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سوژه تراجنس بهمثابۀ سوژۀ زبان و میل:
تحلیل انسانشناختی از برساخت اجتماعی جنسیت بهمثابۀ اجراگری
سعیداسالمیراد


۱
۱

امیلیانرسیسیانس  
تاریخدریافت ۱011/10/10:
تاریخپذیرش ۱011/19/۱۱:



چکیده
در این مقاله ،نحوۀ برساخت فرهنگی-اجتماعی جنسیت و تحققناپذیری امر جنسیتی را بهکمک
نظریات ژک لکان و جودیت باتلر با تمرکز بر سوژۀ تراجنس بررسی شده است .ابتدا از طریق
برهمکنشی نظمهای سهگانۀ لکان (تخیلی ،نمادین و واقع)به چگونگی شکلگیری سوژۀ تراجنس

بهکمک شکاف میان هویت تخیلی (من آرمانی) و هویت نمادین (آرمان من) پرداخته شده است.

سپس به فرایند گذار جنسی از طریق عمل جراحی تطبیق جنسیت بهمنظور راهی برای
رسمیتشناسی میل سوژه توسط دیگری /دیگریبزرگ اشاره شدهاست .لکان تفاوت جنسیرا


به
هایهنجارینوباتلرآنرابهمثابۀ


منزلۀایدئال

هایزبانیبه

هایجنسیومبتنیبردال

ورایاندام
هاراشکلمیدهدودرقالباجراگریبیان


مندبدن

طورزمان

داندکهبه

ساختارهایگفتمانیمی
میشود .روش تحقیق این مقاله کیفی است و دادهها بهکمک مصاحبه گردآوری و در قالب

اند.میدانتحقیق،شهرتهرانومشارکتکنندگان،


پژوهیازطریقمفاهیمنظریتحلیلشده

روایت
د.یافتهها

برفیانتخابشدهان


مندباروشگلوله

صورتهدف
هفتنفرازافرادتراجنسهستندکهبه
بودگیتحققجنسیتبهمثابۀمدلول،جنسیتراتنهاازطریقدالبدنیودر


دهدناممکن

نشانمی
قالب اجراگری ارائه میدهد .تالش سوژه در نظم نمادین (عمل جراحی تطبیق جنسیت) برای
همسوییباجنسیتتخیلی(آنچهسوژهازخودجنسیتیدرذهندارد)دربرخوردباامرواقع،شکافی

پرنشدنی است که تمرکز تفاوت /هویت جنسیتی بر محوریت دال /بدن در نظم نمادین موجب
شودتانبودجنسیتازطریقاجراگریدرقالبفانتزیهمزمانسوژهراساختوتخریبکند؛


می
ماندگارباشد،امریزبانشناختیواجراگرایانهاست .


درنتیجهجنسیتبیشازآنکهامریدرون
واژههای کلیدی:اجراگری،امرواقع،سوژۀتراجنس،سوژۀمیل،هویتتخیلی/نمادین .

کارشناسارشدمردمشناسی،دانشکدۀعلوماجتماعی،دانشگاهتهران،نویسندهمسئول :

 .۱
 saeid.eslamirad@ut.ac.ir
دانشیارگروهانسانشناسی،دانشکدۀعلوماجتماعی،دانشگاهتهران enerciss@ut.ac.ir،

 .۱
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پژوهش
۱1

مقدمه و بیان مسئله
هایجنسیتیشدههستندکهامکانبررسیبرساختسوژهباتولیدمیلرا


افرادتراجنسسوژه
دهند.سوژۀتراجنسبهمثابۀسوژهدرفرایندروانی/اجتماعی،سوژۀمیلی ۱است


بهدستمی
۱
میگیرد؛ میلی که بهکمک تضاد و گسست
که مسیر سوژگیاش را از نزاع برای بازشناسی  
میانهویتتخیلی(آنتصویریکهسوژهازخوددارد)وهویتنمادین(تصویریکهبهکمک

مثابۀسوژهای


شود)ایجادشدهاست.سوژهدرتفکرپساساختارگراییبه

دیگریبازشناسیمی
ناتماممیانساختارهایبرساختدهندۀسوژگیدرنوساناست؛بههمیندلیلاهمیتنظریۀ

روانکاوی ژک لکان 3در مطالعات علوم اجتماعی بهویژه مطالعات فرهنگی و جنسیت ،ارائۀ

ترکیبی از شرایط روانی و اجتماعی بهطور توأمان در هویتیابی سوژه است که در نسبت با
گیرد.لکانفرایندصورتبندیسوژهرادرسهنظم


هایزبانشکلمی

کمکدال
دیگری  0
وبه
تخیلی ،نمادین و واقع 5بررسی میکند که هویتیابی را در فرایندی در حال شدن تحقق
میبخشد .

6
دربابچگونگیساختسوژهدرنظمجنسیتیباردکردنایدۀطبیعیبودن

جودیتباتلر 
مقولۀجنسبراساسنظمجنسیتیمیپردازدوبانفیارتباطمیان

جنسیتبهبرساختگیبودن

7
جنسوجنسیت،جنسیترانوعیشیوۀاجراگری مبتنیبرتکرارالگوهایفرهنگی/تاریخی
وضوحازیکسوایدۀطبیعینبودنرابطۀ

توسطبدنمیداند.دراینمعنا،سوژۀتراجنس  0
به

یدیگربراجراگریجنسیتبهعنوانکنشیمبتنیبر

جنس/جنسیترانشانمیدهدوازسو

مثابۀمحصوالتیفرهنگیتأکیدمیکند.اجراگری


هایجنسیتیبه

تکراروتقلیدازالگوها/دال
از طریق دالهای فرهنگی ،بهمنزلۀ کاربست گفتارمند از بدن در خلق موقعیتهای زمانمند
است .دالهای نمادین لکان و اجراگری جنسیتی باتلر برای سوژه امکان خطابشدن و
هویتمندشدن را فراهم میکند که بدنمندی سوژه را قاب میزند .همچنین بهکمک دالها

تمایزمیانبدنهنجار/ناهنجاررامشخصمیکند؛بنابراینسوژهازطریقتکرارپذیریالگوهای

زمانبهبرساختخودبهمثابۀسوژۀنظمنمادینوسوژۀ


کمککنشاجراگریهم

جنسیتبه
بزرگدستمیزند .

میلدیگری


1. Subject of Desire
2. Struggle for Recognition
3. Jacques Lacan
4. Other
5. Imaginary, Symbolic, Real
6. Judith Butler
7. Performativity
8. Transsexual Subject

مثابۀسوژۀزبانومیل:تحلیلانسانشناختیاز ۱۱...


سوژهتراجنسبه

در این مقاله ،به چگونگی تولید اجتماعی سوژۀ تراجنس و عملکرد آن بر پایۀ دالهای
جنس/جنسیتبراینیلبهآرزومندیدرقالبسوژۀجنسیتپرداختهشدهاست.اینفرایند
بودنجنسیتراآشکارمیکند،اما


برساختی
ازطریقگذارازدوگانههایموجودتوسطسوژه،

بخشیبهبدنواردمیکندتا


منظورتعین

گسترۀنظمنمادین،فشارهایگفتمانیرابرسوژهبه
رسمیتپذیری ،به عمل جراحی تطبیق جنسیت تن دهد؛ با این حال آنچه سوژه

برای به
برآنمیداردخویشتنرااز

آرزومندرا بهکنشوامیدارد،دیالکتیکمیلیاست کهویرا 
طرحیتخیلیبهموقعیتیدرنظمنمادینبرساند.سوژۀتراجنستالشمیکندمیانتصویر

تخیلی(منآرمانی)۱وتصویرنمادین(آرمانمن)۱ازطریقایجادیکفانتزیکهسوژگیزنانه
یامردانهاست،هماهنگیایجادکند،امابابرخوردامرواقعاینآرزومندی،ناتمامودراستمرار
ماند؛چیزیکهجنسیترابهمثابۀمدلولمتعالیودرنهایتهمچوندالیااجراییاز


باقیمی
جنسیتمعرفیمیکند .

ضرورت انجام این مقاله تحلیل فرایندی است که در آن سوژۀ تراجنس بهمثابۀ سوژۀ
شود.نگاهبرساختگرایینشان


برساختهمی
جنسیتوسوژهایکهمیلبهگذارجنسیدارد،

میدهد سوژهها از طریق ساختارهای دانش /قدرت و گفتمانهای تنظیمی شکل میگیرند.

هدف از این مقاله ،ارائۀ تجربیات هفت نفر از سوژههای تراجنس در میان این شکاف از دو
هویتتخیلیونمادینوبیاناینامراستکهدسترسپذیریامر جنسیتی(کهتوسطنظم

کندوباشکستآنازطریقساختبدنها


پذیرجلوهمی

شود)درابتداامکان

نمادینمعرفیمی
بهکمک نظم جنسیتی به تهیبودن آن از معنا میانجامد .با توجه به رویکرد انسانشناختی

پژوهش ،روش تحقیق از نوع کیفی است و دادهها از طریق انجام مصاحبه عمیق بهدست
آمدهاند .نمونهگیری بهدلیل حساسیت موضوع از طریق نمونهگیری گلولهبرفی و به شکل

هدفمند انتخاب شده است .سپس دادههای تحقیق از طریق تحلیل روایت بر پایۀ مفاهیم

نظریارائهشدهبررسیشدند .


مفاهیم نظری
دالهای تنانه :دیالکتیک میل
سوژۀ لکانی منفرد و خودآیین نیست ،بلکه در ارتباط با دیگری شکل میگیرد .این سوژه از
بندیمیشودکههریکازاینسهنظم


کنشمیانسهنظمتخیلی،نمادینوواقعصورت

برهم
گذارند.نخستینمرحلهدرشکلگیریاگوازطریقبدن


تأثیراتخودرابرروان/بدنسوژهمی
1. Ego Ideal
2.Ideal Ego
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پژوهش
۱۱

امرتخیلیایجادمیشود؛بنابرایناگوبیشازآنکهخودیواقعیباشد،اثرتصویرو

کودکدر
کارکردی خیالی است (هومر .)۱5 :۱115 ،در این معنا ،امر تخیلی مبتنی بر تحریف رابطۀ
شخص با جهان از طریق تصویری خیالی است .درک کودک از خویشتن در بازتاب آینهای
شدگیاست.مرحلهآینهاینخستین


گسیختگیوبیگانه

ونیزازهم
همزماننوعیتوهموحدت

نمود تعیینکننده در میل به بازشناسی است (کالویانف .)37 :۱390 ،لکان این شناسایی از
نامدکهبهمثابۀیکالگوبرایبازشناسیدر

خویشتنتوسطکودکرانوعیسوءبازشناسی  ۱
می
یابیهایبعدیرا
ایچارچوبهویت 


کند.مرحلۀآینه
یابیهایآتینقشایفا  
می
تمامیهویت 

هارابازمینمایاند.تصویردیگریازخویشتندر


هایدیالکتیکیآن

کندوهمۀپویش

تعیینمی
شدهوشکافیرامیانتجربۀزیستشدهوبازنماییوبین


عنوانقانونوضع
مرحلۀآینهایبه

واقعیت و نشانهها ایجاد میکند که پیششرط و معنای داللت [و ورود سوژه به زبان] است
(گروش.)06:۱909،
دومین مرحله ورود کودک به نظم نمادین با تولد سوژه در بستر زبان /ناخودآگاه همراه
شدن،تفاوتیابیمیاناگو ودیگری است.ایننظماساسدنیایاجتماعیاستو


است.سوژه
اندراینجاتنهاابزاریبرایبهکارگیریوارتباطنیست،بلکهزبان

تولدسوژهرارقممیزند.زب

سازدوویرانمیکند.سوژهباورودبهزباندچارگسستمیانامرتخیلیونظم


سوژهرامی
نمادینمیشود؛چیزیکهبهایجادفقدانوتولدناخودآگاهودرنتیجهزایشسوژهبرمبنای

میل منجر میشود .به باور لکان،از نظراجتماعی ماخودرا باقانون بهعنوانواسطهتعریف
کنیم.همچنینازطریقتبادلنمادهاخویشتنهایمختلفخویشرادرارتباطبایکدیگر


می
قرار میدهیم (لکان .)۱01 :۱99۱ ،اساس نظم نمادین ،همین نمادهایی است که سوژه را
محاطکردهوشکلمیدهند؛بنابراین سوژهچیزیجزدالزبانینخواهدبود.برخالففروید

دانست،برایلکانزبانبانیروینمایانسازخویشناخودآگاه


کهناخودآگاهرابرزبانمقدممی
را شکل میدهد تا جایی که میگوید :ناخودآگاه مانند یک زبان ساختاریافته است (لکان،
تبعیتمیکند.نظمنمادینکهبرایلکاندرنام

)وازهمانمنطقصوریدالها 

۱13:۱990
یابد،همچونهستیازپیشموجودیاستکهسوژهبهدرون


مثابۀقانونبروزوتجلیمی
پدر 
به
۱
آنپرتابشدهاست.درنامپدر استکهبایدپشتیبانیکارکردامرنمادینرابازشناسیکنیم
کهازدیربازاینفیگور،خودرامعادلقانونقراردادهاست(لکان)51:۱11۱،؛ازهمینرو،هر
تالش سوژه برای بیان میل بهمنظور کسب هویت از طریق امکانات نهفته در جهان پیشرو
یعنیدالهاممکنونیزمحدودشدهاست .

1. Misrecognition
2. The Name of the Father

مثابۀسوژۀزبانومیل:تحلیلانسانشناختیاز ۱3...


