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 جم:متر  یادداشت

 

با بررسی مباحث مربوط به    برانگیختهر  جودیث باتلر در کتاب گفتا

متحده   تیاالدر ارتش ا  گراییو همجنس  ی پورنوگراف،  گفتار نفرتزبان و 

توانند آزارنده باشند و این  کند که کلمات در زبان میاستدالل می  یکا،آمر

کند . وی همچنین اشاره میتواند نوعی خشونت باشدآزار زبانی خود می

آنها   آثار  ساختارهای    معموالًکه  توسط  و  است  خارج  گوینده  کنترل  از 

گفتار و رفتار    توجه خود را در این کتاب بهباتلر    گیرد.قدرت شکل می

می معطوف  معاصر  سیاسی  میزندگی  تالش  و  به  کند  را  گفتار  تا  کند 

بحث رفتاری که موضوع  قرار   ،هستندشدگی  های سیاسی و سوژهعنوان 

کند و پیشنهاد  ها را بررسی میارنده واژهدر این کتاب عملکرد آز  او.  دهد

تولید و ایجاد آثار  قدرت    و  استکند، اگرچه زبان یک نوع اجراگری  می

ای را دارا است، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که  سیاسی و آزارنده
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است   یا    زبانبهتر  و  عنوان یک صحنه  و به  قلمداد شود  آزار  نه    نمایش 

ا همچنین  وی  آن.  میعلت  باال شاره  جایگاه  از  حاکم  نگاه  یک  که  کند 

به زبان وجود دارد که باعث می هایی را که ما در گفتار  شود واژهنسبت 

می کار  به  فرمخود  عنوان  به  آثار  گیریم  باتلر  شود.  قلمداد  ما  رفتار  های 

-، پروندهیشناسزبان ر در فلسفه و گفتاهای از طریق کنشآزارنده زبان را 

-محدودیت  طورهمینو    پورنوگرافیمنتقدان    ،ها، گفتار نفرتهای دادگاه

، ایاالت متحده آمریکا  در ارتش  رایانگهمجنسی گفتار  اهها و ممنوعیت

 کند. آشکار می

شبیه    کامالًکه گفتار    کندی ماستدالل    برانگیختهباتلر در کتاب گفتار  

نه عملیاتی    کارانه گفتار و کرداریق محافظهت. از نظر وی تلفبه عمل نیس

ان است  سازنده، بلکه این ایده برای یک درک و فهم آزادی بی  است و نه

گیرد. باتلر در این کتاب با  تی مستقل و محدود را در نظر میکه موضوعا

دهد که چگونه قدرت مخالفت زبان در ماهیت ناسازگار  مهارت نشان می

 زخم  که معموالًکلماتی    کردنی خنثی آن و توانایی آن در مناسب و  و پویا

داردزنندیم قرار  چرا    . ،  که  است  این  دنبال  به  همچنین  برخی  وی 

نف بیان  گفتارهای  آزادی  نماد  آن   کهدرحالی ،  هستندرت  دیگر  اشکال 

گیرند. باتلر اعتقاد دارد که بدن یک  در معرض سانسور قرار می  راحتیبه

ماد نمینهاد  طبیعی  یا  فری  ساختاربندی  یک  طبق  بلکه  هنگی باشد، 

می پیش برساخته  از  چیزی  جنسیتی  هویت  و  جنسیت  وی  برای    شود. 

های  های بافتگریها و داللتداللتنبوده؛ بلکه حاصل  موجود و طبیعی  

اجتماعی   ادعا میاستهنجارمند  به هویت. وی  میل  که  از  کند  قبل  یابی 
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ساختارهای  شود.  تارهای اجتماعی برساخته میاخس  واسطهبهشدگی  سوژه

هویت    هدهند تا از این طریق میل بسیاست هویتی را ترتیب می  ماعیاجت

های  سازی و هنجارمندکردن هویتدست به همسان  انقیاد کشانده و   را به 

بدن طریق  این  از  تا  زنند  را  جنسی  و    راحتیبه های همسان  کنترل  تحت 

برای روشن کردن   برانگیختهر در کتاب گفتار تلبا نظارت خویش درآورند.

