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در هــر ایســمی پــای ســوژهای در
میــان اســت .مثــا در رئالیســم ،پــای رئالیســتی
در میــان اســت یــا در ایدئالیســم ســوژهای کــه
ایــن ایســم مطــرح میکنــد ایدئالیســت اســت.
ســوژه فمینیســم هــم زن یــا مــرد نیســت بلکــه
فمینیســت اســت.
ایســمها نــه امــوری طبیعــی کــه امــوری
هنجاریانــد و ســوژه هــر ایســم بــر ایــن
بــاور اســت کــه ایســم مــورد نظــرش هنجــاری
اســت ،یعنــی پیــروی از آن ضــروری اســت و
منظــور از ضــرورت در ایــن مــوارد ضرورتــی
عقالنــی اســت .بــه همیــن شــکل فمینیســم
نیــز امــری طبیعــی نیســت و امــری هنجــاری
اســت و فمینیســت بــر ایــن بــاور اســت کــه
فمینیســت بــودن امــری هنجــاری اســت یعنــی

ضــرورت عقالنــی ایجــاب میکنــد کــه انســان
فمینیســت باشــد .از آنجــا کــه ایســمها
طبیعــی نیســتند ،بــه ســوژهی یکــی از ایــن
ایس ـمها تبدیــل شــدن یــک دســتاورد اســت.
انســان بــا هیــچ ایســمی بــه دنیــا نمیآیــد
بلکــه بعدتــر بــه ایســمی گرایــش پیــدا
میکنــد .گاهــی فــرد بــا اندیشــیدن و نــگاه
نقــاد بــه یــک ایســم میگــرود و گاهــی بــر
اثــر فشــار گروههــای متفــاوت در جامعــه چــه
فشــار نــرم و چــه فشــار ســخت بــه یــک ایســم
میگــرود .در حالــت اول ایســم دســتاوردی
بــرای خــود فــرد اســت و در حالــت دوم
گرویــدن آن فــرد بــه ایســم دســتاوردی بــرای
افــرادی دیگــر یــا کلیــت آن گــروه اســت کــه
توانســته فــردی را بــه خــودش جــذب کنــد.
از آنجایــی کــه ایس ـمها امــوری هنجاریانــد
در صورتــی کــه دو ایســم یکدیگــر را نقــض
کننــد هــر دو آنهــا نمیتواننــد عقالنــی
باشــند و تنهــا دعــوت یکــی از آنهــا بــه
عقالنیت مشــروع خواهــد بــود؛ در نتیجه وقتی
فمینیســم ایســم دیگــری را نقــض کنــد هر دو
آنهــا نمــی تواننــد درســت باشــند .میتوانیــم
تمــام ایســمهایی کــه فمینیســم را نقــض
میکننــد آنتیفمینیســم بنامیــم؛ در نتیجــه
فمینیســم و آنتیفمینیســم نمیتواننــد هــر
دو صحیــح باشــند و یــک فــرد نمیتوانــد
هــم فمینیســت و هــم آنتیفمینیســت باشــد.
فمینیســت شــخصی اســت کــه در امــوری کــه
جنــس و جنســیت در آن دخیــل اســت پیــرو
عقــل باشــد و نــه ســنت ،دیــن و یــا فرهنــگ.
مادامــی کــه حکمــی عقلــی در رابطــه بــا
جنــس و جنســیت وجــود داشــته باشــد
فمینیســت بــه آنهــا توجــه دارد و در غیــر
ایــن صــورت آنهــا را نمیپذیــرد ،چــرا کــه
مصــداق تبعیــض یــا تعصــب خواهنــد بــود .در
نتیجــه آنتیفمینیســت شــخصی اســت کــه
در امــور مرتبــط بــه جنــس و جنســیت پیــرو
عقــل نیســت و منبــع دیگــری را بــرای توجیــه
دیــدگاه خــود بــر میگزینــد.
جــدال بیــن فمینیســم و آنتیفمینیســم
شــکل بخصوصــی از جــدال بیــن عقلگرایــی
و عقلســتیزی خواهــد بــود .بــرای فمینیســت
هــر گونــه ادعایــی در رابطــه بــا جنــس و
جنســیت بایــد بــا شــواهد کافــی پشــتیبانی
شــود ،چــرا کــه معیــار بــاور عقالنــی ایــن
اســت کــه شــواهد کافــی بــرای آن بــاور
وجــود داشــته باشــد .در نتیجــه وقتــی کســی
بــرای هــر نــوع رویکــرد متفاوتــی بــر اســاس
جنــس یــا جنســیت ادعایــی میکنــد ،بــه
حکــم عقــل بایــد شــواهد معتبــر بــرای
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ادعــای خــود مطــرح کنــد و در صورتــی کــه
نتوانــد ،ادعــای او غیــر عقالنــی و غیرقابــل بــاور
خواهــد بــود .بــه عنــوان مثــال از آنجــا کــه
فعــا توانایــی بچـهدار شــدن منحصــر بــه زنــان
اســت بــرای زنــان شــاغل کــه بــاردار هســتند
یــا بچ ـهدار میشــوند نیــاز بــه تدابیــری اســت
کــه میتوانــد مرخصــی بــا حقــوق بــرای آن زن
در دورههــای بخصوصــی از بــارداری و پــس از
بچـهدار شــدن باشــد .در صورتــی کــه بخواهیــم
تمایــزی در ایــن زمینــه بیــن زن و مــرد قائــل
شــویم و همچنیــن تصمیمهــای دیگــر ،بــرای
پــی بــردن بــه ایــن کــه چــه زمانــی از بــارداری
زن بایــد مرخصــی داده شــود نیــاز بــه شــواهد
علمــی داریــم .از خــود شــواهد نمــی توانیــم
بــه صــورت مســتقیم ارزشهــا و هنجارهــا
را اســتخراج کنیــم .هنگامــی کــه شــواهد
مشــخص کننــد زنــان بــه چــه میــزان مرخصــی
در دوران بــارداری خــود نیــاز دارنــد ،تصمیمــی
کــه بــر اســاس ایــن شــواهد گرفتــه میشــود
وابســته بــه ارزشهایــی اســت کــه داریــم .اگــر
ارزشــی اساســی بــرای فــردی بــازار و ســرمایه
باشــد ،ممکــن اســت بگویــد کــه در نتیجــه بــه
زنــان بایــد گفــت در صورتــی میتوانیــد کار
کنیــد کــه میلــی بــه فرزنــددار شــدن نداشــته
باشــید یــا در صورتــی کــه زنــی بــاردار شــود،
شــخصی را جایگزیــن او خواهنــد کــرد و پــس
از بــاردار شــدن نیــز بــه آن زن امــکان برگشــت
بــه آن کار را نخواهنــد داد .یــا در صــورت وجــود
قانونــی کــه بــه فــرد صاحــب فرزنــد هــم
امــکان مرخصــی بــدون حقــوق را ندهــد همیــن
محدودیتهــا بــر او اعمــال شــود .ولــی اگــر
ارزشــی اساســی بــرای مــا فمینیســم باشــد بــه
جــای تعییــن تکلیــف بــرای افــراد و محــدود
کــردن آزادی آنهــا ،بــا توجــه بــه شــواهد
بررســی خواهیــم کــرد چــه مــدت زمانــی افــرا ِد
درگیــر بچـهدار شــدن نیــاز بــه مرخصــی دارنــد
و ســپس بهتریــن راه حــل را پیــدا کنیــم .در
ایــن مــورد اختــاف بــر ســر شــواهد نیســت
بلکــه بــر ســر ارزشهاســت .هــم شــخصی
کــه بــه بــازار و ســرمایه اصالــت میدهــد و
هــم شــخصی کــه بــه ارزشهــای فمینیســتی
اصالــت میدهنــد میتواننــد بــر ســر اینکــه
شــواهد علمــی و عقالنــی موجــود چــه میــزان از
مرخصــی را بــرای زن بــارادار تجویــز میکنــد
موافقــت کننــد .اختــاف نظــر آنهــا بــر ســر
ایــن اســت کــه بــر اســاس ایــن شــواهد چــه
تصمیمــی بایــد بگیریــم و ایــن تصمیــم بــر
اســاس ارزشهــای مــورد نظــر افــراد انجــام
میگیــرد.
از آنجــا کــه همــواره امــکان دســت یافتــن

بــه شــواهد جدیــد وجــود دارد فمینیســم
نمیتوانــد موضعــی ایســتا و ثابــت باشــد
بلکــه موضعــی پویاســت کــه همــواره چشــم
بــهراه شــواهد جدیــد دارد و فمینیســم بــا
بــروز شــواهد جدیــد در موضعگیریهــای
مــوردیاش تغییــر خواهــد کــرد .ایــن اصلــی
کلــی اســت کــه در رابطــه بــا تصمیمهایــی
کــه در رابطــه بــا جنــس و جنســیت
میگیریــم پیــرو عقــل خواهیــم بــود .مثــا
ممکــن اســت بررســیهای جدیدتــر نشــان
دهــد کــه میــزان مرخصــی الزم بــرای زنــی
بــاردار قــدری بیشــتر یــا کمتــر از آنچــه
بررســیهای قبلــی نشــان مــیداده ،اســت.
در ایــن صــورت بــا توجــه بــه ایــن شــواهد
جدیــد موضــع خــود را تغییــر میدهیــم.
دلیــل ایــن تغییــر پیــروی از اصــل عقالنــی
توجــه بــه شــواهد اســت .مادامــی کــه مواضــع
خــود را بــر اســاس شــواهد تنظیــم کنیــم بــه
لحــاظ معرفتشــناختی کوتاهــی و کاســتی
نداریــم .اگــر شــواهد موجــود نشــان دهــد
موضعــی بخصــوص را بایــد اتحــاذ کــرد و در
حــال حاضــر چنیــن موضعــی را اتحــاذ کنیــم
ولــی پــس از آن شــواهد جدیــد حکــم بــر
موضعــی دیگــر کننــد در عیــن اینکــه موضــع
خــود را تغییــر میدهیــم تقصیــری متوجــه
موضــع قبلــی مــا نخواهــد بــود .البتــه ایــن
بــه معنــای بهانـهای نیســت کــه هــر شــخصی
بتوانــد موضــع دلخــواه خــود را اتخــاذ کنــد
و بــا نادیــده گرفتــن برخــی شــواهد و تنهــا
بــا تکیــه بــر برخــی شــواهد تاییــد کننــده
نظــرش ،ادعــا کنــد نظــرش بــا شــواهد علمــی
پشــتیبانی میشــود .بلکــه بررســی واقعــی و
صادقانــه شــواهد مطــرح اســت .پافشــاری بــر
ایــن نکتــه کــه منظــور از شــواهد صرفــا آنچــه
کــه دانشــمندان علــوم تجربــی بــدان دســت
مییابنــد نیســت ،ضــروری اســت .حتــی
تجربــه شــخصی افــراد هــم میتوانــد در
حکــم شــواهد بررســی شــود.
بــه طــور کلــی وقتــی پــای تصمیمــی در
مــورد دیگــر انســانها در میــان اســت توجــه
بــه تجربــه و احساســات آنهــا هــم ضــروری
اســت .ایــن بــه معنــای دعــوت بــه عوامگرایــی
یــا احساســات نیســت .طبعــا نظــر تخصصــی
از نظــر غیرتخصصــی برتــر اســت ولــی نظــر
تخصصــی بــدون توجــه بــه تجربــه و احســاس
انســانهایی کــه در یــک قضیــه دخیل هســتند
بــه ش ـیءانگاری انســان میانجامــد .منظــور از
تخصــص هــم حتمــا داشــتن مــدرک آکادمیک
نیســت .یــک فعــال سیاســی امــور زنــان کــه
چندیــن ســال در ایــن راســتا فعالیــت کــرده

نیــز متخصــص محســوب میشــود همچنــان
کــه شــخصی کــه در رشــته مطالعات جنســیت
تحصیــل کــرده اســت.
تاکیــد بــر کلمــه تخصــص بــه معنــای تاکیــد بر
ارزشــهای بروکراتیــک هــم نیســت .هــر فــردی
بــه خوبــی درد و رنــج و منافــع و لذتهای خودش
را درک میکنــد و از آنهــا آگاه اســت و هیــچ
متخصصــی نمیتوانــد ایــن شــواهد دســت اول
هــر فــرد در مــورد خــودش را نادیــده بگیــرد
کــه ایــن کار بیتوجهــی بــه شــواهد اســت
و خــود بــه خــود بــه معنــای ســلب صالحیــت
متخصــص اســت.
بــا ایــن حــال نمیتــوان انــکار کــرد کــه
در بررســی شــواهد ،شــواهد علمــی نقــش
بســیار پررنگــی بــازی میکننــد .بــه همیــن
دلیــل دانشــگاه و مراکــز پژوهشــی کــه قــرار
اســت متخصصــان آن شــواهدی بــه و بــرای
جامعــه ارائــه کننــد تــا باورهــای خــود را در
زمینههــای مختلــف بــا آن همخــوان کنیــم
اهمیــت زیــادی در رســالت عقالنیــت دارنــد.
ضــرورت حاکمیــت فمینیســم بــر فرهنــگ
دانشــگاه نیــز یــک ضــرورت عقالنــی اســت
چــرا کــه فمینیســم خــود نگرشــی عقالنــی بــه
مســائل مرتبــط بــا جنــس و جنســیت اســت.
وقتــی دانشــگاه بــر اســاس فرهنــگ ،ســنت و
یــا مجموعــه ارزشهــای موجــود بــر روابــط
جنــس و جنســیت بنــا شــده باشــد آســیبی
چنــد وجهــی بــه عقالنیــت وارد میشــود.
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در رشــتههایی کــه بــا انســان و بــه پیــروی
از آن جنــس و جنســیت ســر و کار داریــم،
مثــا علــوم انســانی و علــوم زیســتی ،حاکــم
نبــودن ارزشهــای فمینیســتی زمینــه را
بــرای بازتولیــد خرافــه و جهــل موجــود در
جامعــه در رابطــه بــا جنــس و جنســیت بــه
نــام علــم فراهــم مــیآورد و اعضــای دانشــگاه
مجبــور خواهنــد شــد رفتــار و افــکار خــود را
بــر اســاس تبعیضهــای جنســیتی موجــود کــه
غیــر عقالنیانــد تنظیــم کننــد .در مــواردی ایــن
تبعیضهــا خــود مانــع از حضــور برخــی افــراد
در دانشــگاه خواهنــد شــد .در نتیجــه دانشــگاه،
هــم در عرصــه نظــر و هــم در عرصــه عمــل در
معــرض ضدیــت بــا عقــل قــرار خواهــد گرفــت
کــه مشــخصا در تعــارض بــا رســالت دانشــگاه
اســت .بودجههایــی کــه در دانشــگاهها و
مراکــز پژوهشــی بــه فلســفه و علــوم انســانی
اختصــاص داده میشــوند نیــز نشــانه مناســبی
بــرای فهــم جهتگیــری دانشــگاه اســت.
زمانــی کــه بودجههــای پژوهشــی در راســتای
ن آزادی ،برابــری،
اعتــای مفاهیمــی همچــو 

فمینیســم ،مبــارزه بــا نژادپرســتی و  ...باشــد،
ایــن دانشــگاه کارکــردی دارد و زمانــی کــه
بودجــه صــرف ترویــج و تثبیــت و توجیــه
فرهنــگ و ســنت و مذهــب موجــود در جامعــه
شــود ،ایــن دانشــگاه کارکــرد دیگــری دارد.
ولــی در دانشــگاهی ایــدهآل نیــز امــکان
اینکــه دو متخصــص فمینیســت بــر ســر
یــک موضــوع بــا توجــه بــه شــواهد موجــود
اختــاف نظــر داشــته باشــند وجــود دارد .در
چنیــن شــرایطی اگــر دو متخصــص تمامــی
شــواهد موجــود را بررســی کــرده باشــند و وزن
شــواهد بــه نفــع هیچیــک از ایــن دو دیــدگاه
نباشــد ،بــرای دســت یافتــن بــه موضــع برتر از
نظــر عقالنــی الزم اســت به جســتجوی شــواهد
بیشــتری بپردازنــد تــا مشــخص شــود کــه
شــواهد از کــدام دیــدگاه پشــتیبانی میکنــد.
ممکــن اســت مســاله بــه شــکلی باشــد کــه مــا
نیــاز بــه تصمیمگیــری ســریع داشــته باشــیم
کــه در ایــن صــورت وقتــی شــواهد دو موضــع
مخالــف بــه یــک میــزان حمایــت میشــوند
میتــوان بــر اســاس دیگــر معیارهــا بیــن آن
دو موضــع یکــی را اتخــاذ کــرد .مثــا وقتــی
دو روش درمانــی داریــم کــه شــواهد موجــود
برتــری هیچیــک را نشــان نمیدهــد ،هزینــه
کمتــر بــرای بیمــار ،یــا درد کمتــر بــرای
بیمــار و مالحظاتــی از ایــن قبیــل میتواننــد
راهنمــای تصمیــم بیــن دو موضــع باشــند.
فمینیســم یکــی از مصداقهــای امــکان
تغییــر پرســپکتیو نیــز بــه شــمار مــیرود.
در ســدههای گذشــته ،در نهادهــای سیاســی،
مذهبــی و علمــی در بخشهــای عمــدهای از
جهــان ،نگــرش رایــج بــه جنســیت ،ذاتگرایانه
بــوده اســت .ولی پیــداش فمینیســم امــکان به
چالــش کشــیده شــدن ایــن پرســپکتیو غلــط
را فراهــم کــرده اســت .فمینیســم بــه خوبــی
نشــان میدهــد کــه مــا محکــوم بــه یــک
پرســپکتیو خــاص نیســتیم و در صورتــی کــه
اندیشــه نقــاد را فعــال نگــه داریــم امــکان نقــد
نگرشهــای موجــود و فراتــر رفتــن از آنهــا
وجــود دارد .بایــد پذیرفــت کــه هــر یــک از
باورهــای مــا ممکــن اســت خطــا باشــد و تنهــا
در صورتــی بــاوری را میپذیریــم کــه عقالنــی
باشــد و شــواهد موجــود آن را پشــتیبانی
کننــد و از آنجایــی کــه امــکان خطــا بــودن
باورهایمــان را پذیرفتهایــم هــرگاه شــواهد
جدیــد بــاور جدیــدی را پشــتیبانی کردنــد
بــدان بــاور پیــدا خواهیــم کــرد و ایــن بــدان
معنــا نیســت کــه عینیتــی وجــود نــدارد و
دانــش و مواضــع مــا نســبی اســت.
فمینیســم و آنتیفمینیســم هــر دو درســت

نیســتند .فمینیســم درســت اســت و آنتــی
فمینیســم نادرســت اســت .فمینیســم بــرای
ادعاهــای خــود بــه دنبــال توجیــه عقالنــی
اســت در حالــی کــه آنتیفمینیســم بــه
توجیــه عقالنــی توجهــی نــدارد و تنهــا ممکــن
اســت در توجیــه موضــع غیرعقالنــی خــود بــه
برخــی شــواهد بــه صــورت انتخابــی اســتناد
کنــد و تظاهــر بــه عقالنــی بــودن هــم بکنــد
از آنجایــی کــه میتوانیــم بیــن فمینیســم و
آنتیفمینیســم یکــی را انتخــاب کنیــم یعنــی
مــا در هیــچ یــک از ایــن دو نــوع ایســم گیــر
نکردهایــم و ایــن تصمیــم ماســت کــه در
کــدام طــرف ایــن اختــاف بایســتیم .عــاوه
بــر ایــن ،بیــن انــواع فمینیســمهای موجــود
و انــواع فمینیســمهایی کــه در آینــده مطــرح
میشــوند و انــواع آنتیفمینیســمهای موجــود
و آنتیفمینیســمهایی کــه در آینــده مطــرح
خواهنــد شــد نیــز امــکان انتخــاب داریــم .نــه
تنهــا مــا در یــک جهانبینــی یــا ایســم زندانــی
نیســتیم کــه بســیار بیــش از یــک انتخــاب
داریــم و میتوانیــم خــود بــا اندیش ـهای نقــاد و
بــا بررســی مســائل حتــی نــوآوری کنیــم و یــک
گزینــه جدیــد و یــا انتخابــی جدیــد را طــرح
کنیــم .درهــر یــک از ایــن انتخابهــا عقــل و
شــواهد بــه داوری خواهنــد نشســت و حکــم
خواهنــد کــرد کدامیــک از گزینههــای موجــود
عقالنیتــر اســت.
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پیشــتر گفتــم کــه فمینیســم یــک دســتاورد
اســت .بگذاریــد قــدری بیشــتر توضیــح دهــم:
در حــال حاضــر کســی نمیتوانــد بــه لحــاظ
عقالنــی بــه مرکزیــت کــره زمیــن در جهــان
بــاور داشــته باشــد ،ولــی زمانــی ایــن بــاور
نداشــتن بــه مرکزیــت کــره زمیــن بــه منزلــه
کفــر بــود و مجازاتــی ســهمگین داشــت .حــال
کــه علــم و عقــل نادرســت بــودن آن دیــدگاه
را مشــخص کردنــد بــرای هــر فــرد پایبنــد
بــه عقلــی تکلی ـف آن موضــع مشــخص اســت.
بــه مرکزیــت کــره زمیــن بــاور نداریــد ولــی
ایــن بــه آن معنــی نیســت کــه شــخصا آن
موضــع را بررســی کردهایــد .بلکــه برخــی از
دانشــمندان آن را بررســی کردهانــد و مــا بــر
اســاس یافتههــا و شــواهدی کــه آنهــا ارائــه
کردهانــد ایــن ســخن را میپذیریــم .در نتیجــه
ایــن بــاور عقالنــی دســتاوردی بشــری اســت.
ولــی فمینیســم یکــی از مواضــع عقالنــی اســت
کــه هنــوز فراگیــر نشــده و انــواع مقاومتهــای
فــردی و ســاختاری علیــه آن وجــود دارد .در
ایــن حالــت افــراد بســیاری در محیطهایــی
بــزرگ میشــوند کــه فمینیســم یــا اولویــت
نــدارد یــا آنتیفمینیســم ترویــج میشــود

در ایــن حالــت فمینیســت شــدن میتوانــد
دســتاوردی فــردی باشــد بــه ایــن معنــا کــه
شــخصی بــا بررســی محیــط اطــراف خــود
متوجــه میشــود کــه تبعیضهایــی وجــود
دارد کــه غیرعقالنیانــد و شــواهد و دلیلــی
بــرای آنهــا وجــود نــدارد و بــه ایــن نتیجــه
برســد کــه بایــد فمینیســت شــود در حالــی
کــه ممکــن اســت فــردی در محیطــی بــزرگ
شــود کــه فمینیســت بــودن هنجــاری مــورد
پذیــرش بــوده باشــد .در ایــن حالــت نیــز
فمینیســم یــک دســتاورد اســت در صورتــی
کــه آگاهانــه پذیرفتــه شــود و مــورد بررســی
قــرار گیــرد و صرفــا بــه مثابــه یــک عــادت
کورکورانــه پذیرفتــه نشــود .بــه خصــوص بــا
توجــه بــه اینکــه انواعــی از فمینیســم داریــم
کــه تصمیمگیــری بیــن اینکــه کــدام یــک
عقالنیترنــد همیشــه آســان نیســت .پیــروی
کورکورانــه از آنچــه در اطرافمــان وجــود دارد
میتوانــد مانــع از انتخــاب گزینــه عقالنیتــر
موجــود باشــد یــا مانــع از خلــق گزینههــای
جدیــد شــود.
برخــی از دســتاوردهای فمینیســتی همچــون
برخــی دیگــراز دســتاوردهای آزادیخواهانــه و
عقلگرایانــه نــه بــا بحــث و بررســی شــواهد
بلکــه بــا خشــونت بــه دســت آمــده برخــی
بــا اشــاره بــه ایــن مثالهــا ســعی دارنــد بــر
عمــل تکیــه کننــد ولــی گاه بــه قیمــت نادیده
انگاشــتن اهمیــت شــواهد و عقالنیــت در
بدســت آوردن آزادی .عمــل جمعــی و فــردی
بایــد بــر مبنــای بــاوری شــکل بگیــرد .یعنــی
مــا بایــد ابتــدا بــاوری داشــته باشــیم کــه
تبعیــض جنســیتی نادرســت اســت و ســپس بر
مبنــای ایــن بــاور اراده و بــرای تغییــر تــاش
کنیــم .در نتیجــه نبایــد ایــن دو را مقابــل
هــم قــرار داد .تغییــر باورهــا و نگرشهــای
اکثریــت یــک جامعــه در حکــم پیششــرطی
بــرای موفــق بــودن عمــل جمعــی اســت .اگــر
اکثریــت یــک جامعــه بــه برابــری باور نداشــته
باشــد نــه تنهــا در تالشهایــی کــه در ایــن
راســتا صــورت میگیــرد شــرکتی نمیکننــد
کــه ممکــن اســت خودشــان نیــز مانــع از آن
شــوند در نتیجــه عمــل بــه طــور کلــی بــرای
تغییــر نمیتوانــد در خــاء رخ دهــد و بایــد بــر
باورهایــی اســتوار باشــد .در نتیجــه فمینیســم
همچــون دیگــر مواضــع عقالنــی نمیتوانــد
بــه تعــارض بیــن نظــر وعمــل پایبنــد باشــد
بلکــه ایــن دو عرصــه را در تــازم بــا یکدیگــر
میخواهــد.

فلسفهی هنر فمینیستی
ایدبلیوایتون

1

ترجمهیشمیمشرافتوبنفشهجمالی

1

دانشگاه ایلینویز شیکاگو۲۰۰۸ .

بیوگرافی مختصر
ای ،دبلیــو ایتــون ،مــدرک دکتــرای خــود
را در دو رشــتهی تاریــخ هنــر و فلســفه
در ســال  2003از دانشــگاه شــیکاگو
دریافــت کــرد .او آثــاری دربــارهی
زیباییشناســی فمینیســتی در هپاتیــا
و نســخهی دوم دانشــنامه ی فلســفهی
مــک میــان و همچنیــن دربــارهی پورنــو
گرافــی و تخصیــص فرهنگــی و فیلــم
ارائــه کــرده اســت .عالقـهی فعلــی او بــه
نظریــهی ارزش ،ارتبــاط بیــن اخــاق و
زیباییشناســی و کارکــرد هنــری اســت.
او از همــکاران موسســه فرانــک مرکــز
علــوم انســانی شــیکاگو در حــوزهی علــوم
انســانی و مرکــز ارزشهــای انســانی
پرینســتون بــوده اســت .پیــش از آمــدن
بــه دانشــگاه ایلینــوی در شــیکاگو ،او
مــدرس دانشــگاه باکنــل در پنســیلوانیا
بــود.
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فلســفهی هنــر فمینیســتی تنهــا
یــک موضــع نیســت و تعلــق روششــناختی
واحــدی نیــز نــدارد .بلکــه مجموعـهی متنوعــی
از رویکردهــای نســبتاً متفــاوت در توصیــف هنــر
و تجرب ـهی زیباییشــناختی را پیرامــون هــدف
مشــترک پایاندهــی بــه انقیــاد زنــان در هنــر
و گفتمانهــای هنــری در هــم میآمیــزد.
فلســفهی هنــر فمینیســتی نیــز همچــون دیگــر
فلســفههای فمینیســتی بینرشــتهای بــوده و
از هنــر ،نقــد هنــری ،تاریــخ هنــر ،مطالعــات
فیلــم ،روانــکاوی و ســایر زیرمجموعههــای
فلســفهی فمینیســتی برخاســته اســت.
در ســال  ۲۰۰۷کــه مــن مشــغول نوشــتن ایــن
مقالــه هســتم ،آثــار جدیــد پربــار و ثمربخشــی
در خصــوص فلســفهی هنــر فمینیســتی یافــت

میشــود 1.فکــر نمیکنــم نیــاز باشــد مــن
بــه تکــرار ایــن مباحــث بپــردازم ،بخصــوص
اینکــه شــک دارم بتوانــم چیــزی هــم بــه
آنهــا اضافــه کنــم .بــه همیــن دلیــل آنچــه
مــن اینجــا ارائــه میدهــم ارزیابــی جزئــی
و تــا حــدی فــردی و انتقــادی از تاریخچــه و
وضعیــت فعلــی ایــن حــوزه اســت.
مــن بــا شــروطی آغــاز میکنــم .نخســت
اینکــه ،گرایــش کلــی مــن به ســمت فلســفهی
تحلیلــی اســت ،بنابرایــن ضمن اینکــه از برخی
آثــار فیلســوفان قــارهای 2بحــث میکنــم ،قصد
خالصــه کــردن یــا دســتهبندی دیدگاههــای
آنهــا را نــدارم .ترجیــح میدهــم ایــن کار
را بــه فــرد شایســتهتری واگــذار کنــم .دوم
اینکــه ،تمرکــز ایــن مقالــه بــر فلســفهی هنــر
اســت ،نــه زیباییشناســی ،بــه ایــن معنــا
کــه مــن بــه مســائل بســیار جذابــی همچــون
جنســیت و واکنشهــای زیباییشــناختی
بــه چیزهایــی کــه هنــر نیســتند (همچــون
طبیعــت ،بــدن و صــورت انســانها و غیــره)
نمیپــردازم .ســوم ،در خصــوص فلســفهی
هنــر مــن تمرکــزم را بــه هنرهــای تجســمی
محــدود میکنــم 3 .نــه بــه ایــن خاطــر کــه
فکــر کنــم هنــر تجســمی مهمتــر از ادبیــات
و فیلــم و موســیقی و رقــص اســت ،بلکــه
بهاینعلــت کــه جنبشهــای تاریــخ هنــر
و هنرهــای تجســمی پیشــگامان فلســفهی
هنــر فمینیســتی بودهانــد .همچنیــن بایــد
اشــاره کنــم کــه هنرهــای تجســمی حــوزهی
تخصصــی مــن هســتند .چهــارم و آخریــن
مــورد هــم اینکــه قصــد مــن پرداختــن بــه
جنبشهــای هنــری و فلســفی خــارج از
ســنت اروپایــی نیســت ،چراکــه مــن بهشــدت
شــک دارم کــه بســیاری از مســائل فلســفهی
فمینیســتی هنــر از چالشهــای صریــح
و آگاهانــهی ایــن ســنتها نفعــی ببرنــد.
بههرحــال متأســفانه بــرای چنیــن نقــدی
شایســتگی الزم را نــدارم و کامــ ً
ا معتقــدم
مــا کــه در ســنت اروپایــی تعلیــم دیدهایــم
هنگامیکــه تــاش میکنیــم ســنتهای
دیگــر را بــدون آمــوزش و پیشــینهی کافــی
به این موارد رجوع کنید :نوشتههای سیلورز ،برند،
1
فلوسی و برادسکی تحت عنوان «فمینیسم» در مایکل کلی دایره
المعارف زیبایی شناسی؛ کرسمیر ،جنسیت و زیبایی شناسی؛
«زیبایی شناسی فمینیستی»؛ هانسون ،زیبایی شناسی فمینیست.
همچنین نگاه کنید به کتابچه نقد و بررسی نوشتههای جاشوا شاو
در فمینیسم و زیباییشناسی در مارک و دیوروکس .۷۲-۲۵۸
continental tradition philosophers
2
اصطالح «هنرهای تجسمی» به طراحی ،هنرهای
3
ترسیمی ،نقاشی ،عکاسی ،مجسمهسازی ،ویدئو گرافی و کارهای
چندرسانهای برمیگردد .این اصطالح معموالً شامل فیلمسازی و
معماری نمیشود.

پوشــش دهیــم بیشتــر از آنکــه نفــع برســانیم
بــه آنهــا آســیب میزنیــم.
حال با طرح این شروط ،آغاز میکنیم.

موقعیت مندی

4
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تمــام رویکردهــای متفــاوت پایاندهــی بــه
انقیــاد زنــان در هنــر و گفتمانهــای هنــری
نقط ـهی عزیمــت خــود را بــر موقعیــت منــدی
میگذارنــد .ایــدهی اصلــی شــیوهای اســت کــه
تولیدکننــدگان هنــر (هنرمنــدان) و مخاطبــان
آن (کســانی کــه هنــر را دوســت دارنــد،
قضــاوت ،مطالعــه ،نقــد و ارزیابــی میکننــد،
میخرنــد و میفروشــند و دربــارهی آن
نظریهپــردازی میکننــد) بــا توجــه بــه
موقعیتهــای اجتماعــی خــاص خودشــان دنیــا
را بازنمایــی ،تجربــه و ارزشگــذاری میکننــد.5
موقعیــت یــا جایــگاه اجتماعــی ســوژهی
موردنظــر (ایــن اصطالحــات عمومــاً بهجــای
هــم بــکار میرونــد) ابعــاد مختلفــی دارد ،امــا
نزدیکتریــن مــورد بــه پــروژهی پایاندهــی
بــه انقیــاد زنــان در هنــر و گفتمانهــای هنــری،
جنســیت اســت :نقشهــای مختلــف ،هنجارهــا
و معانــی کــه جوامــع مختلــف بــر اســاس
تفاوتهــای آناتومیــک (واقعــی یــا صــوری) بــه
دو جنــس میدهنــد .زنــان و مــردان بایــد بــر
اســاس تفاوتهــای آناتومیــک ،نقشهــای
اجتماعــی متفاوتــی را بــر عهــده بگیرنــد و در
واقــع میگیرنــد ،و اینگونــه از برخــی فضاهــا
محــروم شــده و بــه برخــی دیگــر پیونــد داده
میشــوند ،آنهــا بایــد از هنجارهــای رفتــاری
خاصــی تبعیــت کننــد ،تواناییهــای متفاوتــی
را اخــذ کننــد و بــکار گیرنــد ،و در طلــب
ارزشهــا و صفــات شــخصیتی متفاوتــی باشــند.
اینهــا تنهــا برخــی از بســترهایی هســتند کــه
تفاوتهــای جنســیتی بهطــور خــاص در آنهــا
برجســتهاند.6

6

Situatedness
4
تأکید بر موقعیت مندی ضرورتاً به زیباییشناسی
5
فمینیستی برنمیگردد .بلکه نقطهی شروعی برای معرفتشناسی
فمینیستی و فلسفهی علم است(برای مرور به اندرسون مراجعه
کنید)
هالسنگر بهدقت ،وضوح و به نحو متقاعدکنندهای به
6
ابعاد مختلف جنسیت پرداخته است.

فمینیســتها عــاوه بــر جنســیت ،بــر
جنــس بهعنــوان بعــد شــاخص وضعیــت
اجتماعــی فــرد تمرکــز دارنــد .جنــس معمــوالً
از جنســیت متمایــز میشــود چراکــه اولــی
بــه تفــاوت آناتومیــک بیــن زنــان و مــردان
بــر اســاس ویژگیهــای بازتولیــدی و جنســی
مشــخص هــر منطقــه برمیگــردد ،درحالیکــه
جنســیت همانطــور کــه در بــاال ذکــر شــد،
تمایــز گــذاری جامعــه اســت .7مســلماً از
آنجایــی کــه تولیــد و پذیــرش هنــر هــردو
درونــی هســتند ،8زن یــا مــرد بــودن در اتخــاذ
موضعمــان در فلســفهی هنــر فمینیســتی
نقــش تعیینکننــدهای دارد .چنانچــه در
ادامــه توضیــح خواهــم داد فکــر میکنــم
عمیقتریــن پرســشها در فلســفهی هنــر
فمینیســتی از جنــس مــا برمیخیــزد تــا
جنســیتمان.
شــایان ذکــر اســت کــه مســئلهی فمینیســم
تنهــا بــه موقعیــت متفــاوت افــراد بــر اســاس
جنــس و جنســیت ختــم نمیشــود .مســئله
اینجــا اســت کــه همـهی مــا بــه طــور نظاممند
در دنیایــی کــه ســاختار سلســله مراتبــی دارد
قرارگرفتهایــم ،جایــی کــه مــردان صرفــاً
بــه خاطــر مــرد بــودن از مزیتهایــی بهــره
منــد میشــوند و زنــان در شــرایط بســیاری
صرف ـاً بــه خاطــر زن بــودن دچــار محرومیــت
میشــوند .بــرای همیــن میتــوان گفــت
کــه جنســیت و جنــس انــواع سلســله مراتــب
وضعیــت اجتماعــی هســتند که همــه ،همچون
تولیدکننــدگان هنــر و مخاطبانــش در آن جای
گرفتهانــد .تــا اینجــا تمــام فالســفهی زن بــا
مــن هــم عقیدهانــد .امــا ســؤال اینجــا اســت
کــه مــا از موقعیــت منــدی چــه میفهمیــم؟
موقعیــت منــدی در تولیــد یــا پذیــرش هنــر
چــه تغییــری ایجــاد میکند(اگــر تغییــری
ایجــاد کنــد)؟ اگــر تغییــری ایجــاد میکنــد
ایــن تغییــر چــه بایــد باشــد؟ آنطــور کــه
مــن میبینــم ،ایــن ســؤالها دســتور کار
کمتــر توافــق شــدهای را بــرای هــر مداخلـهی
فمینیســتی در فلســفهی هنــر فراهــم
میکننــد .بــرای شــفاف کــردن برخــی از
پیچیدگیهــای موجــود ســؤاالت محــوری را
توضیــح میدهــم تــا بــه متغیرهــای مربــوط
این روش تمایز یابی شفاف جنس و جنسیت را
7
اندرسون پایهگذاری کرده است.
منظور من این است که هنر همیشه با استفاده از بدن
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تولید میشود و حسگرهای لمسی و بصری تولیدکننده را دربرمی
گیرد .عالوه بر این هنر معموالً بدن انسان را بازنمایی میکند .نهایتاً
ادراک و پذیرش هنرهای تجسمی از طریق حواس لمسی و بصری
اتفاق میافتد و معموالً موجب تولید لذتهای جسمانی و ذهنی
میشود.

دســت یابــم .ایــن پیشــنهاد مــن بیشتــر
بهجــای آنکــه بازتــاب دقیــق مســائل برخاســته
از ایــن ادبیــات باشــد ،بهصــورت نقشــهی
فضــای مفهومــی عمــل میکنــد .چراکــه
برخــی از ایــن ســؤالها هنــوز توجــه درخــوری
نیافتهانــد.
(((1آیــا جنــس یــا جنســیت بهطــور
آگاهســازی،
در
نظاممنــد
یــا
تحدیــد
شــکلدهی،
تأثیرگــذاری بــر ایــن مــوارد
نقــش دارد؟ بــر اقــدام هنــری،
تجربــهی زیباییشــناختی یــا
قضــاوت زیباییشــناختی ،ســلیقه
و اســتانداردها و دســتهبندیها ،و
نقــد هنــر چــه طــور؟ اگــر چنیــن
اســت ایــن تأثیرگــذاری بــه چــه
صــورت اســت؟

(الــف) تولیــد :آیــا زنــان و مــردان بهصــورت
نظاممنــد هنرهــای متفاوتــی تولیــد میکننــد؟
آیــا هــر جنــس یــا جنســیت دارای ســبک
و روش هنــری خــاص خــود اســت ،یــا آیــا
هرکــدام از آنهــا ســوژهها یــا مــواد متفاوتــی
اتخــاذ میکننــد؟ آیــا در مجمــوع تولیــد هنــر
در یــک گــروه بیــش از گــروه دیگــر اســت؟
(ب) پذیــرش :آیــا زنــان و مــردان هنــر را بــه
شــیوههای مختلفــی میپذیرنــد ،میفهمنــد
و ارج مینهنــد؟ آیــا آنهــا اســتانداردهای
متفاوتــی در ســلیقه و درک هنــر دارنــد؟ آیــا
یــک گــروه بــه نســبت دیگــری بهطورکلــی
بیشتــر بــه هنــر یــا نــوع خاصــی از هنــر
عالقــه دارد؟
(پ) اگــر چنیــن تأثیرگــذاری وجــود دارد ،تــا
چــه میــزان اســت؟ جنــس یــا جنســیت تأثیــر
کــم یــا زیــادی بــر تولیــد و درک هنــر دارنــد؟
شمارههشتم-تابستان97
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(ج) اگــر در تولیــد و پذیــرش هنــر میــان دو
جنــس یــا جنســیت تفــاوت وجــود دارد ،تــا
چــه حــد ثابــت اســت؟ آیــا زنــان میتواننــد
دیدگاههــای هنــری مردانــه داشــته باشــند؟
آیــا مــردان میتواننــد دیدگاههــای زنانــه
داشــته باشــند؟ اگــر نــه چــه موانعــی بــر ســر
راهشــان اســت؟
( )۲آیــا چارچوبهــای مســلط فلســفهی هنــر
همچــون نظریــات هنــر ،ســلیقههای اســتاندارد،
درک از عمــل هنــری ،دیدگاهــی مــرد محــور
دارنــد9؟ اگــر چنیــن اســت ایــن ســوگیری
چگونــه اســت؟ چارچــوب زن محــور چگونــه
میتوانــد باشــد؟ آیــا بــی جنســی در فلســفهی
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همچون اندرسون ( )۷من دیدگاه مرد محور را دیدگاهی
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میدانم که دنیا را اساساً در ارتباط با مردان و عالئق ،احساسات،
نگرشها و ارزشهای مردانه تعریف میکند.

هنــر ممکــن اســت؟
( )۳آیــا جنــس یــا جنســیت بایــد بــر
ایــن مــوارد تأثیرگــذار باشــد :عمــل هنــری،
تجربــهی زیباییشــناختی یــا قضــاوت
زیباییشــناختی ،ســلیقه و اســتانداردهای آن
و دســتهبندیهایش ،یــا نقــد هنــری؟
(الــف) اگــر اثبــات شــود کــه تولیــد هنــری
زنــان یــا تجربــهی زیباییشــناختی آنهــا
متمایــز اســت ،آیــا ایــن تمایــز صرفـاً یکــی از
عالئــم انقیــاد دائمــی و گســترده اســت؟ اگــر
چنیــن اســت ،آیــا میتــوان بــر تفاوتهــای
جنســی و جنســیتی در تولیــد و دریافــت هنــر
غلبــه کــرد؟ آیــا حــذف نهایــی دیدگاههــای
جنســی هنــری میتوانــد هــدف فمینیســم
باشــد؟
(ب) آیــا زنــان در برخــی جنبههــای اساســی
برتــری دارنــد؟ اگــر چنیــن اســت ،ایــن مزیــت
در چیســت و شــرایط آن چیســت؟
آیــا روابــط اجتماعــی خــاص زنــان ،یــا کار
خــاص آنهــا ،بــا تعهــد بــر ارزشهــای هنــری
خاصــی اســت؟ آیــا آگاهــی انتقــادی دربــارهی
ســرکوب جنســی منجــر بــه دســتیابی بــه
مزیــت هنــری خــاص یــا حساســیت زیبایــی
شــناختی میشــود؟
 .۴اگــر ســنت فلســفی تحــت تأثیــر
دیدگاههــای مردســاالر قــرار گرفتــه اســت،
مــا چــه بایــد بکنیــم؟ آیــا مــا بایــد تــاش
کنیــم تــا ســنت غالــب مــرد محــور را تطهیــر
کنیــم؟ و یــا اگــر غیرممکــن بــود نظریــات بــی
جنــس جدیــدی را ایجــاد کنیــم؟ آیــا مــا ک ً
ال
بــه نظریــات زن محــوری نیــاز داریــم کــه ایــن
ســنت فلســفی را متعــادل کننــد؟ اگــر چنیــن
اســت ایــن نظریــات جدیــد در چــه جایگاهــی
قــرار میگیرنــد؟ آیــا آنهــا بــه تکمیــل یــا
رقابــت بــا ســنت غالــب کنونــی برمیخیزنــد؟
(الــف) اگــر مــا قصــد تولیــد نظریــات هنــر
زن محــور را داریــم ،آیــا نیازمنــد نظریــهای
جداگانــه بــرای هــر وضعیــت اجتماعــی
مربــوط بــه فمینیســم هســتیم؟ ایــن ســؤال
بخصــوص بــا توجــه بــه تأکیــد مــوج ســوم
فمینیســم کــه فهــم ســرکوب جنســیتی را
بــدون پرداختــن بــه ســایر کشــمکشهای
گروههــای محــروم ممکــن نمیدانــد مطــرح
میشــود 10.آیــا در آن صــورت مــا نیــاز
بــه نظریــات متمایــزی از هنــر داریــم کــه
چندگونگــی انــواع ســرکوبهای منقطــع را

گاهی اوقات به آن «نقد متقاطع (اینترسکشنال)»
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میگویند .گریلو مقدمهی روشنی از این مفهوم ارائه میکند.