سوژهتراجنسبه

مثابۀبرسازندهوقانونمیلودیگریکوچک( ۱کهآنراباa


بزرگبه

لکانمیاندیگری
عنوانآنچهازخویشتندردیگریشناساییمیشودتاکمبودرارفعکند)


دهد؛به

نشانمی
۱
راتولیدکردهوسوژهراازطریقداللتپردازی

نهد.دالدرمیداندیگریبزرگخود 


تمایزمی
بزرگباایجادکمبوددرسوژهامکانمیلورزی


).ایندیگری
آشکارمیکند(لکان۱10:۱990،

شود،نهازآنسوژهکهمتعلقبهدیگریبزرگاست.


عنوانمیلارائهمی

دهد،اماآنچهبه

رامی
بهطور ذاتی
به قول لکان ،در من چیزی بیشتر از خود من وجود دارد تا جایی که این من  
انعقادیازتأثیراتبیگانهبیناسوژگانیوتراسوژگانیاست(جانستون)۱1۱0،؛بنابراین سوژه
حتی زمانی که از امیال خود سخن میگوید ،همزمان با بازشناسی امیال خود در دیگری
بزرگاست.اینمیلدیگریبزرگاستکهسوژهبایدآنرا


دنبالبازشناسیازامیالدیگری

به
بازشناسیکند(لکان ،)۱۱1:۱11۱،امافقدانهمواره برسازندهاست؛چهدرمقامبرسازندۀ
میلوچهدرجایگاهتولیدسوژۀجنسی .
پردازیراممکنوالبتهحصولمعناراناممکنمیکند.


امرواقعسومیننظمیاستکهداللت
برایلکاناولویتدالبهمدلولتاحدیاستکههرچیزیازرهگذرساختاردالظهورمیکند

(لکان.)۱16:۱990،ایناولویتنشاندهندۀتسلطونیرویتولیدگرزباناست.درزبان،سوژه
یابدومدلولآنبرایسوژهدستنیافتنیاست.مدلولنهایییامعنای


مثابۀیکدالتعینمی

به
شدننمیدهدکهتوسطلکان

غاییهموارهچیزیاستکهازشناختدورمیماندوتنبهنمادین

ازآنکهتوسطزبانقطعهقطعهشده

درقالبامرواقعمعرفیمیشود.امرواقعجهاناستپیش

باشد(میرس.)۱5:۱113،همچنینجهانیاستکهپیشازورودسوژهدرنظمنمادین،آنجا
گونهاستفادهمیکند:امر


گیردوآنرابدین

حاضربودهاست.لکاناصطالحیراازهایدگرواممی
واقعپیشازوجودداشتناست([)ex-sistsچیزیکهبرونمیایستد].امرواقعخارجیاورای
واقعیتماقرارداردوآشکاراورایچیزیاستکهبتوانیمآنرانامگذاریکنیمیادربارۀآن

سخن بگوییم (فینک .)۱5 :۱996 ،با این همه ،امر واقع نظم تخیلی و نمادین را صورتبندی
یداریاستکهبرایتجربههای

میکند.همچنینچیزیدرورای،درپسیادرذیلنمودهایپد

)،اماامرواقعبهمثابۀبنیان

بیواسطهآگاهیاولشخصدردسترسقراردارد(جانستون۱1۱0،

زند؛بنابراینامرنمادینبهمثابۀ

داللت،همزمانحصولمعناراازطریقناممکنیمدلولبرهممی
یلنمیشود .

تکراررویامرواقععملمیکند،اماهرگزبهآنتبد

راشکلمیدهد،ساختارنمادینیاستکهسوژهرااز

اماآنچهدرنظریۀلکانتفاوتجنسی
خطابقرارمیدهد؛بنابراینسوژهمیاندودریافتازخویشدرتضاد

طریقابژۀکوچک a
1. Objet Petit A
2. Self
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۱0

).دیگریبزرگ

است:منآرمانی(نظمتخیلی)وآرمانمن(نظمنمادین)(لکان۱0۱:۱99۱،
هایجنس/جنسیتامکانابژهگزینی(باابژۀکوچک)aرا


کردنسوژهازطریقدال

باخطاب
میدهد .برای همین ،سوژۀ زن به این دلیل در جستوجوی مرد است که ابژۀ میل وی را

تشکیل میدهد؛ ابژهای که از طریق آن امکان هویتیابی بهمثابۀ زن را پیدا میکند .میل
دیگریبزرگ(برمبنایکمبود)برایسوژهاست.دراینجابامعنایدیگریازگفتۀلکانکه

توانآنرابدینصورتترجمهکرد:از


شویمکهمی

رومی
«میلانسان،میلدیگریاست» 
روبه
یک سو میل انسان ،میل دیگری بزرگ است [ ]...از سوی دیگر اینکه میل انسان از طریق
بزرگبهمثابۀابژۀa


شود؛بهمعنایقرارگرفتندرمعرضامیالدیگری

بزرگایجادمی

دیگری
است (فینک)59 :۱996 ،؛ بنابراین بیش از آنکه هویت سوژه را عاملی درونی (مانند اندام
گزینیازطریقنظمنمادینسوژهراجنسیتیمیکند؛ازهمینرو


جنسی)مشخصکند،ابژه
کندکهبراینظمنمادینبرهمزنندهاست.در


ایانتخابمی

سوژۀتراجنسابژۀمیلخودراابژه
رایکبرساختاجتماعیمیداند .

طبیعتزداییازجنسوسکسوالیته،لکانجنس

مثابۀزبان(دالهایبیان)،


بزرگنزدلکاندرچهارمعنابهکاررفتهاست:دیگریبه

دیگری
دیگری بهمثابۀ خواست ،دیگری بهمثابۀ میل (ابژۀ  )aو دیگری بهمثابۀ ژوئیسانس (فینک،
خواستههایمارادگرگون

بزرگرامیتوانمهاجمیدرنظرگرفتکه 


).دیگری
۱3:۱996
۱
بزرگاست،امابهدلیل


برایلکان،سازندۀسوژهوحتیدیگری
کندوشکلمیدهد.فقدان 


می
ناممکنی رفع فقدان از طریق مداخله امر واقع،سوژه درمییابد که دیگری بزرگ تهی از آن
چیزیاست کهازسوژهخواهاناست.تشخیصدیگری بزرگدارای فقدان ،برایسوژهیک
لحظۀتروماتیک(روانزخم) ۱استواینعملکردفانتزیاستتاضربهراپنهانکردهوآنرا
زخمرابرخوردامکانناپذیرماباامر


نوعیبرایسوژهقابلتحملکند.لکاناینلحظۀروان

به
واقعتوصیفمیکند(هومر)۱۱3:۱115،؛بنابرایندرتئوریتفاوتجنسی،آنجاکهجنسیت

هایجنسی/جنسیتیتنهابهمثابۀدالنمادین


کند،هویت

مثابۀامرواقعوناممکنجلوهمی

به
درقالبنوعیفانتزیوتفسیرعملمیکنندکهسعیدارندبراینتروماباشبحیازهویت

جنسیتمند فائق آیند ،اما اگرجنسیت هویتیناممکن است ،چرا بهعنوان یک دال سوژه را

3
کند؟ازدیدلکان،جنسیتبهمثابۀیکدالناب،نقطۀآجیدنی استکهساختار


دارمی

نشان
شود.ایننقطهازطریقپیونددادندالها


هامی

زندومانعگسستمیانآن

هاراپیوندمی

دال
کندوازطریقمتوقفکردن


هاراذیلیکدالمرکزیبهنامجنسیتمتمرکزمی

بهیکدیگرآن

1. Loss
2. Traumatic
3. Point De Capiton

مثابۀسوژۀزبانومیل:تحلیلانسانشناختیاز ۱5...


سوژهتراجنسبه

حرکت مدلول (جنسیت) از طریق دالها (بدنها) میکوشد معنا را تثبیت کند ،اما حرکت
شود؛ازهمینروبهباورژیژکمیتواند


هاراموجبمی

ها،لغزشمدلولبهذیلدال

وقفۀدال

بی
تنهاراهتجربهازواقعیتتاریخیتنهاازطریقعاملیتیکدالناببهدستآید.ایناشارهبه

دالنابمیتواندتجربۀماازواقعیت[ونیزجنسیت]راوحدتوهویتبخشد؛زیراواقعیت

کردنآنازطریقحالتهای


تاریخی[مانندنظمجنسیتی]همیشهنمادیناستوروشتجربه
یابیجنسیتی]انجاممیشود(ژیژک .)۱10:۱119،


سازی[وهویت

نمادین

نیروهای تنانه :اقتصاد سیاسی میل
اقتصادسیاسیمیلوابستهبهنظمنمادینیاستکهبدنونیروهایآنراکنترلمیکندو
تصمیممی گیردمیلتاکجاامکانکنشداشتهباشدوازکجابایدسرکوبشودودرمسیر
واالیشقراربگیرد.اندیشۀلکاندربارۀدیگری بزرگبهبازتابایدۀقدرتنزدفوکودرتبیین
سوژه منجر می شود .از نظر فوکو ،قدرت برخالف خشونت اعمال نمیشود ،بلکه در فرایند
تکثرنیروهابازتولیدمی شود.ایدۀقدرتبیشازآنکهبرسرکوبنیروهایبدنمبتنیباشد،
سعیدرهدایتآندرقالب هایمشخصیداردکهالبتهدربرخیازمواردمازادایننیروهااز
حلقههایقدرتمی گریزدوبهاشکالینوپدیدمنجرمی شود؛بنابراینقدرتواقعیتراتولید
میکند (فوکو )0۱ :۱396 ،و مانند دیگری  بزرگ ،سکسوالیته را سرکوب نمیکند ،بلکه
بهمثابۀ شیوهای از ویژگیها در بدن جای می دهد؛ پس زندگی جنسی به معنای مشاهدۀ
تغییراتمداوممیان ابعادتعریف کننده،تنظیمی،مولدونابرابرقدرتاست(بریکل.)۱119،
دراندیشۀلکان،بدنبهطورگستردهایتوسطدالهانوشتهمیشود؛بهگونهایکهلذتدر
برخینقاطبدنمتمرکزمی شود،دیگرنقاطازطریقدالزبانی،خنثیسازیمیشودومورد
پذیرش هنجارهای رفتاری و اجتماعی قرار میگیرد (فینک .)۱0 :۱996 ،آنچه برای لکان
سوژه شدنازطریقورودبهامرنمادیناست،برایفوکوسوژگیازطریقمنقادقدرتشدن
معنامی یابد.درایننگاه،سوژهشدن ۱همبهمعنایبدل شدنبهسوژهوهمفرایندانقیادی
استکهدرآنشخصتنهاباسوژۀیکقدرتشدنمی تواندبهخودآیینیبرسد؛انقیادیکه
مستلزم وابستگی ریشه ای است .این فرایند برای فوکو ،به طور مرکزی از طریق بدن رخ
میدهد(باتلر .)03:۱997،
طورویژهروانکاوینگاهیهنجاریناست،لکانبا


پزشکیوبه
اگرچهنگاهفوکوبهدانش 
دانش روانکاوی بهمثابۀ دانشی منقادکننده مخالف است .همچنین با نفی ایدههای
هستیشناختی مانند زنانگی و مردانگی به روانکاوان همکار خود دربارۀ استفاده از قدرت

1. Assujetissement
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۱6

هایفرهنگیهمسوبادگرجنسگرایی ۱هشدار

درمحیطبالینیبهمنظورتلقیناید 
ئال

انتقال ۱
دهدوبراینباوراستکهچونهدفروانکاوی«سازگاریباواقعیت»نیست،کاربالینی


می
3
بایدمراقبتکندتادربرابرترویجدگرجنسگراهنجاری مقاومتورزد.نکتۀمهماینکهلکان

کندکهروانکاویباید


تأکیدکردهوبیانمی
برخطراتاحتمالیسوءاستفادهازقدرتدرمانی
0
دور از کارکرد بهمثابۀ عامل طبیعیسازی اجتماعی  ،کار خود را در برابر این طبیعیسازی
درنظربگیرد.انتقاداخالقیلکانازسازگاریذهنینشاندهندۀفاصلۀنظریۀویازبازنمایی

فوکو از روانکاوی بهعنوان یک نهاد طبیعیسازی است (دین .)۱113 ،اگرچه سازوکارهای
قدرت /دانش سعی میکنند نیروهای بدن را در جهت اقتصاد سیاسی همسو با ایدهها و
هایالزمبرایخلقموقعیتهایتازه


هنجارهایاجتماعیتغییردهند،نیروهایبدنکهتوانش
مندیرادارند،بهکمکوجهمولدقدرت،نیروهایمازاد


سازیهنجارهایبدن

درجهتوارونه
مندیمنجرمیشوند .


بدنومیلبهاشکالنوینبدن
پیوند آرای لکان با نظریۀ کوئیر در نفی ذاتگرایی تفاوت جنسی است .نقد لکان از
شناسیاگوکهآرمانشراتطبیقسوژهباهنجارهایاجتماعیمیداند،بانقدسیاسیکوئیر


روان
گراییصورتمیگیرد)پیوند


جتماعی(کهازطریقماتریسدگرجنس
درباباشکالهنجارینا
زداییازناخودآگاهوارائۀآنچونمفهومیزبانشناختیوفوکوبانقد


دارد.لکانباجنسیت
ساختارهایدانش/قدرت،هردوساختارهاییترافردیرابازنماییمیدهندکهاثراتسوبژکتیو

دارند ،اما توانشی را از طریق مازاد نیروهای میل/بدن به سوژه میدهند؛ با این حال اهمیت
کاویبرایفمینیسمایناستکهآناتومیبهتنهاییهویتجنسیشخصراتعیین


نظریروان
).اگرچهناخودآگاهوبازیدالهایزبانسببحرکتسوژهبرمدار

نمیکند(رایت۱7:۱111،

میلدرقالبامرواقع،ایدۀجنسیترانفیمیکند.لکان

شوند،امکانناپذیریمدلول 


میلمی
هایجنسیتیشکلمیگیرندوهیچ


داندکهازطریقدال

تفاوتجنسیرانوعیازتفاوتمی
شناختیندارند.تفاوتجنسیدراینمعنا،نهبهطبیعتفروکاستهمیشودونه


مبنایزیست
میشودوبدینمعنانیستکهتفاوتجنسیمجموع
بهفرهنگ،امادرنقطۀتالقیآندوظاهر 
عناصر طبیعی (بیولوژیکی) و فرهنگی (داللتی) است ،بلکه چیزی است که از وحدت آن دو
باقیمیماند .