  زده کنونی از داری و سیاستهای هویتی در جوامع سرمایهارمندسازیهنج

و برای به چالش    شودی مآزار زبانی وارد این بحث    و   شناختیزبان دیدگاه  

 کند.کشیدن آنها سیاست اجراگری را معین می

گ کنش  نظریه  از  استفاده  با  باتلر  مقدمه  حوزه در  در  آستین  فتار 

رد بحث  مطرح کرده و مو  شناختیزبان زه  اجراگری را در حو  یشناسزبان 

گری به  اشاره  شناسی زبان . برای مثال اگر در بحث  دهدی مقرار  و بررسی  

بر   متکی  اصل  در  اجراگری  در  باشد،  آنچه هست  گفتن    ی هاکنشمعنی 

. در واقع  رودیماتر  و از آن هم فر  خیزدی برماست که از زبان    یرگذاریتأث

روی کرده و دست رد بر  نجارهای اجتماعی فراباتلر هر گفتاری را که از ه

گفتار نفرت    طور همینده و  را در قالب یک گفتار آزارن  زندی مسینه آنها  

. درواقع باتلر در اینجا بر چگونگی استیضاح کردن زبان افراد  دهدیمقرار  

خصوصیات اصلی عملکرد گفتمان  در گفتمان متمرکز است و با این کار  

ترسیم   را  ا  وی.  ندکی مسیاسی  از  ستفادبا  و  یهامتن ه  موریسون   تونی 

بدن نه کامالً قابل تفکیک هستند که زبان و  کندیمستدالل شوشانا فلمن، ا 

تا اثری را که    کنندیمو نه به سادگی یکسان هستند، بلکه با هم صحبت  

نامی اجتماعی  صحبت  موضوع  عنوان  کنندشودیمده  به  تولید  بنابراین،   . 
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کالمی تهدیتهدیدهای  نوعی  کو،  نقطه  بدن  هستند.  نیز  جسمی  ر دهای 

گفته   آنچه  از  بیش  آنچه  است،  در  کندی معمل    ودشی مگفتار  اما   ،

بین برود،  کندیمنیز عمل    یشهاگفته از  . هنگامی که رابطه بدن و گفتار 

 .شودیم ترکنندهنرانگ سانسور با فرضیات علیت بین کلمه و عمل 

استدالل   باتلر  اول  فصل  م  کندی مدر  موقت  عانی  که  و  سیال  زبان 

ثابت و  گوینده  باشدینم  است  گف  تواندینم.  تفسیر  کنترل  بر  خود  تار 

و   دادن  گوش  موقعیت  در  گوینده  که  وقتی  زیرا  باشد.  داشته  کاملی 

قرار   کردن  اجتم  گیردی مصحبت  و  فرهنگی  روابط  در  خود  اعی  کلمات 

از گفتار قرار  رون تاریخی  . گوینده همواره در دگیرندی مقرار    یتربزرگ

ترغ را  او  که  که    کندیمب  یدارد  را  و ش  قبالًمعانی  گرفته گفته شده  کل 

اضافه کند و به همان شکل آنها را در فضاهای عمومی   هاواژه است را به  

از قوانین    ریتیعوسبیان کند. بنابراین گفتارها در داخل و توسط مجموعه  

ا منبع قدرت قانون و اجرو در حوزه    شوندی میا مقررات گفتمانی محدود  

 . دهندی مرا نشان 

المی و گفتار نفرت اشاره دارد و  در فصل دوم باتلر بر رفتارهای ک

طریق   از  را  حاکمیت    هایی اجراگرآن  یا  و  قدرت  رفتارهای  و  عمومی 

های ناجوری از درک عادی  ممیتع  . از نظر وی رفتار کالمی دهدیمنشان  

یا حتی  کند؛ برای مثال، سوزاندن یک پرچم  نهادینه میو ساده از گفتار را  

گفتار   عنوان  به  است  ممکن  صلیب  شرعی  یک  و  قانونی  اهدافی  برای 

انجام   نباید قدرت  از آن است که زبان  این تصمیمات حاکی  تعبیر شود. 

