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 چکیده
برساختفرهنگی نحوۀ اینمقاله، تحقق-در بهاجتماعیجنسیتو جنسیتیرا کمکناپذیریامر

 است. شده تراجنسبررسی سوژۀ بر تمرکز با باتلر جودیت و لکان ژک طریقنظریات از ابتدا

بهچگونگیشکلهایسهکنشینظمبرهم واقع( نمادینو لکان)تخیلی، تراجنسگانۀ گیریسوژۀ

است.به پرداختهشده هویتنمادین)آرمانمن( و کمکشکافمیانهویتتخیلی)منآرمانی(

به جنسیت تطبیق جراحی عمل طریق از جنسی گذار فرایند به برایسپس راهی منظور

دیگریرسمیتبه توسطدیگری/ لکانتفاوتجنسیراشناسیمیلسوژه است. شده بزرگاشاره

بهمنزلۀایدئالهایزبانیبههایجنسیومبتنیبردالورایاندام مثابۀهایهنجارینوباتلرآنرا

زمانداندکهبهساختارهایگفتمانیمی شکلمیمندبدنطور را قالباجراها در گریبیاندهدو

دادهمی و است کیفی مقاله این تحقیق روش بهشود. قالبها در و گردآوری مصاحبه کمک

کنندگان،اند.میدانتحقیق،شهرتهرانومشارکتپژوهیازطریقمفاهیمنظریتحلیلشدهروایت

هاد.یافتهانبرفیانتخابشدهمندباروشگلولهصورتهدفهفتنفرازافرادتراجنسهستندکهبه

مثابۀمدلول،جنسیتراتنهاازطریقدالبدنیودربودگیتحققجنسیتبهدهدناممکننشانمی

می ارائه اجراگری برایقالب جنسیت( تطبیق جراحی )عمل نمادین نظم در تالشسوژه دهد.

واقع،شکافیسوییباجنسیتتخیلی)آنچهسوژهازخودجنسیتیدرذهندارد(دربرخوردباامرهم

موجب نمادین نظم در بدن دال/ محوریت بر هویتجنسیتی تفاوت/ تمرکز که است پرنشدنی

زمانسوژهراساختوتخریبکند؛شودتانبودجنسیتازطریقاجراگریدرقالبفانتزیهممی

هاست.شناختیواجراگرایانماندگارباشد،امریزباندرنتیجهجنسیتبیشازآنکهامریدرون

اجراگری،امرواقع،سوژۀتراجنس،سوژۀمیل،هویتتخیلی/نمادین.های کلیدی: واژه

                                                            
:نویسندهمسئولشناسی،دانشکدۀعلوماجتماعی،دانشگاهتهران،کارشناسارشدمردم .۱

saeid.eslamirad@ut.ac.ir
enerciss@ut.ac.irشناسی،دانشکدۀعلوماجتماعی،دانشگاهتهران،دانشیارگروهانسان .۱
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 مقدمه و بیان مسئله

شدههستندکهامکانبررسیبرساختسوژهباتولیدمیلراهایجنسیتیافرادتراجنسسوژه

سوژۀتراجنسبهبهدستمی دهند. اجتماعی، است۱سوژۀمیلیمثابۀسوژهدرفرایندروانی/

سوژگی مسیر برایبازشناسیکه نزاع از بهمی۱اشرا میلیکه گسستگیرد؛ و کمکتضاد

کمکمیانهویتتخیلی)آنتصویریکهسوژهازخوددارد(وهویتنمادین)تصویریکهبه

تفکرپساساختارگراییبهدیگریبازشناسیمی در سوژه است. ایجادشده ایمثابۀسوژهشود(

دهندۀسوژگیدرنوساناست؛بههمیندلیلاهمیتنظریۀناتماممیانساختارهایبرساخت

به3کاویژکلکانروان اجتماعی علوم مطالعات ارائۀدر جنسیت، و فرهنگی مطالعات ویژه

اجتماعیبه شرایطروانیو هویتترکیبیاز توأماندر نسبتباطور در استکه یابیسوژه

بندیسوژهرادرسهنظمگیرد.لکانفرایندصورتهایزبانشکلمیکمکدالوبه0دیگری

واقع و نمادین می5تخیلی، هویتبررسی که کند حال در فرایندی در را تحققشدنیابی

بخشد.می

بودندربابچگونگیساختسوژهدرنظمجنسیتیباردکردنایدۀطبیعی6جودیتباتلر

پردازدوبانفیارتباطمیانمقولۀجنسبراساسنظمجنسیتیمیبودنجنسیتبهبرساختگی

مبتنیبرتکرارالگوهایفرهنگی/تاریخی7جنسوجنسیت،جنسیترانوعیشیوۀاجراگری

نبودنرابطۀوضوحازیکسوایدۀطبیعیبه0داند.دراینمعنا،سوژۀتراجنستوسطبدنمی

عنوانکنشیمبتنیبریدیگربراجراگریجنسیتبهدهدوازسوجنس/جنسیترانشانمی

کند.اجراگریمثابۀمحصوالتیفرهنگیتأکیدمیهایجنسیتیبهتکراروتقلیدازالگوها/دال

طریقدال بهاز خلقموقعیتهایفرهنگی، بدندر کاربستگفتارمنداز مندهایزمانمنزلۀ

دال جنسیاست. اجراگری و لکان نمادین خطابهای امکان سوژه برای باتلر وتی شدن

فراهممیهویت بدنمندشدنرا قابمیکندکه را همچنینبهمندیسوژه هاکمکدالزند.

کند؛بنابراینسوژهازطریقتکرارپذیریالگوهایتمایزمیانبدنهنجار/ناهنجاررامشخصمی

ابۀسوژۀنظمنمادینوسوژۀمثزمانبهبرساختخودبهکمککنشاجراگریهمجنسیتبه

زند.بزرگدستمیمیلدیگری

                                                            
1. Subject of Desire 
2. Struggle for Recognition 
3. Jacques Lacan 
4. Other 

5. Imaginary, Symbolic, Real 

6. Judith Butler 

7. Performativity 

8. Transsexual Subject 
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دال پایۀ بر آن عملکرد تراجنسو اجتماعیسوژۀ تولید چگونگی به مقاله، این هایدر

جنس/جنسیتبراینیلبهآرزومندیدرقالبسوژۀجنسیتپرداختهشدهاست.اینفرایند

کند،امابودنجنسیتراآشکارمیبرساختیهایموجودتوسطسوژه،ازطریقگذارازدوگانه

کندتابخشیبهبدنواردمیمنظورتعینگسترۀنظمنمادین،فشارهایگفتمانیرابرسوژهبه

به سوژهرسمیتبرای آنچه حال این با دهد؛ تن جنسیت تطبیق جراحی عمل به پذیری،

بهکنشوامی دیالکتیکمیلیاستکهویراآرزومندرا ازبرآنمیدارد، داردخویشتنرا

تراجنستالشمی سوژۀ کندمیانتصویرطرحیتخیلیبهموقعیتیدرنظمنمادینبرساند.

ازطریقایجادیکفانتزیکهسوژگیزنانه۱وتصویرنمادین)آرمانمن(۱تخیلی)منآرمانی(

ومندی،ناتمامودراستمراریامردانهاست،هماهنگیایجادکند،امابابرخوردامرواقعاینآرز

مثابۀمدلولمتعالیودرنهایتهمچوندالیااجراییازماند؛چیزیکهجنسیترابهباقیمی

کند.جنسیتمعرفیمی

تراجنسبه سوژۀ آن در که است فرایندی تحلیل مقاله این انجام سوژۀضرورت مثابۀ

نگاهبرساختبرساختهمیایکهمیلبهگذارجنسیدارد،جنسیتوسوژه گرایینشانشود.

سوژهمی گفتماندهد قدرتو دانش/ ساختارهای طریق از میها تنظیمیشکل گیرند.های

سوژه از تجربیاتهفتنفر ارائۀ اینمقاله، دوهدفاز میاناینشکافاز هایتراجنسدر

جنسیتی)کهتوسطنظمپذیریامرهویتتخیلیونمادینوبیاناینامراستکهدسترس

هاکندوباشکستآنازطریقساختبدنپذیرجلوهمیشود(درابتداامکاننمادینمعرفیمی

تهیبه جنسیتیبه میکمکنظم معنا از آن انسانبودن رویکرد به توجه با شناختیانجامد.

داده و است کیفی نوع از روشتحقیق عمپژوهش، مصاحبه انجام طریق از بهها دستیق

نمونهآمده بهاند. نمونهگیری طریق از موضوع حساسیت گلولهدلیل شکلگیری به و برفی

سپسدادههدف است. انتخابشده مفاهیممند پایۀ روایتبر تحلیل طریق از هایتحقیق

شدهبررسیشدند.نظریارائه

 مفاهیم نظری

 های تنانه: دیالکتیک میل دال

 ارتباطبا بلکهدر خودآییننیست، و لکانیمنفرد ازشکلمیدیگریسوژۀ اینسوژه گیرد.

شودکههریکازاینسهنظمبندیمیکنشمیانسهنظمتخیلی،نمادینوواقعصورتبرهم

 گیریاگوازطریقبدنگذارند.نخستینمرحلهدرشکلتأثیراتخودرابرروان/بدنسوژهمی

                                                            
1. Ego Ideal 

2.Ideal Ego 
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شود؛بنابرایناگوبیشازآنکهخودیواقعیباشد،اثرتصویروامرتخیلیایجادمیکودکدر

 ۱115کارکردیخیالیاست)هومر، تحریفرابطۀ۱5: تخیلیمبتنیبر امر اینمعنا، در .)

بازتابآینه خویشتندر درککودکاز طریقتصویریخیالیاست. از جهان ایشخصبا

اینخستینشدگیاست.مرحلهآینهگسیختگیوبیگانهونیزازهمزماننوعیتوهموحدتهم

تعیین نمود بازشناسیاست)کالویانف، به میل در ۱390کننده اینشناساییاز37: لکان .)

مثابۀیکالگوبرایبازشناسیدرنامدکهبهمی۱خویشتنتوسطکودکرانوعیسوءبازشناسی

مرحلۀآینهمیهایآتینقشایفایابیتمامیهویت هایبعدیرایابیایچارچوبهویتکند.

نمایاند.تصویردیگریازخویشتندرهارابازمیهایدیالکتیکیآنکندوهمۀپویشتعیینمی

میانتجربۀزیستعنوانقانونوضعایبهمرحلۀآینه شدهوبازنماییوبینشدهوشکافیرا

نشانه میواقعیتو ایجاد پیشکندها استکه زبان[ به سوژه ورود معنایداللت]و شرطو

 (.۱909:06)گروش،
همراه ناخودآگاه زبان/ بستر در تولدسوژه نمادینبا نظم کودکبه ورود دومینمرحله

ایننظماساسدنیایاجتماعیاستودیگریواگویابیمیانشدن،تفاوتاست.سوژه است.

کارگیریوارتباطنیست،بلکهزباناندراینجاتنهاابزاریبرایبهزند.زبتولدسوژهرارقممی

کند.سوژهباورودبهزباندچارگسستمیانامرتخیلیونظمسازدوویرانمیسوژهرامی

شود؛چیزیکهبهایجادفقدانوتولدناخودآگاهودرنتیجهزایشسوژهبرمبناینمادینمی

باومنجرمیمیل به قانونبهشود. با را خود اجتماعیما نظر از لکان، عنوانواسطهتعریفر

هایمختلفخویشرادرارتباطبایکدیگرکنیم.همچنینازطریقتبادلنمادهاخویشتنمی

می قرار )لکان، ۱99۱دهیم را۱01: سوژه استکه نمادهایی همین نمادین، اساسنظم .)

بنابراینمحاطکردهوشکلمی برخالففرویددهند؛ سوژهچیزیجزدالزبانینخواهدبود.

سازخویشناخودآگاهدانست،برایلکانزبانبانیروینمایانکهناخودآگاهرابرزبانمقدممی

می شکل میرا که جایی تا دهد گوید: است ساختاریافته یکزبان مانند )لکان،ناخودآگاه

نامکند.نظمنمادینکهبرایلکاندرتبعیتمیها(وازهمانمنطقصوریدال۱990:۱13
موجودیاستکهسوژهبهدرونیابد،همچونهستیازپیشمثابۀقانونبروزوتجلیمیبهپدر

استکهبایدپشتیبانیکارکردامرنمادینرابازشناسیکنیم۱نامپدرآنپرتابشدهاست.در

(؛ازهمینرو،هر۱11۱:51نونقراردادهاست)لکان،کهازدیربازاینفیگور،خودرامعادلقا

برایبیانمیلبه جهانپیشتالشسوژه در طریقامکاناتنهفته کسبهویتاز رومنظور

هاممکنونیزمحدودشدهاست.یعنیدال

                                                            
1. Misrecognition 

2. The Name of the Father 
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با۱کوچکمثابۀبرسازندهوقانونمیلودیگریبزرگبهلکانمیاندیگری a)کهآنرا

بهنشانمی دیگریشناساییمیدهد؛ رفعکند(عنوانآنچهازخویشتندر کمبودرا تا شود

پردازیراتولیدکردهوسوژهراازطریقداللت۱بزرگخودنهد.دالدرمیداندیگریتمایزمی

یورزبزرگباایجادکمبوددرسوژهامکانمیل(.ایندیگری۱990:۱10کند)لکان،آشکارمی

بزرگاست.شود،نهازآنسوژهکهمتعلقبهدیگریعنوانمیلارائهمیدهد،اماآنچهبهرامی

این جاییکه تا دارد منوجود خود از منچیزیبیشتر در قوللکان، ذاتیبهمنبه طور

 تراسوژگانیاست)جانستون، بیناسوژگانیو تأثیراتبیگانه بنابراینسوژ۱1۱0انعقادیاز ه(؛

می سخن خود امیال از که زمانی همحتی دیگریگوید، در خود امیال بازشناسی با زمان

بزرگاستکهسوژهبایدآنرابزرگاست.اینمیلدیگریدنبالبازشناسیازامیالدیگریبه

 ۱11۱بازشناسیکند)لکان، مقامبرسازندۀ۱۱1: چهدر است؛ برسازنده فقدانهمواره اما ،)

چهدرجایگاهتولیدسوژۀجنسی.میلو

.کندپردازیراممکنوالبتهحصولمعناراناممکنمیامرواقعسومیننظمیاستکهداللت

کندبرایلکاناولویتدالبهمدلولتاحدیاستکههرچیزیازرهگذرساختاردالظهورمی

لیدگرزباناست.درزبان،سوژهدهندۀتسلطونیرویتو(.ایناولویتنشان۱990:۱16)لکان،

نیافتنیاست.مدلولنهایییامعناییابدومدلولآنبرایسوژهدستمثابۀیکدالتعینمیبه

دهدکهتوسطلکانشدننمیماندوتنبهنمادینغاییهموارهچیزیاستکهازشناختدورمی

قطعهشدهازآنکهتوسطزبانقطعهشود.امرواقعجهاناستپیشدرقالبامرواقعمعرفیمی

 ۱113باشد)میرس، آنجا۱5: همچنینجهانیاستکهپیشازورودسوژهدرنظمنمادین، .)

