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2امیلیانرسیسیانس
30/06/۱40۱تاریخدریافت:

08/09/۱40۱تاریخپذیرش:

 چکیده
روش در سویۀکوئیر تأملیبر امراینمقاله برایرانسیر است. شناسینظریۀسیاسیژاکرانسیر

شناختیاستکهتوزیعامرحسیدرنظمپلیسوچگونگیچیزکنشیزیباییسیاسیبیشازهر

مثابۀنظمنمادین،نظمیبدنیوفضاییاستکهبادهد.نظمپلیسبهمواجههباجهانراتغییرمی

برخیشیوه دیدنورؤیتتوزیعامرحسی، گفتن، بههایاندیشیدن، هاکمکبدنپذیریخاصیرا

می وجایجاد زیباییکند. بهه بهشناختیکنشسیاسی مرزهایحواس، گستراندن نوآوریو دلیل

بهبازتوزیعایننظممی هایمنظوردرکچگونگیکنشسیاسیدرنفینظمپلیسوهویتپردازد.

هایشناسینظریۀکوئیرونظریاترانسیراشارهشدهاست.سپسباتأسیازرژیمنمادین،بهروش

هایبدندرمطالعاتجنسیتارائهشدهاستتانشانایازرژیمگانهنسیر،الگویسهگانۀهنریراسه

به کوئیر بدن زیباییدهد بدنی فلیکسمثابۀ و دلوز )ژیل اندام بدون بدن مفهوم ذیل شناختی،

شود.برایدرکوجهکوئیربهنظریۀگتاری(چگونهبهبدن/سوژۀسیاسیمدنظررانسیرنزدیکمی

ادامهسیاس در است. شده اجراگریتوجه ذیلایدۀ سیاسینظریاتجودیتباتلر بعد و یرانسیر

سیاستبه تحلیل )نظریۀمنظور هونت اکسل با رانسیر آرای سیاستکوئیر و تفاوت هویت/ های

برایروشنرسمیتبه درپایان، باشناسی(تطبیقدادهشدهاست. کردنبهترپیوندنظریاترانسیر

هااشارهشدهاستتاازهاومیانآنتکوئیربهنظریۀتأثروتوزیععواطفوکارکردآنبربدنسیاس

یکسواقتصادسیاسیعواطفدرنظمپلیسوازسویدیگرنحوهوامکانکنشسیاسیازسوی

فرودستاندربرابراینتوزیعبررسیشود.

سازی،نظمپلیس،نظریۀکوئیر.شناسیوسیاست،سوژهتوزیعامرحسی،زیباییهای کلیدی: واژه
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 مقدمه
 با نظریۀ کوئیر 1مواجهۀ ژاک رانسیر

گاهبهمسئلۀاینمقالهپیوندنظریۀکوئیرباآرایژاکرانسیررابررسیکرده،امارانسیرهیچ

بهجنسبه جنسیتو کوئیر نظریۀ به کلو درحالیطور است. نکرده مشخصاشاره کهطور

تازگیبهنظریۀاوعالقهنشانتحقیقاتفمینیستیتمایلیبهآثاررانسیرنداشته،نظریۀکوئیربه

 اورورکه، و است)چمبرز 2009داده ؛ 20۱2چمبرز، کوئیر۱58: نظریۀ به را رانسیر آنچه .)

شکنیشناسیاوازامرسیاسیاستکهواسازانهسعیدرساختمعطوفبهروشزند،پیوندمی

پیشمی فرایندی با رانسیر دارد. موجود مفاهیم میاز وجه بهترین به که رارود آن توان

پدیده با یعنیاو ایدهبازتعریفنامید؛ و قبلدرکهاییشروعمیها خوانندگانشاز کندکه

سرعتنامتوانندازایشاننامببرند.اوسپسبهراحتیمیهاییکهبه؛آنهادارندروشنیازآن

پدیده میاین تغییر را دربارۀها او نظریۀ برای مهمی پیامدهای که مفهومی حرکتی دهد؛

 (.20۱0سیاستدارد)چمبرز،

بدن سوژۀ با سیاسیبرایرانسیر اندیشیدنودهدکهشیوهمندیرخمیامر هایبودن،

می تغییر را لحظهگفتن سیاسی، لحظۀ بنابراین دهد؛ )چمبرز، است کوئیر آثار2009ای .)

چندرشته و گسترده سینما،رانسیر آموزش، ادبی، نظریۀ مانند موضوعاتی به و است ای

پردازد.ویدرآغازپیرولوئیآلتوسرومارکسیسمفرانسویشناسی،مارکسیسمو...میزیبایی

فرانسهوجنبشکارگریودانشجوییازاستادخود،آلتوسر68مواجههبارویدادمهبود،امادر

ویژهدرشدهبههایکمتردیدههایکارگریوجنبشجداشدوخودراوقفتاریخملموسنزاع

پایین از تاریخ نسخۀ تولید و بایگانی کار بر مبتنی او فعالیت کرد. مارکسیستی و2سنت

کندتاخطوطآنتالشمیهایافتنبهحقایقمربوطبهتودهانسیربرایراهراست.فرودستان

شاعرانه و جادویی سوژهلحظات از طردشدگانای آن در که دهد توضیح را سیاسی سازی

طلبمی)طبقاتپایین(ادعایخودمبنیبرسخن ادراکگفتنازجانبخودشانرا کنندتا

ایج فضایاجتماعیرا بهجهانیاناز آنایکهادعایآنگونهادکنند؛ جایگاهمشروعیدر ها

( باشد داشته 20۱3ژیژک، این65: از می(؛ سنترو با تقابل در را رانسیر رویکرد توان

سازیشناسانییافتکهسعیدرنظریهویژهآلتوسریونیزآندستهازجامعهمارکسیستیبه

م و دارند فرودست افراد برای سلطه یکوضعیت رهبری بر مبتنی حرکتی در را قاومت

کتابروشنفکرممکنمی رانسیردر ناداندانند. اندیشهنزد۱99۱)استاد برابریدر دربارۀ )

کندکههرحرکتروشنفکرانبراینفیفاصلهوتضادهایاجتماعیالجرمهااذعانمیانسان

                                                           
1. Jacques Rancière 
2. History from Below 
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آنمنتهیمی بازتولید معنبه سیاستبه برایرانسیر قدرتنیست)رانسیر،شود. ایاعمال

هاوطبقاتدانست.توانآنراصحنۀمبارزهبرسرمنافعگروه(ونمی۱999:27

شناسیاست.آنچهپیوندمیانطورمشخصزیباییسیاستبرایرانسیردرپیوندباهنروبه

مشخصمی را سیاست و ایفهنر وضعیتموجود فراروی هریکدر استکه امکانی اکند،

کندسیاسترادرلحظۀوقوعکنند.سیاستدربطننظریۀرانسیرقراردارد،امااوسعیمیمی

آنچهبرایرانسیربهوبه ایشود،لحظهمنزلۀسیاستمعنامیمثابۀوضعیتیپویابررسیکند.

دهد)چمبرز،تنهادرلحظاتسیاسیرخمیشودومی۱پذیروشنیدنیاستکهبرابریرؤیت

شناسیامرسیاسیازدیدگاهرانسیرمبتنیبرحرکتیاستکهدربنابراینروش(؛20۱2:29

شود.شودوایننظموارونهمیآندربارۀنظمطبیعیچیزهاپرسشمی

هویت اجتماعی نظم استو ضدهنجار کوئیر سوژگینظریۀ و دوگانۀها امتداد در را ها

همدگرجنس امتیجنسگرا/ نیز و دگرجنسگرا به بهازدادن وگرایی طبیعی امری منزلۀ

منحرفبهچالشمیگراییبهجنسهم عنواندیگریو کهمطالعاتجنسیتودرحالیکشد.

نظریۀفمینیستیممکناستوجودسوژهرامفروضبگیرند،امانظریۀکوئیربررسیوواسازی

انجاممیاینمقوله را هایجنسیوجنسیتیاتیهمۀهویتثبدهدوبرعدمقطعیتوبیها

تأکیدمی نظریۀکوئیرباردهرگونههویتیمی2002:9کند)سلیح، بر(. کوشداساسآنرا

نگاشتهنجارهایاجتماعیبربدنتحلیلکند؛چراکهچیزیوجودنداردتاکوئیربهضرورت

دنبالآناستۀکوئیربه(.نظری2020برآنداللتکندوکوئیرهویتیبدونذاتاست)پیکت،

به مرزبندیتا نیروهایآن، و حسیکمکبدن امر توزیع و حالت2ها نفیو بدنیرا وو ها

میلشیوه و دیگربودن رؤیتهای را کند.ورزی سعیپذیر سیاسی سوژۀ مانند کوئیر سوژۀ

بهمی را آنچه نظمنمادینشیوه3عنواننظمپلیسکند چالشبودنبدنهاییا به است، ها

بنابراینسیاستنهاعمالقدرتیامبارزهبرایآن،بلکهپیکربندیفضایمخصوصوبکشد؛

ابژهچارچوب تجربهو بهبندیسپهرخاصیاز امریهمگانیهاییاستکه صورتمشترکو

(.24؛2009اند)رانسیر،فرضشده

شناسیسیاستوزیبایی4توانکوئیرسازییۀکوئیرونظریۀرانسیررامیپیوندمشترکنظر

می رانسیر دلیل همین به دانست؛ وکوئیر تاریخی تحقیقات سراسر در من دغدغۀ گوید

سیاسی )رانسیر، بود سیاسی تجربۀ استتیکی بعد به اشاره دربارۀ2005ام رانسیر .)

فیلسوفوفقرایشاشدرکتابزداییدرنظریههویتهایبینپروژۀکوئیروویژگیپوشانیهم

                                                           
1. Visible and Audible 

2. Distribution of the Sensible 

3. Police Order 

4. Queering 
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کندسکسوالیتهدرکندمجذوبنظریۀکوئیرشدهاست،امادرادامهادعامی(اذعانمی2003)

ایدرآثاراوندارددهداینپرسشجایگاهویژهقلبپروژۀنظریۀکوئیرنهفتهاستوادامهمی

 اورورکه، و پسمی2009)چمبرز غنایتوان(؛ بر آرایرانسیر و پیوندمیاننظریۀکوئیر با

هایعلمیاخیربرایبررسیگونهکهکاررانسیردرتالشنظریوپژوهشیهریکافزود.همان

بسیجپناهندگانومهاجراندراروپاو»هایسیاسیازجملههاوجنبشطیفوسیعیازمبارزه

جهان،کنشگریکوئیروجنبشجانسیاهانهایاشغالدرسراسرآمریکایشمالی،جنبش

هایرانسیربرایدرکسیاستبسیارمؤثربودهاست.بسیاریازمحققانبهتالش«مهماست

شوندکهبرابریخودراباشدهجذبمیحاشیهراندههایمحرومیابههایگروهازمنظرمبارزه

هارندوبااعمالحقوقیکهحقادعایآنهارانداظاهرآنهاییکهبهاستفادهازهمانظرفیت

(.20۱7دهند)گوندوگدو،راندارند،نشانمی

 های پژوهش بیان مسئله و پرسش
ایصورتگرفتهاستمثابۀنظریهدراینمقالهدرکپیوندهایآرایرانسیربانظریۀکوئیربه

هایرانسیرظورابتدانظریهعنوانسیاستمدنظررانسیرمعرفیشود؛بههمینمنتواندبهکهمی

اختالف برابری، مانند مفاهیمی با پیوند در پلیس نظم و سیاسی امر رهایی۱دربارۀ و2،

هایهنریرانسیربهخوانشنظریاتمربوطبیانشدهاست.سپسبراساسرژیم3سازیسوژه

از4مروزداییشناسیکوئیرمبتنیبرقلبهبدندرمطالعاتجنسیتپرداختهشدهاستتاروش

کنشیزیبایی کوئیرسازیبدن، شناختیاستکهاهدافسیاسینظمپلیسبهتردرکشود.

می شامل را خود اندامخاص از بدن رهاشدن یعنی برنامهشود؛ و ازوارگی منبعث مداری

اندامنقش بدون بدن ایدۀ پلیسبا نظم از قلمروزدایی فلیکس5هایاجتماعی. و دلوز ژیل

تطبیقاندیشهپیگیریمی6گتاری بعدکوئیر7هایجودیتباتلرشود. اینمقاله در رانسیر و

کند.اینمقالهازدوجهتشناختیوسیاسیآرایباتلرراروشنمیاندیشۀرانسیروبعدزیبایی

با کوئیر نظریۀ اخیر دهۀ در است. کرده تلفیق یکدیگر با را رانسیر نظریۀ و کوئیر نظریۀ

حوزهواردش دیگر به نظریهدن از را آن مطالعاتی اقلیتهای به منحصر وای جنسی های

جنسیتیخارجکردهاست.نظریاترانسیردربابرهاییوبرابرینیزبنیانبسیاریازمطالعات

                                                           
1. Dissensus 

2. Emancipation 
3. Subjectivation 

4. Deterritorialisation 

5. The Body Without Organs 
6. Gille Deleuze & Felix Gauttari 

7. Judith Butler 
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دهدتلفیقایندوهایفرودستاجتماعیبودهاست.همینامرنشانمیهاوگروهدربارۀاقلیت

بهنظریهتونظریهمی ایبرایبرابریورهاییافرادفرودست،اندهرچهبیشترنظریۀکوئیررا

روداراینوآوریایهمگانیوسیاسیبدلکند.اینمقالهازاینورایمسئلۀجنسیتبهنظریه

ویژهآنکهباوجودتوجهواهمیتبدندرپروژۀرانسیر،هیچپژوهشیمبنیبرپژوهشیاست؛به

 هایهنریرانسیرانجامنشدهاست.هایبدنبراساسرژیمیمارائۀرژ

هایکالناجتماعی،منظوربررسیاشکالمقاومتنزدرانسیرکهرهاییرانهدرجنبشبه

بهکنش وابسته میهایزیباییکه زندگیروزمره بهرهشناختیدر پایانبا در گرفتنازداند،

ایبهاینامرپرداختهشدهاستکهعواطفنهمسئلهضمنبررسیتوزیعامرحسی۱نظریۀتأثر

شخصیودرونیکهسیاسیووابستهبهتوزیعسیاسیآناست.بهعبارتدیگرتوزیععواطف

راه بنابراینیکیاز پلیساست؛ نظم حسیدر امر اشکالتوزیع زدننظمهایبرهمیکیاز

ننفیانحصارگراییاحساسات،برابریدروسیلۀبازتوزیععواطفاستکهضمپلیس،مقاومتبه

هاپاسخدادهشدهمنظوردراینمقالهبهاینپرسشدهد؛بدینمیلودرمیانافرادرانشانمی

فرضسیاستدرنظررانسیرچگونهامرسیاسیرادرتقابلبانظممثابۀپیشاستکهبرابریبه

مثابۀیکالگوتواندبهانۀهنریرانسیرمیگهایسهکند.همچنینچگونهرژیمپلیسممکنمی

رژیم ترسیمنوعیاز بدنکوئیرهمچونبدنیدر مطالعاتجنسیتکمککند. هایبدندر

خلقبدنیبدوناندامبهرهاییزیبایی پلیسوشناختیچگونهبا بخشیبدنازنظمنمادین/

ها،ها/سوژهبرابریمیانبدنکند.همچنینسیاستکوئیر)بافرضهایآنکمکمیمحدودیت

گراچگونهباکوئیرسازینظمپلیسونظمعواطفمثابۀسیاستیضدذاتهاوعواطف(بهمیل

تواندسیاستیدموکراتیکوهمگانیمعرفیشودواینکهاندیشۀرانسیردربارۀبرابریمانندمی

انسان میرویکردی گروشناختی افراد، به برایصدابخشیدن جهتهتواند در فرودستان و ها

کارگرفتهشود.شناسیبهمشارکتدرصحنۀسیاسیدرمطالعاتانسان

 مثابۀ روش و چرخش زیباشناختی . کوئیر به1

 های آن . ظهور سیاست: نظم پلیس و ناخوشی1.1

اندیشۀافالطون، در برایرانسیرفلسفۀسیاسیبهمعنایفروکاستسیاستبهفلسفهاست.

