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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 



 گفتار برانگیخته

4 

 

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  



 گفتار برانگیخته

16 

 

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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ار در  موقعیت کنش گفت  توانایی  .دهدمی  از کنترل قرارارج  خ  مخاطبش را 

مخاطره    آزارخاطب  م  که  ایلحظه به  طو  د.شومی  انداختهدیده  ر  به 

خطاب  آمیزتاهان گرفتن  مورد  ناآگا  به  تنهانه  ،قرار  آیندخاطر  از  ه  هی 

  طورهمینو    است مکان آزار    زمان و اآگاهی از  باشد، بلکه به خاطر ننمی

در یک چنین    ماندن  حفاظی ب.  استثباتی  و بی   سردرگمیرنج از به خاطر  

ان گویخنس  جمعی از یل جایگاه متزلزل فرد بین  به دل  یقتاًقح  ،لحظه مهمی

ر بگیرد، اما چنین  قرا خود فتاری در جایگاهنین گدر چ تواندی؛ فرد ماست

 وجود نداشته باشد.  اصالًست اجایگاهی ممکن 

زبان دارد    1شناختی بقای  اشاره  این  از جان  به  خاصی  نوع  یک  که 

دارد.  دربردنبه سالم   وجود  زبان  گفتمان  رود  در  یک  دلیل  اقع،    گفتاربه 

ارمدام یک    ،2ت نفر به این  وجود می  ه ب  ا هایی رجاعچنین  آورد. با توجه 

آ زبان  که  که می  زارادعا  عبارتی  به  توجه  با  یا  ریچارد    رساند  توسط 

توان واژگان  می  «4زنندکلمات زخم می»استفاده شده    3دگادوو و ماتسودا

از    استفاده از اصطالحاتی  [4]  یب کرد.رکت  شناختی را باهم فیزیکی و زبان

عمل کند که    به طریقی  تواندزبان می  که   کنداشاره می  «5زدن   مزخ»قبیل  

از گفتمان    6آر. لورانس س.  کارلو  رنج و آزار فیزیکی را با آن همسو کند.

 
1survivalLinguistic   
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عنوان یک به  کالمی»  نژادپرستانه  می  «1یورش  بر    است  یدیتأککند،  یاد 

که    ،استمانند دریافت کردن سیلی بر صورت  »  هک  نژادی  یزآمطعنه   سخن

لحظه  نوعی فرم68  « است  ای آزار  از  برخی  بعالوه  سخن  .    نژادی های 

. 68  «سازندناتوان می   موقتاًکنند که قربانی را  عالیم فیزیکی را تولید می»

می  هاسازی قاعدهین  ا زبان   دهند نشان  آزار  آزار  که  یک  همانند  شناختی 

عم میفیزیکی  از    د،کن ل  استفاده  که  می  نهادپیش  تشبیهاما  از    هگذشتکند 

اینه چیزهای  ا،همه  مقایسه  کنید  همسان   یرغ  یک  توجه  که  است.   ،

توان  مقایسه ممکن است حاکی از این باشد که دو تا چیز را می  هرحالبه

باهم مقایسه کرد. در واقع،    صورتبه تنها   -به نظر می  گونهاین استعاری 

خا زبان  که  برو  ص  رسد  آمشابهی  از  مشکل  این  وجود    زارای  زبانی 

را از    واژهست، همان چیزی است که مجبور کرده تا  زی که هد، چیندار

رسد که ارتباط  طریق آزار فیزیکی دریافت کند. در این حالت، به نظر می

آسیب بین  آسیباستعاری  توصیف  برای  زبانی  و  جسمی  پذیری  پذیری 

است.زبان ضروری  خود  ویژگیناش  ،طرفکیزا  شناختی    هایسایی 

علآسیب زبانی  آپذیری  و  پذیسیبیه  است  دشوار  بسیار  جسمی  ری 

زبانی    زارتوضیحی برای آنچه که برای آ  هیچ  رسد کهبه نظر می  طوراین

استعاره  .وجود ندارد  است   «2مناسب » های فیزیکی که از طرفی دیگر، آن 

می  یباًتقر استفاده  رویدادی  هر  آاز  تا  را  رزاکنند  کن  زبانی  ند، توصیف 

می بپیشنهاد  این  که  جکند  مسمانعد  فهم  ی  برای  است  -زبان  رنجمکن 

 
1erbal assaultv  
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کلمه  اختیشن باشد.  فرممهم  یا  و  قرارها  خطاب  مورد  خاص    ،دادنهای 

به وضعیت جسمی سالم و تندرست یک  نسبت  یک تهدید    همانند  تنهانه

که از    ردوآیم  به وجود هایی  در چنین بدن  ی را، بلکه یک حساستفرد  

 است. آمیزیدتهدطریق وجه و خطاب همواره ثابت و 

برای اینکه باعث به وجود آمدن اما نه    کند؛ی مزبان از بدن حمایت  

  ابتدا با وجود مسیر واقعی پرورش دهد، بلکه    آن بشود و یا آن را در یک

-، وجود اجتماعی معینی از بدن امکانهای زبانیدر درون واژه  استیضاح

م   د.وشیمر  پذی این  فهمیدن  ابتداوضوعبرای  آ  ،  حال  ار  نباید  ت  یک 

هنوز تعریف اجتماعی    کهاست  بدنی    مربوط بهکه    غیرممکنی تصور کرد

تر، بدنی که هست ولی در دسترس  به بیان دقیق  نشده است.  ارائهبرای آن  

-یترس مر دسگیرد دکه وقتی مورد خطاب قرار می وجودبااینما نیست، 

وج و  ر  استیضاحی  یک  یا  تماس،  نوع  یک  یابد،یم  ودشود  بدن    اکه 

 . ما ممکن است فکر کنیمسازدی برمآن را    اساساًبلکه  ،  کندمین  «1کشف »

قر برای مورد خطاب  شناخت حاصل  که  باید  ابتدا  در  شارگرفتن  اما  ود، 

به    خطاب  :رسدبه نظر می  3تر از هگل آلتوسر مناسب  2سازی وارونه  اینجا

یمن موجزله  شن  ودک  از  ممکن  جریان  یک  درون  و  است    اختدر 

 خارج از آن معنایی نداشته و وجود ندارد. در اساسنیبرا
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خیلی   وضعیت  که  کنیم  فکر  است  حال    ترسادهممکن  در  است: 

اند تا اینکه این و یا آن نامیده های بدنی خاص تشکیل شدهحاضر سوژه

چرا   اما  میشوند.  نظر  که رسد  به  بایک سوژ  نامی  شده   فراخواندهن  آ  ه 

کم میپدیکم  است،  تردار  تا  از  شود  این    نابودیس  و  کند  القا    سؤال را 

بردمطرح می در خواهد  به  سالم  فرد جان  آیا  که  نه؟    ، شود  -چرا مییا 

شناختی چنین واکنشی از ترس را ایجاد کند؟ آیا بایست یک خطاب زبان 

خطاب که  نیست  این  خاطر  به  حدودی  کاخس   ،تا  کسی  کربیه  تار  ده  ان 

هد و با این کار  دنمایش می  ن را و هم آ  خواندی فرام  هم  زمانهم   را   است 

که هر کسی که    باشدمین  طوراین  ، وجودباایندهد؟  ه میئهستی آن را ارا 

قرار میمورد   دلیل به    ، گیردخطاب  در حال  س ا  همین  فردی که  آن  یا  ت 

دارد شابتدا    بایست ، میحاضر وجود  واقع  باعث  آن.  ودمورد شناخت  چه 

های زیادی  به وسیله واژه  قبالً   ، شودپذیر  فردی امکان  «1وجود »شود تا  می

خطاب   طریق  از  اساسی  وابستگی  این  توسط  فرد  یک  است.  شده  اعطا 

دیگران   میقراردادن  اشودبرساخته  اما  دلیل  ی.  به  فقط  شدنن    شناخته 

 نش شدیرپذ، به خاطر شناختاست  یو مفهومی دیگرنیست، بلکه به معنا  

کمک  است  [5] دوباره  شناخت  به  که  الفاظی  مطابق  می.  خودشان  کنند، 

از طریق  و ابزار یک آیین اجتماعی اغلب    یراتتأثآیین و قرارداد هستند،  

  شده و های قابل نجات انتخاب  شناختی سوژهزبان  طرد و خشونت شرایط

 .شوندمی وپرداختهساخته 
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زبان می تاگر  بدن  بر  را  تواند می   طورهمیند،  کنل  یحمتواند خود 

تهدید نیز  را  آن  مسک  وجود  بنابراین  که  له روشئند.  زبانی  مختلف  های 

رسد که با یک وابستگی اولیه که هر  به نظر می  ،دهندخشونت را نشر می

دلیل   به  ناطقی  ساخته   یگر  یضاحاستموجود  نام  یا  و  که شدهبودنش    ای 

 « 2رنج بدن » در کتاب    1اسکری   ن لیاگره خورده است.    ، توسط دیگران دارد

ند که نشر خشونت یک تهدیدی برای زبان است و  کبه این نکته اشاره می

سازی  قاعده  [6]  د.سازی گردسازی و یا مفهومممکن است باعث جهانی 

را  زبان  و  خشونت  دارد  تمایل  یکدیگر  وی  عکس  عنوان  مق  به  ابل  در 

دهدیکدی قرار  میگر  اتفاقی  چه  اما  خودش    انبز  اگر  افتاد.  درون  در 

اسکاری، بدن    از نظرداشت؟    3کنیش-نجها  امکاناتی را برای خشونت و 

متقاعنه به طور  بلکه  نیست،  زبان  بر  مقدم  استدالل میدکنندهتنها  کند ای 

زبان  بد  دردکه   در  را  درداست،    بیانیرقابل غن  زبان  و   شکندیمهم  رد، 

می مقابلزبان  درد  با  کندتواند  ت  ، ه  اگر  تسخناواحتی  نداشته  یی  را  آن  یر 

دادن بدنی  برای نشان  یتالش ضروری اخالق  هککند  اشاره می  وی   باشد.

می درد  اثر  که  در  می  قابل   یرغکشد  که  دردی  را  نمایاندن  آن  خواهد 

یکی نظر وی،  از نیست(. رممکنیغسردرگم شده است )اما  ،بازنمایی کند

کسی که مورد شکنجه  ه ک آن است ی آزاررسان شکنجه و های مضراز پیامد

سازی به زبان را در هنگام شکنجه ایی مستندناتو  است،   و آزار قرار گرفته
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می دست  از  آزار  بنابرایو  تحت  آثار  ندهد.  قراردادن  شکنجه،  الشعاع 

است.   خود  اشاره  شهادت  همچنین  چمیاسکری  که  از    گونهکند  برخی 

-ایت و تشویق میمح  را  آزاررسانیروند    اشکال گفتمان مانند بازجویی،

می  کهیدرحالکنند.   نظر  نمیخشد  رسبه  اعمال  را  خود  این د.  نکنونت 

آمدن   وجود  به  باعث  می  سؤالمطلب  انواع  زیر  از  برخی  اگر  شود: 

ناخشونت را  زبان  میها  چگونهتوان  از   نوع   کنند،  که    ا ر  زاری آ  خاصی 

 کند را درک کنیم؟خود زبان ایجاب می

موریسون  سخ  1تونی  س  یاننردر  در  ادبیات  نوبل   1993ال  جایزه 

خشونتاب»به    یحاًصر می  «زنمایی  کتاب  اشاره  در  او  زبان  »کند. 

نشاننویسدیم  «2سرکوبگر  از  بیشتر  که  آنچه  است،  خود    ،دادن خشونت 

را  موریسون    16.هستخشونت   به  می  هارائمثالی  زبان  آن  در  که  کند 

غیرواقعی    یک تصویرجا  نآ  که  ییجا  کند.جلوه می  «3ندهموجود ز»عنوان  

نیست.   ساختگی  یا  زبان  درست  یچیزگر  انبیاما  و  مورد  .  است  در 

خواهند  های نوجوان با حالت تمسخر از زن نابینایی می، بچهمثالعنوان به

مرده. زن نابینا با    رند زنده است یاای که در دست داکه حدس بزند پرنده

بی  لیمیبی پاسخ میو  کهتفاوتی  ام  دانمیمن»  : دهد  که  ...  را  تنها چیزی  ا 

 11.«ستآن در دستان شما کهت س م این ادانمی
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 ی نویسنده، موریسون تصمیم گرفت که زن را به عنوان یک روینازا

-در نظر می  طوراین   ویو    ندتعبیر که عنوان زبان  و پرنده را ب  1باتجربه

»او زبان را    :دکنباتجربه با زبان فکر می ینویسندهاین زن که چگونه  دگیر

موجود زنده که فرد   به عنوان یکتم، تا حدی  تا حدی به عنوان یک سیس

میمی باشد  داشته  کنترل  آن  بر  یک  تواند  عنوان  به  بیشتر  اما  پندارد، 

که    یسؤالبنابراین،  داند.  ا پیامدهایش میعاملیت یا به عنوان عملی همراه ب 

یرواقعی نیست. غمرده؟    یات  آیا پرنده زنده اسپرسند که  ها از او میبچه

او   که  ماننزچرا  را  مبان  که  است  د چیزی  و مرگ  نابودی  پذیرش  ستعد 

 13پندارد، ...«.می

موریسون   اینجا  نویسندهدر  زن  که  را  روش   یآنچه  به  باتجربه 

زبان و هم  د که هم در درون  دانیک گمان یا حدس می  ،دنویسحدسی می

که در چارچوب    . موریسونستا   زبان و هم احتماالت حدس آن  درباره

بیان  خودش    عباراتز طریق  را ا  «واقعیت»ت،  زی مانده اسیک قاب مجا

و   کند. آن زن به عنوان یک موجود جاندار از طریق زبان فکر میکندمی

می زنده  را  را  دپندارزبان  جانشینی  کنش  این  عملکرد  موریسون  ما  به  : 

می وسیله است  تشبیهی  این    ،دهدنشان  به  یک    زبان ن  آ  که  عنوان  به 

زبان به وسیله این    «2حیات »،  ت. بنابراینشیده شده اسبه تصویر ک  زندگی

 ست. اما این چه نوع عملکردی است؟برداری شده انسخه تشبیهعملکرد 
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عنو»زبان    عمدتاً به  آن  یتعاملان  بیشتر  نتایج  با  عمل  یک    « یک 

این چیزی کمتر    ته البشود.  تصور می  آثارش اجرا با    ل تعمیم، یکعمل قاب

تعریف   یک  زباهمهنیباا  .استاز  تفک ،  است  ن  یک که  ری  همانند 

تفکر   ه است ک  یتی عامل، زبان مانند  حالبااین فرض شده است.    »عاملیت« 

مج  یک  ، است میجایگزینی  باعث  تفکر  شازی  که    را   زبانی  عاملیتود 

ه شده  ئرا ا  سازی فراوان در زبانن قاعده. به دلیل اینکه ایسازد  پذیرامکان

قاعزبانی    »عاملیت«   ، است موضوع  یک  بلک دهتنها  نیست،  همان  سازی  ه 

گیری به خوبی چارچوبی که  رسد این موضعبه نظر می  .استآن    کردعمل

 را در بحث با مثال بیان کند.  عاملیت   خواهدمی ،ظاهر شده است

نسبت فکر کنیم که    طورایناست دچار این اشتباه بشویم و    نممک 

کارهایی را با    اهبلکه تنها سوژه  ،نیست  درست   کامالً  به زبان   یت لماع   دادن

و جایگاه خودش را در آن سوژه    منشأ  عاملیت آن    که دهند  زبان انجام می

این   حال  اما  کهشمی  مطرح  سؤالدارد.  همانند   عاملیت   آیا  ود  زبانی 

ریسون  مو  این دو وجود دارد؟  تمایزهی برای  سوژه است؟ آیا را  تعاملی

بنه  ،عاملیتکند،  د میهاشنپی برای زبان است  ه عنوان طرح و شکلتنها  ی 

شکل  ب و  طرح  یک  عنوان  به  زبان  چیزی   عاملیت برای  لکه  که    است، 

است.    اشهستی معنای  میریمیمما  »نویسد؛  می  ویمسلم  است  ممکن   ،

باشد این  زبامیریمیمکه    زندگی  اما  می.  اجرا  را  است    که  کنیمن  ممکن 

ادعا نمی  22.  «باشد  مای  زندگ  عیارم   عاملیت زبان یک  »کند که  موریسون 

از    «است را  زبان  ادعا  نوع  این  دارد    یتیعاملزیرا  را  آن  انتقال  قصد  که 

دادن  سخپاامتناع از    ن نابینا، درزگفته موریسون،    بهباتوجه  کند.محروم می
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ه  ای که کسب کرده است توج، از طریق تجربهرحمانه کودکانبی  سؤال به  

ابزاریاز    را به  قدرت  قدر  ادعاهای  آن  طریق  از  میکه  اعمال    ، شودت 

می ترتیب  12کند.منتقل  همین  متعصبانهبه  ادعاهای  موریسون  ک،  ه  ای 

چیست،  گویندیم میرا    ،زبان  مشارککند،  رد  چگونگی  امر  این  ت  زیرا 

می  «رابزا» پنهان  را  زبان  در  تقلیل   .کنددر  ادعایی  هر    ار ابز  ردومناپذیری 

-تعیین می  1سیم شدهقت-دبه عنوان خو  را   چیزی است که زبان   یقاً دق  ،نآ

ناتوانی زبان برای اینکه بتواند خودش را از ابزار خود و یا در واقع    کند.

  تا   است که سعی دارد نوعی ناتوانی زبانی    یقاً دقالغی رها کند،  از لحاظ ب

رد و یا در  داد  ، در اشاره به آنچه که وجوخودش را در روایت یک صحنه

 .رها کند و  از بین برده گفتگو ناپایدار هایصحنه

موریسون،   طور  برای   « کنترل»همانند    »عاملیت«  یتوجهقابل به 

زبانی    تابعی  طورهمیننیست؛   نظامندی  رسد نظر می  بهباشد.  نمینیز  از 

ی بدهیم و سپس یک نوع  انسان  عاملیت یک شرحی از    ابتداتوانیم  که نمی

یب  که  یعاملیت و  تعیین  را  دارد  زبان  در  کنیم.  شا مشر  را    بانیما ز»خص 

 .«زندگی ما باشد عیار ممکن است مکنیم که اجرا می

-جاد میرا با زبان ای  آثاری دهیم، نتایج و  کارها را با زبان انجام می

انجام می  یعنیکنیم،   زبان  طریق  از  را    نیز   زبان  حالین باااما  ،  دهیمکارها 

اس ا  عملی ما  که  زبان  می  ام نجت  بدهیم.  است  انجام  رای  نامی  که  آنچه 

هم  یم می  «آنچه»دهیم:  انجام  که    دهیمکه  عملی  مشخص  )نام  طور  به 

 
1divided-self  
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-می  یرتأث  های آندپیام  کنش و  ازآنچه که    طورهمینو    یم(هدانجام می

 . گیریم

ارا موریسون  که  داستانی  میئدر  نابینا  ه  زن    نویسنده یک  به  کند، 

تشبیه شد نشان می  هباتجربه  تا چه حد    نویسنده   این  دهد کهاست، وی 

که  نا است  چگونه  نمیبینا  و  است  افتاده  کسی  چه  دست  بفهمد  تواند 

منابع نهایی  فرم ک  یبه  خواهد شد و یا منجر به رسیدن  ش و استفاده  خوان

ها  بچه  که  ییجا،  استای ورهگفتگو محاداستان یک    یصحنههد شد.  خوا

نا زن  از  مجبورتا  کنند  می  دهفاسوءاستبینایی  را  که   او  کنند  انتخابی  به 

انجام دهد، مین نابینا    تواند  به کار    عاملیتی   یک زن  گیرد که آن نوع  میرا 

مع به  وی  گفتن  سخن  ردکردن  شیوه  یا  و  انکار  او  استنای    مسلماً. 

زار از طریق آن قدرتی که اعمال  اب»کند، اما خواستار توجه به  انتخاب نمی

-تدر دس  این انتخابکند که  ایجاب می  و این طور  رد اد  را   «ده استش

نمیاست    انی های کس او  توتوکه  با  ببیند.  تفسیراند  به  او  موری  جه  سون، 

زنده خواهد ماند یا در دست کسانی که آیا زبان  کهشود  مطمئنتواند نمی

بی قدرت  با  گفتار  میرحمانهاز  استفاده  جان  ای  دست  کنند  از  را  خود 

داد در    .خواهد  در    مثال هم  هم  موریسون  خوو  که    دهد،می  ارائهانشی 

گرفته شده است، همانند  شکل  در بین آنها است که  پذیری  ولیتئله مسئمس

گیرند که ولیت آن را به عهده میئو یا کسانی که مسکان  کود  «هایستد»

ماند   خواهد  زنده  زبان  رفتو  آیا  خواهد  بین  از  به   .یا  نسبت  نویسنده 

ان یک  به عنوبیشتر  »  بنابراین زبان   ست. خبر ابی  نویسده میک  نیآینده زبا

ها و اشکال تسلط یا فرم  به وسیله  از یک طرفشود و  تصور می  عاملیت«
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و دیگر    کنترل  طرفی  شدن  واسطهبه از  سوی   محصور  سیستم    از  یک 

 یز شده است.امتم

 میرد، کند و یا می زندگی می  زبان  که  دهدیمقیاس موریسون نشان  

زن  ستدر موجود  یک  میدمانند  زندگی  که  میه  و   روین ازا،  دریمکنند 

ستفاده  اینکه زبان چگونه ا  اساسی است و به سؤالک در اینجا یله بقا  ئمس

-خشن و بی  ...  1ظالمانه زبان  »کند که  ی دارد. او ادعا میشده است بستگ 

است نیست.    صرفاًو    « رحم  آن  ظالمنمایانگر  برایزبان  جایگزینی   انه 

بلکهباشدایش خشونت نمیزمآ   ن. زباکندمی  ایجادخشونت خودش را    . 

به دسهنگامی جان   داشتن»از    که برد  ر خواهد  الم  نگه  و    20«  2محفوظ 

هستی  یدادها رو  21  «3کردن تصرف» آنو  که  می  را   هایی   د نکنتوصیف 

  ، در این حالت در آن است  یرتأثزبان به دنبال    که  ی زمان. اما  خودداری کند

خودش را نیز   بلکه نیروی خشونت ،دهدست میحیات خود را از د هاتننه

د میبه  کنیرو  آورد، ست  خطابه   هیی  و  سخنرانی  سرتاسر  در    موریسون 

-او می  داند.وابسته می  ، شده  و سانسور  4آمارگر آن را به یک زبان    خود

در  »نویسد،   زبان  حیات    یرکشیدنتصوبهحیات  و  خیال  واقعیت، 

خوانن نویسند  ان دگسخنرانان،  اوقات  ن  گانشو  گاهی  گرچه  است.  هفته 

در  ثب آن  نوعجا  و  ییجاجابه ات  مهارت  نشینی  یا  ی  اما و  است،    تجربه 

 
1oppressive language  
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گیرد که ممکن است معنا  باشد. به سمتی جهت مین نمیی آبرایگزینی جا

باشد. گرفته  قرار  آنجا  می  سپس  20  «در  اشاره  آن،  یرون»:  کندوی  ی 

آن،   آسعادت  به  رسیدن  به  نچدر  قابل  نیسکه  بنابراین    21. «استت  یان 

زباخش عبارونت  خودنی  تالش  از  است  که   زبان  ت  را  آنچه  تا 

را    بایستی در زبان مبهم باقی بماندرا که مینچه  و آ  است  توصیفیرقابل غ

 کار کند. زنده  موجودتا به عنوان یک کند  تصرف

  ضحوا  کامالً   ینکهرحمانه است، نه به خاطر ایدرخواست کودکان ب

آن که  پرندهاست  کشته  یاها  به را  بلکه  استفا  ینکها  یل دل  اند،  با  از  آنها  ده 

خودش   ینه انتخاب بزند که اا دست بکنند تیرا مجبور م  یناناب  زبان، زن

زبان  یک تصرف  کس  ینوع  قدرت  یاست.  ازب  یکه  با   هپرند  بردنین را 

بچه  یافتدر نفرت  گفتار  است.  تمسخرکرکرده  دنبال  به  نابز  دنها    ینا ن 

به پرنده    را که نسبت  یخشونتهست که    ینبه دنبال ا  طورهمینو    هست

داده  و انجام  زن  انتخود  را  دهند،  اند  به    ی انتقال  یک قال  متعلق    یک که 

 دید عملکرد آنچه را که ته ید،تهد معنا که یناست. به ا یخصوصبه یدتهد

انجام آن م اما به طور کامیشود را آغاز میبه  را  شود، چیرا نم اجل  کند. 

که در   یایندهآ  یتزبان، صالح  یقطرتا از  کوشد  یکه در انجام کامل آن م

 کند. یجادهد شد را اآن اجرا خوا

کند نیست، اما هنوز آن نوع کنشی که وانمود می  یقاًدقاگرچه تهدید  

انجام شده را  ، آنچه نهییک کنش گفتاریک کنش است،   تنها کنشی که 

می خاصیلک ب  ،دهدنشان  نیروی  یک  می  ه  نشان  نیز  را  زبان  دهد، در 

را    که هم  ییرونی بعدی  و هم  پیشگویی میعمل  را  کند  -راه می  هبآن 
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می  تهدید  کهی درحالاندازد.   انتظار  یک  ایجاد  به  به شود،  منجر  تهدید 

-برد: این یک موقعتی را به وجود میانتظار را از بین می  امکان  ،خشونت

تواند نمی  وجههیچ به نتظار است  منتظر تخریب اه  ک  آورد که در آن فردی

 داشته باشد. را آن انتظار

پیش  اینکه  درنظرگرفتن با   از  را    ، تهدید  این  می  نشانکنشی  دهد، 

در زبان صورت گیرد، عمل تهدیدآمیز در   صرفاًکه اگر تهدید  گیری  نتیجه

جسمانی   مصداق  زبان   کامالً یک  از  بدن  و  فراتر  میمابین  رخ    د،دهها 

چیزی است که در  ضمنی  ، معنای  هدیددر مفهوم یک ت  هد بود.اشتباه خوا

از  ه شده است و ممکن است آنزبان گفت انجام داده است را  چه که بدن 

عملی که در تهدید به آن اشاره شده است، عملی است  پیش نشان دهد.  

  ولقبتواند  اما این دیدگاه نمی   ممکن است آن را انجام دهد.   واقعاًکه فرد  

 ست.نی اجسماکنشی خود  ،کردنتند که صحبک

با ج. ال.   3: دان جان 2گفتاری ادبیات  کنش    1شوشانا فلمن تاب  در ک

زبان4آستین درون  در  اغواگری  یا  می  ،[  7]  5ها ،  یادآوری  ما  که به  کند 

و   گفتار  بین  پر  بدن رابطه  رابطه  در »است،    تنشییک  رابطه متشکل  یک 

که  عبارت است از واقعیتی  که    یری جنجالپذنایک ناسازگاری و انفکاک

. بنابراین 96«  دهدم مید انجاتواند بفهمد چه چیزی را دارییک کنش نم
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همواره تا   به عنوان یک بدن سخنران  کنش گفتارکه    کندفلمن پیشنهاد می

همواره چیزی    کهایناطالع است،  کند بیحدودی درباره آنچه آن اجرا می

  نیست که گاهی نشانه تسلط یا کنترلی  ،داردرا ن آند کند که قصرا بیان می

گفتار بدنی    چنین روش به  که  کند  ست میدرخوا  وی   کند.عا میاوقات اد

برابر آنچه که چنین بدنی میتوجه شود، روش -تقلیل   گویدهایی که در 

نیستند  بپذیر  معنا  .  این  همان  درست  است،    «نابینا»  گوینده  کهه  همانند 

موریسون که  که  شاا  روشی  کرد  است:    «نابینا»  باتجربه  یسندةنوزن  ره 

اند نیستند، آنچه که تعیین شده   یقاًدق  ،دنکنیا ماجرمعانی را  که    هاییتهفگ

موریسون خواهان توجه   کهی درحالچنین توانایی را ندارند.  اصالًدر واقع، 

ادعا»به   از طریق آنچه  ابزار را است  «شوده میساخت  1ها ابزار    ، فیلمن آن 

د. نکمی  معرفی  شود، یماز طریق گفتار بیان    که   دن از طریق آنچهب  نندماه

بدن   از    یقاًدقآن  نشانه  می  فهمرقابل یغیک  که    ،شودبودن  خاطر  این  به 

هدایت   و  آگاهانه  طور  به  هرگز  آن  برای اعمال  نیستند.  ارادی  و  شده 

ی اقب  ناآگاهانه از قبیل گفتار در یک عمل جسمانی  صورتبهآنچه    فلمن،

ممک می به ماند  است  شو  «یابزار»  ن عنوا  ن  ازتلقی  که  آن  ط  د  ادعا  ریق 

را    محدودیت اختیارش. به همین ترتیب، آن بدن ناآگاه  شودبرساخته می

گفتار  در می  کنش  گفتاردهد.  نشان  که  متفاوت  یکنش  آنچه  از  گفته  تر 

 .کندمیبیان  شود رامی
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به طور  فتار و بدن  ه گک  ست ، برای فلمن این بدان معنا نیحالبااین

تفکیک هستن قابل  که    ،دبنیادی  است  این  منظورش  ایده یک کنش  بلکه 

وسیله  کامالً  گفتار به  همیشه  درآنچه    عمدی،  دگرگون    عمداًگفتار    که 

استمی شده  دگرگون  درون  از  میشود،  فلمن  له ئمس  چنانچه»نویسد:  . 

بدن    دربشر    کردعمل و  زبان  بین  ای،  باشدرابطه  این  ل  یدلن  به  که  است 

زمان  ان  چنان با روانکاوی که در همهمو  اجراگری    ل یوتحلهیتجزکنش با  

، شساز است، تصور شده است. یک کنلهئمس ،تفکیک و تضاد بین این دو

از آغازساز  لهئیک تولید مبهم و مس آن دوگانگی    ، بدن سخنران است که 

و تضاد بین بدن   دبرمیاز بین را  «فیزیکی»و  «ذهنی» حوزهمتافیزیکی بین 

 . [8]« شکندن را در هم میجوهر و زباتضاد بین  طورهمینو روح و 

فلمن  نظر  زبان  یشکستگ درهم این    از  و  بین جوهر  مستلزم   ، تضاد 

باهم در ارتباط    یک وحدت ساده واژگان نیست. آنها به طور ناهماهنگی

می  هستند. اجرا  بدن  که  کنشی  گفتار،  طور    کنددر  به  رک د  مل کاهرگز 

بدن  نمی فرا  کورنقطه  شود:  که  است  که میگفتاری  آنچه  از  را   گویدتر 

کنش  کند.  در درون زبان و از طریق آن عمل می  طورهمینکند و  می  اجرا

گفتار    گفتار لحظه  در  کنش  آن  که  معنا  بدان  است،  بدنی  کنش  یک 

است  دوچندان و  :شده  است  گفته شده  که  و سپس یک  آنچه  دارد  جود 

 . کنداجرا می آن را بدنی گفتاری  «ابزار» که  دفتنی وجود دارگ نخسنوع 

است    ین،بنابرا اظهاری  ایگزارهممکن  یا  نظر    و  به  که  شود  بیان 

فقطمی اساس   رسد  تا    استدستوری ساخته شده    وتحلیل تجزیهیک    بر 

از طریقی عملی   یقاًدقنشان دهد که هیچ تهدیدی وجود ندارد. اما تهدید  
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و یا  د شوپدیدار می ،کندکردن یک عمل اجرا میتصحب مگاهنکه بدن در 

نتیجه   در  میآ  یرتأثتهدید  پدیدار  اجراگری  عمل  از  تنها    که  ود ششکار 

)هر نظریه کنشی از این مطلب    شود ضرری میبی  کنش طریق رفتار بدنی،  

یک   نویدو یا    شده استن داده  آگاه است(. در واقع، تهدید از پیش نشا

جسمانی هست،    حالدرعین و    ددهیما  ر  کنش  نیز  جسمانی  کنش  یک 

رسیدن  کنش  مسیر  خود  رفتاردر    ،رونایاز برای  هدف  را  آینده  به  در  ی 

می عمل سازماندهی  و  تهدیدآمیز  عمل  که  کرد  توجه  باید  البته  کند. 

به هم مربوط   1ت قلب ها همانند صنعهستند. اما آنشده متمایز از هم تهدید

دو رچه  تند. گسه دو کنش ک ی  این  اما هر  نیستند،  عملی  سان    جسمانی  و 

از پیش  های کنشی که  مفهومی را در واژهفقط    ،تهدیداولین اقدام،  :  هستند

کند که را آغاز می 2افق زمانی  کند. تهدیداست را ایجاد می شده نشان داده

عملی را آغاز  شده است؛ تهدید    که تهدید  هدف سازماندهی عملی است 

  حال درعین  شود.هدیدآمیز حاصل میتعمل  تحقق    ،نآ  یق کند که از طرمی

می ازتهدید  برود  تواند  یا  یا  و    بین  و  استخنثی شود  به    ممکن  موفق 

ع والوقکند. تهدید اطمینان قریبمی نشود که آن را تهدید  یعمل کردنارائه 

را،   آینده  عملی نی  عیدیگری  و    را  در  ا   د، کنمی  اعالمتعیین  این  هار  ظاما 

آن  یمنخودش   از  یآ عمل  تواند  یکی  عنوان  به  را  و   یراتتأثنده  الزم 

در   موفقیت  عدم  این  کند.  ایجاد  آن  درون  نشانضروری  در  تهدید  دادن 

یعنی این    ،شود می  به عنوان یک تهدید خوانش  له حالت کنش گفتار ئمس
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  سؤال یر  گفتار را به عنوان یک تهدید ز  کنش د وضعیت  عدم تحقق تهدی

زیر    طقفبلکه    ،بردنمی را  آن  و  غرو  ،وجودبااین  .بردمی  سؤالکارایی  ر 

  که دهد یک کنش گفتار است قدرت و اختیار می ،که به تهدید 1بینی-خود

می محسوب  قرار تهدید  تهدید  مورد  گفتار  توسط  که  را  عملی  و  شود 

و    ی در برابر شکست ، چنین گفتارهرحالبه   کند.ست را محقق میگرفته ا

موفقیت  یا   است ب آسیعدم  آ  و   پذیر  مییبساین  برای  پذیری  بایست 

 به کار گرفته شود. با تهدید مقابله

اش  یآنچه که ممکن است اثرات اجراگر  واسطهبه یدتهد ینکها یبرا

  طورهمینخاص و    یطواع شرامستلزم داشتن ان  ،عمل کند  ،را محقق کند

ب  عمل   شناسییت. غااستداشتن حوزه قدرت    یازمندن  ه راهم   یدهدت  اکه 

انواع   ،است بدبختی  با  اقسام  ،  وجودباایناست.    دهش  جادوو    سحرها  و 

حاکمتخیل   می  تیعمل  سازماندهی  را  تهدید  نوع  آکند،  که  که  است  ن 

شده صله اجرای عملی است که در آن جمله ذکر  فابال  ،هاگفتهخاصی از  

 ه آنچه را کهکه بالفاصل است   یانیب ریغاست، از نظر آستین این یک کنش 

مییم انجام  را  ممکن،  وجودباایندهد.  گوید  خواست  تهدید  یک  است  ار 

پیش هرگز  که  چیزی  باشد،  و  پاسخ خوب  اقتدار  احساس  و  نشده  بینی 

ک کرده است، از دست  در برابر مقاومتی که به تولید آن کم  د را وخ  سلطه

پاسخ   بدهد. امکان  بردن  بین  از  جای  تبه  از  را  مخاطب  فلج  گویی،  رس 

ت، آن نوع  دید ممکن است با یک نوع عمل اجراگرایانه متفاو ته،  کندمی
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 صورت به تالقی کند )آنچه    ،دنکنرفتارهایی که عمل تهدید را مضاعف می

شود(، تا بخشی از گفتار را  یعمدی در هر گفتاری انجام معمدی و یا غیر

ت را  تهدید  اجراگری  قدرت  و  دهد  قرار  دیگری  بخش  مقابل  ضعیف  در 

 کند. 

یک    کهییازآنجاحاضر،    ل حادر   گفتارتهدید  در  ی کنش    است 

تا حدودی، از کنترل خودش خارج  و  ول یک کنش جسمانی است درجه ا

ابینا تهدید تلویحی را ن ن : زکه  کند. موریسون به این نکته اشاره میاست

ارجاع با  کودکان  به  که  داشته    « هایدست»دادن  نگه  را  پرنده  که  فردی 

  و با   کند را نشان دهدبدن فردی را که صحبت می  تا د  گردانباز می  ، است

ای کسی رببیشتر  آنچه    .کندمقابله می  آنها  با عمل   ،دهدکه انجام می  عملی

را   تهدید  ناشناختمی  ارائه که  است،  دهد  عمل    است  نابیناییه  انگیزه  که 

بدنی و یا  صورتبه خواهندکه آنها می یسؤال .کندگفتار آنها را روشن می

آنها    ،پرسندب  یانجسم که  است  را    قبالً چیزی  یا   بدنی  صورت به آن    و 

 اند.جسمانی در گفتارشان انجام داده

شود تا به  ظاهر میتنها  های گفتار  مزخ   نیست که  طورایندر نتیجه،  

، بلکه بر رابطه  شوند  یمتک این رابطه الینفک و ناسازگار بین بدن و گفتار  

گفتار و   نیز  راتیتأثبین  برای  یمه  تکی  آن  را  بدن خود  اگر گوینده  کنند. 

قرار می  مخاطب مورد  گویندهخطاب  بدن  تنها  این    دهد،  وارد  که  نیست 

کسی که فقط    کند.زی شرکت مینیز در این با  شود: بدن مخاطب زی میبا

می هنگام  صحبت  در  دیگری  برابر  در  را  خود  بدن  که  کسی  یا  کند، 

ی که آسیب  عنوان مخاطب  بها  دهد، بدن دیگری ریکردن تطبیق مصحبت
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میمی نشان  عنوان    بدن  دهد.پذیرد،  به  ی  «ابزاری»گوینده  لفااز    ظیک 

رود و بدن مخاطب را )و  فراتر میرحم، از کلمات گفته شده  بیو    خشن

 دهد.می قرار ( در کنترل خودش کامالًنه 

 

 1غیرمنتظره  یصداها

  ایکلمهع،  اقو   ه تهدید چیست یا درگیری در مورد اینک برای تصمیم

می زخم  بکه  هیچ  چیست،  از  هساد  ررسی زند  نمی  ،کلمهای    باشد.کافی 

خاص    هایکلمهکه  ور کنیم که برای شناسایی احتمال ایناست تصممکن  

خواهند   زخم  شرایطی  چنین  شرحزددر  الزم    سخن  نگینهادی  شرایط  ، 

باعث   تنهایی  به  اما شرایط  زدنباشد.  نمیکلم  زخم  یا ممات    کن شوند. 

مجبوا کلمهست  هر  که  کنیم  ادعا  میر شویم  که  کلمه  ،ندتواای  باشد  ای 

نکه آرایش استقرار آن دارد و ای   و  ی به گسترشین بستگ زند و ازخم می

این  یا  ایط گفتار آنها قابل تقلیل کلمات در شر  آخر،  نکته  کاهش نیست. 

بر  تواند، اما چنین دیدگاهی نمیاست منطقی   ز  ا  خی به ما بگوید که چرا 

که   هنگامی  ا  زنند،زخم می  ،شونداجرا میکلمات  ینکه چرا جداکردن  یا 

 زنی آنها دشوار است. خاص از قدرت زخم کلمات

میاقعدرو نظر  به  تالش،  قدرت رسد  ایجاد  برای  اخیر  های 

کند را مطرح می  سؤال زنی برخی از کلمات خاص، این  زخم  انکاررقابل یغ

چه کلمات  که  معنای  تفسیر  انجاع  و  کسی  را  آنها  میملکرد  در   دهد؟م 
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قوانین حاکم  دستورالعمل   و  واقع،  اخیر  شخصی  های  تعریف    افرادبر 

های اخیر در موسیقی رپ، حاکی  لبحث و جدا  در ارتش و  1گراهمجنس

وجود ندارد که آیا   مسئلهاز آن است که هیچ توافق روشنی در مورد این  

  زنی ارتباط بارزی ا در زخمنهآ  شده و قدرت ادعاشدهفتههای گبین کلمه

از یک طر  .[9]  یا خیر  آشکاری وجود دارد   و که    ف استدالل کنیماینکه 

چنین  اهانت  ریتأث به  کامالًکلماتی  آمیز  یک   بافت  مربوط  تغییر  و   است 

را تشدید یا به حداقل برساند، باز هم به    یتهاجمتواند آن حمله  می  بافت

گفته شده اعمال    ت که چنان کلماتیسن  گزارشی از آن قدرتی  ائه ارمنزله  

از طمی اینکه    بافت،  درنظرگرفتنبدون    رفی دیگر،کنند.  برخی ادعاکردن 

های خود را با  آمیز هستند یا اینکه آنها بافتها همیشه توهینآن گفتاراز  

  کنند، آنها بسیار دشوار است با خود حمل می  کردن  یجارهایی که  روش

درک برای  را  راهی  هم  لحظینا  باز  در  بافت  چگونه  و  که  استناد  بیان  ه 

 دهد.میه است را نشان نتنظیم شد

نمی دیدگاه  دو  از  یک  سخهیچ  توهینتواند  گسترش ن  و  آمیز 

عمل    یشناختزبان قدرت   با  مقابله  و  افشاکردن  دنبال  به  یکباره  به  که 

-در فصل   بدارد.   آن را بازو    دوباره داللت دادهآمیز گفتار است را  توهین

خو ی  ها بررسی  بیشتری  توضیحات  با  را  موارد  این  اما  بعدی  کرد،  اهم 

این  ای لحظه بر به  ه  چ  عبارات ای در نظر بگیرید که  -داللتمدت منوط 

دوباره گری چنینهستند  2های  آزارنده  افزایشی    .  گفتار  در    تنهانهاز 
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دهد، طنز رخ میو  های سیاسی  هتموسیقی رپ و در اشکال مختلف نوش

  ییجا،  ردخوبه چشم میه سیاسی و اجتماعی نیز  های نقادانارفتبلکه در گ

موجودبحثبرای    عباراتاین    [10]  «1کردنذکر»  که و    های  مهم  بسیار 

بحث در  و حتی  است  سانسور میضروری  به  -های حقوقی که دعوت 

طرز   به  مفتضحانه  لفاظی  حقوق  ای مالحظهقابل شود،  گفتار  بافت  ی  در 

های صریح حقوقی  ب این است که بحثجیع  .یابدتوسعه میو    گسترش

ند،  های خاصی گره بزنگفتاری را به بافتچنین    خواهندیو سیاسی که م

کنند،  نمی گفتمان خود ثبت  را حتی در  آن  که  توانند  گفتاری  چرا  چنین 

و بافت جدیدی را شود  می  های قبلی سخنش تفکیکثبت شده و از بافت

آن نشده  برای  تعیین  پیش  از  که  مید  بوچه  دست  به  گفتمان را  آورد. 

در  حقوقی  و  ن  انتقادی  عملکرد    ،فرتگفتار  بازدارنده  نفرتخود    گفتار 

شود، اما نه به معنای  های قبلی تفکیک می. گفتمان حاضر با گفتماناست

و  مطلق.   کنونی  بافت  گذشته    «تفکیک»برعکس،  با  آن  ،  استآشکار 

ای که از آن تفکیک هشتودشان که تنها در اصطالحات گذگذشته روشن خ

دارد.   قرار  است  را  جودوبااینشده  جدیدی  بافت  حاضر،  بافت  برای  ، 

دهد، چیزی که هنوز قابل توصیف  نده شرح میچنین گفتاری در بافت آی

 یک بافت قلمداد شود.  کامالًتواند ، نمیروازایننیست، 

بحث نفع    هااین  به  تعدیل   2فسیر ت-ضدیک  که  گفتار  یا  کننده 

رفته  وضوحبه  ،آمیز هستندینتوه بین  از  پایه  و از  قرار    رتأثیتحت   اند  این 
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توهینمی آثار  که  گفتار  گیرند  گفتاربه    لزوماًآمیز  بافت  کنش  یا    منشأ، 

آن  استقرار اصلی  و    کننده یا آرایشماندگار آن یا در واقع، اهداف تحریک

ارزیابیاستمرتبط   مانند    .  اصطالحاتی  که د  دهیم  نشان  « یرئکو»مجدد 

توان می، که  «1اعاده کرد»خود    دهینتوان گفتار را به شکلی دیگر به گومی

آن را وارونه اجرا    راتیتأثاهداف اصلی آن اتخاذ کرده و  آن را برخالف  

بنابراین،   مییطورکلبه کرد.  نشان  این  چنان  ،  ناپایدار  قدرت  که  دهد 

استداللی  یک    اصطالحات اجراگری  رش  نیستنوع  یک  از جزم  تهکه  ا 

می  گفتاریهای  کنش بلک گذارندعالمت  تشریفاتی    یکه  ،  زنجیره 

 اصالح رقابل یغآن اصالح نشده و    پایان و    آغازاست که    ها گریداللتباز

ای نیست، بلکه یک رابطه  یک اتفاق لحظه  «کنش»از این نظر، یک    ست.ا

ه  لحظ، تراکم یک تکرارپذیری که بیش از  های زمانی استخاصی از افق

ش  ک بافت از پیه یر بگویی برای کنش گفتات. احتمال پیش سب آن اسنام

گفتار   یک  که  اصلی  هدف  یا  بافت  بین  شکاف  به  حدی  تا  شده،  تعیین 

برای    بستگی دارد.   ، کندرا ایجاد می  ی راتیتأثشود و  توسط آن تحریک می

  ی که هرگز از پیش تعیین نشده است، بهاداشتن آینده  ،مثال، برای تهدید

خنثی    ،آن اعاده  ریقز طبه سخنران خود اعاده شده است و ا  ای دیگرهونگ

می دست  به  گفتار  کنش  که  معانی  است.  و  شده  ایجاد    یرات یتأثآورد  که 

تعین شده است و    قبالًکند باید بیش از آن باشد که آنها به وسیله آن  می

 
1turnedre  



 گفتار برانگیخته

40 

 

رند ر داقرا أ مبدبا مواردی که در  کامالًنباید  ،دشونهایی که فرض میبافت

 شد(.ا ه باشتوجود د یمبدأد )اگر چنین نیکی باش

می که  ارتباطکسانی  اطمینان  با  کنش   خواهند  از  برخی  های  بین 

و   کنند،    آزارنده  راتیتأثگفتار خاص  تعیین  را  از  می  مطمئناًآنها  خواهند 

مجبور   یکنش گفتارینکه هیچ  کنند. ا  تأسفعمل گفتار ابراز    موقت بودن

ای از  سادهشرح    گونهچیه  ریتأث، به این دلیل است که  نیست  یانآزاررس  به

نمیکنش گفتار،  که  های  کند  فراهم  را  استانداردهایی  اساس تواند  آن    بر 

طور    زارآ به  است  ممکن  باشند.  مؤثرگفتاری،  گرفته  قرار  استفاده    مورد 

پیونوجودبااین از  ضعفی  چنین  آ،  و  کنش  بین  گفتامکا  زار د    -  یارن 

یوند منع خواهد  کند که با تشدید آن پمی  نوع گفتگو را فراهم ک  ی  ل،متقاب

-بعدی آن جدا می  راتیتأثرا از    یکنش گفتارنابراین، شکافی که  شد. ب

را آغاز    یشناختزبان   عاملیت   پیامدهای خوشایندی دارد: یک تئوری   ،کند

-می  ارائه نونی  قا  های وقفه راهستجوی بیج  برای   را  کند که جایگزینیمی

ها را  گفته  یها گریت لدالبازتکرار و    تنهانه   ،نفاصله بین موارد سخد.  هد

می می  ،سازدممکن  نشان  زمان  بلکه  طول  در  کلمات  چگونه  که  دهد 

-)واژهو بازسازی    آزردناز قدرت    مؤثر هایی بسیار  ممکن است در روش

بتوان  جدا شوند.  ها(   ،1بودن  مؤثرن از  م روشن کنم که منظور مامیدوارم 

نوع  » یک  دادن  اع   یتیعامل،  « است  تعاملی نشان  یک  اقتداراده  که    با 

 خودمختار در گفتار، یا یک تکرار مفاهیم مرسوم تسلط نیست.
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گفتار    مسائل  در  سیاسی    برانگیختهاصلی  هم  و  بودن  بالغی  هم 

به اجبار    یر شکنجه وز  که  «ایبرانگیخته»  سخنان  ،بودن هستند. در قانون

میفگ نمی  هستنداعترافاتی    والًمعمشوند،  ته  مورنتوانکه  دادگاه  در  د  د 

قرار   منعکسنگیراستفاده  زیرا  گوینده  د،  متعادل  روانی  وضعیت  کننده 

فرض من این است که گفتار همواره به طریقی از کنترل ما خارج    نیستند.

بینی کرده  شکنش گفتار را پی   که خوانش فلمن از   ایسازیاست. در قاعده

م آستین  که  یاست،  آنها(  کنش»نویسد  همه  )نه  کامل  طور  به  ول مسئها 

به اجبار گفته می برای مثال؛ سخنانی که زیر شکنجه و  شوند، یا  هستند، 

یا    صورتبه گوناگون،  اشتباهات  دلیل  به  یا   صورتبه  اصالًتصادفی، 

می گفته  می  بعداًآستین    .21  «شوندناخواسته  پیدا  کنش  فرصت  تا  کند 

  مئناًطم  ،در بسیاری از این موارد»دی از سوژه جدا کند:  ارگفتار را در مو

مایل نیستیم که در مورد برخی از این اقدامات به سادگی بگوییم که چنین  

عدم ادعای  . 21«  عملی انجام شده است یا اینکه او آن را انجام داده است

گفتار سوژه    کنش  از    م،اکح  یا  سلطهاز  جایگزینی  و    عاملیتمفهوم 

پیدا میئولیتمسسرانجام   سوژه در    کند، آنچه که نحوه ساختنپذیری را 

را   می  کامالًزبان  میتصدیق  ایجاد  که  آنچه  و  چیزی  کند  همان  نیز  کند 

از که  دیگر  است  می  جاهای  منتقدان    کهی درحالشود.  ناشی  از  برخی 

برای تخریب نمیوجمترا درست    عاملیت   ،حاکمیت  نظر  شوند،  ه  من  به 

شروجااز    عاملیت این   می  شود میع  یی  کاهش  سلطه  که  که  کسی  یابد. 

ای عمل تا اندازه  قاً یدقحاکم نیست(    و   که همان سوژه سلطه )کند  ل میعم
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از همان ابتدا در یک   روازاین کند که به عنوان بازیگر شناخته شود و  می

 کند.فعالیت می یارهایشفا و هبا محدودیت بافت زبانی

شود. از چند جهت پدیدار می  رتنفر  گفتادر    1یتخودستایی حاکم

نظر   گونهاین نفر  رسدمی  به  گفتار  از  که  می  تکسی  دارای  استفاده  کند 

سلطه میاستگری  قدرت  که  را  آنچه  و  می  ،گوید،  همین  اجرا  به  شود. 

حاکم  2دولت   «گفتار»ترتیب،   شکل  خود  اغلب  به  را  که گیرد،  مییتی 

اظها  موجببه اغلآن  واق  ب رات،  معنی  قانون    «هایکنش»لمه،  ک  عیبه 

گفتارها، آستین    ی انیب  ر یغچنین موارد  ای یافتن  ، تالش برحالبااین   است.

روبه مشکالتی  با  مجموعهرا  ساختن  فکر  به  را  او  و  کرد  از  رو  ای 

جد  هاشرطشیپ تمایزهای  درنظرگرفو  برای  زمینهید  پیچیدگی  های  تن 

اعم    راگری دارند،اجل  همه سخنانی که شک داد. در واقع،    اجراگری سوق

بو    یانیب  ریغاز   کایانی پس  آگاهی  رساز،  این  پیامدهای    بینش  و  نیستند. 

 .دارد  گفتار نفرتقلمداد شده  ریتأث به  رسیدگی و  مهمی برای توجه

برخ که  ادعا  این  بالغی،  نظر  نهاز  گفتارها  از  بیانی  را  نفرت    تنها 

-کند که نهض می ر ف  ،شوندنیز محسوب میزارنده  عملی آکنند، بلکه  می

می عمل  زبان  به  تنها  بلکه  آگونهکند،  بتواند  که  به    زارای  نسبت  برساند 

متفاوت هستند   کامالً، اینها دو ادعا  هرحالبه .  شوداعمال میمخاطب خود  

بر روی    نوع کنشی نیستند که با چنان نیرویی  آنهای گفتار  و همه کنش

را بیان    یکنش گفتارانم یک  وت، من میمثالعنوان به عمال شوند.  دیگری ا
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آستین،  از نظر، «کنممن تو را محکوم می»گویم، ه میوقتی ککنم، درواقع، 

-های من الزماست، اما اگر در موقعیتی نباشم که گفته  یانی ب  ریغآن کنش 

باشد، مم  االجرا  است یک  بنابراین  باشد،    ی کنش گفتارکن  اما  بیان شده 

از   کنش  آستین  این  اینکه   یاد  ینناخوشانظر  بدون  شما  است:  نامناسب 

های گفتار  گریزید. بنابراین، بسیاری از این اقدامات کنشمیببینید    زاریآ

محدود   و  باریک  دید  یک  کردن »از  قدرت  است  «1اداره  آنها  همه  اما   ،

مجموعهتولی آغاز  یا  اثرات  عواقب د  از  ند  و   ای  را  درواقعنتایج  ،  ارند؛ 

توان مقاله  مضحک هستند و بنابراین می  کامالًر  از این نظبسیاری از آنها  

، را به عنوان یک فهرست  2« چگونه با کلمات کارها را انجام دهیم»ین  آست

 های ناموفقی تعبیر کنیم.کننده چنین اجراگریسرگرم

گفت باشدار مییک کنش  آنکه    ، تواند یک کنش  کنشی   زوماًلبدون 

دهم و  یاورم، یعنی فرمان میب  ان اشد. اگر اجرای ناموفقی را به زبارآمد بک

نمی  وشنود  نمی  یکسچیه اطاعت  آن  که  کند،از  و  می  ی قول  وقتی  دهم 

او   به  او قول بدهم، من هنوز عملی را  کسی نیست که  از  یا فردی پیش 

می اانجام  عملدهم،  میما  انجام  که  کمیا    ریتأثی بدهم  ی  ر  گذااثر  بسیار 

به وسیله یک کنش رقم خورده    هک  نیستاثری    به اندازه)یا حداقل    است

تنها عملی را انجام  اجرایی است که در آن نه  ، سباست(. یک اجرای منا

-دهم ناشی میاز عملی که انجام می  رات یتأثای از  دهم، بلکه مجموعهمی

نیست و از این    ریتأثد  جاای  لزوماًشناختی  زبان  صورتبهکردن  د. عمل نشو
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ک گفتار همیشه یک  بنابراین    اثرگذار و    مؤثر   نش لحاظ یک کنش  نیست. 

بی بگوییم  دارد،اینکه  وجود  تداخلی  عمل  و  گفتار  معنا    لزوماً  ن  این  به 

 .کند عمل می  یرگذاریتأثو  مؤثرنیست که بگوییم گفتار به طور 

انواع موقعیت  1شناسی آستین یک نوع نشانه   ارائهی اجرایی  ا هرا از 

کنش  می در    یانی ب  ریغکند.  که  است  همان    ا ب  آنعملی  در  چیزی  گفتن 

 «کنمتو را محکوم می»گوید ای که می؛ قاضییمدهزمان عملی را انجام می

انجام می انجام کاری یا توصیف آنچه را که  او  : گفته  ندارددهد را  قصد 

نوعی   ایجاد    یراتیتأث  یانی ب  ریغتار  های گفاست. کنش  دادنانجام خود  را 

میمی آستین  باکنند.  آنها  زراق  گوید،  اجتماعی  بان ردادهای  و  شناختی 

می ط  شوند.حمایت  گفتار  از  کنش  دیگر،  برفی  گفتارهاییانیپس    ی ، 

مجموعه که  از  هستند  می  یراتیتأثای  وجود  به  کآورند:  را  یک  نش در 

بگفتاری   چیزی»،  یانی پس  ااصخ  راتیتأث  ، گفتن  را  اما  «کندیم یجاد  ی   ،

و   زمانی  راتیتأثگفته  نظر  از  شده  این  تمم  ایجاد  هستند؛  و    راتیتأثایز 

آنچه که ما با گفتن چیزی آن را به  »ر نیستند، بلکه  نتایج همان عمل گفتا

های  کنش  کهدرحالی   109هستند.    «یابیمآوریم یا به آن دست میوجود می

  یانی پس بهای  ، کنش107شوند  یتولید م  از طریق قراردادهایی  یانیب  ریغ

و   نتایج  طریق  تمایز  میی  ناش  راتیتأثاز  این  مفهوم    مستلزمشوند.  این 

است   کنشآشکار  بدون    یانی ب  ریغهای  که  وقتی    گونهچ یهگفتار  اتالف 
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است و اینکه آنها در    دهکرگفتار خودش عمل  کنند که  اثراتی را ایجاد می

 . شوندیممحسوب  همان لحظه یک عمل دیگر نیز

پسکنش  تاریتأثهار داشت که برخی از نتایج و ظآستین همچنین ا

توهین یک    ،دهدمی  ارائه که او  ممکن است ناخواسته باشند و مثالی    بیانی

بیانی قرار  کالمی را در داخل مدار کنش پس زارغیرعمدی است، بنابراین آ

کنش  ادهایی که  در قرارد  زار آ  هککند  ، آستین پیشنهاد میروازایندهد.  می

می استناد  آن  به  معینی  ندارد، گفتار  وجود    رات یتأثو    جینتادر    ما ا  کند 

 کند وجود دارد. ید میخاصی که یک کنش گفتار تول

توسط محققان و فیلسوفان حقوقی )کاترین مک    راً یاخ  ، آثار آستین

د که نمایش نقل شده است تا ادعا شو [11] ، و دیگران(1ی النگتنکینن، ر

هی  گایداعمالی اجراگرایانه هستند، به این معنی که آنها د ورنوگرافیپهای 

نوع خاصی  دهند، اما  نمی  ارائه   کنند و یا گزارشی از واقعیت را را بیان نمی

ادعا   ،این بر عالوه. این محققان آورندشکل داده و به وجود میاز رفتار را 

در قالب    برداررمانفبه شکلی تابع و  کنند که این رفتار، کسانی را که  می

 ند. نکمی «2ساکت»ند را وشبه تصویر کشیده می پورنوگرافیهای نمایش

بحث فصل این  در  قرار    بعدی های  ها  بررسی  مورد  کامل  طور  به 

مقدمه، برای  اما  گرفت،  است    خواهند  مهم  نکته  این  به  که  توجه 

ری  د و نیروی اجراگوشبه عنوان نوعی گفتار نفرت تلقی می  پورنوگرافی

است که   ینا توجهقابل نکته  شود.توصیف می یانیب ریغآن به عنوان کنش 

 
1ne MacKinnon, Rae LangtonCathari  
2silences  



 گفتار برانگیخته

46 

 

برابر   در  کینون  مک  مدل    پورنوگرافی استدالل  یک  به  مفهومی  اتکای  از 

ب مدل    یانیپس  یک  است.    ی انیب  ریغبه  یافته  بررسی  [12]تغییر  های  در 

ماتسودا  نه1ماری  نفرت  گفتار  ب،  خود    بر روی شنوده  اجرا شدنرای  تنها 

اجتماعی   را تساخ  در کردن، بلکه برای شرکتاست (یانیپس ب)یک صحنه 

شدن به بخشی از  ، تبدیل رونازایفردی که مورد خطاب قرار گرفته است )

شود که شنونده یده میاین طور فهم  شود.درک می  [13](  استیضاحروند  

می اشغال  را  اجتماعی  چنان موقعیتی  با  معنا  همین  به  چیزی  یا    کند 

می اشغال  را  موقعیتجایگاهی  و  خودشان  کند  اجتماعی    هونگاینهای 

می و  درک  ایستا  رابطه  یک  در  که  قرار   تبیمراسلسلهشوند  یکدیگر  با 

اجتماعیدارند موقعیت  دلیل  به  بنابراین،  دارد،    هک  ای.  اختیار  در  وی 

آ سخن  این  نتیجه  در  را  یبمی  زارشنونده  سوژه  همچنین  سخن  این  ند. 

را  می  وادار تابعی  اجتماعی  تا موقعیت  کند.    مجدداًکند  اساشغال    اسبر 

دیدگاه را این  سلطه  ساختاری  رابطه  گفتاری  چنین  و    ،  احضار  دوباره 

ی آن سلطه ساختاری  شناختی برای بازساز کند و موقعیت زبانتوصیف می

دیدگاه در مورد گفتار نفرت دهد. اگرچه گاهی اوقات این  را تشکیل می

و  مجموعه عواقب  از  برمی  رات یتأثای  ایجاد  را  گفتاری  چنان  که  انگیزد 

بنگاهی  )کند  می اما    یانیپس  از  دیگر  قواعدبه موضوع(،  این موقعیت  ی 

روش طریق  از  اجراگر  نیروی  آن  در  که  دارد  )یک اهوجود  متعارف  ی 

مییانیب  ریغمدل   تضمین  را  مثال،کن(  برای  ماری    سازیقاعدهدر    د. 
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گفتا سلطه  منعکس  صرفاًر  ماتسودا،  نیست؛  اجتماعی  سلطه  رابطه  کننده 

از طریق    شود که ساختار اجتماعیای تبدیل میر به وسیلهتاگفهای  کنش

اطب خودش را  گفتار نفرت مخ،  یانیب  ریغشود. طبق این مدل  آن احیا می

لحظهد میر  سخن  که  میای  شکل  یکگوید  این  توصیف   زارآ  دهد؛  را 

ایجاد نمی  کند یا یک اثری نمی کند؛ درواقع صحبت از چنین گفتاری،  را 

  زار آشود، خودش اجرای  به عنوان تابعی اجتماعی درک می  رزاآ  که  ییجا

 [ 14]است.

این است  بنابراین، آنچه گفتار نفرت انجام می ر  که سوژه را ددهد 

ت را گفتار نفرت این قدر دهد. اما چه چیزی بهیک موقعیت تابع قرار می

سوژه را با چنین کارآمدی شکل دهد؟ آیا گفتار نفرت به همان   دهد کهمی

میازندا نظر  به  توضیح  این  در  که  درخوه  و  مناسب  یا  رسد  است،  ر 

ازقدرت تشکیل ی وجود دارد که  خطاهای آنچه که در   دهنده آن را کمتر 

 مناسب کند؟ یا فوق ذکر شد، درخور توضیحات

لحظه وخمی برای  مطرحاهم  را  فرض  این  نفرت ککنم    ای  گفتار  ه 

از  مؤثرهمیشه   که  را  آسیبی  اینکه  نه  نفرت   ثرا  است،  گفتار  نتیجه  و 

  در   دهم کهبلکه این احتمال را میبرسانم،    شده است را به حداقل حاصل  

واک وضعیت  آن  دارد.ناتوانی  وجود  انتقادی  توضیح    نش    ی آزاررساناگر 

نفرگفتا را  ر  آزار  آن  به  انتقادی  واکنش  احتمال  این ت  کند،  محدود 

را    ،توضیح آزار  این  کلی  ایمی  دییتأآثار  در    غالباًها  استدالل یل  قبن  کند. 

اشکال  هستندمفید  حقوقی    یهابافت در  تفکر  برای  اما  و    یتعامل، 

 توانند عمل کنند. تی نمیدولغیرستادگی یا
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برای شکل  نفرت  گفتار  اگر  از طریق گفتمان ادحتی  دن یک سوژه 

  زدنبرهمآیا امکان    است؟  مؤثرنهایی و    لزوماًدهی  شکل   عمل کند، آیا آن

ی که منجر به آثار ناشی از چنین گفتاری وجود دارد، خطای  ردنب ینو از ب

گفتار دارای    شود،که بیان می وقتی د؟ وش دهی گفتمانیلغو این روند شکل 

شکل  سوژقدرت  به  چنان  دهی  با  دارده  را  به موفقیتی  قدرتی  نوع  چه   ،

 ؟شودسبت داده میگفتار ن

ماتسودا   امی  بیان استدالل  ساختار  یک  که  لحظه ماجتکند  در   عی 

موقعیت تسلطی    مجدداًار نفرت  نفرت شکل گرفته شده است؛ گفتگفتار  

می طلب  ورا  می  بیان  لحظهدر    کند  محکوم  دوباره  را  نظر آن  از  کند. 

ار نفرت شناختی، گفتبا بیان مجدد سلطه اجتماعی زبان  زمانهم  ،ادوسمات

شود. دیل میتبت  دربینی قبه موقعیتی برای بازتولید مکانیکی و قابل پیش

جهات،   برخی  افت  مسئلهاز  کار  مکانیک از  یا  ادگی  و    «1نکردن عمل »ی 

و    قاً یدق  ،بودن گفتار  ینیبشیپرقابل یغ بارها  آستین  که  است  همان چیزی 

لفی که کنش  های مختکرد، وقتی که وی روی روشمی  دیتأکبر آن  بارها  

می کند  گفتار  عمل  اشتباه  کل،  الحبااین داشت.  اشاره  تواند  طور  ، تری به 

که   دارد  وجود  از  مفهویک    چرا دالیلی  ایستا  در    «اجتماعیساختار  » م 

دوباگفتار   میرنفرت  تکرار  یاه  ساختارهای  چرا  شود،  طریق  چنین  از  ی 

اگر    .شوندمی  ن دچار تخریببیان شد مجدداًو    ن شدن، بازگفته شد  تکرار

زمانی   دوام  می  « ساختار»بخواهیم  گفته  بگیریم،    ر د  را شود  که  آیا نظر 
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نفرت   گفتار  کنش  است  کمتریمدآراکبا  ممکن  و    ی  شود  بیشتر درک 

خ  تخریبو    تغییر  مستعد کار  ادامه  برای  ساختاری  چنین  اگر  ود  باشد؟ 

شود. یپیوستگی آن مطرح م مسئلهآن باشد، در این صورت  1وابسته اظهار 

تاری که از  اخ س   کرد که آن ساختار را متوقف کند، یا   ی توان اظهارآیا می

یک استناد،  خریب کند؟ به عنوان را تشود  اعمال می  طریق تکرار در گفتار 

مه آن  برای اداو    خواندیفرامگفتار نفرت کنشی است که اقدامات قبلی را  

  باشدد دارد که ممکن  تکراری وجوعمل  نیاز به تکرار در آینده دارد. آیا  

ک جدا  آن  معین  قراردادهای  از  را  گفتار  اثر   وه  ردکنش  اینکه  جای  به 

 ؟زندتکرار آن را به هم ب ،کند ثبیتآن را ت آزاررسانی

 

 2های سخن جایگاه

کنش ری و علمی که مشکالت نظاگر تصور کنیم  اشتباه خواهد بود  

از  مجموعه  گفتار عملکرد روشن  یهاحل راه ای  معاصر  کننده  و    سیاسی 

می  امروزی ارائه  را  که  دهد.گفتار  بین  چرا  و  ئوت  رابطه  به  ری  سیاست 

میگونه کار  دیگر  مواضعای  همیش  کند.  سیاسی    هنظری  متن  در 

ستراتژیک چنین شود تا چیزی از ارزش ایافته و به کار گرفته میتخصیص 

کتئوری را مشخص  در  نهایی  که  سیاسی  به مصادیق  آن  د. مروری گذرا 

کرد ملع  توجهی درنظر قابل دهد که اختالفنشان می  ،شودگفتار ظاهر می

در صورت وجود، می دارد،  عنو بایست  گفتار وجود    به جای   تاررف  انبه 

 
1enunciation  
2TERANCESCENES OF UT  
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حقوقی  در  »گفتار« شود.  معنای  طواستدالل  تلقی  به  که  گسترده هایی  ر 

است   هانجامید توجه قرار گرفته است به فروپاشی تمایز گفتار/ رفتار مورد

اول    یهحکه موجب تقویت قاعده مقررات ایالتی و تعلیق مراجعه به اصال

استداللمی دیگر،  طرفی  از  اشود.  که  میهایی  کنشند  ورزصرار  های  که 

رفتار جای  به  به    ، گفتار  تا  دارند  تمایل  هستند،  مداخله  گفتار  تعلیق  نفع 

کنند. کار  سوزاننده  دولت  »اعمال  اول،  فصل  می«،  1در  نظر    کنمبیان  که 

عالی کشور   دیوان  در مورد  پل   دراکثریت  -می  لیمحآیین    یک  2سنت 

خان  ،توانست در جلوی خانه یک  به  وپ واده سیاهسوزاندن صلیب  را  ست 

را این که چ  ببرد  سؤال« تلقی کند و آن را زیر  3جوعنوان »کلمات مبارزه

ابالغ   را  پیام  »یک  سادگی  به  »گفتار«  از  دیدکندیمنوع  »یک  و  را  «  گاه« 

نیز »سزاوار سرزنش اگر  حتی    -د  کنبیان می قلمداد   [15]  «4آن »دیدگاه« 

مبنی  بسیار نوین و جدیدی    قوقیبا یک استدالل ح  وضوحبه دادگاه    شود.

، یعنی  کرد  ی نفرا    است، آن   و هم رفتار   ر بر اینکه صلیب سوزان هم گفتا

نشان  )عمل(  آن پیام حقارتابالغ و  و  دادن یک  پیام    طورهمین آمیز  یک 

این معنا که یک عالمت، »فقط سفیتبعیض « هم 5ستان پو د  آمیز است )به 

 دهد(. آمیز را شکل میتبعیض ار فتر یکند و هم کای را بیان میایده

 
1Burning Acts;  
2. PaulR.A. V. v. St  
3wordsfighting   
4reprehensible  
5whites only  
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به عنوان گفتار و    پورنوگرافی،  2ها ، فقط واژه1کینناخیر مک  اثردر  

اجراگرانه  »سخن  عنوان  به  درواقع،  می3رفتار،  تعبیر  نه  شود«  برای  و  تنها 

(، بلکه برای  5یانی ب  پساظهار  های آزارنده )« زنان به روش4روی  »عمل بر

بازنمای از طریق  شود، تا طبقه زنان را به عنوان طبقه  ک میی درساختن، 

تواند صلیب سوزان تا حدودی می  ( نشان دهد.6یانیب  ریغ  اظهارفرومایه )

ری را نشان داده و ایجاد  باشد که هر دو آزا  پورنوگرافیقیاسی از سخن  

آیا می   کنند.می اظهار  اما  مورد   یانیب  ریغتوان  در  که  راحتی  را به همین 

ب درواقع،  نیز مطرح کرد؟    پورنوگرافی در مورد    ، مکردییان  صلیب سوزان 

و نظریه اجراگری در هر یک از این موارد متفاوت نمایی  نظریه بازعمل  

-نمی  پورنوگرافیام، متن بصری  به طور ع  کهاست. استدالل خواهم کرد  

  سوزان   بی صلای که  « به همان شیوه9لتنز« یا »8« یا »تحقیر7تواند »تهدید 

م ر یاعمال  داشکند  باشد.  ا  منته  نظر  رفتار    به  نوع  یک  مثال  دو  هر  که 

، بلکه شودمیدر امر قضاوت  باعث اشتباه    تنهانه که  کنند  ا القا میکالمی ر

 
1MacKinnon  
2Only Words  
3performative utterance  
4act on  
5ry claimperlocutiona  
6illoctionary claim  
7threaten  
8demean  
9sedeba  
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از طریق یک    با این هدف که  ، ت نژادی استبرداری از نوعی خشونبهره

 دهد. میرا افزایش  پورنوگرافی زار آ ییقدرت ادعامتونومیک،  شلغز

-انواع خاصی از اعمال را »تحریک« میگفتار  ایم که  دهنیش  راً یخاما  

م لفاظی  طبوعاتکند.  به  زیادی  توجه  تحریکاسرائیل  و    کنندههای 

  مسئله اند و توجه خود را به این  جناح راست در اسرائیل کرده  برانگیخته

ییتژاک  رساندنقتل بهتوان دلیل  ها را میظیاند که آیا این لفااختصاص داده

مواردیدانست.    1رابین چنین  در  کرمی  چگونه  تصور  سخن  توان  که  د 

  میبفهمتوانیم کند: چطور میبه عمل القا می کرده ورا وارد یک عمل  خود

است  شنیده شده  است،  صورتبه   و  که سخن  تلقی شده  تا    یک محرک 

را   مسریدکخوو    مکانیکی  صورتبه شنونده  یا  کند؟    2ار  وادار  عمل  به 

با موفقیت محدود قانون3زندگی  دارطرففعاالن » اظهار داشتند    ، اریذگ« 

جنین »سقط  مانند  اصطالحاتی  می4که  مشاهده  اینترنت  در  که    ، شود« 

را دیدم که در آن    فیلمی  اپیماییهو   در  راً یاخهستند و    «5خودشان »فحاشی 

آن . شدشنیده می  نگفتول سخنط در« 6با صدای بیب کلمه »سقط جنین« »

، بلکه آزاری را  کندیمدار ای از احساسات را جریحهعهمجمو تنهانهسخن 

-بی  فرد  ای عمل را اجرا کرده باشد و، مثل اینکه کلمهدهدمینیز شکل  

 
1Yitzhak Rabin  

2contagiously  
3life-pro  
4abortion  
5obscenity  
6epedble  
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تصدیق ،  روازایناشته باشد« آزرده باشد.  »وجود دقبل از اینکه    را  یدفاع

ارتش ایاالت متحده آمریکا    درون در    توانمیا  ر  چنین اثر جادویی کلمات

  ، است گراهمجنسشود که فردی اعالم می وقتی کهدر آن  که ه کردمشاهد

نوع    آن  و یا را ابالغ کند  آنچیزی از    خواهدی مکه  شود  میدرک    طوراین

 .را نشان دهدعمل 

موارد    توجهقابل ته  نک  در  اجراگری  نگاه جادویی  این  که  این است 

عمل  ،دا شدهاز رفتار ج رانهیگقاهرانه و سخت صورتبه  فتارگ کهاسی سی

برای  نمی به    1سنت پل   صلیب سوزان در   حل موضوعکند. تمایل دادگاه 

-اتوان دیدگاه نکند که میپیشنهاد می  ،عنوان »گفتار« بالقوه حفاظت شده

نژادپ  2گری جراا رفتار  از  خاصی  انواع  از  دفاع  برای  را  رستانه  گفتار 

ی به اهداف  دستیاب ار را برای ی که تمایز بین گفتار و رفتد، دفاعداش گستر

خاص و    یکاردست   ، سیاسی  میکرده  ترتیب، اداره  همین  به  کند. 

برای   دولت  از  کینن  مک  گفتار    پورنوگرافیتعبیر  درخواست  عنوان  به 

و   مسئله    روازاین اجراگر  آزارنده،  رفتار  ارائه  عنوان  بین    نظریبه  رابطه 

مشخصر  و  ارائه را  منظنمی  فتار  به  را  تمایز  اما  قدرت تقو ور  کند،  یت 

 برد.ت بر روی نمایش جنسی گرافیکی را از بین میمداخله دول

از  حالبااین یکی  دولت  قدرت  گسترش  این  جهات،  بسیاری  از   ،

براتهدید  نیتربزرگ گفتمانیها  عملکرد  یا  ی  ان  زن  برایاستداللی    و 

مرد  گراهمجنس سیاست  سیاست  گراسجنهمان  و  این  در  ها  است. 

 
1. PaulA.A. V.v.St  
2nonperformative  
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آمیز  توانند رفتارهای توهینگفتار« مهم هستند که میی  هاکنشدی از »تعدا

رفتار واقع،  در  بودهو  هم  چنین  که  شوند  تلقی  آزارنده  :  مانند  ،اندهای 

ند  اظهاری صریح، مان-د؛ خو1عکس مپلثورپ  خودنمایی گرافیکی، همانند

؛ آموزش جنسی صریح، همانند افتدمیق  در عمل ظاهرشدن اتفاآنچه که  

درباره   این  آموزش  در  که  ایدز.  است  مهم  نکته  این  به  توجه  مورد،  سه 

هم بازنمایی   به  وقتی    قاًیدق  جنسمیل  حتی  نیست،  آن  اجرای  مشابه 

اجراگری   بعد  از  کتوجهقابل بازنمایی  که  وقتی  باشد.  برخوردار  سی ی 

این اعالن اعالم میچنین میلی را   نه    یک عمل اجراگرایانه است و  ،کند، 

بودن    جنسمایل به هم خواهیم ادعا کنیم که  نکه ما ب، مگر ایخود آن میل 

-چیزی به جزء نوعی اعالن نیست، اقدامی که می  ،خودخودیبه خودش  

دهد.  یبیوغرب یعجچیز  توانست   شکل  این    را  ترتیب،  همین    مسئله به 

  دادن نشان  یی وه بازنماراب ررسد که بحث دبسیار مهم و درست به نظر می

  دز، انتقال ایدز و یا تحریک نوعر آموزش ایهای جنسی دو روش  اعمال 

ایمن از رابطه جنسی نیست )  خاصی به رابطه جنسی  اینکه تحریک  مگر 

یم(. به همین ترتیب، وقتی  را به عنوان یکی از اهداف چنین آموزشی بدان

مسئول جرم مدنی و    2تاگسگن  کنند که رپ کار پیشنهاد مینتقدان محافظهم

آن است،  زنان  اجراگرایانه    نهاتنه ها  تخریب  عملی  عنوان  به  را  بازنمایی 

به عنوان علتتعبیر می بلکه  نیز  مسبب    و  کنند،  کنند. ویلیام تلقی میآن 

 
1Mapplethorp  

2Gangsta rap  
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سیقی  خواستار مخالفت عمومی با مودر    [16]  1بنت و سی. دلورس توکر

ن نوع  مالی ای  نیتأمهای  شرکته  لیبه دنبال مداخله دولت ع   ،نگستارپ گ

ه را که این موسیقی )و محتوای متن  ه آنها این دیدگاسیقی نبودند، بلک مو

بآن( دارای آثار   به عنوان    ی انیپس  بازنمایی آن را  هستند، تعبیر کردند و 

بیان   جنایی  خشونت  و القای  گفتار  ریختن  هم  در  برای    کردند.  رفتار 

اسرائیل از  و شاید مانند نگرانی  ت اس یمدنخشونت « 2ت متمرکزکردن »عل

تح شرایط ریکشعارهای  مورد  در  بحث  گذاشتن  مسکوت  برای  کننده، 

گسترده خشونت  نهادی  که  می  حزبتر  ایجاد  را  در    ،کندراست  باشد. 

متن برابر  در  قرارگرفتن  متحده،  نیز ایاالت  گنگستا  رپ  موسیقی  های 

ازم انحراف  منزله  به  است  بنیادی  مکن  و    یرتتحلیل  فقر  نژاد،  مورد  در 

آن  خ ثبت  چگونگی  و  در   صورتبه شرایط    و  حاالتشم  گرافیکی 

 [ 17] باشد. ییکای آمر-یژانرهای موسیقی محبوب آفریقای

میمتأسفانه نظر  به  از  ،  برخی  نفرت   بحث   تفسیرهایرسد   گفتار 

د تا  تمایل  برساندنژاد  آزار  راتیتأثارد  را به حداقل  زمینه   کهیدرحال   ،ی 

گآزار    لیمااحت را  میجنسی  محافظهسترش  حمله  در  به    انهکاردهد؛ 

-علیه ظهور بازنمایی یستینیفمهای رسد استداللموسیقی رپ، به نظر می

آزارنده   قرار    صورتبه های  استفاده  مورد  )و  یافته  اختصاص  ضمنی 

کند که شرایط  ایجاب می  «3بوبیتای جدید »محاستاندارده  .است  (گرفته

 
1William Bennett and C. Delores Tucker  
2cause  
3ydecenc  
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نشودان  شان  مدنی  خشونت زما ده  همان  در  را  د.  زنان  به  جنسی  آزار  ن، 

سلطه طریق  از  میباید  درک  طور  این  کرد:  درک  نژادی  که  های  شود 

اما نه با تضعیف حقوق   ،گیردجایگاه زنان مورد حمله قرار می  و  حیثیت

از و  باروری  کم  آزادی  دادن  ابتدا  کدست  در  بلکه  متداول مردمی،  های 

 . خوانندآواز می کایی کهیر مآ-یتوسط افراد آفریقای

اجراگری را در هر دو شکل  که مدل کارآمد هایی وجود دارددیدگاه

، نژادپرست  ستینیفم  مخالف  و  ستینیفمخود که    ی انیپس بو    یانیب  ریغ

ند. نکق میرا تصدی  ،است  آنو مخالف    هوموفوبیاو مخالف نژادپرستی،  

ساده راه  دیدگاهیچ  و  نظرات  برای همبستگی  کارایی  مربوط  ی  هاهای  به 

دیدگاه با  سیاسی  گفتار  خاص  ای،  یورکلطبه های  طور  دیدگاه  به  با  تر، 

ندارد.   وجود  اول  اصالحیه  مناسب  قضایی  نظر  وجودبااینحوزه  به   ،

که   است  محدود  نمونهروشن  برای  »  قانونی  طور  کردن  به  که  گفتار«، 

از مدل  گسترده تفسیر می استفاده  با    حمایت  ر نفرتتاگف  ی انیب  ریغشود، 

بهرحالبه شود.  می رابطه  چقدر  هر  رفتار  ،  و  گفتار  و  محکمین  باشد  تر 

دالیل  پنهان نگه دارد، کامالًهرچه تمایز بین اعمال شایسته و ناشایست را 

میتری  ستحکمم گفارائه  که  از    تنهانه تار  شود  یکی  عنوان  به  را  آزاری 

می ایجاد  آن  بلپیامدهای  خودشکند،  می  ر ازآ  یک  که  شود،  محسوب 

صریح   شکل  یک  به  تبدیل  میبنابراین  رفتار  روشن  هم  شود.  و  در 

آنها، می بین  شکاف  انسداد  و  رفتار  درون  به  گفتار  از  فروریختگی  تواند 

کند، زیرا اگر »گفتار«  تیبانی  برای مداخله دولت پش  را  علتی  ،وضعیتاین  

بتواند   فوق  موارد  از  یک  هر  باشفتر  دربرگیرنده  کامالًدر  پس  ار  د، 
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، اصرار بر شکاف  حالبااین   .ده شودتواند با حیله دور زمیاصالحیه اول  

-بین گفتار و رفتار حمایت از نقش اشکال غیرقانونی مخالفت را وام می

و روش بازسازی  گیرد،  بافت   یگرباز داللت و  های  در  است  گفتار  هایی 

هایی استراتژی  رایناببنها است. توسط دادگاهکه بیش از موارد تعیین شده  

به دلیل    ،شوندقی ابداع میاجتماعی متر  های قانونی و که از طرف جنبش

گسترش قدرت دولت، به ویژه قدرت قانونی، در مورد موضوعات مورد  

آورند. به وجود میها را  شبنج  رابر و علیه آنقرار گرفتن در بنظر، خطر  

-های مبارزهول واژهصا یا اشی یا تالش برای اجرچه با گستردن دامنه فح

برای گفتار به    ضیضد تبعگستردن قانون  ا  چه بجو )تا کنون ناموفق( و  

دارند که نظم دولت    هایی تمایل آمیز، چنین استراتژیعنوان رفتار تبعیض

مقررا در مورد  افزایرا  را  ت مورد بحث  دولت  بالقوه  طور  به  و  دهند  ش 

های اجتماعی که برای  نبشج  یههایی را علنین نمونهسازند که چقادر می

 . فرابخوانند ،کنندول قانونی و حقوقی تالش میپذیرش آنها به عنوان اص

 

 1به عنوان استیضاح کنش گفتار

نفرتاگر   روش    گفتار  یک  می  ی انیب  ریغبه  لحکند،  عمل  ظه در 

آز میگفتار  میار  شکل  را  سوژه  آزار  آن  طریق  از  و  اه آنگ   دهد،رساند 

نفرت کار می  یگرضاحیاست  دلکرعم  گفتار  به  ابتدا،    [18]  گیرد.را  به  در 

آستین با مفهوم استیضاح   یانیب ریغسخن  و یا گفته رسد که مفهومنظر می
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کند مقدم بر  می  ای که صحبتآلتوسر ناسازگار است. از نظر آستین، سوژه

اری که سوژه را به حیات  است. از نظر آلتوسر، کنش گفت  موردبحث گفتار  

واقع    ،آوردمی  یختشنازبان در  است.  بحث  مورد  سوژه  بر  نظر  مقدم  به 

-استیضاحی که در دید آلتوسر مقدم است و سوژه را شکل می  ،رسدمی

ابتدایی آن  شود تا  پدیدار میدهد،   وژه محوری ارهای سکنش گفتحالت 

،  حالبااینهد.  کل بدرا ش  ند انه تحلیل آستین را مسکون و پر کردهکه دام

رو او  میشن  آستین  که  نمی  طوراین کند  اجراگفکر  عملکرد  که  ری  کند 

نادیده   را   یشناس روان   های روشوینده بستگی دارد. او  همیشه به مقصود گ

   10«  1ختگی باطنیات که »اعمال سکه مستلزم آن اس  هاییگیرد، روشمی

های گفتاری است که  لین کنشاز اویکی    این ،کندرا همراهی می  هیدولق

م به  است.  مدنظر،  کنش گفتاراعتبار    دییتأر  نظواو  داده  چه یک  گرا   قرار 

نیت خوب ممکن است وعده و قولی را برآورده کند، اما قصد برای اجرا  

از حال  کنش گفتارنکردن عمل،   به عنوارا  ن یک قول و وعده سلب  تش 

اس  در هر صورت  قولکند؛  ینم نیروی  11ت  اجرا شده  گفتار.  از    کنش 

  مرسوم   از طریق قرارداد  ی انیب  ر یغی  ست و نیروا  یک تفک   معنای آن قابل 

نهاد   مرسوم، قراردادکه برای آستین  طورهماندرست  [19] شود.می نیمأت

قصد تحقق آن    کسهیچ ی که  قولرمورد  ی دحت  ،کندرا کنترل می  هیدقول

ن لفظی    ،داردرا  طور  آلتوسر  ، است  احترامقابل به  از صرفنیز    برای  نظر 
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یا    شد وجود داشته با  یدئولوژیایل درباره آن  بلی و اصق  اداعتقاینکه یک  

 شود. وارد می یدئولوژیا« 1، فرد به »آییننه

ابعاد  ر مشرگفتا  یانیب  ریغدیدگاه آستین مبنی بر اینکه کنش   وط به 

مقابلی را  »آیین« یا »تشریفات« است، یک نقطه  قاعده و اصول آن، یعنی،  

قرار    ، دارد  «ییک شکل و فرم »آیین  یژولوئدیاآلتوسر که    ظهارا  برابردر  

. دهدتشکیل می  را«   کیدئولوژیاود مادی یک ابزار  یین »وجو آن آ  دهدمی

ایجاد کند    د، یعنی باوری را است که مولد باش  مؤثر آیین تا زمانی  (  168)

مفتضحانه اعتقاد  وسر آلت ،رسد »پشت« آن است. بدین ترتیبکه به نظر می

ای که از او  درست در همان لحظه  ،خواندیفراما  ر  2ل و باور مذهبی پاسکا

ابعاخوا تا  شده  آیین  سته  »پاسکال    ی دئولوژیاد  دهد:  شرح    وبیشکم را 

هایت را برای نیایش بگشا، ایمان خواهی  لبزن،  و بزانگوید:  می  طوراین

و حرکات آورد اشارات  مرتهی    «.  در طی  لبریز می  ور به  اندیشه  و  شوند 

سر،  «، برای آلتو3ها . »ایدهشودمیو تشریفاتی تولید  می  رس  نآییتکرار این  

ها  آیین  اقداماتی مقدم نیستند، اما »وجود آنها ... در آثار اعمال بر بر چنین  

-رائه میکه آلتوسر ا  در صحنه معروف استیضاح(  170است«. )  ت شدهثب

زند و با عبارت »هی تویی که اونجایی« صدا می  ی رار، پلیس رهگذدهد

پاسخن شومیآن  وجه  مت  که  انیسک برای  آن  د  به  صدا  به  سمت  گویی 

)نگردبرمی وجود    قاً یدق  که   مخاطبی،  همه(  باًیتقرد  صدا  از  .  نداشتقبل 

 
1ritual  
2Pascal  
3ideas  



 گفتار برانگیخته

60 

 

میصحنهبنابراین،   بیان  آلتوسر  که  معن  مجهولکند  ای  چه  اما  ایی است، 

باشمی داشته  رهگذر  تواند  خاصی    قاً یدقد؟  هویت  یک  به  دستیابی  برای 

رده است،  آنچه که فرد به دست آو  رسدبه نظر می  طوراین  ا ما،  گرددبرمی

یک  به  عمل شناخت    است که گناهی را مرتکب شده است.  فردی  همانند

 .آوردسوژه را به وجود می  ،شود: خطابتبدیل می ینونقا مرو ا عمل 

طلبند  »اجرا« به روشی که آنها می   ر برایآلتوس  یول آستین و ادعا ق

یک   به  قبل  نذه  حالت نیاز  از  در  ی  اما  ندارد.  آستین    که  ییجاموجود 

میژهسو فرض  را  میای  صحبت  که  در صحنهکند،  گیرد  که  آلتوسر،  ای 

می صدا  را  عابری  میپلیس  تصور  را  صدایی  به  کند،  را  سوژه  که  کند 

می طور  آوروجود  به  آستین  سوژه  می  مرسوم  اردادی رقد.  کند،  صحبت 

می صحبت  صدایی  با  کنکیعنی  هد  منفرد    فردمنحصربه  کامالًرگز  ه  و 

مطابق با پیروی از یک   کامالًخواند )که ای را فرامیاعدهنیست. آن سوژه ق

در مورد ویژگی    تأمل   و یا اندکی  این ممکن است بدون  قاعده نیست( و

انجام شگفته    قرارداد بعدود.  شده  و  معنا   و  آیین  اهمیت  این  به  قرارداد 

های  لحظه  طورهمین های قبلی و  لحظهسط  تو  ن گفتاست که لحظه سخن  

 آیینگیرند. وقتی که  شکل می  ،اندشده  ط خود لحظه مسدودآینده که توس

سخن   میگفتن  با  گرفته  کار  می  شودبه  کسی صحبت  چه چه  در  کند؟ 

آن مجموعهشودمیاستفاده    آیینزمانی   تعبیری،  به  است،  ؟  از صداها  ای 

 [ 20]کند. »من« صحبت می ن نوابه عبازتاب پژواکی از دیگران که 

تا  تین و آلتوسر، باید گزارشی ارائه شود  آس  های دیدگاه  اتصالبرای  

ای  ه شده از طریق خطاب دیگری سوژهسوژه ساختکه چگونه  نشان دهد  
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پرداختنمی به  قادر  که  در چنین  ب قخطا  و   شود  است.  دیگران  راردادن 

ابزاری با زبان    صرفاً ای  بطهحالتی سوژه نه یک عامل قدرتمند است که را

اثراستداشته   یک  نه  و  عامل   است   فصر  ،  با    که  نابی  همدستی  آن 

در برابر دیگری   که   یایریپذب یآسدارد.  ابتدایی قدرت    و   عملیات پیشین 

  و  کردنهرگز در فرض  ،ت اس  شدهپیشین تشکیل    و   توسط خطاب ابتدایی

عامل است  یتانگاشت  نشده  »عامل  مغلوب  که  متی)دلیلی  »تسلط« انن«  د 

 نیست(. 