، این کار  ت باید در تنظیم گفتارداشته باشد، بلکه دول  گویدیمآنچه را که  
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دهد. و انجام  درا  گفتار  عملی آسیبقتی  موارد  بعضی  و در    شودیمزا  ر 

، واضح است که یک تئوری گفتار و  دمانی مموارد دیگر آزادی بیان باقی  

یک   است.    حل راه نه  نیاز  مورد  فوراً  که  است  چیزی  همان  حقوقی، 

ظیم گفتار نفرت شنهادی برای تنهای پیکه طرح  کندی موی اشاره    روازاین

د دانشگاه،  محدر  کار  حوزهل  سایر  و  عمومی  ر  ایجاد  های  باعث 

نتایج و عواقب سیاسی ضدونقیض ومجموعه از  شده است.    هیدوسو  ای 

توان از علت  ای ممتاز تبدیل شده است که در آن میحوزه زبان به حیطه

 و معلول آزار اجتماعی استعالم کرد. 

با سوم  فصل  مباحثیدر  با  همجنس  تلر  به  ارتمربوط  در  ش گرایی 

آزارنده باشند و    توانندی مکه کلمات    کندیمده آمریکا استدالل  تحالت مایا

 کند ی منوعی خشونت باشد. درواقع وی اشاره    تواندی مخود  این آزار نیز  

استوار است که    یانگراهمجنس که سیاست علیه   بر این فرض  ارتش  در 

د یک فرمعرفی کند که رفتار وی با  گراهمجنسان یک فرد خود را به عنو

شیوه  دیگ  به  رفتار،    نهیاگراهمجنسر،  نوع  این  و  را    ییگراهمجنسبوده 

 د.  کنیم مسری

ادعا   پورنوگرافی  و  سانسور  بر  اشاره  با  وی  نیز  چهارم  فصل  در 

  یهااستداللبا   هادادگاه   رسدی مکه در سانسور پورنوگرافی به نظر    کندیم

عمل    ینیستیفم یک  پورنوگرافی  نمایندگی  موافقت    زآمیض یتبعکه  است 

های گفتار خاصی وجود  ، این استدالل که کنشکندی مره  . وی اشاکندیم

شوند،  ند که به جای اینکه گفتار باشند، کامالً به عنوان رفتار تعبیر میدار

دور می را  سانسور  نظر میمسئله  به  گفتازند.  سانسور محدودیت  ر  رسد 
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یا خ پورنوگرافی  یا  نفرت  گفتار  اگر  و  گرایی همجنسهاری  اظ-وداست 

به عن ادیگر  بر هر یک  ز  وان گفتار شناخته نشود، آنگاه دیگر محدودیتی 

فعالیت به  آن  محدود  اگر  بشود.  سانسور  تا  داشت  نخواهد  وجود  ها 

بپرسیم،   که  بود  خواهیم  موقعیتی  در  نباشیم،  سانسور  قانونی  تعریف 

سیار  فرم بت یک  ان مقررات تمایز بین گفتار و رفتار، در خدمچگونه هم

کند. بنابراین، این ادعا که گفتار مسلم، گفتار  عمل میتلویحی از سانسور  

نمین قرار  سانسور  تحت  و  کرده  یست  اعمال  را  سانسور  پیش  از  گیرد، 

است. درواقع، این اعمال خاص سانسور از مرزهای تعریف قانونی فراتر  

ابزارها   رود،می از  یکی  عنوان  به  را  قانون  اگر  خود حتی  به  ی  کار  ش 

 بگیرد. 