گذارجمهوریمبناینظماجتماعیبودوسیاستچیزیجزایننظمنبود.فلسفهدرحکمپایه

دادنکنند؛تالشبرایجایرانسیربراینباوراستکهمتونفلسفیتالشواحدیراعیانمی

کردنبخشخالیدموس)مردم(ازپیکرۀمنظورتقسیموخارجتیکقانونواحدبهاجتماعتح

 )رانسیر، 20۱0اجتماع برای40: که استسیاسترا تالشکرده همواره سیاسی فلسفۀ .)

                                                           
1. Affect Theory 
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بستهازافرادنابرابرازکسانیکه۱رانسیردرمعنایاختالفونبوداجماعاست،بهیکاجماع

 دارند حکمرانی عدهحق فلسفۀو در سیاستموجود دهد. تنزل اطاعتکنند، باید که ای

یابیدقیقدرشدهاست،تنهابرمکانهایمنتزعهابرویژگیسیاسیکهدرحکمتخصیصبدن

کند؛بهنظمنمادیناستواراستکهنظارتوبررسیهرنقطهازحیاتاجتماعیراممکنمی

داندکهافالطونبرایمیفلسفۀسیاسیراناظربهایدههمیندلیلرانسیرمعنایسیاستدر

دنبالایجادنظمنمادیناجتماعیاستکهدرواقعنظمفضاییوبدنیمحسوبمبنایآنبه

برایرانسیرسیاستقبلازهرچیزراهیبرایچارچوبمی اما هایبندیدرمیاندادهشود،

بندیازامرحسی،امرمرئیاینیکتقسیمکردنسپهرخاصیازتجربهاست.حسیومشخص

هایخاصظاهرشوند.دهد(برخیدادهدهد)اجازهنمیوامرگفتنیاستکهاجازهمی

دهدتاخودرامتعینکنندودهدوبهبرخیاجازهنمیهااجازهمیسیاستبهبرخیسوژه

درهم یک این بگویند. سخن خود شیوهدربارۀ از مشخص روشهاتنیدگی بودن، هایی

شیوهانجام و صحبتدادن های )رانسیر، است 20۱0کردن بدن۱52: نظم برقراری و(. ها

پلیستخصیصآن آنرا رانسیر آنچیزیاستکه برسازندۀ بهمرزهایمشخصتجربه، ها

بدنمی نظم چیز هر پلیسبیشاز شیوهنامد. انجامهاستکه راهای دیدن و گفتن دادن،

میمیتخصیص تعیین مشخصشرا وظیفۀ و مکان نام، بدن هر برای و )رانسیر،دهد کند

کند.کمکتوزیعامرحسیعملمیمراتبیاستوبه(.نظمپلیسنظمیسلسله۱999:29

استفادۀرانسیرازاصطالحپلیسمشابهکارکردپلیسنزدفوکونیست.فوکوازایناصطالح

کند.بااینحالمانندفوکواستفادۀرانسیرازوباستفادهمیدرمعناینیروهایپلیسوسرک

-تنهابامداخلهبهسبکنظامیداندکهنهایناصطالحایدۀپلیسرامتضمننظماجتماعیمی

شودطورچشمگیریباایدۀنظماجتماعیمناسباجرامیبلکهبه-مردانمسلحیونیفرمپوش

کیدبرماهیتگستردۀمفهومخودازپلیس،برارتباطاستفادۀرانسیربرایتأ(.2008:42)می،

دارد تأکید فوکو و خود کار بهپلیسدر اشاره پلیسبرای از خود استدالل هستۀ در او .

دهند،هایمختلفکهکلیتاجتماعیراتشکیلمیدهیجامعه،تقسیموتوزیعبخشسازمان

استفادهمی همچنینهم20۱0کند)چمبرز، برایاشارهبههر«نظمپلیس»وارهعبارت(. را

نظمنظماجتماعیسلسله آندرحالچرخشهستیم،مراتبیو در هرروز هاییکههمۀما

می استناد بدینمعنا مجموعهپلیسیکند؛ تنها پلیسو کنشافراد نیروهاسازیتنها از ای

پلیسبهمعنایتعلیق(.۱999:28هااست)رانسیر،سازینحوۀتوزیعبدننیست،بلکهپلیسی

اجتماعی امر ساختنمادین که اجتماعی، یککارکرد نه همچنین توقفسیاستاست. و

                                                           
1. Consensus 
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می ازمحسوب معینی شیوۀ بلکه زندگان، بر نظارت نه و سرکوب نه پلیس ذات شود.

هدد(.درهمینراستاسیاستزمانیرخمی20۱0:36بندیامرمحسوساست)رانسیر،تقسیم

شدهبهخودخارجشوندودرفرایندقلمروزداییهایدادههایپیشینوهویتکهافرادازنقش

هویت روزهو هر یا معمول سیاستاتفاقی پلیسبپردازند. چینشنظم بازآراییو به زدایی

نیست) 20۱2چمبرز، :66 سیاستبه(. میاینکه همهندرتاتفاق و رانسیرافتد نظر از چیز

شودکهگسستیینیست،نیازمنددرکسازوکارپلیساست.سیاستتنهازمانیآغازمیسیاس

به سلطه طبیعی نظم وقتی یعنی شود؛ ایجاد پلیس نظم بدوندر بخش قرارگرفتن دلیل

(.۱999:۱۱یابد)رانسیر،هایفرودستانگسستمیسهم

کندوبرخیرامیانافرادمیبرابریمعطوفبهتوزیعنظمپلیسیاستکهاقدامبهگسست

دارد.بهباوررانسیرتقدیرسیاسیگفتنوبرخیرادرخاموشینگاهمیدارایمشروعیتدرسخن

مثابۀبرخورداریازلوگوس؛یعنیبرخورداریازسخنیاگفتاربه شود،بشربایکنشانهتأییدمی

(.اینابزاربیان۱999:2دهد)رانسیر،کهصداتنهانشانمیکند؛درحالیآنچیزیکهبیانمی

کندوهریکرابایکشیوۀمشارکتدرتجربۀحسییاسخندونوعحیوانراازهمتفکیکمی

برخیصدایشانبهقرارمی شودوشدنتلقیمیمثابۀسخنمعناداریقابلبیانوشنیدهدهد.

برایرانسیرشود.نوعیسروصدافهممیمنزلۀهاتنهابهبرخیدیگرصدایشانمانندصدایحیوان

:20۱0بینگهاموبیستا،برابریهدفینیستکهالزمباشدباسیاستیادیگرابزارهامحققشود)

بیندکهباآنکسیازشودورهاییراکنشیمی.اگررهاییسنتیازفرضنابرابریشروعمی(33

مداخله برابریمیطریق به بیرون از رای کنشیمیرسد، را رهایی برایانسیر مردم که داند

بنابراینآنخودشانانجاممی مجبورنیستندمنتظربمانندکسیشرایطعینیدهند؛ شانراها

داندکهدرهاتوضیحدهد.رانسیرکنشسیاسیرادردلنظمپلیسازطریقافرادیمیبرایآن

،آ(.20۱0می،)شودایننظمسهمیندارندوصدایشانشنیدهنمی

بهخودندارد؛زیرا«مختص»گیردوابژۀسیاستازدلنظمپلیسودربرابرآنصورتمی

ابژه ابژههمۀ با آن شدههای پلیسآمیخته های )رانسیر، صحنۀ20۱۱اند مشترکیا امر .)

یننظممانندکهاهاونقاطیباقیمیزندگیبانظمپلیساحاطهشدهاست،اماهموارهحفره

کند؛بههمیندلیلرانسیرمیانپلیسبهتروبدترتمایزدرکنترلتمامآنموفقعملنمی

قائلاستکهاینتمایزمبتنیبرامکانیاستکهدرنظمپلیسبهتربرایکنشسیاسیوجود

خالصیازنظمپلیسوجودنداشتهباشد،اینبدانمعنا«بیرون»دارد؛پساگرچهممکناست

(.آنچههستۀنابرابری20۱0همۀنظامپلیسبرابروهمساناست)چمبرز،«درون»ستکهنی

شکلمی برابرودرنظمپلیسرا منطقشمارشیاستکهدرآنمردمدرمعنایعام، دهد،

بهجمعیت دراینشمارشهایهویتیبدلمیهایقابلشمارشومقولههمگانیآن، شوند.
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بدنایننظمبیرونگذاشتهمینیزهموارهکسانیاز زیستنشانبهشوندو و حسابآوردهها

بیروننمی سیاستبا معنایتالشبرایخالصیاز به اجماع پساگر هایراندنسوژهشود؛

هایهویتیومانندآناستهایاجتماعی،گروههاباشرکایواقعی،گروهمازادوجایگزینیآن

 2004)رانسیر، طلبانهدرچنینتوزیعیاست)زدنبرابریمسیاستبره(، 20۱4پلوت، :96.)

شدهوساکننیستوکمبودیامازاددرایننظمدرستهمانلحظهنظمپلیسنظمیتمام

برسازندۀامرسیاسیاست؛بنابراینسیاستامکانیدائمیبااموریاستکهنظمپلیسداده

(.2005هستند)دیکیچ،کهجدلیاست؛بهاینمعناکهاینامورنهابژکتیو

خواهانهگذاریاست،سیاستبرایرانسیرمنطقیبرابریاگرپلیسمبتنیبرطردوبیرون

(.سیاستتالشیاست2022کند)بورگولت،استکهپلیسراآشکارومنطقآنراآشفتهمی

نامدنرابخشیمیشودکهرانسیرآکندوبهچیزیمربوطمیکهعلیهاینمنطققدعلممی

یا ندارد سهمی هیچ میهمان که او که شمارشطور شمارش سیاست، استنشدهگوید ها

شمارشهستند،درچینشاجتماعیخاصییاهاییکهسهمیندارندیابی(.آن20۱۱)رانسیر،

ها،اجنسیپوستان،زنان،بومیان،ترهاسیاهدریکجنبهازآنکمترازدیگرانبرابریدارند.آن

پناه گیرینظمپلیسندارند؛جویانوکارگرانیهستندکههیچنقشیدرتصمیمپناهندگان،

هاییاستکهدراند.ازنظررانسیر،سیاستشاملایجادفضاهاوزمانترتلقیشدهزیراپست

هازسیاستدهند.ایننظریشوند،برابریخودرانشانمیآنکسانیکهمعموالًنابرابرتصورمی

کندهایهابرماسیکنشارتباطیراکههدفشاناجماعاست،تضعیفمیمنزلۀاختالف،مدلبه

 20۱۱)تانکه، سیاستبه64: از رانسیر روابطمیانجهانیافتهایشکلمثابه(. نهاز و تنهاها

یاستبنابراینامرسیاسیکنش؛کندهاصحبتمیهمچوندرگیریبرسرقدرتمیانجهان

تالشیکهافرادفرودستدربرهمکهدرلحظۀکوئیرسازینظمپلیسرخمی زدننظمدهد؛

زنند.لحظۀسیاسیشود،فریادمیبودنخودراکهنامتعارفخواندهمیکنندواشکالجاریمی

درروایترانسیرازسیاستوپلیس،فراترازهرچیزیکلحظۀکوئیراست.نیرویپیچشیکه

.(20۱2:۱65چمبرز،کند،نیرویکوئیرسازیاست)استبرنظمپلیساعمالمیسی

 . جماعت برابران در صحنۀ اختالف1.2

رویاروییافتدکهمکانوراهیبراینویسدسیاستزمانیاتفاقمیمیاختالفرانسیردرکتاب

(؛بنابراین۱999:30دوفرایندناهمگنیعنیفرایندپلیسوبرابریوجودداشتهباشد)رانسیر

سیاستصحنۀاختالفاست،نهصحنۀتعارضوجنگبرسرقدرتیکهتهدیدکنندۀسیاستو

برایرا۱992برابریباشد)رانسیر، هایمنزلۀچیزیاستکهشیوهنسیرتوزیعامرحسیبه(.

