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  به سوي يك پژوهش بيشرمبه سوي يك پژوهش بيشرم  ::سرمقالهسرمقاله

اضطراب هاي جنسي كه تمامي تجربه زيست ما را فراگفته . انسان ايراني انساني است شرمگين

تن، شرم از ديده شرم از سخن گف. است در هر كنش ما چه مدرن باشيم و چه سنتي وجود دارد

. در زيست ايراني ديده مي شود ،ه اشكال مختلف پيدا مي كندشرم از برهنگي ك شدن، و در مجموع

حتي اگر . يكي ازين شرم ها شرم ما دانشگاهيان از بيان امر جنسي در قالب تحقيق و پژوهش است

در شرمي كه . رژيم سياسي موجود مانع نباشد، شرم ما از امر جنسي مانع از چنين كنكاشي است

ات او در مورد جنسيت وجود داشت در ميان ما چاشني همكاران ميشل فوكو از تحقيقميان 

اعتراف و سخن گفتن  الهياتي در اروپا سنت در حاليكه براي. دارد االهياتي، تاريخي و فرهنگي 

از گناهان زمينه اي براي راززدايي مي توانست باشد، براي ما ايرانيان رژيم جنسي ديگري در 

سه اصل را بر اختفا گذارده اند و پوشاندن و حجاب دين، فرهنگي و رژيم سياسي هر . كار است

  . بر سر تجارب جنسي افكندن اساس سياست جنسي ماست

اما در اين زمينه سنگالخي امروزه به مدد شكاف فضاي رسمي و غير رسمي سخن از تجارب 

سخن از امر جنسي كه در فضاي مجازي و فضاهاي . زيسته ما روز به روز گسترده تر مي شود

نه تنها از هنجارهاي رژيم سياسي موجود كه حتي از هنجارهاي يك فرهنگ شرمگين   شخصي

جامعه و «پيش از اين در سايت هايي مانند سايت راديو زمانه در مجله . نيز تبعيت نمي كند

سخن از جنسيت بدون تبعيت از سنت شرم ايراني دنبال شده » گرباشد«و در صفحه » تجنسي

از ظهور و افول نشريات ديگري بود كه كمتر وجه علمي داشتند اما به اين نوشتارها پس . است

نشريات سكاف، هومان، ماها، . جامعه شرگين ايراني را به دانش جنسيت مجهز كرده اندسهم خود 

-، و سايت هاي جنسيت پرداز بسياري كه از قبل منتشر مي )در زمينه همجنس گرايي(چراغ 

د تنها كاركرد ارضاي نيازهاي پورنوگرافيك مخاطبان را شدند و امروز نيز منتشر مي شون

به ويژه در اين زمينه رسانه هاي . در اين ميان انديشه در مورد جنسيت پرورانده شده. نداشته اند
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همجنس گرايان بيشترين توفيق را در تغيير برخي از شاخصه هاي جنسي فارسي زبانان داشته 

  .1اند

اما . بيشرم است تدريجاً ميل جنسي را تجهيز  خواهد كرد دانش جنسيت كه نيازمند پژوهشي

شايد تا .  شايد تا زماني كه چنين شبحي بر فراز گفتمان فرهنگي ما سايه افكند فاصله داشته باشيم

به كار گيرد زمان زماني كه انسان شرمگين سالح خود را سيقل دهد و عليه يك رژيم جنسي 

ريجاً شواهد امر پيداست كه دگرگوني هايي در كنش ما اما تد. زيادي در پيش داشته باشيم

بيمناكي رژيم جنسي از طبيعي شدن روابط جنسي . ايرانيان در زمينه جنسيت در حال وقوع است

ميان مردم، گسترش طالق به عنوان ميزاني از گسيختگي نهاد خانواده سنتي و تحول آن به سنت 

سي، رشد جراحي هاي جنسي، و شاخص هاي كمي خانواده اي ديگر، رشد اشكال پارافيلياي جن

بسياري كه هر روز آن ها را در جرايد مي خوانيم شايد زمينه هاي يك انقالب در جنسيت ايراني 

انسان . ايجاد نكرده است»  انسان شرمگين«البته هنوز اين تحوالت تغييري عميق در . است

اضطراب هاي جنسي در . ل داده استايراني همچنان انساني است شرمگين كه شرم او تغيير شك

اما در مقايسه با سه ده پيش يعني همزمان با اتحاد رژيم . گفتار جنسي فارسي هنوز وجود دارد

  . سياسي و جنسي با يكديگر، ما در آستانه يك عصر جديد قرار گرفته ايم

تالشي . رفته ايمزدودن اين شرم از انسان دانشگاهي ايراني تالشي است كه ما در اينجا به عهده گ

پي گرفتن پژوهشي در قالب مجله اي تخصصي كه سعي كرده است زبان جنسي فارسي را اندكي 

تالشي كه هنوز در آغاز راه است و با نقد و ارزيابي هاي كه نيازمند آنيم تقويت . غني تر سازد

  . خواهد شد

سايت مجله به صورت اين شماره ها در . اين فصلنامه به صورت ويژه نامه منتشر خواهد شد

گشوده خواهد بود و مقاالت بعدي كه در اين زمينه است به صورت روزآمد به صفحه مجله اضافه 

. اما در پايان هر فصل ويژه نامه مربوطه دست كم در قالب سه بخش منتشر خواهد شد. خواهد شد

خصاً در قالب اين مقاالت مش. نخست مقاالت نوآورانه اي كه در اين زمينه دريافت مي كنيم

                                                           
براي مثال تالش نشرياتي مانند هومان و ماها و چراغ و البته فعاالن همجنس گرا و جامعه همجنس گرايان موجب شده است كه بيشتر ما از .  1

 .استفاده مي كنيم» همجنس باز«به جاي » همجنس گرا«واژه 
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پژوهشي دارد و قواعد مربوط به تهيه - مقالت صورت علمي. موضوع ويژه نامه خواهد بود

در بخش دوم ما ديدگاه ها و برداشت هاي آزادي كه . پژوهشي رعايت مي گردد- علمي تمقاال

اين نوشتارها از آزادي . موضوع مورد نظر را در يك زمينه عيني به كار برده است مي پردازيم

و كارآمدي براي ما  پژوهشي برخوردارند اما شرط نوآوري- يشتري نسبت به مقاالت علميب

بخش سوم معرفي يا نقد و بررسي . تا مجالي براي نوانديشي در اين زمينه ها گردنداهميت دارند، 

همچنين . باشد) يك مقاله(كه مي تواند به صورت كوتاه و يا بلند . آثار در زمينه مربوطه است

اما ترجيحاً . ويژه نامه ما از مقاالت ترجمه در زمينه موضوع مجله استقبال خواهيم كرد در هر

 .از ميان مقاالت اصلي يك موضوع براي قرار دادن در مجله استفاده خواهيم كرد

به عنوان آغازي بر مطالعه جنسيت پديدارشناسي و توصيف امر جنسي چنانكه هست و درك معناي 

پيش به سوي «. ي است كه مي تواند مقدم بر تحليل هاي بعدي قرار گيردآن از درون، وظيفه ا

در اينجا ما چنين مقصدي . مي تواند شعاري مقدم بر تحقيقات بعدي قرار گيرد» !خود امر جنسي

تمايز جنسيت چنانكه در تجربه جنسي هويدا مي گردد موضوع . مرا جست و جو كرده اي

ادراك جنسي به مثابه امري از پيش نهاده شده و مقدم بر - يشدر اين مقاله پ. نخستين مقاله است

امري كه در تجربه معاصر از جنسيت به بازي گرفته مي شود . تجربه امر جنسي طرح شده است

در مقاله دوم  نويسنده تالش كرده است تا . و بداهت و داده شدگي آن مورد پرسش قرار مي گيرد

هرمنوتيكي كه ملهم . جنسي از موضع هرمنوتيك بيابدچشنداز روشي جديدي براي مطالعه امر 

حجاب به . از پيش فرض هاي فلسفي هايدگر است اما در موقعيت خاص ايران آن را اعمال مي كند

در دو مقاله بعدي . عنوان شكلي از جنسيت پردازي و معناي اين كنش موضوع اين تحقيق است

تجربه زندگي همجنس گرايانه اعمال شده  بينش هاي پديدارشناختي توسط نويسندگان در قالب

تجربه كويير ايراني كه زيست جهاني مخفي و دور از دسترس عموم به نظر مي رسد در . است

همچنين در . تحليل پديدار شناختي نويسندگان در دو قلمروي واقعي و مجازي كاوش شده است

منوتيك جنسيت انجام شده است پايان مروري بر برخي آثار معتبر و مرتبط با پديده شناسي و هر

  .كه شامل ديدگاه هايي در مورد رابطه مرلوپونتي، دوبوار، گادامر و ديگران با پديده جنسيت است
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بديهي است اعضاء نويسندگان ما محدود هستند و مجله نياز به كمك و همياري تمام كساني دارد 

جهاد «زيزان براي پيوستن به اين ما از همه شما ع. كه توان تحرير در اين زمينه ها را دارند

  .ت مي كنيمدعو» بيشرم

1390 پاييز/2جعفر كيانيه ابراهيمي، ممكر

                                                           
بنابر روايت رسانه ها  آنها. انداز افرادي است كه در فهرست سنگسار جمهوري اسالمي قرار گرفته  دو تننام  اهيميو مكرمه ابر جعفر كياني.  2

، اين بنابر قول محمد جواد الريجاني از عالقه مندان به سنگسار مردم ايران. اندسنگسار شده  1385تير  15در روستار آقچه كند از تاكستان در 
ه چه كسي حق دارد ديگري اينك. رژيم جنسي ايران مسئله اي در ذهن ما روشن بماند انباشد تا با ياد اين قرباني. اندشده به اشتباه سنگسار  دو

هر يك از ويژه نامه هاي ما با نام يكي از اين قربانيان رژيم جنسي ويراستاري خواهد شد تا ياد چنين وقايعي در خاطره مان . را بكشد و چرا
 .بماند
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  :3قواعد تحرير مقاالت

 .مقاالت در قالب ويژه  نامه دريافت مي گردد و مجموعه ويژه نامه هاي يك جلد از فصلنامه پيشتر اعالم مي گردد .1

 .تا حد امكان مقاالت در حوزه ايران تهيه شود .2

بخش ميانه و . پژوهشي داراي چكيده به زبان فارسي و انگليسي و كليدواژه فارسي و انگليسي باشد-مقاالت علمي .3

 .نتيجه گيري باشد

 .استفاده شود روش درون متن و منابع ارجاع داده شده در پايان نوشتار  APAاز روش ارجاع دهي  لطفا .4

  :يعني

   :كتابهاكتابهاكتابهاكتابها

  )انتشار، صفحهنام خانوادگي  سال : (درون متن درون متن درون متن درون متن 

نام مترجم در . (نام كتاب به صورت ايتاليك).سال انتشار. (نام خانوادگي نويسنده ، نام به صورت حرف اول نام : در كتابنامهدر كتابنامهدر كتابنامهدر كتابنامه

  .  ناشر: شهر محل چاپ) صورتي كه داشته باشد

  : مقاالتمقاالتمقاالتمقاالت

  )نام خانوادگي  سال انتشار، صفحه: (درون متن درون متن درون متن درون متن 

شماره . نام مجله به صورت ايتاليك. نام مقاله ).سال انتشار.(، نام به صورت حرف اول نام نام خانوادگي نويسنده: : : : در كتابنامهدر كتابنامهدر كتابنامهدر كتابنامه

        .، شماره صفحات مقاله)شماره مجله(جلد

  :منابع اينترنتيمنابع اينترنتيمنابع اينترنتيمنابع اينترنتي

  )نام خانوادگي  سال انتشار، صفحه: (درون متن درون متن درون متن درون متن 

نام سايت منتشر كننده . نام اثر). سال انتشار(نام  ، نام به صورت حرف اول)يا تهيه كننده مطلب(نام خانوادگي نويسنده   ::::در كتابنامهدر كتابنامهدر كتابنامهدر كتابنامه

  . نشاني اينترنتي اثر. تاريخ بازيابي اثر در اينترنت. به صورت ايتاليك

  

   

                                                           
است ما نشريه اي متعلق به يك نهاد پژوهشي را عرضه نمي كنيم و اين موارد قواعد دست و پاگير براي رعايت يك هنجار بوروكراتيك  بديهي.  3

اما از جهت رعايت يك نظم علمي و هماهنگي در عرضه محتوايي علمي اين قواعد را از نويسنده درخواست مي كنيم و در هر صورت مطالب . نيست

 .فتي را تا حد امكان با اين اسلوب هماهنگ مي سازيمارزشمند دريا
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    مقاالتمقاالت

پژوهشی -در این بخش مقاالت علمی: اشاره

که در حوزه پدیدار شناسی و هرمنوتیک 

این . یه شده است عرضه می گرددجنسیت ته

مقاالت به بررسی دو مسئله در حوزه پدیدار 

هر . جنسیت می پردازند کیشناسی هرمنوتی

دو مقاله را می توان برداشتی مبدعانه در 

اگرچه . حوزه پدیده شناسی هرمنوتیک شمرد

برداشت هر دو مقاله یک نظریه عمومی از 

پدیده شناسی هرمنوتیک در حوزه جنسیت 

.ند اما به تجربه زیسته ایران نیز توجه دارندا  
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  رويكردي هرمنوتيك  : ادراك جنسي-پيشلي از مفهوم تحلي

4مكرمه ابراهيمي  

. ما فعاليت دارد ادراكات حسي ي است از چارچوب پيشيني كه درمردانگي تابع/ تمايز ميان زنانگي: چكيده
. ادراك جنسي در هر يك از ادراكات ما مستقالً زمينه ي مقوله بندي جنسي را فرآهم مي آورد-اين پيش

ما انتظار داريم كه چارچوب پيشين مان با تمايزگذاري . حسي در ادراك جنسيت وجود داردنتظار نوعي ا
اما برخي از تجارب ما حاكي از عدم انسجامي در ادراك جنسي . بيولوژيك جنسي ميان زن و مرد تطبيق كند

ما را   اي جنسي،ادراكي مرتبط با جنسيت، مبدل پوشي و تكنولوژي ه تجاربي مانند خطاهاي. مان هستند
افزايش اين . ادراك را در رويداد چنين تجارب تكينه اي بررسي مي كنيم-ما نقش پيش. غافلگير مي كنند

نمي تواند منجر به حذف چارچوب پيشين ) به ويژه به جهت افزايش تكنولوژي هاي جنسي جديد(تكينگي 
ما اين خط تحليلي را از . منعطف تر سازدادراك جنسي ما را از پيش -اما مي تواند پيش. انتظار جنسي شود

برخي از بصيرت هاي هيدگر را استفاده مي كنيم و آن ها را . طريق پديدارشناسي هرمنوتيك پي مي گيريم
  .در تحليل تجارب تكينه ي فوق الذكر به كار مي گيريم

 جنسيت ،پيش ادراك جنسي، هرمنوتيك: كليدواژگان

 An Analysis of Sexual Pre-Perception: A Hermeneutical Approach 

Abstract: The difference between femininity/masculinity is subjected to a priori framework which is at work 

in our sense perceptions. Such a sexual pre-perception, in every sense independently, facilitates the 

categorizing of sexuality. There is a sensual expectation in perceiving sexuality. We expect that our a priori 

framework is consistent with biological difference between male and female.  But some of experiences show 

inconsistency in our sexual perceiving. Some experiences include kinds of sensual illusion related to 

sexuality, doing cross-dress, and using sexual technologies, surprise us. We dealt with the function of pre-

perception in taking place such singular experiences. The increasing those singularity (especially because of 

increasing new sexual technology) couldn’t withdraw the a priori framework of sensual expectation, but it 

could make our sexual pre-perception more reflexive than before. We follow this line of analyzing through 

hermeneutical phenomenology. We use some of Heidegger’s insight and apply them to analyze singular 

experiences above mentioned. 

Keywords: Sexual Pre-perception, Hermeneutical Phenomenology, Sexuality 

  

                                                           
 .در تاكستان 1385نام مستعار برگرفته از نام  زن سنگسار شده به تاريخ .  4
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در اين تصوير . عنوان اين تصوير است

ا با دو هويت جنسي در نگاه نخست به نظر مي رسد م

در نگاه دقيقتر مشخص مي 

 ،شود اين دو احتماالً دو قلويي با دو هويت جنسي نيستند

  بلكه هر دو تصوير دستكاري شده يك فرد است كه 

اما چرا عموماً تصور مي كنيم كه تصوير سمت 

اگر قرار «دست كم  از آن يك پسر است و سمت چپ چهره يك دختر را نمايش مي دهد؟

در آنصورت عموماً دچار چنين 

  .توهمي مي شويم كه سمت راست را مذكر و سمت چپ را مؤنث تشخيص مي دهيم

بر اساس تضاد نور و سايه فريب مي خورند و 

تصاويري هستند كه خطاي باصره را مثالً در مورد 

در اينگونه موارد شكست نور علت خطاي باصره است و با تحليل 

اما در اين تصوير خطاي باصره 

افراد در برابر آنچه خطاي باصره است 

آيا در مورد خطاي ادراك 

  ذكر است؟

براي تحليل تجربه اجتماعي 

معناي كه . در اين روايت از قابل شهود در كنش اجتماعي استفاده مي كنيم

جتماعي ما در همه فعاليت هاي ا

اين تجارب جنسي هست؛ وقتي براي خريد به بازار مي رويم، وقتي با ديگران صحبت مي كنيم، 

وقتي لباس مي خريم، وقتي در رستوران غذا مي خوريم، حتي زماني كه فكر مي كنيم، پيش 

در  بنابراين مبناي داوري ما

دشواري چنين تحقيقي به جهت روش 

                                                          
  Illusion"اين تصوير برنده جايزه سوم در ساالنه 

                                                                                                                                                               

  :مقدمه .1

5»توهم جنسيت«
عنوان اين تصوير است 

در نگاه نخست به نظر مي رسد م

در نگاه دقيقتر مشخص مي . طرفيم؛ يك دختر و يك پسر

شود اين دو احتماالً دو قلويي با دو هويت جنسي نيستند

بلكه هر دو تصوير دستكاري شده يك فرد است كه 

اما چرا عموماً تصور مي كنيم كه تصوير سمت . توسط ويرايشگر رايانه اي از هم متمايز شده اند

از آن يك پسر است و سمت چپ چهره يك دختر را نمايش مي دهد؟

در آنصورت عموماً دچار چنين » باشد كه يكي از اين دو را مذكر و ديگري را مؤنث تشخيص دهيم

توهمي مي شويم كه سمت راست را مذكر و سمت چپ را مؤنث تشخيص مي دهيم

بر اساس تضاد نور و سايه فريب مي خورند و » وهم جنسيتت«در واقع مردم در برخورد با عكس

تصاويري هستند كه خطاي باصره را مثالً در مورد  . جنسيت اين دو تصوير را توهم مي كنند

در اينگونه موارد شكست نور علت خطاي باصره است و با تحليل . شكست نور نشان مي دهند

اما در اين تصوير خطاي باصره . طا استهندسي مشخص مي شود كه حكم ما در مورد تصاوير خ

افراد در برابر آنچه خطاي باصره است . ناشي از شكست نور نيست و حكم ما ماهيت جنسي دارد

آيا در مورد خطاي ادراك . شكل تفسير شده خود را به آنچه پيشتر مي شناسند نسبت مي دهند

ذكر است؟م/جنسي نيز پيش ادراكي وجود دارد كه مرجع مقوله بندي مؤنث

براي تحليل تجربه اجتماعي  يك برداشت پديدار شناختي هرمنوتيكيدر اينجا ما از : 

در اين روايت از قابل شهود در كنش اجتماعي استفاده مي كنيم. امر جنسي بهره مي بريم

در همه فعاليت هاي ا. در تجربه هاي روزمره جنسي ما به صورت عمومي وجود دارد

اين تجارب جنسي هست؛ وقتي براي خريد به بازار مي رويم، وقتي با ديگران صحبت مي كنيم، 

وقتي لباس مي خريم، وقتي در رستوران غذا مي خوريم، حتي زماني كه فكر مي كنيم، پيش 

بنابراين مبناي داوري ما. ادراكات جنسي ما در فرم بيان و كنش ما ممكن است نقشي ايفا كنند

دشواري چنين تحقيقي به جهت روش . اين نوشتار يك مهارت زيسته است نه سنجه اي اثباتي

                   
the   اثري از ريچارد راسل ]Richard Russell  [اين تصوير برنده جايزه سوم در ساالنه . از دانشگاه هاروارد است

of the Year Contest" شده است 2009سال  در .  

         تخصصي مطالعات جنسيت-فصلنامه علمي

توسط ويرايشگر رايانه اي از هم متمايز شده اند

از آن يك پسر است و سمت چپ چهره يك دختر را نمايش مي دهد؟راست 

باشد كه يكي از اين دو را مذكر و ديگري را مؤنث تشخيص دهيم

توهمي مي شويم كه سمت راست را مذكر و سمت چپ را مؤنث تشخيص مي دهيم

در واقع مردم در برخورد با عكس

جنسيت اين دو تصوير را توهم مي كنند

شكست نور نشان مي دهند

هندسي مشخص مي شود كه حكم ما در مورد تصاوير خ

ناشي از شكست نور نيست و حكم ما ماهيت جنسي دارد

شكل تفسير شده خود را به آنچه پيشتر مي شناسند نسبت مي دهند

جنسي نيز پيش ادراكي وجود دارد كه مرجع مقوله بندي مؤنث

: روش شناسي

امر جنسي بهره مي بريم

در تجربه هاي روزمره جنسي ما به صورت عمومي وجود دارد

اين تجارب جنسي هست؛ وقتي براي خريد به بازار مي رويم، وقتي با ديگران صحبت مي كنيم، 

وقتي لباس مي خريم، وقتي در رستوران غذا مي خوريم، حتي زماني كه فكر مي كنيم، پيش 

ادراكات جنسي ما در فرم بيان و كنش ما ممكن است نقشي ايفا كنند

اين نوشتار يك مهارت زيسته است نه سنجه اي اثباتي

5.sex-of-illusion-the

of the Year Contest

 ١ ريتصو
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شناختي نيز اين است كه مدعايي كلي را بيان مي كند؛ مدعايي كه ممكن است هميشه مورد تأييد 

ميسر » روايتگري«در هرمنوتيك امكان داوري در مورد چنين دعاوي كلي از طريق توسل به . نباشد

در . ما روايتي زيسته اي را كه مي توان با عده زيادي از انسان ها شريك شد، بيان مي كنيم. شود مي

براي مثال وقتي به عنوان يك پديدار شناس . اين روايتگري به تجربه عمومي متوسل مي شويم

ناي دستاويز ما تحقيقات تجربي انجام شده در مورد مع. هرمنوتيك از تجربه دلشوره سخن مي گوييم

وقتي به اين موضوع مي پردازد » وجود و زمان«يدگر در كتاب اچنانكه ه. دلشوره داشتن نيست

چه شاهد . 6روايتي را عرضه مي كند كه بنابر انتظار بيشتر تجربه كنندگان دلشوره مي تواند باشد

ضه كرد، جز عر» وجود و زمان«تجربي، قياسي، تاريخي و غيره مي توان بر اين نظريه در كتابي مانند 

شيوه . همراهي شهودي ما با بيشتر تزهاي آن تا آنجا كه به تجارب زيسته مشترك ما مربوط است

هر چند در مورد هر تجربه . بيان چنين پديدارشناسي عرضه يك روايت قابل تأييد عمومي است

زيسته را  همه ما مي توانيم اين شكل از عرضه تجربه. عمومي مانند دلشوره مي توان چندوچون كرد

آنچه اين شكل از بيان تجارب زيسته را شكل يك تحقيق مي . در سخنان هر روزه مان مشاهده كنيم

توصيف ) 1دهد قرار دادن روايتي هرمنوتيك از اين تجارب در قالب يك نظم علمي است؛ يعني 

ي مي شود برآورد امكانات پيچيده تري كه از اين تجارب ناش) 2دقيق و معتبر آنچه روي مي دهد، 

  . ارائه امكاناتي ديگري كه از طريق اين روايت براي مسايل ديگر علم ممكن است به وجود آيد) 3و 

در بيان يك توهم دو چيز وجود دارد . ما روايت خود را در قالب اشكال توهمي ادراك بيان مي كنيم

يك آزمون عرضه مي مبنايي به عنوان اصل و مشاهده اي كه صورت : كه با يكديگر مقايسه مي شود

كه ذكر آن رفت اصل روند توليد اين تصوير رايانه اي است كه آن » توهم جنسيت«در تجربه . شود

را مي شناسيم و تجربه مورد آزمون توهمي است كه ما در مورد تفاوت جنسيت دو لنگه تصوير 

ر اينجا برداشت اصل د. در روايت هاي ما نيز اشكال ديگري از اين دوگانه عرضه مي شود. داريم

مرد بودن دارند؛ يعني مالك بيولوژيكي كه بر مقياس اندام جنسي /مبنايي است كه مردم در مورد زن

ما بر اساس چنين اصلي شكل گيري توهم هاي جنسي ديگر و يا به طور عام . انجام مي شود

                                                           
، ممكن نبود و در جاي ديگري بايد »وجود زمان«در كتاب » هرمنوتيك«و تطبيق آن با » هرمنوتيك امر جنسي«در اينجا بسط موضوع روش شناسي .  6

» وجود زمان«نكته اي كه در باال ذكر شد به تحليل تجارب زيسته در كتاب . چنين روش شناسي مفروضي را اجرا كرده ايم ما در اينجا. اين كار انجام شود

، هايدگر به تجربه اي در مورد اين اگزيستانس مي ]آگاهي-دلشوره يا چنانكه برخي ترجمه مي كنند ترس[  » Angst«در بررسي خاصي مفهوم. اشاره دارد

چنين تجربه اي در قالب روايتي عرضه مي شود كه در آن بسياري گزاره ها به جهت همدلي ما با . آن جز روايت عمومي انسان ها نيست پردازد كه مرجع

بنگريد به تحليل هاي هايدگر در . اين امر در مورد ساير روايت هاي او از تجارب وجودي دازاين در اين اثر صدق مي كند. اين روايت تأييد مي شود

  :به ويژه بخش اول كه به تجارب عمومي و غير اصيل پرداخته است» د زمانوجو«

Heidegger, M. (1967). Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. 
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قوله بندي بديهي است ما م. تصورات جنسي ديگري را كه در مورد افراد داريم بررسي مي كنيم

مورد » اصل«اما تضادي كه ميان . را طبيعي و مسلم فرض نمي كنيم) مرد/زن(بيولوژيك جنسيت 

توافق مردم و آنچه به صورت توهم به وجود مي آيد، نشان از بينظمي اي در ساختار فهم جنسيت 

ش ادراك اين پي. را آشكار مي سازد» ادراكات جنسي - پيش«دارد كه در اين تحقيق براي ما وجود 

بنابراين . ها به نظر ما مقدم بر خود تجربه در ساختار فهم جنسي وجود دارد و نقش ايفا مي كند

محوري كه دگرجنس گرايي را طبيعي مي -روش شناسي ما به هيچ معنا كمكي به ساختار بيولوژيك

. د داردبلكه حفره هاي جهان معنايي را بيان مي كند كه به صورت متعارف وجو. شمارد نمي كند

اما در صورت در پيش گرفتن يك هرمنوتيك راديكال . جهان معنايي كه تظاهر به انسجام مي كند

  . 7اين ساختار سخت، دچار ترك هايي مي شود

ما از آنچه در تجربه . بنابراين تحقيق ما يك مطالعه روانشناسانه ي استقرائي و پيمايشي نيست

اين معنا را از طريق آزمون هاي ذهني كه نياز به سنجش متعارف پديد مي آيد استفاده مي كنيم و 

اين آزمون هاي ذهني، دشواري معنايي اي را طرح مي . كمي متغيرها نداشته باشد انجام مي دهيم

از سوي ديگر به تجربه . براي فهم اين دشواري ضروري است» ادراك جنسي- پيش«كنند كه طرح 

. ن شكلي از آشفتگي نظام معنايي جنسي اشاره مي كنيمهاي حادي مانند اجراي مبدل پوشي به عنوا

قابل » ادراك جنسي-پيش«به نظر مي رسد كه آشفتگي ناشي از چنين تجاربي با فرض وجود 

  . توضيح هستند

  عناصر ادراكي مقوله بندي جنسي .2

 برخي از عناصر ادراكي كه مي توان در پديده ي توهم جنسيت و يا انواع ديگر كژتابي هاي ادراك

هر يك از موقعيت هاي ادراكي كه توصيف مي كنيم به . جنسي يافته شود را در اينجا مرور مي كنيم

  . ادراكات جنسي را آشكار سازند- خودي خود و بدون نياز به ادراكات ديگر مي توانند نقش پيش

 پيش ادراكات بصري  2.1

                                                           
زمينه اي براي اما به جهت طرح امكانات آتي كه از اين تحليل به دست مي آيد مي توان . دنبال نمي كنيم ار ما در اينجا رويكرد هرمنوتيك راديكال.  7

در اينجا اين امكانات . را نقد مي كند ]Hetronormativity[بحثي راديكال تر فرآهم كرد كه استحكام مورد ادعا در ساختار معنايي دگرجنس هنجاري 

  .آتي مد نظر بوده است



 1390شماره نخست، پاييز                                                                                                                                                                تخصصي مطالعات جنسيت-فصلنامه علمي 

 

14 

 

اين عوامل در . ازيمنخست به عوامل بصري كه در تشكيل پيش ادراك جنسيت نقش دارند مي پرد 

با تمركز بر اين تصوير و تصاوير ديگري كه به . تصويري كه در آغاز مقاله آورديم معرفي شدند

  . تكميل اين توصيف كمك مي كنند به بررسي اين عوامل مي پردازيم

  تضاد نور و سايه .2.1.1

تفاوت  كه در ابتداي مقاله مشاهده كرديم، هيچ» توهم جنسيت«در صورت دقيق شدن در تصوير 

تفاوت . قابل مالحظه اي در خطوط و ابعاد چشم ها، ابروها، لب ها و گونه ها مشاهده نمي كنيم

و در صورتي كه به صورت كلي به هر دو . تنها در كنتراست نور و سايه ها قابل تشخيص است

كه در  تصوير نگاه كنيم اين تضاد نور و سايه در اجزاء تصوير به پديده اي متفاوت تبديل مي شود

  . قلمرو جنسيت قرار دارد اما ماهيت آن ادراكي است

سمت چپ تصوير چهره اي است كه بين خطوط چشم و گونه ها و سايه چشم تضاد نور و سايه 

. تصوير حتي رنگي نيست و نيازي به ادراك رنگ ها براي تشخيص جنسيت نداريم. مشخص است

و البته اين تصوير . هويت را تشخيص مي دهيمبر اساس حداقل مفاهيم مربوط به نور و سايه ما 

بين ادراك جنسي از پيش ساخته شده ما و . دست كاري شده مشخص مي سازد كه اشتباه مي كنيم

همچون خطاهاي باصره ناشي از شكست نور در اينجا  . واقعيت عيني لزوماً مطابقتي در كار نيست

 .حكم مي كنيمدر مورد تصاوير  نيز با يك ادراك پيشين از جنسيت 

در اين تضاد الگوي . نشانه مهمي در تشخيص جنسيت است, تضاد به عنوان مبناي تفاوت جنسي

سادگي و  8»گيمردان«. عدم كنتراست نور و سايه را نشان مي دهد, بدن مرد يكدستي و سادگي

حكايت لبه خطوط از هم متمايز نيست و گويي يك تن يكپارچه را . كندمي  نمايندگييكپارچگي را 

تصوير در صورتي تشخيص داده مي شود كه سايه و نور از طريق  9»زنانگي«در برابر اين . مي كند

صاف و , الگوي زنانگي در پيش ادراك جنسي پيچيدگي. تضاد خطوط چشم و گونه مشخص شود

اين ويژگي ها با روانشناسي فلسفي جنسيت تطبيق مي . سر راست نبودن و عمق را حكايت مي كند

و  كه براي رفتار زن پيچيدگي و طنازي و اغواگري را شاخص مي شمارد و براي مرد سادگي  كند

  .استچشمنداز جنسي   توهم ژرفا براي زن و توهم يكدست بودن براي مرد الگوي. يكدستي را

 تضاد تيرگي و روشنايي رنگ ها .2.1.2

                                                           
8 . Masculinity 
9 . Femininity 
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ا مي توان در آن مالحظه 

كه تابع متغيرهاي تجربي است و محور تحليل پديدار شناختي ما 

معموالً در بيشتر جهان . به راحتي قابل تشخيص است؛ يعني تمايز رنگ هاي زنانه از مردانه

نگ هاي سرد و تيره مردانه تلقي 

اين امر به صورت عام قابل تشخيص است كه در اين تقسيم جنسي رنگ ها نوعي نظم 

زن /تضاد در اين توزيع جنسي رنگ ها تقريباً در همه جا بر مبناي تضاد مرد

ت كه اصل بر تضاد مي توان بر اساس وضعيت عمومي تري در تشخيص جنسيت گف

اين امر به صورت يك امر تجربي در ميان 

مردم به صورت تضاد رنگ هاي زنانه ي روشن و مردانه ي تيره، يا زنانه ي گرم و مردانه ي سرد 

ن و صورتي، قرمز، سفيد 

اما اين امر به صورت يك دستور زبان عمومي و تخلف ناپذير قابل 

از يك فرهنگ به فرهنگي ديگر، از يك 

ت يك دستور زبان عمومي 

  . »مردانه است

ذهني را ترتيب داد كه  در آن تصوير تكرار شده اي به صورت يك توهم ادراكي جنسي نمايش داده 

به آزمون ندارد و در برداشت اوليه ادراكي ما تشخيص جنسيت مردانه و زنانه به 

» توهم جنسيت«البته در تصوير دوم و سوم مانند تصوير حرفه اي 

هر دو تصوير به . نيستند، اما براي بحث ما كارآمداند

تكرار . شده است كه خطوط و كنتراست نقشي در تعيين هويت جنسي نداشته باشند

در برداشت نخست ممكن است 

اما در صورتي كه با اين . 