بررســی کننــد؟ بــرای مثــال نظریـهی متمایزی
بــرای لزبیــن هــای التیــن طبق ـهی متوســط؟
یــا زنــان سفیدپوســت کارگــر دو جنــس گــرا؟
یــا آفریقایــی آمریکاییهــای ترنــس؟ در ایــن
صــورت چطــور جلــوی متالشــی شــدن ایــن
فرآینــد بــه قطعــات بیشــمار آشــتیناپذیر را
بگیریــم؟ یــا آیــا ایــن نتیجـهای اســت کــه بایــد
بــا آن کنــار بیاییــم؟
این سؤالها نیاز به توضیح دارند:
اول از همــه بایــد تصریــح کنــم کــه بســیاری
از ایــن ســؤالها بخصــوص مــوارد یــک و دو
تجربــی هســتند ،پاســخهای آنهــا بایــد از
تاریــخ هنــر ،روانشناســی ،علــوم شــناختی و
تاریــخ فلســفه برآیــد .نــه بــه ایــن معنــا کــه مــا
فیلســوفان بــه علــت هنجــار بــودن پاســخها
بایــد نادیــده بــی انگاریمشــان .همچنیــن
منظــورم ایــن نیســت کــه پاســخ بــه دو ســوال
اول ســاده اســت ،برعکــس معتقــدم پاســخ دادن
بــه آنهــا بهشــدت دشــوارتر اســت .بخصــوص
اینکــه نیازمنــد اســتفاده از روشهــای علمــی
و تاریخیانــد کــه خــود نســبت بــه مســائل
فمینیســتی حســاس هســتند .فکــر میکنــم
مــا فمینیســتها تمایــل بــه ایــن اشــتباه
داریــم کــه یــا فــرض کنیــم موضعگیــری
دربــارهی جنــس ،تولیــد یــا پذیــرش هنــر را بــر
اســاس تعهــدات پیشــینی فلســفی تحــت تأثیــر
قــرار میدهــد یــا بــا فــرض فلســفی بــودن
ایــن ســؤالها ســعی داریــم بــه آنهــا تنهــا بــا
بحــث منطقــی پاســخ دهیــم.
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دوم اینکــه ،مــن باوجــود اینکــه بســیاری
از ایــن ســؤالها را در رابطــه بــا جنــس و
جنســیت پوشــش میدهــم ،فکــر میکنــم
ایــن ســؤالها بخصــوص ســؤالهای تجربــی
در ســطح جنــس بــه درک واقعــی میرســند.
در نهایــت بــا توجــه بــه ایــن کــه زنــان در
طــول تاریــخ کارهــای متفاوتــی انجــام دادهانــد،
وارد روابــط اجتماعــی متفاوتــی شــدهاند،
و فرصتهــای آموزشــی بســیار کمتــری
داشــتهاند (بخصــوص آموزشهــای هنــری)،
بــرای اینکــه تنهــا جنبههــای مربــوط بــه تمایــز
اجتماعــی را مطــرح کنــم ،بســیار تعجــبآور
بــود اگــر جنســیت تأثیــر شــگرفی بــر تولیــد
هنــری و پذیــرش آن نداشــته باشــد .البتــه
کار دشــوار توضیــح اینکــه جنســیت چگونــه
منجــر بــه تفــاوت شــده اســت باقــی میمانــد
امــا ســؤال مهمتــر ایــن اســت کــه آیــا تفــاوت
اجتماعــی کامـ ً
ا مســئول ایــن تفاوتهــا اســت
یــا نــه.

فیلســوفان فمینیســت هنــر ،بهاســتثنای چنــد
تــن از آنهــا ،از ســؤاالت مربــوط بــه جنــس
بــه خاطــر ضــرورت شناختیشــان دوری
میکننــد(.در ادامــه بــا جزئیــات بیشتــر بــه
ایــن نکتــه میپــردازم) .مــن ایــن مســئله را
بــه دالیلــی چنــد یــک اشــتباه میدانــم .اول،
چنانچــه در بــاال اشــاره شــد ،اینکــه جنــس
در تولیــد هنــر و پذیــرش آن تفــاوت ایجــاد
میکنــد یــا خیــر ســؤالی تجربــی اســت
کــه مــا نبایــد صرفــاً جوابــش را بــر اســاس
تعهــدات فلســفی پیشــین (در ایــن مــورد ضــد
ذاتگرایــی )11نادیــده بگیریــم .ثانی ـاً بــاور بــه
اینکــه جنــس موجــب تفــاوت میشــود،
ضرورتــاً فــرد را وجــود گــرا نمیکنــد
چراکــه جنــس نبایــد بهعنــوان مجموعــهای
از ویژگیهــای جســمی ذاتــی و تغییرناپذیــر
انگاشــته شــود .جنــس چنانچــه طــرح آن
رفــت ،بایــد بــا اصطالحــات تجرب ـهی پدیــدار
شــناختی از تفاوتهــای آناتومیــک حاصــل
هنجارهــای اجتماعــی شــناخته شــود .ایــن
مفهــوم از جنــس ،تمایــز جنس/جنســیت را
12
چنانچــه بایــد ،کمتــر میکنــد.

فکــر میکنــم اینهــا مســائل اساســی هســتند
کــه فلســفهی فمینیســتی بایــد با آنهــا مواجه
شــود .اکنــون بــا نگاهــی بــه پیشــرفتهای
واقعــی ایــن حــوزه بررســی میکنیــم کــه تــا
Anti-essentialism
11
برای دستیابی به استداللی متقن درباره ی این اثر
12
به کتاب آیریس یانگ« ،بدنی که در آن زندگی می کنیم در برابر
جنسیت :بازتاب ساختار اجتماعی و محوریت سوژه در یونگ ،در
تجربه ی بدن زن» مراجعه کنید.

چــه میــزان بــه ایــن مســائل پرداختــه شــده
اســت.
مشکل تعیین آثار برجسته

13

وقتــی هنرمنــدان اواخــر دهـهی  ۱۹۶۰و اوایــل
 ۱۹۷۰شــروع بــه تولیــد کارهــای مشــخصاً
فمینیســتی کردنــد ،منتقــدان و تاریخنــگاران
هنرهــای مختلــف بررســی تبعیضهــای
جنســیتی نادیــده انگاشــته شــده در ســاختار
هنــر برجســته را آغــاز کردنــد (هنــر برجســته
اینجــا بــه کارهایــی گفتــه میشــود کــه شــکوه
هنریشــان آنهــا را کانــون حــوزهی خــود
کــرده اســت)14این تبعیضهــا در دو ســطح
شــناخته شــدهاند:
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اول از همــه نقــد فمینیســتها ایــن مســئله
را روشــن کــرد کــه کارهــای هنــری برجســته
بهصــورت نظاممنــد زنــان و مــردان را بــا توجــه
بــه کلیشــههای بهشــدت مرزبنــدی شــده
بازنمایــی میکننــد .تفاوتــی کــه در شــمایل و
ســناریوی کارهــا نهفتــه اســت .چنانچــه مــورخ
هنــری جــان برگــر جملـهی معروفــی در ۱۹۷۲
گفــت کــه« :مــردان عمــل میکننــد و زنــان
پدیــدار میشــوند»( .)۴۷درحالیکــه مــردان
همــواره قــوی ،فعــال ،قهرمــان و در ایفــای
نقشهــای مهــم تاریخــی ظاهــر میشــوند
زنــان تقریبــاً همیشــه ضعیــف ،بیتحــرک و
شــکننده ،در نقشهــای خانگــی و پرورشــی،
همــراه بــا طبیعــت ،و آمــاده بــرای ارضــای
نیازهــای جنســی مــردان نشــان داده میشــوند.
بخصــوص در هنرهــای تجســمی کــه در اغلــب
دورههــای تاریخــی زنــان را برهنــه ،منفعــل،
15
ناشــناس و آســیبپذیر نمایــش میدهنــد.
بــر اســاس نشانهشناســی ،روانــکاوی و نظریـهی
مارکسیســتی فمینیســتها بــه دنبــال کشــف
و تحلیــل راههایــی بودنــد کــه در آنهــا
دیدگاههــای مــرد محــور بــه ویژگیهــای
ســاختاری هنرهــای تحســینآمیز ســنتی
شــکل دادهانــد.
یکــی از مفاهیــم اساســی در ابتــدای ایــن
دوره از انتقادهــای گســترده ،اشــاره بــه «نــگاه
خیــره مردانــه »16بــود .ایــن اصطــاح را ابتــدا
لــورا مالــوی در نقــد فیلــم مطــرح کــرد .امــا
خیلــی زود تاریخنــگاران و منتقــدان آن را
The Problem of Canon Formation
13
مداخالت فمینیستی در هنر با موج دوم فمینیسم آغاز
14
شد .در حالی که موج اول فمینیسم در قرن  ۱۹و اوایل قرن  ۲۰بر
نابرابری های قانونی و غیررسمی حکومت (مانند حق رای) متمرکز
بود ،فمینیست های موج دوم در دهه ی  ۱۹۶۰به نابرابری های
غیررسمی در رفتارهای عادی روزمره تاکید داشت.
برای مرور به نید مراجعه کنید.
15
Male Gaze
16

بــرای هنرهــای تجســمی ایســتا بــکار بردنــد.
«نــگاه خیــره مردانــه» بــه نگــرش مــرد محــور
یــک تصویــر اشــاره دارد کــه تصویــر او از دنیــا
و بهطــور خــاص از زن بــا توجــه بــه منافــع،
احساســات ،نگرشهــا و ارزشهــای مــرد یــا
مردانــه اســت .بهطــور خــاص «نــگاه خیــره
مردانــه» بــه نگــرش ابــژه ســازی جنســی
برمیگــردد کــه موجــب میشــود بازنمایــی
ســوژهی مــورد بررســی زنانــه شــده و بــه
صــورت ابــژهی منفعلــی بــرای ارضــاء لــذت
جنســی مــرد دگــر جنــس خــواه نمایــش داده
شــود(این مســئله بهنــدرت دیــده میشــود
امــا بایــد یــادآوری کــرد کــه نــگاه مــرد
معمــوالً نــگاه مــرد دگــر جنــس خــواه اســت
نــه مــرد همجنســگرا).

یــک اشــتباه رایــج ایــن اســت کــه ایــن
مســئله شــیوهی مشــاهدهی شــخصی افــراد
قلمــداد شــود 17.بــرای اینکــه یــک تصویــر
نمایانگــر «نــگاه خیــره مردانــه» باشــد ،نبایــد
لزومــاً مــردان دگــر جنــس خــواه بــه آن
بنگرنــد ،چراکــه ایــن اصطــاح بــه رویکــرد و
نگرشــی کــه تصویــر اخــذ میکنــد و واکنشــی
کــه مخاطبشــان دارنــد برمــی گــردد-
مــردان و زنــان ،همجنــس گــرا و دگرجنــس
گــرا ،دیــدگاه زن یــا زنــان ابــژه را ترجیــح
میدهنــد 18.ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه
برای مثال کارن هانسن پیشنهاد می کند که مفهوم
17
نگاه خیره مردانه اگر شیوه ی بسیار ساده انگارانه ای از نحوه ی
درک مردان از زنان باشد ،یا اگر در «دنیای واقعی» این نحوه ی
خاص نگریستن به زنان منسوخ شود ،بی معنا می شود .او ادامه
می دهد :اگر زنان همیشه و در همه جا در همه سن و دوره
ها احساس دیده شدن نکنند ،چطور می توانیم با اطمینان نحوه
ی لذت یک زن در صحنه ی فیلم را پیش بینی کنیم؟(زیبایی
شناسی فمینیستی .)۵۲۵ ،اما این نکته ،این مسئله را نادیده می
گیرد که نگاه مرد ،مفهومی تجربی نیست و شیوه ی نگاه کردن
ناظران و تفسیر تصاویر (متحرک یا ثابت) را توضیح نمی دهد.
بلکه نگاه خیره مردانه نوعی واکنش-چنانچه برگر می گوید شیوه
ی نگریستن -است که برخی تصاویر به بیننگان خود تجویز می
کنند .این تصور که این تجویز می تواند با مقاومت یا حذف مواجه
شود-چنانچه بیننده همجنسگرا یا فمینیست باشد -این واقعیت
که نگاه مردانه ویژگی ساختاری تصاویر مورد بحث است را نفی
نمی کند.
دورو (در برند و کرسمیر) و کرسمیر (در جنسیت
18

نمیتــوان بــا نــگاه خیــره مردانــه مقابلــه کــرد
حتــی برخــی کارهــای فمینیســتی تــاش
بــرای حفــظ نــگاه مردانــه داشــتهاند 19نکتــه
اینجــا اســت کــه در چنیــن مــواردی تصویــر
موردنظــر تقاضاهایــی دارد (مثــ ً
ا میخواهــد
بــه شــیوهی خاصــی نگریســته شــود) کــه
مخاطــب بــا آن مخالــف اســت .کاری کــه
فلســفهی فمینیســتی هنــر هنــوز انجــام نــداده
اســت ایجــاد چهارچــوب نظــری بــرای مفهــوم
«نــگاه مردانــه» اســت .بهطــور خــاص بررســی
معنــای «خواســتن» و «تجویــز واکنــش» بــدون
اتــکای صــرف بــر قصــد خاصــی بســیار مفیــد
20
خواهــد بــود.
مرحل ـهی دیگــر بــاور فمینیس ـتها بــه وجــود
تبعیــض در شــکلگیری جنســیتی اثــر
برجســته اســت .فمینیســتها معتقدنــد کــه
اشــارهی تمــام و کمــال بــه نابرابــری جنســی
در هنــر در کنــار ســایر مــوارد بــه دو دلیــل
نیازمنــد زیــر ســؤال بــردن مفهــوم اثر برجســته
اســت .اوالً باوجــود اینکــه زنــان تقریب ـاً نیمــی
از جمعیــت را تشــکیل میدهنــد در پانتئــون
هنرمنــدان برجســته کامــ ً
ا غایبانــد .دومــا
انــواع مصنوعاتــی کــه بهطــور ســنتی زنــان
تولیــد کــرده اند-همچــون پوشــاک ،ســفال،
ســوزندوزی و بافندگــی -بهصــورت جــدی هنر
انگاشــته نشــدهاند بلکــه بــه دســتهبندیهای
ســطحیتر هنرهــای تزئینــی یــا صنایعدســتی
کاســته شــدهاند( .بهاختصــار ایــن آثــار را
مصنوعــات زنانــه 21مینامــم).
درمجمــوع :فمینیســتها توجــه را بــه ســه
نــوع تبعیــض جلــب میکننــد)۱ :کلیشــههای
جنســیتی گســترده و دیدگاههــای مــرد محــور
کــه در کارهــای برجســته فراوانانــد)۲ .غیبــت
تمــام و کمــال زنــان از پانتئــون هنرمنــدان
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و زیبایی شناختی« )۵۴ ،نگاه خیره مردانه» را به چیزی همچون
موقعیت ایده آل مشاهده که تصاویر تجویز کرده اند تا توصیف
تجربی خود عمل دیدن ،تشبیه می کنند .برای دریافت بحث مجمل
اما عالی مالوی و مناقشات کار وی به فریلند «نظریه ی فیلم»
مراجعه کنید.
برای مثال بل هوکس در «نگاه متقابل» ،نگاه های
19
مردانه ی دورو و «متن های سرکوب گر ،خواننده های مقابله گر و
بیننده ی جنسیت زده» از برند و کرسمیر را ببینید.
آن زیبایی شناس های فمینیست که نگاه خیره را
20
وضعیت ایده آل مشاهده می دانند تا عمل مشاهده ی واقعی افراد
بر نیت هنرمند برای توضیح این پدیده متکی هستند .برای مثال
کرسمیر بحث خود را از نگاه خیره ی مردانه این چنین پایان می
دهد :در حالی که بسیاری از زنان هنر را ارج می نهند ،با نگرش
ادراکی مردانه به تقدیر آثار می پردازند(جنسیت و زیبایی شناسی،
تاکید من )۱۱ ،اما مفهوم قصد هنری به شدت هم در فلسفه ی هنر
و هم در سایر رشته ها همچون تاریخ هنر در معرض مباحثه است
و به همین دلیل مستلزم بررسی و اصالح بیش تر است .به نظر من
حوزه ی پرباری برای پژوهش های فیلسوفان فمینیست هنر است.
Women’s Artifacts
21

برجســته)۳ .حــذف کامــل مصنوعــات زنــان
از میــان آثــار برجســته .ایــن ســه مــورد در
کنــار یکدیگــر مشــخصاً نشــان میدهنــد
کــه جنــس یــا جنســیت  -کــه در ایــن
مرحلــه نامعلــوم اســت -مســلماً در تولیــد و
22
پذیــرش هنــری تفــاوت ایجــاد کردهانــد.
یــک توضیــح ســاده ایــن اســت کــه زنــان
نمیتواننــد هنــر عالــی حقیقــی تولیــد کننــد.
تمــام فمینیســتها هــم ایــن توضیــح را نــه
صرفــاً بــه دلیــل ایدئولوژیــک رد میکننــد.
واقعیــت ایــن اســت کــه همــواره دنیایــی کــه
هنــر در آن آفریــده و ســتایش شــده اســت
دنیایــی بــوده کــه در آن زنــان بهصــورت
نظاممنــد از بســیاری جنبههــای زندگــی
محــروم بودهانــد .تقــارن ایــن نابرابــری
جنســی دائمــی و گســترده بــا ســوگیری
جنســی در آثــار برجســته نشــاندهندهی آن
اســت کــه برجســتگی تحــت تأثیــر چیــزی
فراتــر از مشــغلههای زیباییشــناختی نــاب
بــوده اســت.

امــا همبســتگی صــرف بــه معنــای اثبــات
علیــت نیســت .دقیق ـاً ارتبــاط بیــن نابرابــری
اجتماعــی ،سیاســی و عــدم حضــور زنــان در
کنــون هنــری چیســت؟ چــه چیــزی موجــب
قلــت زنــان هنرمنــد برجســته و کــمارزش
دانســتن مصنوعــات ســاختهی دســتزنان در
سلســله مراتــب حاکــم شــده اســت؟
دو توضیح:

دو رویکــرد کلــی دربــارهی مشــکل تعییــن
آثــار برجســته وجــود دارد کــه مــن آنهــا
را بــه تأســی از ماریــون یانــگ انســانگرایی
و زن محــوری مینامم23.ایــن دو موضــع
کــه بازتــاب دو رویکــرد اساســی نســبت بــه
ســرکوب در فلســفهی فمینیســتی و سیاســت
بهطــور کلــی هســتند ،در مجمــوع در پرســش
از چگونگــی اهمیــت جنــس و جنســیت و
22
برای روشن تر شدن بحث پیشنهاد اینکه جنس و
23
جنسیت تجلیل هنر را تحت تاثیر قرار می دهند از این واقعیت که
چیزی به جهان هنری اضافه کند نشات می گیرد .با قرض مفهومی
از دانتو باید آن را سنتا مردانه بدانیم.

چنانچــه جلوتــر خواهیــم دیــد چگونگــی لــزوم
اهمیــت ایــن دو در تولیــد ،نقــد و ارزیابــی هنــر
تفــاوت دارنــد.
انسانگرایی

انســانگرایی در فلســفهی فمینیســتی هنــر بــر
ایــن مدعــا اســت کــه بــا وجــود اینکه جنســیت
در تولیــد و پذیــرش هنــر تفــاوت ایجــاد کــرده
اســت جنــس اصــوالً تفاوتــی ایجــاد نمیکنــد.
زنــان توانایــی یکســانی بــا مــردان در تولیــد
هنــر برجســته دارنــد و در غیبــت پدرســاالری
هنرمنــدان زن بــا همتایــان مردشــان تفــاوت
چندانــی نخواهنــد داشــت .بــه ایــن معنــا کــه
مصنوعــات خاصــی در حــوزهی قلمــروی یــک
جنــس یــا دیگــری نیســت یــا یــک جنــس
نمیتوانــد آثــار هنــری باارزشتــری نســبت
بــه دیگــری تولیــد کنــد .آنچــه بــه نظــر تفــاوت
ذاتــی هنرمنــدان زن و مــرد اســت و آنچــه
بهطــور خــاص موجــب کهتــری زنــان هنرمنــد
نیــز میشــود نظــام پدرســاالری اســت کــه
هنــر در آن تولیــد و پذیــرش میشــود .امــا
دقیقـاً پدرســاالری چگونــه ایــن تأثیــر را داشــته
اســت؟ فمینیســتهای انســانگرا دو نــوع
پاســخ ارائــه میدهنــد:
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برخــی محرومیــت هنرمنــدان زن و مصنوعــات
آنهــا را از مجموعـهی آثــار برجســته تبعیض در
ســلیقههای غالــب و اســتانداردهای برتــر هنــری
میداننــد 24.ازآنجاییکــه تولیدکننــدگان
ســلیقه ،غالبـاً مــردان بودهانــد و از آنجایــی کــه
تاکنــون هیــچ توجهــی بــه نابرابــری جنســی در
دنیــای هنــری نشــده اســت انتخــاب «هنــر
برجســته» یــا حتــی «هنــر» مطابــق باارزشهــا
و ترجیحــات مردانــه تحریــف شــده اســت.
ایــن بیتوجهــی اشــکال مختلفــی بــه خــود
گرفتهانــد .ترجیــح کارهایــی کــه تجربههــا و
تمایــات مــردان دگــر جنــس خــواه را بازنمایی
میکننــد ،یــا تعصــب نســبت بــه آنچــه زنــان
تولیــد کردهانــد ،صرف ـاً بــه خاطــر اینکــه زنــان
آنهــا را تولیــد کردهانــد یــا تعصــب نســبت بــه
چیزهــای خاصــی بــه خاطــر پیوند عمیــق آنها
بــا امــور خانگــی .از بیــن بــردن ایــن تعصبــات
و بهکارگیــری اســتانداردهای مناســب بــرای
ارزش هنــری بایــد امــکان مشــارکت هنرمنــدان
زن و مصنوعــات آنهــا را در مجموعــهی آثــار
برجســته فراهــم کنــد .موضوعــی کــه جلوتــر در
ایــن مقالــه بــه آن خواهیــم پرداخــت.
به یونگ «انسان گرایی» مراجعه کنید .کلینگر (زیبایی
24
شناسی )۳۴۷ ،هم این مقوله بندی ها را بکار می گیرد .آنا سیلورز
در مرور عالی خود از زیبایی شناسی فمینیستی و فلسفه ی هنر،
اصالح ( )gynesisو «نظریه ی جنسیت» را برای توصیف موقعیت
های مشابه بکار می گیرد.

تفســیر در نظــر نگرفتــن آثــار زنــان در میــان
آثــار برجســته بــا شــک و تردیــد همــراه
اســت .چراکــه بــه نظــر میرســد هرچقــدر
هــم اســتانداردهای برجســتگی هنــری بــدون
ســوگیری باشــند ،و هرچقــدر هــم هنرمنــد یــا
صــور هنــری گرانقــدر امــا نادیــده انگاشــته
شــده بیابیــم ،کشــف مجــدد «زنــان شایســته»
منجــر بــه پیشــی گرفتــن از رقیبــی که ســقف
کلیســای سیســتین 25را کشــیده یــا کشــف
زنانــی هممرتبــه بــا لئونــاردو یــا پیکاســو
نمیشــود 26.نــه بــه ایــن معنــا کــه پــروژهی
کشــف مجــدد بــه کار نمیآیــد ،بلکــه برخــی
نگرانانــد کــه هــر تالشــی بــر بازیابــی اشــکال
هنــری و هنرمنــدان نادیــده انگاشــته شــده،
ممکــن اســت بــه تقویــت نکتـهای منجر شــود
کــه تمــام فمینیســتها منکــر آننــد ،اینکــه
زنــان ذاتـاً قــادر بــه تولیــد آثــار عالــی هنــری
نیســتند.
بــه همیــن دلیــل برخــی فمینیســتهای
انســانگرا رویکــردی ماتریالیســتیتر و
تاریخیتــر بــرای توضیــح محرومیــت زنــان از
آثــار برجســته اتخــاذ میکننــد .بــا توجــه بــه
ایــن رویکــرد مســئله ،اســتانداردهای متعــدد
تبعیضآمیــز ســنت برتــری هنــری نیســت
بلکــه مشــکل ،کمبــود هنرمنــدان زن اســت.
مســلماً زنــان هنرمنــد بســیاری نبودهانــد،
امــا مســئلهی اصلــی توضیــح محرومیــت زنــان
از مشــارکت در حوزههــای کلیــدی هنــری
اســت.
ویرجینیــا وولــف بهوضــوح ایــن مســئله را در
اتاقــی از آن خــود ( )۱۹۲۹تبییــن کرده اســت
و بعدهــا هــم لینــدا نوچلیــن آن را در مفهــوم
هنــر تجســمی ادامــه داد .وولــف و نوچلیــن
هــردو توضیــح دادنــد کــه چگونــه موانــع
اجتماعــی ،اقتصــادی و ســاختاری مانــع تولیــد
هنــری زنــان شــدهاند .وولــف میگویــد کــه
زن بــرای اینکــه نویســندهای موفــق باشــد
نیازمنــد فضــای کاری از آن خــود و پــول کافی
بــرای حمایــت از خــود اســت .وضــع نســبتاً
نامناســب اقتصــادی ،مــادی و اجتماعــی زنــان
در طــول تاریــخ بــه ایــن معنــا اســت کــه زنــان
بســیار اندکــی امــکان شــکوفایی اســتعدادهای
ادبــی خــود را داشــتهاند و اگــر زنــان تــا ایــن
حــد در مضیقــه نبودنــد ،میتوانســتیم شــاهد
زنانــی هممرتبــه بــا شکســپیر باشــیم.
Sistine Ceiling
25
پارکر و پوالک ،از گروه دختران چریک(،اعترافات،
26
همبستران دختران چریک) مدافعان این دیدگاه هستند.

تــا بــر تبعیضهــا در اســتانداردهای غالــب
برتــر هنــری تمرکــز کنیــم.

نوچلیــن اشــاره میکنــد کــه در اروپــای قــرن
 ۱۹زنــان اجــازهی شــرکت در کالسهــای
طراحــی بــدن انســان را نداشــتند بــرای همیــن
از آموزشهــا و تمریــن الزم بــرای بازنمایــی
شــکل انســانی یعنــی ســوژهی غالــب هنــری در
آن زمــان ،بیبهــره بودهانــد .وولــف و نوچلیــن
هــردو نمونههایــی از فمینیســم انســانگرا
هســتند چراکــه متوجــه ایــن جنبــه از ســرکوب
زنــان ،یعنــی محرومیت آنــان از آثار برجســتهی
هنــری و تحریــف و مهــار پتانســیل هنــری مــا
توســط جامعـهای کــه پیشــرفت هنــری مــردان
را بیــش از انــدازه ارج مینهــد شــدهاند .وقتــی
زنــان آمــوزش و منابــع الزم بــرای تولیــد هنــر
برجســته را دریافــت کننــد مــا هــم میتوانیــم
توقــع داشــته باشــیم کــه شــاهد برابــری در
تولیــد هنــری باشــیم.
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بــا وجــود اینکــه ضعفهــای اجتماعــی و
کمبــود فرصــت مطمئنـاً منجــر بــه پیکربنــدی
یکجانبــهی آثــار برجســته شــده اســت،
توضیــح تاریخــی نمیتوانــد بهطــور کامــل
ســه نکتــه را دربــر بگیــرد .اول اینکــه بــا وجــود
شــرایط نامســاعد ،برخــی از زنــان نقاشــی
رنگروغــن یــا مجسمهســازی و کارهــای
مشــابه دیگــری طــی قرنهــا داشــتهاند و
همچنــان هیچکــدام در زمــرهی هنرمنــدان
برجســتهی پانتئــون نیســتند .دوم اینکــه اگــر
زنــان امــروز بــا موانــع مشــارکت کامــل در
حوزههــای خــاق هنــری مواجــه شــوند ایــن
موانــع در مقایســه بــا گذشــته قابــل چشــم
پوش ـیاند .امــا زنــان هنــوز هــم تعــداد بســیار
اندکــی از هنرمنــدان برجســتهی دنیــای هنــر
معاصــر را شــامل میشــوند 27.ســوم اینکــه
توضیــح تاریخــی در بررســی محرومیــت انــواع
مصنوعــات ســاختهی دســت زنــان مشــکل
دارد .زنــان در طــول قرنهــا دسترســی
تقریب ـاً انحصــاری بــه آنچــه اصطالح ـاً «تولیــد
صنایعدســتی» نامیــده میشــود را داشــتهاند
و بااینوجــود ایــن تولیــدات خالقانــه بــه پــای
پایــگاه و منزلــت ســاختههای دســت مــردان
نمیرســد .ایــن ایــرادات مــا را وادار میکنــد
27

لیندا ناچلین به شدت مدافع این نظر است.

شــایانذکر اســت کــه باوجــود اینکــه
فمینیســتهای انســانگرا ،تمایــل دارنــد
بهگونــهای طــرح مبحــث کننــد کــه گویــی
ایــن دو رویکــرد در توصیــف تبعیضهــای
جنســیتی در آثــار برجســته متقابــ ً
ا از هــم
جــدا هســتند ،دلیلــی بــرای آن وجــود نــدارد.
مــن فکــر میکنــم ایــن احتمــال وجــود
دارد کــه هــر دو عامــل یعنــی تبعیضهــای
جنســیتی در اســتانداردهای هنــری ،و موانــع
اجتماعــی ،اقتصــادی در تولیــد هنــری ،در
حــذف زنــان و مصنوعــات آنهــا از آثــار هنری
برجســته نقــش داشــتهاند.
زن محوری

زن محــوری در فلســفهی هنــر بــر ایــن مدعــا
اســت کــه جنــس در تولیــد هنــر نقــش
محــوری دارد .بــا وجــود دیدگاههــای متعــددی
دربــارهی شــکل ایــن تفــاوت ،فمینیس ـتهای
زن محــور دربــارهی اینکــه تفــاوت در تولیــدات
هنــری زنــان و مــردان تنهــا بازتــاب نهادهــای
تحــت ســلطهی مــردان نیســت ،توافــق
عمومــی دارنــد .در عــوض حداقــل برخــی از
ایــن تفاوتهــا بــروز صــور منحصــرا ً جنســی
تجربــهی جســمی یــا حساســیت هنــری
هســتند.28
بهاینترتیــب زن محــوران ادعــا میکننــد
کــه بــرای نقــد ،ارزیابــی و فهــم تالشهــای
هنــری زنــان ،نمیتــوان تنهــا بــه
اســتانداردهای یکســانی کــه در قضــاوت تولیــد
هنــری مــردان بــکار بــرده میشــوند اکتفــا
کــرد ،چراکــه معیــار مشــترکی در ســنجش
هــردوی آنهــا وجــود نــدارد .در عــوض تولیــد
هنــری زنــان بایــد بــا توجــه بــه معیارهــای
برجســتگی خــودش ارزیابــی و درک شــود.29
ایــن تغییــر اساســی در انســانگرایی منجــر
بــه انتقــاد تندتــری بــه آثــار برجســتهی هنری
میشــود .نــه اســتانداردهای تبعیضآمیــز
و نــه موانــع تولیــد هنــر مســئول محرومیــت
زنــان از آثــار برجســتهی هنــری نیســتند
بلکــه مقصــر اصلــی جامعــهی مردســاالری
اســت کــه تجرب ـهی زنــان و تولیــدات مــادی
گروه فعاالن هنری دختران چریک کارهای فوق
28
العاده ای در پیگیری حذف هنرمندان زن از میان آثار برجسته ی
معاصر انجام داده اند .برای اطالعات بیش تر به اعترافات دخترانه
ی چیریکی ،همبستری دختران چریک و همچنین وبسایت آن ها
 >/http://www.guerrillagirls.com< :مراجعه کنید.
فروه برای مثال معتقد است که حساسیت هنری زنانه
29
به پاسخ درونی به مواد و احساسات درباره ی تصویرسازی روشنگر
و احساسی است.

آنهــا را نادیــده گرفتــه و ســرکوب میکنــد.
راهحــل ،تجلیــل از تجربــه و تولیــدات مــادی
آنهــا اســت .اکنــون بــهزودی میبینیــم کــه
شــامل چــه چیــز میشــود.
بســیاری از فمینیس ـتها باوجــود تندتــر بــودن
دیــدگاه زن محــور از دو رویکــرد پیشــینی کــه
ســعی بــر تبییــن محرومیــت از آثــار برجســته
داشــتند ،بــه دالیــل متعــددی نســبت بــه ایــن
دیــدگاه بــه دیــدهی تردیــد مینگرنــد .اول
اینکــه برخــی معتقدنــد کــه ادعــای وجــود
ســبک منحصــر بــه فــرد متفــاوت زنــان در
بهکارگیــری مــواد و محتــوا و ویژگیهــای
معنایــی و مقیــد خــود از اســاس اشــتباه اســت.
بررســی تاریــخ مختصــر هنرمنــدان زن نشــان
میدهــد کــه آنهــا بــا همتایــان مــرد معاصــر
و هممــکان خــود شــباهتهای بیشتــری
داشــتهاند تــا بــا زنــان هنرمنــدی از مکانهــا
و زمانهــای دوردســت.30

بــه دنبــال واژهی ابتــکاری ســیمون دوبــووار
در جنــس دوم در فمینیســم درک پیچیــده
و عمیقتــری از تفــاوت جنســی هســت کــه
بــر پدیدارشناســی تجســم اســتوار اســت.
ایــدهی اصلــی ایــن اســت کــه بــدن رشــد
مییابــد و بســتر فرهنگــی اجتماعــی را
تجربــه میکنــد کــه بهشــدت توســط
سلســلهمراتب جنســیتی شــکل یافتــه اســت.
بــه ایــن معنــا کــه فمینیســتها معتقدنــد
ویژگیهــای آناتومیــک بــدن بهشــدت
توســط هنجارهــا و معناهــای مــا از دو جنــس
شــکل میگیرنــد .بــرای مثــال قوانیــن رســوم
قاعدگــی (هنجارهایــی کــه زنــان را وادار
میکننــد قاعدگــی خــود را پنهــان کننــد)
و کلیشــههای همــراه بــا قاعدگــی دربــارهی
خلــق و خــوی زنــان در ایــن دوران بهشــدت
تجربـهی زنــان را از دوران قاعدگــی خــود و از
بــدن خــود تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد.34
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دربــارهی ایــن محدودیــت وجــود شــناختی
فمینیســم بیشتــر میتــوان صحبــت کــرد
امــا مــا بــا توجــه بــه هــدف خــود تنهــا اشــاره
میکنیــم کــه زمانــی کــه جنــس بهعنــوان
تجرب ـهی وجــود شــناختی تفــاوت آناتومیــک
و تحــت تأثیــر هنجارهــای اجتماعــی شــناخته
شــد ،یــک مفهــوم وجــود شــناختی نیســت،
بلکــه بعــدی شــاخص از جایــگاه اجتماعــی
دوم اینکــه برخــی فمینیس ـتها نگرانانــد کــه
زن محــوری بــر مفهــوم بیشازانــدازه کلــی
«زن» یــا «زنانــه» تمرکــز دارد و تفاوتهــای
مهــم هنــری میــان زنــان را در حوزههــای
قومیــت ،نــژاد ،طبقــه ،گرایــش جنســی،
توانمندیهــا ،ســن و مســائلی اینچنیــن
(بــرای مثــال فلســکی) نادیــده میگیــرد.31
باترزبای مدل بسط یافته تری از این دیدگاه ارائه می
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ســوم اینکــه معمــوالً ایــن مســئله توســط
دیگــر فمینیســتهای وجــود گــرا کــه بــر
جنــس بهعنــوان بعــد شــاخص موقعیــت
منــدی تأکیــد میکننــد ،طــرح میشــود.32
مــن فکــر میکنــم ایــن تفکــر عمومــاً بــر
ایــن فــرض اســتوار اســت کــه ویژگیهــای
جنســی آناتومیــک و بازتولیــدی مــا بهعنــوان
مجموعـهای از خــواص غیرقابــل تغییــر و ذاتــی
یگانــه کننــدهی تمــام زنان شــناخته میشــود،
کــه اشــتباه اســت.33

30
کند.
ناچلین اولین کسی بود که به این مسئله پرداخت.
31
(فلسکی ،چرا فمینیسم به زیبایی شناسی نیازی ندارد )۴۳۴،با توجه
به اطالعات موزه ی ملی هنر زنان در واشنگتن دی سی ،به نکات
مشابهی اشاره می کند.

این نقد اشتباها با نقد وجودگرایی ترکیب می شود.
32
یعنی اینکه زن محوری بر شناسایی برخی عناصر مشترک در تمام
تولیدات هنری زنان تاکید دارد که تفاوت های هنری مهم زنان
هنرمند با دلمشغولی های وجود گرایی را نادیده می گیرد.
برای مثال آن ها در مقدمه ی خود بر ویژه نامه ی
33
هایپاتیا درباره ی «زنان هنر و زیبایی شناسی» در سال  ۲۰۰۳به
طور خالصه وضعیت را ترسیم می کنند .پگ برند و ماری دورو
این گونه می نویسند« :بسیاری از فمینیست های معاصر ایده ی
زیبایی شناسی فمینیستی واحدی و تفکر وجودشناختی درباره ی
زنان و هنر متکی به آن را رد می کنند».
این مسئله از دو جنبه اشتباه است .اول همانطور
34
که در ادامه توضیح خواهم داد جنس نباید با اصطالحات
وجودشناختی فهمیده شود .دوم اینکه برخی زن محوران فرانسوی
مثل کریستوا ،صراحتا گرایش فمینیستی به وجودشناسی را نقد
می کنند .کلینگر (زیبایی شناسی )۳۵۰ ،صراحتا اشاره می کند
که برچسب وجود شناسی به این دیدگاه ها در بسیاری از جنبه ها
بیش از اندازه ساده انگارانه است.

را اخــذ میکنــد .بــا توجــه بــه اینکــه هنــر
اساســاً توســط بــدن ســاخته و ارزیابــی
میشــود ،بیتوجــه بــه اینکــه بــدن ســوژهی
موردعالقـهی هنرهای تجســمی در طــول تاریخ
بــوده اســت ،میتــوان پذیرفــت کــه جنــس،
بــرای ایجــاد تفــاوت در ارزیابــی و تولیــد هنــر
بــه ایــن صــورت درک شــود.35

مواجهه با سنت فلسفی

چالشهــای دیدگاههــای زن محــور و انســانگرا
موجــب ضــرورت کنــکاش در فهــم ســنتی هنــر
جهــت تدقیــق در خــود آثار برجســتهی فلســفی
میشــود .بــا در نظــر داشــتن ایــن وظیفــه
بیشتــر کار زیباییشــناختی فمینیســتی بــه
بررســی انتقــادی نظریــات هنــر اســتعداد هنــری
و تجربــه و ارزش هنــری معطــوف میشــود.
فمینیسـتها در بررســی انتقــادی خود از ســنت
فلســفی غربــی ســوگیریهای ناشــناختهی
پیشــین از نظریــات هنــر از افالطــون بــه
بعــد را برمــا و تحلیــل میکننــد .مــا برخــی
مثالهــای کلیــدی را اینجــا میآوریــم .برخــی
معتقدنــد کــه مفاهیــم زیباییشــناختی کانونــی
همچــون «نبــوغ» و «شــاهکار» بهطــور ســنتی
مــرد محــور بــوده و ایــن مســئله نهتنهــا موجــب
تفــاوت در فهــم تالشهــای هنــری زنــان
میشــود ،بلکــه در نحــوهی رفتــار بــا هنرمنــدان
زن نیــز تأثیرگــذار اســت .36همچنیــن بســیاری
معتقدنــد کــه افــرادی همچــون بــرک ،کانــت،
شــیلر و دیگــران بــا اصطالحــات بهشــدت
جنســیتی بازتولیــد کننــدهی کلیشــههای
منفــی دربــارهی زنــان تفــاوت بیــن زیبــا و واال
را مطــرح کردهانــد.37
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38دیگــران معتقدنــد کــه نظریــات تأثیرگــذار
در درک زیباییشــناختی بهطــور ضمنــی
تجربیــات مــردان را بــا ترجیحــات بصــری و
تجزیه و تحلیل نافذ آیریس ماریسون از یونگ «تمرین
35
های قاعدگی» در تجربه ی بدن زن را مشاهده کنید .یونگ خود را
از دبووار کامال متمایز می کند.
برای مثال برخی فمینیست های فرانسوی ،معتقدند
36
زنان به شیوه ای مادی (سیکوز و کلمنت ،سیکوز در رابینسن،
ایریگاری) یا تجربی (کریستوا) خود را مجسم و ابراز می کنند .این
روش های متمایز نیازمند استانداردها ،مفاهیم و تعاریفی از هنر
متفاوت با پیشینیان خود از نظر کیفی هستند .برای دستیابی به
تحلیل ادراکی و دقیق درباره ی برخی از این متفکران به کرسمیر،
جنسیت و زیبایی شناسی بخش  ۶مراجعه کنید .با توجه به هنرهای
تجسمی همچنین به مقاله ی پربار سن مککول «زن در کاغذ» در
هین و کورسمیر  ،۱۵۰-۶۸درباره ی هنرمندانی همچون جورجیا او
کیفه و جودی شیکاگو رجوع کنید.
به پارکر و پوالک؛ باترسبای؛ فری لند( ،اما آیا این هنر
37
است؟ بخش ) ۵و کرسمیر( ،جنسیت و زیبایی شناسی )۲۹ ،مراجعه
کنید.
به کرلینیجر«،مفاهیم انقیاد» ،گولد در برند و کرسمیر،
38
کرسمیر ،جنسیت و زیبایی شناسی ،بخش  2و  6مراجعه کنید.

شــنیداری بــارز در زندگــی آنهــا ،الگــوی خود
قــرار میدهنــد و اهمیــت زیباییشــناختی
برخــی حــواس مهــم را در نقشهــای
اجتماعــی منصــوب بــه زنــان ،همچــون
حــس المســه ،شــنوایی و چشــایی نادیــده
میانگارنــد .39نهایتــاً بســیاری از فالســفهی
فمینیســت بــه دســتهبندیهای نظــری و
مفهومــی توجیهگــر خودمختــاری هنــر و درک
و ارزیابــی نقــد دارنــد (بــرای مــروری اجمالــی
بــه دورو مراجعــه کنیــد) .بــرای مثــال برخــی
معتقدنــد کــه اصــرار رایــج بــر جدایــی هنــر از
امــور تجربــی بــه جدایــی هنر/صنایعدســتی و
محرومیــت سیســتماتیک زنــان و مصنوعــات
آنــان منجــر میشــود .دیگــران معتقدنــد
40
کــه دکتریــن زیباییشــناختی فرمالیســتی
کــه ارزش هنــری را بــه ویژگیهــای صــوری
کار محــدود میکنــد ،عمــ ً
ا بــا بازنمایــی
ترجیحــات مردانــه در موضوعــات خاصــی
همچــون زنــان برهنــه از دلمشــغولیهای
کامــ ً
ا صــوری برمیخیــزد .فمینیســتها
اســتدالل میکننــد کــه اینگونــه بیطرفــی
و قضــاوت زیباییشــناختی جهانــی در نظریــات
دنبالــهروی کانــت بخشــی از اســتانداردهای
جزئــی در ترجیحــات ،تجربههــا و احساســات
مردانــه را پنهــان میکننــد.41
مســئله اینجــا اســت کــه زمانــی کــه ایــن
تبعیضهــا آشــکار شــوند مــا چــه میکنیــم؟
غلبه بر تبعیضها

زمانــی کــه منابــع متعــدد انقیــاد زنــان در
هنــر و گفتمانهــای هنــری برمــا و تحلیــل
شــدند ،هنرمنــدان فمینیســت ،تاریخنــگاران
هنــر ،منتقــدان و فالســفه بــا فراهــم کــردن
فرصتهــای برابــری کــه تاکنــون بــرای زنــان
در دنیــای هنــر ایجــاد نشــده بــود ،42درصــدد
تــاش بــرای غلبــه بــر آنهــا برمیآینــد.
ادراکات غالــب از هنــر و تولیــد هنــری (بــه
انضمــام اســتعداد) ،نظریــات تجربــه و قضــاوت
هنــری و اســتانداردهای مرجــح ســلیقه و
برجســتگی هنــری بایــد بازنگــری شــوند.