کند:امرگونهاستفادهمیگیردوآنرابدینحاضربودهاست.لکاناصطالحیراازهایدگرواممی

وجودداشتناست) ]چیزیکهبرونمیex-sistsواقعپیشاز ورای( امرواقعخارجیا ایستد[.

نام ورایچیزیاستکهبتوانیمآنرا آشکارا داردو قرار آنواقعیتما دربارۀ گذاریکنیمیا

 ۱996سخنبگوییم)فینک، صورت۱5: نمادینرا واقعنظمتخیلیو امر اینهمه، با بندی(.

هاییداریاستکهبرایتجربهکند.همچنینچیزیدرورای،درپسیادرذیلنمودهایپدمی

مثابۀبنیان(،اماامرواقعبه۱1۱0واسطهآگاهیاولشخصدردسترسقراردارد)جانستون،بی

مثابۀزند؛بنابراینامرنمادینبهزمانحصولمعناراازطریقناممکنیمدلولبرهممیداللت،هم

شود.یلنمیکند،اماهرگزبهآنتبدتکراررویامرواقععملمی

دهد،ساختارنمادینیاستکهسوژهراازراشکلمیتفاوتجنسیاماآنچهدرنظریۀلکان

میaطریقابژۀکوچک تضادخطابقرار دریافتازخویشدر میاندو بنابراینسوژه دهد؛

                                                            
1. Objet Petit A 

2. Self 
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بزرگ(.دیگری۱99۱:۱0۱است:منآرمانی)نظمتخیلی(وآرمانمن)نظمنمادین()لکان،

(راaگزینی)باابژۀکوچکهایجنس/جنسیتامکانابژهکردنسوژهازطریقدالباخطاب

جستمی ایندلیلدر به زن سوژۀ برایهمین، میلویرادهد. ابژۀ استکه وجویمرد

می ابژهتشکیل هویتدهد؛ امکان آن طریق از که بهای مییابی پیدا را زن میلمثابۀ کند.

برمبنایکمبود(برایسوژهاست.دراینجابامعنایدیگریازگفتۀلکانکهبزرگ)دیگری

صورتترجمهکرد:ازتوانآنرابدینشویمکهمیرومیروبه«میلانسان،میلدیگریاست»

میلدیگری میلانسان، طریقیکسو از میلانسان اینکه سویدیگر از بزرگاست]...[

aمثابۀابژۀبزرگبهشود؛بهمعنایقرارگرفتندرمعرضامیالدیگریبزرگایجادمیدیگری

 )فینک، ۱996است بی59: بنابراین اندام(؛ )مانند درونی عاملی را هویتسوژه آنکه شاز

کند؛ازهمینروگزینیازطریقنظمنمادینسوژهراجنسیتیمیجنسی(مشخصکند،ابژه

زنندهاست.درکندکهبراینظمنمادینبرهمایانتخابمیسوژۀتراجنسابژۀمیلخودراابژه

داند.رایکبرساختاجتماعیمیزداییازجنسوسکسوالیته،لکانجنسطبیعت

هایبیان(،مثابۀزبان)دالبزرگنزدلکاندرچهارمعنابهکاررفتهاست:دیگریبهدیگری

به بهدیگری دیگری خواست، مثابۀ )ابژۀ میل بهaمثابۀ دیگری و ژوئیسانس)فینک،( مثابۀ

۱996 دیگری۱3: می(. نظرگرفتکهبزرگرا دگرگونخواستهتوانمهاجمیدر را هایما

دلیلبزرگاست،امابهبرایلکان،سازندۀسوژهوحتیدیگری۱دهد.فقدانکندوشکلمیمی

درمی سوژه واقع، امر طریقمداخله آنیابدکهدیگریناممکنیرفعفقداناز بزرگتهیاز

تشخیصدیگری خواهاناست. سوژه یکبزرگدارایفقدان،چیزیاستکهاز برایسوژه

پنهانکردهوآنرا۱زخم(لحظۀتروماتیک)روان استواینعملکردفانتزیاستتاضربهرا

لکاناینلحظۀروانبه برخوردامکاننوعیبرایسوژهقابلتحملکند. ناپذیرماباامرزخمرا

جاکهجنسیت(؛بنابرایندرتئوریتفاوتجنسی،آن۱115:۱۱3کند)هومر،واقعتوصیفمی

مثابۀدالنمادینهایجنسی/جنسیتیتنهابهکند،هویتمثابۀامرواقعوناممکنجلوهمیبه

باشبحیازهویتدرقالبنوعیفانتزیوتفسیرعملمی کنندکهسعیدارندبراینتروما

بهجنسیت چرا اگرجنسیتهویتیناممکناست، اما راعنوانیکدالسومندفائقآیند، ژه

استکهساختار3مثابۀیکدالناب،نقطۀآجیدنیکند؟ازدیدلکان،جنسیتبهدارمینشان

هاشود.ایننقطهازطریقپیونددادندالهامیزندومانعگسستمیانآنهاراپیوندمیدال

کردنکندوازطریقمتوقفهاراذیلیکدالمرکزیبهنامجنسیتمتمرکزمیبهیکدیگرآن

                                                            
1. Loss 

2. Traumatic 

3. Point De Capiton 
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طریقدال از )جنسیت( )بدنحرکتمدلول میها حرکتها( اما تثبیتکند، را معنا کوشد

تواندشود؛ازهمینروبهباورژیژکمیهاراموجبمیها،لغزشمدلولبهذیلدالوقفۀدالبی

شارهبهدستآید.ایناتنهاراهتجربهازواقعیتتاریخیتنهاازطریقعاملیتیکدالناببه

واقعیتدالنابمی زیرا وحدتوهویتبخشد؛ ازواقعیت]ونیزجنسیت[را تواندتجربۀما

هایکردنآنازطریقحالتتاریخی]مانندنظمجنسیتی[همیشهنمادیناستوروشتجربه

(.۱119:۱10شود)ژیژک،یابیجنسیتی[انجاممیسازی]وهویتنمادین

 د سیاسی میلنیروهای تنانه: اقتصا

کندواقتصادسیاسیمیلوابستهبهنظمنمادینیاستکهبدنونیروهایآنراکنترلمی

گیردمیلتاکجاامکانکنشداشتهباشدوازکجابایدسرکوبشودودرمسیرتصمیممی

بیینبزرگبهبازتابایدۀقدرتنزدفوکودرتواالیشقراربگیرد.اندیشۀلکاندربارۀدیگری

می منجر قدرتبرخالفخشونتاعمالنمیسوژه فوکو، نظر از فرایندشود. در بلکه شود،

شود.ایدۀقدرتبیشازآنکهبرسرکوبنیروهایبدنمبتنیباشد،تکثرنیروهابازتولیدمی

هایمشخصیداردکهالبتهدربرخیازمواردمازادایننیروهاازسعیدرهدایتآندرقالب

شود؛بنابراینقدرتواقعیتراتولیدگریزدوبهاشکالینوپدیدمنجرمیهایقدرتمیهحلق

می )فوکو، ۱396کند :0۱ دیگری مانند و نمی( سرکوب را سکسوالیته بلکهبزرگ، کند،

شیوهبه ویژگیمثابۀ از جایمیای بدن در معنایمشاهدۀها پسزندگیجنسیبه دهد؛

(.۱119کننده،تنظیمی،مولدونابرابرقدرتاست)بریکل،ابعادتعریفتغییراتمداوممیان

بدنبه اندیشۀلکان، نوشتهمیایتوسطدالطورگستردهدر بهها ایکهلذتدرگونهشود؛

شودوموردسازیمیشود،دیگرنقاطازطریقدالزبانی،خنثیبرخینقاطبدنمتمرکزمی

میپذیرشهنجارهایرفتاریو اجتماعیقرار )فینک، ۱996گیرد برایلکان۱0: آنچه .)

شدنشدنازطریقورودبهامرنمادیناست،برایفوکوسوژگیازطریقمنقادقدرتسوژه

شدنبهسوژهوهمفرایندانقیادیهمبهمعنایبدل۱شدنیابد.درایننگاه،سوژهمعنامی

تواندبهخودآیینیبرسد؛انقیادیکهشدنمیاستکهدرآنشخصتنهاباسوژۀیکقدرت

ریشه وابستگی بهمستلزم فوکو، برای فرایند این است. رخای بدن طریق از مرکزی طور

(.۱997:03دهد)باتلر،می

لکانباطورویژهروانپزشکیوبهاگرچهنگاهفوکوبهدانش کاوینگاهیهنجاریناست،

روان بهدانش ایدهکاوی نفی با همچنین است. مخالف منقادکننده دانشی هایمثابۀ

روانهستی به مردانگی و زنانگی مانند قدرتشناختی از استفاده دربارۀ خود همکار کاوان

                                                            
1. Assujetissement 
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هشدار۱گراییهایفرهنگیهمسوبادگرجنسئالمنظورتلقینایددرمحیطبالینیبه۱انتقال

نیست،کاربالینی«سازگاریباواقعیت»کاویدهدوبراینباوراستکهچونهدفروانمی

مقاومتورزد.نکتۀمهماینکهلکان3گراهنجاریبایدمراقبتکندتادربرابرترویجدگرجنس

کاویبایدکندکهروانتأکیدکردهوبیانمیبرخطراتاحتمالیسوءاستفادهازقدرتدرمانی

به کارکرد از طبیعیدور عامل اجتماعیمثابۀ طبیعی0سازی این برابر در را خود کار سازی،

انتقاداخالقیلکانازسازگاریذهنینشان بازنماییدرنظربگیرد. دهندۀفاصلۀنظریۀویاز

روان از بهفوکو طبیعیکاوی یکنهاد ساعنوان )دین، است سازوکارهای۱113زی اگرچه .)

می دانشسعی ایدهقدرت/ با همسو سیاسی اقتصاد جهت در را بدن نیروهای وکنند ها

هایتازههایالزمبرایخلقموقعیتهنجارهایاجتماعیتغییردهند،نیروهایبدنکهتوانش

بهسازیهنجارهایبدندرجهتوارونه دارند، نیروهایمازادکمکوجهممندیرا ولدقدرت،

شوند.مندیمنجرمیبدنومیلبهاشکالنوینبدن

ذات نفی در کوئیر نظریۀ با لکان آرای ازپیوند لکان نقد است. جنسی تفاوت گرایی

داند،بانقدسیاسیکوئیرشناسیاگوکهآرمانشراتطبیقسوژهباهنجارهایاجتماعیمیروان

گیرد(پیوندگراییصورتمیجتماعی)کهازطریقماتریسدگرجنسدرباباشکالهنجارینا

لکانباجنسیت نقدزداییازناخودآگاهوارائۀآنچونمفهومیزباندارد. شناختیوفوکوبا

دهندکهاثراتسوبژکتیوساختارهایدانش/قدرت،هردوساختارهاییترافردیرابازنماییمی

ط از توانشیرا اما میدارند، نیروهایمیل/بدنبهسوژه اینحالاهمیتریقمازاد با دهند؛

تنهاییهویتجنسیشخصراتعیینکاویبرایفمینیسمایناستکهآناتومیبهنظریروان

هایزبانسببحرکتسوژهبرمدار(.اگرچهناخودآگاهوبازیدال۱111:۱7کند)رایت،نمی

کند.لکانمیلدرقالبامرواقع،ایدۀجنسیترانفیمیناپذیریمدلولشوند،امکانمیلمی

نوعیازتفاوتمی گیرندوهیچهایجنسیتیشکلمیداندکهازطریقدالتفاوتجنسیرا

شودونهشناختیندارند.تفاوتجنسیدراینمعنا،نهبهطبیعتفروکاستهمیمبنایزیست

شودوبدینمعنانیستکهتفاوتجنسیمجموعمیبهفرهنگ،امادرنقطۀتالقیآندوظاهر

وحدتآندو از بلکهچیزیاستکه است، فرهنگی)داللتی( و عناصرطبیعی)بیولوژیکی(

ماند.باقیمی

منظورلکانایناستکههمۀساختارها،سوژهیاامرنمادینالزاماًناقصهستند.همچنین

احتمالی عنصری حذفهمیشه که دارد است]مانندمیوجود یکقاعده نیز استثناء شود.