روشویم،کند.هرپیکربندیازجهانکهممکناستباآنروبهاحساسراتعریفمیادراکو
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(.20۱2:70چمبرز،گذاریپیشینقلمروحسیبستگیدارد)بندی/اشتراکبهتوزیع/تقسیم

خودشکلمواجههباجهانراازپیشنظمحسیبهمادادهاست؛اینکهچگونهبابدنوبودن

بیش کنیم، سببرفتار توزیع سیستم همین است. وابسته حسی امر توزیع به چیز هر از

شانهاازشمولانسانیتخارجشوندوزندگیسرنوشت،برخیانسان-شودبافرایندسرشتمی

تواندرآرایافالطونپیگیریسرنوشترامی-تهدیدیابهفراموشیسپردهشود.فرایندسرشت

ایکهبهآنتعلقدارد،ازپیشمشخصسانیباتوجهبهطبقهکردکهمعتقدبودجایگاههران

(.20۱0شدهومقرراستدرهماننقشوهویتعملکند)چمبرز،

هابراساسخصلتشودنقشنگاهافالطوندربردارندۀاجتماعیاخالقیاستکهموجبمی

شوند تعریف اجتماع در اجتماعی جایگاه طبیعو دربارۀ تصور این براساس اجتماعی،. ت

میشکل مربوط حسی نابرابری به سلطه انسانهای وشدند. بیندیشند بود مقدر که هایی

سرشتبشریانسان معاشوحکومتکنند، امرار و کار به بودند مقدر نداشتندکه هاییرا

رکردخدا،طالرادرروححاکمانوآهندتولیدبپردازند.بهباورافالطون،شخصبایدباورمی

صورتانگاروجودایمربوطبهانگاربود،بهروحصنعتگرانقراردادهاست.اینطبیعتمسئله

شدکهانگاروجودداشتهاست.الزمنبودصنعتگراندروجودشانداشتوبایدطوریعملمی

کاربااینداستانمجابشوند،بلکهکافیبودآنراحسکنندوبازووچشموذهنخودرابه

ویژهدرکتاب(.رانسیربه202۱:70کهانگاراینداستانحقیقیبود)رانسیر،طوریبگیرند؛به

شدۀخودهایمحولپردازدکهچگونهکارگرانازنقش(بهاینامرمی20۱2)هایپرولتاریاشب

نهکردندوچگونهزمانروزمرۀخودراکهمبتنیبرکاریدیروزانهواستراحتشباتخطیمی

کردند.انقالبزماناعتبارمیزماناشتغالخویشبی-بندیمجددمکانمنظورچارچوببود،به

برنظمدادنکاریغیرازخوابیدن؛بنابرایننظمپلیسعالوهعبارتبودازفتحشببرایانجام

شود.بدنومکان،نظمیمعطوفبهآرایشزماننیزمحسوبمی

فرضبرابریاستکهباتوزیعامرحسینادیدهطوفبهپیشصحنۀسیاستبرایرانسیرمع

برقراری یادگیریو استکههمۀافرادتواناییتفکر، اینعقیده رانسیربر است. نفیشده و

زندگیسیاسی دربارۀ کهاو اینتزهرآنچهرا دارندو دیگرانرا هنرو-ارتباطبا اجتماعی،

بیانمیآموزشمی برایگوید، یکاصلهستیکند. برابرینه زمینهرانسیر ایشناختیکه

)آینده هدفی یا سیاست میبرای دنبال مختلف اجتماعی اصالحات با که است شودمحور(

 توده2022)بورگولت، مدعینمایندگیاز روشنفکرانیکه از آندسته به رانسیر نقد و(. ها

بهطبقه معطوها درکتابفبهایدهمنظوررهاییازستموسلطههستند، ایاستکهآنرا

دادنبهنمایندگانمنتخبحتیشرکتدرکند.برایرانسیر،رأی(بیانمی۱99۱)استادنادان

وجودشودوبرابریتنهازمانیبهتظاهراتمسائلسیاسینیست.سیاستبهبرابریمربوطمی
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مکانیسممی که آید سیاست-هایسنتی تحتنام معموالً )می،کاوشمی-استآنچه شود

2008 جامعه40: از رانسیر نقد این(. بر مبتنی هابرماس، و بوردیو مانند سیاسی شناسان

نماینده به مردم استکه بهدیدگاه برایایکه را کمکروشنفکریبخواهدوضعیتموجود

افرآن و مردم با است مترادف برابری رانسیر برای ندارند. نیاز کند، تشریح درها که ادی

اندیشیدنبرابرهستند.

کسوهرکساستکندبرابریهوش،برابریهمهبرابریدرروایترانسیرهموارهثابتمی

برابرینقشیاساسیدرروایترانسیرازسیاستدارد.ازنظراو،سیاست(.20۱2:28)چمبرز،

میاندنیایسلسلهفرایندصحنه جهانیاستکهسازیتضاد براساسفرضبرابریمراتبیو

 است)تانکه، گرفته 20۱۱شکل طبیعت39: با رانسیر برای سیاسی برابری خط(. از زدایی

غیرحسیآغازمی میانامرحسیو توزیعیجداکننده توزیع، از رانسیر نابرابریمدنظر شود.

میانکسانیکهمیاستکهسلسله بینکسادانندوکسانیکهنمیمراتبیرا نیکهازدانند،

کندهایشانتنهاسروصدااست،ایجادمیسازندوکسانیکهگفتهگفتارشانصداهایخوبمی

(.30-20۱8:3۱)پاناجیا،

طورکلیهدفینیستکهبرابریبهنکتۀاساسیبرایرانسیردروقوعسیاستآناستکه

اینیکنقطۀعزیمتاست؛پیش کمکتوالیاعمالفرضیکهبایدبابایدبهآندستیافت.

(.اینتأییدمداومازآنرواستکههرسیاستی20۱0:9بینگهاموبیستا،خاصتأییدشود)

بهمی کهسعیداشتهاستآنرا بدلبهآنچیزیشود خود و دامنپلیسبلغزد تواندبه

 نابرابریبدینچالشبکشاند. خوردهبرابریو یکدیگرگره با همواره برابمعنا فضایاند. ریدر

ایجادنمی آنرا ایوجودنداردکهدرآنبرابرینابکندوهیچحوزهخودساکننیستیا

 بلکهمسئلۀحاکمباشد. ازنظررانسیرمسئلۀنابرابریورهاییمسئلۀداوریسیاسینیست،

 )پاناجیا، است مشارکت و اشغال 20۱8همبستگی، :29 نظم(. اصلی نه کهبرابری دهنده

برابریکند.زنندهاست؛منطقیکههرنظامیازسلطهراباپرسشمواجهمینیسمیبرهممکا

هایسیاسیسنتیچیزیاستکهمردمازدولتیابرخینهادهایدولتیپیروبیشترنظریه

اینپیشدریافتمی ذاتیبیشتر-شودجایایجادشدندریافتمیکهبرابریبه-فرضکنند.

سیاسی،نظریه پیشهای این و است چپ به راست میاز محسوب دیدگاهفرضی که شود

بحثمی آن دربارۀ رانسیر نظریهسیاسی سایر مانند رانسیر برای برابریکند. هایسیاسی،

ها.سیاستشودتابرایآنارزشاصلیاست.بااینحالبرابریبرایاوتوسطمردمایجادمی

همچنی است. مردمی سیاست آندموکراتیک به متعلق ادعاین که کسی به نه و هاست

 ،آ(.20۱0هارادارد)می،نمایندگیآن
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هایفعلیرانیزبخشسنتی،دموکراسیهایرهاییبنابراینرانسیربانقدآندستهازکنش

می نوع همان هیچاز که است آنانی قدرت واقعی دموکراسی که است باور این بر و داند

اینبیصالحیتخاصیبرای رانسیر معنایجمعیتفقراصالحیتحکمرانیندارند. به را ها

داندکهاجتماعسیاسیراازداند،بلکهآنرابهمعنایبخشیمکملوبخشیتوخالیمینمی

بخش میشمارش جدا جمعیت شمارشهای میان )تمایز شمارششدهکنند و ها(ناشدهها

کهداعیۀدموکراسیدارد،اگربهبازتولیدنابرابریدرتوزیع(؛بنابراینهررژیمی2004)رانسیر،

پلیسیعملکند،ازنظررانسیرحکومتیالیگارشیاست.اینمنطقرانسیرکهناظربهافتادن

حکومت پلیسو نظم دام به دموکراسی یادسیاستو به را اصل این الیگارشیاست، های

هایشوندوهمۀنظممراتبوسلطهمشخصمیلههایاجتماعیباسلسآوردکههمۀنظممی

کردنهماننابرابریهستندکهنظمپلیسدنبالطبیعیهایسیاسی(بهاجتماعی)همۀرژیم

میپیش میفرض اجرا و گیرد )چمبرز، 20۱0کند که آنجا از اما خدمت(، در سیاست

موارنظمپلیساست،کنشطورمداوممداخلهدراجرایهکردنوبهکشیدن،مختلچالشبه

دهدکهبرابریفریادشود؛بههمیندلیلاختالفتضادمنافعیاعقایدسیاسیزمانیرخمی

ناهمگناست)رانسیر جهان آن با حسیاستکه متعینو جهان تولیدیدر بلکه نیست،

2003:226.)

می آنچیزیکنشسیاسیمعنا پذیرکند؛رؤیتدهدکهبتواندجهانحسیجدیدیرا

هایمحولۀخودرهاشود؛بنابراینهیچچیزدرونخودسیاسییعنیبدنیکهبتواندازنقش

( نیست بیستا، و 20۱0بینگهام :33 پلیسو(؛ حسی، جهان دو میان رویارویی آنکه مگر

کندوکارآنبرساختناینسیاستانواعجدیدیازبیانجمعیراذکرمیسیاسترخدهد.

شیوهمو پیکربندیارداست: پذیروهایجدیدمیاناموررؤیتهایجدیددرکامرمحسوس،

نحوهرؤیت غیرشنیدنی، و شنیدنی امور میان و وناپذیر زمان و مکان توزیع جدید های

هایبدنینو.ظرفیت

 مند مثابۀ سوژگی بدن . سوژگی سیاسی به1.3

ودریافتیامرحسییادمیمنظورتوزیعآنچهرانسیرازمنطقپلیسبه وابستهبهمعنا کند،

پذیریسازد،اجماعیمبتنیبرفهمشود.آنچهنظمپلیسرامیاستکهازامرحسیفهممی

هایبودندنبالدارد؛بههمیندلیلشیوهبخشیآنفهمرانیزبهامرحسیاستکهمشروعیت

مثابۀامریحسیوجودنداردوفهمآنبهوزیستنیکهدرتوزیعپلیسجاییندارند،امکان

شود.دراینمعنا،اجماعتقلیلدموکراسیبهنکردنآنبهغیراخالقیپنداشتنشمنجرمیفهم

آن اتوس)خلقیات( زندگییکجامعهیا همبهمعنایمحلزندگیوهمبهمعنای-شیوۀ
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یکگروه -سبکزندگی سیاستبه2004است)رانسیر، اگر عنوانمنزل(. اختالف صحنۀ ۀ

جهانمی رویارویی به ناظر شود، چراکه است؛ متفاوت حسی امور و مختلف جوهرۀهای

ایدهد،سامانهآنچهاختالفمعنامی(.2003:226دموکراسی/سیاست،اختالفاست)رانسیر،

پنهان پسظواهر واقعیتیدر نه جاییاستکه یگانهحسیدر رژیم نه استو زایاشده

چیزواردکند.اختالفبودنخودرابرهمهبازنماییوتفسیرازامورمتعینوجودداردتابدیهی

می وضعیتیاستکه معنایهر داللتیبه ادراکیو رژیم در درونشکافتو از توانآنرا

(.202۱:49متفاوتیبازپیکربندیکرد)رانسیر،

به سیاسیبرایرانسیر یکبندیمیسازیصورتکمکفرایندسوژهامر سیاستبا شود.

شکلکنشناسازۀزیبایی ازهمشناختیوبا گیریمجددخطیکهامرحسیوغیرحسیرا

سازییکشناختیجزءسوژه(.اینکنشزیبایی20۱8:3گیرد)پاناجیا،کند،شکلمیجدامی

لبتهاینامرمستلزمآنفردنیست؛آفرینشسوژهبرایرانسیرجزءآمیختهبهسیاستاست؛ا

هایسیاسیکهشودوسوژههاییکهدرنظمپلیسبهافرادتحمیلمیاستکهمامیانهویت

تخصیصآن این برایشکستن میها ایجاد سیاستبرایها درواقع شویم. قائل تمایز کنند،

شناساییگیردکهدرتوزیعامرمحسوسهاوصداهاییشکلمیرانسیرتنهاباگسترشبدن

شکستنتوزیعشناختیسیاستمبتنیبردرهم(.دریافتبعدزیبایی20۱۱:67اند)تانکه،نشده

به که پلیساست مرزهای پلیسکمکسوژهو نظم )در است نبوده سوژه که کسی شدن

شناخته برای رؤیتجایگاهی شنیدهشدن، و میشدن رخ است( نداشته بنابراینشدن دهد؛

(.20۱0:33بینگهاموبیستا،شدندرککرد)مثابۀفرایندسوژهتوانبهرهاییرامی

سوژه مفهوم با تضاد در رانسیر، نظریۀ فوکو،اینتعریفدر نظر از است. فوکو شدننزد

براساسگفتمانسوژه هنجارهایشدنفرایندیاستکهطیآنانسانخودرا هایعلمییا

شدنهمبه(.درایننگاه،سوژه20۱۱:66سازد)تانکه،میکندوشناسد،درونیمیرفتاریمی

یکمعنایبدل سوژۀ با شخصتنها آن، در فرایندیانقیادیاستکه هم و سوژه شدنبه

می شدن ریشهقدرت وابستگی مستلزم که انقیادی برسد؛ خودآیینی به اینتواند است. ای

به (،امارانسیرسوژگیرا۱997:83دهد)باتلر،طورمرکزیبابدنرخمیفرایندبرایفوکو،

فرایندیکهبهگفتنفردمیجایگاهسخن نشانکمکآنفردبهسخنمیداند؛ آیدوخودرا

شوند،سیاستنقشمنزلۀیکموجودظاهرمیدهد.وقتیکسانیکههیچنقشیندارند،بهمی

امد.برخالفرویکردهایعدالتتوزیعیبهنسازیمیکندکهرانسیراینفرایندراسوژهایفامی

می سوژگیرخ فرایند برابریدر رهاییمانند رهایی، اندیشۀمسئلۀ سیال وجه اساساً دهد.

سازیفرآوردهوهدفنهایینیست،رانسیرآناستکهامرسیاسی،برابریورهاییونیزسوژه

تواندوجودداشتهباشدوکراتیکینمیازنظررانسیر،هیچسوژۀدمبلکهفرایندیوسیالاست.
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چنینسوژه زیرا دهد؛ سیاسیانجام لحظۀ برایایجاد کنشسیاسیرا پیشازکه هاییتا

 وقتیفردیکهدرتوزیعامرحسیونظمپلیس20۱2:۱6سیاستوجودندارند)چمبرز، .)

گونهکهدربدنراآنمداریمیلوسازدوفردیکهبرنامهجاییندارد،خودراصاحبصدامی

برایرانسیرسیاستشود.ایسیاسیبدلمیزند،بهسوژهایننظمتعریفشدهاست،خطمی

شودکهبرایتجلیاختالفشان،همزیستیدوجهاندرهایسیاسیممکنمیباکثرتسوژه

بدل با فضاییرا زآنهایسیاسیازطریقپیکربندیودگرگونیاشدنبهسوژهیکجهان،

(.2005کنند)دیکیچ،خودمی

شدننیازمندرهاشدنازهرگونههویتونقشاستوهرگونهفرایندازسویدیگر،سوژه

شود؛ازهمینسازیکهبههویتنوینبدلشود،الجرمبهبازتولیدنظمپلیسمنجرمیسوژه

تروتمایزمیانسیاست تفاوتوسیاستکوئیربا وجهبهنظریۀرانسیرهایمبتنیبرهویت/

می نشان را ذیلخود قرارگفتن از استکه سوژه آنجا تا رانسیر برای سیاسی سوژۀ دهد.

برچسب هویتعناوین، نقشها، و میها طفره سیاستها تالش بررود. مبتنی هویت های

ند،ولیدابرایرانسیرپذیرفتنیاست،اماآنراتنهابازتوزیعامرحسیمی۱شناختنرسمیتبه

بازنگه رانسیر سوژهتالشاصلی با آنچه سیاستاست. اختالفو یعنیداشتنصحنۀ سازی،

کمکبدنوجسمانیتیصورتشود،بهیامردممعنامی2شدنتودهیاجمعیتبهدموسبدل

سازیرانسیربانظریۀکوئیردرردزنند.پیوندفرایندسوژهگیردکهنظمفضاییرابرهممیمی

کندوهمتسلطآنرابهایاستکهسیاستهمهنجارراافشامیهایموجوددرلحظهویته

می کوئیر را آن که چیزی بهنام )چالشمیکند، کشد 20۱2چمبرز، همان۱68: این و )

ایضدذاتکند.نظریۀکوئیرکهنظریهشناسیکوئیراستکهامرآشناراآشنازداییمیروش

می هویتبهشود،شناخته تفاوتهایجدیدبرحسبتکینگیدنبالتولید و بلکهها نیست، ها

 کند.اساستولیدهویتراآشکاروآنرامتوقفمی

 بهاین مکانیسمنظریه بازاندیشی و افشا به و است شده مطرح هویت برای یاندرت ها

هایتولیدهویتمیتکنیک سوژه20۱4پردازد)گرتمن، منزلۀکوئیرشدنبدنیاستسازیبه(.

