص :همان.« ابندییم تیفرد یشتریبا شدت ب شود،یقدرت بر آنان اعمال م نیکه ا یکسان شود،یم
 679همان: ص.  59
 یکاردستکند و گرفت سیاست قهر بود که بر بدن عمل میآنچه در آن زمان شکل می)»698همان: ص.  60

شد میقدرت  آلاتماشیند. بدن انسان وارد دهها و رفتار آن انجام میصر، ژستعنا درای را شدهحساب

 ...«(.چیندمیو از نو کند مید، آن را تجزیه کاوکه بدن را می
 «(."رام" ییهابدن کند؛یم دیتول ورزیدهو  عیمط ییهاانضباط بدن ب،یترتنیبد)» 698همان: ص.  66
 .209همان: ص.  62
 .262همان: ص.  69

64 Bell, supra note 4, p. 83. 
 همان. 65

66 Brownmiller, supra note 9, p. 14 

 زور یاح اساسسلبه بلکه  انهمرد یحق انحصار به تنهانه ی، تجاوز جنسامر پس از تحقق این» نکهیا انی)با ب

 ؛(»شد زن تبدیلو ترس  ی مرداراده ی، عامل اصلزن هیمرد عل

Susan Griffin, “Rape: The All-American Crime”, in Feminism and 

Philosophy: 313, 332 (Mary Vetterling-Braggin, Frederick A. Elliston, & 

Jane English eds., 1977). 
67 Plaza, supra note 4, p. 36. 
68 See Woodhull, supra note 4, p. 170 
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تجاوز اینکه ر ب یمبن یارتجاع یبه ادعا واکنشر د ی جنسیرابطهبا  جرم وندیامتناع از پ»لال که استد نی)با ا

 اتفاق ،است کنترلرقابلیغ یجنس ازیمردانه همراه با ن فطری ظاهرا  یپرخاشگر رِیناپذاجتناب یجهینت

 (.«افتدمی
 کرد. نک.همتایی را منعکس میهای اولیه در باب تجاوز، اجماع بیدیدگاه فمینیست 69

Anne Edwards, “Male Violence in Feminist Theory: An Analysis of the 

Changing Conceptions of Sex/Gender Violence and Male Dominance”, in 

Women, Violence And Social Control: 18 (Jalna Hanmer & Mary Maynard 

eds., 1987) 

ز ی انماد؛ بود یستینیفم یمسئله هیگان 6970 یدهه لیدر جنبش زنان ... تجاوز در اوا» کهاستدلال  این )با

 ستیِ ه بنیادینشامل نقض  یان در هر زمان و حملهمردا یحملهبرابر  فرد زنان درمنحصربه یریپذبیآس

را  تیزم نیتجاوز ا ،نیجنسقط ایفحشا  نظیر، در آن زمان مسائل ریسا برخلافها. آن یو جنس فیزیکی

 آمیزیطعنهبه طرز  ی،راستبهکرد. ها یا باورها با هم متحد میارزشفارغ از منزلت، زنان را  یداشت که همه

 چپدر جناح و  کالی، زنان در جناح راست رادتجاوزبر سر ، و فقط تجاوز بر سرمشاهده شده است که 

 (.«ابندییرا در توافق م شانخود کالیراد
70 See generally “Barbara Mehrhof & Pamela Kearson, Rape: An Act of 

Terror”, in Radical Feminism: 228 (A. Koedt, E. Leviine & A. Rapone eds., 

1973) 

 هنگ نقیاداکه زنان را تحت  یاسیس یعمل عنوانبهنسبت به تجاوز  کالیراد ستینیفم دگاهید ی)معرف

 ؛دارد(یم

Giffin, supra note 64 

 پرطرفدار اولیه، همچنین نک. تی از مقالا)با کاوش در عواقب ترس از تجاوز(. برای یک

Greer, “Seduction Is a Four-Letter Word”, Playboy, January 1973, p. 80 

 ترس از تجاوز(. تمنای تجاوز شدن دارند و با تشریحاسطوره که زنان  نیحمله به ابا )
71 See Woodhull, supra note 4, p. 170 