منظر گرایی

43

موقعیــت منــدی یــا ســلیقه بــرای بســیاری از
زیبایــی شناســان فمینیســت ،همــواره مشــروط
کرسمیر ،معنی دادن به سلیقه؛ «دیدگاه ها ،لذت ها،
39
هنرها»؛ جنسیت و زیبایی شناسی بخش: ،4جنسیت عمیق.
doctrine of aesthetic formalism
40
برند و دورو در مقدمه ی مجموعه ی خود چنین اشاره
41
می کنند«:فمینیست ها به منافع درگیر در واکنش های ظاهرا بی
طرف به هنر توجه نشان داده اند(.)6
به نکته ی شماره ی  20مراجعه کنید.
42
perspectivism
43

بــه شــرایط اجتماعــی و تاریخی اثر اســت (برخی
هــم میگوینــد ایــن شــرایط بــه تحریــف منجــر
شــده اســت) .44پــگ برنــد اشــاره میکنــد کــه
«وفــاق عمومــی» یعنــی هیــچ ناظــری نســبت
بــه تصاویــر بصــری بیطــرف نیســت ،مگــر
کســی کــه بــا عشــق نــگاه کند(بیطرفــی،
 .)160حــاال بایــد کارهــای زیــادی انجــام داد.
اول از همــه ،غیرممکــن اســت کــه ســلیقه
بیطــرف باشــد؛ یعنــی از نفــوذ امــور ذاتــی
جزئــی و موقعیــت فــرد و ترجیحاتــش،
گرایشهــا ،تمایــزات ،بزرگبینیهــا و
جهتگیریهــای وی بــری باشــد .دوم اینکــه
هیــچ معیــاری بــرای شــکوه زیباییشــناختی
کــه تمــام افــراد از تمــام دورههــا را ،بیتوجــه
بــه عواملــی همچــون جنــس و نــژاد و ملیــت و
دیــن و غیــره دربربگیــرد ،وجــود نــدارد.
بهعــاوه بســیاری از ایدئالهــای بیطرفــی
و معیارهــای جهانــی بهعنــوان «بخشــی
از ایدئولــوژی زیباییشــناختی مســلط کــه
فمینیســم قصد مقابلــه با آن را دارد» هســتند.45
بســیاری افــراد ،از بیــن بــردن ایدئولــوژی
زیباییشــناختی غالــب را رهایــی کامــل از
مفاهیــم پروبلماتیــک ،روشهــا و دســتهبندیها
میداننــد :کــه میتوانــد نهتنهــا ایدئالهــای
بیطرفــی و معیارهــای جهانــی را شــامل
شــود ،بلکــه مفاهیمــی همچــون خودمختــاری
زیباییشــناختی ،صورتگرایــی (فرمالیســم)،
تمایــز هنر/صنایعدســتی ،و حتــی گاهــا خــود
مفهــوم «ارزش هنــری» و «هنــر عالــی» را
بــه هــم پیونــد میدهــد .46در عــوض ایــن
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کتی دیپول در مجموعه ی پراهمیت خود (نقد جدید
44
فمینیستی هنر) به این نکته اشاره می کند«:نقد فمینیست ها به
مشاهده گر بی طرف وقتی با خوانش های پرطرفدار مواجه می
شود(زمانی که مدل «خنثی» مرد طبقه متوسط سفید پوست از
آب درآمد) شروع به فکر می کرد که چگونه خواندن تحت تاثیر
موقعیت های سیاسی است(.)8اخیرا کرسمیر این دیدگاه را خالصه
کرده است[«:فمینیست ها نتیجه گرفته اند]نه تنها وجود دیدگاهی
بی طرف و جهانی غیرممکن است ،بلکه هر تالشی برای تدوین آن
توسط طبقه ،جنسیت ،ملیت و دیدگاه تاریخی تدوینگر تحریف می
شود(جنسیت و زیبایی شناسی.)56 ،
« ایدئولوژی مسلط زیبایی شناختی» اصطالحی است
45
که کورنلیا کلینجر(زیبایی شناسی) هنگام خالصه سازی آراء
فمینیست هایی که به نقد ویژگی های مردانه و تبعیض مردانه ی
زیبایی شناسی متداول می پردازند استفاده می کند.
چند مثال از این دیدگاه که در زیبایی شناسی
46
فمینیستی رواج یافته است ارائه می کنیم .هیلد هین در 1995
نوشت :فهرست مشکالت رها شده شامل این موارد است :ویژگی
زیبایی شناختی «بی طرفی» ،تمایز انواع مختلف هنری ،همچون
تفاوت بین کار دستی و هنر ،هنر واال و هنر عامی ،هنرهای کاربردی
و هنرهای تزئینی ،کار عالی و کار زیبا ،اصالت و سرگشتگی های
بسیاری که به ویژگی های شناختی ،در برابر ویژگی های کاربردی
تجربه ی زیبایی شناختی برمی گردند( .)455کرسمیر در مقدمه ی
خود در نسخه  1993زیبایی شناسی از دیدگاه فمینیستی اشاره
می کند که :یکی از تجدیدنظرهای فمینیسم رد دکترین معتقد به
وضعیت بی طرفی است که توجه مبذول را ویژگی پذیرش هنری و

فمینیســتها نوعــی پرسپکتیویســم مبتنــی
بــر درک کثرتگــرا را از هنــر و ارزش
هنــری میپذیرنــد .47کرســمیر (جنســیت
و زیباییشناســی )56 ،مینویســد«:اهمیت
نــگاه خــاص بــه وضــع پدیــده در جامعــه و
تاریــخ ،بــدون ادعــای جهانــی بــودن جایگزیــن
ایدئالهــای جهانــی شــده اســت ».نظــر
مشــابهی نیــز دربــارهی دعــوی اســتانداردهای
جهانــی برتــری زیباییشــناختی موجــب شــده
تــا برخــی از مورخــان و منتقــدان ،مفهــوم
کلیــهی آثــار برجســتهی هنــری را انــکار
کــرده و گفتمــان «هنــر» را جایگزیــن فرهنــگ
بصــری و مــادی کنند(بــرای مثــال پــوالک).

مــن نســبت بــه ایــن نگــرش تقریب ـاً نگرانــم.
اوال اتهــام بیطرفــی ،جهانــی بــودن و عینیــت
و مســائلی اینچنیــن بــه نظــر اشــتباه
میرســد ،بخصــوص خلــط منهــا مردانــه و
کاربــرد تعصبآمیــز مفاهیــم و هنجارهــا
بجــای خــود خألهــای مفهومــی و هنجــاری.
اینکــه بــرای مثــال «صــدای جهانــی»
قضــاوت زیباییشــناختی مرســوم بــه ســمت
منافــع مردانــه رفتــه ،بــه ایــن معنــا نیســت که
تمــام ایدئالهــای جهانــی ،بیطرفــی ،عینیــت
و انصــاف اساســاً مردانهانــد .مــن اســتدالل
قانعکننــدهای خــاف آن ندیــدم ،امــا اینکــه
فمینیســم غالبـاً بــر انســانگرایی متکــی بــوده
 کــه مبتنــی بــر ایدههــای جهانــی توانمنــدیانســانی بــوده اســت -را بــاور دارم.48
دوم اینکــه ایــن رویکــرد ،نســبیگرایی را
ســرکوب کــرده و هــر ادعــای اصولــی نســبت
بــه ارزش زیباییشــناختی یــا اقتــدار را از
ســوی قضــاوت زیباییشــناختی کــمارزش
میشــمارد .ایــن پیامــد بخصــوص بــا توجــه
بــه تالشهــای متعــدد بــرای اثبــات شایســتگی
هنــری تولیــدات هنــری زنــان ناخوشــایند
اســت .ایــن روزهــا فمینیســتها بهراحتــی
صحبــت از برتــری برخــی کارهــا نســبت بــه
ســایرین را بــا کاربــرد زبــان ارزیابانــه در زمرهی
اصطالحــات ارزشــمند در گیومــه میگذارنــد.
مــن فکــر میکنــم ایــن رویکــرد بــه خاطــر
بیتوجهــی بــه ســرآغاز پــروژهی فمینیســتی
کــه زنــان را قــادر بــه تولیــد کارهــای حداقــل
خــوب میدانــد (الاقــل بهخوبــی مــردان،
شــاید بهتــر از مــردان ،امــا دقیقــا خــوب نــه
«خــوب» داخــل گیومــه) دچــار خودزنــی
توجه ویژه به هنر می داند .در این نسخه هیچ تالشی برای توصیف
ماهیت پذیرش و توجه به هنر به هیچ صورت کلی و جهانی دیده
نمی شود .بنابراین مسائل «کیفیت زیبایی شناختی» می توانند از
نقاط ضعف متداول خود جدا شوند(.)viii
برای مثال هین و التر در هین و کرسمیر را ببینید.
47
برای مثال به ناسبائوم مراجعه کنید.
48

شــده اســت.
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مشــکل ســوم و مرتبــط بــا ایــن مبحــث ،چنانچه
در بــاال ذکــر شــد ایــن اســت کــه ،فمینیســم در
هنــر بــا افشــای تبعیضهــای مــرد محــور و ضــد
زن در میــان آثــار برجســتهی هنــری شــروع بــه
کار کــرد .امــا اگــر جنســیت ،تمــام قضاوتهــای
ســلیقهای و ســایر جنبههــای موقعیــت اجتماعی
را بهطــور مســاوی تحریــف کنــد ،چنانچــه ایــن
فمینیســتها بــه دنبــال آن هســتند ،پــس
افشــای اینهــا چــه فایــده داشــت؟ 49مســئله
صرف ـاً آشــکار کــردن سرنوشــت محتــوم نبــود-
آن قضاوتهــای جزئــی و ســوگی رانــه زیــر
پرچــم بیطرفــی خــود را جــا زده بودنــد -بلکــه
قــرار بــود کــه اینهــا بهعنــوان تحریفهــای
تبعیضآمیــز قضــاوت - 50برمــا شــوند .نــه
صرف ـاً جزئــی کوچــک از راههــای بســیاری کــه
موقعیــت اجتماعــی ســلیقه را تحــت تأثیــر قــرار
میدهــد .بــه نظــر مــن مــا دو گزینــه داریــم:
یــا الگویــی از بیطرفــی را بهعنــوان معیــاری
بــرای ســنجش تبعیضهــا حفــظ کنیــم،51
یــا اگــر اصــرار داشــته باشــیم کــه کلیــهی
قضاوتهــای هنــری تحریفشــدهاند(چنانچه
کرســمیر و دیگــران تأکیــد دارنــد) ،بایــد راهــی
بــرای تمیــز تبعیضهــای بــد و خــوب بیابیــم.52
(شــایان ذکــر اســت کــه ایــن پــروژهی جدیــدی
نیســت ،هیــوم و ســایر فالســفهی روشــنگری
اســکاتلندی ایــن کارهــا را البتــه بیتوجــه بــه
جنســیت انجــام دادهانــد).

تجدیدنظرطلبی

53

برخــی فمینیســتها در واقــع علیــه
فــرض اینکــه کل فلســفهی هنــر آلــوده بــه
لوییز آنتونی سوال های مشابهی را با توجه به تبعیض
49
معرفت شناختی مطرح می کند(.)136
prejudicial distortions of judgment
50
حتی اگر درست هم باشد ،عمال چنین بی طرفی
51
غیرممکن است .نه این که با نگاه ایدئال از آن ها چشم بپوشیم ،این
ایدئال گرایی مفرط است که امکان فرموله کردن مفهوم تحریف و
سوگیری را از همان ابتدا ممکن می کند.
دومی پروژه ای است که معرفت شناسان فمینیست
52
برای خودشان تعریف کرده اند .به آنتونی ،وایلی و اندرسون مراجعه
کنید.5-24 .
revisionism
53

تبعیضهــای جنســیتی شــده اســت ،هشــدار
میدهند(فلســکی« ،فمینیســم :نقــد»)
و بــه پیشــرفتهای اخیــر ایــن رشــته
اشــاره میکننــد ،همچــون نقــد نگــرش
زیباییشــناختی بیطــرف کــه بــه اهــداف
فمینیســتی پیوســته است(ســیلورز) .دیگــران
معتقدنــد کــه مــا نیازمنــد توجــه بــه برخــی
جنبههــای ایدئالهــای بیاعتبــار همچــون
خودمختــاری هنــری هســتیم ،چــرا کــه
آنهــا در واقــع بــرای اهــداف فمینیســتی
مفیدنــد(دورو؛ برنــد ،بیطرفــی) .ایــن تحــوالت
نشــاندهندهی آنانــد کــه شــاید فمینیســم
نیــازی بــه دگرگونــی مفهومی در فلســفهی هنر
نداشــته باشــد .در عــوض مــا بایــد بــرای بهبود
نســخههای مفهومــی و هنجــاری غیــر معتبــر
 همچــون بیطرفــی ،نبــوغ و ســلیقه -تــاشکنیــم .کــه موقعیــت منــدی را بــه رســمیت
میشناســند و از طرفــی هــم اصولیانــد و
نــه نســبیگرا و درعینحــال از تعصبهــای
ضــد زن و مــرد محــور بــه دورنــد .مــن فکــر
میکنــم ایــن فشــردهترین پــروژهی فلســفهی
هنــر فمینیســتی اســت .ازآنجاییکــه مســائل
مشــابه تــا مدتهــا موضــوع معرفتشناســی
فمینیســتی و نظریــهی ارزش بودهانــد،
فلســفهی هنــر فمینیســتی از تعامــل گســترده
و مســتمر بــا ایــن زمینههــای مشــترک
بهــرهی زیــادی میبــرد.
در عمــل ،یــک رویکــرد تجدیدنظرطلــب بــه دو
موضــوع اشــاره دارد )1( :تطبیــق تالشهــای
هنــری زنــان بــا آثــار برجســتهی هنــری و ()2
ارزیابــی مجــدد آثــار برجســتهی مــرد محــور و
ضــد زن .چنانچــه ( )1ســینتیا فــری لنــد گفته
اســت کــه رویکــرد «زنــان را اضافــه کنیــد و
هــم بزنیــد» بهخوبــی در دســت انجام اســت،54
چنــد کار بایــد انجــام داد ( )2مثــا زیــر ســوال
بــردن جایــگاه برجســتهی بســیاری از کارهایی
کــه بــه نظــر میرســد موقعیــت ارزشــمند
خــود را تــا حــدی بــه خاطــر مــرد محــور بودن
و ضــد زن بودنشــان کســب کردهانــد .55اینجــا
هــم جــای دیگــری اســت کــه مــا فالســفهی
فمینیســت بایــد در کنــار مورخــان و منتقــدان
هنــری تالشــمان را متمرکــز کنیــم.

زن محوری

56

برای مثال هنرمندان زن در نسخه های فعلی اکثر
54
کتب تاریخ هنر ،مانند جنسن ،عمدتا حضور اندکی دارند .دختران
چریک هم (دختران چریک ،همبستری) کتاب مشابهی نوشته اند
که در آن هنرمندان زن به آثار برجسته اضافه شده اند.
برای مثال به ایتون و «نقد من به تجاوز تیتتان در
55
اروپا» یکی از آثار ارزشمند رنسانس ایتالیایی مراجعه کنید .دایان
والفهال تاریخدان هنر نیز سواالت مشابهی درباره ی کل سنتی که
وی «نقاشی های قهرمانانه ی تجاوز» می نامد مطرح کرده است.
gynocentrism
56

فمینیســتهای زن محــور تأکیددارنــد کــه
مشــارکت زنــان در میان آثــار برجســتهی هنری
باعــث از دســت رفتــن عامــل تمایــز در هنرشــان
میشــود .همچنیــن نظریــات رایــج هنــری
نمیتواننــد بهخوبــی خــود را بــا پذیــرش
تجربــهی منحصــر بــه فــرد زنــان ،ترجیحــات،
ارزشهــا ،احساســات و نحــوهی ابــراز آن
تطبیــق دهنــد .بــرای همیــن اینجــا نبایــد آثــار
برجســتهی هنــری کنونــی را (چنانچــه مدنظــر
تجدیدنظــر طلبــان اســت) اصــاح کــرد ،چراکــه
هنــگام تــاش بــرای ادغــام هنــر زنــان در میــان
آثــار برجســته ،بــا محــدود کــردن هنرشــان
بــا معیارهــای نامناســب مردانــه کارشــان
خدش ـهدار میشــود .فمینیس ـتهای زن محــور
بجــای ایــن کارهــا خواســتار مجموعــهی آثــار
برجســتهی جداگانـهای هســتند کــه حوزههــای
منحصــرا ً زنانــهی مبتنــی بــر مفاهیــم هنــر و
نظریــات متنــوع زیباییشــناختی جایگزیــن
در آن جایگیرند(باترزبــای؛ فــروه؛ رابینســن؛
تالشهــای بــارول؛ دانــوان ،فرنــچ و لوریــن در
هیــن و کرســمیر).
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همانگونــه کــه دیدیــم ،برخــی از فمینیسـتها
از وجــود ســبک هنــری منحصــر بــه فــرد زنانــه
یــا فمینیســتی تردیــد دارنــد یــا معتقدنــد کــه
مفهــوم زن محــوری در آثــار زنــان بیشازحــد
عمومــی اســت .عــاوه بــر ایــن دلمشــغولیها
برخــی بهحــق نگراننــد کــه جدایــی اصــول
و دســتهبندیهای برجســتگی هنــری و
تجربــهی زیباییشــناختی ،آثــار برجســتهی
هنــری را بــا تبعیضهــای خــود دســتنخورده
باقــی میگذارنــد و هنــر زنــان را ایزولــه
میکنند(بــرای مثــال ناچلیــن و پــوالک).
نکتــهی چهــارم و البتــه مرتبــط ایــن اســت
کــه جــدا کــردن آثــار برجســته ،مفاهیــم و
معیارهــای رایــج هنــری را حفــظ میکنــد و
زنــان را بهعنــوان مــورد خــاص جــدا میکنــد؛
هنرمنــدان ماننــد ســایر نقشهــای باپرســتیژ در
جامعــه مردانــه تصــور شــدهاند مگــر آنکــه جــز
آن ثابــت شــود .مــوزهی ملــی هنرهــای زنــان در
واشــنگتن دی ســی 57بــا جداســازی کارهــای
زنــان از مجموعههــای تقریب ـاً باپرســتیژ گالــری
ملــی و مــوزهی هیــرش هــورن و بــاغ مجســمه
همیــن کار را کــرده اســت .وقتــی کســی از
پایتخــت دیــدن میکنــد بــه موزههــای هنــری
مــیرود و آخــر ســر اگــر زمــان داشــته باشــد
میتوانــد ســری بــه مــوزهی هنرهــای زنــان
هــم بزنــد.

آیندهی زیباییشناختی فمینیستی
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ایــن بخــش تلفیقــی از اســتداللهایی اســت
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دربــارهی اینکــه فلســفهی هنــر فمینیســتی
بــه کجــا مـیرود و اینکــه بــه کجــا بایــد بــرود.
مــن بــا ذکــر ایــن نکتــه شــروع میکنــم کــه
فلســفهی هنــر فمینیســتی شــامل الزامــات
و روش شــناختیهای فلســفی متنوعــی
پیرامــون هــدف پایــان انقیــاد زنــان در هنرهــا
و گفتمانهــای هنــری اســت .فلســفهی هنــر
تاکنــون بــه میــزان کافــی بــه ایــن ضــرورت
اخالقــی مطروحـهی فمینیســم نپرداختــه و بــه
همیــن دلیــل بایــد گفــت کــه کار مــا هنــوز
اتمــام نیافتــه اســت.

امــا مــا دقیقـاً از اینجــا بــه کجــا میرویــم؟ من
در طــول ایــن مقالــه مشــکالت و موضوعاتــی
کــه فکــر میکنــم بایــد دنبــال کنیــم را مطــرح
کــردهام .امــا مطابــق بــا دیــدگاه مــن مهمتــر
از همــه پاســخ بــه ســؤاالت اساســی اســت کــه
ابتــدای مقالــه مطــرح کــردم .بــرای مثــال ،آیــا
جنــس بهطــور نظاممنــد اقــدام هنــری یــا
تجربـهی زیباییشــناختی را تحــت تاثیــر قــرار
میدهــد؟ و اگــر بلــی ،چگونــه؟ آنچنانکــه
توضیــح دادم اینگونــه ســؤالها عمومــا
 و بــه اشــتباه -بهعنــوان ســواالتی وجــودشــناختی محکــوم شــدهاند .مــن اشــاره کــردم
کــه ایــن ســواالت نبایــد بــا اصطالحــات وجــود
شــناختی شــکل داده شــوند .بلکــه مــا بایــد
نســبت بــه ایــن ســواالت اساســی آگاه باشــیم
تــا بتوانیــم بــه مســائل هنجــاری مــورد نظــر
بســیاری از فمینیســتها بپردازیــم( .بــرای
مثــال اگــر تفاوتهــای شــایان ذکــری وجــود
ندارنــد پــس موقعیــت توصیفی و هنجــاری زن
محــوری اساس ـاً ضعیــف میشــود) .مــا هنــوز
پاســخهای مشــخصی بــرای ســوال هــای
تجربــی اساســی نداریــم ،پــس بایــد تمرکزمــان
را بــر ایــن نقطــه معطــوف کنیــم .مــن فکــر
میکنــم ایــن بــدان معنــا اســت کــه فلســفهی
فمینیســتی هنــر بایــد بــا رویکردهــای تجربــی
همچــون روانشناســی و علــوم شــناختی  -کــهکارشــان پاســخ بــه اینگونــه ســوال هــا اســت،
پیونــدی جــدی برقــرار کنــد.

اگــر چــه بحــث در مــورد چگونگــی مواجهــه
بــا تعصــب جنســیتی در آثــار هنــری ،آثــار
برجســته و نظریههــای رایــج هنــر ،همچنــان
در دســت انجــام اســت ،ایــن نگرانیهــا دیگــر
همچــون گذشــته بــر فلســفه هنــر فمینیســت
غلبــه ندارنــد .ازآنجاییکــه فالســفه مواضــع
متعــددی در ایــن زمینــه دارنــد ایــن رشــته
بــه ســمت انفعــال کمتــر و بهتــر شــدن پیــش
رفتــه اســت.
بــرای مثــال بســیاری بــه حوزههایــی رو

آوردهانــد کــه قبــا توجــه فلســفی کافــی
دریافــت نکــرده بودنــد ،بخصــوص در مــوارد
معطــوف بــه بــدن کــه تــا همیــن امــروز توجــه
فلســفی کافــی را دریافــت نکــرده بــود« .بدن» و
مفاهیمــی کــه عمومـاً زنانــه و مربــوط بــه زنــان
قلمــداد شــدهاند ،ایــن کاررا مشــخصاً تبدیــل
بــه مداخلــهی فمینیســتی در زیباییشــناختی
میکنــد .58

فمینیســتها مفاهیــم زیباییشــناختی
رایــج و روشهایشــان را بــا اصالحاتــی چنــد
اخــذ کردهانــد و یــا مفاهیــم و روشهــای
جدیــد زیباییشــناختی ایجــاد کردهانــد
تــا پدیدههــای جســمی ماننــد اختــاالت
غذایی(لینتــات) ،زیبایــی ســازی بــدن
(کاهیــل) و مــد (هانســن« ،پوشــش رســمی و
غیررســمی»« ،مــد و فلســفه») را تفســیر کــرده
و توضیــح دهنــد .رویکــرد مشــترکی نیــز بــه
غــذا ،لــذت خــوردن و ســلیقهی چشــایی
(مربــوط بــه زبــان و حــس بویایــی) بهعنــوان
مســئلهی زیباییشــناختی توجــه خاصــی
دارد (کرســمیر ،جنســیت و زیبایــی شــناختی،
بخــش« ،4جنســیت عمیــق»« ،درک ،لــذت،
هنــر» ،معنــای مــزه) .دیگــران بــه دنبــال
ارزیابــی مجــدد جنبههــای بــدن زن کــه
عمومــاً نفــرتآور تلقــی شــدهاند همچــون
واژن یــا خونریــزی قاعدگــی هســتند(فروه،
«زیباییشناســی واژینــال»).
شمارههشتم-تابستان97
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مســائل فلســفی برخاســته از کار هنرمنــدان
حــوزهی جنســیت از دیگــر موضوعــات غنــی
بــرای زیباییشناســی فمینیســتی اســت.
بــرای مثــال اخیــرا کارهــای هنــری کــه
معیارهــای رایــج کوتــه فکرانــه دربــارهی بــدن
زبــان را بــه چالــش میکشــند توجــه زیــادی
جلــب کردهانــد (بــرای مثــال بــه مقالــهی
میگــر دربــارهی کار جنــی ســویل در برنــد
باید اشاره کنم که در این توضیحات خیلی روشن
58
نیست که جنسیت مندی مفهوم بخشی ازعلت نادیده انگاری این
مفهوم است یا جنسیتی کردن مفهوم تنها شیوه ای برای ابراز
این نادیده انگاری است .به نظر من مورد قبلی غیرقابل دفاع است
چراکه(«زنانگی» به ندرت در منطق فالسفه برای نادیده انگاره ی
بدن مطرح می شود) چراکه به نظر می رسد مورد دوم ،پروژه ی
احیای بدن فمینیست ها برای جلب توجه فالسفه را خنثی می
کند(چراکه ما نیاز داریم تا الف)تفسیر زنانه از اصطالح افسردگی را
متوقف کنیم و ب)جلوی ارتباط سنتی بدن با زنان را بگیریم).

و دورو مراجعــه کنیــد) .کارهــای هنــری
کــه دســتور کار فمینیســتی را خیلــی بــارز
ترویــج میدهنــد و تمایزهــای معمــول بیــن
زیباییشناســی و سیاســت یــا هنــر و فعالیــت
سیاســی را زیــر ســؤال میبرنــد هــم حــوزهی
دیگــری اســت(برای مثــال مقالــهی مولیــن
در برنــد و دورو را ببینیــد) .مــورد دوم لزومــاً
بــه هنرمنــدان معاصــر (بــه گــزارش جــرارد از
اهمیــت لئونــاردو بــه زنانگــی کــه در برنــد و
کرســمیر آمــده مراجعــه کنیــد) یــا هنــر در
برنامــهی فمینیســتی محــدود نمیشــود(برای
مثــال ایتــون).
زیباییشناســی معمــوالً در پاســخ دادن بــه
ایدههــا ،مشــکالت و روشهــای جدیــد در
حوزههــای مربوطــه و ســایر عرصههــای
فلســفی کنــد عمــل میکنــد .ایــن مســئله
دربــارهی فلســفهی فمینیســتی هنــر در
شــناخت نقــد اینترسکشــنالیتی(این ایــده
کــه نمیتــوان مشــغلههای فمینیســتی را
از دیگــر گروههــای محــروم جــدا کــرد) نیــز
صــدق میکنــد .59مــا همچنیــن در شناســایی
آثــار هنــری ،زیباییشــناختی و نــژادی
نظریهپــردازان خــارج از رشــتهی فلســفه
نیــز ضعیــف بودهایم(بــرای مثــال هوکــس،
نگاههــای ســیاه؛ هنــر در ذهــن مــن؛ واقعــی
بــه واقعــی؛ واالنــس؛ پایپــر ،کــه خــودش یــک
فیلســوف و هنرمنــد اســت!) .البتــه اخیــرا
فیلســوفان هنــر بــه مســائل فلســفی مربــوط
بــه تقاطــع نــژاد ،جنســیت و زیباییشناســی
و هنــر توجــه کردهاند(بــرای مثــال ،هابســن
در برنــد و دورو؛ ریئلفــس" ،نــژادی کــردن"؛
"فرهنــگ) رویکــردی کــه وعــدهی تغییــر
شــکل ایــن حــوزه را داده اســت.

تقدیر و تشکر

تشــکر ویــژه از پــگ برنــد ،مــاری دورو،
ســینتیا فــری لنــد ،هایلــد هیــن ،کارولیــن
کرســمیر و همــهی کســانی کــه فلســفهی
هنــر فمینیســتی را رشــتهای شــناخته شــده و
پذیرفتهشــده کردهانــد .مــن از آرون مســکین
کــه مــرا بــرای نوشــتن ایــن مقالــه تشــویق
کــرد و مــاری ســتراود و یــک منتقــد ناشــناس
در ایــن مجلــه بــه خاطــر نظــرات مفیدشــان
سپاســگزارم.

چنانچه پیش تر اشاره شد ،گریلو مقدمه ی سلیسی از
59
مفهوم اینترسکشنالیتی ارائه می کند.

مفهومتقاطع()intersectionality
درنظریهیفمینیستی
آناکاراستاثیس

برگردانساراص ّیادی
بیوگرافی کوتاه :
آنــا کاراســتاثیس اســتادیار فلســفهی
فمینیســم در دپارتمــان فلســفهی دانشــگاه
ایالتــی کالیفرنیــا در لــس آنجلــس اســت.
جایــی کــه در زمینــهی مطالعــات زنــان ،
جنســیت و سکســوالیته تدریــس میکنــد.
تحقیقــات انتقــادیاش در زمینــهی تقاطــع
در مجــات معتبــر زیــادی بــه چــاپ
رســید هاند:
مجلــهی زنــان در فرهنــگ و جامعــه (در
موضوعــی خــاص« ،تقاطــع  :تئوریــزه
کــردن قــدرت ،نظریــهی توانمندســازی»
ِ
ویراســت کیمبرلــی کرنشــاو ،لزلــی مــک
کال ،ســومی چــو)
هیپاتیــا :ژورنــال فلســفهی فمینیســتی
(مقالــه اش «زیرزمینهــا و تقاطعهــا»
برنــده ی جایــزه ی ســاالنه ی افتتاحی ـهی
جایــزه ی تنــوع جســتار شــد).
و در ُج ِ
نــگ چــرا نــژاد و جنســیت هنــوز
اهمیــت دارد  :رویکــردی تقاطعــی
(ویراســت نامیتــا گوســوامی  ،مائیــو او
دانــوان و لیســا یونــت  ،پیکرینــگ و چاتــو)
کاراســتاثیس موقعیتهــای تحقیقــی
و تدریســی مختلفــی در دانشــگاههای
مکگیــل  ،کونکوردیــا ،مونترئــال و بریتیــش
کلمبیا داشــته اســت .او دکترای فلســفهاش
را از دانشــگاه مکگیــل گرفتــه و لیسانســش
در فلســفه را از دانشــگاه آلبرتــا.
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تقاطــع در نظریــه ی فمینیســتی
بــه شــیوهای غالــب بــرای مفهومپــردازی
روابــط بیــن سیســتمهای ســرکوبی تبدیــل
شــده اســت کــه هویتهــای چندگانــهی مــا
و جایــگاه اجتماعیمــان را در سلســله مراتــب
قــدرت و منفعــت ،بنیــان مینهنــد .هــدف
ایــن جســتار شــفاف کــردن خاســتگاههای
تقاطــع بــه عنــوان یــک اســتعاره و نظریــهی
آن بــه عنــوان مفهومــی پیش-انگارانــه در کار
کیمبرلــی کرنشــاو(Kimberle Williams
 )Crenshawاســت .در ادامــه ایــن مفهــوم
چنــان بــه دســت نظریهپــردازان فمینیســتی
جــذب ،و بــه مثابــه پارادایــم تبدیــل بــه جریــان
اصلــی شــده اســت کــه گســترهای زمانــی بــا
اســتفادهی همهگیــر و بالمنازعــهی ایــن
مفهــوم – هرچنــد گاه ســطحی و بیتوجــه –

نشــانهگذاری شــده اســت .مــن چهــار مزیــت
تحلیلــی را بــرای تقاطــع بــه عنــوان پارادایمــی
تحقیقــی برشــمردهام :همزمانــی  ،پیچیدگــی،
تقلیــل ناپذیــری ،گنجانندگی(شــمول عــام).
ســپس نقدهایــی را کــه در ســالهای اخیــر،
پیرامــون تقاطــع شــکل گرفتهانــد  ،نشــان
خواهــم داد.
در نظریــهی فمینیســتی  ،ایــن ادعایــی
معمــول اســت کــه زندگیهــای زنــان بــا
سیســتمهای چندگانــه و متقاطــع ســاخته
شــده اســت .خاســتگاه ایــن بینــش – کــه
ســرکوب فراینــدی واحــد یــا رابطــهی
سیاســی دوقطبــی نیســت ،بلکــه بهتــر اســت
بــه عنــوان برســاخت سیســتمهای چندگانــه
 ،همگــرا و درهمبافتــه فهمیــده شــود –
در نقــد فمینیســم ضدنژادپرســتی بــر ایــن
ادعــا اســت کــه ســرکوب زنــان را تنهــا بــا
تحلیــل جنســیت میتــوان صورتبنــدی کــرد.
نظریـهی تقاطــع بــه عنــوان چــارهای سیاســی
و نظــری بــرای حادتریــن مســالهی فمینیســم
معاصــر پیــش نهــاده شــد« :میــراث طوالنــی و
دردنــاک محرومســازیهای آن» (ک.دیویــس
 )70نظری ـهی تقاطــع بــه عنــوان «مهمتریــن
دســتاوردی کــه مطالعــات زنــان تــا کنــون
بــه آن دســت یافتــه» (مــککال )1771پــاس
داشــته شدهاســت .در واقــع نظری ـهی تقاطــع
نفــوذش را از آکادمــی بــه گفتمانهــای
حقــوق بشــری بینالمللــی گســترانده اســت .و
ارجاعــات پلتفــرم عملــی پکــن ســازمان ملــل
متحــد ( )2000کمیتـهی بیــن المللــی تبعیض
نــژادی ( )2000و کمیتــهی جهانــی حقــوق
بشــر ( )2000نیــز ،ایــن بازتــاب را نشــان داده
انــد .کمیســیون حقــوق بشــر در قطعنامــهی
خــود دربــارهی حقــوق بشــر زنــان «اهمیــت
بررســی تقاطــع چندیــن نــوع تبعیــض را بــه
رســمیت شــناخته اســت( )2002(».یــووال
دیویــس. 193همچنیــن نــک پتــل).
بــا ایــن حــال تصاحــب نظریــهی تقاطــع
بــه دســت حوزههــای «مطالعــات زنــان» و
« نظری ـهی فمینیســتی» (کــه گفتمان-هایــی
سفیدپوســتمحور ماندهانــد) ،میتوانــد
خاســتگاههای آن دراندیشــههای فمینیســم
ســیاه را پنهــان کنــد .ژان آیــت بالخیــر(Jean
 )Ait Belkhirبــر نقــش مولــدی که فمینیســم
ســیاه درتوســعهی رویکردهــای همآمیــز
تئوریــزه کــردن ســرکوب داشــته ،تاکیــد کرده
اســت « :تــا زمــان ظهــور فمینیســم ســیاه در
ایــاالت متحــده ،حتــی یــک نظریهپــرداز
اجتماعــی هــم همزمانــی متقاطــع (جنســیت،
نــژاد و طبقــه) را در زندگــی مــردم جــدی

نگرفتــه بــود .ایــن مفهــوم یکــی از ارزندهتریــن
موهبــات مطالعــات زنــان ســیاه بــه نظریــهی
اجتماعــی بــه مثابــه یــک کل اســت)303(».
وفــاق آشــکاری کــه عالمت مشــخصهی اســتیال
و جریــان اصلــی شــدن نظریـهی تقاطــع اســت،
نیــروی محرکــهی انتقــادی آن -کــه ایــن
اســتعاره نقــدی اســت بــر خودتنهاانــگاری
سفیدپوســتی در گفتمانهــای فمینیســتی -
را از قلــم مــی انــدازد .عــاوه بــر ایــن برســاخت
اجماعــی فمینیســتی پیرامــون نظریـهی تقاطــع
 ،کشــمکشهای مــدام میــان ِ
درک «جریــان
اصلــی» و ِ
درک «انتقــادی» از ایــن نظریــه را
نهــان مــی کند(نــک بــه :دامون،کاراســتاثیس،
احیــای نظریــه ی تقاطــع) یــا بــه عبارتــی جدال
میــان «نســخهای قدرتمندتــر از نظریــهی
تقاطــع کــه دغدغــهی گروههــای محــروم را
دارد» و «نســخهای ســترون و سیاســتزدایی
شــده»از آن( .کالینــز ،تقاطــع هــای نوظهــور)

شمارههشتم-تابستان97
فمنیسم

مجله42

20

اســتعارهی مقــوالت متقاطــع تبعیــض ،بــه
دســت کیمبرلــی ویلیامــز کرنشــاو -کــه
یکــی از چهرههــای فمینیســم ســیاه و از
بنیانگــذاران نظریــهی انتقــادی نــژاد در
آکادمــی حقــوق قانونــی ایــاالت متحــده
اســت  -معرفــی شــد و ســپس بســط یافــت.
بــا ایــن حــال ســبقهی نظریــهی تقاطــع در
فمینیســم ســیاه  ،قدیمتــر از اینهاســت.
پیشــینههای آن را میتــوان در اندیشــههای
«منــع مجــازات دوباره»(بیــل) «،منــع مجــازات
چندباره»(کینــگ) «ســرکوبهای همبســته»
(انجمــن رودخانــه کمبــی) یافــت .همانطــور که
آنــا جولیــا کوپــز( )Anna Julia Cooperدر
نخســتین کتــاب فمینیســم ســیاه « -صدایــی از
جنــوب» چــاپ شــده بــه ســال  – 1982آورده،
در همــان ســدهی نوزدهــم فمینیســتهای
ســیاه بــا تقــارن مســالهی زنــان و مســالهی
نــژاد مواجــه شــدند( .گای-شــفتال  )45زمانــی
کــه کرنشــاو اســتعارهی تقاطــع را بــه عنــوان
نقــدی بــر مفهومپردازیهــای غالــب در
حقــوق و جنبشهــای اجتماعــی معرفــی کــرد،
زبــان «تقاطــع» فیالحــال در اندیشــههای
فمینیســم ضدنژادگرایــی معاصــر در حــال
گــردش بــود( .نــک نش،حقایــق خانــه) در
آغــاز کار کرنشــاو  ،مفهــوم تقاطــع بــه قــدری
عامهپســند شــده بــود کــه اســتفادهی متــداول
از آن در برخــی حلقههــا بــه نحــوی بــود کــه آن
را معــادل ســرکوب در نظــر میگرفتنــد بــدون
آنکــه مالحظــه کننــد در واقــع چــه چیزهایــی
و چگونــه یکدیگــر را قطــع کردهانــد .یکــی
از مفســران بــر ایــن بــاور بــوده کــه «شــاید
ابهــام و بــاز بــودن مفــروض ایــن مفهــوم ،راز

موفقیــت آن بــود ه اســت( ».ک دیویــس  )69با
ایــن حــال کاربــرد نابهجــا و مبهــم نظری ـهی
تقاطــع شــاید بــه گنــگ کــردن ایــن مفهــوم
دامــن زده اســت .مفهومــی کــه اساســا نقــدی
بــر انحصــار عمیــق عــادات شــناختی فراگیــر
در اندیشــهورزی فمینیســم و ضدنژادپرســتی
حــول ســرکوب و منافــع بــوده اســت .همانطور
کــه کرنشــاو در شــرح رونــد ایــن مفهــوم
اظهــار میکنــد ،عبــارت تقاطــع گســترش
وســیعی داشــته امــا ایــن گســترش عمیــق
نبــوده اســت« :ایــن مفهــوم مــورد اســتفادهی
افراطــی و تفریطــی قــرار گرفتــه اســت ،بــه
طــوری کــه گاهــی حتــی نمیتوانــم آن را در
ادبیــات مربــوط تشــخیص دهــم( ».مصاحبــه
در بارگــر و گیــدورز  65تــا)76
در  1989کرنشــاو تقاطــع را بــه عنــوان
اســتعارهای صــرف معرفــی کــرد (حاشــیه
زدایــی) و در  1991آن را بــه عنــوان مفهومــی
پیشنگرانــه توســعه داد تــا عــدم کفایــت
رویکردهایــی را نشــان دهــد کــه سیســتمهای
ســرکوب را از یکدیگــر جــدا کــرده و یکــی را
ایزولــه کــرده و روی آن متمرکــز میشــوند و
باقــی را نادیــده میگیرند (نقشــه نــگاری)248
در مصاحبــهای متاخــر او اشــاره میکنــد:
اســتفادهی شــخص مــن از تقاطــع صرفــا
بــه عنــوان اســتعاره بــود .مــن بــه ســادگی
همپوشــانی سیســتمهای مختلــف ســرکوب
را نظــاره مــی کــردم .مهمتــر اینکــه چطــور
در ادغــام ســاختاری ،سیاسـتهای رتوریــک و
سیاسـتهای هویتــی – مبتنــی بــر ایــن ایــده
کــه سیســتمهای اســتیال بــا هــم همپوشــانی
ندارنــد – افــراد ،مســائل و عللــی را کــه در
واقــع متاثــر از سیســتمهای همپوشــان
اســتیال هســتند ،مطــرود میگذارنــد.
(گیــدورز و برگــر)
جداییپذیــری انــواع ســرکوب ناشــی از
تمرکــز بــر تجربههــای درونـی شــدهی برخــی
از اعضــای گروههــای سرکوبشــده اســت
کــه نســبت بــه ســایر اعضــای ایــن گروههــا
از امتیازاتــی برخوردارنــد (هریــس) بــا ایــن
همــه تمایــز تحلیلــی بــرای مثــال میــان
ســتم نــژادی و ســتم جنســیتی  ،عملکــرد
همزمــان آنهــا را در زیســت افــرادی کــه هــر
دو را تجربــه میکننــد تحریــف میکنــد.
(انجمــن رودخانــه کمبــی )213اگــر ســتم
نــژادی و ســتم جنســیتی در مقابــل هــم
تعریــف شــوند ،آنــگاه کســی کــه بــه عنــوان
یــک زن  ،ســتمدیده تلقــی میشــود گویــا
نمیتوانــد تحــت ســتم مربــوط بــه افــراد

رنگیــن پوســت واقــع شــده باشــد بــه بیــان
دیگــر امتیــاز نــژادی فهمــی یکتاانگارانــه از
ســتم جنســیتی را تضمیــن میکند.همانطــور
کــه چانــدرا موهانتــی()Chandra Mohanty
نوشــته « :مفــروض اســت کــه مقــوالت نــژاد
و طبقــه نامرئــی انگاشــته شــوند تــا جنســیت
مرئــی باشد(».فمینیســم)107
هــدف این جســتار شــفاف کــردن خاســتگاههای
تقاطــع بــه عنــوان یــک اســتعاره و نظریــهی
آن بــه عنــوان مفهومــی پیش-انگارانــه در کار
کیمبرلــی کرنشــاو اســت .در ادامــه ایــن مفهــوم
چنــان بــه دســت نظریهپــردازان فمینیســتی
جــذب ،و بــه مثابــه پارادایــم تبدیــل بــه جریــان
اصلــی شــده اســت کــه گســترهای زمانــی بــا
اســتفادهی همهگیــر و بالمنازعــهی ایــن
مفهــوم – هرچنــد گاه ســطحی و بیتوجــه-
نشــانهگذاری شــده اســت .در پایــان پــارهای
از نقدهــای متاخــر بــر ایــن مفهــوم را توضیــح
داده و بــه آنهــا پاســخ خواهــم داد.

خاستگاهها
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مســلما عبــارت «تقاطــع» چیزهــای زیــادی را
از مفهــوم متقــد ِم «سیســتمهای همبســتهی
ســرکوب» یــدک میکشــد .مفهــوم
«سیســتمهای همبســتهی ســرکوب » در
بیانیـهی فمینیســم ســیاه ،بــه دســت «انجمــن
رودخانــهی کِمبــی» در زمینــهی جنبشهــای
اجتماعــی  ،بــه عنــوان لنگــرگاه ســاختاری
تجربــهی ســرکوبهای همزمــان و بــا هــدف
یکپارچه-ســازی نــزاع سیاســی ،تعیــن یافــت.
در اوایــل دهــهی  1980متــون زیــادی در
نظریــهی فمینیســتی ضدنژادپرســتی انتشــار
مییافــت کــه زبــان نظریــه ی تقاطــع یــا دســت
کــم پدیــدهای کــه ایــن مفهــوم بــر آن اطــاق
مــی شــود ،در آنهــا پــرورده شــده بود(.مــوراگا و
آنزالــدوآ،آ دیویس،اســمیت،لرد،هوکس،موهانتی
 ،زیــر چشــمان غربــی) 1ایــن نکتــهای مهــم
اســت کــه ریشــههای مفهــوم تقاطــع را
درجنبشهــای سیاســی زنــان ســیاه ،چیکانــا
 ،التیــن و ســایر زنــان رنگینپوســتی ببینیــم
کــه عمدتــا هویتــی همجنســخواه داشــتند.
کرنشــاو بــا بهرهگیــری ازتاریــخ ایــن جنبــش
این فهرست از نشریات منحصر به ایاالت متحده و
1
تبعا ناقص است .با این حال همانطور که نیرا یووال-دیویس اشاره
میکند ،مفهوم سیستمهای متعدد سرکوب و تالقی آنها در تجارب
زنان اقلیت و زنان تحت نژادگرایی در دهه ی  1980در بریتانیا نیز
مورد کندوکاو قرار گرفته بود.مشخصا در «سازمان زنان آفریقایی و
آسیاییتبار» و همچنین در کار فلویا آنثیاس و یووال -دیویس (که
رویکرد افزایشی در سازمان زنان آفریقایی و آسیاییتبار را نقد کرد).
(نک آنثیاس و یووال-دیویس ،یووال-دیویس تقاطع  )193در این
جستار تمرکز اصلی من بر مفهوم تقاطع در نظریهی فمینیستی
انگلو-آمریکایی است.