                                                            
1. Transference 
2. Heterosexuality 
3. Heteronormativity 
4. Social Normalization 
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میسوژه جنسیتفراتر وحدتجنس/ از هایتراجنسکه )هومر، ۱115روند[ لکان۱13: .)

میجنسیت ارائه جنسی تفاوت واقع امری را بهیابی کهکند؛ نفوذناپذیری واقع امر مثابۀ

رجمهشود،اماپیوستهدربرابرهایتخیلیونمادینتطورمناسببهزبانواقعیتکوشدبهمی

اینحالتفاوتجنسیاگردرسطحهستیاینجریانمقاومتمی با شناختیاستحکامکند؛

باذات شود.هایمردانگیوزنانگیتبدیلمیخوردوبهبازیترکیبیذاتباوریگرهمییابد،

بههستی نمادین نظم سنتی/ ذاتشناسی تولید برای ماشینی وهامثابۀ زنانه و مردانه ی

ذات این ایدئالبنیادگذاری تنها زنانگی و مردانگی بنابراین است؛ هستی در هاییهستندها

مرد ندارند)هیچفردیصددرصدزنیا هیچکجایواقعیتوجود کهدر )جنسیتایدئال(

زوپانچیچ،صورتترکیبیمتفاوتازایندوحالتایدئالهستند)نیست(.مردانوزنانتنهابه

مثابۀدال/هنجاریغیرطبیعیهایجنسیترابه(؛بنابراینسوژۀتراجنسکهایدئال۱1۱7:05

بهآشکارمی بیگانهکنند، شوندکهآرامشاینهاشناختهمیایبرایدیگرسوژهمثابۀغیریت/

زنند.هارابرهممیدیگری

 بودگی مدلول میل گفتارهای تنانه: واقع
نه فمینیسم، زنانۀ سوژۀ رد با برساختیباتلر مفهومیجنسیتیو جنسرا جنسیتکه تنها

تواننمی«جنس»داند.ازدیدوی،اگرجنسیتبرساختاجتماعیجنساستواگربهاینمی

هایآن،پسجنستوسطجنسیتجذبشدهوجنسکمکسازهدسترسیپیداکرد،مگربه

(.پیوندایدۀxv:۱1۱۱شود)باتلر،نیایکفانتزی]امرواقع[بدلمینیزبهچیزیشبیهداستا

دهدمثابۀدالنزدلکاناهمیتوجایگاهیداردکهلکانبهزبانمیاجراگریباتلرباجنسیتبه

قدرتمندمی برساختسوژه چناندر نیزمنبعثازونقشآنرا فردیرا داندکهناخودآگاه

درزبانایبیانیآنمیهمنطقزبانیودال سه۱شناسیساختارگرا،فردیناندوسوسوربیند.

است: داده تمایز هم از را زبان از زبان۱جنبه پدیدهبه۱. جهانمثابۀ ارتباطاتای از شمول

0.پارول3منزلۀیکزبانیانظامزبانیخاص،به3.النگ۱انسانی،
عنوانزبانمورداستفاده،به 

گفتهکنش هایگفتاریخاصیا )هومر، ۱115ها ازطریق37: را برخالفسوسورکهمعنا .)

اولویتمیمدلولممکنمی را لکاندال مدلولمیدانست، حاضرکنندۀ آنرا و داند؛بخشد

قوجهافتراقیآنباایکهبرایمثالدالمردانگیمعنایهویتجنسیمردانهراازطریگونهبه

اماتمایزمیانجنس/جنسیترامیدالزنانگیحاضرمی مثابۀتمایزمیانزبان/توانبهکند،

                                                            
1. Ferdinand De Saussure 
2. Language 

3. Langue 

4. Parole 
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توانش منبعیاز زبان اگر گرفت. نظر در نیز موقعیتزمانگفتار در بههاستکه صورتمند

بروزمی بدننیزمنبعیاستکهجنسیتبهگفتار آناست؛مثابهیکشکلگفتایابد، ریاز

شود.مندیبیانمیها/بدنگفتاریکهازطریقدال

اجراگریجنسیتمی موقعیتایدۀ آنتواندمانندگفتاریجنسیتیدر هاییباشدکهدر

بودگیوثباتهایاجراگریجنسیتکهطبیعیکند.امروزهشیوهجنسیتازجنسپیروینمی

میهایمتداولدربارۀمردانگیوزفرضپیش شکنند،هرگونهباورغیرتاریخیدربارۀنانگیرا

(،اماباتلرسوژهرا۱1۱1:93کنند)ویکس،گرایانهراتخریبمیبودنفرضدگرجنسجاودانه

شودوفهمد:سوژهدرفرایندانقیاددرشرایطاجتماعیایجادمینمامیمنزلۀسوژۀمتناقضبه

برابراینشرایطنیزوامی دیگریتوانددر ازطریقزبان/ سوژه بزرگتولیدکنشنشاندهد.

یابیافرادتراجنسیتواندآنرابهچالشبکشد،اماباتلرسویۀدیگریرادرهویتشودومیمی

دهدکهسعیدرتغییربدننمادینبرایتطبیقباجنسیتتخیلیدارند؛چراکهکنشنشانمی

کندیتیدوگانهعملکردهواینعقیدهراحفظمیاینافرادبرفرضوجودیکسیستمجنس

رابطه جنسیت بهکه که جنسدارد با تقلیدی جنسیاای از بازتابی جنسیت آن، موجب

(.۱999:۱1منحصربهآناست)باتلر،

داندکهتجسدبخشیدنبهآناجباریاستودراینمعنا،باتلرجنسراایدئالتنظیمیمی

طریقبر از تنظیماینامر صورتمیخیاعمالبسیار نمیشده )انجام عبارتگیرد به شود(.

مادیتمی گذشتزمانبهاجبار با دیگرجنسساختاریایدئالاستکه :۱1۱۱یابد)باتلر،

xiii-xiامریخیالی پساگرحقیقتدرونیجنسیت،ساختگیاستواگرجنسیتواقعی، (؛

استکهرویبدننقشمی بهنظر نهمیرسدجنسیتمیشود، نهها تواننددرستباشندو

غلط،بلکهتنهاتأثیراتحقیقییکگفتمانازهویتیاولیهوپایدارهستند.اینواقعیتیصرف

آنهنجارهایقاعده بلکهفرایندیاستکهدر وضعیتثابتبدنینیست، جنسرایا بخش،

هیکتکراروآییناستکهتأثیراتشبخشند.اجراگرینیزکنشیمنفردنیست،بلکتحققمی

به منحصربهدستمیکردنخویشدرزمینۀیکبدنبهکمکطبیعیرا آوردکهبایدآنرا

(.xv:۱999شود)باتلر،طورفرهنگیحمایتمییکدورۀزمانیوامریموقتیدانستکهبه

ولزمانباشدونهیکهادرطوارکنشدرنگاهباتلراگرمبنایهویتجنسیتیتکرارسبک

هاایدلخواهمیاناینقبیلکنشظاهریکپارچه،امکاندگردیسیجنسیتیدررابطههویتبه

دارد سبکوجود آن خرابکارانه تکرار یا شکستن در تکرار، از متفاوتی نوع درصورتامکان

 باشد،۱900)باتلر، نداشته جنسیتوجود جنسبا طبیعیمیانبدن/ رابطۀ اگر راحتیبه(.

توانبدن/جنسمؤنثیرامالحظهکردکهجنسیتیمردانهداردیابدن/جنسمذکریکهمی

نمایشمی را زنانه ایدهجنسیتی واقعدهد؛ که بهای را جنسیت مدلول چیزیبودگی مثابۀ
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ازاینناپذیربروزمیامکان ایروژستاجراگربهفرایندیاشارهداردکهدرآنساختارهدهد؛

شوند.آنچهامرطبیعیخواندهاجتماعینمادینتوسطتکراروتصریحبهامریطبیعیبدلمی

دیالکتیکمی فرهنگبه دیالکتیکطبیعتو ایندیدگاه، در رسوبگفتمانیاستو شود،

بهامرطبیعیارجاعمیدرونیفرهنگتبدیلمی فرهنگآنچهرا تنظیمشوند. تولیدو دهد،

کند)زوپمی ۱1۱7انچیچ، ردهرگونههویتجنسیتیمی01: بنابرایننظریۀکوئیربا کوشد(؛

اعتبارکند.بهاساسهویتراچیزیجزنگاشتهنجارهایاجتماعیبربدننداندوهویترابی

عبارتدیگرچیزیوجودنداردتاکوئیربهضرورتبرآنداللتکند،کوئیرهویتیبدونذات

 بدن(۱1۱1است)پیکت، که آنجا از اما رسمیت، به نظمنمادینناچار گسترۀ در شناسیها

می دنبالهستند، طریق از طبیعیکوشند رابطۀ اجرای و هویتکردن جنسیت، جنس/ شده

هاییآن«فهمقابل»هایجنسیتدرسیستماجتماعی،دستآورند؛چراکهاجتماعیخودرابه

پیوست و تعبیریانسجام به ابقاهستندکه میلرا کنشجنسیو جنسیت، گیبینجنس،

(.۱999:۱3کنند)باتلر،می

کاویچیزیمتفاوتبابازیترکیبیمعنادارمردانگیوزنانگیدرنهایتامرجنسیدرروان

می برهم را بازی این چیزیاستکه دقیقاً واقع امر جنسی/ امر است، راسنتی آن و زند

می اناممکن جنسیتدر هستندهکند. معنا، وجودین نمادین امر فراسوی در نیستکه ای

شکلیسببدالبهمثابۀتناقضفضاینمادینیکهبهداشتهباشد؛جنسیتوجوددارداماتنهابه

مثابۀاجراگریبهمعنایکند.جنسیتبههاظهورمیگمشدهومتناقضدرمحلبرخوردبدن

الگوهاییاستکهقدرتخو همینامکانتکرارپذیریبهدستمیامکانتکرار از را آورند؛د

اجراگریبه توقفدر مردانگییا ترکیبالگوهایزنانگی/ و مداخله تعلیق، بنابراینهرگونه

ایمنحرف/مثابۀسوژهمنزلۀسوژۀزن/مردوارائۀآنسوژهبهمعنایحذفسوژگینمادینبه

ناهنجاراست.

 پژوهشهای پرسش
طرحمفاهیمنظری،یعنیچگونگیبرساختسوژۀجنسیتبرمبنایمیلدرنظریۀباتوجهبه

لکانواجراگرینزدباتلرومسئلۀتحقیقکهبهچگونگیتولیدسوژۀتراجنسبرمبنایحرکت

اند:هایاصلیتحقیقدرادامهمطرحشدهپردازد،پرسشهاینمادینمیمیلبرمحوردال

 زمانبهتولیدسوژه،ایجادفقدانوکنشی،همکانازطریقبرهمگانۀژکلچگونهنظمسه

می جنسیتی سوژۀ در اینآرزومندی صورت بهترین تراجنسبه سوژۀ چگونه و پردازد

دهد؟آرزومندیرانشانمی
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 شناسیمیلچگونهبهنفیرسمیتحرکتسوژۀتراجنسازطریقگذارجنسیدرجهتبه

گراییموردنظرباتلرباورانۀجنس/جنسیتدرماتریسدگرجنسهایذاتوبراندازیجنبه

 شود؟منتهیمی
 به لکان آرای در مردانگی و زنانگی میان بهارتباط جنسیت با نمادین دال منزلۀمثابۀ

اجراگریدرتفکرجودیتباتلربهچهصورتآرزومندیسوژۀتراجنسبرایزنیامردشدن

 کند؟ناپذیرمیمتعالی(تحققمثابۀامرواقع)مدلولرابه

 شناسی پژوهش روش

هاازطریقانجامشناختیپژوهش،روشتحقیقازنوعکیفیاستودادهنظربهرویکردانسان

مندانتخابشکلیهدفبرفیوبهروشگلولهگیریبهآمدهاست.نمونهدستمصاحبۀعمیقبه

وداده بهپایۀمفاهیمنظریبررسیشدههایتحقیقازطریقتحلیلروایتبرشده دلیلاند.

هادرقالبروایتارائهشدهاست،ارتباطمیانروایتورویکردتحقیق،آنچهازطریقمصاحبه

هایزبانیبهاینکمکزبانومعناییکهدالدهدکهتوسطسوژهبهتجربۀزیستهرانشانمی

میتجربه معنا بنابراها است؛ شده بازگو روایتدهند، بزنگاهیندر زندگیهایافراد هایمهم

ترینهااشارهشده)مانندمیلبهانجامعملجراحیتطبیقجنسیت(ازمهمیعنیآنچهبدان

دهد.نقاطعطفوتجربیاتیاستکهدرکسوژهراازهویتبازتابمی

معرفی میدان
اجتماعبزرگ تریدرجامعۀایرانمتفاوتترکوئیراستکهموقعیتافرادتراجنسبخشیاز

به بهرسمیتدارد. که ایران قوانین در هویتتراجنسی عملشناسی انجام امکان موجبآن

منظورتطبیقجنسیتازسویمراجعقانونیودینیصادرشدهاست،برتمایزاینجراحیبه

ایننکتهسببشدهاستافراد دیگرافرادکوئیرتأثیرداشتهاست. با دلیلتراجنسیبهافراد

حفظموقعیتاجتماعیخود،شکلتمایزیافتگیبیشتریراازدیگرافرادکوئیرنشاندهندکه

گراییگرایی/دوجنسجنسگراییدرکنارهمدلیلجلوگیریازقرارگرفتنوضعیتتراجنسبه

تریرازویگروهیومنهایمنحرفدرگفتمانرسمی،اغلبشکلیازرفتاردرونمثابۀسوژهبه

تمایزازدیگرافرادکوئیرحسانزوایدرون گروهیبیشتریرادرپیشبگیرند)ازیکسوبا

ازسویجامعۀدگرجنستجربهمی نیزبهکنندوازسویدیگر، زدهبودگیپسدلیلاقلیتگرا

تراجنسیموجبدودستگیمیانافرمی ایرانبرایافراد امکانتطبیقجنسیتدر ادشوند(.