 ٣ 

                                                                                                                                                               

ا مي توان در آن مالحظه اگر رنگ ها را نيز به ميان بياوريم باز هم نوعي تشخيص متمايز جنسيت ر

كه تابع متغيرهاي تجربي است و محور تحليل پديدار شناختي ما (اين امر به صورت فرهنگي 

به راحتي قابل تشخيص است؛ يعني تمايز رنگ هاي زنانه از مردانه

نگ هاي سرد و تيره مردانه تلقي رنگهاي روشن مانند سفيد و صورتي نماينده لباس هاي زنانه و ر

اين امر به صورت عام قابل تشخيص است كه در اين تقسيم جنسي رنگ ها نوعي نظم 

تضاد در اين توزيع جنسي رنگ ها تقريباً در همه جا بر مبناي تضاد مرد. قابل تشخيص است

مي توان بر اساس وضعيت عمومي تري در تشخيص جنسيت گف

اين امر به صورت يك امر تجربي در ميان . رابطه است، اعم از اينكه محتواي اين رنگ ها چه باشد

مردم به صورت تضاد رنگ هاي زنانه ي روشن و مردانه ي تيره، يا زنانه ي گرم و مردانه ي سرد 

ن و صورتي، قرمز، سفيد يعني معموالً رنگ هاي آبي، سياه و خاكستري و قهوه اي براي مردا

اما اين امر به صورت يك دستور زبان عمومي و تخلف ناپذير قابل . و زرد براي زنان ديده مي شود

از يك فرهنگ به فرهنگي ديگر، از يك . محتواي اين تضاد محتمل و تجربي است. تشخيص نيست

ت يك دستور زبان عمومي اما به صور. متفاوت است) در قالب مد(مرحله زماني به مرحله اي ديگر 

مردانه است/اصل بر تشخيص متمايز رنگ هاي زنانه«اين قاعده تكرار مي شود كه 

توهم «همچون تصوير 

در اينجا نيز » جنسيت

مي توان آزمايش 

ذهني را ترتيب داد كه  در آن تصوير تكرار شده اي به صورت يك توهم ادراكي جنسي نمايش داده 

به آزمون ندارد و در برداشت اوليه ادراكي ما تشخيص جنسيت مردانه و زنانه به  نتيجه بستگي

البته در تصوير دوم و سوم مانند تصوير حرفه اي . صورت عمومي يكسان است

نيستند، اما براي بحث ما كارآمداند اين دو تصوير زيبا .چندان مبهوت نمي شويم

شده است كه خطوط و كنتراست نقشي در تعيين هويت جنسي نداشته باشندصورتي طراحي 

در برداشت نخست ممكن است . دو تصوير مي تواند به ما كمك كند تا برداشتمان را مقايسه كنيم

. به سادگي جنسيت را بر حسب رنگ بين دو نقش الف و ب تقسيم نكنيم

 ريتصو

         تخصصي مطالعات جنسيت-فصلنامه علمي

اگر رنگ ها را نيز به ميان بياوريم باز هم نوعي تشخيص متمايز جنسيت ر

اين امر به صورت فرهنگي . كرد

به راحتي قابل تشخيص است؛ يعني تمايز رنگ هاي زنانه از مردانه) نيست،

رنگهاي روشن مانند سفيد و صورتي نماينده لباس هاي زنانه و ر

اين امر به صورت عام قابل تشخيص است كه در اين تقسيم جنسي رنگ ها نوعي نظم . مي شود

قابل تشخيص است

مي توان بر اساس وضعيت عمومي تري در تشخيص جنسيت گف. استوار است

رابطه است، اعم از اينكه محتواي اين رنگ ها چه باشد

مردم به صورت تضاد رنگ هاي زنانه ي روشن و مردانه ي تيره، يا زنانه ي گرم و مردانه ي سرد 

يعني معموالً رنگ هاي آبي، سياه و خاكستري و قهوه اي براي مردا. است

و زرد براي زنان ديده مي شود

تشخيص نيست

مرحله زماني به مرحله اي ديگر 

اين قاعده تكرار مي شود كه 

ذهني را ترتيب داد كه  در آن تصوير تكرار شده اي به صورت يك توهم ادراكي جنسي نمايش داده 

نتيجه بستگي. شود

صورت عمومي يكسان است

چندان مبهوت نمي شويم

صورتي طراحي 

دو تصوير مي تواند به ما كمك كند تا برداشتمان را مقايسه كنيم

به سادگي جنسيت را بر حسب رنگ بين دو نقش الف و ب تقسيم نكنيم

 ٢ ريتصو
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ه كنيم كه يكي از اين دو بايد زن و ديگري مرد باشد، آنچه به كمك ما مي آيد 

در برداشت متعارف اگر كسي در مورد تعيين جنسيت وارد چند و چون نشود، عموماً صورتي كه با 

اند به عنوان يك مرد تشخيص دهد و صورتي 

. كه با موهاي صورتي و قرمز و لب هاي قرمز نمايش داده شده را به عنوان يك زن تشخيص دهد

زن ديدن يك چهره كمك 

ن تشخيص وجود مدارد، آيا رنگ به اين 

پيش ادراك كمك مي كند؟ زماني كه هيچ تشخيص زيست شناختي در مورد آلت تناسلي نقش ايفا 

مرد نمي خواند، صداي زنانه يا 

) زن بودم/مرد(د ما را در اين خطاب 

كمك كند؟ به نظر ما در اين تصوير رنگ تيره به ما كمك مي كند تا خطوطي را كه هويت مبهمي 

دارد، با صراحت بيشتري مرد بخوانيم و صورتي كه رنگ هاي روشن صورتي و قرمز در آن به كار 

دهد؟ اين امر را مي توان با رنگ هاي 

ظاهرا با رنگ هاي خاصي مانند صورتي مي توان با اطمينان بيشتري از تركيب 

اما در شرايط مبهم تر مانند رنگ 

تيره و روشن تضادي مناسب براي چنين 

تكرار اين نكته ضروري است كه در اينجا ما فهم متعارفي كه در تجربه زيسته مان با آن آشنا هستيم 

براي چنين داوري نيازي نيست به آزمايش هاي پيمايشي رجوع 

  . در حوزه جنسيت مي تواند چنين تعميم هاي را تأييد كند

اساس تضاد جنسي ) توهم جنسيت

در تصوير دوم و سوم . 

بدون در نظر گرفتن نور و سايه اساس تضاد جنسي رنگ 

ادراك مي توان به صورت سوم نيز قابل شد كه 

  .تشخيص جنسي ما بر حسب آن مقوله بندي مي كند

                                                                                                                                                               

ه كنيم كه يكي از اين دو بايد زن و ديگري مرد باشد، آنچه به كمك ما مي آيد ديد به تصاوير نگا

  . تصوير به صورت تكرار يك صورت انتخاب شده است

در برداشت متعارف اگر كسي در مورد تعيين جنسيت وارد چند و چون نشود، عموماً صورتي كه با 

اند به عنوان يك مرد تشخيص دهد و صورتي موهاي مشكي و خاكستري نمايش داده شده را مي تو

كه با موهاي صورتي و قرمز و لب هاي قرمز نمايش داده شده را به عنوان يك زن تشخيص دهد

زن ديدن يك چهره كمك /دقت كنيد كه در اينجا مسئله اين است كه آيا رنگ ها براي تقويت مرد

ن تشخيص وجود مدارد، آيا رنگ به اين مي كنند؟ در زماني كه هيچ عاملي ادراكي ديگري براي اي

پيش ادراك كمك مي كند؟ زماني كه هيچ تشخيص زيست شناختي در مورد آلت تناسلي نقش ايفا 

مرد نمي خواند، صداي زنانه يا /نمي كند، شناسنامه شخص در اختيار ما نيست؟ كسي او را زن

د ما را در اين خطاب مردانه ي او را نشنيده ايم و غيره، عاملي مانند رنگ مي توان

كمك كند؟ به نظر ما در اين تصوير رنگ تيره به ما كمك مي كند تا خطوطي را كه هويت مبهمي 

دارد، با صراحت بيشتري مرد بخوانيم و صورتي كه رنگ هاي روشن صورتي و قرمز در آن به كار 

دهد؟ اين امر را مي توان با رنگ هاي چرا اين اتقاق به ظاهر ساده روي مي . رفته را زن بشماريم

ظاهرا با رنگ هاي خاصي مانند صورتي مي توان با اطمينان بيشتري از تركيب . مشابه تكرار كرد

اما در شرايط مبهم تر مانند رنگ . زن خواندن فيگورها و پورتره ها بهره برد/رنگ و فرم براي مرد

تيره و روشن تضادي مناسب براي چنين  هايي كه به يكديگر نزديك هستند، عموماً رنگ هاي

  . تشخيصي فرآهم مي سازند

تكرار اين نكته ضروري است كه در اينجا ما فهم متعارفي كه در تجربه زيسته مان با آن آشنا هستيم 

براي چنين داوري نيازي نيست به آزمايش هاي پيمايشي رجوع . اين داوري هاي را انجام مي دهيم

در حوزه جنسيت مي تواند چنين تعميم هاي را تأييد كند كنيم، شهود متعارف ما

 تضاد فرم خطوط .2.1.1

توهم جنسيت(در تصوير نمونه ما 

. بر مبناي تضاد نور و سايه بود

بدون در نظر گرفتن نور و سايه اساس تضاد جنسي رنگ 

مي توان به صورت سوم نيز قابل شد كه . ها بود

تشخيص جنسي ما بر حسب آن مقوله بندي مي كند

         تخصصي مطالعات جنسيت-فصلنامه علمي

ديد به تصاوير نگا

تصوير به صورت تكرار يك صورت انتخاب شده است. رنگ هاست

در برداشت متعارف اگر كسي در مورد تعيين جنسيت وارد چند و چون نشود، عموماً صورتي كه با 

موهاي مشكي و خاكستري نمايش داده شده را مي تو

كه با موهاي صورتي و قرمز و لب هاي قرمز نمايش داده شده را به عنوان يك زن تشخيص دهد

دقت كنيد كه در اينجا مسئله اين است كه آيا رنگ ها براي تقويت مرد

مي كنند؟ در زماني كه هيچ عاملي ادراكي ديگري براي اي

پيش ادراك كمك مي كند؟ زماني كه هيچ تشخيص زيست شناختي در مورد آلت تناسلي نقش ايفا 

نمي كند، شناسنامه شخص در اختيار ما نيست؟ كسي او را زن

مردانه ي او را نشنيده ايم و غيره، عاملي مانند رنگ مي توان

كمك كند؟ به نظر ما در اين تصوير رنگ تيره به ما كمك مي كند تا خطوطي را كه هويت مبهمي 

دارد، با صراحت بيشتري مرد بخوانيم و صورتي كه رنگ هاي روشن صورتي و قرمز در آن به كار 

رفته را زن بشماريم

مشابه تكرار كرد

رنگ و فرم براي مرد

هايي كه به يكديگر نزديك هستند، عموماً رنگ هاي

تشخيصي فرآهم مي سازند

تكرار اين نكته ضروري است كه در اينجا ما فهم متعارفي كه در تجربه زيسته مان با آن آشنا هستيم 

اين داوري هاي را انجام مي دهيم

كنيم، شهود متعارف ما

 ٤ ريتصو
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نشان مي دهد كه فرم خطوط، بدون در نظر گرفتن عناصر ادراكي ديگر مي تواند بر  چهارمتصوير 

در مورد اين تصوير مي توان  .اساس چنان پيش ادراكي در قدرت تشخيص جنسيت اثر داشته باشد

ها، تنها با اتكاي به فرم نيم دايره ي پيشاني، انحناي  بدون در نظر گرفتن تضاد نور و سايه و رنگ

بر حسب . زن بودن كرد/بيني و موج خطوط در لب ها با احتمال بااليي يكي از تصاوير را نامزد مرد

تجربه زيسته و شهود متعارفي كه از چنين اطالقي داريم، مي توانيم با اطمينان تصوير سمت راست 

قوله مردانگي تلقي كنيم و تصوير سمت چپ را نامزد مقوله زنانگي را بيشتر داراي ويژگي هاي م

  . دست كم تا آنجا كه بنا بر شهود متعارف است عموماً چنين اطالقي شانس بيشتري دارد. بدانيم

چه ويژگي هايي است كه در خطوط برچسب هاي جنسي مي نهد و بر اساس آن ما اين مقوله بندي 

. ر مي رسد پيش از مواجه ما چنين برچسب هايي را آماده داريمهاي را انجام مي دهيم؟ به نظ

در . همانطور كه در مورد ساير ادراكات گفته شده ما چنين برچسب هايي را از پيش در اختيار داريم

عموماً خطوطي كه برچسب زنانگي بيشتر با آنها ممكن است . مورد ادراك فرم نيز چنين است

، خطوط منحني است در برابر خطوط )پيمايشي خواهد بود اين موضوع تحقيقي(همراهي كند 

پيچش هايي خطوط عموماً زنانگي را در قوس بيني، پيشاني، گونه و لب ها نمايندگي مي . راست

در برابر آن به نظر مي رسد انتظار اين وجود دارد كه براي پيكره يك مرد بيشتر خطوط راست . كند

اين امر در مورد ساير ادراكات . چنين باشد» انتظار مي رود«كه تأكيد مي كنيم . و مستقيم ديده شود

بصري نيز صدق مي كند كه احتمال بيشتر بر چنين انتظاري در اداراك جنسي ماست، هرچند در 

تجربه بالفعل هميشه اين انتظار پاسخ مناسبي دريافت نمي كند و مطابق با يك هويت جنسي 

  .بيولوژيك نيست

انتظاري كه در مورد انحناي فيگورها وجود . ئله پيچيده تر از رنگ استدر مورد فرم خطوط مس

كوتاهي و ساير /لختي، بلندي/چاقي، ورزيدگي/الغري. دارد با اموري مانند فرهنگ آميخته است

اين امر . دوتايي هايي كه در فرم اثر مي گذارند به سادگي تبديل به مقوله هاي فرم جنسي نمي شوند

اما به نظر مي رسد كه عموماً فرم هاي مستحكم . است با ديگري متفاوت باشد در هر تجربه ممكن

انتظار اغلب اين است . و استوار در برابر فرم هاي نرم و منعطف مقوله اصلي فرم هاي جنسي باشد

 .زنانگي قابل اطالق باشد/، مقوالت مردانگي)انعطاف/استواري(كه از طريق اين دوتايي 

مونه هايي از اثر شاخصه هاي فراوني است كه هر يك مي تواند در تعيين مقايسه تصاوير زير ن

  .مردانگي مهم باشد/زنانگي
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  5تصوير                                                                6تصوير  

                              

  7تصوير                                                               8تصوير 

  

چهره پسر جواني به نظر مي رسد كه به جهت مدل مو مي توان او را بيشتر به عنوان  5در تصوير 

بر خالف اين چهره با مدل مويي كه دارد بيشتر به عنوان يك زن جوان  7تصوير . يك پسر شناخت

در تصاوير بعدي تفاوت تنها در مدل ابروهاست كه يكي با ابروهاي بسته و  .مي تواند ديده شود

به نظر مي رسد كه . نزديك به چشم و ديگري با ابروهاي بازتر و دورتر از چشم ديده مي شود

بيشتر  8را به عنوان يك زن ببيند اما مدل ابروهاي بسته تصوير  7بيننده مي تواند تصوير شماره 

  .ن يك پسر جوان را براي بيننده ايجاد مي كندزمينه آمادگي ديد

در همه اين چهار تصوير ساخته شده تنها بخشي از تصوير همان چهره عوض مي شود، اما اين 

مي توان اين دو جفت تصوير . تغيير مي تواند جهت ادراك جنسي را تا حد قابل توجهي تغيير دهد

ه كرد كه اگر قرار باشد بيننده تشخيص جنسي دوقلوهايي مالحظ» توهم جنسي«را نيز مانند تصوير 

يكي را دختر و ديگري ) مو و ابرو(در موردشان داشته باشد عموماً بر اساس عناصري كه گفته شد 

 . را پسر مي شمارند

  پيش ادراك جنسي لمسي .2.2
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 در اين مورد تنها مي توان. در شهود جنسي ما براي نظم دهي به اشياء المسه نيز نقش ايفا مي كند

  :آزمايشي ذهني را روايت كرد كه در آن عنصر بساوايي نقش ايفا مي كند

يكي در سمت راست ما . قرار است در اتاقي تاريك ما هويت جنسي دو شخص را تشخيص دهيم

در اين آزمايش ما ويژگي هاي بدني كه در تشخيص هويت . ايستاده است و ديگري در سمت چپ

تنها با لمس دست . را نمي توانيم لمس كنيم) لت جنسي و غيرهمانند فرم باسن، آ(جنسي نقش دارد 

به . هاي هر كدام كه تصادفاً فرم يكساني نيز دارند بايد تشخيص دهيم كه كدام زن و كدام مرد است

زبري داريم دست به داوري /نظر مي رسد در اين وضعيت تنها با پيش ادراكي كه ما در مورد نرمي

بر حسب نرمي و زبري حكم مي كنيم كه شخص سمت راست زن و پس از لمس كردن . مي زنيم

اما پس از روشن شدن اتاق متوجه مي شويم كه اين پيش ادراك اشتباه . سمت چپ يك مرد است

خود را براي داوري درست استفاده كرده  رايياما به جهت شناختي ما حداكثر دا. عمل كرده است

اين پيش ادراك چيزي است كه ما در . ك گرفته ايمايم؛ يعني از پيش ادراك هاي جنسي مان كم

اين تنها چيزي است كه در چنين  .مي كنيم استفاده ساختار انتظار ادراك جنسيعنوان  بهاينجا از آن 

اين پيش ادراك در زندگي روزمره نيز ما . وضعيت مفروضي مي تواند به مقوله بندي ما مدد رساند

مردانگي پوست افراد /مك مي كند و بر حسب آن از زنانگيرا براي تشخيص ماهيت جنسي افراد ك

هرچند در تجربه بالفعل هميشه صدق نمي كند اما ساختار انتظار ادراك جنسي ما را . ياد مي كنيم

 .تشكيل مي دهد

 پيش ادراك جنسي حركتي .2.1

. شدهمه آنچه در اشكال ايستاي ادراكي پيش مي آيد در صورت هاي حركتي مي تواند اثر داشته با

اما شكل خاصي از پيش ادراك جنسي در مورد اشكال حركتي رفتار انساني نيز وجود دارد كه به 

رفتارهاي حركتي را مي توان در قالب ژست هاي اندام و . طور جداگانه بايد در نظر گرفته شود

ميميك ها فرمهاي حركتي اي هستند كه بيان عواطف پيچيده تري . ميميك هاي صورت بررسي كرد

-ا از طريق چهره انتقال مي دهند و ژست ها فرمها بدني هستند كه به صورت تركيب هاي ايستر

ژست را در اينجا به دو معني به . حركت وضعيت بصري ويژه اي را به قصد بيان معنا بيان مي كنند

كار مي بريم؛ به صورت يك اجراي حركتي ، مانند شيوه راه رفتن و به صورت ايست هاي بدن 

ما هر دو شكل را در قالب ادراكات حركتي بررسي مي . طرز ايستادن و فرم نشستن و غيره مانند

يا خود روند جابجايي ) ايست(در هر دو صورت جابجايي از يك موقعيت و اخذ موقعيت . كنيم
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بدون در نظر گرفتن تضاد نور و سايه، بدون در نظر . ، موضوع يك ادراك حركتي اند)حركت(

مردانه در اينجا تنها /هاي تيره و روشن، بدون در نظر گرفتن تضاد فرم هاي زنانه گرفتن تضاد رنگ

  .  فرم هاي حركتي است كه انتظار الزم را براي مقوله بندي جنسي ايجاد مي كند

 ژست ها .2.1.1

مردانه در عرف به عنوان يكي از اثر گذارترين اشكال تشخيص رفتار /حركتي زنانه-اشكال ايست

خوانده مي شود » اوا«بودن يا آنچه در زبان جنسي متعارف » حالت دار«عنوان . مردانه است/زنانه

. مرد ژست هاي رفتاري زنانه را اجرا مي كننديك درعرف براي كساني به كار مي رود كه به عنوان 

اين امر در مورد يك زن بديهي است اما جابجايي اين اجراي جنسي بر خالف پيش ادراك جنسي 

 ،ين تلقي؛ يعني آشفتگي كه ما از بابت مشاهده رفتار جابجايي رفتار جنسي داريما. متعارف ماست

 يدر شرايط حاداين انتظار . وجود دارد تنشانه آن است كه يك قالب يا ساختار انتظار براي جنسي

  . دچار عدم تطبيق مي شود ه يك مبدل پوش و فرد ترانسكسوالمانند مشاهد

صحبت، طرز نگاه داشتن گردن و شيوه جمع كردن پاها هنگام ژست هاي حركتي دست ها هنگام 

نشستن يا شكل ايستادن، طرز قدن برداشتن و هر صورت حركتي ديگري كه در اندام وجود دارد مي 

گاهي نيز به نظر خنثي و بيطرف مي . مردانه/زنانه: تواند در دو سر طيف جنسيت پردازي قرار گيرد

  . ز اين عناوين نداريمرسد كه در آن ما انتظار خاصي ا

 ميميك ها .2.1.2

حالت هاي چشم و لب پيچيده . صورت جايي است كه معناداري كنش عاطفي پيچيده تر مي شود

ترين موقعيت براي تفسير را پديد مي آوردند كه درك آن در كنش اجتماعي به جهت مهارت هاي 

اشكالي از اين حالت هاي  اما. كنش عاطفي روشن، اما توضيح پديدار شناختي آن بسيار دشوار است

در مورد . چهره كه براي مقوله بندي هاي جنسي به كار مي رود شكل ساده تري را نشان مي دهد

مردانه /ميميك هايي زنانه. اين حالت هاي صورت نيز مي توان وضعيت مشابهي را در نظر گرفت

اين ميميك ها  هرچند پيش از مشاهده. شكل ديگري از مقوله بندي هاي ادراك جنسي هستند

اما در . ويژگي هاي ايستاي صورت مانند تضادهاي نور و سايه،رنگ و فرم است كه به چشم مي آيد

اجراي ميميك ها نيز فرم اجرايي مي تواند انتظارادراكي خاصي را براي مقوله بندي جنسي پديد 

از طريق ميمك هاي مردي كه حالت دار خوانده مي شود يا زني كه مردانه تلقي مي شود گاه . آورد
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مردم بر حسب اين پيش . صورتي كه از نظر پيش ادراك متعارف جابجا شده است شناسايي مي شود

 يك برچسب متمايز  ادراك شان چيز را در نظم ادراكي شان توضيح ناپذير مي يابند و آن را تحت

ميان جنسيت اين برچسب ها ناشي از عدم تطبيقي است كه . قرار مي دهند) مانند اواخواهر(

اجراي مبدل پوش و پريشاني كه براي بحث ما . بيولوژيك و ظاهر يك پديدار ادراكي پيش مي آيد

. از بابت اين اجرا در مردم پيش مي آيد، كليدي براي رسيدن به وجود چنين پيش ادراكاتي است

ارهاي توضيح برانگيخته شدن مردم بنابر فرض ما ناشي از برخورد پيش ادراك جنسي ايشان با پديد

مردم وقتي با ) صدا، فرم خطوط، رنگ و غيره(انتظار ادراكي فرم و محتواي ادراكي . ناپذير است

اين مسئله . انتخاب و اجراي ما مطابقت نكند، امري تكينه به نظر مي رسد كه بايد توضيح داده شود

  .را بيشتر تحليل مي كنيم

 ادراك جنسي-ساختار پيش .3

مرد /كرديم هميشه امكان چندوچون كردن در مورد آنچه ما به عنوان زندر تصاويري كه مالحظه 

مرد خواندن تصاوير باال را /هر كس مي تواند ادعاي ما در مورد زن. تشخيص مي دهيم وجود دارد

مفهوم شهود متعارف . درك متعارف امري نيست كه مورد توافق همگان باشد. به چالش بكشد

اما شيوه بيان ما به اين صورت است . مي مبهم و قابل مناقشه استجنسي كه ما به كار برديم مفهو

يكي را به عنوان زن ببيند، به احتمال قوي ) 8و  7مثال (اگر قرار باشد كسي از ميان دو تصوير «كه 

و » اگر قرار باشد«در اين بيان ما بر دو عبارت . »را نامزد اين عنوان مي سازد) 7مثال (تصوير خاصي 

اين دو عبارت از اين جهت به كار مي روند كه ما نه از صورت مطلق . تأكيد داريم» قوي به احتمال«

موضوع شهود متعارف نيز هميشه . تجربه ممكن، بلكه از صورت عمومي تجربه سخن مي گوييم

به عبارت ديگر ما از آنچه انتظار عمومي براي مقوله بندي جنسي است سخن . چنين خصلتي دارد

  . مي گوييم

پيش از ورود . تظارهاي ادراكي در برداشت هرمنوتيكي ما قالب هاي پيشين زيست جنسي هستندان

پيشين بودن در اينجا . به ادراك امور، چنين قالب هايي تكليف بسياري چيزها را مشخص مي سازند

 برداشت هرمنوتيكي به ما مي آموزد كه چنين. به معني استعاليي يا فطري بودن اين قالب ها نيست

قالب هايي كه در ساختار فهم نيز وجود دارند در فرآيند دوري ميان ذهن و پديده مورد تجربه پديد 

آغاز متافيزيكي براي اين انتظار ادراكي نمي توان تعيين كرد، مگر با پذيرش دشواري هاي . مي آيد

بوط به چنين كاري دست كم با مسايل مر. يك برداشت متافيزيكي در مورد ساختار تجربه جنسي
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چه مبنايي براي چنين طرح . مشروعيت چنين شناختي در مورد ساختار تجربه درگير خواهد بود

متافيزيكي از ساختار تجربه مي توان عرضه كرد؟ بنابر برداشت هرمنوتيكي ما، پيش از تشكيل تجربه 

ادراك جنسي اين قالب هاي مقوله بندي وجود دارد و ما در اين فضاي مقوله بندي شده و پيش 

به تعبيري ما . هاي از پيش موجود هر تجربه ممكني از جنسيت را به دست مي آوريم

  .10گويي از پيش در آن قرار گرفته ايمو »هستيم  /جنسيت/جهان/در«

جامعه، خانواده، دولت، همساالن، شريك جنسي ما، رسانه ها، همگي از قبل براي ما اين قالب ها را 

. مرد ايجاد مي كند/براي تشخيص افراد ذيل مقوله بندي جامعه از زن ادراك قالب هايي. ساخته اند

. ناميدن را  تسهيل مي كنند) مرد/زن(اين قالب ها در هر تجربه جديدي به كار مي روند و فرايند 

اين كه اين چرخه از كجا آغاز مي . درون اين زمينه از قبل مهيا شده ما همه چيز را مشاهده مي كنيم

در تجربه همه ما اين امور به اين معنا از . يده شناسي هرمنوتيكي نمي تواند باشدشود موضوع پد

  .پيشين، وجود دارند

ما از بينايي و بساوايي سخن . پيش ادراك جنسي تقريباً در هر كدام از ادراكات ما حضور دارد

ا يعني در شيوه در فرم و محتواي صد. اين تحليل در مورد شنوايي نيز مي توانست دنبال شود. گفتيم

مردانه خوانده مي /و به عالوه آنچه صداي زنانه) فرم(اداي واژگان و شكل تأكيد و استرس هاي بيان

اما . مي توان آزمون هايي را براي كشف پيش ادراك هاي جنسي صوت عرضه كرد) محتوا(شود

نظر امري بعيد مي زنانه به /طعم مردانه. ظاهراً در مورد چشايي نمي توان به چنين امري قايل شد

دست كم در بين جوامع ما كه عادت به آدم خواري ندارند در حال حاضر اين شكل از مقوله . رسد

اما در مورد ساير ادراكات مي توان اين مقوله بندي و پيش ادراكات مربوطه را . بندي رواج ندارد

تنهايي و بدون در نظر  آنچه در اين پيش ادراكات وجود دارد اين است كه هر يك به. مشاهده كرد

هرچند در عمل ما . گرفتن ساير ادراكات مي توانند حاكي از وجود انتظارات پيشين جنسي ما باشند

با تكميل همه اين ادراكات در كنار . با تركيب مجموعه اي از اين ادراكات دست به داوري مي زنيم

                                                           
اين عبارت براي تحليل دازاين از اين . (Heidegger 1967, § 12&§ 13) ستاز اولين خصايل وجودي دازاين ا» بودن/جهان/در«در هيدگر .  10

 برخالف چنان شكافي كه در معرفت شناسي مفروض. جهت اهميت دارد كه نشان مي دهد رابطه دازاين با جهان رابطه سوژه و اوبژه معرفت شناسي نيست

در آن هستي ( است و سوژه را در برابر اوبژه قرار مي دهد، تحليل تجربه روزمره انسان نشان مي دهد كه آدمي خود را متمايز از جهاني كه در آن مي زيد

و اين ساختار را نيز از اين در جهان بودن داللت ديگري نيز دارد و آن اشاره به داشتن ساختار فهمي است كه در ميان چيزها داريم . تصور نمي كند) دارد

در مورد تجربه زيسته جنسي نيز به نظر . هستيم/درجهان/ از قبل/نقطه صفري در برخورد ما و چيزها متصور نيست؛ مي توان گفت ما . آغاز با خود داريم

در جهان /يابيم و گويي از قبل ما از آغاز خود را در ميان تجربه جنسي مي. مي رسد كه فاصله شناختي ميان ما و امور جنسي قابل فرض نيست

 .هستيم/جنسيت
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از آنها در باال و پايين بردن هر كدام . زن بودن مي زنيم/يكديگر ما حدس محتملي در مور مرد

  .احتمال اين حدس نقش ايفا مي كنند

-اما نكته اين تحقيق اين بود كه ما با تفكيك ادراكات از يكديگر به تنهايي داراي يك ساختار پيش 

ادراك رنگ، تضاد نور و سايه، فرم، لمس، صوت و غيره هر يك بدون . ادراك مستقل و كامل هستيم

اين امر نشان مي دهد كه . ري براي مقوله بندي جنسيتي كفايت مي كنندوجود عنصري از ديگ

آيا اين امر در هر ادراكي . ادراكات بدون توسل به ديگري، مستقالً، ساختار مقوله بندي را دارا هستند

