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اگر برداشت ما از »زن« یک واقعیت متعین کالبدشناختی و فرهنگی باشد، تصدیق 

بسط     2باشد.   همراهبا »زن«    1رسد امر »زنانه«نظر نمیبهدیگر    aکنیم که امروزهمی 

به  بیستم،  قرن  پایان  در  زنان  زمینه مطالعات  در  باتلر  جودیت  آثار  مطالعات ویژه  ی 

چالش کشیدن تقسیمات مردانه و زنانه نقش داشت و در به  4یریکو  و تئوری  3جنسیت 

واقعیتی از پیش  گاه  است و هیچ  5اجرانشان داد که هویتِ جنسیتی همواره مبتنی بر  

 ی«، سخن گفتن دربارههادانیم که سخن از »جنسیت است. زین پس می   معلوم نبوده

 از  توان ی م  پس  نیا  از  که  میریبپذ  دیبا  نیبنابرا.  ستی ن  ]جنس زن و مرد[  «اه»جنس

و مسلم   یهیاست که دیگر بد  6ی امراد کرد. زن گزاره  زن  بدون  یسمی ن یفم  سم، ینیفم

. چنانچه باشد بوده    از بداهت برخوردار  اصالًگزاره    نیاگر بتوان گفت که ا  شود،ی نم  یتلق

زنانه »معنا تا جا  نیا  باشد؛   داشته  «ییامر  به  ییمعنا  امکان   دنی چالش کشاست که 

 زند. ی مدست  تی هو نیخود ا ییجاو جابه ی و به واساز کندی زن را فراهم م تیهو

 7« یمفهومِ »تفاوت جنس  ِیموردِ ادعا  یِکپارچگیضرورتاً    امور،  ینیچن  نیا  تیوضع

  سؤال رفتن   ریاند به زبرساخته   ی امور  هات ی جنس  کهنی کند. مطرح کردن ارا تضعیف می 

  ی چندگانگ  بلکه  یدوگانگ  تنها  نه.  شودیممنجر  زن و مرد    ییِشکل دوتاتفاوت به  ی دهیا

 اطالعات   به  ارجاع  بدون   همزمان  توانند ی م  زنانه  و   مردانه.  دارد  وجود   هات یجنس

 باشند.    یتیجنس ی هاتیهو نیاز ا ی اریبس ی سازنده  ،هیاول یِاجتماع ایکالبدشناسانه 

 
1 . Le féminin 

ترجمه  .2 از گزیدهمتن حاضر  است  »تغییر ای  نوشتار کتاب  از نخستین  توسط  ای  تفاوت« که  دادن 

نویسنده ماالبو  مقالهکاترین  صورت  به  و  استخراج  کتاب،  شماره  ی  در  کوتاه   Revu du  ۳۹ای 

MAUSS    منتشر شده است. وی این کتاب را ادای دین خود نسبت به استادش ژاک دریدا    ۲۰۱۲سال

عی در  فاصله و  برای  او معرفی می ن حال تالشی  از  عنوان گرفتن  این کتاب تحت  کند. نخستین متن 

تفصیل به تحلیل نظرات امانوئل لویناس، لوس ایریگاری و ژاک دریدا و در نهایت »معنای امر زنانه« به

 پردازد. م. یافتن به معنای امر زنانه می پالستیسیته برای دست  استفاده از مفهوم
3 . genre 
4 . Théorie queer 
5 . performative 
6 . prédicat 
7 . différence sexuelle 
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  از   تیجنس  آن  ای  نیا  به  فروکاستن  رقابلیغکماکان    هم  اگر  زنانه  امر  حالنیباا

واژه   د،باش  »زن«  جنس  به  جمله مانند  هم،  واژه یهست  ی باز    . ستین  «ی»خنث  ی ا ، 

 امر.  بخشدی م  یو به آن شأن اخالق  ندیگزیآن را برم  ناسیاست که لو  لیدل  نیهمبه

پس  باز  انتظار  بدون  دنیبخش  امکانِ  شود؛یم  دانسته  نی آغاز  ی بخشندگ  ی مثابه به   زنانه
   ژستی که من مایلم آن را تحلیل کنم.. گرفتن

 دهدی امکان را م  نیا  ناسیبه لو  زیاز هر چ  شیبه امر زنانه پ   دنی بخش  تی موضوع

بدون   8یاهستنده   ن،ی که دازا  میدانیآورد«. مبودن به در  یرا از »خنث  دگریها  نیدازاکه  

  ن یهم  توانستی »مردانه« هم م!  است  اخالق  فاقد   نی همچن  و  ت یجنس  بدون  ت، یکیف 

را ایفا کند اما برای لویناس ضروری بود تحت نام   9«یبودگ   یخنث  از  کننده»خارج   نقش

های دراز از شمول  رسمیت بشناسد که برای زمان»زنانه« بُعدی از تفکر و اخالق را به

   متافیزیک غربی بیرون مانده بود.