است، سوژه را در موقعیت    یانیب  ریغ  گفتار نفرتاین استدالل که  

  رو ا دارد که سوژه توسط صدای پیشنظر راین    باًیتقر   و  دهدتابع قرار می

کند. ک فرم آیینی عمل میر یه دقدامی استیضاح شده است، صدایی ک  یا

درواقع، یکی   د.شور میبه شکل تابع ظاه موردبحثدر گفتار نفرت، آیین  

یک نوع خاصی  دولت  گفتار نفرتقاعده  در موردها ترین استداللاز قوی

تو که  است  سخنان  هساز  قدرت  موقعیت  در  که  افرادی  علیه  سط  و  تند 

شود و این نتیجه را اند، بیان میرفتهافرادی که از پیش تحت سلطه قرار گ

  مجدداً اند را  گرفته  رقراطاب  تا افرادی را که با آن سخنان مورد خ  ،دندار

 تحت سلطه قرار دهند.

دیدگاهیمتق  برای آزاعدکننده شدن چنین  انواع  بین  است  ار  ، الزم 

از نظر اجتماعی قا انواع تبعیتی  که  پیشگیری و قابل اجتناب هستند و  بل 

-تمایز قائل شد. مشخص  ،هستندرسد شرایط سازنده سوژه  ر مینظه  ب  که

این تمایز بسیار امشک   کردن  به نظر  ت، گرچه غیرمسل  مکن نیست، زیرا 

 گفتار نفرت  د.بربعدی بهره میشین از امکان ابتدایی  گفتار پیرسد نوع  می
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نشان میآسیب را  زبان  به  ابتدایی  ویژگیپذیری  این  از  این  دهد، یکی  ها 

با  ا ما  که  موجودیتی  که  خطاب  می  شدنضاحیاستست  به  وابسته  یابیم، 

آنادیگری   ط  چهست.  »موجودیت می  ریق از  دیگری  به    -یابد«  وابستگی 

ا قیاسدرواقع  و  هگل  نظر  واژهباید    -د  فروی  ز  عدر  و  -زبان  باراتها 

شود  شناختی بازسازی  عبارات  دوباره  که  زمانی  وسیله    تا  شناخت  به 

آیین  ظیم شده،تن از  بخش  رد شده،  و  داده شده  اجتماعی  تخصیص  های 

شوند.    تربزرگ رااستیضاح  بهیچ  آسیب  ی راهی  آن  برابر  در  -محافظت 

اولیه   حساسیت  و  شناخپذیری  فراخوان  برابر  وجود  در  خواستار  که  تی 

به  است   دستیابی  برای  هرگز  ما  که  زبانی  اولیه  وابستگی  آن  برابر  در  و 

تجربی  وضعی نکردهشناسهستیت  ایجاد  ندارد. انه  وجود  ما    بنابراین  ایم، 

ر را  ما  که  به عباراتی  اوقات  مگاهی  زیرا حداقل، ند چسبیدههدینج  ایم، 

خطابی    [21] دهند.  ماعی و گفتمانی را به ما ارائه میآنها نوعی وجود اجت

را   کند، با یک ضربه، امکان استقالل رادیکالیکه امکان عاملیتی را آغاز می

  کند. یعنی، یک »آزار« به وسیله عمل استیضاح اجرا شده است، یسلب م

احتمال  که  چیزی  می  1یی ازایخود  همان  بین  از  را  همینسوژه  )و   ،برد 

قوه آزار زبان بدون  آورد(. بنابراین تنظیم کامل آثار بالوجود می  خیال را به 

در مورد    چیزی اساسی و مهم در مورد زبان و به طور خاص،  بردننیازب

-هنگامی که میغیرممکن است. از طرفی دیگر،    ، ساختار سوژه در زبان

ما وابستگی  برای  هشیوبه    فهمیم  ما  که  عاملیتی    کاربردنبه هایی  نوع  هر 
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میمو قرار  خطاب  اجتنابرد  چقدر  استگیریم  دیدگاه  وجود    ، ناپذیر 

درباره   مانتقادی  اداره  را  سوژه  قانون  و  قاعده  که  زبانی   ، کنندیانواع 

 .کندرورت بیشتری پیدا میض

  ما  ت کهای اس وقفهبخشی از روند مداوم و بی  گفتار نفرتعبارات  

انقیاد ت یک  داریم،  قرار  آن  کنترل  استیضاح    همانکه    مداوم  1حت  عمل 

به که  گفتمانی  یعنی عمل  تکرار می  است،  مداوم  آن  طور  و توسط  شود 

میسوژه شکل  انقیاد  در  عبارها  آن  توهینگیرند.  نشانات  که  دهنده آمیز 

گفتمانی جایگاه  پیشاست    متجاوز   یک  که    از  است  مصداقی  مسبب 

آتوس است؛    ایشنم  نط  شده  عملیا  عبارتداده  تجدید  برای  ت  فرصتی 

شود،  تار کالمی« انجام میاین عملیات فقط با »رفاستیضاح است؛ درواقع،  

ا آن  بدون  یا  و  رفتاری  چنین  با  استیضاح  عملیات  میاما  در اتفاق  فتد. 

از طریق مورد خطاب قرار نگرفتن،  واقع، از طریق سکوت، یا  -می  فرد 

جایی    یاباشد،    شده  ه باشد، در جایگاه خود قرار گرفتهدح شتیضاتواند اس

که ما خود را  شود  می  دردناکبه او اختصاص داده شده باشد و این وقتی  

نگرفته  ر  طاب قرامورد خ  اصالًشدن به کسی که  لحظه تحقیرآن    مناسب

 کنیم.است پیدا می

  ستژ   مثل وجود یک زبان آزارنده را    فریب بخوریم و  ممکن است

د استفاده کنیم؟ چه نوع زبانی بایدرک کنیم:    گونهایناخالقی    سشرپک  ی

استفاده   ما  که  چه  میزبانی  دیگران    ی ریتأثکنیم  اگر  گذاردمیبر  گفتار  ؟ 
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-سی که از آن استفاده میک  ، نا استاستنادی است، آیا این بدان مع  نفرت

می آیا  ندارد؟  آن  قبال  در  مسئولیتی  فرد  کند  که  گفت  ادیگرتوان  ن یی 

که  گفتار   است، شخصی  ساخته  آن    راحتیبه را  میاستفاداز  در ه  و  کند 

  ی استنادخواهم بگویم  می  کند؟ها رها مییتتمام مسئولخود را از  نهایت  

می  بودن تقویت  گفتمان  در  حتواند  تشدید  مسئولیتو  در س  ما  پذیری 

آن   می  مؤثر قبال  زبان  بر  را  نفرت  گفتار  که  کسی    ر اببر  در   ،دآورباشد. 

مجدد  بازسازی  در طورهمینو  چنین گفتاری و تقویت مجدد نحوه تکرار

آزارزمینه  و  هابافت و  نفرت  است.  های  شامل    گویندهمسئولیت    مسئول 

ابداعی  بلک نیست  1بازسازی زبان  ارزش،  اربرد آن است که گفتار  های که 

امکان  گوینده و  تحمیل  میرا  مس  کند.پذیر  حس  این  درک  ت،  ئولیبرای 

از  ف که  با  ردی  مست  2ناسرگی ابتدا  است،  شده  که  آزرده  است  این  لزم 

 ،کندکه در درون زبانی که او نیز از آن استفاده می  ونهن گهماده را  گوین

عضل اخالقی را ایجاد  رادوکس یک ماین پاکنیم.   درک ،شکل گرفته است

 شود. که از آغاز گفتار آماده و ایجاد میکند می

  پرسشتوان بهتر از گفتار استفاده کرد یک  میه  نوچگ   که  سؤال این  

وااخال میقی  که  است  روشنی  و  یک  نیز    بعداً د  انتوضح  شود.  مطرح 

دون  ی هستیم که ب: »ما« چه کسدگیرمی  فرضش یپرا    ییهاسؤالمجموعه  

نمی »زبان  و  باشیم،  داشته  وجود  چه  3بودن توانیم  به  زبان  درون  در   »
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ز که  است  چگونه  و  رآزابان  معناست؟  پایداری  امکان  شرط  این  به  نده 

می  ی شناسزبان   بقای سوضربه  اگر  می ژهزند؟  صحبت  که  توسط  ای  کند 

زبان    کند نیز تشکیل شده باشد، در این صورتزبانی که وی صحبت می

این بدان    رط امکان است و تنها ابزار بیان آن نیست.برای سوژه گوینده ش

را در زبانی که مقدم بر سوژه   ودشزم خمعنا است که سوژه »هستی« مستل

امل گذشته و  ه از نظر تاریخی شرود دارد، زبانی کمی  ت و از آن فراتراس

سوژهآینده از  فراتر  میای  صحبت  دارد  که  این  حالبااین.  استکند  ای   ،

 کند. « همان چیزی است که گفتار سوژه را ممکن می1وی»فرار

می فوکو  که  زندوقتی  »گفتمان  نیگوید،  د  ست؛ ه  آن  دست  زمان  ر 

نیست ف  [22]  « شما  از  نوع  این  کنت  قدان به  به  دسترسی  عدم  زبان  و  رل 

به نظر می اظهار،  به این  با توجه  این  رسد منظوراشاره دارد.  است    فوکو 

کند یا در بخش و حوزه ی که وی صحبت میکه زندگی فرد در گفتمان

و تشجیع می را تحریک  او  زندگی  که  تگفتمانی  باشد.  نمی  یر پذقلیل کند 

در عدم    که زمان گفتمان، حتیاست  روشن کند، این    نتوانستآنچه که او  

سوژه را ممکن   رادیکالی آن با زمان سوژه، زمان گفتارقابل قیاس و تباین  

تی که سوژه هیچ کنترلی بر آن ندارد، شرط امکان  شناخکند. حوزه زبانمی

و ژه گوینده تمرین  وط ستوس  ای از کنترل و کاربردی که برای هر حوزه

حدی که وجود داشته  در گفتار، تا  تاریشود. خودمخاعمال شده است می

که از نظر تاریخی   است  باشد، منوط به وابستگی بنیادی و اصیل در زبانی

 
1ssexce  



 گفتار برانگیخته

66 

 

ابعاد و جها این تاریخ و  ت تاریخی سوژه گوینده فراتر میدر تمام  رود. 

زبان بقای  امکان  حد،  از  بیش  ساختنشساختار  مرگ  ی  همچنین  و  وژه 

 زد.اسشناختی سوژه را ممکن میزبان

 

 1ها عمل آزارنده نام

به    خوانندی فرامکه نام دیگری را    آزارندههای  اگرچه برخی از زبان

نام از  استفاده  دانحوه  بستگی  میها  نظر  به  اما  به رد،  دیگر  اشکال  رسد 

از طریق   ام  است ، ممکنحالبااین توصیفات یا حتی سکوت بستگی دارد.

شناختی را درک  پذیری زبان ن نام چیزی از آسیبتوجه و سنجش قدرت آ

  4. اما همچنین زمان دیگری است«  3هژبزمان اُ  ،نویسد، »ناممی  2کنیم. الکان

فرد نام  هست،   بود،  که  طورهمان  نیز هست.  و  از طریق  به مکان  گذاری 

فرد   است.  شده  آورده  اجتماعی  خود  زمان  نام  وابسته  ی  گریدبه  برای 

برای   هست    5اسمی است،  قرار  با    چهباشد.    ردفمنحصربهکه  نام  این 

، راک گذاشته نشده باشدبه اشتو چه  دیگران به اشتراک گذاشته شده باشد

قرارداد،   یک  عنوان  به  نام  که  این  است  تاریخی  عمومیت  یک  دارای 

قدرت    کامالً  وجههیچبه اعمال  برای  اگر  حتی  نیست،  یی  اعطامنفرد 

دا باشد.نفرادی  شده  ن  رک  از  عمومی  درک  این  و  حداقل،  مناسب  ام 
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اما   است.  نامبخصوص  دیگر  انواع  توآیا  رفتارصیفها،  زبانها،  -های 

 خصوصی بهده نام  دهن شناختی )از جمله سکوت( برخی از قدرت تشکیل 

کند؟ آغاز و معرفی یک زمان از سوژه که  گرفته و از آن استنتاج میوامرا  

ت سوژه که از  ذیری و محدودیپحالت پایان  یست، اعمال با زبان ن  انزممه

سنجش و  تقارن  میعدم  ناشی  آیشودناپذیری  آن،  ویژگی ا  دارای  هم  ها 

 زمانی و مکانی هستند؟

لحظه عمومیای  برای  اسمی شرایط  اول،  بگیرید.  نظر  در  را  تری 

اعطا می)  شود ومی  پیشنهاد از آن    دبعد،  وششود( داده میسپس آن اسم 

شود و در نهایت به فرد میای از افراد تحمیل  سط شخصی یا مجموعهتو

به    طورهمینو    یاسوژه   نیبت  به یک بافشود. این  دیگری نسبت داده می

کهبه  است،    نیازمند  از خطاب   حالتی به عنوا  شرطی  نام  برای    ن خطاب، 

به  خطاب   دیگر  یک واژه    ن واعن  هبدر آن خطاب،  یا  شود و    رظاهیکی 

تعبیر واژه  ،یک  که  شرطی  باشد به  مناسب  شوپدید  ای  نامدار  -. صحنه 

اقدامی  گذاری   عنوان  به  می  جانبهک یابتدا  که    شود:ظاهر  هستند  کسانی 

دیگران خطاب می به  را  ادغام میام میو  کنند،گفتار خود  و  گیرند،  کنند 

می ابداع  را  قرارداد  نامی  از  را  آن  و  راج  تخاس  جودمو  ی شناختزبان کنند 

نام  می عنوان  به  را  استنباط  این  و  عمل    یصوصخبه کنند    یگذارنام در 

شود، کسی که در درون زبان  ، کسی که نامیده میحالبااینکنند.  معین می

دیگر   برای یکی  نامی  یافتن  است    گونهاینکند،  کار میبرای  فرض شده 

نام پیش  از  زبکه  در  است،  شده  فردیگذاری  عنوان  به    ، یشپ  ازکه    ان 

برای   توسط خطاب    شروعسوژه  ساخت  نشان  ته  گرفشکل یا  این  است. 
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دادن و مورد  ای در زبان به دو صورت خطاب قرارین سوژهدهد که چنمی

قرار امکاخطاب  همین  و  است  شده  مشخص  فرد    یگذارنام ن  گرفتن 

باشد. سوژه    ،دیگر نامیده شده  ابتدا  که  است  آن  نامیده مستلزم  که  گفتار 

طور    ت،اسشده   مبه  فردی  در طیبالقوه،  است  که ممکن  زمان  شود  ول 

 شود.نامیده نیز فرد دیگری 

نامی  اعطای  را  عمل  این  چیز  هر  از  قبل  ما  است  ممکن  اگرچه 

رفت. به نظر  گشکل آن را نخواهد   لزوماًبدانیم، اما    یخصوصبه مناسب و  

قدرت  رمی حتیسد  ببسی  نامطلوب،  می  دار  ظاهر  ین  ا  تاشود  نامیدن، 

وجود   تحمیل  و  آغاز  برای  را  نام  اولیه  و    فرابخواندشناختی  زبان قدرت 

را در زمان و مکان اعطا کند. پس از دریافت نام    یفردمنحصربهیک نام  

-شود. از این نظر، آسیبامیده میمناسب، فردی که سوژه است دوباره ن

برابر   در  س وض  یک  شدن  دهینامپذیری  برای  را  ثابتی  ده  گوینوژه  عیت 

  هایی را که تاکنوننامفردی بخواهد همه  شد اگر  دهد. چه میتشکیل می

آنها   هویت  فراخواندهتوسط  برای  آنها  آیا  کند؟  گردآوری  است،    ، شده 

بین    ریتأثاز آنها    آورند؟ آیا برخیتردیدی را به وجود نمی از  دیگران را 

می می شخص  آیا  مجموعه  اساًساتواند  برند؟  از  به  تی  رقابهای  نامای 

دست   به  را  از خود  احساسی  تا  باشد  میوابسته  کسی  آیا  د انتوبیاورد؟ 

بیند و خود را همانند نامخود را در زبان   هایی که در جایی دیگر بیگانه 

بیامورد خطاب قرار گرفته بنابراین،  اند  بنونیست  طورهمان بد؟  اشاره    1که 
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است،   امکانکرده  اولیه  به  تبدیل   شرایط  د»من  شدن  به    ر «  نسبت  زبان 

ود را در  ند. هرچه بیشتر شخص خاماثر میشود، بیکه شخص می  «»منی

شود، خود  ن جایی که جستجو می ابیشتر در هم  قاً یدقجو کند،  تزبان جس

 را گم خواهد کرد.

هم  که  خطاب    موضعی  مورد  هم  و  قراردادن  خطاب  مورد  برای 

اطع ر آن مسیر متقرا دخود ر نظر گرفته شده است، رفتارهای قرارگرفتن د

شود، بلکه نیاز  یوسط دیگری ساخته نما تتنهدهد، سوژه نهقدرت قرار می

آن   قدرت  اما  دارد،  داشتن  وجود  برای  خطابی  به  به  خطاب  ساختار  از 

از  شناختی و هم عمل ناشی میپذیری زبانعنوان آسیب اگر فردی  شود. 

ا جدا از رفتارهای  ژه رک سوتوانیم یبه وجود بیاید، آیا میطریق خطاب  

زبان کتحمیلی  تصور  او  نمیشناختی  آنها  نیم؟  امتوانیم  از  جدا  کان  را 

مورد   دیگران  توسط  یا  و  دیگران  قراردادن  خطاب  سازندگی  قدرت 

یا   کنیم  تصور  قرارگرفتن  نمیخطاب  که  آنها  باشند  چیزی  همان  توانند 

 ت به یکدیگر بسی ناختن شزبان  رات یتأثبدون این    ها وژهاگر این س  هستند.

حمیل این ت  رسد که، پس به نظر مینتوانند همان کسانی باشند که هستند

سوژهزبان این  برای  چیزی ضروری  عنوان  به  است  ممکن    یهایشناختی 

قرار   توجه  مورد  دارند  وجود  نمیکه  آنها  بدون  که  چیزی  توان  بگیرد، 

-آسیب  و  ر کدیگبه یشناختی آنها نسبت  زبان  ریتأث؛  گفت که وجود دارند

به    یگساد ، چیزی نیست که به  شناختی آنها نسبت به یکدیگرپذیری زبان

این یکی از اشکال    بلکه  .شده باشد  روابط اجتماعی آنها با یکدیگر افزوده

 [ 23]. گیرددر بر میرا ه اجتماعی رابط ابتدایی و اصلی است که
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زبان دادیم  یا شناختیصحنه  قرار  بررسی  مورد  ما    ایهصحن  ، که 

سوژها آن  در  که  رابطهست  در  که  دارند  وجود  خطاب  هایی  و  با  دهی 

دادن  رسد ظرفیت خطاب قرارقرار دارند، جایی که به نظر می  یرگخطاب

قرار خطاب  مورد  باشد،    گرفتناز  شده  شدگی   که  ییجاحاصل   1ذهنی 

، فرض  حالبااین ت.  یل شده اسپذیری تشک خاصی در زبان با این برگشت

 نیازی به درک ما از استیضاح ندارد. 2ی وتایطه دراب

ب  شرایطی را نامیده شگیدر نظر  باشدرید که فردی  بدون اینکه    ،ده 

شرایط   که  است  این  هست  روشن  که  آنچه  است،  شده  نامیده  که  بداند 

در   ما  آغاز استهمه  از  قبل  اوقات  گاهی  و حتی  این آغاز  نظر  نام    .  از 

اجتماعی فرد بدون اینکه او  ار  اختساما  دهد،  اجتماعی فردی را شکل می

 کامالً ود را به طریقی  فرد ممکن است خدرواقع،  د.  گیربداند صورت می

با نحوه شکل   گونهآن گیری اجتماعی تصور کند؛ فرد ممکن است،  مغایر 

اس بوده  شده  که  ساخته  اجتماعی  نظر  از  که  خودی  آن  با  با  ت،  است 

با   با    هراستعجب،  چنین    ک مواجه شود.و شوترس  یا لذت و یا حتی 

شیوه میبرخوردی  نشان  را  نهدای  این  که  زباند  قدرت  شناختی  ام 

هایی که نسبت به فردی که این نام  به روشو  گیرد  ساختاری را به کار می

ب دارد  خود  همراه  به  نحوه ی را  یا  بدانیم  که  نیست  نیازی  هست.  اثر 

ساختار ختهسا به   یشدن  بتواند  روش    که  ککا  ی مؤثریک  نشان    دن ر  را 

یا واکنشی   انعکاسی و در یک عمل    بدهیم. زیرا معیار آن ساختار را نباید
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در   باید  بلکه  یافت،  ساختار  آن  مدار    یگرداللت از    یارهیزنجاز  از  که 

 پیدا کرد. زمان گفتمان زمان سوژه نیست.رود شناسی فراتر میخود

. سوژه برای  داردگری  دیدگاه استیضاح آلتوسر نیاز به بازن،  راینبناب

عنوان به  شود  اینکه  شناخته  که  ازینی  ،سوژه  سمت    نیست  به  همیشه 

به وجود می را  گفتمانی که سوژه  و  برگردد  نیست که صدایی  نیاز  آورد 

 ود بگیرد.شکل یک صدا یا بیان را به خ اصالً

آلتوسر 1دولت  کیدئولوژیا  یهادستگاهو    یدئولوژیا»  کتاب  در  ،»

را از طریق توسل   یدئولوژی ا  سوژةدهنده  ل کیتش ت  قدر   کند تاتالش می

-نامد و در نامیدن سوژه را به وجود میمیکه    هیلال یک صدای  به شک 

آنچه   سازد، امابرد میآنچه را که نام می  الهی  یدنآورد، توصیف کند. نام

می که  میرا  قرار  تابع  نیز  اینکه  آلتوسدهد.  سازد  ادعای  با   یدئولوژیار 

  کند، استیضاح اجتماعیعمل می  الهیشابه به صدای  مکلی  به شاجتماعی  

اجرا به  می  الهیگری  را  بنابراین  تشبیه  وضعیت  برای  کند.  مذهب  مثال 

تفکر  نمونه برای  را  می   یدئولوژیاای  فرض  ترتیب  ابدین  قتدار  کند: 

صدیدئولوژیا»صدای«   استیضاح،  »صدای«  که  ،  است  امری   باًیتقرایی 

توجهی های قابل تیضاح برای آلتوسر از مثالاس  روی ینت.  اس  انکاررقابل یغ

انا نامیدن    ،مثالً  ست: شی شده    یعرفیتر )و یا موسی( و  پصدای خدا در 

شده  شدن شمرده  بدیهی  صدای  در  اقتدار    ،آن    ؛است   خداوندنماینده 
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ی با »هی تویی که  ودسرو خ  صدای پلیس در صدا زدن عابر پیاده متمرد

 یس است. پلدرت ده قنشانه دهن اونجایی«!

نامیدن نظدیگرعبارتبه الهی  -یاستیضاحی را شکل مه  ری، قدرت 

ایدئولوژی اساس  که  سودهد  را  ک  صدا  سازدیبرمژه  را  »پیتر«  خداوند   .

د  نک»پیتر« معین می  منشأستگاه و  را به عنوان خا  کند و این خطاب خدا می

د  جوو  وممدا  تلویحی و  یا  (؛ این نام به دلیل فضیلت حضور ضمنی177)

ط به پیتر  وابسته و مربوه  یشیده است به طور هممدر نام کسی که او را نا

گذاری بدون  های آلتوسر، این نام، با توجه به مثالحالبااین  ماند.باقی می

شود. تا  ب انجام نمیطمخابینانه از طرف فرد  شآمادگی خاص یا تمایل پی

ب وجود دارد؛  خطا  ل از نامیدن یک خطاب است، مخاطبی قب  که  ییآنجا

با   اینکه    توجهاما  نامی  به  وجود  ت  اس خطاب  به  را  آن  نامیدن  با  که 

به نظر میآوردیم نامیدن وجود ندارد، درواقع    «رسد هیچ »پیتری،  بدون 

نامی  بدون  »پیتر«  زبان  که  »پیتر«،  وجوشناختتضمین  کند  ی  فراهم  را  د 

که،   معنا  این  به  ندارد.  عنوان  وجود  شرطبه  ضروری    و  ییداابت  یک 

آمادگی  شکل  یک  سوژه،  داگیری  وجود  توس خاصی  تا  استیضاح  رد  ط 

می نشان  که  آمادگی  یک  شود،  مجبور  هست، قادری  فرد  که  دهد 

  از اینکه فرد ای الهی قبل آور با صدکه از قبل در یک رابطه الزام طورهمان

نام  دیگرعبارت به.  بود  ،شود  احضارشتسلیم   که  صدایی  با  فرد  را  ، 

قدرتی است    و   بع مرجعشده است، از پیش تا  از پیش مطالبه   خواندیفرام

 شود. به آن تسلیم می متعاقباًکه فرد 
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مفهوم استیضاح را به نحوه عملکرد   به همان اندازه که  طرح آلتوسر

محد میوصدا  که  کندد  است  نسبت    مفید  صدایی  به  را  آفرینش  قدرت 

باره  نامد دوآنچه که می  داایج  نایی که شکل صدای الهی را در توادهد  می

میفر تلفیق  و  شکل صدا  اخوانده  از  باید  استیضاح  به  کند.  تا  شود  جدا 

آنها تا لحظه    ریتأث  و  هایی تبدیل شود که کاراییگفتمان  سازوکار ابزار و  

باز تولید شده را در    کاهشرقابل یغ  اعالم است. کارایی زبان نوشتاری یا 

بهاجتماعی    راتیتأثتولید   ساخ  هویژ  و  ادر  بگیرید.  نظر  در  ما تار سوژه 

باشد    توجهقابل نکته    نیترمهم شاید   قدرت  این  مفهوم  یک  در  صدا  که 

از یک سوژه   که  قدرتی  دارد،  نقش  دگرفت  نشئتحاکم  و  فعال  ه  ر صدا 

اس میشده  نظر  به  که  نتیجه  ت  است.    راتیتأثرسد  صدا  آن  جادویی 

 ییجااست،  درکقابل ن میدنا یهلت اقدروی ، قدرت در الگ دیگرعبارتبه

ست. گفتار انسان به ندرت آن اثر  اثر بیان شده ا  گفتن برای ایجاد سخن  که

دولت  درت  ه آن گفتار از طرف قکند مگر در مواردی کالهی را تقلید می

حاکم و  یتیا  باشد  حمایت شده  پلیس،  یا  مهاجرت،  اداره  قاضی،  یک   ،

ره آن را در همان مسیر بادورت ن قدکذیب آبرای تنیز حتی گاهی اوقات 

می در  حرکت  اآوریمبه  صحبت  گر  .  قدرت  با  که  فردی  که  بپذیریم  ما 

آنچهکند  می او می  و  که  اتفاق میرا  در افتدگوید  قرار  ،  با خطاب  -ابتدا 

گف در  و  گرفتن  است  شده  فراهم  وی  در    روازاین تار  خطاب  طریق  از 

نتیجه گرفت  می  نبرایبنا  ز شده است،ی آغاشناختدرون توانش زبان  توان 

همیشه   گوینده  سوژه  قدرت  بودکه  خواهد  شده  اقتباس  حدی  زیرا    ، تا 

 آن در سوژه گوینده نخواهد بود. منشأ
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کهپلیس می  ی  صدا  خیابان  در  را  است  فردی  قادر  طریق زند  از 

قرارداد مکرر  که صدا    ،نیروی  را  این   زندی مآن شخصی  دهد.  شکل  را 

از کنشی پاست    فتار های گکی  عمل    بودن  ی موقتکند و  لیس اجرا میکه 

از   به    وضوعدر مزمان بیان سخن  فراتر  استناد  با  به تعبیری، پلیس  است. 

آن را  کند که نسبت به کسی که  شرکت می  گفتمانی  ، درکردنقرارداد صدا

  و   ر به دلیل ابعاد استنادی کنش گفتا  تفاوت است. این کنش کند بیبیان می

 ر یپذامکانکه از لحظه اعالم آن فراتر رفته و آن را  یدرداقرا بودن یخیتار

. برای آلتوسر، باید کسی وجود  کند«، تا حدی »کار کرده و عمل میکندمی

عبارتی را توسط کسی طور انعکاسی    اشته باشد که برگردد، کسی که بهد

اخ حرکت  این  یکبار  فقط  کند؛  منظور  است  شده  زده  صدا    تصاصیکه 

وم  گیرد. اما اگر این مفهشود را میح تبدیل میتیضاه اسبکه    صدایی  جای 

تواند جایگاهی را شناختی سوژه میتی که ساختار زبانرا بپذیریم که ماهی

متوجهبد سوژه  اینکه  زمانی   ، شود  ون  مانند  از    بگیرد،  بیرون  فرد  که 

سوم،  م شخص  گفتمان  مرجع  مثل  است،  شده  ساخته    ،روازاین دارس 

می کسی  1برگشتن»  ونبد  اندوتاستیضاح  اینکه  بدون  »من    اصالً«  بگوید 

 « عمل کند. 2ا هستماینج

  که در آن فردی باای را تصور کنید  معقول و منطقی  کامالًای  صحنه

-کردن به صدا برمیرای اعتراضیک نام صدا زده شده است و فرد تنها ب

اشتباه ک باید  باشد!«. حاال تصور کنگردد: »من نیستم، شما  ایید کرده   ن ه 

 
1turning around  
2here I am  
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جایی که شما   و یا مانام همچنان خودش را بر شما تحمیل کند، جایگاه ش

می اجتماعیکنزندگی  موقعیت  یک  کند،  معین  را  ایجاد  د  شما  برای  را  ی 

نیروی   به  کند.  توجه  بدون  ادامه  استیضاح  خودش  کار  به  شما  اعتراض 

ساختمی گفتمان  توسط  هنوز  فرد  میدهد.  فاصله  یک  با  اما    ای هشود، 

اورتد که  ز خودشر  از د  مرز خود   مرتباً. استیضاح خطابی است  ست  را 

که هویت را  به بازشناخت یک قدرت مرجع نیاز دارد    زمانهمدهد و  می

مشخص   رده واعطا ک  ، اختآمیز آن بازشنیتاز طرق تحمیل و الزام موفق

ش از آن وجود ندارد. مرز کند. هویت عملکردی از آن چرخه است، اما پی

دادن  گزارش  یجابه .  است  1باشد، بلکه آغازگرایانهصیفی نمیوت  ضاحاستی

  ی را از طریق استناد از وجود فرد به دنبال معرفی واقعیتی است؛ این معرف

انجام میقرارداد وجود داشتن    به د. استیضاح کنش گفتاری است  رسانبه 

 وظیفه  ،ه نادرست: توصیف و شرحکه »محتوای« آن نه درست است و ن

  اد است، تا ای در انقی دادن و ساختن سوژهت. هدف آن نشاننیسآن  ی  اصل

کند.  نقش تولید  زمان  و  در مکان  را  آن  اجتماعی  آن های  عملکرد مکرر 

 شود.باعث رسوب »موقعیت« آن در طول زمان می

استیضاحن بدون    یام  است  شکل ممکن  در  فرم گوینده  و  های  ها 

سرشادا یادداشتری،  آمار،  و  های  درخواست  و  یسااقتبهای  ماری 

چنین کسی  چه  شود.  وارد  می  استخدام  زبان  به  را  انتشار کلماتی  آورد؟ 

-ای از قدرت گفتمان را تولید میمیت زمینهانتظامی و اداری قدرت حاک

 
1augurativein  
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در طول  را  کند، اما آن سوژه  عالیت کرده و عمل میکند که بدون سوژه ف

  ف یتأل  چ فردی در ی هکه    نیست دهد. این بدان معنا  شکل مید  فعالیت خو

فرم توزیع  نداردو  وجود  آنها    صرفاًاین  که  بل  ،ها  که  است  معنا  بدان 

نقل   که  گفتمانی  هرچند  میسازندگان  اهدافشان  آنکه  و  نیستند  کنند 

 آنها نیستند که معنای گفتمان را کنترل کنند.  نیرومند باشد، سرانجام 

می  مطمئناً اگرچه   صحبت  سوسوژه  بدون  و  هکند  گژه   ی مانت فیچ 

ندارد.    ییفرمانروا  و  کمیتیگوید قدرت حاوجود ندارد، سوژه بر آنچه می

دارد که تا زمان   یمنشأ ،ز اشاعه قدرت حاکمیتدر نتیجه، استیضاح پس ا

خطابه   است.  نامشخص  میپایانش  سرچشمه  کسی  چه  چه  از  و  گیرد 

  مؤلف  ،دنکگیرد؟ اگر کسی که آن را ایراد می ار میکسی مورد خطاب قر

د، توصیف نشوتوسط آن    ،آن نباشد و کسی که با آن مشخص شده است

فراتر   استیضاحی  قدرت  عملکرد  سوژهبنابراین  توسط  از  که  است  هایی 

فر شده  ساخته  سوژه  و  است  شده  تشکیل  آن  از  عبارات  استیضاحی  اتر 

 است که آنها تحریک کرده است. 

برهکا اما  باشد،  ضروری  است  ممکن  استیضاح  همای  ده   ، ل یلان 

یا   پیش  کامالًمکانیکی  نیستند.  قابل  آزار    نام یک    رتقدبینی  اینکه  برای 

اعمال  کارایی  از  درواقع،    برساند  است.  متمایز  قدرت  آن  توسط  شده 

که    کنش گفتار های  د برخی از نظریهناسایی و محدودکردن قدرت هماننش

اشاره می  دنکربرای  نیست.بیان  آسان  تار  فگ  از  که  یاسوژه  [24]  شوند، 

گف  مسئول  وضوحبه کند  استفاده می  نفرت اما آن سوژه  تاری اسچنان  ت، 
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گفت  ندرتبه آن  استمدادسازنده  طریق  از  نژادپرستانه  گفتار  است.   1ار 

میکندمی  کارقرارداد   آن  دور  به  را  و    چرخد؛  و  آن  انداخته  جریان  به 

ای که  ژهوا سما بکند، اگرچه برای گفتارش به سوژه نیاز دارد، امی  منتشر

کند و نه  نه شروع می  کند،ه میکند یا با نام خاصی که استفادصحبت می

 دهد. خاتمه می

دهد ای علیه تالش برای محدودکردن قدرت ادراک میفوکو نظریه

ت را  هایی دارد تا قدررای جستجو و تالش داللتو نظریه قدرت وی ب

شناس نام  کند.  در  نا   وی   اظهارات ایی  قدرت  کمتر   3قدرت  امن  زا  2م با 

پیش با  و  دارد  نامفرضکاربرد  استنباط  4گرایانه یهای  با  قدرت  که  کردن 

 که گویی یک نام است همراه است.  طورهمان

 رایانه باشد: قدرت گبایست نامیبدون تردید فرد می»نویسد: وی می

نه یک توانایی خاصی است که    طورهمین ری؛  اختانه سست و  ا  نهنهادی  نه

آما   باز  نامرن  بلکه  هستیم؛  وضعیخوردار  یک  به  فرد  که  است  ت  ی 

ی در  پیچیده  جااستراتژیک  )ک  خاص  می  دیتأکمعه  نسبت   . 5«دهدمن( 

پیچیده   راحتی بهدهد که  ای نسبت مینامی است که فرد به یک وضعیت 

به   نیست. قدرت  نامیدن  نمیقابل  ظاهر  نام  و  شکل یک  شود؛ ساختارها 

  مناسب با آنچه کامالً تند که به نظر برسد که نام نیسای به گونه نهادهای آن

 
1invocation  
2the namethe power of   
3e of powerthe nam  
4nominalistic  
593HS,   
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ب هست  قدرت  خکه  نام  یک  تعیین اشد.  آن  جایگاه  که  است  آن  واستار 

به  قع،  باشد، دروا  توجهقابل   ت بماند، حد و حدودش معین شود،شود، ثاب

می آنظر  که  شخصیت  نرسد  انواع  از  ماده،  از  متافیزیکی  یا  هایک    و 

با یک روند زمانی  خواندامی رفا  زا ر های تک و مجوجود نام   زیتما؛ یک 

و    تهافین تقارب  یک  در  یا  تافتههمگرایی  »یک    هم  عنوان  تحت  که 

ن  ، یکسان نیست. اما قدرت نامی است که فرد به ایقرار دارند  «1موقعیت

شود، نامی که  ی که جایگزین آن پیچیدگی مینام  دهد، پیچیدگی نسبت می

مدیریت را  مآن  یا  ر  د  .دکنیپذیر  ناپایدار  حد  از  بیش  صورت  این  غیر 

در پیچیدگی آن ممکن است محدودیت و    اهد بود و آنچه کهپیچیده خو

به رده و  توسط نام را تحریک ک  فرض شدهاز پیش    یختشناهستی  ماهیت

کند که »قدرت نامی است که  که فوکو ادعا می  ه بطلبد. البته، هنگامیمبارز

 رسد که قدرت دهد«، به نظر میبت میتژیک نسسترایت اعیک موق  بهفرد  

است نامی  نسبت  فقط  فرد  تفسیر یم  که  و  نسخه  یک  نام  این  دهد، 

ودلبخواه شده  ی  مختصر  یا  استقراردادی  قدرت  از  اینجا    ،ای  در  اما 

دهد: »یک وضعیت استراتژیک در یک  را ارائه می  دیگری  صیفیفوکو تو

این توصیف نسبت   آیا  شود:میح  طرم  سؤال این    بنابراینجامعه خاص«،  

جایگزین آن  توسط  که  نامی  نامی  به  است،  یک    شده  عنوان  به  که 

این توصیف قرار گرفته است، کمتر قرار برای  دادی یا مختصر جایگزین 

 ز نام جایگزین است؟یف کمتر ا، آیا توصدیگرعبارتبه شده است؟ 

 
1a situation  
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توانایی   یک  این  اگر  چیست؟  قدرت  دیدگاه  این  نظر   خاصیاز 

اصی باشد  خ توانایی    ه ما اعطا شده است، آیا ممکن است یکه بت کنیس

اگر   اعطا شده است؟  به زبان  اگر نتوان    کدامچ یهکه  نباشد، یعنی  اینها  از 

اعطا  کیای به عنوان  گفت که قدرت در هر سوژه « وجود  1شده »توانایی 

ی  نای»توایک    ها به عنوانای از نامدارد یا، به همین دلیل، در هر مجموعه

ا بیان کنیم که در آن  دی رمواریم  توانشده« قرار دارد، پس چگونه میاعطا

به    قاًیدققدرت   یا  است  شده  وقف  آن  با  سوژه  یک  که  آنچه  عنوان  به 

 شود. پدیدار می ، شده است  فقعنوان آنچه که یک نام با آن و

فریب و  دورویی  طریق  از  می  تقلید  یا  قدرت  عنوان  کندعمل  به   :

میخاز  غیر  یزی  چ پدیدار  ی ودش  عنوان  به  واقع،  در  ظ شود،  نام  اهر  ک 

»قدرتیمی می  «شود.  اشاره  فوکو  نقل که  درون  در  را  عبارت    هاقولکند، 

چیزی هست که قدرت    گویندکه مردم می  طورهمان دهد؛ قدرت،  قرار می

کاملی است که    ریتأثشود. قدرت، نام، از جمله چیزهای دیگر،  نامیده می

هر   هباست که    «2لسلی ستالحاق یا  شود، »ات ناشی میکتحرین  ام از تما

تحرک  از  و در جستجوی آن است که    است   متکییک از این »تحرکات«  

کند«  هاآن است،  3جلوگیری  تحرک  این  الحاق.  یک  است،  تا  یا  این  صال 

می گرفته  آنها  از  نوعی  به  اما  است،  متکی  آنها  به  که  یک  الحاقی  شود، 

ش  رد، آنچه که تالیگشود و در برابر آنها قرار مییق ممشت  آنها الحاق از  

 
1endowed strength  
2concatenation  
393HS,   
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خودش از تحرک جلوگیری  و  حبس کند   و  کند خود تحرک را توقیفمی

روش از  یکی  است  ممکن  »نام«  آیا  از    یهایکند.  که    شدن  اراجباشد 

می قدرتجلوگیری  پیرامون  فکرکردن  برای  عجیبی  روش  وجود   کند؟ 

ادارد جلوگیری  مانند  حر،  میحرکند  مانکت،  ز  متوقف  که  یا  شود  تی 

اخود را  ناش  در درون خود  محبوس میمیده شدن  ز طریق  نام  این  کند. 

 کند را بر دوش دارد.آن جلوگیری میاز حرکتی از یک تاریخ که 

های آزارنده دارای سابقه و تاریخی هستند، آنچه ماواضح است که ن

گفته    حاًیصررد، اما  یگیار مر قرکه در لحظه بیان مورد استناد و تجدیدنظ

بایست در  ه از نحوه استفاده آنها که میاریخچیک ت  قتاًیحقین  شود. انمی

باشد؛ این یک روش نمی  ،هایی و برای چه اهدافی استفاده شودچه بافت

و    حبس شدهدر درون نام  هایی  چنین تاریخچه  دهد که ان میشن  است که 

نام   طریق  اینرون یاازاند.  گشته  منصوباز  برخوردار  نام    ،  تاریخ  از یک 

به عنوان تاریآنچه که ممکن اساست،   نام ناشی  خی که  ت  از درون یک 

است امروزی  ،شده  معنای  باشد،  شده  شکل    و  درک  را  نام  یک  معاصر 

  طورهمان،  استاز کاربردهای آن    1است: رسوبی   ردهوآو به وجود    داده

شده نام  همان  از  بخشی  آنها  یک  که  متراکم   رارتک   ، یکرسوباند،  که 

 [ 25] .بخشدنیروی خود را به نام میو شود می

دلیل   به  نام  نیروی  که  کنیم  درک  ما  است،    بودن  یخیتاراگر  آن 

بلکه تا  ضریک    ریتأثبه دلیل    صرفاًبنابراین آن نیرو   به وارد نشده است، 
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یک   یا  رمزگذاری شده  حافظه  یک  طریق  از  می  1تروما حدی  کند، عمل 

ام  یروی نکند. نرون زبان زندگی میو در دیافته  اهزبان ر  به درون که    آنچه

بلکه  نه دارد،  بستگی  آن  تکرارپذیری  قابلیت  به  تکرار  تنها  از  نوعی  به 

شود،  گفته می  قاًیدقبه آنچه که  ،  ست عجین شده ا  ترومابستگی دارد که با  

نمی مییادآوری  جان  دوباره  بلکه  از  شود،  و  درون  در  و    طریقگیرد 

شود.  جسم میدوباره م  تروماتیک داد  ای یک رویشناختی بربانی زشینجان

که    تروماتیکرویداد   است  گسترده  تجربه  یکبا  یاارائه یک  برای  ر را 

اما  گیرد،  اجتماعی شکل می  یماترو  [26].  دهدو رواج می  کرده  کیتحر

که   ساختاری  از  می  صورتبه نه  تکرار  انقیاد  مکانیکی  یک  بلکه  شود، 

دود مس ازی آزار از طریق عالئمی که هم صحنه رای بازسیعنت، م اسمداو

  تواند هم روشی کند. آیا تکرار میکند و هم دوباره آن را بازسازی میمی

تکرار   همتروما  برای  و  که    باشد  میروشی  بین  از  را  البتهبردآن  با    ، 

دارد  بودن  یخیتار قرار  آن  بند  در  که  استآنچه  باعث  عواملی  و  ناد  ؟ چه 

  گفتار نفرتتوان  شود و چگونه میوما میدر صحنه ترل معکوس  وقل نق

 را علیه خودش بیان کرد؟

تنظیم    شنهادهایپ به  نفرتمربوط  چنین   گفتار  ذکر  با  نهایت  در 

ها، کدگذاری چنین گفتاری  ائه لیست زیادی از مثال، ار فتارهای طوالنیگ

یک   در  تکرار  و  تمرین  یا  نظارتی،  اهداف  آن   زشیآمو  حالتبرای 

شده ایراد  گفتاری  طریق چنین  از  که  می  ، اندآزارهایی  نظر  ارائه  به  شود. 
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این  رسد که تکرار اجتنابمی باقی مانده    سؤال ناپذیر است و  استراتژیک 

  و تمرین  استفاده از تکرار چیست؟ این یک عمل   است که بهترین حالت 

های  ودیتمحدرون  از دیک مبارزه    قاًیدقعاملیت از راه دور نیست، بلکه  

رسد هیچ راهی برای بهبود  ر می، به نظگفتار نفرتاضطرار است. در مورد 

ندارد وجود  آن  دوباره   ، اثرات  تکرار  طریق  از  آن،    و  مگر  مجدد  گردش 

دد در یک بافت گفتمان عمومی قرار بگیرد که مجتی اگر این چرخش  ح

  را ی  رگفتااست  خواستار سانسور چنین گفتاری باشد: سانسورگر مجبور  

می کندکه  سانسور  کند  خواهد  تکرار  مخالفترا  چنین  .  گفتاری    با 

طور   به  هم  باز  آن  مجدد  چرخش  باشد،  تند  و  شدید  هم  هرچقدر 

  مثالً هیچ راهی وجود ندارد که شود. جاد تروما میناپذیری باعث ایاجتناب

  تروما و برای   یا   حساسیت نژادپرستی   درنظرگرفتندر کالس درس بدون  

 کرد. ناد  است نژادپرستانه هایی از گفتار هیجان، به نمونه ر و ی شوبرخ

برای    1995دارتموث در تابستان  در مدرسه  ای دشوار  من با تجربه

ی از این زبان که در برخی  هایکه ارائه نمونهتحقیقات نظری و نقد ادبی  

  راً ظاهآموزی که  روبرو شدم. دانش  ،کنندموارد کاربرد آنها را تحریک می

محتو اصولبه  می  و  ای  پاسخ  نامهدوره  نفرتهداد،  رانگیای  برای  زی  ا 

میدانش ارسال  کالس  در  مختلف  گمانهکردآموزان  »دانستنزنی،  « 1های 

ها را  کرد؛ او )مرد یا زن( نامهمی  ائه ار والیته آنها را  سدرباره قومیت و سک 

تقطیر    یبرا شتال،  هانام، فراخوانی نامنوشت: بیمی  الصاق شدهبدون نام  
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ویس )نویسنده  ن-هن نامسویه که طبق آاستیضاح به یک خطاب یکعمل  

-تواند دیگران را مورد خطاب قرار دهد، اما در عوض نمینامه( تنها می

شود  مورد  تواند واقع  شده  روازاین.  خطاب  ذکر  ترومای  مثال،    در، 

آن،  پس از  . شوداده میعودت د  ،نشان بودکه در ترومای نامه بی طورهمان

ار شد. تحریک گفتمان  کالس تروما برای اهداف آموزشی دوباره تکردر  

  ، اتعبار  ریتأثیباین تروما، اگرچه راهی وجود داشت که بررسی    پیرامون

کرد که برای برخی  آن هیجان شدید ایجاد می  کاری برای اصالح و بهبود 

با بو  آن  همراه  بهبود  سخن  به  این  با وجود  اصالحد،  د. نکر  کمکآن    و 

توانایی  استعداد   یا  یترفظ ارجا  و  برای  عباراتی لیبرال  چنان  به    ع 

که    کهیهنگام باشد  می  صرفاً فردی  بیان  را  آنآنها  از  اینکه  نه  ها  کند، 

می کند،  ازاستفاده  اجازه    تواند  که  انکاری  رسان  آسیب  چرخشساختار 

می را  کند.  ،دهدآنها  لحظه    پشتیبانی  در  اهفتگ  ، بیانکلمات  و  نکار  شده 

 شود.ابزار ارتکاب آنها می اًقیدقشوند و گفتمان انتقادی درباره آنها می

یک   را به عنوان   یگربازداللت ها و خطرات  محدودیت  روایت  این

مورد    استراتژی نقرار می  دیتأکمخالف  پیشنهاد  که چرخش    کنممیدهد. 

  سازی یثو خنمخالف    همیشه پروژه  گفتار نفرتهای آموزشی  مجدد مثال

کنم   دیتأکین واقعیت  خواهم بر ادهد، اما میچنین گفتاری را شکست می

مفاهیم دارای  اهداداللتو    که چنین عباراتی  از  بیش  که  فی  هایی هستند 

بنابراین میکه ممکن است برا  هستند توانند ی آنها در نظر گرفته شود و 

تالش تا  کنند  چنای  بر  استداللیهای  تالش  با  گمقابله  رفتارین  آزار    ای 

شنیدن   قابل   ریغ  و  ناگفتهت  داشتن چنین عبارانگهداده و شکست بدهند.  
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ج می جا،  یک  در  آنها  کردن  محبوس  باعث  همچنین  از  توانند  لوگیری 

و  آزاررسانیقدرت   دوباره  آنها  اعمال  امکان  بردن  بین  ممکن از  که  ای 

 ود. است هدف و بافت آنها را تغییر دهد، ش

ز چنین  آن  ترل  حام  بانی اینکه  از  استفاده  منع  بر  دلیل  باشد  وما 

تروماتیک آن وجود  نیست. هیچ بقایای  از  و    زبان پاک و خالصی  ندارد 

از   کارکردن  برای  مگر    یا   طریقراهی  ندارد  وجود  تروما  تالش  با  با 

ممکن آن الزم است.    رفرسایی که برای هدایت اصول و روش تکراطاقت

تروما ابتکار  است  نوع  آزمکررو  ب  جیع  یک  آن،  ابزار    باشد،  ردن  ولی 

شدن توسط فردی    یگذارنام ین گذشته،  آورد. از ا  را به وجود  یدبخشینو

ی  ، کنشین کنشی است که مقدم بر اراده من استدیگر تروماتیک است: ا

  طورکلی هبکه در آن ممکن است من  آوردمیشناختی که مرا به دنیای زبان

کنم. پایه و اساس تبعیت یا  یار  اخت و  شروع یک عمل یا تمرین عاملیت را 

های مداوم زندگی  صحنه عاملیت، در استیضاح حالعین ردو  یبردارفرمان

میاجتما تکرار  که  عی  است  چیزی  همان  این  ششود.  .  امدهفراخوانده 

که  من چیزی    ازآنجاکه وافراخوانده شدههستم  دنیام،  زبانرد  شناختی  ای 

کنم،  اند به خودم رجوع میدادهمن  ه  ب  گرانه دیاز طریق زبانی کو  ام  شده

زبان من    مشابه  کامالًشاید هرگز    کردن  عاین رجو  اما که  عباراتی  همان 

می که    نباشد.  ،کندتقلید  فرا  واسطهبهعباراتی  میآنها  به خوانده  شویم 

می انتخاب  که  هستند  عباراتی  می  یمکنندرت  که  وقتی  حتی  خواهیم  )و 

برپروتکل  را  نهایی  آنها  مناحوه  ای  کنیم،  اعمال  خود  با   معموالًگذاری 

کنیم میهرگز انتخاب ن واقعاًشوند(؛ اما این عباراتی که واجه میشکست م
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ر آن  هنوز  است  ممکن  که  است  چیزی  برای  بخوانیم،  موردی  عاملیت  ا 

  حدودیآن تا    که آینده  است  فردیاصیل    یبردارفرمانو    تکرار یک تابع

 . است  روشنبرای هدف دیگری 

راین اشد، بناب نگرفته ب  نشئتسلطه و قدرت گوینده  اگر عاملیت از  

« کنش گفتار، هرچند  یونیروی کنش گفتار یک نیروی سلطه نیست. »نیر

ربوط به بدنی است که نیروی آن از طریق  م  ،باشد  نامتجانس  یا  ناسازگار 

منحرف میو    شدهگفتار  یکشود.  منتقل  چنبرانگیخته)گفتار(    مثل  ین ، 

.  استعمدی و غیرعمدی یک سخنران    عمل نتیجه  لحظه  در یک  فتاری  گ

ا این سوژه از  آغازگر چنین گفتاری نیست، زیر  ،کندفردی که صحبت می

که آن  شود:  و در زبان تولید می  ین اجراگرایانه گفتار طریق یک عمل پیش

دارد  استیضاح عالنام  بر.  می  وه  آن صحبت  به  سوژه  که  زبانی  کند این، 

حدو    است   دیارداقر مهار   ودی تا  برای  قانونی  تالش  است.    استنادی 

باعث می آزارنده  عنوان یک  گفتارهای  به  »گوینده«  که  عامل مقصر  شود 

د نگه  تنها  و  گویمنزوی  که  گویی  شود،  و    ،ندهاشته  چنینی    منشأاصل 

است بوده  که  گفتاری  معنی  بدین  گوینده  .  شده مسئولیت  تعبیر  اشتباه 

مسئولیت را بر عهده    ،یژگی استنادی گفتارریق واز ط  قاً یقداست. گوینده  

  یا  ا بازسازیشناختی یک جامعه رهای زبانگیرد. گوینده عالئم و نشانهمی

می دوبارهتکرار  را  گفتاری  چنین  و  می  کند  منتشر  و  بخشیده  کند.  نیرو 

مسئولیت عنوان    پذیریبنابراین  به  نه  و  تکرار  عنوان  به  گفتار    یا  منشأبا 

 شود.می یک ی تگاهخاس
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آزارنده   گفتار  اجراگری  باگر  به    ی انیپس  منجر  )گفتار  شود  تلقی 

اثر نیسآثاری می اما خودش  بنابراین چنین گفتاری اثر آزارنده ت(،  شود، 

 غیرضروری راتیتأثای از  کند که مجموعهدر حدی ایجاد میخود را تنها  

هایی  فتهگ  ازاست  مکن  تنها در صورتی که اثرات دیگری مکند.    را ایجاد 

داده  اختصاص  یا  که  می  شده  میواژ  شود،منظور  بازسازی  گون  و  شود 

گفته رویکردهای شود.  می  ریپذامکان   ،هاییچنین  از  برخی  که  آنجا  تا 

  کنند )گفتارمی   تعیین را    گفتار نفرت  یانی ب  ریغی وضعیت  قانونیا    مشروع

نیروی    دنکرنثیال خآزارنده سریع و ضروری است(، احتم  عملکردنتیجه  

ض طریق  از  به  1فتارگ-دگفتار  است.  گفتمان  یتوجهقابل طور    منتفی   ،

اجرا  وضعیت  در  که  گریقانونی  نفرتای  می  گفتار  و    ،دهدرخ  عملکرد 

، قانونی ایاالت متحدهکنونی    . در جو سیاستاستتمرین اجراگری خود  

  طور   ا بهت  داردتمایل    ،کندگیری میتصمیم  گفتار نفرت  مسئلهکه در مورد  

بیشت واکنشی  سیاسی  اهداف  منظور  به  شود:  نامنسجمی  گرفته  کار  به  ر 

 ر یغشود )یک دیدگاه  یک رفتار آزارنده تلقی می  وچراچونبی اقدام گفتار  

ک  یانیب گرافیکی  از  نمایش  که  مواردی  در  گفتار(  مورد  سکسوالنش  یته 

خو است.  یکی    گراهمجنسافراد    2ی اظهار -دبحث  ارتش  ادر  ین  از 

ها نتوان به عنوان  دگاهرا اگر در دا  ها است. رابطه بین گفتار و رفتارهمونن

گفتا از  رابطهمثالی  کرد،  قلمداد  نژادپرستانه  نامعلومر  یا   دوپهلو   یا   ای    و 

 شود. ی ابهام در نظر گرفته میدارا
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کنند تا استدالل   کار تالشهای محافظهین است که دادگاهمن انظر  

گفت که  که  رفتاری    ،ارکنند  را  است  دیدگاه  گفتار می   دییتأاین  که  کند 

کنشسسک  یک  عمل   وال  که  حالبااین؛  است  سکسوال  یا  مواردی  در   ،

تار و رفتار  یل دارند تلفیق گفها تمامربوط به زبان نژادپرستی باشد، دادگاه

ان اقلیترا  که  مواردی  آن  در  این  کنند.  یا  کار  منبع  دنبال  به  نژادی  های 

آزارائ  منشأ یا    مثالًیته )سکسوالده  ارنه  یر  حقت  که  یی جادر موسیقی رپ( 

یا    دولتخود    توسط  پورنوگرافیزیاد   است  شده  گفتار انجام  که  وقتی 

هیل  نمایش  1آنیتا  عنوان یک  به  از    تهیسکسوالژادی  ن،  و  است  ارائه شده 

ار  گفتشود. بنابراین انتقال نمونه  ددمنشانه دیده می  ، شوداعتبار محروم می

-شکل به سکس بدون ایجاد یک سری از عواقب سیاسی م  نژاداز    رتفن

واژهاس  انجامرقابل یغساز   نژادی ت.  استعاری  بهره  های  قرار  مورد  برداری 

تامی نادشبیهات  یا  ها قیاس  گیرند  سکس   ی رستت  کنند  با  ایجاد    و   را 

 ماند.اشتراک بین این دو بدون بررسی انتقادی باقی می

های اخیر  ت تا جزئیات استداللش اسدر تالن  تین مکه ا  طورهمان

-سعی دارد تا نظریه کلی  حالن یدرعرا درک کند،    رتر نفگفتادر مورد  

ین نیست که پیامدهای  ه کند. هدف اتری از اجراگری گفتمان سیاسی ارائ

خواهیم نشان دهیم که  سیاسی یک نظریه اجراگری را برشمریم، بلکه می

کردن  ان سیاسی در حال عمل گفتمرای  ر اجری دچگونه یک نظریه اجراگ

عمل کند(. درک   و زودگذر  تلویحیهای  به روشند  توااست )نظریه می
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بدون   تجدیدپذیر  عمل  یک  عنوان  به  پایاناجراگری  و  مشخص    آغاز 

  بافت به  گوینده خاص خود و نه    ه کند که گفتار سرانجام نه بپیشنهاد می

نمی محدود  خود  نهرگفتاچنین    شود.آغازین  بافت    هاتنی  طریق  از 

رای گسستن بافت نیز  باستعداد خودش  شود، بلکه با  اجتماعی تعریف می

د  خاص خو  اجتماعی  عرفیتشود. بنابراین، اجراگری دارای  مشخص می

شود فعال باقی  هایی که از آن جدا میاز طریق بافت  کامالًکه در آن    است

اجراماندیم قلب  در  دوسویه  ساختار  این  گفتمان    دروندر    یا  و   گری . 

های سط قدرتگری تا حدی توو یاغی  ایستادگی  هایعبارتکه  سیاسی  

که دومی به  شود )این بدان معنا نیست ، ایجاد میاندتولید شدهمخالف آن  

 پیش با آن همکاری کرده است(. همواره از  یابد یا ولی تقلیل میا

سیاسی   بارامکان  نیروی    دو  گفتارکارکردن  نیرواببر  ر د  کنش  ی  ر 

رسان  ا  آزار  گفتار  نیروی  از  نادرست  استفاده  بافت در  آن  ن  پیشیهای  ز 

را   کند باید آن آزارهاله می، زبانی که با آزارهای گفتار مقابحالبااین. است

کند اینکه    ،تکرار  چنین  عکس  قاًیدقبدون  دهد.  نشان  را  مجددی  العمل 

یک پاسخ   ز برای رد نیاموکه  عاملی گفتار نفرتکند که می دییتأاستراتژی 

نمی بین  از  را  است  می  د.برانتقادی  استدالل  که  گفتار  کسانی  که  کنند 

قربانی »طبقه  می  «1نفرت  تولید  انکارا  را  انتقادی  عامل  میکند  و ر  کنند 

ای که در آن به طور کامل توسط دولت فرض تمایل دارند از یک مداخله

سان جایگاه  در  کنند.  حمایت  است  دوحمایتحت  سور  شده  یک  لتت   ،
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گیرد که در آن عاملیت  می  ورتکشمکش اجتماعی و فرهنگی از زبان ص

 شود.قتباس جواب داده میشود و آزار از طریق همین ااز آزار ناشی می

عملیا با  مقابله  برای  زبان  آزارنده  نیروی  از  نادرست    تاستفاده 

میاستراتژی  ،اشآزارنده وجود  به  را  از  ای  که  س آورد  دریک  ر  بابر  و 

از سوی دیگر و    کنداومت میسانسور تحت حمایت دولت مق  وفصل حل 

از آزادی حاکمیت  یا  به یک تصور فردی برگشت داده    مفهوم غیرممکن 

فهم  که عبارات روشن و قابل ز طریق یک فرایند انتخابی  شود. سوژه امی

-میگرفته و به وجود گی تنظیم شده است، در درون زبان شکل ه شدسوژ

)استییآ سوژهشودیمضاح  د  فراخوان(.  نام  با  است،ای  شده  »  ده  چه  اما 

نام  «1کسی  همان  به  )زن  سوژه  او  که  دارد  بستگی  هرگز هایی  مرد(  یا 

ا نشده  انامیده  زبان ست:  دنیای  آغاز  حتماالت  نام  طریق  از  هم  شناختی 

 شوند.متوقف میاز طریق آن شوند و هم می

د را  سوژه  زبان  موبنابراین،    2مالکیت  سلب   طریق از    اردی ر 

نوع  سازدیبرم یک  غی،  که  سمررسانسور  گفتار  در  اولیه  محدودیت  یا  ی 

های  وعده  در مرز. نوعی صحبت که  سازدیبرم  امکان عاملیتی را در گفتار

ت و  یو شنیدن برای آشکارساختن مرزهای متزلزل مشروع  قابل گفتن  ریغ

می صورت  گفتار  در  عنواقانونی  به  مرگیرد.  ب زگذان  برای  یری  شتر 

دیدگا این  حاکمیت،  ممحدودیت  پیشنهاد  از  یه  عاملیت  که  کند 
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میمحدودیت ناشی  زبان  محدودهای  آن  و  و  یتشود  مفاهیم  در  ها 

 سلبی نیستند. مالًکاهایش داللت

کنیم که ممکن ما درباره دنیاهایی فکر میکه    طورهمان درحقیقت،  

د، گشودن موارد  باشن  واندنل خقاب  و، قابل گفتن  قابل تصوراست روزی  

گفته  سلب شده ناگفته  و  از هماهای  »توهینبخشی  که 1ن  بود  « خواهند 

توس و  بسط  زبان برای  بقای  گستره  گرفته  عه  کار  به  . شوندمیشناختی 

بافت  های گریبازداللت گشودن  مستلزم  جدید،  گفتار  و  های  گفتگو 

  و نتیجه   تاس،  اندنشدههایی که هرگز مشروعیت بخشیده  صحبت به شیوه

 ین و جدید است. نو هایها و شکل ر فرمتولید مشروعیت د آن
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 1اعمال سوزاننده، گفتار آزارنده  (1)

 

کلمات   کتاب با  کارها  دادن  انجام  نحوه  عنوان  با  آستین  ال  جی. 

این گفته است که  را در مورد اجراگری مطرح می  یسؤال بر  کند که دال 

بی . بنابراین موضوع اجراگری  «ندریانجام گات  کلم  ت با ن اسکارها ممک »

نچه که  آتوان گفت  است. آیا می  2ی رذگ-اواسطه منوط بر یک حالت تر

مع کلمه  و  نه  ،بخشدنی میبه یک  اجراکردن  تعبیری  به  بلکه  نامیدن،  تنها 

از یک  الخصوص اجراکردن چیزی است که کلمه آن را نام میعلی برد؟ 

ای که ما  برای لحظه  -ه  که کلممود شود  انو  گونهن ایت  طرف، ممکن اس

از کلمه در    خصوصیبه یا نوع است    مدنظر  عام  که کلمه به طور  دانیمنمی

می  -ت  اس  مدنظراینجا   که  را  کردهنامد،  آنچه  می  وضع  نمایش  به  -و 

متمایز از خود نام    «نامدآنچه که می»در عبارت    «آنچه»  کهی درحالگذارد؛  

 
1INJURIOUS SPEECHBURNING ACTS,   
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ای اجرای  می  ،مدانیم  که   «چهآن»ن  و  آسباقی  کتاب  همه  این  با  تین  ماند. 

شوند، او پیشنهاد  گونه کارها از طریق کلمات انجام میکه چکند  می  سؤال

اند تا از طریق آنها  ابزار و وسایلی آرایش یافته  شکل ند که کلمات در  کمی

انجام شوند انجام کارها نقش اساس)  بنابراین  ،کارها  (. نددار  یکلمات در 

ل  جه تمایزی قایار وگفت   یانیبپسغیربیانی و کنش   بین کنش  آستینالبته  

آنهایی    شوند وکلمات اجرا می  موجببههایی که  بین کنشیعنی  شود،  می

پی  درکه   و  کلمات  نتیجه  میآمد  و اجرا  پیچیده  تمایز  وجه  این  گردند. 

دیدگاه   به  توجه  با  نیست.  ثابت  و همواره  بوده  بدشوار    مات کل  ینا یپس 

کنشزاری  با رساندن  انجام  به  ابرای  هستند،  خوها  آنها  کنش  ما  دشان 

ین شکل کنند. اشوند، بلکه در به انجام رساندن آن کمک مینمی محسوب

از اجراگری، اشاره به این نکته دارد که کلمات و کارهای انجام یافته یک  

کنش   دیدگاه  مطابق  اما  ندارند.  مشابه    مان  یک،  تارگف  یانیب  ریغمعانی 

اجرا  خود را  اج  کندی مش  این مسیر  در طول  معادو  کار  راگری  ل همان 

اری است و  کنش گفت  ،یک اعالمیه رسمی  ، برای مثال  شود؛انجام یافته می

عملی،  ا  گفتاری   حالدرعین چنین  یک  برای  کنش.  یک  باب  در  ست 

مشخص و معقولی پیدا کند، چرا که    «مرجع»قادر نیست تا یک    کسهیچ

ارج  راگفت   کنش  رثا خودش  از  فراتر  نمیبه  خوداع  اما  عمل   یابد، 

بیگانهاجراکردن مصوبه  و  قانون  باب  ،  در  را  ماندگارای  -زبان  یدرون 

 .کندوضع می شناختی

با   کارها  دادن  انجام  نحوه  عنوان  تحت  آستین،  راهنمای  کتاب 

نوعی   که  دارد  نکته  این  بر  اشاره  بکلمات،  انجام  یانیپس    ، ندادبرای 
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زمینه    ازی  رویقلم یک  نهایت  در  و  یافته  انجام  برای  کارهای  ابزاری 

  یا   دارد که نوعی درنگذعان می»کلمات« وجود دارد، در واقع، این کتاب ا

دادن است و اینکه ای وجود دارد که مقدم بر انجامو دوراندیشی  1سنجش

 دهند.کلمات متمایز از کارهایی خواهند بود که آنها انجام می

  یانیب  ریغ فرمبر  یدیتأکافتد اگر ما این کتاب را با ی میاتفاقا چه ما

 عنیگفتار قرائت کنیم، یعنی خواستن آنچه که امکان دارد به یک کلمه م

انجامانجام» آنجا  در  که  حالتی  ببخشد،  را  کار  یک  نسبت  دادن«  به  دادن 

 ه چ، چیست آنیراستبه   کمتری ابزاری بوده و یک حالت تراگذری است.

اقع،  گیرد«، یا در و  یک کلمه »انجام  واسطهبهبخشد تا  معنا می  ریکابه  که  

یابد«؟   بخشد تا »درون یک کلمه وقوعچیست آنچه که به کاری معنی می

کار   و کجا یک  طریق    افتنیانجام    واسطهبه در یک چنین حالتی، کی  از 

  گی تسپیو  یا  اتصال   شود؟ کی و کجا این می  رها کلمه از دست یک کلمه  

یک معنا امکان  به    شود؟دیدار میپ  حل رقابل یغ  صورتبه و کار  مه  کل  ینب

کلمه  حالت    کلمه گفته شود تا کاری »انجام گیرد«، پس در ایندارد یک  

کند، بلکه خود این  به یک کار داللت می  تنهانه شود که  ظاهر می  گونهاین

دداللت بود.  کار خواهد  آن  نیز تصویب  اینگری  به  جر    رسد کهینظر ما 

اجراگرا  معنای کنش  مییک  را  همیانه  در  انطباق  توان  بین  ین  آشکار 

 کردن یافت.کردن و تصویبداللت
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نفسه « اجراگرایانه فی1عمل -هیت همین »شبرسد کیفحال به نظر می

تواند دست آورد یک نظام متفاوت به حساب بیاید و در آن هنگام که  می

-شای که ما مدعی این »کندر لحظه  2جاز یک م  که آیاپرسیم  از خود می

رسیم که زبان  یابد، به این نتیجه میای نمیتازهجان  شویم،های« زبانی می

-می  یطورکلبه   ،گیردهای متمایز فرض مینشخودش را در یک سری ک

و   متناوب  نوعی کنش  دارد همچون  امکان  زبان  اولیه  کارکرد  توان گفت 

در باب   3ح نیچهشر ر عام از کنم تفسیر میابل درک باشد. من فک ق ایدوره

متکی بر یک سردرگمی معین در مورد  5و فاعل  4ین فعل ارتباط استعاری ب

کند که اشکال معینی از  ن مورد، نیچه ادعا میوضعیت »فعل« است. در ای

آمد همین یک سوژه به منزله پی  نهادن  ان یبناخالق، مستلزم یک سوژه و  

-کار گماشته می  ر فعل به م بمقد  چیزی مچون  این سوژه هتلزام است.  اس

گ و  سرزنش  تا  مشود  او  عهده  بر  مسئولیت  ناه  ایشان  و  شود  حول 

به آثار رنج   ، برای مثال  ل معین را بر گردن گیرد.آور یک عمپاسخگویی 

-لغاتی که در راستای اخالق  دستن یازایک موجود آسیب دیده است و  

یک  ست که  زی ا ن چیرنج آگوید  اخالقی که می  ،شوندیمداری پدیدار م

-مند یک فعل آزارنده ایزوله میقصدارادی و    سرمنشأسوژه را همچون  

  واسطه به یابد که  ه امر اخالقی در مینیچه این موضوع را به منزل  اوالًکند؛  

 
1like-act  
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بوده و     به   اًیثانشود،  معادل برگردانده می  صورتبهآن رنج و آزار مشابه 

-آور را تولید میآثار رنج  ی از مرویه قلبد کایای در میزله امر تولیدیمن

آ این  و  قصدیتکنند  یک  میحدسی    ثار  بر  در  چنین  را  یک  در  گیرد. 

اثر رنج  منشأ  مثابهه بتنها  ای، سوژه نهلحظه پیشینی یک  آور جعل  سببی و 

از نو طرح با توجه به یک آزار  بلکهریزی میشده است که  چنین   شود، 

ه دیگر یک کنش نیست و  ست ککنشی ا  تده اسآزارن  راتشیتأثی که  کنش

« 2کنش واحد   یا  « به یک »عمل تکین1لی »یک عمل خاطر حضور متوا  به

 یابد.استحاله می

 عموماً که    3قولی از تبارشناسی اخالق آید نقل ادامه می  شرحی که در 

پس  ی دیتأکبا   فرض  یک  فابر  بر  مقدم  فاعل  باب  در  خوانش  کنشی  عل 

کنشی واقع شده،  اپسین فرض  هم  با  نزماهم ه  ای کشود؛ ولیکن نوشتهمی

»عمل« متوالی درون یک »فعل«   خالقی است که برآمده از یکیک نتیجه ا

شدنی وجود    موجودی در پس پشت یک عمل، اثر و متناوب است: »هیچ  

فاعل   اس   صرفاًندارد:  شده  افزوده  فعل  به  که  است  فعل    -ت  توهمی 

-ی یک عمل  برا  چ مرجعییه  انیدر زبان آلم  4ز است«.ش همه چیخود

die Tat-  بلکه فقط است    -das Tun  -خود »انجام دادن«    وجود ندارد 

دادن انجام  کلمه  برای  و  دارد،  مرجع  یک    ، که  به  مربوط  که  زمانی  تنها 

 
1a doing  
2singular act  
3enealogy of MoralsOn the G  
4zum Tun , Wirken, Werden; 'der Tater' ist hinter dem Tunes gibt kein 'Sein' “ 

blos hinzugedichtet-das Tun ist alles” 
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یک »فاعل« در نظر گرفته  باشد،    -der Tater- خطاکار یا فاعل ناشایست

این  [1]  شود.می به  بسیاری  لغات  این جا  »  خاطر  در  به  دام  انجکه  ادن« 

ارا  اثر  منزله  به  و  پساکنشی  »سوژطرز  است دی  شده  جعل  همین    ،ه«  به 

پا به میان    ،عل خطاکار است یک فا  اصوالًدلیل تصوری از یک »فاعل« که  

اگذارد.  می بر  منظور  نیعالوه  به  دادن،  به   نسبت  پاسخگویی  مسئولیت 

کنش   سرمنشأن  عنوا  وژه به طور ساختگی و جعلی، بهیک سوژه، این س

نده« واقع در مقام یک »انجام ده شود. آن هنگام که سوژهدر نظر گرفته می

پدیدمی دستوری  و  قضایی  محدودیت  یک  این  می  شود،  که حاصل  آید 

همچون   نخست  درجه  در  بایستی  سوژه  یک  که  است   منشأگمان 

آز فعل  یک  قبال  در  گردد.  پاسخگویی  ارائه  علیت   ،ساننیبدارنده    یک 

رات منفک  شود که هر دو این عبا مستقر می  عملشژه و  سو بینماقی  اخال

تعمیم مقدم  بندزمان پذیری  از یک  که  دادن« هستند  »انجام  این    درباره  بر 

 توجه است. ها بیه آنو هم نسبت ب بوده  التزامات اخالقی

-رخواست برای پاسخیک دآمد  برای نیچه، سوژه تنها به منزله پی

می پدیدار  رنجعهومجم  شود. گویی  اثرات  از  چارچوب  ای  یک  با  آور 

« این اثرات در  1شود که در صدد بررسی جداگانه »علت رح میاخالقی مط

اقتصاد    واسطهبه مند هستند، چارچوب اخالقی که  قصدیک عامل تکین و  

کند.  عمل می  مانیبدگ  یا  معینی از ساخت و پرداخت و کارایی پارانویایی

  بر یک آزار معین پاسخگو است،برادر  کسی    که چهبنابراین این پرسش  
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و این سوژه خودش   نهدپیشی گرفته و سوژه را بنیان می  التسؤابر باقی  

یابد که  در آن شکل می  دنیگز  یسکنهستی برای    کردن  انتخاب  واسطه به

 سازد.ر میهمین مسئله موقعیت قضایی و دستوری را برای سوژه مقر

س نیچه،  برای  معنا،  یک  تبه  اوژه  دنها  گفتمان   رون ز  یک  التزامات 

، سوژه سرزنشگرآورد. این التزامات  یویی سر بر مر باب پاسخگ اخالقی د

عمل   یک  »علت«  همچون  سوژهروازاین دهد.  می  روشکل سرا  هیچ  ای  ، 

شته باشد و  تواند وجود دا بدون یک عملی که سزاوار سرزنش باشد، نمی

از  طورهمین جدا  »عملی«  وگوپاسخ  گفتمان  هیچ  نیچه،   بقط  یی  گفته 

 واهد داشت. ات وجود نخنهاد مجاز یا گاهفریکبدون یک 

می نظر  به  اینجا  در  مورد  اما  در  نیچه  شرح  که  بندی صورترسد 

-سوژه در تبارشناسی اخالق چیزی از عدم امکان خود را به نمایش می

ه  ب  د ویابجان میاتهام    واسطه به اگر »سوژه« در وهله اول    که  گذارد. چرا 

  مسئله صورت این  شود، در این  یک کنش آزارنده ظاهر می  سرمنشأعنوان  

اتهام ناشی از یک اجراگری استیض اح است که  آشکار خواهد گردید که 

بر سوژه   پیشینیاستمقدم  عملکرد  عنوان یک  به  که  آنچه  یعنی  برای    ، 

سازنده    قضاوتسی این  ک  چه شود.  بخش، از پیش فرض مییک گفتار اثر

ع  را مبر  اینجا  یگیهده  در  اگر  حال  بیرد؟  از  قضایی  سازمان  رای  ک 

با مطابق  در  مجازات  باشد،  داشته  یافته وجود  این    آنچه که سوژه شکل 

صورت آیا یک شکلی از قانون وجود ندارد که به طور اجراگرایانه سوژه  

هستیر درون  در  موجودیت  ا  طرفی    یا  از  کند؟  این  محکوم  آیا  دیگر، 

نیچپنداشهمان   از سوژت  بسیار  ه  نمیه  اولیه  و  در قدرتمند  نیچه  باشد؟ 
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  «1لبندی مفعوادعایی مبنی بر »صورت واسطهبهمسئله را زبان خویش این 

ها نشده ررا آشکار  مسئلهای این  و به طرز شاعرانه یا افسانه  کندحذف می

را به طور کامل   مهم   بندیسازد که چه کسی یا چه چیزی این صورتمی

 ؟گذاردمیمایش به ن

رن موقعیت  در  سوژه  جچنانچه  یک    یمتأخر  ورتصبهکشیدن، 

ان سوژه  شود و سپس خود عمل به همیک عمل دانسته می   منشأهمچون  

در شود،  داده  نسبت  است  گذاشته  اثر  آن  بر  که  چیزی  عنوان  این    به 

شوند،  ف سومی خلط میبا نسبت معرو  هانسبت دادن هر دو این  صورت  

ن نسبت  و  با سوژارنده  آزج  یتایعنی  برای  عملشه  آیا    نتیجه   نهادن  انی بن. 

ته  ای کار گذاشها درون قلمرو پاسخگویی، ضروری است تا سوژهدهآزارن

و   خو  نهادن  انیبنبرای    طورهمینشود  مجزابودگی  و  و تکینی  عمل  د 

ذاشتن سوژه  یز، ما نیاز به کار گعمل در تولید آزار ن  ر یتأثهمچنین درجه  

ا ایداریم؟  آزاگر  من  شود،  یر  ردیابی  تعیین  قابل  عمل  یک  با  توانست 

اند تویابد که همچون ابژه تحت تعقیب باشد، یعنی میشایستگی آن را می

آیا   ،گیرد. حال گویی را بر عهدهمورد محاکمه واقع شده و مسئولیت پاسخ

دادن حوزه قضایی به منزله  ژه و رجحانکردن آزار در عمل یک سوردیابی

که    از تحلیلی در این بابخواسته  ر اجتماعی ناآزاجش  ای سنعی برموض

-عت نمیکند، ممانبه طور بالواسطه آزار را تولید میچگونه یک گفتمان  

همچون جایگاه  را  اش  ورزد، یعنی گفتمانی که سوژه را و فعل گفته شده

 
1der Tater ist zum Tun bios hinzugedichtet  
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-کلمات آسیب می  که  یزمانگیرد؟  یفرض م  متشیعزمناسبی برای نقطه  

عاعباآسیب  رسانند،   گرت  دلگادو ریه  ریچارد  از  شده  ما    1رفته  است، 

و    یابیم؟ اگر این ارتباط سببیبین کلمه و آسیب را در میونه ارتباط  چگ 

یافتن یک  یا  کردنماتریالیزه آقصد  تحقق  نیست، پس  امکان  مندی  این  یا 

گفتوج تراگذری  از  نوعی  که  دارد  نیازمنود  که  باشد  داشته  د مانی وجود 

خشونتش  رگریختا  در   دنش  نییتع و  دید  باشدایی  باید  آخر  دست  و  ؟ 

 و قدرت آزار رساندن چیست؟ طه بین این حالت تراگذری راب

«، 3، تحت عنوان »خشونت و کلمه2رابرت کاور   رگذاریتأثدر مقاله  

که احکام    ز تفسیر مشروع را به عنوان »خشونتیونت برآمده ااو این خش

بندند«، به دقت  کار میمدرن به    4ملت -تدول  آن را همچون ابزارهای یک

م  [2]  دهد.شرح می و مرگ  عتقد  وی  رنج  »با  »احکام«  که    سروکار است 

-کند، مفهوم مجازات را به کار میکم تفسیر مییک ح که یطور»دارند«، 

ساندن و  کردن، آسیب رتوقیف  -ن  دیگرا واسطهبه   –اعمال    بندد، همچنین

را    رساندنقتل به حتی   زندانی  عهیک  میبر  او    «ردگیده  نوشته  این  ]در 

برابر    حاًیتلو ابراز    سمینیفمدر  او  می  تأسف لیبرال  که  خاطر  این  به  کند 

است   تا    سمینیفممعتقد  است  درصدد  امر    مثابهبه را    سمینیفملیبرال  یک 

کاور    گسترجهان  تحلیل  کند[.  با    اًمیمستقوضع  ارتباط  پیگرد   مسئلهدر 
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ین تحلیل بر قدرت قضایی در ا طر کهخا  اینه ب ،است گفتار نفرتقانونی 

گذ نمایش  به  از  در  خشونت  مدافعان    دیتأکطریق  آن  اشتن  است.  شده 

قانونی   نفرت گفتاپیگرد  به    لشان یتحلدر    ر  کردنوادار  ه نکت  این   اذعان 

دستگاهشده از  غیر  عامالنی  که  این قدرت شعبهلتی و  های دواند  هایشان 

درواقع، یک همانندی مابین    ند.گیرر میا بکااز طریق کلمات ر  آزاررسانی

کن و  دولت  است،  کنش  شده  واقع  شهروند  اینها    کهی طوربه ش  دو  هر 

ارات را  ی هستند که قدرت انکار حقوق و اختیمفهقابل  های نوعی از کنش

شوند.  برابر حمایت می  صورتبه   ی قانون اساسای از  دارند و از سوی ماده

موانعی   از  یکی  نتیجه  بردر  ر  که  وضع  تالشاه  سر  برای  معاصر  های 

عبارت است از اینکه در چنین    ،قرار گرفته  ر نفرتتاگفقوانین مخالف با  

اگرچه   دولتی مواردی  کنش  ارجاع  1»اصول  شرایط  واجد  شرط  «  به 

برابر   پنحمایت  این امر مسلم  اما  -شود که تنها دستگاهداشته میهستند، 

ک برخوردارند  حق  این  از  دولتی  بدوهای  و    رفتن درنظرگن  ه  حقوق 

می رفتااختیارات  عامالن  آسیبتوانند  باشند.ر  برای    ،بنابراین  [3]  رسان 

حقوق و   توانند همدیگر را از چنینهروندان میکردن درباره اینکه شبحث

بهره سازند، بایستی بر ممنوعیت رسان بیق کلمات آسیباختیاراتی از طری

 [4] .ه کردی غلبشده از سوی اصول کنش دولتتحمیل 

در   قضایی  قدرت  بر  کاور  اینکه  به  توجه  از  تحمیل با  رنج  کردن 

زبان   فلسفه حقوق  می  دیتأکطریق  را  د  متأخرورزد،  عبارت  موارد  این  ر 
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  به دست از خشونت تفسیری وضع شده    کهی طوربه   ، ستجا کرده اجابه

از سوی سوژملت-تدول -هها دور شده و به سوی خشونت وضع شده 

  ییجابهجادارند. معنی این  های اقلیتی گام برمیروهعضای گا  و  1ندشهرو

ا عمل کنند، هاین نیست که به شهروندان گفته شود تا شبیه دولت  صرفاً

من به  دولت  یک  قدرت  سوژبلکه  از سوی  اداره شده  قدرت  یک  -هزله 

باز  با  ساننیبدیابد.  شکل می  شهروند  درآمدن »،  تعلیق  اصول کنش    «2به 

یافت  نیز امکان دارد یک در  گفتار نفرتقانونی    گردپی  نداراطرف  دولتی،

به تعلیق دربیاوردانتقادی از قدرت   این صورت کهدولتی را  به  جایگاه    ، 

بازمکان -هعامل و اثری از سوژک  ی  مثابهبه قدرت را    ند. کن  3یابیشهروند 

از سوی دولت، در قالب یک    گفتار نفرتدرواقع، چنانچه پیگرد قانونی  

مچون در این صورت دولت به طور ضمنی هده باشد،  ر شمقرضایی  امر ق

، »به  روازاینشود.  ای از برای اقدام اجباری مشروع مجسم میابزار طبیعی 

یک بینش    « اصول کنش دولتی ممکن است هم شامل تعلیق مدندرآتعلیق  

امل خشونت دولت در معنای کاوری  انتقادی درون قدرت دولتی و هم ش 

درت به  دیگر انتقال این ق  رده( آن باشد، از طرفیه کشاراور ا که ک  )معنایی

آنها قدرتی   کند که گفتارمجسم می حاکمانز، آنها را همچون شهروندان نی

« و  حاکمان»   و سایر  عمل کردهکشد که شبیه قدرت دولتی  دوش میرا بر  

 [ 5]  سازد.بهره میرا از حقوق و اختیارات اساسی بی رتبگانی عال
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-یدولت انجام م  واسطه به بر روی آزاری که    دیکأت  نجاکردجابه با  

دستگاه  شود و  شهروندان  سوی  از  که  آزاری  صورت به  غیردولتی  های 

یابی مجدد در مورد چگونگی عملکرد قدرت یک ارز  توان بهگیرد، مییم

رسان  نگام که کلمات آسیبر و از طریق گفتمان نیز دست یازید. آن هد

ملت  -تدرواقع، آن هنگام که دولستند،  ملت نی-تی دولهایی از سوکنش

به داوری درمورد ادعاهایی که از سوی شهروندان علیه    شانی ائضقو قوه  

مییکدی مگر صورت  شوگیرد،  درمورد خشونت  ،  دتوسل  تحلیل  چگونه 

تغییر دادگاهمی  کلمه  سوی  از  شده  مرتکب  خشونت  آیا  در  یابد؟  ها 

که    یدارطرف است  سیاستی  بی  عدالت از  فرض   فیطرو  مسلم  را  آنها 

اینکه  می گفتار  کردن در باب موضوعات  ها در داوریدادگاه  ریتأثگیرد و 

درنهای  نفرت پا به مچیست؟  این پرسش  پتانسیل یان میت  که آیا  گذارد 

اعمال خشو در  که  دولت  است  حالتی  از  بیشتر  اندازه  چه  تا  اصول  نت 

 کنش دولتی به تعلیق درآیند؟ 

شرح باب  ن آستی  در  فرض فرمانروا    مثابهبه سوژه    ، یاجراگر  در 

می  مانندشود:  می  گرفته سخن  که  در  کسی  و  بر    سخنشگوید  که  آنچه 

د، همچون قاضی یا شخص مشابهی است که  نکآورد را اجرا میزبان می

  یرأکند و صدور ایشگر قانون است. قاضی یک فتوا صادر میمعرف و نم

البته تا  می  فسخرقابل یغ  واًبدحکم،    یا   وافت  واسطه به که  عملی است   شود، 

نونی و شرایط مقتضی به درستی  قاضی یک قاضی مشروع و قازمانی که  

با   طور    واتفشرایط  متناسب  به  که    اجراگرایانه سخن  یمؤثرباشد. کسی 

میمی پنداشته  شخصی  همچون  قدرت  گوید،  با  مطابق  که  شود 
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می  وچراچونبی مثالعمل  برای  که  دکتر  ،کند.  ابچه  ی  مادر  را  شکم  ز 

در همان دم    قاًیدق  -«  بچه دختر است»  -  کندکشد و اعالم میبیرون می

از   طوالنی  را  استیضاحرشته  مها  هم  یآغاز  آن  یک   واسطه به کند،  اینکه 

با    صورتبه دختر   و  آئینی  طور  به  جنسیت  است:  شده  دختر  تراگذرانه 

بازگویی و تکرار می ار هم خطر  تکر  این  وجبمبهکه  شود،  مراسم دینی 

اثر   هم  و  شدن شکست  ب  1رسوب  وجورا  میه  توماسد  کندال   2آورد. 