تراجنسیوتراجنسیتینیزشدهاست.افرادتراجنسیتیکهتمایلیبهانجامعملجراحیندارند

زنند،سببشدهاستتوسطافرادایکهبههردلیلیازانجامآنسربازمیوافرادتراجنسی
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داده انجام را آن یا اینعملجراحیهستند انجام به مایل قضاوتشوند؛تراجنسیکه اند،

عاملیبرایهویتگونههب بیشترمواردمیلبهانجامجراحیرا یابیاصیلایکهاینافراددر

تراجنسیمی تمایزیافتگیدستمیسوژه به طریقآن از و ایندانند در رو همین از زنند؛

پژوهشتنهابهافرادتراجنسپرداختهشدهاست.

دلیلتعلقبهگروهکنندگانبهرکتمیدانپژوهشدراینتحقیق،شهرتهراناستومشا

ایکهدرآنبایکدیگردارند،توسطیکیازمطلعان)ندا(بهپژوهشگرهمسانوارتباطدوستانه

هایاولیهمبتنیبرموضوعوهدفپژوهش،تمایلخودرابرایمعرفیشدندوضمنصحبت

المکردند.ازمیاناینافراد،صورتفردیوخارجازگروهاعشرکتدرآنوانجاممصاحبهبه

اندوسهنفراینجراحیراچهارنفرازآنانهنوزعملجراحیتطبیقجنسیتراانجامنداده

گذاشته دسترسیپشتسر مصاحبه فرایند مشکالتپژوهشدر از یکی افراداند. به نداشتن

به عملجراحیاستکه انجام از ختراجنسبعد گذشتۀ تمایلیبهدلیلحساسیتبه یا ود

به یا دسترسیبهآندلیلارتباطصحبتنداشتند، گروههمسان، افراد/ مشکلنداشتنبا با ها

روبود.روبه

 کنندگان در پژوهش ای مشارکت . اطالعات زمینه1جدول 

 نام سن جنسی هویت وضعیت تأهل تحصیالت شغل

 آوین ۱3 تراجنس مجرد کارشناسی دانشجو

 مارال ۱0 تراجنس مجرد دیپلم محصل

 مهرآ 51 تراجنس مجرد دیپلم کارگرجنسی

 ندا ۱0 تراجنس مجرد کارشناسی کاردرکافه

کاردر

 رستوران
 آتالن 36 زنترنس مجرد دیپلم

 سیکل ماساژور

طالق)ازدواجبعداز

عملجراحیتطبیق

 جنسیت(

 صبا 05 زنترنس

 هانا ۱5 زنترنس مجرد کارشناسی پرستار

 ها یافته

 امر تخیلی: اگو و تولد سوژۀ میل

افرادتراجنسازنظرهویتجنسیتیمیاندوتصویرازخوددرتعارضهستند؛خودبدنییا

تصویری هویتجنسیو متعارضبا جنسیتی)که خود و هویت( نمادیناز جنسی)تصویر

تخیلیازهویتاست(.اینافراددرانطباقمیانجنس/جنسیتباشکافیمواجههستندکه
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دهد،اماافرادتراجنسیکهبابودنایدۀجنس/جنسیترانشانمییبیشازهرچیزغیرطبیع

می متولد مذکر ماتریسدگرجنسبدن براساس زن۱گراییشوند، را خود جنسیتی هویت

طریقاجراگریجنسیت،می نفیالگوهایجنسیتیاز با بدنتراجنسبدنیاستکه دانند.

بدنی زیستاینمایشمیرفتار بدن با که بدندهد اجراگری، براساسایدۀ متفاوتاست. ی

ایبرخوردارنیست.همچنیندرنظریۀشناسانهجنسیتیبدنیاجراییاستکهازمرتبۀهستی

نمی هیچکوئیر به را هویتبدنی فروکاست.توان جنسیت( چه جنسو )چه ایندو یکاز

میدرهم پدید را خود جنسیتشکلیمختصبه کهتنیدگیجنس/ مقولهآورد ایهویترا

گیردواینسیالیتازطرففرهنگواجتماعپذیرفتنینیست.سیالدرنظرمی

هتروسکسیسم پایۀ بر قوانینرا دوتاییجنسیتهمۀ فرهنگیکه در ترنس، برایافراد

شودفردگراییسببمیهایدگرجنسکند،زندگیچالشیروزمرهاست.تسلطانگارهتعیینمی

مثابۀبدنیآلودهوچیزیجنسیتیراذیلدوگانزنانه/مردانهتعریفوبدنرابهتراجنسخود

بیگانهدریافتکند.دراینجا،فهمهویتجنسیتیتوسطسهنفرازافرادتراجنسآوردهشده

است:
دونم،باطنوذهنییهدخترم.دختریکهبایهجنسگرام.خودمودخترمیمنتراجنس»

قدرازجسمشدرعذابهکهبادونمکهاینگرامیآد]...[کسیروتراجنسمیدیگهبهدنیا
اینعملروانجاممی اما بههرسختیباشهازجسماینکهعملخیلیسختیهست، ده.

)مارال(.«آوری،ناراحتیوبدیبهبدنمدارمپسرمیادبیرون.منحسخیلیچندش
نسجندراینهکهمندوستدارمعملکنموازنظرمنترنسشکوالهستموتفاوتشباتر»

)آوین(.«گردمظاهریدختربشم.مناالنخودمودخترمیدونموباظاهردخترونهمی
ترنس» و وترنسهستم زمین بین معلق یعنی جنسی؛ هویت اختالل یعنی سکشوالی

)صبا(.«شدمیامردآسمونکهبایدیازنمی

س لکان، نظریۀ پایۀ سوژهبر تراجنسی نمادینوژۀ و تخیلی نظم دو میان که است ای

گانۀلکانبرهمشدگیاست.ازآنجاکهنظمسهیافتهاستواینانفصالنوعیبیگانهگسست

کهامرخیالیمحضوامرطوریطورکاملازهممجزاکرد؛بههارابهتوانآنتأثیردارند،نمی

لهایناستکهازایندوکدامبرتراستوبهچهنحو]...[.امرنمادینمحضیوجودندارد.مسئ

                                                            
1. Heterosexual Matrix 

دونوعجنس/جنسیتوجودداردوهرگراییساختارنمادینیاستکهتعیینمیدگرجنسماتریس کنددقیقاً

سوژۀنرمالیبایدیکهویتجنسیتیمنسجمومطابقباجنسیتبدنیخودراداشتهباشدومیلنرمالهمیشه

ماتریسفرهنگیکهازطریقآنهویتجنسیقابلدرکمیمیلدگرجنس مستلزمآناستکهشود،گراست.

 از خاصی هویت»انواع نمی« باشند»توانند داشته آن«وجود یعنی جنسپیروی؛ جنسیتاز آن در که هایی

(.۱0-۱999:۱3کندومواردیکهکنشمیلتابعینهازجنسونهجنسیتاست)باتلر،نمی
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زیستیآندوبایدروهمکند؛ازایننمادینتنهابهبهایامرخیالیاستکهخودرابرقرارمی

داند،بههایامردیالکتیکیمیهاراشاخصعمدتاًازطریقمنفیت،الزاموویرانگریکهلکانآن

)ک بپیوندد وقوع ۱390الویانف، آینه09: مرحلۀ در کودک روانی تحول مانند سوژۀ(. ای،

ازخویشتنمی تصویریرا اینتصویرتراجنسدرنظمتخیلی، بیندکهتصویریمبهماست:

کند)تضاددهدکهدرتضادبااگوییاستکهازخویشمرادمییکخوددیگررانمایشمی

برمیمیانخودهمسانوخودمتفاوت(و بدنمتمایزاست،منآرمانیرا سازدکهاگرچهبا

ارمغانمی به منآرمانیتمایزهویتیتخیلیبرایاگو آرمانمنو نوع لکانمیاندو آورد.

تواندسوژهرامیاندوتصویرسرگردانکند.اینرابطۀنمادینموقعیتسوژهراگذاردکهمیمی

بودگیراوکمکمالوکاملرورابطۀنمادینمیزانبیشکند.اینگفتاامریدیدنیتعریفمی

دهدبینمنآرمانیوآرمانمنتمایزقائلشویم.کند.اینبازنماییبهماامکانمیتعیینمی

کندوبرآنحاکمووابستهبهدیگرانآرمانمنبرهمۀروابطمتقابلبادیگراننقشبازیمی

ینمنآرمانیتصویریاستکهسوژۀنیروهایمیلخودرابر(؛بنابرا۱99۱:۱0۱است)لکان،

درکمالمیآناستوارمی اماآرمانمنکند؛تصویریکهاگودرآنتمامیتخویشرا بیند،

مثابۀیکسوژهطبقآنخواهدتابهبزرگونظمنمادینازاگومیتصویریاستکهدیگری

کند؛الگوییکههمانیمیخیلیاستکهخودرااینیابیکند.سوژۀتراجنسباتصویرتهویت

کوشدایننبردبرسربازشناسیراکهکند،سوژهمیاگرچهدربرابرتصویرنمادینمقاومتمی

به دارد، وجود فردی سطح میدر سوژه کند. دنبال بینافردی سطح در الگویی کوشدمنزلۀ

همانباتصویرتخیلیبهرسمیتبشناسند؛هاینمثابۀیکسوژدیگرانراوادارکندتاویرابه

کهسرگشتگیمیاندوهویتمثابۀتالشیدرونیاستبنابراینتالشسوژهبرایبازشناسیبه

بازنماییمی زندگیروزمره نظمجاریدر میاندو کشمکشرا و اینتضاد دربارۀ هانا دهد.

گوید:درونیوتوأماناجتماعیمی
دونستم،ولیدختریکهمعلومنبودچیه.مشکلماینبودودمودخترمیقبلازعملهمخ»

نمی موقعیکهکه آرایشکنم. هنوز، پسرم تویحالتیکه و کنم بینابینرفتار تونستم
کندمیاناحیهتناسلیمروباخواستمباتیپدخترونهبیرونبرم،بایدموهایصورتمومیمی
نمیهایسفتکاورمیگن اینمنوبههممیکردم. ریخت،تونستماینتناقضروبپذیرم.

تونستمتیپدخترونهبزنمازاونخواستمکهکاملباشهنمیکرد.یهچیزیمیداغونممی
)هانا(.«طرفآلتپسرونههمداشتهباشم

براینفرتازبدنوویژگی هایثانویمانندتغییراتهورمونیواندامیکهکنترلآنرا

بدنبهکند،سببمیناممکنمیسوژه مهاجمیتصورشودکهبرخودشودتا مثابۀرقیبیا

می نفوذ جنسجنسیتی بر اولویت در را جنسیت هویت، از درک تراجنسدر سوژۀ کند.
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بهمی بدنرا و تغییرناپذیر امریثابتو جنسیتیرا خود همینرو، از و زندانینشاند مثابۀ

زمانیدرآناسیرشدهاست.تضادمیاندونوعدریافتازخویش،همبیندکهخودجنسیتمی

کند،امااهمیتواولویتخودجنسیتیبرایفشارنظمتخیلیونمادینرابرسوژهگسیلمی

دال استکه این بیانگر واردسوژه نیرو تخیلی نظم بر میزان چه تا جنسیتی نمادین های

ارائۀتصویریازمنآرمانیبرنظمنمادینفشارمتقابلایجادکند؛البتهنظمتخیلینیزبامی

نشانمیمی سوژه بر نیرو دو فشار درنتیجه نیروهایکند؛ برخورد و بدنمحلانقطاع دهد

گوید:روانیواجتماعیاست.ندادربارۀهویتجنسیتیخوددرقالبخودیزنانهمی
زنمی» درصدخودمو تویخوابصد بینم. تویخوابهام زندیدم. خودمو هامهمیشه

ظاهرزنونهوآلتجنسیزنانه حتیتویسکسهمهمیشهخودمودرخیلیمواقعبا ام.
وقتیمویبدنمموقعیتیهزنمی برایهمینموقعبلوغخیلیحسبدیداشتم. دونم.

مازبالکرآوردم.برایهمینهدراومد،خیلیناراحتبودم؛ازصورتمکهداشتمریشدرمی
می هورموناستفاده میکنم. قطع رو مردونه زنونههای و میکنه اینتر توی چون شم.