زنب  نحصراًم   »زنانه«  ن یا  که  م یکنی م  ی ارآوریمجدداً   نما  ه  بُعد    دهدیرجاع  و 

همه   که   کند ی م  م یترس  را  ی ایِاخالق نزد  که  ستهاسوژه   ی حاضر  است  درست  اگر   .

و   (هاتفاوت  تمام  یروبه   یعنیروی دیگری است )گشودگی آغازین به  10،ی ریپذمهمان

  ،یگشودگ   نیا  خودِ  بلکه  ستین  یبودگخاص  کی  انگری اگر درست است که امر »زنانه« ب 

وجود   نجایامر زنانه در ا  ی »زنانه«  یبودگژهیواقع وبه  نیبنابرا،  است  یی رایپذ  نیا  خودِ

 سخن گفت.   12مثابه بخشش به یاز زنانگ  11،بخشش یاز زنانگ توانی م هرچند ندارد

 ی تسر  یهست  وجوهِبه تمام    تواندیاذعان دارد که امر »زنانه« م  ناسیلو  نیبنابرا

 »زن«   یعنینوع هستنده    کی  ا یتنها    تِیجنس  کیمشخص کردن    ی و منحصراً برا  ابدی

  تی موقع  ی واسطهبه  ازشیامت  ایآ  »زنانه«؟  چرا  صورت  نیدر نظر گرفته نشده است. در ا

چ  رغمیعل  ا یآ  است؟نشده   ن ی مع  زنانه«  ی»هست  مشخص لو  ز،یهمه   ناس ینزد 

 ؟  میابیی نم  یزنانگ وصف در یمشخص ییگراسنت 

 
8 . étant 
9 . déneutralisant 
10 . hospitalité 
11 . féminin de la donation 
12 . féminin comme donation 
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 نیا  تیدر نهااگر    .میاسم درنظر آور  کی  ی مثابه »زنانه« را به  ی واژه  دیده  اجازه

چرا انتخابِ   ستین  نچنی  اگر  و  ؟، چرا این واژهستیاز مردان وابسته ن  ش ی واژه به زنان ب

جنس    کی  ی واژه مشخص کننده   نیماند؟ اگر ای م  ی باق  ی »زنانه« ضرور  ی واژه   یِلفظ

است، اگر این   13یتمام موارد دگرجنسگونگ   ای  تهیبه ترنسکشوال  میو قابل تعم  ستین

دگرجنس  به  منحصراً  نمیاسم  ارجاع   یاستفاده  تواندی م  ن یچنهم   ودهد  گرایی 

  حفظ  را  آن  دیچرا با  ادآورد،یجنسگرا به مردان هم   فیتوص را هنگام    اشن یشیپ  ی انحصار

 زنان دارد!به  ی نیدِ»زنانه« ، روشن است کرد؟

، خود  یامر اخالق  گاهیجا  عنوانبه  زنانه  امر  انتخاب.  گرفت  ی جد   را  ن«ی»دِ   نیا  دیبا

چنان   یاخالق  ی انتخاب که  درازاست  سنت  به  دارد  قصد  شد  گفته  و که  حذف  دامن 

.  دهد  انیپا  یشناس ی هست  و  تفکر  اخالق،  ساحت  از  طردشان  ژهیوبهزنان    یفرودست

 14یمحورنرینه  از  عبور  و  زنان  به  نسبت  عدالت  ی برقرار  ی برا  شکی ب  زنانه  امر  انتخاب

ی برکشیدن آنچه همواره پایمال شده است. اما اگر در نظر داشته باشیم واسطهاست به 

 ک ی خارج از    زیکه »زن« ن  میکن یم  لحاظ   آنگاه  ست،یکه امر زنانه بدون زن قابل درک ن

  ی عدالت  ،متفاوت  ینیدرک نخواهد شد. دِ که آن هم »جنس« اوست    کنندهن ییتع  فاکتور

  یآن، آناتوم  یزن، ساختار خارج  بدن  قاًی : انتخاب امر زنانه دقسازدی را محقق م  متفاوت