مستقالً شكل گرفته است؟ ادراكات چگونه مي توانند مقوله بندي جنسيتي ايجاد كنند؟ به نظر مي 

فرضيه براي فهم اين تكثير جنسيت در ادراكات وجود ساختاري فراتر از ادراك است  رسد بهترين

اين امر همانطور كه گفتيم در مورد . كه ادراك تنها در قالب آن ميسر مي شود؛ مقوله بندي جنسيتي

شايد اگر ما . چرا كه ما در مورد انسان ها ادراك چشايي را به كار نمي بريم. چشايي صدق نمي كرد

يعني يكديگر را (يز در برخورد با يكديگر ادراك چشايي را مانند ساير ادراكات به كار مي برديم ن

اما ماداميكه در برخورد . مردانه سخن مي گفتيم/در برخورد با افراد از طعم هاي زنانه) مي چشيديم

اين امر به . داراست با يكديگر از ادراك استفاده مي كنيم، هر ادراكي به تنهايي مقوله بندي را از قبل

نظر مي رسد حاكي از وجود ساختارهاي پيشين ادراك است؛ يعني ساختارهايي مقدم بر رخداد 

  . ادراك

مردانه در ادراكات جنسي نظم معنايي دارد كه در يك تحقيق معناكاوانه مي تواند بيشتر /دوتايي زنانه

ين دوتايي ها براي تحليل آثار و كنش در تحليل هاي فمينيستي عموماً از محتواي ا. بسط پيدا كند

پايين، /دوتايي هايي كه با دوتايي هاي ديگري نسبت معنادار دارند؛ باال. هاي انساني استفاده مي شود

اما . بررسي محتواي اين ساختار در اينجا موضوع ما نبود. سرد و غيره/شب، گرم/مغلوب، روز/غالب

. رم، رنگ، كنتراست نور و غيره را تأويل معنايي كردچنانكه ديديم مي توان برداشت معنايي از ف

خصلت پيشين اين پديدار شناسي اقتضا مي كرد به آنچه شرط ادراك جنسي است يعني صرف 

مردانه ادراك كردن به عنوان اساس تشخيص جنسي اشاره كنيم اما مي توان مسئله را به /زنانه

ادراك جنسي اين تحليل -محتواي معنايي پيشبا اضافه كردن مسئله . صورت محتوايي نيز پي گرفت

 .مي تواند وجوه رهايي بخش نظريه هاي فمينيستي را نيز داشته باشد

 تكنولوژي هاي جنسي و پيش ادراك .4
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اما هميشه به صورت . پيش ادراك به طور متعارف با مقوله بندي بيولوژيك جنسيت تطبيق مي كند

راحي زيبايي، كه مي توان آن ها را تكنولوژي هاي گريم، آرايش، ج. طبيعي اين امر رخ نمي دهد

  جنسي ناميد، مي توانند در تشديد يا جابجايي انتظارات جنسي

اولي زماني روي مي دهد . نقش ايفا كنند؛ گاه از طريق تشديد اين انتظار و گاه از طريق جابجايي 

مانند آرايش زنانه (مي شود پيش ادراك مورد انتظار، در حالي كه چنين انتظاري وجود دارد، تشديد

اما دومي زماني روي مي دهد كه اين ادراك جنسي، در حالي كه انتظار آن نمي رود، از ). براي زنان

مانند لباس مبدل پوشان و جراحي زيبايي زنان براي مردان (طريق اين تكنولوژي ها ايجاد مي گردد 

تأييدي هستند بر وجود دانشي از  در هر دو صورت تكنولوژي هاي جنسي). و مردان براي زنان

پيش ادراك جنسي كه به صورت عملي مورد ممارست 

  . اند

تكنولوژي هاي جنسي خاصيتي ويژه در فهم جنسي 

اين نقش به ويژه از طريق دستكاري پيش . ايفا مي كنند

ادراك متعارف از جنسيت و ايجاد دگرگوني در پيش 

مي كه به يعني از طريق كاركرد دو. ادراك جنسي است

از طريق چنين جابجايي در پيش . آن نسبت داده شد

ادراك جنسي آنچه روي مي دهد هميشه به صورت 

به نظر مي رسد كه . براندازي پيش ادراك جنسي نيست

در جنسيت آنچه دستكاري مي شود در قالب يك پيش 

براي مثال تغيير در فرم . ادراك جنسي ديگر در مي آيد

زنان جابجايي در صورت سنتي  ابرو در ميان مردان و

اين امر ممكن است . يك فرم جنسي پديد آورده است

. همراه با تغييراتي در انتظارات جنسي پديد آورده باشد

امروز ما كمتر از دوره هاي قبل ساختار سخت براي 

اما با . انعطاف بيشتري براي سورپريز شدن از قالب هاي جنسي داريم. پيش ادراك جنسي داريم

مدل ابروها كه پيشتر . ود اين اصل پيش ادراك جنسي از طريق اين انعطاف براندازي نشده استوج

اين انتظار نسبت به . زنانه تلقي مي شد امروزه در قالب انتظار جديد از فرم مردانگي وارد شده است

 ٥ ريتصو

اين تصوير متعلق به مجله مطالعات جنسيت كره اي است كه شكل دو 

ادراك -پيش دبر اساس آنچه در مور. گانه جنسي را نشان مي دهد

ي ايفا جنسي گفتيم فرم نقش تعيين كننده اي در اين دوگانگي جنسيت

اين عكس اشاره به تكنولوژي جنسيتي دارد كه كه مي تواند . مي كند

  .دگرگوني در مقوله بندي را نشان دهد
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فراخ در قالب . مردانگي را براندازي نكرده است/قبل فراختر شده است، اما اصل تفكيك زنانگي

  .ادراك جنسي جديد اين مدل هاي نو نيز وارد گرديده است-پيش

 نتيجه گيري  .5

ادراك جنسي در تجارب حاد جنسي مانند مبدل پوشي و در برخورد با آثاري كه توهم جنسي -پيش

پيش از در اختيار داشتن » معنا«زنانگي مردانگي به عنوان يك . را آشكار مي سازند قابل تشخيص اند

اگرچه اساس جهان معناي ما ارگان هاي . ان هاي جنسي در رفتار انساني وجود داردتمايز ارگ

و (جنسي است و همه چيز به آنها ختم مي شود، اما ماداميكه ما در صدد تشخيص آن نيستيم 

، تشخيص معناي )پوشش جامعه انساني اين امر را اقتضا مي كند كه ارگان را در پرانتز بگذاريم

آنچه ما به عنوان مقوله بندي جنسي و به عنوان . دراكات ديگري روي مي دهدجنسيت در قالب ا

اين قصد در گفتار روزمره ) ارگان جنسي(يك معنا قصد مي كنيم بدون در نظر گرفتن منبع طبيعي 

ما هيچكدام در پي بررسي زير لباس هم نيستيم بلكه نشانه هاي ادراكي ديگري در تجربه . جود دارد

معناي جنسيت در اين سطح از نشانه ها . دارد كه جنسيت به آنها اطالق مي شود جنسي ما وجود

  .قرار دارد

اما بررسي اين ادراكات نشان مي دهد كه فضاي معنايي كه جنسيت را شكل مي دهد حاوي خطاي 

سيستمي است كه در مواجه با تجارب حاد جنسي و دستكاري هاي كه مواردي از آن ذكر شد، اين 

در اين موارد خاص مشخص مي شود كه مقوله بندي جنسي در سطح معنايي . مي شود خطا ظاهر

ادراك به عنوان يك پيشداوري براي -پيش. سير مي كند كه هميشه شكننده و داراي اختالل است

اما خود مي تواند تبديل به يك پارازيت در مواجه با ديگري . تسهيل چنين تشخيصي شكل مي گيرد

  . شود

است كه اين ساختار پيشين با توسعه تكنولوژي هاي جنسي جديد و گسترش  انتظار اين

اين تحوالت تا حد زيادي ساختار سنتي . آشكارسازي گرايش هاي كويير گرفتار چالشي جدي شود

اما يك وجه محتمل اين رويداد اين است كه شكل . ادراك جنسي را دگرگون ساخته است-پيش

ليد شود كه هنوز ساختار دوتايي ساز و نظام معنايي جنسيتي را ادراك تو-هاي منعطف تري از پيش

در اين تحليل آشفتگي جنسي به خودي خود راه حل نظام . حفظ كند، هرچند با خطاي ادراكي كمتر

يعني توسل به مبدل پوشي به عنوان يك تجربه آشفتگي جنسي . سركوب گر پيشين قلمداد نمي شود

. اي جنسي در برابر نظام جنسي پيشين رهايي بخش خواهند بودو خوشبيني به اينكه تكنولوژي ه
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چون موارد نقضي كه به يك نظام معرفتي وارد مي شود ممكن است درون نظام معنايي پيشين 

در قياس با مباحث فلسفه علم اين مسئله شبيه . بازتعريف گردد و همچنان ساختار پيشين حفظ شود

اولي معتقد . است 13ايمره الكاتوش 12يدگاه برنامه پژوهشيو د 11به تضاد ابطال گرايي كارل پوپر

برنامه «و دومي به جاي نظريه از عنوان . است كه با موارد نقض نظريه معرفتي پيشين نقض مي شود

برنامه ي پژوهشي با صرف موارد نقض جاي خود را به يك پروژه . استفاده مي كند» پژوهشي ي

ود با تغيير بخش هايي از ديدگاهش، هسته سخت پروژه ي بلكه تنها حاضر مي ش. ديگر نمي دهد

  .14خود را حفظ كند

ادراك جنسي -آيا پيش. اين ها مسايلي است كه در يك تحليل راديكال مي توان آنها را پي گرفت 

ادراك -ناشي از يك نظام دوتايي ساز سركوب گر است و با آن نسبتي دارد؟ آيا آشفتگي در پيش

ادراك جنسي به آن تعلق دارد -؟ نحوه دگرگوني ساختار معنايي كه پيشرهايي بخش خواهد بود

ادراك -چيست؟ آيا شرايط جديدي كه براي تجربه ي جنسي پيش آمده انقالبي در ساختار پيش

ادراك جنسي مقوله اصلي براي يك هرمنوتيك جنسي مي تواند باشد -جنسي پديد مي آورد؟ پيش

 . يك فلسفي استفهم در هرمنوت-كه همتايي براي پيش

  

                                                           
11 . Sir Karl Raimund Popper,1902-1994 
12 . Research Program 
13 . Imre Lakatos, 1922-1974 

 :براي بررسي ديدگاه پوپر بنگريد به اين اثر او .  14

Poper, K. (1963(2002)). Conjectures and refutations: the growth of scientific knowledge. London: Routledge. 

  :براي بررسي ديدگاه الكاتوش و نقد او بر پوپر بنگريد به اين اثر از وي

Lakatos (1978). The Methodology of Scientific Research Programmes: Philosophical Papers Volume 1. 
Cambridge: Cambridge University Press 
Lakatos, I., & Musgrave, A. (Eds.). (1970). Criticism and the growth of knowledge. New York: Cambridge 
Univeristy Press. 
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  بررسی مورد حجاب: اعمال بينش ھای ھرمنوتيک فلسفی در روش پژوھش کيفی                  

              15جعفر كياني

در اين مقاله به بررسي امكان اعمال بينش هاي هرمنوتيك فلسفي در پژوهش هاي كيفي علوم : چكيده
تجربه انساني و دوري بودن فرآيند فهم مورد تأكيد اين مقاله  متنيتبينش هايي مانند . ردازيماجتماعي مي پ

          » بيان هاي عمومي«با توسل به آنچه . مسئله تعميم پذيري را بررسي مي كنيماين ما پس از . است
كنش هاي گفتاري مانند  اشكالي از» بيان هاي عمومي«. كنيم تالش مي كنيم اين مسئله را حل مي خوانيم،

در يك فرهنگ  هستند كه شكل عامي از تجربه انساني را ادبيات كوچهضرب المثل ها، اصطالحات و 
با تحليل هرمنوتيكي اين اشكال زباني مي توان اميدوار بود كه تجربه قابل تعميمي از . نشان مي دهند خاص

ما را از توسل به استقرا و اين رويكرد . هم كرده ايمكساني كه در يك گروه زباني مشترك قرار گرفته اند را ف
در مسئله خاص حجاب در براي اعمال ما شرايط روشي اين رويكرد را . قياس در استعمال متدوال مي سازد

به نظر مي رسد كه در بيان هاي عمومي كه حول اين موضوع وجود دارد نوعي . ايران بررسي مي كنيم
  . وجود داردبودن ز مفعول طراب وجودي براي مصونيت ااض

  هرمنوتيك فلسفي، روش هاي كيفي، بيان هاي عمومي، حجاب، : كليدواژه ها

Applying Hermeneutical Visions in Quality Research Method: The Case of Hijab 

Abstract: In this essay I examine the possibility of applying philosophical hermeneutics visions in quality 

research method of social sciences. We focus on the visions such as textuality of human experience and 

circularity of understanding process. Then we pay attention to the problem of generalizing. Appealing to 

what we called “universal expressions, we try to solve the problem. Universal expression are kind of speech 

acts such as proverb, expressions, slangs that shows universal form of human experience in certain culture. 

Analyzing hermeneutically those linguistic forms, we can hope   to understand genaralizable experiences of 

who are in a common language group. Such approach became us partially free from appealing to induction 

and deduction in common usage.  We examine methodical condition of this approach to apply in certain case 

of Hijab in Iran. There is seemingly an existential anxiety in universal expression to immune from sexual 

objectivity.   

Keywords: Philosophical Hermeneutic, Quality Methods, Universal Expressions, Hijab 

  

                                                           
 .در تاکستان ١٣٨۵نام مستعار برگرفته از نام مردی سنگسار شده به تاريخ .  ١٥
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  آزمون هرمنوتيكي و آزمون  هاي كيفي مشابه: مقدمه

  :طرح مسئله

شيوه اي كه در قالب . در زندگي روزمره همه ما مشغول به انجام شيوه مصاحبه عميق هستيم

از تكنيك هاي گردآوري اطالعات در روش هاي كيفي و انتوگرافيك » مصاحبه ساخت نيافته«

شيوه هاي ديگري مانند , در مقابل اين شيوه عمومي. (Hall, 1996, pp. 156-160) انجامي مي شود

شيوه هاي پيمايشي قرار دارند كه در آن مردم را به عنوان اوبژه هاي رفتارشناختي مورد آزمون قرار 

در فرآيند  مانند آنچه. اين روش ها را نيز روندهاي خاصي از زندگي تجربه مي كنيم. مي دهيم

شيوه هاي دسته نخست . بازجويي در كالنتري يا زندان ممكن است روي دهد, قضاوت در دادگاه

در رابطه هايي كه دو . مانند شناختي است كه در رابطه هاي دوستانه اي ميان ما به وجود مي آيد

د متقابلي وجود طرف به يكديگر نگاه انساني تري دارند، افراد يكديگر را محاسبه نمي كنند، اعتما

خالصه اينكه رابطه ي انساني تري ميان ما . دارد و از طريق اسناد و مدارك، اعتماد ايجاد نمي شود

. اما شيوه هاي دسته دوم مانند شناختي است كه در مناسبات حقوقي حاصل مي گردد. برقرار است

ند، طرفين مورد در نوع دوم افراد بر حسب برخي اسناد و مدارك به يكديگر اعتماد مي كن

حسابرسي يكديگرند و اجماالً رابطه اي محاسباتي و نوعي مناسبات شيئ واره ميانشان در جريان 

به جهت نوع مناسبات انساني ميان پژوهشگر و موضوع پژوهش تحقيقات كمي بيشتر شبيه به . است

سته نخست نزديك تحقيقات دسته دوم هستند و تحقيقات كيفي تالش مي كنند تا به شيوه انساني د

  . شوند

روش هاي كيفي كه تالش مي كنند نسبتي انساني تر با موضوع تحقيق خود بر قرار سازند محدود به 

از جهات بسياري اين شيوه بررسي . روش هاي اتنوگرافيك و كيفي در علوم اجتماعي نمي شوند

در هرمنوتيك نيز . دارد تجارب زيسته با ايده آلي كه در هرمنوتيك فلسفي مطرح است نزديكي هايي

تالش مي شود تا تجربه زيسته نه از چارچوب مفاهيم علمي، بلكه از زبان خود كنش گران اجتماعي 

روايت شود، زبان آنها به كار برده شود و از درون تجربه پرداخت نشده و آلوده نشده به مفاهيم 

شي است كه بر حسب همين هرمنوتيك به عنوان يك روش فهم رو. علمي اين تجارب روايت گردد

زيست انساني روزمره مي خواهد شكل بگيرد؛ يعني تالش براي نزديكي به زبان ديگراني كه مي 

هرمنوتيك بر اساس چنين رويكردي به تجربه انساني يعني . خواهيم تجربه هاي آنها را زيست كنيم
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مانند مارتين هيدگر به  بازخواني تجربه بدوي كه در زندگي روزمره يافت مي شود در آثار كساني

  . يعني تالش براي بازسازي معنايي تجربه زندگي روزمره. كار رفته است

با وجود اين شباهت ميان آنچه در هرمنوتيك فلسفي بيان شده است و آنچه در روش شناسي كيفي 

چه : علوم اجتماعي اعمال مي شود، پرسشي نه چندان جديد، اما قابل توجه مجدد، اين است كه

شاركت و همكاري ميان اين دو روش مي تواند وجود داشته باشد؟ آيا مي توان از دستĤوردهاي م

هرمنوتيك فلسفي در روش شناسي كيفي علوم اجتماعي بهره برد؟ آيا هرمنوتيك فلسفي مي تواند از 

  مباحث اين بخش از علوم اجتماعي چيزي بياموزد؟ 

تلقي عمده در هرمنوتيك فلسفي به . اند جالب باشداين مسئله بيشتر براي آزمون هاي كيفي مي تو

ويژه نسخه هيدگري آن كه در اينجا مد نظر است اعتماد چنداني به روش هايي كه در قالب علوم 

» روش شناسي«دشواري ديگر اين است كه هرمنوتيك به عنوان . مدرن مطرح مي شود ندارد

تلقي روش . آن ميانه ي خوشي داشته باشدموضوعي نيست كه هرمنوتيك فلسفي به ويژه هايدگر با 

در . به ويژه آنگونه كه در علم جديد مطرح است براي نقدهاي راديكال هايدگر مورد حمايت نيست

. گادامر شاگرد او به همين جهت اين تقابل و تفكيك ذكر شده است» حقيقت و روش«عنوان كتاب 

 ي هرمنوتيك استفاده كرده استهرچند هايدگر از عنوان روش در كتاب وجود و زمان برا

(Heidegger, Sein und Zeit, 1967, p. 38) اما مطابق با كليت انديشه اش تالشي براي ،

عالوه بر اين اختالفات مهمي ميان روش علمي و عناصر . روشمندسازي هرمنوتيك ديده نمي شود

امري كه براي . مي طلب وجود دارد» تفكر«آنچه هايدگر از  روش شناختي مانند مدل سازي با

  .تطبيقي ميان هرمنوتيك هيدگر و روش در علوم اجتماعي نااميد كننده است

استراتژي كه . تر از آني است كه در بخشي از يك مقاله بتوان به حل آن پرداخت پيچيدهاين مسئله 

براي كاربرد ايده هايي كه هيدگر در حوزه  .ما در پي مي گيريم حل هايدگرشناسانه مسئله نيست

هرمنوتيك طرح كرده ما به حدي از كاربرد ايده هاي هيدگر و هرمنوتيك فلسفي براي روش شناسي 

براي ايجاد اين رابطه  الهامدر واقع انديشه او به عنوان يك منبع . كيفي علوم اجتماعي بسنده مي كنيم

ي اين مقاله نشان مي دهيم كه چه بخش هايي با چه از اين جهت در ط. مي شوند كارگرفتهبه 

براي اين كار روايت خود را در . برداشتي براي غني سازي روش شناسي كيفي استفاده خواهد شد

  .ي حجاب در ايران به كار مي بنديمقالب بحث از مسئله اي در حوزه جنسيت؛ يعن

  هرمنوتيك به عنوان روش علوم اجتماعي
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همزمان و )  كه مي تواند شامل علوم اجتماعي نيز بشود(اي علوم انساني طرح روش هرمنوتيك بر

با ديلتاي شروع مي  هموضوعي ك. همراه با طرح تفاوت ميان روش علوم انساني و طبيعي بوده است

سر و كار دارد از روش علوم » فهم«او روش علوم انساني يا علوم فرهنگي را به جهت آنكه با . شود

. (Dilthey, 1996, p. 239) سروكار دارد متفاوت مي شمارد» معلولي- علي«سبات طبيعي كه با منا

اينكه فهم روش علوم انساني است مسئله اخير را به اعمال روش هرمنوتيك كه براي ديلتاي با فهم 

 .پيوند دارد مربوط مي سازد

برخي از كاربرد يا انحصار روش علوم انساني در . بوده استاين مسئله با برخي انتقادات همراه  

اين ايده به ويژه با تالش پوزيتيويست ها بسط يافت است كه تحت . قالب هرمنوتيك انتقاد كرده اند

نسخه . از اعمال روش طبيعي در علوم انساني دفاع مي كردند 16»وحدت روش علمي«عنوان 

-او به جاي روش استقرائي اثبات گرا روش فرضي. است تهپي گرفجديدتر اين ايده را كارل پوپر 

قياسي را مطرح مي كند كه به نظر او روش علوم طبيعي است و براي علوم انساني نيز قابل اعمال 

» هرمنوتيك طبيعي گرايانه«يافت كه دركتاب  18ينوسمدعا را مي توان در اثري از مانتزاواين . 17است

و علوم طبيعي دفاع مي كند و روش علوم اجتماعي را نيز روش از يكساني روش در علوم انساني 

به نظر او اين مدعا كه موضوع و روش ميان علوم انساني از علوم طبيعي متفاوت . طبيعي مي شمارد

قياسي وجود دارد براي دعاوي كه هرمنوتيك مطرح -آنچه در روش فرضي. است، بي معني است

ان، كفايت مي كند و نيازي به طرح روش هرمنوتيك براي بودن شناخت انس» دوري«مي كند مانند 

 . (Mantzavinos, 2005) علوم اجتماعي و انساني نيست

ولفگانگ اسپون معتقد است كه تفاوت مورد ادعاي ميان  ،پيرو خط فكري وحدت گرايي در روش

بلكه . هرمنوتيكي و روش علمي نيستعلوم انساني و روش در علوم طبيعي تفاوت ميان روش 

ادعا كه زبان به عنوان واحد اساسي  اين .تفاوت اينها تنها در هنجاري بودن روش علوم انساني است

مطالعه علوم انساني امري نيست كه بتوان به روش علمي آن را فهميد، به نظر اسپون قابل خدشه 

اين در حالي است كه طرفداران . داشت در مورد ماهيت زبان تعابير طبيعي نيز مي توان. است

هرمنوتيك ويژگي خاصي براي زبان انساني قايلند كه بر اساس آن نمي توان زبان را به صورتي كه 

                                                           
١٦. Unity of Scientific Method 

بار -پوزيتيويستي كه تحقيق بدون پيش فرض آغاز مي شود و در فرآيند تجربه نظريه ساخته مي شود از نظريه قياسي به جاي اين دگماي-روش فرضي.  17

]Theory-laden [ ساخت آغاز مي شود كه به شكل قياسي موجه مي شود و - بر اساس اين روش تحقيق با فرضيه اي درست. تجربه دفاع مي كندبودن

براي مطالعه ي اين مسئله . . گذاشته مي شود و در غير اين صورت موقتاً تا يافتن موارد نقض جديد، حفظ مي گردد در فرآيند آزمون در صورت ابطال كنار

  .(Gorton, 2006, p. 52)در پوپر و پوزيتيويست ها بنگريد به 
١٨ .C. Mantzavinos 
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در مورد زبان دارد و آن را به  19تلقي اي كه ديويدسون. ويژه رويكرد علوم طبيعي است بررسي كرد

در فلسفه زبان دنبال مي  20سازي كه گرايسصورت رفتارگرايانه تعبير مي كند و رويكرد طبيعي 

و اين تفاوت . كند، نمونه هايي از ناكارآمدي اين تلقي از روش هرمنوتيكي براي علوم انساني است

  .(Spohn, 2011, p. 243) دقيق نيست) هرمنوتيك به عنوان روش ويژه علوم انساني(بر اساس روش 

دنبال ) به نفع روش علوم طبيعي(قاد از سوي بسياري از طرفداران يكپارچگي روش علوم تاين ان

اما مسئله اي كه مدافعان كمتر از اصل مسئله تفاوت دنبال كرده اند چگونگي اعمال . شده است

  . روش هرمنوتيكي است كه ادعا مي شود ويژه حوزه هاي انساني است

از يك سو در سطح روش شناسي و در جامعه . ر گرفته استاين موضوع به دو شكل مورد بحث قرا

شناسي نظري موضوع داغي در مباحث ماكس وبر، يورگن هابرماس، آنتوني گيدنز، سيگمونت 

اين جامعه شناسان عموماً به معناي عام هرمنوتيك؛ يعني رويكرد معناكاوانه به . بوده است 21باومن

الگوي آنها در . را براي جامعه شناسي نظري به كار برده اندپديدارهاي انساني، توجه داشته اند و آن 

و جامعه  از سوي ديگر برخي تالش كرده اند كه در سطح روش. اين سطح خاص به كاربردني است

اين موضوعي است كه كمتر توسط نام هاي بزرگي كه . 22را وارد كنند كشناسي تجربي هرمنوتي

  . جدي اي را به خود اختصاص مي دهد اما تحقيقاتي. برشمرديم دنبال شده باشد

در گروه نخست ماكس وبر و گئورگ زيمل در آغاز قرن بيستم زمينه سخن از جامعه شناسي 

ايده اي كه به معناي عامي از هرمنوتيك متوسل مي شود اما موضوع آن با . تفسيري را فراهم كردند

به . نساني شده است، نسبتي نداردهرمنوتيك فلسفي كه توسط ديلتاي و بيشتر هيدگر وارد علوم ا

اما . 23اين معنا هابرماس نيز كه از منتقدين هرمنوتيك فلسفي است از روش تفسيري بهره مي گيرد

                                                           
19 . Donald Davidson (1917-2003) 
20 . Herbert Paul Grice (1913-1988). 

  :بنگريد به. باومن مسئله را در قالب جامعه شناسي معناكاو و به صورت يك مسئله نظري دنبال كرده است.  21

 Bauman, Z. (1978). Hermeneutics and Social Science: Approaches to Understanding. London: Routledge. 

اما براي تذكر بايد اشاره كنيم كه اولي به . را به خوبي مي شناسد] Method[و روش] Methodology[ن روش شناسيخواننده فرهيخته تفاوت ميا.  22

اين مورد عنوان بخشي از فلسفه علم به مباحث كلي نحوه حصول شناخت در علم مي پردازد و مباحثي مانند مسئله استقراء، نقش تجربه در شناخت، و در 

در حاليكه در دومي ما به طور كابردي اين مباحث را در . تبيين و فهم، تفاوت روش در علوم انسان و طبيعي را بررسي مي كندتفاوت ) هرمنوتيك(خاص 

انساني حوزه علوم مطرح مي كنيم مانند اينكه فرآيند پيشمايش اجتماعي چيست و چگونه به كمي سازي مفاهيم اجتماعي و كاربرد آمار در پديده هاي 

در اين سطح اخير است كه اين مقاله تالش مي كند ميان هرمنوتيك فلسفي و علوم اجتماعي . كنيك هاي گرد آوري و داوري چيستند و غيرهبپردازيم، ت

 .پيوندي را بيابد

رهايي -كاربردي-ابزاري: مطابق آن  نيز سه قلمرو شناختي قايل است. رهايي بخش-كاربردي-فني: هابرماس سه قلمرو براي عاليق انساني قايل است.  23

البته او براي جامعه شناسي انتقادي قلمرو سوم را بسط مي . اليه دوم اين تقسيم مطابق است با حوزه كار هرمنوتيك؛ يعني قلمرو فهم و تفسير است. بخش
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گيدنز از هرمنوتيك . معنايي خاص تر گيدنز نيز در جامعه شناسي از هرمنوتيك استفاده مي كند

. 25كه در واقع بيان ديگري از دور هرمنوتيكي است(Giddens, 1987, p. 18) ياد مي كند 24دوسويه

او معتقد است كه برخالف روش علوم طبيعي كه در آن رابطه يك سويه اي ميان ما در فهم چيزها 

وجود دارد و تنها ماييم كه آنها را مي فهميم، در علوم اجتماعي فهم افراد از آنچه ما مي فهميم در 

براي مثال ما مي دانيم كه دانش جامعه شناسي يك دانش خنثي نيست . آنها تأثير مي گذارد فهم ما از

بنابراين با علم به اين مسئله ما نظريه پردازي خاصي . و در تغيير رفتار مردم مي تواند اثر داشته باشد

ر فهم ما اثر اين امر يك هرمنوتيك دو سويه است كه در آن موضوع مطالعه نيز د. را دنبال مي كنيم

در هرمنوتيك اين امر به صورت دور . 26زيرا نه با يك شئ بلكه با يك انسان ديگر طرفيم. مي گذارد

اولي . 27است» تفسيرخويشتن«و بار ديگر مسئله » تفسير متن«يعني يك بار مسئله . بيان مي شود

آنچه ما از پيش  .موضوع مستقيم برخورد ماست و دومي در حين اين برخورد خود را وارد مي كند

 ,Ricoeur, On Metaphor, 1974) داريم در فهم آنچه مي خواهيم بررسي اش كنيم دخالت مي كند

p. 95) .  

، برخي از پيشنهادات و تأمالت كاربردي را )جامعه شناسي تجربي و سطح روش(اما در سطح دوم 

به ويژه از جهت . مطرح كرده اند» هرمنوتيك و علوم انساني«اب پل ريكور و جان تامسون در كت

پرداختن به مسئله متنيت به عنوان مفروضي كه هرمنوتيك به آن متعلق است، اين اثر مسئله كابردي 

همانطور كه نويسندگان متذكر شده اند . را براي اعمال در روش علوم اجتماعي پيش نهاده است

. علوم است به دو صورت گفتاري و نوشتاري مي تواند بررسي شود زبان كه واحد بررسي در اين

استفاده  28استراتژي ريكور در اينجا اين است كه به جاي اين دو از واحد بزرگتري به نام گفتمان

                                                                                                                                                                             
در مورد مباحثات هابرماس . انتقادي دانش-دانش تفسيري - دانش پوزيتيويستي: يعني سه قلمرو دانش معادل وجود دارد. دهد و از قلمرو دوم فراتر مي رود

 . .Mendelson, J. (1979). Habermas-Gadamer Debate. New German Critique , 44-73  :و گادامر بر سر هرمنوتيك بنگريد به

٢٤ . Double Hermeneutic 
 :ابطه را بررسي مي كندگيدنز همچنين اثري در مورد نقش هرمنوتيك در نظريه اجتماعي دارد كه در سطح نظري اين ر.  25

Giddens, A. (1984). Hermeneutic and Social Theory. In G. Shapiro, & A. Sica, Hermeneutics: Questions and 
Prospects (pp. 215-230). University of Massachusetts Press. 

گربه «براي مثال در آزمايش » اصل عدم قطعيت«در مسئله . يگر بيان مي شوداوبژه در فيزيك كوانتوم به صورتي د-البته اين دوسويه بودن رابطه سوژه. 26

اما اين مطابقت چندان دقيق نيست چرا كه در مورد رابطه . در اين آزمايش سوژه  شناسايي در رخداد و كيفيت رخداد آزمون اثر گذار است. » ي شرودينگر

در مورد امور انساني مي توانيم دوسويه بودن را بر اساس دركي كه از محتواي . يده فيزيكي نداريمما با پديده كوانتومي ما آگاهي اي از محتواي آگاهي پد

  .اما در مورد اينكه چرا چنان دوسويگي در پديدار كوانتومي وجود دارد چنين دستمايه نظري وجود ندارد. ذهن ديگري داريم بيان كنيم
-text"اين دو سويه عبارت اند از . هستند در معرفي ماهيت هرمنويتك استفاده مي كند پل ريكور اين دوسويه فهم را كه دو سويه دور.  27

interpretation"  و"self-interpretation" .ما در طرح ايده مان از اين دو سويه بيشتر استفاده كرده ايم . 

