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   کیدهچ
 آن در یی و نارسـا ی و نـشان دادن خـشونت زبـان   ی جهـت بررسـ  ، اسـت  یر تالش ض حا يمطالعه

 نیـ  از ا حاصلجینتا.  استیلی تحل-یفیوهش روش توصروش پژ.  سوژهتی و جنس  تی هو نییتع
 جـاد ی است که توسط جامعه ا    ي از اعمال و رفتار    اي مجموعه تی که جنس  ددهی نشان م  پژوهش

 ي بیولـوژیکی و هـا  دارد، کـنش یکیولـوژ ی جـنس ب کیـ  فرد همـواره  که ییشده است و از آنجا 
 قـدرت خـود را از   فتی از اجتمـاع    بـه عنـوان بـا      زیزبان ن . شوندی اعمال م  ي فرد  رو زی ن یفرهنگ

ه  و در جامعـ آوردی سخنگو به دست مـ هاي سوژههاياجراگري و ها به وجود آوردن کنش  قیطر
   کـرده و تـالش    فی را توصـ  و مـبهم قبـول  قابـل  ریـ غ یتی جنسهايتی هو،زبان. کندی م قیتزر
هـاي جنـسیتی از      هویـت   ایـن  . از طریق واژگان و الگوهاي جامعه آنها را معنادار کند           تا کندمی

در نهایـت  . دنشـو یو باعث به وجود آمدن آنها م طریق زبان بر جامعه و افراد جامعه اعمال شده      
 کنـد و اگـر   رپـذی ناختشـ ، انـد  را انتخاب کردههاتی که آن هوییها تا سوژهکندیمزبان تالش   

  .رودی منی سرکوب شده و از ب، همسو با زبان حرکت نکندايسوژه

  11/11/1398:                          تاریخ پذیرش مقاله30/10/1398: ریخ دریافت مقاله   تا
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  مقدمه
 راه  نی بهتـر   کـه  کنـد اشـاره مـی   ) 1979 (1 اسـتروس  يلـو  ،در باب جنسیت و هویت جنسیتی     

 از کیـ  مردان و زنان و منحصر بـه فـرد بـودن هـر             انی م يها تمرکز بر تفاوت   تیشناخت جنس 
 با مردان   ادی است و زنان از بن     ی ذات یتی جنس يها معتقد هستند که تفاوت    یبرخ. استها  جنس

 ایـ  بـه دن   یتی جنـس  يها درباره تفاوت  ی دارند که ما با تصورات ذهن      د اعتقا یتفاوت دارند و برخ   
د کـه مـا   کنیاشاره موي  . شوندی م داری رشد پد  ندی در فرا  جی تصورات به تدر   نی بلکه ا  ،مییآینم

 ریتـاث ی بـ یتی در مـساله تفـاوت جنـس   کرهـا ی پ نیـ  گرچـه ا   ،می ندار يه و زنانه کار    مردان کریبا پ 
 مـرد بـودن   ي،ولوژیزی که از نظر فییها با همان اندام،میکنی میما در جسم خود زندگ  . ستندین

 ،شود که منـصفانه باشـد     ی احساس م  ياما با استناد به روانکاو    . کنندی م نییو زن بودن ما را تع     
 يولـوژ یزی از فی هر انساننکهیا. ستی نیهی بدیشناسستی درباره ز  زی چ چی که ه  میاگر قبول کن  

 او یکند و تصور و احساس درونـ ی مي و نمادسازیبافالیداند و درباره آن چگونه خ   ی م هخود چ 
 در خـانواده اسـت و محـصول     ي حاصل رشـد و تجربـه انـدوز        ی همگ ،ستی چ يولوژیزی ف نیاز ا 

بر هـا ممکـن اسـت بنـا     احـساس  نیـ تـازه ا  . دیـ آی به شمار نمـ    یشناسستی ز نی خود ا  میمستق
 درباره  ی که به تصورات ذهن    ی مالحظات یعنی رند،ی شکل بگ  یناختشستی ز ریمالحظات کامال غ  

ـ    نـد ی فرا یهـا را طـ     تفـاوت  نیـ دهنـد و ا   یها شـکل مـ     اندام ی جنس يهاتفاوت       بـه  ی رشـد روان
 ي روانکـاو فی مطـابق توصـ  ی و مردانگینانگ به زای ی هدف جنسای ی از حالت جنس   ییهاصورت

 2تـانن  .کنندی بدل مندیگزی برمی لذت جنسيا که شخص بری با اندامای و اتصال  تی به فعال  ای
 بلکـه  ست،یـ  منظـور و مقـصود ن  ي اداي ارتباط فقط بـه معنـا     يمعتقد است که برقرار   ) 1995(
 جامعه است در  کی یافت فرهنگ  ب ری آن که معموالً تحت تاث     ي مقصود فارغ از معنا    ي ادا تیفیک

 ي گفتـار ژهی ويها از عـوامل دوام سبکیکـی يو . مهم استاری بسیی به مقصـود نها یدهشکل
 .دانـد ی بـا همجنـسان خـود مـ      شتریـ  ارتباط ب  ي به برقرار  کی هر   لی از دو جنس را تما     کیهر  

 یرهنگـ  فتی و جنـس یشـناخت ستیـ  جـنس ز   ــــان ی گذاشـتن م   زی با تما   نیز )2006 (3وارداف
بـا  . کندی می و بافت محور تلق    ی فرهنگ يدهای پد شـــتری در زبان را ب    تی مسئله جنس  ،یاجتماع

بـــه عـالوه او بـه   . شودیها م در زباني و دستوریعی طبیتی قائل به دو نظام جنس  يحال و نیا
                                                             
1 Levis Strauss, C 
2 Tannen, D 
3 Wardhaugh, R 
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ره  اشـا زیـ  نی ارتبـاط ایـ  ی و گفتمـان یی معنـا ،ي دستور،ی واژگان،يری و زبرزنجیی آوا يهاتفاوت
 اشـاره  ریـ  در دو جنس بـه شـرح ز   ی زبان يها تفاوت هی توج ي غالب برا  کردیاو به سه رو   . کندیم
در .  زن و مـرد ی زن و مرد، تسلط مـرد بـر زن و تفـاوت اجتمـاع    یشناختستی تفاوت ز ،کندیم