می دارم نیمیکه و ظریفیکسال صورتم شده، بلندتر موهام برایهمینخورم شده، تر
کنم.خیلیدوستدارمپروتزکنم،سینهبذارم،گونهبذارم،ولیچونباخانوادهاستفادهمی

)ندا(.«تونمکنمنمیمیزندگی

کنشنظمتخیلیبرایارائۀتصویریآرمانیازبدنوشکافمیاندوتصویرازطریقبرهم

شودتاسوژهمنظوربازشناسیهویتسببمیهایجنسیتبهبخشیدالنظمنمادینبااولویت

منطبقکند.سوژۀزماننظمتخیلیرابرنظمنمادینکوشدهممثابۀسوژهمیلیباشدکهمیبه

میلتراجنسبایدبکوشدتصویریراکهازخویشتنآرمانیودرونیمطرحکرده،باقراردادن

ازاین روتالشسوژۀتراجنسبیشازهرچیزآنذیلتصویرنمادینازجنسیتدنبالکند؛

نشانمیمیلدیگری کوشددهدکهمیبزرگدرجهتتحققیکهویتراستیننمادینرا

سوژۀمیلرابهحرکتبرایتغییربدنسوقدهد؛پساینسوژۀتراجنساستکهدرمیدان

طریقدالدیگری نمادینهایجنسیتیبازیمیبزرگاز تصویر با تخیلیرا تصویر تا کند

هایجنسیتینمادیناستواسطۀدالکهسوژهدرهماننظمتخیلینیزبههمسوکند؛درحالی

پردازد.تندیگرمیکهبهطرحخویش

 شناسی میل امر نمادین: تالش برای به رسمیت
یابیمتفاوتیکساختارهایهویتمیانسهنظملکان،هیچتمایزشفافیوجودندارد،امادرهر

کنند.درنظمتخیلیآنچهتسلطدارد،اگوییاستکهخویشتنرادرتصویریتاموعملمی

یافتهراکوشدهمینتصویرفردیتبیند،امادرنظمنمادین،اگومیخواهدمیتمامازآنچهمی

بازشناسبه زمانیکه گوییهویتتا نمادیننمیکمکدیگرانبازشناسیکند؛ گردد.ینشود
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اشراازطریقدیگریفهمکوشدکیستیمیمنکیستمسوژهدرنظمنمادینازطریقپرسش

بنابراین درکهویتاست.دیگریکند؛ میکلید اشاره لکان درنظرگرفتنکند به مجبور ما

آیینه رخمیمثابۀیکهویتایبهمرحلۀ سوژه یعنیتحولیکهدر هد)لکان،دیابیهستیم؛

کند،باورودبهنظمنمادین(.اگوباشکافمیانخودوهویتیکهازخویشمرادمی۱11۱:۱

شودازگزینیمیلسعیمیباامکانابژهaخوردواینشکافازطریقابژۀکوچکشکافمی

میل طریقابژۀ تراجنساز همیندلیلسوژۀ به بازیابد؛ تمامیتپیشینرا طریقآنسوژۀ

براساسماتریسدگرجنسمی تا سوژۀکوشد دیالکتیکمیل، در کند. تنظیم را گراییخود

فرد )یک مذکر جنس با فردی بر روانی نیروگذاری طریق از مؤنث( به )مذکر تراجنس

بههم میجنس( میل ابژۀ مثابۀ را خود بدن جنس/ ابتدا در طریقنفیکوشد سپساز و

هویتجنسیتیموردنظرشراتأییدکند.ایجابیطوربازشناسیمیلتوسطدیگریبه

یابیدرنظمنمادیناست.سوژۀتراجنسنیزیابیسوژهدرنظمتخیلیمبنایهویتهویت

بندد،کارمیکند،درنظمنمادینبههمانالگوییازهویتجنسیتیراکهازخودبرداشتمی

دلیلتسلطنظمجنسیتیمفروضبزرگبهنشدنازسویدیگری/دیگریدلیلبازشناسیامابه

اجراگریجنسیتیودرنهایتتغییربدنبهکمکتمهیداتیمانندمبدلکوشدتابهمی پوشی،

دیگری کند. بهاینبازشناسیدستپیدا کوشدگراییمیکمکماتریسدگرجنسبزرگنیز

بدن طبیعیجلوه را نظمجنسیتیموجود رامکندو دیگریهایتراجنسرا بزرگازدهد.

سوژه کندباهنجارمندکردناینهایکوئیرتالشمیطریقنشاندنمیلدگرجنسانهبربدن/

سوژه ازبدن/ خود تجربۀ مارال یابد. دست جنسیتی نمادین الگوهای بازتولید بر ها

بهتراجنس کههنجارهایدگرجنسانهبرآنمسلطاست، کمکنوعیبودندرجامعۀایرانرا

می بیان کوئیر افراد دیگر با سلبی صحبترابطۀ در بهکند. وی میهای دیدوضوح توان

به قضاییایرانشناسیتراجنسرسمیتهنجارهاینظمنمادینو گفتمانرسمیو گراییدر

مثابۀیکاقلیت(رادربارۀبرخالفدیگرافرادکوئیرچگونهنگرششخصییکفردتراجنسی)به

ک افراد سبکزندگیآندیگر نیز و )بهوئیر تنها ویژه شکلمیطور بهفروشی( و نوعیدهد

شود:تمایزیافتگیدرهویتمنجرمی
سختترنس» یعنی سخته؛ خیلی ایران توی کالًبودن بودنه. ترنس ممکن چیز ترین

نداشن.هرچیانگخاطرآگاهیسومیبودن،بهخاطرجهانبودنتویایرانسخته،بهاقلیت
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خیلی۱زنن.منازکلمۀشیمیلوتیکهمثلک*نی،شیمیل،دوجنسه،اواخواهرهبهتمی
آدماییهستنکهباآلتجنسیشونسکسمیبدممیاد؛چونشیمیل ازشلذتها کنن،

ظاهرمردونهمی بهنظرمگیبرن، پولدرآوردنایدارنو هاییهستنکهبرایسکسو
سینهمیظاهرشونرودخترونهمی آرایشمیکنن، ترنسگذارن، با بودنخیلیفرقکنن.

نارامی برایهمین دربارۀحتمیکنه. نظرم ]...[ شیمیلخطابکنه منو کسی اگه شم
حتیبرایترنسبیزینس منهمتویخونهشرایطسختیداشتموکردنهمهمینه، ها.

می منم بایدارم، ]...[ ولینکردم. بیزینسکنم، برم خونه، از کنم فرار ]افرادتونستم ها
یکیهمبهدخترحسداشتهباشههمتونمدرککنم؛یعنیچیگرا[روهمنمیدوجنس

تونمدرککنم؛چونحسشونهارومیهاوترنسطلبیه]...[.گیبهپسر،ایناسمشتنوع
زمانطلبیه.یهروزبااینجنسیهروزبااونجنسیاهمبهیهجنسه،ولیباینه،اینتنوع
ولیمشکلماتویایراناینهکهشمبایهبایباشم]...[باهردو.منخودماصالًحاضرنمی

نمیدرکنمی رو کسیما حتییهگیهمنمیشیمو نیستن، چونجایما تونهفهمه؛
حتیترنس بفهمه. اینکهآدموضعیتیهترنسرو به توجه همبا شخصیتمختلفیها ها

 )مارال(.«هاروهمنبایدهمهروبهیکچشمدیددارنباهممتفاوتن؛حتیترنس

به که است نمادین نظم در جایگاهی کسب بر مبتنی لکان، تفکر در صورتسوژگی

میاندالزنجیره تمایز ایجابیشکلمیایاز فرایندیسلبیو در بکوشدها باید سوژه یابد.

هایموجوددرایننظمپیداکند؛بنابراینسوژۀمیلبیشازهربندیموضعخودراذیلطبقه

دهدچهمیزاندرکسوژهازایمنفرداست.اینامرنشانمیاریونهسوژهایساختچیزسوژه

دهدوپاسخیکهدیگریدربرابراینخویشمبتنیبرتصویریاستکهبهدیگریارائهمی

می ایدهتصویر بازشناسیاست؛ سوژه چیز هر میلبیشاز پسسوژۀ رابطۀگوید؛ به ایکه

میبندههگلنزد-دیالکتیکارباب آنسوژه در بهخودکوشدخودآگاهییکاستو کمکرا

ترینعاملدرسازوکارهاییبازشناسیکند،اماازآنجاکهمیلمهمدیگرپیوندباخودآگاهی

تداوممی گسیختگیهمیشگیسوژهرا کند)کالویانف،بخشدوتقویتمیفعلیتسوژهاست،

۱390:5۱.)

                                                            
میShemaleمرد)شیمیلیازن .۱ را گراییسازماتریسدگرجنسغایتوارونهتوانیکیازفیگورهایکوئیربه(

تراجنسمی سوژۀ اگر ماتریسبهدانست. این پیرو را جنسیتخود و بدن سیسجندرکوشد یکسوژه مثابۀ

(Cisgenderساختدهدکهبابدنشهمسوییوتناظردارد،سوژۀشیمیلسوژه)ایاستکهباساختبدنخود

دهد.زمانسویۀجنسیهردوبدنمردانهوزنانهرانمایشمیها،همهورمونهاومصرفباانواعپروتزها،آرایش

میانگیرندگانخدماتجنسیبهدلیلاجرایویژگیاینبدنبه جنسدر دو هایدلیلخلقموقعیتهایهر

کنند،یهایجنسی(بااستقبالمواجهاست؛ازهمینروبیشترکسانیکهخودراشیمیلخطابمتخیلی)فانتزی

 کارگرجنسیهستند.
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می ازسوژه بازشناسی برای دیگریکوشد دیگری/ طریقسوی از بیشتر هرچه بزرگ،

هویتهم امااینتالشبرخالفایدۀهگلی،درنواییباهنجارهایجنسیتیخودرا یابیکند،

بستزبان،خویشتنتواندبابنشود؛چراکهسوژهنمیتفکرلکانیبهبازشناسیسوژهمنجرنمی

عنوانتحتانقیادیکقدرت/دیگریشدنبهرادرقالبخواستبرایدیگریبیانکند.سوژه

بزرگدرآمدنبهمعنایتسلیمدربرابرنیروییاستکهاگرچهدرسطحنخستامریخارجی

دهد.همیننیرویشدهفرمانمیمثابۀچیزینهادینهکند،ایننیروازدرونسوژهبهجلوهمی

داردتابپنداردکندوبرآنمیطمیدادنبهمیل،سوژهرامنضبدرونیاستکهدرقالبشکل

روکهحقوقشهروندیبهبرمدارمیلخویشدریکخودمختاریاصیلدرحرکتاست؛ازآن

افرادگیردکهازنظرگفتماننمادیناجتماعیبهرسمیتشناختهمیافرادیتعلقمی شوند.

آسیبتراجنسافرادیحاشیه اجتماعیماننداسترس،هایروانیوایهستندکهبسیاریاز

تجربهمی زندگیروزمره در داغننگرا و درنتیجهعملجراحیتطبیقجنسیتانزوا کنند؛

شود؛میلیکهازاساسجزمیلبزرگ/قدرتبهسوژهحقنهمیراهکاریایدئالتوسطدیگری

هتجربیاتبزرگنیست.صبادربارۀچگونگیتصمیمبرایانجامعملجراحیباتوجهبدیگری

گوید:منفیورنجاجتماعیناشیازآنمی
ترسیدم.ازاینکهبعدازعملمشکلیبرامپیشبیاد،اینکهبزنمخودموهمیشهازعملمی»

دیدمدخترایطبیعیخیلیمشکلکردم؛چونمیناقصکنم؛برایهمینبهعملفکرنمی
برایازدواجبهمشکلبرمی بدارنو سعیکردم بهخورن. بیامو چیزیکههستمکنار ا

عنوانیهترنسخیلیسختشدوتصمیمگرفتمعملفکرنکنم]...[اماشرایطزندگیبه
هاوبرخوردهایمردمبدبود.نگاهمردموشرایطاجتماعیعملکنم.تاقبلازعملدیدگاه

اذیت تویمحیطکار ]...[ کردن برایعمل تویتصمیمم بود خیلیمهم شدم.میهم
اینکهمیخیلی از بعد نمیها اجازه همبرایفهمیدنترنسمدیگه خانواده کنم. دادنکار

عملهیچحمایتینکردنوپدرممنوازخونهبیرونکردوگفتیابایدقیدماروبزنییا
)صبا(.«عملروومنتصمیمگرفتممستقلبشمودرنهایتعملکنم

هاییاستکهفردبایدآنراانجامترینعملکیازپیچیدهعملجراحیتطبیقجنسیتی

اندامجنسیو تخلیه انواعمراحلمصرفهورمونتا با ابتدا از فراینداینعملرا اگر دهد.

بدنعمل بر انضباطی ساختارهای نفوذ متوجه بهتر کنیم، پیگیری ترمیمی و زیبایی های

درایران۱شویم.درماناختاللهویتجنسیعارضمیمثابۀیکمیدانازبرخوردنیروهایمتبه

سویحاکمیتصورتمی از کشورها سایر با مقایسه عملجراحیدر انجام شرایطبا گیرد.