٢٨ . Discourse 
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جايي كه ميان نيت مؤلف و . شكل مي گيرد 29گفتماني كه ريكور طرح مي كند بر اساس قصد. كند

اين . يعني در جامعه كساني كه زبان را به كار مي گيرند، مشترك است معنايي كه در سطح بيروني اثر

بحثي است كه تا حد زيادي ريكور را به نظريه كنش هاي گفتاري پيوند مي دهد و ريكور براي بيان 

بنابراين مي توان به شكل موازي از رويكرد كنش گفتاري كه . منظور خود ناچار از آن بهره مي گيرد

اسكينر استفاده شده است نيز به عنوان صورتي از كاربرد هرمنوتيك در علوم انساني  در كار كوينتين

اگرچه او بيشتر به ويتگنشتاين و آستين وابسته است، اما به . سخن گفت) در مورد اسكينر تاريخ(

» هرمنوتيك«روشني شكلي از هرمنوتيك را در حوزه كارش تاريخ انديشه اعمال مي كند اگرچه نام 

در واقع او بيشتر از سنت فلسفه تحليلي براي اين گونه هرمنوتيك كاربردي . آن نمي گذارد را بر

اما تا حد زيادي . هرمنوتيك كاربردي اسكينر بيشتر در حوزه تاريخ اعمال شده است. الهام مي گيرد

وري يا وي به جاي تأكيد بر متن مح. مستعد استفاده و الهام بخشي به علوم اجتماعي مي تواند باشد

احاله متن به زمينه عيني تالش مي كند بر كنش هاي گفتاري كه در يك حوزه اجتماعي گفتمان 

اين كار رويه تحقيق او را با بسياري مسايل عيني . انديشه ها را تحديد مي كند به دنبال معنا بگردد

) پراگماتيك(به تعبيري او به دنبال كنش متن . درگير مي كند) به جاي صورت محض متن(جامعه 

  . 30است تا معناي سمانتيكي آن

همچنين اثري خاص در حوزه طرح هرمنوتيك در روش مطالعات ميداني و اتنومتدولوژي از 

ميچرينا و ريچاردز به چاپ رسيده است كه تالش مي كند براي دانشجويان علوم اجتماعي 

. (Michrina & Richards, 1996, p. 3) هرمنوتيك را به مثابه نظريه اي براي تحقيقات كيفي در آورد

به همين جهت هرمنوتيك را به عنوان يك پارادايم انسان گرايانه در برابر پارادايم علمي قرار مي 

اين اثر از اين جهت كه به مسئله محوري اين . دهد تا تفكيك نگاه هرمنوتيكي از علمي را نشان دهد

ه است اهميت دارد؛ اينكه مهمترين شيوه اعمال بينش هرمنوتيكي يعني تحقيقات كيفي مقاله پرداخت

                                                           
در زبان  meinenهمانطور كه مي نويسد اين عبارت معادل است با .  Vouloir-dire: ريكور از عبارت خاصي در زبان فرانسه استفاده مي كند.  29

 ,...Ricoeur & Thompson, Hermenutics) را به هم مربوط مي سازند» معنا«و » قصد«همه اينها . در زبان انگليسي  to meanآلماني و 

1981).  
به ويژه بنگريد به . ه در آن به مسايل فوق در چارچوب موضوعي روشي و روش شناختي پرداخته است اشاره كردمي توان به چند اثر از اسكينر ك.  30

 Skinner, Q. (1969). Meaning and Understanding in the History of: مهمترين مقاله مورد ارجاع او در زمينه مطالعه تاريخ انديشه 

Ideas. History of Ideas , 8 (1), 3-53.  
. اد كنداو در اين اثر به  يك فقدان نظري در روش تفسيري اش بر مي خورد كه بر اساس آن بايد اصالحاتي در نظريه كنش هاي گفتاري جان آستين ايج

 .Skinner, Q. (1970). Conventions and the Understanding of Speech Acts:براي مشاهده اين برداشت اصالحي اسكينر بنگريد به 

The Philosophical Quarterly , 20 (79), 118-138 .  براي بررسي اثري از اسكينر كه اين متد را به كار برده است و همچنين بحث هاي نظري

 .Skinner, Q. (2004). Visions of Politics, Volume II: Renaissance Virtues: ديگري كه در اين زمينه دارد بنگريد به 

Cambridge: Cambridge University Press.  
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اما . چگونه به هرمنوتيك مربوط مي شوند، تا كجا اين دو يكي هستند و تا كجا از هم جدا مي شوند

اين اثر به جهت سبك ورودش به اين مسئله اين پرسش ها را برجسته نمي سازد و در حد يك اثر 

  . به اليه هاي عميق تر اين مسئله نمي تواند وارد شودآموزشي 

آثاري كه در باال به آنها اشاره شد برخي از مهمترين بينش هاي درگير در روش علوم اجتماعي را 

دوري بودن فهم، )2زبان مندي تجربه انساني و متنيت، ) 1مسايلي مانند . مورد اشاره قرار مي داد

برابر رويكرد شئ سازي كه در رويكرد علمي وجود دارد و خصلت رويكرد انساني هرمنوتيك در )3

آنچه براي بحث ما بيشتر مهم است ورود اين . هايي كه در چنين دامنه اي قابل طرح و تصور است

تحقيقات به صورتي از روش علوم اجتماعي است كه ضمن حفظ بينش هاي خاص هرمنوتيكي، 

به عبارت ديگر خالئي كه تالش . عي را نيز داشته باشدقابليت پاسخ به نيازهاي روشي علوم اجتما

مي كنيم به آن بپردازيم تحقيقي در روش هرمنوتيكي است كه تنها در سطح روش شناسي و مسايل 

كلي شناخت علمي باقي نمي ماند و از سوي ديگر به همان روش شناسي كيفي موجود نيز تقليل 

  .في را نيز مي تواند تا حدي نمايندگي كندپيدا نمي كند و بينش هاي خاص هرمنوتيك فلس

  هرمنوتيك و روش هاي كيفي

در اينجا تالش مي كنيم كه برخي از وجوه تمايز و اشتراك روش آزمون كيفي در اتنومتدولوژي را با 

پيش فرض هاي اساسي هرمنوتيك فلسفي مقايسه كنيم و بر پايه روش هاي كيفي مذكور اين پيش 

بود به تلفيق معتبري در اين زمينه دست  اميدواربه اين صورت مي توان . مفرض ها را استوار كني

  .بيابيم كه هم نگراني هاي علمي را پاسخ مي دهد و هم حساسيت هاي فلسفي را ارضا مي كند

مثال ساده تري از اينكه اعمال روش هرمنوتيكي به چه چيزي شبيه است و بر چه چيزي متمركز 

در زبان آموزي چنانكه . ي در عرصه كنش اجتماعي با زبان آموزي استاست مقايسه كار هرمنوتيك

براي يك كودك روي مي دهد دنياي اطراف با فهم و به كارگيري زبان ديگران كشف و فهميده مي 

, نحوه رابطه هاي انساني, فرهنگ, زبان كه رابطه ما با يكديگر را مشخص مي سازد به كودك. شود

از طريق زبان كودك يا يك زبان . جهان پيرامون را نيز مي آموزد توصيف احساسات و حتي فهم

انسان ها و رابطه ميان , آموز به دنياي ديگران نزديك مي شود و يگانه راه فهم ديگران از جهان

هرمنوتيك با چنين پيشفرضي در مورد هستي . ايشان زباني است كه اين رابطه ها را بر قرار مي سازد

اتفاقي كه در مورد كشف جهان ديگران . سير جهان بر تفسير زبان قرار داده استمبناي خود را از تف

  .از طريق زبان آموزي نيز مي افتد
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مشابه چنين فرآيند شناختي، به لحاظ فرم و ساختار گفت و گوي هاي معناكاوانه، در مصاحبه هاي 

نخستين . دهد اتنوگرافيك و شيوه هاي مصاحبه عميقي كه خاص روش هاي كيفي است روي مي

چيزي كه در اين شيوه هاي علوم اجتماعي با هرمنوتيك متفاوت است فقدان پيش فرض هاي 

فلسفي است كه هرمنوتيسين ها در مورد فهم هر امر انساني دارند؛ اتنوگرافيست ها لزوماً جهان را 

ين جهت با آنها در پي فهم كنش هاي انساني مي روند و كار خود را از ا. جهان متن نمي بينند

بلكه . پيمايش گران متفاوت مي يابند كه روش آنها كميت پردازي در مورد كنش هاي انساني نيست

داده هايي كه بايد يا بر حسب روش هاي . گفت و گوهايي است براي فرآهم ساختن داده هاي كيفي

ان فلسفي يك او لزوما جه. كمي تحليل شود و يا اينكه نتيجه گيري هاي كيفي از آن به دست آورد

اين . هرمنوتيست كه زبان را خانه وجود مي داند و به متنيت جهان زندگي قايل است نمي نگرد

تغييرات عمده اي را به جهت محتواي , اولين وجه تميز هرمنوتيست ها و اتنومتدولوژيست ها

سيم مي روش هاي كيفي مصاحبه عميق معموالً تق. روشي و برنامه مصاحبه مي تواند به بار آورد

روش هاي ) 2, مصاحبه هاي ساخت يافته كه بيشتر متناسب با كار پيمايش گري است) 1شود به 

روش ) 3,نيمه ساخت يافته كه روشي با برنامه ريزي كم و ولي برنامه ريزي در مورد مصاحبه است

در . 31هاي غير ساخت يافته كه اساساً جز مسايل كلي برنامه ريزي ديگري در مورد مصاحبه ندارد

اين روش ها بايد درك مصاحبه كننده از دنياي زندگي كشف گردد و محصول آن به صورت پاسخ 

در حاليكه . حاصل شود, هايي عميقتر نسبت به پيمايش و در واقع در امتداد همان شيوه گردآوري

كمي پيمايشگر اطالعاتي را به دست مي آورد كه كد گذاري آن ساده بود براي اتنوگرافي كد گذاري 

امري كه . اما در هر دو صورت كد گذاري بر روي كنش يا رفتار انجام مي شود. پيچيده تر مي شود

در روش هاي كيفي آنچه از مصاحبه ها به دست . حاضر است و مشاهده مي شود و ثبت مي گردد

, يل داداين ديتا ها را بايد تقل. مي آيد اطالعات يا ديتاهايي است كه بايد به تحليل آنها پرداخت

  .(Hall, 1996, pp. 189-190)اطالعات تقليل يافته را نمايش داد و در مورد آن نتيجه گيري كرد 

او در كليت تجربه . اما براي هرمنوتيسين رفتار فرد به عنوان امري كدگذاري شده مطرح نيست

حداقل . در خود او به عنوان يك انسان وجود دارد اين كليت نخست. عمومي مشاركت مي جويد

فهم -فهم خويشتن«در فرآيند دور ميان . عناصر معنايي كه خود او دارد آغاز گذر به ديگري است

هرمنوتيسين از آنجايي كه در آن هست و چيزي كه از . اين عناصر ابتدايي را تكميل مي كند» ديگري

اين . فهمي كه در افق ديگري به دست آمدني است قرار مي دهداما آن را به . پيش دارد آغاز مي كند
                                                           

  .Hall, D. &. (1996). Practical social research. London: Macmillan press: براي بررسي اين موارد بنگريد به.  ٣١
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درهم ريزي افق ها از طريق فرآيند گفت و گويي به دست مي آيد كه در آن هرمنوتيسين خود را با 

براي مثال هيدگر در وجود و زمان به تجارب زيسته اي مي پردازد كه براي . 32آن هماهنگ مي سازد

اما هميشه فردانيت هايي وجود دارد و . 33ها، قابل تعميم استكليت انسان ها، نه تك تك آن 

اما در . فهم به دست آمده را تكميل كند, هرمنوتيسين به همين جهت بايد از طريق دور هرمنوتيكي

هر صورت زباني كه تجربه فرد در آن بيان مي شود پيش از او ساخته شده است و او در پيوند با 

بنابراين در اين دور اين سوژه است كه بايد . تجارب فردي خويش استامري اجتماعي قادر به بيان 

فهم در اين تعبير عبارت است از دگرگوني سوژه فهم كننده به صورتي كه به موضوع . دگرگون شود

شبيه از اين جهت كه بتواند در افقي نزديك به او تجربه ي مربوطه را داشته . بررسي خود شبيه شود

اصل دور در روش مطالعه مي تواند گسست جدي از پارادايمي باشد كه روش  اين تعبير از. باشد

پاردايمي از شناخت كه شناسايي را  به صورت نفوذ . هاي كيفي هنوز در قالب آن اعمال مي شوند

تعبيري فاعل محور كه گونه اي قهر و غلبه بر چموشي هاي موضوع . سوژه در اوبژه مي شناسد

به تعبير . عبير ما اين دگرگوني سوژه از طريق اوبژه است كه ايده آل استدر ت. شناخت را مي طلبد

هرمنوتيسين از آغاز كاري جز اين . ديگر فرآيند فهم فرآيند تغيير سوژه است از طريق شناخت اوبژه

ندارد كه خود را هر چه بهتر در اختيار اوبژه قرار دهد تا پيش فهم هاي اوليه او را در يك فرآيند 

در اين برداشت از فهم ديگر سوژه، . گرگون سازد و به افقي كه او در آن است نزديك سازددوري د

  .نخواهد بود) مفعول(نيست و اوبژه نيز اوبژه ) فاعل(سوژه 

البته اين مسئله اي نظري است كه مرز تفاوت و شباهت اين دو افق كجا قرار دارد، اما به لحاظ 

به تعبير كانتي . ه چنين در هم ريزي افق هايي نزديك شودمسئله اي روشي اصل بر اين است كه ب

  .اين يك اصل تنظيمي است و مسايل متافيزيكي مربوط به اين رويداد موضوع ما نيست

هرمنوتيك اين بينش اضافه را نسبت به روش هاي كيفي دارد كه معنا هميشه از طريق گفت و گويي 

وري ميان فهم نخستين و فهم هاي بعدي است كه ما ما حاصل مي شود و بنابراين در د ناتمام براي

دور هرمنوتيكي به شكل روشي اش آزموني . بايد دست به شناسايي دنياي زيسته ديگران بزنيم

ناتمام را پيشنهاد مي كند كه طي آن روش هاي نيمه ساخت يافته مورد اشاره در اتنوگرافي و يا 

                                                           
32

وتيك اما در اينجا ما بيشتر به روايت هرمن .هانس گئورگ گادامر شناخته مي شودآثار بيشتر با  »درون ريزي افق ها«عنوان فهم گفت و گويي و .  

  .هايدگر متوسل شده ايم
ي مي هايدگر و ساير هرمنوتيسين ها مانند گادامر و ريكور از سطح عمومي معنايي كه قابل اشتراك گذاري است آغاز مي كنند و شيوه روايتي را پ.  33

اين موضوعي . آورد نه برحسب استقراء يا قياس گيرند كه مانند نقد اثر هنري از طريق مشاركت در تجربه عمومي انسان اعتبار و روايي خود را به دست مي

 .روش شناختي است كه در ادامه مقاله به آن مي پردازيم؛ اينكه در ميان استاندارد هاي تعميم، تعميم هرمنوتيكي چه وجهي دارد
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در آزمون هرمنوتيكي مورد نظر شكل نيمه . اشدروش هاي غير ساخت يافته مي توان چارچوب آن ب

ساخت يافته آزموني را توصيف مي كند كه در آن هرمنوتيسين دركي اجمالي از دنياي زيسته را مايه 

در شكل غير ساخت يافته . و مبنا قرار مي دهد تا بر حسب آن راهي را براي مصاحبه مشخص سازد

با اين تفاوت كه آزادي اي , مصاحبه فراهم مي آوردندنيز همين آگاه ها جهت هايي را براي هدايت 

كه مطلوب (كه در اين شكل از آزمون وجود دارد به شكل طبيعي گفت و گوهاي روزمره ي انساني 

بنابراين دور هرمنوتيكي به صورت دوره هايي از آزمون معناي . نزديك تر است) هرمنوتيك است

سب شرايطي كه براي پايان يك دوره آزمون معين مي اوليه و تصحيح در مي آيد كه مي توان بر ح

  .كنيم، به اتمام برسد يا دوباره آغاز گردد

عالوه بر مسئله دوري بودن فرآيند اجراي يك تحقيق هرمنوتيكي نكته مهم ديگر اهميت كانوني 

هرمنوتيسين دنياي تجربه انساني را به صورت متني مالحظه مي . زبان در فهم معناي كنش هاست

. بنابراين متعلق بيواسطه ما در تجارب انساني زبان است. ند كه در قالب زبان ساخت يافته استك

در قالب آزمون هاي . انساني نمي توان فرض كرد» كنش«هيچ درك بيواسطه اي از ناپديداري به نام 

ين كه نقد فلسفي در مورد ا. كيفي هنوز متعلق بيواسطه ما خود كنش هاي انساني و معناي آن است

چگونه مي توان بدون واسطه زبان به معناي كنش دست يافت در مطالعات روش شناسي كيفي 

اما بر . مطرح نشده است و جايگاه ويژه اي براي زبان به عنوان واسطه درك اين معنا وجود ندارد

حسب آموزه هاي هرمنوتيك فلسفي زبان جايي است كه اين تجارب در آن بيان مي شوند و مي 

چنانكه در تحليل متون هرمنوتيسين خود متن را . با رجوع به آن تجربه مورد ادعا را فهم كرد توان

متن محور يا مخاطب محور , اعمم از اينكه هرمنوتيكي مؤلف محور(مورد توجه خاص قرار مي داد 

و متني كه بازخواني مي ) محصول مصاحبه(در مورد مصاحبه نيز بر متني كه ساخته مي شود) باشد

متمركز است و روش هاي تحليل هرمنوتيكي متن را در مورد آن ) دنياي زيسته مصاحبه شونده(شود

  .ها نيز به كار مي گيرد

دو نوع ديگر از مصاحبه كه ويژه روش هاي كيفي است و هرمنوتيسين مي تواند آن را به كار گيرد 

مطالعات بازاريابي است به اولي كه امروزه مورد پسند . 34مصاحبه گروهي و مصاحبه مشاركتي است

فرد مصاحبه كننده در ميان جمع . جهت كارآمدي اش در فهم ذائقه مشتريان مورد توجه ويژه است

اين كار به او . قرار مي گيرد و ايده هاي آن ها را آنگونه كه در گروه شكل مي گيرد ارزيابي مي كند

                                                           
  .Hall, D. &. (1996). Practical social research. London: Macmillan press : براي مطالعه اين روش هاي بنگريد به.  34
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فرد در گروه رفتاري ديگر از . سي كندكمك مي كند تا شيوه شكل گيري افكار را در قالب گروه برر

چنين آزموني همچنان با پيش  يدر مورد هرمنوتيسين نيز اجرا. خود ممكن است به نمايش بگذارد

فرض زباني نگاه كردن به تجربه انساني اهميت دارد كه در اين مورد به شكل گروهي اين تجربه به 

زبان كه ممكن . يافته اي پيدا مي كند وجود مي آيد و در قالب يك همسخني گروهي معناي تعين

است به صورت فردي داللت ها يا برداشت هاي فردي پيدا كند در شكل مشاركت گروهي نشان 

توافقي كه فرد در قالب آن تجارب فردي . دهنده ي توافق عمومي در مورد يك تجربه زيسته است

مصاحبه نيز مي تواند دورهاي  اين شكل از. خود را بازخواني مي كند و با آن هماهنگ مي سازد

هرمنوتيكي مورد اشاره را تجربه كند و به تجديد آزمون جهت تكميل سير معناكاوي خود دست 

  . بزند

مانند زندگي در . به فرآيند فهم در زندگي واقعي بسيار نزديك است) مشاركتي(اما مصاحبه نوع دوم 

در يك آيين توسط آنها درك مي شود؛ فرآيندي يك قبيله و تعهد به الزامات آن براي فهم معنايي كه 

اين روش نيز مي . كه به فهم معناي كنش ها در زندگي روزمره خود ما بسيار شبيه و نزديك است

تواند روشي معناكاوانه باشد با اين قيد كه درك چنين معنايي براي هرمنوتيست بازهم متن محور 

بدون چنين . ي است كه با آن مشاركت مي شوداست و خوانش اين متن در گرو فهم زباني رويداد

پيشفرضي در مورد مواجه با رويداد مشاركت تفاوتي ميان مشاركت يك قوم نگار با هرمنوتيسين 

يعني . نخواهد بود مگر آنكه برخي پيش فرض هاي تحليلي پس از چنين مشاركتي به ميان آيد

  .طرح شدني استمرحله داوري نشانه هاي معنايي كه پس از اين گردآوري م

. بنابراين قدم دوم در مشخص كردن ماهيت آزمون هرمنوتيكي مشخص كردن مرحله تحليل معناست

در گام نخست كه مرحله گردآوري و شيوه مواجه با تجربه هاي انساني بود، تمركز بر زباني ديدن 

يژه گي هاي خاص تجربه ديگران و به مثابه ي متن مشاهده كردن آن و استفاده از دور هرمنوتيكي و

پس از اين بازخواني معنايي كه مشاهداتي براي آن فراهم شده است گام دوم را . تكنيكي ما بود

در اين گام اتنوگراف به تحليل معناي كنش ها مي پردازد و هرمنوتيست معناي . تشكيل مي دهد

د به دست هرمنوتيسين بر حسب زبان آموزي كه در گفت و گوي خو. 35زباني متن را مي خواند

) تجربه و معناي زيسته اي كه در تجربه زندگي خود دارد(آورده است و بر حسب زبان مشترك 

در اين بازخواني او نيز مانند هر كار . كنش هاي مشاهده شده خود را بازخواني معنايي مي كند

                                                           
  .شود اين گام مي تواند پيش از هر دور جديد هرمنوتيكي انجام شود و پس از آن مرحله تجربه هرمنوتيكي يعين گفت و گو با فرد دوباره تجربه مي .٣٥
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ند مي و آن را به مشاهدات مربوطه پيو 36علمي برساخته اي معقول از معناي متن به دست مي دهد

اما در مورد . محصول كار فهمي است كه بايد دوباره به آزمون هرمنوتيكي گذارده شود. زند

اتنوگراف همچنان مسئله كد گذاري كار خود براي جامعه پژوهشگراني است كه از او انتظار كاري 

كه به كار هرمنوتيسين در اين مرحله مانند كار منتقد ادبي است . تجربي و قابل تأييد را دارند

تأييد پذيري مورد انتظار چنين جامعه اي . بازخواني معنايي متن و برساختن معنايي آن اقدام مي كند

ولي اين تأييد پذيري لزوماً در قالب هاي . نيز الزاماتي دارد) منتقدان ادبي(از پژوهشگران

يتيويستي وجود در مورد اتنوگراف انتظارهاي تجربه گرايانه و پوز. پوزيتيويستي انجام نمي شود

به همين جهت درگيري هاي اساسي ميان طرفداران روش هاي كمي با طرفداران روش هاي . دارد

به جهت چنين انتظاري است كه برخي از طرفداران . در مي گيرد» تعميم پذيري«كيفي در مورد 

اع مي روش هاي كيفي مانند مورد پژوهي از تعميم پذيري مطالعات كيفي مانند مطالعات كمي دف

براي مثال ميشل از طرفداران روش هاي . كنند و از كاربرد كميت پردازي در آن سخن مي گويند

مورد پژوهي در برابر استنباط آماري كه در روش هاي كمي وجود دارد از استنباط منطقي در روش 

استنباط منطقي كه ميشل مي گويد عبارت . (Mitchel, 1983, pp. 199-200) مورد پژوهي ياد مي كند

است از داشتن ديدگاهي پيشين در مورد پديده مورد بررسي كه از طريق نمونه پژوهي آن را تدقيق 

اين ديدگاه پيشين از طريق فرضيه سازي دقيق به دست مي . مي كنيم و صحت آن را نشان مي دهيم

ي مي توان آن را منسجم و درست شمرد و براي صدق آن آيد كه بدون نياز به پيمايش هاي آمار

  . بايد نمونه ها را تحليل كرد

به . رويكرد هرمنوتيكي با تأكيد بر زباني ديدن تجربه انساني مي تواند از دريچه ديگري وارد شود 

نظر ما در اين مقاله چالش تعميم در روش هاي كيفي در رويكرد هرمنوتيكي با استمداد از تجربه 

استراتژي تعميمي ما اين مي تواند باشد كه بر كاربرد . 37اي زباني به صورت نسبي قابل حل استه

  .اين موضوعي است كه بايد بيشتر به آن بپردازيم. عمومي بيان هاي تجربه زيسته متوسل شويم

  رويكرد هرمنوتيكي و تعميم زباني

                                                           
وضوع مورد مطالعه آموخته يعني ساختن صورتبندي موجه از كنش مورد مطالعه كه بر حسب معناي زيسته خود و آنچه از م) Plausible(موجه سازي .  36

روشن است كه اين روش شناسي پيشنهادي ما شبيه به مراحل روش شناسي . است به دست مي آورد و سپس آن را برحسب مشاداتش تأييد پذير مي سازد

توان چارچوب مناسبي  در مورد رويكرد هرمنوتيكي نيز مراحل فرضيه سازي و آزمون مي. قياسي توصيه يا توصيف مي شود- است كه مطالعات فرضي

در مورد تفاوت و ها و . براي تبيين باشد هرچند هرمنوتيك در اينجا با بينش هاي خود تغييراتي در شيوه انجام آن و در داوري در مورد پديده ها دارد

  .ان چارچوب تبييني مي پذيريمقياسي را به عنو-اجماالً ما روش فرضي. شباهت هاي هرمنوتيك با روش فرضي قياسي بايد در جاي ديگري سخن گفت
 .نسبي از آن جهت كه برخي محدويت ها براي اين رويكرد نيز وجود دارد كه در انتهاي بخش بعد به آن اشاره مي كنيم.  37
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. در مي آيند» يان هاي زباني عموميب«تجربه هايي انساني به عنوان اموري قابل اشتراك به صورت 

تجربه انساني كه يك جامعه در قالب ضرب المثل، اصطالحات و واگويه هاي قومي دارد، نمونه 

اعتماد به زبان به عنوان . هاي از بيان هاي عمومي است كه اين اشتراك تجارب را بيان مي كند

ني مارتين هايدگر مي توان مالحظه واسطه اي براي تعميم داري تجارب انساني را در رويكرد زبا

و غيره را » وجود«، »زيبايي«، »حيقيت«او توسل به شكل خاصي از بيان در تجربه هايي مانند . كرد

براي مثال زماني كه از توسل يونانيان به واژه . دليلي بر تعميم پذيري يك تحليل گرفته است

»Aletheia« ست كه تجربه عمومي را بيان كند كه آشكار سخن به ميان مي آيد، انتظار هايدگر اين ا

بديهي است كه اطالق ويژگي اي به يك . 38و مرحله تاريخي است  ]epoch[كننده تجربه يك دوره 

اين كار براي هايدگر در قالب توسل به يك واژه . دوره تاريخي مستلزم تعميمي كلي براي آن است

معناي حقيقت در  »Aletheia«تحليل معنايي . دانجام مي شو) در اينجا حقيقت(و شيوه بيان تجربه 

شكل تعميم اين برداشت از حقيقت به اين گروه تنها در . گفتمان گروهي از مردم را بيان مي كند

پيش فرض اين تعميم اين است كه زبان . گرو توسل به زباني است كه تجربه مردم را گرد مي آورد

يونانيان، روميان . ان خود تجربه بشر را شكل مي دهدبلكه زب. در تجربه زيسته، ساخته ي بشر نيست

به . و انسان دوره مدرن هر كدام از دريچه اين زبان و اقتضائات آن قادر به لمس پديده ها هستند

 ,Heidegger) »زبان سخن مي گويد«اوبژه نيست بلكه خود فاعليت دارد يا  زبانتعبير هايدگري 

Poetry, Language, Thought, 1971, p. 190) . در اين تعبير او بر خالف رويه معمول زبان را نقش

چنين امري در رويكرد هيدگر به صورت فاعليت زبان در شكل گيري تجربه انساني . فاعلي مي دهد

ت كه توسل به معناي تاريخي كه در اين واژگان قرار گرفته است موضوعي اس. قابل تفسير است

  . هيدگر در مورد تمام مسايل مورد تحليلش به كار مي گيرد

هايدگر واژگان . عالوه بر خصلت تعميم در رويكرد هيدگر انتظار ديگري نيز از واژگان وجود دارد

را مانند كسپول هاي معنايي مي نگرد كه پس از هزاران سال هنوز تجربه زنده بشري را در خود 

وجود داشته است و با فرض » تخنه«هنوز ميراث معنايي را دارد كه در » كتكني«واژه . حفظ كرده اند

. اين ميراث مي توان اميدوار بود كه راه نجات از مشكالت تكنولوژي در رجوع به تخنه يافته شود

در تكنولوژي ) به عنوان ريشه تكنولوژي وجود دارد(چون هنوز طنين باستاني معنايي كه از تخته 

                                                           
اما شيوه اي را در پيش او مسئله عموميت تجربه را بررسي نمي كند . بايد متذكر شد كه هايدگر در اينجا مدعي مسئله اي كه ما به آن مي پردازيم نيست.  38

اين نكته اي است كه موجب مي شود به هيدگر به عنوان پيشتاز اين . مي گيرد كه تعميم پذيري مدعا را از طريق واژگان و زبان پيش فرض گرفته است

 .روش رجوع كنيم تا نزديكي و دوري تز مورد ادعا را نشان دهيم
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به . اما ما برداشت ديگري از اين توسل به واژگان و عبارات را پيشنهاد مي كنيم .39قابل حصول است

واژگان . جاي توسل به اثر گذاري طولي در زمان به سراغ نسبت عرضي واژگان در زمان مي رويم

تبارهاي ديرين خود را ممكن است از دست بدهند و رويكرد تبارشناختي هايدگر به لحاظ زبان 

اما دست كم در يك حوزه همزمان تاريخي مردمي كه زبان را به كار مي . يايدشناختي مشكوك ب

اين امر پيش فرض ما در توسل به زبان به عنوان مبناي . گيرند در تجربه اي مشابه شريك مي شوند

  .تعميم گزاره هاي تفسيري است

بيان ها «قالب  برخي از تجارب انساني در. برداشت كاربردي تري از اين بحث مي توان عرضه كرد

ضرب : اين بيان هاي عمومي مورد اشاره مي تواند شامل اين اشكال شود. آشكار مي شوند» عمومي

المثل ها، اصطالحات، فحش ها، شيوه هاي تحسين يا تنبيه زباني، يا هر شكل عمومي ديگري از 

تجربه اي . باشندبيان زباني،  ماداميكه حاكي از تجربه انساني و برداشت مشابهي در موردي خاص 

برداشت هاي هوموفوبيك قومي كه در ميان انسان ها . مانند جنسيت در اين مورد گويا است

با تحليل اين مثل ها و متل ها، . عموميت دارد، در بيان هايي مانند ضرب المثل ها قابل مشاهده است

رد پاي تجربه عمومي از  خوانده شد، مي توان» بيان هاي عمومي«فحش ها و ناسزاها يا آنچه در باال 

چون زبان هميشه حاكي از . تجربه اي كه لزوماً حاكي از ميل عموم نيست. جنسيت را مشاهده كرد

اما قطعا حاكي از تلقي عمومي كه در اهل يك زبان وجود دارد و ميل را . تمنيات فردي ما نيست

  .نظارت مي كند هست

چه برداشت معنايي در يك عرف، يك قوميت يا  تحليل اين بيان هاي عمومي مي تواند نشان دهد 

وجه تعميم پذيري تحليل هرمنوتيكي توسل عمومي . زيست جهان زباني از يك تجربه وجود دارد

ادعاي اين كه اين تجارب عمومي است، تنها با . است كه در مورد اين بيان هاي عمومي وجود دارد

مردمي كه . ك گويش دارند، شدني استتوسل به موقعيت خاصي كه اين بيان هاي عمومي در ي

براي فرد مجرد مي سازند، بيان مشتركي از جايگاه پايين فرد مجرد در » عزب«اصطالحي را مانند 

