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زندگینامه :
• جودیت باتلر در فوریه

دراوهایو وخانواده ای یهودی ومجارتبار به دنیا آمده .

• درکودکی ونوجوانی به مطالعه نظرات مارتین بوبر(فیلسوف یهودی اگزیستانسیالیست) ،کانت(فیلسوف
تجربه گرا) ،هگل (فیلسوف ایده آلیست آلمانی) و اسپینوزا (ازفلاسفه خردگرای قرن هجدهم ) علاقمند
شد.
• تحصیلاتش رادرکالج بنینگتون ادامه داد ودر سال

دکترای خودرا ازدانشگاه ییل دررشته فلسفه

دریافت کرد.
فعالیتهای اجتماعی:
• مسئولیت کمیسیون حقوق بشر بین المللی همجنسگرا ولزبین بوده است.
•

فعالیتها،سخنرانی ها ومقالاتی درباره ازدواج همجنسگرایان  ،زندان گوانتانامو ،جنگ عراق وافغانستان
داشته است.

•

ازمخالفین جدی صهیونیسم واسرائیل است.ودرمناقشات اسرائیل و فلسطین معتقد است اسرائیل
نماینده تمام یهودیت نیست.

تئوری:
• آرا باتلر زمینه هایی در تئوری های پساساختار گرا دارد.
• نظرات او در تعاریف فمنیستی تغییرات جدی ایجاد کرده است.
• نظرات اودرادامه موج سوم فمنیسم که از دهه

آغاز شده دیده میشود.

• منتقد فمنیست آمریکایی است
• او مخالف هنجارگزاری و طرفدار آزادی جنسی است.
• ازکاربردپذیری جنسیت میگوید وجنسیت را به عنوان یک ساخت اجتماعی تعریف میکند.
• دوقطبی جنسیت زنانه ومردانه که توسط فمنیستهای مدرن ایجاد شده است را بازتولید تبعیض
جنسیتی میداند.

• به نظر او ذهنیت افراد از جنسیتشان یک دریافت سیال است و زن ومرد بودن یک هویتی است تابع
موقعیت افراد درجامعه،این مفهوم را ثابت نمیداند.
• او تفاوتهای بیولوژیک را رد نمیکند
• درتعریفی که از زن و مرد بهنجار ارائه میکند معتقد است ارتباط بین جنس بیولوژیک،هویت جنسی و
دگرجنس خواهی به وسیله شرایط طبیعی افراد ایجاد نمیشود بلکه توسط سیستم فرهنگی و شرایط
اجتماع شکل میگیرد.
• نظریه کوئیر

برمبنای آرای جودیت باتلر شکل گرفته است .این نظریه هویت را ثابت

نمیداند .طبق ای ن تئوری مفهوم زن ،مرد،همجنسگرا و...بی مفهوم است .هرهویتی از عناصر زیادی
تشکیل شده ونمیتوان افراد رابرمبنای پیش فرض ها وهویتی مشترک طبقه بندی کرد.
آثار:
• مباحثی از شهوت :بازتاب اندیشه های هگل درفرانسه قرن بیستم سال
• آشفتگی جنسیت -تاثیر گذارترین اثر او  -سال
• بدن های مهم درسال
• کتاب لغو جنسیت سال
نقد:
• او را جزو نظریه پردازان رادیکال میدانند
• برخی معتقدند او جایگاه جنسیت را تا حد گفتمان روزمره پایین میاورد وصرفا نوعی آزادی جنسی را
ترویج میکند.
• برخی معتقدند نظریه پردازانی چون باتلر که تعریف بی نهایتی از جنس و جنسیت مطرح میکنند به
نوعی در صدد تضعیف زن هستند
• تعاریف انتزاعی امکان رویکرد منطقی نسبت به آنها را کمرنگ میکند چرا که واقعیتی قطعی وجود
ندارد.
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