عن ترجمه  ایدر  اصلی  ترجمهوان  و  نظرها  کتاب  از  ن  های مختلفی 

ترجمه  هاجممترطرف   است.  شده  ارائه  دوستان  گفتار  و  مانند  هایی 

تحر  آمیز،تحریک تحریکپذیریکگفتار  گفتار  هیجانکننده،  گفتار  و    زده، 

اما  مواردی از   این کتاببه نظر میاین قبل.  الح  ک اصط به ی   رسد عنوان 

کحقوق دارد  اشاره  سخنان  ی  و  گفتارها  به  که  برانگیختهه  دارد  اشاره  ای 

اعترافات گفته میدر شهادت  معموالً از آنها در  شوند و نمیها و یا  توان 

استفاده کرد، چرا که تحت فشار و یا در یک محیط فیزیکی و دادگاه ها 

کند که ما هرگز به ن میاند. باتلر روشانی در شرایطی خاص گفته شدهرو

کامل   گفتهطور  گفته بر  خود  بر  نه  نیستیم.  مسلط  خود  بهای  نه  و  ر  ها 

در قانون،  کند که  اعمال ناشی از آنها. وی در مقدمه همین کتاب اشاره می

میبرانگیختهسخنان   گفته  اجبار  به  و  شکنجه  زیر  که   والً معمشوند،  ای 
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نمی  هستنداعترافاتی   در  تواننکه  مد  استفدادگاه  گیورد  قرار  زیرا اده  رند، 

این است  کننده وضعیت روانی متعادل گوینده نیستند. فرمنعکس ض من 

است ما خارج  کنترل  از  طریقی  به  گفتار همواره  عنوان    روازاین .  که  من 

برگزیدهبرانگیخته»گفتار   کتاب  این  برای  را  با  «  گرچه  سایرام،  به    توجه 

مطرح   عنوان  مباحث  کتاب  این  در  تحریشده  عنوان  کگفتار  نیز  کننده 

 رسد.مناسبی به نظر می

-زبان  نظرنقطههای ترجمه شده از  هدر این اثر سعی شده است واژ

جامعهسشنا جنسیت  ،شناسیی،  حقوق  مطالعات  گرچه    و  شود.  استفاده 

که از    مشاهده شودهم    یتاشتباها  ها این واژه  یریکارگبه ممکن است در  

کنم که برای آگاهی بنده و همکارانم برای  یننده محترم درخواست مخوا

ها  ه و اطالع دهند. بسیاری از واژهکرد  گوشزدهای آتی آن را به ما  ترجمه

از آن    نویسندهو یا اینکه مقصود    هستند  نویسندهخود  هستند که یا ابداع  

معنای  واژه معنای  ها  از  غیر  اولدیگری  یا  آننخستین  گرچه  است  ها یه   ،

وان واژه مناسبی را که مقصود نویسنده است در  که بت  شوار است بسیار د

پیدا کرد، ولی من و همکارم نهایت سعی خود را کردیم تا    زبان فارسی 

شود.   میسر  امر  دیگراین  طرفی  ترجمه  از  متن  انگلیسیدر  واژه  که  ،  ای 

اورقی نیز آورده شده است  ت در پ نویسنده در متن اصلی به کار برده اس

که  است  مم  چرا  از  ترجمه  کن  و همکارم    ها واژهآن  برخی  از طرف من 

 . دنبرداشت نادرستی شده باش

این است که  ای که مینکته اشاره کنم  بایست در همین ابتدا به آن 

برخی از موضوعات این کتاب ممکن است با اصول اعتقادی و یا اخالقی  
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نداش همخوانی  باشبرخی  گفتهته  به  و  با    یمبربخورهایی  د  فرهنگ  که 