نوعی در ساختار اندام  به  15یریپذمهمان  ناسیلو   ی . براشناسدیماو... را باز  یاندام جنس

 است.   16ریناپذتعرض/ریپذتعرض گشوده، که رو آن از افتهیزن تجسم  یجنس

 میکرد  انیب  مصرانه  ما  نکهیتوجه به ا  با  ست؟ین  نجایدر ا  یتعارض  ایوصف آ  نیبا ا

  ک؟یو چه آناتوم یچه اجتماع ست،یواقع ی هاداده از مستقل  زنانه امر که

لو  دا،یاثر در امانوئل  ارائهبه [،  ۸۵، ص. ۱۹۷۷]  17ناسیخداحافظ  ی خوانشی  مدد 

کند که دهد. از یک سو دریدا تصدیق میروشنی وجود این خطر را نشان میسویه بهدو

که »زن« است، ندارد. از    یخاص  ی امر زنانه برای لویناس ضرورتاً پیوستگی به هستنده

 
13 . transgenre 
14 . phallogocentrisme : phallocentrisme + logocentrisme 
15 . hospitalité 
16 . violable/inviolable 
17 . Adieu à Emmanuel Lévinas 
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گر نشان   18، ینامتناه  و  تیتمام  ی سنده ینو  ی دهد که امر زنانه برا  ینشان م  گرید  ی سو

 تی معنا جنس  نیا  در.    [ ۸۱]همان، ص.  19زن«»  زنانگیصرفاً  نیست، مگر   چیز دیگری 

  شی شکل پبلکه به 20( ایها )البه لب ی شناسانهیهست-ی ساختار  یِ هست از  ی اوه یش  نه زن

پرسد »آیا بین این دو خوانش ناهمگون باید است. دریدا می   21»همراه مرد«  ی اپا افتاده 

 [، تمام مسئله همین است.  ۸۴زد؟« ]همان، ص.دست  به انتخاب 

که   یدر حال  دای . در میبپرداز  ناسیدو امکان خوانش از لو   اتیاول به جزئ  ی در وهله

م اول  خوانش  بسط  برا  کندیم  ی ادآوری  پردازد، یبه   ان یم  ی افاصله  ناسیلو  ی که 

 ی در حال   ستیصورت مترادف نگرتوان بهیمو »زنانه« وجود ندارد. به هر دو    «یگری»د

م  ی گریدر د  یکیکه   زنانگ شودیمحو    ی ریپذاز مهمان  یزن وجه خاص  یِزنانگ  ای  ی. 

آن است و مانع    ی شناسانهی هست  ی همان معنا  نیاست. ا  ی ریپذبلکه خودِ مهمان  ستین

  نیا  ینامتناه  و  تیتمام بخش از   نی. امیمحدود کن زن  که امر زنانه را به  شودیاز آن م

 :  کند یم قیرا تصد خوانش

معنا  ییدارا   یقسم  یمثابه به  »خانه که   ی گرید  منقول  ی هاییدارا  ی به 

جمع  تواندی م خود  آندر  و  کند  نشان  دارد،  نگه  را  قسم  . ستیها    یخانه 

ما را به    امر  نیا  است.  صاحبش  ی رایپس پذ  نیز  و  اکنونچرا که    ستییدارا 

  آن در    ی گریاز هر ساکن د  شی که پ   یو به ساکن   دهدیارجاع م  اشیذات  تِیدرون

 هستی  در  –  خود  در  ی رنده ی پذبه    ،22اریتمام ع  ییِرایپذ  کی  است،ده یگز  یسکن

 [  ۱۶۹، ص. ۱۹۷۱ ناس،ی]لو دهد«ی زنانه ارجاع م

 
 

 یی اریپذ  ن،یآغاز  شا ی، چه بسا پنیمطلق، مطلقاً آغاز  23ییرا ی»پذ  :دایدربه تفسیر  

« گشوده که یتیدرون، در » ریپذناتملک دگردیمحقق م یزنانه است. در مکان  ار،یعتمام

 
18 . Totalité et infini 
19 . la féminité de la femme 
20 . lèvres 
21 . la compagne de l’homme 
22 . l’accueillant par excellence 
23 . L’accueil 
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 ببخشد«   دارد  لیتما  خود  ادامه  در  که  کندی م  افتی در   را  ی ا ییرای، پذبصاحارباب و  

 [ ۸۶. ص،  ۱۹۹۷ دا،ی]در

  ست ین  ی ازینمفروض نگرفته است:  زن را    24یواقع  عنصر زنانه که خانه است وجود

فهم   هیهد  ای  ی ریپذمهمان  ی برا  ی گرید  نام  ی مثابه در خانه تا امر زنانه بهزن    حضور  به