و بــا ارجــاع بــه آن ،اســتعارهی تقاطــع را
در زمینــهای حقوقی-دانشــگاهی معرفــی
مــی کند2.فعالیــت کنشــگرانهی کرنشــاو در
تشــکلهای ضدخشــونت بــود کــه او را بــه
ایــن کار واداشــته بود(کرنشــاو در گیــدورز
و برگــر3)65در «حاشــیهزدایی از تقاطــع
:نــژاد و ســکس» کرنشــاو نشــان میدهــد
کــه «مرزهــای دکتریــن تبعیضهــای
نــژادی و جنســی بــه ترتیــب بــا اســتناد بــه
تجــارب مــردان ســیاه و زنــان ســفید تعییــن
شــده اســت»( )143تحلیــل کرنشــاو از ســه
دعــوی مطــرح شــده علیــه کارفرمایــان بــه
دســت شــاکی-های زن سیاهپوســت نشــان
میدهــد کــه قوانیــن ضــد تبعیــض تنهــا
در صورتــی حامــی زنــان سیاهپوســتند کــه
تجربه-هایشــان منطبــق بــا تجــارب مــردان
سیاهپوســت و یــا بــا زنــان سفیدپوســت در
نظــر گرفتــه شــود )143(.قــرار دادن زنــان
سیاهپوســت در مرکــز تحلیــل قوانیــن ضــد
تبعیــض ایــاالت متحــده – در محــل تقاطــع
مقــوالت قانونــی تبعیضهــای جنســی و
نــژادی – عــدم کفایــت دکترینهــای موجــود
تبعیــض را بــرای بــه چنــگ آوردن و ترمیــم
تجــارب بنیــادی زنــان سیاهپوســت ،نشــان
مــی دهــد .کرنشــاو از مــا میخواهــد:
رفــت و آمــد در یــک چهــارراه را بــه عنــوان
یــک تمثیــل در نظــر بگیریــم کــه در هــر
چهــار جهــت ایــن چهــارراه آمــد و شــد در
جریــان اســت .تبعیــض ماننــد رفتوآمــد در
چهــاراه ممکــن اســت در هــر یک از جهــات در
جریــان باشــد  .اگــر تصادفــی در چهــارراه رخ
دهــد میتوانــد حاصــل برخــورد ماشــینهای
درحــال حرکــت در یــک مســیر یــا ماشــین
هایــی ازهــر چهــار مســیر باشــد .بــه طــور
مشــابه اگــر زنــی سیاهپوســت آســیب ببینــد
ایــن جراحــت می-توانــد برآمــده از تبعیــض

 2در این جستار تمرکز عمدهی من بر مفهوم تقاطع است و در
مورد مفاهیم هم دوره و مربوط به تقاطع از جمله نظریههای
شکافها(اسپیلرز) ،ماتریکس سلطه(کالینز) ،محاکمهی
چندباره(کینگ) چیزی نگفتهام .در حالی که اینها با مفهوم تقاطع
در پیوندند ،به نظر من هر یک مفهومی متمایز و درخور تحقیق
دقیق فلسفی هستند.
. 3به هر حال از نظر کالینز ،مداخلهی کرنشاو جلودار دورانی از
تقاطع سیاست زدایی شده بود «:برای من
پژوهش های مبتنی بر
ِ
دهههای  1970و  1980روزهای بی پروایی پژوهشهای تقاطعگرا
بودند  -طالیه دار؟ -زمانی که عدسی انتقادی تحلیلی تقاطع-
گرایی برای این هماهنگ شده بود که مسائل مهم اجتماعی را
ارزیابی کند ،از خالل سازوکار های سیستمهای متقاطع قدرت
بیاندیشد و برای نابرابریهای اجتماعی دست به کاری بزند .به
طرز طعنه آمیزی برخی قطعه ی  1991کرنشاو را بلوغ عبارت
تقاطع تلقی کردند ،در حالی که تفسیر دیگر این است که این
دقیقه راهانداز دههایست که تصویر تقاطعگرایی آغازین در هجمهی
جریان اصلی محو شد».

نــژادی و یــا تبعیــض جنســیتی باشــد ،امــا
بازســازی یــک تصــادف همیشــه امــری
ســهل-الوصول نیســت.گاهی جــای الســتیک
اتومبیلهــا و در تناظــر بــا آن جراحتهــا
اینچنیــن مینماینــد کــه ایــن اتفاقهــای
متمایــز همزمــان رخ دادهانــد  ،و ایــن تــاش
بــرای یافتــن راننــدهی مقصــر را طاقتفرســا
می-کنــد)149(.
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کرنشــاو نشــان میدهــد کــه چطــور تعابیــر
یگانهانــگار از تبعیــض  ،کــه جنســیت و نــژاد
را متقابــا مقوالتــی منحصربهفــرد تعریــف
میکننــد ،تجــارب همزمــان نژادپرســتی
جنســیتزده را نادیــده انگاشــته و دعــاوی
حقوقــی مبتنــی بــر تبعیض-هــای پیچیــده و
مرکــب را غیرقابــل قبــول جلــوه میدهنــد.
او اســتدالل میکنــد کــه اگــر قــرار اســت
مفاهیــم حقوقــی تبعیــض چــارهای بــرای
ســرکوب تاریخــی و ســاختاری باشــند ،بایــد در
آنهــا تجدیــد نظــر شــود .تبعیــض بایــد مبتنــی
بــر تجــارب بنیــادی زنــان سیاهپوســت از نــو
مفهومســازی شــود .در مقالــهی معروفــش
بــه ســال  1991بــا عنوان«نقشــهنگاری
حاشــیهها» تعبیــر ایجابــی ســه الیــهای از
مفهــوم تقاطــع ارائــه میدهــد کــه وجــه
نخســت آن – «تقاطــع ســاختاری»  -معمــوال
بــرای عملیســازی ایــن مفهــوم در ادبیــات
مربــوط دســتآویز قــرار میگیــرد« .تقاطــع
ســاختاری بــه شــیوههایی اطــاق میشــود
کــه از خــال آن موقعیــت زنــان رنگینپوســت
در نقط ـهی تقاطــع جنســیت و نــژاد تجرب ـهی
واقعــی مــا از خشــونت خانگی،تجــاوز و
اصالحــات چارهاندیشــانهای کــه بــا مــوارد
مشــابه بــرای زنــان سفیدپوســت متفاوتنــد،
را برمی-ســازد( ».کرنشــاو« )1245تقاطــع
سیاســی» ایــن واقعیــت را شــرح میدهــد کــه
بــه لحــاظ تاریخــی سیاسـتهای فمینیســتی و
ضدنژادگرایــی در ایــاالت متحــده «دو موتــوره
دســتاندرکا ِر بــه حاشــیه رانــدن مســائل
زنــان سیاهپوســت هستند»(کرنشــاو)1245
کرنشــاو میگویــد« :زنــان رنگیــن پوســت
حداقــل در دو گــروه تحــت انقیــاد قــرار دارنــد
کــه معمــوال دســتور کارسیاســی متنقاضــی را
دنبــال میکننــد )1252(».هیــچ کــدام ایــن
دســتور کارهــا بــر اســاس تجــارب ،نیازهــا
و منظــرگاه سیاســی زنــان رنگینپوســت
ســاخت نیافتــه اســت .و ایــن در حــدی اســت
کــه ضدنژادپرســتی موجــود ،پدرســاالری را و
فمینیســم موجــود  ،نژادپرســتی را بازتولیــد
میکننــد .از زنــان رنگینپوســت خواســته
میشــود تــا میــان دو تجزیــه و تحلیــل

نابســنده دســت بــه انتخــاب بزننــد کــه
هــر کــدام «نافــی ابعــادی از اســتیالی
ماست(».کرنشــاو«4)1252تقاطع بازنمایانــه»
بــه تولیــد تصاویــر زنــان رنگینپوســت در
روایتهــای جنســیتزده و نژادپرســتانه
و شــیوههایی کــه نقــد ایــن بازنماییهــا
شیئیســازی زنــان رنگینپوســت را بــه
حاشــیه میرانــد و یــا بازتولیــد میکنــد،
میپــردازد( .کرنشــاو)1283
تقاطع به مثابه پارادایم

عــاوه بــر ســه ســویهای کــه کرنشــاو بــرای
تقاطــع معرفــی میکنــد ،ایــن عبــارت در
حــال حاضــر در ادبیــات مربــوط بــرای ارجــاع
بــه تئــوری و روششناســیای اســتفاده
میشــود کــه بــرای شناســایی و مطالعــهی
ســاختاری ،سیاســی و بازنمــودی تقاطــع
بــه عنــوان پدیــداری در دنیــای واقعــی بــه
کار مــیرود .در ایــن بخــش تقاطــع را بــه
عنــوان پارادایمــی در نظریــهی فمینیســتی
معاصــر بررســی میکنــم( .نــک هنکــوک)
پاتریشـ�یا هیـ�ل کالینـزز(�Patricia Hill Col
 )linsاشــاره میکنــد کــه تقاطــع بــه عنــوان
یــک روششناســی و هیوریســتیک میتوانــد
بــرای مطالعــهی خــرد  ،میانــی و کالن
پدیدههــای اجتماعــی بــه کار رود( .چنــد
مســئلهی بههمپیوســته) 5بــه خصــوص
همانطــور کــه بانــی تورنتــون دیــل (Bonnie
)Thornton Dillو روث انیــد زامبرانــا (Ruth
)Enid Zambranaنوشــتهاند« :تقاطــع ،
ســا زوکارهای قــدرت را کــه در تمــام ســطوح
روابــط اجتماعــی چــه فراگیــر و چــه ســرکوبگر
فهمیــده میشــوند  ،هویــدا میکنــد ».بــا
بهرهگیــری از گــزارش تاثیرگــزار کالینــز از
قــدرت در اندیش ـهی فمینیســم ســیاه  ،دیــل
و زامبرانــا ایــن بحــث را پیــش میکشــند کــه
«:تحلیلهــای تقاطعگــرا  ،از آنجــا کــه دانــش
از و دربــاره ی گروههــای سرکوبشــده نشــات
میگیــرد  ،وجــوه ســاختاری  ،انضباطــی و
 4تقاطعگرایی (آنطور که کرنشاو و پیش از او روشنفکران
فمینیسم سیاه توصیف کرده اند) به طور قابل مالحظهای نقدی
است بر خودتنهاانگاری ( ،)solipsismتوکنیسم و محرومسازی
در گفتمانهای سیاسی فمینیستی تحت سلطهی سفیدپوستان
و همچنین گفتمانهای سیاسی ضدنژادگرایی تحت سلطهی
مردان(مانند ناسیونالیسم سیاه) با تاکید بر شرح و بسط تقاطعگرایی
درون نظریه-ی فمینیستی ،این جستار شعبهی نخست نقد
دوالیهی تقاطعگرایی را مورد مالحظه قرار میدهد.
 5جامعهشناسان به لحاظ تحلیلی میان سه سطح واقعیت اجتماعی
تمایز قائل شدهاند :سطح خرد راجع به فرد و تجربهی بیناسوژگانی
است .سطح میانی به عضویت در گروهی اجتماعی مبتنی بر
موقعیت های اجتماعی مشترک که برساخته ی تجارب تاریخی
و روابط قدرت نامتقارن هستند ،می پردازد .سطح کالن راجع به
ساختارهای سرکوب است که از طریق نهادها اعمال و بازتولید
میشوند.

هژمونیــک قــدرت را نمایــان کــرده و چگونگــی
ســاختیابی و تثبیــت ســرکوب در جنبههــای
مختلــف هویتــی را آشــکار میکننــد( ».کالینــز
 ،اندیشــه فمینیســم ســیاه)
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چهــار مزیــت تحلیلــی بــرای تقاطــع بــه
عنــوان روش تحقیــق یــا چارچــوب نظــری
برشــمرده شــده اســت :همزمانــی ،پیچیدگــی،
تقلیــل ناپذیــری و گنجانندگــی .در تقابــل
بــا رویکردهــای تکگــرا یــا افزایشــی بــرای
نظریهپــردازی ســرکوب ،کــه عمومــا بــه نفــع
گروهــی پایهانــد و ســایر گروههــا را نادیــده
میانگارنــد یــا بــه نــدرت آنهــا را بــه ایــن گــروه
پایــه بــه نحــو پســینی میافزاینــد ،تقاطــع بــر
ایــن اصــرار مــیورزد کــه مقــوالت تحلیلــی
مختلــف بــا هــم کنشهــای نهادیشــده و
تجربه-هــای زیســته را میســازند و بــه یــک
انــدازه کارآ و برجســته هســتند .از آنجــا کــه
یــک فــرد در زندگــی واقعــی اینگونــه نیســت
کــه دوشــنبهها زن باشــد ،ســه شــنبه عضــوی
از طبقـهی کارگــر باشــد ،و چهارشــنبه زنــی بــا
تبــار آفریقایــی  ،مطالبـهی نظــری تقاطــع ایــن
اســت کــه این مقــوالت همزمــان خوانده شــوند.
(راســل )47در اینکــه تقاطــع بــا ایــن مطالبـهی
نظــری مطابقــت دارد ،دو رویکــرد متفــاوت
هســت .نخســت رویکــردی پدیدارشناســانه
کــه مدعــی اســت تقاطــع تجربــهی همزمــان
ســرکوب را فراچنــگ م ـیآورد .دومــی ادعایــی
هستیشناســانه اســت کــه تقاطــع میتوانــد
همگرایــی  ،همبرنهــادی و همپوشــانی یــا
همبســتگی سیســتمهای ســرکوب را تئوریــزه
کنــد .مفهــوم تقاطــع ســاختاری کرنشــاو در
پــی ایــن اســت کــه تجــارب پدیدارشناســانهی
همزمــان افــراد در مواجهــه بــا ســرکوبهای
مختلــف را بــی آنکــه دســت بــه مقولهبنــدی
آن بزنــد ،نشــان دهــد .و ایــن (مفهــوم کرنشــاو
از تقاطــع ســاختاری) لنگــرگاه هستیشناســانه
ی آنهــا را در ســاختارهای اجتماعــی
همبســته کــه اهمیــت توضیحــی برابــری
دارنــد مفهومپــردازی میکنــد .در تقابــل
همانطـ�ور کـ�ه آنجـلا هریـسس(�Angela Har
 )risمینویســد« :ســاختارهای ذاتگرایانــهی
مقــوالت یکــه ،تجــارب زنــان ســیاه را بــه
نحــوی تکهپــاره میکننــد کــه برخــی فقــط
بــه نــژاد و برخــی فقــط بــه جنســیت تعلــق
دارنــد( ».هریــس)589
دومیــن مزیــت نظــری تقاطــع ایــن اســت کــه
برخــاف رویکردهــای یگانهانــگار تــوان توجیــه
و توضیــح پیچیدگــی ســاختاری و تجربــی را
دارد  .لزلــی مــک کال( )Leslie McCallمیــان
ســه نــوع پیچیدگــی کــه تقاطــع بــه عنــوان

یــک هیوریســتیک فراچنــگ مـیآورد  ،تمایــز
قائــل میشــود کــه در تناظــر بــا ســه رویکــرد
متفــاوت بــرای «مدیریــت پیچیدگی»انــد.
( )1773رویکــرد بینامقولـهای «بــر پیچیدگــی
روابــط میــان گروههــای اجتماعــی متعــدد
درون و پیرامــون مقولههــای تحلیلــی تمرکــز
میکنــد( ».مــک کال  )1786رویکــرد
درونمقولــهای ،پیچیدگــی را درون یــک
گــروه اجتماعــی بررســی میکنــد .ایــن
گروههــا کــه در «نقــاط مغفــول تقاطــع
محورهــای ســرکوب» واقــع شــدهاند ،بــا
عدســیای درونمقولــهای مطالعــه میشــوند
تــا پیچیدگــی تجرب ـهی زیســتهی اعضایشــان
آشــکار شــود ( .مــک کال )1774در نهایــت
ســومین رویکــرد تقاطعــی کــه مــک کال
شــرح میدهــد ،رویکــرد پادمقولــهای اســت
کــه «بــر روش-شناس ـیای مبتنــی اســت کــه
مقــوالت تحلیلــی را واکاوی میکنــد .زندگــی
اجتماعــی چنــان تقلیلناپذیــر پیچیــده
اســت کــه ســاختن مقــوالت تثبیــت شــده
چیــزی جــز داســتانهای اجتماعــی نیســت».
(مــک کال )1773هــر ســه رویکــرد توافــق
نظــر دارنــد کــه رویکردهــای یگانهانــگار
و تکمحور(کــه تقاطعــی نیســتند) در
فراچنــگ آوردن پیچیدگــی ســاختارها و
تجربههــای ســوبژکتیو ناموفقنــد .در واقــع
ادعــا ایــن اســت کــه رویکردهــای یگانــه انــگار
تقلیلگرایانهانــد :آنهــا پیچیدگــی تجــارب
متقــارن ســرکوب را بــه دســتههای تــک
افتــادهی ســاده ،فــرو میکاهنــد.
برآمــد مزایــای همزمانــی و پیچیدگــی ،مزیــت
تقلیــل ناپذیــری اســت .بــه جــای تقلیــل
پدیــدار ســرکوب بــه مقولــهای توضیحــی
پایــه (مثــا طبقــه) و اعطــای امتیــاز
هستیشناســانه بــه آن مقولــه  ،نظریهپــردازان
تقاطــع معتقدنــد کــه ســرکوب ،حاصــل
میانکنــش محورهایــی متعــدد  ،مرکزگریــز،
و هم-برســازنده اســت .بــرای مثــال بــا مــورد
بحــث قــرار دادن رویکردهــای مارکسیســتی
ارتودوکــس کــه ادعــا میکننــد مقولــهی
طبقــه  ،تقدمــی علــی و توضیحــی بــر نــژاد
و جنســیت دارد کــه پدیدارهایــی دســت دوم
محســوب میشــوند .پــس غافلگیرکننــده
نیســت کــه مارکسیســت فمینیس ـتها اولیــن
گروهــی بودنــد کــه تقاطــع را نقــد کردنــد.
(خیمنــز) تقلیلناپذیــری بــه عنــوان یــک
ارزش معرفتــی ،تقــدم علــی یــا توضیحــی
ای را کــه برخــی مارکسیســتها بــه طبقــه
و مبنــای اقتصــادی داده انــد ،رد میکنــد.
خصیصــهی نشــانگر تقاطــع _همانطــور کــه
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دبــورا کینــگ( )Deborah Kingدربــارهی
اندیشــهی فمینیســم ســیاه معمــوال میگویــد
– « ضــرورت نشــان دادن تمامــی ســرکوب
هاســت )43(».بــا ایــن حــال ،درحالــی کــه در
ســطح تئــوری ایــن ســه مزیــت تحلیلــی بــرای
تقاطــع در نظــر گرفتــه شــدهاند ،در عرص ـهی
تحقیــق تجربــی روشــن نیســت کــه چطــور باید
ســرکوبهای همزمــان را مــورد بررســی قــرار
داد بــی اینکــه آنهــا را بــه مقــوالت یکــه فــرو
بکاهیــم یــا نهایتــا رویکــردی افزایشــی پیشــه
کنیــم( .بولگ،بلخیر،بارنــت) لیــزا بُولــگ(Lisa
 )Bowlegدر پژوهشهــای کمــی و کیفــیاش
پیرامــون اســترس و انعطافپذیــری در زنــان
لزبیــن سیاهپوســت در ایــاالت متحــده  ،بــه
ایــن نتیجــه رســید کــه طــرح پرســشهای
تقاطــع بــاور بــه ویــژه در پژوهــش کمــی ،
بــه نحــوی کــه ذاتــا افزایشــی نباشــد  ،تقریبــا
امکانناپذیــر اســت )2(.عــاوه بــر ایــن بولــگ
نتیجــه گرفــت کــه «افزایــش ،اغلــب گامــی
مهــم در مراحــل مقدماتــی تحقیــق اســت:
جداســازی هــر مقولــه و تاثیــرات آن بــر
تجربـهی ســوژه مرحلـهی تحلیلــی ضــروری ای
اســت  ...محقــق بایــد هــر نابرابــری ســاختاری
را عــاوه بــر تحلیــل همزمــان ،جداگانــه نیــز
بررســی کنــد )7( ».ژان ایــت بلخیــر و برنیــس
مــک نــر بارنــت()Bernice McNair Barnett
معتقدنــد« :بــا وجــود هشــدار بــه پژوهشــگران
مبنــی بــر عــدم جداســازی نــژاد  ،جنســیت و
طبقــه  ،ایــن گامــی ضــروری در فهــم نهایــی
تقاطــع اســت )163-164( ».مــا مــی توانیــم
ایــن دســتورالعملهای روششناســانه را بــا
توجــه بــه مدعــای تقلیلناپذیــری بــه یــک یــا
دو شــیوه تفســیر کنیــم .نخســت اینکــه تقاطــع
ممکــن اســت تقلیلناپذیــری تجربــه بــه هــر
مقولــهی منفــردی را بــا بــازی دادن همزمــان
مقــوالت متعــدد ســرکوب ،بــه چنــگ آورد.
بنابرایــن پژوهشــگر از فروکاســت تجربههــا
بــه یــک مقولــهی ســرکوب یــا دو مقولــه یــا
هــر تعــداد محــور منفــرد کــه نهایتــا بــه هــم
افــزوده میشــوند ،اجتنــاب میکنــد .دوم
اینکــه ممکــن اســت تقاطــع بیــش از آنکــه
بــه عنــوان روشــی بــرای تحقیــق کارآمــد
باشــد ،هیوریســتیکی بــرای تفســیر نتایــج
تحقیقــات کمــی و کیفــی بــه دســت دهــد .در
ایــن تفســیر ،تقلیلناپذیــری تعهــدی نظــری
در ســمت محقــق اســت کــه او را از ایــن آگاه
میکنــد کــه بــه تحلیــل دادههایــی دســت
بزنــد کــه ممکــن اســت از مقــوالت یگانهانــگار
برآمــده باشــند .بــه هــر حــال ایــن دو تفســیر
نشــان میدهنــد کــه تقلیلناپذیــری بــه
عنــوان تعهــدی روششناســانه در پژوهشهــای

کمــی و کیفــی ممکــن اســت جــای همزمانــی
را بگیــرد .در بهتریــن حالــت  ،همزمانــی تابعی
از یــک متا-آنالیــز منســجمکننده اســت کــه
6
اساســا دادههــای افزایشــی را ســنتز میکنــد.
آخریــن مزیتــی کــه بــرای تقاطــع
برشــمردهاند ،گنجانندگــی آن اســت .ادعــا
ایــن اســت کــه بــه عنــوان یــک پارادایــم
نظـ�ری ،تقاطـ�ع میتواندخودتنهاانـ�گایری(�so
هترونورماتیویتــی،
)lipsismســفیدها،
نخبهگرایــی ،ابلیســم( )ableismموجــود
در قــدرت مســلط و تئــوری فمینیســتی
هژمونیــک را بــا مرئیســازی موقعیتهــای
اجتماعــی و تجربههــا کــه در برســاختهای
ذاتگرایانــه و انحصــاری مقولــهی «زنــان»
پوشــانده میشــوند ،تصحیــح کنــد( .نــک
اسـ�پلمن) انجـ�ی مـ�اری هانکـ�وک(�Ange-Ma
 )rie Hancockمیگویــد :رویکردهــای
تقاطعــی «جامــع و صریــح» هســتند و
«همبســتگی عمیــق سیاســی» را تقویــت
میکننــد (.هانکــوک )183ایــن مزیــت
تحلیلــی در تناظــر بــا تحلیل کرنشــاو از تقاطع
سیاســی اســت کــه نشــان مــی دهــد چطــور
جنبشهــای اجتماعــی دگرگــون شــونده،
محرومســازیهای بازنمــودی و شــناختی را
در عمــل سیاســی بازتولیــد میکننــد.

تعامالت انتقادی با تقاطع

اگــر دهــهی  1990و اوایــل دهــهی 2000
بــا جــذب پرشــور مفهــوم فراگیــر «تقاطــع
»(گــری  )494-495و احتمــاال بی-توجهــی
همهگیــر بــه خاســتگاهها ،زمینــه ،و
پیامدهــای برآمــده از ایــن مفهــوم ،نشــاندار
شــده بــود ،در ســالهای اخیــر تقاطــع در
نظریــهی فمینیســتی بــا نقدهایــی مواجــه
شــده اســت .انتقــادات معــدودی کــه قصــد
پیــش کشــیدن آنهــا را دارم ،چهــار مزیــت
تحلیلــی برشــمرده در ایــن جســتار را بــه
چالــش میکشــند.
آلیــس لودویــگ ()Alice Ludvigاســتدالل
میکنــد کــه :بــه رغــم وعــدهی تحلیلــی
تقاطــع بــرای فراچنــگ آوردن پیچیدگــی
ســاختاری انــواع تجــارب ســرکوب،
. 6پرداختن به حل و فصل مسائل پیچیدهی روششناختی که
در ادبیات مربوط نامتعین باقی ماندهاند ،از محدودهی این جستار
خارج است .با این حال بر اساس خوانش دقیق کرنشاو(نقشه
نگاری )1244-1245در مجالی دیگر من به تبیین این دیدگاه
پرداختهام که «تقاطع یک مفهوم پیشانگارانه است که
هدفش تکوین روششناسی یکپارچه ایست که تلقی اشتباه از
مقوالت متقابل منحصر به فرد را به سمت ادغام پیش خواهد
برد ،با این حال روششناسی مورد نظر،خو ِد تقاطع گرایی
نیست(».کاراستاثیس،احیای تقاطع )
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بیفروکاســت همزمانــی آنهــا بــه دســتههایی
تکــه تکــه شــده ،ایــن واقعیــت کــه جهــان
اجتماعــی بــه طــرز گریزناپذیــری پیچیــده
اســت مشــکالتی اساســی بــرای تقاطــع
پیــش مــیآورد .لودویــگ ادعــا میکنــد «بــه
نظــر میرســد بیپایانــی تفاوتهــا  ،نقطــه
ضعفــی بــرای نظری ـهی تقاطــع اســت)247( ».
برجســتگی مقــوالت و دســته بندیهــا را بــر
چــه اســاس بایــد در نظــر گرفــت کــه قضــاوت
ممکــن شــود؟ بــرای مثــال لودویــگ اشــاره
میکنــد کــه در تجربــهای از زیســت روزمــره
معمــوال تشــخیص اینکــه تجرب ـهای از تبعیــض
بــه چــه میزان بــه کــدام مقولهی ســرکوب تعلق
دارد ،غیرممکــن اســت« .معمــوال بــرای یــک زن
غیرممکــن اســت کــه بــه نحــوی ســوبژکتیو
تشــخیص دهــد تبعیضــی کــه متحمــل مــی
شــود برآمــده از جنســیتش اســت یــا برآمــده
از دلیلــی دیگــر ،مثــا لهجــهی خارجــیاش».
( )246ماننــد لودویــگ ،شــادهاباراتا ســنگوپتا�(
 )Shaddhabarata Senguptaایــن بحــث را
پیــش میکشــد کــه پدیدارشناســی ســرکوب
نهایتــا در مقابــل فروکاســتش بــه «محورهــا»،
«ســاختارها» و حتــی «سیســتمها» میایســتد
« .جبــر جهــان مــا» بــه قــدری تقلیلناپذیــر،
پیچیــده و ضــد و نقیــض اســت کــه حتــی
رویکــردی را کــه قصــد در نظــر گرفتــن ایــن
تقلیل-ناپذیــری را دارد بــه ریشــخند میگیــرد.
لــب ادعــای لودویــگ ایــن اســت کــه
(ّ )635
نظریهپــردازان تقاطــع بــا مشــکل تعریفــی
جــدیای روبــهرو هســتند ،اینکــه« :چــه
کســی مشــخص میکنــد کــه چــه زمانــی،
کجــا ،کــدام ،و چــرا بــه پــارهای از تفاوتهــا
رســمیت بخشــیده میشــود و نــه بــه بقیــه؟»
(لودویــگ )247بــه همیــن ترتیــب کاتریــن
راســل ()Kathryn Russellاســتدالل میکنــد
کــه «مــا بــا فقــدان اســتداللهایی مواجهیــم
کــه مــا را مجــاز میکننــد در موقعیتــی خــاص
بــر عاملــی بیــش از عوامل دیگــر تاکیــد کنیم».
و همچنیــن فقــدان «تحلیلهایــی کــه نشــان
دهنــد نــژاد ،جنســیت و طبقــه چطــور بــا هــم
مرتبــط میشــوند )35(».راســل میگویــد «:
پژوهشهــای جــاری در دامــی گرفتــار آمــده
انــد کــه یــا بایــد مقــوالت و دســتهبندییهای
اجتماعــی را در هــم بشــکنند یــا آنهــا را
فهرس ـتوار از هــم جــدا کننــد )35(».بــا ایــن
حــال  ،دقیقــا همیــن ناهماهنگــی بیــن ادغــام
یــا جداســازی تجــارب اجتماعــی ســرکوبهای
متعــدد ،در بحــث اصلــی کرنشــاو پیرامــون
تقاطــع پیشــبینی شــده اســت( .حاشــیه
زدایــی )148-149ایــن مجموعــه انتقادهــا
نشــان میدهــد چالــش روش شــناختی و

مفهومــیای کــه تقاطــع بــه ذاتگرایــی
مقولهمحــور وارد آورده ،بــه دســت بیشــتر
پژوهشــگران تقاطــع بــه حاشــیه رانــده شــده
اســت ،کــه ثبــات و قــدرت توضیحــی مقــوالت
یگانهانــگار را حتــی هنگامــی کــه بــه دنبــال
جایگزیــن بــرای آنهــا میگردنــد ،مفــروض
میگیرنــد( .کاراســتاثیس،احیای تقاطــع)
ایــن مقــوالت بــا تجــارب زیرگروههــای
نســبتا ممتــاز بــه عنــوان «مبنــای تاریخــی»
آنهــا ،تعریــف شــده اســت( .کرنشــاو  ،حاشــیه
زدایــی )148دامــی کــه راســل تشــخیص
میدهــد و مشــکل تعریفــیای کــه لودویــگ
بــرای تقاطــع بیــان میکنــد ،بیــش از
آنکــه بســندگی تمایزهــای تحلیلــی میــان
سیســتمهای ســرکوب و وجــوه هویتــی را
پروبلماتیــزه کننــد ،پیشــفرض میگیرندشــان.
تلفیــق «پیچیدگــی» و«فردی»بــا گروههــای
تحــت ســرکوبهای متعــدد (مثــل زنانــی
بــا لهجــهی خارجــی) و تلفیــق متناظــر
«ســادگی» و «کلــی» بــا گروههــای نســبتا
ممتــاز (زنــان بــدون لهج ـهی خارجــی بــرای
مثــال) ،پیشــفرض چارچوبــی تکمحــوری را
آشــکار میکنــد.
در مجموعـهای دیگــر از نقدهایــی کــه حصول
نردبانــی و ســنجشپذیر تقاطــع را مــورد نظــر
قــرار میدهنــد ،بحثــی وجــود دارد بــر ســر
اینکــه تقاطــع بــه عنوان یــک هیوریســتیک در
چــه ســطحی عمــل میکنــد؟ ســطح کالن،
میانــی و یــا ُخــرد؟ کالینــز بیــن دو عبــارت
«همبســتگی» و «تقاطــع» تمایــز گذاشــته و
اولــی را راجــع بــه پدیدارهــا در ســطح کالن و
دومــی را راجــع بــه پدیدارهــا در ســطح خــرد
میدانــد :
مفهــوم ســرکوبهای همبســته راجــع
بــه اتصاالتــی در ســطح کالن اســت کــه
سیســتمهای ســرکوب ی ّکــه ،ماننــد طبقــه و
نــژاد و جنســیت را بــه هــم ربــط میدهــد.
ایــن مدلــی اســت کــه ســاختارهای اجتماعــی
شــکلدهنده بــه موقعیتهــای اجتماعــی
را شــرح میدهــد .در وهلــهی دوم ،مفهــوم
تقاطــع فرایندهــا را در ســطح خــرد تشــریح
میکنــد .اینکــه چطــور هــر فــرد یــا گروهــی
موقعیتــی را در ســاختارهای همبســتهی
ســرکوبِ توضیــح داده شــده بــا اســتعارهی
تقاطــع  ،تصــرف میکنــد .اینهــا بــا هــم
ســرکوب را تشــکیل میدهنــد (ســمپوزیوم
7
)492
به نظر میرسد که کالینز در کارهای بعدی  ،این تمایز
7
را در نظر نمیگیرد و از تقاطع برای ارجاع به هر سه سطح واقعیت
اجتماعی استفاده میکند( .برخی امور گروهی)
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بحــث مارتــا خیمنــز( )Martha Gimenezاین
اســت کــه ایــن مــدل  ،روابــط پدیدارهــا در
ســطوح خــرد و کالن بــا یکدیگــر را پیشــفرض
میگیــرد امــا تئوریــزه نمیکنــد :تقاطــع ِ
ســاختاری بــه عنــوان یــک مــدل هویتــی ،هیــچ
تدبیــری بــرای مرتبــط کــردن تقاطــع با شــرایط
امکانــش در ســطح کالن -بــا ســاختارهای
همبســتهی ســرکوب -پیــش نمیگــذارد .در
تقابــل بــا خیمنــز ،دورثــه اســتاونس(Dorthe
 )Staunæsتقاطــع را بــه عنــوان نظری ـهای در
ســطح کالن تفســیر میکنــد  .بــا ایــن بحــث
کــه اینکــه مقــوالت اجتماعــی جنســیت و نــژاد
در تجربــهی زیســتهی یــک ســوژهی واقعــی
چطــور عمــل میکننــد روشــن نیســت و
ایــن مــدل بایــد بــا نظریــهی شــکلگیری
ســوژه تکمیــل شــود .شــرین رزاک(Sherene
 )Razackادعــا میکنــد کــه تمایــز میــان
رویکردهــای مبتنــی بــر «همبســتگی» و
رویکردهــای مبتنــی بــر «تقاطــع» بایــد برقــرار
باشــد امــا نــه بــا ابتنــاء بــه ســطوح توضیــح  .او
میگویــد« :ابزارهــای تحلیلــیای کــه چگونگــی
همبســتگی سیســتم-های ســرکوب را مــد
نظــر دارنــد در میــزان تاکیدشــان بــا آنهایــی
کــه تقاطــع را مــورد تاکیــد قــرار میدهنــد،
متفاوتنــد .سیســتمهای همبســته محتــاج
یکدیگرنــد ،و در ردیابــی راههــای پیچیــدهای
کــه ایــن سیســتمها بــرای تثبیــت یکدیگــر
پیــش میگیرنــد ،چگونگــی تولیــد زنــان در
موقعیتهــای همزیســتانه ا ّمــا سلســلهمراتبی
را خواهیــم آموخــت( ».رزاک ،نگریســتن )13
برخــاف کالینــز کــه تفــاوت بیــن همبســتگی
و تقاطــع را برآمــده از مناســب بــودن بــرای
ســطح تحلیلــی خــاص (کالن یــا خــرد)
میدانســت ،بــرای رزاک تفــاوت کلیــدی در
ظرفیــت هــر کــدام از ایــن دو بــرای مواجهــه بــا
همزمانــی پدیدارشناســانه و تاســیس مشــترک
هستیشناســانهی ســرکوب اســت .در جســتاری
متاخرتــر رزاک از ترجیــح «همبســتگی» نســبت
بــه «تقاطــع» بــرای توضیــح چگونگــی ارتبــاط
سیســتمهای ســرکوب ،میگویــد .لفــظ
«تقاطــع» بــر برخــورد مقطعــی سیســتمهای
منفــرد داللــت دارد .بــه نظــر مــن سیســتمها
یکدیگرهســتند و بــه هــم محتــوا میدهنــد.
رویکــرد همبســتگی هماننــد ایــن اســت کــه
در لحظــه توپهــای متعــدد را در هــوا نگــه
داریــم بــا امیــد بــه اینکــه بــر رونــد متعاقبــی
کــه زبــان بــر مــا تحمیــل میکنــد  ،فائــق
آمــده و بــر راههایــی تمرکزکنیــم کــه از خــال
آنهــا بدنهــا سلســله مراتــب اجتماعــی قــدرت

را بیــان میکننــد ( .رزاک  ،اســتیالی ســفید
)343
همانطــور کــه تــا بــه حــال دیدهایــم ،
همزمانــی و تقلیلناپذیــری – همزمــان در
هــوا نگــه داشــتن چندیــن تــوپ -مزایــای
تحلیلــیای هســتند کــه عمومــا بــه تقاطــع
منســوب شــدهاند .عــاوه بــر ایــن همانطــور
کــه ســیرما بیلجــی نشــان داده  ،بعضــی
نظریهپــردازان تقاطــع ،تاســیس مشــترک
را نیــز فــرض مقــدم ایــن رویکــرد در نظــر
گرفتهانــد  ،اگرچــه دیدگاههــا پیرامــون
پیامدهــای هستیشناســانهی ایــن ادعــا
متفــاوت اســت( .بیلجــی  )65-63بــه عنــوان
مثــال آن گــری ()Ann Garryاســتدالل
میکنــد «ایــن واقعیــت کــه ســرکوبها در
شــبکهی زندگیهــای مــردم قــرار دارنــد،
ترکیــب مفهومــی پیشینشــان را ضــروری
نمیکنــد )840( ».بــا ایــن وجــود بــه نظــر
میرســد تمایــز میــان رویکردهــای مبتنــی
بــر همبســتگی و رویکردهــای مبتنــی بــر
تقاطــع ،مســالهای قــراردادی بــا مبنــای نظــری
انــدک در ادبیــات موجــود باشــد .در حــال
حاضــر ایــن تمایــز فاقــد اســتداللهایی اســت
کــه حفــظِ آن را حمایــت کننــد .همچنیــن
پــاره ای دیگــر از نقدهــا بــر تقاطــع بــه تمایــز
مذکــور میــان رویکردهــای بیناگروهــی بــا
رویکردهــای درونگروهــی وابســتهاند( .مــک
کال) عمومــا اولــی دغدغ ـهی تفاوتهــا میــان
گروههــای اجتماعــی مختلــف را دارد در حالــی
کــه دومــی تفــاوت افــراد درون گروهــی واحــد
را مــد نظــر قــرار میدهــد .یــووال دیویــس
بــه نقــد رویکــرد بیناگروهــی در قبــال تقاطــع
میپــردازد.وی مــی گویــد« :ایــن رویکــرد اگــر
بــا رویکــردی درونگروهی همراه نشــود  ،بیش
از آنکــه رویکــردش نســبت بــه رابطـهی میــان
گروههــای اجتماعــی حاکــی از برســاخت
مشــترک باشــد  ،رویکــردی افزایشــی خواهــد
بــود )7( ».بــرای مثــال ،پژوهشــی کــه ثبــات،
پایــداری و همگــن بــودن گروههــای اجتماعــی
را پیشــفرض میگیــرد ،میتوانــد بــه
ورطـهی پوزیتیویســم فــرو غلطیــده و مقــوالت
هویتــی یگانهانــگار را صرفــا بــه یکدیگــر
بیفزایــد .الیزابــت کــول()Elizabeth Cole
اســتدالل قانعکننــدهای را پیــش میکشــد.
اینکــه رویکــرد پوزیتیویســتی بیناگروهــی بــه
تقاطــع کــه «تعیــن و عملیاتیســازی مقــوالتِ
اجتماعی/ســاختاری را بــه عنــوان متغیرهــای
مســتقل پیشــفرض میگیــرد» از«نشــان
دادن فراینــدی کــه ایــن مقــوالت را میســازد
و تثبیــت می-کنــد ،بــاز میمانــد )445( ».در
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نهایــت چهارمیــن مجموعــه انتقادهــا متوجــه
هــدف هنجــاری ِ «گنجانندگــی» منســوب
بــه تقاطــع اســت .آیــا نظری ـهی تقاطــع قــادر
اســت بــه وعــدهاش مبنــی بــر دگرگــون
کــردن سیاســتها و نظریــهی فمینیســتی
بــا مرکزیتبخشــی بــه تجــارب گروههــای
تحــت ســرکوبهای متعــدد عمــل کنــد؟ یــا
بــه نحــوی در شــکلی از سیاس ـتهای هویتــی
واپســگرایانه مشــارکت خواهــد جســت؟ در
پایــان «نقشــهنگاری حاشــیهها» کرنشــاو مــا
را بــه ایــن فــرا میخوانــد کــه گروههــای
هویتــی را یکپارچــه نبینیــم ،بلکــه بــه آنهــا
بــه مثابــه ائتالفهایــی نــگاه کنیــم کــه
همانقــدر کــه برســاختهی اشــتراکها هســتند،
برســاختهی تفاوتهــای درونــی نیــز هســتند.
ایــن فراخــوان کرنشــاو معمــوال نادیــده گرفتــه
شــده امــا کــول مبتنــی بــر همیــن فراخــوان
میگویــد «اگرچــه کژفهمــی تقاطــع ممکــن
اســت آن را پیشــگزا ِر سیاســتهای هویتــی
گروههایــی بســیار کوچــک نشــان دهــد ،امــا
در واقــع ایــن مفهــوم وعــده دهنــدهی گشــایش
عرصههــای جدیــد همــکاری اســت 447( ».نک
کرنشاو،نقشــه نــگاری  )1299در نقطـهی مقابل
نائومــی زک( )Naomi Zackنســبت بــه اینکــه
تقاطــع چقــدر میتوانــد نســبت بــه وعــدهی
«گنجانندگــی»اش پایبنــد باشــد ،مــردد اســت.
زک اســتدالل مــی کنــد کــه اگرچــه تقاطــع
ممکــن اســت بــر برســاخت هــای ذاتگرایانـهی
هویتــی چیــره شــود« ،بــه لحــاظ سیاســی  ،بــه
راحتــی بــه پراکندگــی زنــان منجــر میشــود
و ایــن امــر از حصــول اهــداف مشــترکی ماننــد
همدلــی پایــه جلوگیــری میکند.جدایــی-
بالفعــل ن ّقــادی و رهاییطلبــی
ســازی نــژادی
ِ
در امتــداد ســرکوب تاریخــی  ،در نقــادی حــال
حاضــر و رهاییطلبــی آینــده کارشــکنی
میکنــد .چــرا کــه زنــان رنگینپوســت تنهــا
بــا خودشــان ســخن میگوینــد )7( ».زک
ادعــا میکنــد کــه زنــان رنگینپوســت تنهــا
زمانــی در گفتمانهــای فمینیســتی ســفید
شــنیده میشــوند کــه «خــود را بازنمایاننــدهی
ایــن یــا آن گــروه محــروم قومــی یــا نــژادی ارائه
کننــد -.آنهــا تــوان ایــن را از دســت دادهانــد
عنوان«زنــان» ســخن بگوینــد و زنــان
کــه بــه
ِ
سفیدپوســت آنهــا را بشــنوند )78(».ماننــد گروه
کوچکــی از نظریهپــردازان «پســاتقاطعگرا»
در آکادمــی حقوقــی (ا ِرنرایک،کوان،چانــگ و
کالــپ ،همچنیــن نــک نــش) زک نظریــهی
فمینیســتی را فرامیخوانــد تــا بــرای نیــل بــه
فمینیســمی حقیقتــا گنجاننــده از نظریــهی
تقاطــع فراتــر بــرود .گرچــه انتقــاد شــدید
زک بــه سیاســتهای نــژادی تثبیــت شــدهی

گفتمــان فمینیســتی ایــاالت متحــده ،بــه
خوبــی پذیرفتــه شــده اســت ،توکِنیســم
(نمونــه کاری)ای کــه او بــه چالــش میکشــد،
ذاتــی نظریــهی
بــه ســختی مخصــوص و
ِ
تقاطــع بــه نظــر میرســد .عــاوه بــر ایــن
ممکــن اســت مــا مفهــوم «گنجانندگــی» را
مــورد پرســش قــرار دهیــم – کــه بــه نظــر
میرســد ،عــدم تقــارن قدرتــی کــه تقاطــع
بــه آن معتــرض اســت را ،پیشــفرض میگیــرد
– و در عــوض بــه ائتــاف بــه مثابــه اســتلزام
هنجاریــن تحلیــل تقاطعــی جامــهی عمــل
بپوشانیم(.کاراســتاثیس،مقوالت هویتــی)
نتیجهگیری:

اگرچــه مــن بــه نحــوی موجــز نقــاط قــوت
نقدهــای مذکــور را بررســی کــردم ،مهمتــر آن
اســت کــه ایــن واقعیــت را مــورد مالحظــه قــرار
دهیــم کــه ایــن مواجهــات انتقــادی بــا تقاطــع
 ،بیــش از آنکــه کار اولیــهی خــود کرنشــاو و
یــا بدنــهی وســیعتر دانــش یکپارچــهای کــه
فمینیســتهای ســیاه تولیــد کردنــد را ،مــورد
مالحظــه قــرار دهنــد ،گــذار ایــن مفهــوم بــه
رشــتههای مختلــف ،حوزههــای تجربــی و
عرصههــای ایدئولوژیــک را لحــاظ کردهانــد.
در واقــع  ،بســیاری از نقدهــای وارد بــر تقاطــع
هــر چنــد شــاید بــا تصدیقــی اجبــاری صرفــا
یــک بــار بــه کرنشــاو ارجــاع داده انــد ،بــه
جســتارهای  1989و  1991وی بــی توجــه
بودهاند.عــاوه بــر ایــن تعــداد بســیار کمــی از
مولفهــا (بــه ویــژه فمینیســتهای ســفید)
تقاطــع را در متــن مســیر فلســفی اندیشــهی
فمینیســم ســیاه قــرار دادنــد ،بــه جــای آن
تقاطــع را بــه عنــوان یــک مداخل ـهی تاریخــی
جدیــد در روایــت ظاهــرا متقــدم فمینیســم
ســفید از ســرکوب تدویــن کردنــد .تقاطــع در
نظریــه ی فمینیســتی به «پــروژهی روشــنفکری
نهــادی شــده » ای تبدیــل شــده اســت(.نش)13
بــا ایــن حــال بــه طــرز طعنهآمیــزی ،اســتقرار
تقاطــع در برخــی مــوارد بــه ابهــام و بازتولیــد
پدیدارهایــی میانجامــد کــه در اصــل قصــد
تقاطــع ،روشنســازی و غلبــه بــر آنهــا بــود.
کالینــز اخطــار میدهــد « :بــه رغــم اعتقــاد
گســترده بــه محقــق شــدن تقاطــع  ،مهــم اســت
کــه درنــگ کنیــم و بفهمیــم ایــن شــیوهی
نگریســتن بــه جهــان و زیســتن در آن ،حــوزهی
پژوهشــی جدیــدی را برمیســازد کــه هنــوز
در مرحلـهی نــوزادی اســت( ».نوظهــور )viiاگــر
قــرار اســت تقاطــع آینــدهی امیدوارکننــدهای
در نظریــهی فمینیســتی داشــته باشــد ،تاریــخ
فکــری آن بایــد بــا شــدت ،یکپارچگــی و توجــه
بــه اهــداف نظــری و سیاسـیای کــه اساســا بــه
آن جــان بخشــیدند ،از نــو درگیــر شــود.