نباشماج از خواننده آگاه  نعه ما سازگار  اما  این نکات کنم  می  تقاضاد.  به 

باشتو داشته  که  نجه  ترجمه  اوالًد  در  مطالب  آن  حکم    صرفاً  ،انتقال  به 

  یاً ثانو    است  و وفاداری به متن اصلی بوده   یدارامانت ضرورت و رعایت  

نی  اید قبول کرد که علم زباب  و  استپژوهشی  و  ی علمی  اثر  ،کتاباین  

-د بیگوید و به تبعیت از علم بایپروا سخن میو بی   گزیندیبرمپرده  بی

 اش را برتابید. پروایی

این  اول  فصل  ترجمه  در  که  کنم  اشاره  نکته  این  به  باید  انتها  در 

عبدال و ت.  میرزاده  ک.  سلیمی،  مهدی  ترجمه  از  مجکتاب  در  که  له  هی 

استفاده شده و    ،است   عنوان سیاست اجراگری آمده  ره پنجم با زغال شما

است.  شده  گرفته  تر  طورهمین  کمک  سروناز  دکتر  فروغ  از  دکتر  و  بتی 

نکته بابت  کتاب تشکر کاظمی  این  ترجمه  با  رابطه  در  ارزشمندشان  های 

می  طورهمین  کنم.می نشر  الزم  از  که  آقایبینم  جناب  و  نیما    شدت 

دوست و    ز همه ازبیشتر ا  هایشان قدردانی کنم.اهنماییابت ر مهر بحیاتی

گل   یزمعزهمکار   در راحیل  که  دارم  را  تشکر  نهایت  این    گیری  انجام 

مرا   کردترجمه  چراکههمراهی  این  ایشان    مساعدت و    یهمکاربدون    . 

 رسید.ترجمه هرگز به پایان نمی

 
 یطول مرتضی فرهادی1
 

 
1gmail.comfarhady.morteza@  
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 دردانیو ق  تشکر

 

سخاوتمندانه   حمایت  بدون  پروژه  تحاین  علمی  قیقات انجمن 

اروین،    یانسانعلوم  دانشگاه  در  واقع  کالیفرنیا    نه یهزکمکو  دانشگاه 

بخش   دانشکده  به    یانسانعلومتحقیقات  برکلی  در  کالیفرنیا  دانشگاه  در 

از ورسید. من هپایان نمی براون، رابرت گودینمچنین  ویلیامز،    -گ  ندی 

ا وی  هجوان  فاس،  دایانا  هورسکات،  کاپلن،  موریس  وایت،  نی  ایدن 

خگویی با پاس  به خاطر پست، و دریکال کورنل    بهابها، جانت هالی، رابرت

انجامنظرات مفید به بخش از نسخه خطی در حال  کنم.  تشکر می  ،هایی 

آنها توجه ارزشمند و مهم  یشنهادهایپبه تمام کنم که نتوانستم اعتراف می

مون ساالگیل  ، جین مالمو، و  ری راساز دایو ویتنبرگ، وال  کنم. همچنین

ازتشکر می  شانیقاتیتحقهای  برای کمک مثل همیشه،  مورین مک   کنم. 
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سخاوتمندانهراهنمایی  خاطربهگروگن   و  ارزشمند  ویراستاری  اش های 

 کنم.می قدردانی

از   از دابیشتر  آموزشی    مؤسسه لی و  نشجویانم در دانشگاه برکهمه 

به  دار بررسی  خاطرتموث  و  تابستان  در    که   نقد  شد    1995طول  انجام 

ان داد که باعث  هایی را به من نشچرا که مسیرها و روش  ،کنممی  تشکر

شد توجه من به آن جلب شود تا بتوانم در مورد آنها فکر کنم که در غیر 

 توانستم متوجه آنها بشوم.یاین صورت هرگز نم

( منتشر شد،  1997)زمستان    23:2نه  جستارهای منتقدا  ول در فصل ا

در آمریکا: مفهوم جدیدی از سیاست،    ییساختارگراا در  و فصل دوم ابتد

کوشش  دانشگاهی، آن  به  انتشارات  نیویورک  )نیویورک:  هاورکامپ  شن 

ی و وسوفسک ایو ک  به کوششدر مجله اجرا و اجراگری  سپس  ( و  1995

 (. 1995)نیویورک: روتلج، شد  چاپ مجدداًاندرو پارکر 
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-می  جانشینکه    ییهاهمه کنش   ی است برا  یانیز  1گفتار نامناسب »

و همه ،  را دارند  یفاتیتشر  یا  ینیمراسم آئ  یکل  یژگیوکه    ییآنها  شوند،

 .های که قراردادی یا مرسوم هستند«کنش

 . طی گفتار بیش از تناقض است«خت های»روش

 2. آستین ال جی.