می مطرح  را  مشابهی  »نژاد   بدین،  دکنبحث  همواره  سوژه  که  صورت 

بخش از بدو  عامالن سامان  واسطهبه  تراگذرانه  صورتبه که  ،  « است3یافته 

ویژه  ،امر مینژاد  داش  [6]  یابد.ای  »نژاد«  و  قدرت  قددرواقتن   رتع 

از   که  »فردی« است  بر  مقدم  داشتن  -چنین قدرتی سخن می»جنسیت« 

فرد   لیکن  و  می  حالنعیدرگوید  تا  سخن  را گوید  قدرت  این  داشتن 

 ر سازد. آشکا

آنچه که یک    درآوردن  ش ینماگذاردن و به    ر یتأثاگر اجراگری برای  

می کسی  فرد  چه  صورت  این  در  است،  قدرت  یک  مستلزم  همان  نامد 

را چگونه    چنین قدرتی است و این قدرت   یدارابود که  اهد  « خو»فردی

چطور  می کرد؟  استدالل  آزا توان  کلمه  یک  ما  است  در  ممکن  را  رنده 

چنی یک  کلدرون  دهیم،  شرح  چارچوبی  نهمهن  که  سوژه  ای  یک  تنها 

-را در فرایند نامیدن طرحشود، بلکه حتی این سوژه  اجتماعی نامیده می
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ا  یآ  ؟سازدیبرم آمیز  خشونت  استیضاحبا یک  ه را  ز سوژو نیکند  ریزی می

همان   »فرد«  یک  روی    رشیتأثقدرت  چنین  بر  طریق  یک  از  آزاری 

ن قدرت انباشته شده در طول زمان و  است؟ یا آیا آنام آزارنده  یریکارگهب

-اش را ادا میای است که یک سوژه تکین عبارات آزارندهنهفته در لحظه

ا  عباراتکه آن  ی«  »فرد  کند؟ آیا امی  1ار حضرا  این  او را دحضکند،  ر  ار 

رباره  شده را دیک وضعیت مشتق  حالدرعین گمارد و  می  مؤلفمقام یک  

کند؟ آیا یک امر اجتماعی و تاریخی در مورد چنین  ایجاد می  فیتألاین  

لحظه در  میگویندگانی  گفته  سخنی  که  نمیای  فراخوانده  شود؟  شود 

زمان سخنچنانچه  موجی  مگفتن  آزار  سخنشود،  یب  خود  یا آیا  گفتن 

راگذری اجرا  زاری را با یک حالت تکه مسبب آزار است، آ  یاندهاظهارکن

توان آن را به یک فرایند قصدمند یا سببی فروکاست که از  کند که نمی می

 گیرد؟سوی یک سوژه تکین سرچشمه می

آیا   معنای    2ی احضارگردرواقع،  ن  قشیدقدر  ملکرد عیست:  این 

استعاهم سوژه  موقتاًره  ان  »ا با  اجراگری  که  میحضای  منزله    کند«ار  به 

ای که کلمات آزارنده سوژه؟ دشوجعلی خود اجراگری ساخته می سرمنشأ

یابد:  می  سازوبرگهای طوالنی  استیضاحکند با سلسله  اجتماعی را بیان می

خودش  واسطهبه ،  سخنشار  ظها  واسطه بهسوژه   ن همچو  اجراگری 

س  سرمنشأ میخاین  دست  زودگذر  و  موقتی  وضعیت  یک  به  یازد.  ن، 

سوبنابر اثر  ااین،  همان  نتیجه  آنارحض ژه،  فعلی  این    کردن   ریتأثاست؛ 

 
1cite  
2litycitationa  
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ها را  استیضاحآنچه که میراث    واسطه به   متأخرشده، اثر یک استعاره  مشتق

  اگر سخن کتمان شده است.    سخنش  «منشأ»  همچون سوژه و   خواندفرامی

انونی آغاز  ونی واقع شود، کی و کجا این پیگرد ق یگرد قانر مورد پهاو اظ 

چیزی شبیه به تالشی در    یابد؟ آیا این پیگیریو کجا پایان می  شده و کی

راستای پیگیری یک تاریخ نخواهد بود، تاریخی که به خاطر بسیار موقتی 

نمی بودنش  زودگذر  طرزو  اگر  گیرد؟  قرار  محاکمه  مورد  کار    توانست 

مسدود  سرمنشأ  ابهمثبه سوژه   اجعلی  تبارشناسی  راه  طرکردن  سوژه  ز  یق 

سوژه  افتهیشکل   بباشد،  منظور  به  که  گرفتن عهدر  ای  مسئولیت    ه 

از سوی سوژه به کار گماشته    کتمان شدهپاسخگویی در قبال همان تاریخ  

و  می قضایی  بنابراین،  و    قاًیدقتاریخ    کردن  یحقوقشود؛  تفتیش  راه  از 

-میرار  آید که مورد پیگرد قانونی قمی  به دستهایی  کردن سوژهجستجو

-ها نهاده میژهوش سوگیرند. یعنی در نهایت مسئولیت پاسخگویی بر د

-فیصله می موقتاً، یریگ یپقابل ریغ اساساًشود و از طریق مسئله یک تاریخ 

 . یابد

  نشادهآزارنها نبایستی به خاطر گفتار  الزم به گفتن نیست که سوژه

هایی وقعیتید م کنم شاواقع شوند؛ گرچه من فکر می  رد قانونیمورد پیگ 

سوژه آن  در  که  باشند  داشته  قانونی  ستبایها  وجود  پیگرد  )مورد  قرار  ی 

اما  رندیگ دید    مسئله(.  باید  که  است  این  آزارنده   که  یزماناصلی  کلمه 

می واقع  محاکمه  قانومورد  پیگرد  مورد  بایستی  چیزی  چه  قرشود  ار  نی 

 است؟  یریگ یپقابل سرانجام   مسئلهاین  اصالً ایآ اینکهرد و گی
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درس آسیبکلمات    آن نظر  به  واقعی میرسان  و  نیز آن رسنت  و  د 

از   -که می  موفوبیکو، گفتار هستیزیزن ، نژادپرستانه،  گفتار نفرتدسته 

م نیز  شود  مقابله  آنها  با  تندی  به  جلوه میسبایست  درست  اما نکنلما  د. 

فهمید  یاستربه موضآیا  این  ازن  مشتق  گفتار  که    ب یآسدر    قدرتش   وع 

به معنای    ممکن استدرباره آنچه که    تواند تصور ما رااست می  رساندن

توانیم این  یا میآباشد اصالح کرده و تغییر دهد؟  گربیآسمقابله با قدرت 

ل  تصور را بپذیریم که گفتار آزارنده قابل استناد به یک سوژه تکین و عم

اگاوس مر چنت؟  و قضایی  ین  اجباری  در    الزامات دستوری  –حدودیت 

را همچو یل تحم  -  یگویت پاسخباب مسئولی اندیشه  بر  نقطه  شده  ن یک 

درباره   سیاسی  تحلیل  در  این صورت چه چیزی  در  کنیم،  قبول  عزیمت 

می گرفته  نادیده  درون  آزار  سیاسی  گفتمان  که  هنگام  آن  درواقع،  شود؟ 

سیاسی    رسد، معنای تناقضحالل میاضم  و بهیخته  فرور  گفتمان قضایی

 هش در عمل پیگیری را دارد. کا خطرنیز 

تحلیل  حا چگونه  ببینیم  تاریخباید  قدرت  ل  گفتمانی    سهواًگرایی 

مینمم محدود  و  هم    ،شودوع  عزیمت   مثابهبه سوژه    که  یزمانآن  نقطه 

که  ژیکی تئولوشود؟ در یک ساختار آشکارا چنین تحلیلی فرض گرفته می

گیرد بدیهی فرض میی یک عمل اجراگرانه  ببس  سرمنشأن  را همچووژه  س

ک  مثابهبه  و سوژه را  آنچه  فهمیده میه میپدیدآورنده  درواقع،    .شودنامد 

-)از جانب خدا( یکی از آن دسته نام  اریاختصاحباین سوژه قدرتمند و  

فی که  است  تفسیهایی  طبق  است.  زایا  و  آفریننده  کتا نفسه  مقدر  س ب 

کربه    توانمیاجراگری،    بارهدر اشاره  جمله  الهاین  نور  »بگذار  به  د،  ی 
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شود این است که به خاطر  ه پدیدار مینجا بتابد«، آنچه که در این جملای

و فضیلت قدرت یک سوژه یا اراده آن یک پدیده درون   تینحسن  و  تقوا

می نامیده  شرطی هستی  وجه  یک  با  ادراک  این  گرچه  شده ایرا  شود.    د 

اماست را،  این  قالب اجمی  ا شایستگی  در  تا  »بالماسکهیابد  در  1راگری   »

آستینمعن دریداای  درآید.  کلمه  یک  د  2ی  صورت ر  انتقادی    یبندباز 

با   ارتباط  در  می  مسئلهاجراگری،  آشکار  این آستین  عملکرد  که  سازد 

ه دشمشتق  صورت به نیست بلکه همیشه    سرمنشأقدرت همچون یک اراده  

 : تاس

سخن یک  بندی آن  جراگرایانه زمانی که در صورتسخن ا  آیا یک

یا  3»رمزی بازگو«  نگردد، می  ییقابل  نتیجهتوتکرار  به ان  یا  باشد؟  بخش 

به منظور گشودن راه یک مواجه و دیدار   عبارتی دیگر، طبق فرمولی که 

کردهظها رابطه  ار  یک  وارد  اگر  پیوند  ام،  یک  منز  شدن  ییزناشویا  له  به 

تکرارا  ب  شدن  زساهم مدل  هویتیک  قابل  نمکردنی،  این  وب ییابی  در  د 

همچون احضار و استشهاد    یابی از برخی جهاتصورت آیا قابلیت هویت

چنین   یک  در  یا  ی شناسسنخنبود؟  قصدنشانه  و  مقوالت  ی مندشناسی، 

شد، نخواهند  کرد؛   ناپدید  خواهند  حفظ  را  جایگاهشان  مقوالت  این 

-دیگر قادر به حکمرانی بر سیستم یک  ه آنها جایگا  این   اسطهوبه ولیکن  

 [.7]بود ه سخن نخواهند  رچپا

 
1gmasqueradin  
2Derrida  
3coded  
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نامد کند تا آنچه که میازه قدرت کسب میآیا یک گفتمان تا چه اند

زبان قراردادهای  احضارکردن  طریق  از  قدرت  را  آورد، پ شناختی  دید 

یک   آیاتند؟  های احضاریه هسقراردادهایی که خودشان میراث و بازمانده

همچسو گفتمانی  مؤلفون  ژه  میاثرات  ظاهر  تشود اش  که  ،  حدی  ا 

)زن   او  که  طریق  این  از  احضاری  مرد(  کاربست  و    سروسامانیا  یافته 

باقی میبی  تجهیز شده گفته مینشان  این  آیا  درواقع،  تواند درست  ماند؟ 

همچون   سوژه  تولید  که  همینتیجه  قاًیدقآثارش    سرمنشأباشد  از    ن ای 

 ده است؟ان شپنه یرارگاحض

ب اجراگری  امر  یک  موقت اگر  طور  )پیشنهاد  نتیجه  ه  باشد  بخش 

»نتیجه که  کرد  دلیل 1شیبخخواهم  این  به  است(،  موقتی  امری  همیشه   »

بخشی ناظر بر کنش گفتاری است،  نیست که یک قصدمندی به طور نتیجه

کنش  از  بازتابی  کنشی  هر  که  است  خاطر  این  به  فقط  ن  شیپیی  اهبلکه 

در و  مجموعه مقتاحضار یک    قدرت را از طریق تکرار یا  و نیروی است،  

نیست    گونهاین   صرفاًسازد.  نباشته میبر روی هم ا  2ها پیشینی از کاربست

گفتار  عمل  می  که  رخ  کاربست  یک  یک  درون  خودش  بلکه عمل  دهد، 

بنابراینو تشر  یرسمکاربست   این گفته چنین است یفاتی است.    ، معنای 

ی را به  ردادهای ساختارقرا  « که3کندمیدی »عمل  به ح  راگریک اجکه ی

گذارد. به این معنا، هیچ  ش میجهز بودنش، پوشانده و بر آنها سرپودلیل م

 
1success  
2practices  
3works  
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شده نیرو قادر  گرایی روی هم انباشته و پنهان جمله یا عبارتی بدون تاریخ

 نیست به طور اجراگرایانه عمل کند.

که  )بگذارید آشکار سازم    دانرس زار میآای  زمانی که عبارت آزارنده

از طریق    ماًی مستقکند(، در چنین حالتی آزار آن  یکار را مکنم این  فکر می

ای که یک  شود. پس حتی گویندهانباشتگی و پوشیدگی نیرویش انجام می

مینامفهومی    نژادپرستانةمطلب   زبان  بر  مطلب    احضارگرآورد،  را  این 

ا خالق  همچنین  و  اس   ختیشنان زبا  تماع جاست  گویندگان  تاریخ  ت.  با 

زگویی و  قابلیت با  قاًیدقگفته بدان معنا است که  ایت، این  بنابراین، در نه

-را به نمایش می  اشآزاردهندهآنچه که یک امر اجراگر    واسطهبهتکرار  

در   نهایی  پاسخگویی  مسئولیت  مقام  در  همیشگی  دشواری  یک  گذارد، 

 نهد. ن مینیا، بعملشو  نتکیسوژه ش یک  آزار را بر دوقبال این 

 
*** 

 

بین   الی«، دادگاه عگفتار نفرت»در رابطه با پدیده مورد، در دو  راًیاخ

وجه تمایز قایل شده است. آیا    نشده  تیحماشده و گفتار  گفتار حمایت

منزجرفرم گفتار  از  معینی  »کلمات    1کنندههای  عنوان  تعبیر  «  جومبارزهبه 

آنها به نحو    ،ستین الیحه اصالحیهر نخد  ایآاست،    هگوننایشود؟ اگر  می

نوعمنا عنوان  به  گفتار  سبی  شده  نشده  تیحمای  مورد امنظور  در  ند؟ 

 
1invidious speech  
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سال    1نخست، به  بحث  مورد  شهر  1990حکم  شورای  پل   در    2سنت 

 خوانیم: تصویب شد که بخشی از آن را می

مکان در  کس  نهر  یک  شخصی  ملک  یا  عمومی  ،  ءیشماد،  های 

گرایی  نماشخصیت  وان،عن محدویا  نه  و  شامل  که  کند،  ایجاد  به  فیکی  د 

باشد،  صلیب نازی  شکسته  صلیب  یا  زمینه   کهی طوربه سوزی  یا  بداند 

برانگیختن  و  تحریک  موجب  که  باشد  داشته  را  دانستن  برای  عقالنی 

یا  خشم،   خاطرهراس  اساس،  رنجش  یا    بر  دین  عقیده،  رنگ،  نژاد، 

باجنسیت   دیگران  مدر  بزهکار    نهیاگراالق خار  تارفرتکب  شد،  و  شده 

 [. 8]شد شناخته خواهد  

سفید از سوزاندن یک صلینوجوان  مقابل خانه یک پوستی پس  ب 

سیاه دادگاه    موجببه پوست  خانواده  در  شد.  شناخته  متهم  حکم  این 

سوتا جریان  ه اما توسط دادگاه عالی ایالتی مین  ، ابتدا رفع اتهام شد  ،محاکمه

ه  بحث این مساله بود کفته شد؛ موضوع مورد  ر گراز ستهام  به ا  رسیدگی

»اساسا   خود  بهقانون  و  داشته  حد  از  بیش   ی قبولرقابل ی غطور    مصادیق 

صلیب مقابل خانه یک  است«. دفاعیه مدعی بود که سوزاندن    محتوامحور

شده منظور  مایت تواند به منزله مصداقی از گفتار حپوست میخانواده سیاه

علیق کرد،  دادگاه محاکمه را ت  ی رأ  با ذکر دالیلی  التی، لی ایاه عا دادگ   شود.

دل صلیبنخستین  سوزاندن  که  بود  این  سخن نمی  یل  مصداق  تواند 

 
1)1992( 305d 2L. Ed.  120, 2538S. Ct. 112R.A.V.v.St. Paul,    
2St. Paul  
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یک »گفتار    ،1بندی از قانون شده به شمار آید چون این عمل طبق  حمایت

با  جومبارزه اینکه  دوم  و  است  شده  تعریف  ئولیت س»م  درنظرگرفتن« 

برانگیز های تعصبرفتار  معه در مقابل ومی جانیت عمین امی تامدولت برا

 2توسط دادگاه محاکمه مجاز نیست«.  یرأصدور 

گاه عالی ایالت متحده حکم دادگاه عالی ایالتی را ملغی کرده و  داد

اوال که  کرد  استدالل  »گفتار    ،چنین  یک  نمونه  صلیب  سوزاندن 

« است و  3ایدزاد عقآزار  ن »بانیست، بلکه یک »دیدگاه« در بی  «طلبمبارزه

»دیدگاه قاطعچنین  طور  به  الهایی«  حمایت  مورد  اول  یحه  انه  اصالحیه 

شده عا  [9]  د.انواقع  دادگاه  اکثریت  کوئیااسکال)  یلسپس  رن    یست،، 

با همکاری فعاالن حوزه قضایی که شامل تعداد   4(توماسو    سوتری،  کند

حقوق میادزیادی  اعالن  برای  دومی  دلیل  عدمشد،  با    یرأقت  مطاب  م 

قانون  جو« برخالف  که »گفتار مبارزهکردند: با این ادعا    ارائهون اساسی قان

ها تنها  کند که این ممنوعیتهایی را بر گفتار تحمیل مییتممنوع  یاساس

حیطه   قضاوت  است،  گفتار  آن  در  مخاطب«  »سوژه  یا  »محتوا«  پایه  بر 

. برای تعیین  کردند  حدودیدا مجو« را شدبرای »گفتار مبارزه  نظری ممکن

مبارزه گفتار  گفتاری،  چه  میاینکه  شمار  به  قاطعی  جو  مرجع  هیچ  رود، 

 
1)1942( 572, 568U.S.  315pshire, sky v. New HamChaplin  
2)1991(Minn.  510 ,507 2N.W 464In Re Welfare of R.A. V,   
3free marketplace of ideas  
4Scalia, Rehnquist, Kennedy, Souter, Thomas  
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تواند وجود  مورد بحث یا محتوای آن چه که گفته شده نمی  برای سوژه

 داشته باشد.

گیری به اجماع رسیده قضات در رسیدن به این نتیجه  ،به این دلیل 

گسترمحدودیت  یرأکه    بودند گفتار   ایدههای  بر  ما  تحمیل  کند، یر 

پارامترهای الزم برای مصداقی بر لف گفتاهای مختهمواره گونه  مسلماً ر 

مبارزهگفتا ولی  ر  ندارند  را  بودن  بودن   حالبااین جو  ممنوع  بر  آنها    حکم 

بود. زمانی که دایره شمول وسیع   سوتا هعالی( مین)دادگاه    یرأداده شده 

قض تمامی  شدبرای  ثابت  اسک ات  توماسالی،  کوئا،  رن  و  ،  کندی  یست، 

بازبی فرصت  این  از  محدودسوتر  برای  آتی  نی  کاربردهای  گستره  کردن 

اکثریت نه  جوگفتار مبارزه   اصول از دید  تنها بحث بر سر  استفاده کردند. 

ا به زارنده ریک کنش آ این موضوع بود که چه زمانی و کجا گفتار ویژگی 

می حوضع  کهیورطبه گیرد  خود  الیحه ت  اششدگییتامیت  حت 

ای که خود »گفتار« آن را ایجاد  ه حیطهاصالحیه اول را از دست بدهد، بلک 

 نیز مورد بحث بود.  کندمی

این   از  بالغی  خوانش  قراردادی    –  یرأطبق  خوانش  از  متمایز 

قانونی   تفسیر  در  که  ب  شاید  -شودمی  ارائه رایجی  نهادی  دادگاه  عنوان  ه 

آید یا نه، درصدد  « به شمار می»گفتارچه که  ن آن  تعیی  شود که در   شناخته

زارنده  آی فرم بالقوه  نامه دولتی و تعیین قانونزبانی تصویب ز قدرتدفاع ا

شده تنها دالیل اقامه، پیامد آن خوانشی است که نهروازایناز گفتار است.  

  ،گیردرا در نظر میگفتار    زارنده بودن یا نبودن یکآبرای  از طرف دادگاه  

ه به  اندازهبلکه  اقام  مان  دالیل  آزارندگی خود  عنوان  هپتانسیل  به  شده را 
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کند. با یادآوری آن ادعای  گسترده لحاظ مییک »گفتار« و در یک مفهوم  

که   می  یرأکاور  آورد، قانونی  پدید  و خشونت  زبان  میان  پیوندی  تواند 

یک  ودن  یا نبشده بودن  اره حمایتتوان چنین پنداشت که قضاوت دربمی

نگفتا خود  میر  محسوب  گفتار  بوعی  که  گفتاری  بزرگ شود،  معضل  ر 

برای  قدرت را  آن  دولت  که  محدود  گفتمانی  و  تصویب  و  کردن تنظیم 

 کند.چنین گفتارهایی ایجاد کرده، نیز داللت می

ادامه خو وجودبااین در  »گ،  از  در    « تاریفانش من  حکم   یا   یرأ که 

رسمی به    صورتبه   د بود کهار« خواهگفتز » ا  ایبیان شده برخالف گونه

  ایمحدود و مشخص شده است. نکته یرأشده در تعنوان محتوای حمای

این خوانش وجود د این نیست که مجموعه تناقضات در  اکه در  رد تنها 

آن قدرت  کردن  آشکار کند، بلکه بررسیا  ر  یرأهای بیانی متن  استراتژی

که   است  گفتمانی  به حساب  یزی گفتاکند چه چمیین  عیت  تنهانه حیطه  ر 

طرمی از  بلکه  نه،  یا  دستآید  زمینه یق  حدود،  تعیین  در  تاکتیکی  کاری 

خواهم بیان  کند. عالوه بر این، می یاسی بحث را نیز تعدیل و تنظیم میس

و در یک    دهش  ارائه ارندگی یک عمل  برای آز  شماری کهکنم که دالیل بی

گفتا عنوان  به  گسترده  تفسمفهوم  میر  باعث    قاًیدق  شوند،یر  دشوار  خود 

قانونی    بودن اعمالی میپیگیری  درنهایت، میچنین  بگوشوند.  یم خواهم 

قضایی  تشکیالت  و  دارد  همراه  به  را  خودش  دادگاه خشونت  گفتار  که 

نفرت است  اره گفتار تبار برای قضاوت دربکه دارای قدرت و اع شده ریدا

پرطمطراا زبانی  انتخاب  با  براغلب  احک ق  دری  ب  امش  و   ازنشرحال 

 بازتولید کینه و نفرت است.
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اسکالیا  یدعق که توسط  اکثریت  تفسیر عمل ،  است  شده  ریتحره  با 

می آغاز  که    سؤالشود؛  سوزاندن صلیب  بود  آزار  آاین  یک  این عمل  یا 

« تعبیر شود و  جومبارزه گفتار  تواند به عنوان » یا میآخیر،    کند یاایجاد می

اصالحیه اول مورد حمایت  وسط الیحه بر این ت د که سابقارایی دیا محتوآ

نمایش خیر.  یا  باشد  سر  بوده  در  میسر  تاسوزاندن  تکرار  شود،  عقیده 

بیان   عنوان  به  یک صلیب  سوزاندن  آن  در  که  عقیدتی  زمینه  در  نخست 

عآ آزاد  بازار  در  دیدگاه  یک  میزاد  تعبیر  مثال  قاید  در  دوم،  و  شود 

پر یک  کهسوزاندن  بمی  چم  خاطر  تواند  حکم  ه  بودن نقض    ممنوع 

ب در  یای افروختن آتش  از  بیانی  اگر  اما  تلقی شود،  غیرقانونی  ک عقیده ن 

تواند غیرقانونی باشد. سپس اسکالیا بحث را با مراجعه به آتشی باشد نمی

هن داد:  که  خواهد  خاتمه  پابرجاست  ما  وز  باور  این  در  اشتباهی  »هیچ 

ندو سوزاجود  که  صارد  مندن  حقلیب  کابل  سرزنش  یاط  سزاوار  سی 

ا  افی  توانایی ک  «پل مقدسیا  سنت پل  دهد، » دامه میاست«. »اما« اسکالیا 

آتش   به  اول  اصالحیه  الیحه  افزودن  بدون  که  دارد  خود  اختیار  در 

چ از  شده  کند« برافروخته  پیشگیری  رفتارهایی  که  .  1نین   توجه قابل آنچه 

را با کسی که    ن صلیب سوزاندعمل    اینجا این است که، اسکالیا در  است،  

هم کرده  دفاع  حکم  آتش  کند،  می  از تراز  دو  هر  امافروزندیبرمچون  ا  ، 

اسا  کهدرحالی قانون  مطابق  گفتار حمایتسآتش سوزاننده صلیب  شده ی 

زب با یک  آه  انندسوز  مثابهبه ه حکم  ان صادرکننداست،  است.  زادی گفتار 

 
1.326d at 2L. Ed.  120, 2550 S. Ct. at 112R.A. V._v. St. Paul,   
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می مشاهده  قیاسی  که  دید  خشود  صلیب   ود حکم  و  نوعی  است  سوزی 

بر این نکته   دیتأکسوزی برای  گر صلیبهای ویرانسپس اسکالیا از داللت

میاستف نمایش اده  این  بنابراین،  است.  ویرانگر  خود  حکم  که  کند 

سوز صلیب  می  ی ویرانگری  تصدیق  حکم    کندرا  خود  انکار  که  را  آن 

آزاد    دن در بازاررکخرجتخریب چنین عملی به مقام دارایی قابل    ،کندیم

 شود.ترفیع داده می عقاید

ند، اما  کسوزی تعویض می  صلیب ا جایگاه  اه حکم را بدادگاه جایگ 

سیاه خانواده  با  قیاسی  رابطه  یک  با  و  همچنین  در    شانخانهپوست  که 

دادت شحریر  حیاط  »مقابل  به  فردیگاهی  یاف1خصی  تقلیل  الیحه  هت«  اند، 

های سیاه و خانواده  یز ویژگپوشی اشم. چکندیاصالحیه اول را اعمال م

اجتماعی    عد از قدرتجد اهمیت است، چرا که آن بُه واکنندبودن شکایت

می قلم  از  که  را  کنش  اصطالحبه اندازد  مخاطب  و  تاری  گف  هایسخنگو 

صلیب تولنظیر  را  میسوزی  رایج و    کندید  عمل  نژادپرستانه  تاریخچه 

سازمان سرصلیب را که هدفش  آمریکا  پوستان  سیاهی ضد  سوزی توسط 

تو اضافی،  یک خشونت  علیاعمال  نژادی،  تحقیر  با  همراه  مذهبی  ه  هین 

را  گیرد. بنابراین اسکالیا خود  ه خاصی از مخاطبین بود نیز نادیده میگرو

کلی توسط الیحه   صورتبه   ظاهراًود و  ب  تهآبی بر آتشی که حکم افروخ

اول   میشعلهاصالحیه  عمل رونازایایاند.  منمی  شد،ورتر  با  مقایسه  در   ،

نظر میسزاوار سرزنش سوزاند به  »فردی«  مقابل خانه  که  رسد  ن صلیب 

 
1ront yards f’someone  
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ابعاد وسیع دید به سوزاندن  با تهکند،  می  افروزیآتش تری  خود حکم در 

ت از اجرای آن است؛ پس اسکالیا  وظیفه اسکالیا حفظ و حمایکتابی که  

د قانون  ت که بخواهنلف کسانی اساخکه مکند  خود را قهرمانی جلوه می

صلیب  بسوزانند،  را  خطرناکاساسی  بسیار  چیزهای  که  را  سوزانی  تری 

 [ 10] کنند.تخاب مینا

 ن نافشایاستحکم بر اساس    بودن  ینقانوها در مورد  دانبحث حقوق

تنظیم    1بندی از قانونجو بود. این اصول که در  درباره اصول گفتار مبارزه

ب است،  مشده  کنشییان  که  گفتاری  کند  قانون   شدهتیحماریغهای  در 

قاید ضروری نباشند:  هایی هستند که برای ارتباط متقابل بین عاساسی آن

هرگون ضروری  بخش  که  عقیده»گفتارهایی  شرح  دارای ه  و  نباشند    ای 

ناچیزی اجتماعی  که  ارزش  درستی  و  راست  سمت  به  قدمی  مثل  اند، 

آن حا از  که  نفعی  میهرگونه  جامعه  وضوحبه شود  صل  به  توسط  که  ای 

ماس  مندعالقه اخالقیات   میت  قلمداد  عبهم  این  از  اسکالیا  ارات  شود«. 

  نشده   تیحمابرد: »ابزارهای  می  دادن این ادعایش بهرهبرای مشروع جلوه

یک   اصل  در  زبانی،  ویژگی  داشتن  وجود  با  که  هستند  آنهایی  کلمات، 

برقرار2فتاری گ-اعنصر »ن ارت« در  ت تام  ظتالش برای حفا  رد  3اند«. باطی 

شرح و  حتوا و وسیله  ومیت، اسکالیا تمایزی بین ممحتوای ارتباط از محک 

پیگرد  بیان آن قائل می  که   یصورتو محکومیت است، در  شود؛ که قابل 

 
1)1942( 572, 568. U.S 315aplinsky v. New Hampshire, Ch  
2speech-non  
3.319d at 2L. Ed.  120, 2545S. Ct. at  112. v. St. Paul, R.A. V  
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ادامه میل اشک  او  پیگرد و محکومیت نیست.    دهد، »پس گفتار ولیه قابل 

است«. بنابراین، آنچه که   پرسروصدا  یونک کامبا ی  سهی مقاقابل جو  مبارزه

خصومت  د  توان صداست، نه پیام، در واقع، »دولت میآزارنده است سر و  

را   بر پیام بیان شده است دیتأکمت که در خد - یای دارجانب یا  – یورز

 د«.تنظیم و کنترل نکن

داللت قدرت  بین  صلیبارتباط  منتقدانه گری  رویکرد  و  سوزی 

گفتاری در مکاتبه به شمار   ک عنصرنچه که ییز بین آر تمالیا دجدید اسکا

اشامی مورد  متن  از  جایی  هیچ  در  نه  یا  است.رود  نشده  واقع   [ 11]  ره 

پیام است د کگیراسکالیا فرض می بیان یک  ه سوزاندن صلیب یک  ، ابزار 

-ث پیرامون »سوژه« یا »محتوا«: به طور خالصه، عمل صلیبدیدگاه، بح

است؛  تثبیتعمل  به    الوکمتمام ی  رتصوبهسوزی   ترجمه  قابل  گفتار  گر 

لحاظبنابرای با  عمل صلیبن  اینها،  همه  خانه  سوکردن  محوطه  مقابل  زی 

سیا خانواده  مشابه صحبتهیک  مک پوست،  در  دکردن  عمومی  مورد  ان  ر 

شد.   خواهد  بنزین  مالیات  مقدار  یا  هوا  که    توجه قابل وضعیت  است، 

نمی ما  به  اگگوید  اسکالیا  میکه  ما  ر صلیب  به  چه  بزند  حرف  توانست 

اصرامی اما  میگفت،  که  ر  کاری  که    ،دهدمی  انجام  سوزان   ب یصلورزد 

ا دیدگاه  یک  که بیان  گفتمان،  یک  بحث  ست،  به  ربالبته  اما  است،  انگیز 

صلیب از  دفاع  بنابراین  باشد.  ممنوع  نباید  زیادی  بسیار  به  دالیل  سوزی 

آزاد گفتار  یک  قیاعنوان  غیر،  بیس  عمل ن صلیبمستدلی  یک  و  سوزی 

رایجتثبیت و  بتماج  یافته  میااعی  اگرقی  حتی  گفتار  این  عنوان    ماند.  به 

م از  واضح  که ممکنبیانی  »محتواهایی«  کند  رنج  است   جموعه  ایجاد  ش 
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نیست. آزار  یا  کنش  عمل،  یک  آن    [12]  باشد،  عنوان  به  آزار  بنابراین 

شود و بیان  می  است تفسیرفردی  اسیت  چیزی که در سطح ادراک و حس

 گفتار آزاد است.  خطرالت احتما کند که رنجش یکی ازمی

م که صلیب  خاکسترییاین  بنابراین  و  به    سوزد  فروپاشی  یک  از 

ای از وجود اراده برای بازتولید این ویرانی ه عنوان نشانهد، بگذاریجای م

نشد منظور  خانواده  یا  خانه  یک  مقابل  فروپاشی  استو  از  ه  همبستگی ؛ 

بینت فرصلیب  اریخی  یا  خانواده  جامعه،  و  و  سوزی  عمل  این  هدف  د 

عمل سوزاندن تا    پوشی شده است. ایننیز چشمآن    های فزایندهخشونت

قابل  چ حدی  تثبیت  تقال ناه  یا  اخباری  گزاره  یک  فرد  به  یک  است؟  گر 

این می  قاًیدقچگونه   با عمل سوزاندن صلیب چهمتوجه  که  به  مطال  شود 

اگر صلیب  کل ش  یگرتیتثب دیدگا  ، خواهد گرفت؟  از یک  باشدبیانی    ، ه 

»اعتقا از،  است  عبارت  بیان  نب این  سیاهان  است که  این  این د من  در  اید 

کن زندگی  حند«  حوالی  خشونت  یا  باید  که  است  این  بر  من  »اعتقاد  تی 

که  اجراگر نیست،    یانی پس بعلیه سیاهان اعمال شود«، آیا این یک کنش  

امری ضعییک و  در -وری به شکل »بسوز« یا »بمیر« تبدیل میو دست  ت 

به    اش را برای این منظور ناییشود؟ آیا این یک دستور نیست که قدرت ک

می نهکار  که  ایگیرد  احساستنها  مقدمه  ن  آتش  که  آورد  به وجود  ای  را 

نشانه برای  خشونتاست  برای  هدفی  عنوان  به  سیاهان  های  گذاری 

  از صلیب به هدفی که توسط صلیب   ه آتشکند کمی  بیان  بلکه  متعاقب،

انتقالمی  یذارگنشانه شناخته شود؟  شود،  تاریخیپذیر  لحاظ  ارتباطی    به 

ها وجود دارد. بنابراین، از  زدن اشخاص یا داراییسوزی و آتشلیببین ص
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گیرد سوزی وضعیت یک تهدید مستقیم را به خود میاین دیدگاه صلیب

ارنده یا یک وضعیت تمایل به غازین کنش آزعنوان لحظه آهب  طورهمینو  

 [ 13] شود.ردادن تفسیر میآزا

سوتا  دادگاه مینه  ی رأ  کردن  ی ملغمیم  با تص  1ستیونساگرچه قاضی ا 

کردن اسکالیا به خاطر  استیضاحآمده برای ت کرد، اما از فرصت پیشقمواف

ی  وارد خاصمیونس  . استاستفاده کرد  جوکردن اصول کلمات مبارزهمحدود

ممک  ویژهکه  قوانین  خاطر  به  رفتار  یک  است  مورد  ن  را  شود  ممنوع  ای 

سوزی  چگونه صلیبر  قول زیاست که در نقل   توجهبل اق   د.بازبینی قرار دا

مثال،   تعدادی  از  استفاده  با  اما  است،  نشده  واقع  اشاره  مورد 

است   ییهاییجاجابه آورده  پدید  افروختن  آتش  موضوع  نی  در  بهو    از 

اعتراض عمومی علیه    پرستانه را به نیاز به حفاظت از ادگفتار نژ  حمایت از 

کنژاد تبدیل  ا  است. رده  پرستی  استیونس  دفاعیات  در  ممنوعیت  حتی  ز 

 توهمی از آشوب تهدیدگرانه پدید آمده است:  رفتار، یک شکل 

پمپروشن یا  مهمات  انبار  یک  نزدیک  آتش    واقعاًبنزین  کردن 

شچ  است؛  خطرناک رفتاری  محکومنین  با  به اید  نسبت  شدیدتری  یت 

نژاد یا  اطر  به خضای خالی مواجه شود. تهدید کسی  له در فزدن زباآتش

مذهبی آسیبممک اش  باورهای  سبب  است  یک  ن  بروز  یا  شدید  های 

تهدید و  باشد  باعث  شورش  است  ممکن  رسمی  بزرگ  مقام  یک  کردن 

ها یده این تهدود دارد کین وجکان اقطع اساسی ارتباط اجتماعی شود؛ ام

 
1Stevens  
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گ خاطر  به  کسی  تهدید  به  یا  نسبت  تیم    اشی دارطرففتارش  یک  از 

 1تر مواجه شود.ات شدیدمجازبا  ورزشی،

لیست  ئلمس در  که  است  این  آورده   ییهایافروزآتش ه  باال  در  که 

سوزی وجود ندارد. در ابتدا از ما خواسته شده که کسی شده است صلیب

  بودن  ضرری بکند را و سپس  وشن میزن سوخت ریک مخ ی نزدکه آتش

الی ما  ین خک زم. اما در یمین خالی را تصور کنیمر یک زسوزی دآتش

استعاره تنگدس کردن یک گذار  شویم که برای عملیمی  یتی و مکنتوارد 

موضوع   افتا  [14]  بودن  اهیسبه  قلم  از  میدکه  ظاهر  است  در  ه  که  شود 

است آمده  بعدی  »تهسطر  ک،  به خاطدید  نژاد یسی  باورهای مذهبیر  -ا 

نژادش خاطر  به  »ی  اش«:  اساسا  و  بر  نیست  معنی  یک  به    این   نژادش« 

  یزمانی تحریک به تهدید باشد.  اد علتی برا گذارد که نژان را باقی میامک 

تغییری در    ، ی دوم توضیح دهدخواهد در مورد رابطه علّاستیونس می  که

می ظاهر  تهدید  اوشماهیت  تد:  »ممکنین  آ  هدید  سبب  های  سیباست 

 یا تهدیدید« و در اینجا واضح نیست که آ شدید یا بروز یک شورش باش

همان »تهدید کسی به خاطر نژاد یا    ،است یک رفتار ممنوع باشد  الزمکه  

نتیجه شود. باورهای مذهبی از آن  باشد که ممکن است  اش« یا شورشی 

می متبادر  ذهن  به  بالفاصله  ایجایاشود  آنچه  که  است  و ن  محدودیت  د 

شورشیک این  ازها ضرورینترل  را کنتر  تر  تهدید  این  که  است  کسی  ل 

« کار می  ،اوعلیه  به  زن«  به  »اشاره  باورهای مذهبی  به خاطبندد  یا  نژاد  ر 

 
1.034d at 2LEd.  120, 2561S. Ct. at  112R.A. V. v. St. Paul,   
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می ادامه  طور  این  جمله  باشد«  شورش  یک  بروز  »یا  از  بعد  یابد، او«. 

ی ارتباط  قطع اساس باعث ن است »تهدیدکردن یک مقام بزرگ رسمی ممک 

کالی به آن پرداخته شده  طور رادی  سیب که بهآد«، گویا این  اجتماعی شو

 قام رسمی خواهد شد.وز یک شورش و حمله به یک مث برباع قطعاً

سازی  قضاوت را شاید بتوان به عنوان وارونه یرمنتظره  غاین استنباط  

صلی  د. روایت ار کرتعبی  سوزی اصلی بدبینی از روایت صلیب   یا   پارانوئید

دهنده آن های تشکیل لکه المانیی مورد اشاره قرار نگرفته است، بهیچ جا

مثال پدر  شها  اخش  »تهدید«  که  آتشی  است؛  خانواده  ده  یک  علیه  صلی 

افروزانه علیه صنعت شده است، بعد  بود ابتدا تبدیل به حرکت آتشسیاه  

نی در شورشی  ضمی ورتصبه به یک زمین خالی منتقل شده است و سپس 

شود. آتشی که در  هر میو تهدید مقامات تبدیل شده ظا  ما که به یک ترو

عن به  سیوان  ابتدا  خانواده  یک  علیه  می تهدیدی  تفسیر  اکنون  اه  شد 

در    صورتبه علیه یک  تهدیدی که سیاهان    ئت یهاستعاری  تروما  گرفتار 

ی نس کساستیوشود. در هر صورت،  ظاهر می  ،کنندمقام رسمی اعمال می

ا گفتار حمایت  را که صلیب سوزی ر  «جومبارزه ختار »کلمات  ساه است ک

 دگاهشیدکه او برای تشریح    ت، زبانیکرده اس  دییتأ   ،کننده تلقی مینشد

به   را  مسئله  برده  بهره  آن  بودن از  رفتار    محق  محدودکردن  برای  دولت 

حرکت برابر  در  خود  حفظ  رادیکال جهت  شورشی  نژادپر  های    ستانهو 

 [ 15] ت.منحرف کرده اس

در   واضح  طور  به  که  محتوا  قرار   کمحمحدودکردن  بحث   مورد 

از است  ی  گرفته  افرک محصول مطریق  زنجیرهعنایی  و  از  اطی  کنایی  ای 
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می پدیدار  اضطراب  تفکیکتجسم  مثال،  برای  از  شود.  محتوا  پذیری 

از طریق مثالسروصدا بافت،  از  این  ، یا محتوا  ی  اهشکل هایی که حاوی 

د آورده که افراطی را به وجو   نظریهو این    شده  ییبازنما  ،اضطراب است

در تحلیل اسکالیا،    تاًینهارواقع،  . داندحمایتها نیازمند توجه و  ل این شک 

اش را حفظ کند،  گیشد»محتوا« محدود و پالوده شده تا وضعیت حمایت 

»خطره تکثیر  و  تولید  طریق  از  محتوا  برای  الزم  را    «اییایمنی  آنها  که 

  پوست سیاهه خانواده  ن کای  مسئلهبنابراین،    شود.می  نیتأم  ،کندد میتهدی

مینه نمایشسوتا  در  برابر  صلیبدر  مثل  عمومی  مستحق های  سوزی 

با   نه،  یا  است  »محتوایحمایت  مسئله حمایت  از  در    « کردن  آزاد  گفتار 

دارند را  آن  سوزاندن  قصد  که  کسانی  می  ،برابر  بنابراین    شود.جایگزین 

ص می لیبآتش  بدل  قانونی  ابزاری  به  توسوزی  که  کسانشود  که  سط  ی 

به کار گرفته شود، اما    حفاظت کنندقابل آتش  خانواده در م  قرار است از 

کردن خود خانواده سیاه، برای سیاه بودن،  شود برای ادارهسپس ابزاری می

در   که  شورشیانی  خالی،  بخش  در   آنجلسلس برای    یرأل  مقاب  آشکارا 

دیده بطیف آسیرا برای   افروزیآتشسانی که قدرت  ستادند و کدادگاه ای

-بازنمایی می  ،تگاه قضایی را خواهند سوزاندپوستی که دسجماعت سیاه

البته امر    ،قتاًیحق،  کنند.  وارونهاین  را  روایت  میتفسیر  در   ،کندسازی 

پلیس که برای کتک  ی دادگاه رودنی  نه  حمارزدن بیکه حکم تبرئه چهار 

« 2جرقهفت »ن گتواکمی که می حشود،  متهم شده بودند صادر می  1کینگ

 
1Rodney King  
2spark  
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-مورد آزار و اذیت واقع  اصالً این بود که آیا  اش  شورشی شد که مطالبه 

دیده شود و مورد حمایت   یامنصفهئت یهتواند از طرف قاضی یا شدن می

-هسیافرد    که یکدهی را دارند  یعنی از طرف آنهایی که این زمینه  ،باشد

ری  خط  معرضدر    وقتچ یهکند و  و فقط خطر ایجاد می  همیشهپوست  

ت همین  به  ندارد.  تاریخ  رتیب  قرار  در  عالی  دادگاه  که  ژوئن    22زمانی 

می  1992 درواقع  بگیرد،  را  کینگ  رودنی  انتقام  که  کرد  صادر  -حکمی 

  آنجلس و جاهای دیگر به وجود هایی که در لسخواست در برابر شورش

  رسید هدفش حمله به سیستم قضایی است از خود یو به نظر مبود    آمده

خ  محافظت قضایی  سیستم  بنابراین،  جلوی  کند.  که  سیاهی  انواده 

صلیبی   زدهچشمشان  می  آتش  را  است  با  شده  را  خود  جای  اما  بیند، 

را به عنوان عاملیتی برای    بودن   اهیسکند و  پوست عوض میخانواده سیاه

 [ 16] کند.میتلقی ایجاد تهدید 

ونی کرده نرا قا  کنایی  یهاییجاجابه ای از  مجموعهصادرشده  م  حک 

است  است   ممکن  وارونه  کردنمنحرف  ثابهمبه که  و  اضطراب  -موضوع 

اصلی   اتفاق  درواقع،  شود؛  خوانش  آزارنده  کنش  یک    واسطهبه سازی 

شود،  سازی میپی وارونهدرپی  صورتبه ها  سری روابط کنایی بین ویژگی

ن  توسط حکم افروخته شده است، توسط شورشیاآتش    گویی  کهی طوربه

ود سیستم قضایی را به کام خود  اگهان خشده و نآنجلس حمل خیابان لس

 کشد. می
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ماتسودا الورنس   1ماری  چارلز  و    2و  جرم  متن  این  در  همچنین 

وارونه لفاظی  با  را  کردهجنایت  همچون  سازی  صلیب  »سوزانندگان  اند: 

بدناقلی نت  میامی  قدرت  ماینده  مقابل  در  بایستی  عالی  دادگاه  که  شوند 

ه خانواده جونز مصادره به نفع شده وارده بآنان دفاع کند. آسیب    ازیالتی  ا

دیده مطرح گردیده است.  است و سوزاننده صلیب به عنوان قربانی آسیب

ب  و تعص  رفته  نیبو نژادپرستی در حال پیشرفت از    سازیواقعیت استثنا

اک  تصوربه دیدگامحکومیت  تعهثریتی  باز  نژادپرستانه  شده های    ریف 

 [17] است«.

را    3پل مقدس )سنت پل(  ضایی مورد است که سیستم ق  توجهبل اق

طبق    ،4در حکم اخیر مورد بازبینی قرار داده است، ویسکانسین وی میشل

  گفتار دادگاه به اتفاق آرا تصویب کرده است که  را ، که آن  5بندی از قانون 

به    تعمداًرم  شان دهد قربانی ج اشد که نتنداتی بید حاوی مسپرستانه بانژاد

یا زن(    خاطر )مرد  برای  نژادش  فاکتورهای الزم  از  و یکی  انتخاب شده 

عیین این که آیا اشد مجازات برای جرم ارتکابی در نظر گرفته شود یا نه  ت

گفتا که  است  نگفته  میشل  وی  ویسکانسین  باشد.  داشته  نژارا  انه  دپرستر 

  ی که نشان دهدکرده است که سخن  یر، بلکه فقط ذکره است یا خآزارند

اساسقربانی   انت  بر  باشد مینژاد  تعیین شدت  خاب شده  به مرحله  تواند 

 
1Mari Matsuda   
2nceCharles Lawre  
3R.A.V.v. St. Paul  
4n v. MitchellWisconsi  
5)1993( 436d 2Ed. L.  14, 2194S. Ct.  113  
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بر گفتار نیست.   مجازات برسد، مجازات جرمی که خود یک جرم مبتنی 

-هیااز جوانان س  یدر حال حاضر شامل گروه  موردیب این است که  عج

  میسی سی پی  یلمف  یکه به تازگ  کسی  1ل شیتاد م  ، از جملهاست  تپوس

-گیرند از تعدادی سیاها تصمیم می. آنهاست  ه بود ک کردرا تر  2در آتش

سبز    شانیرو   ش یپ« کنند و مرد سفیدی که در خیابان  3گیری پوست »حال

کند که این مردان  سریع یادآوری می 4زنند. رنکوئیستشود را کتک میمی

موروان دج بحث میاز  ای  د صحنهر  سفید  د کهکردنفیلم  »یک  آن  -در 

پپوس دیاهس  سرکت  حال  در  که  را  میپوستی  کتک  بوده  زند«. عا 

-هایش باعث تصمیماز تاد میشل که حرف  یقولنقل رنکوئیست سپس با  

کتک به  میگرفتن  سفید  پسر  یک  میکاری  ادامه  شما  شود  »همه  دهد: 

س مند هستید؟« سپقهالع  جماعت سفید  ریگیالکه به حکنید  احساس می

شم»،  دهدی مادامه   میهمه  ا وخا  بدید؟  رو  یکی  ترتیب  یه  ونااهید  هاش 

.  5با توجه به بندی از قانون   پسر سفید؛ بگیرینش« ویسکانسین وی میشل،

رسد، فیلم داستان سه فعال حقوق  حاال، طنز داستان اینجاست، به نظر می

و ی سفید  )دو  سیااجتماعی  را ک  مردانی  روایت می  ه(  که توسط  که  کند 

سازمان   سعضو  هستنآمریک   اهان یضد  رسیدها  قتل  به  و د  هر    اند  آنها 

شهروندی را که بخواهد به دپارتمان قضایی در پیدا کردن جسد فعاالن و 

 
1Todd Mitchell  

2Mississippi Burning  
3move on  
4Rehnquist  
5442d at 2L. Ed.  120, 7-2196S. Ct. at  113  
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-زا تهدید میهای آتشقاتلین آنها کمکی کند با سوزاندن صلیب و بمب

نشان   )قاتالن(  1برای کالن   یک دلسوز  عنوانم به  دادگاه ابتدا در فیل کنند.  

خودداری   های قاتل(آنها )کالن کردن ی زندانی و بازجویشود و از  ه میداد

کند. کند و سپس آنها را در محلی نامناسب برای بازجویی نگهداری میمی

بازجویی وحشیانه   مأموردرواقع، یک   برای  با آزادی عمل  بخش قضایی 

انداخته و  ر دام تواند آنها را دمی از این طریق فقطا که کند(، چر)عمل می

سخن   این  بیاوردبه  د  مأمور.  نشان  طور  میاین  احیای  اده  با  که  شود 

مردانگی آنچه را که درست و بر حق است را نشان دهد و این در تضاد با  

« لیبرالی است که دادگاه در روند رسیدگی از خود به نمایش 2»زن صفتی

این  هم این استاید ماما شگذارد.  می خالف قانون    لد برکارب  مأمور، که 

این را نشنکل مینیز عم قانونی تنها  دهد که بیمی  اند و به طور ضمنی 

پرستی است. فیلم در صدد بیان این است که یک  در مبارزه با نژاد مؤثرراه 

نی  نوقاجانبه ایمان به قانون و رویه معمول آن وجود دارد که بیفقدان همه

مردانهسفی میرا  ای  د  کبازسازی  حتیکند  می  ه  نظر  فرابه  از رسد    روی 

 د.کنا کنترل میمرزهای خود ر

می  نشان  فیلم  جهات،  بعضی  که  در  شکست دهد  پیامد  خشونت 

این مسیر پذیرفتن تصمیمات  از شهروندان است و در  قانون در حمایت 

در  دهد که دادگاه ان میآورد. اگر فیلم نشتمثیل در می  ئتیهقضایی را به  

حقوق   آزاتضمین  خدیو  شکست  شهروندانش  خ های  فقط  واهد  و  ورد 

 
1anKl  
2effeminization  
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هد توانست با نژادپرستی مقابله کند، پس خشونت  خشونت است که خوا

که   می  ناًیعخیابانی  تعقیب  را  میفیلم  معکوس  را  تمثیل  آن  نظم  -کند 

ت  نل خشواعما   و اقدام به  ترک کردهپوستی که فیلم را  گرداند. افراد سیاه

خیاب میدر  را    ،کنندان  دادگاخود  میدر  پیدا  متهم  نهکه    کنندهی  در  تنها 

خ فیلم  میساختن  که    -د  ماناموش  دادگاه    تاً ینهاچیزی  علیه  اتهام  یک 

را  می  حاًیتلوبلکه    -ت  اس خیابانی  خشونت  عنوان  تواند  بازنمایی  به 

مربوط    دیگریطریق  یکی را از    مؤثر شکنی نشان دهد و یا به طور  قانون

 د.ساز

 آیا انتخاب روش   یرد کهتصمیم بگ   باالخرهاست تا  دادگاه در پی آن  

خ به  که  منتهی  است  امری  اساس شونت  انگیزه  بر  و  میشل  تاد  ای  گفتار 

شکل نژاد بنابراینگمحورانه  نه.  یا  است  می  ، رفته  فرض  که  چنین  شود 

گفتاری  سترش  د و گگفتار پیامد فیلم دیده شده است و در حقیقت، امتدا

می  نهگواین کتلقی  متنشود  می  ه  شکل  را  دادگاه    د.دهفیلم  خود  اما 

گست متن  است، گرفتار  شده  فیلم  یافته  عنوان    رش  به  فیلم  سوی  از 

، مجازات تاد میشل و  روازاینهمدست خشونت نژادی متهم شده است.  

« را 1ی تالبا»مط  -ا  های نژادپرستانه به آنهانگیزه نسبت دادنو    –دوستانش  

در مورد موضوع   سازد.س میکند را معکوه مطرح میعلیه دادگاکه فیلم  

اتفاق ای برجسته میخویش را جلوه  یرأپل، دادگاه  سنت   بخشد، عامل 
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سازد و  زننده را معکوس میدیده و آسیبآسیبکند،  می  جاجابه عمل را  

 نمایاند. پذیر میخودش را همچون جایگاهی آسیب

یک   هر  ایدر  مواز  گفتار  ن  برای  قدرآن  دادگاه  ارد،  را    بیآستی 

ت قضاوت درباره قدرت به دلیل مشروعی  صرفاًبرد که  می  به کار  ناندرس

است. معکوس اعطا شده  بدان  گفتار  و  آزارنده  -آسیب  ییجاجابه سازی 

آسیب و  »قضاوتدیده  عنوان  تحت  »حکم1زننده  ویژه  خشونت  بر   »2 »

به  ریتغیالهم  دهنده و  بم فریکند و آنچه که هتاکید می نام قانون   است 

قی این قدرت ود که تمامی زبان حقواست گفته ششود. ممکن  تبدیل می

برای   را  کار می  رساندن  ب یآسبالقوه  آنجا  به  تا  نگاه صرفا  این  اما  گیرد، 

های خاص آن خشونت  مهم خواهد بود که بحثی برای درک عمیق ویژگی

خشونت تمایز قائل    وع این دو نن  ا میااست تآورد. ضروری  را فراهم می

خشونتشوی جزم،  که  ضرهایی  شرایط  الزمء  ویژگی  برای  -الجراوری 

می بهره  ضرورت  آن  از  که  آنهایی  و  است  حقوقی  زبان  تا  بودگی  برند 

 آسیب موجود در خدمت ناعادالنه را مضاعف سازند. 

حق  سنت  کاربرد  با  تقابل  در  قدرت  این  از  اختیاری  وقی کاربرد 

-شتال  سازیکارانه و خنثیاهداف محافظه  ر پیشبردظوبه من  تار نفرتفگ

ا  روانه  شی پهای   نیاز  مسلم شده  مورد  اینجا  آنچه  که  بدیهی است  ست. 

های گفتاری یا قدرت آزارنده گفتار نیست، بلکه  فهمی بهتر از کنش ،است

  ادگاه کاربردهای استراتژیک و متناقضی از آنها است که سیستم قضایی و د

 
1onadjudicati  
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ش مخیوهبه  فرمولتلهای  میبندیفی  مورد    ،مثالعنوان بهکند.  شان  دادگاه 

فحاشی را حمایت و تشویق    یا  های قباحت تعریفخواهد بسط  بحث می

و اصول عقایدی را به کار گیرد که از سوی برخی مباحث به نفع    نموده

نفرحقوقی کار حذف قباحت  1جنایت -تسازی  تا  است    یا   پیشنهاد شده 

گ  فحاشی نمایند.دشفتار حمایتاز  تکمیل  را  ب  2اسکالیا  [18]  ه  ه  خطاب 

فحاشی همچون    یا   وان موردی که به قباحت( به عن1973)  3کالیفرنیا میلر  

به از طریق ارجاع به آنچه »  محورانه از محتوامقوله  حفاظتبرای    ییاستثنا

یورک کند و در مورد بعدی، نیو« است اشاره می4آمیز طور آشکار توهین

درمی  نخاطرنشا،  5فربر که  از  دک  کو  پورنوگرافی میت  مورد محرو  سازد 

ادبی خاص« مطرح نیستسانس  مسئلهشدگی، »حمایت . 6ور یک موضوع 

« برمیبودن  یادبآنچه  را  شدنسازد  «  شیوه  محدود  که  به  است  ای 

از    پورنوگرافی هم  طریق  این  از  از    بودن  یادبکودک  هم   مسائلو 

به نظر ماگر  شود.یته مگذاش  کنار  مضمونی و تماتیک رسد شخص  یچه 

اش نموده و  یی، شناساکودک را تشخیص داده  پورنوگرافی باید بتواند ژانر  

مقوله حمایت  از  آن  محرومیت  منظور  مرزبندیبه  محتوا،  اش محورانه 

شناسا  ،نماید عالئم  م  ین ا  ییاما  نه  ادبیمحصول  نه    ی تواند  و  باشد 

 
1crime-hate  
2Scalia  

3CaliforniaMiller v.   

4patently offensive  
5)1982( 747US  458ork v. Ferber, New Y  

6318d at 2L. Ed.  120, 2543S. Ct at  112R.A.V.v. St. Paul,   
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پذیرفتن هایش برای  داللاز استسمت  یک ق  اه دری. در واقع، دادگمضمون

  ، کندجا که ادعا میشود، آنظاهر می  1کنین ترین مک  انگیز کایگاه بحثجا

 گونهایندهد، وقتی که های زبانی تبعیض جنسی را شکل میبرخی از بیان

د ... آمیز هستنای که به لحاظ جنسی تحقیرجویانهگوید »کلمات مبارزهمی

از تبعیض جنسی   ومیعم  هایعیتع ممنونو  زلفی امل تخممکن است شا

اینجا روشن  2شود«   تخدامیهای اسدر رویه اما  است که علت ممنوعیت  . 

بلکه تنها    بر اساس هایی  چنین گفته نتایج و    بر اساسمحتوایشان نیست، 

 شوند. هایی موجب میاثراتی است که چنین گفته

که  می بگویم  چنین  محافظهخواهم  درمعا  رانهاکحساسیت    صر 

میی  هدادگا  سیستم ممتجلی  راستی  جناح  اعضای  و  متمایل شود  جلس 

به بسط   فحاشی و در همین راستا و در نهایت،    یا  قباحت  قلمروهستند 

دعوای حمایت  پورنوگرافیگسترش محدوده   و  و  اینها  نشدگی هر دوی 

قباحت دادن  قرار  بالقوه،  طور  به  نتیجه،  گونه  یا   در  در  افحاشی  ز  ای 

ایجو«  هات مبارزمل»ک بازنمایی گرافیکیعنی، پذیرفتن یو  اینکه  جنسی   ن 

است.  آزارنده  میلر    سئلهماین    امری  در  برده شده  کار  به  عقاید  اصول  با 

گیرد که در آن مفهوم »جذابیت برای هرزگی«  قرار می  دییتأکالیفرنیا مورد  

ت.  ته اسر گرفدر تقابل با مفهوم »ارزش ادبی، هنری، سیاسی و علمی« قرا

در  نابرایب بازنماییان،  و  ینجا  بالواسطه  که  آزارنده   وچرانوچی بای  امر 

 
1Catharine MacKinnon  
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-شده است از مضمون بودگی و ارزشمندی و از جایگاه حمایتپنداشته  

 شده، کنار گذاشته شده است.

از سوی جسی هلمز عقاید همچنین  اصول  کار    1این  به  دیگران  و 

های زیبا هیچ  نره  للیالمبین اف  اوق  همؤسسشده تا استدالل کنند که  گرفته

در   مطالب    نیتأمتعهدی  سپس    و  ناپسندبودجه  و  ندارند    طوراینقبیح 

می متعدد  استدالل  اجراگران  که  عکاسان    گراهمجنسزنان  کنند  مرد  و 

تولید می  گراهمجنس را  فاقد محصوالتی  و  بوده  قبیح  و  ناپسند  که  کنند 

هستند.   ادبی  نظر  مشخصاًارزش  به   یفیتک  شر ی پذه  ب  یل تما  د،رسمی، 

گرافیکی جنسیبازنمایی  یوچراچونی ب  و  یرضروریغ  که  ی، هنگامهای 

اینم گفت  م  هابازنمایی  ینتوان  خارج  صفحه  روش  یا شوند  یاز    ی به 

م»آشکار   بی«کنندیعمل  علیه  بایستی  آزارندگی ،  از  حمایت  به  میلی 

-یم  .ر گیرداقر  انش خومورد  سیاه    انوادهخسوخته در مقابل خانه    صلیب

تصو غ  گراییهمجنساز    یکیگراف  یریتوان   یشی اندساده  یا  طقیمنیررا 

حسقلمداد   احساس  فاقد  را  آن  و  سوزاندن    کهدرحالی ،  دانست  یکرد 

حدیبصل تا  پ  ی،  نژادکه  مینفرت    پرستانهیام  استرساندرا  ممکن   ،  

قاید ع اصول از آن است که، چنین تفسیری حاکی مقبولیتی عام یافته باشد

بس گفتار برای  اصول  تصویرمبارزه  ط  آنکه  برای  جنسی  جویانه  های 

شام  جیراریغ نیز  میرا  اما  ل  است،  شده  تقویت  خودش  قلمرو  در  شود، 

مبارزه کلمات  عقاید  تهدیدهای  اصول  ساختن  غیرقانونی  برای  جو 

 
1Jesse Helms  



 گفتار برانگیخته

132 

 

ی آن  در  که  باشد  روشی  شاید  این  است.  شده  تضعیف  ک  نژادپرستانه 

یب فزاینده دولتی در  با تصدیق و تصوی فزونی یافته  جنس  یکارمحافظه

خ نژادپرستانه  راستای  شیوهمی  ی همدستشونت  چنین  در  اما  که  کند،  ای 

»آزار« ادعا شده توسط بیننده بازنمایی جنسی گرافیکی، به عنوان گفتاری  

میمبارزه تلقی  سیاهجویانه  خانواده  که  آزاری  و    واسطه به پوست  شود 

شود، مثل آزار رودنی کینگ، متحمل می  شانخانه ون  یرب  دننسوزا  بیصل

اثبات می  به شکلی  شود تا حرمت صوری اصالحیه  بسیار مبهم و فرضی 

ساده نیست که بگوییم ممنوعیت بازنمایی جنسی    [19]  اول شکسته شود.

قانونی استدالل  چنین  با  حمایتگرافیکی  به  ای  نژادپرستانه  آزار  و  شده 

-ن تصویرهای نژادهند شد، بلکه آشده، تکریم خواایتموان گفتاری حعن

ج از  بسیار  محورانه  بازنماییبو  یریگ یپمستحق  نسیت،  آن  و  که  ده  هایی 

-، بسیار آسیبدکنننژاد و جنسیت را تهدید می  یدامنپاک پرهیزگاری و  

 پذیر خواهند شد.

صالحیت  درباره  تبصره  دارد  دو  تعدادی  :  وجود  اینکه  از  اول 

کنند ادی مانند چارلز الورنس استدالل مینژل  ئانتقادی مسازان  اپردنظریه

سوزاک استه  گفتار  یک  صلیب  حمایت  ندن  تحت  گفتارها  تمامی  اما   ،

نگرفته گفتارها حمایتقرار  تمامی  واقع،  در  گفتار  اند،  این  و  نیستند  شده 

اطب  ه مخسوژ  چرا کهپرستانه با تبصره حمایت برابر در تعارض است نژاد

ز  )مرد ریا  رسیدن  ا ن(  حقوق    از  آزادیبه  میو  باز  محققان  هایش  دارد. 
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انتقادی ندیگر حوزه مطا از بسط قلمرو 1ژاد، مانند ریچارد دلگادو لعات   ،

-جویانه در حقوق مندرج در اصالحیه اول بحث میمحدود گفتار مبارزه

مک و  ماتسودا  تبعیکنند.  حقوقی  فلسفه  مثال  دنبال  به  جنس،  کین،  ض 

میاستدال تمایزل  که  و  کنند  گفتار  اظهارات    میان  و  است  ناممکن  رفتار 

کنشفرتن همانا  آزاانگیز  شکل  های  به  هستند.  این   کامالًرنده  عجیبی، 

در   آخر  کننده  خدمت  گرا همجنسمردان  میان    راً یاخکه    سیاستی استدالل 

  یک»من    گوینددر ارتش رایج شده، دوباره ظاهر شده است، آنجا که می

عنوا  گراسهمجن به  تلقهستم«  »عمل«  یک  مین  هم  شود.ی    یختگی آمآن 

رگفتا و  سوم  ر  فصل  در  را  سیاستی،  اشافتار  چنین  طبق  کرد.  خواهم  ره 

-جویانه تفسیر و درک میبه عنوان گفتار مبارزه حاًیتلو ،آمدن رونیبعمل 

به نظر می پیگرد گفتارشود.  باشیم که  باید در نظر داشته  نفرت در    رسد 

های  که دادگاه فرصت تحمیل خشونتدارد  همراها به یسک رین راه اگداد

ذاتیمضاع آورف  دست  به  را  میاش  شروع  دادگاه  که  زمانی  تا  د.  کند 

آمیز است و چه چیزی  تصمیمی در مورد اینکه چه چیزی گفتار خشونت

این تصمیم خطر شکل  اتخاذ کند،  های ذاتی دادگاه  گیری خشونتنیست 

 د. زساا فعال میر

آیا این نیست که    صرفاً  مسئله،  سوزان  بیصلمورد    ، مانندرواینزا

بلکه  داند تهدید ندادگاه می هفته در صلیب سوزان را چگونه تفسیر کند، 

حرف بر سر این است که دادگاه خودش از طریق یک منطق موازی آن را  
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تشی فقط آند  توااست که میکند. به همین دلیل این دادگاه بوده  تعبیر می

را که    است و جرقه آشوبی  در برگرفته  اصالحیه اول راا تجسم کند که  ر

خود تضعیاقتدار  را  تهدید ش  مقابل  در  دادگاه  بنابراین  نمود.  خواهد  ف 

واهی آن آتش، خودش را به وسیله حفاظت و حمایت از صلیب  و    خیالی

حمایت   کند که در پیو خودش را به آنهایی وصل میحفظ کرده سوزان، 

توه  یانونق یک  از  از  خویش  برآمده    ن یبدهستند.    شانی پردازال یخم 

کند و با  به عنوان گفتاری آزاد حمایت میسوخته    دادگاه از صلیب  بیتتر

-سوزی در مقام یک تهدید واقعی، صلیبقربانیان صلیب  آوردنحساببه

-دهکننچون حمایتنشاند، همسوخته را در جایگاه یک مقام دادگاهی می

و  ای مو از یکنشانهقت  آ  ای  از چه  گفتار  با وجود چنین حمایتی،  زاد: 

 ید بترسیم؟با

 

 

 1پورنوگرافی تا  از گفتار نفرت

کینون مداخله  2خود مک  را خوب   یگرانهاین خطر قدرت  دولتی 

کند که (، استدالل می1993)  3فهمد، اما در کتاب اخیرش، فقط کلمات می

به  موقعیتی    ر زنان درساختااست؛    رافی نوگپورنفع صنعت    قدرت دولت 

صوب  یک ساختار م  مؤثر ، به شکلی  پورنوگرافیاین    واسطه به فرودستانه  
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بعدی   فصل  در  باره  این  در  است.  دولتی  شده  تصویب  بحث    مفصالًو 

از اجراگری مفروض در   اما تحلیلی  را در اینجا   پورنوگرافی خواهد شد، 

ان  ه عنو یر بصری بر تصو ونه تفسیشان دهم که چگ پیشنهاد خواهم داد تا ن

که  این ادعا  واسطهبه اصالحیه از اولین   مؤثربه شکلی  ورزکنشگفتار  یک

 کند.یک رفتار مستقل است عبور می پورنوگرافی

از گفتار نفرت گونه  پورنوگرافیکند که  مک کینون استدالل می ای 

در   حثب بر اساسستی است و بحث در راستای ممنوعیت گفتار نفرت بای

فرض    رافیپورنوگمنوعیت  مستای  را این  بر  قیاس  این  باشد.  شده  بنا 

همچون دستور دادن عمل    ورنوگرافی پوار است که تصویر بصری در  است

کند. کند و این امر دستوری قدرت فهم آن چیزی را دارد که دیکته میمی

تنی  جتماعی مبساختار ا  پورنوگرافیبرای مک کینون این نیست که    مسئله

داده  ا  ر  یزیستزن بر   میبازتاب  بیان  قدرت  یا  با  نهاد  یک  آن  بلکه  کند، 

را تصاج تا آن چیزی  نمایی میراگری است  او  ویر  سازد.  را ممکن  دهد 

که  می اجتماعی    صرفاً  پورنوگرافی نویسد  ساختارهای  برای  جایگزینی 

ماعی  که واقعیت اجتبلکه این جایگزین یکی از آن چیزهایی است  ،نیست

 یی خودشکوفاسازد. این ظرفیت  برمیرا    آن ی  تماعاجت  قعی وا  خودش را، 

 بخشد، اینه به این ادعا معنا میدر نگاه او آن چیزی است ک  پورنوگرافی

 : نویسدمی وی برای او، خودش بافت اجتماعی خودش است.  پورنوگرافی

-یآن مجایگزین    کند؛ بلکه تجربه را بیان یا تفسیر نمی  پورنوگرافی

بر   پ  آوردنشود. عالوه  یت، خود جانشین واقعیت  ب واقعاز جان یام  یک 

های  دستور  بر اساستارکردن بصری و برای رف آناختن ی سبراد ... شومی
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-می  پورنوگرافیزنان، باید آن چیزی را انجام دهند که    ژهیوبه آن، جهان، 

نده فراهم نکودش را مصرفشرایط تولید خ  پورنوگرافیخواهد »بگوید«.  

به زنان گفته شده تا بردش، تعیین  تولید و کار  سطهوابه  د ...آورمی آنچه 

شوند،چطور   دیده  چطور  که  ساخت    باشند،  شوند،  درک  چطور  که 

توان انجام داد و  بودگی و بر حسب آنچه برایش میواقعیت اجتماعی زن

 ( 25)د.سازبدل می آن برای ، جهان را به مکان  عملش بر اساسبودگی مرد

ا  باید  در درجه اول جانشین   پورنوگرافیکه  د  ین نکته توجه کربه 

می این  یعنی  شود،  تجربه  می  مسئلهبه  تجربه  کنداشاره  که  که  هست  ای 

استجایگزین    تماماً سوی  شده  از  جایگزین  بنابراین،  پورنوگرافی،   .

ای جدیدی را تجربه  تماماًجای یک تجربه را گرفته است و    پورنوگرافی

همچب که  کلیترساخته  یک  سطر  میدرک    ون  در  تجربشود:  این  ه دوم 

متر دومین،  »واقعیت«  با  میدومین  میادف  پیشنهاد  که  این  گردد  در  کند 

وجود    پورنوگرافیجهان   واقعیت  و  واقعیت  تجربه  میان  تمایزی  هیچ 

می توضیح  خودش  کینن  مک  درون  ندارد.  در  دو  این  تلفیق  که  دهد 

 ت دیگر استواقعیبرای  جایگزینی    صرفاًودش  که خدهد  تی رخ میواقعی

ن واقعیتی که سنجشی شاید آگردد،  تر تلقی میان واقعیت اصیل که به عنو

جایگزین  کپورنوگرافی هنجارین یا آرمانی از آن واقعیتی باشد که واقعیت 

یقت،  است، در حق درآمدهامر گفتنی  ئتیهبه شده است. این زمینه بصری 

ر مقام  ه تصویری دزمین  ای که هدستوری ایراد شده در آن نقطر  امهمچون  

میهسوژ عمل  داای  را  آن  قدرت  که  میکند  که  را  آنچه  تا  به   نامدرد 

که با    ندازدی ببیاورد و قدرتی را به کار    خلق شدن داشتن و    ساخت وجود 
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الهی   به    سهیمقاقابل اجراگری  زمینه تصویری  این  تقلیل  امر    ئتیهاست. 

سخنگوی    گفتنی، ماقتداریک  شکل  را  بال  که  دهدیطلب  لحاظ  غی  به 

ای دهد. او مجموعهیح میمتفاوت است از آنچه مک کینن توضجایگزینی  

  تنهانهکه    ییجاجابه نشاند،  ای بصری میالزامات زبانی را به جای زمینه  از

از نمود بصری انتقالی کامل  به یک    از سطح بصری به سطح زبانی بلکه 

 .است مؤثر اجراگر

عی آنچه که  عیت اجتمادهنده واق»شکل   ن عنوابه    پورنوگرافی وقتی  

تی در پرتو دو انتقال  دهی« بایس»شکل   مفهومشود،  زن هست« توصیف می

کند  گیری عمل میتوان گفت که این شکل یاد شده در باال درک شود. می

امر بصری  ید« بدین شرط  را تولید نما  زن بودن »تا واقعیت اجتماعی   که 

شیوه بدان  او بتواند  که  متوضی  ای  یک  یح  به  زبانی  دهد  انتقال    مؤثرامر 

  مؤثرو گفتار نفرت تا جایی    یپورنوگرافقیاس میان   یابد. به همین ترتیب، 

می تصویر  واقع  که  مجموعه  آنشود  گفتاری  به  دستوری  از جمالت  ای 

اینکهتبدیل شود. در تفسیر مک از   پورنوگرافییر  چگونه یک تصو   کینن 

ید، »انجام بده«، جایی و گیر چنین میتصو که  د  کنمی  دی تأکزند،  حرف می

جنسی است و آنجا که ده، عمل فرودست شدگی  که عمل دستور داده ش

در جایگاه فرودستانه جنسی   قاًیدقبا انجام آن عمل، واقعیت اجتماعی زن،  

می »شکل شکل  اینجا  در  انجاگیرد.  یک  گیری«  ساده  که  نی  عمل م  ست 

را مرتفع   دوپهلوی هاوعه خوانشمجمزی گیانماند تا پرسششاید مبهم می

بلکه   است  ینا  یینماری تصونماید،  که    ،عمل  اینجا  چرا   یی نما ریتصودر 

-همچون یک فریب و اجرای نابی از دستور شفاهی »انجام بده« درک می
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ارد زیرا  یاز ندهایی نین حرفی به گفتن چنکسهیچ شود. برای مک کینن،  

ز اجباری  ارچوب و تجویک چن یچوهمهایی پیشاپیش  گفتن چنین حرف

که،  ، عمل میعمل  معنا  این  به  را  ای که چارچدر گسترهکند؛  عملی  وب 

می سازماندهی  و  میتنظیم  دست  به  را  اجراگری  قدرت  این  کند،  گیرد؛ 

اختن  انه و مجبور سکینن کدگذاری خواست اقتدار مرددر نظر مک  مسئله

 است.   دادنشاجبار با دستور   یک به تحمیل 

آیما چاا  سوژا  از  میبهره  1موجود -شایپه  رچوب  اینکه ای  یا  برد، 

شبیهچار است  چیزی  و  غ  چوب  تولید  یا  خواسته،  ساختن  یرواقعی 

پذیری؟ قصدم آن نیست که یک  سازماندهی منظره خیالی اشتیاق و سلطه 

که تا    بر آنمهم، بلکه  اقعیت ارائه دو قلمرو و   ی الیامر ختمایز قاطع میان  

گیری و  یالی در خالل شکل امر خ  عملکرد ه  ازم کطرح سچنین پرسشی م

-تواند نشان دهد که شکل ی میجتماعی تا چه حدقعیت اشدن واساخته

شکننده بسیار  اجتماعی  واقعیت  قطعیگیری  کمتر  و  چیزی  تر  آن  از  تر 

مک که  میاست  بگوکینن  درواقخواهد  گید؟  کسی  رچه  ع،  است  ممکن 

آمیز است، اما  فی توهینبه اندازه کا  گرافیپورنوکامال موافق این باشد که  

نتیج چنین  عقیده  نمیهاین  توهینای  که  قدرت آمیزیدهد  آن  شامل  اش 

-و فراگیر( واقعیت اجتماعی زن  هیسوک ی)به شکلی  مفروضی است که  

می شکل  را  کوتاهبودن  نگاهی  با  خود    دهد.  زبان  کینبه  متوجه  مک  ن، 

لب یک  در قاخودش را  رانه  ضی مصشویم که در آن یک امر فرروشی می
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خود او درباره  که نیروی اظهارگری    ونههمان گکند،  امر دستوری ارائه می

بازنمایی   عمل   ک پورنوگرافینیروی  تمایل   1زداییبه  بازنمایی  این  خود 

 « را مشخص می  پورنوگرافیدارد:  بانکآن چیزی  زنان  که  باشند، که د    ید 

-یادامه مه چنین  س جمل«. سپچطور دیده شوند و چطور درک شوند...

»شکل  زنیابد:  اجتماعی  واقعیت  عنوگیری  به  اینجا  در  یک  بودن«  ان 

انگاشته شده و یکسان  تلقی شده  بهره فرودستی جنسی  و  از یک اند  مند 

-زی را نشان میواقعیت اجتماعی ساخته شده است که دقیقا و صرفا چی

عنوان  »به  کلمه  اگر  اما  هست.  شخص  یک  که  امثا   هب«  2دهد  و  به  ظهار 

یک  ت کهاکید  نیست  دلیل  این  به  شود،  درک  امر    شباهت  یک  اظهار 

به »هستدر درون هویت تحلیل میاستعاری   « 3رود. چگونه »به عنوان« 

این یک عمل  تحویل می آیا  و  یا عمل تصویر  پورنوگرافیشود  -است، 

که    آنیی  نما دربارهمکاست  میکینن  حرف  »به  اش  که  آنجا  از  زند؟ 

به مثابه یک »مثل وتین میهمچن  نوان«ع بود   همان گونه «، »4اینکهاند  « 5که 

-نه بازنمایی می  پورنوگرافی کند که  ن خوانش پیشنهاد میخوانده شود، ای

زن نه  و  میکند  شکل  را  و  بودن  مردانه  خواست  از  تمثیلی  بلکه  دهد، 

آن   هایزمینه و یا های)اگرچه اینها تنها تم ،دهدا ارائه میودستی زنانه رفر

کند. را تکرار می  نشودب  فهمرقابل یغه شخص مکررا و مشتاقانه  تند( کنیس
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که  د کند  استدالل  است  ممکن  شخصی  های جایگاه  پورنوگرافیرواقع، 

و   می  سکونترقابل یغناممکن  تصویرنمایی  فانتزیرا  آن    هایکند، 

را رانیجب پ  ای  جایگاهکه  آن  میان  شکاف  را  یوسته  آنهایی  و  لید  بازتوها 

بکند  یم در  که  دارند.  تعلق  اجتماعی  واقعیت  قلمرو  شخص  ه  حقیقت، 

، متن ناواقعیت جنسیت و هنجارهای  پورنوگرافیدالل کند که تواند استمی

»امر »انجام بده« از  شود. دستور  آن تحمیل می  هواسطبهناممکنی است که  

نمایی رتصوی  که  پذیر است و اگر آنچهشیده شده« کمتر انتقالک  به تصویر

مجموعهمی هنجارهای  شود  جبرانی،  مطلوبات  از  جنسیتی اغراقای  آمیز 

-ناپذیر را ترسیم میهای درکقلمرویی از جایگاه پورنوگرافیآنگاه  باشد،

بر فراز واقعیت اجتماعی مربوط به جایگاه جنسیتی   اهتزاز در  کند که  به 

دقیقمی عبارت  به  اما  را شکل آید،  واقعیت  آن  حقیقهدمی  تر،  در  ت،  د؛ 

شکس جایگاهاین  شکل ت  برای  واقها  آن  که  دادن  است  تصویر  عیت  به 

ای که بخشد. در این معنا، در گسترهآن قدرت خیالین را می  نوگرافیپور

  کاربردنبهر  د  «،2شده« است و نه »منتقل 1شده یک دستور »امر تصویرنمایی

شکل  زنقدرت  اجتماعی  واقعیت  به  شکسدادن  میبودن،  این ت  خورد. 

د  هرحالبهکست  ش چنین  از  تمثیل  یک  برای  آن  مجالی  است،  ستوری 

تواند پذیرد و نهایتا نمیاز آغاز درک ناشنوندگی دستور را میچیزی که  

جذابیت و  شرایط  که  ناواقعیتی  ببر  من  دعوت  آید.  فائق  است  رای  اش 

زبان   پورنوگرافی  یستینیفمخوانش   مقابل  در  که  این  است  صحنه سازی 
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مقاومخیال میی  تبایت  عدم  از  غیر  چیزی  همچون  خوانش  میان کند،  ن 

ای  هیچ تحلیل و ارادهرسد بینظر میو اعمالی که به  هنجارهای جنسیتی  

 اند. محکوم به تکرارشدن

ری اشتن زمینه بصدر این معنا، آن خوانش حس ناچیزی را برای انگ 

سخن  مثابهبه  پورنوگرافی میسوژه  ایجاد    واسطه بهکه  د  کنگو 

میگفتنشنسخ چیزی  آن  وقوع  سبب  می،  که  و د؛  نامشود  قدرت 

است و اگر در پی    مؤثرکمتر    قدرتشکمتر الهی است و    مسلماًاختیارش  

هومی پذیر هستیم، آن خوانش، مفپذیری از سوژه محاکمهخواست توضیح

هم به عنوان کنش آزارنده یک سخنگو فرا  پورنوگرافیتلقی معیار را برای  

غمی در  صورآورد.  این  آیر  بود،  خواهد  مشکل  بسیار  ما  کار  نچه  ت 

-دهد همان چیزی است که با صدای بلند فریاد مییانتقال م  پورنوگرافی

 د، کنترش میزند و در نسبت با منابع هنجارهای جبرانی جنسیتی برجسته

آمیز هم مستمر و نادرست که با حذف متن توهینابط خیالین  متنی از رو

بینا رفتنخو  ز  متنی  اهد  نقد    مکرراًکه  ،  خوانش  ی اقب  یستین یفمبرای 

هایی علیه خودشان پذیرش این نکته است که  متن  ماند. خوانش چنینمی

حاکم گفتمان  کنترل  تحت  متن،  متنی    اجراگری  اگر  برعکس،  نیست. 

تواند بارهای دیگر نیز عمل کند و  دهد و میمی  کنشی را صورت  بارکی

را    یگربازداللتنیز عمل کند که امکان    نش یشیپکنش  یه  عل  تی ح  احتماالً

 آورد.اجراگری و سیاست به وجود می خوانش جایگزین از چون یکهم
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 1یت حاکم هایاجراگری( 2)

 

گفتاطرح تنظیم  برای  اخیر  پیشنهادی  دانهای  در  نفرت  در  ر  شگاه، 

و سمحل   حوزهکار  مایر  ایجاد  باعث  عمومی  نتایجموعههای  از  و  ای  ج 

ای  بان به حیطهشده است. حوزه ز  هیدوسوو    ضیضدونقسیاسی  عواقب  

توان از علت و معلول آزار اجتماعی  تبدیل شده است که در آن می  ممتاز

ی یا قوق مدنجنبش ح  ای اولدر روزه  گرفتن اینکهبا درنظراستعالم کرد.  

ده و  سازی بوتندبه مساولین مطالباتشان مربوط    که  یستینیفمهای  فعالیت

  یج با گفتار سیاسی را  د، نگرانیندپی تصحیح اشکال مختلف تبعیض بو در

 دیتأکشود  فرض می   زیآمضیتبعای که رفتار  شناختینفرت بر شکل زبان

آمیز تعیین  بعیضقدام ترا به عنوان اکرد تا رفتار کالمی کرد و تالش میمی

بدیهی  [1]  کند. چیست؟  کالمی  رفتار  ایاست    اما  قانو که  تعارن  یفی  ن 
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عادی و  های ناجوری از درک  مای ارائه دارد و این تعاریف اغلب تعمیبر

کند؛ بنابراین، سوزاندن یک پرچم یا حتی یک  ساده از گفتار را نهادینه می

نونی و شرعی تعبیر دافی قابرای اه  فتار«صلیب ممکن است به عنوان »گ

یا    هاگزارش  و فلسفی از  تدبیر بالغینبال  به د  1، فقهراًیاخ، حالبااین شود.  

