


شدن-زن

فلیکس گاتاري

هایی با تشریفات کنند؛ انجمنها عمل میهمانند جنبشايحد قابل مالحظهتاگراییسـهاي همجنانجمنجهانی، یدر عرصۀ اجتماع
. مربوط به خودشانهاي عشقی ، با اسطوره)Rene Nelli(به تعبیر رنه نلیدر پذیرش اعضا، و شاناختیارات خاصبا خاص خود، 

ها به ارزشکند تا سعی میگرایی همچنان سـ، همجنArcadiaگرایانه همچون صنفبیش وکمماهیتهایی با بندیمداخلۀ گروهرغم به
نهفته ودر یک سیاست امر مخفیگراسـهنجار دگرجننسبت بهوابستگی آن .مقید باقی بماندوآلیتۀ مسلط سـهاي تقابلی سکو سیستم

هاي اجتماعیمحیطدر موجودیک حس شرمساري يبواسطهرانی و همینطور ي سرکوب و واپسبواسطهامري کهشود؛متجلی می
که در ايسیاست نهفته؛ استشدهیت تقو.)بویژه در میان تاجران، نویسندگان، فیلمسازان، و غیره("احترامقابل"اطرافیان و"آبرومند"

کند، هنجاري نه دیگر یک هنجار درجه دوم عرضه می]گراییسـنهمج[در این سطح.آن استمسلطحال حاضر روانکاوي ارباب
تلقی بیماري آنراروانکاوي . ستامري انحرافیدیگر امري اخالقی نیست، بلکه اینجا گرایی سـهمجن. علمیهنجاري که بلاخالقی، 

.تناسلی، و غیره-، توقفی در مرحلۀ پیشاي رشدماندگی در مرحلهعقب، یک کندمی

؛ آن شویممواجه می* FHARاز نوع و نظامیجویانهگرایی ستیزهسـهمجنبا و آوانگاردتر جزئیدر یک سطح ، یگراز طرفی د
گرایی باید خودش را توجیه کند؛ سـدر اینجا دگرجن. رودسگرایی میـعملیاتی خود به مصاف دگرجناي که در زمین گراییسـهمجن

گراها سـها و همجنهاي فمینیستاست؛ در اصل، پیوند میان فعالیتیبی مرد زیر سؤال رفتهـقضاست، نیروي تغییر مکان دادهاینجا مسئله
.شوددر اینجا است که ممکن می

به یک » هاي خاصنمونه«ها و بنديتر که در آن مقوالت، گروهباید سطح سومی را هم بازشناسیم، یک سطح مولکولیاتفاقا بااینهمه، 
شوند، و  درعوض، توانند کنار گذاشتهها میدر آن تضادهاي روشن میان گونه]روشی که[شوند، نمیتمایزمروش یکسان از یکدیگر 

کسانی که لباس و رفتار جنس مخالفشان ([transvestites]ها پوشگرایان، مبدلسـمیان همجنرا ی یهاتوان شباهتمیآن طریق از 
میان یا در میان زنان، مردان، کودکان، نوجوانان، جستجو کرد؛ یا همینطور ها، یـا، روسپهمازوخیست-، معتادها، سادو)کنندرا تقلید می

که در این قلمرو تنها با این ادراك، هاي جنسیمیان همۀ اشکال اقلیتیا بهتر است بگوئیم درها، ها، هنرمندان، انقالبیپریشروان
اشکال کنش یا به عبارتی تماموآلیته، سـاشکال سکتمامکه ) 1:توان گفتاحد میمثالً، در آن و. ها میتوانند وجود داشته باشنداقلیت

قرار ) personology(از نگاه شخصیت شناسی) homo-hetero(سـدگرجن-سـهمجنتضادهايجنبه ازاساساً در این ،سیـجن
.یک شدن ِ زنانه نامیده شود نزدیکتر اندگرایی و آنچه میتواند به همجنستمام این اشکالاینکه، به هر حال، و دوم ) 2دارند؛ 



یب است، ـمرد بودن و داشتن قض]عام[تمایل . طبقه و جنس: استتضاد گرفتار شدهمیدو در دام دو سیستم ـدر سطح بدن اجتماعی، لیب
بدردنخور، /مفیدفقیر، /ضعیف، ثروتمند/هاي دوتایی ِ قويتقابل-ها در یک دوقطبی تفکیک شوندآن است که همۀ ارزشو مطلوب