 :  کندی م  دیامر تأک نیبر ا  ناسیشود. لو

 

را تشویق    هودهیب  ی امر  میوجه قصد ندار  چیبه ه  نجایافزود که در ا   دیبا  ا ی» آ

 نکه یدر خصوص ابپردازیم    یتجرب  یتیخالف واقع  ای  تیبه دفاع از واقع  یعنی  کنیم

با امر    لیتحل  نی؟ در ارندیگیزن را مفروض م  کیوجود    در واقعها  خانه   یتمام

  یدرون  یکه زندگ  میشوی مواجه م  یافق  ی کننده ن ییتعاز نقاط    ی کیمثابه  زنانه به 

را    ی زیخانه چ  کی در    "زن  جنس"  یِانسان  یِهست  یِتجرب  ابِیو غ  است  انیدر جر 

خودِ خانه گشوده   یرندگیسان پذکه به   ی بعد  دهد،ی نم  رییتغ  ینسبت به بعد زنانگ

   همان.[. ناس،ی]لو ماند«ی م  یباق

 

  ی هنگام  ایآ  عالوه،به .  ستیزن ن  به  یفروکاستن  زنانه   امر  متعدد  جهات   از  نیبنابرا

 شد یاندی م   سان خانه[ی ]به و شخص  یمثابه ساحت خصوصبه امر زنانه به   ناسیکه لو

»تا  هیشب  رفتگی درون  از  یشکلبه   ی وقت  شد؟یاندینم  [واژن]ی    هابهل  «یخوردگبه 

ای به سان خانه که به  25ی کردن است...شکافو جمعی  شرط گردآور  زنکه »  سدینوی م

زور  به   هنگام   کهبه آنچه    نسبت  ما   به[ آیا او  ۱۲۸بخشد« ]همان، ص.خود عینیت می 

 ن یا   گفتن  در  ی گاری ریا   و  ناسیلو  ایآ؟    دهد؟یهشدار نم  افتد،ی اتفاق م  هابهگشودن ل

 صورت  ت،یبه جنس  ریناپذفروکاست   ،هابه ل  یزنانگ   زنانه،  های به ل  که  ستندین  موافق  امر

  ی دهتیخواند؟ بدون هرگونه اولو  ییآن را استعال  شودی است که م  یاوهله  یجسمان

 دفاع کهی ب  شکاف   کیباشد،    ی شکنندگ  تواندی که م  ی ا وهله  .ی گرید  بر  تیجنس  کی

 . متصور شد  توانی م را 26تجاوز مثابه شر به   یدرون آن امکان منف

 
24 . de facto 
25 . séparation 
26 . viol 
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،  زنانه   یهست   یآناتوم  در  دفاع،ی شده و ب  شکش یپ  هالبه  ی صدای ب  ی هانیچ

بودن را فراهم   دفاعی مطلق، ب   ی امکان تصور شکنندگ  ،ی گریبهتر از هر طرحِ د

 دن یمانع از د  زیچچیباشد ه  میپارادا  ایمدل    کیبودن   نیا  کهآن   بدون کند،ی م

لب د  هدو   تمام  در  یعنی  شود؛ینم  هستند،  زن  از  ریغ  کهها  هستنده   گر یدر 

فراموش کرد که هتک حرمت،    دیضمناً نبا  .رنج  در  و  خطر  معرض  در  ِیهاهستنده 

  هابه که نسبت به ل  ی. خشونتردیانجام گ  زیتوسط زنان ن  تواندیتجاوز و شر م

از هر کجا باشد، از هر کس و همه کس از جمله از زنان.   تواندیم   شودی اعمال م

بیان  یا به  27زنانه  دخول  امکان  به  است  الزم  د،یگویم  باتلر  تیطور که جودهمان

. واضح  دیشیاند  چه بد تر به دخول در امر زنانه توسط زنان چه خوب باشد  دقیق

کودک، زنان   ،کند  دیآزار تول  دکن  یاحترامیبه امر زنانه ب   تواندی است که زن م

 یهمه  رغمی عل  کند  یتخط  شه یاند  و  عدالت  ازرا بکشد و    واناتیمردان و ح  گر،ید

  کردن   سوا  ناس،یلو  توسط  شده  گرفتهشیپدر  ی هااطیو عالوه بر تمام احت  نهایا

نظر  دشوار به  29ی درونزنِ    یکاربردشناس  از  28امر زنانه  یاخالق  تِیدرون  یقطع