پیشطاقت راه تنگنایاجتماعیبرایانتخابعملجراحیتنها افرادفرسایروانیو نزد رو

                                                            
1. Gender Identity Disorder 
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سببمی زمتراجنساستکه از فرد برای جراحی این آگاهشود وان هویتخود به شدن

ترینپروژۀعنوانبزرگبیند،بهتعارضیکهدرساحتفردیوجمعیمیانبدنوجنسیتشمی

نقطه افراد از برایبسیاری اینجراحی شود. آرزومندیمطرح از شکلی مانند ساختخود

مۀاینمواردکند.هشودکهزندگیرابهپیش/بعدازآنتقسیممیعطفیدرنظرگرفتهمی

هادارد.بهعبارتدیگرقدرتبرکسانیدهندۀتأثیرگذاریقدرتدرکنترلوساختبدننشان

می گزینشاعمال بر هدفشنفوذ و دارند قرار انتخاب موضع در که استشود ایشان های

 ۱396)هیندس، به۱۱5: عملجراحیرا آتالنکه جراحی(. بازخورد هایدلیلنارضایتیاز

بهجامان آن ضرورتانجام دربارۀ است، داده انجام تایلند ایرانیدر توسطپزشکان دلیلشده

گوید:هایفردیواجتماعیمیچالش
دونستم؛البتهباجسمپسرونه.برایهمیننیازوقتیهنوزعملنکردهبودم،خودمودخترمی»

وانیهترنسبرایبقیهتوضیحبدموعنبودازنظرانرژیزیادوقتبذارم؛برایاینکهخودموبه
تأییدبشم.نیازبودتوضیحبدمبهمتجاوزنشدهکهترنسشدم.االنکهترنسم،بیمارنیستمیا

شه.دوستکردناینمسئلهتموممیکردمباعملتوهمنزدمکهدخترم.برایهمینحسمی
ترنس که اثباتکنم خودمو و بدم برایهرکسیتوضیح هوسنداشتم یا هیجان یه بودنم

پذیرفت؛برایهمینتصمیمگرفتمکهعملنیست]...[اینجنسیتسومبودنروجامعهنمی
شناسه،همین.ازنظرزندگیاجتماعیبرامسختکنم؛چونجامعهفقطیهزنومردرومی

هیباعثبودکههویتدرونیمنباهویتبیرونیوقانونیمنمتفاوتباشهواینتفاوتگا
می وقتیزنونهدردسر مخصوصاً اینتوضیحشد؛ درپوشبودم. سردرگمیبرایبقیه دادنو

 )آتالن(.«تونستمتحملشکنممواجههبرامسختبودونمی

مثابۀنقطهعطفدرسرگذشتافرادباتوجهبهدرنظرگرفتنعملجراحیتطبیقجنسیتبه

ها،روابطهایگذشتهمانندعکسازطریقحذفنشانهکوشندتراجنس،اغلبافرادبعدازآنمی

فراموشکنند.سرکوبگذشتهنشانمی بیولوژیتاچهدوستانهوحتیمحیطکارآنرا دهد،

میزاندربرساختهویتیاسردرگمیبرایچیستیآنتأثیرگذارباشد.هویتکهبرآیندیدر

بدن از مستمر روایتی قالب زمان فرایند در میمندی نشان هموارهاست، بیولوژی سایۀ دهد

اندازد.افرادتراجنسپیشازعملجراحیمثابۀشکافمیانامربدنیوامرجنسیتیسایهمیبه

کهشود؛درحالیپندارندبعدازآن،اینشکافپرمیکنندومیروشنیحسمیاینتعارضرابه

جنسیتیاستکهآناندرذهندارند؛برایمثال،بدنتغییریافتهبازهمدارایشکافیافاصلهیا

گوید:صبادربارۀایننقطهعطفوسایۀگذشتهبرزندگیبعدازجراحیچنینمی
کنمفراموششکنم.دوستشندارم.هیچیازاونامفکرکنم،سعیمیخوامبهگذشتهنمی»

یمنزندگیمازروزعملهامرودورانداختمیاسوزوندم.براموقعنگهنداشتم،همهعکس
دوستندارمدرباره ازاینکهشروعشده. اشحرفبزنم]...[بعدازعملهنوزترسداری،
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ازجایبخیه انداموقدیکهداری. از ازلحنصدا، هایعملوشکلکسیمتوجهبشه.
)صبا(.«ترسیبرمالبشهایکهمیاندامجنسیوازگذشته

شوداجراگریهمچنانتنهاشکلارائهجنسیتیزنانهسببمینقصانبدندرقالببدن

داردتاهموارهسایۀبیولوژیگذشتهراپنهانکندوازطریقباشد؛اجراییکهفردرابرآنمی

مثابۀردپاونقصجنسیتبپردازد.تأثیربدنجسمانیبهانضباطبربدنبهاجرایصحیحوبی

بدن پیشنشانگر از پسنهموجمندی است؛ ود در سعی افراد این گذار»تنها سرانجام« و

سعیمی«شدنبدل» بلکه دارند، بهبهجنسیتجدید پیشبودند، از که کنندآنکسیرا

شناختهشیوه ریشههای و بدنشده بنابرایندار ببرند؛ بین از را پیشین جنسیت مندی

بدن بهسوبژکیتویته باید تراجنسرا یکمند زنعنوان یا مرد صیرورت از مداوم شدنروند

نظریه درنتیجهجنسیتدرنظمنمادینبه۱117پردازیکرد)جانسون، مثابۀیکدالباقی(؛

معنایجنسیتتنهامی عبارتدیگر به شود. اجرا تنانه طریقگفتار از تا دارد نیاز که ماند

هایبیانامرجنسیتیاست.تمایزیافتگیازطریقدال

 زخم سوژه میل اقع: روانامر و
طورمشخصچهارمسئلهوجوددارد:درارتباطبابدنتراجنسبه

جنس/۱ ایدۀ الگوهایمطابقبا از نمادین( بدنی)تخیلیو تصویر شکافمیاندو با بدن .

کند؛ازهمینروبدنیآلودهوهیوالییاست.جنسیتپیروینمی

گراییرادنبالکندوبهنتبعیتازماتریسدگرجنس.سوژهباتغییردربدنسعیداردای۱

بدنیشفافدرمحورنیروهایقدرتبدلشود.

شودکهتوسطمیلهایدوگانۀجنسیتیبهسوژهمنقادیبدلمی.اینبدنباپیرویازایده3

کند.دیگریونهمیلخودعملمی

نیبامسامحۀبدنیزنانهاست)چراکه.بدنتراجنسبعدازعملجراحیاگرچهازنظردالبد0

هایبدنمؤنثمانندمیلجنسی،ارگاسموباروریراندارد(ازنظرجنسیتیهمچنانتوانش

شود،مگرزمانیکهگاهمتوقفنمیبدنیاجراگراست؛برایهمینفرایندایفایجنسیتهیچ

باشد.۱ۀدرگدنبالتخریبوبراندازیالگوهایجنسیتهمچونسوژآگاهانهبه

                                                            
1. Drag 

درگآگاهانهمی اینطریقبروجهزمانسویهکوشدهمسوژۀ از نمایشدهدو مردانهرا هایجنسیتیزنانهو

تواندمیمثابۀبدنیگروتسکبودنآنرابرمالکند.اینبدنبهبودنجنسیتتأکیدکردهوبنیانبرساختیاجرایی

سوژه ازوجهناایمنهستیموجبآشوبوهراسیشودکههمچونیکتلنگر، را مثابۀسوژۀشانبهشناختیها

جنسیتیآگاهکند.
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کجاوجودنداردبنابراینجنسیتیکدالتهیاست.جنسیتامریواقعاستکهدرهیچ

بدن ساختاریبرحسبدالاستکه نگاه در جنسیتتنها آندستیافت. بتوانبه راتا ها

دهندکههادرونآناجراهاییراانجاممیکند.اگرامرواقعآنچیزیاستکهسوژهتنظیممی

امرواقعدراین-دهدبندیلکانینشانمیطورکهفرمولهمان-امرنمادینفراهمآوردهاست

(.۱111:0۱کند)رایت،ایازدوگانزنانهومردانهگذرمینحونامنتظرهتکرارهایبرسازندهبه

یتیراپردازیامرجنسامرواقعازطریقواردکردننیروبرنظمنمادینوتخیلی،امکانداللت

گاهمدلول/جنسیتافتدوهیچدهد،امااینداللتتنهادرسطحدال/بدناتفاقمیدستمیبه

حرکتازیکدالبهدالیدیگردستنمینهاییبه سوژگیتنها یا بههمیندلیلمعنا آید؛

ادینرودرداللتاولویتبردالبهنسبتمدلولاست.امرواقعچیزیاستکهنماست؛ازاین

ایدهنمی و بهشود تنها جنسیت، بازنماییهایمرتبطبا و تفسیرها سعیمثابۀ هاییاستکه

بیان نمادیندارندآنرا از جنسیتهمواره اما کنند، طریقمدلولممکنپذیر شدنیعنیاز

نمی شالوده ایندال چراکه هویت»شود؛ برمی« را ابژه )ژیژک، ۱119سازد بنابراین۱19: (؛

ماند؛کمبودیکهنظمنمادینومثابۀیککمبودمستمردرنظمنمادینباقیمینسیتبهج

ناپذیریجنسیتدارد.تحققتخیلیرابرایداللتوارائۀتفسیرازامرجنسیتیگشودهنگاهمی

بستنظمنمادیندرنیلبهشناساییسوژۀمیلوجنسیتاست.منزلۀامرواقعبهمعنایبنبه

(؛بههمین۱1۱7:03عنوانتناقضذاتیهستینمادینوجوددارد)زوپانچیچ،واقعتنهابهامر

شودتاگیرد،سببمیدلیلگشودگیجاریدرنظمنمادینکهازعدمتحققمعنانشئتمی

سوژهازطریقتصویرتخیلیبکوشدگشودگینظمنمادینرامنطبقبرفانتزیخویشاستوار

دربارۀ صبا بهکاستیکند. خود بدن بنهای را آن که زنانه بدنی هویتمنزلۀ برای بستی

گوید:داند،میاشمیجنسیتی
ازانداموقدیکه» ازتنصدا، ازاینکهکسیمتوجهبشه. بعدازعملهنوزترسداری،

بخیه جای از تجربهداری. برخی نداشتن از جنسی. اندام شکل و عمل مثلهای ها
 میپریودشدن، گذشتههمیشه از ببره بویی کسی همیشهترسی خونه توی االن من ت.

عنوانیهزنبایداینوآمددارن؛چونبهنواربهداشتیدارمبرایدوستایدختریکهرفت
تویخونه رو گذشتهچیزا از اینکهکسیبوییببره ترساز یا باشی. برایتداشته تو

یههاییبگیازهمینمجبوریهمیشهقصه ندارن. خاطراتیکهوجود نوجوانیو بچگی،
شهبعدگذشتۀدخترونهازخودتبسازیوبرایبقیهتعریفشکنی.اینچیزاشباعثمی

ازعملهمهنوزیهجوراییخودتنباشیوبازهمتظاهرکنیبهخیلیچیزهاکهنیستی
حرف و رفتارکردن پوششو توی یا ]...[ نبودی یا سعی باید وزدن مواظبباشی کنی

مواظبمی باید موقع اون اگه مواظبباشمکنترلشکنی. باید االن ترنسم، نرم لو بودم
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جوریرفتارنکنمکهکسیبفهمهقبالًیهچیزدیگهبودم.حواسمباشهیهوتنصدامعوض
)صبا(.«ایتعریفنکنمازگذشتهنشه،یهوخاطره

توانندصاحباندامجنسیمناسبجراحینیزنمیهایترینعملاینافرادحتیدرموفق

پیشرفت باال، هزینه محدودیتشوند. و دانشپزشکی اندامنداشتن داشتن امکان بدن های

نمی نقصانمناسبرا عملجراحیبهدهد. استکهمثابۀبدنیآسیبهایبدنبعداز خورده

توانش از لذتبسیاری جنسی رابطۀ مانند بدنی های و یابخش ندارد را ارگاسم با همراه

وچسبندگیعفونت هایمجرایجنسیممکناستسببمسدودشدنآنشودکهامکانها

نمی دهدودربرخیمواردشخصناچاربهانجامرابطۀجنسیآنال)مقعدی(ایجادسکسرا

اینتجربهمی رضایتشود. سطحفردینیز مواردیاستکهدر از مها بدنرا مکنمندیاز

کند.اگرسوژۀتراجنستاپیشازعملجراحیازبدنزیستیسالمیبرخورداراست،بعدنمی

عنواننشدنبههایپذیرفتهمندیازآندرکنارناخوشیدلیلفشارهاونارضایتازانجامآنبه

آسیب مشکالتو با سویدیگران مییکزناز عقیمهایروانیمضاعفیمواجه شدنشود.

هایاندامهایجنسیونیزکاستیلیلکاهششدیدمیلجنسیدرنتیجهحذفهورموندبه

نتیجهاعمالقدرتبربدنجنسیبه صورتمثابهشکلیازخشونتاجتماعیاستکهدر ها

مواجههباکاستیمی هادرمقایسهبابدنتخیلیکهسوژۀتراجنسازآرمانزنانگیدرگیرد.

بدنپیشینسببذهنپروراندهاستون یزقیاسوضعیتفعلیبدنازنظرتجربۀسکسبا

دربارۀمی آتالن باشد. داشته وجود همچنان بدن و سوژه میان بیگانگی و شکاف شود

گوید:ازجراحیمیهایبدنیخودبعدرفتنامکانازدست
عملجراحیفقطیهعملنیستکهازفرداشبگیاوکیهمهچیدرستشد.حتیبه»
رضاینکههیچمشکلپزشکیوزیباییپیشنیادکهنیازبهعملترمیمیباشه،ممکنهتاف

مواقعسال از خیلی بپذیردش. و آلتجنسیجدیدشعادتکنه به فرد بکشه طول ها
تویبه پنهونکنه اندامجنسیشرو ممکنه فرد هنوزه که هنوز عمل، و بخیه دلیلآثار

بختانهمشکلپزشکیپیشنیومدبراموتنهامشکلیکهسکس.منخودمبعدازعملخوش
ازنظرترمیمیهمعملترمیمیزیباییبودنوتنگداشتمتنگ ترشدنمجرایواژنبود.