با تجاوز  زدایی ازجنسی تیبر اهم ییکایآمر یهاستینیاز فم یاریبس»: 6970 یدهه مسینیفم یابیارزبا )

 برآمد دیبا ار، تجاوز دگاهید نیکنند. بر اساس ایم دیتأک ،، نه جنسقدرت جرم ناشی از عنوانبهتعریف آن 

 ،یفرهنگ یحوزهمردان بر زنان را در هر  یکه سلطهدانست  یو اجتماع ی، اقتصادیاسیس فرآیندهای یِمنطق

 (.«دنکنیم تیو تقو جادیا
72 See generally Brownmiller, supra note 9. 

 «(.تجاوز ایِروانشناسی توده»ی )با ترسیم استدلال او درباره 65-66همان: صص.  79
 «(.ی قدرت استتمام تجاوز درباره»)با این استدلال که  256همان: ص.  79
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است که در آن زنان بدون ترس از مردان  ی، جهانانمتجاوزبدون  یجهان» کهنیابا بیان ) 209همان: ص.  75

زنان در  یهمه داشتننگه یبرا یکاف یدیتهد ،کنندمیمردان تجاوز  یبرخ کهنیکنند. ایآزادانه حرکت م

د در هول بای ]یعنی اندام جنسی[ زیستیابزار  کهاین واقعیت از  آگاه شهیهم یبرا ؛حالت ارعاب مداوم است

به  که اقدام یشود ... مردان لیبه سلاح تبدقصد با سوء ناگهان زیرا ممکن است ،ودش داریو هراس نگه

های ضربت در انیگ عنوانبه درواقعبلکه ، نیستند "یپاککنندگان ضایع" ایجامعه  ، منحرفانکنندیتجاوز م

به چشم که جهان تاکنون  ینبرد نیتریدر طولان ستیترور یهاکیچرعنوان مردسالاری و به خط مقدم

 .((در اصل دی)تأک «انددیده است، خدمت کرده
 65همان: ص.  76
از  گرید که زنان را یاجتماع نظامیو د منعکس کنرا  هزنان تیواقعکه  یقانون»)خواستار  996همان: ص.  77

 «(.دهدرواج نمیتجاوز را  یمردانه یدئولوژیا کند وی عملکرد خود طرد نمیحیطه
 996همان: ص.  78

79 See Shafer & Frye, Rape and Respect, in Feminism And Philosophy: 333, 

334 (Mary Vetterling-Braggin, Frederick A. Elliston, & Jane English eds., 

1977) 

دانه باشد خواه مردی مر، مرد است کارتجاوز »کنند که یاستدلال م لریمبراونی نویسندگان با بحث درباره)

ت، خواه ی زن استجربهموقت؛ و قربانی تجاوز شدن  نسبتا دائمی باشد خواه  نسبتا و خواه مردی  خواه زنانه،

که زنان  ن، هر زمانی(. بنابرا«موقت نسبتا دائمی باشد خواه  نسبتا زنی زنانه باشد خواه مردانه، و خواه زنی 

 است. اندرکارنظام دست نی، امجرم یشناسستینظر از زشوند، صرفیم یقربان
80 Brownmiller, supra note 9, p. 397 

 آن یاصل دیکل دیشاو  ما بر از ظلم و ستم یگرید بخش، هاجرئت گفتن ناگفته زنان با» نکهیا تشخیص)با 

 (.«ارعاب، احساس گناه و ترس یآگاهانه فرایند، و فیزیکی یخی: سرکوب تاراندافشا کردهرا 
 .69-69همان: صص.  86
های برساخت گریزناپذیر اندام-کالبدشناسی  حکمبهی انسان نرینه» کهنیابه اشاره با ) 66همان: ص.  82