 گفتگو ي دو جنس به موضوعات متفاوت برا      شاتی زن و مرد به گرا     یاجتماع يهارابطه با تفاوت  
سپس بـه  . داندی مکی هر ییربنای از عالئق زی اختصار در کالم را ناش   ای لی و تفص  کندیاشاره م 
 به صحبت قیدادن، سوال کردن، تشو  بحث و مجادله، واکنش نشان     ری نظ ی ارتباط يهاياستراتژ

 قاطعانـه و بـدون توجـه بـه     ياو اظهار نظرها. پردازدی در دو جنس م   ر قطع گفتا   و دییکردن، تا 
 که وارداف مطـرح  يگریمبحث د. داندی دو جنس مردود م  نی ب سهی مورد هر نوع مقا    بافت را در  

وارداف معتقد است بـا    . هاستن زبا یتی جنس يزیر و امکان برنامه   یزدگتی مبحث جنس  کند،یم
 دسـت  یتی جنـس يهـا ضی در جهـت رفـع تبعـ   ی اساسیتوان به تحول یها نم  زبان ي صور رییتغ
 کـرده  رییـ  زنـان و مـردان تغ  ي فکریشوند که مبانی رفع م  یا وقت هضی تبع نیبه نظر او ا   . افتی

 و  بی در معرض آسـ    کند که هایی اشاره می  درباب جنسیت و زبان به سوژه     ) 2009 (1باتلر. باشد
زبان شـرایطی  هویت آنها در جامعه مورد قبول نیست و       که   یاند، کسان  قرار گرفته   زبان خشونت

اکثـر مـردم بـه    کنـد کـه    وي اشاره می  . ندقبول جامعه نیست  کند که مورد    از آنها را توصیف می    
  ، بلکـه  کننـد ی نمـ ی زنـدگ شـان یتیجنـس هویـت    و خشونت معموال با      تی آزار و اذ   طر خ ،خاطر

 ظـاهر  ی عموميکنند که چطور در فضاهای را وادار مآنها هستند که ی جامعهتی جنس يهااریمع
 سوژه  کیدهند تا   ی خود را نشان م    یتفاوت م يها با روش  تی جنس ي حالت اجراگر  نیدر ا . ندشو
 کـه   ییهااری مع ،را قبول کند   هااری مع دی سوژه با  نی ا ولدر درجه ا  .  شده مطلوب واقع شود    دیتول

 يا سـوژه ،صی سوژه قابـل تـشخ  نی ا، کار انجام شد   نی که ا  یوقت. کنندی م تیشناخت او را هدا   
اش را از دست    ی زندگ یمعه است و وقت    که قابل قبول جا    ياکند، سوژه ی م یاست که دارد زندگ   

  . استي و سوگواري عزادارقیداد ال

 ،شـود  اولین سوالی کـه مطـرح مـی   ،شودرسانی آن صحبت میوقتی از خشونت زبانی و آسیب «
واقع با چنین ادعایی مـا    در.این است که آیا زبان چنین قدرتی را دارد که بتواند آسیب برساند           

اي را توانـد سـوژه   که میگذار تاثیر یقدرت. دهیما به زبان نسبت می    رسانی ر  قدرت آسیب  ،داریم
  زبان با داشتن چنـین قـدرتی بـر سـوژه اعمـال            . )1: 1997باتلر،  ( »شکل دهد و یا از بین ببرد      

                                                             
1 Butler, J 
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 ما زبـان  ، با چنین ادعاهاییدر واقع. کندشود و همواره شروع به شکل دادن هویت سوژه می         می
 به طوریکه یـک سـوژه همـواره         ،ایمگرفتهدن به هویت سوژه در نظر       را عاملی براي شکل بخشی    
گـذاري آن پـیش   کند که تحت تاثیر زبان قرار گرفته و در مسیر تـاثیر  خود را در جایی پیدا می     

 بلکـه در  ،رسـان نیـست  در سـاختارش آسـیب  باید به این نکتـه توجـه کـرد کـه زبـان             . رودمی
طور قواعـد موجـود در       و همین  واژه ها اجراي  از طریق   همواره  زبان  . رساندکاربردش آسیب می  

 حـال ایـن   ،واقع زبان عاملی براي موجودیـت یـک سـوژه اسـت           در .گذاردخود تاثیر می   ساختار
در هـر صـورت   . رسانی همراه است و گاه با نارسایی زبـانی عاملیت گاه با خشونت زبانی و آسیب  

گیـري  قبل از اینکه وي شانس تصمیم   (سوژه و اجراگري آن توسط      شود به اجرا گذاشته می    زبان
گذاري زبان و در واقـع اولـین مرحلـه آسـیب رسـانی      بارزترین تاثیر. شود انجام می)داشته باشد 

اي که تازه به دنیا آمده به یـک اسـم    سوژه.آید فردي به دنیا می    شود که  زمانی شروع می   ،زبانی
هـا  گـذاري اي از تـاثیر  یا پسر بر سوژه رشته    با نامیدن دختر و     و شودمذکر و یا مونث نامیده می     

 . را دختر خطاب کرده استاوکه زبان،     تنها به این دلیل    ،شودیک سوژه دختر می   . شودآغاز می 
اي اسـت   یعنی قدرت جنسیت داشتن در زبان و نامیده شدن سوژه از طریق آن مقدم بر سـوژه                

حتـی  . خواهد برگزینـد  جنسیتی را میکه بخواهد درباره خود تصمیم بگیرد که چه نوع ساختار 
 تمـام سـعی و تـالش خـود را          تصمیم بگیرد که چه نوع جنسیتی را داشته باشـد و           اگر آن فرد  

دهد  درواقع خود را در مسیري قرار می ،انجام دهد تا نسبت به چنین قدرتی واکنش نشان دهد         
  و همـین  د داشته است  قدرتی که قبل از موجودیت وي وجو      . که از چنان قدرتی برخوردار است     
شـدن شـرطی   در واقـع نامیـده   .باشدپذیري وي در جامعه می   طور عاملی بر موجودیت و تعریف     

شدن، به یک فرد امکان موجودیـت  اصلی و ابتدایی براي شکل گیري یک سوژه است و با نامیده   
؟ آیـا  شـود اما هویت جنسیتی سوژه چگونه و از چه طریقی تعیـین مـی    . شوددر جامعه داده می   