کندازتخصیصبدنبهفضاونقشیمشخصفراتربرود؛بههمیندلیلپیوندمیانکهسعیمی

توزیعامرحسیبیشازهرچیزکمکبدنشکلمییۀکوئیربهنظریۀرانسیرونظر گیرد؛زیرا

کردنوجهکوئیرنظریۀرانسیر،اهمیتتوزیعامربدنیاست.پیوندایندونظریهعالوهبرپررنگ

هاازکند.همچنیننظریۀکوئیرراازتوجهمشخصبهبدنبدنرادرایننظریۀسیاسیآشکارمی

تواندبرایهرنوعمقاومتسوژهکندکهمیایتبدیلمییتیخارجوبهنظریهنظرجنسی/جنس

                                                           
1. Recognition 

2. Demos 
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شدنبهیکسوژۀسیاسیکارگرفتهشود.ازآنجاکهتبدیلتابد،بهکهنظمحسیوبدنیرابرنمی

هاییاستکهدرآنشدناستوسیاست،فرایندبازپیکربندیشیوهشدنودیدهبهمعنایشنیده

کند،(هربدنیکهازنظمپلیستخطیمی20۱0:9۱شوند)دیویس،یدهودیدهمیهاشنسوژه

جاییزیرکانۀبرآنکهبدنیسیاسیاست،بدنیکوئیرنیزخواهدبود.درنهایترهاییباجابهعالوه

می شکل میبدن مربوط بدن زیسته تجربۀ و حرکت تخصیصمجدد به که اماگیرد شود،

(.20۱8کند)کینتانا،شودوسلبمالکیتمیمیتخصیصیکهسببتغییر

 شناسی کوئیر و واسازی پلیس . زیبایی2

 . از سیاست تفاوت/ هویت به سیاست کوئیر/ برابری2.1

دنبالکندوآنچهمطالعاتمرتبطباهویتبههویتدرنظمنمادینمبتنیبرتفاوتعملمی

کنند.،تکینگیخودرابازنماییوبیانمیکمکهویتآنهستندبازشناسیافرادیاستکهبه

سوژه به قائل فمینیستی مطالعات نیز و لزبین و هویتمطالعاتگی کههای هستند مندی

برخالفاینشکلازتالشایوفرودستهایحاشیهشناسیهویترسمیتدنبالبهبه واند. ها

ئیرمکانیسموسازوکارتولیدهویتازپذیریافرادمطرود،نظریۀکوهایمدنیبرایرؤیتمبارزه

گراییاجتماعیراتحلیلکردهاست.باتوجهبهآرایکسانیمانندجودیتباتلر،منظربرساخت

بودنجنس/جنسیترانشانبودنونیزتاریخیکندایدۀغیرطبیعیگراییتالشمیبرساخت

 )باتلر، ۱986دهد ،۱988 ،۱999 ،20۱۱ برای باتلر تالش اجتماعینشان(. ساخت دادن

هاوالگوهایفرهنگیازجنسیتوهرچهکمکایدۀاجراگریمبتنیبرتکرارنقشجنسیتبه

بیشتربرواسازیسیاست دنبالاگرچهنظریه/سیاستکوئیربههایهویتمتمرکزبودهاست.

توانددرخطرسازیآنمیشدنونرمالایتحتنامکوئیرنیست،نهادینهتعریفهویتیگانه

بنابراینسیاستکوشدآنراازکاربیندازد؛شدنبههمانچیزیباشدکهاینسیاستمیبدل

شود.شدنبهیکهویتباشد،کوئیرزداییوبهنظمپلیسواردمیکوئیرآنجاکهدرخطربدل

بودنوهویتدرنظمنمادینهرچهبیشترآنمراتبیهدفوالزامسیاستکوئیردرنفیسلسله

سازییکفرایندفرایندسوژهکند؛چراکهنزدرانسیرسازیرانسیرنزدیکمیرابهفرایندسوژه

(.20۱8:2۱وپاناجیا،۱992زداییاست)رانسیرزدایییاطبقههویت

دادنتکینگیخوداستکهزمانبااعالنفردازطریقنشانیسهمشدگیدرنظمپلرؤیت

هایموجوداست.درکچیستیکنشکردنخودازهویتاینتکینگیبهمعناینفیوخارج

سیاسینزدسوژۀرانسیر،مستلزمدرکرابطهمیانبدنوفضااست؛زیرافضاباسیاسترابطه

به آنچه و میدارد هچالشکشیده بخششود، و توزیع )دیکیچ،بندیمین است فضا کردن

دهدفضاممکناستبهمکانیبرایبهچالشکشیدن(.امرسیاسینشانمی20۱3و2005
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فضاییمانندیکخیابان نوتعریفکند. از آنرا اصولساختارینظمموجودتبدیلشودو

بهصحنۀاعالنایورایکارکردمشخصخودکهمحلعبورومرتوانددرلحظهمی وراست،

همینتغییرکارکردهم سوژۀسیاسیمیعمومیوتظاهراتبدلشود. کند.زمانیکفردرا

می نقشمتعینآنجدا حسیو امر توزیع از را راهمچنینیکفضا اینامور همۀ کندو

میبه انجام بدن میکمک اشاره نکته این به نیز رانسیر ددهد. بدن مسئلۀ که بعدکند ر

شناختیرهاییچقدرحیاتیاستواشارهداردکهرهاییبهمعنایتغییرازنظردانشزیبایی

بلکهازنظرموقعیتبدن نیست، است)کینتانا، کهبراساسایدۀاجراگری،20۱8ها ازآنجا .)

گروههویتجنسیتیمقوله سوژهایثابتنیستو بازنماییهایخاصیاز بازشناسیو را ها

(.۱998کند،یکشخصهرگزجنسیتشنیستمگردرشرایطانجامآن)لوید،نمی

امکانکنشچهدرنظریۀزماندرکنشسیاسیمحققمیسوژگیسیاسینیزهم شود.

استکهعالوه اینمعنا به رانسیر نزد چه و اینکنشبرکوئیر نظمپلیسصورتآنکه در ها

ایننظمبهمی ایجادمیفرهدلیلوجودحگیرند، اینامکانرا ومرزها بهباوررانسیر،ها کند.

که«هاییمکان»هایمتناقضیبرایانجامچیزهاباجاییبیرونازپلیسوجودندارد،اماروش

جابهاختصاصیافته دارند: وجود افزوناند، تغییرشکلیا کردنآنجایی، )رانسیر، (.20۱۱ها

 رانسیر نظر بدینمعناحیاتسیاستدر نهکسبهویتاست؛ حفظسوژگیو معطوفبه

شودکهدرفرایندایموجببازتوزیعامرحسیمیشناسیافرادحاشیهرسمیتتالشبرایبه

میهویت خارج خود شمولیت از را دیگری افراد بهسازی، توجه با نیز کوئیر نظریۀ کند.

ازهنجاراست؛چراکهوقتیکوئیربهشدنبهشکلیدرخطربدل۱990هایشازدهۀفعالیت

بودنشود،براساستعریفمعنایخودراازدستدادهاست؛زیرانرمالجریاناصلیتبدیلمی

عالوهنظریۀکوئیردقیقاًبهمعنایکوئیرنبودناست.کوئیربایدعناصرانحرافیراحفظکند.به

رژیم مقاوهاینرمالباید و چالشبکشد به اورورکه،سازیرا و )چمبرز براندازیکند متو

می2009 کوشیده پلیسکه نظم اهمیتبدندر نقش(. به کارکردهایمشخصیشود و ها

همدرنظریۀکوئیروهمدرنظریۀرانسیرمشخص اهمیتوتوانشبدنرا پیونددادهشود،

بهمی جنسیکهمیطوریکند؛ باتلردربارۀجنس/ درکتوانگفتارتباطآثار ارتباطبا تدر

(.20۱2:۱62چمبرز،شود)رانسیرازسیاستروشنمی

دلیلموقعیتیاستکهبدنناهنجاردرنظمپلیسشناختیبهپتانسیلبدندررژیمزیبایی

یعنیآنموقعیتآستانه میدارد؛ بنابراینایکه باشد؛ مرزهایپلیسشناور در درکتواند

توانچرخشیبدنیدرنظرگرفتکهبرتنظیماتحیاتیآنرامیشناختیآرایرانسیرزیبایی

می راهتأثیر درنتیجه و میگذارد باز برایرهاییسیاسی هاییرا )کینتانا، بدن20۱8کند .)

مشروطمی اعمالیکهآنرا با میکندتعییننمیکامالً اما براساسآنشود، را هاتواندخود
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سازیوانضباطکهژیمحسیایجادکند.ازیکسواشکالعینیتعینکندواختالفبیندور

درنتیجهتجربهبدن تابعآنهستندو آنمحدودمیها با را ازسویدیگر،هایخود کنندو

بدنشیوه آن در که برمیهایی حرکاتخود به اینها توان تأیید برای را کارهایی و گردند

دهند.حرکاتانجاممی

سازیازنگاهباتلر،هنجارهایموجوددرنظمنمادینامکانتخطیووارونهگونهکههمان

(،نظمپلیس۱986دهد)باتلر،دستمیهایبودنبهالگوهایبدنیوجنسیتیراباکثرتشیوه

موجبمی کارکردهایبدنرا هویتو امکانفرارویاز رانسیر، نگاه کهنیزدر آنجا تا شود؛

هایجدیدواشکالنوینبیانجمعیران،دیدنوگفتنراابداعوسوژههایبودسیاست،راه

(.بهعبارتدیگر،همرانسیروهمباتلراذعاندارندفضایی20۱0:7کند)کرکران،تولیدمی

بیرونازنظمپلیسوگفتمانوجودنداردوتنهافضایمختصبهکنش،نظمنمادینیاپلیس

؛20۱۱:49چیزرادرکنترلخویشنگاهدارد)تانکه،یدهاستهمهاست؛چراکهایننظمکوش

عنوانچیزیکهازبیرونبهگیرد،نه(؛پسسیاستازدلنظمپلیسصورتمی۱998لوید،

هدفازامرسیاسیپدیدآوردن زیرا بگیرد؛ حادثشدهاستوبخواهدبهتمامیجایآنرا

وبرپاساختندوجهانحسیمتفاوتدرصحنۀاختالفنظمپلیسیدیگرنیست،بلکهرویارویی

دهدامکانجنسیتبرزمینۀجنسطورکهباتلراجازهنمیمیانپلیسوسیاستاست.همان

شناختیبرسیاستمقاومتدادنهرگونهبسترهستیاستوارشود،رانسیرنیزدربرابروسوسه

،سوژهتنهادر/براساسکنشوجوددارد،نه.برایباتلرورانسیر(20۱2:۱63چمبرز،کند)می

توانگفتسوژگیوکنشسیاسیدرپیشازاجراگریجنسیتوکنشسیاسی؛درنتیجهمی

وارونه برای کوئیر حرکت به وابسته رانسیر زیرانظریۀ است؛ پلیس هنجارهای سازی

گویدکهرانسیرمیایشناسیهردوتأییدایننکتهاستکهسیاستکوئیربههمانشیوهروش

(.2009کنندهاست)چمبرزواورورکه،مانندسیاست،مختل

 شناسی شناسی سیاست و سیاست زیبایی . بدن در میانۀ زیبایی2.2

زیبایی است، سیاسی که اندازه همان محسوسبه امر محسوبمیتوزیع نیز شود.شناختی

شناسیشد.اینواردمباحثزیبایی۱990پیوندمیاننظریهومطالعاتسیاسیرانسیرازدهۀ

زیبایی امر سیاسیبه امر سیاسیجایداردچرخشاز ذاتامر در ژیژک، باور شناختیبه

کند،امکانیاستکهایندو(،اماآنچهاینپیوندمیانهنروسیاستراممکنمی20۱3:72)

مندربارۀسیاستتالشیبودآمیزدارند.بهگفتۀرانسیر،کارهایتخالفبندیدرطرحصورت

نشان بهبرای سیاست دادن یک زیبایی»منزلۀ شناختیامر اصطالح«. از من منظور

والترآن«کردنهنرسیاسی»هیچربطیبه«کردنسیاستشناختیزیبایی» نظر گونهکهدر
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 )رانسیر، ندارد زیبایی20۱۱بنیامینبود، برایرانسیر دقتکرد باید .) معنایشناسینه در

ادراکومحدودقلمروهنرکهورایآنوبهگسترۀحساسیت وامرحسیوارتباطآنبا ها

بهعبارتکلی هنروسیاستذیلزیباییتفکرتعلقدارد. شناسینیزدرشناسیوزیباییتر،

شناسیوسیاستدرمحوکردنتمایزهامیانگیرند.چراییاهمیتزیباییذیلسیاستقرارمی

شناسی(.رانسیرسیاستوزیبایی20۱8:54هااست)پاناجیا،هاوروابطآنها،فعالیتسوژگی

اختالفمی اشکالمتفاوتیاز میرا که وداند محسوسشوند امر سببتوزیعمجدد توانند

افق گشودن با کنند. ایجاد جاری نظم در حسیشکافی امر تجربه مرزهای در نو های

دهدهایحسیمواجههباجهانوبدنراتغییرمییابد.همینامرشیوههمیبندیدوبارصورت

هیچ رانسیر، دید از بعدسیاسیاست. ساحتحسیواجد دگرگونیدر همینچرخشو و

کندویابیمیگونههویتبودگیکهآنرااینپذیریوگفتمانهنریبدونشکلخاصیازرؤیت

هیچهنریبدونتوزیعمشخص نسبتنیز اشکالخاصامرحسیکهسعیدر دادنآنبه

 )رانسیر، ندارد وجود 2009سیاستاست، کنشزیبایی44؛ بنابراینهر تواندشناختیمی(؛

کندوبندیمیابعادسیاسیداشتهباشد؛بدینمعناکهتوزیعامرمحسوسرادوبارهچارچوب

می جدید حسی زیبامکانات کنشسیاسی، هر و میاییآفریند چراکه است؛ تواندشناختی

پذیرکند.هایبودنودیدنراارائهدهدوآنرافهمهاینوینیازشیوهافق

گونهکهشناسیبهمعنایعلمحسانیتوقلمروحسیاست؛البتهنهآنتلقیرانسیراززیبایی

سیرژیمخاصیازتفکرشناشود.درنگاهوی،زیباییشناسیتعبیرمیدرمطالعاتهنراززیبایی

ایازاندیشهاستکهبراساسآنآثارهنریمربوطبهاندیشههستند)رانسیر،هنروشیوهدربارۀ

20۱0 آ: زیبایی5، تفکراستکهضمنارائۀاشکالنوینحسی،شناسیحالتوشیوه(. ایاز

هاکهدراینراستا،بدنکندوهمینامر،کنشیسیاسیاست.توزیعامرمشترکرابازتعریفمی

هویتبراساسنظمپلیسداراینقش کارکردهایتعریفها، و ها هستند)دیویس، :20۱0شده

به78 میمحضکناره( بدنی و حسی امر بازتوزیع به وظایف، این از بدنگرفتن هایپردازند.