.کثیف، و غیره/تمیز

عنوان یک نقطۀ عطف شدن به-آنکه، زنتردقیق. کندشرکت میشدن -زن]فرایند ِ[یدو در ـشده، لیببرعکس، در سطح بدن جنسی
شدن در کافکا، -شدن در شومان، حیوان-مثل کودك(شدن ِفرمهاي دیگربراي نمایش ست ايصفحههمچوننهایتاکند، و عمل می

).شدن در بکت-شدن در نوالیس، و سنگ معدنی-یاهگ

گیرد، چرا که این شده قرار میهاي جنسیعنوان میانجی در مقابل دیگر شدنشدن میتواند نقشی بینابینی ایفا کند، این نقش به-زن
گوییم که این هم یک جور گراها، به خود میسـبراي فهمیدن همجن. استیک کنار گذاشته نشدهـاز دوگانگی نیروي فالاساسا]شدن[
. کنندشرکت میسازتا حدي هنجاراین بازي ِدرگراها خود نیز سـجنو شماري از هم. است) Like a woman(» اوا خواهر بودن«

دهی، تعیین ترتیب نقطۀ عطفی باقی میماند که توسط قدرت براي آنکه امکان مستقرسازي، مکانفعال بدین/منفعل، مذکر/جفت ِ مؤنث
رج از این دوقطبی انحصاري، خا. استرا براي خودش فراهم کند، ساخته شدهمیل)intensities(شدتهايو، و نظارت بر قلمر

دام به تیمارستان یا افتادنبه زندان، رفتن ، ستامر نامعناخارج شدن از این دوقطبی غرق شدن در، وگرنه: اي درکار نیسترهایی
ارزشهاي سالمتیتحت عنوانها، یعنی اشکال گوناگون حاشیه نشینی، خود است که منحرفدهچنین مقرر ش. استروانکاوي، و غیره

ک در تمام ملل ـفالیهاي ذاتیگونهمردي که خود را از . شدن هستند-خالصه آنکه زنان، تنها متولیان رسمی بدن ِ جنسی. عمل کنند
بعالوه تنها در این وضعیت است . خواهدشدشدنی-چنین فرایند زنارداز طریق انواع مسیرهاي ممکن در این راه وکند قدرتمند جدامی

. که او قادر خواهد بود تا حیوان، کیهان، حرف، رنگ و موسیقی شود

شدن تفکیک -تواند از زننمیشناختی نیز شخصیت-ادیپی و غیر-گرایی غیرسـگرایی، حتی همجنسـهر گونه همجندر حقیقت امر، 
عنوان به(وآلیتۀ شاعرانه نیز صادق است سـپریشانه، و سکوآلیتۀ روانسـوآلیته یا میل جنسی کودکانه، سکسـاین امر در مورد سک. شود
یابی بر این اساس عموماً هر ساخت). یک جهش بنیادین شعري با یک جهش جنسیهمرویداديدر اثر آلن گینزبرگ، : مثال

[socius]مثابه گریزگاهی از شریک جنسی ِ بهبدنی در ارتباط باشد، دنش-انهبیدو باید مستقیماً با یک بدن زنـي لی» انهدگرباش«

کردن و به حالت سیال شناورراهنمايواپسین عنوان شده، و بهاز شدن ِ جنسی» حداقلی«به امکان دسترسیعنوان یک سرکوبگر، به
جفت، شدن نباید متعلق به  مفهوم زن ِ مستتر در-بدن ِ زنانهکنم کهبه این خاطر تاکید میکتۀ آخر بر این ن. نظم مستقردرآوردن

- چیزي به. وجود دارد؛کندکه آن را تعریف میي بخصوصیزمینهتنها در ]از زن[ی چنین مفهومیک . شودخانواده، و غیره پنداشته

تقابل پیش از اینکه تضادهاي طبقه و کاست پا به میان بگذارد، .... وجود نداردابدي-نفسه، قطب مادرانه، و  زن ازلیعنوان زن فی
ریزد، هرآنچه از نظم میبرعکس، هرآنچه هنجارها را برهم. شودبکار گرفته میبراي نظم اجتماعی بنیانیعنوان بهخودخوديبهمرد /زن

در شکاف، گذاريهرگونه نشانه. شدن، و غیره است-ن یا یک زنشد-گرایی یا یک حیوانسـهمجندر ارتباط باشود، مستقر جدا می



گرا هستند، بلکه باید پرسید سـها همجنبنابراین، به نظر من، نباید بپرسیم کدام نویسنده. کندداللت میشکاف برگذاريتیک جنسیبه
.بنمایدسگرا ـاگر در حقیقت دگرجنحتی–گرا باشدسـشود که او یک همجني بزرگ، چه چیزي باعث مییک نویسندهمورددر 