هـاي فرهنگـی اسـت؟ آیـا بـدن         هویت سوژه یک ریخت شناسی و مرزبندي جنسیتی از نوشته         
ي بـه زنـدگی   هاي تمایـل جنـسی اجبـار   شده می تواند پابرجا باشد و با جنسیت و نظام    جنسی

این اگر جنسیت یک ساخت فرهنگی است و غایتش بقاي فرهنگـی اسـت   خود ادامه دهد؟ بنابر  
هاي زبانی هستند، این سـوال     اي از ساختارها و داللت     و جامعه مجموعه   که فرهنگ  و از آنجایی  
در هنگـام شـکل دادن   و   اعمـال شـده اسـت؟      که آیا زبان از بدو تولد یک سوژه       شود  مطرح می 

     فـرد از طریـق زبـان شـکل         جنـسیتی   رساند؟ اصـال آیـا هویـت         فرد آسیب می    جنسیتی هویت
گـرفتن در  پـذیري فـرد از زبـان در نتیجـه شـکل     ا آسـیب  آی،گیرد؟ اگر این امر درست باشد می
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 نیـرو  ، یعنی زبانرساندهاي آن است؟ و مهمتر از همه این که اگر زبان آسیب می            چارچوب واژه 
شود این است که این نیـرو چیـست؟ و   بنابراین سوالی که مطرح می، رسانی داردو قدرت آسیب 

 و نـشان دادن نقـش   ی بررسـ از این مطالعـه، دف ه کند؟چگونه تاثیر خود را بر سوژه اعمال می       
 پـژوهش  نیـ در ا. باشـد سـوژه مـی   تیجنسهویت  ي و اجراگریدهدر شکلو خشونت آن    زبان  

 تیـ  هویطی چـه شـرا  راتی چگونـه و تحـت تـاث      زبـان  کـه    اده شـود   تا نشان د   شد خواهد   یسع
 .رار داردهـا در کجـا قـ   تیـ و هنیـ  ايریـ گ در جهـت آندهد و نقش    یرا شکل م  افراد   یتیجنس

 یتیجنـس با توجه به معیارهاي جامعـه، هویـت    ،ی زبانيها گونهي اجراقی فرد از طر  کیچگونه  
 رد؟یگی شکل مهویتی ساختار نیدهد؟ چگونه و کجا ایخود را شکل م

  زبان و بدن
 اما نه براي اینکه باعث به وجود آمدن آن بشود و یـا آن را در یـک   ،کندزبان از بدن حمایت می 

هاي زبانی براي اولین بـار ممکـن   آن از طریق واژه بدن از طریق    واقعی پرورش دهد، بلکه     مسیر  
ممکنی تصور کـرد، بـدنی کـه    باید آن را یک حالت غیر براي فهمیدن این مطلب، ابتدا   . شودمی

 ،تـر، بـدنی کـه هـست    به بیان دقیق.  وجود ندارد،به آن هنوز تعاریف اجتماعی داده نشده است    
    گیـرد در دسـترس   رس ما نیست، با این وجود کـه وقتـی مـورد خطـاب قـرار مـی              ولی در دست  

گیـرد،  زبـانی کـه فـردي فـرا مـی      رسـانی  آسیبيها یکی از اولین فرم   .یابدشود و وجود می   می
یکی از شروطی اسـت کـه    شدن توسط یک اسم،   نامیده«در واقع،   . شدن با یک اسم است    نامیده

دن یک اسم، بـه  ش با نامیده.گیردگیري در زبان قرار می  ال شکل  در ح  يبه وسیله آن یک سوژه    
  ).5: 1997باتلر، ( »یک فرد، امکان مسلم و آشکاري براي وجود در جامعه داده شده است

 خشونت زبانی

 را از ا اعمـالی  میعنیکنیم، دهیم، نتایج و اثراتی را با زبان ایجاد میما کارها را با زبان انجام می 
 آنچـه کـه    .دهیمزبان نامی است براي آنچه که ما انجام می        در واقع   . دهیم انجام می  طریق زبان 

 کـنش و  ازطور آنچـه کـه مـا      و همین»کنیمعملی که ما مشخصا اجرا می « ،دهیمما انجام می  
کنـد و   زبان همانند یک موجود زنده زندگی می      ). 7: 1997باتلر،  (گیریم   تاثیر می  پیامدهاي آن 

زبـان   .له اینکه زبان چگونه استفاده شده است بستگی داردئله بقا به مس   ئاین رو مس  میرد، از   می
 زبان ظالمانه جایگزینی بـراي  . بلکه خشن و بی رحم است     ،ه دهنده آن نیست   ئسرکوبگر تنها ارا  
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 ماند، زمانی زبان زنده می  . دهدبلکه آن خشونت خودش را نشان می      . باشدآزمایش خشونت نمی  
، دنـ کن توصـیف مـی   را هایی کـه آن   کردن رویدادها و هستی   گه داشتن و تسخیر   که از محفوظ ن   

که به دنبال نتیجه آن تسخیر است، نه تنهـا حیـات خـود را از دسـت         اما زمانی . کندامتناع می 
 1موریـسون «باتلر اشاره می کند،  .آورد  بلکه نیروي خشونت خودش را نیز به دست می  ،دهدمی

 در به تصویرکشیدن واقعیت، خیال و حیـات سـخنرانان، خواننـدگان و             حیات زبان  ؛اعتقاد دارد 
و یا جانشینی نوعی مهارت   واوقات ثبات آن در جابجایی    گرچه گاهی . نویسندگانش نهفته است  

گیـرد کـه ممکـن اسـت     آن به سمتی جهت مـی و  باشدتجربه است، اما جانشینی براي آن نمی      
زبان تا آنچـه را   ین خشونت زبانی عبارت است از تالش خودبنابرا. معنا در آنجا قرار گرفته باشد 

  و یـا  تـصرف  را   بایستی در زبان مبهم باقی بمانـد      باشد و آنچه را که می     قابل توصیف می  که غیر 
  ).9: 1997باتلر، (» را تصاحب کرده و نابودش کندشدهکند تا یک چیز زنده به کار گرفته  تسخیر

  بدن و اجراگري جنسیت
 .شـود به طور کامل درك نمـی   در گفتار   هرگز   کندکنشی که بدن اجرا می    «کند،  ه می باتلر اشار 