می فعالیتفرودستیکهبدلبهسوژه مانند متضمنبدعتدرشوند، امرحسیوهایهنری،

زمان مکان/ فضا/ در پلیسنباید نظم پیرو که بدنی هستند. بدن به اندیشیدن در نوآوری

کردنشدنبهسوژۀسیاسیونیزمتحولبربدلشدنعالوهمحضدیدهمشخصیرؤیتشود،به

شناسیدراینکشد؛چراکهدرنظررانسیر،زیباییآنفضا،توزیعامرحسیراهمبهچالشمی

معنا،امریمربوطبههنروذوقنیست،بلکهبیشازهرچیزامریمربوطبهزمانومکاناست

 بدین2005)رانسیر، مربوطبهبدنمنظورکنشسیاسیعالوه(. بازتوزیعامور نحوۀتوزیعبر ها،

بهچالشمی نیز زمانرا مکان/ زیباییفضا/ بهمعنایدیدنآکشد. نه اینمعنا ثارشناسیدر

(.۱0؛20۱9هنری،بلکهرابطۀفردباجهانادراکیاست)رانسیروانگلمان،
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دارندکهدرنحوۀچینشاموروتجربههادررژیمزیباییبدن هایشناختیاینتواناییرا

را بدن ماهیت هنجارها، بررسی به با که است تالشی مداخله این و کنند مداخله زیستی

میآن که بگونه آنتواند نه میاشد، نشان باشد، باید که اینسوژگیبدنگونه دردهد. مند

هایهنجارمنددرنظمنمادینرانیزدررهاییوبرابریایازاختالفاستکهدیگربدنصحنه

می رویارو بدنشان انتقادیبه نگاهی زیباییبا رهایی اجتماعی، رهایی چراکه شناختیکنند؛

(.202۱:35کردن،دیدنوگفتن)رانسیر،احساسهایاست؛گسستازشیوه

 مثابۀ بدنی سیاسی شناختی به های بدن: بدن زیبایی . رژیم2.3

هایتفکریدنبالپیگیریوردیابیشیوهشناختیبرایرانسیرموجبشدبهاهمیتبعدزیبایی

هاییبهشیوهکندچگونهاند.رژیمهنرمشخصمیبندیشدهباشدکهدرهنروتصاویرصورت

مرتبطمی اندیشه بیاناز که واژهشود چه و دارند قرار جهان ارتباطبا وهایانسانیدر ها

کندونشانگیرند.اینرژیمبراساسارتباطمیانحسومعناعملمیعباراتیراازجهانبرمی

هایاجتماعیلیتطورکلودررابطهباسایرفعادهدچهکارکردهاییدرزندگیاجتماعیبهمی

ایندورهبه رانسیر اگرچه دارند. خاصوجود پیگیریطور امروز به تا باستان یونان از را ها

زمانتوانندهمهاییازتفکرندکهمیهالزوماًتاریخینیستند،بلکهحالتبندیکند،ایندورهمی

فهرستمی را هنر اصلی رژیم نوع سه رانسیر باشند. حاضر نیز یاکند: بوطیقایی اخالقی،

(.باتوجهبهاهمیتبدندر20۱0؛درانتی،۱6-20۱3:۱8)رانسیر،۱شناسیبازنماییوزیبایی

به جنسیتو اجتماعیو بهرهمطالعاتعلوم با کوئیر مشخصنظریۀ رژیمطور هایگیریاز

یلکارکردبدندررژیمدلایازبدنونحوۀنگاهبهآنارائهشود.بهگانهگانۀهنر،رژیمسهسه

بدنزیبایی کنش نحوۀ به ادامه در باتلر، نزد اجراگری بدن و رانسیر مدنظر شناسی

پرداختهوبررسیشدهاست.بدنبدوناندامشناختیذیلمفهومزیبایی

 . رژیم اخالقی هنر/ رژیم اخالقی بدن2.3.1

می معرفی رانسیر که رژیمی کنخستین است اخالقی رژیم افالطونکند، آرای بر مبتنی ه

همان است. شده بهتنظیم نه افالطون شد، اشاره که میگونه سعی که سیاست، کرددنبال

هایمشخصایجادکند.اینهادرموضعکارگیریبدناجتماعیاخالقیرابانفیسیاستوبه

راتوسیاشیوۀوجهیکرژیمهنرینیستوافالطوندغدغۀتأثیرتصاویرمدنظربهیچرژیمبه

کندوازنظراخالقیدرهایاخالقیرامطرحمیبودنافرادواجتماعراداشت.تصویر،پرسش

(.برایافالطون،هنردرمعناییگانۀ20۱0:۱34شود)دیویس،اینمعنایگستردهارزیابیمی
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به شیوهآن)هنر و بلکههنرها نداشت، وجود )هنردادنکارهایانجاممثابۀهنر( مهمبود ها

آنهنرهاییکهازشیوهبه بنابراینمیاندونوعهنرتمایزقائلبود؛ هایمثابۀابزاروهدف(؛

می بهره کارها انجام در بهموجود خلقیاتمردم بر تأثیر هدفشان و نظمبردند تأیید منظور

اینر تصاویردر بودوهنرهاییکهتقلیدازظواهربودند. ژیمموضوعپرسشیطبیعیچیزها

هاوهمچنینپرسشدربارههاودرنتیجهمحتوایحقیقتآندوگانههستند:مسئلۀمنشأآن

شود)رانسیر،هامنتجمیها؛یعنیکاربردهاییکهدارندوتأثیراتیکهازآنهدفیاغایتآن

اهمیتدارد،توانگفتآنچه(؛بنابراینباتوجهبهغایتوهدفهنروتصاویرمی20۱3:۱6

تأییدمی ارائۀتصاویریاستکهنحوۀبودنافرادرا بدیهیحفظنظمنمادینبا کندوآنرا

بنابراینرژیمیاستکهدرآنشیوهمی ومصنوعاتهنریبراساسارزشمستقیمانگارد؛ ها

 (.20۱0شوند)درانتی،هاقضاوتمیاخالقیوسیاسیآن

هایشانراتصویریدرنظرگرفتکهازبدنارائهازطریقبدناگربتواننحوۀبودنافراد

کمکنظمنمادینارزیابیوقضاوتشدهرابهمندیارائههایبدنتوانشیوهدهند،آنگاهمیمی

معناینامفهوم نظمپلیسبه نداشتنجاییدر که آنجا از کرد. (20۱0بودناست)چمبرز،

کند؛ازهمینرومسائلمربوطبهیراباپرسشمواجهمیناپذیری،مشروعیتاخالقهمینفهم

ایدربیشترموارددرنظمپلیسبرپایۀمفاهیمبرخاستهازگفتمانهایفرودستوحاشیهبدن

کتاباخالقیتبیینمی احمددر سارا استکهسیاستفرهنگیاحساسشوند. اینباور بر

توانندبهنحویباشندکهشدنازدیدهستند،بلکهمیایازناپدیدتنهادارایشیوههنجارهانه

احساسنکنیم)ماآگاهانهآن رژیمهنر،یعنیشیوه20۱5:۱48هارا ایاز(؛پساگربدنرا

ناپذیریماارتباطمستقیمیداردباآنچهازیکپذیرییارؤیتتفکربدانیم،نحوۀرفتارورؤیت

می بدانعملکبدنانتظار تا جنسیتبهرود امرند. اینتوزیع بر صورتبیرونیبدن مثابۀ

نقش از بدنیکه درنتیجه بدنیداللتدارد؛ عالوههایهنجارینتبعیتنمیحسیو برکند،

کندجامیناپذیری،بدنیغیراخالقی،آلودهوشورشیاستکهمرزهایامرنمادینراجابهفهم

(.200۱،2004؛داگالس،۱982)کریستوا،

شودوبدنیکهطبیعینباشد،بدنیمثابۀبدنیاخالقیفهممیبدنطبیعیدراینرژیمبه

آلودهاست؛چراکهتأثیرمثبتیبراتوس)خلقیات(اجتماعیندارد.رویکردهایاخالقیبهبدن

مثابۀامریطبیعیوبدیهیهایزیستیبههاییپیگیریکردکهبهتفاوتتواندرنظریهرامی

دانند.گراییملزممیمندیبرپایۀطبیعتکنندوهربدنراتنهابهشیوۀخاصیازبدناهمینگ

  



 ۱40۱،بهاروتابستان23پیاپی،شماره۱2شناسیایران،دورههایانسانپژوهش۱02

 

 . رژیم بازنمایی هنر/ رژیم بازنمایی بدن2.3.2

هایژانریواصولبازنماییاستآنچهدراینرژیماهمیتدارد،ارزیابیتصاویربراساسویژگی

براساسآنالگوبرداریمی تصاویر که زوجپوئسیس/شوند. در را هنر جوهر رژیمبوطیقایی،

اینرژیمبوطیقایی20۱3:۱6کند)رانسیر،یعنیتقلیدوخالقیتشناساییمی۱میمسیس .)

پوئ بهیا را ابزارهایخالقیتهنر که اینمعنا به برایالگوبرداریارائهتیکاست؛ ژانر مثابۀ

پذیریراممکنکندوازسویدیگر،بازنمودیوتقلیدیاست؛چراکهتقلید،امکانرؤیتمی

تواندتواندگفتهشود،آنچهمیکند.نظمبازنماییقاعدۀمعینیاستازنسبتمیانآنچهمیمی

دادناستدهشودوآنچیزهاییکهنبایددیدهوگفتهشود.ماهیتگفتاردرایننظمنشاندی

هایهنریوهایارسطودربابژانرهاونظام(.اینرژیمبراساسنظریه۱7،آ:20۱0)رانسیر،

هاهایمنطبقبرآنادبیشکلگرفتهاستوآنچهمهماست،رعایتدقیقواصولیازارزش

شوندکهاصولژانریرارعایتمثابۀهنردریافتمیهاینمعناکهتنهاآنچیزهاییبهاست؛ب

سلسله رژیمبازنماییذاتاً اشایناستکهبازنماییترینخواستهمراتبیاستواساسیکنند.

شدهمراتباجتماعیازموضوعبازنمایی)ژانروزبانآن(انطباقمناسبیبرایموقعیتدرسلسله

ب )دیویس، 20۱0اشد اهمیت۱35: است. قراردادها براساس بازنمایی است، مهم آنچه .)

میقراردادهایاجتماعینظامیسلسله را ژانرها اینایدهمراتبیاز اینرژیممبتنیبر سازد.

استکهآنچهقراراستبهتصویرکشیدهشود،چگونه،برایچهکسیوچهصورتیبایدشکل

 (.20۱9:39وانگلمان،بگیرد)رانسیر

ارائۀبدندراینرژیمنهدربردارندۀچیستیوماهیتآن،کهمبتنیبراصولوهنجارهایی

فهم مرئیو آرایاروینگگافمنپذیرمیاستکهبدنرا مطالعاتمربوطبهبدن، در 2کند.

دهد.اگرچهگافمنبندینشانمیخوبیالتزامبههنجارهایبدنیرادرقالبمفهومچارچوببه

منزلۀبودنبدندرصحنۀاجتماعتأکیددارد،امکانتخطیازآندرجامعهرابهبهبعدنمایشی

دهندۀاهمیتخلقیاتاجتماعیدرحفاظتازخوبینشانکندکهبهبندیمیداغننگیصورت

 )گافمن است ۱956بدن هنجارها(؛۱986، از استکه بدنی نمادین بدن تبعیتبنابراین

بدنمی اصول براساس را خود و میکند سامان معینی باتلرمندی با همراه گافمن بخشد.

هایاجتماعینیست،هایطبیعیمقدمبرتفاوتکنندوتوافقدارندتفاوتگراییراردمیذات

پیروآنچه(.2005هایاجتماعیاست)بریکل،هایطبیعینتیجۀتأثیرتفاوتبلکهایدۀتفاوت

نظریۀکوئیربهبرساختی جنسیتماننداجراگریدر است، جنسیتتأکیدشده بودنجنس/

شوند،معنایدیگریمندوتاریخیتعریفمیبرحسبالگوهایفرهنگیکهدروضعیتیزمان

                                                           
1. Poieis / Mimesis 

2. Erving Goffman 
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هادالبرایناستکهظاهربدندرجهانایازامکانمثابۀمجموعهبدنبهندارد.بهباورباتلر،

کمکمنشدرونیذاتیازپیشتعییننشدهاستوبیانعینیبدندرجهانراک،بهبرایاد

(.۱988هایتاریخیدرکشود)باتلر،منزلۀمرجعیخاصازمجموعهامکانبایدبه

شودکه(جنسیتتنهازمانیازطریقبدنبهنمایشگذاشتهوفهممی۱999برایباتلر)

مندیاوقراردادهایاجتماعیوفرهنگی،شکلخاصیازبدنایازهنجارهاینبدندرگستره

بنابراینازدیدباتلراگرمبنایهویتجنسیتیتکرارسبک کند؛ اجرا درطولوارکنشرا ها

ایدلخواهمیاناینظاهریکپارچه،امکاندگرگونیجنسیتدررابطهزمانباشدونههویتیبه

فاوتیازتکرار،درشکستنیاتکرارخرابکارانۀآنسبکهادرصورتامکاننوعمتقبیلکنش

هاونهبرخیدیگرازهاباتکراربرخیایماواشارهبدنوجوددارد،امادرنظمنمادیناجتماعی،

بهآن یا کنترلمیواسطۀجهتها نهجهاتدیگر برخیجهاتو آنمندبودندر بهشوند. ها

کنند،آنجاکهتواناییبرایانواعدیگریازکنشرامحدودمیآیندکهتنهاتاهاییدرمیشکل

هایناچاربایدمیانشیوه(؛یعنیبه20۱5:۱45هاراانجامدهند)احمد،توانندبرخیکنشمی

گذارد.اجرابهآنباتلرمیاندوشکلاجراواجراگریتمایزمیمفروضوموجودانتخابکنند.

کنندباتکرارمقیدانۀهنجارها،بداهتجنسیتاصداردکهسعیمیهاییاختصدستهازکنش

اجراگرینیزبهآندستهازکنش تأییدکنند. کمکهاییمرتبطاستکهبهوبدنجنسیرا

پیرو کنشیکه حسیدارد؛ امر توزیع از تخطی شکافو نمادینسعیدر هنجارهاینظم

بیشازهرچیززیرژیم شناختیوالبتهسیاسیاست؛چراکهازنظمباییهایمدنظررانسیر،

کند؛بنابرایناجرا،انقیادبدنبهژانرهایبدنیواجراگریچیزیجزتخریبپلیسعدولمی

اینژانرهانیست.

 شناختی بدن شناختی هنر/ رژیم زیبایی . رژیم زیبایی2.3.3

اینرژیمتجربۀزندگیبه فیدر طور ایجادشناختیزمینهرژیمزیبایینفسهمهماست. ایرا

میمی زندگیتجدیدقوا تماسبا در آنهنر کندکهدر 20۱۱کند)تانکه، همچنین84: .)