 (.«کردیم را ایفااو  یعیطب یطعمه نقشانسان  یینهبود و ماد یعیطبای درنده -آن یناسلت
وانست تاما نمیتوانست لگد بزند، گاز بگیرد، هل بدهد و بدود، او تیزپا و سرزنده می») 69همان: ص.  89

خود در معرض فتح  خواستممکن است زن به ») 66همان: ص. (؛ یاصلمتن در  دی)تأک «(کند مثلبهمقابله

اشد: تجاوز در تواند وجود داشته بی نمیمثلبهمقابله چیآن ه درکه  ردیگبقرار  یزیانگکاملا  نفرت یکیزیف

 «(.ازای تجاوز...
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به ، یکیزیف و تقلای اعتراضات رغمعلی، زنبه بدن  مرد یجبارورود ا»استدلال که  نی)با ا 69همان: ص.  89

 یمردانگ یروزی، پقدرت برتر او یینها به آزمون، شودیم وجود زن تبدیل یروزمندانهیپ فتح یبرا یالهیوس

 (.«او
 یعاجتما تیموقع همان، و زیستیاست نه  یاجتماع یتیموقع «بودن تجاوزقابل»کند که یادعا م لریمبراون 85

سایه  لیلتح نیابر ، یشناسستیز برمداوم او  ، اتکایحالنیبااکند. یم فیزن را تعرچیستیِ است که 

که  یا ندارد: زنر یتلاف ایدادن  اسخپ ییتوانا گذارد کهمی جابهتجاوز را قابل ی، فقط زنانیدر پاافکند و می

 خود فلج شده است. یشناسستیز تصادف یواسطهبه
مردان  واقعی ارتجاوزپذیری بسی قرائت ظریفی از ای یبخشتیرضا حیتوض چیه لریمستدلال براون، االبته 86

کند می تجاوز به مردان را تبیینکه  نونیکمک نیرکات یِساختار ینابرابر ینظریهدهد. برخلاف یارائه نم

منابع  ی. براماندساکت می ارهبنیادر لریمکار براوندهد(، ی این موضوع ارائه میی بینشی دربارهراستبه)

 نک. ی،طورکلبه، انهمرددر مورد تجاوز  یاضاف

Brochman, Sue, “Silent Victims: Bring Male Rape Out of the Closet”, in The 

Advocate: 582, 38-43 (July 30, 1991); Helen M. Eigenberg, “Prison Staff and 

Male Rape”, in Prison Sex: Practice And Policy: 49 (Christopher Hensley 

ed., 2002); Joseph Harry, “Conceptualizing Anti-Gay Violence”, in Hate 

Crimes: Confronting Violence Against Lesbians And Gay Men (Herkek, 

Gregory & Kevin Berrill, eds., 1999); Gary H. Lipscomb et al., Male Victims 

of Sexual Assault, Journal of the American Medical Association, 

267(22):3064-3066 (1992). 
87 See Foucault, History of Sexuality, supra note 10, p. 154.  
88 Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews And Other Writings, 

1972-1977: 210 (Colin Gordon ed., 1980) 

 یاهد نمونیرسیه به نظر مک-جنس باشد که  طورنیاتواند یاساسا  نم ایآ، اما من با خودم گفتم»: با بیان این)

 فیبر اساس آن تعرمردانه و زنانه  هایجنسکه  شخاص خود یهاتیو محدود نیقوان یدارا باشد

در  سکسوالیتهن آنچه گفتما؟ شودیم دیتول سکسوالیته سازوبرگتوسط  چیزی باشد که برعکس -دنشویم

ط ، روابیشاوندی، روابط خوها، لذتیجنس یهااندامشد نه جنس بلکه بدن بود، به آن اطلاق میابتدا 

 (.«الخو  یفردانیب
89 See Foucault, History of Sexuality, supra note 10, p. 157. 