منظورلکانایناستکههمۀساختارها،سوژهیاامرنمادینالزاماًناقصهستند.همچنین
میشود .استثناء نیز یک قاعده است [مانند
همیشه عنصری احتمالی وجود دارد که حذف  
1. Transference
2. Heterosexuality
3. Heteronormativity
4. Social Normalization
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سوژههای تراجنس که از وحدت جنس /جنسیت فراتر میروند] (هومر .)۱13 :۱115 ،لکان

جنسیتیابی را امری واقع تفاوت جنسی ارائه میکند؛ بهمثابۀ امر واقع نفوذناپذیری که

طورمناسببهزبانواقعیتهایتخیلیونمادینترجمهشود،اماپیوستهدربرابر


کوشدبه

می
کند؛بااینحالتفاوتجنسیاگردرسطحهستیشناختیاستحکام


اینجریانمقاومتمی
هایمردانگیوزنانگیتبدیلمیشود.


خوردوبهبازیترکیبیذات

باوریگرهمی

یابد،باذات
هستیشناسی سنتی /نظم نمادین بهمثابۀ ماشینی برای تولید ذاتهای مردانه و زنانه و

بنیادگذاری این ذاتها در هستی است؛ بنابراین مردانگی و زنانگی تنها ایدئالهایی هستند
(جنسیت ایدئال) که در هیچ کجای واقعیت وجود ندارند (هیچفردی صد درصد زن یا مرد
نیست).مردانوزنانتنهابهصورتترکیبیمتفاوتازایندوحالتایدئالهستند(زوپانچیچ،

هایجنسیترابهمثابۀدال/هنجاریغیرطبیعی


)؛بنابراینسوژۀتراجنسکهایدئال
05:۱1۱7
هاشناختهمیشوندکهآرامشاین


ایبرایدیگرسوژه

مثابۀغیریت/بیگانه

کنند،به

آشکارمی
هارابرهممیزنند .


دیگری

گفتارهای تنانه :واقعبودگی مدلول میل
باتلر با رد سوژۀ زنانۀ فمینیسم ،نهتنها جنسیت که جنس را مفهومی جنسیتی و برساختی
نمیتوان
میداند.ازدیدوی،اگرجنسیتبرساختاجتماعیجنساستواگربهاین«جنس» 

کمکسازههایآن،پسجنستوسطجنسیتجذبشدهوجنس


دسترسیپیداکرد،مگربه
نیایکفانتزی[امرواقع]بدلمیشود(باتلر.)xv:۱1۱۱،پیوندایدۀ

نیزبهچیزیشبیهداستا
مثابۀدالنزدلکاناهمیتوجایگاهیداردکهلکانبهزبانمیدهد


اجراگریباتلرباجنسیتبه
ونقشآنراچناندربرساختسوژهقدرتمندمیداندکهناخودآگاهفردیرانیزمنبعثاز

۱
بیند.درزبانشناسیساختارگرا،فردیناندوسوسور سه


ایبیانیآنمی
منطقزبانیوداله

۱
بهمثابۀ پدیدهای جهانشمول از ارتباطات
جنبه از زبان را از هم تمایز داده است .۱:زبان  
0
بهعنوانزبانمورداستفاده،
بهمنزلۀیکزبانیانظامزبانیخاص.3،پارول 
انسانی.۱،النگ  3
هایگفتاریخاصیاگفتهها(هومر.)37:۱115،برخالفسوسورکهمعناراازطریق


کنش
مدلول ممکن میدانست ،لکان دال را اولویت میبخشد و آن را حاضرکنندۀ مدلول میداند؛
گونهایکهبرایمثالدالمردانگیمعنایهویتجنسیمردانهراازطریقوجهافتراقیآنبا
به 

توانبهمثابۀتمایزمیانزبان/


کند،اماتمایزمیانجنس/جنسیترامی

دالزنانگیحاضرمی
1. Ferdinand De Saussure
2. Language
3. Langue
4. Parole
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۱0

گفتار نیز در نظر گرفت .اگر زبان منبعی از توانشهاست که در موقعیت زمانمند بهصورت
یابد،بدننیزمنبعیاستکهجنسیتبهمثابهیکشکلگفتاریازآناست؛


گفتاربروزمی
مندیبیانمیشود .


ها/بدن

گفتاریکهازطریقدال
ایدۀ اجراگریجنسیتمیتواند مانند گفتاریجنسیتیدرموقعیتهایی باشدکهدر آن
هایاجراگریجنسیتکهطبیعیبودگیوثبات


کند.امروزهشیوه

جنسیتازجنسپیروینمی
نانگیرامیشکنند،هرگونهباورغیرتاریخیدربارۀ

فرضهایمتداولدربارۀمردانگیوز
پیش 

گرایانهراتخریبمیکنند(ویکس،)93:۱1۱1،اماباتلرسوژهرا


بودنفرضدگرجنس

جاودانه
فهمد:سوژهدرفرایندانقیاددرشرایطاجتماعیایجادمیشودو


نمامی

منزلۀسوژۀمتناقض

به
کنشنشاندهد.سوژهازطریقزبان/دیگریبزرگتولید

میتوانددربرابراینشرایطنیزوا

تواندآنرابهچالشبکشد،اماباتلرسویۀدیگریرادرهویتیابیافرادتراجنسی


شودومی

می
نشانمیدهدکهسعیدرتغییربدننمادینبرایتطبیقباجنسیتتخیلیدارند؛چراکهکنش

یتیدوگانهعملکردهواینعقیدهراحفظمیکند

اینافرادبرفرضوجودیکسیستمجنس
که جنسیت رابطهای تقلیدی با جنس دارد که بهموجب آن ،جنسیت بازتابی از جنس یا
منحصربهآناست(باتلر .)۱1:۱999،
دراینمعنا،باتلرجنسراایدئالتنظیمیمیداندکهتجسدبخشیدنبهآناجباریاستو

این امر از طریق برخی اعمال بسیار تنظیمشده صورت میگیرد (انجام نمیشود) .به عبارت
دیگرجنسساختاریایدئالاست که با گذشت زمان بهاجبارمادیت مییابد(باتلر:۱1۱۱،
)xiii-xi؛پساگرحقیقتدرونیجنسیت،ساختگیاستواگرجنسیتواقعی،امریخیالی
رسدجنسیتها نه میتواننددرست باشندو نه

است کهرویبدن نقش میشود ،بهنظر 
می
غلط،بلکهتنهاتأثیراتحقیقییکگفتمانازهویتیاولیهوپایدارهستند.اینواقعیتیصرف
یاوضعیتثابتبدنینیست،بلکهفرایندیاستکهدرآنهنجارهایقاعدهبخش،جنسرا

تحققمیبخشند.اجراگرینیزکنشیمنفردنیست،بلکهیکتکراروآییناستکهتأثیراتش

دستمیآوردکهبایدآنرامنحصربه


کردنخویشدرزمینۀیکبدنبه

کمکطبیعی

رابه
طورفرهنگیحمایتمیشود(باتلر .)xv:۱999،


یکدورۀزمانیوامریموقتیدانستکهبه
وارکنشهادرطولزمانباشدونهیک


درنگاهباتلراگرمبنایهویتجنسیتیتکرارسبک
ایدلخواهمیاناینقبیلکنشها


ظاهریکپارچه،امکاندگردیسیجنسیتیدررابطه

هویتبه
درصورت امکان نوع متفاوتی از تکرار ،در شکستن یا تکرار خرابکارانه آن سبک وجود دارد
بهراحتی
(باتلر .)۱900 ،اگر رابطۀ طبیعی میان بدن /جنس با جنسیت وجود نداشته باشد  ،
میتوانبدن/جنسمؤنثیرامالحظهکردکهجنسیتیمردانهداردیابدن/جنسمذکریکه

جنسیتی زنانه را نمایش میدهد؛ ایدهای که واقعبودگی مدلول جنسیت را بهمثابۀ چیزی
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سوژهتراجنسبه

دهد؛ازاینروژستاجراگربهفرایندیاشارهداردکهدرآنساختارهای


ناپذیربروزمی

امکان
اجتماعینمادینتوسطتکراروتصریحبهامریطبیعیبدلمیشوند.آنچهامرطبیعیخوانده

میشود ،رسوب گفتمانی است و در این دیدگاه ،دیالکتیک طبیعت و فرهنگ به دیالکتیک

شوند.فرهنگآنچهرابهامرطبیعیارجاعمیدهد،تولیدوتنظیم


درونیفرهنگتبدیلمی
)؛بنابرایننظریۀکوئیرباردهرگونههویتجنسیتیمیکوشد

میکند(زوپانچیچ01:۱1۱7،

اساسهویتراچیزیجزنگاشتهنجارهایاجتماعیبربدننداندوهویترابیاعتبارکند.به
عبارتدیگرچیزیوجودنداردتاکوئیربهضرورتبرآنداللتکند،کوئیرهویتیبدونذات
است (پیکت ،)۱1۱1 ،اما از آنجا که بدنها در گسترۀ نظم نمادین ناچار به رسمیتشناسی
هستند ،میکوشند از طریق دنبالکردن و اجرای رابطۀ طبیعیشده جنس /جنسیت ،هویت
آنهایی
قابلفهم» 
جنسیتهای« 

اجتماعیخودرابهدستآورند؛چراکهدرسیستماجتماعی،

هستند که به تعبیری انسجام و پیوستگی بین جنس ،جنسیت ،کنش جنسی و میل را ابقا
میکنند(باتلر .)۱3:۱999،

درنهایتامرجنسیدرروانکاویچیزیمتفاوتبابازیترکیبیمعنادارمردانگیوزنانگی

سنتی است ،امر جنسی /امر واقع دقیقاً چیزی است که این بازی را برهم میزند و آن را
ناممکن میکند .جنسیت در این معنا ،هستندهای نیست که در فراسوی امر نمادین وجود
سببدالبهشکلی


مثابۀتناقضفضاینمادینیکهبه

داشتهباشد؛جنسیتوجوددارداماتنهابه
کند.جنسیتبهمثابۀاجراگریبهمعنای


هاظهورمی

گمشدهومتناقضدرمحلبرخوردبدن
دراازهمینامکانتکرارپذیریبهدستمیآورند؛

امکانتکرارالگوهاییاستکهقدرتخو
بنابراین هرگونه تعلیق ،مداخله و ترکیب الگوهای زنانگی /مردانگی یا توقف در اجراگری به
مثابۀسوژهایمنحرف/


منزلۀسوژۀزن/مردوارائۀآنسوژهبه

معنایحذفسوژگینمادینبه
ناهنجاراست .

پرسشهایپژوهش
باتوجهبهطرحمفاهیمنظری،یعنیچگونگیبرساختسوژۀجنسیتبرمبنایمیلدرنظریۀ
لکانواجراگرینزدباتلرومسئلۀتحقیقکهبهچگونگیتولیدسوژۀتراجنسبرمبنایحرکت
هایاصلیتحقیقدرادامهمطرحشدهاند :


پردازد،پرسش

هاینمادینمی

میلبرمحوردال
کنشی،همزمانبهتولیدسوژه،ایجادفقدانو


کانازطریقبرهم
چگونهنظمسهگانۀژکل


آرزومندی در سوژۀ جنسیتی میپردازد و چگونه سوژۀ تراجنس به بهترین صورت این
آرزومندیرانشانمیدهد؟ 
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پژوهش
۱1

رسمیتشناسیمیلچگونهبهنفی


حرکتسوژۀتراجنسازطریقگذارجنسیدرجهتبه

باورانۀجنس/جنسیتدرماتریسدگرجنسگراییموردنظرباتلر


هایذات

وبراندازیجنبه
منتهیمیشود؟

 ارتباط میان زنانگی و مردانگی در آرای لکان بهمثابۀ دال نمادین با جنسیت بهمنزلۀ
اجراگریدرتفکرجودیتباتلربهچهصورتآرزومندیسوژۀتراجنسبرایزنیامردشدن
ناپذیرمیکند؟


متعالی)تحقق
رابهمثابۀامرواقع(مدلول


روششناسی پژوهش
شناختیپژوهش،روشتحقیقازنوعکیفیاستودادههاازطریقانجام


نظربهرویکردانسان
شکلیهدفمندانتخاب


برفیوبه

روشگلوله

گیریبه

آمدهاست.نمونه
دست 
مصاحبۀعمیقبه 

اند.بهدلیل


پایۀمفاهیمنظریبررسیشده
شدهودادههایتحقیقازطریقتحلیلروایتبر 

رویکردتحقیق،آنچهازطریقمصاحبههادرقالبروایتارائهشدهاست،ارتباطمیانروایتو

کمکزبانومعناییکهدالهایزبانیبهاین


دهدکهتوسطسوژهبه

تجربۀزیستهرانشانمی
تجربهها معنا میدهند ،بازگو شده است؛ بنابراین در روایتهای افراد بزنگاههای مهم زندگی

هااشارهشده(مانندمیلبهانجامعملجراحیتطبیقجنسیت)ازمهمترین


یعنیآنچهبدان
نقاطعطفوتجربیاتیاستکهدرکسوژهراازهویتبازتابمیدهد .