وجود چنين انگ ها يا ناسزاهايي شكلي عمومي از نگاه تحقير آميز به فرد . جامعه خويش دارند

ست تا عده اي از مردم يك جامعه را به با تحليل چنين واژگاني نيازي ني. مجرد را نشان مي دهد

يا فردي را به عنوان يك مورد بررسي كرده و تعميم . عنوان جامعه آماري مورد سنجش قرار دهيم

تنها كافي است بيان هاي عمومي مانند ضرب المثل ها، فحش ها . مورد پژوهانه اي را به دست دهيم

                                                           
 Heidegger, Die Fragen Nach der) هايدگر اين اميد را دارد و آن را دنبال كرده است بنگريد به رساله پرسش از تكنولوژي كه در آن. 39

Technik, 1962). 
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با رعايت (اين تحليل در صورت معتبر بودن . و ساير اشكال مورد اشاره را تحليل معنايي كنيم

  .مي تواند مبنايي براي تعميم هرمنوتيكي باشد) شرايط تفسير معتبر هرمنوتيكي

نخست اينكه به گويش ها . روشن است كه اين رويكرد به تعميم پذيري محدوديت هايي دارد

در . شدني هستند بسياري از بيان هاي زباني در محدوده ي گويشي خواص مطرح. محدود مي شود

بنابراين زبان در برداشت هرمنوتيكي لزوماً گويش . زبان فارسي، زبان عربي، زبان آلمان ي غيره

محدوديت دوم اين است كه آزمون هرمنوتيكي به اين ترتيب برخي از . است نه زبان به معنا عام اش

متوسل نمي شويم، هر » يبيان هاي عموم«در آزموني كه به . تجارب فردي را نمي تواند پوشش دهد

چون روش تعميم بيان هاي عمومي . تجربه فردي و بيان نشده اي را مي توان مورد مشاهده قرار داد

آن را در اختيار نداريم يا اين » بيان هاي عمومي«اما در مورد تجاربي كه هنوز . شكل يافته نيست

ا نداشته باشند، رويكرد ما قابل كثرت مورد نياز براي تفصيل و بسط موضوع ر» بيان هاي عمومي«

  . اجرا نخواهد بود

    تحليل هرمنوتيكي حجاب در ايران

سطح مذهبي كه برخي با قيد الزام . سه سطح براي طرح مسئله زبان در ايران مي توان سراغ گرفت

سطح سياسي كه حجاب پيش و پس از انقالب به عنوان يك نماد . ديني از حجاب سخن مي گويند

سطح فرهنگي كه در آن حجاب . ي رد يا تأييد يك نظام سياسي به كار گرفته شده استسياسي برا

در اين . به عنوان يك ابزار در مناسبات جنسي براي نظارت و كنترل بر ميل به كار گرفته مي شود

سطح حجاب تنها يك پوشش براي بدن نيست و به صورت پوششي در گفتار نيز به كار مي رود؛ 

ر عاليم و نشانه هاي جنسي كه در گفتار ظاهر مي شود نيز به عنوان ضميمه اي بر يعني نظارتي ب

  .مانند زماني كه از آنچه ناموس خوانده مي شود سخن مي گوييم. پوشش بيروني مطرح است

تمركز تحليل ما در اينجا بر اين سطح اخير است و تا آنجاييكه در مسئله نظارت بر ميل و اضطراب  

بيان هاي «ما برخي از . از مواجه با ميل مطرح است، دست به معناكاوي مي زنيم هاي جنسي ناشي

در اينجا . را كه در مورد حجاب به معناي اخير مطرح است را مورد تحليل قرار مي دهيم» عمومي

پرسش هاي بسيراي براي ارائه يك تحليل منسجم علمي پيش مي آيد كه در يك تحقيق مستقل بايد 

د ما تنها اين است كه نشان دهيم اعمال بينش هاي هرمنوتيكي چگونه مي تواند به قص. بررسي شود

از طرح منظم فرضيه، گردآوري داده ها و بنابراين . تحقيقي در حوزه جنسيت در ايران كمك كند
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سخن مي گوييم كه در مورد حجاب در جامعه » بيان ها عمومي«تحليل صرف نظر كرده و در مورد 

  . مدني است و به كار تحقيقي هرمنوتيكي مي آيدايران به دست آ

مورد حجاب بر حسب برداشتي كه از روش هرمنوتيكي عرضه شد مي تواند در قالب سه رهنمود 

نخست اينكه در مرحله گردآوري بايد به تجربه زيسته اي كه فرد محجب دارد . كلي مطالعه شود

ه كه در روش هاي كيفي وجود دارد به توجه شود و از بيرون و به صورت يك رفتار صرف آنگون

امري كه البته با روش هاي كيفي مشابه در علوم اجتماعي پيش فرض . سراغ اين موضوع نرويم

نخست اين كه . اما دو نكته ديگر اين ورود به تجربه زيسته فرد را متفاوت مي سازد. مشابهي دارد

بر متنيت تجربه تأكيد كند و در پي بيان  در فرآيند دگرگون سازي كه براي سوژه روي مي دهد، بايد

. برود كه تجربه حجاب را شكل مي دهد» بيان هاي عمومي«هاي زباني اين تجربه و به طور خاص 

دوم اينكه اين تجربه از حجاب را دائماً در چرخه . مانند شيوه هاي متدوال سخن در مورد حجاب

ما فرآيند آزمون هرمنوتيكي فرآيند دگرگون  چرا كه بنابر فرض. فهمي قرار دهد كه تكميل مي شود

  . سازي سوژه از طريق موضوع شناسايي است، نه نفوذ سوژه در اوبژه

اين داده ها مي توانند بر اساس دو استراتژي . داده هاي آزمون هرمنوتيكي هستند» بيان هاي عمومي«

ري بيان هايي كه در حول مي توان به صورت استقرائي پيش رفت و با گردآو. تحقيقاتي منظم شوند

استراتژي دوم اين است كه از آغاز . مسئله حجاب مطرح است دست به تحليل و فرضيه سازي زد

شكل . فرضيه خوش ساختي را عرضه كنيم كه داده ها براي آزمون اين فرضيه به كار مي روند

نخستين حلقه  مرتبط» بيان هاي عمومي«سومي كه پيشنهاد مي كنيم اين است كه نخست در ميان 

پس از آن به فرضيه رقيقي براي آزمون برسيم كه اين فرضيه ممكن . دور هرمنوتيكي را سير كنيم

است دايره بيان هاي عمومي مورد نياز را توسعه دهد و به عرصه هاي تجربي ديگر ببرد يا آن را 

ز افراد تجربه كننده پس از آن سيرِ هرمنوتيكي مي تواند تا زماني كه به چشم اندا. محدودتر سازد

دشواري استراتژي استقرائي در مورد آزمون هرمنوتيكي اين است كه . نزديك مي شود ادامه يابد

اين امر مستلزم چشمندازي از قبل . مشخص نمي سازد چه بيان هاي عمومي مي تواند مرتبط باشد

شناختي هرمنوتيك  اما از سوي ديگر استراتژي قياسي نيز برخالف پيش فرض پديدار. موجود است

عمل مي كند كه مدعي است بايد در مرحله گردآوري بر تجربه هاي جديدي كه براي سوژه مطرح 

فرضيه معقولي كه در روش قياسي از پي ساخته مي شود با گرايش تجربه . نيست گشوده باشد

ي كه در اين فرضيه نخستين را هرمنوتيسين از طريق پيش فهم. گرايانه هرمنوتيكي سازگار نيست

يك حوزه تجربي دارد به دست مي آورد اما تالشي براي معقول سازي آن پيش از مواجه با امري 
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پس از آن است كه فرضيه رقيقي براي آزمون هرمنوتيكي مجدد مي توان ايجاد . زيسته نمي توان كرد

  .كرد

شكل تجربه زيسته ما . ما حجاب را به عنوان لباس و تنها براي زنان در نظر نگرفته ايم جادر اين 

مي تواند نشان دهد كه در فرهنگ ايراني پوشاندن به عنوان يك داللت جنسي تنها در مورد لباس 

بنابراين گستره بيان هاي عمومي را . روي نمي دهد و فراتر از مورد لباس براي ايرانيان مطرح است

گزار كردن امر جنسي نيز فرض ما اين است كه مخفي كردن و به سكوت برپس . فراخ تر بايد ديد

در شكل بارز آن ما شاهد . بخشي از فرآيند محجوب سازي است كه در فرهنگ ايراني روي مي دهد

اين امر تنها شامل مورد حاد حجاب  .مسئله حجاب به صورت يك پوشش بدني براي زنان هستيم

بايد توجه داشت كه  .زنان نمي شود و در واقع گستره اي از حساسيت به پوشاندن را شامل مي شود

بلكه بر . در اينجا ما به معناي عمومي پوشاندن كه در همه مردم دنيا يافت مي شود نمي پردازيم

  . اشكال خاص فرهنگي متمركزيم كه در ايران وجود دارد و به صورت يكمسئله قابل اشاره است

آسيب پذيري همراه شده با توجه به اين تذكر به نظر مي رسد تجربه حجاب در ايران با تصوري از 

قرار » حجاب مصونيت است«تصوري كه در يكي از بيان هاي عمومي مشهور حجاب يعني . است

اين بيان اگرچه يك بيان سياسي شده است اما حاكي از نوعي نگراني فرهنگي كه حجاب را . دارد

جيه مي آورند در استداللي كه بسياري از طرفداران آن براي تو. مورد دفاع قرار مي دهد نيز هست

عربي كه مبناي پوشيدگي در » عورت«اين تصور از آسيب پذيري در كلمه . اين بيان يافت مي شود

در اين كلمه بر حسب برداشت سمانتيكي كه در زبان عربي مي . دين اسالمي است بيان مي شود

  . 40توان براي آن داد مسئله حفظ از آسيب پذيري است

حجاب فرضي كه تقويت مي شود اين است كه در تجربه حجاب در مواجه با اين تجربه از 

مورد ادعا وجود دارد كه تنها به زنان نيز محدود » آسيب پذيري«و » جايگاه جنسي«همبستگي ميان 

اين امر به ويژه در ايران كه تجربه اي از اشكال بچه بازي را در تاريخ مناسبات اجتماعي . نمي شود

اين پوششي است كه براي پسران نابالغ نيز وجود دارد و به ويژه در  .خود داشته است صدق مي كند

برخي از اين موارد به . مورد نسل هاي پيشين ايراني چنين حساسيتي نيز بيشتر قابل مشاهده است

                                                           
40

 در اين برداشت عورت به معني امري است كه در معرض تعرض وآسيب است اين اطالق هم براي. مطهري در دفاع از حجاب به اين واژه پرداخته است.  

, مطهريبنگريد به . و همينطور در مورد اندام خود شخص. مال و اموال ممكن است به كار رود و هم براي اشخاص و متعلقات انساني مانند زن و فرزند

  .245-244صص،.1375, انتشارات صدرا: تهران. 44 .مسئله حجاب. مرتضي



 1390شماره نخست، پاييز                                                                                                                                                                تخصصي مطالعات جنسيت-فصلنامه علمي 

 

46 

 

مانند نهي كردن پسران نابالغ از معاشرات با مردان بزرگتر . صورت حساسيت كنشي مشاهده مي شود

مانند ناسزاهايي كه براي پسران نابالغ . نيز قابل مشاهده است» ن هاي عموميبيا«كه گاه به صورت 

. يا زيبارو در زبان عرف به كار مي رود تا به موقعيت آنها به عنوان مفعول هاي بالقوه اشاره كند

عنواني كه البته امروزه كمتر شنيده مي شود . در زبان كردي كرمانشاهي» زالل«براي مثال عنوان 

اين عنوان به پسراني كه به طور بالقوه . است كه به آن اشاره كرديم» بيان هاي عمومي«اي از نمونه 

قادر به داشتن چنين موقعيتي در عرف بچه باز هستند، اطالق مي شود و اين موقعيت را به ايشان 

  . متذكر مي گردد

. ي نزديك مي سازدسير هرمنوتيكي كه تا اينجا ممكن است براي ما دست دهد ما را به فرضيه ا

بيان هاي «كشف اين رابطه مي تواند با بررسي . اينكه حجاب و جايگاه جنسي رابطه مستقيمي دارند

 يكي از اشكال. در اين گام مي توان به سراغ بيان هاي مختلفي رفت. مشخصي دنبال شود» عمومي

براي مردان است؛ » محارم خطاب قرار دادن شيوه هاي«زباني كه در اينجا مي توان به آن اشاره كرد 

اضطراب و به  در اين بيان ها نوعي. تصور مي شوند يعني كساني كه در جايگاه جنسي مفعول 

كساني مانند زن، مادر، خواهر . توان مالحظه كرد همين جهت پوشش و مخفي سازي محارم را مي

با . ناميده مي شوند و وابستگان زن ديگري كه به يك مرد وابسته هستند در خطاب به صورتي ويژه

بررسي اشكال خطاب قرار دادن در ميان ايرانيان مي توان چنين سكوت و مخفي سازي را مالحظه 

را براي » مي ورِ خانه آدم«در مناطق شمالي در زبان گليكي به ويژه افراد مسن و قديمي عنوان . كرد

را هم مي » همسرم« يا» زنم«ن اين خطاب عنوا. مي ناميم» همسر«كسي استفاده مي كرده اند كه ما 

عنواني . پوشاند و به جايي بسيار دور حتي خارج از خانه اشاره مي كند؛ كسي كه دوروبر خانه است

در خراسان به صورت هاي مختلفي . مشابه در زبان هاي ديگري در فالت ايران مشاهده مي شود

نام پسر [مادر ِ«، يا به نام »مادر بچه ها«در برخي مناطق به صورت . اين خطاب انجام مي شود

براي همسر در زبان كردي » خانه«عنوان . ،در ميان غريبه ها خطاب مي شود)شمال خراسان(»]بزرگتر

كه به معني خانه است نيز براي همسر استفاده مي » مال«همچنين عنوان . كرمانشاهي به كار مي رود

» بچه ها«يا به عنوان . مومي استفاده مي كننديا عنوان فرزندان را به جاي نام همسر در منظر ع. شود

  .  او را خطاب مي كنند

در ميان تهراني ها، خراساني ها، . در زبان فارسي عموميت بيشتري دارد» منزل«يا » خانه«عنوان 

اصفهاني و شيرازي ها و ساير فارسي زبانان ايران مركزي مي توان اين عنوان را به جاي اشاره 

اين اشكال خطاب قرار دادن در عرف در ميان سنتي هاي ايراني بيشتر رواج . يدمستقيم به همسر شن
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هرچند امروزه دگرگوني در ناميدن همسر و مادر براي افراد ذكور خانواده ايجاد شده است، اما . دارد

هنوز هم مي توان صورت هايي از اضطراب در مورد اشاره به زنان خانواده از سوي مردان خانواده 

مايه تحقير » مامانم«يا » مادرم«هنوز در ميان برخي از نسل جديد استفاده از عنوان . هده كردرا مشا

اين البته نشانه ديگري در عرف جنسي است و مستقمياً به . پسري مي شود كه آن را به كار مي برد

موجب » ممامان«استفاده از عنوان . دليل اشاره به جايگاه مفعولي مادر اين تحقير نصيبش نمي شود

ي است كه خود اين عنوان. بخوانند» بچه سوسول«توسط يك بيان عمومي ديگر مي شود او را 

اشكال ديگري از بيان هاي عمومي . موضوع تحليلي در مورد مسئله جنسيت در ايران مي تواند باشد

 در مورد جنسيت هست كه جايگاه مردانگي را در برابر زنانگي تقويت مي كند و تالش مي كند

چنين بيان هاي جنسي در يك تحقيق هرمنوتيكي ديگر . نشانه هاي مفعوليت زنانه را از مرد نفي كند

  . مي تواند براي فهم مسئله هوموفوبياي و مردساالري جامعه ايراني به كار آيد

نوعي شرم در پسراني كه خواهر يا مادرشان را در ميان دوستان خطاب مي در زبان جنسي ايراني 

بيان هاي «گاه اين شرم . ويژه در محيط هاي سنتي تر و در شهرستان ها كوچك، وجود دارد كنند، به

براي مثال در شهر كرمانشاه در . نيز پيدا مي كند كه جاي بررسي مردم شناختي بيشتري دارد» عمومي

محيط هاي بسته، چنين پسري مادر يا خواهرش را به نام خطاب نمي كند و در برابر ديگران از 

  .استفاده مي كنند» خانه«مان عنوان ه

. در همه اين انواع ناميدن، اشاره به شخصي ديگر، جايي ديگر، يا حتي شيئي ديگر مشاهده مي شود

. در عنوان منزل و خانه آنچه شنيده مي شود نقش كسي كه خانه نشين محسوب مي شود وجود دارد

اين عنوان موقعيت كسي را كه مورد . دانكسي كه جايگاهش خانه است؛ عنواني تحقير آميز براي مر

اين ابهام در زبان ضمن اشاره به جايگاه حقير زن، نشان دهنده تالش . اشاره است روشن مي كند

به . فرد با فاش كردن نام او احساس شرم مي كند. براي پوشاندن و شرم از ناميدن را بيان مي كند

ر سر و روي زنان خانواده ضرورت يافته باشد، نظر مي رسد پيش از آنكه حجاب به عنوان پوششي ب

  . حتي در غياب آن ها شرم از آشكار شدن ايشان براي مردان خانواده احساس مي شود

مي (حرمت بردن نام محارم . اشكال ديگري از اشاره به كساني كه نقش مفعوليت دارند وجود دارد

نوان كسي كه جايگاه جنسي مفعولي دارد توان هر جا در اين مقاله عنوان محارم برده مي شود، به ع

. ، توسط ديگران به ويژه در محيط هاي سنتي موجب خشم مردان يك خانواده مي شود)تصور گردد

  . اين امر به صورت شوخي در فيلم هاي ايراني به كار برده مي شود
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كليتي بي نام  اشكال سكوت كردن در مورد زنان به عنوان افرادي مشخص و اشاره به دور، به اشيأ يا

براي خواهر مي تواند هراس از تعين و تشخص پيدا كردن و واقعيت جزئي » همشيره«مانند عنوان 

گويي نام هاي كلي، نام هاي نامربوط و غير قابل مفعوليت . پيدا كردن اين افراد را نيز نشان دهد

. شود را كاهش مي دهد كه از فاعليت ديگر مردان احساس ميو غيره، خطر بالقوه اي » خانه«د مانن

مانند . از رابطه با غريبه ها به عنوان يك خطر در گفتارهاي اسالمي قابل مشاهده استاين تلقي 

  . 41براي نگاه نامحرم استفاده مي كند» تير«از استعاره  محمد پيغمبر مسلماناناينكه 

 در پوشش حجاب .دادمي توان اين بيان هاي جنسي را با كاربرد اجتماعي حجاب براي زنان پيوند 

چادر به . و اندام او را به يك كليت اشاره ناپذير تبديل مي كند سلب مي شود زنجزئيت و تشخص 

در چارچوب كليت » چادر حجاب برتر است«. خوانده مي شود» حجاب برتر«همين جهت مي تواند 

مي زن قابل تميز در مورد مانتو هنوز اين تشخص اندا. بخشي به وجود اجتماعي زن قابل فهم است

اما چادر اين مزيت را دارد كه تقريباً هيچ برجستگي براي تشخص پيدا كردن زن باقي نمي . است

مردانه نمي  هدر اين شيوه زن تعين ندارد و به همين جهت موضوع نگاه خير. كليتي بي نام. گذارد

از اثر پذيري جنسي مي پيش گيري اين امر يعني كليت سازي از زن تالشي براي . تواند قرار گيرد

يك نماينده مجلس كه براي دفاع از اين پوشش در تلويزيون ظاهر شده است در . تواند فهميده شود

دفاع از چادر مشكي استدالل به ظاهر مضحكي را بيان كرده است كه براي فهم ذهنيت اين قشر 

ي چادر گفته است اين كمجلس نهم در مورد برتري رنگ مش نماينده زنافتخاري  الله. اهميت دارد

به . 42»در يك دايره سفيد مي شود نوشت، اما در دايره سياه نمي شود «رنگ ابهت و شكوه دارد و 

تعبير ديگر رنگ مشكي امكان اجراي مفعوليت را ندارد و اثر مردان به صورت يك لكه بر آن نقش 

ن استدالل نمادين حاكي از دركي اي. اما سفيد زمينه اي براي اثر گذاري مردان غريبه است. نمي بندد

هرچند اين فرد بهتر است نماينده . به آن متوسل مي شوند از مصونيت است كه اين گروه از مدافعين

اما اين دفاعيه هاي سياسي بر باورهاي فرهنگي و اضطراب هاي ديدگاه حجاب سياسي تلقي شود، 

 .43و تابوي مفعوليت داردجنسي عرف استوار است كه ترس از اشاره به جايگاه مفعولي 

                                                           
41

مشابهي و نمونه ) .33 ، ب34، ح 38، ص 104بحاراالنوار، ج (»اهللا ايماناً يجد حالوته في قلبه ابليس فمن تركها خوفاً من اهللا اعطاه سهاممن  سهمالّنّظر « . 

  .آورد هايي كه حسرت و تأسف طوالني را به دنبال خود مي نگاه كردن به نامحرم تيري است زهرآلود از ناحيه شيطان و چه بسيار نگاه :از امام ششم شيعيان

  .»138، ص 14وسايل الشيعه، ج «در 
42

اي براي ما مهمتر چادر مشكي از بحث هسته: نماينده مجلس). 11شهريور , 1390. (ل, افتخاري: بنگريد به گزارشي از گزارشي از سايت آفتاب نيوز.  

  http://aftabnews.ir/vdcezx8zzjh8xvi.b9bj.html: ، از سايت آفتاب نيوز1390, 11بازيابي در شهريور  .است
43

در اين مورد مطرح مي شود اين است كه با فرض چنين فوبيايي در مورد مفعوليت چگونه نقش و جايگاه زن براي زنان در فرآيند  پرسشي مهمي كه.  

اين تصوري نابجاست كه گمان كنيم نوعي بيزاري ذهني و روانشناختي در همه زنان نسبت به پذيرش جنسيت زنانه در . رشد اجتماعي دروني مي شود
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امري . نه تنها در مورد وجه بصري زن كه در مورد وجه صوتي او نيز صادق است كليت بخشياين 

در زدن غريبه ها «كه در مورد شيوه سخن گفتن زن نيز توصيه مي شود مانند اين توصيه كه هنگام 

  . تا صداي زنانه اش شناخته نشود» بايد دستمالي روي دهان بگذارد

جايي كه همه بر آزاردهنده . خش ديگري از بيان هاي عمومي جنسي را مي توان در ناسزاها يافتب

اغلب در فحش . بودن واژگان توافق دارند و آن را به عنوان فحش موجب آزردگي خود مي شمارند

فحش هاي جنسي فارسي . هاي فارسي مي توان نشاني از اولويت فاعل مرد بر مفعول زن را يافت

به زن مفعول، مرد مفعول، كسي كه اين مفعول . اً تحقير از طريق نسبت دادن به مفعوليت استعموم

در فحش هاي جنسي زبان . را جابجا مي كند، كسي كه با اين مفعول نسبت خانوادگي دارد، و غيره

» نازادهز«هاي ديگر نيز مي توان تأكيد را بر يكي از اين موارد يا چيزي مانند فقدان اصالت از طريق 

اما در تداول زبان جنسي فارسي مي توان مشاهده كرد كه بيشترين تمركز . خواندن او مطرح باشد

از طريق تحليل اين بيان . اين ناسزاها بر موقعيت مفعوليت و نسبت پيدا كردن با اين موقعيت است

ضيه به هاي جنسي كه اضطراب هاي جنسي ديگري را نشان مي دهد، مي توان بخش ديگري از فر

اينكه اضطراب جدي از موقعيت و جايگاه مفعوليت و . دست آمده را آزمود و احتماالً تقويت كرد

نسبت يافتن با آن وجود دارد كه ميل به پوشش در مورد محارم يا نشانه هاي مفعوليت را تقويت مي 

  . كند

ستگي هاي ديگري را سير هرمنوتيكي ما مي تواند در برداشتن اين گام ها گاه به پيش رود و همب

مورد توجه قرار دهد يا گامي به پس بردارد و چيزي را در برداشتي كه به دست آورده است اصالح 

  .اين امر بر حسب رابطه اي كه با موضوع برقرار مي كنيم روشن مي شود. كند

در . يكي محدوديت هاي اين شكل از پژوهش كيفي، محدود بودن به يك گويش مشخص است

ن فارسي اين محدوديت از آنجايي بيشتر حس مي شود كه در زبان فارسي گردآوري بيان مورد زبا

امري كه به عنوان يك . هاي عمومي به ويژه در مورد تجربه جنسي فارسي زبانان بسيار محدود است

فهم جنسيت به شكل هرمنوتيكي آنگونه كه اين مقاله . تابو مانع از پيش برد چنين تحقيقاتي است

                                                                                                                                                                             
در ايران از جوامع ديگر بيشتر كه ميزان چنين بيزاري ، معقول است ايراني جامعه جنسيتي اگرچه با وجود تبعيض هاي. ايران وجود دارد جامعه اي مانند

 هنگ مفعول هراس ايراني وجود دارد كه تعادلي در پذيرش نقش هاي جنسي ايجاد ميبه نظر مي رسد نوعي سازوكار كاهش هزينه مفعوليت در فر اما .باشد

و غيره بار منفي كه از نقش بيولوژيك مفعوليت تصور » همسر«، »خانم«سازوكاري كه با مراسم و آيين ازدواج، اطالق واژه هاي مفعوليت زدايي مانند  .كند

، و غيره متذكر »غه ايزن صي«، »فاحشه«از سوي ديگر با بيان هاي ديگري مانند . مي شود را كاهش مي دهد و هزينه پذيرش اين جايگاه را پايين مي آورد

خاص معنايي است كه بررسي آن نياز به تحليل مجزايي در مورد اشكال كاهش هزينه نقش مفعوليت در  ياين نوعي اجرا. تمايز ميان اين دو نقش مي شود

  .جامعه ايران دارد
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ده است مستلزم وجود داده هاي پرداخت شده اي مانند دانشنامه هاي مرتبط با فولكلور قصد كر

چنين مجموعه هايي مي تواند داده هاي مورد نياز تحقيقات كيفي به ويژه اين نوع از . جنسي است

  .تحقيق را فرآهم سازد

  :نتيجه گيري

مورد پژوهش، دوري بودن فرآيند بينش هاي هرمنوتيكي مانند نسبت انساني برقرار كردن با موضوع 

شناخت و گشودگي بر افق هاي ديگري كه به مطالعه او مي پردازيم، زباني دانستن تجربه انساني و 

تالش براي بررسي تجربه هاي انساني به عنوان متن، خصلت هاي متمايزي به تحقيق اجتماعي مي 

اين تفاوت نه تنها . ايجاد مي كند اين امر تفاوت هاي عمده اي با روش هاي كيفي متدوال. بخشند

به جهت شيوه اعمال پژوهش بلكه در قالب و تكنيك هاي گردآوري و داوري نيزمي تواند منعكس 

كه تجربه انساني در قالب آن ظاهر مي شود امكان » بيان هاي عمومي«عالوه بر اين تأكيد بر . شود

يعني . ه تعميم به دست مي دهد كه با رويكرد كيفي و كمي متفاوت استمتفاوتي براي توجيه مسئل

توسل به اشكال تجربه عمومي كه در زبان به صورت مثل ها، ناسزاها، و ديگر اشكال كنش گفتاري 

وجود دارد و بدون نياز به استمداد از استقراء و قياس به جهت عموميت اين » خطاب كردن«مانند 

  .به عموميت تحليل اميدوار بوداشكال زباني مي توان 

ما در روايت فشرده اي از مورد حجاب سعي كرديم چگونگي اعمال اين بينش ها را در شكل و  

، مفهوم »حجاب مصونيت است«در پرتو ذكر بيان هاي عمومي مانند . محتواي مطالعه نشان دهيم

، تالش كرديم امكانات و غيره» منزل«، »خانه«، اشكال خطاب قرار دادن محارم مانند »عورت«

تحليلي اين بيان ها را براي تشكيل فرضيه تفسيري و بازسازي آن در يك دور هرمنوتيكي نشان 

چنين تحقيقي مي تواند از طريق اعمال بينش هايي كه گفته شد هدايت شود و بر حسب آن . دهيم

ماس با انسان هاي مورد ، به ايده پديدار شناسي هرمنوتيكي كه دگرگوني سوژه فهم در فرآيند ت44ها

  .مطالعه است، دست يابد
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  .اجتهاد كرد اًددان در آن ها مجروش هرمنوتيكي مي توكه البته به عنوان خط كش هايي تخلف ناپذير به آنها نبايد نگريست و در هر كاربرد از  . 
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  ::برداشت هابرداشت ها

  

  

   

در این بخش برداشت های در : اشاره

چارچوب روش شناسی پدیدارشناسی را نشان 

در این برداشت ها تحقیق علمی . می دهیم

به صورت یک تحقیق آکادمیک دنبال نشده 

یت این برداشت ها روایت منظمی اهم. است

از تجربه زیسته و تحلیل این تجربه بر اساس 

این دو برداشت که در اینجا . این متد است

آورده شده است هر دو در قالب تجربه 

نویسنده تالش . زیست کوییر انجام شده است

کرده است مسئله را آنگونه که در یک حوزه 

 این. زیست جنسی روی می دهد روایت کند

دو مقاله به جهت شکل اجرای تحقیق از 

مقاالت پیشین که خصلت پژوهشی بیشرتی 

اما به سبب مفید . داشت مت}یز شده است

بودن برای اجرای یک متد پدیدارشناختی آن 

  .ها را در اینجا قرار دادیم
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  ايراني 45شناسي زندگي كويير اربه سوي پديد

46كبر سعيدي سيرجانيعلي ا  

تحليل هاي متخصصين غير كويير . اين مقاله مقدمه اي مختصر براي تحليل پديدار شناسانه از كويير ايراني است: چكيده

از جنسيت كويير دچار اين مشكل است كه هميشه شناخت خود پديدار را فداي تحليلي مي كند كه جامعه علمي براي 

دارد و تمامي عواطف كنش جنسي كه كويير ايراني احساس مي كند را در قالب بندي حفظ انضباط اجتماعي به آن نياز 

اين مقاله نمونه كويير ايراني را بر حسب دوره بندي تاريخي كه پيشتر از آن استفاده . هاي نظري نمي تواند بيان كند

جامعه احساس مي كند روايت  كرديم شرح مي دهد و معنايي را كه خود در كنش اجتماعي اش از ساختار هوموفوبيايي

ما معتقديم كه با اين پديدار شناسي آشكار مي شود كه كنش جنسي كويير تحت قالب هاي دگرجنس گراباور . مي كند

  .ممكن مي شود و اين فضاي سركوب هويت خاصي را براي كويير ايراني شكل مي دهد
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 . Queer  اما در اين متن با توجه به مشكالت اين ترجمه و گستردگي معنايي كه . ترجمه شده است» دگرباش«در ادبيات اينترنتي به صورت
  .نيماين واژه در نظريات جنسيت دارد ترجيح داديم از واژه التين آن به صورت فارسي استفاده ك

كسي كه احتماالً همجنس گرا نبود اما جمهوري . برگزيدم »همجنس بازي«اين نام مستعار را به جهت ياددآوري اتهام سعيدي سيرجاني به .  ٤٦
  .اسالمي به مدد شرم مردم از چنين نامي دست خود را به خون او آلود
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 :مقدمه

 Luhmann(ي روزمره توصيف شده استپديدار شناسي در علوم اجتماعي به عنوان علم زندگ 

بدون پيش  اين پديدار شناسي توصيف تجربه ي زندگي روزمره و پديده ها ي آن است). 1983

اين امر در مورد توصيف زندگي كويير . انگاره هايي كه توصيف دقيق چيزها را مختل مي سازد

ارد تجربه اين جهان زيست مي ايراني مستلزم يافتن پيش انگاره هايي است كه از جهان غير كويير و

مشخصاً پيش انگاره هاي هومفوبيك تقليل هايي را در شناخت درست اين زيست جهان ايجاد . شود