 که چگونه میشان دهن دیبلکه با ؛میارجاع دهجنس  یترا به عامل تاریخ سکسوالیته دیما نبا» کهتوصیه  نیا با)

را  کسوالیتهس، و میقرار ده تیواقع سویجنس را در  دیاست. ما نبا سکسوالیتهتابع  یخیاز نظر تار "جنس"

است  یزی؛ همان چاست یواقع بسیار یخیتار ساخت کی سکسوالیته؛ مغشوش و توهمات هایایده در سوی
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 میکر کنف دی. ما نباخود به وجود آورده استعملکرد  ی نظرورزانه برایرعنص عنوانبه راجنس  یانگارهکه 

کنیم که مسیری را دنبال می؛ برعکس یمیگویمنه ، به قدرت یجنس یرابطهجنس و گفتن به  آری که با

ی ازوکارهاساز طریق واژگونگی تاکتیکیِ –قصد داریم اگر استقرار عمومی سکسوالیته ترسیم کرده است. 

ها ها، در کثرت و امکان مقاومت آنات و دانش، لذهابدن برقدرت  هایبا چنگال -سکسوالیته گوناگون

 (.«مقابله کنیم، باید از عاملیت جنس بگسلیم
90 See Brownmiller, supra note 9, p. 16. 

 برای تحلیلی متضاد، نک. 96

Judith Butler, Gender Trouble: Feminism And The Subversion Of Identity: 

95-96 (1990) 

که  آنجاشود: می داریپد زین نجایدر ا سمینیفم با [فوکو] یمشکل ظاهر»رسد یبه نظر م کهنیا)با اشاره به 

خود  متیعز یقطهن را تیجنس دوتایی تیمحدود ی او،به گفته نیجنس و بنابرا یمقوله ،یستینیفم لیتحل

 یجنس تفاوتو  "جنس" یمقولهساخت بر یچگونگ یرهادرب کنکاشرا  شخود ی، فوکو پروژهردیگیم

 (.«کندیدرک م ،یانجسم تیهو یِضرور یهایژگیو عنوانبهدرون گفتمان 
 حقوقی خود را بر اصلاحات یهاکه تلاش «اول موج» یستینیجنبش فممحور از دیرباز با فمینیسم انصاف 92

 منصفانهرخورد ب ،هیاول جنبش نیا کانون توجهد. دار وندی، په بودمتمرکز کرد یو اقتصاد یاسیس یو برابر

نحو به  6855 الدر س ورکیوین التیا یگذارقانونخود در مجلس  یاستنتون در سخنران یکد زابتیبود. ال

. ما به میواهخی، نمدیاخود وضع کرده یکه برا ینیبهتر از قوان یقانون چیما ه»استدلال کرد:  ایکنندهمجاب

 «.میندار ازی، نندنکیم نیشما تأم یبرا تانیفعل قوانین آنچه جزبه یگرید حمایت چیه

The Elizabeth Cady Stanton-Susan B. Anthony Reader: 51 (Ellen Carol 

Dubois ed., 1992). 

ر اند. او دنگاران تا حد زیادی حرف او را جدی گرفتهکند که فمینیست است و روزنامهسامرز ادعا می

نیسم را چه کسی فمیهای کتاب همین صورت شناخته شده است، و بسیاری از نقد و بررسی تلویزیون به
 تحت عناوینی همچون عناوین زیر منتشر شدند:دزدید؟ 

Barbara Carton, “A Rebel in the Sisterhood: Author Christina Sommers 

Wants to Rescue Feminism from its ‘Hijackers,’" The Boston Globe, June 

16, 1994, p. 69. 

Barbara Ehrenreich, “A Feminist on the Outs: Christina Hoff Sommers’ Book 

Irks Her Idelogical Kin By Attacking Their Excesses And Downplaying The 

Downtrodden Fate Of Women”, Time Magazine, August 1, 1994, p. 61. 