و  تیتمام کند، چنانکه درکند و سکوت می مرد خدمت میرسد. زنی که به می 

است  م،یخوانی م  ینامتناه آمدها»  : چنین  و  هست   ی رفت  که    یخاموش  زنانه 

 یِ آلود هسترمز  ِیتار   آورد،یمرا به پژواک در  یهست  زیاعماق رازآم  شیهاقدم

  ب ی عج  ی که بودلر خوش دارد از آن ابهام  ستی ن  ی سان[ گربه ی]هست   ای  یوانیح

 [ ۱۶۶-۱۶۷، ص.  ۱۹۷۱ ناس،ی]لو زد«یبرانگ

مهمان  ییرایپذ  ی الگوها  گرید   ی از سو م  نیا   ی ریپذو  فراهم  را  که    کندی امکان 

 خانه.   یاندرون یعنی – ردیخود قرار گ گاهیدر جا زن یزنانگ 

متن  یِ»هست  ی مثابه به  زن  بِیغر  گاه«ی»جا  نیا در  خانه«  »و   ی در  عنوان  تحت 

تصدیق شده است. لویناس تفسیری از   (31س یاز مقدس تا قد)  30د« یخداوند زن را آفر

که از مرد   ی اخدا با دنده   هُوَهیَدهد: »سپس  ( ارائه می ۲۲،۲این بخش از سفر پیدایش )

 
27 . pénétration féminine 
28 . l’intériorité éthique du féminin 
29 . pragmatique de la femme d’intérieur 
30 . Et Dieu créa la femme 
31 . Du sacré au saint 
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  نسبت  مرد  ی برا  یتقدم  و  ی برتر  چیمبهم است. ه   ریبساخت«. تفس  یبود زن   دهیبرکش

 جوهر   متِیعز  ی نقطه  ی مثابه به  اشدن یبرکش  باامر زنانه    ی : »معناندارد  وجود  زن  به

م   یانسان م  شیا  از  بعد]زن[    شایا  شود،یروشن  ادیآی ]مرد[  نه  از   یزنانگ   نکهی :  بعد 

 ی [ دوگانگ ی عنی]  -ی و زنانگ  یبه مردانگ  می ]نشأت گرفته باشد[، بلکه تقس  دیایب  یمردانگ

]دیآیم  انسان  از  بعد سو۲۰۰۵  دا،یدر«  از  ( ۱۴۲-۱۴۱،  ۱۹۷۷)   ناسیلو  گرید  ی [. 

 : دهدیموضوع ارائه م  نیاز تلمود در خصوص هم ی ریتفس

 

دو هستنده را داشت،   نشیپاسخ خاخام آبائو است: خداوند قصد آفر  نی»ا

  د ی آفر  اشنخست  ی شهیاندتر از  او کم  خود.  ریهر دو به تصو  مرد،   و  زن  جنس

او دو هست او در واقع مخواستی نده م]...[   ها دهیاز همان آغاز آفر  خواستی. 

برابر باشند و زن از مرد گرفته نشده و صرفاً پس از او آمده باشد. از ابتدا دو  

 ی هاهستنده   استقالل   نیممکن نبود؛ ا  نی. اما اخواستی مخلوق جدا و برابر م

 ی کی  بود  الزم  جهان  کی  نشِیآفر  ی برا. ]...[  بود  جنگ  ی معنا  به  احتمااًل  برابر

تفاوت در  باشد  هماهنگ   انصاف  با  که   بودیم   ی تفاوت  دیبا.  باشد  ی گرید  تابع  :

آمد و به عنوان    رتریزن د  شد؛  حاصل  مرد  مشخص  ی برتر  یقسم  تاًینها  و  ؛جنس

  اصول   با  تواندی نم  تیبشر.  میشو ی انسان ]بود[. اکنون متوجه نکته م  بر  ی ااضافه

بود  باشد  شده   آغاز  مجزا  هم  از  کامالً الزم  این  یبودنکسانی.   های گرید  میان 

زن درون    یخود زنانگ . زن از مرد گرفته شد، اما از پس او آمد:  مشترک باشد.  
 [ ۱۴۱- ۱۴۲« ]همان.، ص. است نیآغاز 32خداد رنیپس نیا

 

ا با  نیاز  است  زنانه  امراگر    که  دیفهم  دیرو  اخالق   کی  تقدمش  ،خاستگاه 

  یبرتر   انیم  ی زی تما  به  قائل  واقعبه  ناسیلو  رسدیم  نظربه  حالن یاست. باا  رخداد ن یپس