ما اين كار را در قالب پديدار . مي كنند كه درك دقيق معناي كويير بودن ايراني را مختل مي سازد

و نقد آنها در مقاالت پيشين آنجا كه  اين پيش انگاره ها .شناسي تجربه كويير بودن بررسي مي كنيم

در اينجا تالش مي كنيم نگاهي دقيقتر . به مورد روشنفكران ايراني پرداختيم مورد اشاره قرار داشتند

به روش شناسي بياندازيم كه مي تواند با ميزان كمتري از اين تقليل هاي جنسي به درك معناي 

پديدار شناسي مورد نظر ما يك گام به پس برمي  بنابراين .كويير در زيست جهان ايران كمك كند

  .47دارد و پيش از دانشمندي كه مي خواهد دست به آزمون فرضيه هايش بزند قرار مي گيرد

  هوموفوبياي ايراني

براي . ايراني مي پردازم يمن در اينجا به بررسي تجربه ي كويير بودن براي مردان همجنس گرا

, ران احتماالً بيش از هر جاي ديگري بايد به تابوهاي سياسيپديدار شناسي زندگي كويير در اي

تابوهاي ديني با نظارت بر بدن ها از . فرهنگي و ديني در شكل گيري گفتمان جنسي توجه كرد

مرزها را معين و تاوان سختي را براي گذر از , تماس ها و ارتباطات, طريق قواعد مربوط به پوشش

قواعد را  اجرا مي كند و احياناً بر اثر زيبايي شناسي جنسي سياست اين , آنها مشخص مي كنند

قانون گذاران و سياست مداران آن ها را تقويت يا دگرگون مي سازد و فرهنگ نيز با وجود تابوهاي 

  .ديني و سياسي و زيبايي شناسي جنسي افراد اين مرز ها را در قالب نظم گفتماني اعمال مي كند

                                                           
47 آنچه اين دو . به مضموني مشابه پرداخته است) 2006(»ديگران, اشياء, اجهت يابي ه: پديده شناسي كويير«در كتابي تحت عنوان  دسارا احم

كار را از هم جدا مي سازد تفاوت در تمركز بر پديده شناسي در كار او و استفاده ابزاري ما از روش توصيف پديده شناختي براي شناخت 
فراهم كند ولي ما به خود پديده شناسي و توسعه ي آن  او در صدد است تا پديده شناسي مناسب كويير بودن. زندگي كويير در اينجاست

 .توجهي نداريم
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كنش هاي عاطفي و همه حاالت رواني كه . ر مرز اين تابوها روي مي دهدتجربه كويير بودن د     

زندگي مشترك و حضور كويير در قلمرو , سكس, در زندگي كويير ايراني مطرح است؛ دوست يابي

  ها غير كويير هميشه معطوف به اين سه فاكتور روي مي دهد

در . ويير بودن را تاوان مي دهدمانند ديگر كشورها گفتمان هوموفوبياي ايراني به سختي ك     

امرد و غيره حتي در ميان , كوني, ابنه اي, مخنّث, ادبيات عامه واژگان هوموفوبيايي مانند مزّلف

طرد از افراد , كويير ها نيز بر محاورات سيطره و خاصيت طرد كنندگي دارد؛ طرد از گروه هنجارمند

در آلماني پس از به كار رفتن در ميان  Schwulدر انگليسي و   gayواژگاني مانند . نجيب و محترم

جنبش هاي رهايي بخش همجنس گرا ديگر به دشواري مي توانند  مانند قبل تازيانه اي براي 

اما در زبان فارسي به جهت فقدان چنين حركت هايي اين واژگان همچنان . نوازش كويير ها باشند

  .دست نيافتني و عقوبت آفرين اند

ي كسب احترام در گفتمان هوموفوبياي ايراني پيوسته بودن به هنجار هاي توليد عنصر اساس      

وضعيت او . در اين گفتمان حتي فرد مجرد هم از سرنوشت بهتري برخوردار نيست. مثلي است

پير دختر يا پير پسر مشخص , عزب قلي, مجرد با واژگاني مانند عموقلي. كمي بهتر از كويير هاست

ن نرم فرد را از گروه افراد محترمي كه به هنجار توليد مثل گردن ننهاده اند جدا اين توهي. مي شود

اين وضعيت در موقعيت غير زباني نيز وجود دارد و رويه هاي جدا سازي ميان مجرد و . مي كند

بدن مجرد موضوعي براي جدا سازي در محيط هاي متأهلي . غير مجرد به شدت رعايت مي شود

يماري در ميان تندرست ها به سر مي برد كه هم از آن هاست و هم طرد مي مجرد مانند ب. است

تجرد هويتي آشكار است و به همين جهت بهتر از هويت پنهان شده كويير مي تواند انديشه .  شود

تجرد در اين گفتمان وضعيتي تهديد . هاي توليد مثلي گفتمان هوموفوبياي ايراني را مشخص كند

يد كننده ناموس افراد متأهل است؛ غريبه اي در ميان متأهالني كه گفتار مجرد تهد. كننده است

  . سكسي خود را در برابر هم آشكار مي سازند

آنچه مجرد ها و كويير ها را به هم نزديك مي سازد اختاللي است كه هر دو در نظم توليد مثلي    

 يا بهتر است كه آنها زيبايي شناسوضعيت افراد مجرد تنها از اين جهت از كويير ه. ايجاد كرده اند

هر چند اطميناني در اين مورد نيست و چه بسا مجرد كويير . سكسي ديگران را آشفته نساخته اند

اما در اين گفتمان به جهت تمايل هويت كويير ها  به هميشه پنهان ماندن احتمال اينكه فرد , باشد

بنابراين فضاي بازي براي فرد مجرد فراهم . استمجرد از زيبايي شناسي آنها پيروي كند تقريباً صفر 
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اما پيوستن فرد به زيبايي شناسي سكسي . مي شود كه او را ميان گروه و بيرون گروه حفظ مي كند

زن شرط آن -زيبايي شناسي توليد مثلي كه رابطه ي مرد. كويير همان و هبوط و طرد از بهشت همان

براين دو عنصر طرد در گفتمان ايراني هوموفوبيا را بنا. است و تمام سلسله مراتب حاكم بر آن

  .تشكيل مي دهد اختالل در نظم توليد مثلي و اختالل در زيبايي شناسي سكس مرتبط با آن

فضاي اصلي شكل گيري ارتباطات كويير ايراني به سختي از قلمرو گفتمان هوموفوبيايي مي      

از طريق . ل گيري گفتمان هاي كويير نمي دهداين گفتمان مجال زيادي به شك. تواند  دور شود

انكار تمايز كويير و غير كويير شكل گيري گفتماني آلترناتيو در برابر گفتمان هوموفوبيايي ايراني 

بنابراين بديهي است كه نگرش كويير ها به خود به عنوان هويتي متمايز نيست . بسيار دشوار است

مخفي دارد درون زندگي اجتماعي كه نمي خواهد يا نمي زندگي او مانند تبهكاري است كه زندگي 

بنا براين او مانند بيگانه اي در كشوري خارجي نيست كه ريشه در جايي داشته . تواند از آن بگريزد

و , بلكه بيخانماني است كه وضعتي دو گانه دارد؛ ميلي كه او را به امر ممنوعه مي كشاند. باشد

هويت كويير براي او در حد يك شيطنت . اي نجابت ارجاع مي دهدجامعه اي كه او را به هنجار ه

او ممكن است ازداج كند و به شيفتگي اش به كويير بودن به عنوان . و امر ممنوعه باقي مي ماند

هوس هاي زور گذري بنگرد كه در حد امر ممنوعه وجود مي تواند داشته باشد؛ يك اختالل يك 

  .معهپارازيت در نظم حتمي و طبيعي جا

در شرايط سنتي كه من در ميان آن زيسته ام نمي توان به درستي تمايل جنسي پسر ها به هم را      

آنها دست به تجربياتي مي زنند . به عنوان گي بودن از شيطنت پسر بچه ها در سن بلوغ متمايز كرد

ادامه اين . كنندو آن را در دوره بلوغ خود به عنوان يك خطا و تصادفي در فرآيند رشد تلقي مي 

كسي كه به امر ممنوعه عالقه مند است به عنوان . فرآيند نشانه اي از شهوت راني مهار نشده است

در تصور . يك موجود متفاوت زندگي نمي كند او ناتوان از درست و محترمانه زندگي كردن است

, عه نمي انديشندعمومي يعني كساني كه به اين مقوله به عنوان يك هويت مشروع و موجه در جام

  .گي بودن ناشي از وفور شهوت است

پسربچه ايراني برخالف همجنسان خود در كشور هاي پيشرفته تمايز هاي جنسي هم جنس    

بنابراين حالتي دوگانه در پيش مي گيرد . دگر جنس خواهانه را در گفتمان جنسي اش ندارد-خواهانه

مي تواند . و رفتار هاي هومو اروتيك دارداز طرفي آزادي در بيان عواطف همجنس خواهانه 

اما از طرفي ديگر او قادر به . نوازش كند و از عواطفش تا حدي سخن بگويد, معشوقش را ببوسد
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تشخيص تمايز خود در انتخاب هاي جنسي اش نيست؛ ازدواج را محتوم مي داند و نزديك شدن به 

  .يني كه لواط را طرد مي كنداخالقي و د, همجنس را تهديد كننده ي جايگاه اجتماعي

تصور مرد بالغي كه هنوز تمايالت گي داشته باشد در ميان همساالن و برخي شريكان جنسي      

مرد بالغي كه نشانه هاي گي بودن در او باشد و تمايلي به . دوره ي نوجواني اش هم دشوار است

راني به مراتب مضحك تر سكس با همجنس نشان دهد براي زيبايي شناسي جنسي هوموفوبياي اي

مرد بالغ . فراموش مي شود شيطنتاست تا نوجواني كه رفتار همجنس خواهانه اش تحت عنوان 

تصور پسر بچه اي كه تمايز زيبايي . گي بزرگترين نفرين گفتمان هوموفوبيا را نصيب خود مي كند

كنش همجنس خواهانه به عنوان مفعول , شناختي ميان رفتار و اندامش با جنس مخالف اندك است 

اين . كمتر دشوار است تا مرد بالغي كه نشانه هاي زيبايي شناختي مردانگي در او ظاهر شده است

وضعيت در اين گفتمان چيزي را آشكار مي كند ؛ اينكه شكل گيري هويت هاي جنسي در قالب 

زي  بلوع و ممكن است فضايي براي با. مرد در اين گفتمان گريز ناپذير است-هاي ژنتيكي زن

شيطنت هاي نوجواني و حتي جواني داده شود؛ هرچند تنها به عنوان اموري تصادفي كه تكرار 

بيولوژيكي -اما زماني مي رسد كه بايد وارد توليد مثل و پذيرش نقش هاي اجتماعي, نخواهند شد

  .شد

  كويير بودن در فضاي توسعه شهري

. در خدمت توليد نياز داشته است افراديد  به آزا اشخاصجامعه ي كشاورزي ايران بيش از      

و بار مسئوليت هاي پدر را بر دوش مي . خانواده توليد مي كنند يكساني كه در كنار واحد توليد

در جاي , مردانگي نشان مي دهند و در برابر خانواده هاي ديگر از منافع خانواده دفاع مي كنند. كشند

در برابر نامحرمان مردانه از ناموس خانواده حراست مي , كنند پدر قرار مي گيرند و مردانه كار مي

فرهنگي - اين ها نقش هااقتصادي. كنند و خالصه مردانگي شان را در همه جا به همه نشان مي دهند

-پسري است كه امكاني براي رها كردن ميل ندارد و شخصيت او در چارچوب ساخت اقتصادي

هنوز هم اين رويه اساس فرهنگ هوموفوبيايي . س گراستفرهنگي جامعه كشاورزي الزاماً دگرجن

  .ايراني است

تداوم تجربه , اما رشد جامعه شهري و دگرگوني ابزار توليد تدريجا جايي را براي تداوم تجرد   

حاال چند سالي است كه ما گروهي از مجرد ها را تشكيل . شخصي و تنها زندگي كردن فراهم كرد

تنها زندگي كنيم و در اين . كه مي توانيم مجرد باشيم براي خودمان  مي دهيم در شهر هاي بزرگ
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فضاي آزادي كه پيش آمده هويت هاي كويير خود را داشته باشيم كه تا حدي از فشار هاي گفتمان 

اوضاع در شهر هاي كوچكتر به همان منوال پيش مي رود اما دگرگوني . هوموفوبيايي دور است

ما تبهكاراني را تشكيل داده ايم كه بيش از قبل امكان زندگي برايمان  .هايي اساسي ظاهر شده است

با واژه تبهكاران تالش مي كنم موقعيت خود را از آنچه در كشوري توسعه يافته . فراهم شده است

در اين كشور ها تظاهر اجتماعي امري بسيار گسسته از زندگي خصوصي . وجود دارد جدا كنم

در اينجا . اما تظاهر اجتماعي در ايران چيز ديگري است. آن را اظهار كردمي توان گي بود و . نيست

حتي در شهر بزرگ تهران نيز كه ما گروه هاي مجرد را تشكيل داده امكان زندگي كويير از طريق 

آنچه فراهم شده امكان بازي . توسعه شهري فراهم شده است نمي توان دست به آشكار سازي زد

را مي  يقلمرو فراختر» كويير بودن«براي كويير بودن نيز خوب است اما است كه » حوزه خصوصي«

  .ما هنوز مانند تبهكاران زندگي پنهاني خود را داريم هرچند به موقعيتي بهتر دست يافته ايم. طلبد

. پارك ها و برخي پاتوق ها وجود دارد كه برخي گي ها با يكديگر برخورد مي كنند, كافه ها   

اي شكار پسران زيبا توسط كساني كه بيوسكسوال يا هموسكسوال اند يا ميل بچه پاتوق هايي بر

تقريباً در هر شهر بزرگي پاتوقي از . بازي خود را از طريق پسران كم سن سال گي ارضا مي كنند

مبادله نماد ها در اين پاتوق هاي سال هاست كه تحت گفتمان سنتي . اين گونه را مردم مي شناسند

شكارچيان و قربانيان  خود را كونياني مي دانند كه مفعول مردانگي مهاجم آن . جريان داردهوموفوبيا 

, چون احتماالً فاقد نجابت , كساني كه تحقير اين كار را مي پذيرند چون اينچنين اند. ها هستند

است  آنها مادر زاد همين اند شايد نقصي در زادو ولد آن ها. احترام و شايستگي هاي اجتماعي اند

شكارچيان اغلب برداشت دقيقي نمي توانند از . موقعيت روشني نيست... شايد, شايد حرام زاده اند

پول مي تواند وجه روشني به . چرايي اين عمل قربانيان داشته باشند مگر اينكه پاي پول به ميان بيايد

كس نيز از كار خود لذت ديگر چه؟ عالوه براين آيا فروشندگان س ياما آن دسته . كار قربانيان بدهد

ابهام در فهم دنياي يك گي مانند فهم دنياي يك فاحشه براي شكارچيان سكس هميشه . نمي برند

مجهول مي ماند يا اينكه آن را با تحليل هاي هر روزه و در چارچوب گفتمان هوموفبياي ايراني 

سيستم دگرجنس گرا شكل گيري يك گفتمان هوموفوبيايي هميشه واكنش طبيعي يك . تفسير كنند

در برابر مجهول و بلكه رازي است كه سكسواليته هاي حاشيه اي مانند فاحشه ها و گي ها براي 

دم دست ترين پاسخ هاي اين گفتمان حاكي از تعجيل ذهنيت . اكثريت دگرجنس گرا ايجاد مي كنند

رچيان تا چه حد به اما بسته به اينكه شكا. جمعي در فهم راز يا حل معماي گي ها و فاحشه هاست



 1390شماره نخست، پاييز                                                                                                                                                                تخصصي مطالعات جنسيت-فصلنامه علمي 

 

59 

 

هويت كويير نزديك باشند بيشتر در پاسخ هايي كه گفتمان هوموفوبيايي سنتي برايشان فراهم مي 

  . سازد ترديد مي كنند

اما تقريباً يك دهه است كه موج . هوموفوبيا سنتي حتي در اين شبه كلوپ ها هم حاكم است    

وره اي كه ايران در جامعه كشاورزي به سر سومي در زندگي كويير ها شروع شده است؛ يعني از د

و » حوزه ي خصوصي«بازي, مي برد و امكان زندگي خصوصي وجود نداشت تا دوره شهري شدن 

حاال ده سالي است كه وارد فضاي مجازي اي شده ايم كه به طرق مختلف ,  پاتوق هاي شهري

  . ير را بسط داده استگفتمان هوموفوبيا را به چالش كشيده و فضاي بازي گفتمان ضد كوي

  كويير بودن در فضاي مجازي 

فرهنگي و ديني از يكطرف و فضاي بازي كه شهري سازي از سوي , فشار تابو هاي سخت سياسي 

بنابراين ديالكتيك ميان . ديگر براي كويير بودن فراهم ساخت تضادي آشتي ناپذير را پديد آورد

كويير بودن را مجازات مي كند و نتايج ضروري گفتمان هوموفوبياي ايراني كه هنوز به سختي 

تنها صورت رفع اين تضاد .  برقرار است, شهري سازي كه به كويير بودن فضاي بازي مي دهد

تكنولوژي ديگري است كه به كويير بودن در گفتمان سنتي ايراني مجال مي دهد؛ فضاي مجازي كه 

در اين . ايراني وجود ندارد ينوني هوموفوبياسياسي و قا, در آن بسياري ابزار هاي نظارت اجتماعي

فراسكس گرايان؛ كساني كه مايل به ارضاء جنسي خارج از نظم , فضا رشد بازي آزاد مجرد ها

در حال حاضر فهم زندگي كويير . غير متعارف ديگر فراهم شد يو ساير هويت ها, متعارف اند

چه هنوز فضاهاي سنتي همجنس گرايي در اگر. ايراني در قالب ادبيات اين فضا بايد مطالعه شود

شهر هاي كوچك وجود دارد و مي توان از كويير بودن دوره شهري سازي ايران سخن گفت اما 

  . تدريجاً گفتمان جديدي بر ارتباطات كويير حاكم مي شود

پديدار شناسي كويير بودن در ايران ناچار نخست بايد از بررسي شكل گيري ارتباطات در اين    

فضاي عمومي مبناي پديدار شناسي دنياي زندگي است و در اينجا اين فضاي عمومي . ا آغاز كندفض

در خيابان و محافل واقعي به دست نمي آيد بلكه در محافل مجازي و فضاهاي شخصي حاصل 

ديني و فرهنگي هويت هاي كويير ايراني , شدني است؛ جايي كه فارغ از تابو هاي سخت سياسي

نك يفقدان وجود كلوپ ها و پاتوق هاي آزاد باعث مي شود نخست به سراغ آنچه ا  .شكل مي گيرد

    . فضاي عمومي كويير هاي ايراني است برويم
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  جهان مجازي كويير در ايران-زيست

48نعمت صفوي   

  

امه بحث از پديدار شناسي دنياي كويير ايراني فضاي معنايي كه در اينترنت ساخته مي شود را دراين مقاله در اد: چكيده

اين توصيفي همه جانبه از كويير بودن ايراني در اينترنت نيست اما سعي مي كند به اين پرسش پاسخ . بررسي مي  كنيم

د و رابطه هاي جنسي بر اساس چه دهد كه در اين فضاي معنايي سكس ورابطه جنسي به چه صورتي ساخته مي شو

به همين جهت ما بر حسب مهمترين شكل ايجاد ارتباط در كويير مجازي ايراني كه . مبادله معنايي روي مي دهد

اگرچه اين مدل مفهومي مناسبي براي شناخت كلي از زندگي مجازي كويير . پوزيشن بندي است بحث را انجام مي دهيم

ك پديدار شناسي معناكاو ما بر اساس شيوه اجراي معنا در اين كنش چارچوب تحليلي ايراني نيست اما به عنوان ي

ما معتقديم كه بر . پديدار شناسانه خود را بر اساس همان شيوه اي انجام مي دهيم كه اين كويير ها آن را اجرا مي كنند

هوموفوبياي اجتماعي نزديك مي  حسب تحليل كنش هاي پوزيشن بندي شده مي توان به مرزهاي جنسيتي كه دائماً به

در نهايت قايليم . اگرچه برخي هويت ها راديكالي نيز هستند كه به طور جدي از اين مرزها مي گريزند. شود پي ببريم

  .به اينكه پوزيشن بندي صورت ثابتي از جنسيت كوييررا نشان نمي دهد و اين پوزيشن ها دائماً شكسته مي شود

  

   

                                                           
نام مستعار برگرفته از نام يكي از قربانيان حكم لواط در ايران كه حكم اعدام او در سن شانزده سالگي صادر شد و در دادگاه تجديد نظر .  48

 .هدي است بر وجود قانوني كه از خون كودكان نيز نمي گذرداو يكي از كساني كه بخت اين را داشت كه زنده بماند اما شا. نقض شد
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  :مقدمه

ترانس سكسوال ها و , يست هامازوخ- سادو, ران گروه هاي زيادي از گي ها و لزبين هاامروزه در اي

بنابراين پيش از ارتباط واقعي در . سكسوال ها از طريق اينترنت شريكان خود را مي يابندهايپر

قاعده هاي زباني و مقوله هايي را براي توصيف , فضاي مجازي دست به هويت سازي مي زنند

واقعي خارج از اينترنت قرار مي  يي سازند و آن ها را مبنايي براي زندگي در دنياتجربه ي خود م

بديهي است اين تقدم امر مجازي بر امر واقعي تبعات خاصي براي شكلگيري تجربه ي كويير . دهند

بودن دارد؛ رهايي غرايز جنسي در اينترنت موجب فراگير بودن خود ارضايي و پيامد هاي رواني آن 

هويت هاي   .مي شود, سازي بخش هايي از ناخود آگاه و فاتنزي هاي ارضا نشده است كه رها

ست ها و فانتزي دوستان؛ كساني كه به غير متعارف ترين شكل از يحادي مانند سادومازوخ

سكسواليته عالقه مند مي شوند در فضاي مجازي نخست مجال براي عرضه و شريك يابي پيدا مي 

بنابراين واقعيت آنچنان سايه هنجار . در دنياي غير مجازي تحقق مي يابندكنند و سپس ممكن است 

هاي خود را بر فضاي كويير سنگين نمي سازد چراكه نخست در فضاي امن مجازي ناخودآگاه 

فراسكس گراياني مانند فانتزي دوستان و ساير هويت هاي كويير شحاعت اين را به دست مي آورند 

  .حتماالً در دنياي واقعي خود را چنانكه مي خواهند عرضه كنندكه خود را عرضه كنند و ا

  تقليل هاي پديدار شناسي كويير

در اينجا براي آنكه هنجارهايي در توصيف خود از اين پديده داشته باشيم اصولي را در نظر مي 

روش  اين اكسيوم هاي. گيريم و بر اساس آن تالش مي كنيم پديدار شناسي مورد نظر را انجام دهيم

شناختي ميزان هايي به ما مي دهند كه بر اساس آن مي توانيم ادعا كنيم كه نهايتاً مأموريت پديدار 

  . شناسي كه فرض گرفته بوديم را انجام داده ايم يا نه

لغزندگي فضاي مجازي بستري از معناهاي جنسي را پديد مي آورد كه از طريق نزديكي به مشاركت 

در صورتي كه پديدار شناسانه فرضيه هاي تبييني كه ذهنمان را . ست يافتكنندگان مي توان به آن د

براي . پر كرده است كنار بگذاريم مي توان به بازسازي معنايي صرف اين فضاي معنايي دست بيابيم

اين كار بايد به خاطر داشته باشيم كه برخي پيشفرض هايي مخل در فهم معناي جنسي در چنين 

  .يمفضايي را كنار بگذار
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آنچه ما اصول مي ناميم تقليل هاي پديدار شناختي است كه در مقايسه با تقليل هاي پديدار شناسي 

همانگونه كه فرونهادن . فلسفه آگاهي هوسرلي گامي در جهت حذف ديدگاه طبيعت گرايانه است

ي ديدگاه طبيعت گرايانه به پديدار شناس كمك مي كرد تا چشمنداز اونتولوژيك و پوزيتيويست

نداشته باشد تقليل هاي جنسي مورد اشاره ما كمك مي كند تا پيش فرض هاي هوموفوبيايي كه آن 

هوموفوبيا در اينجا معادلي براي . را مخل براي شناخت درست جنسيت مي شماريم نداشته باشيم

  .پوزيتيويسم در پديدار شناسي است

 ,جنسي مطالبه مي كند كنار نهادن نفرت از هر گونه ميلي كه در فضاي مجازي شريك .1

كنار نهادن پيشفرض هاي تبييني كه به دنبال علت اين گرايش هاست و معنايي كه كنشگران قصد  .2

 مي كند را نديده مي گيرد 

كنار نهادن بازسازي هايي كه صرفاً از تجربه شخصي ناشي مي شود اما از نوع گرايش و ميل  .3

 .كنشگراني كه توصيف مي شوند نيست

اول اين امر روشن است كه نفرت هاي ما چه به عنوان دگرجنس گرا و چه به عنوان در مورد اصل 

همجنس گراي هميشه در داوري در مورد گرايش ها و پوزيشن هاي جنسي كه با آن نزديكي نداريم 

پيش از شناخت معناي كنش در پي دليل و تببيني مي گردد كه ما را از موضع سوژه از چنين امر 

كنار نهادن اين نفرت براي همه ما دشوار است تقريبا هيچكس همه اين . ص سازدنفرت انگيزي خال

گرايش ها را با هم ندارد و با آنها همدلي نمي تواند بكند بنابراين هر محققي بايد در خود نفرتي را 

كشف بكند كه ممكن است در حين توصيف چنين فضايي داشته باشد و در نزديك شدن به زيست 

  .شگران مانع ايجاد كندجنسي اين كن

تصوير يك . اين امر به اصل دوم نيز مربوط است نفرت هاي ما منشأ برخي صور تبيين است

همجنس گرا براي فردي هوموفوبيايي نخست كريه است اما براي فايق آمدن بر اين ناخوشي كه از 

و از طريق اين تبيين مواجه با همجنس گرايي ناشي مي شود بايد علتي براي فهم اين عمل بيابد تا ا

ه در واقع تببين و علت يابي در اينگون. فاصله شناختي اش را با چنين اوبژه نفرت انگيزي حفظ كند

به ويژه چنين تبييني به هويت جنسي . فاصله ما و اوبژه ها را حفظ كندموارد به كار اين مي آيند كه  

ترس هاي هويتي در واقع . صون مي سازدما مصونيت مي دهد و ما را از كابوس آنكه چنان باشيم م

  .هميشه نيازمند به تبيين هايي اينچنين اند
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اصل سوم در واقع شكل ديگري از دو اصل نخست است كه در هر دو پرهيز از داوري هاي بر 

اما گاه نفرتي را احساس نمي كنيم و تصور مي كنيم چيزي را در اين . اساس نفرت را طرد مي كند

بسياري از دگرجنس گرايان داراي . ي كنيم كه شبيه به آنچيزي است كه ما داريمگرايش ها درك م

همدلي با همجنس گرايان از موضع ميل هاي مشابهي كه دارند يا داشته اند موقعيت يك همجنس 

برداشت قطبي سازي فاعل مفعولي از نخستين پيشفرض هايي اينچنيني است . گرا را تصور مي كنند

شايد نخستين . جنس گرايان تازه وارد در مسئله همجنس گرايي مي توان شنيدكه در گفتمان دگر

پرسشي كه در ذهن دگرجنس گراي كنجكاو ما مي آيد زماني كه با دو زوج همجنس گرا مواجه مي 

خوب فاعله و كي مفعول؟ چنين تلقي ناشي از برداشت از جنسيت است كه در : شود اين باشد كه 

در مورد كنش جنسي كه مي تواند از اساس ديگرگون باشد دچار سوء كنش جنسي خودش دارد و 

  .برداشت ها بي پايان است

  :ها رومچت     

عالوه براين مي . مهمترين چت روم براي كويير هاي ايراني در حال حاضر چت روم ياهو است

ائه ار] Manjam[توان از موتور هاي چت ديگري كه مثالً سايت هاي دوست يابي مانند منجم 

ما توصيف خود از اشكال كويير مجازي ايراني را در چت روم ياهو دنبال مي . كرده اند ياد كرد

  . كنيم

  :طيف هاي گرايش جنسي     

لزبين و بيوسكسوال ها طراحي شده است ك در , رسماً اين اتاق ها در ياهو به عنوان اتاقي براي گي

نيز در آن به شكلي گسترده  آنكسوال هتروساز گونه ي حال حاضر ساير سكس گرايان حتي 

حضور هترو هاي ايراني به آن ها اين امكان را مي دهد كه با ذائقه . دوست يابي و چت مي كنند

. شخصاً اطمينان ندارم كه اين آَشنايي سوء تفاهم آفرين نباشد. هاي سكسي ديگري آشنا شوند

از كويير بودن مي فهمند كه هنگام ورود به  احتماالً بيشتر آنها زمان خروج از اين اتاق ها همانقدر

حضور دگرجنس گرايان در كنار ميزبانان اصلي اين چت روم ها طيفي از  .49آنها؛ يعني تقريباً هيچ

                                                           
 بخشي از اين دوستان هوشمند را من ديده ام وقتي از آنها در مورد اين پرسيده ام كه پوزيشن شما چيست در پاسخ مي گويند ما تاپ هستيم و . 49

مي «آنها پاسخ ها عجيبي به آن مي دهند؛ آنها فكر مي كنند فقط گي هست يا نه؟ پرسشي است كه , حاال اين كننده. تاپ به نظر ايشان يعني كننده

شايد اين تأثير هوموفوبيايي را نشان مي دهد كه تضاد ميان ميل به كنش جنسي همجنس گرا . !نيستند» دو جنس گرا« و همجنس گرا يا حتي  »كنند

 .دو حفظ شأن اجتماعي كه هوموفوبيك است را با چنين دفاعيه زباني رفع مي كن
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گرايش هاي جنسي را تشكيل داده است كه از دگرجنس گرايان محض تا كوييرها را تشكيل مي 

ويت سخت جنسي شان مقاومت نشان مي برخي از دگرجنس گرايان در برابر ترك خوردن ه. دهد

اما بخش ديگري از آنها كه ترديد هاي وجودي در انتخاب دگرجنس گرايي دارند مسلماً  .دهند

در كنار هم قرار گرفتن هويت هاي هوموفوبيايي و هويت  .دست خالي از آنجا بازنخواهند گشت

دي را براي آنچه جامعه به مثابه ترك ها ج 50هاي آزاد از هوموفوبيا و فضاي به ظاهر امن اينترنت

بازار سكسواليته در اين اتاق ها  .دگرجنس گرايي طبيعي و سخت تلقي مي كرد ايجاد مي كند

جنسي  توصيه هايآنچنان تنوع دارد كه هر شخص مرددي را دچار ترديد هاي جدي در مورد 

ن افراد را تدريجاً طيف هاي ظريفي از سكسواليته وجود دارد كه برخي از اي. محيطش مي سازد

سازد؛ برخي در هواي دگرجنس گرايي به ترانسكسوال ها  يمتمايل به زيبايي هايي در كويير بودن م

د و برخي با كمي دز همجنس گرايي قوي تر از نو ترانسوستايت ها عالقه نشان مي دهند كه زنانه تر

برخي از همجنسان همسال  و. همجنسان كوچك سال خود در هواي زيبايي هاي زنانه لذت مي برند

آشكارا به  ,خود كه لطافت بيشتري دارند و برخي كه ممكن است حالت بيوسكسوال داشته باشند

همه اينها طيفي از زنانگي بيشتر تا . همجنس خود با بدني تنومند و مردانه عالقه مند مي شوند

در خود ميل جدي  ممكن است اين دگرجنس گراي فرضيحتي . مردانگي بيشتر را شامل مي شود

تري به همجنس را كشف كند و در كنار همجنس گراياني قرار گيرد كه براي پيدا كردن شريك 

لغزندگي ميل جنسي در فضاي مجازي هر . ميزبانان اصلي ضيافت يعني جنسي خود وارد مي شوند؛

گرايانه  اشكال همجنسدر كنار . معجزه اي را براي افرادي كه وارد آن مي شوند ممكن مي سازد

صورت هاي ديگر دگرباش مانند سادومازوخيست هاي دگرجنس گرا و فانتزي گرايان نيز زمينه 

حادسكس گرايان؛ عالقه مندان به شريك شدن در سكس زوج  هاي جنسي خود را كشف مي كنند؛

  . سكس خانوادگي و سكس گروهي نيز مشتريان و فروشندگان اين بازار جنسي اند, ها

پديده مورد نظر را آنطور كه . ربه حضور در چنين فضايي را بازسازي معنايي مي كنيمدر اينجا تج  

كنيم و چشمنداز شخصي خود را آنگونه كه مي توان آن را به ساير  يبه تجربه آمدني است بازگو م

  .تجربه كنندگان به اشتراك گذارد بازمي گوييم

  :بنديپوزيشن 

                                                           
50

  .اگر نظارت ها پر هزينه دولت ايران را بر فعاليت هاي اينترنتي نديده بگيريم.  
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نهايتاً . براي بررسي گرايش هاي چت روم ارائه كنم من سعي دارم نخست دسته بندي موقتي را 

ادعاي هر گونه دسته بندي را رد خواهم كرد و نشان خواهم داد كه چيزي به نام پوزيشن 

]position [اما براي شروع توصيف خود بايد از جايي آغاز كرد. را نمي توان به درستي به كار برد.  