 عنوانهب، و برچسب زدن به او استفمینیستی -ضد و لحن سامرز مملو از احساسات که کار میگویممن 

 ت زیادیبدریخزنان »نقل شده است:  اسکیر ی، از سامرز در مجلهاست. درواقع ، نوعی سوءتعبیرستینیفم
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ان رجب یبرا یراه ی جنسی،رابطهمرد و ضد  ضد یهاخطبه نی. موعظه کردن اوجود دارند ات زنانمطالعدر 

 .«هستند یعصبان بایها فقط از دختران زآن. است هاسوزی آنسینه

Esquire Magazine, February 1994. 
93 Christina Hoff Sommers, Who Stole Feminism?: How Women Have 

Betrayed Women: 225-26 (1994) 
94 See, e.g., MacKinnon, supra note 29, p. 178 

ی زنان از این پرسش که چه کسی سکسوالیته ی جنسی،رابطهخشونت و نه  عنوانبه در نظر گرفتن تجاوز»)

به نظر  که الحنیدرعرود طفره میکند و از پویایی استیلا/انقیاد که آن را تعریف کرده است، را کنترل می

 (.«کندیمقابله م آن مسائلرسد با یم
95 See Greenfeld, supra note 6. 
96 See Butler, supra note 91, at 3 (1990) 

 هادر آن داومم طوربه جنسیت که یو فرهنگ یاسیس یهاعاز تقاط "تیجنس" جدا کردن»استدلال که  نی)با ا

 (.«است رممکنیغ ،شودیم حفظو  دیتول
97 Plaza, supra note 4, p. 36. 

ان به خود تفاوت جنسی می است که یجنسبه این دلیل  ذاتا تجاوز » کهاستدلال این )با  96همان: ص.  98

تجاوز نهفته است. اگر مردان به زنان تجاوز ی شالودهدر  یاجتماع یِبندجنس دارد ... یبستگ هاجنس

 (.«هستند یاجتماع زن به معنای هاآن است که لیدل نیبه ا قا ی، دقکنندیم
 .همان 99

100 MacKinnon, supra note 29, p. 173 (1989) 
هر به جزئی ق. تا آنجا که ستین یکمتر جنس بار بودن،خشونت لیتجاوز به دل»: کهنیابا بیان )همان.  606

ه این دلیل به میزانی که و بممکن است  یتجاوز حت ی مذکر تبدیل شده باشد،ناپذیر از سکسوالیتهجدایی

ا ادع "ی جنسی،نه رابطهخشونت " عنوانبهتجاوز  فیهدف از تعر آمیز است، جنسی باشد.که خشونت

رد خشونت  عین( در ییگرا)دگرجنس ی جنسیرابطه دییتأ یبرا یرجنسیو غ ییترجنسیغ یانهیکردن زم

 .(«بوده: گفتن تفاوت شهیاست که هم یزی)تجاوز( بوده است. مسئله همچنان همان چ
 678همان: ص.  602
انکار  یر قانون براها دکه مدت را با خشونت سکسوالیته ییهمگرا» نکهی)با اشاره به ا 679همان: ص.  609

که درحالی: ددهنمی صیتفاوت تشخبه نحوی مبازماندگان تجاوز  شده است،زنان استفاده  تعدی به تیواقع

، هاتجاوز اکثر ... کنندیمشاهده م در دخول تجاوز را ان  ی، قرباناست دهیرا در تجاوز د دخول یحقوق نظام
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شونت و خ ی جنسیبا رابطهکه این تلقی نخواهند شد مگر  تعدی به زنان زیند،یم راها که زنان آن طورآن

 (.«مواجه شویم طردکننده متقابلا و نه کننده فیتعر متقابلا  اموری  عنوانبه
104 Andrea Dworkin, Intercourse: 138 (Free Press 1997) (1987). 
105 MacKinnon, supra note 29, p. 172 

نادرست  یِل فردتباد ای یتخلف اخلاق ای رخداد منزوی کی، تجاوز یستینیفم لیدر تحل»که استدلال  نی)با ا

 (.«است مندی از انقیاد گروهی مانند لینچ کردنی نظامنهیزمون و شکنجه در سمیترور فعل کیبلکه  ،ستین
 روعش ینقطه دشوار از آب درآمده که قدرنیابه این دلیل تجاوز  خطای فیتعر دیشا») 679همان: ص.  606