معرفی میدان 
متفاوتتریدرجامعۀایران

افرادتراجنسبخشیازاجتماعبزرگترکوئیراستکهموقعیت

رسمیتشناسی هویت تراجنسی در قوانین ایران که بهموجب آن امکان انجام عمل

دارد .به
جراحیبهمنظورتطبیقجنسیتازسویمراجعقانونیودینیصادرشدهاست،برتمایزاین

تراجنسیبهدلیل

افرادبادیگرافرادکوئیرتأثیرداشتهاست.ایننکتهسببشدهاستافراد 
حفظموقعیتاجتماعیخود،شکلتمایزیافتگیبیشتریراازدیگرافرادکوئیرنشاندهندکه
گرایی/دوجنسگرایی


جنس

گراییدرکنارهم

دلیلجلوگیریازقرارگرفتنوضعیتتراجنس

به
زویتریرا
هایمنحرفدرگفتمانرسمی،اغلبشکلیازرفتاردرونگروهیومن 


مثابۀسوژه

به
درپیشبگیرند(ازیکسوباتمایزازدیگرافرادکوئیرحسانزوایدرونگروهیبیشتریرا

بودگیپسزده


دلیلاقلیت

گرانیزبه

کنندوازسویدیگر،ازسویجامعۀدگرجنس

تجربهمی
میشوند) .امکان تطبیق جنسیت در ایران برای افراد تراجنسی موجب دودستگی میان افراد

تراجنسیوتراجنسیتینیزشدهاست.افرادتراجنسیتیکهتمایلیبهانجامعملجراحیندارند
ایکهبههردلیلیازانجامآنسربازمیزنند،سببشدهاستتوسطافراد

وافرادتراجنسی
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سوژهتراجنسبه

تراجنسی که مایل به انجام این عمل جراحی هستند یا آن را انجام دادهاند ،قضاوت شوند؛
ایکهاینافراددربیشترمواردمیلبهانجامجراحیراعاملیبرایهویتیابیاصیل

به 
گونه
سوژه تراجنسی میدانند و از طریق آن به تمایزیافتگی دست میزنند؛ از همین رو در این
پژوهشتنهابهافرادتراجنسپرداختهشدهاست .
کنندگانبهدلیلتعلقبهگروه

میدانپژوهشدراینتحقیق،شهرتهراناستومشا 
رکت
همسانوارتباطدوستانهایکهدرآنبایکدیگردارند،توسطیکیازمطلعان(ندا)بهپژوهشگر

معرفیشدندوضمنصحبتهایاولیهمبتنیبرموضوعوهدفپژوهش،تمایلخودرابرای

شرکتدرآنوانجاممصاحبهبهصورتفردیوخارجازگروهاعالمکردند.ازمیاناینافراد،

چهارنفرازآنانهنوزعملجراحیتطبیقجنسیتراانجامندادهاندوسهنفراینجراحیرا

پشت سر گذاشتهاند .یکی از مشکالت پژوهش در فرایند مصاحبه دسترسینداشتن به افراد
تراجنس بعد از انجام عمل جراحی است که بهدلیل حساسیت به گذشتۀ خود یا تمایلی به
نداشتنباافراد/گروههمسان،دسترسیبهآنهابامشکل


دلیلارتباط

صحبتنداشتند،یابه
روبهروبود .

جدول  .1اطالعات زمینهای مشارکتکنندگان در پژوهش
نام

سن

هویت جنسی

وضعیت تأهل

تحصیالت

شغل

آوین

۱3

تراجنس

مجرد

کارشناسی

دانشجو

مارال

۱0

تراجنس

مجرد

دیپلم

محصل

مهرآ

51

تراجنس

مجرد

دیپلم

کارگرجنسی

ندا

۱0

تراجنس

مجرد

کارشناسی

کاردرکافه

آتالن

36

زنترنس

مجرد

دیپلم

کاردر
رستوران

صبا

05

زنترنس

طالق(ازدواجبعداز
عملجراحیتطبیق
جنسیت)

سیکل

ماساژور

هانا

۱5

زنترنس

مجرد

کارشناسی

پرستار

یافتهها
امر تخیلی :اگو و تولد سوژۀ میل
افرادتراجنسازنظرهویتجنسیتیمیاندوتصویرازخوددرتعارضهستند؛خودبدنییا
جنسی (تصویر نمادین از هویت) و خود جنسیتی (که متعارض با هویت جنسی و تصویری
تخیلیازهویتاست).اینافراددرانطباقمیانجنس/جنسیتباشکافیمواجههستندکه

هایانسانشناسیایران،دوره،۱۱شمارهپیاپی،۱۱بهاروتابستان۱011


پژوهش
۱۱

بودنایدۀجنس/جنسیترانشانمیدهد،اماافرادتراجنسیکهبا

بیشازهرچیزغیرطبیع 
ی
۱
بدن مذکر متولد میشوند ،براساس ماتریس دگرجنسگرایی هویت جنسیتی خود را زن
میدانند .بدن تراجنس بدنی است که با نفی الگوهای جنسیتی از طریق اجراگری جنسیت،

رفتار بدنیای نمایش میدهد که با بدن زیستی متفاوت است .براساس ایدۀ اجراگری ،بدن
شناسانهایبرخوردارنیست.همچنیندرنظریۀ


جنسیتیبدنیاجراییاستکهازمرتبۀهستی
کوئیر نمیتوان هویت بدنی را به هیچیک از این دو (چه جنس و چه جنسیت) فروکاست.
درهمتنیدگی جنس /جنسیت شکلی مختص به خود را پدید میآورد که هویت را مقولهای

سیالدرنظرمیگیردواینسیالیتازطرففرهنگواجتماعپذیرفتنینیست .

برای افراد ترنس ،در فرهنگی که دوتایی جنسیت همۀ قوانین را بر پایۀ هتروسکسیسم
گراییسببمیشودفرد


هایدگرجنس

کند،زندگیچالشیروزمرهاست.تسلطانگاره

تعیینمی
جنسیتیراذیلدوگانزنانه/مردانهتعریفوبدنرابهمثابۀبدنیآلودهوچیزی

تراجنسخود
بیگانهدریافتکند.دراینجا،فهمهویتجنسیتیتوسطسهنفرازافرادتراجنسآوردهشده
است :
گرام.خودمودخترمیدونم،باطنوذهنییهدخترم.دختریکهبایهجنس


منتراجنس
«
دونمکهاینقدرازجسمشدرعذابهکهبا


گرامی

آد[]...کسیروتراجنس
دیگهبهدنیا 
می
اینکهعملخیلیسختیهست،امااینعملروانجاممیده.بههرسختیباشهازجسم

پسرمیادبیرون.منحسخیلیچندشآوری،ناراحتیوبدیبهبدنمدارم»(مارال) .

«منترنسشکوالهستموتفاوتشباترنسجندراینهکهمندوستدارمعملکنموازنظر
ظاهریدختربشم.مناالنخودمودخترمیدونموباظاهردخترونهمیگردم»(آوین) .

«ترنس هستم و ترنسسکشوالی یعنی اختالل هویت جنسی؛ یعنی معلق بین زمین و
آسمونکهبایدیازنمیشدمیامرد»(صبا) .

بر پایۀ نظریۀ لکان ،سوژۀ تراجنسی سوژهای است که میان دو نظم تخیلی و نمادین
شدگیاست.ازآنجاکهنظمسهگانۀلکانبرهم


یافتهاستواینانفصالنوعیبیگانه
گسست 

طوریکهامرخیالیمحضوامر


طورکاملازهممجزاکرد؛به

هارابه

توانآن

تأثیردارند،نمی
نمادینمحضیوجودندارد.مسئلهایناستکهازایندوکدامبرتراستوبهچهنحو[.]...امر
1. Heterosexual Matrix

گراییساختارنمادینیاستکهتعیینمیکنددقیقاًدونوعجنس/جنسیتوجودداردوهر


دگرجنس
ماتریس
سوژۀنرمالیبایدیکهویتجنسیتیمنسجمومطابقباجنسیتبدنیخودراداشتهباشدومیلنرمالهمیشه
گراست.ماتریسفرهنگیکهازطریقآنهویتجنسیقابلدرکمیشود ،مستلزمآناستکه


میلدگرجنس
نمیتوانند «وجود داشته باشند»؛ یعنی آنهایی که در آن جنسیت از جنس پیروی
انواع خاصی از «هویت»  
نمیکندومواردیکهکنشمیلتابعینهازجنسونهجنسیتاست(باتلر .)۱0-۱3:۱999،
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سوژهتراجنسبه

روهمزیستیآندوباید


کند؛ازاین

نمادینتنهابهبهایامرخیالیاستکهخودرابرقرارمی
هایامردیالکتیکیمیداند،به


هاراشاخص
عمدتاًازطریقمنفیت،الزاموویرانگریکهلکانآن
وقوع بپیوندد (کالویانف .)09 :۱390 ،مانند تحول روانی کودک در مرحلۀ آینهای ،سوژۀ
تراجنسدرنظمتخیلی،تصویریراازخویشتنمیبیندکهتصویریمبهماست:اینتصویر

دهدکهدرتضادبااگوییاستکهازخویشمرادمیکند(تضاد


یکخوددیگررانمایشمی
منآرمانیرابرمیسازدکهاگرچهبابدنمتمایزاست،

میانخودهمسانوخودمتفاوت)و
هویتی تخیلی برای اگو به ارمغان میآورد .لکان میان دو نوع آرمان من و من آرمانی تمایز
گذاردکهمیتواندسوژهرامیاندوتصویرسرگردانکند.اینرابطۀنمادینموقعیتسوژهرا


می
وکمکمالوکاملبودگیرا


رورابطۀنمادینمیزانبیش
امریدیدنیتعریفمیکند.اینگفتا

کند.اینبازنماییبهماامکانمیدهدبینمنآرمانیوآرمانمنتمایزقائلشویم.


تعیینمی
آرمانمنبرهمۀروابطمتقابلبادیگراننقشبازیمیکندوبرآنحاکمووابستهبهدیگران

است(لکان)۱0۱:۱99۱،؛بنابراینمنآرمانیتصویریاستکهسوژۀنیروهایمیلخودرابر
کند؛تصویریکهاگودرآنتمامیتخویشرادرکمالمیبیند،اماآرمانمن


آناستوارمی
خواهدتابهمثابۀیکسوژهطبقآن


بزرگونظمنمادینازاگومی

تصویریاستکهدیگری
همانیمیکند؛الگوییکه


خیلیاستکهخودرااین
هویتیابیکند.سوژۀتراجنسباتصویرت

کند،سوژهمیکوشدایننبردبرسربازشناسیراکه


اگرچهدربرابرتصویرنمادینمقاومتمی
در سطح فردی وجود دارد ،بهمنزلۀ الگویی در سطح بینافردی دنبال کند .سوژه میکوشد
هاینهمانباتصویرتخیلیبهرسمیتبشناسند؛
دیگرانراوادارکندتاویرابهمثابۀیکسوژ 

بنابراینتالشسوژهبرایبازشناسیبهمثابۀتالشیدرونیاست کهسرگشتگیمیاندوهویت

را میان دو نظم جاری در زندگی روزمره بازنمایی میدهد .هانادربارۀ این تضاد و کشمکش
درونیوتوأماناجتماعیمیگوید :

ودمودخترمیدونستم،ولیدختریکهمعلومنبودچیه.مشکلماینبود

«قبلازعملهمخ
که نمیتونستم بینابین رفتار کنم و توی حالتی که پسرم هنوز ،آرایش کنم .موقعی که
خواستمباتیپدخترونهبیرونبرم،بایدموهایصورتمومیکندمیاناحیهتناسلیمروبا


می
تونستماینتناقضروبپذیرم.اینمنوبههممیریخت،


کردم.نمی

هایسفتکاورمی

گن
خواستمکهکاملباشهنمیتونستمتیپدخترونهبزنمازاون


کرد.یهچیزیمی

داغونممی
طرفآلتپسرونههمداشتهباشم»(هانا) .
نفرتازبدنوویژگیهایثانویمانندتغییراتهورمونیواندامیکهکنترلآنرابرای

شودتابدنبهمثابۀرقیبیامهاجمیتصورشودکهبرخود


کند،سببمی

ناممکنمی
سوژه
جنسیتی نفوذ میکند .سوژۀ تراجنس در درک از هویت ،جنسیت را در اولویت بر جنس
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مینشاند و از همین رو ،خود جنسیتی را امری ثابت و تغییرناپذیر و بدن را بهمثابۀ زندانی

یدرآناسیرشدهاست.تضادمیاندونوعدریافتازخویش،همزمان

میبیندکهخودجنسیت

فشارنظمتخیلیونمادینرابرسوژهگسیلمیکند،امااهمیتواولویتخودجنسیتیبرای

سوژه بیانگر این است که دالهای نمادین جنسیتی تا چه میزان بر نظم تخیلی نیرو وارد
میکند؛البتهنظمتخیلینیزبا ارائۀتصویریازمنآرمانیبرنظمنمادینفشارمتقابلایجاد

میکند؛ درنتیجه فشار دو نیرو بر سوژه نشان میدهد بدن محل انقطاع و برخورد نیروهای

روانیواجتماعیاست.ندادربارۀهویتجنسیتیخوددرقالبخودیزنانهمیگوید :

«صد درصد خودمو زن میبینم .توی خوابهام همیشه خودمو زن دیدم .توی خوابهام
خیلیمواقعباظاهرزنونهوآلتجنسیزنانهام.حتیتویسکسهمهمیشهخودمودر

موقعیتیهزنمیدونم.برایهمینموقعبلوغخیلیحسبدیداشتم.وقتیمویبدنم

دراومد،خیلیناراحتبودم؛ازصورتمکهداشتمریشدرمیآوردم.برایهمینهمازبالکر

استفاده میکنم .هورمونهای مردونه رو قطع میکنه و زنونهتر میشم .چون توی این
یکسال و نیمی که دارم میخورم موهام بلندتر شده ،صورتم ظریفتر شده ،برای همین
استفادهمیکنم.خیلیدوستدارمپروتزکنم،سینهبذارم،گونهبذارم،ولیچونباخانواده

کنمنمیتونم»(ندا) .