 

 3ی ختشناانی زبپذیرآسیبدرباره : مقدمه

 

ادعا می چه  داریم    ایم، درواقعدیده  4آزار   کنیم توسط زبان وقتی که 

ادعایی م نسبت می  5عاملیتی ما  کنیم؟  ینوع  زبان  به    دهیم، یک قدرترا 

آن قرار    سیردر م   هدفیا    اُبژهموقعیت خودمان را به عنوان یک و    آزارنده

ر علیه ما عملی را  ب  واقعر  د  کند وکنیم که زبان عمل میادعا می  دهیم.می

بیشتر  البتهو    دهدانجام می داریم  که  ادعایی  نمونهمصداق  این  و  از    ایی 

  لحظه   آن نیروی  از   کند تا سعی خود را می نهایتآنچه که    ، زبان است  یک

کند  اولیه ممانعت  و  بجلوگیری  م ینراناب؛  که  زمانی  حتی  دنباا  ،  آن    لبه 

و با آن مقابله کنیم، خود را    شان دهیم واکنش ن  زبان   کردعمل  هستیم که به

 
1infelicity  
2tinJohn Langshaw Aus  
3ISTIC VULNERABILITON LINGU  
4injured  
5ncyage  
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از آن  تواند  نمی   ممیزییا  سانسور و  بینیم که هیچ  هایی میدوبنقیددرگیر  

 کنیم.، بنابراین ما خود نیروی زبانی را اعمال میممانعت کند

معنا  این  با  فردی  ما  مفهوم،  اگر  زبان   یعنی  و  شناخت،  فردی 

آیا باز    ،ود داشته باشد، نبودیموجد  که به زبان نیاز دارد تا بتوانموجودی  

نتیجه  پذیری ما از ز برساند؟ آیا آسیب   آزار ما  ت بر  توانسزبان می بان در 

واژه  گرفتنشکل  چارچوب  در  شکل ما  زبان  در  ما  اگر  است؟  آن   های 

قدر  ،گیریممی سازندپس  شکل ت  و  تصمیمده  هر  بر  ممکن  هنده  که  ی 

محدود کرده است و از همان  ا  ر   باره آن بگیریم مقدم بوده و آناست در

 . ددهمیقرار  آزارقدرت اولیه خود ما را مورد ن هما، به وسیله ابتدا
*** 

خود را    تناسب خاصمر  مقدا  آزار   باید توجه داشت که  ،حالینااب

زمان   فرمدهدنشان میدر طول  اولین  از  فردی    آزار   یها . یکی  که  زبانی 

تمام  ستا  نامبا یک    شدن  فراخوانده،  ردیگیفرام اما   فراخوانده های  نام. 

یک    شدن   فراخواندهدرواقع،    تند.نیس  زارندهآ  شده از  ،  نامتوسط  یکی 

گیری در زبان قرار  در حال شکل  سوژةشروطی است که به وسیله آن یک 

ازنمونهاین  ر واقع  گیرد؛ دمی   برای درک   1سر وآلت  که  است  هاییمثال  ای 

می  «2استیضاح» ]کنبیان  برای    رتقدآیا  .  [1د  قدرت  آزردنزبان    از 

ی  شناخت، چگونه عاملیت زباناگر چنین است   د؟شوناشی می  یضاحشاست

 شود؟ پدیدار می که دارد پذیریاز این وضعیت توانمندی آسیب

 
1Althusser  
2Interpellation  
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آزارئمس گفتار  می  سؤال   ینا  ندهله  مطرح  کلمرا  چه  که  هایی ه کند 