عمـل  ، گویـد فراتر از آنچه که مـی     ،در درون زبان و از طریق آن      گفتاري است که    بدن نقطه کور  
جسمانی است، بدان معنـا کـه آن کـنش در      گفتار یک کنش  کنش. )58 :1999باتلر،  ( »کندمی

کـنش گفتـار     وجود دارد و     ،است آنچه که گفته شده   درواقع  . شده است لحظه گفتار دو چندان     
یـک  «بنابراین  .آوردرا به وجود مییک نوع سخنی که ابزار جسمانی گفتاري اجرا می کند  فقط  
 تنها بر اساس یک تجزیه و تحلیل دستوري ساخته شده باشد تا نـشان دهـد               ،ممکن است  بیان

 کـردن  بدن در هنگـام صـحبت   اجراگريید دقیقا از طریقاما تهد. که هیچ تهدیدي وجود ندارد  
تنها به خـاطر  . ودش و یا تهدید در نتیجه تاثیر آشکار کنش اجراگري پدیدار می           ،شودپدیدار می 

  ).11 :1997باتلر، ( »اینکه ضرر نداشتن آن را از طریق رفتار جسمانی یک کنش نشان دهد

جنـسیت نیازمنـد تکـرار     ، کـنش مـاعی  اجتهـاي  ماننـد دیگـر آیـین     .جنسیت یک کنش است   
اي از معـانی اسـت کـه اجتماعـا     ي مجـدد مجموعـه    این تکرار تصویب و تجربه    . اجراکردن است 

آمدن به سبک یک روش جنسیتی، این داللت ها را       هاي فردي با در   اگرچه بدن  .گرددایجاد می 
هـا و  نی ایـن کـنش  ابعاد اجتمـاعی و زمـا  . کند، اما این کنش یک کنش همگانی استتایید می 

                                                             
1 Morrison 
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اهمیت نیست، در واقـع، اجراگـري معلـول و ماحـصل هـدف راهبـردي       خاصیت عمومی آنها بی   
 بلکـه  ،توان به یک سوژه نـسبت داد ست، هدفی که نمی احفظ جنسیت در چارچوب دوتایی آن  
ابت یا مکان ثجنسیت نباید به منزله یک هویت      " .بخشدخود سوژه را بنیان نهاده و تحکیم می       

گیرند؛ بلکه جنـسیت هـویتی اسـت        هاي متعدد از آن نشات می     لیتی دانسته شود که کنش    عام
وار شود و در یک فـضاي بیرونـی از طریـق تکـرار سـبک          بنیاد که با گذشت زمان ساخته می      بی

شـود، از همـین رو بایـد        گزینی بدن تولید مـی    اثر جنسیت به کمک سبک    . شودها بنا می  کنش
هاي متعـدد، تـوهم وجـود       ده شود که در آن رفتارها، حرکات، سبک       روشی مادي به حساب آور    

  ).240-243 :1999باتلر، ("یک منیت جنسیتی را ایجاد کند

دوبوار، ( »شودمی زن بلکه ،آیدنمی دنیا به زن کسهیچ«: نوشت 2دومجنس در 1دوبوآر سیمون
 زن مـدت  این طول در کسی اگر ،شود زن تواندمی کسی چطور زیرا. عجیب یعبارت ،)1 :1968
 انـسانی  هايبدن توصیف با جنسیت نشان است؟ شدن زن حال در که کسی این کیست نبوده؟
 همـان  از شـود  مـی  داده جـواب  »دختر؟ یا است پسر« که سئوال این به وقتی گردد،می آشکار
 هـا  جنـسیت  از کـدام  هیچ با که یهایبدن از دسته آن .شودمی انسانی موجودي کودك لحظه،

 یـک  زن مقولـه  ،کنـد  مـی  اشاره صرفا بوآر، البته. شوندمی طرد انسانیت دایره از ،ندارند طابقت
 پذیرفته و شده فرض فرهنگی ايزمینه در که معانی از ايمجموعه است، متغیر فرهنگی اجراي

 طـرف  از. شـود مـی  اکتساب همیشه جنسیت شود،نمی متولد جنسیتش با کسهیچ و شوندمی
 امـري  و جـنس  یـک  عنـوان  به اش،جنس با فرد که کند تایید را امر این ،خواستیم بوآر دیگر

 یکدیگرنـد،  ثغـور  و حـدود  در جنـسی  وجـود  و انـسانی  وجود این و آیدمی دنیا به شدهجنسی
 انـسان  جـنس  باشد، نشده جنسی که نیست انسانی هیچ است؛ انسان تحلیلی صفت یک جنس

 جنـسیت  و شود،نمی جنسیت موجب جنس اما. کندیم توصیف ضروري صفت یک عنوان به را
 واقعـی  تغییرناپـذیري  طـور  بـه  جنس بوآر نزد درواقع نیست؛ جنس بازتابنده و کننده منعکس

 او که آنگونه یا یابد، تغییر تواندنمی جنس که درحالیکه .اکتسابی است  امري جنسیت اما است،
 فرهنگی معانی از گشوده امکان هزاران است، جنس متغیرِ فرهنگی ساختار جنسیت،  پنداردمی

     اگـر جنـسیت چیـزي باشـد کـه فـرد بـدان مبـدل           . آیـد می فراهم شدهجنسی بدن یک توسط
 و پس جنسیت خود نـوعی شـدن یـا فعالیـت اسـت،        . تواند هرگز بدان مبدل نشود    شود، می می

                                                             
1 De Beauvoir, S 
2 Second sex 
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 بلکـه بایـد نـوعی    ي فرهنگی ایستا تصور شود،جنسیت نباید یک اسم یا چیزي ماهوي یا نشانه 
اگر جنسیت چه به لحاظ علی یا بیانی به جـنس  . کنش مداوم و پیوسته از یک قسم تصور شود       

هاي دوتایی   وراي محدودیت ،تواندشود، پس جنسیت نوعی کنش است که بالقوه می        مقید نمی 
 فرهنگـی   و یادر واقع جنسیت نوعی کنش جسمانی   . ي جنس تکثیر شود   ي دوگانه شدهتحمیل

 :1999بـاتلر،  (  که به واژگان جدیدي براي تکثیر و تاسیس انواع صـفات متعـدد نیـاز دارد    تاس
202 – 199.(  