فقطتویواژنانجامدادموتویعمل هایزیباییبدنیهمفقطپروتزسینهانجامدادم.
درصدبودهاالن۱11هقبالًسکسدیگهارگاسمیوجودندارهوهمونلذتجنسیهماگ

)آتالن(.«پنجمشدهدرصده،ولیمیلجنسیمخیلیکمشده،میتونمبگمیک01

عملجراحیبه پیشاز تا سوژه میبنابرایناگر فهم کوئیر سوژۀ جنسیتمثابه که شد

نمی بازنمایی را بهشفافی آن از بعد آسیبدهد، و تغییرات میدلیل بدنی شاهدهای توان

بایددرهمانمعنایچیزیفاقدهویتجنسیدوگانه دراینجاکوئیررا کوئیرشدنبدنبود.

حذفاندام با کرد. هورمونتعبیر نبود درسطحزیستیاینهورمونهایجنسیو )اگر هاها
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شود(بدنبعدازعملبدنیمؤنثنیست؛مبناییبرایتعیینجنسزیستیشخصقلمدادمی

هورمون عملجراحیچراکه همینرو، از ندارند؛ وجود بدن مؤنثدر بدن هایمنتسببه

آوردوهمانوجهتوانشزیستیبدنیراتطبیقجنسیتجنسیترابرایسوژهبهارمغاننمی

می سوژه از مینیز سوژهگیرد. جهتکمکبه در آنکه بیشاز گفتاینجراحی هایتوان

هاراازنظرصوریسازیبدند،فرایندیاستکهیکسانتراجنسبراینیلبهبدنایدئالباش

قراردادنبدندنبالمی جهتاقتصادسیاسیسرکوبکند. در نیروهایمیلرا درکندتا ها

سطحدال)اهمیتبدنورایجنسیت(یادآوربرتریدالبهمدلولدرتفکرلکاناست.همین

زاباشدوباروآسیبینجراحیبسیارخشونتشودبرایبسیاریازافرادتراجنساامرسببمی

عنوانباوجودفشارهایاجتماعیحاضربهانجامآننباشند.مهرآکههموارهدوستداشتهبه

هایافرادبعدازعملجراحیازانجامآنمنصرفیکزنزندگیکند،درنتیجههمینتجربه

شدهاست:
صبحبیدارشمدخترباشم،ولینظرمعوضشد.باهمیشهدوستداشتمدخترباشم،شببخوابم»

نظرتحقیق از شاید زننیستی. یه تو بازم و افسردگیبعدشخیلیشدیده دیدم کردم هاییکه

شدنخیلیبراممهمنبود،ولیظاهریبرایمردهاظاهرتزنباشه،ولیباطننه]...[مسئلۀعقیم

کردم؛اینکهفقطشدم،حسزنانهروتجربهمیمیدوستنداشتمناقصبشم.دوستداشتماگهزن

بدنتفیزیکیزنانهباشه،نه]...[برایهمینازنظرمنوقتیعملکنینهدیگهمردیچونآلتی

برایهمینبودکه نداریکهبتونیلذتببریونهزنیچونفقطظاهریکآلتزنانهروداری.

)مهرآ(.«منصرفشدم

 ان و استمرار میلبازگشت به سوژه: فقد
شدنبهتصویرتخیلیازجنسیت،تغییرناماستکههایسوژهبراینزدیکازنخستینتالش

شود؛بههمیندلیلبیشترافرادتراجنسکردناینتصویرنزدسوژهمهمتلقیمیبراینمادین

می انتخاب را نامی میهمواره بازتاب را آنان جنسیتی ایدئال که یکیکنند افراددهد. از

کوبی)تتو(اشراخال)ندا(رویمچدستچپخود،نامدخترانه شوندهدراینپژوهشمصاحبه

به بازتابنمادیناسمدخترانه بود. دیگرکرده خود تخیلیاز یکتصویر به۱مثابۀ استکه

شود؛بنابراینالگویغیریتفهممی۱غیرمثابۀیکشود،بههمانیمیهمانمیزانکهباآناین

شود.فاصلهوگسستمیانهویتتخیلیوایدراینجانیزمشاهدهمیموجوددرمرحلۀآینه

درنمادینموجببرساختیکدیگریازخویشتنمی بنابرایندیگریبرایسوژهتنها شود؛

هبرتصویرتخیلیسایهکوچکنیست،بلکهتصویرنمادینیکهایبزرگودیگریقالبدیگری

                                                            
1. Alter Ego 
2. Alterity 
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میمی نیز بهاندازد یکتواند تراجنسیخودبرایدیگریمثابۀ ایندیگریبرایسوژۀ باشد.

ماند؛بههمیندلیلدالندابرایویمنزلۀیکمنآرمانیدورازدسترسباقیمیهموارهبه

زنانهوهویتجنسیزمانتفریقیازهویتجنسیتیکند.ایندالترکیبوهمایجادفاصلهمی

گذاردایندالدرقالبیکجنسیت،مدلولخویشراپیداکند.مذکریاستکهنمی

امرواقعیبهعنوانامرواقعمحققنمیشدنبهزن ذاتمثابۀناممکنشود. در بودگیمعنا

بلکهزدنوحتیارتباطاتنیست،گذاری،برچسبساختارزبانوجوددارد.زبانتنهاسیستمنام

هانیست،اماشرطایازپراکتیسهایممکناست]...[زبانمجموعهآستانۀتماممعناوارزش

هایمعناداردیگراست؛بنابراینتجزیهوتحلیلساختارزبانممکناستوجودتمامپراکتیس

امرواقعشکافیاستکه.(۱909:39نقشمهمآندرعملکردقدرتراروشنکند)گروش،

تواندآنراباانطباقمیاندوتصویرتخیلیونمادینبرطرفکند.ههرچهتالشکندنمیسوژ

شخصبعدازعملجراحی،باوجودتغییراتبدنیهمچنانهویتخودرادرقالبزنترنس،

بودنبودنمعرفیکند؛درنتیجهافرادتراجنسهرگزازتراجنسیعنیترکیبیازتراجنس/زن

شناختییامتولدشدندربدناشتباهنیستکههویت]...[اینتنهاامریزیستشوندرهانمی

هایجنسیتیآناناستکهبرد،بلکهاینتاریخچهجنسیتیافرادازجملهتراجنسراتحلیلمی

شدهبه متجسد متفاوت افرادی عنوان )جانسون، تغییرات۱117اند و امر این دربارۀ هانا .)

گوید:اشمیبدنی
شهگفتاصلخودتروفراموشکردی،ولیمروفراموشکردم.نمیتونمبگمگذشتهنمی»

گمتوترنسنیستی،تویهزنشدی،شهبهخودممیدونم.بعضیمواقعمیخودمروزنمی
اونهمهتالشبرای اونهمهتجربه، ولیبازهمچیزینیستکهبخوامفراموششکنم.

شهقدراالنمروبدونم]...[تویتنهاییهستمایناخوبه.باعثمیرسیدنبهچیزیکهاالن
یاتویجمعدوستایترنسوهوموسکچوالمخببهگذشتهواونخاطراتیکهداشتمبا

کنموبرامزندهاست.وقتیبیندوستاممخبهنوزیهترنسم،ولیدرکناردوستامفکرمی
.[ولیدوستدارمپروتزسینهکنم]...[دوستدارمبینم]..یهزنطبیعیخودموکمترنمی

خبمی و ذهنمه توی که ایدئالی اون به برسم تا بکنم کارو جذاباین که همبینم تر
یهدلیلدیگهبرایپروتزسینهسرطانیهستکهبهمی خاطرمصرفهورمونممکنهشم.

هانا(.«)تونمباتخلیۀسینهاینروحلکنمطوریمیبگیرمواین

گذارد.پروژۀتریبهاجرامیطورمشخصمندیجنسیتیرابهسوژۀتراجنسالگوهایبدن

یافتهانگاشت.اینامرباتوانآنراپایانگاهنمیساختبدنفرایندیدرحالانجاماستوهیچ

بدنپروژه بهجلوست. بدنحرکتیرو بایدبهمداخلهدر هویتایاستکه عنوانبخشیاز

ایمنعطفبرایساختوتخریباست.رفتاربافردیرویآنکاروآنرااجراکرد.بدنماده

به دغدغهبدن مستلزم پروژه یک تماممثابۀ اگرچهای نیست؛ آن در عمده تحولی با وقت
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ایاستکهدرآنپتانسیلانجاماینکاررادارد.تالشافرادتراجنسبرایساختبدن،پروسه

یکیازمحدودیترممکناستهیچاینگذا مثابۀپروژه،هایظهوربدنبهگاهبهپایاننرسد.

کردنمنظورجاودانهتوانتصاویرفردیازبدنمطلوبرابهروشیاستکهبااستفادهازآنمی

کوشد(.سوژۀتراجنسمی۱113:7موجودمهارکرد)شیلینگ،هایاجتماعیازپیشنابرابری

هایزنانه،خودراازنظرجنسیتیبدنیعنیبازیدرمیداندال،دررقابتبادیگریباساخت

صورت یکفانتزیو جلوهدر همینرو از هایفرهنگیزنانگیدربندیتخیلیپیشاندازد؛

کند.تغییربدنفرایندینیستکهمندیبرایافرادتراجنسوضوحبیشتریپیدامیقالببدن

بسیاریازافرادتراجنسپیشازآننیزبرخیتمهیداتبرایبعدازعملجرا حیآغازشود.

مصرفهورمون مانند بدن در برایتوقفرشدمداخله بالکر و بدن برایتغییر هایجنسی

هایفرهنگیهاویادگیریشیوهدهند.بااستفادهازهورمونهایثانویبدنراانجاممیویژگی

مندیایدئالشدنبهبدنیتیجدید،افرادتراجنسیقادربهنزدیکمندیبرایهویتجنسبدن

 (.۱117اززنانگیومردانگیخود]امانرسیدنبهآن[هستند)جانسون،

یابیتفاوتمهمیکهبینافرادتراجنسقبلوبعدازعملجراحیوجوددارد،بیانهویت

ایکههنوزاینجراحیراتراجنسیهاییکهانجامشد،افرادجنسیتیاست.براساسمصاحبه

کهافرادیکهآنکنند؛درحالیاند،باصراحتهویتجنسیتیخودرازنارزیابیمیانجامنداده

داده انجام بدنرا کارکرد ماهیتو از که دریافتی نیز و اجتماعی تجربیات به توجه با اند،

نظرجنسیتیبهجنسی از را خود کاملزنشاندارند، کنندوهویتزنیابینمیهویتطور

خویشمناسب بیان برای میترنسرا میتر گفتزندانند. تراجنسیتوان افراد برای شدن

میبه تصویر میلی میمثابۀ معرفی ممکن امری را آن ابتدا در نمادین نظم که کند؛شود

جراحینشانمیدرحالی از بعد افراد تجربۀ میزانزنکه چه تا واقع،بهشدندهد امر منزلۀ

ماند؛براینمونهآوینکههنوزاینجراحیراانجاممثابۀیکفقدانباقیمیناممکناستوبه

گوید:ندادهاست،دربارۀتضادمیانهویتجنسیوجنسیتیخودچنینمی
دونم،مخصوصاًوقتیعملکنمچهازنظرخودموچهازنظرهویترسمیخودموزنمی»

دونم.طورینباشهونپذیرن،ولینهمنخودموزنمیولیشایدازنظرمردماینیهزنم،
کنم عمل اگه نظرم به هست. همیشه دورشکنم. ذهنم از ندارم قصد رو گذشته اون

باهاشکنارمیامواونهدفوشرایطیکهبهشرسیدمروگذشتهروفراموشنمی کنم،
بودنپذیرفتهشدهباشهبازوردیگههمباشمکهترنسدونم]...[توییهکشبیشترقدرمی

کنم؛چوندوستندارمبینزمینوهواباشم.اینبالتکلیفیهتویهمعملروانتخابمی
تونمخوامدختربودنه.االننمیدرونخودمه،دوستدارمیهجورباشمواونجوریکهمی

واقعی خود دوستدارم ببینم راحتتویآینه اذیتمخودمو اینجسمه ولی ببینم، رو م
)آوین(.«کنه؛اونینیستکههستممی
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تجربۀفقدانبعدازانجامجراحیکهدرنتیجۀشکافمیانتصویرتخیلیونمادینایجاد

مندیازجراحیوبدن،افسردگیودربرخیمواردشود،موجبسرخوردگی،نبودرضایتمی

اعتیادوخودکشیمیفروشیهایاجتماعیمانندتنآسیب درهمینباره،آتالندربارۀ، شود.