  :باتم و تاپ

. يي است كه در مرز همجنس گرايان و دگرجنس گرايان قرار دارندگرايش ها آن آغاز براي من  

منظور من آن .  يعني كساني كه به شكل لغزنده اي در دسته بندي هاي كويير مي توانند قرار گيرند

مردان و زنان مرددي است كه به عنوان يك انسان سالم و عاقل و رو به راه وارد چت روم مي شوند 

كس خوب تَرَك هايي در هويت سخت جنسي شان پديد مي آيد و گاه اين و با وجود رفيق بد و س

اجازه دهيد داستاني را پي گيريم كه با ورود اين فرد نجيب به چت روم . ترك ها سر باز مي كنند

همه . با پي گيري داستان او لغزندگي مرز هاي هويت را نيز مي توان مشاهده كرد. آغاز مي شود

ار نيستند شايد پدر يا مادر خانواده اي اند كه از سر كنجكاوي و براي آنكه چت بازان از آغاز تبهك

بدانند فرزندشان را از چه چيز هايي بايد بر حذر دارند وارد يكي از اين مراكز فساد مي شوند تا 

ورود به فضاي مجازي در ي اكثر اعضاء حرفه اي اين روم ها اغلب پيش از لحظه . پيش گيري كنند

برخي از دگرجنس . اده بسر مي برده اند و ادبيات ساير نجيب زادگان را به كار برده اندكنار خانو

گراياني كه تعداد آن ها كم نيز نيست براي يافتن شريكان جنسي زن وارد اتاق مي شوند و متوجه 

اند  Bottomكميابي اين كاال مي شوند آنها تدريجاً با نمونه هاي المثني آشنا مي شوند؛ پسراني كه 

شايد او بي . قرار مي دهند Topيعني كساني كه به عنوان مفعول عمدتاً خود را در اختيار پوزيشن 

اين نسخه المثني مي تواند . ميل به دگرجنس گراياني كه همين نقش را مي توانند بازي كنند نباشد

را به  جايگزيني موقتي براي فرد دگرجنس گراي فرضي باشد؛ كسي كه هنوز اين كنجكاوي خود

   .عنوان يك هويت نمي نگرد

فرد نجيب مورد نظر كه حاال ياد گرفته كه المثني هايي براي كنش جنسي وجود دارد جسارت 

در صورتي كه ميلي به كنش جنسي ديگرگونه نيز در او . آشكار شدن به مثابه ديگري را مي آموزد

فوبياي دگرجنس گرايي در  ممكن است با مشاهده ي جسارت ديگران در باتم بودن هيبت, باشد

فضاي خصوصي زندگي شهري بزرگ تر از آنست كه هر كس با آشنايانش . ذهنش ترك بردارد

برخورد كند و فضاي مجازي توده وار اينترنت نيز كه در آن همه گمنام و بي نشانند ممكن است به 

ن مي زند و مي بيند او دست به آزمو. فرد مورد نظر بياموزد كه مي توان تجربه هاي ديگري داشت
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و حتي ميل دارد به آنكه با ديگران پوزيشن . كه مي تواند در امنيت به جز آني باشد كه پيشتر بود

به نظر مي رسد ممكن است براي بسياري از باتم هاي نجيب كه خود را . هاي مفعولي را بيازمايد

  .تي پيش آمده باشدتابع هنجارهاي نجابت جامعه دگرجنس گرا تلقي مي كردند چنين سرنوش

در مورد . اين دو عنوان يعني باتم ها و تاپ ها الگوهاي اصلي پوزيشن بندي در مورد گي ها هستند

كه در چت روم فارسي استفاده , لزبين ها نيز از تلقي فاعل مفعولي استفاده مي شود ؛ اكتيو و پسيو

بخشي از . نس گرايانه وجود داردبنابراين در مورد گي ها بيشتر ادبيات دگرج. كمي از آن مي شود

اين اهميت پوزيشن بندي كه بر اساس فاعل و مفعول مشخص مي شود در چت روم هاي ايراني 

ناشي از حضور فعال كساني است كه هنوز تلقي دگرجنس گرايانه اي دارند كه نمي تواند بدون 

  . قطب بندي به سكس بيانديشد

ي دانند و عنوان گي را براي خود به كار نمي برند اين در مورد برخي از كساني كه خود را تاپ م

اين دوستان نجيب تلقي شان از سكس اين است كه آنها . قطب بندي هوموفوبيايي جدي تر است

عنوان گي در فهم آنها از همجنس گرايي به كسي گفته مي شود كه تن . چون فاعل اند گي نيستند

جالب . ت هنوز آنقدر نجيب است كه گي تلقي نشودبه مفعوليت مي دهد و كسي كه تنها فاعل اس

در گفت و گويي با . تر ازين هوموفبياي دروني شده باتم هايي است كه اين تصور را مي پذيرند

يكي از كساني كه فانتزي گراست متوجه شدم كه به رغم آنكه تمايل مازوخيستي به مفعول بودن 

فاعل وي مي شوند را گي تلقي نمي كند بلكه افرادي  دارد اما از گي بودن بيزار است و كساني را كه

تلقي هوموفبياي شده اين . مي داند كه او را هتك مي كنند چون ارزش بيشتري از او دارند

مازوخيست ناشي از آن بود كه سكس يك كنش شئ ساز است كه فرد غالب با ورود در آن نجابت 

كساني مي پيوندد كه مورد توهين اجتماعي اجتماعي اش را حفظ مي كند اما فرد مغلوب به رده 

اينها گونه هايي از سكسواليته هوفوبيايي را نمايندگي مي كنند كه سكس را به مثابه . قرار مي گيرند

بنابر چنين تصويري قطب بندي فاعل مفعولي در شكل تحقير كننده و تحقير . تحقير مي شناسد

ان نيز از همين قبيل تمايالت دارند كه بعداً به صورت هايي از فانتزي گراي. شونده عرضه مي شود

  .آنها اشاره مي كنيم

اشكال باتم بودن نيز طيفي از تلقي هاي هوموفوبياي باال تا كساني را شامل مي شود كه تلقي 

كساني كه ميل جنسي شان به مفعول بودن شبيه به تلقي هاي . فرهيخته تري از خود دارند

ي كه گفت و گو هاي زيادي با او انجام دادم ميل به باتم بودن را شخص ديگر. هوموفوبيايي نيست
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كسي كه به او اجازه مي دهد به او تكيه كند . از عشقي منشعب مي دانست كه به يك تكيه گاه دارد

اگرچه آشكارا تلقي زنانه از مفعوليت در او وجود دارد و . و او نيز همه مردانگي او را در بر مي گيرد

دگرجنس گرا مي بيند كه با او وارد مبادله قدرت شده است با وجود اين تلقي او اين مرد را مردي 

بلكه آن را مبادله قدرت . مبادله را مبادله ي قدرت بين تحقير كننده و تحقير شونده نمي داند

اولي رابطه ي با فاصله اي را حفظ مي كند كه در شكل . نگاهدارنده و نگاهداري شونده مي بيند

اما دومي او را , ه عنوان يك ساديست دست كش به دست دارد مبادا به مفعولش آلوده شودحادش ب

در نهايت هر دو صورت هايي از سكواليته دگرجنس گرا را . در بر مي گيرد تا از او پاسداري كند

نشان مي دهند اما شكل اخير تلقي غير طبيعي بودن گرايش جنسي را ندارد و هوموفوبيايي كه 

چون هر دو نقش جنسي خود را مي پذيرند و . ا به ارگان زيستي تقليل مي دهد را نداردجنسيت ر

در حاليكه به لحاظ ارگانيك دو قطب , بديهي مي شمارند و جنبه نمايشي در آن مشاهده نمي شود

شخص مورد اشاره من مشخصاً از اينكه در باتم بودن مورد تعدي كسي قرار مي گيرد . مكمل نيستند

ود پرهيز مي كرد و تصور تحقير آميزي كه برخي صور مازوخيستي باتم دارند را نمي و شئ ش

براي او صور تحقير آميز و شئ ساز باتم بودن و هر كنش جنسي كه چنين معنايي داشته . فهميد

اورال سكس براي او تحقيري عليه اورال كننده نيست چنانكه خودش روايت . باشد لذت بخش نبود

  .براي او ستايش و در بر گرفتن عضوي از ديگري است كه به ديگري لذت مي بخشدمي كند اورال 

صورت فاعالنه تري از باتم ها را نيز مي توان مشاهده كرد كه اساساً در كنش جنسي شان نقش يك 

اشخاصي كه زنانگي در رفتارشان نيست و كنش جنسي برايشان هيچ مدلول . مفعول را ندارند

يكي از اين دوستان براي . بلكه صرف ارضاي ارگان جنسي يعني مقعد است. فرهنگي در بر ندارد

من از كنش جنسي خود به صورت يك كنش كامالً مردانه ياد مي كرد كه در آن هيچ نشانه اي از 

بدني . اغواگري زنانه و مفعوليت وجود ندارد بلكه حتي ميزان بيشتر از فعاليت را او انجام مي داد

از مرداني شبيه . داشت و پيشنهاد دهنده سكس و انجام دهنده و خاتمه دهنده او بود مردانه و آتلتيك

در اين مورد دوم مرد باتم كه تنها . خود لذت مي برد و هيچ تغييري در شكل مردانگي اش نمي داد

به جهت نياز به سكس مقعدي جنسيت را آشفته ساخته است زير سايه هيچ فرهنگ دگرجنس گرا و 

كنش خود را انجام نمي دهد او نياز خود را چنان بديهي و روشن يافته است كه ترديدي  هوفوبيايي

نه از جهت رفتار مرزبندي هاي كنش جنسي را رعايت مي كند و نه . در كنش جنسي اش راه ندارد

يعني نه زنانگي در رفتارش دارد تا سكس مفعولي خود را به رفتار زنانه ضميمه . از جهت ظاهرش

. ه پوشش و ظاهر زنانه را به عنوان ضميمه اي بر كنش جنسي مفعولي اش به دنبال مي كشدكند و ن
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چيزي كه در مورد برخي از . در واقع او پيوستگي رفتار و ظاهر به كنش جنس را به هيچ مي گيرد

  .صور باتم بودن مشاهده مي شود

د رفتار و ظاهر وجود دارد به نظر مي رسد چنين پيوستگي ميان جنسيت و ضميمه هاي فرهنگي مانن

بهترين نمونه اجراي اين ضميمه فرهنگي در مورد پوزيشن باتم . كه عموميت بيشتري دارد

كساني كه مبدل پوشي را به عنوان ضميمه اي بر كنش جنسي مفعولي به , ترانسوستايت ها هستند

به صورت فرهنگي اش دنبال مي كشند تا از طرف كساني كه ميل دگرجنس گرا دارند يا مفعوليت را 

در برابر . به ضميمه هاي فرهنگي مانند لباس و ظاهر زنانه پيوند مي زنند مورد پذيرش قرار گيرند

فرد پيشين كه تنها مقعدش پوزيشنش را تعيين مي كرد و توجهي به نگاه فرهنگي شريك جنسي اش 

مردانه تلقي مي كنند هنوز /نانهنداشت اين دسته از باتم ها در گفتمان فرهنگي كه جنسيت را نهايتاً ز

آنچه او . دوست آتلتيك ما در برابر اين ميزان فرهنگ به نظر يك موجود وحشي مي رسد. قرار دارند

  .را وحشي نشان مي دهد آزاد سازي جنسيت از فرهنگ است

در مورد كساني كه اوا خواهر تلقي مي شوند و نيز در مورد ترانسكسوال ها نيز ذهنيت اصلي 

. طيف جنسي در ميان ايشان نيز وجود دارد. تگي ايشان از طريق لباس و ظاهر به زنانگي استپيوس

از ترانسكسوال ها كه ظاهر زنانه تري دارند تا ترانسوستايت ها و اواخواهر ها ضميمه فرهنگي از 

اي اما در مورد ترانس ها نيز هنوز ضميمه ه. شكل بدني به ضميمه هاي فرهنگي تر آن بدل مي شود

زنانگي فرهنگي است چون بدن زنانه ايشان نيز اغلب از طريق تكنولوژي هاي جنسي مانند آرايش 

صورت هاي ارگانيك اين زنانگي شيميل ها هستند كه . ضميمه هاي جنسي را به دست مي آورد

ره هيچ شيميل ها نيز مانند باتم آتليك مورد اشا. ضميمه هاي زيستي را به عنوان ارگان ها زنانه دارند

نمايش فرهنگي را اجرا نمي كند باتم بودن او  از طريق ارگان جنسي اش فهم مي شود نه ضمايم 

  .فرهنگي

با بررسي اين نمونه هاي متنوع از وضعيتي كه ما آن را باتم بودن مي ناميم مي توان درك كرد كه 

ورد ترانسوستايتي كه در م. اساساً چيزي جز مقعد به عنوان ارگان جنسي ميان ايشان مشترك نيست

صرفاً به نمايش باتم بودن عالقه مند است و استريپر است نيز اگرچه مقعد لمس نمي شود اما كنش 

از جهت كنش كه آنها آن را اجرا مي كنند معنايي كه . جنسي او اشاره مداومي به مقعد و باسن دارد

ارگان است و گاه اين ارگان قصد شده است جلب نظر ديگري به مقعد است اما گاه اين مقعد يك 

به امري فرهنگي مبدل مي شود كه در ضميمه هاي فرهنگي مانند لباس و يا در رفتار و در واقع در 
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اين معنا چيزي جز معني اجتماعي هوموفبيكي است كه . تماميت حضور اجتماعي او منتشر است

ند و شيطان را در جلد او مي مقعد را حذف مي ك. باتم بودن را به عنوان يك نياز جنسي نمي نگرد

اجراي باتم اجرايي است . فرهنگ؛ چيزي است كه بينش هوموفوبيايي از كنش باتم مي بيند. نشاند

كه ساختار فرهنگ دگرجنس گرا را به شدت تكان مي دهد و بنابراين مركز معناي كنش از ارگان 

ا براي كنشگر فراهم مي سازد گويا ارگان جنسي حقي طبيعي ر. جنسي به جايي ديگر منتقل مي شود

مقعد جايي نيست كه در فرهنگ . و بايد اين ارگان را از او گرفت تا چنين حقي مطالبه نشود

به عنوان يك مرد نمي توان به مقعد خود اشاره . دگرجنس گراي هوفوبيك بتوان به آن اشاره كرد

فراموش «مقعد را . رم استمقعد جايي براي تحقير و ش. نمي توان از نياز مقعد سخن گفت. كرد

  .»كنيد لباس هايتان را بپوشيد

  :ورساتايل

دوتايي باتم و تاپ همزمان با هم بررسي مي شوند و چنانكه گفتيم اين دو الگوي اصلي پوزيشن  

ماجراجوي روايت ما در فضاي مجازي متوجه شود كه به ممكن است  اما. بندي محسوب شده اند

كساني هم هستند كه در ميانه اين دو پوزيشن قرار دارند؛ . ستهر دو اين پوزيشن ها مايل ا

كه صورت كاملش اختالل آميز ترين , همه كاره, تطبيق پذير, مختلط): Versatile(ورساتايل ها

بايي شناسي جنسي را نمايش مي دهد؛ وضعيتي كه در آن نه فاعليت و نه مفعوليت يشكل ز

در واقع چنين اخالقي به عنوان يك عامل . ردمشخصي در قالب يك اخالق شخصيتي وجود دا

. يا آن نيست او هم اين و هم آن است و به همين دليل وضعيتي اختالل آميز است-اجتماعي يا اين

به چنگ نمي آيد و منجمد , او كسي است كه تن به سلسله مراتب نمي دهد و موقعيت سيالي دارد

يا تاپ بودن مي تواند داخل شود كساني كه در اين وضعيت ميانه شكل هاي از باتم . نمي شود

  .V more B, V more T؛ 51را با اولويت باتم يا تاپ انتخاب مي كنند اتايلموقعيت ورس

شايد شكل كالسيك ورساتايل ها در دوره شهري سازي به صورت هموفوبيكش ناشي از اين بود 

اپاي مي كردند تا هر دو شريك راز كه هر كدام براي آنكه بهانه اي به دست ديگري ندهند مبادله پاي

اشاره هاي شميسا در تاريخ همجنس گرايي نشان مي دهد در دوره اي از تاريخ شاهد . ديگري باشند

                                                           
  . بر اساس ادبيات به كار رفته در گفتمان اين اتاق ها از كلمات اختصاري اين پوزيشن ها همانگونه كه هست استفاده مي كنيم . 51
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اين در حالي است كه فاعل اين . بازي شاهد بودن به طور جدي توهين محسوب مي شده است

تاپ نجيبي كه به او اشاره كرديم  در واقع او مانند آن. ماجرا خود را مصون از توهين مي ديده است

بنابراين كنش ورساتايل هاي اين دوره . گمان مي كند فاعل سكس همجنس گرا همجنس گرا نيست

در لطيفه . ممكن است هويتي جنسي نبوده باشد بلكه استراتژي براي مصونيت از افشاي راز بوده

رت معامله پاياپاي صورت مي هاي جنسي فارسي نيز معموالً كنش جنسي غير از بچه بازي به صو

  .گيرد كه هر يك به نوبت كننده اند و گاهي يكي از تعهدش جا مي زند و الخ

اما در فضاي مجازي در كنار اين شكل از ورساتايل بودن صورت هويتي از ورساتايل هست كه اين 

پوزيشن  دوستان من در اين. پوزيشن را باور دارد و صورت هاي ديگر را همجنس گرا نمي شمارد

تاپ ها را صورت ديگري از . كساني اند كه ميل به همجنس را ميل به همه چيز او مي شمارند

اين صورت . دگرجنس گرايان تلقي مي كنند و باتم ها را شكلي از ترانسكسواليته يا زنانگي مي دانند

كه قلب حاد ورساتايل كه به مرز ايدئولوژيك شدن نزديك است خود را هويتي اصيل مي شمارد 

تاپ ها ممكن است به بايسكسواليته . همجنس گرايي است و در مرز و حاشيه هاي آن قرار ندارد

بلغزند يا دگرجنس گرايي و باتم ها به ترانسكسواليته و زنانگي اما ورساتايل بودن اصيلترين شكل از 

او كه . رده اماين مفهوم ايدئولوژيك را در يكي از همجنس گرايان مشاهده ك. همجنس گرايي است

مردانگي را مي ستايد بيشترين تمايل را به صورت هاي جنسي كه صرفاً ارگان جنسي مركز 

او نيز برايش ارگان جنسي مهمتر از نمايش زنانگي يا مردانگي . سكواليته ايشان است نزديك است

رساتايل ها اين فقدان ضمايم فرهنگي البته در همه و. مقعد و آلت بدون ضميمه هاي فرهنگي. است

مشترك نيست اما عموماً اشكال تيپيك آن مردانگي را در خود و ديگري مطالبه مي كنند و ارگان 

  . جنسي را بر فرهنگ ترجيح مي دهند

  :سافت

عنوان ديگري كه در تجربه جنسيت مجازي مي توان تجربه كرد صورت سكسي است كه به نام  

در مورد گي ها اين . ك سكس هارد لذت نمي برندكه از يي گرايش .شناخته مي شود )Soft(سافت 

ممكن است اين گرايش . گرايش صورتي از تقديس و لذت از مردانگي ديگري بدون دخول است

نيز در خود اولويت هاي باال را داشته باشد يعني كسي كه پوزيشن تي را در سافت انتخاب مي كند 

؛ لذت لمس سطح بدن ها كه شايد از )وي(را  و يا كسي كه پوزيشن بي را انتخاب مي كند يا هر دو
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يا زيبايي شناسي لطيف تري كه سكس هارد را شايسته نمي داند و يا , ترس سايه يك گناه اجتماعي

  . دردناكي آن به نوازش و همĤغوشي پناه مي برد

كسي كه سافت مي كند به نظر مي رسد مرز دگرجنس گرايي و همجنس گرايي را آنقدر مختل  

بنابراين اين پوزيشني است . او هنوز مي تواند به هنجار هاي نجابت پايدار مانده باشد, استنكرده 

كه براي هويت هاي مرزي يعني تازه وارد ها مورد توجه بيشتري است اما طرفداران حرفه اي نيز در 

س شايد تر .ميان همجنس گرايان مرد براي آن وجود دارد؛ گونه اي خود ارضايي در آغوش ديگري

ترس از ايدز و يا ترس از دردهاي ناشي از آنال سكس باعث , ترس از كوني شدن يا كردن, از لواط

تمايل به سافت باشد اما دوستاني نيز هستند كه سافت را به جهت لذت تماس به جاي لذت فالوسي 

صبي كه اين تلقي از هموسكسواليته نيز مانند تلقي باتم آتلتيك و ورساتايل متع. ترجيه مي دهند

گفتيم تلقي كويير و راديكالي از هوموسكسواليته مي تواند تلقي شود كه در آن فرد سكس را از 

شريك جنسي من كسي است . فرهنگ فالوس محور به سكس تماميت بدن با بدن مبدل كرده است

كه اين تمايل را به صورت راديكالش به نمايش مي گذارد او بدن مرد را بدون مركز مي بيند و 

لذت از كليت بدن بدون مركز لذتي غير سلسله مراتبي . تماميت بدن را در قابل لمس تجربه مي كند

است از نظر او كه در آن از طريق هيچ ارگاني به فرهنگ وصل نمي شويم و ارگان هاي فرهنگي 

در مورد برخي . شده اي مانند باسن يا آلت ديگر سرنوشت رابطه جنسي را مشخص نمي سازند

سافت امكان اين را . از سافت ها نيز ميل به سافت چيزي بيش از ترس هاي مورد اشاره استديگر 

فراهم مي سازد كه شريكان جنسي در كنشي نوازشگرانه ميل جنسي و ميل به نوازش را در هم 

به ويژه سافت هايي كه ميل به نوازش از طريق همجنس دارند سافت را به عنوان شكل . بياميزند

  . بر هارد ترجيح مي دهندكنش جنسي 

برخي از اشكال باتم بودن كه نمايش سكس را بر اجراي ارگاسم ترجيح مي دهند از سافت لذت مي 

برندو مبدل پوشي كه استريپ مي كند نيز ممكن است از سافت به مثابه امتداد نمايش لذت ببرد و 

  . مسئله ترس هاي سكس كه اشاره شد در او نيز مطرح نيست

  : رايانفانتزي گ

نجيب زاده داستان ما شايد با خود مي انديشد گذر از مرز هاي تعيين شده نجابت در يك فضاي 

اما ممكن است در همين فضاي  .مجازي كه در آن غريزه رها شده است از نجابت او نمي كاهد

و  او به همين خودارضايي درون فضاي مجازي عادت كند. مجازي باقي بماند و از آن بيرون نيايد
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يا به دليل . آن را ترجيح دهد به رسوايي كه ممكن است بيرون فضاي مجازي انتظارش را مي كشد

ممكن است جذابيت او . جذابيت هاي ارضاي مجازي در همين قلمرو هويت هاي جنسي را بسازد

 پسر مازوخيستي كه هوموفبيايي دورني داشت و به. و ديگران در اين مجازيت بيشتر از واقعيت باشد

او اشاره كردم از جمله اين فانتزي دوستان بود كه هميشه در فضاي مجازي باقي مي ماند و به جهت 

فرد نجيب داستان . ترس از رسوايي و هوموفوبياي دروني شده اش ارضاي مجازي را ترجيح مي داد

مي  فضاين شايد براي خود وضعيتي انعكاسي را در نظر گرفته باشد كه موقتاً در ا ما مانند اين پسر

همه چيز براي او احتماالً با يك سكس چت آغاز مي شود؛ فانتزي سكسي كه . تواند به عهده بگيرد

سكس چت تخيلي رها شده است با مشاركتي كه بر مدار . هر كس پوزيشني را به عهده مي گيرد

فانتزي  .سهم هر كس را قالب هاي مورد اشاره در باال مشخص مي سازد. پوزيشن ها تعيين مي شود

در اين فانتزي ممكن است او متوجه . اساسي ترين عنصر براي تعيين ذائقه نجيب زاده داستان ماست

فانتزي لذتش را از خود . دوست دارد سافتيا   ورستايليا  باتمشود كه سهم خود را به عنوان يك 

ه نجيبي را چت كنند. ارضايي كسب مي كند كه در اين لحظه مهم بين چت كننده ها روي مي دهد

مي شناسم كه اين فانتزي را هر روز دنبال مي كند و هر وقت كه فانتزي او را به سر حدات لذت 

اما هر . محقق سازد باتممي رساند آماده مي شود تا در جهان واقعي وضعيت خود را به عنوان يك 

ز هر شب هوس بار ميل به نقش سنتي خود به صورت يك پسر آلت به دست او را باز مي دارد و با

او مي داند كه . اينكه در دنياي واقعي در مقابل ديگران چنين نقشي را داشته باشد او را رها نمي كند

حتي دوست دختر و دختراني , يك فاعل و يك سوژه غالب است, در برابر دوستان خود يك پسر

خشان را رها كند اما ميل به در كارنامههستند كه فاعليت او را عمالً تجربه كرده اند او نمي تواند اين 

سوژه هاي . تحقق فانتزي كه در چت روم وي را دچار تناقض ساخته نيز دست بردارش نيست

دل به دريا مي زنند و تدريجاً جهان فانتزي را به جهان  اآشفته ي ما گاهي برخالف اين دوست م

سي تابع آرزو هاي جنسي در اين رابطه هاي واقعيت يافته عموماً رابطه جن. واقعي وصل مي كنند

فانتزي در سكس چت آن ها را به سمت اين واقعيت سوق داده است و بنابراين براي .  فانتزي است

فانتزي به صورت خاطره اي در آينده در مي آيد كه با . تحقق چنان آرزو هاي جنسي دنبال مي شود

م بازگو كنم كه در سكس تجربه كسي را مي توان. تحقق آن در واقعيت دوباره يادآوري مي شود

هر . فانتزيشان بود يلحظه ديدار تنها يادآوري خاطره . چت هايش شيفته رؤياهاي دوستش بود

لحظه از تجربه با هم بودن جست و جوي خاطره هايي بود كه آنها در دوستي مجازي خود ساخته 

. طر آورده شودكنش و واكنش ها از پيش طراحي شده بود و حاال بايد همه چيز به خا, بودند

واقعيت بر مالك ايده آلي فانتزي چت ارزيابي مي شد و تصميم در مورد آينده رابطه بر اساس 
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اين حالت به ويژه وقتي . دوري و نزديكي به آنچه در آن فضاي مجازي تخيل شده بود انجام مي شد

, ده باشدممكن است روي دهد كه در فانتزي همه آرزو ها بدون تصوري از تحقق آن دنبال ش

زندگي مجازي پيش از زندگي واقعي تجربه شده و ظرفيت هاي اين زندگي تا آخر مصرف شده 

  .و در پايان اين زندگي تحقق عيني اين آدم ها آنها را باز در برابر هم قرار مي دهد. باشد

ختن اين اصطالح به معني پردا. فانتزي گرايان عمدتاً شامل كساني مي شود كه به سكس چت مايلند

كنشگري جنسي در اينجا بر مبناي خودارضايي . داستاني در مورد كنش جنسي ميان ايشان است

در اشكالي از اين سكس چت بازان اعتياد به چنين داستان هايي حتي بدون خود . روي مي دهد

ارضايي انجام مي شود؛ كساني كه داستان پردازي جنسي بيشتر از رويداد ارگاسم يا عدم آن اهميت 

از اين شكل بيگانه شده سكس چت كه بگذريم صورت اصلي فانتزي گرايي بر مبناي . اردد

در اين مورد با هر پوزيشني نقش هاي بدني كه پيشتر ميان كنشگران . خودارضايي شكل مي گيرد

چنين بازسازي در بر دارنده همه وجوه كنشي بدني است كه . توصيف شد بازسازي زباني مي شود

  . اشاره كرديم داراستهر پوزيشن كه 

  :سادومازوخيست ها

مازوخيستي تمايل دارند -گرايش هاي از همجنس گرايان و دگرجنس گرايان كه به رفتارهاي سادو

اين در حالي بود كه . در فضاي اينترنتي شايد براي نخستين بار شريكان جنسي را رسماً پيدا كرده اند

مجنس گرايان و دگرجنس گرايان داشته ايم اما رسما ما در تاريخ ايران هميشه پاتوق هايي براي ه

. كسي در مورد مازوخيست بودن خود سخن نمي گفته و شريك جنسي مطالبه نمي كرده است

  .فضاي اينترنت نخستين امكان اين  شريك يابي را براي ايشان فراهم ساخته است

ه به صورت فالوسي اش در ايران اين مفهوم در صورت ساديستي اش شايد از شيوه سنتي سكس ك

تحقير ديگري است قابل استنتاج باشد اما رفتار يك مازوخيست موردي نيست كه در فرهنگ جنسي 

البته صورت  مازوخيستي عشق شكل كالسيك عشق در زبان فارسي است . ايرانيان قابل فهم باشد

رنت طرفداران اما صورت مازوخسيم نمايشي به عنوان يك گرايش امر كامالً نوي است كه اينت

بنابراين بايد نمونه هاي اندكي از آن را مي توان يافت كه با ادبيات . اندكي براي آن پديد آورده است

  . اين شيوه جنسي اشنا باشند
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در مصاحبه اي كه دانشجويي ايراني مقيم آلمان در راديو زمانه انجام داده است نكاتي را در مورد 

او دائماً تأكيد مي كند كه سكس . 52د كه مهم استمازوخيسم نمايشي بيان مي كن-سادو

تلقي او اين است كه از طريق اين تأكيد از . سادومازوخيستي يك نمايش ارادي است

سادومازوخيسم به عنوان يك بيماري جرم زدايي مي كند و عامه مردم را قانع مي سازد كه اين نيز 

ز اين بابت را مازوخيست هايي دارند در اينترنت مهمترين مشكل ا. يك شيوه زندگي جنسي است

كه در ميان افرادي كه خود را ارباب مي نامند كسي را بيابد كه درك كند مازوخيست شئ بيجاني 

نيست كه صرفاً كتك بخورد بلكه به جنبه نماشي اين تحقير نياز دارد وگرنه به دردش رضايت نمي 

  .دهد

اگر گمان بر اين باشد كه . بخش دانست صورتي از مازوخسيم هست كه مي توان آن را رهايي

مازوخيستي اتفاقاً يك كنش -مازوخيسم نوعي اجراي سركوب است اين شيوه فانتزي سادو-سادو

در اين صورت از مازوخيسم تحقير تثبيت سلسله مراتب قدرت را . رهايي بخش از سروكوب است

تحقير مي رساند كه ديگر مرزي بلكه قدرت ديگري را به حدي از ارضاء از طريق , تثبيت نمي كند

در اين فضاي تهي هيچ ديواري براي انعكاس قدرت نمي ماند و هيچ . براي آن قابل تصور نباشد

فرض كنيد كه در گفتاري اينترنتي . ي در اين حالت گويي قدرت و تحقير خنثي مي شود,مقاومت