زندگی 
می
شکافمیاندوتصویرازطریقبرهمکنشنظمتخیلیبرایارائۀتصویریآرمانیازبدنو

منظوربازشناسیهویتسببمیشودتاسوژه


هایجنسیتبه

بخشیدال

نظمنمادینبااولویت
کوشدهمزماننظمتخیلیرابرنظمنمادینمنطبقکند.سوژۀ


مثابۀسوژهمیلیباشدکهمی

به
میلتراجنسبایدبکوشدتصویریراکهازخویشتنآرمانیودرونیمطرحکرده،باقراردادن
آنذیلتصویرنمادینازجنسیتدنبالکند؛ازاینروتالشسوژۀتراجنسبیشازهرچیز

دهدکهمیکوشد


بزرگدرجهتتحققیکهویتراستیننمادینرانشانمی

میلدیگری
سوژۀمیلرابهحرکتبرایتغییربدنسوقدهد؛پساینسوژۀتراجنساستکهدرمیدان
دیگری بزرگ از طریق دالهای جنسیتی بازی میکند تا تصویر تخیلی را با تصویر نمادین
واسطۀدالهایجنسیتینمادیناست


کهسوژهدرهماننظمتخیلینیزبه

همسوکند؛درحالی
تندیگرمیپردازد .

کهبهطرحخویش

امر نمادین :تالش برای به رسمیتشناسی میل
یکساختارهایهویتیابیمتفاوت

میانسهنظملکان،هیچتمایزشفافیوجودندارد،امادرهر
عملمیکنند.درنظمتخیلیآنچهتسلطدارد،اگوییاستکهخویشتنرادرتصویریتامو

کوشدهمینتصویرفردیتیافتهرا


بیند،امادرنظمنمادین،اگومی

خواهدمی

تمامازآنچهمی
بهکمک دیگران بازشناسیکند؛گویی هویت تازمانی کهبازشناسی نشود نمادین نمیگردد.
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کوشدکیستیاشراازطریقدیگریفهم

سوژهدرنظمنمادینازطریقپرسشمنکیستم 
می
کند؛ بنابراین دیگری کلید درک هویت است .لکان اشاره میکند ما مجبور به درنظرگرفتن
مرحلۀ آیینهای بهمثابۀ یک هویتیابی هستیم؛یعنی تحولی که در سوژه رخ میدهد (لکان،
).اگوباشکافمیانخودوهویتیکهازخویشمرادمیکند،باورودبهنظمنمادین

۱:۱11۱
گزینیمیلسعیمیشوداز


باامکانابژه
شکافمیخوردواینشکافازطریقابژۀکوچک a

طریق آن سوژۀ تمامیت پیشین را بازیابد؛ به همین دلیل سوژۀ تراجنس از طریق ابژۀ میل
میکوشد تا براساس ماتریس دگرجنسگرایی خود را تنظیم کند .در دیالکتیک میل ،سوژۀ

تراجنس (مذکر به مؤنث) از طریق نیروگذاری روانی بر فردی با جنس مذکر (یک فرد
همجنس) بهمثابۀ ابژۀ میل میکوشد در ابتدا جنس /بدن خود را نفی و سپس از طریق

بازشناسیمیلتوسطدیگریبهطورایجابیهویتجنسیتیموردنظرشراتأییدکند .

یابیسوژهدرنظمتخیلیمبنایهویتیابیدرنظمنمادیناست.سوژۀتراجنسنیز


هویت
کارمیبندد،


کند،درنظمنمادینبه

همانالگوییازهویتجنسیتیراکهازخودبرداشتمی
بزرگبهدلیلتسلطنظمجنسیتیمفروض

دلیلبازشناسینشدنازسویدیگری/دیگری


امابه
کمکتمهیداتیمانندمبدلپوشی،اجراگریجنسیتیودرنهایتتغییربدنبه


کوشدتابه

می
این بازشناسی دست پیدا کند .دیگری بزرگ نیز بهکمک ماتریس دگرجنسگرایی میکوشد
بدنهای تراجنس را رام کند و نظم جنسیتی موجود را طبیعی جلوه دهد .دیگری بزرگ از

هایکوئیرتالشمیکندباهنجارمندکردناین


طریقنشاندنمیلدگرجنسانهبربدن/سوژه
بدن /سوژهها بر بازتولید الگوهای نمادین جنسیتی دست یابد .مارال تجربۀ خود از
بودندرجامعۀایرانراکههنجارهایدگرجنسانهبرآنمسلطاست،بهکمکنوعی


تراجنس
رابطۀ سلبی با دیگر افراد کوئیر بیان میکند .در صحبتهای وی بهوضوح میتوان دید
رسمیتشناسی تراجنسگرایی در گفتمان رسمی و قضایی ایران

هنجارهای نظم نمادین و به
برخالفدیگرافرادکوئیرچگونهنگرششخصییکفردتراجنسی(بهمثابۀیکاقلیت)رادربارۀ

دیگر افراد کوئیر و نیز سبک زندگی آنها (بهطور ویژه تنفروشی) شکل میدهد و بهنوعی
تمایزیافتگیدرهویتمنجرمیشود :

ترنسبودن توی ایران خیلی سخته؛ یعنی سختترین چیز ممکن ترنس بودنه .کالً
« 
خاطرآگاهینداشن.هرچیانگ


سومیبودن،به

خاطرجهان

بودنتویایرانسخته،به

اقلیت
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وتیکهمثلک*نی،شیمیل،دوجنسه،اواخواهرهبهتمیزنن.منازکلمۀشیمیل ۱خیلی

هاآدماییهستنکهباآلتجنسیشونسکسمیکنن،ازشلذت


بدممیاد؛چونشیمیل
ایدارنوبهنظرمگیهاییهستنکهبرایسکسوپولدرآوردن


برن،ظاهرمردونه

می
کنن.باترنسبودنخیلیفرق


گذارن،آرایشمی

کنن،سینهمی

ظاهرشونرودخترونهمی
میکنه .برای همین ناراحت میشم اگه کسی منو شیمیل خطاب کنه [ ]...نظرم دربارۀ

کردنهمهمینه،حتیبرایترنسها.منهمتویخونهشرایطسختیداشتمو


بیزینس
دارم ،منم میتونستم فرار کنم از خونه ،برم بیزینس کنم ،ولی نکردم ]...[ .بایها [افراد
گرا]روهمنمیتونمدرککنم؛یعنیچییکیهمبهدخترحسداشتهباشههم


دوجنس
هارومیتونمدرککنم؛چونحسشون


هاوترنس

طلبیه[.]...گی

بهپسر،ایناسمشتنوع
طلبیه.یهروزبااینجنسیهروزبااونجنسیاهمزمان


بهیهجنسه،ولیباینه،اینتنوع
باهردو.منخودماصالًحاضرنمیشمبایهبایباشم[]...ولیمشکلماتویایراناینهکه
درک نمیشیم و کسی ما رو نمیفهمه؛ چون جای ما نیستن ،حتی یه گی هم نمیتونه
هاهمباتوجهبهاینکهآدمهاشخصیتمختلفی


وضعیتیهترنسروبفهمه.حتیترنس
دارنباهممتفاوتن؛حتیترنسهاروهمنبایدهمهروبهیکچشمدید»(مارال).

سوژگی در تفکر لکان ،مبتنی بر کسب جایگاهی در نظم نمادین است که بهصورت

زنجیرهای از تمایز میان دالها در فرایندی سلبی و ایجابی شکل مییابد .سوژه باید بکوشد

بندیهایموجوددرایننظمپیداکند؛بنابراینسوژۀمیلبیشازهر
موضعخودراذیلطبقه 

ایمنفرداست.اینامرنشانمیدهدچهمیزاندرکسوژهاز


اریونهسوژه
چیزسوژهایساخت

خویشمبتنیبرتصویریاستکهبهدیگریارائهمیدهدوپاسخیکهدیگریدربرابراین

تصویر میگوید؛ پس سوژۀ میل بیش از هر چیز سوژه بازشناسی است؛ ایدهای که به رابطۀ
رابهکمک
یکاستودرآنسوژهمیکوشدخودآگاهیخود  

دیالکتیکارباب-بندههگلنزد
یبازشناسیکند،اماازآنجاکهمیلمهمترینعاملدرسازوکارهای

پیوندباخودآگاهیدیگر
بخشدوتقویتمیکند(کالویانف،


فعلیتسوژهاست،گسیختگیهمیشگیسوژهراتداوممی
 .)5۱:۱390

سازماتریسدگرجنسگرایی


غایتوارونه

توانیکیازفیگورهایکوئیربه

)رامی
شیمیلیازنمرد(Shemale

.۱
دانست .اگر سوژۀ تراجنس میکوشد بدن و جنسیت خود را پیرو این ماتریس بهمثابۀ یک سوژه سیسجندر
)ساختدهدکهبابدنشهمسوییوتناظردارد،سوژۀشیمیلسوژهایاستکهباساختبدنخود

(Cisgender
زمانسویۀجنسیهردوبدنمردانهوزنانهرانمایشمیدهد.


ها،هم

هورمون
باانواعپروتزها،آرایشهاومصرف 

این بدن بهدلیل اجرای ویژگیهای هر دو جنس در میان گیرندگان خدمات جنسی بهدلیل خلق موقعیتهای
یکنند،
تخیلی(فانتزیهایجنسی)بااستقبالمواجهاست؛ازهمینروبیشترکسانیکهخودراشیمیلخطابم 

کارگرجنسیهستند.
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سوژه میکوشد برای بازشناسی از سوی دیگری /دیگری بزرگ ،هرچه بیشتر از طریق
نواییباهنجارهایجنسیتیخودراهویتیابیکند،امااینتالشبرخالفایدۀهگلی،در


هم
تواندبابنبستزبان،خویشتن


شود؛چراکهسوژهنمی

تفکرلکانیبهبازشناسیسوژهمنجرنمی
شدنبهعنوانتحتانقیادیکقدرت/دیگری


رادرقالبخواستبرایدیگریبیانکند.سوژه
بزرگدرآمدنبهمعنایتسلیمدربرابرنیروییاستکهاگرچهدرسطحنخستامریخارجی
شدهفرمانمیدهد.همیننیروی


مثابۀچیزینهادینه

کند،ایننیروازدرونسوژهبه

جلوهمی
کندوبرآنمیداردتابپندارد


طمی
درونیاستکهدرقالبشکلدادنبهمیل،سوژهرامنضب

برمدارمیلخویشدریکخودمختاریاصیلدرحرکتاست؛ازآنروکهحقوقشهروندیبه

گیردکهازنظرگفتماننمادیناجتماعیبهرسمیتشناختهمیشوند.افراد


افرادیتعلقمی
ایهستندکهبسیاریازآسیبهایروانیو اجتماعیماننداسترس،


تراجنسافرادیحاشیه
انزواوداغننگرادر زندگیروزمرهتجربهمیکنند؛درنتیجهعملجراحیتطبیقجنسیت
بزرگ/قدرتبهسوژهحقنهمیشود؛میلیکهازاساسجزمیل


راهکاریایدئالتوسطدیگری
دیگریبزرگنیست.صبادربارۀچگونگیتصمیمبرایانجامعملجراحیباتوجهبهتجربیات

منفیورنجاجتماعیناشیازآنمیگوید :

همیشهازعملمیترسیدم.ازاینکهبعدازعملمشکلیبرامپیشبیاد،اینکهبزنمخودمو

«
کردم؛چونمیدیدمدخترایطبیعیخیلیمشکل


ناقصکنم؛برایهمینبهعملفکرنمی
دارنوبرایازدواجبهمشکلبرمیخورن.سعیکردمباچیزیکههستمکناربیاموبه
عملفکرنکنم[]...اماشرایطزندگیبهعنوانیهترنسخیلیسختشدوتصمیمگرفتم

عملکنم.تاقبلازعملدیدگاههاوبرخوردهایمردمبدبود.نگاهمردموشرایطاجتماعی

میشدم.
هم خیلی مهم بود توی تصمیمم برای عمل کردن [ ]...توی محیط کار اذیت  
خیلیها بعد از اینکه میفهمیدن ترنسم دیگه اجازه نمیدادن کار کنم .خانواده هم برای

عملهیچحمایتینکردنوپدرممنوازخونهبیرونکردوگفتیابایدقیدماروبزنییا
عملروومنتصمیمگرفتممستقلبشمودرنهایتعملکنم»(صبا) .
ترینعملهاییاستکهفردبایدآنراانجام


کیازپیچیده
عملجراحیتطبیقجنسیتی
دهد .اگر فرایند این عمل را از ابتدا با انواع مراحل مصرف هورمون تا تخلیه اندام جنسی و
عملهای زیبایی و ترمیمی پیگیری کنیم ،بهتر متوجه نفوذ ساختارهای انضباطی بر بدن

۱
عارضمیشویم.درماناختاللهویتجنسی درایران

بهمثابۀیکمیدانازبرخوردنیروهایمت

با انجام عمل جراحی در مقایسه با سایر کشورها از سوی حاکمیت صورت میگیرد .شرایط
طاقتفرسای روانی و تنگنای اجتماعی برای انتخاب عمل جراحی تنها راه پیشرو نزد افراد

1. Gender Identity Disorder
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تراجنس است که سبب میشود این جراحی برای فرد از زمان آگاهشدن به هویت خود و
عنوانبزرگترینپروژۀ


بیند،به

تعارضیکهدرساحتفردیوجمعیمیانبدنوجنسیتشمی
ساخت خود مانند شکلی از آرزومندی مطرح شود .این جراحی برای بسیاری از افراد نقطه
شودکهزندگیرابهپیش/بعدازآنتقسیممیکند.همۀاینموارد


عطفیدرنظرگرفتهمی
دهندۀتأثیرگذاریقدرتدرکنترلوساختبدنهادارد.بهعبارتدیگرقدرتبرکسانی


نشان
اعمال میشود که در موضع انتخاب قرار دارند و هدفش نفوذ بر گزینشهای ایشان است
(هیندس .)۱۱5 :۱396 ،آتالن که عمل جراحی را بهدلیل نارضایتی از بازخورد جراحیهای
جامشده توسط پزشکان ایرانی در تایلند انجام داده است ،دربارۀ ضرورت انجام آن بهدلیل
ان 
هایفردیواجتماعیمیگوید :


چالش
وقتیهنوزعملنکردهبودم،خودمودخترمیدونستم؛البتهباجسمپسرونه.برایهمیننیاز

«
بودازنظرانرژیزیادوقتبذارم؛برایاینکهخودموبهعنوانیهترنسبرایبقیهتوضیحبدمو
تأییدبشم.نیازبودتوضیحبدمبهمتجاوزنشدهکهترنسشدم.االنکهترنسم،بیمارنیستمیا
کردناینمسئلهتموممیشه.دوست


کردمباعمل
توهمنزدمکهدخترم.برایهمینحسمی
نداشتم برای هرکسی توضیح بدم و خودمو اثبات کنم که ترنسبودنم یه هیجان یا هوس
نیست[]...اینجنسیتسومبودنروجامعهنمیپذیرفت؛برایهمینتصمیمگرفتمکهعمل

کنم؛چونجامعهفقطیهزنومردرومیشناسه،همین.ازنظرزندگیاجتماعیبرامسخت
بودکههویتدرونیمنباهویتبیرونیوقانونیمنمتفاوتباشهواینتفاوتگاهیباعث
دردسر میشد؛ مخصوصاً وقتی زنونهپوشبودم.اینتوضیحدادنوسردرگمیبرای بقیه در
مواجههبرامسختبودونمیتونستمتحملشکنم»(آتالن).