وقتی . ها نیستندچیزها هرگز به این سادگی. ضروري است... گرا، وسـزن، همجني همچون»بزرگ«باطل کردن مفاهیمکنم فکر می
یک عمل است، پنهان شده بندي پشت این تقسیماي پس ِ، انگیزهشوندمیتقلیل دادهزن -سفید، و مرد-سیاهبندیهايبه دستهآنها

ابهامو بیصدایانهنمیتوانید عشقی را به نحوي تکشما براي مثال، . گرایانه به منظور تحت انقیاد درآوردن آن چیزهاتقلیل-سازدوتایی
این عشق همواره . گرا نیستسـهمجنصریحاعشق در پروست هیچگاه . ]طریقی که به یک معنی مشخص داللت کندبه[وصف کنید

.شدن است-شدن، و یک موسیقی-شدن، یک زن-یزوئید، پارانوئید، یک گیاهواجد یک عنصر ش

-از زن یک همسان،اخالق جنسی مسلط. محاسبه هستندآن غیرقابلسازي مغلق دیگر است که اثرات تخریبیم یک مفهومـارگاس

در برابر نیروي نهینوع تسلیم و گردنشکلی، یککند، یک بیان همطلب میخودبا  ارگاسم مرداشارگاسمهیستریک-شبهپنداريِ
هاي درام. استپذیرد که مرتکب گناه شدهمرد، زن می» ِ زدنپس«با. م خود را مدیون مرد استـزن ارگاساین . ک مردـیبی و فالیـقض

در . کندمینه واقعاً کمکی نمیها در این زسولوژیستـو برخورد اندرزگویانۀ روانکاوي و سک. احمقانۀ بسیاري بر این درونمایه استوار اند
ایی یا ـی با خودارضبه راحتاند،محدود شدهپارتنرهاي مردشان از طرف افتد که زنانی که، به هر دلیل، کرات اتفاق میحقیقت، به

. آوردبار میرسوایی خیلی بدتري بهداد،ي این چیزها در مال عام رخ میهمهاما اگر . رسندم میـازي با زنی دیگر به ارگاسـبعشق
حق ها یـورا، روسپه«تقریباً همه کس، در آغاز فریاد برآوردند که .]ها[یـجنبش روسپ: بررسی کنیممثال نهایی را اینبگذارید 

ها، مردم دوست ندارند چیزي شـ، ولی جاکهاستیـباشد حق با روسپ. ا از بد جدا کنیداما صبر کنید، باید خوب ر. شورش دارند
کشی قرار دارند مورد بهرهبراي اینکهها گفته شد که باید از خودشان دفاع کنند، یـترتیب، به روسپو بدین» .بشنونددربارة آنها

ده ـ، نخست باید تالش کند که دریابد میان یک جنيفرد پیش از توضیح هر چیز. ي این چیزها پوچ و عبث استهمه. ..و غیرهمیگیرند، 
سیاست تمام و کمال یک خردهاز طرفی دیگر اما . برقرار استپول -شـجاک-دهـمثلث جنجااین. دهدیاتفاقی رخ مش ِ او چه ـو جاک

در جریان اسبانو کاراکترهاي گوناگونی مثل جان و پبین تمام اضالع مثلثاین میلغایت پیچیده است، میل هم وجود دارد، که به
دادن آنها، بهتر خواهدبود آزار و اذیتو بجاي . ها به ما بیاموزنداین پرسشکه دربارة دارندها چیزهاي جالبی یـشک روسپبی. است
ۀ تمام این ام، که با مطالعمن شخصاً مجاب شده. دهند، بدانها سوبسید دهیمبه خاطر کاري که در البراتورهاي پژوهشی انجام میکه 

روابط پولی –هاي زناشویی و خانوادگی افکند سیاستهاي خردهگري، میتوان پرتو جدیدي بر همۀ عرصهیـهاي روسپسیاستخرده
باره هاي ابتداي این قرن دراینستـهمۀ ما باید آنچه را که آنارشی. (میان شوهر و همسر، والدین و فرزندان، و درنهایت، روانکاو و بیمار

.)اند دیگربار به یادآوریمنوشته

پانویس

 *FHARی بودـین و فعاالن گـهاي لزبتشکیل شد و حاصل تجدید پیمان میان فمینیست1971بی، یک جمعیت پراکندة پاریسی بود که در سال گرایی براي عمل انقالسـجبهۀ همجن.
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