او مي تواند توهين را به . مي شودمرزي براي اين توهين قرار داده . ارباب به بنده اش توهين مي كند

به محض اينكه ارباب دامنه توهين را به خانواده او مي كشاند نمايش لغو مي . خود بنده محدود كند

در اينجا ارباب حوزه مقاومتي را براي تخريب مي شناسد كه تخريب واقعي و غير نمايشي مي . شود

كن است نمايش تحقير كه خسته كننده و بنابراين هر لحظه مم. تواند در اين قلمرو روي دهد

در اين رابطه مرزهايي . تكراري است به يك واقعيت مبدل شود و بنده به طور واقعي تحقير شود

بنده نمي تواند خطايي داشته باشد چون يك عقوبت . رابطه ي سركوب را حفظ مي كند, مقاومت

  . ه سركوب را واقعيت مي بخشدهميشه گربه سياهي در كار است ك. واقعي انتظارش را مي كشد

حال اگر بنده در غالب كساني قرار گيرد كه توهين برايشان مرزي ندارد ارباب تصور مي كند كه 

مرزهاي بيشتري براي درنورديدن دارد اما اين گشودن مرزها او را به دامي مي اندازد كه گمان نمي 

او هر مرزي از توهين را پشت سر مي  .نمايش تكراري حاال هيچ ديواري براي مقاومت ندارد. كند

                                                           
52

: ، نشاني1389/آبان 3، بازيابي در راديو زمانه. "رانيگفت و گو با يك سادومازوخيست اي") 1389(م، .تبريزپوردر .  

http://zamaaneh.com/morenews/2008/02/print_post_880.html  
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گذارد تا اينكه متوجه مي شود ديگر در اين فضاي مجازي هيچ مقاومتي سركوب او را معني نمي 

گفتن يا نگفتن اين توهين ها براي كسي كه اين مرزها . چراكه به هيچ ديواري برخورد نمي كند. كند

اهي براي تبديل شدن اين تحقير مجازي به ديگر هيچ گربه سي. را باز گذاشته است يكسان مي شود

ارباب در فضايي بيكران رها مي شود و در اين بيكرانگي هيچ راهي براي . تحقير واقعي وجود ندارد

  .معني دار كردن تحقيرش ندارد

اين صورت از تحقير مازوخيستي كه در فانتزي گرايان روي مي دهد تنها به مدد امكانات فضاي 

دوستي مازوخيست تعريف مي كرد كه در پايان اين چت ها سرآخر كه هر . يدمجازي به دست مي آ

توهيني انجام مي شد و ديگر جايي براي توهين باقي نمي ماند او شروع به توهين كردن به اربابش 

  !مي كرد

  :بيزاري هاي هويتي

ه در اين فضاي مجازي دربردارنده همه انعكاس هاي دنياي واقعي جنسيت به اضافه اشكالي است ك

در اين فضا همان فوبيا هاي جنسي دنياي واقعي را مي توان . فضا حادتر شده يا تغيير شكل داده اند

در (بيزاري از مردان در لزبين ها و بيزاري از زنان در گي ها . در اشكال مرزبندي هاي جنسي يافت

ز اواخواهر ها و كساني عالوه براين نفرت ا. در آشنايي هاي اينترنتي آشكار است) صورت گي بودن

حتي تحقير ترانس سكسوال ها در , كه ميل به نوجوان ها دارند در ميان گي ها به ويژه ورساتايل ها

  .ميان گي ها و بر عكس مرزبندي هاي هويتي را درون اين هويت ها پديد آورده است

ست كه اصطالحا كي از موارد اختالف انگيز ميان طيف هايي كه وارد چت روم مي شوند كساني اي

در پي افراد مؤدب و عاطفي مي گردند و از هرزگي در چت روم ناالنند  كساني كه در دسته ديگر 

. تحليل اين دو دسته پيچيده ولي مهم است. قرار دارند و در پي سكس چت يا سكس گذرا هستند

واهند ندارند و چه الگويي اين دو را هدايت مي كند؟ دسته دوم دركي از اينكه دسته اول چه مي خ

الگو هاي هوموفوبيايي چه نقشي در اين دو . دسته اول نمي توانند هميشه شيوه دسته اول لذت ببرند

  دسته شيوه زيست گي روم دارد؟

مورد جالبي كه در هويت هاي چت روم وجود دارد تأثير نگرش هوموفوبيايي است كه در خود 

گرايان همجنس گرا از اين نگرش در كساني كه  تلقي حاد فانتزي. هويت هاي كويير ديده مي شود

قرار مي دهند دقيقاً اشاره به همان ) مانند كوني و غيره( آنها را تحقير آميز مورد خطاب هاي جنسي
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ادبيات هوموفوبيايي دارد كه فانتزي گرايان آن را مي طلبند تا به حادترين شكلي به ارگاسمي سادو 

ين هوموفوبيا را مي توان در بيزاري برخي ترنس سكسوال ها از نوع ديگري از ا. مازوخيستي برسند

آنها ترس از فروافتادن خود در هويت همجنس گرايي را دارند كه جامعه آنها . همجنس گرايي ديد

اين تي اس ها در پي همين تابو هوموفوبيايي اجتماعي براي . را به اين هويت متهم مي كند

بيزاري هوبوفوبيايي را در خود بازپروري مي كنند و براي  چسباندن خود به امر نجيب اجتماعي

اين مراسم ديني برائت . تنزيه خود و حفظ خود در ميان افراد نجيب ديگر از آن ابراز برائت مي كنند

در ميان ايشان به همان شكلي است كه يك مؤمن بايد بر شيطان لعنت بفرستد تا صف خود را از 

هويت ها يعني حاد فانتزي گرايان كه به شكلي سادو مازوخيستي هر دو اين . اشرار جدا سازد

ادبيات هوموفوبيايي را براي ارگاسم دوست دارند و ترانس هايي كه اين ادبيات را در جهت تنزيه 

دسته اول در . قشان به جامعه نجبا به كار مي برند در دو سطح هوموفوبيا را مي پذيرنداخود و الص

سي به عنوان فانتزي براي بازي و دسته دوم به طور آگاهانه در سطح عمل سطح ارگاسم و انزال جن

بديهي است كه دومي از جهت . اجتماعي و در جهت حفظ منافع آتي خود و نه يك ارگاسم آني

اخالقي بيشتر مورد شماتت است اما در اصل ماجرا اختالفي نيست هر دو هوموفوبيا را عميقاً جذت 

 .كرده اند

ايل ها را از بايسكوال ها به عنوان آدم هاي دمدمي مزاج و از ترانس سكسوال ها به اينكه  ورسات

مثابه زنانگي اغراق شده و از كساني كه شريك كم سن دوست دارند به مثابه بچه باز  بيزاري مي 

تضاد . كنند مركز معنايي دارد و آن مفهوم كنش همجنس گرا به مثابه ميل به شبيه به خود است

كه مفروض ديگر پوزيشن ها و گرايش هاست براي ايشان همجنس گرايانه نيست بلكه به  پوزيشني

ترس از اين لغزش با آنكه هسته اصلي نگهدارنده معناي كنش . مرزهاي دگرجنس گرايي مي لغزد

به . همجنس گراست خود انضباطي فرهنگي است كه ميل را در ميدان جاذبه خود نظارت مي كند

نيز از گونه نظارت هوموفوبيايي برا نگاهداري از ميل در ميدان جاذبه خويش  نظر ما اين نظارت

هوموفوبياي دگرجنس گرايان اين ميدان معنايي و كنش جنسي را قطب سازي مطلق جنسي . است

و همجنس گرايي ايدئولوژيك ورساتايل ها و سافت ها نيز اين مركز را . مردانه/زنانه: قرار مي دهد

  . و مركز نظارت بخش ديگري را مي سازدنگاتيو مي سازد 

بايد اضافه كنيم اين شيوه , اگر اجازه داشته باشيم از گزارش هاي تفسيري وارد حوزه نقد شويم

بيزاري اساس نظارت هاي اجتماعي . تعيين مركز معنايي براي كنش جنسي خاصيت كويير ندارد

ت فوبياي همجنس گرايانه از شيوه است يكبار به صورت هوفوبياي دگرجنس گرا و يكبار به صور
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, ترانسوستايتها, مرز همجنس گرايي و دگرجنس گرايي؛ يعني ترانسكسوال ها(هاي مرزي لذت 

  .كويير بودن بر مرز هاي اين فوبيا از رهايي ميل به سود لذت دفاع مي كند). بايسكسوالها و غيره

  :سياليت پوزيشن بندي

خذ مي كنند عموماً و در تجربه واقعي تعهدي در براي اخذ كساني كه يكي از اين پوزيشن ها را ا

بيشتر كساني كه در زندگي واقعي دست به تجربه زندگي كويير مي زنند به . اين پوزيشن ها ندارند

اين شكل كويير زندگي . عنوان كويير بيش از آنكه به پوزيشن تعهد داشته باشند به لذت متعهدند

صورت هايي سركوب گري كه . ها به لذت خود متعهد باشيم جنسي است كه به جاي دسته بندي

يكي از دوستان نزديك من كه به . درون كويير بودن هستند بهترين صورت هاي پوزيشن مند اند

ورساتايل بودن تعصب مي ورزد نمونه اي از اين پوزيشنمندي است كه در كنار بيزاري از ديگر 

فوبيا از ديگر ) 1نظر مي رسد اين دو متغير يعني به . پوزيشن ها به اين پوزيشن متعهد است

پوزيشن ها به تعبير . همبستگي دارند, چنين تعهدي به پوزيشن) 2تمايالت جنسي غير از خود و 

منظور از اين موقعيت مندي . يكي از دوستان كويير من هم سيالند و هم در موقعيت شكل مي گيرند

ينكه اين ديگري توانايي اخذ چه پوزيشني را داشته باشد ا. تعيين رابطه جنسي در برابر ديگري است

در اين صورت پوزيشن يك نقش نمايشي است كه در سكس به مثابه . و يا مايل به كدام باشد

در همه آن پوزيشن هايي كه گفتيم هميشه مواردي از استثنا وجود دارد كه . نمايش اجرا مي شود

دتا ديده مي شود را بيان كرديم اما از تقليل واقعيت ما صورت هاي الگويي كه عم. بيان مي گردد

دنياي جنسيت كويير از آنجا كه به لذت متعهد است از چنگ . جنسي به اين الگوها بايد پرهيز كرد

  .اين قالب بندي ها بيش از هر جاي ديگري مي گريزد

  :گيري نتيجه

 است مطرح مجازي فضاي رد جنسي روزمره گفتار در كه هايي بندي دسته از ما مقاله اين در

 شيوه اين با .گرفتيم پي را داديم قرار الگو كه اي شناسانه پديدار هاي تقليل و كرديم استفاده

 براي جديد مجالي مجازي فضاي رسد مي نظر به مجازي فضاي در جنسي امر از گزارش

 كالسيك فوبياهاي كنار در آن در كه است ايران در گرايي همجنس از متفاوتي هويت تعين

 گيرند مي شكل نيز راديكالي تمايالت برخي است يافته شكل واقعي دنياي در كه جنسيت از

 ورساتايل جنسي كنش .كشد مي چالش به را آن شده تلقي طبيعي هاي مكانيزم و فوبياها كه
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 را تحقير كه هايي مازوخيست و كنند مي جنسي ارگان بر متمركز را سكس كه ييها باتم ,ها

 چالش به هاي صورت حادترين ,كويير لذت هاي شكل ساير كنار در ,اندازند يم كار از

 جاي در را افراد نجابت هاي نرم حسب بر كه رژيمي .گراست دگرجنس جنسي رژيم كشيدن

 رها شان شده تعيين جايگاه از سازي مجازي امكانات از استفاده با افراد اما .نشاند مي خود

 باور دگرجنس جنسي رژيم هاي نرم سازي مجازي گفت وانت مي تربيت اين به و شوند مي

 .سازد مي خاصيت بي را
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   ::5353آثارآثاربررسي بررسي 

  

                                                           
 .مجموعه اين نوشتار به كمك مهرنوش مير سعيدي و نيما شاهد تهيه شده است.  53

بررسی چند کتاب در حوزه پدیده : اشاره

این . شناسی جنسیت دراینجا موضوع ماست

آثار به صورت یک نقد و بررسی تفصیلی 

بررسی نشده اند اما در بردارنده معرفی و 

ی به محتوای اثر هستند که از جهت اشارات

آشنایی عالقه مندان و متخصصان به این 

.موضوع ضمیمه آثار این ش}ره شده اند  
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سارا . هوسرل، مرلوپونتي، دوبووار: به سوي پديدار شناسي تفاوت جنسي

.2003انتشارات راومن و ليتل فيلد، : آكفسورد.هاينما  

Toward a phenomenology of sexual difference: Husserl, Merleau-Ponty, Beauvoir. Sara Heinämaa, Oxford: Rowman&Littlefield Publisgers 
2003.  

به نظر . وجه فلسفي سيمون دو بووار باز مي گردد به مسئله اي كه هاينما اثرش را با آن آغاز مي كند
ديدگاه معتقد است كه  هاينما بر خالف اين. بسياري او از لحاظ فلسفي دنباله رو سارتر است

اين . دوبووار ديدگاه فلسفه مستقلي دارد كه بيشتر در مسير پديدار شناسي هوسرل قرار دارد تا سارتر
اطالق فلسفي نبودن كار دوبووار بيشتر در ترجمه هاي انگليسي روي داده است و تحت تأثير 

ساتر فيلسوف است اما من، من «: گفته است» مطالعات فمينيستي« با عبارتي است كه او در مصاحبه
بر اساس اين جمله بسيار از مفسران چنين برداشت كرده اند كه دوبووار فلسفه را  .»فيلسوف نيستم

دوبووار با گفتن اين جمله . اين امر به نظر هاينما پنداري نادرست است. به سارتر واگذار كرده است
ر واقع او ديدگاه فلسفي كه با سارتر شناخته از انديشه نظام مند سارتر خود را جدا كرده است و د

در عوض او بسيار به ديدگاه ضد نظام ساز كيركه گارد نزديك است . مي شود را كنار گذاشته است
كه تجربه زنده انساني را قابل مفهوم پردازي فيلسوفانه نمي داند و در برابر كليت پردازي هاي هگلي 

  .سارتر به هگل و ديالكتيكش قابل درك است وامداريت اين امر به ويژه به جه. قرار مي گيرد

اما اين نكته هاينما را وارد بررسي ديگري از دوبووار مي كند كه او را در مسير پديدار شناسي 
هوسرل و مرلوپونتي قرار مي دهد و سهم هر يك از اين ها به ويژه دوبووار را به موضوع جنسيت و 

. طالق پديدار شناسي به كار دوبووار امري نادر نيستهرچند ا. تفاوت جنسي نشان مي دهد
اما هاينما  . 54جوديث باتلر نيز در اثري به ورود فمينيستي دوبووار به پديدارشناسي پرداخته است

                                                           
54

 :بنگريد به .  

Butler, Judith.”Variations of Sex and Gender: Beauvior’s The Second Sex,”.Yale French Studies 172(1986) 

  :بنگريد به. باتلر خود در مقاله اي به وجوه پديدار شناسي براي نظريه فمينيستي پرداخته است
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تالش مي كند تا پديدارشناسي را رويكرد عمده دوبووار تشخيص دهد و ضمناً سهم او را در اين 
ين اثر نقش ناقص هر يك از پديدار شناسان در موضوع جنسيت در فصل هاي ا او. رويكرد بيان كند

كه فلسفه  مدعي بودهوسرل به عنوان باني پديدار شناسي . و نقش ممتاز دوبووار را نشان مي دهد
بلكه  .، نظريه هاي خود را به دست نمي آوردنيز مانند رياضيات از گرد آوري تجارب و تعميم نتايج

اين امر موجب مي شود رابطه . ي دست پيدا كند مي تواند به نتايج روي تجارب خاص با تمركز بر
. اي ميان تخيل و تحليل فلسفي پديد آيد كه تحليل پديدار شناسي را با ادبيات مرتبط مي سازد

كار ما اين نيست كه هوسرل به ما مي آموزد كه وقتي براي مثال در مورد مرگ سخن مي گوييم 
به همين ترتيب در مورد . »مرگ چگونه تجربه مي شود؟«يد بپرسيم ؟ بلكه با»مرگ چيست«:بگوييم

اين شيوه پرسش را دوبووار به . »چگونه تفاوت جنسي تجربه مي شود؟«جنسيت نيز بايد بپرسيم كه 
  . به همين دليل مي توان از نوعي پديدار شناسي جنسي در دوبوار سخن گفت. كار مي گيرد

. سفي بودن كار دوبووار مربوط مي شود فصل نخست اثر استكه به بحث فل» فلسفه و نويسنده«
پديده شناسي هوسرلي، ديدگاه هاي جنسيت در پديدار  ازنام دارد كه به بحث » بدن زنده«فصل دوم 

در اين بخش رويكرد طبيعي به بدن و جنسيت بر . شناسي مرلوپونتي، لويناس و دوبووار مي پردازد
» بدن هاي جنسي و اروتيك« .د و بازرسي نظري قرار مي گيرداساس روش پديدار شناسي مورد نق

فصل بعدي است كه باز هم بر اساس پديدار شناسي هوسرل به خوانش ديدگاه دوبووار در مورد 
فصل چهارم اثر است كه به شيوه پرسش » مسايلي در مورد زنان«. موقعيت جنسي بدن مي پردازد

به نظر هاينما سوال از زنانگي در . مي پردازد »زن بودن«و  »زنانگي«پديدار شناختي دوبووار در مورد 
دوبووار سوالي از ماهيت انتيك زن بودن است كه كار او را به شيوه تحقيق پديدار شناختي مربوط 

در اينجا . دنبال شده است» تبار شناسي تابعيت«چنين رويكردي در فصل پنجم تحت عنوان . مي كند
سله مراتب جنسي در جامعه مي پردازد در روايت دوبووار در كتاب هاينما به ماهيت تجربه سل

رويكردي كه با نقد رويكردهاي طبيعت گرايانه و تقليل گرايانه ديگر براي . مي پردازد» جنسي دوم«
دوبوار به  سطوره پردازي هاي مربوط به جنسيت » جنسي دوم«در كتاب . دوبووار حاصل مي شود

در اين جا نيز . ل نهايي را به اين مبحث در دوبووار اختصاص داده استپرداخته است كه هاينما فص
بر حسب ديدگاه ديدار شناسي كه تا اين جا به دوبووار نسبت داده شده است از تجربه ديگري زن 

  .به عنوان يك ديگري مطلق سخن مي گويد كه چگونه در تجربه جنسيت ساخته مي شود

  

                                                                                                                                                                             

“Performative acts and gender constitution: An essay in phenomenology and feminist theory”. Theatre Journal 
40 (1988). 
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ويراسته ي الرن كد، پارك . ئورگ گادامرگ-تفاسير فمينيستي از هانس

  .2003دانشگاه دولتي پنسيلوانيا، : دانشگاه

Feminist interpretations  of Hans-GeorgGadamer. edited by Lorraine Code, University Park: Published by The Pennsylvania State University Press, 
2003. 

ر در مورد تفاسير فمينيستي از انديشمندان جهان است، به سرويراستاري اين اثر از مجموعه اي گرانقد
اين مجموعه در . مجموعه اين آثار و ايده گردآورندگان آن جداگانه بايد بررسي شود. نانسي تاونا

افالطون، سيمون دو بوار، هانا آرنت، هگل، : بردارنده بررسي هاي فمنيستي در اين متفكران است
، رنه كه گور، ارسطو، فردريش نيچهت، ميشل فوكو، ژاك دريدا، كانت، سورن كيرماري ولستونكراف

دكارت، ژان پل سارتر، ديويد هيوم، ماري دالي، امانوئل لويناس، جان ديويي، لودويك ويتگنشتاين، و 
  . ژان ژاك روسو

را مي  اما در اين مجلد خاص مجموعه آثار مهمي كه به خوانش فمنيستي از گادامر پرداخته است
  :كتاب دو فصل دارد. توان در اختيار داشت

در . است» جنسيتي سازي مباحث گادامري: پروژه هاي هرمنوتيكي، تفاسير فمينيستي« فصل نخست 
اين فصل امكان بحث از جنسي سازي آنچه در گادامر مطرح شده است توسط محققاني گادامر 

جنسيتي سازي ديالوگ «: عنوان فصل استنخستين مقاله مقدمه كلي اي بر . شناس عرضه مي شود
هرمنوتيك و هويت «مقاله دوم از گئورگيا وارتكه . از كاتليت رايت» ميان گادامر و تفكر فمينيستي

مقاله سوم . به زمينه مشترك ميان هرمنوتيك و ساختار جنسي هويت ها مي پردازد »هاي تقويم شده
، زمينه كلي ديگري از »ر و پروژه هاي فمينستيهرمنوتيك فسلفي گادام«: جوديث هافمن–از سوزان 

رابطه برقرار كردن ميان انديشه هرمنوتيكي گادامر و رويكردهاي عمده فمينيستي را بررسي مي 
. مقاله بعدي چالشي فمينستي را بر اساس شيوه هرمنوتيك گرفت و گويي گادامر بررسي مي كند.كند

چگونه مي توان در ديالوگ با اين صداها . بوط استچالشي كه به شنيدن صداهاي فمينيستي ديگر مر
آيا : بحث گادامر«نويسنده، ماري فلمينگ، اين مسئله را در مقاله . به شكلي موجه وارد فرآيند فهم شد

از گما كررادي فيومارا  »گسترش وجوه هرمنوتيك«.با گادامر بازخواني مي كند »ديگري صدايي دارد؟
او . ي كلي سخن از هرمنوتيك در فمينيسم را جست و جو كرده استمقاله ديگري است كه زمينه ها

به : هرمنوتيك پست مدرن«. در گادامر بحصي فمينيستي را دنبال مي كند» پرسش«در حول موضوع 
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از  »به سوي يك هرمنوتيك انتقادي«مقاله اي از ورنيكا واسترلينگ، و  »سوي يك هرمنوتيك انقادي
گ دو مقاله ديگري هستند كه در اين فصل زمينه طرح فمينيستي از رابين پاپاس و ويليام كولين

دگرگوني «اين فصل مقاله اي ديگر از سوزان هكمن به نان . هرمنوتيك گادامر را مهيا مي سازند
دارد كه در راستاي ايده فصل يعني زمينه اصلي سخن از  »گادامر و فمينيسم: وجود شناختي

  .گام بر مي داردهرمنوتيك و فمينيستم در گادامر 

معرفت شناسي «. اما در فصل دوم در مقاالتي وجه فمينيستي سخنان گادامر سنجيده مي شود 
از  »بحث هرمنوتيك به عنوان مدلي معرفت شناختي «از ليندار مارتين آنكوف،  »فمينيستي گادامر
جانتسن، .از گريس ام »]Existence[گادامر، هيدگر و تنگناهاي وجود: افق ناتاليته«، سيليا فرويدنبرگر

از رابين مي شات، سه  »جنسيت، نازيسم و هرمنوتيك«از پاتريشيا آلتنبرند جانسن،  »پرسش از اقتدار«
سه كاربرد از «گادامر، بن حبيب و باتلر از ميلي استيل، : زبان شناختي؟] vulnerability[مسئله در 

تحقيقي از الورا دان كاپالن، مجموعه -طابينوشته اي خ »فلسفه، ايمان، فمينيسم: هرمنوتيك گادامر
  .آثاري هستند كه اين فصل را بسط داده اند
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انتشارات : امبري، دردرشت. ليندا فيشر و لستر ا. پديدار شناسي فمينيستي
 2000.آكادمي كلور

Feminist phenomenology.  By Linda Fisher, Lester E. Embree.Dordrecht: Kluwer Academic Publishers,2000. 

مقاالتي كه در اين مجموعه گردآوري شده است عمدتاً توسط نظريه پردازان سرشناس فمينيستي 
ليندا فيشر به عنوان يكي از ويراستاران . نوشته شده است كه وارد بحث از پديدار شناسي شده اند

  . 55شناخته مي شود از فمينيست هاي سرشناسي است كه به طور خاص در رويكرد به پديد شناسي

مسئله اي كه اين اثر بر حسب آن بحث ها را به پيش مي برد اين است كه چگونه بين پديده 
شناسي كه به ويژه در نوع هوسرلي اش رويكردي ذات گراست و فمينيسم به ويژه در موج سوم 

ر در فصل اين پرسشي است كه ليندا فيش. كه رويه اي ضد ذات گراست مي توان توافقي ايجاد كرد
به عنوان مقدمه دنبال كرده » در مورد مناسباتشان: پديدار شناسي و فمينيسم«نخست كتاب؛ يعني

دشواري . فيشر دشواري هاي هماهنگ سازي پديدار شناسي و فمينيسم را متذكر مي شود. است
يدار براي مثال پد. هايي كه منتقدين فمينيست بر ساختار مردانه پديدار شناسي وارد كرده اند

شناسي در پي كليت گرايي است در حاليكه فمينست ها بر اساس تفاوت و جزئيت به مسئله تجربه 
رويكرد ذات گرايانه پديدار شناسي اين كليت و مطلق گرايي را اقتضا مي . جنسي وارد مي شوند

اس كليت كند در حاليكه براي فمينيست تجربه زنانه از امور با تجربه مردانه متفاوت است و اين اس
هرچند كساني مانند آيريس ماريون يانگ تالش كرده اند ميان . زدايي از تجارب را پديد مي آورد

اين دو وفاق ايجاد كنند اما دشواري ها به ويژه از جانب ساختار مردانه پديدار شناسي سر جاي 
تلر و يانگ و فيشر تالش مي كند تا مسئله را با توصيف فمينيسم كساني مانند با. خود باقي است

به نظر او  يك پروژه فمينيستي وجود دارد كه در آثار اين . شيوه پديدار شناسانه مرلوپونتي حل كند
  . نظري پردازان در پي حل مشكالت مربوط به پيوند اين دو حوزه بوده است

                                                           
55

سخنراني از او در دانشگاه اروپاي مركزي در مورد پديدار شناسي صوت زنانه برگزار شده است كه نوعي از پديدار شناسي )مارس 7(به تازگي  . 
يت دانشگاه در نشاني بنگريد به سا(.رويه اي كه دنباله پديدار شناسي ادراك مرلوپونتي است. ادراكات جنسي است

)https://20.ceu.hu/node/20779.(  
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ال براي مث. رويكرد نويسندگان نوعي برخورد با دشواري هايي است كه فيشر در مقدمه ذكر مي كند
زيرا به نظر او . در مقاله دوم ليندا مارتين آلكوف خوانشي فمينيستي از پديدار شناسي ارائه مي كند

براي حل موضع مردانه اي كه در ساختار پديدار شناسي وجود دارد چنين خوانشي به كمال اين 
» نندهجنسيت پردازي سوژه ادراك ك: از هوسرل تا دوبووار«مقاله دوم؛ . رويكرد كمك مي كند

.  برگوفن چنين امكاني را در خوانش پديدار شناختي دوبووار از فمينيستم دنبال مي كند واردوبو
سيمون : صداهاي مختلف در سنت پديدار شناختي«مسئله اي مشابه را كريستانا آرپ تحت عنوان 

  . پي گرفته است» دوبووار و اخالق مراقبت

و به نقد اثري در حوزه پديدار شناسي فمينيستي مي روبين-در مقاله و فصل بعدي ماريانا بانچتي
نويسنده مقاله معتقد است كه تز . بويتنديك. از ف» يك ديدگاه معاصر: زن«پردازد؛ كتابي به نام 

غير قصدي  هاي وضعيت سرييك«: اساسي اين اثر قابل بررسي انتقادي است؛ اين تز كه مي گويد
. قابل توصيف اند» مردانگي«و » زنانگي«ه عنوان ب وضعيت هاكه اين  »در آگاهي وجود دارد

زنانگي و (به نظر نويسنده اين تز ذاتي را فرض گرفته است . موقعيت هايي كه پيوند جنسي دارند
روبينو به - بانچتي.  كه به عنوان اشياء مشاهده ناپذير متافيزيكي به كار گرفته شده اند ،)مردانگي

ختي دوبووار توانسته است ست در توازي ديدگاه پديدار شناهمين جهت اين ديدگاه را كه مدعي ا
گوش فرادهيد، و شما خواهيد «عنوان  تدر فصلي ديگر تح. مي كند ارزيابيناموفق پيش رود، 

-نويسنده، لويس لوسك» تأملي بر مصاحبه گري از چشمنداز فمينيست پديدار شناختي: شنيد
ينيستي پديدار شناختي مي پردازد كه مي تواند در لوپمن به بررسي شكل تحقق يافته يك ديدگاه فم

او برخي از مفاهيم پديدار شاختي . تحقيقات تجربي علوم اجتماعي وارد شود و به كار گرفته شود
چنين كاربردي را مقاله . مانند تجربه زيسته را به عنوان چارچوبي براي مصاحبه به كار مي گيرد

او مسئله مهمي براي . دنبال مي كند» ورهاي جنسي كودكانفهم با«به نام  »آن جانسون«از  ديگري
فمينيست هاي روانشناس در مورد جنسيت در كودكان را بر اساس ديدگاه و رويكرد پديدار 

 رويكردي پديدارشناسانه داشته استديگر كه  يك فمينيستباز خواني  .شناسي تحليل مي كند
پديدار «لستر امبري با عنوان  يعني كتاب دومار موضع مقاله ديگري در اين مجموعه است از ويراست

ساير مقاالت نيز عموماً بحثي خاص در حوزه . »شناسي در و از درسگفتارهاي جنسيت دوبرا تانن
پديدار شناسي را براي غنا بخشيدن به مطالعات فمينيستي برگزيده و در چارچوب تحليل هاي 

به عنوان اصل هدايت گر در انديشه انساني تضاد دوتايي «. پديدارسانه آن را بسط داده اند
اصالت، فمينيست و روان درماني «، »اديت اشتاين، زن و ذات«، »دوستي، عشق و تجربه«، »)مردانه؟(

ديگر مقاالتي است كه اين مجموعه سيصد صفحه اي را تشكيل » خودآييني و ارتباط«و » راديكال
 .مي دهد
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اولكووسكي، . ، كريستينا شوسه، دوروتئا ايزمان در پديدار شناسي فمينيستي
 هلنا فيلدينگ

Time in Feminist Phenomenology,  By Christina Schües, Dorothea E.Olkowski, Helen Fielding. Bloomington: Indiana University Press, 2011 

مفروض مي گيرد و با فرض اين اثر وجود پديدار شناسي فمينيستي را مورد بحث قرار نمي دهد و آن را 
وجود فمينيست هاي پديدار شناس يا پديدار شناسان فمينيستي مانند لوس ايريگاري و دوبووار اين مسئله 

اين پرسشي است كه به . را طرح مي كند كه مفهوم زمان در تحليل فمينيسم پديدار شناس چه نقشي دارد
  . است نظر او در تحقيقات فمينيسم پديدارشناس مغفول مانده

مفهوم زمان، كه بحثي كهن در تاريخ فلسفه است، نقشي اساسي در تشكيل هويت جنسي ايفا مي كند و اين 
امر براي فمينيست ها اهميت اساسي دارد و از سوي ديگر مي تواند تحليل پديدار شناسي را در بر داشته 

كتاب در دو بخش اين . ح استبه نظر نويسنده چنين امري براي فمينيست هاي پديدار شناس مطر. باشد
در بخش نخست به پديدار شناسي زمان از چشمنداز فمينيستي مي پردازد و . موضوع خاص را پي مي گيرد

در اين بخش مفهوم زمان در . بر مفاهيم و روش هايي كه در نظريه جنسيت پديد آده است مي پردازد
يدار شناسي زمان از وجه اخالقي و سياسي بخش دوم به پد. تشكيل هويت جنسي مورد بحث قرار مي گيرد

مفاهيمي اساسي در نظريه فمينيستي مانند تغيير و صيرورت، حاالت متمايز تجربه، و مسايل . مي پردازد
مرتبط زمان با پديدار شناسي زمان موضوع بخش نخست است و به جهت اهميت مسئله زمان در سلسله 

  .اسبات قدرت جنسي مورد بررسي كرده استمراتب جنسيت فصل دوم موضوع زمان را در من
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