عنوان »همراه او به  تیموقع  بودنی ثانو  ست؛ین  زن  بودنی ثانو  از  زنانه  امر  یشناختی هست

ازمرد«، آمدن   ا[.  ۱۴۳]همان.، ص.    وا  پس  طرز به   زنانه  امر  یاخالق  ی برتر  جانیدر 

 :  ی ریگجهی. نت شودیزن همراه م یاجتماع بودنی انوبا ث  یبیعج

 
32 . après-coup 
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  ها ارزش  مراتبسلسلهاین    در  یخوبروشن است که امر زنانه به  نی»بنابرا

 [.  ۱۴۸دوم را دارد« ]همان.، ص. گاهیجا ، استگرفته ی جا

 

 یگفته سو به   کی . از  میابیی ناهمساز م  ییهاامکان خوانش   خود را در برابر  درواقع

»نوع  دا یدر  »تا   رودی م  شیپ  ناس یلو  را یز  می رسی م  «یستین یفم  فستی مان  یبه 

به    یرندگیپذ  یگشودگ  افتخارکه  ییجاآن به   کندی م  اعطا  '  33زنانه   یهست  'را  نه  و 

-شا ی»خاستگاه پ  گرینامِ د  ردیمد نظر قرار گ  طورنی. امر زنانه اگر ا«یزنان تجرب   تیواقع

و کامالً عکس    گرید  ی از سو[.  ۸۱-۸۳، ص.  ۱۹۹۷  دا،یاخالق« خواهد بود ]در  یِاخالق

درم ما  اول  »  م یابییحالت  از  نگران  دیباکه  سنت بود  و  مردمحورانه  انتساب   ی]...[ 

 بودن خصوصی   ،یاسی رسیبودن غخانگی   ،خصوصی  تیدرون )  زنانمشخص به    ی هایژگیو

(«. دهدیزبان ارجاع م  ی منها  ی اجامعه  ی مثابه به  آنبه    ناسیکه لو  تیاجتماع  یقسم

زنانه  ی آزاد  بسط  ،امر    باز   یسنت  یدوگانگ  بهمجدداً    ایآ  ها؛تیجنسی  ابنده یشمار 

  م؟یگردینم

 
 

ارائه  تیجود با  ا  ی انتقاد  یخوانش  ی باتلر  خصوص  در    نیدر    ی آشفتگمسئله 
 :  کند یم  انیب  34ی تیجنس

 

  ه ب  یشناختستیگفتار ز  یاز خالل قسم  نجایزنانه در ا  تی » اما چه جنس

استراتژ  یلیدال  نه،    ی بندمفصل  کی کامالً  و چه    درواقع   کار  نیا  چه  وشود 

  یابییژگیو  نباشد،   ای  باشد  ی شناختستیز  ییگراذات  به  یستین یفم  ی بازگشت

  ت ی جنساز  ۳۵نه ینر یابیسازمان از زیمتما کامالً  ی امر ی مثابه به  زن تیجنس

 یمثابه به  زنانه   ت یجنس  یبازشناس   در  همکه    ی. زنان ماندی م  یباق  کیپروبلمات

 که  ی زیچ  ی مثابه به   شانت ی جنس  فهم  در  هم  و  خودشان  آن  از  ی زیچ

 
33 . l’être féminin 
34 . Trouble dans le genre/ gender trouble 
35 . phallique 
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نر  در   ی تاحدود  اقتصاد  م   نهیاصطالحات   خورند؛ ی م  شکست  شود،یساخته 

  ناروشن "  ای  "شدهیابیتیمردانه هو"  ی اگونه به  ی نظر  چهارچوب  نی، در ابالقوه 

 [ ۱۰۵، ص. ۲۰۰۵« ]باتلر، شوندی انگاشته م دهیناد "

 

به را  زنانه«  به جنس  هابهل  و  زن  چنانچه »امر   طرد  آنگاه  م،یزنانه فروبکاه   تی را 

 . میداشت را  آن از تیحما گمان که میاکرده  دیتول را ی مشابه

 ی های بندم یتقس  از  تیحما  به  را   ما  یقیطر  هر  بهسخن گفتن از امر زنانه    اگرچه

  م یکه بخواه  ستین  ی ز یچ  نیاما ا  دهد،یتفاوت را کاهش م  ی و اندازه  گرداندی بازم  یسنت 

 به  هم  خودش  زنانه، امر  بودنخاص  یقسم  نقد  ایآ  .می دست بده به  یلیاز آن تحل  کنونا