  جنسیت و جنس میان تمایز
شناسـی   شناسان زبان، جنس و جنسیت دو مفهوم کامال جدا در مطالعات زبان    از دیدگاه جامعه  

یکـی از نخـستین آثـار    . باشـد شناسان نیز قابل قبول می هستند و این دیدگاه توسط اکثر زبان      
 به نام جنس و جنـسیت و جامعـه اسـت کـه در         1درباره جنسیت و جامعه شناسی کتاب اوکلی      

    جـنس  «اوکلـی اشـاره مـی کنـد،     .  منتشر شد و تعریفـی از جـنس و جنـسیت داد    1972سال  
 در  هـاي قابـل رویـت     هاي زیستی میان مرد و زن ارجاع دارد، تفاوت        اي است که به تفاوت    کلمه

هاي مرتبط با آن در کارکرد تولید مثل و جنـسیت موضـوعی مربـوط بـه             اندام تناسلی و تفاوت   
 »دهدفرهنگ است، به بیان دیگر جنسیت طبقه بندي اجتماعی به مردانه و زنانه را توضیح می                

اي میان واژه جنسی و جنـسیت  هاي عمدهتفاوت« ،کنداشاره می  2هولمز. )160: 1972اوکلی،  (
هاي فیزیکی بـین زن و      ها و تمایزات بیولوژیکی و ویژگی     واژه جنس اشاره به ویژگی    . داردوجود  

 اشاره به تمایز افـراد براسـاس   زبان شناسی اجتماعیحالیکه واژه جنسیت در حوزه در. داردمرد  
 بـاتلر . )201: 2008هـولمز،   (»گرددشود که شامل زبان آنها نیز می     رفتارهایشان نشان داده می   

جنـسیت بـه    تمایز میان جـنس و « نیز نظر خود درباره جنس و جنسیت اینطور بیان می کند،        
رساند که هر قدر هم  جنس خودسرانه و بیولوژیکی باشـد، جنـسیت بـه            این استدالل یاري می   

ي علـی   از ایـن رو جنـسیت نـه نتیجـه    .)51-53، 1999بـاتلر،    (»شودفرهنگی ساخته می   طور
اگر جنسیت معانی فرهنگی مورد تصور بـدن  . ه مانند جنس امري ثابتجنس است و نه ظاهرا ب    

بـا در  . کندتوان گفت که جنسیت از جنس متابعت میتحت جنس است، پس به هیچ روي نمی  
 جنسیت بـه ناپیوسـتگی بنیـادین میـان بـدن      وگرفتن محدودیت منطقی آن، تمایز جنس       نظر
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بـه فـرض قبـول ثبـات دوتـایی      . ه داردیافتـه اشـار  هاي فرهنگی سـاخت  شده و جنسیت  جنسی
شود یا اینکه    منحصرا از بدن هاي مردانه منتج می       شود که ساختار مردان   جنسی، استنباط نمی  

        هــا در وضــعیت و حتــی اگــر هــم جــنس. د نمــودنــاي زنانــه را تفــسیر خواه تنهــا بدنــهزنــان
زن پذیرفتـه   انگی مـرد و  گـ یعنی حتی اگـر فـرض دو      ،  دوگانه پدیدار شوند  ،  شناسی خود ریخت

فـرض  . قی بماننـد ها هم بایـد دوگانـه بـا       لی وجود ندارد که فرض کنیم جنسیت      شود، هیچ دلی  
اي کنـد کـه جنـسیت رابطـه     وجود یک سیستم جنسیتی دوگانه، الزاما این عقیـده را ابقـا مـی             

تقلیدي با جنس دارد که به موجـب آن جنـسیت انعکاسـی از جـنس اسـت یـا در محـصوریت            
پردازي شـده   وقتی موقعیت ساختگی جنسیت امري بنیادا مستقل از جنس نظریه         . استجنس  

شود که در نتیجه مرد و مردانه بـه همـان   باشد، جنسیت خود مبدل به تصنعی سیال و آزاد می      
زنانه همانطور کـه   کنند و نیز زن واند به بدن زنانه نیز داللت میسادگی که داللتگر بدن مردانه 

 .کنند به بدن مردانه نیز به سادگی داللت می،کننده داللت میبه بدن زنان

    اجراگرگفتار
در پی آن بودم تا نشان دهـم کـه    1گفتار تهییج برانگیز کتاب در  « کند،اشاره می ) 1999(باتلر  

اي که با قراردادهـاي زبـانی      شود و امر زبانی از طریق رابطه      درنگ اجرا می  عمل سخن گفتن بی   
تـوان  اگر کسی تعجب نماید کـه چطـور مـی   . انگیزدمیاي از تاثرات را بررد، مجموعهببه کار می  

نی مـرتبط نمـود، تنهـا    هـاي جـسما  شناسانه از کنش گفتار را با اشارات و ژست  یک نظریه زبان  
           کـافی اسـت در نظـر داشـته باشــد کـه سـخن گفـتن خـود عملــی اسـت جـسمانی بـا نتــایج            

بنابراین سخن گفتن منحصرا نه به نمایش جسمانی تعلـق دارد و نـه بـه              .  خاص يشناسانهزبان
  ).5-21 :1391سلیمی، ( »زبان و وضعیت آن به مثابه کلمه و کردار

کنـد در همـان حـین        کنش گفتاري است که عملـی را کـه جملـه توصـیف مـی               ، اجراگر گفتار
خـواهم دسـت نگـه      مـی ازت«،»دهم اینجا باشمقول می«:براي مثال. کندتوصیف، اجرا هم می

ایـن تهمـت را   «،»کنمحرف شما را قبول می«،»کنماکنون شما را زن و شوهر اعالم می «،»داري
 بـدون آنکـه واقعـا       ،»شـوم من از این تذکر ناراحـت مـی       «تواند بگوید   فرد می . »کنمتکذیب می 

قعـا حـرفش را   نکـه وا آ بدون ،»کنمحرفتان را قبول می«بگوید  تواندناراحت شده باشد، اما نمی  
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ي اول اجراگر   بنابراین جمله . کردن خود عمل است   ن به معناي قبول   آچرا که اظهار    . قبول نکند 
 امـا برخـی از   ،شـود اي اجراگر غالبا در اول شخص ظاهر می    بیانه.  اما دومی اجراگر است    ،نیست