باتوجهبهدرنظرگرفتنعملجراحیتطبیقجنسیتبهمثابۀنقطهعطفدرسرگذشتافراد

هایگذشتهمانندعکسها،روابط


ازطریقحذفنشانه
تراجنس،اغلبافرادبعدازآنمیکوشند 
دوستانهوحتیمحیطکارآنرافراموشکنند.سرکوبگذشتهنشانمیدهد،بیولوژیتاچه

میزاندربرساختهویتیاسردرگمیبرایچیستیآنتأثیرگذارباشد.هویتکهبرآیندیدر
قالب روایتی مستمر از بدنمندی در فرایند زمان است ،نشان میدهد سایۀ بیولوژی همواره
مثابۀشکافمیانامربدنیوامرجنسیتیسایهمیاندازد.افرادتراجنسپیشازعملجراحی


به
شود؛درحالیکه


پندارندبعدازآن،اینشکافپرمی

کنندومی

روشنیحسمی
اینتعارضرابه
بدنتغییریافتهبازهمدارایشکافیافاصلهیاجنسیتیاستکهآناندرذهندارند؛برایمثال،
صبادربارۀایننقطهعطفوسایۀگذشتهبرزندگیبعدازجراحیچنینمیگوید :

امفکرکنم،سعیمیکنمفراموششکنم.دوستشندارم.هیچیازاون


خوامبهگذشته
« 
نمی
موقعنگهنداشتم،همهعکسهامرودورانداختمیاسوزوندم.برایمنزندگیمازروزعمل

شروعشده.دوستندارمدربارهاشحرفبزنم[]...بعدازعملهنوزترسداری،ازاینکه
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سوژهتراجنسبه

کسیمتوجهبشه.ازلحنصدا،ازانداموقدیکهداری.ازجایبخیههایعملوشکل

ایکهمیترسیبرمالبشه»(صبا) .


اندامجنسیوازگذشته
یزنانهسببمیشوداجراگریهمچنانتنهاشکلارائهجنسیت

نقصانبدندرقالببدن

باشد؛اجراییکهفردرابرآنمیداردتاهموارهسایۀبیولوژیگذشتهراپنهانکندوازطریق

نقصجنسیتبپردازد.تأثیربدنجسمانیبهمثابۀردپاو


انضباطبربدنبهاجرایصحیحوبی
نشانگر بدنمندی از پیش موجود است؛ پس نهتنها این افراد سعی در «گذار» و سرانجام
بدلشدن» به جنسیت جدید دارند ،بلکه سعی میکنند آن کسی را که از پیش بودند ،به
« 
شیوههای شناختهشده و ریشهدار بدنمندی جنسیت پیشین را از بین ببرند؛ بنابراین

سوبژکیتویته بدنمند تراجنس را باید بهعنوان یک روند مداوم از صیرورت مرد یا زنشدن
)؛درنتیجهجنسیتدرنظمنمادینبهمثابۀیکدالباقی

نظریهپردازیکرد(جانسون۱117،

میماند که نیاز دارد تا از طریق گفتار تنانه اجرا شود .به عبارت دیگر معنای جنسیت تنها

تمایزیافتگیازطریقدالهایبیانامرجنسیتیاست .


امر واقع :روانزخم سوژه میل
درارتباطبابدنتراجنسبهطورمشخصچهارمسئلهوجوددارد :

 .۱بدن با شکاف میان دو تصویر بدنی (تخیلی و نمادین) از الگوهای مطابق با ایدۀ جنس/
جنسیتپیروینمیکند؛ازهمینروبدنیآلودهوهیوالییاست .

نتبعیتازماتریسدگرجنسگراییرادنبالکندوبه

.۱سوژهباتغییردربدنسعیداردای
بدنیشفافدرمحورنیروهایقدرتبدلشود .
هایدوگانۀجنسیتیبهسوژهمنقادیبدلمیشودکهتوسطمیل


.اینبدنباپیرویازایده
3
دیگریونهمیلخودعملمیکند .

.0بدنتراجنسبعدازعملجراحیاگرچهازنظردالبدنیبامسامحۀبدنیزنانهاست(چراکه
توانشهایبدنمؤنثمانندمیلجنسی،ارگاسموباروریراندارد)ازنظرجنسیتیهمچنان

گاهمتوقفنمیشود،مگرزمانیکه


بدنیاجراگراست؛برایهمینفرایندایفایجنسیتهیچ
۱
آگاهانهبهدنبالتخریبوبراندازیالگوهایجنسیتهمچونسوژۀدرگ باشد .

1. Drag

زمانسویههایجنسیتیزنانهومردانهرانمایشدهدوازاینطریقبروجه


کوشدهم

سوژۀدرگآگاهانهمی
میتواند
بودنآنرابرمالکند.اینبدنبهمثابۀبدنیگروتسک 


بودنجنسیتتأکیدکردهوبنیانبرساختی

اجرایی
شانبهمثابۀسوژۀ


شناختی

هاراازوجهناایمنهستی

موجبآشوبوهراسیشودکههمچونیکتلنگر،سوژه
جنسیتیآگاهکند .

هایانسانشناسیایران،دوره،۱۱شمارهپیاپی،۱۱بهاروتابستان۱011


پژوهش
31

بنابراینجنسیتیکدالتهیاست.جنسیتامریواقعاستکهدرهیچکجاوجودندارد

تا بتوان به آن دست یافت .جنسیت تنها در نگاه ساختاری برحسب دال است که بدنها را
هادرونآناجراهاییراانجاممیدهندکه


کند.اگرامرواقعآنچیزیاستکهسوژه

تنظیممی
بندیلکانینشانمیدهد -امرواقعدراین


طورکهفرمول
امرنمادینفراهمآوردهاست  -
همان
ایازدوگانزنانهومردانهگذرمیکند(رایت.)0۱:۱111،


نحونامنتظره

تکرارهایبرسازندهبه
امرواقعازطریقواردکردننیروبرنظمنمادینوتخیلی،امکانداللتپردازیامرجنسیتیرا

افتدوهیچگاهمدلول/جنسیت


دهد،امااینداللتتنهادرسطحدال/بدناتفاقمی

دستمی

به
دستنمیآید؛بههمیندلیلمعنایاسوژگیتنهاحرکتازیکدالبهدالیدیگر


نهاییبه
است؛ازاینرودرداللتاولویتبردالبهنسبتمدلولاست.امرواقعچیزیاستکهنمادین

نمیشود و ایدههای مرتبط با جنسیت ،تنها بهمثابۀ تفسیرها و بازنماییهایی است که سعی

دارندآن رابیانپذیر کنند ،اماجنسیتهموارهازنمادینشدنیعنیاز طریقمدلول ممکن
نمیشود؛ چراکه این دال شالوده «هویت» ابژه را برمیسازد (ژیژک)۱19 :۱119 ،؛ بنابراین

مثابۀیککمبودمستمردرنظمنمادینباقیمیماند؛کمبودیکهنظمنمادینو


نسیتبه
ج
دارد.تحققناپذیریجنسیت


تخیلیرابرایداللتوارائۀتفسیرازامرجنسیتیگشودهنگاهمی
منزلۀامرواقعبهمعنایبنبستنظمنمادیندرنیلبهشناساییسوژۀمیلوجنسیتاست.


به
واقعتنهابهعنوانتناقضذاتیهستینمادینوجوددارد(زوپانچیچ)03:۱1۱7،؛بههمین

امر
گیرد،سببمیشودتا


دلیلگشودگیجاریدرنظمنمادینکهازعدمتحققمعنانشئتمی
سوژهازطریقتصویرتخیلیبکوشدگشودگینظمنمادینرامنطبقبرفانتزیخویشاستوار
کاستیهای بدن خود بهمنزلۀ بدنی زنانه که آن را بنبستی برای هویت

کند .صبا دربارۀ 
داند،میگوید :


اشمی

جنسیتی
«بعدازعملهنوزترسداری،ازاینکهکسیمتوجهبشه.ازتنصدا،ازانداموقدیکه
داری .از جای بخیههای عمل و شکل اندام جنسی .از نداشتن برخی تجربهها مثل
پریودشدن ،همیشه میترسی کسی بویی ببره از گذشتهت .من االن توی خونه همیشه
وآمددارن؛چونبهعنوانیهزنبایداین


نواربهداشتیدارمبرایدوستایدختریکهرفت
چیزا رو توی خونهت داشته باشی .یا ترس از اینکه کسی بویی ببره از گذشتهت و برای
همینمجبوریهمیشهقصههاییبگیاز بچگی،نوجوانیوخاطراتیکهوجودندارن.یه

گذشتۀدخترونهازخودتبسازیوبرایبقیهتعریفشکنی.اینچیزاشباعثمیشهبعد

ازعملهمهنوزیهجوراییخودتنباشیوبازهمتظاهرکنیبهخیلیچیزهاکهنیستی
یا نبودی [ ]...یا توی پوشش و رفتارکردن و حرفزدن باید سعی کنی مواظب باشی و
کنترلش کنی .اگه اون موقع باید مواظب میبودم لو نرم ترنسم ،االن باید مواظب باشم

مثابۀسوژۀزبانومیل:تحلیلانسانشناختیاز 3۱...
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جوریرفتارنکنمکهکسیبفهمهقبالًیهچیزدیگهبودم.حواسمباشهیهوتنصدامعوض
نشه،یهوخاطرهایتعریفنکنمازگذشته»(صبا) .

جراحینیزنمیتوانندصاحباندامجنسیمناسب

ترینعملهای 


اینافرادحتیدرموفق

شوند .هزینه باال ،پیشرفتنداشتن دانش پزشکی و محدودیتهای بدن امکان داشتن اندام
دهد.نقصانهایبدن بعدازعملجراحی بهمثابۀ بدنیآسیبخوردهاست که


مناسبرانمی
بسیاری از توانشهای بدنی مانند رابطۀ جنسی لذتبخش و همراه با ارگاسم را ندارد یا
هاوچسبندگیهایمجرایجنسیممکناستسببمسدودشدنآنشودکهامکان


عفونت
ایجادسکسرانمیدهدودربرخیمواردشخصناچاربهانجامرابطۀجنسیآنال(مقعدی)

میشود .این تجربهها از مواردی است که در سطح فردی نیز رضایتمندی از بدن را ممکن

نمیکند.اگرسوژۀتراجنستاپیشازعملجراحیازبدنزیستیسالمیبرخورداراست،بعد

نشدنبهعنوان


هایپذیرفته

مندیازآندرکنارناخوشی

دلیلفشارهاونارضایت

ازانجامآنبه
یک زن از سوی دیگران با مشکالت و آسیبهای روانی مضاعفی مواجه میشود .عقیمشدن
هایجنسیونیزکاستیهایاندام


لیلکاهششدیدمیلجنسیدرنتیجهحذفهورمون
بهد

مثابهشکلیازخشونتاجتماعیاستکهدرنتیجهاعمالقدرتبربدنهاصورت


جنسیبه
گیرد.مواجههباکاستیهادرمقایسهبابدنتخیلیکهسوژۀتراجنسازآرمانزنانگیدر


می
ذهنپروراندهاستونیزقیاسوضعیتفعلیبدنازنظرتجربۀسکسبابدنپیشینسبب
میشود شکاف و بیگانگی میان سوژه و بدن همچنان وجود داشته باشد .آتالن دربارۀ

ازجراحیمیگوید :

رفتنامکانهایبدنیخودبعد


ازدست
« عملجراحیفقطیهعملنیستکهازفرداشبگیاوکیهمهچیدرستشد.حتیبه
فرضاینکههیچمشکلپزشکیوزیباییپیشنیادکهنیازبهعملترمیمیباشه،ممکنهتا
سالها طول بکشه فرد به آلت جنسی جدیدش عادت کنه و بپذیردش .خیلی از مواقع

بهدلیل آثار بخیه و عمل ،هنوز که هنوزه فرد ممکنه اندام جنسیش رو پنهون کنه توی

سکس.منخودمبعدازعملخوشبختانهمشکلپزشکیپیشنیومدبراموتنهامشکلیکه
بودنوتنگترشدنمجرایواژنبود.ازنظرترمیمیهمعملترمیمیزیبایی


داشتمتنگ
واژنانجامدادموتویعملهایزیباییبدنیهمفقطپروتزسینهانجامدادم.فقطتوی

سکسدیگهارگاسمیوجودندارهوهمونلذتجنسیهماگهقبالً ۱11درصدبودهاالن
درصده،ولیمیلجنسیمخیلیکمشده،میتونمبگمیکپنجمشده»(آتالن) .