اینشرح تا  است  زبانی  ازهای  را  نفرت  گفتار  عام  که  تئوری  از  نظر  تری 

زبان اول  اجراگری  اصالحیه  سرسخت  هواداران  کند.  محسوب  شناختی 

-ی بیان بر سایر حقوق و آزادیدارند که آزاداین عقیده را    2گراییمطلق

محافظت  و  مصون  اولویهای  دارشده  و  ت  حقیقد  پیدر  از  توسط  ت  ش 

مچنین تمایل  آنها ه فته شده است.ها در نظر گرعمل سایر حقوق و آزادی

که   گفتهدارند  »مبتنی  تمام  محتوای  یا    «3بر  و  مصون  گفتار  عنوان  به  را 

بیاورندحسابه  محافظت شده   تهدیدهای  و شکل   ب  به  رفتار کالمی  آمیز 

این   بر  منوط  را  سوژه  آیاگیرند  می  نظرر  د  سؤالعنوان  چنین    که 

می باقی  »گفتار«  اتهدیدهایی  یا  آمانند  آیا  دروینکه  به  رفتار نها  حوزه  ن 

شده نه  اندمنحرف  اخیریا  حالت  در  فقط  بحث    ،.  مورد  قابل »گفتار« 

یا    فیتوص تجو  چاست.    زیوقابل  بحثارچودر  نفرت،  ب  گفتار  های 

ظهور   جدیدیدیدگاه   حال  در  نفرت  گفتار  هراست    درمورد  گونه که 

کند؛ میشکل روبرو  ای را با مای به چنین تمایز سرسختانهو چارهتوسل  

ن دیدگاه معتقد است که »محتوا« انواع خاصی از گفتار را فقط از لحاظ  ای
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می اجرا  گفتار  که  رعملی  میکند  درا  کند.  تواند  ،  دیگرعبارتبه ک 

-قل میا منتادی رتی نژتنها پیام حقارت و پسنه  ،پرستانهاصطالحات نژاد 

نهادینه یک  »انتقال«  این  بلکه  کالکند،  همسازی  از  و  می  تبعیت  ان 

یک نظر  انتقال  تنها برای  بنابراین، گفتار نفرت، نه  . استنیز    یبرداررمانف

مهینتو یا  دیدگاهجموعهآمیز  از  توهینای  برای    ، استآمیز  های  بلکه 

مینمایش منتقل  آن  که  پیامی  همان  همان    است:فهم  قابل   نیز  دکندادن 

 [2] ست.ارتباطی که در وهله اول شکلی از رفتار ا

از مالحظاتی را که در آن »رفتار کالمی« در  هاد میپیشن کنم برخی 

گفتارینآی  یادستورالعمل   پیشن  نامه  شدهنفرت  گرفته  ،هاد  نظر  شده   در 

ممکن  چطور  اینکه  درباره  جایگزین  دیدگاه  یک  و  کنیم  مرور  را   است 

 تصوربهدهد را حتی آنچه را که زبان انجام می لحظه در یکفردی  است 

دارد   کهیدرحالکند،    دییأت  آزارنده، آن  اصرار  یا   صورت به   را   که  مستقیم 

کس روی  بر  کند  یسببی  می  بررسی  قرار  خطاب  مورد  به  البته    ،گیردکه 

ر  توصیف کند. د  آن را  تمایل دارد که روشی که دستورالعمل گفتار نفرت  

  قاً یدقممکن است    ،آمیزسخنان خاص توهین  1انندم-شکن  صیت ع، شخواق

با چیزی  میهمان  که  آنچه  گفتن  از  را  آنها  که  یا شد  بگویند  خواهند 

 . داردگویند باز مینچه که مین آدادانجام

زنند پژوهشگران و فعاالن حقوقی که در کتاب کلماتی که زخم می

پارامترهای قانونی یا   کردن دهیچیپو  اند، تمایل به گسترشمشارکت داشته
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دلی تا  دارند  »گفتار«  منطقیحقوقی  را ل  گفتار    ای  اصول  و  قاعده  برای 

سازی سخنان یا  مفهوم بای ن امر تا حدنمایند. ای ارائه نفرت فراهم کرده و 

به عنوان »بیانگرگفته به عنوان اشکال »رفتار«  ایده  «1ها هم  ها و همچنین 

ش محقق  خودشان  اسدر  گفده  هم  پرستانه  نژاد تار  ت:  خاص  مواردی  در 

-خطاب قرار گرفته است اظهار میکسی که مورد    حقارت یک نژاد را به

ق خود سخن و یا  ا از طرین نژاد رعیت آو تب  ی بردارفرمانکند و همچنین  

سخنان    که  ی زمانماتسودا و سایرین، تا    از دید  [3]  آورد.گفته به وجود می

اصالحیه   اولین  بر»حفاظاز  بهرهد،  نارخورد ت«  دولت  حمایت  مند  از 

دولت است:    دییتأه دولت به معنای  وی، عدم مداخلخواهند بود. از دید  

عالیم و خورده در تهدید  قسم  ر نژادپرستانوآانداز ترسناک و دلهره»چشم

سلطنتی نشانه حرکت  که    های  ما  محله  میان  در  پلیس  کامل  محافظت  با 

قدرت    ،( بنابراین سخنان49«. )است  دولت  مجوزاز   یاکنند، یک بیانیهمی

ت  یرگذاریتأث آن هم  نرا دار  بردارانرمان فیا  بعیت  بر  که  از طریق    قاًی دقد 

که با مداخله دولت بالمانع  ش عمومی  بین بخدانه خودش در  فعالیت آزا

می کشیده  تصویر  به  میاست  آن  ترویج  باعث  یا  و  نظر    شود.شود  از 

دهد و وی  شهروندان خود را می زه آزار  دولت اجا  ، مؤثربه طور    ماتسودا،

)یا آواره(   2یک فرد بدون دولت   ]گفتار نفرت[بانی  »قر  هد کگیرنتیجه می

 ( 25)شود«. می
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پیشنهاد    راً یاخکه    گفتار نفرتدستورالعمل    برهیباتک کینن  ککاترین م

است بحث  شده  درمورد    یمشابه،  گفکند.  مطرح می  پورنوگرافیرا  ته  به 

ککینن  مک کلمات تاب  در  نوعی  بایست  می  پورنوگرافی(  1993)  1فقط 

  و تبعیت زنان را   یبردارفرمان د، به خاطر اینکه وضعیت  وشقی  تل  «زخم»

و  کرده  می  اظهار  وجود  مک  [4]  آورد. به  برابری  بنابراین،  اصل  به  کینن 

-کند و استدالل می)به ویژه اصالحیه چهاردهم( استناد می  یقانون اساس

رفتار  گرافیپورنوکه  کند   این    2معامله   یا  نوعی  او  است؛  عمل نابرابر 

از هر عمل ساختگی »آزادی«  آمیز را خیلی جدیتبعیض یا  تر و شدیدتر 

استدالل    ویداند.  شود، میصنعت انجام میآن  ن« که از طرف  »آزادی بیا

این  می که  برای  آزادی» عملکرد  کند  شهروندان  سایر  حقوق  برآمد  در   »

وبراب  شارکتم آزعم  ر  و  حقوق  برابر  اصلی  ادیلکرد  یا  و  اساسی  های 

میص فرمگیورت  ماتسودا،  نظر  از  آزاررد.  گفتار  از  خاصی  دهنده  های 

دارد  وج میود  عمل  که  عنوان  به  و    زیآمض یتبعتوانند  شوند  ین  اتلقی 

ممکن   ،شوندبیان می گفتار نفرترستانه و جنسی که از طریق پاشکال نژاد

اجشرای  است راتماعط  آزادی  ی  عملکرد  یا  برای  و  اساسی  حقوق  و  ها 

طرف  اصلی از  خطاب  ،  مورد  گفتارها  آن  طریق  از  که  قرار  کسانی 

 ز بین ببرد. یف کرده و اضعت ،اندگرفته

متن  کنم  پیشنهاد می به  منسوب  بر قدرت  اینجا   پورنوگرافی که در 

تمرک  یبردارفرمان وضعیت    ریتأثبرای   زنان  تبعیت  کنیو  ای  ،مز  نکه نه 
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کن توص  میمشخص  او  که  طریقی  همان  به  متن  چرا  میکه  به   کندیف 

تبعیت می  یبردارفرمان بلکه و  دارادعادر    انجامد،  که  دنبال    ، دیی  به  باید 

کینن بود. استفاده مک استکه در حال انجام ای از اجراگری  کشف نسخه

می کار  به  را  اجراگری  از  فرمی  یک  اجراگری  قدرت  فرمی   گیرد،از    از 

می  حاکمیت کنترل  گفتاری  که  کنش  یک  چطور  که  شده   که کند  گفته 

تراهیسوک یگذار،  تاثیر  صورتبه است   کند. میعمل    1زایا   و  گذری، 

از حاکمیت را  سرانجام   بین گفتمان معاصر در مسیر   کهی درحالفرمی  در 

ت کنم که قدراز دیدگاه  فوکو  خوانش می  ،اجراگری پدیدار شده است

آیا    حاکمیت   در دست  دیگر  ،صرمعا اجراگری  انیست.  فرم    حاکمیت ین 

ر ممکن است  و چطو  شودی مجبران    از دست دادن قدرت  برای احساس 

برای  یک  به    ،زیان  آن شده تبدیل    تجدیدنظریک مفهوم اجراگری  شرط 

 شود؟

می ناشی  قرارداد  یک  از  اجراگری  از  فرم  این  به  که عالقه  شود 

به عترد گفدر مو  ی مشابهروش    زمانهم   صورتبهکه    است تار  نوان رفار 

حوزه چندین  سدر  سیاسی های  اهداف  برای  و  هک  ای یاسی  با  میشه  ه 

و    مؤثرهای بسیار  راه  در درون  نسخ  وجود دارد.  ،یکدیگر سازگار نیستند

ای از قدرت یا وجه  و دیگر به عنوان ارائه  شودمیکارآمدی در نظر گرفته  

خودش  وان حالت واقعی از قدرت  به عنبلکه  د،  باشینمایش کالمی آن نم

 . است
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ا است  را    نیممکن  اجراگری  فوق  عنتعیین  »به  -یشناسزبان وان 

بدانیم )تئوری گفتمان که به سختی مسئولیت  1سازی  « در حوزه سیاست 

که   گفته شود  است  اما ممکن  دارد،  عهده  بر  را  راهبایست  میآن  های  از 

شود»  یترمهم داده  ابرابنا.  («نشان  غیرمنتظره فوق  ی مرین،  و  العاده 

ش یک  از  سخن  ک پارادوکسیکالی  مشابه  بافتک  و  ثرؤمل  در  های  ارآمد 

اخیر بگیرید  سیاسی  نظر  در  می  را  نظر  به  بیان  که  که  کسانی  برای  رسد 

  است  ارتش ایاالت متحده  اشنمونهشده است نامساعد و یا مضر است.  

گ قرار  توجه  مورد  بعدی  فصل  در  از  انوکه  است،  رفته  که  خاصی  اع 

در  گراهمجنس  »منمثل  ،  سخنان سیاست    هستم«،  مورد اخیر  چارچوب 

»رفتار  بحث تلقی می2زیآمنیتوه،  به  ا  -به طور مشابه    [5]  شوند.«  نه  ما 

یکسا نمایش  -ن  طور  از  خاصی  گرافیکی  انواع  قبیل  سکسوالهای  از   ،

شد اجرا  و  شده  تولید  رپ  گروه  توسط  که  ا آنچه  بافت  ،3ست ه  های  در 

سط تو  که  طورانهما  هکه آیا آن  مورد بحث هستند  مسائلیحقوقی درباره  

کالیفرنیا ) تعریف شده1973میلر  »فحاشی«  اند  (  عنوان  دارند.تحت   قرار 

مجدد    اساساً آیا   بافتچرخش  در  آزارنده  اجراگرایانه  اصطالحات  های 

ن  چنیده  استفا( از  »اجرا« و »چرخش مجدد« دارای ابهام هستند  که  ییجا)

در دانشگاه در اصطالحاتی  یا  کار،  در محیط  ومی  عم  هایهحوز  سایر  ها، 

در ژانرهای  چنین آثاری    آیااین نیست که    سؤالدر واقع  متفاوت هستند؟  
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با تشخیص  دارند،    قابل  مشارکت  ادبی  یا  هنری  این    مسئلهبلکه  ارزش 

آیا که  کفای  است  آنها  شده  محافظت  وضعیت  تضمین  میبرای  کند. ت 

شکل همین مت،  نشان داده اس  1که هنری لوییس گیتس جونیور  ورطنهما

تولیدات   که طورهمان ،  است« یکی از ژانرهای اصلی یگرداللت ».  جاست

ژانرهایی شرکت می در  برای دادگاههنرمندانه  است  که ممکن  قابل   کنند 

یانه  ژانرهای هنرهای عام  ،دادن و بازچرخاندن، اختصاصتشخیص نباشند

ده  دهنکانو تآور  . شگفتاست  آمریکایی را تثبیت کرده-یقایفریی آو بوم

دادگاه وقتی  که  است  به  ها  این  قدرتچیزی میتبدیل  با  که  غنی   یشوند 

 موارد جدیدی  درواقع  هایی را تنظیم کنند،چنان عبارتبتوانند  اند تا  شده

دادگاه شده  هادر  تولید  تبعیض  فرهنگ   که  اندبرای  آفرتولید  -ییقایی 

را  ری آم میکایی  د  رااف  ،2یی نما خودکه    طورهمان درست  ،  دهندکاهش 

از طریق  گراهمجنس از قانون  استفاده خودسرانه و ماهرانه  را    فحاشی ای 

 [ 6.] دهدتنزیل می

به   این موارد مختلف »گفتار  به نظر برسد که  ابتدا ممکن است  در 

خواهم بگویم  میهم ن  و من  یکدیگر نیستندمتناسب با    اصالًعنوان رفتار«  

ا کارآمد در یک نتیجه ی  و  مؤثر  نانختند. در هر حالتی شکل سکه آنها هس

شود. در بحث ماتسودا، گفتار آزارنده به  ظاهر می  به متفاوت از حالت خطا

از یک شهروندی به شهروند دیگر، یا از یک کارفرما یا  هعنوان یک خطاب

معلم   یک  از  یا  و  کارگر  یک  به  نظر  آموزنشدابه  مدیر  شده   در  گرفته 
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ماتسودا،  است.   نظر  ممکن    ، گفتار  ریأثتنتیجه  از  است؛  تحقیر  یا  و  تنزل 

 شدت به از نظر احساسی  »  است   مورد خطاب قرار گرفته   ه است کسی را ک

ب 23«  1تحت تاثیر قرار بدهد  انجام    رای؛ ممکن است توانایی مخاطب را 

بخش در  یا  و  مطالعه  برای  عموکار،  برهای  از  استفا  ایمی  و  ده  حقوق 

کههایدیآزا اسا   ی  قانون  با  کند:   اندشدهینضمت  سیمطابق  تضعیف  را 

تابعیت  بدون  فرد  یک  به  می  2»قربانی  مورد  25شود«  تبدیل  گفتار  اگر   .

حوزه عمل و بحث این ظرفیت و یا توانایی مخاطب را برای مشارکت در 

اشد، ه بکردضعیف  را ت  بیان که از طریق قانون اساسی محفوظ شده است

کتوان  می نقض  گفت  در  آزارنده،  سخنان  برابریحما  هماده  که    3یت 

حقوق   به  را  کاملی  و  برابر  آزاددسترسی  قانون    ییهای و  طریق  از  که 

شده حمایت  میاساسی  تضمین  را  نقض  اند  را  آن  و  کرده  شرکت  کند، 

  و یا  ن کسیفرضیه ماتسودا این است که فراخواندن کسی یا نامید  .کندمی

خاصطو  به طور  ،ر  گرفتنآزارند  به  قرار  خطاب  مورد  ته  و    بعیتا، 

کند و عالوه  اجتماعی شخص را به وجود آورده و تثبیت می  یبردارفرمان

این، باعث می استفاده و  بر  از توانایی  حقوق و    یریکارگبه شود مخاطب 

فت  در بادر یک بافت خاص )آموزش یا اشتغال( یا    عموماً هایی که  آزادی

کلیعمولی  خی و  بتری  می  عمومیخشاز  شده  های  وم محر  ،اندپذیرفته 

استدالل از  اگرچه برخی  گفتارگردد.  قانون  و  قاعده  به خاطر  -تباف  ،ها 
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قاعده  و    هستند  1یاژهیو قانوناین  یا محیط   هاو  کار خاص  به محل  را 

ویژه میآموزشی  محدود  میای  نظر  به  اما  میکنند،  ماتسودا  د خواهرسد 

در    بگوید عمومی  بخش  مکه  چارچوب  یک  آن  بکل  مناسبی    رای رجع 

خاصی »از نظر تاریخی های  د گفتار نفرت است. به حدی که گروهقواع

امر قرار گرفته هایی سوق اند« و گفتار نفرت به سمت چنین گروه تحت 

استداده   گروهشده   ،« که  آنچه  تعمیم  و  انعقاد  یک  که   صورت بههایی 

  از  دهند.ا به وجود آورده و شکل می« راندهگرفترار  مر قتحت اساختاری  

به نظر میر منظ های تاریخی خاص تبعیت و  رسد که برخی فرماتسودا، 

»ساختاری«یبردارفرمان و فرض شده  ، حالت  تاریخچه  این  بنابراین  اند، 

میتعمیم  ، ساختار ثابت  که  است  بافتی«  »آن  نفرت    ،کندیافته   مؤثرگفتار 

 شود.ع میواق

وضوع ن مای ورد ع و اختالف عمومی در مآمریکا، نزا د ارتشموردر 

علنی   اظهار  آیا  که  دارد  یا   گراییهمجنسوجود  و  اجرای کنشی  همانند 

پس    ،باشدرسد که اگر مقصود بیان شده  عملی است یا خیر و به نظر می

توهین بیان  یا  و  اظهار  سیاست.  استآمیز  خود  چنین  اولیه  تفسیر  ی،  در 

مقصود  ه بیان  بلک   ،تآمیز نیستوهین  ،متوجه شد که مقصودا  آمریک تش  ار

توهینا که  مقصودی  ست  آن  در  که  گفتاری  کنش  اینجا  در  است.  آمیز 

یا    سکسوال است  شده  اشاره    صورتبه بیان  آن  به  تلویحی  یا  و  ضمنی 

شود. در  جدا نمی  سکسوالبه طور عجیبی از شکل یک عمل    ، شده است
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تنها  سرمی  ر نظ  به  واقع سلب  د  ببا  و  قبلی  اظهارات  مقصود  صریح  یان 

به عبارات دیگر، یک مقصود همواره    بل تفکیک هستند،دو قااین    ،یبعد

نمی انجام  فرد  میل  »گفتار«    طورهمانشود.  با  مثال  در  ، پورنوگرافیکه 

از گفتار مطرح است، موردی که در آن کالم و یا    شدن  یتیجنس خاصی 

ع  لمعادیته  سکسوالش  نمای یک  تلقیبا  ارتش ا  آیبنابراین،    شود.می  مل 

این  توامی گفتند  عنوان هنوع  به  را  و   ها  تعدیل  قابل  و جرم  توهین  یک 

-اصالح بدون سابقه قانونی آزار و اذیت جنسی و گسترش آن در زمینه

  و گفتار نفرت قلمداد کند؟ گرچه تصور آن نیز دشوار و   پورنوگرافی های  

درصورهر  ر  د  [7]  .استدردناک   شده  رهنم  ت،  اصالح  این  ودهای 

توان گفت،  ها مورد اختالف است، اکنون میهوز در دادگاسیاست، که هن

هستم« و به این اظهار اضافه کرد و گفت »من هیچ قصد    گراهمجنس»من  

ادعایی    دادن آن میل ندارم«. با انکار این عمل، اظهار به ای به انجامو عالقه

یا   و  -ما می  ،روازاینشود،  داده میعطف  یفی  توص  نظر   صرفاً ساختاری 

بین حالت    آمریکا کلینتون اشاره کنیم که   جمهورس ی رئات  نیم به اظهارتوا

« یا  2دهمیم « و رفتار محافظت نشده »من انجام  1محافظت شده »من هستم 

 شود.« تمایز قائل می3»من انجام خواهم داد 

م  واهی خ بررس  بعدی  ستدالل این نوع سیاست را در فصل و ا  منطق

آمیز را مورد  ینخش و توههای اثربفتهی تا پایان این فصل شکل گکرد، ول
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، هدف من این  ضمناً،  وجودبااینقرار داده و مطرح خواهم نمود.    یبررس

برای    آمیز، یا تالشبه عنوان رفتار توهینرا  که تفسیر گفتار نفرت  است  

برای توسل   مانزهم تالش  رت و  به عنوان گفتار نف  پورنوگرافیکردن  تعبیر

رت ناشی شده را نیز  طریق گفتار نفزارهای که از  به دولت برای جبران آ

اتفاقی می دهم. چه  قرار  بررسی  منظممورد  کنترل و  برای  اگر  کردن  افتد 

متوسل   دولت  به  گفتاری  قدچنین  چگونه  خاص،  طور  به  رت شویم؟ 

از طریق چنی ید یک  ااین شد؟  یابیافزایش من درخواستی  نظارتی دولت 

ای  شدهمتر شناختهداول و کروشی مت باکه بحث آشنایی باشد که امیدوارم 

های مدنی در برابر  ارائه گردد. نگرانی من فقط مربوط به حمایت از آزادی

خاصی  گفتمانی  قدرت  به  مربوط  بلکه  نیست،  دولت  نفوذ  و    مزاحمت 

 شود. ده میاست که از طریق فرایند اصالح قانون به دولت دا

که ممکن پیشنهاد کنم    این مشکل   خواهم دستورالعملی را برای می

 آمیز آن تناقض به نظر برسد، اما به نظر من، حتی در حالت مبالغهاست م

کند را روشن  ، ممکن است مشکلی را که تنظیم گفتار نفرت ایجاد مینیز

کند، د میاست: دولت گفتار نفرت را تولی  گونهاینورالعمل  کند. این دست

ها، القاب و  تولت مسئول تهمیان این امر این نیست که د ر من از بومنظ

اند شده و رواج یافتهتوسط مردم بیان  راًیاخهای مختلف فحاشی که  شکل 

این مقوله بدون  منظور  بلکه    .است این است که  -یت نمدول  دییتأفقط 

دولت قضایی  زبان  قدرت  این  و  باشد  داشته  وجود  ا  ، تواند  و  یجاد  در 

این  ره  اشا  ، شودگفته می  علنی  صورتبه آنچه که    حوزةیره و  حفظ دا بر 

کننده در چنین دولت نقش بسیار بیشتری از یک عملکرد محدوددارد که  
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 دایره و حوزه تصمیماتی را به عهده دارد؛ در واقع، دولت به طور فعاالنه  

  و  فتنل گقاب ی  هاکند و مرز بین حوزهعموم را تولید می  قبولقابل گفتار  

گفتن  ریغ می  قابل  مشخص  ورا  و  از    کند  ایجاد  آنقدرت    مرز  حفظ 

جداسازی و  تمایز  از  می  ، حاصل  و  گفته  کند.محافظت  پرطمطراق  های 

ی که در باال  سیاسهای  بخش منسوب به گفتار نفرت در برخی از بافتاثر

از گفتار یک دولت مستقل و )قدرت مطلق(    یالگوبرداربحث شد خود 

کنش  درک شده است،    مؤثرن یک کنش گفتار بسیار  عنوابه    واست    شده

می  یفتارگ که  آنچه  انجام  قدرت  دارد.که  را  و    گوید  حاکم  قدرت  این 

ما  که    چرا که گفته شده است مطلق به گفتار نفرت نسبت داده شده است،  

. در درجه اول قدرتی که به  کند«می»محروم    مانیهای و آزادرا از حقوق  

و یا    اثرگذارمل  یک قدرت مطلق و عا  ، شده استاده  بت د رت نسار نفگفت

دهد و  گوید انجام می)آنچه را که می  است  رذتراگراگر و  قدرت اج  یک

مورد خطاب قرار  گوید که در آینده فردی را توسط گفتار  آنچه را که می

را  داد  می  نیز  خواهد  زبان  قاً یدق(.  دهدانجام  قانونی  قدرت  همان    ،این 

-رالعمل گفتار توهینخواهیم دستودولت میکه از    که وقتی ت  زی اس چی

رآمی میز  اشاره  آن  به  کند،  اجرا  بنابراین،  ا  که    مسئلهکنیم.  نیست  این 

اجراگری   حاکم  وقتی  نیروی  بلکه  است،  غلط  و  توسط  نادرست  که 

استفاد مورد  قرار میشهروندان  نادرست  ه  و  بوده  اشتباه    لی و،  استگیرد 

شد، درست خواهد  هایی رخ داده باافتن بچنی  لت در سط دو وقتی که تو

 بود.
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ی هر دو مورد نسبت گر، یک نوع نیروی یکسانی به اجراحالبااین

گر هرگز توسط کسانی  ن نوع برداشت از قدرت اجراایو  داده شده است  

واقع    ال سؤکنند مورد  و مقررات تشدید شده را دنبال می  دستورالعمل که  

ابر تولید مداوم  در برتوانیم  میما    نهچگو  است؟  قدرتیشود. این چه  نمی

آن پایدار  نفرت    و  گفتار  گفتمان  میان  کشش در  و  وسوسه  همچنین  و 

 ؟داده و پاسخگو باشیممداوم آن توضیحی 

رسد الزم به  ، به نظر میهاسؤال به پاسخی برای این   یابی تدساز    قبل 

اج استمداد  که  است  برابرذکر  در  مطلق  حاکم  یک مزپس  راگری  ینه 

سیم میوقعیت  صورت  دگاسی  در  دیگر  قدرت  آن  در  که  فرم  یرد  رون 

دولت   از  مطلقی  حوزهحاکم  در  پراکندگی  با  است.  نشده  های  محدود 

به  از طریق جامعه مدنی    همچنین  و ولتی  های دمختلف و متفاوت دستگاه

  ه یک سوژها به طور قطعی بی  راحتیبه توان  اشکال مختلف، قدرت را نمی

کهواحد عنده«  »گوی  ی  به  یا  و  است  مطلق  آن  حاکم  نماینده  یک  نوان 

توصیفد کرد.  و  ولت  روابط  دیدگاه  که    اگر  تشریح  توصیف  در  فوکو 

موقعیت از  تعدادی  از  ناشی  معاصر  باشد،  اه قدرت  درست  احتمالی  ی 

دیگر   ب  تأثیرتحتقدرت  نیست.  حاکمیت  مشکل هپارامترهای  هرحال، 

عنوان به  قدرت  س  توصیف  از  وجههیچبه م،  حاک  ازمانیک  -خیال  مانع 

برعکس، به نظر  به همان روش نیست؛  قاًیدق ،رتگیری قدپردازی یا شکل 

تاریخی  می برانگیختهاکح   نهادهای رسد که خسران  باعث  شدن م قدرت، 

الل کنم که استد   خواهممی  و  پردازی بازگشت دوباره آن شده استخیال

اجرا به شکل  زبان  درون  در  اتگرایاآن  اگری  اجربر    دی تأکافتد.  میفاق  نه 
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کند و زبان را به عنوان یک  احیا میدوباره    زبان را   اجراگری  ، پردازانهخیال

سیاست متغیر  تعیموقعیت  میها  و  ین  می  طور همینکند  که  مشخص  کند 

تمایل   ییجاجابه از  با  ،ناشی  به  برای  سادهزگشت  طرحی  و  یک  تر 

اس  تربخشنان یاطم قدرت  در    حیطر  ت،از  قدرت   انگاشت  آنکه 

 ماند. همچنان ایمن باقی می حاکمیت

با   باشد و  از مدل  کدامهیچ اگر قدرت  های حاکمیت محدود نشده 

و علت آن    منشأتوان  چگونه میها« ناشی نشود،  نهاداز »  کدامهیچ ر از  اگ

ت  عمل  که  را  یافت؟  قدرت  را  است  شده  ایجاد  آزاری  آن  وسط 

قمحدودیت زبان  بخات  برای   انونیهای  نگرامه  این  به  خاص  خشیدن  نی 

به وجود می ایجاب میندآیتاریخی  قانون  زیرا  در ،  را  ما قدرت  که  کند 

در  موقعیت یک عمل    ما آزار را به عنوانزارنده قرار دهیم، آنچه که  زبان آ

 کنیم.را به عنوان رفتار خاصی از سوژه ترسیم میو آن عمل گیریم نظر می

قا نبنابراین،  بنون  مفهومهگره  یاز  و  یک  سازی  گشایی  با  رابطه  در  آزار 

ه مشترکی  تنها یک دسته یا گرو  تواندیمصر را دارد، »سوژه« )که  سوژه مق

جبران  به درخواست برای    گوییفرد نیز باشد( را در پاسخ  به عنوان یک

دوبخسار آزار  میت  احیا  عنوان  اره  به  سوژه  از  مکانی  چنین  آیا  کند. 

»عل «  1منشأ » ساختا2ت و  نژ«  حترهای  و  گفتار  ادپرستانه  از  کمتر  ی 

 است؟ هیتوجقابل ، نژادپرستانه
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بر  به عنوان یک روش غکند که »حاکمیت«،  فوکو استدالل می الب 

تفکر،   ماقدرت  ا  را  دیدگاه  غالب  تصورات  به  قدرت  سوژه  درباره  ز 

  [ 8]  م.سلطه فکر کنی  مسئلهشود نتوانیم درباره  کند و باعث میمحدود می

دربارهالحبااین دیدگاه وی  دیدگ   ،  با  در تضاد آشکاری  ماتسودا  سلطه  اه 

انی نیست که یک فردی آن را  و جه   منسجموع سلطه  است: »سلطه« »آن ن

ب اعمال کند،  بر گروه دیگری  های مختلف  لکه فرمبر دیگری، یا گروهی 

ی که  (، موارد96شوند« )سلطه است که در درون جامعه به کار گرفته می

« به شیاههسوژ نیاز دارد و نه به »  حاکم  ه دولت حاکم، یعنییندنما  نه به

موقعیت اولیهیگانه    کارکرد  های عنوان  میو  فوکو  برعکس،  گوید، اش. 

می دورتری»فرد  در  را  قدرت  تا  کند  تالش  و  بایست    ن یزتریآماغراقن 

کند،   شناسایی  ویژگی  همواره  که  ییجاکاربردش  و  خصیصه  نظر   اهاز 

قاجنب )  کمترینونی  ه  سوژه    [9]  (.97دارد«  فوکو  نظر  ل  مااع  قاًیدقاز 

ض روایتی  در  فوکو  نیست.  افراطی  قدرت   1گرایی ادهرا-دقدرت  درباره 

 گوید: می

نند که قدرت را  ها )درباره قدرت( نباید تالش کپژوهش و بررسی

م و  مبه  سؤالبایست از طرح  اش در نظر بگیرند و... مییاز دیدگاه درون

کننخاسپ   قابل   ریغ خودداری  قدد:  گویی  دارای  کسی  چه  رت  بنابراین، 

د کسی که دارای قدرت ارد؟ هدف و مقصواست و چه چیزی در سرش د

 به منظور هدفی  قدرتموردی  است چیست؟ در عوض، این یک مطالعه  
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بر اقدامات واقعی و    کامالًمقصود آن، اگر که وجود داشته باشد،    که  است

 (97) ست.ه ا شد یگذارهیسرمااثرگذارش 

ای از اعمال  ت به مجموعهقدراز  ییجاجابه این تغییر و ی فوکو، برا

در   پیامکه  در  قدرت  استآن  پوشانده  عمل  جامه  اثرگذارش  یک  های   ،

 تأملکه به گفته وی، حاکم بر  ی حاکمیت است  از مدل مفهوم  ییجاجابه

با وکو  که فماتی  اقدا  حقوق است. از جمله  مسئلهها، قانون و  در سیاست

که می  مخالف  آن مواردی است  در شکل ه  سوژخواهند  است،  -خودش 

با پاسخگو  سوژه  در سطح  شد:  گیری  کارها  چگونه   ... بپرسیم  »بگذارید 

ای  های مداوم و بدون وقفهطح پروسهمداوم، در س  یبردارفرمانانقیاد و  

را    رهای ماتا رفد،  کننکنند، حرکات ما را کنترل میمطیع میبدن ما را  که  

تا بفهمیم  یست تالش کنیم  ابمیشوند ...  انجام میند، و غیره  کنین میتعی

طریق  جیتدربه،  رفتهرفتهها،  سوژه  چگونه  که از  مادی  و  واقعی  به طور   ،

ساز ارگانهچندین  و  انرژیها  نیروها،  و  ها،  ها،  خواستهموادماده  و  ،  ها 

اندیشه و  افکار  غیتمایالت،  و  میسابرره  ها  میندشوخته  سعی  بایست  . 

ها  ار سوژهتادی آن به عنوان یک ساخ وژه شدگی را در مصداق مسکنیم تا 

 من(.  دیتأک، 97) درک کنیم«.

یا  وقتی   و  سخنران  یک  به  نژادپرستی  تقلیل صحنه  وی  مخاطبان 

و یا    سخنراناز    کهچنان   ، استترسیم آسیب    به دنبال ی  یابد، مسئله سیاس

عسمج  یا   روحی  راساخت به    گوینده که  فردی  میی  را  به  بارت  یا  شنود 

آن  کسی   استمتوجه  می  ، شده  نهادهای  .  یابدانتقال   دةیچیپساختارهای 

یا بیان تقلیل    ناگهان به صحنه سخن و   ،یجنس  ضیتبعنژادپرستی همانند  
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با  دیگر    ،یابند و سخنمی استفاده  پیشیننهاد    گذاریرسوب نه  آن،    از   و 

قدرتبلکه   تبعد  ایجا  با  حفظ  و  و  خطاب    یداربرفرمان یت  مورد  گروه 

گرفته یک    ییجاجابهاین  ا  آی.  شودمیوب  منص  ،قرار  نظری  و  تئوریک 

ای  کند، صحنهیجاد نمیسخن و یا بیان را ا  صحنهتعیین بیش از حدی از  

  ؟ است  کاهشقابل   اند،با زبان تولید شدهکه در آن آزارهای نژادپرستی که  

شود که دارد  ای نمیقدرت سوژه  دهه مشاهمنجر باین    ، آیاروازاین  [10]

این استود  کنصحبت می اینکه   ،که در آن  لی مشکل وی  از  سوژه قبل 

 نژادپرستی تعیین شده است؟ مسئله« شکل بگیرد به عنوان »علت

مشخص آزار  با  علت  و    را  خودما  کردن  سخنران  سوژه  یک  در 

-هودکه ب  گونههمان  را    ودخ  طورهمینو    در قدرت گفتاررا  قدرت آزار  

قدرت است و تصور    در برابراکنون    –نونیک قابه ی، تا  کنیممیایم، رها  

استمی طبیعی  امر  کنت  -شود که یک  نفرتبرای  کلمات  انگیز رل هجوم 

خیالی تولید  این  کنیم.  از    و  رجوع  که  مقصر  سخنگو  سوژه  واهی 

ا عامل نوان تنهع به را ها شود، سوژههای زبان قانونی حاصل میمحدودیت

در اعمال سوژه ممکن  رت عاملیت قدگیرد. چنین تقلیل ت در نظر میدرق

ی در جریان زندگ  های ناشی ازاست به خاطر جبران مشکالت و نگرانی

نه قانون و    ،یک معضل یا وضع نامساعد فرهنگی معاصر باشد که در آن

نفرت گفتار  ن  ،نه  بیان  منفردی  امنحصرا توسط یک سوژه  اشده  ین  ست. 

و  ته شامت  دیگرییا  جای  از  همواره  نژادی  شده    ئبه  در  نقل  و  است 

  و در شوند  ز نژادپرستان باهم یک صدا می ااز آن، گروهی  هنگام صحبت  

برای ارتباط خیالی با یک    مناسبی را   شناختیزبان  یک موقعیت   ،لحظه  یک
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به نسل منتقل شده    صورتبه جامعه نژادپرست که     است تاریخی و نسل 

گیرد، ه نمیانه از سوژه سرچشمنژادپرست ، گفتار  روازاینکنند.  ایجاد می  ار

همان  ای نیاز داشته باشد،  وژهخود به س  ی اثرگذارحتی اگر برای کارایی و  

اگر که نتواند خودش  نا نیاز دارد. در واقع، گفتار نژادپرستانهئکه مطم گونه

به    ؛ فقطدل کنه عمرستاننژادپتواند همانند گفتار  نمی  ، را مستند قرار دهد

دانیم،  پیشین آن می  و شواهد  هانمونهآن را از    ه از قبل نیروی این دلیل ک

می کدقیقا  اکنون دانیم  توهین  ه  بسیار  است آن  برابر    آمیز  در  را  خود  و 

میاستناد قرار  آن  بعدی  تکراهای  طور  ردهیم.  به  نفرت  گفتار  پذیری 

ده و کتمان  کند پوشی ین مارا بینفرت  « که گفتار  ایموثری توسط »سوژه

 .شودمی

گ  که   ییجاتا   نفرگوینده  تبعیفتار  پیام  برای  منتقل ت  وی  که  ای 

که  بدان  ،کندمی مید  حاکمیت اجرا  قدرت  از  چون  گوینده  آن  شود، 

گوید را آنچه را که می  که  شودمیدر نظر گرفته    گونهاین   برخوردار است

که  دهدمیانجام   آنچه  فردصحبت  محضبه،  م  کردن  مثالیانجام  -شود. 

اجراگری چنین  از  چگونه    ی انیبریغهای  هایی  آستین  ال  جی.  کتاب  در 

اند: های حقوقی انتخاب شدهلمات انجام دهیم اغلب از مثالکارها را با ک

می محکوم  را  شما  شما  »من  به  »من  می  رسماً کنم«،  این  اعالم  کنم«: 

-ن میبه زبارا    آنکه عملی  حضمبه و یا سخنان دولت است که    جمالت

  خاصی از قانون   ییجاجابه ای از  ن نشانهکنند. به عنواآورند آن را اجرا می

  شودمیحقوق، قدرت بسیار زیاد اجراگری اکنون به کسی نسبت داده    و

بنابراین عاملیت،   بیان کرده است،  و احتمال  کارآمدی  که گفتار نفرت را 
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را   او  قانونی  بنفر  گفتار که    کسی  .سازدبرمیپیگرد  را  میت  کار  برد،  ه 

میاجراگری کار  به  را  فرمانای  و  تبعیت  آن  در  که  اعمال گیرد    برداری 

»تظاهرمی است  ممکن  که  هرچند  باشد.    [11]«  1ی شود،  اجراگری  از 

  قرار   به عنوان یک اجراگری، فردی که مورد خطاب  گفتار نفرت همچنین  

را  است  ااز    قاًیدق  گرفته  قدرت یک    د،کنیمحروم می  جراگراین قدرت 

شهروندی    و یا   شناختی تابعیت زبان ای که برخی آن را از شروط  اجراگری

نایی استفاده کارآمد از کلمات از این طریق، شرط الزم برای  . توادانندمی

 .شودیم عملکرد قانونی گوینده و عامل سیاسی در حوزه عمومی تلقی

-اده میبت د د نسشهرونی به  اما در چنین دیدگاهی چه نوع گفتار

ای که گفتار نفرت است و  ی شود و چطور چنین روایتی مرز بین اجراگر

شاجراگری که  زبانای  میرط  ترسیم  را  است  شهروند  اگر شناختی  کند؟ 

گفتار نفرت آن نوع گفتاری است که هیچ شهروندی نباید آن را بیان کند،  

د داشته  وجکه واگر  )پس چگونه ممکن است قدرت آن مشخص شود،  

وندان و هم گفتار  توان هم گفتار مناسب و شایسته شهرنه میچگو  ؟(باشد

-شهروندان را از سطح سوم قدرت اجراگریناشایست  نفرت نامناسب و  

 ، متمایز کرد؟استای که متعلق به دولت 

رسد، تنها  کردن بسیار مهم به نظر میاین آخرین مورد برای استنطاق

گفت که  دلیل  این  نفبه  خوار  ردرت  اش  طا  از  ز  که  حاکمیتی  گروه  ریق 

گفتم )و  دولت  میگفتمان  ناشی  دولت(  در  میان  توصیف   کند. شود، 
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به عنوان    تجسم نفرت  به طور ضمنی یک گفتار  اعمال قدرت حاکمیت 

آن کسی که متهم    موجببه کند که  استفاده نادرستی از کلمات را اجرا می

قانون گفتار به  که  است )کسی  بیان    تنفر  شکنی  ا را    لهیوسبه ست(  کرده 

چه را که گیرد. قانون آنیاست قرار ممورد بازخوقدرت قانونی حاکمیت  

میمی انجام  را  را  گوید  کار  همین  نیز  نفرت  گفتار  گوینده  البته  که  دهد 

زبان مورد  می قانونی  به عنوان قدرت  نفرت  گفتار  اجراگری  کند. قدرت 

قانون به شکل    ت ونفرن گفتار  یبالف  شود و اختتلقی می  1ولتد-دییتأ

 شود.ه مینوع قدرت حاکمیت نمایش داد متناقضی به عنوان نبرد بین دو

می »بیان  را  نفرت  گفتار  که  کسی  اجرا  آیا  را  آن  قانون  مانند  کند« 

می  ،کندمی که  آنچه  که  دارد  را  آن  قدرت  فرد  که  معنا  این  را به  گوید 

کند، در یک  ایت میاز وی حم  نقانوکه    اییک قاضی  ندمحقق کند )همان

آن  د(؛ آیا ما  ری قدرت انجام آن را داریداپا  نسبتاًدستور و یا امر سیاسی  

را   نیروی  گفتار  خیالی  یانیب  ریغبه  دولت  پلیس  ای  قدرت  توسط  که 

 دهیم؟ نسبت می ،شودحمایت می

)چه درست    کنش گفتار به عنوان عمل حاکمیت  ی ساز  آلدهیااین  

ن چه  بادرس و  می  هت(  با  سرنظر  یا    یساز  آلدهیاد  حاکم  دولت  قدرت 

اگر دولت    . استآن قدرت مرتبط   مؤثرو    مجسم شدهبا اظهار  بهتر بگویم  

به شهروندانش  آن قدرت  و    ودمحروم شخود  از قدرت مناسب و شایسته  

باشد،   بی   وقتآن واگذار شده  ابزاری  عنوان  به  دوباره  ظاهر  دولت  طرف 

 
1sanctioned-state  
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خودظفمحا  برای  ما  که  شودمی از  آن    در  ت  به  شهروندان  سایر  برابر 

می سکه    ادیافرشویم،  متوسل  )  مبل به  حاکم  قدرت  (  رفتهازدست یک 

 اند. تبدیل شده

 

 1پورنوگرافیهای کینن و منطق گفتهمک

 ، به همان اندازه که جذاب و گیرا هستند کیننهای اخیر مکاستدالل

زنانی که از    عمدتاً  افراد، از  ای  ه. طبقهستند  ساز نیزبه همان اندازه مشکل 

در   نمایش  و  تبتحت    پورنوگرافیطریق   طورهمینو    یبردارفرمانعیت 

قلمداد می و حقیر  طبقهفاسد  که  شوند،  الزام    پورنوگرافیای  و  ضرورت 

  اظهارنظرافرادی هستند که حق دهد، تبعیت از آن را مورد خطاب قرار می

و  ندا به  طورهمانرند  گفتیم،  و  قرب  اخط  مورد  خاطر  که  بدنام  ارگرفتن 

 پورنوگرافی  شود.ایشان شنیده نمیصد  ستند که، افرادی هآناثر    رب  شدن

-شود، مخاطب را از قدرت صحبتکه به عنوان گفتار نفرت شناخته می

می محروم  تصور  کردن  که  )کسی  در    شود،میکند  که  است    وهله کسی 

است    گونهاین اول   او کسی  که  است  را    وی  وگرافیرنپوکه  فرض شده 

قرار می امورد خطاب  گفتار مخاطب  آنچه  دهد(.  آز  را  آستین  »نیروی  ن 

محروم  یانیبریغ است  خوانده  است«  قدرت شده  دیگر  مخاطب  گفتار   .

گوید ، اما همواره کاری غیر از آنچه که میگوید را نداردانجام آنچه که می

  ، دشوم  انجاگفتن  طریق  دهد )یک عمل از عملی که مداوم از  م میا انجار

 
1 MACKINNON AND THE LOGIC OF THE PORNOGRAPHIC 

UTTERANCE 



 گفتار برانگیخته

164 

 

  .دهدرا انجام می  است مقصودش  برعکس آنچه که    قاً یدقمتمایز است( یا  

[12 ] 

نشانمک برای  این  کینن  مالک دادن  گفتاری    تیسلب  تغییر شکل  و 

شود.  متوسل می  1اجرا شده است به مثال آنیتا هیل   پورنوگرافیکه توسط  

تالش   عمداً  سی کهرد، کنامه ارائه کهمان عملی که آنیتا هیل در شهادت

آزاری  می که  کند  ثابت  که  شدهکرد  وارد  وی  سپس  است    بر  توسط  و 

گرفت   قرار  بررسی  مورد  سنا  صحنه   –جلسات  یک  آن  خود  که 

اعتراف  کهچنان   -د  بو  پورنوگرافی اقرار  با  شرمساری  و  وی  به    مجرم، 

د شد.  وشناخته  برخورد  آن  تطبیقی  ر  عنوان  پذیرش  به  شهادت  که  ای 

  عنوان برقراری های گوینده دیگر بهاست، گفتهه شده ر گرفتدر نظتراف اع

میارت نظر  به  که  آنچه  اجرای  یا  میباط  انجام  دارند  آنها  که    ،دهندرسد 

)نمونه گفتار  نیست  نیروی  از  یا (؛  یانیب  ریغای  جلوه  عوض  در  آنها 

جنسی    حکمی جرم  گفتمان  طورهمانهستند.    سکسوالیا  از  هیل   که 

ردشیلسکسوا به  ما  وارد  کند،  ییان  می آن  وی  همین    شود عمل  و 

شدگی به عنوان  سکسوالدادن خود تالش وی برای نشان ،شدگیسکسوال

گفتن آن، آن را   از این گذشته، وی هنگامکند. نوعی از آزار را تضعیف می

او مثل یک تفسیر    یهاحرف دهد؛  برد و آن را ارائه میپذیرد، پیش میمی

به  خ دادن  پاس  برایرسد که او در تالش  می  ه نظرشدگی بالسوسک فعال  

شدگی بدون سکسوالپاسخی با این  ، هیچ پورنوگرافیدر درون  .  استآن  
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ش قلمداد  جنسی  عمل  یک  پاسخ  همان  این   ،وداینکه  ندارد.  وجود 

عمل    قاً یدق  پورنوگرافی تفسیر  قدرت  وسیله  یا  به    سکسوالجنسی 

 شود. مشخص می

اکینمک  حال بااین به ز  ن  ا  عنوان  هیل  چنین  »مثالی«  -سکسوالز 

می استفاده  نژادپرستی    ،دکنشدگی  بین  ارتباط  اینکه  و  واقع  بدون  شدن 

نیست که    گونهاین،  دیگرعبارتبه در نظر بگیرد.  مورد مثال واقع شدن را  

به عنوان یک زن و   از  -یبه عنوان یک آفریقای  طورهمینهیل  آمریکایی، 

م  دو طرفهر   نژاد باشدفته  رگ  قرار   قهیضدر  این  بلکه  برای  به    ،  روشی 

یا جنسیتی  میسکسوال  نمایش  تبدیل  صحنه    طور همانشود.  یته  که 

سازی    شدگی  نژادپرستی بیگانه  امکان  هیل  و  تخریب   وتوماس 

در  را  و تغییری ی سازپاک  یک کند، به همان اندازهرا فراهم می یتهسکسوال

  های موقعیت  سازد. میممکن    را گی  ا هرزدر رابطه ب تصورات سفیدپوستان  

آفریقای و یک شکل سکسوالاز  نبه  یک ج  آمریکایی-یافراد  از    ایتازه  یته 

می  سفیدپوستان ممکن  نظر  مورد  بحث  از  خارج  و  ،  سازدرا  شاهدان 

شناسانده  خود را از طریق بدن    سکسوال هایاشتیاق و نگرانیکه    ناظرانی

 .کنندمیپوستان ایجاد سیاه شده

معکوس  اًبیتقر  گرافیپورنو طریق  از  وارونگی همیشه  یا  و   سازی 

میمختلفی  هاگونه عمل  معکوسی  این  اما  و  سازیکند،  دوام  دارای  ها 

از محدوده   فراتر  که  از  است  آنقدرتی هستند  که  بنابراین، تصور کنید   .

  -د  رم عادالنه باشاه البته امیدوک  -  ام کینن همین االن چیزی گفتهنظر مک

این است که معنای مورد نظر یک کنش گفتار را    قاًیقد  رنوگرافیوپل  شکم
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ا به  ی  -کند، آنچه که کنش گفتار قصد آن را »ندارد«  سازی میدوباره زمینه

سازی دوباره شکل خاصی از  و این زمینه -ت عنوان »نه« در نظر گرفته اس

را   آن    کندایجاد میوارونگی  در  »بله« خواکه  عنوان  به  معنی   ونده  »نه« 

برابر    د.شومی در  مقاومت  عسکسوالبنابراین  به  جیته  ویژهای نوان  ای گاه 

 یابد. و گردش مجدد آن تغییر شکل می دییتأبرای 

سک  نتیجه    شدنوالیتهسهمین  در  و  درون  گفتاردر  صورت   کنش 

هنگام صحبتمی در  را  گیرد.  عاملیت خودش  هیل   دهد؛نشان میکردن، 

-خود را نشان می  سکسوالیت عامل  ی ه، وتیالسوسک در هنگام صحبت از  

ابنا  دهد؛ هرگونه  برابر  براین،  در  آن  یتهسکسوالدعایی  از  گفتمان  شدن 

گفتمان   توسط  سکسوالموقعیت  بالغی  نظر  از  فعال  گفتار شده    کنش 

می تکذیب  بهتر  خودش  یا  مشابه است  شود،  توسط خصوصیات  بگویم 

-صحبتعنوان عمل    به دی  در عملکرو »عاملیت« ساختگی    کنش گفتار 

برخی  میفرض  کردن   که  است  چیزی  همان  این  تناقضشود.  را    1آن 

می یک  اجراگری  گفتار نامند:  عملکردش   یکنش  لحظه  همان  در  که 

خواهد ایجاد  که می  آنچه را که مدعی بوده است   و کند  معنایی را تولید می

  دشخو  کند، عاملیتتا زمانی که وی صحبت می  کند.کند را تضعیف می

داد  ملیت قلمای از عانوان نشانهه گفتار به عگذارد، چرا کش میرا به نمای

گونه مقصود ارادی  توانیم کلمات را بدون هیچشود و این تصور که میمی

( به از این که خودش بداندبسیار کمتر  ناخودآگاه و    صورتبه )  میکن  انیب

 
1contradiction  



 جودیث باتلر 

167 

 

اینکه به    عجیب  شود.سلب می  پورنوگرافیطور منظم توسط این درک از  

  است که سخنان   گفتار او این  پورنوگرافییزی، مشکل درک  مآحو تناقضن

کند که این دو  چنان فرض می  روازاین قرار دارند و    شبرابر اهداف  در  وی

نیستند  اتنهنه تفکیک  می   ،قابل  قرار بلکه  نیز  یکدیگر  برابر  در  توانند 

او    قصودمپیام و  تی،  شناخش عاملیت زبان از طریق این نمای  قاًی دقبگیرند.  

، کمتر باور  شتر صحبت کندشود. هرچه بیجدی گرفته نمیو    شده  وارونه

شود. اما این  کند و پیام و مقصود مورد نظر وی کمتر در نظر گرفته میمی

شدن یتهسکسوالتنها زمانی درست است که پیامی که مقصود وی است با  

ر تقابل  دنیست  ود وی  ه مقصاشد و پیامی کهایش همخوانی داشته بگفته

 باشد. شدنوالیتهسبا همان سک 

دوباره  اسزمینهاین   گفتار  پورنوگرافیزی  توسط    کنش  هیل  آنیتا 

سازی معنی که  تا نوعی معکوس  ،گرفته است کینن مورد استفاده قرار  مک

نن،  یککند را جایگزین کند. از نظر مکسیستماتیک اجرا می  صورتبه   آن

به این معنا است که هرگاه زنی    گرافی پورنووباره  د  زیاساین قدرت زمینه

برداشت  آری  گوید »نه«، آن »نه« یک »بله« فرض شده و  بافت می  آندر  

انکار را نمیپورنوگرافیشود.  می بیند. ، مانند ناخودآگاه فروید، نفی و یا 

  تارکنش گفتواند زمینه  نمی  یپورنوگراف، این شرح از »ساختار«  حالبااین

وجیه کند: این به عنوان یک همکاری ص داده و تخود اختصا  هبرا    هیل 

  است. 1شده  نژادی سکسوالاز  ی بلکه یک نمایش یا جلوه ،شودنمیتلقی 

 
1racialized sexual  
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»نمونه )هیل(  از  او  عنوان    پورنوگرافیای«  به  اینکه  خاطر  به  است، 

جلوهپوستسیاه یا  و  نمایش  به  زندگ  ی ا،  و  تجسم  از  برای  خارج  ی 

 شود.پوستان تبدیل مییدسف السکسو یاهنینگرا تشویش و

مک نگرانی  داما  چیز  است.  کینن  میگری  فرض  فرد  کنیوی  که  د 

باشد که کلمات را به گونهمی بیان کند که معنا و  بایست در موقعیتی  ای 

شده بیان  آنها  که  مقصودی  با  کلمات  آن  داپیام  مطابقت  و  اند  باشد  شته 

برای  با بیان،  آن  پیا  دییأتعاد اجراگری  نظر  و گسترش  مورد  کند. م  عمل 

مشکالت   از  یکی  صحنه  فی وگراپورنبنابراین،  که  است  ایجاد  این  را  ای 

ارتباطی آن  می با عملکرد معنایی و  ابعاد اجراگری گفتمان در آن  کند که 

دارد. دیدگپیش  مغایرت  یک  سخن  از  برداشت  نوع  این  اه  فرض 

را  تا گفتار    آن را دارد   تقدر  انایی واست که توانه از شخصی  هنجارگرای

این   کند؛  اعمال  روشنی  و  ساده  روش  ری به  فیلسوف  توسط  دیدگاه 

  عمداً خواهد به ادعاهای  است که میشده  ای شرح داده  در مقاله   1النگتون 

ار  این قدرت برای اعمال گفت  [13]  وارد کند.کینن فشار منطقی بالغی مک

گونه مق  یابه  پذیرش توسط یک  اجرا و  و  نکصود  که  مجزایی  ترل شده 

میتعی امری  ین  عنوان  به  النگتون  توسط  برای  شود،  ضروری  و  الزم 

عاملی  و  حامعملکرد  فرد  می  2حقوق-ل ت  نظر  شود،  فرض  از  که  فردی 

 
1Rae Langton  
2earingb-rights  
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آزادی و  اساسی  حقوق  اعمال  توانایی  بند  اجتماعی  در  آنچه  مانند  هایی 

 تضمین شده است را دارد. 1حمایت برابر  متمم چهاردهم

و بل اق  طور به   تناقض  طورهمین  توجهی  طور  و  به  بحث  آمیزی، 

علیه می  پورنوگرافی  استدالل  اولتالش  اصالحیه  حقوق   2کند 

را  حوزه حمایت اصالحیه اول    طورهمینها را محدود کند و  پورنوگرافی

ش کشیده  تصویر  به  که  کسانی  )بددهبرای  و  دلیل،  اند   صورت به ین 

گسترش دهد: را اند« قرار گرفته بخطا »مورد پورنوگرافیصوری( توسط 

  -  است  دهی کشبه تصویر    که  کسانی را  ،فیپورنوگرابازنمایی و یا نمایش  

آن   ریتأث  کهیطوربه  ،کندبدنام کرده و خوار و ذلیل میرا    -ن  زنا  عمدتاً

که آیا گفتار بیان    آوردبه وجود می  ی رادتردیاست که    گونهاینتخریب  

به معنای آنچه که   اصالًتواند  یم  شده  ده یکش  ریوصتشده توسط افراد به  

شود.می تلقی  همانند،  دیگرعبارتبه  گوید  هیل   درست  در   که  شهادت 

 سکسوال مجلس سنا به اعتراف به همدستی وی یا در واقع قدرت تخیل  

 پورنوگرافیته بود، بنابراین گفتار این طبقه افرادی که توسط  افوی تغییر ی

شده کشیده  تصویر  می،  هستندن  ناز  عمدتاًکه    اندبه  این  ؛  شودبرعکس 

اگر مقصودش چیز دیگری ی معنا میگفتار است که به چیز بخشد حتی 

داند، یا اینکه  گفتار است که آنچه که منظورش نیست را میاین  باشد، یا  

ای  ای، اعتراف یا شهادتی و یا نشانه یا ادلههبه عنوان نمایش یا جلور  گفتا

نه  شودقلمداد می وبه    و  ارعنوان  برای  سیله  داشتن ظرفیتی  از  که  تباطی 

 
1th AmendmentProtection Clause of the Fourteen Equal  
2tsthe first Amendment righ  
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د باشد.  رخواستایجادکردن  محروم شده  درست  و  درواقع،  های صحیح 

که   چهبه دلیل اینکه آن  قاًیدق، گرچه به معنای عاملیت است، اما کنش گفتار

برد؛ کنش گفتار بر یک  گوید، خودش را از بین میرا نمی  است منظورش  

زند یموجود  فه  فعاله  ردا  منتخبی  میشه  واقع، یک  داللت می  و  در  کند، 

موافقی   »نه« همواره بسوژه  تغییر می  هکه  تلویحی وی  اگرچه  »بله«  یابد. 

یا معکوس و  وارونه  انتساب مقصود  طور    ،این  کمیت  ت حادر ق  مؤثربه 

به همان اندازه  این  رسد  اندازد، اما به نظر میسوژه سخنگو را به خطر می

روایتشرح  که    دباشدرست   مفهوم    پورنوگرافیاز    یو  یک  همچنین 

تا اهداف خودش را پیش    کندبرداری میبهرهرا    یبرال خاصی از حاکمیت ل

سوژه را به   اًصرفدارد که موافقت و یا رضایتمندی همواره و    دیتأکو  ببرد  

 دهد. وجود آورده و شکل می

  این کار هونچگ که اینبر روی گفتار و  پورنوگرافی ریتأثاین انتقاد از 

انجا میرا  بهدهدم  خاص   ،  است    طور  که  ته  گف  طوراین ممکن  شود 

آن  گفتارسرکوب   کشاندن  سکوت  به  یا  برای  و  تالشی  از  ناشی   ،

اجرا شده    پورنوگرافی ایش  نمبرگرداندن تهدید به حاکمیتی که به وسیله  

بازگرد  پورنوگرافیضد  موضع    .است  ،است برای  تالشی  عنوان  اندن  به 

سخن یا گفته   ظاهراً  ای کهدر برابر حالت آشفته تصود حاکمیمقن به سخ

  به گیرد: گفته و یا سخن معنا و یا پیام را  ه است قرار میر آن سقوط کردد

بوده است به خطر میمورد نظر ن  گزروشی که مورد نظر نیست و یا هر

عمل    و  ؛اندازد میسکسوالیک  اغوشده  عنوان  به  را  خود  و  به  )ا  شود 
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به ع  بیانی( وپس  نوانع   اخباری(گفته  )به عنوان    1محور -تنوان واقعینه 

سخن و یا گفته را نسبت به جایگاه لفاظی تنزل    پورنوگرافی)کند.  می  بیان

امری فلسفی آشکار   و یا   عنوان فلسفهبه  ن را  های آدهد و محدودیتمی

 دهد(. کرده و نشان می

 

 2عمومی یهابحث

ش  پورنوگرافیاگر   اتغییر  را  ز  کلی  میگفتار  شکل اجرا  پس  کند، 

چیست که این    پورنوگرافی  ر یغگفتار    مفهوم ؟  استواقعی گفتار چگونه  

-جرای کنشوانایی اگوید که »تکند؟ النگتون میرا مطرح می  آن انتقاد از  

معیار  های گفتار می )تواند  باشد«  »اقتدار« )314قدرت سیاسی  و   )315 )

های گفتار است  کنش  اجراینایی  ادم تودر ع  ز و ناتوانیای از عج»نشانه

داش دوست  فرد  است  ممکن  کند«.  که  اجرا  را  آن  دیگر  طوری  باشد  ته 

که  314) وقتی  گفتار(  به سکوت کشاندسرکوب  کنش  و  ، شوده میشده 

نمیف طور  رد  به  کند.  مؤثرتواند  استفاده  اجراگری  به   از  »نه«  که  وقتی 

تضعیف    کنش گفتاراز    یی استفادهانتوا  شود، فته میعنوان »بله« در نظر گر

اما چه چیزی یک موقعیمی را میشود.  ارتباطی  کند که  ت  تواند تضمین 

ند؟ خاموش نک کس گفتار دیگران را از این طریق سرکوب و  در آن هیچ

و دیگران درگیر آن    3ای باشد که هابرماسرسد این همان پروژهبه نظر می

 
1based-truth  
2CONTESTATIONS OF UNIVERSALITY  
3Habermas  
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-ه در آن کنشاطی کارتب  یگفتارقعیت  ایجاد یک موهستند، تالشی برای  

با تو از نظر عمومی یا  پایههای گفتار  بنا میافق عمومی    ،شوندگذاری و 

توانایی   رایانهاجراگ  رتصوبههیچ کنش گفتاری مجاز نیست که   که  ییجا

اعالم می را  موافقت خود  گفتار  طریق  از  که  دیگری  کند.فرد  رد   کند را 

هابرماس رجوع نکرده و به    کیننمک  نه  تون ونه النگ   ،وجودبااین ،  درواقع

نمی نظر  در  را  نظ  گیرند،وی  میبه  خواستهر  با  آنها  پروژه  های  رسد 

اس  یمشابهفرهنگی   شده  معکوسساخته  گفتار  ت.  شکل  تغییر  یا  سازی 

کینن و النگتون شرح داده  که توسط مک  طورهمان   –  پورنوگرافیتوسط  

می  -د  ش نظر  انمونه  قاً یدقرسد  به  نوای  وضعیت ز  و  گفتار    ع  سرکوب 

کند که آن را نقد  تالش می  ابرماسی ای است که نظریه گفتار ه تحقیر شده

 اعتبار کند.کرده و بی

مطلوب فقط تا زمانی معنا دارد  مندی و توافق  رضایت  ،وجودبااین

ارائکه عبارات برای یک معنای توافقی و تثبیت  ه  شده و دائمی در بحث 

بنابر عشوند.  کباراتاین  گمراهشیوهبه    هی  و  مبهم  می  ایکنندههای  -معنا 

رضایتدیدته  ،یابند برای  قلمداد  ی  مطلوب  توافق  یا  و  شوند. میمندی 

مستلزم همبستگی   ،نظراتفاق صرار دارد که رسیدن به  ن، هابرماس، ابنابرای

معانی   با  »   سوکیکلمات  است:  متحدی  روند توا  یوربهرهو  یا  از  و  فق 

به   کنندگانشرکتفقط تا زمانی که همه  ،ماندقی میبا مشکل  بدون آگاهی

لی را به دست  بپیوندند و یک توافق و آگاهی متقابلی  رجع احتمااصل م

داآور اختصاص  یکسانی  معانی  به  یکسان  سخنان  آن  در  که  میند  -ده 

که در    آیا ما، هرکسی که این »ما« باشد، بخشی از جامعه  اما  [14]  شوند«.
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ان برای یکبار و همیشه ایجاد کرد، هستیم؟ آیا وتیمی را میاهمفان  چن  ،آن

معناشناختی وج  و  عتنو در حوزه  پایداری  ندارد که یک  یا گوناگونی  ود 

؟ چه کسی  برسازد پردازی سیاسی بازگشتی را برای نظریه  قابل   ریغرایط  ش

با  مان سخنان را  بحث تفسیری در موقعیتی قرار دارد که بتواند ه  فراتر از

از    رسد که تهدید ناشیبه نظر می  گونهاین د؟ چرا  ال دهانتق  انیان معهم

قدرتی توسط    ،چنین  که  آنچه  از  مبهم کمتر   ت یمحدودبدون  و    تفسیر 

 شود؟جدی گرفته می جاماندهبه

اصل   معانی مبهمی داشته باشند، بنابراین قدرت آنها دراگر سخنان  

م نظر  به  که  آنچه  از  درواقع،    ت.اس   اعتمادبل اقو    هجانبک یرسد  یکمتر 

بودن ممکن  مبهم  که  است  معنا  این  به  معنای    سخن  به  همیشه  است 

توجهی بازگردانده و  قابل   ورست به طنباشد و معنای آن ممکن ا  یمشابه

کلماتی که    ،اینکه  ترمهم شده و یا از مدار خارج شده باشد و از همه  ارائه

و    گم کنندهدف خود را    یاحتربهند ممکن است  هست  آزاررسانیبه دنبال  

با آنچه که مقصود فرد   اثر متضاد  بین  اصل  حدف  را تولید کنند.  استیک 

ا معنا شرط  و  اسخن  در  بازبینی  و  به    است جرا  مکان تجدیدنظر  اجرا  و 

طرح یک  که  تکراری  آن،  قبلی  مصداق  تکرار  یک  عنوان  یا  و  ریزی 

برای    اد استن  . درواقع، شهادت دادن بدوناستساختار مجدد است،   آزار 

  تار گف  ،روازایند.  باشپذیر نمیآن است امکان  جبران د به دنبال  آنچه که فر

نمایش   منظور  به  را  است  شده  گفته  او  به  که  را  کلماتی  باید  هیل  آنیتا 

»او«   کلمات  اصل  در  کلمات  این  کند.  نقل  دوباره  آنها  آزارنده  قدرت 

قانون را    ردلیت وی  ی عامن برابه آنها شرط امکا  نکردستنادنیستند، اما ا
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د  طورهمان ،  سازدبرمی اینکه  نی  ر  آنها  ر  اگ  حتیکردیم،    ز مشاهدهمورد 

استفاده قرار    قاًیدق نادیده گرفتن عاملیت وی مورد  . بگیرندبرای تنزیل و 

رای  امکانی را ب  ،زمانهم اجرا، امکانی را برای عاملیت و    احضار   استناد و 

 آورد.می به وجودتصرف 

و    ز ا  حاصل   سیسیا   ایایزم حدفاصلی   دیتأکپافشاری  چنین  در 

در پی درک مفهوم توافق عمومی    ظاهراًکه    ت سایی  از مزایامتفاوت    مالًاک

را غیر از آنچه   یاند. اگر کسی همواره معنای چیزهابرماس به دست آمده

فکر می فرد  که  که  به کند  را  است  در    آنگاه،  ندازد یبخطر    بیان کرده  فرد 

زبا زبانز  ا  خصوصیبه م  مفهو اجتماعی  زندگی  برای  فراترشناختی  که   ن 

-آسیببوده و    پذیرکند، آسیبه صحبت میک  ای ده سوژهمحدواز    است 

پذیری متناسب با روند دموکراتیک . این خطر و آسیبخواهد بودپذیر نیز 

خواهد آن که فرد دیگری می ایی رتواند معنابه این معنا که فرد نمی ،است

 ناسازگاری در تفسیر قبل بداند، چه اختالف و یا    از  را  وردن بیا ه زبارا ب

توان به بهترین وجه این اختالف  جود بیاید و چطور میممکن است به و

فردی    وفصل حل را   که  نیست  چیزی  این  به  پاسخ  برای  تالش  کرد. 

داشته باشد، بلکه فقط از   ردنکینیبش یپتوانسته باشد پاسخی را از طریق  

برای  که    فردی)توسط(  نتقال،  از امشخصی    ملموس وتالش  ق یک  طری

 .است حل قابل ، ردی وجود ندامینتض تشیموفق



 جودیث باتلر 

175 

 

تهیه توافق عمومی  و بینی، هابرماس اصرار دارد که با پیش حالبااین

است   شود ممکن  یافت  دارد  1یآلدهیا  یهافرضش یپ»  ،تضمینی  وجود   »

که  198) تفسیرها (  گفته  ییانواع  که  استه  سوژ  اهرا  پیش  ا  ر  آنها  از 

تود میمحد زبان  کاربردهای   ...« انها  کند:  کار میبه  دلیل  آنها  ین  که  کند 

گیرند؛ به  فرض می  را فراتر از هر کارکرد زبانی خاصی  ییهایساز  آلدهیا

ها  سازیآلدهیاعنوان یک شرط الزم برای رسیدن به درک و تفاهم، این  

ی قابل نقد  معتبر دعاهای  اساس ا   که برکنند  دورنمای توافقی را فراهم می

نیز های  استدالل  که  رسدظر مین  به  (199«. )است ماتسودا با این دیدگاه 

استدالل از  یکی  زیرا  باشد،  داشته  گفتار  مطابقت  علیه  وی  که  هایی 

می مطرح  ادعا  نژادپرستانه  این  که  است  این  حقارت    حاًیتلوکند  ادعای 

  ، با توجه بهروازاین  د.کنمی  اعتباری بو  ی رد  نژادی را توسط جامعه جهان

که بخش بنیادی    و یا همگانی  یشمولجهان ر  دات برابر با تعهاین که گفتا

قانون اساسی هستند مغایرت دارد، هیچ دلیلی برای حمایت قانون اساسی  

هایی، حمایت« چنین عبارتاز این چنین گفتاری وجود ندارد. در بحث »

آن متن صول  ن اتریکی از بنیادیه یعلیبر    یاساس  نوناقنمایندگان قضایی  

 . ندکنعمل می 2پایه

ادعا   آخرین  که    توجهقابل این  آنچه  از  بیشتری  موارد  زیرا  است، 

 تنهانه ممکن است به نظر برسد در معرض خطر است. مطابق این دیدگاه،  

با فر بقانون اساسی مغایرت دا  پرستانهعوامض  گفتار نژادپرستانه  لکه  رد، 

 
1idealizing suppositions  
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کند  ل با اصل بنیادین قانون اساسی مخالفت میبه طور فعار گفتاری که  ه

چنین  نمی از  حمایت  برای  شود.  حمایت  اساسی  قانون  توسط  تواند 

می اجراگرایانه گفتاری  تناقض  یک  وارد  این    بایست  به  اشاره  شد. 

بایست توسط قانون اساسی  فتاری که میاستدالل، ادعایی است که تنها گ

 آن بنا شده است. همگانی در مبانی ه گفتاری است کشود، مایت ح

مورد آخرین  ی  این  عنوان  به  گفتار  که  ایجاد  برای  مثبت  معیار  ک 

طلبانه است.  شده در نظر گرفته شده است، ادعایی جنجالی و جاهحمایت

گفتارپذیری و   1قلمرو  روایات  توسط  و  تعابی  باید  غالب    قبولقابل ر 

که چه چیزی گفتار نفرت یم  ر گیینم  ر نظریگر داداره شود. د  یاهمگانی

تری از  وسیع  مقولة  بر اساس  ،حاًیترجدهد، بلکه  شکل می را ایجاد کرده و

شده دهد، گفتار حمایتشکل می  و  کرده  جادیامعیارهای منطقی را  آنچه  

گفتار   می  نشده  تیحمااز  عالوهمتمایز  از    شود.  حمایت  در  این،  بر 

گفتتوصیف   بازنمایی  حمو  شار  میپاین  ده  ایت  مطرح  چه  رسش  شود: 

؟ با  سازدبرمینچه که قابل گفتن است را  چیزی قلمرو قانونی و مشروع آ

به   که  توجه  ماتسودا  گوینده  گویدمیتحلیل  مفاهیم  هر  وسیله  به  ای 

گفتار مشروع    ی شود، آیا مفهوم تجویزی و هنجارمحدود می  ایهمگانی

اتین    ییهاه دگایدن  م چنیتوانیچگونه می  است؟از پیش فرض شده   با  را 

آگاه   بودن  یهمگانکنونی ما را از  ستی مفاهیمکند نژادپرکه ادعا می 2بالیبار 

های  مقولهبه  که فقط    اگر خود را متعهد کنیم  [15]  ؟کند، تطبیق دهیممی
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المللی نوشته  ر قانون بینای که در حال حاضر دهمگانیموقتی و محدود  

چط  یم،بگذاراحترام    ،اندهشد بر  وآنگاه  همچنان  است  ممکن  ر 

پافشاری   و همگانی شموالنهتر جهانگستردههای مجدد بسیار العمل دستور

نمونه چنین  که  است  بدیهی  استداللکنیم؟  برای  در  هایی  سیاسی  های 

اهد بود که تصور کنیم المللی بسیار مفید است، اما اشتباه خوهای بین بافت

د شدهیپاز    هاییستورالعمل چنین  فراهم  ممکن   اندش  که  را  امکاناتی  تا 

معنا یابد را از بین ببرند.   شدن  یهمگانو یا    یلشموجهان است از طریق  

هدف   به  و  آمده  دست  به  عمومی  توافق  قرارداد  یک  که  بگوییم  اینکه 

را  اش قرارداد گذشته کند که حیات موقتیرسیده است این را تصدیق نمی

می آیا  نادیده  داشت  انتظباید  گیرد.  معنای ار  به  اخ  که  شده  داده  تصاص 

جهان  همگا  شمولسخن  یا  نیو  بدانیم،  پیش  از  سخن    اینکه  را  این 

  قرار نیست  موقعیتی برای یک معنایی که به طور کامل و یا به طور دقیق 

 ؟استود، ش ینیبشیپ

میدرواقع،   نظر  ایبه  است  رسد  مهم  نکته  استانداردهاین    که 

شوند که آن ارائه ویژگی محدود و مییان  یخی بتاراظ  لحشمولی به  جهان

از یک از پروژه    است که  همگانیارائه تاریخی    استثنایی  خودش بخشی 

نا، گفتار  ئمطم.  استشمولی  توسعه و اجرای واقعی و بنیادی مفهوم جهان

ر  استانداردهای  با  متداولنژادپرستانه،  و  دست  ایج  بر   همگانی رسی  حاکم 

از گفتار وجود دارد که    اما   کند.می  بلهقام  اسی سی  یحق رأ انواع دیگری 

من و  بحث  تعیینخودش  مداوم  ازعه  تطبیق  برای  را  ارزشمندی  کننده 

گرفتن آن اشتباه خواهد بود.  نادیده  که  سازد برمی  و همگانی  یشمولجهان 
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نمثالعنوان به در  را  در آن سوژهبگیظر  ، شرایطی  که  از  رید  که  حق  هایی 

ش  یرأ قد  اندهمحروم  وسیله  تعریف  ،موجود حاکمراردادهای  به    استثنائا 

می  ی رأ  قحاز    همگانی استفاده  و  زبان  را  کند  یک  آن  مفهوم  درون  در 

  یشمولجهان  شود که توسطدهد، مدعی می« قرار می1»تناقض اجراگرایانه

یا همگانی شدن این را  حمایتتحت    و  از  و  است  گرفته  ویژگی قرار  ه 

دستو از  قراردال عمرالمتناقضی  مرسومهای  و  جهان  دی  را  پیشین  شمولی 

-ممکن به نظر میاز گفتار در ابتدا متناقض و یا غیرنوع    . اینکندارائه می

اما راهی را برای آشکارکردن محدودیت همگانی  های مفاهیم رایج  رسد، 

های موجود  ای استانداردچالشی را بر  طورهمینو  د  کنایجاد می  و جهانی

می تایجاد  فراکند  وا  بیان  گسترده  گیرتر  توانایی  نظر،  این  از  شوند.  تر 

خوتناقض   عمل  یک  سختی  به  توان )نمی  است   2راندازانهب-داجراگری 

عم یک  که  است(  -ل  گفت  اجراگری  خودبراندازانه  تناقض  برعکس،  ؛ 

د مرور  بسیبرای  مداوم  و  و  وباره  است  حیاتی  استانداردار  های  گسترش 

جنبشمتناسب    نیگاهمیا  و    شمولجهانتاریخی   آینده با  نگرانه  های 

است. این  دموکراسی  یا  که  ادعای  و  شدن  هنوز  شمولجهان همگانی  ی 

نه  صورتبه »هنوز  که  دارد  این  بر  اصرار  است  نشده  بیان  « 3روشن 

بخو درک  دش  آنچ  همگانرای  است:  توسط  مناسب  که   همگانه 
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می1درکرقابل یغ» باقی  را    لزوماًماند  «  آشمولجهان  .سازدبرمیآن    غازی 

 صورت به رالعمل موجود  هایی برای دستواز طریق چالش  قاً یدقشود تا  می

از کسانی ناشی می  شود  یان روشن ب این چالش  شود که تحت پوشش  و 

نگرفته قرار  که هیچآن  برای اشغال ج  اند، کسانی  »کسحقی  را  2ی ایگاه   »

اما »آن کس  ا وجودبااین«  3ندارند،  این    و  یشمولجهان   ست که، خواستار 

آ  مگانی شدنه شامل همه  بتواند  که  باشد  این  بنابراین،    نها شود.همانند 

نادیده گرفته شده  شدن  یهمگاناحتمال وقوع    حدوحدوداند  مواردی که 

دست4شدن   یهمگان»  .سازندبرمیرا   با  شدن  متناسب  از  دور  ورالعمل « 

نامحدود    5مثل  زم وقراردادی آن است و به عنوان امر مسلم و یا شرط ال

میظ مجموعهاهر  هیچ  توسط  کافی  طور  به  که  از  شود  دهای  قرارداای 

کافی   اندازه  به  است.قانونی  نشده  قراردادهای    [16]  رمزگذاری  اگر 

ود  ای که قابل بیان است را محدی حوزهشمولجهان ده موجود و پذیرفته ش

و مرز  د  شومی کنند، این محدودیت باعث تولید آنچه که قابل بیان است  

-یمشخص م است را انیبرقابل یغن است و آنچه که ه که قابل بیابین آنچ

 کند. 

بیان را  تار، گفتار قابل ی از گفهای خاصکه با کنارگذاشتن فرممرزی  

میت سانسور  ولید  از  عملی  به  میتکند،  فرض  بدیل  با  که    ی همگانشود 
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نده، به  جود زیک موشود. آیا هر فرضیه همگانی به عنوان  اعمال می  شدن

شی  گانی نافرض هم  موجببه وم، استثناهایی را که  علان یک فرض معنو

تکیه ی ونه و از طریق این استراتژاین نم کند؟ دراند را کدگذاری نمیشده

باعث  تثبیت شده، آیا ما ناخ  شمولجهان بر قراردادهای همگانی و   واسته 

مقرر  دهای  راردا در درون چارچوب ق  شدن   یهمگانپروسه    متوقف شدن

ایم و امکان  کردهها و استثناها را طبیعی نایم، محرومیتشده نشدهتتثبیو  

-تنها می  شدن  ینهمگا  ایم؟آن را موجب نشده  شدن   ی طافرارادیکال و  

ما    که  ییجاآناز  ( بیان شود.  1به چالشی از بیرون )خودش تواند در پاسخ  

آزارنده   گفتار  تنظیم  اساسخواستار  پ فرضپیش  بر  شده هذیرفتهای 

اعمال محرومیت و حقارت را تکراانی« هست»همگ    ؟ ایم نکردهر  یم، آیا ما 

ایجاد   باعث  چیزی  شکل چه  جامعهو  مم  شودمی  ایگیری  استکه    کن 

  شدن  یهمگانکه درباره این    باشد  همانند یک جامعه قانونی و یا مشروع

می توافق  و  کرده  اکندمذاکره  طریق  از  جامعه،  همان  اگر  و  ستثنا؟  ها 

ما چطور می  برساخته شدهنژادپرستانه  ی  هامحرومیت آنگاه  توانیم باشد، 

را بررسی    و آن  کرده  تأمل مورد گفتار نژادپرستانه  به آن اعتماد کنیم تا در  

 نماییم؟ 

زی بین یک  تمای،  یشمولجهان در حمایت از این تعریف همگانی و  

ایده  عمومیفرض  توافق  از  جهاآل  برخی  در  که  از  ای  وت  جود  پیش 

اردادهایی که  بایست بیان شود وجود دارد و قرنچه که اکنون میو آته  داش
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پی مبینیشتصورات  کنترل  و  رهبری  را  ما  مییشده  به چالش  را  -کنند 

ابرماس( غیرمتعارفی )ه یساز   آلدهیاند. این نمونه آخر چیزی غیر از  اکش

قانون    که درچیزی    مثل است که مثل همیشه در آنجا تصور شده است، یا  

و    فعلی  یدهااوردست  روازاینشده است،    یرمزگذارماتسودا(  المللی )بین

میبن فرض  برابر  را  یا    بودن  یهمگانکند.  یادین  فرض شمولجهان و  ی 

نداریم،  نشد آن  برای  مفهومی  حاضر  حال  در  ما  که  آنچه  برای  امری  ، 

ر آنها  که اگد شد  های آنها تنها زمانی درک خواهناست که بیانات و گفته

، انددهر شتصویک مناظره همگانی در درون مرزهایی که از پیش  اسطهوبه

 انجام شوند.

دیدگاه1عمومی  افق»تومفهوم   دو  که توسط هر  از پیش  «  اول  های 

ای  ن و ابتداییکند که یک دیدگاه پیشیفرض گرفته شده است، اثبات می

که   دیدگاهی  دارد،  توافق  ایجااز    ی دشواروظیفه    لزوماً وجود  یک  د 

تبادل و    برایا  ر  هنگیهای مختلف فرمکان  واسطه به   شمولجهان مگانی  ه

بهابها ایجاد می  وتاهیهای کلاتصا عبارت هومی  تعبیر  و  نام  تا  را    2کند، 

بگیرد زبان،  وام  بین  دشوار  ترجمه  کعمل  گوناگون  آن  های  در  ه 

ظهورشمولجهان  یا  و  جلوه  شدن  همگانی  و  وم  یی  پیدا    قضتنام  تنوع 

فرهنگی    وظیفهکند.  می است کوظیفهترجمه  تناقض   طهواسبه   قاًیدقه  ای 

افتد که فردی بدون  ه در صورتی اتفاق میایجاب شده است کاجراگری  

می صحبت  آن  درون  در  و  اجازه  خاطر    وجودبااینکند   شمولجهان به 
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گفته    طوراینآن عبارت را دارد. یا شاید بهتر است    کاربردن بهودن ادعای ب

کسی همگانی    شود،  از  مستکه  است،  بودن  بنوه  وجودبااینثنی  آز  ن  ه 

گیرد که یکبار قرار می  اییک جایگاه و موقعیتی جداشده  درتعلق دارد،  

رای  ب)اجازه صحبت کردن دارد و بار دیگر اجازه صحبت کردن را ندارد  

و   منظم  واژه»جایگاه    مؤثر مشخص کردن یک جایگاه  بس1هااحضار  یار  « 

هنجار  حبتص  ینا  (.استزیاد   با  ساده  ادغام  یک  نیست،  کردن  موجود 

کند و کسی که  نوط به حذف کسی است که صحبت میار مزیرا این هنج

برد.  می  سؤالی را زیر  شمولجهان گفتارش پایه و اساس همگانی بودن و  

و اتصحب هنجار  کردن  آن  بدون  که  )تغییری  هنجار  درون  در  تغییر  رائه 

نمخودش  » در  دعد«(  شناسیرا  هنجار  موفقت  برای  انی  همگ   ریتأثم  را 

به عنوان  شود آشکار میتقبل میآنچه که م کند، آنچه را که ممکن است 

مورد   هنجار  از  محتملی  و  نویدبخش  را    دییتأناهماهنگی  بدهیم  قرار 

 ند. کآشکار می

که هنجار  ناتوانی  و  موفقیت  تناقض    از  عدم    ارائه  ی اجراگرطریق 

نمایش   ا شده وکند اجربا نام آن صحبت می  هکردی  توسط فاست،  شده  

مسیر خود را به    فردی که   برای نامیدن شود، حتی اگر هنوز آن نام  داده می

می وارد  نام  این  همان  درون  به  آن«  »درون  در  کافی  اندازه  به  تا  کند 

صحبتص چنین  باشد.  نشده  گفته  کند،  صحبت    قاًیدق  2دوتایی-ورت 

یک    وظیفه کند،  عمل می  شمولجهان نی و  همگا  آینده  نقشه  طرح و مطابق  
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آفرینش   از  پس  تبدیل  و  آن  انتقال  آینده  که  باقی    ینیبشی پرقابل یغبشر 

پیش این  با  فرهنگی  تبدیل  و  انتقال  امروزی  وضعیت  است.  فرض  مانده 

در هرجایی معنایی یکسانی ندارد،    و یا یک گفته  که سخن  کندظهور می

ادرواقع وضعن  سخین  ،  یک  نابه  متعارسازگایت  و  شدهر  تبدیل  اند ضی 

چندرحقیقت،  ) بتواند مرحله  نیدر  سخن  تا  هستیم  آن  دنبال  به  ای 

ی که در این موقعیت  انتقال و تبدیلسرانجام معنایش را »مشخص کند«(.  

ی است که در آن معنای مورد  تبدیلگیرد، ورت میناسازگار و متعارضی ص

ت  شود نیسآنچه که دریافت می   زاشتر  « بی1هایی »نوانش  کننده خنظر تعیین

نهایی  چ یهو   قضاوت  یا  و  و  تصمیم  ناسازگار  وضعیت  مورد  در  ای 

نمی قطعیت  متعارض  عدم  این  بیاید.  وجود  به  معضل همان    قاًیدقتواند 

ها نیاز به  تفسیری است که باید مورد ارزیابی قرار بگیرد، زیرا این تعلیق

نه و تصمیم  بقضاوت  منظایی  زبانیبآس  یک  دییتأور  ه  -پذیری خاص 

-روشی را مشخص میپذیری تفسیر مجدد دارد. این آسیب برای  شناختی

را   خودش  دموکراتیک  پساحاکمیت  مطالبه  یک  که  موقعکند    تیدر 

 [ 17]کند.خن تصور میامروزی س

هایی تنظیم کند که خواهد گفتار نفرت را در زمینهاین استدالل می

-مک د )استداللاشقدرت حاکمیت گوینده در تناقض ب هم با حاالت ،آن

مورد  ک در  مبانی  پورنوگرافی  ریتأثینن  با  هم  و  گفتارش    بودن  یهمگان( 

ماتسود و تالش میا)استدالل  و (  تا تصور  آرما  کند  و  یا  گوینده حاکم  ن 
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احیا کند، گوینده بهبود بخشیده و  آنچه که   تنهانهای که  دارای قدرت را 

نفرد و هم  که سخنش هم م   است  گوید، بلکه کسیمی  را   استنظورش  م

درک  استگانی  هم بن.  سیاسی،    اد یهنجار  در    طورهمان سخنران  که 

یا    کردن واموشالنگتون آمده است و اعتراض به اثرات »خ  یهاادداشت ی

کینن که مک  طورهمانو    پورنوگرافیو    گفتار نفرت  «1واداشتن به سکوت  

 تنهانه ت سیاسی کنند که مشارکهر دو ادعا می کنند،الل میو ماتسودا استد

تواناییمست نشانلزم  برای  گفتارش  ای  در  فرد  قصد  به    ،استدادن  بلکه 

 .استکنش گفتار نیز  منظور تحقق بخشیدن به مقصود فرد از طریق 

ها  و تصور اینکه نیت  نیستمسئله به این سادگی  از دیدگاه نظری  

-ن در عمل تحقق مییابند و سخنایدرستی تحقق مهمواره در سخنان به 

باشد، اما گاهی شناخت در درون آن روابط گسسته یک یابند، منطقی نمی

 دیتأک. آیا  سازدبرمیها را  شناختی سیاستدیدگاه جایگزینی از حوزه زبان 

و سخن  بالقوه    یریناپذاسیق منظورش  بین مقصود  فرد  که  آنچه  )نگفتن 

)ااست عمل  و  سخن  آنجام(،  که  ندادن  مینچه  و  فرد  مقصود  و  گوید( 

)انجام زبانندادن  عمل  شرایط  همان  است(،  داشته  قصد  فرد  که  -آنچه 

هایی چنین تفکیک  یا آیا  کند،شناختی برای مشارکت سیاسی را تهدید می

زبان را  سیار مهم مجدد سیاسی از امکانی را برای یک مذاکره و یا گفتگو ب

آن روابط را به کار گرفته    نشده  نییتع  هایکه ویژگی، زبانی  کندتولید می

،  بودن  یهمگان  ا یو  شمولی  دهد؟ آیا مفهوم جهانفاده قرار میو مورد است
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تواند برای بازبینی  گرفته شود، میپذیری در نظر  بدون اینکه چنین تفکیک

 ارائه شود؟  رتجدیدنظو یا 

  انه مورد بحثکه در آن گفتار نژادپرستشرایطی را در نظر بگیرید  

کهمیقرار   جایی  تا  قدرت    گیرد  و  ب  ی رگذاریتأثدیگر  تبعیت  ر 

آن    یایبردارفرمان از  معرفی می  کرده  تیحماکه  رابطه  و  ندارد؛  را  کند 

 صورتبهشود  شود با آنچه که انجام میآنچه که گفته می  بین  نشده  نییتع

در  موفقیت  کامالً کردنآمیزی  اجراگری  سخن   محروم  قدرت  -طرح  از 

تار توسط فردی  گیرد. اگر باز همان گفاش مورد استفاده قرار میهدشریزی

گیرد، فرصتی   قرار  استفاده  مورد  است  گرفته  قرار    برای که مورد خطاب 

دصحبتیک   صحبتکردن  یک  و  می  وقفهی بکردن  وباره  ود،  شفراهم 

از    ،روازاین نژادپرستانه  گفتار  نژادپرستانه  منشأآیا  خواستگاه  جدا    اشو 

که    مؤثرکردن کارآمد و  تالش برای تضمین نوعی از صحبتست؟  شده ا

یابد و تفسیرها ها در اعمالی که آنها »در ذهن« دارند تحقق میدر آن نیت

خ توسط  پیش  میاز  کنترل  نیت  تالش  ود  یک  -برمیرا    واهان خشوند، 

تا  سازد که  ،  آنچه  و  ندارد  حقیقت  دیگر  که  زبانی  حاکمیت  تصویر  یک 

اسی  حقیقت نداشته باشد و یا اینکه به خاطر دالیل سی  اصالً ن است  مک م

دهد. را دوباره تغییر می  ای ببردممکن است به خاطر حقیقت نداشتن بهره

از   باشند  آن،  منشأاصل و  اینکه سخنان جدا  از راه  ،قابل تغییر  های  یکی 

اینک  از  است  اگرچه ممکن  است.  با سخن  رابطه  در  ه تغییر مکان تسلط 

کنیم،    تأسف  قدرت را همراه با زبان ما در اختیار دارند ابراز  دیگران این

جهت تغییر  و  توقف  قدرت  آن  نداشتن  خطرهای  مالحظه  دادن  اما  با 
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نیز   گفتمان »حقوق    د. تفسیر اخیر فته شونظر گردر    ستیبای مدیگران را 

برای  1شهروندی کالیفرنیا یک چنین تصرف  کاربردنبه«  در  ایجابی   عمل 

استخ می  طرناکی  فقط  اکنون  دوباره  که  تفسیر  یک  وسیله  به  توان 

 ای پاسخ داده شود.نه و یا تجاوزکارانه یاپرخاشگرا

گوید یست را می فرد همواره آنچه که منظورش نکه    کنمینمبحث  

-کند، یا آن کلمات هرگز آنچه را که ادعا میا غلبه میآن گفتن بر معنو  

پذیری کنند. ارائه چنین تفکیکمیرا اجرا ن  ندخواهند اجرا کنکنند که می

وضع قانون خطوط الزم متداوم بین  تصور  فتارها همانند  الزم برای همه گ

کند که عاملیت  ن فرض میگرچه النگتو  ها، سخنان و اعمال است.مقصود

و   اما  سیاسی  است،  تداومی  چنین  نیازمند  خاصی  موارد  در  شهروندی 

سیافرم عاملیت  امروزی  ویژه  سیهای  به  موارد،  طریق   آن  از    که 

وس به  یا  ابتدایی  شهروندان  قراردادهای  ویژه  حقوق  شدن  حاکم  یله 

می ناکامغیرقانونی  از  را  سیاسی  عاملیت  که  دارند  تمایل  در  یشوند،  ها 

باجرا  یهادستگاه قدرت  آورند  یی  خود  دست  علیه  را  بودن  همگانی  و 

ش دوباره به کار  ای موجود خودهلعمل تغییر دهند، برابری را علیه دستورا

را   آزادی  به  امروزی  کارانهمحافظه ارزش    واسطه به بگیرند،  دوباره  اش 

 [ 18] دست بیاورند.