نشانمیبه دهد،امامثابۀتوزیعیجدیدازامرحسیدربرابررژیمبازنماییواخالقیخودرا

برپا با اینرژیم چراکه بینببرد؛ از را نیستآن تجربه،ساختنشکلتازهقرار و هنر ایاز

شناختیدستگاهیاستکند.دستگاهحسیزیباییهایحسیراممکنمیاختالفمیانجهان

نداشتنهدف)کارکردهاواهدافاخالقی(نشان دارمیکهبا رژیم202۱:70شود)رانسیر، .)

تواندبهموضوعهنروزیمیشود؛بنابراینهرچیشناختیبامعیاربیانگریشناختهمیزیبایی

اینرژیمبابرچیدنارتباطمیانموضوعوهدفاخالقیونیزمیانژانرو تصاویربدلشود.

شناختیپردازد.وضعیتزیباییهایبدیعمینظامبازنمایی،بهگستراندناشکالحسیوتجربه



 ۱40۱،بهاروتابستان23پیاپی،شماره۱2شناسیایران،دورههایانسانپژوهش۱04

 

لحظه است؛ تعلیق)محتوا( نابیاز بنمونۀ تنها آنفرم تجربهمیهایکهدر شودمنزلهخود

 20۱3)رانسیر، رهایی۱9: نیروی وارونه(. همین در رژیم این وبخش اخالقی رژیم سازی

به باتلر اجراگری است. نشانبازنمایی بدندلیل و )جنس( زیستی بدن میان شکاف دادن

بدن از نوینی اشکال )جنسیت(، میفرهنگی شکل را جنسیت سیالیت و اثرمندی دهد.

فراترازمکانیکهبهآنهااجازهمیجسمانیتبدنبرخودبدن،بهبدن هادهدامکاناتشانرا

هایفردیوجمعیجاییتوانگفتاینجابهاختصاصدادهشدهاست،دوبارهتجربهکنند.می

میروشدیگریبرایتخیلبدنبه بهوجود نه دیگر که قابلآورد عنوانیکبدنارگانیک،

تکهبدونبیانمشخصمنزلۀیکبدنتکهاییبااجزاوعملکردهایخاصاست،بلکهبهبازنم

(.20۱8شود)کینتانا،ابرازمی

پوشدرنگاهباتلریکبدنشورشیاستکهتوزیعامرحسی/جنسیتسوژۀدرگیامبدل

کند،ایناستایداردوباتلرآنراتصدیقمیزند.آنچهدربارۀدرگاهمیتویژهرابرهممی

کند.دردرگکهکهاینیکرویۀفرهنگیاستکهاعتقادبههویتجنسیتیاصیلراردمی

محتملجسمانیداللتمی بعد سه کند، هجو هنجارهایجنسیتیرا بخشتشخیصکوشد

بودگیاحتمالی(،اجرایجنسیتی)فیگورشناختی)مردبودگییازنشوند:جنسزیستدادهمی

یا نشانزنانه )دگرجنسدادهمردانۀ جنسیتی هویت و نقش( جعل در برابرشده در گرایی

تواندساختارتقلیدیجنسیتراآشکارکند.اینامرنشانگرایی(.اینسوژۀدرگمیجنسهم

درنتیجهدرگغیرطبیعیفرضمیمی ماهیتدهدهیچاصلیبرایتقلیدوجودندارد؛ شود،

عنوانهجووهاراتنهابهکندوهمۀجنسیتجنسیتیراآشکارمیمصنوعفرهنگیازانسجام

(.اینرابطهبرسهدستهازدعاویاستوار۱998دهد)لوید،موجوداتجنسیتیخیالینشانمی

یابیهاقادربهدستناپذیراستوسوژهاست:لکانی:اینکهشکستدرتجسمامرآرمانیاجتناب

ستند.دریدایی:تکراربرایابقاوساختجنسیتهمیشهتکراریبابههویتجنسیتیپایدارنی

یکتفاوت)یکتعویق(است.آخرینموردفوکوییاستکهاینتکرارفضاییرابرایدگرگونی

می زیبایی۱کند.ایجاد بدن بهدرنهایت مرئیشناختی به کوئیر بدنی بدنمثابۀ هاییسازی

شوند.لۀیکبدنفهمنمیمنزپردازدکهدرنظمپلیسبهمی

شیوه خاصمیچنینمداخالتیبه زمینۀ بینمرئیوایمشروطو رابطه تغییر با تواند

آوردنسوژه با نظمپلیسرانامرئیو اجتماعی، هستیسیاسیو فهمجدیددر روابطو ها،

                                                           
 برای آشنایی بیشتر در این زمینه نگاه کنید به مقاله:. 1

شناختی از برساخت  مثابۀ سوژه زبان و میل: تحلیل انسانسوژۀ تراجنس به(. »1400راد و نرسیسیانس ) اسالمی

 .40-9. صص 21، شمارۀ 11شناسی ایران. دورۀ  های انسان پژوهش«. مثابۀ اجراگریاجتماعی جنسیت به
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 بازپیکربندیکند)دیویس، 20۱0مختلو بدن88-89: اختالفاز صحنۀ ازهایمتفاو(. ت،

هاییشدند،درصحنۀعمومیبهسوژههاییکهدیدهنمیشودبدنهنجارینتاکوئیرسببمی

تصاحبکرده عمومیرا عرصۀ گسستزیباییبدلشوندکه شناختیشرایطیبرایبدناند.

:20۱0موجبآنبدندیگرنهدربندوظیفهونهتعینخوداست)رانسیر،کندکهبهفراهممی

است.بودندربرابرشدنهایشبرایبلکهتنهایکبدنباهمۀپتانسیل(،۱40

 . سیاست کوئیر و اندیشۀ رهایی3

 . بدن بدون اندام و قلمروزدایی از میل و بدن3.1

هایگفتمانیهیچامکانعاملیتیاواقعیتیخارجازکنشگونهکهاشارهشد،ازنظرباتلرهمان

ایننیست وظیفه ندارد. تکرارکردنبهوجود چگونه بلکه شود، چیزیتکرار کمکتکثیرکه

جابه و تکرار جنسیت، رابنیادین تکرار این خود استکه هنجارهایجنسیتی همان جایی

(.اینایدهدقیقاًمتناظرباایدۀرانسیردربارۀکنشسیاسی۱999:۱89شود)باتلر،موجبمی

ز رژیم آنچه بنابراین پلیساست؛ نظم مییباییدر شکل را نظمشناختی پیشدر از دهد،

پذیرنباشدوبهسخندرنیامدهباشد.آنچهشیوۀعملایننمادینجایدارد؛اگرچهتنهارؤیت

گیردوهمیندهد،ازنظردلوزوگتاریتحتفرایندقلمروزداییصورتمیرژیمرانشانمی

شکلمی )پتون،فرایندذاتسیاستانقالبیرا 2000دهد نیروهایآن7: اهمیتمیلو .)

هاوکارکردهاییکند،نیروهایمیلدرجهتنقشدهدآنچهنظمنمادینکنترلمینشانمی

جهتمی را آن ایننظم اصلیکتاب.بخشداستکه ایناستکه(۱983)آنتیادیپتز

آنجریانیکهکابوسوحشتایرمزگذاریجریانوظیفۀهرجامعه استو ناکهرجامعهها

می رمزگاناست، جریان یک یعنی بگریزد؛ رمزهایش از که باشد جریانی یاتواند زدوده

(.20۱2:۱60اسمیت،نشده)رمزگذاری

هامیلازکنندکهانقالبیوآشوبگراست.برایآندلوزوگتاریمیلرانیروییتصورمی

نمی آغاز تولبدن میل از که است بدن این بلکه میشود، میید بدن بنابراین تواندشود؛

همان طریقکنترلمیلباشد؛ بدنبهتولیدیاجتماعیاز تولید که کمکمیلنشانۀگونه

آفرینش و تولیدگری میقدرت، که است میل ماشینگری )بدنتواند کند تولید را هایی

بدنبه برخالفقانوننمادینکه ماشینمیل(. امیمثابۀ طرد نفیو با رانهها تولیدالو ها

تولیدنیرویحیاتشوند،میلحیاتمی بهحرکتوامیگربا زیستنرا بنابراینبخش، دارد؛

مینمادین برابرحیاتزیستنقرار در حیاتمیلرا ازشدنبدن، دهدکهخودچیزیغیر

می تأکید دلوز است. جریان کندزندگی از غیر چیزی دارد، وجود همۀآنچه نیست. شدن

تبدیل جریان پایداریدر لحظاتنسبتاً )کولبروک،موجوداتتنها زندگیهستند به شدن
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پردازیازهاازطریقمفهوم(.فلسفهبرایدلوزدرقالببازاندیشیدربابپدیده2002:۱25

شناسیدلوزوگتاریدرنوپدیداست.روشهایهایپیشیناندیشهبرایبرساختنافقمقوله

شناسیرانسیریکساناستوآنفراتررفتنازمرزهایحرکتمیلواندیشۀفلسفیباروش

وضعیت خلق برای میموجود محسوب جدید روشهای برشود. مبتنی دلوز شناسی

(بهسمتزداییوقلمروزداییبرایحرکتازبعدبودن)تملکبرهویتزدایی،هویتطبقه

حرکتوشدن)تملکبربدن(است.

غایت کنارنهادن بدنمستلزم براینگرشماشینیبه قانوناست. کارکردگراییو گرایی،

ابزاری حالتهدفمند فقطدر ماشین کنشآندلوز بر که مکانیکی براساسقانونی اشیا

نمی تلقی ماشین است، ماشینمترتب بلکه بهشود، دقیقاً کها ودلیل هدفمندی نارنهادن

میغایت برابرمندیاستکه اینمقاومتدر کنند. عمل ضدساختار و شوند متحول توانند

مینمادین میل بهشدن برهمتواند یکاصل یعنی اندام بدون یکبدن سامانۀمنزلۀ ریزندۀ

اینبدنمی ها،اشینتواندباهرگونهاتصالمیانسطوحبرخوردبادیگرمارگانیکعملکند.

حرکتشبکیه از نوعی شکلدهد؛ را نوینی میماشین ریزومیکه واییا قلمروها از تواند

بهگفتۀدلوزوگتاری،بدنبدوناندامیکمفهومنیست،شدهعبورکند.هایمرزبندیمقوله

چیزینیستکههرگزایازشیوهبلکهیکشیوۀکنشومجموعه بهاینترتیب، استو ها

انجا )پوکسون، یابد تحقق یا شود 2000م براساس(. که است بدنی نفی اندام، بدون بدن

میل،گرایشبهجریانوتفاوتاست؛بهاینمعناکند.الگوهایتنظیمیوهنجارینعملمی

 است)کولبروک، بسته نظم مخربهر انقالبییا ذاتاً پتانسیلکوئیرشدن(.۱00 :2003که

پل نظم از بهقلمروزدایی نیز کوئیربودگی است. آستانهیس موقعیتی نیروییمنزلۀ مانند ای

عملمیمیل کننده راهمیلکند. ایجاد بلکه معنایآرزومندیچیزینیست، به هایورزیدن

(.2009جدیدیبرایاحساس،درکوتصوراست)کونلی،

روش بدندر اگر گتاری، و پلیسبههایرؤیتشناسیدلوز نظم در دلیلتبعیتازپذیر

بخشند،هاراتحققمیکنندکهغایتاندامطورخطییادرختیحرکتمیقوانینوهنجارهابه

هایهایکوئیربرایپیوندوآمیختگیدرحرکتمیل)بهسمتآینده(هستند.اگرهویتسوژه

ۀاصلهایکوئیربرپایمشروعاجتماعینتیجۀحرکتمیلبراساساصلدرختیهستند،سوژه

 این شود. متصل دیگری نقطۀ هر به بایدمی و تواندمی ریزوم یک نقطۀ هرکنند.ریزومیعملمی

ومی برقرار را نظمی و ثابت را اینقطه که ریشه یا درخت با است متفاوت بسیار )دلوز کند

 ۱987گتاری، مانندنظریۀکوئیربه(.7: آندنبالیکصورتدلوز میلاستکهدر بندیاز

اششناختهکمکنیرویمحرکوتولیدگرییافتگیکهبهواسطۀمحدودشدنوقالببهمیلنه

محاطمی از را خود نیروییکه شدنمیشود؛ همینرو از سازیسیاسیهموارهسوژهرهاند؛
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سازیطورکلیبادیگریاست،اینایدهکهسوژهایمتفاوتیابههمستلزمهویتیناممکنباسوژ

بودنتاآنجاستکهدرآن،درمیانههرگزبهصراحتدعویهویتنیستوهمیشهشاملباهم

(.20۱0:87ها)دیویس،هاوفرهنگها،هویتهستیم:بیننام

آستانه ایودرگریزازمرزهااستوسوژۀکوئیرمانندسوژۀرانسیریوضعیتیدرمیانه،

یابیازگفتناینجمله،هویت«.منکوئیرهستم»ایندقیقاًیکیازمعانیاینعبارتاستکه

بلکهیکضدهویتاستطریقهویت هایموجودنیست، 20۱2)چمبرز، :۱64 ایآستانگی(.

دهد.سوژۀبودنراپیشنهادمیکند،دریکخارجاززمانبودنودرمیانهصمیکهکوئیرمشخ

توانندامکانشکستنآنرافراهممیدلیلموقعیتدرمرزبودنرانسیروسوژۀکوئیرهردوبه

مندیهایبدنفرضسازینیازمندفرایندیسلبیاستکهپیشیابیباسوژهکنند.تفاوتهویت

هاینوینهایجدیدوبدنونیزفرایندیایجابیاستکهدرآنبهخلقسوژهکندرانفیمی

)هایناممکنمیذیلهویت نظمپلیسجاییندارد در یعنیآنچه انجامد؛ 20۱0می، ؛۱3:

 20۱۱تانکه، :67 بیستا، و بینگهام 20۱0؛ به33: بدن مقابل در بدن(. و ارگانیسم عنوان

بدنینفسانی،فشردهوآنارشیستیاست.برایرانسیر،سیاستمستلزمالهیاتی،بدنبدوناندام

تجربی یکحوزۀ ایندر پیشاز ظرفیتیبرایبیانآنچیزیاستکه یکبدنو تولید

(.20۱۱:49مفروض،قابلشناسایینبودهاست)تانکه،

بهبدن درصحنۀدهدتاخودراهایمطرودامکانمیبدنبدوناندامدرحرکتیکوئیر،

بازپس طریقبدنعمومینشاندهند. همگرفتنفضایعمومیاز خلقبدنها، وزمانبه ها

می منجر سیاسی بدنفضاهای میشود. که هستند نیروهایی اندام بدون صحنۀهای توانند

نمی زنانیکه دارند. نگه زنده نقشسیاسترا در راهایتعریفخواهند مادرانگیخود شدۀ

هایشاندرباروریومادرانگیایازبدنکوئیرهستندکهغایتیبرایاندامنند،نمونهتعریفک

پناهندگانومهاجرانیکهبهمحدودهنمی مرزنشینان، هایجغرافیاییخاصیچسباندهبینند.