مایز تزنان  یبرا کهیدرحال، تعریف شود دخولاز  زیبوده است که تجاوز متما نیا وچراچونبدون  رههموا

 (.«دشوار است انهمرد استیلای طیشرا تحتدو  نیا میان
 همان. 607
 )تأکید در متن اصلی(. 696همان: ص.  608

109 Id. P. 174; see also Robin Warshaw, I never Called It Rape: The Ms. 

Report On Recognizing, Fighting And Surviving Date And Acquaintance 

Rape: 3 (1988) 

ار شناسند قریکه م یمردانمورد تجاوز که  یمطالعه پس از مطالعه نشان داده است که زنان ی،راستبه»)

 (.«کنندینم شناساییتجاوز  عنوانبهخود را  تجارب یحتاغلب ، اندگرفته
110 MacKinnon, supra note 29, p. 178 

 ،کنندگانرکتش سازیِ استیلا و انقیاد باشد، پس تغییر جنسیتِاروتیکاگر  ست؟یچ ییگرادگرجنس»)

مردان بر زنان  ی[، ]سلطهییگرادگرجنسبرد. اگر ینم نیرا از ب یپرخاشگر یِتیجنس یحت یا یجنس یمحتوا

یت آمیزش دو نفر و جنس ییگرادگرجنس ،مسلما  برخوردار است. تیمستقل از اهم طوربه تیجنس باشد،

که یاست، درحال "دختر" فارغ از جنس خود شود ومفعول زنانه می که یاگونهبه است، یاجتماع برآیندی

، جرمم یِشناسستینظر از زشوند، صرفیم یهر زمان که زنان قربان شود.فاعل بر همین اساس مردانه می

ن، منتسب به آ مادونیو  ،یکه هرگاه از ناتوان حقیقت دارداما به همان اندازه  .است کاردراندست نظام نیا

، ییتوانا ای ظاهر ای فیزیکی، قد و قامت بر اساس سن، نژاد- شودمی برداریکشی یا بهرهجنسی بهره طوربه

 (.«است درکاراندست نظام نیا -داغ ننگ ای اجتماعیی بدنام ای
 ریبراب طیشرا تحت یانتخاب جنس یانهعمال آزاداِ عنوانبهرا  تی، رضااوزقانون تج») 675همان: ص.  666

ظاهرا   مردان یبرا تیدهد. اساسا  مطلوبیم نمایش ،و اختلاف اجبار بنیادینساختار  یبدون افشا ،قدرت

علت  مهانکار کند. به زن برآوردن آن را و هم  زدیآن را برانگ تواندیمهم  رایز ،است انهزن قدرت ی ازشکل

در  تیکند. رضایم توجیهرا  موضوع، زور نیشود. ایاو نسبت داده م تیابتکار عمل مرد و هم انکار رضا



 

 
 

 هومن کاسبی و امینه ابطحیی / ترجمه هندرسنهالی  53

                                                                                                                

دهد. ند و انتقال میکشود، نه انتخابی که او میبه کیفیت متافیزیکی هستی زن تبدیل می شتریمدل ب نیا

 (.«گیردفرض میپیشرا  یتریادیبن یاجتماع یناتوانزنانه، قدرت  اصطلاحبهاِعمال 
ه کسی که چ پرسشاز این  ،ی جنسیرابطهخشونت و نه  عنوانبهدر نظر گرفتن تجاوز ») 678همان: ص.  662

رود پویایی استیلا/انقیاد که آن را تعریف کرده است، طفره میاز کند و ی زنان را کنترل میسکسوالیته

 (.«کندیمقابله م آن مسائلرسد با یبه نظر م که حالنیدرع
113 See, e.g., Catharine MacKinnon, “The Roar on the Other Side of Silence”, 

in Harm’s Way: The Pornography Civil Rights Hearing: 3 (Catharine 

MacKinnon & Andrea Dworkin eds., 1997); Editors' Note (Feb. 12, 2006), 

http://www.nytimes.com/2006/02/12/books/review/12ednote.html?ex=1174

104000&en=c621be8ab3586306&ei=5070 

تجاوز  و گرادخول دگرجنس گرفتنمعادل  در مشابه اظهاراتو  گفته نیا کهیدرحال» کهنیا)با اشاره به 