از  دوباره  تفسیر  برای  سیاسی  امکان  این  که    پورنوگرافیتفسیر    آیا 

کینن بیان شد قابل تشخیص است؟ یا اینکه خطر تفسیر آنچه  توسط مک
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کن  توأمکه   همه  محدودیتاجراگرایانه  های  شبا  شناختهاست،  شده  های 

بحث  این بحث یادآور    کند؟گذاری میی را نشانههایحاکمیت چنین کنش

  ، رزدفرد بیشتر اصرار و گوید: هرچهکه می استهای آشنا فوکو و استدالل

میسسک  سرکوب  فروالیته  هرچقدر  درباره    دشود،  یته سکسوالبیشتر 

ر اقراری یا اعترافی تبدیل  یک نوع گفتا  یته بیشتر بهسکسوالصحبت کند،  

بنابراین  می گفتمانالسکسوشود.  خود    یامنتظره  رهیغهای  یته  به  را 

روانکاوی توصیف   یاه»نه« بازدارنده که توسط آموزه  دهد.اختصاص می

شود )یک نظریه که شود به یک نوع عجیبی از »بله« تبدیل میو ترسیم می

که هیچ  است    دش مبنی بر اینبا اصرار خو  مغایرت ندارد وبا روانکاوی  

خودآگاه وجود ندارد(. از نظر ظاهری، شرح او به  نفی و یا انکاری در نا

اما در مواردی  رسد،  می  کینن به نظرآمیزی مشابه روایت مکنحو تناقض

شود، از نظر فوکو، از  که »نه« از نظر وی به عنوان امتناع از توافق بیان می

شود،  یته اجرا میسکسوالوبگری علیه سوژه  ارنده یا سرکریق قانون بازدط

وید ممکن است بگ   به طریقی دیگرایم حدس بزنیم،  ا نتوانستهکسی که م

همانند    »بله«. فوکو،  میفیورنوگراپبرای  گفته  که  عباراتی  همان  د  نشو، 

میسکسوال نفی  را  طور    صورتبهو    دنکنیته  به  اما  ناخواسته 

یک    مکان،  یریناپذاجتناب ابزار  جدیدی  کسوالسو  شدن  د. نشومییته 

شده   قلمداد  )حالت(  سوالسک سرکوب  یک  به  شدن  سکسوالیته  یته 

 [ 19]شود. سرکوب تبدیل می

قانون  زمینه دوباره  ممنوعی  ر د  -سازی  مورد،    سبب  -ت  این 

در  برانگیخته معکوس  یک  سک شدن  که  است  سجایی  شده  ممنوع  والیته 
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سک شده   تولید  باعث  موقمی  والیتهسو  برای  شود.  استدالل  مناسب  عیت 

به محرومیت جدیدی    قاً یدق  -رومیت، اعترافگیری، محکناره  –ممنوعیت  

و  سبرای سک  ت  طورهمینوالیته  گفتمان،  برای  شود. بدیل مییک تحریک 

پیدا میگفتمان   که توضیح مکرر   همان گونه کند،  خودش بسط و توسعه 

آن  تفکیکآن بستگی به  کنندهتولید کند که قدرتمی بیان منع کنندهون قان

چرخش مجدد آن تحت کنترل هیچ    اینکه  و   با بافت و مقصود اصلی دارد

 ای نیست. ه مشخص شدهسوژ

استدالمک دو  و النگتون هر  زمینهل کردهکینن  که  دوباره  اند  سازی 

که در    تهیسکسوالاره  سازی دوبخاصی، زمینه  کامالًیک سخن یا به طور  

سکوت   راتیتأثشود و همان  شده تبدیل میقتباسی به »بله« اآن »نه« واقع

-کپورنوگرافی  ی ن در درون بافت؛ عمل یک سخسازدبرمیرا    وگرافیپورن

، همان مفهومی که شودییر داده میشدن تغوایتهسدر جهت سک   لزوماً  گونه

است.    پورنوگرافیسنجش  گوید تا ارتباط برقرار کند: این معیار  سخن، می

-تکنترل داللغیرقابل   راتیتأثدر نظر گرفت که    گونهاینتوان  درواقع، می

زمینه و  دوباره  مبتذل    دوبارهسازی  گری  اختصاصی  عمل  عنوان  به 

وسکسوال عم  یته  تحریک  عنوان  به  مداوم  یا  درک    پورنوگرافی  ضدومی 

به منزلهکینن، زمینهبرای مک  اند.شده نسبت دادن نادرست    سازی دوباره 

برای   از طریق یک  یتسکسوالیک توافق  ه شدن نسبت به فردی است که 

ه شده است و »نه« به »بله« تبدیل شده است. رابطه  یتسکسوالتجسم معین  

بین تصدیق و نفی منطق شهوانیتفکیک نادیده می  دوطرفه  شده  ، گیردرا 

با    توأمتواند  کند، می  آن را نفی  کامالًدر آنجا »بله« بدون اینکه    که  ییجا
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  آنچه کهعملی محروم شده است،    قاً یدقنتزی و خیالی  . حوزه فا»نه« باشد

نه    دییتأ  الًکامنه   و  می  کامالًشده  چندین  انکار  در  اوقات  بیشتر  و  شود 

 »بله« و »نه«(. زمانهم به طور ته شده است )های لذت دوطرفه ساخفرم

»کینن  مک که  دارد  ازتوافقاصرار  زن  متن    «  به    پورنوگرافیطریق 

وی را باطل    توافقآن تصویر در همان زمان  ست و  یده شده اتصویر کش

 پورنوگرافین فرض برای حفظ و گسترش قیاس بین موضوع  ای  کند.می

اگر و عمل آزار جنسی و تجاوز الزم و ضرور از طرفی دیگر،  ی است. 

متن   طریق  از  عمل  و  توافق  تعل   پورنوگرافیمسائل  حالت  درآیند، به  یق 

متن،  یا  و  موضوع  را   آنگاه  نمی  توافق  بصری  باطل  زمینه  یک  بلکه  کند، 

کند که به نوعی قبل از توافق وجود داشته و در  را تولید می  یاتهیسکسوال

موجود حاضر  سوژه  تشکیالت  از  پیش  یک    طورمان ه  . است  واقع  که 

فرهنگی   بصری  سکسوالاندوخته  تعیزمینه  را   پورنوگرافیند،  کن مییای 

 ،شودص میق ما تغییر کرده و مشخبدون توافهمان چیزی است که   قاًیدق

. اصرار بر اینکه توافق در همه  باشدآن نمی  بر علیه دلیل  اما به خاطر این  

یک بازگشت به مفهوم اصول    دهندهنشانیته است،  سکسوالموارد مقدم بر 

پی فردی  »توافق«  ف-شآزادی  آن  در  که  است  شخصیت  رویدی  سازنده 

 است. 

اینکه آنیتا هیل   بر علیه توم  ادعای خودبرای  اس و اعضای سنا  را 

او مجب به اجبار  اعالم کند،  این شهادت  ور است دوباره شهادت بدهد و 

تکرار خواهد  دوباره  و    کرد خواهد    ثبت آزار را تکرار خواهد کرد، آن را  

برای    گذارد.د میو بدین ترتیب خودش را برای یک تفسیر اشتباه آزا  کرد
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وقایعی   از  ثبتتشخیص شهادت  آن  فرد مجمی  که  بود  کند،  بور خواهد 

شها که  آزاری  میتکرار  اجرا  را  دت  کند  یگذارنشانهکند  جدا  و  ،  کرده 

شود. اما  کند اجرا میاره میشهادتی که از طریق اجرای آزاری که به آن اش

زار را تکرار کند و اگر شهادت برای اثبات ادعای خود مجبور باشد که آ

لیت قلمداد شود، بنابراین تفسیر اشتباه  عام  ای از انهآن تکرار به عنوان نش

ظاهر میشهادت در جرم  به همدستی  اعتراف  به عنوان  تا خطری  ،  شود 

نشانه مقدار  هیچ  که  و  باشد  مجزاگذاری  آن  یا  برابر  در  نتواند  سازی 

 محافظت کند.

اشاعهطورکلیبه امکان چرخش    گرافیپورنو  و چرخش  ،  برابر  در 

می  مؤثر اگد  کنمقاومت  باشد،  و  داشته  وجود  امکان  این    سازوکار ر 

-به عنوان یکی از طرح پورنوگرافیمضمون  دگی در درون  چرخش به سا

سرپیچی از آن، آمیخته شده و  های بسیار مورد پسندش در مورد قانون و  

نهایتپذیرفته   در  و  می  شده  برا  شود.گنجانده  کردنی  تالش   متوقف 

شدن یتهسکسوالینه گفتمان  زم  ردنف کمتوقچنین چرخشی، تالشی برای  

 وژه آگاه در برابر و علیه این زمینه است.و تصریح دوباره ظرفیت س

به نوعی   طورهمینکند و گفتار نفرت نوعی گفتار است که عمل می

عمل که  دارد  اشاره  گفتار  اجرااز  را  و  می  ی  یک    روازاینکند  عنوان  به 

ممکن است    ار نفرتگفتاگرچه  شود.  گفتار مطرح می  موضوع و هدفی از 

چنان چیزی را تنها  تواند  د شود، اما مینوعی عمل و یا نوعی رفتار قلمدا

-برای ما توصیف میاز طریق زبانی که با قطعیت و اطمینان این عمل را  
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-انجام می  1ذف ح-دو باره با  هموار  کنش گفتار کند، ایجاد کند؛ بنابراین،  

ه قدرت اجراگری خودش  ک یگفتارکنش  ز طریق یک نظریه شود، یعنی، ا

اینکه،   یعنی  این  )و  دارد  در  را  تعبیری،  کنش   عمل به  گفتار،  تولید  های 

  دوچندان جراگری را  ا  ،استکردن    وتحلیل تجزیه  هنگامی که آن به دنبال

ا یک نوع رفتار از جنس  یک عمل و ی  کنش گفتار(. توصیف این  کندمی

بیان نشده   وضوح به کجا  من، هیچ    . به نظراستاجی برابر استدالل و استنت 

 گفتار نفرت اوت به عنوان سخن قانونی  چطور قض  ،است که در واقعیت

 .کندای تعیین میبسیار ویژه های روش از طریقرا 

نفرتاگر   تبعیض  گفتار  عمل  عنوان  نظر  به  در  شود،  آمیز  گرفته 

نفرتآنگاه   اس  گفتار  تصمیم موضوعی  آن  مورد  در  باید  دادگاه  که  ت 

را مشخص   »گفتار نفرت« تا زمانی که دادگاه تکلیف آن  رواین ازگیرد و  ب

نفرت تبعیضنکند،  یا  و  نمیانگیز  تلقی  نفرتهیچ    شود. آمیز  در    یگفتار 

نداردمعنا وجود  عبارات  آن  کامل  د  ، ی  اینکه  داشته  مگر  وجود  ادگاهی 

یا  دهستنپراکن تصمیم بگیرد که آیا آن عبارات نفرتباشد که در مورد آن 

گف  [20]  نه. عنوان  به  چیزی  فراخواندن  درخواست  و درواقع،  نفرت  تار 

به    و  کارآمد استو اثرات آن    استاستدالل اینکه آن یک نوع رفتار نیز  

-یها می باعث سلب حقوق و آزادیتوجهقابل   کامالًو    میرمستقیغطور  

ارائه نشده است.مورد و یا  شود، هنوز   این خصوص   گونهنیا  دلیلی در 

از این  بگیرد«.گیرد که دادگاه درباره آن »تصمیم ا زمانی شکل میمورد تنه
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این تصمیم دولت است، سخنان تحریم شده دولت گفتار نفرت را   نظر، 

سخن  آن    در. در اینجا رابطه زمانی که  ندآن نیستکنند، اما مسبب  تولید می

نفرت بر  گفتار  دادگاه  مقدم  که  سخن  رابطه    قاً یدقی است  منطقی  عکس 

وج  است دادگاه  تصمیم  از  پیش  نفرتی  گفتار  هیچ  آن  در  نداشته  که  ود 

بر    م دمق  ،اگرچه گفتار نفرت هنوز گفتار نفرت قلمداد نشده است  است.

است  و  است    رسیدگی قضایی آن سخن دادگاه  مثبت  با تصمیم  که  تنها 

می تبدیل  نفرت  گفتار  به  بحث  مورد  و   بنابراین،   شود.گفتار  تصمیم 

نفرتگفتدرباره  قضاوت   به  موضوعی    ار   صورتبهیا  و  دولت  مربوط 

م دولت  خاص  قضایی  بخش  به  دولت    .استربوط  توسط  که  تصمیمی 

بگرفته می که  اعث میشود،  نفرتگشود  که توسط  مصوبه  فتار  بشود  ای 

شود. این اطمینان و تبعیت    گفتار« دیگری یعنی گفتار قانون انجام»کنش  

واق  بیوغربیعج وجود  نفرتاز  سخن  بیرونی عی  صدای  در   1انگیز 

است   معنا  این  به  نفرتدادگاه،  دولتی  که سخنان  گفتار  از  درنهایت  انگیز 

 باشد. بل تشخیص نمیفته شده است، قاکه توسط آن تصمیم گر

گیری همانند که گفتار دولت در لحظه تصمیم  خواهم ادعا کنمنمی

و   نژادی  کر  است  سکسوالگفتار  اعالم  صدد  در  است.  که  آن  دن 

پیشنهاد میحالبااین   ایمالحظهقابل و    که آنها در یک روش خاص   کنم، 

از هم نمی نام اشتباهی جدا  ادعا می  ر کنیدتصورا    باشند. یک  کند که  که 

در دادگاه برای قضاوت ثبت شده است،    و  ای از گفتار نفرت هستنمونه
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  گفتار مورد   این است که آیا  ، است  مهم  چنین قضاوتی  که در   حال آنچه

ایانگیز است یا  بحث نفرت اینجا  از هر  ن نمینه. منظور من در  باشد که 

بلکه  لحاظی نفرت   منظور در مفهوم قانونی دقیقی است انگیز است یا نه، 

ه فرض  ک  -اند. روند قضاوت  که ماتسودا، دلگادو و الورنس توضیح داده

اسمی دادگاه  قضاوت  بر  مقدم  آزار  که  و    اش نتیجه  -ت  گیرد  داوری 

 گفتار نفرت  ،. بدین ترتیباستمحصولی از آن داوری    که  است  یحکم

از متوسط قانون تولید می -برمیالت موردپسندش را  حصوشود و یکی 

می؛  سازد قانونی  و  ابزاری  نژادی  گفتار  یک  بتوان  آن  طریق  از  تا  شود 

  ی را تحت عنوان مبارزه با نژادپرستی و تبعیض جنسیتی تولید و سکسوال

ه قانون  بگویم ک  طوراینخواهم  نمی  با چنین دستورالعملی،   گسترش داد.

ه  خواهم اشاربلکه فقط مید،  شومی  گفتار نفرتباعث ایجاد و یا تحریک  

های مختلف گفتار، تحت  کدام یک از کنش  کنم که تصمیم برای انتخاب 

ن  . بنابراین، این عنواشودمیها مشخص  ، توسط دادگاهگفتار نفرتعنوان  

و   اصل  قانونی  یک  قوه قضائیه    استقاعده  الح  ص  طور کهآن که توسط 

 شود.داند، گسترش یافته و یا محدود میمی

اهمیت  ا اخیر  مورد  را  ویژهین  من  و  دارد  من  برای   تأثیر تحت ای 

های  علیه گروه  گفتار نفرتهای  دهد، این مورد با توجه به بحثقرار می

د یعنی،  است،  شده  استناد  بافتاقلیت  آن  که  هر   گرایی همجنسایی 

)ما  صورتبه از    کامالً  صورتبهیا  (  1پلثورپگرافیکی  روشنی  و  صریح 
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-ییقایآفرو مواردی که ارائه شده است  )ارتش ایاالت متحده( بان طریق ز

، بخصوص در موسیقی رپ، عبارات آزار اجتماعی  زبانان بومی  مریکاییآ

مسئولیت چنین    ب یترت  نیبدو    ندازندای مدوباره تغییر داده و به جریان  را  

را  عبارت عهده  نیز  هایی  مقررات  تالش  د.نگیرمیبر  تنظیم  برای  ها 

بین    صورتبه تمایز  اعمال  در  دولت  افزون  قدرت  طریق  از  ناخواسته 

-اند تشدید میهایی که آشکارا محافظت شده و یا محافظت نشدهگفتار

دریابند اسکاال  قاضی  بنابراین  صلیب  پرسد  می  پل   سنت مورد    .  آیا  که 

است  نکوهش  »قابل  اگرچه  اما1سوزان،  اس  «،  در  ممکن  که  را  پیامی  ت 

ید، محافظت شده است را منتقل نکند. در هر یک از  ان آزاد عقادرون مید

کند، بلکه در همان زمان عمل  تنها گفتار را محدود می، دولت نهاین موارد

از لحاظ قانونی تو دولت مانع    تنهانهکند:  لید میمحدودکردن، گفتاری را 

آن    گرایانهمجنسگفتار   و  محدودنشده  بلکه  نمی  را  طریق  ا  -کند،  ز 

از خو  -شهای خودگیریتصمیم مفهوم عمومی  به    2انسوریس-دیک  را 

می ترتیب،  وجود  همین  به  یک  آورد؛  از  عمومی  تصویر  یته سکسوالیک 

ت و یا  کند که قباح  آورد، حتی اگر ادعا زشت و ناپسندی را به وجود می

مادی از گفتار قابل عنوان ن  سوزان را بهکند؛ و صلیبزشتی را کنترل می

 کند.ای تولید کرده و ایجاد میشدهفهم و محافظت

اعمال دولت در استفاده از این عملکرد استداللی و یا گفتاری مولد 

نفرت  شدن  یقانون  دارطرفکه    ییهاادداشت یدر   ناچیز   گفتار  هستند 
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می احتمال    .شودشمرده  آنها  تفسیر  سوءاستفاده درواقع،  توسط    اشتباه  و 

پذیر است  سیاسی خنثی و انعطافنفع دیدگاه قانون که از نظر    ون را بهقان

کند که قانون، گرچه در درون  رسانند. ماتسودا استدالل میرا به حداقل می

می اما  است،  گرفته  شکل  علیه  نژادپرستی  تغییر    ی نژادپرستتواند  دوباره 

مجموعه عنوان  به  را  قانون  او  دهد.  ابزاجهت  از  »ای   دنده چرخرهای 

می1دارضامن نظر  در  آ«  و  عبارتگیرد  را  توصیف ن  ابزاری  کامال  های 

-که توسط آن انجام می  یمثمر ثمر  اشتباه  ریتفسو    سوءاستفاده  کند ومی

  ای را در سوژهگیرد. این دیدگاه تمام قدرت و عاملیت  شود را نادیده می

یشینه هرچند پ  کند.ه میکه قرار بود از چنین ابزاری استفاده کند را احاط

میاست،    2گرایانهواپس  آن ابزار  این  تصویر اما  یک  خدمت  در  تواند 

یا  مترقی بیکنندهپیشرفت  و  اصول  »عرف  بنابراین  گیرد،  قرار  طرف  ای 

را   موجود  قدرت  تحریک  کردهبرای  سرپیچ   نقض  آن  از  میو  کند«. ی 

و (  50)  بندد«نمیای در قانون دست ما را  ذاتی  زیچچیهگوید: »س میسپ

، زبان  دیگرعبارتبه .  کندمی  دییتأری را  روش بازسازی مبنی بر عقاید نظ

تواند در معنا و مفهوم معکوس و دقیقا نوعی از زبان است که می  ،قانونی

پیشینه نی را با  سازی قانوونهای مورد استناد قرار گیرد، جایی که واروارونه

میواپس اختیار  در  آنیرد  گگرایانه  هدف    و  با  قانون  یک  سمت  به  را 

 دهد.ای تغییر میکنندهرفتمترقی و یا پیش
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دو ظرفیت  اظهار  حداقل  در  که  دارد  وجود  باور  این  درباره  نظر 

میگریداللت قرار  استفاده  مورد  قانونی  گفتمان  دوباره  اوال، های    گیرد. 

وارونه گفته مینوعی  که  استنادی  که توسط قاسازی  آنچه    اجرا نون  شود 

وارونه  ،شودمی برعکس  استنادی  دقیقا  به  سازی  که   پورنوگرافیاست 

بازسازی اصول  و  قاعده  است.  شده  داده  صرف  نسبت  از دوباره،  نظر 

اصلی میاهداف  ترغیب  را  قانون  که  می  کند،ای  دستگاهاجازه  های  دهد 

یکگرایانه  واپسقانونی   برای  کنند.تنها  پیشروی  می  بار  کتصور   هشود 

زمینه  پورنوگرافی  کیدتا دوبارهدر  موردنظر اصل  معنای  سازی  مفهوم  یا  ی 

کینن  ، عمل طرفدارانه مکحالبااین   .استقدرت مخربش    ، به دلیل سخن

سازی دوباره و  هد »بله« و »نه« زن بستگی به زمینهدر آنچه که او نشان می

به  قانون،    بر اساسسودا،  از دید ماتبافت محور دارد،  یک نوع خشونت  

دو بازسازی  عنوان  تحت  قانونی  روند  نظری  مرحله  عقاید  بر  مبنی  باره 

ای  گونهو به قبولقابل ، کنترلقابل یابد. در هر دو مورد، سخن غیرارتقاع می

ردن و  کاش، قادر به داللتدیگر و همچنین بیش از اهداف ترغیب کننده

 خشیدن است. معنا ب

اس این  دوم  به  که:    تنکته  قانون  نحوی شکل اگرچه  اش  گیریهر 

به واپس باشد،  بازداللت  گرایانه  عمل  یک  میعنوان  درک  اما  گرانه  شود، 

باشد، به همان  اش واپسگیریگفتار نفرت به هر نحوی که شکل  گرایانه 

لحظه   شود. این یکی تلقی نمیتوجهقابل گری دوباره طریق مستعد داللت

-برای نادیده  قاً یدقها  گاهدادو تمایل  ست که در آن رضایت  اناخوشایندی  
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« ارزش  موسیقی    ، است  «1یگرداللت گرفتن  در  که  آنچه  همانند  درست 

استفاده قرار می ادعایی که توسط  گیرد،  رپ مورد  کنترل و    دارانطرفبا 

نفرت   گفتار  میتنظیم  گرفته  کار  شدبه  همگرا  میشود،  یکی  و   ود.شه 

اگرچه ماتسودا تواند دوباره داللت کرده و معنمی  فرتنگفتار   نا ببخشد. 

ک  و  »هجو  می2لیشهبرای  قائل  استثنا  زمانی  «  تا  تنها  استثنا  این  اما  شود، 

آزاردهنده   رشیپذقابل  »زبان  از  نکنند.  3است که چنین سخنانی  استفاده   »

نکه آن یرد، درک ابه وجود نیاو  را  آزاردهندهزبان  بافت    مجدداًاگر هجو  

 واهد بود. کند بسیار دشوار خعمل می چگونه

از  کننخنثیقدرت  ،  وجودبااین این نوع  گفتار    دوبارةی  گرداللت ده 

رسد جایی برای نظر و یا دیدگاه ماتسودا نداشته باشد.  ، به نظر مینفرت

بازداللتحالبااین نوع محدودیتی  از هر  فراتر  قانون  گفتار  تلقی رگ ،  ایانه 

واند تغییر جهت بدهد  تمی؛  دقانون معنای واحد و یا ماهوی ندار  شود:می

ری به کار گرفته شود، ذخیره شده و دوباره به کار گرفته  و در معنای دیگ 

دوباره   یا  و  نو  شود  زبان از  بافت  آن  بازسازی شود؛ گرچه  برخی  ها  در 

زیان و  استمضر  زیانبخش  لزوما  اما  نمی،  می   دشباآور  تغییر   تواندو 

سیاست خدمت  در  دیگری  معنای  در  و  داده  پیشجهت  و    وندهرهای 

-دوباره زمینه  گفتار نفرت،  وجودبااین ده قرار گیرد.  سودمندی مورد استفا

ای که  بخشی دوباره به شیوهگری و معناشود و یا برای داللتسازی نمی
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اگرچه انواع  . درواقع، ردگیار نمیرقاستفاده  موردکند زبان قانونی عمل می

یقی رپ، در فیلم، و حتی همانند کلمات آزارنده بالقوه و پیشین در موس

دوباره به گردش در آمده  در عکاسی و نقاشی،    الخطرسم م و یا آثار  عالی

های دوباره به عنوان  سازیرسد چنین زمینهکنند، اما به نظر میو تغییر می

 باشند.ایت قانونی نمیسزاوار حم 1یبا و ظریفیاجرای دوباره قانون ز

آزارنده ممکن است هم از این کلمه   قانون زیبا و ظریف یک کلمه

  راتیتأثستفاده کند و هم آن را بیان کند، یعنی از آن برای تولید نتایج و  ا

به همان کاربرد اشاره کرده و آن را    حالدرعین خاصی استفاده کند و اما  

عنو توابه  مورد  استناد  یک  دهد،ن  قرار  منابع    جه  بین  در  را  کاربرد  آن 

می قرار  ا  طورهمین و  دهد  استنادی  بخش  یک  درون  در  آن  ستدالل  از 

قرارگرفتن    سوءاستفاده آن به جای    منعکس شدنصریح و آشکاری برای  

یا ممکن است که قانون زیبا و ظریف   کنند.عمل زبان متداول استفاده می

آن را    طورهمینگیرد و    استفاده قرار  دوباره وضع شده و مورد  ،کلمه  آن

ا  آن  به  بگذارد،  نمایش  نمونهبه  عنوان  به  را  آن  کند،  ابزار  اشاره  از  ی 

-قراردادی زبانی که برای تولید انواع نتایج خاصی مورد استفاده قرار می

  ،گرداللتک ابزار  یکند. به این معنا که، کلمه به عنوان    یزیرطرحگیرد،  

م قرار  توجه  خودش    کهیرطوبهگیرد،  یکانون  درون  در  معنایی  نظر  از 

تواند تبدیل به زبان، می  در درون  بودن  یتهر همان لحظه  ، اما داستتهی  

کند. جایگاهی بشود که از نظر معناشناختی عامل و اثر را باهم ترکیب می
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-د را برای آزاردادن از دست میوکه کلمه قدرت خاین بدان معنا نیست  

کنیم که  ای استفاده میا از این کلمه به گونهاست که م  طوراین دهد، بلکه  

رح کنیم: چگونه یک کلمه به جایگاهی انیم پرسشی را آغاز کرده و مطبتو

شود؟ چنین کاربردی این عبارت را به  تبدیل می  آزار رساندنبرای قدرت  

کند تا درباره آن خوانده  بافت ارائه می  ه یا هدف مربوط ب  ء عنوان یک شی

مرسوم  در ارتباط با آگاهی درباره نیرو و معنای  اگر آن    فکر شود، حتی و ت

میان بکشد و ما را درگیر آن بکند. تفسیر دوباره    و قراردادی پای ما را به

گوید، می  مثالًتهاجمی و پرخاشگرایانه گفتار آزارنده در موسیقی رپ، که  

Ice T  ل روماتیک تبدیت  آزار رسان ایگاهی برای اجرای قانون دوباره  ج، به

عبارات  می آنجا  در  اما  شیوه  تنهانه شود،  و  هابه  نداده  معنایی  مرسوم  ی 

نمیارتباط برقرار  مجموعهی  عنوان  به  خودشان  بلکه  از  کند،  بیرون  ای 

جایگاه همان  در  گفتمانی،  یا  و  استداللی  مرسوم  عبارات  های 

متمردانه    و هم خودسرانه، هم  مؤثر  صورتبه هم    یعنی  ، انشیشناختزبان 

 هم دارای قابلیت استفاده مجدد، هستند.و 

ن  ،حالبااین این دیدگاه واکنش زیادی   شدت به شان داده شده و  به 

می فکر  شد،  خواهد  که  مخالفت  کسانی  از  برخی  تنظیم    دارطرفکنم، 

سازی دوباره و تغییر معنا وقتی که  دند که زمینهقهستند، معت  گفتار نفرت

از کلمات   -گیرد، محدود میتفاده قرار میخاصی مورد استوسط برخی 

«  1« و »مکزیکی 2اکاسیاهکلماتی مانند »کگوید: »می  1وشوند. ریچارد دلگاد
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می استفاده  دوستان  بین  که  زمانی  این حتی  هستند:  توهین  نشانه  شوند، 

اشار و  معنا  ندارند«.    هکلمات  در  حالباایندیگری  چه  جمله،  همین   ،

نوشته  یادداشت او  و چهای  باشد  دیگری  شده  معنای  بشود،  نقل  اینجا  ه 

حتی    ه کار برده است.ب  متفاوتیکلمه را در یک روش  دارد؛ او فقط این  

بپذیریم   که معناهای آزارنده در کارکرد    -مکنم که مجبوریفکر می  -اگر 

ب اجتناب  هدلگادو  مانده  ناپذیریطور  بیانباقی  درحقیقت،  آن کردن  اند، 

اینوشت  ا یو  ها  کلمه در  آنها  آن  ن  ناخواسته  آنها  زیرا  است،  دشوار  نجا 

هایی نبوده و بعد  همراه چنان واژه  دهند، چرا کهوباره تغییر میتوهین را د

واژه نمیاز چنان  باشد.  هایی  داشته  دیگری  معنای  بتواند  که  رواقع، دآید 

  دادگاه، به عنوان شاهد؛ در روانکاوی، به عنوانر  تکرار آنها الزم است )د

تنشانه در حالتهای  زیباییروماتیک؛  عنوان آنهای  به  از  شناختی،  که  چه 

به عنوان اهداف دیگر را  تا بتواند آنها شود( گرفته میطریق فرهنگ به کار 

به   کند.  ثبت  و  کرده  وارد  متناقضگفتمان  عنوان    ،یطور  به  آنها  حاالت 

می  قاًیدق»کنش«   تضعیف  را  آنها  ادعای  که  است  چیزی  و  کهمان  ند 

شواهد ثابت    اسبر اس دادن آن را داشتند را  را که آنها قصد انجامتوهینی  

واقعیت و  می  کرده  عملی  و  کلمات  کندبخشیده  این  کنش،  عنوان  به   .

شوند که بر بدیل می تشناختی  شوند؛ آنها به نوعی نمایش زبانپدیدار می

نمی غلبه  آنها  تحقیرآمیز  عنوان  معنای  به  را  آنها  اما  همگانی کند،  متن 

میب به  ازتولید  را  آنها  بازتولید،  هنگام  در  و  عبارتکند  با  عنوان  هایی 
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-گری دوباره و یا استرداد نشان میتولید مجدد و با قابلیت داللتقابلیت  

هایی از طریق  چنین عبارت  مجدد  هیزتجسازی دوباره و  دهد. امکان زمینه

ایه اساسی و  یک کن  ،اندهه تفسیر شدااشتب   به   های رادیکال عمومی کهکنش

دی و  ن است باعث شود رابطه قرارداممک که  سازدبرمیای را امیدوارکننده

از هم جدا   زمان  مرور به متعارف بین کلمه و آسیب باریک شده و یا حتی 

  بیان   1دریک بل   که  هستندای  همانند اشارهها،  ها و آسیبشود. چنین کلمه

نژادپرستانه  »ساختارهای  است:  هآسیب  کرده  را  پذیر  اشاره  این  ستند«. 

 گیرم.یز در نظر میشناختی نژادپرستانه زبانبرای استفاده در ساختارهای ن

شناختی و  های زیباییای را بین حوزهقصد ندارم تقابل و تضاد ساده

دقضایی   استهنشان  مطرح  مناقشات  این  در  که  آنچه  زیرا    قاًیدق  ،م، 

ارا که  آنچه  تعریف  در  دولت  نمایقدرت  یا  و  زیبائه  است  ش  شناختی 

زیباییوشمیمحسوب   حوزه  این  »د.  بخش  عنوان  به  محافظت  شناختی 

امور دولتی محسوب  « در نظر گرفته می2شده به عنوان  شود که همچنان 

قانبی  شود.می حوزه  لحظهوتردید  دولت  »زیبایینی  خاص  های  شناختی« 

-قرار داده  ا مورد بررسی خودش را نیز دارد، که برخی از آنها را در اینج

آواهای   بازتولید  نمایش  قان  تی شناخزبان ایم:  دوباره  اجرای  تولید  و  ون، 

 های فانتزی و تخیلی.گفتار حاکمیت، بازپخش صحنه

سیر مجدد در حوزه گفتمان عمومی وظیفه تفکه    یت، وقوجودبااین

میحمایت گرفته  عهده  به  امیدوارکنندهشده  آن  عواقب  و شود،  تر 
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ازکراتیکدمو می  تر  نظر  به  گفتار  زمانی  آزار  قضاوت  وظیفه  که  به  رسد 

ود. دولت تنها و همیشه از طریق قانون خودش دوباره  شقانون واگذار می

میداللت این  گری  و  و    یگرازداللت بکند،  قضاوت  حق  از  الحاق  یک 

در    طورایندهد.  آن و گفتارش را ایجاد کرده و شکل میاختیارات قانون  

که    نظر نفرتگبگیرید  دولت  نه  فتار  محصول  یا  و  تولید  ،  استتنها 

دم استدالل کرده و نشان بدهم، بلکه همان اهدافی  که سعی کر  طورانهم

-شوند و به طور اجتنابین میریک و برانگیختن قوانهستند که باعث تح

دولت   توسط  می  صورتبه ناپذیری  تفسیر  وظیفه  اشتباه  دادن  شوند. 

نقضاوت   دولت    فرتگفتار  یک  به  که  است  این  که    عملی همانند 

تفس  صورتبه به  یر میاشتباه  را  کنیمشود  واگذار  این  دولت  یک   صرفاً. 

باشد، اما  و نژادی نمی  سکسوال  مورد دشنام و یا تهمت گفتمان قانونی در  

تهمت آن  دشنامهمچنین  و  بازگو  ها  و  تکرار  دوباره  را  بلکه  کندینم ها   ،

کند. با  تولید می  مجدداً  1دولت -شده  میتحرار  به عنوان گفتاین بار آنها را  

رنده گفتار آزاهای خاصی از  درت ایجاد و بیان فرمبه اینکه دولت ق  توجه

به عنوان   طرفی سیاسی زبان قانونی  کند، بیخود حفظ می  ییهاییدارارا 

 . استبسیار شک برانگیز 

دستورالعمل  مثال،  نفرت های  برای  دو  گفتار  نیستند، -تلکه  محور 

دا در  قانونی  اختیارات  و  قضاوت  حق  که  آنچه  محدهمانند  را  ود  نشگاه 

صوص کمتر آزاردهنده هستند.  تردید در این خکنند، بیکرده و کنترل می
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می پیشنهاد  اینجا  در  دستورالعمل اما  چنین  که  به  کنم  محدود  باید  هایی 

بمانند،  بیانی  به عنوان صحنه پس  گفتار نفرت در  ای که  یعنی صحنهباقی 

ار مسئولیت  در آن باید ب و  چنین گفتاری نشان داده شود    رات یتأثآن باید  

توانایی    داستاتار کالمی خاصی از طرف  عالئم به عهده گرفته شود. اگر رف

دادن یک الگوی رفتار کالمی  را تضعیف کند، آنگاه نشان  دانشجوکارکرد  

را به  ای  نندهنمونه متقاعدکیک  بسیار مهم و حیاتی به نظر خواهد رسید و  

ایننشانکه  وجود خواهد آورد   بود ک  دهنده  آثار    چنین رفتاریه  خواهد 

  گفتار نفرتیم که  اگر بپذیر  انشجو داشته است. ای بر روی د کنندهتضعیف

پذیرفته  یانیب  ریغ همچنین  کلمات  است،  که  و   صورتبهایم  اتوماتیک 

نیز  الگوی اجتماعی قد  روازاینرسانند،  بالفاصله آزار می   همان گونه رت 

می نسبت عمل  تعهدی  هیچ  ما  و  جزئیات    کند  عواقب    راتیأثتبه  و 

انجام    خودخودیبه ریم. گفتن  کند، نداوسی که گفتار نفرت تولید میملم

بایست نسبت به آن  تواند منجر به آسیبی شود که میباشد، اما میدادن نمی

دادن، هر چقدر هم  بین گفتن و انجام. حفظ فاصله  ده شوداواکنش نشان د 

اس  این معنا  باشد، به  برای  روایت و یا گزارشی  ت که همواره  که دشوار 

 زند، وجود دارد.سیب میگفتن اینکه گفتار چرا و چگونه آ

دستورالعمل روازاین نوع  یا هر  هیچ و  با  نیستم، ، من  هایی مخالف 

ان را  شحاالت غیربیانیکه    نفرت  یگفتارهااما درمورد ارزش آن دسته از  

می بدینحفظ  و  را  کنند  رفتار  و  گفتار  ه  امالًک سان  میدر  تلفیق  د  نکنم 

ترد آنها  به  نسبت  و  بوده  فکر میبدبین  اما  دارم.  یا ید  و  زنجیره  که  کنم 

آئینی   نفرت حلقه  طور  نمی  زیانگ گفتار  به  سانسور    مؤثرتواند  مفاهیم  با 
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زشت و   که  یزمانتا  قابل تکرار است و  یک گفتار گفتار نفرتمقابله کند. 

و زشتی آن تابع و  اشت. نفرت  مه خواهد دآن ادا  رانگیز باشد تکرانفرت

تکرارپذ از  تهمت  عملکردی  یا  دشنام و  اینکه  به  توجه  با  است.  آن  یری 

از قراردادها و   بنابراین آنشود، همواره از جای دیگری نقل و یا استناد می

که از پیش ایجاد  ی امروزی آن،  در استنادهاناختی  شهای زباندستورالعمل 

تکرار شده  شده پیشاو  و  تقویر  ند  و  گرفته میت شدهفته  در  اند،  شود، 

بود که آیا گفتمان دولت و یا گفتان عموم عمل   ؤالساینجا    این خواهد 

یا  گذاری  قانون پیش میو  در  را  نمایش مجدد  و  در حال  اجرا  گیرد؟ ما 

هستیم این  گف  مشاهده  دولت  چگونه  تولید  که  باز  و  تولید  را  نفرت  تار 

ومی در    ما   چگونه  کند  را  میل آن  و  نمایش  پاره  هویت  در  گفتارها، 

بدن  سکسوالیته،  سکسوالگرافیکی   نامشخص و  و  1های  آثار  در    جینتا، 

تکراگرافیک برای  متنوع  شرمساری    رهای  نیروی  بر  غلبه  و   سکسوالو 

می احساس  نژادی،  ک  کنیم. تنزل  نوعی  گفتار  که  این  است  به    لزوماً نش 

به معنای آن باشد که در همان    دانتومید؛  اشبگوید نمیمعنای آنچه که می

گوید را به نمایش گذاشته و یا اینکه در حقیقت، به  که میلحظه آنچه را  

مومی آزار یک  عکند. نمایش  آن را بگوید، آن را اجرا می  اصالًجای اینکه  

شود  هم نیست، آنچه که نمایش داده میاما به این سادگی ، استتکرار نیز 

با دال  آنچه  هرگز  میکه  نمی  کامالً  کندلت  ت  باشدیکسان  آن  در  باین  و 

هرگز   کسهیچکند. شناختی را برای تغییر مهیا مییمن موقعیت زبانخوش
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تکرار یا با  از میان آزار بدون تکرارکردن آن جان سالم به در نبرده است:  

وما  هم آنچه که فاصله خود را بین همان ساختار ترهم تداوم تروما و    ،آن

بودن و اجرایی آن   سازندهامکان و یا از طرفی دیگر کند میذاری گالمتع

وجود   به  تکرا  .آوردی مرا  که    رامکان  سوالی  تنها  و  ندارد  وجود  نشدن 

نی و  در چه جایگاهی، قانونی یا غیرقانو  وماند این است: چگونه  باقی می

 ؟افتد، آن تکرار اتفاق میایو وعده با چه رنجیا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گفتار برانگیخته

206 

 

 

 

 

 

 

 

 1های مسریواژه( 3)

 2در ارتش گراییهمجنس پارانویا و

 

است یا    گراییهمجنسکه آیا شهروندی مستلزم سرکوب    سؤال این  

تالش  ،نه اما  نیست،  جدیدی  کنترل  موضوع  و  تنظیم  برای  اخیر  های 

پرسش را با نگاهی متفاوت مطرح این   ، ر درون ارتشد آن  3ظهاری ا-دخو

خی حقوق و  از بر  و اما نه همه آنها   شته، پرسنل ارتش گذ  از این  کند.می

حاضر   حال  در  ارتش  بنابراین  هستند.  برخوردار  شهروندی  تعهدات 

های منتخب  ای که در آن ویژگیاست، حوزه  انشهروند  از بخشی جزئی

های اخیر  اند. تالشمدهبه حالت تعلیق درآاند و بقیه  شهروندی حفظ شده

 انهگرایهمجنسهای گفتار  ا برای اعمال تحریمریک آم  ت متحدهایاالارتش  

 
1WORDCONTAGIOUS   
2ILITARYPARANOIA AND HOMOSEXUALITY IN THE M  
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بازنگری   گرفته مورد  کتاب،    [1]است    قرار  این  نگارش  زمان  در  و 

آئین این  اول  نسخه  در  است.  مناقشه  مورد  دادگاه  در  که  همچنان  نامه 

واژ شد،  ارائه  دفاع  وزارت  »توسط  بگراییهمجنسه  از  «  بخشی  عنوان  ه 

تعریف یا  و  از سو  توصیف  مردود شمرده شد. پی  شخصی  ارتش  رسنل 

این اصطال بیانخود  بلکه فقط  کردن آن در چارچوب  ح منع نشده است، 

آئین  1خود -فتعری همان  است.  اجرای  ممنوع  برای  بحث،  مورد  نامه 

کند بیان  را  واژه  این  است  مجبور  آن  کاربرد  موضوع محدودیت  البته   .

آئینتدو این  در  چیزینامه،  ین  که  در گرایینسهمج»عبارت  آن    بود   »

رسانه و  دولت  ارتش،  بود.ها  گفتمان  تکثیر  حال  در  پیش  بنابراین،    از 

آئ  ظاهراً نظر  عبارتنیاز  درون  در  و  آئیننامه  کلمه  های  این  گفتن  نامه 

این آی نتیجه و آثار  به نظر مینمشکلی ندارد: درحقیقت، همانند  -ینامه، 

فزایش یافته است.  ا  یریچشمگ طور    به  آنرسد گفتمان عمومی در مورد  

کن است به طور متناقضی مسئولیت این را قبول  درواقع، این مقررات مم

آن  درمورد  کمتر  اینکه  جای  به  کلمه  این  که  است  واضح  زیرا  کند، 

  ،وجودنباایشود.  و میصحبت شده باشد بیشتر در مورد آن صحبت شده  

نظر می قابلیگاهگسترش جا  رسدبه  آن  در  که  -بتیت صحهای عمومی 

با پیشنهادی که در ارتش ارائه    ماًیمستقدارد    کردن درباره آن کلمه وجود 

را    هشد آن  برای  می  انیبرقابل یغو  است  که ممکن  آنچه  دانست، همانند 

ن عبارت  نامه ایآئینتوصیف خود مورد استفاده قرار گیرد، یکسان است.  

 
1definition-self  
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-رح میمط  انیبقابل ریغود به عنوان عبارت  خ-فبافت تعری  را در درون

م هنوز  آنها  اما  شده یکند،  مطرح  عبارت  تکرار  طریق  از  را  این  توانند 

بنابراین، آئین واژه را وارد گفتمان عمومی    ،ها و مقرراتنامهانجام دهند. 

زبان میمی به  را  عبارت  بالغی  نظر  از  و  کنند،  کار میآورند  به  را  -آن 

بارت قابل گفتن این ع  اجرای محدودیت،  -ق  ز طریا  -ه  به وسیلرند،  گی

کنند که شرایطی وجود  می  دیتأکها همچنین  این دستورالعمل   شود. امامی

و    نداردبر آن  اصراری    اصالًدارد که تحت تسلط چیزی است که عبارت  

تعری در  که  است  گرفته می-فآن چیزی  کار  به  باید  آئینشود.  خود  نامه 

به عنوان  را که خودش    کسی   و   فرابخواند  کندمیتعریف    گراهمجنسرا 

 از خود در ارتش مجاز نیست. یفیتعرنین مشخص کند که چ

یا   و  سانسور  ساده  یک عمل  عبارت  این  کنترل  و  تنظیم  بنابراین، 

در  خاموش عبارتی که سعی  کنترل  و  تنظیم  برعکس،  بلکه  نیست؛  کردن 

تواند از طریق این تشدید میکند و تنها ن دارد را تشدید می محدودکردن آ

تنها در  بگذارد. این عبارت نه  ریتأثبر محدودیت و ممانعت از آن  تناقض  م

میآئین ظاهر  گونه  ،شودنامه  می  همان  تنظیم  گفتمان  در  که  بلکه  شود، 

شود، به  انصاف و ارزش آن دوباره پدیدار می دادننشانهای عمومی بحث

خود  نسبت به    یاتصورشدهراخوانده شده و یا  ش فیژه به عنوان یک کنو

تواند شود، ممنوعیتی که نمینامه منع میتوسط آئین  و آشکارا  حاًیصر  که

نتیجه بگیریم  گونهاینممکن است  بدون فراخوانی همان عمل انجام شود.

این عبارت می  ، خواهندمی  صرفاً که دولت و ارتش   اند توکنترل آنچه که 

ه  یک سوژشرایطی که ممکن است توسط  اختیار بگیرند،    را در معنا شود  



 جودیث باتلر 

209 

 

این محد بیان شود و  بیان  سخنگو  به    قاًیدقودکردن  توسط   طور خاصو 

میسوژه انجام  آوردههایی  زبان  به  آنها  که  عبارتی  آن  توسط  که  اند  شود 

ه  که بود ب  همان گونهاین عبارت برای توصیف دیگران    اند.توصیف نشده

ست از  ماند، اما این عبارت توسط کسانی که ممکن ای میقوت خود باق

برای اهداف توصیف خود اس به کار گرفته نمی آن  به  تفاده کنند  از  شود؛ 

د، مگر به منظور انکار  نشومنع می  عبارت برای توصیف خود کار بردن آن

محدودکردن »  توصیف.  آن  یا  عبارت  برای  گراییهمجنسبنابراین   »

افر  توصیف از  اند مورد از تعریف کردن خودشان منع شده  اد کهگروهی 

-مواره از جای دیگری نسبت داده میگیرد؛ این عبارت هقرار می  ستفادها

مقرر   و کنگره  ارتش  که  است  تعریفی  برخی جهات، همان  از  این  شود. 

ارائه می به   گراهمجنسکنند. یک فرد  کرده و  کسی است که تعریف آن 

واگذا ب   شود، کسیر میدیگران  به  که  توجه  -دعمل خواش  یتهسکسوالا 

را خومی  انکار  تعریفی  که  کسی  یک  انکاری-دکند،  برای    شرطشیپاش 

 خدمت نظامی است. 

آئین  واسطهبه   تواندچه چیزی می جایگاه   بیوغرب یعجنامه  چنین 

میل  می  این  نظر  به  که  جایگاهی  کند،  شناسایی  این   حدومرزرسد  را 

جایگاه  را    عبارت میچ  تشیممنوعدر  چگونه  است؟  کرده  برابر  -ندین 

عب  کنندهمنعو    زمانهمتولید  توانیم   کنیم؟  این  درک  را  چیزی  ارت  چه 

می که  باعث  خو صحبتشود  بافت  در  عبارت  این  از  توصیفی -دکردن 

از عملکرد    تردکنندهیتهدبرای روحیه ارتش    آنبه نظر برسد که    گونهاین

 ؟است سکسوالرد کارب ضمنیو  تلویحی
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رارتش   پرسنل خود  به  مربوط  از حقوق  غیرنظ برخی  به  که  امیان  ا 

تعلشواعطا می به حالت  در میید  برای  ق  را  تعلیق فرصتی  این  اما  آورد، 

بخشاستنطاق در  است  ممکن  که  آنچه  از  به   باًیتقرشهروندی    کردن 

از   شودسختی تثبیت   اهم  فر  کنار گذاشته شود را   راحتیبهدیگر    طرف   و 

نکندمی این  از  فردی  .  است  ممکن  افراد ظر،  ارت  آن  سایر  در  با  را  ش 

شهروندی  بخش جمع  های  کند:    یپوشانهم  صورتبهقابل  قانون تلقی 

بخش و  مهاجرت  درجات    شده  ق یتعلهای  اخیر  مهاجران،  برای  تابعیت 

قانونی    صورتبه   تنهانه های مختلف مهاجران،  مختلف تعلیق در وضعیت

.  استنیز مطرح    بودن   یقانونلکه درجات  نی قرار گرفته است، بو غیرقانو

میهمقایسچنین   را  آگامبنهایی  جورجیو  اخیر  نظریه  با  رابطه  در    1توان 

خودش دولت  اینکه  بر  ا  به  مبنی  »موقعیت    مدت یطوالن«  2طراری ضیک 

است،   شده  آتبدیل  گرفت،  نظر  شهروندان  در  ادعاهای  آن  در  که  نچه 

 [ 2] .هستندمعلق همواره  وبیشکم

گفتار    دیدنظرتجبا   سیاست  مشخد  گرایان جنسهمدر  ارتش  ص ر 

که  می بند  شود  یا  و  خصوصی  ادعاهای  اول،  اصالحیه  بر  مبتنی  حقوق 

برابر  از    3حمایت  است.  آمده  در  تعلیق  حالت  به  سیستماتیک  طور  به 

که    که  ییآنجا افرادکلینتون مطرح کرد   گونه ایندرگیر    که  یزمانتا    این 

 
1iorgio AgambenG  
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ن البته  و  باشند  »وضعیت رفتار  اساس  بر  آنها،1ه  ازمی  «  خدمت    بایست 

به آن را نداشته باشندنظام ، در توضیحات ی خارج شوند و اجازه ورود 

که   شد  مشخص  سیاست  این  فرد    ی تیوضعبعدی  یک   گراهمجنسکه 

  کامالً  صورتبه معنا است که اشاره به وضعیت فرد، خودش    به این  ، است

عنوا به  میمنطقی  تلقی  رفتار  یک  دفاع،    د.شون  وزارت  سیاست  در 

رفاظهار نوعی  خودشان  اساسهستندتار  ات  طبق  کنگره،  :  اخیر  نامه 

دهد که خطر را نشان می  گراییهمجنس«  2اظهارات شواهدی از »گرایش 

 کند.ا برای ارتش ایجاد میر یقبولرقابل یغ

اس  3که ژانت هالی    طورهمان رسد  به نظر می ت، روشن  بیان کرده 

استدال که  پلاست  دارند  قصد  که  امیال  قانونی  یگرد  هایی  به  را  این  هم 

کنند  وضعیت رفتار وی محدود  و هم  فرد  یا حالت  را    قطعاً  ،و  ابهاماتی 

انسجام  ایجاد می کند. هالی از مبانی قانونی را تهدید می  هرکدامکنند که 

می این  استدالل  سیاست،  این  نسخه  جدیدترین  در  که  آیا    سؤالکند  که 

معقول می  فرد  فرد  تصور  که  رفتار    دیگریکند  به  -نسهمج»گرایش« 

ها  کند که در آن بازجوییدارد، یک معیار استانداردی را ایجاد می  گرایانه

به درانجام می «، 4کند که »شخص معقولمی  خاطرنشانستی  شوند. هالی 

را    آنتنفر از    یا   هوموفوبیادر این مثال، کسی است که هنجارهای فرهنگی  

 
1status  
2propensity  
3Janet Halley  
4reasonable person  
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رد معقول ارم اضافه کنم که این فوست د. دکندده و مجسم میشکل بخشی 

ی که فرد معقول را در  میلشود، یک  نیز به طور نافذی دچار بدگمانی می

نیست    گونهاینکند. مورد دیگر  « را بیرون می1زد اندایمدرون آن »به خطر  

افی باشد: ممکن است  ک  این میل که یک اظهار برای استنباط »گرایش« به  

وجود »عال نیز  دیگری  پیوستگیداشت  ئم«  باشد،  ژس ه  اختالفات  ها،  تها، 

نشانه اندازه  یک  به  اینها  همه  جهت  مختصر،  آن  در  قرارگرفتن  برای  ای 

می.  هستند نظر  غایتبه  یک  »گرایش«  شرط  به  رسد  را  طبیعی  شناسی 

-ما خواسته میآن از    موجببه دهد که  نسبت می  امیال   گونهنیاوضعیت  

در یک  باًیرتق که همواره  کهی طوربه  ،کنیم رکین وضعیتی را دشود که چن

می خود  اوج  به  گرچه  حالبااینرسد.  عمل  »گرایش«  این    وضعیت، 

وجود    ،ییگراجنسهم ابراز  برای  طبیعی  گرایش  یا  و  تمایل  عنوان  به 

می داده  مینسبت  داده  نسبت  »منطقی«  فرد  توسط  آن  و  ا  امشود،  شود 

 .ماندباقی می تنفرستیز و خیالی از صور یک ت حالبااین

  یهانشانه در حال حاضر به همه انواع عالئم به عنوان  اگرچه ارتش  

مشک  خو»گرایش«  مورد  در  من  اما  است،  صریح  ا-دوک  گرایش ظهاری 

است و آنچه که معادل   هاآنکه ارتش به دنبال منع کردن    گرایانیهمجنس

 کرد.، تمرکز خواهم ودشتلقی می آنرفتار 

کنش   ،حدود کندمآن را  فاع به دنبال آن است تا  که وزارت د  کنشی

است گفتار دارد   ی  ساختگی  گفتار  کنش  یک  به  بستگی  و    که  مقید  تا 

 
1endangers  
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، کنشی که تولید و ساخت آن از پیش شروع شده تا عملکرد محدود شود

 ممانعت و محدودیت را اجرا کند.

-د، خوگرایانهمجنسهدر مورد رفتار    های نظامی اخیرنامهدر آئین

رفتار    حاًیصر  آن  ریفیعت عنوان  توهینبه  و  است.  مسری  تعبیر شده  آمیز 

»من  جمله مانند  نمی  صرفاًهستم«    اگرهمجنسهایی  شوند؛ توصیف 

کنند، کنند، اجرا میشود که آنچه را که آنها توصیف میتصور می  گونهاین

این معنا که آنها گو  تنهانه -یبرم  گراهمجنس یک  وان  ای را به عنیندهبه 

ب  ،سازند را  گفتاری  آنها  رفتار  بلکه  عنوان  . سازندبرمی  گرایانههمجنسه 

نامه همانند آید که امیدوارم بتوانم نشان دهم که آئینامه میآنچه که در اد

گوید را  آنچه را که می  قاً یدقکند و  ظهاری آن را توصیف میا-داجرای خو

می قدرت  د.دهانجام  توصیف  گفتهچنی  در  اینن  ها دستورالعمل   هایی، 

 کنندای را اعمال میکنند و اجراگریا برای ما ایجاد میچنین اظهاراتی ر

بازنمایی و ترسیم جمله  دهنده  ار یاختو    ضمنیکه یک شرط   برای  ای را 

می  گراهمجنس»من   برجای  اجرایی  سخن  یک  عنوان  به  گذارد. هستم« 

-دجرایی خواست که قدرت ا  دهکننم یتنظاین گفتمان  فقط در چارچوب  

-دستورالعمل  به این معنا که شود.رایانه تولید میاجراگ صورتبهوصیفی ت

می وجود  به  را  سخن  اجرای  یک  خیال  را  س  -آورند  ها  کاری  که  خنی 

می یک    -د  دهانجام  درگیر  و  است  کردنش  سانسور  دنبال  به  آن  که 

شبخش سانسور  و  ساختگی  است دهنامه  عنوا   ای  به  تعیینکه  پارانویا    ن 

 خواهد شد.
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بتواحالبااین اگر  که  ،  گفت  استنباط  ن  یک  یا  ارتش  و  پارانویا 

از   را  را    گراییهمجنسسخن  بدگمانی  آن  و  کرده  عنوان  تولید  یک  به 

توهین و  آنچه که چنین  عمل مسری  ایجاد  یا  و  عنوان اجرا  به  یا  و  آمیز 

دارند اشاره  آن  به  می  سخنانی  بنابرقلمداد  میکند،  چگونه  این تواین  ان 

را  داده شده  نسبت  اجراگری  اجراگری  به صراز  که  به وسیله  هایی  احت 

اختیار گرفتهجنبش بیشتر    ا ت  است  شده  ی در  به تصویب   را  آنهاعمومیت 

کوئیر  برساند سیاست  واضح  تفکیک کرد؟   استنیز    که هدف  از هم  را 

این جنبش اخیر، ط بغیان کردمطابق  و  بخشمل ع-دن  مفاهیم کردن،  از    ی 

که   آنچه  از  سیاسی  و  میقلم  است  اییگرهمجنسفرهنگی  شوند: داد 

برای خود  فرد، نمایش عمومی میل،    میل و گرایشصحبت کردن درباره  

نمی نمایشی  و  گفتار  چنین  بدون  میل  است،  ضروری  و  الزم  تواند میل 

گفتمانی   عملکرد  و  بماند  استداللی  پایدار  خود    گراییسهمجنو  از 

 . جداشدنی نیست گراییهمجنس

فصل  این  اواخر  ایندر  به  بازخو  ،  برای  موضوع  فقط  گشت،  اهم 

این   آیا    سؤالطرح  که    گراییهمجنسکه  نیست  اصطالح    دائماً نوعی 

می می  –کند  تهدید  وعده  یعنی   -دهدیا  بشود،  خودش  مرجع  بتواند  تا 

آیتهسکسوالهمان   به  که  میای  اشاره  دسازدبرمیرا  کند  ن  دوست  ارم  . 

طور کامل و یا جامع   را بهتواند مرجع خود  ره کنم که این عبارت نمیاشا

تواند که »این هم چیز خوبی  که هیچ عبارتی هم نمی  طورهمان اجرا کند،  

-بین اجراگری و ارجاعناپذیری  این قیاس ازاست«. مزایای سیاسی ناشی  
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 گراییهمجنساختارهای قدرتمند  ن محدودیت در سمربوط به تعیی  1گری

داللت داشتن  نگه  »و  »کوئیر   «،2بازیجنس»هم  ،«گراییهمجنسهای 

مجموعه3بودن همچنین  و  عبارت«  از  حیات  ای  از  آگاه  و  مرتبط  های 

که معموال    وجود دارد   . از طرفی دیگر این نگرانیاستآینده    شناختیزبان 

می اگربیان  که  نداش  گراییمجنسه  شود  سیاست  مرجعی  هیچ  باشد،  ته 

زن  همجنسبرای    یموثر مرد بازان  داشت،   و  نخواهد  خواهم  می  وجود 

بگویم که عدم وجود مرجع نهایی برای این عبارت، آن را همواره از اینکه 

ارتش تصور مییبه  اجراگر کند که آن هست، حفظ  ای تبدیل شود که 

تواند به آن  میبه سمت مرجعی است که نعبارت  این  های  کند. اشارهمی

پیدا   ایندست  این،  بر  زبان   یابیدستعدم    کند. عالوه  از  احتمال  شناختی 

را   رادیکال  دموکراتیک  مناظره  برای  سازدبرمییک  را  عبارت  که  آنچه   ،

 [ 3] کند.تولید مجدد آواهای زبانی آینده آشکار می

 
*** 
 

پارانویا  ههای نظامی نشاندستورالعمل از چه لحاظ   از یک  است  ای 

نظامی  تابعیت  امکان  می  4که  شکل  اجراگرا  به دهد؟  منسوب  خاص  ری 

سخن    گرایانهسهمجنسخن   که  نیست  سادگی  این  که  یتهسکسوالبه  ای 
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اجرا میدرباره آن صحبت می را  امر  کند  این  بلکه  از  سکسوالکند،  را  یته 

ایگاه مسری شناخته  دهد: این سخن به عنوان یک جطریق گفتار انتقال می

-را رسوب می  1تابو فروید   به توتم و  شناختی که یک بازگشتشود،  می

تبدیل به فرصتی برای    ،شدههای ممنوعکردن از نامصحبت  کند که در آن 

غیر ارتباط  میقابل یک  فروید کنترل  دیدگاه  به  مراجعه  طریق  از  شود. 

 گرایی مرد نسهمجیا وجدان، که در آن سرکوب    خودآگاه  ریضمدرباره  

  وتحلیلتجزیهبرسی و    شود،دل میبرای تشکیل مردانگی ب  ی شرطبه پیش

تواند به عنوان تولیدکننده یک مفهوم از »مرد«  نظامی میهای  دستورالعمل 

تقلیل تعبیر    2نکاریا-دهمانند یک خو برابر  در    ی شناختروانگرایی  شود. 

فرد در نظر    یروان  هایهای نظامی را به عنوان کنشکه ممکن است کنش

پیشنهاد میبگی به رورد،  متواکنم  عنوان روش  نکاوی  را  آن  بشویم و  سل 

م یک  آئینخوانش  است    کامالًکه    ای نامهتن  نظامی  تابعیت  از  حاکی 

 [ 4] قلمداد کنیم.

نه تنشروانکاوی  بین  تنها  تابعیت    گراییهمجنسهای  و 

را   می  صورتبه )شهروندی(  روشن  روانکاوی  کند،  نظری  گفتمان  بلکه 

دانیم چگونه تولید یک شهروند از  ب  هثیلی بافتی است برای اینک خودش تم

که همواره تصور شده است،    میل و تغییر شکل از یک    شطریق عدم پذیر

می فرم  صورت  که  دهم  نشان  که  امیدوارم  درواقع،    بیوغربیعج گیرد. 

خود برابر  در  پارانویا  آ  ، تصور  که  عنوان    تنهانهرا    گراییهمجنسنچه  به 
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ای برای عملکرد  عنوان الگوی نمونه  ه ب  ، بلکهسازدبرمی  وارونگی  فرمی از

، چرخشی در برابر خود که شامل سازدبرمیضمیر خودآگاه  وجدان و یا  

آرمان و  هدف  وارونگی  فروید است  سکسوالگرایی  متن  نظر،  این  از   .

خواهم تا  می  وجودبااین ،  استبه اندازه تشخیص عالئم    کهکند  اثبات می

بخواروان  صورتبه را  او    متن )و  کاوانه  بروازاین نم  فقط  نه  خاطر،    ه 

روا اعمال  تمثیل توضیح  خواندن  برای  راهی  همچنین    گونه نکاوی(، 

کرد. خواهم  پیشنهاد  عبارت    [5]  روانکاوی  به  است،  معنا  چه  به  این 

آیا  ساده میتر،  بروفروید  چگونگی  مورد  در  داستانی  ما  برای  ز خواهد 

 گراییهمجنس 1اعتالی ی از طریق و احساس اجتماعشهروندی یا تابعیت  

رو این  طول  در  اما  کند،  آن  نقل  که  اعتالیی  همان  در  او  گفتمان  ایت، 

 [ 6] ، دخیل خواهد بود.کندتوصیف می

خو کنش  درک  ج  گراییهمجنستعریفی  -دبرای  عنوان  یا    رم به  و 

میتوهین نظر  به  منطقی  چه  ،  بپرسیم،  که  یمجموعهرسد  روابط  از  ا  ای 

بالقو  به  قیدوبندها با  طور  جرم  یریکارگبهه  سخنان  توهین  آن  یا    و 

منطقی به نظر  شوند؟  و یا از طریق چنان سخنانی تهدید می  شدهمحسوب  

پارانویامی به متن فروید »درباره مکانیسم  ردیم، که « برگ2رسد که دوباره 

آن   انگیزه  وی در  تولید   امیال   هگوناینهای  سرکوب  به  همدردی    را 

پیوند م در یاجتماعی  که »انگیزه  دهد.  داشت  اظهار  مقاله، وی  های پایان 
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می1گرایی نسهمج کمک  اجتماعی  »غرایز  تشکیل  به  بنابراین،  «  کند، 

و  یطورکلبه اروتیک  عامل  یا  و  فاکتور  و   را  شهوانی  یک  دوستی    برای 

و بشری  طورهمین  رفاقت  و  عشق  میبرای  ارائه  پایان    (31)  کند«.ت  در 

مورد  مقال »در  م2یفتگ یخودشه  تعیین«  عنوان  به  وی  است  ی کنندهمکن 

که   احساس  موجببهمنطقی  تولید  این  صورت   همدردی  آن  اجتماعی 

:  ی دارد« جنبه اجتماع3رمانیآ-دنویسد، »خوگیرد، خوانش شود. او میمی

ی خانواده،  یک  مشترک  آرمان  این  »همچنین  است.  ملت  یک  یا  طبقه  ک 

جننه غریزه  می  5خودشیفتگی  4سیتنها  مقید  بلکه  را  مقدار  کند، 

-را نیز به هم پیوند می  گرایانه فردسهمجنی از غریزه جنسی  توجهقابل 

یت ناشی  گردد. عدم رضا برمی  6دوباره به نفس خود   ترتیباینبهدهد که  

آرمان تحقق  عدم  ه  از  مطلوبو  غریزه  دف  به    را  گراییهمجنس،  که 

جامعه(   از  )ترس  گناه  راحساس  است  شده  می  اتبدیل  )کندآزاد   .»81  )

  ، اه و به مبانی احساسات اجتماعیبنابراین، این تغییر شکل به احساس گن

اتفاق می عنوان ترس  زمانی  به  والدین  و مجازات  تنبیه  که ترس  از افتد 

عشق  دست یابد.تعمی  وطنانهم دادن  آن    م  در  که  است  روشی  پارانویا 

کنار گذاشته    همواره  باًیتقرشود که  می  تصور  مجدداً عشق به طور مداوم  
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یا   و  پس شده  ب  باز  و  است  شده  متناقضیگرفته  طور  دست    ، ه  از  ترسِ 

-می  امیال  گونه این   گراییدادن آن عشقی است که باعث اعتال و یا درون

-ابزاری نمی کامالًرسد ای که به نظر میبه اندازه  د. در واقع، این اعتالشو

که   چرا  فردنمی  گونهاینباشد،  که  به    آوردندست به برای    باشد  عشق 

این  خود را منکر شود  میل ،  وطنانهم بلکه  خاصی است    میل یک    قاًیدق، 

 تواند تنها از طریق و در نتیجه این انکار حاصل شود. که می

ب دربادر  فروید  شکل حث  و  ره  تمدن  کتاب  در  وجدان  گیری 

ود  شکه گفته می  اییگرهمجنسدر برابر    همان ممنوعیت،  1های آن ماللت

ن چیزی است که  هما  قاً یدقکند،  را وضع کرده و یا آن را بیان میوجدان  

دهد. ممنوعیت  وجدان را به عنوان یک پدیده روانی پیدا کرده و شکل می

گردد و این بازگشت به  ه به خود باز میان میلی است کدر برابر میل هم

، روازاین   شود.« نامیده می»وجدان  بعداًشود که  خود آغاز همان چیزی می

کند، چیزی غیر  ح مینام »وجدان« به عنوان وجود روانی مطر  شکل آنچه  

بازتابنده انعکاسی خو گرفته شده نیست، بازگشت به سوی  از یک فعالیت 

ای که ممنوعیت به جایگاه در برابر میل است، به گونه  د یک مسیر میل خو

-م بیاس ییگراندروتمرین مکرر  شود. اینو یا رضایتی از میل تبدیل می

 .سازدبرمی 2استعداد روانی »وجدان« را به عنوان یک  نام غلط  مسما و یا

پیشنهاد می-دبر روی خوهای  محدودیت کند که ضرورت تعریفی 

چرخهمان   یا  و  خومدار  احساس  -دش  حفظ  و  تولید  برای  انکاری 
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نمی دیگر  زیرا و اجتماعی  دیگر تواند توسط وجدان تضمین شود،  جدان 

خد دستورالدر  نمیعمل مت  اجتماعی  مقررات  و  ارتش  ها  اگر  باشد. 

گرایی جامعهاز این تولید نظارتی  آشکاری    نسبتاً  حدوحدودیک    انگرینما

نظر باشد،    1کامگیجنسهم مدارمی  به  این  که  کهرسد  وسیله    ی  به 

موفق به    ،به خودش بازگردد  بارها و بارها موظف است تا    گراییهمجنس

است.  آن  کردن  مسدود شاید  ا  نشده  پارادوکس  در   وضوحبه ین  بیشتری 

ن شده باشد که انسجام اجتماعی در ارتش مستلزم ممنوعیت  ا ادعا بیاین  

به عنوان یک جادویی    بعداًانسجام    که   ییجا،  است   گراییهمجنساین  بر  

ارتش را به هم نزدیک نگه ( توصیف می2که   دانمینم)من   افراد  شود که 

ممکندمی دستورال  ارد.  این  گرایش است  نباید  ما  باشد:  چنین  عمل 

: 3خود داشته باشم   گراییهمجنسرا به خاطر گرایش  خود    گراییهمجنس

 .4ما نگیردرا از قبول کنید/ یا آن  لطفاً

می که  شیوع  منعی  حلقه    گراییهمجنسخواهد  این  درون  از  را 

یدرون عنوان  به  را  کلمه  کند،  ی، یک  ک چیز مسرگرایی جمعی محدود 

ن دهم،  اشکنم تا نکه تالش می  طورهمانکند.  ک توصیف میمایع خطرنا

زیرا   بود،  خواهد  مهم  اینجا  در  بودن  میل مسری  در   این  طور ضمنی    به 
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میم ظاهر  ایدز  بیماری  شکل  و  میسیر  گفته  و  امتداد  شود  در  که  شود 

 کند«.مسیر یک بیماری »سرایت می

را تنظیم    نهگرایاهمجنستار  خواهد رفیاین متن است که آشکارا م

وقفه بی  ورتصبهو یا دستورالعمل،    و کنترل کند، اما به عنوان یک قانون

-همجنسشود نوعی  این متن به ذهن متبادر میر  . آنچه داستمولد نیز  

کردن این  کند: اعالمجادوی کلمات عمل می ریتأثاست که از طریق  گرایی

فرد   ناست   بازهمجنسکه یک  از  نمایا،  قانون،  این  به  ظر  رفتار،  نگر یک 

 .استآمیز د، بلکه خودش رفتار توهینباشآمیز نمیویژه رفتار توهین

یجهت و  وی    سکسوالگرایش  ا  مندی  خدمت  برای  مانعی  فرد 

آن را آشکار کند. ارتش    گراییهمجنسنخواهد بود مگر اینکه با رفتاری  

که   را  گونه  اعضایی  میمیم  انجا   را   رفتار این  اخراج  را  ، کنددهند 

تعریف    گراییهمجنس  آنچه که به عنوان یک عمل هر:  از قبیل رفتارهایی  

اعالم  می که  آنچه  کمیشود،  فردی  کند  دوجنس  گرا همجنسه  یا    گرا و 

ازدواج   از جنس خودکرده  است، یا  با فردی  ازدواج  برای  اقدام  را    و یا 

 [ 7] .دارد

بین تمایز  ایجاد  با  بیانیه  میهتج  این  آغاز  رفتار  و  و  مندی  شود 

می کسانی  اخراج  به  محدود  تنها  را  رفتار  کنارتش  که   گرایانههمجنسد 

  1ها ای از بدلاز طریق مجموعه  گرایانههمجنس  رفتار ین  ادارند. اما سپس  

می رفتار تعریف  موانع  محدودکردن  جای  به  که  ،  گرایانههمجنس  شود 
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شامل   گرایانههمجنس. رفتار  هد دگسترش میرا    گراییهمجنساحتماالت  

اسگراییهمجنس»یک عمل   م  -ت  «  در حالت  تکینحتی  و  ، خود  نفرد 

ر آئینی و تکرارپذیر نیست. با وجود  ل، یک امیعنی اینکه آن هنوز یک عم

این توضیحات بعدی روشن کرده است که یک عمل برای یکبار، اگر به  

هد شد، زبان سیاست  واعنوان یک عمل اشتباه نفی شده باشد، بخشیده خ

آنچه   »رفتار« دارد.کند و اصرار بر تلفیق »عمل« و  الزام را حفظ می  یکبار

یا افزایش عمل در درون رفتار    است یک تورم و   وجهتقابل   کامالً که شاید  

تکینگی رویدادی را به عنوان یک    ،، زیرا آن به طور ضمنی و فعاالنهاست

ممجموعه عمل  یک  رویدادها،  از  باقانظای  و  میمده  عم  و  شود  تصور 

ر شود تا یکباور میرا متص گراییهمجنسیک نیروی خاصی از  طورهمین

اجباری به انجام برساند.  یا  باقاعده  ا در درون یک تکرار منظم و  عملی ر

تکرار  برای  اینکه فرصتی  از  قبل  باشد،  رفتار  از پیش یک  این عمل  اگر 

ل  همواره در حا  عمل   است؛ آن  دهپیدا کند، از پیش خودش را تکرار کر

ری با  اجبا –ز یک تکرار هم بود، شکلی ا قبالًکه  همان گونهتکرار است، 

 های اجتماعی.رویی برای متزلزل کردن همه نوع اخالق و روحیهنی

خیالی   بیان  یک  عنوان  به  متن  این  خواندن  گرا  همجنسبرای 

 :برگردیم 1، اجازه دهید به شیوه بیان هراسی

اف رفتار  راارتش  که  را  را اخراج انجام می  انهگرایهمجنسدی  دهند 

عنوان یک عمل رفتاری کخواهد کرد،   به  م  ه  که  یتعریف  شود، اظهاری 
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فردی    دهندهنشان که  است  دوجنس  گراهمجنساین  یا  یا  استگرا  و   ،

 فردی که ازدواج و یا قصد ازدواج با هم جنس خود را دارد. 

عگراییهمجنسرفتار   به   ،« فردنوان  که  یا    و  گراهمجنس  اظهاری 

تعریف  گرا دوجنس این  در  است؛  شده  تعریف  نوعی  1»اظهار  است«   »

شود »تنها به  کینن داده میتار« است و مفهوم جدیدی که به ارجاع مک»رف

باشد،    جنسی. اگر اظهاری یک رفتار باشد و آن یک رفتار  استکلمات«  

-همجنس  کردعمل  هماننداست    گراسهمجنبنابراین این اظهار که فردی  

ه کسی گفته  چبل از  و یا ق  چه کسیبه  آن  که    است   بر روی فردی   گرایی

تنها یک کنش بلکه نوعی  شود. این اظهار به نوعی نهشده باشد، تلقی می

از گفتار که قدرتی دارد  استرفتار   باشد  تا  ، یک فرم آئینی  همان چیزی 

می بازنمایکه  نه  یک  جدم  -  یگوید،  کنش   ،ییگراهمجنسد  یک    بلکه 

  ی که چه شرایطی سخن  تحت  ، یعنی، یک توهین یا جرم. یانهگراهمجنس

بیان می را  عملکردی  یا  تبدیل  یک حالت  یا حالت  و  به همان عمل  کند 

ای که به زوال تمایز بین گفتار و رفتار  شدن و تغییرپذیریشود، تبدیل می

یست که ممکن است  ین بدان معنا نکند؟ ابستگی داشته و آن را ایجاد می

ار نوعی  اظه رعکس، اینکه یکقی بین گفتار و رفتار قائل شود. بتمایز مطل

این   اما  است،  درست  کافی  اندازه  به  که  گفتار،  کنش  یک  است،  کنش 

کند، یا  گوید را ایفا میاظهار به ناگزیر آنچه که مینیست که    ییهمان ادعا

اشاره   به آنچه که آن  از کنشازدسبرمیکند،  میمرجعی را  های  . بسیاری 
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ه آنها به مفهومی  ا همتار« هستند، امای »رفتار در مفهوم محدود و بستهگف

ها قدرت تولید  یعنی، همه این کنش  که آستین اعتقاد دارد، شایسته نیستند.

 ای از نتایج و عواقب را ندارند.آثار و نتایج یا ایجاد مجموعه

اد  گرایینسهمجهایی که هویت  گفته اعالم میرا  یا  و    به  ،کنندعا 

بهآمیز تعبیر میعنوان رفتار توهین قبول کنیم که چیزی  که    طیرششوند، 

عریفی مخرب ت-ددر بافت خو گراییهمجنسدر پیرامون همان صحبت از 

قدرت   کلماتی  چنین  به  چیزی  چه  اما  آنها    ی اکنندهبیتخراست.  که  را 

می دارتصور  اختیار  در  آیمی  ،ندکنند  معنی  دهد؟  این  به  فرضی  چنین  ا 

گفتهن که  کسی  که  مییست  را  می  ،شنودها  تکند  تصور  این  که  وسط 

است فراخوانده شده  نشانهروازاین ؟  اظهارات  پذیرش  دستورالعمل ،  های 

می برعکس  میشودفوکو  تصور  فوکو  اگر  »کنش:  ابتدا  که  های«  کرد 

ب  گراییهمجنس تنها  و  است  داشته  آن  وجود  از  به    گراییهمجنسعد 

یت  است، آنگاه ارتش هر توصیفی از هو  ظهور کردهعنوان یک »هویت«  

برای انجام کنشی در نظر می  را مهم    وجودبااین.  رفتگبه عنوان معادلی 

دو روش   بین  که  تمایز است  عنوان کنش  به  در مورد هویت  تجدیدنظر 

از گف  که  یی جاقائل شویم:   منظور من  که  »من یک  بتوان گفت  اینکه  تن 

را اجرا   ایگرایانههمجنسهای من کنش»ه ک هستم« این است گراهمجنس

روابط    کنم،می و  اعمال  درگیر  دارم   گرایانههمجنسیا  تمایل  هستم«، 

شود را اجرا  آنچه که گفته می قاًیدق آنها ها اشاره کنم، امابازهم به آن کنش

،  ودوجبااینند.  دهفتن انجام نمینا آنها را از طریق عمل گئکنند و مطمنمی

از   ، رسدبه نظر می ارتش  بر  ادعا   خوانش  خوردار  از سبک و نظم دیگری 
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هستم«، یکی   گراهمجنسکند، عبارت »من یک است. این خوانش ادعا می

کنش همان  کنش  گرایی همجنسهای  از  وقوع  از  گزارشی  نه  و  ها،  است 

 ست.بلکه خودش وقایع استدالل و گفتمانی کنش ا

مفهومی   »رفتار«  به چه  است  ئ؟ مطمشودقلمداد میکنش  نا، ممکن 

-که آستین اذعان می  طورهمان و    استار«  ادعا شود که هر موقعیتی »رفت

ها بتوانند  . اما حتی اگر همه گفتههستندها به نوعی »کنش«  کند، همه گفته

ر یک روش  ها دتوان گفت که همه گفتهبه عنوان کنش تفسیر شوند، نمی

« از  1ئله »ادراک شوند؛ مسکانیکی بر شنونده اعمال میو یا م  مشخص شده

مشروط ابعاد  آستین  به    دید  مربوط  تفسیرهای  آن  کلیه  احتمالی  و 

شرایطی وجود دارد که به  آیا  کند. اما  می  دییتأهای پس بیانی را  اجراگری

اتوانی بالقوه  که احتمال وقوع، تنوع تفسیر و عدم موفقیت یا ن رسدنظر می

از»اد می  راک«  تعیین  سخن  نیروی  آیا  طریق  یک  شود؟  »من  بیانیه 

 ؟استکننده ی از چنین سخنِ تعییناهستم« نمونه گراهمجنس

شود،  وقتی که نیروی اجراگری منتسب به سخن در خیال ایجاد می 

ای گیریچنین شکل   شود.از نظر بیرون رانده شده و دور میمسئله ادراک  

با تعبیر  افتاتفاق می  د یپارانوئخیال    در ارتش  -همجنسته  گفد که در آن 

می  گرایانه را  آن  بنابراینجای  اظهار  گیرد.  این  یک  »،   گراهمجنسمن 

طور   به  می   ایباورنکردنیهستم«،  تعبیر  غلط  نظر  به  از  »من  که  شود 

به شما عالقه دارم«. ادعایی که در وهله اول انعکاسی است که    سکسوال
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فردجا خود  یگاه  به  نسبت  تنها  میرا  نشان  نگرش  این  که  کننده  اندهد، 

و خود عمل را    قصود از عمل است، یعنی ادعایی که حضور و میل فرد، م

اغواگریاعالم می ابزار زبانی  امیال و خواستهکند:  ها  . درحقیقت، مقصود 

می داده  نسبت  اظهار  این  قدرت  به  با  را  خودش  اظهار  این  یا  و  شود 

جمسر کلمه  میی  محاصره  سخنشنید  ، آن  موجببه که    کند،ادویی  ،  ن 

می  استیته  سکسوال»رفتاری«   اشاره  آن  به  این کندکه  فرض  اینجا  در   .

و   هرگاه  که  موقعاست  »  هر  خودگراییهمجنسعبارت  برای   شخص  « 

تنها به معنای اظهار یک میل است، بلکه به شرط و  نهادعا و اعالم شود،  

 آن را تحریک  ، انتقال میل،شودتبدیل مینیز  ن و استدالل میل  ار گفتماابز

استمی اظهاری  این  درخواست   کند.  یک  عنوان  به  می  که  شود؛  تعبیر 

وصیفی ت-دشود؛ یک خو تلقی می  سؤالمصداقی که به عنوان یک عالمت  

 . شودمیکه به عنوان یک مخاطب قلمداد 

خودر   اظهار  از  ارتش  عنوانعریفی  ت-دتفسیر  توهین  به  -عملکرد 

که  می  فرض  گونهاین  ،آمیز درون    بودن  گفتنبل قاشود  تابوی  عبارت، 

ند و دریچه آنها را برای استفاده عموم باز  شک گفتمان عمومی را در هم می

،  روازاینشود.  می  کنترلرقابل یغکند و نمایش و ابراز اصطالحات میل  می

بالفاصله به وسیله میلی    ، دشه عنوان تابو قلمداد میمیلش ب  قبالًکسی که  

بیند: گفتن کلمه قبل از چنین  آزار میآید،  به وجود میکلمه  ریق  که از ط

و    –است. این کلمه    انیبرقابل یغکردن آن فرد در یک میل  شخصی درگیر

شود یک فردی به یک بیماری  به نحوی است که گفته می قاًیدق -ل این می

توسط   این میل تش، وضعیت تابوی  شود. در گفتمان امروزی ارگرفتار می
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-تشدید میر ارتباط با بیماری ایدز  د  آنو هراس از روابط    ترس  کاهش

ب  شود مفهوم  کنش  گراییهمجنسهای  یانیهو  و  اعمال  عنوان  های  به 

 یابد. مسری افزایش می

و  درواقع،   توتم  در  فروید  تابو  بحث  برای  مسری  استعاره  برتری 

 و را در نظر بگیرید:تاب

قدرت( از بیرون    ت درممنوعیتی است که )توسط برخی مقاما  تابو

ر معرض سوژه درا  است که بشر    امیالی  شده و علیه قدرتمندترین  اعمال

ماند؛  . میل به نقض آن، در ناخودآگاه آنها برجای میدهدی مقرار    آن  شدن

-که این تابو منع می  کنند، نسبت به آنچهکسانی که از این تابو تبعیت می

-به تابو نسبت داده می  ی که . قدرت جادوییک نگرش متزلزلی دارندکند  

و یا اغواگری است؛    کردن وسوسهشود متکی بر توانایی در برابر تحریک

و   هستندها مسری  کند، زیرا این مثالو آن مانند بیماری مسری عمل می

  یابد.دآگاه، از فردی به فرد دیگر انتقال میشده در ناخومیل منع  طورهمین

(35 ) 

اظهار این آخرین  فرنظردر  منوید روشن می،  میل  که  ای شدهعکند 

ا دیگر  فرد  به  فردی  از  ناخودآگاه  در  میکه  میل  نتقال  یک  خودش  یابد، 

انتقال است، منوط به اینکه هنوز توسط قانون منع نشده ناپذیر قابل کنترل

سط تابو ایجاد  این میل است که توپذیری مداوم  انتقال   است. درواقع، این

منمی این  و  مسریشود  آن  طق  طریق  از  که  تح  ، را  تابومیل  نظر  به    ،ت 

  در برابر کند. اگر  شود را آگاه میفتمان میانتقال وارد گعنوان یک نام قابل 

یک   »من  بگویم  یک    گراهمجنسشما  به  شما  آنگاه  گرایش  هستم«، 
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ه برای برقراری  د؛ این گفتیشوگویم فراخوانده میکه می«  گراییهمجنس»

گوین بین  شنرابطه  و  میده  فرض  گویونده  اگر  و  تبلیغ  شود  حال  در  نده 

را   گراییهمجنس آن  آنگاه  گفتمانی  باشد،  گفته    واسطهبه بطه  همان 

تراگذری منتقل می  گراییهمجنسو همین    شود برساخته می مفهوم  -به 

گفته این  بشود.  هم  انتقال  ها  هم  و  ارتباط  برقراری   گرایی همجنسرای 

می اظاهر  به  )خودش  بشوند  و  بزاری  انتقال  مخاطب    به  ییجاجابه رای 

که مطابق تعریف، خارج از  ر  واکنایه  حرکت شود( مطابق با یک  تبدیل می

آگاهانه   آن،  استکنترل  ناخودآگاه  وضعیت  نشانه  درواقع،  چیزی    قاًیدق. 