کند که بهتر است  میپیشنهاد    ؟رساندمی  زارآ  هایی ارائهچه    ؟زنندزخم می

شده و بیان  ه زبان آورده توجه کنیم که ببیشتر بر روی آن قسمت از زبان  

  ، آزار حالینبااشن هستند.  که قابل بیان، واضح و رو  هاییشود. بخشمی

میزبان ظاهر  تا  شناختی  کلمه  از  تنهانهشود  را    یرتأثها  طریق  خودش 

و یا    1سرشتک  ییعنی    ،هخطاب کننداز طریق حالت خود  بگذارد، بلکه  

 .2سازدیبرمو یک سوژه را  ردهک استیضاحشروع به   ، یک حالت قراردادی

-شود مشخص نمیمی  فراخواندهکه    نامیتوسط    راحتیبه ک فرد  ی

در   ر  آزار رسان   نام   توسط یک  شدن  هفراخواندشود.  اعمالی  وی فربر  د 

دارد: ز نگه میین را احتمال دیگری نام. اما شودمی شده و فرد تحقیر انجام

امکان مسلم   آمیزیور تناقضطه  فرد، ب  ، به یکنامدن یک  ش  فراخواندهبا  

آ داده  و  جامعه  در  وجود  برای  یک    شودمیشکاری  درون  در    زندگیو 

  ای که به عنوان اولیهه و پا را از اهداف  دشروع  زبانی شزودگذر  جسمانی  

موجود   است  فراخواندهیک  بدگذاردمیفراتر    ،شده  ممکن ت  ین.  رتیب 

المات شکل بدهد ک فرد را در مک ظاهر شود تا ی  ندهاست یک گفتار آزار

بی از  یا  و  و  ببرد  واکنش    طورهمین ن  یک  است  اختیاری  ممکن 

کند.  دهش  بینیپیشیرقابل غ تولید  را  که  ای  فردی  قراگر  خطاب  ار  مورد 

به معنای این این صورت که استیضاح شده است   باشد  گرفته است  ، در 

در  بخواهد  سوژه دهد که  مینشان  خطر شروع عملی را    ،آمیزتوهینن  سخ

 
1ositiondisp  
2teconstitu  
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 وقتی کهآمیز از زبان استفاده کند.  سخن توهین  خود برای مقابله با   گفتار

دی که آزار  رنیرویش را بر روی ف  و   ه است ندآزاریک خطاب    گوییممی

م توانیمیاین نیرو چیست و چطور    ، منظورمان ازدهدداده است قرار می

 آن را درک کنیم؟  یزاتاتم

بدانیم چه چیزی شدت کند، برای اینکه  مید  اج . ال. آستین پیشنه

یکع می  مؤثر سخن  مل  قوام  به  را  را  آن  اجراگری  خصلت  و  بخشد 

سخن    جه کنیم کهین نکته توبایست به امی  آورد، در درجه اولوجود می

  وجودبااین.  ودش  وپرداختهساخته   [2]  «1کامل   گفتار موقعیت یک  »باید در  

ساده تصمیمراه  که  ندارد  وجود  اندازهبگی  ای  چه  تا  کلیترد  را    ای  آن 

کند.محد خودش  ود  دید  از  حداقل  آستین  برای    ،بررسی  را  دلیلی  یک 

پس  کنش  » و    «2یانی ب  یرغکنش »آستین بین    ه کرده است. ن مشکلی تهییچن

قا  «3یانیب میئتمایز  کنش  ل  گفتارییانیب  یرغشود.  کنش  در    ستا  ،  که 

میگ انجام  بیان   ،شودفتار  که  چیزی  که  می  یعنی  لحظه  همان  در  و  شود 

  داست که پیامری  فتا، کنش گیانیپس بشود. کنش انجام می ،شودگفته می

با گفتن چیزی عمل خاصی انجام میلید میتو  را  خاصی  آثار   ،آن -کند. 