01
بنابراین اگر سوژه تا پیش از عمل جراحی بهمثابه سوژۀ کوئیر فهم میشد که جنسیت
شفافی را بازنمایی نمیدهد ،بعد از آن بهدلیل تغییرات و آسیبهای بدنی میتوان شاهد
کوئیرشدنبدنبود.دراینجاکوئیررابایددرهمانمعنایچیزیفاقدهویتجنسیدوگانه
تعبیر کرد .با حذف اندامهای جنسی و نبود هورمونها (اگر درسطح زیستی این هورمونها
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مبناییبرایتعیینجنسزیستیشخصقلمدادمیشود)بدنبعدازعملبدنیمؤنثنیست؛

چراکه هورمونهای منتسب به بدن مؤنث در بدن وجود ندارند؛ از همین رو ،عمل جراحی
تطبیقجنسیتجنسیترابرایسوژهبهارمغاننمیآوردوهمانوجهتوانشزیستیبدنیرا

نیز از سوژه میگیرد .میتوان گفت این جراحی بیش از آنکه در جهت کمک به سوژههای
سازیبدنهاراازنظرصوری


د،فرایندیاستکهیکسان
تراجنسبراینیلبهبدنایدئالباش
دنبال میکند تا نیروهای میل را در جهت اقتصاد سیاسی سرکوب کند .قراردادن بدنها در
سطحدال(اهمیتبدنورایجنسیت)یادآوربرتریدالبهمدلولدرتفکرلکاناست.همین
باروآسیبزاباشدو


ینجراحیبسیارخشونت
امرسببمیشودبرایبسیاریازافرادتراجنسا

باوجودفشارهایاجتماعیحاضربهانجامآننباشند.مهرآکههموارهدوستداشتهبهعنوان

یکزنزندگیکند،درنتیجههمینتجربههایافرادبعدازعملجراحیازانجامآنمنصرف

شدهاست :
«همیشهدوستداشتمدخترباشم،شببخوابمصبحبیدارشمدخترباشم،ولینظرمعوضشد.با
تحقیقهایی که کردم دیدم افسردگی بعدش خیلی شدیده و بازم تو یه زن نیستی .شاید از نظر

ظاهریبرایمردهاظاهرتزنباشه،ولیباطننه[]...مسئلۀعقیمشدنخیلیبراممهمنبود،ولی

شدم،حسزنانهروتجربهمیکردم؛اینکهفقط

دوستنداشتمناقصبشم.دوستداشتماگهزن 
می
بدنتفیزیکیزنانهباشه،نه[]...برایهمینازنظرمنوقتیعملکنینهدیگهمردیچونآلتی
نداریکهبتونیلذتببریونهزنیچونفقطظاهریکآلتزنانهروداری.برایهمینبودکه
منصرفشدم»(مهرآ) .

بازگشت به سوژه :فقدان و استمرار میل
هایسوژهبراینزدیکشدنبهتصویرتخیلیازجنسیت،تغییرناماستکه


ازنخستینتالش
کردناینتصویرنزدسوژهمهمتلقیمیشود؛بههمیندلیلبیشترافرادتراجنس


براینمادین
همواره نامی را انتخاب میکنند که ایدئال جنسیتی آنان را بازتاب میدهد .یکی از افراد
اشراخالکوبی(تتو)


(ندا)رویمچدستچپخود،نامدخترانه
مصاحبهشوندهدراینپژوهش

۱
کرده بود .بازتاب نمادین اسم دخترانه بهمثابۀ یک تصویر تخیلی از خود دیگر است که به
فهممیشود؛بنابراینالگویغیریت

شود،بهمثابۀیکغیر۱


همانیمی

همانمیزانکهباآناین
ایدراینجانیزمشاهدهمیشود.فاصلهوگسستمیانهویتتخیلیو


موجوددرمرحلۀآینه
نمادینموجببرساختیکدیگریازخویشتنمیشود؛بنابرایندیگریبرایسوژهتنهادر

هایکوچکنیست،بلکهتصویرنمادینیکهبرتصویرتخیلیسایه
بزرگودیگری 

قالبدیگری

1. Alter Ego
2. Alterity
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میاندازد نیز میتواند بهمثابۀ یک دیگری برای خود باشد .این دیگری برای سوژۀ تراجنسی

منزلۀیکمنآرمانیدورازدسترسباقیمیماند؛بههمیندلیلدالندابرایوی


هموارهبه
کند.ایندالترکیبوهمزمانتفریقیازهویتجنسیتیزنانهوهویتجنسی


ایجادفاصلهمی
مذکریاستکهنمیگذاردایندالدرقالبیکجنسیت،مدلولخویشراپیداکند .

مثابۀناممکنبودگیمعنادرذات


شود.امرواقعیبه

عنوانامرواقعمحققنمی

شدنبه

زن
گذاری،برچسبزدنوحتیارتباطاتنیست،بلکه


ساختارزبانوجوددارد.زبانتنهاسیستمنام
ایازپراکتیسهانیست،اماشرط


هایممکناست[]...زبانمجموعه

آستانۀتماممعناوارزش
وجودتمامپراکتیسهایمعناداردیگراست؛بنابراینتجزیهوتحلیلساختارزبانممکناست

نقشمهمآندرعملکردقدرتراروشنکند(گروش .)39:۱909،امرواقعشکافیاستکه
ههرچهتالشکندنمیتواندآنراباانطباقمیاندوتصویرتخیلیونمادینبرطرفکند.

سوژ
شخصبعدازعملجراحی،باوجودتغییراتبدنیهمچنانهویتخودرادرقالبزنترنس،
بودنمعرفیکند؛درنتیجهافرادتراجنسهرگزازتراجنسبودن


یعنیترکیبیازتراجنس/زن
[]...اینتنهاامریزیستشناختییامتولدشدندربدناشتباهنیستکههویت

رهانمیشوند 

برد،بلکهاینتاریخچههایجنسیتیآناناستکه


جنسیتیافرادازجملهتراجنسراتحلیلمی
بهعنوان افرادی متفاوت متجسد شدهاند (جانسون .)۱117 ،هانا دربارۀ این امر و تغییرات

اشمیگوید :


بدنی
مروفراموشکردم.نمیشهگفتاصلخودتروفراموشکردی،ولی


تونمبگمگذشته
« 
نمی
دونم.بعضیمواقعمیشهبهخودممیگمتوترنسنیستی،تویهزنشدی،


خودمروزنمی
ولیبازهمچیزینیستکهبخوامفراموششکنم.اونهمهتجربه،اونهمهتالشبرای
هستمایناخوبه.باعثمیشهقدراالنمروبدونم[]...تویتنهایی

رسیدنبهچیزیکهاالن
یاتویجمعدوستایترنسوهوموسکچوالمخببهگذشتهواونخاطراتیکهداشتمبا
دوستامفکرمیکنموبرامزندهاست.وقتیبیندوستاممخبهنوزیهترنسم،ولیدرکنار

یهزنطبیعیخودموکمترنمیبینم[]...ولیدوستدارمپروتزسینهکنم[]...دوستدارم

این کارو بکنم تا برسم به اون ایدئالی که توی ذهنمه و خب میبینم که جذابتر هم
شم.یهدلیلدیگهبرایپروتزسینهسرطانیهستکهبهخاطرمصرفهورمونممکنه


می
طوریمیتونمباتخلیۀسینهاینروحلکنم»(هانا) .


بگیرمواین
تریبهاجرامیگذارد.پروژۀ


طورمشخص

مندیجنسیتیرابه

سوژۀتراجنسالگوهایبدن
توانآنراپایانیافتهانگاشت.اینامربا


گاهنمی

ساختبدنفرایندیدرحالانجاماستوهیچ
مداخله در بدن حرکتی رو به جلوست .بدن پروژهای است که باید بهعنوان بخشی از هویت
فردیرویآنکاروآنرااجراکرد.بدنمادهایمنعطفبرایساختوتخریباست.رفتاربا

بدن بهمثابۀ یک پروژه مستلزم دغدغهای تماموقت با تحولی عمده در آن نیست؛ اگرچه
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پتانسیلانجاماینکاررادارد.تالشافرادتراجنسبرایساختبدن،پروسهایاستکهدرآن

هایظهوربدنبهمثابۀپروژه،


گاهبهپایاننرسد.یکیازمحدودیت

رممکناستهیچ
اینگذا
منظورجاودانهکردن


توانتصاویرفردیازبدنمطلوبرابه

روشیاستکهبااستفادهازآنمی
).سوژۀتراجنسمیکوشد

هایاجتماعیازپیشموجودمهارکرد(شیلینگ7:۱113،


نابرابری
بدنیعنیبازیدرمیداندال،دررقابتبادیگریهایزنانه،خودراازنظرجنسیتی

باساخت 
در یک فانتزی و صورتبندی تخیلی پیش اندازد؛ از همین رو جلوههای فرهنگی زنانگی در
مندیبرایافرادتراجنسوضوحبیشتریپیدامیکند.تغییربدنفرایندینیستکه


قالببدن
بعدازعملجراحیآغازشود.بسیاریازافرادتراجنسپیشازآننیزبرخیتمهیداتبرای
مداخله در بدن مانند مصرف هورمونهای جنسی برای تغییر بدن و بالکر برای توقف رشد
هاویادگیریشیوههایفرهنگی


دهند.بااستفادهازهورمون

هایثانویبدنراانجاممی

ویژگی
شدنبهبدنمندیایدئال


یتیجدید،افرادتراجنسیقادربهنزدیک
بدنمندیبرایهویتجنس

اززنانگیومردانگیخود[امانرسیدنبهآن]هستند(جانسون.)۱117،
تفاوتمهمیکهبینافرادتراجنسقبلوبعدازعملجراحیوجوددارد،بیانهویتیابی

تراجنسیایکههنوزاینجراحیرا

جنسیتیاست.براساسمصاحبههاییکهانجامشد،افراد

کنند؛درحالیکهافرادیکهآن


اند،باصراحتهویتجنسیتیخودرازنارزیابیمی

انجامنداده
را انجام دادهاند ،با توجه به تجربیات اجتماعی و نیز دریافتی که از ماهیت و کارکرد بدن
یابینمیکنندوهویتزن

شاندارند،خودراازنظرجنسیتیبهطورکاملزن  
هویت


جنسی
ترنس را برای بیان خویش مناسبتر میدانند .میتوان گفت زنشدن برای افراد تراجنسی
بهمثابۀ میلی تصویر میشود که نظم نمادین در ابتدا آن را امری ممکن معرفی میکند؛

بهمنزلۀ امر واقع،
درحالیکه تجربۀ افراد بعد از جراحی نشان میدهد تا چه میزان زنشدن  

مثابۀیکفقدانباقیمیماند؛براینمونهآوینکههنوزاینجراحیراانجام


ناممکناستوبه
ندادهاست،دربارۀتضادمیانهویتجنسیوجنسیتیخودچنینمیگوید :

خودموزنمیدونم،مخصوصاًوقتیعملکنمچهازنظرخودموچهازنظرهویترسمی

«
طورینباشهونپذیرن،ولینهمنخودموزنمیدونم.