ارتباط برقرار »کنترل همان روش غیرقابل  اینده و شنونده ببین گو است که

 «.شود»منتقل می کند« و یامی

کند « اشاره می 1های خطرناکین به »ویژگیفروید در اوایل همین مت

-به اشخاص، به حاالت آنها و به کنش  زمانطور هم اعتنایی و به  یکه با ب

-می  جاجابهها  این نشانه  بین   تنهانهشود؛ این ویژگی  های آنها اعمال می

بلکه   ترسناک    زیانگ وسوسه   کامالً  ،هاییجاجابههمین    واسطهبهشود،  و 

»هرکسی  می میشود:  تابو  خودش  باشد،  کرده  نقض  را  تابویی  شود،  که 

او   اغواکردن    از زیرا  خطرناک  از    ،دیگرانخصوصیات  الگوبرداری  برای 

است: چرا می برخوردار  اخودش  او اجازه  داشته  بایست  را  اعمالی  نجام 

ا که  چر  ،مسری است  کامالً   ،روازاین؟  استممنوع  باشد که برای دیگران  

تق از  مثالی  هر  آن  میدر  حمایت  )لید  از  32کند«.  دسته  آن  بین  فروید   )
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ای که »وسوسه و اغواگری را ایجاد  شده با قدرت مسریابوهای منصوبت

را تشویق مینکنمی تقلید  و  که    د«نکند  دیگری  دسته  آن  انتقال  و  قابلیت 

که   تابو  به سوی    ییجاجابه یک  قائ  داف اهآن  تمایز  است،  -ل میمادی 

به    ویشوند، وقتی  باهم یکی می  بعداً این دو فرم  ،  هرحالبه(  34شود. )

به عنوان مصداق مادی زبان اشاره مینام کند که هم میل و هم  های تابو 

ای به  دارد،  را همراه خود  آن به جایگاه گفتمانینهی  که،  است  معنا    این 

م  ییجاجابه برای   تبدیل  تایتزلزل  انتقال  »قابلیت  از  1بو شود.  تابعی   »

به طور    ...  اهبه خاطر غریزه ناخودآگ  ...  ، »گرایشاستوار  نایهک  ییجاجابه

شرکت مسیرهای  در  میمداوم  انتقال  جدید  اهداف  سمت  به   یابد«.پذیر 

(34 ) 

که  سوالی   هنگامی  بودن،  منطق مسری  برای خوانش  در تالش  که 

د اآن  ممنوعیت  بین  کنشر  و  اظهارات  در  به    گرایانههمجنسهای  رتش 

  این است که چگونه یک نام و کنش   ،شودی م  ود، مطرحشکار گرفته می

به چنین حامل مادی/ گفتمانی برای    قاً یدقبه طور خاص    2یگذارنام -دخو

»  ییجاجابهاین   می3یریپذال انتقو  تبدیل  در   شود.«  شده  گفته  عالمت 

کند و تنها  را به همراه خود منتقل می  تیمنوعمممنوعیت، آن    یریکارگبه

آ در  که  میزمانی  گفتن  قابل  دارد  قرار  ممنوعیت  بنابراینن  ،  شود. 

ها از  ها، به یک جداسازی نشانهجداسازی ممنوعیت از طریق گفتن نشانه
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شود و یک انتقال ناخودآگاهی از میل که  آن تبدیل می  نع کنندهمعملکرد  

تحت  داشته باشند،    ها وجود گریاین بازداللت  که  ی انزمها دارند، تا  نشانه

ق میکنترل  »رار  نام  نیست، ای  نشانه  صرفاً«  گراییهمجنسگیرد.  میل  از 

 شود که میل از طریق خود نشانه به درون آن جذب شدهبلکه مفهومی می

دهد را  یابد. این نشانه، در کارکرد ممنوعیت، آنچه که نشان میو انتقال می

اما  برای می به  1یک عملکرد »حاملهمچنین  ل جایگزین کرده است،  « را 

دهد. البته  وند میپی  بودن   یمسررا با    گراییهمجنسست آورده است که  د

یک   کدام  اینکه  این    است تصور  باید  چگونه  نیست.  همبستگی دشوار 

کنیم؟    « را محاسبه2سیاالت خطرناک یا    نمادین سیالیت نشانه و »متغیرها

به    گراییهمجنس پارانویا،  کنایه  این  درون  برای  در    بودن   یمسرالگویی 

کنش ارتباط    « همانگراییهمجنستوصیفی »-دخو  بیانیل شده است.  تبد

می صحنخطرناکی  آن  امروزی،  مجدد  ارزیابی  در  شرکت  با  که  ه  شود 

و مهم،    مقدس  نقص  –را    اششنوندهیا  شنوایی    -بدون  قوه  طریق  از 

 دهد. قرار می تأثیرتحت

-وری این مطلب به پایان میبا یادآخودش را    اظهار نظراتفروید  

از طریق  رساند که تابو تنها می از میل    یکنش گفتارتواند   نظر صرفکه 

وامی »این  شود:  گرفته  کار  به  دوباره  یک  کند،  با  تابو  نقض  که  قعیت 

می  جبرانقابل انصراف   نشان  پاست،  اصل  در  انصراف  که  از  یرودهد  ی 

( است«.  نتیجه(  35تابو  یک  اردر  منطقی،  از  گیری  که  کسانی  برای  تش 
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الزمی را برای  اقدامات    ،کنندخودشان اظهار ندامت و پشیمانی میخطای  

با نیروی عمومی و تهدید کنش عمومی  تنها راه مقابله    کند؛آنها فراهم می

یک  ت-دخو عنوان  به  خو  گراهمجنسعریفی  تساوی  یک  طریق  -داز 

ی روشن کردن  در اظهاراتی بیان شده است که برا   کاری عمومی است.نا

  د یکتأکند که  ین سیاست اجرا خواهد شد، ارتش روشن میاینکه چگونه ا

-« را ارائه می1انکارفرض قابل است یک »پیش گراهمجنسبر اینکه فردی 

شیوه   به  فرد  که  کرد.    گرایانههمجنسکند  خواهد  ،  دیگرعبارتبهعمل 

یلی به  هستم و تما  گراهمجنسمن یک  »ون ممکن است کسی بگوید،  اکن

-همجنسارم« و در چنین حالتی در بند اول، »من یک  انجام دادن میلم ند

حالت سازنده و  و  دهد؛  ت میهستم« نیروی اجرایی خودش را از دس   گرا

می بازیابی  دوم  بند  افزودن  طریق  از  آن  فروید،  تشریحی  دید  از  شود. 

خواستار   کند کهآید، اما ادعا نمیشکل پشیمانی و کفاره در میانصراف به 

-مییل است؛ درواقع، در زمان انصراف، میل سالم باقی  از بین بردن آن م

  ممکن است گفته شود رد که  ماند و یک روش عجیب و مهمی وجود دا

 . استحفظ میل  خاطربهکه در آن ممنوعیت  

ماللت و  تمدن  کتاب  سرکودر  آن،  یک های  خود  جنسی  میل  ب 

جنس میل  شدهم-یسرکوب  طریق    یجنس  ل یم  مسلماً   .است  2نصوب  از 

نمیسرکوب   برای  نفی  ابزاری  به  تبدیل  عوض  در  بلکه  انقیاد  شود، 

می قاخودش  آن  شود.  که  نیست  جنسی  میل  از  خارج  سرکوب  نون 
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که سرکوب  کند  قانون سرکوب تا جایی عمل می  بلکهکند،  سرکوبش می

ب این، ممنوعیت  [8]  ه یک عمل جنسی تبدیل شود.تبدیل  بر  های  عالوه 

  شان را از طریقشوند، خود یه بدن انجام میمواردی که عل  هویژقی، بهاخال

 کنند: ود کند، حفظ میا محدخواهد آن ربدنی که می فعالیت

تعلق دارد و با طرز تفکر عادی  به روانکاوی    کامالًیک ایده ... که  

است   بیگانه  میمردم  ما  به  )ی...  وجدان  که  عبارت صحیح  اگوید  تر، به 

ک تبدیل می  بعداً ه  اضطرابی  انصراف و  به وجدان  دلیل  در حقیقت  شود( 

است،   غریزی  بر  بعداً اما  انکار  رابطه  میاین  و  عکس  انکار  هر  شود. 

ر  شود و هر انکاانصرافی از غریزه، اکنون به منبع پویای وجدان تبدیل می

 (84دهد. )ناتوانی دیگری را افزایش می ای سختی و تازه

دورانی و مدور   که مسیر  1ای واستهخ-دات خوالزامطبق نظر فروید،  

شود، زیرا  ه میبال کرده و به کار گرفتدن  قاًیدقکند،  وجدان را مشخص می

ای که آنها به دنبال منع آن هستند  آنها به جایگاهی برای همان رضایتمندی

جایگاه  دیگرعبارتبهشوند.  می  تبدیل  به  ممنوعیت  رضایتمندی   ریمتغ، 

و   »غریزه«  منعبرای  میل  تبدیل مییا  احیای  ششده  برای  به فرصتی  و  ود 

 منشأالبته این  شود.  ومیت تبدیل میقانون محک مجدد غریزه تحت عنوان  

-ه جدیآن نوع نمایش و یا بازی است که در آن حامل قانون اخالقی ب

متخلف   میت  مقرراتشترین  این   قاًیدقشود.  بدیل  اینکه  دلیل  به 

با ظهور و پیدایش  ، شودریق اعمال قانون تجربه میرضایتمندی متغیر از ط
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منع میل  تجهر  اعمال  آن  نیشده،  میدید  تشدید  و  شده  این رو  یابد. 

به دنبال   ت ممنوعیشده نیست؛ برعکس،  میل ممنوع  بردنن یازبممنوعیت 

منعدبه   میل  بازتولید  و  شنبال  انصراف  طریق  از  خودش  و  است  ده 

پ ده و افزایش میانکارهای ناشی از آن تشدید ش از میل  یابد. زندگی  س 

می شکل  ممنوعیت  خود  طریق  از  شده  آن    که  ییجارد،  گیمنع  در 

نه میممنوعیت  حفظ  به  تنها  مجبور  را  آن  که  میلی  طریق  از  بلکه  شود، 

ا  انصراف یا  شدهمی  نکار و  بخشیده  تداوم  می  کند،  حمایت    شود. و 

-از طریق همان میلی صورت میبنابراین، به این معنا، انصراف و یا انکار  

شود، بلکه مین  نظرصرفشود، یعنی اینکه هرگز از میل  رد که انکار میگی

شود. بنابراین، انکار توسط  مطرح می  مجدداًدر ساختار انکار حفظ شده و  

تبرئ  آن شهروند  گناه خود  از  که  ارتش  و  عضو  بار ه شده  در جایگاه   دو 

می مستقر  عمخودش  به  تبدیل  شود،  همان  میلی  در  ممنوعیت  که  شود 

میل  اب انکار    گراییهمجنستدا  را  آن  و  نپذیرفته  گفتنی   صرفاً؛  کندمیرا 

هنگام صحبت از ممنوعیت حفظ    طورکلیبه است، اما    انیبرقابل یغنیست،  

دمی افراد  شود.  مورد  آنها  اعالم میکه  فردی    ، گراهمجنسر  از  کند یکی 

 گرایی همجنسد عمل نخواهد کرد،  است، اصرار دارد که مطابق میل خو

است که    توجهقابل .  دارد  به اعمال آن ممنوعیت بر خودش اصرار   همچنان

توصیف کرد: یک دور    گونهاینیکبار محیط روانی جهنم را    1پل ریکوئر 

باشد که »مقررات« ارتش    گونهاینطل از میل و ممنوعیت. ممکن است  با
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آن ممنوعیت، شدت  یروی الهی  برای ادامه ناست که  یک جایگاه فرهنگی  

 یده شده است.بخش

ای  یا یک بیانیهیک عبارت  که  چگونه ممکن است    ،نظر بگیریددر  

یا ایجاد آزاری  استداللی و یا گفتاری برای انتقال    صورتبهاز یک هویت  

است  «  یچیست و آیا این »علت  1علیت   شود. در این مثال، نظریهدرک می

ش گرفته  شکل  پارانویا  در  مکه  در  را  زیر  شرح  فروید  است؟  ورد  ده 

میچگونگ  ارائه  پارانویا  ایجاد  نهی  اما  که    وتحلیل تجزیهاینکه    دهد،  کند 

پارانویا در درون شرح علیت   یابد: تنزل می  دیپارانوئچگونه شرح علیتی 

 سکسوالشناسی  ختالل است که در آن سببگوید، »پارانویا نوعی ااو می

نمی  وجههیچبه برعکس،  باشدواضح  در  ستهبرج  قاً یعمهای  ویژگی؛  ای 

های اجتماعی  احترامیبیتحقیرها و    پارانویا، به ویژه بین مردها،   اتیسبب

یک علت پارانویای درست را به    فروید  رسد تاکنون«. به نظر می...  هستند

ک جایگزین  نادرست  میجای  نظر  به  است:  باعث  رده  که  آنچه  رسد 

می توهینپارانویا  آزارهشود،  و  ک  ،هستندها  ا  آنچه  باعث    قتاًیحقه  اما 

می میل    ، شودپارانویا  درونی    سکسوالیک  کشش  یک  در  ؛  استسوژه 

ای از  و تجسم شده  شده  آلدهیاتیجه  توسط دیگران، ن  تصور شدهمجازات  

میل   برابر  در  ممنوعیت  آن  یک  نتیجه  که  است  و  آلهیدافردی  سازی 

 شده است و دالیل   جاجابه ه نوعی  ب  ، . عاملیت آن ممنوعیتاستتجسم  

سپس در ادامه ادعا   خواندن شده است. فروید قابل  ریغمحرومیت از پیش 
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»عمیقمی ما  اگر  که  به  کند  »تر«  که  دید  خواهیم  بپردازیم،  دلیل  موضوع 

اج  مؤثر  واقعاً آزارهای  توسط  در  که  است  نهفته  بخشی  در  تماعی 

یا  مؤثرزندگی    گراییهمجنس  یهامؤلفه ظاهر  ع  و  آنها  درون  در  اطفی 

 ( 30«. )شودمی

کند. ایت فروید مطرح میاین آخرین تعبیری است که ابهام را در رو

زندگی  گرایانههمجنس یهامؤلفهم که چطور »درک کنی میبتوانبرای اینکه 

-ین آزارهای اجتماعی نقش دارند«. احساس تحقیرو یا عاطفی در ا  مؤثر

یا   دشدن  ای،  دنیآزار  تصور  یبا  و  تحقیرشده  را  خودش  فردی  ا  نکه 

کندرآزا مجسم  میدیده  چگونه  دقیقا  ر ،  این  جایگزین توان  عنوان  به  ا 

یرها و آزارها، شکل ظاهری تصوری  قلمداد کرد؟ آیا تحق  گراییهمجنس

کند و آیا فرد به دلیل  ایجاد می  گراییهمجنساست که ممنوعیت در برابر  

میل   یتح  گراییهمجنسآثار  و  آزاقیرشده  این   را  اینکه  یا  است؟   دیده 

از   آزاردیدن تصوری  و  است آتحقیرشدن  اجتماعی  آن  که   زار  ممکن    در 

یک   همان  شده  افشا  گرایهمجنساست  شود  خوبی  به  نظر   ؟انقیاد  به 

ممنوع  گونهاینتردید  رسد  می آیا  که  باشد:  است  اجتماعی  منع  یک  یت 

میم یافته است، یا آیا  ته شود که منتشر شده و تعگف  گونهاینممکن است  

انویا ظاهر  ر روانی و درونی است که در یک جریان یا مسیر پارآن یک ام

 یابد؟شده و تعمیم می

اول،   وهله  اجتماعی  یبآس  نیادر  برابر    گرایانهمجنسپذیری  در 

احسا یک  در  که  است  تعمیمآزار  و  یافتهس  آزار  عنوان  به  دیگران  از  تر 

حالت بعدی،  شود؛ اما در  د شده و برجسته میحقیر در رفتارهایشان ایجات
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به عنوان   متفاوتیتصور یک عی، اجتما تصورآن یک اعتال روانی است که 

ایجاد می  ردن ، دیدن و قضاوت کمقررات ، یک سناریوی خیالی و  کندرا 

شود و سوژه را برای احساس  »وجدان« شناخته میغیرواقعی که به عنوان  

حماا را  شهروندی  که  میجتماعی  مییت  مهیا  و  آماده  این   .کندکند، 

عواقبشان امکان  هایتوالی و  نتایج  در  دارند.    پذیر  چشمگیری  تفاوت 

میل   دوم  می  ایبدیهیامر  را    گرایانههمجنسدیدگاه  علیه   کندفرض  که 

س یک مفهوم اجتماعی را به عنوان یک  دهد و سپخودش تغییر جهت می

کنتیجه تغییر  ای  خودش  علیه  داه  را    دهجهت  است  برگشته  عقب  به  و 

م حدود و ثغور  کند: احساس اجتماعی در اینجا به عنوان یک هد میتولی

  است شده  تصعید  گراییمجنسهشود، نتیجه  با مقررات اجتماعی درک می 

ها و نگاه دیگران ای از قضاوتعهریزی و تعمیم مجموطرح  طورهمین و  

که  است است  دستورالعملی  این یک  به عنوان محیط    ییگراهمجنس.  را 

عنوان  یا  و  اجتماعی   می-پیشامحیط  به  فرض  منجاجتماعی  و  به  کند  ر 

به عنواجتماعی می شود که شناخته می  ان یک حوزه تنظیم شدهشود که 

 د آمده است. یته به وجوسکسوال 1رکوبی س-دخو  واسطهبه

های  سرکوبی را جدا از دستورالعمل -دبایست این خومیاما چگونه  

بازیگر و یا   گراییهمجنسعی دانست که در آن  ماتاج به عنوان  خودش 

پیش اجتماعی،  در  ا-امهره  اجتماعی  محال  امر  و  اجتماع  جتماعی  درون 

از   نتوان  را  اجتماعی(  و  )روانی  ممنوعیت  از  برداشت  دو  اگر  است؟ 
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مییکد  چگونه  کرد،  تفکیک  کرد؟ یگر  تصور  دیگر  باهم  را  آنها  توان 

آزارها و  پارانویاجربهت  یتحقیرها  که  آنچه  درون  می  شده  شود، نامیده 

دستورالعمل   هاینشانه اگر هستند،    موجود   اجتماعی   هایروانی  آن    حتی 

اند جدا شده باشند. شدهگرفته نشئتهایی که از آن ها از دستورالعمل نشانه

جهت  نتیجه میلی است که به سمت خودش تغییر  تنهاتحقیرها و آزارها نه

های تغییر  د بعدی آن میل برآین  طورهمینقب برگشته است و  و به ع  داده

داده برگش  جهت  عقب  به  قضاوت    تهو  درون  به    است دیگران  شده 

آمیزه آمیزه)درواقع  با  نفسانی  فوق  عملکردهای  از  اجتماعی  ای  های 

بازگشت به خود است که    انزمهم آن  بلکه  است(؛   با قضاوت دیگران و 

ه و از بین  کند که در آن میل محکوم شدد میای را تولیسناریویی خیالی

ر شده و تولید شده  های تصوو آزاررفته از نظر روانی به عنوان تحقیرها  

 شود.توسط دیگران، مطرح شده و نشان داده می

ش فروید به عنوان حقیقت  به دلیل خوان بنابراین، بازگشتن به فروید

نم  گراییهمجنس برای  روشی  عنوان  به  بلکه  تمثیل ونهنیست،  یا  سازی 

و  باطل دویا    چرخش  که   ر  چرخشی  است،  پارانویا  شرح  و  روایت  در 

برای مثال، »در مکانیسم   شرح خود فروید را آزار دهد.شود تا  اهر میظ

نشانه   به  او  ک  ،دییتأپارانویا«،  احساسروشی  آن  در   گرایانههمجنسات  ه 

است ضروری  بشریت  عشق  آنها  می  ، برای  چگونه  که  حسن  نویسد،  با 

شوند« تا »انسانی« را  »ترکیب می  1اییپ-نخویشتی  هایی براتعبیر با غریزه
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بی« از آن عبارت تولید کنند. اگر برای استفاده از عبارت  در »مفهوم مناس

نفسانیبا غرا  گراییهمجنسهای  گرایشوی،     ییجارکیب« شوند،  »ت  1یز 

خویشتن  که عنوان  به  نفسانی  می-غرایز  تعریف  آن  شوند پایی  آنگاه   ،

از پروژه خویشت حفظ گفتار مناسب  -پایی »انسان« خواهد شد  -نبخشی 

منح  -انسان را  آن  از  تا  انحراف  آن  در  و  کند  وی    گراییهمجنسرف 

دهد  می  ارائها  مه  وید بای که فرشناسی، سببروازاین(  69محافظت کند. )

نبال  است که وی در آن به د  از قبل در حوزه هنجاری و نظارت اجتماعی

می روایتی  و  احساسات    گونهاینگردد.  شرح  ابتدا  که  -همجنسنیست 

، بلکه  شوندپایی ترکیب می -ن  سپس با غرایز خویشت  و ارد  وجود د  گرایی

ا به عنوان یک  ی رپای-شتنیهنجارهای اجتماعی که شرایط خو  بر اساس

ممکن است به عنوان یک چیز ممکن    گراییهمجنسکنند،  انسان اداره می

ب منحرفکه  همیشه  باقیرای  است  این  روازاین  ماند.ب  شده  -همجنس، 

گیری غرایز اجتماعی او و توجه عمومی  در شکل که    انسان نیست   گرایی

می مساعدت  دیگران  به  نسبت  ی او  سرکوب  بلکه  انحراف کند،  ا 

ظاهری  خو عنوان    آندشیفتگی  به  که  می  ی دوستنوع است  و  تلقی  شود 

از    طورهمین -درک می  یافتهکمال  ییگرادگرجنس   ی ایمزابه عنوان یکی 

جنسیت نظر،  این  از  دازشود.  تجسم  و  به  دایی  باعث    گراییهمجنسدن 

»انسان«  می یک  تا  درست-شود  بگویماگر  مکا  -تر  در  که  که  کسی  نی 

میل   است  باشد  گراییهمجنسممکن  داشته  وجود  آن  همواره    ،در 
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میل در درون آزار تصور    ییاججابه کند، که این احساس توهین و آزار می

ب اجتشده،  تابعیت  و  احساس  اساس  و  پایه  خواه  تبدیل  شد. ماعی  هد 

غیرفعال، تبدیل به شرطی برای    گراییهمجنستوجه داشته باشید که این  

 شود.عشق بشریت می طورکلیبهو   بودن  یاجتماع

شده باید غیرفعال و منحرف گراییهمجنسبه این سادگی نیست که 

یی و مناسبی از خودش بتواند به  پا-مفهوم خویشتن  اتا انسان بماند  باقی ب

زندگی  س و  برده  »ر  مفهوم  بلکه همان  معیار خیالی  -«  1آرمانی-خودکند، 

آن وسیله  به  فردی  اداره    که  و  تنظیم  روانی  نظر  که    -شود میاز  است 

این   از  متشکل  منحرف   گراییهمجنسخودش  و  .  استشده  غیرفعال 

بازپس  از  آرمانی-خود زیاد  گرفتن  طریق  روانتممقادیر  -همجنس  ی رکز 

باز  نه به سادگی  گراییهمجنس، این جودوااینب[ 9] گیرد.ل میشک  گرایی

گرفته منحرفمی  پس  سادگی  به  نه  و  میشود  سرکوب  یا  و  شود،  شده 

می باز  خودش  سمت  به  یک  بلکه  خود  به سمت  بازگشت  این  و  گردد 

برعک نمی  2ابطالی -خود ساخت  باشد؛  برای  است  شرطی  آن  -خودس، 

یک شهروند    و ممنوعیت آن در شکل   گراییهمجنس  ه ک  ییجادر    انیآرم

  وبیشکم اه و یا خطای او  گرا »ترکیب« شده است، فردی که گندگرجنس

 گرایی همجنسگوید که میل جنسی  درواقع، فروید می  دائمی خواهد بود.

پیوستن به قانون و  -دش  و شهروندی خو  شود«گناه تبدیل می  مفهوم»به  

 شی خواهد شد.این گناه نا از -تجسم آن
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به توچگونه می  ن،یبنابرا ارتش بروز می  بازگشت   ای مسئله  ان  -که 

ت و فردی که  بخشی از تابعیت تعلیق شده اس   سابقاًکه ارتش    د، جاییکن

شده و نشان فیکی بیاناهای گر این حالت تعلیق شده، در عبارت  موجببه

می میو  د  شوداده  که()سبب  شهر  شود  یا  و  مرتابع  طریق  وند  از  دانه 

نشانش  تولید  گراییهمجنسممنوعیت   برای  ارتش  مقررات  اگرچه  -ود. 

است  روشن    شوند،های مردانه پدیدار میدر عبارت  گراییهمجنس  ادند

)لزبینهمجنسکه   زن  طور    ها( گرایان  به  اما  دارند،  قرار  هدف  مورد  نیز 

پرسش امتناقضی  آزاها  شکل  به  اغلب  آنها  شخصی  زندگی  جنسیز   ر 

خود صحبت    ییگراهمجنساره  توانند درب، زنان نمیدیگرعبارت به .  است

امر تهدیدی برای محور    ،کنند این    است که طی آن   ییگرادگرجنس زیرا 

جنسیتی   میرا  تبعیت  درباره  کندفراهم  مردها  اگر  خود    گراییهمجنس . 

و  دهند  نشان می  را   بودن  حیصری برای  ها تهدیدصحبت کنند، آن صحبت

  شودمی  1همسانی  ی عهدر جام  گراییهمجنسباعث از بین رفتن    روازاین

 باهم انسجام داشته و یکی هستند.  هامرد و گروه که طبق آن طبقه

کند، را از هم جدا می  ان یبقابل ریغبیان و  قابل   های ه صحبتمرزی ک

کرده  مرزهای   تعیین  را  کنونی  میاجتماعی  منصوب  اگر  و  درواقع،  کند. 

اشد، آیا  ته بسرکوبش را به همراه خود نداش  رسوب شدهتاریخ  لمه  این ک

تواند یک تحقیر، یک آزار و یک توهین را ایجاد کرده و  بیان این کلمه می

معنا  شکل   این  به  کلمه    کهدهد؟  تبدیل میبه    قاًیدقاین  تا  »کنشی«  شود 
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کند. تهدید کرده و آن را محدود  جامعه را  بودن آن    انیبرقابل یغ  که  ییجا

زمینه اجتماعی آن را زیر    و  انسجامای خارج از ممنوعیت آن،  گفتن کلمه

این کلمه مرزهای اجتماعی را زیر  ترتیباینبه برد.  می  سؤال  برده    سؤال ، 

نامیدن    را   شده تابع زمینه سرکوبو  دهد  و مورد تهدید قرار می از طریق 

ترل خود در  تحت کن  ،امعه باید فرض شودظهور آن جای که برای  رابطه

طرمی از  تنها  اما  نامیآورد،  بدون  جامعه  یق  که  زمانی  تا  یا  و  جامعه  دن 

می بماند،  باقی  نام  نبدون  به  کند.  تولید  را  آن  میتواند  ارتش  رسد،  ظر 

را   کلمه  این  که در چرخه مسری  قاًیدقناخواسته  ممنوعیتی  از طریق  اش 

م است  شده  کرده  فرض  میطرح  رواج  از  و  تا  بودنش    بیانبل غیرقادهد 

این   از  کند.  امحافظت  که  است  خواستهطریق  بارها  و  بارها  های  رتش 

از طریق همان عبارت به دنبخود را در همان لحظه  ال سرکوب  هایی که 

 کند.، بیان میخودش است

ارتش   با    صرفاًدر حقیقت، بسیار مهم است که در نظر بگیریم که 

می  گرایاننسهمج که  مشکلی  یک  عنوان  مهار  ببه  و  شده  تنظیم  ایست 

-همجنسبه طور فعاالنه این شکل و شخصیت   کند، بلکهنمیشود مقابله  

می  گرایان تولید  این  را  که  دارد  اصرار  و  قدرت   گراییمجنسهکند  از 

استیضاح  -خود قدرت  و  دولت  توسط  و  است  شده  محروم  توصیفی 

دولت بر   در بعد نظامی خود، ماند.میشده باقی و نامیده متحرک اش گری

قوانین   سوا  گراییهمجنسوضع  دارد.  طریق    گراییهمجنسژه  صرار  از 

برد و این  « را نام میگراییهمجنسآید که بالفاصله »گفتمانی به وجود می

کند. اما  هویت را به عنوان یک تخلف در برابر اجتماع تولید و تعریف می
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امیدن خود را از  قدرت ننامد،  روی اجبار می  وژه را ازکه این س  ییدر جا

می سلب  سوژه  بنابراین  کاین  میند؛  اقدامات    تنهانهخواهد  دولت 

ط نامیدن را  را محدود کرده و مهار کند، بلکه قدرت مفر  گرایانهمجنس

دهد کاهش  نامیدنینیز  مفرط  قدرت  طریق که    ،  که  ممنوعیت  از  هایی 

. در  شودآزاد می  قیدوبندترده شده است، از  گسقارچ در جامعه    صورتبه

اهاین    که  یموقعآن   خدمت  در  دیگر  نامنامیدن  انضباطی  گذاری  داف 

 ند؟ کنظامی نیست، آنگاه نامیدن چه چیزی و یا چه کسی را توصیف می

میبنابراین،   خودچگونه  آن  در  که  کرد  درک  را  موقعیتی  -توان 

هستم«، به عنوان اغواگری    راگهمجنستوصیفی، جمله انعکاسی »من یک  

تعرض   مییا  که  تصور  وضعیتی  و  میل  شود  یک  آن  یف توص  صرفاًدر 

شده و مقصود قانون تصویب  صورتبهبلکه در هنگام توصیف،    ،شودنمی

ممنتقل  درک  اول،  یشده  وهله  در  میگردد؟  این  فکر  باید  که  کنم 

ه عنوان تجاوز  را ب  گراییهمجنسهای  و کنش  گرایانههمجنستفسیرهای  

در  گراییهمجنستالشی برای دورزدن به عنوان  طورهمینو یا بیماری و 

م این  دهیشکل   شناسانه بیآسجموعه  آن  کنیم.  خوانش  شرح   صرفاًها 

تولید   کلمه  گراییهمجنسچگونگی  اجراگرایانه  توسط  -همجنسهای 

  حریم شده است، صورتی که توسط دولت تنیست، بلکه به عنوان    گرایان

محدود تعریف  از  یک  عنوان    گراییهمجنسکننده  عملکرد  به  یک 

است.   مسری  و  گفته  ،روین ازاتجاوزکارانه  به  که  های  عملکردی 

می  گرایانههمجنس داده  اجرانسبت  طریق  از  تنها  گفتمانی  شود،  گری 

-گفتهگیری  کند. شکل شود که همین انتساب را ایجاد میدولتی ایجاد می
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گرایانه  گیری اجرانوعی شکل   ، بودن  یمسره عنوان  ب  گراییهمجنسهای  

آیا این جمله قدرت  .استرتی ای که متعلق به گفتمان نظااجراگری ،است

گفته می  گراییهمجنسهای  اجراگری  آشکار  یا  کندرا  قدرت   صرفاً، 

اعمال می -همجنسد تا  کننتولیدی یا اجراگری کسانی که آن قدرت را 

 دهد؟قرار می دییتأتعریف کنند، مورد ها را در این عبارت گرایی

این قدرت استداللی و گفتمانی  ا -همجنسز  برای اجرای تعریفی 

  تعریفی است که سرانجام نه متعلق به ارتش است و نه کسانی که  ،گرایی

می مخالفت  آن  را  با  ارتش  نظامی  تولیدات  تاکنون  گذشته،  این  از  کنند. 

اج زنجیره  وارد  و  کردم  ارائه  شما  کراگریبرای  ترسیم  که  شدم  رده ای 

اقرار  دانم، الها دخیل میدم را در بازتولید آن عبارتبودم، و خو باید  بته 

-می  را وصف  اعمالشانکنم که قدرت بسیار کمتری نسبت به کسانی که  

دارم. همانند    کنم،  چیزی  اجراگری    گراییهمجنسآیا  زنجیره  این  در 

اشتباه بوصیفت این ادعا    اشد که ما ممکن است قدرت شده است؟ شاید 

مفهو یک  ایجابیتولید  و  مثبت  مفهوم  یک  یا  و  مقتدرانه  و  معتبر  از    م 

هستیم،  گرایی  همجنس آن  نامیدن  دنبال  به  که  هنگامی  باشیم،  را  داشته 

کنیم، در حال نامیدن خودمان  وقتی که عبارات آن را تعریف می  اقع،درو

که  م.هستی نیست  این  فقط  آن   هراس   مسئله  در    از  که  این است  بر  گواه 

می  گرایاننسهمج  1اعالمی-دوخ توهم  به   شونددچار  کلمه  گفتن  که 

  ،وان انجام دادن عملی است، بلکه حتی کسانی که مخالف ارتش هستندعن
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نامیدن را اجراگری قلمداد کنند، تا جایی که آنچه را  ا  اندل یما ین مفهوم 

 ،رسدبه نظر می  طورکلیبه.  دنکنمی  شناختیزبانامد را وارد حوزه  نکه می

وجو کنشمفهومی  آن  در  که  دارد  اسد  ممکن  گفتار،  و  گفتار  ت  های 

را    طوراین رفتاری  که  شود  تولید  سازدبرمیگفته  گفتمان  آن  در و  شده 

اساس  گراییهمجنس  مورد از  اجتماعی  بخشی  است    گراییهمجنسنامه 

را می آن  قراردادی که  یا  و  تمایزهای مرسوم  رفتار  ب  شناسیم.  و  گفتار  ین 

می هم  از  که  پهنگامی  مثال، اشد  است    برای  ممکن  که    وبیش کم آنچه 

حدبنمایی  باز هم  باش  نامیم  »بیرون«  گفتن  با  ثغور  یک    ،و  عنوان  به 

باشد و    بودنو کوئیر  1گی بودن گرایی مردانه یا  همجنسگی  عملکرد فرهن

 گرایی همجنس  و  گراییهمجنسای که  های فرهنگیبازنماییآنچه که بین  

می نشان  را  که   هرحالبه باشد.    دهد، »خودش«  ادعا   گرایی همجنس  این 

محدود است، تا حدی    کامالً به معنای    سکسوالیا    رفتار جنسی  فقط یک

ای این رفتار، مجموعه  شدنو اینکه پس از آن با اضافه  ستا  دهنده  ل یتقل

بازنمایی اگر    گرایی همجنسهای  از  که  دارد  بگویم، دقیق وجود  تر 

 آیا هستند؟ مناسبی نیستند.  گراییهمجنس

می ک  گونهاینخواهند  بسیاری  که  استدالل  و    گراییهمجنسنند 

ا بازنمایی  این  نیستند،  جدا  هم  از  فرهنگی    ازیته  سکسوالز  بازنمایی 

یی یک کارکرد  کند، اما این بازنماپیروی نمی  نامشخصشانعکاس مبهم و  

نمایی  یته از بازسکسوال،  وجود داشته باشدهم   اگر چیزی ای دارد و سازنده
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رسد که آن به نظر می  گونهاین کند:میآن پیروی  راتیتأثبه عنوان یکی از 

« عمومی  قراردادهای  که  ادعایی  و  سکسوالفرضیه،  داده  سازمان  را  یته« 

ها و اعمال  رهنگی که کنشفسازند و آن اعمال و اقدامات  می  ریپذامکان

کنند، و حفظ میهم بوده، هماهنگ و موزون کرده    قبالًه  ک  همان گونهرا  

کنمی  قاًیدق متمایز  از هم  عنوان  سکسوالتعبیر    یابرداشت    ند.تواند  به  یته 

تزاعی از یک عملکرد فرهنگی است،  یک »کنش« در حال حاضر اندیشه ان

از آن است.  افتد و خود نمونهفاق می، که در آن ات1یک آئین تکراری  ای 

واقع یا  در  جنسی  عمل  مفهوم  که  هم  قاًیدق،  سکسوال،  است  چیزی  ان 

 کند.نادیده گرفته و پایمال می تمایز بین »کنش« و »بازنمایی« را

که  وجودبااین داریم  اصرار  درم،  از  گراییهمجنسورد  گفتمان   ،

«، بخشی از آن چیزی است  2دنپدیدار شاری » جمله عمل استداللی و گفت 

  مالًکا«  گراییهمجنسکه »  همان گونه رک است،  که از نظر فرهنگی قابل د

می گفته  که  نیست  ادعا  این  فردمشابه  که  است،    گراهمجنسی  شود 

بلکه خیلی کمتر یک توهین  آن نوع میل خودش یک کنش   تلقی   است، 

میمی فکر  اگرچه  میشود.  فعکنم  ر توانیم  کوئیری  که  االن  کنیم  تصور  ا 

گسترده و اجمالی از این عبارت    تعبیر به   3یگذارنام -کنند که خودادعا می

کنش  معنای    به یک  یا  و  جنسی  عمل  یک  است  سکسوالیک  نمایش ، 

مل از ع  کامالًشود که »کوئیر«  خاصی وجود دارد و آن زمانی پدیدار می
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می  سکسوال و  جدا  بهدگرجنس  روازاین شود  آن    گرایی  معنای  خوبی 

می تصاحب  را  اما  عبارت  این  ئمطمکند.  باید  که نا  بپذیریم  را  جدال 

عن به  شدن«  که  »پدیدار  است  شده  گرفته  نظر  در  مسری  نمونه  یک  وان 

است تا یک سری اقدامات مشابه ساختاریافته را در گفتمان عمومی    قرار

ارتش  انتخاب   کند.  و تحریک  است  کرده  پیامده  قاًیدقممکن  پس  ای  به 

شی که در آن  سخنان مناسب و شایسته از پدیدارشدن پاسخ دهد، رو  یانیب

ها در سرتاسر بخش عمومی شده دارشدنیک مثال باعث پخش سریع پدی

را  خود  و  گونه  است  میبه  گسترش  از  ای  خاصی  نوع  گویی  که  دهد 

گمان    طورایناست  واگیری، بوده است، ممکن  ، یک  شناختیسرایت زبان 

که   میکنیم  که  دارد  داللت  بخشی  به  واگیری  آن  دیگر  نیروی  با  خواهد 

  ن منطق حاکم در سیاست ارتش ی ایدز مقابله کند. بنابراین، تفاوت بییعن

 ن کوئیر چیست؟و منطق حاکم بر فعاال

می راهکنم،  فکر  از  روشیکی  به  توجه  موضوع،  این  درک  ی  های 

ن آن استماع  در  که  مدا  دیپارانوئظامی  است  گفتن  به طور  بین  وم شکاف 

شود برد. فردی حاضر میییک میل و میلی که گفته شده است را از بین م

دیگری   با  لحظه  صورته بتا  در  برقرامستقیم  ارتباط  اغواگری  کند  های  ر 

خواهیم   ،ایکنندهو ناراحت آورتأسف های )اما حتی در آنجا از طریق مثال

؛ با وجود  شود(درستی تفسیر نمی  الًکامارتباط همواره به روش    فهمید که

به  شود که  تصور می  گونهاینکند، یجاد میمیلی که گفتن ا  ایپارانواین، در 

گوید، در حال پدیدار  طور کامل و بدون درخواست از فردی که آن را می

بیرون    شدن است. به عنوان    جاوز، یابه عنوان یک ت  شود واعمال میاز 
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بیماری و   -آزار و یا عفونت ثبت شده و نشان داده می  به عنوان یا  یک 

ازروازاین   شود. که  میلی  بیماری شناخته    ،  یا  تجاوز  عنوان  به  شده  پیش 

و یا هر دو شکل   تواند به یک شکل خاص و یا شکل دیگریاست، می

می چگونه  شود.  شکل تلقی  این  از  توان  متفاوت  را  گفتمانی  گیری  تولید 

تنزل    گراییهمجنس  درباره این  علیه  است  ممکن  که  دانست 

رکننده اجتماعی را برای  عمل کند و معنای مثبت و امیدوا  1ی شناختبیآس

 ؟سازدبر گراییهمجنس

که می است  را  اینجا جایی  مفهوم  این  تولید خواهم  که  کنم  مطرح 

گفتاری   و  صحبتگراییهمجنساستداللی  درباره  ،  نوشتن  کردن  آن، 

-که می  یهمان میل   قاًیدق،  گراییهمجنسنه از  درباره آن و شناخت نهادی

استداللی  دستگا  ،کهی درحالباشد.  نمی  ،گوید واقعیت    ،گراییهمجنسه 

دهد. اظهاری  می، اما آن را به طور کامل شکل نسازدبرمیی آن را  اجتماع

به آن اشاره    نوعی کنش است، اما مرجعی که  قطعاًکه »پدیدارشدن« است  

شمی کامل  طور  به  نمیشود  گفتمان  کل  و  استدالل  درواقع،  گیرد؛ 

ارائه می  گراییهمجنس گفترا  اما  نمی  مانکند،  ارائه  را  این ارجاعی  کند. 

ه روش دیگر  ارجاعی است که ما ممکن است ب  ،معنا نیست که میل   بدان

که   است  ارجاعی  آن  برعکس،  کنیم؛  توصیف  بهتری    طورکلیبه یا 

کند، محدودیتی که ی تعیین میمحدودیت خاصی را برای توصیف ارجاع

ر نشده است را تحمیل تسخی کامالًزنجیره اجراگری را که هرگز  حالبااین

 
1uctionred  pathological 
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رای حفظ این حس میل به عنوان یک محدودیت برای  در تالش ب  کند.می

از بین نرود و    جاعی بودن، مهم است که شکاف بین اجرایی و ارجاعی ار

اعال  طوراین با  که  شود   گرایی همجنس،  گراییهمجنسکردن  متصور 

می اعالم  که  آنچه  از  غیر  چیزی  به  آخودش  خواستار  که  است،  شود  ن 

ادعا کرده باشد که گفتمان    گونهاینو تبدیل نشود. اگرچه ممکن است فوک

چن طریق  کنشی  از  ممکن  می  سکسوالین  اما  گفتمان  شود،  آن  که  است 

یته سکسوالرا فاقد   گرایینسهمج  در آن لحظه   ی باشد که همان چیز  قاًیدق

استدال  [11]  کند. تولید  از  روایت  نوع  این  که  است  این  من  لی  تصور 

-می  یگذارنام به جای آنچه که  شود که نامیدن  باعث می  گراییهمجنس

و  ،کند شود  نمی  رغمیعل  جایگزین  ارجاع  نامیده تاینکه  سرانجام  واند 

اشد، فقط به این شرط که  که قابل نامیدن است جدا ب شود، باید از آنچه  

تیم کند تا معنای آنچه که هستضمین کند که هیچ نامی سرانجام ادعا نمی

را از بین ببرد، رویدادی که احتمال    خواهیم انجام دهیمو یا آنچه که می

بتبدیل  ایم را سلب  تبدیل شده  قبالًا که  از آنچه ر  تریشتر و متفاوتشدن 

کند، ات ما را در درون زبان مسدود میآینده حی، به طور خالصه،  کندمی

ماند دال باقی مییک جایگاه رقابت و ج  صورتبه ای که در آن دال  آینده

 گیرد.کراتیک در دسترس قرار میو برای بیان مجدد دمو

-همجنسفتمان درباره میل  خواهم بگویم که گمیبا توجه به این،  

دقیقگرایانه بگویم،  میل  قاًیدق،  تر  نیست که میهمان  و  ی    که   یزمانگوید 

  جام ان  را  آناست که    گونهاینکنیم،  صحبت می  آنکنیم که درباره  فکر می

از وظایف   کنیم.اشتباه میکنم که داریم کمی  فکر می  دهیم،می زیرا یکی 
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منتقدا جایگزیناییگرهمجنسنه  تولید  گسستن    ،های  هم  -همجنساز 

شکل   گرایی در    استهایی  از  میکه  منتقل  غالب  ویژه  گفتمان  به  شود، 

آنها   که  می  صورتبه وقتی  در  بیماری  یا  همان  تجاوز  به  درواقع،  آیند. 

ادامه  برای   گرایی و همجنس  آینده اجراگری  اندازه که تولید اشکال دیگر 

نامیده میگراییهمجنسین چیزی که »ه بالزم است، فاصل شود و آنچه « 

آن    ،کامل فراخوانده شود از طریق چنین فراخوانی  صورته بتواند  که نمی

-همجنسآخرین کلمه درباره    قدرت هر فرمی را تضعیف خواهد کرد تا 

فکر می  اییگر کلمه هسباشد.  آن آخرین  که  کنم  برای    ن یترمهمت  چیز 

 است. جلوگیری از آن
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عمل   نوعی  گفتار  تنها  آری،  که  دارند  وجود  اعمالی  آری  است. 

د که گفتار به  نتواند آنها را انجام دهد. اما اعمالی نیز وجود دارگفتار می

نمی دهد.تنهایی  انجام  را  آنها  نمی  تواند  بیان  شما  با  را  بیمار  یک  توانید 

فقیری را با    وضعیت دتوانیکه خوب باش التیام ببخشید. شما نمیردن اینک

 ثروتمند باش بهبود ببخشید.گفتن اینکه 

 

 (1)هنری لوئیس گیت، جی آر 

 

 2و عاملیت استداللی  تلویحی سانسور ( 4)

 

کنش  این که  به  استدالل  که  دارند  وجود  خاصی  گفتار  جای  های 

شوند، مسئله سانسور را  تعبیر می  ن رفتاربه عنوا  کامالً اینکه گفتار باشند،  

به نظر میدور می اگر  رسد سانسور محدودزند.  گفتار  یت گفتار است و 

خود  پورنوگرافییا    نفرت عنوان    گراییهمجنسهاری  ظا-یا  به  دیگر 

از آن فع»گفتار« شناخته نشود،   بر هر یک  ها  الیتآنگاه دیگر محدودیتی 

استدالل    طوراینکینن اقع، مکود. درو وجود نخواهد داشت تا سانسور بش

 
1GIITES, JR.HENRY LOUIS   
2ISCURSIVE AGENCYIMPLICIT CENSORSHIP AND D  
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ک است  علیه  کرده  او  که  احکامی  آن    پورنوگرافیه  از  و  کرده  ابداع 

می نمیپشتیبانی  سانسور  گسترش کند،  دنبال  به  بیشتر  آنها  زیرا  باشند، 

برابر  بند حمایت  به عنوا  [1]  هستند.  1حوزه  ن یک  آنچه که ممکن است 

  ن به عنوان مسئله برابری واقعی د، اکنومسئله آزادی بیان در نظر گرفته شو

 شود.تفسیر میبنیادی  و

به تعری خواهیم  ، در موقعیتی  نباشیمف قانونی سانسور  اگر محدود 

در خدمت    ، چگونه همان مقررات تمایز بین گفتار و رفتار  ،که بپرسیم  بود

عمل    تلویحیبسیار  فرم  یک   سانسور  که  میاز  ادعا  این  بنابراین،  کند. 

پیش سانسور   گیرد، از تار نیست و تحت سانسور قرار نمیسلم، گفگفتار م

است.   کرده  اعمال  اِرا  این  مرزهای  عمال  درواقع،  از  سانسور  خاص 

قانون را به عنوان یکی از ابزارهای    اگرحتی    ،رودتعریف قانونی فراتر می

 [ 2] خودش به کار بگیرد.

 

 2سانسور مقابله با

گیرد که آن توسط  می  سور فرضهای مرسوم و متعارف سانروایت

که   کسانی  علیه  میدولت  اعمال  دارند  کمتری  های  حمایتشود.  قدرت 

دارند   کمتری  قدرت  که  افرادی  از  متعارف  و  استدالل    گونهاین مرسوم 

میمی محدود  که  است  آنها  آزادی  که  اوقات،  کند  گاهی  و  شود 

انسور اغلب  سشود.  زادی بیان آنها است که محدود میبیشتر آ  خصوصبه

 
1 Equal Protection Clause 
2COUNTERING THE CENSOR  



 گفتار برانگیخته

252 

 

که   است  آن  معنای  علبه  یا  افراد  آنها  علیه  گفتار  محتوای  .  استیه 

پیشاپیش  وجودبااین و  است  گفتار  تولید  برای  روشی  سانسور  اگرچه   ،

است گفتار   قرار  که  را  را محدود میقبولقابل آنچه  نباشد  یا  باشد  کند،  ی 

  ی درک کرد.های قدرت قضایدر عبارت  منحصراً آن را    توانی نم  ،روازاین

از سخنان گمی  ظاهردر دیدگاه مرسوم و قراردادی، سانسور   فتار  شود تا 

  آمیز شده است و سپس برخی آمیز پیروی کند: گفتار از پیش توهینتوهین

شوند. اما در به یک عاملیت نظارتی مراجعه کرده و ارجاع داده می  از آنها

ک میدیدگاهی  نشان  تولیه  را  گفتار  سانسور  که  میدهد  رابطه  د  آن  کند، 

آن »گفتار«    بر متن است )که من به  مقدمشود. سانسور  زمانی معکوس می

تولید آن  کنم( و به نوعی مسئول  و سایر اصطالحات فرهنگی را وارد می

 . است

دیدگاه   دو  اخیر،  کنفرانس  یک  این    کامالًدر  مورد  در  مخالف 

ناقص   لزوماًتن  سانسور م  عدمیک دیدگاه معتقد بود که »  شنیدم.  موضوع

-یچ متنی نمیا حاکی از آن است که هادعرسد این به نظر می  [3].«1است 

تواند به عنوان یک متن باقی بماند، یعنی قابل خواندن باقی بماند، بدون  

دیدگاه  این  گیرد.  قرار  سانسور  نوعی  کنترل  تحت  ابتدا  همان  در  اینکه 

نظفرض  یشپ مورد  متن  بر  مقدم  سانسور  که  است  برای  این  و  است  ر 

بای قابل خواندن شود،  متن  ااینکه  انتخاب  د  فرایند  طریق  ارائه  ز  و  تولید 

-کند و موارد دیگری را تحقق میشود که احتماالت مسلمی را نفی می

 
1uncensoring a text is necessarily incomplete  
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میبخشد.   ظاهر  انتخاب  فرض پروسه  پیش  از  را  تصمیمی  یک  تا  شود 

تصمیمی   توسط کند،  است.    که  شده  گرفته  متن  ،  حالباایننویسنده 

آن    آن انتخاب انجام شود؛  بر اساسد که  کننویسنده قوانینی را ایجاد نمی

-کنند، قبل از هرگونه تصمیمگفتار را کنترل می بودن  فهمقابل قواعدی که 

  آن تر این است که  شوند. دیدگاه رادیکال« مییریگم یتصمگیری فردی، »

ا شرایط    قاًیدق  اند«،گیری شدهز هر تصمیم فردی »تصمیمقوانینی که قبل 

تصمیم  هستن  یامحدودکننده هر  که  مید  ممکن  را  زند. سامشخصی 

تصمیم این  موقعیت  در  عاملیت  از  ابهام  یک  دارد.  بنابراین،  گیری وجود 

بافت ای که صحبت میسوژه فقط در  را  از  کند تصمیم خودش  که  هایی 

در  احتماالت    پیش  میزبانمحدوده  است،  شده  مشخص  گیرد.  شناختی 

از پیش در یک بفرد ی تعیین شده  شناختافت زبان ی در یک شرایطی که 

تص میاست،  تکرار  میم  این  اما  به گیرد،  را  سخنگو  سوژه  تصمیم  یک 

عاملیت  سازدبرنمیعنوان یک حشو   تکرار، فضای  و  بین حشو  . شکاف 

 است. 

بود   این  این    لزوماً   سانسور یک متن که » دیدگاه دوم  ناقص است«. 

ع این  بر  اعمدیدگاه  از  متن همواره  است که یک  آنقیده  که توسط   الی 

یا  کنند، میسانسور می ناقص  تنها یک عمل  و  سانسور همیشه  و  گریزد 

رسد، چیزی درمورد متن تحت سانسور  ناموفق است. در اینجا به نظر می

و   است  سانسور  مجاز  حد  از  می  زابیش  فراتر  نشان  سانسور  این  رود، 
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یا می روایت  نوعی  که  این  دهد  برای  الزم  گف  «1ی »افراط  بعد  گزارش  تار 

نظاست.   یک  است  ممکن  تعمیمفردی  متنیریه  از  کلی  و  را  یافته  بودن 

روش تا  کند  برای  درخواست  تالش  آن  در  که  کند  پیشنهاد  را  هایی 

به  تواندینمهدف قرار گیرد یا تواند به طور کامل کردن گفتار، نمیمحدود

ممکن  را تصرف کند. به همین ترتیب، فرد  زبان    2طور کامل چندمعنایی 

-اشیحقباحت و فحوزه  لزوماً ،اطی زبانل کند که حوزه ارتبدالتاست اس

کند و همواره با موفقیت ناقص و جزئی، در  ای را فرض کرده و ایجاد می

 نگه دارد.ملکرد خودش محروم  پی آن است که با دقت تمام آن را از ع

تامی  تالش  [4] گفتم  کند  عمومی  حوزه    رها هنجا  کردن  نهینهادبا  را  ان 

که میتا  ،  ندک  یسازپاک  گنجانده شود  بآنچه  آن  در  درستی  به  را  ایست 

پیشگیرانهو    کردهریزی  پایه سانسور  یک  عنوان  اندازد.  به  کار  چنین    به 

شوند  بلکه مجبور میکنند،  اکی کار میدر اثر ترس از ناپ   تنهانههایی  تالش

صحنه آمده   های عمومی دوباره به روی ا و تهمتهنکوهش  تا در نمایش

ان سخنانی را اجرا کنند که در زندگی عمومی  مایش داده شوند و همو ن

دنبال   همان  بودندآنها    بردنن یازبو    دورکردن به  است  مجبور  که  زبانی   .

م پی  در  که  را  کنچیزی  تکرار  است را  آن  همواره همان    ،دحدود کردن 

ا آن  پی  در  که  را  تولگفتاری  دوباره  را  ببرد  بین  از  که  و ست  کرده  ید 

  موجببه، گفتار مقدم است بر سانسوری که  ترتیباینبهدهد.  می  نمایش

 شود.آن محدود می

 
1excessive  
2polysemy  
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: هستندود  ویژگی قابل تعمیم هر دوی این توضیحات مفید اما محد

-که انواع و اقسام سانسورها کامل   توانند به ما بگوینددرحقیقت، آنها نمی

  ،ملیات سانسوررسد برخی از عه به نظر میسایر موارد است، چرا کتر از  

به نظر میگیرد و  آمیز را در دست میفتار توهینگ برای  دیگران  رسد که 

هرگونه   می  کامالً  یریتأثتصرف  و  درمانده  کارایی  چیزی  چه  مانند. 

اینکه عملیات    تا   کندتوجیه میست را  پذیری در برابر ناکامی و شک آسیب

از آنچه که   سانسور هرگز به طور کامل   ؟کند   مشخصلف سانسور را  مخت

به مطالب کنار    طورهمینو  باشد  دنبال سانسور کردنش است جدا نمیبه  

هایی که نتایج متناقضی  یق روشگذاشته شده و انکار شده خودش از طر

. اگر سانسور یک متن همواره به نوعی کندداللت نمی نیز کنندرا تولید می

که متن مورد    مکن است تا حدودی به این دلیل باشدص باشد، این مناق

ث به عنوان بخشی از گفتمان تولید شده توسط مکانیزم سانسور، دوام  بح

 [5] گیرد.و شکل جدیدی به خودش می

گفتار   متناقض  روشتولید  به  سانسور  بیتوسط  و  تلویحی  -های 

میامالحظه کار  سانسی  بین  تمایز  بنابراین،  روکند.  یا  صریح  و  ور  شن 

مهم   پوشیده  یا  مواستتلویحی  به  .  بعدی  قدرت رد  تلویحی  عملیات 

که   را  آنچه  که  دارد  می  قابل   ر یغاشاره  باقی  روشگفتن  به  را  های  ماند 

نیازی  ای نفی میناگفته این محدودیت  بیان  برای  کند. در چنین مواردی، 

دستورال نمیبه  روشنی  و  صریح  تلویعمل  عملیات  ا باشد.  و  شکال  حی 

قدرت که  است  آن  از  حاکی  سانسور  با    مقتدر  یا سانسور  دستورالعمل 

بین نمی از  درحقیقت، چنین    رود.سیاست دولت تلویحی تحلیل نرفته و 
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تلویحی  فرم فرمهای  از  کارآمدتر  بسیار  است  ممکن  سانسور  های  از 

محدو اجرای  در  روشن  و  فرمدنباش  گفتاری  دیتصریح  صریح .  های 

باشن  راحتیبهاینکه    خاطربه   قاًیدقسانسور   خواندن  معرض  دقابل  در   ،

میآسیب قرار  خاصی  دستورالعمل پذیری  دولتگیرند.  که  نمیهایی  -ها 

کنند تعیین  را  آن  می  مانع  ،خواهند  خودشان  تناقض  و  شوند  میل  یک 

میاجراگرایانه اجرا  را  تواناای  که  برای  کنند  را  دستورالعمل  آن  یی 

آن دعوی  که  برد،  می  سؤالزیر    ،گویددن آنچه که میداجاممعناکردن و ان

دستورالعمل حاک چنین  است.  آن  گفتار  میت  شدههایی  وارد    سانسور  را 

می عمومی  و    لهیوسنیبدکنند،  گفتمان  بحث  محل  یک  عنوان  به  را  آن 

ایجاد می به عنوان صحنه گفمناظره  به  کند، یعنی  تمان عمومی که در پی 

 . آن استانحصار درآوردن 

ت: مصوبه حث قرار گرفیک نمونه از این مورد در فصل قبل مورد ب

« در مورد  1تصویب شد، سیاست »نپرس و نگو  1994کنگره که در اکتبر  

قانون ان  گرایهمجنساظهاری  -خود را  ارتش  این مصوبه در  کرد.  گذاری 

کند، اما این موارد را در  تش محدود نمیرا در ار  گرایی همجنساشاره به  

خودش  مستندا حمایتی  بحثت  در  پیرامونو  عمومی  موضوع   های  این 

»پدیدار شدن گسترش می فقط محدودکردن  این مصوبه  از  « 2دهد. هدف 

که چنین گفتار    ست که محرز شود هدف این اپرسنل نظامی نیست، بلکه  

-نشانه  و یا  سازد برمیرا   گرایانههمجنسیک فرم رفتار    نیز  توصیفی-خود

 
1don't ask, don't tell  
2out coming  
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میل   یک  که  رفتار    احتمالای  در  که  گ  گرایانههمجنسدارد  کار  رفته  به 

می  را   شود وجود  چطور    [6]  آورد.به  اینکه  مورد  در  ارتش  بنابراین 

میگراییهمجنس» گرفته  نظر  در  و  «  هم  شود  از  رفتار  و  گفتار  چگونه 

 نسبتاً، به یک بحث  یا نهشدن است    این قابِل  اصالًشوند و آیا  تفکیک می

پرداخته تنظیم است.    طوالنی  و  »  مقررات  یک گراییهمجنسعبارت   »

-نیست. این مقررات عبارتی را که می  ساکت کردن ور یا  ل ساده سانسعم

می دوچندان  را  کند  محدود  تنهاخواهند  و  این  می  کنند  طریق  از  تواند 

خو عبارت  کند.  ایجاد  را  محدودیت  این  متناقض  قابل   ریغدش  افزایش 

هایی که فرد از آن برای توصیف خود  ر بافتباشد، بلکه تنها دنمی  گفتن

میاستفاد نمی  ان یبرقابل یغ  ، کنده  و  قانع  تواندمیشود  و  متناسب  -تمایز 

توصیف  کننده بین  وضعیت  ای  برای  یک  را  مقصود  یک   کارگرفتنبهو 

 قائل شود.  گرایانههمجنسرفتار 

مبنابراین،   برای  اشاعه  تالش  و  تکثیر  در  عبارت  این  حدودکردن 

فتمان  خواسته از گیک نتیجه بدیعی ناکه    –  رسدادش به اوج مییار زیبس

عبارت  است  قانونی این  دستورالعمل   تنهانه .  و  مقررات  عنوان  در  به  ها 

میگفتمانی   میکه  ظاهر  شود،  تنظیم  بحثبایست  در  بلکه  های  شود، 

م آن  ارزش  و  عدالت  درباره  خودعمومی  عمل  عنوان  به  -خصوصا 

که صریحا توسط این مقررات   استظاهرشده  و یا    مجسم شده  توصیفی

گفتاری را    کنش   ، ها منع شده است. بنابراین، این ممنوعیتمل ستورالعو د

مح قصد  آن  میکه  ظاهر  را  دارد  را  گرفتادودکردنش  و  یا    ر کند  و  مدار 

از ساختهای میچرخه بیان    های خود شود که محصول خیالی  این  است. 
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سانسور آن است، همچنین تحقق میلی را برای    کالمی که ارتش به دنبال 

هایی که در حوزه آن اتفاق  تمام گفته  1خالق -عنوان منشا  خودش به   ایجاد

تحتمی را  میافتد  قرار  دستورالعمل تاثیر  این  گونهها،  دهد.  که    همان 

سانسور را    دِصدای خو  طورهمین بودند، بخشی از صدای سانسورشده و  

می نمایبیان  یک  و  راه  شیکنند  از  یکی  عنوان  به  سخن  را  کنترل   های 

 کنند.قرار میکرده و بر ایجاد

هد که  ددهم زیرا روشی را نشان میاین مثال را به تفصیل شرح می

از   شکلی  تولید  در  سانسور  است،  گراییهمجنسسازوکار  یعنی    درگیر 

که   شکلی  و  قبالًهمان  میتوسط    بوده  پشتیبانی  است.  دولت  شده 

میل دستورالعم تعیین  که  آیا  هایی  که  یا اجا   گرایانهمجنسکند  ورود    زه 

د کننماندن در ارتش را دارند یا نه، به سادگی گفتار افرادی که تنظیم می

رسد که در مورد نوع خاصی از گفتار باشد،  کند؛ به نظر میرا محدود نمی

ه  سط اقدامات انقیاد ارتش نیز مورد توجاما همچنین ایجاد یک هنجار تو

ست که هنجارهای  معنا ارابطه با سوژه مردانه ارتش، این بدان  . در  است

بر مردانگی مواردی   انکار    هستندحاکم  است.    گراییجنسهمکه مستلزم 

گرایی آشکار مستلزم بازگشت به یک دگرجنس  2انکاری -برای زنان، خود

بی یک  به  یا  و  )کجنساست  حوزهگرایی  مفاهیم  در  اوقات  گاهی    ه 

پیوند خوردهدگرجنس باهم  با گرایی زنانه  انسجام  مف  اند( که متناسب  هوم 

 .استواحد ارتش است، 

 
1origin-author  
2denial-self  
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نه  سازوکاربنابراین،   طور  تنها  سانسور  تولید  به  در   ها سوژهفعال 

اجتماعی   پارامترهای  کردن  محدود  و  محاصره  در  بلکه  است،  درگیر 

ب  قبولابل قگفتمان عمومی    یان است و آنچه که درگفتمان آنچه که قابل 

عدم موفقیت سانسور   [7]  کند.می  خواهد بود و یا نخواهد بود نیز فعالیت 

ارتباط  کامل گفتار مورد بحث  بر یک سانسور    ریتأثدر   با موارد مختلفی 

از   مطلق  یا  کامل  انقیاد  یک  کردن  نهادینه  در  موفقیت  عدم  )الف(  دارد، 

قان مفاهیم  موفقیت   و   ونی طریق  عدم  کردن    )ب(  محدود  حوزه    مؤثردر 

 اجتماعی گفتمان قابل بیان. 

است   تنظیمه  کواضح  برای  ارتش  نمونهتالش  گفتار  از  کردن  ای 

نمیانواع   »مولدوجودبااین باشد.  سانسورها  حالت  دو  آن  حداقل  از  1،   »

  کند که با دیدگاه مرسوم و متعارف سانسور به عنوان قدرت را معرفی می

و یا    مثبت بودنز »مولد بودن«  یی در تضاد است. منظور من اقدرت قضا

ن یک  ست، بلکه منظور من یک دیدگاه قدرتی به عنوانیسودمند بودن آن  

تعیین و سازنده  قدرت  که استکننده  عنوان یک    منحصراًآن    درواقع   ،  به 

سلب   عنوان  به  یا  خارجی  نظارت  تحمیل  و  نشده اِعمال  تصور  آزادی 

روش  [8]  است. به  سانسور  دیدگاه،  این  در  هاطبق  مختلفی  محروم  ی 

آزادی  سوژه  کردن از  فها  است،  بیان  سانسور روازاین عال  -تنها محدود  ، 

نمی و محرمانه  از سوژه  باشد،کننده  نیز بلکه  گفتار  قانونی  و مرزهای  ها 

می مفهوم    شود.تشکیل  بودن این  امر    مولد  در  قدرت  بودن  سازنده  یا  و 

 
1productive  
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نمیمحافظت   تخصیص  قابل  آدولت  که  آنچه  دستورالعمل باشد،  ن 

بلکه   است،  شهروندان  عمل  اخالقی  امیآن  خاصی  نوع  وجود  تا  ز  کند 

این   که  کسانی  سازد.  غیرممکن  را  دیگر  برخی  و  ممکن  را  شهروندان 

می قرار  استفاده  مورد  را  میدیدگاه  روشن  سانسور  دهند  که    اساساً کنند 

ن گفتار  به  خدمت  باشدمیمربوط  در  آن  بلکه  اهد  انواع،  از  اف  خاصی 

اعمال   گفتار میاجتماعی  محدودیت  و  موف  شود  دیگر  قیتدر   مؤثر های 

اجتماع  یدولتاهداف    لباً غااست،   نمیو  بیان  این  ی  از  نمونه  یک  شود. 

از   بخش ضروری  یک  عنوان  به  سانسور  مفهوم  یک  شامل   ندیفراموارد 

ای  های حاشیه واند توسط گروهتسانسور می  که  یی جا،  است  1سازی -تمل

نگی بر بازنمایی  ه کنترل فرههایی که به دنبال دستیابی بود، گروهاعمال ش

رود، یک  انتظار هم می  کهچنان ،  حالبااین  خودشان هستند.  یتگریرواو  

شود  نمونه استدالل مشابه اما متمایز، از طرف یک قدرت مسلط مطرح می

می مکه  برای  چالش  هرگونه  کنترل  خواهد  تحت  را  خودش  شروعیت 

مث دردرآورد.  سانسور  از  استفاده  دیگر  مرتبط  ا  ال  برای  )یاتالش    یجاد 

بازسازی( توافق عمومی و یا اجماع در درون یک نهاد همانند ارتش یا در  

ملت   یک  و  استدرون  رمزگذاری  در  سانسور  از  استفاده  دیگر  مثال  ؛ 

حافظ حفاظ تنظیم  بر  دولت  نظارت  مانند  است،  و  ه  تاریخی  آثار  از  ت 

اصرار   یا  تابناها،  خاص  رویدادهای  برخی  اینکه  تنها  بر  یک  ریخی  به 

 بایست روایت شوند.ورت میص

 
1building-nation  
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»مولد«  حالبااین عنوان  به  سانسور  دیدگاه  دیدگاه،  با  هایی همواره 

سایر اهداف اجتماعی    که معتقد هستند که سانسور همواره در دستیابی به 

  راً یاخه  هایی کو نیست. توجه کنید که در مثالنقش دارد، همگام و همس

ار نیست و نظارت و تنظیم گفتار  وط به گفتمرب  اساًاسبیان کردم، سانسور  

اجتماعی اهداف  سایر  به  دستیابی  پیش  ،برای  نشده  امری  )که    استبینی 

افق عمومی و اجماع، استقالل  های خاص مشروعیت، توبرخی از دیدگاه

افراطیتقویت می  فرهنگی و حافظی ملی را این   نسخه  ترینکند(. در  از 

ابزارگرایی، گ از    کامالًفتار  نوع  بهتر است  فراتر  اهداف سانسور است یا، 

بگویم، گفتار به عنوان پوششی برای اهداف سیاسی واقعی سانسور عمل 

 و یا هیچ ارتباطی با گفتار ندارند.اهدافی که ارتباط بسیار کمی  کند،می

یک   است:  شکل  سانسور  قدرت  از  خصوصی   صرفاًمولدی   جنبه 

نیز   سازنده  بلکه  فکر  استندارد،  سان  کنمیم.  تولید  که  دنبال  به  سور 

و    است پوشیده    یا روشن و تلویحی    یا ها مطابق با هنجارهای صریح  سوژه

-مل و یا تنظیم گفتار دارد. تولید سوژه نهتولید سوژه ارتباطی با دستورالع

از طریق   از طریق تنظیم حوزهگفت   م تنظیتنها  بلکه  اجتماعی    ار آن سوژه، 

بیانقگفتمان   می  ، ابل  مسئلهصورت  که    گیرد.  آن چیست  که  نیست  این 

بیان به  حوزه قادر  چیزی  چه  که  است  این  مسئله  بلکه  هستم،  آن  کردن 

کردن در درون آنچه که من شروع به صحبتگفتاری و قابل بیان بودن را  

را  می معرض    شدن   سوژه.  سازدبرمیکنم  در  قرارگرفتن  معنای  به 

به    گفتار که  یبر نوع  ی تلویحی و صریح است کهاای از هنجارهوعهمجم

 [9] ، نظارت دارد.است عنوان گفتار سوژه، خوانا و روشن 



 گفتار برانگیخته

262 

 

ز گفتار که به وسیله  این نیست که آیا نوع خاصی ا  سؤالدر اینجا  

می سانسور  است،  شده  بیان  مسئلسوژه  بلکه  نه،  یا  که  شود  است  این  ه 

بایست کند که چه کسی مییین مانسور تعیچگونه یک عمل خاصی از س

-د، با در نظر گرفتن اینکه آیا گفتار چنین داوطلبی برای سوژهسوژه باش

یی که بر آنچه ، هنجارهایا نه  کندشدگی از هنجارهای خاص اطاعت می

که   آنچه  و  است  بیان  قابل  نظارت می  انیبرقابل یغکه  بیرون   نند.کاست، 

به خطر انداختن موقعیت فرد به    ودن به معنایان برفتن از حوزه قابل بی

های قابل بیان بودن  ن یک سوژه است. تجسم هنجارهایی که بر گفتهعنوا

کردن موقعیت  ن و کامل در گفتار فردی نظارت دارند، به معنای انجام داد

گفتار یک سوژه   عنوان  به  غیرممکناستفرد  »گفتار  گفتارهای    قاًیدق«  1. 

ب  غیراجتماعی  سروتهیب مجادلهخواهد  که  2یاشانهیپرروان »های  ود،   »

  دائماً کند و توسط آنها  وانین حاکم بر حوزه گفتار قابل بیان را تولید میق

 [ 10] .است وآمدرفت در حال 

نمی را  متنی  هیچ  که  معتقدند  بند  برخی  از  کامل  طور  به  توان 

ه زیرا  کرد،  رها  اصطالحی  سانسور  یا  متن  طریق  ر  از  بخشی   ند یفرادر 

تص  ،انتخاب توسط  بخش  آن  که  است  یافته  یا میمساختار  نویسنده  های 

شود و بخشی دیگر توسط زبانی است که بر طبق قوانین  گوینده تعیین می

می  انتخابی عمل  افتراقی  گویندهو  هیچ  که  قوانینی  را  کند،  آن  هرگز  ای 

است   )ممکن  است  نکرده  اما    یطورکله بوضع  شود،  تحریف  خوبی  به 
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نویسنده  ی  برای خاص  یریگ یپقابل ک  موارد  در  مگر  بازبینی  نیست،  از  ی 

و   زبان  واژه(.یا  دستور  می  ابداع  نظر  نظریه  به  یک  عمومی   کامالًرسد 

دارد همه  ک  وجود  برای  که    هازبان ه  است  ممکن  اگرچه  دارد.  کاربرد 

ل کلی آن، به طور مستقیم  ه در شک کنم کدرست و معتبر باشد، اما فکر می

رد چگونه الحظه سیاسی سانسور یا یک دیدگاه هنجاری در موم  به یک

نمیتصمیم تبدیل  سانسور  درباره  بهتر  کلی  شود.گیری  در  ترین درواقع، 

د و مفهوم هنجاری چنین دیدگاهی به شرح زیر است:  شکل آن، یک پیام

از   ازآنجاکه حدودی  تا  همیشه  اصطالحات  سا  همه  شدهپیش  اند،  نسور 

و   فهمقابل باشد، زیرا با شرایط با سانسور منطقی نمیت تالش برای مخالف

بودن  عبارت   روشن  همان  با  )بنابراین،  کرد  خواهد  از  مخالفت  که  هایی 

 کند(.شوند مخالفت میطریق مخالفت بیان می

ارائه می این نظریه کلیبنابراین، دیدگاهی که   صورت بهتر را  دهم، 

می بیان  ادامه  در  که  بازبینیآنچه  میک  کنم  اصالح  و  شرایط  کند:  رده 

خود  فهمقابل  میبودن،  تنظیم  قدرت  طریق  از  اِعمال  شان  این  و  شوند 

قد عملیات  عنوان  به  ندرت  به  قدرت  شناخته  هنجاری  رسمیت  به  رت 

میمی ما  درواقع،  تلویحیشود.  میان  در  را  آن  قدرت توانیم  اشکال  ترین 

که  بنطبقه آنچه  کنیم،  ناخو  قاًیدقدی  طریق  میاناز  کار  آن  بودن  از  ا  کند: 

کعبارت خوانایی  میهای  باعث  آن  می  ، شوده  قدرتدوری  که کند.    ی 

روش به  میهمچنان  عمل  ناخوانا  یکی  کندهای  آسیب،  منابع  ناپذیری از 

 . استنسبی آن 
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ند ارت دارکسی که طبق هنجارهایی که بر قابل بیان بودن گفتار نظ

می آگا  لزوماًکند،  صحبت  روشی  نمیهااز  پیروی  طبق  نه  فردی  کند. 

 حاًیصرکند، هنجارهایی که  ای تلویحی صحبت میای از هنجارهمجموعه

که درک    کندی ماستدالل    1رلز تیلور. چااندنشدهبه عنوان قانون مشخص  

تقلیل ز آنها  ا  2آگاهانه-در داشتن بازنمایی خود  تواندینمما از این قوانین  

منا عملکرد  الگوهای  »در  انجام  سبیابد:  »درک    [11]  «.شودی می  یک 

قوانین  ...    ی انهیزمپس از  پیروی  و  مسیرها  درک  در  ما  توانایی  اساس 

به عنوان یک  شودیمتجسم    تنهانه   یانهیزمپس است« و این درک   بلکه   ،

اجتماعی مشترک تجسم   تنهایی  ابدیی ممفهوم  به  که  آنچه  قان  از :  ون  یک 

علیه کاهش یا تنزل  4ن و قدرت نمادینبادر ز 3پیر بوردیو . کندینمپیروی 

پیروی از    آگاهانه -، در عملکرد خود5واره عادت، یا  مندینبدچنین درک  

 دهد:یک قانون هشدار می

سلطه میتمام  آن  تسلیم  که  کسانی  طرف  از  نمادین  شوند، های 

همدستی   تبانی  نوعی  یا  پیشو  مرا  نه    گیرندیفرض  آن  در  که 

خارجی  د  ریپذکنش   یبردارفرمان محدودیت  برابر  داردر  نه    وجود  و 

آ ارزشپایبندی  به  و  زادانه  شناختن حقانیت  به رسمیت   بودن  یقانونها. 

اش وجه  هیچ  رسمی  که  زبان  آنچه  با  با    حاًیصرتراکی  است،  اظهار شده 
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برای   با یک کنش عمدی  ک پذیرش یباور حساب شده و قابل فسخ، یا 

 ( 50-51»هنجار« ندارد. )

یک    اینکهبرای   »قوانینی«  چنین  اجتماعی  درک  چگونه  بفهمیم 

وفعا جسمانی  یافته    لیت  تجسم  دقیقاستیا  بسیار  دهید  اجازه  بین ،  تر 

س میعملکرد  شکل  را  گفتار  سوژه  تلویحی  طور  به  که  و  انسوری  دهد 

قائل شویم.   شود، تمایزمی  به آن سوژه تحمیل   متعاقباًعمل سانسوری که  

پارامترهاگر   سوسانسور  میای  تولید  را  در  ژه  هنجارها  این  چگونه  کند، 

زندگی می  زندگی برده و  یا جسمانی سوژه به سر  سرانجام،  بدنی  کنند؟ 

نوعی    خواهیم   سؤال عنوان  به  سانسور،  تلویحی  عملکرد  کرد که چگونه 

می شناخته  مالکیت  و  سلب  خچگونه  شود  زندگشونتانتصاب  ی آمیز 

ناهماهنگی یا ناسازگاری    ، سازدبرمی  جسمانی سوژه سخنگو را  بدنمند و

بدن،   گفتار  که  گفآن  کسی  لفاظی   صورتبه تار  و  فصاحت  با  و    بالغی 

 برد.بین میآن را از  هنجارگری

سوژه با  اگر  شدنای  شود،    وارد  تبدیل  سوژه  به  زبان  هنجارگری 

گیری سوژه  مقدم بر شکل این قوانین  با اهمیت،  بنابراین از برخی جهات  

شود،  یکنند. اگرچه سوژه وارد هنجارگری زبان متنظیم مین را  هستند و آ

جود دارد.  ولی سوژه تنها به عنوان یک اثر دستوری قبل از همان ورود و

اند، ورود  که الکان و پیروان الکان استدالل کرده  طورهمان ،  نیعالوه بر ا

هنجارهایبه   دارد:  بهایی  زبان  نظارت  درون  سخنگو  سوژه  آغاز  بر  که  ی 

کنند، یعنی، یک  یاست تفکیک م  انیبقابل   ر یغ، سوژه را از آنچه که  ارندد
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-گیری سوژه تولید میرا به عنوان شرطی برای شکل   انیبقابل   ریغگفتار  

 کنند. 

کی به این برداشت از سوژه اشاره دارد که در کوداگرچه روانکاوی  

رابطاتفاق می این  اما  به  افتد،  ورود سوژه  گفتار،  با  اولیه  از    درونه  زبان 

»مانع سیاسی  1طریق  زندگی  در  اصیل  می  اً مجدد«  که  مطرح  وقتی  شود، 

باشداز توانایی صحبت  سؤال  بقای سوژه مطرح یکبار د  ،کردن  یگر شرط 

شکل    یناخودآگاهشود. مسئله »بهای« این بقا به این سادگی نیست که  می

یتی« تولید واقع با ضمیر خود تلفیق شود، یا »  الًکامتواند  نمیکه    گیردمی

  قاًیدقارائه شود. شرط بقای سوژه  تواند درون زبان  شود که هرگز نمیمی

بنابراین، »مانع«  را تهدید میچیزی است که سوژه  سلب مالکیت از   کند؛ 

کند. ن محافظت میکند و در همان زمان در مقابل آتهدیدی را ایجاد می

مالک  سلب  موقعیتچنین  آن  با  اولیه  سیاسییت  شباهت  ترو  های  ماتیک 

-توسط قدرتی که می  قاًیدقند،  کای که صحبت میدارد که در آن سوژه

انحالل   و  زوال  از شکل  را  کند، محدود  خواهد سوژه  خودش محافظت 

 شود.می

الکانی  حالنیباا »مانع«  شده  چندبرابر  بعد  این  عنوان    صرفاً،  به 

به عنوان یک  لکه  نیست، ب  ، گیردسوژه را به کار میساختاری که در ابتدا  

  فهمقابل قوانینی که  شود.  گرفته میپویایی مداوم در زندگی سوژه در نظر  

دادن سوژه  در طول زندگی وی به شکل کنند و  بودن سوژه را محدود می
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می نمیادامه  کامل  هرگز  ساختار  این  جاشدهند.  به  نقش  ایفای    ی ود. 

-را تداوم می  ن آنپذیر بودلیت اجرای سوژه و امکانقاب  ، فردی در زبان

کند و  تهدیدی که هم ایجاد می  بخشد، در صورتی که این قابلیت توسط

می دفاع  آن  مقابل  در  یعنی  کندهم  انحالل  ت،  و  زوال  یک  از  هدیدی 

 ی تحملرقابل یغو  اگر سوژه به طور عجیب    ثابت بماند.  ،مسلمی از سوژه

به عنوان    ر یاحبت کند که نتواند به عنوان گفتاای صصحبت کند، به گونه

شود و کارایی و یا  نادیده گرفته میگفتار سوژه تلقی شود، آنگاه آن گفتار  

زیر  امکان بودن سوژه  در مورد  می  سؤالپذیر  عواقب چنین اختالل  رود. 

ک  انیبقابل ریغگفتار   مفهومی  از  است  فردممکن  می  ه  تا1شود»جدا   ،»  

 باشد.  یروانیا  کیفریو یا حفظ حبس  نیتأمای مداخله دولت بر

گفتا در  بودن  بیان  قابل  و  بقا  بین  میپیوند  مشخص  که  ری  شود 

خو کار  به  آغاز  و  از  -دشروع  پشیمانی  و  در    گراییجنسهمانکاری 

یستم، کنید ن: من آن کسی که شما گمان می سازد برمیرا های ارتش جایگاه

نبودن من   اکنون شدههمان چیزی اس  قاً یدقاما  باام،  ت که  ار  انک   بنابراین، 

یتی را در نظر بگیرید  شود. یا موقعاز من تعیین می  یمن، تعریف جدید

هارتمن سعیدیا  آن    2که  در  که  است  کرده  بردهترسیم  از  به  رهایی  داری 

، تبدیل ارزش روازاین شهروندی مستلزم مبادله قدرت کارگری فرد است،  

ن گفتما  [12]   .استجدیدی از انقیاد    شکل و  فرد به شکل کاال، یک فرم  

ادعای رهایی می ی را که قصد  ورد نظرشود، نیروهای مآزادی که در آن 
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را در نظر بگیرید   حالت نامساعدی د. یا  کنرهاسازی دارند را سرکوب می

دادخواهی آن  در  علیه    یا  که    ، یخانوادگ  سکسوال   سوءاستفادهشکایت 

شکلی   زن  یک  که  است  این  هر نیازمند  که  دهد  ارائه  را  خودش   از 

ن بستگی و ای  وی از بین ببرد   سکسوال  یدامنپاک در عفت و    تردیدی را

در  توانایی    به دادنوی  نسخه  بربرادر    آن   مطابقت  یک  با  از  ای  قانون 

.  ، داردفاقد قوه جنسی گشته استشده و    آلدهیاکه    زنانه  ییگرادگرجنس

به    ای دادخواهی در برابر قانونپرسیم، واجد شرایط بودن بروقتی که می

به تکرار دیرهنگام سلب  چه معن کنیم که یک    توجه  یتیمالک ا است، باید 

 [ 13] کند.می  ریپذامکان یم کرده و سوژه سخنگو را با چنان ادعاهایی تنظ

بافت فرهنگیدر  الزم    که  ییجا  ،های  آشکارارتباط  قانون    ی و  با 

شکل  ندارد،  »استداللوجود  الزهای  را    [14]  «1امی های  شرایطی  هنوز 

های  نظام  د.ن د یک ادعای سیاسی قلمداد شونتواندارند که میتحت کنترل  

اعترافی ک  ،گفتمان  ساختاربندی  را  موضوعات ردهروشی  آن  در  که  اند 

دارو،    یا  ره کردن به مواد مخدردر اشاگیرند؛ برای مثال،  سیاسی شکل می

ت بهبودی  و  سوءاستفاده  درباره  برای  داستانی  محوری  و  نقطه  به  بدیل 

شاره  شود؛ در ا می  موضوعی که در سیاست مطرح شده است،   پرداختن به

اقدام ضد به رویکردهای  )که در    3یساالرستهیشابه    2انهیگرااثبات -کردن 

افرادی    حکایت  [15]رنیا به اثبات رسیده است(،  های دانشگاه کالیفبررسی
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-پژوهش کنند تا بر هرگونهغلبه میکه قهرمانانه بر شرایط ناسازگار است 

در    ض یتبعهای   سیستماتیک  ش  وپرورشآموزشنهادینه  وند.  غالب 

بر  طورهمان وندی  می  1ن وا که  چنین شرح  »اجباری«،  روایت  دهد،  های 

تنها مشخص نهکند که  زدگی تحمیل میر سیاستیک شکل استداللی را ب

ه عنوان امری سیاسی  استداللی یک ادعا بنوع شود که )الف( تحت چه می

از آن، )ب( سیاست را به عنوان یک محصول    ترمهم شود، بلکه  تلقی می

میگ تثبیت  و  کرده  تلفیق  بفتمان  را  »سکوت«  و  جایگاه کند  عنوان  ه 

برابر چنا بالقوه در  پیامدهای  ن نظاممخالفت    ی سازی عادهای استداللی و 

 [ 16] کند.آنها، ایجاب می

عنوا به  سانسور  متن  دیدگاه  در آن یک قدرت  که  یا  آنچه  و  مرکز 

را سرکیک  صورتبه تی یک قدرت حاکمیت  ح گفتار  کند، وب میطرفه 

ر از طریق قدرت بیرونی یا خارجی تحت  حاکی از آن است که سوژه گفتا

این  استفشار   از  این سوژه، در دیدگاهی که اصرار دارد که شهروندان   .

را بیان  آزادی  تا  هستند  برخوردار  کنند،    قدرت  سلب  یکدیگر   امالًکاز 

که سوژه، از  هنگامی  ده و مورد آزار و اذیت قرار نگرفته است.  قربانی نش

تحقیرآ اظهارات  بازنماییطریق  یا  سومیز  »سانسور«  برای  خود،  ژه های 

«  2دیگری تالش کند، آن شکل و یا آن نوع سانسور »به سکوت واداشتن 

می )النگتونتلقی  ش3شود  فرم،  این  در  گفتار  (.  آن  با  که  مورد  هروندی 
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شود،  از قدرت پاسخگویی محروم می یمؤثرگیرد به طور  میخطاب قرار  

توسط آن، شهروندی مورد    ظاهراً رآمیزی که  تحقی  کنش گفتاراین عمل با  

میخط قرار  غیرمجاز  اب  نوع  .  استگیرد،  اجراگرایانه  نتیجه  سکوت 

است،   گفتار  از  یک خطابه  که  ییجاخاصی  که    ایگفتار    رمجازیغاست 

مورد خطاب کنش گفتار قرار گرفته است را هدف  گفتار کسی را که  دنبو

میخود   گفته  قرار  اکنون  از  میدهد.  که  است  سوژه  این  که    ن یچنشود 

  وجودبااینرخوردار است، و نه دولت یا دیگر نهادهای متمرکز،  قدرتی ب

کنند از ل میهای آن سکوت را منتقواژهقدرت نهادینه توسط شخصی که  

میپیش   ارائه  و  شده  سوژه  ود.  شفرض  دولت  درواقع،  قدرت  شکل  در 

ه قدرت از حالت دولتی به سوژه تغییر یافته و گرچه جایگا شودترسیم می

اما عملکرد   گونهقدرت    طرفهکیاست،  است. قدرت   همان  مانده  ثابت 

ت از  شود؛ اوج آن در محرومیای دیگر اعمال میای بر سوژهتوسط سوژه

 گفتار است.