ات، جمـالت و  کنند که ظاهري اجراگر براي تمامی کلمـ    پردازان، اظهار می  شناسان و نظریه  زبان
در یـک  » کره« .گرانه باشندجران یک فهرست ممکن است توصیفی یا اواژگا .عبارات وجود دارد 

ي چاپ شـده    »کره«  عنوان  اما .را خواهم خرید  » کره«داللت دارد که من      فهرست خرید به این   
 .ایـد کـرده  را خریـداري » کـره «یعنی شـما  .  بلکه توصیفی است،گرانه نیست جرادر رسید شما ا   

جنـسیت خـود بـا گفـتن و بیـان      "گري بودن جنسیت بدین معناست کـه        جرا از ا   نیز مراد باتلر 
اگرانه است و نه توصیفی از هـویتی  جر بنابراین جنسیت کنش گفتاري ا.گیردجنسیت شکل می  

 و فقـط بـه خـاطر    »کـنم من خود را مرد اعالم می  «یعنی   »من مرد هستم  «مثال  . گفتمانییشاپ
 توصـیفی از وجـود جنـسیت یـا حتـی جـنس         ،نکه من مرد هستم   آ نه   ،تمهمین اعالم مرد هس   

  .)32-33 :1999باتلر،  (»اي در من باشدمردانه

  بحث و بررسی
 مفاهیم مردانگی و زنانگی هباید در نظر داشته باشیم که معناي جنسیت را نباید ب  در درجه اول    
ت که ممکن است گاه متعلـق    چرا که جنسیت نمودهایی از مردانگی و زنانگی اس         ،محدود کنیم 

کـه   خوانیم تنها تـا زمـانی  ما یک فرد را زن یا مرد می. کدام به هر دو باشند و یا متعلق به هیچ   
 در غیر ایـن صـورت جایگـاه         .کندگرایی عمل کرده و حرکت می     جنسکه وي در چارچوب دگر    

شـویم کـه    مواجه مـی در برخی از جوامع ما با افراديبا این وجود   .باشدمیجنسیتی وي متغیر    
 یعنی آن جایگاهی کـه زبـان بتوانـد وي را در جامعـه             ؛جایگاه اجتماعی آنها تعریف نشده است     

در این هنگام زبان براي توجیه نارسایی خود چنین سواالتی را بـه          . پذیر کند وجود ندارد   تعریف
      کشد که وي کیست و یـا چیـست؟ بـراي مثـال فـردي کـه جنـسیت خـود را تغییـر                   پیش می 

 ،هاي مرد یا زن براي وي استفاده کـرده و او را توصـیف کنـد        زبان قادر نیست از واژه     است،داده
هایی که هویت قبلی را از بین برده و هویت جدیـدي را بـه وجـود آورده           بلکه باید از طریق واژه    

 شود کـه زبـان جامعـه قـادر بـه توصـیف وي         رو می فرد با آشفتگی جنسیتی روبه    . توصیف شود 
نـشان  کند و نقش خود را با خشونت خود   باشد و در هنگام توصیف وي بر علیه او عمل می          نمی
آن فرد هویتی را براي خود به وجود آورده است کـه متفـاوت از هـویتی اسـت کـه در              . دهدمی

پذیري وي در جامعه    بنابراین معیارهاي موجود در زبان قادر به تعریف       . باشدمیرابطه با دیگران    
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 سلسله مراتب جنسیتی که باعث بـه      ،د و در اکثر جوامع و به طور کلی در تمام جوامع           نباشنمی
ود خـ توان گفـت کـه   بنابراین می . باشدشود از رابطه فرد با دیگران می      وجود آمدن جنسیت می   

باشد، چـرا کـه یـک نـوع سلـسله مراتـب جنـسیتی در        جنسیت عاملی براي وجود جنسیت می 
د که در نحوه تولید آن تاثیر بـسزایی دارنـد،      نباشنسیت و تولید آن می    جوامع مقدم بر وجود ج    

  .یعنی هنجارهاي جنسیتی جوامع که بر خود جنسیت مقدم هستند

شود باید به این نکته توجه کرد که هر فردي   وقتی که در مورد هویت جنسیتی فرد صحبت می        
 جنسیتی که مدنظر خود اسـت  دیدگاهی نسبت به جنسیت دارد و با داشتن این نوع دیدگاه به      

    گیـرد و شـروع بـه تولیـد و سـاخت آن      بخشد، یعنی فرد جنسیتی را در نظـر مـی    قدرتی را می  
 او با تکرار و انجـام دادن اعمـال موجودیـت       . بیرون از بدن وي مربوط است       به آنچه که  ،کندمی

ورت سـاختاري  گرچـه اکثـر اوقـات ایـن صـ     . آوردآن را در بدن خود به صورت طبیعـی در مـی   
 ولی براي بازسازي هویتی که فرد  ،شودکند و از طرف جوامع مذهبی طرد می       طبیعی جلوه نمی  

فرد از طریق اجـراي  . باشدمایت فرهنگی و سیاسی می    حخواهد داشته باشد نیازمند زمان و       می
    کـه   کـسی  امـا    .نظر خـود اسـت بازسـازي کنـد        کند هویت جنسیتی را که مد     اعمالی سعی می  

 .شود به مرگ در زندگی محکوم می دهد خود را با هنجارهاي اجتماعی مطابقت،توانندمین

ایـن زبـان اسـت کـه     . باشـد کند بیرون نمییک سوژه هرگز از زبانی که وي را ساختاربندي می       
زبـان همـواره   . کنـد و شناخت وي را در جامع ممکن میدهد ساختار و هویت سوژه را شکل می 

فرد در داخل زبـانی کـه       اما   .دهدواهد شکل می  خشود و فرد را آنطور که می      بر سوژه اعمال می   
شناسد و شناخت خـود را بـراي   فرد از طریق زبان خود را می     . وي را ساخته محکوم نشده است     

 دقیقـا آنچـه کـه        ممکن است  پذیر گشته  که شناخت  »من« اما این    .سازددیگران نیز ممکن می   
   شـده حاصـل گرامـر و دسـتور زبـانی پـیش از فـرد         ساخته »من«ینزیرا ا . باشدنخواهد  فرد می 

کنـد کـه   دهد، اعمالی را نیز بر سوژه اعمال میزبان ساختار و هویت سوژه را شکل می  . باشدمی
. تواند او را سازماندهی کرده و شکل بخشد و یا مورد آسیب قرار داده و یا حتی از بین ببـرد                  می