نداشتندلیلدسترسیهادرایرانکهبهاندیانیروهایکارگربدونمدرکمانندافغانستانیشده

نوعیخودرانامرئیهایشغلیبایدازدیدنیروهایپلیسوکنترلدورباشندوبهوضعیتبه

بدن میبسازند، که قلمروزداییهاییهستند را فضا که شکلدهند توانندخطوطگریزیرا

هایزمانتولیدکنندۀبدنکند.ورودبدنبهخیابانیکهمحلعبورافرادفرودستنیست،هممی

 پلیسبهسیاسیو طریقاستحالۀ برابریاز فضاییسیاسیبرایابراز دگردیسیخیابانبه

شودتنهاییفضاییسیاسینیست،بلکهتنهازمانیسیاسیمیسیاستاست؛درنتیجهخیابانبه

کهمحلیبرایاعالنسوژگیسیاسیواختالفباشد.
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 شناسی؟ رسمیت . رهاورد سیاست: اختالف یا به3.2

سیاست ذات )رانسیر، است 20۱0اختالف :42 می، 2008؛ اختالف47: این در رانسیر .)

اند؛هایکنونیباآنشکلگرفتهدادنخطاییاستکهنظمپلیسودموکراسیدنبالنشانبه

هاوجمعیتاست.هدفسیاست،بیشازهرچیزاستحالۀمردمیادموسبهتوده۱اینخطا

کند،نیست.هدفسیاستبرایرانسیراختالفعآنرادنبالمیدراجما2مانندآنچههابرماس

منزلۀحضوردوجهاناست؛یعنیمخالفتبانظمپلیس.جوهرسیاستتجلیاختالفاست،به

هایکنونیازنظررانسیرچیزیجزخطایی(.دموکراسی20۱0:۱5حسیدریکجهان)می،

شونده.کنندوبرخیراتابعوحکومتکردنمینیستندکهبرخیراقادربهانتخابوحکومت

هاازنظمپلیساست.رانسیرشدنآننشدنبرخیمردموکنارگذاشتهخطایسیاستشمارش

عنوانبرابربامخالفتواندبهکندکهدرآنفردمیایتوصیفمیاختالفراکنشایجادصحنه

شدناینصداهااست؛تاآنجاکهدیگرده(.تالشرانسیرشنی20۱۱:62خودظاهرشود)تانکه،

ازطریقبرابریآنبخشازجامعهکهدرنظمپلیسبهبه نباشند.خطا عنوانمنزلۀسروصدا

درشکستبازشناسیاینبرابریازسویبرابرشناختهنشدهاست،آشکارمی شود.خطادقیقاً

دهیافراددریکنحوۀسازمان،آ(.سیاستبهمعنایتفکرینیستکه20۱0پلیساست)می،

درواقعسیاستامری بلکهمخالفتیاستدربارۀماهیتایناجتماع. درنظربگیرد، اجتماعرا

منازعه تنها نبایدآنرا اما بلکهبایدبهایمیانگروهمتخالفومنازعاست، دانست، عنوانها

(.بههمیندلیلاستکهسیاست20۱9:۱7هادرککرد)رانسیروانگلمان،تنازعمیانجهان

هابرایقدرتوحاکمیتنیستواجماعدرآنجاییندارد.صحنۀنزاعیامبارزۀگروه

اجماعنتیجهومبتنیبرعملیاتپلیساستکهمرزهایامرمحسوس،امرقابلاندیشیدن

مشخصمی را ممکن امر و )تانکه، 20۱۱کند درگیری45: اجماع، برای تالش در به(. ها

کمکمذاکرهبرسردیدهمطرحکنندوبهشوندکهبایدمتخصصانآموزشمسائلیتبدیلمی

اجماعبهمعنایبستنفضاهایاختالف نظرازطریقبستنفواصلوتعدیلمنافعحلشوند.

(.2004هایاحتمالیبینظاهروواقعیتیاقانونوواقعیتاست)رانسیر،کردنشکافوصله

میرانسیر اجماع زمانۀ کنونیرا هابرماساستکهزمانۀ کسانیچون مخالفنظریۀ و داند

شدنیوفصلکنند.ویبراینباوراستکهاختالفوخطاحلهاراحلکننداختالفتالشمی

ممکنمی بلکهحفظهمیناختالفاستکهسیاسترا تالشبرایاجماعبهنیستند، کند.

ها،برخیرادردایرۀشمولیتامدکهدرآنایننظمازطریقهویتانجایجادنظمپلیسمی

                                                           
1. Wrong 
2. Jurgen Habermas 
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حذفمیخودقرارمی بنابرایندموکراسیبهشکلیازحکومتیادهدوبرخیدیگررا کند؛

(.20۱3:49ورانسیر،20۱4یابد)گرتمن،ایاززندگیاجتماعیتقلیلنمیشیوه

دادنبرایحاکمیتبهگروهیدنبالنهادسازییاحقازنظررانسیرسیاستدموکراتیکبه

هاییازبیاناستکهمعنایشکلبلکهبهنیستکهتاپیشازاینحقسیاسینداشتهاست،

بامنطقنظمپلیسیمقابلهمی توانگفتدموکراسیدعویدهد؛بنابراینمیمنطقبرابریرا

شود،تفاوتآرایایکهمطرحمی(،امادراینجانکته20۱0:35بینگهاموبیستا،برابریاست)

دنبالحق(درآرایخودبه۱996رانسیربانظریاتاکسلهونتفیلسوفآلمانیاست.هونت)

ایبابازشناسیهویتاست؛برخالفرانسیرکهاندیشۀرهاییراشناسیافرادحاشیهرسمیتبه

شکل در هویتبخشنه به هویتیدن بلکه جدید، پلیسمیهای نظم از براساسزدایی داند.

دنبالبازشناسیخودشانازهایسیاسیخودبهکمککنشنظریاتهونت،عامالناجتماعیبه

احساسعزت تا اعتمادبهسویدیگرانهستند خودنفس، به احترام کسبکنند.۱نفسو را

فراهمآورند)کینتانا،همچنینامکانبرقراریروابطمشاب اگرچه2020:۱36هدرجامعهرا .)

سوژه فرایند هویترانسیر را میسازی بهزدایی شکلرسمیتداند، و بهشناسی بخشیدن

(.ممکناستفرودستاندرابتدابا98-20۱0:97کند)دیویس،هایجدیدراانکارنمیهویت

یقدعلمکنند،امادرادامهبهبازتوزیعامرحسیمثابۀسوژۀسیاسزداییازنظمپلیسبههویت

شناسیهویتخودشانرسمیتشوندکههمانبهوایجادهویتیجدیددرنظمپلیسنائلمی

بایداختالف بماند، بتواندپویا برایآنکه سیاسترانسیر اما نظمواست، هر در باشدو آمیز

تواندسیاستمدنظررانسیررازندهنگاهدارد،امارومیهویتیمداخلهکند.سیاستکوئیرازاین

کند؛بهاینمعناکهاگرقراراستهرسیاستهویتینیزدرابتدابرپایۀسیاستکوئیرعملمی

ایجادرسمیتبه سیاست زیرا بکشد؛ چالش به را موجود نظم باید باشد، کاربردی شناسی

 به20۱6پیکربندیاصیلجهاناست)درانتی، انتظاراتمتقابلیرارسمیت(. شناسیساختار

سوژهگذاریمینام که میکند پیوند هم به زندگیاجتماعی در را برایها شرایطرا و دهد

هویتتنیدۀخودبازنماییمیتحققاهداففردیدرهم کهشناسیدرحالیرسمیتهاوبهدهد.

کندوبهیکنظمبرخیافرادراطردمیهاکند،دردلهمانهویتبرخیافرادرابازشناسیمی

بنابراینبهپلیسینوینبدلمی ایفارسمیتشود؛ شناسیهمچناننقششرطیخودآیینیرا

بهمی و میکند باقی مدل هنجاری بنیان روانمثابۀ معنای اما دیگرماند، آن شناختی

دنبالدرذهندارند،هونتبهکنندهنیست.اگرچههونتورانسیرهردواندیشۀرهاییراتعیین

هابههویتازطریقبازشناسیازسویکردنآنهاازطریقبدلشناسیتفاوترسمیتحقبه

کمکآنازاکثریتدربارۀامتیازهاییکهقراراستبههاییکهبهگیریاکثریتاست)مانندرأی

                                                           
1. Self-Esteem, Self-Confidence & Self-Respect 
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شناسینهبهمعنایرسمیتبهشود(،امابرایرانسیرهایاقلیتدادهشود،نظرسنجیمیگروه

شناسیایدۀبرابریمیانهمهورسمیتهابلکهبهمعنایبهبازشناسیهویتتکینافرادوگروه

به میهرکساست. بهنظر ایدۀ بازتریبرایرسمیترسد فضای رانسیر، برابریبرای شناسی

هویترؤیت وجود با افراد پذیری احقاق تالشبرای تا باشد تکهایشان یاحقوق افراد تک

آنگروه اجتماعی، میهای دنبال را آن هونت که باگونه معنا این در کوئیر سیاست کند.

پردازد.مثابۀذاتیبرخیافراد،بهبرابریمیهایبودنبهزدایی،ازانحصاربرخیشیوههویت

 ها: بازتوزیع عواطف . برابری در میل و مقاومت بدن3.3

چا از فرارفتن روانبا رچوب سگورث، و )گرگ احساسات و تأثر دیگر20۱0شناختی، )

(،بلکهنیروهاییاجتماعیوسیاسی2004هایذهنی،شخصیودرونینیستند)احمد،پدیده

وضعیت از برآمده که هستند )احمد، سیاسی و فرهنگی جهانی20۱5های مصرف(، شدن،

 20۱۱)برالنت، )بارگتز، نمادین نظم و ا20۱5( آن( به متفاوتی منظرهای از باید ستکه

 )ماسومی، شود احساسبه20۱5نگریسته و تأثر به اجتماعی رویکرد ساخت(. نحوۀ دنبال

پویایی در آن کارکرد و تأثرات تأثراجتماعی و احساس بنابراین است؛ اجتماعی های

واردکردننیروها با مرزهاینظماجتماعیرا که حیاتکارکردهاییسیاسیدارند به یتأثر

می میجمعیکنترل نیروها این جابهکنند. را مرزهایحسی برتوانند میان/ در و کنند جا

هامؤثرباشند.تأثردرنظریاترانسیردربارۀبرابریواردنشدهاست،اماپیوندنظریۀتأثربابدن

(.۱996،2007مندبررسیشدهاست)منظورداشتنیکزندگیاحترامآرایاکسلهونتبه

سوژهشناسیمتقابلازبینمیرسمیتوقتیبه دربرابرتجربۀآنچههونتبیرود، احترامیها

بهباورهونت،پیامدطردونفیحقوقبرابرفردبهازدستپذیرمینامد،آسیبمی رفتنشوند.

بهشهرونددرجۀدومتنزلمیخودآیینیاخالقیشخصمنجرمی )هونت،دهدشودوویرا

۱996 بی۱33: مانندتحقیربرایتعیینرفتاریاحترامیومقوله(. هایاخالقیمرتبطباآن،

میبه نشانکار که یکبیروند نهدهندۀ است، آسیبعدالتی افراد به که دلیل این به تنها

مثبتیکند،بلکهبهایندلیلکهباتوجهبهدرکهارامحدودمیرساندیاآزادیعملآنمی

به خودشان از بهکه بیناسوژگانی میطور میدست آسیب اگرچهآورند، بنابراین رساند؛

احساسمیروش واردشدنمسئلۀتأثرو رانسیرمتفاوتاست، تواندشناسیسیاسیهونتبا

ارتباطمیاناهمیتتأثردربرابری)رانسیر(واحتراممتقابل)هونت(رانشاندهد.

هاییمانندساراواردشدنتأثردرنظریۀسیاسیرانسیربهنزدیکیآنبانظریاتفمینیست

بهاحمدکمکمی توزیعمثابۀشکلیازتوزیعاحساساتمیکندکهزندگیاجتماعیرا دانند.

شیوه مربوطبه چیز هر حسیبیشاز عواطفوامر توزیع بر بدنیاستکه هایحسیو



۱۱۱شناسیکوئیر:ازسیاستهویتبهسیاستکوئیربهمثابۀ...زیبایی

 

داشتنازحیاتتجربهوامرلتدارد.خطایسیاسیمدنظررانسیردرسهماحساساتنیزدال

شودکهدرداشتنبرخیعواطفآزادهستندودیگرانیحسیسببگسستمیانافرادیمی

آنبی بهرهکهاز نقدسیاسیتبدیلمیتأثربهنشانهبنابرایناند؛ چراکهحالتیازایاز شود؛

باتلردر(.20۱5شود)بارگتز،طورعاطفیتوزیعمیدهدکهبهرائهمیبسیجشرایطنابرابریراا

درشرحزندگی2004)ثباتزندگیبیکتاب پارانوئیکدرهاییمی( نویسدکهبرحسبنگاه

هاییکهدراثراینتمایزبهآنانکهحقحیاتدارندشوند؛زندگیوضعیتاستثناییایجادمی

اندوزندگیومرگشاناهمیتیندارد،بهرهآنانکهازاینحقبیوحیاتشانارزشمنداستو

پردازدکهحقحیاتهاییمیهاومرگشوند.باتلربهگسستوشکافمیانزندگیتقسیممی

می خاصیاعطا افراد به تنها حقسوگواریرا سوگواریبهو اینمعنا، در تجربۀکند. منزلۀ

ایاستکهازدستقسوگواریوارزشنمادینآنزندگیفردیآننیست،بلکهبهمعنایح

(.باتلردر2004:30تواندبهمنبعیسیاسیبدلشود)باتلر،رفتهاست؛بنابراینسوگواریمی

زندگی خشونتیکه تقسیمنقداخالقیاز را حقسوگواریبهبندیمیها به مثابۀحقیکند،

هاییکهمرگشانتوانگفتآنزندگیایکهمیگونهکند؛بهسیاسیبرایدادخواهیاشارهمی

بیسوگواری حیات نیست، دادخواهیپذیر نیز مرگشان و میثبات شمرده )باتلر،ناپذیر شود

2020 به73: رانسیر مانند نیز باتلر در(. باتلر برای برابری اما است، برابری دنبال

یدادخواهی زندگی اینکه از فارغ دنبالپذیریزندگیاست؛ را هدفی چه چیستو کفرد

پذیرباشد.نفسهبایدمحافظتشودودادخواهیکند،زندگیفیمی

( احمد نمادین20۱5سارا نظم در عواطف انحصارگرایی به کوئیر عواطف باب در )

ازآنمحروممیپردازدکهبدنمی ایننظمنیزمیهایکوئیررا کمکامیالوکوشدبهکند.