ولیشایدازنظرمردماین
یهزنم ،
اون گذشته رو قصد ندارم از ذهنم دورش کنم .همیشه هست .به نظرم اگه عمل کنم
گذشتهروفراموشنمیکنم،باهاشکنارمیامواونهدفوشرایطیکهبهشرسیدمرو

وردیگههمباشمکهترنسبودنپذیرفتهشدهباشهباز

بیشترقدرمیدونم[]...توییهکش

همعملروانتخابمیکنم؛چوندوستندارمبینزمینوهواباشم.اینبالتکلیفیهتوی

خوامدختربودنه.االننمیتونم


درونخودمه،دوستدارمیهجورباشمواونجوریکهمی
خودمو راحت توی آینه ببینم دوست دارم خود واقعیم رو ببینم ،ولی این جسمه اذیتم
میکنه؛اونینیستکههستم»(آوین) .
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تجربۀفقدانبعدازانجامجراحیکهدرنتیجۀشکافمیانتصویرتخیلیونمادینایجاد
شود،موجبسرخوردگی،نبودرضایتمندیازجراحیوبدن،افسردگیودربرخیموارد


می
،اعتیادوخودکشیمیشود.درهمینباره،آتالندربارۀ

هایاجتماعیمانندتنفروشی


آسیب
مسائلومشکالتبعدازجراحیمیگوید :

هاوزیباییهای


شی[.]...خیلیازویژگی

کنیکاملواردیهدنیایدیگهمی
«عملکهمی
اندامهای زنانه رو نداری و میل جنسیت کم میشه و توی سکس لذت جنسیت خالصه

میشهتویخودسکس،هیچپایانیبرایسکسوجودندارهواینهمشباعثافسردگی

میشه.بدنتهورمونترشحنمیکنهوتوبایدهورمونمصرفکنیوبدنتوقتیهورمون

حس.قبلعملبهخاطرظاهرزنونهمورد


کنی،میشهمثلیهتیکهگوشتبی
مصرفنمی
هادرزنبودنازتوهمیشه


شیوزن
توجهی،ولیبعدازعملدیگهبازنهاسنجیده می

فهمیکهاونچیزیکهبایدبهشمیرسیدی،نرسیدی.ممکنهطوری


ترنوتازهمی

کامل
عنوانیهزناندامزمختیداری،قدتبلنده،استخونبندیدرشتی


بشیکهبهتبگنبه
دارییاصداتکلفتهواینبراییهکسیکهاونهمهبهخودشسختیدادهتاعملکنه
همهشآسیبه.ممکنهازسمتهرکسیهنوزناراحتوتمسخربشی.اینجورینیستکه

عملکنیوبگیاوکیمنزنشدموآیمردممنویهزنبدونین.دیگهبعدازعملحتی
برایسکسهمبایدتویتاریکیسکسکردکهمباداآلتجنسیتروطرفمقابلببینهو
یاخطبخیهچیزیازتوبفهمه.منشخصیرومیشناسمکهدوبار

ازرویشکلظاهری 
عملترمیمیبرایزیباییواژنانجامدادهوهنوزکههنوزهخودشازاندامجنسیشتنفر
داره.بهممیگهحسمیکنماونجایهبمبمنفجرشده]...[.گذشتۀمنتالشمنبرای

چیزیکهاالنهستمرونشونمیده.چیزینیستکهبخوامازشفرارکنم.منهنوز
دونم؛برایهمینترنسبودنمچیزیبودهکههمیشهبامنخواهدبودو


خودموترنسمی
من هرچه تالش هم بکنم هیچوقت یه زن استریت [دگرجنسگرا] نمیشم .ترنسبودن
هویتمنه»(آتالن) .
تراپیها و
بوتاکسها ،هورمون 

بدن تراجنس در میان تسلسلی از جراحیها ،تزریقها و 
پروتزهادرنوساناستتاازبدنیکصورتآرمانیمنطبقبرآنچهدرذهندارد،ارائهکند.
هاییازبدنمندیهستندتادر


سبکزندگی،نوعپوشش،آرایشصورتوبدنهمگینشانه
فضای اجتماعی امکان آشکارسازی و بازنمایی را داشته باشند .به تعبیر الکانی ،میل همواره
ناپذیریاش وجود دارد و میل به زنشدن و هرچه زنانهترشدن ،سوژه را سوق

بهدلیل سیری

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

کردنومصرفشدنحرکتدهد؛امریکههرچهبیشتر


مثابۀبدنیبرایمصرف

داریبه

سرمایه
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به بیگانهشدگی از خود و بدن منتهی میشود .پل ورهاگه ۱فرایند بیگانهشدگی و جداسازی
بزرگمیکوشدتااین


کند:سوژهدرمواجههبامعمایمیلدیگری

سوژهراچنینخالصهمی
هایموجوددرمیداندیگری


همانیخویشبادال

ترتیببااین

میلرابهزبانبیاوردوبدین
خودرابرسازد،بدونآنکههرگزبتواندشکافبینسوژهودیگریبزرگراازبینببرد؛از

بزرگ
روحرکتیپیوستهازدالبهدالیدیگروجودداردکهدرآنسوژهبهطورمتناوبظاهرو


این
ناپدید میشود (هومر .)70 :۱115 ،بدن برای بهترشدن از دیدگاه فردی /اجتماعی نیروهای
هارادرفرایندساخت،تخریبوبازساختهشدنقرار


فراوانیداردواینمیلاستکهبدن
بالقوۀ
میدهد؛ فرایندی که در برخورد میان نیروهای بدن و نیروهای میل به اجراگری جنسیت

بزرگمنجرمیشود.


مثابۀخواستقدرت/دیگری

به

نتیجهگیری
اینمقالهبهدنبالدرکچگونگیتولیدسوژۀجنسیتیدرنظمنمادیناجتماعیازطریقزبان

بود .اهمیت زبان در برساخت سوژه مبتنی بر تفوقی است که دالها در ساختارهای دانش/
قدرت دارند؛ دالهای مفروضی که به سوژهها تعین و آشکارگی میبخشند .سوژۀ تراجنس
تالشداردمیلجنسیاشرااز

بهمثابۀفیگوراصلیدراینمقاله،سوژۀآرزومندیاستکه

طریقساختهویتبازشناسیکند.صیرورتاینسوژهازطریقبرساختاجتماعیجنسیت
(عمل جراحی تطبیق جنسیت) میتواند این تولید اجتماعی را نشان دهد .قدرت /زبان در
دهیبهسوژه،وضعیتیمقدمداردکهسوژهدرونآنپرتابمیشود.تولدسوژهمترادفبا


شکل
منقادقدرتشدنیاستکهاینقدرتازطریقساختسوژه،امکانتکراروبازتولیدخودشرا
ممکن میکند؛ بنابراین دغدغۀ سوژۀ تراجنس بهمنظور گذار میان دوگانهای جنسیتی به
واسطۀسوژهتکرارمیشودونیرویخودراازهمین


انجامدکهدردرون/به

خواستقدرتیمی
ارپذیریمیگیرد.تکرارپذیری شرطسوژگیایاست کهتوسط قدرتبهسوژهاعطاشده

تکر
است ،اما مقاومت با گذار و تخطی از این امر تکرارپذیر /اجراپذیر توسط سوژه است که به
وارونهسازی نیروهای قدرت و تعلیق دالهای جنسیت میانجامد .نظم نمادین اجتماعی نیز

کمکاستیالیسوژهبرخودمیداندکهسوژۀتراجنس


پذیریبه

ترؤیت
شرطسوژگیراقابلی
داردتادرمحدودۀایننظمبهکنشبپردازد.اکنونسعیمیشودباتکیهبرمفاهیم


رابرآنمی
نظریویافتههایپژوهشبهسؤاالتتحقیقپاسخدادهشود :

 .۱از بدفهمیهای رایج در باب نظم سهگانۀ لکان ،تقدمبخشی نظم تخیلی به نظم نمادین
ایدررشدروانیاست،اماهمانگونهکهاشارهشد،نظمتخیلی،


دلیلوجودمرحلۀآینه

به
1. Paul Verhaeghe
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سوژهتراجنسبه

پردازندوساحتهاییجداازهم


یابیسوژهمی

تنیدهبههویت

طوردرهم

نمادینوواقعبه
نیستند؛ از همین رو ،نباید نظم تخیلی را نظمی پیشاگفتمانی در نظر داشت که در آن
ساختارهاینمادینوجودندارند،بلکهنظمتخیلیونمادیندیالکتیکیراشکلمیدهند

کههویتسوژهراساختهوتخریبمیکنند.سوژۀتراجنس،درنظمتخیلیشکلیازخود

را بروز میدهد که بیش از آنکه امری فردی تلقی شود ،دارای داللتهای نمادین نظم
جنسیتی است .وقتی سوژۀ تراجنس از بدن خود جنسیتی را فهم میکند که براساس
دوگانهای جنسیتی متعین میشود ،این درهمتنیدگی نظم تخیلی با نظم نمادین بهتر

مشخص میشود .این ایده را باتلر با تأکید بر نبود هیچ فضای پیشاگفتمانی برای سوژه
هایجنسیتیبرساختهمیشود.این


برپایۀدال
مشخصکردهاست؛بنابراینسوژۀتراجنس
سوژهبادوتصویرازخودجنسیتیدرنظمتخیلیونمادینمواجهاستکهبرهممنطبق
نیستند و این شکاف بهکمک فشارهای گفتمانی سوژه را وامیدارد برای بازشناسی میل
امجراحیهایپزشکی

هاییمانندمبدلپوشیوانج


بزرگبهکنش

توسطدیگری/دیگری
بپردازد .کنشی که بدن را تنها در ساحت دال جنسیتی برمیسازد و مدلول جنسیت
بهکمک ناممکنی امر واقع هیچگاه محقق نمیشود و این شکست از طریق فانتزی امر

داردتاباجنسیتمندکردنخویش،ناممکنیآنراازطریق


جنسیتی،سوژهرابرآنمی
اجراگریجنسیتبپوشاند .
عنوانسوژۀآرزومند،طبیعیبودننظمنمادینجنسیبرپایۀماتریس


.سوژۀتراجنسبه
۱
دگرجنسگرایی را میشکند .این سوژه با نفی ارتباط میان جنس /جنسیت به سوژۀ

هنجارشکن و منحرفی بدل میشود که ماهیت برساختی و اجرایی جنسیت را آشکار
میکند ،اما ساختارهای قدرت بهکمک فناوریهای خود میتواند فرد تراجنس را بهمثابۀ

سوژۀجنسیتیباایجادفقدان/میلدرویبدلکند.تناقضسوژگیتراجنسمبتنیبر
فرایندهای توأمان ساختدهنده و تخریبکنندۀ گفتمان توسط سوژه است .آرای لکان و
باتلر در باب تفاوت جنسی نشان میدهد که هویت چیزی جز برساخت بدن از طریق
دالهای زبانی نیست .در این معنا ،بدن بهطور خالص یافتشدنی نیست؛ چراکه توسط

دالهای جنسیتی و گفتمان دانش /قدرت محاط شده است و بدن را بهمثابۀ امر واقع

دارمیکندکهتنهادرنظمتخیلیونمادینتفسیرهاییازآندرقالبفانتزیهویت


نشان
جنسی/جنسیتیارائهمیشود.امرواقعشکافیاستکهسوژهازطریقمازادنیرویمیل

میان دو خود همسان /خود متفاوت مییابد .بدن سوژه کانون تمرکز ساختارهای قدرت/
دانش/زباناستکهسببمیشودتوسطفرایندهایهنجارمندپزشکیوابستهبهاقتصاد

سیاسی میل کنترل شود ،اما بدن تراجنس در برخورد با امر واقع (آنجا که جنسیت
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موردنظر سوژه /نظم نمادین در ساحت مدلول برآورده نمیشود) نشان از نبود و
امکانناپذیری جنسیت است؛ امری که بیش از هر چیز خود را در بنبست تالش سوژۀ

نسیتینشانمیدهد

شدن(وبدلکردن)بهسوژۀج


تراجنس(ونیزنظمنمادین)برایبدل
کندکهبهمثابۀیک


مثابۀسوژۀکوئیربرساختهوجنسیتراتاجاییممکنمی

وآنرابه
اجراونهچیزیدرونماندگارارائهشود .

دهدجنسیتچیزیجزرابطۀسلبیبدنهامبتنیبرامر


ناپذیریجنسیتنشانمی

.امکان
3
۱
مثابۀدال(ونهمدلول)تنهااسماشارتیاستکهبدنهارادر


نیست.جنسیتبه
منفیت 
نظم جنسی صورتبندی میکند؛ بنابراین برساخت هویت تراجنس بهمنزلۀ یک اختالل
پزشکیکهبایدازطریقانجامعملجراحیبرطرفشود،درقالبپروژهاینمادینبرای

زتغییرصوریبدنرادنبالنمیکند.اینامرنشان

کنترلمیلوبدناستکهچیزیج
هاایجابمیشود


دهددرنظمنمادین،جنسیتازطریقارجاعبهبدنبانفیدیگربدن

می
مثابۀجنسیتازطریقانجامعملجراحیوعدهمیدهد،آرمانی


ونظمنمادینآنچهرابه
تهیاستکهنبودآندرنظمنمادینازطریقداللتجنسیتوسطاجرایبدن/ارجاعبه
بدن پنهان میشود .جنسیت در نظم نمادین تا جایی وجود دارد که تن سوژهها به
تحققنیافتنجنسیتبرای
تکرارپذیریدوگانجنسیدرساختبدنشانبپردازند؛بنابراین 

سوژۀ تراجنس درنهایت به اجراگری از جنسیت میرسد که در قالب یک فانتزی سعی
کندتاروانزخمناشیازناممکنیآنرافراموشکند.اگرچهدرماهیتوجودی،سوژه

م
ی
تاحدودیبراینناممکنیاذعانداردواینامربهکمکقیاسمداوممیانخود ودیگری

جنسبهمثابۀسوژۀاصیلجنسیتیتوسطسوژۀتراجنس)


هایهم

پنداشتنسوژه

(مفروض
صورت میگیرد که نتیجۀ آن اگرچه اجراگری جنسیت برای نزدیکشدن به انگاره
هژمونیکازجنسیتاست،درمقولۀهویت،سوژهبعدازانجامجراحیهمچنانخودرادر
بیندتاجنسیتنهچیزیاصیل/درونماندگارومنبعث


تعلیقمیاندوجنس/جنسیتمی
تراجنس،سوژهایهموارهدرگذارو

ازبدنکهناشیازفراینداجراگریباشد؛بنابراینسوژۀ
در فرایند ساخت بدن است که ماهیت ناتمام امر جنسیتی /میل را آشکار میکند .با
استمرار فقدان در میل ،داللت جنسیتی از طریق همین امکانناپذیری میل است که
برساخته،تخریبوبازساختهمیشود.اینسوژهمیلاستکهدرتالشبرایتحققآنچه

درقالبفقدان(بازشناسیبهمثابهسوژۀجنسیتدرهمانوضعیتتراجنسی)ازویدریغ

بزرگپاسخمیدهد؛چراکهسوژگیتنهادرهمین


شدهاست،تنهابهارادۀقدرت/دیگری

1. Negativity
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سوژهتراجنسبه

تالش و استمرار نهفته است .نهایت اینکه سوژۀ تراجنس بهمنزلۀ سوژۀ فقدان ،پرده از
مثابۀیکغیریتیابیگانهای

داردوبرایدیگرسوژه 
هابه


نسیتبرمی
پوشالیبودنایدۀج

شانراآشکارمیکندکههمینامردرنظم


شودکهتوهمهویتجنسی/جنسیتی

فهممی
اجتماعیبهطردوسرکوبسوژۀهنجارشکن/منحرفتراجنسمنجرمیشود .
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