سـاختار و واژه هـاي خـود       ،  شناس هستیم و زبان با تمـام قواعـد        ن ما موجودي زبا   کهاز آنجایی 
 ،باشـد گیري همیشه مطابق میل ما نمیکه این شکل از آنجایی. درصدد است تا ما را شکل دهد  

دهنده زبانی همراه بـا خـشونتی   یعنی قدرت شکل. دهدزبان آسیب و خشونت خود را نشان می      
 قبل از سوژه وجود دارد و بـه محـض وجـود سـوژه              زبان. بخشداست که سوژه را موجودیت می     
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سـوژه سلـسله مراتـب    گـرفتن  و مورد خطاب قـرار شدن کند و با نامیده خود را بر وي اعمال می     
باشد که تنهـا    هاي خاصی نمی  درواقع زبان محدود به قواعد و واژه      . شودگذار زبانی آغاز می   تاثیر

و را بشناساند، بلکه خاصـیت اجراگـري زبـان و    اش این باشد که فردي را توصیف کند و ا      ویژگی
زبـان قـدرت   . دهندکه ساختار سوژه را شکل می زبانی عواملی هستند  طور عاملیت کنش   همین

گیـري دربـاره خـودش را داشـته      قبل از اینکه او قدرت تـصمیم   ،کندخود را بر سوژه اعمال می     
   ستند کـه سـوژه در آنجـا زنـدگی          اي هـ  قدرت زبانی برگرفته از هنجارها و آیـین جامعـه         . باشد
داند که باید کجا قرار گیـرد و   درواقع آسیب دیدن سوژه به این دلیل است که وي نمی          . کندمی

آن فرد توانایی مقابله با چنین خـشونتی را      . کندپذیر می این زبان است که جایگاه وي را تعریف       
     بـراي اینکـه خـود را از ایـن     حـال فـرد  . شـود ندارد چرا که جایگاه اجتمـاعی وي متزلـزل مـی      

گیرد که چنین جایگاهی در زبان مکن است سعی کند در جایگاهی قرار      رسانی دور کند م   آسیب
کند را محکـوم  زبانی جایگاهی را که وي انتخاب می بنابراین باز خشونت  . وي تعریف شده نباشد   

  . کندکند و سوژه را از جامعه طرد میابودي مینبه 

 . بلکه خـود زبـان داراي آن خـشونت اسـت     ،دهدخشونت را توصیف و یا نشان نمی      درواقع زبان   
کنـد   بلکه سعی مـی ،پردازد تنها به توصیف رویداد نمی،کندوقتی که زبان چیزي را توصیف می    

طـور ایـن    تـوان ایـن  مـی .  نیز به دست آورده و اعمال کنـد      براي بقاي خود   که خشونت خود را   
 تالش خود زبان تا آنچه را که غیر قابـل  ، عبارت است از،ت زبانی مطلب را روشن کرد که خشون     

ممکـن اسـت    حال  . باشد را توصیف کرده و نابود کند      و یا آنچه را که مبهم می       باشدتوصیف می 
 ولی نـشان دهنـده نـابودي در    ،این نوع نابودي و خشونت زبانی در همان لحظه نیز انجام نشود     

توانـد رخـدادي و   آورد و میزبانی هم چیزي را به وجود میتیعنی نیروي خشون. باشدآینده می 
حال ممکن است که زبان به نحوي بیان شـود کـه نـشان     .گویی کندیا اعمالی را در آینده پیش 

دهنـده خـشونت زبـانی      دهنده هیچ تهدید و خشونتی نباشد در این صورت بـدن سـوژه نـشان              
      واقــع  در.کنــدکـردن اجــرا مـی  بتحصــیعنـی آنچــه کـه بــدن ســوژه در هنگـام    . خواهـد بــود 

یعنـی رفتـار بـدن مـسیر رسـیدن را بـراي             . شـود زبانی در عمل اجراگري پدیـدار مـی       خشونت
 در هنگـام   خـود بـدن  را کـه سـوژه از طریـق     آنچه .کندزبانی آسانتر و سازماندهی می    خشونت

فرد از طریـق بـدن   هاي جنسیتی هستند که نشانهقوانین و   واقع   در ،کندحبت کردن اجرا می   ص
یعنـی  . دکنـ در عمـل اجراگـري پدیـدار مـی    را زبانی خشونتو گذارد  خود آنها را به نمایش می     
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هـاي جنـسیتی   ، راه رفتن، لباس پوشیدن و غیره نشانه      نحوه حرف زدن   : بدن از قبیل   هايرفتار
 بخـشد گذارد و جنسیت را موجودیت میهستند که فرد از طریق بدن خود آنها را به نمایش می 

کـه در تمـامی   از آنجـایی  .کنـد زبانی آسانتر و سـازماندهی مـی   مسیر رسیدن را براي خشونت    و
هـا هویـت     ها و جوامع امروزي ساختارها و داللت ها زبانی هستند و در تمامی فرهنـگ              فرهنگ

جنسیتی از آغاز محدود به دوتایی تمایل جنسی نشان داده شده است، بنابراین تعیـین هویـت                
   هـاي  رسـد کـه از ایـن چنـین فرهنـگ         طور چندگونگی جنسیتی به نظر می       و همین  جنسیتی

هاي بلکه این زبان و کاربرد اجراگر بودن زبان است که پیچیدگی         . گیردگرا نشات نمی  جنسدگر
کنـد و آنهـا را بـه       هایی را در بدنه اجتماع تزریـغ مـی         یعنی واقعیت  .کندجنسیتی را مطرح می   

کـردن میـل   سـرکوب   اما همین زبان خشونت خود را بـا    .دهدنگ شکل می  ی از فره  ئصورت جز 
واقع زبان در هنگام سرکوب کردن میل جنسیتی خود   در. دهدداشتن به یک جنسیت نشان می     

هـاي جنـسیتی    زیرا دسـته بنـدي    . برد بلکه جنسیت را نیز از بین می       ،کندمیل را سرکوب نمی   
     یعـی بلکـه یـک اسـتفاده سیاسـی از مقولـه طبیعـت       زبانی نه امري ثابت هستند و نه امري طب     