فلسفهسیاسیفمینیستی
نوئلمک آفی

برگردانناهیدخاصیواصالنشیعتی
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فلســف ه سیاســی فمینیســتی
حــوزهای از فلســفه اســت کــه تــا انــدازهای ،بــر
فهــم و تحلیــل و انتقــاد از روشــی کــه معمــوال
فلســفهی سیاســی را تفســیر میکننــد –
اغلــب بــدون هیــچ توجهــی بــه دغدغههــای
فمینیســتی -و نیــز بــر تبییــن اینکــه چگونــه
تئــوری سیاســی ممکــن اســت بــه شــیوهای
بازســازی شــود کــه دغدغههــای فمینیســتی
را بــه پیــش ببــرد ،متمرکــز اســت .فلســفه
سیاســی فمینیســتی شــاخهای از هــم فلســفه
فمینیســتی و هــم فلســفه سیاســی اســت .بــه
عنــوان شــاخهای از فلســفه فمینیســتی ،ماننــد
فرمــی از انتقــاد یــا یــک هرمنوتیــک ســوءظن
بــه کار گرفتــه میشــود .1یعنــی بــه مثابــهی
روشــی بــه کار مـیرود تــا بــه دنیــای سیاســی،
1

1970 Ricoeur

آن گونــه کــه معمــوال درک میشــود ،بنگــرد
ِ
خدمــت آشــکار
یــا نمایانــش کنــد و نیــز در
کــردن روشهایــی اســت کــه زنــان و جریــان
[جنبــش] آنهــا و دغدغههــای تاریخیشــان
را بــه صــورت ضعیــف و ناقصــی ترســیم
و نمایــان میکننــد و مــورد توجــه قــرار
میدهنــد .فلســفه سیاســی فمنیســتی ،بــه
عنــوان شــاخهای از فلســفه سیاســی ،بــه مثابـه
عرصــهای عمــل میکنــد تــا در راســتای
اینکــه نهادهــا و کاربردهــای سیاســی چگونــه
بایــد ســازمان یافتــه و بازســازی شــوند،
ایدهآلهــا ،شــیوهها ،و توجیهــاتِ جدیــدی را
توســعه دهــد.
در حالــی کــه فلســف ه فمینیســتی در نقــد و
بازســازی بســیاری از شــاخههای فلســفه ،از
زیباییشناســی تــا فلســفهی علــم ،ســودمند
بــوده اســت ،فلســفه سیاســی فمینیســتی
شــاید شــاخه پارادایماتیـ ِ
ـک فلســفه فمینســتی
فهــم
باشــد چــرا کــه بهتریــن مثــال بــرای
ِ
ـل تئــوری فمینیســتی اســت ،کــه بــا قرض
اصـ ِ
ـن عبارتــی از مارکــس ،از ایــن قرار اســت:
ـ
گرفت ِ
نــه تنهــا فهمیــدن جهــان بلکــه تغییــر دادن
آن ( .)Marx and Engels 1998و ،گرچــه
ســایر عرصههــا اثراتــی دارنــد کــه ممکــن
اســت جهــان را تغییــر دهنــد ،فلســفه سیاســی
فمینیســتی از همــه مســتقیمتر بــر فهــم
روشهایــی تمرکــز دارد کــه از طریــق آنهــا
زندگــی جمعــی میتوانــد ارتقــا یابــد .ایــن
ـم ایــن اســت کــه قــدرت از
پــروژه مســتلزم فهـ ِ
چــه روشهایــی پدیــدار میشــود و در زندگــی
عمومــی مــورد اســتفاده یــا سوءاســتفاده قــرار
میگیــرد .بــه ماننــد انــواع دیگــری از تئــوری
فمینیســتی ،موضوعــات مشــترکی بــه منظــور
بحــث و نقــد ظهــور کردهانــد ،امــا در بــاب
اینکــه بهتریــن راه درک آنهــا چیســت،
اجمــاع اندکــی بیــن نظریهپــردازان فمینیســت
وجــود داشــته اســت .ایــن مقالــه مقدماتــی،
مکتبهــای فکــری متنــوع و حیطههــای
عالقهمنــدی و اهمیــت را کــه ایــن عرصــه
وجــوش فلســفه را در چهــل ســال
پرجنب
ِ
گذشــته تصــرف کردهانــد ،در معــرض
میگــذارد .ایــن [مقالــه] درک گســتردهای از
فلســفه فمینیســتی دارد تــا کارهایــی را شــامل
شــود کــه نظریهپــردازان فمینیســت در ســایر
رشــتهها پیــش بردهانــد ،آثــار فلســفیای
کــه خصوصــا در علــوم سیاســی و همچنیــن
انسانشناســی ،ادبیــات تطبیقــی ،حقــوق،
و ســایر برنامههــا در علــوم انســانی و علــوم
اجتماعــی بــه عمــل رســاندهاند.

 -1زمینه و تحوالت تاریخی
فمینیســتی حــال حاضــر
فلســفه سیاســی
ِ
مرهــون کار نســلهای اولیــه کنشــگری و
ِ
آمــوزش ( )scholarshipفمینیســتی اســت،
ِ
جهــان
در
فمینیســم
اول
مــوج
جملــه
از
ِ
انگلیســیزبان ،کــه از ســالهای  1840تــا
 1920رخ داد و بــر توســعه نظــام سیاســی،
آموزشــی ،و اقتصــادی ،بــه طــور عمــده بــرای
زنــان طبقــه متوســط ،تمرکــز داشــت .بزرگترین
زبــان
دســتاوردهای آن شــامل توســعه یــک
ِ
حقــوق برابــر بــرای زنــان و دســتیابی بــه حــق
رای زنــان بــود .همچنیــن مرهــون مــوج دوم
فمینیســم اســت کــه در ســالهای  1960آغــاز
شــد ،و بــه زبــان جنبشهــای حقــوق مدنــی
ـان آزادیبخشــی) و بــه آگاهــی
(بــرای مثــال زبـ ِ
فمینیســتی تــازهای رهیافــت[ .ایــن آگاهــی]
ِ
بــه واســطه جنبشهــای همبســتگی زنــان و
صورتهــای جدیــدی از تامــل و اندیشــه ظهــور
کــرد کــه موانــع و نگرشهــای سکسیســتی
در سرتاســر جامعــه را آشــکار کــرد .چنانکــه
در مدخــل فلســفه فمینیســم [دانشــنامه
فلســفه اســتنفورد] اشــاره میشــود ،تــا دهــه
 1970فمینیســم بــا انتشــار کتــاب شــوالمیث
فایراســتون ،دیالکیــک جنــس (Firestone
)1971؛ کتــاب کِیــت میلــت ،سیاســت جنســی
()Millett 1970؛ و کتــاب رابیــن مــرگان،
خواهــری قدرتمنــد اســت (،)Morgan 1970
از کنشــگری بــه آمــوزش ()scholarship
گســترش یافتــه بــود.
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یکــی از نخســتین پیشــرفتهای نظــری
فمینیســم مــوج دوم جــدا کــردن مفاهیــم
زیســتی هویــت زن از مفاهیــم ســاخته
ِ
اجتمــاع بــود تــا ایــن عقیــده را رد کنــد کــه
زیستشناســی تقدیــری اجتنابناپذیــر
بــوده و بنابرایــن نقــش اصلــی زنــان مــادر
بــودن و مراقبــت کــردن اســت .گایــل رابیــن،
انسانشــناس ،بــا بهرهگیــری از علــوم اجتماعــی
و نظریــه روانــکاوی ،شــرحی از یــک «نظــام
جنس/جنســیت» را بســط داد (;Rubin 1975
 .)Dietz 2003, 401تمایــز جنس/جنســیت
اشــاره داشــت بــه «مجموعــهای از تمهیــدات
کــه توســط آنهــا مــواد خــام زیســتی جنــس
انســانی
انســان توســط ابداعــات اجتماعــی
ْ
شــکل پیــدا میکنــد» (.)Rubin 1975, 165
ـس زیســتی
از نظــر رابیــن ،در حالــی کــه جنـ ِ
ثابــت بــود ،جنســیت ســازهای اجتماعــی بــود
کــه بــرای مجــزا کــردن جنسهــا و امتیــاز
بخشــیدن بــه مردهــا بــه کار گرفتــه میشــد.
از آنجــا کــه جنســیت تغییرپذیــر بــود ،تمایــز

جنس/جنســیت ابــزاری قدرتمنــد بــه
فمینیسـتها اعطــا کــرد تــا راههایــی را بــرای
مواجهــه بــا ظلــم و ســتم علیــه زنــان بجوینــد.

بــودن
بــا ایــن مفهــو ِم ســازه اجتماعــی
ِ
جنســیت ،نظریهپــردازان اولیــه مــوج دوم در
پــی درکــی از [مفهــوم] زن بــه عنوان ســوژهای
عامــل سیاســت فمینیســتی
جهانشــمول و
ِ
بودنــد .همانطــور کــه نظریــه مارکسیســتی
در پــی ســوژهای جهانشــمول در شــخص
کارگــر بــود ،نظریهپــردازان فمینیســتی در
یــک وضعیــت مشــترک کــه موجــب رنــج
زنــان در سراســر فرهنگهــا میشــد ،بــه
ـی
دنبــال آن بودنــد .امــا ایــن مفهــوم از زنانگـ ِ
جهانشــمول توســط متفکــران دیگــر متوقــف
شــد ،بــرای مثــال بــل هوکــس بیــان داشــت
ایــن ایــده ،تجربیــات و دغدغههــای زنــان
غیرسفیدپوســت و غیــر از طبقــه متوســط را
حــذف میکنــد .کتــاب ســال  1981هوکــس
ـی
بــه نــام آیــا مــن زن نیســتم؟ جریــان اصلـ ِ
جنبــش گروهــی
فمینیســم را بــه عنــوان
ِ
کوچــک از زنــان سفیدپوســت طبقه متوســط و
باالتــر نشــان داد کــه تجربهشــان بســیار ویــژه،
و بــه ســختی جهانشــمول بــود .کار هوکــس
و بعدتــر چــری مــوراگا ،گلوریــا انزالــدوا ،ماریــا
الگونــز ،الیزابــت اســپلمن ،و دیگــران نیــاز
بــه در نظــر گرفتــن هویتهــا و تجربیــات
پیچیــده و چندگانــه زنــان را برجســته کــرد.
تــا دهــه  1990بحــث دربــاره اینکــه آیــا
یــک مفهــوم کلــی منســجم از زن وجــود
دارد تــا بتوانــد زمینــه سیاســت فمینیســتی
باشــد ،توســط زنــان غیرغربــی بیشــتر مــورد
چالــش قــرار گرفــت؛ [آنهــا] جنبــش زنــان
غربــی را بــه عنــوان آرمانهــای گرفتــار در
فرهنــگ اروپایــی کــه منجــر بــه اســتعمار و
تســلط بــر مــردم «جهــان ســوم» شــد ،بــه
چالــش کشــیدند .بنابرایــن آنچــه اکنــون
بــه عنــوان نظریــه پسااســتعماری شــناخته
میشــود ،بحــث بیــن فمینســیتهایی کــه

خواســتار مشــخص کــردن ســوژه فمینیســتی
جهانشــمول از زن هســتند (ماننــد اوکیــن،
نوســبام ،و آکرلــی) ،و آنهایــی کــه خواهــان بــه
رســمیت شــناخته شــدن چندگانگــی ،تنــوع ،و
اینترسکشــنالیتیاند (ماننــد اســپیواک ،نارایــان،
محمــود ،و جاگــر) ،بیــش از پیــش افزایــش داده
اســت.
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ـش گوناگونــی در دهــه 1990
اثــرات ایــن جنبـ ِ
و بعــد از آن بیشــتر احســاس میشــد .در
ایــن ضمــن ،نظریــه فمینیســتی در ســالهای
 1970و  1980در حیطههــای متنــوع علــوم
اجتماعــی و علــوم انســانی شــروع بــه گســترش
یافــت ،و در فلســفه ،در ســنتهای مختلــف
فلســفی و عرصههــای پژوهشــی ظهــور پیــدا
کــرد .بــه عنــوان شــاخهای از فلســفه سیاســی،
ـتی تقســیمات متنــو ِع
فلســفه سیاســی فمینیسـ ْ
تاثیرگــذار در فلســفه سیاســی را اغلــب بــه
طــور گســتردهتری انعــکاس داده اســت.
پیــش از ســقوط دیــوار برلیــن و پایــان جنــگ
ســرد ،فلســفه سیاســی بــه طــور معمــول بــه
دســتههایی ماننــد لیبــرال ،محافظــهکار،
سوسیالیســتی ،و مارکسیســتی تقســیم
میشــد .بــه اســتثنای محافظــهکاری ،در
هــر دســته اغلــب فمینیســتهایی در کنــار
آن ،مشــغول بــه کار و نقــد بودنــد .از ایــن
رو ،همانطــور کــه آلیســون جاگــر در کتــاب
کالســیکش ،سیاســت فمینیســتی و طبیعــت
انســان ،بــه روشــنی توضیــح داده ،هــر رویکــرد
متفکــران فمینیســتی را بــه
ایدئولوژیکــی
ِ
ْ
دنبــال خــود میکشــید کــه میبایســت هــم
ایمــا و اشــارات را از ایدئولــوژی خاصــی بگیرنــد
زبــان آن ایدئولــوژی را اقتبــاس کننــد
و هــم
ِ
( .)Jaggar 1983متــن جاگــر فلســفه سیاســی
فمینیســتی را در چهــار جنــاح گروهبنــدی کرد:
فمینیســم لیبــرال ،فمینیســم سوسیالیســتی،
فمینیســم مارکسیســتی ،و فمینیســم رادیــکال.
ـی
ســه گــروه اول از خطــوطِ تقســیمات سیاسـ ِ
ـی دوران جنــگ ســرد پیــروی میکردنــد:
جهانـ ِ
لیبرالیســم آمریکایــی ،سوسیالیســم اروپایــی،
کمونیســم انقالبــی (هرچنــد کمتــر
و یــک
ِ
کمونیســم ســبک شــوروی
کســی در غــرب
ِ
را میپذیرفــت) .فمینیســم رادیــکال بیــن
فلســفههای فمینیســتی بومیتریــن بــود،
[بدیــن معنــی کــه] واژگان سیاســی خــود را بــا
بنیانهــای خــود در نقــد عمیــق پدرســاالری
کــه آگاهــی فمینیســتی در مــوج اول و دوم
خــود موجــب شــده بــود ،توســعه مــیداد .در
غیــر ایــن صــورت ،فلســفه سیاســی فمینیســتی
بــه طــور گســترده خطــوط فلســفه سیاســی
ســنتی را دنبــال نمــود .امــا ایــن هرگــز

دنبــال کردنــی غیرانتقــادی نبــود .بــه عنــوان
عرص ـهای کــه مایــل بــه تغییــر جهــان اســت،
ِ
فمینیســت لیبــرال
حتــی نظریهپــردازان
تمایــل داشــتند لیبرالیســم را بــه همــان اندازه
کــه مــورد پذیــرش قــرار میدهنــد و [حتــی]
بیشــتر از آن ،نقــد کننــد ،و از سوسیالیســم و
دیگــر دیدگاههــای رادیــکال بیشــتر اســتقبال
میکردنــد تــا اینکــه ردشــان کننــد .بــا
ایــن حــال ،در مجمــوع ،ایــن نظریهپــردازان
عمومــا ،درون زبــان و چهارچــوبِ رویکــردی
کــه در قبــال فلســفه سیاســی برگزیــده بودنــد،
عمــل میکردنــد.
فلســفه سیاســی در اواخــر  ،1980درســت
فراخوانــی
قبــل از پایــان جنــگ ســرد ،بــا
ِ
قدیمــی هگلــی شــروع بــه
تــازه یــک رده
ِ
تغییــر فوقالعــادهای کــرد :جامعــه مدنــی،
عرصــهای بــرای زندگــی سیاســی کــه
میانجــی بیــن دولــت و خانــواده اســت .ایــن
عرصــهی انجمنهــا ،کلیســاها ،اتحادیههــای
کارگــری ،باشــگاههای کتــاب ،جمعیتهــای
ســرودخوانان و چندیــن ســازمان غیردولتــی
امــا عمومــی ،بــود .در ســالهای 1980
نظریهپــردازان سیاســی تمرکــز خــود را از
دولــت بــه ســوی ایــن قلمــروی میانجــی
برگرداندنــد ،کــه [ایــن میانجیهــا] در اروپــای
شــرقی در نهادهایــی کــه قــدرت دولــت را
بــه چالــش کشــیدند و در نهایــت منجــر بــه
فروپاشــی رژیمهــای کمونیســتی شــدند ،بــه
طــور ناگهانــی در مرکــز اهمیــت قــرار گرفتند.
پــس از پایــان جنــگ ســرد ،فلســفه سیاســی
همــراه بــا زندگــی سیاســی بــه طــور اساســی
بازســازی شــد .توجهــات جدیــد بــر جامعــه
مدنــی و حــوزه عمومــی متمرکــز شــد،
خصوصــا بــا ترجمــه بــه هنــگا ِم یکــی از آثــار
اولیــه یورگــن هابرمــاس ،دگرگونــی ســاختاری
حــوزه عمومــی ( .)Habermas 1989بــه
زودی کتابهایــی در بــاب جامعــه مدنــی
و حــوزه عمومــی ظاهــر شــدند ،کــه بیــش
از تمرکــز بــر راههایــی کــه دولــت از طریــق
آن قــدرت خــود را بــه دســت آورده و بــه کار
گرفتــه اســت ،بــر شــیوههایی تمرکــز داشــتند
کــه مــردم خــود را از آن طریــق ســازماندهی
میکردنــد و قــدرت عمومــی را توســعه
میدادنــد .در واقــع ،ایــن حــس ایجــاد
میشــود کــه شــاید حــوزه عمومــی در نهایــت
قدرتــی بیشــتر از دولــت اعمــال کنــد ،حداقــل
در آن مســیر اصلــی کــه اراده عمومــی شــکل
ِ
خدمــت مشــروعیت دادن –
میگیــرد و در
یــا نــدادن -بــه قــدرت دولــت بــه کار گرفتــه

میشــود .در نهایــت ،کار جــان رالــز بــا ایجــاد
یــک نظریــه عدالــت کــه مشــروعیت نهادهــا را
ط
بــه داوریهــای هنجــاریِ ســاخته شــده توسـ 
یــک انســان متفکــر و ژرفنگــر پیونــد م ـیداد،
تاثیرگــذار بــود ( .)Rawls 1971تــا اوایــل دهــه
 ،1990بــه نظــر میرســید مارکسیســتها
ناپدیــد شــدهاند یــا حداقــل بســیار محتــاط
گشــتهاند (گرچــه فروپاشــی رژیمهــای
کمونیســتی نبایــد بــه درســتی تاثیــری بــر
تحلیــل مارکسیســتی داشــته باشــد ،چــرا کــه
[تحلیــل مارکسیســتی] هرگــز اندیشــههای
لنینیســتی یــا مائوئیســتی را تصدیــق نکــرده
اســت) .سوسیالیســتها نیــز عقبنشــینی
کــرده یــا خــود را بــه "دموکراتهــای رادیــکال"
تغییــر دادنــد (.)Mouffe 1992, 1993, 2000
ـی فمینیس ـمهای لیبــرال،
حــال ،الگــوی قدیمـ ِ
رادیــکال ،سوسیالیســتی ،و مارکسیســتی
کمرنگتــر بــود .بحثهــای کمتــری در
مــورد اینکــه چــه نــوع تشــکیالت دولتــی و
ســاختار اقتصــادی بــرای زنــان بهتــر اســت،
وجــود داشــت و بحثهــای بیشــتری پیرامــون
ارزش حــوزه خصوصــی خانــواده و فضــای
ِ
غیردولتــی انجمنهــا وجــود داشــت .در کنــار
ِ
فلســفه سیاســی بــه طــور گســتردهتر ،بیشــت ِر
سیاســی فمینیســتی بــه معنــا و
فیلســوفان
ِ
تفســیر جامعــه مدنــی ،حــوزه عمومــی ،و خــود
دموکراســی روی آوردنــد.
 -2بحثها و رویکردهای معاصر
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اکنــون در دهــه دوم قــرن بیســت و یکــم،
نظریهپــردازان فمینیســت در یــک تنــوع
خارقالعــاده بــر روی موضوعــات سیاســی
و دموکراتیــک کار میکننــد کــه از جملــه
اخالقیــات جهانــی ،حقــوق بشــر ،مطالعــات
معلولیــت ،اخــاق زیســتی ،تغییــر اقلیــم ،و
توســعه بینالملــل را دربرمیگیرد(.بــه مدخــل
ســرفصلهای فمینیســم نــگاه کنیــد ).برخــی
از کشــمکشهایی کــه در دهههــای گذشــته
برجســته شــده بودنــد ،عملکردشــان در همــه
ایــن عرصههــا بــه پایــان رســیده اســت.
بــرای مثــال ،در اخالقیــات جهانــی بحث بر ســر
شــمول
ایــن اســت کــه آیــا ارزشهــای جهان
ِ
عدالــت و آزادی وجــود دارد کــه بایــد عامدانه در
کشــورهای در حــال توســعه بــرای زنــان ترویــج
شــود یــا اینکــه تنــوع فرهنگــی بایــد بــاارزش
تلقــی شــود .نظریهپــردازان فمینیســت تــاش
کردهانــد تــا بــه ایــن ســوال بــه روشهــای
مختلــف و قانعکننــدهای پاســخ دهنــد( .بــه
عنـ�وان برخـ�ی نمونههـ�ا نـ�گاه کنیـ�د بـ�ه Ack� ،
�erly 2000, Ackerly & Okin 1999, Ben

habib 2002 and 2008, Butler 2000,
).Gould 2004, and Zerilli 2009

ـفی جدیــد دربــاره معلولیت،
همچنیــن کار فلسـ ِ
چنانچــه مدخــل چشــماندازهای فمینیســتی
در بــاب معلولیــت شــرح میدهــد ،توســط
بســیاری از نظریههــای فمینیســتی ،از فلســفه
دیــدگاه ( )standpointتــا پدیدارشناســی
فمینیســتی ،همچنیــن مســائل فلســفی
سیاســی در بــاب هویــت ،تفــاوت ،و تنــوع
اشــباع شــده اســتCarlson & Kittay,( .
 2010را نیــز ببینیــد).
در نهایــت ،شــمار رهیافتهایــی کــه
میتوانــد در مــورد هــر یــک از ایــن
موضوعــات بــه کار گرفتــه شــود ،بــه انــدازه
تعــداد فیلســوفانی اســت کــه بــر روی آن
[موضوعــات] کار میکننــد .بــا ایــن حــال،
برخــی شــباهتهای خانوادگــی عمومــی در
گروهبندیهــای معینــی یافــت میشــود،
کــه کامــا بیشــباهت بــه طبقهبنــدی ســال
 1983جاگــر نیســت .ادامــه ایــن مدخــل
بــه شــناخت ایــن خواهــد پرداخــت کــه
چگونــه الگــوی پیشــین تغییــر یافتــه و چــه
صورتبنــدی جدیــدی ظهــور کــرده اســت.
 -1-2فمینیسم لیبرال

بنــا بــر طبقهبنــدی جاگــر ،فمینیســم لیبــرال
در اندیشــههای سیاســی فمینیســتی بــه
عنــوان جریانــی قدرتمنــد باقــی میمانــد.
ِ
تقویــت
دغدغــه اصلــی آن حفــظ و
خودمختــاری فــردی و سیاســی زنــان اســت،
کــه اولــی آزادی شــخص در زندگــی کــردن
آنگونــه کــه خــود میخواهــد و دومــی آزادی
بــرای کمــک بــه تصمیمگیــری دربــاره تعییــن
جهـ ِ
ـت جامعــه سیاســی اســت .ایــن رویکــرد
بــا انتشــار کتــاب جــان رالــز ،نظریــهای در
بــاب عدالــت ( )Rawls 1971و متعاقبــا
اثـ�رش [بـ�ه نـ�ام] لیبرالیسـ�م سیاسـ�ی (�Raw
 )ls 1993تقویــت شــد .ســوزان مولــر اوکیــن
( )Okin 1989, 1979; Okin et al. 1999و
ایــوا کیتِــی ( )Kittay 1999از اثــر رالــز بــه
طــور ســازندهای بهــره گرفتهانــد تــا نظریــه
او را جهــت مشــارکت در دغدغههــای زنــان
بســط دهنــد .از منظــری انتقادیتــر ،برخــی
نظریهپــردازان فمینیســت اســتدالل کردهانــد
کــه بعضــی از دســتههای اصلــی لیبرالیســم
دغدغههــای زیســته زنــان را خفــه میکننــد؛
بــرای نمونــه ،ایــده مرکزی لیبــرال [مبنــی بر]
تمایــز خصوصی/عمومــی ،حــوزه خصوصــی را
مجــزا و پنهــان کــرده ،و هــر صدمــه و آســیبی
کــه ممکــن اســت در آنجــا بــرای زنــان رخ

دهــد بــه دور از بررســی سیاســی نــگاه مـیدارد
( .)Pateman 1983شــاید بیــش از هــر
رویکــرد دیگــر ،نظریــه فمینیســتی لیبــرال بــا
پیشــرفت در فعالیتهــای فمینیســتی لیبــرال
مــوازی اســت و همخوانــی دارد .در حالــی کــه
فعــاالن فمینیســت درگیــر نبــردی قانونــی و
سیاســی بودهانــد تــا بــه عنــوان یــک نمونــه،
خشــونت علیــه زنــان را (کــه پیــش از ایــن،
در روابــط زناشــویی ،بــه عنــوان جــرم در نظــر
گرفتــه نمیشــد) غیرقانونــی کننــد ،فیلســوفان
سیاســی فمینیســتی کــه درگیــر واژگان لیبــرال
شــدهاند نشــان دادهانــد کــه چگونــه تمایــز
بیــن قلمروهــای خصوصــی و عمومــی بــا
ترســیم روابــط قــدرت در خانــواده بــه عنــوان
«امــر طبیعــی» و مصــون نگــه داشــتن آن از
ـل سیاســی ،در خدمــت حمایــت
تنظیــم و تعدیـ ِ
از ســلطه مــردان بــر زنــان بــوده اســت .ایــن
فلســفه سیاســی آشــکار میکنــد کــه چگونــه
دســتهبندیهای ظاهــرا بیضــرر و «معقــول»،
دارای زیرالیههــای پنهــان قــدرت هســتند.
بــرای مثــال ،تصــورات قدیمــی از تقــدس
فضــای خصوصــی خانــواده و نقــش اصلــی زنــان
بــه عنــوان فرزنــدآوران و مراقبتکننــدگان ،در
ایــن راســتا بــه کار گرفتــه میشــد تــا ســلطه
بررســی
مــردان بــر زنــان در خانــواده را از
ِ
عمومــی مصــون نگــه دارد .انتقادات فمینیســتی
از دوگانگــی خصوصی/عمومــی از پیشــرفتهای
قانون ـیای حمایــت کــرد کــه ســرانجام منجــر
بــه ایــن شــد کــه در دهــه  1980در ایــاالت
متحـ�ده تجـ�اوز زناشـ�ویی غیرقانونـ�ی شـ�و د (�Ha
.)gan and Sussman 1988
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درحالــی کــه فمینیســم لیبرال به شــکوفا شــدن
ادامــه میدهــد[ ،ولــی] ایــن [شــکوفا شــدن]
بــدون منتقدانــش ممکــن نیســت ،خصوصــا
ایــن را در نظــر بگیریــد کــه فمینیســم لیبــرال
بســیاری مفاهیــم را غیرمناقشــهبرانگیز تلقــی
میکنــد کــه [ایــن مفاهیــم] در دهــه  1990و
بعــد از آن مسالهســاز شــدهاند ،ماننــد [ایــده]
«زن» بــه عنــوان یــک رســته پایــدار و قابــل

شناســایی ،و یــک خــو ِد واحــد کــه زیربنــای
خودمختـ�اری اسـ�ت .منتقـ�دان (ماننـ�د �Zeril
 )li 2009اســتدالل کردهانــد کــه ارزشهــای
جهانشــمول کــه لیبرالهــای چــون اوکیــن
ذکـ�ر کردنـ�د در واقـ�ع امـ�ور جزئـ�ی (�particu
 )larsبســطیافته بودنــد ،کــه نظریهپــردازان
لیبــرال بــه اشــتباه ارزشهایــی کــه بــه طــور
نژادپرســتانهای از آنهــا نشــات گرفتــه بودنــد،
بــه عنــوان [ارزش] جهانــی تلقــی کردنــد.
در عیــن حــال ،همزمــان برخــی منتقــدان
فمینیســت نشــان میدهنــد کــه چگونــه
بســیاری از ارزشهــای لیبرالیســم میتوانــد
بــه طــور اجرایــی ( )performativeبازســازی
شــود( .بخــش  5-2را ببینیــد).
بــا ایــن وجــود کار بســیار مهمــی در ایــن
زمینــه در جریــان اســت .بــرای مثــال ،کارول
پیتمــن و چارلــز میلــز در ســنت لیبــرال کار
کردهانــد تــا محدودیتهــا و کاســتیهای
نظریــه قــرارداد اجتماعــی بــرای زنــان و
سیاهپوســتان را نشــان دهنــد .کتــاب مشــترک
آنهــا ،قــرارداد و ســلطه ،انتقــادی ویرانکننده
را علیــه نظامهــای ســلطه جنســی و نــژادی
نشــانه مـیرود .ایــن اثــر برخــی از غالبتریــن
گرایشهــای فلســفه سیاســی را درگیــر کــرده
و نقــد میکنــد.
 -2-2فمینیســمهای رادیــکال،
سوسیالیســتی ،و مارکسیســتی

در حالــی کــه لیبرالیســم فمینیســتی
همچنــان شــکوفا میشــود ،تحــوالت
تاریخــی و بحثهــای نوظهــور کــه در
بخشهــای پیشــین شــرح داده شــد ،ســه
دســتهی فمینیســم رادیــکال ،مارکسیســتی،
و سوسیالیســتی از [طبقهبنــدی] جاگــر
را تحــت شــعاع قــرار داده یــا عمیقــا تغییــر
شــکل داده اســت ( .)Jaggar 1983همچنیــن
«کالن روایتها»یــی کــه در الیــه زیریــن ایــن
دیدگاههــا ،خصوصــا دو مــورد آخــر ،قــرار
دارنــد ،مقبولیــت خــود را از دســت دادهانــد
( .)Snyder 2008ایــن زیربخــش بــه طــور
خالصــه دغدغههــا و تحــوالت ایــن رویکردهــا
را پوشــش میدهــد.
کســانی کــه بــه کار در فمینیســم رادیــکال
ادامــه میدهنــد متعهــد میماننــد کــه بــا
درک منشــأ اختالفــات قــدرت ،بــه ریشــه
ســلطه مردانــه دســت یابنــد ،کــه برخــی از
فمینیســتهای رادیــکال ،از جملــه کاتریــن
مککینــون ،ایــن [اختالفــات قــدرت] را از
سکســوالیته مردانــه و ایــن عقیــده کــه رابطــه
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جنســی دگرجنسگرایانــه ،ســلطه مردانــه
ِ
بــر زنــان را بــه نمایــش میگــذارد ،اســتنتاج
میکننــد« .زنــان و مــردان بــر اســاس جنــس
تقســیم میشــوند ،توســط الزامــاتِ شــکل غالب
آن[ ،یعنــی] دگرجنسگرایــی ،بــه جنســیتها
تغییــر مییابنــد همانطــور کــه مــا آنهــا را
میشناســیم ،کــه ایــن ســلطه جنســی مردانــه
و تســلیم جنســی زنانــه را رســمی میکنــد.
اگــر ایــن درســت باشــد ،سکســوالیته نقطــه
محـ�وریِ نابرابـ�ری جنسـ�ی اسـ�ت » (�MacKin
 .)non 1989,113فمینیســتهای رادیــکال
دهــه  1980تمایــل داشــتند قــدرت را بــه
صــورت جریــان یکطرفــه ببیننــد ،از ســوی
کســانی کــه در قــدرت بودنــد بــه ســوی
کســانی کــه مــورد ظلــم واقــع میشــدند.
همانطــور کــه ا ِیمــی آلــن میگویــد،
«برخــاف فمینیس ـتهای لیبــرال ،کــه قــدرت
را بــه عنــوان یــک منبــع اجتماعــی مثبــت
میبیننــد کــه بایــد بــه طــور منصفانــه توزیــع
ـان فمینیســت ،کــه ســلطه
شــود ،و پدیدارشناسـ ِ
را بـ�ا توجـ�ه بـ�ه کشـ�مکش بیـ�ن تعالـ�ی  و �im
 manenceدرک میکننــد ،فمینیســتهای
رادیــکال تمایــل دارنــد کــه قــدرت را بــا توجــه
بــه روابــط دوگانــه ســلطه/تبعیت درک کننــد،
کــه اغلــب در قیــاس بــا رابطــه بیــن اربــاب و
بــرده قابــل فهــم اســت( ».بخــش رویکردهــای
فمینیســتی رادیــکال در مدخــل چشـماندازهای
فمینیســتی در بــاب قــدرت را ببینیــد).
برخــاف بیشــت ِر سیاســیتهای اصالحطلبانــه
فمینیســم لیبــرال ،فمینیســتهای رادیــکال
کــردن
ســالهای  1980عمدتــا خواســتا ِر رد
ِ
یکســرهی نظــم غالــب ،و گاهــی اوقــات
طرفــدار جداییطلبــی بودنــد (Daly 1985,
 .)1990امــا نســل جدیــدی از نظریهپــردازان
فمینیســت رادیــکال برخــی از تعهــدات
فمینیســتهای پســتمدرن را کــه در زیــر
مطــرح شــده بــه اشــتراک دارنــد ،ماننــد
جنســی
شــکگرایی دربــاره هرگونــه هویــت
ِ
تثبیتشــده یــا دوگانههــای جنســی و
ل و اجراییتــر در قبــال
یــک رویکــرد ســیا 
سکســوالیته و سیاســت (.)Snyder 2008
در طــول قرن بیســتم ،بســیاری از نظریهپردازان
سیاســی در اروپــا ،ایــاالت متحــده و آمریــکای
التیــن بــه متــون مارکسیســتی و سوسیالیســتی
نزدیــک شــدند تــا نظریــات تغییــر اجتماعــی
را بــا توجــه بــه مســائل مربــوط بــه روابــط
مــدرن
و اســتثمار طبقاتــی در اقتصادهــای
ِ
ســرمایهداری ،توســعه دهنــد .پــس از اطــاع
از دهشــت استالینیســم ،اکثــر مارکسیســتها
و سوسیالیســتهای غربــی بــه شــدت از

نظامهــای کمونیســتی در اتحــاد جماهیــر
شــوروی و بعــدا در چیــن انتقــاد کردنــد.
ـتی
اندیشــه مارکسیســتی عمدتــا ضدکمونیسـ ِ
غربــی ،در ایتالیــا (بــا آثــار آنتونیــو گرامشــی)،
انگلســتان (بــا آثــار اســتوارت هــال و ریمونــد
ویلیامــز) ،فرانســه (بــا گــرو ِه Socialisme
 ،)ou Barbarieو ایــاالت متحــده (but less

�so there after McCarthyism yet re
newed somewhat in the 1960s with
 )the New Leftشــکوفا شــد .کتــاب جاگــر

در ســال  1983بــه خوبــی شــیوهای را خالصــه
میکنــد کــه فمینیســتها [از طریــق آن]
ایدههــای مارکسیســتی و سوسیالیســتی را
بــه کار میگرفتنــد تــا نحــوه اســتثمار زنــان
را و اینکــه کار کارگــری و بــاروری آنهــا
بــرای کارکــرد درســت ســرمایهداری بیمــزد
و بیمقــدار ولــو ضــروری اســت ،بفهمنــد.
در مدخــل چشــماندازهای فمینیســم در
بــاب طبقــه و کار ،نویســندگان بــه بیشــتر
کارهایــی کــه در ایــن زمینــه در اواســط دهــه
 1990جریــان داشــت ،اشــاره میکننــد .امــا
نویســندگان خاطــر نشــان میکننــد ،کــه بعــد
از آن ،نظریــات پســتمدرن ،پسااســتعماری،
پساسـ�اختارگرایانه ،و شالودهشـ�کنان ه (�de
 )constructiveمبانــی تفکــر سوسیالیســتی
ِ
روایــت»
و مارکسیســتی ،از جملــه «کالن
جبرگرایــی اقتصــادی و فروکاســتن همــه
چیــز بــه روابــطِ اقتصــادی و ماتریالیســتی را
نقــد کردهانــد .در عیــن حــال ،تحلیلهــای
مارکسیســتی بخــش مهمــی از آثــار دیگــر
فیلســوفان فمینیسـ ِ
ـت معاصــر اســتDean( .
 2009, Fraser 2009, Spivak 1988را
ببینیــد ).بنابرایــن در حالــی کــه گروههــای
فمینیســم مارکسیســتی و سوسیالیســتی
امــروزه کمتــر مــورد توجــه هســتند ،بســیاری
از فیلســوفان فمینیســتی هنــوز نیــاز بــه ســر و
کار داشــتن بــا شــرایط مــادیِ زندگــی و درگیر
ِ
هرمنوتیــک ظــن و تردیــد را کــه
شــدن در
تحلیلهــای مارکسیســتی الزم میداننــد،
جــدی میگیرنــد.
 -3-2فمینیسمهای تفاوتگرا

از دهــه  1990مجموعـهای از خطوط گسســت
در اندیشــه فمینیســتی بــر روی پرس ـشهایی
اســت حــول مبحـ ِ
ـث «زن» .بنــا بــر مقاله ســال
 2003مــری دییِتــز کــه ایــن حــوزه را ارائــه
میدهــد ،دو گــروه عمــده در اینــا وجــود دارد.
یکــی [از ایــن دو گــروه] از دســتهی زنــان (بــه
صــورت منفــرد و جهانــی) بــا ایــن اســتدالل
ویژگــی هویــت زنــان،
حمایــت میکنــد کــه
ِ
[یعنــی] تفــاوت جنســیتی زنــان از مــردان،

بایــد قــدر دانســته و ارزشگــذاری شــود( .در
مــورد دومــی در زیربخــش بعــدی بحــث شــده
اســت ).ایــن «فمینیســم تفاوتگــرا» شــامل دو
گــروه متمایــز اســت .1 :کســانی کــه بــه ایــن
ـیتی
نــگاه میکننــد کــه چگونــه تفــاوت جنسـ ِ
جنسهــا (منظــور تفــاوت جنســیتی بیــن دو
جنــس مونــث و مذکــر اســت م ).بــه صــورت
اجتماعــی شــکل گرفتــه اســت و  .2کســانی
کــه بررســی میکننــد کــه تفــاوت جنســیتی
چگونــه بــه صــورت نمادیــن و روانکاوانــه شــکل
گرفتــه اســت .اولــی ،فمینیســم تفاوتگــرای
اجتماعــی ،شــامل نظریههایــی اســت کــه
مــادر بــودن و مراقبــت کــردن را دوبــاره
ارزشگــذاری میکنــد و بــه طــور عمــده در
زمینــه [فرهنگــی] انگلیســی-آمریکایی توســعه
یافتــه اســت( .بــه عنــوان مثــال Tronto 1993
 and Held 1995را ببینیــد ).دومی ،فمینیســم
تفاوتگــرای نمادیــن ،آن نوعــی اســت کــه
اغلــب بــه فمینیس ـتهای فرانســوی ،از جملــه
ایریــگاری ،سیکســو و کریســتوا ارجــاع دارد.
آنهــا بــه ایــن گــروه تعلــق دارنــد تــا آن انــدازه
کــه تفــاوت جنســیتی خــاص زنــان از مــردان
را تشــخیص داده و ارزش مینهنــد .تمرکــ ِز
ایریــگاری بــر تفــاوت جنســیتی حاکــی از ایــن
اســت .فمینیســمهای تفاوتگــرای اجتماعــی
و نمادیــن ارتبــاط بســیار کمــی بــا هــم دارنــد،
امــا دیتــز اســتدالل میکنــد کــه هــر دو
در ایــن ایــده مشــترکند کــه یــک سیاســت
فمینیســتی بــه یــک  category womanنیــاز
دارد کــه دارای معنایــی تعریفشــده اســت
(.)Dietz 2003, 403; Nicholson 1994, 100
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فمینیســم تفاوتگــرای اجتماعــی :نســل
جدیــد فمینیس ـتهای رادیــکال کــه مختصــرا
در بــاال توصیــف شــدند ،میتواننــد بــه عنــوان
جزئــی از فمینیســم تفاوتگــرای اجتماعــی
در نظــر گرفتــه شــوند ،حداقــل تــا آنجــا کــه
ایــن نظریهپــردازان طبقهبنــدی زنــان را
جــدی تلقــی کــرده و خواســتار آننــد کــه
یــک اخالقیــات و سیاســت را بــر مبنــای آن
توســعه بخشــند .نمونــه خــوب دیگــری از
فمینیســم تفاوتگــرای اجتماعــی[ ،نظریــه]
اخــاق مراقبــت اســت ،کــه در ابتــدا بــه عنــوان
اخالقــی جریــان
جایگزینــی بــرای نظریــه
ِ
اصلــی ایجــاد شــد ،و بــرای مقابلــه بــا نظریــه
سیاســی لیبــرال تحــت کنتــرل درآمــده اســت
(( .)Gilligan 1982; Held 1995نــگاه کنیــد
بــه مباحثــهای کــه در مدخــل اخالقیــات
فمینیســتی آمــده اســت ).بــا نزدیــک شــدن
پژوهشهــای فمینیســتی بــه روانشناســی
اخالقــی ( ،)Gilligan 1982; Held 1995ایــن