داندکهروسیاستکوئیررامدافعسیاستیمیهایکوئیرراهنجارینکند؛ازاینژهعواطف،سو

نزدیک ترشدنمابهمبتنیبرمقاومتدربرابرتمامیهنجارهااستوامیدسیاستکوئیررا

آندیگرانیمی از منعشدهداندکه میها اینامر زیستنباتواندشیوهایمو هایمتفاوتیاز

رابهماارائهدهد.توزیعامرحسیتمایزیرامیانکسانیکهاحساساتشان،توزیعامردیگران

می تشکیل را موجود میحسی طرد احساساتشان که کسانی و مشخصمیدهد کند؛شود،

بنابراینتوزیعامرحسیممکناستیکتقسیمعاطفیخواندهشودکهدرنتیجۀآن،تأثرو

میعواطفیکخطمرزیسیاسی گرفته درنظر )بارگتز، اینجا20۱5شود در براینمونه (؛

بدنبه چگونه اینکه و احساسشرم به مختصر بهطور کوئیر بدنهای نظممثابۀ از هاییکه

شود.کنند،پرداختهمیاندوآنراتجربهمیپلیسبیرونگذاردهشده

شناسیومطالعاتناسی،جامعهششناسی،روانهامانندانسانشرمدرطیفوسیعیازرشته

میفرهنگیبه شناخته احساسیقدرتمند )مکدرموتمثابۀ  شود همکاران، حس2008و .)
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شرمناشیازاینامراستکهنوعینقصان،کمبودیاپلیدیونادرستیدرفردجایگذاریشده

تباطبادیگرانبهداردیادراراستکهشخصراازرسیدنبهاهدافوجایگاهاجتماعیبازمی

شرمسببمیکرداروقضاوتیغیراخالقیمنتهیمی اینحسافرادشود. شوددرمواجههبا

سعیکنندهرچهبیشترازنظمپلیسخودراپنهاننگاهدارندیاسعیکنندباهنجارهایرایج

می شرم احساس کنند. دوری آن ننگ داغ و شرم حس از تا شوند باهمسو تواند

بدنعیتمشرو نامرئیکند. بدنرا کارگرانبدونمدرک،ناپذیری، پناهندگان، هایمهاجران،

هاییهابدنگرایانوتراجنسیهایجسمی،همجنسفروش،افراددارایناتوانیزنانومردانتن

کنند.دردارندوکنترلمیهاراازنظمنمادیندورنگاهمیزمانباتوزیعشرمآنهستندکههم

هانهدرمعنایهاواقلیتاینمعنا،اشکالتنفرمانندهوموفوبیا،دیگرهراسییاهراسازگروه

مثابۀشکلیازمکانیسمروانی،بلکهدرمعنایسیاسیوایدئولوژیکآنبایدفهمروانیآنبه

نفرت به را گروهی عواطفیاستکه توزیع به وابسته دیگرهراسی اشکال پراکنیعلیهشود.

ابقاکنند.گروهیدیگروامی پایداروآنرا تأثردرداردتامرزهایهویتشانونظمنمادینرا

روشیکهبریکدیگرتأثیرمیگردشمیانبدن توانندبریکدیگراثربگذارند،گذارندومیها،

ندیبهمهاباتوجهبهزمانهاعبارتاستازنحوۀقرارگیریبدناشکالادراکوتمایالتآن

توانندوعدۀچیزهاییرادرآیندهبازافتد،آثارآندرگذشتهوبهروشیکهمیآنچهاتفاقمی

شدهدرزمان/مکانممنوع۱ابرازدربرابریباآشکارشدن(.2020:239کنندیاببندند)کینتانا،

شاندهدونیزهاراازداشتنعواطفیمحرومساختهاست،نتواندخطاینظمپلیسکهبدنمی

بهآنپرداختهشده2بهبازتوزیعدرامرحسیبپردازد.حسشرمکهدرنظریۀاسترساقلیت

 ۱995است)میر، ،2005 ،2007 فراست، و میر اقلیتجنسیو2009؛ بر را خود تمرکز )

افرادکارگرفتهشود.پیروایننظریه،توانددربارۀهراقلیتدیگربهگذارد،امامیجنسیتیمی

به افراد دیگر با مقایسه در اقلیت تجاربدر دربردارندۀ که خود اجتماعی وضعیت دلیل

خود،آسیب به آسیب از فراوانی میزان با است، روزمره زندگی سطح پرچالشدر و زننده

توانداسترسکردنشرممیشوند؛تاآنجاکهدرونیاضطرابوافسردگیناشیازشرممواجهمی

افزا نرمالرا بنابراینشرمواضطراببهیشدهدوشرمرا مثابۀتأثرنتیجۀتوزیعسازیکند؛

نمادینعواطفدرمیانافراداست.سارااحمددراینارتباطازمفهوماقتصاداحساساستفاده

شوندودرمیداناجتماعیوروانیتوزیعوارزشمندکندتانشاندهداحساساتتولیدمیمی

مثابۀچیزیدرگردشتولیدوبههمیندلیلبه(؛بنابرایناحساساتبه2004د)احمد،شونمی

شود.سرمایهبدلمی

                                                           
1. Coming Out 

2. Minority Stress Theory 
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به آشکارشدن نیازمند میل در برابری فرض است. سیاسی سوژۀ کوئیربدنمثابۀ های

احساسیکهبهآنملزمشدههاییکهنمیعنوانبدنبه تجربهو روبهخواهندبا شواند، ند،رو

سیاستکهدرهایکالنهایسیاسیهستندکهمقاومتدربرابرپلیسرانهدرحرکتسوژه

مسئله،رسیدنبهآگاهیازاستثماربرایدهند.سطحزندگیروزمرهوخردسیاستنشانمی

تواندجهانحسیوجهانادراکیخودراگریزازآننیست،بلکهایناستکهانسانچگونهمی

د تغییر انگلمان، و )رانسیر 20۱9هد حیات69: در چرخشتأثری و حسی جهان تغییر .)

دست با رهاییرا اینیابیبهاحساساتیممکنمیتجربییکبدن، از روکندکهبدیعاست؛

شاعرانهاستکهبه جایاینکهبهنوعخاصیازسوبژکتیویتۀسیاسیوابستهسیاستمولدیا

(.رهاییبدینمعنا،20۱0:36کند)بینگهاموبیستا،یراتولیدمیباشد،نوعجدیدیازسوژگ

هایمتفاوتیازبودنراشناختیامکانهایینیستکهازمنظریزیباییچیزیجزانکشافبدن

ها،بلکهدرکنارهمکنند.رهاوردسیاستوبرابرینهدراجماعیامتکثرکردنهویتترسیممی

گیرد؛آنجاکهدیگرداشتنهویت،هویت)کوئیر(صورتمیهویتوبیقرارگرفتنافراددارای

یابیبهحقوقبرابرنیست.التزامدست

مثابۀسیاستیوابستهبهفرموشکلیخاصدرنهایتآنکهسیاستدموکراتیکرانسیریبه

بلکهفرایندبهازحکومت فرایندخلقاشکالسوژهچالشمندینیست، ومندیکشیدنمداوم،

خالفمسیرخصوصی نظارتیاستکهدر کندسازیدائمیزندگیعمومیحرکتمیموارد

(.فراینددموکراسیمحدودهومرزهایامرعمومیوخصوصی،امرسیاسی20۱3:62)رانسیر،

ایازاندیشیدنوحرکتاست،نهشکلیازکندودراینمعنا،شیوهجامیواجتماعیراجابه

مندی.اینفرایندباقلمروزداییمداومومداخلهدرنظمپلیس،یافرمیازحکومتپذیریجامعه

دهد.آمیزسیاستدرکناردیگراشکالهویتقرارمیاشکالکوئیررادرصحنۀاختالف

 گیری نتیجه
نظریۀکوئیربه شناسیواسازانۀآندرکمکروشدرکارتباطمیاننظریۀسیاسیرانسیرو

شود.درهامشخصمیپذیرینادیدنیبازتعریفمفاهیم،گسترشمرزهایتفکر،تجربهورؤیت

اینروش تالششدضمنپرداختنبه رانسیراینمقاله اندیشۀ مفاهیماصلیدر شناسیبه

برا شود. انساناشاره میان بهبری پیشها یک نفیمثابۀ در کوئیر حرکت امکان فرض

بهسلسله را نمادین نظم میمراتب میدست که امری بهدهد؛ پیشتواند یک فرضمثابۀ

نقدرانسیربهاندیشۀرهاییدربخشآغازگاهحرکتافرادوگروهرهایی اقلیتباشد. هایدر

دانند،سببهایمدنیوسیاسیممکنمیکمکجنبشهایپیشینفلسفیکهآنرابهسنت

نهدرمقیاسمی یعنیشوداورهاییرا بلکهدرخردترینسطحزندگی، هایکالناجتماعی،
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هادرسطحزدننظمحسیچیزهاوبدنوجوکند؛بنابراینرهاییبابرهمزندگیروزمرهجست

می مرزهایمشفردیآغاز کهیکبدناز آنگاه نقشخصشود. و عدولهایتعیینشده شده

گرفتنبدنزند،مقاومتورهاییبرایبازپسهایموجودسربازمیکندوازپذیرفتنهویتمی

گیرد،درمثابۀبدنیبدوناندامکهذیلهنجارهایپلیسقرارنمیشود.بدنکوئیربهآغازمی

آفرینش بهحرکتو همچنین است. برگر سیاسی بدنی هنریهایسهاساسرژیممثابۀ گانۀ

بدنیزیبایی رژیمرانسیر، امکانحرکتاز زیرا اخالقیبدنراشناختیاست؛ هایبازنماییو

کند.اشممکنمیدلیلکنشسیاسیبه

سوژه رانسیر، نظریۀ با پیوند در کوئیر شکلمینظریۀ نظمایرا گسستاز با که دهد

دهرچهبیشتروضعیتتکینوموجودیتآشوبگرخودراکنشدۀچیزهاسعیمیانگاریطبیعی

نفیمحدودیت با اینبدن ناخوشینشاندهد. بدنورایهویتو بر هایآنهایواردشده

ناخوشیحرکتمی واردکردننقشکند؛ احساساتمیانهاییکهنظمپلیسبا عواطفو ها،

مرزوگسستیحسیترسیممیبدن شرمبهها انواععواطفنشانمیمثابۀیککند. دهدیاز

هاراها،آنچگونهاقتصادسیاسیعواطفازطریقنظمنمادینتولیدوباچرخشمیان/بربدن

بردرکچگونگیتولیدآنازطریقکند.توجهبهبعدسیاسیعواطف،عالوهکنترلوهدایتمی

رخۀاقتصادسیاسیعواطفراهایینائلشودکهچهاوکنشتواندبهروشتوزیعامرحسیمی

همگانی،برهممی آشکارکردنخوددرسپهراجتماعیوفضایمشترکو با بدنکوئیر زند.

بودننظمحسیراافشاکندازیکسو،برساختیزدننظمفضایی/بدنیسعیمیبربرهمعالوه

دهد،ناپذیریسوقمیکندوازسویدیگر،درتقابلباشرمیکهفردکوئیررابهانزواورؤیت

پذیریبدن،برابریخودرااعالموابرازکند.مقابلهوبارؤیت

آنکهآستانه بدنیوجهانیبیشاز تولیدیمرزهایحسی، هاییبدیهیوطبیعیباشند،

شکلمی توزیعحواسدرسیاسیووابستهبهتوزیعیهستندکهجهانحسیافرادرا دهند.

دهدزدنعواطفیاستکهبهبرخیامکاندسترسیبهآنرامیچارچوبنظمپلیسمبتنیبر

می نگاه آنمحروم از برخیرا درحالیو یکدارد؛ در افراد رانسیر، برابرینزد ایدۀ پیرو که

کردنچیزهابرخوردارهستند؛بنابراینسوژۀکوئیرگسترۀهمگانیازتوانشمشترکیدرحس

سوژه معناکه )در سیاسی میای است، آن( رانسیری دستی در برابری تجربۀتواند یا یابی

عواطفرانشاندهد.دراینمقاله،سوژۀکوئیرورایمعنایآندرمطالعاتکوئیردرنظرگرفته

ای،تواندشاملتمامکسانیشودکهخودراازدیدنظمپلیسحاشیهشد؛بنابرایناینسوژهمی

 نامرئی و اقلیت در آستانهمیفرودست، موقعیت بهپندارند. کوئیر سوژۀ برای حرکت دلیل

هویتمرزهایتوزیعامرحسیمی عواطف، بدنتواندانحصارگرایینظمپلیسدربارۀ وها، ها

میانهزندگی در یا مرزبودن در همینوجه و بشکند را هایحسیسوژۀبودنمیانجهانها
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اینسوژهازیکسودرنظمنمادینازداشتنبرخیکند.ایمضاعفبدلمیکوئیررابهسوژه

نمیعواطفوامیالدورنگاهداشتهمی پیدا گونهالقاکند؛چراکهاینشودوامکانبروزآنرا

شمارشمی دربعدتجربیازآنبیناشدهشودکهافرادفرودست/ ازسویها اما بهرههستند،

به توانشدیگر و تجربه فهمعواطفوبدنیمیدلیلبرابریدر درکو برخورداریاز توانند

کنند،ورزندوشرمراتغذیهمیهاییکهتنفرمیامیالرااظهارواعالمکنند.دراینمیان،آن

می اینحسرا تجربیتنها نظر بهنهبهایندلیلکهاز بلکهتنها دلیلتوانندزیستکنند،

اظهارآنعلیهفرودستانبرخوردارند.توزیععواطفدرنظمپلیسازامکان

گریخودراافزایشدهدوتواندامکانتجربهمثابۀسوژۀسیاسیرانسیریمیسوژۀکوئیربه

طریقبدنانجام از درخردترینسطحزندگیروزمره را برابرنظمحسیچیزها مقاومتدر

بدن رسیدنبهوجهیاز اینمعنا رهاییدر بددهد. رامندیاستتا نبتواندامکاناتخود

غریببدنآن ابرازکندووجهنامعمولو امیالخودرا تجربهکند، هایگونهکهوجوددارد،

هاینمادینبهظهوربرساند.هدفحرکتکوئیردرمطرودرادررویاروییبانظمپلیسوبدن

رچهبهمکانیسمتولیدهایموجودنیست)اگهایجدیدیانابودیهویتاینمعنا،تولیدهویت

برساختاجتماعیآنمیهویت و یکحرکتهویتها در بلکه کندزداییسعیمیپردازد(،

کهتمایلیبهقرارگرفتنذیلنظموهویتبدن بهکنشورهاییهاییرا هایموجودندارند،

بخشیدنبهکمثابۀحرکتیازپایینبهباال،ضمنتحرتواندبهشناسیرانسیرمیبرساند.روش

بهصدادارکردنآنبدن برایابرازمخالفتهایفرودستومطروددرجهتکنشسیاسی، ها

نگارنده همیندلیل، به نظمپلیسکمککند؛ با اندیشۀخود هستند معتقد هایاینمقاله

باطویژهدرارتشناختیبهمثابۀیکرویکردوروشدرمطالعاتانسانتواندبهسیاسیرانسیرمی

ایوفرودستاناستفادهشودتاابعادسیاسیومقاومتآنانبانفیتوزیعامرهایحاشیهباگروه

هایشان،عواطفوامیالرادرزندگیروزمرهشناساییومشاهدهکنند.حسیبرحسببدن
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