 جـز اینکـه چنـین    ،هـاي مـرد و زن وجـود نـدارد    زیرا دلیلی براي تقسیم بـه جـنس      . باشندمی
      گرایـی را بـرآورده سـازد و جلـوه طبیعـت گرایانـه بـه            جـنس تقسیمی نیازهاي اقتـصادي دگـر     

ود آن نیازمنـد تکـرار اجراگـر    جنسیت خود یک نوع کنش است و وجـ    .گرایی ببخشد جنسدگر
اي از اعمال و رفتاري است که توسط جامعـه ایجـاد     بودن آن است که تکرار این کنش مجموعه       

. شود و به شرطی جان سالم به در خواهد برد که شـکل آیینـی و تـاریخی جامعـه را بگیـرد               می
ی بـر روي آن  درواقع فرد همواره یک جنس بیولوژیکی دارد که جنسیت به مثابه کنشی فرهنگ           

 قدرت خـود را از طریـق ایجـاد        نیز زبان .برد یا از بین می     و دهدشود، آن را شکل می    اعمال می 
کنـد، درواقـع   آورد و در جامعه تزریغ میهاي سخنگو به وجود می هاي سوژه ها و اجراگري  کنش

ند، یعنی زبان از    شوکه نهایتا به عنوان حقایق اشتباه گرفته می        آوردزبان اعمالی را به وجود می     
    باعـث بـه وجـود آوردن    وکنـد  طریق خاصیت اجراگري بـودنش خـشونت خـود را اعمـال مـی            

  .کندکنند را سرکوب میها را انتخاب میهایی که آن هویت و خود سوژهشودمیهایی هویت

  گیرينتیجه
   و اسـت  دیگـر  هـاي جـنس  یـا  و زنـانگی  مردانگی، دهندهنشان که باشدمی اجراهایی ،جنسیت

 کـه  جنـسیتی  رفتارهـاي  و الگوهـا . شـود  گرفتـه  نظر در خاص هاییجنس به محدودتواند  نمی
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 ايگرایانهدگرجنس هايسیاست از ناشی همگی ،شوندمی گرفته درنظر خاص جنسی به مربوط
 را خود قدرت پذیريشناخت این. کنندمی پذیرشناخت دیگران با رابطه در را فردي که هستند

 هـاي سیاسـت  بـا  سـوژه  جنـسیتی  هویـت  اگـر  وکنـد   می اعمال جامعه و فرد بر زبان ریقط از
     بـا  صـورت  ایـن  غیـر  در و پـذیرد مـی  شـکل  و شـده  تقویـت  باشـد،  راسـتا هـم  دگرجنسگرایانه

 موجـود  معیارهـاي  اینکه خاطر به تنها .گرددمی نابودي به محکوم و شده مواجه زبانی خشونت
 سـاختار  یک. کنند پذیرشناخت و کرده توصیف را فرد جنسیتی هویت ،ندباشنمی قادر زبان در

 و سـاختار  نحـوه  در که است شده نهاده بنیان یابد وجود سوژه اینکه از قبل سیاسی و فرهنگی
 توجـه  با جامعه زبانی ساختارهاي چون،  شودمی زن سوژه یک. است گذارتاثیر آنها گیري شکل

 و باشـند  نیز جنسیتی هايهویت است ممکن حال. کندمی قبول هاینگون را او وي بیولوژیک به
 در بایـد . یابند موجودیت توانندنمی ،کنند پیروي بیولوژیکی جنس از ،توانندنمی اینکه دلیل به

 چـرا  باشـد، مـی  زبان ،کندمی ممکن جامعه در را سوژه  پذیري  شناخت که آنچه که داشت نظر
     را خـود  تـالش  تمـام  خـود  سـاختارهاي  و قواعـد  بـا  زبان و هستیم شناسزبان ما موجودي  که
کـه   جنسیتی هویت با مطابق دهیشکل این اگر و دهد شکل را ما تا بر ما اعمال شده و   کندمی
 یعنی زبـان بـراي پوشـش        .شودمی همراه آسیب و خشونت با نباشد باشد داشته خواهدمی فرد

یـا   کنـد و  پذیر مـی  ، به طوریکه یا او را شناخت      شودنارسایی خود با خشونت و آسیب همراه می       
 چـرا  ببـریم،  در به سالم جان زبانی هايکنش از دست  توانیمنمی هرگز ما .بردوي را از بین می    

 ایـن  کـه  کنـد می اعمال را خود قدرت زبان ،باشیم داشته گیريتصمیم شانس اینکه از قبل که
 و سـوژه  از کنندمی سعی که هنجارهایی. باشدیم جامعه هايهنجار از برگرفته نیز زبانی قدرت

      کـه  فـردي . دهنـد  شـکل  را او خواهنـد مـی  کـه  آنگونـه  بتوانند تا کنند حمایت سوژه جنسیت
 نـدارد  وجود هنوز ،است نشده داده آن به اجتماعی تعاریف و نشده اعمال آن بر زبانی هاي واژه

 خـشونت  زبـان  صورت این غیر در و یابدمی موجودیت ،کند حرکت زبان مطابق سوژه آن اگر و
 کـه  اسـت  رفتـاري  و اعمـال  از ايمجموعـه  جنـسیت  بنابراین .کرد خواهد اعمال وي بر را خود

      دارد، بیولـوژیکی  جـنس  یـک  همـواره  کـه  آنجـایی  از فـرد  و اسـت  شـده  ایجـاد  جامعه توسط
 وجـود  بـه  طریـق  از را خـود  قـدرت  نیـز  زبان و شودمی اعمال آن روي نیز فرهنگی هايکنش
. کنـد مـی  تزریق هجامع در و آوردمی دست به سخنگو هايسوژه هاياجراگري و هاکنش آوردن

 بـه  را دارد نظـر  در جنسیتی هویت از سوژه که را آنچه بودنش اجراگري خاصیت دلیل به زبان
 و جامعـه رب و کنـد مـی  توصیف را باشدمی مبهم و توصیف قابلغیر را آنچه یعنی آورد،می وجود
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 کـه  هـایی سـوژه  کند تا سپس سعی می   و شودمی آن آمدن وجود به باعث و کندمی اعمال فرد
 سـرکوب  ،پذیر کند و اگر همسو با زبـان حرکـت نکننـد     را شناخت  اندکرده انتخاب را هویت آن

  .روندمی بین از و شده
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