رشــته بــه بررســی روشهایــی میپــردازد کــه
از طریــق آن فضایلــی کــه جامعــه و مــادر
بــودن در زنــان پــرورده اســت ،میتوانــد
بــرای موازیــن ســنتی در فلســفه سیاســی و
پیرامــون جهانشــمولی ،عقــل و
اخالقــی
ِ
عدالــت ،جایگزینــی فراهــم آورد .برخــی از
فیلســوفان اخــاق مراقبــت بــه دنبــال فضایلــی
بودنــد کــه مدتهــا بــه قلمــروی خصوصــی
واگــذار شــده بودنــد ،تــا از آنهــا همچنیــن
در قلمــروی عمومــی اســتفاده کننــد،
[فضایلــی] ماننــد توجــه ویــژه نشــان دادن
نســبت بــه افــراد آســیبپذیر ،یــا شــرایط را
در نظــر گرفتــن و فقــط تابــع اصــول انتزاعــی
نبــودن .ایــن رویکــرد بــه بحثهــای شــدید
بیــن لیبرالهایــی کــه طرفــدار آرمانهــای
جهانشــمول عدالــت بودنــد و فیلســوفان
ـاق مراقبــت کــه طرفــدا ِر توجــه بــه مــوارد
اخـ ِ
خــاص ،روابــط و مراقــب کــردن بودنــد ،منجــر
شــده اســت .بــا ایــن حــال ،تــا دهــه 1990
بســیاری از فیلســوفان اخــاق مراقبــت در
نظراتشــان تجدیدنظــر کردنــد .بــه جــای اینکه
مراقبــت و عدالــت را بــه عنــوان جایگزینهــای
ناســازگار ببیننــد ،آنهــا شــروع بــه تصدیــق
ایــن امــر کردنــد کــه توجــه بــه مراقبــت بایــد
تــوام بــا توجــه بــه انصــاف (عدالــت) باشــد
تــا در موقعیــت کســانی کــه بــا آنهــا رابطــه
بیواســطه نداریــم ،درگیــر شــویم (Koggel
)1998
رویکــرد اخــاق مراقبــت ،ایــن پرســش
را مطــرح میکنــد کــه آیــا زنــان بــه
مثابــه مراقبتکننــدگان در نظــر گرفتــه
میشــوند ،و اگــر چنیــن اســت چگونــه دارای
فضیلتهــای متمایــز هســتند .فمینیســتها
بــه طــور کلــی خــود را از ایدههایــی مبنــی
بــر اینکــه زنــان ذات و ماهیــت ویــژهای دارنــد،
دور نــگاه داشــتهاند ،در عــوض انتخــاب
کردهانــد کــه زنانگــی و فضیلتهــای
همــراه بــا آن را بــه عنــوان برســاختههای
اجتماعــی ببیننــد ،وضعیتــی کــه از فرهنــگ
و شرطیســازی نتیجــه شــده ،و قطعــا پیامــد
دادههــای زیســتی نیســت .بنابرایــن بــرای
فیلســوفان اخــاق مراقبــت ،دفــاع کــردن از
ـی تلقینشــده دارنــد،
فضیلتهایــی کــه زنانگـ ِ
بــه نظــر میرســد همچنیــن دفــاع کــردن از
نقــش
یــک نظــام پدرســاالری اســت کــه
ِ
مراقبتکننــده را بــه یــک جنــس واگــذار
پاســخ فیلســوفان اخــاق مراقبــت
میکنــد.
ِ
بــه ایــن مســاله تــا حــد زیــادی تلنگــر زدن
بــر سلســلهمراتب بــوده اســت ،ایــن ادعــا کــه
کار خانگــی معنادارتــر و پایدارتــر از کار polis

اســت .امــا منتقدانــی ماننــد دروســیال کرنــل،
مــری دییتــز ،و شــانتال مــوف ،اســتدالل
ای
میکننــد کــه چنیــن بازارزشگــذاری ْ
ـی خصوصــی و عمومــی و نیــز وابســتگی
دوگانگـ ِ
کهــن کار زنــان بــه مراقبــت از فرزنــد را
ِ
دســتنخورده نگــه مــیداردButler and( .
Scott 1992; Phillips and NetLibrary Inc
)1998, pp. 386-389

شمارههشتم-تابستان97
فمنیسم

مجله42

35

فمینیســم تفاوتگــرای نمادیــن :لــوس
ایریــگاری در میــان فمینیســتهای فرانســوی
بــرای داشــتن یــک فلســفه سیاســی مشــهور
اســت ،کــه چندیــن کتــاب دربــاره حقــوق
جدیــدی کــه بایــد بــرای دختــران و زنــان
فراهــم شــود ،نوشــته اســت .کارهــای اولیــه
ایریــگاری ( 1985aو  )1985bایــن را مطــرح
کــرد کــه در تاریــخ فلســفه ،زنــان [واداشــته
شــدهاند] ذات یــا هویــت خــود را انــکار کننــد.
بلکــه بــه عنــوان وارونــهی آینــهایِ مــردان
مقــام یافتهانــد .بــه طــوری کــه مــرد بــودن بــه
معنــی زن نبــودن اســت و بنابرایــن زن تنهــا
برابــر اســت بــا نا-مــرد .اســتراتژی او در پاســخ
بــه ایــن مســاله ســخن گفتــن از حاشــیههایی
اســت کــه بــه زنــان اختصــاص داده شــده و نیــز
ایــن ادعــا کــه نوعــی از «ذات» بــرای زنــان
وجــود دارد ،و در کنــار اینهــا مجموعــهای از
حقــوق را خصوصــا بــرای دختــران و زنــان در
نظــر میگیــرد.)Irigaray 1994 and 1996( .
از دیدگاههــای او انتقاداتــی برانگیختــه شــده
اســت ،از جملــه در میــان خــود فمینیس ـتها،
بــه ویــژه کســانی کــه در قبــال هــر نــوع تلفیــق
بیولوژیکــی و ذاتباورانــه از هویــت زنــان،
محتــاط هســتند .تــا آنجایــی کــه ایریــگاری
یــک ذاتبــاور اســت ،دیدگاهــش در واقــع بــه
رویکــردی اختصــاص دارد کــه در اینجــا بــه
عنــوان فمینیســم تفاوتگــرای نمادیــن تعییــن
شــد ،درســت ماننــد دیتتــز ( .)2003امــا
اســتداللهای قانعکننــدهای وجــود دارد کــه
ایریــگاری ذاتبــاوری را بــه طــور اســتراتژیک
یــا اســتعاری بــه کار میبــرد ،چــرا کــه او ادعــا
نمیکنــد کــه زنــان واقعــا نوعــی ماهیـ ِ
ـت غیــر
قابــل فروکاســتن دارنــد کــه تاریــخ متافیزیــک
آن را انــکار کــرده اســت ( .)Fuss 1989ایــن
خوانــش متفــاوت ایریــگاری را بیشــتر در گــروه
اجرایــی ( )performativeقــرار میدهــد کــه
در ادامــه توصیــف شــده اســت .همــان نــوع از
اســتدالل را میتــوان بــرای کار ژولیــا کریســتوا
ســاخت کــه بــرای مثــال ،اســتعاراتش از مونـ ِ
ـث
کــورا ( ،)choraتصــور غربــی و نــه هــر نــوع از
واقعیــت زنانــه را توصیــف میکنــد .بنابرایــن،
اینکــه آیــا تفکــر فمینیســتی فرانســوی بایــد

بــه عنــوان فمینیســم تفاوتگــرا گروهبنــدی
شــود یــا فمینیســم اجرایــی ،هنــوز هــم
بســیار بحثبرانگیــز اســت .تــا آنجــا کــه دو
نــوع تئــوری فمینیســتی فــوق برخــی از انــواع
تفــاوتِ بــه خصــوص را بیــن جنســیتها
را مشــخص میکننــد ،فمینیســمهای
تفاوتگــرا پیرامــون ذاتبــاوری یــا شناســایی
ارزشهــای متمایــزی کــه زنــان بــه عنــوان
زن دارا هســتند ،دغدغههایــی ایجــاد
نمودهانــد .چنیــن دغدغههایــی بخشــی از
مجموعــه انتقــادات بزرگتــری اســت کــه از
دهــه  1970نظریهپــردازی فمینیســتی را بــا
زنــان غیرسفیدپوســت ،غیرطبقــه متوســط و
ِ
غیرغربــی بازرســی کــرده اســت و طبقهبنــدی
دقیــق «زن» و ایــن مفهــوم را کــه ایــن
ِ
عنـ�وان میتوانـ�د یـ�ک طبقهبنـ�دی ِ �bound
 ary-spanningباشــد کــه بتوانــد اقشــار
مختلــف زنــان را متحــد کنــد ،بــه پرســش
ِ
سیاســت هویــت و
کشــیده اســت( .مدخــل
چش ـماندازهای فمینیســتی در بــاب جنســیت
و جنــس را ببینیــد ).انتقــادات پیرامــون یــک
هویــت واحــد از «زن» توســط نگرانیهایــی
انگیــزش یافتهانــد ،از ایــن بابــت کــه بیشــت ِر
نظریــه فمینیســتی از نقطهنظــر طبقــه خاصــی
از زنــان آغــاز شــده کــه آنهــا بــه اشــتباه
نقطهنظــر خــاص خــود را جهانشــمول در
نظــر گرفتنــد .بــل هوکــس در کتابش در ســال
[ 1981بــا نــام] آیــا مــن زن نیســتم؟ :زنــان
سیاهپوســت و فمینیســم ،اشــاره میکنــد
ی کنــد
کــه جنبــش فمینیســتی وانمــود مــ 
کــه بــرای تمــام زنــان ســخن میگویــد امــا
عمدتــا از زنــان سفیدپوســت طبقــه متوســط
تشــکیل شــده اســت ،کــه به دلیــل چشـمانداز
محدودشــان ،نیازهــای زنــان فقیــر و زنــان
رنگینپوســت را نمایندگــی نمیکننــد و بــه
تقویــت کلیش ـههای طبقاتــی ختــم میشــوند
( .)hooks 1981آنچــه در ایــن نــوع انتقــاد
بســیار محکومکننــده اســت ،ایــن اســت
کــه همــان چیــزی را منعکــس میکنــد کــه
سیاســی
پــردازان
فمینیســتها علیــه نظریه
ِ
ِ
جریــان اصلــی نشــانه رفتهانــد ،آنهــا کــه
دســتهبندی خاصــی از مــردان را بــه عنــوان
طبقهبنــدی جهانشــمولی از نــوع بشــر در
نظــر گرفتهانــد ،طرحــی کــه در واقــع زنــان
را شــامل طبقهبنــدی نــوع بشــر نمیدانــد
و آنهــا بــه عنــوان دیگــری عالمتگــذاری
میکنــد (.)Lloyd 1993
 -4-2فمینیســمهای تنوعگــرا (�Di
)versity Feminisms
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بنابرایــن ،یکــی از وخیمتریــن مضامینــی کــه
نظریــه فمینیســتی بــه طــور کلــی و فلســفه
سیاســی فمینیســتی بــه خصــوص بــا آن
روبــرو اســت ،موضــوع هویــت اســت( .نــگاه
کنیــد بــه مدخــل سیاســت هویــت) .سیاســت
هویــت عمومــا عملــی سیاســی جهــت بســیج
بــرای تغییــر بــر اســاس یــک هویــت سیاســی
اســت (زنــان ،ســیاهان ،چیکانــا ،و غیــره).
بحــث فلســفی ایــن اســت کــه آیــا چنیــن
هویتهایــی بــر اســاس برخــی تفاوتهــای
واقعــی بنــا شــدهاند یــا بــر اســاس تاریــخ ظلــم
و ســتم ،و همچنیــن اینکــه آیــا مــردم بایــد
هویتهایــی را کــه بــه طــور تاریخــی آنهــا
را مــورد تعــدی قــرار دادهانــد ،پذیــرا باشــند.
سیاســت هویــت در کنــش فمینیســتی حداقــل
در راســتای دو محــور اســت :اینکــه آیــا بــه
طــور کلــی هیــچ ذات یــا هویــت واقعــی از زن
وجــود دارد و اگــر چنیــن اســت رســتهی زن
را میتــوان بــرای نمایندگــی تمــام زنــان بــه
کار گرفــت .افــرادی کــه در تقاطــع هویتهــای
حاشــیهای چندگانــه قــرار دارنــد (ماننــد زنــان
سیاهپوســت) پیرامــون اینکــه کــدام هویــت
مقــدم اســت یــا اینکــه آیــا هــر یــک از ایــن
دو هویــت مناســب هســتند ،پرســشهایی را
مطــرح کردهانــد .چنیــن ســواالتی همــراه بــا
پرســش بازنمایــی سیاســی بــروز مییابنــد-
ِ
اینکــه چــه جنبههایــی از هویــت از نظــر
سیاســی برجســته و حقیقتــا نماینــده اســت،
نــژاد ،طبقــه یــا جنــس (;Phillips 1995
 .)Young 1997, 2000آنــگاه کــه موضوعــاتِ
بازنمایــی سیاســی ،حقــوق گــروه ،و اقــدام
مثبــت در نظــر گرفتــه میشــوند ،پرســش
شــناختی هویــت زنــان رخ میدهــد
هستی
ِ
و بســط مییابــد .مبــارزه ابتدایــی حــزب
دموکــرات آمریــکا در ســال  2008بیــن ســناتور
بــاراک اوبامــا و ســناتور هیــاری کلینتــون ایــن
پرســش فلســفی را از ســوی زنــان سیاهپوســت
سراســر آمریــکا بــه ســوالی واقعــی و داغ تبدیــل
کــرد .آیــا زن سیاهپوســتی کــه از کلینتــون
حمایــت میکــرد خائــن بــه نــژادش بــود ،یــا
زن سیاهپوســتی کــه حامــی اوبامــا بــود ،بــه
جنســیتش خیانــت میکــرد؟ یــا اینکــه آیــا
صحبــت کــردن دربــاره هویــت بــه گونـهای کــه
منجــر بــه اتهــام خیانــت شــود ،هیــچ مفهومــی
دارد؟ از رویکردهــای مــورد بحــث در بــاال ،بــه
نظــر میرســد فمینیســم مادرانــه و فمینیســم
رادیــکال بــه خصــوص بــه سیاســت هویــت
فمینیســتی میپیوندنــد.
گــروه بــزرگ دیگــری از فیلســوفان فمینیســت
معاصــر کــه دییتــز ( )2003توصیفشــان

میکنــد ،کامــا بــا ایــن ایــده مخالفنــد کــه
یــک دســته یکتــا و جهانشــمول از «زن»
وجــود دارد یــا الزم اســت وجــود داشــته
باشــد .دییتــز بــه ایــن گــروه بــه عنــوان
فمینیســم تنوعگــرا اشــاره دارد ،کــه بــا آنچــه
کــه پیــش از ایــن شــرح دادم ،آغــاز شــدند:
زنــان رنگینپوســت و دیگــران خاطرنشــان
فمینیســم
کردنــد کــه پیشفرضهــای
ِ
جریــان اصلــی بــر پایــه نــژاد و طبقــه بســیار
ویژهشــان بــود .در دهههــای  1980و 1990
باقــی فرهنــگ غربــی
فلســفه همــراه بــا
ِ
شــروع بــه گالویــز شــدن بــا تقاضاهــا بــرای
دیدگاههــای چندفرهنگــی کردنــد .اندکــی
پــس از آن ،نظریــه پسااســتعماری نیــاز بــه
آگاهــی از دیدگاههــای جهانــی متعــدد را
مطــرح کــرد .همانطــور کــه شــارون کــراوس
ـی
شــرح میدهــد« ،ایــن توســعه "تنــوع بخشـ ِ
ـی" فمینیســم را درگیــر یــک ســاختاری
جهانـ ِ
کاریِ جهانیتــر ،نســبیتر ،و متمایزشــدهتر
میکنــد» ( .)Krause 2011, 106کــراوس
خاطرنشــان میکنــد کــه ایــن تنوعبخشــی
همچنیــن بــه دلیــل ادبیــات جدیــد در مــورد
اینترسکشــنالیتی اســت؛ یعنــی راههایــی
کــه از طریــق آنهــا ،تالقــی هویتهــای
چندگانــه مــا (نــژاد ،جنــس ،گرایــش ،قومیــت،
و غیــره) همــه بایــد در گفتگــو پیرامــون
تغییــرات سیاســی شــرکت کننــد (Krause
 .)2011, 107اینترسکشــنالیتی همچنیــن بــه
بحثهـ�ای مربـ�وط بـ�ه «درهمآمیـ�زی » (�hy
 )bridityدر ادبیــات پسااســتعماری ،مذهــب
و جهانیســازی ،و تجربیــات افــراد LGBTQ
ارتبــاط مییابــد« .نتیجــه آن یــک انفجــا ِر
دانــش دربــاره تجربــه زیســته زنانــی اســت
کــه بــه طــور متفاوتــی دســتهبندی شــده
و بــه طــور چندگانــهای موضــع یافتهانــد»
(.)Krause 2011, 107
 -5-2فمینیســمهای اجرایــی (�Perfor
)mative Femenisms

اگــر حــق بــا فمینیســتهای تنوعگــرا ،از
متفکــران چندفرهنگیگــرا تــا متفکــران
پسااســتعماری و اینترسکشــنال ،باشــد ،در این
صــورت هیــچ دســتهبندی قابــل اتکایــی از
زنــان وجــود نــدارد کــه بر اســاس آن سیاســت
فمینیســتی پایهگــذاری شــود .تــا اواخــر دهــه
 1990برخــی ایــن را بــه عنــوان یــک خط ـ ِر
گرایی رادیــکال دیدنــد ،و بــه نظــر
نســبی
ِ
میرســید ایــن عرصــه در یــک بنبســت قــرار
دارد .امــا ســپس رویکــرد دیگــری شــروع بــه
پدیــدار شــدن کــرد .چنانچــه مــری دییتــز در
جســتار ســال  2003خــود در مــورد مناقشــات

جــاری در نظریــه فمینیســتی مینویســد،
در ســالهای اخیــر ،نظریهپــردازان سیاســی
درگیــر بحثهایــی شــدهاند پیرامــون آنچــه
کــه ممکــن اســت بــه معنــای مفهومســازیِ
سیاســی فمینیســتی باشــد
پراکســیس
یــک
ِ
ِ
کــه بــا دموکراســی همســو اســت امــا از
نظــام دوجنســی آغــاز نمیشــود .در کنــار
ایــن خطــوط کاری ،بــرای مثــال ،مــوف
( ،1992صــص 378 ،376؛  )1993مفهومــی
فمینیســتی از شــهروندیِ دموکراتیــک طــرح
میکنــد کــه تفــاوت جنســیتی را «بــه طــور
موثــری نامربــوط» ارائــه خواهــد کــرد .شــاید
ویژگــی برجســته چنیــن مفاهیمــی چرخــش به
ســوی تکثــر اســت ،کــه جامعــه دموکراتیــک را
بــه عنــوان عرص ـهای از تعامــل فــرض میکنــد
کــه در آنجــا محورهــای متعــد ِد تفــاوت ،هویت،
تبعیــت جنبــه سیاســی مییابنــد و تقســیم
و
ْ
میشــوند (بــرای مثــالPhelan 1994, ،

Young 1990, 1997b, 2000; Benhabib
�1992; Honig 1992; Ferguson 1993; Phil
lips 1993, 1995; Mouffe 1993; Yeatman
;1994, 1998; Bickford 1996; Dean 1996
;Fraser 1997; Nash 1998; Heyes 2000
)Dietz 2003, 419( .)McAfee 2000
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شــارون کــراوس بــا پیگیــری آنچــه کــه
از زمــان مقالــه دییتــز در نظریــه سیاســی
فمینیســتی رخ داده اســت ،مینویســد ،ایــن
دادن ایــن فــرض
کار «مــورد تردیــد قــرار
ِ
قدیمــی اســت مبنــی بــر اینکــه عاملیــت برابــر
«درون عاملیــت
بــا خودمختــاری اســت» و
ِ
بــرای صورتهایــی از ســوبژکتیویته و کنــش»
جــا بــاز میکنــد «کــه  nonsovereignامــا
بــا ایــن وجــود نیرومنــد هســتند» (Krause
2011, citing Allen 2007, Beltrán 2010,
�Butler 2004, Hirschman 2002, and Zer
 .).illi 2005کــراوس مینویســد« ،بــرای برخــی
نظریهپــردازان ایــن تغییــر مســیر ،تفکــر دربــاره
عاملیــت و آزادی را وارد روشهــای جمعیتــری
میکنــد ،کــه [ایــن روشهــا] بــر همبســتگی،
پیونـ�د داشـ�تن  ،و �constitutive intersub
 jectivityتاکیــد میکننــد» (Krause 2011,
108, citing Butler 2004, Cornell 2007,
.)Mohanty 2003, and Nedelsky 2005

میتــوان گفــت ایــن ترکیــب از متفکــران در
زمینــه آنچــه کــه میتــوان فلســفه سیاســی
اجرایــی نامیــد ،در حــال کار هســتند ،اجرایــی،
کــردن اینکــه
از چندیــن جهــت :در تئوریــزه
ِ
چگونــه عاملیــت شــکل گرفتــه اســت،
چگونــه قضاوتهــای سیاســی در غیــابِ

قواعــد شناختهشــده میتواننــد ســاخته
شــوند ( ،)Honig 2009, 309چگونــه
جهانشــمولهای جدیــد میتواننــد ایجــاد
شــوند و اجتماعهــای تــازه تشــکیل گردنــد.
ِ
سیاســت فمینیســتهای اجرایــی بابــت
اینکــه آیــا ممکــن اســت یــک تعریــف واحــد
از «زن» یــا هــر هویــت سیاســی دیگــر تولیــد
شــود ،نگرانــی ندارنــد؛ [چــرا کــه] هویــت را
بــه عنــوان چیــزی میبینــد کــه بــه صــورت
اجرایــی خلــق میشــود .دروســیال کرنــل
مینویســد« ،اینکــه چگونــه مــا ایــن هویتهــا
را تقبــل میکنیــم هرگــز چیــزی "غیرعــادی"
نیســت کــه بــه طــور موثــری مشــخص کنــد
کــه مــا بــه عنــوان مــردان و زنــان چــه
میتوانیــم باشــیم –همجنسگــرای مذکــر،
همجنسگــرای مونــث ،دگرجنسگــرا،
کوئیــر ،ترنســکچوال ،ترنســجندر ،یــا اشــکال
دیگــر» ( .)Cornell 2003, 144ایــن ،آن
چیــزی اســت کــه مــا همانطــور کــه زندگــی
میکنیــم و بــرای هویتهــا واقعیـ ِ
ـت خارجــی
میســازیم ،شــکل میگیــرد .از دیــدگاه یــک
فمینیســت اجرایــی ،فمینیســم پــروژهای بــرای
کــردن آیندههــای بهتــر
پیشبینــی و خلــق
ِ
سیاســی در غیــابِ بنیانهــا اســت .چنانچــه
لینــدا زریلــی مینویســد« ،سیاســت دربــاره
ادعــا و قضــاوت کــردن –و داشــتن شــجاعت
بــرای انجــام ایــن کار -در غیــابِ معیارهــا یــا
قواعــدی عینــی اســت کــه بتوانــد دانشــی
ســخن زنــان
معیــن و ایــن تضمیــن را کــه
ِ
پذیرفتــه شــده یــا از ســوی دیگــران مــورد
توجــه قــرار بگیــرد ،میســر کنــد» (Zerilli
 .)2005, 179زریلــی بــا اســتفاده از [مطالعات
مســتمرش در زمینــه آرای] آرنــت و باتلــر،
خواســتار یــک "فمینیســم آزادیمحــور"
اســت کــه «تــاش کنــد تــا موجــب دگرگونــی
در مفاهیــم هنجــاریِ جنســیت شــود بــدون
اینکــه بــه مفهــوم کالسـ ِ
ـیک آزادی بــه مثابــه
حــق حاکمیــت ،بازگــردد» کــه فمینیس ـتها
بــه مــدت طوالنــی آن را مــورد انتقــاد قــرار
دادهانــد امــا مقاومــت کــردن را دشــوار
یافتهانــد (همانجــا).
ایــن دیــدگاه ،در تجس ـمهای فمینیســتیاش،
همچنیــن نشــانش را از گــزارش اجرایــی
جودیــت باتلــر از جنســیت ،همینطــور
مشــاهده هانــا آرنــت مبنــی بــر اینکــه حقــوق
بشــر بــه طــور سیاســی بــه وجــود آمــده
اســت ،همچنیــن ایدههــای دیگــر متفکــران
میگیــرد تــا ایدهآلــی پیشبینانــه از
سیاســت را توصیــف کنــد .لینــدا زریلــی شــرح
ایــن نــوع از سیاســت فمینیســتی را بــه عنــوان

[اینگونــه] توصیــف میکنــد «تمریــن عمومــی
کــه بــه طــور مشــروط بنیــان نهــاده شــده ،بــه
منظــور درخواســت بــرای توافــق دیگــران بــه
آنچــه هــر یــک از مــا ادعــا میکنــد کــه
جهانشــمول اســت» (.)Zerilli 2005, p. 173
ـی
از یــک چش ـماندا ِز اجرایــی ،مطالبــات سیاسـ ِ
هنجــاری از دیگــر افــراد درخواســت میشــوند،
حقایــق مفــروض.
نــه از بنیانهــا و
ِ
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ایــن دیــدگاه بســیاری از آرمانهــای
روشــنگری را بهبــود میبخشــد –ماننــد آزادی،
خودمختــاری ،و عدالــت -امــا بــه طریقــی کــه
مفروضــات متافیزیکــی روشــنگری دربــاره
خــرد ،پیشــرفت ،و طبیعــت انســانی را رهــا
میکنــد .ایــن دیــدگاه بــه جــای اینکــه ایــن
آرمانهــا را بــه صــورت مبتنــی بــر برخــی
حقایــق متافیزیکــی ببینــد ،آنهــا را بــه مثابــه
ایدههایــی میبینــد کــه افــراد دارا هســتند و
ســعی میکننــد تــا از طریــق تمریــن و تخیــل
بــا مثــال نشــان دهنــد .در جایــی کــه بســیاری
مــدرن سیاســت بــر
از آرمانهــای کهــن و
ِ
ِ
ماهیــت واقعیــت
اســاس مفروضاتــی حــول
یــا سرشــت بشــر بنــا شــدهاند ،فلســفههای
سیاســی معاصــر عمومــا بــدون فــرض گرفتــن
اینکــه حقیقــت ابــدی یــا جهانشــمولی وجــود
دارد ،عمــل میکننــد .برخــی ممکــن اســت
ایــن وضعیــت را بــرای نهیلیســم ،خودســری،
یــا بــه کارگیــری قــدرت خشــن مهیــا ببیننــد.
گزینــه اجرایــی ( )performativeقــرار اســت
دنیــای بهتــری را بــا پیشبینــی کــردن،
مدعــی شــدن ،و درخواســتن از دیگــران کــه
بایــد چنیــن باشــد ،تصــور کــرده و ســعی
کنــد کــه بســازد .حتــی اگــر هیــچ حقیقــت
متافیزیک ـیای وجــود نداشــته باشــد مبنــی بــر
اینکــه انســانها دارای منزلــت و ارزش بیحــد
و حصــر هســتند ،مــردم میتواننــد بــه نحــوی
عمــل کننــد کــه انــگار حقیقــت دارد تــا اینکــه
دنیایــی بســازند کــه در آن چنیــن بــه نظــر
برســد.

فمینیســتی اجرایــی در
فلســفه سیاســی
ِ
قدردانــی نســبت بــه آرمانهــای روشــنگری ،بــا
فمینیســم لیبــرال ســهیم اســت امــا بــه طریقی
کــه در مــورد بنیانهــا شــک و تردیــد دارد.
درســت همانطــور کــه زریلــی بــه طــور اجرایــی
مفهــوم آزادی را بازســازی میکنــد ،دروســیال
کرنــل ایدههــای خودمختــاری ،منزلــت ،و
شــخصیت را ،در یــک ظرفیــت اجرایــی جدیــد،
بــه مثابــه آرمانهایــی کــه افــراد بــه آنهــا
مشــتاقند ،بهبودشــان میبخشــد ،بــه جــای
آنهــا را بــه عنــوان حقایــق اخالقــی [ببینــد]
کــه منتظرنــد کشــف شــود ،بــه کار گرفتــه

شــود ،و فهمیــده شــوند.
پســابنیادین
علیرغــم نظریهپــردازیِ
ِ
مشــترک بیــن فمینیسـتهای اجرایــی ،وقتــی
بــه تفکــر پیرامــون سیاســت دموکراتیــک
میرســیم ،انشــعابهای شــدیدی وجــود
دارد ،بــرای مثــال در بــاب مســالهی «آنچــه
کــه بــه معنــای واقعیســازیِ فضاهــای
درآوردن
عمومــی و بــه صــورت قانــون
ِ
سیاســت دموکراتیــک اســت» (Dietz 2003,
 .)419در ایــن مســائل نظریهپــردازان تمایــل
دارنــد بــه دو گــروه انشــعاب یابنــد :پیونــدی
پــردازان پیونــدی (بــرای
و جدلــی .نظریه
ِ
مثـ�ا،لBenhabib 1992, 1996; Benhab�،
;ib and Cornell 1987; Fraser 1989
 )Young 1990, 1997, 2000بیشــتر بــه
ســوی نظریــه دموکراتیــک گفتگویــی گرایــش
دارنــد ،در حالــی کــه نظریهپــردازان جدلــی
(نظیــر Mouffe 1992, 1993, 1999,
 )2000; Honig 1995; Ziarek 2001نگــران
اینانــد کــه نظریههــای دموکراتیکــی بــه بــر
اجمــاع متمرکزانــد میتواننــد مباحثــه را
خامــوش کننــد و بنابرایــن آنهــا بیشــتر بــر
جــدل پیوســته
تکثــر ،مخالفــت ،و بحــث و
ِ
درون سیاســت تمرکــز دارنــد.
ایــن تفاوتهــا از خوانشهــای متفــاوت از
[آثــار] فیلســوفی کــه بیشــترین الهامبخشــی
را بــرای نظریــه سیاســی اجرایی داشــته اســت،
ناشــی شــده ،یــا [حتــی] شــاید منجــر بــه
ایــن [خوانشهــای متفــاوت] میشــود :هانــا
آرنــت ،بــرای نمونــه ایدههــای آرنــت در بــاب
گفتــار و کنــش در فضــای عمومــی ،معنــای
تکثــر ،روشهایــی کــه از طریــق آن انســانها
میتواننــد خودشــان را تشــخیص دهنــد.
مدافــع
همانطــور کــه بانــی هونیــگ ،یــک
ِ
مــدل جدلــی مینویســد،
ِ

نظریهپــردازان سیاســی و خصوصــا
فمینیسـتها ،بــه مــدت طوالنــی آرنــت را بــه
ـی سیاســتش نقــد کردهانــد،
خاطــر ابعــاد جدلـ ِ
بــا ایــن اتهــام کــه آگونیســم (جدلیگرایــی)
عملــی مردانــه ،قهرمانانــه ،خشــونتآمیز،
رقابتــی( ،صرفــا) زیباییشــناختی یــا لزومــا
فردگرایانــه اســت .بــرای ایــن نظریهپــردازان،
فمینیســم جدلــی بایســتی ،در
مفهــوم
ِ
بهتریــن حالــت ،یــک تناقــض در اصالحــات ،و
در بدتریــن حالــت ،یــک ایــده درهــم و برهــم
و شــاید خطرنــاک باشــد .دیــدگاه آنهــا بــه
طــور موثــر توســط ســلیا بنحبیــب تاییــد
شــده اســت ،کــه او در یــک مجموعــه اخیــر
از مقــاالت قــوی ،تــاش میکنــد آرنــت را

بــرای فمینیســم بــا حــذف کــردن آگونیســم از
اندیشــههایش ،نجــات دهــدHonig 1995,( .
)156
در میــان تمــام تفاوتهــا و پرســشهایی
کــه دربــاره فقــدان بنیانهــا وجــود دارد،
نظریهپــردازا ِن پیونــدی مایلانــد بــه دنبــال
روشهایــی بگردنــد ،کــه ممکــن اســت در
بــاب مســائل مربــوط بــه دغدغــه مشــترک بــه
توافقــی برســند .ایــن در نظریــه دموکراتیــک
فمینیســتی دیــده میشــود ،شــاید بــه
واســطه آثــار ســلیا بنحبیــب بیــش از
همــه شــناخته شــده (Benhabib 1992,
غیرجدلــی خــود از
 ،)1996کــه از خوانــش
ِ
آرنــت و از کار نظریهپــرداز انتقــادیِ آلمانــی،
یورگــن هابرمــاس ،بســیار الهــام گرفتــه اســت.
کار بنحبیــب نــه تنهــا نظریهپــردازان
فمینیســتی ،بلکــه نظریهپــردازان دموکراتیــک
را تــا حــد گســتردهای درگیــر میکنــد .ایــن
پاراگــراف از او ،کمــک میکنــد تــا آنچــه کــه
او بهتریــن هــدفِ یــک فلســفه سیاســی در نظــر
میگیــرد ،روشــن شــود :حالتــی از امــور کــه
طــی آن ،همــه کســانی کــه تحــت تاثیرنــد،
موافقــت خواهنــد کــرد .چنانچــه او مینویســد،
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میتــوان گفــت تنهــا آن هنجارهایــی (یعنــی
کلــی کنــش و ترتیبــات ســازمانی)
قواعــد
ِ
اعتبــار دارنــد ،کــه مــورد توافــق همــه کســانی
اســت کــه تحــت تاثیــر عواقــب آن قــرار دارنــد،
[البتــه] اگــر چنیــن توافقــی بــه عنــوان نتیجــه
یــک فراین ـ ِد شــور و مشــورتی بــه دســت آمــد
و دارای ویژگیهــای زیــر بــود .1 :مشــارکت در
چنیــن شــور و مشــورتی توســط هنجارهــای
برابــری و تقــارن کنتــرل میشــود؛ همــه
شــانس یکســانی دارنــد تــا کنشهــای گفتــار
را شــروع کننــد ،پرســیدن ،اســتنطاق کــردن،
کــردن بحــث؛  .2همــه حــق دارنــد
و بــاز
ِ
معیــن مکالمــه پرسشــش
دربــاره موضــوع
ِ
کننــد؛ و  .3همــه حــق دارنــد در مــورد قواع ـ ِد
ـی فراینـ ِد مباحثــه ( )discourseو روشــی
واقعـ ِ
کــه آنهــا بــه کار گرفتــه شــده یــا اعمــال
میشــوند ،اســتداللهای واکنشــی آغــاز
کننــد)Benhabib 1996, 70( .
متعاقــب هابرمــاس ،بنحبیــب ادعــا میکنــد
ِ
کــه شــرایط خاصــی بایــد در جــای درســت
وجــود داشــته باشــد تــا اعضــای یــک اجتمــاع
سیاســی بــه نتایــج دموکراتیــک دســت یابنــد،
بــرای مثــال اقداماتــی کــه الزم اســت گفتگویــی
و مشــورتی باشــند .برخــی شــور و مشــورت
را موضوعــی از اســتدالل منطقــی در نظــر
میگیرنــد؛ دیگــران آن را بــه عنــوان امــری

میبیننــد کــه کمتــر در مــورد منطــق و
اســتدالل و بیشــتر در مــورد یــک فراینــد بــا ِز
عملکــرد از طریــق انتخــاب اســتMcAfee( .
).2004

همــه نظریهپردازانــی کــه بــه مــدل اتحــادی
گرایــش دارنــد نظریــه گفتگویــی را خیلــی
بیدرنــگ نمیپذیرنــد .کتــاب پیشــروی
ِ
سیاســت تفــاوت
آیریــس یانــگ ،عدالــت و
و چندیــن اثــر بعــدی او بســیار تاثیرگــذار
بــوده و منجــر بــه تردیــد زیــادی در جوامــع
نظــریِ فمینیســتی دربــاره ادعاهــای نظریــه
گفتگویــی شــده اســت .جایــی کــه بنحبیــب
اطمینــان میدهــد کــه شــرایط میتوانــد
طــوری باشــد کــه همــه کســانی کــه متاثــر
واقــع میشــوند میتواننــد صدایــی در گفتگــو
و مشــورت داشــته باشــند ،یانــگ خاطــر نشــان
میکنــد کســانی کــه بــه طــور تاریخــی
ســاکت شــدهاند فرصــت دشــواری دارنــد
کــه نظراتشــان شــنیده شــود یــا مــورد توجــه
قــرار گیــرد .یانــگ نســبت بــه ادعاهــای نظریــه
دموکراتیــک جریــان اصلــی مبنــی بــر اینکــه
فرایندهــای گفتگویــی میتواننــد منجــر بــه
نتایجــی گردنــد کــه بــرای همــه پذیرفتنــی
باشــد ،تردیــد دارد (.)Young 1990, 1997
یانــگ بــه همــراه نانســی فریــزر (Fraser
 )1989و دیگــران ،نگــران بودنــد کــه در فراین ِد
تــاش بــرای رســیدن به یــک اجمــاع ،صداهای
بیتجربــه زنــان و دیگرانــی کــه بــه حاشــیه
رانــده شــدهاند ،ممکــن اســت در جمعبنــدی
نهایــی کنــار گذاشــته شــوند .انتقــادات یانــگ
بســیار مجابکننــده بــود ،و منجــر بــه نســلی
از فیلســوفان سیاســی فمینیســتی شــد کــه در
قبــال نظریــه دموکراتیــک گفتگویــی محتــاط
بودنــد .در اواســط دهــه  ،1990بــه جــای
دموکراســی گفتگویــی ،یانــگ یــک نظریــه
دموکراســی ارتباطــی پیشــنهاد کــرد ،کــه امیــد
اشــت تــا بــرای مفهومــی گفتگویــی راهــی را
بســازد کــه بــه روی شــیوههایِ بیانــی فراتــر از
ـی
بیـ ِ
ـان منطقــی نظریــه دموکراتیــک گفتگویـ ِ
جریــان اصلــی ،بــاز باشــد .یانــگ نگــران ایــن
بــود که شــور و مشــورت آنچنــان کــه هابرماس
تعریــف کــرده بیــش از حــد مبتنــی بــر منطــق

و خــرد اســت و شــکلهای ارتباطــی را کــه
زنــان و افــراد رنگینپوســت تمایــل دارنــد کــه
بــه کار بگیرنــد ،ماننــد خوشــامدگویی ،فصاحــت
و بالغــت ( ،)rhetoricو قصــه گفتــن ،کنــار
میگــذارد .یانــگ اســتدالل کــرد کــه ایــن
ارتباطــی جایگزیــن ،طریقههایــی
طریقههــای
ِ
کــه زنــان و رنگینپوســتان و ســایر افــراد
بــه حاشیهراندهشــده تمایــل بــه اســتفاده
از آنهــا دارنــد ،میتوانــد پایههــای یــک
ـی دموکراتیکتــر را فراهــم کنــد.
نظریــه ارتباطـ ِ
یانــگ در آخریــن کتــاب مهــم خــود ،شــمول و
دموکراســی ( ،)Young 2000بــه وضــوح تغییــر
مســیر داد تــا خــو ِد نظریــه گفتگویــی را بپذیــرد
و راههایــی بیابــد کــه از طریــق آنهــا بتــوان آن
[نظریــه گفتگویــی] را طــوری ســاخت تا کســانی
کــه بــه حاشــیه رانــده شــدهاند ،بتواننــد افــکار
و احساســات خــود را مطــرح کننــد .تازهتریــن
نظریــه دموکراتیــک فمینیســتی بــه طــور
مثبتتــری شــرکت داده اســتMcAfee( .
 2007 and Snyderرا ببینیــد).
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در حالــی کــه فمینیســتهای لیبــرال کــه از
جــان رالــز الهــام گرفتهانــد و فمینیســتهای
دموکراتیــک کــه از یورگــن هابرمــاس و/یــا جــان
دیویــی الهــام گرفتهانــد ،ایــن امیــد را دارنــد کــه
شــور و مشــورتهای دموکراتیــک بــه توافقهــای
دموکراتیــک منجــر شــود ،فمینیســتهای
جدلــی نســبت بــه اجمــاع بــه عنــوان امــری ذاتا
غیردموکراتیــک ،محتاطانــد .فلســفه سیاســی
فمینیســتی جدلــی از ســنتهای فلســفی و
ِ
فمینیســتی قــارهایِ پساســاختارگرایانه بیــرون
ِ
آمــده و مطــرح شــدهاند .از مارکسیســم ،امیــد
بــرای [رســیدن بــه] جامع ـهای را میگیــرد کــه
بــه طــور رادیکالــی تســاویگرایانهتر اســت .از
فلســفه قــارهای معاصــر ،مفاهیــم ســوبژکیویته
و همبســتگی را بــه عنــوان امــر تاثیرپذیــر و
ساختهشــده میگیــرد .بــا همراهــی تفکــر
پســتمدرن ،هــر مفهومــی از حقایــق یــا
سیاســی پیشــین را رد
اصــول اخالقــی یــا
ِ
میکنــد ( .)2001 Ziarekادعــای مرکــزی
آن ایــن اســت کــه مبــارزه فمینیســتی ،ماننــد
مبــارزات دیگــر بــرای عدالــت اجتماعــی ،در
سیاســت بــه مثابــه منازعــهای دائمــی درگیــر
اســت .دیدگاههــای جدلــی ماهیــت سیاســت
را بــه ماننــد امــری ذاتــا نزاعآمیــز میبینــد،
کــه جنــگ در برابــر قــدرت و هژمونــی وظیفــه
مرکــزی مبــارزه دموکراتیــک اســت .طرفــداران
سیاســت جدلــی نگــران ایــن هســتند کــه نوعــی
از اجمــاع کــه نظریهپــردازان دموکراتیــک (کــه
در بــاال مطــرح شــد) بــه دنبــال آن هســتند،
بــا خامــوش کــردن مبــارزات جدیــد ،بــه
نوعــی از ظلــم یــا بیعدالتــی منجــر شــود.

همانطــور کــه شــانتال مــوف میگویــد« ،مــا
بایــد بپذیریــم کــه هــر اجماعــی بــه عنــوان
نتیجـهای زودگــذر از یــک هژمونــی موقــت ،بــه
مثابــه یــک تثبیــت قــدرت ،وجــود دارد و آن
همــواره مســتلزم برخــی صورتهــای حــذف
و محرومیــت اســت» (.)Mouffe 2000, 104
در آنجــا کــه نظریهپــردازان اتحــادی بــه
دنبــال روشهایــی هســتند کــه افــراد بتواننــد
بــه طــور نظاممنــد بــر ارتبــاط و گفتگــوی
تحریفشــده فائــق آینــد ،دییتــز یــادآور
میشــود کــه جدلیهــا از ایــن طــرح اجتنــاب
میکننــد چــرا کــه آنهــا سیاســت را بــه
عنــوان «اساســا یــک عمــل خلــق ،بازتولیــد،
تحــول ،تفســیر» درک میکننــد ...« .بــه
زبــان ســاده ،فمینیس ـتهای اتحــادی شــرایط
حــذف و محرومیــت را موشــکافی میکننــد تــا
ـی ســوژه در حوزه عمومــی از تعامل
رهاییبخشـ ِ
ارتباطــی را تئوریــزه کننــد؛ فمینیســتهای
جدلــی فرایندهــای رهاییبخشــی را تشــریح
میکننــد تــا آشــکار کننــد کــه چگونــه
ســوژه هــم بــه واســطه حذفهــای سیاســی
ســاخته میشــود و هــم در برابــر آنهــا قــرار
میگیــرد» (.)Dietz 2003, 422
کارهــای جدیــد در نظریــه دموکراتیــک و
خوانشهــای تــازه از فلســفه آرنــت ،امیــد
بــه حرکــت فراتــر از تقســیم جدلــی /اتحــادی
را در سیاســت فمینیســتی اجرایــی عرضــه
گرایــی
میکنــد ( .)Barker et al. 2012رویه
ِ
بنحبیــب بــا نســخههای پراثرتــری از شــور و
مشــورت پیش افتــاده اســت (.)Krause 2008
منطقــی
نظریهپــردازان بــه جــای اســتدالل
ِ
رفــت و برگشــتی ،شــروع کردهانــد کــه
گفتگــوی مشــورتی را بــه عنــوان صورتهایــی
از تشــکیل دادن ســوژه ،قضــاوت کــردن بــدون
حقایــق پیشفــرض ،و ایجــاد طرحهــای
ِ
سیاســی جدیــد بــه صــورت اجرایــی ،ببیننــد.
در مجمــوع ،فلســفه سیاســی فمینیســتی
یــک زمینــهی همچنــان در حــال تحــول از
اندیشــههایی اســت کــه چیزهــای بســیاری
بــرای ارائــه بــه فلســفه سیاســی جریــان اصلــی
دارد .در دو دهــه گذشــته تاثیــر قویتــری بــر
نظریهپــردازی جریــان اصلــی اعمــال کــرده
اســت ،و اعتراضاتــی مطــرح کردهانــد کــه
فیلســوفان جریــان اصلــی مجبــور شــدهاند بــا
آنهــا روبــرو شــوند و پاســخ گوینــد ،گرچــه
همیشــه خیلــی قانعکننــده نبودهانــد .و در
جدیدتریــن تحوالتــش بیشــتر از اینهــا را
وعــده میدهــد.