 ودنمبازها آن نکهیا ای را ییادعاها نیچن تیها و با قاطعاو مدت اند،نسبت داده شده نونیکاغلب به مک

مخالفان  تلاش را به یاظهارات نیبا چناو  ییناسامنشأ ش نونیمک ک»و  «کرده استانکار  ،او هستند دیعقا

 (.«دهدوی نسبت میکردن  اعتباریب یبرا کیدئولوژیا
114 David M. Estlund, “Shaping and Sex: Commentary on Parts I and II”, in 

Sex, Preference, and Family: Essays on Law And Nature: 140, 167 (David 

M. Estlund & Martha C. Nussbaum eds., 1997). 
115 MacKinnon, Toward A Feminist Theory Of The State, supra note 29, p. 

172 

ز جایگاهی ا یاجبار یجنس یرابطهباشد و  برخوردارزنان  فیدر تعر از جایگاهی محوری سکسوالیتهاگر »)

 (.«استزنان  یاجتماع طیشرا نه استثنا بلکه مختص بهتجاوز  سکسوالیته، در محوری
116 Denise Schaeffer, “Feminism and Liberalism Reconsidered: The Case of 

Catharine MacKinnon”, 95 Am. Political Science Rev. 699, 702 (September 

2001). 
117 See Politics, Philosophy, Culture, supra note 1, p. 200. 

 همان. 668
119 Foucault, Power/Knowledge, supra note 88, p. 142. 
120 Woodhul, supra note 4, p. 171. 
121 Foucault, Power/Knowlede, supra note 88, p. 57-58 
122 Plaza, supra note 4, p. 1 
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و تجاوز  ردیزن و مرد را در نظر بگ نیقدرت ب یواقع بسیار یهاتواند تفاوتمیفوکو ن کهاستدلال  این )با

 یگراسعنوان روابط دگرجنبه یه از نظر فرهنگچیزی است ک گسترش آن بسط و جهات صرفا   یاریاز بس

 ؛شودیم فیتعر «یعاد»

MacNay, supra note 7, p. 45 

بر زنان را  ینسج ستم، از تجاوز ییزداجرماست که واقعیت  نیا ندیتواند ببیآنچه فوکو نم» نکهیا انی)با ب

رساخت بکه خشونت در تجاوز اساسا  از  گیردمی دهیناد را این نکته چراکهبخشد یم یشتریب تیمشروع

 ؛(«شودناشی می مدرن یدر جامعه یروابط جنس نامتوازنِ

Sandra Bartky, “Foucault, Femininity and the Modernization of Patriarchal 

Power”, in Feminism And Foucault: Reflections On Resistance: 75, (Irene 

Diamond & Lee Quinby eds., 1988) 

 حیدر توض رایز ؛تاس نارسا ،یخنث ای افتهین زیتما یتیجنس عنوانبهبدن  ازفوکو  تلقیاستدلال که  نی)با ا

 (.ماندمیناکام  مدرن یزندگ یمتفاوت زن و مرد با نهادها یرابطه یچگونگ
123 Foucault, Power/Knowledge, supra note 88, p. 186 
124 Plaza, supra note, p. 34 

125 Foucault, History Of Sexuality, supra note 10, p. 43 

 ای از اشخاص(.طبقه عنوانبه بازبچه)با اشاره به ابداع 
 .95همان: ص.  626

127 Claudia Card, “Rape As A Weapon Of War”, 11 Hypatia: 5-8 (Fall 

1996) 
128 Martha McCaughey, Real Knockouts: The Physical Feminism Of 

Women’s Self-Defence: 65 (1996) 
 .90-89همان: ص.  629
 .90همان: ص.  690