شدن س ا  انسور  خاصی  گفتارنوع  در    ، ز  اینکه  و  است  چیز  یک 

همانند   ،دیگرعبارتبه یز دیگری است، ار عمل کند، چسطحی پیش از گفت

گرفته شکل  آنهنجار  توسط  که  است  گفتار    ،ای  از  بیان  قابل  گفتار 

و جی    شود.تفکیک می  بیانغیرقابل  ژان الپالنس  قبیل  از  بی  روانکاوانی 

ل پیشگیرانه هنجار متمایز کرده  سانسور سرکوب را از عمعمل    1پونتالیس 

م »سلب  اصطالح  اقدام2لکیت او  تعیین  برای  روشی  عنوان  به  را  ات  « 

 
1B. Pontalis-nd J.Jean Laplanche a  
2foreclosure  
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داده ارائه  در  اندپیشگیرانه  اما  است،  نشده  اجرا  سوژه  توسط  که  عملی   ،

جدا   [17]  . پذیر کرده استامکانگیری سوژه را  شکل   ،عوض، عملکرد آن

این اصط امور امالک و ماز کاربرد  اشاره به  الح در  برای  ستغالت واقعی 

قانونی رها مالکییممنوعیت  افزوده، »سلب  ارزش  برای  از یک وام  ت«  ی 

« معنای،  به  آکسفورد  انگلیسی  لغت  فرهنگ  کردندر  محروم  ،  ممنوع 

 . است، به طور کامل جلوی چیزی را گرفتن« کردن

می نظر  به  عمل،  یک  عنوان  سوژهربه  یک  که  فرض   سد  پیش  را 

ان  دستور زباز اغوای    فرض ممکن است چیزی بیش آن پیشگیرد، اما  می

روانکاوی  نباشد. نظر  از  که،    گونهاین   درواقع،  است  شده  گرفته  نظر  در 

یک ساختار    تکرار شدنسلب مالکیت یک عمل منفرد نیست، بلکه نتیجه  

سوژه هیچ  اما  است،  شده  ممنوع  چیزی  مااست.  اسای  نشده  آن  ت؛  نع 

به عنوان نتی   شود. آن ممنوعیتجه ممنوع شدن پدیدار میسوژه خودش 

شود،  ه از پیش تعیین شده اجرا نمیبر روی یک سوژ  قاًیدقت که عملی اس

این برش و یا سانسور شود که سوژه  ای اجرا میبلکه به گونه نتیجه  در 

ا آنچه  . باقیمانده یشودبه طور اجراگرایانه تولید می  شخصاً اولیه؛ خودش  

مل ها یک عسانسور شده است، در همه اجراگریکه برش خورده و یا  

 .سازدبرمیرا  اجرابل رقایغ

تواند از طریق تصورکردن چیزی است که فقط می  از ممنوعیت  قبل 

تصور، مانع نوستالژی    ریتأخ« از آن شناخته شود، چیزی که توسط  1»پیش

 
1before  
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اینکه چه کسی    جواب در  یابد.  ترش میآن شده و در آن نفوذ کرده و گس

ال وقوع دستور  یک احتم  کند، ما ازچه چیزی ممنوعیت را اجرا می  و یا

بتوانیم آن   اصالً: اینکه خواهیم کرد سؤالکن است تحقق یابد زبانی که مم

آن    سؤال که  است  این  گرفتن  پیش فرض  معنا  به  بپرسیم  قابل    سؤالرا 

است.   دادن  و پاسخ  گرامر  چه  زبانی    اما  این  دستور  به    سؤالاحتمال  را 

اگر موقعیت دستوری سوژه دروجو لب مالکیت  نتیجه س  د آورده است؟ 

توضیحی از سلب مالکیت در درون چنین دستور زبانی،    باشد، آنگاه، هر

بود.   نتیجه آنچه که در پی شرح آن است، خواهد  -، میروازاینهمواره 

های گرامری  ارتاز طریق عب  ، خواهیم وضعیت امور قبل از چنین گرامری

داده   اینکه    شود توضیح  تاریخ    ،تعریف  واسطهبه تا  به  را  بعدی  صحنه 

کند،  بنابراین، سوالی که شرایط محدود دستور زبانی را ارائه می منتقل کند.

 کند.را نیز فراهم می سؤالامکان وجود این  

پیچیده است از سلب مالکیت بسیار  استفاده روانکاوانه  اما  اگرچه   ،

داف دیگری به  ا برای اهر این اصطالح  فعاالنه صورتبهکنم که ما فکر می

نامناسب تغییر میکنیمر میاشتباه تفسی به معنای  -، معنای مناسب آن را 

تجدیدنظر   وظیفه  تا  یک  کردن  دهیم،  عنوان  به  سانسور  اعمال  نحوه  در 

-فکر می کهل را داشته باشد. من این را فقط به این دلی نوع »مولد« قدرت

کنم،  پیشنهاد نمیی ممکن است جالب باشد، و تغییر  ییجاجابه چنین  کنم  

به دلیل   بلکه  می  این  می  کنمبیان  فکر  فقط که  مالکیت  سلب  عمل  کنم 

و    فتدیبکند تا اینکه اتفاق  ادامه پیدا می  قدرآنافتد، بلکه  یکبار اتفاق نمی

ای  همان صحنه اولیه  قاً یدق  ، شودآنچه که با ادامه فعالیت آن دوباره القا می
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ان  بیی قابل ها شده حوزهتولید محدود  گیری سوژه با در آن شکل است که  

است.   خورده  امکان  گره  که  مالکیتوقتی  این    سلب  دارد،  وجود  گفتار 

 د.ناندازها مفهوم سوژه را به خطر میروایت

دنبالش   به  که  مواردی  در  ضمنی  طور  به  مالکیت  سلب  عملکرد 

میهستی استناد  و   چه شود:  م  نهادها  برای  نظام  چیزی  امروزی  یا  های 

ماند؟ چگونه غیر قابل گفتن باقی می  ،رتشانقدتمان برای ادامه اعمال  گف

جایگاه سایر  حذف  و  محرومیت  طریق  از  قانون  از  قبل  های »سوژه« 

چنین محرومیت    که  ی زمانشود؟ تا  احتمالی بیان در درون قانون تولید می

ام  ،تهگرفشکل  فراهم شرایط  را  این نتیجهکند،    کان هر کنش گفتاری  اش 

ناقص است«. با این فرض که هیچ    رورتاًضشود که »عدم سانسور متن  می

گفتار از  برخی  اینکه  بدون  دیگر  گفتاری  مجاز    رمجازیغهای  شوند، 

بین   تمایز  همان  اجرای  با  که  است  چیزی  سانسور  شد،  گفتار  نخواهد 

مرمجازیغو  مجاز   را  گفتار  را  ،  آن  و  شمرده    سازد. می  ری پذامکان جاز 

  بیانغیرقابل طریق تولید موارد  ا از  های استداللی رادها و نظامسانسور، نه

 شود. کند و به عنوان سلب مالکیت شناخته میتولید می

نتیجه چنین سلب مالکیتی است،    ،کنداگرچه کسی که صحبت می

یابد. ای تقلیل نمی نتیجه  امعی به چنیناما سوژه هرگز به طور کامل یا ج

قابل هسوژ مرز  در  که  می  ای  صحبت  بودن  خطر  بیان  دوباره  طرح  کند 

که   آنچه  و  است  بیان  قابل  که  آنچه  بین  به    ان یبرقابل یغتمایز  را  است 

-است را ایجاد می  بیانغیرقابل و خطر انتقال به آنچه که    آورد،وجود می

باشد، یک میل یا  ای سوژه نمیهاز ویژگی  کند. زیرا عاملیت سوژه، یک
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نمیآزا فطری  اس  باشد، دی  قدرت  نتیجه  مبلکه  محدود  از  یت،  اما  شود 

نمی تعیین  مجموعهقبل  طریق  از  گفتار  در  سوژه  اگر  سلب  شود.  از  ای 

محدودیتمالکیت این  آنگاه  شود،  تولید  شکل ها  و  بنیادی  دهنده،  های 

املیت تحت چنین شرایط  ع  .کنندمی  صحنه را برای عاملیت سوژه تنظیم 

نیست، آنچه سوژه حاکم ود. این عاملیتی از شمی ریپذامکانی سلب مالکیت

و کارسازی بر دیگری اعمال    یمؤثرکه فقط و همیشه قدرت را به طور  

پسا  کند.می عاملیت سوژه  عنوان  از  1حاکمیت -به  آن  استداللی  عملکرد   ،

محدود به یک مرزبندی    حالدرعین ا  ام  ،شودقبل تعیین شده و محدود می

و برای    ایی که عمل سلب مالکیت یکبار. از آنجاست  و اضافیغیرمنتظره  

نمی انجام  و  همیشه  قوا  تجدید  برای  را    ییکاراشود،  کار  این  باید  خود 

ماند که از طریق  تکرار کند. یک ساختار تنها تا زمانی یک ساختار باقی می

ای  بنابراین، سوژه  [18]  صوب شود.تار مناحیای مجدد به عنوان یک ساخ

د بودکه  بیان  قابل  بخش  میر  صحبت  تلویحن  طور  به  سلب  کند،  ی 

دوباره    روازاینکند و  دوباره احضار میرا  که به آن بستگی دارد  ی  مالکیت

می متکی  آن  نه    شود.بر  و  بوده  عمدی  نه  مجدد  فراخوانی  این  بنابراین، 

دراستمکانیکی   سوژه  درواقع،  ا  مؤثرفاصله    .  از  کارآمدی  سلب  و  ین 

ن چیزی است  شود نیز همافراخوانده می  مجدداًندارد؛ آنچه  ار  مالکیت قر

کند، حتی اگر شکلی که فراخوانی  که احتمال فراخوانی مجدد را ایجاد می

گیرد از شکل پیش فرض آن قابل تقلیل و تفکیک نباشد. فرد به  مجدد می

 
1sovereign-post  
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ده است، اما  طور کامل متعلق به او نبو  هکند که هرگز بزبانی صحبت می

ی برجای مانده و  آن فراخوان  تکرار شدهفقط از طریق رویدادهای    بان آن ز

می امکانادامه  شرایط  که  سخنانی  طریق  از  و  تنها  زبان  آن  پذیری یابد. 

کنند، حیات دنیوی و موقتی  خودشان را احیا کرده و از نو ساختاربندی می

 د.رآوخود را به دست می

صحبت کنیم، گویی ون  »خالف« قان  صرفاًوظیفه مهم این نیست که  

و گفتار جایگاهی ویژه برای آزادی است.  که قانون خارج از گفتار است  

دارد،   بستگی  سانسور  به  گفتار  آن  اگر  با  بخواهد  که  اصلی  بنابراین، 

است.   گفتار مخالف  سازنده  و  مولد  اصل  کند،  و    چ یهمخالفت  مخالفت 

با  م  تضادی  ترسیم شده توسط سلب  نداردخطوط  از  مگ   الکیت وجود  ر 

خطوط.   همان  مجدد  ترسیم  یک  ،  حالبااینطریق  برای    بستبن این 

عاملیت نیست، بلکه پویایی دنیوی و موقتی و وعده عجیب غریب متعهد 

است  فسخرقابل یغو   آن  میبودن  باقی  همچنان  امکان  این  از  .  تا  ماند 

انی  شود، زب   یبرداربهرهز زبانی  ای اتولید آیندهگفتار برای    یهافرضشیپ

 رساند. و مطالبی را نمیداللت نکرده  هافرضش یپتوسط آن که هیچ کجا 

از سانسور، که به طور  چنین دیدگاه شوند، سترده تفسیر میگهایی 

گوید که چگونه بهترین تصمیم را در  گیری سوژه گفتار به ما نمیدر شکل 

را از موارد  ان آنها  دهد که بتورائه نمی. معیارهایی را امورد سانسور بگیریم

منصفانه  غیرمنصفانه  1سانسور  داد.  تشخی  2و   وتحلیلتجزیه،  حالبااین ص 

 
1invidious  
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از  مجموعه ارائه می  هافرضپیش ای  به را  مقیاسی  بحث    دهد که هرگونه 

)درواقع، آنچه آنها بستگی دارد. دانستن اینکه منظور از »سانسور« چیست  

»سانسورتعری  درکه   سانسور  از  منظو  ف  به  باشد«(  درک  شده  ر 

مهم    شده  کنشهیرهای  محدودیت هماناستآن  درون  ،  که  مرزهایی  ند 

انجام    قبولقابل ای که ممکن است به طور  های هنجاریچنین درخواست

یابد که  ای تغییر میلحظه  لزوماً منظور ما از »هنجاری«  شود. عالوه بر این،  

م بر  حوزه گفتار از طریق هنجارهایی که مقدکه همان  م  دهیتشخیص می

-یابند. ما عادت کردهمیامکان توصیف آن هستند، شکل گرفته و ساختار  

ایم که ادعا کنیم که ابتدا یک توصیفی از عملکردهای مختلف سانسور را  

طریق   از  سپس  و  دهیم  آنها  مراجعه  ارائه  مورد  در  هنجاری  اصول  به 

ی هنجار  صورتبهیفات ما خودشان از قبل  اگر توص  مام. اگیریتصمیم می

می ایجاد  که  مالکیتی  سلب  طریق  از  بیان  حوزه    ، کندو  قابل  که  را  آنچه 

کند، ساختار یافته  را ایجاد می  آن، قابل توصیف است(  در درون )و،   است

این  باشد به معنای تجدیدنظر در  از این طریق  ، بنابراین مشاهده سانسور 

 ونه قدرت هنجارگری را درک خواهیم کرد.گ جا و چه کاست ک

سانسور در روند    ، میمی درباره این که چه کاری انجام شودهر تص

است نمیدخیل  که  سانسوری  فرایند  آن مخالفت  ،  با  کامل  به طور  تواند 

سانسور در ابتدا شرایطی برای    کهکن کند. به این معنا  کرده یا آن را ریشه

امکان تصمیم  ست.ا  یت آندودعاملیت و ضرورت مح پارادوکس  -این 

بین از  را  بلکه  نمی  گیری  می  صرفاًبرد،  عاملیت  پیشنهاد  که  درگیر  کند 

تصمیم است؛  مسلمی  قدرت  و  آشکار  بافت  یک  شرط  به  تنها  گیری 
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که  می  ریپذامکان آنچه  این  شود،  است.  تعیین شده  برای همیشه  و  یکبار 

ی عاملیت را  کسهیچ ست،  ا  نشده  جرا ی اکسهیچ گیری اولیه توسط  تصمیم

ساخته   ریپذامکانب مالکیتی که ابتدا عاملیت را سلب نکرده است، اما سل

 . سازدبرمیاست را 

 

 1های گفتار از نظر سیاسی کنش

توصیف عملکرد تلویحی از سانسور به وسیله تعریف بسیار دشوار  

درک  در یک    آن   کنند، اگرپیشنهاد می  2که تیلور و بوردیو   طورهمان   است.

جسمانی و بدنمند چنین    مندی عمل کند، چگونه عملکردنجسمانی و بد

زبان را میدرک  باشد،  فهشناختی  عاملیت  برای  اگر سانسور شرطی  میم؟ 

شناختی را درک کنیم؟  عاملیت زبان  یمتوانآنگاه چگونه به بهترین نحو می

به ن آتوا»نیروی« اجراگری در چه چیزی وجود دارد، و چگونه می   ن را 

از سیاست درک کرد؟ بوردیو استد کند که »نیروی« الل میعنوان بخشی 

-اعی است و قدرت اجتماعی از طریق بافتنتیجه قدرت اجتم  ، اجراگری

تثبیت آنها  های  سانسور  ابزار  و  حاکمیت  رسمی  و  میشده  شود. درک 

استدالل می دریدا  اجراگری،  نیروی  روایت  این  تفکیک برخالف  کند که 

باخناس از  بافتشانه یاولفت  ن  را  »نیروی«    شدةت یتثبهای  ،  سخنان  آن 

 .سازدبرمی
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مند کنش گفتار یک کنش جسمانی و بدناشاره کردم که  در مقدمه  

جدا   جسمانی  نیروی  از  کامل  طور  به  هرگز  اجراگری  »نیروی«  و  است 

  صورت ه بیکبار    ، سازی »تهدید« به عنوان کنش گفتارشود: این وارونه نمی

نوشته فلمن  .  ودشبرساخته می  شناختی زبان   صورتبهبار دیگر  انی و  جسم

به این دلیل که یک   قاًیدقکند،  می  دیتأکدر نظریه کنش گفتار بر آن گفتار  

گوید »آگاهی« ندارد. ، البته همواره درباره آنچه که میاستکنش جسمانی 

این  و  قدم استم جسمانی گفتار بر اهداف گوینده اتریتأث، دیگرعبارتبه

ارتباط   واسطةش به عنوان یک کند که کنش گفتار خودرا مطرح میمسئله 

در بحث قبلی متذکر شدم که سلب   کند.ی عمل مینیروی جسمانی و روان

به معنای اصالح شده آن، سوژه را آغاز  دهد، یا شکل می  کرده  مالکیت، 

  یاجرا  قابل   هایقابل بیان را به عنوان محدودیتهای گفتمان  محدودیت

می تعیین  ا سوژه  این  بر  مالکیت  سلب  هنجاری  کند.  تولید  که  دارد  شاره 

 ستیبایمگیرد و ر سانسور یک سوژه صورت میسوژه قبل از عمل آشکا

در   سازنده  و  مولد  قدرت  از  مدلی  عنوان  شود.    مفهوم به  درک  فوکویی 

ر بدن  گفتار دبر    حاکمد: چگونه هنجارهای شومطرح می  لسؤااکنون این  

که سوژه گفتار را تولید  عالوه بر این، چگونه هنجارهایی  شوند؟می ساکن

می تنظیم  را  آن  و  پی    طورهمین نند،  ککرده  شدندر  ساختن    ساکن  و 

 زندگی بدنمند سوژه هستند؟ 

تجسم  ریپ چگونگی  از  گزارشی  ارائه  با  د  پیشنها  هنجارها  بوردیو 

را    و حرکات  رهنگی حاالتبدن و سبک فواره یک  عادتکند که آنها  می

آماهرانه می  صورتبه و  توسعه میسازند  را  بحث  نها  در  بنابراین،  دهند. 
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امیدوارم نشان دهم که چگونه بوردیو روش و شرحی امیدوارکننده نهایی، 

دهد. آنچه که جارها ارائه میهن  2مالحظه -یو ب  1از نحوه تلفیق غیرعمدی 

است عاجز  آن  از درک  ک  بوردیو  است  آنچاین  که  ه چگونه   صورتبهه 

برابر  قرار دارد،    جسمانی در گفتار همان هنجارهایی که به وسیله آن  در 

برد. عالوه بر این، او شرحی  ایستد و آنها را از بین میمی ده استتنظیم ش

ار سیاسی  گفتمان  اجراگری  میاز  ا ائه  که  »گفتار«  دهد  ضمنی  جراگری 

بدنمند و  نادیده    وارهعادتاجراگری    و  جسمانی  شرح   گیرد.میرا 

از کنش گفت  کارانهمحافظه گیرد که قراردادهای مرسومی ار فرض میوی 

-اند، بنابراین، نمیرا تنفیذ خواهند کرد از قبل مشخص شده که اجراگری

ب با  را  دریدا  پیروان  »تفکیک«  گفتهتوان  که  می  هاافتی  توجیه   ،کننداجرا 

بحران نتوانست  وی  دیدگاه  در  کرد.  ک  را  گفته  قراردادی    انیبرقابل یغه 

می و  تولید  که  هنگامکند  شده    3کننده ام یق»نیروی«  ی  سانسور    درگفتار 

در نظر گرفته و مورد بررسی قرار    شود را ظاهر می»گفتمان رسمی«  رون  د

 . آشکار کند ینیبشیپرقابل یغیک آینده را برای ای دهد و اجراگری 

به خاطر    قاً یدق...    شرایط اعمال   ها و روشنویسد که »بوردیو می  ریپ

 «. هستند جدی و مؤثر وار هستند،نهان، مصر و طعنهاینکه آنها خاموش و پ

در    قاًیدقها و کارهای خود، شاید  او منظور خود را در تعدادی از بررسی
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تحت   خود  تمقاله  و  »سانسور  فرمعنوان،  می 1حمیل  روشن   [ 19]  کند.« 

آنجا   در  تخصصی،زباندرباره    ویدرواقع،  تخصصی   ی هازبان  های 

می پیشنهآکادمیک  و  مینویسد  نهاد  آنها  که  اساستنها  کند  سانسور    بر 

بلکه  هستند اساس،  روزمره   2گذاریرسوب یک    بر  کاربرد  انحراف  و 

»زبان هستند  تاستراتژیشناختی  حسن  عبارت 3عبیر های  از  تا  خود  «  های 

کنند.   هایدگراستفاده  کار  بر  تمرکز  استدالل   ،4با  زبان  می  بوردیو  که  کند 

گیرد تا اینکه توهمی را  هایی را به کار میاتژیهایدگر به طور مداوم استر

های  ها و یا قانوننامه. آئینایجاد کند که در زبان عادی نقض شده است

هایی برقرار معمول به روشهای غیرسل به کلمهاز طریق تو  قاًیدق  مشروع

-ی با یکدیگر دارند. بوردیو میرسد ارتباط منظمشوند که به نظر میمی

ین کلمه  ن از این طریق، ازیر رو شد  و   نتغییر شکل داد  محضبهنویسد، »

  دهد تا خودش را از دست میو عادی  هویت اجتماعی و معنای معمول  

ها  نویسد، »تمام کلمه( او می142را به خود بگیرد«. )معنایی تحریف شده  

نشدناثری   مان  یپاک  تفکیکو  از  دارندر  دگار  خود  همراه  به  به    هک  ا 

 کندمی  جدا  و عامیانه  عمول ای را از مفهوم مشناسانهستیدرستی مفهوم ه

به تمایز بین    کند که چنین گفتمان فلسفیپیشنهاد می  تنهانه ( او  144«. )...
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کند که تدوین آمیز بستگی دارد، بلکه وی پیشنهاد میمقدس و کفر  دانش

 ای از اِعمال مقدس آن باشد.د خودش نمونهین آن تمایز بایو وضع قوان

را  حالبااین ما  فقط  که  نیست  این  بوردیو  وظیفه  از  ،  دنیایی  به 

باز موقعیت او  واقع،  در  بازگرداند.  معمول  جداسازی  های  نظری  سازی 

می  دوباره گفته  که  میرا  نهادینه  هایدگر  گفتمان  ارائه  شود  ما  به  را  کند 

ازمی و  مطرح  برخورد  کند  معمول  ردنکو  عادی  زبان  زبان    و  عنوان  به 

و  اولی تقل  ریغه  می  ل یقابل  وی،  خودداری  نظر  از  و  کند.  معمول  زبان 

سیاسی   نظر  »از  اصو  یزیرقالب عادی،  است«:  و  شده  عینی  سیاسی  ل 

ثبت و   و عادی  فانه مخالفت )بین گروهای اجتماعی(، در زبان معمولمنص

 شود.می یدارهنگ 

گفتهنیبنابرا طبق  در    ،  را  خود  ظاهرا  فلسفی  گفتمان  یک  بوردیو، 

قرار می عادی  و  زبان معمول  معمبرابر  زبان  و  تقابل دهد  های  ول توسط 

جامعه  و  گروهسیاسی  بین  میشناختی  ساخته  آها  از  بعد  و  تا شود  ن 

عرضه  محل  او  که  آنچه  توسط  میمی  1حدودی  شکل  در  نامد  )و  گیرد، 

به عنوان   و  شود. زبان معمول  معقول درک می  یک زمینه عینی و نهایت( 

این    ،وجوداین باکند، اما  داری میهای اجتماعی را ثبت و نگهل عادی تقاب

می انجام  روشی  به  را  که  کار  و    فهمقابل   راحتیبه دهد  تقابل  آن  نیست. 

شوند و یک  میگذاری  ها در درون زبان معمول و عادی رسوبمخالفت

گذاری به منظور درک همه  رایند رسوبدوباره از همان فبازسازی نظری  
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و  آنها ال فلسفی مشودمی  یضرورزم  گفتمان  بنابراین، یک  گفتمان .  انند 

زبان  از  هم  را  خودش  می   هایدگر،  نگه  دور  عادی  و  هم  دمعمول  و  ارد 

شیوه نظری  دوباره  بازسازی  تقابل   یهایامکان  آنجا که  در  اجتماعی  های 

این، گفتمان فلسفی ساند را ممکن میشومی  گذاریرسوب بر  زد. عالوه 

تقابل   منحرفیک  روش  یک  در  را  جمعشدهطبقاتی  میای  ؛  ندکبندی 

 مراتبی سلسلهدی، در یک مجموعه  فلسفه در مخالفت با زبان معمول و عا 

های اجتماعی که در  کند که همان تقابل و مخالفتها شرکت میاز تقابل 

اند را به ن معمول مسدود شدهه و به وسیله زبا گذاری شددرون آن رسوب

 کند.باره بازسازی میطور مبهمی دو

ب بازسازی دوباره نظری    از  و حمایت   دییتأرای  بوردیو  این  یک  از 

معمول  جداس زبان  کاربرد  بین  فلسفی  ازی  زبان  سخن و  و  کرده  بحث 

  که  مخالف است چرا   1روشنفکری -ر  او با یک اب  که . به این معنا  گویدمی

اذعان کند،   ، کندیتفکیکی را از زبان معمولی که آن را اجرا متواند  نمی  آن

نیز مخالف است چرا که    2روشنفکری -او همچنین با ضد  از طرفی دیگر

و علمی از تفکیک بین زبان معمول  تواند شرح و گزارشی نظری  نمیآن  

 کند را ارائه دهد. می یزیرطرحو زبان فلسفی که او 

سیاست آمهدر  فرهنگی  اخیر  دیدگاهای  از  مختلفی  انواع  ها  ریکا 

ر را کنار  های سانسوقیدوبندرسد که  است و منطقی به نظر می  ارائه شده

یم. طی مطالعات  واسطه برگردتمان مستقیم و بیبگذاریم و به فرمی از گف
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تنها یک برگشت به صدای جسمانی و مربوط  ادبی و فرهنگی اخیر، ما نه

شا را  بودهبه شخص  بلکههد  و    باًیتقرتولید    ایم،  مفرط  نتیجه  از  اجباری 

فعاالنه و    صورتبه   به عنوان نشانه اثبات اینکه نیروهای سانسور  ی راگزاف

میمصرانه   نشان  واکنش  آن  مقابل  کردهدهدر  مشاهده  نیز  را  از  ند  ایم. 

شوند، نشان  بینی می عمومی و قابل پیش عاًیسراین اصطالحات  که ییآنجا

ند و کاز سانسور در محل تولید آنها عمل می  ینهاندهد که یک فرم پیم

در    قاًیدقو  شکنی  -انونآن در نزدیک کردن یک حساسیت قلمداد کننده ق

»رهایی    هایکه امکانقوانینی  ،  استناتوان   قت قوانین تلویحی خاصمطاب

 کنند.کنترل می« زندگی فرهنگی را 1بخشی 

در مق-ضدوقتی   و  می  قرار   ی سانسورگر-ابل ضدروشنفکری  گیرد 

در درون یک تالش برای نزدیک    کند خودش را زبان آکادمیک سعی می

واسطه حل کرده و مند و بیعادی، جسمانی و بدن  کردن موارد معمول و

قانونآئین  ،روازاین  کند،  محو اجراهایی های  چنین  کارکرد  در  گذاری 

معمول    زینی یک مفهوم از زبانشوند. جایگ بیشتر پنهان و کمتر آشکار می

ده است، برای اینکه یک زبان  غلو شده و جسمیت داده شو عادی، اغلب  

ادر به در  فکرانه، جایگزین سانسور شود، قنی یا روشندوپهلوی عقال ظاهراً

گرفتن توجیه کردن   نظر  سازنده    و  مولدقدرت  نتایج    و  سانسور، همانند 

  عقالنی معمول و عادی که زبان  با گفتمان  «  2»تفکیکاین  .  مخربش نیست

می  یا اجرا  نیسروشنفکرانه  الزم  یک  کند،  تا  شود  کامل  که  ساختار  ت 
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 مؤثرقوه یک گفتمان با نتایج بال ، خاصی گی گفتمانشد  یعیرطبیغو  زدایی

برای فرایند  رمعمولیغ. نمایش بین زبان معمول و فتدیباتفاق و سودمندی 

  بودن گفتار  ل بیان های قابیی که محدودیتهاقیدوبندبازنگری و بازتولید  

و    جتاًینتو   می  قبولقابل کارایی  ابقا  را  سوژه  و  بودن  دشوار  بسیار  کند، 

 .استکننده یینتع

زمانی  استفاده    راتیتأث تنها  سیاسی  گفتمان  در   ر یپذامکاننادرست 

-های خاصی بیان شدهاست که عباراتی که به طور سنتی از طریق روش

اشتباهب  ،اند به  دیگری  اهداف  مورد    رای  و  شده  قرار    سوءاستفادهتفسیر 

به نظر   [20]  گیرند.می ه« بیش  رسد که عبارت »سوژمی  برای مثال، وقتی 

حاک مفروضات  با  حد  معرفتی  1میت از  شفافیت  است،    2و  خورده  گره 

تواند مورد استفاده قرار  دیگر نمی  عبارتی   شود که چنین دالیلی مطرح می

ه استفاده مجدد از چنین عبارتی، برای  رسد کبه نظر می،  حالبااینبگیرد.  

ی در  پسامثال،  بافت  راحاکم-ک  بافت  از  دیگری  ثابت  مفهوم  که    یت، 

عبارتی   بخواندفرامیچنین  می  ر ،  عنوان  هم  به  امکان  این  از  دریدا  زند. 

اصطالنام می  3نوشتن مجدد برابر چنین  برد.  در  نیز  مدرنیته  کلیدی  حات 

تند، پارادوکس یا تناقضی که من در پایان  پذیر هسهای مجدد آسیبنوشته

باز خواهاین فصل   این  به آن  است:  م گشت. به طور خالصه، هدف من 

عبارتظرفی  قاًیدق چنین  توانایی  و  مفاهیم  ت  آوردن  دست  به  برای  هایی 
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-. درواقع، پیشنهاد میسازدبرمیمعمول، وعده سیاسی مداوم آنها را  -غیر

منوط است بر تفکیکی که   قاًیدق  هاییخوانیفرا  نم که توانایی قیام چنینک

بی معمول  آنها  مفهوم  غیرن  می-و  ایجاد  پیشنهمعمول  میکنند.  از  اد  کنم 

یک  دید عنوان  به  گفتار  کنش  درباره  بوردیو  وام  نهادی    ورسوم آداب گاه 

فراخوانی که  دهیم  نشان  تا  بگیریم  فاصله  آن  از  و  اگرفته  گفتار  هایی  ز 

 .هستندکننده یی قیامهاوجود دارد که کنش

پاسخحالبااین برای  ب،  کنشگویی  چنین  باید ه  ابتدا  گفتاری،  های 

د، اما نه به عنوان یک سیستم ایستا و بسته که سخنانش از  کرزبان را درک 

-های اجتماعی« که به طور تقلیدی به آنها مربوط میقبل توسط »موقعیت

نظ از  عملی  شوند،  و  کارکردی  است.  نیتأمر  یک    شده  معنای  و  نیرو 

شود؛ یک  های« قبلی تعیین نمیقعیت»مو  ها یاتوسط بافت  منحصراًسخن  

تفکیک   ی از یکبه وسیله مزیت  قاًیدقروی خودش را  نیسخن ممکن است  

هایی با  کند، به دست آورد. درواقع، چنین تفکیکبا بافتی که آن اجرا می

ب یا  پیشین  عملکرد  بافت  به  نسبت  معمول،  کارکرد  آن  ا  از  سیاسی 

حساس   معنایی  هستنداجراگری  زبان،  می-غیر.  خود  به  تا  معمول  گیرد 

گذاری شده و به عنوان یک زبان معمول و  آن رسوب  آنچه را که در   قاًیدق

 قرار دهد.  سؤال عادی تبدیل شده است را مورد 

تحت  خاصی  روشنفکری  یک  که  دارد  اصرار  عنوان    بوردیو 

گیرد، ساختار  ت میصور  «2شناختی زبان الیسم  فرم»« یا  1ادبی   یشناسنشانه»

 
1literary semiology  
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خو واقعنظری  از  معتبر  توصیفی  عنوان  به  اشتباه  به  را  اجتماعی  ی دش  ت 

 تنها نهبه گفته بوردیو، چنین اقدامات عقالنی و روشنفکرانه    کند.تعبیر می

دمی قانونی اشغال  آکا  ی هاهای قدرت اجتماعی که در درون نهادموقعیت

ر به تشخیص تفاوت وخیم  درک کرده است، بلکه قاد  را اشتباه  شده است

ح زبانو  بعدهای  بین  همان  ساس  اجتماعی  و  متنیهشیو شناختی    های 

در نیست.  موجود  موقعیت  آن  درباره  بوردیو  و  اگرچه  عقالنی  های 

»روشنفکرانه عنوان  تحت  او  که  می  ی شناسنشانهای  نقد   کند،ادبی« 

به نظر می اما  و   درگیر یک کشمکش  ویسد که  رتوضیحی نداده است، 

  « از نظریه اجراگری 1ک دریدا »اثر، رویداد، بافت تنازع ضمنی با خوانش ژا 

 . استآستین 

دریدا   و  واضحبوردیو  منظور  به  را  آستین  دو  کردن تر مشخصهر 

یا    نرا که به یک سخ  نیروییکنند،  »نیروی« اجراگری سخن خوانش می

گوید را نچه را که میکند تا آجبور میدهد و آن را مشناختی میزبان  گفته

دهد،   مجموعهانجام  را  یا  آنچه  از  حاصل  اثرات  از  میای  را گوکه  ید 

می روشن  آستین  کند.  اجراگری  تسهیل  که  یا   ، یانی ب  ریغسازد  قدرت 

به قراردادهای تثبیت -می  تبه دسشده  کارایی خود را از طریق مراجعه 

در یک قاعده یا   شود و اجراگریمیآورد. هنگامی که یک قرارداد تنظیم  

  -استو همه شرایط مناسب    -کندمرسوم شرکت می  دستور قراردادی و

میآنگ  عمل  به  تبدیل  کلمه  و  اه  تعمید  غسل  آئین  اجرا    یگذارنام شود: 
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متهم  می می  گناهکارشود،  زوجدستگیر    ازدواج  1گرادگرجنس های  شود، 

ثابت می قراردادها  آستین،  نظر  از  پاید  کنند.  میو  نظر  به  این  ار  و  رسند 

اج بافت  یک  در  قراردادها  ثبات  آن  در  که  پایدار   ورزمانمربهتماعی 

میمی  گذاریوبرس منعکس  و  شوند،  سستی  بودنشود.  این    شکننده 

  قاً یدق  ،»نظریه« بافت اجتماعی توسط بوردیو مورد انتقاد قرار گرفته است

شرح   یک  تشریح  بدون  آن  اینکه  خاطر  ربه  نهادهای  و  قدرت  از  وایت 

رض مسلمی ا نه محدود شده به زبان را ف، از جمله خود زبان اماجتماعی

گرایی یا فرمالیسم آغازین و اولیه  ر تالش برای مقابله با صورت. دداندمی

از   بعد  )و  آستین  که توسط  »اصل خطایی  درباره  آستین، بوردیو  گزارش 

 نویسد: است« می کرده یانترین شکل خود ب( در کامل 2و، هابرماس ا

می فکر  دراو  در  را  آن  که  گفتمانکند  در    –ون  خاص  طور  به 

زبانمح گفتوای  یافته    -تارشناختی  گفتار  کارایی  برای  کلیدی  عنوان  به 

و  شناختی  زبانو اظهارات  شناختی  است. با تالش برای درک قدرت زبان 

کردن   بررسی  ززب با  اثربخشی  و  منطق  در  که  اصلی  برای  نهادها    بانان 

اعمال میکند که قدرت از بنهفته است، فرد فراموش می بر زبان  -یرون 

. این  شود  حداکثر  زبان  و  ..  کرده  آشکار  را  آن  داده،  نشان  را  قدرت 

 ( 109کند. )نمادین آن را نماپردازی می صورتبه

بین   برای بوردیو، تمایز  -واقع می  مؤثر که    ییهااجراگریبنابراین، 

شوند، با قدرت اجتماعی فردی که صحبت موفق نمی  آنهایی که  شوند و

 
1straight  
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ارتباط دارند: فردکمی با قدرت مشروع و قانونند  اعطا  ی که  ی که به آن 

به آن  های زبانی را انجام میکنش  ، شده است این قدرت  دهد؛ فردی که 

اما    ی همشابقاعده و یا دستور  اعطا نشده است ممکن است   را برشمارد، 

نتیج نمی  یریتأثو    ههیچ  تولید  قانونیرا  و  مشروع  اولی  مورد  و    1کند. 

 است.  2د دوم تقلبی و طرار مور

روش   آیا  بین  بر  یمطمئناما  تمایز  واقعی  ای  قدرت  و  بودن  تقلبی 

بین   در  ابهام  ایجاد  باعث  دارد که سخن  لحظاتی وجود  آیا  دارد؟  وجود 

  سؤال زیر    پایه و اساس مشروعیت رسمی را  این دو شود، جایی که سخن 

 ییجاجابه یک    اجراگرایانه  صورتبه برد، در حقیقت، جایی که سخن  می

عبارت در  عنوان  را  به  قانونی  می  راتیتأثهای  تولید  بوردیو   کند؟سخن 

دهد و چندین نمونه از شرایط بیان آن و  مثالی از آئین مذهبی را ارائه می

قاعده در  را  میتغییراتی  ارائه  آن  کهای  میدهد  باعث  اینه  مراسم    شود 

رباره آنچه که یک ی د، قضاوت وحالبااینمقدس نادرست قلمداد شود.  

های مشروع و  گیرد که فرمباشد، فرض میتواند درست یا غلط  آئین می

های جدید استناد قانونی آیین مذهبی از پیش تعیین شده است و آن فرم

قت،  باشد. در حقیراسم قدیمی نمیو جایگزینی مبرای تغییردادن    مشروع

نقض که  اجرا می  یآیینی  را  مراسم مذهبی  مکناز یک  هنوز  د  است  مکن 

مراسم   باشد، یک  مراسم مذهبی  اجرا  شکل    در  که  مذهبییک  آن  نوین 

 شود.می
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جهت   آن  از  بوردیو  وی    توجهقابل مثال  نظریه  که   نتوانسته است 

نیروی   یک  نتایج  که  دهد  تکرار اجرتشخیص  و  مرور  از  خاص  اگری 

 .شودمیحاصل    1مرسوم-های غیررسوم و قراردادی در روشهای مقاعده

یک احتمال پیشین   ساسبر ازنی گری دوباره از مراسم گپاحتمال داللت

است که یک قاعده با فرض معانی و کارکردهایی برای آنچه که هرگز در 

بافت اصلی  نظر گرفته نشده است، می را نقض کرده و تغییر   خودتواند 

در   بوردیو  نمیدهد.  ایستا،  اجتماعی  نهادهای  منطقایجاد  ت  قابلی  تواند 

  کند را درک کند.ترل میاجتماعی را کن روتحولییتغکه امکان  یری تکرارپذ

بینیم که چگونه ها، میبا درک استنادات غلط یا نادرست به عنوان بازگویی

دست اجتماعی  نهادهای  از  می  خوششکلی  دگرگونی  و  و  تغییر  شوند 

از قبل ندارد  نادی که هیچ مشروعیت قانونیچگونه است  ریتأثتواند  میای 

فرم و  اشکال  کشیدن  چالش  مبه  و  قانونی  و  های  باشد  داشته  را  شروع 

پارک رزا  که  وقتی  کند.  محقق  نیز  را  بعدی  اشکال  وجود  در    2سامکان 

قب از  که  حقی  هیچ  او  نشست،  اتوبوس  تجلوی  را  ل  باشد  شده  عیین 

مرسو  آن  طورهمین و  نداشت   قراردادهای  از  یک  هیچ  توسط  م  عمل 

نژادی   بود.  جنوتفکیک  نشده  تضمین  ادعای  حالبااینب  طرح  با  وی   ،

قی که برای آن از قبل مجوزی را نداشت، قدرت و اختیار خاصی را با  ح

قیام فرایند  و  کرد  اجرا  عمل  آن  و  آن  ثبتقانون  سرنگونی  شده    های 

 مشروع و قانونی را آغاز کرد. 

 
1conventional-non  
2Rosa Parks  



 گفتار برانگیخته

290 

 

  اجراگری که  یریتکرارپذکه همان قابلیت  این است    توجهبل قانکته  

قبل خوانشی را که    بوردیو نتوانست متوجه آن شود، همان چیزی است از

می قرار  توجه  مورد  را  بود  داده  انجام  آستین  از  دریدا،  دریدا  برای  دهد. 

با بافت قبلی و  از ساختارز   قاًیدقراگری  نیروی اج از تفکیک آن  دایی آن، 

-یهای جدید حاصل مرای به دست آوردن بافتایی و ظرفیت آن بتوان

تا جایی که قراردادی و   کند که یک اجراگریشود. درواقع، او استدالل می

فرض کردن تکرار شود. این تکرار پیشمتعارف باشد، باید به منظور عمل 

باف وت که قاعده، خاین اس ادامه میتدش در  به کار خود  -های متوالی 

بافتی محدود نمیبه ه  به طور خاص  دهد، که ه هموار  اگرباشد حتی  یچ 

« بافت  1ودیت زدایی در چندین بافت و یا بافت دیگری یافت شود. »محد

فردی  که  بافتی  ترسیم  و  بازنمایی  هرگونه  که  است  این  ساده  معنای  به 

سازی دیگر است و آن  زمینها کند، خودش منوط بر یک  ممکن است اجر

شکل بافت به  یکپارها  و  واحد  نمیهای  قلمداد  معنا  چه  بدان  این  شوند. 

یست از هر تالشی  باو هرگز نیز به این معنا نبوده است که فرد می  نیست

بازنمایی و ترسیم یک بافت دست بکشد؛   این فقط بدان معنا  برای  بلکه 

هرگونه   که  ترسیماست  یا  و  منوط    بازنمایی  بازبینی  یک    تجدیدنظر بر 

 است. نامحدود بالقوه 

بوردیو را  تولیدنیروی خاص    اگر  آن    کهی درحالشده توسط سخن 

قی با  طکند، من  یپردازهینظرشود را نتواند  توسط بافت پیشین تفکیک می
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می وضع  را  تکرارپذیری  آن  قابلیت  بر  دریدا  ظاهر  ویژگیکند،  به  های 

ی  هاجدا از هر و همه بافت کامالًکه آن کند »ساختاری« اجرایی تمرکز می

همه و  معناشناختی    اجتماعی  میمالحظات  سخنانباقی  اجراگر    ماند. 

کند، طبق گفته دریدا،  عمل می  شدههای نوشتهمنطق نشانهمطابق با همان  

کند ... نیروی  ایش تفکیک میهها، »نیرویی که آن را از بافتهمانند نشانه

گتفکیک یک  مکننده  واقعی  ساختار  بلکه  نیست  تصادفی  خبری  تن  زاره 

در همان جا،    عداًب(  9)  را به همراه خود دارد.و آن  ت ...«  نوشته شده اس

گذاری یا مشکلی از یک فاصله را  فاصله  کننده را بهدریدا نیروی تفکیک

ارائه میکه   ارتباتکرارپذیری  را  که  ط میکند  آنچه  به عنوان  نشانه،  دهد. 

تکرا یک  قابل  است،  ی  نشانهر  تولید  از  که  است  شناخته    منشأا  متفاوتی 

که دریدا ادعا    طورهمان .  ده و قانونی آن جدا شده و محروم گشته استش

خودش جدا شده است، یا اینکه آزادانه به    منشأاز  کند، این که نشانه  می

این  استآن متصل   آورد که آیا عملکرد آن نشانه  را به وجود می  سؤال ، 

رسوب  ساساً ا و  به  است  مربوط  آن  کاربردهای  از    اساساً   اینکه  یاگذاری 

 قدمت تاریخی آن عاری است. 

درید تا  گزارش  دارد  تمایل  عملکرد ساختاری  ا  نسبی  خودمختاری 

ن یک ویژگی قرار دهد، و »نیروی« اجراگر را به عنوا  دیتأکنشانه را مورد  

های پیشین خود از بافت کند تا اینکهای مشخص میساختاری از هر نشانه

اش به عنوان یک نشانه تفکیک شود. رارپذیریبه منظور حفظ قابلیت تک 

از کاربنابراین آن ن پیشین  بیروی اجراگر  بلبه ارث نمیرد   قاًیدقکه  رسد، 

ناشی پیشین  کاربردهای  همه  و  هر  از  آن  تفکیک  از  آن  می  پس  شود. 
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تفکیک نیروی  اجراگر  تفکیک،  نیروی  هرگونه استکننده،  از  فراتر  که   ،

معنا  یا  حقیقت  از  برابر  د  ست.ا  1پرسشی  در  زبان  ساختاری  بعد  با  ریدا 

مخا میمعناشناختی  از  لفت  خودمختاری  و  مستقل  عملکرد  یک  و  کند 

که  سا را  اس  ظاهراًختاری  شده  پالوده  اجتماعی  بقایای  توصیف از  را  ت 

»می اجراگر  یک  اینکه  نوشتن  در  وی  ساختار کند.  یا   در  تکراری  خود 

ارش تکرارپذیری پیروان آستین به  ز( به روشنایی با گ17استنادی« است، )

و ع زبانی  اجتماعی مخالفت میعنوان یک عمل  دریدا، رف  از نظر  کند. 

قراردادهاتکرارپ و  عرف  مناسب  ک  ،ذیری  دارند  ساختاری  به  وضعیتی  ه 

می ایننظر  است.  اجتماعی  مالحظه  هرگونه  از  جدا  و  انتشار  »  کهرسد 

چندمعنایی   برای  که  باست«    کاهشرقابل یغگسترش  است  معنی  این  ه 

به عنوان یک عالمت ی به    کاهشقابل ا نشانه گرافیکی،  انتشار یک نشانه، 

برای نشانه  در یک سطح    ظرفیت  انتشار  این  نیست؛  معانی  تقبل چندین 

 گیرد.صورت می ی معناشناختاری به جای سطح ساخت

»گفتار نامناسب یک زیانی آستین مبنی بر این که  در پاسخ به ادعای  

کلهایی که جانشین میرای همه کنش باست   ویژگی  که  آنهایی  ی شوند، 

که قراردادی یا مرسوم    یاهکنش مراسم آئینی یا تشریفاتی را دارند و همه  

ت،  هستند« با  و  دریدا  بیان    یبندصورتنظیم  ادامه  در  که  اجراگر  مجدد 

 )تصویب تکرار قاعده با تفاوت(: دهدی مسخ پا گونهاین شودیم

 
1truth or meaning  
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شرایطی که    بودن   یعرف  صرفاًرسد آستین در این مقطع،  به نظر می

رارداد مرسوم  دهد، محیط پیرامون بافت آن و نه یک قا تشکیل میسخن ر

، گیرددر نظر می  سازدبرمینچه که کنش گفتار را  حقیقی و الینفک برای آ

سر به  است  ممکن  آنها  همه  مسئلهکه  عنوان  تحت  »طبیعت  عت  از  ای 

نشانه« خال رادیکالی  صدلخواه  و  را گسترش، تشدید  ه شود که دشواری 

»آئمی مذهبی کند.  همانند 1ین  بلکه  نیست،  احتمالی  اتفاق  یک   »

 ( 15ها است. )ام نشانهتکرارپذیری، یک ویژگی ساختاری از تم

نشانه تمام  از  ساختاری  ویژگی  یک  تکرارپذیری  ا اگر  ست،  ها 

نشانه هیچ  خبنابراین  مناسب  تکرارپذیری  بدون  ندارد؛  وای  وجود  دش 

نشانه شود، آ نشانه،  اینکه یک  برای  آن  یعنی،  و  باشد  تکرار  قابل  باید  ن 

تکرارپذیری   سازندهقابلیت  و  الزم  ویژگی  یک  عنوان  به  برای  را  از  ای 

می بیان  دریدا  مقاله،  همین  در  این  از  پیش  باشد.  داشته  که   کندخودش 

با برقراری ارتباط یک    تبرقراری ارتباط، در مورد اجراگری ... برابر اس »

از طریق نیروی محرک )تکانه با  13از یک نشانه«. )  (2یانیرو  این نیرو   )

ازطریق تکرار، قاعده   ای که در آن، شود، صحنهفت همراه میتفکیک از با

بافت از  یک  هر  از  را  خودش  ساختاری  کهاستقالل  خاص  آن    های  در 

می میظاهر  ایجاب  بور  طورهمانکند.  شود،  میدکه  از  یو  »نیرو«  گوید، 

بیرون زبا شرایطی حاصل نمی از تکرارپذیری  شود که  ن قرار دارند، بلکه 

 شود.منتج می نشانه گرافیکی
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از مسائل حقیقت و    رات یتأثتوجه شود که   با نیرویی که  اجراگری 

می متمایز  ارتباط  معنا  در  میاستشود  بیان  دریدا  »حوزه  ،  که  کند 

از  که  ع  معناشناختی  معمول  روی  طبق  و  با    یمفهومادت  که  ارتباطی  از 

ناد نوشته  میدخالت  تفکیک  یا  گرفته  مییده  کنترل  را  ...«شود  وی   کند 

:  الصه در نظر گرفتیمخکه در باال به طور  کند  اضافه میسپس عباراتی را  

تقلی قابل  غیر  انتشار  یک  با  برای  »...  )ییچندمعنال  این 20«.  در   )

و ساختاری همواره و    یمعناشناخترسد که حوزه  ظر می، به نیسازقاعده

اهداف در  تنهامتقابلی عمل می  تنها  و  »همواره  این  یکبار«   کنند. چگونه 

می و  محافظت  متقابل  رابطه  این  بقای  و  دوام  چیزی  چه  را  شود؟  متغیر 

از حوزه معناشناختی فراتر رفته    تاریکند که در آن حوزه ساختضمین می

کند و معناشناختی همواره با حوزه ساختاری مخالفت  فت میو با آن مخال

-جاد رابطه گیجبرای ای یریناپذاجتنابساختار  رود؟ آیابین می کرده و از

را  ه  کنند معناشناسی  یک  شاید  یا  ساختار  این  که  دارد، ساختاری  وجود 

 ؟زدسابرمیریزی کرده و پایه

تکرارپذیاگر   منطق  طریق  از  تفکر  درخواست  به  فردی  عنوان  ری 

رسد. ه نظر میمهم ب  سؤال  نیایک منطق اجتماعی را جدی بگیرد، آنگاه  

اپیشنهاد مسئله اجراگری  از یک  گفتار  -یاسی  های مختلف سز صحنهای 

سوزان،   صلیب  خودپورنوگرافینفرت،  یک    -گرایانهمجنساظهاری  -، 

از کنش  از جهانیگفتار را تحمیل می  خوانشی  آن سازی عملکرد  کند که 

اگر  .کنداش بیشتر عمل میساختار رسمی شناخته شده و قانونی اساسبر 

روان دریدا اند یا به تعبیر پیتواین جداسازی از بافتی که یک اجراگری می
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»نشانه هر  که  است  چیزی  کند،  اجرا  ساختار    واسطه به ای«  باید  قابلیت 

ه از  انداز  ها و سخنان به یککند، سپس همه نشانهخود اجرا میگرافیکی  

نه است که  و این منطقی نیست که بپرسید چگو  برنداین شکست رنج می

نسبت بهگفته بیشتری  با سهولت  بافت جد  های خاص  از  -ا میدیگران 

گفته برخی  اینکه چرا  یا  برای آسیبشوند  را  نیرویی  به  های خاص  زدن 

می منتقل  نمی   کهدرحالینند،  کآنها  ردیگران  نیرویی  چنین    اصالً ا  توانند 

روشی را در  تواند شرح و گزارشی از  بوردیو نمی  کهیدرحالاعمال کنند.  

می اجراگری  آن  در  که  بگیرد  جد  تواندنظر  موجود  بافت  و  از  شود  ا 

عبارتبافت و  بگیرد  اختیار  در  را  گفتههای جدیدی  و  های  های مشروع 

خودشا میقانونی  مطرح  دوباره  را  مین  نظر  به  اکنند،  دریدا  ین  رسد 

همه  تفکی برای  ساختاری  الزم  ویژگی  یک  عنوان  به  را  جداسازی  یا  ک 

نشانهگفته همه  و  تصویبها  قابل  نوشتاری  میمن  ،های  ، کندصوب 

  حالبااین اندازد.  را از کار می  مؤثرهای اجتماعی سخنان  این، بررسیبنابر

به   تکرارپذیری    یابیدستمجبور  از  گزارشی  و  شرح  یک  تعیین  و 

 هستیم. ای از سخن اجتماعی

اردادی در  های متعارف و قرهنگامی که آستین نوشت که تمام کنش

مرسوم و قراردادی در   هایکنشقرار دارند و »همه  نامناسب بودنمعرض 

می قرار  شکست  تا  معرض  را  شکست  شرایط  تا  کرد  تالش  گیرند«، 

کنغی  صورتبه حدودی   بررسی  جداگانه  طور  به  ،  حالبااین د.  رمستقیم 

استد و الل میدریدا  موقع  به  و خطر شکست  قراردادی  امر  یک  کند که 

خودسرانگی   ی که معادلشکست-(  15بی با کنش گفتار وجود دارد )متناس
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عبارت با  آستین،  برای  قرارداد  مفهوم  است.  نشانه  و  از  »آئینی«  های 

می تقویت  کاشود  »تشریفاتی«  طور  به  دریدا  برای  درون  و  در  مل 

زبان  میشناختی  تکرارپذیری  دگرگون  و  داده  شکل  مفهوم  شود.  تغییر 

از   اجتماعی  آلتوپیچیده  تعاریف  در  همچنین  که  مذهبی،  از  آئین  سر 

شود، از تمام معانی اجتماعی تهی  به عنوان یک »آئین« دیده می یولوژدئیا

عملکراست از  آن  تکراری  عملکرد  جداشده؛  آن  اجتماعی  به    د  و  است 

از   ذاتی  ویژگی ساختاری  نشانهعنوان یک  ایجادتمام  شناخته   ها  و    شده 

 .شودمی

از »قرارداد  ردیو در صدد گسترش مفهوم »آئیناز طرف دیگر، بو  »

یا منطق اجراگری را نادیده   اتی عرفوم« است و هرگونه مالحظه از  مرس

محل ای از »عیدر درون حوزه اجتما  گیرد. درواقع، او آئین مذهبی رامی

-تر منبع قدرت زباندارتر و بنیادیتا ریشه  کندمی  یسازنهیزم«  1دادوستد 

 ار سازد.شناختی را نمود

نامناسب »م  بنابراین اج2وارد  که  آستین  آن مسئول «  برابر  در  راگرها 

می  هستند تصور  متفاوت  میبسیار  شکست  نیز  اجراگرها  خورند،  شوند: 

شکست بخورند، یا   شانیریتکرارپذها باید به شرط  ا، از نظر دریدا، آنزیر

بوردیو،  نظر  قدر  از  از  مناسبی  اصطالحات  و  نمودها  توسط  ت  آنها 

شکستی از یک اجراگر    کند کهدریدا ادعا میشوند.  ایت نمیاجتماعی حم

( 17»همان نیرو و قانونی از ظهور آن«. )  ،آن است  یریپذامکان شرطی از  
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شده توانند اشتباه استفاده نند اشتباه عمل کنند، میتواسخنان اجراگر میآن 

»  و عملکرد  برای  شوند،  برداشت  اشتباه  ضروری    الزم  «مناسبشانیا  و 

دهند که  تری را نشان میکلی: چنین مواردی یک استناد عمومی و  هستند

»دورویی می توسط  که  آنچه  و  باشند  اشتباه  همواره  از  اجر«  1توانند  اشده 

درواقع،    گیرند.قرار می  سوءاستفادهنمایشی و مقلدانه مورد    طریق هنرهای

تولید  های اجراگرهمه   »قدرت  و  قبولقابل   به  و    شوندیمختم  «  معتبر 

نمونه  تنهانه سان،  بدین تکرار  و    یک  خود  نمونه    ایقبلی  دادن  دست  از 

بلکه  اصیل   از  اشی استنادگراست،  شکلی  را    بدون  محاکات  یک  پایان 

اش« مهم  ند. بنابراین دورویی یک اجراگر برای عملکرد »قانونیکتلقی می

قانونی و مشروع    طبق هنجارهایی باید  معتبرو    قبولقابل : هر تولید  است

و   شود  نمیروازاین تولید  یک  توان،  در  و  باشد  یکسان  هنجارها  آن  با  د 

و    قبولقابل لید  یت یک توگیرد. اجرای مشروعای از هنجار قرار میفاصله

-را مسدود میشکافی   ظاهراً، همان چیزی که  استمعتبری از مشروعیت 

 کند.که امکان وجود آن را ایجاد می کند

اس که  تدالل میبوردیو  شرایکند  نادرست  استفاده  یا  ط هر شکست 

می فعالیت  اجراگر  یک  آن  در  که  را  میاجتماعی  برجسته  را  و کند  کند 

دریدا را    ،دهد. بوردیویان کردن آن شرایط به ما نشان میرای بروشی را ب

ارائه تفسیر بیش از حد رسمی از یک  « با 2ناسی ادبی شتحت عنوان »نشانه

و  می  متهم  اجراگر اجتماعیبوردیو    ،وجودبااینکند  احوزه  یک  ای  ز 
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می گسترش  و  تفصیل  آن  تغییرپذیری  قابلیت  بهای  به  را   دهد. اجراگر 

به  ترتیباینبه متناقض،  قاعدهیطور  تفکر ،  برای  راهی  دریدا  سازی 

رابط تغیاجراگری در  با  بافت  و   یرپذیریه  از  و جداسازی  تفکیک  های  با 

 دهد.های آغازین احتمالی در آینده را ارائه میبافت پیشین و جداسازی از

از  وجودبااین به در نتواننمی  هاسازیقاعده ، هیچ یک  این  د  به  ستی 

را    سؤال اجراگر  »نیروی«  چیزی  چه  که  بدهند  ،  سازدبرمیپاسخ 

به    وجودبااین دیدگاه  دو  رسیدههر  نظریه هم  یک  سمت  به  و  اند 

کنند. منطقی تار اشاره کرده و حرکت میتکرارپذیری اجتماعی از کنش گف

که توسط    طورهمان یاد داشته باشیم که »نیروی« کنش گفتار،    است که به

به عنوان  شوشانا فلمن بیان شده بود، با موقعیت گفتار  تونی موریسون و  

واضح   ارکه نوشت طورهمان  . آن گفتارردکنش جسمانی و بدنمند ارتباط دا

 طورآن، نه به این دلیل که بدن  باشدینمواضح  رسد، روشن و  به نظر می

د، بلکه به این دلیل  کندر گفتار حضور دارد در نوشتار حضور پیدا نمی  که

را از که  با گفتار خودش  بدن  غیرمستقیم  شود،  طریق سخن اجرا می  بطه 

شود. این استدالل که بدن  وسط اجرا منتقل میمنحرف شده و ت  حالبااین

  ر گفتار و هم در نوشتار غایب است، تنها تا زمانی به طور مساوی هم د

اما  درست است که نه گفتار و نه نوشتار بد ن را بالفاصله معرفی نکنند. 

بدن  راه آن  در  که  می  صورتبه هایی  ظاهر  گفتار  در  به  غیرمستقیم  شود 

.  استشود متفاوت  فرمی که در نوشتار ظاهر میدلیل ضرورت است و از  

دو کنش بدنمند  هاگرچه هر  و  در یک هستندای جسمانی  که  آنچه  اما   ،

ای از یک  که باید باشد، نشانه  همان گونه شود،  ن نوشتاری خوانش میمت
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باقی  تواند  ن چه کسی است که میبدنمندی است. بد برای همیشه مبهم 

شود و  جسمانی و بدنمند اجرا می  صورتبه   ، کنش گفتار حالبااینبماند.  

تولید   یزمانهم کند،  یا فوری بدن را ایجاد نمی  با وجود آن حضور مطلق 

از یک و   برقرابا آنچه که می  تنهانه  عبارت   انتقالی  ارتباط  کند،  می  رگوید 

ابزار بالغی عبارت   به عنوان  از بدن را  امر  ابالغ میبلکه حالتی  این  کند. 

س بدن و گفتار که فلمن به آن اشاره  ناجابل ناسازگار و یا نامتارتباط متق

آن خوانش شود  اه با  مرسازد، تفریط در گفتار باید هکند را آشکار می می

 شود مخالفت کند. می ای آنچه که گفتهمحتوای گزارهبا  غالباً و 

بدنبوردیو   آگاهی  عادتنظریه  از  خود  تصور  از  را  ارائه  مند  واره 

-ما وی این بحث در مورد بدن را به نظریه اجراگری ربط نمیدهد، امی

ی اشاره دارد  رگای از روزمتجسم شده  ورسومآدابواره به آن  عادتدهد.  

« خودش تولید 1دن در »بدیهی بون باوری را  که از طریق یک فرهنگ معیّ

  ، بوردیو جایگاه بدن را، حرکات آنترتیباینبه   [21]  دارد.کرده و نگه می

آنسبک   ،را جایگاهیو    را   شناسی  عنوان  به  را  آن  ناخودآگاه   »آگاهی« 

بدون آن    دهد کهیم  قرار   دیتأکمورد    برای بازسازی یک مفهوم کاربردی 

اجتماعی گرفت  ترتیباینبه   واقعیت  نخواهد  کاربردی  شکل  مفهوم   .

بدن فقط یک داده مثبت نیست، بلکه   که  ییجاشود،  توسط بدن منتقل می

 [ 22] یگاه یک تاریخچه تلفیقی است.منبع یا جا
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نه تابدن  چنین  جایگاه  از  استریخی  تنها  که  است  ابزاری  بلکه   ،

اعتق به طریق  امروزی    اد  میبازبدیهیات  بنابراین،  سازی   صورت به شود. 

میسحرآمیز   عملکرد  عمل  برای  بوردیو  که  معنایی  همان  به  اما  کند، 

« را برای  1ادوی اجتماعیاجراگری اختصاص داده است. بوردیو پدیده »ج

-، آن »استراتژیخواندفرامیر  های گفتار اجراگتوصیف نیروی مولد کنش

درتی که آنها دارند از زبان برای تولید  به وسیله ق  « که2سازی سمیهای ر 

خا از  انواع  الزام  راتیتأثصی  میاجتماعی  استفاده  ،  حالبااینکنند.  آور 

اند همان  به  است  ممکن  اصطالح،  عادتهمین  مورد  در  یا  وارهازه   ،

ت و یا  « اس3یا بدنمند  جسمانی و درمورد آنچه که منظور وی از »جادوی  

کند، ه این عمل متجسدکردن یا بدنمندی را ایجاد میکاجتماعی    راتیتأث

اینجاست که حوزه مولد یا زایای عادترودبه کار   با مسئله  . جالب  واره 

با مساجراگری رابطه  در  بوردیو  که  زبانای  فرمالیسم  و  -ئله روشنفکری 

می بیان  نداشناختی  ارتباطی  بافتکند،  این  در  اخیرد.  به  های  بوردیو  ر، 

 تجدیدنظر جهت مخالف با آستین  یک  ای گفتار اجراگر در  ه معنای کنش

-ند تا بتواند عملکردهای دوگانه و جداگانه عناصر اجتماعی و زبانکمی

میشناختی   باعث  که  آنچه  ایجاد  در  کنشرا  از  خاصی  انواع  های  شود 

به درون »جادوی اجتماعی« تبد ایجاد کند،  گفتار  عنی، آنچه ییل شود را 
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و اثربخشی را   مؤثرهای گفتار خاص نیروی قدرت  کنشبرخی از  که به  

 دهد. تخصیص می

-ساخته می  واره توسط نوع خاصی از اجراگری تا چه حدی عادت

از آن مورد دارای صراحت    مسلماً  که  ،شود های  نمونه  و حقوقی کمتری 

مانند،   دولت،  قدرت  عملکرد  از  عقیده    اراظهها،  بیانیهازدواج،  حاصل 

بگیریم   در نظراگر  ؟ درواقع،  است  ،انواع مختلف  یرأیا صدور  رسمی و  

میعادتکه   عمل  اجراگری  با  مطابق  نظر میواره  به  آنگاه  که  کند،  رسد 

بین حوزه اجتماعی و   اگر که  اختیشنزبان تمایز نظری  نباشد   غیرممکن، 

ستیضاح  یک ا   اعی بدن از طریقبرای حفظ آن دشوار است. زندگی اجتم

شود. روشی که در  شناختی و هم مولد است تولید میهم زبان  زمانهمکه  

کند، تا یک سبک جسمانی یا بدنمندی را ادامه پیدا می  یگرضاحیتاسآن  

دهد خود  و  شکل  اجتماعی  جادوی  خود  نوبه  می  به  تولید  و را  کند 

 . سازدبرمیضمنی و جسمانی اجراگری را عملکرد 

س که  راستیضاحی  »صدازدن وژه  با  می1ا  وجود  به  یعنی، «  آورد، 

-گذاری میشده و رسوبیهای اجتماعی که در طول زمان آییناجراگری

شکل  فرایند  در  متجسد  2سوژه -دهیشوند،  مشارکت همانند  با  کردن، 

و عادت اساسی  خطاب  هستندمهم    واره،  مورد  یا  و  شدن  فراخوانده   .

استی اجتماعی  قرارگرفتن توسط  استداللی و ضاح  طور  زمان به  در همان 

را  اجت سوژه  دسازدبرمیماعی  اینکه  برای  استیضاح  این  شکل .  گیری ر 
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و   صریح  فرم  به  نیازی  باشد،  سازنده  و  کارآمد  اجتماعی  نظر  از  سوژه 

یرید، استیضاح به عنوان اجراگر، سرشت  در نظر بگ   طوراین رسمی ندارد.  

ناپذیری آن که به طور جدایی  طورهمان کند،  میایجاد  را    1استداللی سوژه

اگرچه روایت  به سرشت اجتماعی سوژه محدود می  را خود آلتوسر  کند. 

برای   اما    ییگوپاسخ از استیضاح  به سرشت استداللی سوژه کافی نیست، 

کند که  های استیضاح فراهم میاز اجراگریمفهومی را برای تفسیر اشتباه  

پروژه هر  داللت و  ندازانه  برا  حکومت   ی برای  نظام  یگرباز  های  از 

 . استی غالب مهم و اساسی اجتماع

کردار نظریه  اصول  بدن2در  و  »باور  بین  رابطه  درباره  بوردیو   ،3  »

در آن عمل می[23]  کندصحبت می که  آنچه  به  »بدن  دارد:   ،کند:    اعتقاد 

را    کندیا منچه را که اجرآریزد.  ، اشک میرا تقلید کند  یغمیا  رنج و    رگا

کند  ارد، بلکه گذشته را اجرا میسپدهد، گذشته را به خاطر نمینشان نمی

کند که بدن  گرداند«. بوردیو در اینجا روشن میدگی باز میو آن را به زن

کند؛  عمل نمی  شدهشده و آئینیمطابق با برخی اعمال خاص تنظیم  صرفاً

عمل آن یک ا که  معنگذاری شده است؛ به این  یک فعالیت آئینی رسوب

ر اینجا ظاهر مادیتی از بدن به عنوان  د  [24]  تلفیق شده است. نوع حافظه  

ف نوع  مییک  شکل  نو  از  کاربردی  واقع  عالیت  در   صورتبهگیرد، 

اما این    شود.ریزی میقالب  البداههی فتا حدودی    حالن یدرعغیرعمدی و  
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شود که  مید  منی ایجاواره جسمانی و بدنمند توسط هنجارگری ضعادت

-کند، کنترل میشده عمل میژه متجسداجتماعی را در جایی که سو  نقش

کردن با آن قوانین در بافتی  که بدن از طریق عمل یا بازیکنند. به این معنا 

واره را  عادتاز یک    1مانندی-از یک زمینه اجتماعی معین، ویژگی قاعده

شرط برای  پیش ک  ن بازی یدهد. مشارکت آن در ایبه خود اختصاص می

از  قاًیدقکه  است مقلدانه ک شناسایی، یترق یدقیا به عبارت  2محاکات یک 

واره را به دست  قت کاربردی با قراردادهای مرسوم خود، عادتطریق مطاب

حاکات کاربردی )یا «، »یک م3نویسد، »فرایند فراگیریبوردیو میآورد.  می

ر یک  معنای  به  که  است  کلیتقلیدگرایی(  شناساییا  ابطه  یا  ز  تعیین    و 

بخواهد از ندارد که    را  مشترکی با تقلیدی  هیچ چیزاشاره دارد و    هویت

بازتولید یک حرکت، یک سخن یا یک  را  یک تالش آگاهانه  پیش   برای 

را فرض   برساخته شده استکه به طور مشخص به عنوان یک مدل    ءیش

 [26]  بازی«د  که »قواعتاریخی است    ی تا حداین فراگیری    [25]  بگیرد«.

یت دوم ساخته شود و به عنوان  ماه  صورتبه به طور کامل ادغام شده و  

ای از این  نه سوژه و نه بدن آن، یک ارائه   .ساخته شودبر  4ج یرایک باور  

نمی شکل  را  مرسوم  قراردادی  درفعالیت  خودش  بدن  زیرا    دهند، 

فعالیت  از    [27]  5هگزیس  اکتس  مقلدانه این  شکل و  است  ابی  .  گرفته 
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پدیده   یک  بدن  نیس  کامالًبنابراین،  فردی  یا  کهذهنی  های  حافظه  ت 

بازی دادی مرسوم حوزه اجتماعی را در خود  های قرارمشارکت خود در 

جای دهد؛ کارایی و قابلیت مشارکتی آن، خودش وابسته به تلفیق از آن  

ازتاب  تواند باش است. به این معنا که فردی میهنگی و آگاهیحافظه فر

ای از  اکن شدهو س   افتهیرسوب  «  2را در مورد »آگاهی   1پونتی -مرلوشدید  

اندیشه از بدن را ببیند:    یریپذکیتفک م  ، در حقیقت، در مورد عدیک بدن

و   طور    بیان »اندیشه  به  می  زمان هم ...  اندوخته  شوندبرساخته  که  وقتی   ،

  که   مان گونه هو  گیرد  رهنگی ما در خدمت یک قانون ناشناخته قرار میف

تعدادی  به  را  خودش  یکباره  به  ما  جرفتار  بدن  در  های   ی ریگشکل دید 

  طورهمان شود،  ود و آگاه مینشاما فرد می  [28]  کند«.عادت، معطوف می

-شنود و آگاه میمی  یدئولوژیاکه فراخوان آلتوسر از پاسکال در توضیح  

نیایش زانو مش که  از آن است    زند و تنها بعدیود: فرد در هنگام دعا و 

 کند.اعتقاد پیدا می

این عادتمی  تا آنجا که بوردیو تصدیق واره در طول زمان  کند که 

م شکل یشکل  اینکه  و  و  گیرد  یافته  شدت  باوری  ایجاد  باعث  آن  گیری 

از یک حوزه اجتماعی که در آن   کند  عمل میتقویت شده در »واقعیت« 

مرمی قراردادهای  او  بشود،  را  اجتماعی  عنوان  سوم  ها  بدن  یبخشجان ه 

دادهای مرسوم اجتماعی را به عنوان  کند که به نوبه خود آن قراردرک می

تمت و  آئینی میرین  و  بازتولید کرده  عادتکندکرار  که  معنا  این  به  واره  . 
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ه  آن به این معنا است ک:  ستا دهنده یا سازنده نیز  اما شکل   ،گیردشکل می

بدنعادت و  جسمانی  ا  ،مندواره  ضمنی  شکل  را  یک  اجراگری  -برمیز 

کند و به آن باور  ر سطح بدن زندگی می، یک زنجیره استنادی که دسازد

از حوزه    تنهانهواره  رد. عادتدا باور در واقعیت  بازتولید  برای  جایگاهی 

معین   م-  است اجتماعی  پایدار  آن  توسط  که  آن  بلکه    -ماند یباوری 

« تا در  1کند»ترغیب می سوژه اجتماعی را    کند کهیایجاد منیز  حاالتی را  

 ل کند. های آن حوزه اجتماعی عمخواستهظاهر  به  مقصود باق نسبی با  طان

[29 ] 

های گفتار نیست که توسط  ، بدن به سادگی رسوب کنشحالبااین

ت بخورد، یک شکسدهی اگر آن شکل آن ایجاد شده و شکل گرفته باشد. 

مخ یا  را  مقاومت  خود  مطالبه  که  لحظه  همان  در  میالفت  با  اعمال  کند 

تالقی می قرار می  کند؛ سپس چیزیاستیضاح  استیضاح  از  وفراتر    گیرد، 

. این امر با  ماندبودن باقی می  فهمقابل خارج از    همانند چیزیاین تفریط  

از کنش گفتاری که  اتر  بالغی فر  صورتبه شود که بدن  روشی معلوم می

است    کندیماجرا  آن   چیزی  تفریط  این  گیرد.  میقرار  نظر  به  رسد  که 

گرف نادیده  را  آن  بوردیو  را سرکوب کرده  روایت  آن  شاید  یا  و  :  دباشته 

قرار   ضاحشیاستناسازگاری مستمر بدن سخنگو، به روشی که آن فراتر از 

 شود.میار نهای گفتار خودش مه گیرد و با هیچ یک از کنشمی
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یی کند یک آبروریزی و یا رسوابدنی که صحبت می  لمن،از نظر ف

این دلیل که گفتارش به طور کام  قاًیدقاست   از روی قصد و هدف  به  ل 

خطابه    راتی تأثتواند به طور کامل  هیچ کنش گفتاری نمی  .شودتعیین نمی

می صحبت  که  بدنی  همچنین بالغی  کند.  تعیین  و  کرده  کنترل  را   کند 

استشرم کنش   ، آور  که  بدن  چرا  و  روش  جسمانی  هیچ  در  گفتار  مند 

اینکه کنش گفتار  ینیبشیپو خودکاری قابل    مکانیکی یک کنش    نیست. 

معنا نیست که بدن به طور کامل در گفتار    مند است به این جسمانی و بدن

قلب  صنعت  رابطه  بدن  و  گفتار  بین  رابطه  دارد.  گاست  1حضور  فتار  . 

جسمان و  بدن  بدنمند  اما  است،  میی  قرار  گفتاری  از  آن  فراتر  که  گیرد 

بیان خود  ؛  شودمی  سبب برای اهداف بدنمند و جسمانی    قابل   ریغگفتار 

 ماند.تقلیل باقی می

پیش،  حالبااین بوردیو  و  دیدگاه  تکرار  با  بدن  که  است  این  فرض 

ایسازی هنجارها شکل میفرهنگ است. آنچه    مؤثرگیری  ن شکل گیرد و 

بین می  جریاندر   از داخل را  استیضاح از  رود و احتمال خروج از مسیر 

میف میراهم  باقی  نامشخص  بدنکند،  طرماند.  از  هنجارهای  ها  یق 

می شکل  شکل گیراجتماعی  آن  فرایند  اما  به  ند،  را  خودش  خطر  گیری 

بنابراین، دارد.  توا  همراه  احتمال  غیرطبیعی  و  وضعیت  استدالل  که  فقی 

کند، برای بوردیو  تولیدات )مجدد( آن را کنترل می  بدن و شکل اجتماعی  

از  ناشناخته   و  سهو  این  است.  مانده  افتادگباقی  برای  عواقب   ینظر  را  ی 
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و   شرایط  گزارش  و  میشرح  سبب  را  استداللی  عاملیت  شود.  امکان 

زمانی   تنها  اجراگر  سخنان  اینکه  ادعای  با  آنها  ه  مؤثربوردیو  که  ستند 

گفته   کسانی  )شوند  توسط  حال که  قدرت    در  از  موقعیتی  در  حاضر( 

به عنوان اَعمال اِعمال کنند،  اجتماعی هستند تا کلما ناخواسته    ویت را 

کند. شود را سلب میار قدرت نمایان میامکان عاملیتی را که از گوشه کن

رسمی نیروی اجراگری   ، نگرانی اصلی وی این است که گزارشحالنباای

اج گزارش  یک  او   تماعیبا  فرایند،  این  در  شود:  شوخی    با  جایگزین 

ی از قدرت اجتماعی که از لحاظ گزارشو    شرحواسازی با یک  مفروض  

 کند.د، مخالفت میمانتعهد به وضع موجود باقی میساختاری م

ای که یک اجراگر های گفتار، سوژهدر گزارش بوردیو درباره کنش

میرا   زبان  روشی  به  به  بر  ثاب  کامالًآورد  طرح  ت  نقشه  روی  قدرت و 

می قرار  به  اجتماعی  بسته  اجراگر  این  و  سوژهگیرد  آیا  که  که  این  ای 

از پسخنی را اجرا می ی که وی  اتوسط جایگاه قدرت اجتماعییش  کند 

و  یا نه، یا عمل خواهد کرد    است در اختیار گرفته است مجاز به انجام آن  

کند  که جنگی را اعالم میای  ، گویندهدیگرعبارتبه یا عمل نخواهد کرد.  

اجرا می را  ازدواج  مراسم  ریا  آنچه  اعالم میکند،  که میا که وی  -کند 

را   باشد  درست  میبایست  وجود  خوبه  قادر  و  »جادوی  آورد  بود  اهد 

سوژه که  کند  ترغیب  حدی  تا  را  اجراگر  را اجتماعی«  مجاز    ای  پیش  از 

بو تعبیر  به  یا  را   ردیو، بشمارد  چن  وی  اجرای  کنش برای  گفتار  ین  های 

تفویض  الزام بوردیو    [30]  .کندآوری  می  کامالًاگرچه  که درست  گوید 
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اجراگری »عمل همه  نمی1ها  گویندهکن«  همه  و  نمیند  تنفیذ  توها  در  انند 

  اش را انجام ماعی اجراگری جادوی اجتکه  تا اینالهی مشارکت کنند    ظاهراً

تواند گزارش  ا او نمیرا تحمیل کند، ام  قدرتش از  دهد و شناخت جمعی  

م آن  در  که  دهد  ارائه  را  روشی  از  شرحی  یا  اجتماعی  وقعیتو  های 

از طریق یک عملکرد ضمن از اجراگری ساخته مییخودشان  شوند. تری 

نه »تفویضدرواقع،  از  کنشی  این  یعنی2تنها  است،  اجراگری  یک  یک  «   ،

ل  یگذارنام همان  عمل حدر  که  بلکه    ظه  است،    کلی طوربهاستحقاق 

  مجوزی است تا یک موقعیت اجتماعی مورد خطاب قرار گیرد یا توسط

شود. استیضاح  اجتماعی  قدرت  از  غالبی  این عالو  اشکال  این،  بر  ه 

ی و اجرایی اختیار و استحقاق، همیشه توسط یک سوژه یا  عملکرد ضمن

و دستگاهبه  نماینده  یک  نمیسیله  آغاز  دولتی  مثال،  شهای  برای  ود. 

تبعیض جنسیتینژادپرستی س یا  در    آن  وژه  آن  واقعیا  اجتماعی  انزجار   ،

پراکنداجراگرایانه    صورتبه   طورکلیبه و  گوناگون  مناطق  ناشی  هاز  ای 

 د.شونشه به عنوان گفتمان »رسمی« انجام نمیشود که همیمی

زبان اعمال  در  که  میآنچه  اتفاق  منعکسشناختی  یا افتد،  کننده 

چیزی   آن  نظام  که  استبازتابنده  یک  در  عنوان  به  اجتماعی    ء یشهای 

می تصور  گفتمان  برای  تالش،  وجودبااینشوند.  خارجی  بوردیو  در  های 

نی اجتماعی  درمورد »ناهمگو  3ناقض سوسور ین پارادوکس و یا تبرای تبی
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زبان  در  مقلدانه1فطری  رابطه  یک  وی  بی«،  زبان ای  حوزه  و  ن  شناختی 

می ایجاد  پایاجتماعی  مدل  و  میکند،  بازسازی  را  روساختی  که  ه/  کند 

 شود: ایان مینم شناختیزبان آن حوزه  موجببه

اجتما  ارزش  زبان  اجتماعی  مدیوکاربردهای  را  خود  خاص  ن عی 

های مختلفی تشکیل شده و  قعیت است که آنها تمایل دارند در نظاماین وا

میساز بازتولید  که   ... یابند  نظاممان   ... اجتماعکنند  مختلف  ... های  ی 

که    است ی  های القایی فرد یا دیگر کاربردن سبککردن به معنای بهصحبت

فته است  کل گرایجاد شده و ش  آن و از طریق کاربرد  آن  از قبل در درون  

عینی توسطو    ص مشخ  مراتبیسلسلهدر یک سبک    گاهشانیجا  به طور 

 ( 54)  .استهای اجتماعی برابر گروه مراتبسلسله که بیانگر شود می

 عباراتی تولید    ]برای[ظرفیت و توانایی زایایی زبان  اشاره به  » با    وی

صوری   طور  به  م  ونقصب یعیبکه  نظر  از  اما  تهی    عناشناختیهستند 

میهستند ادعا  محدود«،  موارد  آئینی  »مراسم  که  های  عیتموقکننده  کند 

و   دهستنتحمیلی   تخصصی  کارایی  و  توانش  اعمال  طریق  از  آن  در  که 

ممکن است بسیار ناقص باشد، یک توانش یا کارایی اجتماعی    قانونی که

روع را  مش  قانونی و  ، آنچه که یک گویندهدیگرعبارت به -شود  اعمال می

به صحبت میمجاز  قدکردن  و  اقتدار  با  او  و  میکند،  کند«. رت صحبت 

است که تعادلی بین »مجاز به صحبت کردن« و    توجهجالب ( در اینجا  41)
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که با اقتدار  است    حتمل صحبت کردن« وجود دارد، زیرا بسیار م»با اقتدار  

 .جود نداردباشد ود بدون اینکه مجاز به صحبت کردن صحبت کر

مید که  رواقع،  کنم  استدالل  از    قاًیدقخواهم  مالکیت  سمت  سلب 

بالقوه  1شده  ذیتنف  یا   ، گفتمان »مجاز است  فرماحکمیک   « که یک جایگاه 

بازداللت آناز  برایسازدبرمیرا    گری مخرب  اتفاقی می  .  افتد مثال، چه 

از قد موکراسی« »آزادی« یا »د  مطالبه  برایرت اجتماعی  وقتی کسانی که 

د اختصاص  ها را به وسیله گفتمان غالب به خواند، آن عبارتم شدهحروم

ومی انتخابعبارت  دهند  و    دییتأشده مورد  های  گرفته  کار  به  دوباره  را 

اگر اجراگری    [31]  ؟های سیاسی را پشتیبانی کنندجنبشکنند تا  بیان می

د بایکند، آیا    کردن باید شناخت جمعی را )به خود( جلب به منظور عمل  

-بدهد که از قبل نهادینه شدهقرار    تأثیرتحتهایی را  تنها آن نوع شناخت

این می از  از نهادهای موجود را  اند، یا گذشته  انتقادی  تواند یک دیدگاه 

دهد؟  تأثیرتحت هم   برای    قرار  استحقاق  یک  مطالبه  اجراگری  قدرت 

هم »دم»   -چون  عباراتی  برای    -«  وکراسیعدالت«،  کردن که  و    محروم 

م اکنون  که  است  شده  بیان  افرادی  دارند،  حذف  را  استحقاق  آن  طالبه 

چیست،  آزادی یا پایان نژادپرستی    برای چیست؟ قدرت اجراگری مطالبه  

به خاطر انجام چنین    خواندفرامیکه  کسی  یا »ما«    که فردی  هنگامی  قاًیدق

ه  کشود، وقتی  تیازات خود محروم می از حقوق و ام  وبنخ یبفراخوانی از  

را از عملکرد آن در درون گفتمان غالب  عبارتی  خواندفرامیکسی که »ما« 
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با    قاًیدق نادیده گرفته شده، تجدید  آن گروه  راتیتأثبه منظور مقابله  های 

همان کند؟  می  قدمت مختص  اجراگری  قدرت  مهم،  اندازه  همان  به  یا 

ست تا  فته اقرار گر  سوءاستفادهتوسط فردی مورد  که    است  چهها  عبارت

ببرد و یا یک  بتواند شرایط تنزل و   بین  از آن  انحطاط آن را از  تصدیقی 

می تازه  شکلی  »کوئیر«  عنوان  تحت  که  انحطاط،  و  یا  تنزل  گروه گیرد 

 کند؟»زنان« را دوباره مثبت ارزیابی می »سیاه« یا

اینجا   از یک اجراگری  استفاد  آیااین است که    سؤالدر  نامناسب  ه 

ای به یک اقتدار قبلی  اعاده  ید اثری از قدرت در جایی کهر تولتواند دمی

تفسیر اشتباه یا سلب مالکیت    خواه،  وجود ندارد موفق عمل کند؛ در واقع

های غالب قدرت و  وقعیت برای ارائه شکل اجراگری ممکن است همان م

 ده است نباشند. اعمال شهایی که به وسیله آنها محرومیت

ی تا جایی تواند به تنهایبان خودش میکه ز  اگر کسی استدالل کند 

اجتماعی موجود »حمایت که توسط قدرت  کند  فرد  1عمل  آنگاه  « شود، 

گونه قدرت اجتماعی از  ئه کند که چا ای را اراحتیاج به این دارد که نظریه

-کامل هادی و  شرایط نکند. اگر زبان فقط این طریق از زبان »حمایت« می

می نشان  را  که  تری  آن دهد  می  به  رابطه    رو اینازبخشد،  نیرو  آن 

شوند چیست؟ »بازنمایی« که نمایانگر نهادهایی است که در زبان ارائه می

ی قدرت اجتماعی نسبت داده  آیا این رابطه مقلدانه به زبان و نهادهای قبل

رابطهمی یک  خودش  که  زبان  یع،  نیست  گری داللت  شود  چگونه  نی، 
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-ای میین رابطهرسد که چننظر می  هد؟ بهدقدرت اجتماعی را نشان می

از زبان و داللتتواند تنها از طریق یک نظریه دیگر و تکمیلی گری  تری 

 توضیح داده شود. 

کنند، بلکه ی پیشین را منعکس نمیشرایط اجتماع  صرفاً ها  اجراگری

مجموعه تیک  را  اجتماعی  آثار  از  میولای  آنها  ید  این  وجود  با  و  کنند 

نتای گفتمهمیشه  نمیج  »رسمی«  قدرت    وجودبااین ند،  باشان  آنها 

کار می  شان یاجتماع به  نهرا  تا  بدنگیرند  کنند،  تنها  کنترل  و  تنظیم  را  ها 

بب سامان  نیز  را  آنها  شکل  اجراگربلکه  گفتمان  نتایج  درواقع،  از    خشند. 

قبافت و  مجاز  آانونی  های  از  میکه  پدید  را  نها  آنها  و  رفته  فراتر  آیند 

میم نمیاجراگریکند.  خدوش  خودشان  ها  بیان  لحظه  در  همیشه  توانند 

که  نیرویی  در  را  بدن  خاطره  ردپای  آنها  اما  بازگردند،  عقب  به  دوباره 

تنها چیزی که باید در نظر گرفت   ودشان دارند.کنند به همراه خاعمال می

نام آزارنده   در آن تاریخی  روشی است که که فراخوانده شده است یک 

میتج کلمهنی  یعود،  شسم  چگونه  میاینکه  بدن  اعضای  وارد  شوند،  ها 

تنها چیزی که باید    کنند.کنند و کمر را خم میدرست می  ماهرانه ژستی را  

های نژادپرستانه و جنسیتی در  چگونه توهین  در نظر گرفت این است که 

از یک مخاطب زندگی کرده، رشد کرده و  ان جسم و تنی  درون و به عنو 

میتوسع و  یاه  توهینبند  این  انباشته  چگونه  هم  روی  زمان  طول  در  ها 

می می ظاهرسازی  و  کرده  کتمان  را  خودشان  تاریخ  ظاهر شوند،  کنند، 

یک باوری را پیکربندی کرده و محدود د، طلبنطبیعی خود را به مبارزه می

عنومی به  که  مکنند  »واقعیت«  میان  تولیدات  حسوب  چنین  در  شود. 
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تبدنمند و ج -شود، روشاجراگری مستقر می  سوب شدهراریخ  سمانی 

 فرهنگی بدون مشخص کردن مفهوم    رسوب شدههایی که در آن کاربرد  

تا آن مفهوم فرهنگی شود  شود و بدین طریق بدن ظاهر میایجاد میبدن  

استدال معناهای  مالکیت  سلب  لحظه  در  تولید  را  از  منحرف  لی  خودش 

تفسیر کند.  متجانس  غیر  و  اثر    یینجارهاه  نیچن  کرده  با  مقابله  برای 

شده لحظه    تاریخی  رسوب  یک  را    یاکنندهام یقآنها  تاریخ  آن  -برمیاز 

لحظهسازد گذشته،  ،  آن  از  تفکیک  با  را  آینده  که  و    یزیرهیپاای  کرده 

 کند. ایجاد می

 

 1قدرت اجراگری ضمنی

این    اجراگری بازاندیشی  نیازمند  و  بررسی  مورد  دوباره  که  است 

رسمی آن را به    2زبان -یک کاربر  به عنوان یک کنش که  تنهانه  ،ار گیردقر

اجراکردن   شده  یراتیتأثمنظور  قلمداد  قانونی  و  مجاز  قبل  از  به  که  اند، 

می کار  به  بلکه  گیرخوبی  به    قاًیدقد،  اجتماعی،  آئینی  مراسم  عنوان  به 

از همان »عنوان   ت و  های اعمالی که قدرتمند هستند و مقاومروشیکی 

به خاطر اینکه آنها خاموش و پنهان،    قاًیدق  ، ز آنها دشوار استگیری اجلو

ای وارد  گوییم یک توهین مانند ضربهوقتی که می  «.مصر و زیرک هستند

اشاره  شودمی می،  آزار  گفتاری  چنان  با  ما  بدن  که  داریم  این  بیند.  بر 

نه    گونهایننا  ئممط اما  آز  صرفاًهستند،  که  روشی  همان  فیزیبه  کی  ار 

 
1VITY OF POWERTHE TACIT PERFORMATI  
2user-language  



 گفتار برانگیخته

314 

 

آزار   ساننی بد، کندکه آزار فیزیکی مشمول می طورهمانگیرد. ت میصور

گذارد و  می ریتأث  اندبر باورهای جسمانی و بدنمندی که دوام آورده  روانی

را همجموع اجتماعی  واقعیت  که  باورهایی  از  طور    سازند برمی  ای  به  را 

ج و  می  نی سمامادی  اجراگر  کنند.ثبت  »سازنده«  ضمنی  قدرت    قاًیدقی 

برای بدن   ایجاد یک مفهوم کاربردی  تنها مفهومی  ، نهاستتوانایی آن در 

-تواند و یا نمیاز اینکه بدن چیست، بلکه مفهومی از اینکه چگونه آن می

کند  توا گفتگو  و  بحث  فضا  درباره  آن  مکان»  طورهمینو  ند  لحاظ «    به 

سط  نفرد نیست که توماجراگری یک کنش    .استرهنگ غالب  ف  مختصات

گیرد، بلکه  ای که از پیش تعیین شده است مورد استفاده قرار مییک سوژه

راه از  پنهانی  یکی  و  قدرتمند  سوژه  استهای  آن  در  وجود  که  برای  ها 

از  پراکنده  هایبخش  اجتماعی  میاجتماعی  فراخوانده  توسط  و  شوند  ای 

ا مختلفی  استیضاحانواع  پز  و  مقتدر  جامعهراکنهای  سوی  به  یی گراده 

می و  رهسپار  مهم  بخش  یک  اجتماعی  اجراگری  لحاظ  این  از  شوند. 