نقدیبرکتاب

«هاناآرنتومسئله یسیاه پوستان»

نوشته یکاترینتی.گاینز

بلومینگتون:انتشاراتدانشگاهایندیانا2014،

نوشتهگریسونهانت2015،
برگردانسمیهرضایی

گریســون هانــت ()Grayson Hunt
اســتادیار فلســفه در دانشــگاه وســترن
ـن کنتاکی اســت.
کنتاکــی در بولینــگ گریـ ِ
او دکترایــش را در مدرســه ی جدیــد بــرای
تحقیقــات اجتماعــی (New School for
 )Social Researchبــه اتمــام رســاند و
برنــده ی جایــزه ی فلوشــیپ پســت داک
مرکــز هانــا آرنــت بــرای علــوم سیاســی و
انســانی در کالــج بــارد () Bard College
شــد .او در آنجــا بــه تدریــس در چارچــوب
ابتــکار عمــل بــارد بــرای زندانیــان پرداخت
کــه برنامــه تحصیــل در زنــدان اســت .او
متخصــص نظریــه ی فمینیســت و فلســفه ی
تحلیلــی قــرن نوزدهــم و بیســتم بــه ویــژه
نیچــه و آرنــت اســت .آثــار او بــه کاوش
ارزش اخالقــی و سیاســی آزردگــی بــرای
زنــان و گروه هــای ســتم دیده می پــردازد.
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کتــاب کاتریــن گاینــز بــه بررســی
تفصیلــی تعصبــات نــژادی و مفهومــی هانــا آرنت
علیــه مــردم سیاه پوســت در ایــاالت متحــده
امریــکا و افریقــای پسااســتعماری می پــردازد.
گاینــز بــا اســتفاده از راهبردهــای مختلــف
فمینیســت و ضداســتعماری ماننــد نظریــه ی
چشــم انداز 1و چندســویگی 2بــرای تحلیــل
مقــاالت و مفاهیــم سیاســی آرنــت ،خدمــات
خالقانــه و مهمــی بــه فلســفه ی فمینیســتی
می کنــد .انتقادهــای فمینیســتی آرنــت بــه طــور
عــام ،و انتقادهــای نــژادی بــه مقالــه ی «تأمــات
در صخــره ی کوچــک »3بــه طــور خــاص جدیــد
1
2
3

standpoint theory
multidirectionality
Reflections on Little Rock

نیســتند؛ امــا کتــاب «هانــا آرنــت و مســئله ی
سیاه پوســتان» نقــدی نوآورانــه و جامعــی بــه
نوشــته های اصلــی آرنــت ارائــه می کنــد.
گاینــز «تحلیلــی ادامــه دار از نحــوه ی برخــورد
آرنــت بــا تجربــه ی سیاه پوســتان در ایــاالت
متحــده» ( )xiiو هــم چنیــن خشــونت نــژادی
در زمینــه ی انقالب هــای امریــکا ،فرانســه
و هاییتــی و امپریالیســم و اســتعمار فرانســه
و انگلســتان ارائــه می نمایــد .در ایــن نقــد،
مــن ابتــدا شــمایی کلــی از کتــاب ارائــه داده
و ســپس بــه ارزیابــی دامنــه ی نقــد گاینــز تــا
جایــی کــه مربــوط بــه داوری هــای نادرســت
آرنــت و نظریــه ی داوری اوســت ،می پــردازم.
پیــام اصلــی ایــن کتــاب ایــن اســت کــه
آرنــت علی رغــم تعهــدش بــه رویکــردی
جهان شــمول و بی طرفانــه بــه ادراک،
نقــدی مناســب از یهودســتیزی و تجربــه ی
شــخصی کــه از تعصــب داشــته ،رویکردهــای
برتری جویانــه ی سفیدپوســت را علیــه
جنبش هــای سیاســی و اجتماعــی در ایــاالت
متحــده و افریقــا بازتولیــد کــرده اســت .بدتــر
ایــن اســت کــه تعریــف آرنــت از داوری منجــر
بــه بی عدالتــی معرفت شــناختی می شــود
کــه آتــش نژادپرســتی علیــه سیاه پوســتان
را برافروخته تــر می کنــد .بــه عبــارت دیگــر،
اخالقــی بــه ظاهــر
مفاهیــم سیاســی و
ِ
جهان شــمول آرنــت موجــب می شــوند کــه او
نتوانــد نیــات خانواده هــای سیاه پوســتی را کــه
در پــی دسترســی برابــر بــه آمــوزش بــا کیفیت
بــاال بودنــد درک کنــد.

از هفــت فصــل کتــاب ،گاینــز ســه فصــل را
بــه تحلیــل «تأمــات در صخــره ی کوچــک»
اختصــاص می دهــد .او ایــن اتهــام را بــه او
وارد می کنــد کــه آرنــت بــاور داشــته پاســخ بــه
مســئله ی سیاه پوســتان (یعنــی ایــن مســئله
کــه آیــا افریقایی-امریکایی هــا از تمامــی حقــوق
ماننــد شــهروندان سفیدپوســت امریکایــی
برخــوردار هســتند) ایــن اســت کــه ایــن مشــکل
سیاه پوســت ها اســت (افــراد سیاه پوســت
می خواهنــد در جامعــه هم آویــزی وجــود داشــته
باشــد ،زیــرا آنــان بــه دنبــال ســود اجتماعــی،
نــه سیاســی ،هســتند) و مشــکل سفیدپوســت ها
نیســت (سفیدپوســت ها می خواهنــد از قــدرت
یافتــن سیاه پوســتان جلوگیــری کننــد) .از نظــر
آرنــت ،والدیــن سیاه پوســتی کــه می خواســتند
فرزندانشــان را بــه مــدارس تبعیض زدایی شــده
بفرســتند قصــد باالرفتــن از پله هــای اجتماعــی
را داشــتند و شــهروندانی آگاه از امــور سیاســی
در جــدال بــرای رســیدن بــه برابــری نبودنــد.
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فصــل دوم نشــان می دهــد کــه آرنــت متوجــه
نبــوده اســت کــه قانــون منــع ازدواج میــان
افــراد از نژادهــای مختلــف – کــه آرنــت آن را
«تکان دهنده تریــن قانــون ایالت هــای جنــوب
امریــکا» خوانــده بــود – بــه طــور نزدیکــی بــا
قوانیــن تبعیــض نــژادی در مــدارس ارتبــاط
دارد ،زیــرا بخشــی از مقاومــت در برابــر از
میــان برداشــتن تبعیض هــای نــژادی ایــن
بــود کــه عــدم وجــود قوانیــن تبعیــض آور
بــه سیاه پوســتان اجــازه مــی داد کنــار
سفیدپوســتان زندگــی کننــد .چنیــن مقاومتــی
بــه از میــان برداشــتن تبعیــض بــه ویــژه بــه
تــرس از دسترســی مــردان سیاه پوســت بــه
زنــان سفیدپوســت و آمیــزش جنســی میــان
آنهــا برمی گــردد ( .)37گاینــز نشــان می دهــد
کــه دفــاع از ازدواج میان نــژادی و در عیــن حــال
محکــوم کــردن از میــان برداشــتن تبعیض هــای
موجــود توســط آرنــت ،غیرمنطقــی ،غیرمعقــول
و نادرســت و از همــه مهم تــر نشــان دهنده ی
آمادگــی آرنــت بــرای اذعــان بــه «سلســله مراتب
حقــوق» اســت کــه بــه بازتولیــد «رتبه بنــدی
مــرد سفیدپوســت در تبعیــض» می پــردازد و در
آن حــق ازدواج بــر حــق دسترســی بــه آمــوزش
برتــری دارد (.)33
فصــل ســوم دالیــل مفهومــی را بــرای تحلیــل
نادرســت آرنــت در «تأمــات در صخــره ی
کوچــک» توضیــح می دهــد .بــرای ایــن کار،
گاینــز از تمایــز مشــهور و بســیار نقدشــده ی

موجــود در کتــاب «وضــع بشــر »4میــان امــور
سیاســی ،اجتماعــی و خصوصــی اســتفاده
می کنــد .گاینــز عــدم توانایــی آرنــت را بــرای
درک انگیزه هــای سیاســی رفــع تبعیض هــای
نــژادی از دیــدگاه افــراد سیاه پوســت مربــوط
بــه ایــن می دانــد کــه آرنــت آمــوزش و فقــر
را منحصــر بــه «مســائل اجتماعــی» می دانــد.
در کل ســه فصــل اول کتــاب ،گاینــز رویکــرد
بــه ظاهــر جهان شــمول و بی طــرف آرنــت
را بــه ادراک از منظــر نظریــه ی چشــم انداز
مــورد بررســی قــرار می دهــد .ابتــدا ،گاینــز
انگیزه هــای واقعــی سیاه پوســتان آن زمــان
را بــا مراجعــه بــه فعالیت هــا و نوشــته های
دانشــگاهی راجــع بــه رفــع تبعیــض معرفــی
می کنــد .ســپس ،گاینــز بــه بررســی درک
و انگیــزه ی آرنــت بــا توجــه بــه مکاتبــات
او بــا بالدویــن ،5الیســون 6و دیگــر رهبــران
سیاه پوســت آن زمــان می پــردازد .در ایــن
مرحلــه کــه گاینــز تجربیــات و انگیزه هــای
آرنــت و رهبــران سیاه پوســت ،هــر دو ،را مــورد
کاوش قــرار داده اســت بــه ایــن نتیجه گیــری
می رســد کــه آرنــت برابــری آموزشــی را
بــه طــور نادرســت بــه عنــوان راهــی ترقــی
اجتماعــی بــرای والدیــن سیاه پوســت تفســیر
کــرده ،حــال آن کــه تــاش سیاســی صحیحــی
بــوده اســت .گاینــز پیشــنهاد می کنــد
کــه «آرنــت ماننــد بســیاری از نژادپرســتان
سفیدپوســت از تبعیــض نــژادی بــه عنــوان
رســمی اجتماعــی دفــاع می کنــد و اجــرای
قوانیــن عــدم تبعیــض را رد می نمایــد» (.)37
گرچــه آرنــت حــق ازدواج بــا فــرد دلخــواه
را حقــی اساســی می دانــد« ،تبعیــض در
اســتخدام ،مســکن و تحصیــل را مســائل مربوط
بــه فرصت هــای اجتماعــی در نظــر می گیــرد و
آنهــا را حقــوق اساســی بشــر یــا حقوق سیاســی
بــه شــمار نمــی آورد» ( .)37وقتــی ایــن نظــر
آرنــت را راجــع بــه ایــن کــه نژادپرســتی علیــه
سیاه پوســتان مســئله ای اجتماعــی حاصــل از
رویکردهــای شــخصی اســت در کنــار اصــرار او
بــر سیاســی بــودن یهودی ســتیزی قــرار دهیــم،
دیــدگاه او بــه طــور خیره ســرانه ای ناآگاهانــه
یــا بدتــر ،بــه طــور آشــکار ،نژادپرســتانه بــه
نظــر خواهــد رســید.
در فصل هــای  5 ،4و  ،6گاینــز بــه دیگــر
غفلت هــای موجــود در آثــار اصلــی آرنــت
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اشــاره می کنــد :پیرامــون انقــاب ،7ریشــه های
توتالیتاریســم ،8و خشــونت .9فصــل  ،4بــه کتــاب
پیرامــون انقــاب می پــردازد و در آن گاینــز
توجــه مــا را بــه ایــن جلــب می کنــد کــه آرنــت
بــه تحســین انقــاب امریــکا می پــردازد؛ زیــرا،
بــر حقــوق مبتنــی بــر قانــون اساســی بــه عنــوان
موفقیتــی سیاســی تمرکــز داشــته اســت نــه بــر
ظلــم اجتماعــی؛ امــری کــه ســبب انقــاب
فرانســه بــود و منجــر بــه فاجعــه ای اســتبدادی
گشــت .امــا کاســتن انقــاب فرانســه بــه صرف ـاً
امــور اجتماعــی موجــب حــذف بــرده داری در
فرانســه و مقاومــت در هاییتــی هــم می شــود.
بــه نظــر می رســد درک اشــتباه آرنــت در اینجــا
حاصــل از تقســیم بندی مشــکل دار او در وضــع
بشــر میــان امــور سیاســی و اجتماعــی باشــد که
طــی آن فقــر و بــرده داری بــه عنــوان مســائل
اقتصــادی در نظــر گرفتــه شــده و بــه هیــچ وجه
مشــکالت اجتماعــی در نظــر گرفتــه نمی شــوند.
مهم تــر آن کــه ،تحســین انقــاب امریــکا
توســط آرنــت بــه معنــای ایــن اســت کــه وی بــه
طــور تعمــدی رابطــه ی پیچیــده ی میــان اســاس
آزادی سیاســی در ایــاالت متحــده و بــرده داری
نهــادی را نادیــده می گیــرد .ایــن تنهــا یــک
نمونــه از کاربــرد غیرمســئوالنه ی تمایزهــای
مشــکل دار آرنــت اســت.
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در خــارج از ایــاالت متحــده ،توصیفــات
نژادپرســتانه ی آرنــت از مــردم افریقــا و ناتوانــی
او در مشــاهده ی رابطــه میــان امپریالیســم و
نازیســم مــورد انتقــاد شــدید چنــد نظریه پــرداز
از جملــه آن نورتــون 10و دانــا ویــا 11قــرار
گرفتــه اســت .گاینــز نظــرات آنهــا را بــه تفصیــل
در فصــل  5مــورد بحــث قــرار می دهــد .امــا
گاینــز بینش هایــی نــو از خــود هــم ارائــه
می دهــد؛ بــه ویــژه زمانــی کــه بــه توصیــف
و رد تمایــزات فنــی میــان نژاداندیشــی و
نژادپرســتی ،عقیــده و ایدئولــوژی ،اســتعمارگری
و امپریالیســم ،ملی گرایــی و نازیســم کــه آرنــت
از آنهــا دفــاع مــی کــرد می پــردازد .دانــش
حاصــل از تجربــه ی شــخصی آرنــت راجــع بــه
اوج گرفتــن نازیســم منبــع درک او از پیونــد
میــان یهودســتیزی ،امپریالیســم و ملی گرایــی
اســت ،امــا موجــب می شــود از دیــدن پیونــد
میــان نژادپرســتی ،اســتعمار و امپریالیســم
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غافــل شــود .از آن جایــی کــه آرنــت تمایزهــای
بحث برانگیــزی میــان «نژاداندیشــی» اســتعمار
و نژادپرســتی امپریالیســم ارائــه می کنــد،
می توانــد از اســتثناء بــودن نازیســم و
هولوکاســت توتالیتریــن دفــاع کنــد .امــا
گاینــز «بی فکــری» آرنــت را – کــه بایــد
بــه یــاد داشــته باشــیم از نظــر اخالقــی بــرای
آرنــت از قصــد داشــتن بدتــر اســت – فــاش
می کنــد .گاینــز اشــاره می کنــد کــه بــرای
آرنــت ،امپریالیســم در مقایســه بــا اســتعمار
تاریــخ کوتاه تــر و ظالمانه تــری داشــته اســت.
گرچــه امپریالیســم از بســط قوانیــن جلوگیــری
می کــرد ،اســتعمار «شــامل حتــی بیشــتر از
بســط قوانیــن و ایده آل هــای کشــور مــادر
بــه قلمــروی اســتعماری» بــود ( .)78شــاید
امپریالیســم از بطن اســتعمار رشــد کرده باشــد،
امــا آرنــت آن را چیــزی «کامـ ً
ا متفــاوت و تازه
در تاریــخ فکــر و عمــل سیاســی» می دانــد
( ،78برگرفتــه از آرنــت .)125 ،1951/1973
فصــل  6بــه بررســی تعصــب آرنــت نســبت
بــه خشــونت می پــردازد :یعنــی رویکــرد
بــه شــدت انتقــادی او نســبت بــه مقابلــه بــه
مثــل خشــونت آمیزی کــه افــراد مظلــوم و بــه
اســتعمار کشــیده شــده انجــام می دادنــد و
پذیــرش بــدون انتقــاد از خشــونت در عرصــه ی
ســخن و عمــل سیاســی .آرنــت خشــونتی را
کــه یهودیــان بــه کار برده انــد در ریشــه های
توتالیترینیســم بــه طــور همدردانــه توصیــف
کــرده و اغلــب از آن دفــاع می کنــد .عــاوه بــر
ایــن ،او همیــن رویکــرد را بــه خشــونت اعمــال
شــده از جانــب طبقــه ی اشــرافی مــاک زمیــن
در یونــان باســتان در وضــع بشــر و انقالبیــان
سفیدپوســت امریکایــی در پیرامــون انقــاب
دارد ،امــا بــه هر حــال خشــونت ضداســتعماری
را در کتــاب خشــونت نکوهــش می کنــد.
امــا گاینــز فراتــر از صــرف نشــان دادن
تعصب هــای خلــق شــده توســط تمایــزی
کــه آرنــت میــان سیاســی و اجتماعــی قائــل
می شــود مــی رود (چنیــن نقــدی چنــدان
جدیــد نیســت) .گاینــز مفهــوم حافظــه ی
چندســویه ی مایــکل روتبــرگ را در سرتاســر
فصــول  5 ،4و  6مــورد اســتفاده قــرار می دهــد
تــا نشــان دهــد آرنــت قــادر بــه دیــدن ارتبــاط
میــان میراث هــای بــه ظاهــر ناســازگار قربانیان
نبــوده اســت .نــوآوری رویکــرد گاینــز زمانــی
مشــخص می شــود کــه او رویکــرد همــه یــا
هیــچ آرنــت را بــه حافظــه بــه چالــش می کشــد

و نشــان می دهــد کــه خاطــرات خــود آرنــت
از کودکــی اش بــه عنــوان یهــودی آزاردیــده،
توانایــی او را بــرای درک درد و رنــج کــودکان
افریقایی-امریکایــی زیــر ســؤال بــرده اســت.
آرنــت نمی توانــد تشــخیص دهــد کــه خاطــرات
جمعــی از بــرده داری و نسل کشــی نازی هــا،
امپریالیســم و اســتعمار ،یهودی ســتیزی و
نژادپرســتی علیــه سیاه پوســتان همــه بــه
هــم ارتبــاط دارنــد .اشــتباه اســت کــه چنــان
خاطراتــی را در رقابــت بــا هــم دیــد و نــه در
ارجــاع بــه یکدیگــر (روتبــرگ .)3 ،2009
فصــل  7دوبــاره بــه مســئله ی آمــوزش و
نقــش خشــونت در مطالبــات سیاســی بــرای
فرصت هــای برابــر بــاز می گــردد .آرنــت بــه
بررســی درک نادرســت آرنــت از جنبــش قــدرت
ســیاه 12پرداختــه و بــه ایــن نتیجــه می رســد
کــه «بــرای آرنــت ،از «تأمــات در صخــره ی
کوچــک» گرفتــه تــا «اندیشــه هایی راجــع بــه
سیاســت و انقــاب ،»13هم آمیــزی منجــر بــه
تحقیــر سفیدپوســت ها و آلــوده شــدن فضــای
سفیدپوســت (فیزیکــی و فکــری) توســط
بدن هــای ســیاه می شــود» (.)115
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در ایــن هفــت فصــل ،گاینــز ســه ادعــای
اصلــی را مــورد بررســی قــرار داده اســت:
 )1آرنــت مســئله ی سیاه پوســتان را مشــکل
سیاه پوســتان می دانــد نــه سفیدپوســتان؛
 )2آرنــت نمی توانــد تحلیــل خــود را از مســئله ی
یهودیــان بــه طــور ســازنده ای بــه تحلیلــش از
مســئله ی سیاه پوســتان ارتبــاط دهــد؛ و )3
توصیــف کــردن مســئله ی یهودیــان بــه عنــوان
سیاســی و مســئله ی سیاه پوســتان بــه عنــوان
مســئله ای اجتماعــی یــا خصوصــی باعــث زیــر
ســؤال بــردن اعتبــار معیــار آرنــت بــرای امــور
سیاســی ،اجتماعــی و خصوصــی می شــود
( .)123فصــل پایانــی گاینــز بــه بررســی
نقــش داوری در رویکــرد آرنــت بــه مســئله ی
سیاه پوســتان بــا ارتبــاط دادن تحلیــل آرنــت
از داوری و تفکــر بازنمایانــه می پــردازد ،کــه از
نظــر گاینــز بــه جــای آن کــه درک آرنــت را
از مســئله ی سیاه پوســتان ارتقــا دهــد آن را
محــدود می کنــد.
بــه عبــارت دیگــر ،در فصــل پایانــی ،گاینــز
ارتباطــی میــان تعصبــات شــخصی آرنــت و
نظریــه ی داوری او برقــرار می کنــد .از نظــر
گاینــز ،ناتوانــی آرنــت در داوری انتقــادی
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سفیدپوســت بــودن امریکایــی و امپریالیســم
برخاســته از مفهــوم کانتــی او از داوری در
کتــاب میــان گذشــته و آینــده 14اســت .بــه
ایــن معنــا کــه بــرای درک جهــان ،باورســازی
نیازمنــد قــدرت خیالــی بی طــرف اســت،
«آزاد شــدن از عالیــق شــخصی» کــه بــر
جهــان هم بســتگی
اســاس آن «مــن در ایــن
ِ
جهان شــمول باقــی می مانــم؛ جهانــی کــه
در آن می توانــم خــود را نماینــده ی هــر فــرد
دیگــری در نظــر بگیــرم» ( ،220نقــل شــده
در آرنــت  .)219 ،1961/2006داوری بــرای
آرنــت «بایــد خــود را از «شــرایط خصوصــی
شــخصی» آزاد کنــد» ( ،220نقــل شــده
در گاینــز )124 ،و گاینــز بــه مــا یــادآوری
می کنــد کــه «شــامل حضــور در فضــای
عمومــی ،بــه زبــان آوردن عقایــد شــخصی ،بــه
توافــق رســیدن بــا دیگــران و در نظــر گرفتــن
دیگــر دیدگاه هــا بــرای حرکــت فــرای عقایــد
و عالیــق خصوصــی اســت» (.)124
از آنجایــی کــه برخــی صداهــا و عالیــق ،چــون
اجتماعــی و خصوصــی در نظــر گرفته می شــوند
هرگــز بــه نظــر سیاســی نمی رســند ،داوری بــه
معنــای دربرگرفتــن دیگــران غایــب از طریــق
ایــن دیــدگاه بی طــرف یــا تفکــر بازنمایانــه
خواهــد بــود کــه در مقالــه ی «حقیقــت و
سیاســت »15بــه رشــته تحریــر درآورده شــده
و بــر طبــق الگــوی «ظرفیــت فکــری بزرگ تــر
شــده»16ی کانــت اســت .بــرای آرنــت «تفکــر
سیاســی بازنمایانــه اســت .مــن بــا در نظــر
گرفتــن یــک موضــوع از جوانــب مختلــف و بــا
بــه حســاب آوردن دیدگاه هــای افــرادی کــه
غایب انــد عقیــده ام را شــکل می دهــم؛ بــه
عبــارت دیگــر ،مــن نماینــده دیگــران هســتم»
(آرنــت  ،241 ،1961/2006نقــل شــده در
گاینــز .)125 ،امــا ،گاینــز ادعــا می کنــد کــه
«آرنــت بــه جــای بازنمایــی و حاضــر کــردن
دیــدگاه افــراد ســتم دیده ،رویکــرد افــرادی
کــه از قبــل در عرصــه ی عمومــی حاضــر
هســتند یعنــی افــراد ظالــم را اتخــاذ کــرده
و آن را بازنمایــی می کنــد» ( .)124کتــاب
هانــا آرنــت و مســئله ی سیاه پوســتان بــا
ایــن ادعــای گاینــز بــه پایــان می رســد کــه
آرنــت علــی رغــم تالش هایــش در درک و
بازنمایــی دیــدگاه افریقایی-امریکایی هــا راجــع
بــه تقــای سیاسی شــان بــرای برابــری نــاکام
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مانــده و ایــن ناکامــی در سرتاســر آثــار اصلــی او
آشــکار اســت.
بــه طــور کلــی ،هانــا آرنــت و مســئله ی
سیاه پوســتان تحقیقــی بســیار غنــی اســت کــه
بــرای دانشــگاهیان و دانشــجویان آمــوزش عالــی
عالقه منــد بــه چگونگــی کارکــرد تعصبــات
نــژادی در آثــار اصلــی آرنــت ارزشــمند خواهــد
بــود .ســبک نــگارش گاینــز روان و هدفمنــد و
او بــه طــور جامــع از منابــع دســت دوم اســتفاده
کــرده اســت .بــا ســی و پنــج صفحــه یادداشــت،
کتــاب ،خواننــده را به میــان شــبکه ای از روابطی
می کشــاند کــه آثــار آرنــت و درک مــا از آن
آثــار را شــکل می دهــد .گاینــز عــاوه بــر ایــن،
عکس هــا و نامه هایــی را کــه آرنــت بــا رالــف
الیســون و جیمــز بالدویــن رد و بــدل نمــوده
اســت در کتــاب جــای داده اســت کــه بــه عمــق
و غنــای اثــر او می افزایــد.
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پیش تــر  ،کالرنــس شــلوئه جانســون ،17در
نقــدش از مقالــه ی «هانــا آرنــت ،لیبرالیســم
و نژادپرســتی :مناقشــات راجــع بــه خشــونت،
تبعیــض نــژادی و آمــوزش( »18گاینــز)2009 ،
گاینــز را بــه چالــش کشــیده بــود کــه بایســتی
در نقــدش از آرنــت قطعیــت بیشــتری از خــود
نشــان بدهــد .جانســون عنــوان می کنــد:
«گاینــز تــا حــدی بــرای محکــوم کــردن آرنــت
تردیــد دارد ،حــال آن کــه شــواهدی کــه علیــه
او جمــع کــرده اســت بــه چنــان محکومیتــی
فــرا می خواننــد .آیــا آرنــت از نژادپرســتی علیــه
سیاه پوســتان حمایــت می کــرد؟ پاســخ از نظــر
مــن «بلــه» اســت (جانســون  .)82 ،2009بــه
نظــر مــن ،گاینــز نــه تنهــا چالــش جانســون را
پاســخ داده بلکــه از آن بســیار فراتــر رفته اســت.
مــن فکــر می کنــم نقــد گاینــز بــه مفاهیــم
فلســفی آرنــت ،اگــر قــوی هــم نباشــد نوآورانــه و
قانع کننــده اســت .از دیــدگاه مــن ،نقــد گاینــز
دو جنبــه دارد :او نــه تنهــا نشــان می دهــد
کــه آرنــت دیدگاه هــای ضدسیاه پوســتان و
نژادپرســتانه داشــته اســت ،بلکــه مهم تــر از
ایــن نشــان می دهــد چگونــه نظریــه ی داوری
او منجــر بــه چنــان دیدگاه هایــی شــده اســت.

اســت .بــه طــور مثــال ،گاینــز ایــن فــرض آرنت
را مــورد چالــش قــرار می دهــد کــه والدیــن
دانش آمــوزان افریقایی-امریکایــی کــه بــه
تازگــی در مــدارس تبعیض زدایــی شــده (کــه
پیش تــر مختــص سفیدپوســت ها بودنــد)
قــرار داده شــده بودنــد ،آن «حمایــت کامــل
و احترامــی» را کــه مــادرش بــه او بــه عنــوان
کودکــی یهــودی کــه در معرض یهودی ســتیزی
بــود داده بــود ،از فرزندانشــان دریــغ کردنــد
( .)19گاینــز در مخالفــت می گویــد« :هانــا
آرنــت ایــن را کــه والدیــن سیاه پوســت بــه
فرزندانشــان مشــابه درس هایــی را بدهنــد کــه
مــادرش بــه او داده غیرممکــن می دانــد» (.)20
عــاوه بــر ایــن ،گاینــز اســتدالل می کنــد کــه
ناتوانــی یــا عــدم تمایــل آرنــت بــرای ارتبــاط
دادن درس هایــی کــه او از مــادرش آموخــت بــا
درس هــای مشــابهی کــه والدیــن سیاه پوســت
بــه فرزندانشــان یــاد می دادنــد در مــورد داوری
آرنــت راجــع بــه رأی دیــوان عالــی امریــکا
بــرای تبعیض زدایــی کــردن مــدارس مشــخص
می شــود کــه آرنــت آن را قــراردادن کــودکان
سیاه پوســت در موقعیتــی تحقیرآمیزتــر
از موقعیــت پیشینشــان در مــدارس جــدا
می دانســت ( .)20طبــق منطــق آرنــت ایــن
موقعیــت تحقیرآمیزتــر اســت زیــرا والدیــن
سیاه پوســت از فرزندانشــان بــرای درسترســی
پیــدا کــردن بــه اجتماعــات سفید پوســتان
اســتفاده می کننــد و موجــب حمایــت از آنهــا
در برابــر نژادپرســتی سفیدپوســتان نمی شــوند.
از نظــر مــن ،انتقــاد گاینــز در ایــن مــورد بــه
درســتی بیــان شــده اســت :بــا نشــان دادن
ناتوانــی آرنــت بــرای ارتبــاط برقــرار کــردن
میــان آنچــه کــه بایــد بــرای او آشــکار می بــوده
و عــدم تمایــل او بــرای مقابلــه بــا نژادپرســتی
علیــه والدیــن و فرزنــدان سیاه پوســت متأثــر
از آن.

گاینــز موفــق می شــود نشــان دهــد آرنــت
درک ناکافــی از تجربــه سیاه پوســتان و فعالیــت
سیاســی آنهــا در ایــاالت متحــده و افریقا داشــته
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امــا گاینــز نشــان می دهــد کــه مشــکل
آرنــت تنهــا ایــن نیســت کــه داوری هایــش

ضعیف انــد؛ نظریــه ی داوری او هــم نادرســت
اســت .در ایــن جاســت کــه قــوت نقــد گاینــز
خــود را نشــان می دهــد .نقطه نظراتــی کــه
آرنــت می توانــد در عرصــه ی عمومــی نماینــده ی
آنهــا باشــد بایــد سیاســی در نظــر گرفتــه شــوند
و روشــن اســت کــه آرنــت فقــر و آمــوزش را در
دســته ی امــور اجتماعــی طبقه بنــدی می کنــد
و والدیــن سیاه پوســت را افــراد در صــدد بــاال
رفتــن از پله هــای ترقــی اجتماعــی بــه حســاب
مــی آورد .بــر اســاس معیــار خــود آرنــت بــرای
آنچــه سیاســی محســوب می شــود تجربــه ی
سیاه پوســتان قابلیــت درک شــدن نداشــته و
نمی تــوان در مــورد آن نظریه پــردازی نمــود،
امــا بــر اســاس معیــار تفکــر بازنمایــی ،ســازوکار
اصلــی نظریــه ی او داوری اســت.
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بــه عــدم کفایــت تفکــر بازنمایانــه در سراســر
کتــاب هانــا آرنــت و مســئله ی سیاه پوســتان
اشــاراتی شــده و بــه طــور مســتقیم در
نتیجه گیــری مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت.
گاینــز بــه روشــنی نشــان می دهــد کــه بــرای
آرنــت تفکــر بازنمایانــه کلیــد داوری بی طرفانــه
اســت .ایــده ی آرنــت ایــن اســت کــه در صورتــی
کــه افــراد غایــب هنــگام داوری راجــع بــه خیــر
عمومــی نماینــده ای نداشــته باشــند ،تصمیمــات
حاصــل مغرضانــه محســوب می شــود .امــا طبــق
نظــر آرنــت ،فرآینــد تفکــر بازنمایانــه «بــه طــور
کورکورانــه بــه اقتبــاس دیدگاه هــای افــرادی
کــه دیــدگاه دیگــری دارنــد نمی پــردازد و از
ایــن رو بــه جهــان از دیدگاهــی دیگــر نظــر
می کنــد؛ ایــن مســئله مربــوط بــه همدلــی بــه
معنــای تــاش بــرای درک احساســات دیگــری و
یــا شــمردن تعــداد افــراد و پیوســتن بــه اکثریت
نیســت ،بلکــه در جایــی کــه واقعـاً حضــور نــدارم
بــه معنــای حفــظ هویــت شــخصی و تفکــر بــر
اســاس آن اســت» (آرنــت ،241 ،1961/2006
نقــل شــده در گاینــز .)125 ،بــر ایــن اســاس،
تفکــر بازنمایانــه واقعــاً شــامل چــه چیــزی
اســت؟ بــه جــای آن کــه تجربیــات و صداهــای
دیگــران را هم ونــد کنیــم ،تصــور می کنیــم
در جــای دیگــری هســتیم .طبــق نظــر گاینــز،
معنــای تفکــر بازنمایانــه ایــن خواهــد بــود کــه
«دیــدگاه [افــراد سیاه پوســت در محــل اشــتباه
عرضــه شــود] یعنــی خــود را بــه جــای آنهــا
گذاشــته و تصــور کنیــم آنهــا چــه می خواهنــد
ولــی هرگــز از آنهــا در مــورد تجربه شــان
نپرســیم» ( .)125نقــد گاینــز بــا ایــن ادعــا بــه
اوج خــود می رســد کــه «گرچــه آرنــت فــرض

می کنــد کــه دارد بــه عنــوان یــک فــرد
بی طــرف و بــدون پیــش داوری از بیــرون
می نویســد و دیدگاه هــای افــراد غایــب را
بازنمایــی می کنــد ،امــا رویکــردی کــه او در
مقالــه ی «صخــره ی کوچــک» دارد در واقــع
دیــدگاه یــک سفیدپوســت نژادپرســت اســت»
(.)127
نژادپرســتی آرنــت صرف ـاً حاصــل ســهل انگاری
یــا داوری ضعیــف نیســت .بلکــه نتیجــه ی
ســازوکارهای نظریــه ی داوری او اســت .در
نهایــت ،از نظــر گاینــز ،ظرفیــت فکــری
بزرگ تــر شــده ی آرنــت بــه «منحصــرا ً تفکــر
ســوءبازنمایانه» می رســد ( ،)127نوعــی
تکبــر معرفت شــناختی کــه آرمان هــای
سیاه پوســتان را حــذف نمــوده و متعهــد بــه
حــذف شــرط مــورد نیــاز بــرای سیاســت هــم
هســت؛ یعنــی تکثرگرایــی.
اگــر بــه ایــن ســؤال حیاتــی بازگردیــم کــه
آیــا کاتریــن گاینــز بــه حــد کافــی در محکــوم
کــردن فلســفه ی آرنــت در هانــا آرنــت و
مســئله ی سیاه پوســتان پیــش مــی رود؟
پاســخ در نظــر مــن «بلــه» اســت.
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نیچــه در ابتــدای کتــاب دوم
[فصــل دوم] «حکمــت شــادان»  ،مجموع ـهای
ی دربــاره زنــان ارایــه میکنــد .در
گزیننویس ـ 
پایــان ایــن مجموعــه ،والتــر کافمــن در پاورقــی
ترجمــه خــود مینویســد «بــا ایــن جمــات
پــوچ ،صفحــات مربــوط بــه زنــان (بخــش ۰۶
تــا  )۵۷بــه حضیــض خــود رســیده و پایــان
مییابنــد .در ادامــه کتــاب دوم (از بخــش )۷۰۱
بــه هنــر میپــردازد ».پینوشــت کافمــن،
گزیدههــای نیچــه دربــاره زنــان را نــه تنهــا
یــک ناهنجــاری ،بلکــه یــک ناهنجــاری نســبتا
شــرمآور در کتــاب دوم میدانــد .امیــدوارم در
ایــن مقالــه بتوانــم نشــان دهــم کــه اگــر جایگاه
کتــاب دوم را در مســیر کلــی کتــاب ،دقیقتــر
بررســی کنیــم ،قــراردادن ایــن گزیدههــا

توســط نیچــه ،اشــتباه یــا شــرمآور نیســت.
ـخ نیچــه بــه بیمــاری
«حکمــت شــادان» پاسـ ِ
نیهیلیســم قــرن نوزدهــم اســت .همانطــور
کــه خــودش در مقدمــه میگویــد «اعتمــاد
بــه زندگــی از بیــن رفتــه اســت .یعنــی زندگی،
خــود بــه یــک مشــکل بــدل شدهاســت ».امــا
در جملــه بعــد ،پاســخ خــودش را مطــرح
میکنــد« .بــا ایــن حــال ،نبایــد بــه ایــن
نتیجــه رســید کــه ایــن ضرورتــا بــرای فــرد
غمانگیــز اســت .عشــق بــه زندگــی بــرای
کســی کــه متفــاوت عشــق بــورزد ،همچنــان
امکانپذیــر اســت« ».حکمــت شــادان»
آمــوزش
درد را تشــخیص میدهــد و بــرای
ِ
روش متفــاوت عشــقورزیدن بــه زندگــی،
پشــنهاداتی مطــرح میکنــد.
«حکمــت شــادان» از کتابهــای سرراســت
نیچــه اســت .کتــاب اول دربــاره تاثیــر
ـاق بعــد از دارویــن اســت.
نیهیلیســم بــر اخـ ِ
کتــاب دوم ،تالشــی بــرای محــو کــردن مــرز
واقعگرایــی و آفرینــش اثــر هنــری اســت.
کتــاب ســوم درگیــر تأثیــر نیهیلیســم بــر دیــن
(کــه شــامل گزیدههــای مهشــور «دیوانــه»
اســت) و عواقــب متافیزیکــی ،معرفتشناســانه
و اخالقــی در جهانــی بیخــدا میباشــد .در
نهایــت در کتــاب چهــارم ،نیچــه در برابــر
نومیــدی نیهیلیســتی مــا ،خالصــه دیدگاهــش
دربــاره چگونگــی غلبــه بــر نومیدی نهیلیســتی
را عرضــه میکنــد و در پایــان ،بازگشــت
جاویــدان و زرتشــت را معرفــی میکنــد
کــه بازیگــر اصلــی «چنیــن گفــت زرتشــت»
خواهــد شــد .بــه نظــر میرســد نیچــه پــس
از بازبینــی «حکمــت شــادان» در ۶۸۸۱
تصــور کــرد کتــاب چهــارم نیــاز بــه توضیــح
مفصلتــری دارد کــه بــه خلــق کتــاب پنجــم
انجامیــد .ایــن امــر نیچــه را قــادر ســاخت
تــا برخــی از ایدههــای جدیدتــرش دربــاره
اخــاق و طبیعــت انســانی را بــا دیدگاهــش
روش متفــاوت عشــقورزیدن بــه
دربــاره
ِ
زندگــی ،ترکیــب کنــد.
اگرچــه نیچــه در «حکمــت شــادان» هــر از
گاهــی بــه زنــان اشــاره میکنــد ،کافمــن
معتقــد اســت پانــزده مــورد ابتدایــی کتــاب
دوم در کنــار هــم ،میتوانــد یــک مجموعــه
باشــد .او میگویــد ایــن مــوارد نقــاط ضعــف
کل آنهــا را بــا
فصــل را نشــان میدهــد و ِ
عنــوان یاوهســرایی و جنجالهــای فریدریــش

گمــان
نیچــه پیــ ِر زنســتیز ،کنــار میگــذارد.
ِ
کافمــن دربــاره جایــگاه ایــن مــوارد ،در بحــث
واقعگرایــی در برابــر هنــر ،هماننــد دیگــران
اســت .حــال ،مــن میخواهــم حــدس بزنــم چرا
نیچــه آنهــا را در جایــی کــه هســتند قــرار داد.
از ایــن رو ،روی گزیــده اول نیچــه دربــاره زنــان
در کتــاب دوم تمرکــز میکنــم -۰۶« :زنهــا و
تاثیــر آنهــا از دور»
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هماننــد آغــاز هــر کتــاب ،در «حکمــت شــادان»
هــم ،اولیــن گزیــده هــر بخــش بــه خواننــده
میگویــد کــه بقیــه بخــش دربــاره چــه
خواهــد بــود .بــرای کشــف آنچــه کتــاب دوم
را در بــر میگیــرد ،بایــد بــه «-۷۵خطــاب بــه
واقعیتگرایــان» بازگردیــم .در اینجــا نیچــه
خواننــده را آگاه میکنــد کــه کتــاب دوم حملــه
بــه «عاقالنــی» اســت کــه خــود را واقعگــرا
میخواننــد .ایــن حملــه بــه صــورت مقایســه
واقعگرایــان بــا هنرمنــدان انجــام میگیــرد.
تنهــا تمایــز دیــدگاه نیچــه ایــن اســت کــه
هنرمنــد ،آگاهانــه جهانــش را از شــو ِر خــودش
میســازد ،در حالیکــه واقعگرایــان معتقدنــد
جهــان را «کشــف» میکننــد .هــدف کتــاب
دوم ایــن اســت کــه واقعگــرا را متقاعــد کنــد
ـش یــک تفســیر،
جهــان «واقعــی» او نیــز آفرینـ ِ
ـودن جهــان اســت .تمایلــی
از تمایــل بــه عینیبـ ِ
ـق یــک هنرمنــد بــه دیدگاهــش در
کــه از عشـ ِ
تفســیر جهــان ،شــدیدتر نیســت.
نیچــه در گزیــده شــماره  ۹۵بــا عنــوان «مــا
هنرمنــدان» ،کــه کافمــن آن را آغــاز بخــش
مربــوط بــه زنــان میدانــد ،مینویســد یــک
زن بــا «کارکردهــا و ضرورتهــای طبیعــی و
ناخوشــایندی کــه هــر زنــی گرفتــار آن اســت»
دوســت داشــتنش دشــوار بــه نظــر میرســد.
بنابرایــن بــرای عشــق ،فــرد نبایــد بــر آنچــه
کــه در زیــر پوســت میگــذرد تمرکــز کنــد،

بلکــه ایــن مســایل را نادیــده گرفتــه و بــر
ظاهــر بیرونــی تمرکــز کنــد .یــک واقعگــرا
بــرای عشــق ورزیــدن ،بایــد در دیــدن برخــی
محدودههــا کــور باشــد ،همانطــور کــه
هنرمنــد اینگونــه اســت .وقتــی بــه چیــزی
نــگاه میکنیــم ،تفســیر مــا وابســته بــه دوری
و نزدیکــی مــا از آن چیــز اســت.
مــا اکنــون در نقط ـهای هســتیم کــه «زنهــا
و تاثیــر آنهــا از دور» را بررســی کنیــم .بــه
استعارهســازی درخشــان نیچــه نــگاه کنیــد:
«آیــا هنــوز میشــنوم؟ آیــا ســراپا گــوش
هســتم و چیــزی جــز گــوش نیســتم؟ در
میانــه حریــق امــواج هســتم و زبانههــای
ســفید کــف آن پاهایــم را میلیســند .دریــا
از هــر طــرف فریــاد میکشــد ،میغــرد،
تهدیــد میکنــد و بــا صــدای زیــر و نافــذش
وجــود مــرا لبریــز میســازد ،در حالــی کــه
در عمیقتریــن اعمــاق ،ســکاندار پیــر زمیــن
آهنــگ گنــگ خــود را چــون گاو نــری کــه
میغــرد ســر داده و آواز خــود را بــا چنــان
ضربههایــی تنظیــم میکنــد کــه قلــب
اهریمــن پیــر صخرههــا بــه لــرزه میافتــد».
در اینجــا او وجــود خــود را نوعــی مــکان
جهنمــی میدانــد .حریــق امــواج پاهایــش
را میســوزاند ،فریــاد میکشــد ،در گوشــش
میغــرد و زمیــن را بــه لــرزه میانــدازد .ای ـن
تصویــر مــردی اســت کــه نیچــه آن را ایســتاده
در میــان «هیاهــو» ،افــکار واندیشـههای خــود
میخوانــد .ایــن اندیشــهها زمــان و فکــر او
را میطلبــد .آنهــا مهلــت ،وظیفــه ،تعهــد و
مســئولیتهای او را تعییــن میکننــد.
در ایــن صحنــه خروشــان و دیوانـهوار از دریــا،
قایقهــای بادبانــی کــه برفــراز ایــن غوغــا
میلغزنــد بــه آرامــی پیــش میآینــد :زنــان!
«امــا ناگهــان در آســتانه ایــن دخمــه جهنمــی
و در نزدیکــی مــن کشــتی بزرگــی ظاهــر
میشــود کــه گویــی یکبــاره از نیســتی بــه
در آمــده و آرام چــون اشــباح بــر روی امــواج
میلغــزد ،وه کــه بــا ظهــور ایــن زیبایــی چــه
افســونی بــر مــن مســتولی میشــود! چطــور؟
آیــا تمــام ســکوت و آرامــش دنیــا بــر ایــن
کشــتی ســوار نشــده؟ آیــا حتــی خوشبختــی
ـن خوشبختتــر و مــن دیگــر و ابــدی
مــن ،مـ ِ
در ایــن مــکان آرامبخــش قــرار نگرفتــه؟ نــه
کامــا مــرده و نــه هنــوز زنــده اســت؟ شــاید
یــک موجــود بینابینی اســت ،یکــی از آن ارواح

جوینــده و بیننــده که در ســکوت شــناور اســت؟
لغزنــده کــه در ســکوت شــناور اســت؟ شــناور!
بــه ســان ســفینهای کــه بــا بادبانهــای ســفید
خــود چــون پروانــهای غولآســا از دریــای
ظلمانــی گــذر میکنــد! آری گــذر از فــراز
وجــود و زندگــی بایــد اینطــور باشــد! ...امــا ،آیا
هیاهــوی دریــا مــرا غــرق در هذیــان میکنــد؟
حاصــل هــر صدایــی بلنــد آن اســت کــه مــا
خوشبختــی را در ســکوت و در دوردســتها
جســتجو کنیــم .وقتــی مــردی خــود را در میان
غوغــا و هیاهــوی خویــش و در معــرض جــزر
و مــد امــواج زندگــی و پســتی و بلندیهــای
آن میبینــد ،گاه حضــور موجوداتــی آرام و
پریگونــه را احســاس میکنــد کــه از کنــارش
میلغزنــد و میــل شــدید بــه آرامــش و
خوشبختــی را در او زنــده میکننــد :اینهــا
زنــان هســتند .تقریبــا چنیــن فکــر میکنــد
خویشــتن خویــش را در آنجــا
کــه بهتریــن
ِ
در کنــار زنــان پیــدا میکنــد .مــکان آرامــی
اســت کــه در آن صــدای ســهمگینترین امــواج
بــه ســکوت مــرگ ،و زندگــی خــود بــه رویــای
زندگــی مبــدل میشــود».
بــرای مــردان گرفتــار در زندگــی اجتماعــی
و مســئولیتهای کاری ،زنــان بــه عنــوان
تســخیرگران آشــفتگی زندگــی ،پدیــدار
میشــو ند .
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زنــان در کنــاره دریــای خروشــان افکارهــا و
اندیشــهها ،آرام و شــاد بــه نظــر میرســند.
اگــر مــردان بتواننــد ایــن موجــودات را بــه دام

بیندازنــد و از قایقهــای بادبانــی بــاال برونــد،
میتواننــد بــر بلنــدای هرجومــرج وجــودیِ
خویــش قــرار گرفتــه و آن را فرامــوش کننــد.
«امــا بــا ایــن حــال ،ای رویــای اصیــل ،حتــی
روی زیباتریــن کشــتیها هــم ســروصدا و
مشــاجره ،آن هــم مشــاجرات متاســفانه حقیــر
بســیار اســت!» بــا ایــن حــال ،بــرای صعــود
بــه کشــتیهای بادبانــی ،مــردان بایــد بســیار
بــه زنــان نزدیــک شــوند و آنجــا ،بــه گفتــه
نیچــه ،اصطــکاک رخ میدهــد .بــرای اولیــن
بــار بــر روی کشــتی ،بــه نظــر نمیرســد
ســکوت و آرامــش برقــرار باشــد .در حقیقــت،
ســروصدای زیــادی روی کشــتی وجــود دارد
و هیاهــو ،ظاهــرا خســته کننــده و مــالآور
و یکنواخــت اســت .مســلما بــه فریبندگــی و
جذابــی فریــاد و غوغــای دریــا نیســت .نیچــه
ایــن بخــش را بــا ایــن جمــات بــه پایــان
میرســاند کــه «جذابیــت و قویتریــن تاثیــر
زن بــه زبــان فالســفه تاثیــر از راه دور اســت :و
الزمــه ایــن تاثیــر قبــل از هــر چیــز فاصلــه و
دوری اســت».
در نــگاه اول ،ایــن یکــی دیگــر از نشــانههای
زنســتیزی نیچــه اســت کــه کافمــن معمــوال
در ترجمههایــش برجســته میکنــد .بــرای
کســی کــه در جســتجوی یافتــن زنســتیزی
نیچــه باشــد ،نکتــه اصلــی ایــن بخــش چنیــن
اســت کــه زنــان ،زمانــی کــه دور باشــند در
نظــر مــردان بهتــر جلــوه میکننــد .شــاید
حتــی نیچــه توصیــه میکنــد کــه مــردان
فاصلــه خــود را از زنــان ،و آن مشــاجرات حقیر
بیاهمیــت ،حفــظ کننــد .اولیــن بارهایــی
کــه ایــن بخــش را خوانــدم ،واکنشــی مشــابه
کافمــن داشــتم کــه ایــن متــن نشــاندهنده
دیــدگا ِه دهاتــی ،ضــدآزادی و از مــد افتــاده
قــرن نوزدهمــی نیچــه بــه زنــان بودهاســت.
جهــل
بهتریــن کار ایــن بــود کــه روی آن
ِ
آشــکار خــط بکشــم و ســراغ بحثهــای
پربارتــر دربــاره متافیزیــک ،معرفتشناســی
و اخــاق در «حکمــت شــادان» بــروم.
حداقــلقــادر بــودم آن تصویرهــای زنــده
توصیفــی نیچــه را تحســین کنــم .در نهایــت،
توانســتم ایــن گزیــده را در بســتری از قطعــاتِ
پیرامونــش قــرار دهــم .همــه چیــز در جــای
خــود قــرار گرفــت .کلیــد اصلــی ایــن گزیــده
تاکیــد بــر جنســیت نیســت ،بلکــه بــر فاصلــه
اســت.