 شود؟ی نم یمنته بستبن کی

 ز یهرچ  ایسخن گفتن از امر زنانه    امکانبه    ی اعتقاد  ناسیلو  میدانیم  ی هر رو   در

هستنده سروکار نداریم حتی    نیاجز    ی ابا هستنده   هرگز  ما.  ندارد  «یکل  طور»به  ی گرید

  راستیبر و  درآمدشی . پمیریبگ  اشی جد   و  می کن  یرا بازشناس  ی شناختاگر تفاوت هستی 

زدایی از تفاوت قسمی خنثیآوریم که دقیقاً مدعی  یاد میرا به  36از وجود به موجود دومِ  

تفاوت را خوانا  ،موجود ا یهستنده  شناختی تحت نام توجه به هستی واال بود کههستی 

 گر ینام د   قاًینقش بسته، دق  یالزام اخالق  کی  ی مثابه که در ما به  ییخوانا  نی. اکندی م

موجود است و امر   ی بودگگرید  مییاست که بگو  حیبعد، صحبه  جانیامر زنانه است. از ا

از هر   ستیبای کجاست؟ اگر ما مایراد  . و اما  ستیتصور نقابلزنانِ موجود    نزنانه بدو

 . م یکن  زیپره  زیاز آن ن ییزدا تجسد الزم است از میزیبپره ی گرید کردنوارهی گونه ش 

هستنده،    کی  به  یبودگگریدادن د  وندیدر پ  ایرادی   چه  که  است  نیا  سؤال  گریبار د

  ی وقت  ستیچ  ایرادزن وجود دارد؟  ه  امر زنانه ب  گاهِبهگاه دادن    وندیبه امر زنانه و در پ

و خشونت    ب یآسبخشش و در معرض    ،ینشانگر شکنندگ   قاً یدق  ناسیامر زنانه نزد لو

طرح    :کندیم  جدازن    از  را  کیشمات  نقش  یقسم  ی ثرؤم    طوربه است که    یو ناتوان  بودن

آسان است که گشوده شود،   که  ی ایخوردگتا  ،ی گرید  ی بر رو  یکیها  لب   یتاخوردگ

کننده  مشخص  همزمان  اما  شود  برداشته  بکارتش  و  شود  امر   ی شکسته  قلمرو 

 
36 . De l’existence à l’existant 
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نها  ریناپذتعرض در  تعرض  ی معنا  ریناپذتعرض  ت،یاست.  بود.  خواهد  زنانه   ریناپذامر 

امر زنانه    بههتک حرمت نسبت    شیشاپیبودن پ  یاست. خنث  یدنیشیاندبدون امر زنانه نا 

 است.  

 : کندی اعالم م ابد،ییمدر یتمامکه آن را به دایدر

 

 ی مثابهبه  معشوق  از  گاه چیه  ناسیلو  نظرم)به  را  معشوقه  یِزنانگ  نی»ا

  اش ی هرگز باکرگ  یلمس  چی ه  ،ی نوازش  چی( هدیگوی مردانه سخن نم  ی موجود

شکست    ی به آن تعرض کرد اما صرفاً برا  توانیم  دیتردی را نخواهد ستاند. ب

تعرض برابر  در  زنانگ اشی ریناپذخوردن   ]...[ است،   ریپذتعرضیی  تنهابه  ی. 

زنانه«    امراست. »  ریناپذکه هست، تعرض  ی مثابه رازبه   نکهیا   گفتن  یعنی  نیا

رسم  نیا  گاهیجا »منطق  در  تعرض  «ی»تعارض«  ،  ریپذناتعرض  ریپذاست: 

.  ص،  ۱۹۷۱  ناسیلو،  ۱۰۱-۱۰۲.  ص،  ۲۰۰۰دا،ی« ]درریناپذلمس  ریپذمسل

۲۳۶ ] 

 

چه زنانه؟   ی برا  میپرسیم  م،یانشده  قانع  که  یحال  در  شد،  گفته  آنچه  تمام  رغمیعل

 شود، ی م   ان یب  جاک  هر  در   که  ی تی معصوم  ی واسطهه ب  ،ی اگونه   چیه  در  ی ریناپذتعرض  ایآ

ب  کودک،  یشکنندگ   در  گردد؟ی نم  ییبازنما قربان   گانه،ی در  ح  ، یدر   دای در   وان؟یدر 

  ،یکودک   و  یزنانگ   از  ییهاطرح   نیب  دارد  وجود  ینقصیب   یوستگ یپ  جانی در ا»:  سدینوی م