لحاظ    تنهانه  ، استاساسی   منازعه    یریگشکل از  لحاظ  از  بلکه  سوژه، 

و   جریان  حال  در  سوژه. پی  طورهمین سیاسی  یک  از  مجددی  ریزی 

است    رگذاریتأثهای  ز آئیند: یکی ا باشاجراگری فقط یک عمل آئینی نمی

 شوند.ریزی شده و ایجاد میگرفته و از نو پیها شکل ژهکه توسط آن سو

نکته مهمی   نظر من  به  نکته  احتمال یک کنش   استاین  دوباره  و 

ی عنوان  به  را  کنش  گفتار  می  کنندهام یقک  که افزایش  استدالل  این  دهد. 

از پیش مجاز   دهد کهرا نشان می یک کنش گفتار تا زمانی قدرت و اقتدار

-های مجاز برای چنین کنشبافت، بیانگر این است که  به اعمال آن است
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از قبل وجود داشته است و آن کنش برای تغییردادن آن  هایی  های گفتار 

یک نوع    گفتار نفرتکنند. اگر  عمل نمیز هستند یا نه  هایی که مجابافت

ت که مورد کردن صدای فردی اس که در پی خاموش  سازدبرمیعملی را  

اس  گرفته  قرار  اما  خطاب  واژه   چیزیت،  درون  است  صدای    ممکن  آن 

دوباره نیرو    به عنوان پاسخ غیرمنتظره خود آن احیا شود و   خاموش شده

« اجراگری  1رسمی شدن -غیرفتار نفرت یک »بگیرد، آنگاه آن پاسخ به گ

آ  روازاینو    سازد برمیرا   مالکیت  مع سلب  برای  غیرن  را  -انی  به  معمول 

می حوزهوجود  در  میهای  آورد.  اجراگری  آن    قاًیدقتواند  سیاسی،  با 

ای که در آن یک کنش  لحظه  حالبااین عمل کند.    2سلطه -های ضدروش

م بدون  قبلیگفتار  در طول اج  ،جوز  را  رای خودش فرض داشتن مجوز 

بافت  ،گیردمی است  و  تغییریافتهای  ممکن  برای  را    شده  نیگزیجاه 

 [32] بینی کرده و ایجاد کند.آن پیش پذیرش آینده

می مدرنیته،  سیاسی  گفتمان  مالحظه  عبارت با  که  گفت  های  توان 

عبا این  از  استفاده  و  هستند،  آلوده  همه  آن  معنای  رتاساسی  به  ها 

  قبالً های اصطالح است که در آن آنها  جدد آن بافتم  احضار فراخوانی و  

گ مثالنوانعبه اند.  تفاده شدهاس پال  که عبارتاشاره می  3لیروی ،  ایی هکند 

جهان  قبیل  پیشاز  نژادها  و  افراد  زنان،  محرومیت  در  شده  شمولی  بینی 

مناف  بودند و  طبقاتی  خطوط  با  همراه  آنها  مستحکمی که  استعماری  ع 
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می تعیین  شوند.ساخته  طرز  به  وی  میکنندهاما  اضافه  که ای  کند 

ها  فسیر مجدد همان عبارتها منجر به تمیتهای علیه آن محروکشکشم

هایی مانند  شود. عبارت ای متفاوت میدادن آیندهنیته به منظور شکل از مدر

که   باشد  چیزی  معنای  به  است  ممکن  داللت    قبالً»آزادی«  آن  به  هرگز 

ممکن است،  و    نداشته  منافع  دربرگیرنده  از  سوژهاست  که  باشد  هایی 

ش  طریق محروم  قضایی  »عدالتحوزه  بودند؛  است  ده  ممکن  نیز   »

  قطعاً همان چیزی باشد که در توصیف آن وجود ندارد.    اًقیدقدربرگیرنده  

بیانات  ها و  ه گفت  بر اساسکه    استعبارتی  »برابری«  معلوم شده است که  

که بسیار مشکل بوده   است نوع دسترسی    است و یک   شدهینیبش یپقبلی  

 اما غیرممکن نیست.

آلوده شده را در    یهاعبارتآن    یری پذبیآسمجدد  تفسیر    گونهاین

نشان  ب غیرمنتظره  پاکی  چنین  دهدی مرابر  )پذیر(   ییهاعبارت؛  مالکیت 

ک هدفی را برای آنچه که آنها هرگز در نظر  نیستند؛ آنها یک حیات و ی

عنوان    صرفاًآنها  .  رندیگیمفرض    اندنگرفته که   یهای پاکبه  شده  آلوده 

ب مقید  حد  از  تاریخ  بیش  تلقی  ه  هستند  بیداد  و  اما  شوندینم ظلم   ،

طریق  ه از  است  که ممکن  پاکی  معنای  دارای  که  آنچه  عنوان  به  مچنین 

سیاسی تقطیر شده باشند، به شمار    یهاافت بکاربردهای گوناگون آنها در  

نظر.  ندیآینم که  رسدیم  به  است  این  تکلیف  را    ی هاعبارت،  مدرنیته 

به پذیرفتن آنها به آنها   اندگشته ه به طور سنتی محروم  یی کرد کوادار    و 

سیاستی که    خواهدیمآسان باشد؛ آن    تواندینمفهماند که چنین پذیرشی  

ایجاد   این یک    و مغشوش کند.  شکستهدرهم را    کندی مچنین پذیرشی را 
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تطبیق  و  درون    همگونی  در  که  آنچه  از  موجود محروم    ی هاعبارت ساده 

است،   بباشدینمگشته  و حاًیترجلکه،  ،  مختلف  مفهوم  یک  پذیرش   ،

آینده    یاانهنگرندهیآ یک  زمان  آن  برای  که  است  مدرنیته  به  نسبت 

ایجاد    یاناشناخته  تنها    یاندهیآ،  کندی مرا  در    اضطراب  تواندیمکه  را 

پاسداری پی  در  که  و    کسانی  مرزها  و  قراردادی    یهاتیمحدودکردن 

بتواند بدون مبناگرایی    یاتهیرنمد. اگر مرسوم خودشان هستند را تولید کند

دا  باشد )وجود  منظور  شته  که  باشد  این همان چیزی   مدرنپستو شاید 

چی  روازاین است(،   از  که  یکی  بود  خواهد  کلیدی    یهاعبارت زهایی 

کامل   طور  به  قبل  از  آن  یکاندنشدهتضمین  عملکرد  که  چیزی  شکل   ، 

شود    ینیبشیپبه طور کامل    تواندی نمرا برای سیاستی که    یانگرانهندهیآ

: و این سیاستی از امید و اضطراب خواهد بود، آنچه که  ردیگی مرا فرض  

 میده است. « نا1فوکو »یک سیاست آزارنده

ه موافق  های ساختارشکنانمن با نقد بوردیو درباره برخی از موقعیت

هستن معتقد  که  گفتار،  هستم  کنش  که  درونی    واسطه به د  قدرت  مزیت 

به این سادگی  شود. یم تفکیکآید هر بافتی که از آن بیرون می با ودش،خ

است،   این برای من روشن  و  ک  مخصوصاًنیست  نفرت،  گفتار  مثال  ه  در 

دن گفتار خاصی وجود دارند به طریقی که متزلزل کر یهاکنش ها در بافت

بسیا آنها  به  زدن  که  و صدمه  دارم  اصرار  دیگر،  از طرف  ر دشوار است. 

های آن هرگز  افتبه عنوان یک آئین نهادی، کنشی است که ب،  ش گفتارکن
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امکان برای کنش گفتار   این  از قبل به طور کامل مشخص نشده است و 

بافت-ود دارد تا معنایی غیروج به آن تعلق معمول بگیرد، تا در    هایی که 

کند،   است عمل  اجراگری    قاًیدقنداشته  سیاسی  که  ، وعدهاست وعده  ای 

ای که یک  هدهد، وعدرا در مرکز یک سیاست هژمونی قرار میری  اجراگ

 دهد.می را برای تفکر ساختارشکنانه ارائه  یانشدهینیبش یپآینده سیاسی 

بافتوجودبااین گشودن  ناشناخته  ،  مایه    وضوحبه های  برخی  برای 

تواند سخت باشد. در  نی است. تمایل به نداشتن یک آینده معلوم میانگر

آیت  محاسبا کردن  محدود  در  میل  نیروی  که  است  مهم  را سیاسی،  نده 

برنگیریم.    کمدست  طرح  که  است  دالیلی  از  یکی    یهاسؤال خی  این 

کنیم  ای زندگی میشوند و اینکه چرا ما در دورهخاص خطرناک تلقی می

شود ی روشنفکرانه در زندگی اجتماعی کوچک شمرده میاکه در آن کاره

از جو درون آکادمی  توجهقابل بزرگ و  ش  روشنفکری یک بخ-و ضد ی 

داد مینشان  دانه  از  یکی  که  کنید  تصور  را  موقعیتی  من  شود.  شجویان 

آن  یگزارش درباره  تفکر  و  کتاب  یک  خوانش  نمیدهدمی  از  توانم ، 

زیرا پرسیدن آنها به    بپرسمشده است را    نجا مطرحرا که در ای  ییهاسؤال 

و نشان دادن    عقاید سیاسی من است ر ای دمعنای نشان دادن شک و شبهه

ن عقاید  تواند منجر به انحالل آاره عقاید سیاسی من میشک و شبهه درب

کردن،    سؤالای، ترس از تفکر، ترس از  شود. در حقیقت، در چنین لحظه 

شود و عمل زندگی روشنفکرانه بدیل مییز شده تبه یک دفاع سیاسی تم

از  سیاست  ل و عم م  گریکدیها  تبدیل شود.  یگسیخته  به چیزی  سیاست 

ضدمی یک  به  که  به  -شود  تمایل  عدم  دارد.  نیاز  خاصی  روشنفکری 
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که مطرح شده است انتخاب    یسؤاالت  بر اساسی در سیاست خود  بازنگر

 است. به قیمت زندگی و اندیشه 1ی جزمیک موضع 

گفتار  یایشیاندجزمین  چن محدودکردن  برای  تالش  که  در  هایی 

می می،  رسانندآزار  میتحریک  تهدید  میکنند،  صدمه  و  ظاهر  زنند  کنند 

محدودیتی  چه   باشد و  ارائهآن یک سانسور از نوع خاصی از  چه. شودمی

گرفتن کنترل بر    وسخت سفت از حوزه گفتمان عمومی باشد، تالش برای  

برای  برداری از گفتار  بهره  ه منظور های سیاسی را بآن انگیزه  ،گفتار  روی

با سآن کاهش می  کنندهم ایقتاثیرات   واالتی که  دهد. مخالفت روشنفکرانه 

بی را  واقعیت  میمی  ثباتمفهوم  نظر  به  آکادمیک  کنند  مورد  یک  رسد 

 است.  پاافتاده شیپ

مانند    سؤال عبارت  یک  عبارت،  یک  درباره  سوژهکردن  یا »یک   »

به  رود، چه القابی را ی« این است که بپرسیم چگونه به کار میشمولجهان »

می پیدا  دست  اهدافی  چه  به  دارد،  خود  را  کنهمراه  تغییراتی  چه  و  د 

شود. اگر  شود. حیات متغیر آن عبارت مانع استفاده از آن نمیل میمتحم

عنا است که دیگر  آیا این بدان مد، یا نامعلوم تلقی شو زیبرانگ سؤال عبارتی 

هایی را استفاده  توانیم عبارتتوان از آن استفاده کرد و اینکه فقط مینمی

از قبل می به آنها تونه میدانیم که چگ کنیم که  باشیم؟  توانیم  سلط داشته 

عبارت همانند    یسؤالاست که طرح    گونهاینچرا   یک   ریتأثدرباره یک 

استفاده   علیه  میممنوعیت  تلقی  چآن  گاهی    طوراین را  شود؟  که  است 
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-قبلی و شناخته  هایکنیم که اگر یک عبارت از بافتاوقات احساس می

کنیم، زنده بمانیم، از    یم بود تا زندگی، دیگر قادر نخواهاش جدا شودشده

تضمینی  نوع  چه  کنیم؟  صحبت  خودمان  جای  به  و  کنیم  استفاده  زبان 

ار به عمل بافت اصلی  رجاع دادن کنش گفتوجود دارد که این تالش با ا

باز می ممانعت می  گرددخودش  نوع وحشتی  از چه   طوراینآیا    کند؟و 

ی مانند »سوژه« و کنند، عباراتمیت تظاهر  ااست که در حالت عادی، عبار

مفهومی که در آنها »باید« تلقی شود یک مفهوم اخالقی    ی« وشمولجهان »

های اخالقی، یک  یتو مانند برخی ممنوع  ردیگی ماست، یک شکل امری  

آیا ما به    ؟است  کندمی  زدهوحشت پدافندی در برابر آنچه که ما را بیشتر  

نامعلوم کلم از آینده  استنطاق کردن عبارتاخاطر ترس  -تی که ما را از 

هایی که مدام  و زندگی عبارت داردمی باز هایی که برای زندگی نیاز داریم 

 ؟ میافتادهینفلج نشده و از کار  ،اندازدبریم را به خطر میمی سؤالزیر 

را    شناختیزبان بقای  رت  ر نفبا ذکر این نکته شروع کردیم که گفتا

شود(، این فراخوانی و یا  می  فراخوانده  سؤالن  برد )به درومی  سؤالزیر  

نام می با یک  اینکهنامیده شدن  به  توجه  با  و  باشد  آزار  این   تواند محل 

لحظه    1نام-فراخوانی است  بحث    ، باشد  2بسیج-آغاز یک ضدممکن  این 

پایان می به   بردارفرمان هم مطیع و  شود  می  واندهرسانیم. نامی که فراخرا 

ای از عاملیت را از طریق تزلزل ختیار و قدرت، صحنهو هم دارای ا  است

مجموعه و  ناهمخوانی  از  و  متح  یراتیتأثای  اهداف  از  فراتر  آن که  رک 

 
1calling-name  
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ایجاد را  دارد  قرار  آن  می  فراخوانی  با  فرد  که  نامی  بردن  کار  به  کند. 

  واسطهبه برای قدرت پیشین نیست،   ایدهشود درخواست سافراخوانده می

تعریفی  -و وارد عمل خود  از بافت اولیه پاک نشده است   امی که از قبل ن

کلمهمی در  ای که زخم میشود.  ابزار    به  مکاننقل و    ییجاجابهزند  یک 

تبدیل می که  مقاومت  بین میشود  از  را  عملکرد خود  پیشین   برد.قلمرو 

معنا  ی اییجاجابه چنین   گفتبه  کلمهی  خطر ن  به  و  قبلی  مجوز  بدون    ها 

، مفهوم جایگاه فردی در زبان، به  است شناختیزبان ت حیات  انداختن امنی

دهند. وید را انجام میگهای فرد آنچه را که وی میاین معناست که کلمه

است، آن خطر  حالبااین وارد شده  آزارنده  زبان  طریق  از  قبل  چون    ،از 

زبان که  شناختبقای  فردی  زیر  خطاب  ی  را  است  داده  برد.  می  سؤالقرار 

ق الزمی  کنندهیامگفتار  و  پاسخ ضروری  برابر  به  تبدیل    در  آزارنده  زبان 

پاسخ  اتخاذ  ،  شودیم در  خطر  دا خطری  در  شدن  گرفته  قرار  به  دن 

 .کندتغییر ایجاد میر زبان تکرار دو یک  انجامدیم
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 مقدمه

»  یسئلو.  1 دستگاه  لوژییدئواآلتوسر،  «،  دولت  یدئولوژیکا  یهاو 

ن و فلسفه، ترجمه بن بروستر، )نیویورک و لندن: انتشارات نشریه  در لنی

 . 86-170(، صص 1971ماهانه، 

: جیکمبریم، )نجام دهچگونه با کلمات کارها را اجی. ال. آستین،  .2

 . 52(، ص. 1962انتشارات دانشگاه هاروارد، 

از  بور  ر یپ  هکدرحالی.  3 که  مرسوم  قراردادهای  آئینی  بعد  بر  دی 

میهای  کنش حمایت  آستین  اصطالح می  دیتأککنند،  گفتار  دریدا  کند، 

بنابراین یک روایت ساختاری از تکرار  کند، »تکرارپذیری« را جایگزین می

شود. در فصل آخر های اجتماعی ایجاد میفهوم معنایی از آئینبه جای م

تا بین این مواضع بحث شود و گزارشی از  خواهد شد  ش  این کتاب تال

اجتما خاص  قدرت  اجتماعی  تکرارپذیری  که  شود  ارائه  گفتار  کنش  عی 

گیرد. ماعی را در نظر میاجت  اتیعرفخودش را و یک جسمانیت و یا  

پی به  شود  بورجوع  قدرتر  و  زبان  نمادین، ردیو،  )کمبریج،   های 

ها دانشگاه  انتشارات  صص  (1991د،  روارماساچوست:  دوم،  قسمت   ،

»ا105-62 دریدا،  ژاک  به  ساموئل . رجوع شود  ترجمه،  متن«،  رویداد  ثر 

مهلمان،   جفری  و  کوشش وبر  انتشا  به  )اوانستون:  گراف،  رات  جرالد 

 . 1-23(، صص 1988دانشگاه نورث وسترن، 



 جودیث باتلر 

323 

 

تخریب .  4 و  تنزل  با  همراه  که  مهلکی  »خشونت  درباره  ماتسودا 

اظهار کرده    بعداً و    نوشته است «  ...  ه استیر مجموعاد زکالمی مداوم افر

« که  فحاشیپیاماست  تهدیدها،  نژادپرستانه،  نفرت  و  های  و  ها  القاب 

هایی که دهند«. کلمها هدف قرار میگروه مشخصی ر  وهمههمهتحقیرها  

به  و اصالحیه اول،    تجاوزکارانهد: نظریه نژادی انتقادی، گفتار  زننزخم می

ی ماتسودا، چارلز آر لوارنس، ریچارد دلگادو و کیمبرلی ج  ماری،  کوشش

 . 23(، ص. 1993امز کرنشوا )بولدر: انتشارات وست ویو، ویلی

موض5 این  مورد  در  کامل  بحث  برای  کتاب.  به  با    وع،  من  دیگر 

قد  عنوان، روانی  نظریهزندگی  سوژهرت:  یا  انقیاد  مراجعه  های  شدگی 

 (. 1997استنفورد،  اهانشگ شود، )استنفورد: انتشارات د

نس.  6 و  رنج: ساختن  در  بدن  اسکاری،  )الین  دنیا،  :  ورکیویناختن 

 . 2-27(، صص 1985انتشارات دانشگاه آکسفورد، 

فلمن، کنش    .7 یا  شوشانا  آستین،  ال  با جی  ادبی: دن خوان  گفتار 

ترجمه  اغواگ زبان،  دو  در  دانشگاه   نیکاترری  انتشارات  )ایتاکا:  پورتر، 

عنوان    (.1983،  کرنل  با  اصل  در  متن   Le Scandale du corps  این 

parlant (. 1980نتشر شده است )م 

ص.  8 ادبی،  گفتار  کنش  فلمن،  شوشانا  خوانش  94.  فلمن   .

می  یاالعادهفوق تصریح  آستین  طنز  و  کنایه  نشان  از  و  که میکند،  دهد 

د که  کنچگونه مسئله اجراگری »شکست« دوباره تکرار شده و آشکار می

آن را تواند شود که نمی گونه اجراگری همیشه با یک شکست روبرو میچ

دهد.   شیوهتوضیح  به  میاجراگری  اجرا  قرارداد  هایی  هیچ  که  شود 
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ند به تواای نمیباشد و هیچ قصد آگاهانهن حاکم نمیبر آ  کامالًمرسومی  

ین  ستطور کامل آن را مشخص کند. این بعد ناخودآگاه هر کنشی در متن آ

  شود. در جایی، ویعنوان نمایش تراژدی شکست اجراگری ظاهر میبه  

توان به عنوان آنچه که در هر عمل  کند که: شکست را میاز الکان نقل می

 (. 110دارد تعریف کرد« ) بشر وجود سکسوال

دقیق موسیقی رپ که ارتباط آن با خشونت    ل یوتحلهیتجزبرای    .9

رز، صدای سیاهان: موسیقی رپ   ه تریساکند، رجوع شود به میرا پیچید

ای معاصر، )هانوور نیوهامشایر: انتشارات  در آمریک   پوستاناهیسو فرهنگ  

دقیق 1994،  وانگلندیندانشگاه   شرح  برای  رپ   هنحو  (.  موسیقی    سانسور 

بی از  و  کنترل  برای  تالش  به  در  شود  مراجعه  فرهنگی،  حافظه  بردن  ن 

وش کردن حافظه اجتماعی  ری: خامز، »سانسور فرهنگ تجاجورج لیپسیت

ر همایش مرکزی گتی »سانسور و  و سرکوب نظریه اجتماعی«. این قطعه د

 ارائه شده است.  1995، دسامبر، آنجلسلس سکوت« در 

بیاگوت  .10 استفاده کردن و  بین  ن کردن لوب فراگ در مورد تمایز 

ست  کند که فرد ممکن امیکند و پیشنهاد  های خاص استدالل میعبارت

اینکه  بتوا بدون  کند،  بیانش  کند،  درک  را  عبارتی  آن  قاًیدقند  استفاده    از 

هایی که در  با گفتار نفرت مطابقت ندارد، زیرا نمونه   کامالًکند. این تمایز  

د به »درباره مفهوم و  ن »ذکر شده است« همچنان کاربرد دارد. مراجعه شوآ

نوشته شده  ترجمه  فراگهارجاع«،  گوتلوب  فلسفی  کو،  ای  پیتر  ششبه   ،

انتشارا  )آکسفورد:  بلک،  مکس  ترجمه  بلک،  مکس  و  دانشگاه گیچ  ت 

 (. 1952آکسفورد، 
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)کمبریج،   مراجعه.  11 کلمات،  تنها  کینن،  مک  کاترین  به  شود 

انتشارات دانشگاه هاروارد،  م -النگتون، »کنش  ( و ری1993اساچوست: 

و کنش گفتار  ع«،  نایبرقابل یغهای  های  و مسائل  :  22د  مومی، جلفلسفه 

 . 293-330(، صص 1993، )پاییز، 4شماره 

 .21کینن، تنها کلمات، ص . کاترین مک 12

واژه13 مورد  در  ماتسوده  مقدمه  به  شود  مراجعه  زخم  .  که  هایی 

تجاوزکارانمی گفتار  انتقادی،  نژادی  نظریه  اول،  زنند:  اصالحیه  و  به  ه 

ماکوشش ماری  لورن،  چارلز  دلگادو،  ریچارد  کیمتسودا،  و  برلی  س، 

 (. 1993کرنشاو، )بوادر: انتشارات وست وییو، 

های مطرح شده توسط پاتریشا ویلیامز  ه شود به استدالل. مراجع14

رستانه در کیمیاگر چه نژاد و چه حقوق،  درباره قدرت سازنده گفتار نژادپ

 . 236(، ص 1991د، ماساچوست: انتشارات دانشگاه هاروار)کمبریج، 

جو« و بحث جالب در  رد »کلمات مبارزهمل در مو. برای بحث کا15

مرا اول،  اصالحیه  مبارزهمورد  کلمات  گریناوالت،  به کنت  جو: جعه شود 

ون: انتشارات دانشگاه پرینستون، های گفتار، )پرینستفرد، جوامع، و آزادی

1995 .) 

 . 1995جون،  2، مزیتاورکیویناول سرمقاله،  . صفحه16

 «... »سانسور فرهنگ تجاری لیپسیتز،. مراجعه شود به جورج 17

استیضاح آلتوسر، به مقاله من با    از نظریه  یترکامل . برای شرح  18

می سوژه  را  مار  همه  »وجدان  کنید  عنوان  مراجعه  در    بارنیاولکه  کند« 

شماره یول،  فرانسه  مطالعات  )زمستان،  88  مجله   6-26صص    (،1995، 
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روانی قدرت    ان زندگی چاپ شد و سپس در کتاب دیگر من تحت عنو

 اشاره شد.  مجدداً

بح19 از  اجمالی  بررسی  برای  وضعیت  ث.  درباره  فعلی  های 

زبان  مرسوم  به  قراردادهای  شود  مراجعه  قرارشناختی،  و  دادهای  قوانین 

نظریه فلسفه،  ادبیات،  اجتماعیمرسوم:  کوشش ،  های  هجورت،   به  مت 

ژه مراجعه شود به  (. به وی1992)بالتیمور: انتشارات دانشگاه جان هاپکینز،  

قراردا  اتیعرف» نظریه  مرسوم:  رمانتیسم« قراردادهای  و  مرسوم  دهای 

-پسادر هر بحث تحلیلی    باًیتقرتوسط کلودیا برودسکی در همان جلد.  

قراردادی  دیدگاه  مرسوم  قراردادهای  از  حائز  آستینی  لوئیس  کی    دیوید 

ماسااستاهمیت   )کمبریج،  فلسفی  مطالعه  یک  انتشار:  ات  چوست: 

هاروارد،   دیدگاه1986دانشگاه  گسترش  برای  کاول  استنلی  در    (.  آستین 

ارائه می  یاکنندهقانع، مورد  مورد زبان در جهت ویتگنشتاین به  کند  را  و 

وسیع برداشت  در  را  »قرارداد«  مفهوم  تلویحی  معمو  تریطور  زبان  ل  از 

د که در کنی دفاع میدهد. او همچنین از آستین در برابر کسانگسترش می

آستین   دیدگاه  زبان  راجعبرابر  برابر  به  اد  در  میزبان  مخالفت  کنند. بی 

فلسفی:    هایخواست؟« در بخشمراجعه شود به، »دریدا از آستین چه می

شارات باسی  انگلستان: انتهای باکنل درباره نظریه ادبی )کمبریج،  سخنرانی

صص  1995ول،  -بلک بحث  مرا  طورهمین.  65-42(،  شود  مشابه  جعه 

»ضد در  و  -کاول  ف  نظام ادهیپفلسفه  از  گام  یک  در  زندگینامه  آوا«  لسفه: 

هاروارد،   دانشگاه  انتشارات  ماساچوست:  -128، صص  (1994)کمبریج، 

53 . 
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شوشانا   .20 که  شد  باعث  آستین  تکرارپذیری  ویژگی   فلمن  این 

شود   مراجعه  کند.  مقایسه  الکان  کارهای  با  را  آستین  فلمن،  کارهای  به 

بی  کنش مورد  در  همچنین  چهار.  فصل  ادبی،  قراردادهاگفتار  ی  توجهی 

  کند، مراجعه شود به بحث نسبت به »من« که آن را ممکن می  شناختیزبان 

 . 13-22فلمن از املی بنونیست، صص. 

اظهارات کالمی   ابه کهبرای یک دیدگاه مش  .21 بر »ویژگی ناقص 

  د یتأککند« سانی را فراهم میری ارتباط انکه آنها را پاسخگو و امکان برقرا

پوکاک، »کالمی کردن یک کنش سیاسی:   دارد، مراجعه شود به ج. جی ای

شاپیرو، زبان و سیاست، )نیویورک: به سوی سیاست گفتار«، در مایکل ج  

 . 25-43(، صص 1984ک، انتشارات دانشگاه نیویور

آثار 22 در  گفتمان«،  مطالعه  و  »سیاست  فوکو،  میشل  فوکو:   . 

ر،  گرهام بورچل، کالین گوردن، و پیتر میل  به کوششات حکمرانی،  مطالع

 . 71(، ص 1991)شیکاگو: انتشارات دانشگاه شیکاگو، 

ماس و دیگران از این نکته اساسی هایدگر استنباط  نا، هابرئمطم.  23

کنش  در هر    معموالًآنچه که    بر اساسکنند که ما  عا میرد و ادخواهند ک

اما من  یک جامعه جهانی شرکت می  فرض است، در   پیش   یگفتار کنیم، 

می موضوفکر  این  یک    کامالًع  کنم  دارد.  فاصله  ما  امروزی  دیدگاه  از 

بافت  ترقبولقابل تر و  ادعای محدود های اجتماعی در زبان  این است که 

دارد. ی  وجود  بافتبرای  وجود  چگونگی  مورد  در  عالی  مقاله  های  ک 

بان و گفتار، مراجعه شود به ویلیام ای  اقعی کلمات زاجتماعی در کاربرد و 

»یادداشت در  هایهانکس،  زبان«،  عملکرد  در  معناشناسی  مورد  در  ی 
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کریگ کالهون، ادوارد لیپوما، و    به کوشش دی،  انتقا  یاندازهاچشمبوردیو:  

پوستون )شیکامویشی  شیکاگو،  ،  دانشگاه  انتشارات  صص.  1993گو:   ،)

139-54 . 

استنلی کاول درباره جی ال آستین یک  رسد کارهای  به نظر می.  24

کند که تالش برای  قانون است. کاول استدالل میمهم درمورد این    استثنا

آستین را در نظر   نظرنقطهدرباره کنش گفتار،  کنندهنییتعانتساب یک نیت 

مقنمی که  غیر  گیرد  کنش  یک  به  که  مرسوم  قراردادهای  اندازه  به  اصد 

 دهد، مهم نیستند.را می آور خودشلزامبیانی قدرت ا

ن مجموعه پیشنهادهای تند و  برای شرح کامل این دیدگاه و همچنی

مو در  آستین  خوانش  چگونگی  مورد  در  جدیت،  پرشوری  مسئله  رد 

 باال اشاره شد. که در فلسفه،  جایگاهمراجعه شود به استنلی کاول، 

ز تاریخ  لی ناپایدار اعم  تنهانهگرایی  نویسد که تاریخ. هایدگر می25

نیز آن  ضروری  و  اصلی  عملکرد  بلکه  نسبت    است  است،  تقلیل و  به 

لحظهتاریخ مجموع  در  میگرایی  هشدار  »دازایها  به  دهد:  بودن(  )آنجا  ن 

ناپدید   ،آیندمی  یدرپی پها که  تجربهای  های لحظهمجموعه واقعیت  خاطر

زندگمی مسیر  دازاین   ... ندارد  وجود  نمیشوند،  مسدود  را  با  ...    کندی 

گونهلحظه  یهات یواقع به  را  خودش  خودش.  امتدای  میای  که اد  دهد 

-شده و شکل می همراه ایجاد-موجودیت خودش از قبل به عنوان کشش

زمان، و  هستی  هایدگر،  مارتین  کوشش   گیرد«،  کواری   به  مک  و    جان 

جورج -هانس.  426(، ص  1962: هارپر و رو،  ورکیوینادوارد رابینسون، )

این تاریخمی  دیأکتگادامر   به لحظهکند که  که    باشدای نمیگرایی محدود 
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-گر، وی میهاید  تجدیدنظردر آن برای ماندگاری پدیدار شده است. با  

 شودبشر در این واقعیت خالصه میهای تاریخی زندگی  نویسد، »جنبش

هرگز   آن  یک    کامالًکه  نمی  نظرنقطه به  و  محدود  هرگز    روازاینشود 

)نیویورک:   واقعاًافق  تواند  نمی روش  و  حقیقت  باشد«،  داشته  متغیری 

 . 235(، ص 1991شارات سیبری، انت

به عنوان یک سرکوب   صرفاً سد که »تروما  نوی. کتی کاروث می26

به عنوان یک  دفاع تجربه نمییا   زمانی است که فرد را    ر یختأشود، بلکه 

کرر واقعه است«،  دهد. این تروما رنج مفراتر از شوک لحظه اول قرار می

. 6(، ص  1991)بهار،    48.1،  »روانکاوی، فرهنگ، و تروما«، امریکن آمیگو

به   شود  مراجعه  دیهمچنین  ام  لواب،  دوری  و  فلمن  :  شهادت  .شوشانا 

تابحران و  روانکاوی،  ادبیات،  در  شهود  )های  راتلج،  ورکیوینریخ،   :

1992 .) 

 

 فصل اول 

ن، رابرت وا ای که وندی برهمتفکران  و خوانش العات  مط  واقعاً . من  1

ر-گودینگ کاپلن،  موریس  مورد  ویلیامز،  در  وایت  هایدن  و  پست  ابرت 

اولییادداشت داشتههای  این فصل  بسیار تحسین میه  را  البته،  اند  در  کنم. 

و ه و عدم دقت  اشتباه  تنها  هرگونه  اشتباه  آن  رگونه خوانش  من مسئول 

نسخه خطی این   مرتب کردنو  جین مالمو برای آماده از طورهمینهستم. 

 کنم. اثر تشکر می
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ت تجاری و  بزهکارانه از یک بازیگر باید از دو عبار. این مفهوم  2

 هندلرین و شواسپیلرین(.  تئاتری متمایز شود )به ترتیب،

رابر3 »خشونت.  کاور،  ام.  کلمات«،    ت  یول،   96و  حقوق  مجله 

 (. 1986) 1، شماره 1601، 1595

لت( معتقد است که گرچه ممکن است کسی عملکرد دواصول )  .4

آزارنده رفتار  نوعی  آن  از  فرد  است  ممکن  که  باشد  برده  رنج  به  ای  را 

ار قانون حمایت برابر توصیف کند، عنوان یک محرومیت از آزادی یا انک 

هیچ  رخداد  آن  نمیگاما  تحریک  را  اساسی  قانون  با  مطابق  عمل  کند  ونه 

این بربگیرند که   مرتکبین فعالپیوسته  که  مگر  افرادی را در  این آسیب  از 

ویژ قدرت  یا  میاقتدار  اعمال  را  دولت  یک  حکومت  فره  انک کنند«. 

استدال در  دموکراسی  »مفاهیم  پرونده میشلمن،  آمریکا:  اساسی  قانون  ل 

آئین تنسی    56«،  گرافیپورنونامه  تنظیم  قانون  بررسی  و   306،  291نقد 

(1989 .) 

او هولرز وی را رها کند: کنترل گفتار    چارلز الرنس سوم، »اگر  .5

دانش در  کلمات زخم  نژادپرستانه  در  نژازنندی مگاه«،  نظریه  انتقادی،  :  دی 

ماری جی ماتسودا، چارلز    به کوششه اول،  گفتار تجاوزکارانه و اصالحی

سوم الرنس  )بولدر:  آر  کرنشاو  ویلیامز  کیمبرلی  و  دلگادو،  ریچارد   ،

 . 65ص  (،1993شارات وست وییو، انت

گفتگو6 در  که  مقایسه  آخرین  این  بابت  پست  رابرت  از  من   .  به 

 .سپاسگزارمپیشنهاد کرد 
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کندا7 بالغی  .  خوانش  عقل:  »کسوف  توماس،  ول  ی  بورس 

 (. 1993)اکتبر،  1805-1832قانون ویرجینیا،  یبررسنقد و   79هاردویک، 

مه جرالد گراف، ترج  ه کوشش ب. ژاک دریدا، »اثر، رویداد، بافت«، 8

 . 18(، ص 1988ساموئل وبر و جفری مهلمن )اوانستون، 

مین لگیس   292.02جنایت با انگیزه پل مقدس، بخش    نامهنییآ.  9

 (. 1990کد )

استدالل  10 سوم  الرنس  چارلز  قدرت   کندی م.  و  شیوع  »فقط  که 

ن بازار ایده  که  نیست  الگ   هادهیا  نظمی ب  عقاید  ژادپرستی  به  ویی  را 

که به دنبال شخصیت    کندیمآن دسته از افراد تبدیل  برای    تحمل رقابل یغ

ب و  اکامل  این  اصلی  مشکل  هستند.  همه  برای  که  رابری  ایده ست  این 

  ازکارافتادن باعث آلودگی، انحراف و    دپوستیرسفیغادی افراد  حقارت نژ

عقاید  عملکر بازار  کند:شودیمد  رها  را  وی  هولمز  او  »اگر  در  کنترل    « 

 . 77، ص زنندی مر دانشگاه«، در کلمات زخم گفتار نژادپرستانه د

مدافع  11 وکالی  سوزاندن  .  بحث  به  مربوط  قانون  صلیب،  اعمال 

 رح کردند: استدالل زیر را مط

دادگاه  ...   صریح  میخواهی ماز  »رفتار  »محتوای«  مورد  در  که  که   »

است،   داده شده  نشان  »سوزاندن صلیب«  این بر  مجدداًتوسط  کند.  رسی 

از کمتر  نیست.    حداقل  نژادی  خشونت  اقدام  در  اول  این    متأسفانهقدم 

نه ، نشاکردن و یا ضربه زدنمعادل تکان دادن چاقو قبل از فرو    هنوز هم

،  گرفتن اسلحه قبل از شلیک، روشن کردن کبریت قبل از فکر کردن به آن

این یک بیانیه سیاسی  . استطناب داری را مهیا کردن قبل از اعدام کردن،  
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در  . این اولین قدم  تسینناجوانمردانه هم    زیانگ نفرتک بیانیه  نیست، یا ی

 توانینمه بر سر قربانی  . از نگه داشتن اسلحیک اقدام برای حمله است

کلمان    محافظت برای  اصطالح  آخرین  است  ممکن  این   جومبارزهکرد. 

 باشد.

اشا12 آن  به  که  جدید  انتقادی  فرض  و    کنمیمره  .  تفکیک  یک 

که یک متن معین را مشخص   شودیمسمی است که گفته  ر  کامالًوحدت  

 . کندیم

از   نامهآیینهستند که    القولمتفق. همه قضات  13 پل مقدس فراتر 

همانن اصلی«  »سوژه  زیرا  است  معمول  امر    د حد  جدا    زیآمنی توهیک 

توسط کسانی    اصلی حتی  یهاسوژه و )الف( بحث در مورد چنین    کندیم

آنه   ی دارجانب که   منع    صورتبه است    نامهآیینا به سمت  سیاسی  بالقوه 

به تمو )ب( ق  شودیم بافتی که  اادر  بین آزارهای سوژه اصلی و  یز دادن 

 نیستند.  اندشده  اظهاردر آن 

استیونز، در  14 استت. قاضی  از  ارائه  صمیمی جدا  اکثریت  داللی که 

پیشنهاد میداده اینکه یک تهدید است و    قاًیدقصلیب سوزان    کند کهاند، 

می »اصطالح«  یک  میآیا  تنها  شود،  محسوب  تهدید  طتواند  از  یق  رتوان 

شود.   تعیین  آن  بافت  و  نتیجهمتن  بر استیونز  مبتنی  را  خود  گیری 

استدالل می از مشخصه چاپلینسکی  که یکی  اصلی  هایکند  که موقعیت  ی 

مبارزه توجیه میکلمات  را  »با همان  کند  جو  کلماتی  است که چنین  این 

میتهگف آزار  دارند«،  هایشان  صلح  فوری  نقض  به  میل  و  رسانند 
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هامشایر،  واپلینسکی  چ نیو  آمریکا،    315ی.  متحده    572،  568ایاالت 

(1942 .) 

می استدالل  استیونز  اینجا  خا  اوالًکه  کند  در  مطالب  انواع  از  صی 

اص اینکه  دوم  و  هستند  توصیف  قابل  مبارزههمیشه  کلمات  برای  ول  جو 

در بین انواع مطالب دارد    ضیتبعستگی به توانایی و ظرفیت  اجرای آن ب

ناپسند  سیاسی بسیار کامل   رعنی، گفتای) از گفتار  -حمایت می  رهیو غتر 

تهدید تلقی   جو که به عنوان شود( و همچنین سوم اینکه آن کلمات مبارزه

و از    است ویژگی گفتار آزارنده    شوند خود آزارنده هستند و اینکه این می

نمی»باف تفکیک  دارد  رواج  آن  در  که  که    ورطهمان،  دوجوبااینشود.  تی« 

کند که یک اصطالح آزارنده یادآوری می  عاًیسردهد، استیونز  وی ادامه می

صطالح درون بافت  باشد یا نه، آن یک موضوع مشخص نیرویی از یک ا

تعیین  .استمعین   پیش  کردناین  قابل  کامل  طور  به  نخواهد هرگز  بینی 

که، تصور می  قاًیدق  بود، دلیل  این  بافشبه  نیز  تود،    ف یتعرقابل   کامالًها 

به تاریخ اگر کسی موقعیت تاریخی را در نظر بگیرد،  -نیستند. در واقع، 

این   به  آن  توجه خواهد کرد و  نیز  منجر میگرایی سخن  که  نتیجه  شود 

تعیین    بافت   حدومرزتعیین   اندازه  به  گفتار    حدومرزمربوط  محتوای 

 ارنده خواهد بود.آز

وقتی محت  استیونز  آزارنده  که  اجراگری  پیوند وا،  هم  به  را  متن  و 

رویکرد   تواندینمکه    کندیم، با اعتراض به اسکالیا و وایت، ادعا  دهدیم

مسئله   برای  بند   ینیبشیپقابل قاطعی  »چند  باشد:  داشته  وجود  بودن 

تالش  است و    ریذناپخدشه در قانون اصالحیه اول صریح و    کنندهکیتفک 
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...    آوردیممی را به وجود  حتم تنها مرزهای مبه  به طور  یبندطبقه رای  ب

 ،هارمجموعهیزو    هامجموعهتالش برای اصول اعتقادی از طریق تعریف  

شکست   به  من،  نظر  استدالل    1. «جامدانی مبه  او  این،  بر   ، کندی معالوه 

باف  تنها  واندتی م  هانامهن یآئ»معنی هر عبارت و قانونی بودن   ت تعیین  در 

 شود«.

این  از    مرحله از تحلیل خود،   در  استعاری  استیونز به یک توصیف 

ه قاضی  توسط  می  ولمز»کلمه«  طور  استناد  به  که  عبارتی    زمانهمکند، 

ن به طور  که آ  همان گونه  گیردمورد استفاده قرار میبرای »اصطالح« نیز  

داده   شرح  اول  اصالحیه  متمم  درون  همیگسترده  استناد  به  شود:  ولمز 

باشد، بلکه آن  ف و بدون تغییر نمیشفا  کامالً »یک کلمه    شرح زیر است: 

زنده   موجود  یک  پوست  یا  و  رویه  و    است سطح  شرایط  به  توجه  با  و 

ا استفاده آن ممکن  بزمان  از نظر رنگ و محتوا بسیار متفاوت  اشد«  ست 

ژادی در نظر  استعاره نبه عنوان   تنهانه (. ممکن است این شکل را  11-12)

ک تبگیریم  »پوست«  همانند  را  »کلمه«  میه  »رنگ« وصیف  در  که  کند 

به آن    است که   طوراین   ت، بلکه از نظر تئوری معناشناختی نیز س متفاوت ا

اگرچه اساستناد می ارجاع  کند.  او شکلی را  دهد  میتیونز معتقد است که 

»محتوای«   تاریخی  تغییر  ماهیت  را »ا  ی معناشناختکه  توسط    صطالح«  که 

شرایط تاریخی   بهکه با توجه    دکنیم  دییتأشود را  داده می  »پوست« نشان 

پیدا می از آن رنگ و محتوا تغییر  اندازه واضح  استفاده  اما به همان  کند، 

 
1.346d, at 2L. Ed.  120, 2561S. Ct. at  112R.A. V. v. St. Paul,   
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استعا اندیشهاست که  به پوست( یک  اپیدرمی )مربوط  موجود زنده و    ره 

قی مانده است، کیفیت  هان بادهد که همچنان پنای را نشان میمتجسد شده

معنوی،   غازندگی  در  زنده  آن  یک روح  پوست  بدون  بنابراین  استلب   .

-پوست و تغییر رنگ و محتوای آن بیانگر آنچه از نظر تاریخی تغییر می

همچنین  ،  هستندکند،   آنها  گونهاما  نشانه دبودنکه    همان  تغییر  ،  های 

نژادی   دال  هستند.  تغیی  تنهانهتاریخی  طو  ربرای  به  تاریخی  ر  شرایط 

رات تاریخی خاص که توسط روابط  شود، بلکه برای تغییانتزاعی ظاهر می

 آید. نژادی تندی تعیین شده است نیز به وجود می

زبانی است که در آن   غالباًقر  . تونی موریسون اظهار داشت که ف15

 .شودی مان صحبت پوستسیاه از 

از  مجموعهخوانش فوق    .16 یت بالغی  درباره وضعرا    سؤاالت ای 

را توماس وبه وجود می  حکم  کندال  استدالل کرده  آورد.  که دیگران  اند 

نمونهشکل  و  در  ها  استفاده  مورد  ادعاهای    حکمهای  اندازه  به  قضایی 

گزاره کصریح  عنوان  ای  به  استدالل    یریگجهینته  میاز  در  ارائه  شود، 

  سؤال ا دو نوع  من در اینجند. به این معنا که،  محتوای معنایی آن مهم هست

است و دیگری با    حکمبه »محتوای«  کنم، یکی مربوط  بالغی را مطرح می

روشی که در آن اکثریت حاکم است، که توسط اسکالیا نوشته شده است،  

می تعیین  خصوصکند  خودش  توانست  خواهد  چیزی  چه  به  که  را  یتی 

معین   عمومی  اصطالح  محتوای  محدودیتعنوان  به  توجه  جدید  هبا  ای 

کلمات  اع برای  شده  نه.    جومبارزهمال  یا  کند  هنگام  تعیین  در  بنابراین، 

سوق   پرسش  این  سمت  به  را  ما  حکم،  بالغی  وضعیت  از  پس  پرسش 
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پمی حکم  بالغی  وضعیت  چگونه  که  نظریه  یشدهد    ی معناشناختفرض 

ع  که  شداست  بحث  معناشناختی  صریح  نظریه  را  لیه  حکم  آن  درباره  ه 

 گیرد.و به کار میتضعیف کرده 

می نظر  حکم  به  این  یک    حاًیصررسد،  بین  خودش  را  تمایزی 

گفتار مشخص میبخش غیرکالمی  و  آن بخشهای کالمی  که کند،  هایی 

لیا، فقط  از نظر اسکا 1دهد.و »صدا« نشان میاسکالیا آنها را به عنوان »پیام« 

سی گفتاری  ست یا، به طور مشابه، آن جنبه ح صدای گفتار قابل تجویز ا

ایده برای  بکه  ضروری  معناشناختی  محتوای  بودن  میآل  نظر  رسد.  ه 

»  اگرچه نوعی  او  که  را  آنچه  استیونز  میییگرامطلق قاضی  رد  «  را  نامد 

توا را تنها  بودن مح  ینیبش یپقابل کند که  ل میکند، اما در عوض استدالمی

درمی کرد،    توان  مشخص  قا  او  وجودبااین بافت  تمایز  بین  یک  طع 

شرایط  ویژگی جمله  از  بافت،  و  اصطالح  یک  معنایی  و   تاریخیهای 

مخاطب   طورهمین می  شرایط  حفظ  و  کندرا  اسکالیا  برای  هم  بنابراین،   .

استیونز، »محتوا« در تفکیک از غیرکالمی و تاریخی قابپذهم  ل یری خود 

 شود.تعیین می ک است، اگرچه در حالت دوم، در رابطه با آن در

کمی که در محاکمه پلیس در سیمی ولی اتخاذ شد، به نوعی  . ح17

آن هیئت منصفه   موجببهک موقعیت مشابه معکوسی متکی بود، که  به ی

از کینگ،    شانیک یگرافضرب و شتم    رغمی علبه این باور رسید که پلیس 

 .بودندرونده در طرف خطر ن پخودشان در ای

 
121-319, 305d 2Ed.  L. 120R.A. V. v. St. Paul,   



 جودیث باتلر 

337 

 

و18 ماتسودا  که  .  کلماتی  »اپیلوگ«،  ص زنندیمزخم    الرنس،   ،

135 . 

گف  .19 برخی  که  این شرط  با  تارها وضعیت محافظت  چاپلینسکی 

از دست می را  در    ،دهندشده خود  اساسی  و  »هیچ بخش الزم  که  وقتی 

این ابهام در    رایرده و شکل نداده باشند، جایی بها« را ایجاد نک بیان ایده

می مفهوم  نظر  این  گزاگیرد،  چنین  از  اساسی  بخش  یک  و  از  پایه  رشی 

، ایاالت متحده  413  در میلر وی کالیفرنیا،  1973اساس یک حکم در سال  

-، است، که وضعیت محافظت نشده فحاشی را گسترش می15آمریکا،  

یک از  تصویری  حکم،  این  در  توسط    کهسیاسی،    یکوبخالمدل    دهد. 

محافظت    کامالًشده است،  حاکمیت« ساخته  -»گفتار ضدگاه به عنوان  داد

می  نشده گفته می  ،شودتلقی  کامل زیرا  عنوان یک چیز  »به  که،  در   شود 

شود«.  برابر فقدان ادبی، هنری، سیاسی، یا ارزش علمی در نظر گرفته می

ا  بخش  »هیچ  بازنمایی  ایدهبنابراین، چنین  بیان  نمساسی در  تلقی  -یها« 

خواهید شدش متوجه  شما  اینجا،  در  اما  از    ود.  اساسی«  بخش  »هیچ  که، 

مثال   ن نمایشی »به هیچ بخش با ارزشی« تبدیل نشده است. بنابراین،چنی

ماند، قبلی اسکالیا را در نظر بگیرید که در گفتار محافظت نشده باقی می

ار  بخش تهی گفت، از نظر معناشناختی  پرسروصدابا آواهای    سروکار   یعنی

می ادعا  او  که  گاست  غیر  »عناصر  ارتباط«  کند  اینجا  استفتاری  در  او  . 

می نظر  ادعا  از  که  آوای    ی معناشناختکند  گفتار،  تهی  آن،  بخش  خالص 

اما »ایده به آوا تبدیل میمحافظت نشده است،  ، شوندهایی« که در گفتار 

، هیچ بخش  روسواره صدای بلند    براین، اینبنا  .هستندمحافظت شده    قطعاً
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بیان و  از شرح  نمی  اساسی  طور  را تشکیل  به  شاید  و  ، یزیگ رانیتأثدهد 

نمی را تشکیل  ارزشی  با  اهیچ قسمت  درواقع، ممکن    طوراین   ستدهد. 

کنیم نظر    فکر  از  قضات  توسط  نشود  محافظت  که  گفتاری  هر  که 

»   ، معناشناختی عنوان  با  خالی  را   یسروصداصدای  می  خالص«  -کاهش 

بروازاین  دهد.  -ضد  یکوبخال ه ظاهر برهنه که دارای  ، کلیپ فیلم مدل 

خالص نخواهد بود، نه یک پیام، نه   یسروصدایزی جز حاکمیت است، چ

 . استارزشی از صداهای خیابانی بلکه آواهای بییک باور،  

 به شکلدر قانون و حقوق    را  ییدوسوگراکرنشاو این  کیمبرل  .  20

های بیان هنری  ها فرمگاهکند که دادو پیشنهاد میکند  دیگری مشخص می

را همانن-آفریقایی تنزیل می  بیان   د آمریکایی  به خاطر    قاًی دقو    دکننهنری 

نژادپرسهافرضپیش شرحی  چنین  اصطالحاتی  تانه  چنان  هنرمندانه،  های 

قرار می بازنمایرا تحت سانسور  او  دیگر،  از طرف  زناندهند.  این    ی  در 

این  احساس می  روازاین داند و  دفع کننده می  اصطالحات را بین  کند که 

نژادپرستی    ی آن سوست«. مراجعه شود به »دو موقعیت »از هم جدا شده ا 

در کلماتی که زخم  و دو خدمه زنده«،    پوستسیاه   مسینیفم«:  ستیزیزن و  

 زنند. می

استنتاج  .21 تحبه  فردی  اینکه  بر  مبنی  اظهار  از  رفتار  ی  عنوان  ت 

برای    گراییهمجنسمی  اجته مانعی  جنسی  »گرایش  کنید:  توجه  است، 

آشکار شود. ارتش    گراییهمجنسبا رفتار  خدمت نخواهد بود، مگر اینکه  

به عنوان عمل  انجام میرا  رفتار  ع  این نوافرادی را که   دهند، یا آنچه که 

  عضوی از   ه دهندنشانشود، یا یک اظهاری که  یتعریف م  گراییهمجنس
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گرایی است و یا یک ازدواج یا اقدام به ازدواج  جنسیا دو  اییگرهمجنس

خودش جنس  هم  از  فردی  از    ،با  خواهد  را  محروم  ارتش  در  خدمت 

جد سیاست  »رهنمودهای  مورد کرد«.  در  پنتاگون  در    گرایانهمجنس  ید 

 . 14(، ص. الف 1993، 20)جوالی  تایمزیورکنیوارتش«، 

 

 فصل دوم 

در  کات  .1 کینن  مک  میب  تاکرین  کلمات  »افترا  تنها  که  نویسد 

 ( 99«. ) شودگروهی شکل کالمی است که نابرابری در آن ایجاد می

این    .2 همیشه  اول  ک  دگاهیداصالحیه  است  پذیرفته  برخی را  ه 

نمی محافظت  تهدیدگفتارها  افترا،  و  این  شوند  در  را  متقلبانه  تبلیغات   ،

مات ماری  است.  گنجانده  میگروه  »سودا  وجود  گفنویسد،  زیادی  تارهای 

عمل  به  نزدیک  که  گفتار  هستند  دارد  تحریکزیآمتوطئه.  گفتار    کننده، ، 

 ( 32میز و ...« )های تلفنی ناپسند و گفتارهای افتراآگفتار متقلبانه، تماس

 . 45-35زنند، م می. ماری ماتسودا، کلماتی که زخ 3

از طریق  .4 طریق   ازتنها  رد شود، نهچنین کلماتی وا  هر زیانی که 

ایجاد می آنها  از طریق محتوای  بلکه  آنها  اگر  بافت  که  معنا  این  به  شود، 

  نبودند و معانی و احساسات و افکاری را   ، استی آنچه در آنها  آنها حاو 

ها تبعیض انجام شده را اثبات و یا  کردند، آنمنتقل نمی  ،کنندکه منتقل می

(؛ یا »سوزاندن  14ت، )کلما  کینن، فقط بخشیدند«. کاترین مک  تحقق نمی

نی کنش  یا  عمل  یک  جز  چیزی  آت،  سصلیب  بیان    حالدرعینن  بلکه 
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 کند«رساند وارد می، آسیبی که تنها از طریق پیامی که میستامحض نیز  

(33 .) 

ها مشخص که در یادداشت  طورهمانترین قوانین  . یکی از جدید 5

گرایان د که همجنسکنیان مییدی را باین نوشتار سیاست جد  ،شده است

به نباید مسئولیت   که  تعصبات« کسانی  اعتراض    گراییهمجنس  »تحریک 

 دارند، باشند. 

به هنری لوئیس گیتس جونیور، »یک آلبوم عکس 6 . مراجعه شود 

است؛ رپ، اسلیک، خشونت، تند و زننده و شاید مفید«.  قضاوت ناپسند  

گیت1.  . ص1990،  17، جون  تایمزنیویورک استدالل.  ژانر می  س  که  کند 

» -آفریقایی» از  بند  یگرداللت آمریکایی«  طریق  از  برداشت    174«  اشتباه 

د است؛  و  شده  آ  گونهاین ادگاه  عنوان  به  درستی  به  باید  با  ژانرها  ثاری 

 ارزش ادبی و فرهنگی شناخته شوند.

شناسایی -کنش گفتار« خود  ی اجزا. برای یک بحث عالی درباره » 7

آنها به حمایت از اصالحیه اول، مراجعه شود به    و وابستگیین و گی  لزب

رابینس بی  دیدگاهویلیام  از  نفرت  گفتار  »بحث  گی  تین،  و  در  لزبین  ها«، 

تار نفرت، حقوق مدنی و  فگ  از سکس:  هنگام صحبت از نژاد و یا صحبت

مدنی،  آزادی کوششهای  همکاران،    به  و  جونیور  گیتس  لوئیس  هنری 

 . 99-289(، صص. 1994نیویورک،  دانشگاهت انتشارا )نیویورک:

دانش،  8 قدرت/  فوکو،  میشل  کوشش .  »دو    به  گوردن.  کالین 

 سخنرانی«. 
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از  تری  رده. پیش از این در همان سخنرانی، فوکو قاعده کمی گست9

ارائه می به    ل یوتحلهیتجزدهد: »این دیدگاه را  باید مربوط   ... مورد بحث 

نهایی آن، با آن نقاطی که باریک    در مقصد  آن باشد،  الیه قدرتی در منتهی

. در  دهستنو محلی  ای  های منطقهدر اشکال و نهادبیشتر  شوند، یعنی  می

ر قوانین حقوق باشد که قدرت ب  ییدر جاد  بای  حقیقت، نگرانی اصلی آن،

از آنها  که آن را سازماندهی و محدود می کند، غلبه کند و خود را فراتر 

 . (96هد ...« )گسترش د

می  .10 نظر  حدودی  به  تا  بیان  ارتباطی  صحنه  از  انتزاع  این  رسد 

»آ با  رابطه  در  که  است  اول  اصالحیه  شده نتیجه  تنظیم  اسپنس«  زمون 

ضایی اصالحیه اول برای مقابله  یک تالش جالب در زمینه ق  . برای 1است 

گفتا موقعیت  با  انتزاعی  ارتباطی  رویدادهای  به  نسبت  روش  این  در  با  ر 

رابرت پست، »اصول اصالحی اصالحیه   بهعی، مراجعه شود اجتماساختار 

استارفورد،   قانون  و  حقوق  بررسی  و  نقد  شماره  47  جلداول«،   ،6 

 . 1249-1281ص (، ص 1995)جوالی، 

مراجعه شود11 در   .  کلمات  با  کار  انجام  نحوه  آستین،  ال  به جی 

شکل  )مورد  اجراگری  »پوشیده«  اجراگ4های  یک  نیست  (.  الزم  یک  ری 

رم دستوری صریح داشته باشد تا بتواند به عنوان یک عمل اجرایی عمل  ف

از    ی ثرمؤکه به طور    طورهمان کند. در حقیقت، یک دستور ممکن است  

ده کالمی صریح آن  عاز طریق قا  گونه   همان   ، شودطریق سکوت اعمال می

 
1)1974( 405U.S.  418 v. Washington formulated in Spence  



 گفتار برانگیخته

342 

 

  ی تا حد  کنم که حتی تحمل یک سکوت نیزمی  یبندجمع نیز اجرا شود.  

سک  رکه  یک  وت  عنوان  به  کنیم،  درک  گفتار  سازنده  ابعاد  عنوان  به  ا 

 واجد شرایط است. شناختیزبان اجراگری 

توجه12 نک   .  این  میبه  درک  آستین  که  است  مهم  همه  ته  که  کرد 

استفاده نادرست و بیاجراگری نتیجه و در ناخالصی نسبی ها در معرض 

منا گفتار  این »شکست«  دارند.  گری خودش  اجراسب تحت شرایط  قرار 

 توسط ژاک دریدا و شوشانا فلمن تعمیم داده شد.

»کنش13 النگتون،  ری  و  .  گفتار  «،  انیبرقابل یغهای  نشکهای 

)پا4: شماره  22و عمومی، جلد    یسفلف  موضوعات (، صص  1993ییز،  ، 

330-293 . 

فردریک 14 ترجمه،  مدرنیته،  فلسفی  گفتمان  هابرماس،  جیرگان   .

 . 198(، ص. 1987، یتی آ انتشاراتمت: چوس)کمبریج، ماسا الرنس،

»نژادپرستی  15 بالیبار،  اتین  تودهییگرای جهان  مثابهبه.  در  ،  ها«، 

)نیویورککالس اسونسون،  جیمز  ترجمه  عقاید،  و  افکار  و  راتلج،  ها،   :

1994 .) 

دیدگاه16 به  شود  مراجعه  ایده  سهی مقاقابل های  .  و  با   آل دهی اها 

کورنل توس  ی ساز درسیال  قط  روتلج،  ،  )نیویورک:  خیالی  و 1995لمرو   )

آزاد، )کمبری بیان  از  کنایه  فیس،  دانآوین  انتشارات  ماساچوست:  شگاه ج، 

 (. 1996هاروارد، 

تالش.  17 مورد  اسدر  برای  متناقض  جهانی  های  حقوق  به  تناد 

که    یهاستینیفمتوسط   از حوزه آن خارج شده    شامل شدهفرانسوی  و 
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مرا جان است،  به  شود  پارادوکس   وی   جعه  تنهایی  برای  اسکات،  هایی 

گاه ا«، کمبریج: انتشارات دانشفرانسه و حقوق »مرده  یهاستینیفمارائه:  

 .هاروارد

گفتمان  18 آزادی  بازیابی  در  تالش  برای  سیاسی،    کارانههمحافظ. 

مقدمه به  شود  دولتمراجعه  آزار  فصل  از  بروان،  ای  وندی  توسط  ها 

 (. 1995ات دانشگاه پرینستون، شار: انتیوجرسین )پرینستون،

علی19 را  استدالل  این  او  اگرچه  می.  مطرح  روانکاوی  اما  ه  کند، 

های  توان در متنکه یک استدالل روانکاوی باشد و این را میاصرار دارم  

»وجدان« را    صرفهبهمقروناروتیک    ،مختلفی مشاهده کرد که در آن فروید

شود که حداقل تا حدودی  رک میر دبرت-نچه که نفسکند یا در آبیان می

وعیت است و تنها به طور متوسط و در  نشدن یک مم  السکسوناشی از  

 یته قرار دارد.سکسوالز ممنوعیت درجه دومی ا

ک.  20 مواردی  در  البته  آن  این  در  در    مقرراته  نفرت  گفتار 

به کار گرفته میدانشگاه اختیار ها یا سایر نهادها  ات نهایی خود  شوند که 

 دارد. دارند، وجود نر حوزه قضایی نگاه میا در

 

 فصل سوم

در    ایانگرهمجنس  پنتاگون »رهنمودهای سیاست جدید در مورد .  1

در   را  سیاس  1993ژوئیه    19ارتش«  شامل  که  کرد  برای  اعالم  زیر  ت 

»اخراج« بود: »گرایش جنسی مانعی برای خدمت نخواهد بود، مگر آنکه 

رفتارهای   رفتار    کارآش  گراییهمجنسبا  که  را  افرادی  ارتش  شود. 
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تعریف انجام میرا    گراییسهمجن به عنوان یک عمل  که  رفتاری  دهند، 

که  شودمی اظهاری  یا  فرد  نشان،  که  باشد  این  یا    گراهمجنسدهنده 

هم    گراوجنسد افراد  با  ازدواج  قصد  یا  و  ازدواج  که  افرادی  یا  و  است 

دسامبر   22وزارت دفاع در    د«.کنتش اخراج میجنس خود دارند را از ار

ای از  ز بحث و گفتگو در کنگره درباره این سیاست، مجموعهپس ا  1993

مشکالت نامهآئین کردن  روشن  دنبال  به  که  کرد  صادر  را  جدید  های 

بایست ی که میسبه اجرای آن سیاست بود. یکی از موضوعات اسامربوط 

که یک فردی    گرایینسهمجر« در مورد  روشن شود این بود که آیا »اظها

می  گراهمجنس نهاست  عنوان  تواند  به  بلکه  »رفتار«  یک  عنوان  به  تنها 

بزمینه کافی  توضیحات های  در  نه؟  یا  شود  قلمداد  ارتش  از  اخراج  رای 

شده می  ارائه  که  »اظهاراتی  که  شد  مشخص  دفاع  وزارت  تواند توسط 

شند که میل و یا قصد  با توانندراتی میای برای اخراج افراد باشد، اظهاپایه

-در برابر و علیه کسانی که ادعا می  دهند«.ات را نشان میانجام آن اقدام

های فرد با رفتار یکسان نیست، وزارت دفاع  ات تمایل یا نیتکنند اظهار

دامی  دیتأک آنها  اکنون  که  آنچه  که  رفتار«    ند رکند  بر  مبتنی  »یک سیاست 

و   ف  اساسن یبرااست  اینکه  وج  رد»احتمال  کند  عمل  آن  به  ود بخواهد 

می توضیح  آنها  پیشدارد«.  اظهار  »یک  ایجاد  قبول قابل فرض  دهند،  را  ی 

  در حال خدمتکه شخص مرتکب اقداماتی خواهد شد، اما افراد  کند  می

 صتی را برای انکار آن دارند ...«. فر

موقعیتی   ستا گراهمجنسدر اینجا، »اظهارکردن« مبنی بر اینکه فرد 

ب فرضرا را  پیش  انکار  می  ی  اما  مطرح  سخنرانی،    بعداًکند،  همان  در 
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کرد: مطرح  را  مخالفی  سخنان  دفاع  وزارت  های  »فعالیت  سخنگوی 

-یا خواندن یک مجله    دگرباشانمشارکتی، مانند رفتن به یک گردهمایی  

تند اطالعات موثقی )در ارتباط با رفتار فرد مورد نظر( نیس  -خودیخودبه

گیرند که فرد با منطق خود باور  آن حوزه قرار می  ی دررتو فقط در صو

و قصد داشته است به  داشته باشد که این رفتار برای اظهار نظر بوده است 

من(. در اینجا به نظر    دیتأک)  است«  گراهمجنسدیگران بگوید که آن فرد  

این  می که  اظهار فرض    سؤالرسد  این  آیا  که  باشد  را قبولقابل مطرح  ی 

دهد یا خیر، آیا رفتاری از نوع مبنی بر ام رفتارهای فرد ارائه مینجی ابرا

  ، آیا پایه و اساس برای اخراجمشارکت برای اثبات اظهارات کافی است.  

،  20)جوالی    است   مؤثر  ی رگذاریتأث  ه طور یا رفتار نیز ب  است اظهارکردن  

 (. ایمز تنیویورک، 1993، 22؛ دسامبر 1993

سیاست بر  وزارهاعالوه  با وضع ی  کنگره  فعلی،  و  سابق  دفاع  ت 

برای محاسبات  قانون خاص خود ورود می ملی  دفاع  اجرای مجوز  کند: 

رد  دا  گراییهمجنسبر مسئله »گرایش«    دیتأکنامه  . این اساس1994ساالنه  

بیان می به اعمال  و  افرادی که تمایل  دارند برای خدمت    این میل کند که 

نامناسب  د ارتش  این  هستندر  در    نامهس اسا.  که  کسانی  برای  همچنین 

د  کننکنند یا ادعا میاما توبه میدهند،  چنین مواردی اقداماتی را انجام می

می نشان  خود  از  مالیمت  است،  اتفاقی  این  همچنین  که  افسران  دهند. 

می متعهد  دوباره  سرنظامی  از  تا  درباب شوند  گرایشازان   هایشان ره 

اظهارات  آ  کهدرحالی»بپرسند«.   به  ن  به    گراییهمجنسمربوط  را  فرد 

اعمال   نمی  گراییهمجنسعنوان  گواهی  قبول  را  اظهاراتی  اما چنین  کند، 
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گر میبر  قلمداد  اعتراض  ایش  قابل  فرض  پیش  که   گرایی همجنسکند 

 . است

جدید   سیاست  درمورد  اخیر  اساس احکام  آیا  که    سؤال این    بر 

اصالحی انحقوق  سیاست  این  توسط  اول  میه  وجود    ، شودکار  به  باعث 

با    نظراختالفآمدن   نیز  قدیمی«  »سیاست  به  مربوط  )دعوی  است  شده 

ادامه دارد(. بر از مواردی  اختالف نظر  این دعوی، یکی  ای بررسی دقیق 

این بحث   به جانت    کنم، مراجعه شودبه آن تکیه می  شدتهبکه من در 

موق »تمایز  بازنگریعیت/  هالی،  در  سال رفتار  س  1993  های  یاست  در 

 .1996نظامی« در جی ال کیو، زمستان،  ییگراهمجنس-ضد

در  2 سخنرانی  اضطراری«،  »شرایط  آگامبن،  جورجیو  دانشگاه  . 

 . 1995کالیفرنیا در برکلی، نوامبر، 

ارنستو الدا3 سوسیالیست،   ئو و شانتال موفه، استراتژی هژمونی و . 

 (. 1986)لندن: ورسو، 

متن4 فصل  این  در  شده  هایی.  زیگموند   آورده  توسط  که  است 

مکانیسم »درمورد  است:  شده  مطرح  )ایپارانوهای  فروید  و 1911«،   )

مقدسمینارس»درباره    :( عمومی 1914مه«  و  کلی  نظریه  درباره   ،)

( 1963یویورک، مک میالن،  ، )نیدرمانروان در مورد    : مقاالتییشناسروان 

ترتیب؛  56-82صص  و    29-48صص.   به  نا،  و  آن،    هایرضایتیتمدن 

؛ و توتم و تابو، ترجمه 1961ترجمه جیمز استراچی، )نیویورک، نورتن،  

 (. 1950جیمز استراچی، )نیویورک: نورتن، 
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آن،  5 در  که  است  روایت  نوعی  تمثیل  از  من  منظور  ،  ورکلیطبه . 

که فرد یک   کند، جاییرسد صحبت مییر از آنچه که به نظر میدیگری غ

بر را  ترتیبی  اراروایت  چیزی  میای  پیئه  که  توصیف  در دهد  قابل  پی 

نیست و جایی که مرجع آشکار تمثیل به همان تفصیلی که روایت تمثیلی 

 شود. دهد تبدیل میمی انجام

کریک اونز،    مراجعه شود به   . برای شرح جالب و مرتبط با تمثیل،6

  اسکات بریسون،  به کوششفرهنگ،  فراتر از شناخت: بازنمایی، قدرت، و

 (. 1992تشارات دانشگاه کالیفرنیا، )برکلی: ان

در    گرایانهمجنس. »رهنمودهای سیاست جدید پنتاگون در مورد  7

 . 14، ص الف 1993، 20جوالی ، تایمزورکنیویارتش«، 

اینجا می8 به نقد فیتوان. در  از فروید در کتاب ود مراجعه کنید  کو 

 اول که تا حدودی اشتباه است. تاریخ جنسیت جلد

فروید، »درباره نارسیسم: مقدمه«، نسخه استاندارد، جلد  . زیگموند  9

 . 96(، ص 1957چهاردهم، )لندن: انتشارات هوگارت، 

کتاب   و انکار اخیر لئو برسانی در دییتأتواند راهی برای این می .10

دانشگاه  گرایانهمجنس انتشارات  ماساچوست:  )کمبریج،  هاروارد،    باشد 

است و شک و    آنانفعالیت    شرطشیپر  هویت پایدا  ( مبنی بر اینکه1995

از  گفتار با یک جنسیت زدایی    کنشتردید فکری در جهت موفقیت این  

اجرای    ییراگجنسهم یک  هنوز  یک  خود  شدن  آشکار  است.  شریک 

رابطه    داشتن رابطه جنسی یا بودن در  لزوماً،  روازایناست و    یشناختزبان 
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است مصداق دیگری از لی که ممکن  باشد، مگر در آن استدالجنسی نمی

 کند. سکس باشد که برسانی برای آن سوگواری می  شناختیزبان تعالی 

 

 فصل چهارم 

ن راستا، مراجعه شود به فرانسیس دفاع از مک کینن در ایبرای    .1

 . 1995تان، منتقدانه، تابس یهای بررسسن، »پورنوگرافی: نظریه«، در فرگو

ه اول در برابر و علیه  ارزش« اصالحیاز » وسختسفت برای دفاع . 2

نژادپرستانه،   »گفتار  پست،  رابرت  به  شود  مراجعه  نفرت،  گفتار  تنظیم 

 سکس و گفتار نژاد. الحیه اول«، در گفتار  دموکراسی، و اص

مدیون بینش ارائه شده در کار گسترده ریچارد    من در این مورد.  3

دربار هستم:برت  سانسور  جزئیات  ه  در  سانسور  شده»بدون  ارائه  در    «، 

، و همچنین دارای مجوز از طرف مقامات: بن  1995مرکز گتی در دسامبر  

(، و 1993نل،  انتشارات دانشگاه کور  جانسون و گفتمان سانسور، )ایتاکا:

سان زیبا:  هنرهای  عمومی،  اداره  حوزه  و  سیاسی،  نقد  کوششسور،    به 

 (. 1994، سوتانهیمینیاپولیس: انتشارات دانشگاه ریچارد برت، )م

برای حقیقت« مطرح .  4 »میلی سریع  در  را  استدالل  این  برت  الن 

بیجوکس لس  بودالریار  در  تاریخ  سانسور  است:  سانسور  کرده  در  و  ، 

 ت دانشگاه آکسفورد(. رابرت پست، )نیویورک، انتشارا به کوششیکوت، 

به طور خالصه د5 را  این مطلب  »نیروی خیال:  . من  ماپلثورپ، ر 

ا سمینیفم و  مازاد،  مطرح  ستدالل  اختالفات،  امکرده«  در  )پاییز،  2:  2،   ،

1990 .) 
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گرایش« د »و بن نامهاساس . برای بحث دقیق و روشنگری در مورد  6

د اخراج  به  »دستیابی  هالی،  ای  جنت  به  شود  ارتش:  مراجعه  ر 

امی«، جی ای کیو:  نظ  انیگراهمجنس-در سیاست ضد  1993  یهایبازنگر

 . 1996 ها، بین و گیالف، مجله مطالعات لز

بحث  7 برای  »گفتمان   ترکامل .  به  عمومی  گفتمان  مورد  در 

 نژادپرستانه ...« مراجعه شود. 

م  زییتما   ینا.  8 که  کتاب    یشل است  دوم  جلد  در    یختار»فوکو 

تال  یت«جنس برادر  انضباط  ی ش  شکل  با  قدرت    یمقابله  به  قدرت 

او بدهدی مئه  ارا   یتحاکم به عن  ین.  و   «سرکوبگر»وان  قدرت تصور شده 

 .شودی مقائل  یزتما «مولد»قدرت به عنوان 

نظر  .9 در  اما  برسد،  نظر  به  پیچیده  قاعده  یک  است  ممکن    این 

که  بگ  ای  پردازانهینظر یرید  آرنت  تا  گرفته  ارسطو  از  را  سیاسی  ادعا  ن 

به    شودی مباعث    است که   شناسیزبان که آن همان    اندکردهمطرح   انسان 

زند موجود  تبدیانواع  سیاسی  چنین    تأمالت.  شودیمل  ه  گسترش  من 

یاد یک«  عنوان  به  »انسان  از  ارسطو  از  نقل  به  ارنت  است.    ادعاهایی 

تار و  ، تعریفی که برای او امکان »... روشی از زندگی که در آن گفکندیم

)شیکا انسانی  شرایط  در   »... دارد  معنا  گفتار  دانشگاه فقط  انتشارات  گو: 

تف27  (، ص1985شیکاگو،   برای  حیوان  .  مورد  در  ارسطو  از  آرنت  سیر 

 مراجعه شود. 25-27 یهاصفحه سیاسی به عنوان موجود سخنگو، به 
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در رساله دینا الکاسیم درباره    توانی میشتر این دیدگاه را  شرح ب  .10

نوشته  1»رنتینگ  برکلی  در  تطبیقی  ادبیات  گروه  برای  که  است  «  شده 

ز نظم اول و رنت یا صدای  ر: تخیالتی امشاهده کرد: »در مورد رنج گفتا

 ادبی«.

بوردیو: لچار  .11 در   ،»... قانون  یک  از  پیروی  »برای  تیلور،  ز 

کریگ کالهون، ادوارد لیپوما، و مویشی   به کوششانتقادی،    یااندازهچشم

 .51(، ص. 1993پوستون، )شیکاگو: انتشارات دانشگاه شیکاگو، 

هارتمن،  12 به سعیدیا  مراجعه شود  )نیویورک،  انق  یهاحنهص.  یاد، 

 انتشارات دانشگاه آکسفورد(. 

ه  ب،  سمینیفم. ویسکس شوالتز، »قبل از قانون« در نگرش سیاسی  13

 (. 1993باتلر، اسکات، )نیویورک: راتلج،  ،کوشش

ب14 وندی   .« سکوت،    یهاسکوتراون،  و  سانسور  در  به  آزادی« 

 فورد(. ت پست، )نیویورک: انتشارات دانشگاه آکسرابر کوشش

 2دانشگاه کالیفرنیا دو قطعنامه   سهیرئئتیه،  1995ژوئیه    20در    .15

جنس، رنگ، قومیت، یا ملیت  از »نژاد، مذهب،  را تصویب کرد که استفاده

به عنوان معیار پذیرش دانشگاه ، ممنوع کرد  و یا هر پروژه تحصیلی«  را 

  ا نیز ممنوع روند استخدام و عقد قرارداد کاری در دانشگاه ر  در   طورهمین

 اعالم کرد. 

 
1ranting  
22-and SP 1-PS  
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 اند ل ی ماکه    کنندیمدر بند چهار این قطعنامه، اعضای شورا روشن  

برام را  استثنائی  غلبه  برخ  ی وارد  نامالیمات  بر  قهرمانانه  که  افراد  از  ی 

نکه از نظر ای  رغمیعلدهند: »باید به افرادی توجه شود که    ، قراراندکرده

خ اجتماعی  جایگاه  نظر  از  یا  رنج  اقتصادی  قبیل،   رندبی مود  )از 

 راتیتأثیا  مدر منزل یا همسایگی ناسال هاسوءاستفادهیا موارد   سوءاستفاده

امیضداجتماع موانع    وجودبااین ا  (،  بر  غلبه  در  را  کافی  عزم  و  ویژگی 

 «. اند ...دادهمانت اعتمادشان نشان برای ض

 ، »سکوت آزادی«. . وندی بروان16

و با ترجمه  است« fordusion» دکنی مستفاده که الکان ا یاواژه. 17

« فروید،  اصطالح  در  این  Verwerfungفرانسه  است.  شده  معرفی   »

 1رش یپذعدمدر زبان انگلیسی به انکار یا    بردی مبه کار  اصطالح که فروید  

، ژان الپالنش  یشناختروان  یهاواژه  وتحلیل تجزیهدر  مه شده است.  ترج

عنوان انکار یا عدم پذیرش اولیه    سلب مالکیت بهو جی بی پونتالیس از  

این کنندیمنمادین سوژه باقی مانده است، یاد    آنچه در خارج از جهان   .

که   تعریفی وجودبااین ، ردیگیمفهوم خاصی از »خارج« را به کار تعریف م

مفه به  گرفته »  ومنزدیک  کار  به  دریدا  ژاک  توسط  است  خارج«  سازنده 

است.   جهان    یک  ی خارج  ینما  یا  کنندهن ییتعحد    «رجخا»  ین اشده 

شود  یکس  ، تاس  ینمع  یننماد جهان  آن  وارد  اگر  و    یکپارچگی  ، که 

ب از  را  آن  جهان  دیگرعبارتبه .  بردی م  ینانسجام  از  خارج  در  آنچه   ،

 
1repudiation or rejection  
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  یزیهمان چ  یقاًدق  ،شودی ماز آن سلب    یا  شودیم  یمتنظظر  مورد ن  یننماد

 .دهدیم یوندهان را به هم پآن ج  ،ستثنا ا یقاست که از طر

باید از   شودیمسلب    آنچه که  کنندیملیس استدالل  الپالنش و پونتا

سرکوب   که  شو  شودیمآنچه  سلب  1دمتمایز  که  آنچه  در    شودیم. 

است؛ نشده  ادغام  این    تواندی نم  ناخودآگاه سوژه  بیاورد.  به خاطر  را  آن 

بلکه مربوط   است؛    یشی پرروان به  مربوط به حوزه اختالل روانی نیست، 

آن به جهان  ورود  تهدید    یشیپرروان نمادین،    درواقع،  این  کندیمرا  به   ،

نما انسجام  آن  گذاشتن  کنار  که  تضمین  معنا  را  در  کندیمدین  فروید   .

« در  اختگی  از  ترس  با  نظریه  سه  رابطه  مورد  در  و   2یته«سکسوالمقاله 

روانی«  اختالل  ظهور  »  3»تاریخچه   . کندیماشاره    «Verwerfungبه 

اوقات سعی در تعریف نوعی افسردگی دارد که با   فروید گاهی کهدرحالی

مالکیت« را برای مشخص   مطابقت داشته باشد، الکان »سلب   یشیپرروان 

 . کندیمکردن این نوع سرکوب معرفی 

دریدا گرفتم، مقاله   رگذاریتأثدر اینجا من اشاره خود را از مقاله    .18

نشانه گف»ساختار،  در  نمایش  و  در  یانسانعلوم تمان  ،  و    هانوشته«، 

(، 1978، ترجمه آلن باس، )شیکاگو: انتشارات دانشگاه شیکاگو،  هاتفاوت

 . 278-294صص. 

 
1French, and Verdriingung in Germanrefoulement in   
2)227(SE, VII,   
3)85(SE, XVII,   
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و    ریپ.  19 زبان  ج  یهاقدرتبوردیو،  کوشش  به  بی  ا نمادین،  ن 

ماساچوست:   )کمبریج،  آدامسون،  متیو  و  ریموند  جینو  ترجمه  تامپسون، 

 . 62-137صص ، 1991نشگاه هاروارد(، انتشارات دا

به  20 شود  مراجعه  یک کالم. .  »در  اسپیواک،  گایاتری چاکراورتی 

در   رونی،  الن  با  فرهنگی  هاتفاوت مصاحبه«  مطالعات  مجله  ، ستینیفم: 

 . 56-124(، صص. 1989، ن، )تابستا2: شماره 1جلد 

از عادت21 جدد به عنوان اصالح م   توانیمواره را  . مفهوم بوردیو 

بگوید که   خواهد ی متوسر خواند. در حقیقت آلتوسر  آل  یوژدئولیامفهوم  

این بدیدهدیم« سوژه را تشکیل  اتیهیبدایدئولوژی » اما    ر یتأثهی بودن  ، 

نیز   خصلت  اصطالح  هستیک  همان  بتوس  مجدداً.  کار  ط  به  وردیو 

عادت  رودیم یک  که  را  روشی  ایجاد  تا  را  خاصی  باورهای  آن  در  واره 

و قابل انتقال نیستند. توجه   دکنندهیتول  هاصلت خکند.  را توصیف    کندیم

و   »ایدئولوژی  کتاب  آغازین  یادداشت  به   کیژدئولویا  یهادستگاهشود 

 دولت« آلتوسر: 

اعتقاد  غیرخدا، یا عملی، یا عدالت، و    به »فردی   این  اعتقاد دارد.  ه 

بازنمایی   یک  در  که  کسانی  همه  برای  یعنی  همه،   کیدئولوژیا)برای 

به    کنندیمندگی  ز  یلوژدئویا را  ایدئولوژی  وسیله    یهادهیاکه  به  که 

اعطا   معنوی  وجود  با  تقلیل    شودی متعریف  بدهدی مرا  این  (    یهادهیاه 

به عنواشودیمفرد مربوط   او  با شعور است که    یاوژهسن  ، یعنی توسط 

استف، یعترتیباینبه .  باشدی ماعتقادی خودش    یهادهیادارای   با    اده از نی 

)سوژه با    شودی متنظیم    ترتیباینبهایدئولوژیک که   کامالً دستگاه مفهومی  
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آزادانه   آن  که در  که   ییهادهیاآگاهی  است، شکل    را  یا    دهدیم معتقد  و 

)مادی( سوژه مربوط را به طور طبیعی  رش  (، نگ دهد یمآزادانه تشخیص  

 ( 167«. )کندی مدنبال 

نمادین، ص  یهاکنشان و ، زبشگریرا یودمه مق. مراجعه شود به 22

13 . 

 . 73. منطق عمل، ص. 23

یادآور این استدالل هنری برگسون   کامالً. بوردیو در یک بحث  24

تاریخ کل    که بدن به عنوان یک ظرف برای   شودیمباره ماده و حافظه  در

به  تاریخ تجسم یا-واره  ، »عادتسدی نویمبوردیو  .  کندیمخود عمل   فته، 

دروعن دوم  ماهیت  شده وان  فراموش  تاریخ  اندازه  همان  به  و  شده  نی 

)  -است است«.  آن  محصول  که  است  گذشته  کل  فعال  ( 56حضور 

ب  یهااستعاره  »ظرف«بدن  یا  ذخیره«  »محل  عنوان  را    ه    مجدداً برگسون 

درباره    دخوانیفرام افالطون  بحث  برای  )و  معروفی  جایگاه  که  آواز 

ه در حال حاضر حفظ شده  فرضیه که تمام حافظیمائوس است(. اما این  ت

برای برگسون است:  شودیمیا »عمل«   ابعادی مادی بودن بدن  ، مشخصه 

گذ کلیت  با  فشار  »... خود حافظه،  به سمت جلو  مداوم  به طور  ما،  شته 

ما    نیتربزرگ   کهیرطوبه ،  آوردیم فعلی  در عمل  را  قسمت ممکن خود 

)ندکی موارد   م168«.  اوایل  در  ا (  وی  حافظه،  و  که   کندی مشاره  سئله 

به  آن  تصویر  اما  است  ما  گذشته  تجربه  این  حافظه،  جای  به  »عادت 

 (. 115« )شودینمنمایش گذاشته 

 . 73طق عمل، ص. . من25
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 . 66. همان، ص. 26

 . 69. همان، ص. 27

مور28 مر.  ادراک-ولیس،  پدیدارشناسی  کالین  پونتی،  ترجمه   ،

 . 183(، ص. 1962پل،  ، )لندن: روتلج و کگاناسمیت

و  29 جالب  بررسی  برای  شده   یهاپارادوکس   توجهقابل .  تولید 

بوردیو،   »انگیزه«  و  »میل«  نظریه  تئ  مراجعه توسط  به  ریچارد  شود  ودور 

نظریه حد  از  بیش  »تحلیل  بوردیو«،    شاتزکی،  )مارچ: 30جستار،  عمل   ،

 . 113-1350(، صص. 1987

ن قدرت ه این جادو به عنواک  کندیمبوردیو همچنین استدالل    .30

شناخته   اجراگری  اقتدار  از  جمعی  شناخت  اجراگری    شودی متولید  و 

  اید فراموش کرد که زبان موفق شود: »هرگز نب تواندی نمبدون این شناخت 

در مفهوم  -ایا و همچنین توانایی مولد  انایی بیکران زظرفیت و تو واسطهبه

یی جمعی  توسط تولید بازنما  که از قدرت خود برای تولید هستی  -کانتی

، بدون شک آن  شودیمشناخته شده و بدین ترتیب تحقق یافته، حاصل  

نمادین،    یها قدرتن و  «. زباکندی مقدرت مطلق حمایت    یایرؤاصل از  

 . 42ص. 

د31 بحث  برای  خی .  وعده  مورد  به  ر  شود  مراجعه  اجراگری،  الی 

-120(، صص.  1989ضوع متعالی ایدئولوژی، )ورسو،  ی ژیژک، مواسالو

94 . 

عنوان  32 به  اجراگری  از  دریدا  مفهوم  که  است  روشن  اینجا  در   .

یک کد قابل   یک عمل گفتاری که بخواهد یک اجراگر باقی بماند، یعنی با
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اداره شود، باید   بی  یهابافت تکرار  از  ببرد و نقطه مقابل مهمی  قبلی را  ن 

اجتماع نظریه  بدهد.  برای  ارائه  کارکردگرایانه  معنای    توانی مچنین  همی 

خاص اجتماعی تکرارپذیری دریدا را در بافت این بحث از سلب مالکیت  

 مشاهده کرد.  یگرداللت و باز 
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