فاصلــه بــرای هنرمنــد بســیار مهــم اســت .از
آنجایــی کــه منظــور نیچــه از هنرمنــد در ایــن
بحــث نقــاش اســت ،مــن هــم نکاتــم را بــه
نقاشــی محــدود میکنــم .امــا میتــوان آن را
بــه ســایر حوزههــای هنــری نیــز گســترش داد.
وقتــی یــک نقــاش تصویــری را تصــور میکنــد،
چیزهایــی ماننــد ترکیــب ،پرســپکتیو و نــور را
در ذهــن دارد .نقــاش بایــد تصمیــم بگیــرد
چیزهــا را در چــه فاصلــهای در نقاشــی خــود
قــرار دهــد .تپههــا در چــه فاصلــهای باشــند؟
ابرهــای شــناور کجــا باشــند؟ چــه چیــز نســبت
بــه بقیــه بــه پیشنمــا نزدیکتــر باشــد؟
حتــی در نقاشــی انتزاعــی ،نســبت و ترکیــب
بــرای اثرهنــری اهیمــت حیاتــی دارنــد و شــامل
مســائل مربــوط بــه فاصلــه میشــوند.
مــا مخاطبانــی کــه مقابــل یــک تصویــر
ایســتادهایم ،ســواالت مشــابهی پیرامــون فاصلــه
داریــم .فاصلــه مطلــوب بــرای مشــاهده چقــدر
اســت؟ بیــش از حــد نزدیــک ایســتادن ،اثــرات
قلمــو را ظاهــر خواهــد کــرد و بیــش از حــد دور
ایســتادن ،برخــی از تصاویــر را تــار میکنــد.
پــس فاصلــه ایــدهآل کــدام اســت؟ ایــن
بســتگی بــه کار شــما دارد .اگــر میخواهیــد
اثــری جعلــی بســازید،رد قلممــو بســیار مهــم
میشــود .اگــر میخواهیــد هماهنگــی تصویــر
در مقایســه بــا طــرح دیــوار را بســنجید ،بایــد
دور بایســتید .فاصلــه مناســب بــه بســتری کــه
تصویــر در آن بررســی میشــود ،بســتگی دارد.
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ایــن مســاله چــه ارتباطــی بــا «زنهــا و تاثیــر
آنهــا از دور» دارد؟ مهــم این اســت مشــاهدهگر
کیســت و در چــه زمین ـهای مشــاهده را انجــام
میدهــد .اگــر مخاطــب یــک فمینیســت باشــد
و زمینــه بحــث «جســتجو بــرای نوشــتههای
ضــدزن در آثــار نیچــه» باشــد ،جنبههــای
خاصــی از متــن برجســته میشــود .از جملــه
ایــن ادعــای نیچــه کــه زنــان هیاهــوی حقیــر و
کوچــک برپــا میکننــد و توصیـهاش بــه حفــظ
فاصلــه از آنهــا .حــال ،مــن زمینـهای جایگزین
را بــرای تفســیر پیشــنهاد میکنــم و شــما را
بــه نــگاه کــردن از زاویــه دیــد خــودم دعــوت
میکنــم.
مــن هــم بــا اندیشـهها و برنامههــای دانشــگاهی
ســروکار دارم کــه ماننــد حــس لیســیدن پاهایم
توســط حریــق امــواج اســت .نیچــه خــوب
میدانــد معنــی آکادمیســین بــودن چیســت،
یعنــی بایــد چیــزی منتشــر کنــی یــا نابــود

شــوی .امــا بایــد متذکــر شــد کــه مــن نیــز
بــا توجــه بــه تصــور قــرن نوزدهمــی «مردانــه»
هســتم .مــن «زن تحصیلکــرده» خــاف
آنچــه نیچــه نکوهــش کــرده ،هســتم .در
ایــن مــورد ،کلیشــهای از اندیشــه ،برنامــه،
تعهــدات و مســئولیتهایی کــه نیچــه بــرای
زن ،قــرن نوزدهــم ،مناســب میدانســته
توصیــف میکنــم .زن خانــواده را اداره کــرده
و از کــودکان مراقبــت میکنــد .اجــازه بدهیــد
جنبــهای از ایــن را دقیقتــر بررســی کنیــم.
زمانیکــه مــرد از ســرکار بــاز میگــردد،
وعدههــای غــذا بایــد در زمــان خاصــی ســرو
شــوند .بــرای ایــن منظــور ،غــذا بایــد خریداری
و آمــاده شــود .مگــر اینکــه کســی در مزرعــه
زندگــی کنــد .فقــط در زمانهــای خاصــی کــه
بــازار بــاز اســت میتــوان غــذا تهیــه کــرد .زن
بایــد بــرای ورود و خــروج از بــازار برنامهریــزی
کنــد تــا در زمــان مناســب غــذا آمــاده شــود.
بــرای آمــاده کــردن غــذا ،بایــد ظــروف و
کاســهها و وســایل وعدههــای قبــل شســته و
خشکشــده مهیــا باشــند .اجاقهــا و تنورهــا
بایــد خــوب نگهــداری شــده و آمــاده باشــند،
کوچکتریــن شــاهکار برجســتهای بــرای زنــان
قــرن نوزدهمــی وجــود نــدارد .پیشــخوان و
میزهــا بــرای تــدارک غــذا بایــد مرتــب و تمیــز
و آمــاده باشــند .همزمــان کــه بــه وقــت شــام
نزدیــک میشــود ،کــودکان و همســایگان
وقفههایــی در کار ایجــاد میکننــد .او
[زن] در میــان حریــق امــواج ایستادهاســت
و زبانههــای ســفید کــف آن ،پاهایــش را
میلیســند ،در میانــه هیاهــوی خــودش ،و
در میانــه امــواج افکارهــا و اندیشــههایش.
ســپس او مســتعد دیــدن ایــن ماشــینهایِ
بخــا ِر شــگفتانگیز اســت کــه در خــال
کار تکــراری روزانــهاش ،بــا گامهــای بلنــد از
مقابلــش عزیمــت میکننــد و مشــتاق قــدرت
و آزادی هســتند :مــردان! تقریبــا چنیــن فکــر
ـتن خویــش را در
میکنــد کــه بهتریــن خویشـ ِ
آنجــا در کنــار مــردان پیــدا میکنــد و در
ایــن مــکان قدرتمنــد و حمایتگــر اســت کــه
صــدای ســهمگینترین امــواج بــه ســکوتِ
مــرگ ،و زندگــی خــود بــه رویــایِ زندگــی
مبــدل میشــود.
هنــوز! هنــوز! ای خاطرخــواه نجیــب ،حتــی
بــر بزرگتریــن کشــتیهای بخــار ،ســروصدای
فراوانــی وجــود دارد و متاســفانه ســروصدای
بســیار زیــاد و حقیــری اســت .مــرد دربــاره

چیزهــای مهــم زندگــی مثــل ارتباطــش بــا
شــما ،فرزنــدان ،اعضــای دیگــر خانــوادهاش و
دوســتانش بــا شــما صحبــت نخواهــد کــرد .نــه!
بحــث دربــاره سیاســت ،شــاخصهای ســهام و
هــوای بارانــی فــردا خواهــد بــود .ایــن موجــود
ظاهــرا قــوی هنــگام عــوض کــردن پوشــک
بچــه کمــرش را قــوز میکنــد ،در برابــر یــک
ســرماخوردگی معمولــی درمانــده میشــود و
احتمــاال نمــی توانــد خــودش را بــرای پــاک
کــردن اســتفراغ یــک کــودک بیمــار برســاند.
بلــه ،بــه زبــان فلســفی ،ســحرانگیزترین و
قویتریــن اثــر مــردان ،کنــش از دور اســت
کــه در وهلــه اول و پیــش از همــه چیــز بــه
«فاصلــه» نیــاز دارد.
از منظــر زن ،مــردان نیــز از دوردســت بهتــر بــه
نظــر میرســند .شــاید نزدیــک شــدن زیــاد،
احتــرام هــر دو جنــس را از بیــن ببــرد .مــن
معتقــدم جنبــه مهــم ایــن گزیــده بــا توجــه
بــه زمینـهاش ،نــه جنســیت بلکــه دیگربودگــی
مشــاهدهگر اســت .چیــزی کــه در دوردســت و
خــارج واقــع اســت ،جادویــی و جــذاب بــه نظــر
میآیــد و در بررســی دقیقتــر ،جذبــه خــود را
از دســت میدهــد .بنابرايــن اجــازه دهيــد ايــن
بخــش را در چارچــوب بحــث هنــر و واقعیــت
کــه در کتــاب دوم آمــده ،بررســی كنيــم.
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نیچــه در کتــاب دوم میخواهــد واقعگرایــان
را متقاعــد کنــد کــه جهــان آنهــا هــم ماننــد
نقاشــی یــک هنرمنــد ،وابســته بــه آفرینــش
هنــری اســت .نگریســتن بــه جهــان بــه
شــیوه واقعگرایانــه ،ماننــد چشــمبند باعــث
میشــود از دیــدن آن بــه شــیوههای دیگــر
ناتــوان شــویم .واقعگرایــان راه خــود را تنهــا راه
راســت ،را ه حقیقــت عینــی ،عاقالنــه و جــدی
بــرای دیــدن جهــان میداننــد .هنــر ،وهمــی،
احساســی ،پرشــور و تحریفگــری عامــد و
ناصــواب اســت .امــا ،طبــق نظــر نیچــه ،هنرمنــد
بیــش از واقعگــرا صــادق اســت .هنرمنــد مــی
دانــد چــه چیــزی میآفرینــد ،در حالــی کــه
واقعگــرا میپنــدارد کــه جهــان را صرفــا در
قالــب خامــش بــدون احســاس ،تعصــب و حتــی
تفســیر دریافــت میکنــد .چیــزی کــه نیچــه از
واقعگــرا میخواهــد ببینــد ،ایــن اســت کــه
فــارغ بــودن ادراک انســان از احســاس و تعصب،
خــود تعصــب اســت .چــرا چنیــن ارزشــی بــه
واقعیــت میدهیــم؟ چــرا ایــن انــدازه تــرس
از غیرواقعــی بــودن ،وهــم ،ظاهرنگــری یــا
تحریــف شــدن داریــم؟ چــرا بایــد واقعیــت

بــر هنــر برتــری داشــته باشــد؟ واقعگرایــی
همــان آفرینــش هنــری اســت کــه واقعگــرا از
تصدیــق خــودش بــه عنــوان خالــق اثــر ،شــانه
خالــی میکنــد.
از منظــر علمــی ،میدانیــم کــه میــز از
مولکولهایــی متحــرک بــا آرایشــی خــاص
تشــکیل شــده اســت .اگر دارای میکروســکوپی
بــه انــدازه کافــی قدرتمنــدباشــیم ،میتوانیــم
آنهــا را ببینیــم .بــا ایــن حــال بهتــر نیســت
میــز را مثــل گذشــته ،بــه شــکل بخشــی از
مبلمــان ســاکن و جامــد ببینیــم؟ «ظاهــر»
ِ
میتوانــد بیــش از «واقعیــت» علمــی
ارزشــمند باشــد ،خصوصــا زمانــی کــه چیــزی
احتیــاج داریــم تــا ظــرف غــذا را روی آن قــرار
دهیــم .نقاشــی از یــک میــز میتوانــد لــذت
زیباییشناســانه بــه مــا بدهــد .چــرا «ظاهــر»
را مهمتــر از «واقعیــت» نمیدانیــم؟
نیچــه اغلــب از زن بــرای نمادینســازی
ظاهــر اســتفاده میکنــد .قابــل توجهتریــن
مثــال آن پیشــگفتار «فراســوی نیــک و بــد»
اســت کــه نیچــه از خواننــده خواســته اســت
تــا حقیقــت را چــون زن تصــور کنــد .ایــن کار
بــه ایــن معنــی اســت کــه بایــد نــگاه جزمــی
ـی فاقـ ِد
بــه حقیقــت یــا دیــدگاه حقیقــت عینـ ِ
چشـمانداز از جهــان را رد کنیــم .بارهــا و بارهــا
نیچــه «زن» یــا «زنــان» را بــا توهــم ،ظاهــر،
ماســک و حجــاب یکســان میگیــرد.

در «حکمــت شــادان» هــم تفاوتــی وجــود

زنــان
نــدارد .در گزیــده  ۴۶نیچــه مینویســد
ِ
کهنســال بیــش از مــردان شــکاک هســتند،
زیــرا آنهــا مــی داننــد کــه جوهــر زندگــی در
ســطحی بــودن آن اســت و تــاش بــرای عمیــق
شــدن فقــط حجابــی بــر ایــن «حقیقــت» اســت
کــه نیچــه آن را در نقلقولهایــی خوفنــاک
قــرار میدهــد .امــا چــرا نقلقولهــای
خوفنــاک؟ اگــر جوهــر واقعیــت ،ظاهــر باشــد،
تصــور مــا از حقیقــت کــه معمــوال بــا واقعیــت
مرتبــط اســت ،وضعیــت عینــی خود را از دســت
میدهــد .هنرمنــد میدانــد کــه اثــر هنــری
خــود را ســاخته اســت .بــه نظــر نیچــه ،دانــش
هنرمنــد حقیقیتــر از واقعگرایــان اســت،
چــرا کــه بــاور دارد حقیقتــش ســاختنی اســت
و نــه کشــف کردنــی .بــه همیــن ترتیــب ،زنــان
کهنســالی کــه میداننــد جهــان فاقــد ژرفــا
اســت ،شــکاکتر از فــرد شــکاکی هســتند کــه
امــکان وجــود جهــان واقعــی ،عاقالنــه و حقیقی
را در نظــر میگیــرد تــا بــه آن شــک کنــد.
بخــش مربــوط بــه زنــان در «حکمــت شــادان»
در بســتر استعارهســازی نیچــه از زن بــرای
ظاهــر دنبــال میشــود .در گزیــده  ۱۷بــه نظــر
میرســد نیچــه از بیچارگــی زنــان قــرن نوزدهم
کامــا باخبــر و بــا آنهــا همــدرد اســت .زنانــی
کــه تصــور میشــد معصومانــه و خجالتــی بــه
شــوهرداری میپردازنــد .از زنــان بعــد از ازدواج
انتظــار میرفــت بــه عشــاقی شــگفتانگیز و
مدیــران زبــده خانــواده تبدیــل شــوند .تنهــا
آمــوزش واقعــی آنهــا ،در اغواگــری و پنهــان
ـی احتمالــی کــه موجــب
کــردن نقایـ ِ
ـص فیزیکـ ِ
رنجــش خواســتگاران بــود ،خالصــه میشــد.
ِ
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آنچــه نیچــه بارهــا تاکیــد میکنــد ،ایــن
اســت کــه از نظــر واقعگرایــان ،وهــم وضعیــت
«حقیقــی» جهــان اســت .مــردان ،ظاهــر را
بــرای جهــان میآفریننــد .امــا نیچــه در
گزیــده  ۸۶یــادآوری میکنــد کــه مــردان
بــرای خلــق تصویــر خــود آزادی بیشــتری
دارنــد ،در حالیکــه زنــان کــه در موضــع
ضعیفتــری در رابطــه بــا مــردان قــرار دارنــد.
ـق ظاهــری باشــند کــه ســاخته
زنــان بایــد مطابـ ِ

خودشــان نیســت و از تخیــل مــردان نشــات
گرفتــه اســت .ایــن امــر از زنــان «بیگناهــی
دوجانبــه» میســازد .در اینجــا اشــاره
بــه مخالفــت نیچــه بــا آمــوزش زنــان اســت.
اگــر زنــان بــا نقابهــای ســاختگی کــه بــه
منظــور اغــوای مــردان پوشــیدهاند ،جهانــی
حقیقیتــر از منظــر مردانــه نشــان دهنــد،
آنگاه بــرای ارتقــای زنــان و رســاندن آنهــا
بــه جایگاهــی مشــابه مــردان« ،حقایقــی» کــه
زنــان نمایندهشــان هســتند ،نابــود میشــود.
حقایقــی کــه از نظــر نیچــه مزورانــه بــوده و
ظاهــری چندگانــه دارنــد .در نــگاه نیچــه در
بســتر کتــاب دوم ،واقعگرایان-جزماندیشــان
پیــروز خواهنــد شــد.
آیــا گزیدههــای ایــن مجموعــه قــادر هســتند
بــه عنــوان روشــنکردن مســایل مربــوط
بــه دوگانگــی واقعگرایی-ظاهرنگــری و نــه
واقعیتــی نیچــهای دربــاره زنــان ،تفســیر
شــوند؟ مــن اعتقــاد دارم در اکثــر مــوارد
پاســخ مثبــت اســت .بــرای مثــال ،گزیــده ۳۷
بــه هیــچ وجــه روی زنــان تمرکــز نــدارد ،بلکــه
بــر کودکــی ناقصالخلقــه متمرکــز اســت.
مــر ِد مقــدس از وحشـ ِ
ـت جمعیــت ،پیشــنهاد
کشــتن او را میدهــد .بــا ایــن ادعــا کــه
اجــازه زندگــی بــه کــودک ،ظالمانهتــر اســت،
از خــود دفــاع میکنــد .اگــر بــه یــاد بیاوریــم
واقعیــت بــرای بخشــی از جامعــه مــا ،انحــراف
از یــک ظاه ـ ِر مشــخص اســت ،در اینجــا هــم
تقابــل ظاهــر و واقعیــت را خواهیــم دیــد .ایــن
گزیــده ارتباطــی بــا زنــان نــدارد و شــواهد
متنــی بیشــتری مبنــی بــر ارتبــاطِ کمتــر ایــن
مجموعــه بــا جنســیت ،نســبت بــه قصــد نیچه
ـردن تمایــز واقیعت-ظاهــر ،بــه
بــرای از بیــن بـ ِ
مــن میدهــد.
بــه نظــر میرســد نکتــه کتــاب دوم ایــن
باشــد کــه هــر تفســیر انســانی ،حتــی خلــق
جهــان «واقعــی»« ،عینــی» و «حقیقــی»
تالشــی خالقانــه و هنرمندانــه اســت .پرســش
دربــاره درســتی و غلطــی یــک تفســیر،
واقعــی یــا ســاختگی بــودن آن ،توهینآمیــز
یــا محترمانــه بــودن آن ،خواننــده را بــه
درجــه وابســتگیاش بــه تمایــز واقعگرایــی-
ارزیابــی آن کــه واقعگرایــی
ظاهرنگــری و
ِ
درســت و واقعــی و خــوب و ظاهرنگــری ،غلــط
و ســاختگی و بــد اســت ،بازمیگردانــد.
مــن تــاش کــردم نشــان دهــم اظهــارات

نیچــه دربــاره زنــان در ابتــدای کتــاب دوم در
«حکمــت شــادان» احمقانــه و نابجــا نیســت.
امــا ممکــن اســت بــرای گوشهــای قــرن
بیس ـتویکمی مــا منســوخ بــه نظــر برســد .در
بســتر کلیتــر کتــاب دوم ،ایــن گزیدههــا و
اســتعارهها بــرای طــرح جامــع نیچــه بــه قصــد
نابــودی دوگانگــی واقعگرایی-توهــم ،مناســب
بــه نظــر میرســد.

نیچــه ،تاکیــد بیــش از حــد بــر واقعگرایــی
و دانــش را بــه عنــوان حقیقتــی عینــی بــرای
جایگزینــی بــا خــدا ،توســط نهیلیســتهای
قــرن نوزدهــم دیــد .ســپس ،علــم بــه مبنایــی
بــرای معرفــت و اخــاق عینــی بــدل شــد.
ـاوران ایســتاده در میــدان
همانطــور کــه خدانابـ ِ
شــهر ،مهربانانــه بــه مرددیوانــه کــه مــرگ
خــدا را اعــام میکنــد میخندنــد ،نیچــه
هــم بــه آنهایــی کــه علــم را بــه جــای خــدا
احیــا میکننــد ،میخنــدد .زن ،کــه جوهــر
و «واقعیــتاش» بــرای نیچــه ،ظاهــر اســت،
ســقوط ایــن دوگانگــی را نشــان میدهــد .بــرای
تفســیر جهــان ،واقعگرایــی بــه ســادگی راهــی
میشــود در میــان راههــای متعــدد دیگــر و نــه
راهــی درســتتر یــا باارزشتــر از هــر دیــدگاه
هنــری دیگــری.
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بــا وجــود دفــاع مــن در ایــن متــن از اســتفاده
نیچــه از ایــن گزیدههــا ،مدعــی نیســتم کــه
نوشــتههای نیچــه رنــگ و بــوی تنفــر از زن
ندارنــد .او بــه وضــوح مخالــف تحصیــل زنــان
بــود .زیــرا در آن نابــودی جذابیتشــان را
میدیــد .و البتــه شــخصا عقیــده دارم کــه
در آن نابــودی توانایــی خــودش در اســتفاده
از زنــان بــه عنــوان اســتعاره را مــد نظــر
داشــت .بســیاری از اظهــارات او دربــاره زنــان،
آلمانیهــا ،انگلیســیها و ...بــه فتنهانگیــزی
معنــا شــدند .اگــر مــا هــم چــون والتــر کافمــن
بــه ســرعت و بــه ســادگی از هرچــه نیچــه
دربــاره زنــان میگویــد عبــور کنیــم ،بعضــی
راههــای درخشــان تفســی ِر ایــن قســمتها

را از دســت میدهیــم .بارهــا و بارهــا نیچــه
بــه مــا یــادآوری مــی کنــد کــه شــیفته
نقابهــا و الیههــای معانــی اســت .یکــی از
الیههــای نیچــه ممکــن اســت توصیفهــای
کلیشــهایاش از زنــان باشــد .امــا آنطــور
کــه امیــدوارم در ایــن نمونــه خــاص نشــان
داده باشــم ،ایــن همیشــه تنهــا الیــه و البتــه
هوشمندانهترینشــان نیســت.

جنسدوماثرسیموندوبووار
َسلیشولتزجریانهایاصلیِ اثرمهمسیموندوبوواررا
ترسیممیکند.
برگردان:سیدهساراحسینی

پروفسور َسلی جِ ی شولتز 2008
َســلی جِ ــی .شــولتز  ،اســتاد فلســفهی
دانشــگاه ویالنــووا اســت .دربــارهی
دوبــووار ( َود ْز ُورث )0002 ،از جملــه آثــار
منتشرشــدهی اوســت .او بــه همــراه شَ ـنِن
ماسِ ــت  ،ویراســتار کتــاب تناقضــاتِ
آزادی :جســتارهایی فلســفی در بــاب
«ماندارینهــا»ی دوبــووار بــوده و مقاالتــی
را دربــارهی خشــونت علیــه زنــان ،ســتم،
و نظریــهی جنــگ منصفانــه منتشــر
کردهاســت .وی ســردبیر ســابق خبرنام ـهی
فمینیســم و فلســفهی انجمــن فلســفی
آمریــکا بــوده اســت.
اطالعات تماس:
ude.avonalliv@zlohcs.yllas
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سیمون دوبووار ( )8091-6891یکی
از روشــنفکران پیشــتاز قــرن بیســتم و بیشـ ْ
ـک
مهمتریــن فمینیســت آن قــرن بودهاســت.
کتــاب او ،جنــس دوم ،نظریــهی سیاســی و
اگزیستانسیالیســتی را بــه شــکلی بنیادیــن
بــه چالــش کشــید .امــا ماندگارتریــن تأثیــر
وی بــر فهــم زنــان از خودشــان ،روابطشــان،
جایگاهشــان در جامعــه و برســاخت جنســیت
بود هاســت.
اگزیستانسیالیســتی دوبــووار ،آزادی را
اخــاق
ِ
امــری جهانشــمول در نظــر میگیــرد ،بدیــن
معنــی کــه هــر برنامــهای کــه متعهــد انجــام
آن میشــویم ،یــا بایــد از آزادی رو برگردانــد
و یــا آن را بــرای مــا و دیگــران آشــکار ســازد.

ایــن امــر مســتلزم کســب آزادی توســط افــراد
اســت .بــا ایــن حــال ،مــا بهواقــع تمایــل
داریــم از زیــر مســئولیتهایی کــه آزادی
برایمــان ایجــاب میکنــد در برویــم ،حتــی تــا
آنجــا کــه بخواهیــم بیشــتر شــبیه یــک ابــژه
باشــیم تــا یــک انســان .اعضــای گروههــای
تحــت ســتم ،موقعیــت بســیار دشــوارتری در
بهدســتآوردن آزادی دارنــد .ســتمی کــه
بــر آنــان مــیرود  ،توانایــی ایشــان بــرای
کنــشورزی را محــدود میکنــد :جامعــه
بــرای برنامههــا حــدود تعییــن میکنــد،
انتخابهــا محــدود میشــوند ،و انتظــارات
بــا محدودیــت زیــادی مواجــه میشــوند.
حتــی ممکــن اســت سرنوشــت ایشــان بــا
ایــن توجیــه کــه ظلــم و تعــدی طبیعیســت،
شــکل یابــد.

دوبــووار دربــاره اشــکال متعــدد ســتم از
جملــه ســتم بــورژوازی بــر طبقــهی کارگــر،
سفیدپوســت بــر سیاهپوســت و ســتمی کــه
بــر یهودیــان رفتــه بحــث میکنــد ،امــا ایــن
ســتم بــر زنــان اســت کــه بــرای وی در جنــس
دوم اهمیــت مییابــد .ســتم بــر زنــان از دیگــر
اشــکال ســتم کــه تاکنــون برشــمرده شــد
متمایــز میشــود ،چــرا کــه بــه نظــر میرســد
ی بــرای ایــن قشــر
ـن تاریخـ 
نــه نقطـهی آغازیـ ِ
تحــت ســتم وجــود دارد ،نــه همبســتگیای
بــا اهــداف اقتصــادی و نــه حتــی «جایگاهــی
اجتماعــی» .زنهــا بــه عنــوان زن ســرکوب
میشــوند امــا از یکدیگــر انفصــال مییابنــد و
غالب ـاً بــا مــردان همطبق ـهی خــود ،عالیــق و
منافــع مشــترک بیشــتری دارنــد تــا بــا ســایر
ـان متعلــق بــه دیگــر طبقــات اجتماعــی.
زنـ ِ
هــدف دوبــووار در اولیــن بخــش ایــن کتــاب،
چرایــی تحــت ســتم بــودن زنــان
کشــف
ِ
اســت ،اینکــه چــرا آنهــا «جنــس دوم» انــد.
آیــا زنهــا بــه نحــوی بیولوژیــک پســتتر

از مردانانــد؟ آیــا زنــان مســیر تســلیمی کــه
توســط روانکاوی توصیــف شدهاســت را پــی
ـوع پیامــد نقــش آنها
میگیرنــد؟ آیــا ایــن موضـ ْ
بــه عنــوان مــادر و یــا مــاد ِر بالقــوه اســت؟ پــس
از مطالعــه و رد توجیهــات زیســتی ،روانکاوی
و اقتصــادیِ محــض ،دوبــووار رو بــه ســوی
هستیشناســی میگــذارد« .هستیشناســی»
یعنــی «مطالع ـهی وجــود» .توضیــح دوبــووار از
چرایــی ســتم بــر زنــان ،بــر موجودیــت زنــان
بنــا شدهاســت کــه خــود بــه معنــی بــودن بــه
مثاب ـهی زن اســت .جامعــه بــه دختــران حیــن
بزرگشــدن میآمــوزد کــه چگونــه همچــون
زن
زنــان ،یعنــی منفعــل و ابژهماننــد باشــندْ .
موجودیتیســت آزادکــه ســردرگم شدهاســت تــا
بــاور کنــد محکــوم بــه قبــول نقشهایــی ویــژه
و بنابرایــن آزادیای محــدود اســت .دوبــووار
بــا اســتفاده از زبانــی اگزیستانسیالیســتی
میگویــد کــه زنــان بــه مثابــهی دیگــری
تعریــف شــدهاند .سیســتم فکــریای کــه از
«امــر زنانــه» یــا «رمــز و راز زنانــه» ســخن
میگویــد ،بــا انتقــال ایــن ایدههــا از نســلی
بــه نســل دیگــر ،آن را جهــت ابقــای ســرکوب
زنــان بــه کار میبنــدد.
دوبــووار از مفاهیــم «درونبودگــی » و «اســتعال
» بــرای توضیــح بیشــتر موقعیــت زنــان بهــره
میگیــرد .درونبودگــی ،ایســتایی در یــک
وضعیــت اســت حالآنکــه اســتعال ،حرکــت بــه
ـال اعمالیســت کــه آزادی را
ســوی آینــده از خـ ِ
آشــکار میســازند .گاهــی ایــن دو مفهــوم بــه
ترتیــب بــه عنــوان «بــدن» و «آگاهــی» ادراک
شــدهاند امــا ایــن تفســیر اشــتباهی از فلســفهی
دوبــووار خواهــد بــود .مــا همــه آگاهیهــای
بدنمندیــم :ایــن شــرطِ امــکان آزادی ماســت.
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اگرچــه هــر «وجــود»ی -هــر انســانی-هم
برخــوردار از درونبودگــی و هــم متعالیســت،
برخــی پراتیکهــای اجتماعــی ممکــن اســت
فــرد را در درونبودگ ـیای گرفتــار ســازند کــه
ســبب ناتوانــی آن شــخص از حصــول اســتعال
(آزادی) می-شــود .ایــن مســأله در تــک تــک

وضعیتهایــی کــه ســتم در آنها جریــان دارد،
اتفــاق میافتــد .تــا بــه اینجــا ،همچنــان کــه
مــردان و زنــان بــه اعمــال معنــاداری اشــتغال
میورزنــد کــه رو بــه ســوی آینــده دارد،
مــردان ســپهر اســتعال را اشــغال می-کننــد
ْ
حالآنکــه ســرکوب زنــان ،آنــان را بــه ســپهر
درونبودگــی تســلیم مــیدارد .قاعدگــی،
یــادآور ماهانهایســت کــه وابســتگی زنهــا
بــه بدنشــان را نشــان میدهــد ،بــدن بــه
مثابـهی چیــزی کــه بندگــی در ســاحت انــواع
را از طریــق تولیــد مثــل بــه انجــام میرســاند.
ایــن مســأله (در میــان مســائل دیگــر) زنــان را
بــه عنــوان «طبیعــی» نشــانگذاری میکنــد،
طبیعــی هم-چــون چیــزی در تعــارض بــا
آزادبــودن .آنــان برخــاف مــردان ،مطیــع و
منقــاد تغییــرات ناخواســتهی بدنهایشــان
هســتند.
خــال گریــ ِز مــردان از
زنــان تــا انــدازهای از
ِ
آنچــه طبیعــی خوانــده میشــود ،بــه دیگــری
بــدل میشــوند .دوبــووار اســتدالل میکنــد
کــه مــرد خــود را «شــخص» یــا «خــود» و
زن را دیگــری اعــان م ـیدارد .خــود ،صــورت
هنجاریــن و اســتاندارد اســت .هــر انحرافــی از
اســتاندارد ،تــو را بــه عنــوان دیگــری برجســته
میســازد .در اینجــا ذکــر ایــن نکتــه اهمیــت
دارد کــه خــود بــرای هویتیابــی ،بــه دیگــری
نیــاز دارد .خــود در ارتبــاط بــا دیگریســت
کــه خــود اســت .متقابــ ً
ا مقــرر اســت کــه
دیگــری نیــز هویتــش را از خــود بگیــرد.
ـی ایــن رابطــه اســت کــه
تــا حــدودی بازشناسـ ِ
خــود را مجبــور بــه ابقــایِ ســرکوبِ دیگــری
میکنــد .عــاوه بــر ایــن ،مــرد آنچــه فاقــد
آن اســت و میــل بــدان دارد را در زن میبینــد.
بدینترتیــب او بایــد زن را بــه انقیــاد درآورد تــا
آنچــه از آن برخــوردار نیســت را بــا کنتــرل یا
ســلطه تصــرف کنــد .امــا دیگــری نیــز نوعــی
تهدیــد اگزیستانسیالیســتی را در برابــر خــود
قــرار میدهــد ،زیــرا دیگــری نمونــهی زنــده
آن وضعیتیســت کــه میتوانســت بــرای خــود
اتفــاق بیفتــد .نکتــهی مهمــی کــه بایــد در
خاطــر داشــته باشــیم ایــن اســت کــه دوبــووار،
اجتماعــی تحــت ســتم
زنــان را تنهــا گــروه
ِ
تصــور نمیکنــد .سیاه-پوســتها در نســبت
بــا سفیدپوســتها و فقــرا در نســبت بــا
ثروتمنــدان ،مــورد ســتم واقــع میشــوند .در
اینجــا سفیدپوســتان و ثروتمنــدان صــورت
هنجاریــن مییابنــد ،حالآنکــه ســیاهان

هنجــار انحــراف مییابنــد و بــدل
و فقــرا از
ْ
بــه دیگــریِ ُمنقــاد میشــوند .امــا عــاوه بــر
اینواقعیــت کــه زنــان همیشــه تحــت ســتم
بودهانــد ،تفــاوت مهــم دیگــری نیــز میــان
ســتم بــر زنــان بــا اشــکال ســتم مبتنــی بــر
طبقــه یــا نــژاد وجــود دارد .زنــان در ســتمی
کــه بــر آنــان مــیرود مشــارکت دارنــد .بــه
ـان نــگاه خیــرهی
بیانــی اگزیستانسیالیســتی ،زنـ ْ
مردانــه را بــه همــراه انتظــارات آن از جنســیت،
درونــی میســازند .آنهــا از شــیوهای کــه بــه
ایشــان نگریســته میشــود ،باخبــر انــد و افــکار
خــو ِد زنــان بــا ایــن آگاهــی هماننــد میشــود.
«زن
بدیــن ترتیــب زنــان میکوشــند تــا الگــوی ِ
ابــدی» را متحقــق ســازند .بــه بیانــی دیگــر،
آنهــا درســت همــان چیــزی میشــوند کــه از
ی کــه
ایشــان انتظــار مـیرود :وجــودی اســتعالی 
بودگــی بــودن شدهاســت .دوبــووار
اســیر درون
ِ
مفصــ ً
ا «اســطورهها و بتوارهها»یــی را شــرح
ی بــه
میدهــد کــه بــرای حفــظ تصویــر زنانگ ـ 
کار میرونــد ،تصویــری کــه از زنــان انتظــار
مــی-رود آن را سرمشــق قــرار دهنــد.
جملــه معــروف دوبــووار کــه میگویــد
«هیــچ زنــی ،زن بــه دنیــا نمیآیــد بلکــه زن
میشــود» ،بحــث محــوری مجلــد دوم کتــاب
جنــس دوم اســت.
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ایــن مجلــد از جایــی آغــاز میکنــد کــه
دوبــووار در آن بــه شــرح مجــدد زندگــی زنــان

از تولــد تــا بزرگســالی میپــردازد .ایــن بخــش
از جنــس دوم بســیاری از قیــود بیشــماری را
آشــکار میســازد کــه بــر زنــان از زمــان تولــد
تحمیــل میشــود و بــر توانایــی آنهــا در
دســتیابی بــه اســتعال /آزادی مهــار میزنــد.
افشــاگری ایــن بخــش از کتــاب بــه خصــوص
زمانــی بیشــتر نمایــان میشــود کــه در کنــار
شــرح وی از اخــاق اگزیستانسیالیســتی در
اخالقیــات ابهــام خوانــده شــود .دوبــووار ابتــدا
مــا را بــه دوران کودکــی میبــرد و دربــارهی
چیزهایــی همچــون عروســکبازی دخترهــا
اظهــار نظــر میکنــد کــه آنهــا را بــرای
نقــش آیندهشــان آمــاده میســازد ،یعنــی
دوران بلــوغ کــه دختــران در آن دو چیــز را
درمییابنــد :اینکــه آزادنــد و در عیــن حــال
ظلــم و ســتم وارد بــر ایشــان ،موقعیتــی را
فراهــم مــیآورد کــه کنــشورزی آزادانــه در
آن تقریبــاً غیرممکــن اســت.
از نظــر دوبــووار ،تمــام زنــان بــر ایــن باورنــد
کــه بایــد بــرای ایفــای نقــش زنانگــی تــاش
کننــد .بــا ایــن حــال ،او در جنــس دوم از ســه
قســم از زنــان نــام میبــرد کــه بــه بــاور وی
نقــش «زن» را بــا بیشــترین حــد وضــوح بــازی
میکنند :فاحشــه ،خودپســند (نارسیسیســت)،
راهبــه .فاحشــه ،دیگــریِ مطلــق اســت ،یعنــی
ابــژه .بــا اینحــال او نیــز اســتثمارگر اســت .او
هــم بــه خاطــر پــول فاحشــه اســت و هــم بــه
شــناختن دیگریبودنــی
ســبب بهرسمیت
ِ
کــه مــردان بــه او نســبت میدهنــد (همــان-
طــور کــه ممکــن اســت حــدس زده باشــید،
ایــن تحلیــل بــا انتقــادات بســیاری از ســوی
گروههــای متعــدد روبــرو شده-اســت).
خودپســند ،بــه طریقــی مشــابه قابلیــت ســوژه
بــودن را نــدارد ،ایــن بــدان معنیســت کــه وی
از پیگیــری آزادانــهی برنامههــا و اهدافــش
ناتــوان اســت .او در عــوض بــه دیگریبودنــش
رو میکنــد و ابــژهی خــود میشــود .راهبــه
میکوشــد وجــود خــود را در خــدا گــم کنــد،
تــا بــا خدا یکــی شــود .او بیشــتر از جســتجوی
آزادی ،بــه دنبــال تصرفشــدن اســت.
دوبــووار بــه عنــوان یــک اگزیستانسیالیســت،
هرگونــه ذات قائلشــدن بــرای زن را منکــر
میشــود :هیــچ خصیصــهی طبیعــی یــا
جهانشــمولی کــه بــا آن بشــود «زن»
را تعریــف کــرد ،وجــود نــدارد .هویــت او
بــه نحــوی اجتماعــی برســاخت میشــود.
«زنــان» را مــردان و جامعــهای برســاختهاند

کــه نظامهــای ایدئولوژیــک را جهــت تعیــن
بخشــیدن بــه انقیــاد آنــان برقــرار میدارنــد
 ،نظامهایــی کــه خــود زنــان نیــز در آنهــا
مشــارکت دارنــد .ایــن موقعیــت ،آزادی یــک زن
را محــدود میکنــد و برنامههــای زندگــی او
را تعییــن میکنــد .بــه بیانــی دیگــر ،جامعــه
مانــع از کســب آزادی یــا اســتعال توســط زنــان
میشــود .بنابرایــن رهایــی ،دگرگونــی فــردی
اجتماعــی توامــان اســت .زن بایــد خــود را
و
ِ
همچــون مــرد ،بــه مثاب ـهی ســوژه و نــه یــک
ابــژه ببینــد .او بایــد آزادی خــود را بپذیــرد و
نیــز برنامههایــی را بپذیــرد کــه بعدهــا آزادی
را برایــش آشــکار ســازند .امــا زنــان همچنیــن
بایــد خــود را بــه عنــوان گروهــی اجتماعــی بــه
رســمیت بشناســند .آنهــا بایــد اتحــاد خــود
برمبنــای شــرایط ســرکوبگرانهی مشــترکی
کــه در آن قــرار دارنــد را بازشناســند .شکســت
در ایــن راه ،بــه ابقــای ظلــم و ســرکوب یــاری
میرســاند.
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دوبــووار ســه اســتراتژی را بــه زنــان در
مسیرشــان بــه ســوی اســتعال و ســوژگی
پیشــنهاد میکنــد:
)1زنان باید کار کنند.
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)2زنــان بایــد بــه دنبال کنشهــای روشــنفکرانه
برونــد و در آنهــا مشــارکت داشــته باشــند (کــه
منجــر بــه تغییــر بــرای زنــان میشــود).

)3زنــان بایــد بکوشــند جامعــه را بــه جامعـهای
سوسیالیســتی تغییــر دهنــد (کــه عدالــت
اقتصــادی را بــه عنــوان عامــل محــوری در راه
رهایــی میجویــد).
اثــر ســترگ دوبــووار دربــاره زنــان را نبایــد
کماهمیــت پنداشــت .او بــا توصیــف شــفاف
و جزئینگرانــهی راههــای بی-شــماری کــه
زنــان محدودیتهــای زنانگــی را تجربــه
ْ
میکننــد ،راهــی بــرای ایشــان در سراســر
دنیــا گشــود تــا اهمیــت اجتماعــی و سیاســی
تجــارب شــخصی خــود را بازشناســند .آثــار
وی ،بــه ســبب جســارتی کــه در عمومیــت
بخشــیدن بــه تجــارب اجتماعــی ،خانوادگــی،
جســمی ،سیاســی و فرهنگــی زنــان بــه خــرج
داد ،طلیعــهدار مــوج جدیــدی از اکتیویســم
فمینیســتی بودهاســت.