که    یانیب  یرغشود. کنش   است  عملی  ک  یرتأثخودش  و  است    نشگرفته 

د خودش کنش همانن  کند کهخاصی را هدایت می  یراتتأثتنها    یانیپس ب

 .ندگفتاری نیست

 
1Total speech situation  
2Illocutionary act  
3Perlocutionary act  
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های  نین نمونهدودیت و حد و مرزی از کل کنش گفتار در چهر مح

خواهد بود که چگونه در  مطلب  از این    ی شامل درکبدون شک    یانی ب  یرغ

 هب  کهکسی    آیا.  شده استبه چنین قاعده خاصی استناد    گفتنسخنلحظه  

اینکه شرایط   یا ار است و  رای این قدرت و اختیآنها استناد کرده است دا

د استناد میهستند  رست سازی  کسی  چطور  اما  نوع  .  این  معیار  »تواند 

را محدود است  فرض شده    یانیب  یرغهای  که به وسیله کنش  «1قراردادی 

سخنان چنین  گفتاریکند؟  موقعیت  در  آنها  که  را  آنچه  را    نداکرده  یان ب  ، 

، بلکه به هستند  2و قاعده آیین    مطابق  یا  مرسوم  تنهانهدهند. آنها  انجام می

ان  ها به همکه سخن  ای. به گونههستند  «3یا تشریفات آیین  »آستین    گفته

  وجودو  کنند  اند عمل میشکل داده شدهکه در یک مناسک آیینی    مقدار

بنابراین در  ، در طول زمانهاآن   حوزه عملیاتیک  ی  با تکرار همراه است، 

خود سخن نیست نگه داشته   ته شدنفگای که منحصر به لحظه کنترل شده

انجام    ای که گفتاراعمالش را در لحظه  نییاب  یرغکنش گفتار    [3]  اند.شده

 صورت بهاز قبل    ،تا حدودی آن لحظه  حالبااینکند،  اجرا میاست  شده  

-صرف و تازهه  حظاست. آن لحظه هرگز یک ل  یک رسم و آیین در آمده

مسیر   ازحظه تاریخی است که  ل  یکدر آیین و آداب    «لحظه»ای نیست.  

های  اولیه و استناد  یرتأثفته است، یک  دش نیز فراتر رنده و گذشته خوآی

 
1convention  
2conventional  
3ceremonialritual or   
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گفتار  که  است ای  آینده و   ی نمونه  داده  شکل  را    سپس   را  کرده  رها  آن 

 . است

  یرغ  کنش  مل ع  کردن شدتبا توجه به ادعای آستین، درک  ین،بنابرا

که    یانیب است  زمانی ممکن  گفتار توسط یک    «1کل   وضعیت »تنها  کنش 

 شناختی موقتدادهای زباناختاری مشخص شده باشد. اگر قرارس  لهئمس

گرفته   نظر  در  آیین  عنوان یک  فراتر میشبه  آن  گفتار  نمونه  و  وند،  رود 

  بود  هدخواو یا قابل تشخیص ن  یدسترسقابل روی آن به طور کامل  زیاده

نمی گفتار  آینده یک  و  ا)گذشته  با هر  داده شود(  مر مسلمی شرح  تواند 

از آنچه کهبه نظر می  ینرابناب را شکل   «وضعیت کل گفتار»  رسد بخشی 

آن    خاص های  نمونه  هر یک از   در رسیدن به یک فرم کلی در   داده است 

 است.ناتوان 

میروینازا چگونه  بفهمیم  اینکه  برای  مورد  توان،  کنش   رثاآ  در 

  ار آنسب برای یک کنش گفتنام  بافت  پیدا کردن  گفتار قضاوت کرد، تنها

موقع نیست.  کافی  مطلب  یک  گفتار  در  نوع  یت  نیست،    بافتیک  ساده 

است    بلکه ممکن  خاصی    راحتی به آن  و  موقعیتی  مرزهای  و  توسط حد 

آ باشد.  شده  گفت  زارمشخص  توسط  دست دیدن  از  رنج  دلیل  به  دادن  ار 

آن  است  ن تم  بافت نمی  نیز   و  که  است  این  قرار  داند شما  به خاطر  کجا 

بینی  پیش  کنش گفتارهای  زارره آع ممکن است آنچه که درباد. در واقداری

آ که  باشد  چیزی  همان  است  می   زارنشده  تشکیل  را    یعنیدهد،  آن 

 
1total situation  
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