  د، ده یم  شکلرا    ری ناپذتعرضآنچه  [.  ۱۰۳، ص.  ۱۹۷۷« ]یتی مسئولیب  و  بودنوانیح

.  است  تیو مصون   یبرهنگ  ی نه یگنج  در رنج،  ی ذره  ،یاز زندگ  بلکه زنده   یزندگ  کی  نه

از چه   م؟یخوانیرا »زنانه« م  زندهگنج    نیا  نهای: چرا با تمام ام یپرسیم   دوباره  نیبنابرا

 )و عادالنه  ستی شکنندگ  یِبودگی خنث  همانا  کهناشناس،    نیا  به  دنی بخش  نیرو با تع

 م؟ یکن ینمونه است( خود را دچار دردسر م ی است صرفاً از آن رو که فاقد هستنده 

 .  دپذیرنهیتوجاندازه  کیبه  یاخالق گاه هر دو از نظر تیدر نها

گفتن    ستی ستینی فم  شتریب  که چرا  میشوی و هم متوجه نم  میشوی هم متوجه م

  ی زنانگ  مییبگو  بالعکس،  نکه،یتا ا  ستی ن   زنامر زنانه ضرورتاً و به واقع مرتبط با    کهنیا

 ست ی چ  سمین ی. فممقاوم است  یاکننده ی خنث  موج  رو دربرابر ه  ستی ناشدنحذف  یتجرب
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از آن حذف ک   ی عنی  متشیعز  نیآغاز  ی نقطه  د یبا  چنانچه  گرید  ی ؟ از سومین زن را 

که   یکس  ای  ماند«ی که »در خانه م  ی ا درست است که اگر امر زنانه با ارجاع به هستنده 

مورد شک   شهیهم  یاخالق برا  یاخالق-شایپ  ی شهیشود ر  فیه است تعرینفاقد آلت نر

.  شود  ۳۷ازجاکنده   ستیبای م   ی شناختی هست   پرسش   که  کنم ی م  فکر   تی درنهااست. من  

  نیبخش تفاوت بودند. اگر به اکثرت  دیتردیب  دایو در  ناسیکردم که لو  ان یب  آغاز  در

  تِیوضع  ،ی ریپذشکلرییتغ  اگر  شود،   دهیشیاند  ر«ییتغ  »در  مثابه   به  جوهر

که امر »زنانه« را بتوان به زن   ست ین  نیمسئله ا  گرید  کند،   فی تعر  را  آن  یشناختی هست

خود   یبه اندازه  ی ل«ی»تقل  نیمن ممانعت از چن  ی برا  نکهینه )مجدداً ا  ایداد    ل«ی»تقل

 توانی )اکنون مزن    ایاست که امر زنانه    ن یمورد ادعا، مشکوک است(. مسئله ا  یلِتقل  نیا

باق   ای  نیا  ای با  برد(  کار  به  را   ر ییتغ  ریناپذاجتناب  وجوه   از  یکیدر    ن ماند  ی آن 

ه  که ب  شوندی م  تیهو  39رِ ییو در تغ  38در گذار  ی ها، خود بدل به مکانیشناختی هست

 تیدر دل خود جنس  40، گذار هاتیهو  گرید  مانند  ،که  افتیدر   توانیآن م  ی واسطه

زنانه فضا  تی هر جنس  انیحک شده است. م امر   م یدیباز هست که چنان که د  ییو 

  نی و امر زنانه[ است. هم  تیاز آنها ]جنس  کیبه هر    ریناپذلیو تقل  ریپذل یتوأمان تقل

بسته و کورش ابعاد  با تمام  م  41فضاست که  ما کمک  امکان متفاوت  کندیبه  از   یبه 

ب مردم  می شیاندیبخشش  آنچه  تمام  با  و   یاخالق سنت  ایفلسفه    ،ی شناسکه  شناخته 

  43، امر زنانه  یِبخشندگبه  بلکه    42زنانه   یبخشندگ  کبه ی  نه  ؛شمرده، متفاوت استبر

  45. رو واال  نی و از ا 44ده یشیکنون نااندتا ی اوعده

 
 

 
37 . être déplacée 
38 . lieux passants 
39 . métaboliques 
40 . le passage 
41 . dimension aporétique 
42 . don féminin 
43 . don du féminin 
44 . impensée 
45 . sublime 
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a.   ام.  های حاضر دقیقاً به پیروی از آن چیزی است که در کتابم به بسط آن پرداختهبازاندیشی 