گوید:مسائلومشکالتبعدازجراحیمی
هایهاوزیباییشی]...[.خیلیازویژگیکنیکاملواردیهدنیایدیگهمیعملکهمی»

میلجنسیتکممیاندام نداریو رو تویسکسلذتجنسیتخالصههایزنانه و شه
دسکس،هیچپایانیبرایسکسوجودندارهواینهمشباعثافسردگیشهتویخومی

کنهوتوبایدهورمونمصرفکنیوبدنتوقتیهورمونمیشه.بدنتهورمونترشحنمی
خاطرظاهرزنونهموردحس.قبلعملبهکنی،میشهمثلیهتیکهگوشتبیمصرفنمی

ولیبعدازعملدیگهبازن درزنشیوزنمیهاسنجیدهتوجهی، بودنازتوهمیشهها
رسیدی،نرسیدی.ممکنهطوریفهمیکهاونچیزیکهبایدبهشمیترنوتازهمیکامل

استخونبشیکهبهتبگنبه قدتبلنده، بندیدرشتیعنوانیهزناندامزمختیداری،
هتاعملکنهدارییاصداتکلفتهواینبراییهکسیکهاونهمهبهخودشسختیداد

شآسیبه.ممکنهازسمتهرکسیهنوزناراحتوتمسخربشی.اینجورینیستکههمه
عملکنیوبگیاوکیمنزنشدموآیمردممنویهزنبدونین.دیگهبعدازعملحتی
برایسکسهمبایدتویتاریکیسکسکردکهمباداآلتجنسیتروطرفمقابلببینهو

شناسمکهدوباریاخطبخیهچیزیازتوبفهمه.منشخصیرومیازرویشکلظاهری
عملترمیمیبرایزیباییواژنانجامدادهوهنوزکههنوزهخودشازاندامجنسیشتنفر

کنماونجایهبمبمنفجرشده.]...[گذشتۀمنتالشمنبرایداره.بهممیگهحسمی
چیزی نشونمیده. منهنوزچیزیکهاالنهستمرو کنم. نیستکهبخوامازشفرار

بودنمچیزیبودهکههمیشهبامنخواهدبودودونم؛برایهمینترنسخودموترنسمی
هیچ بکنم تالشهم هرچه استریت]دگرجنسمن زن یه نمیوقت ترنسگرا[ بودنشم.

)آتالن(.«هویتمنه

جراحی از تسلسلی میان در تراجنس تزریقبدن ها، و هورمونبوتاکسها وتراپیها، ها

ارائهکند. پروتزهادرنوساناستتاازبدنیکصورتآرمانیمنطبقبرآنچهدرذهندارد،

آرایشصورتوبدنهمگینشانه نوعپوشش، مندیهستندتادرهاییازبدنسبکزندگی،

 تعبیر به باشند. داشته بازنماییرا میلهموارهفضایاجتماعیامکانآشکارسازیو الکانی،

زنناپذیریدلیلسیریبه میلبه و دارد زنانهاشوجود هرچه سوقشدنو را سوژه ترشدن،

گفتمانمی سیطرۀ در را آن و دهد تغییر و کند دستکاری را خود بدن بیشتر تا دهد

شدنحرکتدهد؛امریکههرچهبیشترکردنومصرفمثابۀبدنیبرایمصرفداریبهسرمایه
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بیگانه بدنمنتهیمیبه و خود پلورهاگهشدگیاز بیگانه۱شود. جداسازیفرایند شدگیو

کوشدتااینبزرگمیکند:سوژهدرمواجههبامعمایمیلدیگریسوژهراچنینخالصهمی

بهزبانبیاوردوبدین اینمیلرا دالترتیببا هایموجوددرمیداندیگریهمانیخویشبا

بزرگراازبینببرد؛ازخودرابرسازد،بدونآنکههرگزبتواندشکافبینسوژهودیگریبزرگ

طورمتناوبظاهروروحرکتیپیوستهازدالبهدالیدیگروجودداردکهدرآنسوژهبهاین

ناپدیدمی )هومر، ۱115شود اجتماعینیروهای70: فردی/ دیدگاه بدنبرایبهترشدناز .)

شدنقرارهارادرفرایندساخت،تخریبوبازساختهفراوانیداردواینمیلاستکهبدنبالقوۀ

جنسیتمی اجراگری به میل نیروهای و بدن نیروهای میان برخورد در که فرایندی دهد؛

 شود.بزرگمنجرمیمثابۀخواستقدرت/دیگریبه

 گیری نتیجه
ۀجنسیتیدرنظمنمادیناجتماعیازطریقزباندنبالدرکچگونگیتولیدسوژاینمقالهبه

دال تفوقیاستکه مبتنیبر برساختسوژه در اهمیتزبان ساختارهایدانش/بود. در ها

دال دارند؛ سوژهقدرت به که مفروضی میهای آشکارگی و تعین تراجنسها سوژۀ بخشند.

آرزومندیاستکهبه سوژۀ اینمقاله، ازتالشداردمیلجنسیمثابۀفیگوراصلیدر اشرا

ازطریقبرساختاجتماعیجنسیت صیرورتاینسوژه طریقساختهویتبازشناسیکند.

می جنسیت( تطبیق جراحی در)عمل زبان قدرت/ دهد. نشان را اجتماعی تولید این تواند

رادفباشود.تولدسوژهمتدهیبهسوژه،وضعیتیمقدمداردکهسوژهدرونآنپرتابمیشکل

منقادقدرتشدنیاستکهاینقدرتازطریقساختسوژه،امکانتکراروبازتولیدخودشرا

می تراجنسبهممکن سوژۀ دغدغۀ بنابراین دوگانکند؛ میان گذار بهمنظور جنسیتی های

شودونیرویخودراازهمینواسطۀسوژهتکرارمیانجامدکهدردرون/بهخواستقدرتیمی

تکرارپذیریشرطسوژگیارپذیریمیتکر شدهگیرد. اعطا ایاستکهتوسطقدرتبهسوژه

به استکه توسطسوژه اجراپذیر تکرارپذیر/ امر این از تخطی و گذار مقاومتبا اما است،

دالوارونه تعلیق و قدرت نیروهای نیزهایجنسیتمیسازی اجتماعی نمادین نظم انجامد.

داندکهسوژۀتراجنسکمکاستیالیسوژهبرخودمیپذیریبهترؤیتشرطسوژگیراقابلی

شودباتکیهبرمفاهیمداردتادرمحدودۀایننظمبهکنشبپردازد.اکنونسعیمیرابرآنمی

هایپژوهشبهسؤاالتتحقیقپاسخدادهشود:نظریویافته

بدفهمی۱ از سه. نظم باب در رایج تقدهای لکان، نمادینمگانۀ نظم به تخیلی نظم بخشی

گونهکهاشارهشد،نظمتخیلی،ایدررشدروانیاست،اماهماندلیلوجودمرحلۀآینهبه

                                                            
1. Paul Verhaeghe 
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ازهمپردازندوساحتیابیسوژهمیتنیدهبههویتطوردرهمنمادینوواقعبه هاییجدا

 نظمیپیشاگفتمانیدر نبایدنظمتخیلیرا همینرو، از آننیستند؛ در داشتکه نظر

شکلمی بلکهنظمتخیلیونمادیندیالکتیکیرا دهندساختارهاینمادینوجودندارند،

کنند.سوژۀتراجنس،درنظمتخیلیشکلیازخودکههویتسوژهراساختهوتخریبمی

می بروز داللترا دارای شود، تلقی فردی امری آنکه بیشاز که نظمدهد نمادین های

میجنسیت فهم را جنسیتی خود بدن تراجنساز سوژۀ وقتی است. براساسی که کند

ایندرهمهایجنسیتیمتعینمیدوگان بهترشود، نمادین نظم با تخیلی تنیدگینظم

هیچفضایپیشاگفتمانیبرایسوژهمشخصمی نبود بر تأکید با باتلر را اینایده شود.

شود.اینهایجنسیتیبرساختهمیبرپایۀدالمشخصکردهاست؛بنابراینسوژۀتراجنس

سوژهبادوتصویرازخودجنسیتیدرنظمتخیلیونمادینمواجهاستکهبرهممنطبق

اینشکافبه و وامینیستند را برایبازشناسیمیلکمکفشارهایگفتمانیسوژه دارد

هایپزشکیامجراحیپوشیوانجهاییمانندمبدلبزرگبهکنشتوسطدیگری/دیگری

برمی جنسیتی دال ساحت در تنها را بدن که کنشی جنسیتبپردازد. مدلول و سازد

هیچبه واقع امر نمیکمکناممکنی محقق امرگاه فانتزی طریق از شکست این و شود

برآنمی سوژهرا باجنسیتجنسیتی، ازطریقداردتا ناممکنیآنرا مندکردنخویش،

تبپوشاند.اجراگریجنسی

بودننظمنمادینجنسیبرپایۀماتریسعنوانسوژۀآرزومند،طبیعی.سوژۀتراجنسبه۱

میدگرجنس را سوژۀگرایی به جنسیت جنس/ میان ارتباط نفی با سوژه این شکند.

می بدل منحرفی و آشکارهنجارشکن را جنسیت اجرایی و برساختی ماهیت که شود

ساختارهایمی اما میکمکفناوریقدرتبهکند، بههایخود تراجنسرا مثابۀتواندفرد

تناقضسوژگیتراجنسمبتنیبر میلدرویبدلکند. ایجادفقدان/ سوژۀجنسیتیبا

تخریبفرایندهایتوأمانساخت و آرایلکانودهنده است. گفتمانتوسطسوژه کنندۀ

می نشان جنسی تفاوت باب در هویتچیباتلر که طریقدهد از بدن برساخت جز زی

بهدال بدن معنا، این در نیست. زبانی خالصیافتهای توسططور چراکه نیست؛ شدنی

بهدال را بدن استو شده محاط قدرت دانش/ گفتمان و جنسیتی واقعهای امر مثابۀ

تکندکهتنهادرنظمتخیلیونمادینتفسیرهاییازآندرقالبفانتزیهویدارمینشان

شود.امرواقعشکافیاستکهسوژهازطریقمازادنیرویمیلجنسی/جنسیتیارائهمی

متفاوتمی خود همسان/ خود ساختارهایقدرت/میاندو کانونتمرکز بدنسوژه یابد.

زباناستکهسببمی شودتوسطفرایندهایهنجارمندپزشکیوابستهبهاقتصاددانش/

اما شود، کنترل میل جنسیتسیاسی که )آنجا واقع امر با برخورد تراجنسدر بدن
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نمی برآورده مدلول ساحت در نمادین نظم سوژه/ وموردنظر نبود از نشان شود(

بنامکان در را خود چیز هر بیشاز امریکه بستتالشسوژۀناپذیریجنسیتاست؛

دهدنسیتینشانمیکردن(بهسوژۀجشدن)وبدلتراجنس)ونیزنظمنمادین(برایبدل

به تاجاییممکنمیوآنرا مثابۀیککندکهبهمثابۀسوژۀکوئیربرساختهوجنسیترا

ماندگارارائهشود.اجراونهچیزیدرون

امکان3 هامبتنیبرامردهدجنسیتچیزیجزرابطۀسلبیبدنناپذیریجنسیتنشانمی.

هارادرمثابۀدال)ونهمدلول(تنهااسماشارتیاستکهبدننیست.جنسیتبه۱منفیت

جنسیصورت برساختهویتتراجنسبهبندیمینظم بنابراین یکاختاللکند؛ منزلۀ

درقالبپروژه اینمادینبرایپزشکیکهبایدازطریقانجامعملجراحیبرطرفشود،

دنبالنمیکنترلمیلوبدناستکهچیزیج اینامرنشانزتغییرصوریبدنرا کند.

شودهاایجابمیدهددرنظمنمادین،جنسیتازطریقارجاعبهبدنبانفیدیگربدنمی

به دهد،آرمانیمثابۀجنسیتازطریقانجامعملجراحیوعدهمیونظمنمادینآنچهرا

جنسیتوسطاجرایبدن/ارجاعبهتهیاستکهنبودآندرنظمنمادینازطریقداللت

می پنهان سوژهبدن تن که دارد وجود جایی تا نمادین نظم در جنسیت بهشود. ها

نیافتنجنسیتبرایتحققتکرارپذیریدوگانجنسیدرساختبدنشانبپردازند؛بنابراین

جنسیتمی از اجراگری تراجنسدرنهایتبه قالبیکفانتزیسعیسوژۀ در که رسد

زخمناشیازناممکنیآنرافراموشکند.اگرچهدرماهیتوجودی،سوژهکندتاروانیم

دیگریوخودکمکقیاسمداوممیانتاحدودیبراینناممکنیاذعانداردواینامربه

مثابۀسوژۀاصیلجنسیتیتوسطسوژۀتراجنس(جنسبههایهمپنداشتنسوژه)مفروض

می صورت نتیجۀ که نزدیکگیرد برای جنسیت اجراگری اگرچه انگارهآن به شدن

هژمونیکازجنسیتاست،درمقولۀهویت،سوژهبعدازانجامجراحیهمچنانخودرادر

ماندگارومنبعثبیندتاجنسیتنهچیزیاصیل/درونتعلیقمیاندوجنس/جنسیتمی

ایهموارهدرگذاروتراجنس،سوژهازبدنکهناشیازفراینداجراگریباشد؛بنابراینسوژۀ

می آشکار را میل جنسیتی/ امر ناتمام ماهیت که است بدن ساخت فرایند بادر کند.

امکان همین طریق از جنسیتی داللت میل، در فقدان کهاستمرار است میل ناپذیری

اینسوژهمیلاستکهدرتالشبرایتحققآنچبرساخته،تخریبوبازساختهمی هشود.

مثابهسوژۀجنسیتدرهمانوضعیتتراجنسی(ازویدریغدرقالبفقدان)بازشناسیبه

دهد؛چراکهسوژگیتنهادرهمینبزرگپاسخمیشدهاست،تنهابهارادۀقدرت/دیگری

                                                            
1. Negativity 
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تراجنسبه سوژۀ اینکه نهایت است. نهفته استمرار ازتالشو پرده فقدان، سوژۀ منزلۀ

برایدیگرسوژهنسیتبرمیبودنایدۀجپوشالی بهداردو بیگانهها ایمثابۀیکغیریتیا

کندکههمینامردرنظمشانراآشکارمیشودکهتوهمهویتجنسی/جنسیتیفهممی

شود.اجتماعیبهطردوسرکوبسوژۀهنجارشکن/منحرفتراجنسمنجرمی
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